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

  ١٣٩۴مرداد  ١٩، ٩٧٩شماره 

 هشتم، سال  بیست و  نهم دورٔه 

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

مناسبت سالگرِد فاجعٔه ملی  اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، به
 کشتاِر هزاران زندانِی سیاسی

فقیه و  محکومیِت تاریخِی رژیم والیت

 رهبران آن، در افکارعمومِی ایران و جهان!

ای و "لیبرالیسِم معیوب"،  همسانِی نظری و عملِی علی خامنه

 در ضدیت با نیروهاِی مردمی

  6ادامه  در صفحه 

 میهنان گرامی! هم
، ١٣٩۴با فرارسیدن مرداد و شهریورماه 

دهــنــدٔه ســران رژیــم  از جــنــایــِت تــکــان
فقیه در قتل هزاران زندانی سیاسـی،  والیت

فرزندان اسیر خلق، رهبـران و کـادرهـای 
خواهی میهـن مـا و  برجسته جنبش آزادی

همچنیـن شـمـار زیـادی از قـهـرمـانـان 
، کـه تـنـهـا ۵٧سنگرهای انقالب بهمن 

شان عشق به آزادی، عدالت، و دفـاع  جرم
ــود،  از حــقــوق مــردم و مــحــرومــان ب

 گذرد. وهفت سال می بیست
وهـفـت سـال  فقیه، بـیـسـت رژیم والیت

بـار سـیـاسـت  پیش، پس از شکسِت خفـت
در “  جنگ تا پـیـروزی  جنگ” برانداِز  خانمان

برابر ارادٔه مردم ایران به پایان گرفتِن جنگ 
دنباِل آن، نـوشـیـدن  و برقراری صلح، و به

و پذیرش ناگزیِر بـرقـراری “  جاِم زهِر صلح” 
فقیه وقت رژیـم، در  بس از سوی ولی آتش

جـاِم زهـِر ” که با نوشیدن  -جنگ با عراق
فقیه کنونی درجریان  ولی   “ نرمش قهرمانانه
ای با آمریکا شباهت بسیـار  مذاکرات هسته

گیری از نـیـروهـای  و باهدِف انتقام  -داشت
دوست کشورمان، دست  خواه و میهن آزادی

سابقه زد. ددمنشی و  به جنایتی بزرگ و کم
 -دهِی این جنایت هـولـنـاک شیؤه سازمان

که  آن را تنها با کشتارجمعِی قربانیان سیـاسـی 
تـوان قـیـاس  ها در جنگ دوم جهانی می نازی

دسـت  ای را بـه کـاری کرد، و تکرار چنین تـبـه
داعـش] و دیـگـر “[ اسالم سـیـاسـی” پیروان 

را نیز این “  خالفت اسالمی” روندگان راه برپایِی 
نـنـگـی  -توان شاهـد بـود روزها در منطقه می

تاریخی است که از خاطرٔه مردم و افکارعمومِی 

توان گفت که دستیابی به مـزد و امـنـیـِت شـغـلـِی  می
کشی  مناسب، دو عامِل عمده در مبارزٔه طبقٔه کارگر با بهره

هـای  داری انگلی و مجریاِن برنامـه دستگاه حاکمٔه سرمایه
هـای  اقتصادی نولیبرالی بوده است. در رویارویی با تـالش

هـای اقـتـصـادی  فقیه برای اجـراِی نسـخـه رژیم والیت
شده از سوی نهادهای امـپـریـالـیـسـتـِی صـنـدوق  دیکته
المللی پول و بانک جـهـانـی در جـهـت "آزادسـازِی"  بین

اقتصاد و تعرض گسترده به مزد و امنیِت شغلی کـارگـران، 
های گسترده کارگران را شـاهـد  های اخیر اعتراض در ماه

  2ادامه  در صفحه 

  7در صفحه 

تأملی بر جنبِش اعتراضی 

زحمتکشان، و نقِش 

 های زرِد حکومتی تشکل

جنبش زنان و تجربه 

 پشتوانه های بی وعده

  9ادامه  در صفحه 

از لـحـاظ “  لیبرالیسـم” مکتب فلسفی و سیاسی 
نظری مدعی آزادی بیان و آزادی انتقاد است و در 

هـایـی نـامـدار و  تاریخ معاصر جهان و ایران چهـره
تـوان  ای پرشمار را مـی مبارزان سیاسی و اجتماعی

نام برد که در عرصٔه نظری و عـمـلـی زیـِر پـرچـم 
نقشی تعیین کننده در راستای دفاع از  “ لیبرالیسم” 

های استبدادی و شخـص  آزادی بیان در برابِر رژیم
که  -اند. اما در کشور استبداد زدٔه ما دیکتاتور داشته

متأسفانه  -ُبرند ها را می کوبند و زبان ها می بر دهان
ای صـحـنـه  های پرهیاهو و فعاالن سیـاسـی چهره

ای از لـیـبـرالـیـسـم  کنند که به نوع ویژه داری می
بـردارِی مـبـتـذلـی اسـت از  اعتقاد دارند که گـرتـه

گفتمان مکتب لیبرالیسم کالسیکی کـه در زمـان 

 
ً
 به آزادی بیان متعهد بود. این نـوع شـدیـدا

ً
خود واقعا

شدٔه مکتب لیبرالـیـسـم در کشـورمـان را  ومعوج  کج
الخلقه دانست، زیرا زایـش  توان لیبرالیسمی ناقص می

و پرورش آن، در دو دهٔه گذشـتـه، زیـر سـایـٔه رژیـم 
بـرکـت سـرکـوب شـدیـد  دیکتـاتـوری والیـی و بـه 

سان، این ِنحلـه  خواهان واقعی بوده است. بدین آزادی
از لیبرالیسم، "لـیـبـرالـیـسـم مـعـیـوب"ی اسـت بـا 

خودش، زیرا حکومتی خودکـامـه و   هایی ویژه خصلت
بــرآمــده از "اســالم ســیــاســی" وجــوِد هــواداران و 

پردازان پر سروصداِی این مسلک از "لیبرالیسـم  نظریه
پذیر کرده است. بـرای ایـنـکـه بـه  معیوب" را امکان

 بین بـرخـی مـحـفـل ازجمله بحث
ً
هـای  هایی که اخیرا

راه افـتـاده ایـن  به“  ای توافق هسته” سیاسی کشور پس از 
کشـور پـدیـد آمـدن “  پسـااتـمـی” است که، آیا در فضای 

شرایطی نو برای نیروهای خارج از حاکمیت در کـل و یـا 
پذیر است و یا چنین نگـرشـی  های اجتماعی امکان جنبش

خیالی پنداشت. دامن زدن بـه ایـن بـحـث  را باید خوش
ارتباط بـاشـد. در  تواند  با انتخابات اسفندماه آینده بی نمی

گاهی از نقش جـنـبـش  این میان، جناحی از حکومت، با آ
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های کـارگـری و  گری وحشیانٔه رژیم، اعتراض سبب سرکوب ایم. گرچه به بوده
ای مـنـاسـب بـرخـوردار  دهی و همبستـگـی دیگر قشرهای مردمی از سازمان

اند، با اینهمه، طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان در مقابله بـا تـرفـنـدهـا و  نبوده
هدِف حراست از نمایندگان و انـدک  دستگاِه سرکوب رژیم بغایت ارتجاعی و به

گاهی و بلوغ قابل تشکیالت واقعی انـد. رژیـم  توجهی از خود نشان داده شان آ
ترین دشمِن تـداوم حـاکـمـیـتـش  یافته را کارا فقیه، طبقٔه کارگِر سازمان والیت
اثر کردن مبارزٔه کارگران در مسیر دسـتـیـابـی بـه  داند و برای سرکوب و بی می

گری، نیروِی چشمگیـری  شان، عالوه بر تقویِت دستگاه سرکوب منافع طبقاتی
انحراف کشانـدن، کـنـتـرل، و مـهـاِر  برای تقویِت تشکیالِت زرد کارگری و به

گـیـرد. جـنـبـِش  کـار مـی نیـز بـه -های گوناگون به شکل -مبارزات کارگری
های زرد رژیم در مقابله با آن، موضوع این  اعتراضی زحمتکشان و نقِش تشکل

 نوشته است.
هـای  فقیه در رویـارویـی بـا اعـتـراض برای توصیف وحشیگرِی رژیم والیت

گاهی صنفی و سیاسی طبقٔه کارگر در قـیـاس بـا سـال هـای  کارگری و رشد آ
گذشته، به دو اعتراض کارگری اخیر در مقابله با ترفندهای رژیم و دسـتـگـاه 

 کنیم.  سرکوب آن اشاره می
 ١٢٠، حـدود ٩۴ماه  اردیبهشت ٢٧های خبرگزاری ایلنا،  بر اساس گزارش

ماه حـقـوق و سـایـر  ٩کارگر کارخانه "ایران برک" رشت "در اعتراض به تعویق 
 ١٩مشکالت" نظیر بیمه، دست از کار کشیدند و اعتصابی را آغاز کـردنـد. در 

، بنا بر گفتٔه کارگران مـعـتـرض  ودومین روِز این اعتصاب خردادماه و در بیست
ای ناشناس با آتش زدن درختان و ضایعات کارخانـه، قصـِد وارد کـردن  "عده

اتهام خرابکاری به کارگران معترض و تخریِب وجهٔه اعتراِض صنفی کـارگـران 
ودومین روز اعتصـاب، بـا دادن وعـدٔه  اند." فرماندار رشت، در بیست را داشته

پرداخت دو ماه از حقوق معوق کارگران "قصد متقاعد کردِن کارگران معـتـرض 
برای ادامٔه تولید را داشت" ولی در مخالفت با فرماندار شهر، کارگران به ایـلـنـا 

)، شخص فرمانـدار و مـدیـرکـل ٩٣گفتند: "درجریان اعتصاب سال گذشته (
خـواهـیـم از یـک  ها را به کارگران داده بودند... ما نـمـی کارخانه همین وعده

وسومین روز اعتصاب، رئیـس ادارٔه کـار  سوراخ دو بار گزیده شویم." در بیست
رشت به کارگران گفت: "تا یک ماه دیگر قرارداد کـار اکـثـر شـمـا بـه اتـمـام 

وقت دربارٔه کارگرانی که امروز با ما همکـاری نـکـردنـد تصـمـیـم  رسد، آن می
نفر از همکارانشان طی دو سـال  ١٧٠گیریم." بنا بر ادعای کارگران "حدود  می

 ٨تـا  ٧نفر دیگر "با سوابـق  ٢٠نیز حدود  ٩۴اند. از نوروز  گذشته" اخراج شده
های اخیر "دو زن حضور  اند. در بین اخراجی سال [کار] از کارخانه اخراج" شده

 به
ً
دلیل باردار بـودن" اخـراج شـدنـد.  داشتند"، که کارگران معتقد بودند "صرفا

کارند، که بعد از اخراج دو زن کارگر  زن کارگر در کارخانه مشغول به ۴٠بیش از 
خـردادمـاه،  ٢١کنند." قرار بود روز  ها باردارِی خود را مخفی می "تعدادی از آن

منظور رسیدگی به دالیل اعتراض کارگران، با حضور نمـایـنـدگـان کـارگـران  به
خـردادمـاه  ٢٣یی تشـکـیـل شـود. در  شورای تأمین شهرستان رشت، جلسه

کارگران به ایلنا گفتند:"صبح روز پنجشنبه مأموران پلـیـس امـنـیـت بـه ایـن 
ای که قرار بـود از جـانـب کـارگـران در  نماینده ۵اند و از خروج  کارخانه آمده

شورای تأمین حضور یابند جلوگیری کردند." به "دسـتـور مـقـامـات قضـایـی"، 
عوامل انتظامی برای "رسیدگی به وضعیت" کارگران در کارخانه مستـقـر شـده 

ماه حقـوق مـعـوقـه  ٩خردادماه "دو ماه از مجموع  ٢۴و  ١٩بودند. در روزهای 
کارگران پرداخت شد" ولی چهار کارگری که به نمایندگی از طرف کـارگـران "بـا 

کردند "عالوه بر دریافت نکردِن حـقـوقـی  کارفرما و مقامات محلی" مذاکره می
امیـن  که به سایر کارگران پرداخت شده" بود "تهدید به اخراج" نیز شدند. در سی

نفر از همکاران خود برای پیگیری مطالبات معوقه  ۴روز اعتصاب، کارگران به "
نفر از کارگران  ١٨، با شکایِت کارفرما "٩۴تیرماه  ٢وکالت محضری" دادند. روز 

معترض" به دادسرای گیالن احضار شدند که سه نفر از این کـارگـران احضـار 
نفری کارگران ایران برک به عنوان نماینده انتخاب  ١٢٠شده "از سوی جمعیت 

شده [و] وکالت محضری"برای دفاع از حق کارگران گرفته بـودنـد. در اوائـل 
ها به پایان رسـیـده بـود"  نفر از کارگران که "اعتبار قرارداد کاری آن ٣٢تیرماه، 

اخراج شدند. دو نفر از نمایندگان کارگران جزو این کارگران اخـراجـی بـودنـد. 
تیرماه، با "تجمع در محوطه کارخانه خواستار بازگشت به کـار" ایـن  ۶کارگران، 

تـیـرمـاه،  ١٣شدٔه خود شدند. بنا بـر گـزارش ایـلـنـا،  دو نمایندٔه از کار اخراج
داشتن خطـوط تـولـیـد"  کارفرمای کارخانه با حضور در کارخانه و "با روشن نگه

تـیـرمـاه،  ١۶تالش کرد به اعتصاب کارگران خاتمه دهد. و بنا بر گزارش ایلنا،

کارفرما با دعوت "مشروط به بازگشت به کار" از کارگرانی که "با تمـدیـد نشـدن 
اندازِی خطوط تولیـد کـارخـانـه" و  قرارداد کار" بازنشسته شده بودند، قصِد "راه

 روزه کارگران را داشت. ۵٠خاتمه دادن به اعتصاب 
خـردادمـاه  ٢۶های کارگری: کارگران معدنـجـو،  یی دیگر از اعتراض نمونه

ماه بالتکلیفی پس از تعطیلی معدن" و دریافت نـکـردِن  ٣، در اعتراض به "٩۴
بیمه بیکاری "با تجمع در ابتدای جاده پابدانا، اقدام بـه بسـتـن جـاده کـرده 

آور و صـدمـه دیـدن  بودند." متعاقب استفاده مأموران انتظامی از گـاز اشـک
نمایندٔه کارگران از "ناحیٔه چشم"، نماینده کارگران با اصابت "تریلر حامل زغـال 

کنندگان را داشت" کشته شد. هشـت روز بـعـد از  که قصد عبور از بین تجمع
کشته شدِن نمایندٔه کارگران، استاندار کرمان اعالم کرد: "قرار است... تمامـی 

هـا [بـرای] دریـافـت  کارگر معدنجو پرداخت و تمامی آن ٣٨٠معوقات مزدی 
 مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند."

نکته مهم این است که در شرایط تشدید حمالت ارگان های امنیتی رژیم به 
فعاالن کارگری و تالش برای درهم شکستن اعتراض های فزاینده کـارگـران 
مجریان دولت روحانی مترصدند که نقش تشکل های زرد کارگری را به عنـوان 

 مجرای اصلی تحقق خواست های  به کارگران کشور تحمیل کنند. 
، معاون دبیرکل خانه کارگـر، در جـلـسـه ٩٢ماه  بهمن ٩بنا بر گزارش ایلنا، 
های کارگر سراسر کشور، گفت:"مجموِع اعضای این سـه  دبیران اجرایی خانه
اصطالح کارگری) رسمی حکومتی] یک درصد از جامـعـٔه  نهاد [سه تشکِل (به

شود. علی ربیـعـی، وزیـر کـار   میلیون و هفتصد هزارنفری کارگران هم نمی ٩
 دو سال بعدازآن تاریخ

ً
در دیـدار بـا، و  -٩۴تیرماه  ٢٨یعنی در  -رژیم،  تقریبا

های زرِد حکومتی، گفت: "مـن بـه بـرکـت  منظوِر تجلیل از، رهبراِن تشکل به
خانه کارگر وزیر هستم و به برکت همین خانه کارگر اسـت کـه بـرادر پـاک و 

در مجلس پیگیر مسائل قشر زحـمـتـکـش   –آقای محجوب   –وارسته و دلسوزم 
 تر کرد."  ها قوی ها را افزایش داد و حضور را در آن کارگر است... باید تشکل

اما کارگران کشور به تجربه ملموس خود دریافته اند که تشـکـل هـای زرد 
کارگری رژیم نه تنها مدافع حقوق آنها نیستند بلکه در عمل نقش شان متوقف 

 کردن روند رو به رشد مبارزه طبقه کارگر ایران است. 
یـعـنـی طـرح  -سبِب مبارزٔه کارگران با طرِح وزارت کـار به عنوان نمونه  به 

 -"اصالح" قانون کار و دادن حِق فسِخ قرارداد کار کارگـران بـه کـارفـرمـایـان
، به کنار گذاشتن این طرِح ضـدکـارگـری مـجـبـور ١٣٩٣وزارت کار، در پائیز 
بـه امـنـیـِت  -١٣٩٣اواخر پائیـز  -فقیه، در یورش دومش گردید. رژیم والیت

کشـِی بـیـشـتـر بـرای  شغلی کارگران و فراهم آوردِن شرایط بهتر برای بـهـره
های انحصارهای امپریالیستـی، بـا  دارِی انگلی وطنی و جذِب سرمایه سرمایه

پذیر" به مجلس، وارد میـدان  ارائٔه الیحه "خروج از رکود و رفع موانع تولید رقابت
 شد. 

، معاون دبیرکل خانه کارگر، در همایش ١٣٩٣آذرماه  ٢٨بنا بر گزارش ایلنا، 
های کارگر سراسر کشور، گفته بود: "رویکرد دولت حمایـت  دبیران اجرایی خانه

های طبقه کارگر است و تا زمانی کـه  از نیروی کار و مدنظر قرار دادن خواسته
این رویکرد وجود دارد از دولت در مقابل مخالفینش حمایت کرده و ایستـادگـی 
خواهیم کرد." رییس کمیتٔه مزد کانون شوراهای اسالمی کـار، در رابـطـه بـا 

، گـفـت: ١٣٩٣مـاه  دی ١٠وسیلٔه مجلس، به ایلـنـا،  "اصالِح" قانون کار به
شخصه معتقد به همسویی دولت بـا مـجـلـس در ایـن مـورد نـیـسـتـم."  "به
های زرد کارگری، یورش رژیم به امنیت شـغـلـی  دیگر، رهبران تشکل عبارت به

 به تعدادی از "مخالفیِن" دولت در مجلس نسـبـت مـی
ً
دادنـد.  کارگران را صرفا

پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بـه اقـتـصـاد  که محمد علی درصورتی
، گــفــت: ١٣٩٣مــاه  دی ١۵نــیــوز، 

"مجلس و دولت برای تـدویـِن الیـحـٔه 

 ادامه تأملي بر جنبش اعتراضي زحمتكشان و ...
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 ٣٠مادٔه الیحه و  ٣٠پای هم جلو رفتند... هر  خروج از رکود پا به
طرِح الحاقی موردتوافق هر دو قوه است." درنـهـایـت، بـعـد از 

هـای زرد کـارگـری بـا کـمـیـسـیـوِن  دیدار نمایندگان تشـکـل
، دبـیـر کـانـون “ پذیر رفع موانع تولید رقابت” کنندٔه الیحٔه  بررسی

 ٢٣هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران بـه ایـلـنـا، 
، گفت: "در میان حاضران این جلسه... در خاتمـه ١٣٩٣ماه  دی

صورت مکتوب در رابطه با چگونگی  اعضای شورای عالی کار به
 ۶اصالح قانون کار توافقاتی را انجام دادند." خبرگزاری مـهـر، 

، گزارش داد: "نمایندگان مجلس... تغییراتی را ١٣٩٣ماه  بهمن
، ٧ترین مواد قانـون کـار [مـادٔه  ترین و اساسی در یکی از مهم

مرتبط با مبحث قراردادها]... با قاطعیت آراء به تصویب" رسانـد. 
های زرد، بعد از تضمین موقعـیـِت  دیگر، رهبران تشکل عبارت به

های بغایت ارتجـاعـی  خود، مطابق معمول با یکی دیگر از برنامه
 رژیم برضد امنیت شغلی کارگران همراهی کردند.

