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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

 »١عالؤه  به ۵«بیانیٔه حزب تودٔه ایران: دربارٔه توافِق ایران و کشورهای 

هاِی  شکسِت مفتضحانٔه بیش از یک دهه سیاست
 فقیه ماجراجویانه و مخرِب رژیم والیت

تعلیِق  :»ای لوزان تفاهم هسته«محصول نهایی 
 ها مشروط و درازمدِت تحریم

  3ادامه  در صفحه 

هـا مـذاکـره مـیـان  باالخره پس از هفته
های نمایندگی جمهوری اسالمـی و  هیئت

توافـق  “ چارچوِب ” ، ١عالؤه  به ۵کشورهاِی 
شب در شهر لوزان،  اتمی با ایران، پنجشنبه

یی مشترک از سوی فدریکـا  صورت بیانیه به
خارجِی اتحـادیـه  موگرینی، مسئول سیاست

اروپا، و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجـه 
ایران، اعالم گردید. این بیـانـیـه، حـاصـِل 
واپسین هشت روز از آخرین ُدوِر مـذاکـرات 
نمایندگان ایران و گروه کشورهای مـوسـوم 

آمریکا، بریتانیا، روسیـه، (   ”١عالؤه  به  ۵” به 
چین، فرانسه، و آلمان) در هـتـل بـوریـواژ 
ــت ــس اس ــی ــوئ ــوزان در س ــِر ل ــه  .ش

کـه  -محمدجواد ظریف نتیجٔه مذاکرات را
فقیه رژیـم  گفتٔه او زیِر نظر و رهبرِی ولی به

پیروزِی بزرگ دیپلـمـاسـی  -انجام شده بود
ایران اعالم کرد. این در حـالـی اسـت کـه 

صادرشده از سـوی دولـت ایـران،  “ بیانیهٔ ” 
بـرانـگـیـزی بسـیـاری از  شـکـل سـؤال به

کـه  -های اسـاسـِی ایـن تـوافـق را نکته
جداگانه از سوی وزارت امـورخـارجـه  طورِ  به

های گروهی جهان گـزارش  آمریکا و رسانه
بازتاب نداده است. بـر اسـاس  -شده است

آنچه تاکنون گـزارش شـده اسـت، رژیـم 
هـاِی  فقیه، بخش اساسـِی خـواسـت والیت

ــه  ۵” کشــورهــای  ــٔه “  ١عــالؤه  ب ــن ــی درزم
ای  های هسـتـه سازی و تغییر سیاست غنی

 .ایران در ده سال گذشته را پذیرفته اسـت
همچنین، برخالف مدعیات ظریف، بر سـِر 

یی که رهبِر رژیـم و هـیـئـِت  ترین مسئله مهم
قـرمـِز  کننده نیز بر آن در حـکـم خـط مذاکره

لـغـِو کـامـِل  :مذاکرات تأکید داشتند، یـعـنـی
ها از سوی آمریکا و کشورهای غـربـی،  تحریم

هـا  توافقی صورت نگـرفـتـه اسـت و تـحـریـم
“ راستـی آزمـایـِی ” ای و تنها با  صورت مرحله به

جانبٔه ایران در اجراِی تعـهـدهـایـش، ایـن  همه
ها برداشته خواهند شد. در ضـمـن، بـر  تحریم

اساِس بـیـانـیـٔه صـادرشـده از سـوی وزارت 
شده  های اعمال امورخارجٔه آمریکا، همه تحریم

متحده نسبت به ایران در ارتباط  از سوی ایاالت
هـای  بشر، و مـوشـک با تروریسم، نقِض حقوق

بالیستیک، طبق توافق اخیر، همچنان پابـرجـا 
 .خواهند ماند

خـارجـِی رژیـم  بـار سـیـاسـت حاصِل فاجعـه
فقیه، با رهـبـری و کـارگـردانـِی عـلـی  والیت
جـز  -در بیش از یک دهٔه گذشـتـه -ای خامنه
هـای  های خطرناک در منطقـه، تـحـریـم تنش

های سیاسی، و دورنماِی  تحول

 کارگری مبارزات جنبِش 

  6ادامه  در صفحه 

 3و  2ادامه  در صفات 
 ٨عاِم ارامنه                                                     در صفحه  صدمین سال قتل

اِی  وگوهای هسـتـه بالفاصله بعد از پایان گفت
در ، ”١عالوهٔ  به۵“جمهوری اسالمی با کشورهای 

)، دربارٔه جزئیـات ٩۴ماه  فروردین ١٣شهر لوزان (
ای" نـامـیـده شـده  آن چیزی که "تفاهم هسـتـه

است، اطالعات ضدونقیضی منتشر شـد. وزارت 
های کلیدی و  یی از نکته خارجه آمریکا، مجموعه

ای" در پشـت  جزئیات مربوط به "تفاهم هسـتـه
منظور مدیریـت کـردِن فشـاِر  درهای بسته را، به

ها، با انـتـشـار "فـاکـت  کنگره در مورد لغِو تحریم
شیت" (برگـٔه اطـالعـات) ارائـه داد. دسـتـگـاه 

مـنـظـوِر  دیپلماسی و تبلیغاتی دولت رژیم والیت فقیه نیز بـه
ارائه تصویری مغشوش از نتیجٔه مذاکرات اجـالس لـوزان، 

سـرعـت  باهدف مدیریت افکارعمومی مردم کشـورمـان، بـه
اش  اقدام کرد. محمدجواد ظریف، در سخنرانی مطبـوعـاتـی

نامه اکتفا کرد و  در لوزان، عامدانه به بیان کلیاِت طرح توافق
برنـامـٔه شده در " با اشاره به برخی "پارامترهای" اصلِی پذیرفته

تصویری متفاوت با واقعـیـت را ارائـه  جامع اقدام مشترک"،
کرد. چند ساعت بعد نیز، در شب جمعـه گـذشـتـه، حسـن 

، ٩۴ویژه پـیـش از آغـاز سـال  در چند ماه گذشته، به 
های زحمتکشـان کشـور بـه وضـعـیـت وخـیـم  اعتراض

شـان رشـد  معیشتی و پـایـمـال شـدن امـنـیـت شـغـلـی
ویژه از سـوی  ها، به ای داشت. این اعتراض مالحظه قابل

فرهنگیان و پرستاران، از دامنه و وسعت بیشتری برخوردار 
 بود.

های اعتراضی چند مـاه  هنگام بررسی و واکاوی حرکت
گاهی معـتـرضـان  گذشته، نکتٔه پراهمیت، افزایش سطح آ

عـالوه،  های آنان بازتـاب داشـت. بـه است که در خواست
دست فرامـوشـی سـپـرد کـه رونـد  نباید این مهم را نیز به

دادهـای  های صحنه سیاسی کشور و مـجـمـوِع رخ تحول
های اقتصادی مبتنی بر  ها، ازجمله اجرای سیاست این ماه
جـهـانـی، بـر  پول و بـانـک المللی بین های صندوق نسخه

های عـیـنـی  شدت افزوده و زمینه نارضایتی زحمتکشان به
ها فـراهـم آورده اسـت.  معینی را برای بروز این نارضایتی
فقـیـه،  گیری رژیم والیت دولت روحانی، در چارچوب سمت

در بودجٔه سال کنونی، که در بطن آن اجـرای آزادسـازِی 
ریزی شده است، برای افـزایـش واقـعـی  اقتصادی برنامه

یادواره صدمین سالگرد 

زایش رفیق  محمود 

 آذین) اعتمادزاده (به
 ١۵تا  ٩در صفحات  
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 ادامه محصول نهايي تفاهم نامه  ...

 برخالف روایـت وزارت خـارجـه  روحانی در سخنرانی
ً
ای تلویزیونی، کامال

هـا یـکـجـا لـغـو  "تـحـریـمای مدعی شـد:  آمریکا، در مورد تفاهم هسته
برانگیز اینکه، از دو روز پیش از پایان مـذاکـرات لـوزان،  توجه   گردند." می

 مـخـالـف  تیم دیپلماسی رژیم والیی با اعالم جزئیاِت توافق
ً
نـامـه شـدیـدا

کـه  درحـالـی -بودند، و در مقابل، خواهان اعالم متـِن کـلـی آن بـودنـد
ورزیـدنـد.  نـامـه اصـرار مـی نمایندگان دولت اوباما بر اعالم جزئیاِت توافق

آمیز از  ماه، طی پیامی طعنه فروردین ١۴محمد جواد ظریف، در روز جمعه  
طریق شبکٔه تویتر به انتشار "فاکت شیت"(برگٔه اطـالعـات)  در سـایـت 
وزارت خارجه آمریکا اعتراض کرد، و در برنامٔه تلـویـزیـونـی "نـگـاه یـک"، 
مدعی شد که اتحادیٔه اروپا در مورد بیان خالِف بیانیٔه لوزان به وزیر خارجـه 

 هیـچ
ً
 اعتراض کرده است. البته فعال

ً
گـونـه سـنـدی دال بـر  آمریکا رسما

شده از  اعتراض اتحادیه اروپا به آمریکا مشاهده نشده است. سندهای ارائه
بـنـدِی تـولـیـد  یی فنی در مـورد زمـان غیراز بیان نکته جانب فرانسه نیز به

، درمجموع بـا سـنـد IR4, IR2برداری از سانترفیوژ های  اورانیوم و بهره
وزارت خارجه آمریکا همخوانی دارد، و دولت آمریکا نیز همچنان بر مواضع 

اش در روز پنجشنبه گذشته،  خود ایستاده است. باراک اوباما، در سخنرانی
طوِرمشخص اعالم داشـت کـه،  نتیجٔه مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و به

انـد و  ای مـوردبـحـث بـوده های مربوط به برنامه هسـتـه فقط رفع تحریم
های مرتبط با برنامه موشکی ایران، حمایت از تروریسم، و [نـقـِض] تحریم
مانند. نکته مهم دیگر در سخنرانی اوباما، اشـاره بـه  بشر پابرجا می حقوق

ای رژیم ایران بیش از هر کشور دیگری مـورد  های هسته این بود که برنامه
ای مـوردبـررسـی  صورت مرحله ها به های وسیع خواهد بود و تحریم بازرسی

 قرار خواهند گرفت.
متحده و نـیـز سـخـنـان اوبـامـا  شده از جانب ایاالت از سندهای ارائه 

مشخص است که اهرم فشار آمریکا همچنان در کار اسـت، امـا بـرنـامـه 
هـا مـیـلـیـارد  که هزینه گزاف ده -فقیه ای ماجراجویانه رژیم والیت هسته

 با ایسِت فعـالـیـت مـواجـه  -دالری را بر کشور ما تحمیل کرده است
ً
عمال

آمـیـز از انـرژی  شده است. حزب توده ایران، همواره حق استفـاده صـلـح
ای را یکی از حقوق بنیادی کشورمان دانسته و همیشه از آن دفـاع  هسته

ای در بیش از یک دهه گذشته بـه  کرده است. ما معتقدیم که پروژه هسته
های خارجی مخـرب رژیـم والیـی  اهرمی خطرناک برای پیشُبرِد سیاست

توان تا حدی با این قسمت از سخنان باراک  عمل کرده است. بنابراین، می
، موافق بـود تر خواهد" "اگر تفاهم اجرا شود، جهان امنگوید:  اوباما که می

و آن را تحولی مهم ارزیابی کرد که رژیمی دیکتاتـوری در خـاورمـیـانـه از 
ای محروم شده است، و درنتیجـه،  امکان دستیابی به برنامٔه نظامی هسته

ای ایران تخفیـف  احتمال جنگ و درگیری نظامی در رابطه با مسئلٔه هسته
های امپریالیستی آمریکا و مـتـحـدان  یافته است، اما در مقابل، با سیاست

توان موافق بود و باور داشـت کـه  وجه نمی هیچ آن در منطقه خاورمیانه به
موازات گستـرش تـعـامـل و  تر خواهد کرد. از حاال به بعد، به منطقه را امن

وجـود  فقیه در چارچوب به های پنهانی میان آمریکا و رژیم والیت بستان بده
 امـنـیـت  آوردِن توازن قوا به

ً
منظوِر تضمین هژمونی جهانی آمریکا، عمـال

رو خواهد بود. حزب ما این مـوضـوع را در  افروزی روبه منطقه با خطر آتش
شـواهـد نشـان صورت بیان کـرده اسـت: " های گذشته خود بدین تحلیل
هـای  دهند که سیاست آمریکا در منطقه بر اساس استفـاده از تـنـش می

ها، و ترکیبی از تقابل و تعامل با این یا آن نیـرو  موجود میان نیروها و دولت
برای مدیریت توازن نیرو در سطح کالن، در حال تـغـیـیـر اسـت، و ایـن 

شود. آمریکا با دخالـت مسـتـقـیـم و  سیاست حّتی شامل اسرائیل نیز می
قدرت اصلی منطقـه  ۵های بیرونی و تحوالت داخلِی  غیرمستقیم در کنش

هـای  تواند ناکارایی و پیـامـد (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر، و پاکستان) می
های نظامی تهاجمی وسیع آن را در خاورمیانه جبران کنـد و  منفی حرکت

در راسـتـای اسـتـراتـژی  -از افغانستان تا شاخ آفریقا -تحوالت منطقه را
 ١۵، ٩۴۶نـامـٔه مـردم، شـمـارٔه (”   کالن جهانی خود هماهنـگ کـنـد"

 ).١٣٩٣ماه  اردیبهشت
ویـژه دربـارٔه  ها را، بـه تواند واقعیت فقیه نمی روشن است که رژیم والیت 

بندی برای راسـتـی  ها" و وابستگِی آن با جدول زمان "تعلیِق مشروِط تحریم
ای، در بـرابـر  آزمایی تعهداتش در مورد مـحـدود کـردِن پـروژه هسـتـه
فقـیـه، در پشـت  افکارعمومی مردم ایران اعتراف کند. تیم دیپلماسی ولی

 به این تعهـدات 
ً
پرده، باهدِف "تداوِم نظام"، در برابر قدرِت آمریکا و متحدانش دقیقا

تواند برمال کند. دروغ  ویرانگر و ضدملی از موضع ضعف تن داده است، و آن را نمی
وجه پدیده نویـی نـیـسـت، و  هیچ کاری در برابر مردم  در کشور ما به گفتن و پنهان

 به دغدغٔه دولت روحانی در ارائٔه تصویری برخالف واقعیت
ً
دلیل اعتـراض  ها را صرفا

ای  نامه هستـه مانند حسین شریعتمداری نسبت به توافق "دلواپسان" پر سروصدایی 
هـای  پـذیـرِش خـواسـت توان دانست. حقیقت این اسـت کـه، تصـمـیـم بـه نمی

های کالن رژیم گرفته  گیری متحده و متحدان آن در باالترین سطح تصمیم ایاالت
 ١۴شده است. برای مثال، بنا به گفتٔه امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه تـهـران (

رهبری در مـورد نـرمـش  کنندگان طبق فرموده مقام معظم مذاکره " ماه):  فروردین
هـای قـدرت، پشـتـیـبـان  ای و سـران جـنـاح علی خامنه قهرمانانه عمل کردند."

اند و خواهند بود، زیرا بقاِی  های محرمانه با آمریکا بوده ای و جلسه مذاکرات هسته
دانند که باید با آمریکا به  تر اینکه، آنان می "نظام" به این فرایند بستگی دارد، و مهم

کنند که این تعامل از موضع ضعف است، بـنـابـرایـن،  تعامل برسند، و نیز درک می
 -شده از سوی آمریکا و متحدانش ناگزیرند. باند "دلواپسان" پذیرِش شرایط دیکته به

و مـخـلـصـان   شـدگـان در والیـت که در تحلیل نهایی هـمـان دارودسـتـه ذوب
اللـه  توانند باشند. سخنان آیت های آینده نمی کنندٔه تحول اند، عامل تعیین ای خامنه

مـاه) مـؤیـد ایـن  فـروردیـن ١۴شاه (عضو مجلس خبرگان) در نماز جمعه سمنان (
تحلیلگران باید مـنـتـظـر  ای است... و  رهبری محور مذاکرات هستهواقعیت است: "

له بمانند و زودتر از ایشان وارد تحلیل موضوع و روند مذاکرات نشـونـد. ...    دیدگاه معظم 
زایـی  خدعه گری با برپا کردِن گردوغبار و توهم  الخطاب است."   سخنان رهبری فصل 
هـای قـدرت، یـکـی از  هدِف پیشبرِد منافـع مشـتـرک جـنـاح در افکارعمومی به

فقـیـه اسـت. کـمـا  های قدرت در رژیم والیت های ویژٔه "رهبری" و جناح تخصص
اینکه ظهور پدیدٔه دولت اعتدال برآمده از همین "وحدِت" عمل و تخصص ویژٔه این 

 گرفته پیراموِن "رهبری" است. های شکل جناح
های بعـد از مـذاکـرات  گویی ما معتقدیم در میان این گردوغبارپراکنی و تناقض

شـده از  کنندٔه مهم را با مراجعه به مدارک ارائـه داده توان دو عامل تعیین لوزان می
جانب وزارت خارجه آمریکا مشاهده کرد و دید چرا و چگونه در روز روشن بـه مـردم 

بـاره و غـیـرمشـروِط  تنها از لغِو یک شود. نخست اینکه، نه کشور ما دروغ گفته می
طورمشخص تـنـهـا حـرِف  ها سخنی در میان نیست و نخواهد بود، بلکه به تحریم

کـه بـه بـرنـامـه   هـا  هم فقط آن دسته از تحریـم ها، آن ای تحریم تخفیف مرحله
مدت کـه قـرار اسـت در  یی طوالنی شوند، و در خالل برنامه ای مربوط می هسته
) امضاء شود، گنجانده خواهد شد. دوم اینـکـه، ١٣٩۴تیرماه  ٩نامه نهایی (تا  توافق

سـال  ١۵مدت  یی طوالنی به مدارک وزارت خارجه آمریکا بر راستی آزمایی در دوره
هـای  که در مدارک وزارت خارجه رژیم و در سخنان مـقـام کند، درصورتی تأکید می

شود. روشـن  یی نمی گونه اشاره ها هیچ دولت ایران به جدول زمانِی برداشتن تحریم
سـادگـی از  زودی و بـه هـا را بـه است که دولت اوباما اهرم بسیار مؤثـر تـحـریـم

های تعاملش با جمهوری اسالمی حذف نخواهد کرد. دولت اوباما از موضـع  معادله
نامٔه"  یی که باید "فتح نامه قدرت و در مقام برنده قطعی این مذاکرات، جزئیاِت توافق

هـای  لوزان نامیدش را بالفاصله منتشر کرده است تا از این طریق بتواند به جریـان
گرا در آمریکا نشان دهد که درمجموع منافع امپریالیستی آمریـکـا را در  هار راست

 منطقه خاورمیانه پیش برده است.
حزب توده ایران، در کنار مردم و دیگر نیروهای مترقی کشـورمـان، از کـاهـِش 

گران دربارٔه  کند، اما براین نظریم که برخی تحلیل  المللی استقبال می های بین تنش
ُبعدی مـدنـظـر قـرار  صورت تک کنند و آن را به محصول مذاکرات لوزان مبالغه می

کـه حسـن  -ای دهند. واقعیت این است که در پشت پردٔه دوِد مذاکرات هسته می
بـرد"  -روحانی اصرار دارد آن را "بازی بـرد
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اند و خواهند آمد، چون دیکتاتوری حاکم توانستـه اسـت در مـقـابـل  آمده
تضمیِن "تداوِم نظام" و حرکت در راستای  طرح "خاورمیانه جدید" با دولـت 

 آمریکا به تعامل برسد. 
زمانی طوالنی ادامه خواهند یافت و هم شدیدترین و   ها مدت هم تحریم

ای کشورمان تحمیل شده است و  ترین نوع نظارت بر صنعت هسته عمیق
ای  طوربسـیـار مـؤثـر و هـوشـمـنـدانـه خواهد شد. آمریکا و متحدانش به

فـقـیـه،  اند با بهره گیری موثر از اهرم تحریم ها بر ضد رژیم والیـت توانسته
زمـانـی طـوالنـی بـه  دخالت در امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را مدت

 ای ایران" گره بزنند. موضوع جلوگیری از "خطر هسته
چنین شیوه عریان پایـمـال شـدن حـق  توجه برانگیز اینکه، در برابر این

اش  حاکمیت ملی کشـورمـان و ایـنـکـه بـاراک اوبـامـا در سـخـنـرانـی
حـال  کند و درعیـن ها تأکید می بارٔه تحریم طورمشخص بر لغو نشدن یک به

کند، در  های دخالت جویانه آمریکا نیز اشاره می به مشروط بودِن لغِو تحریم
 ١۴جمهور، در نـمـاز جـمـعـه  مقابل، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس

شود کـه دولـت والیـی  دروغ مدعی می ماه تهران، در روز روشن به فروردین
"دیگر کسی با زبان تحریم بـا مـلـت ایـران حق ملت را حفظ کرده است: 

 از   چنین دروغ این گوید." سخن نمی
ً
گفتنی از جانب دولت روحانی مسلـمـا

ای و حسـن روحـانـی اسـت کـه  سر استیصال و حفظ آبروی علی خامنه
شرِط مـذاکـرات اعـالم  ها را پیش برداشتِن غیرمشروِط کل سامانه تحریم

 دارند.  کردند و حاال باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه می
گران پرسروصدای هوادار "کاروان اعتدال"، کـه بـرای نـمـونـه،  تحلیل

توان در رأس آنان به صادق زیباکالم اشاره کرد، نیز شب پنجشنبـه در  می
"با مسـرت گوید:  ای" می بوک با اغراق محض در مورد "تفاهم هسته فیس

جا به  ولی در همان گویم" ای را به مردم ایران تبریک می بسیار توافق هسته
اما باکمال تأسف مردمی که برای یـک بـازی  ... گوید:" تازد و می مردم می
کنند، برای این پیـروزی و مـوفـقـیـت هـیـچ  گونه شادمانی می فوتبال آن

 به واکنشی نشان ندادند. این بی
ً
گاهـی از  تفاوتی یقینا واسطه همان عدم آ

زیـبـاکـالم طـبـق روال  باشد." ای برای کشور می های هسته ابعاد هزینه
دهد و مسـائـل پـیـچـیـده  معمول دست کشورهای غربی را پاک نشان می

 نقش آمریکا را به بین
ً
هـای  صورتی سطحی بـه عـامـل المللی و مخصوصا

آمـیـز ایـن مـذاکـرات  روند مـوفـقـیـت گوید: " دهد و می ذهنی ارتباط می
ستیزانه رایج در ایران  حال بسیاری از باورهای آمریکاستیزانه و غرب درعین

گرِی  ما معتقدیم بین خدعه هایی فراوانی مواجه خواهد ساخت." را با پرسش
زایی از جانب هواداران "کاروان  دستگاه تبلیغاتی رژیم والیی و این نوع توهم

سـی  بـی وسیله بـی ها که در داخل و خارج کشور به مانند زیباکالم اعتدال" 
چنان تفاوتی نیست. اگـر اولـی  شوند آن فارسی و صدای آمریکا ترویج می

نفـع  کند و مدعی است که جمهوری اسالمی به ای را تطهیر می علی خامنه
کند، دومی مـنـکـر وجـود عـمـلـکـرد ویـرانـگـرانـه   مصالح ملی عمل می

هـای دخـالـت  امپریالیسم و نقش بسیار مخرب آمریکا در تحمیل تحـریـم
هـا  پاشند و هر دوی آن چشم مردم می ها خاک به جویانه است. هر دوِی آن

واسطه دادوستدهای پشـت پـرده بـیـن  مسیر خطرناکی را که کشور ما به
 کنند.  آمریکا و رژیم والیی در آن قرار گرفته است را الپوشانی می

همراه دیگر نیروهای مترقی ملی و دموکرات، نگـران  حزب توده ایران، به
یافته، با  طوِر سازمان هایی که به های کلیدی آینده کشور است، تحول تحول

هـای مـحـوری مـطـرح در مـذاکـرات  داشتن مردم از بـحـث بیرون نگه
ای، و سرکوب نیروهای مردمی افشاگـر سـیـاسـت بـنـدوبسـت بـا  هسته

امپریالیسم، در چارچوب مذاکرات پشت پرده و داد و ستاد بین سران رژیـم 
شوند. حزب ما تمام توان خود را  والیی و آمریکا و متحدان آن مهندسی می

کار گرفته است، زیرا مـا مـعـتـقـدیـم  های پشت پرده به در افشاِی واقعیت
فـقـیـه تـعـیـیـن  که سیاست کشور ما در چارچوب حکومت والیـت مادامی

ملی به روابـط پـایـدار و احـتـرام  توان با حفظ حق حاکمیت شود، نمی می
متقابل بین ایران و دیگر کشورها دسـت یـافـت. رژیـم والیـی بـرخـالف 

 میهـن مـا را بـه شعارهای پرطمطراق و ضد استکباری
ً
لـحـاظ  اش، عمال
هـای  نـفـوذ در تـحـول اقتصادی زیر سلطٔه آمریکا قرار داده است. اعمـال

اش را  سیاسی کشورمان از سوی  آمریکا، روندی بوده است که تبلور کنونی
 وضوح مشاهده کرد. توان به در محصول برآمده از مذاکرات لوزان می

 

 ادامه محصول نهايي تفاهم نامه  ...

