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و  »اسالم سیاسی«بن بست و افالس 
 مدعیات دروغ رهبر رژیم والیت فقیه

نامٔه میان جمهوری  دربارٔه توافق بیانیٔه حزب تودٔه ایران: 

 »١عالؤه  به ۵«اسالمی ایران و کشورهای 

  6ادامه  در صفحه 

شکست مفتضحانه یک دهه سـیـاسـت 
های نابخردانه رهبر رژیم والیت فـقـیـه در 
عرصه تنش آفرینی در منطقه و بـه هـدر 
دادن صد ها میلیارد دالر ثروت ملی کشـور 

هسته ای و شعارهایـی  ”غنی سازی“در راه 
برای ما  ”قطعنامه شورای امنیت“همچون 

است و همچنین سـیـاسـت هـای  ”برکت“
کـه ”اقتصاد مـقـاومـتـی“مخربی همچون 

ثمره اش نابودی زیر ساختار تولیدی کشور، 
تشدید دهشتناک فقر و محرومیـت ده هـا 
میلیون ایرانی و فربه تر شدن رهبران رژیـم 
و سپاه و نزدیکان آنها بوده است، بی شـک 
عواقب سنگینی برای رهبران ٰرژیم  و آینـده 
رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما به همراه 
خواهد داشت که نمی تواند بـرای تـاریـک 
اندیشان حاکم نگران کننده نباشـد. عـلـی 

با سـیـلـی صـورت “خامنه ای، به مصداق 
، در سـخـنـرانـی ”خود را سرخ نگه داشتن

تـیـرمـاه،  ٢٠اخیر  در جمع دانشجویان، در 
ضمن تکرار یک سری شعارهای توخالی و 
تکراری که نه تنها دانشجویان کشور، بلکـه 
بخش بزرگی از  حکومت مـداران کـنـونـی 
ایران و سیاست مداران جهان، به آن باوری 
ندارند از جمله مطالبی را مطرح کرده است 

که بررسی هرچند مختصر آن  ضـروری مـی 
 نماید.

خامنه ای در این سخنان برای پنهان کـردن 
شکست خفت بار رژیم در مـقـابـل آمـریـکـا و 
کشورهای اروپایی و تن دادن به همه خـواسـت 

مبـارزه بـا “های طرف مقابل، و تأکید بر اینکه 
همچنان ادامه دارد به توضیح بخـش  ”استکبار

هایی از آرمان های رژیم والیت فقیه می پردازد 
 که جالب است. 

آرمانها چه هسـتـنـد؟ “خامنه ای می گوید: 
ام  جزو چیزهایی که بنده اینجا یادداشـت کـرده

ی ایـجـاد  به عنوان آرمانـهـا، یـکـی مسـئـلـه
و تمّدن اسالمی است؛ یعنی  ی اسالمی جامعه

ر اسالم سیاسـی
ّ
یــکاحیای تفک ھ  عــد ؛ 

ای از قرنها پیش، سعی کـردنـد اسـالم را از 
زندگی، از سیاست، از مدیرّیت جامـعـه هـرچـه 

 ”میتوانند دور کنند...
که رهبر رژیم برآن بـه  ”تفکر اسالم سیاسی“

عنوان یکی از آرمان اساسی رژیم تـأکـیـد مـی 
خـلـیـفـه گـری “کند همان سیاست بـرپـایـی 

است که ما نمونه آن را در دهه های   ”اسالمی
اخیر در میهن ما و همچنین در سوریه، عراق و 

هـا، فـعـالـیـِت  اخبار روزانه در رابطه با تعطیلِی کارخـانـه
چهارم ظرفیـت خـود، بـیـکـار  های صنعتی با یک شهرک

هـا  شدِن هـزاران کـارگـر در مـاه، بـیـکـارِی مـیـلـیـون
مـواد   آور قیمـت کردٔه دانشگاهی، افزایِش سرسام تحصیل

خوراکی و مسکن، کاهِش مزد دریافتی کارگران ایـران بـه 
تریـن سـطـح مـزدهـا در جـهـان، "انـفـجـار  یکی از کم

مـاهـه و تـودٔه  ماهه، یک فروشی" و قراردادهای سه دست
هـای  ای از کارگراِن روزمزدی، پیامدهای سیاسـت میلیونی

فقیه بر پایٔه "آزادسـازی" اقـتـصـاد و  اقتصادی رژیم والیت

  2ادامه  در صفحه 

  3در صفحه 

با اعالم توافِق نهایی میان جمهوری اسـالمـی و 
مســئــلــٔه ” بــر ســر “  ١عــالؤه  بــه ۵“کشــورهــای 

، فصل ١٣٩۴تیرماه  ٢٣شنبه  ، در روز سه“ ای هسته
سـال پـیـش  ٣مهمی از مذاکراتی که از بیـش از 

طوِر محرمانه میان نمایندگان ارشد دولت آمریـکـا  به
در  -فـقـیـه ولـی -ای و مشاوران اصلی علی خامنه

عمان آغاز شده بود و تـا کـنـون جـریـان داشـت، 
های پرشمـار  گونه که در تحلیل پایان رسید. همان به

حزب تودٔه ایران دربارٔه این مـذاکـرات از آغـاِز آن 
وضعیت داخلی ایران در   اند، باتوجه به بازتاب یافته

های دو طـرف، حصـول  جریان مذاکرات و خواست
بینی بود. آنچه شـایـان تـوجـه  این توافق قابل پیش

های اقتصادِی رژیم  سیاست

فقیه، و پیامدهای آن  والیت

 برای زحمتکشان

چالِش کارزاِر  جنبِش زنان:

مدنی در برابِر فعالیِت 

 انتخاباتی

نامٔه نهایی اتـمـی مـیـان رژیـم  رسد با توافق نظر می به
و  ”١اضـافـٔه  بـه  ۵“فقیه و کشورهای مـوسـوم بـه  والیت

امضاِی آن، و درنتیجه، فروکـش کـردن تـِب مـذاکـرات 
های سیاسی میهن، ازجمله و مـقـدم بـر  ای، تحول هسته
کـه  -ها در برگزارِی انتخابات مجـلـس سازی ها، زمینه آن

وارد فـاز  -قرار است در اسفندماه سال جاری انجام شـود
 جدیدی خواهند شد. 

  7ادامه  در صفحه 

 نیروهای سیاسی “ اتحاِد پیروزمنِد ”از 
 ٨، بیاموزیم!     در ص ١٣٣١تیر  ٣٠در 
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تری را  های تازه ها و بغرنجی های سیاسِی یونان، هر هفته گوشه تحول
،  با تسلیم شدن در مقابل “آلکسیس تسیپراس”دولت گذارند.  نمایش می به

که  -های کودتایِی اتحادیٔه اروپا، و پذیرِش بستٔه ریاضتِی پیشنهادی سیاست
های  گیری از موضع -های پیشین است نامه تر از توافق تردید ارتجاعی بی

های ریاضتی عدول کرده  اش مبنی بر مقاومت در برابر سیاست شده اعالم
است. استعفاِی یانیس واروفاکیس، وزیراقتصاِد مارکسیست، مستقل  و 

باتجربٔه دولت یونان، در زیر فشار و در پاسخ دولت به درخواسِت اتحادیه 
آمیز برای مردم و زحمتکشان یونان  اروپا، یکی از مظاهر این کودتای فاجعه

است. یانیس واروفاکیس، هفته پیش، در اظهاراتی خطاب به خبرگزاری 
گفت که بسته و برنامٔه  -که در روزنامه گاردین منتشر شد -سی بی بی

ترین  عنوان بزرگ ریاضتی پیشنهادِی اتحادیٔه اروپا به یونان "در تاریخ به
 فاجعٔه مدیریِت اقتصاد کالن، برای همیشه، ثبت خواهد شد."

درست در فرداِی  -دولت یونان به اولتیماتوم سران اتحادیٔه اروپاتسلیم  
های  خود به نسخه“ نه”روزی که مردم و زحمتکشان یونان بارأی تاریخِی 

تیرماه،  ١۴ژوئیه/ ۵کشی نولیبرالی اتحادیٔه اروپا، در جریان رفراندوم  ریاضت
 -ترین بحران موجودیتش مواجهه کرده بود داری را با مهم این کلوپ سرمایه

وجود آورده است. رهبری حزب کمونیست یونان،  ای در کشور به شرایط ویژه
دست بگیرد و  طوِرمستقیم قدرت را به با اعالم ضرورت اینکه طبقه کارگر به

های کودتای سیاسی  خواست دلیل تسلیِم آن به دولت ائتالفی کنونی را به
سران اتحادیه اروپا به سقوط بکشاند، با شعار خروج از اتحادیٔه اروپا، 

، حزب “سیریزا”ها فراخوانده است. جناِح چپ  فعاالن خود را به خیابان
های تسیپراس جدا  گیری حاکم، نیز در دو هفته گذشته صف خود را از موضع

کرد، و با رِد سیاست دولت تسیپراس در پذیرِش بستٔه ریاضتی جدید اتحادیٔه 
تیرماه، و اعالم اینکه گزینٔه خروج از حوزٔه واحد پولی  ١۶ژوئیه/ ٧اروپا در روز 

اعتبار اعالم کردِن  ها، بی یورو ممکن و عملی است، ملی کردِن بانک
ها، را  ها با بستانکاران، و متوقف ساختِن هرگونه پرداخت بدهی نامه توافق

خواستار شده است. در چنین شرایطی، حزب تودٔه ایران، همبستگی 
رزمجویانه خود را با مبارزٔه مردم، زحمتکشان، نیروهای مترقی یونان، 

های کارگری مبارز این کشور، و در رأِس آن، حزب کمونیست یونان،  اتحادیه
داری و نولیبرالیسم اتحادیٔه اروپا، و بستٔه  رحمانٔه سرمایه در برابر یورش بی

کند. در رابطه با شرایط کنونی یونان،  ریاضتِی پیشنهادِی آن، اعالم می
، روزنامه چپ انگلستان، در زیر “مورنینگ استار”برگردان فارسی سرمقالٔه 

 آید. می
 

کـه نـامـی از او بـرده شـود، عـبـارت  های رسمی اتحادیٔه اروپا، بدون ایـن یکی از مقام
وزیـر یـونـان، پـس از پـایـان  را در توصیف آلکسیس تسیپراس، نـخـسـت“  شده مصلوب” 

این عبارت شاید برای توصیف  حالت در تنگـنـا  .کار برد گفتگوهای طوالنی هفته گذشته، به
گاهانه از سـوی اتـحـادیـٔه  بودن کشورش که دستخوش گوشمال آزاردهنده و سرافکندگِی آ

کام کشیـدن دارویـی  اروپا شده است مناسب باشد. این از آن موردهایی نیست که یونان با به
[بستٔه پیشنهـادِی “  نجات مالی” طرِح  .کند وپا می یی شکوفا برای خود دست نامطبوع، آینده

کـه بـه   دهد. اقتصاد یونان از هـنـگـامـی اتحادیٔه اروپا]، نوری درانتهای تونل را نشان نمی
المللی پول، اتحادیٔه  کشی تحمیلِی صندوق بین فروپاشی مالی دچار شد و به سیاسِت ریاضت

اروپا [کمیسیون اروپا]، و بانک مرکزی اروپا، تـن در داده اسـت، 
هـای  درست مانند هر اقتصادی که به کاهِش دستمزدها و هزیـنـه

، اقـتـصـادش بـا  سازد نواتر می زند و مردم را بی اجتماعی دست می
درصد  ٢۵رو گردیده است. امروز اقتصاد یونان  فرودی عمودی روبه

کـار  تر از زمانی است که نسخه زالودرمانِی اتحادیه اروپـا بـه کوچک
سردستـٔه  -وزیر [صدراعظم] آلمان گرفته شد. آنگال مرکل، نخست

بـا  -کشـی در قـاره اروپـا کنندگان تجویِز سیاست ریاضـت تشویق
گذشت در برابر تقاضای آقای تسیـپـراس بـرای  ای بی گیری موضع

های این کشور، قد علـم کـرد.  بخشش مقداری از حجم عظیم وام
واقعیت این است که، وام یونان هرگز بازپـرداخـت نـخـواهـد شـد. 

رود هرگز توانایـِی چـنـیـن  اقتصادی که رو به فرونشینی ماندگار می
یی است کـه  دلیلش هم همانندی با نمونه .کاری را نخواهد داشت

در این سوی اروپا با توفان کاهِش خدمات رفاهی از سـوی دیـویـد 
وزیر کنونی انگلیس، و جورج آزبورن، وزیر دارایـی  کامرون، نخست

کـه حـتـی  -انگلیـس   افزایِش  دولت، همزمان با بدهِی مدام رو به
سـیـاسـِت  .، ایـجـاد شـده اسـت گزینٔه کاهش آن هم مطرح نبود

سـت   کشی راهبردی اقتصادی نیـسـت، بـلـکـه راهـبـردی ریاضت
در سراسر اتحادیٔه اروپا، یورش به دستمزدها، به حـقـوق   سیاسی.

بازنشستگی و سن بازنشستگی، به خدمات همگانی و حق اشتغال، 
منظوِر نیرومندتر کردن اربابـان سـرمـایـه و  همگی هدفمند،  و  به

اکـنـون در  هـم .گـیـرنـد تر کردِن مردم زحمتکش انجام می ضعیف
بریتانیا، دولت داوطلبانه و بـا اشـتـیـاق بـه اجـرایـی کـردن ایـن 

رو شدن با مـقـاومـت  ها دست زده است، اما در صورت روبه سیاست
گستردٔه مردم، اتحادیٔه اروپا بـرای دخـالـت کـردن و لـگـدمـالـِی 

تازگی پذیرفته است کـه سـقـف سـن  آتن به .دمکراسی آماده است
سـال   ۶۵سـال بـه    ۶٠تـر از  که پیش -بازنشستگی برای مردان

منظوِر همخوانی با رهنمودهای اتحادیـٔه اروپـا در چـنـد سـال  به
 بار دگر باالتر برود.  -گذشته باال برده بود

اتحادیٔه اروپا مردم یونان را به صلیب 

 کشیده است!

 مالی رسیده  های کمک
    دالر ۵٠   به یاد رفیق شهید حسن حسین پور تبریزی         

 -به یاد رفیق قهرمان کیومرث زرشناس عضو کمیته مرکزی
 دالر ١٠٠                                                                  از تورنتو 

  13ادامه  در صفحه 
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فشار از بیرون، عاملی مهم در 

 حل مسئلٔه فلسطین

های اشغالگرانٔه اسرائیل که با هدف حـفـظ  سیاست” حنا عمیره: 
وضعیت موجود تدوین شده است، مانع اصلی در راه دستیابـی بـه 

 «حلی عادالنه و پایدار است. راه
 بخش فلسطین نوشتٔه حنا عمیره، عضو هیئت اجرایی سازمان آزادی

 این طور است که روزنٔه امید به سوی راه
ً
دولتی برای مسئلـٔه -حل دو آیا واقعا

دولـتـی گـزیـنـٔه  حل تک فلسطین دیگر بسته شده است؟ برخی معتقدند که راه
تری است. این عده باور ندارند که برقراری یک دولت فلسطینی در کرانـٔه  شدنی

[پـیـش از جـنـگ  ١٩۶٧ژوئن  ۴غربی رود اردن و نوار غزه در درون مرزهای 
ی سازمان آزادی شش روزه]، آن

ّ
بخش فلسطـیـن (سـاف)  طور که در برنامٔه مل

دهـنـد کـه  دولـتـی هشـدار مـی حل تک پذیر است. طرفداران راه آمده، امکان
سرعـت در حـال  دولتی وجود دارد، به-حل دو ای که برای تحقق یک راه روزنه

بسته شدن، و این فرصت در حال از دست رفتن است. اسـرائـیـل بـا شـتـاب 
شـدٔه فـلـسـطـیـن و  های اشغال بخشیدن به اسکان شهروندانش در سرزمین

آور غزه، همچنان از برقراری یـک دولـت  تر کردن حلقٔه محاصرٔه قحطی تنگ
دولتی، از زمان جنگ  حل تک کند. به نظر هواداران راه فلسطینی جلوگیری می

حلـی  ، راه«زمین در برابر صلح” و بر اساس ایدٔه معاوضٔه  ١٩۶٧شش روزٔه ژوئن 
دولـتـی -حـل دو های دیپلماتیک بوده، همان راه که در مرکز توجه همٔه تالش
ت طرح

ّ
امـان  های اسکان یهودیان و اشـغـالـگـری بـی بوده است، ولی به عل

های سال برای تحـقـق آن  دولتی که سال-حل دو اسرائیل در کرانٔه غربی، راه
 بست رسیده است. مبارزه شده است، سرانجام به بن

وزیـر  ش]، در آن روِز معروف که اسحاق رابین نخست١٣٧٢[   ١٩٩٣در سال 
در محوطٔه چمن جلوی کـاخ سـفـیـد بـا “  ساف” اسرائیل و یاسر عرفات رهبر 

نشین در سـراسـر کـرانـٔه غـربـی  های یهودی یکدیگر دست دادند، در شهرک
هزار اسرائیلی اسکان داده شده بودنـد. امـروزه ١٠٩(سواِی اورشلیم) در حدود 

عالوه اینکـه  شهرک رسیده است، به ٢٣٠هزار نفر در بیشتر از ٣٠٠این رقم به 
انـد.  شدٔه اورشلیم شرقی اسکان یافـتـه های اشغال رقم مشابهی نیز در سرزمین

اند که حضور دائمی یهـودیـان  ها طوری طراحی و ساخته شده همٔه این شهرک
در سرزمین فلسطین را تحکیم کنند، بدین معنـا کـه اکـنـون بـیـرون رانـدن 

تواند به یـک  ها به زور، بسیار مشکل خواهد بود و حّتٰی می ساکنان این شهرک
جنگ داخلی با یهودیان دامن بزند. اّما آیا این درسـت اسـت کـه وجـود ایـن 

هـا  ای بشود برای توجیِه مخالفت با خواست فـلـسـطـیـنـی نشینان بهانه شهرک
شود فرض را بر این گـذاشـت کـه بـا  برای داشتن کشور مستقل خود؟ آیا می

ت مستعمره و اشغال شده از یک سو، و یـک دولـت 
ّ
وجود ادعاهایی که یک مل

تـوان یـک دولـت  استعمارگر و اشغالگر نظامی از سوی دیگر دارند، باز هم می
آیـد کـه  واحد دموکراتیک مدنی غیرمذهبی (ِسکوالر) ایجاد کرد؟ به نظـر مـی

گرایانه است که هرگز تحـقـق نـخـواهـد  پردازی آرمان حلی یک خیال چنین راه
هـا هـوادار سـرسـخـت  یافت. در میان راستگرایان افراطی اسرائیل نیز خیـلـی

اند. تزیپی هوتوِولی، دستیار وزیر امور خارجٔه دولت ائـتـالفـی  دولتی حل تک راه
یـک ” گـویـد کـه وجـود  اخیر بنیامین نتانیاهو و عضو حزب لیکوِد نتانیاهو می

دولت فلسطینی فاجعه به بار خواهد آورد و فقط تروریسم را افـزایـش خـواهـد 
دانند کـه  همه می” مطلوبش پرسیدند، گفت: “  حل راه” وقتی از او دربارٔه “  داد.

حل وجود دارد و آن حاکمیت اسرائیل [بر کرانٔه غربی] است. یک  فقط یک راه
ها ساکناِن اقلیت در آن خـواهـنـد  کشور برای یهودیان خواهیم داشت که عرب

نشـیـن،  هـای یـهـودی یی شـهـرک گرشان ِمسیکا، رئیس شورای منطقه“  بود.
دولتی مـمـکـن و -حل دو شوند که راه کم دارند متوجه می مردم کم” گوید:  می

موشه آِرنز هـم کـه از “  دولتی فقط یک توّهم است.-حل دو شدنی نیست؛ راه
گـویـد:  رهبران بلندپایٔه پیشین حزب لیکود و از یاران نزدیک نتانیاهو است مـی

توانیم در نظر بگیریم، و آن اینکه اسرائیل قانـونـش را  گزینٔه دیگری را نیز می” 
بر منطقٔه یهودیه و سامریه (کرانٔه غربی) حاکم کند و به یک میلـیـون و نـیـم 

الف ” جمعیت فلسطیـنـی را یـک “  تهدید” او “  فلسطینی شهروندی عطا کند.
کـنـنـد کـه  ها از روندی صحبت می داند. همٔه این افراد و شخصیت می“  گزاف

یک دهه تا یک نسل طول خواهد کشـیـد تـا کـامـل شـود، و دسـت آخـر، 
ها از حقوق کامل شخصی برخوردار خواهند شد، ولی در کشوری که  فلسطینی

جوهر و نمادهای آن همچنان یهودی باقی خواهـد مـانـد. در ایـن صـورت، 
 آن اندازی که صهیونیست  چشم

ً
چیزی نخواهد بود که هـواداران  ها دارند اصال

ها  خوانند. پیشنهادهای صهیونیست دولتِی عادالنه می حِل تک فلسطینی راه
 خواهند تفاوت دارد: در سه مورد اساسی با آنچه فلسطینیان می

 کند. حفظ می“ کشور یهودی”ماهیت کشور را به صورت 
 کند. نوار غزه را از نقشٔه فلسطین حذف می 

شان طبق قـطـعـنـامـٔه  پناهندگان فلسطینی را از حق بازگشت به سرزمین
 کند. سازمان ملل متحد محروم می ١٩۴

-حـل دو حل هر دو گروه مشترک است، طـرد کـامـل راه اّما آنچه در راه
است. این همان  ١٩۶٧دولتی بر اساس مرزهای پیش از [جنگ شش روزٔه] 

نشین از همان آغاز کار  های یهودی چیزی است که طرح ِاسکان در شهرک
وفصل آن برای  در نظر داشته و در پی آن بوده است: ایجاد وضعیتی که حل

قدری مشکل و غیرعملی باشد که از آن بتوان برای محروم کـردن  جهان به
های مـا  ها و سیاست گیری گیری کرد. موضع شان بهره ها از وطن فلسطینی

 باید طوری باشد که در برابر این نقشه تسلیم نشویم.
هایـی کـه بـدون  شود به شهرک این درست نیست که به بهانٔه اینکه نمی

اند دست زد، پس با ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی  مسئولیت ایجاد شده
دولـتـی بـه  حل تـک مخالفت شود. هر چقدر هم که هواداران فلسطینی راه

ها] مـعـقـول و  خود بقبوالنند که شریک شدن در یک سرزمین [با اسرائیلی
منطقی است، ولی باید گفت که موضع ایدئولوژیکی صهیونیسـتـی چـنـیـن 

کشـور ” نیست. مهاجران صهیونیست اّولیه از همان آغـاز خـواسـتـار یـک 
 یهودی

ً
ها را  ش] فلسطینی١٣٢٧[   ١٩۴٨بودند. بعد هم در سال “  منحصرا

هایی هم که نتوانستند از خانه و  کردند. عاقبِت فلسطینی“  سازی قومی پاک” 
جا ماندند، ایـن بـود کـه پشـِت دیـوارهـا و  کاشانٔه خود دل بکنند و همان

های اسرائیل  گیری سیاست های خاردار گیر کردند و اسیر شدند. سمت سیم
 همیشه همین بوده است.