های زرِد کارگری در رابطه بـا مـزد کـارگـران از  نقِش تشکل
نمونه های دیگر همراهی این تشکل ها با سیاست هـای ضـد 

اسـت. “  سیاست های مـعـتـدل” کارگری رژیم، زیر لوای اتخاذ 
، هزینه خـانـوار ١٣٩٢اسفندماه  ۶که بنا بر گزارش ایلنا،  درحالی

هزار تومان" بود، و بـنـا بـر  ٧٠٠میلیون و  کارگری "بیش از یک
، در ١٣٩٣مـاه  دی ١٧های مهر و ایلنا، های خبرگزاری گزارش

هزار تومـان  ۴٠٠میلیون و  ٣فقر در کشورمان  خط ١٣٩٣اواخر 
،  خانوادٔه کارگری نیازمند دو برابـر ١٣٩٣گردید، یعنی طی سال 

برای زندگی نکردن زیر خط فقر بودند، رهـبـران  ٩٢درآمد سال 
درصـدِی  ١۵با تأکید بـر نـرخ تـورم  -های زرِد کارگری تشکل
با کاهِش حداقـل مـزد کـارگـران از  -شده از سوی رژیم اعالم
هـزارتـومـان) بـه  ۶٠٩(یعنی: ١٣٩٣فقر در سال  سوِم خط یک
اتفـاِق  با  ٩۴هزار تومان) در سال  ٧١٢فقر (یعنی: پنجِم خط یک

بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای  آرا همراهی کردند. اولیا علی
شـده از  درصدِی اعـالم ١۵اسالمی کار، با استناد به نرخ تورِم 

، گفت: "اولین سالی ١٣٩٣اسفندماه  ٢۵سوی دولت، به ایسنا، 
درصدی) بیشـتـر از نـرخ تـورم  ١٧است که افزایش دستمزد (

، در رابـطـه بـا رأی ١٣٩٣اسـفـنـدمـاه  ٢۴خواهد بود." ایلنا، 
در شورای عالی کار، نوشـت:  ٩۴"نمایندگان کارگری" برای مزد 

گوید بـه هـر  ترین مقام کارگری ایران می بیگی، عالی "اولیا علی
سه نفرشان [سه نماینده "کارگری" با حق رأی در شورای عـالـی 
کار] تأکید کرده است بدون نظر مثبت پنج نفر دیـگـر [اعضـاء 

رغم افزایـش هـزیـنـه  مشاور "کارگری"]، مزد را امضا نکنند." بر
 ٣هزار تومـان بـه  ٧٠٠میلیون و  زندگی خانواده کارگری از یک

، ناصر چمنی، عضو ١٣٩٣هزار تومان طی سال  ۴٠٠میلیون و 
های صنفی کـارگـران ایـران و  مدیره کانون عالی انجمن هیئت

یکی از اعضای مشاور در شورای عالی کار برای تـعـیـیـن مـزد 
در تـوصـیـف  -که این بار به "میز مذاکره" راه یافـتـه بـود -٩۴

 ٢۶عملکرِد "نمایندگان کارگری" در شورای عالی کار، به ایلـنـا، 
، ٢٠، بـعـد ٢۵درصد آمدیم  ٣٠، گفت: "ما از ١٣٩٣اسفندماه 

 درصد بیرون آمدیم." ١٧اآلن هم با 
، سـیـدحسـن ١٣٩٣مهرماه  ۴بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، 

هـای کـارگـری و  تن، معاون روابط کار وزارت کار "تشکـل هفده
کارفرمایی کشور را ضعیف و فاقد قـدرت نـفـوذ کـافـی بـرای 

ها در حوزه اقتصاد خـوانـد" و افـزود:  گیری مشارکت در تصمیم
"ساختار این تشکیالت نیازمند اصالح و بازنگری و خلـوص در 

،  طـرحـی بـرای ١٣٩٣ابعاد صنفی است." وزارِت کار، در پائیز 
های صنفی" و تغییِر ساخـتـار و ادغـام  "تغییِر اساسنامٔه انجمن

های زرد کارگری را ارائه داد. یکی از اعضـای "کـارگـرِی"  تشکل
 ٢١عالی کار، در رابطه با این طرِح وزارت کار، به ایلـنـا،  شورای
، گفت: "وزارت کار... قصد دارد با تغییر اساسنامه ١٣٩٣ماه  آبان

های صنفی، نظارت استصوابی را در این تشکل رسـمـی  انجمن
ها صحت داشته باشد...  زنی کارگران جا بیندازد... اگر این گمانه

طورکلی به دولت و کارفرمایان وابسـتـه  های صنفی... همانند شوراهای اسالمی کار به انجمن ادامه  تأملي بر جنبش اعتراضي زحمتكشان و ...
 شود."  می

های صنفی کارگری" و  سه تشکل "کانون عالی شوراهای اسالمی کار"، "کانون عالی انجمن
های مختلف جمـهـوری  که در سه دهه اخیر از سوی دولت -"مجمع عالی نمایندگان کارگران"

برای دستیابی به منافع شـخـصـی و  -اند شده اسالمی برای تضمین منافع جناحی خود ساخته
اند. برای نمونه، ناصر چمنی در رابطه با مزد  هایی مداوم داشته شان، با یکدیگر درگیری گروهی

، گـفـتـه ١٣٩٣ماه  اردیبهشت ٢٨و  ١۶به ایلنا،  -در زمانی که به میز مذاکره راه نیافته بود -٩٣
توسط سه تشکل کارگری ثابت شد اینان مـاشـیـن امضـای مصـوبـه  ٩٣بود: "با امضای مزد 

را بـا وضـعـیـتـی  ٩٣مزدی دولتی هستند" یا "این سه تشکل عالی کارگری... مصوبه مزدی 
امضا کردند." ولی همین ناصر چمنی، پس از راه یافتن بـه  ٩٢اسفبارتر نسبت به مصوبه مزدی 

، ١٣٩٣اسـفـنـدمـاه  ٢٣بیگی" به ایلنا،  میز مذاکره "با تقدیر از عملکرد هوشمندانه آقای علی
یکی به دفتر خودش دعوت  گفت: "وزیر [ربیعی] نفرات اصلی شورا [شورای عالی کار] را یکی

های حکومتی در رابطه با مزد کـارگـران، اولـیـا  کرد." در توصیف دیگری از عملکرد این تشکل
، گـفـت: "یـکـی از ١٣٩۴مـاه  فروردین ۴به ایلنا،   ترین مقام کارگری ایران" بیگی، "عالی علی
خواهم انکار کـنـم...  ایم. این را نمی ها بوده های ما این است که همواره وابسته به قدرت ضعف

کنیم ولی اگر خودمان را پای مـیـز  کنیم، تحریم می دهیم، تهدید می در مقطعی شعارهایی می
، در رابـطـه بـا طـرح ٩۴خردادماه  ۶کنیم." ایلنا،  کنیم [و] امضا می مذاکره راه دادند تأیید می

های حکومتی، نوشت: "این طرح هنوز از جانب پیشنهاد دهنگان و دولت تشریح  ادغام تشکل
های صنفی، در رابطه با تغییر اسـاسـنـامـٔه "تشـکـل  نشده است." دبیرکل کانون عالی انجمن

،  ٩۴خردادماه  ۶های رسمی کارگری از سوی وزارت کار، به ایلنا،  کارگری" خود و ادغام تشکل
های عالی کارگری موجود از اینکه بتوانند در یکدیگر ادغـام شـونـد اسـتـقـبـال  گفت: "تشکل

 کنند."  می
های زرد حکومتی امید دارند که روزی "به بـرکـت خـانـه  واقعیت این است که رهبران تشکل

کشی ظالمانه و دسـتـگـاه سـرکـوب رژیـم،  کارگر"، مثل ربیعی وزیر بشوند. برای مقابله با بهره
کارگران باید مبارزٔه خود برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را تشدیـد کـرده و سـطـح 

دهـی  همبستگی با مبارزات کارگری در واحدهای دیگر را ارتقا دهند. با اتحادعمل و سـازمـان
های اقتصـادی  کارگران، با پیوند میان مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و پیکار علیه برنامه

از  -های کشور به روی انحصارهای امـپـریـالـیـسـتـی که اینک با گشایش دروازه -ضدمردمی
توان رژیـم را بـه  اهمیت بیشتری برخوردار شده است، و نیز تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی می

 نشینی و سپس تسلیم وادار کرد. عقب

 ادامه توافق جامع هسته اي و  ...

سویی و  مذهبی در منطقه و نیز هم ای های فرقه بر این مبنا، آنچه محتوا و مضموِن درگیری
گـیـرد، در درجـٔه  را دربر می “ مهار تروریسم” امنیتی و اقتصادی باهدِف  های سیاسی همکاری

جویانٔه امپریـالـیـسـم بـرای غـارت و  گرایانه و گسترش های مداخله نخست به ِاعماِل سیاست
هـای کـاخ سـفـیـد پـنـهـان  شود. مقام تصاحب بازارهای پرسود و بازتقسیم جهان مربوط می

امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه و شـرق دریـای  گیرِی تنظیمات نو سیاسی کنند که شکل نمی
شـود. از زمـان  چین را سبب می “ مهار” مدیترانه، افزایِش قدرت مانور آمریکا برای رویارویی و 

تدویِن دکترین امنیت ملی آمریکا در دوران اوباما و تبدیِل منطقٔه اقیانوس آرام بـه مـرکـزثـقـل 
راهبرِد جهانی آمریکا، حِل مسئلٔه خاورمیانه و ایجاد محوری در این منطقـه در زیـر کـنـتـرل 

 آمریکا، در دستورکار امپریالیسم بوده است.
ای انجـام  فقیه در چارچوب توافِق جامع هسته دید و هدایِت مستقیم ولی آنچه رژیم با صالح

ها و  ُبرد نبوده است. حزب ما، ضمن استقبال از رفِع تنش  –ای ُبرد  روی بازی هیچ داده است، به
سازِی روابط ایران با هـمـٔه کشـورهـا بـدوِن  جویانه و نیز عادی های مداخله پایان یافتِن تحریم
سوِد صلح، استقالل  سویی با آمریکا را به فقیه در منطقه و هم های رژیم والیت استثنا، سیاست

فقیه با آمریکا و اتحادیٔه  سویی و همکاری رژیم والیت داند. هم  ملی، و منافع و امنیت ایران نمی
ها، صلح و دوسـتـی و روابـط  ای، در چارچوب منافع خلق المللی و منطقه اروپا در مسائل بین

 سودمند نبوده و نیست. رژیم، با استفاده از روابط به
ً
اش با آمریکا در عـرصـٔه  آمده وجود متقابال
سوِد منافع ملی و تأمیِن امنیت و استقالل ملی میهن مـا حـرکـت و  ای، به های منطقه معضل

فقیه، از مبارزه در  ماندٔه والیت روی، مبارزه با دیکتاتورِی حاکم و رژیم واپس کند. ازاین اقدام نمی
تواند جدا باشد. امپریالیـسـم مـنـبـع  راه تأمین استقالل و حق حاکمیت ملی جدا نیست و نمی

فقـیـه بـا  سویِی رژیم والیت افروزی، نفاق و کشتار در منطقه است. همکاری و هم اصلی جنگ
 امپریالیسم، در چارچوِب سیاست حفِظ نظام و ادغام در سیستم سرمایٔه جهانی است.
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وپرورش افتـاده  آموزش
است. اکنون نیـز  بـا 

ــٔه مــاده واحــدٔه  مصــوب
مجلس و رسمی شدن 
ــــدارس  ــــور م حض
خصــوصــی، بــایــد در 
انتظار وخامت بیـشـتـر 
این اوضاع بود. طـرح 
تحول بنیادیـن نـظـام 

کـه  -وپـرورش آموزش
نـژاد  در دولت احمـدی

زمینٔه سقوط علمـی و 
ــوزش در  ــح آم ــط س
 -مدارس را فراهم کرد

هـایـی  اینک به شـکـل
دیگر و با فشاِر آشـکـار 
بـــیـــت رهـــبـــری و 

عالی انـقـالب  شورای
فرهنگی، پیگـیـری و 

شـود. در دِل  اجرا می
ــــــرح،  ــــــن ط ای

روایت و منطبق بر دیدگاِه والیـی، در صـدر مـواد آمـوزشـی  های مذهبی به آموزش
های مذهبی را هرچه بیشتر در سیسـتـم  شده است، و پای مؤسسه مدارس قرار داده 

برانگـیـز آمـوزگـاران  وپرورش گشوده است. مقاومِت تحسین آموزشی و وزارت آموزش
ها، از اهمیتی جدی برخوردار بوده است و با هـدف  سراسر کشور در برابر این سیاست
 -های علمی و آموزشی مـدارس سوِد تقویت پایه به -اصالح و تغییِر سیستم آموزشی
سازِی آموزش و تأسیس دائمی مدارس غیـرانـتـفـاعـی،  در پیوند قرار دارد. خصوصی

تنها به سقوط کیفیت علمی، بلکه به ژرفش طبقاتی شدِن آموزش منجر گردیده و  نه
ها باید حـمـایـت  گردد. با قاطعیت از مبارزٔه برحق و واقعی فرهنگیان در این زمینه می

 گرِی رژیم را در این عرصه افشا و خنثی کرد! کرد و فشار و سرکوب
 

 کودکاِن کار را فراموش نکنیم!
رسم هرساله، روِز جهانی علیه کاِر کودک با تبلیغات در کشور ما بـرگـزار شـد، و  به

ازآن، بـاردیـگـر  هایی نیز انتشار یافت، و پـس ها و سخنرانی پیرامون این روز خواست
دسـت  گویی موضوع کودکاِن کار و اهمیت برخورد با آن در سایه قـرار گـرفـت و بـه

 فراموشی سپرده شد.
 ٧٠٠میلیون و  ١شده از سوی مرکز آمار جمهوری اسالمی، بیش از  بنا بر آمار ارائه
عالوه، سازمان بهزیستی نـیـز اعـالم  طورمستقیم، مشغول کارند. به هزار کودک، به
اند.  دار به ثبت رسیده عنوان کودِک خانه هزار کودک در ایران به ٩١۵داشته است که 

تر، کودکاِن زیـر سـیـطـرٔه  دار"، یا به بیان دقیق درصد این "کودکان خانه ٩٠بیش از 
 دارِی جدید، دخترند. برده

دهد. برآوردهای کارشناسی از افزایـِش  البته این آمار بخشی از واقعیت را نشان می
کـنـد. هـزاران کـودک در حـاشـیـه  مستمر تعداد کودکان کار در ایران حکایت مـی

دهند کـه در آمـارهـای  آور می اجبار تن به کارهای سخت و زیان شهرهای بزرگ به
طـور کـه بـرخـی  شود. در حـقـیـقـت، هـمـان یی نمی رسمی حکومتی به آنان اشاره
فقیه از انتشار آماِر واقعی کودکان کار  کنند، رژیم والیت کارشناسان مستقل عنوان می

پیدا و پنهـاِن ” خردادماه، در مطلبی زیر عنوان:  ٢۶کند. روزنامه شرق،  خودداری می
، نوشت:"در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی [کار] در “ کودکان کار خیابان

 ١٩٨٩نامـٔه حـقـوِق کـودک، مصـوب  دسترس نیست... بر اساس مادٔه یک پیمان
شمسی آن را پـذیـرفـتـه اسـت،  ١٣٧٣میالدی که جمهوری اسالمی ایران در سال 

سال باشد... پدیدٔه کودکاِن کار و خیابان را  ١٨کودک کسی است که سن او کمتر از 
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هـای  سازِی آموزش، و منافع تـوده خصوصی
 محروِم جامعه

های فرهنگیان سراسر کشـور،  در گرماگرم اعتراض
در اوایل تابستان امسال، نمایندگان مـجـلـس شـورای 

واحدٔه الیحٔه تأسـیـس مـدارس  اسالمی با تصویب ماده
سـازِی  غیرانتفاعی، گام دیگری در جـهـت خصـوصـی

پس تأسیِس  آموزش برداشتند. مطابق این مصوبه، ازاین
 صورت دائمی خواهد بود. مدارس خصوصی به

وری  زمان با این مصوبٔه مجلس، مدیر پروژٔه بـهـره هم
وپرورش اعالم کرد، "مدیری موفق اسـت  وزارت آموزش

هـا  ها را کاهش دهد... کـارایـی بـه هـزیـنـه که هزینه
هـا را  گردد و مدیری موفق و کاراست که هـزیـنـه بازمی

 کاهش داده و اثربخشی آموزش را افزایش دهد."
وری در  نام کاهـِش هـزیـنـه و بـهـره ترتیب به این به

وپرورش، مدارس خصوصی چون قـارچ  سیستم آموزش
از زمین خواهند رویید و هم ازنظر کمی و هـم ازنـظـر 

طورکلی آمـوزش هـمـگـانـی،  کیفی مدارس دولتی و به
دچار صدمٔه بازهم بیشتری خواهد شد. در این مـیـان، 

های مذهـبـِی وابسـتـه بـه  های علمیه و مؤسسه حوزه
کنندگان و مـدافـعـان  حکومت، از نخستین درخواست

شـمـار  تأسیس مدارس خصوصی در سطـح کشـور بـه
آیند. چندی پیش روحانیون حـکـومـتـی فـعـال در  می

های مذهبی، از وزیر آموزش خواستار  مرکزها و مؤسسه
یی معیـن بـرای گشـایـش مـدارس  اختصاص سهمیه

ها خواهان تأسیـس مـدارس زیـر  خصوصی شدند. آن
هدایت و مدیریت خودند و برای انجـام ایـن خـواسـت 

 کنند.  بودجه مشخصی نیز طلب می
 سیستم آموزشی در رژیـم  -وضعیت آموزش

ً
و اصوال

های جدی و اساسی است. از  دچار معضل -فقیه والیت
ماندگی  اندیشی و واپس سویی نظام آموزشی اسیر تاریک

است، و از دیگر سو، نـارضـایـتـی ژرف فـرهـنـگـیـان 
حق و مسـئـوالنـه اسـت) مـدارس  ای که به (نارضایتی

کشور را در فضایی بحرانی قرار داده و حـقـوق مشـروع 
آمـوزان  هـا دانـش فرهنگیان و آیندٔه تحصیلی میلـیـون

 یی از ابهام فرو برده است. دختر و پسر را در هاله
الملـلـِی تـحـصـیـلـی،  نبوِد استانداردهای ملی و بین

حضوِر گسترده و پرشمار روحانیون در سیستم آموزشی، 
فِت دم

ُ
هـا و  دم تحصیلی و سطح آموزش در دبستان به ا

آمـوزان،  تـحـصـیـِل دانـش ها، و پدیدٔه تـرک دبیرستان
همراِه پایمال شدن امنیت شغلی دبیران و آموزگاران،  به

ها، چون بختکی بر جـان  افتادگِی علمی و جز این عقب

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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ای از  های اجتماعی باید در قالب منـظـومـه همچون سایر پدیده
صورِت چنـدبـعـدی تـحـلـیـل  مفاهیم و متغیرهای تأثیرگذار و به

کرد... عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری و نـداشـتـن درآمـِد 
کافی، عدم توزیع عادالنٔه ثروت و منابع در جـامـعـه... عـوامـل 

هـای اجـتـمـاعـی... گسـتـرِش  اجتماعی و فرهنگی، نابرابـری
خشونت، جنگ، بالیای طبیعی، نارسایِی قـوانـیـن مـربـوط بـه 

های داخلی (از روستاها به شهرهـا و  کودکان، افزایش مهاجرت
های خارجـی  از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ) و مهاجرت

ویژه از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق...) در گسترش  (به
 پدیدٔه کودکان کار مؤثر هستند." 

نکتٔه بسیار پراهمیتی که هنگام بررسی پدیـدٔه کـودکـاِن کـار 
هـای  باید برآن پافشاری کرد، رابطه مـیـان اجـرای بـرنـامـه می

هـا،  ویـژه هـدفـمـنـدِی یـارانـه بـه -اجـتـمـاعـی  –اقتـصـادی 
با افزایش تعداد کودکـاِن  -ها سازی و آزادسازِی قیمت خصوصی
 کار است.

دهند که، از زمان اجرای برنامه ضـدمـلـی و  آمارها نشان می
موازاِت آن سـقـوط سـطـح  ها، و به ضدمردمِی هدفمندی یارانه

طـوِرعـمـده از  کـه بـه -زندگی مردم، بر تـعـداد کـودکـان کـار
هـای مـحـروم  های کارگری، دهقـانـی، و دیـگـر الیـه خانواده
تر شدن وضعیت عمـومـِی  افزوده شده است. با وخیم -اند جامعه

معیشت مردم و سقوِط سطح دستمزدها، بسیـاری از کـودکـان 
هـا و  اند و در کـارگـاه خانوارهای محروم جامعه وارد بازار کار شده

شـود. در  کشـی مـی خدماتی از آنـان بـهـره -مرکزهای تولیدی
جـویـانـٔه  هـای مـداخـلـه سالیان اخیر و با شدت یافتِن تـحـریـم

اجـبـار تـن بـه  امپریالیستی، شمار بازهم بیشتری از کودکان بـه
تـیـرمـاه، در  ٣انـد. ایـلـنـا،  بخش داده کارهای سخت و زیان

گزارشی، اعتراف کرده بود که، بخش بـزرگـی از کـودکـاِن کـار 
های آنـان مسـائـل و مشـکـالت  دارای خانواده بوده و خانواده

هـا،  انـد. کـار در مـعـدن اقتصادی دارند و با بیـکـاری مـواجـه
گونـه ایـمـنـی کـار و  هایی که هیچ های کشاورزی، کارگاه زمین

فـروشـی، بسـاط فـروش  ها وجود ندارد، دسـت بهداشت در آن
های ارزان و دیگر کارهای نامتعارف در بین این کودکـان  خوردنی

نامٔه حقوِق کودک را  رواج دارد. بااینکه جمهوری اسالمی پیمان
امضا کرده است، اما گامی عمـلـی بـرای مـقـابـلـه بـا پـدیـدٔه 

جـهـت نـبـود کـه،  گسترش کودکان کار برنداشته است. بی روبه
ایسنا، در اوایل تیرماه، در گزارشی، یـادآور شـد کـه، اخـتـالِف 

هـا  طبقاتِی موجود در شهرهای بزرگ، زمینٔه بروز برخـی پـدیـده
مانند کودکاِن خیابان را فراهم آورده و در این مـیـان مسـئـوالن 

 اند. وزارت کار و سازمان بهزیستی توجهی به این پدیده نکرده
کـه لـغـِو   -مقابله با پدیدٔه کودکاِن کـار و حـل اصـولـِی آن

هـای  بدون ارائٔه برنامه -هر شکل است وکمال کاِر کودک به تمام
ای مبتنی بر تـأمـیـِن عـدالـت اجـتـمـاعـی،  اجتماعی اقتصادی
سـوِد  پذیر نیست. باید برضِد این پدیدٔه شوم و ننگین و بـه امکان

های این پدیـده را خشـکـانـد!  منافع کودکان مبارزه کرد و ریشه
 کودکاِن کار، فرزندان این مرزوبومند، از آنان حمایت کنیم!