هـا  ای که کمر اقتصاد کشور را خرد کرد، و زندگی را بر میـلـیـون مخرِب اقتصادی
ناپذیری سخت کرده است، هیچ چیز دیـگـری نـبـوده اسـت.  تحمل طورِ  ایرانی به

اکنون حتی این نگرانی جدی هم وجود دارد که حِق طبـیـعـِی کشـور مـا بـرای 
ای و ادامٔه کار تحقیقاتی و علمی ایران در ایـن  آمیز از انرژی هسته ورِی صلح بهره

 .مـتـحـده آمـریـکـا نـیـازمـنـد بـاشـد تـأیـیـِد ایـاالت  پـس بـه عرصه نیز ازایـن
جمهور برگماردٔه  نژاد، رئیس  که از سوی احمدی“  ها استقبال از تحریم” از سیاسِت 

نرمـِش ” فقیه و مزدوری همچون علی الریجانی تبلیغ و اجرا شدند تا سیاسِت  ولی
بـار رژیـم و  ها، یادآوِر سیاسِت فاجـعـه بار این سیاست ، و شکسِت ذلت“ قهرمانانه

سوز ایران و عراق به مدت هشت سال و سـپـس  سراِن آن در ادامٔه جنگ خانمان
 .اســت  ١٣۶٨زهـِر صـلــح از سـوی خـمــیـنــی در مـردادمـاه  نـوشـیــدِن جــام

و روی کـار  ١٣٨۴اند که در پی برگمارِی انتخاباتی سال  مردم ما فراموش نکرده
، بعد از دو سـال تـعـلـیـِق ١٣٨۴ماه  دی ٢٠نژاد، در  آوردن دولت محمود احمدی

پلمپ تأسیسات مجتمع تحقیقـات   سازِی اورانیوم [از سوی ایران]، داوطلبانٔه غنی
ای شکسته شد، و  المللی انرژی هسته ای نطنز با حضور بازرسان آژانس بین هسته

بار دیگر از سر گرفته  “ اصل تحقیق و توسعه” بر اساس  “ سازِی آزمایشگاهی غنی” 
پذیرد و بـه زمـان  شد. از همان زمان اعالم شد که ایران بحث تعلیق را دیگر نمی

فـقـیـه  دستوِر ولـی گردد. یعنی درپیش گرفتِن سیاستی که، به پیش از تعلیق بازمی
ملی، و محـمـود  عالی امنیت رژیم و کارگزارِی علی الریجانی، در مقام دبیر شورای

فقیه، به مـرحـلـه اجـرا درآمـد و  جمهور برگماردٔه ولی نژاد، در مقام رییس احمدی
ای بـه  هسـتـه الـمـلـلـی بـیـن ای ایـران از آژانـس سرانجام به ارجاِع پروندٔه هسته

امـنـیـِت  گـانـٔه شـورای های سه ملل و صادر شدِن قطعنامه امنیِت سازمان شورای
و شـمـارٔه  ١٣٨۵مصوِب نهم مردادماه   ١۶٩۶های: شمارٔه  ملل (قطعنامه سازمان
مـاه  مصوِب چـهـارم فـروردیـن  ١٧۴٧ و شمارٔه  ١٣٨۵ماه  مصوِب دوم دی ١٧٣٧ 
جـانـبـٔه  های مخرب و هـمـه ساِز تحریم بر ضد ایران منجر گردید و زمینه)  ١٣٨۶

 .اقتصادی و مالـی کشـورهـای امـپـریـالـیـسـتـی بـر ضـد کشـور مـا گـردیـد
هـا  های رژیم، آن حزب تودٔه ایران، از همان آغاز درپیش گرفته شدِن این سیاست

هایی نابخردانه، مخرب، و ضِد منافع ملی ارزیابی کرد، و در هـیـاهـوی  را سیاست
هـای  رژیم و هواداراِن آن، عـواقـب چـنـیـن سـیـاسـت ”ضدآمریکایِی “تبلیغات 

بار دانست. بر ایـن اسـاس،  ای را برای مردم و استقالل کشور فاجعه ماجراجویانه
هـای  ها از طریق مذاکره و تـخـفـیـف تـنـش حزب ما همواره موافِق حِل اختالف

خطرناک در منطقه خاورمیانه بوده است. جای شگفتی نـیـسـت کـه نـیـروهـای 
طلبی مانند رژیم نتانیاهو در اسرائیل و رژیم سرسپردٔه عربستان سعودی در  جنگ

ازجمله شماری از  -طلب در صفوف رژیم ایران منطقه و همچنین نیروهای جنگ
رهبران سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی همچون شریعتمداری، سردبیر کیهـان

شان را با هرگونه مـذاکـره و  هایی هماهنگ و همسان، مخالفت گیری با موضع -
 .اند توافقی اعالم کرده

حزب ما، ضمن استقبال از اتخاذ رویکرد مذاکره جدی، پیـگـیـر و شـفـاف بـه 
عنوان تنها راه حل اختالف های موجود در رابطه با مسائل هسته ای و تـحـقـِق 

جانبه که منافع ملی کشورمان را تأمین کند، معتقد است که رژیـم و  توافقی همه
هـای  گویی دربارٔه جزییاِت تـوافـق جای مانورهای تبلیغاتی و دروغ دولت روحانی به

گرفته را منتشـر کـنـنـد.  گرفته، باید با شفافیت همٔه جزییاِت توافِق صورت صورت
اینکه میان بیانیٔه انتشاریافته از سوی وزارت امورخارجٔه آمریکا و بیانیٔه انتشاریافته 

 نمـی از سوی دولت ایران تفاوت
ً
تـوانـد بـیـانـگـِر  هایی چشمگیر وجود دارند، قطعا

 های جدی طوالنی و پایدار باشد.  توافق
حزب ما معتقد است که، همچـنـان کـه مـبـارزٔه هـمـه نـیـروهـای مـتـرقـی 

های مخرب و ماجراجویانه رژیم، در عرصٔه داخلی و جهانی، سـرانـجـام  باسیاست
نشینی وادار کرد، با ادامـه دادن بـه ایـن  فقیه و دولت برگماردٔه او را به عقب ولی

مبارزه و فشارها، باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای گوناگون بتواند همچـنـان 
های مخرب و ماجراجویانٔه یک دهٔه گذشته ادامه دهد و امکـاِن رشـد  به سیاست

 .رو کند آوری کشور با مخاطره روبه آمیز اقتصادی و فن صلح
حـال، دفـاِع  حزب تودٔه ایران، خواهان صلح و رفِع تشنج در منطقه، و درعـیـن

مـان در  اصولی از استقالل، حق حاکمیِت ملی، و حقوِق طبیعِی مـردم مـیـهـن
 .شان است تعییِن سرنوشت

 
 کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩۴ماه  فروردین ١۵
 

 ادامه بيانيه حزب توده ايران ...



 970شمارة 

 انرژی و نیز آب و گاز، تأمین کند.
اجـرا  هـا در حـالـی بـه این سیاسـت

شوند که با حذف بسیاری از  گذاشته می
های گمرکی، شرایط برای واردات  تعرفه
تر از پیش شده و منابع بانکی نـیـز  آسان

درخدمت این واردات است. خبـرگـزاری 
، در گـزارشـی، از ٩٣اسفندماه  ۴ایرنا، 

قول یک کارشناس، نوشته بـود: "دالر 
ترین قیمت را نسـبـت بـه سـایـر  ارزان

درصـد  ٨٠کاالها در کشور مـا دارد... 
هـای ارزی ایـران بـرای ورود  هزیـنـه

کاالهای مصرفی است... دولـت ایـران 
های صـنـدوق  همواره گوش به توصیه

المللی پول داده است. نتایـج تـمـام  بین
های یادشده بیکـاری، فـقـر و  سیاست

تبعیض اجتماعی اسـت". اجـرای فـاز 
ازپیش بـه  ها بیش سوم هدفمندی یارانه

شکاف طبقاتی و رشد فقر، در سـراسـر 
 کشور منجر خواهد شد!

 
 فقیه در حِل معضِل ریزگردها ناتوانِی رژیم والیت

آیـد. در  شمار مـی ترین مسائل جامعه به معضِل ریزگردها در سال نو خورشیدی نیز از مهم
های جدی و بااهمیت کشور بدل شـده  های اخیر پدیده ریزگردها به یکی از معضل طول ماه

درپی، بخشی از فضای میهن ما را درنـوردیـده و کـار و  است. ریزگردها و گردوغبارهای پی
اند. پدیده ریـزگـردهـا بـا گسـتـرش  استان مختل کرده ٧ها تن را در بیش از  زندگی میلیون

شده و بر سرتاسِر فضـای   غربی خارج ای از محدودٔه یک یا دو استان جنوب و جنوب شتابنده
 هایی از منطقه مرکزی کشور پراکنده شده است. غربی، غرب، و بخش های جنوب منطقه

داری  هـای دامـنـه درخصوص این معضل و چگونگِی مقابله با آن، پیش از سال نو، بحث
یک جنبه بنیادی و دقـیـق  های دولتی راهکارهایی ارائه کردند که هیچ درگرفت و برخی اداره

زیست و ساکـنـان  آمیز مدافعان محیط ها واکنِش اعتراض یی طرح علمی نداشت و حتی پاره
هایی که در معرض ریزگردها بودند را موجب گردید. اکنون با فرارسیدن بهار، دولت و  استان
کنند که بار دیگر موضوع ریزگردها حداقل  فقیه کوشش می های مسئول رژیم والیت دستگاه

دست فراموشی سپرده شود. عملکرد سـازمـان حـفـاظـت  طوِرموقت به مدت و به برای کوتاه
زیست و سخنان اخیر معاون وزیر کشور درخصوص ماجرای گردوغبار و چـگـونـگـِی  محیط

 ویژه فصل تابستان، مؤید این واقعیت است. های آینده، به مقابله با آن در ماه
های گسترش پدیدٔه ریزگردها، که اکنون به مشکـلـی  به اعتقاد کارشناسان، یکی از عامل

های مختلف جمهوری اسـالمـی درزمـیـنـٔه  اساسی تبدیل شده است، سیاست رژیم و دولت
 زدایی در کشور است. بیابان -حفاظت از زیست محیط کشور و اجرای برنامٔه بسیار حیاتی

زیست شهرداری تهران، اعترافات جالبی دارد. او در  در این خصوص، رییس ستاد محیط
هـایـی کـه بـرای  گفتگو با خبرگزاری مهر، با صراحت یادآوری کرد: "در حال حاضر برنـامـه

شود... ما دومین کشـور در آسـیـا  کندی اجرایی می شده، به بینی زدایی در کشور پیش بیابان
شـدت  زدایی بود. اما این اقـدامـات در دو دهـه اخـیـر بـه بودیم که صاحب فناوری بیابان

هـا  یافته و در حال حاضر مشکالتی مانند کمبود اعتبارات مانع ادامه ایـن فـعـالـیـت کاهش
 شود." می

های بایر، بحرانی برای  هزار هکتار زمین ۶او در بخش دیگری از این گفتگو، تأکید کرد: "
میلیون هکتار کانون بیابانی داریم... حرکت ریزگردها  ۶آینده کشور است... ما درحال حاضر 

بستگی به میزان شدِت باد و اندازه ریزگردها دارد... درحال حاضر میزان سرعـت وزش بـاد 
کـنـنـد. اگـر در  رسند، رسوب پیـدا مـی ای است که وقتی ریزگردها به خوزستان می گونه به

رسـنـد. اگـر  تابستان و بهار ریزگردها داشته باشیم تا تهران و حتی خراسان شمالی نیـز مـی
زدایی انجام نگیرد، در آینده زندگی و سـالمـت مـردم در  ها احیا نشده و برنامه بیابان بیابان

 گیرد." معرض تهدید قرار می
) اعتبارات تخصیص ٩۴باید یادآور شد که، در بودجه کل کشور برای امسال (بودجٔه سال 

ویژه مقابله با پدیدٔه ریزگردها، بسیار ناچیز اسـت. در مـقـابـل،  زیست، به شده به محیط داده
 اند. های مذهبی و بنیادهای انگلی میلیاردها تومان بودجه به چنگ آورده مؤسسه

غربی و کردسـتـان بـه  که مردم شهرهای مختلف استان آذربایجان چندی پیش، هنگامی
گسترش ریزگردها اعتراض کردند و خواستار حل این معضل شده بودند، یکی از کارشناسان 

زیست ضمن ابراز نگرانی از تشدید آلودگِی هوا در این مناطق، به خـبـرگـزاری ایسـنـا  محیط
ویژه کاهش سطـح آب سـد مـخـزنـی  به -ها گفته بود که، عدم رسیدگی به رودها و جنگل

غربی و کردسـتـان اسـت.  های گسترش ریزگردها در استان آذربایجان یکی از دلیل -مهاباد
وسـازهـای  دلیِل ساخـت در استان خوزستان به ”هورالعظیم“همچنین تاالب بسیار پراهمیت 

  1394فروردين ماه  17دوشنبه     4 

هدفمندی “ها، با اجراِی فاز سوم  افزایِش قیمت
 “ها یارانه

هـای دولـت  رغـم وعـده در آغاز سال نو خورشیدی، علی
ها، افزایِش نـرخ کـاالهـای  برای مهاِر گرانی و تثبیت قیمت

مصرفی و خدمات عمومی را شاهدیم. درواقع، سال نو بـرای 
های آن آغـاز شـد.  مردم میهن ما با عذاب گرانی و دشواری

های مطبوعات و  الی صفحه پیش از نوروز، خبرهایی در البه
هـا،  شـد کـه صـعـود قـیـمـت های همگانی درج می رسانه
داد.  خصوص قیمت اقالم ضروری زندگی، را نشـان مـی به

هـا، کـه در حـقـیـقـت در  اجراِی فاز سوم هدفمندی یارانه
آغاز شـده بـود، در سـال  ٩٣های زمستان  سکوت از میانه

دهد. ایـن اثـرهـا  ازپیش اثرهای خود را نشان می جدید بیش
 زندگی توده

ً
های محروم را هدف تخریب خـود قـرار  خصوصا

، رییس کـمـیـسـیـون ٩٣دهد. در اوایل اسفندماه  داده و می
اقتصادی مجلس، با اشاره به لزوم اصالحات ساختاری کـه 

المللی پـول و  های صندوق بین بی شک در تطابق با  نسخه
داشت: "در حـال بـررسـی  بانک جهانی خواهند بود، اعالم

در مجلس هستیم و در برخی موارد اصـالح  ٩۴بودجه سال 
ایم... عـالوه بـر ایـن  های انرژی را انجام داده قیمت حامل

اصالح قیمت نان و آرد نیز توسط مجلس در دسـتـور کـار 
ها آرد دوقیمتی منـجـر بـه بـروز  است. در بسیاری از استان

) افـزایـش ٩۴فساد شده است. قیمت نان سال آینده (سال 
 ].٩٣اسفندماه  ٣یابد" [خبرگزاری ایرنا،  می

همچنین خبـرگـزاری مـهـر، در گـزارشـی بـا عـنـوان: 
ماه گرانی نام گرفت"، ازجمله نوشت: "اجرای چراغ  "فروردین

ها در حالی کلـیـد خـورده  خاموش فاز سوم هدفمندی یارانه
توان  فرآورده نفتی، اکنون می ۵که... با افزایش قیمت آب و 

هـا  را ماه گرانی فاز دوم قانون هدفمندی یـارانـه ٩۴فروردین 
توسط دولت تدبیر و امید [دانست]. دور جدید افزایش چـراغ 

 های انرژی آغاز شده است." خاموش انواع حامل
در اسفندماه بود که با مصوبه نمایندگان مجلس و اصـرار 
دولت روحانی، قیمت پنج فرآورده اصلی نفت شامل بـنـزیـن 
معمولی و سوپر، گازوییل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کـوره، 

درصد افزایش یافت. هـمـچـنـیـن در  ۵در نخستین مرحله 
های پیشنهادی بودجـه، نـمـایـنـدگـان  جریان بررسی الیحه

مجلس با تأیید نظرات دولت، با افزایش عوارض حـاصـل از 
رب به مردم موافقت کردند، و بـه

ُ
تـرتـیـب،  ایـن فروش آب ش

] گران خـواهـد شـد. ٩۴طور "قانونی" آب در سال جاری [ به
برنامه دیگری را نیز دولت با همکاری کمیسیون اقـتـصـادی 
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دسـت تـهـیـه 
دارد که عالوه بر افزایش قیمت برق بر اساس بودجـه سـال 

، قیمت برق با افزایش چنددرصـدی در سـال کـنـونـی ٩۴
مواجه خواهد شد که بر اساس آن بخشی از کسری بـودجـه 

 گردد. دولت تأمین و ترمیم می
درواقع سال کنونی با اجرای فاز سوم آزادسازی اقتصـادی 

کوشد در چارچوب راهـبـرد رژیـم،  آغاز شده است. دولت می
بخشی از کسرِی بودجه و کاهِش درآمدهای ارزی خود را از 

هـای  ویژه افزایش قـیـمـت حـامـل ها، به راه افزایِش قیمت

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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های دیگری نـظـیـر  االنبیاء و عامل های وابسته به قرارگاِه خاتم شرکت
سالی، در معرض نابودی کامل قرار گـرفـتـه اسـت. از تـاالب  خشک

هـای  عنوان سِد طبیعی در برابر ریزگـردهـا و تـوفـان به  ”هورالعظیم“
شود. احیا نکردِن این تاالب، معـضـل  گردوغبار با منشأ خارجی یاد می

فقـیـه،  ریزگردها را گسترش خواهد داد. آنچه روشن است، رژیم والیت
زیست و  اش، خود عامل اصلِی تخریب محیط مانده بنا به ماهیت واپس

های بیابانی در کشور و الجرم ناتوان در حـِل مـعـضـل  پیدایش کانون
 ریزگردهاست!

 
 نقِش بسیج، در تخریِب تولید و اقتصادملی

در گرماگرم تبلیغات حکومتی پیرامون لزوم قطِع وابستگی اقتـصـاد 
کشور به نفت، خبرهای متعددی درخصوص گسترش نـقـش بـرخـی 

اطالعاتی در حیات اقتصادی کشـور،  -نظامی نهادهای نظامی و شبه
های همگـانـی انـتـشـار  های عمرانِی کشور، در رسانه ویژه در طرح به

 یافت.
های رژیم  که با کاهش درآمدهای ارزی، دولت و دیگر ارگان درحالی

هـای  ها و مؤسسـه فقیه بحث مالیات و دریافِت مالیات از شرکت والیت
های مختلفی برای مبارزه بـا فـرار  اند و طرح گوناگون را پیش کشیده

داشـت  شود، رییس سازمان بسیج اعـالم مالیاتی "تدوین" و اعالم می
در چـارچـوب  -های اقتصادی که، این نیروی نظامی به عرصٔه فعالیت

 وارد شده است. -سیاست اقتصاِد مقاومتی
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با درج سخنان ریـیـس 
بسیج، این اقدام را حمایِت مؤثر از اقتصاِد مقاومتی نـامـیـد. پـاسـدار 

، ضـمـن دفـاع از ٩٣نقدی، رییس بسیج، در اوایل اسفندماه سـال 
بود: "بسیِج سازندگی بـه   ها، تاکید کرده اجرای برنامه هدفمندِی یارانه

انـدازی  سـال اخـیـر بـا راه ٢عرصه اقتصاِد مقاومتی ورود کرده و در 
واحدهای کوچک تولیدی صـدهـزار شـغـل ایـجـاد کـرده اسـت... 

هـایـی را آغـاز  ها... در قالب طرح همگام با کشاورزی حرکت بسیجی
ها را پـیـشـنـهـاد و  رهبری سیاست اند... از زمانی که مقام معظم کرده

 ابالغ کردند... بسیج سازندگی در این زمینه ورود کرده است."
های رییس سـازمـان  گیری ترین موضع ترین و اصلی اما یکی از مهم
سـازی و آزادسـازِی  جانبٔه او از برنامٔه خصـوصـی بسیج، حمایت همه

هـای ضـدمـردمـِی  اقتصادی است. او، مانند دیگر مدافعـان بـرنـامـه
وپاگیر، تـولـیـد را  کند: "مقررات دست اقتصادی، با صراحت اعالم می

گیر کرده است... رهبری معتقد است اگر مردم [بخوان: بـخـش  زمین
توانند مشکالت اقتصـاد را نـیـز حـل  خصوصی] به صحنه بیایند می

 کنند."
زمان با اعالم گسترش حضوِر مخرِب بسیج در اقـتـصـاد  درست هم

بـا  -در دو سال گذشته، در جریان "همایش ملی اقتصاِد مـقـاومـتـی"
االنبیاء در اجـرای  هایی چون بسیج و قرارگاه خاتم تأکید بر نقِش ارگان

های کالن صنایع نفت، گاز و پتـروشـیـمـی،  های عمرانی و پروژه طرح
محور و هسـتـٔه اصـلـی  -۴۴سازی، و اجرای ابالغیه اصل  خصوصی

اقتصاِد مقاومتی معرفی شدند. در ایـن زمـیـنـه، فـرهـاد رهـبـر، از 
وابستگاِن بیت رهبری، که اینک با حکم و تأیید وزیر اقـتـصـاد دولـت 
روحانی به عضویت شورای راهبردی تحول نظام بانکی برگمارده شـده 
است، طی سخنانی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اعالم کرد: "بر 

های دولت را کاهش دهیم و کـاهـش  اساس اقتصاد مقاومتی هزینه
های دولت و ارزان کردن اداره دولت [بخوان: واگذارِی بسیاری  هزینه

وکار بهـبـود  های دولت به بخش خصوصی] فضای کسب از مسئولیت
یابد. در این اقتصاد باید یک تعامـل بـا دنـیـا داشـتـه بـاشـیـم...  می

ترین مشکِل بخش خصوصی کشور تغییر قوانین حوزه اقتصادی  بزرگ
ریزی برای آینـدٔه خـود  گیری و برنامه است که این بخش را در تصمیم

 عاجز کرده است."
بنا بر قاعده و بر اساس چنین درک و دیدگاهی است که بسیج نـیـز 

ـم خصـوصـی وارد معرکه شده است و ضمن سینه
َ
سـازی و  زنی زیر َعل

فـقـیـه را  ها، سهمی از اجرای اقتصاد مقاومتـی ولـی هدفمندِی یارانه
 خواستار است.

االنبیاِء سپاه پاسداران، در چند سال اخیر، در غـارت  بسیج، در کنار قرارگاه خاتم ادامه  رويدادهاي ايران ...
های کالن، نقشی جدی داشته اسـت. ایـنـک نـیـز  نام اجرای پروژه ثروت ملی و به

میلیاردها تومان از بودجه کشور در چنگ این نهاد سرکوبگر قرار گرفته اسـت و بـه 
 شود! جیب سران و فرماندهان بسیج سرازیر می
ای مانند بسیج در حـیـات اقـتـصـادی،  حضور و نقِش نهادهای امنیتی و نظامی

صنـعـتـی کشـور اسـت. مشـخـصـٔه  زیاِن اقتصاد ملی و نیز تضعیِف بنیٔه تولیدی به
 هاست! عملکرِد اقتصادی این نهادها، فساِد مالی ژرف در تمامی زمینه

 
 منابِع بانکی درخدمِت چه کسانی است؟

میلیاردها تومان تسهیالت و اعتبارات بانکی سالیانه دراخـتـیـار تـجـار عـمـده، 
های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی برای واردات قـرار  های بزرگ و شرکت دالل
 گیرد! می

داری پیرامون ضرورِت اصالح نظام بانکی سو، بحث دامنه از چند ماه پیش به این
پولی کشور جریان دارد. دولت در چـارچـوب بـرنـامـه آزادسـازِی اقـتـصـادی و  -

سازِی بانـک  ها و سرعت بخشیدن به خصوصی سازی، برنامه تقویت بانک خصوصی
طور مثال، در  مورد اجرا گذاشته است. به مرحله به به و صنعت بیمه را تدوین و مرحله

دیگر تسهیالت مالی، تـکـلـیـفـی  عبارت ، تکالیف بانکی، یا به٩۴الیحه بودجه سال 
های معین با تغیـیـرهـایـی جـزیـی  ها و حوزه باهدف تخصیِص منابع مالی به بخش

رو است، و مطابق آن، قسمت مهمی از تسهیالت تکلیفِی بانـکـی بـه بـخـش  روبه
ویژه واردکنندگان کاال (بخش بازرگانی)، اختصاص داده شـده اسـت.  خصوصی، به

های پرشمار الیحٔه بودجه، قرار شده است مبالغی از سـوی  همچنین بر پایه تبصره
صـورت  ای مانند بنیاد مستضعفان و آسـتـان قـدس رضـوی، بـه بنیادهای انگلی

الحسنه" به شبکٔه بانکی تزریق شود، و در مقابل، نظام بانکی نیز در پرداخـِت  "قرض
بهره یا حتی بدون بهره) به این بـنـیـادهـا اقـدام کـنـد.  تسهیالت مالی کالن (کم

های دولت و اقتصاد مـقـاومـتـِی  فقیه، سیاست درواقع، بر اساس راهبرد رژیم والیت
 درخدمت بنیادها و دالل ولی

ً
هـا قـرار  ها و واسطـه فقیه، سیستم بانکی کشور کامال

، در گزارشی نوشته بود: "در رونـد اعـطـای ٩٣ماه  بهمن ١۵دارد. خبرگزاری ایسنا، 
های گذشته هدایت بخش اعظمی  تسهیالت بانکی دچار مشکل هستیم. طی سال

 از کارهای داللی و واسـطـه
ً
گـری  از منابع بانکی به سمت کارهای مولد نبوده و غالبا

 سر درآورده است."
وکار"،  در چنین اوضاعی، دولت "تدبیر و امید" در قالب قانوِن "بهبود فضای کسب

 صنایع خودروسازی، پتروشیمی، صنایع شیمیـایـی 
ً
بسیاری از تولیدکنندگان خصوصا

های خارجی (آمریکایی، اروپایی، ژاپنی  ها را به مشارکت با شرکت و داروسازی و بیمه
هـا را بـه  های بانکی به ایـن رشـتـه جنوبی) دعوت کرده است، و اعطای وام و کره

وابسته کـرده اسـت. بـرای  -زیِر پوشش "بهبوِد کیفیت تولیدی" -شرکِت خارجیان
، در گزارشی خاطرنشان ساخت: "در سنـد اهـداف و ٩٣ماه  بهمن ٢٠مثال، ایسنا،  

، موضوع توسعه و ارتقای صنـعـت ١۴٠۴های توسعه صنعت خودرو در افق  سیاست
بـیـنـی شـده اسـت.  سازی... و صنایع جانبی متناسب با ارزش افزوده پـیـش قطعه

سـازان داخـلـی بـا  گذارِی مستقیم یا مشترک قطعه همچنین در این سند بر سرمایه
ها مـعـتـبـر  ها و اروپایی سازان معتبر خارجی [فقط آمریکایی سازان و مجموعه قطعه

 شوند] تأکید شده است." قلمداد می
فقیه و اجراِی ابالغیٔه اصـل  از سوی دیگر، دولت در راستای اقتصاد مقاومتی ولی

، ٩٣مـاه  ، مشوِق واردات خودرو و قطعات به کشور است. ایلنا، در اوایل بـهـمـن۴۴
گزارش داد: "مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی دربارٔه عـلـت 

گویم که رقابـت  افزایش واردات خودروهای خارجی اعالم کرد: در این زمینه من می
 کند." چیز خوبی است. واردات خودرو خوب است، چون رقابت ایجاد می

 سیستم بانکی و وام
ً
های کالن نیز به همین واردکنندگان که از حمایت رژیم  اتفاقا

پولی جمـهـوری  -شود. نظام بانکی های مختلف آن برخوردارند، اعطا می و دستگاه
ها، و اقتصاِد انگلی و  ها، دالل اسالمی در طول تمام سه دهه اخیر درخدمت واسطه

 غیرمولد بوده است.
هـا  فقیه جدای از این واقعـیـت های دولت روحانی و اقتصاد مقاومتِی ولی سیاست
اکنون نیز نظام بانکی و اعتبارات مالی آن درخدمت بنیادهای انـگـلـی،  نیست. هم

 طورکلی، سرمایه بزرگ تجاری است! تجار عمده، و به
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های مختـلـف اعـتـبـارات  دستمزد کارگران، زحمتکشان، و کارمندان بخش
کـار در خصـوص دسـتـمـزد  عالی مالی درنظر نگرفته است. تصمیم شورای

امسال کارگران و میانگین "افزایش" حقوق کارمندان در سال جـاری، مـؤیـد 
هـا  این واقعیت است. اما از سوی دیگر با اجرای فاز سوم هدفمـنـدی یـارانـه

هـا،  ها افزایش یافته و خواهد یافت. این مسئلـه (آزادسازِی اقتصادی)، قیمت
در کناِر تأثیر اختناق و سرکوب بر زندگی و فعالیت کارگران و زحـمـتـکـشـان، 

های گوناگون دگـرگـون  شکل ها به ازپیش فضا را به سمت بروز اعتراض بیش
هـا در  های ناشی از رقابت جنـاح های صحنٔه سیاسی، شکاف کند. تحول  می

انـد  هـایـی طوِرمجموع، عامـل آستانٔه برگزارِی انتخابات مجلس و خبرگان، به 
که بستر و زمینٔه رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکـشـان را 

های معیِن مساعدی در دسـتـرس مـبـارزان راه  فراهم آورده است، و امکان
دهند. باید توجه داشت کـه، رژیـم نـیـز از  تأمین حقوق زحمتکشان قرار می

 بـه آن های جاری بی ها و تحول وانفعال فعل
ً
هـا  اطالع نیست، بلکه کـامـال

هـای  هایی نیز برای مقابله و مهار این حـرکـت واقف است و مجموعه سیاست
مورد اجرا گذاشته اسـت. بـرنـامـٔه چـنـدوجـهـِی رژیـم  اعتراضی تدوین و به

در قبال رشد جنبش اعتراضـی  -تبع آن دولت "تدبیر و امید" و به -فقیه والیت
طوِرعمده بر این پایه قرار دارد که از ژرفش و ارتـقـای سـطـح  زحمتکشان به

هـا بـه جـنـبـشـی  ها و فـرارویـی آن دهی و همبستگی این اعتراض سازمان
عمل آورد.  یافته، و تأثیرگذار بر صحنه سیاسی، جلوگیری به یکپارچه، سازمان

ها و نـهـادهـای  اجرا گذاشته شده است. ارگان های اخیر این برنامه به در ماه
 سیاستی را با دقت و استتار کامل در مرکزها، محـفـل ذی

ً
هـا،  ربِط رژیم اخیرا

پـیـش  های زحمتکشان فکری و یدی بـه های کارگری، و دیگر تشکل تشکل
هـا  برند که مضمون آن عبارت است از کنتـرل و مـهـاِر اعـتـراض برده و می

