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 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

 مارس، روز جهانی زن  ٨اعالمیه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به مناسبت 

جنبش زنان ایران بخش اساسی و جدایی ناپذیر جنبش 

 عمومی خلق بر ضد حکومت استبدادی حاکم بر میهن ما

رساالر" یا جامعٔه"عدالت
َ
 ساالر"؟ کدام راه، جامعٔه "ز

  6ادامه  در صفحه 

 زنان مبارز!
کمیته مرکـزی حـزب تـودٔه ایـران فـرا 

اسفندمـاه)، روز  ١٧رسیدن هشتم مارس (
گرامی داشت مبارزه زنان بـرای رهـایـی از 
ستم طبقاتی و جنسی و دسـت یـابـی بـه 
برابری حقوق را به همه زنان جهان و ایران 

مـارس، روز گـرامـی  ٨تبریک می گوید. 
گاهانه و قهرمـانـانـه  داشت پیکار تاریخی، آ

زنان جهان  بر ضد واپس گـرایـی و سـرکـوب 
خشن و خونین حقوق آنان است. امسال بیـش 

سال از آغاز فصل نـویـنـی در تـاریـخ  ١۵٨از 
مـارس  ٨مبارزات زنان جهان، یعنی سـالـروز 

، که شماری از زنان کارگر نیـویـورک بـه ١٨۵٧
دست پلیس حافظ نظام سرمایه داری به خـاک 

فقیه،  های رژیم والیت سیاست

توزیِع درآمِد ملی، و منافع 

 هاِی اجتماعی طبقه و الیه

های حکومتـی بـر سـر روِش  نزاع میان جناح
سـازی و  هایـی نـظـیـر خصـوصـی اجرای برنامه

ــه ــادی، و ب ــص ــت ــازِی اق ــال آن،  آزادس ــب دن
هاِی سیال در صـحـنـٔه سـیـاسـی، بـا  بندی صف
ها از درآمِد ملی و تـوزیـِع  خواهِی این جناح سهم

 آن ارتباِط مستقیم دارد!
 

های اخیر، صحنٔه سیـاسـی مـیـهـن مـا  در طول هفته
سـیـاسـی و  های اجتماعی دادهای گوناگونی در عرصه رخ

است. تدویِن الیحٔه بـودجـٔه سـال  اقتصادی را شاهد بوده 
و تصویِب کلیات آن در "کمیسیون تلفـیـق" و سـپـس  ٩۴

  2ادامه  در صفحه 

 9و  8ادامه  در صفحات 

معنـِی ثـروت)  واژٔه یونانی "پلوتوکراسی" (پلوتوس به
مترادف با جامعٔه "َزرساالر" است که به حکومِت اقلیتی 
ثروتمند و َسرورِی آنان بر دیگر افراد جامعه اشاره دارد. 

قـرن قـبـل از  ۴هر چند کاربرد واژٔه "پلوتوکراسی" را 
ای مانند "گـزنـفـون"  نگاران یونانی میالد در آثار تاریخ

توان مشاهده کرد، اما توجه بـرانـگـیـز اسـت کـه  می
ویکم میالدی، و بعد از سـه  اکنون، در قرن بیست هم

شـدِن آن بـر  دهه دیکتاتورِی "اقتصاد آزاد" و جهانـی
اساس تحمیل ایدئولوژِی نولیبرالـیـسـم اقـتـصـادی، 

های بسیاری از کشورها از آمریکا و بـریـتـانـیـا  جامعه
گرفته تا یونان و روسیه (پس از فروریزی شـوروی) را 

هایـی "َزرسـاالر" ["پـلـوتـوکـراتـیـک"]  توان جامعه می
توصیف کرد. "پلوتوکراسِی" موردنظِر گرنفون، بـعـد از 

شده و در  ای جهانی صورت "پلوتوکراسی" قرن، به ٢۴
قـامـت حـاکـمـیـت بـالمـنـازع بـورژوازی مـالـی و 

هـای  های پرقدرت ظهور کرده است. جـامـعـه الیگارش
یـی بـه نـام  تـوان در پـدیـده "َزرساالر" کنـونـی را مـی

بـرکـت هـژمـونـِی  ها"  مشاهده کرد که بـه درصدی "یک
شـمـار و  ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی، اقلیتـی کـم

هـای جـهـان   العاده ثروتمند در بسیـاری از کشـور فوق
هـای اجـتـمـاعـی  اند بیش از مجموع دیگر الیه توانسته

صاحب مال و منال و نفوِذ سـیـاسـی شـونـد. گـزارش 
ـم" بـه "مـجـمـع 

َ
کسـف مستنِد  سازمان خیریٔه معتبر "آ

مـاه  برگزارشده در "داووس" (بـهـمـن -جهانی اقتصاد"
١٣٩٣(-  

ً
به این واقعیت هولناک  اشاره کرد که، تقریـبـا

ساکناِن کـره زمـیـن  ٪١نیمی از ثروِت جهان در دست 
پردازاِن "اقتصاد آزاد"، ایـن تـمـرکـِز  است . البته نظریه

 در این شماره
وسیلٔه  فقیه، به شدٔه ولی هاِی تعیین ادامٔه سیاست

 ٧دولت روحانی                                           در ص 
 ١٠ایران             در ص   جنبش همبستگی با مردم

های کمونیست و کارگری:"داعش"،  سمیناِر حزب
"اسالِم سیاسی"، و طرِح آمریکایی "خاورمیانٔه 
 ١١جدید"                                                        در ص 

بس شکننده و وضعیت  خطِر جنگ همچنان آتش
ج اوکراین را تهدید می

ّ
 ١٣کند          در ص  متشن

ستیزی پایان دهیم؛ دشمنان روسیه را  به شوروی
 ١۶سالح کنیم!                                        در ص  خلع
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 میهنان، رفقا، دوستان، هم
های جنگ برادرکشی در مرزهای میهن ما زبانه  میهن ما با چالش بزرگی روبروست. شعله

گیری از وضعیتی کـه خـودشـان در اوکـرایـن بـه وجـود  کشد. "شریکان غربی" با بهره می
اندازند، و خود سرگرم ساختن جبهٔه مشتـرکـی  اند، همٔه تقصیرها را به گردن روسیه می آورده

علیه کشور ما هستند. سرکردگان آنها آشکارا از "جنگ سرد" جدید و اینکه بایـد بـه روسـیـه 
کنند. اکنون روشن شده است که تجربٔه کشاندن روسـیـه  شنوی داد صحبت می درس حرف

سازی آمریکایی به شکست انجامیده است. اروپای {مـورد نـظـر آنـان} از  به دنبال جهانی
گیری نیـسـت. دیـگـر از مشـارکـت و هـمـکـاری  وستوک در حال شکل لیسبون تا والدی

شود. آمریکا و اتحادیٔه اروپا بیـش از پـیـش حـق  خواهانه و سخاوتمندانه صحبت نمی نیک
برند. لهستان بار دیگر به "مـجـرا"یـی  استقالل و حاکمیت فدراسیون روسیه را زیر سؤال می

برای هدایت خطرها و تهدیدها به مرزهای ما تبدیل شده است. و کنفرانس اخـیـر مـونـیـخ 
 های "ناتو" بود. جویی و تجاوزگری و گستاخی بیش از تصّور عقاب عرصٔه سلطه

برند.  مانند هفتاد سال پیش، باز هم فاشیسم را به عنوان سالحی علیه کشور ما به کار می
های بورژوایی توانستند در مـبـارزه بـا  ولی در جنگ جهانی دّوم، اتحاد شوروی و دموکراسی

های غـربـی بـرای رسـیـدن بـه  ای" با یکدیگر متحد شوند. اّما امروزه دولت "طاعون قهوه
شوند، و بر اثر این همـدسـتـی،  های ژئوپلتیکی خودشان آشکارا به نازیسم متوّسل می هدف

زند که هزار سال پیش بر روی آن  های مرگبار می بذرهای فاشیسم دارد در سرزمینی جوانه
ها از مـیـان رفـت) شـکـل  ِیف" (دولتی در قرون وسطٰی که و پس از حملٔه مغول "روِس کی

هـا  ها آغاز شد. امروزه ذهن مـیـلـیـون ها و بالروس ها، اوکراینی گرفت و تاریخ مشترک روس
انـد. مـوج سـهـمـگـیـنـی از  هراسی مسموم کرده اوکراینی را با تبلیغات ضدشوروی و روس

های چماقدار و تبهـکـار  خرابکاری بسیاری از شهرهای اوکراین را درنوردیده است. دارودسته
ها در زمان جنگ جهانی دّوم)، بنیادگـذار کشـور  از نوع استپان باندرا (هوادار و همکار نازی

اند. خراب کردن تندیس لنین و نـمـادهـای تـاریـخ و  شوروی را هدف اصلی خود قرار داده
های دولـتـی آشـکـارا از آن  توان "جنبشی مردمی" دانست زیرا مقام فرهنگ روسیه را نمی

 کنند. حمایت می
دهد که اکنون در اوکراین در جریان است.  گسیختگی ماهیت روندی را نشان می این لگام

وزیر پیشین آموزش گرجستان در دولت میخاییل ساکاشویلـی، کـه اکـنـون عضـو فـّعـال 
 در این مورد به دارودستٔه نظامی حاکم بر کی

ً
صراحت حرفش را زد. فرمول او  ِیف است، اخیرا

طـور  چنین است: "دشمن مشترک ما شوروی و طرفداران آن است." و البته باید هم همـیـن
باشد، چون این جامعٔه شوروی بود که توانست مصونّیت پرقـدرتـی در بـرابـر فـاشـیـسـم و 

ی
ّ
کـن کـردن ایـن  گرایی (ناسیونالیسم) متعّصب و هار به وجود آورد. اینهـا بـرای ریشـه مل

فقط با نظام سیاسی شوروی، بلکه بـا روسـیـه، از  مصونّیت شتاب دارند. پایٔه نظری ستیز نه
هراسی بود. "غرب" اتحاد شوروی را تـهـدیـدی دوگـانـه  ستیزی و روس همان آغاز، شوروی

داری  دید. از یک سو، از سوسیالیسم به عنوان جایگزینی برای نظـم جـهـانـی سـرمـایـه می
ترین کشور روی کـرٔه زمـیـن،  هراس داشت. از سوی دیگر، از این وحشت داشت که بزرگ

هراسید  ها از قدرت و سرزمین وسیع آن (روسیه) می داد. "غرب" قرن دنیای نوینی را نوید می
تـبـار) جـزو  های تـوُتـنـی (ژرمـن هایی که شوالیه های بیکران آن بود، ثروت و فریفتٔه ثروت

هـای شـوروی  نخستین کسانی بودند که چشم طمع به آن دوخـتـنـد. اتـحـاد جـمـهـوری
سوسیالیستی توانست از امکاناتی که طبیعت و چندین نسل از نیاکان ما فراهم آورده بودنـد، 

شـد بـا  به بهترین وجهی استفاده کنـد. قـدرت شـوروی را نـمـی
های اقتصادی در هم کوبید. یورش و ایلـغـار هـیـتـلـر هـم  تحریم

نتوانست به زور اسلحه بر آن چیـره شـود. ولـی آن قـدرت را بـا 
پروراندن یک ستون پنجم از مخالفـان ضـدشـوروی و بـه دسـت 

ای خیانتکار ضعیف کردند و از درون بـه آن ضـربـه زدنـد.  عده
الکساندر زینوویِف خردمند، که زمانی خودش جـزو مـخـالـفـان و 
ناراضیان بود، تصدیق کرد که هدف واقعی آنهایی که با کمونیـسـم 

 جنگیدند، روسیه بود. می
ستیزی ددمنشانه منجر به رخدادهای خـونـیـن اکـتـبـر  شوروی
شد. برای دارودستٔه یلتسین، نمایندگان شورای خلق آخرین  ١٩٩٣

های مـردم  سازی قلدرمآبانه و دزدیدن دارایی مانع در راه خصوصی
بودند. (اشاره به کشمکش یلتسین با شورای خلق (پارلمان روسیه) 
و تالش او برای منحل کردن آن، که منجر به حـمـلـٔه ارتـش بـه 

نـفـر، و  ١٨٧کـم  پارلمان به دستور یلتسین، کشته شـدن دسـت
انحالل پارلمان شد.) ساختمان سوختٔه خانٔه شوراهـا در مسـکـو، 

وکشـتـار در  درآمد کشتارهای جمعی بعدی در اوِدسا و کشـت پیش
دونباس به سبک کشتار روستانشینان "خوتـیـن" در بـالروس بـه 

 دست نیروهای نازی بود.
هـای  بحران وخیم و خطرناک کنونی در روسیه در آزمـایشـگـاه

"سیا" طراحی شـده اسـت، ولـی ایـن طـرح بـدون هـمـراهـی 
هـراسـی و  های" داخلی خودمـان کـه سـه مـوج روس زده "غرب
توانست اجرا شود. نخستـیـن  ستیزی را سازمان دادند، نمی شوروی

های شوروی سوسیالیستی و اتـحـاد صـدهـا  موج، اتحاد جمهوری
ها زیر پرچم روسیه را نابود کرد. موج دّوم، جـلـوی رونـد  سالٔه خلق

هایی را که برای احیـای قـدرت  یکپارچگی مجدد را گرفت و تالش
گرفت، فرو نشاند. موج سّوم منجـر بـه جـنـگ  گذشته صورت می

خواهی  برادرکشی در اوکراین و تهدید آشکار فدراسیون روسیه و باج
کند که باالخره کشور ما را در  از آن توسط "غرب" شد که گمان می

ای که راه فرار ندارد گیر انـداخـتـه اسـت. نـاسـیـونـالـیـسـم  گوشه
"باندرا"یی به پشتوانٔه آمریکا، جنگ با همٔه ما در روسیٔه نوین را آغاز 

ـف بـرقـرار  زودی پایگاه کرده است. "ناتو" به
ُ
های خود را در خـارک

خواهد کرد، مگر آنکه رهبران هیتلرمانند امروزی با واکنش قاطع و 
موقع روبرو شوند. پیامد این وضع برای شهروندان روسیه، حـّتـٰی  به

برای امثال ناوالنی و نمتسوف (از مخالفان دولت کنونی روسـیـه و 
پروردگان آمریکایی نیز اکنون روشـن  والدیمیر پوتین) و دیگر دست

نامٔه سرگشادٔه گنادی زیوگانوف، صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه، به 
 شهروندان روسیه:

ستیزی پایان دهیم؛ دشمنان  به شوروی
 سالح کنیم! روسیه را خلع

 15ادامه  در صفحه 
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 ادامه  نامه سرگشاده گنادي زيوكانوف...
ای کـه  از هر نحـلـه -ها های تلخ، ضدشوروی رغم همٔه این درس شده است. به

در روسیٔه امروز با فراغ خاطر به اقتصاد و علـم و آمـوزش و شـکـوه و  -باشند
ها و در تلویـزیـون  ها، در فیلم زنند. در روزنامه عظمت تاریخی میهن ما ضربه می

شود که دستاوردهای دورٔه شـوروی، از  آوری منتشر می هر روز مطالب چندش
نمایـانـد.  کند و سیاه می دار می جمله پیروزی بزرگ (در جنگ جهانی دّوم) را لکه

پذیرش این وضع دشوار است که از طریق مجراهای دولتی، پول صرِف تـبـلـیـغ 
شـود. یـک کـانـال  هـراسـی مـی های پرخاشگرانٔه ضدشـوروی و روس دیدگاه

کند که مـدعـی  ای تاریخی را تبلیغ و پخش می تلویزیونی عمدٔه دولتی مجموعه
است مستندی موثق و معتبر است. کینه و دشمنی شریرانٔه نیکالی سوانـیـدزه، 
نویسندٔه این مجموعٔه تلویزیونی، نسبت به هرآنچه شوروی و روس است، مـانـع 

طرفانٔه رخدادهای گذشته است. خوِد سـوانـیـدزه هـر وقـت کـه در  ارزیابی بی
کند، در نهایت بازندٔه میدان اسـت،  گفتگوها و میزگردهای تلویزیونی شرکت می

کنند. زمانی که جامـعـه  چون فقط اقلیت کوچکی از بینندگان از او طرفداری می
کند، دلیلی ندارد که او را به عنـوان  تاریخدان را بارها رد می های یک شبه دیدگاه
دهـنـدگـان  ویژه وقتی که برنامٔه او با پول مالیـات میهن خودمان جا بزنیم، به هم

 شود. تأمین مالی می
 متفاوت باید با افتخار در سراسر کشـور طـنـیـن

ً
انـداز شـود؛  صداهایی کامال

دارند و خاطرٔه کارهای قهرمانانـٔه  صدای آنهایی که گذشتٔه حماسی را گرامی می
شـنـونـد.  های کشور همیشه این صداها را نمی کنند. اّما مقام گذشته را حفظ می

مین سالگرد پیروزی مردم شوروی در جنگ کبیر میـهـنـی، دولـت ٧٠در آستانٔه 
فـیـلـوف در اخـتـیـار  هـای هـنـگ َپـن پولی برای تهیٔه فیلم دربارٔه قهـرمـانـی

نظامی شـوروی زیـر فـرمـانـدهـی ایـوان  ٢٨کنندگان نگذاشت (اشاره به  تهیه
ها دفاع کـردنـد و  قهرمانانه از مسکو در برابر نازی ١٩۴١فیلوف که در سال  پن
ولی سرانجام همگی کشته شدند). پول تهـیـٔه   تانک آلمانی را منهدم کردند، ١٨

 های مالی مردم عادی تأمین شد. این فیلم از راه کمک
فقط در اوکراین، که در روسیه نیز  های تاریخی و فرهنگی را نه نمادها و مکان
های فراوانی از این دست وجود دارد: از خـراب کـردن  اند. نمونه هدف قرار داده

 ٢٠٠٩پترزبورگ در آوریل سـال  لیاندسکی در َسن تندیس لنین در ایستگاه فین
های خرابکاری در نووسیبیـرسـک. سـرآغـاز  ترین نمونه ] تا تازه١٣٨٨[فروردین 

" بود. امروزه هم ایـن ١٩٩٠های دهٔه  همٔه اینها، خیلی پیش از این، در "ناآرامی
هـای رسـمـی کشـور روبـرو  ها ادامه دارد چون با واکنش قاطع مقـام ویرانگری

ها، تغییـر دادن  جایی تندیس ها مبتکر جابه شود. در واقع برخی از خود مقام نمی
 اند. ها بوده گاهی هم هتک حرمت نسبت به آرامگاه ها و گاه نام خیابان

 محترمی پیدا می
ً
شوند که پیشنهـاِد خـراب کـردن  هر از گاهی آقایاِن ظاهرا

دهند. و الـبـتـه آنـهـا  آرامگاه یادبود لنین و گورستان مجاور دیوار کرملین را می
دانند که بهترین فرزندان کشور ما در قرن بیستـم، قـهـرمـانـان  خیلی خوب می

گـاهـانـه چـنـیـن  واقعی "قدرت شوروی"، در آنجا دفن شده اند. بنابراین آنـهـا آ
دهند. انتخاِب آنها در زندگی همین راه اسـت. پـیـشـنـهـادهـا و  پیشنهادی می

ستیزان روس با دارودستـٔه  خونی شوروی های آنها افشاگر نزدیکی و هم خواست
 "باندرا" است.
کار، و واگیردار است. ویروس آن باعث  جو، ُمصّر و حیله ستیزی ستیزه شوروی

هایی که در میدان سـرخ بـرگـزار  های کشور در مراسم و جشن شود که مقام می
شود، شرمگینانه روی آرامگاه لنین را پرده بکشند. آرامگاه لنین را، که شاهـد  می

 ٧مین سالگرد رژٔه باشکوه ٧٠مراسم شکوهمندی بوده است، حّتٰی در روز بزرگ 
(روز رژٔه عظیم ارتش سرخ در میدان سرخ مسکو پیش از رفتن بـه  ١٩۴١نوامبر 

مصاف نیروهای آلمان نازی) پوشاندند و از چشم مردم پنـهـان کـردنـد. نـبـایـد 
مـیـن سـالـگـرد ٧٠]، در ٩۴اردیبهشت  ١٩[ ٢٠١۵ماه مه  ٩گذاشت که در روز 

پیروزی بزرگ (روز تسلیم آلمان نازی به اتحاد شوروی) دوباره چنین کـنـنـد. در 
های لشکرهای شکست خوردٔه هیتلـر  پای همین بنای یادبود لنین بود که پرچم

را دور ریختند. پوشاندن این بنا در روز پیروزی بزرگ، توهین به رزمندگان زنده و 
کشته شدٔه ماست. چنین کاری مایٔه سرشکستگی همٔه ما خواهد بود کـه وارث 

 آن قهرماناِن پیروزمندیم.
مـیـن سـالـگـرد تـولـد ١٠٠ای را به مـنـاسـبـت  اکنون برنامه دولت ما از هم

سولژنیتسین تدارک دیده و تصویب کرده است. این در حالـی اسـت کـه حـّتـٰی 
کـنـنـد  ای دارند. او را سرزنش مـی نویسندگان همکار او دربارٔه او احساس دوگانه

برانگیزی  های بحث که "دنباِل موفقیت شخصی بود، آن هم با همٔه دوز و کلک
آید." آری، تبلیغات غربی سولژنیتـسـیـن را بـه یـک نـمـاد  که به همراِه آن می

ضدشوروی تبدیل کرده است. ولی آیا همین دلیل کافی است که سالگرد تولـد 
مـیـن ١٠٠پرداز کبیر، یا  مین سالروز تولد ایوان تورگنیف، آن سخن٢٠٠او را به 

مین سالگرد تولد نقاش بزرگ والـنـتـیـن ١۵٠سالزاِد کنستانتین سیمونوف، یا 
دان و آهنگساز بزرگ گئورگی ِسویـریـدوف  مین سالزاِد موسیقی١٠٠ِسروف، یا 

 بـرتـر از سـهـم 
ً
ترجیح دهیم؟ آیا سهم سولژنیتسین در فرهنگ روسی واقـعـا

 دیگران است؟
تـوان دسـتـاوردهـای  واقع بزرگ است کـه مـی های به فقط با تجلیل از نام

های برجستٔه کالسـیـک  فرهنگی نوینی را انتظار داشت. در عوض، شخصیت
گرایی در بـرابـر  کنند. جمع ها حذف می های مدرسه تدریج از درس روسی را به

ت ما بوده است و بارها آن را در  فردگرایی را که همیشه یکی از ویژگی
ّ
های مل

ت زمان
ّ
دانـنـد و  انگیز از گذشته می های سختی نجات داده است، یادگاری رق

های َبَدلی لیبرالی غربی جایگزیـن  های حقیقی را با ارزش شناسانند. ارزش می
کنند. میخاییل شولوخوف، نویسندٔه بزرگ روس، که این خطر را در سـال  می

کرد، به لـئـونـیـد بـرژنـف نـوشـت: "یـکـی از  بینی می ] پیش١٣۵٧[   ١٩٧٨
های اصلی تهاجم ایدئولوژیکی امروزه، فرهنگ روسی است که شـالـودٔه  هدف