 
 

 نقِش اتاق بارزگانی در آزادسازِی اقتصادی
هـای  ای و تبلیغات پـیـرامـون پـول پس از توافِق جامع هسته

اتاق بارزگانی جـمـهـوری  -که گویا قرار است َصرف "تقویِت تولید" شوند -آزادشده ادامه  رويدادهاي ايران ...
گیر افـزوده اسـت. بـا آغـاز  نحوی چشم اسالمی بر دامنه و ُبعدهای فعالیتش به

رئیسه و رهـبـری آن نشـان  هشتمین دورٔه فعالیِت اتاق بارزگانی که ترکیب هیئت
طوِرعمده هوادار و نزدیک به دولت حسن روحانی و خـط سـیـاسـی و  دهد به می

اقتصادی آن است، رییس اتاق بارزگانی تهران و نایب دّوم اتاق ایران، درجـریـان 
های ایـن اتـاق، یـا  ها و برنامه اجالس معدن و صنایع معدنی، محتوای سیاست

داری ایران، را با صراحت اعالم داشت و تـأکـیـد  سرمایه درواقع مرکز و ستاِد کالن
گذاِر خوبی نیست... بخش خصوصی معتقد اسـت،  کرد: "دولت نشان داده قیمت

 دولت برای کشف قیمت باید مکانیزم بازار عرضه و تقاضا را انتخاب کند."
داران خارجـی  ای و حضوِر سرمایه زمان با توافِق جامع هسته این سخنان که هم

معنای تأکیـد مسـئـوالن  و انحصارهای امپریالیستی در کشور ایراد شده است، به
سرعت بخشیدن به اجراِی برنامٔه آزادسازِی اقتصادی و آزادسازِی  اتاق بارزگانی به 

ریـزی بـرای  هاست. دولت روحانی، از زمان روی کار آمدنش، بـه بـرنـامـه قیمت
رییس سـابـق  -فعالیت مشترک با اتاق بارزگانی پرداخته است. انتخاب نهاوندیان

به مقام یکی از مسئوالن ارشد دولت، پیونِد عـمـیـق مـیـان اتـاق  -اتاق بازرگانی
سـازی،  هـای خصـوصـی دهد. بـرنـامـه بارزگانی و دولت تدبیر و امید را نشان می

در طول بیـش از دو سـال  -ها هدفمندی یارانه -ها زدایی، و حذِف یارانه مقررات
اند. در حقیقت، اتاق بارزگانـی  اخیر، با مشورت و صالحدیِد اتاق بارزگانی اجرا شده

که سند آن چندی پیش از سوی رییـس و دیـگـر  -در چارچوِب "ائتالف با دولت"
های پراهمیت اقتصادی  وظیفٔه معینی را در زمینه -مسئوالن این نهاد منتشر شد

دیگر سخن، اتاق بارزگانی در راهبرِد رژیم برای احیاِی مناسبـات  بر عهده دارد. به
دهد. کافی است به تـوسـعـٔه  خود اختصاص می ای را به با امپریالیسم جایگاه ویژه

مناسبات اتاق بارزگانی با آمریکا و تشکیِل اتاِق مشترک [با آمریکا] اشاره کـرد تـا 
اکنون در پـی  عالوه، اتاق بارزگانی از هم خوبی توضیح داده شود. به این جایگاه به

حل برای پیوستن جمهوری اسالمی به سازمان تجارت جـهـانـی اسـت.  ارائٔه راه
نقل از رییس کمیسیون صنایع اتاق بارزگانی،  خردادماه، در گزارشی، به ١۵ایسنا، 
عنوان عضو ناظر پیش  داشت: "عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به اعالم 

درآمدی برای عضویت کامل در این سازمان بود و این فرصت بسیار مطلوبی بـود 
تر عضـویـت  ای طراحی و تجهیز کنیم که بتوانیم راحت گونه ها را به که زیرساخت

دست آوریم... دولت فعلی عضویت در سازمان تجارت  سازمان تجارت جهانی را به
کند، بعضی از مدیـران ارشـد دولـت  عنوان یک ضرورت احساس می جهانی را به

کردند و امروز در اتـاق  اند که مقوله تجارت جهانی را رهبری می فعلی کسانی بوده
بارزگانی هم این ضرورت محسوس است." این مـقـام مسـئـول اتـاق بـارزگـانـی 

که در اولویـِت دولـت  -ملزومات و ضروریات پیوستن به سازمان تجارت جهانی را
سـازِی دولـت و قـدرت  سازی، چـابـک شمرد: "خصوصی چنین برمی -قرار دارد

 بخشیدن به بخش خصوصی و ادامٔه آزادسازِی اقتصادی"[!].
رییس اتاق بازرگانی ایران، درجریان نشست اعضای هیئـت  از سوی دیگر، نایب

نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان، گفت: "اتاق بازرگانی حیاط بین ساختمان دولت و 
رئـیـسـه] دادِن  شود... از کارهای اصلی [هـیـئـت بخش خصوصی محسوب می

وفصل مسائل بخـش خصـوصـی  مشی برای توسعه اقتصادی و حل برنامه و خط
است... وظیفٔه مشاوره به بخش خصوصی و دولت در حوزٔه اقتصادی از وظـایـف 

المللی یکی از کارهای بزرگی است که اتـاق  دیگر ماست... استفاده از فضای بین
هـای  های خارجی از دیگـر بـرنـامـه تواند انجام دهد. ارتباط با شرکت بارزگانی می

 ].٩۴تیرماه  ٢اصلی اتاق... است" [ایسنا، 
هایی است که ائـتـالِف دولـت و اتـاق بـازرگـانـی اکـنـون  بنا بر چنین برنامه

بـرنـد.  پیش مـی هایی چون آزادسازِی اقتصادی را به ریزی و اجراِی سیاست برنامه
حرکِت هماهنگ با اتاق بازرگانی، خود ماهیِت دولت تـدبـیـروامـیـد و مـحـتـوای 

ویژه پـس  سازد. اتاق بازرگانی، به اجتماعی آن را آشکار می های اقتصادی سیاست
از انتخابات هشتمین دورٔه فعالیتش، در حیات اقتصادی کشور و پیوند زدن آن به 

 دست آورده است! تری به سرمایه جهانی نقش برجسته
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 جهان هرگز زدوده نخواهد شد.
تا میانٔه شـهـریـورمـاه  ١٣۶٧در فاصلٔه مردادماه 

دستور مستقیِم خمینی و با همسویـی و  ، به١٣۶٧
زمـانـی چـنـد  مشارکِت دیگر سران رژیم، در مـدت

ای، مـتـشـکـل از اعضـای  ای، هیئِت ویژه هفته
عالی قضایِی  دادستانی، و شورای  وزارت اطالعات،

و  -هـای کشـور زنـدان “ سـازی پـاک” رژیم، کـاِر 
را  -جمعی زندانیان سـیـاسـی درواقع، کشتاِر دسته

سازمان دادند. تاکنون سندهای افشاگِر گوناگـون 
و معتبری درباره این جنایت هولناک منتشـر شـده 

زمـان بـا  است. حزب ما، در همـان دوران و هـم
ها از سوی رژیم و همچنین پـس  ارتکاب این اعدام

، سـنـدهـای ١٣۶٧از پایان این کشتارها در سال 
هـای  گـاه مهمی در زمیـنـٔه آنـچـه در شـکـنـجـه

رفـت،  وسطایی رژیم بر سر اسیراِن در بند می قرون
در سطح جهان منتشر کرد که در بـرانـگـیـخـتـن 

ای بـرضـد رژیـم  الـمـلـلـی اعتراض یکپارچٔه بـیـن
 ای داشت. فقیه نقش برجسته والیت

از دیگر سندهای منتشرشـده در زمـیـنـٔه ایـن 
در جـهـان،  “ نظاِم نمونٔه اسالمی”جنایت هولناک 
الله منتظـری و اعـتـراض او بـه  به خاطرات آیت

اعدام گروهِی زندانیان سیاسی، و ازجمـلـه شـمـاِر 
 در بیداد گاه

ً
های رژیـم  زیادی از زندانیانی که قبال

هـای مـخـتـلـف زنـدان  زمـان محاکمه و به مدت
توان اشاره کرد، سندهایـی  بودند، می  محکوم شده

چـاپ  که در متن کامل کتاب خاطرات ایشـان بـه
منتظری در خـاطـرات خـود ازجـمـلـه اند.   رسیده
 نویسد:  می
این مطالب را من برایشان (کمیـسـیـوِن مـرگ ” 

اعزامی از سوی خمینی شامل: نیـری، اشـراقـی، 
اآلن دهـٔه مـحـرم   :پورمحمدی، و رئیسی) گفتم
هـا  دارید، بـعـد بـه آن است، یک مقدار دست نگه

هـا  گفتم: اگر امام اصرار دارند شما یک عده از آن
کنند و تبلیغ و فعالـیـت  را که در زندان شیطنت می

 با روش صحیح بازجویی کنید و آن
ً
هـا  دارند مجددا

را درست محاکمه کنید و پس از مـحـاکـمـه اگـر 
محکوم به اعدام شدند اعدامشان کنیـد، در ایـن 

گوید کسی را که بـه پـنـج  صورت الاقل کسی نمی
سال زندان محکوم شده است جمهوری اسـالمـی 

الـلـه  متن کامل خاطرات آیـت[   “ اعدام کرده است
هـا، صـفـحـه  همراه پیوست حسینعلی منتظری به

٣۴٧[. 
کـه  -از دیگر سندهای مهم، نامٔه احمد خمینی

بـه پـدرش  -فقیه بود در آن دوران رئیس دفتر ولی
هـا و  در مورد سؤاِل موسوی اردبیلی دربارٔه اعـدام

پاسِخ خمینی به او اسـت. در ایـن نـامـه، پـاسـِخ 
 خمینی چنین نقل شده است:

تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر  بسمه”  
مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام اسـت. 
 دشمنان اسالم را نابـود کـنـیـد. درصـورت 

ً
سریعا

ها درهرصورت کـه حـکـم  رسیدگی به وضع پرونده
نـقـل  [بـه“  تر اجرا گردد همان موردنظر است سریع

، در   ۶٢۶الله منتظری، صفحـه  از: خاطرات آیت
 الله منتظری]. سایت آیت

 نشان داده ها با دفاع از این عملکرد جنایت سران و مسئوالن رژیم در تمامی این سال
ً
اند کـه  کارانه عمال

تا این رژیم جهل و جنایت بر سر کار است باید انتظار داشت که این شیؤه برخورد با دگراندیشان و مـبـارزان 
که در آن دوران معاون وزیر  -راه آزادی همچنان ادامه یابد. علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی

سی، در پاسخ به سؤال خـبـرنـگـار ایـن  بی بی ٢یی با کانال  در مصاحبه -بود  اکبر والیتی) امورخارجه (علی
در کمال قسـاوت، کـه  “ بس] وجود داشته است؟ عام پس از آتش چند اعدام از این نوع [قتل” کانال، که: 

 نشان از باورهای نظری تاریک اندیشان حاکم دارد، ازجمله گفت:
 نمی”  

ً
. هزار نفر دو هزار نفر چیز زیادی نیسـت. مـا دو ..کنم تعداد زیادی باشد دانم. فکر نمی من دقیقا

دهیم... ما افرادی را در زندان داشتیم که متـهـم بـه  میلیون افغانی و بیش از نیم میلیون عراقی را غذا می
درستی محاکمه شونـد  اند و هنوز هم هستند تا به ها در انتظار بوده اند. آن فعالیت مسلحانه علیه کشور بوده

 ]. ١٣۶٧بهمن  ٢۴ سی، بی بی ٢[کانال “ و ممکن است که مجازاتشان اعدام باشد
ای، در مقام ریاست جمهوری وقت، در دیدار با دانشجویان، با ادعای اینکه افراِد در بـنـد بـا  علی خامنه

 افرادی که در تجاوز به مرزهای جمهوری اسالمی دست به  اقدام مسلحانه زدند همکاری داشتند، گفت:
مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسالمی مجازات اعدام را داریم بـرای کسـانـی ” 

اند... این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حمـلـٔه مسـلـحـانـه  که مستحق اعدام
ونبات ببرند؟ اگـر  نظر شما باید برایش نقل کردند به داخل مرزهای جمهوری اسالمی... ارتباط دارد، او را به

کارش کرد؟ او محکوم به اعـدام اسـت و اعـدامـش هـم  ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه
ای،  ]. البته آقای خامـنـه١٣۶٧آذرماه  ١۶[روزنامه رسالت، “  کنیم... کنیم. با این مسئله شوخی که نمی می

 دروغش در هفته
ً
اعتراف سـران ” های اخیر در دیدار با دانشجویان درباره دستگیری و  مانند مدعیات کامال

با دانشجویان نیز با دروغ و فریبکاری نگفت که در میان هزاران زنـدانـی  ۶٧در آن دیدار سال   ،“ حزب توده
نـه بـه جـرم  -ازجمله صدها تن از رهبران، اعضا، و هواداران حزب ما -عام شده، شمار زیادی از آنان قتل

های آن و پایبند مانـدن بـه اعـتـقـادشـان در راه  دلیل دفاع از انقالب و آرمان ، بلکه به“ مبارزه مسلحانه” 
  عام شدند.  دست جالدان رژیم قتل شان به بهروزی مردم و زحمتکشان میهن

 ادامه  اعالميه كميته مركزي حزب ...

  8ادامه  در صفحه 
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 ادامه همساني نظري علي خامنه اي ...

گویی، این آموزه از "لیبرالیسم معیوب" مورد کنکاش  دور از کلی یی واضح و به  شیوه
اِی متـصـل   طوِرمستقیم به فعاالن سیاسی و رسانه دانیم که به  قرار گیرد، مفید می

محمد قوچانی، موسـی  ،مانند: صادق زیباکالم، هوشنگ ماهرویان به این جریان 
اشاره شود. البته هدف ایـن  “ اندیشه پویا” و “  مهرنامه” هایی چون  نژاد و نشریه غنی

راسِت نحلٔه "لیبرالیسم معیـوب"  و ها نیست، بلکه نقد ُرک نوشتار کوبیدِن شخصیت
رگانیک آن با دیکتاتورِی والیت

ُ
 فقیه است. و کنکاش دربارٔه ارتباِط ا

یک خصلت ویژٔه این نحله از "لیبرالیسم معیوب" این است کـه، در تـنـاقضـی  
تنـهـا نـقـِش  شدٔه  لیبرالیسم کالسیک، نه ای با اصول بنیادیِن شناخته درجه ١٨٠

کند، بلکه در موردهایی مهـم  فقیه را نفی نمی "رهبر" و حاکمیِت مطلِق مقام والیت
گـیـرد. بـرای ایـنـکـه  صورتی دانسته در تقـارن قـرار مـی با نظرهای "رهبری" به

های روزهای اخیر درون کشور سخن گـفـتـه  طوِرمشخص و در ارتباط با موضوع به
 کنیم: باشیم، به دو مورد اشاره می

مقابلٔه خصمانه و ویرانگرانه با مارکسیسم و یورش تبلیغاتی بر ضـد حـزب تـودٔه 
پردازاِن مسلک "لیبرالیسم معیوب"  ای و نظریه مشترکی بین علی خامنه ایران، وجه

خورشیدی، در سایٔه سرکوب شدید و خونین نیروهای چـپ،  ۶٠بوده است. از دهه 
ها دستگاه والیت و ایـن آمـوزه از  حال طیفی از "اسالم سیاسی" و درصدر آن تا به

اند. توجـه بـه ایـن  "لیبرالیسم معیوب" میدان رقابت ایدئولوژیک را دراختیار داشته
نکته نیز مهم این است که در عرصٔه اقتصادی این دو مسلک ["اسالم سیاسی" و 
"لیبرالیسم معیوب"] پیرامون الگوی نولیبرالیسم اقتصادی با یـکـدیـگـر اشـتـراک 

اند. بعد از یورش خونین به حزب مـا در اوایـل دهـٔه  "نظر" و "منافع مادی" داشته
هـای  حال، هرگاه دیکتاتوری حاکم در بحرانی خطرنـاک بـا اعـتـراض تا به ١٣۶٠

 -١٣٨٨گیری جنبش سبز در سـال  مورد مشخص: اوج -رو شده است مردم روبه
امنیتی جمهوری اسالمـی  بالفاصله حزب تودٔه ایران هدف هجوم دستگاه تبلیغاتی

یـافـتـه،  قرار گرفتته است. در چند هفته گذشته نیز بار دیگر، به صورتـی سـازمـان
ای، حزب تودٔه ایـران  خبرگزاری فارس (متصل به سپاه)، صداوسیما، و علی خامنه

پایه و مضحک مانند: "عامل خارجِی" [طرفدار شـوروی]  هایی بی با تکراِر اتهام -را
های خود قرار دادند. توجه برانگیـز ایـنـکـه، صـادق  پاشی هدف سم -ها و جز این

 در صفحه فیس
ً
ای، الزم  مردادماه)، مثل علی خامـنـه ٨اش ( بوکی زیباکالم اخیرا

بینی  جهانبیند در مورد حزب ما به مردم و جوانان هشدار دهد و اظهار بدارد: " می
زنـد. چـرا  ستیزی منتج از آن همـچـنـان در کشـور مـوج مـی حزب توده و غرب

که مارکسیسم در تمام کشورهای جهان بعد از هـفـتـادسـال رو بـه افـول  درحالی
گذاشته اما در ایران منحنی نگاه مارکسیستی اوج گرفته است؟ نکته ایـنـجـاسـت 
که مارکسیسم در کشوری دوام پیدا کرده و گفتمان مسـلـط شـده کـه ازقضـای 

روشن است که دستگاه والیت و درصدر آن عـلـی شدت مذهبی است."  روزگار، به
هایـی کـه مـنـافـع  ای و این آموزه از "لیبرالیسم معیوب"، از گسترش نظریه خامنه

دهـنـد  شـان قـرار مـی هـای زحمتکشان و دموکراسی واقعی را در اولویت بـرنـامـه
کنند و در رویارویی با نیروهای مـتـرقـی کـه درصـدد بـرپـایـِی   احساس خطر می

اند، منافع مشتـرکـی دارنـد.  برای گذر از دیکتاتوری به دموکراسی“  اتحادی وسیع” 
گیِن علی خامنه ای و صادق زیباکالم برضد حزب ما، باهدف  سخنان پوچ، اما زهرآ

وجود آوردن شکاف در جنبش مردمی و جلوگیری از برپایِی "اتحاد" علیه "نـظـام"  به
اند. البته معلوم نیسـت کـه مـقـصـود دکـتـر زیـبـاکـالم در صـفـحـه  ایراد شده

مارکسیسم در تمام کشورهای جهان بعد از هفتادسال رو به افـول ”   اش بوکی فیس
گوید "بشـدت مـذهـبـی بـودِن"  اشاره به چه واقعه زمانی است و چرا می “ گذاشته

آید ایشان از دنیا نیـز خـبـر  نظر می جامعه ما به دوام مارکسیسم انجامیده است! به
هـای  های مارکسیستی در بسیاری از کشورها بـه دالیـل ضـرورت ندارد که نظریه
ای نیز در حملـه بـه حـزب مـا  ها در حال اوج است! علی خامنه عینی این جامعه

 سردرگم شده است، زیرا اگر حزب توده ایران "عامل خارجی" [شوروی] بـود 
ً
شدیدا

خـامـوش  کورهٔ دمیدن در زعم او "  و با فروپاشِی شوروی حرف از مارکسیسم زدن به
درحالی که شوروی وجود ندارد و مارکسیسم هم کورٔه خاموش است، بـایـد   . است" 

هـا [شـوروی و  باز دارنـد حـرف هـر دو ایـن ”در دانشگاه ما“پرسید پس چرا در 
هـا  مانند زیباکالم است کسانی   جای تأسف  ؟”کنند دوباره زنده می“مارکسیسم]  را 
هایی مبتـذل و پـرتـنـاقـض و  اند، با استدالل خواهی های  آزادی که مدعی ارزش

آدرس غلط دادن به نسل جوان، در تهاجم تبلیغاتی به مارکسیسم و نظرهای حزب 
شوند. کسی که مدعی  برقـراری  زبان می ای هم چنین با علی خامنه تودٔه ایران این

 باید در هر شرایطی مخالف سرسخت دیکتاتوری 
ً
دموکراسی در ایران است، قاعدتا

نیزباشد. مبارزان راستین راه آزادی، در شرایط کنونی کشور ما، قاعدتا بـایـد بـرای 
جمله نیروهای مارکسیستی در راه بـرپـایـِی  خواه و از نزدیک شدن نیروهای آزادی

و برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی تالش ورزند. اما “  اتحادهای وسیع” 
فـایـده بـا  های پر سر صدا ولـی بـی زیباکالم و همفکرانش باوجود مناظره

مانند شریعتمداری و یا حمید رسـایـی، در عـمـل،  "تندروها و دلواپسان"ی 
 کنند.  برخالف جریان برپایی اتحاد علیه دیکتاتوری والیی عمل می

کس پوشـیـده نـیـسـت کـه عـلـی  نکته مهم دیگر این است که بر هیچ
اجـرا گـذاشـتـه شـدن  ای در مقام "حاکم مطلق" مسئول اصلـی بـه خامنه

 جمهوری اسالمیناپذیِر  تمرکز توجیهالمللی و  های ماجراجویانه بین سیاست
پیـامـدهـای ایـن ای در دو دهه گذشته بوده است.  بر توسعٔه صنعت هسته

هـای مـالـی  های ضدملی، و در نتیجه، به اجرا درآمـدن تـحـریـم سیاست
ای ایران به شورای امنیت سازمان ملـل بـوده  ویرانگر و ارجاع پرونده هسته

ت
َ
بسته و از موضعی بسیار ضعیف پشت میز مذاکـره  است  که کشور ما را ک

کـس پـوشـیـده  طور بـر هـیـچ با آمریکا و متحدانش قرار داده است. همین
سال پـیـش از  ٣ای در مقام حاکم مطلق، حاال [و از  نیست که علی خامنه

ظهور روحانی هم] نقش اصلی در شروع و هدایت مذاکرات بسیار محرمانه 
ای وین با توافق، رهبری، و بنا  با آمریکا  را داشته است و قبول توافق هسته

توجه این است که بعـدازآن هـمـه  ای بوده است. جالب دستور ولی خامنه به
هیاهو و هشدار از جانب هواداران کاروان اعتدال در مورد خـطـِر مـتـوقـف 

تـنـهـا  وسیله "تندروها" و "دلواپسـان"، حـاال نـه ای به شدن مذاکرات هسته
معلوم شده که این "تندروها" عددی در مـحـاسـبـات کـالن رژیـم والیـی 

مـردادمـاه) بـا مـدیـر  ١٢دی" ( ٩نامٔه " اند، بلکه با بسته شدن هفته نبوده
  مسئولِی یکی از چهره

ً
های پرهیاهوی "تندروها"، یعنی حمید رسایی، عـمـال

نامه وین نیز صادر شده اسـت.  دستور حکومتِی ممنوع بودِن انتقاد از توافق
هر قیمت  ای و دولت یازدهم آن، به فقیه، درصدر آن علی خامنه رژیم والیت

بار را  ای خفت مجبورند از هر نوع فرایندی که در افکار عمومی توافق هسته
 زیر سؤال ببرد جلوگیری کند. 

