
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
“!واليت فقيه”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

  1394تير ماه  8، 976شماره 
 بيست و  نهمسال  هشتم،  دورة

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

های جناحی، و تحوالت  گیرِی نزاع اوج
 سیاسِی کشور
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تبلیغاتی -روانی
ارگان های 

امنیتی رژیم بر 
ضد حزب تودٔه 

 ایران

  6ادامه  در صفحه 

با نزدیک شدن به موعِد امضای قـرارداد 
هـای جـنـاحـی  ای و نیز آغاِز رقابـت هسته

برای انتخابات مجلس دهـم و مـجـلـس 
هــای  خــبــرگــان در اســفــنــدمــاه، تــحــرک

مشخـصـی از جـانـب دولـت اعـتـدال و 
های گوناگـون دیـده  در زمینههایش  رقیب
شوند. در این شرایط، و با درنظر گرفتـن  می

شایعٔه العالج بـودِن بـیـمـاری (سـرطـان 
تر شـدِن  ای، و عمیق پروستات) علی خامنه

هـا   وواکنـش بحران اقتصادی کشور، کنش
ها در مجموعٔه رژیم والیـی وارد  بین جناح
تــوانــنــد  گــردنــد کــه مــی یــی مــی مــرحــلــه
همراه  های سیاسی مشخصی را به دگرگونی

داشته باشند. سخنان ضدونقـیـض اخـیـر 
تـیـرمـاه،  ٢شنبه،  ای در روز سه علی خامنه

ای و تـرسـیـم  در زمینٔه مذاکرات هسـتـه
اصطالح خط قرمـزهـا، و هـمـچـنـیـن  به

تهدیدهای بدون پشتوانه، و شعارهای او در 
برداشته شدن غـیـرمشـروِط ضرورت زمینه 

بـایـد در عـرصـٔه  ها را نیـز مـی کل تحریم
فقیـه  های درونی رژیم والیت  وواکنش کنش

رسـد کـه  نظر می ارزیابی کرد. بسیار بعید به
ای در دیدار رمضانی سـران  سخناِن خامنه

 ٢قوا و مسئوالن و مدیران ارشد نظام [در 

واحـدٔه" الـزاِم  همراه با تصویـِب مـاده -تیرماه]
ای  دولت به حفظ دستاوردها و حقـوق هسـتـه

ملت ایران" از سوی مجلس اسـالمـِی مـطـیـِع 
تیرماه و تائیِد نـمـایشـِی شـرعـی  ٢فقیه در  ولی

تیرماه) ۴بودن آن از سوی شورای نگهبان (در 
توقف و یـا بـه فـروپـاشـی  حرکتی باهدِف به -

ویژه مذاکـرات  به -ای کشاندن مذاکرات هسته
بـوده  -میان جمهوری اسالمی و دولت اوبـامـا

توجه بـرانـگـیـز ایـنـکـه، طـرح اولـیـٔه باشد. 
واحده مجلس سه بار دستخوش تغییر شـد  ماده
قول علی الریجانی، دسـِت "رهـبـری" و  تا، به

شورای امنیت ملی را نبندد! رئیس مجلـس در 
ای احمد توکلی در مـورد  نامه پاسخ به تذکِر آیین

ای مجـلـس،  چرایِی تغییر محتوای طرح هسته
ای] بـحـث  "این مسئله [موضوع هستهگفت: 

مـوضـوع مـهـمـی   –زمینی نیست  فروش سیب
 "است لذا باید به آن توجه کنیم!

های قـدرت در درون  ای و جناح علی خامنه
های روزافـزون  حاکمیت، برای مقابله با بحران
حاضر بـه  ١٣٩٢داخلی و خارجی، در خردادماه 

گـرایـی"  یی به نام "اعـتـدال پذیرش ظهور پدیده
وسیلٔه مهندسِی انتخابات ریاست جمـهـوری  به

قراردادهای موقت، 
های آزاِد تجاری، و  منطقه

 منافِع زحمتکشان

های اخیر، دربارٔه تحمیِل قراردادهایی ظالمـانـه  در هفته
به کارگران و استثمار فـجـیـع آنـان در زمـیـنـٔه کـار در 

هـایـی در  های "آزاد و ویـژٔه اقـتـصـادی" گـزارش منطقه
ها درج شده اند. بـایـد یـادآور شـد کـه، یـکـی از  رسانه
فقیه بـراِی "آزادسـازِی" اقـتـصـاد،  هاِی رژیم والیت برنامه

های "آزاد و ویژٔه اقتصادی" است. در مورد  گسترِش منطقه
تـوان  هـا مـی وضعیت کاری کارگراِن شاغل در این منطقـه

های حمایتِی باقیمانده در قانون کـار  گفت حتی اندک ماده
شود، و از استثماِر وحشیانٔه کـارگـران  شامل حال آنان نمی

در این مناطق، سودهاِی هنگفتی نصیِب کالن سـرمـایـه 
اکبر شعبانی فرد، مـدیـرعـامـل  گردد. علی داری حاکم می

مـاه  بهمـن ١۵سازمان منطقٔه آزاد قشم، به خبرگزاری ایلنا 
،  گفت: "روزی خواهد رسید که حلقٔه اتصال مـنـاطـق ٩٣

دیگر،  عبارت خورد." به آزاد ایران با اقتصاد جهانی پیوند می
عالوه بر تولید سودهای هنگفت برای سـرمـایـٔه انـگـلـی 

وجـود آوردِن شـرایـط "مـطـلـوب" بـرای  وطنـی، بـا بـه
انحصارهای امپریالیستی، رژیم در این مناطـق بـه فـکـر 

اش با انحصارهـای  ایجاد "حلقٔه اتصال" بین پایگاه طبقاتی
امپریالیستی و تضمین بقای "نظام" اسـت. نـگـاهـی بـه 

ها، سبعیت رژیم   شرایط کار و زندگی کارگران در این منطقه
 کند. والیی را در این عرصه آشکار می

 –عالی مـنـاطـق آزاد تـجـاری اکبر ترکان، دبیر شورای
، گـفـت: ٩٣شهریورمـاه  ٢۴ایلنا، خبرگزاری صنعتی، به 

"مناطق آزاد الگوی توسعٔه کشور هستند و اهداف آرمانی را 
در رابطه با تعداد و  باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم."

،  نـوشـت: ٩٣تـیـرمـاه  ٢٨وسعت این مناطق، ایلـنـا، 
منطقٔه آزاد و ویـژه  ۶٢حاضر در کشور نزدیک به  "درحال

  2ادامه  در صفحه 

 11تا  8در صفحات 

مرحله  پایانِی مذاکرات اتمی، و  تأملی بر مانورهای 
 ١٢مذبوحانه رهبر رژیم                                     در صفحه 
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متن سخنرانِی رفیق محمد مختارالخطیب، دبیرکل حزب کمونیست 
 ١٣٩۴خردادماه  ١۴ -المللی قبرس سودان، در همایش بین

شود. با پیـاده شـدن  داری مشخص می وضعیت کنونی جهان با بحران رشدیابندٔه سرمایه
مـنـظـور  گـردنـد. بـه ها پایمال مـی های نولیبرالی، حقوق کارگران و منافع ملی توده سیاست

شـونـد تـا  کار گرفـتـه مـی ای به های ساختگی ها و دشواری توضیِح وضعیت کنونی، تناقض
پا خیزاندن راست افراطی و فاشیسم در اروپا و دیگر جـاهـا هـمـوار گـردد.  شرایط را برای به

دهد. خـطـر، نـاامـنـی، و  اش ادامه می گری همزمان با این شگردها، امپریالیسم به نظامی
هـا، بـا نـظـامـی  ناپایداری، جهان را فراگرفته است. استقالِل کشورها و سرکوِب پیکار توده

سوی خاور، و همبسته کردن نیـروهـای نـظـامـی  کردِن کرٔه خاکی، گستردن سازمان ناتو به
 .برای واکنش سریع، در تهدید قرار دارند

انـد بـه قـدرت  های اوکـرایـن تـوانسـتـه جنگ به مرزهای روسیه رسیده است و فاشیست
بیشتری دست یابند. در همان حال، خاورمیانه به تخته پرشی برای تقویت و سلطٔه بـیـشـتـر 

متحده، اتحادیٔه اروپـا، و  های ایاالت گانٔه امپریالیست امپریالیسم تبدیل شده است. گروه سه
سازی سراسر منطقه و  منظور دگرگون به -شان در ناحیه ژاپن، همراه با اسراییل  و وابستگان

تـالش   بـه -با دستاویز دروغین برای دمکراتیزه کردن مـنـطـقـه نوین بنا نهادن خاورمیانه 
اند. یگانه هدف در این راستا، الگو قرار دادن کشور صهیونیستی اسراییل و سپس پدید  افتاده

پذیر است. افزون بر آن، فرمانروایی در این ناحیه، دراختیار  راه و سلطه های سربه آوردن رژیم
گیرد. چـنـدی  زا را دربر می های انرژی های طبیعی و غنِی نفت و دیگر ماده گرفتن سرچشمه

راه انداخته شـد. در  وتازی نظامی در شمال و غرب آفریقا و نیز آسیای مرکزی به پیش تاخت
منـظـور پـاسـداری از  به -این تعرض، کشورهای اسراییل، ترکیه، قطر، و عربستان سعودی

ها و حمایت از این طرح [خاورمیانه نوین] از راه تأمین نـیـازهـای مـالـی  منافع امپریالیست
ای  نقش برجستـه -اند شده های گوناگون اسالم سیاسی که بر ضد مردم منطقه تازانده شاخه

  راه انداختن مـوجـی از تـبـعـیـض اش، با به اند. امپریالیسم و حامیان محلی عهده گرفته به
نـابـودی کشـورهـا و پـدیـد آمـدن  سیاست تعرض امپریالیستی، بـه .اند مذهبی دست زده

برخی کشورهای منطقه مانند افغانستـان، عـراق، سـوریـه،  .ومرج منجر گردیده است هرج
گـرا  های نظامی امپریالیسم و نیروهای واپـس قربانی دخالت -تازگی یمن و به -لبنان، لیبی

اند. اسراییل هنوز از تجاوز به کشورهای عرب دست نکشیده است. پس از تسـخـیـر و  شده
های اسالم سیاسی، به ایـجـاد آشـوب در  های جوالن، اکنون با یاری گروه تصاحب بلندی

کـنـد و  ها را نیز پایمـال مـی مصر پرداخته است، و در همان حال، حقوق بنیادی فلسطینی
هدف سـر  کند و به طور آشکار رد می حل دو کشور [کشور فلسطین و کشور اسراییل] را به راه
های تاریـخـی روی آورده اسـت.  نیست کردن مردم فلسطین به مخدوش کردن واقعیت به

شـان ادامـه  کنند که به گسترش مرزهای پرده اعالم می اندرکاران حکومت اسراییل بی دست
سازند تـا  دهند و بافت جامعه را بر اساس یک ملیت قومی، مذهبی و یهودی دگرگون می می
شان وادار  کنند.  ما از مبارزه مردم فلسطین و  ترک سرزمین  وسیله مردم فلسطین را به بدین

دیگر نیروهای دمکراتیک برای برپایی دولتی ملی، دمکراتیک و سکوالر کـه در آن هـمـٔه 
 .کنیم مردم در صلح و آرامش بسر برند، پشتیبانی می

گـرا در مـنـطـقـه بـه  های واپـس تأکید بر این نکته ضروری است که، امپریالیسم و رژیم
المـسـلـمـیـن  ها از دل جنبش اخوان که همه آن -های مسلح اسالم سیاسی همدستِی گروه

های داعش، طالـبـان، الـنـصـرت،  اند. امروز در شماری از کشورها، گروه  وابسته -اند برآمده
وجـود  نظام امپریالیسم، وظیفه انجام کارهای پست و به منزلٔه پیاده و دیگران، به“  بوکوحرام” 

آوردِن وحشت و ویرانگری را برعهده دارند. همین نیروها با پراکندن ترور و وحشت در آفریقا، 
عـهـده  ای را به دولت سودان در این زمینه نقش ویژه کنند. صلح و ثبات این قاره را تهدید می

گرفته است. جدا از این حقیقت که این دولت مرزهای کشور را برای میزبانی و آموزش دادن 
های تروریست اسالمی گشوده است و گذرنامه و اسنـاد مسـافـرت بـرای  به همه گونه گروه

المسلمین نیز تبدیل  پرشی در آفریقا برای جنبش اخوان کند، سودان به تخته ها فراهم می آن

تازگی از مصر  که به -ها شده است. سودان میزبان رهبران این گروه
پاس پشتیبانی و همـدسـتـی در  شده است. سودان به -اند گریخته

یورش نظامی به یمن، از عنایت و قدردانی هرچه  بـیـشـتـر دولـت 
 .مند شده است وهابی عربستان سعودی بهره

تنها راه ناکام ساختن تهاجم امپریالیسم و ترفندهای آن، برپایـی 
ترین اتحاد ممکن از همه نیروهایی است که درگیر مـبـارزه  گسترده
هـای  انـدازی اثر کـردن دسـت اند. بی بخش ملی و اجتماعی رهایی

  دیده نظامی آنـان، های آموزش ها و متالشی ساختن گروه تروریست
تـر  باید وظیفه اساسی این مبارزه باشد. هرچه این اتـحـاد گسـتـرده

باشد، دستاوردهای بهتری در پی خواهد داشت. پـیـکـار بـر ضـد 
های امپریالیسم در منطقه باید همه نیروهای دمـکـراتـیـک،  طرح
پرستان سکوالر و انقالبی را دربـر گـیـرد. هـدف مـبـارزه از  میهن

اصـطـالح  بازگرداندن فقط دمکراسی باید فراتر رود. رویدادهای بـه
بهار عرب برای همه ما آموزنده بود. اسالم سیاسی، مانند نیروهای 

لحاظ سرشتی با آنانی کـه در هـرم قـدرت [در ایـن  گرا، به واپس
هـا و  کشورهای عربی] بودند، تفاوت چندانی ندارد. کـمـونـیـسـت

هـا بـیـامـوزنـد، بـایـد شـعـارهـا و  ها باید از تـجـربـه متحدان آن
شان را بر شالوده نیازهای واقعی مردم تعیین کـنـنـد.  های سیاست

های درازمدت بـرای  ها باید درخدمت هدف اتحادهای تاکتیکی آن
دستیابی به وظیفٔه اصلی انقالب دمکراتیک ملی و سوسیـالـیـسـم 

گـاهـی  گاِه دگرگون باشد. ما در هر چرخش ساِز تاریخی، بـایـد بـا آ
 طبقاتی عمل  کنیم.

های مردمشـان  های کارگری، در پیکار توده ها و حزب کمونیست
یی دشوار بر عهده دارند. ما باید از خـطـاهـای  نقشی ویژه و وظیفه

هـای جـنـبـش  هـا و شـکـسـت گذشته بیاموزیم. باید از کامیـابـی
کار بندیم. مـا  های الزم را تشخیص دهیم و به مان آموزه کشورهای

جـا در  باید به دستاوردهای جنبش آمریکای التین، کوبا، و همیـن
 یی بهتر امیدوار باشیم. قبرس، برای آینده

وارشان را در  ها باید در عمل نقش پیشاهنگ و نمونه کمونیست
ترتیب شایستگـِی  این نمایش بگذارند و به حکم سرمشق دیگران، به
 .ها را کسب کنند پیشگامی در پیکار توده

های مبارزه با فاشیسم،  ها و چالش کمونیست

 هاِی دیکتاتوری تروریسِم اسالمی، و دولت

 مالی رسیده  های کمک

   دالر ١٠٠                                  یاد شهید رحمان هاتفی از تورنتو به

  کرون ۵٠٠ کمک از یکی از رفقای قدیمی                                      
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ادامه  بيانيه مشترك حزب هاي ...

کشورهای دیگر نیز سرایت کند که پیامدهای تصّورناپذیری خواهد داشـت. 
هایی که برای تجـزیـٔه کشـورهـای  ما معتقدیم که در کارزار مقابله با تالش

های  گیرد، حزب های قومی و مذهبی صورت می منطقه بر اساس مرزبندی
های کمونیست کشورهای  کمونیست منطقه مسئولیتی تاریخی دارند. حزب

ـی و پـیـکـار در راه صـلـح و  منطقٔه خاورمیانه در مبارزٔه رهایی
ّ
بخش مـل

انـد. بـه  دموکراسی وعدالت اجتماعی نقش پراهمیت و چشمگیری داشـتـه
اعتقاد ما، ضرورت و اهمیت دارد که ما برای تـدویـن و بـه کـار گـرفـتـن 
ابتکارهای بیشتر و بهتر به منظور پیشُبرد مبـارزه در راه بـرچـیـدن هـمـٔه 

حـلـی بـرای  های نظامی خارجی و تأمین و حفظ صلح و یـافـتـن راه پایگاه
مسئلٔه فلسطین و پایان دادن به هرگونه مداخلـٔه خـارجـی در کشـورهـای 

جمعی داشته باشیم. به نـظـر  ای که باشد، تالشی دسته منطقه به هر بهانه
ترین طیف نیروهای اجـتـمـاعـی در مـقـابـل  ما، فقط از راه بسیج گسترده

توانیم به صلح و پیشرفت در  امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی است که ما می
هـای  سراسر منطقه دست یابیم. به همین منظور، ما خواهان ادامٔه نشست

های کمونیست و کارگری منطقٔه خاورمیانه هستیم که در واقـع  منظم حزب
ریـزی و هـمـاهـنـگ کـردن  نـظـر و بـرنـامـه همایشی است برای تبـادل

هایمان در حمایت از مبارزه در راه برقـراری صـلـح، حـقـوق بشـر،  فعالیت
 دموکراسی، و عدالت اجتماعی.

 
 حزب تودٔه ایران

 حزب کمونیست لبنان
 حزب کمونیست سودان
 حزب کمونیست عراق

 خواه دموکراتیک بحرین جمعیت ترقی
 خواه کویت جنبش ترقی

 

ارتجاع و تروریسم همچنان 

 آفرینند فاجعه می

های اسالمگرای افراطی بار دیـگـر  خشونت وحشیانه و غیرانسانی تروریست
شنبـه  های جهانی، در دو روز پنج فاجعه به بار آورد. بر اساس گزارش خبرگزاری

ح وابسته بـه 
ّ
و “  داعـش” و جمعٔه گذشته، چهارم و پنجم تیرماه، نیروهای مسل

های تروریستی اسالمگرا در سه قارٔه آسیا و آفریقا و اروپا دست به  دیگر سازمان
حانٔه مرگبار و کشتار وحشیانٔه مردم عادی زدند. روز پـنـج

ّ
شـنـبـه  عملیات مسل

بـه شـهـر “  داعـش” های خالفِت اسالمی موسوم بـه  چهارم تیرماه، تروریست
ب در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه حمله کردنـد  عین

َ
العرب (کوبانی) در شمال َحل

تن از نیروهای کرد مدافع شـهـر و در حـدود  ۴٧کم  که به کشته شدن دست
هـای بـزرگ  غیرنظامی منجر شد. نیروهای تروریستی داعش، که قـدرت ١٠٠

های اّولیٔه آن را در جنگ علـیـه  امپریالیستی و نیروهای ارتجاعی منطقه هسته
نامیدند و از آنها حـمـایـت نـظـامـی و مـالـی و  می“  خواه آزادی” دولت سوریه 
کردند، همچنان در دو کشـور عـراق و سـوریـه بـه کشـتـار و  اطالعاتی می

 کنند. دهند و امنیت و آسایش را از مردم سلب می ریزی ادامه می خون
های داعـش و دیـگـر اسـالمـگـرایـان  روز جمعه پنجم تیرماه نیز تروریست

افراطی در سه کشور کویت و تونس و فرانسه، در سه قارٔه جـهـان، دسـت بـه 
ـح بـه روی 

ّ
کشتار وحشیانٔه غیرنظامیان زدند. در تونس، یک تـروریسـت مسـل

در شـهـر “  امپریال مـرحـبـا” هایی آتش گشود که در کنار دریا در هتل  توریست
ها، ایـن تـرور،  کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ساحلی سوسه استراحت می

کشته به جا گـذاشـت.  ٣٨کم  که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، دست
در حوالی ظهر همان روز، عملیات انتحاری یک تروریست اسالمگرای دیگر به 

تـن  ٢٧کـم  مسجد امام صادق شیعیان در کویت، منجر به کشته شدن دست
شد که برای ادای نماز جمعه در محل آن مسجد گرد آمـده بـودنـد. خـالفـت 

مسئولیت این حمله جنایتکارانه و کشتار ناجوانمردانه را نـیـز “  داعش” اسالمی 
به عهده گرفت. در همان روز جمعه، در نزدیکی شهر لیون در شـرق فـرانسـه، 
یک خودروی حامل مواد منفجره پس از عبور از دروازٔه اصلـی یـک کـارخـانـٔه 
آمریکایی گاز، موجب انفجار مهیبی در محـوطـٔه کـارخـانـه شـد. بـر اسـاس 

نوشتی با متن عربـی کـه  های منتشر شده، در جریان این حمله، پارچه گزارش
 روی یک سر بریده کشیده شده بود، در نزدیکی دروازٔه اصلی کارخانه پیدا شد.

