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 بيست و  هشتمسال  هشتم،  دورة

د! و د  ور  ه  ان   کار

و کارواِن  »طلبان همایِش سراسرِی اصالح«

 »گرایی اعتدال«

 فقیه خصوصیاِت رژیِم دیکتاتوری، از دیِد ولی

 7و  6ادامه  در صفحات 

ــی "  ــگ ــن ــاه ــم ــورای ه ش
ماه  دی ٢۵  اصالحات" در روز

با حضـور گردهمایی مهمی را 
هـا و  وسیعی از چـهـره طیف

کـانـون “فعاالن سیاسی در 
تهـران، بـا عـنـوان:  “ توحید

ـــرِی "  ـــِش ســـراس ـــای ـــم ه
برگـزار کـرد.  طلبان"، اصالح

ــز آن ــی ــگ ــران ــوجــه ب ــه،  ت ک
کـه حضـوِر مـحـمـد  درحالی
در این "همایش" ممـنـوع بـود،  خاتمی
مانند نـاطـق “  گرایی اصول“های  چهره
در آن شرکت داشـتـنـد. غـیـبـِت  نوری

های سرشناس جنبـش  بسیاری از چهره
اصالح طلبی در این گردهمایی بسـیـار 

گــیــر بــود، و آشــکــار بــود کــه  چشــم
دهندگاِن گـردهـمـایـی بـر آن  سازمان

 مـتـفـاوت از 
ً
بودند تا تصویری کـامـال

نـمـایـش  طـلـبـی" بـه  مفهوم "اصـالح
بگذارند. مضموِن بسیار ضعیف بیـانـیـٔه 

کـه از سـوی “  هـمـایـش“پایانِی ایـن 
شورای هماهنگِی اصـالحـات" صـادر " 

شد، درحقیقت، برای رسمیت بخشیدن 
در  -”اصالحات“به بازتعریفی دیگر از  

و هویِت  -چارچوِب موردپذیرِش رژیم والیی
که،  برانگیز آن بیرونی دادن به آن بود. تأمل

“ هـمـایـش” پایانِی این  هدِف اساسی بیانیهٔ 
یـی  گونـه شـائـبـه در این راستا بود که هیچ

در مسـیـر گـردهـمـایـی دربارٔه تالِش این 
وجـود نـیـایـد.  "اصالحات برای تغییر"، بـه

هــمــایــش ســراســری پــایــانــِی "بــیــانــیــٔه 
چنان محتاطانه نـوشـتـه  طلبان" آن اصالح

شده است که حتی صادق زیباکـالم را بـه 
انتظار آن بود که قطعنامـه انتقاد واداشت: "

کم به بخشی از مسائل واقعی جامعـه  دست
هرحال این انـتـظـار  کرد. ... اما به اشاره می

اصالِح قانوِن کار، مسئلٔه 

افزایِش دستمزدها، و 

هاِی رژیم  ریزی برنامه

فقیه، پیونِد اقتصاِد کشـورمـان بـا  کارگزاراِن رژیم والیت
دارِی جهانی و انحصارهای امپریالیستی را،  اقتصاِد سرمایه

عالوه بر راِه دستیابی به سودهای کالن و ثابت، عـامـلـی 
نژاد، در  دانند. دولت احمدی می “نظام“برای حفظ و بقاِی 

طول دو دوره بر سر کار بودنـش، بـارهـا از سـوی نـهـاِد 
پول تشویق و تمجیِد شـد.  المللی بین امپریالیستی صندوق

گاهِی کـامـل بـه اثـراِت مـخـرِب  دولِت  روحانی نیز، با  آ
هاِی "تعدیِل اقتصادی" بر تولیِد ملی در سـه دهـٔه  سیاست

گاهِی کامِل از اثِر ویرانگِر اجراِی فاِز اوِل قـانـوِن  اخیر، و آ
ها" بر کاِر هزاران کارخانٔه تولیدی  ضدملی "هدفمندِی یارانه

آهنگی کـامـل  با هم -ها کارگِر کشورمان و اشتغاِل میلیون
در راستاِی "آزادسازی" کـامـِل  -فقیه با "بیِت رهبری" و ولی

  2ادامه  در صفحه 

  8ادامه  در صفحه 

های زیادی با هـم  های دیکتاتوری مشابهت رژیم
شان با پنهـان نـگـاه داشـتـِن  دارند، اما در تبلیغات

های خود و یا بـا سـکـوت  های منفی حکومت جنبه
یی مطلوب از  آیند چهره ها، در صدد برمی دربارٔه آن

خود بنمایانند و به باورهای عمومی بقبوالنـنـد، کـه 
 با شکسـت  البته این تالش

ً
ها در تمامی موارد نهایتا

نگر، ترفند تبلیـغـات  شوند. در نگاهی واقع مواجه می
کننده برای مدتی کوتاه، نتایج دلخواه آنـان را  گمراه

آورد، اما این روند دوامی ندارد. با ایـنـکـه  فراهم می
تنفر افکار عمومی از رژیم والیت فقیه نـزدیـک بـه 

تنهـا  قدمت برپایی این حکومت است و این نفرت نه 
کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش هـم بـوده اسـت 

رسد سردمداران حاکم، بـی اعـتـنـا بـه  نظر می  منتها به
کوبند کـه از  های موجود در جامعه، بر طبلی می واقعیت

منظر افکار عمومی صدایش ناهنجار و آزار دهنده اسـت. 
مناسبـت نـوزدهـم دی، سـالـروز  ای به سید علی خامنه

یی علـیـه  اعتراض روحانیون در قم در ارتباط با درج مقاله
، سـخـنـان ” اطالعات” در روزنامه ١٣۵۶خمینی در سال 

برانـگـیـزنـد. او بـا تشـریـح  جالب توجهی گفت که تأمل
مناسبت آن روز و اهمیت آن در چرایی مخالفت بـا رژیـم 

شـمـارد و  شاه، خصوصات رژیم دیـکـتـاتـوری را بـرمـی
گوید:"یکی از خصوصّیات آن رژیم فاسد، دیکتاتـوری  می

 ٣اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی: بدرود رفیق لطیفی            در ص 

  »یوتیوب«آغاز به کار کانال 

 حزب تودٔه ایران 
ایران با مطالبی درباره تاریخ   حزب تودهٔ  »یوتیوب«کانال 

بزرگداشت جان باختگان  بیش از هفت دهه مبارزه حزب، 
فاجعه ملی و شعرهایی از زنده یاد رفیق طبری و سیاوش 

را »یوتیوب«کسرایی کار خود را آغاز کرد. کانال حزب در 
توانید  از طریق دنبال کردن لینک ارتباطی در می 

 صفحه اول سایت حزب پیدا کنید.
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آهـنـگـی  جهانی را بـا ضـرب پول و بانک المللی بین اقتصاد دستورهاِی صندوق
 برد.  پیش می بسیار تند به

سـازی، آزادسـازِی  های مختلف، از جمله خصوصی دولِت روحانی در عرصه
زدایـی در مـحـیـط و  مزد کارگران برای ارزان کردِن بهای نیروِی کار، مقررات

هـایـی از قـانـون کـار کـه  ماندٔه مـاده زیاِن کارگران، حذِف باقی روابِط کار به
هـا"  کننده از کارگران دارد، اجراِی فاِز دوم "هدفمندِی یـارانـه های حمایت  جنبه

ها، به منافِع طبقاتِی کـارگـران و زحـمـتـکـشـاِن  در راستاِی آزادسازی قیمت
های  یی کوتاه به عواقِب مخرِب این سیاست کشورمان یورِش  برده است. اشاره

 بینیم:  ضدمردمی را الزم می
های جدید از وضعیِت معیشِت کارگران"، خبـرگـزاری  بر اساِس "نتایج بررسی

و حداکـثـر  ٣٫١نفره" را "حداقل  ۴ماه) هزینٔه "ماهیانه هر خانوار  دی ١٧مهر (
هـای یـک خـانـواده  میلیون تومان" و خبرگزاری ایلنا "میانگیِن هـزیـنـه ٣٫۶

چهارنفره" را "بالغ بر سه میلیون و چهـارصـد هـزار تـومـان" گـزارش دادنـد. 
پنجم خِط فـقـر  هزارتومانِی کارگر کمتر از یک ۶٠٩دیگر، حداقِل مزِد  عبارت به

ماه) نیز نوشت: "دستـمـزد یـک  دی ١٩در کشورمان است. خبرگزارِی ایسنا (
هـزار تـومـان  ٣٠٠هزار تـا  ٢۵٠کارگر در قالِب قراردادهای سفید امضا بین 

است." در رابطه با قراردادهای سفید امضا فقط در استان همدان، خبـرگـزارِی 
هزار کارگر در استان همـدان بـا  ٢٣٨ماه) نوشت:"درحال حاضر  دی ٢٢ایلنا (

اند." واقعیت این است که در سه دهٔه  قراردادهای سفید امضاء مشغول فعالیت
ای،  فقیه تحت رهبرِی "نمایندٔه خدا روِی زمین"، یعنی خامنه اخیر، رژیم والیت
وجـود آورده  بار را برای کارگران و زحمتکشاِن کشـورمـان بـه این شرایِط اسف

های نزدیک به تعییِن حداقِل مزِد کـارگـران، رهـبـراِن  است. هرسال در هفته
فقیه انواع و اقسام ترفندها را برای پایین نگـاه داشـتـِن  گرای رژیم والیت واپس

برند و رهبراِن تشکیالِت زرِد کارگرِی را براِی پیش بردن    کار می مزِد کارگران به
هـا را نـزِد  گیرند. باید ترفندها را شناخت و تـرفـنـدزنـنـده کار می اهداِف خود به

 در رابطه با خِط فقر، روزنامٔه اعتماد گـزارش داد کـه، 
ً
کارگران افشا کرد. مثال

 "خِط فقر برای هر ایرانی را ماهانـه 
ً
 ٢۵٠معاوِن رفاه اجتماعی وزارِت کار اخیرا

که بنا بر گزارِش ایلنا، معاوِن وزیِر کـار،  هزار تومان" اعالم کرده بود، درصورتی
تـا  ٨۴ماه خود اقرار کرد: "از سـال  دی ٢٧تن، در یادداشِت  سیدحسِن هفده

بـنـا  -هایی که سوم رسیده است"، یعنی سال کنون قدرِت خرید کارگران به یک
وزیر کار ربیـعـی اعـالم کـرده بـود: "از  -ماه) اردیبهشت ١٨بر گزارِش ایلنا (
شد] چندین کشـور را سـاخـت." الـبـتـه  سال گذشته...[می ٨فروِش نفت در 

هـا را بـه گـردِن دولـِت  کنند تماِم گنـاه گرایاِن دولِت یازدهم تالش می واپس
 بیندازند.  -ای "دولِت نمونٔه جهان" یا بنا به گفتٔه خامنه -نژاد منفور احمدی
را الزم  ٩۴یی به برنامه های دولِت یازدهم در رابطه با تعـیـیـن مـزِد  اشاره

بینیم: در راستای آزادسازِی دستمزِد کارگران، اولین یورِش وزارت کـار بـه  می
وری" آغاز شـد.  کارگران در قالِب تعییِن مزد بر اساس مدل جدیِد "بهره ٩۴مزِد 

صـورت  مهرماه خبرگزاری مهر:"مدِل جـدیـد دسـتـمـزد بـه ١۵بنا بر گزارِش 
مستقیم منجر به افزایش حقوق نیروی کار نخواهد شد و ایـن کـار در قـالـب 

وری  های اضافه در مسیر تولید، افزایش بهره موضوعاتی از قبیل کاهِش هزینه
گیرد. به علت مقاومِت شدید کارگران بـا ایـن  و بازدهی نیروی کار..." انجام می

ماه وزیِر کار ربیعی اعالم کرد:"تعیین دسـتـمـزد  آبان ٢۶طرِح ضدکارگری، روِز 
گیرد."  زنی صورت می ساِل آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظاِم تورم و چانه

ظاهر برای "جـبـراِن بـخـشـی از شـکـاِف بـیـن  درحکم ترفندی جدید اما به
ماه، از  آبان ١۴های مشموالِن قانوِن کار"، خبرگزاری مهر، دستمزدها و هزینه

بـرابـری سـنـوات" کـارگـران گـزارش داد.  ٢نیِت دولـت بـرای "افـزایـِش 
هـزار  ٣٠هزار تومان بـه  ١۵دیگر، با افزایِش پایه سنواتی کارگران از  عبارت به

هـزار  ۶٠٩تومان در ماه، گویا دولت جبراِن بخشی از شکاف بین دسـتـمـزِد 
هزار تومانی را درنظـر داشـت. هـمـه  ۴٠٠میلیون و  ٣تومانی و هزینٔه زندگِی 

هـزار  ۵٠٠ای با سقـف  خاطر داریم که دولِت یازدهم داشتِن درآمِد ماهیانه به
تومان را شرِط تعلِق سبِد کاال به کارگران تعیین کـرد، امـا کـارگـرانـی را کـه 

هـزارتـومـانـی  ۴٧۶هزارتومانی و حداقل دستمزد  ۶٠درآمدشان با حق مسکن 
 ١٢٠شد، از دریافِت سبِد کاالِی حداکثر  هزار تومان می ۵٣۶بالغ بر  ٩٢ساِل 

 هزارتومانی محروم کرد. 
آذرماه، ارائٔه "سبدهای  ١١های قبل، روِز  دولت، مطابِق معمول و مانند سال

جای حِق مسلِم کارگران، که پـارسـال الاقـل  به -معیشتی" و "غیرمعیشتی" را
پـیـشـنـهـاد داد  -شـد هزار تومان ماهیانه تا آخِر عمِر کارگران مـی ۵۵معادِل 

ظاهر براِی "متقاعد" کردِن کارفرمایان به تغییِر  آذرماه). به ١١(خبرگزارِی مهر، 
قصِد شکاف انداختن در  اما درواقع به -قراردادهاِی موقت به قراردادهای دائم

مبنی بر "تعییِن دسِت کـم  ٨٧طرِح ضدکارگری ساِل  -صِف مبارزاتی کارگران
درصد افزایش درآمِد بیشتر برای کارگراِن قرارداد موقت نسبت به کـارگـراِن  ١٠

آذرماه). ترفند دیـگـر  ٢١قرارداد دائم" دوباره پیش کشیده شد (خبرگزاری مهر،
ــــت ــــئ ــــی ــــِو ه ــــوی، عض ــــادی اب ــــه، ه ــــک ــــن ــــره  ای ــــدی م

جـای ُبـن  های کاال بـه ایران "ارائٔه بسته کارگران صنفی های انجمن عالی کانون
مـاه)،  دی ٨هزارتومانی" را پـیـشـنـهـاد داد (خـبـرگـزاری مـهـر،  ٨٠نقدی 

جای پوِل نقد. مـطـابـِق  دیگر، باِر دیگر ارائٔه "بستٔه کاالِی" احتمالی به عبارت به
قانوِن کار، مزِد کارگران باید بر اساِس نرِخ تورم و هزیـنـه مـعـیـشـِت  ۴١مادٔه 

ماه، با اعالِم اینکه  دی ١٧خانوادٔه کارگری تعیین گردد. بر اساِس گزارِش ایلنا، 
"مقولٔه تعیین دستمزد... پیچیده و نیازمند کار کارشناسی اسـت، ... و سـهـم 

تن، معاون وزیر کار، گفـت:  شدٔه تولید کم است"، هفده دستمزد در قیمِت تمام
انداز به کارگران  ای [باید] تعیین شود که قدرِت پس گونه "دستمزِد ساِل آینده به

تن، بـنـا بـر  رفت، همین هفده که انتظار می بدهد." ولی مطابِق معمول و چنان
ماه، اعالم کرد:"حداقل دستمزِد کـارگـران در  دی ٢۶گزارِش خبرگزاری مهر، 

بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شـود، بـایـد... بـا  ٩۴سال 
بینانه تعیین شود چراکه هرگونه تصمیم غیرکارشنـاسـانـه تـبـعـات  رویکرد واقع

مـاه، از  دی ٢۴منفی برای کل اقتصاِد کشور خواهد داشت." خبرگزاری مهر، 
ماه از "پیشنهاِد دولـت  دی ٢٩هزار تومان"ِی دستمزد و  ١۵٢احتماِل افزایش "

هـزار  ٨٠درباره افزایش دو برابری حق مسکن، سنوات و افزایِش ُبن نقدی از 
 ۴٠٠مـیـلـیـون و  ٣دیگر، با خِط فقِر  عبارت هزار تومان" خبر داد. به ١٠٠به 

، قرار اسـت "قـدرِت ٩۴هزارتومانی ،برای سال  ٧۶١هزارتومانی، مزِد ماهیانٔه 
 انداز به کارگران بدهد." پس

مانـدٔه  اصطالح "اصالِح قانوِن کار" در راستای حذِف باقی وزارِت کار براِی به
هاِی  کننده از کارگران دارد، در ماه های حمایت  هایی از قانون کار که جنبه ماده

مـاه،  آبـان ١٣گزارِش خبرگزارِی مهر،  های فراوانی کرده است. به اخیر تالش
درصد کل قراردادهای کـار بـه  ٩٣وزارِت کار با اعالِم اینکه "وضعیِت بیش از 

 یک ٣ماهه،  موقت یک
ً
ساله تغییر یافته است،... تـبـدیـِل کـلـیـه  ماهه و بعضا

قراردادهاِی کاری کشور از موقت به دائم و دادن اختیار اخـراِج نـیـروِی کـار 
 با دادِن اختیـاِر کـامـِل  به

ً
صورت کامل به کارفرمایان" را "پیشنهاد" داد. مسلما

اخراِج کارگران به کارفرمایان، تبدیل قراردادهای موقت بـه دائـم مـفـهـومـی 
مـاه،  دی ٢٣نخواهد داشت. به علِت مخالفِت شدیِد کارگران، درنهایـت، روِز 

تن به خبرگزاری مهر گفت:"طرحی که برای سـامـانـدهـی قـراردادهـای  هفده
جانبه ملی متوقف شـد." بـراِی  ٣موقت کار ارائه شده بود، با مخالفِت شورای 

فقیه باِر دیگـر از  های ضدکارگری و تغییِر قانوِن کار، رژیم والیت برِد هدف پیش
مـاه  دی٧طریِق مجلِس سرسپردگان به والیت وارِد عمل شد. خبرگزاری ایرنا، 

، به نقل از ربیعی، وزیر کار، اعالم کرده بود:"دولت یـازدهـم الیـحـه ٩٢سال 
اصالح قانون کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از 
شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت." با وصِف اینکه ربیعـی 

ترین اقدامات دولت دهم"  الیحه تغییِر قانوِن کاِر دولِت قبل را "یکی از جنجالی
، به نقـل از ربـیـعـی، ٩٣ماه سال  آبان ٣٠توصیف کرده بود، خبرگزارِی مهر، 

های پایانی استقرار دولت  نوشت:"وزارِت کار الیحٔه اصالح قانوِن کار که در ماه
نژاد تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته و اکنون این الیـحـه  احمدی

در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دسـت بـررسـی 
 نمایندگاِن واپس

ً
های  گرای مجلس به الحاِق بندهایی به ماده است[!!]" اخیرا

پذیر و ارتـقـاِی نـظـاِم  اصطالح "رفِع موانع تولیِد رقابت الیحٔه به ١٨و  ١٧، ١۶
اند تا "قانوِن کار را به روشِی مشابه دولت تغییر دهـنـد."  مالِی کشور" اقدام کرده

های مهر و ایلنا در چـنـد هـفـتـٔه اخـیـر،  های متعدِد خبرگزاری بنا بر گزارش
، به ترتیب بر تهیٔه "قراردادهای با بیش از ١۶مادٔه  ”الف“بنِد  ۴و  ٣های  تبصره

صورت کتبی، و پرداخِت "به نسبت مدِت کارکرد مـزایـای قـانـونـی  سی روز" به
پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد" به کارگران با قراردادهای موقت 

 ١۶نیز "به شرایط و نحؤه فسِخ قرارداد در مادٔه الـحـاقـی  ”ج“تأکید دارند؛ بند 
"پیمانکاراِن نیروی انسانی  ١٧موجب شرایِط جدید در مادٔه   کند؛ و به اشاره" می

دیگر ملزم به تأمین وثیقه برای دریافت مفـاصـاحسـاب از سـازمـان تـأمـیـن 
اجتماعی نخواهند بود." درصورت تصویـب ایـن الیـحـه، فـعـاالِن کـارگـری 

روز خواهد رسید" که "جشن و  ٣٠گویند:"حداکثر خسارت اخراج به کمتر از  می
دنبال" خواهد داشت؛ "بلنداِی امنیِت شغلی کارگران به  سرور پیمانکاران را... به

کمتر از یک روِز کاری تـنـزل خـواهـد 
  3ادامه  در صفحه روزٔه شـفـاهـی  ٢٩یافت"؛ "قراردادهای 

 ادامه يورش به منافع كارگران و زحمتكشان...
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در بازار کار حاکم خواهد شد"؛ "کارفرما درعمل قدرِت مطلق برای اخراِج کـارگـران را 
آورد"؛ "ضربٔه سنگینی به منابع درآمدِی سازمان تأمـیـن اجـتـمـاعـی وارد  دست می به

مـاه، نـوشـت:"دولـت در  دی ٢٠داری رسمی" است. ایلنا،  خواهد شد" و "نوعی برده
قدر هوشیارانه عمل کرد که حاضر نشد بدون  تدوین الیحه خروج از رکود اقتصادی آن

طی تشریفات قانونی صحبتی از اصالح قانون کار به میان بیاورد." پیشـنـهـاِد حـذِف 
الیحه، که به تغییِر قانون کار و بیمه تأمین اجـتـمـاعـی کـارگـران  ١٧و  ١۶های  ماده

