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 هشتم، سال  بیست و  نهم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران  به مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد حزب   

هفتاد و چهار سال پیکار و مبارزه مدافعان حقوق 

کارگران و زحمتکشان و کوشندگان راه تحقق 

 آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی!

فقیه از طنین زنِگ  سیستِم آموزشی: هراِس رژیم والیت

 آگاهی در مدارس!

  6ادامه  در صفحه 

 میهنان عزیز! هم 
بــا فــرارســیــدن دهــم 

، از ١٣٩۴مـــهـــرمـــاه 
تأسیِس حزب توده ایران، 

ــن ســازمــان  کــهــن ــری ت
سیـاسـی کشـور، حـزب 

های کار و زحـمـت،  توده
حزب مدافـعـاِن حـقـوق 
ـــان، و  ـــوان ـــان، ج زن
دانشــجــویــان، حــزب 
ها  مبارزاِن راه رهایی خلق

از ستم مـلـی، و حـزِب 
دوسـتـان و  همٔه مـیـهـن

خــواهــان کشــور،  آزادی
ــار ســال  ــه ــادوچ ــت ــف ه

مـهـرمـاه  ٧گذرد. در  می
، با شرکت شماری ١٣٢٠

از زندانیان سیـاسـی آزاد 
شده از زندان حـکـومـت 

ریـاسـِت   رضاخان، و بـه
ــحــســن  ــان م ــم ــی ــل س
اسکندری، یکی از رجـال 

خــواه و بــرجســتــٔه  آزادی
جــنــبــش مشــروطــیــت، 
جلسٔه مـٔوسـسـاِن حـزب 
برگزار شد، و سـپـس در 

هایی متفاوت، ازجـمـلـه بـرگـزاری  دلیل ماه مهر، به
جشن مهرگان، آغاز پاییز و شروع سال تحصیلـی، مـاه 

هـای گـونـاگـون،  وجوشی است. این مناسـبـت پرجنب
 امیدبخشی را  وجود آمدن فضایی پر تب به

ً
وتاب و ماهیتا

شوند. در رابطه با شروع سال تحصیلی جدید،  باعث می
و باتوجه به وضعیت بحرانی در سیستم آموزشی میهن، 
متأسفانه این مهم، در سه دهـٔه اخـیـر، بـرای دانـش 
آموزان، دانشجویان، پدران و مـادران و کسـانـی کـه 

 11در صفحه 

٣رژیم والیت فقیه مسئول مرگ شاهرخ زمانی است  در ص   

منافِع زحمتکشان، انعطاف در 

بازار کار، و حضوِر 

 انحصارهای فراملی

  2ادامه  در صفحه 

منظور جـلـب و  جانبه به یی همه فقیه برنامه رژیم والیت 
خارجی تدوین کرده و اجـرای آن را تـدارک  جذب سرمایه

هایـی  ،طرح دیده است و وزارت کار، در چارچوب این برنامه
تغییـِر “و  ”انعطاف در بازار کار“کند.  متعدد را آمادٔه اجرا می

ها هستند  ،  ازجمله این طرح”قوانین کار و تأمین اجتماعی
آیند. پیـش از رو شـدِن  گام به مرحله اجرا درمی به که گام

فـقـیـه بـا  پردٔه مقام های ارشد رژیم والیـت مذاکرات پشت
آمریکا، حزب تودٔه ایران، حزب طبقه کـارگـر کشـورمـان، 

هـای  بارها از مذاکرات پنهانی و وسـیـع  بـودِن مـوضـوع
عـنـوان  موردبحث در این مذاکرات گزارش داده بـود. بـه

نـامـٔه “)  ٩٣مـاه  اردیـبـهـشـت ١۵(   ٩۴۶نمونه، در شمارٔه 
ــردم ــده ”م ــران، آم ــودٔه ای ــان مــرکــزی حــزب ت ، ارگ

گفتگوهای آشکار و پنهان نمایندگان رژیم والیـی و ”بود:
آمریکا نزدیک به چهار سال است که در جـریـان بـوده و 

ای را در  شک مسائلی بسیار فراتر از منـاقشـه هسـتـه بی
نیا، مـعـاون  امیرحسین زمانی”دستورکار خود داشته است.

الملل، در گفتگویی با خبرنگار ایسنا،  وزیر نفت در امور بین
، و در پاسخ به این سؤال خبرنگار کـه: ٩۴شهریور ماه  ١٣

 و حتی پیش از تحریم
ً
ای نـیـز ایـن  های هسته "[آیا] قبال

ط غ ی ا ن   م ر د م   ع ر ا ق   ع ل ی ه   ف س ا د   و   

  ٢ ١ف ر ق ه   گ ر ا ی ی     د ر   ص   

 982شمارة    1394شهريور ماه  30دوشنبه    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. 982 

Central Organ of the Tudeh Party of Iran 

شمارة فاكس و تلفن 
 پيام گير ما

004930 
23629727 

21 September 2015 

 -های نولیبرالی ریاضت کشی در اروپا، که بار بحران مـالـی اِی مبارزه با سیاست موج توده
 به دوش طبقٔه کارگر و زحمتکشان می اقتصادی سال

ً
اندازد، سرانجام بـه  های اخیر را تماما

های نولیـبـرالـی  دنبال یونان و اسپانیا، جنبش اعتراضی ضد سیاست انگلستان هم رسید. به
زانـو  کـار را بـه گرایان مدافِع نظم قدیم استعمار و امپریالیسِم کهـنـه در انگلستان هم، سنت

ماه پس از شکست سخت و باورنکردنِی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی، رهبری  ۴درآورد و 
 های گذشته را برهم زده است. جدیدی را انتخاب کرد که تمامی محاسبه

خواه، ضِد جـنـگ، و  گرا، رادیکال، جمهوری مداری چپ انتخاب جرمی کوربین، سیاست
 
ً
ها را بر حزب کارگری غالب کرده است که  درصدی ٩٩طرفداِر تقسیم ثروت در جامعه، عمال

میالدی در کنترل نخبگان نولیبرال انگلستان بوده است. در حقیقت، جنبش  ١٩٨٠از دهه 
خواهانٔه پـروژه  های ترقی کارگری، بار دیگر و پس از بیش از یک قرن، حزب کارگر را به ریشه

مثـابـه بـازوی سـیـاسـی جـنـبـش  برپایی این حزب در انتهای قرن نوزدهم میالدی، که به
 سندیکایی انگلستان بود، بازگرداند.

فارغ از هرگونه تفسیری، انتخاِب جرمی کوربین و جنبشی که چنین امری را ممکن کـرد، 
کـه  نظر از ایـن دهندٔه وقوع جوشش و فورانی سیاسی در ُبعدهایی تاریخی است. صرف نشان

سـادگـی  تواند بـه ای نمی افتد، چنین تحول و تغییر اساسی های بعد چه اتفاقی می در مرحله
ازاینکه بحران اقتصادی جهان غرب را در هـم پـیـچـیـد،  معکوس شود. هشت سال پس

 غیرمنتظره شورش بر ضد ریاضت اقتصادی در بریتانیا صدای خود را به
ً
ای بلنـد  شکل کامال

های استراتژیک سیاسـی در  ترین هدف کرده است. نظمی که بر پایٔه هماهنگ کردن اصلی
هـای  های عمدٔه سیاسی این کشور در طول سال مورد سیستم حکومتی انگلستان بین حزب

 سلطٔه بالمنازع نولیبرالیسم تثبیت شده بود، شکسته شده است. 
شهریور، نتیجٔه انتخابات رهبرِی حـزب کـارگـر  ٢١سپتامبر/ ١٢که در روز شنبه  هنگامی

درصد آرا در حقیقت بسـیـار   ۵٩٫۵اعالم شد، مشخص گردید که جرمی کوربین با تصاحب 
های میانه و راست حزب کارگر رأی آورده اسـت. و  بیش از مجموع آرای سه نمایندٔه جناح

ماهه جریان داشتن این انتخـابـات، ارگـان  این در شرایطی بوده است که در تمامی دورٔه سه
وزیرهای گذشته ایـن  های رهبری و  رهبران سابق حزب کارگر بالاستثناء، و ازجمله نخست

شان با انتـخـاب او را اعـالم  طور واضح مخالفت حزب شامل تونی بلیر و گوردون براون، به
 کرده بودند و از اعضا و هواداران حزب خواسته بودند که علیه انتخاب او فعالیت کنند.

گرای حزب در انتخـابـات رهـبـر  با پیروزی جرمی کوربین، چهرٔه قدیمی، مستقل، و چپ
های رهـبـری حـزب کـارگـر،  سال گروه نولیبرال حاکم بر دستگاه ٣٠حزب کارگر، پس از 

نخستین شکست واقعی، غیرمنتظره، و شکننده در کنترل حزب را مـتـحـمـل شـد. ایـن 
کسفورد و کمبریج در حزب کارگر بود که  های دانشگاه کرده یی به گروه تحصیل ضربه های آ

واقع در شرایط شکست غیرمنـتـظـره و  ها  رهبری حزب را در دست داشتند. و به برای دهه
کـار  ماه و به قدرت رسـیـدن حـزب مـحـافـظـه سخت انتخاباتی حزب کارگر در اردیبهشت

هـای  ها شاهد همگرایی واقعی سـیـاسـت رهبری دیوید کامرون، در آنانی که در این سال به
کاران و رشد بیزاری، غریبگی و دوری عـمـلـی جـوانـان و  نولیبرالی حزب کارگر با محافظه

 زحمتکشان از سیاست بودند، امید را دوباره زنده کرد.
یی که موفقیت او در مردادماه احتمـال داده  ای علیه کوربین از لحظه ابعاد توطئه رسانه 

های چـپ، حـمـایـت او از  ها در مورد ارتباط او با گروه شد، شروع به گسترش کرد. سؤال
بخش در خاورمیانه و آمریکای التین، دفاع او از کسانی که کار خود را از  های آزادی جنبش

انـد، و مـخـالـفـت  اند، بیکارند و یا مجبور به اتکا به سیستم تأمین اجـتـمـاعـی دست داده
آور  گری و مخالفتش با تـحـمـیـل مـخـارج سـرسـام مشخص و پیگیر او با جنگ و نظامی

های کشتارجمعی همگی به تیترهای  ای و سالح تسلیحات هسته
راستی انگلستان تـبـدیـل شـدنـد.  های دست نخست اکثر روزنامه

که همه نامزدهای دیگر پست رهبری حزب کارگر مـات و  درحالی
خوردٔه پیشـیـن  شده و شکست های امتحان مبهوت به تکرار نسخه

یــی از  مشــغــول بــودنــد، آقــای جــرمــی کــوربــیــن مــجــمــوعــه
های روشن در مخالفت با برنامٔه ضدمردمی تحـمـیـِل  گیری موضع

اش  راستی را به مانیفست انتخاباتی ریاضت اقتصادی دولت دست
تبدیل کرد. و این آن چـیـزی بـود کـه بسـیـاری از جـوانـان و 

گونه کـه  دهندگان جدید را در روند سیاسی درگیر کرد، و نه آن رأی
های جناح چـپ  کردند، دسیسه راستی عنوان می های دست رسانه

 های کارگری. یا اتحادیه
پاسِخ جرمی کوربین به همـه ایـن حـمـالت، هـم از طـرف  

های جمعی و هم از جانب سه کاندیدای دیگر رهبری حـزب  رسانه
ای اصـولـی  گیری وضوح موضع کارگر، ایستادگی و دفاع ازآنچه به

های کلیدِی مرتبط با زندگی مردم بریتانیا بوده است.  دربارٔه مسئله
ای در مدت کوتاهـی هـزاران نـفـر از  گیری اصولی چنین موضع

هـا  حامیان جدید، که بسیاری از آنان جوانانی بـودنـد کـه رسـانـه
حسابشان را از قبل در حکم بریدگان از سیاست و سیاسـت ورزی 

هـا  بسته بودند را به کارزار رهبر جدید حزب کارگر جـلـب کـرد. ده
هزار تن با پیوستن به کارزار انتخاباتی جـرمـی کـوربـیـن اعـالم 

یی که جرمی کوربین اعـالم کـرده  کردند که با شعارها و برنامه می
است حاضر به مبارزه در صفوف حزب کارگرنـد. مـوج قـدرتـمـنـد 

شـده از  منظوِر پس گرفتن مواضع تصاحـب جویِی سیاسی به مبارزه
 ها در سه دهه گذشته در این کارزار برخاست. سوی نو لیبرال

دست دارنـد، در  کار، که قدرت دولتی را به رهبران حزب محافظه
روزهای اخیر حمالتی سخت به آقای کوربین و طرفداران او دسـت 

 پیروزِی جرمی کوربین، 
سابقٔه حامیاِن سوسیالیسم و  پیروزِی بی

 جنبِش چپ انگلستان

  15ادامه  در صفحه 

 مالی رسیده   کمک
 به یاد رفیق دکتر احمد دانش از جانباختگان فاجعه ملی                      

 یورو    ١٠٠کاوه  از هلند                                                            
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زنند. جالب این است که آنان با فراموش کردن این واقعیت که جرمی کـوربـیـن  می
طور پیوسته عضو پارلمان این کشـور  های سیاسی به گیری سال با همین موضع ٣٢

کنند کـه  های خود را پنهان نکرده است، مطرح می گاه هم نظرگاه بوده است و هیچ
خـطـر  را بـه “ تواند "امنیـت مـلـی پیروزِی او در مقام رهبر اپوزیسیون در پارلمان می

های مخالف آقای کوربین در رابطه با ادامـٔه  بیندازد. این مشخص است که نظرگاه
عضویت انگلستان در ناتو، انتقادهای اصولی او به عملکرد اتـحـادیـٔه اروپـا و ایـن 

های اخیر رهبر جنبش ضد جنگ انگـلـسـتـان بـوده اسـت،  حقیقت که او در سال
شدت بـه وحشـت انـداخـتـه اسـت.  گرایان سنتی در انگلستان را به دولت و راست

رهبری حزب کارگر البته فقط گام نخست است. مرتجعانی که  پیروزی در دستیابی به
های خود بـرای  اند، از همان آغاز توطئه در گروه پارلمانی حزب کارگر جا خوش کرده
اند. بسیاری از نخبگان سیـاسـی حـزب  تضعیف رهبری جرمی کوربین را آغاز کرده

انـد  عضو پارلمان از این حزب قرار دارند، اعالم کـرده ٢٢۵کارگر که در بین بیش از 
عـوض،  که حاضر نیستند در دولت سایه زیر رهبری کوربین خدمت کـنـنـد، و در 

هـای  های مختلف تلویزیونی به انتقاد از برنـامـه های کانال فعاالنه در مقابل دوربین
 اند. نشده رهبر جدید حزب کارگر پرداخته شده و اعالم اعالم

با هدف ایجاد ابهام در افکار عمومی، به طور سخاوتـمـنـدانـه   مطبوعات بریتانیا،
عنوان " نوآوران" و طرفداران مدرنیزه کـردن  ای این مرتجعان درون حزب کارگر را با 

، چاپ لندن، هفته پیش مـدعـی “ ایندپندنت” حزب کارگر معرفی می کنند. روزنامه 
ترسند که به قدرت رسیدن جنـاح چـپ و در دسـت گـرفـتـن  شد که "نوآوران می

 -های قدرت در حزب در شرایطی که آقای جـرمـی کـوربـیـن رهـبـر اسـت  اهرم
اختیارهای بیشتری به کنفرانس ساالنه حزب و کمیته اجرایی ملی آن در رابطـه بـا 

گذاری در حزب بدهد، و در مقابل نفوذ گروه نماینـدگـان حـزب کـارگـر در  سیاست
دهندٔه مواضع سیاسی و عـیـار دمـوکـراسـی  پارلمان را کاهش دهد. این خود نشان

دهنـدگـان و یـا  است که حاضر به قبول نظر رأی “ نوآوران” اصطالح  خواهی این به
نـمـایـنـدگـی از آن، در  های دموکراتیک و منتخب حزبی که از طرف آن و به ارگان

یی بزرگ و  های آینده بدون شک شاهد مبارزه پارلمان حضور دارند، نیستند. در هفته
اش در  کننده در حزب کارگر برای بازگرداندن آن به ایفا کردن نـقـش واقـعـی تعیین

مقام نمایندگِی نیازها، امیدها، و رؤیاهای طبقه کارگر و زحمتکشان خواهـیـم بـود. 
خدمت گـرفـتـن یـکـپـارچـه  نیروهای راست، در درون و بیرون از حزب کارگر، با به

ای قـرار  های عمومی، جرمی کوربین و هواداران او را زیر فشار تبلیغاتی منفی رسانه
هـای  زانو درآوردن و تسلیم او در مـقـابـل سـیـاسـت خواهند داد که هدف از آن به

ها مدعی خواهـنـد شـد کـه بـا  شدٔه نهادها و طراحان نولیبرالیسم است. آن دیکته
 توان در انتخابات پیروز شد و به قدرت رسید. ها و شعارهای چپ نمی سیاست

های قـدرت بـه  از سوی دیگر رهبری جدید با بازگردندان ابزارهای کنترل و اهرم
های دموکراتیک حزب کارگر، شانس تغییر توازن قدرت در حزب را دارد. ایـن  ارگان

 ساده نخواهد بود. یورش رسانه
ً
های راست به نمایندگی از انحصارهای بانکـی  قطعا

و تسلیحاتی ادامه خواهد یافت. اما اگر حامیان جـرمـی کـوربـیـن خـونسـرد و بـا 
سپتـامـبـر آغـاز شـد  ١٢نفس به راه خود ادامه دهند، آن روندی که شنبه  اعتمادبه

کننده نظـام سـیـاسـی،  تر برای تغییر تعیین مراتب گسترده تواند شروع تغییری به می
های مبتنی بر ریاضت اقتصادی،  مطرح کردن وسیع و قدرتمند بدیلی برای سیاست

دستیابـی بـه چـنـیـن   پایان باشد.  های بی و پایان دادن به حمایت بریتانیا از جنگ
دهی جنبشی قدرتمند در خارج و همچنین در داخل پارلمـان  مهمی نیازمنِد سازمان
سـال  ٧های مبتنی بر ریاضت اقتصادی که در  ای علیه سیاست است. واکنش توده
حاضر از یک کشور به یک کشور دیگر در حال سرایت  اند، درحال گذشته حاکم بوده

و گسترش است. چالشی که در مقابل رهبری جدید حزب کارگر قرار دارد این اسـت 
که این شورش را در مسیر و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی هدایت کـنـد. ایـن 

بینی کنیم جرمی کوربین تا کجا حزب کـارگـر را  حاضر پیش ساده نیست که درحال
تواند در این مسیر جلو ببرد و یا اینکه برای چه مدتی رهبری او در حـزب کـارگـر  می

شود به گـذشـتـه بـازگشـت.  که، دیگر نمی ادامه خواهد یافت. آنچه روشن است این
 حزب کارگر و سیسـتـم سـیـاسـی در 

ً
واقعیت این است که با انتخاب کوربین عمال

 انگلستان برای همیشه تغییر یافت.
آینده نشان خواهد داد که جرمی کوربین به نمایندگی از سوی آن صـدهـا هـزار  

اند، چگونه عمـل خـواهـد  هایی که به او رأی داده عضو حزب کارگر و سندیکالیست
کرد. مبارزه بین چپ و راست در چنین مقیاسی در انگلستان در سه دهـه گـذشـتـه 

سابقه بوده است. شاید بتوان گفت که برای اولین بار در سی سـال گـذشـتـه در  بی
عرصه مبارزات سیاسی در بریتانیا همه مدعیان بدون ماسک در صـحـنـه حـاضـر 

 اند! شده

 نظامي گري  ...-ادامه ژاپن ادامه پيروزي جرمي كوربين ...