طلبی و پـرهـیـز از خشـونـت را  خواهی و صلح حزب تودٔه ایران که عدالت
سـادگـی از کـنـار ایـن  تـوانـد بـه داند، نـمـی سرلوحٔه اندیشه و عمل خود می

“ جهادگـران اسـالمـگـرای افـراطـی” اندیشان و  های ضدبشری تاریک جنایت
بگذرد. حزب ما انزجار خود را از چنین عملـیـات خـونـبـاری کـه جـز ایـجـاد 

کند و  ومرج و ترس و ترور و خفقان هدف و حاصل دیگری ندارد اعالم می هرج
داند که آرامش و آسایش را از  پیشگانی می عامالن چنین کشتارهایی را جنایت

اند و هرچه زودتر باید بر آنها مهار زده شـود و فضـای  مردم جهان سلب کرده
های زحمتکـش، ضـمـن مـحـکـوم  عمل آنها بسته شود. حزب ما، حزب توده

هـا  های وحشیانه، خود را در اندوه مرِگ قربانیان این فـاجـعـه کردن این جنایت
ها و نزدیکان آنها ابراز همدردی و هـمـبـسـتـگـی  داند و با خانواده شریک می

های بزرگ امپریالیسـتـی و حـاکـمـان مـرتـجـع  طور که قدرت کند. همان می
های گذشته با حمایت از نیروهای اسالمگرای افـراطـی در  ای در دهه منطقه

های ضـدمـردمـی خـود بـهـره  افغانستان و پرورش آنها برای پیشُبرد سیاست
گرفتند، و دست آخر نیروهایی مثل طالبان را آفریدند که زنـدگـی را بـر مـردم 

آمـوز و  افغانستان و پاکستان تنگ و تلخ کردند، امروزه نیـز نـیـروهـای دسـت
های ارتجاعی بار دیگر وضعیتی را پدیـد  ها و حاکمیت پروردٔه همان قدرت دست
زنند که مایٔه ننگ و نفرت اسـت. ایـجـاد و  هایی می اند و دست به جنایت آورده

پیشه زیر پـرچـم دیـن، و بـهـره  تقویت مستقیم و غیرمستقیم نیروهای جنایت
یـی  های جـهـانـی و مـنـطـقـه گرفتن از آنها هرگاه که به سود پیشُبرد سیاست

های ارتجاعی باشد، بازی کردن با زنـدگـی مـردم  های بزرگ و حکومت قدرت
خود جنایتی است که باید جلوی آن گرفته شود و عامالن آن به دست عـدالـت 

هایی مثل آنچه در  سپرده شوند. به همین دلیل، نباید گذاشت که وقوع جنایت
هـا و  بـرداری دولـت شنبه و جمعٔه گذشتـه رخ داد، مـورد بـهـره روزهای پنج
هایی مثل دولت آمریکا قرار گـیـرد، کـه اگـرچـه بـه رگـبـار بسـتـن  حکومت

گذرانـنـد،  تن را به مسامحه می ٩پوستان در یک کلیسای معروف و کشتن  سیاه

کارانٔه امثال داعش و دیگر نیـروهـای  های جنایت ولی ِابایی ندارند که از ترور
های مسلـمـانـان (و  برداری کنند و حقوق و آزادی اسالمگرای افراطی بهره

ومرج و جنگ و تـجـاوز  دیگر معتقدان دینی) را محدود کنند، یا به جّو هرج
 در جهان دامن بزنند.
داری  های اقتصادی و سودَورزی افسارگسیختٔه سرمـایـه از یک سو بحران

اقتصادی و اجتماعی بـه مـردم، و از سـوی دیـگـر، “  ریاضت” و تحمیل 
هـایـی  گسیختٔه تـروریسـت های لگام افکنی و جنایت اندیشی و هراس تاریک

النصره و حامیان خالفت اسالمی (و الـبـتـه  مانند داعش و القاعده و جبهه
های ارتجاعـی  هایی مثل حکومت صهیونیستی اسرائیل یا حکومت حکومت

منطقه مثل عربستان و ترکیه) عرصٔه زندگی شایستٔه انسـانـی را بـر مـردم 
آوری را به وجـود  عادی جهان تنگ کرده است و وضعیت شکننده و نگرانی

خـواهـان جـهـان روزگـار دشـواری را  دوستان و عـدالـت آورده است. صلح
اند. مردم جهان خواستار زندگی آرام و شایسته و  گذرانند ولی از پا ننشسته می

ناخواه و به هر صورت ممـکـن در بـرابـر  اند، و برای داشتن آن، خواه انسانی
خواه جـهـان  های مردمی و ترقی ایستند. سازمان کاران می زورگویان و جنایت

در حمایت از این مبارزٔه مردم و تقویت و پیشُبرد آن، در هـر سـطـح و هـر 
سرزمینی که باشد، وظیفٔه خطیری به عهده دارند. حزب تودٔه ایران، در کنار 

خواه ایران و جهان، تمام تالش خود را برای ادای چنین  دیگر نیروهای ترقی
 ای به کار برده است و خواهد برد. وظیفه
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منـطـقـٔه  ١٠،  از "ایجاِد ٩٣ماه  بهمن ٧اقتصادی وجود دارد." خبرگزاری مهر، 
عالی مناطِق آزاد،  ویژه اقتصادی" تازه خبر داد؛ جعفر آهنگران، معاون شورای

مـریـوان، -ماه، از بررسی طرِح "اضافه شدِن شش منطـقـٔه بـانـه اردیبهشت ٢
عالی مـنـاطـِق آزاد از سـوی  برون، زابل، اردبیل، و جاسک" در شورای اینچه

اسحاق جهانگیری معاون اول روحـانـی، بـا دولت و مجلس به ایسنا خبر داد. 
اشاره به "ایجاد سه منطقٔه آزاِد قشم، کیش و چابهار در برنامٔه اول توسعه"، بـه 

رفـت  طور که انـتـظـار مـی خردادماه، گفت: "متأسفانه آن ١٩خبرگزاری مهر، 
اکنون برخالف انتظـارات،  نتوانستیم به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم... هم

ایـم بـه  سهم مناطق آزاد از واردات بیشتر از صادرات است. ... چرا نـتـوانسـتـه
اهداف مدنظر در مناطق آزاد دست پیدا کنیم؟... در یکی از جلسات آتی به این 

ست که، در بیش از دو دهـٔه اخـیـر،  موضوع پرداخته خواهد شد." جالب اینجا
، و پـس از وعـده  گرایان وقِت بررسی این موضوع را نداشته واپس

ً
اند، اما فعال

خـردادمـاه،  ١٩دادن به پرداختن به این موضوع جلسات آتی، در همـان روِز 
ریـاسـِت" خـوِد  عالی مناطق آزاِد تجاری، صنعتی و ویژٔه اقتصادی بـه "شورای

منطقٔه ویژه و آزاد اقتصادی موافقـت کـرد." یـکـی از  ٨جهانگیری، "با ایجاد 
خبـرگـزاری دستاویزها  برای گسترش این مناطق، "ایجاِد اشتغال" بوده است. 

ماه، با اعالم اینکه "یکی از ابزارهای الزم بـرای تـوسـعـٔه  اردیبهشت ٢٢مهر، 
صادرات و ایجاِد اشتغال در کشور، کاهِش موانع قانونی است که ایـن امـر از 

صنعتی میسر است"، از ارسـاِل "الیـحـٔه   –طریق تأسیس مناطق آزاِد تجاری 
ایجاِد مناطق آزاِد مهران و اردبیل" به مجلس از سوی خوِد روحانی را گـزارش 

که یک عضِو شورای شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی چابهار به  داد. درصورتی
سال از تأسیس منطـقـٔه آزاِد  ٢٣،  گفته بود: "با گذشت ٩٣شهریورماه  ۴ایلنا، 

بوده دست نیـافـتـه “  زایی اشتغال” چابهار هنوز این منطقه به اولین هدفش که 
 است."

جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق آزاد، در توصیف منـاطـِق آزاد، 
خردادماه، گفت: "هیچ منعی برای واردات و صادرات در مـنـاطـق  ۴به ایسنا، 

هایـی در داخـل کشـور  آزاد و ویژه وجود ندارد... مناطق آزاد و ویژه، محدوده
هـا  هستند که خارج از قلمرو گمرکی بوده و مقررات صادرات و واردات بـر آن

معافیـت مـالـیـاتـی  ٢٠ماه افزود: "مناطق آزاد  اردیبهشت ٢٠حاکم نیست"، و 
عـالـی  دارند که مناطق ویژه ندارند." ناصر خرمالی، مدیر بانک و بیمٔه شـورای

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در تـوصـیـِف "مـزایـای" ایـن مـنـاطـق بـرای 
ماه، گفت:"معافیت کامل یا نسبی مالیاتی،  اردیبهشت ٢٣"خارجیان"، به ایسنا، 

درجه باالی رازداری بانکی، معافیت از تودیع سپردٔه قانونی، نظـام ارزِی آزاد، 
گیرانـه ازجـمـلـه  امکاِن مالکیت صددرصدِی خارجیان و مقررات نظارتی سهل

شـود."  مزایای این نوع بانکداری است که... در مناطق آزاد خاص انـجـام مـی
 سخنان 

ً
یـی از  نشانگـر نـمـونـه مدیرٔه انجمن صنایع نساجی رئیس هیئتمثال

او وسیلٔه پایگاه طبقاتی رژیم والیی از این مناطـق اسـت.  "واردات" به کشور به
ترین [عـامـِل] وخـامـِت اوضـاِع بـازاِر  "سرازیر شدِن کاالهای وارداتی را مهم

هزار  ٢٢٠حاضر  ،  گفت: "درحال٩٣مهرماه  ١١نساجی" عنوان کرد و به ایلنا، 
هزار تن نخ وارد شده است. ...  ٢۵ماه مصرف کل کشور و  ٨اندازه  تن پارچه به

 ٨٠هزار تن توسط شرکت وابسته به نهاد نظامی و  ۵٠هزار تن پارچه...  ٢٢٠از 
هزار تن باقـیـمـانـده از طـریـق  ٩٠صورت رسمی از مناطق آزاد و  هزار تن به

مـاه،  اردیبـهـشـت ٢٠قاچاق بوده است." یک کارشناس اقتصادی نیز به ایسنا،
توانیـم  اند. ... ما می گفت:"این مناطق به مرکز قانونی شدن قاچاق تبدیل شده

پوشاک کل خاورمیانه را تأمین کنیم اما متأسفانه این کاالها از طریق قـاچـاق، 
شوند. ... نباید به هرچه کشورهای دیگر برای ما تـجـویـز  راحت وارد کشور می

[سازمان تجارت جـهـانـی]  WTOکنند تن دهیم... به اسم تجارِت آزاد و  می
 خواهند توی سر کشورهای جهان سوم بزنند." می

علی ربیعی، وزیر کار، در حاشیٔه اجالس سازمان جهانی کار و در دیدار خود 
خردادماه، بـا اشـاره بـه "تـرویـج و  ٢٣با رایدر، مدیرکل سازمان جهانی کار، 

گرایی در تعیین دستمزد، پیشی گرفتِن دسـتـمـزد بـر  جانبه گسترش روحیه سه
های کارگری و کـارفـرمـایـی و  تورم طی دو سال گذشته، توانمندسازِی تشکل

ها"، گفت:"امروز ایران به الگوی منطقه تبدیل شـده و سـازمـان  آزادی تشکل
تواند از این فرصت در جهت کمک به کشورهـای مـنـطـقـه  المللی کار می بین

 استفاده کند." 
ای  صحِت ادعاهای ربیعی در یک مجمع جهانی را، در مناطق آزاد و ویـژه

اش را در آنجا اعالم  فقیه "به آزمایش گذاشتِن... اهداف آرمانی" که رژیم والیت

خردادماه، از افزوده  ١۶خبرگزاری ایلنا، دارد، الزم است بررسی کرد و دید. . می
مـنـطـقـه  ١۶و  ١۵هایی به قرارداِد کار کارگران شاغل در فازهای  شدن شرط

هایی که "مزد کارگران را در گرِو بـرپـا نـکـردن  ویژه عسلویه گزارش داد، شرط
شـده  های گنجـانـده دهد." مطابق این گزارش، شرط اعتصاب کارگری قرار می

های وسـیـع کـارگـری در ایـن  در قراردادهای کارگران، واکنشی به اعتراض
هـای  منطقه به معوقات مزدی "بین دو تا پنج ماه" کارگران بوده اسـت. شـرط

"پرداختی حـقـوق بـا   .١گنجانده شده در قرارداِد کار کارگران عبارت بودند از: 
واریزی کارفرما به این شرکت [پیمانکار] است و درصورت هرگونـه اعـتـصـاب 

"چنانچه قـرارداِد   .٢شود"؛   وحقوق تسویه داده می [به کارگر] بدون دادن حق
کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کـارگـر پـرداخـت 

حساب مبلغ مزد پایان کار، سه ماه بـعـد بـه  "درصورِت تسویه  .٣نخواهد شد"؛  
برای آشنایی بهتر با مفهوم کلمٔه "الگو" از دیـدگـاه کارگر پرداخت خواهد شد." 

ربیعی، به سه نمونه از استثمار نوِع والیی از کارگران و رعایت نکردِن مـقـررات 
کـنـیـم:  های کار در مناطق آزاد و ویژه اشـاره مـی ایمنی و بهداشت در محیط

 ١٨رئیس انجمن صنفی کارشـنـاسـان ایـمـنـی و بـهـداشـت کـار کشـور، 
هاِی شغلی را به مرگ خاموِش کارگران توصیف کرد" و  ماه، "بیماری اردیبهشت
دلیل جدی گرفته نشدن اصول ایمنی و بهداشت کار در منطقه ویژه  افزود: "به

های ناشی از کار در این منطقه رو بـه افـزایـش  عسلویه، روند ابتال به بیماری
مـاه،  اردیبـهـشـت ١٩است." یک کارشناس ایمنی در منطقه عسلویه به ایسنا، 

سـاعـت در روز کـار  ١۶اکنون در عسلویه کارگران تا نزدیک بـه  گفت: "هم
های بزرگ از کارشنـاسـان  کنند. ... هم پیمانکاراِن جزء و هم مدیراِن پروژه می

گیری به خرج ندهنـد"  ایمنی توقع دارند در اجراِی مقررات ایمنی چندان سخت
مـاه  دی ١٠و یک فعال حقوق صنفی کارگران در منطقٔه آزاد عسلویه به ایلنا، 

سـاعـت  ۴کم هرروز با انجام  ها دست ،  گفت: "کارگران شاغل در این پروژه٩٣
هـا شـرایـطـی  کنند. ... در این کارگاه ساعت کار می ١٢کاری اجباری تا  اضافه

 های کار حاکم است." مشابه اردوگاه
های کارگری، بـه  در رابطه با ادعای ربیعی مبنی بر آزادِی کارگران و تشکل

کـارگـر  ١٢٠کنیم. در طول بیش از یک ماه اعـتـصـاب  دو گزارش اشاره می
ماه حـقـوق و مشـکـالت  ٩کارخانه ایران َبَرک در اعتراض به دریافت نکردن 

ای، برای مذاکره با کارفرما و مقامات محلی، کارگران چهار کارگر کارخانه  بیمه
عنوان نمایندٔه خود انتخاب کرده بودند. در بیست و نهمین روز اعـتـصـاب  را به

خردادماه، با تأکید بر اینکه در چند نوبت نمایندگان کارگران  ٢۶کارگران، ایلنا، 
 ٢۴و  ١٩اند"، نوشت: "در میانه اعتصاب در روزهـای  "تهدید به اخراج شده

ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شد، این کارگـران  ٩خرداد دو ماه از مجموع 
نمایندٔه کارگران] مورد استثنا قرار گرفتند و هیچ مبلغی به آنـان پـرداخـت  ۴[ 

گـاهـی  نشد." تأکید می کنیم: پرداخت نکردِن حقوق به نمایندگان کارگران با آ
کـه سـاعـت  یی دیگر: "درحـالـی گیرد. نمونه های محلی انجام می کامل مقام

، ٩۴خـرداد  ١٢صبح تا پنج و نیم عصر" بود، روز  ٧کاری در شرکت استیم از 
کارگر شرکت "به محل کار مراجعه کـردنـد، بـا ابـالغ  ۶٠٠که حدود  هنگامی

و نیم عصر مواجه شدند. در "اعتراض به تصـمـیـم  ٧افزایش ساعت کاری" تا 
کرد"، کارگران دست از کار  کاری اجباری ملزم می ها را به اضافه پیمانکار که آن

تر، پیمانکار نیـروی  خردادماه، از دو هفته پیش ١٩  کشیدند. بنا بر گزارش ایلنا،
و نیم عصر کارگران را به  ٧های برگشت خواسته بود ساعت  انسانی "از سرویس

یی که بین پیمانکار و  نامه خانه بازگردانند." متعاقب اعتصاب کارگران، در توافق
نمایندگان کارگران امضا شد، مقرر شد عالوه بر پرداخت شدن "دو ماه از سـه 
 ماه حقوق معوقه کارگران"، ساعت کاری نیز به روال همیشگی برگردانده شود.

فقیه، برای تکمـیـل رونـد "آزادسـازِی" اقـتـصـاد  دولت یازدهم رژیم والیت
منظور درآمدن به عضویِت کامل در سازمان تـجـارِت جـهـانـی و احـیـاِی  به

هـای زرِد  مناسباتش با کشورهای امپریالیستی، قصد دارد سـاخـتـار تشـکـل
ها را در طرحی با عنوان: "توانمندسازی و ساماندهِی  کارگری را تغییر دهد و آن

های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار" ادغام کند. پس  مشارکت تشکل
از انجام تغییرهای بیشتر در قانون کار و دادِن حق فسِخ قرارداد کاِر کارگران به 

ها" در جهت بـرنـامـٔه آزادسـازِی  کارفرمایان، و آغاز فاز سوم "هدفمندی یارانه
داری  وجود آوردِن شرایط بهتر برای سوداگـرِی سـرمـایـه منظور به ها، به قیمت

فقیه به مـهـاِر جـنـبـش  انگلی وطنی و انحصارهای امپریالیستی، رژیم والیت
کارگری و تضمیِن "امنیت" سرمایه خارجی نیاز دارد. طرِح جـدیـد وزارت کـار 

های رژیـم  ناپذیری از برنامه های زرد کارگری، بخش جدایی برای ادغاِم تشکل
ها و مـزد کـارگـران  زدایی و "آزادسازِی" قیمت سازی، مقررات برای خصوصی

سـازمـان  ٨٧نامٔه  مقاوله ٣است. مادٔه 
جــهــانــی کــار در رابــطــه بــا "آزادِی 
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سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی" تـأکـیـد 
های کارگری و کارفرمایی حـق  سازمانکند: " می

هـای خـود را  نامـه دارند آزادانه اساسنامه و آئین
تدوین کنند، نمایندگان خویـش را بـرگـزیـنـنـد، 
چگونگِی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده 
و برنامه عملی خویش را اعالم کنند. ... مقامـات 

ای کـه مـنـجـر بـه  دولتی باید از هرگونه مداخله
محدودیت این حق یا ِاشکال در اجرای قـانـونـی 

های مـخـتـلـف  آن شود، خودداری کنند." جناح
فقیه، در سه دهٔه اخـیـر، بـا نـقـِض  رژیم والیت
سازماِن جهـانـی  ٩٨و  ٨٧های  نامه آشکار مقاوله

شـان،  کار، بسته به نیازهـا و مـنـافـع جـنـاحـی
انـد.  تشکیالِت "کارگری" موردنظر خود را ساختـه

فــقــیــه، بــا وصــِف عضــویــت در  رژیــم والیــت
مدیره سازمان جهانی کار، "ادغـام" کـردن  هیئت
های موجود [در یکدیگـر] و "سـاخـتـن"  تشکل

تشکیالِت جدیـدی را در نـظـر دارد. رهـبـراِن 
 تشکیالِت زرد کارگری از طرح وزارت کـار بـرای

ادغام سه تشـکـل: کـانـون عـالـی شـوراهـای 
هـای صـنـفـی  اسالمی کار، کانون عالی انجمن

کارگری، و مجمع عالی نمـایـنـدگـان کـارگـران، 
ای در  های فراکارگاهی حرفه جهت ایجاد تشکل
های استانی حمایـت  جای تشکل سطح داخلی به

برای نمونه، دبـیـرکـل کـانـون عـالـی کنند.  می
خردادماه،   ۶های صنفی کارگری به ایلنا،  انجمن

های رسمی از این ادغام استقـبـال  گفت:"تشکل
هـا  خردادماه به ایسنا گـفـت:"آن ٣١کنند"، و  می

 –های کارگری  المللی اتحادیه [کنفدراسیون بین
ITUCهـای  کنند نماینـدگـان گـروه ] گمان می

کارگری در ایران دولتی هستند و اسـتـقـالل و 
آزادی عملی از خود ندارند... درصددیم تـا نـگـاه 
منفی نسبت به ایـران را از بـیـن بـبـریـم... و 

ایـم." بـا  ها نزدیک کـرده اساسنامه خود را به آن
وجود اینکه طرح "اصالح" قانون کار برای تغییـر 
ساختار و "ادغام" تشکیالت رسمی "کارگـری" از 
سوی وزارت کار رژیمی ارائه شده است کـه ایـن 
سه تشکل را "ساخته" است، دیدگاهی وجود دارد 

هـا، "ارزیـابـی در  که بعد از انتقاد از این تشـکـل
چگونگِی تغییر قانون کار"، بدوِن هیچ تأکیدی بر 
استقالل عمِل کارگران و عدم دخالت دولـت در 

دیگر، اقدام  عبارت این روند را خواستار است. یا به
وزارت کار برای پیشـبـرد ایـن رونـد را تـوجـیـه 

کند. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که حتی پـا  می
هـای  کند که در سـال را فراتر گذاشته و ادعا می
هـای دولـت سـاخـتـه  اخیر عملکرد این تشکـل

بیشتر در راستای حمایت از حـقـوق و مـنـافـع 
یـی از  کارگران بوده است. بـرای ارائـٔه نـمـونـه

عملکردهای اخیر این سه تشکل، و در حـکـم 
واکنشی به ادعای ربیعی مبنی بر پیشی گرفـتـِن 
دستمزد از تورم در دو سال گذشـتـه، اشـاره بـه 

بینـیـم.  کارگران را الزم می ٩۴نحوهد تعیین مزد 
اسفندمـاه   ۶  های  ایلنا، گزارشکه بنا بر  درحالی

فقـر  ، خط٩٣، در طول سال ٩٣ماه  دی ١٧و  ٩٢
هزار تومان به سه میلیون و  ٧٠٠میلیون و  از یک
بـنـا بـر  یافتـه بـود، و هزار تومان افزایش ۴٠٠

درصـد  ٨٠" ، کـه ٩٣اسفند  ١٨گزارش ایسنا، 
کارگـران 

خواه  های کمونیست، چپ و ترقی مشترک حزببیانیٔه 
 آکل در رابطه با اوکراین ٢٢کننده در کنگره  شرکت

ای فراوان برای جامعه جهانـی شـده اسـت. پـس از  شوند مایٔه نگرانی خبرهایی که از اوکراین دریافت می
کودتای سال گذشته در اوکراین، رژیمی خودکامه ددمنش در این کشور بر سر کار آمده است. تهدید و سرکوب 

طرفدار  -های نئونازی .شود هرروز شدیدتر می -ویژه حزب کمونیست و هواداران آن به -نیروهای مخالِف رژیم
اند و با نقض شـدیـد  در اوکراین به قدرت رسیده -همدستان اشغالگران فاشیست در دوران جنگ جهانی دوم

دهـِی  های بنیادی، بـه سـازمـان های جهانی در دفاع از حقوق انسانی و آزادی قانون اساسی اوکراین و پیمان
 .اند محاکمه کشیدن حزب کمونیست اوکراین دست زده آور برای به دادگاهی ننگ

هـا و نـمـادهـای  قصد غیرقانونی کردن اندیشه گرای افراطی، به کار و ملت در چنین شرایطی، نیروهای تبه
ظاهر  قانونی، در مسیر بازداشتن حـزب  وجود آوردن زیربنایی ساختگی با سیمایی به منظور به کمونیستی، و به