تاریخی و ثروت اصلی فرهنگ سوسیـالـیـسـتـی کشـور مـاسـت. دشـمـنـان 
سوسیالیسم در راه کوچک کردِن نقِش فـرهـنـِگ روسـی در رونـد مـعـنـوی 
تاریخی، در راه تحریف اصول انسانی واالی آن، و در راه انکار خصلت مترقـی 

ـت روس را کـه عـمـده
ّ
تـریـن نـیـروی  و اصیل آن، تـالش دارنـد کـه مـل

تـی  انترناسیونالیستی در کشور چندملّیتی شوروی بود لجن
ّ
مال کنند و آن را مل

از لحاظ فرهنگی ناتوان، و فاقد خالقّیت فکری نشان دهند." آن دشـمـنـان 
انـد.  کرد، اکنون کار خـود را کـرده سوسیالیسم که شولوخوف به آنها اشاره می
اند. اّما آنها به همین هـم راضـی  آنها کشور را به مسیر ویرانی و فروپاشی رانده

ها کنار رفته است. آنها روسیٔه امپراتـوری، سـوسـیـالـیـسـت یـا  نیستند. نقاب
مـان دفـاع  خواهند. ما برای اینکه از حق خود بـرای آیـنـده داری نمی سرمایه

مال کردن آن را متوقـف کـنـیـم.  کنیم، باید حمله به گذشتٔه کشورمان و لجن
های پـادشـاهـی ریـُوریـکـوویـچ (در قـرون  هایی به سلسله حاال که نمایشگاه

) اخـتـصـاص داده ١٩١٧وسطٰی) و رومانوف (قرون وسطٰی تا انقالب فوریٔه 
شده است، باید نمایشگاهی نیز به همان اندازه بزرگ برای دورٔه شوروی ترتیب 
داده شود. برجسته کردن دستاوردهای فرهنگی ما ضروری است. ما پیشنهـاد 

ای صد جلدی از آثار کالسیک روسی منتشر شـود و در  کنیم که مجموعه می
ها قرار داده شود. باید مراسم مهم و پرارزشی  های همٔه مدرسه اختیار کتابخانه

ت ها و جشنواره مثل دهه
ّ
ها را دوباره زنده کنیم. میزان بـاالی  های دوستی مل

موافقت مردم با رهبران کنونی کشورمان نباید این فکر را برای آنها بـه وجـود 
کنند." اعتماد کنونی مردم بـه رهـبـران کشـور  بیاورد که "هرچه بخواهند، می

زمانی به وجود آمد که روسیه خواستار کریمه و سباستوپول شد. و البتـه جـای 
تعجب هم نیست، چون بخش سالم جامعٔه ما هنوز در اکثریت است. حـاضـر 

ی را تأمین و میهن ما را تحکیم می است از حرکت
ّ
کند و جان  هایی که منافع مل

بخشد، حمایت کند. اّما باید در نظـر داشـت تـا زمـانـی کـه آفـِت  دوباره می
دهد، هر طـرح  ستیزی به تباه کردن "ساختار عمودی قدرت" ادامه می شوروی

 اعتبار و نابود کند. مفیدی را ممکن است بی
ستیزی پرچم خیانتکاران و وازدگان است، و کشور مـا را بـه ورطـٔه  شوروی
غ شوروی نابودی می

ّ
اند، از نوع همان  ستیزی راند. آنهایی که امروزه دالل و ُمبل

اند که در دورٔه جنگ سـرد بـرضـد اتـحـاد شـوروی  نیروهای سیاسی خارجی
کردند. طبقٔه حاکم "غرب" امپریالیستی هرگز فراموش نخواهد کرد  فعالیت می

که کشور ما بیش از نیم قرن سّد راه سلطٔه آن بر جهان بـود. آنـهـا گـذشـتـٔه 
سوسیالیستی ما را هرگز نخواهند بخشید. "غرب" در پی آن است که به خاطـر 
صنعتی شدن ما، که آن قدرت بزرگ (شوروی) را به وجـود آورد، بـه خـاطـر 

(بر آلمان نازی) و به خاطر پرواز تـاریـخـی یـوری  ١٩۴۵پیروزی بزرگ ماه مه 
یی، و به خاطر کـمـک بـه  گاگارین به فضا، به خاطر دستیابی به نیروی هسته

ت
ّ
های آسیا و آفریقا و آمریکای التین که یوغ استعمار را از گردن خـود بـاز  مل

 کرده بودند، از ما انتقام بگیرد.
دردسـر  چیز هموار و بـی گوییم که در تاریخ شوروی همه ها نمی ما کمونیست

آهـنـگـان و  ویژه در زندگی پـیـش بود. در زندگِی واقعی هرگز چنین نیست، به
ای نوین.  حزب کمونیست فدراسیون روسیـه از  گشایان، و سازندگان جامعه راه

مـان را از یـاد  خواهد که گذشتٔه تاریخی مشـتـرک همٔه شهروندان روسیه می
شـود  هـایـی کـه بـه آن مـی نبرند، به آن ارج بگذارند، و از آن در برابر حملـه

حفاظت کنند. صدمـیـن سـالـگـرد 
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هـای  طرِح آن در صحن علنِی مجلس، بحـث دربـارٔه "بـازنـگـری" در روش
سازی، چگونگِی اجرای فاز سوم آزادسازِی اقتصادی (هـدفـمـنـدِی  خصوصی

های فساِد مالی و پرداخِت رشـوه بـه نـمـایـنـدگـان  ها)، به همراه پرونده یارانه
 اند.  دادها بوده هاِی مرتبط با این رخ ترین موضوع مجلس، از مهم

های حکومتی بر سر مسایل سیاسی و اقـتـصـادی،  در گرماگرم نزاِع جناح
علی الریجانی، در سخنانی در شورای اداری استان همدان، ضمن تاکیـد بـر 

کـرد:"شـرایـط  های رژیم در مقطع زمانی کنونـی، بـا صـراحـت اعـالم چالش
اقتصادی کشور نیازمند تدبیر و وفاق ملی است و در این شرایط نیاز به وحـدت 

است. ... هیچگاه شرایط کشور مانند امروز نـبـود کـه هـمـٔه  یک امر ضروری
اضالع را باهم سنجید و براساس آن رفتار کرد، در شرایط حساس امروز بـایـد 

المللی و هم در مـنـطـقـه شـرایـط  مراقب باشیم. ... امروز هم در صحنٔه بین
بحرانی خاصی وجود دارد. ... شرایط اقتصادی کشور از جـهـات مـخـتـلـفـی 

 ].٩٣ماه  بهمن ٨احتیاج به تدبیر دارد" [خبرگزاری ایسنا، 
شود کـه بـا کـاهـِش قـیـمـت نـفـت،  سخنان الریجانی درحالی بیان می

ای را برای آیـنـدٔه  های جدی درآمدهای ارزی کشور سیِر نزولی داشته و چالش
 است. نظام در اوضاع بحرانی داخلی و خارجی پدید آورده 

سیاست اصلِی رژیم، و به تبِع آن، سیاسِت دولت روحانی، شتاب بخشـیـدن 
سازی برای جلب و جـذِب سـرمـایـٔه  به برنامٔه آزادسازِی اقتصادی و خصوصی

نیا، وزیر اقتصاد دولت "تدبیر و امـیـد"،  دلیل نیست که طیب خارجی است. بی
زمان با کاهش قیمت نفت و مشکالت ناشی از آن، خاطرنشان ساخت کـه  هم

هـا و  برنامٔه اصالح ساختـاِر اقـتـصـادی بـا مـحـوریـت آزادسـازِی قـیـمـت
است. نشسـِت اخـیـر نـمـایـنـدگـان  سازی، در دستورکار قرار گرفته  خصوصی

های مـجـلـس، و  المللی پول با کارشناساِن رژیم در مرکز پژوهش صندوق بین
 در همین راستا  های ارشد رژیم، و اقدام دیدار آنان با مقام

ً
هایی نظیر این، دقیقا

بـود.  صـورت گـرفـتـه “  اصالح ساختاِر اقتصـادی” تِر  یعنی انجام هرچه سریع
هیاهو بر سر حذف تدریجی باقی مانده  یارانٔه های نقدِی، بخـش دیـگـری از 

ها میان دولت  سیاسِت دولت و رژیم در این مقطع زمانی است. درواقع، مباحثه
های قدرت و ثروت بر سر تصـاحـِب  و مجلس در این زمینه، بازتاِب نزاع کانون

درآمِد حاصل از آزادسازِی اقتصادی است. بر اساس برآورِد رسمی، این درآمـد 
 میلیارد دالر) است.  ١٢هزار میلیارد تومان (حدود  ۴٨بیش از  ٩۴در سال 

نقل از وزیر راه و شـهـرسـازی  ماه، به بهمن ١٢از سوی دیگر روزنامه اعتماد، 
میلیارد دالر ثروت ملی ایران در فـرایـنـد  ١٠٠دولت روحانی، نوشت:"بیش از 

سازی به نحوی، مالکیت آن از دولت به بیرون از آن منتقل شد... از  خصوصی
میلیارد دالر واگذاری، مالکیِت بخش عمومی سهـم بسـیـار انـدکـی  ١٠٠این 

دولتی و... خصوصی واگـذار شـد.  های شبه  داشت... سهام دولتی به دستگاه
 است."  گذارِی دولت بوده میزان مالکیت واگذارشده ثمرٔه چنددهه سرمایه

سـال اسـت کـه  ١۵شـود:"حـدود  در بخش دیگِر این گزارش، تاکید مـی
هایـی کـه  است. ... در این سال آهن انجام شده  سازی در صنعت راه خصوصی

کـرده... [در] ونـقـل ریـلـی فـعـالـیـت مـی بخِش خصوصی در صنعت حمل
گذاری شده که سـالـی حـدود  میلیون دالر سرمایه ٣٠٠ترین حالت  خوشبینانه

گـذاری،  است که ایـن مـیـزان سـرمـایـه شود. این درحالی میلیون دالر می ٢٠
تواند جبران کند. ... یکی دیـگـر از  آهن ایران را هم نمی استهالِک صنعت راه

کنندگان کاال و خـدمـات و  مشکالت کشور بدهِی دولت به پیمانکاران و تامین
نامشخص بودِن میزان آن است. ... آمار تکان دهـنـده اسـت. بـدهـی ایـن 

مـیـلـیـارد تـومـان اسـت کـه  ۵٠٠٠وزارتخانه راه و شهرسازی به پیمانکاران 
هایی دارند که اگر بدهِی دولـت  های دیگر مثل نفت و نیرو نیز بدهی وزراتخانه

 رقم بزرگی خواهد شد. ..." آنـچـه 
ً
به بانک مرکزی را [هم] محاسبه کنیم حتما

کند، چیزی نیست جز غارِت ثروت مـلـی  وزیر راه و شهرسازی بدان اعتراف می
یی کـوچـِک پـرنـفـوذ و فـقـِر  اندوزِی الیه سازی و برای ثروت نام خصوصی به 

 گستردٔه اکثریت جامعه!
هـای  شده از سوِی این مقام ارشـد رژیـم، دولـت با استناد به آمارهای ارایه

جمهوری اسالمی میلیاردها دالر از درآمِد ملی و ثروِت متعلق بـه مـردم را بـا 
انـد. ایـن  داران سرازیر کرده سرمایه های اقتصادی به جیِب کالن اجرای برنامه

هـای  است که در الیحٔه بودجٔه کل کشور، بنیادهای انگلی و مؤسـسـه درحالی
 بلعند. مذهبی سالیانه بخش مهمی از درآمدهای ملی را می

وسـیـلـٔه دولـت روحـانـی تـدویـن شـده،  در الیحٔه بودجٔه امسال، کـه بـه
 ۵٠٠مبـلـغ  ای به های علمیه اعتبار مالی طوِرمثال، فقط مرکز خدمات حوزه به

است. برای مؤسسه آمـوزشـی خـمـیـنـی  خود اختصاص داده  میلیارد تومان به
 است.  شده  میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته ١۴ریاسِت مصباح یزدی نیز  به

های اقتصادی  هایی از سمت و سو، محتوا و ماهیِت برنامه ها فقط نمونه این
 های آن است.  رژیم و سیاست

انـد کـه،  فقیه با صراحت اعالم کـرده عالوه، تمامی مسئوالن رژیم والیت به
پر تـوانـی  ،، نشان دادن ،خروج از رکود اقتصادی،  دلیِل تدوین و تصویِب الیحهٔ 

های مربوط به روابـط  ویژه در پیوند با تحول برای "تعامل" با غرب، به ”حاکمیت
ها در اصـل و مـاهـیـِت  ایران و آمریکا، است. بر این مبنا، هیچ یک از جناح

عنوان اصطکـاک  اجتماعی مخالفتی ندارند، بلکه آنچه به های اقتصادی برنامه
توان مشاهده کرد تنها و تنها کشـمـکـش بـرای  های حکومتی می میان جناح

ها، ضمـن آنـکـه در  بردِن سهم بیشتر است. بخش مهمی از نزاع میان جناح
گیرد، برای  چارچوِب سیاست حفِظ نظام و با پایبندی به خط قرمزها صورت می

تصاحِب درآمدهای ملی، و در نتیجه، تقویت و تحکیم موقعیت سیاسی و مالی 
 ها است. این جناح

بار اقتصادی و رشد فقر در کشور، نتـیـجـٔه مسـتـقـیـِم ایـن  وضعیت فاجعه
هـای  ها بر سر روش و شیؤه اجرای برنـامـه است. رقابت و نزاِع جناح غارتگری 

هـای  ها و خـواسـت شان روی برخی شاخص فریبانه اقتصادی و مانورهای عوام
چنگ آوردِن سهم بیشتر از درآمـد مـلـی و  های مردم، برای به  اجتماعی توده

های کارشناسـان  تجدیِد توزیِع آن است. نباید فراموش کرد که، برخالِف دعوی
نولیبراِل وطنی درخصوص مفهوم و محتواِی مفاهیمی چون درآمِد ملی، ایـن 
موضوع با منافع طبقاتی ارتباط مستقیم دارد و جداِی از آن نیست. درآمِد ملی، 

سـال پـدیـد   ارزش نویی است که درعرصٔه تولیِد مادی اجتماعی در ظرف یک
های اجتماعـی  ها و الیه عالوه، تقسیم درآمِد ملی بین طبقات و گروه آید. به می

بستگی تام و تمام به خصلت و شیؤه تولیـد و مـاهـیـِت طـبـقـاتـِی دولـت و 
عـمـومـی، در سـه گـروِه  ِطـور گیری اقتصادی آن دارد. درآمِد ملی، بـه سمت

 گردد. کشاورزی، صنایع، و خدمات محاسبه می
مطابق آخرین گزارش مرکز آمار جمهوری اسالمی، گروِه خدمات کـمـاکـان 

دهد. بررسی آمارهای اشـتـغـال نشـان  خود اختصاص می سهم بیشتری را به
درصد بـیـشـتـریـن سـهـم را بـه خـود  ۴٨٫٨دهند که، بخِش خدمات با  می

و   ٣۴٫۴های صنعت و کشاورزی، به ترتیب، با  است و بخش اختصاص داده 
 گیرند. تر از گروِه خدمات قرار می درصد پایین ١۶٫٨

باید توجه داشت که در بخِش خدمات، گروِه بازرگانی بیـشـتـریـن سـهـم را 
داراست، و در حقیقت، این گروه در تقسیـم و تـجـدیـد تـوزیـِع درآمـِد مـلـی 

 بزرگ تجاری، هـمـراه بـا  ٌبرد. سرمایهٔ  می -زیان تولید به -ترین منفعت را اصلی
عبارت دیگر، غارِت درآمِد مـلـی بـه  سرمایٔه بوروکراتیک نوین، در تقسیم، یا به

 های مردم، دست باال را دارند. زیان توده
بودجٔه امساِل دولت و سیاسِت اصالح ساختاِر اقتصـادی، نشـانـگـِر تـداوم 

اسـت.   -یعنی غارتـگـرِی سـرمـایـٔه غـیـرمـولـد و انـگـلـی -وضعیت کنونی
 و به های  رژیم والیت سیاست

ً
طوِرمشـخـص،  فقیه و دولت تدبیر و امید، کامال

زیان اکثریـت  های متمول اجتماعی است که بیشترین سهم را به درخدمِت الیه
آورند. زیربناِی اقتصادی کشور  و رواِج اقتصاد  چنگ می جامعه از درآمِد ملی به

یـی  انگلی و غیرمولد، درخدمِت روبناِی استبدادی اسـت. ایـن دو در رابـطـه
های آن در  فقیه و برنامه تیکی با یکدیگر قرار دارند. رژیم والیت متقابل و دیالک
 های مردم میهن ما قرار داشته و دارند! تقابل با خواست

 

 ادامه سياست هاي رژيم واليت فقيه ...
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 ادامه اعالميه كميته مركزي حزب ...

پیش است. روسیه حق دارد و باید این سالگرد را به بهترین وجـه بـرگـزار کـنـد، 
گیرند. در آستانـٔه  طور که در فرانسه سالروز انقالب کبیر فرانسه را جشن می همان
ت شوروی بر آلمان نازی و ژاپن نـظـامـی٧٠

ّ
گـرا، بـایـد از  مین سالگرد پیروزی مل

دلیل نبود که استالین پیروزی (در جـنـگ  اکنون به انقالب اکتبر ارج نهاد. بی هم
جهانی دّوم) را پیروزی کشور شوروی و نظام سوسیالیستی توصیف کرد. آن نظـام 

 زاییده شد. ١٩١٧در اکتبر سال 
در میان اعضا و کادرهای حزب کمونیست روسیه همیشه فرصت بحث وجـود 

شـود، ولـی  ها نیز نظرهای گـونـاگـونـی ابـراز مـی دارد، دربارٔه برخی از موضوع
اش را از  کس نیست که حاضر باشد سرزمین، تاریخ و حیثیت و سـربـلـنـدی هیچ

ورزیم. مـا  دست بدهد. ما همه به کشورمان، به عدالت و حاکمیت مردم عشق می
دانیم که رسیدن به سوسیـالـیـسـم بـدون  کنیم و می برای سوسیالیسم مبارزه می

ی، بدون میراثی که روس
ّ
هـا  های دیگر طی قرن ها و خلق داشتن یک سرزمین مل

اند، غیرممکن است. سخن پوشکـیـن را بـه یـاد  زندگی در وطن مشترک آفریده
 حرمتی به پیشینیان نخستین نشانٔه فساد اخالقی است." داشته باشیم که: "بی

های بسیاری مـورد حـمـلـه قـرار دارد: از فشـارهـای  امروزه روسیه از جبهه
هـای  های نـظـامـی. تـهـاجـم در زمـیـنـه اقتصادی و دیپلماتیک گرفته تا تهدید

ایدئولوژیکی و اطالعاتی نیز از اهـمـیـت بسـیـاری بـرخـوردار اسـت. از نـیـش 
کند. آنها در پی آننـد کـه مـا را از  ستیزی تراوش می هراسان، سّم شوروی روس
ای بـهـتـر  مان که در مبارزه بـرای آیـنـده هایمان جدا و از گذشتٔه قهرمانانه ریشه
کند،  بخش ما بوده است، محروم کنند. هدفی که تبلیغات "غربی" دنبال می الهام

از میان بردن خاطرٔه دستاوردهای بزرگ دورٔه سوسیالیستی و جایگزین کردن آن 
با احساس شرم از پیشینیان است. این تبلیغات تالش دارد کاری کند که جـوانـان 

 شان جدا کنند. ما بخواهند حساب خود را هرچه زودتر از پیشینیان
ای برای آن، مستلزم  انداز تازه بیرون بردن روسیه از این بحران و گشودن چشم

گاه باشیم. با توجه به این نکته، پـرزیـدنـت  آن است که از یگانگی تاریخ خودمان آ
مان را حفظ کـنـیـم.  خواهد که بهترین میراث پوتین با استداللی منطقی از ما می

ت شوروی در توسعـه و رشـد 
ّ
کیریل، بزرگ کلسیای ارُتدوکس مسکو، بر سهم مل

گاهی از چنین واقعیت های مـهـمـی وجـود دارد،  کشور ما تأکید دارد. وقتی که آ
نباید در اقدام تعلل کرد. باید از نهادهای قدرت و نمـایـنـدگـان آنـهـا آغـاز کـرد. 

 بروبرگرد از میان برد. ستیزی را در اینجاها باید قاطعانه و بی های شوروی ِکرم
کرد، استالیـن  ، در زمانی که خطری هولناک کشور را تهدید می١٩۴١در نوامبر 

دوست تاریخ را سرمشق قـرار دهـنـد.  مردم را فراخواند که نمونٔه قهرمانان میهن
دوست واقعی حق ندارد دستاوردهای تاریخ هزاران سالـٔه مـا را  امروزه یک میهن

های مسکو، داوطلبان  ِیفی" هنگ های کی نادیده بگیرد یا انکار کند. امروزه "روس
وو" و سرداران "سوُوروف"، سربازان "بورودنیو" و قهرمانـان "گـارد سـرخ"،  "ِزْمست

) را تـارومـار ١٩٢٢  -١٩١٨رزمندگانی که مهاجمان خارجی در جنگ جهانی اّول (
کردند و شکست دادند، و سربازان دالور جنگ کبیر میهنی، همگی همراه بـا مـا 

 جنگند. برای روسیه می
ای بهتـر، و از حـقـیـقـت  من مطمئنم که مردم روسیه از حق خود برای آینده
نظر از مـوضـع نـخـبـگـان  گذشتٔه خود شجاعانه پاسداری خواهند کرد، و صرف

حاکم، در این راه مبارزه خواهند کرد. مردم چندملّیتی ما از حق فرزندان و نوادگان 
خود برای زندگی کردن در کشوری دفاع خواهند کرد که نیازی به پند و اندرزهـای 

داری (الـیـگـارشـی)  سرمـایـه آن سوی اقیانوس ندارد؛ کشوری که آِبشخور کالن
جهان نیست؛ کشوری که با تکیه بر تاریخ پرعظمت خود، خـودش بـرای آیـنـدٔه 

دهد. من تردید ندارم که جوانان روسیـه  گیرد و آن را شکل می خودش تصمیم می
خواهند در سرزمین پیشگامان و قهرمانان زندگـی کـنـنـد نـه در سـرزمـیـن  می
 فروشان و معتادان. وطن

اکنون که با تهدیدهای خارجی روبرو هستیم، زمان آن فرارسیده است که همه 
هراسی است، و آن کسی که بـا تـاریـخ  ستیزی شکلی از روس بپذیریم که شوروی

سـتـیـزی  شوروی سِر جنگ دارد، دشمن سوگندخوردٔه روسیه است. جای شوروی
مانده و زیانبار است. نباید گذاشت ایـن  های ویرانگر، پس دان اندیشه فقط در زباله

رفتارها زندگی روزمرٔه ما را زهرآلود کند. جامعٔه روس نیاز به تنفس هـوای تـازه و 
های پیشینـیـان،  خالص دارد. کشور ما به فضایی سرشار از غرور و افتخار به کرده

 به ایمان به آینده، و به فضایی سرشار از خالقّیت و پیشرفت نیاز دارد.

