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

  ١٣٩۴مهر  ١٣، ٩٨٣شماره 

 هشتم، سال  بیست و  نهم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �وید!

افزایش تنش ها در خاورمیانه و خطر 
جدی گسترش درگیری های  فاجعه بار 

 نظامی 

 های قدرت، و  سرشِت بنیادِی جناح

 »نظام«معضل بقاِی 

  6ادامه  در صفحه 

 8در صفحه 

طرح تغییِر ساختاِر روابط 

هایی را دنبال  کار، چه هدف

 کند؟ می

  2ادامه  در صفحه 

 معاون روابط کار وزارت کار از "مدل
ً
های جدیـدی"  اخیرا

کـارگـیـری  فقیه قصِد به صحبت کرده است که رژیم والیت
های جـدیـد روابـط کـار،  ها را در روابط کار دارد. مدل آن

درواقع همان افزایش سِن بازنشستگی، کاهِش نظارت بـر 
محیط و روابط کار، دادِن حق فسِخ قرارداد کار کارگران به 

های سابق رژیـم  کارفرمایان... یعنی "قانونی" کردِن تالش
منظوِر تغییِر ساختار و "آزادسازِی" اقـتـصـاد در جـهـت  به

افزایش سود سرمایه در جلب و جذِب سـرمـایـٔه خـارجـی 
فقیـه  است. برای تضمین تداوم و بقای "نظام"، رژیم والیت
داری  اتصال و پیوند محکم اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه

فقیه، برای عـمـلـی  داند. رژیم والیت جهانی را اساسی می
و با پیروی از دستورهـای نـهـادهـای  -هایش کردِن هدف

المللی پول و بانک جهانی بـرای  امپریالیستی صندوق بین

* روابط با کشورهای امپریالیستی، و 

  ٩های پساتحریم           در ص  سیاست

* برگزاری یادمان جان باختگان 

  ٧فاجعه ملی در کانادا           در ص 

در جشن پرشکوه  »نامه مردم«* غرفه 

 ١١پرتغال   در ص »  آوانته«فستیوال 

فقیه، برخالف ظاهـِر  دورنماِی آیندٔه رژیم والیت
های متناوب و مـکـرر ورود بـه  امر،  تشدیِد دوره

 -مرحلٔه نامتعادل شدن وضـعـیـت رژیـم والیـی
های  دلیِل تغییر و تحول در توازِن نیرو بین جناح به

روی، دغدغٔه اصلی مجمـوعـٔه  قدرت است.  ازاین
 شـخـص  -های اصلی قدرت جناح

ً
و مخصـوصـا

هـای  پیشگیـری از ژرفـِش دوره -ای علی خامنه
نامتعادل شدن رژیم و جلوگیـری از رسـیـدن بـه 

بـتـوانـد    “ بـقـاِی نـظـام“یی است که برای  آستانه
 شمار آید. خطری مهلک به

آنچه مشخص است ایـنـسـت کـه، تـمـامـی  

“ نظام“یی که در رژیم والیی زیر نام  های آن مقوله مؤلفه
سـر  های قـدرت را بـه گیرد، و در اساس جناح قرار می

گاهند که اگر  فقیه شامل می کردگی ولی گردد، همگی آ
در هنگامـٔه  -شان های  مردم  برای دستیابی به خواست

بـخـواهـنـد بـه  -مرحلٔه نامتعادل شدن وضعیت رژیـم
های صحنٔه سـیـاسـی کشـور  طوِرمستقیم وارد معادله 

فقیه را با خطری بسـیـار  تواند رژیم والیت شوند، این می
ها و یـا مـهـنـدسـِی  رو کند. سرکوِب اعتراض جدی روبه

 -برحسب ضـرورت  -“ نظام“اند که  یی انتخابات دو شیوه

در پی کشته شدن صدها زائـر ایـرانـی و 
زائران دیگر کشورها در جریان مـراسـم حـج 
امسال، علی خامنه ای رهبر رژیم ایـران در 
سخنرانی تندی دولت عربستان سـعـودی را 

تهدید کرد.  در  ”واکنش سخت و خشن“به 
پی این سخنان شماری از  دیگر سران رژیـم 
نیز در سخنرانی های  مشـابـهـی از لـزوم 
برخورد قاطع با عربستان سـعـودی سـخـن 

 راندند. 
فـرمـانـده سـپـاه   محمد علی جـعـفـری،

پاسداران  در سخنانی در هـمـیـن زمـیـنـه 
هــا و  جــهــان اســالم از خــیــانــتافــزود: 
گونه آل سـعـود نـظـیـر  های ابولهب جهالت

سـازی مـردم عـزیـز  کشتار مردم یمن، آواره
سوریه، سرکوب مردم بحرین، کشـتـارهـای 

های قومی و  ای در عراق و ایجاد تفرقه فرقه
پروری در همه جا به سـتـوه آمـده و  تروریسم

 .قریبا در خشم مسلمانان ذوب خواهنـد شـد
جعفری همچنین گفت سپاه آماده "واکـنـش 
سریع و خشن" به حادثه مرگبار حج اسـت و 
وعده داد که سپاه "انتقام سخت این جنـایـت 

 ."هولناک را از آل سعود خواهد گرفت
  این سخنان تهـدیـد آمـیـز خـامـنـه ای،

شماری از امامان جمـعـه  همچنینجعفری و 
در حالی بیان مـی   شهرهای مختلف کشور،

شود که شعله های جنگ هـمـچـنـان در 
لیبی و افغانستان بـه   عراق، سوریه،  یمن،

شدت شعله ور است و جمهوری اسـالمـی 
در تمامی این کشورها روابط نـزدیـکـی بـا 

 شماری از نیروهای درگیر دارد.
تهدید های تحریک آمیز و در عین حال 

همچـون سـیـاسـت  پوچ علی خامنه ای، 
، ”جنگ تا پیـروزی جنگ،“های فاجعه بار 

تـحـریـم هـای “و سیاسـت نـابـخـردانـه  
در دهه های اخیـر “  اقتصادی نعمت است

به قیمت جـان صـدهـا هـزار ایـرانـی و 
-خسارات هـای سـنـگـیـن اقـتـصـادی

اجتماعی برای میهن ما تمام شده است و 
نیاموختن از این تجربه ها و تـکـرار ایـن 
سیاست ها در چنین شرایط خطرناکی می 
تواند بـرای مـیـهـن مـا عـواقـب بسـیـار 
خطرناکی در پی داشته بـاشـد. حـزب مـا 
معتقد است که هرگونه گسـتـرش نـقـش 
مستقیم  نظامی ایران در درگـیـری هـای 
منطقه ، با هر بهانه ای، نـمـی تـوانـد در 

 راستای منافع ملی میهن ما باشد. 
موضع گیری های سران رژیم در هفتـه 
های اخیر همزمان بوده است بـا تشـدیـد 
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، مـعـاون دبـیـرکـل حـزب “ الـِدبـس -ماری نـاصـیـف” متن سخنان رفیق 
کنـنـدگـان در جشـنـوارٔه  کمونیست لبنان، در نشستی ویژه (با حضور شرکت

رگان مرکزی حزب کمونیست لبنان، شنبه “ الندا” اومانیته)، در غرفٔه نشریٔه 
ُ
، ا

  “اومانیته”سپتامبر، در جشنوارٔه  ١٢شهریور/ ٢١
تنها نان روزانه، بـلـکـه شـأن و  ای که نه سال پیش مردم تونس علیه دیکتاتوری ۵حدود 
غارت برده بود، قیام کردند. بعـد  شان را به تر، احساس زندگی و هستی شان، و یا دقیق منزلت

، پـس از پـایـان بـخـشـیـدن بـه “ نان، آزادی، کرامت انسانی” نوبت مصر بود که با شعار: 
های طوالنی ظلم وستم، تالش برای پیشرفت در مسیر تغییر را آغاز کردند. اما شرایـط  سال

 دشوار زندگی در کشورهای عربی فقط خاص تونس و مصر نبود.
های عربی، بـدون  اصطالح جمهوری فارس]، و نیز به های [خلیج نشینان، امارت سلطان

خـاطـر مـبـارزه بـرای  عدالتی و سرکـوب مـردم بـه اند: بی استثنا، در یک امر مشترک بوده
شـان (و  که حاکمان هایشان، مردمی که، از زندگی در فقر خسته شده بودند درحالی خواست

آوردند، مردمـی  چنگ می های کالنی را به شان) به چشم برهم زدنی ثروت اطرافیان حاکمان
کشـیـدنـد،  شدند و رنج مـی شان همواره سرکوب می دلیل بلند کردن صدای اعتراض که، به

که ثروت  ماندگی زندگی کنند، درحالی توانند در عقب دادند دیگر نمی مردمی که، فریاد سرمی
شـان از سـوی  شان بر کشـورهـای یی است که سلطه  شان نصیب چند خانواده های و زمین
خصوص پس از بـحـران سـال  شود، به های امپریالیستی تحمیل شده و حمایت می قدرت
داری] بر اثـِر ایـن  داری جهانی] و اقتصاد متزلزِل [کشورهای عمدٔه سرمایه [سرمایه ٢٠٠٨

از  -های [مردم] تونـس و مصـر در جـهـان عـرب سان، دامنٔه تأثیِر پیروزی بحران. بدین
 گسترده شد. -فارس اقیانوس اطلس تا خلیج

هـای  دار بر پایٔه سابقٔه طوالنی مبارزات سیاسی و اجتماعی [ملـت برپا شدن جنبشی ریشه
در مصر گرفته تا اعتصـاب کـارگـران در  ١٩٧٧در سال “ شورِش نان”از  -جا عرب] در همه

شـده  یی روشن و بـه حـاشـیـه رانـده فارس، و تظاهرات جوانان و زنان محروم از آینده خلیج
اش از بحرین و یمن (و تـا  امری طبیعی است: جنبشی که دامنه -وسیلٔه حاکمان مسلط به

ای آماده از برای خواسِت تغییر، اما  حدی کویت) تا لبنان گسترده شده است، با شرایط عینی
های چپ، برای ِاعماِل  ویژه سازمان لحاِظ ذهنی نابالغ، زیرا نیروهای تغییر، به حال به درعین

 ها آماده نبودند. رهبری در این جنبش
 

 دلیل این ضعف چیست؟
ها سال ادامه داشته و هـزاران  تر، سرکوب وحشتناکی است که ده نخست، و از همه مهم

های گوناگون بـه زنـدان افـکـنـده اسـت.  دلیل خصوص روشنفکران، را به فعال سیاسی به
ها بـدون آسـیـب،  اند از آن هایی که این فعاالن سیاسی و روشنفکران بندرت توانسته زندان
هـای  شان که جـنـگ بارترین از خون -ها دربرند. اضافه بر این، تبعیدها و انواع جنگ جان به

های امپریالیستی مسـتـقـیـم یـا  اسرائیل برضد مردم فلسطین و لبنان است گرفته تا جنگ
هـای وجـود  دلـیـل توان ازجمـلـه  را می -غیرمستقیم برضد عراق، سوریه، و همچنین لیبی

ای که بین مردم تفرقه انـداخـتـه  ای] های مذهبی [فرقه چنین شرایطی برشمرد. البته جنگ
گاهی عـمـلـی] را مـوجـب  گیری [و بـی ای که گوشه است، تروریسم، و همچنین فقر و نا آ

 اند را نیز نباید فراموش کرد. شده
 

یـی اسـت؟  گـونـه پـدیـده تروریسمی که خاورمیانه را درگیِر خود کـرده چـه
 الوقوع است؟ های آن کدامند، و چرا تهدیدی قریب ریشه

ای است کـه از سـوی  ، تروریسم دولتینخستدر منطقه ما دو نوع تروریسم وجود دارد. 

متحده) بـرضـد مـردم فـلـسـطـیـن و  اسرائیل (و همچنین ایاالت
شود. این شکل از تروریسم، تـرکـیـبـی  های منطقه اعمال می ملت

منـظـور کشـتـن  ها، و تجاوزها به ها، انفجارها، جنگ است از: قتل
 از هواپـیـمـاهـای  یک مسئول فلسطینی یا لبنانی که در آن

ً
ها اکثرا

هایی کـه از راه دور هـدایـت و  بدون سرنشین (پهپادها) یا بمب
مـان،  شود (مانند قتِل دبیرکـل حـزب گردند استفاده می منفجر می

[رفیق] جورج الحاوی، که ده سال پیش با استفاده از بمبی که زیر 
صندلی اتومبیلش کار گذاشته شده بود به قتل رسید). باید اضـافـه 

و نیمه  ١٩٣٠های  های تروریستی از اوایل سال کنیم که، این اقدام
های صهیونیست (ایـگـون،  وسیلٔه گروه به ١٩۴٠های  نخست سال

شـان مـانـنـد  گرفت که رهبران هاگانا، استرن، و  دیران) انجام می
هـای  مناخیم بگین و آریل شارون، [بعدها] در اسرائیل بـه مـقـام

هـایـی جـدیـد،  ، تروریسمی که گـروهدومباالی حکومتی رسیدند، 
مانند داعش و الـنـصـره، و در سـطـحـی مـحـدودتـر، ازجـمـلـه 

انـد از  های تروریست، تـوانسـتـه است.این گروه “ المسلمین اخوان” 
های ارتجاعی عربی مدعِی  وجود آمده از سرکوبگرِی رژیم شرایط به

ضِد مردم خود، استفاده کرده، ناراضیان  طرفداری از سوسیالیسم به
ها و نیز کسانی را که با آنان بدرفـتـاری شـده بـود، بـه  از این رژیم

ها از حـمـایـت  های خود جذب کنند. عجیب اینکه، این گروه گروه
فـارس  نشینان خلیج های بانفوذ سلطان سیاسی ومالی برخی محفل

هـای  بردند. پس از قیام مردم کشورهـای عـربـی، قـدرت بهره می
که درگیِر بحرانی اقتصادی بودند و کنترل بـر مـنـابـع   امپریالیستی

هـای تـروریسـتـی  خواستند حفظ کنند، از گروه انرژِی منطقه را می
هایـی کـه  واسطٔه رژیم طوِرمستقیم و گاهی به حمایت کردند، گاه به

سالِح امپریالیسم در رویارویی  -تروریسم

 هاِی عرب هاِی ملت با خواست

  15ادامه  در صفحه 

 مالی رسیده   کمک
    مین سالگرد بنیان گذاری حزب ٧۴به مناسبت 

یورو  ۵٠٠   رفقا از برلین                                                           
 دالر ٣٠٠هه   -دال                                                               

دالر ١٠٠ماکویی                                                                      
 دالر ٢٠٠»   کمون گرای نوین                                             «
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درخدمت داشتند، با این امید که بتوانند حرکت مردمی را که مشتاق تـغـیـیـرنـد بـه 
یـی کـه  پیش ببرند، یعنـی پـروژه را به “ خاورمیانٔه جدید” شکست بکشانند و یا پروژٔه 

شـده بـر  تکه کردِن خاورمیانه و تغییر دادن و از میان برداشتِن مرزهای ترسـیـم تکه
شیعه) و برپایِی کشورهای کوچِک  -(بر پایٔه سنی “ پیکو -سایک” نامٔه  اساس توافق

جدیِد متخاصمی که وارد جنگ با یکدیگر شوند، هدِف آن بود. و این آن امری است 
کـه در  -بر منطقه -ویژه آمریکا و اسرائیل به -های امپریالیستی که راِه تسلط قدرت

متحده و  کند. اگر امروز ایاالت را هموار می -شوند آن منابع گاز و نفت تازه کشف می
همراه با  -ها برضد داعش اتحادیه اروپا و همچنین روسیه از لزوم گسترِش همکاری