هایی در مورد  کمونیست از فعالیت و ستایش از همدستان هیتلر، توانستند مجلس را به گذراندن سلسله قانون
 .شود شدت سرکوب می زدایی وادارند. هر کنش مخالفی با این نیروها، به اصطالح اشتراکی به

شوند. بدون توجـه بـه  بهره می مانده از دوران نظام سوسیالیستی بی کارگران از دستاوردهای اجتماعِی باقی
گرایی افراطی، و نفرت از دگراندیشان، هـمـچـون  پرستی متعصبانه، ملی قانون اساسی اوکراین، اندیشٔه میهن

 .حکمی رسمی یا ناگزیر، بر جامعه تحمیل شده است
زیـرخـط فـقـر رانـده  بار آورده شده است در آستانٔه ورشکستگی قرار دارد و بیشتر مـردم بـه اقتصادی که به

ها انسان را موجـب  روزی، و ناکامِی میلیون های کالن، تیره اند. جنگ برادرکشی در خاور کشور، جانبازی شده
 .گردیده است. خطر فروپاشی دولت اوکراین افزایش یافته است

ریـزی، و گـفـتـگـو  پایان رساندن خـون گشایی و به قصد گره به -وجود، در اجراِی مفاد پیمان مینسک بااین
هـا ها بر شالودٔه نظرداشِت حقوق قانونِی ساکنان دونباس و دیگر منطقه منظور رسیدگی به کشمکش کردن به

هـای  شود. تهدید جدی باال گرفتن درگیـری از سوی مسئوالن دولت کنونی اوکراین اختالل و کارشکنی می -
تواند به جنگی تمام عیار بینجامد، واقعیتی عیـنـی  ها می مسلحانه، که با درگیر شدِن کشورهای اروپایی در آن

المللی دربارٔه حقوق مدنی و سـیـاسـی،  در چنین شرایطی، مجلس اوکراین نسبت به پیگیری پیمان بین .است
های بنیادین، منـشـور (بـازنـویسـی شـدٔه) اجـتـمـاعـی اروپـا در  توافقنامٔه پاسداشِت حقوق انسانی و آزادی

مـیـهـمـانـان و  .های دستخوش درگیری، جز کوتـاهـی کـردن، اقـدامـی دیـگـری نـکـرده اسـت سرزمین
کنندگان این کنگره، به عملکرِد خودسرانه و غیردمکراتیک رهبران اوکراین، که نشانگر زیر پـا گـذاردن  شرکت

 .کنند شدت اعتراض می المللی است، به قانون اساسی و تعهدهای بین
حـزِب  -زدایی"، و تعقیب و آزار حزب کمونیست اوکـرایـن درنِگ قانون بدنام و رسوای "کمونیست ما، لغِو بی

 .را خواستاریم -مدافع پیگیر منافع مردم زحمتکش
 پرست راستین مردم اوکراین، پایان دهید! به تعرض و ستم به حزب کمونیست اوکراین، این نیروی میهن

 
 خواه دمکراتیک بحرین جمعیت ترقی

 حزب کارگران بلژیک
 حزب کمونیست برزیل
 حزب کمونیست کوبا

کل (حزب مترقی زحمتکشان قبرس)  آ
 حزب متحد قبرس
 حزب نوین قبرس

 حزب کمونیست بوهم و موراوی (جمهوری چک)
 حزب کمونیست دانمارک

 گروه پارلمانی چپ و سبزها (پارلمان اروپا)
 حزب کمونیست فرانسه
 حزب کمونیست آلمان

 سیریزا (یونان)
 حزب کمونیست یونان

 حزب توده ایران
 حزب کمونیست کردستان عراق

 حزب کمونیست عراق
 حزب کمونیست اردن
 کنگره ملی کردستان
 حزب کمونیست لبنان
 حزب کمونیست مالت

 حزب ترقی و سوسیالیسم (مراکش)
 حزب مردم فلسطین

 حزب کمونیست فلسطین
 جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین

 بخش فلسطین سازمان آزادی
 چپ متحد اروپا (مجمع پارلمانی اروپا)

 حزب کمونیست پرتغال
 حزب گزینه سوسیالیستی رومانی
 حزب کمونیست فدراسیون روسیه
 حزب کمونیست جنوب سودان

 بخش ملی سریالنکا جبهه آزادی
 حزب کمونیست سودان
 حزب کمونیست سوریه

 حزب متحد سوریه
 حزب کمونیست ترکیه

 حزب کمونیست اوکراین
 متحده امریکا حزب کمونیست ایاالت
 حزب کمونیست ویتنام
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بیانیه مشترک حزب های کارگری و کمونیستی 
منطقه خاورمیانه 

های  همدستی امپریالیسم جهانی با رژیم
خودکامه و نیروهای ارتجاعی برای 

 سلطه بر منطقٔه خاورمیانه  

اطالع دادیم، نمایندٔه کمیتٔه مرکـزی  نامٔه مردمگونه که در شمارٔه قبلی  همان
کل) در روز  حزب خرداد ماه  ١۴مان به دعوت حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آ

هـای  های کمونیسـت و چـپ و دیـگـر سـازمـان المللی حزب در همایش بین
طور که در گـزارش  خواه در نیکوزیا (قبرس) شرکت و سخنرانی کرد. همان ترقی

آمده بود، بخش مهمی از مضـمـون اصـلـی  نامٔه مردمهمایش در شمارٔه قبلی 
گـرای تـروریسـت، و  های این همایش در مورد عملکرِد نیروهـای اسـالم بحث

ای بـود کـه از  درمجموع، تروریسم و تهدیدهای فاشیسم و نیروهای ارتجاعـی
خواِه جهـان و صـلـِح جـهـانـی تـازانـده  سوی امپریالیسم برضِد نیروهای صلح

های کمونیـسـت و  المللی، نمایندگان حزب شوند. در جریان این نشست بین می
خواه شماری از کشورهای منطقٔه خاورمیانه و آفریـقـای  های ترقی دیگر سازمان

های  شمالی که، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، زیر ضربه یا مورد تهدید فعالیت
در منطقه و مداخلٔه نظامی عربستان سعودی در یـمـن، در “ داعش”تروریستی 

اند، با یکدیگر دیدار و گفـتـگـو کـردنـد و دربـارٔه  معرض خطر جنگ قرار گرفته
تـر مـیـان خـود و دیـگـر  تر و گسـتـرده ضرورت همکاری و هماهنگی نزدیک

نـظـر کـردنـد.  خواه منطقٔه خاورمیانه بحث و تبـادل های کمونیست و ترقی حزب
نویس آن بـه ابـتـکـار نـمـایـنـدٔه  حاصل این گفتگوها، بیانیٔه زیر است که پیش

های چندجانبه، به مثـابـه بـیـانـیـٔه مشـتـرک  مان تهیه شد و پس از بحث حزب
های منطقه مورد پذیرش قرار گرفت. این بیانـیـه، کـه تـرجـمـٔه  شماری از حزب

خوانـیـد، حـاوی نـکـات مـهـمـی دربـارٔه رونـد  فارسی متن آن را در ادامه می
رخدادهای سیاسی کلیدی در منطقه در یکی دو سال گذشته است.

 بیانیٔه مشترِک حزب های کارگری و کمونیستی منطقه خاورمیانه: 
امپریالیسم و در دفـاع از صـلـح و “  طرح خاورمیانٔه جدید” علیه 

خـردادمـاه  ٢٨ -گرایانه در خاورمیانه های فرقه پایان دادن به جنگ
 ٢٠١۵ژوئن  ١٨/  ١٣۴٩

خاورمیانه بار دیگر در چنگال بحران پیچیده و خطرناکی گرفتار شده است که 
های بیشتری بکشاند، و  به  ریزی رود منطقه را به سوی جنگ و خون بیم آن می

 بازچینی اساسی نقشٔه سیاسی این منطقه نیز بینجامد.
تالش امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به منظور تحمیـل سـرکـردگـی 

هـای  اش به هر وسیلٔه ممکن، از جمله از راه همـدسـتـی بـا رژیـم گرایانه سلطه
خودکامه و نیروهای ارتجاعی، ویژگی اساسی وضعیت کنـونـی اسـت. بـحـران 

داری، نیاز کشورهای امپریالیستی به استفاده از هر فرصتی بـرای  کنونی سرمایه
دستیابی به برتری اقتصادی در سطح جهان را شدیدتـر کـرده اسـت. بـحـران 

های عظیمی در جـهـان  داری جهانی همچنان موجب ویرانی اقتصادی سرمایه
[  ٢٠٠٨دهندٔه ناتوانی آن در رفـع بـحـران از سـال  بوده است، که خود نشان

مشـی  ش] تا کنون است. امپریالیـسـم آمـریـکـا بـرای پـیـگـیـری خـط١٣٨٧
اش را تأمین کند، از ادامـٔه عـدم تـوازن  گرایانه ای که سرکردگی سلطه راهبردی

کـنـد.  برداری می  نیروها در سطح جهان که در حال حاضر به سود آن است بهره
مشـی  وضعیت موجود در شماری از کشورهای خاورمیانه نیز به پیشُبرد این خـط

عدالتی اجتماعی و اقتصادی گسترده و  کند. بی راهبردی امپریالیسم کمک می
های گوناگون، نبوِد حقوق دموکـراتـیـک و  ژرف، فساِد فراگیر، تبعیض در شکل

های سرکوبگـرانـٔه  های سیاسی بنیادی و خودکامگی و رواج گستردٔه شیوه آزادی
مشی راهبردی امپریالیسم در راه  ناقِض حقوق بشر، شرایط را برای پیشُبرد خط

زمـان بـا تـالش  بازچینی نقشٔه سیاسی خاورمیانه فـراهـم کـرده اسـت. هـم
امپریالیسم برای تأمین سرگردگی راهبردی و اقتصادی و تضـمـیـن دسـتـیـابـی 

رقیب به منابع عظیم انرژی منطـقـٔه خـاورمـیـانـه و بـازارهـای غـنـی آن،  بی
 گیری است. ای نیز در حال شکل مالحظه ها و اتحادهای قابل آرایی صف

رقیب خود بر ذخایر حـیـاتـی  تالش آمریکا این است که ضمن حفظ کنترل بی
های اقتصادی نوظهور و رقیبان دیگـر بـه  انرژی این منطقه، از دستیابی قدرت

این ذخایر جلوگیری کند. امپریالیسم آمریکا و متحدانش برای رسیـدن بـه ایـن 

هدف، همـچـنـان بـه 
حمایت از نـیـروهـای 
ارتجاعی در مـنـطـقـٔه 
ــه  ــه ادام ــان ــی ــاورم خ

 دهند. می
خاورمیانه در چـنـد 
سـال گـذشـتـه دچــار 

ومـرج  آشفتگی و هرج
ای بوده است  سابقه بی

که درد و رنج عظیـمـی 
ــت

ّ
هــای  را بــرای مــل
ویژه مـردم  منطقه، و به

بـار  سوریه و عراق یمن و لبنان به بار آورده است. وضعیت نابسامان و فـالکـت
های تروریستـی و افـراطـی، از  فلسطینیان نیز همچنان ادامه دارد. سازمان

هـای  های مشابه، در سـرزمـیـن و متحدان آن و دیگر سازمان“  داعش” قبیل 
اند و کشورهای همسایه را نـیـز بـه طـور جـدی  سوریه و عراق پیشَروی کرده

ها کنترل شهرهای بزرگ و مهمی را در سوریـه و  کنند. این سازمان تهدید می
هـا هـزار  رحمانه را علیه ده های بی اند و موجی از جنایت عراق به دست آورده

وسـطـایـی و  انـدیـش قـرون اند و رژیم تـاریـک مردم غیرنظامی به راه انداخته
هـا و  اند کـه هـمـٔه ارزش ای را بر مردم تحمیل کرده مانده غیرانسانی و عقب

 حقوق بنیادی بشر را نقض کرده و زیر پا گذاشته است.
آمـیـز در یـمـن جـای خـود را بـه  های اخیر، گفتگـوهـای صـلـح در ماه
های مسلحانه و مداخلٔه فزایندٔه خارجی داده است. نتیجه ایـن شـده  خشونت

هـای  ای گسترده میان نیروها و گـروه است که این کشور در مخمصٔه مناقشه
گوناگون افتاده است که دارد آن را به سوی یـک جـنـگ داخـلـی ویـرانـگـر 

هـای  کشاند. تجاوز نظامی مشتـرک نـیـروهـای ارتـجـاعـی، کـه قـدرت می
تـر شـدن اوضـاع و  امپریالیستی جهان نیز از آن حمایت کردند، سبب وخیـم
هایی که در دو سوی  تشدید رنج و درد مردم یمن شده است. گسترش سرزمین

انـد، و  رحم افراطی در آمده های بی مرزهای کشورهای موجود به تصّرف گروه
ای و قـومـی را،  هـای فـرقـه برانگیختن و دامن زدن و گستراندن درگـیـری

مـنـظـور تـأمـیـن و تـحـکـیـم  های آمریکا و متحدانش به توان از تالش نمی
 سرکردگی در منطقٔه خاورمیانه جدا دانست.

هـا و تـجـزیـٔه  آمریکا در تالش برای ایجاد تفرقه و جدایی در میـان مـلـت
، از «طـرح خـاورمـیـانـٔه جـدیـد”های نهایی  کشورها، و تدارک اجرای مرحله

گرا و بنیادگرایان ارتجاعی در بسیاری از کشورها، از جـمـلـه در  های فرقه گروه
طور مستقیم و غیرمستقیـم اسـتـفـاده  یمن و عراق و سوریه و لبنان و مصر به

های تروریسـتـی  کرده است. رژیم کنونی سودان نیز که اسلحه در اختیار گروه
اش  دهد و به کشورهای آفریقایی همسـایـه ها آموزش می دهد و به آن قرار می

کنـد.  مشی امپریالیسم در آفریقا ادا می فرستد، سهم خود را در پیشُبرد خط می
عالوه، این رژیم به جنگ خود برای نابود کردن مردم دارفور نیز همـچـنـان  به

های اخـیـر  همان گونه نیز که روند رخدادهای سال -دهد. تحلیل ما ادامه می
مشـی راهـبـردِی  این است که: امپریالیسم آمریکا خـط -نیز نشان داده است

کـنـد کـه بـر پـایـٔه  ای را برای مهار کردن خاورمیانه دنبـال مـی«چندجانبه” 
ای تنظیم شده است که آمریکا بـرای ایـران،  های تازه مناسبات و توزیع نقش

ترکیه، عربستان سعودی، مصر، و اسرائیل در نظر گـرفـتـه اسـت. آمـریـکـا 
زمان با پشتیبانی از برخی روندها و رخدادها در ارتـبـاط بـا هـر یـک از  هم

ایسـتـد. ایـن کشـور بـا  بازیگران کلیدی این منطقه، در برابر برخی دیگر مـی
هـای  ها و درگـیـری کند از ناآرامی تالش می“  تهدید و تطمیع”استفاده از شیؤه 

گرا و  های فرقه برداری کند و این امر سبب تشدید تفرقه میان گروه داخلی بهره
 تر شدن وضعیت منطقه شده است. وخیم

اکنون روشن شده است که عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل از سیاسـت 
آمریکا در مورد همکاری و همراهی با یک ایران قدرتمند که نفوذ چشمگیـری 

های معّینی از منطقه دارد، رضایت ندارند. یکی از پیـامـدهـای ایـن  در بخش
های نـیـابـتـی در شـمـاری از  های جنگ وضعیت، باال کشیدن شدید شعله

ویژه سوریه و عراق و یمن بوده است که خود پیامدهای  کشورهای منطقه و به
 باری داشته است. محیطی فاجعه انسانی، اقتصادی، فرهنگی و زیست

های قومی و  از دید ما، اگر با این تالش و فشار برای دامن زدن به درگیری
مذهبی، و جنگ و تروریسم در منطقه مقابله نشود و جلوی آن گرفتـه نشـود، 

تـوانـد بـه  سـرعـت مـی  این وضـع بـه
15ادامه  در صفحه 
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) صادرات آمریکـا ٩٣بهمن   –میالدی (دی 
درصدی هـمـراه بـوده  ٢٣به ایران با رشد 

 است.
گزارش دیگری که خـبـرگـزاری ایسـنـا، 

نقل از گمرک چین، منتشر کرده حاکی از  به
مـاه نـخـسـِت سـال  ٢آن است کـه، در 

میالدی کنونی، تجارت جمهوری اسالمـی 
رو گردیده  درصدی روبه ٢١و چین با کاهِش 

 است.
ــان ــی ــن ــد واردات ب ــٔه رون ــن و  ادام ک

آفرین برای اقتصاد ملی، تنها و تنـهـا  فاجعه
سود سرمایٔه بزرگ تجاری اسـت کـه بـا  به

 اقتصاد کشـور را  شبکٔه گسترده
ً
اش، عمال

در چنگال آزمند خود اسیر سـاخـتـه و بـه 
نابرابرِی اجتماعی و توزیِع ناعادالنٔه درآمـد 
دامــن زده اســت. مــیــلــیــاردهــا دالر از 
درآمدهای کشور، و در حقیقت ثروت ملی و 

هـای مـردم، در چـارچـوب  متعلق به توده
داری ایران بـه  های انگلی سرمایه سوِد منافع سرمایٔه بزرگ تجاری و الیه دیکتاتوری حاکم به

شود، و در مقابل آن، کاالهای مصرفـی  ها و کشورهای امپریالیستی سرازیر می جیب شرکت
گردد. گزارش گمرک جمهوری اسالمـی از وضـعـیـت بـازرگـانـی  و لوکس به کشور وارد می

گـرا و  های انگـلـی و مصـرف ُمهِر تأییدی بر افزایش ثروت و قدرِت الیه ٩٣خارجی در سال 
 ها و تولید و منافع ملی است! زیان منافع توده به

 
 دومین همایِش "اعتدال" با موضوع زنان:

 هاِی انکارناپذیر، مدعیاِت پوچ واقعیت
از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، تبلیغات پرسروصدایی با مضمون ارتقاِء نقـش زنـان 

طور مرتب پیـرامـون زنـان و  ایم. باوجوداینکه دولِت "تدبیر و امید" به در جامعه را شاهد بوده
جایگاه اجتماعی آنان به تبلیغات مختلف دست زده است و ایـنـجـاوآنـجـا سـمـیـنـارهـا و 

هایی برپا کرده است، تاکنون هیچ گام عملِی مشخصی برای مقابلـه بـا تـبـعـیـض  همایش
پیش برداشته نشده اسـت. آخـریـن  اند، به جانبه که زنان میهن ما با آن مواجه جنسیتی همه

 نمونٔه تفکیک جنسیتی نیز در صداوسیما اجرا شد.
که نباید از آن  -های معناداِر سیاست دولت روحانی در قبال زنان میهن ما یکی از ویژگی

ای است که به پایمال  اجتماعی  –های اقتصادی  اعمال و اجرای سیاست -سادگی گذشت به
های محروم و زحمتکـشـان،  حال و الیه ویژه زنان قشرهای میانه شدِن بیشتر حقوق زنان، به

کنند که، در شرایط کـنـونـی  منجر شده است. گردانندگان رژیم و مسئوالن دولت پنهان نمی
گویند، منظور و  های مختلف اجتماعی سخن می وقتی از ارتقاِء جایگاه زنان در امور و عرصه

طبقاتی زنان نیست، بـلـکـه آمـاج ایـن گـردانـنـدگـان و   –شان رفِع تبعیض جنسیتی  هدف
مسئوالن، در درجٔه نخست، مهار و کنترِل جنبش زنان، جنبـش زنـان در مـقـام یـکـی از 

هایی از این جنبش در طیـِف "اعـتـدال" و  های تأثیرگذاِر اجتماعی، و نیز جلب بخش گردان
انفعال کشاندِن فعاالن جنبش زنان با  عالوه، کوشش هدفمنِد رژیم، به جذب در آن است. به

کننده بوده و است. در این زمینه، سخنان وزیر کشور در یازدهمین نشـسـِت  مانورهایی گمراه
جمهور در امـور زنـان و خـانـواده،  های اجرایی با معاون رییس مشاوران امور بانواِن دستگاه

مـاه، در  اردیـبـهـشـت ٢٢مثالی گویا و معیاری مناسب برای اثبات این واقعیت است. ایسنا، 
نقل از رحمان فضلی وزیر کشور دولت روحانی، ازجمله نـوشـت:  گزارشی از این نشست و به

های دینی و با تدوین قوانین و  "پس از پیروزی انقالب اسالمی تالش شد که بر اساس آموزه
ها در حوزٔه زنان رفع شوند و  رهبری بخشی از نابرابری های... امام و مقام معظم  گذاری ارزش

دهـنـد و  جمهور به حوزٔه زنان اهـمـیـت مـی این روند مناسب و فزاینده بوده است... رییس
ها و تأکیدهای الزمی در این زمینه دارند. موضوع زنان همواره یکی از مـوضـوعـات  سفارش

مهم و تأثیرگذار در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. مشاوران امور بانوان در ایـن 
های حکومت اسالمی و دولت تدبیر و امیـد  شرایط کار سختی دارند و باید بر اساس شاخص

هـای الـهـی [بـخـوان:  جمهور و بزرگان دینی بر آمـوزه عمل کنند... امام و رهبری، رییس
نـگـرنـد،  ها به موضوعات زنـان مـی فقیه] اعتقاد دارند و بر این دیدگاه های رژیم والیت آموزه

 بنابراین مسیر، جهت و راهنما فراهم است." 
شـود. درسـت در  دهی مـی در همین چارچوب نیز دومین همایِش زنان و اعتدال سازمان

که طی بیش از سه دهه اخیر به تحمیِل تبعیض جنسیتی به زنان  -چارچوب چنین دیدگاهی
مشاوران امور بانوان و معاونت امور زنان حـمـایـت خـود را از  -میهن ما منجر گردیده است

ریزی درخصوص زنان در قالب برنامه ششم توسعه جـمـهـوری اسـالمـی را  تدوین و برنامه
که بـر اسـاس  -هاِی تاکنون انتشاریافتٔه برنامٔه ششم توسعه ها و تبصره اند. ماده اعالم کرده

نشان  -اند المللی پول و بانک جهانی تنظیم شده شده از سوی صندوق بین های دیکته نسخه
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افزایِش واردات، و نقش مخرِب سرمایـٔه بـزرگ 
 تجاری

آمار و برآوردهای منتشر شده از سـوی روابـط عـمـومـی 
گمرک جمهوری اسالمی درخصوص وضـعـیـت بـازرگـانـی 