پیشنهاِد الریجانـی بـراِی  ماه، در مجلس، رأی نیاورد و به دی ٢١شوند، در  مربوط می
نظر دولت و مجلس به کمیسیون بررسی الیحٔه رفع موانع تولـیـد  "بررسی بیشتر و اتفاق

کار استان تـهـران،  اسالمی شوراهاِی  هماهنگی ارجاع" شد. حسین حبیبی، دبیر کانون
کـار  عـالـی ماه،  گفت:"اعضاِی دولتی، کارفرمایی و کـارگـری شـورای دی ٢٣به ایلنا، 

بـیـنـی شـده  این الیحه برای تغییر قانون کار پـیـش ١۶اتفاق با مواردی که در ماده  به
تن  است مخالفت کردند." حبیبی افزود:"یکی از نمایندگان دولت که همراه آقای هفده

در جلسه حضور داشت، بطور مشخص و صریح گفت که در شرایط فـعـلـی مـقـررات 
شود و دولت نیز قصد ندارد با تهـیـه الیـحـه  کنونی روابط کار مانع تولید محسوب نمی

جدیدی برای اصالح قانون کار باعث ناآرام شدن جو بازار کار شود." تجاوز به حـقـوِق 
 به
ً
گرایان بر آنند که کارگران را  الیحه نیست، بلکه واپس ١۶وسیلٔه مادٔه  کارگران صرفا

 "به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند."
 ١٣ربیعی، وزیر کار و یکی از بانیـاِن قـراردادهـاِی مـوقـِت کـار در کشـورمـان، 

هـا را  های کار تجدیدنظر و بـرخـی از بـازرسـی ماه، اعالم کرد:"در بازرسی اردیبهشت
سپاری کردیم." براِی نشان دادن پیامدهای عملکردهاِی ضـدکـارگـری و ضـِد  برون

مـاه، از کشـتـه  دی ٢١کنیم. ایلنا،  فقیه، به دو گزارش اشاره می انسانی رژیِم والیت
ماِه" قبل، و همچـنـیـن از  ٩کارگر در استاِن همدان "بر اثر حوادث کار طی  ۵١شدن 

شـدگـان  درصدِی" تعداد کشتـه ١۵درصدی مجروحان سوانح" و افزایِش " ٢٨افزایش "
در مقایسه با مدِت مشابه سال گذشته گزارش داد. در همان روز، خـبـرگـزاری ایسـنـا 
نوشت:"کشور ما رکورد[داِر] حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنـیـاسـت" و 

هـا و وزارِت  ساختمان، شهرداری مهندسی "نبوِد نظارت صحیح از سوی سازمان نظام
های ساختمانی توسط وزارِت تـعـاون،  راه و شهرسازی، نبوِد بازرسی مستمر از کارگاه

های افزایش حوادِث کـار عـنـوان  کار و رفاه اجتماعی و نبوِد قوانین بازدارنده" را دلیل
ها و نیز شناسایی و  کرد. در گزارِش باال "اجباری کردِن رعایت مسائل ایمنی در کارگاه

های مستمر" را از راهکارهای عملی بـرای  تنبیه کارفرمایان متخلف در جریان بازرسی
تن، معاوِن وزیِر کـار،  ماه، هفده دی ٢٧کاهش این حوادث خواند. بنا برگزارِش ایسنا، 

نفر که  ٢۵درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیِر ٩٠اعالم کرد:"بیش از 
جـاسـت کـه  افتد." جـالـب ایـن فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت هستند اتفاق می

ها، بنـا  جاِی استخداِم بیشتر بازرسان با قراردادهای مستقیم و افزایِش تعداِد بازرسی به
تن "از اجراِی مـدِل جـدیـد بـازرسـی خـودکـار در  ماِه ایسنا، هفده دی ١٧بر گزارِش 

 ١٠٠٠آمیز این مدل سـاالنـه  های تولیدی" خبر داد و گفت: "با اجرای موفقیت کارگاه
های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخـت غـرامـت حـوادث  میلیارد تومان از هزینه
یابد. ... در مدل جدید سـیـسـتـم خـودبـازرسـِی کـار، نـگـاِه  ناشی از کار کاهش می

 امحاء  شده" است. هفده غرامت
ً
تن افـزود:"چـنـانـچـه  محوری و جریمٔه کارفرما کامال

تـوجـه بـاشـد، در  قابـل ٩۴دستاوردهای آن [سیستم خودبازرسِی کار] در پایان سال 
به نام ایران در دولِت تدبیر و امید ثبت و از تجربـیـاِت “)  ILO“کار ( المللی بین سازمان

دیگـر، دولـِت  عبارت مند خواهند شد." به بهره ILOموفق این طرح، کشورهاِی عضو 
ها و نابود کردِن امنیِت شغلـِی نـیـروِی کـار بـا  سپارِی" بازرسی "زور و تزویر"، به "برون

کارگیری الیٔه انگلی پیمانکاراِن نیروِی کار بسنده نکرده است و درنظر دارد  با مـدِل  به
ها را نیـز  "خودبازرسی" و "امحاِء کامِل" غرامت و جریمٔه کارفرما در حوادِث کار، بازرس

کـار،  المللی بین حذِف کند. با ارائه "دستاوردها" و "تجربیاِت موفِق این طرح" به سازماِن 
هـای  عنواِن پیـشـتـاز در اجـراِی سـیـاسـت فقیه کسب  هدِف رژیِم دیکتاتورِی والیت

 به میزاِن همان 
ً
میلیارد تومانی کـه  ١٠٠٠"آزادسازِی" اقتصادی در جهان است. دقیقا

جـویـی"  گرایان قصد دارند با نپرداختِن "غرامت" به کارگران در حوادث کار "صرفه واپس
برداری از شـبـکـه اجـتـمـاعـی بـاشـگـاه کـارآفـریـنـان  کنند، قرار است برای "بهره

هـا (افـزایـِش قـیـمـِت نـاِن  [کارفرمایان]"، از محِل درآمدهای "هدفمـنـدِی یـارانـه
زحمتکشان)، ساِل آینده به نهاِد انگلِی "صندوق مهر امام رضا" پرداخت شود (ایسـنـا، 

 ماه). دی ١٩
هـدِف احـیـاِی حـقـوِق  های پراکندٔه کارگـری بـه با انسجام بخشیدن به اعتراض 

یـی  سندیکایی، با تشکیِل سندیکاهای مستقِل کارگری، و با درپیش گـرفـتـن مـبـارزه
 همه تجاوز به منافِع طبقاتی کارگران پایان داد. متحد و پیگیر، باید به این

اطالعیه دبیرخانه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران درباره درگذشت 
 رفیق محمد لطیفی، عضو کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

  بدرود رفیق لطیفی!

رفیق محمد لطـیـفـی، عضـو 
ــزب  ــزی ح ــرک ــه م ــت ــی ــم ک

 ٢ایران، روز پنجـشـنـبـه  تودهٔ 
ژانـویـه   ٢٢(  ١٣٩٣بهمن ماه 
)، به عـلـت بـیـمـاری ٢٠١۵
در شهر مونپلییه فرانسه  قلبی،

 ۴درگذشت. رفیق لطیفی در 
در شـهـر آمـل  ،١٣٠۶تیرماه 

متولد شد و از همان عنـفـوان 
، بـه ١٣٢۴جوانی، در سـال 

صفوف سازمان جوانان حـزب 
، به صـفـوف ١٣٢٧و در سال 

ایران پیوست.  رفیـق   حزب تودهٔ 
 ٢٨لطیفی پیـش از کـودتـای 

مرداد عضو کمیته بخش حـزب 
و مسئول کمیته بخش سازمان جوانان، مسئول ارتباط با زندانها و پس از 
رفیق آشوت شهبازیان، مسئول کمیسیون تفـتـیـش کـل در سـازمـان 

و در  جوانان حزب بود. رفیق لطیفی از فعاالن  جنبش صلح در ایران بود 
سال های قبل از کودتا در چارچوب هییت نمایندگی جمعیـت هـواداران 

 .صلح در اجالس شورای جهانی صلح، در رومانی، شرکت کرد
، رفیق لطیفی به زنـدگـی ١٣٣٢مرداد  ٢٨در پی کودتای رژیم شاه در 

نـفـر  ۶١جزو گروه دستگیر و   ١٣٣٣مخفی روی آورد، ولی در بهار سال 
بود که به جزیره خارک تبعید شد. در این گـروه رفـقـایـی چـون آرسـن 
آوانسیان، سروان مرزبان، تقی باقری و .... بودند. اسم مسـتـعـار رفـیـق 
لطیفی، محمد شاهین دشتی بود که در اطالعیه فرماندار نظامی هم به 

رفیق لطیفی پس از بازگشت از تبعید به زندان قزل همین نام امده است. 
 سال را در آنجا گذراند.  ٢قلعه منتقل شد و 

رفیق لطیفی پس از آزادی از زندان به فعالیت های خود ادامـه داد و 
در تالش برای برقراری تماس با کمیته تهـران بـا خـطـر  ١٣۵٠در دهه 

، ناچار به مهـاجـرت ١٣۵۶پیگرد گزمگان ساواک رو به رو شد و در سال 
به فرانسه شد. رفیق لطیفی با پیروزی انقالب به ایران بازگشت و فعالیت 
های خود را در صفوف حزب به شکل غیر علنی ادامه داد. با یورش رژیم 

و در پی موج دوم دستگیری های رهبران و کادرهای  جمهوری اسالمی،
 رفیق لطیفی از کشور خارج شد و دوباره به فرانسه مهاجرت کرد.  حزبی،

رفیق لطیفی در تمامی دوران دشوار مهاجرت پیـگـیـر و اسـتـوار بـه 
فعالیت های سیاسی خود ادامه داد و در جریان چهارمین کنگـره حـزب 

ایران به عضویت کمیتٔه مرکزی حزب برگزیده شد. رفیق لطیفـی از   تودهٔ 
بود و در سال های اخیر، به عـنـوان نـمـایـنـده   »نامه مردم«همکاران 

پرتـغـال،   کمیته مرکزی حزب ما در کنگره های حزب کمونیست فرانسه،
ایتالیا و سمینار بین المللی حزب های کارگری و کمونیستی در بـلـژیـک 
شرکت کرد. آخرین دیدار رفقا با رفیق لطیفی، در جریان نشست کمـیـتـه 
مرکزی حزب مان در ماه های اخیر بود. رفیق با هـمـان شـور و شـوق 
درگیر تبادل نظرهای نشست کمیته مرکزی پیرامون مسایـل مـخـتـلـف 
-ایران و جهان بود و بر باور عمیق و خلل ناپذیر خـود بـر مـارکسـیـسـم

رفـیـق لنینیسم و پیروزی زحمتکشان بر اردوی سرمایه  تأکید می کـرد. 
لطیفی در تمام دوران فعالیت خود، رفیقی منضبط، دقیق، نکته سـنـج، 
باروحیه و شاد و سراپا اعتقاد بود و تا پایان عمر به راهی که برگزیده بـود، 

او از نسلی پرافتحار بود که زندگی شان مبارزه، ایثار، ایمان و  وفادار ماند.
با درگذشت رفیق لطیفی، حزب ما مبارزی پرشور و از خودگذشتگی بود. 

پیگیر را از دست داد. کمیته مرکزی حزب ما درگذشت رفیق لطیفی را به 
خانواده و بازماندگان او و همه رفقا و هواداران حزب تسلیت مـی گـویـد. 

 یادش پایدار و راهش پر رهرو باد! 
 

 ١٣٩٣بهمن ماه  ۴دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، 

از آخرین عکس های رفیق لطیفی 
 در جریان ششمین کنگره حزب
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هـای عـلـمـی و  انجـمـن
متخصصین مسـتـقـل را 
فراهم آورده اسـت. عـدم 
توجه الزم و کافـی دولـت 

تنهـا  به بخش کشاورزی نه
گریز سرمـایـه از بـخـش 
ــد  (کشــاورزی) را تشــدی

کنـد بـلـکـه کـاهـش  می
بودجه واقعی تحـقـیـقـات 
 بـخـش 

ً
کشاورزی، عمـال

[کشاورزی] را در مقابله با 
کمبودهای موجود، خـلـع 

 کند." سالح می
ـــه  ـــادی ـــح ـــٔه ات ـــام ن

ــن ــم ــج ــوم  ان ــل ــای ع ه
کشاورزی مدرن درحـالـی 
انتشار یافته است کـه بـا 
اجرای فاز دوم هدفمندی 

هـا، و در آسـتـانـٔه  یارانـه
اجرای فاز سوم هدفمندی 

ــه ــاران ــن طــرح  ی ــا، ای ه
شده از  ضدمردمی و دیکته

سوی نهادهای امپریالیستی به کشورمان، سایٔه شوم فقر زندگی روستاییـان را بـه تـبـاهـی 
 کشانده است.
آذرماه، نیز گزارش داده بود:"نمایندگان مجلس شـورای اسـالمـی،  ١٩، ”ایانا“خبرگزاری 

های کشاورزی با حداکثر پنج نفر کارگر را از پرداخت سهم بیمه کـارفـرمـایـی مـعـاف  کارگاه
زمـیـن و  زیان کارگران کشاورزی و دهـقـانـان بـی ازپیش به کردند." این اقدام مجلس بیش

کـنـد. در  تـر را فـراهـم مـی زمین سراسر کشور است و رشد فقر در ابـعـادی هـولـنـاک کم
حال، مرکز آمار جمهوری اسالمی، در گزارشی، از رشِد هزینٔه زندگی در روسـتـاهـا و  همین

سو، شـاخـِص قـیـمـت کـاالهـا و  به این ٩٢کاهِش درآمِد روستاییان پرده برداشت. از سال 
ها کاهش داشته است. فقر در  خدمات مصرفی خانوارهای روستایی افزایش یافته و درآمد آن

روستاها و کمبود سرمایه و نبوِد حمایت از بخش کشاورزی سبب گردیده اسـت کـه کشـت، 
رو شوند.  برداشت، و تولید محصوالت راهبردِی کشاورزی در داخل کشور با خطر نابودی روبه

ماه، گزارش داد: "پنج محصول استراتژیک یعنی چـای، بـرنـج،  دی ١٠ ،”ایسنا“خبرگزاری 
ها کشاورزان را به خاک سیاه کشاندند و  ابریشم، بادام و زیتون درحال نابودی است... بانک

محصوالت استراتژیک درحال نابودی است." روند شتاباِن مهاجرت از روستاها به شهـرهـا و 
 خالی شدِن درصد بزرگی از روستاهای کشور از سکنه را به این مسئله باید افزود.

فـقـیـه، و در  اجتماعی رژیم والیت -های اقتصادی عامل نابودِی کشاورزِی کشور، برنامه
 ویژه برنامٔه آزادسازِی اقتصادی است! لحظه حاضر، به

 
 سازی بهداشت و سالمِت جامعه در چنبرٔه برنامٔه خصوصی

تر شدِن دسترسی به امور درمان پـزشـکـی  سازی، سبِب طبقاتی خصوصی
 است

میزان و ترکیب اختصاِص اعتبار به بخِش درمان و سالمت در الیحٔه بودجٔه سـال آیـنـده 
، به محل بحث و مناقشه میان دولت، گروهی از نمایندگان مـجـلـس، و کـارشـنـاسـان ٩۴

 نظر بدل گردیده است. مستقل و صاحب
چندی پیش معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اعالم کرد، دولت بـا حـمـایـِت 

هسـتـنـد. خـبـرگـزاری  ٩۴در سال  ”تحوِل سالمت“مجلس مصمم به ادامه و اجرای طرِح 
باره نوشت:"معاون حقوقی وزارت بهداشت گفت، مجموع اعتبـارات  ماه، دراین دی ٨  ،”ایرنا“

دهد، اما تحلـیـل  در نگاِه اول رشدی مناسب را نشان می ٩۴بخش سالمت در الیحٔه بودجٔه 
ها مبیـن آن اسـت کـه رشـد اعـتـبـاراِت  شده در الیحه و ترکیِب آن بینی نهایی ارقام پیش

العاده بـااهـمـیـت در بـیـن  درصد است." اما نکتٔه فوق ۵٫۵ای بخش سالمت فقط  هزینه
ویـژه  کـه از سـوی مسـئـوالن رژیـم بـه -٩۴های الیحٔه بـودجـٔه سـال  ها و ماده تبصره
اندرکاران وزارت بهداشت ناگفته مانده و دربارٔه  دست

عـبـارت اسـت از:  -آن سکوت اختیار گردیده است
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  5ادامه  در صفحه 

ورشکستگِی بخش کشاورزی و رشـِد فـقـر در 
 روستاها

چگونگِی اختصاص دادِن اعتبار به بخـِش کشـاورزی در 
فقیه را بـه  ، نگرِش دولت و رژیم والیت٩۴الیحٔه بودجٔه سال 

و  -اعـم از کشـاورزی و صـنـعـتـی -های تولیـدی بخش
کـنـد. کـاهـِش   شان را در این عرصه آشکار می های سیاست

ها دهقان در سـراسـر  توجهی به زندگی میلیون اعتبارها و بی
است، و از ایـن  ٩۴های الیحٔه بودجه سال  کشور، از ویژگی
نـژاد و دیـگـر  های بودجه در دولـت احـمـدی نظر با الیحه

 -ویژه دولـت "سـازنـدگـی" به -های جمهوری اسالمی دولت
 تفاوت چندانی ندارد.

همزمان با انتشار الیحٔه بودجه، رییس سـازمـان تـعـاون 
تـوجـهـی بـه  روستایی آذربایجان شرقی ضمن انتقاد از بـی

بخش کشاورزی هنگام تدوین الیحه بودجه، اعالم کرد کـه، 
کشاورزان و کارگران کشاورزی با مشکالت جدی بیمه تأمین 

رو هستند. خـبـرگـزاری  اجتماعی و کاهش سطح درآمد روبه
باره گزارش داد:"ریـیـس سـازمـان  ماه، دراین آبان ١٨مهر، 

تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفـت، مشـکـالت بـیـمـه 
تأمین اجتماعی کشاورزان و کارگران کشـاورزی پـیـگـیـری 
شود... [و] در خصوص افزایش خرید تضمین مـحـصـوالت 
کشاورزی... خواستار حمایت... از خرید تضمینی برخی دیگر 

 از محصوالت کشاورزی شد."
عالوه، در مخالفت با کاهِش حمایت از بخش کشاورزی  به

انـجـمـن عـلـوم  ٣٣)، ٩۴در الیحه بودجٔه سـال آیـنـده (
یی سـرگشـاده بـه روحـانـی، از کـاهـِش  کشاورزی در نامه

ویـژه  بـه -چشمگیر  اختصاص اعتبار به بـخـش کشـاورزی
انتقاد و ابراز نگرانی کردند. خبـرگـزاری  -تحقیقات کشاورزی

ــا“ ــان ــران“، ”ای ــاورزی ای ــزاری کش ــرگ ــب ــاه،  ٢۶،”خ آذرم
های علوم کشـاورزی مـدرن کشـور  نوشت:"اتحادیه انجمن

انجمن علمی تخصصی کشـاورزی مـدرن...  ٢٣متشکل از 
ای به حسن روحانی... از کاهش اعتبارات بـخـش  طی نامه

در نـامـه ایـن  ”کشاورزی در بودجه ابراز نگرانی کردند. ...
آمده است: "کمبود تاریـخـی سـرمـایـه در بـخـش   اتحادیه

مدت امیدی به دسـتـیـابـی  کشاورزی ایران، حداقل در کوتاه
گـذارد.  رشد از طریق افزایش عـوامـل تـولـیـد بـاقـی نـمـی

واسـطـه بـدنـه  عنوان موتور محرکه بـه تحقیقات کاربردی به
تواند حـداقـل در  بالنسبه بزرگ و کارآمد بخش علمی... می

مدت خأل ناشی از گریز سرمایه از بخش کشـاورزی را  کوتاه
تنها بـه  نه ٩۴جبران کند، اما متأسفانه در الیحه بودجه سال 

اهمیت بخش کشاورزی در کمک به خروج از رکـود تـورمـی 
کمتر توجه شده و بودجه دستگاه متولی از رشد منفی واقعـی 

توجهی به بودجه تحـقـیـقـات  برخوردار است، بلکه شدت بی
 حتی امکان جبران تورم برآوردی در الیحه را 

ً
کشاورزی عمال
کند. این امـر مـوجـبـات نـگـرانـی فـراوان  هم فراهم نمی

ان ی ا داد ی  رو  تأم
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سازِی امور درمان، بهداشت و سالمت جامعه در بطِن برنامٔه  خصوصی
 آزادسازِی اقتصادی!