هایش در ماالیا،  کند، و سرانجام برای حفظ مستعمره آن را اشغال می
کنگ، هندوچین، اندونزی و جزایر فیلیپین، کشـورهـای  برمه، هنگ

 -مـتـحـده را ای مانند بریتانیا، فرانسه، هلند، و ایاالت قدرتمند غربی
 گیرد. به چالش می -بار همراه با هزینٔه پیامدهایی مصیبت

کاهاتا”  کـه  -، ارگان مرکزی حزب کمونیست ژاپن(“سرخ ستارهٔ ”)“آ
در گزینـش “  شینزو آبه” در برابر دخالِت دولت  -شود روزانه منتشر می

که به عـرصـٔه کشـمـکـش شـدیـد مـیـان  -های درسی تاریخ کتاب
 -گری و نیروهای ضد جنگ درآمـده اسـت کنشگران هوادار نظامی

، روزنـامـٔه ارگـان حـزب، در “ سرخ ستارهٔ ” دست به مبارزه زده است. 
اش، بر این نکته تأکید کرد کـه  آوریل ٢١ماه/  شمارٔه اول اردیبهشت

وپرورش در آغاز این مـاه [آوریـل] بـرآیـنـد گـزیـنـش  وزیر آموزش” 
آموزان یک سال پیـش از پـایـان  های درسی تاریخ برای دانش کتاب

ها، وزارت آمـوزش  دبیرستان را منتشر کرد. در روند گزینش این کتاب
های درسی، نوشتاری دربـارٔه زنـاِن  پرورش ِگلِه کرد که یکی از کتاب

یی جنـسـی مـورد  دهنده [زنانی که همچون برده اصطالح تسکین به
استثمار قرار گرفتند] گنجانده است که با دیدگاه دولت در این رابـطـه 

طور مشخص همخوانی ندارد. درنتیجه، برای اینکه کـتـاب اجـازٔه  به
نشر بگیرد، ناشر به بازنویسِی شرح رفتار جنسی سربازان [ژاپنـی] بـا 

،  در ادامـه “ سرخ ستارهٔ ” روزنامٔه “ درآمده، واداشته شد. اسارت زناِن به
وزیـر  دمـکـرات نـخـسـت از این بدتر، اکنون حزب لیبرال“ نویسد: می
آموزان سال پیش از پایان دبیرستان، در سراسر  خواهد همه دانش می

هـای  کـه جـنـگ -گـرا های وابسته به دیدگاه راسـت کشور، از کتاب
 -دهـد های عادالنه موردستایش قـرار مـی پیشین را همچون جنگ
اند که ژاپـن، جـنـگ در  های درسی مدعی استفاده کنند. این کتاب

اقیانوس آرام را برای دفاع از خود و برای رهایِی آسیـا آغـاز کـرد، و 
متحده پشیمانـی و نـدامـت از  دیگر اینکه، نیروهای اشغالگِر ایاالت
هـای درسـی، بـا  اند. این کـتـاب جنگ را در ذهن مردم ژاپن کاشته

شده، تضاد آشکار دارند. فـرآیـنـد  رسمیت شناخته های درسِی به کتاب
ها، با تالش دولـت  های تجاوزگرانه و توجیِه آن زدودن سرشت جنگ

پیـش  پای هم  طلب، پا به برای تبدیل کردن مردم ژاپن به ملتی جنگ
ها، از  منظوِر توقِف این اقدام شود که، به روند. از مردم خواسته می می

گونه کـه روی  هیچ کوششی کوتاهی نکنند، و آموزِش تاریخ را همان
 “داده است، تشویق کنند.

تن از نماینـدگـان حـزب  ١٠٠و بیش از “ شینزو آبه” سه وزیر دولِت 
ماه، به بازدید زیارتگاِه یاسوکونـی در  دمکرات او، در اردیبهشت لیبرال

شـدگـان در جـنـگ  توکیو رفتند. این زیارتگاه، یادمانی برای کشـتـه
میـلـیـون  ٢/۴نیست، بلکه محلی است که برای نیایش و ستایش از 

کاِر جنگی،که در نتـیـجـٔه جـنـگ کشـتـه  نفر جنایت ١۴نفر، شامل 
اند، طراحی شده است. این بازدیدها به خشم شـدیـد مـردم در  شده 

کشورهای چین، تایوان، کرٔه شمالی و جنوبی، و دیـگـر کشـورهـای 
گری ژاپن گرفته بودند، دامن زده  آسیا، که در معرض تجاوز و نظامی

در این دیدارها شرکت نکرد، ولی درعوض ”شینزو آبه“است. شخِص 
آن، نذر و نیازی برای مناسک [زیارتگاِه یاسوکونی] ارسـال کـرد. در 

که [یعنی در هفتادمین سالگشت پایاِن جنگ جهانـی دوم]  هنگامی
های هراس و وحشت جنگ جهانی دوم مقدم بر هـرچـیـز در  خاطره
انـگـیـِز  جا خواهد ماند، راهـبـرِد تـفـرقـه های شهروندان ژاپن به ذهن

در حـکـم  -گری و تجاوزطلـبـِی ژاپـن ، به نقش نظامی”شینزو آبه“
کند. در مقابل، نیروهای چپ  اعتنائی می عمد بی به -امرهایی کلیدی

فشـرنـد کـه جـنـگ  و جنبش سراسری صلح، بر این پیام پـای مـی
جـواران  تنها برای مردم ژاپن، بلکه برای هـم بود، نه  و فاجعه  مصیبت

آرام،  اقیانوس-شدت و گسترِش خطر نظامی در منطقه آسیاآنان نیز. 
های راستین مـاه اوت (مـرداد/شـهـریـور)  هشداری است که آموزه
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های آمریکایی در صنعت نفت ایران فـعـالـیـت  امکان وجود نداشت که شرکت
کنند و آیا در این مذاکرات توافقی در این زمینه صورت گرفته اسـت؟" پـاسـخ 

های  های آمریکایی از طریق شرکت داد:"بله، در برجام بندی هست که شرکت
توانند با ایران کار کنند و این هم فشاری  تابعه خودشان در کشورهای دیگر می

 اند." های آمریکایی روی دولتشان گذاشته بوده است که خود شرکت
های انحصارهای امپریالیستی، عالوه بـر چـوب  برای جلب و جذب سرمایه

حراج زدن به منابع ملی کشورمان، کارگزاران رژیم تأکید فراوانی روی نـیـروی 
اند و مدام اقتصاد کشور را از لـحـاظ  قیمت، و منابع انرژی کرده کار بسیار ارزان

 ٧انـد. ایـلـنـا،  امنیت و سودآوری، یکی از "بهترین اقتصادها" توصیـف کـرده
، از "متداول شدن اخذ تعهدات محضری و سفته از جویندگـان ٩۴شهریور ماه 

، ٩۴مرداد مـاه  ٣٠کار" گزارش داد، و معاون وزیر کار، حسن طایی، به ایسنا،
ای را تدوین کنیم  های اقتصادی... باید بسته گفت: "در عصر پسا توافق تحریم

تا اقتصاد ایران آمادگی الزم برای حضور در اقتصاد جهانی را کسـب کـنـد... 
باید... قوانین مزاحم را نیز حذف و یا اصالح کرد. ... نیروی کار باید بدانـد کـه 

 سر آمده است." العمر به امروزه دوره استخدام مادام
درصد قراردادهای کـار کـارگـران  ٨۵[خورشیدی] حدود  ۶٠در اواخر دهٔه  

شهریور ماه خـبـرگـزاری مـهـر:  ٨که بنا بر گزارش  دائم و رسمی بود، درحالی
مـاه"  بـه صورت مـوقـت و مـاه درصد کل قراردادهای کار کشور به ٩٣"بیش از 
 شوند.  بسته می

پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور"، کـه بـنـا بـر  الیحٔه "رفع موانع تولید رقابت
پای  به ، برای تدوین آن مجلس و دولت "پا٩٣دی ماه  ١۵گزارش اقتصاد نیوز، 

طرِح الحاقی موردتوافق هر دو  ٣٠مادٔه الیحه و  ٣٠هم جلو رفتند. ... [و] هر 
، با "قاطعیت آراء"، در مـجـلـس ٩٣بهمن ماه  ۶قوه" بود. این الیحه در تاریخ 

رژیم تصویب شد. در این الیحه، عالوه بر دادن حـق فسـِخ قـرارداِد کـار بـه 
در بند (ج) الیحه آمـده  -که در متن قرارداد" قید شده است نحوی "به -کارفرما

منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قـدیـمـی، کـارفـرمـایـان  است:"به
پذیری تولید،  های جدید و افزایش رقابت ها و فناوری توانند بر مبنای نوآوری می

این الیـحـه آمـده اسـت:  ۴اصالح ساختار انجام دهند." همچنین در تبصرٔه 
اند... به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایـان کـار بـه  "کارفرمایان موظف

رحمانٔه رژیـم  مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند." در استفادٔه بی
هـای اخـیـر،  در هـفـتـه -های ایلنـا بنا بر گزارش - از این الیحه، برای نمونه
صرفه نـبـودِن  به دلیِل آنچه که مقرون به“" تولید تهران” کارفرمای جدید کارخانه 
کند، تهدید به تعطیل کارخانه کرده اسـت. کـارفـرمـای  چرخٔه تولید عنوان" می

دلـیـِل  کارگِر باقیماندٔه رسمـی... کـه بـه  ٢٠کارگِر قراردادی و " ١۴٠جدید به 
آور بودن نوع حرفه" بیشترشان "در آستانٔه بازنشستگِی پـیـش از  سخت و زیان

موعد قرار" دارند، بنا بر گفتٔه کارگران، پیشنهاِد بازخریِد اجباری "به نرخ سـالـی 
کـه  سه ماه سنوات را" داده است. کارفرما همچنین گـفـتـه اسـت، درصـورتـی

حسـاب، سـالـی  کارگران پیشنهاد او را قبول نکنند، از اول پاییز "مبناِی تسویـه
شهریور ماه، کارگرانی کـه "هـنـوز  ١٧یک ماه خواهد بود." بنا بر گزارش ایلنا، 

اند، بـیـشـتـر از  حاضر به قبول پیشنهاد کارفرما برای بازخریدی اجباری نشده
تـوانـنـد  ای هستند که درصورت استمرار فعالیت کارخانـه مـی کارگران با سابقه

دیگر، نیت رژیم حذف کامل  عبارت صورت پیش از موعد بازنشسته شوند." به به
 قراردادهای دائِم کار است.
گذاری در کشورمـان  های اخیر، بر "امنیت" سرمایه کارگزاران رژیم، در هفته

، بنا بر گزارش ایرنا، حسن هفده تأکید فراوان کرده
ً
تن، معـاون روابـط  اند. مثال
اش خطاب به رهبران تشکیالت زرد کـارگـری در  کار وزارت کار، در سخنرانی

های جدید" وزارت کار در موضوع روابط  استان البرز، عالوه بر تأکید روِی "مدل
توان امنیت شغلی کارگر را درنظر گـرفـت ولـی در کـنـار آن  کار، گفت: "نمی
خاطـر کـامـل  منظوِر اطمینان گذار نباشد." حراست کل رژیم، به امنیت سرمایه

دادن به انحصارهای امپریالیستی و چنگ و دندان نشان دادن به طبقٔه کارگـر 
، هـمـایـِش "مـدیـران و رؤسـای مـراکـز ٩۴شهریور ماه  ١۴کشورمان، روز 

های کشور" را در سالن بانک مرکزی بـرگـزار کـرد. بـنـا بـر گـزارش  حراست
خبرگزاری مهر، در این همایش محمود علوی، وزیر اطالعات رژیم "وظـیـفـٔه 

ها را حفظ و حمایت کارکنان و مـدیـران دانسـت" و افـزود:"بـایـد در  حراست
گذاری بیشتر حـفـظ شـود و قـدرت  ویژه در حوزه سرمایه پساتحریم امنیت به

 گیری مردم و مسئولین باال برود تا بتوانند بر مشکالت فائق آیند." تصمیم
موضوع دیگری که توجه به آن ضروری است، این است که رژیم به بـهـانـه 
جذب سرمایه های خارجی بخش بزرگی از کالن سرمایه داری کشـور را، از 
جمله بخش  بزرگی از اقتصاد کشور را که در دست سپاه پاسداران و نهادهـای 

 انگلی است،  از پرداخت مالیات معاف کرده است. 
شهریور  ۶نیا، وزیر اقتصاد، در خطاب به خبرگزاری ایسنا،  برای نمونه، طیب

 ۵ها برشمرد، و روزنامه اعتماد،  ،  "اصالِح سیستم مالیاتی" را از ضرورت٩۴ماه 
درصِد اقتصاد [کشور] از مالـیـات مـعـاف  ۶٠، با اعالم اینکه "٩۴شهریور ماه 

هـزار  ٩٠درشت"هایی که بخش اعظم بدهِی بیش از  است"، در رابطه با "دانه
هـا...  درشـت ها متعلق به آنـان اسـت، نـوشـت: "دانـه میلیارد تومان به بانک

اند، نسبـت بـه  که هزاران میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کرده درحالی
فـقـط  های اخیر، کارگزاران رژیم، نـه اند." در سال اعتنا بوده پرداخت مالیات بی

انـد، بـلـکـه تـمـام  ای افزایش داده سابقه طور بی مالیات دریافتی از مردم را به
اند. ،  "قوانین" خود را نیز در راستای انتقال باِر مالی بر دوش مردم، تدوین کرده

هـای  ، ایسنا درحـالـی کـه از بـازگشـایـِی "کـارخـانـه٩۴شهریور ماه  ١۵روز 
بری، که در اعتراض به عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکالت موجود  سنگ

روز در خاموشی بـودنـد"  ۴٠درزمینٔه وصول مالیات برارزش [افزوده]، بیش از 
افزوده را  بران مالیات بر ارزش داد، نوشت: "مقرر شد از سال آتی سنگ خبر می

افزوده از  مالیات بر ارزش ٩٢صورت کامل از مشتری دریافت...کنند." سال  به
درصد افزایش یافته بود، اما از سـال آیـنـده "ایـن مـالـیـات  ٢٠درصد به  ١٠

کـه  براساس درصِد مشخصی از هر فروش محاسبه خواهـد شـد." درصـورتـی
زاده، وزیر صنعت، از "معافیِت پنج تا هشت سالـٔه واحـدهـای  محمدرضا نعمت

منظوِر جذب سرمایه انحصارهـای  تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی" به
گفت، افـزود: "در  ، سخن می٩۴تیر ماه  ٣٠امپریالیستی، به خبرگزاری مهر، 

کارگیـرِی نـیـروی کـار  مناطق ویژه و آزاد اجرای قوانین کار الزامی نیست و به
کـه مـالـیـات بـر  دیگر، درحالی عبارت تواند بر مبنای توافق انجام شود." به می

ـردٔه  روز اعتراض آن ۴٠براِن داخل کشور، بعد از  افزوده سنگ ارزش
ُ
هـا، بـر گ

هایی هـمـچـون انـرژی ارزان و  شود. عالوه بر ارائٔه "مزیت مردم انداخته  می
نیروی کار ماهر و متخصص باقیمت مناسـب [بـخـوان: بسـیـار ارزان]" بـه 

زاده، وزیـر  انحصارهای امپریالیستی در "مناطق آزاد و ویژه اقتصادی"، نعمـت
ترین حمایِت قانونی را نیز به جـهـانـیـان  صنعِت رژیم، نیروی کاِر بدوِن کوچک

 دهد. وعده می
این مجموعه از سیاست های مخرب رژیم والیت فقیه که تاثیر مخربـی بـر 
زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکشان میهن ما دارد با مـوج فـزایـنـده ای از 

رغم تهـدیـد و  اعتراض های توده های جان به لب رسیده رو به رو می شود. بر
های کارگری از سـوی مـزدوران حـراسـت و  سرکوب دائم فعاالن و اعتراض
های اخیر شاهد رشد مبارزات  پیگیِر کارگران در  نیروی انتظامی رژیم، در سال

هـا  ایم. در اعتصـاب سرتاسر کشور بوده
  3ادامه  در صفحه هـای کـارگـری، کـارگـران  و اعتـراض

 ادامه  توزيع ناعادالنه درآمد ملي  ...
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ای ارزنده و متناسب با شرایط و  های مبارزاتی کارگیری شیوه با به -کشورمان
منظوِر سرکـوب  های مزدوران رژیم به در خنثی کردِن نقشه -محل کار خود

انـد. بـرای  هایی، دستاوردهایی نـیـز داشـتـه ها، در مقطع کردِن این حرکت
نفـر  ٢٠٠های چندروزٔه حدود  ، دربارٔه اعتراض٩۴مردادماه  ١٣نمونه، ایلنا، 

، واقع در منطقٔه ویژٔه اقتصادی بـنـدر شـاپـور ”پتروشیمی رازی“از کارگران 
دلیِل "آنچه که توزیع ناعادالنه مزایای مـزدی  (امام)، نوشت که، کارگران به

و امکانات رفاهی" نامیدند، از "خوردن غذای کارخانـه در سـاعـات مـقـرر 
کردند. ایلنا در این گزارش افزود: "مـدیـریـت و مـالـکـیـت  خودداری" می

فـارس  خصوصی شرکت پتروشیمی رازی از مجموعـٔه هـلـدیـنـگ خـلـیـج
 ٨دنبال حرکت اعتراضی کارگران پتروشیـمـی رازی، ایـلـنـا،  جداست." به
پـتـروشـیـمـی “هـای کـارگـران  ، در گزارشی از اعـتـراض٩۴شهریور ماه 

، در همین منطقه ویژه اقتصادی، نوشت: "کارفرمایان اصـلـی و ”فراروش
انـد تـا دیـگـر  توافق رسیـده واسطه کارگران پیمانکاری مجتمع بندر امام به

قسمتی از مبلغ مزایای قبلی به کارگران را پرداخت نکـنـنـد." کـارگـران بـا 
گیرِی "مزایای مـزدی و حـِق  هدف بازپس شان به های پیگیری و اعتراض

نشینی واداشتند. ایلـنـا،  عقب کاری"، درنهایت، مدیریت پتروشیمی را به شب
پـتـروشـیـمـی ” ، در گزارشی از اعتراض "آرام" کـارگـران ٩۴شهریور ماه  ٩

، نوشت: "مدیریت پتروشیمی بسپاران... وعده داده است کـه بـه “ بسپاران
پیمانکار دستور پرداخت مزایای کسر شده را خواهد داد." در نمونٔه دیـگـری 

 ٢۵٠، از تجـمـع ٩۴مرداد ماه  ٢۵از حرکت اعتراضِی پیگیر کارگران، ایلنا، 
نفر از کارگران شاغل در مس سرچشمٔه کرمان در مقابل ساختمان مرکـزی 

برابر") و قرارداد  ٣کم تا  وزارت صنعت، و اعتراض به تبعیض حقوق ("دست
خود، گزارش داد. کارگران مس سرچشمه، بعد از گـرفـتـن وعـدٔه بـررسـِی 

علت پشت کـردن کـارگـزاران  شان، به کرمان بازگشتند، اما به های خواست
نفر کارگران مس سرچشمه دوباره به تـهـران  ٢۵٠های خود،  رژیم به وعده
روز، در مقابل وزارت صنعت و سـاخـتـمـان ریـاسـت  ۵مدت  بازگشتند، و به

جمهوری تجمع کردند. کارگران بازهـم پـس از گـرفـتـِن وعـدٔه بـررسـی 
به کرمان بـازگشـتـنـد.  -این بار از نهاد ریاست جمهوری-شان های خواست

وزارت صنعت، در سفر اول کارگران مس سرچشمه به تهران، به آنان گفتـه 
هـای آنـان  یی از سوی خـود، بـه خـواسـت بود که پس از انتخاب نماینده

رسیدگی خواهد شد. در سفر دوم نیز، نهاد ریاست جمهوری هـمـیـن قـرار 
شهـریـور مـاه  ٢٢را با کارگران گذاشت. بنا بر گزارش ایلنا،   انتخاِب نماینده

، در هر دو نوبت، اداره کار "به درخواست [کارگران] ترتیـب اثـر نـداده" ٩۴
صـورت  است. کارگران به ایلنا گفتند: "تصمیم داریم تا نمایندگان خود را بـه

ها در زمـان  قانونی و با تأیید اداره کار انتخاب کنیم تا بلکه امنیت شغلی آن
 برگزاری جلسات مذاکره تأمین شود."

عالوه بر دست داشتن تمام دستگاه حاکمه در سرکوب جنبش کارگـری، 
وقفه به فریب کارگران، تـراشـیـدن  های زرد حکومتی نیز بی رهبران تشکل

لـنـد. در ایـن  دشمنان واهی، و بیرون کشیدن رژیم از زیر ضربـه، مشـغـو
دبیرکل و معاون ضدکارگری خانه کارگر -ارتباط، نمونه، محجوب و صادقی

، ٩۴مـاه  شـهـریـور ١٣و  ٩ایلنا و ایسنا، به ترتیب در های   خبرگزاری به -
زنـی  گفتند: "وجود اتباع غیر ایرانی در بازار کار باعث کاهش توانایـی چـانـه

کارگران ساختمانی شده است". باید ماهیت ضدکـارگـری خـانـه کـارگـر و 
 های زرد را نزد کارگران افشا کرد.  تشکل

دهِی مبارزات کارگران، باال بردِن سطح همبستگی مبـارزاتـی، و  سازمان
ست که در مسـیـر  های اقتصادی رژیم، تنها راهی یی متحد با برنامه مبارزه

شان دست یابند. بـایـد در راسـتـای  توانند به منافع طبقاتی آن کارگران می
و از این راه با تلفـیـِق   برپایِی سندیکاهای مستقل با ماهیِت طبقاتی کوشید،

مبارزٔه صنفی و سیاسی، موقعیِت جنبش کارگری را، در مقام نیروی مهم و 
 مؤثِر جنبش مردمی، در پیکار با استبداد تقویت کرد.