ویژه وارداِت کاالهای  خارجی کشور، از تداوم رشِد واردات، به
موازات آن، تضـعـیـِف  مصرفی و لوکس به داخل کشور، و به
بـاره،  کـنـنـد. در ایـن تولید و صادرات غیرنفتی حکایت مـی

خردادماه، گزارش داد، هشتاد مـیـلـیـارد  ١٢روزنامه اعتماد، 
دالر واردات از طریق اعتبار تجاری صورت گرفته اسـت. در 

مـیـلـیـون دالر  ٢۶۶سه سال گذشته بیش از سه میلیارد و 
قطعه وسایل نقلیه موتوری وارد کشور شده است و صد واحد 

اند. همچنین خبرگزاری ایـرنـا،  ساز تعطیل شده تولیدِی قطعه
 ٩۴خردادماه، گزارش داد، در سه مـاه نـخـسـت سـال  ٢٢
میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده  ۵طور میانگین بیش از  به

مـاه، گـزارش داد،  است. خبرگزاری ایسنا، اواخر فـروردیـن
 ١٠٣نـزدیـک بـه  ٩٣حجم بارزگانی خارجی ایران در سال 

میلیارد دالر بوده است. مطابق اعالم روابط عمومی گـمـرک 
، واردات نسبت بـه مـدت ١٣٩٣جمهوری اسالمی در سال 

درصد و ازنظر ارزش بیش از  ٢٣مشابِه سال قبل، ازنظر وزن 
 درصد افزایش داشته است. ۶

گمرک جمهوری اسالمی افزوده است، میانگین قـیـمـت 
دالر  ٢٧۵، یک هـزار و ٩٣هر ُتن کاالی وارداتی در سال 

درصـد رشـد  ١۴بوده که نسبت به مدت مشابِه سال قبل، 
دهد. گندم، برنج، خودروهای شخصی و سـواری  نشان می
اروپایی و ژاپنی، وسایل آرایـش و تـزیـیـنـات از   –آمریکایی 

اند. مقایسه ایـن ارقـام بـا  ترین کاالهای وارداتی بوده عمده
میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و دیـگـر صـادرات، 

باری است که در چـارچـوب آن  دهندٔه وضعیت فاجعه نشان
هم در شرایط تحریم، شده  درآمدهای ملی صرِف واردات، آن

یی متمول و سوداگر، در قبال فقر مردم و نابودِی  و فقط الیه
 ای رسیده است. هایی افسانه تولید ملی، به ثروت

چشـم  نکته مهم دیگری که در خالل بررسـی آمـارهـا بـه
خورد، افزایِش دادوستد با کشورهای اتـحـادیـٔه اروپـا و  می

جـویـانـه خـارجـی،  های مداخلـه رغم وجود تحریم آمریکا، به
 است.
ویژه در شـش مـاه  های اخیر، به گزارش گمرک، در ماه به

فـقـیـه بـا  دوم سال گذشتٔه خورشیدی، تجارِت رژیم والیـت
رو بوده است، و در همین  درصدی روبه ٢۵انگلیس با رشدی 

زمان، تجارت با آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپـانـیـا و هـلـنـد، 
 درصدی داشته است. ٢۶رشدی 

مـاه امسـال،  فـروردیـن ٢٠بر پایٔه گزارش خبرگزاری ایلنا، 
فقط دریک معامله با کشورهای اتحادیٔه اروپا، طی یـک روز 

هزار یورو نمِک خوراکی وارد کشور شـده اسـت. سـیـِل  ١۴
واردات خودروهای لوکس سـواری آلـمـانـی، فـرانسـوی و 
ایتالیایی به کشور، سبب خروج میلیاردها دالر ارز از کشـور 

 شده است.
عالوه، وزارت بازرگانی آمریکا نیز در گزارش اخیـر خـود  به

 ٢٠١۵اعالم داشته است که، در دوماهـٔه نـخـسـت سـال 

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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ها به این واسـطـه  ها برای مذاکره را مطرح کند. آمریکایی و درخواست آمریکایی
ای، مسـئـلـٔه  عنوان قدرت هسته خواهیم ضمن شناخت ایران به گفته بودند می

ها را تا شش ماه برداریم. البته مـا بـه آن  وفصل کنیم و تحریم ای را حل هسته
هایشان اطمینانی نداریم، اما بـا اصـرار آن  ها و حرف واسطه گفتیم به آمریکایی

واسطه، قبول کردیم که این مسئله را یک بار دیگر امتحان کنیـم و مـذاکـرات 
ای که هم حالت نهیب و هم حالت دلجویی داشـت،  سخنان خامنه“  شروع شد.

منظـوِر   های حکومتی به متوجه راهبردی است که خواهان آرامش در بین جناح
جهت نبود که روزنامٔه کیهـان،  پیشُبرِد پروسٔه سازش بر سر برنامه اتمی است. بی

ای  اش، پس از ایراد این سخنان، به بـزرگ کـردِن نـقـش خـامـنـه در سرمقاله
بیانات دقیق و ُمتِقن رهبر انقالب در جمع مسئـوالن ارشـد ”پرداخت، و نوشت:

ها را در مذاکرات به هم ریخـت. ... ایـن  نظام بار دیگر چیدمان بازی آمریکایی
بیانات قبل از هر چیز، آمیزٔه ادبیات حکمت و قدرت را در خود داشـت و پـیـام 
اقتدار را مخابره کرد. تقویت همدلی در داخل میان مسئوالن و منتقدان، حرکتی 

گـردانـد.  راهبردی خالف طراحی دشمن است و توپ را به زمین حریـف بـازمـی
هـا  کنندگان باوجود معصوم نبودن آن داری مذاکره دفاع از غیرت و تدین و امانت

هـا و  و احتمال خطا در تشخیص و عمل، و دعوت منتقدان به درک سـخـتـی
مثابه سوق دادن دو  کننده در عین دفاع از ضرورت نقد، به اقتضائات تیم مذاکره

ها در رویکردها به جبهه  ها و خالل طرف به انسجام ملی بیشتر و پرکردن شکاف
گیرِی کیهان در قـالـب  تیرماه]. این موضع ۴[روزنامٔه کیهان، “  دیپلماسی است

سرمقالٔه روزنامه در زمانی انتشار یافت که در شماره اول تیرماه این روزنـامـه در 
طـرح صـیـانـت از حـقـوق ”حمایت از مصوبٔه مجلس، با تیتر بزرگ، آمده بود:

های همـان دو شـمـاره  توجه اینکه، سرمقاله جالب .«سازی شد ای رقیق هسته
قلم یک نفر، یعنی محمد ایمانی، نوشتـه  تیرماه] به ۴تیرماه و  ١روزنامه کیهان [
ود   گیـری در موضع  ای درجه ١٨٠چرخِش شده که در آن  هــ شــ م  

ً
کــامــال

های سیاسی را، آن  گیری ها وضعیت مغشوش موضع است. مراجعٔه دوباره به آن
 کند. هم در فاصله چند روز، برمال می

ارتباط به تحلیل سخـنـان  تیرماه، هم دراین ۴روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، 
ماهی که مـذاکـره  -با آغاز تیرماه ”ای پرداخت و در قسمتی از آن نوشت: خامنه
و آرایش قدرتی که جبهه مـخـالـفـان  -ای به نقطه سرنوشت سازی رسید  هسته

ای شکل دادند پیدا بود که ظریـف و دوسـتـانـش بـدون  علیه مذاکرات هسته
پشتیبانی مرجع عالی نظام امکان پیشبرد این مأمـوریـت دشـوار را نـخـواهـنـد 
داشت. ... حوادث یک هفته اخیر گواهی روشن بر این سـخـن بـود کـه گـروه 
مخالفان به تحرکاتی در حاشیه مجلس و نیز تریبون و مـجـالـس عـمـومـی و 

ژوئن صـف مـتـحـد و  ٣٠مذهبی روی آورده که ممکن بود در آستانه اجالس 
ای را دچار خدشه سـازد یـا تصـویـری دوگـانـه و  منسجم نظام در کارزار هسته

قدرت جهانـی ارائـه کـنـد. اکـنـون  ۶چندپاره از موضع حاکمیت در مواجهه با 
صـورت تـوقـف ایـن حـرکـت  شب رهبری بـه نخستین پیامد بیانات چهارشنبه

خطرناک آشکار شده است. برای درک ابعاد این مسئله کافی است به مـاجـرای 
کننده توسط اقلیت مجلس توجه شود و ایـنـکـه  احضار و مواخذه از تیم مذاکره

ها بر اساس اطالعات و شایعاتی انجام گرفت که رهبری  همه احضارها و تفتیش
رود بـعـد از  ها را اعالم کرد. ... اکنون انتظار مـی در دیدار مسئوالن بطالن آن

های سیاسی نسبت به تکرار و تـداوم  کالم فیصله بخش رهبری، عقالی جریان
 “ها هشیاری نشان دهند. این نوع حرکت

 در همین راستا، روزنامه
ً
های طرفدار دولت هم این نکته مهم را برجسته و  اتفاقا

حمایت جانانه رهبر انـقـالب از تـیـم ”تیترهای اول خود کردند. روزنامٔه ابتکار:
کننده ایـران امـیـن،  تیم مذاکره”ای: نقل از خامنه ، روزنامٔه آرمان، به“ ای هسته

حمایت قاطع رهبر انقـالب از ”، روزنامه شهروند:“ غیور، شجاع و متدین هستند
حمایت دوباره رهـبـر انـقـالب از تـیـم ” ، روزنامه اعتماد هم “کننده تیم مذاکره

را برجسته کرد. بازبینی همین تیترها دربردارندٔه این واقعیت است که “  ای هسته
طلب و طـرفـدار اعـتـدال قـلـمـداد  از دید شماری از کسانی که خود را اصالح

ظاهر از خواست و نـقـِش مـردم سـخـن  شان به کنند و در تبلیغات متداول می
رهـبـری جـزِو مـاهـیـت  آورند، درنهایت، و در عمل اما تمـکـیـن بـه میان می به

 شان است. سیاسی

ای در هفتـه  های باال، باید به این نتیجه رسید که سخنان خامنه باتوجه به داده
سـکـوت  گذشته، ترسیم مرزهای غیرقابل عبور برای نیروهـای داخـلـی و بـه

شان را تعیـیـن  ها بوده است، یعنی اموری که رهبری خطوط اصلی آن واداشتِن 
بـا تـمـهـیـدهـایـی کـه از پـیـش  -کند. بنابراین مذاکـراِت درپـیـِش رو می

باید به توافقی نهایی بسیار نزدیک شده باشد. بـاتـوجـه  می -اند شده ریزی برنامه
انـد، ایـن امـکـان وجـود دارد کـه  شان انتشار یافتـه هایی که برخی به زمزمه

ای  بینی پیش مذاکرات زمان بیشتری طول بکشد، اما چنانچه وضعیت غیرقابل
 نامٔه نهایی بسیار محتمل است. وجود نیاید، امضای توافق به

ای که از  طور اصولی از هر روند واقعی ایم، به طور که بارها اعالم کرده ما همان
کنیم، اما بر این نظر نیز هسـتـیـم کـه  درد و رنج مردم ایران بکاهد حمایت می

نباید از این مسئله غافل شد که در طول بیش از سه دهه حاکمیت جـمـهـوری 
بار و دهشتناکی را آزموده کـه مـحـصـول  های خون اسالمی، میهن ما تجربه

های حاکمان کنونی بوده اسـت. حـکـومـتـی را کـه در چـارچـوب  سیاست
ها نفـر  فقیه، بر جان و مال و آینده میلیون ساختارهای موجود آن یک فرد، ولی

نـاپـذیـر مـواجـه  هـایـی جـبـران راند و میهن ما را همچنان با خسارت حکم می
توان و نباید اجازه داد ادامه یابد. امضای توافق اتـمـی  کند، فراتر از این نمی می

مـان رخـت بـر  های میلیونی میهـن بدین معنا نخواهد بود که خطر از سر توده
خواهد بست. نیروهایی که با بزرگ کردن نقش حسـن روحـانـی و دولـت او 
درصدد القاِی این توهمند که او و دولتش درنهایت خواهند توانست به وضعیت 
دشوار کنونی پایان دهند باید به این نکته توجه داشته باشند که حسن روحانـی 

فـقـیـه  های موردنظـِر ولـی فقیه است و خارج از چارچوب مجری و کارگزاِر ولی
توان نقشی برای او تعیین کرد. برای خروج از این دایرٔه بسته و خطـرنـاک،  نمی

میهن ما نیازمند حاکمیتی برآمده از خواسِت مردم و متعهد بـه سـازوکـارهـای 
دمکراتیک است. روحانی و دولتش نمایندٔه این نیاز ملی نیستند. 

ادامه  مرحله پاياني مذاكرات  ...

 ٧١٢فـقـرِی  پنـجـم خـط عالی کار، مزد یک گیرند"، شورای حقوق حداقلی می
هزارتومانی را به طبقٔه کارگر کشورمان تحمیل کرد. در حین اینکه در طی یـک 

 ۶٠٩نفره دو برابر شده بود، مزد کارگران از  ۴سال، هزینه زندگی یک خانواده 
فقر در آخـر  پنجم خط فقر، به یک سوم خط ، یعنی از یک٩٢هزار تومان در آخر 

فـقـیـه در  کاهش یافت. تبانِی رهبران تشکیالت زرد کارگری با رژیم والیت ٩٣
گرایِی" مورِد اشارٔه ربیـعـی، ایـن  جانبه عالی کار، یعنی همان مجمع "سه شورای

 ٢۵یورش به معیشت طبقٔه کارگر کشورمان را ممکن سـاخـت. ربـیـعـی، روز 
] را استثنایی تـوصـیـف کـرد" و بـه ٩۴"مصوبٔه مزدِی امسال [ ٩٣اسفندماه 

 کارگران تبریک گفت.
خردادماه، با انتشار نموداِر حداقل دسـتـمـزد از سـوی  ٣١خبرگزاری ایلنا، 

کشور جهان، نوشت: "استرالیا و  ٣۴سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای 
دالر [آمریکا] در صدر قرار دارند. ... بـا  ٩لوگزامبرگ با دستمزد ساعتی باالی 

سـاعـت،  ١٩١هزار تومان، و متوسط کار ماهـیـانـه  ٧٨٠درنظر گرفتن حقوق 
ازاِی هـر  دالر بـه ١٫٣هزار تومان مـعـادل  ۴درآمِد یک کارگر ایرانی معادل 

ساعت کار خواهد بود، که تنها در سطحی کمی باالتر از کشور مکـزیـک قـرار 
خردادمـاه، بـا اشـاره بـه "حـذِف تـدریـجـی و  ٢۶دارد." خبرگزاری مهر نیز، 

شهرها،  اکنون در پایتخت و حتی کالن سروصداِی نان دولتی"، نوشت: "هم بی
 بـا مـزدی مـعـادل  عبارت توان یافت." به کمتر نانوایی دولتی را می

ً
دیگر، تقریبا

را   -نـان -اش ترین مادٔه غذایی ششم مزد کارگر اروپایی، کارگر ایرانی مهم یک
 به قیمت اروپا تهیه کند. مسئوالن سـازمـان 

ً
نیز باید به قیمت آزاد، یعنی تقریبا

گـاهـی  جهانی کار، نه فقط به سرکوب وحشیانٔه جنبش کـارگـری کشـورمـان آ
دارند، بلکه از نمودارهای حداقل مزد و شرایط معیشتی کارگران کشورمان نـیـز 

گاه الـمـلـلـی،  اند. وزیر کار رژیم والیی، با ادعاهای دروغینش در مجامع بـیـن آ
اندازد. تنها راه دستیابی بـه مـزد و شـرایـط کـار  راه می یی از خود به مضحکه

های اقتصـادی رژیـم و بـرای احـیـاِی  یی متحد با برنامه شرافتمندانه، مبارزه
های دیگر  حقوق سندیکایی و تقویِت جنبش کارگری و پیوند دادِن آن با جنبش

 در مبارزه با استبداد والیی و تضمین حق حاکمیِت ملی است.

قرار دادهاي موقت  ...  ادامه
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اگر بخواهیم هویت خود را از دست بدهیم ممـکـن اسـت بـرخـی مـنـافـع 
مدت اقتصادی کسب کنیم، اما این منافع هرگز پایدار نخواهند بـود و  کوتاه

ای را ایجاد کنند که بتـوانـیـم در  هرگز نخواهند توانست برای ما شرایط ویژه
 “درازمدت آن را پیش ببریم.

مدنظر ما در اینجا ارزیابِی مثبت یا منفی از این سخنان نیست. هدف اصلـی  
از بازگویِی این اظهارات از زبان شخصی که نقشی کلیدی در مذاکرات دارد، 

مشغولِی دولتمردان در ایـران در ارتـبـاط بـا  تأکید بر این مهم است که دل
نیروهایی است که در فضای سیاسی به دلواپسان معروفند. مصاحبـٔه اخـیـر 
ظریف با دنیای اقتصاد، بیشتر از آنکه هدفش مخاطب خارجـی بـاشـد بـه 

همین دلیل، بـخـش عـمـدٔه ایـن  معطوف بوده است، و به نیروهای داخلی 
 مصاحبه پرداختن به تشریِح این مهم بود.

ای، مـوردهـای  در فاصلٔه میان این مصاحبٔه ظریف و سخنان یادشدٔه خامنه
ها در مجلـس بـود.  دیگری را هم شاهد بودیم که مرکز اصلی روی دادن آن

بدین معنا که، در طرحی که در همین رابطه به تصویب مجـلـس و سـپـس 
خرداد] مـجـلـس  ٣١بااینکه دستورکار رسمی امروز [ “شورای نگهبان رسید 

رئیسه تغییریافته بود اما با اصرار قاطبٔه نمایندگـان بـاالخـره در  توسط هیئت
دقایق پایانی جلسه، کلیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستـاوردهـای 

 ٣١[خبرگزاری فـارس، “  وکیل ملت به تصویب رسید ١٩٩ای با رأی  هسته
خردادماه].  بازخوانِی دوبارٔه این قسـمـت از گـزارش خـبـرگـزاری فـارس، 

بـه  -هـا کند. این تنش های غارتگر را آشکار می های موجود بین جناح تنش
هـا اعـمـال شـود، و  نیازمند آن بود که کنترلی بـر آن -هر دلیلی که باشد

ای نیز در همین راستا باید مـوردبـررسـی و  سخنان هفتٔه گذشته علی خامنه
ای در قسمتی از سـخـنـانـش بـه تشـریـح  وتحلیل قرار گیرد. خامنه تجزیه
هایی پرداخت که مذاکرات باید در آن چارچوب ادامه یابد. او ازجمله بـه  شرط

های بلندمدت، ادامه کار تـحـقـیـق و تـوسـعـه و  عدم پذیرش محدودیت“
های اقتصادی، مخالـفـت  وساز در زمان محدودیت، لغو فوری تحریم ساخت

های سیاسی این قسمـت از  اشاره کرد، و محفل“  های غیرمتعارف با بازرسی
بحـث و ابـراز نـظـر  سخنان توخالی رهبری را برجسته کردند و دربارٔه آن به

ای سعی کرد در اشاره به اقتصاِد مقاومـتـی  پرداختند. هرچند سیدعلی خامنه
توانند بـر چـالـش  و اینکه باتوجه به منابع عظیم مالی، انسانی و طبیعی می

ها فائق آیند، اما قسمت مهم و کلیدِی سخنانش آنجا بود که خـطـاب  تحریم
این تیم، با غیرت ملی و دقت کـامـل و بـا ”به مخالفان داخلی گفت:

قصد باز کردن گره و پیش بردن کار کشور، در مقابل تعداد کثیـر 
 بـا  مذاکره

ً
کنندگان طرف مقابل، مشغول تالش است و انصـافـا

و در ادامـه خـطـاب بـه .“  کند شجاعت، مواضع را بیان و دنبال می
دانـم  کننده مـی با انتقاد مخالف نیستم و آن را الزم و کمک”منتقدان گفت:

هـای  تر است چراکه دیدن عـیـب اما این واقعیت است که انتقاد کردن آسان
هـای او، مشـکـل  ها و نـگـرانـی طرف مقابل راحت است اما درک دشواری

کننده درست در  پرده از هیئت مذاکره ای و حمایت بی اظهارات خامنه“  است.
زمانی ایراد گردید که مجلس با تصویب طرح مذکـور درصـدد بـرآمـده بـود 

یی کـه  ای در سخنانش به تنها نکته نقشی فراتر برای خود تعیین کند. خامنه
اشاره نکرد همین نقش مجلس در روند مذاکرات اتمی بود. او تنها بـه ایـن 

سازی  حاشیه همه باید به دولت و مسئوالن کمک کنند، “نکته اشاره کرد که 
شود. قبول است از هر طرفی غیرقابل ز  رهی پ ن  آ ز  ا ید  با و بـرای “  و 
کننده را در مقام مجری اوامر رهبر مشخص کنـد،  اینکه نقش هیئت مذاکره

گیری مذاکرات به تاریخچٔه روند مذاکرات با آمریکا پرداخـت  در تشریح شکل
ها مربوط به زمان دولت قبـل  موضوع مذاکره با آمریکایی”و گفت:

است و به فرستادن واسطه به تهران برای درخواسـت مـذاکـره 
ای باید مـورِد تـوجـه آن  این قسمت از اعترافات خامنه.“  شود مربوط می

دسته از فعاالن سیاسی قرار گیرد که سعی دارند از دولت روحانی و هـیـئـت 
که تـمـامـی شـواهـد مـوجـود نشـان  کننده قهرمان بسازند، درحالی مذاکره
باید مـوردبـررسـی  های رهبری حِد مجرِی برنامهدهند نقِش آنان فقط در  می

در آن ”ای در ادامه سخنانش در همیـن ارتـبـاط گـفـت: قرار بگیرد. خامنه
عنوان واسـطـه بـه دیـدار مـا آمـد و  زمان، یک نفر از محترمین منطقه به

جمهور آمریکا  صراحت گفت رئیس به
از او خواهش کرده که به تهران بیاید 

مرحله  پایانِی مذاکرات اتمی، و  
 تأملی بر مانورهای مذبوحانه 

 رهبر رژیم

شده برای امضای توافقنامه اتـمـی بـیـن  پایان مهلت تعیین با نزدیک شدن به
هـا پـیـش  اضافٔه یک، سؤالی که از مـدت ایران و کشورهای موسوم به پنج به

خود مشغول داشته، این است که آیا ایـن  اذهان عمومی و فعاالن سیاسی را به
کـنـد و یـا ایـنـکـه ایـن  اش را طی مـی های پایانی مذاکرات درنهایت، مرحله

شـود و یـا، در نـگـاهـی  بینانه، دوباره تمدید مـی مذاکرات، در نگاهی خوش
ها از آنجا  زنی گردد. این گمانه بدبینانه، بدون دست یافتن به توافقی متوقف می

گیرند که در طول یکی دو هفته گذشته اظهارنظرهایی مـتـفـاوت از  نشأت می
وتـحـلـیـل ایـن  ایم. تجزیـه سوی طرف ایرانی و کشورهای غربی را شاهد بوده

ای در هفته گذشتـه، بـه  خصوص پس از سخنان سید علی خامنه موضوع، به
دانیم این نکته را  این بحث بیشتر دامن زد. پیش از وارد شدن به بحث الزم می

یادآوری کنیم که مبنای بـررسـی مـذاکـرات اتـمـی در ایـنـجـا بـر اسـاس 
همین دلیل، باید به این نـتـیـجـه  های ایرانی است، و به های مقام گیری موضع

 از هر زمان دیگری بیـشـتـر اسـت، 
ً
رسید که امکان امضای توافق اتمی اتفاقا

انـد، بـه  های پرنفوذ در منطقه و غرب که مخالف هر تـوافـقـی مگر اینکه گروه
 تحمیل وضعیتی موفق بشوند که امکان سازش را با مشکل مواجه سازد.