بـدوِن تـوضـیـح جـامـع دربـاره  -معاون حقوقی وزیر بـهـداشـت
کـنـد:"آنـچـه  اعالم مـی -"درآمدزدایِی" وزارت بهداشت در سال آینده

درصـد رشـد  ٧٠موجب این تصور شده که اعتبارات بخش سالمـت 
درصدِی ارقام درآمِد اختصاصی در الیـحـٔه بـودجـه   ١٢داشته، رشد 

بخـش  ٩۴بینی شده که در سال  دیگر، پیش عبارت است... به ٩۴سال 
فروِش خدمات و درنـتـیـجـه درآمـد  ٩٣سالمت بیش از دو برابِر سال 

خواهد داشت... فروِش خدمات سالمت که هزینٔه آن از دو بـخـش 
های درمانی و پرداختی مستقیم از سـوی  شامل پرداختی از سوی بیمه

تـر، بـر بـخـش درمـان،  عبارت دقیق شود." به مردم است، تأمین می
بهداشت و سالمت چوب حراج و واگذاری به بخـِش خصـوصـی زده 

هـای  سازِی بیمه های دولتی و خصوصی شود. واگذارِی بیمارستان می 
هـای دولـت در راسـتـای اجـرای  درمانی اکنون در اولویت بـرنـامـه

 فقیه قرار دارد. ولی ”اقتصادمقاومتِی “
ها، از چندی قبل، با مشارکت بنیادهـای  سازِی بیمارستان خصوصی

های دولتی  نام "طرح واگذارِی بیمارستان  انگلی آغاز شده و طرحی به
های نخستیـن اجـرای آن کـلـیـد  به نیکوکاران" تدوین شده و مرحله

 خورده است.
ماه، گزارش داده بود:"عضو کمیسـیـون بـهـداشـت و  دی ۴ایسنا، 

اسالمی گفت، برای موفقیت در حوزه سـالمـت  شورای درمان مجلس
طوِرعمده تاجران عـمـدٔه  باید از ظرفیت خّیرین [یعنی نیکوکاران، و به

 ۶بازار] و بخِش خصوصی بیشترین استفاده را کرد." پس از آن،ایرنـا، 
ماه، از قول معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکـی،  دی

هـای  گزارش داد:"طرح و چهارچوبی تهیه شده تا ادارٔه بـیـمـارسـتـان
شدٔه دولتی به خّیران واگذار شود... خّیران [بخوان:روحانـیـون  ساخته

توانند با استفاده  ثروتمند حکومتی، تجار بازار، و بنیادهای مذهبی] می
از مشــورت کــارشــنــاســان و تســهــیــالت وزارت بــهــداشــت، ادارٔه 

های دولتی را در دسـت بـگـیـرنـد... تـاکـنـون مـدیـریـت  بیمارستان
های کوچک درمانی به خّیران واگذار شده اما در سطِح مدیریِت  بخش

 بیمارستانی درحاِل مذاکره با خّیران هستیم."
ها منجر به آن خواهد شـد کـه شـمـاِر  سازِی بیمارستان خصوصی

اندکی بیمارستان مجهز و دارای کادر پزشکی و درمانی مجرب فقط و 
های مرفه و ثروتمندان و گردانـنـدگـان ُمـَعـَمـم و  فقط در خدمت الیه

هـای مـحـروم  ویژه توده گیرند و اکثریت مردم به ُمکالی رژیم قرار می
های درمانی و بهداشتی و پزشکی  جامعه از دسترسی به حداقل امکان

ماه، در چارچوب طرح دولـت  دی ١٠مانند. مطابق گزارش ایرنا،  بازمی
فقیه، نخستین بیـمـارسـتـان  ولی ”اقتصادمقاومتِی “روحانی و در قالب 

دولتی به بخش خصوصی و خّیران  واگذار شد. ایـرنـا نـوشـت:"بـرای 
نخستین بار در کشور مدیریت یک بیـمـارسـتـان دولـتـی بـر اسـاس 

انتفاعی سـپـرده شـد." ایـن  -ساله به بخش غیردولتی ١٠قراردادی 
واگذار شـد و نـام آن بـیـمـارسـتـان  “ ُمِحب“بیمارستان به مؤسسٔه 

امنـای مـؤسـسـٔه  نام گرفته است. یکی از اعضای هیئت “ یاس محب“
یاس، نخستیـن  به خبرنگار ایرنا تأکید کرد: "بیمارستان محب“   محب“

بیمارستان ایرانی است که استانداردهای  اتحادیٔه اروپا را دریافت کرده 
ای که نقشٔه ساخِت این بیمارستان در اروپا تأیید شـده اسـت."  گونه به

سـازِی درمـان و  این بیمارستان در تهران واقع شده است. خصوصـی
 بار و در تضاد با منافِع اکثریت جامعه قرار دارد. شدت زیان بهداشت به

 
و تصویِب الیـحـٔه ، ”ها هدفمندی یارانه“اجراِی فاِز سوم 

 ”رفع موانع تولید“
دولـت  وسـیـلـهٔ  بـه ”هـا هدفمنـدی یـارانـه“دنبال اجراِی فاِز دوم  به

 ”رفع موانع تولید و خروج از رکـود“روحانی، در اواخر پائیز سال جاری، کلیات الیحٔه  ادامه  رويدادهاي ايران ...
 ۴۴تصویب رسید. بر پایٔه این مصوبه، ابـالغـیـٔه اصـل  اسالمی به شورای در مجلس

سازی شتاب خواهد گرفت و اصـالحـات اسـاسـی در  فقیه پیراموِن خصوصی ولی
گـیـرد، و  صـورت مـی -ها سازِی بانک با محوریت خصوصی -سیستم بانکی کشور

کـه بـه مـوضـوع قـراردادهـا  “ قانون کار“ویژه آن بخشی از  به  -“  کار قانون“تغییِر 
های گمـرکـی  لغِو بسیاری از تعرفه و ”اجتماعی قانون بیمه“و تغییِر  -اختصاص دارد

در این الیحه گنجانده شده است. وصوِل مطالبات بانکی، قانوِن بورس و معامـالت 
اند. این مصوبه در پـیـونـد بـا  اوراق بهادار نیز در این مصوبه مورد تأکید قرار گرفته

تـر شـدِن"  برنامٔه آزادسازِی اقتصادی و اجراِی فاز سوم هدفمندی قرار دارد. "آسـان
قـانـون “و “  کـار قـانـون“های گمرکـی، و اصـالِح  واردات با حذف و تعدیل تعرفه

انـد.  نام "رفع موانع تـولـیـد" جـای داده شـده در دل این مصوبه زیِر  ”اجتماعی بیمه
مرکزی با ارائٔه دستورالعملی بـا عـنـوان:  کل بانک ازاین مصوبٔه مجلس، رییس پیش

درگـردش بـاهـدف  مالحظٔه بانک مرکزی"، یادآور شده بود که تأمیِن سـرمـایـه ١١" 
تأمیِن بازدهی بیشتر سرمایه، اولویت بانک مرکزی است و تسهیالت و اعتـبـارهـای 

پذیری برخـوردارنـد  گیرند که از توان رقابت ها در اختیار واحدهایی قرار می مالی بانک
ها فراهم خواهد شد. بالفاصله پـس  و با تأمین سرمایه موردنیاز شرایط برای رشد آن

بارزگانی و کـنـفـدراسـیـون  اسالمی، اتاق مرکزی جمهوری گیرِی بانک از این موضع 
هایی را مـوجـب  اسالمی به حمایت از آن پرداختند و چنین سیاست صنعت جمهوری

زدایی و کوچک کردن دولت نـامـیـدنـد. یـکـی از  خصوصی و مقررات تقویِت بخش
اقتـصـاد در  بارزگانی و از فعاالن کنفدراسیون صنعت، به روزنامه دنیای اعضای اتاق

این خصوص خاطرنشان کرد که، حمایت دولـت و دخـالـت آن در امـور قـدرت 
پذیری را در صنایع کاهش داده است... دخالت دولت در توزیع منابع به ایجـاد  رقابت

مـرکـزی، طـرِح درسـتـی اسـت و  کـل بـانـک شود... طرح رییس رانت منجر می
پذیر دانست که بتواند در  توان رقابت کند. بنگاهی را می خصوصی را تقویت می بخش

تقاضا رقابت کند. از سوی دیگر یکی از مسئوالن خانٔه صنعت، معدن  حالت عرضه و
هـای دولـت و  و تجارت ایران، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به سیـاسـت

سـازی بـه سـمـت  ای، تأکید کرد که، باید بـا خصـوصـی خامنه “ اقتصادمقاومتِی “
شدٔه اقتصاِد بـازار در  پذیری بیشتر برویم، باید شرایط مشابه با موازین شناخته رقابت

هـای  وپاگیر و دخالت دولت در اقتصاد، قدم جهان ایجاد کنیم، حذِف مقررات دست
مرکزی است. تعامل با جهان باید برای جلـب  اقتصاد و بانک ای از سوی وزارت ارزنده

گران و تولیدکـنـنـدگـان  حال، برخی از صنعت و جذب سرمایه افزایش یابد. در همین
کوچک و متوسط با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود و عدم دسترسی به منابع مالی 

های بانکی، خواستاِر توجه مسئوالن به تولید داخلی شدنـد. در ایـن زمـیـنـه  و وام
هـای صـنـعـتـی  ماه، از قول معاون صنایع کوچک و شهـرک آبان ٨روزنامه اعتماد، 

ایران، گزارش داد:"بانک مرکزی نگرش منفی برای ارائٔه تسـهـیـالت بـه صـنـایـع 
درصد از اشتغال با صنایع کوچک انـجـام  ۴۵درصد از صادرات و  ١٠کوچک دارد. 

مورد آن درحـال  ٧٣٣شهرک و نواحی صنعتی مصوب شده است که  ٩۴٣شود.  می
 سازی] است." واگذاری [خصوصی
شده از سوی مسئوالن اقتـصـادی  های ابالغ مرکزی و سیاست دستورالعمِل بانک

سازی و آزادسـازِی  رژیم و دولت، همگی در راستای اجرای شتاباِن برنامٔه خصوصی
در سـایـٔه  -شامل صنایع بزرگ، متوسط، و کوچک -اقتصادی است. صنایع کشور

ها، با کاهِش تولید، رکود، و بیکارِی کارگران و کـارمـنـدان  گونه سیاست اجرای این
های دولت برای اختصاص مبالغی از درآمدهـای  گریبانند. تمامی وعده به خود دست

حاصل از اجرای آزادسازِی اقتصادی به بخش تولید و صنعت، تا کنون بر روی کاغذ 
و برنامه "رفع موانع تولید" فقط و فقـط در “  ها هدفمندی یارانه“مانده است. فاز سوم 
 -ازپیش به بنیٔه تولیدی زدایی است، و بیش سازِی بیشتر و مقررات راستای خصوصی

 کند. آسیب و لطمه وارد می -ویژه تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی به
در این میان و در چارچوب این برنامه، دستمزد زحمتکشان نیز درحـکـم "عـامـِل 

هایی مشخص هم در مسیـر آزادسـازِی  افزایِش تورم"، افزایش نخواهد یافت، و گام
شـود. بـرنـامـٔه  های پیِش رو از سوی دولت و رژیم برداشته مـی دستمزدها در سال

شود، آن روِی سـکـٔه  مرکزی و مجلس اعالم می ای که از سوی بانک پذیری" "رقابت
جهانی است. ایـن  پول و بانک المللی بین های صندوق سازی مطابِق نسخه خصوصی
 زیان تولید و اقتصاد ملی کشور است! شدت به ها به سیاست
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داشـت تـا  ای مـی رفت که قطعنامه بـه آن مسـائـل اشـاره می
طلبان دغدغه آنان را در سر دارند و آن  مخاطبان بدانند اصالح
   اند." اند و نه به بایگانی رفته مسائل نه فراموش شده

لویی (سردبیر روزنـامـٔه  گرایانی مانند کاظم انبار استقباِل اصول
و تـمـجـیـد از “  هـمـایـش...” هایی از  بیانیٔه  از بخش“)  رسالت” 

برانگـیـز اسـت.  سخنان برخی از حاضران این گردهمایی پرسش
گـرا، در  گـران پـرنـفـوِذ اصـول انبارلویی، درمقام یکی از تحلیـل

ها و  یـادآورِی مـکـرر گـنـاه  ، همراه با کنایه“ رسالت” سرمقالٔه 
طورمشخص بر گرایـِش بـارز ایـن  ، به“ طلبان اصالح” گرِی  فتنه

"اظهارات گذارد: انگشت می“  گرایی کاروان اعتدال” به “  همایش” 
گری را ترک کرده و در یک  سخنرانان در این نشست شیب افراط

منزلت اعتدال قرار گرفته است. این یک رویکرد مثـبـت اسـت."  
ای، به صادق خـرازی (چـهـرۀ  گرانه انبارلویی با هوشمندی حیله

کنـد)  عریان جنبش سبز را رد می صورت نمایی که به طلب اصالح
" ایـن گویـد: کند و می ،  اشاره می“ ندا” و مؤسِس حزب فرمایشی 

رویکرد به معنای آن است که اصالح طلبان از والیت شـیـطـان 
را  ٨٨خواهند حوادث تلخی مثل فـتـنـه  گیرند و نمی فاصله می

ترین سخنران این نشسـت صـادق خـرازی  تکرار کنند... معقول
 بود. او [خرازی]  گفت: تندروی باید از اصالحات برود."

 ترکیب  حاضران در "همایش سراسری اصالح طالبان" و بیانهٔ  
هـاسـت،  هـای مـردم و واقـعـیـت که تهی از خواست آن، پایانِی 
انگیز است، و وضعیِت صحنٔه سیاسِی کشور و چـگـونـگـِی  تأمل

  توازن نیرو در آستانٔه آغاز کارزاِر  انتخابات مجلس دهم را نشـان
 دهد.  می
هـمـایـش سـراسـری " کارانٔه بـرگـزاری  شکل بسیار محافظه 

رفسنجانـی و  -جناح روحانی   طلبان" و گرایِش بارز آن به اصالح
کـنـد کـه  وابستگِی آن به این جناح، این واقعیت را آشـکـار مـی

گـرایـی"  تالش برای مهندسِی "اصالحات" و تقلیِل آن به "اعتدال
دهـنـدگـاِن ایـن  ، هدِف سازمان”طلبان اصالح“در بیِن طیفی از 

بوده است. مـحـتـوای بسـیـار ضـعـیـف و تـهـی از  “همایش“
دهـد کـه تـنـهـا نـوع  درنگ مردم نیز نشان می های بی خواست
ای  ”طـلـبـی اصـالح“شدنی برای "نظـام"،  تحمل   طلبِی" "اصالح

دیـگـر، تـنـهـا  عـبـارت است که خواستار " تغیـیـر" نـیـسـت. بـه
خطر، بـرای  ای بی ”طلبی اصالح“طلبِی" مجاز، از جنِس  "اصالح

حکومت والیت، است که تمکین به اوامر "مقام معظم رهبری" را 
تـوان بـه  باید ابراز کند. برای مثال، مـی طوِرمستقیم و دائم می به

بخشی از بیانیٔه پایانی این گردهمایی اشاره کرد که در آن، بـرای 
بیاِن اعتراض به نقِض قانون اساسی ، در مجلس، مجبور اسـت

ای بپردازد و از  مداحِی علی خامنه به -برخالِف واقعیت موجود  -
" در نظامی که قـانـون گرا ترسیم کند: این دیکتاتور نمادی قانون

 بر حق نقـد و نـظـر و نـظـارت 
ً
اساسی و مقام رهبری، صراحتا

های نظام تأکید دارند  همگانی بر همـٔه اجزای ارکان و مسئولیت
ترین نماد و مظهـر اعـمـال اراده  جای تعجب است که در عالی

ملت، یعنی مجلس شورای اسالمی، نمایندگان نتواننـد از حـق 
 هـایشـان اسـتـفـاده نـمـایـنـد." قانونی خود برای طرح دیـدگـاه

که برای همگان بسیار روشن است که نـقـِض قـانـون  درصورتی
خصوص در صـحـن  فرا قانون بودِن "مقام رهبری"، به  اساسی و
عادی ایـن "نـظـام" اسـت. ایـن جـنـِس   اصل و رکن  مجلس،

قصـد  گـونـه، بـه هـایـی ایـن با صادر کردن بیانیه ”طلبی اصالح“

“ جنـبـش سـبـز“داند نسبت به  گرایی"، الزم می ملحق شدن به کاروان "اعتدال
ابراز توبه کند و، درنتیجه، مسئلٔه پایمال کردن خشن و خونین قانون اساسـی و 

وسیله "مقام رهبری" را  به طاق  به ١٣٨٨رأی مردم در جریان کودتای انتخاباتی 
ی کـه در پـِی گـرفـتـِن سـهـم در “ طلبان اصالح“فراموشی بگذارد. این نوع 

از  ”الیـحـٔه مـطـبـوعـات“برای خارج کردِن  ”حکِم حکومتی“اند، صدور  قدرت
هدف متوقف کردن تالش در جهت آزادی مطبوعات  دستورکار مجلس ششم به

دانند و بنابراین و بنا بـر  وسیله "مقام رهبری" را دیگر مسئله قابل یادآوری نمی به
 فراموشی بسپارند.  دانند که آن را نیز به مصلحِت وقت، بهتر می

تـوان دیـد کـه  با نزدیک شدن زمان شروع کارزار انتخابات مجلس دهم، می
ای در صحنه سـیـاسـی کشـور بـرای  این کارزار انتخاباتی آتی به عامل محرکه

های سیاسی تبدیل شده اسـت، و  ها بیِن نیروها و شخصیت ها و واکنش کنش
  -اند تا در چارچوِب پیرایش جـدیـد ها در تالش هر یک از این نیروها و شخصیت

نقشی  -وجود آمد دنبال  برآمدِن دولت حسن روحانی در روبنای سیاسی به  که به
 مشخص برای خویش تعریف کنند.

گذرد و در طـول ایـن  می ١٣٩٢بیش از یک سال و نیم از انتخابات خرداد  
در زیر سایـه و  -اند که شخص حسن روحانی های مهمی رخ داده مدت، تحول

ها بوده و عمـل  در مرکز این تحول -کننده حمایِت "رهبری" در مقام عامل تعیین
کرده است. در این ارتباط، بسترسازی برای "تداوم نظام" از طریق تـعـامـل  بـا 

هـای  تـریـن حـرکـت های مالی، یکی از شاخص آمریکا در ازاِی تخفیف تحریم
بوده است که موقعیت روحانی  -ای با حمایت صریح علی خامنه -حسن روحانی

روی، یک مؤلفـٔه  و جناح رفسنجانی را در هرم قدرت مستحکم کرده است. ازاین
هـا و  بیِن جنـاح -ها طور تنش و همین -اصلی برپایِی اتحادهای مرئی و نامرئی

ها در بطن کارزار انتخاباتی مجلِس آتی، برآمده از درجه نـزدیـکـی یـا  شخصیت
 دوری، حمایت و یا مخالفت کردن، با حسن روحانی است.

های ارشد سپاه و بسیـج،  غیراز بورژوازِی بوروکراتیِک پرقدرت، یعنی فرمانده به
هـایـی از  از طیف اصـولـگـرایـان تـا بـخـش -های قدرت بقیٔه مجموعٔه جناح

شان در چارچـوِب  سیاسی  های گیری درحال میزان کردن موضع -طلبان اصالح
هایی  روی، نزدیک شدن و یا ادغاِم بخش اند. ازاین سیاسِت پیوستن به "اعتدال"

که از چند سال پیش صحبت از وفـاق  -طلباِن مطیع گرایان با اصالح از اصول
دوراز انـتـظـار نـیـسـت، و"هـمـایـش سـراسـری  بـه -آنان درمیان بوده است

قدمی عملی برای "اجماع" در جهت آن چیزی اسـت  طلبان" در حقیقت  اصالح
 گردد. طلبان در"قدرِت رسمی" عنوان و ترویج می که انگیزٔه مشارکت اصالح

های ارشد سپاه و بسیج خارج  های فرمانده ها و چالش بررسی و تحلیل کنش 
دلـیـل  از موضوع این نوشتار است، ولی در اینجا ضروری است که بگوییـم: بـه

پیرایش روبنای سیاسی حاصل از ظهور پـدیـدٔه دولـت "اعـتـدال" و فـرایـنـِد 
گریزناپذیِر منقبض شدِن نقش و نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه خاورمیـانـه، 

 سپاه و موقعیت فرمانده
ً
هـا و  های ارشد سپاه را در شرایط کنونی با چالش عمال

رو ساخته است،زیرا آنچه رژیم والیی، با تائید "رهبری" (در  تضادهای جدی روبه
) مجبور به قبول آن شده است همانا از دسـت دادن ”نرمِش قهرمانانه“قالب 

های فوقانی سپاه و بسیـج  نفوذ بالمنازع نظامی، سیاسی و اقتصادی است. رده
از پیرایش جدید روبنای سیاسی حاصل از ظهور حسن روحانی رضامند نیستند و 

گرایی" خواهان حفظ و تحکیـم  وجود آوردِن توازن نیرو در پرتو "اعتدال در روند به
مـنـظـوِر  روی، در قامت نیروهای فشـار و تـنـدرو بـه مواضع خود هستند، ازاین

کننـد و خـواهـنـد کـرد. نـابـودِی  اندازی می خواهی، در راه دولت سنگ سهم
طلباِن مبارز، هدفی راهبردی برای سپاه و بسیـج بـوده اسـت. ایـنـکـه  اصالح
گرایـی" را  فقیه،"کاروان اعتدال های سپاه و بسیج، برخالف خواست ولی فرمانده

را و "عـزت مـلـی"  ای با مضمـوِن وحـدت هم بزنند و فراخواِن علی خامنه  به
رسد. بنابرایـن، بـرخـالف  نظر می رو سازند، بسیار بعید به بخواهند با مشکل روبه

مانند صادق زیباکالم و برخـی  گران  بینی و خوشحالی آن دسته از تحلیل خوش
طلبان"، کـه بـرگـزارِی ایـن  های حاضر در "همایش سراسری اصالح سخنران

همایش را پیروزی و قدمی به جلو قـلـمـداد 

 ... »همايش سراسري اصالح طلبان«ادامه  

  7ادامه  در صفحه 
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 ... »همايش سراسري اصالح طلبان«ادامه  

گاهانه و حساب کنند، واقعیت این است که دستگاه والیت به می شده اجـازه  صورت آ
گونه حرکت در راستای از محتوا تـهـی کـردِن  برگزاری این همایش را داد، زیرا این

تنها مجاز است، بلکه با وعدٔه شرکـت  فرایند "اصالحات برای تغییرهای بنیادی"، نه
شود. سـپـاه پـاسـداراِن دیـکـتـاتـورِی  داده شدن در "قدرِت رسمی" تشویق هم می

ها جـلـوگـیـری  سهولت  از این نوع گردهمایی تواند به فقیه، هرگاه بخواهد می والیت
، هـمـایـش سـراسـری ١٣٨٨طور که در تدارک کودتای انـتـخـابـاتـی  کند، همان

دالیل امنیتی لغو کردند. بنابراین، یکی از پیامـدهـای بـاج دادن  طلبان را به اصالح
طلباِن مطیع، امکان شرکت داده شدِن آنان در "قدرت رسـمـی" در آیـنـده  اصالح

 خواهد بود.
فقیه، حـداقـل شـرطـی  پیروی از اصل "اعتدال" در چارچوِب التزام کامل به ولی

وسـیـلـٔه آن اجـازٔه شـرکـت در   توانند بـه طلبان می هایی از اصالح است که نحله
خـوبـی  دست آورند. دستگاه والیت به را به ١٣٩۴انتخابات آتی مجلس در اسفندماه 

باید با مهندسـِی  به این امر واقف است که برای مهندسِی انتخابات آتی مجلس، می
هـای  تنها کانال موجود در شرایط کنونی برای ابراز خـواسـت “ طلبی اصالح“فراینِد 

ای  هـای فـرمـایشـی مردم را مسدود کند. بر این اساس است که پدیدار شدن حزب
کـه بـرای "نـظـام" از نـوِع  -کـارگـردانـی صـادق خـرازی مانند "حزب نـدا" بـه 

بایـد مـوردنـظـر  را می -اند شدنی در انتخابات آتی مجلس های پذیرفته طلب اصالح
توجه باید کرد که، بر اساس "قانون" جمهوری اسالمی اعضای حزبی کـه  قرار داد. 