رژیم والیت فقیه مسئول مرگ  ادامه  توزيع ناعادالنه درآمد ملي  ...
 شاهرخ زمانی است

مطابق گزارشات منتشره، شاهرخ زمانی از فعاالن جنبش سندیکایی کارگـران 
درگذشت. ایـن فـعـال کـارگـری  -شهر  رجایی -در زندان گوهر دشت   میهن ما

در تبریز بازداشت شد. او ازاعضای هیات مدیره کمیته پیگیـری  ١٣٩٠خرداد ماه 
های مستقل کارگری و هیات بازگشایی سنـدیـکـای کـارگـران  برای ایجاد تشکل

ساختمان و نقاشان بود و به همین دلیل نیز بازداشت شد و مورد شکـنـجـه قـرار 
 .گرفت

والیت فقیه شاهرخ زمانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و امنیـت   در بیدادگاه رژیم
که این حکم عینا در دادگاه تجدیـد نـظـر   سال زندان محکوم گردید ١١ملی به 

کرده بود در زنـدان مـورد   ای از زندان اعالم تأیید شد. وی با صراحت طی نامه
 .شکنجه قرار گرفته است

هـای صـحـنـه  رژیم والیت فقیه در راستای حذف جنبش مردمی از مـعـادلـه
سیاسی، اعمال فشار بر جنبش کارگری را به مورد اجرا گذشته اسـت. در کـنـار 

و   سندیکایی، سرکوب، بازداشت –و فریب جنبش کارگری   سیاست مهار، کنترل
فعالین کارگری در دستور کار قرار دارد. مرگ شاهرخ زمانی در زنـدان   شکنجه

 .گردد بخشی از این برنامه محسوب می
رژیم والیت فقـیـه مـبـارزه مـتـحـد و   های یگانه راه موثر برای مقابله با آماج

پـراکـنـده زحـمـتـکـشـان را حـول   سازمان یافته است. باید جنبش اعتراضـی
های فوری در پیوند با خواست احیای حقوق سندیکایی و مبـارزه عـلـیـه  خواست

 .استبداد سازمان داد
هـمـدردی بـا   ضـمـن -حـزب طـبـقـه کـارگـر ایـران  - حزب توده ایـران

شاهرخ زمانی و تمامی فعالین سندیکایی این جنایت وحشیانه را محکوم   خانواده
داند. مـا هـمـگـام و  کرده و رژیم والیت فقیه را مسئول مرگ شاهرخ زمانی می

همراه همه نیروهای مترقی و مبارزان جنبش سندیکایی خواستار روشـن شـدن 
 .درنگ سرکوب و کشتار فعالیـن کـارگـری هسـتـیـم ابعاد این جنایت و توقف بی

 
 !به سرکوب و کشتار فعالین کارگری پایان دهید

 !کارگران و فعاالن سندیکایی را آزاد کنید
 !آزادی برای همه زندانیان سیاسی
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گری بار دیگر در  نظامی -ژاپن

 حال رشد است!

کنی کویل، ژورنالیست برجستٔه انگلیـسـی و پـژوهشـگـر 
شدٔه شـیـنـزو  های حساب کمونیست، در این مقاله، کوشش

وزیر ژاپن، را در زیرپا گذاردِن قـانـون اسـاسـی  آبه، نخست
کشور و احیاِی نقش تاریخی پیشین این کشور در مـنـطـقـٔه 

 کند. شرق آسیا را افشا می
 
دهـی بـه  وزیر ژاپن، بـا نـمـره ، نخست“ شینزو آبه” رسد که  نظر می به

هفتادمین سالگشت پایاِن جنگ جهانی دوم قصـد دارد تـأسـفـش را 
نـمـایـش  مایـه بـه [نسبت به جنگ جهانی دوم] در حرکتی نمادین و بی

های نظامی ژاپن در آینده را نیز  حال که، آتِش بلندپروازی بگذارد، درعین
 دارد، برافروخته نگه

در سالگشت بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، که سرنوشت ژاپـن 
تصـویـب  در جنگ جهانی دوم را رقم زد، آبه و همدستانش در تکاپوی به

شـده بـه  های ضدجنـِگ افـزوده اند که تبصره های نویی رساندن قانون
ای که پس از جنگ برای ژاپن تـدویـن  قانون اساسی  -قانون اساسی را

مـنـظـور شـرکـت در  اثر کنند و گسیل سربازان ژاپن بـه بی -شده است 
 های نظامی برون از مرزهای کشور را ممکن سازند. کشمکش

که درمجلـس سـنـای ]“ شینزو آبه” هدف اصلی در قانون پیشنهادِی 
شهریـورمـاه/ ٢٨های شدید در روز شنبه ( (مشاوران) ژاپن پس از بحث

تصویب رسـیـد]، طـرح  تر در مجلس عوام ژاپن، به سپتامبر) و پیش ١٩
رفع محدودیت در گسیل نیروی نظـامـی ژاپـن بـرای پشـتـیـبـانـی در 

متحده] در آن  هایی است که متحدان این کشور [بخوان: ایاالت جنگ
درگیرند، حتی اگر ژاپن موردحمله قرار نگرفته باشد. این مصوبه، قانـون 

گـویـد:  گذارد. ایـن اصـل مـی اساسی ژاپن و اصل نهم آن را زیر پا می
مردم ژاپن برای همیشه از جنگ همچون حق قانونی ملت و تهدید یـا ” 

کـنـد.  پوشی می المللی چشم های بین زور برای فرونشاندن نزاع توسل به
ترتیب برای دستیابی این هدف در بند پیشین، نیروهای زمـیـنـی،  این به

های جنگی نگهـداری نـخـواهـنـد  دریایی و هوایی و نیز دیگر توانمندی
شد. دیگر وارد شدن دولت در یک وضعیت جنگی قانونمـنـد نـخـواهـد 

 “بود.
ترین و بهترین نیروهای مسـلـح را در  در حقیقت، ژاپن یکی از بزرگ

دنیا دارد که شامل نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است. نیروی پدافند 
هزار نفر نیروی ذخـیـره،  ۵٠هزار نفر آماده و  ٢۵٠ژاپن با قدرت نظامی 

پنجمین بودجٔه هنگفت نظامی در جـهـان را دارد، و پـیـمـانـکـاران 
ای مانند میتسوبیشی، ایتاچی، فوجیتـسـو،  های انحصاری ژاپنی شرکت

آوری پیشرفته آن را به ارزش چندین مـیـلـیـارد ِیـن  توشیبا تجهیزات فن
 کنند. تأمین می

گرای ژاپن هـمـسـویـِی کـامـل بـا نـقـش کـلـیـدی  نیروهای راست
ای  متحده در آسیا را خواهانند، که در اساس، برنـامـٔه راهـبـردی ایاالت

هـای  بازدارنده در برابر قدرت گرفتن چین است. افزون بر این، بـحـران
ره، دستاویزی برای توکیو است تا به آماده دار در شبه ادامه

ُ
سازی  جزیرٔه ک

نظامی خود بپردازد. برخی از نیروهای راست افراطی ژاپـن، پـیـگـیـرِی 
انـد.  ای را خواستار شـده ای هسته اندازِی برنامه تسلیحاتی راه کشور در به

هـا  که برخی از آن -های نگشوده در آن منطقه باتوجه به شمار زیاد گره
های بیـشـتـر  تواند به درگیری این مسیر می -اند در پیوند مستقیم با ژاپن

بینجامد. اصل نهم قانون اساسی ژاپن، خاری است در پهلوی آنانی کـه 
 -گری به ژاپن را خواستارند، اما بسیاری دیگر از ژاپنیـان بازگشِت نظامی
هـای  شان هیچ نزدیکـی یـا گـرایشـی بـه سـیـاسـت که حتی در میان

را مـخـالـِف قـانـون “ شینزو آبه“این اقدام -گرایان ژاپن وجود ندارد چپ
 دانند. اساسی می

 ٢۵در روز  -حزب مـتـحـدش -و حزب کومیتو“ شینزو آبه” دمکرات  حزب لیبرال
هـای  ژوئیه، موفق شدند مجلس نمایندگان [عوام] را به پذیرفتـن الیـحـه ١۶تیرماه/
ها را برای تصویب به مجلس سـنـا (مشـاوران)  انگیز نظامی وادارند و سپس آن بحث

 بفرستند.
تاالر مجلـس “ شینزو آبه“ نمایندگان حزب کمونیست ژاپن در اعتراض به ترفندهای

و حـزب  -حـزب دمـکـراتـیـک ژاپـن -را ترک کردند و نمایندگـان راسـت مـیـانـه
رو (سوسیالیست سابق)، نیز بـه ایـن حـرکـت اعـتـراضـی  دمکراتیک میانه سوسیال

پیوستند. رهبران حزب کمونیست و حزب دمکراتیک و نمایندگان حـزب سـوسـیـال 
نظیر در همکاری با یکدیـگـر، بـر  های دیگر، با برداشتن گامی کم دمکراتیک و گروه
ها در مجلس سنا (مشاوران)، در  ها و تعهد به جلوگیری از تصویب آن ضِد این الیحه
 گذاری ملی دایت" به سخنرانی پرداختند. "تاالر قانون

خود، در  ها در مجلس سنا (مشاوران)، تصویب نشوند، خودبه همه، اگر الیحه بااین
گـیـری نـهـایـی  مـنـظـوِر رأی روزه، به مجلس نمایندگان [عوام] به ۶٠ای  بازٔه زمانی

کرسی برای نـمـایـنـدگـان  ۴٧۵شوند. در مجلس نمایندگان [عوام]، که  برگردانده می
وزیر و متحدش کومیتو تـعـلـق  دمکرات نخست کرسی آن به حزب لیبرال ٣٢۶دارد، 

 شوند. ها در آن دوباره تصویب می دارد، که بدون تردید الیحه
ها در مجلس، نظرسنجی افکار همگانی در این زمینه نشـانـگـِر  برخالف تعداد رأی

هـای وابسـتـه بـه  وزیر است. شـمـار زیـادی از سـازمـان مخالفت مردم با نخست
که پیوند نزدیکی با حزب کمونـیـسـت ژاپـن  -های کارگری کنفدراسیون ملی اتحادیه

های اعـتـصـابـی  های جنگ به حرکت اند که در اعتراض به الیحه هشدار داده -دارد
کـنـد، بـازوی  یی پشتیبانـی مـی دست خواهند زد. حزب کومیتو، که از چنین مصوبه
های مذهبی پرشمـاری ازجـمـلـه  سیاسِی فرقٔه بودائی سوکاگاکای است، ولی تشکل

های بودائی، مسیحی، مانند فدراسیون باپتیست و لـوتـران (دو فـرقـه از  دیگر فرقه
های صلح و ضد جنگ، در سراسر کشور، در مخالفت بـا  مذهب پروتستان)، سازمان

 اند. پا خاسته این مصوبه به
ای گسـتـرده، در  ، رهبر حزب کـمـونـیـسـت ژاپـن، در گـردهـمـایـی“ کازو شی” 

گذارِی حزب کمونیست ژاپـن، در  مناسب نودوسومین سالگرد بنیان اش به سخنرانی
 هشدار داده بود.“شینزو آبه“های تیرماه/ژوئیه، در مورد خطرهای طرح

مـتـحـده در  های ایـاالت ژاپن هرگز به جنگ” ، در این سخنرانی گفت: “ کازو شی” 
المللی اعتراض نکرده است. ژاپن همیشه از عـمـلـکـرِد  های بین پایمال کردن قانون

کند و در مورد سه قطعنامـٔه گـذشـتـه سـازمـان مـلـل در  متحده حمایت می ایاالت
رفـتـه، از دادِن رأی  هـم متحده، از دادن رأی مـوافـق، یـا روی محکومیت ایاالت

کند که آبه چند بار دیـگـر هـم ادعـا کـنـد کـه بـه  خودداری کرده است. فرق نمی
های غیرقانونی اعتراض خواهد کـرد، چـون مـردم حـرف او را دیـگـر بـاور  جنگ
، با اشاره به پایمال کردن اصل نهم [قانون اساسی] از سـوی “ کازو شی“” کنند. نمی
که بـا رهـبـری آمـریـکـا   هایی عمده های پیشین ژاپن با شرکت در آتش جنگ دولت

اش را در جنگ ویتنام و عراق بازنگری کـنـد،  ژاپن باید نقش“ برافروخته شدند،گفت:
او در ادامـه “ زیرا دولت ژاپن در پشتیبانی از ایـن دو جـنـگ سـخـت فـعـال بـود.

این ارجاع [به تاریخ در سـخـِن “ کارانه است. برخورِد ژاپن با تاریخ بسیار فریب“ گفت:
تنها به نقش ژاپن پس از جنگ جهانی دوم اسـت، بـلـکـه بـه دوره  نه [“ کازو شی” 

کند که ژاپـن بـه  های آغازیِن سده بیستم اشاره می گرایی آن در سال گسترش نظامی
ره هجوم می

ُ
برد و بـخـشـی از  کند، به چین هجوم می برد و آن را مستعمره خود می ک
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کارمند عادی و مـتـوسـط 
ــتــی و  بــخــش هــای دول

خصـــوصـــی، از خـــط 
شـــده بـــرای  تـــعـــیـــیـــن
یعنی حـدود  -امرارمعاش

بسـیـار  -میلیون تومان ٣
تـر اسـت. مـطـابـق  پایین

آخرین آمار بانک مرکزی، 
ــر  ــد ســال اخــی در چــن
میانگین درآمد خـانـوارهـا 
کاهش و قـدرت خـریـد 

ها تنزل کرده است. بـه  آن
گـاه  ژرفاِی این وضعیت آن

توان پی برد کـه آمـار  می
ویـژه در  بـه -بیـکـاری را

مــیــان جــوانــان و زنــان 
در  -ســرپــرســت خــانــوار

ها با دقت مـنـظـور  ارزیابی
 ٢١کرد. خبرگزاری مهـر، 

ـــوشـــت:  مـــردادمـــاه، ن
 ٣٠"بیکاری جوانـان زیـِر 

سال کشور از مرز بـحـران 
گذشته و بسیار پـیـچـیـده 

درصد رسیـده و ایـن  ۵٠شده تا جایی که نرخ بیکاری جوانان در استان مازندران به بیش از 
درصد است. در یک سال اخیر نرِخ بیکاری در  ٨۶نرخ در جمعیت زنان استان ایالم بیش از 

 استان کشور رشد کرده است." ١٧
مردادماه، نیز با اشاره به بیکاری و نرخ درحاِل رشد آن، گـزارش داد:  ٢٢خبرگزاری ایلنا، 

 ۴"بیکاری سبب شده که در خانوارها یک نفر در چند شیفت کار کند تا بتواند معاش خانوادٔه 
فقـیـه، و  اجتماعی ضدمردمی رژیم والیت  –های اقتصادی  نفری را تأمین کند." سیاست ۵تا 

ها)، عامل رواِج فقر و ژرفِش  ها برنامٔه آزادسازِی اقتصادی (هدفمندِی یارانه در رأس همٔه آن
سـازی و  شکاف طبقاتی در جامعه است. دولت روحانی با در اولویت قـرار دادِن خصـوصـی

ازپیش به شکاف طبقاتی و فقر در کشور دامن خواهـد زد.  تردید بیش ها، بی آزادسازِی قیمت
های مرحلٔه انقالب مـلـی و  یی در چارچوِب هدف های ضدمردمی، مبارزه مبارزه با این برنامه

سوی تأمین آزادی، عـدالـت اجـتـمـاعـی، و  دمکراتیک میهن ما و گذار از استبداِد والیی به
 استقالل ملی است!

 
 حضوِر انحصارهای امپریالیستی در عرصٔه صنعِت ملِی نفت ایران

هـایـی  با آزاد شدِن صادرات نفت ایران [به خارج از کشور]، بازار جهانی نفـت بـا نـوسـان
بـا در  -های آمریکایی و اروپایی ویژه دالل به -المللی نفت های بین رو شد و دالل جدی روبه

دست داشتِن نبض قیمت نفت، موقعیت کشورهای عضو اوپک را، ازجملـه کشـور مـا، بـه 
ای، بـرنـامـٔه  چالش طلبیدند. آزاد شدن صادرات نفت ایران در پـِی تـوافـق جـامـع هسـتـه

انحصارهای امپریالیستی برای حضور نیرومندتر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور ما را 
  یی تازه کرد.  وارد مرحله

پس از تدوین قراردادهای جدید نفتی جمهوری اسالمی، که با مشارکت شرکت انگلیـسـی 
هـای فـرامـلـِی  ها انحصار نفتی، ازجمـلـه شـرکـت بریتیش پترولیوم صورت گرفته است، ده

مـنـظـوِر  فـقـیـه بـه هـای رژیـم والیـت آمریکایی و اروپایی، با حضور در تـهـران، بـا مـقـام
های آلمانی در صـنـایـع پـتـروشـیـمـی، و  مشورت و رایزنی کردند. شرکت گذاری"  "سرمایه
هـای نـفـتـی و  های ایتالیائی و نروژی در [زمینٔه اکتشـاف و اسـتـخـراج] مـیـدان شرکت

شان را در ایـران  های نفت و گاز، با امضای قراردادهای اولیه، امکان آغاز فعالیت پاالیشگاه
مردادمـاه، در گـزارشـی، یـادآوری کـرد:  ٢٧اند. در این باره، خبرگزاری ایسنا،  فراهم کرده
هـای ایـران، مـقـامـات شـرکـت  ها میلیارد دالرِی غرب برای تعمیر پـاالیشـگـاه "حضور ده

های خصوصی نفـت و گـاز ایـران  پاالیشگاهی نفت ایران، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت
االنبیاِء سپاه و بنیاد مستضعفـان تـعـلـق دارنـد]  طوِرعمده به قرارگاه خاتم ها به [این شرکت

های تعمیر بخش پاالیـش و  منظور شروع پروژه های خدمات نفتی به گفتگوهایی را با شرکت
میلیـارد دالر ارزش  ١٠٠ها دستکم  اند... این پروژه ماندٔه ایران برگزار کرده پتروشیمِی مغفول

هـای  های تجاری ایتالیا، آلمان، ژاپن، فـرانسـه و [نـیـز شـرکـت دارد. درجریان سفر هیئت
 آمریکایی و انگلیسی] مذاکرات صورت گرفته است."

حال، مشارکت در مالکیِت صنایع پتروشیمی و  این مذاکرات بر سر بستِن قرارداد، و درعین
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توزیِع ناعادالنٔه درآمـِد مـلـی: ژرفـِش شـکـاف 
 طبقاتی در جامعه 

نژاد اجراِی هدفمنـدی  از زمانی که دولت ضدملی احمدی
المللی پول و بـانـک  مطابق دستور صندوق بین -ها را یارانه
آغاز کرد، تا امروز که دولت حسن روحـانـی بـرنـامـٔه -جهانی

گــیــرِی  در چــارچــوب ســمــت -هــا را آزادســازِی قــیــمــت
در اولـویـت دوران  -فـقـیـه اجتماعی رژیم والیت اقتصادی

گام و آهسته درحال پـیـاده  به پساتحریم قرار داده است و گام
های  ویژه توده ها تن از مردم کشور به کردن آن است، میلیون
 اند. ازپیش به درٔه فقر سقوط کرده محروم جامعه، بیش

دهـنـده،  مردادماه، در گزارشی تـکـان ٢٣خبرگزاری مهر، 
اعتراف کرد:"کسرِی درآمد، افزایِش مدام مخارج زنـدگـی و 

درصـد نـیـروی کـار   ۴٢٫٣های پایین باعث شده تا  حقوق
میلیون نفر دو شیفته شوند [دو شـیـفـت   ٨٫۵کشور معادل 

گـردد:  در روز کار کنند]." در ادامٔه این گزارش، تـأکـیـد مـی
آور زنـدگـی در  های زندگی... مخارج سرسام "افزایِش هزینه

هایی مانند هدفمـنـدی  شهرها و حتی روستاها، اجرای طرح
ها... باعـث شـده تـا  ها و افزایش افسارگسیخته قیمت یارانه

افراد [یعنی:زحمتکشان فکری و یدی کشور] بدون ایـنـکـه 
خود چندان نقشی در بروز این شرایط داشته باشـنـد، نـاچـار 
باشند بیشتر کار کنند تا بتوانند حاشیٔه امنی هرچنـد نسـبـی 
برای تأمین هزینٔه زندگی خود داشته بـاشـنـد... کـاِر زیـاد، 
همان نارضایتی از حقوق و دستمزد و نـوعـی تـالش بـرای 

 جبران این کسری است."
عالوه بر کسری درآمد زحمتکشان فکری و یدی، به توزیِع 

عدالتی مطلق در این زمیـنـه بـایـد  ناعادالنٔه درآمد ملی و بی
میلیون کـارگـر، کـارمـنـد،  ٨که بیش از  اشاره کرد. درحالی

معلم، پرستار، و جز ایـنـان، بـرای جـبـران کسـری درآمـد 
هـای  مجبورند دو یا سه شیفته کار کنند که بتواننـد هـزیـنـه

یـی  شان را تـأمـیـن کـنـنـد، الیـه های زندگی خود و خانواده
های  مالی و سـیـاسـی  کوچک و ثروتمند در کشور از امکان

درصـد  ٨۵درصد جامعه بیش از  ٢٠گسترده برخوردار است. 
 ١۵درصد جامعه فقط به  ٨٠آورد و  چنگ می درآمِد ملی را به

طـوِرنسـبـی. بـا  هـم بـه درصد درآمدها دسترسـی دارد، آن
هـای دولـت  ازجملـه سـیـاسـت -های کنونی رژیم سیاست

فقیه، و با لحاظ کردن ساختار  روحانی و اقتصاد مقاومتِی ولی
ویژه در بـودجـٔه سـال  های دولت به فعلی درآمدها و هزینه

های اجتـمـاعـی  اختالف درآمد و ثروت در الیه -)٩۴جاری (
مـرکـزی  شد. آمارهای اخیر بانـک تشدید شده است و خواهد 

جمهوری اسالمی و برآوردهای مرکز آمار ایران در خصـوص 
رشِد فقر در جامعه و کسری درآمِد خـانـوارهـای شـهـری و 
روستایی، واقعیِت تشدیِد اختالف درآمد و ثروت در جامعـه را 

کند. میزاِن دستمزد کارگران مشمـوِل قـانـون کـار  تأیید می
کنـنـد:  های رسمی اعالم می چنان ناچیزاست که گزارش آن

روز در مـاه دوام دارد."  ١٠هزار تومان مزد، فـقـط  ٧١٢" 
معلمان و پرستاران نیز با کاهِش قدرت خرید و سقوِط سطـح 

اند. دستمزِد دریافتی یک معلـم و پـرسـتـار و  زندگی مواجه

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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ها توافق کرده بود که همه شعارهای متحد بدهند و فـقـط پـرچـم عـراق در  تظاهرات با این گروه
هـای  تظاهرات برافراشته شود، که در کل این توافق از سوی همٔه تظاهـرکـنـنـدگـان و ایـن گـروه

های مذهبی در تظاهرات مدنی مردمی، تأثیری روی خصـلـت  اسالمی رعایت شد. شرکت این گروه
ی تظاهرات نگذاشت.