 ادامه  نامه سرگشاده گنادي زيوكانوف...
و نقش برجسته آنان در  ١٣٨٨برضد کودتای خونین و خشن انتخاباتی سال 

"جنبش سبز" بار دیگر نشان داد که مبارزات پیگیر زنان میهـن مـا بـخـش 
اساسی و جدا ناپذیری از جنبش عمومی خـلـق بـر ضـد ارتـجـاع و رژیـم 

 استبدادی حاکم است.
قول هـای  ،١٣٩٢حسن روحانی در جریان انتخابات مهندسی شده سال 

زیادی در زمینه تغییر وضعیت اجتماعی  زنان داد.  در آستانه روی کار آمدن 
در همایشی که در تهران با عنوان "پیگیری مطـالـبـات زنـان  دولت روحانی،

، برگزار شد، خواست های مطالـبـاتـی زنـان از ١٣٩٢تیرماه  ١١، روز  ایران"
دولت جدید به این ترتیب عنوان گردید: " لغو تفکیک جنسیتی و سـهـمـیـه 

های غـیـر  ها، دادن اجازه فعالیت نهادهای مدنی و تشکل بندی در دانشگاه
ها، و حـذف  دولتی در این حوزه، بازگرداندن رشته مطالعات زنان به دانشگاه

جمـهـور جـدیـد در  نگاه امنیتی به فعاالن زنان. همچنین تاکید شده رئیس
انتخاب اعضای کابینه آینده دقت کند تـا کسـانـی کـه نـگـاه ضـد زن و 
مردساالرانه دارند وارد کابینه نشوند. در یک کالم حرکـت بـه سـمـت رفـع 

 هرگونه تبعیض علیه زنان".
در طول نزدیک به  هیجده ماهی که از روی کـار آمـدن دولـت حسـن 

نه تنها هیچ یـک از   روحانی می گذرد، بر خالف همه قول های داده شده،
خواست های مطرح شده در باال تحقق نیافته است یلکه  فشارهـا بـر ضـد 
فعاالن جنبش زنان همچنان ادامه دارد و با فرمان ولی فقیه رژیم در آغـاز 

، کارزار گسترده ای برای محدود کردن هرچه بـیـشـتـر حضـور و ٩٣سال 
فعالیت های اجتماعی زنان آغـاز شـد. از کـارزار هـای سـازمـان یـافـتـه 
جنایتکارانه حاکم و اسید پاشی در شهرهای گوناگون تا حملـه بـا چـاقـو و 
کشتن زنان بی گناه همه بخشی از برنامه واحد مزدوران رژیم بـرای حـاکـم 
 کردن جو خفقان و وحشت و به حاشیه راندن جنبش زنان در جامعه ماست. 

مبارزه قهرمانانه شما بر ضد این اعمال جنایتکارانه و همـچـنـیـن نـقـش 
برجسته شما در اعتصاب ها و اعتراض های معلمان و پرستاران کـه مـا در 
ماه های اخیر شاهد آن بودیم و همچنین در اعـتـراض هـای کـارگـری و 
دانشجویی نشانگر نقش و اهمیت اساسی مبارزه زنان در جنبـش عـمـومـی 

 خلق بر ضد استبداد حاکم است.
 

 زنان آگاه و مبارز!
کمیته مرکزی حزب ما ضمن شادباش مجدد فرا رسیدن  روز جهانـی زن 

ای در گـرو   بار دیگر بر این اعتقاد خود تأکید می کند که آزادی هر جامعـه
آزادی زنان آن جامعه است، و از این رو حمایت و شرکت فعال در مـبـارزه و 

خواهانه و لـغـو  های برابری تالش برحق شما در راه دست یافتن به خواست
هر نوع ستم جنسی  وظیفه اساسی و انقالبی هر مبارز آزادی خواهی است. 
جنبش زنان ایران به رغم همه سرکوب ها و همه تالش هـای مـرتـجـعـان 
حاکم همچنان به پیکار خود ادامه داده و ادامه خواهد داد و دیر نیسـت آن 
روزی که مستبدان کنونی همچون سلف شـاهـنـشـاهـی خـود از کـرسـی 
حاکمیت شان به زیر کشیده شوند و راه برای تحقق حـقـوق بـرحـق زنـان 
میهن ما و استقرار آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی، گشوده شود. مبارزه 
مشترک و سازمان یافته همه گردان های اجتماعی و نیروهای مدافع آزادی 

 گام اساسی  در راه سازمان دهی این وظیفه  تاریخی است. 
 
درود آتشین به زندانیان زن مبارز که در زندان های قرون 
 وسطایی رژیم به پیکار دلیرانه خود ادامه می دهند!

 
پیروز باد پیکار جنبش زنان میهن، در کنار کارگران و 
زحمتکشان و جوانان و دانشجویان در راه طرد رژیم استبدادی 
 والیت فقیه!

 
پیروز باد جنبش زنان ایران و جهان برای برابری حقوق و 
 پایان ستم جنسی!

 
 کمیته مرکزی حزب توده ایران
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ویژه در مناطق  های کشور نابود شد. در برخی از مناطق، به دیگر زیرساخت
نشین، دولت از پرداخت حقوق بازنشستگی و ارائٔه خدمات دولتی بـه  روس

کند، که خود نوعی سرکوب و کشتار جمعی مـحـسـوب  مردم خودداری می
شود. دولت کنونی که پس از کودتای اسفند سال گذشـتـه بـه قـدرت  می

بار در شرق، از هم گسیختگی کشور، و  رسیده است، مسئول اوضاع فاجعه
قانونی کامل بر کشور حاکم است و دولـت  از دست رفتن کریمه است. بی

بورژوایی قادر به برقراری نظم و قانون، تضمین حقوق اسـاسـی مـردم، و 
تأمین امنیت مردم نیست. نسخٔه نازِی ناسیونالیسم و جّو ضدکمونـیـسـتـی 

 کشور را در بر گرفته است. 
دولت حاکم کارزار  اطالعاتی بزرگی به راه انداخته است تا تاریخ کشور را 
تحریف کند و هرآنچه را که یادآور گذشتٔه شوروی است، سرکوب و قحطی 

هایـی مـثـل "جـنـگ کـبـیـر  و نقض حقوق بشر نشان دهد. حّتٰی عبارت
ت
ّ
ت شوروی" و "دوستی مل

ّ
های درسی حـذف  ها" را از کتاب میهنی"، و "مل

اند. هدف دیگر آنها از این کارزار، انحراف توجـه مـردم از وضـعـیـت  کرده
پـروردگـان  سال گذشته است. ایـن روزهـا دسـت ٢۴آمیز کشور در  فاجعه

های جنگ مرتکب جنایت علیه مردم اوکرایـن و  ها را که در سال فاشیست
شناسانند. با همـٔه  ها و لهستانی و یهودیان و غیره شدند، قهرمان می روس

اینها، وقتی آمریکا و اوکراین و کانادا به قطعنامٔه سازمان ملل متحد بـرای 
محکوم کردن ظهور نازیسم و فاشیسم در اوکراین رأی منفی دادند، مـردم 

 اوکراین و جهان دموکراتیک از این موضوع بسیار خشمگین شدند.
دولت حاکم تالش دارد که حزب کمونیست را از صحنٔه سیاسی اوکراین 
حذف کند، که نمونٔه آن، انحالل فراکسیون کمونیست در پارلمان به اتهام 

خواهان" بود. این روزهـا اعضـای  ها و "جدایی دستی با تروریست واهی هم
حزب ما مورد پیگرد و اذیت و آزار قرار دارند. هدف نهایی نیروهای حـاکـم، 
غیرقانونی کردن حزب کمونیست است. دولت ضدمردمی اوکرایـن تـالش 
دارد طبقٔه کارگر و نمایندگان آن را از حضور در پارلمان محروم کنـد، و بـا 

هـا را  حمله به حقوق و منافع پرولتاریا، منافع اربابان خود در آن سوی آب
 تأمین کند.

 ٣١٫٠٠٠با وجود اینها، در فاصلٔه گزارش قبلی کمیتٔه مرکزی تا امروز، 
سـال  ۴۵درصد آنها کمتر از  ۵۵اند که سن  عضو تازه به حزب ما پیوسته

هـای نـویـن  های حزبی به تربیت کادرها مشغولـنـد، شـیـوه است. مدرسه
فعالیت سیاسی به کار گرفته شده است، حـزب سـعـی کـرده اسـت کـه 

گاهی رسانی خودش را گسترش دهد، انتشارات حـزب  امکانات تبلیغاتی و آ
های نظری و عملی مـبـارزه در راه  زیاد شده است، و پژوهش در موضوع

سوسیالیسم در "انستیتوی مسائل سوسیالیسم" کمیتٔه مرکزی ادامه دارد. 
اکنون که نسل جوان به حزب روی آورده است، آموزش علمی و حزبی آنها 

لنینیسم اهمیت دارد. متأسفانه کمبودهایی هـم در -در زمینٔه مارکسیسم
ایم که منجر به ضعف در برخورد طبقاتی  ها داشته آموزش منظم کمونیست

گرایی و کم اهمیت دادن بـه نـقـض  های پیچیدٔه جامعه، عمل به فراینده
اصول و اخالِق حزبی شده است. حزب مـا هـنـوز بـرای کـار در مـیـان 

های زحمتکشان، و بهبود کار در میان جـوانـان  سندیکاها و دیگر سازمان
(کومسومول) باید تالش بیشتری کند. برخی از اعضـای حـزب مـا، در 

ها و  نتیجٔه تبلیغات گستردٔه ضدکمونیستی، ارعاب و اذیت و آزار کمونیست
نازی برای ممنوع کردن فعالـیـت حـزب -رهبران حزبی، و تالش دولت نو

کنند و حاضر به همکاری با حزب نـیـسـتـنـد.  کمونیست، حزب را ترک می
هـای  در زمینه -در شرایط موجود -های حزب نباید نادیده گرفت که ضعف

تأثیر نبوده است. وظیفٔه همٔه  سازمانی و حزبی و تربیتی نیز در این روند بی
های حزبی است که برای بهبود این وضع، اقدام فوری  ها و سازمان کمیته

 انجام دهند. 
م حزب در مجموع مشی و جهت حرکت سیـاسـی ۴٩رغم آنکه کنگرٔه  به

شود که در بـازٔه زمـانـی ایـن  کند، اّما متذکر می کمیتٔه مرکزی را تأیید می
ای مرتکب شـده  های جّدی گزارش، هیئت اجرایی و دبیرخانٔه حزب اشتباه

است که تأثیر منفی بر فعالیت و نفوذ حزب در جامعه داشته است. پذیـرش 
 چهرٔه واقعی

ً
اش در همـکـاری بـا  افرادی مثل رئیس ادارٔه گمرک (که بعدا

داران کالن آشکار شد) به حزب و فرستادن او به پارلمان به عنـوان  سرمایه
ها بود. همین شخص تـالش  نمایندٔه حزب کمونیست، یکی از این اشتباه

کرد که با یارگیری و ایجاد فراکسیون، رهبری حزب را در دست بگیرد و بـا 

هـای  تغییر برنامٔه حزب، آن را به یک نیروی سیاسی "لیبرال" در خدمت منافع گروه
خاص بورژوایی درآورد. کنگره از کمیتٔه مرکزی و کمیسیون بازرسـی مـرکـزی کـه 

کند. در شـرایـط کـنـونـی  جلوی این تالش برای تجزیٔه حزب را گرفتند، تشکر می
کشور و حزب، دقت مداوم در عضوگیری، توجه به انجام درسِت وظـایـف حـزبـی، 

کنند یا رفتار غـیـراخـالقـی و  کنار گذاشتن کسانی که برای تجزیٔه حزب تالش می
رسـانـد، ضـرورت دارد.  ها آسیب می عدم فعالیت آنها به اعتبار حزب در میان توده

 باید تاکتیک
ً
های خود را با اوضاع سیاسی کشور تطبیق دهد و خود را  حزب ما مرتبا

آید آماده نگه دارد. ما باید مواضع خود را بـه طـور  ای که پیش می برای شرایط تازه
شفاف و آشکارا با مردم در میان بگذاریم. برای نمونه، ما باید موضع خود نسبت بـه 

هـای هـر مـنـطـقـه،  اوضاع شرق اوکراین، موضوع فدرالی کردن کشور و ویـژگـی
ی -عضویت اوکراین در اتحادیٔه اروپا و "ناتو" و اتحادیٔه اوراسیا (اروپا

ّ
آسیا)، مسئلٔه مل

المللی، زبان و فرهنگ و مذهب، و... را مطابق برنامٔه حـزب و  های بین و موضوع
روشنی بیان کند و خود را برای هـر گـونـه  م به۴٩گزارش کمیتٔه مرکزی به کنگرٔه 

یـی خـود بـرای بـه قـدرت  های برنامه مبارزٔه سیاسی مجهز کند. ما نباید از هدف
رساندن طبقٔه کارگر و بازگشت به مسیر توسعٔه سوسیالیستی و اتـحـاد بـرادرانـه بـا 

ت
ّ
 های شوروی سابق و تقویت رابطه با جنبش جهانی کمونیستی منحرف شویم. مل

تـریـن  ترین موضوع در مرحلٔه کنونی مبارزٔه ما برکنار کردن ایـن ارتـجـاعـی مبرم
بخش بورژوازی وابسته و دالل (کمپرادور) از قدرت دولتی، کمک به بیـرون بـردن 
اوکراین از بحران ساختاری و ژرفی که در آن فرو رفته است، و جلوگیری از تـجـزیـٔه 

زنند و حـزب  کشور است. باید با تهمتی که سران دولت ضدمردمی اوکراین به ما می
ی" می

ّ
میهـنـان مـا بـایـد  خوانند، قاطعانه مبارزه کنیم. هم ما را یک "نیروی ضد مل

 میهن
ً
دوستی بـوده اسـت  بدانند که حزب کمونیست اوکراین همیشه نیروی عمیقا

که از منافع کشور و طبقٔه کارگر دفاع کرده است. این حزب کمونیست اوکراین بـود 
هـای  که برای نخستین بار کشور مستقل اوکراین را،  در چارچوب اتحاد جمـهـوری

ترین کشورهای دنیا در زمینـٔه  شوروی، ایجاد و اداره کرد و آن را به یکی از پیشرفته
 علم و فرهنگ و اقتصاد تبدیل کرد که سطح زندگی مردم در آن بسیار باال بود.

کند و مسئولیـت  ای در تاریخ فعالیتش کار می سابقه حزب ما اکنون در شرایط بی
م حزب کمونیست اوکراین اطـمـیـنـان دارد کـه ۴٩خطیری به گردن دارد. کنگرٔه 

های اوکراین این روزهای سخت را نیز با افتـخـار پشـت سـر خـواهـنـد  کمونیست
گذاشت و از پیکار در راه برقراری سوسیالیسم پیروز و سربلند بیرون خواهـنـد آمـد. 

 [پایان خالصٔه گزارش کمیتٔه مرکزی به کنگره]
***** 
طور که در خالصٔه گزارش کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست اوکراین به طـور  همان

ضمنی اشاره شده بود، در جریان رخدادهای جاری در کشور اوکـرایـن و بـحـران 
گر و فاشـیـسـتـی، بـخـشـی از  تحمیل شده به آن کشور از سوی نیروهای مداخله

اعضای حزب کمونیست اوکراین در مناطق لوهانسک، دوِنتسک و کریـمـه از آن 
انـد. پـس از آنـکـه مـردم  های کمونیست دیگری پیوسـتـه اند و به حزب جدا شده

جزیرٔه کریمه در اسفندماه سال گذشته به جدا شدن کریـمـه از اوکـرایـن رأی  شبه
پرسی برای خـودمـخـتـاری از دولـت  ) نیز همه١٣٩٣دادند، در اریبهشت امسال (

مرکزی کِیف در دو استان دوِنتسک و لوهانسک برگزار شد که در دوِنتسک بـیـش 
دهندگان به خـودمـخـتـاری  درصد از رأی ٩۶درصد، و در لوهانسک بیش از  ٨٩از 

این دو استان از دولت مرکزی رأی مثبت دادند. جدایی بخشی از اعضـای حـزب 
ای نیـز  کمونیست اوکراین نیز تا حد زیادی با این سه رخداد ارتباط دارد، اگرچه عده

اند. پس از استقالل کریـمـه،  راه خود را از حزب کمونیست و سوسیالیسم جدا کرده
های عضو حزب کمونیست اوکراین به حزب کـمـونـیـسـت فـدراسـیـون  کمونیست

های دوِنتسک و لوهانسک تصـمـیـم بـه تشـکـیـل حـزب  پیوستند، و کمونیست
کمونیست جمهوری خلق دوِنتسک و حزب کمونیست جمهوری خلق لـوهـانسـک 

 گرفتند.
در گردهمایی اخیر کارگروه تدارِک نشست احزاب کـمـونـیـسـت و کـارگـری در 

ای نـیـز  های عضو کارگروه بیـانـیـه بهمن ماه، حزب ١٢و  ١١استانبول در روزهای 
دربارٔه اوضاع اوکراین تهیه و منتشر کردند."در پایان این بیانیه آمده است که "فـقـط 

تواند از فاجعٔه جنگی که آمریکـا  خواه است که می تالش جمعی همٔه نیروهای ترقی
انـد جـلـوگـیـری کـنـد."  نشاندگانش علیه اوکراین تـدارک دیـده و متحدان و دست

های کمونیست کوبا و یونان و برزیل و پرتغال و روسیه و ترکیه و هندوستان و  حزب
 اند. حزب تودٔه ایران از جمله امضاکنندگان این بیانیه

 ادامه  خطر جنگ همچنان آتش بس ...



 967شمارة 

حقوِق شهروندی را ارایه خواهد داد، و در گـام 
هـای الزم را در  اول پلیس قضـایـی آمـوزش

 راستای "حقوِق شهروندی" خواهد دید.
که پیداست "حقوِق شـهـرونـدی" و  چنان آن

"صیانت" از آن، معنا و مفهـوم مشـخـصـی در 
فقیه دارد و با خواسِت مـردم بـرای  رژیم والیت

هـای دمـکـراتـیـک  دستیابی به حقوق و آزادی
شـده و بـدیـهـی بـا  فردی و اجتماعِی شناخته

معیارهای جهان امروز، در تقابل قرار و بـا آن 
یـی کـه در  ها فـاصـلـه دارد. نـمـونـه فرسنگ
هـای وزیـن  های اخیر، درجریان بـرنـامـه هفته

موسیقی اتفاق افتـاد و از خـوانـنـدگـی زنـان 
جلوگیری شد، خود گویای عملکرِد حاکمیـت و 
درک آنان از "صیانت از حـقـوِق شـهـرونـدی" 

بردن به ماهیِت  است. درهمین رابطه و برای پی
برنامه "صیانت از حقوِق شـهـرونـدی" از نـوع 

اسـت بـه بـرنـامـه   فقیهی آن، کـافـی والیت
 کرد. فرهنگی اشاره  انقالب عالی شدِن مصوبٔه "عفاف و حجاب" شورای اجرایی
وحجاب"  ماه، گزارشی منتشر کردند که بنا بر آن، "بنیاِد عفاف دی ٢۴های همگانی،  رسانه

شـدِن مصـوبـٔه  راهکارهای الزم را در راستای صیانت از حقوِق شـهـرونـدی بـرای اجـرایـی
 است!  وحجاب ارایه کرده منظوِر ترویِج فرهنِگ عفاف فرهنگی به انقالب عالی شورای

طوِرسرشتی، با نوگرایی و آزادی و عدالت اجتماعی در تضاد و رویارویی  فقیه، به رژیم والیت
قرار دارد. حقوِق شهروندی در این رژیم پوسیده، محلی برای اجرایی شدن نـدارد و در ایـن 

 ارتباط، معنا و مفهومی ندارد!
 

 سایٔه فقر بر زندگِی زنان سرپرسِت خانوار
های منتشر شده دربارٔه زناِن سرپرسِت خانوار و میزان درآمِد آنان، از سقوط  آخرین گزارش

 کند.  ازپیش سطِح زندگی این گروه از محروماِن جامعٔه ما حکایت می بیش
ماه، از قول شهیندخت موالوردی، معاون امور زنـان و خـانـواده  بهمن  ۵روزنامٔه اعتماد،  

جمهوری، گزارش داد:"معاون امور زنان... ریاست جمهوری در آخرین هشدار خود از  ریاست
شوند. زنانی کـه  نام زنان سرپرست خانوار نامیده می درصدی زنانی خبر داد که به  ٨٢بیکاری 
اند. ... تعداد قابل توجهی از زنان خودپرست  ترین فقرا هم لقب گرفته عنوان محروم تا امروز به

 شود." ها برای این گروه ارایه می با مشکالت اقتصادی مواجهند درحالی که کمترین حمایت
انـد  کرده  ازدیگرسو، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال دربارٔه افزایِش ثبت طالق اعالم

معنای افزایـش عـدٔه  شود که این به مورد طالق در کشور ثبت می ١٨الی  ١٧که، هرساعت 
چنین دررابطه با وضعیت زنان سرپرسِت خانوار باید بـه آمـار  زنان سرپرسِت خانوار است. هم
اسـت کـه نـرِخ  کرد. برآوردهای مرکز آمار حاکـی از آن   باالی بیکاری درمیان زنان اشاره

بیکاری زنان بیش از دو برابر نرِخ بیکاری مردان است. همین موضوع که منشأ آن تبعـیـِض 
های زیِر سرپرستِی زنان نقشـی جـدی دارد.  جنسیتی است، در فقیرتر شدن خانواده طبقاتی

تـا  ١٣٧۵مقاِم وزیر کار، آمار زنان سرپرست خانوار از سال  شده از سوی قائم مطابق آمار ارایه
رشـد  درصد داشته است و در سالیان اخیر نیز، ایـن آمـار بـه ۵افزایشی بیش از  ١٣٩٠سال 

عالوه، ربیعی، وزیرکار کنونی و معاون پیشیِن "وزارت اطالعات"، در  است. به خود ادامه داده 
خالل سخنانی در همایش "زنان در مسیر توسعٔه اجتماعی با تاکید بر برنامٔه ششم توسـعـه"، 
گفت:"درحال حاضر بسیاری از ساختارهای اجتماعی برای فعالیت زنان آمادگی ندارند و باید 

 این موانع ساختاری دیده و لحاظ شوند."
موانع ساختاری مورِد اشاره، یا بهتر بگوییم مورِد اعتراف وزیر کار، چیست و چـرا او ایـن 

 ؟ کند موضوع را واکاوی و تجزیه و تحلیل نمی
سـتـیـز و  هـای زن موانع ساختاری در خصوص فعالیت زنان در جامـعـه،  بـا سـیـاسـت

گرایانٔه خـمـیـنـی و شـمـار دیـگـری از  های واپس وسطایِی رژیم که از افکار و دیدگاه قرون
یی  طوِرمستقیم مرتبط است. پس از انقالب، مجموعه گیرد، به  روحانیون حکومتی نشئت می

نقش و جایگاه زنـان از قواعد و قوانین کهنه، منسوخ، و ارتجاعی به جامعه تحمیل شد که به
تنها جایگاِه اجتماعی  ستیز، نه هایی اساسی وارد آورد. قوانین زن لطمه -ویژه زنان شاغل به -

هایی منفی در این ارتباط در جامعه منجر شد.  رشد و گسترش پدیده زنان را نابود کرد، بلکه به
سـازی،  ای مـانـنـد خصـوصـی های اقتصادی ضـدمـردمـی این مجموعه، اجرای برنامه  به

وجـود آمـدِن شـکـاف  هایی که، به را باید افزود، یعنی برنامه آزادسازِی اقتصادی و نظایر آن 
گـفـتـٔه  بنا بـه -اند. این "موانع ساختاری" طبقاتی و رشِد پدیدٔه فقر را در کشور شدت بخشیده

ماندٔه والیت فـقـیـه  های رژیِم واپس حاصِل عملکرد و نتیجه سیاست -وزیر کار امنیتی رژیم
اند و هستند. وزیرکار در ارتبـاط بـا بـرنـامـه دولـت بـرای زنـان سـرپـرسـت خـانـوار،  بوده
نـام زنـان  ای بـه اجتماعی بـا پـدیـده  –دلیل فشارهای اقتصادی  گوید:"درحال حاضر به می

خودسرپرست یا سرپرست خانوار روبرو هستیم. ... معاونت روابط کار و رفاه وزارتـخـانـه کـار 
دنبـال  بحث بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست را در دستور کار دارد. ... به

هایی فقط در حـِد حـرف  ریزی برای زنان سرپرست خانوار هستیم." البته چنین وعده برنامه
خود نخواهند گرفت. زنان سرپرسِت خـانـوار  مانند و هرگز صورت واقعیت و عمل به باقی می
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از  -"صیانت از حقوق مردم و حق شـهـرونـدی"
 ادعا تا واقعیت

های دمـکـراتـیـِک فـردی و  پایمال شدن حقوق و آزادی
فقیه اتـفـاق  اجتماعی مردم میهن ما در چارچوب رژیم والیت

انگیزی نیست. با شکسِت انـقـالب و مسـلـط  تازه و شگفت
وسـیـلـٔه  پرستی بر جـامـعـه بـه شدِن تفکرات مبتنی بر کهنه

حاکمیت جدید، حقوق اساسی و بدیهـِی مـردم بـه شـکـل 
 خشن و سیستماتیک مورد حمله و سرکوب قرار گرفت.