شـده  های اشـغـال طلبی اسرائیل در سرزمین واقعیت این است که توسعه
طور نیـسـت  ندارد. این“  دو کشور، دو دولت” حل  هدفی جز از میان ُبردن راه

ـغـان و  دولتی هموار می حل تک که عملکرد اسرائیل راه را برای راه
ّ
کند. مبـل

آورند، در حالی که گزینٔه سّومـی  دولتی دو گزینه را به میان می هواداران تک
هم وجود دارد. روشن است که اسرائیل از همان زمان کـه سـاخـتـن دیـوار 

ش] آغاز کرد، روی گزینٔه سّوم کار ١٣٨١[   ٢٠٠٢جداساز (حائل) را در سال 
 .«حفظ وضعیت موجود”کرده است، که چیزی نیست جز  می

“ کشور اسرائیلی و چیزهای دیـگـر” دولت تازٔه ماورای راست اسرائیل یک 
، اجازٔه فعالیت به یک نهاِد «چیزهای دیگر”کند که منظورشان از  را تبلیغ می

عـالوه،  حاکمیِت فلسطینی است که فاقد هرگونه حقوق سیاسی اسـت. بـه
 غزه نه جزو این طرح است و نه جزو هیچ طرح اسرائیلی دیگر.

کند کـه اسـرائـیـل  نفتالی ِبِنت، وزیر اقتصاد دولت اسرائیل، پیشنهاد می
را کـه اکـنـون زیـر کـنـتـرل  Cهای کرانٔه غربی را (منطقٔه  درصد زمین۶٠

اسرائیل است) ضمیمٔه خاک اسرائیل کند، که در آن صـورت آنـچـه بـرای 
درصد زمینی است که پـیـش از ٩ها باقی خواهد ماند، فقط حدود  فلسطینی

[در آستانٔه ایجاد کشـور  ١٩۴٧طرح جداسازی سازمان ملل متحد در سال 
 درصد خاِک فلسطین بود.۴۵اسرائیل] داشتند، که در آن زمان 

نتانیاهو با قاطعیت و صراحت نظر خود را گفته است که هرگز حـاضـر بـه 
پذیرش یک دولت فلسطینی در کرانٔه غربی نخواهد بود. دیوار جـداسـاز در 

نشین را از یکدیـگـر جـدا  های فلسطینی شده، منطقه درون فلسطین اشغال
هـای  ها اکنون در مـحـاصـرٔه شـهـرک کرده است، به طوری که این منطقه

هـای کـنـارگـذر قـرار  های بازرسی نـظـامـی و جـاده نشین، پاسگاه یهودی
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 های انحصارهای امپریالیستی است.  تالش برای جذب سرمایه
فقیه دستیابی به سودهای کالن و پـیـونـد  تنها هدِف کارگزاران رژیم والیت

منظوِر تداوم بقای نـظـام  داری جهانی به دادِن اقتصاد کشور با اقتصاِد سرمایه
فقـیـه بـا نـمـایـنـدگـان انـحـصـارهـای  است. در دیداِر کارگزاران رژیم والیت

بار، پیشکِش نـیـروی کـار و  امپریالیستی، عالوه بر انعقاِد قراردادهای اسارت
 های خود است.  منابع طبیعی ارزان و وعده و مژدٔه آنان به طرف
شده از سوی  های اقتصادی دیکته یکی از پیامدهای مخرب اجرای سیاست

المللی پول و بانک جهانی، ویرانی امـنـیـت  نهادهای امپریالیستِی صندوق بین
 ٩٣بـیـش از ”تیرماه، نوشـت: ١۶شغلی کارگران بوده است. خبرگزاری مهر، 

هـا قـرارداد  شود. ... مـیـلـیـون صورت موقت منعقد می درصد کل قراردادها به
صورت  گذرد، به ها می هایی که حتی چند دهه از عمر فعالیت آن کاری در بنگاه

 بر اساس منافع کارفرمایان به امضا می
ً
هـا  رسـد. ... مـیـلـیـون موقت و کامال

مـاهـه بـه  ماه و حتی یک ٣ماه،  ۶قرارداد... وجود دارد که کمتر از یک سال، 
نـژاد و  های احـمـدی خصوص در دولت های اخیر، به در سال ”رسد. امضا می

های دولتی نـیـز گسـتـرش  روحانی، تجاوز به امنیت شغلی مردم حتی به شغل
 ٢١یافته است. برای نمونه، معاون وزارت صنعت، علی یزدانـی، بـه ایسـنـا، 

سپارِی بسیاری از وظایف بخش دولتی به بخش  خردادماه، از "واگذاری و برون
خبـر داد. نـیـز  ”نهاد [بخوان: نهادهای انگلی] های مردم خصوصی و تشکل
هـزار  ٧١٢میلیون کارگر کمتر از  ٧”تیرماه، گزارش داد: ٢٢خبرگزاری تسنیم، 

میلیون نـفـر [از]   ٧”نقل از وزیر کار ربیعی نوشت: ، و به”گیرند تومان مزد می
کنند. در توصیف شرایط کار در مشاغـل  کار می ”کارگران در مشاغل غیررسمی

در بخش غـیـررسـمـی ”ماه، نوشت: اردیبهشت ٢١غیررسمی، خبرگزاری مهر، 
ساعـت  ٨جای  کنند تا روزانه به اقتصاد ایران، نیروهای کاری خود را مجبور می

صورت متوالی کار  ساعت نیز به ١۶ساعت و تا  ١٢کار تعیین [شده] در قانون، 
تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نگیرند، بلکه بـه  کنند؛ آنگاه نه

وزارت کار، در میانـٔه خـردادمـاه، در “  هزار تومان رضایت دهند! ۴٠٠دریافت 
اصطالح برای حِل مشکل قراردادهای موقت  مانوری برای فریب کارگران و به

ولی درواقع در یورشی تازه به امنیت شغـلـی کـارگـران، بـدون  -و ظالمانٔه کار
با ابالغ دستـورالـعـمـلـی،  -گونه مجازاتی برای کارفرمایان متخلف تعیین هیچ

انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کـارگـران در مشـاغـلـی کـه مـاهـیـت 
استمراری دارند را ممنوع اعالم کرد. در تـوصـیـف هـمـیـن ابـالغـیـه، یـک 

اند تا بـه  به مرگ گرفته”خردادماه، گفت: ٢۴کارشناس مسائل کارگری به ایلنا، 
ولی بعد از گذشت یک هفته، معاون روابط کـار وزارت کـار  ”تب راضی شویم.

خود را لغو کرد. در تبانی با وزارت کار “  ۴٠در دستور دیگری، بخشنامه شماره “
و تالش برای تطهیر وزیر امنیتی کار، علی ربیعی، و حمایت از او، غـالمـرضـا 

لـغـو ”های صنفی کارگران ایران، گفتـه بـود: عالی انجمن عباسی، دبیر کانون
ولـی “  کردن بخشنامه باعث شد تا اوضاع قراردادها از قبـل هـم بـدتـر شـود

ما ”، افزوده بود:“ اوضاع قراردادها“عباسی بدون اشاره به چگونگِی بدتر شدن 
فشار قرار گرفت و در دولـت نـفـوذ  دانیم که وزارت کار در این مسئله تحت می

اند. ... برای پیگیری این موضـوع  ها وادار به لغو بخشنامه شده شده است و آن
“ ای جز این نداریم کـه بـه دیـوان عـدالـت اداری شـکـایـت بـبـریـم. چاره
، ٩٢دیگر، برای حل مشکل قراردادها، همانند شکایت از مصوبٔه مزد  عبارت به
تشکیالت زرد کارگری، دوباره به دیوان عدالـت اداری شـکـایـت “  نمایندگان“

بـه  ٩٢خواهند کرد. در رابطه با شکایت تشکیالت زرد کارگری از مصوبٔه مزد 
دیوان عدالت اداری، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عـدالـت اداری، بـه 

ها شکایت ما را به خدا بـکـنـنـد  آن”،  گفت:٩٣خردادماه  ٢٩خبرگزاری مهر، 
 “  شاید در آنجا به نتیجه برسد.

خبرگزاری کار ایران به سندی دست یـافـتـه ”خردادماه، نوشت: ٢٧ایلنا روز 
دهد دستورالعمل ممنوعیت انعقاد قرارداد کار کمتر از یـک سـال  که نشان می

در مشاغل دائمی، به درخواست رئیس انجمن صنفی کارفرمایان ایران (حسـن 
که در توصیـف دلـیـل بـدتـر شـدن  درصورتی“  خلیلی عراقی) لغو شده است.

تـیـرمـاه،  ٢، خـبـرگـزاری مـهـر روز “ ۴٠بخشنامه شماره “قراردادها با لغو 
در ابالغیه دوم معاون روابط کار وزارت کار که درواقع طی آن امضـای ”نوشت:

ماهه طبق شرایط فعـلـی بـازار  ۶ماهه و  ٣ساله، ماهیانه،  قراردادهای زیر یک
قانون کار و تبصره یک آن کـه  ٧؛ یعنی اگر تا حاال ماده “ کار مجاز دانسته شد

سال در مشاغلی با ماهیت مسـتـمـر و  امضاِی قراردادهای موقت کار زیر یک
امضـای “کرد، وزارت کار هـنـگـام لـغـو ابـالغـیـه خـود،  دائم را ممنوع می

و به آن وجهٔه قـانـونـی “  مجاز دانسته“را “  قراردادهای زیر یکساله، ماهیانه...
“ تدبیر و امید“قانون کار، دولِت “  اصالح“دیگر، بدون اعالم  عبارت دهد. به می

 قانون کار را دوباره 
ً
 کنند. می“ اصالح“و وزیر ارتجاعی آن، عمال

 
آزاد و ویـژٔه “فقیه آغاز به ایجاد منـاطـق  بیش از دو دهه پیش، رژیم والیت

مانده از قـانـون  کرد، که در این مناطق، معدود قوانین حمایتی باقی“  اقتصادی
های اخیـر، و  شود. در سال کار نیز مشمول کارگران شاغل در این مناطق نمی

، بـرای افـزایـش سـود “ تـدبـیـر و امـیـد“خصوص در دو سال عمر دولِت  به
فـقـیـه  های خارجی، کارگزاران رژیم والیت داران وطنی و جذب سرمایه سرمایه

هـای  اند، بلـکـه بـنـگـاه ای گسترش داده سابقه تنها این مناطق را در حد بی نه
داری برای کارگـران شـاغـل در  صنعتی موجود در این مناطق را به مراکز برده

خردادماه، از اعـتـراض دوبـارٔه  ٢٣اند. برای نمونه، ایلنا،  ها نیز تبدیل کرده آن
پیمانکار در پی این اعـتـصـاب ”کارگران پتروشیمی ایالم گزارش داد و نوشت:

روزه به کارگران معترض وعده داد که یک ماه از چهار ماه حقـوق مـعـوقـه  یک
کارگر پـیـمـانـی  ۵٠٠ازاین حدود  ها را در هفته جاری پرداخت کند. ... پیش آن

خرداد در اعتراض به تصمیم شرکت پیمـانـکـاری  ١٢پتروشیمی ایالم در تاریخ 
کرد، دست از کـار کشـیـده  کاری اجباری ملزم می ها را به اضافه استیم که آن

قانونی در این مناطق و سبعیت کارگزاران  یی دیگر از بی عنوان نمونه به“  بودند.
تیرماه، در گـزارشـی، از دوِر جـدیـد  ١۵کشی از کارگران، ایلنا،  رژیم در بهره

عسلـویـه بـه  ١۶و  ١۵کارگران پیمانکاری فازهای “نفر از  ٨٠٠اعتراِض حدود 
تـیـرمـاه، از  ١١خبر داد. این خـبـرگـزاری،  ”پرداخت نشدن مطالبات مزدی

طوالنی شدن پرداخت معـوقـات “اعتراض کارگران عسلویه به نوع قراردادها و 
در متن قراردادهای جدیـد ”گزارش داد و نوشت:“  ٩٣مزدی باقیمانده از سال 

شـده  گونه وجهی بابت کاِر انـجـام آمده بود که چنانچه کارگر اعتصاب کند هیچ
به وی پرداخت نخواهد شد. ... اگر رابطه کاری کارگر و کارفرما کمتـر از یـک 

شده مـزدی تـعـلـق نـخـواهـد  هفته قطع شود بازهم به کارگر بابت کار انجام
 “گرفت.

های نولیبرالی در کشورمان،  یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر اجرای سیاست
تیرماه، در گزارشـی بـا  ٣ها نفر بیکار بوده است. خبرگزاری مهر،  تولید میلیون

هرچـقـدر مـا در جـامـعـه ”، نوشت:“ فروشی در بازار کار دست انفجار“عنواِن 
ها در حال نابـودی  فروشان بیشتری را ببینیم، به این معنا است که بنگاه دست

گـری،  شدت به سمت داللـی، واسـطـه هستند. ... فضای اقتصادی کشور به
فروشی نیـز حـاصـل  استفاده از رانت و مسائلی از این دست پیش رفته و دست

خـردادمـاه  ٢که مطابق گزارش  درحالی“  گیری همین نوع اقتصاد است. شکل
در کشور داریم، مدیرکل حمایت “  میلیون بیکار ١۵اکنون  هم“خبرگزاری ایسنا 

سال گـذشـتـه ”تیرماه، گفت: ٩از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به ایسنا، 
 ١٧٠هزار نفر در کشور مقرری بیکاری دریافت کردند و امسال بیـش از  ٢٠۵

دیـگـر، بـا  عـبـارت بـه“  هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
گرایان تعداد کسانی کـه  وصف افزایش میلیونی تعداد بیکاران در کشور، واپس

  از بیمه بیکاری استفاده می
ً
درصد کل بیکاران در سـال  ١٫٣۶کنند را از تقریبا

٩٣ 
ً
 ”تدبیر و امـیـد“اند. دولِت  کاهش داده ٩۴درصد در سال  ١٫١٣، به تقریبا

فقیه، از آغاز مسئولیت خـود، هـرروز  های رژیم والیت همانند دیگر دولتنیز، 
درصد از  ٣٠که  های زیادی برای حل معضل بیکاری داده است. درحالی وعده

بایست بـه  می“  ها هدفمندی یارانه“درآمدهای حاصل از اجرای قانون ضدملی 
آور قـیـمـت  گرفت، بعـد از افـزایـش سـرسـام تولید و ایجاد اشتغال تعلق می

عنوان ترفندی جدید بـرای حـل  های انرژی و ویران کردن تولید ملی، به حامل
ها کارگر بیکار، محسـن  معضل میلیون

علیمرادی، نائب رییس کـمـیـسـیـون 

سياست هاي اقتصادي رژيم و پيامدهاي ...  ادامه
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وجود آوردِن  شده و هدفمنِد دو طرف در به است، کوشِش حساب
 -سابقه برای ایـن مـذاکـرات ای بی ای پوشش تبلیغاتی و رسانه

منظوِر فراهم آوردن فضایی مساعد  به -ویژه در سه هفتٔه اخیر به
 -برد” در جهت پذیرِش برآینِد مذاکرات در حکم توافقی با نتیجٔه 

  برای هر دو طرف، در افکار عمومی ایران و جهان بود.“ برد
حزب تودٔه ایران بر این باور است که، حاصِل مذاکراتی کـه از 

اعالم شده است، درواقع بسیـار “  برد -برد” جانب حسن روحانی 
ای ایـران  تر و فراتر از توافقی بر سر مسائل فناوری هسته پیچیده

است. در این رابطه، سخنان و همچنین انتظارهـای بـرخـی از 
نامٔه نهایی بسیار صریح و گویا اسـت.  امضاکنندگاِن اصلی توافق

نوشیـدِن ”  -در عمل -و  ای های علی خامنه برخالِف رجزخوانی
و اعالم خط قـرمـزهـای “  نرمش قهرمانانه” زیر لواِی “  جام زهر

ها، تظاهِر تیم دیپلماسی ایران به مقاومت  توخالی و، در کناِر این
ویـژه از  بـه -های مذاکره شده از سوی طرف در برابر مفاِد دیکته

کنندٔه جـمـهـوری  تیم مذاکره -سوی دولت اوباما و اتحادیٔه اروپا
هـای مـذاکـره و  شدت ضعیف، با طـرف اسالمی از موضعی به

هایی مشخص رسیـده  خصوص با دولت اوباما، به رشته توافق به
ای که مـحـصـوِل اجـرای  است. در شرایط پیچیده و پرُمخاطره

دولـت  های ضدملی و مـاجـراجـویـانـهٔ  سال سیاست ٨بیش از 
فـقـیـه رژیـم،  ولـی  نژاد، زیر نظر مسـتـقـیـِم  احمدی برگماشتهٔ 

نمایندگاِن رژیم والیی ایران در مسیِر احقاق حقوق طبیعی مردم 
ها قدرت مانور بسیار محدودی داشتنـد،  میهن، از بسیاری جنبه

ای از سـوی  های پیشنهادی و در این مذاکرات به پذیرش شرط
هـاسـت زنـدگـی  آمریکا و متحدان آن مجبور شدنـد کـه سـال

اند، و آمریکا هنوز هم بر این  اقتصادی ایران را به گروگان گرفته
 ٢٣شـنـبـه  کند. باراک اوباما، روز سـه موضع خود پافشاری می

کـنـنـدگـان  گـفـت، مـذاکـره  تیرماه، به مخالفانش در آمریـکـا
ای  آمریکایی از هر نظر دسِت ایران را در زنجیرٔه صنعت هسـتـه

اند و در آینده هم، درصورت مشاهدٔه هرگونه تخلفـی،  مهار کرده
توانند بـا بـرقـرارِی مـجـدد  ، می“ آزمایی راستی” با تکیه بر رواِل 

ی کشور ما را هدف قرار دهند. تحریم
ّ
 های سنگین، اقتصاد مل

نتیجٔه این مذاکرات را درواقـع بـایـد شـکـسـت یـکـپـارچـٔه 
های نابخردانه، نامردمـی، و مـاجـراجـویـانـٔه رهـبـران  سیاست

رژیم والیی و آن دسته از سران سپاه پـاسـداران و “  بصیرت بی” 
های مطبوعـاتـی وابسـتـه بـه آنـان  خواران کالن و ارگان رانت

اند بپذیرند که آنچه  دانست که، تا همین مرحله نیز، حاضر نبوده
بـاِر  طور روزانه با آن درگیرند، پیامـدهـای فـاجـعـه مردم ایران به

ها بـوده اسـت.  اقتصادی، اجتماعی، و سیاسِی همان سیاست
هایـی، در بـرابـر مـردمـی کـه  آمران و عامالن چنین سیاست

هـا رنـج  هـایـی سـال سبِب ادامه داشتن چـنـیـن سـیـاسـت به
  .اند، باید پاسخگو باشند کشیده
بینی کـرد، مـتـأسـفـانـه تـعـلـیـِق  شد پیش طور که می همان
طـوِر مشـروط و بـر اسـاس  بـه -هـا و نه لـغـِو آن -ها تحریم
مدت، و مطابق با بـرنـامـٔه دولـت اوبـامـا  ای طوالنی بندی زمان

هـای حسـن  گـویـی صورت خواهد گرفت و نه بر اسـاِس کـلـی
ها یکجا و در چارچـوِب خـط  روحانی که مّدعی است لغِو تحریم

دهـنـد  خواهد بود. اسناد منتشرشده نشان می“  رهبر” قرمزهای 
المللی  که، عالوه بر بندهای آمده در پروتکل الحاقی آژانس بین

 ١۵سـال و  ٨ -مدتی تر و طوالنی انرژی اتمی، مجموعٔه وسیع
های [بدوِن قرار قبلی] نـیـز در  ها و بازرسی از محدودیت -سال

انـد.  تـیـرمـاه گـنـجـانـده شـده ٢٣شنبه  نامٔه روز سه متن توافق
هـا،  ترین تخلِف ایران در رعایِت این محدودیت درصورِت کوچک

درنـگ  های تعلیق شدٔه سازمان ملل و آمریکا بار دیگر بی تحریم
ـف یـا اتـهـام  به

ّ
اجرا گذاشته خواهند شد. کشِف حقیقـِی تـخـل

آزمـایـی در  گیری از روال راسـتـی دروغین دربارٔه تخلف، یا بهره
ای کشور ما، همگی، اهرم بسیار مهمی در دسـت  صنعت هسته

اندازی و دخالت در اوضاع و تحوالت سیـاسـی و  آمریکا و متحدانش خواهد بود که برای دستبيانيه حزب توده ايران ...  ادامه
 .ها از آن استفاده کنند توانند سال اقتصادی کشورمان می

های کمرشکن اقتـصـادی بـر حـیـات  رژیم والیی، زیر فشار اجتماعی شدید ناشی از تحریم
کـه  -ای را اقتصادی کشور و زندگی مردم، مجبور شده است بخش وسیعی از صنعت هسـتـه

با پذیرش این هزینٔه بسیار سنگین، تغییـر دهـد یـا  -میلیاردها دالر برای آن هزینه کرده است
های ضدملی رژیم  باری برای سیاست طورکامل از تولید خارج کند. این توافق، شکسِت خفت به

شک خوشایـنـِد افـکـار  ای در پیشگاه مردم ماست، که بی فقیه و در رأس آن علی خامنه والیت
ای در  های شادی و جشن سرور مردم پس از انتشار خبر توافق هسـتـه عمومی و یکی از دلیل