ّ
 عاّم و مل

مرداد مطرح کرد شـامـل حـذف سـه  ١٨وزیر عبادی روز  که نخست“ بستٔه اصالحات” نخستین 
وزیری بود. این بدان معنا بـود کـه نـوری  جمهوری و دو مقام معاونت نخست مقام معاونت ریاست

جمهور عبادی و رقیب اصلی او، مقامی را که در دولـت  جمهور سابق و معاون رئیس المالکی، رئیس
های عمدٔه شیعه) اسـت، در  داشت از دست داد. اّما مالکی هنوز رهبر حزب الدعوه (یکی از حزب

حالی که عبادی عضو هیئت سیاسی همین حزب است. اصالحات پیـشـنـهـادی بـعـدی شـامـل 
های دولت و نمایندگـان  سّوم آنچه اآلن است، کم کردن محافظان مقام کوچک کردن دولت تا یک

هـای مشـابـه بـود. پـارلـمـان زیـر فشـار فـزایـنـدٔه  پارلمان و کم کردن حقوق آنها، و دیگر اقدام
سرعت نخستین بستٔه اصالحات پیشنهادی عبادی را تأیید کـرد و حـّتـٰی  های مردمی به اعتراض

فهرستی از اصالحات پیشنهادی خود را نیز به آن اضافه کرد! پارلمان دو قانون مهم را نیز نهایی و 
 .“قانون کار”و “قانون احزاب سیاسی”تصویب کرد: 

قومی که اشغالگران آمـریـکـایـی -یی های سیستم تقسیم قدرت فرقه اّما برای در هم ریختن پایه
ها و تغییرهای بنیادی خیلی بیشـتـری  بنیاد گذاشتند، و در نهایت پایان دادن به این سیستم، قانون

جمهوری حذف شده  رغم آنکه مقام معاونت ریاست الزم است. این کار آسانی نیست. برای نمونه، به
است و پارلمان هم این تصمیم عبادی را تصویب کرده است، اّما مالکی هنوز مقام خود را به عنوان 

 جمهور حفظ کرده است! معاون رئیس
اگر زمانی شرایطی فراهم آید که این اصالحات بتواند خللی جّدی در سیستـم تـقـسـیـم قـدرت 

رد) اختالف رود که گروه کنونی ایجاد کند، انتظار می
ُ
هایشان را کـنـار  های حاکم (شیعه، ُسّنی، و ک

اکـنـون  شان در قدرت، با یکدیگر مّتحد شـونـد. هـم بگذارند و برای حفظ امتیازهایشان و موقعیت
هـای  اّولیٔه اعتراض“ شوک” ها پس از آنکه  شود. این گروه هایی از شروع چنین روندی دیده می نشانه
ها قدرت و ثـروت عـظـیـمـی  اند. این گروه یی را پشت سر گذاشتند، اکنون در تدارک ضدحمله توده

رغم فراخوان مکرر مردم در  دارند، از جمله اینکه در اقتصاد کشور نفوذ زیادی دارند. برای مثال، به
شرط ضروری و حیاتی در مبارزه با فسـاد، و  تظاهرات برای اصالح فوری قؤه قضاییه به مثابه پیش

خواست مردم برای برکنار کردن رئیس شورای عالی قضایی، این شخص هنوز در مـقـام خـودش 
اند هنوز تحقق نیافته است؛ از  باقی است. تغییرهای اساسی دیگری هم که مردم خواستار آنها شده

اند. در تظاهرات  های حکومتی فاسد و بازپس گرفتن ثروتی که دزدیده آن جمله است محاکمه مقام
سـران ” های فوری برای پیگـرد و دسـتـگـیـری  شهریور مردم خواهان برداشتن گام ٢٠روز جمعه 

 و بازخواست از آنها شدند.“فساد
ند انجام اصالحات و نبود سازوکارهای مؤثر و زمان

ُ
بندی مشخص بـرای  فعاالن مدنی از رونِد ک
اند. اصالحات عبادی هنوز به ریشٔه بحران سیاسی ژرفـی کـه کشـور را  اجرای اصالحات ناراضی

 فراگرفته است نپرداخته است.
ای تالش دارند با حمله بـه  ای در دست است حاکی از آنکه عده های فزاینده در کنار اینها، نشانه

ها، در این جنبـش اعـتـراضـی  تظاهرکنندگان و تهدید مستقیم فعاالن و گزارشگران مستقل رسانه
یـی در  آمیز خرابکاری کنند و آن را به خشونت بکشانند. در سّومین تظاهرات بـزرگ تـوده مسالمت

مرداد، گروهی چماقدار و چاقوکش به جوانان تظاهرکـنـنـده حـمـلـه  ٢٣میدان تحریر بغداد در روز 
ـه، 

ّ
کردند. اگرچه این حمله در نهایت دفع شد، ولی چند تن زخمی شدند. در شهرهای بصـره و ِحـل

ح و گاهی نیروهای انتظامی ویژه به صف تظاهرکنندگانی حمله کردند که در جلـوی  دسته
ّ
های مسل

 دفاتر استانداری به آرامی جمع شده بودند.
دهـنـدگـان  شهریور در بغداد، یک گروه اسـالمـی سـازمـان ٢٠در شب پیش از تظاهراِت جمعٔه 

ها هم  های خارجی متهم کرد. برخی از رسانه خانه های مالی از سفارت تظاهرات را به دریافت کمک
رود که تظاهرات روز جمعـه بـه  با هدف ایجاد جّو ترس و ارعاب در بغداد، شایع کردند که انتظار می

هـای مـذبـوحـانـه،  رغم همٔه این تـالش خشونت و زدوخورد میان تظاهرکنندگان منجر شود. اّما به
شان در مورد اصـالحـات  هزاران تن از مردم به میدان تحریر آمدند و عالوه بر تکرار خواست اصلی

ـی و مـدنـی “ دولت مدنی و عدالت اجتماعی” سیاسی، خواستار برقراری 
ّ
نیز شدنـد. مـاهـیـت مـل

شهریور در بغداد و ُنه شهر مهم دیگر عراق به نمایش گـذاشـتـه  ٢٠تظاهرات بار دیگر در روز جمعه 
 شد.

گذرد، و بیش از یک ماه پس  یی مردم ناراضی از اوضاع می ای که از تظاهرات توده در هفت هفته
وزیر عبادی، آنچه در عمل انجام شده است هنوز خیلی کم و  های اصالحات نخست از اعالم بسته

تـر  ناچیز است. اصالحات بسیار محدودی را که تا کنون اعالم شده است باید بـا اصـالحـات ژرف
تکمیل کرد. روشن است که اجرای درست روند اصالحات به سود مردم عراق، مستلزم نـظـارت و 

 یی است. مشارکت و فشار توده
 شهریور ٢٣

 ... ادامه  رويدادهاي ايران  ادامه  درباره رويدادهاي داخلي عراق ...

وزیر کشور روحانی، چندی پیش، در خالل سـفـر بـه 
استان چهارمحال و بـخـتـیـاری، بـا اعـتـراف بـه رواِج 

خواران، اعـالم داشـت:  خواری و توان و نفوِذ زمین زمین
"یکی از موضوعات در سطح ملـی... بـحـث مـبـارزه بـا 

خـواری  خواری است... ستاد مبارزه با مفاسد زمـیـن زمین
 ۵های کشور فعال است" [ایرنا،  اینک در همه استان هم

چنان وضعیت وخیمی بـر  دیگر، آن عبارت شهریورماه]. به
مـنـظـوِر  این عرصه حاکم است که دولت ستادی ویژه بـه

هـم در تـمـام  خواری" تشکیل داده است آن "مهار زمین
 های کشور! استان

های اقتـصـادی  خواری و رواج آن، با برنامه پدیدٔه زمین
فقیه و نقش نفوذ روحانـیـون در  و نیز ماهیت رژیم والیت

اعـتـراف  قوه قضاییه و حکومت، ارتباط مستقیم دارد. بـه
ها  خواری، اغلب واسطه رییس ستاد مبارزه با مفاسد زمین

های مـرغـوب و  های فعال در خریدوفروش زمین و دالل
یـی تـنـگـاتـنـگ بـا بـرخـی  ها از رابطـه ها و جنگل مرتع

،  روحانیون و دفترهای آنان برخوردارند. همین پشـتـوانـه
 دارد. خواران را در برابر اجرای "قانون" مصون می زمین
گفتٔه رییس اداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقـی،  به

خواران،  با داشتن حکم از برخی  در شهرستان اهر، زمین
مـتـرمـربـع از اراضـی  ۵٠٠روحانیون استان، بیش از 

مرغوب دولتی را تصاحب کرده بودند. ماجرای مـنـطـقـٔه 
یی آفریده است که ضـرورتـی بـه  چنان فاجعه آن“ حیران“

 توضیح مجدد آن نیست.
خواری به فعالـیـت "سـتـاد  بخش بزرگی از پدیدٔه زمین

که بنیادی انگلی و زیـر مـدیـریـت  -اجرایی فرمان امام"
گـردد. در حـقـیـقـت، رواج  مرتبط مـی -فقیه است ولی
ای در رأس آن  خواری با عملکرِد این بنیاد که خامنه زمین

 قرار دارد، پیوند مستقیم داشته و دارد.
کـار  "ستاد اجرایی فرمان امام" با فرمان خمینی آغاز به

کرد و مطابق مجوزی که شخص خمینـی آن را صـادر 
کرده بود، تمامی امالک، اموال و مؤسسات رهـاشـده و 

شده پس از انقالب به تملک این بـنـیـاد درآمـد.  مصادره
مثابٔه بنیادی غیردولتی، زیرنظر مستقـیـم  ستاد اجرایی به

شود، و از شموِل نـظـارت نـهـادهـای  فقیه اداره می ولی
ویژه سازمان بازرسـی کـل کشـور،  حکومتی و قانونی، به

هـای  طورِکامل خارج است. این بنیاد در تصاحب زمین به
هـا و  زیست و تـخـریـب مـرتـع متعلق به سازمان محیط

شده، در چند سال گذشـتـه، نـقـش  های حفاظت منطقه
 درجه اّول داشته است.

میلیارد دالر است.  ٩۵های این بنیاد برابر  ارزِش دارایی
رییس ستاد امالک این بنیاد، یعنی ستاد اجرایی فـرمـان 

هـزار  ۵٠امام، ارزِش امالک و مستغالت در تملک آن را 
 میلیارد تومان اعالم کرده است.

افراد و عناصری ماننـد مـکـارم شـیـرازی، مـوسـوی 
اردبیلی، واعظ طبسی، محمدجواد الریجـانـی، مـحـمـد 

فقیه در سپاه  الهدا، نمایندٔه ولی یزدی، احمد خاتمی، علم
فقیه در استان آذربایجان شرقی، و  پاسداران، نمایندٔه ولی

فـقـیـه در زمـرٔه  شمار دیگری از وابستگان رژیم والیـت
اند که با تکیه بر حمایت ستاد اجرایی فرمان امام،  کسانی
 کنند. های مرغوب و وسیعی را تصاحب کرده و می زمین

خـواری و رواِج آن، رژیـم  عامل اصلِی پدیدٔه زمـیـن
 فقیه و عملکرد بنیادهای انگلی و سودجو است! والیت
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نوشتٔه رفیق سالم علی، عضو رهبری حزب کمونیـسـت 
 “نامٔه مردم”عراق، برای 

هفته است که بغـداد و دیـگـر  ٧مرداد ماه تا کنون، بیشتر از  ٩از 
های مرکزی و جنوبی شاهد قیـام مـردمـی  شهرهای عراق در استان

ها سال است در کشـور مـا دیـده  اند که نمونٔه آن ده ای بوده گسترده
یـی  هـای تـوده های مـردمـی بـه اعـتـراض نشده است. این حرکت

هـای  تریِن آنها تظاهـرات و اعـتـصـاب ای فرارویید که مهم درپی پی
زیر پوشش “ از لحاظ مالی خودگردان” های  کارگران و کارکنان شرکت

 وزارت صنایع بود.
در نتیجٔه شرکت کردن صدها هزار تن از مردم عراق، با هـرگـونـه 
پیشینه و وابستگی اجتماعی و سیاسی، اکنون این حرکِت مردمی در 

ها قَوت بیشتری یافته و شتاب گـرفـتـه اسـت. پـایـگـاه  همٔه استان
های اعتراضی مردم، که به طور عـمـده تـوسـط  سیاسی این حرکت

نیروهای مدنی و دموکراتیک به راه انداخته و سازمانذهی شد، اکنون 
تر شده؛ این حرکت امروز حّتٰی مورد پشتیبانی باالتریـن  بسیار گسترده

 مراجع شیعه در نجف نیز قرار گرفته است.
یی اخیر در عراق در واقع نمود انفجار خشـم  طغیان مردمی و توده

های استانی و فدرال عراق اسـت کـه  مردم از ناتوانی و ناکامی دولت
قومی قدرت بنا شده است. خشـم -یی سازمان آنها برپایٔه تقسیم فرقه
های فدرال و استانی در ادارٔه امور کشور،  مردم ناشی از ناتوانی دولت

ت و کشور، تأمین حداقل امنیت و خدمات اجتمـاعـی 
ّ
تأمین منافع مل

الزم برای گذران یک زندگی شایسته و شرافتمندانه، و نـاکـامـی در 
 مبارزٔه مؤثر با تروریسم و عوامل آن است.

تـر شـدن بـحـران و  های مؤثر در عمـیـق ترین عامل یکی از مهم
رحـمـانـه بـا  بـار و بـی شدیدتر شدن درد و رنج مردم، جنگ خشونت

خرداد سال گذشته، و پـس از  ٢٠داعش از زمان سقوط موصل در 
سّوم سرزمین عـراق بـود. آن  آن، از دست رفتن کنترل دولت بر یک

وضعیت نتیجٔه فروپاشی دستگاه نظامی و انتظامی کشور بود کـه بـر 
یی و قومـی سـاخـتـه شـده و دچـار فسـاد و  های فرقه پایٔه تقسیم

 سوءمدیریت است.
تـر  عامل دیگری که در شدید شدن بحران سیاسی مؤثر بود، وخیم

فِت شدید اخیر قیمت نفت بود 
ُ
شدن وضعیت اقتصادی کشور در پی ا

درصدی درآمد نفتی کشور شد. وجود بیش از  ۵٠که منجر به کاهش 
میلیون آوارٔه حاصل از جنگ با داعش نـیـز مـعـضـل انسـانـی و  ٣

وفصـل آن فـراتـر از  اقتصادی عظیمی را پدید آورده است کـه حـل
ظرفیت و توانایی دولت عراق است. همٔه اینها منجر به افزایش شمار 

کنند. در حال حاضـر  کسانی شده است که در زیر خط فقر زندگی می
دهـنـد. در هـمـیـن  درصد جمعیت کشور را تشکیل می ٣٠این عده 

اوضاع و احوال، یک قشر اجتماعی انگلی بسیار کوچک و قشری از 
سرکردگان سیاسی فاسد کشور مشغول به جیب زدن ثروتی عـظـیـم 

هی برای خود دست اند و امتیازها و زندگی بوده
ّ
 اند. وپا کرده های مرف

رسـانـی، آن هـم در  اگرچه بدتر شدن وضعیت تولید برق و بـرق
ای گرم بـود، جـرقـٔه نـخـسـتـیـن  سابقه تابستانی که هوا به طور بی

زودی از مسـئـلـٔه  های مردم به تظاهرات اعتراضی را زد، ولی خواست
کمبود برق فراتر رفت. مردم خواستار آن شدند که بـرای مـبـارزه بـا 

هـای  ویژه آنهایی کـه مـوقـعـیـت فساد و برخورد با عامالن فساد، به
های قاطعی صـورت بـگـیـرد.  باالیی در دستگاه دولتی دارند، اقدام

یی که از آن زمان تا کنون هر جمـعـه در  یی و گسترده تظاهرات توده
آزادی) در بغداد و نیز در ده شهر عمدٔه کشور برگـزار “( تحریر” میدان 

شده است بر این امر تأکید دارد که مبارزه با فساد، مبارزه با تـروریسـم 
کند، و کامیابی در یک مبارزه، به موفقیت در مبارزٔه دیگر  را تقویت می
کند. در تظاهرات اخیر مردم خواهان اصالحات سیاسی و  کمک می

اند که بدون آن، انجام اصالحاِت ضـروری  اقدام فوری برای اصالح قؤه قضاییه شده
 پذیر نخواهد بود. امکان

یی که بیش از هفت هفته است ادامه دارد، صدها هزار تـن از  جنبش مردمی توده
اش  مردم را به خود جلب و جذب کرده که در نتیجه، پایگاه اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی

های اعتراضی و تظاهراتی که هـر جـمـعـه بـرگـزار  تر شده است. گردهمایی گسترده
های چنـدیـن  شود اکنون از شهرهای بزرگ کشور به مناطق روستایی و شهرستان می

های هـمـاهـنـگـی بـا  استان نیز کشیده شده است. این تظاهرات را شماری از کمیته
کنند. شرکت جـوانـان  دهی می ها و فعاالن مدنی و دموکراتیک سازمان مشارکت گروه

 
ً
درصد تظاهرکنندگان را  ٨٠در این تظاهرات چشمگیر بوده است، به طوری که تقریبا

انـد. بـا  دهند. زنان نیز نقش بارز و مهمی در این جنـبـش داشـتـه جوانان تشکیل می
اند، که از آن  ها، نیروهای اجتماعی بیشتری به این جنبش پیوسته گیری اعتراض اوج

 یی اشاره کرد. توان به مشارکت فعال چندین سندیکا و اتحادیٔه صنفی و حرفه جمله می
یـی، مـاهـیـت  توجه دیگر در مورد این جنبـش اعـتـراضـی تـوده نکتٔه مهم و قابل

ی، مردمی و مدنی آن در َورای تفاوت مسالمت
ّ
یی و دیـگـر  های قومی و فرقه آمیز، مل

ی عراقی تفاوت
ّ
ها کمک کرده اسـت.  های ثانویه است. این جنبش به تقویت هوّیت مل

ـی عـراق  در همٔه تظاهراتی که تا کنون برگزار شده است هیچ پرچمی به
ّ
جز پرچم مـل

های سیاسی یا مـذهـبـی در دسـت  برافراشته نشده است. هیچ عکسی از شخصیت
های تظاهرکنندگان مشـخـص بـوده و  تظاهرکنندگان نبوده است. شعارها و خواست

گرایانه داشته، و بیانگر نگرانی عمیق مردم از اوضاع کشور بـوده اسـت.  سرشتی واقع
تمرکز شعارهای تظاهرات روی مبارزه با فساد و برخورد با خالفکاران و افـراد فـاسـد، 

قـومـی، و تـأمـیـن -یـی اجرای اصالحات سیاسی، طرد سیستم تقسیم قدرت فـرقـه
 خدمات ضروری برای زندگی مردم بوده است.

ی و مردمی اعتراض
ّ
ت سرشت مل

ّ
هـا و  گرایانه و برحق بودن خـواسـت ها، واقع به عل

آمیز و مدنی تظاهرات، خوشبختـانـه مـردم  شعارهای مطرح شده، و خصلت مسالمت
موفق شدند فشار عظیمی بر مسئوالن وارد آورند، به طوری کـه هـم دولـت و هـم 

های مردم نشـان دهـنـد و اجـرای  پارلمان مجبور شدند واکنشی فوری به اعتراض
 اصالحات معّینی را مطرح کنند.