انتقادهاي گاه به گاه و رجز خواني هاِی پوچ مثل سـخـنـان  در این رابطه
اخیر حسن فیروز آبادی، در مورد موضوع های فرعی  دربـاره چـگـونـگـی 
بازرسی از تاسیسات هسته ای، که با هدف یار کشی و سهم کشی، عـنـوان 

  مي شوند، مشکلي براي دولت و ولي فقیه ایجاد نمي کنند.
شـده در والیـت" نـیـز حـق  حاال دیگر حتی تندروها و دلواپسـان "ذوب

را   ای بـاشـد، انتقادی که به صورت عملی  نفی کننده کل تـوافـق هسـتـه
هـای کـالن  فقیه" در تغییِر اساسـِی سـیـاسـت ندارند. "حکم والیت مطلقه 

ای] با آمریکـا بـا هـدف  سوی تعامل [در پشت پردٔه دوِد مذاکرات هسته به
باید  اصلِی "بقای نظام"، صادر شده است و این "تندروها و دلواپسان" نیز می

شک تمکین نیز خواهند کرد. صـادق  به این حکم "رهبر" تمکین کنند و بی
زیباکالم نیز با گفتمان و لیبرالیسم "ویژه" اش در مورد انتقاد و زیـر سـؤال 

دهـد. زیـبـاکـالم در ادامـه  هشدار مـی ١+۵نامٔه وین با گروه  بردن توافق
بوک، در تالش است که از فرایند گسـتـرش  اش در فیس گفته سخنان پیش

ها و بحث انتقادی در میان نیروهای متـرقـی و مـلـی نسـبـت بـه  تحلیل
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نامید. در جریان ایـن کشـتـار “  فاجعٔه ملی” حق این جنایت هولناک را  حزب ما، به
جنبش   جمعی، که افکارعمومی ایران و جهان را تکان داد و به واکنش واداشت، دسته

گاه تـریـن  ترین، و صدیـق ترین، مجرب انقالبی و دموکراتیک مردم ایران صدها تن از آ
مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی را از دست داد. باوجود گذشت نزدیـک بـه سـه 

اند کـه  فقیه تاکنون روشن نکرده نشدنی، سران رژیم والیت دهه از این جنایت فراموش
های ویژه، با کـدام دالیـل قـانـونـی  وسیلٔه هیئت اصطالح محاکماِت دوباره به این به

 چرا زندانیان سیاسی بی
ً
 محاکمه مـی صورت گرفت و اصوال

ً
شـدنـد؟  دفاع باید مجددا

چه بود؟ و آیا زندانیان از حق داشتِن وکیـل مـدافـع “  جرم” موارد اتهام و مدارک اثبات 
حال تا به امروز جمهوری اسالمی از اعـالم رسـمـی مـحـل  برخوردار بودند؟ درعین

هـایـی مـخـتـلـف  هایشان خودداری کرده و به نحـوه سپاری قربانیان به خانواده خاک
دست فراموشی سپرده شود. فاجعٔه ملی و نابودِی  کوشیده است تا این جنایت بزرگ به

گروهی بزرگ از مبارزان باتجربه، بر جنبش دموکراتیک مردم میهن ما و حرکت هـمـٔه 
دوست تأثیری عمیق باقی گذارد که پیامدهـای  های مترقی و میهن ها و سازمان حزب
مشاهده کرد. امروز جنبش دموکراتـیـک مـردم ایـران در  توان  اینک نیز می را هم  آن

فـقـیـه و  مبارزه برای صلح، استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی، و طرِد رژیـم والیـت
های امپریالیسم جهانی در ایران و منطقه، از نبوِد ایـن  همچنین در رویارویی با توطئه
طوِرآشکار آسیب دیده است.  مـیـهـن مـا در حـالـی در  مبارزان نستوه و باتجربه به

دارد که سایٔه  باختگاِن آن را گرامی می هفتمین سالگرد فاجعٔه ملی خاطرٔه جان و بیست
شوم خفقان و استبداد همچنان بر حیات سیاسی و اجتماعی میهن مـا سـنـگـیـنـی 

هـا  و سرکوب خونین اعتراض میـلـیـون ١٣٨٨کند. از کودتای انتخاباتی خردادماه  می
روحـانـی دربـارٔه   “ تدبیر و امـیـد” های دولت  شان، تا وعده ایرانی به پایمال شدن رأی

 -از شماری از رهبران جنبش سبـز “رفِع حصر”دگرگون کردن فضای سیاسی کشور و 
در همچنان بر هـمـان پـاشـنـه ”  -باوجود برخی تغییرهای سطحی در گفتمان دولتی

و دلیل آن را نیز در ادامٔه یورش به فعاالن جنبـش کـارگـری، مـعـلـمـان،   “ چرخد می
فعاالن و مبارزان زن و پیگرد آنان، و نیز ادامه یافتن روند دسـتـگـیـری و شـکـنـجـه 

 دانشجویان مبارز و همچنین تکراِر هجوم به مطبوعات مستقل باید مشاهده کرد.
“ شیطان بـزرگ” دستور رهبر، حاضر است در برابر  فقیه، به باوجود آنکه رژیم والیت

های مردم برای حکـومـتـی مـردمـی و  کرنش کند و تسلیم شود، اما در برابر خواست
های امنیتی و  دهد و ارگان برقراری آزادی و عدالت همچنان چنگ و دندان نشان می

به جان مردم   “ سربازان گمنام امام زمان” اش را زیر نام  اش و مزدوران مسلح ای رسانه
 اندازد. می

هفتمین سالگرد بزرگداشت خـاطـرٔه هـزاران زنـدانـی سـیـاسـی  و در آستانه بیست
فقیه، شایسته است با مـبـارزه در راه تـحـقـق  های رژیم والیت شده در زندان عام قتل

ای  آزادی و عدالت اجتماعی، با اندیشه سرکش و فناناپذیر این قهرمانان پیمان دوبـاره
ببندیم. این فرزندان گرامی و دلیر مردم زحمتکش، پویندگان استوار راه حقیقت بودنـد 
که جاِن شیفته و هستِی پرشور خود را نثار بهروزی و سعادت محرومان جامعه کردنـد. 

ناپذیری بودند که در ورطٔه هولناِک مرگ بر آیـنـده و  گرایان سربلند و تسلیم آنان آرمان
کارانـٔه فـاجـعـه  زانو درآوردند.  حزب ما، در جریان تبه زندگی لبخند زدند و دشمن را به

ملی، بخش بزرگی از رهبران، کادرهای باتجربه، و اعضا و هواداران فـداکـارش را از 
هایی باورمند بـودنـد کـه در  دوستانی شریف و انترناسیونالیست دست داد. آنان میهن

داشـتـی، در راه  شان را، بی هـیـچ چشـم کورٔه آزمون زندگی بسیارها آموخته و زندگی
های کار و زحمت ایثار کردند. حـزب تـودٔه ایـران، در کـنـار  مبارزه برای رهایی توده

ها، و نیز نـهـادهـا و  ها، سازمان خانواده همٔه مبارزان شهید فاجعٔه ملی، از همٔه حزب
خواهد تا در روشن شـدن ابـعـاد ایـن  المللی می های دمکرات و مترقی بین شخصیت
سابقه و معرفِی عامالن و آمران و مجریان این جنایت و سـپـردن آنـان بـه  جنایت بی

 صالح، یاوِر مردم و نیروهای مترقی ایران باشند. های ذی دادگاه
 

 کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران
 ١٣٩۴مردادماه  ١٩ 

 

 ادامه همساني نظري علي خامنه اي ... ادامه  اعالميه كميته مركزي  حزب ...

نامه" وین جلوگیری کند و آن را مترادف با ذهنـیـت "تـنـدروهـا و  "توافق
بنمایاند. در این رابطه صادق زیباکالم با استداللـی مـبـتـذل  دلواپسان" 

هـای کـنـونـی حـزب تـودٔه ایـران را  "تداوِم مارکسیسم" و نفوذ تحلیل
گذارد. درواقع، نگرانی زیباکالم  می  “ شدت مذهبی کشور... به“حساب  به

هـای دقـیـق و  گـیـری پردازان همفکرش، رسوخ مـوضـع و دیگر نظریه
هـای رژیـم  بستـان نامه وین و بده اصولی حزب تودٔه ایران در مورد توافق

تیرماه) کمیتـٔه  ٢۴هایی که در بیانیٔه ( گیری والیی با آمریکا است، موضع
 مان بازتاب یافته است.  مرکزی حزب

البته "لیبرالیسم معیوب" در میدانی کم خطر بر اصول آزادی بـیـان و 
حق انتقاد "تندروها" [ذوب شده های در والیت] اصرار می کنـد. بـراي 

بـه  مثال زیبا کالم در مورد حق انتقاد کردن "تندرو ها" از توافق هسـتـه
 ٩و به بسته شدن شدن نشریه " حسن روحانی نامه سرگشاده مي نویسد

 دی" اعتراض مي کند! 
با بررسی  موضوع گیری های هفته های اخیر  کسانی مثل زیبا کالم 

ای  می توان دید چرا و چگونه یک تقارن نظری و عملی بین علی خامنـه
و نحله "نولیبرالیسم معیوب" در راستای جلوگـیـری از فـرایـنـد رسـوخ  
گسترده اندیشه ها و انتقادهای نیروهای مردمی در متن جامعه در مـورد 

 نامه وین" ایجاد گشته است. "توافق
های نـامـتـجـانـِس  صـادق  گویی های آخوند مآبانه و کلی سخنوری

منظور به حاشیه راندن حزب ما و نـیـروهـای   زیباکالم و همفکران او به
 بـه 

ً
دلـیـل مـخـالـفـِت  مردمِی مدافع حق حاکمیت ملی، تنها و صرفـا

های مـادی و  پرداز ضد چپ نیست، بلکه انگیزه ایدئولوژیکی یک نظریه
ها وجود دارنـد کـه فـقـط در نـبـوِد  ای در آن منافع شخصی و گروهی

هـای آن  هـا را از ثـمـره تواند صاحبان آین انگیزه حکومتی مردمی می
و  “ حاکمـیـت مـلـی” اهمیت جلوه دادن موضوع دفاع از  متمتع کند. بی

عـنـوان  نفی وجوِد مقوله "امپریالیسم" و تنزل دادن آن بـه چـیـزی بـا 
"دنبال کردن منافع ملی آمریکا در منطقه"، هدفی است که طی چندین 

شـود و  صورت مستمر دنبال می سال گذشته در داخل و خارج کشور به 
 همیشه وجود حزب توده ایران مانعی در برابر آن بوده است.

ها  ها، قوچانی مانند زیباکالم نحله "لیبرالیسم معیوب" و سخنوران آن 
اجرا درآمـدن الـگـوی نـولـیـبـرالـیـسـم   و جز اینان، بر اساس تجربه به
دانند که حاصل ایـن الـگـوی  خوبی می  اقتصادی در دیگر کشورها، به

یی که  اقتصادی ایجاد "جامعه زرساالر" (پلوتوکراسی) است، یعنی جامعه
توان با بسترسازی سیاسی برای ثروتمندتر شدن ثروتمندان این سنخ  می

هایی اجـتـمـاعـی دسـت  ها نیز خود به منافع مادی و موقعیت از لیبرال
دانند کـه وجـوِد  خوبی می یابند. این هواداران نولیبرالیسم اقتصادی به 

های مالی  اندازی سرمایه "دولتی دموکراتیک و ملی" در ایران مانع دست
متصل به کشورهای امپریالیستی و حراج شدن اقتصاد ملی خواهد بود. 

هـا بـنـدرت دربـارٔه لـزوم گـذر از  روی، کسانی مانند زیـبـاکـالم ازاین
کنند، زیرا دمـوکـراسـی و عـدالـت   فقیه سخنوری می دیکتاتوری والیت

اجتماعی در تضاد با "جامعه زرساالِر" موردنظر آنان است. این مسلک از 
داند که، نیـروهـایـی کـه بـا  خوبی می  طور به "لیبرالیسم معیوب" همین

های نولیبرالی اقتصادی مبارزه می کنند و در دفـاع از مـنـافـع  تعدیل
زحمتکشان (اکثریت مردم) و در جهت ایجاد سنـدیـکـاهـای کـارگـری 

توانند در حـکـم نـیـرویـی  ورزند، در عرصه مبارزه سیاسی می تالش می
بالقوه در برابر حراج شدن اقتصاد ملی، بازار کار ارزان، و نـیـروی کـار 

 مطیع ایستادگی کنند.
هاست که کارکردش را از داده است.  حربٔه اتهام زنی به حزب ما مدت 

گاهی برای   در میان جوانان، موجی از آ
ً
در زیرپوسِت جامعه و مخصوصا

یافتن آلترناتیوی در مقابل رژیم والیی و هواداران آن در حال رشد است. 
فقیـه از  زایی در مورد امکان استحاله رژیم والیت کسانی که در پِی توهم

اند، از روند  ای بوده گرایی" و تصحیح نظرهای علی خامنه طریق "اعتدال
گسترش نظرهای مترقی مردمی در متن جامعه سخت نگرانند. حزب ما 

وجود  بار دیگر در کنار دیگر نیروهای سیاسی ملی و دموکراتیک برای به
کند. ما   فقیه مبارزه می علیه دیکتاتوری والیت“  تغییرهای بنیادی” آوردِن 

، شرایط الزم برای “ اتحاد وسیع” باید با برپایی  توان و می معتقدیم که می
 دموکراتیک را فراهم آورد. گذر از دیکتاتوری به مرحلٔه ملی
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شده دست زده است تا از طـریـق آن  ریزی ای برنامه گذاری سرمایه زنان، به
منـظـور  فقیه جایگاهی محکم به های انگلی رژیم والیت بتواند در نزاع جناح

اش کسب کند. آنچه مسلم است این اسـت  های سیاسی یابی به هدف دست 
فقیه، برخالِف کرنِش از سـر ذلـتـش در بـرابـر آمـریـکـا،  که، رژیم والیت

های اجتماعی را ندارد و در ایـن  عنوان قصد امتیاز دادن به جنبش هیچ به
ویژه میدان دادن به جنبِش مدنی برای احقاق حـقـوق زنـان از  میان نیز به

شدٔه حاکمیت است. باتوجه به ماهیت نیـروهـایـی کـه  خط قرمزهای تثبیت
اجازٔه شرکت در انتخابات را دارند، امکاِن عبور جنبـش زنـان از ایـن خـط 

لحـاِظ مـاهـیـت  قرمزها بسیار بعید است. نخست اینکه، این نیروها خود به
بینانه، جـرئـِت عـبـور از ایـن  ستیز دارند، و یا در نگاهی خوش سرشتی زن

قرمزها را ندارند. اما دوران پس از توافق اتمی این خواسِت مبرم را بیشتر  خط
هـای مـدنـی را  رو، نیازهای جنبش برجسته کرده است که فرآیندهای پیِش 
الحالی در داخل کشور که هـمـراهـِی  باید برآورده کند. جریان سیاسی معلوم

نیروهای مشخصی از کنشگران سیاسی در خارج از کشور را نـیـز بـا خـود 
اند که بر اسـاس آن  ای را آغاز کرده شده ریزی دارد، تالش گسترده و برنامه

درصددند نیروهای سیاسی را مجاب کنند که آغاز تحقق چنین خواستی  از 
 باید آغاز شود. رو [در اسفندماه] می انتخابات پیِش 

اعتدال برای نزدیکی و تعامل بـا  های مستمر نیروهای منتسب به  تالش
همراه نداشته اسـت.  نیروهای قدرتمند در هرم سیاسی، نتیجٔه مشخصی به

همین امر موقعیت آتی طرفداران اعتدال برای حضور پررنگ در مـجـلـس 
هـا  یی بسیار مهم برای تضمیِن منافـع اقـتـصـادی آن که پشتوانه -دهم را

هـای  رو کرده است. صحـبـت با نگرانی و اماواگرهایی روبه -آورد وجود می به
یی از این نگرانـی  مردادماه،، نمونه ١١حمیدرضا جالیی پور با روزنامٔه شرق، 

هـای  های ناطق نوری و بازتاب آن در رسـانـه دهد. صحبت دست می را به
دانـد  موسوم به اعتدال هم از این امر حکایت دارد. ناطق نـوری، کـه مـی

توانند عبور کنند نیستند  طلبان از سِد شورای نگهبان نمی بسیاری از اصالح
هـا  عنوان در سرشت سیاسـی آن هیچ و نیز رجوع به جنبش اجتماعی هم به

کند. ناطق نوری ازجملـه بـه  کارهای متفاوتی را جستجو می جایی ندارد، راه
گوید:"معتقدم زنان باید در تـمـام عـرصـه  کند. او می موضوع زنان اشاره می

[ها] حضور داشته باشند منتهی باید خودشان هم تالش کـنـنـد. مـن در 
مجلس پنجم درخصوص تصویب قانون حضور قـاضـی زن در دادسـراهـا 
تالش کردم اما نکتٔه مهمی که وجود دارد این است که، چـنـد در صـد از 

اند در جهت احقاق زنـان تـالش  زنانی که امروز در مجلس حضور پیدا کرده
دانند، زنـان هـیـچ تشـکـل  ها خودشان قدر خودشان را نمی اند؟ خانم کرده

رسمی ندارند. یک تشکل جامعٔه زینب درجریان اصولگرایی و یک مـجـمـع 
ها فعال نیستند. مـتـأسـفـانـه  طلبی وجود دارد که این زنان درجریان اصالح

هایی که بـعـد از  اند. خوب است بدانید خانم زنان تشکل جدی راه نینداخته
انقالب به مجلس آمدند خیلی بیشتر بودند ولی در همین مجلس کـنـونـی 

شـود. ایـن را  طرح و یا نظرات ضد بانوان از سوی زنان نماینده مطرح مـی
رو  ها نداریم ازایـن بدانید که ما در قانون اساسی هیچ محدودیتی برای خانم

توانند انتظارات را برآورده کننـد" [خـبـرگـزاری  اگر زنان خود فعال شوند می
مردادماه]. ما، برخالِف ناطـق نـوری، مـعـتـقـدیـم کـه، زنـان  ١٠فارس، 
هـایـی واقـعـی کـه  اکنون هم دارند. تشکل های جدی داشتند و هم تشکل

اند و  طورمکرر مورد هجوم قرار گرفته برآمده از دل جنبش زنان است. اما به
ها سلب شده است. البته منظور ناطق نوری از تشـکـِل  امکان فعالیت از آن

ای  هـای وارفـتـه تشکـل -طور که خودش هم بیان کرده است همان -زنان
همچون جامعٔه زینب است. ناطق نوری معتقد است که، نظرات ضد بانـوان 

شود، که بخشی از واقـعـیـت  در این مجلس از سوی زنان نماینده مطرح می
ستیزی اما منحصر به مجلس کنونـی نـیـسـت، بـلـکـه اصـلـی  است. زن
فقیه است، و رهبری که ناطق نوری خود را ملزم  شده در رژیم والیت نهادینه

های روشـنـی کـرده  گیری باره موضع کرات دراین داند، به به اطاعت از او می
است. ناطق نوری از تالشش برای فرستادن قاضی زن به دادسراها سخـن 

وپنج سال هنوز از ورود زنـان بـه  گوید ولی از دلیِل اینکه چرا پس از سی می
گوید. نـاطـق نـوری بـا  آید سخنی نمی می عمل عرصٔه قضاوت جلوگیری به

گاهی از خواسِت جنبش مدنی بر خواست دهـد  های جنبش زنان مانور مـی آ
برانگیز در این  توجه یی دمکرات از خود ترسیم کند. اما  تا از این رهگذر چهره

سخنان آنجا است که او در رابطه با ادامٔه حصِر میرحسین موسوی، مهـدی 

کند "مسئلٔه حصر و رفـِع آن تـنـهـا در حـوزٔه  کروبی، و زهرا رهنورد اذعان می
اختیارات مقامات عالی نظام است و برحسب منافع ملی و خط قرمزها تـعـیـیـن 

کـس دیـگـری تـوانـایـی ورود و  گردد. بنابراین نه آقای روحانی و نـه هـیـچ می
 این حوزه از اخـتـیـاراِت  تصمیم