باهدف همسو و هماهنگ ساختن جنبش اعتراضی در چارچوب موردپذیـرش 
های اخیـر مشـاهـده  های دقیقی از این سیاست در اعتراض حکومت! نشانه

شود. رژیم، در کنار رودررویی سرکوبگرانٔه مستقیم، به مـهـار و کـنـتـرل  می
تر، سرکوب نرم نیز روی آورده است. این سیاست،  بیان دقیق ها، یا به اعتراض

گردد و  ریزی و اجرا می های موجود، طرح با توجه به مجموع مسائل و چالش
منطبق بر راهبرِد کلی رژیم در عرصٔه سیاست داخلی و خارجی اسـت. تـمـام 

های حکومتی، جلوگیری از ژرفش مبارزات اعتراضی، و نـیـز  تالش دستگاه
خارج نشدِن جنبش کارگری از حالت تدافعی، و ممانعت از حـرکـت آن بـه 

هـای جـنـبـش  های فراگیر و تهاجمی در پیوند با دیـگـر گـردان سمت اقدام
کار، و  عالی شورای اسالمی مردمی است. روشن است که  خانه کارگر،  کانون

های وابسته به حکومت و مرتبط با مسائل کارگـری،  ها و دستگاه تمامی ارگان
داشـتـن جـنـبـش  شان را برای نگه های یی دقیق، تمام نیرو و امکان با برنامه

اند. تحمیل سـطـح مـعـیـنـی از  کار گرفته کارگری در حالت تدافعی کنونی به
هـا،  اِی آن های اعتراضی و بازتاب دادِن گسترده رسـانـه ها به حرکت خواست

ازجمله شگردهایی است که از سوی خانه کارگر،خبرگزاری ایلنا، و چند سایت 
با دقت و پیگیری عمـلـی و  -پیدا و پنهان وابسته به حکومت -و رسانٔه دیگر

گردد. در چنین اوضاعی نباید دقت و هوشیاری را از دسـت داد یـا  اجرا می
های هدفمنِد حکومت نباید نسبت به  دلیل اقدام دچار یأس و ناامیدی شد و به

واقعیت جنبش اعتراضی موجود شک و تردید کرد. نارضایتی ژرِف کارگـران و 
هـایـی مسـلـم و  های اعتراضی، واقعیـت دنبال آن، حرکت  زحمتکشان، و به

همین علت، یعنی عینی بودِن جنبـش اعـتـراضـی و  انکارناپذیرند. درست به 
ها، رژیم برنامٔه مهار  های کارگر و زحمتکش از این اعتراض حمایت قاطع توده

فقیه، سکوِت گورسـتـانـی مـطـلـوب  را تهیه کرده است. برای رژیم والیت آن 
های دائـمـی در  توانست، مانند دهٔه خونین شصت و سرکوب است، و اگر می

طـورکـلـی  محیط کارگری، اجازه نفس کشیدن بـه فـعـاالن کـارگـری و بـه
 داد. زحمتکشان را نمی

ها، به استقبال و پشتیبـانـی از  بنابراین، باید فعاالنه و با تمام نیرو  و امکان
باید بـا  جنبش اعتراضی موجود کارگران و زحمتکشان فکری و یدی رفت. می

ها حمایت و از هربـاره  ناپذیر، از این اعتراض طور خستگی حفظ هوشیاری، به
هـا و ارتـقـاِی سـطـح  توان به ژرفش اعتـراض تقویت کرد. تنها از این راه می

دهی و همبستگِی جنبش اعتراضی کارگران یـاری مـؤثـر رسـانـیـد.  سازمان

گاهی طبقاتی و متحد  وظیفٔه فعاالن کارگری و سندیکالیست ها افشاندن بذِر آ
ناپـذیـر را نـیـز  عالوه، این وظیفٔه درنگ کردِن کارگران و زحمتکشان است. به

یی ازنظر دور داشت که، رمِز کامیابِی جنبش اعتراضی و تکامـل و  نباید لحظه
های واقعی اسـت. نـبـایـد  قوام آن، در حفِظ هویت طبقاتی و استقالِل تشکل

های زحمتکشان  فقیه برای مهار و کنترل اعتراض اجازه داد برنامٔه رژیم والیت
اولٰی، با هوشیاری و دقت و تأکید بـر هـویـِت  طریق رو شود. به با موفقیت روبه
توان ما به اعتالی جنبِش اعتراضی کارگران  و زحمتکشان یـاری  طبقاتی می

 رساند و سیاست های رژیم برای کنترل جنبش کارگری را به چالش کشید.
های صحنـٔه سـیـاسـی، سـالـی  روی، با توجه به مجموِع تحول ساِل پیِش 

های درخشان  پرچالش و حساس است. جنبِش کارگری میهن ما، بر پایٔه سنت
گاهـانـه  اش، از این ظرفیت برخوردار است که با بهره انقالبی و طبقاتی گیرِی آ

های موجـود را  ها و کاستی ها و حفِظ ماهیت رزمجویانٔه خود، ضعف از شکاف
های رژیم را عقیم گذارد، و به نیرویی تأثیرگذار در  ترمیم و بازسازی کند، توطئه

رویدادهای کشور در مسیر نیل به عدالت اجتماعی، آزادی و تضـمـیـن حـق 
حاکمیت و استقالل ملی، فراروَید. این وظیفٔه همٔه مبارزان جنبـِش کـارگـری 

دهـی و  های کنونی را تقویت و مسیر ارتقاِی سطح سازمـان است که اعتراض
 ها هموار و ممکن سازند! همبستگِی آن

 ادامه  تحول هاي سياسي و دورنماي ...

 ادامه  جهان ما براي فروش...

هایی مانند حقوق بشر، خشونت بـنـیـادگـرایـان  اختصاص داشت، که موضوع
محیطی و... را  های زیست مذهبی افراطی، حقوق زنان و کودکان، مهاجرت

هـای مـتـعـدد  های مهمی کـه در نشـسـت گرفت. از دیگر موضوع در بر می
قراردادهـای تـجـارت ” همایش اخیر مورد بحث و تبادل نظر گرفت، موضوع 

) مـیـان کشـورهـای TiSA) “ توافق چندجانبٔه تجارِت خدمـات” مانند  “ آزاد
شارکت بـازرگـانـی و م” اروپایی و آمریکا و آمریکای التین و آسیایی، یا پیمان 

) میان اتحادیٔه و اروپا بود. TTIP“ ( گذاری کشورهای دو سوی اطلس سرمایه
گفتنی است که فقط در اروپا، یک میلیون و نیم نفر توماری را در مخالفت بـا 

 -های طرف قـرارداد اند. جالب است که دولت امضا کرده“  مشارکت...” پیمان 
ی به نمایندگی از شرکت

ّ
  -های فرامل

ً
مذاکره دربارٔه این قـراردادهـا را غـالـبـا

دهند و اطالعاتی که از ایـن  رسانی به مردم انجام می مخفیانه و بدون اطالع
ها در دست است، به طور عمده اطالعاِت درز کرده توسط افرادی بوده  توافق

هـای  اند. ما در شـمـاره است که در متن یا حاشیٔه این گفتگوها حضور داشته
دربارٔه پیامدهای زیانباری که چنیـن قـراردادهـایـی بـرای  “ نامه مردم” قبلی 

ایم، کـه از آن جـمـلـه  اقتصادی مردم عادی دارند نوشته-زندگی اجتماعی
سازی خدمات اجتماعی (از ُپست و مخابرات و خدمـات  توان به خصوصی می

ونقل شهری گرفته تا آموزش و آب آشامیدنی و بهداشت و درمان) و زیر  حمل
ی کشورها به سود شرکت پا گذاشتن قانون

ّ
های بزرگ و به ضرر مـردم  های مل

در تونس داشت، این بود کـه  “ همایش اجتماعی جهان” اشاره کرد. پیامی که 
زمان آن فرا رسیده است که به پا خیزیم و با صدای بلند و قاطـع بـگـویـیـم: 

 “جهان ما برای فروش نیست!”
بـخـش  فـروردیـن، پـایـان ٨پیمایی همبستگی با مردم فلسطین در روز  راه

 در تونس بود. “همایش اجتماعی جهان”چهاردهمین 
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ــفــر و کــوچ  ٣٠٠ هــزار ن
هـزار تـن از  ١٠٠اجباری 

ارامنه و همچنین تـخـلـیـٔه 
انبوهی از شهرها و روستاهـا 

ها، تـاراج و غـارت  از ارمنی
اموال آنان، و تجاوز به جـان 

شان شد. نـیـز در  و ناموس
عام معروف شهر آدانـا،  قتِل 

روز  ١٠، که ١٩٠٩در سال 
ادامـــه داشـــت، حـــدود 

 ١٣٠٠ارمنی و  ١٣٠٫٠٠٠
هـا  آشوری کشته شدند. این

هـا و  هایی از کـنـش نمونه
رفتار سلطانی بودند کـه بـه 

 اش معروف بود. خوی ددمنشانه
های بزرگ آن زمان مانند فرانسه و انگلیس با صدور  های اروپایی و قدرت هرچند دولت 

علت ناپیگـیـری  کردند، ولی به  هایی بدون پشتوانٔه اجرایی، این اعمال را محکوم می بیانیه
عام، ونیزبا اجرای اصـالحـات تـوافـق  و نبوِد اقدام عملی مؤثر در جهت جلوگیری از قتل

سو ارامنه را در زمیـنـٔه  ها، از یک شده با حکومت عثمانی در رابطه با بهبود وضعیت اقلیت
شـد در  ای می کردند و از سوی دیگر، این فرایند برگ برنده شان تحریک می احقاق حقوق

هـا در مـقـام  ضِد ارامنه و دیـگـر اقـلـیـت دست حکومت عثمانی که افکار عمومی را به
 اش را مشروعیت بخـشـد.  کارانه وسیله، اعمال جنایت های بیگانه بشوراند، و بدین عامل

) و قرار گرفـتـن در کـنـار ١٩١۴دولت عثمانی سرانجام با پیوستن به جنگ جهانی اول (
هایی که متحمل شـد، زمـیـنـٔه نـابـودی  های محور به سرکردگِی آلمان و شکست دولت

 امپراتوری عثمانی را فراهم آورد.
در آن زمان حکومت و قدرت اصلی در دست رهبری ترکان جـوان (طـلـعـت، انـور و 
جمال) و کمیتٔه اتحاد و ترقی قرار داشت. این کمیته، که در آغاز با شعارهای دموکراتیـک 

های مذهبی را هم بـه  خواهانه پا به میدان گذاشته و حتی توانسته بود نظر اقلیت و آزادی
ترکیسم  سوی پان های داخلی و خارجی، به یی از عامل خود جلب کند، تحت تأثیر مجموعه

افراطی گروش پیدا کرد. از دست رفتن واپسین متصرفات اروپایی و نیز لیبـی، کـه تـنـهـا 
جمعیتِی ترکیه  مانده از فتوحات قارٔه آفریقای عثمانی بود، در ترکیب جغرافیایی بخش باقی

 مؤثر واقع شد و آن امپراتوری را به کشوری آسیایی ـ ترکی تبدیل کرد.
سـتـیـزی، و  هـای ایـران ها نسبت بـه اعـراب، سـیـاسـت تیرگی روابط و بدبینی ترک

اعتمادی به همسایگان و کشورهای غیرترک، باعث شد که ایدٔه همبستگِی تـرکـان و  بی
که از غرب آناتولی تا تـرکسـتـان  -تبار ترکیسم و برپایِی امپراتوری جدید با جمعیت ترک پان

 در دستور کار حکومت عثمانی قرار گیرد. -چین گسترده باشد
نشین در حکومت عـثـمـانـی و هـمـچـنـیـن  های ارمنی اما موقعیت جغرافیایی منطقه

ارمنستان شرقی، که در آن زمان زیر سلطٔه روسیه تزاری بود، سدی در راه کاربست ایـدٔه 
زبانان قفقاز و آن سوی دریای خزر به عثمانـی بـود (حـتـی  پیوستن ترکیه عثمانی و ترک
نفع  یی است و کشورهای ذی ترین مانع در راه تحقق چنین ایده امروزه نیز ارمنستان، بزرگ

گاهی دارند). مانند ایران، روسیه، و چین به  خوبی از نقش استراتژیک ارمنستان آ
های مشخص تـدارک  ریزی به بعد با برنامه ١٩٠٨های  عام ارامنه از سال اما فرایند قتل

های غیرمسلمـان از اقـتـصـاد،  دیده شده بود: فشار اقتصادی، کوتاه کردن دست اقلیت
هـا،  گردانی اقوام غیرترک، آموزش اجباری زبان ترکی و نظارت بر کار مدارس اقلـیـت ترک
 روز تشدید شدند. روزبه

ساله ارمنی را به بهانٔه  ۵٠تا  ١۶شان، در آغاز، مردان  های ها درراه اجرای نقشه عثمانی
های نبرد به ارتش فراخواندند، و همچنین دسـتـور صـادر  دفاع از میهن و اعزام به جبهه

خود را تحویل دهند. دولت عثمانی بـه بـهـانـٔه تـدارک   اند اسلحهٔ  کردند که ارامنه موظف
ارتش نوین، پوشاک، قاطر و استر، آذوقه و همٔه چیزهایی را که دارای ارزش مالی بودنـد، 

 توقیف کرد.
مرحله نهایی کشتار آغاز شد: به دستـور دولـت بـیـشـتـر  ١٩١۵آوریل  ٢۴سرانجام در 

طـرزی  فکران، نخبگان، نویسندگان، و سیاستمداران معروف ارمنی دستگیـر و بـه روشن
ها  ها و خانه نفر از ساکنان ارمنی استانبول را در کوچه ۵٠٠٠زمان  فجیع کشته شدند. هم

روِز  عـنـوان سـال آوریـل را بـه ٢۴همین علت ارامـنـه، روز  دستگیر کردند و کشتند. به
کشی برگزیدند. در چنین روزی، در سراسر جهان مراسـم  بزرگداشت و یادبوِد قربانیان نسل

 شود. خاصی برپا می
هـای  ها، به بهانٔه دور کردن ارامنه از منطـقـه کشی سربازان عثمانی، در ادامٔه این نسل 

هـایـی  نشین را تخلیه کردند و آنان را در گـروه جنگی، ساکنان شهرها و روستاهای ارمنی
بزرگ، کـه بـیـشـتـر از زنـان و کـودکـان و 

سـوی  شـد، بـه سالخـوردگـان تشـکـیـل مـی

) از سـوی دولـت ١٩١۵آوریل  ٢۴عاِم ارامنه ( صدسال از قتل 
ها، با فرصـتـی کـه جـنـگ  استعمارگر عثمانی گذشت. در آن سال

یـی از پـیـش   جهانی اول فراهم آورده بود، دولت عثمانی، با برنامـه
شده، به این جنایت هولناک دست زد، و با کشتار نزدیـک بـه  تعیین
تـریـن  گـنـاه، یـکـی از نـنـگـیـن هزار ارمنی بی ۵٠٠میلیون و  یک

های تاریخ بشر را رقم زد. شوربختانه، سکـوت و مـحـکـوم  صفحه
مجازات نرساندِن عامالن این فاجعه از سـوی جـامـعـٔه  نکردن و به

جهانی، الگو و نیز اطمینان خاطری برای دیکتاتـور جـنـایـتـکـاری 
را  “ هولوکـاسـت“همچون هیتلر شد تا در جنگ جهانی دوم تراژدِی 

هـیـچ تـرسـی از پـیـامـدهـای اعـمـال  دهی کنـد، و بـی سازمان
چـه ” اش، هنگام صدور حکم به افسران نازی، بگوید:  کارانه جنایت

 “یاد دارد؟ کسی کشتار ارامنه را به
های پرشمـار  ترکیه عثمانی، که در گذر شش قرن، با کشورگشایی

هـای مـهـمـی از  ای بزرگ، دربردارنـدٔه بـخـش خود، به امپراتوری
کشورهای اروپایی، خاورمیانه، و آفریقای شمالی، تبدیل شده بود، با 
ظهور تمدن نوین جهانی (مدرنیته) و انـقـالب صـنـعـتـی، سـیـِر 

هایی که این انحطاط  زمینه افول گذاشت. از پیش فرازپویانٔه آن رو به
توان  هایی از خاک عثمانی را باعث شدند، می و زوال و تقسیم بخش

 ها اشاره کرد:  به این نکته
هـا و  . زایش روابط اقتصادی نوین و پیشرفت روزافزون دانـش ١

 صنایع در اروپا؛
مـانـدگـِی  سـو و واپـس . پیشرفت صنایع نظامی اروپـا از یـک ٢

 های نظامی از سوی دیگر؛ حکومت عثمانی در زمینه
ویژه با ایران، که باعـث تضـعـیـف تـوان  های پیاپی، به . جنگ ٣

 هردو طرف شدند؛
های مذهبی و سیاسی در درون حاکمیت و  اندیشی . رخنٔه دگم ۴

 جامعٔه عثمانی؛
ت های آزادی . ظهور اندیشه ۵

ّ
 های زیر سلطه؛ بخش در مل

های نظامی و محدودیت منابع مـالـی و  . متوقف شدن پیروزی ۶
 های ارتشی در سیاست. نفوذ مقام ِاعمال

های عثمانی از کشورهـای غـربـی، و  های متعدد دولت شکست
گیر حکومـت بـود،  اقتصادی فراوانی که دامن های سیاسی دشواری

ها، و  باعث شدند حکومت سلطان عبدالحمید دوم نسبت به اقلیت
هـای خشـن و  ویژه به ارامنه، نگاه بدبینانه داشته باشد و با اقدام به

کشی ارامـنـه در دوران حـکـومـت  ساز نسل اش، زمینه غیرانسانی
های ایـن  باشد. برخی از انگیزه ١٩١۵طلعت، انور و جمال در سال 

 اند: بدبینی چنین
 رغم فشارها برای تغییر مذهب؛ . تسلیم نشدِن ارامنه، بر ١
ها ارمنیـان را  ها، که درنتیجٔه آن ترک . تشابه فرهنگی با غربی ٢

 آوردند؛ شمار می بالقوه ستون پنجم بیگانگان به
هـای  های مذهبی بقاِی خود را در پیشـرفـت که اقلیت . درحالی ٣

ی می اجتماعی و فرهنگی، به
ّ
دیدنـد،  دور از رادیکالیسم مذهبی و مل

های مذهـبـی،  ها و تفاوت حکومت عثمانی با دامن زدن به اختالف
ـت تـزریـق مـی

ّ
کـرد. دولـت  تحجر، جهل، و جمود فکری را به مل

ها و القاِی آن بـه  عثمانی با تحریک حس حسادت نسبت به ارمنی
زد، زیرا به گمان حکام  های قومی دامن می جامعٔه ترک، به اختالف

هـای  عثمانی ارامنه  از دانش و علوم روز بهره مند بودند و در عرصه
علم، صنعت، پزشکی، مهندسی، اقتصادی، و فرهنگی پـیـشـرفـت 

همین علت نیز از رفاه نسبی بیشتری  های چشمگیری داشتند  و به
 برخوردار بودند.

روز بـیـشـتـر  های سلطان عبدالحمید روزبه ورزی بدین گونه، کینه
   8ادامه  در صفحه عـام  بـاعـث قـتـل ١٨٩۶ـ  ١٨٩۴های  شد. ازجمله، کشتار سال می

عاِم  صدمین سال قتل
 ارامنه                                                        
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 ادامه صدمين سالگرد كشتار ارامنه ... ادامه  جهان ما براي فروش  ...

های مردمی و اجتماعی گوناگون از کشورهـای  سازمان
ها بسـیـار  جهان در تدارک و برگزاری هر یک از نشست

جالب توجه بود. در این میان هم سندیکاهای کارگری و 
های دهقانی گوناگون با چندین میلیـون عضـو  سازمان
هـای کـوچـکـی کـه تـعـداد  شدند و هم گروه دیده می

شمار بود. دیـدارهـای حضـوری و  اعضای آنها انگشت
تـر و  رسانی متقابل و برقراری پیوندهای گستـرده اطالع

مستمّر میان این نهادها به منظور بهتر و مؤثرتر کـردن 
کارزارهایشان یـکـی از دسـتـاوردهـای هـمـیـشـگـی 

اسـت. “  همایش اجتماعی جهـان” هایی مثل  گردهمایی
ویژه، نمایندگانی که از کشورهای در حـال تـوسـعـه  به
کنـنـد تـا از  بها استفاده می آیند از این فرصت گران می

یـافـتـه و  برادران و خواهران خود در کشورهای توسـعـه
کنند تـا بـا فشـار آوردن بـه  پیشرفته طلب کمک می

های مورد نظر، به آنها در پیشُبرد  هایشان در زمینه دولت
شان یاری رساننـد. فضـای  های محلی کارزارها و مبارزه
هایی همواره مملو از هـمـیـاری فـعـاالن  چنین همایش

هـای  اجتماعی در سراسر جهان و مبـارزه بـرای هـدف
 مشترک است.

م ١۴های مورد توجه ویژه در همایـش  یکی از عرصه
ویـژه آنـکـه  در تونس، موضوع محیط زیست بـود، بـه

کنفرانس بعدی سازمان ملل متحد دربارٔه تـغـیـیـرهـای 
وهوایی و محیط زیست، هشت ماه دیگر، در آذر مـاه  آب
، در پاریس برگزار خواهد شد. آن کنفرانس، از دیـد ٩۴

های اجتماعی و مردمی، فرصـت بـزرگ  فعاالن جنبش
رغـم البـی  دیگری است برای اینکه همٔه جهانیان، بـه

پیکر نفتی و غیره، بتواننـد بـر  های غول گستردٔه شرکت
رسانی بیشتر به محیط زیسـت و  سر جلوگیری از آسیب

حفظ آن برای ساکنان کنونی و آتی کرٔه زمین به توافـق 
اکنون ائتالف بـزرگـی از فـعـاالن  مؤثری برسند. از هم

های اجتماعی و سندیکایی و محیـطـزیسـت در  جنبش
فرانسه شکل گرفته است که سرگـرم تـدارک چـنـدیـن 

ای اسـت کـه  تظاهرات بزرگ در پاریس در دو هـفـتـه
وهوایی سازمان ملل متـحـد در  کنفرانس تغییرهای آب

آنجا برگزار خواهد شد. به طور کلی، همـٔه فـعـاالن در 
این مورد توافق دارند که فقط طلب کـردن از رهـبـران 

های درسـت و  زیست تصمیم جهان که در مورد محیط
هـای اقـتـصـاِد  بجایی بگیرند، کافی نیست و باید بدیل

اکنون نیز در نـقـاط  که هم -مبتنی بر سوخت فسیلی را
بـه مـردم جـهـان  -شونـد گوناگون جهان استفاده می

معرفی کرد، و تأکید کرد که روند کنونِی اتکای گستـرده 
توان به هـمـیـن صـورت  های فسیلی را نمی به سوخت

ریخـتـٔه  ادامه داد. مسئله فقط محدود به وضعیت درهم
آب و هـوا نـیـسـت، بـلـکـه مسـائـل دیـگـری مـثـل 

هـای طـبـیـعـی،  های ناخواسته بر اثر فاجـعـه مهاجرت
امنیت غذایی، و دسترسی به آب (آشامیدنی و کشاورزی 

گیرد که بر زندگـی  و غیره) و موارد مشابه را نیز در بر می
میلیادرها انسان روی کرٔه زمیـن تـأثـیـر دارد. اقـلـیـت 

گذاران و ثروتمندان دنیا به این مسـائـل  کوچک سرمایه
وضـع   کمتری توجهی ندارند و در اساس خواهان ادامهٔ 

تـوان  یی است کـه مـی موجودند. فقط از راه بسیج توده
وضع را تغییر داد و خواسِت مردم برای زندگی بهـتـر در 

 محیطی بهتر را به کرسی نشاند.
هـای آمـوزشـی و سـمـیـنـارهـا و  بسیاری از کارگاه

م در تـونـس بـه ١۴های همایش  های کارگروه نشست
ویژه مسائل آفـریـقـای  طور خاص به مسائل آفریقا، و به

ـــــی  ـــــال شـــــم

های آنان که همان صحرای مرکزی سوریه به نام دیرالزور در نزدیکی حلب بود اعزام کردنـد.  تبعیدگاه
شده از سوی دولت، و نبوِد امکان برای  غذایی و حملٔه اقوام تحریک آبی و بی تجاوز، غارت، کشتار، بی

کوچی چنین پردامنه، باعث شدند که بیشتر ارمنیان در مسیر این تبعیدگاه جان خود را از دست بدهند 
شماری از آنان بتوانند خود را به سوریه و لبنان برسانند. شاهد و سنـد مـعـتـبـری کـه امـروزه  و اندک

نویس پیشکسوت ایرانی] اسـت کـه  زاده [داستان توان به آن استناد کرد، روایت محمدعلی جمال می
بار مظلومان این کشتار را توضیـح داده اسـت.  یی از این فجایع بوده و موقعیت رقت خود شاهد گوشه

جوان نوشته بود که، دولت تصمیم دارد ارامنه  های طلعت پاشا، وزیر کشور، در تلگرافی به جنبش ترک
ساکن عثمانی را نابود کند و باید به موجودیت آنان خاتمه داده شود. وی افزوده بود که، حتی اگر قرار 

ها متوسل شد باید این کار را انجام داد و در این راه، نه سـن و سـال و نـه  ترین شیوه باشد به خشن
ای که به ارتش فراخوانده شده بـودنـد در  ها نباید مورد مالحظه قرار گیرد. سربازان ارمنی جنسیت آن

رحمانه کشتند و عدٔه زیادی را هم برای بیگاری و  آغاز خلع سالح کردند و سپس انبوهی از آنان را بی
علت شرایط سخت جـوی و زیسـتـی، رفـتـار  وهوا گسیل داشتند که به کارهای سخت به نقاط بد آب

 غیرانسانی با آنان، و بیماری و سوِءتغذیه، نابود شدند.
 ١٫۵گذارد، و کشتار گسترده آنان را تا حدود  ها صحه می کشِی ارمنی های گسترده بر نسل پژوهش

 زند. میلیون نفر، یعنی دوسوم جمعیت ارمنی تبار ترکیه عثمانی، تخمین می
 پذیرفت. در سال  همه، دولت عثمانی نخستین دولتی بود که قتل بااین

ً
و  ١٩١٩عام ارمنیان را رسما

عام ارامنه صادر شـد.  جوان، دستور محاکمٔه  تعدادی از عامالن قتل های پس از سقوط حکومت ترک
مـانـده بـودنـد بـه  تن از آنان که باقـی ٧٠ای از عامالن اصلی از ترکیه گریخته بودند، ولی حدود  عده

دادگاه فراخوانده شدند. هرچند این دادگاه در مجازات مقصران کشتار موفق نبود، اما مدارک رسـمـی 
شدٔه ارامنه بود. هر سـه رهـبـر  ریزی کشِی برنامه شده به دادگاه، اسنادی انکارناپذیر مبنی بر نسل ارائه

اصلی ترکان جوان (طلعت، انور، جمال) که از کشور گریخته بودند غیابی به مرگ مـحـکـوم شـدنـد. 
همراه دو  به “ استپان زاقیکیان” ، جمال در تفلیس توسط “ سوقومون تهلیریان” طلعت در آلمان توسط 

به قـتـل  “ هاکوپ ملکومیان” تن از یارانش، و انور در تاجیکستان توسط یک گروه ارمنی به فرماندهی 
هنگام عامالن کشتار از سوی کشورهـا و مـجـامـع  مجازات نرساندِن به رسیدند. محکوم نکردن  و به

المللی و نادیده گرفتِن حقوِق قانونی و نپرداختِن خسارت و غرامت به بازماندگان قـربـانـیـان ایـن  بین
ها و پیامدهای کشـتـار، آوارگـی، و مـهـاجـرت  کشی، باعث شد که ارامنه در رویارویی با عارضه نسل

 یارو یاور بیابند. اجباری، تغییر اجبارِی دین و ملیت و معضل هزاران کودک یتیم، خود را تنها و بی
هـای  انـد، و در تـمـام سـال عام رهـا نشـده های ناشی از این قتل حتی امروزه نیز ارامنه از آسیب