مرداد، وقتی که دّومین تظاهرات بزرگ در میدان تحریر (آزادی) در بـغـداد  ١۶روز 
الله سیستانی که باالترین مرجع روحانی شیعیان عراق است پشتیبانـی  برگزار شد، آیت

وزیـر حـیـدر الـعـبـادی  های تظاهرکنندگان اعالم کرد و از نخسـت خود را از خواست
خواست که برای مبارزه با فساد و سیاستمداران فاسد دست به اقـدام قـاطـع بـزنـد. 
پشتیبانی سیستانی به موقعیت عبادی در برابر مخالفان و منتقدانش در درون اردوی 
سیاسی اسالم شیعه و نیز در برابر فشارهای خارجی تا کنون کـمـک شـایـانـی کـرده 

 است.
دزدان زیـر ” در آن تظاهرات، یکی از شعارهای خودجوش تظاهرکنندگان این بود: 

این شعار معنایی معّین و تأثـیـر چشـمـگـیـری داشـت “ اند. نام دین ثروِت ما را دزدیده
الله سیستانی سـر  خصوص که آن را در شهر نجف و در نزدیکی محل سکونت آیت به
گـرای حـاکـم  های فرقه سرعت در مناطق زیر کنترل حزب دادند. این شعار، که به می

ها در ادارٔه  پخش شد، بیانگر آن بود که مردم محلی متوجه ناتوانی و ناکامی این حزب
 دهندگان افشا شده است. امور هستند و فسادشان در مقابل رأی

یی در بغـداد  های توده های اسالمی نیز به بعضی از اعتراض هواداران برخی از گروه
 ۶روز “ مقتـدا صـدر” اند. برای مثال، هواداران روحانی شیعه  و شهرهای دیگر پیوسته

شهریور در تظاهراِت میدان تحریر در بغداد شرکت کـردنـد. کـمـیـتـٔه بـرگـزارکـنـنـدٔه 
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هـایـی  ها به کنـسـرسـیـوم ها، ادارٔه پاالیشگاه های ایران است. بنا بر گزارش پاالیشگاه
درصـد  ۶٠های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی تـا حـداقـل  واگذار خواهد شد که شرکت

 سهام آن را دراختیار خواهند داشت.
هایی مانند شل، بریتیش پترولیوم، توتال، و نیز دو شـرکـت  ها، شرکت عالوه بر این

فارس و دریای خزر با جـمـهـوری  در خلیج -ها آورده نشده است که نام آن -آمریکایی
 اسالمی در کشف، استخراج، تولید، و صدور نفت و گاز "همکاری" خواهند کرد!

گـذاری:  های جدید سرمایه مردادماه، نوشت: "رونمایی از بسته ٢٨خبرگزاری مهر، 
منـظـور  های معتبر نفتی خارجی به مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر از آمادگی شرکت

های نفتی دریای خزر در دوران پساتحریم خبر داد. ... بـا  مشارکت با ایران در طرح
های معتبر [و البتـه حضـورشـان] فـعـالـیـت اکـتـشـافـی در  گذارِی شرکت سرمایه
مـنـظـور  شود] و مقدمات کـار بـه های شمالی با شتاب بیشتری دنبال... [می استان

مردادماه،  ٢٩حفاری اکتشافی در استان گلستان درحال انجام است." همچنین ایرنا، 
زمان با رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در کـنـفـرانـس لـنـدن،  هم“گزارش داد: 

 ”شود. های خارجی اعالم می های پتروشیمی برای واگذاری به شرکت طرح
گـذاری در ایـران پـس از پـایـان  عالوه بر این اعالم شد که، ژاپن برای سرمـایـه

سـازی و  ها در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، بـرق، جـاده ها آماده شده و ژاپنی تحریم
 معادن در ایران مذاکراتی موفق را انجام دادند.
سفید و کنگره آمریکا [بر سر تأیید یا رِد  جالب اینجاست که، در گرماگرم جدال کاخ

ای]، بخش تحقیقات کنگره آمریکا اعالم داشت، نیاز بخش نفـت  توافق جامع هسته
مـیـلـیـارد  ١۴۵میالدی، بیش از  ٢٠٢٠گذاری خارجی تا سال  و گاز ایران به سرمایه

شـود]. بـرخـی  های آمریکایی تلقی می دالر است [و این امکان مناسبی برای شرکت
اکنـون  برتون، شلومبرگ، و درفورداینترنشنال، از هم های آمریکایی مانند هالی شرکت

با مسئوالن وزارت نفت جمهوری اسالمی برای حضور در صـنـایـع نـفـت و گـاز و 
وگویند. پاالیشگاه شازند، پاالیشگاه تبریز،  های سراسری ایران مشغول گفت پاالیشگاه

هـای آمـریـکـایـی بـرای  اراک، بندرعباس، و کرمانشاه، محـور مـذاکـرات شـرکـت
در “ مناطق آزاد تـجـاری“عالوه، با توسعٔه  حضورشان در ایران اعالم گردیده است. به

های فـرامـلـی بـرای  غربی ایران، تعدادی از شرکت سواحل جنوبی و مرزهای شمال
اند. ازجمله در بندر چابهار مقدمات فعالیت چـنـد شـرکـت  ها آماده شده فعالیت در آن

 ٢٩آمریکایی، آلمانی، و فرانسوی در صنعت پتروشیمی و گاز مهیا گردیده است. ایرنا، 
مردادماه، نوشت: "چابهار [بندر چابهار] به قطب صنعت پتروشیمـی ایـران تـبـدیـل 

های آمریکایی و اروپایی] باید بدانند سرمایٔه آنـان  گذاران [شرکت شود. ... سرمایه می
تـریـن  نیـز یـکـی از مـهـم  –عسلویه   –نتیجه خواهد داد." منطقٔه گازِی پارس جنوبی 

 مرکزهای حضور انحصارهای امپریالیستی درنظر گرفته شده است.
 ٢٩مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی، به خبـرگـزاری مـهـر، 

یـابـد و  ریزی تولید گاز در پارس جنوبی افزایش می مردادماه، گفت: "بر اساس برنامه
های بخش خصوصی مورداستفاده قرار گرفته و  های خارجی و ظرفیت حضور شرکت

 گیرد." می
هـای  مشارکت و فعالیت انحصارهای فراملی در صنعت ملی نفت ایران بـا بـرنـامـه

معنای واگذارِی بخشی از مالکیِت صنایع نفت، گاز و پتروشیـمـی  فقیه، به رژیم والیت
 هاست! به این شرکت

 
 سوادی در کشور سازِی آموزش، عامِل رشِد بی خصوصی
فـقـیـه بـه مـیـهـن مـا زده اسـت،  هایی که رژیم والیـت ترین لطمه یکی از بزرگ

سـوادی هـمـراه بـا رواِج  موازات آن، رشـِد بـی ماندگِی سیستم آموزشی، و به واپس
 پرستی و جهل در جامعه، بوده است. کهنه

بنا بر آخرین آمارهای رسمِی کمیسیون آموزش و تـحـقـیـقـات مـجـلـس شـورای 
 ١سـوادنـد. خـبـرگـزاری مـهـر،  هزار نـفـر بـی ۶٠٠میلیون و  ٩اسالمی، در کشور 

سـوادی،  شهریورماه، گزارش داد: "باوجود اقداماِت صورت گرفته برای کـاهـش بـی
میلیون  ٩سوادی بسیار باالست... طبق آمار دقیق، در کشور  آمار موجود در زمینٔه بی

تواند بخـوانـد و بـنـویسـد]  سواِد مطلق، یعنی کسی که نمی سواد [بی هزار بی ۶٠٠و 
شود." در ادامـه  وجود دارد که این رقم برای کشوری مانند ایران فاجعه محسوب می

 ٣۵سـوادان کشـور در ردٔه سـنـی  این گزارش اعتراف شده است که، بیشترین بـی
ازاین، بـرخـی کـارشـنـاسـان امـور  شود که پیش اند. این آمار درحالی منتشر می سال

سواد  میلیون کم ١١سواد و نزدیک به  میلیون بی ١٠آموزشی از واقعیت وجود بیش از 
 پرده برداشته بودند.

نام مـبـارزه بـا  ها تومان از درآمِد ملی به که در طول دو دهٔه اخیر میلیون باوجود آن

ویـژه نـهـضـت  بـه -گـرا و انـگـلـی سوادی" به نـهـادهـایـی واپـس "بی ادامه رويدادهاي ايران ...
اختصاص یـافـتـه  -ای که روحانیون حکومتی گرداننده آنند سوادآموزی

سوادان در سـراسـر کشـور  سوادی و افزایش جمعیت کم است، رشِد بی
ای ادامه داشته است. از زمان دولت رفسنجانی،کـه  کننده شکل نگران به

  ٨ویژه در طـول  و به -اجراِی سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد تا امروز
سازِی آموزش و طـبـقـاتـی  با خصوصی -نژاد سال دولت ضدملی احمدی

ها و  شدِن آموزش، دسترسی بخش بزرگی از جمعیت کشور، یعنی طبقه
های زحمتکش و محروم جامعه، به آموزش و مـدرسـه هـمـواره بـا  الیه

رو بوده است و میزاِن ترک تحـصـیـل در مـقـطـع  دشواری بیشتری روبه
ابتدایی (دبستان) رشدی چشمگیـر پـیـدا کـرده اسـت. آمـاِر کـنـونـی 

های تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، کـردسـتـان،  سوادی در استان بی
هگیلویه و بویراحمد، بسیار بـاال و 

ُ
هرمزگان، خراسان جنوبی، لرستان، ک

ویـژه بـا  ماندٔه آموزشی که به عالوه، نظام کهنه و واپس دردناک است. به
های علمیه در  دخالت روحانیون حکومتی و مراکز و مدارس دینی و حوزه

سـوادی و  افتاده شده است، در رشد بـی ازپیش ناکارآمد و عقب آن، بیش
شهریـورمـاه، نـوشـت:  ١سوادی نقشی پررنگ دارد. خبرگزاری مهر،  کم

ریزی آموزشی [که خود از روحـانـیـون  "رییس سازمان پژوهش و برنامه
متمول حکومتی و از فعاالن بنیادهای انگلی است] گفت، رهنمودهـای 

های نظام همیشه حاکم بر بـرنـامـه درسـی اسـت...  رهبری و سیاست
محتوای کتب درسی در شورا به برنامٔه درسی تبدیل شده و بـه مـؤلـفـان 

هـای  شود." سقوط سطِح علمی و کیفیِت آموزش در همٔه مقطـع ارائه می
وسـطـایـی و  هـای قـرون ها و بـرنـامـه تحصیلی، نتیجٔه چنین سیاست

ای است. این وضعیت، اکنون با مصوبٔه مجـلـس پـیـرامـون  مانده واپس
ها، بیش از گذشته  رسمیت یافتِن مدارس خصوصی و توسعه دادن به آن

هـای  های علمیه و مؤسـسـه وخامت خواهد نهاد. روحانیون و حوزه رو به 
ـیـریـن 

َ
مذهبی و نیـز بـنـیـادهـای انـگـلـی زیـر عـنـوان مـدارس "خ

وسیلٔه نیکوکاران (!)]، با شتاب مدارس خصـوصـی  شده به ساز" [ساخته
گیرند. خبرگزاری مهـر،  های کالن از دولت می کنند و بودجه تأسیس می

آموز کشـور  میلیون دانش ٢٫١مردادماه، در گزارشی، یادآوری کرد: " ٣١
پـنـجـم  عـبـارتـی یـک کننـد کـه بـه در مدارس خیرین ساز تحصیل می

شوند." ازسوی دیگر، ریـیـس سـازمـان  آموزان کشور را شامل می دانش
هـزار  ٣٧٧مـیـلـیـون و  ١مدارس غیردولتی اعالم داشت: "بالـغ بـر 

کنند." او بـه  مدرسه غیردولتی تحصیل می ٨۴٨هزار و  ١١آموز در  دانش
مردادماه، گفت: "با آغاز کار دولت تدبـیـر و امـیـد  ٣١خبرگزاری ایسنا، 

 ١١٫۶آموزان غیردولتی افزایش داشت، امروز افزایش  درصد دانش ٣٫۵
 آموزان را در مراکز غیردولتی شاهد هستیم." درصدی دانش

معنای ژرفِش طبقاتی شدِن آمـوزش و مسـیـر نـزولـی  این واقعیت به
فـِت کـیـفـیـت تـحـصـیـلـی اسـت. مـبـارزه بـا 

ُ
سطح علمی کشور و ا

مانده و کهنٔه آمـوزشـی بـا طـرح  سازی، طرد و رد نظام واپس خصوصی
آموزش نوین و علمی مطابق استانداردهای جهانی و فـرهـنـگ مـلـی، 

های مذهبـی در نـظـام  ید از روحانیون حکومتی و مؤسسه عالؤه خلع به
های تحول نظام آمـوزشـی مـیـهـن مـا و  زمینه آموزشی کشور، از پیش
مانده و کهنٔه آموزشی به حال و  های نظام واپس جلوگیری از ادامٔه آسیب

 آینده کشور است!
 

 علت در کجاست؟ -خواری رواِج زمین
های اخیر، به یـکـی از مـبـاحـث  ها و هفته خواری، در ماه رواج زمین 

 های همگانی کشور تبدیل شده است. دار و پرحرارت رسانه دامنه
هـای کشـاورزی،  دهنده از نـابـودِی زمـیـن های تکان انتشار گزارش
هـا و  هـا و دریـاچـه های مرغوب در مجاورت کوهسـتـان تصاحب زمین

شـدٔه  هـای حـفـاظـت حاشیه دریای خزر و نیز دخل و تصـرف مـنـطـقـه
خـواری در سـایـٔه  محیطی، واقعیت ناگوار و تلخ رواِج پدیده زمیـن زیست

 فقیه را در معرض داورِی افکارعمومی قرار داده است. رژیم والیت
ها و  های سراسر کشور، منطقه ترین زمین به هزاران هکتار از مرغوب

خـواران  زیستـی، از سـوی زمـیـن شدٔه محیط های ملی و حفاظت پارک
دستبرد زده شده است و هیچ ارگان و نهادی نیز در بـرابـر ایـن چـپـاول 

ثروت و دارایی ملی مـقـاومـت و 
  13ادامه  در صفحه  مخالفتی نکرده است.
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  7ادامه  در صفحه 

 شوند. تحصیل می به ترک
گفتٔه رئـیـس  به”نویسد: شهریورماه، در رابطه با این موضوع می ١٧آرمان، 

 ٧٠٠میـلـیـون و  ٩، ٩١سازمان نهضت سوادآموزی، طبق سرشماری سال 
میلیون نفر تـحـصـیـالت  ١٠سواد مطلق در جامعه داریم، همچنین  هزار بی

اند. بدین ترتیـب  میلیون نفر تا سطح سیکل تحصیل کرده ١٠ابتدایی دارند و 
سوادند که مـعـادل نـیـمـی از  سواد و کم میلیون نفر از جمعیت ایران بی ٣٠

که در آخـریـن  است درحالی ٩١جمعیت است. این سرشماری مربوط به سال 
هـا از  سرشماری که در مردادماه امسال در زمینه سطح تحصـیـالت ایـرانـی

ساله و بیـشـتـر  سوی بانک مرکزی انجام شد مشخص شد: توزیع افراد شش
و دودهـم  ١١دهد کـه  نشان می ٩٣خانوارها برحسب میزان سواد در سال 

و  ٢١، “ خواندن و نوشتن نیستند” ، یک و نیم درصد قادر به “ سواد بی” درصد 
و چهاردهم درصـد دارای  ۴٣، “ تحصیالت ابتدایی” چهاردهم درصد دارای 

تـحـصـیـالت ” و نیم درصـد دارای  ٢٢و “ تحصیالت راهنمایی و متوسطه” 
وجود این آمارها فقط اختصاص به افرادی دارد کـه  اند. بااین بوده“ دانشگاهی

ابتدای هرسال بنا به دالیلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت بـه مـدرسـه 
که تعداد افرادی که وارد مدرسه شده و در میانه آن را رهـا  روند درحالی نمی
کـنـنـد. بـر  نـام نـمـی کنند بیش از تعداد افرادی است که در مدرسه ثبت می

هـم  هزار کودک خارج از تحصیل، آن ۵٠٠اساس آمارها تعداد سه میلیون و 
اسـت  بر اساس آمارهای سه سال گذشته در کشور وجود دارد و این درحـالـی

 ”های از تحصیل باال است. که آمار دختران در میان بازمانده
آموز هم برخـورد  در همان گزارش روزنامه آرمان، به موضوع دختران دانش

کنیم. سیدباقر حسینی، نمایندٔه حوزٔه زهـک و هـیـرمـنـد [در اسـتـان  می
سیسـتـان و بـلـوچسـتـان]، دربـارٔه مـمـانـعـت از تـحـصـیـل دخـتـران، 

کنیم و برای افـرادی کـه  هرحال در کشوری مسلمان زندگی می به”گوید: می
پایبندی زیادی به باورهـای مـذهـبـی دارنـد ایـن امـر چـنـدان مـطـلـوب 

ها فضای حاکم  کند که در آن سیدباقر حسینی در ادامه اظهاراتی می”نیست.
کند. او ادامـه  مان را از نگاه حکومتیان آشکار می بر مناسبات آموزشی میهن

کارگیـری مـعـلـم مـتـنـاسـب بـا جـنـسـیـت  که امکان به درحالی”دهد: می
ها اعـتـراضـی  آموزان در کشور وجود دارد جایز نیست حتی اگر خانواده دانش

جنس استفاده شود. حسیـنـی بـا  در این زمینه نداشته باشند از معلم غیر هم
اشاره به مشکالتی که ممکن است برای نوجوانان در اثر این اتفاق پیش بیاید 

آمـوز وجـود دارد و  گوید: ارتباط دوسویه و متقابلی که بین معلم و دانش می
اقتضائات سنی نوجوانان و طغیان احساسات در این سنیـن مـمـکـن اسـت 

آموز دختری که با مـعـلـم  باعث شود ارتباط معلم و شاگردی چه دربارٔه دانش
آموز پسری که با معلم زن در ارتباط است  مرد سروکار داشته و چه برای دانش

این بـرای اولـیـن بـار ”دار شود و مناسبات دیگری جای آن را بگیرد. خدشه
نیست که مناسبات اجتماعی معقول بین زنان و مردان جامعه با انگ افتضاح 

شود، اما اگر همین نظریه را هم قـبـول  جنسی سرکوب و از آن جلوگیری می
های شغلی مناسب برای زنان و  کنیم، پس باید به این نتیجه رسید که فرصت

ریزی شـود.  مردان الاقل در این زمینه باید متناسب با نیازهای موجود برنامه
یعنی برای رفع نگرانی حکومتیان تعداد بیشتری از زنـان را بـرای تـدریـس 

روشـنـی نشـان  دختران به استخدام درآورد. اما آمارهای انتشاریافته اخیر بـه
 آمار بیکاری در بین زنان تحصیل می

ً
کرده افزایش یافته است و  دهند که مثال

در استخدام محدودی که انجام گرفته است سهم زنان بسیار ناچیز تـعـیـیـن 
طرف زنـان را از  فقیه بسیار ساده است. از یک حل رژیم والیت شده است. راه

دلیل باورهای مذهبی از  کنند و از طرف دیگر دختران را به اشتغال محروم می
تحصیل محروم. اما برای اینکه این مـوضـوع بـیـشـتـر روشـن شـود، الزم 

های آموزشی در کشور خودمان و  دانیم بر این نکته تأکید کنیم که تجربه می
دیگر کشورها نشان داده است که وجوِد زنان و مردان معلم برای دخـتـران و 

وجود نیاورده است، و موردی که نشان دهد ایـن  گونه مشکلی به پسران هیچ
رویکرد باعث افتضاحات جنسی شده است وجود ندارد، اما الزم است ایـن را 

 این افتضاحات
ً
در  -بنا بر شواهد متعـدد تـاریـخـی -یادآوری کنیم که اتفاقا

اند. افتضاحات جنسی در کلیسای کاتولیـک از آن  مراکز مذهبی بیشتر بوده
 چنیـن مـواردی در  نمونه

ً
 هم برمال گردیده است. مسلما

ً
هایی است که اخیرا

شـدت  هـا  بـه مراکز مذهبی اسالمی هم وجود داشته است کـه دربـارٔه آن
 شود. کاری می پنهان

های سیستم آموزشی میهن ما به موردهای یادشده در باال محـدود  مشکل
های اخیر،  خصوص در سال شود. نارضایتی گسترده در میان معلمان، به نمی

گاهانه باور دارند، به های گوناگون تبدیل شده اسـت.  دغدغه اهمیت این امر را آ
های عمده در سیستم آموزشی میهن، عالوه بر بحران مالی، مسئـلـٔه  از معضل

تابد و بـا  های پویا و علمی را برنمی ارتجاعی است که اندیشه تسلط تفکری فوق
های مهیبی را بر فـرهـنـگ کشـور وارد  هایش، ضربه استفاده از تمامی امکان

اش  انـدیشـانـه ساخته و ساختارهای آموزشی میهن را زیر سیطرٔه تفکرات تاریک
یی روشن  ها، آینده ها و مقاومت قرار داده است. متأسفانه باوجود تمامی مخالفت

تـوانـد  حاضر متصور نیسـت، و ایـن مـی رفت از این وضعیت درحال برای برون
هشداری به نیروهای مترقی باشد. این هشدار ازآنجا باید جدی دنبال شود کـه 

وپرورش،  گوییم. فانی، وزیر آموزش ساز سخن می ما از جمعیت عظیم نسل آینده
هزار نفر اعالم کرد [آرمـان،  ۵٠٠میلیون و  ١٢آمار دانش آموزان را نزدیک به 