ای  نشینی سیاسی خـردکـنـنـده دانند که این توافق، عقب شنبه است. مردم ما خوب می روز سه
بار با عراق در  بس در جنگ فاجعه پذیرِش آتش“  نوشیدن جام زهر” برای رژیم حاکم و مشابه با 

اند و امید دارند که در آینده شاهد  حق از آن خوشحال دهٔه اّول پس از انقالب بهمن است، و به
جدی برای حـرکـت بـه سـمـت  هایی وجود آمدِن فرصت های بیشتری برای رژیم و به شکست

 شان باشند. شده دستیابی به حقوق پایمال
 می چنین شکستی در سیاست

ً
باید به کنار رفتِن یک حـکـومـت یـا  های ماجراجویانه قاعدتا

زور در کشـور  دولِت حاکم منجر شود، اما در دیکتاتوری والیی، که حاکمیتی مطلق و مّتکی به
ای که یکـی از  حاضر بیرون از تصّور است. همچنین، بحران هسته دارد، چنین برآمدی درحال
هـای  منظور انحراف افکار عمومی از دشـواری خارجی رژیم والیی به ابزارهای مؤثر در سیاست

ای بسیار مـخـّرب و خـطـرنـاک در مسـیـر  گونه  و به -داخلی و بحران درون کشور بوده است
صـورت  حـاال بـه -شـد کار گرفته می به“  استکبارستیزی” گری و تظاهر به  ماجراجویی و خدعه

شـده،  ای بیرون آمده است. از پیامدهای مثبِت توافِق حاصـل آوری از دست علی خامنه افتضاح
دور شدِن شبح تهدید و حملٔه نظامی و جنگ از فراز ایران و کم شدن نگرانِی مردم از این بابـت 

ریزی بیزارند، و بر این باورند که جنگ و جـّو  حق از هرگونه جنگ و خون است، مردمی که، به
بـار  گری، ترفندهای مکارانٔه رژیمی است که برای دواِم حاکمیت جنایت تهدید نظامی، و نظامی

الـمـلـلـی، اسـتـفـادٔه  بر اساس قوانین بین گردان نیست. یی روی خود از استفاده از هیچ وسیله
طـور کـه  ای حق میهن مـاسـت، اّمـا هـمـان آمیز از فناوری و انرژی هسته غیرنظامی و صلح

ای،  اند، توسعٔه صنعت هسته بسیاری از کارشناسان صنعتی و اقتصادی کشورمان نیز نظر داده
اجتماعی ویـژٔه کشـور  -های اتمی، در وضعیت اقتصادی ویژه در زمینٔه تولید برق در نیروگاه به

 .ما، نیازی حیاتی و راهبردی نیست
ای در دو دهـه گـذشـتـه، در زیـر سـایـٔه رژیـم  ناپذیر بر توسعٔه صنعت هسته تمرکِز توجیه

بـایسـت، و  فقیه، درمجموع، به هدر رفتن منابع مالی عظیمی منجر شده است کـه مـی والیت
هایی مـثـل: مسـکـن،  کار برد و دشواری های مبرم و حیاتی دیگری به شد، آن را در عرصه می

هـا، را حـل کـرد.  بهداشت، آب، تولید صنعتی، بهزیستی، رفاه اجتماعی، اشتغال، و جز ایـن
ت بی که به -ای ازنظر سیاسی نیز، انرژی هسته

ّ
هـای مـاجـراجـویـانـٔه  تدبیری و سـیـاسـت عل

مانند شمشیر داموکلس، بر  -ای تبدیل شد جمهوری اسالمی و رژیم والیی آن به بحران هسته
ای نـیـز،  بـیـنـی باالی سر مردم کشور ما آویزان بوده است، و از قرار معلوم تا آیندٔه قابل پیـش

های سیاسـی و اجـتـمـاعـی سـیـاسـِت  شود که عالوه بر هزینه آویزان خواهد ماند.  گفته می
منظوِر ایجاد تأسیساتی هزینـه شـده  ای رژیم، صدها میلیارد دالر از منابع ارزی کشورٔ  به هسته

ای از آن از ُدور خارج و ُمـهـرومـوم  بخش عمده -نامٔه نهایی بر اساس توافق -است که اکنون
آید که بـر چـه اسـاسـی و بـا  خواهد شد. اکنون این سؤال طبیعی برای مردم ایران پیش می

یـی کـه اگـر در  تصمیم و دستور چه کسانی چنین سرمایٔه عظیمی به هدر داده شد؟ سرمایـه
مسیر صحیح بازسازِی اقتصادی و اجتماعی کشور و بارآور کردن سرمایٔه انسانی کشـور از آن 

ه و پیشرفتـه را مـمـکـن کـنـد.  شد، می استفاده می
ّ
توانست گذاِر ایران به مدار کشورهای مرف

هـای  گیرندگان این آسیب بزرگ، باید روزی در بـرابـر مـردم پـاسـخـگـوی سـیـاسـت تصمیم
 شان باشند.  ضدملی

نـامـٔه نـهـایـی  در روز اعالم توافق“  رهبری” دیدار بالفاصلٔه حسن روحانی و اعضای دولت با 
ای و تجلیل و مدح متقابل حسن روحـانـی از  از علی خامنه ”قدرانی” ای، و دریافِت پیام  هسته
برانـگـیـز  توجه در امور مذاکرات، رخدادی است “  های ایشان فقیه در مورد حمایت و هدایت ولی

 -بـرد“حـالـت  .کننـد تشویق می“  ای جشن هسته” در مورد نّیت کسانی که مردم را به برگزارِی 
بر اسـاس “  تداوم نظام” پذبر شدِن  موردنظر حسن روحانی و دولت او، در حقیقت به امکان“  برد

لـحـاظ  های اروپایی در منطقٔه خاورمیانه اشاره دارد، که بـه تعامل و بده بستان با آمریکا و قدرت
ی
ّ
ی برای آیندٔه ایران “ ُبرد” توان آن را  نمی -لحاظ رونِد گذار از دیکتاتوری ویژه به و به -منافع مل
 دانست. 

مـوردنـظـر حسـن “  بـرد -برد”حزب تودٔه ایران، با تقلبی و مردود دانستِن ادعای پوپولیستی 
 متفاوت توافق نهایی هسته روحانی و دولتش، از زاویه

ً
کـنـد. مـا  ای وین را ارزیابی می یی کامال

و برانگیخته شدن امیـد در “  ها ای و تحریم مسئلٔه هسته”معتقدیم که، با به پشِت صحنه رفتن 
دهِی اقتصادی کشور، بهبوِد وضعیت اسفـنـاک  میان مردم برای بهبوِد اوضاع، موضوع سامان

  5ادامه  در صفحه 
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ترین تهدیدکنندٔه  بزرگ“ ناتو”

صلح و آرامش در جهان

نوشته آلن مک کینون 
ِلن مک

َ
کینون از سران برجسته جنبش صلح انگلستان، عضو کـمـونـیـسـت  ا

می باشد.  او نـویسـنـده “  کارزار برای خلع سالح هسته ای” بریتانیا و از رهبران 
، است.  “ناتو بزرگترین تهدید برای صلح است ”کتاب 

کشـورهـای دیـگـر را بـه “  نـاتـو” سازمان پیمان [نظامی] آتالنتیک شمالی 
هـای  سال گذشته جنگ ٢٠کند و در  حمایت از سیاست خارجی آمریکا وادار می

یک از آنها در واکنـش  متعددی را در سه قارٔه جهان به راه انداخته است که هیچ
 به تهدید برضد کشورهای عضو این پیمان نبوده است!

 “  جنگ سرد” 
ً
آیـد کـه جـهـان  سال پیش تمام شد ولی به نظر مـی ٢٠تقریبا

رود. داستان این جنگ سرد،  دیگر می“  جنگ سرد” سراسیمه دارد به سوی یک 
همان روایت آشنای سابق است. ژنرال فردیک هادجز، فرماندٔه ارتش آمریکا در 

و “  اروپا در معرض یک خطر واقعی از جانب روسـیـه قـرار دارد” گوید:  اروپا می
هشـدار “  تهدید دهشتناک روسیه نسـبـت بـه غـرب” نشریٔه اکسپرس در مورد 

دهد؛ و به نظر کمیتٔه دفاع مجلس عوام انگلستان، بریتانیا برای مقابله با این  می
یـی خـود را  تهدید تازه باید نیروهای دفاعی متعارف و گسترٔه تسلیحات هسـتـه

هـای روسـیـه در  ناشـی از اقـدام“  تهدید” گویند که بیشتر این  توسعه دهد. می
جـمـهـور  اوکراین است. البته نه اینکه روسیه و دولت ویکتور یانوکوویـچ (رئـیـس

 بی
ً
تقصیرند، ولی باید گفت کـه گسـتـرش  سابق) در اوکراین در این میان کامال

تا مرزهای غربی و جنوبی روسیه عامل اصلی برانگیـخـتـن “  ناتو” وسیع و عظیم 
ای نسبت به امنـیـت  مالحظه  عمدی و بی ٔاین بحران بوده است که تهدید عمده

 فدراسیون روسیه بوده است.
سرنگونی دولت یانوکوویچ، که در انتخاباتی دموکراتـیـک بـرنـده شـده بـود، 
موضوعی بود که باالخره کاسٔه صبر روسیه را لبریز کرد. به عبارت دیـگـر، ایـن 

خواهد جـلـوی آن را  ظاهر می برانگیخت و حاال به“  ناتو” را خود “  تهدید روسیه” 
هـای  برای شتاب بخشیدن به مسابقٔه تسلیحاتی، ایـجـاد پـایـگـاه“ ناتو” بگیرد. 

نظامی جدیدش در سراسر اروپای شرقی و استقرار یک نیروی واکنش سریع تازٔه 
ساعت، حاال از هـمـان  ۴٨به منظور اقدام به مداخله نظامی در عرض “  پیکان” 
قـرار دارد. “ نـاتـو” کند. اوکراین در خط مقّدم این تـوسـعـٔه  استفاده می“  تهدید” 

و اتـحـادیـٔه اروپـا “  نـاتـو” نخبگانی که اکنون در اوکراین حاکم هستند، توسط 
 اند. چین و تربیت شده دقت دست به

در شهر بوخارست (رومانی) گفتـه شـد کـه اوکـرایـن “  ناتو” در نشست سران 
های مکرر  سرانجام عضو کامل این ائتالف خواهد شد، اگرچه نتیجٔه نظرسنجی

دهد که اکثریت بزرگی از مردم اوکراین مخـالـف عضـویـت  در اوکراین نشان می
گاهند، حضور روسـیـه در  هستند. آنچه همه از آن به“  ناتو”این کشور در  خوبی آ

شود، مداخلٔه گذشتـٔه  رویدادهای اوکراین است. اّما آنچه کمتر از آن صحبت می
ند، دستیار وزیر امـور خـارجـٔه 

َ
آمریکا و متحدانش در اوکراین است. ویکتوریا نول

در شهر  ٩٢آسیا) در همایشی که در دی ماه -آمریکا در امور اروپا و اروسیا (اروپا
ِیف (در اوکراین) برگزار شد گفت که آمریکـا در دو دهـٔه گـذشـتـه مـبـلـغ  کی
در اوکراین خرج کرده اسـت. “  دموکراسی” میلیارد دالر برای ترویج  ۵کنندٔه  خیره

دوجـیـن  هـای یـک فقط تصوّرش را بکنید که تزریق چنین پولی در کنار فعالیت
تـوانـد روال  چین شده چگـونـه مـی او) دست جی (ِان“  نهاد های مردم سازمان” 

ها در هر کشوری از دنیا را بر هم بزند. روشن است که  دموکراتیک تغییر و تحّول
درآمد و فقیری مثل اوکراین چند برابر اسـت.  ای در کشور کم تأثیر چنین مداخله

 مشاور سیاست خـارجـی دیـک ِچـنـی (مـعـاون پـیـشـیـن 
ً
ند قبال

َ
ویکتوریا نول

جمهوری آمریکا در زمان جورج بوش پسر) بـود، و هـمـسـر او رابـرت  ریاست
های تـلـفـنـی  است. مکالمه“  طرح سدٔه نوین آمریکایی” ِکیگان، از بنیادگذاران 

ضبط شدٔه این خانم تأیید کنندٔه این مطلب است که او (و دیگرانی مثـل او) در 
تدارک تغییر رژیم در اوکراین دخالت مستقیم و دست اّول داشته است، حّتٰی تـا 

وزیر شود (و شد) با ذکر نـام  بایست پس از کودتا نخست آنجا که فردی را که می
فقط مرّوج دمـوکـراسـی  های وزارت امور خارجٔه آمریکا نه کند. مقام مشخص می

ـح، در -های خیابانی نو اند بلکه به یاری دارودسته نبوده
ّ
نازی چمـاقـدار و مسـل

سرنگونی دولتی که در روندی دموکراتیک انتخاب شده بود، و در منحرف کـردن 

، هـمـدسـتـی مسـتـقـیـم «عدم تعهد”پسند آن دولت از  سیاست خارجی مردم
 داشتند.

رغم نبود یک  در دو دهٔه گذشته چطور گسترش یافته است. به“  ناتو” ببینیم 
 معتبر (اتحاد شوروی و پیمان ورشو هر دو فروریخـتـه بـودنـد) “  تهدید” 

ً
ظاهرا

کشـور  ٢٨کشور در پایان جنگ سرد بـه  ١۶از  “  ناتو” شمار کشورهای عضو 
رسیده است. و این پیمان نظامی توسعٔه بیشتری را همچنان در برنامه دارد. از 

هرگـز یـک “ ناتو” توان به هدف واقعی این ائتالف نظامی پی برد.  جا می همین
بلکه پوشـشـی بـود بـرای تـالش   پیمان دفاعی [در برابر پیمان ورشو] نبود،

تری از اروپـا و  اش در منطقٔه هرچه بزرگ آمریکا به منظور گسترش سرکردگی
مجرایی است برای وادار کردن کشورهای دیگر به حـمـایـت از “  ناتو” اروسیا. 
در بیست سال گذشته، بـه فـرمـان “  ناتو”های آمریکا در سراسر دنیا.  سیاست

های متعددی را در سه قارٔه جهان به راه انـداخـتـه اسـت کـه  آمریکا، جنگ
یک از آنها در واکنش به تهدیدی برضد کشورهای عضو این پیمان نبـوده  هیچ

های همکاری جانبـی آن  ، سازمان«ناتو” است. عامل کلیدی در این گسترش 
عضو دارد، سازمانی است که کشورهـای  ٢٢که “  همکاری برای صلح” است. 

کـنـد.  برگزیده را برای عضویت کامل در این ائتالف نظامی آماده می“  همکار” 
است که از غرب مدیترانه تا شـمـال “  ناتو” جزئی از شبکٔه “  گفتگوی مدیترانه” 

آفریقا، و در شرق مدیترانه، گسترانده شده است؛ مراکش، موریتانی، الجزایـر، 
طـرح ” انـد.  تونس، مصر، اردن و اسرائیل همگی جزو همکاران این شـبـکـه

نیز سازمان جانبی دیگری است کـه کشـورهـای عـمـدٔه “  همکاری استانبول
حاشیٔه خلیج فارس، مانند بحرین و کویت و قطر و امارات متحد عربـی را در 

این ائتالف نظامی را “  همکاران جهانی” خود جای داده است. از سوی دیگر، 
داریم که کشورهای دوردستی مثل استرالیا، زالندنـو، کـرٔه جـنـوبـی، ژاپـن، 

گیرد. سامانٔه جدید دفـاع مـوشـکـی  مغولستان، پاکستان و کلمبیا را در بر می
کنندٔه دیگری است، که البته باید گـفـت کـه  نیز عامل تحریک“  ناتو” اروپایی 

یی آمریـکـا. ایـن  چیزی نیست جز تالشی آشکار برای تأمین سرکردگی هسته
ای تشکـیـل شـده اسـت کـه  سامانه از َرهگیرها و رادارهای زمینی و دریایی

های مجـهـز  بخش بزرگی از آنها در کشورهای هلند و رومانی و بر روی کشتی
به سپر دفاع موشکی در دریای سیاه و مدیترانه مستقر است. دفاع موشـکـی، 

یی است که به آمریکا و متحدانش این امـکـان  هسته“  شمشیر” مکّمل “  سپر” 
یی نـخـسـت را  دهد که بتوانند مصون از هرگونه مجازاتی، ضربٔه هسته را می

 ها احساس تهدید کنند. وارد کنند. تعجبی ندارد اگر روس
ثبات کردن کشورهای پـیـرامـون روسـیـه هـزیـنـٔه  و بی“  ناتو” اّما گسترش 

های خونین در اوکـرایـن، هـزاران نـفـر  سنگینی داشته است. بر اثر درگیری
اند. فردا نوبت گرجستان و مـولـداوی  خانمان شده کشته و هزاران نفر دیگر بی

یا کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. زیانی کـه بـه صـلـح جـهـانـی وارد 
شود، شاید از همٔه اینها بیشتر باشد. به همین دلیل است که جنبش صلـح  می

شود [به سـود  ای که از آن می جانبه جهانی باید به این بحران، و به روایت یک
اکنون دارند از ایـن بـحـران بـرای  و آمریکا]، واکنش نشان دهد. هم“  ناتو” 

و تشدید مـقـابـلـه در “  ترایِدنت” یی  های هسته کارگیری موشک توجیه لزوم به
وفصـل  کنند. مسائل اوکراین پیچیده است، ولی حل اروپای شرقی استفاده می

آنها نیازمند گفتگو است نه بازگشت به جنگ سرد.
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برخی مسئوالن رژیم را موجب شده اسـت. 
کاهش ساعت کاری زنان شاغـل از زمـره 

فـقـیـه بـرای افـزایـش  اجزای برنامه ولـی
سـتـیـز و  جمعیت است و مـحـتـوایـی زن

نام کاهش ساعت کاری  ضدمردمی دارد. به
زنان شاغل، در حقیقت جایگاه زنان در کـار 
و تولید و امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

هـای  شود، و بر اساس دیـدگـاه تضعیف می
داری"  ارتجاعی حاکم، وظیفه آنان به "خانـه

 شود. و "نگهداری از فرزند" محدود می
توانـد  هایی، خود می محتوای چنین طرح

علت "زنانه شدن فقر" در کشور را تـوضـیـح 
دهد. طراحان کاهش ساعت کـاری زنـان 
شـاغـل، هـیــچ ســخـنــی از چـگــونـگــِی 
دستمزدها، مزایاِی جانبی، موضوع بـیـمـٔه 
اجتـمـاعـی، بـیـمـٔه درمـانـی، و حـقـوق 
بازنشستگی درخصوص زنانی کـه سـاعـت 

آورند.  یابد، به زبان نمی کار آنان کاهش می
خارجـی و  که کارفرمایان با حمایت مستقیم دولت و در راستای جلب و جذب سرمایٔه  درحالی

طور عـام و  سازی، حاضر نیستند زنان به چوِب حراج زدن به ثروت ملی زیر عنوان خصوصی
طور خاص را استخدام کنند و در برابر کار مساوی، دسـتـمـزدی مسـاوی بـا  زنان متأهل به

ها پرداخت کنند، چگونه قرار است منـافـع و حـقـوق زنـان شـاغـل،  دستمزد مردان به آن
 زنان کارگر، معلم، پرستار، کارمند ادارات دولتی و خصوصی، بـا کـاهـش سـاعـت 

ً
خصوصا

 کاری، تأمین و تضمین شود؟
برنامگی و نفِی هویت مستقل زنان در مقام  برخورد با فقر در میان زنان از سوی رژیم، با بی

جنسیتی، عامل زنـانـه شـدن فـقـر در کشـور  -نیمی از جامعه توأم است. تبعیض طبقاتی
 ماست!