ً
گیری درخصوص این موضوع را ندارند." مسلما

شـود و  برده در باال منحصر نـمـی های نام مقامات عالی نظام به حصِر شخصیت
فقیه در طول بیـش از  گیرد. رژیم والیت موردهای پرشماِر دیگری را هم در برمی

سه دهه خط قرمزهایی را در عرصه زنان ترسیم کرده اسـت کـه در چـارچـوب  
کس دیگر توانایی ورود به  هاِی حکومتیان نه او [ناطق نوری] و نه هیچ ِبستان بده

اش از تـالـشـش  آن را ندارد. اینکه ناطق نوری در قسمتی از سخنان شعارگونه
های  آورد، ادامٔه سیاست میان می برای حضور قاضی زن در دادسراها صحبت به

 اند.   های بزرِگ بدون پشتوانٔه عملی وعده
طوِر  این مانورها که از سوی دیگر همفکران ناطق نوری و طرفداران اعتدال به

ای بـرجسـتـه  های گوناگون رسانه شده و مستمر و در شکل و شمایل ریزی برنامه
شوند که از طرفی از خـط قـرمـزهـای رژیـم  شوند، در جهتی سوق داده می می

هـمـیـن  فقیه رد نشوند و از سوی دیگر نیاِز جناحی آنان را برآورده کنند. بـه والیت
پشتوانه بـه او مـنـحـصـر  های ناطق نوری و طرح شعارهای بی دلیل، صحبت

خصوص  شود. این هماهنگی سیاسی از زبان دیگر فعاالن طرفدار دولت، به نمی
 های جنبش زنان، برجستگی بیشتری پیدا کرده است. در عرصٔه خواست

وگو بـا  یی است در اثبات این نظر. ایشان در گفت مصاحبٔه زهرا شجاعی نمونه
تشریح "دستاوردهای" دورانی که خودش ریـاسـت  مردادماه، به ۶روزنامٔه اعتماد، 

مرکز زنان ریاست جمهوری اصالحات را بر عهده داشت، پرداخت که ازجمله بـه 
"رویکرد علمی تحقیقی به امور زنان، تأسیس اولین کتابخانه تخـصـصـی زنـان، 
افزایش پوشش تحصیلی دختران" اشاره کرد، و در رابطه با بحث اصالح قوانیـن 

توجه در  ثمر ننشست." اما نکتٔه جالب دلیل پایاِن دولت به مربوط به زنان گفت:"به
این مصاحبه، اشاره او به خمیر کردن کتابی به نام بازپژوهی حقوق زنان است و 

هـایـی از آن  نسـخـه ها بود اما تک اظهار داشت:"این کتاب هم جزو خمیر شده
وجود دارد." در رابطه با ادعاهای باال باید تأکید کرد که، ارائٔه آمار در رابـطـه بـا 
کارهایی که در حوزٔه زنان صورت گرفته نیازمند ارائه مدارک قوی و مستند است، 

گویی در حد شعار دانست، اما وقتـی خـود ایشـان  گونه سخنان را باید کلی و این
خود نگرفته به معنی آن  کند که بحث اصالِح قوانین صورت تحقق به اعتراف می

ترین مسائل مربوط به زنان هنوز الینحـل بـاقـی مـانـده اسـت.  است که عمده
توجه اینکه خانم شجاعی با این توجیه که با پایاِن دوران آن دولت اصـالِح  جالب

ثمر ننشست، قصد دارد موضوع را از مرکز سبِب اصـلـِی  قوانین مربوط به زنان به
سـالـه  ٨ثمر ننشستن، دور نگه دارد. حال سؤال این است که، چرا در دورٔه  به

 دورٔه زمانـی
ً
سـالـه  ٨ای  موسوم به اصالحات این امر مهم اجرایی نشد؟ مسلما

نفع زنان زمانی بسیار طوالنی و کافی بود، اما درنـهـایـت،  برای تصویب قوانین به
در این دورٔه زمانی، حتی کتاب مربوط به این حوزه [اصالِح قوانین مـربـوط بـه 

طوِرتلویحی به ایـن  زنان] هم خمیر شد. خانم شجاعی و همفکرانش، بااینکه به
گونه تغییری به نفع زنان ایـجـاد  کنند که در روندهای گذشته هیچ امر اعتراف می

نشد و این مهم را قبول دارند، اما درصددند وضعیت تحمیل شده به زنـان را بـه 
همین دلیل است که در رابطه با مقاومت در بـرابـر  صورتی دیگر توجیه کنند. به

های حکومتی، ازجمـلـه  اصالح قوانیِن مربوط به زنان که از سوی باالترین مقام
 باید بپذیریم که همه مشکالت زنان بـا  شود، می فقیه، اعمال می ولی

ً
گوید:"اوال

تـوانـد در جـامـعـه  شود، از سوی دیگر قانون زمـانـی مـی تغییر قوانین حل نمی
خوبی اجرا شود که متناسب با فرهنگ عمومی و نیاز عمومی جامعه باشد. ...  به

بنابراین اصالِح قوانین نیازمند کار فرهنگی و تبیین و تحلیل وضع موجود اسـت 
گاه و خیلی زمان می تـر  انـد امـا مـردان بـااخـالق تر شـده برد. ... آالن زنان ما آ

  10ادامه  در صفحه خواهند مانند پـدران  اند. مردان می نشده

 ادامه  جنبش زنان و تجربه ...
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 ادامه ماجراجويي هاي خطرناك تركيه  ...

همـیـن دلـیـل  و پدربزرگانشان در خانه عمل کنند اما دختران به سبک مدرن، به
 شود." مشکل ایجاد می

ما پیش از این، سخنانی مشابه با سخنان بـاال را از زبـان دیـگـر مسـئـوالن 
تـوان کـرد، امـا  ایم. سخنان دو پهلویی که همه نوع تفسیـری از آن مـی شنیده
 واضح است آن اسـت کـه، خـانـم شـجـاعـی  نکته

ً
یی که در این سخنان کامال

فقـیـه،  ها از سوی رژیم والیت های مربوط به زنان را نه ناشی از تحمیل آن معضل
تـر  داند و مشکالت زنان را بـه بـااخـالق بلکه ناشی از نگرش فرهنگی مردم می

دهد. اما برای اینکه یادآور شویم که ایشان دارند آدرس غلط  نشدِن مردان ربط می
کنیم کـه خـبـرگـزاری  ای اشاره می های علی خامنه دهند به یکی از سخنرانی می

 خانم شهـیـن مـوالوردی، ١٣٩٣ماه  اردیبهشت ٣٠مهر، 
ً
، آن را منتشر کرد. اتفاقا

معاون روحانی در امور زنان و خانواده، هم در آن دیدار با رهبر رژیم حضور داشـت 
ای در  و در "خدمت رهبری" گزارشی را نیز به "عـرض" ایشـان رسـانـد. خـامـنـه

ها، اشتغال از مسائل اصلی مربـوط  سخنانش ازجمله گفت:"برخالِف برخی دیدگاه
به زنان نیست. البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی یـعـنـی خـانـواده 

ای در اشاره به مسائلی که دربارٔه تحصیل  منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد." خامنه
شود گفت:"اگـر در ایـن  های تحصیلی دانشگاهی مطرح می زنان در برخی رشته

هـای تـحـصـیـلـی و  مسئله تفاوتی هم باشد ضد عدالت نیست چراکه نباید رشته
ای در  مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود." خـامـنـه

رابطه با شغل زنان نیز گفت:"اینکه زنان برخی مشاغل را بر عهده نگیـرنـد هـیـچ 
ننگ و نقصی نیست بلکه آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الـهـی زن 

ای در رابطه با "طبیعت الـهـی زن" آنـجـا اسـت کـه  نباشد." منظور علی خامنه
گوید:"هرکس اگر مسئله زن را جدا از مسئله خانواده موردبررسی قرار دهـد در  می

بـرابـرِی ” ای  شـود." خـامـنـه فهم مسئله و تشخیص عالج آن، دچار اختالل می
 غلط غرب دانست، و افزود: را ازجمله حرف “ جنسی زن و مرد

ً
برابـری ”های کامال

معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گـاه "حـق"  همیشه به
المللِی مدافع زنان و بـا  ای در رابطه با مجامع بین علی خامنه ”است و گاه "باطل".

هـای جـهـانـی، خـاطـرنشـان  انتقاد از زیربنای فکری بسیاری از کـنـوانسـیـون
کـنـد.  ها روی این زیربنای غلط، جامـعـٔه بشـری را تـبـاه مـی اصرار غربی”کرد:
همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی بـر حـذر  به

 “بود.
هـای رهـبـری  فقیه نشان داده است کـه صـحـبـت تجربٔه تاریخی رژیم والیت 

انـدرکـاران مسـئـول نـیـسـت، بـلـکـه در حـکـم  موعظه و درخواست از دسـت
مورد اجرا دربیـایـد. بـا  هایی است که همچون راهنما و وظیفه باید به دستورالعمل

تـوان آثـار ایـن  راحتـی مـی همین سخنان گزینه شده در باال، به نگاهی دوباره به
احتمـال  های آینده به سخنان را در عرصٔه عملی لمس و مشاهده کرد. ما در هفته

قوی سخنانی را خواهیم شنید که در آن چشم اندازهای هیجـان بـرانـگـیـزی را 
دهد. جناحی از حکومتیان برای استفاده از پتانسیل جنبش زنان از ایـن  وعده می

  نفع منافع گروهی برداری سیاسی به طریق قصد بهره
ً
اش را در سر دارد. ما اتـفـاقـا

معتقدیم که چنانچه هرگونه امکانی برای تحمیِل نیازهای مبرم جنبش مردمـی و 
وجود آید، باید از آن استـفـاده  ها به ازجمله نیازهای جنبش زنان و برآورده شدن آن

کرد، به شرطی که این فرآیند حاصل فعالیتی باشد که بدنٔه اجتماعی در آن نقـش 
اصلی را ایفا کرده باشد. دیدگاهی که ناطق نوری یکی از نمایندگانش است، معتقد 

گیری مقامات عالی است، بنابراین کاری  است که چون مسئلٔه حصر حوزٔه تصمیم
های اجتماعی و فعاالن درگیر در آن، بر این باورنـد  توان انجام داد. اما جنبش نمی

 بـه زنـداِن هـمـٔه  تنها می که با تکیه به جنش اجتماعی، نه
ً
توان به حصر و اصوال

هـای  توان بـه دیـگـر خـواسـت زندانیان سیاسی پایان داد، بلکه با پشتوانٔه آن می
جنبش مردمی دست یافت. موضوع انتخابات آینده، شرکت در آن، و هـمـگـامـِی 

های اجتماعی، نیز از همین دیدگاه باید مـوردبـررسـی  جنبش زنان و دیگر جنبش
گاهی در میان فعاالن جنبش زنان میهـن مـان در  قرار گیرد. خوشبختانه میزان آ

هـای  چنان حد باالیی است که اجازٔه استفاده از آن برای مقاصد سیـاسـی جـنـاح
سـازد. جـنـبـش زنـان مـیـهـن مـا،  رو مـی های جدی روبه غارتگر رژیم را با مانع

اش را با تکـیـه بـر  های مشخص ها، رویکردها، و برنامه یی ارزنده، با هدف باتجربه
 کند. بدنٔه اجتماعی پیگیری می

انتخابات پارلمانی اخیر در ترکیه که شاهد پـیـروزی چشـمـگـیـر حـزب 
کرسی پارلـمـانـی بـود، زنـگ  ٨٠ها با به دست آوردن  دموکراتیک خلق

خطری برای ادامٔه حکومت مطلق حزب راستگرای عدالـت و تـوسـعـه 
است که در قالب یک رژیم اسالمگرا، نولیبرالیسم اقتصادی را دنـبـال 

ـرد کشـور  خواه و گروه کند و خواهان سرکوب نیروهای ترقی می
ُ
هـای ک

 ک است؟ ک مثل پ
های اخیر در منطقـه و در  ها و هفته به نظر ما، مجموعٔه آنچه در ماه

گذرد، به تالش دولت رجب طّیب اردوغان و یارانش در حـزب  ترکیه می
راسـتـی)  عدالت و توسعه (و البته همراهانش در دیگر حزب های دسـت ٰ

برای تثبیت موقعیت دولت کنونی در عرصٔه داخلی، سرکوب مـخـالـفـان 
رد و ترقی

ُ
خواه داخلی، و بـرجسـتـه کـردن نـقـش آن در چـارچـوب  ک

های تازه در منطقٔه خاورمیانه مرتبط است. حاکمیت کـنـونـی  بندی صف
جمهور کنونی، رجب طّیب اردوغان، و  ترکیه که کارکردش زیر نظر رئیس

قانونی، و کوچک شـدن بـخـش  یارانش سبب افزایش فساد داخلی، بی
ی در ترکیه شده است، در تالش برای تثبیِت موقعـیـت خـودش 

ّ
تولید مل

کند و  های بیرون از کشور استفاده می و ماجراجویی“ ناتو”هم از امکانات 
نمایی و مشت آهنین در داخل و سرکوب خشن و ضدانسانی  هم از قدرت

ویژه سـرکـوب  های گوناگون، از جمله و به اش در طیف مخالفان سیاسی
رد خواهان خودمختاری. در سطح منطقه، دولـت  چپ

ُ
گراها و نیروهای ک

 “ نـاتـو” کنونی ترکیه اکنون همگام و همدست با آمریکا و متحدانش در 
هـای نـظـامـی بـه  کند تا زمینٔه اجرای مرحلٔه دیگری از طـرح عمل می

منظور سرنگون کردن حکومت بشار اسد در سوریه را فراهم کند. نقشـی 
که دولت ترکیه در این میان به عهده گرفته است، در واقـع بـخـشـی از 

های مـیـان  ها و کشاکش های راهبردی آمریکاست که از رقابت سیاست
کـنـد و  گیری مـی ایران، عربستان سعودی، ترکیه، مصر و اسرائیل بهره

جای دخالت مستقیم در امور منطقه (از جمله در مسیر اجـرای طـرح  به
هـای نـظـامـی و  یی را درگیر مداخله های منطقه خاورمیانٔه نوین) قدرت

 کند. های خود می های محلی به سود هدف کشمکش
ک توسط دولت ترکیـه  ک طبیعی است که حزب تودٔه ایران سرکوب پ

داند و آن را قاطـعـانـه مـحـکـوم  آفرین می را اقدامی ضدانسانی و تشنج
های دولت ترکیه در ارتباط بـا اوضـاع  کند. همچنین، حزب ما تالش می

گرانه و ماجراجویانـه  سوریه و تشدید جنگ و تشنج در آن کشور را مداخله
داند و قاطعانه با آن مـخـالـف اسـت. پـیـشـُبـرد طـرح  و خطرناک می

های تازه در منطقه و در پـیـش  بندی گیری صف خاورمیانٔه نوین، شکل
طـلـبـی هـیـچ  های ماجراجویانه و استفاده از زور و جنگ گرفتن سیاست

ت
ّ
های کشورهای منطقه ندارد و فقط در خدمت مـنـافـع  سودی برای مل
های امپریالیستی است که به اتکای قدرت اقتصادی و  انحصاری قدرت

شـان  های راهبردی های منطقه را به اجرای سیاست سیاسی خود، دولت
هایی مثل رژیم والیی ایران و دولت راسـتـگـرای  کنند. حکومت وادار می

هـای حـاکـم را دنـبـال  اسالمی ترکیه که منافع تنگ و انحصاری گروه
ای  کنند، در راه بقای خود و تأمین این منافع حاضرند به هر وسـیـلـه می

 متوّسل شوند.
شـود،  ها در اساس نادیده گـرفـتـه مـی آنچه در محاسبٔه این حکومت

ها و منافع و رفاه مردم عادی و زحمتکشان، و زندگـی آسـوده و  خواست
ت صلح

ّ
هاست. البته روند تاریخ بشر چنان است که برخالف میـل  آمیز مل
توان نـادیـده گـرفـت.  های غیردموکراتیک و زورگو، مردم را نمی حکومت
توان به طور موقت  آمیز را می های مردم برای زندگی بهتر و صلح خواست

تـدریـج  وجوش درونی و پویایی جامعٔه انسانی بـه سرکوب کرد، ولی جنب
زنـی  زند و هیچ حکومتی از ایـن نـقـش نقش خود را بر روند رخدادها می

های مرتجعان و غـارتـگـران  مردم در امان نخواهد ماند. در مقابل تالش
وقفٔه مردم در هر گـوشـٔه  یی، ما شاهد تالش پیگیر و بی جهانی و منطقه

دنیا هستیم. حزب تودٔه ایران همواره در کنار مردم بوده است و در مبارزٔه 
گیر و پیچیدٔه جهان امروز، همچنان به وظیفٔه خود در راه بـرقـراری  نفس

یافـتـه  ای دموکراتیک با جدّیت و پیگیری و به طور سازمان صلح و جامعه
 کند. عمل می

 ادامه  جنبش زنان و تجربه ...
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ای،  توافِق جامع هسته

فقیه، و  سیاسِت رژیم والیت

 راهبرِد امپریالیسم در منطقه

ای میان جمهوری اسالمی و کشورهای  توافِق جامع هسته
هـایـی مـعـیـن بـرای  وجود آمدِن زمـیـنـه و به“  ١عالوهٔ  به۵” 

فقیه با امـپـریـالـیـسـم آمـریـکـا،  گسترش روابط رژیم والیت
هـای  شد، بر مسـیـِر تـحـول همچنان که از پیش ارزیابی می

ای و  فرقـه -های قومی وسوِی نزاع منطقٔه خاورمیانه و سمت
هایـی  بندی شدت تأثیر گذارده است و پیدایِش صف مذهبی به
گیری و همچنین آرایشـی جـدیـد در افـِق  شکل نو و درحال

 سیاسی منطقه را موجب گردیده است.
فاصلٔه اندک زمانی پس از اعالم توافِق ویـن، و هـمـوار  به

شدِن مسیر گسترش روابط جمهوری اسالمی با امپریالیـسـم 
هایی پرمـعـنـا و بسـیـار بـا  آمریکا و متحدانش، تغییروتحول

اهمیت در رویدادهای منطقٔه خاورمیانه را شاهدیـم. در ایـن 
هـایـی از  زمینه، به مذاکراِت جمهوری اسالمـی بـا بـخـش

نیروهای مزدور و جنایتکاِر مسـلـح در سـوریـه (گـفـتـگـوی 
حراِر شام)، اعالِم طرِح ایران بـرای 

َ
جمهوری اسالمی با باند ا

تشکیِل دولتی ائتالفی و برگزاری انتخابات با حضور نـاظـران 
المللی در سوریه، سفِر ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، بـه  بین

تهران و آماده شدن ترکیه در مقام بازوی پیمان تجاوزکار نـاتـو 
بهانٔه مبارزه بـا دولـت اسـالمـی  در حمله به خاک سوریه به 

 توانیم اشاره کنیم. دادهای یمن و نیز عراق می داعش، و رخ
هـای سـیـاسـی و اقـتـصـادی  نظر از سفِر هـیـئـت صرف

هـای مـهـِم  کشورهای عمدٔه اتحادیٔه اروپا به ایران و رایـزنـی
های ارشد رژیـم ها با مقام امنیتی و تجاری این هیئت سیاسی

که محمدجواد ظریف، وزیر خـارجـه دولـت روحـانـی، در  -
جریان نشست شورای راهبردی روابط خـارجـی رژیـم آن را 

هـای  وسـوِی رقـابـت سـمـت -ضامن و وثیقه توافق دانسـت
انـد کـه  مذهبی نشانگِر تغیـیـراتـی  ای های فرقه پرتنش و نزاع
ها نباید دقت و هوشیاری الزم را از دسـت داد.  نسبت به آن

دادهـای  ویـژه در مـورِد رخ ها، بـه وانفعال این تغییرها و فعل
های جریان جنایتکاری مـانـنـد دولـت  یمن، عراق، و فعالیت
 شوند. وضوح دیده می اسالمی داعش، به

در مقام یکی  -ها، ترکیه وانفعال دنبال این فعل عالوه، به به
هـای  از اعضای پیمان تجاوزکار ناتو و مأمـوِر آن در تـحـول

انتظار، خود را هـمـچـون یـکـی از  با چرخشی مورد -منطقه
محورهای مقابله با دولت اسالمی داعش وانمود کـرد و بـه 

ای،  امـنـیـتـِی مـنـطـقـه ابتکارها و تنظیمات جدید سـیـاسـی
ای، وارد  رهبری امپریالیسم آمریکا، در آرایش نو مـنـطـقـه به

که بخش عمدٔه تسلیـحـات  -گردید. بمباران نیروهای داعش
ازاین از طـریـق آنـکـارا دریـافـت  شان را پیش های و امکان

هـای هـدفـمـنـد بـه  و همراه و درکناِر آن، حملـه -کردند می
رد، کـه بـی موضع

ُ
شـک بـا هـمـاهـنـگـِی  های رزمندگان ک

های بغرنج  سرفرماندهی ناتو صورت گرفت، از ُدوِر تازٔه  تحول
ویـژه  سویی با راهبرد امپریالیسم جـهـانـی، بـه منطقه در هم

فقـیـه نـیـز  کند. در این میان، رژیم والیت آمریکا، حکایت می
زمـان بـا  ای را بـر عـهـده دارد. هـم نقش عمده و اساسی

رد و اعـالم  های ارتش ترکیه به موضع حمله
ُ
های نیروهای ک

خواه خلق ترکیه برای ائتالف با حـزب  آمادگِی حزب جمهوری
رهبری اردوغان (که این خود عیان بودِن اثر  وتوسعه به عدالت

انگشت آمریکا در اجرای راهبرد آن در مـنـطـقـه و مسـائـل 
مرتبط با کشورهای خاورمیانه و شرق دریای مـدیـتـرانـه نـیـز 