شهریورماه]. و اگر چندین میلیون دانشجو را هم به این آمار اضافه کـنـیـم،  ٢۴
چهارم جمعیت کشور را  دهد نزدیک به یک رسیم که نشان می به رقم باالیی می

 در آستانٔه سال تحصیلی، مقام شامل می
ً
های حـکـومـتـی بـرای  شود. معموال

کنند که در ظاهر از تالش آنان بـرای  فریب افکارعمومی خبرهایی را منتشر می
مثال، خبرگزاری فارس،  عنوان کند. به ارتقای کیفیت آموزشی میهن حکایت می

مـدرسـه بـرکـت  ١۴٠کالس درس در قـالـب  ٨۴۴”شهریورماه، خبر داد: ٢۴
رهبـری بـه دانـش آمـوزان مـنـاطـق مـحـروم، افـتـتـاح  اهدایی مقام معظم

اسـتـان  ٢٨مـدرسـه در  ١۴٠“نویسد:  خبرگزاری فارس در ادامه می”شود. می
هـا بـرگـزار  اند و امروز مراسم افتتاح در تـمـام ایـن اسـتـان کشور احداث شده

های موردنظر را آذربایجان شرقی، غربـی، اصـفـهـان،  فارس، استان“ شود. می
ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و رضـوی و جـز 

ها، نام برده است. با این حساب، باید به این نتـیـجـه رسـیـد کـه تـمـامـی  این
هایی مـحـروم دارنـد. ایـنـکـه  های ایران الاقل از منظر آموزشی منطقه استان

همین تبلیغات هم تا چه حد واقعیت داشته باشد، مشخص نیست، اما ایـنـکـه 
اسـتـفـاده “ محـروم“اندرکاران حکومتی از لفظ  وچند سال، خود دست بعد از سی

آورد. ازجمله اینکه، چرا باتوجـه  های بسیار زیادی را به ذهن می کنند، سؤال می
به درآمدهای نجومی نفت، میهن ما بایستی شاهد چنین وضعیتی برای تأمـیـن 

نقل  ساز باشد؟ همین خبرگزاری، در همان تاریخ، به نیازهای آموزشی نسل آینده
مدرسه جدید همزمان با سال تحصیلـی  ١٣٠٠”وپرورش، نوشت: از وزیر آموزش

بـرداری  مـدرسـه بـه بـهـره ٧٠٠نیز  ٩۴جدید آماده شده است و تا پایان سال 
 ٧خبرگزاری فارس، در قسمتی دیگر از گزارشش، از سـاخـِت روزانـه “ رسد. می

توان رد یـا  اند را نمی دهد. اینکه چنین ادعاهایی تا چه حد واقعی مدرسه خبر می
شـود، خـود  مدرسه ساخـتـه مـی ٧شود روزانه  که ادعا می قبول کرد، اما همین

بیانگر این واقعیت است که تأمین نیازهای آموزشی برای دانش آموزان در طول 
وچند سال گذشته از اولویت درجه اول برخوردار نـبـوده اسـت، و هـمـیـن  سی

آورنـد کـه  کمبودهای آشکار و نهان فشارهایی را به کارگزاران حکومت وارد می
کند. نکته مهم  چنینی می ها را مجبور به دست زدن به تبلیغاتی این درنهایت، آن

هـای آمـوزشـی بـه دوش  در فرآیند آموزشی میهن آن است که، تمامی هزینه
شود و وظیفٔه اصلی حکومت در ایـن  ها انداخته می دانش آموزان و یا والدین آن

اندیشانه زیر لوای مـطـالـب آمـوزشـی  میان، تنظیم مطالب ضِد علمی و تاریک
، قابل تـعـمـق اسـت. در قسـمـتـی از ٩۴مردادماه  ٢۴است. گزارش آرمان، 

دبستـانـی را در  پدری که فرزندش سال گذشته دورٔه پیش”گزارش، آمده است:
تهران گذرانده است، دربـارٔه ایـن دوره بـه  ۵های منطقه  یکی از سرای محله

ها به سـمـت  گوید: سیستم آموزشی کشور در پی سوق دادن خانواده آرمان می
افزاید: سال گذشته فرزنـدم  دولتی و غیرانتفاعی است. احمدی می مدارس نیمه

هزار تومـان بـرای  ۵٠٠میلیون و  دولتی با شهریه یک را در یکی از مدارس نیمه
آرمان، در همان تاریخ، در رابطه با افـزایـش ”نام کردم. دبستانی ثبت مقطع پیش

آمار دانش آموزان مدارس غیردولـتـی ”نویسد: آمار دانش آموزان غیردولتی، می
نفر بود کـه پـس از  ٧۴۵هزار و  ٢٨١میلیون و  یک ٩١-٩٠در سال تحصیلی 

 ۵٧۵میلـیـون و  وپرورش دولت تدبیر و امید به عدد یک فعالیت دوسالٔه آموزش
درصـدی را نشـان  ٢٣رسیده است که افـزایـش  ٩۴نفر در سال  ۶٨٠هزار و 

عنوان تصادفی نیست و دنبـالـٔه  هیچ افزایش آمار مدارس غیردولتی به”دهد. می
ای است که اساِس آن رفع مسئولیت از دولت در قـبـال تـأمـیـن  پروژٔه ضدملی

نیازهای آموزشی دانش آموزان است. ماحصِل چنین وضعیتی نیازمنِد تـوضـیـح 
گاه نیست، چراکه کم تـریـن  دانند که درنهایت، محروم ترین افراد جامعه هم می آ
یا از رفتـن  -دهند که اکثریت جمعیت کشور را نیز تشکیل می -قشرهای جامعه
شانس باشند، چند سال بعد مـجـبـور  مانند و یا اگر خیلی خوش به مدرسه بازمی
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روز دهم مهرماه، که همزمان با روز جشن باستانی مـهـرگـان بـود، 
 تأسیِس حزب تودٔه ایران اعالم گردید.

، در دورانی کـه ایـران در ١٣٢٠تولِد حزب تودٔه ایران در مهرماه 
هـای  های پـردامـنـٔه قـدرت ماندگی اجتماعی، مداخله چنگاِل عقب

زد، رویـدادی  وپـا مـی استعماری، و حاکمیت ارتجاع داخلی دسـت
های مهم اجتماعی، سیاسـی،  تاریخی بود، رویدادی که منشأ تحول

و فرهنگی در کشور ما شد. هرچند که در درازناِی هفتادوچهار سـاِل 
های تبلیغاتـِی  اند، و دستگاه گذشته از چپ و راست بر حزب ما تاخته

های ارتجاعی، و بلندگوهای امپریالیسـم جـهـانـی تـالش  حکومت
اند تا با وارونه کردن و تحریف رخدادهای تـاریـخـی، مـاهـیـِت  کرده

انقالبی و رزمندٔه حزب طبقٔه کارگر و همٔه زحـمـتـکـشـان کشـور را 
دیگرگونه جلوه دهند، و تأسیِس حزب تودٔه ایران را در افکارعمـومـی 

هـمـه، حـزب مـا از دشـوارتـریـن  بنمایانند، باایـن   “ توطئٔه خارجی” 
هـای  های تاریخی سربلند بیرون آمده است، و باوجود هجـوم آزمون

هـا هـزار  گستردٔه ارتجاع، و بازداشت و حبس و شکنجه و اعداِم ده
ها همچـنـان پـیـگـیـر بـه  تن از اعضا و هواداران حزب، حزب توده

اش در مسیِر برقراری عدالت اجتـمـاعـی ادامـه داده اسـت.  مبارزه
فقیِه حکومت جمهوری  ای، ولی های اخیر علی خامنه سخنان هفته

بار دیـگـر نشـان داد کـه   ها، ای دربارٔه مارکسیسم و توده  اسالمی،
هاِی فکری و سیاسی حـزب مـا و از تـواِن آن در  ارتجاع از بنیان

های محروم در هراس بوده و اسـت، و  دهِی کارگران و توده سازمان
روست که، در این حیات هفتادوچهارساله، حزب مـا تـنـهـا در  ازاین

 دوران کوتاهی توانسته است در شرایط علنی فعالیت کند.  
سـاِز  اش، زمـیـنـه حزب ما در دوران کوتاهی پس از آغاز بـرپـایـی

انقالب فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی گسترده و ژرفی در میهن مـا 
شـود و  ساِز آن هنوز در جامعه مـا دیـده مـی شد، که اثرهای دوران

 اند:   پابرجاست، و از آن جمله
تشکیل شورای مرکزی اتحادیٔه کارگـران ایـران در اسـفـنـدمـاه  ∗

 ؛١٣٢٠
تشکیل نخستین سازمان جوان کشور (سازمان جوانان توده) در  ∗

 ؛١٣٢٢ماه  فروردین
 ؛١٣٢٢تشکیل نخستین اتحادیٔه دهقانی در کشور در خردادماه  ∗
 ؛١٣٢٢در تیرماه “ تشکیالت دموکراتیک زنان ایران”تشکیل  ∗
تشکیل شورای متحدٔه مرکزِی کارگران و زحمتکشان کشـور در  ∗

. در این شورای متحده، چهار سندیکای ١٣٢٣ماه  اردیبهشت ١١
هـزار  ۵٠کارگری شرکت داشتند، و از همان آغاز کار بـیـش از 

درصِد کارگران ایـران  ٩٠زودی توانست بیش از  عضو داشت و به
 هایش متشکل کند؛  را در صف

. این جبهـه بـا دعـوت ١٣٢٣در تابستان  “جبهٔه آزادی”تشکیل  ∗
نـگـاران و مـدیـران  حزب ما تشکیل شد و دربرگیـرنـدٔه روزنـامـه

های مترقی، نـویسـنـدگـان، و نـمـایـنـدگـان  ها و نشریه روزنامه
روزنامه، یعنی بیش از نیـمـی  ۴۴های فرهنگی مختلف بود.  گروه

 از تمام مطبوعات کشور، عضِو این جبهه بودند.
رسمیت شناختن حقـوق  های انقالبی و مبارزه برای به طرح برنامه

کارگران و تصویِب قانون کار، مبارزه برای تحقق اصـالحـات ارضـی 
مند شدن زنان از حق انتخاب شدن و انتـخـاب  نفع دهقانان، بهره به

کردن، بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادالنٔه ثروت و 
دستیابی به عدالت اجتماعی، عملی شدن حق خـودمـخـتـاری، در 

هـای  های کشور، آزادِی حـزب چارچوب ایرانی آزاد، برای همٔه خلق
های صنفی، ازجمله نظرات دوران سازی بودند کـه  سیاسی و تشکل

برای نخستین بار از سوی حزب ما در کشور مـا مـطـرح شـد و بـا 
هـا،  رو شد. افزون بر ایـن ترین قشرهای جامعه روبه استقباِل گسترده

هـا  نامه ها، هفته ها و مجله انتشار صدها کتاب و جزؤه علمی، نشریه
های پرمحتوای سیاسی، اجتمـاعـی و فـرهـنـگـی، نشـِر  نامه و ماه

لنینیسم در جامعه، تأثـیـر  ساِز مارکسیسم  های دوران گستردٔه اندیشه
ای در دگرگونی و رشِد حیات اجتـمـاعـِی مـیـهـن مـا  ژرف و پردامنه

یابنده  بر جامعـه  های ژرف و گسترش بر اساِس این اثرگذاری  داشت.
هـای ضـدمـردمـی، از  بود که در تمامی هفت دهٔه گذشته حکومت

وسـطـایـی و  رژیم وابستٔه سلطنـتـی تـا رژیـم اسـتـبـدادِی قـرون
ن کردن و نابودی حزب تـودٔه ایـران را  اندیش کنونی، ریشه تاریک

َ
ک

اند. از کشتار شـمـاِر بـزرگـی  ند و قرار داده شان قرار داده بود های همواره را درصدِر برنامه
هـا،  ها، مبـشـری ها، سیامک ای همچون روزبه های واال و رزمندگان قهرمان توده انسان
، ١٣٣٢مـرداد  ٢٨ها، و جز اینان، در پِی کودتای آمریکایی  ها، وکیلی ها، کیوان وارطان

ترین کشتاِر سیاسی تاریخ مـیـهـن مـا در  دست رژیم محمدرضا پهلوی گرفته تا بزرگ به
های ضدبشرِی آن، هزاران زندانی سیـاسـی، ازجـمـلـه  کاری که در تبه -١٣۶٧تابستاِن 

تـریـن  ترین رهبران، کادرها، اعضا، و هـواداران حـزب مـا، قـدیـمـی شماری از برجسته
فقیـه کـه  های رژیم شاه و والیت های پایداری در زندان زندانیان سیاسی جهان، اسطوره
های طبقه کـارگـر و آزادی  شان به آرمان دلیِل پایبندی بیش از سه دهه از عمرشان را به

فـرمـان  های شاه و رژیم جمهوری اسالمی سپری کرده بودنـد، بـه گاه میهن در شکنجه
نشـان در  جـمـعـِی بـی های بزرگ و کوچک اعدام و در گورهای دسـتـه خمینی در گروه

مـنـظـوِر نـابـودی  دشمنان مردم ما، یعنی ارتجاع و امپریالیسم، به -خاوران خاک شدند
 اند. کامل حزب ما دمی از تالش برای فرونمانده

  
 میهنان گرامی! هم

رسد که ایران همچنان در بـحـران جـدی  هفتادوچهارسالگِی حزب ما در حالی فرامی
شـده از سـوی دولـت  های داده رغم همٔه قول ور است، و به اجتماعی غوطه-اقتصادی

ها شهروند که از مـحـرومـیـت  در زندگی میلیون   حسن روحانی، بهبودی “ تدبیر و امید” 
برند روی نداده است، و در کناِر این وضعیت، فضای اختناق، سـرکـوب، و  شدید رنج می

آزار دگراندیشان و مدافعان آزادی و عدالت نیز همچنان بر کشـور مـا گسـتـرده اسـت. 
قضایی بر فعاالن جنبش کـارگـری، دانشـجـویـی، و زنـان در  تشدید فشارهای امنیتی

  های اخیر، و مرِگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری، در زندان رژیم جمهوری اسالمی، هفته
هایی آشکار از ادامه حاکمیت اختناق بر میهن ما است. با گذشِت دو سال از روی  نشانه

بـه   ،٩٢کار آمدن دولت حسن روحانی، که با مهندسِی انتخابات ریاست جمهوری سال 
توان در  تنها تغییر اساسی در وضعیت کشور را می  ریاست دولت جمهوری اسالمی رسید،

ای که از  مذاکرات و توافق رژیم با آمریکا و کشورهای اروپایی مشاهده کرد. توافق زبونانه
فقیه رژیـم های مخرب و نابخردانٔه ولی سِر استیصال و پس از ادامٔه هشت سال سیاست

تشدیِد فقر و مـحـرومـیـت   جویانٔه کشورهای امپریالیستی، های مداخله که جز تحریم -
های اقتصادی به مـیـهـن مـا،  وطنان، و صدها میلیارد دالر خسارت ها تن از هم میلیون

دست آمده است، تنها هدفـش از دیـِد سـران رژیـم، حـفـِظ  به -حاصلی نداشته است
 حکومت ورشکستٔه فقها و تأمین ادامٔه حیات آن است.

ها را نـعـمـتـی  ای و دیگر سران رژیم، در هشت سال گذشته، تحریم که خامنه درحالی
دادند، حسن روحانی در پـِی  را سر می “ اقتصاد مقاومتی” دانستند و شعاِر  برای کشور می

هـا  های تعاونی کشور اعتراف کرد که، تحریـم توافق با آمریکا، در نشسِت مدیران اتحادیه
کمر اقتصاد کشور را شکسته بودند. روحانی ازجمله گفت: کاهِش صادرات نفت از روزانه 

تنها فشاِر اقتـصـادی بـلـکـه  ها، نه میلیون بشکه بر اثر تحریم میلیون بشکه به یک ٢/٢
ای به غرور ملی بود. روحانی همچنین گفت که، کاهِش شدید صدور نفت بـاعـث  ضربه

شـود تـا بـعـد از رفـِع  های نفت را ببندند که این خود سبب مـی شده تا ناچار شوند چاه
ها هزینٔه سنگینی خـرج شـود. ایـن اسـت نـتـیـجـٔه  ها، برای باز کردن این چاه تحریم
های اخیر کشور و مردم میـهـن  فقیه که در سال های سفیهانٔه سران رژیم والیت سیاست

 رو کرده است. باری روبه های فاجعه ما را با چنین دشواری
ازپـیـش بـرای مـردم و  مسئله دیگری که با گذشِت زمان، در دو سال گذشته، بیـش

هـای کـالن  طلب روشن شده این است که، در سـیـاسـت خواه و اصالح نیروهای آزادی
هـای  اجتماعِی رژیم تغییری صورت نگـرفـتـه اسـت، و هـمـان سـیـاسـت -اقتصادی
های گوناگون، از هـدفـمـنـد  نژاد در عرصه برانداِز نولیبرالِی دوران دولت احمدی خانمان

هــا تــا شــتــاب دادن بــه رونــد  کــردِن یــارانــه
شـونـد.  سازی، همچـنـان دنـبـال مـی خصوصی
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کـه بـر  -سیماِی کریه حاکمیت ارتجاع، و استبداد مطلقٔه والیـی“  بزک کردن” درواقع باید گفت که، تالش برای 
پشتوانٔه این دولت های بی با گذشِت بیش از دو سال از مانورها و قول -عهدٔه دولت حسن روحانی گذاشته شده بود

عقیدتی و پایان دادن به حصِر رهبران جنبش سبز: میرحسـیـن مـوسـوی،  ازجمله وعدٔه آزادِی زندانیان سیاسی -
اند، و بسـیـاری از نـیـروهـای  ها رنگ باخته این وعده -اند کدام عملی نشده که هیچ  مهدی کروبی و زهرا رهنورد،

شرکـت  ١٣٩٢ای که در انتخابات ریاست جمهوری  طلب که به روحانی رأی دادند، و همچنین مردم عادی اصالح
هـای  های رژیم برای مهنـدسـی کـردن خـواسـت فقیه رژیم، اکنون در برابر برنامه کردند، با درک فریب بزرگ ولی
 های پراکنده در گوشه و کنار کشور در حال رشد است. اند و بار دیگر اعتراض جنبش مردمی میهن ما ایستاده

، ضمن اشاره به مهندسِی انـتـخـابـات از سـوی رژیـم ١٣٩٢خردادماه  ٢۶کمیتٔه مرکزی حزب ما، در اعالمیٔه 
هـایـی از  میلیونی مردم به حسن روحانی، که بخـش ١٨رأی ” فقیه، همچنین بر این موضوع تأکید کرد که:  والیت
طلبان از او اعالم حمایت کردند، در حقیقت نشانگر خواست مردم برای تغییر وضعیت کـنـونـی، و خـارج  اصالح

اجتماعی جامعه ما را در بر گرفته اسـت. ...  -بستی است که، هم ازنظر سیاسی و هم ازنظر اقتصادی شدن از بن
طـور  ندارند، بلکه هـمـان“  ساالری دینی مردم” ترین تمایلی به تحقق  تنها کوچک فقیه رژیم و سران ارتجاعی نه ولی

کارگیرند تـا بـا کـارشـکـنـی و  هایشان را به اند همٔه امکان که تجربٔه هشت سال دولت اصالحات نشان داد، آماده
های جنبش مردمی برداشته شود. امـروز نـیـز، بـا  یابی به خواست بحران سازی اجازه ندهند گامی در مسیِر دست

گاهانـٔه اجـتـمـاعـی،  انتخاب شدن حسن روحانی، بدون حضور نیروها و جنبش مردمی در صحنه، بدون حرکت آ
هـاسـت  های میلیونی محرومان و زحمتکشانـی کـه سـال های توده بدون وادار کردِن دولتمردان به قبول خواست

کنند، سرنوشِت این شعارها همانند شعارهای دیگری خواهد بود که مردم ما در سـی سـاِل  زیرخط فقر زندگی می
، ٩٢٣، شمـارٔه ” نامه مردم” نقل از:  به“[ اند و بازهم خواهند شنید گذشته از زبان رهبران حال و گذشتٔه رژیم شنیده

این روزها باآنکه هنوز نزدیک به شش ماه به انتخابات مجلس خبرگان و مجـلـس شـورای   ]. ١٣٩٢خردادماه  ٢۶
کنندگان انتخابات هم در درون و هم در خارج از مرزهای ایران، بـه حـرکـت  مانده است، کاروان گرم اسالمی باقی

های آزموده شده و سوختٔه گذشته و حمایت از این یا آن گروِه مورد  درآمده است تا باز مردم را به تکرار همان تجربه
فشـارد کـه، نـیـروهـای  تأییِد شورای نگهبان ارتجاع، تشویق کنند. حزب ما همچنان بر ایـن اعـتـقـاد پـای مـی

دادٔه رژیـم  بینانه به کـارگـزاران امـتـحـان پـس های خوش جای امید بستن خواه به طلب، مترقی، و آزادی اصالح
داشتن از این افراد و همراهان آنان، باید با تالش مشترک در راه بازسـازی جـنـبـش “  معجزه” فقیه و انتظار  والیت