 
جـاِی  بـه کشـور، بـه“  اتـحـادیـٔه اروپـا” وارد کردِن محصوالت کشاورزی از 

 تولیدات داخلی
 

بـا  -اعم از صنعت و کشـاورزی -های تولیدی ها، بخش گام آزادسازِی قیمت به با آغاز گام
های تولید در کشـاورزی و  ها از افزایش هزینه اند، و گزارش رو شده تر روبه های جدی مشکل

المللی پـول و بـانـک  دستور صندوق بین ها، که به اند. قانون هدفمندِی یارانه صنایع حاکی
شود، بخش کشاورزی را به سرحد اضمحالل و فروپاشی کشانده  جهانی در میهن ما اجرا می

 است.
هـای سـوخـت،  نرخی کردِن قیمت بنزین و حـذِف یـارانـه حـامـل زمان با اعالم تک هم

های کشـاورزی کشـور  خردادماه، گزارش داد: "رییس مجمع ملی تشکل ٨خبرگزاری مهر، 
شده تـولـیـدات ایـن بـخـش را  های تمام گفت، حذف یارانٔه سوخِت بخش کشاورزی هزینه

دهد. ... باید از مسئوالن دولتی سؤال کرد، مسیر حذف  درصد افزایش می ٧تا  ۶حداقل بین 
 حمایت از کشاورزان و رها کردِن آنان در میان مشکالت تا کجا ادامه دارد؟"

گردد: "کشاورزانی که امروزه با سختی و شاید هـم  در بخش دیگر این گزارش، تصریح می
از سر ناچاری به تولید مشغول هستند، با ادامٔه رونِد فعلی تواِن تـولـیـد کـردن را از دسـت 

های اقالم مـوردنـیـاز بـرای تـولـیـد و  دهند. ... با حذِف یارانه سوخِت کشاورزان، هزینه می
کند. بـه اعـتـقـاد مـا  شدت افزایش پیدا می همچنین برای زندگی کشاورزان و روستاییان به

شـود، ضـمـن ایـنـکـه  های تولیِد کشاورزی افزوده می درصد بر میزان هزینه ٧تا  ۶حداقل 
 رود." درصد باال می ٢٠های عمومی زندگی کشاورزان و روستاییان نیز حدود  هزینه

 ۴٠های منتشرشدٔه رسمی، بـیـش از  یابد که، مطابق گزارش این برآورد زمانی انتشار می
برند. از دیـگـر سـو،  درصِد خانوارهای دهقانی (روستاییان سراسر کشور) زیرخط فقر بسر می

نقل از مرکز آمار جمهوری اسالمی، نوشتـه بـود:  خردادماه، در گزارشی به ٧روزنامه اعتماد، 
درصد افزایش یـافـت. ... مـرکـز آمـار ایـران  ٢٣٫۵"تورم محصوالت و خدمات کشاورزی 

، منتشـر ٩٣گزارشی با عنوان قیمت فروش محصوالت و هزینٔه خدمات کشاورزی، زمستان 
  ٢٣٫۵، بـا  ١٣٩٢کرد. تورم محصوالت کشاورزی، دامی و خدمات در قیاس با زمسـتـان 

 درصد افزایش گزارش شده است."
گردد. ایسنـا،  های تولیِد کشاورزی، سبب فقر بیشتر دهقانان زحمتکش می افزایش هزینه

خردادماه، در این رابطه در گزارشی اعتراف کرد: "حذِف سـهـمـیـٔه سـوخـت، مشـکـالت  ٨
هـای  کند. ... کشاورزان همین حاال هـم تـوان پـرداخـت نـهـاده کشاورزی را دوچندان می

کشاورزی را ندارند. باال رفتن قیمت سوخت انگیزٔه تولید را در کشاورزی پایین آورده و منـجـر 
 شود." به کاهش تولید می

ف ها، واسطه در این اوضاع، دالل
َ
اند و بـا تـمـام  خرها، بیش از گذشته سود برده ها، و َسل

 1394مردادماه  5دوشنبه     4 

فقیـه و مـنـافـِع زنـان  هاِی رژیم والیت سیاست
 زحمتکش

ها، در سـالـیـان  هایی چون هدفمندی یارانه اجرای برنامه
هـای  اخیر، سبب رشد فقر در کشور شده اسـت. زنـاِن الیـه

محروم جامعه بیش از دیگران در معرض این پدیده، یـعـنـی 
فقر، قرار دارند. فقر زنان اینک به واقعیتی تلخ تبـدیـل شـده 

 است و رژیم هم هیچ برنامه روشنی برای مقابله با آن ندارد.
های همگانی، اوایل خردادماه، گزارش داده بـودنـد  رسانه

که، اکثر زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور زیرخط فـقـر 
بـاره  خـردادمـاه، درایـن ۴کنند. خبرگزاری ایرنـا،  زندگی می

نوشته بود: "هشدار در مورد زنانه شدن فـقـر در کشـور. ... 
افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و رونـد فـقـر در بـیـن 

های این زنان روبه فزونی است." افزایش عـدٔه زنـان  خانواده
تواند موجب فزونی گرفتن  خود نمی خودی سرپرست خانوار به

روند فقر در میان آنان باشد. بنابراین، علت را بایـد در جـای 
تردید آنچه به "زنانه شدن فـقـر" در  دیگری جستجو کرد. بی
شود، در درجـٔه نـخـسـت، اجـراِی  سراسر کشور منجر می

ویـژه آزادسـازی  بـه -های ضـدمـردمـِی اقـتـصـادی برنامه
اسـت. در درجـه دّوم،  -سازی اقتصادی و برنامه خصوصی

تبعیِض هولناک جنسیتی و محروم شـدن زنـان کشـور از 
های برابر و مساوی در زندگی و شغل اسـت. ایـن دو  امکان

اصلی گسترش فقـر در مـیـان   علت یاد شده در باال، عامل
 زنان الیه

ً
های محروم و زحمتکش جـامـعـه،  زنان، خصوصا

فقیه به آن جـامـٔه  ای که رژیم والیت است. تبعیِض جنسیتی
قانون پوشانده است، در سالیان گذشته سبب شده تـا زنـان 

های خود از اشتغال مناسب، و درنتیجه، از  رغم شایستگی  به
دریافت دستمزد و مزایای شغلی کنار زده شـونـد. بـه ایـن 

ستـیـز را افـزود تـا عـلـت واقـعـِی  موضوع باید قوانین زن
ها و رشد فقر در میان زنان را بازشنـاخـت. آمـارهـا  نابسامانی
برابـر  ٢دهند که، نرخ بیکاری در بین زنان بیش از  نشان می

 مردان است. 
خبرگزاری ایلنا، چندی پیش، از قول وزیر کار، خاطرنشان 
ساخته بود: "پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار، افزایش 
دوبرابرِی نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان، فصـلـی 
بودن کار زنان، گرایش زنان به سمـت کـارهـای خـدمـاتـی 
[بخوان: دسترسی نیافتن زنان بـه کـارهـای صـنـعـتـی و 

دلیِل تبعیض جـنـسـیـتـی] و عـدم اسـتـقـبـال  ای به حرفه
هـای کـاری ازجـمـلـه  کارفرمایان از حضور زنان در محـیـط

 روی حوزه زنان است." های پیش آسیب
ستیز، باوجود  گرایان زن در چنین اوضاعی، بار دیگر واپس

مخالفت قاطع زنان، برنامٔه کاهِش سـاعـِت کـاری، یـعـنـی 
درواقع تضعیف جایگاه زنان در کـار و جـامـعـه، را مـطـرح 

اند. خبرگزاری ایسنا، در اوایل تیرماه، از قـول یـکـی از  کرده
اعضای کمیسیون اصل نود مـجـلـس، نـوشـت: "کـاهـش 

تواند به موضوع اسـتـیـفـای  ساعت کاری زنان شاغل... می
حقوق زنان و در رعایت شرایط طبیعی زنان مـنـجـر شـود و 

 تواند به تحکیم بنیان خانواده کمک کند." می
این دیدگاه و طرح، چنان ارتجاعی است که حتی انـتـقـاد 

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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ها، و حمایت از  سازِی بانک خصوصی

 ها تجاِر عمده و دالل

فقیه، که در چارچوب سیاست احیاِی مناسـبـات  در راهبرِد اقتصادی رژیم والیت
های خصـوصـی، و  سازی، تأسیِس بانک با غرب تنظیم گردیده است، خصوصی

های مختلف حیات اقـتـصـادی  های خصوصی خارجی در عرصه مشارکِت بانک
 دهد. خود اختصاص می ای به کشور، جای ویژه

ای برای تدویِن تـوافـق  موازات روند مذاکرات هسته در اوایل تابستان امسال و به
نهایی جامع، مسئوالن بانک مرکزی جمهوری اسالمی بـا تـأکـیـد بـر اصـالح 

الـمـلـلـی، اعـالم  های بیـن تر با بانک سیستم بانکی کشور و پیوند هرچه نزدیک
منظور حمایت از واردات و نیز حـمـایـت از  داشتند که، تسهیالت پرشماری را به

 اند. گذاران خارجی، درنظر گرفته های سرمایه سپرده
کل بانک مرکزی جمهوری اسالمـی، درجـریـان دومـیـن  الله سیف، رییس ولی

نشست سراسری مدیران و کارکنان بانـک صـنـعـت و مـعـدن، بـا اشـاره بـه 
دهـی  برآورِد اولیه، تـواِن تسـهـیـالت فقیه اعالم داشت که، به رهنمودهای ولی

هـزار  ٢٨٠، حـدود ١٣٩٣های مختلف اقتصادی، طی سال  ها به بخش بانک
، یعنی سـال جـاری، ١٣٩۴میلیارد تومان بوده است. او متذکر شد که، در سال 

هزار میلیارد تومان رسیده است، و تسهیـالت مـالـی  ٣۴١این میزان به بیش از 
یـابـد.  های صنعت، معدن و تـجـارت اخـتـصـاص مـی ها بیشتر به بخش بانک
است که بیش از همه، ایـن  صراحت یادآور نشده  کل بانک مرکزی البته به رییس

های کالن با بهرٔه کم سود بـرده  بخش خدمات بوده است که از تسهیالت و وام
است. اما آمارها نشانگر این واقعیت است که بخش مهمی از تسهیالت سیستـم 

های وابسته به حکـومـت  بانکی کشور درخدمت تجاِر عمده و شبکٔه پرنفوِذ دالل
منابع مالی، وام،  -طورکامل به -قرار دارد. طی سالیان اخیر سیستم بانکی کشور

های وابسته به سپاه  اعتبارات، و تسهیالت گوناگون را برای تجار عمده و شرکت
کننـد،  دولتی، که از رانِت قدرت استفاده می های شبه و بنیادهای انگلی و شرکت

خواری، و مطالبات معوقٔه  های بانکی، رانت اختصاص داده است. موضوع بدهی
فـقـیـه اسـت.  پولی رژیم والیـت  –بانکی، نتیجٔه ناگزیِر این عملکرِد نظام بانکی 

اندیشِی فعاالن  کل بانک مرکزی، در جریان "نشست هم دلیل نبود که، رییس بی
بازار سرمایه و مسئوالن" ارشد اقتصادِی حکومت، با صراحت اعتـراف کـرد کـه 

زنـد،  های متعدد مربوط به معوقات بانکی سر به هزاران میلیارد تومان می پرونده
های معینی در سالیان اخیر تسهیالت کالن مالی را تصاحب کـرده و در  و گروه

 اند. امور غیرمولد هزینه کرده
 ١٣٩٣ماهٔه سال  ازآنکه در خردادماه امسال ارقام عمدٔه پولی و اعتباری یازده پس

ها به  از سوی بانک مرکزی اعالم شد و مشخص گردید که رقم کلی بدهِی بانک
هزار میلیارد ریال اسـت، بـرخـی کـارشـنـاسـان  ٨٩۴٫٧بانک مرکزی بیش از 

درستی عملکرِد بانک مـرکـزی در دولـت روحـانـی را بـا دولـت   اقتصادی به
زیـان تـولـیـد و  شـدت بـه های کنونی را به نژاد قیاس کردند، و سیاست احمدی

 معیشت اکثریت جامعه دانستند.
اجتماعی رژیم   –سیستم بانکی، وظیفٔه بسیار خطیری در قالب راهبرد اقتصادی 

طورکلی نظام پولی و بانکـی، از  فقیه بر عهده دارد. سیستم بانکی و به والیت
شـمـار  های مؤثر هر دولتی برای کنترل تحوالت اقتصادی کشـور  بـه اهرم
آید. بنا به ماهیت دولت و اینکه دولت از مـنـافـع کـدام طـبـقـه و الیـٔه  می

بر کِل مسیر  -یعنی نظام پولی و بانکی -کند، این اهرم اجتماعی حمایت می
گذارد. از طریق سیستم بانکی، دولـت کـه مـدافـع  اقتصادی جامعه اثر می

منافِع طبقٔه معینی است، سهِم هر الیه و طبقٔه اجتماعی از تولید نـاخـالـص 
ترتیب، سیستم بانکی و تسهیالت مـالـِی آن در  این کند. به ملی را تعیین می
گیری و، درنتیجه، بدوِن دارا بودن ماهیت طبقاتی، عمـل  خأل و بدوِن سمت

یی  ها و تسهیالت به چه میزان و با چه نرخ بهره که وام کند. این نکرده و نمی
به کدام الیٔه اجتماعی و کدام فعالیِت اقتصادی و اجتماعی تعلق بگیرد، بـر 

های اجتماعی از درآمد ملی تـأثـیـری قـاطـع  ها و طبقه سهم هریک از الیه
های دولـت روحـانـی و رژیـم،  دارد. تسهیالت بانکی، در چارچوب سیاست

های غیرمولد و انگلی جریان دارد. سیستم بانـکـی  کماکان به َسمِت فعالیت
 به به

ً
داری و  سرمایه سوِد کالن زیاِن تولید و زحمتکشان شهر و روستا و صرفا

 خواران حکومتی بوده و هست! رانت

اتحاديه اروپا ... ادامه

فرسا" و  های "طاقت جز در حرفه به -حق بازنشستگِی پیش از زمان مقرر 
از بین خواهد رفت، که یادآوِر اقدام اهریمنی دولت بریتانیا در  -"خطرناک" 

آور و بسیار  نشانی برای ادامه  دادن به کار ستوه فشار آوردن بر کارکنان آتش
 .های پس از رسیدن به سن  پیری است ُپرخطرشان تا سال
که سیـریـزا پـس از پـیـروزی در  -سویه های همه سازی روند خصوصی

رود.   پـیـش مـی هـمـچـنـیـن بـه -انتخابات قرار بود از آن جلوگیری کند 
هـا،  ی و باربری، بندرها، همٔه این های مسافر های تولید برق، کشتی شبکه

 .اند در مسیر این روند قرار گرفته
های ملی یـونـان  میلیارد یورو از مایملک و دارایی  ۵٠مقرر شده است که 

دراختیار و زیر کنترل صندوق مالی جدیدی قرار گیرد و بـدون نـظـارت و 
از آن، بـرای بـازپـرداخـِت  فروش برسند، و سرمایه حاصل ، به اختیار دولت

آلکسیس تسیپراس ایـنـکـه  .کار گرفته شود اعتباردهندگان یا سودسازی به
جای اینکه در لوکزامبورگ باشد در آتن خواهد  محل استقرار این صندوق به

تـوانـد مـایـٔه  اما چنیـن امـری نـمـی  آورد. شمار می بود، را  یک دستاورد به
است امتیاز دراختیار گـرفـتـن و  ، زیرا اتحادیه اروپا توانسته خوشی گردد دل

سـازی  ها  [ی یونان] را به تایپد [آژانس خصـوصـی سازِی دارایی خصوصی
یونان] واگذار کند که عملکرد آن "مستقل" از هر گونه  نظارت و بـازبـیـنـِی 

 .ای به مردم، خواهد بود سخنی دیگر،  هرگونه پاسخگویی سیاسی، یا به
دولت یونان همچنین موظف است سرپـرسـتـی و مـدیـریـِت خـدمـات 

هـای  : بـرداشـتـن تـمـام گـام ، یعنی زدایی" کند همگانی عمده را "سیاست
ضروری برای از بین بردِن هرگونه مالحظه و کنترِل سیاسـی در تـنـظـیـم 

واقعیت تبدیل شدِن کابوسی که یورو برای این  سیاست اقتصادی کشور و به
کشور درنظر گرفته است. به سخنی دیگر، یـعـنـی: پـایـان حـق بـیـان و 

مـان، کـه از  ویژه اهمیت چگونگِی زنـدگـی ، به چیز اظهارنظر در مورد همه
مـنـزلـه  دستمزدها، حقوق کار، شرایط بازنشستگی گرفته تا توانمندی ما بـه

هـای بـهـداشـتـی،  یک جامعه در تضمین دسترسی همگانی به مـراقـبـت
  گیرد. آموزش، مسکن و بسی  امور دیگر را دربر می

پـا  هرکسی که به دمکراسی باور دارد باید در همبستگی با مردم یونان بـه
شـان  خاطر ایستادگی صلیب کشیده شدِن مردم یونان به سوِی به خیزد، و رو 

، فریاد خشم سر دهد. بـا  های نولیبرالی اتحادیه اروپا در مخالفت با سیاست
نزدیک شدن موعد برگزاری رفراندوم در انگلستان، مردم این کشور نیز باید 

دمکـراتـیـک [اتـحـادیـٔه اروپـا] بـا  همین ترتیب دربارٔه این هیوالی ضد به
، آیا به ادامٔه عضویت در  اتـحـادیـه  نگری بیندیشند و از خود بپرسند که ژرف

 .توانند بدون آن سر کنند اروپا نیاز دارند یا می
- 
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هـای  اما مبارزات مسلحانٔه تبریز و پـیـروزی”نویسد: می
شکسته شـده  کلی درهم آمد به نظر می انقالبیونی که به
دهد که جالدان شاهی حتی با کمک  باشند، نشان می

های انگلیسـی بـا یـک  های روسی و دیپلمات لیاخوف
رو هستند. آن جنبش  مقاومت بسیار شدید از پایین روبه

تواند در برابر تالش مسلحانه برای اعادٔه  انقالبی که می
رژیم سابق ایستادگی کند و تالش کنندگان را به توسل 
به بیگانگان برای کمک وادار سازد، نابودشدنی نیسـت 

ترین پیروزِی ارتجاع در ایران در چنین شرایطـی  و کامل
  ۴”ها باشد. ای برای قیام تازٔه توده تواند، تنها مقدمه می

گرچه انقالب مشروطیت ناتمـام بـاقـی مـانـد، امـا 
های فرهنـگـی، حـقـوقـی،  اثرهای آن در تمامی زمینه

امروز ادامه دارد. بـا  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا به
سوِد قانونیـت،  های تحول به انقالب مشروطیت، زمینه

دادگستری نوین، خلِع ید از روحانیـون در بسـیـاری از 
وپرورش نـویـن، حـق آزادِی بـیـان،  ها، آموزش زمینه

ها فراهم آمد، و ایـن  اندیشه، قلم، و اجتماعات و حزب
ناپذیِر جنبش کارگـری  مفاهیم، همراه با مبارزٔه خستگی

در هر سه مرحله تـاریـخـی حـیـاتـش:مـرحـلـٔه  -ایران
عامیون، حزب کمونیست ایران، و حـزب   –اجتماعیون 
های فرهنگی و سیاسی میهن ما  به عرصه -تودٔه ایران

ای که ایـن انـقـالب بـه  وارد شد. روح خلقی و انقالبی
جامعٔه ایران دمید، کماکان دستاورد پرارزشی است کـه 

را در رویارویی با ارتجاع و امپریالیسم، حفظ کرد   باید آن
 و تکامل بخشید. 

های انقالب نـاتـمـاِم مشـروطـیـت  ها و تجربه درس
روی ماست، از آن بیاموزیم و در مبارزه برای نـیـل  پیِش 

به آزادی، عدالت اجتماعی، صلـح، و تضـمـیـِن حـق 
 کار ببندیم. حاکمیت و استقالل ملی، به

توان گفـت  با سربلندِی تمام می”قول رفیق طبری: به
های  که، جنبِش مشروطیت ایران در میان همه خیزش

آسیا در آغاز قرن بیستم، از جهت خصـلـِت خـلـقـی و 
   ۵”ای دارد. دامنٔه وسیع آن، جای برجسته

دست در دست هم، باوجود تـفـاوت در انـدیشـه و 
اعتقاد، رهرِو راه رزمـنـدگـان پـرشـور ایـن انـقـالب و 

 های انقالبی و مردمی باشیم! دهندٔه سنت ادامه
 
فروپـاشـی نـظـام سـنـتـی و زایـش   . ۵و  ١

داری در ایران، جامعه ایران در دوران  سرمایه
حــه  رضاشاه، صفــ ن طبری،  سا ح ، چـاپ ١٠۵ا

 ، انتشارات حزب توده ایران. ١٣٨٧دّوم، 
هـای سـیـاسـی و  انقالب ناتمام، زمینـه   . ٢ 

ن  اقتصادی انقالب مشـروطـه ایـران، رحــمــا
، چـاپ سـوم، ١١هاتفی (حیدر مهرگـان)، صـفـحـه 

 .، انتشارات حزب توده ایران١٣٨۵
ســال از تــاریــخ تــأســیــس حــزب  ۶٠   . ٣  

ســیــن  کمونیست ایـران گـذشـت، حــ دالــ عــبــ
گاهی، صفحه   .   ١٣۵، ٣، مجلٔه دنیا، شمارٔه ٣٠آ

حــه  لنین و ایران،  . ۴  فــ صــ ی،  تمــ حا هدایت 
 .  ١٣۵٩، ١، مجلٔه دنیا، شمارٔه ۴۴

 

با پیگیری نمایندگان... اعتبار اشتغال در بودجه سـال ”تیرماه، گفت: ١٨اجتماعی مجلس، به ایسنا 
وزیـر کـار، “  از یک هزار میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به چهار هزار میلیارد تومان رسید. ٩۴

 ٢٠٠تـا  ٧٠ربیعی، بارها اعالم کرده است که هزینه ایجاد یک شغل، بسته به نوع شـغـل، بـیـن 
میلیون نفر بیکـار،  ١۵دانیم که، برای حل معضل  میلیون تومان است. تأکید بر این نکته را الزم می

سرسپرده به والیت، مبلغ یک هزار میلیارد تومان، به چهـار هـزار “  پیگیرِی نمایندگان“هم بعد از  آن
مـیـلـیـون تـومـان  ١٠٠دیگر، درصورت درنظر گرفتـن  عبارت میلیارد تومان افزایش یافته است. به

“ تدبیر و امـیـد“عنوان میانگین هزینٔه ایجاد یک شغل و بعد از پیگیری نمایندگاِن مجلس، دولِت  به
 واپـس ١۵هزار نفر از  ۴٠قادر به حل معضل 

ً
گـرایـان  میلیون بیکار در کشورمان خواهد بود. اخـیـرا

ها نفر از مردم را نیز به عدم قابلیت آنان [یعنی بیکاران] یا عدم استقـبـال مـردم از  بیکارِی میلیون
مقـامـات ”خردادماه، نوشت: ٢۵عنوان نمونه، خبرگزاری مهر،  دهند. به های موجود نسبت می شغل

؛ و در “ ها نـیـسـت میلیون شغل در کشور داریم که کسی حاضر به انجام آن ٢دولتی عنوان کردند 
خـردادمـاه،  ٢۵رابطه با عدم قابلیت مردم، محمدتقی حسینی، قائم مقاوم وزیر کـار، بـه ایسـنـا، 

رغم  های الزم و موردنیاز بازار کار به دانشجویان باعث شده تا این افراد به عدم آموزش مهارت”گفت:
کورش پرند، یکی دیگر از معاونان وزارت کـار، “  داشتن مدرک دانشگاهی نتوانند وارد بازار کار شوند.

تیـرمـاه،  ٧دهد. پرند به خبرگزاری مهر،  نیز هر هفته چندین طرح برای حل معضل بیکاری ارائه می
های مهارتی روستائیان، عشایر و مناطق مرزی بعد از ماه مبارک  طرح توانمندسازی و آموزش”گفت:

میلیارد تومان اعتباری که بـرای آن  ١٣٠صورت جدی در کشور اجرا خواهد شد. ... البته  رمضان به
 ۶٠طورکـلـی نـزدیـک بـه  به”و برای چندمین بار تکرار کرد:“  دیده شده چنانچه دراختیار قرار گیرد

 “شود. ای منتج به اشتغال می های تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه درصد آموزش
داری جهانی و جذِب انـحـصـارهـای امـپـریـالـیـسـتـی،  برای پیوند دادن اقتصاد کشور با سرمایه

کـنـنـد. یـک  گذاران خارجی ارائه مـی را به سرمایه“  جذابی“فقیه شرایِط بسیار  کارگزاران رژیم والیت
بـازار سـرمـایـه بـرای  جذابیت“خردادماه، و اشاره به  ٢٠کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با ایرنا، 

شـود... نسـبـت بـه  های سودی هم که در ایران پرداخـت مـی نرخ”، گفت:“گذاران خارجی سرمایه
های رژیم برای  به سه گزارش از تالش“  کشورهای دیگر باالتر و از جذابیت بیشتری برخوردار است.