اش، که این بار به کـردسـتـان  نمونٔه روشن دیگری است)، حسن روحانی، در خالل سفر استانی
 بود، با صراحت اعالم داشت: 

کـنـد،  فقط کردستان خود حفـاظـت مـی ترین کشور در تمام منطقه است و از نه ایران باثبات” 
کند... همه کشورها ازجمله عراق را با وحـدت  بلکه از بغداد و اربیل هم حفاظت کرده است و می

 “کرد.  ها پاک خواهیم و انسجام از لوِث وجود تروریست
در مقابله با دولت اسـالمـی داعـش نـام  “ با وحدت و انسجام“ آنچه را که روحانی زیر عنوان:

هـای آمـریـکـا در  برد، درواقع، وحدت و انسجام بیِن کشورهای منطقه در چارچوب سیاست می
خاورمیانه و شرق دریای مدیترانه است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز درخـالل سـفـر بـه 

های قطر و امارات متحده، از لزوم همکاری و هماهنگی در شرایط  فارس، در دیدار با مقام خلیج
 ای با جمهوری اسالمی پدید آمده است، سخن گفت. نوین منطقه که پس از توافق هسته

فقیه در راستای  در این زمینه الزم است به این نکتٔه مهم و اساسی اشاره شود که، رژیم والیت
سازِی مناسبات با امپریالیسم را با حذِف عامـل مـردم از  یی دقیق، عادی حفِظ نظام، با محاسبه

سویی با راهبرد امپریالیسم آمریکا و متـحـدانـش، هـمـٔه  موازاِت هم صحنٔه سیاسی گره زده و به
کـار زده  های صحنٔه سیاسی بسیج کـرده و بـه هایش را در جهت مهار و مهندسِی تحول امکان

  های سیاسی کشور و اثرگذاری بر آن آفرینی در معادله است. حذِف عامل مردم از نقش
ً
ها، دقیقـا

گیـرد و  در چارچوب و راستای معامله با امپریالیسم، بدون وجود مانعی جدی و عمده صورت می
های  فقیه و امپریالیسم است. حذِف عامل مردم از تحول یکی از اجزای اصلِی راهبرِد رژیم والیت
گرایان و هم خواست و سیاست امپریالیسم جهـانـی اسـت.  پراهمیت داخلی، هم سیاست واپس

وسوی دمکراتیک، انقالبی، مترقی، و ملی در میهـن مـا، بـاتـوجـه بـه  حضوِر جنبشی با سمت
روی، موردپسند ارتجاع، آمـریـکـا، و  هیچ های ایران، به های دیرپای تاریخی مبارزات خلق سنت

سویِی کشورهای منطقـه  بـا  طرح خاورمیانٔه جدید، و هماتحادیٔه اروپا یعنی امپریالیسم نیست! 
آمریکا و کوشش در مسیر تجزیه و تقسیم برخـی کشـورهـای مـنـطـقـه در راسـتـاِی مـنـافـع 

لنین در کـتـاب دهد.  های بزرگ چندملیتی حاکم برجهان روی می انحصارهای فراملی و شرکت
ای تـمـام، درخصـوص  ، با دقتی علـمـیداری امپریالیسم، باالترین مرحله سرمایهارزشمندش، 

 های سرمایٔه مالی و مرحلٔه امپریالیسم، یادآوری کرده است: ویژگی
رود، بایـد مـتـوجـه بـود کـه  داری سخن می وقتی از سیاست استعماری امپریالیسم سرمایه” 

اش میان دول بزرگ برای تـقـسـیـم  که خالصه  المللی مربوط به آن سرمایٔه مالی و سیاسِت بین
شکاِل گذار به وابستگـی بـرای دولـت

َ
هـا پـدیـد  اقتصادی و سیاسی جهان است، یک سلسله ا

آورد. صفِت مشخصٔه این دوران، فقط وجوِد دو گروه اساسی کشـورهـا یـعـنـی کشـورهـای  می
شکاِل گوناگوِن کشـورهـای وابسـتـه، یـعـنـی  مستعمره

َ
دار و کشورهای مستعمره نیست، بلکه ا

 استقالل سیاسی دارند، ولی در دام وابستگِی مالی و دیپلماتیک گرفـتـارنـد، 
ً
کشورهایی که اسما

، ١٢٢، ترجمٔه پورهرمزان، صفحـٔه داری امپریالیسم، باالترین مرحله سرمایه [لنین،“  نیز هست
گـفـتـاِر کـتـاب  ]. او همـچـنـیـن در پـیـش١٣٩٠انتشارات حزب تودٔه ایران، چاپ جدید، پاییز 

خواستم امیدوار باشم که کتاب من به درِک یک مسئلٔه بنیادِی اقتصادی، یعنـی  می” نویسد:  می
یک از نکات مربوط بـه ارزیـابـی جـنـگ  ماهیِت اقتصادِی امپریالیسم، که بدوِن آن درک هیچ
گفتار بر ترجمٔه فرانسه و آلمانـی  و در پیش“  امروزی و سیاست امروزی میسر نیست، یاری رساند.

داری، فراروییده به سیستم جهانی ستمگری اسـتـعـمـاری بـدل  سرمایه“ کند: کتاب، تصریح می
شده است و یک مشت کشور "پیشرفته" با چنگاِل سرمایٔه مالی خود اکثریت عظیـمـی از مـردم 

کنند. و این "خواِن یغما" میاِن دو سه درنـدٔه سـراپـا مسـلـح و دارای اقـتـدار  جهان را خفه می
ها هستند که سراسر جهان را به گرداِب جنگ خود و بـر سـر  شود و هم این جهانی... تقسیم می

صفحه همان“ [کشانند تقسیم خواِن یغمای خود، می  ]. ٢٣و  ٢٠های  ، 

  3ادامه  در صفحه 
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سخنرانی نمایندٔه کمیتٔه مرکزی 

حزب تودٔه ایران در فستیوال 

 “سرخ ستاره”سیاسی 

 ٢ژوئـیـه تـا ٣١مردادماه/  ١١تا  ٩، “ سرخ ستاره” جشنواره سیاسی 
های اجتماعات اطراف آن در  اوت، در کتابخانه یادبود مارکس و سالن

در قلب لندن برگزار شـد. صـدهـا تـن از  “ کلرکن ول گرین” منطقه 
های سرشناس جنبش کـارگـری و چـپ از سـراسـر  فعاالن و چهره

ترین مسائل سـیـاسـی و  بریتانیا در این فستیوال مهم که در آن مهم
گیرد شرکت کردند. این جشـنـواره ویـژه،  مطرِح روز موردتوجه قرار می

های سیاسی و سندیکایی چپ انگـلـسـتـان و مـهـمـانـان  شخصیت
دهندگان نـظـر و  المللی از کشورهای دیگر جهان را در قالب ارائه بین
فـکـری،  های بحث، ارائٔه نظر و هـم ها در جلسه دهنده به سؤال پاسخ
  ، زیر نـام٢٠٠٣ها از سال  کند. این رشته فستیوال دور هم جمع می به
مارکسیسـم قـرن ” های پیش با نام  و یا در سال “ دانشگاه کمونیستی” 

طور مرتب برگزار شده است. در فسـتـیـوال امسـال  به “ بیست و یکم
نمایندگان رهبری حزب کمونیست بریتانیا، حزب تـودٔه ایـران، حـزب 
کل قبـرس، حـزب کـمـونـیـسـت عـراق، حـزب  کمونیست یونان، آ
کمونیست سودان، حزب کمونیست نوین بریتـانـیـا، حـزب کـارگـران 

، “ یـونـایـت” کردستان (پ.ک.ک.) و اعضای رهبری سندیـکـاهـای 
ونـقـل و  آهـن، حـمـل (اتحادیـه کـارگـران راه “ آر.ام.تی.” یونیسون، 

آهن،  کشتیرانی)، اتحادیٔه معلمان، اتحادیٔه کارمندان بخش اداری راه
ها و برخی کارزارهای همبستگی ازجـمـلـه بـا  اتحادیٔه اساتید دانشگاه

 مردم و زحمتکشان نیکاراگوئه و ونزوئال، شرکت داشتند.
دهـِی ایـن فسـتـیـوال، حـزب  امسال برای اولین بار در سـازمـان 

مدیـرٔه کـتـابـخـانـه  کمونیست بریتانیا، روزنامه مورنینگ استار، هیئت
هـای  مارکس، حزب کمونیست نوین بریتانیا، و کمیتٔه هماهنگی حزب

طور متحد نـقـش داشـتـنـد. هـمـکـاری در  کمونیست در بریتانیا به
عهدٔه نـمـایـنـده  المللی، به های بخش مسائل بین دهِی بحث سازمان

 حزب تودٔه ایران گذاشته شده بود.
جلسه و گردهمایی  ٣٠ساعت برنامٔه فستیوال، بیش از  ۴٨در طول 

در رابطه با مسائلی نظیر: صلح جهانی و نقش جنبش صلح بریتانـیـا، 
نقش حزب کارگر در مبارزه برای تغییر در بریتانیا، بحران اقتصادی در 
چارچوب جهانی آن، خاورمیانٔه جدید و گسترش تروریسـم، اهـمـیـت 
آموزش تاریخ جنبش کارگری، ترکیه و جنبش مردم کردستان، زنان و 
اقتصاد، اقتصاد سیاسی، نقش جوانان در مبارزه برای سوسیالیسم، و 

بـحـث و  کـنـنـدگـان بـه ها، برگزار شد، و در طول آن، شرکـت جز این
انـدوزی از  نظر پرداختند. باتوجه به اهمیت بـررسـی و تـجـربـه تبادل
ویژه در رابطه با فشـار  و به -های اخیر های سیاسی یونان در ماه تحول

المللـی پـول بـرای شـکـسـتـن  اهریمنی اتحادیه اروپا و صندوق بین
پیشنهاد نمایندٔه حزب تودٔه ایران، رفیق دکتـر  به -مقاومت مردم یونان

استاوروس تاسوس، عضو برجستٔه حزب کمونیست یونان و نـمـایـنـدٔه 
حزب در پارلمان یونان، برای شرکت در ایـن فسـتـیـوال بـه لـنـدن 

 مسافرت کرده بود.
جلسٔه افتتاحیه برنامه رسمی فستیوال با حضور گسـتـردٔه شـرکـت 
کندگان در پانل بحثی با شرکت آقای وینس میلز (از رهـبـران حـزب 

نام پالتفرم سوسیالیستـی  کنندگان خوش کارگر در اسکاتلند و از تدوین
و  “ یـونـایـت” در این حزب)، مارتین مایرز (عضو برجسته اتحادیه بزرگ 

نمایندٔه آن در کمیتٔه اجرائی حزب کارگر)، و رفیق دکتر لیز پین، صـدر 
حزب کمونیست بریتانیا در مقام مجری و مسئول پانل، بـرگـزار شـد. 

هـای بـعـدی بـرای حـزب کـارگـر،  گـام” مضمون محوری بـحـِث 
انتخاب شده بود. دو  “ سندیکاهای کارگری و مبارزه سیاسی در بریتانیا

شان در رابـطـه بـا جـنـبـش  های سخنران در آغاز در رابطه با دیدگاه
کارگری، حزب کارگر و جایگاه آن، و مبارزه برای بازگرداندن این حـزب 
به مواضع چپ، سوسیالیسم، و دفاع از طبقه کارگر، توضیح دادنـد و 

حـاضـر در زمـیـنـٔه  یی که درحال طوِرعمده، به اهمیت مبارزه آنگاه به
انتخاب رهبر حزب کارگر درجریان است، پرداختـنـد. آنـچـه اکـنـون 

خواه، در  مشخص است اینکه، آقای جرمی کوربین، نمایندٔه چپ، مارکسیست، و ترقی
هـای مـعـروف  از همه رقـیـب -انتظاری طور غیرقابل به -انتخابات رهبری حزب کارگر

راست و میانٔه خود پیشی گرفت و به معضلی برای نیروهایی که حزب کارگر را به ادامـه 
کنند، تبدیل شده اسـت.  های اخیر تشویق می همان مواضع سوسیال دموکراتیِک دهه

های این اجـالس را بـایـد در  سی برای ضبط بحث بی سابقٔه دو خبرنگار بی حضور بی
 همین رابطه تلقی کرد.

و نمایندٔه آن در کمیتٔه اجـرائـی “  یونایت“مارتین مایر، عضو هیئت اجرایی سندیکای 
حزب کارگر، اظهار داشت که، فعاالن چپ باید با متحد شدن در ساختاری واحـد، بـر 

گذاری کنند. او پیشنهاد کرد کـه،  عملکرد قوی کارزار انتخاباتی جرمی کوربین سرمایه
خواه در حزب کارگر باید کارگروه واحِد جنـاِح  ساختارهای مدافع یک موضع چپ و ترقی

چپ در این حزب را تشکیل دهند. او گفت که، این امر، از بین نرفتـِن دسـتـاوردهـای 
که او بـه دالیـلـی و  درصورتی -شده در طول مبارزات انتخاباتی جرمی کوربین حاصل

کند. مارتین مایر به مخاطبان خـود  تضمین می -ازجمله سیستم انتخاباتی پیروز نشود
 بـه 

ً
در این جلسه گفت: "حتی اگر جرمی کوربین شکست بخورد و نفر دوم بشود، قطعا

تواند به حـاشـیـه رانـده  این معنی خواهد بود که صدای سمت چپ در حزب دیگر نمی
"اگر لیز کندال نامزد جناح نولیبرال که پرچم گردش به راست در جهت او افزود: شود."

رود، شکست سـخـتـی  گونه که انتظار می برنامه موردنظر تونی بلیر را بر دوش دارد، آن
گرایان "حزب کارگر نوین" و آغـاز پـایـان  بخورد، آیا این یک شکست عظیم برای راست

 ها بر حزب کارگر نخواهد بود؟" کنترل ایدئولوژیک آن
های بسیار مهم فستیوال در پانلی که رفیق جان فـاسـتـر، دبـیـر  یکی دیگر از بحث

المللی حزب برادر، و رفیق رابرت گریفـیـث، دبـیـرکـل حـزب، در آن  شعبٔه روابط بین
 بود. “بحران اقتصادی در چارچوب جهانی آن”کردند، در رابطه با  سخنرانی می

رفیق جان فاستر، سخنران اصلی بخش اول جلسه، که پروفسور اقتـصـاد اسـت و 
 ٢٠٠٨های پس از  های اقتصادی حزب برادر است، بحران سال مسئول شعبٔه بررسی

های پیشین در طول قرن گذشته مقایسه کرد. او استدالل کرد کـه، هـمـٔه  را با بحران
، ٢٠٠٨ازحد سرمایه است. او در مورد بحران  دلیِل انباشت بیش ها در اساس به بحران

شدت غیربرابر  ، متذکر شد که، بحران اخیر در شرایط به١٩٣٠در قیاس با بحران سال 
تر، و بنابراین، شـیـوه  تر و ضعیف داری قوی عمق و شدت بحران در کشورهای سرمایه

 در قالب  داری ضعیف هزینٔه کارگران و کشورهای سرمایه های برخورد با آن به
ً
تر، عمال

شـده بـرای  کار گرفـتـه های به ازحد سرمایه تجلی خواهد کرد. شیوه ادامٔه انباشت بیش
که ایجاد اعتبارهای بانکی با بهره بیشتر و شرایط دشوارتر و همچنین  -مقابله با بحران

وجـود  های به داری به علت به این معنی است که سرمایه -کاهش درآمد کارگران است
ازحد برخورد نکرده و محتمل است که بحران دوبـاره و از طـریـق  آمدِن انباشت بیش

 نمود پیدا کند. بنابراین، بسـیـار مـهـم 
ً
بحران بدهی در بازارهای در حال ظهور مجددا
طور رادیکال بتـوانـد  هایی جایگزین که به است که جنبش برای درپیش گرفتِن سیاست

حیطه نـفـوذ و عـمـلـکـرد مـخـرب    های واقعی بحران در جامعه برخورد کند، با علت
 انحصارهای سرمایه داری  را موردتوجه قرار دهد.

های مهم فستیوال، به بحث در رابطـه بـا طـرح آمـریـکـایـِی  یکی دیگر از جلسه   
خاورمیانٔه نوین و گسترش تروریسم اختصاص یافته بود که با مسئولـیـت صـدر حـزب 
کمونیست بریتانیا، برگزار شد و در آن نمایندگان حزب تودٔه ایران، حزب کـمـونـیـسـت 
عراق، و حزب کمونیست سودان سخنرانی کردند. نمایندٔه حزب تـودٔه ایـران، ضـمـن 
توضیح اهمیت ژئواستراتژیک منطقٔه خاورمیانه در محل تالقِی سه قارٔه آسیا، آفریقا، و 

متحده آمریکـا بـرای حـفـظ  ناپذیر ایاالت های توقف اروپا، توجه حاضران را به کوشش
ترین منابع نفت و گاز جهان را در  یی که بزرگ اش در منطقه اقتصادی هژمونی سیاسی

زیر کشـیـدِن  های امپریالیسم در به خود دارد، جلب کرد. رفیق حزبی به نتیجٔه سیاست
های دیکتاتوری حافظ منافع حیاتی  های دموکراتیک و ملی و مستقر کردِن دولت دولت
گـرای تـروریسـت  متحده، و همچنین حمایت از نیروهای ارتـجـاعـی و اسـالم ایاالت

اش، اشاره کرد. نمایندٔه حزب، در بخش مهمی  های غارتگرانه هدف منظور رسیدن به به
"پس از ارابه ارزیابی درباره موافقتنامه وین، بازچینِی عـنـاصـر سـیـاسـت از سخنانش،

و پیامدهای آن و کوشش فقیه"  آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری والیت
متحده به برپایِی نوعی توازن چندجانبه بین کشورهای بزرگ و پرقدرت منطقه و  ایاالت

هـای  و چگونگِی کنـش و واکـنـشازجمله ایران، ترکیه، عربستان، مصر، و اسرائیل، 
 قرار داد. تحلیلمرتبط با این کشورها در آیندٔه منطقه را مورد 

رفیق سالم علی، نمایندٔه کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، در سـخـنـانـش بـه 
گیری داعش در عراق اشاره کرد و  عالوه بر پیامـدهـای  شرایط و عوامل ایجاد و قدرت

مداخله کشورهای امپریالیستی در عراق، بر فاکتورهای مهـمـی از قـبـیـل مـداخـلـه 
هـای  کشورهای قدرتمند منطقه نظیر ایران، عربستان سعودی و تـرکـیـه در تـحـول

سیاسی عراق، تأکید ورزید. رفیق رشید الشیخ، نمایندٔه حـزب کـمـونـیـسـت سـودان، 
های مؤثر داخلی و انسانی در موفقیت نیروهای تروریستی در  اش را به عامل سخنرانی

جلب نیرو و جذب جوانان سرخورده و محروم و تحقیرشدٔه جوامع اسالمی بـه صـفـوف 
های دیکتاتوری منـطـقـه  داعش و نقش دولت

  13ادامه  در صفحه  در این روند، اختصاص داد. 
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در جلسه مهمی که روز یکشنبه با شرکت رفیق  استاوروس تـاسـوس، عضـو 
پارلمان یونان و از اعضای حزب کمونیست یونان برگـزار شـد، رفـیـق یـونـانـی 

هـای سـیـاسـی  های محوری حزب کمونیست یونان در رابطه با تـحـول سیاست
کشور را تشریح کـرد. 