دیـدار[درهـای دولـتـی  ای در جمـع مـقـام هفته گذشته که سیدعلی خامنه
سخنانی ایراد  تیرماه] ٢رمضانی سران قوا و مسئوالن و مدیران ارشد نظام، در 

یجهوتحلیل این سخنان، به این  کرد، تحلیل گران سیاسی با تجزیه یری  نت گ
ولی اشتباه سوی  ز  ا موضعی  چنین  خاذ  ت ا که  سیدند  نــد  ر رو ه،  قــیــ فــ

وتحلیل اشتباه این سخنان از سـوی  گرداند. تجزیه مذاکرات را به عقب بازمی
مورد بر یک قسمت از سـخـنـان  طیف وسیعی از فعاالن سیاسی، از تمرکز بی

سخـنـان وی نـاشـی  کلیدیهای  توجهی به دیگر قسمت ای و بی علی خامنه
شد. برای بررسی بیشتر این موضوع الزم است نـخـسـت  بـه مصـاحـبـٔه  می

 محمدجواد ظریف با روزنامٔه دنیای اقتصاد نظری بیندازیم.
خـردادمـاه، بـخـش عـمـدٔه  ٣٠ظریف در مصاحبه بـا دنـیـای اقـتـصـاد، 

خارجی جمهوری اسالمی اختـصـاص داده  هایش را به تبیین سیاست صحبت
های مربوط به روند مذاکرات جواب داده  بود. هرچند در این مصاحبه به سؤال

بینی و اطمینان از حصـول بـه تـوافـق بـر  هایی که فضای خوش جواب -شد
حال در این مصاحبه ظریـف سـعـی وافـر داشـت  اما درعین -هاحاکم بود آن

های حکومتی مورد مناقشه اسـت.  هایی را تشریح کند که در بین جناح دیدگاه
... دیپلماسی پـیـشـُبـرد مـنـافـع بـا ”ظریف در قسمتی از این مصاحبه گفت:

خواهد. یعنی اگر بـیـشـتـریـن  کمترین هزینه است؛ هزینه زیاد کردن هنر نمی
توجهی صورت نگرفتـه  هزینه صورت بگیرد و منفعتی نیز کسب شود، کار قابل

رهبری سال گذشته در سمیناری کـه بـا حضـور سـفـرا و  است. مقام معظم
هـای بسـیـار قـدرتـمـنـدی کـه  بسا دولـت کارداران برگزار شد، فرمودند <چه

جای آنکه با ابزار نظامی پیش ببرند با ابزار دیپلـمـاسـی پـیـش  اهدافشان را به
تر و فشار آن روی مردم نیز کـمـتـر  هزینه برند. زیرا ابزار دیپلماسی بسیار کم می

اگـر کسـی تصـور “هایش همچنین گفت:  ظریف در ادامه صحبت ”است>.
توانیم به توسعه اقتـصـادی بـرسـیـم  ها می کند که با فراموش کردن آرمان می

 در اشتباه است؛ اما اینکه آرمان
ً
هایمان را به شکلی پیگیری کنـیـم کـه  کامال

تـر  کمترین هزینه و بیشترین عامل قدرت را برای نفوذ بیشتر و حضـور جـدی
خارجی جامع است که درخدمت تـوسـعـه نـیـز  یک سیاست داشته باشیم، این 

ظریف “  .هایش را نیز فراموش نکرده است هست؛ ضمن اینکه اهداف و آرمان
ای نگاهمان را نسبـت  آیا قرار است با مذاکرات هسته“در جواب این سؤال که 

ای اگـر  ما در بـحـث هسـتـه”، ازجمله گفت:”خارجی تغییر دهیم به سیاست
های خـود حضـوری  ها و آرمان بتوانیم بر اساس منافع ملی و بر اساس دیدگاه
سازی ایران محروم کنیم در آن  داشته باشیم که بدخواهان انقالب را از امنیتی

  13ادامه  در صفحه مان نیز دست یابیم. اما  توانیم به منافع اقتصادی صورت ضمن حفظ هویت می
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ویـژه زنـان  های محروم جامـعـه، بـه دهند که، زناِن متعلق به الیه می
ای هـولـنـاک، کـه از  زحمتکش، با تبعیِض جنسیـتـی و طـبـقـاتـی

رو  تر خـواهـد بـود، روبـه مراتب ژرف شدٔه گذشته به های اعمال تبعیض
جمهور در امور زنان و خانواده، بر پـایـه  گفتٔه معاون رییس شوند. به می

های فقهی، "نقِش زنان در ارتباط با تعامِل سازنده بـا جـهـان،  دیدگاه
وری" در برنامٔه ششم توسـعـه درنـظـر  اقتصاِد مقاومتی و افزایِش بهره

 گرفته خواهد شد.
 در 

ً
محتوا و مضمون دومین همایش اعتدال با موضوع زنان، دقیقـا

منظوِر کنترل و  شده به خوبی محاسبه چارچوب مانورهای هدفمند و به
هـای  وجود آوردِن چنددستگی و تفرقه در صـف مهاِر جنبش زنان و به

جهت نیست که معاونت امـور زنـاِن ریـاسـت  گیرد. بی آن صورت می
ها و پیشنهـادهـا  جاِی مخالفت قاطع و مؤثر با برخی اقدام جمهوری به

برای حمایت از حقوق زنان ازجمله تشکـیـِل مـرجـِع مـلـِی صـیـانـت 
داری، پاسداری] از حقوق زنان از سـوی مـجـلـس و شـورای  [نگه

های پرنفوذ حکومتی، شعارهایی توخالی دربارٔه نقـش  نگهبان و محفل
دهـد و  زنان در اجراِی اقتصاد مقاومتی و برنامٔه ششم توسعه سر مـی

کند. برخالف ترفندهـا و  همایِش "اعتدال با موضوع زنان" را برگزار می
عنوان واقعیِت انکارناپذیر باید مـوردتـوجـه قـرار  تبلیغات رژیم، آنچه به

وچـرای  چـون داد، تبعیض جنسیتی در حق زنـان و حـاکـمـیـِت بـی
گرایانه در این زمینه در کشور اسـت.  وسطایی و واپس های قرون دیدگاه

یی استوار برای مـقـابـلـه بـا ایـن  یی روشن و اراده دولت روحانی برنامه
 تواند داشته باشد. های ارتجاعی ندارد و نمی دیدگاه

 
سازِی آموزش،  و سیاسِت  معیشِت فرهنگیان، خصوصی

 دولت
فـقـیـه،  های سراسرِی فرهنگیان، رژیم والیت پس از تداوم اعتراض

هایی را در قـبـال سـیـسـتـم آمـوزشـی کشـور و  مجموعه سیاست
 های فرهنگیان تدوین و اجرا کرده است. خواست

مـانـدٔه  مبارزه و مخالفت قاطع فرهنگیان میهن ما با سیستم واپـس
آموزشِی کشور و نقِش نهادهای مذهبی در آن و نیز رویارویی با برنامـٔه 

وپـرورش را بـر آن  سازِی آموزش، مسئوالن وزارت آمـوزش خصوصی
هایی مـعـیـن  ها به اقدام داشت تا برای کنترل و فروکاستن از نارضایتی

 در راستای مهار نارضایتی دست بزنند. این اقدام
ً
ها  های سطحی صرفا
عـنـوان نـمـونـه،  گیـرد. بـه و فریب معلمان کشور صورت گرفته و می

ماه امسال، در گزارشی نـوشـت: "بـا  اردیبهشت ٢۵خبرگزاری ایسنا، 
ترین پروژه تجاری، اداری و رفـاهـی  وپرورش، بزرگ حضور وزیر آموزش

زنی شد... همچنین نـمـایشـگـاه  فرهنگیان جنوب شرق کشور کلنگ
منظور معـرفـی و نـمـایـش  وپرورش به های تالش آموزش بزرگ جلوه

وپرورش سیستان و بـلـوچسـتـان بـا  دستاوردها... در اداره کل آموزش
 یابد." وپرورش گشایش می حضور وزیر آموزش

هـایـش خـود  از سوی دیگر مجلس شورای اسالمی، که با مصـوبـه
هایی فراوان به منافع آموزگاران و دبیـران کشـور وارد سـاخـتـه  لطمه

، بـه فـکـر  های علنی و غیـرعـلـنـی باره با تشکیل جلسه یک است، به
فرهنگیان افتاده است. ایسنا، اواسط خردادماه، خاطرنشان سـاخـت: 

ها جریان دارد... برخـی  "در مجلس بحث درباره معلمان و مطالبات آن
نمایندگان خواستار تشکیل جلسات غیرعـلـنـی بـرای رسـیـدگـی بـه 
وضعیت معلمان هستند. یکی از نمایندگان اعالم کرد، فـرهـنـگـیـان 
مرجعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور هستند و بـایـد بـه داد 

زمــان، مــعــاون وزارت  هــا بــرســیــم." هــم بــار آن زنــدگــی مشــقــت
های عـمـومـی و اخـتـصـاصـی  وپرورش اعالم کرد: "شاخص آموزش

ای معلمان، متناسب بـا تـنـوع فـعـالـیـت در  مربوط به وظایف حرفه
 های تحصیلی مختلف در دست تدوین است."  شاخه

 بـه چنین مانورها و اقدام
ً
مـنـظـور فـریـبـکـاری صـورت  هایی صرفا

که سخـن از افـزایـش  یی واقعی ندارند. درحالی گیرند و مبنا و یایه می
های عمومِی مربوط بـه وظـایـف  سطح رفاِه معلمان و تدوین شاخص

ای فرهنگیان در میان است، نقش مخرِب نهادهای مذهـبـی و  حرفه
شود. نباید فراموش  روحانیون حکومتی در آموزش همچنان تقویت می

های مذهبی و روحانیون وابستـه بـه حـکـومـت، از زمـره مـدافـعـان  کنیم که مؤسسهادامه  رويدادهاي ايران ...
انـدازی مـدارس  وپـرورش و تـأسـیـس و راه سازِی آمـوزش چاِک برنامٔه خصوصی سینه

رود و امـکـان  هایشـان مـی سازی به جیب اند، زیرا منافع مادی این خصوصی خصوصی
یابد. چندی پیش،  شان بر سیستم آموزشی هم افزایش می اصطالح معنوی تأثیرگذارِی به

وپرورش کشور، اعالم شـد:  های مذهبی در آموزش در اعتراض به نقِش فزایندٔه مؤسسه
وپـرورش اسـت." نـبـوِد  ترین مشکالت فعـلـی آمـوزش "نبوِد محتوای استاندارد از بزرگ

هـای  های آموزشی در سطح دبستان و دبیرستان و نیز کـتـاب استاندارد، مضموِن برنامه
بـاره  ماه، در ایـن اردیبهشت ٢۴شود. ایسنا،  درسی مقاطع مختلف تحصیلی را شامل می

هـای  وپرورش، همچـنـان بـا روش صد سال از عمر آموزش نوشت: "پس از گذشت یک
رو هستیم... نبود مدیریت ثابت، نبود انگیزه کافی در معلمان و نـبـود  تدریس سنتی روبه

اندازه کافی پول  منابع کافی مالی از موانع هوشمندسازی در مدارس... هستند. مدارس به
 برای خرید ابزار و محتوا ندارند."

پرسش اینجاست، چگونه است که وقتی مدارس پول کـافـی بـرای تـهـیـه و خـریـد 
های مذهبی و نهادهای وابسته به روحـانـیـت  ابزارهای ضروری آموزشی ندارند، مؤسسه

وپـرورش کشـور بـه جـیـب  ناِم مشارکت در تحول آموزش  حکومتی، میلیاردها تومان به
های عـلـمـی  سازِی آموزش در چنین وضعیتی آیا به معنی نابودِی پایه زنند؟ خصوصی می

 –گـیـرِی اقـتـصـادی  کشور نیست؟ دولت روحانی در چارچوب اقتصاِد مقاومتی و سمت
اکنون، و  بـا حـمـایـت  ورزد. از هم سازِی آموزش تأکید می اجتماعی رژیم، بر خصوصی

مستقیم دولت، شماِر مدارس خصوصی در چهارگوشٔه کشور افزایش یافته است، و وزارت 
 شهریٔه مدارس غیردولتی را  آموزش

ً
درصد بیش از سال گذشته تعیـیـن  ١٢وپرورش رسما

کرده است! این وضعیت به کاهِش بازهم بیشتر سطِح زندگی فرهنگیان و سقوط و تنـزل 
سـازِی آمـوزش، از  سطح علمی و آموزشی کشور منجر خواهد شد. مبارزه با خصـوصـی

های مذهبی در سیستم آموزشی کشور جدا  مبارزه با رواِج خرافه و گسترش نقش مؤسسه
 نیست!

 
 معضِل بیکاری، و باال رفتِن نرخ بیکاری در میان جوانان

فقـیـه، نـرِخ  برخالِف تبلیغات پرسروصدای دولت روحانی و دیگر نهادهای رژیم والیت
ویـژه  پیماید و هزاران تن از جـوانـان، بـه بیکاری در کشور ما همچنان سیر صعودی می

توانند به بازاِر کار و کسِب همراه با اشتغاِل پایدار وارد شونـد. آمـارهـا  دختران و زنان، نمی
درصد است. مـطـابـق آخـریـن  ۴٠شهر کشور بیکاری بیش از  ١١دهند که در  نشان می

 ٢۴٫١برآوردهای منتشرشده از سوی مرکز آمار و وزارت کار جمهوری اسالمی، بیش از 
درصد از خانوارهای ایرانی هیچ عضو صاحب شغلی در میان خود ندارند. خبرگزاری مهر، 

ماه، در گزارشی یادآوری کرد: "توزیع نامتوازن [بخوان: توزیـِع نـاعـادالنـٔه  اردیبهشت ٢٢
میـلـیـون خـانـوار بـدون  ۵ها و ثروت در کشور باعث شده تا  ثروت و درآمِد ملی] فرصت

هزار خانوار برای مقابله با بـدتـریـن نـوع از  ١٢٩شاغل روزگار بگذرانند و از سوی دیگر، 
نفر و بیشتر وارد بازار کار شوند." در ادامه این گزارش آمـده اسـت:  ٣بیکاری حاضرند با 

شده از سوی وزارت کار دربـاره وضـعـیـت شـاغـالن و  "بررسی جدیدترین آمارهای ارائه
درصد از خانوارها  ٢۴٫١دهنده آن است که...  بیکاران در خانوارهای معمولی کشور نشان

های زندگی در برابر درآمد، درصد بـاالیـی  دلیل باال بودن هزینه هیچ شاغلی ندارند. ... به
شاغل [که یک عضو خانوار شاغل است] بـا مشـکـالت مـعـیـشـتـی  از خانوارهای تک

میلیون خانوار کشور فاقد شاغل هسـتـنـد  ۵اند. ... طبق آخرین سرشماری کشور،  مواجه
مـیـلـیـون نـفـر از  ١۵توان گفت  نفر نیز درنظر بگیریم، می ٣که اگر تعداد هر خانواده را 

ویـژه  حاضر بدون شغل هستند... بیکاری جوانان جـویـای کـار بـه جمعیت کشور درحال
برانگیز خانـوارهـا  های جدی و مسائل چالش التحصیالن دانشگاهی امروز از دغدغه فارغ

 آید." حساب می و همچنین دولت به
هـای اقـتـصـادی  ویژه در میان جوانان و زنان، با اجراِی سیاسـت رشد نرخ بیکاری، به

سازی و انعطاف در بازار کار ارتـبـاط  ای مانند آزادسازِی اقتصادی و خصوصی ضدمردمی
آساِی محصوالت خارجی به  مستقیم دارد. با رواج اقتصاِد داللی و غیرمولد و وارداِت سیل

هایی جدی دیده و هـمـیـن امـر در  صنعتی میهن ما لطمه  –داخل کشور، بنیٔه تولیدی 
سـازی عـامـل  افزایش نرخ بیکاری تأثیر داشته است. عالوه بر این، برنـامـه خصـوصـی

نابودِی امنیِت شغلی کارگران، کارمندان، پرستاران و آموزگاران سراسـر کشـور قـلـمـداد 
سـال  ٢ها طی  شود. فقط در بخش صنعت و کشاورزی اجراِی برنامٔه هدفمندی یارانه می

تری داده است. خبرگزاری مهر، ابتدای سال  اخیر، به رشد و ژرفِش بیکاری ابعاد گسترده
 ٣٠جاری، با انتشار گزارشی از نرِخ بیکاری در میان زنان، نوشت: "نرخ بیکاری زنان زیر 

 برابر مردان است." ٢٫٣درصد است... بیکاری زنان  ۴٣ساله کشور 
 -یی عملی معضـل بـیـکـاری که دولت روحانی مدعی است که با تدویِن برنامه درحالی

را در آینده نزدیک حل خواهد کرد و شرایط را بـهـبـود خـواهـد  -ویژه بیکاری جوانان به
یی نزدیک با موج جدیدی از بیکاری مـواجـه  دهند که، در آینده بخشید، آمارها نشان می

ــٔه   خــواهــیــم بــود. خــبــرگــزاری مــهــر، مــیــان
  7ادامه  در صفحه ماه، در این زمینه خـاطـرنشـان کـرده  اردیبهشت
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در یکی از این جلسات، دادستان برگشت و به من گـفـت فـالنـی! آقـای ” 
، جوانشیر  .گفت خسرو که از خود شماست جوانشیر آمده بود پیش ما و می

ً
بعدا

ادعا کرده بود که بعد از رفتن پرتوی، ریختند و ما را دستگیر کردند و این نشان 
 هـم  می

ً
دهد که او (یعنی من) با اطالعات همکاری داشته اسـت. ... اخـیـرا

ها توسط شخص دیگری در خارج از کشور مطـرح شـد  چندماه قبل این حرف
که خودش از افسران قدیمی نیروی دریایی بوده و یک مؤسسه تاریخ شفـاهـی 

نفر دیگر، از معاونین افضلی و عضو حـزب  ۴همراه  هم دارد. این آقا خودش به
 مصاحبه

ً
یر ای با همسر جوانشیر ترتیـب داده.  بود که اخیرا جوانش مسر  ه

 همه هم
ً
ت  یاد ندارد چیز را به االن بسیار پیر است و طبعا را هــا اظــ و 

ایشان [همسر جوانشیر] یـک  .شود خالف واقع هم در این مصاحبه مطرح می
هایش با جوانشیر، از او سراغ  گوید در یکی از مالقات جایی در این مصاحبه می

نـفـر در بـیـرون  ٣تفنگدار (یعنی من و هاتفی و خدایی) را گرفته است. ما  ٣
های جداگانه با جوانشیر داشـتـیـم و  زندان، تا قبل از آمدن کیانوری، مالقات

ها مهمان بودیم و از همان موقـع، هـمـسـر  حتی چند نوبت هم شام منزل آن
جوانشیر هم در پاسخ به او گفته بـود  .داده بود“  تفنگدار ٣” جوانشیر به ما لقب 

 دستگیر شده بود و با آنان (اطـالعـات سـپـاه) هـمـکـاری 
ً
که پرتوی که قبال

کرد و دلیلش این بود که وقتی من از خانه رفتم، یک ربع بـعـد پـاسـدارهـا  می
این روایت خانم جوانشیر است و البته اعتقاد خود جوانشیر هم این بود و آمدند. 

به دادستان هم گفته بود و این روایت را در زندان هـمـه شـنـیـده 
 “.بودند

نکتٔه جالب در این سخنان متناقض و مدعیات پرتوی، اثبات این نظر اسـت 
های خانم رفیق جوانشیر که اآلن پیر است اعتـبـاری نـدارد. الـبـتـه  که حرف

تشـبـیـه شـده بـود کـه “  ای آدم سـاده” چندی پیش نیز خانم جوانشیـر بـه 
توانسته این پیام ساده رفیق جوانشیر را که پرتـوی و خـدایـی هـمـکـاران  نمی

های امنیتِی رژیم هستند را به خارج منتقل کند. نکتٔه جالِب دیگـر در  دستگاه
های پرتوی این است که، او برخالِف ادعاِی بـرخـی دیـگـر آزادشـدگـاِن  حرف

روشـنـی  اند، بـه هایی را در زندان نشینده اخیر، که مدعی شدند چنین صحبت
قـوِل  بنابراین، نقـل“.  را در زندان همه شنیده بودند  این روایت” کند که  تأیید می
شده [از سوی خانم جوانشیر] درواقع همان نظر رفیق شهید جـوانشـیـر  مطرح

 بوده است.
، که زیر نظر عـلـی خـدایـی “ راه توده” ای  اتفاقی نیست که نشریٔه ضد توده

شود، در شمارٔه اخیرش، ضمـن آشـنـا کـردن خـوانـنـدگـانـش بـا  منتشر می
هـای  ، همه مدعیات این هـمـکـارش در دسـتـگـاه“ شخصیت واالی پرتوی” 

نه برای نفـی و مـحـکـوم  -اطالعاتی رژیم در مصاحبه با خبرگزاری فارس را
صورِت کامل، برای آن دستـه  ها به بلکه برای نشِر دوبارٔه آن -کردِن آن ادعاها

 به مصاحبٔه منتشرشدٔه پرتوی در خبرگزاری  از خوانندگان نشریه
ً
اش که احتماال

 منتشر می  فارس دسترسی
ً
کـنـد  کند، و در ضمن اعالم مـی پیدا نکردند، عینا

تر، حذِف  عبارت دقیق های علی خدایی با ویراستارِی جدید (و یا به که، یادمانده
های آشکار در روایت خروجش از ایران که جـعـلـی بـودنـش در اسـنـاد  دروغ

 در راه توده منتشر شده است.  مختلفی به اثبات رسیده است)
هـای  های علی خـدایـی، شـبـاهـت مصاحبٔه محمدمهدی پرتوی و یادمانده

هـا،  کـنـنـد، و هـردوی آن بسیاری به هم دارند و هدِف مشترکی را دنبال می
طور که اسناد ششمین کنگرٔه حزب تودٔه ایران به آن اشاره کرده اسـت،  همان

منظوِر نابـودی  بخشی از کارزاِر جنگ روانی تبلیغاتی رژیم جمهوری اسالمی به
 فیزیکی و معنوی حزب توده ایران هستند.