های سوریه، ایران، و ترکیه در کنار عربستان سـعـودی، امـارات  شرکت دادِن رژیم
گویند، هدف آن است که این همداستانی بعـدهـا بـرای   سخن می -عربی، و عراق

 نسبت، منافعی در برداشته باشد. هرکدام به
 

 در این میان وضعیت سیاسی در لبنان چگونه است؟
از  -تنها ازنظر امنیـتـی بدین روال که جنگ در سوریه و یمن ادامه دارد، لبنان نه

کـنـنـد  ای که از دو سال پیش در مرزهای آن فعالیت می های تروریستی جانب گروه
بلکه همچنین ازلحاظ سیاسـی،  -شوند) ها از جانب اسرائیل کمک می (برخی از آن

ظر آمیز قرار گرفـتـه اسـت.  اجتماعی و اقتصادی نیز از نو در شرایطی مخاطره ازن
روهــی سیاسی،  گــ ع  ف منا س  سا ا ر  ب ن  سی لبنا سیا فضای  ینکه  ا نخست 

 ٨” (طرفدار عربستان سعودی و طرفدار آمـریـکـا) و گـروه  “ مارس ١۴” بین گروه 
تـنـهـا  (طرفدار ایران و طرفدار سوریه) تقسیم شده است. چنین فضائـی نـه “ مارس

ای  لحاظ مذهبی و قـبـیـلـه ای را از بین برده، بلکه به امکاِن هرگونه رفورم سیاسی
وجود آورده است و با ماندن در انتظـاِر ایـنـکـه  ها شکاف به توانسته است بین لبنانی

و درنتیجٔه ایـن تـحـول  -کند شرایط سیاسی و نظامی در منطقه چه تحولی پیدا می
انـجـام وظـیـفـٔه  -شـود چه نیرویی (داعش یا رژیم بشار اسد) در سوریه پیروز مـی

 ٢٠١۴حالت تعلیق درآمده است. بنابراین، لبـنـان از مـاه مـه  نهادهای سیاسی به
جمهور ندارد. عالوه بر ایـن، بـا بـرگـزار نشـدن  ] رئیس١٣٩٣[اردیبهشت/خرداد 

دهد، دوره  انتخابات مجلس، به این بهانه که شرایط در مرزها اجازه انتخابات را نمی
حال، بـورژوازی زیـر پـوشـش  شود. درعین تجدید می  نمایندگی نمایندگان مجلس

های گوناگـون مـذهـبـی  اتفاق آرا، یعنی با توافق همٔه وزرا، که گروه مذهب، فقط به
گیرد [این به این معنی اسـت  های حکومتی می کنند، تصمیم کشور را نمایندگی می

 فلج است]. در این شرایط، ارتش لبنان
ٌ
مـنـظـوِر  که در مـرزهـا بـه -که دولت عمال

هیچ پوشش سیاسی واقعی ندارد. بدون پشتیبانِی  -ها حضور دارد مقابله با تروریست
نیروهای مترقی (ازجمله حزب کمونیست لبنان) که از مردم خواستند بار دیگر گـروه 

و  ١٩٨٢های  که در سال مقاومت میهنی برضد متجاوزان تشکیل دهند (همچنان
تـوانـد  در برابر تجاوز اسرائیل چنین گروه مقاومتی تشکیل دادند) ارتش نمـی ٢٠٠٠

وضعیـت  لحاِظ اجتماعی و اقتصادی بههای تروریستی مقاومت کند.  در برابر تهاجم
شـدت  بـه ١٩٩٠لبنان از بد هم بدتر است. لبنان از پایان جنگ خانگی در سـال 

های مختلف، تأثیر بحران سیستمیک  های اقتصادی دولت مقروض است. سیاست
بـا بـیـش از  ٢٠١١و همچنین جنگ سوریه از سـال  ٢٠٠٨داری از سال  سرمایه
هزار پناهنده فلسطینی که اکـثـریـت آنـان فـقـیـرنـد، شـرایـط  ۵٠٠میلیون و  یک

درصد مردم لبنان ٢٨اقتصادی لبنان را بسیار بدتر کرده است. باید درنظر داشت که 
حـال، بـایـد  بـرنـد کـه درعـیـن هزار نفر) در فقر بسر می ٢۶٠میلیون و  (یعنی یک

های کم شمار موجود را نیز با پناهندگان  تقسیم کنند و در فقر مطـلـق بـدون  شغل
خصـوص اگـر ایـن  آب و برق و خدمات ابتدائی زندگی کنند. در چنین شرایطی، به
درصـد جـمـعـیـت ٢واقعیت را نیز درنظر بگیریم که ثروت در لبنان تنها در دسـت 

برابر افـزایـش  ١٠٠(الیگارشی مالی) قرار دارد که درآمدشان در این چند سال اخیر 
توان ابعاد این بحران را تصور کرد، بحرانی که، گرایش به بنیادگرائی  یافته است، می

را با صرف مبالغ هنگفت پول از جانب عربستان سعودی و قطر از یک سو و از سوی 
 دیگر ایران، موجب شده است.

که از سندیکای (سـی  -از طرف دیگر، درنتیجه مبارزات سندیکائی کارگری چپ
و سندیکای کارکنان دولت، بخشی از افکار عمومی به ُدور  -جی تی ال) جدا شدند

یی که حزب همیشه از آن دفاع کـرده، و  ایدٔه حزب کمونیست گرد آمدند. یعنی ایده
ای که بورژوازی لبنان اخـتـیـار کـرده  شود: رژیم مذهبی سیاسی چنین خالصه می

است، به انتهای مسیر و به نقطه سقوط خود رسیده است. درواقع، بورژوازی دیـگـر 
تر از بحران قبلـی،  قادر به بازسازی خود نیست، و از بحرانی به بحران دیگر و عمیق

یابد. باید توجه داشت که  روی، نیاز به تالش برای تغییر افزایش می غلتد. ازاین درمی
بورژوازی و متحدانش برای جلوگیری از تغییر، هر کاری که از دستشان برآید انجـام 

مرداد ٣١گونه که در  ازحد جنبش مردمی، همان خواهند داد... ازجمله سرکوب بیش

) در بیروت شاهد آن بودیم و یـا ٢٠١۵ماه اوت  ٢٣و  ٢٢شهریورماه ( ١و  سالح امپرياليسم در  ... -ادامه تروريسم 
زیسـت از  سپتامبر) به هنگام اشغال وزارت مـحـیـط ٢شهریورماه (١١در 

 ها هزار ناراضی. سوی ده
 

ویـژه  هزار نـفـر، بـه ١۵٠ای که بیش از  یعنی جنبش مردمی
جوانان، را در میدان مرکزی بیروت پایتخت لبـنـان گـرد هـم 

 آورد.
های خانـگـی  انبار شدِن زباله خاطر تل درست است که شروع جنبش به

های بیروت و حومٔه وسیع آن بود، و این هم واقعیـت  و صنعتی در خیابان
شما بـد بـو ” های محیط زیستی ازجمله نعمه از بخش برجا  دارد که گروه

(یو جـی دی ال)  “ اتحادیه جوانان دمکرات لبنان” طور  و همین “ هستید
دنـبـال  مبتکر آن بودند، اما این هم واقعیت دارد کـه ایـن جـنـبـش بـه

گـیـران  ای دیگر پدید آمد: تظاهراِت کارگران برق، ماهی های توده جنبش
مـردم خـواهـان ” با شعـار:  ٢٠١١[صیادان]، تظاهرات جوانان در سال 

ویـژه  ، همچنین تظاهراِت کـارمـنـدان دولـت، بـه“ اند ای پایاِن رژیم فرقه
آموزگاران، بدون آنکه مستمنداِن بیروت را فراموش کنند کـه دولـت بـا 
تصویب قانونی غیرعادالنه قصد دارد آنان را از بـیـروت بـیـرون بـرانـد. 
بنابراین، جنبشی که امروز درجریان است بر اثِر حرکـت مـجـمـوعـٔه ایـن 

هـای  مبارزات پا گرفته است و همزمان نیز پاسخی مستقیم بـه درگـیـری
تر شـدن شـرایـط زنـدگـی بـخـش  ای است که به وخیم ای مذهبِی فرقه

 عظیمی از مردم منجر شده است. 
 

 ای در این جنبش وجود دارد؟ های نفوذی آیا عامل
ای کـه  ممکن است وجود داشته باشد، مانند هر جنبش مـردمـی  البته

حـال،  اش قصد نفوذ در آن را دارنـد، بـاایـن  های خارجی بورژوازی و قیم
که بیرون از ارادٔه امـیـران و  -گستردگِی این جنبش، شعارها، و آماجش

تنها از نوآوری و بازآفرینـی نشـان دارد. عـمـده  -گرا است حاکمان فرقه
سوی دولتی مدنی و دمـکـراتـیـک،  پیش به” برنامٔه این جنبش با عنوان: 

و با تأکید بر  قانون انتخابات بر اسـاس رأِی نسـبـی و  “ دولتی اجتماعی
ها در آن، هـمـراه اسـت. ایـن بـرنـامـه، پـایـٔه  بدوِن لحاِظ سهمیٔه فرقه

کار آن گـرفـتـه تـا خـدمـات  ای محکم دارد، از قانون اقتصادی اجتماعی
ای که بایـد  اجتماعی، حقوق زنان، آموزش عمومی، و همچنین پشتیبانی

تر اینـکـه، ایـن بـرنـامـه از  از بخش تولیدی اقتصاد در کشور بشود. مهم
انـد:  هایی مـبـارز بـرخـوردار اسـت، کـه از آن جـمـلـه حمایِت سازمان

های جوانان، زنـان، گـروه وکـال،  سندیکاهای کارگران، مدیران، سازمان
تـنـهـا در سـطـح  پزشکان، مهندسان. و این حمایت از برنامٔه جنبش، نه

یی وجـود دارد.  شهرهای کشور، بلکه در هر ناحیه، در هر روستا و مزرعه
هـایـی قـرار  توان گفت که، این جنبش بر پایه تمامی جنبش بنابراین،  می

ها نیز تـفـاوت دارد،  حال با آن دارد که پیش از آن جریان داشته و درعین
تر است، بـه ایـن دلـیـل کـه، ایـن جـنـبـش از  زیرا متمرکزتر و شفاف

هـای  دور است و بنابراین، از فشارها [و آسـیـب ای به های فرقه رودرروئی
روی، نبایـد اجـازه داد کـه ایـن  های] سیاسی در امان است. ازاین بازی

تنـهـا  های سیاسی حاکمیت بیفتد، حاکمیتی که نه جنبش در دام دسیسه
بـیـن “  مـیـز مـذاکـره” های تازٔه چیدِن  با سرکوب وحشیانه، بلکه با روش

اجزای اصلی جنبش، سعی در خفه کردِن آن دارد. هـمـچـنـیـن نـبـایـد 
را از نـظـر  -که بر اساس تهمت و تحقیر بنا شده است -“تئورِی توطئه” 

هـای مـردمـی  گوید جنبش مردمی لبنان، نظیر جنبش دور بداریم که می
مـتـحـده دامـن زده اسـت.  دیگر کشورهای عربی پیش از آن را، ایاالت

هـای لـبـنـان، کـه  های آینده، برای ما کـمـونـیـسـت روزهای آینده، ماه
اتحاِد همٔه نیروهای دمکراتیک “ مان را زیر عنوان: یازدهمین کنگرٔه حزب
کنیم، بسیار مهـم خـواهـنـد  زودی برگزار می به “ و سکوالر در مسیِر تغییر

بود. برنامٔه این کنگره بر پایٔه مبارزه با امپریالیسم و تـروریسـمـی کـه در 
وجود آورده است و همچنین در جهت برپایِی دولـتـی  کشورمان وجهان به

سـان،  سکوالر بر اساس حقوق مدنی برای همگان، استوار اسـت. بـدیـن
تواند بر پایٔه این برنامه، باهمه کسانی که منافـع  حزب کمونیست لبنان می

یـی  داری وحشیـانـه گرا و طرِد سرمایه شان طرِد رژیم سیاسی فرقه مستقیم
طـوِرمـتـحـد، در  که بورژوازی لبنان از ابتدا درخدمت آن بوده اسـت، بـه

راستای پیروزی جنبش مردمی، عمل کند. زیرا از این طـریـق اسـت کـه 
وجود آوردن شرایط کمک به  تواند راه را برای به حزب کمونیست لبنان می

 ساختن سوسیالیسم در لبنان و در کشورهای عربی هموار کند. 
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عالوه بر فراهـم آوردن شـرایـط بـرای  -عضویت در "سازمان جهانی تجارت"
خارجی، با انعقاِد قراردادهای  کسب سودهای کالن و تضمین "امنیت" سرمایٔه 

طرفه و ضدملی، بر اموال و منابع ملی ما نـیـز چـوِب حـراج زده اسـت.  یک
کارگزاران رژیم دستور نهادهای امپریالیستی را  در راستای ویران کردن تولـیـد 
آور  ملی و فراهم آوردن شرایط برای کسب سودهای کالن از واردات سـرسـام

اند، و دریایی از نیروی کار بسیار ارزان و بیکار را بـرای سـرمـایـٔه  پیش برده به
اند. از جمله هدف هایی که برنامه های جدید مد نظر خـود  خارجی فراهم کرده

دارد تغییرات جدی در سازمان تامین اجتماعی است. بنا بر گزارش خبرگـزاری 
تن، معاون وزارت کـار، هـنـگـام اعـالِم  ، حسن هفده٩۴شهریورماه  ٢٧ایلنا، 

برنامٔه ویژه اصالِح ساختاری روابط کار"، اجراِی "سیستم خودبازرسِی کـار" ١٠“
های سازمان تأمین اجتمـاعـی بـرشـمـرد.  را از جمله در راستای کاهش هزینه

تن با اعالم اینکه "مدل جدید خودبازرسِی کار توسط ایـران طـراحـی و  هفده 
،  گفته بود:"در مدل جدیـد ٩٣ماه  دی ١٧سازی شده [است]"، به ایسنا،  بومی

 امحا شده 
ً
سیستم خودبازرسِی کار نگاه غرامت محوری و جریمٔه کارفرما کامال

 [است]." 
های فراوانی از غارت اموال سازمان تأمین اجـتـمـاعـی از سـوی  ما گزارش

ایم و با اجرای سیستم "خودبازرسِی کار"، وزارت  فقیه دیده کارگزاران رژیم والیت
کار رژیم به فکر حفاظت از منابع سازمان تأمین اجتماعی نیست، بلکـه قصـِد 

های کـار و  رژیم، حذِف بازرسی مأموران بهداشت و ایمنی وزارت کار از محیط
هـای صـنـفـی  امحاِء غرامت و جریمه کارفرمایان است. رئیس کانون انجمـن

، گـفـتـه بـود:"کشـور مـا ٩٣ماه  دی ٢١کارگران ساختمانی کشور، به ایسنا، 
تـن بـه  رکوردداِر حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنیاست." و هفـده

های فعلی، اگـر از  ،  گفته بود:"با بازرس٩۴ماه  اردیبهشت ١٢خبرگزاری مهر، 
هر واحد تولیدی و صنفی برای رعایت بهداشت و ایمنی کار بازرسی شـود، بـه 

 سال زمان نیاز است."   ۶٫۵
 ٢حلی" برای معضل بازرسی، به ایسـنـا،  ربیعی، وزیر کار، در حکم ارائٔه "راه

جای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه  ،  گفته بود: "به٩٣ماه  دی
دهیم." امـا درصـورت  یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می
عنوان نمونه، این کـارگـر  همراهی نکردِن کارگر [مسئول] ایمنی با کارفرما، به

کارگر مـعـدن  ٨،  بعد از کشته شدن ٩٣ماه  دی ١۵ایمنی، بنا به گزارش ایلنا،
مـورد از مشـکـالت  ٢٧ای به کارفرما و تذکِر  در طبس و بعد از "نوشتن نامه