شان را صرف روشنگری پیرامون این مسئله و اجرای عدالـت و احـقـاق حـقـوق  ازآن، همٔه توان پس
 کنند. شده خود کرده و می پایمال

المللی در ارتباط با  مرورزمان موجب واکنش جامعٔه بین انکارناپذیر به وجود اسناد و مدارک مستدل و 
عام شده است، و درنتیجه، شماری از کشورها ازجمله آرژانتین، اروگوئه، ایـتـالـیـا، بـلـژیـک،  این قتل

اند و حتی برخی از  عام کرده روسیه، بلغارستان، سوئد، سوئیس و فرانسه اقدام به شناسایی رسمی قتل
 عام جرم دانسته شده است. اند که در آن، انکار این قتل کشورها مانند فرانسه قانونی را وضع کرده

زند، ناگـزیـر شـده  کشی ارامنه سر باز می رسمیت شناختِن نسل دولت ترکیه که حتی امروز هم از به
است اقرار کند که در جریان جنگ جهانی اول به ارامنه ظلم شده است و آنان موردتعدی و تجاوز قرار 

هـرانـد ” فکران دیگر کشورها، نویسندگان و نخبگان جامعٔه ترکیه نیز ماننـد  اند. همگام با روشن گرفته
نویسـنـدٔه   -“ اورهان باموک” ها و ارامنه فدا کرد، یا  ، که جانش را در راه حمایت از حقوق اقلیت“ دینک

عـام ارامـنـه را  گرایان، قتـل جان خریدِن تهدیدها و فشار راست با به -معروف و برندٔه جایزه نوبل ادبی
های فاشیـسـتـی  کنند. ایدئولوژی پذیرفته و درزمینٔه دادخواهی و اجرای عدالت فعالیت و پافشاری می

سازِی نژادی، مذهبی، و فرهنگی جـامـعـه بـوده و هسـتـنـد. آنـان ادامـٔه  دنبال همگون همواره به
دانـنـد، و  شان را در گرِو یکدست کردِن فضای جامعه در همٔه سطوح سیاسی و اجتماعی می حکومت

پـنـدارنـد.  شـان مـی های قومی، مذهبی، و فرهنگی را مانعی در راه برپایِی جامعه آرمانی وجوِد تفاوت
رفت از این مشکل اسـت، و درنـتـیـجـه، بـا شـعـاِر  ها تنها راه برون نظر آنان حذف فیزیکِی اقلیت به

رحـمـانـه  و ستون پنجم دشمن، دست به کشتارهـای بـی“  نامطلوب” سازی جامعه از عنصرهای  پاک
 شان را عملی سازند. های شوم زنند تا بتوانند نقشه می

کـام خـود  گـنـاه را بـه ها انسان بی گونه فجایع روی داده است و میلیون در قرن بیستم بارها از این
 دارای جـمـعـیـت

ً
هـایـی بـا نـژاد، مـذهـب، و  درکشیده است. کشورهای منطقٔه خاورمیانه عمومـا

یی یکدست ازنـظـر  های فاشیستی مبتنی بر برپایِی جامعه اند که کاربرد سیاست های گوناگون فرهنگ
تـوان  تواند سرتاسر منطقه را به آشوب بکشد. امروزه نمونٔه زندٔه آن را می نژادی، مذهبی و فرهنگی می

 های زیر سلطٔه حکومت داعش دید. در منطقه
گیـرد  های زیر سلطٔه داعش انجام می ای که امروزه در منطقه کشتار و نابودِی فرهنگی و اقتصادی

 تا سالیان سال گریبان
ً
گیِر مردم منطقه خواهد بود، و همانند سدی بزرگ مانع پیشرفت و ترقی  مطمئنا

ازایـن،  گونه که ارامنه صدسال پـیـش ها خواهد بود، همان گری مردم و کشورهای درگیر در این ستیزه
های روحی و پیامدهای  امروز آسیب ای شونیستی شدند و تا به قربانِی حکومتی فاشیستی با ایدئولوژی

ی آنان را محدود کرده است. مانده است و ظرفیت و توانمندی کشی باقی بار این نسل فاجعه
ّ
 های مل

  6ادامه  در صفحه 
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یادواره صدمین سالگرد زایش رفیق 

 آذین) محمود اعتمادزاده (به
 )١٣٨۵خرداد  ١٠تا چهارشنبه  ١٢٩٣دی  ٢٣(

خــود بــه  خــودبــه
ــی  صــف جــهــان
ــــان  ــــدگ ــــن رزم
پـــــرولـــــتـــــاری 

ـــیـــوســـتـــم.  ۵“ پ
سیـاسـت ” چراکه 

ای از  هم، چهـره
زنــدگــی جــامــعــه 
است. ادبیات در 
بازنمایی زنـدگـی، 

ناچـار رنـگ و  به
رنگ سیاسـی  نیم

گیـرد.  به خود می
بســـا هـــم در 

رنگـی  ظاهربه بی
برد که آن  پناه می
 همـواریُبر  نوعی، تایید سیاست حاکمان روز است. و از همین رو، راه میان خود به

 “است به ثروت و مقام و آوازه و نام.
وی که شیفته� هنر و ادب بود و با شاهکارهای نوشتاری و سرایشی زبـان فـارسـی 

 ١۶نشست که آکسل مونته  دکترنامه� سن میکله� آشنایی داشت، نخست به ترجمه� 
به تازگی سـرنـگـون رضا شا ھ پهلوی سال ناپیگیرانه بر دستش ماند. در آن روزگار 

 فکری ایران بازگشته بود: های سیاسی و فرهنگی به جامعه� روشن شده و آزادی
جویانـه� کـارگـری،  های مبارزه تأسیس حزب توده� ایران، سیالب شعارها و حرکت” 

تـوانسـت  های نومیدکننده که می پس از شکست -های ارتش سرخ بازتاب پیروزی
انـدیشـی  شگفتی و کنجکاوی و چـاره -همه� ایران را لگد کوب سربازان هیتلر کند

کشـان و   دوست و دشمن را موجب شد. برای مقابله با گرایش روزافـزون زحـمـت
گرا سر برآوردنـد.  جوانان به سوسیالیسم، همه گونه تشکل سیاسی ارتجاعی یا ملی

هـای فـرانسـوی آثـار کـالـسـیـک   ام به ترجـمـه ها در گرفت... دسترسی هنگامه
داری جهانی و نظام  مارکسیسم، ضرورت مبارزه با غارتگری و بیداد و فساد سرمایه

خانی در ایران را بر من مدلـل سـاخـت. مـن در  رعیتی و خان-مانده� ارباب واپس
اندیشه و احساس به جنبش جهانی کارگری پیوستم. در همین اعتقاد، در کمتر از 

حـزب تـوده�  -دو سال بر خود الزم دیدم در پیشروترین سازمان سیاسی مـوجـود
 ۶“ ایران نام بنویسم و به فعالیت بپردازم. و آن، پس از ترک خدمتم از ارتـش بـود.

گفت آذین رفیق به  بود:یادآور شده  گیالنوگو با نشریه  در 
گـری  اجتماعی به ضرورت به من واجب گشته است وگرنه ستیـزه-مبارزه� سیاسی” 

اجـتـمـاعـی هـمـواره -های سیاسی به فعالیت پرداختم” و  “ در سرشت من نیست.
وقت دیواری این دو را از هـم جـدا  رفته، هیچ های ادبی پیش می  پای قلم زنی پابه
 ٧“کرده است. نمی

هـای  اش بـا جـنـبـش های کـودکـی آذین از همان سال به گویش دیگر، رفیق به
تر که شد خود را یک انقـالبـی دوآتشـه یـافـت.  اجتماعی آشنا شد و بزرگ و بزرگ

هنوز شاگرد دبستان بود که جنبش جنگل شکست خورد و به چشم خود دیـد کـه 
گردانند. او همـچـنـیـن  را بر نیزه کرده و در شهر میمیرزا کوچک خان جنگلی سر 

آورد که در آنجا شماری از رزمندگان جنـگـل را  ای از شهر رشت را فرایاد می گوشه
اش شـاهـد سـه  گونه او در همان نخستین دهه� زندگـی به دار آویخته بودند. بدین

رویداد بزرگ ملی و جهانی بود: فراز و فرود جنبش جنگل، پیروزی انقالب اکتبر و 
آذین به فـرانسـه نـیـز در  پایان جنگ جهانی نخست. سوای این هرسه اما سفر به

لنینیستی وی بسیار سودمند افتاد. در فرانسه -بینی مارکسیستی گیری جهان شکل
داری  شود و از دیگر سـو بـا سـرمـایـه های بورژوایی آشنا می سو با آزادی او از یک

 گسیخته� غرب:  لگام
آوردم... گـاه هـم  های ادبیات و تاریخ و سیاست روی مـی هرچه بیشتر به کتاب” 

 “بردم. دست به قلم می
هـایـش را در  تـوانسـت نـوشـتـه او در ایران به عنوان سروان نیروی دریایی نـمـی

های همگانی چاپ کند،زیرا قوانین ارتشی این حق را از ارتشـیـان گـرفـتـه  رسانه
به هایش را با سپنجا نام (اسم مسـتـعـار) نوشته ناچار دست بودند! به ، آذیـن م.ا.

 به چاپ سپرد:حسن ارسنجانی ی داریاو سپس در مردان کار نخست در رسانه� 
 “مزد و منت. کردم، همه بی دادم، مصاحبه می نوشتم، داستان می مقاله می”

هـای هـرچـه بـیـشـتـر  سـاز خـوانـش گیری او از ارتش شاهنشاهی، زمیـنـه کناره
گونه او رفته رفته بـه  لنینیستی به زبان فرانسه بود. بدین-های مارکسیستی آفرینه

 شد: یک کمونیست تراز نو بدل می
رهنمود چنین بود که در نبود حزب کمونیست باید بـه عضـویـت پـیـشـروتـریـن ” 

سازمان سیاسی موجود درآییم و فعالیت کنیم. از این رو بود که من در پایان سـال 
 “به حزب توده� ایران پیوستم. ١٣٢٣

 توانم بود من، جز آنچه بودم نمی
 ای مانده در کشاکش توفان!

 کشی؟ تن را به خیره چند به هر رخنه می
 ١کشتی به قعر آب دانی که رفتنی است

 آذین  به
 

گیر و ناشکیبا  : زنگ خانه پی١٣۶١بهمن ١٧آستانه هفت بامداد یکشنبه 
اش را  خروشد! مرد که شست و هشتمین خزان زندگی کشد و می جیغ می

و تا برخیزد و  .“ تواند باشد چه کسی می”   اندیشد: از سر گذرانده با خود می
چیزی بپوشد و در را بگشاید. سدای پای کسی بر بام خانه بـه آشـوبـش 

 اند. انقالب چهارم آقـایـان آغـاز انتظارها سر آمده” اندیشد:  کشد. می می
. پاسدارانی چند با جنگ افـزارهـاشـان از نـردبـامـی کـه ٢!“ شده است
 ای است که مپرس؟ ریزند. هنگامه اند به حیاط خانه می برکشیده

نگران. مرد، دست لرزانش را  سرند و دل اش آسیمه ساله ۶۴مرد و همسر 
و  قرص پکـسـیـد رود و با رود. زن با شتاب می گذارد و وامی بر قلبش می

خـایـد.  هایش می گردد که این یک را مرد زیر دندان برمینیترین  تریَحب 
هـاشـان را از  آشـوبـنـد و گـونـی کاوند و درهـم مـی ها خانه را می گزمه
 انبازند. های خانوادگی و جز آن می ها و عکس نوشته دست

این همان یورش سراسـری اسـت “ کند: مرد در گوش همسرش نجوا می
 !“که گفته بودم

پـویـنـد.  پیمایند و مـی ها اینک با دستگاه فلزیابشان کف خانه را می گزمه
 گیرد. تیری چیزی دستشان را بگیرد که نمی شاید تفنگی، هفت

اش در خودرویی مچـالـه  بند سیاه ساعتی دیرتر اما مرد سالخورده با چشم
شـهـربـانـی -کمیته� مشترک سـاواک شده است و راهی راهروی بند یک

 (زندان توحید واپسین) است: جایی که برایش ناآشنا نیست.
در کوی خمیران از محله� چهل تـن  ١٢٩٣دی  ٢٣اما در آذین  بهاستاد 

رشت زاده شد. دوره� دبستان خود را در رشت گذراند و در پایان تـابسـتـان 
اش به مشهد کوچید و نیمی از دوره� دبیرستان خود را در  با خانواده ١٣٠۶

این شهر سپری کرد. سپس به تهران آمـد و پـس از دریـافـت دیـپـلـم 
 دبیرستان با بورسیه� دولتی به فرانسه رفت:

مهندسی، وقتم را با شور و کنجکـاوی   های ریاضی و رشته� ضمن درس” 
 ٣“گذراندم. ای فلسفی یا تاریخی می به خواندن آثار ادبی و تا اندازه

ن  رفیق اعتماد زاده وا ســتــ با درجــه�  و  شت  زگ با ن  را ی ا به  نگاھ  آ
 دومی نیروی دریایی رهسپار خرمشهر شد:

حاصلـی کـه نـام خـدمـت   دو سال و نیمی در آن بندر به بیکارگی و بی” 
با درجه� سروانی به انـزلـی فـرسـتـاده  ١٣٢٠داشت سپری کردم و در تیر 

شدم: مدیر تعمیرگاه نیروی دریایی شمال. عـنـوانـی دهـن پـرکـن امـا 
تهی. پس از کمتر از دو ماه، حمله� انگلستان و اتحـاد شـوروی بـه  میان

ایران برای باز کردن و در دست گرفتن راه انتقال اسـلـحـه و مـهـمـات 
انگلیسی و امریکایی به جبهه� جنگ بر ضد آلمان صورت گرفت. در روز 

) من به سختی مجروح شدم و کـار ١٣٢٠دوم این حمله(چهارم شهریور 
 :۴“به قطع دست و بازوی چپم در بیمارستان رشت انجامید...

 “سر برداشتم، دست چپم در اختیارم نبود.”
با یک دست قطع شده در سـتـاد ارتـش و  ١٣٢٣آذین تا خرداد  رفیق به

هـای   های نظامی تهران سرگرم کار بود تا آن کـه درخـواسـت برخی اداره
اش کارگر افتاد و او را از ارتش به وزارت فرهنگ (آموزش و پـرورش  پیاپی

 های تهران. واپسین) فرستادند: دبیر ریاضی و فیزیک دبیرستان
خرده مالک بود و همین باعث شد که او از -پدرش از یک خانواده� بازرگان

هـای اربـابـی بـا  رعیتی و رفتاری که در خـانـه-روابط ارباب” کودکی با 
 یابد. “شد، آشنایی زیردستان روستازاده می

آذین، ریشـه در جـنـبـش  بینی به گیری احساس و اندیشه و جهان شکل
 جنگل و انقالب بزرگ سوسیالیستی اکتبر داشت:

زبانه� انقالب روسیه به گیالن رسید و با جنـبـش جـنـگـل درآویـخـت. ” 
خواهی و برابری و عدالت اجتماعی فضا را پر کـرد و  شعارهای استقالل

  10ادامه  در صفحه آنکه به مفهوم آن پی ببرم، ذهـنـم بـدان آغشـتـه شـد... مـن  من، بی
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به تـدریـس خصـوصـی  ٨اش آذین برای گذران زندگی خود و خانواده رفیق به
پردازد و نیـز در بـخـش  ها می زبان فرانسه و ریاضیات و فیزیک در دبیرستان

نگاری اما به حـرفـه�  کند. روزنامه های کتابخانه� ملی ایران به کار آغاز می رسانه
 -، به سردبیری مـجـلـه� ادبـیداریاو مردان کار شود: پس از  دیگر او بدل می

پـیـام  ،پیـام نـو، هفته  کتابنامه�  ) و سپس هفته١٣٣٠(دهه� صدفاجتماعی 
نـامـه� شـورای نـویسـنـدگـان و  فصـلو اتحاد مردم ، نامه� سوگند هفته، نوین

همه، دغدغه� او در وادی قلم، نویسندگی است  رسد. با این میهنرمندان ایران 
 بود. “نویسندگی، کشش دردناک هستی من”نگاری:  و نه روزنامه

اجتماعی نه تنـهـا  -یک رخداد بزرگ سیاسی ١٣۵٧در بیست و ششم مهرماه 
مان را نیز غافلگیر کـرد:  فکری میهن دستگاه امنیتی کشور را که جامعه� روشن

بهبه قلم تحاد دموکراتیک مردم ایران انتشار بنیادهای عقیدتی ا . آذیـن رفیق 
حـزب تـوانسـت دوشـادوش  داد که می ریزی حزبی می وی در واقع خبر از پی

گاهی بیفشاند و خرمن امید بدرود. نیز می توده� ایران توانست چـنـانـچـه  بذر آ
ای، کودتایی، چیزی از کار علـنـی  بعدها حزب طبقه� کارگر ایران بر اثر دسیسه

 نامه� این نهاد سیاسی آمده بود: باز ماند، جایگزین آن شود. در مرام
اتحاد دموکراتیک مردم ایران پاسخگویی نیاز مبرم این مرحله� تاریخی اسـت ” 

که به ترتیب، مسائل سرنگونی استبداد مـیـلـیـتـاریسـتـی، اعـاده� حـقـوق و 
های عامه� مردم و استقالل تام و تمام کشور را از طـریـق قـطـع ریشـه�  آزادی

وابستگی سیاسی و نظامی و اقتصادی به امپریالیسم، در بـرابـر مـردم ایـران 
 “گذارد. می

، درباره� این نهاد نـوآیـنـد “ از هر دری” هایش  آذین در جلد دوم یادمانده رفیق به
 نویسد: می

بیشتر تاکیدم در بحث، همه در اتحاد نیروهاست برای رسیـدن بـه آزادی و ” 
 “حکومت مردمی و استقالل کشور.

ای که در آن بی هیچ پروا از سرنگونی رژیم خودکامه� کشـور سـخـن  نامه مرام
توانست واکنش دولتمردان ایران را به دنبال نداشته باشد. چنیـن  رفته بود نمی

تــا  آذین رفیق به  ١٣۵٧بود که در یکم آبان  و  شد  شت  زدا  ۵٧دی  ٢٣با
 دست مردم) در زندان ماند. (آزادی زندانیان سیاسی به

مادزادھ های فرهنگی از تالش ت کـانـون  اش از پـس از بـرکـنـاری رفیق اع
شورای نویسندگان و هـنـرمـنـدان ایـران ریزِی  یکی هم پی نویسندگان ایران

) بود که این یک با پشتیبانی گسترده� سدها نویسنده و هـنـرمـنـد ١٣۵٨(پائیز 
 ١٣۶١بـهـمـن  ١٧وکم تـا  فرهیخته� کشور رخ نمود. چراغ این شورا اما بیش

روشـن مـانـد. و در هـمـیـن  کاوھ اعتمادزادھ زمان دستگیری او و فرزندش
از موسـیـقـی و  -گون هنری و ادبی های گونه چندساله�� حیات خود، در گستره

هـایـی ژرف و  شعر گرفته تا نگارگری و تآترهای خیابانی و جز آن، دگـرگـونـی
 های فرهنگی کشور پدید آورد. بنیادین در پهنه

زرگ آذین  به و سرانجام رفیق اندیشمند ما بــ ح  مصــلــ یــک  ســوت  ک در 
 ) گفت:١٣٨٢(مهرماهنامه� چیستا اجتماعی به

دغدغه� بزرگ من در چند سال اخیر، سرنوشت کره� خاکی ماست که دو اسبه ” 
زودی سـدهـا  هـا و بـه شود. بیکـاری اجـبـاری ده سوی نابودی رانده می به

های واگیردار ناشناخته یا دوباره سر برآورده...، جـنـگ و  میلیونی...، بیماری
باید بـازار فـروش  های قومی که می کشتار به بهانه� دعواهای مرزی و دشمنی

� کشورهای پیشرفته را گرم بدارد. زمین دارد رمق  های از رده بیرون شده سالح
افتد. باید پیش از آنکه دیر شود بـه  شماره می دهد. نفسش دارد به از دست می

جا در راسـتـای  دادش رسید...، خیزش عمومی جهان الزم است. هرجا و همه
وار کـنـونـی در  مهار کردن تولید انبوه سالح و ناممکن ساختن اسراف دیوانه

 “شود. به پا خیزید! نابودمصرف. من نیستم اما نگذارید جهان 
 

 ها آثار و آفرینه
گون فـرهـنـگـی، سـیـاسـی و اجـتـمـاعـی   های گونه آذین در گستره رفیق به
شـان  های بسیاری را از دم قلم گذرانده است که اما شوربختانه انبـوهـی آفرینه

همه، پهنه�  اند. بااین های دو رژیم سلطنتی و اسالمی از میان رفته در یغماگری
های او در راه اندیشه و قلم است. او خود در  فشانی آثار او خود فهرستی از جان

 باره گفته است:  این
در  -هم چنـان داشته که آن ام مرا به نوشتن وامی موضع اجتماعی و سیاسی” 

لنینیستـی اسـت  -که یعنی او همچون گذشته، مارکسیست . ” برجاست -کل
 .حزب تودھ� ایرانوفادار به 

دانسـت، هـمـواره  فکری و تعهد سیاسی را دو روی یک سکه مـی او که روشن
فکـران مـا از  گفت که اگر روشن ساز داشت. می برای اهالی قلم پیامی دوران

به گزارش روشن ” به جای ترس و گوشه گزینی و سرگشتگی  ٣٢فردای کودتای 
پرداختند و سنگر به سنگر به احتیـاط  واقعیت می -و البته هنرمندانه� -و مستند
های ایران، نیرویی پرتوان بودند و  شک امروز در زندگی توده رفتند، بی پیش می

راستی آیـا در ایـن صـورت،  و به“  شدند. از دوستی و احترام مردم برخوردار می
دمکراتیک ایران را به یغما بـبـرد و بـر  -توانست انقالب ملی اسالم سیاسی می

 زمین گرمش بکوبد؟
یــنآذین  رفیق به ر هت ب رجمه�  ت و  ش  گردان هنه�  پ هـای جـهـان ادب و  در 

گمان سه نسل از نویسندگان و مـتـرجـمـان  هنر، دستی چنان بلند داشت که بی
های او هستند، ایـن درحـالـی  پرورده� آفرینه دست -به گفته� خودشان -کشور ما

 است که ترجمه برای او جز یک ناگزیری نبوده است:
را پذیرفتم و در کمتر از دو مـاه بالزاک  اثر بابا گوریو بیکار بودم. ناگزیر ترجمه� ” 

زد. گشـایشـی بـود.  آن را تحویل دادم. دستمزدم به هـزار تـومـانـی سـر مـی
 “سپاسگزارم.

 شد.“ ناخواه به ارابه� ترجمه بسته خواه”گونه او  و بدین
 ها: آفرینه

 داستان و رمان)
/ ١٣٣۴/ نقش پرنـد ١٣٣٢/ دختر رعیت ١٣٢٧سوی مردم  / به١٣٢٣پراکنده 

/ مـهـره� ١٣٣۶زادگان، نشریه صدف، دی  دو فصل از رمان ناتمام خانواده� امین
هـا  / منتخب داستان١٣۵١سوی دیوار  / از آن١٣۴۴مار و معراج، نشریه پیام نو 

، ١٣٨۵/ چـال، ١٣٧٧های باغ  / سایه١٣۶٩/ مانگدیم و خورشیدچهر ١٣۵١
 نشر نگرش برلین.
 نقد و پژوهش)

 .١٣۶٩/ بر دریاکنار مثنوی ١٣۵۶/ گفتار در آزادی ١٣۴۴قالی ایران 
 نمایشنامه)

 ١٣۵۶کاوه 
 ها) یادمانده

، دفـتـر ١٣٧٠/ از هر دری،هفت جلد، دفتر نخست ١٣۴٩میهمان این آقایان 
 .١٣٨٢هایی به پسر  چاپ/ نامه -، پنج دفتر دیگر، ممنوع١٣٧٢دوم 

 نگاری) روزنامه
سردبیر و مدیر هفته نامه� سوگند/ پیام نوین (رسانه� انجمن روابط فرهنگی ایـران 

نامه� غیرعلنی اتحاد دموکـراتـیـک مـردم ایـران  و شوروی)/ کتاب هفته/ هفته
های سوگند، اتحاد مـردم، و فصـلـنـامـه� شـورای  نامه (پیش از انقالب)/ هفته

 نویسندگان و هنرمندان ایران (پسا انقالب).
 ترجمه)

بابا گوریو، زنبق دره، چرم ساغری و دخترعمو بت، انـوره دو بـالـزاک/ اتـلـلـو، 
کسل مـونـتـه/ ژان  هملت و شاه لیر، ویلیام شکسپیر/ نامه سن میکله، دکتر آ
کریستف، جان شیفته، ساز درونی و بازی عشق و مرگ، رومن روالن/ دن آرام 
و زمین نوآباد، میخائیل شولوخف/ چاپایف، دیمیتری نورمانف/ استثنا و قاعده، 

هـای  برتولد برشت/ داستان اولن اشپیگل، شارل دکوستر.(از واپسیـن تـرجـمـه
ای است یگانه در کل ادبیات اروپایی  پدیدهجرج لوکاچ آذین که به گفته�  استاد به

 غربی در سده� نوزدهم)/ فاوست، گوته.
 ای) های پراکنده� رسانه آفرینه

/ درباره� تـرجـمـه، ١٣٣٧کمدی انسانی بالزاک، ژوپوکسله، رسانه صدف، خرداد 
/ آب، یوری تـریـلـوتـوف، ١٣۴۵کاالشینکوا، پیام نوین، شماره یک، اردیبهشت 

/ ١٣۴۵/ آخرین روز، س. یاروزنین، همان جـا، مـرداد ١٣۵۴همان جا، خرداد 
/ خـاطـراتـی دربـاره� ١٣۵۴پیش از عمل، نیکالی آموسف، همـان جـا، آذر 

/ واسـکـا، ١٣۴۶مایاکوفسکی، چوکوفسکی، نشریه پـیـام نـویـن، فـروردیـن 
/ دانـش ژنـتـیـک و مسـئـلـه زنـدگـی، ١٣۴۶آالدرابکیتا، همان جـا، تـیـر 

/ من ١٣۴۶/ امتحان، شوشکین، همان جا، ١٣۴۶دوبینین،همان جا، شهریور 
، ٧٧ها، همان جـا، شـمـاره  / راه١٣۴٢، شهریور ٨٩و تو، کتاب هفته، شماره 

ها برای میهن جنگیدند، میخائیل شولوخوف، نشـریـه پـیـام  / آن١٣۴٢خرداد 
 .١٣۴۴نوین، آبان و آذر 

 مستند نگاری)
آورد سـفـر رفـیـق  / گواهی چشم و گـوش (ره١٣۵٠مهمان این آقایان، چاپ 

هایی به پسر، چـاپ  )/ نامه١٣۵٩آذین به جمهوری دموکراتیک افغانستان در  به
 / از هر دری، پنج دفتر آن اجازه چاپ نیافت.١٣٨٢اول 

 نقد و پژوهش)
/ ١٣۵٨آذین،  برگزیده اشعار فارسی و گیلکی محمدعلی افراشته، به گزینش به

 .١٣٧٧بر دریاکنار مثنوی، 
 های پراکنده) نوشته

ها به همسر، فرزندان و دوستان/ دیباچه بـر آرش کـمـانـگـیـر سـیـاوش  نامه
نامه/ درباره� ادبیات، و  کسرایی/ وصیت

 ادامه  يادواره صدمين سالگرد زايش ...
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 ).١٣۶۶.(شعر زندان، از برهنگی/ وای از برهنگی
کامانه شـمـاری از  های دشمن های زندان، یکی هم تندخویی ها و رنج از ناکامی

راستی دردانگیز و برنتـافـتـنـی.  هاست. رویکردی به ای های سیاسی با توده گروه
زاریآذین  رفیق به تیررس دگرآ ز  ا که  ز  گونه برکـنـار نـبـوده  هایی از این نی

 دهد: است به زندانیان سیاسی اندرز می
هم پیوند داده جبر  ما هر دو زندانی/ من دست بسته/ او پای در زنجیر/ ما را به

 ). و نیز:١٣٧٨اسفند  ١٢.(دو زندانی، هستی
بـی دردسـر نـام (  / وگرنه یکی هستیم/ بیازهم جدایمگذاری  او و من/ در نام

 ).١٣٧٩خرداد  ١۶،نام
ای که باشند دارای دردها  راستی هم که زندانیان سیاسی از هر سنخ و قبیله و به

اند: دردشان درد اسارت است و نـیـاز مشـتـرکشـان، آزادی  و نیازهای مشترک
 است.