ها عضـو حـزب  توانند با همان ترکیب و مسئولیت غیرقانونی اعالم شده است، نمی
سازمان مجاهـدیـن “و  ”حزب مشارکت اسالمی“جدیدی شوند. برای مثال، احیای 

وسیلٔه مؤسسان و اعضای پیشین آن قدغن است، که درنتیجه،  به ”انقالب اسالمی
ای  بندی دارد، بلکه گروه ای چون "ندا" باز نگه می تنها برای حزب فرمایشی فضا را نه

هـای کـودتـای  موسوم به حزب "کارگزاران سازندگی" (که درمجموع در سـرکـوب
زیر ضربه نرفت) نیز حاال با حمایت و هدایت هاشمی رفسنجانی، در رقـابـت  ١٣٨٨

و سوِء استفاده از  “ طلبی اصالح“آلود شدٔه  گیری از آب گل با حزب "ندا"، برای ماهی
 وارد صحنه شده است. ،”طلبان اصالح“سردرگمِی برخی از 

باهـدِف "اجـمـاع" بـا  ”اعتدال“طلبان" به  گرایِش بارز "همایش سراسری اصالح 
طـلـبـی  های الزم برای ذبـِح "اصـالح گرا، ازجمله حرکت های اصول برخی از چهره

برای تغییر" در مذبِح رهبر معظم و یارکشی برای داشتن سهمی در"قـدرِت رسـمـِی" 
طور که بیانیـٔه پـایـانـِی "هـمـایـش سـراسـری  رژیم دیکتاتوری والیی است. همان

هـایـی کـه بـیـن ایـن نـوع  هـا و رقـابـت طلبان" نشان داد، این یـارکشـی اصالح
هرحال حاصل و ثمری برای مردم نـدارد، زیـرا  طلباِن مطیع جریان دارد، به اصالح

دغدغٔه آنان با مطالبات مردم ارتباطی ندارد و نخواهد داشت. نتیجٔه نهایِی پـرورِش 
واقـعـی و  “ اصـالحـات“غیراز ُمثله کردِن پیکرٔه  دیکتاتور، به ”طلبان مطیِع  اصالح“

های  خدمت گروه شان به های فرمایشی و یا گماردن های حزب توزیع آن در چارچوب
 های کالن چیز دیگری نیست. راستِی  وفادار  به الیگارشی سرمایه دست

حزب تودٔه ایران معتقد است که، در شرایط مشخص کنونی، پرنفوذتریـن عـامـل 
یعـنـی اجـراِی عـمـلـِی  -ذهنی در نزد افکارعمومی،"اصالحات برای تغییر" است 

همراه بـا  وجود آوردن دگرگونی واقعی برای گذر از دیکتاتوری  اصالحات عمیق و به
روی، طـیـف  غایت ناعادالنٔه کنونی. ازاین از میان برداشتِن ساختارهای اقتصادی به

گـرا و  های "عاقِل" اصول گرا گرفته تا بخش های قدرت، از اعتدال مختلفی از جناح
های سیاسی متصل به جناح هاشمی رفسنجانی، درصـدِد مـاِل  طور جریان همین

طلبی و بازتعریِف آن در چـارچـوِب مـوردقـبـول دسـتـگـاه  خود کردِن شعار اصالح
های مـوردپـذیـرش رژیـم  در این ارتباط، فعال شدن جریاناند.  فقیه حکومت والیت

مانند حزِب "اعتدال و توسعه" که به حسن روحانی نزدیک اسـت، در کـنـاِر  والیی، 
حزب "کارگزاران سازندگی" که رفسنجانی پدر معنـوی آن اسـت، حـرکـتـی اسـت 

ای که قرار است با کمرنگ شدن و یـا حـذِف  تاکتیکی برای پر کردن فضای خالی
 آید. وجود  طلباِن مبارز" به نقش "اصالح

یافتـٔه  های سازمان اکنون با حرکت باید از هم حزب تودٔه ایران معتقد است که، می

حکومتی و غیرحکومتی برای مهندسِی انتخابات مـجـلـس 
مبارزه برخاست. ما معتقدیم کـه  ) به١٣٩۴دهم (اسفندماه 

دمـوکـراتـیـک در مسـیـر  -اقدام متحد نیـروهـای مـلـی
تـوانـد  اصالحاِت واقعی در نقـطـٔه عـطـف کـنـونـی، مـی

وجـود  بـهمردمی را در موقعیتی ویژه و تاریخی برای  جنبش
ساز قرار دهد. در این ارتباط، باردیگـر  تغییرهای آیندهآوردِن 

بر ضرورت حرکت متحِد نیروهای خـواهـان "تـغـیـیـرهـای 
استفاده از افـکـارعـمـومـی  هدِف جلوگیری از سوءِ  واقعی" به

طلباِن  وسیلٔه مهندسِی فراینِد اصالحات و پرورِش اصالح به
 کنیم. مطیِع دیکتاتور، تأکید می

 سنگاب
چارسوی سپهر  و  »زندیقی های«در سوگ 

 آنان »سرنوشت تلخ«
 

 به تشنگان
 چکه چکه

 سودای سرنوشت نوشاندن
 خواهندگان، واخواستگان

 گام گام
 به خرابات خوار خراماندن

 بر دوش شکستگان، خم شدگان
 بار بار

 جادوی جهنم آواراندن
 خوشه های شوق به شیدها

 تکه تکه
 بر تبرهای ترس سایاندن،
 این سان بوده و هست
 سحر سنگ آبه ای

 –و نه چشمه ای  -
 که دانه ها و دانش ها

 به زهر ظلمات آلوده ست
 تا آسمانیان
 بر زمین ورز

 فروبیزند.» سرنوشت تلخ«
 

 چه دریغ!
 نه به جوی ها خاکی
 نه به آب ها جوشی

 .نه به دارها بالی
 

 ب. آ. آبگین، دیماه نود و سه
 

 
سنگاب یا سنگ آبه ، ظرفی در تکایا که تشنگان از آن آب 

 نوشند
 واخوستگان: معترضان

 شید: خورشید
 زمین ورز: زمین  حاصل خیز

 بیزیدن: غربال کردن
 دار: اینجا درخت
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ها [بـود] کـه  آمیزترین روش سیاه و خفقان عجیب علیه مردم، با قساوت
ممکن است در جاهای دیگری از کشورها هم وجود داشـتـه بـاشـد. در 

کردند و چـه رفـتـاری  اینجا خود ما از نزدیک مشاهده کردیم که چه می
داشتند با آحاد مردم؛ هـم در دوران رضـاخـان کـه گـذشـتـگـان مـا، 

ترهای ما آن را دیده بودند و برای ما نقل کردند، هم در دوران اخیر،  بزرگ
ها الـبـّتـه آن دوران را  که خود ماها، آحاد مردم، در میدان بودیم. جوان

ق [وجود دارد] از آنچه این
ّ
ها بـا مـردم، بـا  ندیدند. حرفهای فراوان و موث

داشـتـنـد  -ولو انتقادهای اندک  -مبارزین و با کسانی که انتقاد داشتند 
هـا، آن  کـردنـد، آن شـکـنـجـه ها می دادند؛ رفتارهایی که این انجام می

های مـخـوف، کـه  فشارهای عجیب و غریِب جسمی و روحی، آن زندان
بینند تـعـّجـب  روند می ها هست که افراد می های آن امروز برخی از نشانه

 کنند."  می
هایی از دوران رژیم پهلوی را بـر زبـان  ای با اینکه واقعیت علی خامنه

آورد، اما با فرو بردن سر خود در برف دچار همان توهم معروف شـده و  می
 بر هیچ برد دیگران وی را نمی گمان می

ً
کس پوشیده نـیـسـت  بینند. تقریبا

که بجز دوران کوتاهی پس از پیروزی انقالب، روند نقض آشکـار حـقـوق 
هـای  بشر و حذِف مخالفان توسط حکومت جمهوری اسالمی،  با شـیـوه

کرات  های مردم به گوناگون الینقطع ادامه داشته است. در این روند، توده
شمار از سوی اجیرشدگان رژیم فقاهتی بـر ضـد  های بی ِاعمال خشونت

کـار  اند. به نیروهای مترقی و فعاالن سیاسی مخالِف ارتجاع  را شاهد بوده
جـان هـزاران  ۶٧های وحشیانه که اوِج آن در تابستـان  بردِن این شیوه

زندانیان سیاسی را گرفت حتی تا مقطع کنونی هم ادامـه دارد. نـگـاهـی 
هـای  های مکرر و انتشاریافته از سوی منابع  سـازمـان اجمالی به گزارش

دهند که هم اکنون هم زنـدانـیـان  المللی مدافِع حقوق بشر نشان می بین
های مخوف سپاه  گرفتار در بنِد این رژیم زیر شدیدترین فشارها و در زندان

شوند و فشارهای گونـاگـون بـر  و وزارت اطالعات شکنجه و بازجویی می
زندانیان حتی پس از مراحل بـازجـویـی و تـعـیـیـن مـدت حـبـس نـیـز 

ای کـه تـجـربـٔه  یابند. بسیاری از زندانیان سیاسی طورمستمر ادامه می به
دهـنـد کـه  اند گواهی مـی اسارت در دوران حاکمیت هر دو رژیم را داشته

های فیزیکی و روانی در دوره رژیم والیت فقیه از همه نظر بـرای  شکنجه
آورد که مرگ بر آن تـرجـیـح دارد. اغـراق  وجود می زندانی جهنمی را به

هـا و ِاعـمـاِل  نیست اگر گفته شود که شدت فشارها و نحؤه شـکـنـجـه
گرفته در طول سی و چند سـال گـذشـتـه در تـاریـخ  های انجام خشونت

ترین  ای، در مقام اصلی سابقه بوده است و علی خامنه معاصر میهن ما بی
کند، بهتر از هر کس دیگر بـر ایـن امـر  ها را صادر می فرد که این فرمان

گـذارد و  واقف است اما همچنان با گستاخی بر این واقعیت سرپوش مـی
های وحشیانه در سرکوب مخالفان را از خصـوصـیـات  کارگیرِی شیوه به

 کند. رژیم سابق عنوان می
سخنان ولی فقیه رژیم محدود به همین یک مورد نیست. او در جـایـی 

  دیگر می
ً
گوید:"انواع فساد، از فسادهای جنسی بگیرید که مبتالِبِه تقریبـا

هـا بـود کـه دیـگـر حـاال  هـا و مـانـنـد ایـن ها و دوروبری همٔه درباری
دانستـنـد،  آور است. آن روز خیلی از آحاد مردم هم می هایش شرم داستان

ها درمیرفت،  کردند بر زبان بیاورند. گاهی از قلم خارجی اگرچه جرأت نمی
گفتند فساد جنسی، فساد مالـی، نـه فـقـط در سـطـوح  چیزهایی را می

ترین سطـوح  متوّسط که هر وقتی ممکن است پیش بیاید؛ نخیر، در عالی
هایش، باالترین فسـادهـای  کشور. از طرف شخص محّمدرضا و دوروبری

آلودترین فشارها  ها، خباثت اندازی ها، بدترین دست ترین رشوه مالی، بزرگ
ت به

ّ
کردنـد  آمد. برای خودشان ثروت درست می وجود می بر منابع مالی مل

به قیمت فقیر کردن مردم و بیچاره کردن مردم. فساد، فسـاد جـنـسـی، 
وسـیـلـٔه  فساد مالی، اعتیاد، ترویج اعتیاد و ترویج مواّد مخّدر صنعـتـی بـه

 وجود آمد و اّتفاق افتاد." عناصر اصلی حکومت آن روز در ایران به
ای عامدانه فراموش کـرده کـه از هـنـگـام  رسد علی خامنه نظر می به

تـریـن  برپایی جمهوری اسالمی تا کنون میهن ما شاهد شماری از بـزرگ
فسادهای افشا شده در تاریخ کشور بوده است که در تمامی مـوارد بـدون 

های باالی حکومتی در آن محرز شده است. هـمـیـن  استثنا ردپای مقام
هفته گذشته محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، به دلیل فسـاد 

 ٢٨، ” شـهـرونـد“ مالی به چندین سال زندان محکوم گـردیـد. روزنـامـه 

نویسد:"بر اساس تدبیر دولت گذشـتـه و  نقل از اسحاق جهانگیری، می ماه، به دی
برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دالر از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد بـه 

میلیارد دالر پول کشـور  ٢٢ماه،  ١٧های دوبی و استانبول فروختند و ظرف  صرافی
 به خارج صادر شد."

 ٢۵، ” تـابـنـاک“ وگو بـا سـایـت  ابراهیم آقا محمدی، نمایندٔه مجلس، در گفت
گیرِی فساد در بـیـن حـکـومـتـیـان،  های شکل ماه، در اشاره به زمینه اردیبهشت

بسیاری از فرزندان مسئولین و خوِد آنان که فراغت پیدا کرده بـودنـد بـه گوید:" می
هایی که داشـتـنـد،  های اقتصادی سنگین رفتند و با توجه به جایگاه سمت فعالیت

ای که هر کـه بـه  گونه ها بسیار آسان بود، به گرفتن امکانات و تسهیالت برای این
المال را به دست درآورد؛ با این  توانست ورود کند و بخشی از بیت بهانه سازندگی می

کند و به بهانه اینکه بخـش خصـوصـی بـایـد  توجیه که دارد فعالیت اقتصادی می
فعال شود، بار خود را بستند و به این ترتیب، آرام آرام رقـابـت زرانـدوزی و ثـروت 

 های مرتبطین با نظام و برخی از مسئولین باب شد."  اندوزی در میان خانواده
روزی هـمـٔه ثـروت ایـن  یکگوید: " ای همچنین در جایی دیگر می علی خامنه

 سرریِز آن به چند شهـر  های اشرافی [می کشور صرف تعدادی خانواده
ً
شد] و احیانا

رسید؛ امروز اقصی نقاط کشور برخوردار از خـیـرات ایـن کشـورنـد. ایـن  بزرگ می
 حرکت عظیم، حرکت به سمت عدالت اجتماعی، حرکت به سمت اخالق اسالمی 

 [وجود دارد]." 
تـیـر مـاه،  ١٣های مختلفی وجود دارد. ایلنا،  در مورد عدالت اجتماعی گزارش

شـدٔه  درصد خانوارها زیر خط فقر هستند." روزنامه تـعـطـیـل ٣١دهد: " گزارش می
 ٢ساالنـه  ٨۴از سال نویسد: " ، در تیتری می٩٢ماه  اردیبهشت ١۴، ” تهران امروز“ 

نقل از ربیعی، وزیر کـار،  تیرماه، به ٢۵اند." ایلنا،  درصد از جمعیت زیر خط فقر رفته
نیاز به توضیح نیسـت  برخی افراد جامعه روبرو هستیم."”  مطلق“ "با فقر نویسد:  می

تنها بر بهبوِد عدالت اجتمـاعـی  های مختلف وجود دارد که نه که انبوهی از گزارش
کند، که اشاره به تمامی مـوارد آن  کند، بلکه حالتی بحرانی نیز پیدا می داللت نمی

در گنجایش این نوشته نیست. اما علی خامنه ای باز هم در ایـن مـورد بـه دروغ 
 های امروزی جامعه ما دارد.  پردازی و معکوس جلوه دادن واقعیت

دهد و در مورد پیشرفت عـلـمـی کشـور  ای به سخنان خود ادامه می علی خامنه
ت پیشرفت علمی کرده است، اینکه اّدعای مـا نـیـسـت، ایـن را  می

ّ
گوید:"این مل

وقـت یـک  دهـنـد؛ آن المللی دارند شهادت می های علمی بین دشمنان ما، پایگاه
ت را تحقیر کنند؛ این عّده

ّ
ها خطا است، ندیدن آن حـرکـت  ای بیایند انکار کنند، مل

عظیم و پیشرفت بزرگی که نظام مقّدس اسالمی برای ایـن کشـور پـیـش آورده 
های علمی باید گفت که در کشوری که آموزش و پـرورش  است." در مورد پیشرفت 

و آموزش عالی  آن در بند عقاید قرون وسطایی اسیر است چگـونـه مـی تـوان از 
رییس مرکز آمار آموزش و پرورش با اعـالم آخـریـن پیشرفت علمی داد سخن داد. 

طبق آخرین گزارش ارسـالـی از " گوید:  آموزان بازمانده از تحصیل، می آمار دانش
آموز بازمانده از تحصیل وجود دارد که این آمار در  هزار دانش ١۴١ها،  سوی استان

مـاه  بهـمـن ٣٠). همشهری آنالین، ٩٢ماه  اردیبهشت ٨حال بررسی است" (ایسنا، 
 ٣٠دهـد: "  ، به نقل از علی باقر زاده، رئیس نهضت سواد آموزی، گزارش مـی٩١

، از قـول ٩٢خردادماه  ١سواد و کم سوادند."  ایلنا،  میلیون نفر از جمعیت ایران بی
روزنـامـه  سوادنـد." و نیم میلیون نفر در کشور بی ٩نویسد:"بالغ بر  همین مقام، می

درصد از کـودکـان  ١۴سوادی بر سر  سایه بینویسد:" ، می٩٢مهرماه  ١٠خراسان، 
ایم، اما  نظر کرده های آمده صرف سال." ما از درج جزئیات محتوای گزارش ١٠زیر 

 از سوی کسانی ارائه شده که مسئولیت الزم به
ً
هایی  یادآوری است که این آمار تماما

 رشد آمارهای موجود را بـه های مورد نظر داشته در ارتباط با حوزه
ً
دلـیـل  اند و اتفاقا

ای از  کنند که خود چشم انداز نگران کنـنـده ها عنوان می فقر و تنگدستی خانواده
ای  کند، یعنی وضعیتی که عـلـی خـامـنـه عدالت اجتماعی در میهن را ترسیم می

 سعی در کتمان آن دارد.
ها به جای کشانـدن کشـور بـه  گوید:"این ای در ادامٔه افاضاتش می علی خامنه

ت، مردم را با پول نفت عـادت 
ّ
سمت احیای تولیدات داخلی و منابع حقیقی یک مل

دادند به واردات؛ ذائقه مردم را عوض کردند؛ کشاورزی کشور را نابود کردند، صنایع 
 کشور را وابسته کردنـد بـه خـارج و بـه 

ً
ی کشور را از بین بردند، کامال

ّ
واقعی و مل

ت." در رابطه با این قسمت از اظهارات ولی
ّ
فقیه سـیـاه انـدیـش و  دشمنان این مل

جنایتکار رژیم باید اذعان کرد که، پس از سی و پنج سال از انقالب شـکـوهـمـنـد 
های اصلِی مردم در آن، هموار کردن راه برای قـطـِع  که ازجمله خواست ۵٧بهمن 

بود، ما تا کنون هیـچ تـحـول  وابستگی به کشورهای خارجی و تقویِت تولید داخلی 
ایم. تنها اقدام مـهـمـی کـه در طـول  ای را در این زمینه شاهد نبوده کننده تعیین

فـقـیـه رژیـم  هایی مشابه سخنان ولی ها انجام گرفته است لفاظی تمامی این سال
   10ادامه  در صفحه بوده اسـت و هـم اکـنـون هـم کـه 

 ادامه  خصوصيات رژيم ديكتاتوري ...
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در همبستگی با: مبارزٔه اعتراضی و 

 طلبانٔه کارگراِن ایران حق

کارگران ایـرانـی بـه فشـارهـای 
هــا و  جـاری از ســوی تـحــریـم

بـار رژیـم  های فـاجـعـه سیاست
قـدرت  بـه  پـردازد: تئوکراتیک مـی

ــی در  ــدن حســن روحــان رســی
در داخـل ، ١٣٩٢انتخابات سال 

و خارج از ایران همچون نـقـطـٔه 
عطفی در وضع سـیـاسـی ایـران 
دانسته شـد. روحـانـی درمـقـام 
لیبرالی پیشتاز مـطـرح شـد کـه 