یی دیگر، دبیر انجمـن  عنوان نمونه شود. به ایمنِی معدن به کارفرما"، اخراج می
صنفی کارگران پتروشیمی شازند علِت مرگ یکی از کارگران را "نبوِد ایـمـنـی و 

های طرح تـغـیـیـِر  ،  گزارش داد. هدف٩۴شهریورماه  ٢٨بازرس کار" به ایلنا، 
 کشی بیشتر از کارگران است. ساختار، جذِب سرمایه خارجی و بهره

بـیـمـٔه  قسمت اعظم منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از پـرداخـت حـق
تـأمـیـن  -درصد از دستمزد ماهانـه کـارگـران اسـت ٢٧که معادل  -کارگران

بیمه از کارگران، سازمان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  گردد. در قبال دریافت حق می
 ای به کارگران ارائه دهد.  موظف است خدمات درمانی و بیمه

از جمله دیگر هدف های دولت روحانی در تغییرات جدی در روابـط کـاری 
مانند بسیاری از کشورهای سرمـایـه داری در اروپـا،  افـزایـش سـن  کشور،

بازنشستگی است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور ضمن پیش کشیـدِن 
دنـبـال ایـن  ،  گـفـت:"بـه٩۴مردادماه  ٢۴ها"، به ایلنا،  ترفنِد "حفِظ صندوق

هستیم که در برنامٔه ششم، اصالِح قوانین و افزایـش سـن بـازنشـسـتـگـی... 
ها پـیـش، و بـا تـرفـنـدهـایـی  گنجانده شود." این در حالی است که  از مدت

فقیه مانع از بازنشسته شدن کارگران شاغل در  گوناگون، کارگزاران رژیم والیت
کـه هـنـگـام  انـد. درحـالـی آور" در موعـد مـقـرر شـده "مشاغل سخت و زیان

بیمٔه مدت باقیمانده بـر  درصِد حق ۵٠بازنشستگِی پیش از موعد کارگران "تنها 
، از مصـوبـٔه جـدیـد ٩٣مـاه  آبـان ١۴عهده کارفرما" است، خبرگزاری ایلنا، 

پس کارفرمـایـان  موجب این مصوبه... ازاین وزیران خبر داد و نوشت: "به هیئت
بـیـمـه  درصـد حـق ۴جای  توانند با پرداخت کِل باِر مالی [یعنی به مشمول می

درصد پرداخت بکنند]... نسبت به بازنشسته کردن کارگـران  ٨مدِت باقیمانده، 
 مشمول اقدام کنند." 
،  ٩۴مردادمـاه  ٢۶یی از اجراِی این مصوبه،خبرگزاری ایلنا،  برای ارائٔه نمونه

آور بـا سـابـقـٔه  کارگر مشمول قانون مشاغل سخت و زیـان ١٠٠از سرگردانِی "
سال" خبر داد، و نوشت: "کارمندان تأمین اجتـمـاعـی گـنـابـاد در  ٢٠باالی 

 از 
ً
استان خراسان رضوی بجای طلب هزینه بازنشستگی از کارفرما، تـلـویـحـا

خواهند تا برای بازنشسته شدن سـهـم کـارفـرمـا را خـود [خـوِد  کارگران می
امـنـای سـازمـان تـأمـیـن  کارگران] پرداخت کنند[!]." یکی از اعضای هیئت

قانون تأمـیـن  ٣۶استناِد ماده  ،  گفت: "به٩۴شهریورماه  ٢١اجتماعی به ایلنا، 
ای  اجتماعی... بدهِی کارفرما نباید باعث مسدود شدن روند ارائه خدمات بیمـه

شده بشود. ... وظیفٔه وصوِل مطـالـبـات بـر عـهـده  و درمانی به کارگران بیمه
سازمان تأمین اجتماعی است. ... زمانی که کارگری به زمان بازنشـسـتـگـی و 

بایست از کارگر گروکشی کند و  رسد، سازمان تأمین اجتماعی نمی ترک کار می
درصد توسط کارفرما، کارگر را بازنشسته اعالم نکند."  ۴دلیِل نپرداختِن مبلغ  به

اما، درنهایت، در رابطه با بازنشستگِی کارگران واجد شرایط برای بازنشسـتـگـِی 
زاد، معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی، به ایسنا،  پیش از موعد، محمد حسن

 ۵٠بیمٔه این مدت را دولـت و  درصِد حق ۵٠،  گفت: "باید ٩۴شهریورماه  ٢٣
کند  درصِد دیگر را کارفرما بپردازد. ... یک تا دو سالی است که دولت اعالم می

تواند اعتباری را در این زمینه تخصیص دهد. ... اگر شخصی تـمـایـل بـه  نمی
تواند سهِم دولت و کارفرما را خودش [خوِد کارگر] بپردازد و  این امر داشت می

 زودتر بازنشسته شود[!]."
آور بـرای  عالوه بر انکاِر حق مسلم کارگراِن شاغل در مشاغِل سخت و زیان

بـیـمـه از  علت نپرداختِن حـق های اخیر به بازنشستگِی پیش از موعد، در سال
ای و درمانی از سـوی سـازمـان  سوی کارفرمایان، ما انکاِر ارائٔه خدمات بیمه

علت عـدم  ایم. برای نمونه، به ها کارگر را شاهد بوده تأمین اجتماعی به میلیون
پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای کارخانه کنتور سازی ایران، خبرگزاری ایلنا، 

، عالوه بر ارائٔه گزارشی از مشکالت کارگرانی با "میـانـگـیـِن ٩۴شهریورماه ١٨
ساله در جهت "بازنشستگِی زودهنگام"، نوشت: "از حدود یـک  ٢٠سابقٔه کار" 

سال پیش دفترچه بیمه این کارگران با مشکل مواجه است." بـایـد دیـد رژیـم 
انداز کـارگـران  فقیه چه طرحی برای استفاده از منابِع مالی صندوق پس والیت

 -ای و درمـانـی بـه کـارگـران ریخته است؟ در زماِن انکار ارائٔه خدمات بیمه
ربیعی، وزیـر کـار، و  -کارگران یعنی صاحباِن اصلِی سازمان تأمین اجتماعی

روحانی، در دو سال اخیر، به دروغ مدعی تالش در ارائه  خدمات بیمٔه درمانی 
طوِر مثال، ربیعی، بـنـا بـر گـزارش خـبـرگـزاری  به تماِم مردم ایران است. به 

میلیون نـفـر  ١٠، با اشاره به "بیمه کردِن ٩۴شهریورماه  ١٧اسالمی،  جمهوری
گر باید تمام تالش خود را در به  های بیمه از افراد آسیب دیده"، گفت: "سازمان

رئیس  سرمنزل مقصود رساندن طرح تحول سالمت انجام دهند." عضو و نائب
در واکنش به سخناِن وزیر بهداشت کـه  -مدیرٔه سازمان تأمین اجتماعی هیئت

گـر را بـه  هـای بـیـمـه در گفتگوی تـلـویـزیـونـی مـردادمـاه خـود سـازمـان
سـازِی بـخـش  داری" متهم کرده بـود و "خصـوصـی داری و بنگاه "بیمارستان

یی بـه خـبـرگـزاری  در نامه -ها را خواستار شده بود درمان کشور" و ادغاِم بیمه
، نوشت: "در طراحـی و اجـرای طـرح تـحـول نـظـام ٩۴مردادماه  ٢٩ایلنا، 

سالمت... فقط موارد معطوف به افزایش دریافتی پزشکان مبـنـای کـار قـرار 
 گرفت و عملیاتی شد." 

طرح تغییر ساختار کار رژیم همچون طرح های دیگر ارائه شـده از سـوی 
نه در راستای تأمین منافع طبقه  روحانی و پیش از او توسط دولت احمدی نژاد،

کارگر و زحمتکشان، بلکه در راستای تأمین منافع کالن سرمایه داری کشـور 
است که این دولت نماینده آن است. مقابله با ترفنـدهـای گـونـاگـون و ضـد 
کارگری رژیم تنها با حرکت سازمـان یـافـتـه و مشـتـرک هـمـه کـارگـران و 

 زحمتکشان کشور میسر است.  
 

 ادامه  طرح تغيير روابط كار ...
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اجرای قانون ضدملِی "هدفمند کردن ادامه 

ها" و عواقب مخرب آن برای تولید و  یارانه

 زندگی زحمتکشان و محرومان کشور

ها" که در دولت ضـدمـردمـی و  ادامه اجرای قانون "هدفمند کردن یارانه
برگمارده احمدی نژاد آغاز شد در دولت روحانی مشکالت جدی مـعـیـشـتـی 
برای میلیون ها خانواده ایرانی پدید آورده است و به تشدید فقر و محرومـیـت 

 در کشور منجر شده است. 
تـر،  ها"، یا به بیـان دقـیـق طرح و اجرای قانون ضدملِی "هدفمندی یارانه

آزادسازِی اقتصادی، که سبب فقر و نابودی امنیت شغـلـی کـارگـران شـده 
ایـن طـرح است، با ترفنِد "کمک به تولید و ایجاِد اشتغال" انجام پذیـرفـت. 

رژیـم  -٩٢ماه  آبان ۶در  -گفتٔه روحانی ضدملی، در زمانی اجرا شد که بنا به
میلیارد دالر درآمِد ارزی داشت." مطابق معمول و مانـنـد  ١٠٠"ساالنه حدود 

فقیه، وزیر کار پیشنهادی دولت یـازدهـم یـعـنـی  دیگر کارگزاران رژیم والیت
های صد روزٔه خـودم  گفت: "جزو برنامه -٩٢مردادماه  ١٩در  -علی ربیعی

حل مشکالت برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود اسـت." عـلـی 
ها" یش در "حوزٔه روابط  ربیعی این وعده را در حالی داد که در "مشروِح برنامه

، انتشار یافت، گفته بـود: ٩٢مردادماه  ١۶کار"، که از سوی خبرگزاری ایلنا، 
هزار واحد کوچک و بـزرگ مسـئـلـٔه عـدم  ٢در بیش از  ٩١"در پایان سال 

رود با روند فعلـی، در  موقع حقوق تجربه شده است. ... انتظار می پرداخت به
تـریـن عـامـل  هزار واحد برسد." مـهـم ۴هایی به  تعداد چنین بنگاه ٩٣سال 

ها کارگر پس از اجـرای  ویرانی هزاران کارخانه تولیدی و بیکار شدِن میلیون
های انـرژی و  آور قیمت حامل ها"، افزایش سرسام فاِز اول "هدفمندی یارانه

پرداخت نشدِن سهم تولید از درآمدهای حـاصـل از اجـرای "هـدفـمـنـدی 
های انـرژی بـود. ولـی جـالـب  ها" برای جبران افزایش قیمت حامل یارانه
، در زمانی که به "حِل مشـکـالت" صـنـایـع ٩٢جاست که، در مردادماه  این

مـوقـِع حـقـوق  شد، علی ربیعی پـرداخـت نشـدِن بـه تولیدی وعده داده می
کرد. در آغـاز اجـرای فـاِز  بینی می هزار واحد" تولیدی را پیش ۴کارگران در "

ها"، محمدباقر نوبخت، سخنگـوی دولـت، از سـوی  دوم "هدفمندی یارانه
 ۶٣،  گـفـت: "از ٩٢ماه  بهمن ٢دولت "تدبیر و امید"، به خبرگزاری ایسنا، 

، سـهـم ٩٣ها در سال  هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه
هزار میلیارد تومان خواهد بود"، و برای اینکه مردم به وعدٔه  ١٠تولید حداقل 

او باور کنند، افزود: "درواقع این رقم به بخش تـولـیـد داده خـواهـد شـد." 
شود کـه  ،  نوشت: "دو سالی می٩۴خردادماه  ١۶که خبرگزاری مهر،  درحالی
جمهور وعده داده تا مشکل تولید را حل کند، صنایع و تولید را از رکـود  رییس

ای از محل هدفمندی به تولیدکنندگان بدهد که افزایـش  خارج کرده و یارانه
های انرژی را جبران کند... اما دریغ که سرابی بیش برای تولید  قیمت حامل

وسیلٔه دولـت ضـدمـلـی  ها" به نبود." بعد از اجرای فاِز اول "هدفمندی یارانه
وسیلٔه  دولت "تدبیر و امیـد"،  نژاد، و اجرای فازهای دوم و سوم آن به احمدی

درصدِی قیـمـت بـنـزیـن و  ١٠٠٠های انرژی، افزایش  فقط در مورد حامل
درصدِی قیمت گاز طبیعی زمستانی و تـابسـتـانـی را  ١٠٠٠و  ۶٠٠افزایش 

ایم، و دریغ که پرداخِت سهم تولید "سرابی بیش" نبود. روحـانـی،  شاهد بوده
درنگ  ، نوشت: "دولت بی٩٢اسفندماه  ١ای،  فقیه، خامنه اش به ولی در نامه

کند. ... در اولـیـن  های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام می برای اجرای سیاست
هـا در جـهـت تـولـیـد،  گام، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه

 ٩اش،  اشتغال... در دستورکار قرار داده است"، و در گفتگوی تـلـویـزیـونـی
درصـد  ٧٠،  در پاسخ به سؤال خبرنگار که: "آیا افـزایـش ٩٣ماه  اردیبهشت

های انرژی در فاز دوم] تدریجی است؟"، روحانـی گـفـت:  [ِی قیمت حامل
ها و اجرای  دیگر، حذِف یارانه عبارت ها تصمیم نظام است نه دولت." به "یارانه

ها"، "تصمیم نظام" و بخِش اساسِی "اقتصاد  قانون ضدملی "هدفمندی یارانه
دهد، و پرداخت نشدِن "سهم تولید" از منابع  فقیه را تشکیل می مقاومتِی" ولی

ها"، شرطی اساسی برای پیوستن به  مالی حاصل از اجراِی "هدفمندی یارانه
، ٩٢ماه  آبان ٢١"سازمان تجارت جهانی" بود. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، 

های ارشد رژیم "یکی  المللی پول با مقام در دیدار هیئت اعزامی صندوق بین
هـا بـود"، و نـوبـخـت،  های موردنظر، اعمال اصالحات در یارانـه از چالش

، بـا اعـالم ٩۴شهریـورمـاه  ٢۴اش در  سخنگوی دولت، در نشست خبری

های ابالغی رهبری برای تدوین برنامه ششم تـوسـعـه، بـر  اینکه "در سیاست
بر  ٩۵تک بندهای بودجه  لزوم اجرای هدفمندی تأکید شده بود"، افزود: "تک

 شود." های اقتصاد مقاومتی تنظیم می اساس سیاست
های اخیر پرداخت نشدِن حقوق هزاران کارگر در صنایع تولیـدی و  در هفته

ماه متوالی و اخراِج از کـار صـدهـا کـارگـر از  ١٠تا  ٢خدماتی کشور به مدت 
شرکت داروسازی کوثر، کارخانه شیشه آبگینه، کـارخـانـه تـولـیـدی تـهـران، 
کشتارگاه اهواز، کارخانه لوله و نورد صفا... و کارگران شهرداری در شـهـرهـای 

ایم. اندک مواد حمایتی باقیمانده در قانون کار نیز شامـل  مختلف را شاهد بوده
شـود. بـرای ارائـٔه  حال کارگران شاغل در "مناطق آزاد و ویژه اقتصادی" نمی

،  از ٩۴مـهـرمـاه  ۵یی از پرداخت نشدِن دستمزدها، خبرگزاری ایلنا،  نمونه
منطقٔه ویژٔه عسلویه بـه پـرداخـت  ١٣روزٔه کارگران شاغل در فاِز  ١٠اعتراض 