کمر همت ببندند. بدون به صـحـنـه  -با اتکا به کارگران و زحمتکشان و دیگر نیروهای اجتماعی -مستقل مردمی
مـردم   نشینی و تن دادن به خواست توان ارتجاع حاکم را به عقب آمدن مجدِد جنبش مردمی و ضداستبدادی، نمی

بارش ادامه دهد و کشـور مـا را از بـحـران  های فاجعه تواند همچنان به سیاست فقیه می وادار کرد، و رژیم والیت
  بار دیگری بکشاند، و در این توالی فاجعه باری به بحران فاجعه فاجعه

ً
باِر اوضاع کشور، این مردم عادی، و خصوصـا

 اند.   اند که قربانیان اصلی محرومان جامعه
  

 اعضاء و هواداران حزب!
هـای  هـای اخـیـر حـمـلـه رویم که در مـاه ما در حالی به استقبال هفتادوچهارمین سالگرد تأسیس حزبمان می

های امنیتی آن بر ضد حزب ما دوچندان شده است. از کارزار تبلیغاتی گستردٔه خـبـرگـزاری  رهبران رژیم و دستگاه
های قربانیان شکنجه تا مصاحبٔه این خبرگزاری  ، و انتشار سریال متن بازجویی“ فارس” سپاه پاسداران، خبرگزاری 

هـای او بـه  فقیه رژیم و حـمـلـه های امنیتی و همچنین سخنرانِی ولی با محمد پرتوی، عنصر اطالعاتی دستگاه
، یعنی نمایـش غـیـرانسـانـِی قـربـانـیـان “ شوهای تلویزیونی” مارکسیسم و حزب ما و خواستار شدِن پخش مجدد 

یشـان  ای بر ضد تاریک انـد شکنجه، همگی، از نگرانِی روزافزون ارتجاع حاکم از مبارزٔه ثمره بخش رزمندگان توده
ها،  ترین آزمون حاکم نشان دارد. کادرها، اعضا و هواداران حزب، در طول بیش از هفت دهٔه گذشته، در سهمگین

های واال و انسانی حزب طبقه کارگر ایران، همچنان پـرچـم حـزبشـان را در اهـتـزاز نـگـاه  با وفاداری به آرمان
های غدارانٔه ارتجاع، همچنان استوار  تنِی حزب تودٔه ایران است، که باوجود همٔه تالش اند، و این، راِز روئین داشته

 و نیرومند در عرصٔه مبارزات سیاسی کشور حضور دارد.
های امنیتی رژیم به حزب ما آغاز شد تـا بـه  کارانٔه دستگاه ، که یورش وسیع، غیرقانونی و تبه١٣۶١ماه  از بهمن

از کشاندِن جبـرِی قـربـانـیـان  -پایانش را های بی فقیه همه امکان سال است که رژیم والیت ٣٣امروز، نزدیک به 
منظوِر از هم گسستن و منـفـجـر کـردِن حـزب از درون، و  سازی و تالش به شکنجه به پشت تلویزیون، تا حزب

گیرد. ششمین کنگرٔه حـزب تـودٔه ایـران، در  کار می کار گرفته است و همچنان به به -اعتبار کردن رهبری آن بی
دموکراتیک میهن گام  بـرداشـت و -، در نو کردن برنامٔه مبارزاتی حزب در مسیر تحول ملی١٣٩١ماه سال  بهمن

هـدِف نـابـودی حـزب، ارائـه دهـد.  های اطالعاتی رژیـم بـه های مهمی دربارٔه عملکرِد دستگاه توانست ارزیابی
اعتبار نشـان دادن ایـن نشـسـت  های ششمین کنگره و بی های پردامنٔه تبلیغاتی رژیم در حمله به مصوبه تالش

هـا و دامـنـٔه  ها و مبارزٔه حزب توده های اطالعاتی ارتجاع از ادامٔه فعالیت تاریخی، نشانگر خشم و هراس دستگاه
نـاپـذیـر و  ها بر روند سیاسی کشور است. ادامه و گسترش این مبارزٔه بااهمیت همچنان با فعالـیـت خـلـل تأثیِر آن

بیایید در آستانٔه هفـتـادوچـهـارمـیـن سـالـگـرد   ای در ایران و سراسر جهان گره خورده است. انقالبی هزاران توده
بـاخـتـگـان راه  باختگان پرشمار و قهرماِن حزب، و نیز همٔه جـان تأسیس حزب تودٔه ایران، بار دیگر با کاروان جان

هـای کـار و  ناپذیرمان را به رسالت تاریخـی حـزب تـوده آزادی، تجدیدعهد کنیم، و بار دیگر اعتقاد عمیق و خلل
زحمت، در حرکت به سوی رهایی ایران از چنگال استبداد و استقراِر آزادی، استقالل واقعی، و عدالت اجتمـاعـی، 

 اعالم کنیم.
 فرخنده باد هفتادوچهارمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران! 

 های شهدا و زندانیان سیاسی! درود به زندانیان سیاسی قهرمان و همه خانواده
 فقیه! خواه برای طرد رژیم والیت پیروز باد مبارزه مشترک همه نیروهای آزادی

 
 ١٣٩۴شهریورماه   ٢٩کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، 

هـای  هـایـی جـدی را نـزد مـقـام نگرانی
حکومتی دامن زده است. شیؤه مقابـلـه بـا 

فـقـیـه،  ها از سوی رژیم والیـت این نگرانی
هایی ثابت مبتنـی بـر دسـتـگـیـری،  شیوه

هـا،  فشار، محرومیت، زندان، و جـز ایـن
است. عالوه بر رسول بداقی و اسـمـاعـیـل 
عبدی، خبـرهـای انـتـشـاریـافـتـه نشـان 

نژاد و مـهـدی  دهند که،حمیدرضا نیک می
بهلولی، فعاالن صنفی معلمان، و محمـود 
بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی 

انـد.  معلمان ایران، نیز دستـگـیـر گـردیـده
مـنـظـور  های گسترده معلمان بـه اعتراض

خصـوص در  شان، به احقاق حقوق صنفی
تـنـهـا پـاسـخ  رابطه با مسائل معیشتی، نـه

انـد،  شایسته حکومتیان را در پی نـداشـتـه
های  بلکه برعکس، با ادامٔه همان سیاست

پیشین، که ارعاب و سرکوب نقطه مرکـزی 
هـای  آن است، حکومت سعی دارد حرکـت

یافتٔه معلمان را در نطفه خفه کنـد.  سازمان
در آستانه سال تحصیلی جدید، خـبـرهـای 
دیگری مبنی بر دستگیری دانشجویان نیـز 

گـزارش رادیـو زمـانـه،  اند. بـه مخابره شده
سیامک مالمحمدی، حسین جـنـدقـیـان، 

پور، سپهرداد صاحبان، مهربـان  کیانا کریم
کشاورزی، و جز اینان، که از دانشـجـویـان 

نصــیــر، عــالمــه  هــای خــواجــه دانشــگــاه
اند، در طـول  طباطبایی، و دانشگاه تهران

وسیلٔه نـیـروهـای امـنـیـتـی  هفته اخیر به
اند، و بـاوجـود مـراجـعـه و  بازداشت شده

شـان، تـاکـنـون  های های خانواده پیگیری
هیچ خبری از وضـعـیـت آنـان در دسـت 

شود که این دانشجویان به  نیست. گفته می
اند. اینکه بـه چـه  زندان اوین انداخته شده

دلیل خاصی این دانشـجـویـان بـازداشـت 
اند، اطالع دقیقی در دست نیست، اما  شده

چنینـی در رابـطـه بـا  ادامه فشارهای این
فعاالنی که درگیر بـا سـیـسـتـم آمـوزشـی 

خود هراس و حساسیت  خودی اند، به میهن
فقیه را در ایـن عـرصـه نشـان  رژیم والیت

ای دیگر در حـالـی  دهد. سال تحصیلی می
شود که ما همچنان با وضـعـیـتـی  آغاز می

روئـیـم.  هـای پـیـش، روبـه مشابه با سـال
فِت کیفیت آمـوزشـی، 

ُ
تفکیک جنسیتی، ا

سـوادی  کاهِش سرانٔه آموزش، افزایِش بـی
سوادی، دستگیری و فشار به فعـاالن  و کم

مدنی مـرتـبـط بـا سـیـسـتـم آمـوزشـی، 
تصویرهای مختلف وضعـیـت آغـاز سـال 

ای  های مـتـمـادی تحصیلی جدیدند. سال
ها گـریـبـان  ها و مانع است که این کاستی

دانش آموزان، دانشجـویـان، اسـتـادان و 
کـنـنـد. بـرای  معلمان ایران را رهـا نـمـی

رفت از ایـن وضـعـیـت، هـمـکـارِی  برون
مـنـظـور  مشترک نـیـروهـای مـتـرقـی بـه

دهی و پیشبرِد کارزار مـوفـقـی در  سازمان
دفاع از یک سیستم آموزشی کارآ، مـدرن، 

مان، امـری اسـت کـه  و مردمی در میهن
 شود. ازپیش ضرورتش احساس می بیش

 ادامه سيستم آموزشي ...
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ست کـه هـر نـوع  ای ا اندازه بزرگی این چالش [برپایِی جنبشی اکثریتی] به”کند:  می
وجود، اکثر رهبران مترقی در اروپـا بـر ایـن  بااین “ سازد. موضع مشترک را دشوار می

 گرائی ضروری است. باورند که رسیدن به این موضع مشترک و هم
 

 گردهمایی بزرگ جشنواره!
در عصر روز یکشنبه و ساعاتی پیش از پایان این جشنواره عـظـیـم، طـبـق سـنـت 

ای وسیع در میدان بزرگ جشن، و در حضـور نـمـایـنـدگـان  هرساله، در گردهمایی
کننده و همچنین اعضای رهبری حزب کمونیست فرانسه، مـراسـم  های شرکت حزب

رسمی اختتامیه جشنواره برگزار شد. در این مراسم رفیق پیر لوران، دبیر مـلـی حـزب 
 کمونیست فرانسه، سخنرانی مفصلی ایراد کرد.

فقر و بدبختی سـیـاه و ” در ابتدای مراسم، مسئول انجمن امداد مردمی فرانسه از 
سخن گفت. سپس رئـیـس  “ میلیون نفری که برای امداد خواهی مراجعه کردند ٢٫٨

مرکز پزشکی اضطراری که در حـال بسـتـه شـدن  ۶٧انجمن پزشکان اضطراری از 
است گزارش داد. در این هنگام مـوریـس اولـریـش، حضـور فـرزنـدان و خـانـواده 

نامٔه شارلی ابدو را اعالم کرد. مراسم یکپارچه شور و هـیـجـان  شدگان در هفته کشته
، کاریکاتوریست شارلی ابدو و اومانیتـه، و آنـگـاه بـا “ الزا ولنسکی” شد. با سخنرانی 

رد از کوبانی و مهاجران، این لحظات پرشور ادامه یافت. در پایان، 
ُ
سخنرانی مبارزان ک

پیر لوران، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، از همبستگی با مهاجران، نیاز به تشدید 
های ریاضتی در اروپا، مقابله با حمالت علیه قانون کار،  توازِن قوا در مبارزه با سیاست

در ایـن جشـن “ سخن گفت و تمام نیروهای جبهه چپ را به همبستگی فـراخـوانـد:
آوریم، از برابری، برادری، آزادی و عدالـت  آمیز بر زبان نمی باشکوه، ما جمالت ِشکوه

شویم، در ایـنـجـا از  اجتماعی می گوئیم. در اینجا امید را بنا کرده و هرگز دلسرد نمی
صلح و انترناسیونالیسم سخن می گوئیم. در این جشن ما هرگز غم عـظـیـم کشـتـار 

کنیم. تروریسم از ناامیدی، جهل، و افق تـاریـک تـغـذیـه  شارلی ابدو را فراموش نمی
نفس را ارتقا  یی بهتر برای همه، و اعتمادبه کند. در مقابل آن، نیروی برابری، آینده می
توان همیشه بـا جـنـگ، بـدون تـدارک صـلـح،  دهیم. مبارزه با تروریسم را نمی می
گـیـرد. در  سرانجام رسانید. بار دیگر فرانسه در سوریه راه اشتباهی را درپـیـش مـی به

ومرج است، وقت آن رسـیـده کـه فـرانسـه  سوریه که بیش از هر جای دیگر در هرج
اولویت را به گردآوری همه نیروهای درگیر به دور میز مذاکره زیر رهبری سازمان ملـل 
اختصاص دهد، بدون آنکه روسیه و ایران کنار گذاشته شوند. در مبارزه با داعش بایـد 

کـنـنـد  ریا و تزویر را کنار گذاشت. فرانسه باید با کشورهائی که به داعش کـمـک مـی
کنند حمایت مادی و سیاسی  سختی مقابله کند، از نیروهائی که با داعش مبارزه می به

رد و عـراقـی  عنوان تواند به کند. فرانسه می
ُ
مثال حمایتش را به نیروهای دمکراتیک ک

هـزار نـفـر  ٢۴افزایش دهد. فرانسه باید وظیفه همبستگی خود را انجام دهد. قبول 
زدایـی، مـبـارزٔه  پناهنده در دو سال کافی نیست. مبارزه با ریاضت اقتصادی و مقررات

اصلی چپ در اروپاست. برای اولین بار امسال یک ملت، مردم یونان، و حزب سیـریـزا 
آلماِن آقای شویبلـه، ایـن  ٢٠١۵ژوئیه  ١٣این مبارزه را به شورای اروپا کشاندند. شب 

یـی  ها توانستند چنین برنامه حرکت را با تحمیل برنامه ریاضتی به شکست کشانید. آن
اندازه کافی قدرتـمـنـد  را تحمیل کنند، چون مبارزات مشترک ما در کنار یونان هنوز به

ها تحمیل کردند، زیرا فرانسه نقش خود را بازی نکـرد. خـروج فـقـیـرتـریـن  نبود. آن
حل نیست. فرانسه، مردم  راه -که خانم مرکل خواهان آن است -کشورها از حوزٔه یورو

 مـتـفـاوت در  فرانسه، همراه دیگران، می
ً
توانند و باید مبارزه برای حوزٔه یورویی کامال

کنید که اگر مردم یـونـان بـار دیـگـر  سرانجام رسانند. آیا فکر می ساختار و هدف را به
سیریزا و الکسی سیپراس ر انتخاب کنند، رهبران مالی اروپا بـه خـواب خـرگـوشـی 

کنید با شنیدن خبر پیروزی جرمی کوربین در انگلسـتـان و یـا  خواهند رفت؟ فکر می
پیروزی نیروهای جایگزین در بارسلون، مادرید، دوبلین و تورنج در آلمان خواب آسوده 

هـای ریـاضـتـی،  خواهند داشت؟ زمان آن رسیده است که ما مبارزاتمان با سیـاسـت
زدایی را تشدید کنیم. حمله به قانون کار هدیه تازه ایست برای کارفرمایان. باید  مقررات

رو همه نیروهای مخالف سیاست اقتصاد ریاضتی لیست مشـتـرک  در انتخاباِت پیِش 
زودی صـدمـیـن  کنم که مسئول حـزبـی هسـتـم کـه بـه ارائه کنند. من افتخار می
مان فرانسه. مـا هـرگـز  وقفه به میهن گیرد. صدسال عشق بی سالگردش را جشن می

 “ایم و ایستادگی خواهیم کرد. ایدٔه جهانی بهتر را رها نخواهیم کرد. ایستاده
 
 

 غرفۀ نامۀ مردم در "جشن ندای مردم" در شهر وین (اتریش)
ارگان مرکزی حزبما ن امسال نیز همانند سالهـای گـذشـتـه در “ نامه مردم” غرفه� 

مـیـن سـال ۶٩سپتامبر) در  ۶و  ۵نخستین آخِر هفته� ماه سپتامبر (شنبه و یکشنبه 

جشن نشریۀ حزب کـمـونـیـسـت “ ندای مردم” برگزاری جشن با شکوه 
اتریش (روزنامه  وارگان مرکزی  سابق حزب کمونیست اتریش کـه در 
حال حاضر از سوی این حزب به صورت نشریه ماهانه مـنـتـشـر مـی 
شود) در فضای باز، در پارک پراتر شهر ویـن، بـرقـرار بـود.  رفـقـای 

را در “ نـامـه مـردم” ای امسال هم با همت و مهر فراوان غـرفـه  توده
هـای  های کمونیـسـت و سـازمـان در کنار حزب“ دهکده همبستگی” 

پیشرو و مترقی جهان برپا کردند. برقراری میز کتاب در بخش جلـویـی 
که شامل کتابهای سیاسی، فرهنگی، اجـتـمـاعـی، “ نامه مردم” غرفه� 

تاریخی و همچنین کتابهای تئوریک مارکسیستی ـ لنینیستی کـه در 
چندساله اخیر توسط حزب توده� ایران نشر و بـازنشـر یـافـتـه، تـوجـه 

هـایـی کـه  سوی خود جلب می کرد.  رفقـا تـرانسـپـارنـت همگان را به
شعارهای حزب توده� ایران، که همان انعکاس آرزوهای قـلـبـی مـردم 

آزادی برای زندانیان سیاسی و عقـیـدتـی در ” ایران است را همچون: 
باهم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتـاتـوری و طـرد ” و “ ایران!

تفاوت در اندیشه، اتحاد در عـمـل، مـبـارزه بـا ” ، “ رژیم والیت فقیه!
را “ فاجعه مـلـی” مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک ” و “ دیکتاتوری

در داخل چادر غرفه نصب کـرده بـودنـد کـه “ فراموش نخواهند کرد!
 بخشیده بود.“نامه مردم”جلوه� پرمعنایی به غرفه� 

در این دو روز ده ها تن از هم میـهـنـان ایـرانـی سـاکـن اتـریـش، 
شهروندان اتریشی، افغانی و دیگر ملیت ها ازغرفۀ حـزب مـا بـازدیـد 
کردند ودرخالل بحث ها و گفتگوهای دوستانه با رفقای ما با نـظـرات 

 حزبمان پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا شدند. 
ای در این دو روز با وجود هوای بارانی و باد شدید تالش  رفقای توده

هایی فارسی و آلـمـانـی (تـوده ایـنـفـو)   کردند با پخش ده ها اعالمیه
محکوم کردن تالش مذبـوحـانـٔه دسـتـگـاِه والیـت بـرای ” همچون 

اعالمیه محکومیت تاریخی رژیم ” و “ بار با آمریکا الپوشانِی تعامل خفت
والیت فقیه و رهبران آن در کشتار جنایتکارانه زندانیـان سـیـاسـی در 

به بحث و گفتگو و انتقال نظریات حزب تـوده� ایـران دربـاره� “ ۶٧سال 
مسایل مهم سیاسی ایران و جهان به دوستداران و بـازدیـدکـنـنـدگـان 

 ایرانی و خارجی از غرفه نامه مردم بپردازند.
 