تواند با او معامله کنـد و  غرب می
بخش در مـورد  به توافقی رضایت

ای منازعه برانـگـیـِز  برنامه هسته
رژیم تئوکراتیک  دست یابد، کـه 

تـوانـد  درنتـیـجـه، روحـانـی مـی
المللی را برطـرف  های بین تحریم

کند و به آزادسازی رویکردهای اجتماعی در ایران بـه سـود مـردم و بـه سـود 
هجده مـاه پـس از  .اقتصاد، بپردازد.  این تصویری بود که از او ترسیم شده بود

های داده شده در آستانٔه انتخابات، اکنون بـر دوش او  روی کار آمدنش، وعده
یی مبنی بر اینکه رویکردهای اجتماعی تغیـیـر  گونه نشانه کنند. هیچ سنگینی می

طور دلبخواه دستگـیـر  شود. فعاالن سندیکایی همچنان به یافته باشند دیده نمی
تـلـقـی   "غیراسالمـی" خاطر نوع پوشش و رفتاری که شوند. زنان همچنان به می
های اجتماعی به فعـالـیـت  گیرند. جوانانی که در شبکه شود مورد آزار قرار می می
در زمیـنـٔه اقـتـصـادی هـم    .گردند رو می پردازند با دستگیری و سرکوب روبه می

های اعمـال شـده از سـوی ایـاالت  تحریم  .توان داد تصویری بهتر از این نمی
متحده و اتحادیٔه اروپا با هدف گرفتن امتیازهایی از رژیم در زمینٔه برنامـٔه انـرژی 

کـاهـش  .گـذارنـد متناسب روی اقتصاد بـرجـا مـی ای، همچنان تأثیری نا هسته
 -یعنی کاالیی که اقتصاد ایران به شدت بدان وابسته است -شتابندٔه قیمت نفت

در طی سال گذشته  میالدی، درآمدهای ارزی ایران را بیشتر کاهش داده و بـه 
 .کند  ستوه آمده آن فشار بیشتری وارد می نیروی کار به

ای مـوجـی از  طورفزاینـده های اخیر، کارگران ایران به در نتیجه، در طول ماه
اند که رییس جمهور روحانی و دولت وی را بـه چـالـش  راه انداخته اعتصاب به
علت تعویـق  ها خاستگاه گوناگونی دارند ولی بیشتر به این اعتصاب .طلبیده است
که در هفت تپه، مجتمع پـتـروشـیـمـی  موقِع دستمزدهاست، چنان در پرداخِت به

بندر امام، کاشی گیالنا و کارخانٔه گاز طبیعـی عسـلـویـه روی دادنـد. مسـائـل 
های گسترده، شـرایـط  کننده اساسی دیگر برای کارگران عبارتند از: تعدیل نگران

افـکـنـی بـیـن فـعـاالن کـارگـری و  آوردن بـه هـراس بدترشوندٔه کاری و روی
شان. واقعیت امر این است که روحانی نوید داده بود تولیـد داخـلـی را  نمایندگان
های سراسری نشانگر ناکامی او در تحـقـق ایـن  دهد، ولی اعتصاب افزایش می

 .ها است وعده
اعتصاب کارگران معدن بافق در مرکز ایران که چند ماه پیش صورت گـرفـت، 

ها و شعارها در مورد نامناسب بودن شرایط کـاری  دهنده  و یادآور اعتصاب بازتاب
های معدن، اشتغال، و زندگی کارگران معدن در انگلیس در بازٔه زمـانـی  در تونل
 .انـد کارگر دوبار دسـت بـه اعـتـصـاب زده  ۵٠٠٠در بافق   .بود  ١٣۶۴  تا  ١٣۶٣

دهـد  اند و حضور نیروهای انتظامی نشـان مـی شماری از کارگران دستگیر شده
نشینی دولت بـه  اند که تنها با عقب زا تبدیل شده یی مشکل ها به مسئله اعتصاب

ها نگرانـی کـارگـران از خصـوصـی  در عین حال این اعتصاب .پایان خود رسید
ماه و در مخالفـت  اردیبهشت  ٢٧کارگران اعتصاب را در   .سازد سازی را نمایان می

انـتـقـال سـهـام پـس از  .با فروش سهام معدن به بخش خصوصی آغاز کردند
تصمیم وزیر صنایع، معادن و تجارت ایران، محمدرضا نعمت زاده، بـه سـپـردن 

 ٧٠، بـیـش از ١٣٨٩از سـال  .کنترل معدن به بخش خصوصی صورت گرفت
رسانی در ایـن  اطالع .درصد سهام معدن به بخش خصوصی فروخته شده است

اعتصاب نخسـت  .ها بود ماندٔه  سهام باقی  %٢٨مورد در اردیبهشت ماه در مورد 
هشدار دو ماهه به دولت بـرای پـس  تیرماه  ادامه یافت و با اعالم واپسین  ٢٣تا 

اما، در  .گرفتن تصمیمش، پایان یافت
مردادماه، پیش از پایان مـهـلـت ایـن 

مـان بـرای  همزمان با رشد جنبش اعتراضِی کارگران و زحمتکشان میهـن
شان، جنبش جهانی همبستـگـی بـا  های برحق و قانونی دستیابی به خواست

موقِع مطبوعاتی و تبلیغـاتـِی   مردم ایران اوج تازه ای پیدا کرده است. بازتاِب به
ایـران “ ، ” واگـن پـارس اراک“ های مهم کارگری در کارخانه های  اعتصاب
مـعـدن “ در حومٔه تکاب آذربایجان، ”  دره معدن آق“ ، ”زامیاد خودرو“، ” خودرو

هـای  در گیالن، در دو مـاهـه گـذشـتـه، در مـحـفـل”  زغال سنگ سنگرود
های اعـتـراضـی و  های کارگری جهان به موجی از اقدام سندیکایی و اتحادیه

همبستگی دامن زده است. سندیکاهـای مسـتـقـل کـارگـری در ایـران  و 
کمیته دفاع از حقوق مـردم “ ساختارهای همبستگی فعال و هدفمندی نظیر 

ای در برپایِی این موج جدید همبـسـتـگـی بـا  نقش برجسته”)  کودیر” (“ ایران
در کارزارهای مـتـنـوِع ”  کودیر“ اند.  ویژه مزدبران داشته زحمتکشان ایران و به

رسانی و بسیج کردِن جنبش کارگری در اروپـا  ابراِز همبستگی، با هدف اطالع
 آمیزی داشته باشد. و آمریکای شمالی، توانسته است نقش موفقیت

شود و نفـوذ  که در لندن چاپ می”  مورنینگ استار“ خواه و چپ  نشریه ترقی
ماه، با  های سندیکایی انگلستان دارد، در نیمه نخست بهمن باالئی در محفل

، مـبـارزٔه ” کـودیـر“ قلم  خانم جین گرین، از گـردانـنـدگـان  یی به انتشار مقاله
های ایران در جهِت بهبود شرایط دشوار کار و تولید را  کارگران و سندیکالیست

که در ایاالت مـتـحـده و از   -” جهان هفتگی“ به تصویر کشیده است. مجله 
نیز همـیـن مـقـالـه را  -شود سوی حزب کمونیست ایاالت متحده منتشر می

 آمده است.” نامٔه مردم“منتشر کرد. ترجمٔه فارسی این مقاله در همین شمارٔه 
انتشار یک بولتن همبستگی با کارگران ایران در ترکیه، در اواخر آبان ماه از 
سوی "پترول ایس"، سندیکای کارگران نفت، الستیک و صنایع شـیـمـیـایـی 
ترکیه، را باید واکنشی مثبت به چنین کارزاری دانست. این بولتن بسیار جالـب 

هـای گـویـا و  صفحه دارد، همراه با عـکـس ٢۴زبان ترکی استانبولی، که  به
های نولیبرالی رژیم والیـت فـقـیـه،  های افشاگرانه در رابطه با سیاست مقاله
هـای  هایی که اتـحـادیـه های کارگران، و چالش های اقتصادی، مبارزه معضل

رو یند، کارگران ترکیه را در جریان مبارزه  کارگری نوپا و مستقل ایران با آن روبه
دهـد.  مهمی که در ایران برای احقاق حقوق کارگری در جریان است قرار مـی

های درونـی ایـن  های صفحه مقالٔه اصلی، عکس روی جلد، و برخی عکس
از آخـریـن شـمـارٔه  -اند ای و مسئوالنه تهیه شده که به شکلی حرفه -بولتن

شـود، و  منتشر می”  کودیر“ که به زبان انگلیسی از سوی ”  ایران امروز“نشریٔه 
 اند.   از نشریه نامه مردم، ارگان مرکزی حزب ما  برگرفته شده

 
 کارزار همبستگی با معلمان اعتصابی

دی  ٣٠های ایران، روزهای  با اعالم اعتصاب و دست کشیدن از کار معلم
سابقه در ایران که از سـوی  ای کم و اول بهمن ماه،  در اقدام اعتراضِی صنفی

” کـودیـر“ نیز بازتاب یافـت، ”  ایلنا“ های خبری رسمی کشور و از جمله  آژانس
هاِی روزهـای اخـیـر  هابی ایرانی را در صدر فعالیت کارزاِر همبستگی با معلم

کـه در اخـتـیـار  -یی مطبوعاتی با انتشار بیانیه”  کودیر“ خود قرار داده است. 
انگیز این اقدام اعتراضی را، که در  بر ابعاد توجه -های جمعی قرار گرفت رسانه

اطـالع  های صنفی و رفاهی معلمان بـود، بـه زمینٔه وضع معیشتی و خواست
در تماس بـا رهـبـران سـنـدیـکـاهـای ”  کودیر“ سندیکاهای کارگری رسانید. 

های معلمان ایران را مورد توجه قـرار  های تشکل ترین خواست معلمان، عمده
کـنـنـده  داد و سندیکاهای کارگری را فراخواند تا از این مبارزٔه مهم و تـعـیـیـن

 خواه ایران حمایت کنند. فرهنگیان متعهد و آزادی
 

هـای  تر شـدن تـحـریـم کارگران ایران با تنگمورنینگ استار: 
 پردازند اقتصادی به مقاومت می

های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی این کارگران در خـط  با ادامٔه تحریم
  10ادامه  در صفحه ند که هزینه آن را باید بپردازند. جین گرین به چـگـونـگـِی پـاسـخ تولیدمقدم 
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 ادامه  رژيم واليت فقيه و ... ادامه  خصوصيات رژيم ديكتاتوري...

 در همبستگي با مبارزه  كارگران ...

مـردادمـاه، کـارگـران   ٢٨تن از کارگران صادر شد و برخی از آنان نیز دستگیر شدند. در   ١٨هشدار، حکم بازداشت 
 ٩در  .معدن دوِر دوم اعتصاب را در اعتراض به بازداشت دوتن از همکاران خود علی صبری و امیرحسین آغاز کردند

امنیتی به نمایندگی از دولت وارد مذاکره با کارگران شد. سـه روز بـعـد، پـس از آزادی -شهریورماه هیئتی سیاسی
ایـن اعـتـصـاب  .کارگران بازداشت شده و لغو تصمیم انتقال سهام به بخش خصوصـی، اعـتـصـاب پـایـان یـافـت

طورچشمگیری حمایت کامل مردم و حتی برخی از مسئوالن محلی از جمله شورای شهر و حتی امام جمعه را بـه  به
مـخـالـفـت بـا رونـد  .کـنـنـده بـود ها در موفقیت اعتصاب تـعـیـیـن همراه داشت. پشتیبانی گستردٔه مردم و خانواده

های دیگر تولیدی نیز در چارچوب مبارزه کارگران ایران قرار دارد، کارگـرانـی کـه بـا  سازی معدن در بخش خصوصی
شـان  هـای شـغـلـی های تولیدی، و از بین رفتن فرصـت شان، تعطیلی بنگاه های ملی هایی چون غارت دارایی مسئله
کارگر کارخانه پارس واگن اراک در پی اخراج نمایندٔه خود از سوی هیئت مدیـرٔه کـارخـانـه   ١۵٠به تازگی  رویند.   روبه

کارگر دیگردر کارخانه به نشانٔه اعتراض از کار دسـت کشـیـدنـد.   ٧۵٠دست به حرکت اعتراضی زدند و عالوه بر آن، 
اش را با این اقدام کارگـران  کمی پیش از این حرکت، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک پشتیبانِی کامل و همبستگی

ماه، کـارگـران پـس از  دی  ٧گزارش شده است که در   .اعالم کرد و خواهان بازگشت نمایندٔه کارگران به سر کار شد
گذشت یک هفته از حرکت اعتراضی، با وجود تهدیدهای سپاه پاسداران و دخالت نیروهای دولتی برای شـکـسـتـن 

هـای  ها و دیگر حرکت دولت در نتیجٔه این اقدام  .اعتصاب، موفق شدند حکم برکناری و اخراج نمایندٔه شورا لغو کنند
 .انـد هـا اقـتـصـاد کشـور را فـلـج کـرده ادامه تحریـم .عملی دچار شده است اعتراضی کارگری، به سردرگمی و بی

 .شود فشار بر کارگران بیش از پیش می .بخشد های اقتصادی نئولیبرالی رژیم به نابسامانی شرایط شتاب می سیاست
الـمـلـلـی  ، در جریان دیدار مهمی در ماه نوامبر (آبان ماه جاری) با رهبری اتـحـادیـٔه بـیـن” کودیر“ معاون دبیرکل 

تـر شـدن وضـعـیـت  در ژنو، در مـورد وخـیـم  (Industry All Global Union)"اینداستری آل گلوبال یونیون"   
هـای  بار اقتصادی در ایران و سـیـاسـت شرایط فاجعه" وگو نشست. او گزارش داد: کارگران در بخش صنعتی به گفت

شان به  ها کارگر ایرانی از کارفرمایان میلیون ... اند. های مستتر در  قانون کار از زحمتکشان را پس گرفته رژیم حمایت
شان شکایت دارند." آقای احمدی در ادامه گـفـت: " در  شان، اخراج و نقض حقوق اولیه خاطر حقوق پرداخت نشده
صورت دائم جریان دارد و کارگران اغـلـب بـه سـبـب حـمـایـت از حـق  رویه به های بی ایران بازداشت و دستگیری

شوند. شکنجه برای گرفتن اعتراف امری روزمـره اسـت و  های سندیکایی بازداشت می دهی و برپایی تشکل سازمان
به بسیج افکـار عـمـومـی و ”  کودیر“ "گردند.  مند از دریافت خدمات پزشکی محروم می طور نظام زندانیان سیاسی به

شان برای بهبود شرایـط انسـانـی و  المللی در همبستگی با کارگران ایرانی در مبارزه های کارگری بین ویژه اتحادیه به
های سازمان جـهـانـی کـار  دمکراتیک در ایران و وادار کردن رژیم به رعایت معیارهای شناخته شدٔه جهانی و پیمان

 .دهد ادامه می
 

المللی و کاهِش قیمت نفت در تنگاهای اقتصادی قرار گرفته اسـت، پـیـامـدهـای  های بین مان بر اثِر تحریم میهن
 زیان بار آن را مردم زحمتکش باید تحمل کنند.

شوند و نسبِت جمعیـت  سرعت از ایران محو می نویسد:"روستاها به ماه، در گزارشی می آبان ٢٠، ” شهروند“ روزنامه 
های اخیر رسیده است. این در شـرایـطـی اسـت کـه  درصد در سال ٢٩به ١٣ ٣۵درصد درسال   ۶٨روستانشینان از 

شونـد و بـراسـاس اعـالم  امکانات تبدیل می روستاهای بزرگ و مولد نیز با حمایت مجلس به شهرهای کوچک بی
انـد." روزنـامـه  هزار روستای کشور خالی از سـکـنـه شـده ۴٠موسسه ملی مطالعات جمعیتی کشور درحال حاضر 

نـقـل از  ، به٩٢خردادماه  ٢۶میلیارددالر خرج واردات گندم شد." ایسنا،  سه دهد: " ، خبر می ٩٢تیرماه  ١٩، ” شرق“ 
تیرمـاه مـاه  ٩نویسد:"نبوِد درآمد، کشاورزان را به حاشیه شهرها کشانده است." ایسنا،  یک کارشناس کشاورزی، می

درگیِر تولید شدن با توجه به وضعیت فعـلـی اقـتـصـاد گوید:" سال جاری، سخنان فرشاد مؤمنی را نقل کرده که می
کشور یک نوع مجاهدت است. ساختار فعلی اقتصاد کشور علیه تولید آرایش گرفته است. تجارت ایران در سـاخـتـار 

های رانت منشأ مشکالت کشور شده است. تجارت ما مکمل تولید نیست  رانتی قرار دارد و پیوندهای فاسد با کانون
 شود." بلکه بر ضد تولید است. ساختار تولید محور باعث ایجاد انگیزه کار در کشور می

های عمده برای زحمتکشان میهن مواجه است. با مراجـعـه بـه  وضعیت اقتصادی و اجتماعی میهن ما با چالش
 آشکار است، و به همین دلیل هم با یاد کِل سخنان خامنه

ً
آورِی مرتب اینکه با شرایط مطلوب  ای این مهم نیز کامال

های رژیم والیت فقیه ارائـه  های بزرگ تصویر مضحکی از "پیشرفت" حال با دروغگویی فاصله زیاد وجود دارد درعین
هـا را تـالـشـی  های موجود در میهن ما نیست، بـلـکـه آن کنندٔه واقعیت ای منعکس سخنان اخیر خامنهدهد.  می

سرعت درحاِل اضمحالل باید ارزیابی  ای به مذبوحانه برای حفظ روحیٔه معدود هواداران این رژیم در پایگاه اجتماعی
هـای پـایـانـی  اجتماعی کشور از سـال لحاِظ عینی شرایط اقتصادی دانند که به وضوح می کرد. سران اصلی رژیم به
تر است. آنچه که ادامه حاکمیت رژیم والیی را ممکن کرده است ابعاد هولـنـاک  مراتب وخیم رژیم منفور سلطنتی به
گیرِی تحولی بنیادین در جامعه است. افشای تبلیـغـات  تبِع آن، ضعف شرایط ذهنی برای شکل سرکوب سیاسی و به

دروغ آمیز رژیم بر پایٔه فاکت ها و واقعیت موجود برای محدود کردن پایگاه اجتماعی رژیم و برطرف کردِن هـرگـونـه 
اقتصادی کنونی، و همچنـیـن  توهمی نسبت به تواِن بالقؤه رژیم در بیرون کشیدِن جامعه از بحران عمیق اجتماعی

 کمک به تقویِت عامل ذهنی در جهِت تحولی بنیادین، ضروری است.

اثرهای مخـرب سـه دهـٔه گـذشـتـه را 
دروغ به "اقتصاد دولتی" نسبت دادن و  به

برانداِز  های خانمان از این طریق سیاست
ــه ــت ــک ــادهــای  دی ــه شــده از ســوی ن

هـای  امپریالیـسـتـی مـانـنـد سـیـاسـت
ــی ــوص ــررات خص ــق ــازی، م ــی،  س زدای

آزادســـازِی اقـــتـــصـــادی را "داروی 
یـی از  بخش" معرفی کـردن، گـره حیات
ها نخواهد گشود، و جـز فـقـر و  مشکل

،  ورشکستگی و فسـاِد مـالـی گسـتـرده
همچنـان کـه اکـنـون شـاهـد آنـیـم، 

 سرانجامی نداشته و نخواهد داشت.
چـاِک  عالوه، به مـدافـعـاِن سـیـنـه به
های نولیبرالی باید یادآور شد کـه،  برنامه

ای،  اقـتـصـادی در هیچ نظام اجتمـاعـی
گـیـرِی  لـحـاظ سـمـت بخِش دولتی ، به
طـرف نـیـسـت و  یی بـی طبقاتی، پدیده

یی، بـخـِش  تواند باشد. در هر جامعه نمی
دهـنـدٔه آن نـیـروهـای  دولتـی بـازتـاب

ای است که حاکمیِت دولتی را  اجتماعی
دست دارند. در حـقـیـقـت، خصـلـت  به

گـیـری  طبقاتِی حاکمیِت دولتی و سمـت
هــا، وظــایــف، و  ســیــاســِی آن، هــدف

هـای  هـای بـخـِش دولـتـی و راه آماج
کـنـد.   ها را تـعـیـیـن مـی دستیابی به آن

ماهیِت حاکمیت، در خصـلـِت بـخـش 
های آن نـقـش قـاطـع  دولتی و فعالیت

طـوِرعـام و  داشته و دارد. بنـابـرایـن، بـه
انتزاعی بخِش دولتی را مقصر و بـخـِش 

بـخـش  داروِی حـیـات خصوصی را نوش
معرفی کردن، ترفنِد ایدئولوژی ورشکستٔه 

چـاک  های وطنی و مدافعان سینه لیبرال
 جهانی است. بانک

ی متناسب و مبتنی بر  ا رشِد اقتصادی
ــوســازِی  ــلــی و ن ــد م ــی ــول ــاِی ت احــی

اجتماعی و فرهنگی، بـر پـایـٔه  اقتصادی
گیری  های اقتصادی مترقی و بهره برنامه

های بخش خصوصی، در ایـن  از ظرفیت
دفـعـات  گونه که حزب مـا بـه مرحله، آن

رفـت  تواند راه برون بیان داشته است، می
 های کنونی را مشخص کند. از معضل

در مرحلٔه کنونی، اسـتـفـاده از هـمـه 
های معین و  ها برای برداشتِن گام امکان
سود  سمِت اتحادعمِل گسترده به  مؤثر به

مردمی و تقویـت حضـوِر  بازسازِی جنبش
 ها در صحنٔه سیاسی ضروری است. توده

دهــِی  حــرکــت بــه ســمــت ســازمــان
مشـتـرک  مردمی بر اساس فصـل جنبش

نیـروهـای سـیـاسـی مـخـتـلـف بـرای 
یابی به آزادی، عدالت اجتماعـی و  دست

هـایـی  حق حاکـمـیـت مـلـی، وظـیـفـه
هـا و  تأخیرناپذیر در بـرابـر هـمـه حـزب

نیروهای سیاسـی راسـتـیـِن خـواسـتـاِر 
 سربلندی مردم و میهن ما است!
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های  فقیه، و چارچوِب سیاست رژیم والیت

 “دولت روحانی“اقتصادِی 

رفت از اوضاع دشوار اقتصادی و بـحـران  بحث دربارٔه چگونگِی برون
های صحنٔه سیاسی کشور، و نـیـز  فزایندٔه کنونی و ارتباط آن با تحول

بینانه در مـقـطـع زمـانـی کـنـونـی، از  های مؤثر و واقع تعییِن سیاست
های جاری در میهن مـاسـت. ایـن امـر،  ترین بحث ترین و مطرح مهم

هـای  بـنـدی سـیـاِل جـنـاح باتوجه به انتخابات آیندٔه مجلس و صـف
 حکومتی در این مرحله اهمیتی دوچندان دارد.