ماه مطالبات معوقه گزارش داد، و افزود: "اعـتـراض کـارگـران بـه  ٨نشدِن 
کـه در  پرداخت نشدن مطالبات مزد به یک عرف تبدیل شده است." درحـالـی

اکثر موارد، کارفرمایان اصلی و پیمانکاراِن نیروی کار دلیِل پـرداخـت نشـدِن 
 ٢۵کنند، روزنامـه شـرق،  موقِع مزد کارگران را "کمبوِد نقدینگی" اعالم می به

، از واگذاری بدوِن مناقصٔه "دیوارکشی دور مجلس" به پیمانکـار ٩۴شهریورماه 
سازه عرش" گزارش داد. با اعالم اینکه این پیمانکار "متعلق بـه بـنـیـاد  "ثامن

 
ً
درصِد پولـی را کـه بـایـد  ٨٠تعاون سپاه است"، شرق نوشت: "تا اآلن تقریبا

اند اما این پروژه تا اآلن حداکثر پنج درصد پیشرفِت کار  پرداخت کنند، پرداخته
های اخیر تعطیل شدِن هزاران واحد تولیدی را شـاهـد  داشته است." در سال

،  از تعـطـیـل شـدن ٩۴مردادماه  ۴های عمومی،  ایم. برای نمونه، رسانه بوده
گـزارش  ٩٣های صنعتی" کشور در سـال  واحد تولیدی در شهرک ١۴٠٠٠" 

درصـِد واحـدهـای  ۴٠،  نوشت: "٩۴شهریورماه  ٢۵دادند. خبرگزاری مهر، 
انـد."  های صنعتی در آستانه ورشـکـسـتـگـی قـرار گـرفـتـه مستقر در شهرک
واحـد  ۶٠، نیز با اعالِم "تعطیلِی بیش از ٩۴شهریورماه  ٢۴خبرگزاری ایلنا،  

 ١٠سال گذشته"، افـزود: " ٨کوره پزخانه فعال" در شهرستان پاکدشت "طی 
درصدِی نیروی کار فـعـالـیـت دارنـد. ... ایـن  ١٠مانده با ظرفیت  واحد باقی

موضوع باعث بیکاری بیش از ده هزار کارگر فصلی و دائمی در پاکدشت شده 
آور قیمت گاز طی چند سال گذشته" را  است." خبرگزاری ایلنا "افزایِش سرسام

دیـگـر،  عبارت ترین دالیل" وضعیت کنونی در پاکدشت دانست. به یکی از "مهم
بینِی ربیعی خیلی فراتر رفـتـه اسـت و  ویرانی واحدهای تولیدی کشور از پیش

 ٣"نظام" جلوگیری از آن را در نظر نداشته و ندارد. روحانی به خبرگزاری مهر، 
تـر شـدن شـرایـط  منظور... سـهـل ،  گفت: "امسال دولت... به٩۴خردادماه 

ای را از چهارده پله به ده پـلـه  پذیرش به سازمان جهانی تجارت، طبقات تعرفه
پـلـه بـا طـبـقـه  ۶کاهش داده است و قرار است تا دو سال دیگر، ایران تنها 

 ای داشته باشد."  تعرفه
هـا  دلیِل ویرانی تولید ملی و بیکاری مـیـلـیـون های اقتصادی رژیم  سیاست

ویژه آنچه دولت روحانی انجام داده  های رژیم، به کارگر کشورمان است. برنامه
انـد. قـانـوِن رفـع  شدت آسیب رسانده است،  به حقوق و منافع طبقه کارگر به

گذاری کارفرمایان، الیحٔه خروج از رکـود، و  موانع تولید، طرِح امنیت سرمایه
اصالِح قانون کار، همراه با طرح تغییِر ساختاِر روابط کار، همگی، مـحـتـوا و 
ماهیتی ضِدکارگری داشته و دارند. شدت بخشیدن به مـبـارزه، اتـحـادعـمـِل 

های جنبش سندیکایی موجود کارگران، و محکم کردِن رابطٔه جـنـبـش  صف
ها مانند: جنبش جوانان، دانشجویان، و زنان، یـگـانـه  کارگری با دیگر جنبش

فقیه و رویـارویـی بـا اسـتـبـداد  های ضدکارگری رژیم والیت راِه مبارزه با برنامه
 حاکم در دفاع از حقوِق زحمتکشان است.
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تریـن مـانـورهـای  در آستانٔه اعالم آغاز یکی از بزرگ
، شورای صلح و همکاری پرتغال (مسـئـول “ ناتو” نظامی 

ای  متن بیانـیـه  کمیسیون اروپایی شورای  جهانی صلح)
را در مخالفت با نظامیگری نـاتـو و در دفـاع از صـلـح 

های هوادار صـلـح در  منتشر کرد که شماری از سازمان
انـد.  سراسر جهان از آن حمایت و  نیز آن را امضا کرده

 .خوانید ترجمٔه این بیانیه را در ادامه می
 
اعالم کرده است که از آغاز اکتبر تا آغاز نوامبـر [هـفـتـٔه “  ناتو” 

ای را  دّوم مهر تا هفتٔه دّوم آبان] امسال مانورهای نظامی گسترده
در اسپانیا و ایتالیا و پرتغال اجرا خواهد کرد. در این مانورها بیشـتـر 

کشور عضو این سازمـان نـظـامـی  ٢٨هزار نیروی نظامی از ٣۶از 
شرکت خواهنـد  “ همیار” ها و کشورهای  سیاسی و از دیگر سازمان

 داشت.
در  “ نـاتـو” ترین مـانـورهـای  این رشته مانورها که یکی از بزرگ

 “ناتو”شود، ادامٔه مانورهای نظامی آمریکا و  تاریخ آن محسوب می
در چندین منطقٔه دیگر اروپا، از جمله در دریای بالتـیـک، اروپـای 
شرقی (استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، اوکراین)، و دریای سیاه 

وقـفـه  و شّدت عمل بـی  کشی است. این مانورها نمایش بارز گردن
نسبت به کشورهای اروپای شرقی و از جمله عـلـیـه فـدراسـیـون 

 روسیه است.
هزار نفری دائمی و  ٣٠تا  ١٣تشکیل یک نیروی واکنش “ ناتو” 

نفری را اعالم کـرده اسـت. بـر  ۵٠٠٠یک نیروی استقرار سریع 
که در نشست سران آن در سـال  “ ناتو” اساس سیاست راهبردی 

در لیسبون (پرتغال) تصویب شد، حیطٔه عمل این نـیـروهـا  ٢٠١٠
نـخـواهـد “  ناتـو” های کشورهای عضو  محدود به دفاع از سرزمین

 بود.
به مثابه ضمیمه و ادامٔه نیروی نظـامـی ایـاالت مـتـحـد “  ناتو” 

کـنـد، و ابـزاری بـرای  آمریکا و مطابق با منافع آمریکا عمل مـی
ت
ّ
 ها و کشورهای مستقل است. تجاوز به مل

آزمـودن  “ نـاتـو” های اعالم شدٔه مانورهای کنونی  یکی از هدف
برای مداخلٔه نظامی در منطقٔه مـدیـتـرانـه، در  “ ناتو” های  توانایی

به لیبی و تصمیـم  “ ناتو” شمال آفریقا، و در خاورمیانه است. تجاوز 
ایـم.  به استفاده از پایگاه نظامی موران در اسپانیا را فراموش نکرده

) در AFRICOMمرکز فرماندهی نظامی آمریکا در امور آفریقا (
این پایگاه قرار دارد، و این نشان از امکان مداخـلـه در ایـن قـاره 

 دارد.
در زمانی که در خیلی از کشورها مـردم مـجـبـور بـه تـحـّمـل 

اند و حـقـوق و  فرسا شده های طاقت ها و از خود گذشتگی سختی
کند کـه  اعالم می “ ناتو” گیرند،  شان را از آنها می خدمات اجتماعی
اش را افـزایـش دهـد، مسـابـقـٔه  های نظـامـی قصد دارد هزینه
اندازد، و نظامیگری فـزایـنـده در  ای را به راه می تسلیحاتی دوباره

دهد، که استقرار خطـرنـاک سـامـانـٔه  المللی را رواج می روابط بین
های نظـامـی و  ضدموشکی آمریکا در خاک اروپا، گسترش پایگاه

حضور نظامی از آمریکای التین و منطقٔه کاراییب تا خـاور دور و 

 های بارز آنند. منطقٔه اقیانوس آرام نمونه
های امضاکنندٔه زیر که متعهد به ساختن دنیایی آزاد، عادالنه و پیشرو  از این رو، سازمان
ی و استقالل کشورها، عدم مداخلـه، و عـدم تـجـاوز  هستند و به آرمان

ّ
های حاکمیت مل

الملـلـی، بـرابـری  های بین آمیز برای مناقشه های صلح حل معتقد و وفادارند، متعهد به راه
ت
ّ
طلبی، خـلـع سـالح و  ها و کشورها، براندازی امپریالیسم و استعمار و هر گونه سلطه مل

اند، و خود را مدافع سرسـخـت و اسـتـوار صـلـح  نظامی-های سیاسی بندی انحالل گروه
 کنند که: دانند، تصریح و تأکید می می

 طلبانه نه گفت؛ باید به این مانورهای نظامی جنگ
 شد؛ “ناتو”باید خواهان انحالل 

تی حق دارد مستقالنه تصمیم بگیرد و برای خروج از 
ّ
 تالش کند؛ “ناتو”هر کشور و مل

آمیز، آزاد و عادالنه که در آن حقوق بشر و عدالت اجتماعی بـرقـرار  ساختن دنیایی صلح
 باشد ضرورتی مبرم است.

 
 سازمان سراسری صلح و همبستگی هندوستان ♦
 جمعیت دفاع از صلح، همبستگی، و دموکراسی (ایران) ♦
 ها (صربستان) همایش بلگراد برای دنیای برابری ♦
 یی (بریتانیا) کارزار خلع سالح هسته ♦
ت ♦

ّ
 ها و مبارزه در راه صلح (برزیل) مرکز همبستگی با مل

 شورای صلح و همکاری پرتغال ♦
 شورای صلح قبرس ♦
 جنبش صلح چک ♦
 شورای صلح آلمان ♦
 زدایی و صلح یونان کمیتٔه تنش ♦
نش بین ♦
ُ
 المللی برای رهایی (بلژیک) ک
 پزشکان مالزیایی مدافع مسئولیت اجتماعی ♦
 کمیتٔه صلح و همبستگی فلسطین ♦
 طرفی (ایرلند) ائتالف صلح و بی ♦
 جمعیت صلح ترکیه ♦
 جمعیت مدنی سربازان مخالف جنگ (جمهوری چک) ♦
 شورای صلح و همبستگی سودان ♦
 شورای صلح سوئد ♦
 شورای صلح آمریکا ♦
 جنبش صلح فالندر (بلژیک) ♦
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با تغیـیـِر سـازمـان  ١٣٨٠
مالی گسترش مالکیت بـه 

سـازی  سازمان خصوصـی
خــود  شــکــل رســمــی بــه

در ادامــٔه ایــن  ”گــرفــت.
ــــــزوده  گــــــزارش اف

ــــی ــــود: م ــــب ”ش ــــی ش
ـــــی ـــــوص ـــــازی  خص س

شده از سوی دولـت  انجام
[دولت روحانی] در طـول 
دو سال گذشـتـه از رونـد 
مناسبی بـرخـوردار بـوده 
است. مطابق با اظـهـارات 
اخــیــر ریــیــس ســازمــان 

ســازی کشــور  خصــوصــی
درصـد از کـل  ٣٢بر  بالغ

شـده  های انـجـام واگذاری
از ابتداِی تأسیس سازمان 

ســازی در دو  خصــوصــی
سال فعالیت دولت یازدهم 

 ”صورت گرفته است.
ارائٔه این آمار از عملکرد 
دولت در زمینٔه اقتصـادی 

تر، اینکه چه کسانی از ایـن عـمـلـکـرد دولـت سـود  های آن، و مهم وسوی فعالیت و سمت
 سازد. دارد و حقیقت را آشکار می برند، پرده برمی می

سازی، همراه و توأم با ورشکستگِی صنعتگران، رواِج اقتصاد داللی، و تضعـیـِف  خصوصی
سـازی،  بنیٔه تولیدی کشور بوده است. این را نیز بیفزاییم که، با اجـرای بـرنـامـٔه خصـوصـی

هزاران کارگر، تکنیسین، کارمند و متخصصین فنی و مهندسی کشور امنیت شغلی خـود را 
فایده نخواهد بود اگر به آمارهای رسمی درخصوص سـیـاسـت  دهند. بی از دست داده و می

 ١١فقیه نظری افـکـنـده شـود: خـبـرگـزاری ایـرنـا،  دولت روحانی و اقتصاد مقاومتی ولی
میلیارد دالر واردات کـاال بـه کشـور  ۵۴، بیش از ١٣٩٣در سال ”شهریورماه، گزارش داد:

میلیارد دالر صرف واردات  ٢میلیارد دالر آن صرف واردات مواد غذایی،  ١۴صورت گرفت که 
 صـرف واردات کـاالیـی و یـا 

ً
خودروهای [لوکس] خارجی... شده است. درآمدها عـمـدتـا

یی، بدیهی است که تغییِر ساختار اقتصادی و تقویـت  با چنین کارنامه ”ای شده است. واسطه
سازی چه نتایج تلخ و ناگوار دیگری برای اقتصاد ملی و اسـتـقـالل کشـور پـدیـد  خصوصی

سازی در نقطه مقابل منافع اکثریت جامعه و رشد و شکـوفـایـی  خواهد آورد. برنامٔه خصوصی
 تولید داخلی است!