هـا،  های دمکراتیکی مانـنـد آزادی حـزب حمله به آزادی
ها، و نیز آزادِی اندیشه، بیان، مطبـوعـات  ها، انجمن اجتماع

و قلم، درکنار تحمیِل حجاب درحکـم پـوشـِش اجـبـاری و 
هـای زنـدگـی شـخـصـی و  ترین زاویه مداخله در خصوصی

اجتماعی افراد ملت، به سیاست دایمی ارتجاع تبدیل گردیـد 
که تا امروز این سیاست همراه با اعمال فشار ادامه داشتـه و 

کار آمدن از درون  دارد. دولت حسن روحانی، از هنگام روی
شده، "صیانت" از حقوق شهروندی و حق  انتخاباتی مهندسی

های تبلیغاتی خود قرار داده اسـت و  مردم را یکی از سیاست
طور مـثـال، در  پردازد. به گاه پیرامون آن به مانور می وبی گاه

شـد کـه،  آخرهای پاییز امسال با سروصدای بسـیـار اعـالم
است که بر پایـٔه   یی را تدوین کرده  دولت "تدبیر و امید" الیحه

دهد. پـیـش از آن  آن به شنوِد غیرقانونی در کشور پایان می
نیز مسئوالن دولت ضمن مشورت با بیت رهـبـری، الیـحـٔه 

تبـلـیـغ  تاِب فراوان به و حقوِق شهروندی را تهیه کردند و با آب
آن پرداختند. البته تا کنون در هیـچ مـوردی از مـوردهـای 
یادشده گامی عملی، ملموس و موثر برداشته نشده اسـت و 

قول معاون حـقـوقـی ریـیـس جـمـهـوری:"در نـهـایـت  به
صـورت  شود که سند حقوق شهرونـدی بـه گیری می تصمیم

ای بـه  الیحه به مجلس برود یـا بـه عـنـوان بـخـشـنـامـه
که به عنوان یک سـنـد  های اجرایی ابالغ شود یا این دستگاه

فراقانونی اعالم شود." معنِی این عبارت روشن است. پرونـدٔه 
خورد و فـقـط در حـد  حقوِق شهروندی در بایگانی خاک می

شود و خواهد شد. امـا خـالـی از  تبلیغات از آن استفاده می
هایی از ایـن مسـئـلـه و ایـن  فایده نخواهد بود که به جنبه

 بار دیگر جانشین قـائـم
ً
مـقـام  سیاست دولت بپردازیم. اخیرا

طوِررسمی اعالم کرده است:"صیانت از حـقـوِق  وزیرکشور به
های دولتی و خصوصی قـرار  شهروندی در دستورکار سازمان

ماه، در این باره از قـول ایـن  دی ١٨گیرد." خبرگزاری ایسنا، 
مقام ارشد وزارت کشور نوشت:"صیانت از حقوِق شهرونـدی 

هـای مـقـام  و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از دغـدغـه
باشد، [و این مـوضـوع] بـایـد  معظم رهبری و مسئولین می

طورجدی در دستورکار... قرار گیرد. ستاِد صیانت از حقوِق  به
سازی قوانین و مقررات در حـقـوِق  شهروندی به دنبال روان

هـای اجـرایـی  شهروندی و ترویج عفاف و حجاب در دستگاه
های خصوصی است." بـالفـاصـلـه پـس از  دولتی و بخش

وزارت کشور، دادگستری تهران با پیشگامِی وزیر دادگستـری
شـده و از عـامـالن  که خود یکی از جنایتکاران شناخـتـه -

در سـال  -فاجعه ملی -کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی
یی را با عـنـوان: "نـظـارت بـر حـقـوِق  برنامه -است ١٣۶٧

 شهروندی" تدارک دید و نشستی را در این زمینه برگزار کرد.
هـای  کرده است که به وزارتخانه  نیروی انتظامی نیز اعالم
گونه یاری و کمک در صـیـانـت از  کشور و دادگستری همه

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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میلیارد دالر در اختیار اوکرایـن  ١٧٫۵ای به مبلغ  روز اعالم کرد که وام چهار سالٔه تازه
مـیـلـیـارد دالر بـه دولـت  ۴٫۵قرار خواهد داد. این صندوق در چند ماه گذشته نیز 

های دولتـی و خـدمـاتـی  ها، کاهش هزینه اوکراین وام داده بود. شرط دادِن این وام
های ریاضتی، تغییر ساختار بانکی اوکرایـن، و مـبـارزه بـا  اجتماعی، اجرای سیاست

 فساد در آن کشور اعالم شده است.
ها اعالم کردند که بخشی از نیروهای دولـتـی  در زمان تهیٔه این مطلب، خبرگزاری

 ٨٠نشینی کردند. بیشتر از  اوکراین از شهر ِدبالستفه در استان شرقی دوِنتسک عقب
ای  زبان هستنـد. اگـرچـه مسـائـل ریشـه درصد از جمعیت این شهر کوچک، روسی

نشین اوکراین، هنوز حل نشده است،  های روس اوکراین، از جمله خودمختاری بخش
و این کانون خطرناک تنش که محافل امپریالیستی در پی تأمین منافع خود آن را بـه 

خواه امـیـد  برد، ولی نیروهای ترقی اند، هنوز در آشوب به سر می آتش و خون کشیده
ریزی و ویـرانـی پـایـان  کم به خون بس، دست نامٔه آتش دارند که با اجرای مفاد توافق
 وفصل مسائل داخلی اوکراین پرداخت. تر بتوان به حل داده شود تا در شرایط مناسب

 کنگرٔه 
ً
م حزب کمونیست اوکراین برگزار شد که در آن کمیتٔه مرکزی حزب ۴٩اخیرا

کمونیست اوکراین در مورد وضعیت ُپرتنش یک سال گذشته در اوکراین و فـعـالـیـت 
سیاسی حزب به نمایندگان حاضر در کنگره گزارش داد. با توجه بـه حسـاس بـودن 

ای از این گزارش را برای خوانندگان نامٔه  اوضاع اوکراین و شرق اروپا، در ادامه فشرده
 کنیم. مردم بازنویس و منتشر می

***** 
در گزارش سیاسی حزب برادر، نخست به وضعیت سیاسی دشوار در اوکراین پـس 
از کودتای سّوم اسفند سال گذشته و برکناری غیرقانونی دولت اشاره شده اسـت کـه 
منجر به روی کار آمدن یک رژیم دیکتاتوری وابستٔه ضد مردمی شد کـه مـیـدان را 

هـای  های سیاسی طرفدار غرب، و نیـز گـروه داران و ُمهره سرمایه برای فعالیت کالن
نازی باز کرد. حزب کمونیست اوکراین از همان زمان تا کنون زیر فشـار -فاشیستی نو

زیادی بوده است، به طوری که از زمان استقالل اوکراین تا کنون، این نخستیـن بـار 
است که حزب در پارلمان کشور نماینده ندارد و در معرض "غیرقانـونـی" شـدن قـرار 

داری و تهاجم و تجاوز امپریالیسم جهانی به منطقه بـرای  دارد. بحران جهانی سرمایه
هـای آمـریـکـا و  ویژه دخـالـت تأمین و حفظ و کنترل منابع باارزش استراتژیک، و به

اتحادیٔه اروپا در اوکراین برای حفظ منافع این دو قدرت، از جمله توسل به "استراتـژی 
باری را بـرای  شده" و استفاده از نیروهای فاشیستی، وضعیت فاجعه ومرج کنترل هرج

-سـیـاسـی-مردم اوکراین به وجود آورده است. از سوی دیگر، دو قدرت اقـتـصـادی
یی دیگر، یعنی چین و روسیه، اینجا و آنجا در برابر تهـاجـم و  نظامی جهانی و منطقه

 کنند. اش ایستادگی می تجاوز امپریالیسم آمریکا و تحمیل سرکردگی
در ادامٔه گزارش سیاسی کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست اوکراین به کـنـگـره آمـده 

شدت وخیم شده است، به طوری که امروزه تولید  است که  اوضاع اقتصادی کشور به
سال پیش هم نیست. کشور به طور مداوم نـیـاز بـه  ٢۵ناخالص کشور نصِف میزان 

شدت آسیب دیده است. از لحاظ اجـتـمـاعـی،  های دالری دارد و رشد و توسعه به وام
داری کاری کرده است که امروزه مردم زیر فشار روانی زیادی قرار دارند؛ دروغ  سرمایه

کند، و اوکراین جزو کشورهایی شده است که  یی بیداد می و فریبکاری سیاسی و رسانه
رفت از این بحران عـمـیـق، تـغـیـیـر  ومیر را دارند. تنها راه برون بیشترین میزان مرگ

های سوسیالـیـسـتـی در  سیاسی کشور از راه مبارزه برای دگرگونی-ساختار اجتماعی
خـواه کشـور،  ترین وظیفٔه حزب کمونیست و دیگر نیروهای تـرقـی جامعه است. مهم

گاهی  سازی آن برای پیشُبرد این مبارزه است. رسانی به طبقٔه کارگر و آماده آ
کند که در  مرکزی حزب اوکراین سپس به شرایطی اشاره می  گزارش سیاسی کمیتهٔ 

ها و کـارکـرد  بر کشور حاکم بود. نارضایتی مردم از سیاست ٩٢آستانٔه کودتای اسفند 
ای شد برای به راه افتادن تظاهرات مردم در پایتخت و دیگر شـهـرهـای  دولت، زمینه

های دولت یانوکوویچ در آن زمان، توجه نکردن و تـن  ترین اشتباه کشور. یکی از بزرگ
پرسی پیشنهادی حزب کمونیست برای تعیین سیاست خارجی  ندادن به برگزاری همه

کشور و چگونگی رابطه با اتحادیٔه اروپا بود. سه میلیون اوکراینی با امضای یک تومـار 
پرسی شده بودند. در چنین شرایـطـی، نـیـروهـای هـوادار  خواستار برگزاری این همه

ح و فاشیستی از فرصِت بیرون رفتـن یـانـوکـوویـچ از کشـور  آمریکا و گروه
ّ
های مسل

استفاده کردند و تظاهرات مردمی را به خشونت کشاندند، که منجر به کشـتـه شـدن 
ها در شرق و جـنـوب کشـور،  زبان ای از مردم شد. مردم اوکراین، از جمله روس عده

آفرینی نیروهای فاشـیـسـتـی، در  ها و ارعاب و وحشت تالش کردند در برابر خشونت
ها، و در برابر ویران کردن دستاوردهای اجتمـاعـی و  زبان برابر تحقیر و سرکوب روس

نـازی -راسـتـی نـو شان ایستادگی و از حقوق خود دفاع کنند. اّما دولِت دسـت قانونی
طلبی مـتـهـم کـرد و عـمـلـیـات  ها را به تروریسم و جدایی زبان ویژه روس مردم و به

اش را با توسل به تانک و هواپیما و موشک آغاز کرد. در این  اصطالح ضدتروریستی به
هزار تن از مردم و سربازان زخمی، و بـیـشـتـر از  جنگ هزاران تن کشته، بیشتر از ده

ها، و  ها و مهد کودک ها، مدرسه ها، بیمارستان خانمان شدند. کارخانه صدهزار نفر بی

بس  خطِر جنگ همچنان آتش

ج اوکراین 
ّ
شکننده و وضعیت متشن

 کند را تهدید می

 مین کنگره حزب کمونیست اوکراین ۴٩گزارشی از 
 

اوضاع اوکراین، در شرق اروپا و در غرب روسیه، اکـنـون در حـدود 
یک سال است که بحرانی و ُپرتنش است. نزدیک بـه یـک سـال از 

داری کالن و وابسته به غـرب کـه خـواهـان  کودتای محافل سرمایه
گذرد. در یک سـال  پیوستن اوکراین به اتحادیٔه اروپا و "ناتو" هستند می

آمیز داخـلـی و شـلـتـاق  های خشونت گذشته، اوکراین شاهد درگیری
نیروهای فاشیستی در درون جامعه و در دستگاه دولتـی بـوده اسـت. 

عالوه، کریمه از آن کشور اعالم استقالل کرد تا به روسیه بپیـونـدد.  به
در دوِنتسک و لوهانسک نیز برای خودمختاری و استقـالل از دولـت 

پرسی انجام شد که اکثریت مردم به آن رأی مثـبـت  مرکزی کِیف همه
دادند. در یک سال گذشته، بارها اوکراین در معرض دخـالـت آشـکـار 

کـه روسـیـه نـیـز  -نیروهای "ناتو" و در آستانٔه یک جنگ تمام عـیـار
قرار گرفت. اکنون نیز بار دیـگـر  -احتمال داشت طرف دیگر آن باشد

شدت بحرانی و شکننده شده است. روز چهارشنبـه  اوضاع آن کشور به
نـیـروی  ۵٠٠٠بهمن "ناتو" اعالم کرد که برای مقابله با روسـیـه،  ١۵

نظامی به اروپای شرقی و نزدیکی اوکراین گسیل خواهد کرد و دولـت 
آور" به اوکرایـن  های مرگ آمریکا نیز اعالم کرد که تصمیم دارد "کمک

تـریـن  بفرستد. این رخدادها اوکراین و منطقه را به یکی از خـطـرنـاک
یی پس از پایان جنـگ سـرد کشـانـده اسـت کـه  های منطقه بحران

های نظامی بزرگ دنیـا  بار میان قدرت احتمال دارد به برخوردی فاجعه
ت هم

ّ
مـرز بـودن بـا  تبدیل شود. اوکراین (و منطقٔه پیرامون آن) به عل

های راهبردی امپریالیسم بـرای  روسیه، یکی از نقاط حساس در نقشه
اعمال تسلط سیاسی و نظامی خود بر این منطقه و منابع طبیـعـی آن 
است و گسیل نیروهای "ناتو" و آمریکا، خطر جنگ میان این دو قدرت 

تـردیـد  دهـد کـه بـی از یک سو، و روسیه از سوی دیگر را افزایش می
 باری برای مردم منطقه و جهان خواهد داشت. پیامدهای فاجعه

ها و تهدیدهای آمریکا، رهـبـران آلـمـان و  در پی تشدید درگیری  
فرانسه و روسیه در شهر مینسک پایـتـخـت جـمـهـوری بـالروس بـا 

جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کردند تا برای رسیدن به توافقی در  رئیس
بس میان دولت اوکراین و مخالفاِن آن در شـرق اوکـرایـن  مورد آتش

بهمن ماه اعالم شد کـه پـس از  ٢٣شنبه  ای بیندیشند. روز پنج چاره
بـس از روز  ای برای بـرقـراری آتـش نامه گفتگوهایی طوالنی، توافق

بهمن ماه تهیه شده است. به درخواست والدیمیر پوتـیـن،  ٢۶یکشنبه 
نامه در اختیار رهبران مخالفان دولـت  جمهور روسیه، این توافق رئیس

اوکراین در لوهانسک و دونتسک قرار داده شد تا آن را مـرور و امضـا 
کنند. این توافق در مجموع مورد موافقت رهـبـران مـخـالـِف دولـت 

سـالح  اوکراین قرار گرفت. بخشی از این تـوافـق، مـربـوط بـه خـلـع
ح نظامی غیرقانونی در هـر دو طـرف و بـیـرون بـردن 

ّ
نیروهای مسل

بهـمـن مـاه،  ٢٨شنبه  های سنگین از منطقٔه درگیری از روز سه سالح
تغییر قانون اساسی اوکراین تا پایان سال میالدی جاری، و دادن "حق 

 نشین در ادارٔه امور منطقٔه خودشان است.  ویژه" به مناطق روس
بس،  های درگیر و اعالم آتش رغم حاصل شدن توافق میان طرف به

هـا  دولت آمریکا با ادعای اینکه نیروهای ارتش روسـیـه در درگـیـری
دخالت دارند، همچنان از قرار دادن تجهیزات نظامی پـیـشـرفـتـه در 

کـوبـد.  کند و بر طـبـل جـنـگ مـی اختیار دولت اوکراین صحبت می
ب توافق مقام

ّ
بـس خشـک  نامٔه آتـش های دولت اوکراین نیز هنوز مرک

زنی به روسیه را از سر گرفتند. این در حـالـی  نشده بود، تهدید و اتهام
اش در  است که دولت روسیه اعالم کرده است که نیروهای نـظـامـی

 های اوکراین دخالت ندارند. درگیری
المللی پول نیز همان  بس، صندوق بین نامٔه آتش در پی اعالم توافق
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های موسوم به "بهار عربـی" و  در جریان تحول ٢٠١٠ویژه از سال  گذشته، و به
لحاِظ سیاسی متناقض در تونس، مصر، لیبی، سوریـه،  رخدادهای پردامنه و به

هـای اجـتـمـاعـی  و یمن ، به تالشی بر پایٔه برخوردی پژوهشگرانه با این پدیده
گیری از آن ها نـیـازمـنـد  جانبٔه آن و درس تحلیل همه و غامض و با هدِف تجزیه

هـای مـردمـی،  هـای حـرکـت ها و دلـیـل است. در چنین کوششی، به  ریشه
های عینی و ذهنِی مؤثر در رشِد نیروهای اسالمی، شـکـسـِت مـحـتـوِم  عامل

هـا  ترین مطالبات توده شان  در  پاسخ دادن به عاجل نیروهای اسالمی و ناتوانی
های مردمـی، و در  و عجز در عمل کردن به شعارهای اصلی انقالب ها و قیام

ای کرد.  باید توجه ویژه ها، می گیرِی طبقٔه کارگر در قبال این تحول انتها، موضع
گـراِی غـالـب در  کرِد نیروهای اسالم او در این بخش به اهمیِت تأمل در عمل
باِر اجتماعی، سیاسی، اقـتـصـادی، و  ایران، مصر، و لیبی، و پیامدهای فاجعه

ها، اشاره کرد، و گـفـت:"در هـر  های اعمال شده از سوی آن فرهنگِی سیاست
رفت و حرکت جامعه بـه عـقـب  یک از این موردهای مشخص ما با تجربٔه پس

های انسانی و فـرهـنـگـِی  روییم. ابعاِد فاجعه دلیل سلطٔه اسالم سیاسی روبه به
 سابقه است." گرای ارتجاعی، بی ناشی از عملکرِد نیروهای اسالم

هـای  سخنران در بخش دیگری از سخنانش، به پیامدهای سیاسِی فعالـیـت
های امپریالیسم در جهِت  گرایان در منطقه و در هماهنگِی آشکار با طرح اسالم

ویژه "طرح خاورمیانه جدیـد" پـرداخـت. او  تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و به
سعودی و  ضمن توضیِح پیوندهای راهبردی (استراتژیک) بین حکام عربستان

های خطرناکی که در سه دهٔه اخیر با تکـیـه بـر  دولت ایاالت متحده، به تالش
های اسالمی ارتجاعی و  ای که از سوی عربستان به حرکت منابع هنگفت مالی

فاشیستی  برای تغییر موازنٔه قدرت در کشورهای خاورمیانه اختصاص داده  شبه
سعـودی و  شده است، اشاره کرد. نماینده حزب ما گفت، در این دوره، عربستان

گیری از درآمدهای نـفـتـِی هـزاران  های حاشیٔه خلیج فارس با بهره نشین شیخ
هـای  میلیارد دالری، با حمایت مالی و لجستیکِی مستقیم از "القاعده" و جریـان

اند.  ها را در کشورهای خاورمیانه مسلط کرده تروریستِی ارتجاعی و خونخوار، آن
هـای  هایی که ایـن نـیـروهـا و جـریـان ایاالت متحده و اتحادیٔه اروپا در مقطع

های چپ، ملی، و سکوالر مردمی را هدف ترورهـا و  تروریستِی ارتجاعی جنبش
ها زیر عنوان "مبارزان آزادی" حمایت کـرده و  دهند، از آن سرکوب خود قرار می

اند. او گـفـت:"در  هایی مشخص کنند. افغانستان و مصر در این زمینه نمونه می
بر جـهـان و اش  جانبه های اخیر، امپریالیسم با هدف تثبیِت هژمونی همه سال
منظوِر تغییر جغرافیای سیاسِی منطقٔه خاورمیانه، و حتی تـغـیـیـِر مـرزهـای  به

ترسیم شده در صد سال پیش و پس از پایان جنـگ جـهـانـی اول و سـقـوِط 
امپراتوری عثمانی، از عملکرد نیروهای منتسب به اسالِم سیاسی بهره گـیـری 

هـای  آفریِن جریان آمیز، و تشنج های ماجراجویانه، تحریک کرده است. سیاست
اسالمی، چه در فلسطین، لبنان، ایران و پاکستان و چـه در جـاهـای دیـگـر، 

هـای  گون، به امپریالیسم این بهانه را داده است تا سـیـاسـت هایی گونه شکل به
سـخـنـران بـر پـایـٔه هایش را در منطقه توجیه کند."  استعمارگرانه و لشگرکشی

میانه و شمال آفریقـا  های اسالمی در سراسر شرق هایی مشخص، جنبش مثال
ضـد مـنـافـع  های اقتصادی نولیبرالی به را "به درپیش گرفتن و اجرای سیاست

 های مردم متهم کرد." توده
های انـقـالب  نمایندٔه حزب تودٔه ایران، در بخش دوم سخنان خود، به درس