 
 :“رژیم“، و راهبرِد “دولت“های اقتصادِی  سیاست* 

مرکزی جمهوری اسالمـی و  همزمان با انتشار آمارهای رسمِی بانک
در خصوص بیکاری و ناتوانِی بارز دولت "تدبیر و  “ مرکز آمار“برآوردهای 

امید" در حل این معضل، حسن روحانی با حضور در نخستین همـایـِش 
اقتصاد ایران، ضمن ایراد سخنرانی پیرامون مشکالت متعـدد عـرصـٔه 

اجتماعی و هسـتـٔه  های اقتصادی اقتصادی، رئوس و چارچوِب برنامه
ها تأکید کـرد. روحـانـی اعـالم  اصلِی آن را باردیگر توضیح داد و بر آن

داشت: "در کشور ما چه بخواهیم و چه نخواهـیـم دارای اقـتـصـادی 
تلفیقی است با سیاست خارجی، سیاست داخلی و... درواقع اقتصاد مـا 
بیشتر سیاسی است تا اقتصاِد محض... اقتصاد باید از انحصار نـجـات 
پیدا کند، اقتصاد باید در صحنٔه رقابت حضور پیدا کند و از بیماری رانت 

 خالص شود."
دار رژیـم  او در بخش دیگری از سخنانش، با اعتراف به فساِد ریشـه

فقیه، خاطرنشان ساخت: "اگر شفافیت در کار بود... با فساد هم  والیت
جا ریشه دوانده... اما اقتـصـاد  توانستیم مقابله کنیم، با فسادی که همه

ای است که برای آن باید مالحظات بسیاری را مدنـظـر قـرار  گونه ما به
 مـتـفـاوت اسـت [!] رشـِد 

ً
داد... تورم با ارزان شدن دو مقولٔه کامـال

تر از مهاِر تورم است، رشِد اقتصادی شروع شده اما مهم  اقتصادی مهم
 استمرار آن است."

ترین بخش سخنان روحانی در هـمـایـِش اقـتـصـاد ایـران،  اما مهم
عبارت بود از: "ِاشکال ندارد با فالن جناح و حزب رقابت کنـیـد، سـال 

وزد اما در مسـائـل  آینده سال انتخابات است و از اآلن نیز نسیم آن می
اِی ژنو مگـر آرمـان و  خواهیم... در توافق هسته ملی ما رشد پایدار می

اصول معامله کردیم... تمام این مذاکرات این اسـت کـه پـلـی مـیـان 
 ما بگـویـیـم اآلن فـالن 

ً
خواست ما و خواست آنان وصل شود... مثال

هایمان زیـر سـؤال  کنیم، آرمان سازی را که نیاز نداریم، تولید نمی غنی
شـود  رفته است؟ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست... مگر نهادها می

های رهبری پـیـروی  که جداجدا از یکدیگر کار کنند، ما باید از سیاست
کند که وحدت و اتـحـاد  کنیم... شرایط منطقه و جهان به ما حکم می

شـود...  بیشتری داشته باشیم... اقتصاد ما با اقتصاد دولتی درست نمی
نیاز به یک وفاق برای عبور از پیچ داریم و اگر این وفاق حاصل شـود، 

ای ما بهتـر  توانیم به رونق برسیم... اگر چنین شود، مذاکرات هسته می
 ].٩٣ماه  دی ١۴پیش خواهد رفت... " [خبرگزاری مهر، 

پرسی را نیز پیش کشـیـد،  روحانی در خالل این سخنرانی بحِث همه
وانفعاالت جدی در درون حاکمیت و سـمـِت  که نشانٔه آشکاری از فعل

هـای  گـیـری حرکت آن است. درواقع، هستٔه اصلی و کـانـوِن مـوضـع
ای و چـگـونـگـِی  روحانی در همایش اقتصاد ایران، به مذاکرات هسته
پرسی، نشانگـر ایـن  ادامه آن مربوط بود. مانوِر سیاسی روحانی بر همه

های مـخـتـلـف،  روِی نظام در مسئله های پیش واقعیت است که چالش
نگرانِی سران رژیم را برانگیخته است و آنان را به مانـورهـایـی در ایـن 
زمینه باهدف و سمتی معین وادار کرده است. در این زمینه، روحانی بـا 

تـر  وفصـل هـرچـه سـریـع فقیه و ضرورت حل های ولی تکیه به حمایت
ویـژه در عـرصـٔه  ای و با توجه به تنگنـاهـای جـدی بـه مسائل هسته

یی معین درپیش گـرفـتـه  تری را با محاسبه اقتصادی، سیاست تهاجمی
بـهـمـن یـا  ٢٢است و سخناِن ظریف، وزیرخارجه، مبنی بر اینکه در 

 صورت می ماه توافق جامع هسته فروردین
ً
گیرد، مـؤیـد ایـن  ای احتماال

 واقعیت است.

کند، ادامٔه اجـراِی سـیـاسـت و  عالوه، آنچه روحانی با تأکید بر آن پافشاری می به
سـازی  ای نظیر آزادسازی اقتـصـادی و خصـوصـی های ضدمردمی اقتصادی برنامه

 نیز اشاره کرده بودیم که، رژیم در چارچوِب راهبرِد احیای مناسبـات بـا 
ً
است. ما قبال

مـنـظـور نشـان دادن  یی بـه برنده اش همچون برِگ  های اقتصادی غرب، از سیاست
هـای  بـرد. بـرنـامـه "حسن نیت" و جدیتش در بازسازِی روابط با امپریالیسم بهره مـی

فقیه برای بازسـازِی  ناپذیر راهبرِد کنونی رژیم والیت اقتصادی، مکمل و بخِش جدایی
 مـیـان  مناسبات با آمریکا و اتحادیٔه اروپا و به

ً
طورکلی امپریالیسم جهانی است. اصوال

یی مـتـقـابـل،  های سیاسی حاکمیت رابطه اجتماعی با آماج های اقتصادی این برنامه
 تنگاتنگ، و ناگسستنی برقرار است.

های اقـتـصـادی  ای و سیاست های روحانی در خصوص پروندٔه هسته گیری موضع
درحالی صورت گرفته است که کلیٔه آمار و ارقام حاکی از ژرفِش شـکـاِف طـبـقـاتـی، 

و رشِد نرخ بیکاری همراه با  -ویژه کارگران و زحمتکشان به -سقوِط قدرت خرید مردم
نابسامانی اساسی و بحران در عرصٔه تولیدی است. برای نمونه باید به گزارش اخـیـر 

اشاره کرد. خبرگزاری ایسنا،  ٩٢مرکزی پیرامون افزایِش فاصلٔه طبقاتی در سال  بانک
ماه، گزارش داده بود:"چندی پیش در گزارش بانک مرکزی از تحوالت سـال  دی ١٣

آمده بود که ضریب جینی (شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یـا  ١٣٩٢
افزایش یافته اسـت.  ١٣٩٢در سال   ٠٫٣٩۴۴به  ١٣٩١در سال  ٠٫٣٨٣۴ثروت) از 

شـود کـه تـوزیـع  گونه بـرآورد مـی بنابراین گزارش درحالی با رشد ضریب جینی  این
عادالنٔه درآمد در سال گذشته کمتر شده است [بخوان: توزیِع ناعادالنٔه درآمدها ابعاد 

، باتوجه به کاهش درآمدهـای ٩۴وسیع یافته است]. همچنین در الیحٔه بودجٔه سال 
تر، باِر ریاضت اقـتـصـادی نـاشـی از کـاهـِش  بیان روشن به -جویی نفتی، باِر صرفه
بر دوش زحمتکشان گذاشتـه شـده اسـت. در الیـحـٔه بـودجـه،  -درآمدهای ارزی

بـایـد  رو شـده و مـی یافته برای حقوق و دستمزدها با کاهش روبه اعتبارات تخصیص
های محروم و مجموعٔه زحمتکشان فکری و یدی انتظار  سال دشوارتری را برای توده

نفره در شهر تهران، بیش از  ۵های رسمی، خط فقر در خانوار  داشت. مطابق گزارش
 هزار تومان است. ۴٠٠میلیون و  ٣

اجـتـمـاعـی  هایی را در عرصه اقتـصـادی دیگر ، روحانی مجموعٔه سیاست عبارت به
 -در طول بیش از دو دهـٔه اخـیـر -ها دهد که درواقع اجراِی آن مورد تأکید قرار می

آور را سـبـب گـردیـده  خواری و درنتیجه فساد مالی در ابعاد شگفت گیرِی رانت شکل
هـای  ای که گـلـوی تـوده های کنونی و بحران اقتصادی است. مگر نه اینکه معضل

قـول  دار یـا بـه فشارد، ازجمله فسـاِد ریشـه محروم جامعه را هر دم بیشتر درخود می
هـای تـوسـعـٔه  جـا ریشـه دوانـده"، بـا اجـرای بـرنـامـه روحانی "فسادی که هـمـه

هـا و دسـتـورات  اجتماعِی جمـهـوری اسـالمـی (کـه بـر پـایـٔه فـرمـان اقتصادی
اند و گسـتـرش پـیـدا  جهانی تدوین گردیده)، پدید آمده پول و بانک المللی بین صندوق
 اند؟! کرده

های اقتصادی دولت "تدبیر و  ها و محتواِی سیاست پرواضح است که سمِت برنامه
که در هـمـایـِش اقـتـصـاد  چنان آن -های روحانی گیری امید" و کانوِن مرکزی موضع

هایی برای "عبور از پیِچ" بحـران کـنـونـی و حـِل  مجموعٔه سیاست -ایران بیان کرد
اسـت.  “ نـظـام“مشکالت با غرب و بازسازِی روابط با امپریالیسم باهدف حفظ و بقای 

های درون حاکمیت، و نزاع  وانفعال های صحنٔه سیاسی، فعل این مجموعه، با تحول
پذیرد، و  ها تأثیر می های حکومتی درارتباط است، از آن و اصطکاِک منافع بیِن جناح

 گذارد. ها تأثیرهای معینی می بر آن
دولت روحانی، بنا به ماهیت و ترکیبش و نیـز قـرار داشـتـن در چـارچـوِب رژیـم 

های محـروم جـامـعـه،  سوِد منافع توده است با تغییراتی که به فقیه، نشان داده  والیت
 -های دمکراتیک فردی و اجتمـاعـی حرکت به سمت تأمین و تضمین حقوق و آزادی

توجه در زندگی و مـعـیـشـت مـردم، و گـام  تحوِل ملموس و قابل -تر از همه و مهم
های ضروری برای برقرارِی عدالت اجتـمـاعـی  وجود آوردن زمینه سوی به برداشتن به

 همراه باشد، بیگانه بوده و است.
اجتماعِی دولت "تدبیر و امید"، بیانگر ماهیِت طبقاتـی دولـت  های اقتصادی برنامه

هـای  هنگام توضیح برنامـه است. روحانی و وزیران او بارها و بارها با صراحت کامل به
هـای  اند که خواستاِر "رشِد اقـتـصـادی" بـر پـایـٔه نسـخـه شان تأکید کرده اقتصادی

اند. تجربه سالیان اخـیـر در  جهانی پول و بانک المللی بین شده از سوی صندوق تجویز
هـای  هـا مـعـضـل گـونـه بـرنـامـه تنها با ایـن دهد که، نه خوبی نشان می میهن ما به
عدالتی افزایش یافته  شوند، بلکه دامنه و ژرفای فقر و بی اجتماعی حل نمی اقتصادی

ای مبتنی بر اولـویـِت مـنـافـع مـردم و  های اقتصادی یابد. در چارچوِب برنامه و می
حـال نـوسـازِی  تنها رشِد مستمر اقتصادی بلکه درعـیـن دربرگیرندٔه مرحله کنونی، نه

 -باید در دستورکار قرار گیـرد سوِد اکثریت جامعه می اقتصادی و فرهنگی به اجتماعی
حال، و تولیدکنندگان  اکثریتی که، کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه

رد و متوسِط متکی به تولید داخلی را دربر دارد. تأکید بر این ادعا که "اقـتـصـاِد مـا 
ُ
خ

   10ادامه  در صفحه دولتی" است، و بر پایٔه آن، تمامی فجایع و 
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و متحدان آن، از جمله  “ داعش” ) سازمان تروریستی ٩٣خرداد  ٢٠(   ٢٠١۴روز دهم ژوئن 
ها و طرفداران دیکتاتوری فاشیستی صدام، به شهر موصل حمله کردند و کنـتـرل  مانده باقی

ها  های وحشیانه برضد ده این دّومین شهر بزرِگ عراق را به دست گرفتند، و موجی از جنایت
هـای پـس از  گناه به راه انداختند. در روزها و هفته هزار تن از مردم عادی و غیرنظامیان بی

هـا عـلـیـه  درپی ضـدبشـری ایـن تـروریسـت های پی این حمله، دنیا شاهد ارتکاب جنایت
هـا،  ویژه مسیحیان، یزیـدی های مذهبی و قومی، و به گناه عراقی بود. اقلیت غیرنظامیان بی

َبک ترکمن
َ
ها جزو قربانیان این جنایت بودند. تبهکاران مهاجم، صدها زن جـوان و  ها و ش

سـربـاز وظـیـفـٔه جـواِن  ١٧٠٠کودک یزیدی را ربودند و با خود بردند. کشتار جمعِی حدود 
ح در پایگاه نظامی 

ّ
های جنگـی  الدین یکی دیگر از جنایت در استان صالح “ سبایکر”غیرمسل

  های فرقه ور ساختن کشمکش های آن، شعله فجیعی بود که یکی از هدف
ً
یـی بـود. اخـیـرا

هایی بـودنـد  کشتارهای جمعی بیشتری در استان االنبار صورت گرفت که قربانیان آن قبیله
مقاومت کرده بودند. کشتارهای تروریستی این چند ماه اخیر در عـراق،  “ داعش” که در برابر 

میلیون نـفـر امسـال بـر اثـر  ٢ای انسانی در کشور ما شده است. در حدود  منجر به فاجعه
های سازمان مـلـل مـتـحـد،  اند. بر اساس گزارش بار در عراق آواره شده های خشونت حمله

 هزار نفر از محل سکونت خود گریختند. ٨۵٠) ٩٣شهریور -(مرداد ٢٠١۴فقط در ماه اوت 
) منطقٔه زیر کنترل داعش به شماری از شهرها و ٩٣خرداد  ٢٠(   ٢٠١۴پس از دهم ژوئن 

الـدیـن، االنـبـار،  ها و روستاهای عراق، به طور عمده در پنج استان نینوا، صـالح شهرستان
پـنـجـم  سّوم مساحت عراق و یک کرکوک و دیاله گسترش یافت که در مجموع در حدود یک

 گیرد. جمعیت کشور را در بر می
 

 پیشینه
ها و پیشینٔه رخـدادهـای اخـیـر، از  حزب ما پیش از این نیز تحلیل خود را در مورد زمینه
هـای  های برادر گذاشته است. زمینـه جمله عوامل اجتماعی و اقتصادی آن، در اختیار حزب

های اخیر بر عراق رفته اسـت جـدا و  توان از آنچه در سال آنچه را که در عراق رخ داد نمی
هـای طـوالنـی  جانبه و ژرفی بوده است که ناشی از سال مجّزا کرد. کشور ما در بحران همه

یـی در عـراق  های منطقـه دیکتاتوری و استبداد، پیامدهای اشغال آمریکا، و مداخلٔه قدرت
(  ٢٠٠٣قومی قدرِت دولتی دارد که از سال -یی است. این بحران ریشه در نظام تقسیم فرقه

دهـنـدٔه  ) تا کنون در عراق برقرار شده است. اوضاع بحرانی عراق، در عین حال نشان١٣٨١
برنامه و هدف نیروهای سیاسی حاکم و ستیز آنها با یـکـدیـگـر بـرای حـفـظ امـتـیـازهـا و 

شان در قدرت سیاسی کشور است. ایـن در حـالـی اسـت کـه بـر اثـر بـیـکـاری  موقعیت
گسیخته، فساد، و ضعف و بدِی خدمات دولتی مثل بهداشت و درمـان و آمـوزش، و  لگام
 تر شدن ناامنی در کشور، رنج و خشم مردم بحق شدت یافته است. وخیم

های حاکم بر سر قدرت و امتیازهای حکومـتـی زمـیـنـٔه مـنـاسـبـی را بـرای  ستیز گروه
هـای تـروریسـتـی و  های مشکوک فراهم آورده است تـا اقـدام اسالمگرایی افراطی و گروه

هـای  هـا و درگـیـری شان را شدت بخشند و عراق را به سوی کشمـکـش های فجیع جنایت
نفر بر  ٧٠٠٠) بیشتر از ١٣٩٢  –  ١٣٩١( ٢٠١٣در سال یی و جنگ داخلی بکشانند.  فرقه

گذاری در خودروها و انفجارهای انتحاری کشته شـدنـد. در دو مـاه  اثر بمب
 نفر دیگر کشته شـدنـد. ٣٠٠٠) در حدود ٩٣شهریور -(تیر ٢٠١۴ژوییه و اوت 

گناه، از جمله کـارگـران و  قربانیان این کشتارها به طور عمده مردم عادی و غیرنظامیان بی
 اند. بیکاران در مناطق فقیرنشین بوده

هـای  حزب کمونیست عراق بارها و بارها در مورد خطر لغزیدن کشور بـه سـوی سـتـیـزه
یی هشدار داده است و خواستار اقدام فوری نیروهای دموکراتیک و تـدویـن و اجـرای  فرقه
ی عراق شده است. برنامه

ّ
 های مردمی برای تأمین و حفظ وحدت مل

 
 دستگاه انتظامی و نظامی کشور

این وضعیت پیامدهای منفی و وخیمی بر دستگاه انتظامی و نظامی داشته است. دستگاه 
) بر اساس شیؤه تقـسـیـم ١٣٨١( ٢٠٠٣انتظامی و نظامی عراق پس از تجاوز و اشغال سال 

کـه در  -قومی سازمان داده شد. از این دستگاه در بیرون از حوزٔه عمل آن-یی قدرت فرقه
انـد. از  وفصل مسائل داخلی نیز استفاده کرده برای حل -قانون اساسی مشخص شده است

این گذشته، دستگاه انتظامی و نظامی کشور فاقد یـک بـرنـامـه و 
ی و انسجام داخلی مشخص و قاطع بوده است، و تضادها 

ّ
مشی مل

های سهیم در قدرت  های میان گروه و تغییرهای سیاسی و درگیری
نیز در کارکرد آن تأثیر زیادی داشته است. همـٔه ایـن عـوامـل بـر 
کارآیی، اثربخشی و آمادگی این دستگـاه اثـر گـذاشـتـه اسـت، و 
بنابراین سبِب ضعف آن در برخورد و مقابله با فشارهای ناگهانـی و 

شده است. ضعِف آموزش نـیـروهـای  “) داعش” عظیم (مثل حملٔه 
فـایـده، و  برنامه و بـی های اطالعاتی بی انتظامی و نظامی، فعالیت

ها، از دیگر عـوامـل  های گوناگون این دستگاه فساد گسترده در رده
مهم در ناتوانی و ناکارآیی آنها بوده است. این واقعیت را نیز نـبـایـد 

و دیگر نـیـروهـای تـروریسـت اعضـا و  “ داعش” نادیده گرفت که 
اند و پیش از ایـن  اند و ُپرتجربه نفرهایی دارند که خوب آموزش دیده

جزو نیروهای ارتش، انتظامی یا اطالعاتی رژیم دیکتاتوری صـدام 
دیده، در طراحی و اجـرای  اند. این نیروهای باتجربه و آموزش بوده

و به راه انداختن جنگ و پیـش بـردن  “ داعش” عملیات تروریستی 
 اند. آن نقش اصلی را داشته

 
المـلـلـی  موضع ما در مورد حضور نیروهای ائتالفی بین

 در عراق
حزب ما از نیروهایی است که مدافع و خواستار خروج نـیـروهـای 
آمریکایی و خارجی از عراق و باز یافتن اسـتـقـالل کـامـل و حـق 
ی عراق بوده است، و هـمـواره در راه فـراهـم آوردن 

ّ
حاکمیت مل

شرایط سیاسی و سازمانی، مدنی (غیرنظامی) و نظامی به مـنـظـور 
تثبیت و تحکیم قدرت دولتی عراق و دفاع از آن کوشیده است. اّمـا 
سوءمدیریت و ساختار نادرست دستگاه نظامی و دولتی کشـور بـر 

هـای  قومی قدرت، و تشدید تفرقه و درگیری-یی اساس تقسیم فرقه
ـی و از 

ّ
درونی میان نیروهای حاکم، به تجزیه و چندپارگی ارادٔه مـل

ی انجامید. و سرانجام همٔه اینها منجر بـه 
ّ
هم گسیختِن وحدت مل

 (“ داعـش” المللی (پس از تهاجم  آن شد که شاهد یک مداخلٔه بین
های معّین و  بایست هدف در عراق باشیم. به نظر ما این مداخله می

و  ٢١٧٠هـای  ویژه آنکه بر پایٔه قطعنامه محدودی داشته باشد، به
شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصّوب مرداد و شهریـور  ٢١٧٨
و القاعده) و به درخـواسـت “  داعش”در مقابله با خطر  تروریسم  ٩٢

های معـّیـن شـده  دولت عراق صورت گرفته است. وقتی که هدف
المللی نیز باید پایان یابد. در تـحـلـیـل  تأمین شود، این مداخلٔه بین

نهایی، عامل اصلی، عامل داخلی است، و عامـل خـارجـی فـقـط 
توان  المللی فقط وقتی می نقش کمکی و حمایتی دارد. از عامل بین

هـای  درستی بهره گرفت که وضعیت داخلی عاری از ناهنـجـاری به
 معمول در کشورهایی مثل عراق باشد.