 
 آذین شیوانگاری و زبان ادبی به

هایش، زبانی است فاخر و رنگین و آهنگین. او بـه  ویژه در ترجمه آذین به زبان به
روی،  دهد. هم ازایـن هایش پربها می ها و واژگان و گزاره موسیقی نهفته در حرف

 آذیـن آهنگ و پر تنالیته اسـت. رفـیـق بـه نواز و خوش هایش گوش زبان نوشته
ر  فردوسی و عنصرالمعانی وشیخ ابوسعید ابوالخیر و  بیهقی و دیگــ

را بارها و بارها خوانده و خود تاثیرپذیرفـتـه از ایـن سبک خراسانی شاهکارهای 
 مکتب شیوای ادبی است:

نویسی را از تاریخ بیهقی و  روشنی و رسایی کالم و پرهیز از درازگویی و مترادف” 
ام... نگرش به زندگی جامعه را از بـالـزاک و  نامه آموخته اسرارالتوحید و قابوس

 ١٢.“سبک نوشتن را از فلوبر و توماس مان دارم
نـقـش  ویژه در کـتـاب آذین، به های به را در نوشتهسبک خراسانی شود اوج  می

 فشرد: وار درهم ای کوتاه همه را در گزاره او دید و اینپرند 
دلم را از سینه برکندم و پیش عقاب انداختم، او بدان مشغول شـد و مـن آرام ” 

 “گرفتم.
راستی که هیچ سبکی برای آشتی دادن شیوانگاری (ادبیات) و سـیـاسـت،  و به

 نیست:سبک خراسانی تر از  کاربردی
هـای سـیـاسـی هـر دوران،  ادبیات در بازگویی و بازنمایی هنرمندانه� ضرورت” 

بـدانـد  -تواند نقش روشنگری و حتا برانگیزندگی داشته باشد... کار نویسنده می
همیشه سیاسـی اسـت. گـاه آشـکـار و گـاه در  -یا نداند، بخواهد یا نخواهد

 ١٣“پرده.
 “سـازی جـهـان دگرگـون” را بر بنیاد کارل مارکس  آذین اما مانیفست سیاسی به

 گفت: همواره آویزه� گوش داشت و به نویسندگان و هنرمندان می
توان و باید به یاری هنر، جامعه را دگرگون کرد. شاعران و نویسـنـدگـان در  می” 

 “ند.برابر مردم و تکامل اجتماعی متعهد و مسئوال 
 آذین بر آن بود که: رفیق به

زیبایی نیروست و حق نیروست. خاصه در زمینه� گسترده� بیدادی که بـر مـردم ” 
رود. اما زیبایی و حق به اعتبار آدمی است. پس، آدمی و همـه� آنـچـه نـیـاز  می

زندگی اوست، شرط شکفتگی تن و جان اوست، در مرکز ادبـیـات جـای دارد، 
 ١۴.“هسته و مغز آن است

کـوب،  آذیـن و زریـن بـه” گفته بود: رفیق دکتر احسان طبری و سرانجام اینکه 
 ١۵.“دهند فصاحت کالسیک را با نیاز نثر علمی و هنری معاصر، پیوند می

 
 آن که گفت آری و آن که گفت نه

 
 غالم آن کلماتم که آتش انگیزد

 نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز
 حافظ

“ ای شاعر از باران نگو، بباران!” گوید:  المثل) کهن هندی می یک آورند (ضرب
وار در رمزگشایی از شخصیت تئوریک و پـراتـیـک  و این سنجاری است شگفت

شـمـارانـی کـه  اند و نـه کـرداری، و انـدک ها: آنان که خواجه� گفتاری انسان
 اند و کرداری: گفتاری

 من خواجه� گفتاری، بسیار بدیدستم
 یک خواجه ندیدستم گفتاری و کرداری

 مولوی
چه در رفیق اعتمادزاده  ن آ س  پا به  سال زندگی شیوانـگـارانـه خـود  ۶٠اما 

پـروایـی را از  دلیری و بـی -ناپذیرش سوای گفتار و کردار ترس -برجای گذاشت
ها و دیدارهایش، که در  مرزهای شناخته شده� آن فراتر برد. او نه تنها در نشست

ها نیز غرید و فریاد برآورد و آرام ننشست. از جمله بـه  آلوده� زندان دهلیزهای مه
چرا بـه ” گفت:  زندان قزل قلعه بازجوی

راه مردم و هنرمند، راه آزادی، فصلنامه شورای نویسـنـدگـان و هـنـرمـنـدان 
 های چیستا و گیالن و.... ایران/ گفتگو با رسانه

 آذین) های به سروده
هـای  ، سـروده١٣٨١تـا ١٣۴١های  / اشعار سال١٣۴٠های خاموش،  زمزمه

 .١٣۶١زندان، 
 کارهای چاپ نشده)

مرگ سیمرغ/ از هر دری، دفترهای سه تا هفت/ گواهـی چشـم و گـوش/ 
ای  زادگان/ داستان دو خواهر/ یخچال برقی/ چونان که در آیینه خانواده� امین

نورد/ گزارش/ بازگشت/ عمه نسرین  شکسته/ اینک او/ تشنگی/ پهلوان کوه
 گفت/ و.... می

 ها) طراحی
 چهارده طرح و نگاره و پرتره.

 سفرها و دیدارهای فرهنگی)
ح آذین  رفیق به صــلــ ن  را هوادا رانی  ی ا جمعیت  سوی  ز  ا یندگی  نما به 

های صلح و همبستگی مردم آفریقا و آسیا در سـال  و برای شرکت در اجالس
 به دهلی رفت. وی در این سـفـر بـارفیق محمدرضا لطفی و به همراه  ١٣۵٨

ت/  ایندیرا گاندی شــ ز دیداری دا نی هند  روز  ن  آ فقید  ر  ی وز نخست 
ها برای صلح، صوفیه بلغارستان/ سفر به کابل و دیدار  شرکت در پارلمان ملت

س کارمل  ببرک با جمهوری وقت افغانستان/ سـفـر بـه بـوداپسـت/ در  رئی
جمهـوری وی  پیش از ریاستیوری آندروپف، فرایند این سفرها او همچنین با 

 بر سر پرسادهای صلح و دوستی میان مردم جهان دیدار کرد.
 

 ها شاعرانه
رھآذین  به مند شخصیت چند بعدی و پهنه ســتــ گ سی  هـای ادب و هـنـر  ب

انـدازی  نوردد. و باز، چشم کند و درمی آزمایی می زند و ذوق جهانی را گشت می
آذین در شعر نیز شوری دارد و دستی دارد و دامـنـی،  دیگر و افقی نو پدیدتر. به

ای و پیگیر. و تا بخواهی در وادی وهـمـنـاک شـاعـری  چندان حرفه اگرچه نه
 ادعاست: بی

دوانده در خـاک شـاعـرپـرور ایـران، دور از مـن کـه  مانند هر ایرانی ریشه” 
هایـی مـوزون بـرهـم  گری سخن، هر از گاهی در زندگی، واژه دعوی بخیه بی

ام کـه وسـوسـه�  بار در همه� عمر، نگذاشته ندوخته باشم. خوشبختانه جز یک 
گری  ام و پیری در وسوسه شان در من درگیرد. اما دیری است که پیر شده چاپ

 ٩“شتاب دارد.
رود. پـس  فراتر نمی ١٣۴٠  -٨١از گردونه� زمانی  ١٠آذین اما تاریخ شعرهای به

او کجا هستند؟ او که خود گفته است که جـوشـش  ۴٠شعرهای پیش از دهه� 
در او بـوده اسـت.  “ همیشه” اما  “ دورادور و گاه گیر” های شعری اگرچه  رگه
هایش را  نوشته ها دست های پسا انقالب ایران، گزمه دانیم که در یغماگری می

هـمـه نـیـز  اند. و دریغا که انبوهی از ایـن گونی گونی به تاراج برده و پس نداده
 اند: نابود و ناپدید شده

ام...  که در زندان بر من گذشت، شعرهای چندی گـفـتـه ١١در این پنج سال” 
 :“های زندان از من گرفته شد. جایی که هر بار در جابه
ها بود خود دانی/ ولیکن جادوی چشمت/ لبم بر بست و اینک  مرا با تو سخن

 ) ١٣۴٠، آبان اینک.(شعر بیند من/ یکی شوریده� گنگی که خواب ماه می
شان همـه  آذین تنها حدیث نفس وی نیستند که در یکپارچگی های به شاعرانه

 اند: فریاد دادخواهی
پاسخ هر سو شیون/ دیـوالخـی اسـت هـمـه  آه کاین صحنه� مرگ/ دشت بی

آشام/ ...خسته و بسته غزاالن به کمند/ نه یکی پای گریز/ نـه  خاربنش خون
 ).١٣۴١...(ناگزیر، فروردین یکی روی مقام
) از این هـم تـنـدتـر و ١٣۴١(خرداد رهگشاآذین اما در شعر  زبان تند و تیز به

 شود: تر می دامنه فراخ
های دام مرگ است این/ مشو در دام/ مرو زین ره/ که بر هـر  نگه کن!/ دانه

 ....های خام ریزش/ استخوان رهروی روییده همچون بوته خاک
 زند: های پسا کودتا را چنین هاشور می شاعر اما نخستین سال

 دوست پیدا نیست/ کوچه در شب حفره� خالی است.
تش(عطش) 

َ
بوسه� ” و  “ قهقهه� رعد” شود و گاه با  می “ همه تن لب” گاه از سوز ا

 افشاند: بذر امید برمی “مهتاب
رد کمان کش اندیشه و قلم

ُ
 ).١٣۶۴، تا چند .(من، مرد کارم/ گ

 آذین از واکشیا (فضای) ترسناک زندان اما یکی دو تا نیست: های به گالیه
اند/ گر آفتاب پرده� نور زالل خویش/ بر من نگسترد/ وای  دیوارها همه چشم

 ادامه  يادواره صدمين سالگرد زايش ...
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 -ترسانید وگـرنـه ترسید که می ترسید؟... می کنید؟ از چه می مردم اعتماد نمی
ای، حـق مـردم را بـه خـودشـان  تا انـدازه -مثل جاهای[کشورهای] دیگر

گـویـیـد،  مردم برای آنچه شما مـی” گوید:  می  و هنگامی که بازجو .“ دادید! می
گذاریـد، در هـر  این شمایید که نمی” غرد:  آذین می به !“ اند هنوز تربیت نشده
 ١۶...“کنید تراشید و تهدید می کاری مانع می

 رفیق اعتمادزاده در واپسین دفاع خود به دادستان دادگاه گفت:
پروایی، مـعـمـول ایـن  که با بی چنان -سانسور و ممیزی قبل از انتشار کتاب” 

با اصل بیستم متمم قانون اساسی مخالفت دارد. اما کار تخطـی  -روزگار است
مان فریـدون تـنـکـابـنـی  هم فراتر رفته است. بازداشت دوست نویسنده از این

ها و ضـوابـطـی کـه  دهد که دستگاه امنیتی موجود، حتا به مالک نشان می
معین شده است اعتنا ندارد. و این خطری است که همه� اهل قلـم را تـهـدیـد 

پروایی در شکستن قلم و سرکوب اندیشه، جز رمیدگی و  گونه بی کند... این می
ای  های عبور نکردنی، نتیـجـه ها به دره ای فاصله نومیدی اذهان و تبدیل پاره

 ١٧.“ندارد
) و گـردآوری ١٣۴٩(خرداد اعالمیه نویسندگان ایران  آذین که بر سر نگارش به

، به زندان افتاده بود، در نـامـه� فریدون تنکابنیتوماری از امضاها برای آزادی 
 سرگشاده خود از جمله نوشته بود:

این بازداشت ناروا، مایه� سرافکندگی ملتی است کـه هـمـیـشـه شـاعـران و ” 
 “نویسندگان خود را در سایه حمایت و حرمت و قدردانی و تفاهم خویش گرفته

 ١٨است.
هـایـی از زنـدانـیـان  ، برخورد گـروه“ حمایت و حرمت و قدردانی” و نمونه� این 

 سیاسی زندان قصر با خود اوست:
پنجاه جوان زندانی با کف زدن و  -گیرد. چهل یکباره گویی انفجاری در می” 

آورنـد تـا  هم فشـار مـی شوند. به آذین] ما را پذیرا می هلهله و فریاد زنده باد[به
دانم چه بگویم. سخت منقلبم: دوسـتـانـم!  دست بدهند و روبوسی کنند. نمی
 ١٩...“شود، هلهله و فریاد بیشتر تر می فرزندانم!... جمع، هرچه فزون

شـان  پروای لـو رفـتـن های زندان خود، بی آذین همچنین در یادداشت رفیق به
 نوشت:

خورده� الکن... بـا  های ترس جویی احمقانه برای شکستن حتا همین قلم بهانه” 
آزاد  “ فـرمـایشـات” کشتن و زدن و بستن. آقایان قلم را تنهـا در حـد تـأیـیـد 

بـاش و در  خواهند. پول و شهرت و کام و مقام، همه به این شرط: اخـتـه می
 ٢٠.“دهلیز حرمسرای ما باش... ایران امروز را در زندان باید شناخت

 بار در پاسخ به بازجوی زندان قصر که پرسیده بود چـرا از  یکآذین  رفیق به
گفت:  فریدون تنکابنی و  ا به  کردھ  شتیبانی  بازداشت یک نـویسـنـده ” پ

شـود.  به دنبال انتشار اثری از او امری است که به همه� نویسندگان مربوط می
انـد... امـا  همه آن را تهدیدی به آزادی و حقوق شناخته شـده� خـود شـمـرده

دستگیری من و دوستانم به بهانه� چنین اعتراضی، خود تـجـاوزی دیـگـر بـه 
 ٢١...“حقوق اهل قلم است

نــی مهندس اعتمادزاده را خــنــ ســ ز در  نــیــ ن  آ ز  ا ش  کــانــون  پیــ
) سخنانی به زبان آورده بود که حتا شنوندگان خود را ١٣۴٧( نویسندگان ایران 

هـایـی از  نیز به هراس انداخته بود تا چه رسد به دولتمردان امنیتی که واگویـه
 تافتند: گونه را بر نمی این

دهم، منی که به بهانه� ترس...  منی که به سانسور اندیشه و گفتار خود تن می” 
کنم، منی که باید بروم و در برابر میـزی  در امور شهر و کشور خود دخالت نمی

هـا و  بنشینم و حساب عقیده� خود را و ایـمـان خـود را، حسـاب دوسـتـی
های خود را، حساب دیروز و امروز و فردای خود را به بیگانه� سـمـجـی  دشمنی

که نماینده� قدرت قاهر روز است پس بدهم، اهانت ببینم و زیر ورقه� اهانـت را 
دست خود امضا بکنم، من شاید آزادی را بفهمم، ولی جـرأت آزادی نـدارم.  به

گاهم هرچه زودتر بایـد بـه  علتی در شخصیت انسانی من است که اگر بر آن آ
 ٢٢.“جبران آن برخیزم وگرنه شایسته� نام انسان نیستم

می آذین رفیق به نکه  آ چـیـنـانـی چـنـد در مـیـان  دانست همواره سخن با 
فـام خـود را  زندانیان سیاسی هستند، اما هرگز سر فروخوردن سخنان آتشیـن

 نداشت:
خوار قدرت بودن... یـا در کـنـار مـردم  راه، دو بیش نیست: یا مزدور و ریزه” 

شان را بـه زیـبـایـی و حـق  داشتن، دیدگان بودن. امید را در ایشان زنده نگه
گشودن. زیرا که زیبایی نیرو است و حق نیرو است. خاصه در زمینه� گسـتـرده� 

 ٢٣...“رود زشتی و بیدادی که بر مردم می
جایی رسید که روزی سه بار  های جمهوری اسالمی اما کار به بعدها در بیدادگاه

کوبیدند که  بردند و چندان درهمش می ساله را به زیر هشت می ٧٠این پیرمرد 

شکاف برداشتـه و پـیـوسـتـه  -چاک چاک -گفته� خودش کف هر دو پای او به
، بـه برتولت برشتگفته�  هایی بود که به باندپیچی بود. چرا که او از زمره� استوره

 گفت. گرانش نه می شکنجه
 
 آذین و کانون نویسندگان ایران به

 زند همه را دار به شمشیر می چو پرده
 کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

 حافظ
مادزادھ شان  فکران دگراندیش ما و در فراپیش واکنش روشن ت رفیق محمود اع

نگرانه� دستگاه تودرتوی سانسور اما فرجـامـی امـیـدوارانـه و  به فشارهای تنگ
. این درست کـه اسـتـاد کانون نویسندگان ایرانریزی  دلگرم کننده داشت: پی

هوشمنـدی  گذاران کانون بود اما راست این است که بی آذین تنها یکی از پایه به
رسید و چـراغـش روشـن  ای به سقف نمی و دلیری وی شاید هرگز چنین سازه

که وی بر سر گشایش کانون، پیش از درافتـادن بـا دسـتـگـاه  شد. چندان نمی
وی  احمد جالل آل ستیزانی از زمره� بوروکراتیک شاهنشاهی با چپ قــه�  حل و 

 درگیر بود:
احمد حلقه زده بودند از گنجانیدن واژه� آزادی  فکرانی که دور جالل آل روشن” 

آذیـن و هـمـراهـان،  گردان بودنـد... بـه نامه[کانون] روی در متن نهایی بیان
 ٢۴.“اندیشیدند خالف آن می

م آذین به سرانجام اما این رز ن  را یا پوی او بودند که از کـارزار شـمـشـیـر و  و 
آزادی گفتار و قلـم ” را با شعار  کانون نویسندگان ایران اندیشه سربلند برآمدند و

 ١٣۴٧در سـال  “ و شـاعـر و مـتـرجـمنویسنـده  ۶٠و با امضای نزدیک به 
 ٢۵ریختند. پی

از هم فروپـاشـیـد،  کانونو دریغا که در کمتر از دو سال پس از آن هنگامی که 
هـمـه در  دیگر اما این نهاد صنفی تا هفت سال پس از آن سر بلند نکرد. باایـن

روشن بود، تیغ سانسور و ممیزی کتاب هرچـه  کانونهمین دو سالی که چراغ 
ناپـذیـر آن روزهـا  های چاپ توانست برای بسیاری از کتاب  آذین کندتر شد و به

 وپا کند. پروانه انتشار دست
برگزار شد. در  ١٣۴٩در سال  کانون نویسندگان ایران واپسین نشست همگانی

سرپرست موقت جلسه که گویی شمشیرخودرا از اسالم کاظمیه این نشست اما 
رو بسته بود در گرماگرم بحث و گفتگو، تنفس اعالم کرد و به هـمـراه دیـگـر 

ای کاری بـرای  این شگرد، ضربه” دوستان خود ساختمان کانون را ترک گفت: 
 گفت: است که می مولوی حق با ٢۶.“ازهم پاشیدن کانون به نفع رژیم بود

 ز آب خرد، ماهی خرد خیزد
آذین بـرای  های رفیق به ها و رزم ها رنج هفت سالی گذشت و در همه� این سال

بازسازی کانون فروریخته� نویسندگان ایران به جایی نرسـیـد کـه نـرسـیـد. در 
های مردمی بـرای بـرآمـدن خـود در  اما هنگام که خیزش ١٣۵۶اردیبهشت 

و حلقه� او اندکی کوتاه آمـدنـد  اسالم کاظمیه وجویی بستری کارایند بود، جست
هـای  طـلـبـی تا این نهاد صنفی پا بگیرد و آنگاه بتوانند آن را به تخته پرش جـاه

به این بار نیز ٢٧خود بدل کنند. و  آذیـن رفیق  ور  تــ زا نــیــ رگــا ا ود  خــ کــه 
را نوشـت و  “ موضع کانون نویسندگان ایران” سازمانگری چیره دست بود متن 

 ها بود سپرد. در این مرامنامه امـا به هیئت موقت دبیران که خود نیز یکی از آن
، نهادی شناخته شدھ بود برکنار از هر حـزب و گـروھ کانون نویسندگان ایران

هـای  هـواخـواه آزادی” تواند با هر حزب و سـازمـانـی کـه  سیاسی که اما می
در راه استقرار دموکراسی در ایران مبارزه کند، در ” باشد و  “ اجتماعی و سیاسی

(از متن مرامنامه کانون نویسنـدگـان  “ پی تفاهم و جلب پشتیبانی متقابل برآید.
گونه، رفیق اعتمادزاده توانست پرچم کانون را برای بار دیـگـر بـه  ایران). بدین

های این و آن بـبـنـدد.  بازی ها و فراکسیون بندی اهتزاز در آورد و راه را بر گروه
ها به عضویـت هـیـئـت دبـیـران  با بیشترین رای ١٣۵٧اردیبهشت  ٣١وی در 

کانون در آمد و توانست نقش کلیدی خود را در سازماندهی و راهبری این نهـاد 
 اجتماعی به گردن گیرد. -فرهنگی

آذین در مرامنامه� کانون، بر نـاوابسـتـگـی ایـن  ماه پس از آن، با این که به ١٨ 
تشکل صنفی انگشت نهاده بود، او چهار تن دیگر از فرهیختـگـان کشـور بـه 
درخواست وتصویب هیئت دبیران کانون (باقر پرهام، احمد شامـلـو، مـحـسـن 

حسین ساعدی و اسماعیل خویی) از این نهاد فـرهـنـگـی کـنـار  یلفانی، غالم
 ٢٨گذاشته شدند. 

آذین، سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج، فریـدون تـنـکـابـنـی و  گونه به بدین
ریخته بودنـد اخـراج  محمدتقی برومند (ب. کیوان) از کانونی که خود آن را پی

های کانون را نـیـز  ای های این رویداد ناگوار، گریبان همه� توده لرزه شدند تا پس
ها تن از بهترین فرهیختگان کشور از نهاد فرهنگـی خـود بـیـرون  بگیرد و ده
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پرهیزید... به راستی زبان فـارسـی را  شدت می داشت. از هرگونه انحراف به می
جوی  نهاد. در گزینش واژگان... سخت گزیده شناخت و بدان ارج فراوان می می

 .“گوی بود و گزیده
در یک پیام ویـدیـویـی بـا  مرتضا کیوان، همسر رفیق شهید پوری سلطانیآنگاه 

آذین یاد آورشد که اعـتـمـادزاده بـه او  اش با استاد به ساله ۶٠اشاره به آشنایی 
جای خواندن شعر نیما، به نقد و بررسی آن بپردازد واو چنین کرد و در  آموخت به

آذین برایـش دسـت زدنـد: واکـنـش  نشستی آن را خواند که همه و از جمله به
 .“آذین برایم فراموش نشدنی بود به”

آذین سخن گفت و رشته� گفتار  از نخستین دیدارش با به شمس لنگرودیسپس 
اش، به چـهـارگـانـه�  سپرد. غبرایی با اشاره به حرفه� مترجمی مهدی غبراییرا به 

(م. “  زمین نوآبـاد” و “  دن آرام” (رومن روالن) و “  ژان کریستف” و “  جان شیفته” 
آذین برگزید، نثر معـیـار  نثری که به” آذین گریز زد و گفت:  شولوخف)، گردیده� به

 .“ممیز است و بی
م  کامران پورصفر تمــا نا ن  رما به  ز  نی شست  ن این  ن  سخنرا شتمین  ه

از چگونـگـی  روایتی” آذین اشاره کرد و گفت که این رمان  زادگان به خاندان امین
پیشه� سنتی ایـران  انکشاف اجتماعی جامعه� ایران در هیئت یک خانواده� تجارت

وی در پـایـان افـزود:  “ سوی تغییراتی جدیـد دارد. است که به آهستگی رو به
 .“های اوست آذین ترجمه ترین آثار به بزرگ”

هـای  نیز گـفـتـار خـود را از نـامـه خسرو باقریآذین،  نهمین سخنران شب به
 و سپس به شخصیت وی گره زد و گفت: ٣۵زرتشتاعتمادزاده به پسرش 

آذین را به عنوان متـفـکـری سـرشـنـاس،  مردم ایران و فرهیختگان جهان، به” 
نگاری برجسته، از بنیادگذاران کانـون  ای توانا، روزنامه مترجمی نامدار، نویسنده

نویسندگان ایران و شورای نویسندگان و هنرمندان ایران و فـعـال اجـتـمـاعـی 
 .“حال، همسر و پدر سه دختر و دو پسر هم بود شناسند. اما او درعین می

آذین از جمله گـفـت کـه پـدرش  فرزند به کاوھ اعتمادزادھدر پایان این نشست، 
نویسنده، مترجم، هنرمند و مرد مطبوعات، مرد سیاست، اندیشمند و مصـلـح ” 

تـوان نـدیـد.  آذین را نـمـی اجتماعی است. او به همه� مردم ایران تعلق دارد. به
آذین مردی چند بعدی بود و در آثار... او محورهایی متـعـدد وجـود دارد کـه  به

نوبه� خود قابل بررسی و دقت است. جا دارد محققان و نـقـدنـویسـان،  هریک به
 “کنند. روزی، هریک از این محورها را بررسی

 
 آذین از نگاه سایه به

سالآذین  بهو  سایه ز  آشـنـایـی و  -سـو به ایـن ١٣٢۵از  -های بسیار دور ا
گلچین گیالنی مادر -آذین با خاله� سایه دوستی تنگاتنگ داشتند. به عبارتی، به

، و همسر او با دختر خاله� سایه رفت و آمد خانوادگی داشتند و ایـن، راه را بـر -
نـژاد  زارعهر دو هموار کرده بود. آنها همچنین سـالـهـا در کـوچـه� این آشنایی 
همسایه هم بودند. سایه به پاس همین دوستِی به گفته� خـود الدوله  عینخیابان 

هـایـی از  ، گـوشـه“ اندیش پیر پرنیان” آذین، در کتاب  با به “ اش بسیار صمیمانه” 
هـمـه  ای از ایـن آذین را واگویه کرده است که فشرده زندگی و شخصیت استاد به

 آید: در پی می
شآذین  به خو ر  سیا دل و صادق و خوددار بود. از درون، غـمـی سـنـگـیـن  ب

نمود. او غم خود را در زیر نـقـابـی از خشـکـی و  داشت و از بیرون، خشک می
کـردیـد یـک فـرعـون  شناختید گمان مـی کرد. اگر او را نمی خشونت پنهان می

نـمـودنـد.  هایش نیز خشن مـی است. ولی چنین نبود. هرچند که گاه حتا شوخی
گـفـت  گفت اما آنجا که باید چـیـزی مـی اگر سر سخن گفتن نداشت هیچ نمی

زد. بسیار خجالتی بود. استبداد رای نداشت ولـی در بـاورهـای  حرف خود را می
کرد. بسـیـار مـتـیـن و  خود بسیار راسخ بود و با برهانی محکم از آنها دفاع می

نهادنـد؛ حـتـا مـخـالـفـانـش. بسـیـار  سنگین و با سواد بود. همه به او ارج می
دسـتـی و  قدم و استوار بود و همتـی واال داشـت. از تـهـی دوست و ثابت مردم

وار  راستی نـمـونـه ها به نالید. او در این ویژگی اش هرگز نمی های زندگی دشواری
گـاه از آن  بود. با آنکه بارها به زندان افتاده و با او بدرفتاری شده بود امـا هـیـچ

شـد تـا  رفتیم، لخت نمـی ها سال وقتی باهم به دریا می ای نداشت. سال شکوه
اش دیده نشـود. یـک روز در خـانـه� مـا  دست کنده شده و پوست ورچروکیده

یی دست خود پرتقال پوست بـکـنـد؛  خواست با همان یک می یاوش کسرا س
دسـتـی بـا چـه  و یـک “ نه آقـا!” خواست کمکش کند که او با خشونت گفت: 