هایی که بـه  گرایان بر رهبری انقالب و سیاست بهمن و پیامدهای تسلط اسالم
شکست این انقالب شکوهمند منجر شد، پرداخت.  سخنران بر پایٔه اسـنـاد و 

های اخیر در دسـتـرس قـرار گـرفـتـه اسـت، از  ای که در سال شواهد عینی
های امپریالیسم آمریکا برای جلوگیری از تعمیق انقالب  و از جمله بـه  کوشش

ارتباط های وسیع سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، با نمایندگـان خـمـیـنـی در 
ایران در سه ماهٔه آخری که به سقوط رژیم سلطنتی منجر شد  و  نقش ژنـرال 
 کنترل 

ٌ
هایزر، معاون فرماندٔه کل ناتو، که در یک ماه آخر حیات رژیم شاه عمال

دست گرفته بود، و نیز در رابطه با سران ارتش شاهنشاهی، سـخـن  ارتش را به
گفت. او گفت که، در این دوره، تمامـی کـوشـش ایـاالت مـتـحـده و سـران 

ناپذیر بودِن سقـوط رژیـم شـاه را  کشورهای قدرتمند غرب که واقعیِت اجتناب
پذیرفته بودند، به جلوگیری کردن از افتادن رهبری انقالب به دست نـیـروهـای 
چپ متوجه بود. هنگامی که به سـرنـوشـت انـقـالب ایـران و شـکـسـت آن 

نگریم، معنِی واقعِی این پیام محرمانٔه صادق قطب زاده به دولـت فـرانسـه  می
مبنی بر اینکه رهبرِی روحانِی انقالب ضد کمونیست است و اینکه  ما بـه چـپ 

 شود. تر می دست گرفتِن قدرت را نخواهیم داد، روشن امکان به
ساالِر ایران در استفاده از  نمایندٔه حزب تودٔه ایران سپس به کارنامٔه  رژیم دین

های کارگری و جـنـبـش  قدرت دولتی برای سرکوب نیروهای چپ، اتحادیه
دومین سالگرد حمله  رژیم به حزب تـودٔه  و زنان اشاره کرد.  او با اشاره به سی

ایران، و سرکوب وسیع و خونین نیرویی که تمامی توان خود را در خدمـت بـه 
بسیج کرده بود، به اعـدام  ١٣۵٧های انقالب ملی و دموکراتیک بهمن  هدف

شدٔه حزب در شکنـجـه  های پرشماِر کادرهای اصلی و کشتار رهبران شناخته
مان و انقالب ایران از حمایت یکـی  ها، و محروم کردِن زحمتکشان میهن گاه

 های اصلی مبارزه برای پیشبرد انقالب سخن گفت.     از گردان
هـای  مان، در خاتمٔه سخنان خود، بر این امر کـه در سـال نمایندٔه حزب 

اخیر سران ایاالت متحده و اتحادیٔه اروپا بر پـایـٔه درک دقـیـق از مـاهـیـِت 
رویکردهای راهبردی (استراتژیـک) رژیـم والیـت فـقـیـه در حـمـایـت از 

خـواه، و  هایش بر ضد نیروهای چپ و ترقی داری و بازاِر آزاد، در اقدام سرمایه
خـواهـانـه در  های  ضـد تـرقـی اش برای ایفای نقش در سیاست در آمادگی

ساالِر حـاکـم  بـر ایـران  ای با رژیم دین جانبه منطقه، به ضرورت توافق همه
هـای  واقف بوده است، انگشت گذاشت. رژیـم در شـرایـطـی کـه تـحـریـم

 اقتصاد کشور را به بحرانی بـی اقتصادی سال
ٌ
سـابـقـه دچـار  های اخیر عمال

های انسانی و اجتماعی وسیعی از سوی  کرده است که متضمن تحمل هزینه
یی با ایاالت متحده و متحدان اروپایی آن شده  زحمتکشان است، وارد مذاکره

است که برای نپذیرفتِن شرایط کشورهای امپریالیستی امکان مانور چنـدانـی 
وضوح مشخص است که ایاالت متحده با درِک موقعیت بالقـوه   ندارد.  این به

دهِی نهایی به جغرافیاِی سیاسـی  مهِم ایران درحکم عاملی قدرتمند در شکل
یی که دربرگیرنـدٔه  خاورمیانه، شرط اصلی و اعالم نشدٔه خود برای موافقتنامه

ها باشد را همکارِی رژیم در اجرای طرح خاورمیانه جدید قرار داده  لغِو تحریم
اِی امپریالیسم و از جمله عربسـتـان و  است.  گرچه برخی از متحدان منطقه

یـی را  شان از مورِد بحث قرار گرفتِن چنین موافقـتـنـامـه اسرائیل ناخشنودی
اند، ولی ایاالت متحده برآنست که با هـمـکـارِی  درحرف و درعمل نشان داده

استراتژیک سران رژیم، شرایط تثبیت نظِم مورد نظر خـود در "خـاورمـیـانـه 
 وجود آَوَرد. ویژه در رابطه با افغانستان، عراق، سوریه، و لبنان را به جدید" و به

رفیق رابرت گریفیث، دبیر کل حزب کمونیست بریتانـیـا، در سـخـنـرانـی 
موقعی بود کـه  اختتامیه این سمینار اظهار داشت: "این بحثی بسیار مهم و به

تری از مخاطبان در جنبش کـارگـری  باید آن را به درون طیف گسترده ما می
های برادر ما در خاورمیانه و شمال آفریقا و با درس  ببریم. بر پایٔه تجربٔه حزب

هـای  ها، حزب کمونیست بریتانیا هیچ توهمی در مورد مشخصـه گیری از آن
 ضد دموکراتیک، ضد زن و ضد کمونیستی بنیادگرایی اسالمی نـدارد. 

ً
اساسا

نمایش گـذاردِن   ها در نیروهای چپ بریتانیا که در به بر خالف برخی از بخش
مخالفت پرسروصدای خود هم با نژادپرستی و هم با امپریالیسم سعی دارنـد، 

گرا  دفعات به موضع جانبداری از نیروهای مذهبی  فرقه و در این مسیر هم به
درغلتیده اند، کارنامٔه ما در مبارزه با نژادپرستی و امپریالیسم در بـریـتـانـیـا و 

داِم طرفداری از عنـاصـر  سراسر جهان، معرف خوبی برای ماست. ما هرگز به
مانده و ارتجاعی که با همه چیِز مترقی که مردم از طـریـق مـبـارزه بـا  عقب

فئودالیسم، سرمایه داری و امپریالیسم به دست آورده انـد ضـدنـد، سـقـوط 
نخواهیم کرد. رفقای ما در ایران و سودان شواهـد بسـیـاری را امـروز ارائـه 

تنها همدیگر را  بنیادگرایِی اسالمی نه دهد امپریالیسم و  اند که نشان می کرده
ها با هدف سـرکـوب نـیـروهـای چـپ و  کنند، بلکه در مواردی آن تغذیه می

های مترقی و سکوالر در جاهائی که منافع مشترک آن  سرنگون کردِن دولت
کند،حتی حـاضـر بـه مـعـامـلـه و  اقتضا می  –دالیل متناقض  اغلب به -ها 

بندوبست و تشکیل جبهه با یکدیگرند. به همین دلیل است که مـا امـروز بـا 
خواهان در ایران، عراق، سودان، سوریه، و کشـورهـای  ها و ترقی کمونیست

عـنـوان "خـاورمـیـانـه بـزرگ"  یی که امپریالیـسـم آن را بـه دیگر در منطقه
مان از نیروهایی که  کنیم. در حمایت شناسد، همبستگِی خود را اعالم می می

گاهیم  که این چشـم انـداز  درگیِر مبارزه با بنیادگرایی اسالمی  آ
ً
اند، ما کامال

هـا و  ارتجاعی گاهی اوقات در شرایط محرومیت شدید اجتماعی و مـداخـلـه
های حاکـم مـحـلـی در آن   سلطٔه امپریالیستی، و یا در کشورهایی که رژیم

اغلب با حمایت امپریالـیـسـم  -ها را اند نیروهای چپ و کمونیست موفق شده
مـا �اند پا بگیرند و رشد کننـد. سرکوب کنند، توانسته -بریتانیا و ایاالت متحده

وظیفه انترناسیونالیستِی حزب کمونیست بریتانیا را در وجـهـی مـهـم ایـن 
دانیم که با مبارزه با امپریالیسم انگلستان و کوشش برای ساختن جنبشی  می

رهبرِی طبقٔه کارگِر سازمان یافته، نقطه پایانی  برای انقالب سوسیالیستی، به
 بر حیات امپریالیسم بریتانیا بگذاریم.  
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لـحـاظ  ها برخوردار شوند و بـه باید از حقوق کامل در تمامی عرصه می
هایشان  تامین اجتماعی زیر پوشش حمایتی قرار گیرند و خود و خانواده

ها، دسـتـرسـی داشـتـه  به آموزش، بهداشت، شغل مناسب، و جز این
های اقتصادی دولت و رژیم و نیز مجمـوعـٔه  باشند. در چارچوِب برنامه

ستیِز جمهوری اسالمـی، تـمـامـی  وسطایی، و زن قوانین کهنه، قرون
از جمله اکثریت زنان سرپرسِت خانـوار -های محروم جامعه زنان طبقه

انـد. بـایـد از  کماکان محکوم به زندگی در چنگال فقر و تنگدستـی -
حقوق و آیندٔه زنان سرپرسِت خانوار و فرزندان آنان با قاطعیت حمایـت 

 مبارزه برخاست! کرد و در راه تامیِن حقوق آنان به
 

وری چیست، و رژیم کدام هـدف را در  برنامٔه جامِع بهره
 کند؟ اجراِی آن دنبال می

تـاِب  و نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانـی، بـا آب که طیب درست زمانی
فراوان اعالم داشت که، برنامه اصالِح ساختاِر اقتصادی در دستورکـار 

علِت کاهش قیمـت نـفـت ضـروری اسـت بـا اصـالِح  قرار دارد و به
شود، رییـس "سـازمـان  خصوصی" پرداخته  تقویِت "بخِش  ساختارها به
وری در کمیتٔه تـخـصـصـی  وری" از تصویِب برنامٔه جامِع بهره ملی بهره

مـاه، در  بهمـن ۴کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. خبرگزاری مهر، 
وری از تصویب برنامه جـامـع  گزارشی نوشت:"رئیس سازمان ملی بهره

ها مـانـنـد آمـوزش و  وری در برخی از بخش وری... خبرداد. بهره بهره
وری در  تواند از رشد سریع بـرخـوردار بـاشـد. ... بـهـره بهداشت نمی

های مختلف اقتصادی و کل کشور از عوامـل مـوثـر بـر رشـِد  بخش
وری اگـر در نـظـاِم  اقتصادی است." تدویِن بـرنـامـٔه جـامـِع بـهـره

ای متفاوت با آنچه در میهن ما استیال دارد، انجـام  اقتصادی اجتماعی
توجـه و مـهـم بـرای رشـد و  های  قابل شک از مؤلفه گرفت، بی می

شکوفایِی اقتصاد ملی برپایٔه منافع آفرینندگاِن مادی و معنوی جامـعـه 
فقیه این برنامه و تبلیغاِت پیرامـون  توانست باشد. اما در رژیم والیت می

هدِف سرعت بخشیدن به اجراِی برنامٔه آزادسـازِی اقـتـصـادی  آن، به
دنـبـاِل اعـالم  جهانی است. به پول و بانک المللی بین دستوِر صندوق به

برنامٔه اصالِح ساختار اقتصادی از سـوی وزیـر اقـتـصـاد، اسـحـاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهوِر "کلید" قفـِل بـیـکـاری، درایـن 

بیشتر و شتابـاِن  سازِی هرچه زمینه خروج از وضعیِت رکود را خصوصی
هـای هـمـگـانـی در  صنعت، کشاورزی، و خدمات دانسـت. رسـانـه
زایـی، گـزارش داده  خصوص برنامٔه دولت برای تـولـیـد و اشـتـغـال

 ۴۴هـای اصـل  بودند:"اسحاق جهانگیری گفت، با ابالغ سـیـاسـت
مصـلـحـت  توسط رهبری و تاکید بر حضوِر بخِش خصوصی، دیگر بـه

نیست که بر سِر این موضوع که صنایع دولتی باشد یا خصوصی، بحث 
 شود."
هـای  هایی گـونـاگـون درمـقـام طـرح این ترتیب، آنچه با عنوان به

تبط بـا دولـت و رژیـم  کارشناسان از سوی دولت و دیگر نهادهای مر
شوند، در راستای هدِف اصلی، یعنی آزادسازِی اقتصادی و  منتشر می
ماه، گـزارش داد:"در  بهمن ۵سازی است. خبرگزاری مهر،  خصوصی

میلیـارد ریـال  ۴١میلیون سهم دولتی به ارزش  ٣۶حدود  ٩٣دی ماه 
اسـت. ... در   سازی در بورس عرضه شـده توسط سازمان خصوصی

میلـیـون  ٣۶ترتیب   فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ماه امسال نیز به
مـیـلـیـارد  ١۴٨٢سهم به ارزش  ١۵۶میلیارد ریال؛  ۵٠ارزش  سهم به 
میلـیـارد ریـال؛ و  ۶٨٣٧میلیون سهم دولتی به ارزش  ١٧٨٠ریال؛ و 
میلیارد ریال در بورس واگـذار  ۴١٧میلیون سهم دولتی به ارزش  ١٠٧
 است." شده 
سازی و بـرپـایـی  شد که، با توجه به برنامٔه خصوصی زمان اعالم هم
اقتصادی و انعطاف در بـازاِر کـار، وروِد  های آزاد و ویژٔه تجاری منطقه
گذاران خارجی به بورس، در مقایسه با گذشته، افـزایـش پـیـدا  سرمایه

بـود:"مـدیـر عـامـل  ماه، نوشتـه  بهمن ۴است. خبرگزاری مهر،  کرده 
گـذارانـی از  گذاری مرکزی اوراِق بهادار گفت، سـرمـایـه شرکت سپرده

ماه امسـال وارد بـازار  های آذر و دی آلمان، انگلیس و چین... در ماه
گذاران خارجی به بازار  اند. او از افزایش ورود سرمایه ایران شده  سرمایه

گـذار  سـرمـایـه ٢٧سرمایه ایران خبرداد و گفت، در طول دو ماه اخیر 
دهای سهـامـداری 

ُ
خارجی پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، ک

خود را دریافت کرده و به جمع سهامداران بازار سرمایه ایران مـلـحـق 
شدند. ... نخستین کد سهامداران خارجی بـازاِر سـرمـایـه  ایـران را 

دهـنـد رونـد ورود  ماه یک شرکت آلمانی دریـافـت کـرد. آمـارهـا نشـان مـی آبان ادامه  رويدادهاي ايران ...
رشد چشمـگـیـری داشـتـه  ٩٣گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران در سال  سرمایه

گذار خـارجـی از  سرمایه ٩٧ماه، تعداد  که از ابتدای سال تا پایان دی طوری  است، به 
کـنـگ،  کشورهای انگلیس، آلمان، روسیه، سوئیس، چین، نـروژ، یـونـان، هـنـگ

ایرانی مـقـیـم خـارج  ٢۵چنین نام  اند. هم مالدیو... وارد بازاِر سرمایه کشورمان شده
داران ایرانی با تابعیت دوگانه) که وارد بازار سـرمـایـه  شود (سرمایه کشور نیز دیده می

اند." آزادسازِی اقتصادی همچون محوِر سیاسِت جلب و جذب سرمایٔه خارجـی  شده
هـای   فقیه اسـت. تـمـامـی بـرنـامـه بهای نابودِی تولید ملی، اولویت رژیم والیت به
های مختلف، در خدمِت این سیـاسـت راهـبـردی  اصطالح کارشناسانه در عرصه به

 رژیم است!
 

از جیِب مردم، بـه صـنـدوِق  بانکی، و اقتصاِد مقاومتی: -نظاِم پولی
 ها بانک

میِل درآمدهای نفتی در دوراِن  و های حکومتی بر سِر حیف در گرماگرم نزاِع جناح
مـیـلـیـون دالر  ٧٠٠میلیارد و  ٢نژاد، و افشای اینکه بیش از  دولت ضدملی احمدی

فروش رفته ولی پول آن به حساب دولـت و بـانـک  وسیلٔه "بابک زنجانی" به نفت به
شد که، در چارچوِب برنامٔه آزادسازِی اقـتـصـادی، یـا  است، اعالم مرکزی برنگشته

ها از محل درآمـدهـای حـاصـل از حـذِف  ها، سرمایٔه بانک همان هدفمندِی یارانه
شـود.  یابد و گام عملی برای جذِب سرمایه خارجی فـراهـم مـی ها افزایش می یارانه

ماه، در گزارشی، از قول سخنگوی کمیسیون تلفـیـق  آغاز بهمن خبرگزاری ایسنا، در
میـلـیـارد تـومـان از  ۵٠٠بودجه مجلس، نوشت:"کمیسیون تلفیق تصویب کرد که 

 های دولتی اختصاص یابد." ها و (حذِف یارانه) به افزایِش سهم بانک محل واگذاری
بود مبنی بـر ایـنـکـه در راسـتـای   ها انتشار یافته پیش از این،خبرهایی در رسانه

ها، دولت قصد دارد مبالغی را بـرای تـقـویـت  سازِی صنعت بیمه و بانک خصوصی
عالوه، در  های "دولتی" و خصوصی قرار دهد. به ها در اختیار تعدادی از بانک بانک

هـا  ، اختصاِص میلیاردها تومان برای افزایش سرمایٔه بـانـک٩۴الیحٔه بودجٔه سال 
بـود:"در   داده  مـاه، گـزارش بـهـمـن ٢است. خبرگزاری مهـر،  درنظر گرفته شده 

های مجلس در خصوص جزییات الیحه بودجه سال آینده، مقررشد از مـحـل  بحث
 ها تعلق بگیرد." هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایٔه بانک ١٠٠منابع عمومی 

سـازِی  هـا" و خصـوصـی حمایت دولت و مجلس از برنامٔه "افزایِش سرمایٔه بانک
فِت درآمـدهـای  سیستم بانکی، درحالی صورت می

ُ
گیرد که با کاهِش قیمت نفت و ا

هایـی  جویی باعث شده بودجٔه بخش اصطالح صرفه ارزی کشور و اجراِی سیاست به
بگیری، خدمات تامین اجتماعی، و  مانند آموزش، بهداشت، بازنشستگی و مستمری

 نیز سطح دستمزدها در سال آینده، افزایش نیابند.
درخـدمـِت  -فقیه بانکی رژیم والیت طورِکلی نظام پولی و به -ها اینک نیز بانک هم

ها دهقان کشور  واردات و حمایت از بخِش خصوصی انگلی و غیرمولد است. میلیون
هـا را بـرای تـولـیـد مـحـصـوالت  ها و تسهیالت مالی بانک امکان استفاده از وام

کشاورزی ندارند، اما اقلیتی کوچک و مرتبط با حاکمیت، بیشترین تسهیالت مالی و 
کنند و حتی حاضر  ها دریافت می اعتبارها را، برای وارداِت کاالهای لوکس، از بانک

ها بازپرداخت کننـد. خـبـرگـزاری  ها را بابت این وام شان به بانک های نیستند بدهی
های معوق بانـکـی در ایـران چـهـار بـرابـر  کرد:"بدهی ماه، اعالم بهمن ١١ایسنا، 

 المللی است." استانداردهای بین
سـال از  ١٠بود:"با گذشـت حـدود  باره نوشته  ماه، دراین بهمن ۵روزنامه شرق، 

هزار میلـیـارد ٩۴گیری مطالبات معوق بانکی یعنی از پنج هزار میلیارد تومان به  اوج
سال، هنوز هم این موضوع داغ  ١٠برابر شدِن معوقات بانکی در  ١٩تومان فعلی و 

هـای حـقـوقـی  ای از شرکـت است. ... بیشترین مطالبات معوق متعلق به مجموعه
است که رقم آن کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان است. این رقـم مـعـادل رقـم 

آفرید خسروی است که تا پیش از بابک زنجانی رکورددار بـزرگـتـریـن  تخلف مالی مه
آفرید در نهایت به دلیل این تخلف مالی اعـدام  اختالس تاریخ اقتصاد ایران بود، مه

شد." اما رویٔه بانک مرکزی با این بدهکاراِن دانه درشت چیزی غیـر از سـرنـوشـت 
توان با قاطعیت گفت که، برنامه افـزایـش سـرمـایـٔه  این ترتیب می آفرید است. به مه

زیاِن منافع زحمتکشان فکری و یـدی، در واقـع  هم از جیب مردم و به ها، آن بانک
های معین اجتماعی یعنی همان الیـٔه انـگـلـِی  حمایِت مستقیِم دولت و رژیم از الیه

هـا، ایـن  ها و افزایِش قیمـت گاه حکومت است. با حذِف یارانه ثروتمنِد حامی و تکیه
مردمند که باید باِر گرانی و فقر را بر دوش کشند، و در مقابل، درآمدهاِی حاصـل از 

هـای هـمـان  هـا یـا جـیـب ها به صندوق بانـک ها و افزایِش قیمت آن حذِف یارانه
 شوند. های ثروتمند غارتگر سرازیر  الیه

ویـژه در چـارچـوِب بـرنـامـه  سیستم بانکی جمهوری اسالمی و عملکرِد آن، بـه
آزادسازِی اقتصادی، چیزی نیست جز حرکت به سمت پیوند با سرمایـٔه جـهـانـی و 

الـمـلـلـی! ایـن  گسترِش این پیوند و متصل شدن به امپریالیسم و سرمایٔه مالی بین
زیاِن منافع اکثریت مردم و نیز حق حاکمیت و اسـتـقـالل مـلـی  شدت به برنامه، به

 کشور است!
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 وسیع از نیروهای سکوالر و ملی را مورد بررسی قرار داد. 
ها و  نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست عراق اظهار داشت که، سیاست

های امپریالیستـی کـه در بـرهـٔه  گرا در واقع به هدف عملکرِد نیروهای اسالم
انـد، و  کنونی متوجه پاره پاره کردن کشورهای مستقلی مانند عراق و سـوریـه

ای و از بـیـن بـردِن وحـدِت مـردم در  های فرقه همچنین به تعمیق اختالف
 کنند.  شان با مداخله و سلطٔه خارجی خدمت می رویارویی

رفیق "عبدالرحیم حسن"، نمایندٔه حزب کمونیست سودان، سخنران بـعـدی 
واحوال در شمال آفریـقـا و رشـد نـیـروهـای  سمینار بود که در رابطه با اوضاع

های مرتبط بـا شـرایـط  داده منتسب به "اسالم سیاسی" تحلیلی مفصل بر پایٔه 
هـای  اجتماعی سودان ارائه داد. او توضیح داد کـه چـگـونـه قـدرت -سیاسی

شان برای تقسیم سـودان یـاری  امپریالیستی به بنیادگرایان اسالمی در تالش
اند. او گفت که، پس از تجزیٔه سودان بـه دو کشـور، رژیـم اسـالمـِی  رسانده

کـه سـاکـنـان آن  -سودان توانسته است قدرت خود را در شـمـال سـودان
تحکیم کند، و این درحالی است که منابع عظیم نفت  -اند طوِرعمده مسلمان به

و دیگر منابع ارزشمند و غنی زیرزمینـی و طـبـیـعـی را در اخـتـیـار دولـتـی 
انـد، قـرار داده  التاسیس در جنوب سودان که اکثر ساکنانش مسـیـحـی جدید

تجزیـٔه کشـور،  سال به ٢۵تر از  است.  عملکرِد رژیم اسالمی در سودان در کم
کـه در جـنـوب  -های سیاسی چپ و مترقـی تضعیف موقعیت و نیروی حزب

و تثبیِت کنترل امپریالیسم بـر مـنـابـع  -سودان همواره موقعیتی ممتاز داشتند
نفتی و موقعیت استراتژیک این منطقه انجامیده است.  رفیـق "عـبـدالـرحـیـم 
حسن"، در ادامه خاطر نشان ساخت که، در طول مدت زمانی بیش از دو دهه، 

هایـی بـرای  رژیم اسالمِی مورِد حمایت غرب در خارطوم، پناهگاِه امن، امکان
الدن و  های دیپلماتیک برای (اسامه) بـن شویی، و فعالیت آموزِش نظامی، پول

های جهادی از افغانستان، شرق میانه، و شمال آفریقا فراهم کرده بود. او  گروه
ها، حـقـوق  سپس به مرحلٔه کنونِی مبارزٔه مردم سودان برای دموکراسی، آزادی

دموکراتیک، و عدالت اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد، تنهـا نـیـرویـی کـه در 
زیر کشیدِن رژیم اسالمـی  جبهٔه متحِد نیروهای اپوزیسیون سودان که برای به

 اند.  های اسالمی کند شرکت ندارند، حرکت رهبرِی عمرالبشیر مبارزه می به
سخنران بعدی سمینار نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حـزب تـودٔه ایـران بـود کـه 
سخنرانی خود را با عنوان:"اسالِم سیاسی در خدمِت "طرح  امـپـریـالـیـسـتـی 

شـکـسـت کشـانـدِن  بررسِی نقش نیروهای اسالمی در بـه -خاورمیانٔه جدید"
 انقالب بهمن" آغاز کرد. 