شرکت هواداران حزب در "جشن خانۀ مردم" در شـهـر  

 گراتس (اتریش)
امسال نیز همانند سال گذشته هواداران حزب در اتـریـش در روز 

سپتامبر در "جشن خانۀ مردم" در شهر گراتِس اتریش شرکت  ١٢شنبه 
کردند. این بار نیز در این جشن که هر ساله از سوی حزب کمونیـسـت 
اتریش در شهر گراتس برگزار می شود هزاران نـفـر شـرکـت کـنـنـده 
توانستند از برنامه های سیاسی، هنری و غرفه هـای گـونـاگـون آن 
دیدن کنند.  رفقا و هواداران حزب نیز با برپایی مـیـز کـتـاب و دادن 
اطالعات توانستند با عالقمندان ایرانی، اتریشی و دیگـر مـلـیـت هـا 
پیرامون رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقـتـصـادی ایـران، اوضـاع 
خاورمیانه و جهان به بحث و گفتگو بپردازند و با پخش اعـالمـیـه بـه 
زبان های فارسی و آلمانی (توده اینفو) به روشن گری در مورد مسائـل 
ذکر شده بپردازند. امسال نیز نمایندگانی از حزب های پیشرو و کمیتـه 
های همبستگی با کشورهای جهان از جمله کوبا، کلمبیا، مجارستان، 

 افغانستان و ترکیه در این جشن شرکت داشتند.
حضور هواداران حزب در این جشن این بار نیز امکان ارائه تجربیات 
و ارتباط بیشترحزب را با سایر سازمان های مـتـرقـی در کشـورهـای 

 همسایه ما (از جمله ترکیه) به همراه داشت.  
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ها در افغانستان و  سوز جنگ بخش و نتایج خانمان های آزادی ها به جنبش آن
عراق ولیبی را افشا کنیم. و اکنون در افشای دولت ترکیه، عضو برجسته نـاتـو، 

رد را بمباران می
ُ
کند بکوشیم، رزمندگانی کـه بـا تـمـام  که رزمندگان شجاع ک

کنند. ننگ بر کسانی کـه ایـن  وجود از کوبانی در برابر توحش داعش دفاع می
خوانند. ما خشم خود از انفـعـال دولـت  گذشته را تروریست می رزمندگان ازجان

ـرد،  ها را ابراز می فرانسه در برابر این جنایت
ُ
داریم. ما با مردم فلسطین، مردم ک

ها نـیـروهـای تـروریسـتـی  های افریقا، یعنی با مردم کشورهایی که در آن ملت
داریم. ما وظیفٔه خاصی نسبت  کنند همبستگی خود را ابراز می نمائی می قدرت

ها بدهکاریم که باید جبران کنیم. در ایـن  به کشورهای آفریقائی داریم و به آن
 ١۴گشـایـد. ای با ایران روزنٔه امیـد را مـی نامه هسته وتار، توافق انداز تیره چشم

سال مذاکره برای رسیدن به این توافق نشان از آن دارد کـه بـا سـرسـخـتـی 
توان از خطرها و اثرات وخیم درگیری، خصومت و محاصره جلوگیری کـرده  می

یی برای حرکت به جلو باز کرد. برای مبارزه با داعش بـایـد زیـر پـرچـم  و روزنه
جـانـبـه کـرد. و در  سازمان ملل و با کمک نیروهای دمکراتیک اقدامی همـه

های سکوالر و دمکراتیک بایـد اقـدام کـرد،  خاورمیانه، برای حاکم شدن نیرو
هـای  سازی آن از هـمـه سـالح باتوجه به اینکه صلح در منطقه نیازمند پاک

های مسلحانه در اوکراین و حـمـایـت نـاتـو از  است. تنش و درگیری  ای هسته
  کننده است. با افزایش تنش، مسئله اکراین حـل کشورهای شرق اروپا، نگران

ای ازجمله با روسـیـه، در حـکـم  شود، بلکه برعکس، در فرایند همکاری نمی
توان به صلح دست یافت. امروز اروپا نیاز بـه یـک قـرارداد  قدرتی اروپائی، می

! دوستان عزیز، رفقای گرامی، ما ٢هلسینکی جدید دارد. توافقنامه هلسینکی 
زیست کـه  صمیمانه امیدواریم که شهروندان جهان در کنفرانس جهانی محیط

هـای مـؤثـری  شود، بتوانند تصمیـم زودی در نزدیکی همین پارک برگزار می به
ای، افزایش مـتـوسـط  بگیرند. چون بدون تالش برای کاهش گازهای گلخانه

رسد. باتوجه به اینکه اگر تا سـال  درجه می ۶تا  ۴دمای جهان در پایان قرن به 
 ١سانتیمتر تا  ٧۵درجه افزایش دما داشته باشیم، سطح آب دریا  ٢تنها  ٢١٠٠

سـالـی،  متر باال خواهد آمد که مشکالت فراوانی در بر خواهد داشـت. خشـک
ها نفر از جمعیت جهان خـواهـد شـد.  گیر میلیون طوفان، و مهاجرت، گریبان

تـوان پـذیـرفـت کـه  المللی آشکار است. چگونه مـی ای بین نیاز به همبستگی
خانواده ثروتمند جهان معادل دارائی بیش از نیمی از بشریت باشـد،  ۶٧دارائی 

هزار نفر از مردان و زنان جهان؟ چگونه بپذیـریـم  ۵٠٠میلیارد و  ٣یعنی حدود 
توان  دالر در روز زندگی کنند؟ چگونه می ٢که نیمی از جوانان جهان با کمتر از 

های  نامه میلیون نفر زیرخط فقر زندگی کنند؟ موافقت ١٢٠پذیرفت که در اروپا 
متحـده، و یـا  تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و کانادا، بین اتحادیه اروپا و ایاالت

کـه  -توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپـا و کشـورهـای غـرب آفـریـقـا
نویس معاهده تجارت آزاد  و یا پیش -اند حاضر بر سر آن در حال مذاکره درحال

متحده و کشورهای آسیایی (که چین از آن کنار گذاشته شده است)  بین ایاالت
وپرورش، مسکن، حمایت  وضعیت را بدتر خواهد کرد. هوا، آب، انرژی، آموزش

اجتماعی نیازهای مشترک بشری است و باید تضمین شود. این همان چـیـزی 
های ریاضتی تحمیلی به یونـان،  نامیم. سیاست است که ما آن را کمونیسم می

اند، حـتـی  های نامتعارف، غیرقابل پرداخت تر کرده و بدهی وضع یونان را وخیم
ها غیرعمـلـی  دهد که بازپرداخت بدهی المللی پول نیز توضیح می صندوق بین

ها لغو و یا بازنگری شوند. ما و بسیاری از دوستان اروپایی،  است. باید این بدهی
مان را بـا مـردم  اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، آلمانی و یا انگلیسی، همبستگی

ای را جانشین اروپـای  توانیم جنبش مترقی اروپائی کنیم. ما می یونان اعالم می
بانکداران کنیم. تغییر فقط در مورد پذیرش پناهندگان اتفاق نیفتاده است، پاپ 

گوید: پول به بت تبدیل شده، ما به تغییر نیاز داریم. در  فرانسیس در بولیوی می
برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتحادیه بریکس در حال بـرپـایـی 

متحده خبـر خـوبـی  بانک توسعه است.  تجدید روابط دیپلماتیک کوبا و ایاالت
آور حاکمیت مردم، دموکراسی، بحث، گـفـتـگـو، هـمـکـاری، و  است. ما پیام

 “وجود آوردِن جهانی نو هستیم. همبستگی همگان در راه به
 

 اتحاِد چپ را آوا کنیم!
هـا،  در طول سه روِز بسیار بارانی، طنین هموارٔه نوای موسیقی و کـنـسـرت

های گوناگون، کـه طـرفـداران فـراوانـی  ها در غرفه بحث، گفتگو و سخنرانی
ها بود. روز شنبه، یانیس واروفاکیس، وزیـر  داشت و چندین برابر ظرفیت غرفه

سابق دولت سیریزا، در غرفٔه اومانیته و در حضور جمع کثـیـری، سـخـنـرانـی 

های سیاسی یونان و شرایطی که به استعفای او  بسیار مهمی در رابطه با تحول
رو سخن گفت. او  از دولت منجر شد و همچنین مبارزه دشوار سیاسی درپیِش 

آلکسیس سیپراس و سیریزا راهی را انتخاب کردنـد کـه ” چنین اظهار داشت: 
بایست این برنـامـه را قـبـول  کنم که نمی توانستم دنبال کنم. فکر می من نمی

یی که با آن موافق نیست قبول کند. رفقایی، حـزب  کردند. چپ نباید برنامه می
سیریزا را ترک کرده و حزب جدید اتحاد مردمی را تأسیس کردند، مـن دنـبـال 

انگیز اسـت. بـرنـامـه  توانم بروم. این انشعاب برای من بسیار غم ها نیز نمی آن
اجرا نیست و اجرا نـخـواهـد شـد.  ریاضتی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپا قابل

ای بروز خواهد کرد با هزینه سنگین انسانی. بـرای  فشان انفجار تازه چون آتش
رویارویی با این شرایط، چپ باید متحد شود. و مـن در آن حضـور خـواهـم 

 “داشت.
اتفاق دیگری که در جشن موردتوجه قرار گرفت، تصمیم حزب متحد چـپ  

پس، رهبران و فعـاالن  فرانسه در پیوستن به حزب کمونیست فرانسه بود. ازاین
ت مبارزاتی حزب کمونیست فرانسه شرکت  و اعضای این حزب در رهبری وحیا

از ” یی مشترک، رهبران دو حزب چنین اظهار داشتـنـد:  خواهند کرد. در بیانیه
گرائی دو حزب برای ایجاد پروژه نو اجتماعـی و  چندین سال پیش ما شاهد هم

 “دمکراتیک بودیم.
داری  با انشعاب از حزب جدید ضد سرمـایـه ٢٠٠٩حزب متحد چپ در سال 
 (ان پی ای)، شکل گرفت.  

 
 بحران اروپا در پرتو آنچه در یونان گذشت

 
ها ازجمله در غرفه حزب چپ عضو جبهه چپ، مسئله بحران اروپا و  در غرفه

بینـی بـود  تحمیل سیاست اقتصاد ریاضتی به یونان موردبحث بود. قابل پیش
درصِد اقتصاد اروپـا را  ٢که پیروزی چپ در یونان، کشوری که اقتصادش فقط 

دهد، به تغییر سیاست در اروپا منجر نخواهد شد. بنابرایـن، سـؤال  تشکیل می
توان تأثیرگذار بود؟ اولـیـن نـکـتـه کـه در  اساسی این بود که پس چگونه می

کرد این بود که اگر توازِن قوا وجود نـداشـتـه بـاشـد،  ها توجه را جلب می بحث
تصور اینکه با گفتگو بتوان دل رهبـران اروپـای لـیـبـرال را نـرم کـرد تـا از 

شـد کـه  شان دست بردارند، بیهوده است. سپس این سؤال مطرح می سیاست
وجود آَوَرد تا چنین برنامٔه سختـی  توانست توازِن قوایی نسبی به آیا سیپراس می

به یونان تحمیل نشود؟ همچنین این سؤال مطرح شد که اگر دولـت یـونـان 
صورت نامشروع به یونان تحمیل شده را  هایی که به گفت که وام صراحت می به

 هرگز تواِن پرداخِت آن را ندارد، و به نمی
ً
هـای  دنبال آن، بانـک پردازد، و اصوال
افتاد؟ دلیل مطرح کنندٔه سؤال این بـود  کرد، چه اتفاقی می کشور را کنترل می

بیـنـی نشـده و  که، هیچ مکانیسمی برای بیرون کردن یک کشوِر عضو  پیش
بـیـنـی در  پـیـش دیگر اینکه، خروج یک کشور از حوزه یورو نتایجی غـیـرقـابـل

داشت. خالصه اینکه، آیا راه دیگری برای سیریزا وجود داشت و دارد؟ در  برمی
تـوان  مورد تجربه مشابه دیگر در اروپا، برای مثال، در اسپانیا، چه چیزی را می

تغییر داد؟ آیا فرانسه از یونان مجهزتر است تا بتواند با آلمان رویارویی کند؟ آیـا 
توان در درون ساختار کنونی اروپا و پول واحد  توان امید داشت که می بازهم می

 یورو عملی انجام داد؟
نـیـاز بـه ” دهد:  پاتریک لو هیاریک، مدیر روزنامه اومانیته، چنین پاسخ می 

زانـو  ای است که بتواند طرفداران پـول در اروپـا را بـه برپایِی جنبشی اکثریتی
در این مورد پوریا امیرشاهی، نمـایـنـده مـجـلـس فـرانسـه از حـزب  “ درآورد.

هـای  سوسیالیست، و مخالف بـرنـامـه
  10ادامه  در صفحه ند، چنین اظهارنـظـر  جمهور اوال رئیس
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در  »نامه مردم«غرفه های 
فستیوال اومانیته و جشن 

 »ندای مردم«

کنندگان به غرفه قـرار  فارسی، فرانسه، و انگلیسی، در معرض دید و توجه مراجعه
یی ویژه به زبان فرانسه، که  داشت. رفقای گردانندٔه غرفه همچنین با ارائه اعالمیه

تاریخچٔه مختصر حزب توده ایران و مبارزات حزب، شرایط سیـاسـی کـنـونـی در 
هـا را در  ایران و در منطقه، و تحلیل و توضیِح سیاست حزب در بـرخـورد بـا آن

خواهانـه  کنندگان را با مبارزه مردم ایران در جهت تغییرهای ترقی برداشت، مراجعه
کردند. در طول مدت جشنواره صدها شهروند ایرانی  از غرفه حزب بازدیـد  آشنا می

کردند و ضمن بحث و گفتگو با مسئوالن غـرفـه و هـواداران حـزب، درجـریـان 
های سیاسی کشور قرار گرفتند. فعاالن و هواداران حزب با غذاهای ایرانـی  تحول

کـردنـد. در خـالل روزهـای  کنندگان به غرفه نامه مردم پذیـرایـی مـی از مراجعه
های سیاسی چپ ایران، ازجـمـلـه  برگزاری جشنواره، کادرها و نمایندگان سازمان

رفقای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان از غرفه نامه 
روِی جـنـبـش  های پیـش مردم بازدید کردند و با رفقای مسئول در رابطه با چالش

مردمی در راه دستیابی به صلح، پیشرفت، و دموکراسـی واقـعـی بـه گـفـتـگـو و 
نظر پرداختند. در بعدازظهر روز یکشنبه، هیئت نمایندگی حزب توده ایران بـا  تبادل

های چپ ایرانی، با رفقای مسئول غـرفـه دربـارٔه  حضور در غرفٔه مشترک سازمان
خـواه در  های سیاسی کشور و ضرورت اتحادعمل نیروهای چـپ و تـرقـی تحول

 نظر کردند. روِی جنبش، گفتگو و تبادل رابطه با مسائل مبرم پیش
های  غرفه نامه مردم همچنین مورد بازدید فعاالن و مسئوالن و نمایندگان حزب

کمونیست و چپ جهان، ازجمله عراق، لبنان، افغانستان، انگـلـسـتـان، بـرزیـل، 
ایتالیا، و فرانسه قرار گرفت. در طول روزهای برگزاری جشنواره، نمایندگان کمیتـه 

کـارگـری و چـِپ   –های کمـونـیـسـت  مرکزی حزب توده ایران با مسئوالن حزب
فرانسه، آلمان، لبنان، افغانستان، عراق، فنالند، آرژانتین، سنگال، بولیوی، پـرو، 
تونس، الجزایر، مراکش، و فلسطین مالقات و دربارٔه شرایط کنونی مبـارزه بـرای 

 صلح و پیشرفت گفتگو کردند.
  

 
 “دهکده جهانی”مراسم رسمی افتتاح 

کـنـنـده و  در صبح روز شنبه، دهکده جهانی با حضور نمایندگان احزاب شرکت
هـای رسـمـی و سـفـیـران بـرخـی کشـورهـای  مهمانان جشنواره، ازجمله مقام

کننده در آن، و با سخنرانی پاتریک لو هیاریک، سردبیر و مسئول روزنـامـه  شرکت
پـرسـت  اومانیته، افتتاح گردید. حضور رفیق جراردو هرناندز، یکی از پنـج مـیـهـن

متحده و کوبا، مدت  کوبائی که تا پائیز گذشته و بهبود روابط دیپلماتیک بین ایاالت
هـای سـیـاسـی و  متحده زندانی بودند، و همچنین شخصیـت سال در ایاالت ١۵

رد و فلسطینی در مراسم افتتاحیه و در کنار سردبیر اومـانـیـتـه، 
ُ
فعاالن برجسته ک

آمد گوئی و تشـکـر از مـدعـویـن، از  برجسته بود. رفیق لو هیاریک پس از خوش
شـمـول،  های انسانـِی جـهـان ضرورت همبستگی نیروهای مبارز در عرصٔه ارزش

های علمی، فرهنگی، و امید به آینده، و نیز از ضرورت همبـسـتـگـی در  پیشرفت
ها، بالهای محیط زیستی  ارائٔه جایگزین برای سیاست جنگ، غارت، خودخواهی

جان در ساحل دریا در ترکیه گویـای هـمـه  چهره کودک بی” سخن راند. او گفت: 
در پاریس مـا  ١٩۴٨ها و فجایع است. اعالمیه حقوق بشر مصوب  این خودخواهی

کند. ما باید در غلبه بر هیوالی جـنـگ و  را به حفظ حقوق پناهندگان موظف می
ریزی و ددمنشی در سوریه، عراق، لیبی و در آفریقا همـٔه تـوان خـویـش را  خون
های امپریالیستی که هدفش کنترل مـنـابـع انـرژی اسـت  کار گیریم. با جنگ به

متحده  های ایاالت مبارزه کنیم، پشتیبانی
فارس و فشـار  نشینان خلیج آمریکا از شیخ

 “اومانیته”، در قلِب جشنوارٔه “نامٔه مردم”غرفٔه 
 

، ارگان مـرکـزی حـزب تـودٔه “ نامٔه مردم” امسال هم غرفٔه 
همچون پنج دهٔه گذشته، بـا   -“ اومانیته” ایران، در جشنوارٔه 

برافراشتن پرچم فراخوان برای مبارزٔه متحد در راه آزادی، 
صحنٔه بحث، گـفـتـگـو، و  -دموکراسی، و عدالت اجتماعی

 همفکرِی دیدارکنندگان ایرانی در قلِب دهکدٔه جهانی بود.
فـرهـنـگـی  -هشتادمین جشنوارٔه سیاسی، اجـتـمـاعـی، و هـنـری

، گردهمایی باشکوه، عظیم و مردمِی چِپ مـبـارز در مسـیـر “ اومانیته” 
و  ٢٠،٢١سپتامبـر/  ١٣و  ١٢، ١١سوسیالیسم در فرانسه،  در روزهای 

شهریورماه، در پارک کورنو، نزدیک پاریس، برگزار شد. باوجود بـاران  ٢٢
شدید و ممتد در دو روز شنبه و یکشنبه، این جشنواره که  از سوی حـزب 

نشریه چـپ وابسـتـه بـه حـزب   -“ اومانیته” کمونیست فرانسه و نشریٔه 
تر از سال گذشـتـه و  شود، امسال پرجمعیت  سازماندهی می -کمونیست

هزار نفر مبارز امیدوار صلح و سوسیالـیـسـم بـود. صـدهـا  ۵۵٠میزبان 
جلسه بحث و گفتگو، میزگرد و کنفرانس مطبوعاتی، در طول سـه روز، 
محوطه جشنواره را به قلب تپندٔه جنبش سیاسی اروپا مبدل کـرده بـود. 
بحران اروپا و خاورمیانه موضوع محوری بود: بحران در یونان، حمـالت 

ها در سوریه و عراق، بحران  تروریستی در فرانسه، ادامٔه جنگ و درگیری
هـای  ها و ابتکار عمل مهاجرین و همچنین نقش چپ فرانسه و سیاست

ها، ازجمله مسائل مطـرح  رفِت فرانسه و اروپا از این بحران آن برای برون
های فستیوال بود. اعالم پیروزِی جرمی کوربین،  نمایندٔه جناح  در بحث

دست گرفتـن رهـبـری حـزب در ایـن  چپ حزب کارگر انگلستان در به
کشور، در ظهر روز شنبه موردتوجه ویژه شرکت کنندگان در فسـتـیـوال 
قرار گرفت. حضور چهره هائی چون یانیس واروفاکـیـس، وزیـر سـابـق 
دارائی یونان از حزب سیریزا، و نیز اسکار الفونتن، رهـبـر حـزب چـپ 
آلمان، به این جشنواره  جلوه ویژه ای داده بود. حضور و فعالیت متـنـوع 
نمایندگان اکثر احزاب کمونیست و پیشرو جهان، و بخش فعال و جذاب 

هـای  هـای چـپ و وابسـتـه بـه حـزب های روزنامـه جشنواره که غرفه
طورعمده در قلب دهکده جهانی  کمونیست و کارگری که مثل هرسال به

دهد.  ای می متمرکز بودند، همواره به این جشن باشکوه چهره بسیار ویژه
های چـپ ایـران،  های دیگر سازمان ، غرفه“ نامه مردم” عالوه بر غرفٔه 

ازجمله غرفه مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثـریـت)، سـازمـان 
ها، و همچنین غـرفـه  اتحاد فدائیان ایران و شورای موقت سوسیالیست

 فعال بودند. “اومانیته”سازمان فداییان (اقلیت) در جشنواره 
ای  ، با آرم و نام حزب تودٔه ایران و شعار بزرگ پارچـه“ نامه مردم” غرفٔه 

در رابطه با فراخوان مبارزٔه متحد برای آزادی، دمـوکـراسـی و عـدالـت 
اجتماعی، و همچنین پوسترهای متعدد و گویائی در رابـطـه بـا کـارزاِر 
آزادی برای زنان زندانی سیاسی، ازجمله بهاره هدایت، نرگس محمـدی، 

های سندیکایی کـارگـران  و آتنا دائمی، و نیز در رابطه با حمایت از مبارزه
ایران و ضرورت التزام دولت جمهوری اسـالمـی بـه قـبـول و اجـرای 

های سازمان جهانی کار، و همچنین در حـمـایـت از مـبـارزه   نامه مقاوله
های صنـفـی مـعـلـم، ازجـمـلـه  های ایران و خواسِت آزادی فعال معلم

اسماعیل عبدی، رسول بداقی، محمد داوری، پور سلیمان، و عـبـدالـلـه 
هفتمین سالگرد فاجعه ملی سال و  و مؤمنی، و در ارتباط با یادمان بیست

، و سرآخر، پوستر گویایی در رابطه بـا ١٣۶٧عام زندانیان سیاسی در  قتل
مخالفت حزب تودٔه ایران با مجازات اعدام، و این واقعیت که در فاصـلـه 

 -نـفـر ٧٠٠و هفته آخر تیرماه جاری، نزدیک به  ١٣٩٣ماه  بین نیمٔه دی
اند، بـر  در ایران اعدام شده -طورمیانگین بیش از سه نفر در روز یعنی به
یی از غرفـه نـامـه مـردم،  های غرفه آویخته شده بودند. در گوشه دیواره

  9ادامه  در صفحه هـای  های منتشر شده از سوی حزب توده ایران، به زبـان اسناد و کتاب