ای در عراق به این بهانه که نیروهای عراقی قـادر  این اواخر عده
و شکست دادن آن نیستند، خواسـتـار  “ داعش” به مقاومت در برابر 

المللی نیروهای نظامی زمینی نیز به عراق  آن شدند که ائتالف بین
بفرستد. اّما دولت عراق بر موضع خود اصرار داشته است که حاضر 

نیست درخواست کند که 

 دربارٔه اوضاع عراق
توسط رفیق سالم علی،  »نامه مردم«مطلب تهیه شده برای 

 عضو رهبری حزب کمونیست عراق
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ای از  نیروهای زمینی خارجی به کشور ما فرستاده شود. طیـف گسـتـرده
 اند. نیروهای سیاسی و مردمی نیز با چنین درخواستی مخالفت کرده

حزب ما از ورود نیروهای نظامی زمینی خارجی به خاک عراق حمـایـت 
کند. گردن گذاشتن به چنین درخواستی به نوعـی طـفـره رفـتـن از  نمی

ی برای گردآوری و آماده
ّ
های نیروهای عراقی و  سازی توانایی مسئولیِت مل

های مستقل داخلی است. گسیل نیروهای زمینی خـارجـی  گیری تصمیم
ـی عـراق اسـت. 

ّ
در عین حال نقض جّدی استقالل و حق حاکمیت مـل

چنین اقدامی (گسیل نیروهای زمینی خارجـی) پـیـامـدهـای سـیـاسـی 
ثباتی و تشـّنـج را در مـنـطـقـه  یی خواهد داشت که بی درازمدت منطقه

واقع نوعی بازگشت به ِاشغال (پـس از  افزایش خواهد داد. چنین کاری به
شان به عراق و سرنگون شـدن صـدام)  تجاوز آمریکا و بریتانیا و متحدان

های مردمی را برضد آن برخواهند انگیخت و نـیـروهـای  است که واکنش
عـالوه، ایـن  برداری کنند. بـه توانند از آن به سود خود بهره تروریستی می

خطر نیز وجود دارد که از حضور نیروهای نظامی خارجی در عراق به سود 
 برداری شود. یی و جهانی گوناگون بهره های منطقه نقشه

کـمـک  “ داعـش” المللی به جلوگیری از گسترش فعالـیـت  ائتالف بین
دانـیـم کـه  کرده است، که همخوان با منافع عراق است. اّما ما خوب می

های درازمدت خود را نیز در این منطقـه و  اعضای ائتالف، منافع و نقشه
 برای حـفـاظـت از عـراق  المللی دنبال می در سطح بین

ً
کنند. آنها صرفا

اند، بلکه به فکر محـافـظـت از  ای شده نیست که حاضر به چنین مداخله
، هم هستند. در عـیـن “ داعش” خودشان در برابر دشمن مشترک، یعنی 

های دیگری نیز دارند که فراتر از اینهاست، و به مسـئـلـٔه  حال، آنها هدف
سوریه، به مسئلٔه نفوذ ایران در منطقه و عراق، به توازن نیروها در مناقشٔه 
میان اسرائیل و فلسطین، و به تالش برای بازچینی اوضاع منطقه مطابق 

شود. عجیب نـیـسـت کـه نـیـروهـای ائـتـالف  شان مربوط می با منافع
کوشند که از این مـداخـلـٔه نـظـامـی  المللی، به سرکردگی آمریکا، می بین

شان در نتیجٔه این اقدام، به سود تـأمـیـن  محدود، و افزایش نفوذ سیاسی
 برداری کنند. شان بهره منافع درازمدت

اشاره و توجه به این نکته مهم است که: درست نیست که رابطٔه مـیـان 
 از منظر یک توطئه

ً
چینی ساده ببینیم. آمریکا بـه  آمریکا و داعش را صرفا

های تروریستی کمـک کـرده اسـت، و  گیری سازمان گذاری و شکل  پایه
هایی که مـطـابـق بـا  کند که از آنها برای دست یافتن به هدف تالش می

کـنـد کـه ایـن  منافعش است استفاده کند. اّما آمریکا زمانی مداخله مـی
های تروریستی رشد کرده و شروع به تهدید کردن منافع آمـریـکـا  سازمان
طور که طالبان و  کند، و همان اکنون می “داعش”طور که  اند، همان کرده

 دیگران پیش از این کردند.
 

 ها داشته باشیم؟ چه برخوردی با این چالش
و متـحـدانـش  “ داعش” وتاز  حزب کمونیست عراق در واکنش به تاخت

) و آنچه پس از آن رخ داد، بر نـیـاز ٩٣خرداد  ٢٠(   ٢٠١۴ژوئن  ١٠در روز 
ی فراگیر بر مبنای یک 

ّ
به سرعت بخشیدن به تشکیل یک دولت اتحاد مل

ی کشور، حـل
ّ
ی جامع تأکید داشته است. ترمیم بافت مل

ّ
وفصـل  برنامٔه مل
ی را فلج کرده هایی که کوشش اختالف

ّ
کـنـنـد، و  اند و مـی های جمعی مل

ـح را  های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام اقدام
ّ
ای که نیروهای مسل

توانمند کنند تا این نیروها بتوانند کنترل شـهـرهـایـی را کـه بـه دسـت 
اند هرچه زودتر بازپـس بـگـیـرنـد، هـمـه  ها غارت و ویران شده تروریست

 مستلزم تشکیل چنان دولتی است که پیشتر به آن اشاره شد.
ح، پاکسـازی آن 

ّ
حزب ما بر تجدید سازمان ارتش و دیگر نیروهای مسل

کن کردن فساد گسترده در آن، بازسازی نیـروهـای  از عناصر فاسد، ریشه
 بر اساس تابعیت، و در پیش گرفتن یک خـط مشـی 

ً
ح نظامی صرفا

ّ
مسل

ی ورای وابستگی
ّ
یی تأکید داشته است و دارد. بهبـود  های قومی و فرقه مل

های منطقٔه کردسـتـان  سطح هماهنگی میان نیروهای فدرال و پیشمرگه
نـیـروهـای ” نیز ضرورتی مبرم است. ضمن اینکه باید به سهم مهمی کـه 

اند  و تروریسم داشته “داعش”ها در پیکار مشترک با  و قبیله “بسیج مردمی

ح باید تحت نظارت و کـنـتـرل نـیـروهـای  تأکید داشت، ولی همٔه تشکل
ّ
های مسل

ح کشور قرار بگیرند.
ّ
 مسل

ی” حزب ما همچنین خواستار تشکیل یک 
ّ
شده اسـت تـا در آن،  “ کنفرانس مل

روند تحّول سیاسی کشور بازنگری شود و با کنار گذاشتن تقسیم قدرت بـر اسـاس 
ـِت ریشـه یی و فرقه فرقه-های قومی وابستگی

ّ
یـی بـحـران  گرایی سیاسی، این عـل

کنونی برطرف شود. این تنها راه برای ساختن یک عراق فـدرال و دمـوکـراتـیـک 
ی”های مهم  متحد است. یکی از هدف

ّ
ی”باید بحث دربارٔه “ کنفرانس مل

ّ
 “آشتی مل

های سیاسـی  ها و بلوک ای بود که گروه های توافقنامٔه سیاسی باشد که جزو اولویت
وزیر حـیـدر  ای برای دولت جدید به رهبری نخست گوناگون آن را به عنوان کارپایه

 اند.  العبادی پذیرفته
ـی  های حزبی ها و سازمان کمونیست

ّ
شان در سراسر عراق فعاالنه در کوشش مل

رسـانـی  های ماورای ارتجاعی و شکست دادن آنها و کمک برای مبارزه با تروریست
اند. اعضا و هواداران حزب ما چـه از  دوستانه به آوارگان جنگ شرکت داشته انسان

ل
ّ
های داوطلبانٔه دولتی و چه به صـورت واحـدهـای پـارتـیـزانـی (در  طریق تشک

انـد) در  های کمونیست پیش از این در آنهـا فـعـال بـوده هایی که پارتیزان منطقه
حانه با 

ّ
اند. رفقای ما بنا به ضرورت، و شـرایـط  شرکت داشته “ داعش” مبارزات مسل

مشخص مکانی و زمانی، با نیروهای پیشـمـرگـه یـا ارتـش عـراق هـمـکـاری و 
 اند. های رزمی خود را با آنها هماهنگ کرده فعالیت

گـرایـی و  ها، در کنار دیگر نیروهای دموکرات، در مـبـارزه بـا فـرقـه کمونیست
ی
ّ
گرایی افراطی (شوونیسم) و تعصب ناسیونالیستی، و در مـبـارزه بـرای حـفـظ  مل

ی و رعایت حقوق بشر و دموکراتیک، نقش حیاتی و مـهـمـی داشـتـه و 
ّ
وحدت مل

هـای  شان تقسیم عراق بر مبنای مـرزبـنـدی هایی که هدف دارند. حزب ما با نقشه
یی است نیز قاطعانه مخالف است. فقط مردم عراق هستند که حق دارنـد بـه  فرقه

هـای خـارجـی  طور دموکراتیک، با ارادٔه مستقل خودشان، و بدون دخالت قـدرت
هـایـی  هایی را که برای تـحـمـیـل طـرح دربارٔه آیندٔه خود تصمیم بگیرند، و تالش

های امپریالیـسـتـی بـرای تـأمـیـن  ها و هدف گیرد که در خدمت نقشه صورت می
 سرکردگی و استثمار است، طرد کنند.

های کنونی کشور ما و بـحـران مـزمـن و  حل و چارٔه اساسی برای دشواری راه
ظام اکنون در آن فرو رفته است،  مهاری که هم غیرقابل ن ند  ب رها شدن از قید و 
ارزشقومی تقسیم قدرت-یی فرقه بــه  یبندی  پا ســی  ،  را وکــ هــای دمــ

های اجتماعی و سیاسی آن، و ساختن کشور مطـابـق  واقعی با همٔه نهادها و جنبه
با اصول دموکراسی است. شیؤه کار دولت و حکومت باید ضامن احترام به حـقـوق 
بشر، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اجتماعی، و تضمین کنندٔه حقـوق بـرابـر 
ی عراق باشد. برقـراری یـک 

ّ
شهروندی، عدالت اجتماعی، استقالل و حاکمیت مل

نیازهای ضروری را بـرای تـوسـعـٔه پـایـدار  دولت مدنی دموکراتیک که همٔه پیش
کـراِن مـردم و  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کند، و از ثروت بی

کشور به سود شهروندان و بهروزی و رفاه و شکوفایی و پیشرفت اجتماعی آنها بهره 
 بگیرد، فقط از همان راهی که گفته شد میّسر است.

 
 المللی همبستگی بین

المللی ضرورت تاّم  در این پیکار بحق و عادالنٔه ما، برخورداری از همبستگی بین
اش با تـروریسـم  المللی که در اختیار عراق در مبارزه دارد. ولی هر گونه حمایت بین

المللی و در چارچوب سـازمـان مـلـل  شود، باید بر اساس قوانین بین قرار داده می
های بشـردوسـتـانـه بـه  رسانی متحد باشد. در این ارتباط باید گفت که ادامٔه کمک

صدها هزار آوارٔه عراقی اهمیت فراوانی دارد. برای قطـع کـردن حـمـایـت مـالـی 
و متحدانش و بسـتـن راِه رسـانـدن “  داعش” نیروهای ارتجاعی عرب و منطقه به 

های مؤثـری صـورت  های ماّدی و نیروی انسانی از خارج به آنها، باید اقدام کمک
 بگیرد.

یی را که عـلـیـه مـردم عـراق  های وحشیانه و باالخره اینکه جنایت
هـا  صورت گرفته است، و همٔه آنهایی را که مـرتـکـب ایـن جـنـایـت

های برادر و هـمـٔه  اند، باید قاطعانه محکوم کرد. ما از همٔه حزب شده
خواهیم که حمایت خـود  خواه جهان می دوست و ترقی نیروهای صلح

شـان بـا  را از مردم عراق و نیروهای دمـوکـرات عـراقـی در مـبـارزه
گرایی سیـاسـی، و در  نیروهای تروریستی ماورای ارتجاعی و با فرقه

شان در راه ایجاد یک عراق فدرال و دموکراتیِک متـحـد اعـالم  تالش
 کنند و با آنها اعالم همبستگی کنند.

 ادامه  درباره اوضاع عراق ...



 965شمارة   1393بهمن ماه  6دوشنبه    41 

 ایران  پیام همبستگی حزب تودٔه 

 به کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست یونان

 رفقای گرامی،
 ٢۵با نزدیک شدن زمان رأی دادن مردم در انتخابات مهم پارلمانی در روز 

بهمن)، حزب تودٔه ایران برای آن حزب برادر، حزب کمونیست یونان،  ۵ژانویه (
کند. از دید ما، موفقیت حزب کمـونـیـسـت  آرزوی موفقیت در این انتخابات می

های طبـقـٔه کـارگـر یـونـان، در ایـن  یونان در نمایندگی کردن آمال و اندیشه
ت و دموکراسـی 

ّ
انتخابات، پیروزی پراهمیتی برای عدالت اجتماعی، بهروزی مل
آمیز بـرای حـزب  واقعی در آن کشور خواهد بود. به دست آمدن نتیجٔه موفقیت

کمونیست یونان نشانگر قدرت حزب کمونیست یونان و پـیـروزی مـهـمـی در 
 مبارزه در راه صلح، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و سوسیالیسم خواهد بود.

داری آغاز شـد، زحـمـتـکـشـان  از زمانی که بحران اقتصادی و پولی سرمایه
شـان،  ها به زندگی و معیشـت ترین حمله ترین و وحشیانه یونان در معرض خشن

اند که طی مبارزاتی دشـوار بـه دسـت  شان بوده و حقوق اجتماعی و اقتصادی
ت یونان نیز توسط اتحادیٔه اروپـا، بـانـک  آورده

ّ
اند. طی این مدت، استقالل مل

هـا و  المللی پول زیر پا گذاشته شده است. سیاسـت مرکزی اروپا و صندوق بین
بار تحمیل شده توسط این سه نهاد رنج و فقر شدیدی  های ریاضتی فاجعه اقدام

برای طبقٔه کارگر یونان به بار آورده اسـت. ایـن وضـعـیـت نـاگـوار حـاصـل 
داری  بازان و نـظـام سـرمـایـه عملکردهای ویرانگر بانکداران و  دالالن و سفته

 اند. است که عامل اصلی بحران کنونی
مبارزاتی که حزب کمونیست یونان، جـبـهـٔه مـبـارز سـراسـری کـارگـران (

PAMEهای زحمـتـکـشـان  )، سازمان جوانان کمونیست یونان و دیگر گردان
اند، از جـمـلـه اعـتـصـاب  یونان در پنج سال گذشته سازمان داده و پیش برده

سراسری شکوهمند در دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم یـونـان و 
ت یونان، مورد تحسین طبقٔه کـارگـر در سـراسـر 

ّ
حق حاکمیت و استقالل مل

جهان بوده است. روابط انترناسیونالیستی حزب تودٔه ایران با حزب کمونـیـسـت 
 یونان مایٔه افتخار ماست.

حزب تودٔه ایران برای حزب برادر، حزب کمونیست یونان، آرزوی موفقیت در 
بهمن) دارد. از نظـر مـا، حضـور یـک حـزب  ۵ژانویه ( ٢۵انتخابات پارلمانی 

کمونیست قدرتمند، متحد و موفق، برای آیندٔه یونان و زحمتکشان آن کشـور، 
برای دموکراسی در یونان، برای صلح در اروپا و جهان، و برای کامیابی مـبـارزٔه 
مردم در راه دموکراسی، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی در 

 ایران و خاورمیانه مؤثر و سودمند است.
 

 با بهترین آرزوهای رفیقانه
 ایران  کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 

 )٩٣دی  ٣٠( ٢٠١۵ژانویه  ٢٠

همٔه زندانیان سیاسی سودان باید 

 آزاد شوند!

کند و  ب تودٔه ایران ادامٔه سرکوب در سودان را محکوم میحز 
خواستار پایان دادن فوری به سانسور و سرکوب در سودان 

 است.
 

خبر ادامٔه موج سرکوب نیروهای مترقی و دمـوکـراتـیـک در سـودان، و 
خصوص پیگیرد و سرکوب کادرها و فعاالن و رهبران حـزب کـمـونـیـسـت  به

یافته و  سودان مایٔه تأثر و نگرانی حزب تودٔه ایران است. اعمال فشار سازمان
مداوم نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم دیـکـتـاتـوری خـارطـوم بـر نشـریـٔه 

ویژه ما را نگران کـرده اسـت.  ، روزنامٔه حزب کمونیست سودان، به“ الِمیدان” 
بر اساس بیانیٔه مطبوعاتی حزب کمونیست سودان، نیروهای امنیتی سـودان 

تا کنون، سه شمـارٔه نشـریـٔه )  ٩٣دی  ١١از اّول ژانویٔه سال جاری میالدی (
اند. نویسندگان و دبـیـران  آوری کرده را توقیف و پس از چاپ جمع “ المیدان” 

 این نشریه نیز مورد اذیت و آزار نیروهای امنیتی قرار دارند.
های سرکوبگرانٔه دولت ارتجاعی سودان علیه حـزب  حزب تودٔه ایران اقدام

و همٔه دوستان و متحدان آن در مـیـان  “ المیدان” کمونیست سودان، نشریٔه 
 کند. شدت محکوم می طیف نیروهای دموکراتیک و مترقی سودان را به

هـای  به نظر ما، هدف رژیم دیکتاتوری سودان از دست یازیـدن بـه اقـدام
خواه، در وهلٔه نخست خـامـوش  سرکوبگرانه و تشدید سرکوب نیروهای ترقی

َروی آنها به سوی یک رهـبـری  کردن صدای مخالفان، ایجاد مانع برای پیش
ـی مـردم سـودان اسـت. رژیـم 

ّ
متحد، و انحراف توجه از تمرکز بر قیام مـل

ـی مـردمـی بـرای  دیکتاتوری سودان مذبوحانه تالش می
ّ
کند تا جنبـش مـل

بـار رژیـم  دموکراسی در سودان با هدف پایان دادن بـه حـکـومـت فـاجـعـه
هـا و  دیکتاتوری اسالمگرای این کشور به رهبری عمر البشیر را، که در مـاه

های اخیر شتاب گرفته است، متوقف کند، به شکست بکـشـانـد و بـه  هفته
های سرکوبگرانٔه رژیم دیـکـتـاتـوری  عقب بازگرداند. حزب تودٔه ایران سیاست

کند و از جـنـبـش صـلـح، حـقـوق بشـر و  سودان را قاطعانه محکوم می
کـنـد.  دموکراتیک، و عدالت اجتماعی در سودان تمام و کمال پشتیبانی مـی

خـواه سـودان و دیـگـر  حزب تودٔه ایران، در کنار نیروهای دموکرات و ترقـی
های سرکوبگرانه علـیـه  کشورهای جهان، خواستار پایان دادن به ترور و اقدام

مخالفان در سودان است. حزب تودٔه ایران خواهان پایان دادن فوری به همٔه 
و ادامٔه انتشار ایـن صـدای  “ المیدان” های اعمال شده بر نشریٔه  محدودیت

 زحمتکشان و محرومان سودان است.
ما همبستگی کامل و پیگیر خود را با مبارزٔه حزب کمونـیـسـت سـودان و 
متحدانش در راه صلح، حقوق بشر و دموکراتیک، عدالت اجتماعی و رهـایـی 

ی اعالم می
ّ
 کنیم. مل

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 )٩٣دی  ١٨( ٢٠١۵ژانویٔه  ٨ 
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 با نماينده رهبري  ... »نامه مردم«ادامه  گفت و گوي 
های سرکوبگرانه، ازجمله بازداشت اعضای رهبرِی حـزب مـا،حـمـلـه بـه  اقدام

جنبش سندیکاهای کارگری کشور و محدود کردن حـِق آزادی بـیـان کـه در 
، روزنامه حزب کمونیست سودان، آشکار ” المیدان“ های مداوم به روزنامه  هجوم
 شود، ادامه یافت.  می

 تمام اعضای هیئت تحریـریـٔه  در این باره می
ً
خواهم روی ابن مسئله که تقریبا

رویند، تاکید کنم.   کافی اسـت  درحاِل حاضر با اتهامی غیرعادی روبه”  المیدان“ 
، اشـاره کـنـم. او بـه ” محدیه عبدالله“ ، رفیق خانم ” المیدان“ به اتهام سردبیر 