مناسبت مصادف شدن بـرگـزارِی سـمـیـنـار بـا  نمایندٔه حزب مان درآغاز، به
دموکراتـیـِک  های ملی ، به مشخصه١٣۵٧ششمین سالگرد انقالب بهمن  و سی

های خلق در آن اشاره کرد، و دربارٔه اهمیـِت  این انقالب و شرکِت میلیونی توده
های مغرضانه در مورد اینکـه چـگـونـه  داوری بررسِی پژوهشگرانه و بدون پیش

شکست کشانده شد، توضیـحـاتـی  های قرن بیستم به ترین انقالب یکی از مهم
گاه با مکث بر عامِل اسالم سیاسی، بـه تـوضـیـح یـکـی از  داد. سخنران آن

های سمینار پرداخت. او یادآور شد کـه، در رابـطـه بـا  محورهای عمدٔه بحث
اهمیِت ارائٔه تجزیه و تحلیلی درسـت از اسـالِم سـیـاسـی و عـمـلـکـرِد آن 

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی به ویژه در خـاورمـیـانـه، از سـوی  درعرصه
نیروهای چپ، باید بسیار تاکید ورزید. او گفت:"این مسئله در مبارزٔه سـیـاسـی 

ای اسـت   اساسی ٔخود بگیرد، بلکه مسئلهٔ  تواند تنها جنبٔه پلمیک (جدلی)به نمی
کننده، به مبارزه برای آلترناتیو و بدیلی  که به محوِر مبارزه برای تغییرهای تعیین

 -این منطقه مهم جـهـان -مترقی، و به مبارزه برای سوسیالیسم در خاورمیانه
شود." او در ادامه گفت که، رخدادهـای سـیـاسـی در کشـورهـای  مربوط می

خاورمیانه در طول بیش از سه دهـٔه 

 های کمونیست و کارگری: سمیناِر حزب

"داعش"، "اسالِم سیاسی"، و طرِح 

 آمریکایی "خاورمیانٔه جدید"

نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در این سمینار در ارتـبـاط 
با ضرورِت شناخِت اسالم سیاسی و مبارزٔه مؤثر بـا آن، و نـقـِش 
ارتجاعی روحانیت در شکسِت انقالب ملی دمـوکـراتـیـک بـهـمـن 

های سیـاسـِی  های مبارزه در راِه تحول ، و همچنین مشخصه١٣۵٧
 خواهانه در خاورمیانه، سخنرانی کرد. مردمی و ترقی

 
ماه، میزباِن برگزاری سمینار "داعش، اسالِم  بهمن ٢۵لندن، در روز شنبه 

 ٨سیاسی، و مبارزه با طرِح خاورمیانٔه جدید" بود.  این سمینار که نمایندگان 
ابتکار و  حزب کمونیست و کارگری از سه قارٔه جهان در آن شرکت داشتند، به

های کمونیست و کارگری" در بریتانیا برگزار  دعوِت "کمیتٔه هماهنگِی حزب
شد.  چهار عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست انگلستان، و از جمله رفیق 

حزب،  ئیه"رابرت گریفیث"، دبیر کل حزب، رفیق "لیز پین"، صدر هیئت اجرا
ای حزب در  لندن، و رفیق "بیل  رفیق "استیو جانسون"، دبیر کمیتٔه منطقه

های  شیلد"، سندیکالیست مشهور و صدر پیشین حزب، در کنار هیئت گرین
های کمونیست و کارگری از ایران، عراق، سودان، بنگالدش،  نمایندگی حزب

گویان، یونان، و قبرس، در این سمینار شرکت داشتند.  نمایندٔه کمیتٔه مرکزی 
های اصلی این سمینار آموزشی بود که بحراِن  حزب تودٔه ایران یکی از سخنران

 کنونی در خاورمیانه و نقِش "اسالم سیاسی" در آن، زمینٔه بحث بود.
عـهـده  نشست سمینار با سخنرانی رفیق لیز پین، که ادارٔه سمینار را نـیـز بـه

های شرکـت  داشت، و معرفی سه بخش مرتبط با برنامٔه آن و سخنرانان و حزب
کننده در آن، آغاز شد.  صدر حزب کمونیست بریتانیا در سخنرانی خود اهمیِت 

های بـغـرنـج مـنـطـقـٔه  برگزاری این سمینار و ضرورِت بحث در رابطه با تحول
خاورمیانه را یادآور گردید و گفت که، جنبش چپ انگلستان برای اینکه نـقـِش 

گسترش جنبش همبستگِی جهانی با مردم  موثری در جنبش صلح ایفا کند و به
کننـده  خاورمیانه کمک کند، به شناخِت دقیق ماهیت و عملکرِد نیروهای عمل

در منطقه نیاز دارد. او ضمن توضیح ضرورِت همبـسـتـگـی طـبـقـٔه کـارگـر و 
شـان بـرای  های منطقه در مـبـارزه خواه و چپ انگلستان با خلق نیروهای ترقی

دموکراسی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی، یادآور شد که، متمرکـز شـدن بـر 
بـایـد  ای نظیر "حکومت اسالمی [داعـش]" نـمـی های ارتجاعی مسئلٔه جنبش

 های خاورمیانه را از نظرها پنهان سازد.    نقِش ادامه یابندٔه امپریالیسم در تحول
الـمـلـلـی  رفیق "سالم علی"، عضو کمیتٔه مرکزی و مسئول دفتر روابط بـیـن
کـنـنـده در  حزب کمونیست عراق، نخستین سخنران از بین نمایندگان شرکـت

گیرِی "داعـش"  های مؤثر در شکل سمینار بود که در رابطه با تاریخچه و عامل
های رشِد نـفـوذ داعـش و  در عراق و سوریه، سخن گفت. او در واکاوِی علت

ها و عـمـلـکـرد  ویژه به مسئلٔه جنگ و اشغاِل عراق، سیاست دولت اسالمی، به
در  -المالـکـی های نوری ویژه دولت و به -سال گذشته ١٢های عراق در  دولت

ها تن از مسلمانان اهل سـنـت  رشد سکتاریسم شیعی در کشور و راندن میلیون
ویـژه ایـران و  هـای مـنـطـقـه، بـه به دامان نیروهای افراطی، عملکرد دولـت

منظوِر  عربستان سعودی و قطر، در تبدیل کردِن عراق به صحنٔه منازعٔه خود به
خودشان در منطقٔه خاورمیانه، اشاره کـرد.  رفـیـق عـلـی در   تثبیِت موقعیت

هایی که در قدرت بخشـیـدن  تحلیلی که ارائه کرد، حاضران را به اهمیِت عامل
اند توجه داد، که از آن جمله: اتحاِد "نامقـدِس" نـیـروهـای  به داعش موثر بوده

وابسته به " القاعده در عراق" و افسران و کادرهای برجسـتـٔه حـزب بـعـث در 
های پس از حملٔه نظامی و اشغال عـراق از سـوی ایـاالت مـتـحـده و  سال

هدِف منزوی کردن  گرفته پس از اشغال به های شکل انگلستان، کوشِش دولت
حاشیه راندِن اقلیت پرشماِر مردم سنی و نیروهای سیاسی آنان، و سـرازیـر  و به

سعودی و کشورهای حاشیٔه خلیج  شدِن منابع مالی و اسلحه از سوی عربستان
فارس که دولت شیعی عراق را نمـادی از گسـتـرش رژیـم والیـی ایـران در 

کنند.  رفیق عراقی، شرایط بسیار پیچیدٔه حیات سیـاسـِی  خاورمیانه ارزیابی می
ویژه حزب کمونیست عراق که  و به -عراق و تالش نیروهای سیاسی این کشور

برای ارائٔه طریـق و  -کننده داشته است در تاریخ این کشور نقشی مؤثر و تعیین
   12ادامه  در صفحه ریـزِی اتـحـادی  گرایانٔه] حاکم و پایـه های سکتاریستِی [فرقه مقابله با سیاست

 ما دموکراسی نمی خواهیم  فقط اسالم می خواهیم!
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و خون کشیده شدند، می گذرد. نیروهای ترقی خواه جهان، به رهبـری 
ایـن  ١٩١١کمونیست ها و زنان پیشرو سال های بعد، یعنی در سـال 

روز را به عنوان روز همبستگی جهانی با مبارزه زنان پایه گذاری کردنـد. 
برگزاری روز جهانی زن، که برای سال های طوالنی، پیش از فروپاشی 
اتحاد  شوروی، به عنوان یک کارزار تبلیغاتی کمونیسـت هـا، تـوسـط 
دولت ها و رسانه های امپریالیستی در کشورهای غربی تـحـریـم مـی 
گردید،  تنها بزرگداشت نمادین یک روز  نیست بلکه تجـدیـد عـهـد بـا 
آرمان های مبارزه تاریخی ای است که نیروهای مترقی جـهـان، و در 
رأس آنها زنان پیشرو جهان، در راه ریشه کنی ستم جنسی و نـابـرابـری 
های اجتماعی به پیش برده و می برند.  جنبش زنان جهان در نزدیـک 
به یک سده و نیم پیکار خود تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته 
است. این تاریخ سرشار از پیروزی های چشمگیر است. فـراهـم شـدن 
امکانات آموزشی و تحصیل برای زنان، تغییر در قوانین کار بسیاری از 

حق طالق و  کشورهای جهان و به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان،
حق صیانت بر فرزند در کنار لغو قوانین زن ستیـزانـه ای کـه تـوسـط 
حکومت های سرمایه داری و ارتجاعی در گوشه و کنار جهان بر زنـان 
تحمیل شده بود و آنان را حتی از حق انتخاب کردن و انتخـاب شـدن 
محروم می کرد، شاهد نیرومند سیمای تغییر یافته جهان مـا در سـده 

های درخشان جنبش زنان در گوشـه و  بیستم و بیست و یکم و پیروزی
کنار جهان است.  در دهه های اخیر هشتم مـارس، بـه عـنـوان روز 

 جهانی زن در سطح  وسیعی در سراسر جهان برگزار می شود.
که  شـاهـد  یمامسال ما در شرایطی به استقبال هشتم مارس می رو

 در منطقه خاورمیانه 
ْ
اوج گیری خشونت و جنایت بر ضد زنان، خصوصا

و در کشورهای همسایه  هستیم. نقش روز افزون و مـخـرب اسـالم 
سیاسی و عملکرد گروه های جنایتکاری همچون داعـش، و اعـمـال 
قوانین زن ستیزانه و قرون وسطایی، در شمار روز افزونی از کشورهـای 

فاجعه ای بزرگ را پدید آورده است که نیازمند مبـارزه مشـتـرک  منطقه 
 همه نیروهای مترقی جهان است. 

زنان مبارز ایرانی نیز به عنوان بخشی از جنبش جهانی و هـمـدوش 
همرزمان خود  راه پر افتخاری را پیموده اند و با وجود دشـواری هـای 
فراوان، و با وجود حاکمیت حکومت های واپس گرا و زن ستیز توانسته 
اند دست آوردهای عظیمی را به دست آورند و نقش انکار ناپذیری را در 
تحوالت میهن ما ایفا کنند. از برگزاری نخستین بـزرگـداشـت هشـتـم 

دهه می گذرد و بـا وجـود  ٩بیش از   ،١٣٠١مارس در ایران، در سال 
همه فراز و نشیب ها، و با وجود همه تالش هـای تـاریـک انـدیشـان 
حاکم برای واپس راندن جنبش زنان و خواست های برحق آنان در سه 

پیکار  زنان دست آوردهای مهمی به همراه داشـتـه اسـت.   دهه اخیر،
اغراق نیست اگر بگوییم در تاریخ معاصر ایران کمتر حادثه مـهـمـی را 
می توان یافت که زنان در آن حضور فعال نداشته اند. از نقش برجستـه 
و فعال در جنبش ملی شدن نفت، در دوران حـکـومـت مـلـی دکـتـر 

، و ١٣۵٧مصدق،  تا حضور قهرمانانه در سنگرهای انقالب بـهـمـن 
سرنگونی رژیم پلیسی و وابسته شاه، و مبارزات خستگی ناپـذیـر سـال 
های اخیر در راه پیشبرد اصالحات، و در مخالفت دلیرانه بـا کـودتـای 

، از جملـه شـواهـد ١٣٨٨خشن و خونین انتخاباتی ولی فقیه  در سال 
 انکار ناپذیر نقش تاریخی و مهم جنبش زنان در تحوالت میهن ماست.

 
 زنان آگاه و مبارز!

کـه بـا  ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن در ایران می رویـم،
کـه زنـان نـقـش  ،۵٧سال از پیروزی انقالب بهمن   ٣۶وجود گذشت 

برجسته و اساسی ای در پیروزی آن داشتند، بسیاری از خواست هـای 
جنبش زنان و آرزوی های زنان میهن ما توسط حـاکـمـان کـنـونـی و 
خائنین به آرمان های انقالب بهمن زیر پا لگدمال شده است. ارتجـاع 
از همان ماه های نخست انقالب ماهیت زن ستیزانه خود را به عـیـان 
به نمایش گذاشت و تالش کرد تا با تصویب قوانین قـرون وسـطـایـی 
حقوق، جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی آنـان را در خـانـواده و 
جامعه پایمال و نابود کند. در نخستین ماه های شکل گیری جمهـوری 
اسالمی قانون حمایت از خانواده، "خالف شرع" معرفی و ملغی اعـالم 

(دوران  ١٣١۴گردید و جای خود را به "قانون مدنـی" مصـوب سـال 
حکومت رضا خان) داد که به موجب یکی از مواد آن مرد حـق داشـت 
هر وقت اراده کند، زن خود را طالق دهـد. درحـالـی کـه در قـانـون 

حمایت از خانواده ملغی شده از سوی خمینی و نیروهای مرتجع جمـهـوری اسـالمـی، 
طالق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بدل و شرایطی را به طور یـکـسـان 
برای زن و مرد در نظر گرفته بود که تحت این شرایط هر یک از طرفین می توانست از 
دادگاه تقاضای طالق کند. بعالوه واپس گرایان در تمام طول بیش سه دهه اخـیـر بـا 
ارتقائ نقش و جایگاه زنان در جامعه مخالفت کرده و کوشیده اند با توسل به قـوانـیـن 
تبعیض آمیز موقعیت اجتماعی زنان را تضعیف سازند. مخالفت با کار و تحصیل زنـان، 
اعمال تبعیض جنسیتی در عرصه های مختلف، کوشش برای راندن زنـان از حـیـات 
جامعه و خانه نشین ساختن آنها، تبعیض در پرداخت دستمزدها، تـحـمـیـل حـجـاب 
اجباری و قوانین ضد انسانی چون سنگسار و جز اینها، پیدایش وضعیت ناگوار و فاجعه 

 روندی که با شدت و ضعف تا به امروز ادامه یافته است.  باری را سبب شد،
، رژیم در دیداری که در آغاز سال جدید  خـورشـیـدی بـا  “ ولی فقیه” ای،  علی خامنه

کـه زیـر  -اش های زن سـتـیـزانـه "زنان فرهیخته و ُنخبه" داشت، بار دیگر بر سیاست
های  تاکید ورزید، و چارچوب سیاست -پوشِش سخنانی در "دفاع از مقاِم زنان" ارائه شد

ای در سخنانش ضمن توجیِه ایدئولـوژیـک  آتِی رژیم را در مورد زنان ترسیم کرد. خامنه
نابرابری بین زن و مرد و طبیعی جلوه دادِن این نابرابرِی،  خـانـه نشـیـنـی، دوری از 

های اجتماعی، اشتغال، و  کوشش برای تحصیل را بـرای زنـان مـنـطـقـی و  فعالیت
و فریبکاری نامید. او در بخشی از سـخـنـان “  متحجرانه” طبیعی خواند، و غیر از آن را 

کارانه به ظرفیِت زنان در مسائل اقتصادی از جمله اشتـغـال و  خود گفت: "نگاِه کاسب
ای مبانی دیگری است بـرای اطـفـای  نگاه تحقیرآمیز به زن و تنزل دادن او به وسیله

 ظالمانه و متحجرانـه سـاخـتـه 
ً
شهوات مردان، که تفکرات غربی را دربارة زنان، کامال

 ) ١٣٩٣مــاه  فــروردیــن ٣٠اســت" (پــایــگــاه اطــالع رســانــی "دفــتــر رهــبــری"، 
شود که در ایران بر اسـاس قـوانـیـن  این سخنان ولی فقیه رژیم در شرایطی طرح می

طوِر همـزمـان  جاری و قوانین "شرعی"، اسالمگرایان حِق داشتِن چهار زِن عقدی را به
ساعته) و "صیغه"، از سـوی روحـانـیـِت  هاِی موقت (چند دارند و در کناِر آن نیز ازدواج

خامنه ای با دادِن چراغ سبز برای محدود کردن بـیـشـتـر  .شود حاکم تبلیغ و ترویج می
ها، اضافه  کرد:  شان و اشتغال در آن های مورد عالقه حقوق زنان  از تحصیل در رشته

های تحصیلی دانشگاهی... اگر در ایـن مسـئـلـه  "دربارة تحصیل زنان در برخی رشته
تحصیلی و مشـاغـلـی کـه  های تفاوتی هم باشد ضد عدالت نیست چرا که نباید رشته

متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود... اینکه زنـان بـرخـی مشـاغـل را 
برعهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست بلکه آن چیزی غلط اسـت کـه مـتـنـاسـب 

علی الریجانی ، رییس مجلس شورای اسالمی، نیز یـک  ".طبیعِت الهِی زن نباشد با
ای، در جلسه علنی مجلس، در تأییِد سخنـان "رهـبـر" و در  روز پس از سخنان خامنه

ستیزانه را به مجلس  تدویِن قوانین جدیِد زن "دستوِر" طوِر صریح، آهنگِی با آن، به هم
ها  صادر کرد و گفت: "باید بیش از گذشته در تدوین قوانین و مقررات توجه کرد و رسانه

گذاری آنهـا  های مختلف باعث عدم توجه و وقت تالش کنند که حضور زنان در فعالیت
تواند پر کند و نتیجـة آن بـرخـی  در خانواده نشود که هیچ چیزی جای این خأل را نمی

شـان  درستی رهبر معظم انقالب در سخنان روز گذشته های اجتماعی است... به آسیب
این موضوع را متذکر شدند که جایگاِه زن و َسبِک زندگِی زنان باید ُمنبـِعـث از سـنـِت 

های غربی باشد."  (خبرگـزاری ایسـنـا،  بردارِی تقلیدی از شیوه فکری اسالمی نه کپی
 )١٣٩٣ماه  فروردین ٣١

 
 زنان مبارز و آگاه!

به روی کار آمدن دولت اصالحات  محمد خاتمی و  ١٣٧۶مبارزه شما در خرداد سال 
در پی آن مجلس مدافع اصالحات انجامید، با وجود تمام قول های داده شده، به علت 
حاکمیت رژیم استبدادی متکی بر قوانین قرون وسطایی، بخش اساسی ای از قـول 

، ٨۴های داده شده تحقق نیافت. در پی برگماری دولت مزدور احمدی نژاد در سـال 
تهاجم گسترده ای بر ضد حقوق زنان و جنبش اجتماعی مدافع این حـقـوق در ایـران 
آغاز گردید ولی با وجود همه بگیر و ببندها و آزار و پیگرد فعاالن جنبـش زنـان، رژیـم 
نتوانست مبارزه زنان در میهن ما را متوقف و خاموش سازد. شرکت تاریخی و تحسـیـن 

برانگیز زنان در اعتراض های میلـیـونـی مـردم 

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...