 ای پرتقالش را پوست کند. [*]   دشواری
بسیار عالقه داشت. وصیت کـرده  -چه ایرانی و چه فرنگی -به موسیقی خوب 

بود در مسجد و خانقاه برایش مراسمی گرفته نشود و اگر دوستان و خویشـانـش 
خواستند یادی از او کنند، گردهم آیند و به موسیقی گوش فرادهنـد. در هـمـه� 

نی عمرش به سختی در یک خانه� رهنی زندگی کرد.  کدک مـرد ” او را شفیعی 

آذیـن بـه  گذاشته شوند یا خود آن را ترک گویند. دیری اما نپایید که رفیـق بـه
یاری شماری از بهترین نویسندگان و شاعـران فـرهـیـخـتـه� کشـور، شـورای 

 ٢٩ریزی کرد. نویسندگان و هنرمندان ایران را پایه
 های شعر گوته شب

 ها را شکن شکن، بشکن پنجره
 نصرت رحمانی

 
دهی و  یکی هم سازمان ١٣۵۶آذین در مهر ماه  های انقالبی رفیق به از تالش

های شعر گوته بود که او خود در آن توفـانـی بـرانـگـیـخـت کـه  برگزاری شب
 مپرس:

هـا و  هـا و خـار و خـس سوی خلق، هنوز با سختی راه نویسنده و شاعر به” 
ها بسته است... بند و زنجیری کـه مـا را و شـمـا را دور از هـم...  فرهنگ

هـا تـرس و  خواست همچنان بر دست و پای مـاسـت... سـال کوب می میخ
ها جدایی و بدگمـانـی و نـابـردبـاری...؛ راهـزنـان در  خاموشی و ادبار، سال

اند... یگانه وظیفه� امروز ما این است که آزاد بـاشـیـم و آزاد شـویـم و  کمین
یکدیگر را آزاد کنیم. اما فراموش نشود[که] آزادی و مسئولیت باهم اسـت...؛ 

 ٣٠.“سالم بر دوستان! درود بر دور و نزدیک و بندی و آزادتان
خـواسـت  برانگیز و توفانی، دل شیر می گونه آتش راستی که سخنانی از این و به

اش در کانون نویسندگان  آذین بود که در کوتاهه� دبیری و سری نترس. و این به
دهی کرد و آن را بـرای ده  را سازمان ٣١های تاریخی شعر گوته  ایران، شب

های شاعران و نویسندگان و اندیشمـنـدان دلـیـر و  شب آزگار به پهنه� پرخاش
هـای تـاریـخـی  فرهیخته� آن روز کشور در آورد. و هنوز دو ماهی از این شـب

هزینه� آن را  ١٣۵۶برنگذشته بود که او و پسرش کاوه اعتمادزاده در سوم آذر 
هـای شـعـر  آذین که نویسنده� بیانیه پایانی شب .رفیق به٣٢در زندان پرداختند 

کننـده  گوته بود، در پایان این ده شب، دیبا (متن) بیانیه را برای هزاران شرکت
 ٣٣خواند و شوری برانگیخت که مپرس:

صورت جمعیتی که غالبا سر بـه ده  دوستان! جوانان! [در این] ده شب، به” 
جا، روی چمن و خاک نمـنـاک، روی آجـر و  زد آمدید و این هزار و بیشتر می

هـا  سمنت لبه� حوض، نشسته و ایستاده، در هوای خنک پائیز و گاه سـاعـت
زیر باران تند صبر کردید و گوش به گویندگان دادید. چـه شـنـیـدیـد؟ آزادی، 

 ٣۴.آزادی و آزادی
تنها بزرگترین رخداد تاریخ هنر و فـرهـنـگ ایـران کـه   های شعر گوته نه شب

شـود گـفـت: انـقـالب  کـه مـی نیز بود. چـنـدان ۵٧بسترساز انقالب بهمن 
 های شعر گوته آغاز شد. شده� ایران، با شب غارت

 آذین سدمین (صدمین) سالگشت به
های بزرگداشت سـدمـیـن  : در اینجا و آنجا، نشست١٣٩٣دی  ٢٣سه شنبه،

ها، یکی هم شـِب  شود. از میان این بزرگداشت آذین برگزار می سالروز رفیق به
های فرهنگی کشـور،  آذین ماهنامه بخارا بود که در آن شماری از شخصیت به

 -، مـدیـر بـخـاراعلی دهباشی -سخن گفتند. نخستین سخنران این نشست
نقشـی ” دارای  “ ادبی در زبان فارسی” آذین را در فرارویاندن تراز  های به ترجمه

ادبـیـات داسـتـانـی ایـران، ” ویژه در پهـنـه�  دانست و گفت که به “ انکارناپذیر
بخش سه نسل از نـویسـنـدگـان مـا بـوده  های او در این زمینه، الهام ترجمه
 .“است

یرهادیآذین  سخنران بعدی شب به م خـاطـر نشـان سـاخـت کـه  توران 
جای هرگونـه رقـابـت، حـس هـمـکـاری را در  اعتمادزاده به وی آموخت به

ها رواگ (رواج) دهد و او در کودکستان و مـدرسـه� فـرهـاد کـه خـود  مدرسه
آمـوزان  گـونـه دانـش آذین را کاربردی کرد و بدین ریخته بود این پیشنهاد به پی

وی همیاری و همگامی را جایگزین رقابت کردند و بعدها در هر جای جـهـان 
بادیهمچنین  “ هم که بودند، این آموزه را از یاد نبردند.”  بـا  محمود دولت آ
هـایـش را مـدیـون  گفت کـه او زبـان نـوشـتـه “ آذین خواه خواندن به آرمان” 

 داند. اعتمادزاده می
بود که در واگویه فـرازهـایـی از  محمد روشنآذین  چهارمین سخنران شب به

 شخصیت وی گفت:
مهندس محمود اعتمادزاده انسانی واال و آزاده بود. کم سـخـن و فـروتـن، ” 

شرمگین و متین و آهسته و شکیبا بود. اما با این همه در زندگانی، نشانـی از 
کار نبود. مداراگر بـود  استواری و صالبت داشت. اهل تسامح بود اما مسامحه

اما سازشکار نبود. پیدا بود که باورهای اندیشگـی او ریشـه در اعـتـقـاداتـی 
کـرداران  اندیشان و راسـت راه پاکان و نیکان، درست” راه او  “ بنیادین دارد...

 14ادامه  در صفحه بود... به باورهای خود اعتقاد راسخ داشت و سرپیچی از آن باورها را ناستـوده 

 ادامه  يادواره صدمين سالگرد زايش ...
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و در الدوله  خیابان عیننامید. زمانی که در  می “ الشان بزرگ، بزرگوار و عظیم
اش و گاه تا یک و دو پس از  رفتیم به خانه کرد، ما می یک باالخانه زندگی می

اش منتظرند که ما برویم و  دانستیم که زن و بچه نشستیم و نمی نیمه شب می
 آنها بیایند رخت خوابشان را پهن کنند و بخوابند:

 “دود از سرم بلند شد وقتی این را فهمیدم.”
آذین کـه بـا  دستی او را کمتر کسی تجربه کرد. او با باورهایش زیست. به تهی

خانواده� بزرگ مالک همسرش ارتباطی نـداشـت، یـک روز کـه لـنـِگ نـاِن 
گونه زندگی کند زن و  خواهد این شان بودند، اندیشیده بود که اگر او می شب
توانند  اند؟ و به خود گفته بود که اگر او نباشد آنها می اش چه گناهی کرده بچه

دستی برهند. سپس تصمیم بـه خـودکشـی  به خانواده� خود بازگردند و از تهی
نـویسـد و  فرستد، وصیت خـود را مـی اش را به پارک می گیرد. زن و بچه می
خواهد با تیغ، رگ خـود را  گذارد و می گسترد. در سفره لگنی می ای می سفره

گشـایـد  آید. وقتی سرانجام در را مـی بزند که ناگهان زنگ در به صدا در می
ژان  “ و با پیشنـهـاد تـرجـمـه� رمـانانتشارات نیل از  آل رسول بیند آقای می

 رود. دهد و می آذین می پرداختی به به آمده است. وی سپس پیش “کریستف
بهترین “  شیفته جان” آذین زبانی فاخر و آراسته و درخشان داشت. به گمانم  به

زنده بود از این ترجـمـه  رومن روالن گفت اگر میاحسان طبری ترجمه� او بود. 
آذیـن  کـار بـه” گفت:  که اصل این رمان را خوانده بود می طبریکرد.  حظ می

 “ترجمه نیست، باز آفرینی است.
ست.  شارل دوکوستر “ اولن اشپیگِل ” ترجمه� او از  ا ن  شا ر درخ سیا ب ز  نی

بـهـا را داشـت. او،  های انسانی بسیار گران آذین ویژگی او بسیار پرکار بود. به
 بود.حزب تودھ� ایران پرچم 

 
 مهمان این آقایان 

هـای  را بر سر چاپ کتـاب یـادداشـت فریدون تنکابنیوقتی  ١٣۴٩در خرداد 
خواهانه در واکنش به  شهر شلوغ او به بند کشیده بودند، رساترین فریاد آزادی

گین به شکنی آشکار، فریاد خشم این قانون آذین بود. وی ایـن بـار نـیـز در  آ
را از دم قـلـم  “ اعالمیه نویسندگان ایران” پرخاش به دستگاه امنیتی کشور، 

نشست.  شاعر و نویسنده در پای آن به چشم می ۵٣گذرانده بود که امضاهای 
اش  گردید و بـرای نـویسـنـده دست می به ها دست ای که در آن سال اعالمیه

تیر هـمـان  ٢١شگون نبود: در  آفرید، اما چندان هم خوش ارزش فزاینده می
آذین را یکراست به زندان قزل قلعه (هتل ساقی معروف) بـردنـد. از  سال، به

های این اسارت چهارماهه یکی هم اینکه باید مـاهـی یـک زنـدان  کامی تلخ
 قلعه، کمیته�� مشترک و زندان قصر.  عوض کند: قزل

اش، رخدادهای این دوره از زنـدان  آذین با دقت و تیزبینی شگرف رئالیستی به
خود را در کتاب میهمان این آقایان، همچون فیلمی مسـتـنـد بـه نـمـایـش 

 گذاشته است:
ای  شوم. به سرشت و سرنوشت انسان. چرا از هر درنده به اندیشه کشیده می” 

 “؟تر است درنده
هـای  بـیـنـی ای از زندانیان سیاسی بـا جـهـان آذین در زندان با واریته رفیق به
(حزب رنـجـبـران  “ انقالبی” شود. از یک مائویست سازمان  گون آشنا می گونه

واپسین)، تا یک دو روحانی از حزب ملل اسـالمـی و.... وی دربـاره� جـوان 
 نویسد: رنجبرانی می

تازد تا به حکومت که سـرنـیـزه را در مـیـدان  به حزب توده� ایران بیشتر می” 
ورزد تا با آمریـکـا کـه “ سیاست کرده است. و باز با شوروی بیشتر دشمنی می

پنهان و آشکار، در چهار گوشه� جهان دستش تا آرنج به خون آلوده اسـت. و 
دانم چی است و از کجا آمـده  لنینیسمی که نمی -همه به نام مارکسیسم این

 ٣۶“؟است. از چین؟ یا به احتمال بیشتر از خود آمریکا
بدگمانی، گیاه بومی زندان سیاسی اسـت. و ” داند که   آذین با آنکه خود می به

اما ناگزیر است دوراندیـش بـاشـد و  ٣٧.“ خواهم مجال رشد به آن بدهم نمی
اند اینجا خودت را حزبی جا بـزنـی و ازم حـرف  تو را فرستاده” دار:  خویشتن

 “؟بیرون بکشی
آذیـن بسـتـرسـاز ژرفـش  زندان با همه� خاطرات و خطراتش اما برای رفیق به

دسـت و  گری است چـیـره های حزبی اوست. وی که پلمیست و اقناع دیدگاه
نگرد و  هایش می بلندپایه، یک بار وقتی یکی از جوانان چپ رو خیره در چشم

و سخن  “ پاک کردن عرصه� سیاست ایران از بقایای حزب توده� ایران” از لزوم 
گـویـد، او بـه آرامـی پـاسـخ  سخن مـی“!  به زبان گلوله” ها  ای گفتن با توده

 دهد: می
اش شناخت،[باید دیـد] مـظـهـر کـدام  حزب را... باید در وابستگی طبقاتی” 

 ” تواند باشد. از این دیدرس، دیگر حزب برای ما  است یا می “ قدرت اجتماعی

دار اجتمـاعـی اسـت کـه  زاییده� اراده یا هوس کسی نیست.یک سازمان ریشه ادامه  يادواره صدمين سالگرد زايش ...
موجودیتش را باید در واقعیت پیوندش با طبقه جست، نـه بـر حسـب فـراز و 

  ٣٨“نشیب راهش یا شکست و پیروزی مبارزه. این چیزها فرعی است...
هـمـه ”   ٣٢را در کودتای  و باز در پاسخ به یک جوان تندرو که که شکست حزب

 خوانده بود، استدالل کرد: !“چیز بر باد ده
کشی و ستم طبقاتی نـابـود  کدام همه چیز؟ آیا طبقه به باد رفته؟ واقعیت بهره” 

 ٣٩تواند هم نباشد. و نمی.“ شده؟... پس طبقه برجاست. حزب هم برجاست
به حزب توده� ایران پیوست و از آن پـس، هـرگـز  ١٣٢٣آذین در سال  رفیق به

پیوندهای سازمانی و ایدیولوژیکی خود را از حزب طبقه� کارگر ایران نگـسـسـت. 
خورشیدی با رهبری حزب در الیپزیک در تماس بـود  ۵٠های دهه�  وی در سال

داد که از  ای یا ژرفش نبردهای مردمی به حزب می و رهنمودهایی برای کار توده
شد. وی در پلنوم هفدهـم حـزب تـوده� ایـران، بـه  رادیو پیک ایران پخش می

عضویت افتخاری کمیته� مرکزی درآمد و بعدها کاندیدای عضویـت در هـیـات 
های جمهوری اسالمی به سراغش رفتند و او  سیاسی حزب شد که این بار گزمه

 را برای هشت سال آزگار به زنجیر کشیدند.
 

 میهمان این برادران!
 گفت: آن یار کزو گشت سر دار بلند

 کرد ش این بود که اسرار هویدا می“جرم”
 حافظ

 
و   مرتضا کیوانتا  مزدک بامداداناز  -سرنوشت تلخوش اندیشه و قلم در ایران،

ن آذین بهو  رحمان هاتفی جز داغ و درفش و شکنجه و زندان و  -و دیگرا
در مـیـهـن “  پاداش اندیشه” دانست که  می پل والریآوارگی نبوده و نیست. اگر 

ای پـاداشـی  برای هر اندیشه” گفت:  ما جز این همه نبوده است شاید هرگز نمی
 !.“است

ز  آذین بهاما گناه  زور ا و وی ســنــگــیــن  ر  سیــا ب سالمی  ا جمهوری  تنگ 
 برنتافتنی است:

 نویسنده، متفکر و مصلح اجتماعی
 عضو کمیته� مرکزی حزب توده� ایران

 کاندیدای عضویت در هیات سیاسی حزب
 دبیرکل اتحاد دموکراتیک مردم ایران
 دبیر انجمن هواداران ایرانی صلح

 عضو دو دوره� هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
 دبیر شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

 سردبیر چندین رسانه� نوشتاری
 زندانی سیاسی در رژیم شاهنشاهی

 شود همچنان افزود. و... به این سیاهه می
را به خاطر بسپاریم: روز کودتای خونین جـمـهـوری  ١٣۶١تاریخ هفدهم بهمن 

ش  آذین بهاسالمی علیه حزب توده� ایران. روز بازداشت رفیق  فرزند  کـاوهو 
و انبوهی از هموندان کمیته� مرکزی، کادرها و اعضای حزب طبقه� کارگر ایران. 

آذین را بـه  از این تاریخ تا هشت سال واپسین که پیکر پاره پاره و زخم خورده� به
گذرد. در  فرستند، بارها و بارها آرزوی مرگ در سر پیرمرد می اش بازپس می خانه

قدر بر کف پاهایش  بار جیره� تازیانه داشت.و آن سلول انفرادی اوین اما روزی سه
رفـت.  کوبیدند که همواره روی پاهای چاک خورده و باند پیچی شده راه مـی می

 آذین و جلب همکاری او بود. ناپذیر به هدف اما، درهم شکستن شخصیت آشتی
 الـلـه مـنـتـظـری آیتای به زنده یاد  اش در نامه کشیده همسر فرهیخته و رنج

 شکوه سر داده بود که:
 .“ اند تا از او علیه پدرش استفاده کنند پسرم را گرو گرفته”

های هرروزه و فشار و زجر و شکنجه و تنهایی. باید  زندان توحید است و بازجویی
کند که با یک شخصیت واهی روسی(شباشـیـن) کـه هـرگـز وجـود  “ اعتراف” 

لنینیسـم و حـزب  -نداشته همکاری داشته است! نیز باید برای رد مارکسیسم
توده� ایران ردیه بنویسد. باید خود و دیگر زندانیان را بشکند. و او بـرای آن کـه 

اندیشـد:  ها زبانش را باز نکنند، به مرگ خود می کهولت سن و شمشیر شکنجه
خورد تا سست شود و از پای  به مرگی رهاننده و قهرمانانه. هم از این رو، کم می

 درافتد:
یک بار پس از آنکه در سـرمـای “ خواستمش. برایم این مرگ، رهایی بود و می” 

ایـن “ زیر صفر گامه (درجه�) زمستان در حوض زندان توحید افتاده بود اندیشـد:
ای فریبنده بود. چه، شنیده بودم کـه  الریه بکشد، برایم وسوسه که کارم به ذات

 ۴٠...“این بیماری در پیران کشنده است. اما نه، قسمت نبود.
نیترین او را به یـغـمـا  ها و حتا تری بیند شکنجه گرانش قرص بار دیگر وقتی می

  15ادامه  در صفحه انـدیشـه� خـواسـتـنـی ” اند، بازهم  برده
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بـیـسـت کـیـلـو  -پـانـزده” آید و با آنکه تنها در سه ماه  به سراغش می“  مرگ
گرانش وزن کم کرده است، اما گـویـی  شکنجه” روزی  تالش شبانه” با “  گرمی

را نباید از دست داد. امروز دیگر از آن  “امید”مرگ با او بیگانه شده است! ولی 
خواهد.  ترند. از بازجویش کاغذ و قلم می گرها خشمگین روزها نیست، شکنجه

امـا  !“ خواهد اعتراف کـنـد حتمآ می” گنجد:  و او از شادی در پوست خود نمی
کند این بار از  نامه� خویش است؛ چرا که گمان می آذین نوشتن وصیت هدف به

 مرگ نخواهد رست:
ای که بر کف پایم فرود آمد، دردی انبوه در خطی باریـک از  نخستین ضربه” 

گـداخـت، ایـنـک بـه  تنم روز به روز مانند شمع می”  با آنکه  “ پشتم نفوذ داد.
تـو جـاسـوس ” گرفتم... بهانه همیشه همان بود:  تعزیر[شکنجه] نیز خو می

 !“ای، اقرار کن بوده
نـاپـذیـر را چـنـان ایسـتـا و  سرانجام اما شمشیر شکنجه، این پیرمرد آشتـی

 اندیشد: تر می کند که به مرگی قهرمانانه ناپذیر می شکست
 ...“گشا! مرگی به تیغ ستم، نه خودکشی خوشا مرگ گره”

های دروغین مردی است که برای رهایـی از “ اعتراف” و آستانه� چنین مرگی، 
 زندان، خبر از کودتای حزبی داده بود:

 ...“همه جا دشنام بود و تهدید بود و مشت و لگد”
اش، تخم خشونتی را پراکنده بود که پیامدهایش جز مرگ  مرد با دروغ تاریخی

وادارنـد،  !“ اعـتـراف” آذیـن را بـه  در زیر شکنجه نبود. برای آن که رفیق بـه
آذین  نمایند. به را به او می مهدی کیهاننخست پیکر درهم کوفته� رفیق شهید 

آویزند و با لگد و تازیانه به  ای می اما چیزی برای گفتن ندارد. پیرمرد را از میله
کوبند تا توازن خود را از دست بدهد و بیفتد و دارآویز شود. و یک بار  پایش می

دهند. این بار بازجو برای شکستن  شود که نجاتش می به راستی چنین هم می
 گوید: پیرمرد به او می

 “؟ام ضربه حکم تعزیر تو را از حاکم شرع گرفته ۵٠٠دانی که من تا  می”
ضربه حتا برای جوانان نیرومند نیز جز مرگ و نابودی نیست چه رسـد  ۵٠٠و 

بند یـک زنـدان  ١٧ماه در تنهایی سلول شماره�  ١٧به پیرمردی که نزدیک به 
 توحید گذرانده بود:

سیلین و ویتامین؛ و سـه بـار  از وزنم پانزده کیلو گرم کاسته شده بود و با پنی” 
 .“شدم تزریق سرم، سر پا نگهداشته می

لنینیـسـم سـر بـاز  -آذین از نوشتن کتابی در رد مارکسیسم سرانجام وقتی به
دهد: کاش لـطـف  کند، او پاسخ می زند و بازجویش او را تهدید به مرگ می می
 گذاشتید! اینک به اجرا می -کردید و حکم را هم می

همواره از عـوارض دوران ” گردد:  آذین به خانه باز می وقتی به ١٣۶٩در سال 
همه او این بار کوشـیـد  بااین ۴١.“ برد های سخت، رنج می بازداشت و شکنجه

 زنده بماند و راه رفته را از نو بپیماید:
بینم کـه  با برداشتی که از روند سیاست و وظیفه� روز دارم، خود را ناگزیر می” 

ها را به قـدر تـوان خـویـش از  پرچم به خاک افتاده� جنبش دموکراتیک توده
 ۴٢“زمین برگیرم و یاران اجتماعی را به گرد آن فراخوانم.

 
 پایان استوره� بی

کمتر از هزار سال پیش، وقتی ابوالفضل بیهقی دبیر، استـاد ارجـمـنـد خـود 
 خواهم بونصر مشکان را از دست داده بود در سوک او نوشت که می

گریه� قـلـم  -سرتاپا -؛ و مگر نه اینکه این نوشته“ قلم را لختی بر وی بگریانم” 
آمد اما  کرد اما سازشکار نبود؟ کوتاه می ای است که آشتی می روزگار بر استوره
خورد. آزاد نبود امـا  گرفت اما فریاد خود را نمی نشست؟ آرام می به زانو در نمی

 تافت؟ کرد اما سفسته (سفسطه) را برنمی آزاده بود. و استدالل می
آفرینه� ادبی و پـژوهشـی  ١۶اش،  آذین در ده سال و اندی از بازمانده� زندگی به

 از خود به یادگار گذاشت.
و این درحالی بود که او از سالخوردگی و بیماری قلب و رنجوری همـواره رنـج 

اش را شکنجه ندیده و آزاد زیستـه بـود  برد. اگر هشت سال آزگار از زندگی می
زادگـان را  برانگیز خود، خانواده� امیـن کم آن رمان رشک توانست دسِت  آیا نمی

 اش نوشته بود که: نامه به فرجام آورد؟ او در وصیت
ام؛ از هر نژاد و ملت و زبانـی کـه  ام و آزاد خواسته من آدمی را دوست داشته” 

 “بوده باشد.
انـد در روزگـار  دانسـتـه اند این پیشینیان ما که گویی نـمـی و چقدر ساده بوده

 پرور سرمایه، عشق به انسان خود جرمی است بزرگ! ستم
اش بسیار سـاده بـرگـزار شـود: نـه  سپاری آذین وصیت کرده بود که خاک به

مسجدی نه ترحیمی و نه چیزی دیگر. و چنین نیز هم شد. اما مردم که بیش 
گاه شده بودند، گرد تابوت او را گرفتند و فریاد برآوردند:  و کم از مرگ او آ

 !“آذین آذین! درود بر به درود بر به” ادامه  يادواره صدمين سالگرد زايش ...
بود: آبادی جعفر کوشو همان جا در گورستان رفیق   سرودھ 

جز معدودی از یاران/ نه دست ای دریغا روی دسـتـی  آذین رفت/ به خبر آمد به
خورد/ نه دندانی لب افسوس را خایید!/ که پیشانی نوشت دیگرانـدیشـان، در 

 .این ماتم سرا/ این بوده و این است
ای فداکار و از  آذین اما در سراسر زندگی پر نشست و فراز خود یک توده رفیق به
در پاسخ بـه  ١٣٩٠گذشته ماند و هرگز به حزب خود پشت نکرد. او در سال  جان

ستیز شرق که پرسیده بود: اگر فرصت زنـدگـی دوبـاره را  خبرنگار روزنامه� چپ
 بازیابد آیا بازهم همین راه را خواهد پیمود گفته بود:

دوست ارجمند! بر من ببخش و سراب زندگی دوباره را به رخم نکشیـد... مـن ” 
 ۴٣.“توانم بود جز آنچه بودم نمی

 
 نام و یادش گرامی باد.

 
 نوشت پی
 .١٣۴١از شعر ناگزیر، فروردین  -١
تسخـیـر  !“ انقالب” و دو  ۵٧شعار جمهوری اسالمی: پس از انقالب بهمن  -٢

صدر، تارومار حزب توده� ایران و دگراندیشان چـپ،  سفارت آمریکا و برکناری بنی
 انقالب چهارم آقایان بود!

آذین دانش آموخته� دانشکده� مهندسی دریایی برسـت و دانشـکـده�  رفیق به -٣
 ).١٣٨٠مهندسی ساختمان دریایی پاریس بود.(نشریه گیالن، 

 .١٣٨٠فروردین  ١٧نشریه گیالن،  -٧تا ۴
هـا، دکـتـر زرتشـت  خانواده� هفت نفره: سه دختر و دو پسر که یکـی از آن -٨

 در حومه� شهر ایل فرانسه درگذشت. ١٣٧٨دی  ١٠اعتمادزاده، در بامداد آدینه� 
 آذین، به کوشش شهال اعتمادزاده، تورنتوی کانادا. از سایت به -٩
 آذین. شعرها برگرفته از سایت به -١٠
آذین هشت سال آزگار مهمان این بـرادران  پنج سال پایانی زندان، وگرنه به -١١

 بود.
 نشریه گیالن -١٢
 همان جا. -١٣
 .١٣٨٢چیستا، شماره� یک، مهر  -١۴
، ص. ١٣۵٩مسایلی از فرهنگ، هنر و زبان، نشر مروارید، چاپ نخـسـت -١۵
٢٧۴. 
 میهمان این آقایان، محمود اعتمادزاده، نشر نیل. -٢٢تا ١۶
 سایت ویکی پدیا. -٢٣
 از سایت محمدتقی برومند،(ب. کیوان). -٢۴
 همان جا. -٢٧تا ٢۵
 نشریه گیالن. -٢٨
 ریزی شد. پی ١٣۵٨شورای نویسندگان در پائیز  -٢٩
 آذین. های شعر گوته، سایت به آذین، مراسم پایانی شب به -٣٠
 برگزار شده در محل انجمن فرهنگی ایران و آلمان (انستیتو گوته). -٣١
 .١٣۵۶تاریخ بازداشت: سوم آذر  -٣٢
ها، تکیه بیشتر بـر  در بازجویی” آذین درباره� انگیزه� بازداشت خود گفت:  به -٣٣

توانست بهانه انـتـصـاب مـن بـه  ام بود، نه روی مدارکی که می متن سخنرانی
 آذین). (سایت به “جریان سیاسی معین باشد.