طور که پرتوی معتقد است کاِر حزب تودٔه ایران در جامعـٔه مـا تـمـام  اگر آن
اعتبار کـردِن  همه تالش و مایه برای بی شده است، دستگاه تبلیغاتِی سپاه این

 کرد.  آن هزینه نمی
 از خشم و هراس  ادامٔه یورِش تبلیغاتی رژیم و دستگاه

ً
های امنیتِی آن، اتفاقا

هـای  رژیم از ادامٔه مبارزات حزب ما و تأثیرگذاری آن بـر جـامـعـه، و گـردان
 شود. خواِه آن، ناشی می اجتماعی، و نیروهای مترقی و آزادی

ها بر ضد  تر کردن حمله های بعدِی رژیم در عرصه گسترده باید منتظر حرکت
 ها را خنثی کرد. حزب توده ایران بود، و نیز باید با هوشیاری و درایت، این حمله

امنیتی بر ضد های  حملهترین  راِز ادامه حیات حزب ما در پِی یکی از گسترده
برانگیز  هوشیاری و جسارِت مبارزاتی، و پافشارِی تحسین  یک سازمان سیاسی،

 شان، نهفته است. ها در سراسر ایران و جهان در پاسداری از حزب ای توده

واِگر کمونیست و پیکارگر تبليغاتي...-ادامه  دور تازه جنگ رواني
ُ
ایرما ش

 برجستۀ حقوق زنان درگذشت

ایرما شواگر کمونیسـت 
و پیکارگر برجستۀ حقـوق 

یـکـی از   اتـریـش و  زنان
آخرین مـبـارزان جـبـهـه 
ـــه  ـــی ـــاومـــت عـــل مـــق
فاشیستهـای هـیـتـلـری 

ژوئـن  ٢١صبح دوشنبه 
در شـهـرویـن در  ٢٠١۵

گذشت. ایرما شـواگـر در 
در وین  ١٩٢٠ماه َمی  ٣١

 ١٨مــتــولــد شــد و در 
سالگی و پس از الـحـاق 

اتریش به آلمان به خاطر تعلقش به خانواده ای یهودی به بلژیـک مـهـاجـرت 
کرد. پس از اشغال بلژیک توسط نازیها به فرانسه گریخت و با آغاز جنگ دوم 
جهانی به جنبش مقاومت فرانسه (رزیستانس) و به حزب کمونیسـت اتـریـش 

به همراه هـمـسـر و  ١٩۴۵پیوست.  او پس از آزادی اتریش در اوایل تابستان 
دخترش که در زمان جنگ بدنیا آمده بود و به همراه گروهی از کمونیستها بـه 
اتریش بازگشت.  تازه در آن هنگام بود که متوجه شد پدر و مادرش و دو بـرادر 

 از سه برادرش در اردوگاه های مرگ نازی ها به قتل رسیده اند.  
ایرما شواگر پس از بازگشت به میهنش در حزب کمونیست اتریش شروع بـه 
کار کرد و تمامی تالش خود را در جهت حقوق زنان، صلـح و فـعـالـیـتـهـای 

به معاونت تشکیالت  ١٩۵٢آموزشی ضدفاشیستی به کار گرفت. وی در سال 
مسـئـولـیـت ایـن  ١٩٧٢دمکراتیک زنان اتریش انتخاب شد و سپس در سال 

سازمان را به عهده گرفت و همچنین به عضویت مشاور فدراسیون دمکراتیک 
جهانی زنان در آمد. او در مقاالت بیشمار، نشست ها، فعالیتهـای عـمـومـی، 
تظاهرات، و گردهمایی ها همواره برای حقوق برابر زنان با مردان، برای حـق 
کار، حذف قوانین پدرساالرانه در رابطه با ازدواج و خانـواده در اتـریـش، لـغـو 
قانون ممنوعیت سقط جنین و بر علیه جنگ سرد و  رقابت نظامی به پـیـکـار 
واگر سهم قابل توجهی در 

ُ
برخاست.  ائتالف وسیع سازمانهای زنان که ایرما ش

ایجاد آن داشت باالخره در دوران حکومت برونو کرایسکی (صدر اعظم وقـت 
اتریش) توانست به پیشرفتهای محسوسی دست یابد. تعهد سیاسی ایرما برای 

به ویتنام کشـانـد. او در دهـه  ١٩٧١صلح او را در اوج جنگ ویتنام در سال 
رئیس انجمن اتریش ـ ویتنام و دیرتر رئیس افتخاری آن شد. از همیـن  ١٩٩٠

از ایـرمـا  ٢٠٠٨روی رئیس جمهور ویتنام در طی دیدارش از اتریش در سال 
شواِگر برای فعالیت هایش قدردانی کرد. ایـرمـا هـمـراه بـا ِگـِرِتـه شـوِتـه ـ 
لیهوتسکی نحستین زن آرشیتکت اتریشی و دیگر فعاالن زن، کمـیـتـه زنـان 

سال سازماندهی و برای صلح و بر علیه فاشیسـم   ٣٠ضدفاشیست را به مدت 
به عضویت کـمـیـتـه مـرکـزی حـزب  ١٩۵٣مبارزه کرد.  ایرما شواگر در سال 

مـیـالدی عضـو دفـتـر  ١٩٩٠تـا  ١٩٨٠کمونیست اتریش انتخاب شد و از 
 ٢٠١١مین کنگره حزب در سال 35سیاسی حزب کمونیست اتریش بود. او در 

به عنوان ریاست افتخاری حزب کمونیست اتریش انتخاب شد و با وجود سـن 
و در کـنـفـرانـس  ٢٠١۴مین کنگره حزب در نوامبر 36باالیی که داشت در 

شهری وین شرکت جست و هربار با سخنرانـی هـای مـنـطـقـی، پـرشـور و 
 تاثیرگذارش به باال بردن روحیه کمونیست های اتریش کمک بی بدیلی کرد. 

سالگی وی در جمـع تـعـدادی از زنـان و  ٩۵جشن  ٢٠١۵ماه َمی  ٣١در 
بـرگـزار شـد. او مـانـنـد “  موسسه آموزشی فمینیستـی” همراهانش در محل 

همیشه به سخنرانی پرداخت و با وجود ضعف پیری ولی همچنان متعهد و بـا 
انرژی درباره مبارزه ای که امروز زنان و نیروهای مترقی می باید به پیش بـرنـد 
سخن گفت. او همچنین از اینکه خود چرا و چگونه کمونیست شده و تـا بـه 
امروز و تا آخر کمونیست خواهد ماند نیزسخن گفت. براستی که ایرما شـواگـر 
یکی از چهره های برجستۀ جنبش کمونیستی اتریش بـود و در آیـنـده نـیـز 

 خواهد ماند.
 یادش گرامی و ماندگار باد
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های قدرت]، بر اساس  ها [جناح شدند، اما این هم حقیقت دارد که آن
عملکرد گذشته و مکررشان، اجازه نخواهند داد "کـاروان اعـتـدال" از 

ای و تبلیغات پوپولیستی پیرامون "نجات  طریق امضای توافقنامٔه هسته
ای قدرتمند در مـوضـع فـرادسـتـی  بندی کشور"، خود را در مقام گروه

مـانـنـد  هـایـی  سیاسی و اقتصادی قرار دهد. بانِد رفسنجانی و جریـان
هـایـی از  طور بخش سازندگی و همین توسعه و کارگزاران و حزب اعتدال

بـنـدِی  انـد کـه گـروه هایی طلبان ازجمله جریان گرایان و اصالح اصول
دهـنـد. در شـرایـط  می  گرایی" پیرامون دولت روحانی را شکل "اعتدال

های دولت جلوگیری کردن از  مشخص کنونی، هدِف منتقدان و رقیب
گـرا و کسـب مـرتـبـٔه  بندِی اعـتـدال باال پیدا کردِن  گروه امکان دست

کنندٔه احتمالِی سـهـم  کننده، و بنابراین، تصاحب جناحی با قدرت تعیین
های رقیب و یا منـتـقـدان  است. طیف جناح“  غنائم“اساسی در تقسیم 

شده با لقب "تـنـدروهـا" مـعـرفـی  صورتی حساب که به -دولت روحانی
گرایانه در جـرگـٔه "مـخـالـفـیـن مـذاکـرات  شوند و با نگاهی ساده می

هــای پــر  بــرخــالِف اعــتــراض -شــونــد ای" قــرار داده مــی هســتــه
خـوبـی  شان به روند تعامل جمهوری اسالمی با آمریکـا، بـه سروصدای

ای هم در راسـتـای  دانند که امضاِی توافقنامٔه نهایی [جامع] هسته می
شان و هم برای "بقاِی نظام"، امری گریزنـاپـذیـر اسـت.  منافع گروهی

ــن ــا اشــکــال روی، جــنــاح ازای ــت، ب ــِب دول ــی ــراشــی و  هــای رق ت
موازات اظهارنظرهای تاکتیکـِی  هایی درروند مذاکرات و به اندازی سنگ
های  ای، در پی هدایت تحول تیرماِه علی خامنه ٢شنبه  شدٔه سه حساب

بـنـدِی امضـای تـوافـقـنـامـه  سیاسی آینده پیرامـون نـحـوه و زمـان
 اند. ای هسته

های دولت ممکـن اسـت امضـای  ای و رقیب مانورهای علی خامنه
رو کند و یا نحؤه ارائـه آن در  توافقنامه نهایی را چند روزی با تأخیر روبه
هـدف  ویـژه بـه های جناحی و به سطح افکار عمومی را تحت تأثیر نزاع

گیری و قدرت افزایِی "جناح اعـتـدال" دسـتـخـوش  جلوگیری از نضج
تأخیرهای موقت کنند. اما برخالِف مدعیـات و دیـکـتـه کـردن خـط 

تیرماه)، فراینـِد کـالن  ٢ای ( قرمزهای بدون پشتوانٔه اخیر علی خامنه
ها بنا بر اراده و مـنـافـع کشـورهـای  چگونگِی تعلیق یا برداشتن تحریم

هـای  ها و امتیازخواهی ها آمریکا است. شرط امپریالیستی و در رأس آن
ای و نـحـؤه  های فناوری هسته موردنظر آمریکا در مذاکرات، از مسئله

بازرسِی آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامـی فـراتـر اسـت، و چـنـیـن 
اند. نقِش جمهوری اساسی در   شدنی حل هایی  مهم اما فرعی و  مسئله

منطقه خاورمیانه و چگونگِی پیوند اقتصاد ایران با الگـوی اقـتـصـادِی 
ها سهم اصلی از  متحده، و اینکه کدام جناح  ایاالت ِمورِد نظر و حمایِت 

های کالن برآمده از این پیوند را خواهند بـرد، هـمـواره مسـئـلـٔه  ثروت
برانگیز در مذاکرات بین رژیـم والیـی بـا آمـریـکـا و  اساسی و چالش

اکـنـون  ای که هـم اش بوده است، مسئلٔه اساسی متحدان استراتژیکی
ای و در  پیامدهای بغرنج آن را پشـت پـردٔه دود مـذاکـرات هسـتـه

 توان مشاهده کرد. ها می آمیز بین جناح های رقابت وواکنش کنش
گـیـرِی  کننـده دررونـد شـکـل بنابراین، یک عامل بسیار مهم تعیین

الـمـلـلـِی  های سیاسی در دروِن کشور، برآمده از ُبعـدهـای بـیـن تحول
ای در بـطـن نـقـش  چگونگی و ضرورِت امضای توافقـنـامـٔه هسـتـه

جمهوری اسالمی در منطقه خاورمیانه است. در ایـن عـرصـه، دولـت 
وسـیـلـٔه ایـن  حـال، بـه اوباما دو اهرم بسیار مؤثر در دست دارد، و تابه

ای را با موفقیت مدیریت کند،  های کلیدی توانسته است تحول ،ها اهرم
چنگ آوردِن امتیازهایی کلیـدی رهـا  ها را بدون به و بنابراین، این اهرم

نخواهد کرد:اهرم نخست اینکه، دولت اوباما از موضع بسیار قدرتمـنـِد 
ای با تـواِن بـلـوکـه  برخوردار بودن از تسلط اقتصادی [و وزارت دارایی

ای پـرنـفـوذ در سـطـح  کردن دارایی دیگر کشورها] و دستگاه قضایی
خصـوص بـا  بـه -ای بسیار مؤثر های مالی و بانکی المللی، تحریم بین

مسدود کردن راه انتقال میلیاردها دالر درآمد نفتی جمهوری اسـالمـی 
هـا و  هایی سنگین (میلیارد دالری) بـه بـانـک به ایران و بستن جریمه

هـا ها در اکثر کشورهای جهان در صورت رعایت نکردِن تحریم کمپانی
شـدت وارداتـِی  محصولی [نفت خـام] و بـه بر اقتصاد وابسته و تک -

 به
ً
گروگان بگـیـرد.  کشورمان تحمیل کرد و توانست این اقتصاد را عمال

ها را  اش (بریتانیا و فرانسه) که آن اهرم دوم و بسیار مهم آمریکا و متحدان استراتژیکی
ای ایران] در موقعیتی بسیار برتر قـرار  در برابر چین و روسیه [در قضایای مسئلٔه هسته

) شورای امنیت سـازمـان مـلـل ١٣٨٩(تیرماه ١٩٢٩دهد، تصویِب قطعنامٔه شماره  می
نماید  های وسیع اقتصادی بر ضِد ایران وضع کرد. بسیار بعید می متحد است که تحریم

المللی بسیار پر بها را بنا بر دستورهای دون  که آمریکا ُمفت و مجانی این اهرم مؤثر بین
قـرمـزهـا] و مـجـلـس شـورای  ای [در کشیـدِن خـط سرایانٔه خامنه وار و یاوه کیشوت
ای ایران] از دست بنهد، زیرا در آیـنـده  اش [در الیحٔه صیانت از حقوق هسته اسالمی

باید بار دیگر در جدال با چین و روسیـه،  برای وارد آوردن فشار بر جمهوری اسالمی می
 رأی شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شوند. هایی بر ضِد ایران به تحریم

شده برای دریافت طرح تـوافـقـنـامـٔه  االجل تعیین تیرماه را ضرب ١٨کنگره آمریکا، 
تأخـیـر  جهت، درصورت به منظور بازنگری آن تعیین کرده است. ازاین ای به جامع هسته

تیرماه، دولت آمریکا انتشاِر عـلـنـِی مـتـن  ٩ای در روز  افتادن امضای توافقنامٔه هسته
 -های فنی جامع آن نـیـز اسـت که دربردارندٔه ضمیمه -توافقنامٔه احتمالی با ایران را

ای، چالشی بزرگ برای رژیم  نامٔه هسته خواستار خواهد شد. علنی شدِن کل متن توافق
 وجود خواهد آورد. در مورد نحؤه ارائه متن توافقنامه در افکار عمومی کشور ما به

های اصلی رقیِب دولت روحانی به موقعیت بسیار ضعیف جمهـوری اسـالمـی  جناح
ضـرورِت "نـرمـش  روی، در عمل به اند، و ازاین خوبی واقف درروند مذاکرات با آمریکا به

فقیه تمکین کرده و خواهند کرد. در این رابطه سخنان اخیـر دو تـن از  قهرمانانه" ولِی 
اند. علی سعیدی، نـمـایـنـده  توجه اصطالح "تندروهای" مخالف دولت روحانی جالب به
" و خطیب خاطر مصالح نظام مجبور به نرمش شد رهبر بهگوید: " فقیه در سپاه، می ولی

نماز جمعه، احمد خاتمی، که از مخالفان پرسروصدای دولت اسـت، هـمـراه بـا ابـراز 
ها را زیـر  ای فرزندان این ملت هستند، این کنندگان هسته مذاکرھگوید: " دلواپسی، می

ها رزمنده جبهه دیپلماسـی  ها را متهم به خیانت و امثالهم نکنند. این سؤال نبرند و آن
یـی در افـکـار عـمـومـی  های رقیب دولت نیز در پی کسب وجهه این جناح  هستند."

اند تا خود را درمقام مدافعان "حاکمیِت مـلـی" نشـان  ای پیرامون امضاِی قرارداد هسته
دهند و سهم اصلی امتیازهای سیاسی و اقتصادی برآمده از تعامل جمهوری اسـالمـی 

خود اختصاص دهند و یا حداقل بتوانند جریان اعتدال را از کسـب ایـن  با آمریکا را به
ها، سپاه در حکم کانونی پـرقـدرت مـطـرح  خواهی امتیازها محروم سازند. در این سهم

هـا و  وواکـنـش  های کنـش است که به کمتر از "سهم شیر" راضی نخواهد شد، و ریشه
نظامی کالن سـپـاه مـرتـبـط اسـت،  -سیاسی -های جناحی با منافع اقتصادی نزاع

بـایـد  منافعی که به هر صورت در "طرح خاورمیانه جدید" آمریکا بـرای مـنـطـقـه مـی
 بازچینی شوند.

نمایِش انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفندماه و مجلس خـبـرگـان نـیـز از 
های اصلی درون حاکمیـت  هایی سنگین بین جناح اکنون به عرصٔه نزاع و رویارویی هم

وسیله  شده است. هماهنگ کردن جدول زمانی اعالم پیروزی و "نجات کشور" به تبدیل
ای و هر حرکتی، حتی نمادین،  دولت اعتدال در موردقبول و یا امضای توافقنامه هسته

ترین هدف "کاروان اعتدال" اسـت، و طـرِف مـقـابـل  ها، مهم در مورد تخفیف تحریم
های تبلیغـاتـی و سـخـنـورانـه و  درصدد خنثی کردن این برنامه بر خواهد آمد. حرکت

وسـیـلـه  گونه "تغییر واقعـی" بـه هایی که هیچ ها دربارٔه آزادی، و دادن وعده انشانویسی
اکنـون  سازند، از هم پذیر نمی دولت حسن روحانی و در چارچوب "نظام" موجود را امکان

اند. این در حالی است که دولت اعتدال در دو سالی که از عـمـرش گـذشـتـه  آغاز شده
جامٔه عمل  ١٣٩٢هایش در کارزار انتخابات  یک از وعده نتوانسته است در عمل به هیچ

هـا را  بپوشاند و رئیس این دولت،حسن روحانی، به این اکتفا کرده است که بگوید "قول
ای  کشور مـا عـلـی خـامـنـه  بار در فراموش نکرده است". مسئول این وضعیت خسارت

است، یعنی کسی که، همواره از تمجید و تطهیر "کاروان اعتدال" نیـز بـرخـوردار بـوده 
کننده، در پـیـامـی در  است. برای مثال، حسن عراقچی، مسئول ارشد در گروه مذاکره

شبکٔه اجتماعی [اینستاگرام] و در واکنـش بـه 
تـیـرمـاه)،  ٢ای (در  سخنان ضدونقیض خامنه

ادامه نزاع هاي جناحي ...
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 نویسد: "زبان از تشکر قاصر است"[!]. می
صورتی منسـجـم  های حزب ما در بیش از دو دهه گذشته به چنان که در تحلیل

کند، این واقعـیـت عـیـنـی  ها را تأیید می اند و تجربٔه عملی نیز آن نشان داده شده
هایی که بتوانند به "تغیـیـر  فقیه اجرای رفورم است که: در چارچوِب حکومت والیت

واقعی" در راستای دموکراسی و برپایی مبانی عدالت اجتمـاعـی مـنـجـر گـردنـد، 
ناپذیر است. اینکه حسن روحانی و هواداران "کاروان اعتدال" برآورده شـدن  امکان
 به مرحله وعده

ً
ای و یـا  مانند امضای توافقنـامـه هسـتـه ای  های بعدی ها را دائما

گـاه  کنند، چیزی جز "وعدٔه سر خرمن" نیست و هـیـچ انتخابات مجلس حواله می
طور "واقعی" در مسیر منافع ملی و قشرهای زحمتکش و تـولـیـدکـنـنـدگـان  نیز به

های  تنها نخستین روزنه (اکثریت مردم) عملی نخواهند شد، زیرا دستگاه والیت نه
تر در ایـن  طور که پیش فرایند "تغییرهای واقعی" را مسدود خواهد کرد، بلکه همان

ای اجـازه  فـقـیـه خـامـنـه های رقیب در دولت ولـی نوشتار نشان داده شد، جناح
گرایی به عاملی قـدرتـمـنـد و نـیـرویـی  اعتدال های متصل به نخواهند داد جریان

هـای  ها گذشته، به این سـؤال کننده در حیات رژیم تبدیل شوند. از همٔه این تعیین
دهـنـدٔه  باید جواب داد: آیا عناصر تشـکـیـل اساسی دربارٔه دولت حسن روحانی می

 خواهان به
ً
 خـواسـت یـا  وجود آوردن "تغییر" دولت تدبیر و امید واقعا

ً
اند؟ و آیا واقعا

وجود آوردن تغییر را دارند؟ آیا سرانجام حسن روحانی حاضر خـواهـد بـود  ارادٔه به
گونه که رهـبـران در  فقیه، بایستد، همان نفع مردم در برابر حاکمیت، یعنی ولی به

داند که جواب به ایـن  اند؟ هر انسان فکور و صادقی می حصِر جنبش سبز ایستاده
ها منفی است. شایستٔه یادآوری است که دو سال پیش، رهبران و هـواداراِن  سؤال

ها از دولت یازدهـم را  گفتند: سطح انتظارها و خواست کاروان اعتدال به مردم می
 -یعنی از متـن جـامـعـه -باید پایین آورد! حاال فشار و اعتراض از پایین به باال می
بازی و لـفـاظـی  قدر روبه افزایش است که اکنون دیگر کسی این نوع شارالتان آن

تواند بر زبان آورد، هرچـنـد سـخـنـوری  های مردم را نمی سیاسی در مورد خواست
های سر خرمن جاِی آن را گرفته است که خود بـه نـوِع جـدیـدی از  دربارٔه وعده