  
 

 شود! ها، معیشِت مردم دشوارتر می با آزادسازِی قیمت
ریزی برای دوران پساتحریم، وزیر نیرو اعالم داشت که، برنامه و  در گیرودار بحث و برنامه

 طرح اصالح قیمت آب و برق در این وزارتخانه تهیه و به شورای اقتصاد فرستاده شده است.
هـا در  هاست. از زمانی که قانون هدفمندِی یارانه اصالِح قیمت، نام رمز آزادسازی قیمت

هـا هـمـراه بـا  نژاد اجرا شد، تا کنون آزادسازِی قیمـت دولت ضدملی و ماوراِء راست احمدی
های جمهوری اسالمی قرار داشتـه اسـت.  آزادسازِی دستمزدها در برنامه و دستورکاِر دولت

داشت که، زماِن شتاب  ای در وین، دولت روحانی با صراحت اعالم پس از توافق جامع هسته
 ها" فرا رسیده است. سازی و "اصالِح قیمت بخشیدن به خصوصی

جمهور به اعضای سـتـاِد  های همگانی نامٔه معاون اجرایی رییس در اوایل مردادماه، رسانه
قلم کـاالی اسـاسـی تـا  ١٨ها را منتشر کردند. در این نامه، دستور گرانِی  هدفمندی یارانه

درصـد فـقـط در مـرحـلـٔه  ۶درصد ابالغ شده بود. البته کاالهای اساسی تا سقف  ۶سقف 
هـای  زعم سران رژیم، نارضایتی و اعـتـراض شود، تا به ها گران می آغازین آزادسازی قیمت
خود نگیرند. در پی نامه معاون اجرایی روحانی، وزیر صنعت نـیـز بـر  مردم حالت انفجاری به

پـافشـاری کـرد و  -هـا یعنی آزادسازِی قـیـمـت -ها" "اهمیِت" اجرای فوری "اصالِح قیمت
افزایش قیمِت گاز خانگی، گاز مراکز صنعتی و برق و آب در شهرها و روستاها را خـواسـتـار 

های روزانٔه زندگی مانـنـد:  ترین کاالها و نیازمندی ها شامل برخی از مهم شد. افزایش قیمت
شود. در گاِم نخـسـت ایـن  ها نیز می های شیری، روغن، و دیگر خوراکی نان، شیر و فرآورده

برنامه، وزارت نیرو جزییات گران شدن آب و برق را تدوین کرده است. وزیر نـیـرو، در اوایـل 
سال افزایش یابند. ... تاکنون در دولت  به ها سال باید قیمت”شهریورماه، خاطرنشان ساخت:
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 تغییِر ساختار اقتصادی: تقویِت بخش خصوصی
 

تدویِن برنامٔه پساتحریم و محورهای آن، و بحث پیـرامـون 
ها، در مـرکـز تـوجـه  چگونگِی اجرای این مجموعه سیاست

 فقیه قرار دارد. مسئوالن ریزودرشت رژیم والیت
هـای  نیا، وزیر اقتصاد، پس از ابالغ سـیـاسـت علی طیب

دوران پساتحریم از سوی حسن روحانی، در نشسِت شـورای 
اداری استان فارس، اعالم داشت که، برنـامـه مـوردتـوافـق 

ها، اخـتـصـاِص درآمـدهـای  برای دوران پس از رفع تحریم
گـذاری  منظور جـذِب سـرمـایـه کشور به بخش خصوصی به

شـهـریـورمـاه، در گـزارشـی،  ۵است. خبـرگـزاری ایـرنـا، 
وزیر اقتصاد و دارایی گفت، برای جلوگیری از تکـرار ”نوشت:

ای تهیه کردیـم تـا بـر اسـاس آن  مشکالت گذشته برنامه
شود به نحوی درست  درآمدها و منابعی که برای ما تأمین می

گذاری بخش خصوصی... استفاده شود، یعـنـی  برای سرمایه
های اقتصاد مقاومتی آمـده اسـت. ...  که در سیاست همان

همه باید بکـوشـیـم تـمـام مـجـوزهـا و امـکـانـات بـرای 
گذاری خارجی دریک مرکز به سـهـولـت و سـادگـی  سرمایه

گذاری مسـتـقـیـم  فراهم و ارائه شود. ... هدف جذب سرمایه
وکار، یک کارگروه در وزارت  است. برای بهبود فضای کسب

امور اقتصادی و دارایی تشکیل شـده و مـجـلـس شـورای 
  ”اسالمی همه اختیارات مناسبی به این کارگروه داده است.

وبـودجـه و مـحـاسـبـات  عالوه بر این، کمیسیوِن برنامـه
مجلس شورای اسالمی، نیز با صراحت اعالم داشته اسـت 

های خارجی  توانند با بسیاری از شرکت که، تولیدکنندگان می
ها وارد هـمـکـاری  رایزنی کنند و در تولیِد مشترِک کاال با آن

بـاره گـزارش  شهریورمـاه، درایـن ١٢شوند. دنیای اقتصاد، 
هـا در نـتـیـجـٔه تـوافـقـات  با برداشته شدن تـحـریـم”داد:

ای ایران با کشورهای غربی، تغییِر ساختار  دیپلماتیک هسته
المللی مثبِت  اقتصادی کشور متناسب با شرایط و فضای بین
وبـودجـه و  ایجادشده، ضرور اسـت، کـمـیـسـیـون بـرنـامـه

محاسبات مجلس، ضرورت تغییر سـاخـتـار اقـتـصـادی در 
 ”پساتحریم را یادآوری کرد.

 -هـا گـیـری فاصلٔه اندک زمانی پس از انتشار این موضع به
فـقـیـه در  ها را بخشی از برنامٔه مدون رژیم والیت که باید آن

خبرگزاری ایرنـا، بـا انـتـشـار  -دوران پساتحریم قلمداد کرد
ها به بخش خصـوصـی در دولـت  آماری از میزان واگذاری

سازی واقعی در دولت یـازدهـم،  خصوصی“یازدهم، نوشت: 
ها رقـابـتـی بـوده اسـت. ... واگـذاری  درصد واگذاری ٩٨

سازی حجم  واگذاری دولتی باهدِف کوچک های قابل شرکت
المللی پول و بـانـک  های صندوق بین دولت [بخوان:نسخه

عنوان عامل مهم رشد و بهبود شرایط  هاست به جهانی] سال
سازی در ایـران  اقتصادی... مطرح بوده است. ... خصوصی

باتوجه به دولتی بودن اقتصاد کشورمان و گستردگی حـجـم 
های گذشته هـمـواره  واگذاری در طول دهه های قابل شرکت

سازی در  با مسائلی روبرو بوده [است]. ... موضوع خصوصی
ایران همزمان با آغاز دور دوم دولـت اصـالحـات در سـال 

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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به پایین کشیدِن اسد از قدرت در سـوریـه و آغـاز بـه ” عربی  متحدهٔ  عربستان سعودی، ترکیه، و امارات
جو بایدن تصدیق کرد که، ایـن سـه مـتـحـِد نـزدیـک “  اند. ای شیعی و سنی مصمم بوده جنگ نیابتی

متحده در خاورمیانه، تأمیِن مالی و تسلیحاتی همه نیروهایی را که حاضرند برای سرنگـون کـردن  ایاالت
 اند. عهده داشته دولت بشاراسد مبارزه کنند، به

بدیهی است که  یکی از برندگان اصلی این فاجعه بزرگ انسانی در سوریه دولت اسـرائـیـل اسـت کـه 
بدون استفاده مستقیم از سالح های مخرب توانسته است تنها حریف قدرتمند در میان کشورهای عربی 

 را این چنین نابود کند.
، و در سـوریـه هـای عضـو پـیـمـان نـاتـو های  قدرت پس از چهار سال مداخلٔه آشکار و تجاوزگری

وسیلٔه کشورهای غربی، ترکیه،  که به -گرای سلفی درپِی باندهای مرتجع و مزدور اسالم های پی شکست
مقاومت دولـت سـوریـه  -شوند فارس نظارت و مسلح می های حاشیٔه خلیج نشین و سران دیکتاتور شیخ

ای که به مرِگ نزدیـک  کارانه این است که، بررغم عملکرد جنایت  شده همچنان ادامه دارد. حقیقت اثبات
های مدنی سوریه، آواره  ها و زیرساخت هزار نفر سوری، ویرانِی بخش بزرگی از ساخت به دویست و پنجاه

میلیون نفر از مردم سوریه به ترکـیـه،  ۴میلیون از شهروندان در کشورشان، و مهاجرت  ١٠شدِن بیش از 
 لبنان، و اردن، منجر  شده است، دولت سوریه هنوز توانسته است به مقاومت خود ادامه بدهد.

حزب تودٔه ایران، از همان آغاز بحران سوریه، مخالفتش را با مداخلٔه خارجی در این کشور اعالم کرد، 
وجود آوردِن شـرایـط بـرای  و بارها یادآور شد که، تنها از مجرای گفتگو بین نیروهای سیاسی سوریه و به

حِل عمـلـی ای  های تروریست ها، جنگ، و تجاوزگری در این کشور می توان راه پایان دادن به آدمکشی
برای پایان دادن به بحران این کشور دست یافت. در این گفتگو، همٔه نیروهای سیاسی سوریه که درگیِر 

باید نقش داشته باشند. مردود شمردِن هرگونه نقشی بـرای  حسِب لزوم، می این بحرانند، بنابر قاعده و به
که او منافـع  درحالی -شود شان بیان می بشاراسد در آیندٔه سوریه که از سوی کشورهای غربی و متحدان

شـکـسـت  گفتگو را پیش از اینکه حتی آغاز شود، به -کند ای از مردم سوریه را نمایندگی می بخش عمده
های دولت اسد یا حزب بعث نـیـسـت، امـا  روی به معنای تأییِد عملکرد و سیاست هیچ کشاند. این به می

زانـو  پذیرِش این نکتٔه اساسی است که برای خاتمه دادن به این موج خون و انهدامی کـه سـوریـه را بـه
 -درآورده است، تنها راه، گفتگو است، و در این گفتگو، چه بخواهیم و چه نخواهـیـم، دولـت بشـاراسـد

 نقشی عمده برعهده دارد.  -گواِه رخدادهای چهار سال گذشته به
آمیز  یی صلح تواند آینده تردید، نمی حزب ما همچنین بر این باور است که، مداخلٔه نظامی در سوریه، بی
های هـوایـی،  دنباِل این بمباران و پایدار در این کشور را تضمین کند. این نگرانی جدی وجود دارد که، به

بـه گـزارش ضرورِت گسیل نیروهای نظامی کشورهای درگیر به خاک سوریه در دستورعمل قرار گیـرد. 
گفته می شود که تهران با مشـورت بـا مسـکـو و   نشریه اومانیته، وایسته به حزب کمونیست فرانسه: "

در  مداخلـه زمـیـنـی  برای  همچنین مشورت با بغداد مشغول اماده سازی افکار عمومی مردم در ایران
ایران به ارسال مشاوران برای حضور در ارتش بشار اسد بسنده کرده بود. امـا ایـن  سوریه است. تا کنون

از دست رفـتـه را   وباز پس گرفتن مناطق  بار قصد فرستادن صدها پاسدار برای کمک به ارتش سوریه
  .دارد"

بر عـهـده  -اسالمی نظر از ماهیت و ابعاِد روابط میان دولت سوریه و جمهوری صرف -حزب تودٔه ایران
تـوانـد مـردم  کند و معتقد است که چنین اقدامی مـی گرفتِن چنین نقشی را ضِد مصالح ملی قلمداد می
لحاِظ زمانی و جغرافیایی، محدودیتی نخواهد داشت، و  میهن ما را در جنگی درگیر کند که دامنٔه آن، به

طلب ایران، مـنـطـقـه، و  شدت مخالف آن است. حزب ما، در کناِر همه نیروهای صلح بر این اساس، به
تواند آتش جنگی مهیب را در  ها و جنگ در سوریه، می کند که، گسترده شدِن درگیری جهان، اعالم می
های منطقه در معرض تهدید قرار گیرد. بیـایـیـم بـا  سان، آیندٔه همه خلق ور کند، و بدین خاورمیانه شعله

آمـیـز  های صلح حل درس گرفتن از سرنوشِت مردم افغانستان، عراق، لیبی، و سوریه، پیام آوِر صلح و راه
 گوئیم. می ”نه!“ها در سوریه،  باشیم. ما به گسترده شدِن جنگ و درگیری

 
 
  )، که امپراتـوری عـثـمـانـی١٩١٨تا  ١٩١۴در جنگ جهانی اول(  -“پیکو -سایکس”نامٔه  موافقت  .١

همراه با آلمان و اتریش، به انگلستان و فرانسه و روسیه اعالم جنگ داده بودند، با اینکـه در بـیـشـتـر 
هـای عـربـِی  های جنگ، آلمان و اتریش پیروز بودند، اما با این وجود، فرانسه و انگلیس سرزمین جبهه

طوِرِسری، میان خودشان تقسیم کـردنـد. بـر پـایـٔه ایـن  زیر سلطٔه امپراتوری عثمانی را روی نقشه، به
نامه،که به نام امضا کنندگان آن سایکس ـ پیکو  نامیده شد، شرق ترکیه سهـم روسـیـٔه تـزاری  موافقت

رفت، و قسـمـت اعـظـم  شد، شمال غرب عراق، لبنان و کشور سوریٔه کنونی، زیر پرچم فرانسه می می
رسید. فلسطین هم قرار بود از سـوی سـه کشـور فـرانسـه و  عراق باضافه اردن و مصر به انگلیس می

طورمشترک اداره شود. با پیروزی انقالب اکتبر و سقوط رژیم تـزاری، مـتـن  انگلیس و روسیٔه تزاری، به
،  منتشر و افشـا ١٩١٧ماه نوامبر   ٢٣، “ پراودا” و “  ایزوستیا” های  نامٔه سری در روزنامه کامل این موافقت

 شد. 

 ... ادامه  رويدادهاي ايران  ادامه افزايش تنش ها در خاورميانه ...

قانون آیین دادرسی کیفری مـربـوط  ۴٨به تبصرٔه مادٔه 
 حقی است. شود و دغدغٔه به به همٔه مردم می

قانون جدید آیین دادرسی کـیـفـری،  ۴٨بنا بر مادٔه 
حِق متهم در محاکم برای برخوردار بودن از وکـیـل و 

شود و این حـق بـه قـؤه  انتخاِب آن، از میان برده می
شود تـا بـرای هـر  قضاییه و مسئوالن آن تفویض می

کند. وکالی مستقـل و  متهمی وکیل انتخاب و اعالم 
اند که،  مترقی، ضمن مخالفت با این ماده، اعالم کرده

قانون جدید آیین دادرسـی کـیـفـری،  ۴٨تبصرٔه مادٔه 
کـنـد و نـادیـده  حقوق شهروندان را مـخـدوش مـی

چـیـن کـردن  گیرد. عدم اعتماد به وکـیـل، دسـت می
یی، و دامن زدن به جو بدبینی بین وکـال، سـلـب  عده

اعتماد متهمین به چنین وکالیی، و تقسیـم وکـال بـه 
دولتی و غیردولتی، برگزیده و تأیید صالحـیـت نشـده، 
ها  فعلیت [عملی شدِن امر] دفاع از متهمین در دادگاه

 کند. را از وکال سلب می
وکــالی شــجــاع دادگســتــری، درخصــوص ایــن 

نـامـه، هـمـچـنـیـن بـا صـراحـت خـاطـرنشـان  آیین
آنچه مهم بوده و مطـرح اسـت حـق دفـاع ”اند: کرده

مردم است، مردم باید در انتخاب وکیل مخـتـار و آزاد 
قانون جـدیـد آزادی وکـیـل و  ۴٨باشند. تبصره ماده 
کند. رییس قوه قضاییه قـاضـی را  موکل را پایمال می

تواند انتخاب کند و طبق ایـن مـاده وکـیـل راهـم  می
تواند انتخاب کند کـه ایـن دو مـوضـوع قـیـاِس  می
 ”الفارق است. مع

دانان کشور،  چندی پیش، صدها تن از وکال و حقوق
یی سـرگشـاده  در اعتراض به آیین دادرسی جدید، نامه

نوشتند و برای سران حکومت ارسال کردند. خبرگزاری 
 نـامـه”باره گزارش داده بـود: ایسنا دراین

ً
ای از  اخـیـرا

نفر از وکالی سراسر کشور تهیـه و  ٢٠٠٠سوی حدود 
تنظیم شده [است]. ... در ایـن نـامـه بـه بـعـضـی 

آمده برای وکـال از سـوی  معضالت و مشکالت پیش
بعضی از مراجع و مسئوالن قضـایـی اعـتـراض شـده 

ترین موضوعاتـی کـه در ایـن نـامـه  است. ... از مهم
 ۴٨مطرح شده است، اعتراض به تبصرٔه ذیـِل مـادٔه 

 ”قانون آیین دادرسی کیفرِی اخیـرالـتـصـویـب اسـت.
دانـان مسـتـقـل و مـتـرقـی  که وکال و حقـوق درحالی

گـرایـانـٔه  هـای واپـس دادگستری به مخالفت با اقـدام
پرستاِن حاکم بر قؤه قضاییه مشغـولـنـد، صـادق  کهنه

ونشان کشیدن برای وکـالی  الریجانی بار دیگر با خط
مستقل، با تهدید اعالم داشـت کـه، قـوه قضـایـیـه 

کـنـد.  برحسب روال و وظیفه قانونی خود... عمـل مـی
های مارکسیستی و سکوالر فـرهـنـگ  برخالف دیدگاه

مسئله زیربنایی است و قوه قضاییه بـا سـازهـای   یک
خون [شبیخون] فرهـنـگـی مـقـابـلـه  مخالف و شبیه

کل دادگستری استان تهران  کند. پیش از او، رییس می
از ابـتـدای تـیـرمـاه سـال ”در همین زمینه گفته بود:

جاری، قانون جدید آیین دادرسی کیـفـری اجـرایـی و 
مقدمات امر در ابعاد مختلف برای این منظور در حـد 

 ].٩۴مردادماه  ٣٠[ایسنا،  ”مقدورات فراهم شد
معنای تـداوِم  اجراِی آیین جدید دادرسی کیفری، به

مـانـدٔه  عدالتی در سیستم قضایِی واپـس قانونی و بی بی
فقیه است. در چارچوب این سیستم، مـردم  رژیم والیت

 -ازجـمـلـه حـِق انـتـخـاب وکـیـل -از هرگونه حقی
 محرومند!
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های اخیر سیاسی ایـران،  کمونیست پرتغال دیدار و در رابطه با تحول
نامه وین، پیامدهای آن در موازنٔه نیروها در خـاورمـیـانـه، و  موافقت

های گسترش و تـعـمـیـق رابـطـه  ضرورِت مبارزه برای صلح، زمینه
 نظر کرد. متقابل بین دو حزب، تبادل

هیئت نمایندگی حزب توده ایران در مراسم افتتاحیه و اخـتـتـامـیـه 
المـلـلـی قـرار  باشکوه فستیوال شرکت کرد و در جایگاه مهمانان بین

گرفت. مراسم باشکوه اختتامیه جشنـواره کـه در حضـور بـیـش از 
صدهزار عضو و هوادار حزب کمونیست پرتغال و دیگـر شـهـرونـدان 

ای  جـانـبـه دهندٔه مبارزٔه هـمـه خواه این کشور برگزار شد، بازتاب ترقی
خواه پرتغال برضِد امپریالیسم و  است که حزب کمونیست و چپ ترقی

اند. رفیق جرونیـمـو د سـوزا،  داری اتحادیٔه اروپا سازمان داده سرمایه
ل حزب کمونیست پرتغال، در این مراسم سخنـرانـی مـهـمـی 

ّ
دبیر ک

 ایراد کرد.
 