 آذین. سایت به -٣۴
و  ١٣۵۶هـای  کتاب از خواب تا بیداری، دکتر زرتشت اعتمادزاده، چـاپ -٣۵

 ، نشر نیل.١٣۵٧
 .١٣میهمان این آقایان، فصل -٣٩تا ٣۶
 از هر دری، جلد دوم. -۴٠
 پدیا. سایت ویکی -۴١
 .۴٢از هر دری، جلد دو، ص.  -۴٢
 .١٣٨٢آبان ١١روزنامه شرق، -۴٣
این رویداد اما یادآور زمانی است که به آذین و شهید انوشیروان ابراهیمـی  -[*]

پس از انقالب هم سلول بودند و وی هرگز به رفیق ابراهیمی اجازه نـمـی داد، 
رخت ها و ظرفهایش را بشوید و خود با یک دست دشوارترین کارها را انجام می 

 داد.
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)کـه World Social Forum(  “ همایش اجتماعی جـهـان” چهاردهمین 
آیـد،  شمار مـی داری به  سازی سرمایه ترین گردهمایی ساالنٔه ضد جهانی بزرگ

همایش اجتماعـی ” در کشور تونس برگزار شد.  ٩۴فروردین  ٨تا  ۵در روزهای 
) در شهر پورتو الگره در ١٣٧٩(بهمن  ٢٠٠١که نخستین بار در سال  “ جهان

مـجـمـع جـهـانـی ” برزیل برگزار شد، در واقع تالشی است مردمی در مقابل 
که رهبران و اقتصاددانان و بانکداران و صاحبان و مـدیـران  “ اقتصاد داووس

هـای راهـبـردی  داری برای تنظیم سیـاسـت های بزرگ جهان سرمایه شرکت
نه یک سـازمـان و نـه یـک  “ همایش اجتماعی جهان” کنند.  خود برگزار می

طور که در منشور اصول آن آمده اسـت، ایـن  جبهٔه متحد است، بلکه همان
های آزادانه است برای اندیشیدن دقیق، گفتگـوهـای  محل نشست” همایش 

ها و نظرها، تنظیم پیشنهادها و راهکردها،  سازنده و دموکراتیک دربارٔه اندیشه
هـای  ها و جـنـبـش تبادل آزادانٔه تجربه، و برقراری تماس و پیوند توسط گروه

اجتماعی و مدنی که با نولیبرالیسم و سلطٔه سرمایه و هر شکلی از امپریالیسم 
جهانی با هدف بـرقـراری  ای این بر جهان مخالفند، و متعهد به ساختن جامعه

، “ ها و میان انسان و کـرٔه زمـیـن هسـتـنـد روابط ثمربخش در میان انسان
ای که اساس و نقطٔه محوری آن، انسان و نیازهای اوست، نه پـول و  جامعه

 سرمایه.
بـود.  “ همایش اجتماعی جهان” این دّومین بار پیاپی بود که تونس میزبان  

در آن کشـور صـورت  ٢٠١١های مردمی که در سال  تونس پس از خیزش
را به دنبال آورد، در سـال  “ بهار عربی” های موسوم به  گرفت و موج خیزش

) و برای نخستین بار میزبان همایش قبلی (سیزدهم) ١٣٩٢(فروردین  ٢٠١٣
شد. همایش امسال در شرایطی برای بار دّوم در کشور تونس برگزار شـد کـه 

اسفند)، بر اثر حملٔه تروریستی  ٢٧یک هفته پیش از شروع آن (روز چهارشنبه 
ی باستان

ّ
نـفـر  ٢١شناسی شهر تونس (پایتخت جمهوری تونـس)  به موزٔه مل

هـایـی در  های جّدی و تردیـد نفر زخمی شدند، و نگرانی ۴٠کشته و بیشتر از 
بـه وجـود  -کننـدگـان به لحاظ رعایت ایمنی شرکت -مورد برگزاری همایش

هـای  آورد. اّما برگزارکنندگان مصّمم بودند که  که با در پیش گرفتن احـتـیـاط
الزم و انجام تغییرهای ضروری در برنامٔه همایش، آن را با موفـقـیـت بـرگـزار 
کنند و نگذارند که عملیات تروریستی مانع برگزاری همایش شود، تا از این راه 

های صورت گرفته در آن کشور نیز اعـتـراض شـود. یـکـی از  به وحشیگری
پیمایی آغازین همـایـش  تغییرهایی که در برنامه صورت گرفت، تغییر محل راه

ی باردو بـود تـا 
ّ
از دانشگاه المنار (محل برگزاری همایش) به نزدیکی موزٔه مل

های قربانیان حملٔه تروریستی بـه  کنندگان همبستگی خود را با خانواده شرکت
فروردین برگزار شد، چـنـدیـن  ۴پیمایی که در روز  موزه نشان دهند. در این راه

هـای  هزار نفر شرکت کردند که عالوه بر نشان دادن مخالفت خود با سیاست
داری،  پـیـکـر جـهـان سـرمـایـه هـای غـول داری و شرکـت نولیبرالی سرمایه

گرایی افراطی را نیز محکوم کردند، و به سود حفظ محیط زیست و در  مذهب
شدٔه صـحـرای غـربـی شـعـار  همبستگی با مردم فلسطین و سرزمین اشغال

 .“ پـذیـر اسـت دنیای دیگری امکـان” دادند، و با صدای رسا اعالم کردند که 
تغییر دیگری که پس از حملٔه تروریستی به موزٔه باردو در برنامه و مـحـتـوای 

های همایش بود. دیـگـر  همایش داده شد، افزودن موضوع تروریسم در بحث
های اصلی همایش عبارت بودند از: شهروندی و آمـوزش؛ صـلـح؛  موضوع

محیطی، اقتصـادی و اجـتـمـاعـی؛  های زیست مهاجرت؛ شکنجه؛ دگرگونی
 مبارزه با گرمایش زمین و مدیریت آب؛ و دسترسی به حقوق بنیادی.

فرحات حشـاد در همایش امسال که زیر کنترل امنیتی شدیدی در دانشگاه 
کشور جهان  ١٢٠المنار) شهر تونس برگزار شد فعاالن اجتماعی از بیشتر از ( 

هـزار نـفـر بـرآورد  ٧٠کنندگان را در حدود  شرکت داشتند. شمار کل شرکت
سیاسی به این همایش -جنبش و سازمان اجتماعی ۴٠٠٠کردند که در قالب 

هـای رسـمـی  آمده بودند. حضور و شرکت فّعال دانشجویان تونسی در بحـث
وشنیدهای غـیـررسـمـی در مـحـوطـٔه دانشـگـاه، از  همایش و نیز در گفت

م بود. شرکت دانشجویان و جوانان تونسی در ١۴های چشمگیر همایش  جلوه
ای که به مسائل اجتماعی، از جمـلـه عـدالـت و  های همایش و عالقه برنامه

تأثیر از رخدادهای چـنـد سـال اخـیـر در  پیشرفت اجتماعی نشان دادند، بی
-هـای اقـتـصـادی تونس نبود. تونس کشوری است که مردم آن با دشـواری

 جهان ما برای فروش نیست!
همایش اجتماعی ”گزارشی از برگزاری چهاردهمین 

  در تونس. “جهان

بود؛ و کشـوری “  بهار عربی” اجتماعی فراوانی روبریند؛ کشوری است که آغازگر 
است و هر سـال هـزاران “  جنگاوران جهادی” ترین صادرکنندٔه  است که بزرگ

نفر از شهروندان آن برای پناهنده شدن به کشورهای دیگر، راه دریا را در پیـش 
 گیرند. می

های پیـشـیـن، از مـیـان بـردن  مایٔه همایش امسال، مانند همٔه همایش ُبن
ها در جهان امروز بود که پیوند تنگاتنگی با هـم دارنـد،  های و تبعیض نابرابری

 ١هـای  ویژه که بر اساس برآوردهای انجام شده، در سال آینده میزان دارایی به
درصد جمعیت جهـان  ٩٠درصد جمعیت جهان برای نخستین بار برابر با دارایی 

های اجتماعی در سـمـیـنـارهـا و  خواهد شد. به همین منظور، فعاالن جنبش
 -ریزی شده بـود های گوناگون برنامه های آموزشی متعددی که در زمینه کارگاه

 -های تجارت آزاد و مسـائـل انـرژی از امنیت و استقالل غذایی گرفته تا پیمان
پیمایی آغازین همایش که سّنت هـمـیـشـگـی  شرکت کردند. پس از برگزاری راه

برای نشان دادن قدرت، تنّوع و عزم این همایش و  “ همایش اجتماعی جهان” 
کننده در آن برای ساختن جهانی دموکراتـیـک و عـادالنـه  های شرکت جنبش

ها کار خود را آغاز کردند. به قول آنتونـیـو  برای همه است، سمینارها و کنفرانس
رغم اوضاع ناگوار کنونی جهان برای  خواه ایتالیایی، به گرامشی، اندیشمند ترقی

باید طرحی جامع تدوین کرد که به مردم امید و اعتماد ببخشد تا دنیایـی ” مردم، 
بینی اراده در هـم  نوین را به وجود آورند... باید بتوانیم بدبینی عقل را با خوش

های آفریـقـایـی دهـقـانـان و زنـان و  گفتنی است که حضور جنبش “ آمیزیم.
پیمایی امسال چشمگیر بـود.  دانشجویان از کشورهای گوناگون این قاره در راه

دو سال پیش، در جریان برگزاری هـمـایـش سـیـزدهـم در تـونـس، حضـور 
خواه برای تقویـت مـوضـع و  فدراسیون سندیکایی تونس و دیگر نیروهای ترقی

ویژه در شرایطی که در نخستین انتخابات پـس از  در تونس، به “ چپ” موقعیت 
رو به پیـروزی رسـیـده  علی یک حزب راست میانٔه اسالگرای میانه سرنگونی بن

شـد  بود، اهمیت زیادی داشت. امسال، اگرچه همایش در شرایطی برگـزار مـی
که یک دولت ائتالفی سکوالر (غیردینی) در تونس به قدرت رسیده اسـت، اّمـا 

ویـژه در جـنـوب کشـور،  های جهادی در تونس، و بـه فعالیت فزایندٔه افراطی
های تونـس ُپـر از  ای به وجود آورده است. این روزها خیابان های جّدی نگرانی

ح است، و دانشگاه محل برگزاری همایش نیز از این امر مسـتـثـنـٰی 
ّ
پلیس مسل

وزیـر یـونـان از حـزب  نبود. در پیامی که از سوی آلکسیس سیپراس، نخسـت
هـا و حّسـاس بـودن  سیریزا، به همایش فرستاده شده بود، به همین نگـرانـی

انـداز  مسئولیت مشترک ما برای تـحـقـق چشـم” اوضاع جهان اشاره شده بود: 
تر شده است؛ روزهایی که تعّصب کـور،  متفاوتی از دنیا، این روزها بسیار سنگین

خشنونت و واپسگرایی اجتماعی خود را به عنوان جایگزینی در برابر نـیـروهـای 
های اجتماعی باید از راه جلب توجه و حمایت  کند... جنبش شوِم بازار عرضه می

 “ محرومان و تنگدستان، این راه را قاطعانه سد کنند.
 “ هـمـایـش اجـتـمـاعـی جـهـان” در چهارده سالی که از برگزاری نخستین 

های زیادی شده است، اّما این همایـش  گذرد، جهان ما دستخوش دگرگونی می
داری جـهـانـی، و  همچنان بستری است برای به چالش کشیدن جّدی سرمایه

های اجتماعی جهان در تالش خود به منظور ایجاد دنـیـایـی  برای آنکه جنبش
 بهتر، بتوانند نیروها و مبارزٔه خود را در سراسر جهان با یکدیگر هماهنگ کنند.

جلسٔه تـبـادل  ١٠٠افتاد که  شد، اتفاق می در روزهایی که همایش برگزار می
نظر و کارگروه و سمینار با هم در جـریـان بـود، کـه در آنـهـا بـه مسـائـل و 

هـا گـرفـتـه تـا اقـتـصـاد  شد، از تـعـاونـی های گوناگونی پرداخته می موضوع
همبستگی، آب به عنوان یکی از حقوق بشر، و آزادی بیان در آفریقای شمالی. 

ها و کار مترجمان داوطلب خود کار بزرگی در برگـزاری  دهی کار نشست سازمان
  8ادامه  در صفحه هــمــایــش بــود. حضــور نــهــادهــا و 



 970شمارة   1394فروردين ماه  17دوشنبه    71 

  داِن نـژادپـرسـتـی، تـوانسـت پـیـروزی بنیامین نتانیاهو، با جستجو در زبـالـه
سـود  ترین آرای الزم برای انتخاباتی همگانی در اسراییل بـه ای را با کم باورنکردنی

او با کنار گذاشتن  پوشش فریبندٔه آبرومندش، در هفتۀ آخـر کـارزار   خود رقم زند.
دهـنـدگـان در مـورد  نـظـرانـه و مـنـفـی رأی های تنگ انتخاباتی، به پیشداوری

ها متوسل شد، و وانمود کرد که رأی به او  تنها ضامـن بـرای امـنـیـت  فلسطینی
اش بـرای جـلـب  شـرمـانـه آورِی بـی نخستین گام نتانیاهو، زبـان .یهودیان است
های غیرقانونی اسرائیلی در کرانۀ غربی رود اردن بود که در  نشین ساکنان شهرک
کـه  -هـا اش از راه حل دوکشوری و جایگزینِی سالح با خرمن کوب آن، پشتیبانی
پـس  -اعالم کـرده بـود“   بار ایالن”  در دانشگاه   ٢٠٠٩ای درسال   در سخنرانی

بهانه او این بود که "دست کشیدِن" اسرائیل از غزه به معنای تحویل دادن  گرفت.
اش این بـود  گیری انتخاباتی موضع  .منطقه به نیروهای تندرو اسالمی خواهد بود

که او هیچ قطعه زمینی را به دولت خودگردان فلسطینی واگذار نخواهد کرد، زیـرا 
ها نیز در اختیار نیروهای تندرو قرار خواهند گرفت و سپس اسرائیل را  این سرزمین

 .مورد حمله قرار خواهند داد
معنای رِد برپایِی دولتی فلـسـطـیـنـی  هنگامی که از او پرسیده شدکه، آیا این به

؟ پاسخ داد: "البته"،  و اضافه کرد که، ائتالف اتحادیۀ صـهـیـونـیـسـت بـه  است
های خـروج  رهبر حزب کارگر ضعیف بوده و به خواست“  اسحاق هرزوگ” رهبری  

 .های اشغالی تن در خواهد داد از سرزمین
کـه   -“ هار هـومـا” نتانیاهو دو روز پیش از انتخابات از شهرک بزرگ غیرقانونی 

گـیـری  دیدار کرد و در آنجـا از مـوضـع -بین دو شهر اورشلیم و بتلحم واقع است
او به شنوندگانش گفت: "ما یکپارچگی اورشلـیـم را در  .اش هم فراتر رفت کنونی

های آن حفظ خواهیم کرد. ما به ساخت و استحکام اورشـلـیـم ادامـه  همٔه بخش
ای در آن امکان پذیر نباشد و برای همـیـشـه  بندی گونه تقسیم خواهیم داد تا هیچ

هرچند این سخن با شعارهای رایج صهیونـیـسـتـی درمـورد  یکپارچه باقی بماند."
همخوانی دارد، امـا ایـن  -اورشلیم، اورشلیم در حکم پایتخت همیشگی اسرائیل

طور آشکار در مورد انگیـزٔه اصـلـی  نخستین باری بود که نخست وزیر اسرائیل به
که جداسازی شهر بتلحم و منطقه کرانۀ غربـی رود   -“ هار هوما” ساختن شهرک 

 .زنی و خودستایی پرداخت به الف -اردن از اورشلیم اشغالی بود
شان از عملکرد اسرائیل هـمـواره  ها و پشتیبانان در این رابطه ارزیابی فلسطینی

شان در ایاالت مـتـحـده و  چنین بود، اما رهبران اسرائیل  با حمایت از همدستان
 .کردند اتحادیۀ اروپا این حقیقِت ساده را انکار می

رهبری نتانیـاهـو،  به“  لیکود ” با توجه به نظام انتخابات نسبی در اسرائیل، حزب 
همواره به ائتالفی گسترده نیاز داشته است و برای حفظ اکثریت خود در مجـلـس 

در این گـونـه  هایی ناهمتا شده است. بندِی دولتی از گروه کنست، موفق به سرهم
جو به مراوده و دوستی با بـنـیـادگـرایـان  ها، سکوالرهای خودنامیدٔه ستیزه ائتالف

اند و بـه  دست هم داده کاران دست به اند، فعاالن ضدفساد با نابه مذهبی پرداخته
هـایـی  ، پاداش“ لیکود “ شان به حزب سبب خدمات اند به همین ترتیب همه توانسته

تـوان از نـژادگـرایـی  انـد کـه مـی یی پـی بـرده عده را برای خود به ارمغان آورند.
ستیزی برای گردآوری رأی بهره برد و به این ترتیب ِاعمال تبعیـض نـژادی  وعرب

آویـگـدور  درصدِی عرِب جمعیت اسرائیل، توجیه پذیر اسـت.  ٢٠نسبت به اقلیت 
هـای  لیبرمن، وزیر امور خارجه اسراییل، از این هم فراتر رفت و به گردن زنِی عرب

او گفت: "برای آنـانـی  اسرائیلی که مظنون به عدم وفاداری باشند، فراخوان  داد.
توان کرد. باید با تبر سرشان را از بدن جدا کـنـیـم.  که برضد ما هستند کاری نمی

از دید او عدم وفاداری شامل افراشتن پـرچـم   وگرنه در اینجا زنده نخواهیم ماند. "
م ال فهم” نام  های روستایی در شمال اسرائیل به سیاه بر فراز بام

ُ
مناسبت روز  به“  ا

یا فاجعه است، که در آن زمان صدها هزار  فلسطینی [در ایـن روز] از “  نکبت” 
احمد تیبی، از  شان بیرون رانده شدند و دولت  صهیونیستی برپا گردید. های زمین
ل” حزب 

ُ
های عـرب و ائـتـالف دو  ، یکی از نامزدهای لیست مشترک حزب“ تا ا

رهبری حزب کمونیست، لیبرمن را متهم کرد که به پا گـرفـتـن  به“  هداش” ملیتی 
ییـسـرائـیـل ” البته این هشدار چیزی نبود که  .زند الگوی یهودی داعش دامن می

یی تلویزیونی به سرزنـش  را شرمنده سازد. او در مناظره“  لیکود ” ، رهبر حزب “ بیتنو
آمیز او را مـورد  ، نمایندۀ لیست مشترک، پرداخت و با رفتاری توهین“ آیمن آوده” 

“ غـزه” بازخواست قرار داد که "چرا به این اتاق پخش تصویر آمدی؟ چرا به 
 برای چه اینجا هستی؟ تو را اینجا نمی “ رام الله” یا 

ً
خواهیـم.  نرفتی؟ اصال

آوده با حفظ متانـت در پـاسـخـی ُبـرا   تو یک شهروند فلسطینی هستی."
یـی از  گفت: "من در سرزمین نیاکانم بسیار هم پذیرفته هستم. مـن پـاره

او در پاسخ خـود بـدون اشـاره   طبیعت، محیط و منظره پیرامون هستم."
صریح به سرشت نژادگرایانه اسراییل، انگشت بر این موضوع ُپر اهـمـیـت 

های پـیـشـیـن  گذاشت که، چگونه مهاجری از مولدووا، یکی از جمهوری
ها پیـش در  دهد از فردی که دودمانش از نسل شوروی، به خود اجازه می

آوده به مدت پـنـج  .اند بخواهد که اینجا را ترک کند شهر حیفا زندگی کرده
سال عضو شورای شهر حیفا بود که با مـوفـقـیـت بـا زدودن مـیـراث و 

او  ها و دیگر نمادها مبـارزه کـرد. یادگارهای عرب همچون اسامی خیابان
گیری حزب کمونیست، که در آن عضویت دارد، بر دفـاع  همگام با موضع

هـا و  ها، دمکراسی و اشتراک عمل میـان یـهـودی از حقوق مدنی اقلیت
پس از آنکه لیست مشترک در کنست سوم شـد و  فشارد. ها پای می عرب
کرسی آن را بدست آورد، او هشدار داد: "اگـر جـبـهـٔه   ١٢٠کرسی از  ١٣

دمکراتیک تضعیف شود، فاشیسم قربانی خواهد گرفت و نخستین قربانی 
 ها خواهند بود." آن عرب

هـای لـیـبـرمـن و دیـگـر  اگر چه لیست مشترک در بـرابـر تـحـریـک
سیاستمداران  نژادپرست مقاومت کرد، اما نتانیاهو در آخرین لحظـات در 

 پرچم نژادپرستی را به دوش گرفت.
ً
هنگامـی کـه   روز انتخابات، خود راسا

رفتند، نتانـیـاهـو در شـبـکـۀ  های رأی می رأی دهندگان به پای صندوق
هـایـی کـه بـه سـوی  ای ویدئویی هشدار داد: "شـمـار عـرب اجتماعی
های چپگرا هم آنان را با  های رأی روانند بسیار باالست و سازمان صندوق

 رسانند." ها می اتوبوس به صندوق
هـای  دهندگان در شـهـرک نشـیـن درصدی رأی  ٨٠ناتانیاهو با حضور 

غیرقانونی کنارۀ باختری رود اردن وگـرفـتـن رأی بـرآمـده از تـرس و 
جـای  کرسی بـه  ٣٠نژادپرستی از متحدانش  پاداش خود را دریافت کرد و 

 .کرسِی پیش بینی شده دریافت کرد ٢۴
اش، سخنان خود را پس  اما پس از انتخابات، به سود پشتیبانان جهانی

گرفت، و هفته گذشته اصرار کرد که به راه حل تشکیل دو کشوری پشـت 
او ادعا کرد: "من خواهان گزینه یک کشوری نیـسـتـم. مـن  نکرده است.

ها  طوِرپایدار صلح و آرامش در آن خواستار راه حل دو کشوری هستم که به
 برقرار باشد، اما شرایط برای تحقق آن باید تغییر یابند."

کس نباید میزان دورویی  رهبران واشنگتن، بروکسـل و لـنـدن را  هیچ
های انتخـابـاتـی  کنند که سخنان و گفته دست کم بگیرد. آنان وانمود می

اند و یا دارای اهمیت چنـدانـی نـیـسـتـنـد چـون در  نتانیاهو عملی نشده
 .اند های انتخاباتی بر زبان رانده شده های فعالیت گرماگرم لحظه

گاهند، به همین سبـب  آنانی که برای عدالت پیکار می کنند از حقیقت آ
فریبانٔه  یی سترگ برعهده دارند که واقعیت تلخ پشت شعارهای مردم وظیفه

صهیونیسم در حمایت از راه حل دو کشوری را افشا کنند و بـر بـرداشـتـه 
ها به حقوق مـلـی  های عملی در راستای دست یافتن فلسطینی شدن گام

 .پافشاری کنند

آورِی  انتخابات اسرائیل: روی

 به نژادپرستی “لیکود”آشکاِر 
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وسیلٔه دو نمایندٔه حوثـی  یی به نامه اندازد، توصیف کرد. دو روز بعد، موافقت می
 امضاء رسید:  ها و نیروهای زیر به و یک نماینده از هریک از حزب

جمهور پیشین یمـن)،  صالح، رئیس حزب اصالح (از طرفداران علی عبدالله
کنگره عمومی خلق، حزب سوسیالیست یمن، حزب آل رشاد، حزب عدالت و 

 سازندگی، جنبش دموکراتیک جنوب، اتحادیٔه  تجمع یمن، و حزب بعث. 
نامه همچنین برخی مفاد ازجمله: تشکیِل دولت جدید، اصالحـاِت  موافقت

آی برای  اقتصادی و کاهِش قیمت بنزین و گازوئیل، تشکیِل کمیتٔه اقتصادی
های گفتمان ملی بر اساس یک جدول زمانی، و  مطالعه و اجرای نتایج بحث

همچنین تجدیدنظر در مورد تقسیماِت کشـوری و تصـمـیـم در مـورد نـوِع 
 گرفت.  فدرالیسم،  را دربر می

آنچه روشن است اینکه عربستان سعودی و کشـورهـای عـربـی حـاشـیـه 
بـعـد از  -یـی نـظـامـی اند با دست زدن به مداخله فارس تصمیم گرفته خلیج

برای تحمیل نماینده خود (عـبـد ربـه  ٢٠١٢در سال مداخله غیرنظامی خود  
منصور هادی) در مقام ریاست جمهوری که در ماه های قبل بـه شـکـسـت 

در اولین مرحله، عربستان سـعـودی به قماری پرهزینه وارد شوند.  - انجامید
در دوره ریـاسـت  ٢٠١٢ای در یـمـن در سـال  برای عقیم کردن قیام توده

مجبور به مداخله دیپلوماتیک مـورد حـمـایـت جمهوری علی عبدالله صالح، 
ای، سکوالر، و در اساس دموکراتیک بود،  . این جنبش تودهایاالت متحده شد

های دموکراتیـک،  ای همچون نوسازی، حقوق و آزادی ای های پایه و خواست
کرد و درواقع بخشی از مبـارزه  گرایی، را مطرح می سکوالریسم، مقابله با قبیله

بـود. در درون جـنـبـش،  “ بهار عـربـی”های منطقه در جریان جنبش  خلق
های عرب، برخی از رهبران حزب سـوسـیـالـیـسـت  یی از ناسیونالیست هسته

آمـیـز  ای بسیار بانفوذ که تا زمانی که جنبش صـلـح یمن، گرایش مارکسیستی
زودی،  حـال، بـه دانست، وجود داشتند. بااین ماند خود را به آن متعهد می می

گرایی ظاهر شد و خصومت قدیمی بـیـن عـلـی  چهرٔه زشت و ارتجاعی قبیله
المـسـلـمـیـن  عبدالله صالح و االحمر (رهبر حزب اصالح که وابسته به اخوان

الشعاع خود قرار داد. این بدان مـنـجـر شـد کـه  ها را تحت بود) تمامی تحول
ای در مرتبٔه دوم اهمیت قـرار گـیـرد.  آمیز توده دوستانه و صلح جنبش میهن

شـورای هـمـکـاری ” زمانی که علی عبدالله صالح طرح کشورهای عـربـی 
طورکامل تغییر یـافـتـه  را برای استعفا پذیرفت، صحنٔه سیاسی به “ فارس خلیج

که گفتگوی ملی آغاز شد، موقعیت نمایندگان نیروهای  بود. بنابراین، هنگامی
  اصلِی نقش

ً
آفرین در آغاز قیام در آن ضعیف بود. نتیجه گفتگوی ملی عـمـال

عـبـد ربـه ” هـای مـتـفـاوت بـود.  حفظ وضع موجود اما با حضور شخصیت
جایگزیِن علی عبدالله صالح شد. مشابه به آنچه در اسـاس بـا “  منصورهادی
ها در مصر اتفاق افتاد. علی عبدالله صالح کنترل خود بر بخشی  برخی تفاوت

سـوم از  از ارتش را حفظ کرد، دو روزنامه کشور را اداره و حزب سیاسی او یـک
ها که در مبارزه علیه حکومت علی عـبـدالـلـه  دولت را در دست داشت. حوثی

حضـور داشـتـنـد، بـا بـرخـی  ٢٠١٢صالح در قبل از برکناری او در سـال 
های لجستیکی از سوی ایران این امکان را یافتند که با برخورداری از  حمایت

 -آزادی عمل کامل بر شمال یمن تسلط پیدا کـنـنـد. مـردم جـنـوب یـمـن
از آنجائی کـه  -یی که حزب سوسیالیست نفوذ مشخصی در آن داشت منطقه

خالی مـانـدنـد.  خواهان نوعی خودمختاری محلی بودند، در این مقطع دست
عالوه بر همه این مسائل باید دو بازیگر مهم دیگر را نیز درنظر گرفت. یکی از 

هـایـی کـه  ها امپریالیسم آمریکا است که در گذشته و حال همواره از رژیم آن
متحده حمایت از  کند. بنابراین، ایاالت درخدمت منافع آن هستند، حمایت می

گونه که قبل از آن از دولت علی عبدالله صالح پشتیبانی  دولت جدید را، همان
کـه کـنـتـرل  “ جزیره عربستان القاعدٔه شبه” کرد، ادامه داد. از سوی دیگر  می

اش  برخی از شهرهای جنوب یمن را در دست داشت به عملکـرد تـروریسـتـی
متحده آمریکا اسـت.  کننده حضور نظامی ایاالت ادامه داد، که در عمل توجیه

ها دریافتند ارتش یمن تقسیم شده اسـت، و صـالـح نـیـز  که حوثی هنگامی
های رژیم منصـورهـادی بـرای مـحـدود  تصمیم گرفت که در مقابله با اقدام

ها] حمایت کند، و هـمـچـنـیـن  کردن قدرت مالی و نظامی او، از آنان [حوثی
دهی کـردنـد  جانبه را سازمان یی همه شاهد حمایت ایران از خود شدند، مبارزه

که با جذب حمایت مردم عادی و زحمتکشان، شش ماه قبـل، در انـتـهـای 
 چنگ گرفتند. ،  قدرت را در کل به٩٣شهریورماه 

جانبه عربستان و مـؤتـلـفـانـش در  آنچه اکنون و پس از حمله نظامی همه 
گذرد، وضعیت این کشور را در شرایط بسیار خـطـرنـاکـی قـرار داده  یمن می

 ادامه حمله به يمن ...