های انحصارهای امپریالیستی، نوِع قراردادها، و حراِج منابع ملی کشـورمـان، اشـاره  جذب سرمایه
ماه، معاون وزیر صنعت، مهدی کرباسیان، از  اردیبهشت ٢٢کنیم. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر،  می

هـا  مطابق قانون، جذابـیـت”گذاران خارجی خبر داد و افزود: های جذاب ایران برای سرمایه پیشنهاد
بـرداری از  که بـهـره نحوی گذاران خارجی به بخش معدن ایران بسیار باال است به برای ورود سرمایه

 دیگر: عباس شعری مقدم، مـعـاون  ٔنمونه“  شود. گذاران واگذار می سال به این سرمایه ٢۵معادن تا 
یک هیئت نفتی آمریکایـی هـفـتـه جـاری ”ماه، گفت: اردیبهشت ١۴وزیر نفت، به خبرگزاری مهر، 

های نفتی، پیمانکاران  گذاری و حتی مشارکت با شرکت های جدید سرمایه منظور آشنایی با فرصت به
گذاری خارجی در کشور وجـود  آید. ... محدودیتی برای سرمایه و سازندگان صنعت نفت به تهران می

کنند، [با] یک شـرکـت ایـرانـی ثـبـت  گذاری اقدام می ها برای سرمایه ندارد، زیرا وقتی این شرکت
دیـگـر: بـنـا بـر   و یک نمونهٔ “  تواند بدون محدودیت در ایران فعالیت کند. کنند و آن شرکت می می

بـیـسـت و “خردادماه، حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت، در حاشـیـٔه  ١۶گزارش خبرگزاری مهر، 
بـا ”، گـفـت:“ تأییِد انـجـام مـذاکـرات گـازی“، با “ ششمین کنفرانس جهانی صنعت گاز در پاریس

طرح و پروژه بزرگ صنعت گاز ایران همچون خط لـولـه گـاز نـهـم و  ١٨هماهنگی سفارت ایران، 
گـذاری مـعـرفـی  سازی برای سرمایـه های ذخیره یازدهم سراسری، ادامه خط هفتم سراسری، طرح

گـذاری مسـتـقـیـم بـه...  ، سرمایهBOO ،BOTگذاری  های سرمایه ها روش شد. ... در این جلسه
فقیه، دو نفر از  براِی تضمین رضایت خاطر نمایندگان رژیم والیت“  های فرانسوی تشریح شد. شرکت

عنوان رئیس کمیته تخصصی و عضو کمیته برگزاری سـه سـال آیـنـده ایـن  به“هیئت ایرانی حتی 
، محجوب، رئیس کمیسیون ضـدکـارگـری BOTدر توصیف قراردادهای “  کنفرانس انتخاب شدند.

شـود  طرف متعهد به ساخت پاالیشگاهی مـی BOTدر قرارداد ”ماه، گفت: دی ١۶مجلس، به ایلنا، 
گیرد. این نوع قرارداد امروز فقط در موضوع  سال دراختیار می ١٠و در مقابل محصول آن را به مدت 

عـبـاس “  گـردد. جاده در دنیا مرسوم است. ... در ایران سابقه این نوع قراردادها بـه دارسـی بـرمـی
تـیـرمـاه،  ١۵آخوندی، وزیر راه و شهرسازی،در گزارشی از سفر خود به پاریس، به خبرگزاری مهر، 

 “های تهران و مشهد هستند. های فرانسوی درصدد نوسازی و ادارٔه فرودگاه شرکت”گفت:
 ٣فقر در کشورمان  ، خط٩٣ماه  دی ١٧های ایلنا و مهر، های خبرگزاری که مطابق گزارش درحالی
تیـرمـاه، حـدود  ٢٢هزار تومان است. بر اساس گفتٔه وزیر کار رژیم و گزارش تسنیم، ۴٠٠میلیون و 

هـزار  ٧١٢ -فقر، یعنی کمتر از حداقل مزد پنجم خط سوم نیروی کار کشور مبلغی کمتر از یک یک
حِل معضل امنیت شغلی کارگران و زحمتکشـان و نـیـز از  کنند. تنها راه در ماه دریافت می -تومان

ها کارگر و جوانان کشورمان، و دستیابی کارگران و زحمتکشان به مـزدی  میان بردن بیکاری میلیون
، اسـت. “ آزادسـازِی اقـتـصـاد“های اقتصادِی رژیم، یا همان سیاست  شرافتمندانه، مبارزه با برنامه

شان، تنها با مبارزه برای احیاِی حقوق سندیکایـی،  ها و منافع طبقاتی دستیابِی کارگران به این هدف
مـمـکـن  -های جنبـش خـلـق در اتحادعمل با دیگر گردان -تشکیِل سندیکاهای مستقل کارگری

 خواهد شد.
 

سياست هاي اقتصادي رژيم و پيامدهاي ...  ادامهادامه  تأملي بر جايگاه  ...
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های مستقیم و غیرمستقیم حکومـتـی،  های اهریمنی و حمایت امکان
خردادمـاه، گـزارش داد: "بـیـن ١۴اند. ایسنا،  جان دهقانان افتاده به

زمینی و قیمت فروش در بازاِر مصرف، اخـتـالِف  شدٔه سیب قیمت تمام
دوبرابری وجود دارد که این امر ناشی از سـودجـویـی دالالن اسـت." 

ها قیـمـت مـحـصـوالت  خردادماه، نوشت: "واسطه ٢٢همچنین ایرنا،
کنند و کشاورزان مجبور به فروش ارزان تـولـیـد  کشاورزی را تعیین می

 ها هستند." خود به آن
یی را تـدویـن  برنامه -فقیه در چارچوب اقتصاد مقاومتِی ولی -دولت

گرفته اسـت،   کرده است که عنواِن "قیمت تضمینی در بورس کاال" نام
هـای بـزرِگ بـخـش  هـای خصـوصـی و دالل پس، شـرکـت و ازاین

زنند و نرخ تـعـیـیـن  کشاورزی، بر محصوالت روستایی چوب حراج می
عالوه، حذِف یارانـٔه بـخـش کشـاورزی در ایـران، پـای  کنند. به می

ها و انحصارهای فراملـی را بـه بـازاِر کشـور گشـوده اسـت.  شرکت
بـهـره بـرای  های کشور موظفند، تسهـیـالت درازمـدت و کـم بانک

 ۶های خارجی اخـتـصـاص دهـنـد. ایـرنـا،  گذاری، به شرکت سرمایه
خردادماه، گزارش داده بود که، شش سند همکاری کشـاورزی بـیـن 
ایران و فرانسه به امضا رسیده است. مطابق این سندها، مـحـصـوالت 

های دام، شـیـالت، مـحـصـوالت  ویژه در زمینه کشاورزی فرانسه، به
جـات شـامـل: انـگـور،  ارگانیک باغبانی، و محصوالت زراعی و میـوه

شـود.  سیب، گالبی، و دیگر محصوالت فرانسوی، به ایران صادر مـی
به کشـاورزانـش یـارانـه پـرداخـت “  اتحادیٔه اروپا“باید تأکید کنیم که، 

کند. آیا با حذِف یارانٔه بخش کشاورزی و کاهش تولید و فقیـرشـدن  می
آسای محصوالت کشـاورزی اتـحـادیـه  توان با وروِد سیل دهقانان، می

 رقابت برخاست و از تولید ملی حمایت کرد؟ اروپا به
 

دار  هــا و تــخــریــِب دامــنــه کــاهــِش مســاحــت جــنــگــل
 زیست محیط

هـای رژیـم و  زیست میهن ما، درنتیجٔه سـیـاسـت وضعیت محیط
کـه پـدیـدٔه  شود. هـنـگـامـی تر از پیش می دولت، هر روز بدتر و وخیم
غـربـی کشـور و حـتـی  های غرب و جنوب ریزگردها زندگی در استان

های مرکزی را در معرض تهدید جدی قرار داده است، رژیـم و  استان
با چشم بستن بر  -زیست ویژه سازمان محیط به -ربط های ذی دستگاه
 در تـخـریـب مـحـیـط ها و به دلیل بی واقعیت

ً
زیسـت  برنامگی، عمال

های خصوصی و اسـتـفـاده از  اند. در این رابطه، تأسیس شرکت سهیم
زیسـت در دسـتـورکـار دولـت  ها برای حفاظت از محیـط امکانات آن

زیست دولت قرار دارد. این طرح، از هـمـان  روحانی و معاونت محیط
رو شـده اسـت، و  زیست روبـه ابتدا با مخالفت گسترده فعاالن محیط

های خصوصی را عاملی برای تشدید نـابـودی مـراتـع،  حضور شرکت
شـده، و مـنـاطـق و  هـای حـفـاظـت گاه ها، زیست ها، دریاچه جنگل
 اند. های ملی، دانسته پارک

منطقٔه بکِر میشان، واقع در استان همدان و در اطراف کوه الـونـد، 
های خصوصی که قـرار  در اواسط خردادماه، از سوی این قبیل شرکت

زیست باشند، مورد تعرض قرار گـرفـت. ایـن  بود مدافع و حافظ محیط
مند شـدن از  باوجود بهره -زیست جای حفاظت از محیط ها، به شرکت
هـای  نـاگـاه بـه شـرکـت بـه -زیسـت های سـازمـان مـحـیـط امکان

احمـر، در حـال  ای تبدیل شدند و با بستن قرارداد با هالل پیمانکاری
خـردادمـاه، گـزارش  ١٨وساز ویال و انبار هسـتـنـد. ایسـنـا،  ساخت

 کوه داد:"پدیده زمین
ً
وساز در ارتفاعات  خواری و ساخت خواری، و اخیرا
هـای اجـرایـی بـه سـراغ تـخـریـب  توسعه یافته و بار دیگر دستـگـاه

اند، حاال منطقٔه بکر میشان در الونـد بـا  های طبیعی و بکر رفته مکان
نـامـه،  سازی در کنار کتیبه و آبشار گنج رو است. ... جاده این خطر روبه

های رشـتـه  گودال عمیقی نیز حفر شده است." این تخریب، به جنگل
 آورد. های بلوط، آسیب جدی وارد می ویژه جنگل های زاگرس، به کوه

های وابسته به بنیادهای انگلی و  االنبیاِء سپاه و شرکت قرارگاه خاتم
وسـاز ویـال،  ها، در چند سال اخیر، با احداث جـاده و سـاخـت آقازاده

اصطالح مراکز گردشگری، در مـنـاطـقـی  حسینیه، حوزٔه علمیه، و به
مانند اردبیل، فومن، استان گلستان، الریجان، نوشهـر، مـیـانـکـالـه، 

شـده  ها و مـنـاطـق حـفـاظـت حصار تهران، و دریاچه زریوار در مریوان، به جنگل سرخهادامه  رويدادهاي ايران ...
 ۵انـد. ایسـنـا،  اند و نابودِی هکتارها جنگل باارزش را مـوجـب شـده اندازی کرده  دست

های کشور، خاطرنشـان  خردادماه، در گزارشی، از قول معاون امور جنگل سازمان جنگل
ازاین نیز  های شمال کشور کاهش یافته است." پیش درصد از مساحت جنگل ٧ساخت: "

هـای زاگـرس،  های بلوط در کـوه زیست از تخریِب گستردٔه جنگل معاون سازمان محیط
ویژه استان لرستان و همدان، و نیز نابودی بخش مهمی از جنگِل درختان َحرا در چند  به

سال اخیر خبر داده بود. توضیح اینکه، درختچٔه َحرا در مناطق جنوبی کشور در اسـتـان 
سازی آب شور دریا در جـزایـر  ها در شیرین روید، این درختچه هرمزگان و جزیره قشم می

های جنوبی ایران، از تنگه هـرمـز بـه طـرف بـنـدر  فارس و مناطق کرانه ایران در خلیج
در  -به وسعت بـیـسـت هـزار هـکـتـار -های َحرا بهار، نقشی اساسی دارند. جنگل چاه

 های هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارد. استان
رویه و  های بی سالی و همچنین سدسازی ها، باتوجه به خشک عالوه بر نابودِی جنگل

هـای کشـور  های وابسته به سپاه پاسداران، وضعیت رودها و دریاچه غیراستاندارد شرکت
ترین رود قابل کشتیرانی کشـور  بزرگ -العاده اسفناک و دردآور است. رود کارون نیز فوق

هـا، آب شـور  عـلـت سـدسـازی رو است و به با افت سطح آب روبه -در استان خوزستان
کشـد و  های خـود را مـی فارس وارد آن شده است. دریاچٔه بختگان، آخرین نفس خلیج
رو گـردیـده  محیطی روبـه های وسیعی از استان فارس با فاجعه زیست این علت، بخش به

است. دریاچه ارومیه نیز همچنان وضعیتی وخیم دارد. یکی از مسـئـوالن اسـتـانـداری 
های نوظهور در حـوضـه  بروز بیماری”آذربایجان غربی، اوایل تیرماه امسال، اعالم کرد:

االنبیاِء سپـاه در اطـراف  های قرارگاه خاتم با سدسازی ”شود. دریاچه ارومیه مشاهده می
میلیون مترمکعب آب ورودی به دریاچه ارومیه کاهش یافـتـه  ٣٠٠دریاچه ارومیه، حدود 

 است.
هـای ضـدمـلـی رژیـم  زیست و سیاست برنامگی سازمان محیط این وضعیت نشانٔه بی

زیسـت ایـران،  خردادماه، در گزارشی از محیط ٣دلیل نبود که ایلنا،  فقیه است. بی والیت
زیسـت  تریـن مشـکـل مـحـیـط دخالت مسئوالن غیرمتخصص، بزرگ”تأکید کرده بود:

این مشکل محدود به استان فارس نیست، بلکه در مورد سراسر میهن مـا است.  ”فارس
هـای  اجـتـمـاعـی مـخـرب در کـنـار دیـدگـاه  –های اقـتـصـادی  کند. برنامه صدق می

 زیست ایران رقم زده است! وسطایی افراد غیرمتخصص، فاجعه را برای محیط قرون
 

بيانيه حزب توده ايران ...  ادامه

کـه فـقـر در کشـور  معیشت مردم، توجه به مسئلٔه ثروتمندتر شدن ثروتمندان درحالـی
شود، و البته توجه به مسئلٔه سرکوِب هر نوع اعتراض زحمتکشان، به صدر  همگانی می

هـای  مسائل اصلی موردتوجه جامعه باز خواهد گشت، و حاکمیت والیی، در این مسئلـه
ی، و دموکراتیکی باشد کـه بـرای 

ّ
عمده، باید پاسخگوی مردم و نیروهای اجتماعی، مل

 کنند.  دموکراسی و عدالت اجتماعی پیکار می
 ٢٣شنبٔه  نامٔه روز سه های آینده، روند اجرای توافق ها و ماه حزب تودٔه ایران، در هفته

 .دقت دنبال خواهد کرد و دربارٔه پیامدهای مثبت و منفی آن نظر خواهد داد تیرماه را به
هـایـی  مردم ایران سرانجام در مورد سرنوشت سیاسی نیروهایی که با اجرای سـیـاسـت

های تاریخی بـاارزشـی را  تبهکارانه، کشورمان را در چنین وضعیتی قرار دادند و فرصت
نابود کردند، تصمیم خواهند گرفت. رأی محکومیت سیاسی رژیمی که ایران را به اینجا 

یی مهم از روند پیکار طبیعی مردم برای دستیابی به زندگی بهتر و بـرای  کشاند، مرحله
  .صلح، دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی است
های سر خـرمـن و مـوکـول کـردن  زمان و فضای مانورهای سیاسی و دادن وعده

پـایـان اسـت. حسـن  ای رو بـه های برحق زحمتکشان به حصول توافق هسته خواست
خـواهـنـد  روحانی و دولت او اکنون باید نشان دهند که در چه زمـانـی و چـگـونـه مـی

ی عملی کنـنـد. حـزب  حراج گذاشتِن ثروت شان را بدون به های انتخاباتی وعده
ّ
های مل

چـالـش  به تالش خود برای بسیج کردن نیرو و به  تودٔه ایران، مانند همیشه با تمام توان
هـا و  فقیه و همچنین روشنگری دربارٔه ماهیت واقـعـی سـیـاسـت طلبیدن رژیم والیت

نیافتٔه دولت حسن روحانی در زمینٔه بهبود اوضاع اقتصـادی های توخالی و تحقق وعده
های بنیادی در ایران، ادامه خـواهـد  اش در راه تحقق تحّول مبارزه اجتماعی ایران، به -
 .داد

 
 ١٣٩۴تیرماه  ٢۴ -کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
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تأملی بر جایگاه تاریخِی 

انقالب مشروطیت: انقالب 

ها، و  مشروطیت، تجربه

 های پرارزِش آن درس

در نخستین دهٔه سده بیستم میالدی، آنگاه که میهن مـا 
برد و جامعٔه تشنٔه تـغـیـیـر، بـا  سر می در وضعیت دشواری به

شدت یافتِن تضادهای درونی آبستِن تـحـول بـود، انـقـالب 
مشروطیت نیاِز تاریخـی بـه خـروج از نـظـامـی سـنـتـی و 

مانده بر پایه فئودالیسم به سمِت پیشرفت و رهـایـی را  واپس
ممکن ساخت. انقالب مشروطیت، سـرآغـاز تـحـول بـزرگ 
اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی میهن ما بود. رفیق طبری، در 

ایـن انـقـالبـی ”این خصوص، با تأکید یادآوری کرده اسـت:
است ضدفئودالی و ضدامپریالیستی که یک مسیر اعتالیی را 

شود و  کند، و از چارچوب شعارهای لیبرالی خارج می طی می
ویـژه از  در آن عناصر دمکراتیسم و رادیکالیسم انقالبـی (بـه

هـای  آیـد. اگـرچـه لـیـبـرال مرحلٔه تبریز به بعد) پـدیـد مـی
کـنـنـد،  کار، عناصر رادیکال و دمکرات را سرکوب مـی سازش

سـازنـد، و  انقالب را به برخی تغییرات سطحی مـنـجـر مـی
نشـده  های دهقانان و فقرای شهری کـمـاکـان حـل خواست

هر صورت،این حادثٔه بزرگی است در تـاریـخ  ماند، ولی به می
ای  داری را وارد مـرحـلـه تـازه ایران و سرنوشِت تکامِل سرمایه

  ١”کند. می
گمان ارزیابی علمی و دقیق قهرمان شهیـد حـزب مـا،  بی

رفیق رحمان هاتفی، در تعریِف انقالب مشروطیت و جایـگـاِه 
آن، گویا و جامع است. او با موشکافی علمی، این انقـالب را 

نامد. انقالب مشـروطـیـت  می“  سرچشمٔه تاریخ معاصر ایران“
آید. با  شمار می سال ما به آغازگِر دوران نوین تاریخ میهِن کهن

این انقالب، نظاِم سنتی درهم شکست و جریان ورود ایـران 
داری آغـاز شـد. در آن دوران،  به مرحلٔه نو و تکامل سرمایه
ای بـود کـه در چـنـگـال امـیـال  ایران کشـور فـئـودالـی

ویژه استعمارگران انگلیس و روسیـه تـزاری،  استعمارگران، به
برد. ماهیت انقالب در چـنـیـن دورانـی  سر می در اسارت به

 خصلِت "ضدفئودالی و استعمارستیزی" داشت.
ً
 الزاما

ای که انقالب مشروطیت ایران در بطـن آن  دوراِن تاریخی
های آن سراسر کشـور را  سرعت شعله امکان وقوع یافت و به

دربر گرفت، دوراِن رشد و تکامِل جنبش انقالبی در سـراسـر 
روسیه، تکان بزرگی در آسـیـا و  ١٩٠۵جهان است. انقالب 

اروپا پدید آورد. این تکان در میهن ما بهتر و زودتـر از دیـگـر 
مناطق و کشورهای آسیا و شرق مدیترانه شنیده و احسـاس 

تر، ستِم اسـتـبـدادی، زورگـویـِی شـاه و  عبارت دقیق شد. به
و پوسیدگی  -که از حمایِت روحانیون برخوردار بودند -خوانین

های عینِی معـیـنـی را فـراهـم  و انحطاِط فئودالیسم، زمینه
ها از وضع موجود و  شکل نارضایتی توده آورده است که به می
کرد. انقالب مشروطیت، ابـتـدا بـا  های شهری بروز می قیام

نشینی در تـهـران شـروع شـد. بـرکـنـارِی  تظاهرات و بست
الدولـه از صـدارت، اخـراِج کـارمـنـدان بـلـژیـکـی از  عین

های مالی و دولتی،  برکناری عالءالـدولـه، حـاکـم  مسئولیت
خانه" و اجراِی قانون یـکـسـان  جبار تهران، و تأسیس "عدالت

های اولیٔه مخالفاِن استبـداد  برای همه آحاد ملت، از خواست
و هواداراِن مشروطه بود. امواج نارضایتی و تظاهـرات دیـگـر 
مناطق ایران مانند: آذربایجان، فارس، گیالن، اصـفـهـان و 

سرعت فراگرفت. با ژرفـِش مـبـارزه و حضـور  کرمانشاه را به
های محروم، و همچنـیـن فـعـالـیـت  های مردم و طبقه توده

ف حزب کمونیست و حزب تـودٔه ایـران)، خـواسـِت  پرثمِر سوسیال
َ
دمکراسی انقالبی ایران (َسل

ها افزوده شد: تدویِن قانون اساسی و تشـکـیـِل مـجـلـس  های توده بنیادیِن دیگری به خواست
های مردم و امواج عظیم جـنـبـش انـقـالبـی، بـه  گذاری! درباِر قاجار، زیر فشار اعتراض قانون

سازش تن در داد و مظفرالدین شاه قاجار، فرمان درباره [تدوین] قانون اساسی، و در پـِی آن، 
هـا  فرمان تشکیل مجلس و انتخابات را نیز صادر کرد. این مرحلٔه نخست انقالب بود که لیبـرال

قـول رفـیـق  بـرد. بـه در آن دست باال را داشتند. بورژوازِی ایران در این دوران در ضعف بسر می
بورژوازِی ایران هویت کاملی نداشت. در کنار بورژوازی بازرگان، جای بـورژوازِی “رحمان هاتفی: 

نوبه خـود  رشته حوادث تاریخی بود، به صنعتگر خالی مانده بود. این کمبود که خود محصول یک
  ٢”باعث وارد آمدن زخم عمیقی بر بدن انقالب شد.