حزب کمونیست پرتغال، نیروی محرکـٔه مـبـارزه در راه 
 صلح، دموکراسِی واقعی، و سوسیالیسم

 
ای مـفـصـل،ازجـمـلـه  ، در سـخـنـرانـی”جرونیمو د سـوزا“رفیق 

داری، مشـخـصـٔه دوران  ژرفِش بحران ساختـاری سـرمـایـه”گفت:
انـتـهـا،  داری و بحران مالِی آن، پیوسته و بـی ماست. اقتصاد سرمایه

های مختلف، در اقصٰی نقاط جهان خـود را آشـکـار  ها و شکل راه به
و پرخاشگری   خوئی آمیز ستیزه جا تشدیِد خشونت کند. ما در همه می

امپریالیسم را شاهدیم. در جهانی که مشخصٔه مهم آن فراینِد تغییر و 
روشـنـی آشـکـار   جایی نیروها و عوامل تعیین کننده اسـت، بـه جابه
های اصلی امپریالیستی حاضر به پذیرش از دسـت  شود که قدرت می

گـری و  دادن استیال و هژمونی خود نیستند، و با [حـربـٔه] نـظـامـی
ورزند.عـوامـل و سـرچشـمـٔه تـنـش و  جنگ در حفِظ آن تالش می

افزایش و گسترنده در اقصٰی نقـاط دنـیـا اسـبـاب  های رو به درگیری
های  ثبات کردن و مداخله کارانه در بی های جنایت عملی کردن اقدام

سال پس از پیروزی و غلبـه بـر  ٧٠خارجی [در دیگر کشورها] است. 
داریم، فاشیسـم دیـگـربـار در  فاشیسم نازی، که ما آن را گرامی می

وضوح مشـاهـده  آورد. این در اکراین به مناطق مختلف دنیا سر برمی
ای کـودتـایـی و  شود، یعنی جایی که در آن قـدرت الـیـگـارشـی می
بـه مـردم  -با پشتیبانی آمریکا و اتحادیه اروپـا -های فاشیستی گروه

خـواه شـامـل  هـای دمـکـرات و آزادی برند و انسان خود یورش می
آفرینی، و  کنند. اینان قربانیان ترور، وحشت ها را اعدام می کمونیست

های اکراینی که در اینجا حضـور  اند. ما مایلیم به کمونیست قانونی بی
مان را از آنان ابراز کنیم. ژرفـِش  دارند همبستگی، اتحاد، و پشتیبانی

یابندٔه استثمارگرانـه،  تضاد و مبارزه طبقاتی، و سرشت و ماهیت شدت
داری، مهم و مغـتـنـم بـودن  گرانٔه سرمایه ظالمانه، تهاجمی، و غارت

فرصت از برای طرح و برنامه کمونیستی برای بنای جـامـعـٔه نـویـن، 
انـداز  سازد. این اسـت چشـم سوسیالیسم، و کمونیسم را آشکارتر می

هـای گـونـاگـون و در  عمده و وسیع مبارزه و پیکـار کـه بـه روش
حـزب   شـونـد. رو مـی های مختلف، کارگران و مردم با آن روبه مرحله

کمونیست پرتغال، حزبی میهنی و انترناسیونالیسـتـی اسـت کـه بـا 
کـنـد.  ها پیکار مـی وپنجه نرم کرده و با آن ای دست های عمده چالش

توانید روی حزب کمونیست پرتغـال و  گویم، می  باصراحت به شما می
تر در راه رهایی کارگـران و  نقش و مشارکتش در نبرد و مبارزٔه گسترده

رفـت،  وضعـیـت وخـیـم سـقـوط، تـنـزل، پـس  مردم حساب کنید.
تـوان از  وابستگی، و فقری که پرتغال بدان دچار شده است را نـمـی

هـای آن  داری و فهرست تحمـیـل های ادغام در اروپای سرمایه سال
توان از سیاست ویرانگر و مخرب جنـاح  تفکیک کرد و همچنین، نمی

یافته و اجرایـی  راست در طول سالیان متمادی و الیحٔه ملِی رسمیت 
گرای حاکم جـدا  دموکرات و راست های سوسیال شده از سوی دولت 

هـای  تدابیر و بـهـانـه ها، و های فعاالنه آن دستی هم  تبانی و کرد.

الوقوع بود که سیاست اسـتـثـمـاری و  ای قریب سفسطه آمیزشان دربارٔه ورشکستگی
ایم ها بوده که تا کنون شاهد آن -های کشور فقیرسازِی کارگران و مردم و چپاوِل ثروت

ها هستنـد.  ها هنوز هم در پی ادامٔه همان سیاست تحمیل کرد، و آن را [به کشور] -
ها و  دار آن تر است، ما این را وام تر، و وابسته اگر امروز پرتغال کشوری فقیرتر، شکننده

اگـر   داری و بازگرداندن انحصارها هستـیـم. آمیزشان در احیاِی سرمایه سیاست فاجعه
آور مواجهیم که در آن سطح باالیی از بیکاری زندگـِی  ای بهت امروز با شرایط اجتماعی

میلیون و دویست هزار پرتغالی را تحت تأثیر خود قرار داده است، و اگـر مـیـزان  یک
ثباتِی شغلی، کاهِش شدید درآمدهای کارگری و بخش بـزرگـی از  ای از بی رحمانه بی

دمـوکـرات و راسـت] و  های سوسیـال ها [حزب داِر آن جمعیت کشور را شاهدیم، وام
اکتبر کارگـران  ۴ها در تداوم استثمار نیروی کار هستیم. در انتخابات  های آن سیاست

ائتالف ” نفِع  های رأی به و مردم این فرصت را دارند که با ریختن آرای خود به صندوق
گرا و  های راست یی در محکومیت حزب ها را] به بیانیه ، [این رأی“ اتحادیه دموکراتیک

پشتیبانی و رأی   رو دارند: اکتبر مردم پرتغال دو گزینه پیش ۴گانه تبدیل کنند. در  سه
هـای  ، و درنتیجه، گسـسـتـن از سـیـاسـت“ ائتالف اتحادیه دموکراتیک” نفِع  دادن به
بار آورده است و محکوم کردن کسانی که مسئول  همه بدبختی به آمیزی که این فاجعه

هایی  های محور، یعنی به حزب ها هستند، یا برعکس، رأی دادن به حزب این بدبختی
ها تا چند سـال  گرایانه، و فراهم کردن این امکان برای این حزب های راست باسیاست

جـای  های استثماری، فقیر سازی، و سرکوب کشور ادامه دهنـد. بـه دیگر به سیاست
از پـیـمـان  های اتحادیٔه اروپا، حزب کمونیست پرتغال جدایـی  تسلیم در برابر خواست
منظوِر احـیـا و تـقـویـت  را، به “ مدیریت اقتصادی“اصطالح  بودجه و مکانیسم، یا به

سازی پـرتـغـال را در  طور نیز مطالعه و آماده دهد و همین استقالل ملی، پیشنهاد می
جای کاهِش دستمزدها و حقوق بازنشستگی و  به  مسیر نجات از تسلیم به حوزٔه یورو.

دیگر درآمدها، حزب کمونیست پرتغال باال بردِن آنچه دزدیده شده، یعنی: ارزش کار و 
های تـوسـعـه، و  دهندگان] درحکم یکی از شرط نیروی کار، دفاع از حقوِق آنان [رأی

ثباتِی دستمزدهای ناچیز شامل تعییِن حداقل دستمزد ملی برابر  سازِی مسیر بی وارونه
دهد. ما از این تریبون، به همٔه نیروهای  را پیشنهاد می ٢٠١۶یورو از آغاز سال  ۶٠٠با 

کـمـونـیـسـت  های مبارز و رزمندٔه حزبی، جوانان ها و ارگان نفس، سازمان رزمندٔه تازه
فرستیم.کارگران، جوانان، و مردم  پرتغال و سازمان جوانان کمونیست پرتغال، درود می

پرتغال! کشور به یک حزب کمونیست پرتغال قدرتمندتر نیاز دارد. هدفـی کـه مـا بـا 
اطمینان در نظرگاه داریم و در پی آنیم، ضرورتی اساسی است، یعنی مشارکت بیشتـر، 
تحقق بخشیدن و جامعه عمل پوشاندن به کارزاِر متحد، گسترِش نیروهـای حـزبـی، 

دهِی بیشتر، ازجمله در ادارات و محل کار، تشدیِد تبلیغات و انتشار مطبوعاِت  سازمان
هایی دیگر در جهت تضمین اسـتـقـالل مـالـی  ویژه "آوانته"! و برداشتِن گام حزبی، به

گرایانه و جایگزین کردن  های راست تر که، برای گسستن از سیاست حزبی قوی  حزب.
 -ای پیشرفـتـه دموکراسی“هدِف عملی کردِن برنامٔه  دوستانه و چپ، به سیاستی میهن

ساختن حـزبـی نـیـرومـنـدتـر و   ، بتواند پیکار کند.”های آوریل در آینده پرتغال ارزش
هایی بنیادین که آن را با سرشت و ماهیتی از برای حزب طبقه کارگر  پروپیمان با ویژگی

هایی در جهت ساخـتـن جـامـعـٔه نـویـن،  کنند: باهدف و همه زحمتکشان تعریف می
ای  لنینیسم، با اصـول کـاری-های نظری مارکسیسم سوسیالیسم و کمونیسم، با پایه

از توسعه خالقانٔه مرکزیـِت دمـکـراتـیـک (سـانـتـرالـیـسـِم دمـکـراتـیـک)،  برگرفته
ای واحـد، و  گـیـرِی عـمـومـی ای واحد و جـهـت مرکزی  ای ژرف، رهبرِی  دموکراسی
اش حزبی میهنی و انترناسیونالیستی است. یک هویت، یک آرمان، و یـک  مشخصه

پروژه بر اساس قدرت ایمان راسخ ما و حقانیِت مبارزٔه ما، و اینکه امروز واقعیِت جهـان 
 ”کند. مطرح می ازپیش آن را بیش

 

 در فستيوال آوانته  ...  »نامه مردم«ادامه غرفه 
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 “یازدهم قیمت برق در دو مرحله اصالح شده است.
یا همـان  -ها های بسیار کلیدِی قانون هدفمندی یارانه ها از بخش آزادسازِی قیمت
المللی پول و بانک جهانـی اسـت. ُدور  دستوِر صندوق بین و به -آزادسازِی اقتصادی

وسیلٔه دولت که بـا حـمـایـِت مـجـلـس و در  ها" به اصطالح "اصالِح قیمت جدیِد به
از آن اعالم و اجرا شـد کـه   گیرد، پس فقیه صورت می چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی

کـه  -را ”وکار راهکارهای بهبوِد رتبٔه ایران در کسب“مجلس شورای اسالمی، گزارِش 
های مجلس نیـز بررسی کرد، و مرکز پژوهش -وسیلٔه بانک جهانی تهیه شده است به
یـی از راهـکـارهـای  مجموعـه -المللی پول های صندوق بین در چارچوب سیاست -

 منظوِر اصالِح قوانین و آزادسازِی اقتصادی، تدوین کرد. اجرایی را، به
بانک جهانی، باهدف ورود و حضور انحصارهای امپریـالـیـسـتـی در بـازار ایـران، 
 بـر پـایـٔه 

ً
خواستار شتاب بخشیدن به برنامٔه آزادسازِی اقتصادی در ایران است. دقیقا

اجـرا   بـه -ای دنباِل توافق جـامـع هسـتـه به -ها این برنامه است که آزادسازِی قیمت
شـهـریـورمـاه، در گـزارشـی  ۴شود. در این زمینه، خبـرگـزاری مـهـر،  گذاشته می

فروشی برق [چـه در داخـل و چـه در  وزیر نفت و نیرو خواستار پایاِن ارزان”نوشت:
های جدید بـرق اعـالم و وزارت نـیـرو بـرنـامـه  خارج] شدند. در همین حال تعرفه

های تـوزیـع  سازی صنعت برق را در دستورکار قرار داد، که واگذاری شرکت خصوصی
 ”هاست. برق به بخش خصوصی ازجمله آن
افـزایـش  -فـقـیـه مطابق اقتصاد مقاومتی ولی -دولت درحالی قیمت آب و برق را

های مالیاتی و تسـهـیـالت بـانـکـی و مـالـی ارزان بـه  دهد که، انواع معافیت می
 دهد. های خصوصی اختصاص داده و می شرکت

فقیه از جیِب مردم مـیـهـن مـا بـرای تـقـویـت و گسـتـرش  درواقع، رژیم والیت
وبـخـشـش  های خصوصی داخلی و خارجی مشـغـول بـذل سازی و شرکت خصوصی

گران شدِن قیمِت نان، بـرق،   ویژه آزادسازِی قیمت یا به -ها است. با آزادسازِی قیمت
ویژه زحمتکشان شهر و  معیشت مردم به -های ضروری زندگی آب، و دیگر نیازمندی

ای مـانـنـد  های ضدمردمِی اقتصادی شود. مبارزه با برنامه روستا، دشوارتر از پیش می
تواند و باید در سیاست، برنامه، و شعارهای جنبش مردمی در  ها، می آزادسازِی قیمت

 مبارزه برضد استبداد والیی و دیکتاتوری حاکم قرار گیرد!
 