بازی گرفتن افکارعمومی تبدیل شده است. برای مثال، یک روز حسن روحـانـی  به
صندوق رأی نیز باید صندوقی پالسـتـیـکـی و گوید:" در مورد آزادِی انتخابات می

و در جای دیـگـر، دربـارٔھ  شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور بینند."
هـا و امضـاِی  زیست در کشور، حِل آن را بـه رفـِع تـحـریـم بحران فراگیر محیط

کند! روز دیگر هم مسئلٔه آزادی ورود زنـان  ای موکول می توافقنامٔه [جامع] هسته
یـابـد و  شود و در جامـعـه بـازتـاب مـی ای می های والیبال رسانه به سالن مسابقه

هـا بـرخـورد  با راهپیمایی علیه حضور زنان در ورزشگاھگوید: " سخنگوی دولت می
گذارند و بـازگشـِت  روزی دیگر، لولٔه تپانچٔه هراس را بر شقیقٔه مردم می شود." می

شـود و یـا  نژاد با بزرگنمایی همچون هیوالیی در برابر مردم علـم مـی باند احمدی
سال زنـدان بـرای فـرزنـد  ١٠نژاد، و حکِم  بازداشِت حمید بقایی، معاون احمدی

هاشمی رفسنجانی  با عنوان مبارزه با فساد، با تبـلـیـغـاتـی پـرسـروصـدا مـطـرح 
 کنـد:" ای) شکایت می شوند. جالب اینکه، سخنگوی قؤه قضایی (محسنی اژه می

[!]. مطلب از این قـرار اسـت کـه،  ها قرار دارد" درشت قوه قضائیه زیر فشار دانه
ای نیست، بـلـکـه   مبارزه با فساد و اختالس در کشور ما نمایِش تازه بر صحنه آمده

های جناحی در زیر سـایـه رژیـم والیـی  شده در رقابت همواره از ابزارهای شناخته
نـژاد هـم، هـمـراه بـا  بوده است. در دوره بر سر کار بودن دولت ویرانگِر احـمـدی

ای نیز، هـرازچـنـدگـاهـی،  جمهوِر مطلوب طبِع علی خامنه بگم" های رئیس "بگم
آمد. این بار نیز افشا شدن فسـادهـای مـالـی از  صدا درمی طبِل مبارزه با فساد به

های جناحی فراتر نخواهد رفت، و بر دامن کـبـریـایـِی ارکـان اصـلـی  سطح نزاع
مند از فساد و اختالس، گردی نخواهد نشـسـت، زیـرا "اقـتـصـاد  حکومت، بهره

هـای قـدرت  های منافع اقتصادی کالن جنـاح یی از رشته سیاسِی" کشور ما بافته
رگانیک با یکدیگر در هم تنیده شده

ُ
اند. واقعیت انکـارنـاپـذیـر  است که در پیوندی ا

هـای وسـیـع  این است که، جامعه ما خواهان "تغییرهای واقعی" است و حـرکـت
 مشهوِد مردم  ١٣٨٨اعتراضی جنبش سبز در 

ً
به کودتای انتخاباتی، خواسِت کامال

برای گذار از دیکتاتوری والیی بود، و هنوز هم همچون آتشی زیر خاکستر، تمامی 
اندازد. پذیـرِش  هراس می ور شدنش به فقیه را از شعله های درون رژیم والیت جناح

، در ١٣٩٢یی به نام "اعتدال" و حسن روحانی با مهندسِی انتخـابـات  ظهور پدیده
های مـردم در سـطـح  راستای حل موقتی بحران و جلوگیری از گسترش خواست

سر کار آمدن دولت "تدبیر و امید"، بار دیـگـر  جامعه بود. اینک، دو سال پس از بر 
 -گون زحمـتـکـشـان های اقتصادی و صنفی قشرهای گونه ها و خواست اعتراض

در حال گسترش در سطـح  -ها سبِب وارد آمدِن فشار کمرشکن اقتصادی بر آن به
تـوانـد هـمـچـون  تنهـا نـمـی جامعه است، و پدیدٔه دولت اعتدال در این شرایط نه

هـای خشـن تـعـدیـل  اطمینانی عمل کند، بلکه بـا اجـراِی نسـخـه سوپاپ
های صنفی، خود در حکم عامل تداوم "اقتصاد  اقتصادی و سرکوب اعتراض

های مـردم  کند و  بر شدت اعتراض سیاسِی" بغایت ناعادالنٔه کنونی عمل می
 در چندماه آینده ویترینی تزئین افزاید.   می

ً
هایی پیـرامـون  شده با وعده مسلما

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دولت به مـردم عـرضـه  موضوع
ای.  هایی مشروط شده به اجراِی توافقنامٔه جـامـع هسـتـه خواهد شد، وعده

هایی فرعی، و تـظـاهـر بـه  های رقیب دولت نیز با مطرح کردن مسئله جناح
ها، بازار شـعـار و  های انقالبی، امام، و جزاین استکبارستیزی، دفاع از ارزش

حـال  تر خواهند کرد. واقعیت این است کـه، تـابـه وعیدها را داغ قول و وعده
وجـود آورد، و در افـق  ای را بـه دولت اعتدال نتوانسته است "تغییر واقعی"

یی یافت که دولت و شخص روحـانـی  توان عرصه ای هم نمی شدنی بینی پیش
وجود آورنـد.  در آن به  کننده نفع مردم "تغییر"ی تعیین به -یا بخواهند -بتوانند

یی سـیـاه نـزد  نیز کارنامه -گرا گرفته تا جبهه پایداری از اصول -رقبای دولت
ها، در  جایِی مهره دارند. بنابراین، نمایِش انتخابات آتی مجلس جز جابه  مردم

هـا در  البته شرایط و تـحـول دست آورد.  تری به تواند نتیجٔه مهم اساس نمی
وجود آورد تا بتوان در ایـن بـازار داغ و  تواند به چندماه آینده این امکان را می

با بسیـِج جـنـبـش مـردمـی  -های رژیم پشتوانه جناح های بی  پرخدعٔه وعده
روی  -هایی عمده در کارزار انتخاباتی مجلس دهـم منظور گستردِن بحث به

های رقیبش تمرکـز کـرد، و  های دولت و جناح آزمایِی شعارها و وعده راستی
وجود  هایش] برای به های دعوا [دولت و رقیب یک از طرف نشان داد که هیچ

نفع مردم و یا دفاع از منافع ملی به اقدامی مؤثر دست  آوردن "تغییر واقعی" به
نخواهند زد. عملی کردن این امر مهم مستلزم حـرکـت مـتـحـد نـیـروهـای 

 طلب، و ملی است.  خواه، عدالت آزادی
هـا و  گـیـری طلباِن مبـارز" کـه هـنـوز بـر مـوضـع در این ارتباط،"اصالح

اند، یعنـی آنـانـی کـه کـاروان  های مردمی جنبش سبز استوار مانده خواست
طلباِن مطیع همصدا با مجموع دستگـاه حـاکـمـیـت  گرایی و اصالح اعتدال
نامند، اما در نزد قشـرهـای گـونـاگـون مـردم  گر" و "رادیکال"شان می "فتنه

کـنـنـدٔه مـردم در  باید در مقام نیروی اصلی بسـیـج توانند و می معتبرند، می
راستای مبارزه برای گذر از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک، عـمـل کـنـنـد. 

فقیه، در عرصه ملی و برای برقراری دموکـراسـی و  اتحاد در برابر رژیم والیت
 ساز. برپایی عدالت اجتماعی. حرکتی است تاریخ

ادامه نزاع هاي جناحي ...

ادامه رويدادهاي ايران ...
میلیـون و  ۴زودی بازار کار کشور با موج  صدا درآمد، به بود: "آژیر بیکاری به

التحصیالن دانشگاهی مواجه خواهد شد، بنابراین بایـد  هزارنفری فارغ ۵٠٠
در این زمینه تصمیمات فوری گرفته شود... وزیر کار از اعطای اعتبـاری بـه 

هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در کشور ابراز امیدواری کـرد."  ۴مبلغ 
ها، در اختیـار  این مبلغ کالن البته باتوجه به اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه

زایی دولت را  های اشتغال اصطالح برنامه گیرد تا به بخش خصوصی قرار می
 پیش ببرد. به

جمهور، در دیدار با نـمـایـنـدگـان اتـاق  اسحاق جهانگیری، معاون رییس
های آن را عامل حِل معضـل  صراحت بخِش خصوصی و فعالیت بازرگانی، به

شک نرخ بیکاری کاهش  هایی، بی بیکاری نامیده بود. با داشتِن چنین برنامه
محسوس و مؤثری نخواهد یافت. حِل مشکـل بـیـکـاری در گـرِو تـغـیـیـر 

های اقتصادی و نقطٔه پایان نهادن بر اجرای دستورهـای صـنـدوق  سیاست
 المللی پول و بانک جهانی است! بین
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ریـزی  های امنیتِی رژیم، ازجمله با دادستانی، و نیز برنامـه کردِن حزب با دستگاه
کردِن حزب برای دستگیری و شکنجٔه افراد و سپس تـحـویـل دادِن آنـان بـه 

 شود. دادستانی، را مدعی می
هدف از طرِح چنین دروغ آشکاری، پراکندِن شک و تردید در زمینٔه مـبـارزات 
حزب ما و همچنین لطمه زدن به اعتباِر سیاسی حزب در نزد نیروهای مترقـی و 

خواه کشور است. حزب ما در جریان انقالب و در راه دفاع از انـقـالب، بـا  آزادی
های امپریالیسم و ارتجاع محلی پرداخت، و  مقابله با توطئه شجاعت و جسارت به

 هایش در این زمینه بهره جست. از همه امکان
افشاِی توطئٔه آمریکا و دولت صدام برای آغـاِز جـنـگ بـر ضـِد ایـران، کـه 
نخستین بار در اعالمیٔه مشترِک حزب تودٔه ایران و حزب کمونیست عراق، از آن 

ها برای درهم شکـسـتـِن کـودتـای  ای پرده برداشته شد، و همچنین مبارزه توده
های ارزندٔه حزب ما برای نجات انقالب مردم ایران بـوده  آمریکایی نوژه، از تالش
اش در  منظور توجیِه دسـتـگـیـری های دروغ پرتوی، به است. اما داستان سازی

های امنیتِی رژیـم،  های گستردٔه او با دستگاه و سپس آغاز همکاری ١٣۵٩سال 
های حـزب بـرای نـجـات  دار کردِن تالش ای برای خدشه های مذبوحانه تالش

های مداوم و رنگارنِگ امپریالیسم و ارتـجـاع  انقالب مردم ما در مقابله با توطئه
 محلی است.

 
شـمـار افـرادی  داشتِن این حقیقت که، پرتوی و انـدک پنهان نگه

های امـنـیـتـِی رژیـم  یی به بعد با دستگاه دیگر از نزدیکانش از برهه
 کردند همکاری می

هـای  حال، دربردارنـدٔه نـکـتـه اش، درعین مصاحبٔه پرتوی با همکاران امنیتی
اش در خارج از کشور اسـت،  ای دربارٔه خود او و دیگر همکاران امنیتی افشاگرانه

اش،  ها ضروری است. پرتوی مدعی است که پس از دسـتـگـیـری که اشاره به آن
بـایـد  نمی کند که سپاه از همه حرکات او باخبر بوده است [البته پرتوی  کشف می

در این زمینه زیاد متعجب باشد، چون همه حرکات و کارهایـش را پـس از آزاد 
داده اسـت]. پـرتـوی در  ، با دستور مأموران سپاه انجام می١٣۵٩شدن در سال 

 گوید: اش ازجمله می مصاحبه
کـردم.  گفتند، من انـکـار مـی من را بالفاصله برای بازجویی بردند. هرچه می” 
دانند. من هم پیش خودم گفتم این طبیعـی اسـت  گفتند که سابقٔه من را می می

 این
ً
 زندانی بودم و قاعدتا

ً
از مـن  .ها باید سوابق من را داشته باشند چون من قبال

ام. پرسیدنـد  پرسیدند که امشب کجا بودی؟ گفتم منزل فالنی از دوستان قدیمی
رفتم. تا اینکه دیدم آدرس جایی که بودم را  نه، قبل از آن کجا بودی؟ زیر بار نمی

 .شـد کـاری کـرد جلویم گذاشتند و معلوم شد که آنجا را زیر نظر داشتند و نـمـی
صـورت  ها از همه قرارها، حرکات و رفتار مـن بـه رفتیم، دیدم آن هرچه جلوتر می

اند؛ اینکه فالن روز، فالن ساعت کجا بودم و چه کردم. حالم بـد  ریز مطلع ریزبه
هـا هـمـکـاری  شد. شوکه شده بودم. ... بعد به من گفتند که کیانوری هم بـا آن

ها را قبول نکردم.  کند (کیانوری در ضربٔه اول دستگیرشده بود). این حرف آن می
لحظـه  بند را یک بند زدند و بردند جلوی یک سلول. چشم ... بعدازآن به من چشم

تخت خوابیده است. او تنها کسی بود که تخت  باال زدم و دیدم کیانوری روی یک 
گـفـت: <خسـرو سـالم>.  .تواند روی زمین بنشیند گفتند نمی داشت چون می

چیزی را  گفتم: <سالم>. بعد گفت: <ما در اینجا به این نتیجه رسیدیم که هیچ
 ..“.اش بود.  از جمهوری اسالمی پنهان نکنیم> این عین جمله

البته پرتوی در اینجا، با اعتراِف ضمنی به اینکه زیر هیچ شـکـنـجـه و آزاری 
های کیانوری، یعنی کسـی کـه  خاطر صحبت شود که به نبوده است، مدعی می

های شدید بوده است، هـمـه  های ناکرده زیر شکنجه برای اعتراف کردن به جرم
ها را درپیش  دهد و راِه همکاری با آن می“  برادران سپاه” اطالعات خود را تحویل 

 گیرد. می
  یادآورِی این نکته هم اهمیت دارد که، پس از یـورِش دوم رژیـم بـه حـزب،

ها، ازجمله رفقای سازمان  ای های وحشیانه توده های تلویزیونی و شکنجه نمایش
های متعددی به دفتر حـزب در  مخفی و افسر [و درکل،رفقای نظامی]، گزارش

های رفـقـای  پرتوی همراه با مأموران به خانهها،  رسید که بر اساس آن خارج می
خواست  رفت و در خانٔه آنان، از همسران رفقا می دستگیرشدٔه سازمان مخفی می

که وسایل و ابزار کارهای حزبی را که آنان با وجود زیر شکنجه بودن پنهان نگـاه 
 داشتند، تحویل مقامات بدهند. می
هایی که به او و همکار امنـیـتـِی اش، عـلـی  پرتوی همچنین در زمینه اتهام 

یـاد  ازجملـه ایـنـکـه رفـیـق زنـده -خدایی، سردبیر نشریٔه راه توده، متوجه است
عـنـوان  الله میزانی (جوانشیر) هم او و هم خدایی را در دیدار با همسرش بـه فرج

 گوید:  ازجمله می -کند همکاران امنیتِی رژیم افشاء می

ضرِب شمشیـر  مزدکی تا به امروز [رفته است]. خداوندان زر و زور هر بار که به
اند مشتی کاتِب دیوان خودفروختـه  ها پیروز شده و تازیانه و تزویر بر این جنبش

سـوِد  بنویسند؛ تاریخ را به“  نامه فتح” اند تا  را در کنار جوی خون مبارزان نشانده
پا خـاسـتـٔه  دیدگاِن به های درخشان ستم گراِن پیروز تحریف کنند و چهره ستم
شدٔه پردروغ، قلتشن  ساز را با دروغ و بهتان بیاالیند. در این تاریِخ تحریف تاریخ

ولـی “.  آریامـهـر” الخلقٔه تاریخ  های ناقص لقب دارند و کوتوله“  عادل” دیوانان 
: [نگاه کنید به...“  اند  ها به هزار عیب و علت متهم ها و روزبه ها، ارانی مزدک
، اثـر رفـیـق مرداد: نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت ایـران ٢٨تجربٔه 

، انتشارات حزب تودٔه ایـران، خـرداد ٨الله میزانی (جوانشیر)، ص  شهید فرج
١٣۵٩.[ 

رفیق قهرمان دکتر احمد دانش، عضو کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایـران، در 
هـا، در نـامـه  فقیـه در زنـدان زمینٔه رفتار غیرانسانِی جنایتکاران رژیم والیت

قلم من کـه ” الله منتظری، از زندان اوین، ازجمله نوشت:  یی به آیت سرگشاده
دانم شمـا کـه خـود  همه زشتی و پلیدی را ندارد، ولی نمی تحمِل بار بیان این

تـوانـیـد حـال  اید، آیـا مـی مدتی گرفتار ددمنشاِن رژیم طاغوت و زندانی بوده
های شب با چشمانی بسته و  انسانی را نزد خود مجسم کنید که اغلب در نیمه

های خلوت و تاریک زندان، با این احساس که تنـهـای تـنـهـاسـت،  در گوشه
رسـد، بـایـد انـواع  کس بـه فـریـادش نـمـی ترین حقی ندارد و هیچ کوچک
کـه بـارهـا و بـارهـا  کردم. درحالی های روانی و جسمی را تحمل می شکنجه

شنیده و در قانون اساسی جمهوری اسالمی خوانده بودم که شکنجه ممنـوع 
رحـمـانـٔه  هـای بـی شده و بارها و بارها شاهـد شـکـنـجـه است، خود شکنجه

خش خزیدن پیکِر علیل  هایی که صدای خش ام. انسان های دیگر بوده انسان
ام که چون در اثر شکنجه قـادر بـه راه  بند دیده ها را شنیده و از زیر چشم آن

خزیدند و مـن بـا دیـدن  مکان بر روی پای خود می اند و برای نقل رفتن نبوده
کـردم ایـن  کردم و با خـود فـکـر مـی ها، درد خود را فراموش می این صحنه

اش کـدام  دادم مهم نیست که اسمش چیست و عقـیـده کیست؟ و جواب می
است. این دیگر یک فرد و یک انسان نیست، همه انسانیت و همـه بشـریـت 

ام کـه  هایی را دیده خزد. انسان است که چنین ذلیل و بیچاره بر روی زمین می
قدر  کردند و درنتیجه آن ها و دردهای ناشی از شکنجه استفراغ می در اثر زخم

شد و خطر مرگ تـهـدیـدشـان  دادند که پوستشان خشک می آب از دست می
بایسـت بـه  کرد و برای نجات جانشان که اکثریت خواهان این نبودند، می می

های شـالق  ام که از شدت ضربه هایی را دیده تزریق سرم متوسل شد. انسان
بایست دیالیز شوند. البته  ها می علت ازکارافتادن کلیه کردند و به خون ادرار می

 ..“.گذاشته بودند. “ تعزیر”از حق نگذریم که نام این اعمال را 
نکته دیگر اینکه، گالیندوپل، در گزارشی دربارٔه وضعیت حـقـوق بشـر در 

، و پـس از فـاجـعـه ١٣۶٨ماه سال  ایران، پس از سفرش به ایران در بهمن
کشتار ملی هزاران زندانیان سیاسی، ازجمله صدها تن از رهـبـران، اعضـا و 
هواداران حزب، دربارٔه دیدارش از زندان اوین و دیدارهایـش در ایـن زنـدان، 

سـر  سه تن از اعضای پیشین حزب توده در یـک سـلـول بـه” ازجمله نوشت: 
برند. آقای کیانوری، دبیرکل سابق، یکی از کادرهای بـاال و یـک عضـو  می

شدت انکـار  ساده. تنها آقای کیانوری پذیرفت که نامش در گزارش بیاید. او به
کرد که جاسوس یک قدرت خارجی بوده و قصد براندازی دولت انـقـالبـی را 
داشته است. وی در برابر مسئوالن و کارمندان زندان تائید کرد که شـکـنـجـه 

های نیمه فلج و انگشتان شکسته خود را نشان داد و از دیگـر  شده بود، دست 
شنبه  ، سه٣٠٣شمارٔه   ،“ نامٔه مردم” نقل از:  [به“  های آزار سخن گفت... شیوه
 ].١٣۶٨اسفندماه  ٢٩

بـرادران ” هـای اسـالمـی  انـدیشـه  “ برترِی نـظـری” و این است راِز واقعی 
های هفتاد و اندی ساله و بیماری همچون رفقا طـبـری و  ، که انسان“ پاسدار

کنند که همچون گالـیـلـه  های وحشیانه وادار می دنبال شکنجه کیانوری را به
 روی زمین، منکِر چرخش زمین گردند.  “نمایندگاِن خدا”دادگاِه  در بی

هـای خـود دفـاع  ها قهرمانانه از آرمـان ای برخالِف مدعیات پرتوی، توده
هایی همچون رحمان هاتفی (حـیـدر مـهـرگـان)، فـاطـمـه  کردند و اسطوره
تسـلـیـم  نفس به منش، حجری، باقر زاده و رفقای دیگر، تاآخرین مدرسی، کی

 گران جنایتکار سپاه تن در ندادند. در برابر خواسِت شکنجه
 

همکارِی رهبرِی حزب (پیش از حـمـلـٔه رژیـم بـه حـزب)، بـا 
 های امنیتِی رژیم دستگاه

کند کـه از  ای را مطرح می اش مطلب تازه مهدی پرتوی در جریان مصاحبه
های مختلفی حائز اهمیت است. پرتوی در این مصـاحـبـه، هـمـکـاری  زاویه

تبليغاتي...-ادامه  دور تازه جنگ رواني

  11ادامه  در صفحه 
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شهری جنایتکار، با اشاره به سخنان رفیق قهرمان افضلی  همین جلسه، ری
آیـا ” پرسد:  در مورد ندادِن اطالعاِت [نظامی] به حزب ، از رفیق افضلی می

شوروی این اطالعات را از شما خواست و ندادید و یا اینکه نخواست و شـمـا 
کند که، ارتباِط او با حـزب  جا باز تکرار می رفیق افضلی در همان...“  ندادید. 