  اما باید دید این ضعِف تاریخی چه سیمایی به بورژوازی دیروز و امروز ایران می
ً
دهـد و اصـوال

نسبِت آن با دوران کنونی و اوضاع فعلی میهن ما چیست؟ در این زمیـنـه، بـایـد بـه پـژوهـِش 
گاهی، فیلسوف و تاریخ شـده،  نگار پرتوان اما کمتر شـنـاخـتـه ارزشمند رفیق شهید عبدالحسین آ

گاهی دراین درآمیختِن سرمایٔه بانکی و سرمایٔه صنعتـی و ”باره نوشته است: مراجعه کرد. رفیق آ
داراِن بـزرگ بـر اقـتـصـاد  پیدایِش سرمایٔه مالی و الیگارشِی مالی (سلطٔه گروه کوچکی از بانک

دنبال و در تکمیِل صدوِر کـاال، و، بـاالخـره،  کشور [ایران] و اقتصاد جهان)، صدوِر سرمایه به
ای بر روند تاریخی گذاِر جامعه ایران از نظـام  سیاسِت استعماری امپریالیسم، تأثیر شدیِد دوجانبه

گذارد. این تأثیر متـضـاد، گسـتـرِش مـنـاسـبـات  داری، باقی می رعیتی به نظام سرمایه  –ارباب 
داری و شکل گرفتن بورژوازی ایران را از مسیر معمولـِی تـاریـخـی، مـنـحـرف  اجتماعی سرمایه

کـاالیـی و   –داری (گسترِش روابط پولی  کند. همٔه اجزای اصلی رشِد مستقِل اقتصاد سرمایه می
طبیعی، توسعٔه اقتصاد روستایی تجاری، تبدیِل نیروی کار به کاال   –محدود شدِن اقتصاد جنسی 

مانوفاکتور، پیدایِش صنایع جدیِد بـزرگ   –دستی  و گسترش کارمزدی در شهر و ده، تقویِت صنایع
وری، و غیره) تحت تأثیر جدی و متضاد سرمایٔه انحصاری  و ماشینی از بطن صنایع کوچک پیشه

گیرد. سمِت فعالیت بازار واحد داخلی کـه در شـرف تشـکـیـل بـود و از  امپریالیستی قرار می
شود. هـمـٔه  ازپیش معطوف به تقاضای بازار جهانی می داری است، بیش های رشِد سرمایه نشانه

شود، سرمایٔه تجاری و بالنتیجه بورژوازی  این عوامل، در روند انباشِت اولیٔه سرمایه مؤثر واقع می
کـنـد.  تر از سرمایٔه صنعتی و بالنتیجه بورژوازی مـلـی رشـد مـی کمپراُدر (دالل)، بیشتر و سریع

هـایـی] کـه  کـنـنـد، [یـعـنـی رشـتـه هایی از کشاورزی و صنایع (تهیٔه مواد خام) رشد مـی رشته
شان برای سرمایٔه انحصاری امپریالیستی ضروری است، [و] در مقابِل [آن]، از رشِد  محصوالت

داری و شکل  شود. خالصه آنکه، گسترِش روابط سرمایه صنایع مستقل ملی و مادر جلوگیری می
ندی پیش می شده و به جانبه، غیرعادی، و مسخ گرفتِن بورژوازی در ایران یک

ُ
 بـر  ٣”رود. ک

ً
دقیقا

بـا  -دارِی ایران است که انـقـالِب مشـروطـیـت گیرِی سرمایه شدٔه شکل پایه چنین حرکت مسخ
که انقالبی با رهبری بورژوازی بود، نتوانست به پـیـروزِی  -خصلِت ضدفئودالی و ضداستبدادی

یـابـد و در   کن کردِن امپریالیسم [در کشور ما] دست نهایی، یعنی سرنگونی فئودالیسم و ریشه
 راه ناکام ماند. نیمه

کـه در آن  -پس از صادر شدن فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه، مرحلٔه دوم انقالب
های مردم و محرومان شهر و روستا نقش اساسی داشتند و دیدگاه مبتنی بر دمکراتیسم بـر  توده

های استعمارگران، به مقاومت و خـیـزِش  گردد. مبارزه با استبداد و توطئه آغاز می -آن حاکم بود
 تاریخی و ماندگار تبریز منجر شد.
هـای انـقـالبـی  دمکرات دستان شهر و روستا با رهبری سوسیال در جریان خیزِش تبریز، تهی

هـای مشـروطـیـت، بـا خـون و  عقب راندند و از آرمـان عامیون)، استبداد را به –(اجتماعیون 
شان، دفاع کردند. این خیزش، از سوی انقالبیون آن دوران جهان با تحسین و ستایش  شجاعت

هـا،  دلیل انقالب مشروطیت و داوری توده و همبستگی همراه بود. لنین، ضمن آنکه ایران را، به
دهد، دربارٔه مرحلٔه دوم انقالب مشروطیت و خیزِش قهرمانانٔه تبریـز  نام می ”پیشتاِز جسور آسیا“
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افغانستان مشاهده کرده ایم. از جمله ویژگی های این حکومت آرمانـی 
بنا کردن  رژیمی بر پای قوانین قرون وسطایی، خشونت ضدانسانی بی 
سابقه، شکنجه و گردن زدن انسان های بیگناه، ترور و جنگ طلبی و 
تجاوز و آزار زنان و  سرکوب هرگونه اندیشه متفاوت و آزادی خـواهـی 
خارج از چارچوب تنگ نظری رهبران حکومت اسالمی است. افـالس 
و بن بست سیاسی اینگونه تفکرات و انـدیشـه هـای رهـبـر رژیـم و 
همراهان او آنچنان است که حتی بخش بزرگی از رهبـران طـراز اول 
مذهبی در ایران و منطقه مرز بندی های مشخصی با این اندیشـه هـا 
کرده اند و این گونه عملکرد را کامال غیر اسالمی می دانـنـد. حصـر، 
زندانی و شکنجه کردن رهبران اسالمی در ایران زیر حاکمـیـت رژیـم 
والیت فقیه حتی از دوران حاکمیت رژیم پلیسی شاه فرا تر رفته است و 
دامن هر رهبر مذهبی ای که حاضر نیست تن به ترهات رهبری رژیـم 

 بدهد، گرفته است.
خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش، با اعتراف روشن به هـراس 
او و همراهانش از نضج گیری دوباره اندیشه های مـارکسـیـسـتـی در 

ام در دانشگاه ما یـک  البّته من شنیده“ایران از جمله می گوید: 
جریانهایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده میکنند، 

ی خاموش است این، نقـش بـر  منتها این، دمیدن در کوره
عا و  آب زدن است؛ دیگر به درد نمیخورد. با آن

ّ
همه اّدعامد

همه قربانی گرفتن و مانند ایـنـهـا،  همه سروصدا و آن با آن
نظامهای کمونیستی دنیا بعد از شصت سال، هفتـاد سـال، 
جز افتضاح، چیز دیگری به بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بـودن 

شان هم ثـابـت  شعارهایشان ثابت شد، ناتوانی و ناکارآمدی
  “ .شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمیگرد

جالب اینجاست که خامنه ای و رهبران رژیم به خوبی می دانند کـه 
این نضج گیری اندیشه های مارکسیستی ارتباط روشن و انکار ناپذیری 
با حیات و پیکار حزب تودٔه ایران دارد و بنابراین رهبر رژیم تـالش مـی 

با حمله به حزب ما آن را بی اعتبار جلوه  کند تا در ادامه همین سخنان،
هایی که عضو حزب توده بودند و بیست  همان“دهد و اضافه می کند: 

سال زندان هم کشیده بودند، بعد آمدنـد در تـلـویـزیـون جـمـهـوری 
 ”نامه کردم  غلط“اسالمی، بدون اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد، 

هـای  را نوشتند و خواندند؛ این را شماها شاید یادتان نیست؛ مال سـال
است. ده دوازده نفر از عناصر حزب توده آمدنـد تـلـویـزیـون  ۶٠اوائل 

جمهور بودم؛ من تعّجب کـردم،  وقت رئیس ـ بنده آن جمهوری اسالمی
هـا  ما دوستان فّعال و مسئولین درجٔه یک کشور تعّجب کردیم که ایـن

ها آمدند صف کشیدند، نشستند روی صـنـدلـی،  این…  اند  چطور آمده
ها سئوال کـردن  عنوان مجری شروع کرد از این یک نفر از خودشان به

های حزب توده را به کشور اثبات می کرد... بعـضـی  مواردی که خیانت
زنـدان بـودنـد؛  ها با ما هـم شناختیم؛ بعضی از اینها را ما از نزدیک می

شـنـاخـتـیـمـشـان، اّدعـا و  ها را بعد از زندان دیده بودیم و مـی بعضی
اینها آمدند صف کشیدنـد، نشـسـتـنـد  -مّدعاهایشان تا عرش میرفت

عنوان مجری شروع کرد از اینـهـا  روی صندلی، یک نفر از خودشان به
ی] مواردی که خیانتهای حزب توده را بـه کشـور  سؤال کردن [درباره

آمـدنـد و حـرف  اثبات میکرد. بعد آنها هرکدام که یک خرده کوتاه می
نمیزدند، این مجری چون از خودشان بود، میگفت آقا، فـالن وقـت، 
فالن کار را شما کردید، فالن چیز را گفتید، مجبور میشد بگوید بـلـه، 
گفتم؛ یعنی ما نبودیم که از آنها میخواستیم اقرار بگیریم، خودشان از 

 ”خودشان اقرار می گرفتند...
ضمن اشاره به مصاحبه خـبـرگـزاری  ”نامه مردم“ما در شماره پیش 

سپاه پاسداران به پرتوی، عضو سابق حزب و همکار اطالعاتی دستگاه 
های امنیتی رژیم و همچنین چاپ یک سریال از پیش تنـظـیـم شـده 
دستگاه های امنیتی رژیم در خبرگزاری فارس از یورش سازمان یافـتـه 

 و هماهنگ رژیم بر ضد حزب ما سخن گفتیم.
که به شکل مشخصـی هـم در سـخـنـان  سخنان اخیر خامنه ای،

پرتوی و همه در سریال منتشر شده از سوی خـبـرگـزاری فـارس نـیـز 
منتشر شده است را به هیچ وجه نمی توان اتفاقی دانست. دروغگـویـی 
رهبر رژیم والیت فقیه که خود را شخصی مذهبی و روحانی معرفی می 
کند نمی تواند از سر بی خیری و بی اطالعی او از وقایع دهشتـنـاک و 

تکان دهنده ای که در زندان های زیر نظر او رخ داده اند باشد. بر این اساس موضـوع 
اسـالم “گیری های فریبکارانه رهبر رژیم تنها یک معنا دارد بن بست نظری و افالس 

ای که آرمان او و طرفداران اوست و تالش در بی اعتبار جلوه دادن مخالفان   ”سیاسی
سیاسی و دگراندیشان. در زمینه این ادعای رهبر رژیم که بخش اساسی ای رهـبـران 

هـمـچـون  ”سربـازان گـمـنـام امـام زمـان“حزب ما به دلیل شکنجه های وحشیانه 
شریعتمداری ها و دیگران مجبور به بیان مسایلی شدند که دروغ های دیکته شـده از 
سوی شکنجه گران بودند آنقدر سند و مدرک منتشر شده است که دیگر کمـتـر کسـی 

 برای آنها اعتباری قائل است.
به عنوان نمونه مرتضی کاظمیان، از چهره های جنبش اصالح طلبی در ایـران در 

  نظر از داوری در مورد کـارنـامـه صرف “پاسخ به همین مدعیات رهبر رژیم می نویسد: 
  حزب توده و عملکرد رهبرانش، آنچه که در اینجا مورد تـوجـه اسـت، هـمـان اشـاره

رهبران حـزب  ”اقرار بدون فشار و زور“نوشتن و  ”غلط کردم نامه“ای به  الله خامنه آیت
عنوان یـک شـاهـد مـهـم،  در این خصوص سخن کم نیست؛ اما تنها به  .توده است

 ١٣۶٨تاریخی نورالدین کیانوری به رهبر جمهوری اسالمی در بهـمـن   توان به نامه می
هـا عـلـیـه خـود و  مفصل، نفر نخست حزب توده از شکـنـجـه  اشاره کرد. در این نامه

ها که در سند مـزبـور بـه  دهد. برخی از این خشونت هایش شرح مفصلی می حزبی هم
 تفصیل تشریح شده، به اجمال چنین است:

 ؛“آش و الش کردن کف پا”ـ شالق با لوله پالستیکی تا حد 
 شب پشت سر هم؛ ١٨ساعت متوالی برای  ١٠تا  ٨مدت  به  ”دستبند قپانی“ـ 

 ؛ و”ها ترین ناسزاگویی انواع توهین و با رکیک“ـ شالق همراه با 
 ـ آویزان کردن فرد با طناب از سقف همزمان با دستبند قپان؛

 : شالق زدن همسر و دختر پیش چشم متهم.”شکنجه روحی“ـ 
مفصل و غریبش به نفر نخست نظام، ضمن تـوضـیـح فشـارهـای   کیانوری در نامه

سالگی) و نیز بـه  ٧٠غیرانسانی و غیرقانونی گوناگون وارد شده به خود و همسرش (در 
به وجدان انسانیم سوگند که یک کلمه از آنچـه “کند:  گروهی از همفکرانش، تاکید می

ای  الله خـامـنـه تلخ، آیت  ربع قرن پس از این نامه ”نوشتم خالف واقع و حقیقت نیست.
و  ”صـداقـت“گوید، و الـبـتـه از  رهبران حزب توده می  ”اقرار بدون فشار و زور“اما از 

 “....  ”انصاف“
رفیق قهرمـان اشاره کردیم   ”نامه مردم“افزون بر این همانطور که ما در شماره قبل 

دکتر احمد دانش، عضو کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، در زمینٔه رفـتـار غـیـرانسـانـِی 
الله منتـظـری، از  یی به آیت ها، در نامه سرگشاده فقیه در زندان جنایتکاران رژیم والیت

همه زشتـی و پـلـیـدی را  قلم من که تحمِل بار بیان این” زندان اوین، ازجمله نوشت: 
دانم شما که خود مدتی گرفتار ددمنـشـاِن رژیـم طـاغـوت و زنـدانـی  ندارد، ولی نمی

های شب با  توانید حال انسانی را نزد خود مجسم کنید که اغلب در نیمه اید، آیا می بوده
های خلوت و تاریک زندان، با ایـن احسـاس کـه تـنـهـای  چشمانی بسته و در گوشه

رسـد، بـایـد انـواع  کس بـه فـریـادش نـمـی ترین حقی ندارد و هیچ تنهاست، کوچک
 “کردم.  های روانی و جسمی را تحمل می شکنجه

  و سند دیگر اینکه، گالیندوپل، نماینده ویژه اعزامی از سوی سازمان ملل بـه ایـران،
مـاه  در گزارشی دربارٔه وضعیت حقوق بشر در ایران، پس از سفرش به ایران در بـهـمـن

، و پس از فاجعه کشتار ملی هزاران زندانیان سیاسی، ازجمله صدها تن از ١٣۶٨سال 
رهبران، اعضا و هواداران حزب، دربارٔه دیدارش از زندان اوین و دیـدارهـایـش در ایـن 

سـر  سه تن از اعضای پیشین حزب توده در یـک سـلـول بـه” زندان، ازجمله نوشت: 
برند. آقای کیانوری، دبیرکل سابق، یکی از کادرهای باال و یک عضو ساده. تـنـهـا  می

شدت انکار کرد کـه جـاسـوس  آقای کیانوری پذیرفت که نامش در گزارش بیاید. او به
یک قدرت خارجی بوده و قصد براندازی دولت انقالبی را داشته اسـت. وی در بـرابـر 

های نـیـمـه فـلـج و  شده بود، دست مسئوالن و کارمندان زندان تائید کرد که شکنجه 
نقل از:  [به“  های آزار سخن گفت... انگشتان شکسته خود را نشان داد و از دیگر شیوه

 ].١٣۶٨اسفندماه  ٢٩شنبه  ، سه٣٠٣شمارٔه   ،“نامٔه مردم”
علی خامنه ای و دیگر رهبران رژیم به عبث می کوشند تا از طریق این دروغ پردازی 
های رسوا  اعتبار پیکار صد ساله جنبش کمونیستی ایران و نبرد بیش از هفتاد و انـدی 

ایران را اینگونه  خدشه دار کنند. پیکار خلل ناپذیر توده ای ها در دفـاع از   حزب تودهٔ 
حقوق زحمتکشان و برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی هـمـواره خـاری در چشـم 

 دشمنان منافع ملی و مردمی میهن بوده است و این است راز روئین تنی حزب ما. 
آنچه امروز علی خامنه ای باید به آن پاسخ دهد عواقب  سیاست های فاجعـه بـاری 

بی  “است که رهبری رژیم والیت فقیه در دهه ها اخیر بر میهن ما تحمیل کرده است. 
ای که خامنه ای در تالش احـیـای آنسـت  ”اسالم سیاسی “اعتباری و افالس نظری 

مدتهاست در چشم مردم ما و مردم منطقه به اثبات رسیده است و برخالف مـدعـیـات 
خامنه ای که مارکسیسم با پول آمریکایی هاست که دارد احیا می شود این نـیـروهـای 

همچون داعش و دیگرانند که با امکان های مالی عـربسـتـان  ”اسالم سیاسی“مدافع 
سعودی، دیگر نیروهای ارتجاعی منطقه  و سیا به جنایات خود در منطقـه ادامـه مـی 

 دهند. 

...”اسالم سياسي“ادامه بن بست و افالس 
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ادامه جنبش زنان ...

مـنـظـوِر تـقـسـیـم  های حـکـومـتـی بـه های نهان و آشکار جناح وجوش جنب
های مرتبط بـا ایـن  اند و خبر و گزارش های مجلِس آینده، شدت پیدا کرده کرسی
تر از پـیـش، بـازتـاب  ها، گسترده های وابسته به این جناح ها در رسانه وجوش جنب
اند. در این میان، فعاالن سیاسی نزدیک به جناح موسوم به اعتدالیون همراه  یافته

ها در گذشته، با تـمـرکـز بـر  گونه فعالیت این  طلبان حکومتی، طبق روال با اصالح
شان بیفـزایـنـد و  جنبش زنان درصددند با جلِب حمایت زنان، بر رونق بازار سیاسی

هـای ارسـالـی از  شان را هموارتر سازند. خـبـر های سیاسی مسیر رسیدن به برنامه
نشسِت جمعیت موسوم به زنان مسلماِن نواندیش، ازجمله خبرهـایـی بـودنـد کـه 

تر شـده بـود. در ایـن  های نزدیک به دولت روحانی پررنگ ها در روزنامه بازتاب آن
دخت موالوردی، الـهـه کـوالیـی،  که با شرکت افرادی همچون: شهین -همایش

لنگرودی، سهیال جلودار زاده، شهربانو  فاطمه راکعی، آذر منصوری، مینو مرتاضی
 -منش، فخرالسادات محتشمی، و جز ایـنـان، بـرگـزار شـد امانی، اکرم مصوری

مباحث عمده بر انتخابات آتِی مجلس متمرکز گردیده بود. گزارشـی کـه روزنـامـه 
تیرماه، و سایت مدرسٔه فمینیستی از این همایش منتشر کردند حاکی از  ٢٢شرق، 

 -جز چند استـثـنـا به -کنندگان در این نشست آن بود که، اکثر سخنرانان و شرکت
نـقـل از آذر  نوعی با حاکمیت در ارتباط بودند و یا هستند. روزنـامـه شـرق، بـه به

مجلس نشـان داده  ٩سال از انقالب و برگزارِی  ٣۶نویسد:"گذشِت  منصوری، می
است انتخابات فرصت مناسبی برای مشارکت زنان و مطرح کردن مطالـبـات ایـن 

که در این مدت سهم زنان در مجلس فقط سه درصـد  قشر از جامعه است. درحالی
کـنـم  گوید:"گمان می بوده است." خانم منصوری، در جایی دیگر از سخنانش، می

ها و احزاب مخـتـلـف تـالش  های سیاسی اعم از گروه به همان میزان که جریان
کنند درصِد مشارکت زنان را در ساختار حقوقی افزایش دهند، بحث پذیرِش آن  می

وجود  های الزم در بطن جامعه نیز به در جامعه نیز اهمیت دارد و باید جریان سازی
 بیاید."