 فقیه، برای پیوستن به سازمان تجارِت جهانی برنامٔه رژیم والیت
المللی پول از اجـرای  که صندوق بین نژاد، هنگامی در ُدورٔه دولت ضدملِی احمدی

تقدیر کرد و نمـونـٔه  -ها زیر نام: قانون هدفمندِی یارانه -آزادسازِی اقتصادی در ایران
تـوسـعـه"  جمهوری اسالمی را برای آزادسازِی اقتصادی در دیگر کشورهـای "درحـاِل 

فقیه و برخی بنیادهای انگلـی تـأکـیـد  الگوِی مناسبی دانست، مسئوالن رژیم والیت
منظوِر همکاری و تعامل با "اقتصاد جهانی" فراهم  های مناسب به کردند که، زمینه می

 هموار گردیده است.“ سازمان تجارت جهانی“شده و زمینٔه عضویِت ایران در 
هـای  درواقع نیز اجرای جراحِی بزرگ اقتصادی، یعنی آزادسازِی اقتصادی، زمیـنـه

معین در جهت دمسازی با معیارهای سازمان تجارت جهانی و اتصاِل اقتصاد ایران به 
جهت نیست که پس از توافـق  المللی و ادغام در آن را پدید آورده است. بی سرمایٔه بین
هـای  های تجاری و سیاسی اتـحـادیـه اروپـا و شـرکـت ای و سفر هیئت جامع هسته

آزادسـازِی  -دنـبـال آن و بـه -هـا آمریکایی به ایران، بالفاصله، آزادسازِی قـیـمـت
شهریـورمـاه،  ٧دستمزدها، در اولویت دولت روحانی قرار گرفته است. روزنامه اعتماد، 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسٔه شورای مشـورتـی امـور “در گزارشی، نوشت: 
او [سازمان تجارت جهـانـی] بـعـد از   –تی   –بازرگانی در پایان گفت: پیوستن به دبلیو 

های دولت است و در این رابطه تـیـمـی را تـعـیـیـن  ها از برنامه برداشته شدن تحریم
گـیـری از سـوی وزیـر  زمان با ایـن مـوضـع هم ”ایم تا این موضوع دنبال شود. کرده

مـوازاِت  بـه -را ”سازِی دولـت ادغام و کوچک“صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد 
هـای در دسـتـورکـاِر  ترین برنامـه از مهم -”لغِو قوانین دست و پاگیر“زدایی و  مقررات

ویـژه دولـت و مـجـلـس شـورای اسـالمـی، اعـالم کـرد.  نهادهای حکومتی، بـه
های مختلف و کلیدِی اقـتـصـاد کشـور بـه  سازِی صنایع و واگذارِی بخش خصوصی
هـای خـارجـی و  ها و انحصارهای داخلی و خارجی، گشایش و فعالیِت بانـک شرکت
 بیمه -های بیمه شرکت

ً
اروپـایـی در ایـران کـه   –های خصوصی آمریکایی  خصوصا

اقـتـصـادی   –هـای آزاد و ویـژه تـجـاری  ها در منطقـه ها و بانک حضور این شرکت
ها و مقدمات موردنظر رژیم و گردانندگان آن بـرای  همگی، زمینه -درآمِد آن بود پیش

داری جهانی و عضویت ایران در سـازمـان تـجـارت جـهـانـی  پیوستن به ارابٔه سرمایه
نـقـل از پـایـگـاه  شهـریـورمـاه، بـه ۵باره، خبرگزاری ایرنا،  شوند. دراین محسوب می

میلـیـارد  ٢۴٠۶بر  در پنج ماه گذشته بالغ”رسانی بازار سهام (سنا)، گزارش داد: اطالع

ریال سهم دولتی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار شده اسـت.  ادامه رويدادهاي ايران ...
صـورت  ها بـه میلیارد ریال از واگذاری ٧٧٠... در پنج ماه ابتدایی امسال 

 ”بلوکی... بوده است.
زدایی در حـالـی انـجـام  سازی و مقررات شتاب بخشیدن به خصوصی

دلیل اجرای برنامٔه ضدمـلـِی  پذیرد که کماکان هزینٔه تولیِد داخلی، به می
ها، باالست و صنایع و تولیِد ملی کشور ما توان رقابت بـا  هدفمندی یارانه

هـا  های مشابـه خـارجـی را نـدارد. حـذِف یـارانـه محصوالت و فرآورده
هایی جدی به صنعتگران و تولیدکنندگـان داخـلـی وارد کـرده و  آسیب

امکان نفوذ امپریالیسم و تسلط آن بر حیات اقتصادی کشـور را مـهـیـا 
شهریورماه، با اشـاره  ٧کرده و سرعت داده است. روزنامٔه دنیای اقتصاد، 

ها و آزادسازِی اقتصادی برای تولیـد داخـلـی،  به پیامد ناگوار حذف یارانه
های تولید را نشـان  نرخ تورِم تولیدکننده که فشار هزینه”ازجمله نوشت:

البته برخی آمارها حاکی از آن اسـت  ”درصد رسیده است. ۵دهد به  می
ویژه از خردادماه امسـال، رونـدی صـعـودی  که نرخ تورِم تولیدکننده، به

 روشن است  ١٠داشته و به میزان 
ً
درصد است! با این هزینٔه تولید، کامال

رقابت با انحصارها و کاالهای خارجـی  که صنعتگر و تولیدکنندٔه ایرانی به
تردید بازار ایران در دوران پساتحریم با حجم بیشتری از  قادر نیست، و بی

 رو خواهد بود. واردات از کشورهای غربی روبه
نقل از اعضـای  شهریورماه، به ٧جالب اینجاست که، روزنامه اعتماد، 

ترین شرکای پساتحـریـم  هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی، نوشت که، مهم
 ایران، آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و... خواهند بود!

اسـالمـی در سـازمـان  از دیگر مسائلی که زمینٔه عضویت جمـهـوری
ها، "استقالِل" بانک  سازد، تقویِت نقش بانک تجارت جهانی را فراهم می

های خصوصی (خارجـی و مـخـتـلـط)  مرکزی، و فعالیت گستردٔه بانک
کل بانک مرکزی، بخشی از درآمِد حاصل از  گفتٔه معاون رییس است. به

هـا اخـتـصـاص  های دولت به بـانـک ها به بازپرداخِت بدهی حذف یارانه
هـا  خواهد یافت، و دولت درصدد است که عرصه را برای فعالیـت بـانـک

 آماده و شفاف سازد.
هایی مانـنـد  ویژه اجرای برنامه های رژیم در عرصٔه اقتصادی، به اقدام

سـوِد مـنـافـع  زدایـی، بـه سازی، و مقررات ها، خصوصی هدفمندی یارانه
 اکثریت مردم میهن ما و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نیست!

 
قانوِن آیین دادرسی کیفری، و مخالفِت وکالی مستقـل بـا 

 آن
اسالمی طی بـیـش از سـه دهـه  گیرِی نظام قضایی جمهوری شکل

گذشته موجب نقض خشن حقوق دمکراتیک فردی و اجتمـاعـی مـردم 
 اعتبارِی عدالت حقوقی بوده است. میهن ما و بی

هـای  قؤه قضاییه، از همان ابتدای پیروزی انقالب، به یکـی از اهـرم
استقرار استبداد والیی و به قهقرا بردِن جامعه ما تبدیل شـد. قـوانـیـنـی 

هـای انـقـالب  مانند قصاص، قانون مجازات اسالمی، عملکرد دادگـاه
ها، به استقالل قؤه قضاییه و برخورد با شهروندان بـر  اسالمی، و جز این

های حقـوقـی  های جدی و ژرف وارد آورده، زمینه پایٔه اصل برائت، آسیب
عدالتی، خشونت، و سرکوب از سوی نهادهای امـنـیـتـی و  و قانونی بی

انتظامی را فراهم کرده است. از دوران ریاست صادق الریجانی بـر قـؤه 
قضاییه، وضعیِت این قوه بیش از گذشته وخیم گردیـده اسـت. آخـریـن 

گرایانٔه این قوه به ریاست صادق الریجانی، قانوِن  های واپس نمونٔه اقدام
تنها مطابق مواد آن اسـتـقـالل وکـال  آیین دادرسی کیفری است، که نه

کلی پایمال گردیده است، بلکه اصِل برائت برای همیشه در مـحـاکـم  به
 شود. کناری نهاده می به

های وکـالی دادگسـتـری ایـران، درخـالل  اتحادیٔه سراسری کانون
نـامـٔه دادرسـِی کـیـفـری  دفعات مخالفتش را با آیین های گذشته، به ماه

تـِر  زمان با انتشار عـلـنـی است. در میانٔه تابستان امسال، هم  اعالم کرده
ای،  نامٔه جدید و سخنان تهدیدآمیـِز ریـیـس قـؤه قضـایـیـه و ِاژه آیین

سخنگوی این نهاد، درخصوص برخورد شدید با هرگونـه مـخـالـفـت بـا 
هـای  های قضایی، رییس اتحادیٔه سراسری کـانـون نامه ها و آیین مصوبه

وکالی دادگستری (اسکودا)، با تأکید یادآوری کرد که، دغدغٔه ما نسبت 
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هـای مـخـتـلـف و   خـواه از کشـورهـا و قـاره بخش و نیروهای ترقی آزادی
شـان، بـه جشـنـواره خصـلـتـی  هـای مـتـنـوع وجـوش و فـعـالـیـت جنـب

 انترناسیونالیستی داده بود.
دعوت رهبری  در فستیوال آوانته، امسال نیز همچون یک دهه گذشته، به 

 “ الملـلـِی  صحنٔه بین” حزب کمونیست پرتغال، غرفٔه حزب توده ایران در قلب 
آوِر مبارزٔه مردم زحمتکش و طبقه کارگر ایـران در راه  محوطٔه فستیوال، پیام

هـای  صلح، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حقوق بشر، و بـرضـِد تـحـریـم
های تبلیغاتی غرفٔه حزب تودٔه ایران،  امپریالیستی بود. باتوجه به تنوع فعالیت

امسال برگزارکنندگان جشنواره آوانته، با تغییر آرایش قسـمـتـی از مـحـوطـه 
هـای  المللی، غرفٔه حزب ما را در محل ورودی اصلی و در مجاورت غرفـه بین
های چین، کلمبـیـا،  های کمونیست ترکیه و یونان و در همسایگِی غرفه حزب

و اسپانیا، قرار داده بودند. غرفٔه نشریٔه ارگان حزب تودٔه ایران، که با آرم بزرگ 
ها پوستر گویا و زیبا با شعـارهـای سـیـاسـی مـرتـبـط بـا مـبـارزه  حزب و ده

ابـتـکـاِر  ای داشـت. بـه زحمتکشان و مردم ایران پوشیده شده بود، جلوه ویژه
ای به زبان پرتغالی هـمـراه بـا  یی دوصفحه حزب کمونیست پرتغال، اعالمیه

سال مبارزه در راه صلـح،  ٧۴حزب توده ایران، ” نقش سمبل حزب، و با تیتر: 
هـایـی عـمـده از  یی کوتاه و نکـتـه ، که تاریخچه“ دموکراسی، و سوسیالیسم
چـنـیـن  های سیاسی حزب تودٔه ایـران و هـم گیری حیات، فعالیت، و موضع

توضیحی دربارٔه شرایط کنونی ایـران را دربـر داشـت، در مـیـان هـزاران 
همچنین با ارائـه “  نامٔه مردم”شد. غرفه  بازدیدکنندٔه جشنوارٔه آوانته توزیع می

هایی در ارتباط با کارنامه دولت  ، با مقاله“ توده نیوز” زبان  های انگلیسی نشریه
بـار کشـور  های اقتصادی و اجتماعی، شرایط فاجعـه حسن روحانی در عرصه

هـای ایـران و  نامه وین در پایان مذاکره های رژیم، موافقت درنتیجه سیاست
هـای کـمـیـتـه  ای، اعالمـیـه در مورد پرونده هسته“  ١عالوهٔ  به۵” کشورهای 

(نشریـٔه کـمـیـتـٔه  “ ایران امروز” مرکزی حزب تودٔه ایران، شمارٔه جدید نشریٔه 
های ویژه در رابطه با جنبش کـارگـری و  دفاع از حقوق مردم ایران)، و بولتن

منداِن پیگیری مسائل ایران، به مرکزی برای بـحـث  زنان در کشور به عالقه
در رابطه با مسائل ایران و خاورمیانه تبدیل شده بود. غرفه حزب توده ایران در 
طول مدت جشنواره همچنین مورد بازدید رفقای رهبری حزب کـمـونـیـسـت 

هـای  و هیـئـت “ آوانته” پرتغال و ازجمله رفیق مانوئل رودریگز، سردبیر نشریه 
نمایندگی حاضر در فستیوال قرار گرفت. رفیق رودریگز در قدردانی از فعالیت 
سیاسی گسترده غرفه نامه مردم اظهار داشت که، کارکرد غرفه ایران نـمـونـه 

ای از ابتکار عملی برای آموزش کادرهای چپ و حزب کـمـونـیـسـت  برجسته
المللی در دورٔه برگزاری جشنواره است. نماینـدٔه  پرتغال در رابطه با مسائل بین

مان،در مراسم ضیافت ناهاری که رهبری حزب کمـونـیـسـت پـرتـغـال  حزب
کننـده  خواه شرکت کارگری و ترقی -های کمونیست افتخار نمایندگان حزب به

، دبیرکل حـزب بـرادر، “ جرونیمو دو سوزا” در جشنواره برپا کرده بود، با رفیق 
دعـوت رهـبـری حـزب  مان همچنین به مالقات و گفتگو کرد. نمایندٔه حزب

سپتامبر در محل دفتر مرکزی حزب برادر با رفیـق  ٧کمونیست پرتغال در روز 
، عضو هیئت سیاسی حزب و مسئـول دایـرٔه آمـوزش حـزب “ جورج پایرس” 

، “ آوانـتـه” های جشنوارٔه امسـال  ها و سخنرانی مضموِن فعالیت
اکـتـبـر،  ۴مهرماه/  ١٢دلیل برگزارِی انتخابات پارلمانی پرتغال در  به
 زد. طوِرعمده پیرامون این انتخابات مهم دور می به

های غرفٔه حزب توده ایران با گل سرخ سمـبـل حـزب، و  دیواره
های اقتـصـادی عـلـیـه ایـران پـایـان  به همٔه تحریم” پوسترهای: 

های همبسـتـگـی بـا زنـدانـیـاِن سـیـاسـِی ایـران،  ، اعالم“ دهید
شعارهای: آزادی برای زندانیان سـیـاسـی زن، ازجـمـلـه بـهـاره 

های همبستگی بـا  هدایت، نرگس محمدی، و آتنا فرقدانی، اعالم
فعاالن سندیکایی ایران، ازجمله فعاالن زندانـی کـانـون صـنـفـی 
معلمان ایران، فراخواِن مبارزه برای حـقـوق زنـان، کـارگـران، و 

باختگاِن فاجعٔه ملی در  جوانان، و تصویرهایی مرتبط با یادمان جان
 سالروز آن، پوشیده شده بود.

دیدار و گفتگوی نمایندٔه کمیتٔه مـرکـزی حـزب تـودٔه ایـران بـا 
 رهبران و دبیرکل حزب کمونیست پرتغال، رفیق جرونیمو د سوزا.

، عضو هیئت سـیـاسـی و سـردبـیـر مانوئل رودریگز دیداِر رفیق
و قدردانی از حضوِر نمایندگان حـزب  “نامٔه مردم”، از غرفٔه “آوانته” 

 تودٔه ایران.
  