[از] نوِع ارتباط سازمانی و تشکیالتی بود و نه نوع دیگری [نگاه کنـیـد بـه: 
، “ چرا امپریالیسم و ارتـجـاع از حـزب تـوده ایـران وحشـت دارنـد” جزؤه 
 ].٣٢، و ٣١، ٣٠های  صفحه

بـا   “ کـودتـایـی” دهـِی  در مورد ادعای واهی تالش حزب بـرای سـازمـان
که مزدوران جمهوری اسالمی آن را برای حـمـلـه بـه  -ها همکارِی شوروی

یی با مـجـلـٔه  مهندس میرحسین موسوی، در مصاحبه -حزب ما بهانه کردند
) ازجـمـلـه دربـارٔه ١٣۶٩تیـرمـاه   –، فروردین ٣٨و  ٣٧های  (شماره“  حوزه” 

در جریان حزب تـوده، بـه ” گوید:  های اطالعاتی سپاه، می مدعیات دستگاه
ما تلفن زده شد که: حزب توده، توطئٔه وسیعی را پی ریخته و مسئله چـنـیـن 

ساعت ممکن است اتفاقاتی بیفتد. مـا  ٢۴ساعت یا  ۴٨مطرح بود که ظرف 
تلفن کردیم به برادرمان جناب هاشمی رفسنجانی و مسئله با بقیٔه مسئولیـن 

الله موسوی  ای با آیت الله خامنه باالی مملکتی مطرح شد. گویا حضرت آیت
 خدمت امام رفتـیـم. بـرادراِن 

ً
اردبیلی آن وقت تشریف نداشتند. باالخره فورا

اطالعات مسئله را گزارش دادند. حضرت امام با دقـت مسـئـلـه را گـوش 
دادند. سپس تحلیلی در ظرف چند دقیقه از رونِد حرکت شرق و غـرب ارائـه 

 نادرست است. هیچ مسئله :کردند و فرمودند
ً
ای پـیـش  این اطالعات کامال

ایشان  .اند اصرار شد که آقا چنین نیست خوِد آنان اعتراف کرده .نخواهد آمد
ین گویم مواظب نباشید و تحقیق نکنیـد  فرمودند: من نمی ید ا ن بدا ولی 

بعد هم تحـلـیـِل حضـرت امـام، .  مسائل و اطالعات دروغ است
 .“درست درآمد و نظِر ایشان ثابت شد

   
های مارکسیستی در سراسر جهان و  اندیشه“  بار بودِن  فاجعه” 

 های حزب در ایران حال برای فعالیت درعین
خـورد ایـن اسـت کـه،  چشم می وگوی پرتوی به نکتٔه دیگری که در گفت

حقیقت این است که اگر بخواهیم مسئلـه را کـمـی “  شود: پرتوی مدعی می
 تمام ایدئولوژی عمومی

ً
های جـزمـی و  تر از جریان حزب توده ببینیم، اصوال

 کارشان به فاجعه می مطلق
ً
ای که بـاشـد.  کشد. هر جریان و نحله گرا، حتما

عنوان مارکسیسم مـطـرح شـد و در  ای است که به نمونه بارز آن ایدئولوژی
جا شکست خورد و فاجعه به بار آورد. نظیر آنچه در شوروی و کشورهای  همه

دیگر گذشت، این موضوع مختص به ما نبوده و مبتالبه تمامی کشـورهـای 
هم مرز بودن بـا  ویژگی خاصی هم داشتیم و آن  جهان سوم است، البته ما

های چپ را داشته  ترین سازمان شوروی است که باعث شد ما یکی از وابسته
 ..“.باشیم. 

هـای مـارکـس و نـیـز  در پاسخ به اظهارات پرتوی باید گفت که، اندیشـه
کلی دگرگون کرد. بسـیـاری  دهندگاِن راه او، جهان ما را در سدٔه اخیر به ادامه

هـا و  از دستاوردهای علمی و اجتماعِی بشر در سدٔه اخیر، مرهـون انـدیشـه
ها در سراسر جهان است. حرکت به سمت بـرابـرِی زن بـا  مبارزٔه کمونیست

ای که امـروز از سـوی  مرد، حِق رأی برای زنان، بسیاری از حقوق اجتماعی
اند، ازجمله حِق تحـصـیـل و  داری مورد تهاجم قرار گرفته های سرمایه دولت

ای کـه  بهداشت رایگان و همچنین ساختاِر تأمین اجـتـمـاعـی و حـقـوقـی
اند، دستـاوردهـای  کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان به آن دست یافته

ها در سراسر جهان است. این موضوع که تجربٔه  انکارناپذیِر مبارزٔه کمونیست
اقتـصـادی نـویـِن جـهـان بـر اسـاس  -بنا کردن نخستین نظام اجتماعی

دلیِل تهاجم عظیم و قطـع نـاشـدنـِی  ها در جهان، به های مارکسیست نظریه
نظامِی کشورهای امپریالیستـی و هـمـچـنـیـن وجـود بـرخـی  -اقتصادی
برخالِف نظریٔه پرتـوی  -های ساختاری در آن، با موفقیت همراه نبود کاستی

“ پـایـاِن تـاریـخ” تنها  نه -داری و دیگر مجیزگویاِن ساختار ضدانسانِی سرمایه
ها در راِه درازی است کـه سـرانـجـامـش  نیست، بلکه کسب نخستین تجربه

هـای پـوسـیـدٔه طـرفـداران رنـگـارنـگ  های نو بر انـدیشـه پیروزی اندیشه
داری است. شکسِت انقالب کبیر فرانسه و پیروزِی موقت بناپارتیسـم  سرمایه

های تاریخی در اروپا و مانع حرکِت جامعٔه بشری از  نیز نتوانست سِد راه تحول
 داری شود. نظام فئودالی به نظام سرمایه

اما دربارٔه نقش و فعالیت حزب تودٔه ایران در هفتاد و اندی سال گذشته در 
ای را  میهن ما، باید گفت کمتر حرکت و تحول مترقی اجتماعی و اقتصـادی

 اند. ها نبوده ای توان سراغ کرد که منشأ آن توده در جامعٔه ما میتبليغاتي...-ادامه  دور تازه جنگ رواني
های پـرمـحـتـوای سـیـاسـی،  انتشار صدها کتاب و جزؤه علمی، نشریه و مجله

دهـِی  ساز در جامعه، سازمـان های دوران اجتماعی و فرهنگی، نشِر گستردٔه اندیشه
های صنفـی دانشـجـویـی و  دهِی فعالیت سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان

هـای پـلـشـت  مان از چنگـال های پیشرو در مسیر رهایی زنان میهن برپایِی تشکل
های انقالبی و مـبـارزه در راِه  گرایی، ستِم جنسیتی و طبقاتی، طرِح برنامه واپس

رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران و تصویِب قانون کار، مبارزه برای عـمـلـی  به
مند شدن زنان از حِق انتخاب شدن و  نفِع دهقانان، بهره شدن اصالحات ارضی به

انتخاب کردن، بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسـیـِم عـادالنـه ثـروت و 
تحقق عدالت اجتماعی، تحقق حق خودمختاری در چارچوِب ایـرانـی آزاد، بـرای 

های صنفی [فرهنـگـی و  ها و جمعیت های کشور و آزادِی فعالیت حزب همه خلق
های دوران سازی بودند که برای نخستین بـار از  هنری]، ازجمله نظرها و فعالیت

تـریـن  سوی حزب تودٔه ایران در کشور ما مطرح شدند، و بـا اسـتـقـبـاِل گسـتـرده
ای و نیز نیـروهـایـی  ها هزاران توده رو شدند و در راه تحقق آن قشرهای جامعه روبه

 دهی کردند. یی متشکل را سازمان مترقی مبارزه
 هراس از حزب و ادامه دادن به تالش

ً
ای از سنِخ مصاحبه با  های مذبوحانه اتفاقا

دلیِل همین تـأثـیـرهـای  منظور بدنام کردِن حزب تودٔه ایران به عنصرهای مزدور به
هـا و  وجـود آمـدن تـحـول هـا، بـه ساز در میهن ما و، درنتیـجـٔه آن ژرف و دوران

فقیـه خـود را  در  هایی در جامعه بوده است که از بابِت آن رژیم والیت بینی روشن
 کند. معرض تهدید احساس کرده و می

هـای  گـرا بـودِن انـدیشـه ی دیگر اینکه، کسی مدعِی جزمـی و مـطـلـق نکته 
گـاهـی”و “ عطوفت”در زندان با دیدن گفتٔه خودش،  شود که به مارکسیستی  می “ آ

فقیه کـه تـالش  های نظری رژیم والیت البد به حقانیِت دیدگاه“  برادران پاسدار” از 
شـده  پی برده است و برایش روشـن  کند ایران را به هزاران سال پیش پس براند، می

های جنایتکاری هـمـچـون داعـش را  های فکری گروه است که نظرهایی که پایه
و از سوی بسیاری از رهبران رژیم و نیز از تربیون های نماز جمعه  -دهند شکل می

و رسیدن به مدینٔه فاضـلـه “  گرایی جزم” راِه نجاِت بشریت از  -شوند مرتب تکرار می
 است.

 
هـای  انـدیشـه” پردازاِن حزب بـه  تسلیِم داوطلبانٔه رهبران و نظریه

 !“برتر اسالمی
پرتوی در این مصاحبٔه طوالنی، ضمن سخنانی ضدونقیض دربارٔه شرایط زندان، 

خصـوص  کند تا این نظر را القا کند که رهبرِی حزب، ازجمله و به ازجمله تالش می
ترین فشار بر او و یـا شـکـنـجـه  یاد احسان طبری، بدون وارد آوردن کم رفیق زنده

تسلیم شدند و هرچه را   ،“ برادران پاسدار” شدن، با قرار گرفتن در مقابل نظریٔه برتِر 
یی در کـار بـود و نـه درهـم شـکـسـتـن  از آنان خواستند بیان کردند. نه شکنجه

های طوالنی عمرشان را درخدمت بـه مسـیـر بـهـبـود  غیرانسانِی افرادی که سال
چـنـان  های رژیم شاه گذرانده بودند. امروز آن چال زندگِی مردم این مرزوبوم در سیاه

های وحشیانه از سوی مزدوران امنیـتـی رژیـم  سندهای پرشمار در زمینٔه شکنجه
عقیدتی، و حتی در   –ها، بلکه دربارٔه تمامی زندانیان سیاسی  ای تنها در مورد توده نه

انـد، مـنـتـشـر  مورد کسانی که زمانی از همراهان حکومت جمهوری اسالمی بوده
حتی شماری از سران امـروزی  -کس پرتوی را هیچ  شده است که ادعاهای مسخرهٔ 

 باور ندارند. -رژیم هم
بر اساس اطالعات موثق رفیق طبری در همان هفته های اول اسارت و بر اثـر 
شکنجه های غیر انسانی و فشار جهنمی برای اعتراف دو بار سکته مغزی می کند 
و از آن برهه تا لحظه مرگ خود، در اسارت رژیم، در شرایطی فکری بـرای تـهـیـه 
هیچگونه کار تئوریک و نظریه پردازی نبوده است.  او حتی قادر به ارائـه مـطـلـب 
تهیه شده از سوی مقامات امنیتی در برنامه تلویزیونی نبوده و در همان مصـاحـبـه 
های کذایی اظهار داشت که به دلیل سکته مغزی مجبور است متن نوشتـه شـده 

 ای را بخواند.  
ای  هایی فرهیخته با انبوهه تواند باور کند که انسان چگونه کسی باعقل سلیم می

شان در تاریخ معاصر میهن ما کمیاب است، از  از آفرینِش علمی و نظری، که نمونه
سقوط کنند و اعتقادهای قوام یـافـتـه در عـمـری “  کژ راهه” آن اوج به حضیِض 

اش نـنـگ  ها، تنها ثمـره واقعیت   “ گالیله وارِ ”شان را نفی کنند؟ نفِی  زندگی و تالش
ها است که بنیادهـای نـظـری و  گران و آمراِن شکنجه تاریخی بر پیشانِی شکنجه

شـان جـز  مایه است که برای پوشاندن سـفـلـگـی چنان پوک و بی شان آن اعتقادی
 بینند. دیدند و نمی یی نمی های بزرگ چاره درهم شکستِن شخصیِت تاریخی انسان

تـجـربـٔه ”الله میزانی (جوانشیر)، در مقدمٔه کتاب  یاد رفیق شهید فرج قول زنده به
با تاریِخ معاصِر نهضت کارگران و زحمتکشان ایران زیر رهبری حـزب : ” “ مرداد ٢٨

هـای  هـاِی خـلـقـی و قـیـام تودٔه ایران همان رفته است که با تاریِخ همه نهضـت
  10ادامه  در صفحه دیدگان ایران از جنبـش  زحمتکشان و ستم
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ور تازٔه جنگ روانی
ُ
تبلیغاتی -د

ارگان های امنیتی رژیم بر ضد 
 حزب تودٔه ایران

یورش سراسری رژیم، به دستور مستقیم خمینی و دیگر سـران رژیـم، و هـمـیـاری ” 
هـدف نـابـودی و  های امنیتی و جاسوسی غرب، پاکستان، ترکیه و اسرائیل، به دستگاه
های اصیل چپ در جامعه ما، کـه  کنی حزب توده ایران و همچنین نابودِی اندیشه ریشه

دانست، صورت گرفت... یورش تبلیغـاتـی  ارتجاع آن را مخالف جدی و خطرناک خود می
اِی شوهـای تـلـویـزیـونـی  گسترده رژیم بر ضد حزب توده ایران، از طریق پوشش رسانه

قربانیاِن شکنجه، و شرکت چند تن از اعضای رهبری وقت حـزب در جـریـان دادگـاه 
های وسیـع  های انقالب، و همچنین فعالیت داگاه ای، در کنار دادستان بی افسران توده

ظن، و جلوگـیـری  اعتمادی، سوءِ  های امنیتی رژیم برای پراکندن جو بی و چندگانه ارگان
هـای  های حزب توده ایران، در داخل و خارج از کشور، بخشی از هـدف از ادامه فعالیت

مانده حزب ما و کشاندن آن به سمت چندپارگی، و  استراتژیک رژیم برای فلج کردن باقی
هـای حـزب  اعتبار کردن تاریخ مبارزه های اعتقادی و بی حال، متزلزل کردن پایه درعین

ترین سازمان سیاسی و انقالبی میهن مـا بـود. ازسـرگـیـری  توده ایران، در مقاِم قدیمی
یی کوتاه، که موسوی اردبیلی، رئـیـس وقـت قـوه  فعالیت حزب توده ایران پس از وقفه

های عمیق حزب ما در جامعه ایران، به آن اعتراف کرد،  قضائیه کشور، با اذعان به ریشه
، انتـخـاب ١٣۶٢کمیته مرکزی حزب توده ایران، در آذرماه “  ١٨پلنوم “و سپس برگزاری 

کمیته مرکزی و هیئت سیاسی جدید حزب، نشانگر شکست اقدام رژیم استبدادی بـرای 
تـوانسـت بـا  های حزب ما نـمـی کنی حزب ما بود. ... بدیهی است که این موفقیت ریشه
فقیه که برای نـابـودی حـزب تـوده  های سرکوب و رهبران رژیم والیت اعتنایی ارگان بی

انـدیشـان  رو گـردد. تـاریـک ای را به میدان آورده بودند، روبـه های گسترده ایران امکان
هـای مـنـسـجـم حـزب و مـقـبـولـیـت  حاکم، با درک خطر جدی ادامه یافتن فعالـیـت

ای از کارزار  توانست منافع آنان را تهدید کند، دور تازه های درست و علمی آن می سیاست
 ...“منظور فلج کردن، و درنهایت، نابودی حزب توده ایران آغاز کردند.  تبلیغاتی را به

، شماره “نامه مردم”نقل از  [برگرفته از سند مصوِب ششمین کنگرٔه حزب تودٔه ایران، به
 ].١٣٩١اسفندماه  ٧، دوشنبه ٩١۵

های اخیر، کـارزاِر  فقیه، در ماه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران رژیم والیت
تبلیغاتی بر ضد حزب تودٔه ایران آغـاز کـرده اسـت کـه -گستردٔه جدیدی از جنگ روانی

 دانیم. تأملی هرچند کوتاه بر آن را ضروری می
پـرونـده ویـژٔه ” داری با عنـوان:  نخستین مرحلٔه این یورش جدید، انتشار مطلب دنباله

و بـا “  انـحـالل حـزب” مناسبت سی و دومین سـالـگـرد  بود که به   “ مرگ یک ایدئولوژی
، “ ضربٔه اطالعات سپاه به شعبٔه سـیـاسـی ک.گ.ب در ایـران” هایی همچون:  عنوان

ها، تنظیم گردیده بـود.  ، و جزاین“ ها در ایران هزارنفری روس ١٠فروپاشِی ستون پنجم ” 
ای کـه از قـربـانـیـان  دار، همچون شوهای تلویـزیـونـی هدف اساسی این سریال دنباله

و    “ مراکز تحـقـیـقـاتـی” هایی قطور از اسناد  نمایش گذاشته شد و سپس کتاب شکنجه به
“ جـاسـوسـِی ” اثبات رساندن وابستگِی حزب به شوروی و  منتشر گردید، به  ها “ خاطرات” 

حال، قـدر قـدرت  ، و درعین“کودتا”دهِی  حزب برای شوروی، تالش حزب برای سازمان
نشان دادِن دستگاه اطالعاتی سپاه در نابودِی حـزب تـودٔه ایـران بـود. ایـن سـریـال 

اش بـر اسـاس  هـای عـمـده پردازان سپاه، در بـخـش خبرگزاری فارس، و ُترهات نظریه
هـای  های محمدمهدی پرتوی، عضو سابق حزب و همکار صدیق کنونی دستـگـاه نوشته

 امنیتی رژیم، تنظیم شده بود.
ها  اعتباری و کم اثر بودِن این مجموعه، و تکرار ادعاهایی که تاکنون دروغ بودن آن بی
های رژیـم ثـابـت  های بیرون آمده از زندان تنها با تکیه به سندهای افشاشده و گزارش نه

اعـتـبـار  شهادِت شماری از رهبران وقت حکومت جمهوری اسالمی نیز بـی شدند بلکه به
اش،  اعالم گردیدند، خبرگزاری فارس را برآن داشت تا برای تکمیل کار به همکاِر امنیتی

رئیس تشکیالِت مخفـی حـزب ” ای را هم با  ساعته ۴یعنی پرتوی، رجوع کند و مصاحبٔه 
 تنظیم و منتشر کند.  “توده

در بررسِی آنچه تاکنون خبرگزاری فارس در مصاحبه با پرتوی مـنـتـشـر کـرده اسـت 
ها تـوجـه کـرد. پـرتـوی در ایـن  شوند که باید به آن های ظریف و جالبی دیده می نکته

های اطالعـاتـی سـپـاه در  های مشخصی را که دستگاه کند تا هدف مصاحبه تالش می
کـنـنـد،  شان در ضربه زدن و نابود کردن حزب تودٔه ایـران دنـبـال مـی های  ادامه تالش

هـای اطـالعـاتـی سـپـاه و  هـای مـزدور دسـتـگـاه پیـش بـبـرد. خـالـصـٔه هـدف به
 توان خالصه کرد: های زیر می را ازجمله در عنوان  با او“ کنندگان مصاحبه”

ها و جاسوسی حزب  اثبات وابستگِی حزب تودٔه ایران به شوروی ♦
 ها.  برای آن

های مارکسیستی در سراسر جـهـان و  اندیشه“  بار بودِن  فاجعه”  ♦
 های حزب در ایران. حال برای فعالیت درعین
هـای  اندیشه” پردازاِن حزب به  تسلیِم داوطلبانٔه رهبران و نظریه ♦

 “!برتر اسالمی
همکارِی رهبرِی حزب (پیش از حـمـلـٔه رژیـم بـه حـزب) بـا  ♦

 های امنیتِی رژیم. دستگاه
شمار افـرادی  داشتِن این حقیقت که، پرتوی و اندک پنهان نگه ♦

های امـنـیـتـِی رژیـم  یی به بعد با دستگاه دیگر از نزدیکانش از برهه
 کردند. همکاری می

 
هـا و  اثبات وابستگِی حزب تـودٔه ایـران بـه شـوروی

 ها جاسوسی حزب برای آن
هـای  در طول بیش از هفت دهه حیات حزب تودٔه ایران، سازمـان

هـای امـنـیـتـی  ای و دسـتـگـاه امنیت رژیم شاه و خمینی و خامنه
اند و همـچـنـان تـالش  کشورهای امپریالیستی همواره تالش کرده

 -های کارگری و کمونیستـی جـهـان کنند تا ثابت کنند که حزب می
در کشـورهـای خـود “  سازمان سیاسِی ک.گ.ب”  -ازجمله حزب ما

هاست که روشن شـده  چنین ادعاهایی سال اند. دروغ بودن این بوده
 .است

جالب است اشاره کنیم که در پی فـروپـاشـی اتـحـاد شـوروی و 
های اطالعـاتـی  کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی، دستگاه

های مشابـه  کشورهای غربی تمامی اسناد ک.گ.ب و دیگر سازمان
هـای  حـزب“  جـاسـوسـی” و “  وابسـتـگـی” را برای یافتن سندهـای 

هـا  اش روسیاهِی تاریخی آن کمونیستی جهان زیرورو کردند و نتیجه
شان بود. بـرای نـمـونـه، تـنـهـا  و ثابت شدن دروغ بودن ادعاهای

های امنیتی غرب  که جمهوری اسالمی توانست از سازمان“  سندی” 
 -چـاپ رسـیـد های آن روز ایران نیز بـه که در روزنامه -قرض بگیرد
دوستانٔه رفیق خاوری به حزب کمونیست اتحـاد شـوروی  نامٔه انسان

بود که در آن از رفقای حزب برادر خواسته بود برای ادامه مبـارزه بـا 
استبداد و سرکوب، به مبارزان راه آزادی در ایـران اجـازٔه عـبـور از 

 مرزهای کشورش را بدهد.
های اطالعاتی سپاه در مـورد  پرتوی، برای اثبات ادعاِی دستگاه

یعنـی هـمـان کـاری کـه او تـالش کـرد در  -حزب“  جاسوسِی ” 
ای با نشـسـتـن در کـنـار  ها و افسران رشید توده های نظامی دادگاه

مطالبی را دربـارٔه  -های رژیم انجام دهد دادگاه دادستان و قاضی بی
ها را رفقـای  کند که پاسخ آن ای مطرح می افسران توده“  جاسوسی” 

 در جریان 
ً
به افرادی نظیر او داده “  شان های دادگاه” قهرمان ما قبال

 بودند.
رفیق قهرمان، ناخدا بهرام افضلی، دربارٔه اتهام جـاسـوسـی، در 

مـن در ” گویـد:  شهری، با شجاعت می ریاست ری دادگاه رژیم به بی
تمام طول فعالیتـم در سـازمـان حـزب اطـالعـات نـظـامـی کـه 

برداری در امر جاسوسی یا براندازی باشد به حزب  استفاده و بهره قابل
ای و نه طرحی، چـه عـمـلـیـاتـی و چـه  ندادم. نه پادگانی، نه نقشه

شد جـنـبـٔه  لجستیکی چیزی به حزب ندادم. آنچه بیشتر مطرح می
کلی تحلیلی ازنظر مسـائـل 

  9ادامه  در صفحه در ...“  ســیــاســی داشــت. 