خانم آذر منصوری در حالی از انتخابات همچون فرصتی مناسب برای مشارکِت 
آورد که کارزارهای جنبش  میان می شان سخن به های زنان و مطرح کردِن خواست

هـا  با رویکردهایی گوناگون که تنها به شـرکـت در انـتـخـابـات -زنان در میهن ما
توانست دستاوردهایی چشمگیر داشته باشـد. بـرای یـادآوری  -شوند منحصر نمی

های زنان، در  ها و معضل  باید گفت که، فعالیت اجتماعی زنان در رابطه با خواست
هایـی چشـمـگـیـر را  و پس از آن، یعنی دورانی که جامعه ما تحول ٧۶دوم خرداد 

تجربه کرد، ثمرٔه ارزشمند کارزارهای زنان در این دوران بود. مـا در آن مـقـطـع، 
میلیـون امضـا  ها، کمپین یک گون را شاهد بودیم، که ازجمله آن هایی گونه کمپین

گاه میهن توانستند با فعالیتی  بود. در آن عرصه کارزارها، بسیاری از زنان شجاع و آ
گـاهـی و  مستمر در بین زنانی که به طوَرعمده فعاِل سیاسی هم نبودند، مـیـزان آ
گیری  نحو چشم ویژه در بین زنان، به کلی در جامعه و به طورِ  مشارکت اجتماعی را به
گاهی از اینکه چنین وضعیتی خطرهایی را مـتـوجـه  باال ببرند. رژیم والیت فقیه با آ

 -های اجـتـمـاعـی زمان با سرکوب جنبش و هم -خواهد کرد، در اولین فرصت  آن
توانست این جنبش اجتماعِی بالنده و بالقوه عظـیـم، یـعـنـی جـنـبـش زنـان، را 

های پرسروصدای همین چند هفتـه گـذشـتـه از  نشینی وادارد. دستگیری عقب به
های ورزشی و تماشای مسابقـات  فعاالن سیاسی زن که برای حِق حضور در سالن

کردند [و همچنین روانـه کـردن دگـربـاِر نـرگـس مـحـمـدی، فـعـال  تالش می
بشری، برای شش سال به زندان و جدایِی بناگزیر و ظالمانه از کودکـانـش]،  حقوق
ای از هراس حاکمیت را از مشارکت اجتـمـاعـی زنـان در عـرصـٔه  های تازه نمونه

همین دلیل ما مـعـتـقـد  کند. به وضوح اثبات می های خاص و عام زنان  به خواست
فـقـیـه،  های در حال انجام، برای گرم کردن تنور انتخاباِت ولـی نیستیم که تالش

بار خواهد آورد. شرکت در انتخابات  خود دستاوردی برای جامعه و زنان، به خودی به
ای پـویـا، واقـعـی، و  در موقعیتی مفید خواهد بود که محصول جنبش اجتماعـی

رسـد کـه در  برخاسته از متن جامعه باشد، و اگر غیرازاین باشد، به نتـایـجـی مـی
سخنان خانم منصوری بازتاب یافته است و به "بحث پذیرِش آن در جامـعـه" ربـط 

هـای  دیگر، خانم منصوری بـا وارونـه کـردن واقـعـیـت عبارت داده شده است. به
گـیـرد، و بـا پـیـش  موجود، سرکوِب شدید جنبش مدنی در میهن ما را نادیده می

رفه اینکه، ایشان معتقـد  کشیدِن بحث عدم پذیرِش جامعه، آن را توجیه می
ُ
کند. ط

و ایـن  ،”وجـود آیـد های الزم در بطن جـامـعـه نـیـز بـه باید جریان سازی“است 
هایی شورانگیر در این زمیـنـه کـم  است که ما در عرصٔه فعالیت زنان نمونه درحالی
 در این رابطه، جنبش زنان با کمبود مادی و مـعـنـوی رو نداشته

ً
رو  بـه ایم، و اتفاقا

هاست که در طول  نیست.  مانِع اصلی در این راستا، جو شدید سرکوب و دستگیری
های زنان حاکم بوده  فقیه بر فضای فعالیت های موجودیت رژیم والیت تمامی سال

 است. 

دیگر سخنراِن این نشست، خانم فاطمه راکعی بود. او با اشـاره بـه        
نژاد، ضـمـن  محدود شدن فعالیت جمعیت زناِن نواندیش در دوران احمدی

اظهار خوشبختی از فعالیت دوبارٔه این جمعیـت بـعـد از تشـکـیـل دولـت 
ترین فعالیت این جمعیت را فعالیـت بـرای انـتـخـابـات آتـِی  روحانی، مهم

مجلس [مجلس دهم] دانست. وی در قسمتی از سـخـنـانـش ازجـمـلـه 
درصـدِی زنـان را در  ٣٠گری و تالش برای حضوِر حـداقـل  گفت:"البی
ایم که تا قطعی شـدن ایـن  طلبان مجلس شروع کرده های اصالح فهرست

ها ادامه خواهد داشت. اگرچه شعار جمعیت مـا حضـوِر  حضور، این فعالیت
طـلـب روی  شده با بزرگان اصالح های انجام درصدی بود که با صحبت ۵٠

 محقق شود." این  درصد توافق شده است که ان ٣٠همان 
ً
شاءالله باید حتما

قسمت از سخنان خانم راکعی ممکن است این تصور غیرواقعی را در ذهـن 
گوید  وجود آَوَرد که از فعالیت در انتخاباِت کشوری سخن می شنوندگانش به

که سازوکارهای دمکراتیک در آن در باالترین سطح قرار دارد. امـا کـمـتـر 
کسی است که از این موضوع اطالع نداشته باشد که سازوکارهای مـوجـود 

ریـزی  ای بـرنـامـه گـونـه فقیه درمورد زنـان بـه های رژیم والیت در سیاست
نشین کردِن زنان استوار شـده اسـت. در  شان بر خانه اند که شالوده گردیده

ای که زنان را با بهانـه مـرخصـی زایـمـان از کـار اخـراج  سیستم سیاسی
درصدی سهـم زنـان در فـهـرسـت نـامـزدهـای  ۵٠تا  ٣٠کنند، ورود  می

های حکومتـی [و یـا امـکـان انـتـخـاب  انتخاباتِی مجلس از سوی جناح
خصوص ایـنـکـه، ایـن  شان با این درصدها]، توهمی بیش نیست. به شدن

گری] با نیروهـایـی کـه  زنی [و البی جریان نواندیِش مسلمان از طریق چانه
 ٣٠ها بر همگان آشکار است، قرار است این درصدها [ ستیِز آن سرشِت زن

آمیز نیست اگـر گـفـتـه  اغراقکند.  ”محقق“درصد] از حضور زنان را  ۵٠و 
شود که حتی خود این فعاالن سیاسی وابسته به حاکمیت هم بر ایـن امـر 

گونه که در اول این نوشتار هم اشاره شد، هـدف، گـرم  واقفند، منتها همان
گـر در  های چپـاول ای است که قرار است منافع جناح کردن تنوِر انتخاباتی

باره بـه ایـن بـحـث  های فائزه هاشمی دراین آن لحاظ شود. شاید صحبت
یی کـه قـرار بـود بـرای زنـان در  بیشتر کمک کند. او در ارتباط با مصوبه

درصدی منظور شود و درنهایت در مجمـع تشـخـیـص  ٣٠مجلس سهمیه 
کـردیـم کـه چـون  مصلحت نظام رأی نیاورد، گفت:"خودمان هم فکر مـی

 رأی  آقای هاشمی به
ً
عنوان رئیس مجمع از این موضوع دفاع کـرد حـتـمـا

خواهد آورد. ولی رأی نیاورد. با شرمندگی باید بگویم که یکی از کسانی کـه 
دانسـتـم ایشـان  رأی نداده، عموی من محمد هاشمی بوده است. اگر مـی

کردیم! دیشب متوجه شدم که یکی از آن  رفتیم البی می دهد می رأی نمی
یـی  دو نفر عموی من محمد هاشمی، بوده است." فائزه هاشمی به خانـواده

تعلق دارد که در صحنه سیاسی ایران به جنایت، چپاول، و فسـاد گسـتـرده 
مشهور است. اما او در طول چند سال اخیر سعی وافر داشته است تا خود را 

یی جدا بافته از خانواده و نزدیک به جنبش اجتماعی جا بزند. تزویـر و  تافته
ریاکاری از خصوصیات برجسته این خانواده بدنام است، و باوجود سخنانـی 

توان او  را از این قاعده مستثـنـا دانسـت.  قول شد، نمی که در باال از او نقل
چینـد و  اش در آنجا است که برای پدرش زمینٔه محبوبیت می اوج ریاکاری

نـحـو  گیری در برابر عمویش، یعنی محمد هاشمی، بـه حال با موضع درعین
نظر ما اینکه عـمـوی  پاشد. به ای در بین فعاالن مدنی بذِر توهم می موذیانه

گیری به مصوبٔه یادشده رأی منـفـی داده اسـت و یـا  ایشان درجریان رأی
 محمد هـاشـمـی درحـال

ً
حـاضـر  مثبت، خارج از بحث است، چون اصوال

[یعنی دورٔه ششم مجمع] عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نـیـسـت و 
بعید است که فائزه هاشمی از این موضوع اطالع نداشته باشد، منتها برای 

بندی بر این اساس که دیگران از عضو نـبـودن  گمراه کردن دیگران و شرط
 کار زده است. اطالعند، این ترفند را به محمد هاشمی در مجمع بی

، با تعیین اعضای جدید مـجـمـع تشـخـیـص ٩٠ای در اسفندماه  خامنه
مصلحت نظام، پنج نفر را از مجمع کـنـار گـذاشـت کـه عـبـارت بـودنـد 

کاشانی، بـیـژن نـامـدارزنـگـنـه، مـحـمـدی  از:میرحسین موسوی، امامی
 شهری، محمد هاشمی.  ری

سخنرانان دیگر این همایش هم سخنانی کمابیش مشابه ایراد کردند       
طوِرعمده بر انتخابات مجلس متمرکز بود. بحث ما در  ها به که مضمون آن
حاضر شرکت کردن و یا شرکت نکردن در ایـن انـتـخـابـات  اینجا و درحال

های گوناگـونـی کـه  نیست، اما الزم است گفته شود که، حزب ما در مقطع
های سـیـاسـی در  های اجتماعی در تحول امکان تأثیرگذارِی واقعی جنبش

دید، شرکت در  جامعه را ممکن می
  9ادامه  در صفحه کـرد. در  انتخابات را تشـویـق مـی

 978شمارة  1394مردادماه  5دوشنبه    10 

 همبستگی با مبارزٔه مردم ایرانادامه  فشار از بيرون ...

اجـــالس ســـاالنـــٔه ســـازمـــان 
خـواه و  ، سازمان تـرقـی“ لیبراسیون” 

قدیمی انگلستان، که عضو مشاور در 
مـلـل و شــورای  سـاخـتـار سـازمـان

ژوئیـه/ ۴بشر آن است، در روز  حقوق
تیرماه، در لندن، برگزار شد. هـیـئـت 
نمایندگِی کمیتٔه دفاع از حقوق مـردم 

که عضو لیبراسیـون  “) کودیر“ایران (
است، در این اجالس حضور داشـت. 
نمایندٔه حزب توده ایران نیز، در ادامٔه 

های اخیر، در ایـن  سنت دیرینه سال
اجالس مهم شرکت فعال داشـت و 

 در خالل برگزاری آن سخنرانی کرد.
، ١٩۵٠هـای  لیبراسیون در دهـه

جـنـبـش ” میالدی، با نـام  ٧٠و  ۶٠
ــار ــم ــع ــرای آزادی از اســت ، در “ ب

دهِی ابتکارهای مـهـمـی در  سازمان
انگلستان در همبستگـی بـا مـبـارزه 

های کشورهای مستعمره، نقش  خلق
هـای  داشت و برخی از شـخـصـیـت

معروف اجتماعی و سیاسی این کشور 
اند. از  های آن حمایت کرده از فعالیت

به بعد، لیـبـراسـیـون در  ١٩٨٠دهه 
هــای  هــمــبــســتــگــی بــا جــنــبــش

ها بـر  بخش ملی و مبارزٔه خلق آزادی
های دموکراتیک، صلح، و عدالت اجـتـمـاعـی در  ضد امپریالیسم، مبارزه در راه کسب حقوق و آزادی

ای از  کشورهای آفریقا، آسیا، و آمریکای التین، کارنامه درخشانی داشته است، و در حال حاضر، عده
هـای آن  های کارگری این کشور، از فعـالـیـت ترین اعضای چپ پارلمان انگلستان و اتحادیه نام خوش

دست گرفتن رهـبـری حـزب کـارگـر  حاضر برای به که درحال -کنند. آقای جرمی کوربین حمایت می
کـنـد و بـر اسـاس  نمایندگی از سوی نیروهای چپ جنبش کارگری و سندیکـایـی فـعـالـیـت مـی به

لحاظ محبوبیت و سطح حمایت اعضای حزب کارگر از او، درصدر لـیـسـت  های عمومی به نظرسنجی
 عهده دارد. ریاست شورای مرکزی لیبراسیون را به -کاندیداهای حاضر قرار دارد

عـدالـت جـهـانـی ” ، از رهبران کـارزار “ نیک دیردن” سخنران اصلی اجالس ساالنه امسال آقای 
گـذاری  مشارکت بـازرگـانـی و سـرمـایـه” طرِح ، بود که در رابطه با پیامدهای آشکار و پنهان “ اکنون!

کنندگان در اجالس پـاسـخ  های شرکت سخن گفت، و به سؤال“  کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس
المللی بر ضد این طرح، با ارائٔه اطالعاتی جامع دربارٔه این طـرح،  داد. این کوشندٔه برجستٔه کارزار بین

منظور شتـاب بـخـشـیـدن بـه رونـِد  میان آمریکا و اتحادیٔه اروپا بهتوضیح داد که، امضای این طرح 
ها بـه بـخـش خصـوصـی،  بازگرداندن انبوهی از صنایع و خدمات از بخش دولتی و واگذار کردن آن

عـدالـت جـهـانـی ” موردنظر بوده است. کـارزار حساب جیب مردم،  یی گزاف به هم اغلب با هزینه آن
آورِی امضا بـرای فـراهـم کـردن طـومـاری  هایی است که در رابطه با جمع ، ازجمله سازمان“ اکنون!
با خواست اقدام پارلمان اروپا برای ممانعت از اجرایی شدن ایـن  -طرح لحاظ قانونی قابل و به -رسمی

اند. اجـالس هـمـچـنـیـن  آوری کرده کنند، و تا کنون بیش از دو میلیون امضا جمع طرح فعالیت می
های عضو لیبراسیون را مورد بحث و موشکافی قرار داد. در  شده از سوی سازمان چندین قطعنامه ارائه

های سیاسی دو سـال اخـیـر در  یی که در آن تحول رابطه با شرایط سیاسی در ایران، صدور قطعنامه
های رژیم در برخورد با مبارزات مردم در راه کسـب حـقـوق و  کشور طرح و مسئلٔه پیامدهای سیاست

ایـن های دموکراتیک موردتوجه قرار گیرد، مطرح شد و موردحمـایـت اجـالس قـرار گـرفـت.  آزادی
ها بین رژیـم دیـن سـاالر و  آمیِز اختالف قطعنامه، ضمن حمایت از اصِل مذاکره برای حل مسالمت

وجه نباید به بهـای نـقـض  هیچ کند که، امضاِی "این توافقنامه به عنوان می ”١عالوهٔ  به ۵“کشورهای 
روی، این نشست سـاالنـه  حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم ایران و کشورهای منطقه باشد. ازاین

های خـاورمـیـانـه،  کند که برای صلح پایدار و احترام به حق حاکمیت همه خلق لیبراسیون مصوب می
هـای  ویژه فعاالن کارگری و اعضا و فعاالن اتحادیه به -برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی ایران

آمیـز بـا  برای پایان دادن به رفتار تبعیض -کارگری که تنها جرمشان مبارزه برای حقوق کارگران است
های مذهبی از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران، برای پایان دادن  های قومی و اقلیت زنان، اقلیت

کـنـد کـه لـیـبـراسـیـون از  به سانسور، و لغو مجازات اعدام در ایران کارزار کند. اجالس مصوب مـی
وسیلٔه کودیر در حمایت از مبارزات برای حقوق بشر  دهی و اجراشده به ریزی، سازمان کارزارهای برنامه

 و دموکراسی در ایران، پشتیبانی کند."

اند. این واقعیت، که خود نماِد آپارتاید (جداسازی  گرفته
نژادی) است، حفظ و ادامٔه اشغال را، تـا زمـانـی کـه 

کند. آنچه ما اکنون با آن  تر می اشغالگر بخواهد، آسان
روبروییم، یک دولـِت اسـتـعـمـاری واحـد اسـت کـه 

شان  کنند که با تکیه به قدرت نظامی رهبرانش فکر می
توانند وضعیت کنونـی را  و حمایت نامحدود آمریکا می

 تا ابد به همین صورت نگه دارند.
حل آتی در خـاورمـیـانـه،  مانع اصلی در برابر هر راه

توازن نیروهاست. اسرائیل فـقـط زمـانـی حـاضـر بـه 
پذیرش صلح است که توازن نیرو میـان ایـن دولـت و 
جهان عرب برقرار باشد. فقط یک جهان عرب مصّمـم 

تـوانـد  المللی است کـه مـی و متحد به همراِه فشار بین
اسرائیل را وادار کند که به صلحی گردن بگذارد که تـا 
کنون با چنگ و دندان برای نپذیرفتن آن جـنـگـیـده 

دولـتـی -حـل دو است. مسئلٔه اصلی این نیست که راه
پذیر نیست. مسـئـلـٔه اصـلـی،  امکان“  ساف” مورد نظر 

حـل  نابرابری نیروهاست که همان اثر منفی را بـر راه
توان گفت کـه  دولتی نیز دارد. هرگز با قطعیت نمی تک
دولتی دیگر ُمرده اسـت، چـون اسـرائـیـل -حل دو راه

-دولتی یـا دو حِل تک هرگز تن به انتخاب میان دو راه
دولتی نداده است؛ آنچه اسرائیل همواره دنبـال کـرده 
است، گزینٔه سّوم، یعنی حفظ وضعیت مـوجـود بـوده 
است. حّتٰی یک عضو صهیونیـسـت عضـو پـارلـمـان 

کـنـیـد کـه خـروج  اسرائیل (کِنِست) را هم پیدا نـمـی
اسرائیل از کرانٔه غربی برایش اولویت بـاالیـی داشـتـه 
باشد، چون عموم یهودیان همین وضع موجود کنونـی 

دهند. حاال معـلـوم شـده اسـت کـه آن  را ترجیح می
 دوام آورده و پایدار شده «غیر قابل دوام” اشغال 

ً
، نسبتا

است. اسرائیل در ده سال گذشته تـوانسـتـه اسـت بـا 
المللی مقـاومـت  ای کم، در برابر فشار بین صرِف هزینه

هـایـی کـه در سـال  کند و کنترل خود را بر سرزمـیـن
ش] با زور به دست آورده اسـت حـفـظ ١٣۴۶[ ١٩۶٧

ای قـابـل  کند. وضعیت موجود احتمال دارد که تا آینده
بینی نیز ادامه یابد، چون اسرائیل از کرانٔه غـربـی  پیش

 بیرون نخواهد رفت.
یابی به یک توافق جامع نهایی نیز با توجـه بـه  دست
های اسرائیل و آمریکا غیرواقعی به نـظـر  گیری موضع
هایی ظاهـری و  آید. اسرائیل با دست زدن به اقدام می

سطحی برای بهبود وضعیـت اقـتـصـادی بـرخـی از 
کند خشم جهانیان را بخوابانـد.  ها تالش می فلسطینی

عالوه، اسرائیل اکنون فرصت خوبی پیدا کرده است  به
که فرآیندهای سیاسی برای حل مسئلٔه فلـسـطـیـن را 

هایش را روی تدوین و پـیـشـُبـرد  کنار بگذارد و تالش
هایی متمرکز کـنـد کـه در چـارچـوب آنـهـا،  سیاست

اسرائیل و کشورهای عربی همراه با هم، از یک سو در 
بایستنـد، “  داعش” برابر جنبش اسالمگرای تروریستی 

و از سوی دیگر، در برابر ائتالف به سـرکـردگـی ایـران 
مقاومت کنند. مادام که اسـرائـیـل قـدرت، تـوانـایـی 
فناوری، قدرت مالی و حمایت آمریکا را دارد که بـه او 

تنهایی دربـارٔه آیـنـدٔه مـردم  دهند بتواند به امکان می
فلسطین تصمیم بگیرد، وضعیت موجود بـه هـمـیـن 
صورت باقی خواهد ماند. زمانی که اسرائیـل بـا فشـار 
واقعی از بیرون روبرو شود که آن را مجبور به پذیرفـتـن 
نظرهای دیگران کند، آنگاه شرایط سیـاسـی مـمـکـن 

حل  انداز یک راه است به طور بنیادی تغییر کند و چشم
 تر خواهد بود. عادالنه نزدیک

دولـتـی -حـل دو مسئلٔه عمده و اصلی، بـرنـامـٔه راه
های اشغالگرانٔه اسرائیـل  نیست، بلکه سیاست“  ساف” 

 است که هدفش حفظ وضعیت موجود است.
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، کشور ما وارد مرحله جدیدی از تحوالت خواهـد شـد، و پـدیـدٔه “ ای هسته
سو عنـصـر  باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. از یک  گرایی" می "اعتدال

 -هـای نـیـرومـنـد درون حـاکـمـیـت خواهِی جـنـاح بازچینِی قدرت و سهم
ای از  حال با تبعیت از حکِم "نرمش قهرمانانه" علی خامنه هایی که تا به جناح

اند و یا حـداقـل چـوب الی چـرخ آن  دیپلماسی دولت روحانی دفاع کرده
خواهی خواهد کرد، و از سـوی  وارد میدان خواهد شد و سهم -اند نگذاشته

 در مـورد بـهـبـود وضـع  ها و وعده دیگر، قول
ً
های حسن روحانی مخصوصا

ای  معیشت مردم و چرخیدن چرخ اقتصاد که به پس از رفع بـحـران هسـتـه
تـوانـد بـاقـی  گشای کارهای فروبستٔه دولت نـمـی حواله داده شده دیگر گره

 های قدرت شدت خواهد بخشید. بماند، و با فشار از پایین، به نزاع جناح
ای وین حرکِت پیروزمند جمهـوری اسـالمـی در  تصور اینکه توافق هسته

 تصور اینکـه ایـن تـوافـق 
ً
دفاع از حق حاکمیت ملی بوده است و مخصوصا

ای و دستگاه والیت را محدود خواهد کرد، توهـمـی  قدرت مطلق علی خامنه
شدت ضعیف با طرفی بسیار  بیش نیست. زیرا مذاکره یک طرف از موضع  به

تواند به بسته شـدن قـراردادی مـنـصـفـانـه  گاه نمی پرقدرت و مهاجم هیچ
هـای اصـلـی در مـذاکـرات نـه  که دغدغٔه طـرف  هم درحالی بینجامد، آن

های راهبردی [استراتژیک] کشـورهـای  وضعیِت مردم کشور ما بلکه مسئله
ویژه امریکا، باشد. جـمـهـوری اسـالمـی، بـا اقـتـصـادی  امپریالیستی، به