  3ادامه  در صفحه 
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شدٔه سال  بعد از تعیین حسن روحانی در مقام رئیس جمهور در جریان انتخابات مهندسی
بیت آن این بود کـه  راه افتاد که شاه ای در داخل و خارج از کشور به ، هیاهوی کر کننده٩٢

هـا،  های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زنان، و جـز ایـن با این انتخاب، در رابطه با معضل
های مثبت فرصت بروز پیدا خواهند کرد. در این زمینه،  کارگزاران ولی فـقـیـه در  گشایش

دولت روحانی نیز بر این توهم دامن زدند و برای گرم کردِن انتخابات مهندسی شده و مهار 
فرسایی کردند.از جمله توهماتی کـه  پراکنی و قلم های رو به افزایش مردم، سخن نارضایتی

بعد از روی کار آمدِن حسن روحانی و دولت وی روی آن مانور زیـادی داده شـد، مسـایـل 
های حکـومـتـی  مربوط به عرصٔه فرهنگی و زنان بود.  مجموعٔه برخوردهای سیاسی جناح

کننده  رساند که، هیاهوهای تبلیغی و گمراه اثبات می در چند هفته گذشته، این واقعیت را به
برای کشاندن مردم مستأصل به صحنٔه انتخابات، فاقد نتیجٔه عملی بوده است و تـجـربـٔه 
بیش از یک سال و نیم ریاست روحانی در عمل، فاقد هرگونه تغییرات امیدوار کننده بـوده 

الوقوع  روحانی بـه قـم  ماه، در خبری در تشریح سفر قریب بهمن  ٢٧روزنامه اعتماد، است. 
الـمـسـائـلـی بـرای  نویسد: "یك سفر ناگهانی با رویکرد فرهنگی که شاید جـنـبـه حـل می

اعتراضات این روزهای مراجع عظام تقلید داشته باشد. ... شاه کلید سفر روحانی به شـهـر 
های آینده دولـت را روشـن  قم اما دیدار با مراجع تقلید است؛ دیدارهایی که وضعیت سال

گویند که سفر روحانی به قم نوعی پاسخ بـه بـرخـی  خواهد کرد. ... هرچند که بسیاری می
رسد که این سفر تبعات مـثـبـت بسـیـار زیـاد  انتقادها به وزارت ارشاد است اما به نظر می 

، در ارتباط با سفر محمد نهاونـدیـان بـه ماه اسفند٢روزنامه ایران، دیگری هم داشته باشد."
نهاوندیان در شرایطی، پنجشنبه، پای به ایـن شـهـر قم پیش از سفر روحانی، آورده است:"

های سیاسـی و جـنـاحـی  مذهبی گذاشته است که در روزهای اخیر برخی تندروها دغدغه
هـای عـلـمـا و  خود دربارٔه مسائل مختلف و از جمله حوزٔه فرهنگی را به مواضع و خواسته

کوشند تا ادعای ناهمخوانـی  ای خود می های رسانه اند. آنها با فضاسازی مراجع نسبت داده
های علما و مراجع را القا کنـنـد. امـا  ها و توصیه های دولت با دیدگاه ها و اقدام برخی برنامه

فضای حاکم بر تبادل نظر رئیس دفتر روحانی با مراجع قم، حـکـایـت از آن داشـت کـه 
مـاه،  بهـمـن ٢٧سایت فرارو،  اند." تندروها در تخریب اعتبار دولت نزد علما، توفیقی نداشته

رود؟"، آورده است:"رئیس جمهور در سـفـر  نیز با عنوان:"روحانی برای "دلجویی" به قم می
بعدی سفر استانی خود نه خراسان شمالی بلکه به قم سفر می کند. مقصد جدید بـر پـایـه 
یک تغییر از پیش اعالم نشده انتخاب شد. هنوز توضیحی درباره علت تغییر در برنامه سفر 

های موجود میان مراجع تقلید بـا وزارت ارشـاد  رییس جمهور عنوان نشده است اما چالش
کند که این سفر نوعی دلجویی دولت از علمـا اسـت." هـراس و  این احتمال را تقویت می

اش نسبت بـه هـیـاهـوهـای پـوچ مـخـالـفـان بـه  سراسیمگی روحانی و اعضای کابینه
کار دولت روحانـی و  شود. در نخستین روزهای آغاز به های وزرات ارشاد مربوط می سیاست

هـا  شد سخت گیری شد که در آن وعده داده می حتی پیش از آن، قول و قرارهایی بیان می
شود و فضـا بـرای  در رابطه با امور فرهنگی از جمله نشر، موسیقی، و مطبوعات کمتر می

هایی که به فـعـالـیـت  خصوص در عرصه گردد. این امیدواری به فعاالن این عرصه مهیا می
یـی بـا  ماه، در مقـالـه بهمن ١٨گردید. روزنامه ایران، شد، بیشتر برجسته می زنان مربوط می

ها "افتـرا زنـی بـه  های منتشر شده که در آن عنوان:"هیاهو برای هیچ"، در اشاره به بولتن
اشاره رفته است، برآشفته و معتقد است "حاشیه پردازان و دروغزنان"، "تـیـر   تکخوانی زنان"
کنند تا اعتماد بزرگان و معتمدین به دولت را مخدوش" کنند و در تـکـذیـب  تهمت را تیز می

ها با این توضیح که "دولت یازدهم از همان روزها که نام نامزدها را برای  محتوای این بولتن
تـریـن  دانست که کرسی فرهنگ از مـهـم خوبی می کرد به های اصلی کابینه مرور می سمت

مناصب مدیریتی است" و "به این اعتبار ادامه آن را به کسی سپرد که از محارم نظام تلـقـی 
نویسد:"... هیچ تصمیمی در حوزه کتاب و نشر، تصویر و سینما، صـدا و آواز  شود"، می می

ها ثابت شده بـاشـد."  شان به اخالق و ارزش اند مگر آنکه عیار التزام و... جواز انتشار نیافته
مقاله در ادامه با تکذیب شدید وزارت ارشاد برای تکخوانی زنان، و در جایی دیگر باز بـرای 

نویسد:"قصه رضایت ارشاد به انتشار آلبوم  خشنودی علمای ارتجاع در حوزه علمیه قم، می
تسبیح،  ١٠٠ساز، با قداست  تکخوانی زنان، توهمی از همین جنس است.کیمیاگران بولتن

کـوشـنـد در کنند و مـیگرایی را بر تن می فریبی ارزش کنند و لباس عوام فروشی می جلوه
پیشگاه خانه مراجع عظام و علمای اعالم بیتوته کنند تا خبری خالی از صحت را بباورانند و 

ها را دروغ  آفرینی بار، بلکه بارها و بارها این خیال بار و یک صادق بنمایانند. ارشاد، اما نه این
 اخالقی دانسته است." و بهتان و بی

مقدم، در توصیف سفر روحانی به قم، به موضوع پاسخگو بودن این دولت  حسین کنعانی

گـویـد:"دولـت  اشاره دارد و مـی
یازدهم از ابتدای کار گفته بـود 
که دولت پاسخـگـو اسـت لـذا 

هـای  اکنون که عالمت سـوال
جدی در حوزه عملـکـرد وزارت 
ارشــاد وجــود دارد وقــت آن 
رســیــده کــه در جــهــت ایــن 
پاسخگویی اقدام کنـد." بـدیـن 

شـود کـه  ترتیب مشخـص مـی
تعهد دولت مبنی بر پـاسـخـگـو 
بودن منظور نه در برابـر مـردم، 

هـای تـاریـک  که برای خواست
همین دلـیـل   اندیشان است. به

مقدم در ادامه، با اشـاره  کنعانی
به این سوال که سفر روحانی برای دلجویی از روحـانـیـون اسـت، 

گوید:"بیشتر جنبه پاسخگویی دارد زیرا مراجع به دنبال دلجویی  می
تـر  خواهند که کسی از خـطـوط اسـالم پـا فـرا نیستند و تنها می

مـاه،  بهـمـن ١٨نگذارد." علی جنتی در اظهاراتی که روزنامه ایران، 
گوید:"افرادی با انتشار اخبار دروغ  آن را گزارش داد، این چنین می

خوان یـا دادن   و جعلی مبنی بر دادن مجوز موسیقی به بانوان تک
مجوز به انتشار کتاب "کلنل" سعی در تخریب این وزارتخانه دارنـد." 
 ما با این بیانات علی جنتی کامال موافق هستیم کـه چـنـیـن 

ً
اتفاقا

شایعاتی دروغ محض است. هنوز از یادها نرفته است که،در اوایـل  
شایعاتی منتشر گردید مبنی بر اینـکـه  روی کار آمدن حسن روحانی 

 این شایـعـات از سـوی 
ً
ُرمان کلنل اجازه انتشار یافته است و اتفاقا

کـردنـد. در آن  هایی دامن زده شد که از دولت حمایت مـی جریان
ها در میـان نـبـود، چـون  گونه صحبتی از این "تخریب" زمان هیچ

دولت به چنین شایعاتی نیاز داشت، اما هم اکنون وزیر ارشاد دولت 
روحانی با گستاخی تمام آواز خوانی زنان و یا انتشار ادبیات مترقی را 

های این وزارت خـانـه  جنتی در تبیین سیاستدهد.   می  تخریب نام
های بسـیـاری شـده  همچنین یادآور شد:"در حوزه موسیقی بحث

شود برمبنای نـظـر  است ولی اصلی که در این وزارتخانه دنبال می
عنوان یک مرجع تقلیـد و هـم  رهبر معظم انقالب است که هم به

رهبر جامعه و هم شخصیتی هنری در جامعه مطرح هستند و هیچ 
های دائمـی دولـت در  ها را ندارد." تکذیب کس دیگری این ویژگی

افـتـد کـه  ای اتـفـاق مـی رابطه با مسایل فرهنگی در مقطع زمانی
ای در جـهـت تـداوم  یـافـتـه همزمان تهاجم گسترده و سـازمـان

هـا و  ستیزانه در غالب گـفـتـارهـا و سـخـنـرانـی های زن سیاست
در نماز جمعه  موحدی کرمانییابند.  ای انتشار می های رسانه نوشته

آنچه که در ارتـبـاط بـا فـرهـنـگ این هفته تهران از جمله گفت:"
  توانند خودشان را کنار بکشـنـد افتد، مسئوالن نمی جامعه اتفاق می

شـود، دقـت  هایی که برگزار مـی تفاوت باشند. بر روی کنسرت و بی
ها دقت کنند و به هر فیلمی اجازه نـدهـنـد کـه  کنند. بر روی فیلم

پخش شود. اگر فیلم صددرصد بر پایه و ضوابـط اسـالمـی اسـت 
اجازه پخش دهند و در غیر این صـورت اجـازه پـخـش نـدهـنـد." 
محمدی یزدی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس کنونی دبیرخـانـه 

شما باید مجلس خبرگان، با حمله به دولت روحانی، اظهار داشت:"
اند با تنفـیـِذ مـقـام مـعـظـم  بدانید اعتمادی که مردم به شما کرده

کند. مطمئن باشید با اتـخـاذ چـنـیـن  رهبری، مشروعیت پیدا می
ای از جامعه را از دست خواهید داد و خـدای  ای بخش عمده رویه

بیند." وی اضافه کرد:  ناکرده آهسته آهسته محبوبیتتان آسیب می
دهم که آقای وزیر ارشاد! بـه  "بنده باالخص به وزیر ارشاد تذکر می

تان تذکر بدهید که موسیقی در اسالم حرام است.  معاونت موسیقی
توانید موارد شبهه را تشخیص بدهید. تمسـک بـه مـوارد  شما نمی

شود آهسته آهسته مرزها را زیر پا بگـذاریـد و بـه  شبهه موجب می
عنوان مشتبه در حرام بیافتید." یزدی تصریح کرد:"تک خوانی زن 
بدون تردید حرام است. همه مراجع هم مخالف هسـتـنـد، حـتـی 

هایی که در بینش تک خوانی زن باشد هم حـرام اسـت.  همخوانی
 حرام 

ً
  9ادامه  در صفحه ترویج موسیقی اصوال

فقیه،  شدٔه ولی هاِی تعیین ادامٔه سیاست

 وسیلٔه دولت روحانی به
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 ایران جنبش همبستگی بامردم

 های خود تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.   خواست
 

 چنین است:اتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا متن کامل بیانیٔه 
) دفاع از معـلـمـان را وظـیـفـٔه خـود NUTاتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا (

داند. به اعتقاد ما، حرفٔه معلمی باید از این حقوق برخوردار باشد: دسـتـمـزدی  می
که متناسب با اهمیِت این حرفه باشد؛ شرایط کاری خوب و مناسب؛ و اسـتـقـالل 

یی. جذب معلمان و نگه داشتن آنها، که در جای خود در بـرابـر شـاگـردان  حرفه
 پذیر است که برای این حرفه ارزش قائل شود. مسئولند، فقط در دنیایی امکان

امروزه در ایران معلمان در معرض تهدیدهایی از قبیل نپرداختن دستمزد و عـدم 
ارتقای شغلی قرار دارند. آنها در شرایط کاری دشـوار، نـبـود امـنـیـت شـغـلـی و 

کنند. گذشته از ایـن، در عـمـل، جـای  سازی آموزش انجام وظیفه می خصوصی
کـنـنـد.  های صنفی را خـفـه مـی زیادی برای دگراندیشی نیست و صدای سازمان

 کنیم. رغم همٔه اینها، ما با معلمان ایران ابراز همبستگی می به
اتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا اعتقاد دارد که در کارزار جاری ما زیـر عـنـوان 

ـی و “ دفاع از آموزش“
ّ
، به نقش معلمان باید ارزش گذاشته شود، چه در سطح مـل

 المللی. چه در سطح بین
 با همبستگی، 

 )NUT(دبیرکل اتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا  کریستین بلوئر،
 

 توقف اعدام سامان نسیم کارزار سندیکاهای کارگری برای 
 

 جمهور، جناب آقای رئیس
ترین اتحادیٔه کارمندان دولـتـی  )، بزرگ ” (UNISON یونیسون” من از جانب 

نویسم تا از شما  هزار عضو دارد، این نامه را به شما می  ٣٠٠میلیون و   ١بریتانیا که 
الوقوع آقای سامان نسـیـم، جـلـوی  بخواهم که با مداخله در موضوع اعدام قریب
ایم، سامان نسیم پس از دسـتـگـیـر  این اعدام را بگیرید. تا آنجا که ما اطالع یافته

ها و بازداشِت پس از آن، مورد رفتارهـای  سالگی و در جریان بازجویی  ١٧شدن در 
الـوقـوع او  وحشیانه و غیرانسانی قرار گرفته است. ما از دریافت خبر اعدام قـریـب

ساله  ٢٢ایم که سامان، که اکنون  ما اطالع یافتهایم.  شدت متحّیر و نگران شده به
بهمن] اعدام شود. سامان نسیم، پـس از  ٣٠فوریه [ ١٩است، قرار است که روز 

که عضو یک گروه مـخـالـف اسـت و “  اعتراف کرد” روز پیاپی شکنجه شدن،  ٩٧
متر در نیم متر  ٢علیه دولت دست به اسلحه برده است. سامان، که در یک سلول 

زندانی بوده است، پیش از آنکه با چشمان بسته مجبـورش کـنـنـد کـه در پـای 
 اش انگشت بزند، پیوسته مورد شکنجه قرار داشته است.،اعتراف،

قدری بوده است که  المللی، شدت شکنجه به بر اساس گزارش سازمان عفو بین
ها از دست و پا آویزان کرده بودند  او دیگر قادر به راه رفتن نیست. سامان را ساعت

اش بـه  های طـوالنـی و بدن او سیاه و کبود شده است. سامان در جریان بازجویی
اش را نـیـز نـدادنـد.  وکیل دسترسی نداشته است و به او اجازٔه تماس با خـانـواده

 خانوادٔه او از طریق اخبار تلویزیون دولتی از دستگیری او باخبر شدند.
اعترافی که با استفاده از شکنجه از یک مرد جوان، با هر ُجرم ادعایی، گـرفـتـه 

خـواهـیـم کـه در  شده باشد، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. ما از دولت ایـران مـی
المللی و پیمان (کنوانسیون) حقوق کودکان عـمـل  چارچوب معیارهای حقوق بین

خواستار آن است که حکم اعدام سامان  ،یونیسون،تر،  تر و عاجل کند. از همه مهم
 درنگ لغو شود. نسیم بی

خواهیم که در این مورد دخالت کنید و خـواسـتـار تـوقـف اعـدام  ما از شما می
سامان نسیم شوید. شهرت کشور شما، در صورت اجرای این اعدام نـاعـادالنـه و 

دفاع، ضربٔه دیگری خواهد خورد. سرنوشت زنـدگـی سـامـان نسـیـم در  غیرقابل
 دستان شماست. خواهشمندیم که پیش از آنکه دیر شود اقدامی بکنید.

 با احترام،
 اتحادیه کارمندان دولتی بریتانیا   ِدیو پِرنتیس، دبیرکل،
 info@leader.irای  الله علی خامنه رونوشت: آیت

دلـیـل ادامـه  تر شدن بحـران اقـتـصـادی کشـور بـه موازات وخیم به
وقـفـه  هـای اخـیـر، و ادامـه اعـمـال بـی جانبٔه سـال های همه تحریم
های نولیبرالی از سوی دولت "تدبیر و اعتدال"، شرایط زنـدگـی و  سیاست

وقـفـه  کار زحمتکشان طاقت فرسا و غیرقابل تحمل شده است.  رشد بـی
تورم، ارزش واقعی دستمزد کارگران و کارمندان را چنان تقلیل داده است 

های خـود بـا مشـکـالت  که همه زحمتکشان برای اداره زندگی خانواده
های مـخـتـلـف  ای روبرو هستند. در مقابله با این شرایط، گروه جانبه همه

پیوندنـد.  ای به صحنه مبارزه می فزایده طور کارگران و زحمتکشان ایران به
های گذشته، در کنار کارگران صنایع تولیدی و معدنچیان، معلمان  در ماه

های کارگری در اعتراض جمعی بـر عـلـیـه  و پرستاران کشور نیز به گروه
شـده بـه  توجهی به فشار طاقت فرساِی تحمیـل های دولت و بی سیاست

هـای  هـای اخـیـر سـازمـان اند. در هـفـتـه حقوق بگیران کشور پیوسته
خواِه همبستگی با مردم ایران، در رابطه با این جنـبـش اعـتـراضـی  ترقی

اند.کمیتـه دفـاع از  های متنوع و موثری را سازمان داده کارگران فعالیت
حقوق مردم ایران (کودیر) که در کشورهای انگلیسی زبـان در اروپـا و 

کند و ارتباط نزدیکی با جنبش سنـدیـکـایـی  آمریکای شمالی فعالیت می
مـان  های مردم میهـن جهان دارد، توانسته است بلندگوی رسای خواست

کسیون های همبستگی در نشریـات مـتـرقـی و از  باشد. خبرهای این آ
خواه چـاپ لـنـدن  جمله در روزنامه "مورنینگ استار"، روزنامه چپ و ترقی

هایی از این فعالیت همبستگی انعکاس  منتشر شده است. در زیر، عرصه
 یافته است.

 
 در همبستگی با کارزار اعتراضی پرستاران 

اسفندماه، نزدیک به دو هـزار پـرسـتـار کشـور در  ٣در روز یکشنبه 
گذاری خدمات پرستاری و افـزایـش  اعتراض به اجرا نشدِن "قانون تعرفه

اختالف پرداختی بین پزشکان و پرستاران پس از اجـرای طـرح تـحـول 
ای در مقابل مجلس شورای اسالمی  سابقه نظام سالمت"  گردهمایی بی

برگزار کردند. پرستاران معترض، وزیـر بـهـداشـت و دیـگـر مسـئـوالن 
گذاری کشور را فراخواندند تا در رابطه با برخورد تـبـعـیـض آمـیـز  سیاست

مسئوالن وزارت بهداشت کشور با حقوق و شرایط کاری آنان در مقـایسـه 
العملی فوری در  با پزشکان، اقدام موثری انجام دهند. "کودیر" در عکس

ها را در جنبش سنـدیـکـایـی  های پرستاران، این خواست رابطه با خواست
مطرح کرد و سندیکاهای بخش بهـداشـت و درمـان را فـراخـوانـد تـا 
همبستگی خود با پرستاران ایران را اعالم کنند. در بیانیٔه  منتشر شده از 

های مدافع کـارگـران  های کارگری و سازمان سوی "کودیر" که به اتحادیه
های اخیر پرستاران و این حـقـیـقـت کـه  فرستاده شد، به سابقٔه اعتراض

ماه سومین تجمع اعتراضی آنان در سال گذشتـه  اسفند ٣گردهمایی  روز 
بوده است، اشاره شده است. جامعه پرستاری کشـور در تـاریـخ هـفـتـم 

آذرماه نیز در مقابل نهـاد ریـاسـت  ٢٣ماه در مقابل مجلس و در روز  آبان
 جمهوری در خیابان پاستور تجمع اعتراضی برگزار کرده بود.   

 
اتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا: از حقوِق معلمان ایـران 

 دفاع کنیم
، اتحادیٔه سراسری معلمان بریـتـانـیـا (٩٣ماه  بهمن ٢٣شنبه،  روز پنج

NUTجمهور ایـران، و عـلـی  یی خطاب به حسن روحانی، رئیس ) بیانیه
ها ارسال داشت. این اتحادیه  ای، ولی فقیه ایران، صادر و برای آن خامنه

ضـمـیـمـٔه  پیام همبستگی و پشتیبانی خود از حقوق معلمان ایران را بـه
طـورمسـتـقـیـم  امضای کریستین بلوئر، دبیرکل این اتحادیه، به یی به نامه

برای سران رژیم ارسال داشت. اتحادیٔه سراسری معلمان بریتانیا کـه بـا 
"کمیته دفاع از حقوق مردم ایران" (کودیر)، ارتباط دارد و عضویت رسمِی 

المللی را پذیرفته است، در پاسخ به فراخوان "کودیـر"  این کارزار معتبر بین
ژانویه) در رابطه بااعتصاب دو روزه معلمان ایـران  ٢۵ماه ( در اوایل بهمن

های سندیکایی معلمان ایران در دفاع از حـقـوق  حمایت خود از فعالیت
هـای مـنـتـشـر شـده،  شان را اعالم کرده است. طبـق گـزارش راستین
اسفندماه دوباره در رابـطـه بـا  ١٠اند که روز  های ایران اعالم کرده معلم
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تری مانند اقتصاد بـریـتـانـیـا نـیـز  های بسیار بارز آن را در اقتصادهای پیشرفته ایران نیست، و شکل
های  توان مشاهده کرد که در آن طیف وسیعی از  شئون اساسِی اقتصادی بر اساس فعالیت الیه می

های اقـتـصـادی  دهی به سیاست های  کالِن مالی، در شکل شوند. در بریتانیا سرمایه دالل اداره می
روی، در  انـد. ازایـن های اقتصادی، نقشی عمده داشتـه در جهِت کاستن از نظارِت دولتی بر فعالیت

سـرعـت   سوداگری بـه ٔعنوان وسیلٔه بهینهٔ  های داللی برای "کسِب پورسانتاژ"، به بریتانیا رواِج فعالیت
های مالی بریتـانـیـا کـه دارای نـفـوذ سـیـاسـی و اقـتـصـادی   ها و شرکت رشد کرده است. بانک

های  مالی اخیر در بریـتـانـیـا، مـانـنـد  اند. افتضاح های مالِی کالن اند، منشأ انواع تقلب توجهی قابل
 بانکی (لیبور) و یا ارائٔه رسمی خدمات و نیز پولشویی از سوی بانک عـظـیـم دستکارِی نرِخ بهرٔه بین

کارهای جنایی برای فرار از قوانین مالیاتی اروپا، تنهـا  "] به ثروتمندان و تبهHSBCسی" [" بی اس "اچ
واِر اختالس و فساِد عریان زیر لوای رشِد اقتصادی در جـامـعـٔه "زرسـاالر"   هایی از رشد سرطان نمونه

های غربی در افکار عمومـی ایـن کشـورهـا  های مالی و کارفرمایان کشور ها و مؤسسه است.  بانک
های ضد اجتماعی و قمار بازی  ها و نیز  فعالیت های مالی آن اند، و هر روز افتضاح شدت رسوا شده به

هـای  گردد. در کشورهای غربی، در طـول سـال هم از جیب مردم، فاش می آن شان، بورژوازی مالی
در افـکـار  -دموکرات راسـت کار گرفته تا سوسیال از طیف محافظه -اخیر، نیروهای سیاسی حاکم