ارتکاب جنایت علیه کشور و دولت و اشاعه و دامن زدن به نفرت در میان مـردم 
 قید وثیقه از زندان آزاد شده است. متهم شده است.  ایشان به

 
)، ٢٠١۵ژانـویـه  ١٨ماه ( دی ٢٨هفته پیش، در روز ”  المیدان“نامٔه مردم: 

گزارش داد که حزب کمونیست سودان فراخوانی برای تشکیل جـبـهـٔه وسـیـع 
 در رابطه با چگونگِی رشد و توسعه 

ٌ
نیروهای اپوزیسیون منتشر کرده است.  لطفا

 های سیاسی توضیح دهید.  اپوزیسیوِن سیاسِی متشکل در حزب
م،  علی الکنین:  نــظــا بــا  رزھ  مــبــا ر در  سِی درگی سیا نیروهای  همه 

تر مردم در مبارزٔه نهایی برای سرنگونی رژیمند. در ایـن  خواستاِر وحدِت گسترده
تازگی برای اینکه به البشیـر شـانـس شـرکـِت  رابطه باید متذکر شوم که رژیم به

هـم زمـان  طورِ  دوباره درانتخابات را بدهد، دست به اصالِح قانون اساسی زد. به
اند که در آن دستگاه امـنـیـتـی  این اصالحات جدید دولت پلیسی را ایجاد کرده

کنترل را داشته باشد و نقشی معادل ارتش بـه آن داده  امکان عمل آزادانه و بی
های اخیـر امـیـدوار  خاطر، حتی برخی از نیروهایی که در سال این شده است. به

شان را در این رابطـه کـنـار  بودند که بتوانند با رژیم ارتباطی داشته باشند، برنامه
 اند. گذاشته

 
ژھنامٔه مردم:  یــ و ٔه  ب جر ت ن  سودا ست  کمونی ش  حزب  پــیــ را در ای 

گرفته است. حزب، با وجود سرکوب پلیسی رژیم دیکتاتوری، چند سـال پـیـش 
 در مورد شرایط فعالـیـت سـیـاسـی حـزب 

ٌ
تصمیم به فعالیت علنی گرفت. لطفا

 توضیح بدهید.
مرکــزیعلی الکنین:  کمیته  م  پلنو ن در  سودا ست  کمونی ش  حزب  ا

منظور سرنگـون کـردن  ای و وسیع به ، برای فعالیت و عمل توده٢٠١٢در سال 
نـقـش  ٢٠١٣رژیم فراخوانی را اعالم کرد.  اعضای حزب در قیام سـپـتـامـبـر 
اش در کـنـار و  چشمگیری ایفاء کردند. حزب کمونیست سـودان بـه مـبـارزه

هـای  منظور وسعت بخشیدن به فعـالـیـت همدوِش دیگر نیروهای اپوزیسیون به
دهد، که عبارتند از: شـرکـت دادِن هـمـه نـیـروهـای  ای مردم ادامه می توده

شده در  های یادگیری گیری از درس اپوزیسیون تا حد ممکن در این مبارزه، بهره
ها در زمـان مسـاعـد و  های گذشته، و اینکه چگونه از بهترین تاکتیک تجربه

های توده ای مـردم حـفـاظـت کـرد، و  مناسب استفاده کرد، چگونه از فعالیت
چگونه به اوج جنبش نافرمانی عمومی رسید، و چگونه بـرای حـرکـت نـهـایـی 

 منظور خالص شدن مردم ما از شر رژیم فاشیستی تدارک دید و آمادگی یافت.  به
آمده را بیشتر تقویت کرد، و هماهنگی بهـتـر  دست در این رابطه باید وحدت به

های مختلف مخالفان مورد نیاز است. با ایـن حـال، ضـمـن  فعالیت بین بخش
ابراز رضایت عظیم، حزب کمونیست سودان عزم خود بـرای ادامـه مـبـارزه تـا 
پیروزی نهایی را ابراز کرده است. مردم ما، با با برخوردار بودن از میراثی انقالبی، 

اند تا برای نبرد اصلی صفوف خود را تقویت و آمادگی کسب کنند.  فراخوانده شده
الـمـلـلـی از طـریـق  حزب کمونیست سودان معتقد است که همبستگـی بـیـن

های برادر، در مبارزاتی که در آینده پیِش روی دارد، نقشی عظیـم خـواهـد  حزب
ای   یی درخشان از پیوندهای مـبـارزاتـی داشت. رابطه ما با حزب تودٔه ایران نمونه

 کند.    ها و خلق های ما را متحد می است که حزب
 در شماره ”  المیدان“ روزنامه نامٔه مردم: 

ٌ
خـود در رابـطـه بـا  ٢٩١۴اخیرا

بایکوت انتخاباِت پیِش رو مطالبی نوشته است. سیاسِت حزب کمونیست سودان 
 در رابطه با شرکت در انتخابات چیست؟

ح علی الکنین:  ر مــطــ بــا  ن  سودا ست  کمونی حزب  ینکه،  ا حقیقت 
طرفِی ارگان مسئول اداره و برگزاری  کردن برخی شرایط مشخص و از جمله: بی

های انـتـخـابـاتـی،  انتخابات، توافقی ملی و سراسری در مورد نحؤه تعیین حوزه
ویـژه آزادِی  های جمعی، احترام بـه حـِق بـیـان بـه دسترسِی عادالنه به رسانه

ای آزادانـه، بـرای  دهی مبارزٔه انتخـابـاتـی مطبوعات، و در نهایت، حِق سازمان
آماده بود.  هیچ یک از ایـن شـرایـط مـحـتـرم  ٢٠١٠شرکت در انتخابات سال 

شمارده و اجرا نشدند. برای مثال، در حرکتی نمادین، رژیم به هفت نامزد بـرای 
یـی ده  انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون ملی امکان شرکت در مصـاحـبـه

گـاه  دقیقه ای داد. با هشتمین نامزد انتخابات، شخِص عمـر الـبـشـیـر، هـیـچ

مصاحبه نشد، اما پوشش کارزار انتخاباتی او همواره در صدر اخـبـار روز قـرار 
داشت. حزب ما با تمام متحدان خود از شرکت در چنین انخابـاتـی خـودداری 

های دست راستی نیز حاضر نیستند ُمهـر  کرد. در انتخاباِت پیِش رو حتی حزب
تأیید بر سالمت انتخابات بزنند. حتی دو جناح و فراکسیون حزب البشیر هـم 

شده در قانون اساسی را محکوم کردند و بایکـوت و تـحـریـم  تغییرهای انجام
انتخابات را خواستار شدند. حزب کمونیست سـودان بـه مـبـارزه خـود بـرای 

 دهد.  سرنگونی رژیم ادامه می
  

سالنامٔه مردم:    گزارش در  ر  خی ا بــا  های  بطه  را متعددی در  های 
اند و حزب شما در ایـن رابـطـه  شرایط در دارفور و جنوِب سودان منتشر شده

کارزار های وسیعی داشته است.  اوضاع در حال حاضر در این مناطق چگونـه 
 است و تاثیر آن در تحوالت سیاسی سودان چیست؟ 

جــنــوب علی الکنیـن:  ور،  رفــ ور، دا شــ ک غــرب  ت در  عــیــ ضــ و
رود و در  تر شدن پیـش مـی در جهت وخیم”  نیل آبی“ کوردوفان، کوه نوبیا و 

حقیقت به شکلی بسیار غیرانسانی درآمده است.  اراذل و اوباش وابسـتـه بـه 
های کشور ویرانی و نابسامانی حـاکـم  وارداتی در این بخش”  جنجوید“ دولت و 

هـایـی جـدی  برکت مقاومت و دفاع مسلحانٔه مردم، تـالش کرده اند.  البته به
های متجاوزان زنجیر زده شود تا از دراز شدن به جان و  شده است که بر دست

بار اسـت.  مال مردم کوتاه گردند. با این حال، وضعیت بسیار خطرناک و اسف
که در آن نیروهـای سـازمـان مـلـل و   های پناهندگان، جائی حتی در اردوگاه

هـای  ها دفاع کنند، حـمـلـه سازمان وحدت آفریقا  مستقرند ار تا از ساکنان آن
 گناه  ادامه دارد. های جنایتکار به غیرنظامیاِن بی مهلک و ویرانگر گروه

 
بــانامٔه مردم:  ز  ا یــکــی  ن  سودا ست  کمونی قــه حزب  بــ یــن  ســا ر تــ

های سیاسی چپ در قاره آفریقا است و پیشینٔه مبارزاتی درخشانـی دارد.  حزب
مانند حزب توده ایران، شما هم سالیان متمادی در شرایط مـخـفـی و دشـوار 

 در رابـطـه بـا حـزب  مجبور به فعالیت بوده
ٌ
اید. رفیق علی، در انتـهـا لـطـفـا

های فعالیت آن برای خوانندگان ما تـوضـیـح  کمونیست سودان و برخی عرصه
 دهید.

جــاری علی الکنین:  ســال  که در  ن،  سودا ست  کمونی  ۶٩حزب 
مین  سالگردش را جشن خواهد گرفت، تنها کمتر از ده سال در شرایط قانونی 
فعالیت کرده است. با وجود این واقعیت، حزب موفق شده است پنج کنگـره را 

دهی کند، و در حاِل حاضر، در تدارک برگزارِی ششمین کنـگـره خـود  سازمان
ها و بنیانگذاران تاریخی خود، به مارکسیسـم و مـردم  است. حزب ما به ریشه

یی دشوار و سهمگیـن  سودان صادق و وفادار باقی مانده است. حزب در مبارزه
با رژیم قرار دارد. رژیم اعالم کرده است که حزب کمونیست سـودان دشـمـن 

 اصلی آن است. حزب ما آماده مبارزه  رویاروی با رژیم استبدادی است.
محـمـد ابـراهـیـم “ توانیم بگوئیم که با وجود فقدان رفیق  ما با اطمینان می

یی  ، دبیرکل سابق حزب (که چند سال پیش درگذشت)، و برای ما ضایعه” نقود
دهـد و بـه تـوسـعـه  بزرگ بود، رهبرِی حزب همان سنت انقالبی را ادامه می

دهـد. حـزب خـود را در  طورمشخص ادامه مـی اش به های سیاسی فعالیت
خدمت مبارزات مردم قرار داده است. هر ساله صدهـا جـوان بـه حـزب مـی 

 تمام منطقه ها و سازمان پیوندند، شاخه
ً
های مهم جغرافیایی  های حزبی تقریبا

های حزب اکنون ثبات و استمـرار  دهند. فعالیت و صنعتی کشور را پوشش می
ها در شرایط رویارویِی روزانه و مرگـبـار  اند. ما به همٔه این ضرور خود را پیدا کرده

 های مداوم رژیم دست پیدا کرده ایم.   با هجوم
دانست که ایـن رژیـم ظـالـم و  حزب، در نهایت، مانند نیروهای دیگر، می

یـی ابـا  گیری از هیچ حربه دیکتاتوری برای حفظ قدرت در چنگال خود از بهره
موافقتنامه متفاوت با  نیروهای مخالف  امضـاء کـرده  ٩ندارد.  رژیم تا کنون 

ها پایبند نبوده است و به مفاد  یک از این موافقتنامه  حال به هیچ است، اما تا به
ها احترام نگذاشته است. در حال حاضر وضعیت بیش از هر مقطع دیگری  آن

برای تغییری رادیکال در کشور آماده اسـت. بـا وجـود سـرکـوب، بـازداشـت 
هـای روزانـه بـر  کادرهای حزبی در پـایـتـخـت و اسـتـان هـا، و هـجـوم

(روزنامٔه ارگان حزب) و دبیران و سردبیر آن، حزب بر مواضع خود و ”  المیدان“ 
 عزم به ادامٔه مبارزه تا پیروزی نهایی استوار ایستاده است.

از این فرصت استفاده کرده و از حزب تودٔه ایران، رهـبـری، و اعضـای آن 
کنیـم. مـا  برای حمایت و ابراز همبستگی با مبارزات مردم و حزب ما تشکر می

کنیم که دورانی که پیشاروِی ما قرار دارد در مبارزه در کشـور  هنوز هم فکر می
خـوانـیـم تـا  هـای بـرادر را فـرامـی کننده خواهد بود. ما همٔه حـزب ما تعیین
هـای سـودان در راه  های همبستگی با مبارزٔه مـردم و کـمـونـیـسـت پرچم

 دموکراسی، صلح و سوسیالیسم بر افراشته نگه دارند.  
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بحران آفرینی رژیم دیکتاتوری حاکم در سودان در آغاز سال جدید میالدی، ابعادی تـازه 
ها نفر و  کشتار ده از سوی عوامل حکومتی به”  دارفور“ یافته است. ارتکاب جنایات جنگی در 

خصـوص سـلـِب  هـا و بـه نابودِی روستاها و آوارگِی هزاران تن انجامیده است. سلِب آزادی
آزادی مطبوعات که در روز اول ژانویه با جلوگیری از انتشار نشـریـٔه "الـمـیـدان" و مصـادرٔه 

هـای سـنـگـیـن  شدٔه سه شمارٔه متوالی آن آغاز گردید، با وارد کردِن اتهـام های چاپ نسخه
االن"، سردبـیـر ایـن  خطر انداختن امنیت کشور به رفیق" مدیحه عبدالله سیاسی مبنی بر به

رو کرده است، ادامه یافت. درخواسـت سـیـسـتـم  نشریه، که او را باخطر مجازات اعدام  روبه
امنیتی رژیم دیکتاتوری برای انحالل حزب "االمه" (امت) و مـحـاکـمـٔه رهـبـر آن(صـادق 

هـای  شـونـد، هـمـراه بـا سـیـاسـت هایی که به مجازات اعدام منجر مـی المهدی) با اتهام
سازی و غارت اموال عمومی و تعدیِل قانون اساسی برای تمدید زمانِی غیرمحـدود  خصوصی

ریاست جمهوری "عمرالبشیر" در برابر اتحاد نیروهای اپوزیسـیـون و امضـاِی سـنـد "نـداء 
دهند. با توجه به نقـش  گیرِی بحران را گواهی می السودان" برای سرنگونی نظام حاکم، اوج

نامـٔه “ برجستٔه حزب کمونیست سودان در روند وحدت نیروهای سیاسی اپوزیسیون سودان، 
، عضو هیئت سیـاسـی و هـیـئـت ” علی الکنین“ یی را با رفیق  ، هفته پیش، مصاحبه” مردم

حزب کمونیست سودان و دبیر مسئول امور تشکیالت حزب برادر، انجام داد.  مـتـن   اجرائیه
 آید.   در ادامه می” نامٔه مردم“کامل این مصاحبه برای اطالع خوانندگان 

را ”  نامٔه مـردم“ رفیق گرامی علی، از اینکه در چنین اوضاع و احوالی دعوِت   نامٔه مردم:
برای این مصاحبه قبول کردید متشکریم. اجازه بدهید که با سئوالی دربارٔه زمینـٔه تـحـوالت 

 به
ٌ
  ها در سودان را توضیح دهید. اختصار شرایط کنونی و تحول اخیر آغاز کنیم.  لطفا

شخصهعلی الکنین:  را  م ن  ودا ســ عــلــی در  فــ ت  ضعــیــ و ز  ی متما و  ژھ  وی های 
باید در بطِن تشدید رویارویی بین نیروهای مخالف  و رژیم دیکتاتوری  توضیح داد. بـرای  می

به قدرت رسیده است، نیروهای مخالـف ، ١٩٨٩نخستین بار از زمانی که این رژیم در سال 
شان با برنامٔه مشخصی برای آینده کشور، گـامـی بـلـنـد  شده برای پیوند زدن وحدِت اعالم

اند که درگیرِی مسلحانـه در  اند. عالوه بر این، نیروهای مخالف  به این درک رسیده برداشته
ای است که بقیه کشور را فـرا  ای مکمل اقدامات توده”  نیل آبی“ جنوبی، و  دارفور، کوردوفان

گرفته است. این وضعیت جدید را باید محصول مبارزات دشواری دانست که مردم سودان از 
اند.   حزب کمونیست سودان نقش مهمی در این مبـارزه  تا کنون درگیر آن بوده  ٢٠٠۵سال 

، حزب به این نتیجه رسید که تنها راِه بـه جـلـو بـرای ٢٠٠٩ایفاء کرد. با این حال، از سال 
کشور، سرنگونی رژیم است. چند سالی طول کشید تا دیـگـر نـیـروهـای سـیـاسـی دروِن 

وگو)" با رژیم را رها کنند و به جـای آن خـط  اپوزیسیون این خط "مخالفت با دیالوگ (گفت
سرنگونِی رژیم با اقدام متحد را بپذیرند و دنبال کنند. رژیـم، بـا حـمـایـتـی کـه از سـوی 

شد، در کوشـشـی  کشورهای ارتجاعی عربی، ایاالت متحده آمریکا، و اتحادیه اروپا از آن می
وگو وحدِت نیروهای مخالف  را درهـم  عبث، سعی کرد تا با مطرح کردن دوبارٔه شعار گفت

ایفای نقش میانجی بـرای  منظور تالش بیهوده به به”  سازمان وحدت آفریقا“ بشکند. این بار 
حصول موافقتی بین رژیم و نیروهای دیگر مورد استفاده قرار گرفـت. حـزب کـمـونـیـسـت 
سودان در مقابل این توطئه جدید با استواری مقاومت کرد و آن را "فروِد نرم" جـنـاح راسـِت 

 اسالِم سیاسی ارزیابی کرد.  
ما امروز در کشور دو بلوک مشخص داریم،  یکی بلوک مخالفان، و دیگـری بـلـوکـی کـه 

کـنـد. شـایـان تـوجـه و الزم  های متفاوت اسالم سیاسی را با هم متحد  مـی تمامی نحله
، ایدئولوِگ معروف اسالم سـیـاسـی در ” حسن الترابی“ یادآوری است که، در نهایت، گروِه  به

 سودان، با رژیم به اتحاد مجدد رسید.
صحبتنامٔه مردم:  علی، در  خــص  رفیق  شــ م این  شما  کادر  رفقای  با  ما  های 
های اجتماعی دو کشور  ایران و سودان وجـود دارد.  های زیادی بین جنبش شد که شباهت

 ارزیابی خودتان از بافت اجتماعی جنبش مخالفِت مردمی با رژیم دیکتاتـوری را بـرای 
ٌ
لطفا

 خوانندگان ما توضیح دهید.

قـدرت  گـیـری و بـه از همان ابتدای زمان شکل : علی الکنین
ویـژه در  رشِد مخـالـفـت بـه رسیدن رژیم سودان، رژیم با روند روبه

ها طول کشید تا  ها با آن، مواجه شد. البته سال شهرها و شهرستان
هـای  های جامعه، به ویژه در مـنـطـقـه بتوانیم طیف وسیع بخش

روستایی، را برای شرکت در جنبش اپوزیسیون و ایفای نقش در آن 
ویـژه در  های رژیم، بـه برکت ورشکستگِی سیاست متحد کنیم.  به

های اقتصادی، شکسِت آن در حفظ وحـدت کشـور، فسـاِد  زمینه
رشد، گسترِش جنگ داخلی تقریبا در سراسر کشور، و تصویـِب  روبه

ای در تقابل با تمامی کشورهای پیرامون آن  و در  سیاست خارجی
پیوستـن  به  طوِرفزاینده ها، به حمایت از رژیم ایران، تمامی این عامل

های جوانان و زنـان، بـه صـف  ویژه در بین جنبش عدٔه زیادی، به
نیروهای اصلـی درگـیـر در   نیروهای اپوزیسیون منجر شده است. 

مبارزه، جنبِش جوانان، هم دختـر و هـم پسـر، طـبـقـٔه کـارگـر، 
بـورژوازی و  های بزرگی از دهقانان، و تقـریـبـا هـمـٔه خـرده بخش

حـزب  ١۵های سیاسی،  اند. در ارتباط با حزب روشنفکران انقالبی
های سیاسـی  های مسلح و حزب سیاسی به نمایندگی از سوی گروه

 اصلی در کشور در این مبارزه  شرکت دارند.
 

نهنامٔه مردم سا ر مــاھ :  خــبــری در  شــتــه  های  گــذ هــای 
هـای  خبرهای زیادی در مورد تشدید فشار به اپوزیسیون و چـهـره

ها و  اند. جمعیت دفاع از آزادی برجسته جنبش مردمی منتشر کرده
دکـتـر فـرح “ هایی نـظـیـر  حقوق مدنی در رابطه با بازداشت چهره

اعـتـراض کـرده ”  فاروق ابوعـیـسـی“ و ”  دکتر امین مکی“و ” عطار
است.  دلیل تشدید این چنینِی سـرکـوب از سـوی رژیـم را چـه 

 دانید؟   می
تالش علی الکنین: م،در  ی ژ ردن  ر کــ م  قــیــ عــ رای  ب ش  ا

سکوت واداشتن صدای نـیـروهـای  جنبش و سرکوب مخالفان و به
اش را افـزایـش داده  های سرکوبگرانه مخالِف درحاِل رشد، اقدام

الملـلـی و  یی بین ، چهره”اوستاز  فاروق ابوعیسی“است. رژیم ابتدا 
 شناخته

ً
شده و یکی از اعضای برجسته جنبش اپوزیسیون، و  کامال

، وکیل برجسته و پیشرو و فعاِل حقـوق بشـر، و ” دکتر امین مکی“ 
یی دیگر را بازداشت کرد. این عمل سرکوبگرانه همراه با دیـگـر  عده

 با نمایندٔه رهبرِی حزب کمونیست سودان »نامٔه مردم«وگوِی  گفت

 های پردامنٔه سیاسی سودان: در آستانٔه تحول

 15ادامه  در صفحه 

 جلسه  اخیر حزب کمونیست سودان در خارطوم