ورشکسته و وضعیتی بحرانی، با طرِف آمریکـایـی و مـتـحـدانـش، کـه در 
موضعی بسیار قدرتمند قرار دارند، مجبور به مذاکره و "بده بستان" شد، یعنی 

 اهل 
ً
فـقـیـه،  رژیـم والیـتاسـت.  ”سـتـانـدن“با طرِف قدرتمندی که اصوال

یعـنـی  -ای برای "تداوِم نظام" های تظاهرآمیز علی خامنه برخالِف رجزخوانی
ای، امتیـازهـای  مجبور است بسیار فراتر از امور هسته -ستاند آنچه رژیم می

بـدهـد، تـر  های نولیبرالی اقتصادی پردامنـه ای را با اجرای تعدیل اقتصادی
فقیه، آنـچـه  ها پیش شروع شده است. رژیم والیت فرایندی که از مدتیعنی 

در "بده بستان" با دولت آمریکا از  -سیاسی و اقتصادی -که از نفوذ  و قدرت
امـنـیـتـی و سـهـم  -دست داده و نیز خواهد داد، از راه سرکوب نـظـامـی

 های قدرت از ثروت ملی، جبران خواهد کرد. های جناح ستانی
، مردم کشور ما در دفاع از دولـت دمـوکـراتـیـک و ١٣٣١تیرماه  ٣٠روز  

طوِر گسترده و متحد، در سـراسـر ایـران،   وزیرشان دکتر مصدق، به نخست
هـای  انـدازی منظوِر جـلـوگـیـری از دسـت های درباِر شاه و به برضد دسیسه

سـال  ۶٣پا خاستـنـد.  سیاسی و اقتصادِی آمریکا و انگلیس به میهن ما، به
پس از آن، در کشور ما هنوز دیکتاتوری حاکم است، و ایـن بـار نـیـز بـرای 

بعـد از دو دهـه  -"تداوِم نظام"، بار دیگر، از موضع بسیار ضعیف اقتصادی
ایـران را  -محصولی های نولیبرالی در اقتصادی وارداتی و تک اجرای تعدیل

 اند.   بسته به اسارت آمریکا درآورده کت
تیر، نیروهای سیاسی مطرح در مـیـهـن مـا،  ٣٠سال پیش، در روز  ۶٣ 

ای بسیار مؤثر و موفق را در عـقـب رانـدِن ارتـجـاع  توانستند اتحاد تاکتیکی
سلطنتی و خنثی ساختن تعرض نیروهای خارجی، سازمان دهـنـد، یـعـنـی 
 آن گامی که صحنه سیاسی کشورمان اینک بدان نـیـازمـنـد 

ً
برداشتن دقیقا

دلـیـل سـرکـوب، سـانسـور،  است. نسل جوان کشور ما در برهه کنونـی بـه
هـای امـنـیـتـی  یافته از جانب دسـتـگـاه های سازمان نمایی تبلیغات، و سیاه

اند.  آلوِد تحریِف تاریخ قرار گرفته طوردائم در فضای مه جمهوری اسالمی، به
ـل هدِف رژیم والیی، تفرقه

ُ
گـریـزی، و مـخـدوش کـردن  افکـنـی و تشـک

ها به عامـل  منظوِر جلوگیری از تبدیل شدن این تجربه گذشته، به  های تجربه
دهی و بازسازِی اتحادها در مسیِر مبـارزه بـا  ای نیرومند در راه سازمان ذهنی

دانیـم  ، مفید میکودتاحکومت دیکتاتوری است. بنابراین، با استناد به کتاب 
 ١٣٣١در اینجا به چگونگِی حرکت نیروهای ملی و مترقی در تحوالت تیرماه 

یی مختصر و کوتاه بکنیم، و با غرور بر نقِش محوری حزب تودٔه ایـران  اشاره
تأکید ورزیم. زیـرا دیـگـربـار، از سـوی  ١٣٣١تیرماه  ٣٠در پیروزی جنبش 

پردازان متصل  ها و نظریه دستگاه عریض و طویل امنیتی رژیم والیی و رسانه
هـای آن  افـکـنـی در صـف نویسی و تـفـرقـه به آن، برای حزب ما به تاریخ

اند. مخدوش نمایاندن تاریخ پرافتخار مبارزاتی حزب تـودٔه ایـران و  پرداخته
ل
ُ
گریـزی در  دیگر نیروهای مترقی و ملی، با هدف تداوِم القای ذهنیت تشک

مبارزان اپوزیسیون، و محصور کردن آنـان در دایـرٔه نـوشـتـن نـظـرهـای 
ها، هدف دیکتـاتـوری حـاکـم  بوکی، و جز این های فیس شخصی، یادداشت

 است.

، حـزب تـودٔه ایـران بـرای ١٣٣١تیرماه  ٣٠دهد که، در  آبراهامیان نشان می تير ماه ... 30”اتحاد پيروزمند“ادامه  از 
پشتیبانـی از  مشی] با تمام قوا و در سرتاسر کشور، به نخستین بار [با تصحیِح خط

مصدق، فراخواِن اعتصاب عمومی داد. سفارت بریتانیا [در تهران]، نقِش حزب را 
های  درصد از الیه ٩٠کند:  اش گزارش می گونه به وزارت خارجه در این رابطه، این

 در بخش صنایع، به فراخواِن  زحمتکشاِن سازمان
ً
یافته [در سندیکاها]، مخصوصا

پشتیبانی از مصدق] پاسِخ مـثـبـت دادنـد.  اعتصاب عمومی حزب تودٔه ایران [در 
کـنـد:  گونه توصیف مـی آبراهامیان، از زاویٔه دیگری، نقِش حزب تودٔه ایران را این

السلطنه) کـه  فاطمی (وزیر خارجٔه دولت مصدق) و حسن ارسنجانی (مشاوِر قوام
توان آنان را از هواداران حزب [تودٔه ایران] دانست، نـقـِش حـزب  روی نمی هیچ به

ارزیابی کردند. در ایـنـجـا “ کننده تعیین”تیرماه نقشی  ٣٠تودٔه ایران را در پیروزی 
ای از قشرهـا و  همراه حزب ما، طیف گسترده باید یادآور شد که، جبهه ملی نیز به

داران  روایت آبراهامیان، حتی مـغـازه طبقات اجتماعی بینابینی و اصناف بازار، و به
باالی شهر و بخش وسیعی از روحانیون را در این اتـحـاد مـلـی بـرای دفـاع از 

 تیرماه، توانست بسیج کند. ٣٠دموکراسی و پیروزی خیزش مردمی در 
حزب ما معتقد است که، مسیر ترقِی جامعه ما، گذار از مرحلٔه دیکـتـاتـوری بـه 

باید از اتحاِد پیروزمنِد نیروهای  مرحلٔه دموکراتیک است. در این مسیر، همٔه ما می
مقصد باال بردِن سطح مبارزٔه جنبش  بیاموزیم، و آن را به ١٣٣١تیر  ٣٠سیاسی در 

دهِی اتحـاد بـرای  گرایی نیروها و فعاالن سیاسی، و سازمان مردمی، ترویِج تشکل
 کار بریم. جبهه وسیع، به

ادامه جنبش زنان ...

گـاهـی  های کنونی، ما معتقدیم که جنبش زنان، به رابطه با تحول دلیل پویایی و آ
کـنـنـد  گر فعالیت می های سرکوب باال، در دام ترفندهای نیروهایی که برای جناح

ها به فعاالن مدنی زن و سرکوب آنـان  گیری اکنون سخت گرفتار نخواهد شد. هم
هایی مختلف را شاهدیم که آخرین نمونٔه آن وضـعـیـت خـانـم نـرگـس  در سطح

آور و  هـای رنـج  های اجتماعی و اقتصادی، با مـعـضـل محمدی است. در زمینه
مزدهایـی  سرپرست، و زنان کارگری که با دست خواب، زنان بی پایاِن زنان کارتن بی

سـتـیـزانـٔه  رویـیـم. قـوانـیـن زن کار مشغولند، روبـه بسیار اندک از سر ناگزیری به
داده، و  مان را افـزایـش  حاکمیت، هرروزه فشارهای روحی و روانی به زنان میهن

هایی جدی مواجه کرده است. عـدٔه زیـادی از  زمان، جنبش زنان را با چالش هم
اند و یا  های دانشگاهی و مدنی به زندان افکنده شده فعاالن سیاسی زن در عرصه

گیرند. در زمینه قوانین حـاکـم،  های گوناگون زیر فشارهای مداوم قرار می با حیله
اند و بدین نحو و در قالـب  بسیاری از حقوق اولیه و ابتدایی زنان نادیده گرفته شده

ای تحمیل شده  وسطایی، به نیمی از جمعیت میهن ما فشار فزاینده تفکرات قرون
الـعـاده  کـنـنـده، و فـوق های حسـاس، نـگـران زمینه است. با وجود چنین پیش

های مشابه، اینکه صحبتی دربـارٔه ایـن  باری، ما در این همایش و یا نشست زیان
ها شـده بـاشـد، گـزارشـی  یی به آن ها و یا اشاره ها، فشارها و سرکوب حقوقی بی
بینیم. اگر بستری که در آن انگشت گذاشتن بر نیازهای جامعه و قشـرهـای  نمی

توان گفـت  ها میسر سازد، می واسطه را با توده یی بی اجتماعی فراهم باشد و رابطه
تواند مکمل آن بستـر و آن رابـطـه بـاشـد.  که بحِث شرکت در انتخابات هم می

شده از سوی فعاالن زن وابسـتـه  واقعیت آن است که، روندها و سازوکارهای ارائه
های حکومتی، نوعی مشارکت پاستوریزه شده است که هدِف آن استفادٔه  به جناح

های چپاولـگـر حـاکـم و  های اجتماعی برای تأمین منافع جناح ابزاری از جنبش
ها است. همین ترفندهای کهنه در جریان انتخابات ریـاسـت  های آن ریزی برنامه

هـای  کار گرفته شد و در جـریـان آن وعـده به نفع روحانی به ٩٢جمهوری سال 
گوناگون به قشرهای اجتماعی مختلف ازجمله به زنان داده شد کـه حـاصـل آن 

ها، دو سال پس از روی کار آمدن حسن روحانی، نیازمند بازگویی نیست. مـا  وعده
 بر این باوریم که بر بستر چنین فرایندهایی، انتظار تحقق تغییرهای بنیادین 

ً
عمیقا

بینانه باشد. تغییرهای بنیادین با حضور و تکیه بر  تواند واقع نفِع جنبش زنان نمی به
جنبش اجتماعی حاصل خواهد شد، بنابراین، هوشیاری نـیـروهـای مـتـرقـی و 
فعاالن عرصه کارزار زنان، نیازمند آن است که میان شرکت در انتـخـابـات و بـه 

ها در جریان مبارزٔه اجتماعی، تفکیک و تفاوت قائل شوند و از  صحنه آوردِن توده
هـای  شان از سوی جنـاح ها و بازیچه شدن روندی که باعث هرز رفتن این فعالیت

شدت اجتناب گردد. خوشبختانه جنبش زنان میهـن بـا پشـتـوانـٔه  ضدمردمی، به
ای که ثمرٔه مبارزات جانانه و نیز آبدیده شدن در این رونـد بـوده اسـت، بـه  غنی

 فریبکاران سیاسی اجازه مانور نخواهد داد.
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نیروهای سیاسی “ اتحاِد پیروزمنِد ”از 
 ، بیاموزیم!١٣٣١تیر  ٣٠در 

، که به اتحـادی پـیـروزمـنـد، و  های ناشی از آن حرکِت نیروهای سیاسی و تحول
کـه   دیـدی منجر شـد، از زاویـهٔ  ١٣٣١تیرماه  ٣٠درنتیجه، خیزِش ملی مردم در روز 

ـنـکـاش و  بتوان پیامدهای 
َ
شان را با وضعیت کنونِی کشورمان قیاس کرد، بایستٔه ک

موشکافی است. البته شرایط عینی و ذهنی کنونی جامعه ما در قـیـاس بـا تـیـرمـاه 
هایی بسـیـار مـهـم نـیـز بـا  اند، اما شباهت هایی مشخص، متفاوت  ، از جنبه١٣٣١

ای ویرانگر در رأس حـاکـمـیـت  شان وجود دیکتاتوری ترین یکدیگر دارند که اساسی
بـه نـوع "اسـالم   کشور است. دستگاه و بنیان ایدئولوژِی استبداد از نوع سلطـنـتـی

سیاسی" تغییر و تحول پیدا کرده است، اما دیکتاتوری در هر دو نـوع سـلـطـنـتـی و 
راِه حرکِت دموکراسی [هاِی نوپا] و نـهـادیـنـه شـدِن  اش، سدکنندٔه  "اسالم سیاسی"

 است.  مان  و  مانع پیشرفِت آن بوده  ها در میهن آزادی
اکـنـون نـیـز در  برانگیز اینکه، در حکومت استبدادی محمدرضا شاه و هـم توجه

فقیه بودِن مقـام  وچرا بر در دسِت شاه و ولی چون ای، تأکیِد بی دیکتاتوری علی خامنه
 -در نـهـایـت -تـر و فرماندهی کل نیروهای نظامی به این دو تواِن سرکوِب افـزون

کند. هـر  جلوگیری از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشورمان را فراهم کرد و می
ای] با سوءاستفاده از قوای نظامی، برای بـقـای  دوِی این دو دیکتاتور [شاه و خامنه

مـرداد  ٢٨محمدرضا شاه در کودتاِی نظامی خونین  -رژیمشان دست به کودتا زدند 
وسـیـلـٔه  کارگیرِی تقلب و سرکوب خشن جنبش سبـز بـه ای با به و علی خامنه ١٣٣٢

 .١٣٨٨سپاه و در کودتاِی انتخاباتی خرداد 
بر پایٔه سـنـدهـای مـحـرمـانـٔه  -، پژوهِش ارزشمند یرواند آبراهامیانکودتاکتاب  

هـای  در میـان کـتـاب -متحده و انگلیس شدٔه)آرشیوهای رسمی ایاالت (اکنون آزاد
هـای بسـیـار  اند یکی از مرجع بسیاری که در این زمینه در ایران و جهان انتشار یافته

های دوران مصدق و خیزِش جنبـش  توان آن را برای درک تحول دقیقی است که می
ِی آبراهامـیـان و دیـگـر کودتا تیرماه از آن بهره برد. چکیدٔه سخن کتاب ٣٠مردمی 
 ١٣٣١گران معتبر بر اساس منابع مستند، این است که، دولت بریتانیا در سال  تحلیل

شاه را در جهت صادر کردن فرمانی ملوکانه برای برکنار کردن دکتر مصدق از مـقـام 
دلیل ترس از واکنش و مـخـالـفـِت مـردم بـه ایـن  راند، اما شاه به وزیری می نخست

وجود آوردن  شدت مردد بود. شاه خواهان به گیری در این مورد به برکناری، در تصمیم
یی از نیروهای ضد مصدق برای ساقط کردن دولت از طریق رأی مجلس بـود.  جبهه

دهند که آمـریـکـا و  ها ارجاع شده است نشان می بدان کودتاسندهایی که در کتاب 
هـای  دهِی شبکـه هایی هنگفت و سازمان صورتی جداگانه، با پرداخِت پول بریتانیا، به

ها و نیروهـای سـیـاسـی و  مخفی در بین گروهی از نمایندگان مجلس، و شخصیت
کردند.  الله کاشانی)، به شاه در این امر کمک می مذهبی (و بسیاری از اطرافیان آیت

] بر طـبـق ١٣٣١تیرماه [ ٢۵دهد که استعفای دکتر مصدق در  آبراهامیان نشان می
های پشت پردٔه دربار  منظوِر مقابله با برنامه شده از جانب ایشان به ریزی حرکتی برنامه

عمد، با مـطـرح کـردن مـوضـوع انـتـقـال  و عامالن انگلیس بود. دکتر مصدق، به
زمینٔه استـعـفـای خـود را  فـراهـم کـرد، زیـرا  فرماندهی قوا از شاه به خود، پیش

طور حتم این خواسِت دولت او را رد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد  دانست شاه به می
که انتصاب وزیر دفاع و مسئولیت قوای نظامی به نهاد برگزیدٔه مردم یعنی کـابـیـنـٔه 

“ اولیـن بـاری” کند که، این  وزیر [مصدق] انتقال یابد. آبراهامیان تصریح می نخست
طـوِرمسـقـیـم مـورد  بود که دکتر مصدق خطاب به مردم در صحن مجلس شاه را به

انتقاد قرار داد. توجه برانگیز اینکه، دکتر مصدق در اعالم استعفایش در نطـق خـود 
ام که برای پیروزی مبارزه  در مجلس، این نکته را برجسته کرد:"من به این نظر رسیده

اعتماد احتیاج دارم... و  اند، به یک وزیر جنگ قابل ای که مردم آن را آغاز کرده ملی
یی غیرعلنی، بدون حضوِر [نمایندگان]  شاه با این مخالفت نموده!" مجلس در جلسه

کند.  وزیری منصوب می السطنه را به مقام نخست هواداِر دکتر مصدق، بالفاصله قوام
اش پـس از مـنـصـوب شـدن بـه مـقـام  قوام، در نخستین سخـنـرانـی رادیـویـی

انـدازی کـرده  شود که ملی شدن [صنعت نفـت] را او راه وزیری، مدعی می نخست
 دنبال آن، معترضان را تهدید کرد. است، و به

مطرح کردن مسئلٔه فرماندهی کل قوا و، سرانجام، استعفای دکتر مصدق، از دو 
 شوند: دید، به وضعیت کنونی کشور و مسائل عمدٔه آن، مربوط می زاویهٔ 

نخست اینکه، مصدق در موجه دانستِن حرکت خود مدعی بود تا زمانی که شاه در 
حکم مقامی غیرپاسخگو در برابر مردم، فرماندهِی کل قوای نـظـامـی را در دسـت 

وسـیـلـٔه  گـری بـه اش، با سـرکـوب داشته باشد، در راستای دواِم حکومت دیکتاتوری

نیروی نظامی، همواره در برابر هر نوع اصالحاتی در راسـتـای بـرقـرارِی 
دموکراسی و دفاع از حق حاکمیت ملی خواهد ایستاد. کودتـای نـظـامـی 

یک سال بعدازاینکه مصدق تالش کرد فرماندهـی قـوا را از  -مرداد ٢٨
این تالش دکتر مصدق و درسـتـِی نـظـر او  -دیکتاتور [شاه] سلب کند

لحاِظ اقتدار مـطـلـقـی کـه  باره را ثابت کرد. در دوران کنونی نیز، به دراین
ای دارد، در اختیار داشتِن مقام فرمـانـدهـی کـل نـیـروهـای  علی خامنه

هـمـیـن نـظـر   -خصوص نیروهای سپاه و بسیج و به -نظامی و انتظامی
ای] و  دیگر، دیکـتـاتـور [عـلـی خـامـنـه عبارت دربارٔه او صادق است. به

منـظـوِر  وسیله قوای نظامی و انتظامی هر نوع تالش به دستگاه والیت، به
شـدت  وجود آوردن "تغییر" در جهت برقرارِی دموکراسی و آزادی را بـه به

اند و خواهد کرد. این خصلِت دیکتـاتـورِی اسـتـحـالـه و یـا  مسدود کرده
 ناپذیر است. اصالح

دهـنـد کـه در  نشان می کودتاها در کتاب  دوم اینکه، سندها و تحلیل
مطرح کردن موضوع انتقاِل مقام فرماندهی قوا از شاه به کـابـیـنـه، روی 

تر اینکه، مصـدق در آنـجـا  سخن دکتر مصدق با مردم بود و، بسیار مهم
طوِر آشکار در برابر قدرت مطلق و نامشروع شاه ایستـاد. هـدف دکـتـر  به

خـواهـِی  مصدق سلب قدرت از دیکتاتوری بود. البته از دیدگـاِه مشـروطـه
یی که در برابر شاه گذاشته شد بر ایـن اسـاس بـود:  دکتر مصدق، گزینه

"شاه سلطنت کند و نه حکومت". این حرکت سیاسی بسیار بـارز مصـدق، 
توان به شرایط کنونی نیـز  یعنی ایستادن آشکارا در برابر دیکتاتوری، را می

 حسن روحانی و یـا اکـبـر  بسط داد، و پرسید: آیا قابل
ً
تصور است که مثال

هـایـی  رفسنجانی، که دائم دربارٔه برقراری آزادِی بـیـان بـه مـردم وعـده
یی، همانند دکتر مصـدق، مسـئـلـٔه انـتـقـاِل قـدرت  دهند، در مرحله می

فقیه به کابینٔه ریاست جـمـهـوری را در حضـوِر  فرماندهی کل قوا از ولی
چـنـان  مردم مطرح کنند؟ برای دادِن جواِب مثبت به سؤاِل باال، ارائٔه آن

هایی جامع در این زمینـه الزم اسـت کـه هـمـٔه  شواهد مستند و تحلیل
های موجود تا کنونی را بتواند نفی کند. اما جـواب  شواهد مستند و تجربه

ها را تـائـیـد  های عینی و جاری آن که همٔه واقعیت -منفی به این سؤال
وجود آوردِن  رساند که برای به انکارنشدنی می ما را به این نتیجٔه  -کند می

گرایی و  توان، و نباید،  به کاروان اعتدال و گذار از دیکتاتوری، نمی“  تغییر” 
مـانـنـد دکـتـر  گاه  رهبران سیاسی و معنوی آن امید بست، زیرا آنان هیچ

انـد.  ها و گسترش آن حتی گامی بـرنـداشـتـه مصدق، برای دفاع از آزادی
هواداران دوآتشٔه کاروان اعتدال، الزم است که حداقل یک مورد مـؤثـر را 

نـفـِع  وار" و باشهامت و در عمل بـه نشان دهند که حسن روحانی "مصدق
وگـریـخـتـه، بـه  مردم در برابر دیکتاتور ایستاده باشد، و یا الاقل، جسـتـه

یی کرده باشد. در غـیـر ایـن  فقیه اشاره محدود کردن قدرت جایگاه ولی
 برند. صورت، هواداران حسن روحانی باید بپذیرند که در توهم بسر می

ای  با فروکش کردن غوغا و تبلیغات بسیار غلوآمیز پیرامون توافق هسته
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