منظور ایجاد اقتصاِد آزاد، و ظـهـور پـدیـدٔه شـوم جـامـعـٔه  سبب حذِف مقررات ناظر، به عمومی  به
وضوح معلوم گردیده است  اند. حاال دیگر به "َزرساالر" ["پلوتوکراتیک"]  هزینٔه سیاسی گزافی پرداخته

های  که در سه دهٔه گذشته تبانی بین این سیاستمدارها با بورژوازی پرقدرِت مالی برای اجراِی تعدیل
هـای  وار اقـتـصـاد گرایی در اقتصاد ملی  و بـروز سـرطـان نولیبرالی بوده است که باعث رشِد مالی

های مالی عظیم گردیده است. مردم کشورهای اروپایی با پوست و گـوشـت  کازینویی و الجرم تقلب
کـنـنـد. گسـتـرش دائـمـی  نظارت" را لمس می اقتصادِی "بازاِر بی های ویرانگر اجتماعی خود نتیجه
های  دلیل ناتوانِی دولت طور بریتانیا به های وسیع  در یونان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، و همین اعتراض

 تا کنون ادامه دارد. ٢٠٠٨اروپایی در حِل بحران مالی است که از سال 
صـورت عـریـان  غایت ضد اجتماعی و مخرب کـه بـه برانگیز اینکه، این الگوی اقتصادِی به توجه
های عملـی و  با وجود اینکه تجربه -دهد تر شدن ثروتمندان را محوِر رشد اقتصادی قرار می ثروتمند

هـنـوز  -دهنـد طورقطعی نشان می طور در پهنه جهانی به نظری ورشکستگِی آن را در ایران و همین
در کشـور مـا   ها هم  برای عالج رکود اقتصادی، پیشگیری از فساِد مالی و حتی دستیابی به آزادی

ریـزِی مـدون  گردد. هواداران جامعٔه "زرساالر"، که مخالـف بـرنـامـه دارویی تجویز می همچون نوش
بدون توجه به تجربٔه چند سال گذشته در کشورهای غـربـی در  -اند وسیله بخش عمومی و دولت به

 -خوارِی قـانـونـی) جای تولید" (همان رانت مورد رشِد فساد مالی و ترویِج ذهنیت "کسب پورسانتاژ به
نـظـارت" و  حتی معتقدند که مبارزه با فساِد اقتصادی فقط از طریق همین الـگـوی "اقـتـصـاِد بـی

پذیر است (نگاه کنید به: مصاحبٔه صادق زیباکـالم بـا روزنـامـه آرمـان،  سازِی دولت امکان کوچک
ماه). هستٔه بحث هواداران نولیبرالیسم در توجیِه نقش "اقتصاِد آزاد" و لزوِم محوری بـودِن  بهمن٢۶

صـورتـی  به های خصوصی و تقدیِس انگیزٔه ثروت اندوزی درحکم موتوِر رشد اقتصادی،  نقش سرمایه
بینانه بر این  مبنا قرار دارد که، دولت منشأ فساد است! گرچه روشـن اسـت  واقع طلبانه  و غیر فرصت

حکومت ضد دموکراتیک و فاسد بوده است،  -جز مواردی بسیار نادر به -که در تاریخ معاصر کشور ما
اما این استنتاج کلی هواداران نولیبرالیسم از دو نظر کامال مردود است: نخست اینکه، حـکـومـت و 

توانند معیار مقایسه بین نقِش دولت و بازار باشـنـد، و  وجه نمی هیچ های دیکتاتورِی کشور ما به دولت
 نقش و دخالـت دولـت دوم اینکه، در کشورهای غربی، بر اثر فشار توده

ً
هـا  های کار و زحمت، دقیقا

شدٔه اروپا را سامان دهد و  ریزِی مدون (بعد از جنگ جهانی دوم) اقتصادهای ویران توانست با برنامه
آینـد کـه نـیـازمـنـِد  ای پیش می های بدیهی توجهی را برپا دارد. در اینجا  سؤال سیستم رفاهی قابل

گاه سامـان دادن بـه  اند، ازجمله اینکه، چرا در کشور ما پس از پایان یافتِن جنگ، دولت هیچ جواب
ها کـه در  دار نشده است؟ چرا کسانی مانند زیباکالم اقتصاِد ملی در جهِت نفع اکثریت مردم را عهده

 بریتانیا) خود را صاحب مسائل کشور
ً
دانند، به پیامدهای منفی و ضـِد  نظر می های غربی (مخصوصا

گرایانه،  کنند، و جزم یی نمی گاه اشاره دموکراتیک نولیبرالیسِم اقتصادی و پدیدٔه "جامعٔه زرساالر" هیچ
 دانند؟ "اقتصاِد آزاد" را برای ایران ضروری هم می

الزم در  «تغییر»وجود آوردِن  تنها به ریاست حسن روحانی، نه دولت یازدهِم رژیم والیی، به 
اندرکـاران  گیرد، بلکه دست نمیدار  شدت ناعادالنه و فاسد را برعهده به «اقتصاِد "ثروتمند ساالرِ 

فقط دغدغٔه چـیـزی   های کالن، نه های ثروت دلیِل وابستگِی اورگانیک با کانون اصلِی این دولت، به
 اند.  مانند رشِد بخش عمومی را در دل ندارند، بلکه  در صِف هواداراِن اقتصاد نولیبرالیستی

از منظِر اقتصاد و سیاست، کشور ما بر سر دوراهِی گزینِش یکی از این دو راهبرد قرار دارد:تـداوم 
های نولیبرالیستی دولت یازدهِم رژیم والیی، و یا مبارزه با دیکتاتورِی  جامعٔه "َزرساالر" بر اساس برنامه

ای با هدف رشِد موزون برای توسعٔه ملی. حزب تـودٔه ایـران،  والیی پیراموِن برنامٔه حداقلی اقتصادی
های تعدیل اقتصادی رژیم والیی مبارزه کرده است. برنامٔه نـویـن  در دو دهٔه گذشته، فعاالنه با برنامه

)، دربردارندٔه مختصاِت کلـی یـک "اقـتـصـاِد ١٣٩١حزب تودٔه ایران (مصوب کنگرٔه شششم بهمن 
مردمی" است. حزب ما، دیگر نیروها و فعاالن سیاسِی خواهاِن "تغییِر واقعی" را به همکاری مشتـرک 
در جهت بسط و تدقیق راهبرِد اقتصاِد مردمی  در چارچوب پالتفـرمـی مشـتـرک بـرای مـبـارزه بـا 

 کند.  های اقتصادی ویرانگر رژیم والیت فقیه، دعوت می سیاست

 ادامه  سياست هاي تعيين شده ... يا ... »زر ساالر«ادامه  كدام راه، جامعه 

است." البته ما  معتقد هستیم که این گـونـه اظـهـارات 
گردنکشی در برابر نارضایتی عمومی اسـت و گـرنـه در 

گونه سـیـاسـتـی کـه  طول یک سال و نیم گذشته هیچ
شدٔه رژیم والیت فقیه باشد از  های تعیین خالف سیاست

مرحله عمل درنیـامـده  سوی  وزیر ارشاد دولت روحانی به
ماه، در گزارشی مـربـوط  بهمن ٢٨روزنامه آرمان، است. 
وسـیـلـٔه دولـت  نویس حقوِق شهروندی  کـه بـه به پیش

روحانی تهیه و تدوین شد، به این جمله روحـانـی اشـاره 
سـال  ٨خواهـد وضـع ایـن  هرکس میدارد که گفت:"

گذشته ادامه پیدا کند به من رای ندهد." حاال این سوال 
سـالـه احـمـدی نـژاد  ٨شود که در دوران  مطرح می

رویکردهای وزارت ارشاد چه تفاوتی با هم اکنـون دارد؟ 
آرمان در ادامه این گزارش نظر یـونسـی، وزیـر سـابـق 
اطالعات، را نیز آورده که در رابطه با حقوِق شهروندی و 

ــه ــتــی ب ــتــخــاب عــلــی جــن ــر ارشــاد،  ان مــقــام وزی
جمهور برای انتخاب وزرا و معاونان و غیـره  رئیسگفت:"
هایی را مدنظر داشت که اعـتـقـاد بـه حـقـوِق  چارچوب

تـریـن اقـدام آقـای  شهروندی ازجمله آنهاسـت. مـهـم
روحانی نیز درخصوص انتصاب وزیر ارشـاد بـود. وزیـر 

طور مستمر  ارشاد فردی است که در رفتار و عمل خود به
کند که از حقوِق شهروندی دفاع کنـد. آقـای  تالش می

اند و همین طـور  روحانی از وزیر کشور هم این را خواسته
اند." دفـاع  ای در این جهت انتخاب کرده دستیاران ویژه

از حقوِق شهروندی با توضیحات بسیار روشـن در بـاال 
 مشخص شده است. در قامـوس کـارگـزان ولـی 

ً
کامال

گـران و  فقیه لفِظ مردم و حقوِق شهروندی به سـرکـوب
شـود و تـوضـیـحـات  اندیشان حاکم محدود مـی تاریک

دهد که دغدغه دولت روحانی  روشنی نشان می یونسی به
ریـزی و  حتی پیش از روی کار آمدن بر مبنایی بـرنـامـه

دهی شده بود که، فقط از حقوق "شـهـرونـداِن"  سازمان
شود. جالب اینکه در میان اظـهـارات  معینی حفاظت می

شده در رابطه با دغدغٔه آواز خوانی تک نفـرٔه زنـان،  بیان
روحانیون قم، دولت روحانی را در رابـطـه بـا مـذاکـرات 

 ٢اند. روزنامه ایـران،  اتمی مورد حمایت کامل قرار داده
ماه، که گزارش سفر نهاوندیان را انـتـشـار داده،  اسفند

نویسد:"مسأله مذاکـرات تـا  نقل از مکارم شیرازی می به
کنیـم ایـن  صورت آبرومند پیش رفته و دعا می حال به به

صورت آبرومند ادامه یابد." نوری هـمـدانـی  مذاکرات به
گـو  و هم در این ارتباط اظهار داشت:"مـذاکـره و گـفـت

بسیار الزم است، تا دنیا بداند، جمهوری اسالمی ایـران 
گوست، اما باید دانست کـه  و اهل منطق، برهان و گفت

آمیز خود دست برنداشته و  آمریکا و غرب از طبع خباثت
خوبـی  نخواهند داشت." فرآیندهای مورد اشاره در باال به

های مـربـوط بـه دخـالـت  دهند که در عرصه نشان می
واقعی مردم در امور مربـوط بـه خـودشـان مـا شـاهـد 

ای هستیم کـه امـکـان هـرگـونـه  سیاست تثبیت شده
سازد، اما در رابطه  های زیاد همراه می مانوری را با هزینه
های پوشالی رژیم والیت فقـیـه را بـا  با اموری که بنیان

کند، مشِی اتخاذ شدٔه کرنش و تسلیم در  رو می خطر روبه
المللی استوار است. در هـر صـورت،  برابر زورگویان بین

طور که اعالم گردیده است، روحانی طی چند روز  همان
آینده سفر "ناگهانی" خویش را به قم آغاز خواهد کـرد و 
 باید شنوندٔه اظهاراتی باشیم کـه 

ً
ما در این ارتباط قاعدتا

محتوای آن بر اساس تضمین منافع روحانیـون تـاریـک 
های میلیونی تنظیـم  اندیش و در جهت مخالف خواست

 گردد.  می
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 تقلیل دائمِی حقوق قانونی زحمتکشان به شرکت
ً
وسیلٔه تغییـِر  های خصوصی  و مخصوصا

های کاستن از "ارزش نیروی کار"ند. بـرای مـثـال، عـدم  قانون کار، از جمله دیگر شیوه
 پرداخت حقوق و مزِد معوقه به یک عرف تبدیل شده است.  

هـای مـالـی و یـا  هایی از اخـتـالس مبارزه با فساِد اقتصادی و افشا شدن تنها گوشه 
دادگاه و زندان کشاندن کسانی مانند بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی  (مـعـاون اول  به

یـی کـه  عـادالنـه غایت نا وجود آوردِن "تغییر واقعی" در اقتصادسیاسِی به نژاد) با به احمدی
زند،  هدِف "ثروت اندوزِی" خصوصی در آن حرف آخر را می های کالن به سودآوری سرمایه

توانند داشته باشنـد. دولـت حسـن روحـانـی بـا افشـاگـری دربـارٔه بـرخـی  ربطی نمی
های جناحی، و برجسته کردن شعار "مبـارزه بـا فسـاِد  های مالی، تصفیه حساب اختالس

اقتصادی"، درصدد تاثیرگذاری بر افکار عمومی در قامِت دولتی طرفداِر "رفورم اقتصـادی" 
هـمـراِه هـواداراِن "کـاروان  اش، بـه است. در این ارتباط، دولت و دستـگـاه تـبـلـیـغـاتـی

کنند کـه انـگـار فسـاِد اقـتـصـادی و  صورتی ِرندانه، چنین وانمود می گرایی"، به اعتدال
یی خاص و مربوط به این دوره اسـت و بـه  نژاد پدیده های مالی در دورٔه احمدی اختالس

دهِی اقتـصـاد کشـور  گذاری در جهت جا مانده از دو دهه سیاست خصلِت "نظام" و ارثیٔه به
سوی "اقتصاد آزاد" بر محور "ثروت اندوزی"، ربطی ندارند. از سوی دیگر دولـت حسـن  به

 -پیـکـر های خصوصِی غول های اصلی سرمایه جایگاه نمایندٔه سیاسِی بخش -روحانی در
وجـود آوردِن چـنـان  از طریق مطرح کردِن شعار "مبارزه با فساِد اقتصادی"، در پـِی بـه

هـای کـالِن  ای است تا با آن بتواند فرادستـی اقـتـصـادِی سـرمـایـه چارچوب اقتصادی
دارِی بوروکراتیِک پرقدرِت کنونی تحمیل کند. "تغییـِر" مـورد نـظـر  خصوصی را بر سرمایه

نیرویـی نـو در جـهـِت  وجود آوردِن توازن هدِف به حسن روحانی  در ساختاِر اقتصادی، به
کننـدٔه اقـتـصـاد کشـور  داری خصوصی کالن بر شئوِن تعیین مسلط شدن کامل سرمایه

هـای  داری خصوصی، یکـی از الزمـه سمِت سلطٔه سرمایه قوای جدید به است. این توازن
های اقتصادِی نولیبرالیستی در راستای قرار  تِر تعدیل تر و عمیق بنیادی برای اجراِی وسیع

دارِی جهـانـی اسـت. تسـلـط بـالمـنـازع  تر اقتصاد ملی در مدار سرمایه تمام دادِن هرچه
و  -کنـنـده حال، عاملی تکمیل های کالن خصوصی بر اقتصاد کشورمان، درعین سرمایه

گیرِی "جمهوری اسالمی" در طرح "خـاور  در فرایند جای -طرِزاجتناب ناپذیری ضروری به
داری جـهـانـی  میانه جدیِد" آمریکا و وارد کردِن کامل اقتصاد وارداتی ایران در مدار سرمایه

لـحـاِظ تـولـیـد ضـعـیـف و  ای بـه دارِی مـلـی است.  ادغاِم اقتصاد کشورهایی با سرمایه
دارِی جهانی، همواره ظهور بورژوازِی  مالی قوی در سرمایه لحاِظ تجاری ای به داری سرمایه

کمپرادور (وابسته به اقتصاد کشورهای امپریالیستی) قدرتمند را مـوجـب شـده اسـت و 
داری جهانی بعد از خاتمه جنگ با عراق، هدفـی  خواهد شد. پیوند اقتصاِد ملی به  سرمایه

دارِی خصوصی بوده است، زیرا از طریق فشار آوردن  سرمایه راهبردی و حیاتی برای کالن
اش  بیشتر از "ارزش نیروی کار"، بـر درجـٔه سـودآوری بیشتر بر نیروی کار و کاستن هرچه

جهانی در سـطـح  پول و بانک المللی بین های اقتصادِی صندوق افزاید. پیروی از نسخه می
ترین شیؤه سوداگری و  مایٔه "جهانی شدِن" الگوی نولیبرالیسم درحکم مدرن جهانی، خمیر

 ثروت اندوزی است.
در خالل دو دهه گذشته، گراییدِن شئون اساسی اقتصاد به جانب الگوی نولیبرالیـسـم 

گرایِی" اقتصاد ملِی میهن ما را باعث شده است، بدین معنا که، چارچوبی  اقتصادی، "مالی
  هاِی مالی و فعـالـیـِت رانـتـِی نـامـولـد هـرچـه وجود آورده شده است تا در آن، سرمایه به

خواری (قانونـی و غـیـرقـانـونـی)  تر بر تاروپوِد اقتصاد مسلط شوند. گسترِش رانت گسترده
گرایِی اقتصاد، دو عنصر مکمل یکدیگرند که در الگوی نولیبرالـیـسـم  همراِه فراینِد مالی به

ریزِی مـدون،  در  نظارت" و فاقِد برنامه ها گریزناپذیر است. با ترویِج "اقتصاِد بی ظهوِر آن
انـدوزی خصـوصـی،  مدت برای کسِب حداکثر سـود و ثـروت گذارِی کوتاه عمل، سرمایه

های اقتصـادی  گرایی در اقتصاِد ملی  و رشد فعالیت کند. فراینِد مالی طوِروسیع رشد می به
نامولد و رانتی، تنها مختص به نـوِع ُمـَعـَوج و 

دارِی کشورهایـی مـانـنـد  الخلقٔه سرمایه ناقص

 دانند!  یی منفی نمی غارتگرانٔه ثروت را پدیده
شدِن انقالبی مردمی با  شکست کشیده بیش از سه دهه پس از به

توان  خواهانه، اینک بدون تردید می جویانه و آزادی هایی عدالت آماج
جـامـعـٔه  -در زیر سایه دیکتاتـوری والیـت فـقـیـه -جامعٔه ایران را

عیار ارزیابی کرد. "محمد مالـجـو"،  "َزرساالر" ["پلوتوکراتیک"]ی تمام
مـاه، دربـارٔه  دی ٢٨یی با روزنامه شـرق،  اقتصاددان، در مصاحبه

با بررسِی  پولدارهای تهران"، یی اینترنتی با نام "بچه اندازِی صفحه راه
خورشیدی در جامعٔه  ٧٠نوِع فرایند انباشِت سرمایه از آغازهای دهٔه 

گیرِی جامعٔه "َزرسـاالر" در ایـران  درستی بر شکل گمان ما به ما، به
پولدارها نمـادی از نـابـرابـرِی اجـتـمـاعـی  بچه:" گذارد انگشت می

های اجتماعی را تا حـد زیـادی  آیند. ... علل نابرابری حساب می به
گیرِی زنجیرٔه انباشِت سـرمـایـه در  توان در نوِع خاصی از شکل می

 وجو کرد." اقتصاد ایران جست
هـای اقـتـصـادی  بالفاصله پس از پایان جنگ  با عراق، تعدیـل 

اند و تا کنـون نـیـز هـر نـوع  نولیبرالیستی بر میهن ما تحمیل شده
دهِی صنفی از جـانـب قشـرهـای   اعتراض، مقاومت، و یا سازمان

بگیران  در برابر پیامدهـای ضـد انسـانـی ایـن   مزدبگیران و حقوق
شدت منکوب شده  های اقتصادی ویرانگر صورت گرفته، به سیاست

است. هر انسان متکی بر کار و زحمت برای کسِب درآمد و گـذران 
سـاالری"  داند که جامعٔه امروز ایران بر اساس "ثـروتـمـنـد زندگی می

شکل گرفته و همچنین برای برای مردم هم  آشکار است که ثـروِت 
طوِرانحصاری در دست نهادهای غیرپاسخگوئی مانند  ملی کشور به

هـای  سپاه و بنیادهای زیر فرمان رهبر و روحانیون و تـجـار و الیـه
انگلی بورژوازی مالی متمرکز شده اسـت.  ایـن هـمـان جـامـعـٔه 
"َزرساالر"ی است که زیر سایٔه حـاکـمـیـت "اسـالم سـیـاسـی"، بـا 

گری، رویاروِی افکار عمومی به پایبندی به "نظامی" مبتنی بـر  خدعه
هـا و  کند! انباشـِت سـرمـایـه های دینی و اخالقی تظاهر می ارزش
هـا،  حاضر، فـارغ از نـوع مـالـکـیـت آن های کالن درحال ثروت
کند و در مسیر استثـمـاِر  وجه در جهت منافع مردم عمل نمی هیچ به

کند. این، خصلِت اقتصاِد سیاسی  شدید نیروی کار کشور حرکت می
کشور ما است، و به فسـاد و اخـتـالس ربـطـی نـدارد. فسـاد و 

وجود آمـدِن از روِی قصـد و  میزان زیاد برآمده از به ها به اختالس
گاهانٔه جامعٔه "زرساالر" است.   آ

دولت حسن روحانی، پس از یک سال و نیم، هنوز نتوانسته است 
راه اندازی چرِخ اقتصاد در عرصٔه فعالیت هـای "ارزش  در راستاِی 
ای انجام دهـد. هـمـٔه  گونه حرکت بنیادی و اقدام سازنده افزا" هیچ
صورتی بارز نمایانگر ادامه و شدت یافـتـن رکـود عـمـیـق  شواهد به
های انـحـصـاری تـجـاری و  تازِی سرمایه ساختاری و یکه اقتصادی

مالی غیرمولدند. شایان توجه آنکه، در طول یک سال و نیم گذشته، 
دهـنـدٔه َسـروری  اند، و ایـن خـود نشـان ثروتمندان ثروتمندتر شده

ثروتمندان بر اکثریت مردم است.  با در نظر گرفتن اینکه از شـروع 
درصد و کـرایـٔه ١٠٠درصد،کرایٔه اتوبوس  ٣٠فقط نان  سال جاری

درصد گـران شـده اسـت  ١٠٠درصد و اجارٔه خانه بیش از  ۶٠مترو 
هـای  آور قیمت گوشت و مرغ و نیازمـنـدی (در مورد افزایش سرسام

ادعاهای مکرر دولت در مـورد پـایـیـن گوئیم)،  روزمره چیزی نمی
نـژاد،  صدِی دورٔه احـمـدی آمدن سطح تورم نسبت به تورم چهل در

های خشـن و عـریـان اقـتـصـادی  بازی با ارقام است و با واقعیت
فت شـدیـد قـدرت خـریـد  هیچ به

ُ
وجه منطبق نیست. تاثیر ویرانگر ا

بگیران در برابر تورم تنها یک جنبه از فشـار بـر  مزدبگیران و حقوق
تر اینکه، "ارزش نـیـروی کـار"، عـامـدانـه  نیروی کار است، و مهم

های اقتصادی نولیبرالیستی دولت حسـن روحـانـی،  وسیله برنامه به
های گوناگون، زیر فشار بوده است. رونِد تنزِل "ارزش نیروی  شیوه به

ها ندارد، بـلـکـه بـا پـردازش  کار" ربطی به رکوِد اقتصادی و تحریم
مـوازاِت طـرح حـذف  بـه -های مشخص و  سیستماتیـک سیاست
شـود. گسـتـرِش انـواع  گـیـری مـی پـی -ها و توزیع سبدکاال یارانه

هـا،  جـای اشـتـغـال دائـم، و در کـنـاِر آن قراردادهای موقت بـه
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