هـای کـلـیـدی  نکتـه
سخنرانی رفیق یونانی 

توان به شرح زیر  را می
 خالصه کرد:

حزب کمونیـسـت "  
یونان از هـمـان آغـاز 
استدالل کرد و نشـان 
داد که سیریـزا بـرای 
رویــــارویــــی بــــا 

ــم ــاه ــف ــه ت ــام ــای  ن ه
شده بین ترویـکـا  بسته

تـوانـد  خواهد و نـمـی نمی -هم یونانی و هم اروپایی -و دولت یونان و انحصارها
 به این دلیل که، این حزب [سیریزا] در مسـیـر 

ً
مردم را بسیج و آماده کند. دقیقا
اصطالح "سیاست چندُبعدی"  ای ندارد.... به گیری مقاومت و برخورد، هیچ جهت

های  نظر پیشبرد منافع گروه سیریزا در رابطه با روسیه و چین، با بریکس، ازنقطه
ها درزمینٔه انرژی، در چارچـوب  منظور پیشبرد و تقویت موقعیت آن انحصارات به

تواند موجب درگیری مـردم مـا در  شده و می رقابت عمومی امپریالیستی، تنظیم
حل واقعی در حمایت از مردم نیاز به یـک  یک راه برای.… خطرات جدیدی بشود

پیشنهاد سیاسـی حـزب ..متارکه واقعی و قطع کردن رابطه با اتحادیه اروپا است.
جانبه  کمونیست یونان: مالکیِت اجتماعی، خروج از اتحادیٔه اروپا و ناتو، لغِو یک

بـگـیـر و  بدهی، و به قدرت رسیدن کارگران و مردم است، که به کارگران حقـوق
های طبقه کارگر، و بـازنشـسـتـگـان  قشرهای مردمی، جوانان و زنان از خانواده

ارائه شده است، چراکه این نیروها موتور واقعی حرکت در جامعه بوده و هستنـد. 
توانند رفاه اجتماعی را بر اساس کارشان، بدون بیکاری، گرسنگی، فقر،  آنان می

بدون استثمار تضمین کنند. آنچه موردنیاز است اینکه این نـیـروهـا در مـبـارزه 
شـان، بـرای  برای تحوالت اجتماعی و سیاسی، در اقـدام در جـهـت مـنـافـع

شان، همراه با حزب کمونیست یونان در رویارویی با قدرت استثـمـارگـران  زندگی
 دست بگیرند." نقش اصلی را به

های حاضران در رابطـه بـاایـنـکـه  رفیق تاسوس در پایان سخنانش به سؤال 
دست گرفتن قدرت دولتی از سوی طبقه کارگر آیا شرایط عینی و ذهـنـی  برای به

آماده است؟ پاسخ داد که، گرچه شرایط عینی آماده است، اما شرایط ذهنی ایـن 
های بینابـیـنـی بـرای  تحول مهیا نیست. او همچنین دربارٔه امکان وجود مرحله

های عمـده  تدارک شرایط مرحله گذار به سوسیالیسم، پاسخی منفی داد. از نکته
کنندگان، مـردود دانسـتـن  های شرکت های رفیق یونانی به سؤال دیگر در پاسخ

های کارگری یونان برای کارگران  های اتحادیه داشتن هرگونه پتانسیِل فدراسیون
بخش خصوصی و همچنین کارگران بخـش عـمـومـی در مـبـارزه در جـهـت 

مـثـابـه   بـه -خواهانه بود. رفیق تاسوس این دو فدراسیون را  های ترقی حل راه
در جبهٔه مبارزه مردم ندانست و معتقد بـود  -های دراختیاِر بورژوازی یونان ارگان

ساختاری مرکب از کادرهای سندیکایی که در اتحـاد بـا حـزب  -پامه"” که فقط 
 چنین توانی را دارد. -کند کمونیست یونان فعالیت می

در گردهمایی فستیوال در فضای باز که در روز عصر شنبه در محوطه مقـابـل 
کتابخانه مارکس به مسئولیت رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب برادر، بـرگـزار 

وکیل سرشناس حقوق سندیکایی بریتانیا و مسـئـول   -“جان هندی”شد، رفیق 
ایـجـاد  ١٩٨٠که در دهه “  انستیتوی بررسی حقوق کاری” کننده  کمیسیون اداره

دربـاره  -کـنـد عنوان بازوی تحقیقی جنبش کارگری انگلستان عمل می شد و به
کـار بـه حـقـوق  اهمیت مبارزه برای متوقف کردن یورش جدید دولت محافـظـه

کارگری و سندیکایی سخنرانی کرد. سپس رفیق تاسوس، عضو پارلمان یـونـان، 
پیام همبستگی حزب کمونیست یونان را قرائت کرد و در رابطه با شرایط مـبـارزه 

 کارگران و زحمتکشان یونان سخن گفت. 
رفیق بن چالکر، سردبیر جدید روزنامه مورنینگ استار، سخنران بعدی بود کـه 

گیرِی مبارزه و مقاومت طبقه کارگر و زحمتکشان انگلستان در مقابـلـه  دربارٔه اوج
هزار نفر در آخرین روز خردادمـاه  ٢۵٠های شرکِت  های دولت به نمونه باسیاست

کشی دولت [انگلستان] و همـچـنـیـن  های ریاضت در تظاهرات بر ضد سیاست
پیشی گرفتِن کاندیدای جناح چپ حزب کارگر در انتخابـات رهـبـری حـزب در 

های نولیبرال و متمایل به راسـت حـزب سـخـن  مقابل سه کاندیدا از جناح
فرد مورنینگ استار را در حکم حربٔه کارزارهـای آتـی  گفت و نقش منحصربه

طبقه کارگر و چپ مورد تأکید قرار داد. دبیرکل حزب برادر در مقام مسـئـول 
گردهمایی، آنگاه ضمن اعالم همبستگی با حزب تودٔه ایران و نقـش مـؤثـر 

دهی فستیوال و در همکاری با حزب کمونـیـسـت  ای در سازمان رفقای توده
بریتانیا، نمایندٔه حزب توده ایران را به جایگاه سخنرانان فـراخـوانـد. رفـیـق 
حزبی ضمن تشکر از اظهار همبستگی حزب برادر، در سخنانـش خـود بـه 

های برادر اشاره کرد. نمـایـنـده حـزبـمـان در  اهمیت همبستگی بین حزب
حزب برادر و ازجمـلـه  ٩های مشترک  که مسئول هماهنگی فعالیت -بریتانیا
های کمونیست بریتانیا، یونان، سودان، هند (مارکسـیـسـت)، عـراق،  حزب

به اهمیت مبـارزه بـرای  -شیلی، قبرس، بنگالدش و حزب توده ایران است
نـظـر نـزدیـک در تـوضـیـح  صلح، برضد تروریسم و همچنین برای تـبـادل

های مربوطه و همچنین همکاری در رابطه با ابتکارهـای  های حزب سیاست
 مشترک و همبستگی سخن گفت. 

نماینده حزب ضمن توضیح شرایط بغرنج منطقـه و ضـرورت مـبـارزه بـا 
تروریسم، مخالفت حزب توده ایران با هرگونه مداخلـه خـارجـی در اوضـاع 

 داخلی کشورهای منطقه را مورد تأکید قرار داد. 
از سـوی  ١٣٣٢مـرداد  ٢٨دهی کودتای  او با اشاره به طراحی و سازمان

متحده و انگلستان در میان ابراز احساسات و  های اطالعاتی ایاالت سازمان
کنندگان در گردهمایی اظـهـار داشـت: هـمـبـسـتـگـِی  همبستگی شرکت

دانـیـم  المللی با مداخله امپریالیستی تفاوت اصولی دارد. ما خودمان مـی بین
چگونه برای حقوق بشر واقعی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و صلح مبـارزه 
کنیم. اقدام کشورهای امپریالیستی همواره در راستای دامن زدن به جنگ و 

 گری، ایجاد دیکتاتوری و تحمیل عوامل و سیاست خود بوده است. نظامی
 

 ادامه سخنراني نماينده كميته مركزي حزب ...

 ادامه بازي هاي كثيف امپرياليسم ...

مانده در  عدالت اتحادیٔه اروپا دیوان عالی اوکراین بشود؛ درهای صنایع باقی
وآمد بدوِن روادیـد  اوکراین به روی رقیبان در اتحادیٔه اروپا گشوده شود؛ رفت

در اتحادیٔه اروپا عملی گردد و برای اطمینان از اینکه مهاجران از کار طـفـره 
هـای گـرمـایـش و  ویژه یارانه به -های عمدٔه اجتماعی نخواهند رفت، یارانه

اگـر اوکـرایـِن کـودتـازده در سـراشـیـبـی   از میان برداشته شود.  -سوخت
بود. نرخ بیـکـاری  زا نمی ها چندان مصیبت ورشکستگی نبود شاید این اقدام

درصد کاهش یافته اسـت، و  ٣٠درصد است، تولید صنعتی  ٢۵در اوکراین 
میلـیـارد  ٢٠واحد پول کشور دوسّوم ارزش خود را از دست داده است. بدهِی 

گـذاری آمـریـکـایـی  های سرمایه دالری اوکراین که به طورعمده به صندوق
اکـنـون کـمـتـر از  درنگ بازپرداخت شود. دسـتـمـزدهـا هـم است، باید بی

ششم دستمزدها در آلمان است، و اوکراین ممکن است نتواند در موعـِد  یک
 اش را پرداخت کند.  مقرر بدهی

هـای هـوادار  ولی خطِر واقعی، خطِر سیاسی است. در حالی کـه جـنـاح
آمریکا و هوادار اتحادیٔه اروپا در صدد به دست گرفتن کـنـتـرل کشـورنـد و 

اند، نـهـادهـای  ها را عرصٔه جوالن خود کرده نظامیان فاشیست خیابان شبه
پاشند. دو هفته پیش، در درگیری مسـلـحـانـه مـیـان  دولتی دارند از هم می

و پلیس، سه تن کشته شدند. آرِسـنـی  “ فرقٔه راست” نظامیان فاشیست  شبه
وزیِر طرفداِر آمریکا که در جریان کودتا پیوند نزدیکـی بـا  یاتِسنیوک، نخست

برخاست. پـتـرو  “ فرقٔه راست” دفاع از گروه فاشیستی  ها داشت، به فاشیست
هایش برای منـحـل  جمهوِر طرفداِر اتحادیٔه اروپا که تالش پوروشنکو، رییس

اسـت، بـا عـمـلـکـرد ایـن گـروه   رو شده نظامیان با ناکامی روبه کردن شبه
را به دنبال  “ فرقٔه راست” فاشیستی مخالفت کرد، که خشم و غضب رهبران 

هـا  خرداد]، هزاران تن از طرفداران فاشیسـت ٣١ژوئن [ ٢١در روز   داشت. 
گـیـری دولـت پـوروشـنـکـو و  جمع شدند. خواسِت آنان، کناره “ میدان” در 

ی”پرسی برای  برگزاری همه
ّ
 بود.  “تکمیِل انقالب مل

های خطرناکی بـا  شرایط اقتصادی و سیاسی در اوکراین اکنون همانندی
گیری نازیسم] پیدا کـرده اسـت.  [در دورٔه اوج  ١٩٣٢شرایط آلمان در سال 

مانـده ارزش قـائـلـنـد، ضـمـن  همٔه آنانی که برای حقوق دموکراتیک باقی
های اتحادیٔه اروپا برضد مردم یونان باید صدای خـود را  محکوم کردن اقدام

 ای که در اوکراین جریان دارد نیز بلند کنند.  برضد فاجعه
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 های کثیف و خطرناک بازی

 امپریالیسم!

 اروپا در یونان و  اوکراین  گرِی آمریکا و اتحادیهٔ  مداخله
المللـی حـزب  نوشتٔه پروفسور جان فاستر، دبیر شعبٔه روابط بین

 کمونیست بریتانیا
 

عنـوان مـاهـی کـه   به]  ١٣٩۴تیر/مردادماه [   ٢٠١۵تردیدی نیست که ژوییٔه 
ماهیت اتحادیٔه اروپا به طور کامل آشکار شد، در تاریخ مـانـدگـار خـواهـد شـد. 
رهبران اتحادیٔه اروپا خواسِت یک دولت برگزیدٔه مردم را نادیده گرفتند و یونان را 

ای واداشتند که بازسازی کشور را مختل خـواهـد  کشی به پذیرفتِن برنامٔه ریاضت
کرد و شرایطی بـه وجـود خـواهـد آورد کـه بـازپـرداخـت بـدهـی کشـور بـه 

 المللی نیز هرگز عملی نخواهد شد.  اعتباردهندگان بین
تر اینکه این توافِق تحمیلی توازِن نیرو در یونان را برای همیشه بـه زیـان  مهم

هم خواهد زد. به قراردادهای کاری لطمه خواهد خورد؛ مـزایـای  زحمتکشان بر 
اجتماعی قطع خواهد شد؛ و بخش دولتی از طریق مزایده توسط کنسرسـیـومـی 
که در لوگزامبورگ مستقر است، به خریداری که بیشترین مبلغ را پرداخت کـنـد 
ـی 

ّ
فروخته و واگذار خواهد شد. یونان کشور کوچکی است. درآمِد نـاخـالـص مـل

یونان کمتر از سه درصد کِل درآمِد ناخالص اتحادیٔه اروپا است. پس چرا رهبـران 
اتحادیٔه اروپا باید چنین توافقی را به یونان تحمیل کنند که آشکارا ماهـیـِت ضـد 

کـنـد؟  های بزرگ را َبـرَمـال مـی دموکراتیک اتحادیه اروپا و حمایت آن از شرکت
ت
ّ
ها، هشدار دادن به دیگران است. در عین حال، این موضع اتحادیٔه  یکی از عل

المللی اقتصادی و سیاسی در پـهـنـٔه  های بین اروپا واکنشی است به کشمکش
دهد که رأی دادن بـر ضـد  به مردم اسپانیا و ایتالیا و فرانسه هشدار می  جهان. 
ت نخواهد داشت. البته  برای طرفداران و  ریاضت

ّ
کشی حاصلی جز ناکامی و خف

غاِن اتحادیٔه اروپا چنین برخوردی عالمت
ّ
ِدهِی خطرناکی بود. ایـن بـرخـورد  ُمبل

َدَرد و آشـکـارا خـواسـتـار آن  پردٔه سوسیال دموکراسی اتحادیٔه اروپا را از هم می
اتحادیٔه اروپـا بـرای  “ پیمان ثبات مالی” شود که شرایط نولیبرالِی ضدتوّرمی  می

 همیشه و بدون امکان فسخ شدن، پذیرفته شود.
ولی این عالمتی بود که دادِن آن به هر حال از نظر آنهـا ضـروری بـه نـظـر 

المللـی مـتـعـدد  های بین آمد. آنچه دادِن این عالمت را ضروری کرد، عامل می
روند بازیابِی اقتصادی از رکود همچنان متزلزل و نـامـطـمـئـن   دیگری نیز بود. 

پشتـوانـه] چـاپ  است. آمریکا، ژاپن، و اتحادیٔه اروپا همگی دارند اسکناس [بی
گذاری در اقتصاِد واقعی [نه قماری] هـنـوز نـاچـیـز اسـت و  کنند. سرمایه می

های اقتصاد قماری همچنان ادامه دارد. از این بـدتـر، نـبـوِد  گیری حباب شکل
 رسد.  تناسب در اقتصاد جهانی دارد به نقطٔه خطرناکی می

 ٧۶١درصد بیشتر شد و  به پنج  ٢٠١۴کسری موازنٔه بازرگانی آمریکا در سال 
درصد افزایش یافت پنج میلیارد دالر رسید. در مقابل، مازاِد موازنٔه بازرگانی آلمان 

میلیارد  ۶٠٠میلیارد دالر رسید، و مازاد موازنٔه بازرگانی چین نیز به حدود  ٧۴و  به 
وبـیـش بـرابـر بـا  سابقه بود. مجموع این دو مازاد کـم دالر افزایش یافت که بی

بـه  -المللـی پـول همین سبب بود که صندوق بین کسری موازنٔه آمریکاست. به
تـر بـا یـونـان “ سخاوتمندانه” برای رسیدن به توافقی  -نمایندگی از طرف آمریکا

تـریـن بـازار  ورزید. آمریکا خواهان آن است که اتحادیٔه اروپا، که بزرگ اصرار می
اش را کـاهـش دهـد و کـاالهـای  های مالی رود، محدودیت شمار می جهان به

کـردنـد؟ بـرای  قدر مقاومـت مـی ها این بیشتری از آمریکا بخرد. پس چرا آلمان
اکنـون چـاپ  رود. آمریکا هم دانند که اقتصاد دنیا دارد به کدام سو می اینکه می

شود که نرِخ بهره را افـزایـش دهـد.  اسکناس را کم کرده است و دارد آماده می
، از جمله چین، به سرعـت در حـال کـاهـش “ بازارهای نوپدید” رشد اقتصادی 

تـوانـیـم  چـگـونـه مـی” پرسـنـد:  های بزرگ آلمانی می است. در نتیجه، شرکت
هـای بـزرگ  تر کنیم؟ شرکـت مان را از این هم که است ارزان کاالهای صادراتی

گـذاری  همکاری بـازرگـانـی و سـرمـایـه” آمریکایی هم در همین فکرند. پیمان 
هاست. این پـیـمـان  یکی از پاسخ  (TTIP) “کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس
های نیروی کار [دستمزدها و جـز آنـهـا] را  چنان طراحی شده است که هزینه

کدام از دو طـرف  های نویی را برای رقابت باز کند. اما هیچ کاهش دهد و عرصه
یک بیشتر از همه سود خواهد کـرد. بـه هـمـیـن  داند که در این میان کدام نمی

برای آلمان و متحدانش اهمیت دارد، کـه  “ تکمیل بازار داخلی” دلیل است که 
 عقیده است. در این مورد انگلستان هم با آنها هم

کـم  اند، دسـت رحم های اقتصادِی نولیبرالی، اگر نخواهیم بگوییم بی سیاست

ها، فرونشسِت (رکوِد) اقتصادی را در نهایت  اند. با این سیاست خشن و ُزخمت
توان پایان داد، نـه بـا  فقط با کاهش هزینٔه نیروی کار و افزایش نرخ سود می

افزایش بودجٔه خدمات دولتی. روِی کاغذ، اتحادیٔه اروپا همٔه مقررات ضـروری 
خـوبـی عـمـل  برای انجام این امر را در اختیار دارد. این مقررات در آلمـان بـه

شدت به حقـوق  اتحادیٔه اروپا، به ٢٠٢٠کند. در این کشور، همسو با برنامٔه  می
هـای  زنـی اتـحـادیـه اند، از جمله اینکه قدرت چانه استخداِم پیمانی ضربه زده

اند. دستمزدها در آلـمـان اکـنـون  کارگری را به طور چشمگیری کاهش داده
 پوند در انگلستان است.  ۵٫٩۵کمتر از حداقل دستمزد اجباری 

اما این پیشَروی در جاهای دیگر با مقاومت [زحمتکشان و دیگـر قشـرهـا] 
وآمـد و  بر ایـن بـود کـه رفـت “ قانون واحد اروپایی” رو شده است. فرِض  روبه
دردسـر و  جایی کارگران در کشورهای اتحادیٔه اروپا همـواره کـارکـرد بـی جابه

مـراکـز ” هموار بازار آزاد را تأمین و تضمین خواهد کرد. مـهـاجـرت کـارگـران 
زنی مسائل کار و کارگری را از مـیـان خـواهـد بـرد.  از لحاظ چانه “ ساز مسئله

ویژه در اروپای شرقی که در آن  آلمان تا کنون از این وضع سود برده است، به
چهارم دستمزدهای آلمـان  های ریاضتی دستمزدها را تا مرز یک اجرای برنامه

کاهش داده است. سیِل مهاجران به سوی غرِب اروپا سرازیر شـده اسـت، و 
های آلمانی زنجیرٔه تأمین مواد و کاالهای مورد نیاز خود را به لهستان،  شرکت

سلواکی، و مجارستان گسترش داده
ُ
 اند.   کشورهای حوزٔه دریای بالتیک، ا
داران آلمان شاهد آنـنـد کـه  داران و سرمایه اّما بعد چه خواهد شد؟ کارخانه

هـایشـان هـنـوز در  توانایی مؤسسات بانکی اتحادیٔه اروپا در بازپرداخت بدهی
های جنوب و غـرِب  رویٔه پول توسط دولت معرض خطِر ولخرجی و مصرِف بی

گـرا ادامـٔه اجـرای اصـالحـات در  های مردم اتحادیٔه اروپا قرار دارد و جنبش
 کنند. مقررات کارگری اتحادیٔه اروپا را تهدید می

در همین حیص و بیص است که برخورد دیگری در سطح جهان در حـال 
روی دادن است که کمتر از آنکه باید و شاید به آن توجه شده است، برخوردی 
که تا کنون فاجعٔه سیاسی و رنجی را [برای مردم و زحمتکشان] به بـار آورده 

اهـمـیـت  گذرد در قیاس با آن رویدادی کـم است که آنچه اکنون در یونان می
کند. صحبت از اوکراین است که که صحنٔه برخورد منافع آمـریـکـا و  جلوه می

 اتحادیٔه اروپا شده است. 
نه اتحادیـٔه  -چه حاال و چه در آینده -در نظر آمریکا، تهدیِد بزرِگ اقتصادی

گـذاری  همکاری بازرگانی و سرمایه” اروپا، بلکه چین است. هدف واقعِی پیمان 
، چین است. تقـویـت ائـتـالف (TTIP) “ کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس

در اروپای شرقی و منطقٔه قفقاز نیز به همین دلیل است. از نظِر ایـنـهـا،  “ ناتو” 
اش روسیه را باید از لحاظ راهبردی منزوی کرد، و باید بـه  چین و متحد کنونی

ِیف  [یک سال و نیم پیش] در کی  ٢٠١۴اقتصاد آنها رخنه کرد. کودتای فوریه 
[پایتخت اوکراین] گامی کلیدی در این فرآیـنـد بـود. کشـمـکـش در شـرق 
اوکراین، که برآینِد این کودتا بود، شرایطی را برای آمریکا فراهم آورد تا بـتـوانـد 
محاصرٔه نظامی دوبارٔه مرزهای روسیه از تالین [پایتخت ِاستونی] تا گرجستان 

از هجـده کشـور  “ ناتو” اکنون نیروهای نظامی  ریزی و عملی کند. هم را طرح
اند. ولی آلمان برای اوکراین، کـه  مشغول برگزاری مانورهای نظامی در اوکراین

های دیـگـری در نـظـر  ای دارد، برنامه نیروی کار عظیم چهل میلیون نفری
کنندٔه اصـلـِی  داشت. . دیگر اینکه، آلمان مایل به درگیری با روسیه که تأمین

 انرژی و سوختش است نبود. 
امضا کرد. طـرح  ٢٠١۴اوکراین قرارداد همکاری با اتحادیٔه اروپا را در سال 

آینِد این قرارداد هفتٔه گذشته در پارلمان اوکراین تصویب شد، یعـنـی  قانونِی پی
اش  گذاری یونان نیز طرح قانـونـی ای که مجلس قانون درست در همان هفته

 را تصویب کرد.
های مرتبط در قانون اتحادیٔه اروپـا،   کند که همٔه جنبه این قرارداد حکم می
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ماه بعد، در همایشی که در فروردین ماه امسال در تـرکـیـه بـرگـزار شـد، کـه 
های بزرگ ترکیه به رهنمودهای داووس  های ترکیه آن را واکنش شرکت رسانه

هـایـی نسـبـت بـه  های احمداوغلو در آن همایش خواندند، نگرانـی و صحبت
های اقتصادی دولت کنونی ابراز شد. در همایش اخـیـر، از  پیامدهای سیاست

م، ۵۴ترکیه از لحاظ شاخص نوآوری جهانی در ردٔه ” جمله این آمار ارائه شد که 
هـا در ردٔه  م، از لحاظ آزادی رسانـه۶۴های اجتماعی در ردٔه  از لحاظ پیشرفت

م در جـهـان قـرار ٧٧م و از لحاظ خرسندی و خوشحالی مردم، در ردٔه ١۵۴
های اردوغان برای تغییر قانـون کشـور بـه  افزون بر این، باید به تالش“  دارد.