کشور  ١٠ائتالِف   ٩۴ماه  فروردین ۶حقیقت اینکه گرچه حمله نظامی روز است. 
جمهور مخلوع یـمـن  بهانٔه حمایت از رئیس رهبرِی عربستان سعودی به عربی به

جـدیـد  ائـتـالف صورت گرفت، اما این مشخص است که هدف اصـلـی ایـن
 سهم به

ٌ
خواهِی در قبـال طـرح  رهبری عربستان و با شرکت مصر و ترکیه اساسا

منظوِر باز کردن راه دخـالـت آشـکـار در  ، رقابت با ایران و به«خاورمیانه جدید»
  تحوالت سیاسی کشورهای دیگر منطقه در آینده می باشد.

گیـری  گذارد که در صورت شکل ای که در یمن عمل شد این بدعت می شیوه
هـای ارتـجـاعـی مـنـطـقـه، ائـتـالف دقـیـق و  هرگونه قیام ملی علیه رژیـم

و عـربسـتـان سـعـودی  “ شورای همکاری خـلـیـج” ای زیر رهبری  شده حساب
منظور جلوگیری از هرگونه تغییر سیاسی مثبت وارد عمل شود. نکتٔه مهم این  به

طـورکـامـل بـا  است که، بررغم برخی اظهارنظرهای اولیه، عملیات در یمن بـه
متحده آمریکا هماهنگ شده بود. نکتٔه مهم دیگر این است که، گـرچـه  ایاالت

طورعـمـده  حمله نظامی و غیرقانونی عربستان سعودی و کشورهای مؤتلفش به
هـای  گـاه ها(که دربارٔه ابعاد و کیفیت آن نـظـر ایران از حوثی“  حمایِت ” بهانٔه  به

هایی در دست اسـت  متفاوت و متناقضی وجود دارد) صورت گرفت، ولی نشانه
مـتـحـده آمـریـکـا،  ایاالت -های امپریالیستی که این کشورها، با تشویِق قدرت

اند تا در چارچوب این ادعا که تضـاد در  فعاالنه در تالش -اتحادیه اروپا و ژاپن
منطقه تضاد بین نیروهای سنی و شیعه و در اساس برخوردی مذهـبـی اسـت، 
وضعیت را تصویر کنند. مهم این است که این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد و 
دیر یا زود مردم در منطقه، چه در ایران و چه در کشورهای عربی، چنین نمایش 

ها برای صلح پایدار،  های اصلی مبارزه خلق ای از مشخصه ارتجاعی و ساختگی
شـکـسـت  دموکراسی، استقالل سیاسی و اقتصادی، و عدالت اجتماعی را بـه

هـای مـنـطـقـه نـه  زودی آشکار خواهد شد که مبارزه خـلـق خواهند کشاند. به
یی در راه آزادی ملی و اجتماعی و علـیـه  ای است، بلکه مبارزه مذهبی و نه فرقه
های اخیر جز پـادوهـایـی  ای است که در دهه های ارتجاعی امپریالیسم و رژیم

اند. عـالوه بـر  های جهان و بر ضد مردم خود نبوده اختیار و سرسپردٔه قدرت بی
های  اند همان سنخ ائتالفی که حمله روشنی دریافته این، مردم منطقه اکنون به
های جهادی به جمهوری مستقل سوریه را سـازمـان  نظامی و گسیل تروریست

 ٢٠١١آمیز مردم سوریه را در سـال  داد و در حقیقت جنبش دموکراتیک و صلح
اعتبار و وابستـه  کند حکومتی بی متوقف و ساقط کرد، در حال حاضر تالش می

به امپریالیسم که زیر فشار جنبش مردمی استعفا کـرده اسـت، را  در یـمـن 
کـه بـر رغـم  “ شورای همکـاری خـلـیـج“قدرت بازگرداند. سران کشورهای  به

برخورداری از حمایت اعضای پیمان ناتو و ازجمله ترکیه در اجرای طرح خود در 
سوریه شکست خوردند، اکنون برای تالفی این شکست سعی دارند از طـریـق 

ای دیگر، منافع ارتجاع و امپریالیسم را حـفـاظـت  دهی جنگ ارتجاعی سازمان
کنند. تجاوز نظامی عربستان سعودی و مؤتـلـفـانـش، تـالش دیـگـری بـرای 

خواهی در درِک تضادهای اصلی در  سردرگم کردِن نیروهای مدافع صلح و ترقی
منطقه و تقویت تسلط امپریالیسم، صهیونیسم، و ارتجاع بر خاورمـیـانـه اسـت. 

ومرج خالق"، یعـنـی هـمـان  این تجاوز نظامی در امتداِد طرح آمریکایی "هرج
دهی تجاوز به کشورهـای مسـتـقـل و  یی است که امپریالیسم در سازمان پروژه

حریم زندگی مردم در کشورهای عراق، لیبی، سوریه، و در حال حاضر یمن، بـه 
پیاده کردن آن مشغول بوده و است. باید با صدایی رسا، محکوم بـودِن تـجـاوز 
نظامی عربستان و متحدان ارتجاعی آن را فریاد زد. ما طرفداِر صلح و حـامـِی 
دموکراسی، آزادی، استقالل، و عـدالـت اجـتـمـاعـی در هـمـه کشـورهـای 

  ایم.   خاورمیانه
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ائتالفی نظامی را شـروع کـرده بـودنـد. بـرنـادت مـیـهـان، سـخـنـگـوی 
ماه، گفت: "چند روز پیش  فروردین ۶ملِی آمریکا، روز پنجشنبه،  امنیت شورای

از حمله [بـه یـمـن]، عـربسـتـان سـعـودی و دیـگـر مـتـحـدان آن در 
های موردنظرشان، ازجمله اقـدام  خلیج، در مورد انواع گزینه همکاری شورای

کردند." سفیر عربستـان سـعـودی در  نظر و اطالعات می نظامی، با ما تبادل
وگـویـش بـا آژانـس خـبـری آمـریـکـایـی  واشنگتن، عادل الجبیر، در گفت

هم فراتر رفـت و  سی.ان.ان. ضمن تائیِد اظهارات خانم برنادت میهان، از آن
مـتـحـده در حـاِل  در رابطه با این موضوع با ایـاالتما ماهها اظهار داشت: "

ان در روز نـخـسـت  ان. یی بـا سـی. ایم." او همچنین در مصاحبه بحث بوده
متحده از این مسئله [حمله به یمن] مطلع نبـوده  حمله، این ادعا را که ایاالت

است، مردود شمرد و گفت: "ما با نزدیک شدن زمان حـمـلـه بـا جـزئـیـات 
متحده بر نظـر و  ایم. ... ایاالت متحده بحث و گفتگو داشته بیشتری با ایاالت

زمینه از نزدیـک   تفکر ما در مورد این موضوع ِاشراف کامل داشت و ما در این
 با کاخ سفید هماهنگ کرده بودیم."

ریـزی بـرای بـرپـا  اند که برنامـه های عربستان سعودی اظهار داشته مقام
جمهور تـرکـیـه،  کردن ائتالف حدود سه هفته پیش، یعنی پس از سفر رئیس

رجب طیب اردوغان، به قاهره آغاز شده بود. در آن جلسات، اردوغان از اقدام 
بالقوه نظامی در یمن مطلع شد و توافق کرد که ترکیه آن را پشتیبـانـی کـنـد. 

هـای  وسیلٔه جنگنده محِض آغاز بمباران یکن به آور نبود که به بنابراین، تعجب
شنبه، اردوغان حمایت ترکیه از عملیات نظـامـی را مـورد  سعودی در روز پنج

 کشـورش حـتـی از ایـن عـمـلـیـات 
ً
تأیید قرار داد و اعالم کرد که، احتماال

گـفـت:  “ ٢۴فرانسه ” پشتیبانی لجستیکی خواهد کرد. او در مصاحبه با رادیو 
هـای  کـنـیـم. ایـران و گـروه "ما از مداخله عربستان سعودی حمـایـت مـی

تروریستی باید از یمن کنار بکشند." دادٔه (فاکِت) موثق دیگر که از حـمـایـت 
های اخیر و برنامٔه امـپـریـالـیـسـم در رابـطـه بـا  دولت آمریکا از ماجراجویی

ترین تسـلـیـحـات  دارد، ازسرگیری فروش و تحویل مدرن خاورمیانه پرده برمی
آمریکایی به دولت مصر است. این تسلیحات، هواپیماهای جنگنده فانتوم اف 

شـونـد.  های فوق مدرن آبرام را شامل مـی های هارپون، و تانک ، موشک١۶
 ١١اش با ژنـرال عـبـدلـفـتـاح السـیـسـی،  پرزیدنت اوباما، در مکالمه تلفنی

میلیـارد دالر را  ١٫٣مبلغ  ماه، ادامه کمک سالیانه آمریکا به مصر به فروردین
ها و فروش تسلیحات مدرن آمـریـکـایـی بـه  مورد تأکید قرار داد. این کمک

و پس از اقدام السیسی به سرکوب دولت محمد ُمـرسـی  ٢٠١٣مصر، از سال 
 المسلمین مصر، قطع شده بود. و اخوان

حزب توده ایران در گذشته به کرات در رابطه با سیاست ورزی چند وجـهـی 
ما متذکر شده بودیـم کـه  ایاالت متحده در منطقه اظهار نگرانی کرده است. 

دهد که سیاست آمریکا در منطقه بر اسـاس اسـتـفـاده از  شواهد نشان می " 
ها، و ترکیبی از تقابل و تعامل با این یـا  های موجود میان نیروها و دولت تنش

آن نیرو برای مدیریت توازن نیرو در سطح کالن، در حال تغییر است، و ایـن 
شود. آمریکا بـا دخـالـت مسـتـقـیـم و  سیاست حّتی شامل اسرائیل نیز می

قدرت اصلی مـنـطـقـه  5های بیرونی و تحوالت داخلی  غیرمستقیم در کنش
تواند ناکـارایـی پـی آمـد هـای  (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر و پاکستان) می

را جبران کـنـد و   حرکت های نظامی تهاجمی وسیع آنرا در خاورمیانه منفی
در راستای استراتژی کـالن  -از افغانستان تا شاخ آفریقا -تحوالت منطقه را

اردیـبـهـشـت  ١۵در  ٩۴۶نامه مردم، شمـاره   جهانی خود هماهنگ کند."
١٣٩٣. 

 
 هاِی سیاسِی یمن سعودی، و تحول عربستان

توان مطرح کرد این اسـت کـه، در ربـع قـرن  صورت اجمالی می آنچه به
-هـای سـیـاسـی وجـود آوردِن تـحـول گذشته، مبارزات مهمی در مسیر بـه

هـای  دالیلی در پـوشـش رسـانـه اجتماعی در یمن در جریان بوده است که به
های جاری  ها در رابطه با تحول های رسانه اند. اکثر گزارش جهان قرار نگرفته

هایی از القاعده و هـمـچـنـیـن  فعالیت هسته -١٩٩٠های  از سال -در یمن
انـد، و  گـرفـتـه نیروهای رادیکال اسالمِی ضِد آمریکا در این کشور را دربر می

طـور  نقش دیگر نیروهای فعال در صحنـه مـبـارزات قـانـونـمـنـد مـردم بـه
در  -سکوت برگزار شده است. این در حالی بوده است کـه برانگیزی به سؤال

طیف گسترده و پرجوششی از نـیـروهـای  -قیاس با برخی از کشورهای عربی
انـد.  چپ، ملی، و ناسیونالیست در مبارزات سیاسی در این کشور فعـال بـوده

که در رهبرِی آن نیروهای چپ و مارکسیسـت  -پس از وحدت یمن دموکراتیک ادامه حمله به يمن ...
، مـبـارزات مـردم ایـن ١٩٩٠و جمهوری یمن در شمال در سال  -قرار داشتند

های مختلفی گذر کرده اسـت. پـس از وحـدت یـمـن، حـزب  کشور از مرحله
های پردامنه، همواره یـکـی  ها و فراز و نشیب وبلندی سوسیالیست، بررغم پستی

از نیروهای موثر سیاسی این کشور بوده است و در چهار سال گذشته در بسـیـج 
ای داشـتـه اسـت. حـزب  و هدایت مبارزٔه زحمتکشـان یـمـن سـهـم عـمـده

ای قدرتمند و تشـکـیـالت و  ای سوسیالیست یمن در جنوِب کشور پایگاه توده
ای مـنـعـطـف و  سازمانی با برنامه دارد. این حزب، با تدویِن برنـامـٔه سـیـاسـی

شده و توجه به موازنٔه نیروها در یمن و منطقه، توانسته اسـت در مـقـام  حساب
یکی از نیروهای مؤثر در مبارزه برای تغییرهای دموکراتیک در کشـور بـه نـفـع 

های یمنی همچـنـیـن  ها و استقالل یمن، خود را تثبیت کند. سوسیالیست توده
آمیزی نیروهای روشنفکری در صنعا و شمال یمـن را  طورموفقیت اند به توانسته
، حـزب ٢٠١٢جمهور کشـور در سـال  دهی کنند. پس از تغییر رئیس سازمان

وجود آوردن شـرایـطـی  سوسیالیست برای برپایِی سیستمی فدرال در یمن و به
خواهانه، مبارزه کرده است. در رابطه  های مردمی و ترقی منظوِر ادامه سیاست به

شوند، به این نکته باید اشاره شـود  شناخته می “ ها حوثی“با نیروهایی که زیر نام 
اند و نیز به سـابـقـه   های ساکن یمن ها و قوم ترین قبیله ها ازجمله قدیمی که آن

های  هزار سالٔه  حضور آنان در حاکمیت و تاریخ یمن و نقش پررنگی که در دوره
هـا  اندنیز باید توجه شود. تصویر رایج از حوثی مختلف حیات سیاسی یمن داشته

و یا نیرویی وابسته به رژیم والیتی در ایران در  “ داعش” شکل نیرویی همتای  به
اند، در چـارچـوب نـیـازهـای  مذهب ها که شیعه اساس مخدوش است. حوثی

شان برای رهبرِی تحوالِت یمن، با برخی کشورهای منطـقـه و ازجـمـلـه  مبارزه
اند. نیروهای ارتـجـاعـی در کشـورهـای  جمهوری اسالمی ایران رابطه داشته

ای  مثابه جریـان افـراطـی ها به ، از معرفی حوثی“ فارس شورای همکاری خلیج” 
خارجِی ایران، منظورهای خـاصـی را دنـبـال  تروریستی و ستون پنجم سیاست

هایی هدفمند به تصویِر خـود  کنند. از سوی دیگر، رژیم والیی تالش کرده و می
در ریخِت ابرقدرتی اسالمی در منطقه داشته است و بر آن بوده است که چنیـن 

های مردمی در بحرین و یمن و برخی از دیـگـر کشـورهـای  القا کند که جنبش
اند. برخی از  عربی خواستار نوعی از تغییرها با الگوبرداری از مدل ایران اسالمی

تحلیلگران استراتژیک وزارت خارجه ایران که در رابطه بـا کشـورهـای عـربـی 
زبان متعلق و یا متمایل بـه رژیـم  های عرب حضور در شبکهتخصص دارند، با 

ها در  های مختلف، پیشروِی حوثی والیی (العالم، المنار، المیادین)، به مناسبت
در راستای کشـیـدِن چـنـیـن اند و  معرفی کرده“  امتداد محوِر مقاومت” یمن را 

گر استراتژیک  محمدصادق حسینی، تحلیلکنند.  تصویری از ایران کوشش می
هایش کـه از  االصل است، در تحلیل زبان و گویا عراقی وزارت خارجه، که عرب

شـونـد، مـدعـی شـده اسـت کـه  بلندگوهای تبلیغاتی رژیم مکرر پخـش مـی
دست گرفتن کنترل صنـعـا، "امـتـداد  ها در به های اخیر حوثی های ماه موفقیت

 محوِر مقاومت از بیروت تا دمشق، بغداد، تهران، و تنگه باب المـنـدب" اسـت.
کارانه، از سوی اسرائیل، عربستان، تـرکـیـه، سـردمـداران  های تبه این کوشش

های وابسته به امپریالیسم، در حکم شواهدی قطعی  المسلمین، و جریان اخوان
انـد. بسـیـاری از  بـرداری قـرار گـرفـتـه طلبی ایران مورد بهـره در اثبات توسعه

هـا  های سیاسی حـوثـی ای از مشخصه تحلیلگران مطلع درکل با چنین ارزیابی
 کنند. موافق نیستند و آن را رد می

 
 دالیل حملٔه نظامی عربستان

در دورٔه اخیر مبارزات مردم یمن بر ضد دولت وابستٔه عبد ربه منصور هـادی، 
مـتـحـده آمـریـکـا اسـت،  های عربستان سعودی و ایـاالت که مجری سیاست

نقش مهمی در  -ها شاخٔه سیاسِی حوثی  -“ انصارالله” نیروهای وابسته به حزب 
، جنبش اعتراضی گستـرده “ انصارالله” اند. حزب  رهبری جنبش به عهده داشته

عـلـیـه حـذِف یـارانـٔه سـوخـت را رهـبـری کـرد.  ١٣٩٣مردادماه  ٨مردم در 
الحوثی در این روز خواستار گسترش جنبش اعتراضی و پایـان دادن  عبدالملک
هـای  شـهـریـورمـاه، درگـیـری ٢۵های ضدمردمی دولت شد. در روز  به اقدام

شـهـریـورمـاه،  ٢٩غرب صنعا آغاِز پایان رژیم را رقم زد. در  مسلحانه در شمال
 به شورشیان حوثی و جنبش پیوست. در شب 

ً
شهـریـورمـاه  ٢٩ارتش یمن عمال

ملل در یمن، اعالم کـرد کـه  )، نماینده دبیرکل سازمان٢٠١۴سپتامبر ٢٠(   ٩٣
اند بحران کنونی در یمن بر اساس نتایج حـاصـل از  نیروهای درگیر توافق کرده

نامه را همـچـون سـنـِد  وفصل شود. او این موافقت حل “ گفتمان ملی” اجالس 
راند و اصل مشارکت ملی، امنیت  آمیز تغییرها را به جلو می ای که روند صلح ملی

ای جـا  صورت پایـه و ثبات در یمن را به
  18ادامه  در صفحه 
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کـنـنـده در بـازِی  حرکتی تعـیـیـن -تجاوِز نظامی عربستان سعودی به یمن
 ”خاورمیانٔه جدید“هدِف اجرایی کردِن نهایِی طرح  شطرنجی بغرنج به

 المللی شدِن جنگ ها در سطِح منطقه، و بین احتماِل گسترِش درگیری
 

 در  های تعیین حقیقت اینکه، تحول
ً
کننده در حیات سیاسِی منطقٔه خاورمیـانـه مـعـمـوال

ای دارند. ایـن مسـئـلـه  گیرند، بلکه شکل بروِز ویژه های متعارف صورت نمی مسیر و با شیوه
کـه در   -“ خاورمیانه جدید” های اجرایی شدِن طرح آمریکایی  خصوص در ارتباط با مرحله به

موضوعیت دارد. همچنین ربِط مسـتـقـیـِم ایـن  -بیش از یک دهه گذشته در جریان است
آفـریـنـنـان  امپریالیسم، چندوجهی بودن، پرشمار بـودِن نـقـش“  نوین جهانی نظم” طرح به 

هـای سـیـاسـی در  جایِی بـرخـی چـهـره اصلی، بعضی تغییرهای تاکتیکِی مهم، و نیز جابه
هـای ایـن  متحده) را نیز باید به مشخـصـٔه تـحـول طور مثال در ایاالت کشورهای درگیر (به

ترین دوران  منطقه افزود. برای تحلیِل اینکه چرا در وضعیتی که خاورمیانه در یکی از بحرانی
 تمامی حکومت

ً
طوِرمستقیم  به -جز عمان به -های منطقه حیاتش، یعنی در زمانی که تقریبا

اند عربسـتـان در  و غیرمستقیم، در داخل و خارج کشورشان، درگیِر جنگ و عملیات نظامی
کـنـد،  های مصر، ترکیه، و پاکستان، به یمن حمله نظامـی مـی رأِس ائتالفی بزرگ از دولت

های اصـلـِی درگـیـر بـا طـرح  مورد نباشد که به اظهارنظری از سوی یکی از چهره شاید بی
، وزیرخارجٔه آمـریـکـا در “ کاندولیزا رایس” یی بکنیم. خانم  اشاره ”خاورمیانه جدید“آمریکایی 

کـه  -، در بحبوحٔه حمله وحشیانٔه رژیم اسرائیل به لبـنـان٢٠٠۶دولت جورج بوش در سال 
گفت: "حوادث لبنان درد زایماِن تولِد خـاورمـیـانـٔه جـدیـد  -واکنش جهانی را برانگیخته بود

توان نظر او را تائیـد کـرد و  های چندسالٔه اخیر در منطقه، می نگاهی به تحول است." با نیم
تـغـیـیـر ” چنین نتیجه گرفت که، هر ماجراجویِی عمده، هر جنگ و اشغال و کوشش بـرای 

های منطقه برای اجرایی شدِن ایـن طـرح  در منطقه، در حقیقت بهایی است که خلق “ رژیم
خارجِی  پردازند. در این رابطه، به بازچینِی عنصرهایی مهم در سیاست می“]خاورمیانه جدید”[

متحده در خاورمیانه، و نقِش معینی که برای ایران در این عرصه درنظر گرفـتـه شـده  ایاالت
از شـهـریـورمـاه  -هایش است، باید تأمل کرد. حزب تودٔه ایران در بسیاری از سندها و تحلیل

متحده بـرای پـیـش بـردن  های اخیر دولت ایاالت های سال دربارٔه تالش -تا کنون ١٣٩٢
 ، روشنگری کرده است.“خاورمیانه جدید”طرِح 

ای کشـورهـای   وگوهای هسته های گفت ترین مرحله که یکی از مهم اینکه چگونه درحالی
بـا حـمـایـت  -با جمهوری اسالمی ایران در جریان بود  عربستان سـعـودی ”١عالوهٔ  به۵“

های ترکیه، مصر، پاکستان، و اردن و دولت “ شورای همکاری خلیج” های عضو  نشین شیخ
های  منظوِر تغییر جهت دادن به رونِد تحول ظاهر ناگهانی به یمن، به ای به به حملٔه نظامی -

توان اتفاقـی دانسـت. بـنـابـرایـن،  زند را نمی ها، دست می این کشور [یمن] و مداخله در آن
سال  ٩تواند مطرح شود: آیا این حملٔه نظامی نیز همچون حملٔه  هایی از این دست می سؤال

شود؟ آیا عـربسـتـان،  درد زایماِن تولِد خاورمیانٔه جدید" مربوط میپیش اسرائیل به لبنان به "
نـامـٔه  متحده پس از امضـای تـوافـق به نقشی که ایاالتاین حملٔه نظامی،  مصر، و ترکیه، با

اتکا پس از بـیـش  و "قرار گرفتِن ایران در لیست کشورهای دوست و قابل -ای با ایران هسته
درنظر خواهد گـرفـت  “ خاورمیانه جدید“ برای جمهوری اسالمی ایران در طرح -از سه دهه"
کـه  -اند؟ آیا حمله نظامی به یمن در حقیقت اخطاری از سوی رقیباِن رژیـم ایـران معترض

است، بدین معـنـا کـه  -های اخیرند های آمریکا در خاورمیانه در سال بازیگران اصلی طرح
سانی نخواهند پذیرفـت؟ آیـا ایـن تـهـاجـم در  آ هم ایران را به و آن “ بازیگر جدید” وروِد یک 

است، بدین معنا که ببینند رژیم والیـی تـا چـه حـد بـه “  راستی آزمایی” حقیقت نخستین 

و اجـتـنـاب از “  امـن” هایش در رابطـه بـا ایـجـاد فضـای  توافق
 آمیز پایبند است؟ های تشنج العمل عکس

متحده از تصـمـیـم  برخی از تحلیلگران از اطالع نداشتِن ایاالت
انـد و بـرخـی  عربستان و متحدانش در حمله به یمن سخن گفـتـه

مذهـب  دیگر دلیِل این ماجراجویی نظامی را مقابلٔه کشورهای سنی
مذهب یمـن های شیعی [زیدی] حامِی حوثی -با رژیم شیعی ایران

ای تـنـزل  ای مذهبـی و فـرقـه دانند، و مسئله را به درگیری می -
ها دربارٔه بافت سیاسی نیروهای درگـیـر  دهند. بیشتر این تحلیل می

دهـنـد، و  در مبارزات دو دهٔه اخیر یمـن اطـالعـاتـی ارائـه نـمـی
کنند. ارائٔه تحلیلی جدی و  طوِرعمده بر حدس و گمان تمرکز می به

سـبـب   های  موثق از این ماجراجویـِی نـظـامـی، بـه مبتنی بر داده
 پیامدهای بیدرنگ و آتِی آن، اهمیت فراوانی دارد.

 
 متحده درحمله نظامی به یمن نقِش ایاالت

لـحـاظ  مداخلٔه عربستان سعودی در جنگ داخلِی یمن، هـم بـه
لـحـاظ  وسعت عملیات و تعداد کشورهای عضو ائتالف و هـم بـه

هـمـیـن  انگیز بـود. بـه سرعتی که این عملیات اجرایی شد، حیرت
مـتـحـده از تصـمـیـم عـربسـتـان و  دلیل، اطالع نداشتِن ایاالت

با توجه به امکانات انسانی، تکنولوژیک، و اطالعـاتـی  -متحدانش
متحده،  غیرممکن است. ایاالت -مدت آمریکا در عربستان طوالنی

 ١در آخر هفته پیش از حمله نظامی عربستان به یمن، در روزهای 
اش را از یمن  ماه، آخرین نفرات نیروهای عملیات ویژه فروردین  ٢و 

اند کـه،  های آمریکایی و عرب اظهار داشته بیرون کشیده بود. مقام
 -شهر بـنـدرِی عـدن  حملٔه نیروهای وابسته به شورشیان حوثی به

جمهور مستعفِی یمن، عبد ربه ابومنـصـورهـادی،  شهری که رئیس
فرمان شروِع حمله به یمن از سوی عربستـان  -در آن مستقر است

ناپذیر کرد. با توجه به تاریخ حمله نـیـروهـای حـوثـی بـه  را اجتناب
 ۶پایه اسـت. روز پـنـجـشـنـبـه،  عدن، این ادعا نیز در اساس بی

های جـنـگـنـده عـربسـتـان مـواضـع  که جت ماه، درحالی فروردین
های جنگی مصر به  نیروهای حوثی را زیر آتش گرفته بودند، کشتی

 -شاهراه استراتژیک میان دریای سرخ و دریای عرب -خلیج عدن
وارد شدند. اکنون مشخص شده است که متحدان سنتِی آمـریـکـا 

عـربـی،  عربستان سعودی، کویت، امارات مـتـحـدهٔ  -در خاورمیانه
از اوایل ماه مارس (هفته دوم اسفندماه)، یعنی سه  -ترکیه، و مصر

هفته پیش از آغاز حمله نظامی به یمن، مـذاکـرات بـرای ایـجـاد 

رهبرِی  حمله به یمن، ائتالِف جدید به

 !»خاورمیانٔه جدید«عربستان، و طرِح 
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