جمهور، فساد گسترده در دسـتـگـاه  منظور دادن اختیار و قدرت بیشتر به رئیس
قانونی عمومی در کشور و نارضایتی گستردٔه مردم از دستگاه قضایی  دولتی، بی

هـای  های مدنی اجتـمـاعـی، تـالش و عدم استقالل آن، محدود شدن آزادی
کـه حـاکـی از “  عثـمـانـی” اردوغان و همراهانش برای احیای امپراتوری ترک 

با آمریکا “  ناتو” طلبان است، و همدستی این کشور عضو  اقتدارگرایی این قدرت
و متحدانش در اجرای طرح خاورمیانٔه نوین و از جمله مداخـلـه در سـوریـه و 

 سرانجام سرنگون کردن حکومت بشار اسد به نیابت از آمریکا اشاره کرد.
 

 رخدادهای اخیر در ترکیه
مرداد  ٢ها، نیروهای نظامی و انتظامی ترکیه روز جمعه  به گزارش خبرگزاری

 دست به یورش سراسری و گستـرده “ مبارزه با تروریسم” با عنوان 
ً
ای بـه  ظاهرا

زمان به نیروهای حزب کارگران  مواضع نیروهای ارتجاعی داعش زدند، ولی هم
رد (پ

ُ
بخـش مـردمـی  جبهٔه حزب رهایی” گرایی مثل  های چپ ک) و گروه ک ک

نیز حمله کردند که منجر بـه کشـتـه و  “ ها حزب دموکراتیک خلق” و  “ انقالبی
 صدها تن) شد. نیروهای ترکیه در این یـورش  زخمی شدن ده

ً
ها تن (و احتماال

عالوه بر استفاده از نیروهای زمینی، از بمباران هوایی نیز اسـتـفـاده کـردنـد. 
رد و چپ به بهانٔه مبارزه با تروریسم، نه

ُ
بس عملـی  فقط آتش سرکوب نیروهای ک

ک و دولت ترکیه را به خطر انداخت، بلکه مـوجـی  ک دو ساله میان نیروهای پ
های خیابانی را در شهرهای گوناگون این کشور به راه انـداخـت و  از اعتراض

ای را در ترکیه به وجود آورد. بـه گـفـتـٔه احـمـد  کننده شرایط متشنج و نگران
مردادماه بیـشـتـر از  ٣و  ٢های  وزیر ترکیه، در جریان یورش داووداوغلو نخست

رد را یـک  “ افراد مظنون” نفر  ۶٠٠
ُ
دستگیر شدند. دولت ترکیه حزب کارگران ک

سـال  ١۵داند و عبدالله اوجاالن رهبر آن را بیشـتـر از  سازمان تروریستی می
است که در زندان نگه داشته است. احمد داووداوغلو خواهان خروج نیـروهـای 

ک از ترکیه (معلوم نیست به کجا؟! به عراق؟!) و محکوم کردن آنهـا بـه  ک پ
و  “ نـاتـو” است.  “ جبهٔه حزب رهایی بخش مردمی” از سوی  “ تروریست” عنوان 
دانند در حالی که بسیاری از دیگر  اروپا نیز این سازمان را تروریستی می  اتحادیهٔ 

کشورهای دنیا، از جمله چین و هندوستان و روسیه چنین نظری ندارند. حملـٔه 
 موجب واکنش ک نیروهای ترکیه به پ

ً
هایی در عراق و سوریه نـیـز  ک احتماال

انـد و شـاهـد  خواهد شد که مردم آنها از نیروهای داعش آسیب زیـادی دیـده
رد منطقه در برابر این اسالمگرایان افـراطـی 

ُ
مقاومت جانانٔه نیروهای نظامی ک

اند. دولت اسالمی رجب طّیب اردوغان، که در سه سال گذشـتـه  ارتجاعی بوده
از حامیان مستقیم و غیرمستقیم شورشیان اسالمگرای ضد دولت سوریه بـوده 

فقط هیچ تالشی برای مقابله بـا  است، تا پیش از رخدادهای دو هفتٔه گذشته نه
های منتشر شدٔه  داعش و اسالمگرایان ارتجاعی نکرده بود، بلکه بنا بر گزارش

و تسلیحات از مرزهای ترکیه به سوریه را نـیـز  “ جهادگران” متعدد، امکان عبور 
رد، به

ُ
عمد بـه  فراهم کرده بود. او حّتٰی متهم است که برای مقابله با نیروهای ک

ـی ” نیروهای اسالمگرای افراطی اسلحه و مهمات رسانده است. 
ّ
کـنـگـرٔه مـل

رِد خواهان خودمختاری در ترکیـه “ کردستان
ُ
، گروهی که شماری از نیروهای ک

ردها اصرار دارد و ” را در خود جمع دارد، اعالم کرد که دولت 
ُ
ترکیه بر جنگ با ک

ها تأکیدی است بر این واقعیت که دولت ترکیه همچنـان سـیـاسـت  این یورش
ردها را دنبال می

ُ
این طور که معلوم است، هدف اصلـی دولـت  “ کند. نابودی ک

ای بـیـش  ک است و داعش بـهـانـه ک های اخیر، نیروهای پ ترکیه در یورش
 نیست.

منطقٔه ” اند که در پی ایجاد یک  مّدعی “ ناتو” پیمانان آن در  دولت ترکیه و هم
 ” در نوار مرزی میان ترکیه و شمال سوریه هستند که  “عاری از داعش

ً
 “ اتـفـاقـا

درست در فاصلٔه دو شهر کوبانی و َعفرین در داخل خاک سوریه قرار دارد و در 
رِد سوری 

ُ
 “ یگان دفاع مردمی” حال حاضر به طور عمده زیر کنترل نیروهای ک

است. دولت ترکیه متهم است که از این فرصت برای مـداخـلـٔه مسـتـقـیـم در 

رد خودش استفاده می
ُ
کند. بمباران هـوایـی  سوریه و نیز سرکوب مخالفان ک

هـای  ظاهر در پاسخ به حملٔه داعش به یکی از ُپسـت مناطقی از سوریه (به
هـا  نگهبانی مرزی ترکیه) در همین چارچوب صورت گرفت. در همین حملـه

در سـوریـه و  “ یگان دفاع مـردمـی” بود که نیروهای ترکیه مواضع نیروهای 
رغـم آنـکـه  ک در شمال عراق را بمباران کردنـد. بـه ک مواضع نیروهای پ

رد در شمال سوریه (جنـوب شـرقـی تـرکـیـه) مـوفـقـیـت
ُ
هـای  نیروهای ک

انـد، ولـی مـولـود  کـاران داعـش داشـتـه چشمگیری در مقابله با جـنـایـت
ک و داعـش  ک نیروهای پ” گوید:  اوغلو وزیر امور خارجٔه ترکیه می کاووس

ک بهتر است چون دارد با  ک توانید بگویید که پ فرقی با یکدیگر ندارند. نمی
ردهای مبارز، از جمله در شـهـر کـوبـانـی “  جنگد. داعش می

ُ
در حالی که ک

خـواهـان  المللی مـردم و آزادی سوریه، در مقابله با داعش از پشتیبانی بین
تـوزانـٔه  جهان برخوردار بودند، این موضع دولت ترکیه نشان از مخالفت کینـه

ـردهـای ایـران 
ُ
ردهای تـرکـیـه دارد کـه مـانـنـد ک

ُ
این دولت اسالمی با ک

ی خود در چارچوب کشـور  سال
ّ
هاست که برای موجودیت و احقاق حقوق مل

 کنند. واحد مبارزه می
ترکیه با داعش زمانی آغاز  “ حزب عدالت و توسعه” مقابلٔه دیرهنگام دولت 

 نیروهای داعش به گردهمایی نـیـروهـای تـرقـی
ً
خـواه بـرای  شد که ظاهرا

تیر در شهر سوروچ حمله کـردنـد  ٢8همبستگی با کوبانی در روز چهارشنبه 
شهروند ترکیه کشته شدند. اکنون دولت ترکـیـه مـتـهـم  ٣٢که در آن حمله 

گذاری و کشتار دست داشته اسـت. در پـی ایـن  است که خود در این بمب
برای کمک به ترکیـه در حـفـظ  “ ناتو” کشتار، ترکیه خواهان تشکیل جلسٔه 

منتشـر کـرد آمـده  “ ناتو” ای که  امنیت آن و مبارزه با تروریسم شد. در بیانیه
ـیـت، یـا مـذهـب ” است که 

ّ
تروریسم تهدیدی جهانی اسـت کـه مـرز، مـل

المللی باید به اتفاق هم با آن مبارزه  بین  شناسد؛ مشکلی است که جامعهٔ  نمی
هـای  در همین اثنا، دولت ترکیه موافقت کرد که به جنـگـنـده “ و مقابله کند.

آمریکایی امکان استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک را بدهد (که قرار است از 
آن برای بمباران کردن مواضع داعش در خاک سوریه استفاده شـود)؛ وزیـر 

 ۵انرژی ترکیه گفت که انفجار لولٔه گاز میان ایران و ترکیه در روز دوشـنـبـه 
 ٧ترکیه روز چهـارشـنـبـه   های جنگندهٔ  ک بوده است؛ و جت ک مرداد کار پ

ک در شمال عراق و در شهر قندیل را بمباران کردند کـه  ک مرداد مواضع پ
آن کشور را به دنبال داشت. اگـر  “ نقض حاکمیت” اعتراض دولت عراق به 

مقابلٔه نظامی و سیاسی با داعش است، باید بـا هـمـٔه  “ ناتو” هدف نیروهای 
رد و سـوری نـیـز 

ُ
نیروهای ضد داعش همکاری کنند، که شامل نیروهای ک

رِد خواهان خـودمـخـتـاری،  ک شود. تهدید و سرکوب پ می
ُ
ک و نیروهای ک

تر کرده است بلکه آسیب جّدی به جبهٔه نیروهای ضد  فقط وضع را متشنج نه
داعش زده است. جالب اینکه در این میان نشانی از اعـتـراض آمـریـکـا و 

ردها توسط دولت راستگرای ترکیه دیده نمی
ُ
 شود. متحدانش به سرکوب ک

 
 ارزیابی ما

پیمـان نـظـامـی آمـریـکـا و  و هم “ ناتو” آیا ماجراجویی دولت ترکیٔه عضو 
های بزرگ اروپایی و تالش آن برای جا باز کردن در خاک سـوریـه در  قدرت

نهایت به جنگ نیابتی آن با حکومت سوریه با هدف سرنگون کـردن دولـت 
بشار اسد خواهد انجامید؟ آیا ترکیه که در کنار مصر و اسرائیل و پاکستـان و 

هـای  شود، با این ماجـراجـویـی یی محسوب می های منطقه ایران جزو قدرت
خطرناک خواستار به دست آوردن جایگاهی بهتر از بقیه در طرح خاورمیـانـٔه 

هـای  ایران با آمریکا و دیـگـر قـدرت “ توافق تاریخی” نوین است؟ با توجه به 
بزرگ، موضع ایران نسبت به تالش ترکیه برای تجاوز بـه خـاک سـوریـه و 
حملٔه نظامی به آن کشور و مقابله با دولت بشار اسـد کـه تـا کـنـون مـورد 

؟ آیـا جـمـهـوری چه خواهد بودحمایت جمهوری اسالمی ایران بوده است، 
هـای  بـازسـازی پـل” اسالمی بر سر سوریه با آمریکا معامله خواهد کرد؟ آیا 

هـای  میان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا و دورخیـز شـرکـت “ شده خراب
میلیونی ایران، ممکن است که ترکیه را نگـران  ٨٠خارجی برای ورود به بازار 

هـای  های اخیـر در مـعـامـلـه اش کرده باشد که در دهه وضعیت اقتصادی
کرانی بـه دسـت آورد؟ (از  های بی شده ثروت آشکار و پنهان با ایراِن تحریم
و کشف یک و نیم تـن طـال کـه تـوسـط  ٩٢جمله، رسوایی فساد مالی آذر 

دارودستٔه بابک زنجانی و همدستانشان از ایران وارد ترکیه شـد و رد پـای 
کـه در -های دولت اردوغـان های دولتی ترکیه و آقازاده شمار زیادی از مقام
های میدان تقسیم و  در آن دیده شد.) آیا اعتراض -وزیر بود آن زمان نخست

  10ادامه  در صفحه 

 ادامه ماجراجويي هاي خطرناك تركيه  ...



 979شمارة    1394مردادماه  19دوشنبه    16

 حساب بانكي ما:
                   .Iran e.Vنام حساب

 Berliner Sparkasseبانك:           
 00 500 100كد بانك:                     

 790020580شماره حساب:              
IBAN: DE35 1005 0000 
0790 0205 80 
BIC: BELADEBEXXX  

 لطفاً در مكاتبات خود با آدرس هاي زير از ذكر هرگونه نام اضافي خودداري كنيد.
       Postfach 100644, 10566 Berlin, Germany .1آدرس هاي پستي: 

2. B.M. Box 1686, London WC1N 3XX, UK 
             http://www.tudehpartyiran.org“ ميل-اي”آدرس هاي اينترنت و   

E-Mail: dabirkhaneh_hti@yahoo.de 
Nameh Mardom  No. 979 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
23629727 

10 August 2015 

 درآمد
خاورمیانه، که از لحاظ منابع انرژی و معدنی و آب و نیز موقعیت حّسـاس و پـراهـمـیـت 

ها سال اسـت کـه  شود، ده های جهان محسوب می ترین منطقه جغرافیایی آن یکی از مهم
تـریـن و  های جهان، و در یکی دو دهـٔه گـذشـتـه، از پـرتـنـش یکی از خبرسازترین منطقه

ـت  ترین منطقه دیده آسیب
ّ
های جهان بوده است. گذشته از سرنوشت دردنـاک و تـلـخ مـل

فلسطین و اشغالگری و خشونت حکومت صهیونیستی اسرائیل در سرزمین کهن فلسطـیـن 
ها سال است ادامه دارد، رخدادهای ویرانگری مثل جنگ عراق و ایران، تجاوز نظامی  که ده

آفـریـنـی و  ریزی در سوریه، تشـنـج آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق، جنگ و خون
، و این اواخر، ظهور گروه غارتگر و جـنـایـتـکـار “ یی ایران برنامٔه هسته” تهدیِد جنگ به بهانٔه 

هـای بـزرگ  انـد. قـدرت هایی از وضعیت ناآرام و پرتنش منطقٔه خاورمیـانـه ، نمونه“ داعش” 
اند و کـارنـامـٔه آنـهـا  داری دنیا همیشه چشم طمع به منابع باارزش این منطقه داشته سرمایه

های سیاهی دارد. کودتای نظامی آمریکا و بریتانـیـا در  اندازی بر این منابع، برگ برای دست
از  -خـواه و سرنگون کردن دولت دکتر مصدق و سرکوب نیـروهـای تـرقـی ١٣٣٢مرداد  ٢٨

های کشورمـان بـه  و روی کار آوردن دوبارٔه شاه پهلوی برای گشودن دروازه -جمله حزب ما
های غارتگر در این منطقه  های کارنامه قدرت ترین برگ های بزرگ، از سیاه روی غارت قدرت

 است.
های امپریالیستی دنیا در این منطـقـٔه حّسـاس، طـرح  های قدرت ترین طرح یکی از تازه

ها، و پیـش از هـمـه  است که هدف آن تأمین کنترل این قدرت “ خاورمیانٔه نوین” چندجانبٔه 
آمریکا، بر منطقٔه استراتژیک خاورمیانه و منابع انرژی و طبیعی آن است که اقـتـصـادهـای 

(برزیل، روسیه، هندوستان، چیـن و آفـریـقـای  “ بریکس” نوظهور جهان، مانند کشورهای 
جنوبی) نیز از خواستاران و خریداران اصلی آنند. برای پیشُبرد طرح خـاورمـیـانـٔه نـویـن از 

شـود. تـجـاوز نـظـامـی و اشـغـال،  های گوناگونی استفاده شده است و می ابزارها و شیوه
کشی مثل داعش و حـمـایـت مسـتـقـیـم و  برانگیختن نیروهای اسالمگرای مرتجع و آدم

های سنگین بر حیات اقتصادی کشورهایی مثل ایران و  غیرمستقیم از آنها، یا اعمال تحریم
های به کار گرفتـه شـده هسـتـنـد. بـه  هایی از شیوه سپس مذاکره برای امتیازگیری، نمونه

های غربـی در  ویژه در یک سال اخیر در زمینٔه رابطٔه رژیم والیی با قدرت اعتقاد ما، آنچه به
حال وقوع بوده است، و پیامدهایی که این روند در منطقه داشته است، نقطه عطف و تغیـیـر 
بسیار بزرگی در مناسبات سیاسی این منطقه است که نیروی محّرکة آن از یک طـرف نـیـاز 

بار و کمرشکن، و از طـرف دیـگـر  های اقتصادی فاجعه رژیم والیی به پایان دادن به تحریم
های گوناگون سیاسی و  های کالن آمریکا در منطقه است که جنبه بازچینی عناصر سیاست
) در تحلیلی زیر عنوان ١٣٩٣حزب ما در اردیبهشت ماه سال گذشته ( .اقتصادی مهمی دارد

 “ بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری والیـت فـقـیـه” 
کـنـنـد کـه در  آمریکا و اتحادیٔه اروپا پنهان نمـی” یی  نوشت که در جریان گفتگوهای هسته

ها، برای ایران نقشی راهبردی (استـراتـژیـک) در ایـجـاد  صورت حل شدن نهایی اختالف
ثبات در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا و انگلستان در نظر دارنـد. نـفـوذ 
ایران در عراق و سوریه نیز برای ایفای نقش در این دو کشور... نیز مورد تـوجـه جـّدی دو 

های ترکیه و عربستان از بهبود سریع روابط بین آمریکا و  است. دولت  طرف (ایران و آمریکا)
دانند... بحران سیاسی کنونی در تـرکـیـه را  رژیم والیی ناخشنودند و آن را به ضرر خود می

[نیز] باید در این زمینه دید. اینکه دولت اردوغان در ترکیٔه عضو ناتو در شرایط کنونی سعـی 
تواند حاکی  در تدارک حملٔه نظامی به سوریه و تشدید دوبارٔه بحران در این کشور را دارد، می

با رژیم والیی به منظور تخریب موقعیت جمهوری اسالمی ایـران در   از رقابت دولت ترکیه
مذاکره با آمریکا و بر هم زدن شرایط به ضرر رژیم والیی باشد. ترکیه، عربستـان سـعـودی، 

اسرائیل و مصر، به دالیل متفاوت، نسبت به بهبود کیفی و ماهوی 
روابط دیپلماتیک رژیم ایران با ایاالت متحد آمریکا و اتحادیٔه اروپـا 

حـاکـم در ایـران بـه مـثـابـه  “ اسالم سیاسـی” و در نتیجه ظهور 
 “نگرانند. “طرح خاورمیانه نوین”بازیگری قدرتمند در 

از دید ما، موضوع خریدهای تسلیحاتی چند مـیـلـیـاردی اخـیـر 
موشک رهگیر آمریکایی پاتریوت) و حضور نظامی  ۶٠٠عربستان (

های مـواضـع  ها و بمباران آن در یمن به نیابت از آمریکا، یا سرکوب
رد در هفته

ُ
های اخیر توسط ترکیه و خیز تـرکـیـه بـرای  نیروهای ک

مداخله در سوریه (به نیابت از آمریکا و متحدانش) را در نهایت باید 
هـای  های مرتبط با بازچینی عناصر سـیـاسـت در پرتو تغییر و تحّول

کالن آمریکا و متحدانش در منطقه و طرح خاورمیانه نوین ارزیابی 
ارتباط با موقعیت و جایگاه احتمالی آیندٔه جمهـوری  کرد که البته بی

رقابت جـّدی و اسالمی در این طرح نیست. در این ارزیابی باید به 
مشهود میان سه کشور اسالمی منطقه، یعنی ایـران و تـرکـیـه و 

های مرتبط بـا ایـن  عربستان سعودی و چگونگی کنش و واکنش
های اخیر توجه کرد. با توجه به رخدادهای اخیـر  سه کشور در سال

 کنیم. ترکیه، در اینجا ما توجه خود را بر ترکیه متمرکز می
هـای اجـتـمـاعـی و  هاست با دشـواری ترکیه کشوری که مدت

ای از  اقتصادی، و در نتیجه سیاسی، روبروست و مـوج فـزایـنـده
جمـهـور کـنـونـی،  رئیس “ حزب عدالت و توسعه” مخالفت با دولت 

شود. گشودن درهای اقتصاد کشور بـرای  اردوغان، در آن دیده می
زدایی برای فراهم کـردن  های خارجی، مقررات روّیٔه سرمایه ورود بی
ها، و کاهش میزان صادرات،  دردسر این سرمایه های ورود بی زمینه

هـای بـزرگ و  پیامدهای ناگواری داشته است که حـّتـٰی شـرکـت
ی آن کشور را ناراضی کرده است. روشن است کـه  سرمایه

ّ
داران مل

ای نیز بر زنـدگـی مـردم عـادی و  این روند پیامدهای منفی جّدی
زحمتکشان نیز داشته است. همایش اقتصادی داووس در بـهـمـن 

های خارجی در ترکیه را سـتـود، ولـی  گذاری میزان سرمایه ٩٣ماه 
در آن کشـور کـرد. دو  “ اصالحات اقتصادی” ادامٔه آن را منوط به 

های خطرناک ترکیه در چارچوب اجرای  ماجراجویی

 گام به گام طرح خاورمیانٔه نوین و سرکوب مخالفان

 مالی رسیده   کمک
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