، ارگان حزب کمونیست پرتـغـال، “ آوانته”ونهمین جشنوارٔه باشکوه نشریٔه  سی
سپتامبر، در پـارک  ۶تا  ۴شهریورماه/  ١۵تا  ١٣نظیری در روزهای  باشکوه بی

وسیع متعلق به حزب در شهر کارگری سیشل، واقع در حاشیٔه جنوبی رودخـانـٔه 
تاگوش و در فاصله کوتاهی از لیسبون، پایتخت زیبای پرتغال، برگزار شد. ایـن 

، هرساله، ١٩٧۴در آوریل  “ میخک” ، دو سال پس از انقالب ١٩٧۶فستیوال از 
تـریـن  حـاضـر یـکـی از بـزرگ در حومٔه لیسبون برگزار شده اسـت، و درحـال

 “ آوانـتـه” شود. فسـتـیـوال  اجتماعی اروپا محسوب می -های سیاسی جشنواره
امسال در فضای پررقابت انتخابات پارلمانی پرتـغـال جشـن گـرفـتـه شـد. در 

اکـتـبـر  ۴مهرماه/ ١٢که قرار است روز  -استقبال از انتخابات پارلمانی پرتغال
منظور افزایش تعداد  ای به جانبه حزب کمونیست پرتغال کارزار همه -برگزار شود

(سی.دی. یو.) که در آن حزب  “ ائتالف اتحاد دموکراتیک” های پارلمانی  کرسی
سبزهای پرتغال نیز حضور دارد، سازمان داده اسـت. حـزب کـمـونـیـسـت در 

دست آورد، و  درصد آرا را به ١٣انتخابات پارلمان اروپا، دو سال قبل، نزدیک به 
 درصد باال ببرد. ١۴کوشد میزان آرا خود را تا  در این دوره می

ترین نمایش قدرت حزب کمونیسـت پـرتـغـال در  جشنوارٔه آوانته صحنٔه مهم
اش است. حزب کمونیست پرتغال  های انسانی و تشکیالتی بسیج تمامی امکان

در قلب جامعه و طبقه کارگر پرتغال جای دارد، و در این عرصه است که فعالیت 
از  -کنـنـده ها هزار شرکت کند. جشنواره امسال بار دیگر با جلب ده و مبارزه می

های مسن و باتـجـربـه کـه در انـقـالب  جوانان و نوجوانان گرفته تا کمونیست
ای داشت. فستیوال با شرکت نـزدیـک بـه  شکوه ویژه -حضور مستقیم داشتند

خواه پرتغالی باموفقیت بسیار بـرگـزار شـد، و در  سیصد هزار فعال چپ و ترقی
های سیـاسـی، هـنـری،  یی متنوع از برنامه طول سه روز برگزاری آن، مجموعه

اجرا درآمد. حضور جوانان در این جشنوارٔه سیاست و هنر همـراه بـا  اجتماعی به
هـای  هـا و مـوعـظـه بینی پایه بودن پیش نما و بی نظیر بود و نخ نظمی ویژه، بی

داری را، مبنی بر اینکه سوسیالیسم دیگر برای نسـل جـوان  های سرمایه رسانه
نمایش گزارد. در حقیقت، در گوشه گوشٔه این جشنواره حضوِر  جذابیتی ندارد، به

شان به شرکت در مبارزه در مسیر صلح و سـوسـیـالـیـسـم  پرشور جوانان و تمایل
ها هزار جوان مبارز پرتغالی در مراسم افتتاحیه و پـایـانـی  گر بود. شرکِت ده جلوه

های سازمان جوانان کمونیست پرتغال، حزب کمونـیـسـت و  جشنواره،که پرچم
آوردند، و همچنین طنین نـواهـای  اهتزاز درمی را به “ ائتالف اتحاد دموکراتیک” 

های هنری، گستردگِی نمایشگاه کتـاب،  های موسیقی، جلؤه نمایشگاه کنسرت
المللی و رویدادهای فرهنگی، فضـایـی  ها در زمینٔه مسائل بین گوناگونِی نشریه

 وجود آورده بودند. آمیز، و بسیج گرانه به واقع فوق تصور، تحسین به
هـای  های کمونیست، جنـبـش هیئت نمایندگی از حزب ۶٠حضور نزدیک به 

غرفٔه حزب تودٔه ایران، در فستیواِل نشریٔه 

 ، ارگان حزب کمونیست پرتغال»آوانته«

 »نامه مردم«در غرفه   »آوانته«سردبیر نشریه ، مانوئل رودریگز رفیق
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جدی درگیری های نظامی در سوریه و دخالت روز افزون کشورهای 
امپریالیستی و دیگر  کشورهای منطقه و جهان در اوضـاع داخـلـی 

 این کشور.
 
ً
مجمع عمومی سازمان ملل، در هفته گذشته، در نیویورک، عمـال

گو و بحث دربارٔه آیندٔه سیاسی سوریه تبـدیـل  و به صحنٔه اصلی گفت
شده بود. حضور رهبران بیشتر کشورهـای جـهـان در نـیـویـورک، 

متحده، روسـیـه، چـیـن، و  های ایاالت جمهور های رئیس سخنرانی
سپتامبر، در مجمع عمومی، و دیـدارهـا  ٢٨مهرماه/  ۶ایران، در روز 

ترین بازیگران صحنٔه جنگ  و گفتگوهای دوجانبه و چندجانبٔه عمده
هـدف  های مختـلـف، بـه داخلی خونین سوریه، فرصتی بود تا گزینه

تر شدِن  جلوگیری از شدت یافتِن بیشتر این جنگ ویرانگر  و گسترده
 بررسی گذاشته شود. آن، به

جمهورهای  دیدار و گفتگوی باراک اوباما و والدیمیر پوتین، رئیس
دنـبـال آن،  متحده و فدراسیون روسیه، در نـیـویـورک، و بـه ایاالت

گفتگوهای مستقیم رهبران فدراسیون روسیه، فرانسـه، و آلـمـان، 
منظوِر نهـادِن  های مختلف به طوِرعمده، در بررسِی گزینه همگی، به

حکومت “یا  “ داعش“نقطٔه پایانی بر جنگ داخلی سوریه و برخورد با 
و نقش این کشورها در این موردهـا، تـدارک دیـده شـده “  اسالمی

مـهـرمـاه، بـا  ۵بودند. فرانسه در آغاز هفتـه گـذشـتـه، و از روز 
بدوِن توافق قبلی با  -هایی در خاک سوریه های هوایی هدف بمباران

آغاز فاز جدید بحران خاورمیانه را کلید زده بـود. ایـن  -دولت سوریه
دنبال سه هفـتـه پـروازهـای  عملیات هواپیماهای نظامی فرانسه، به

های احتمـالـی،  آورِی اطالعات دربارٔه هدف منظور جمع اکتشافی به
انجام شد. در پی این اقدام و ادامه بمباران های هوایی آمـریـکـا در 

هـای نـیـروهـای  های هوایی روسیه بـه مـوضـع سوریه و آغاز حمله
مهرماه، جنگ داخلی ایـن  ٩تروریسِت مخالف دولت سوریه، در روز 

کشور که بیش از چهار سال و نیم است که ادامه دارد، بـه مـرحـلـه 
 جدیدی وارد شد. 

گـیـری از  اکنون آشکار است که کشورهای امپریالیستی، با بهـره
هـا  حساسیت و نگرانِی افکار عمومی جهان در ارتباط با هجوم صـد

زدٔه منطقٔه خاورمیـانـه  جو از سوریه و دیگر کشورهای جنگ هزار پناه
شان را به صحـنـه  [و افغانستان]، سعی دارند  ورود عملی و مستقیم

تواند پیامدهای خطرناکی بـرای  که می -جنگ جدیدی در خاورمیانه
 توجیه کنند. -صلح جهان دربر داشته باشد

دوست در خاورمـیـانـه و جـهـان  های صلح حاضر، محفل درحال
که افکارعمومِی جـهـان بـه  یی  اند که، در هنگامه نگران این مسئلٔه 

جـویـان و  حلی عملی، مؤثر، و انسانی در زمـیـنـٔه بـحـران پـنـاه راه
ای و کشورهای دیگر خاورمیانه توجه ویژه دارند،  زدگان سوریه جنگ

اسـتـتـارشـدٔه “  اسـتـراتـژِی “کشورهای امپریالیستی به عملی کردِن 
شان در خاورمیانه، دست به تالشی تازه زنند. این مـوضـوع  تهاجمی

یـا ”داعـش“بـاره و اسـرارآمـیـِز  اکنون  آشکار است که، ظهوِر یـک
بـدوِن  -ها درکناِر دیگر عامل -در سوریه و عراق“  حکومت اسالمی“ 

ریـِز  های برنامـه متحده و محفل شده و پنهاِن ایاالت حمایت محاسبه
های امنیتی کشورهای عضو ناتو و نیز حمایِت مستقیم مالی  دستگاه

عربی، قطر، و تـرکـیـه  متحدهٔ  سعودی، امارات و لجستیکِی عربستان
ای، تـوجـیـِه  استتارشده“  استراتژِی “بود. هدِف چنین  غیرممکن می

ها، و تـداوم جـنـگ در سـراسـر  ثباتی وجود آوردِن بی ها، به دخالت
در مقام کانون مقاومـتـی  -ویژه از میان برداشتن سوریه منطقه، و به
های امپریالیستِی آمریکا و راهـُبـردش در ارتـبـاط بـا  در برابر طرح

 است. -“خاورمیانٔه جدید“بردِن پروژٔه   پیش به
ها پیش از ایـن، کـه  در همین زمینه باید اضافه کرد که، از هفته

متحده آمریکا به صحنٔه معضِل سـرازیـرشـدن صـدهـاهـزار  ایاالت
هـزار پـنـاهـنـدٔه  و پیشنهاِد پذیرِش تنها ده -جو به مرزهای اروپا پناه

دنـبـاِل  ورود کرد، واضح بود که این کشـور بـه -ای در آمریکا سوریه
و بر چهره زدِن صـورتـک  “ جویان بحران پناه” نظارِت خود درآوردِن  به

ای مستقیم در سـوریـه  منظوِر مداخلٔه امپریالیستِی نظامی به“  بشردوستانه”های  مالحظه
 است. 

راستی در کشورهـای  های گروهی دست های اخیر، اوج گرفتن تبلیغات رسانه در هفته
ها  زعم این دسته از رسانه که به  -“ دولت بشاراسد” ضرورت از میان برداشتن   غربی دربارهٔ 

تـر کـردِن  با گسترده -است“  ثباتی و ادامه یافتِن جنگ داخلی در سوریه  منبع اصلِی بی” 
 همراه شده است. “ داعش”عملیات نظامی برضِد دولت سوریه زیر پوشِش مبارزه با 

کار انگلستان، سه هـفـتـه پـیـش از ایـن،  وزیر دولت محافظه دیوید کامرون، نخست
صراحت سرنگونِی دولت سـوریـه را خـواسـتـار شـد. فـرانسـوا اوالنـد،  طوِرعلنی و به به

حق حاکمیِت ملی سوریه، آغـاز بـمـبـاران   گونه اعتنایی به هیچ جمهور فرانسه، بی رئیس
 در  

ً
خاک سوریه  توسط نیروی هوایی این کشور را اعالم کرد. فرانسوا اوالنـد احـتـمـاال

رؤیای اعاده و تجدیِد سلطٔه استعماری فرانسه بر سوریه و لبنان می باشـد، کـه در پـی 
فـرانسـوی “  پیکوی” انگلیسی و  “ سایکس” نامٔه  فروپاشی امپراتوری عثمانی،  بنا بر توافق

 در یک قرن پیش، به پایان رسید. 
متحده، که سرنگونی دولت سوریه را هـمـواره در سـر  در همین مقطع زمانی، ایاالت

که بر پایٔه پیمان دوستی و ائتالف دیرپای آن بـا کشـور  -پروراند، فدراسیون روسیه را می
تواند بـه سـیـاسـت  کند که نمی تهدید می -کند سوریه به دولت سوریه کمک نظامی می

همکاری نظامی خود با دولت سوریه ادامه دهد. اقدام نظامی روسیه در روزهای پـایـانـی 
باید پاسخی بـه ایـن تـهـدیـدهـا  -خواست و موافقت دولت سوریه بنابه -هفته گذشته را

 ارزیابی کرد.
های داعش در خاک  های تروریست های  جدی وارد آمده به پایگاه ها به ضربه واکنش

اند، حاکی از نگرانـی کشـورهـای  سوریه که مداخلٔه نظامی روسیه در سوریه نامیده شده
 غربی از تغییر موازنه نیروها در سوریه به ضرر نیروهای وابسته به امپریالیسم است.

متحده، فرانسه، بریـتـانـیـا، آلـمـان،  در این رابطه، بیانیٔه مشترک شش کشور: ایاالت
مهرماه، دربارٔه عملیات هواپـیـمـاهـای  ١٠قطر، عربستان سعودی، ترکیه، در روز جمعه 
های نیروهای اسالمی سلـفـی  ها و پایگاه نظامی روسیه در خاک سوریه و بمباران موضع

تروریستِی مخالف دولت سوریه، نمونٔه گویایی از رویکرد این کشورها بـه حـل مـعـضـل 
هـای  خواهد تا فقط در چارچوِب طـرح صراحت از روسیه می به“  بیانیه“سوریه است. این 

ها عملیات خود را انجام دهد، و حمله بـه پـایـگـاه  کشورهای امپریالیستی و متحدان آن
 شان را متوقف کند. نیروهای تروریستِی موردحمایت

اند وضعیت واقـعـی در سـوریـه را  گاه نخواسته حقیقت اینکه، کشورهای غربی هیچ
(تیر/مـردادمـاه  ٢٠١٢در ماه اوت  -بازوِی امنیتی پنتاگون -بپذیرند. آژانس امنیتی دفاع

کنـد کـه نـیـروهـای  تصدیق می -که تازه چندماه پیش علنی شد -)، در گزارشی١٣٩١
حـکـومـت “یا  ”داعش“القاعده در عراق (که سپس به “و  ،”المسلمین اخوان“، “ سلفی“

اند. این آژانـس یـادآور  تبدیل شد)، نیروهای اصلِی گردانندٔه شورش در سوریه“  اسالمی
شود که، نیروهای اپوزیسیون [اپوزیسیوِن دولت سوریه] از سوی غرب، کشـورهـای  می

تواند همـچـنـیـن در  می “ داعش“شوند، و  فارس، و ترکیه حمایت می عربی حاشیٔه خلیج
 های تروریستی، حکومتی اسالمی در عراق و سوریه برپا کند. اتحاد با دیگر سازمان

هـای  های امنیتی کشورهای غربی، از همان مـرحـلـه های اطالعاتی سرویس گزارش
کردند که در بحران سوریه  طوِرعمده تائید می وجود آمدن بحران در سوریه،  به نخسِت به

جـمـهـور  نقش اصلی را نیروهای تروریستی برعهده دارند. جو بـایـدن، مـعـاون رئـیـس
، در سـخـنـانـی کـه در روزنـامـه ١٣٩٣مهرماه  ١٠متحده، یک سال پیش، در  ایاالت

بازتاب یافت، تصـدیـق کـرد کـه “  تایمز نیویورک” 

 ادامه افزايش تنش ها در خاورميانه ...

   13ادامه  در صفحه 
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برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی 

 ، در تورنتو کانادا١٣۶٧در سال 

سپتامبر  به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد کشتـار زنـدانـیـان  ١٩روز  
در ایران، برنامه ای از  ۶٠و در مجموع کشتارهای دهه  ۶٧سیاسی در سال 

کمیته برگزاری یادمان بیست و هفتمین سـالـگـرد کشـتـار جـمـعـی  طرف
تورنتو کانادا با حضور جمعی از ایـرانـیـان در  ١٣۶٧زندانیان سیاسی در سال 

بر  حـقـانـیـت ۶٠برگزار شد و ضمن گرامی داشت یاد عزیزان جانباخته دهه 
آرمانشان تاکید شد. در ابتدا مجری برنامه ضمن خوشامد گویی به میهمانان 

 چنین ابراز داشت:
سال پیش در چنین روزهایی هزاران زندانی سیاسی بـی دفـاع بـه  ٢٧"   

دستور شخص خمینی در برابر آنچه که بعدها  "هیئت های مرگ" نـامـیـده 
قرار گرفتند و با  سوال هایی که رنگ و بوی توحش قرون وسطایی انها  ، شد

بسیاری از این زندانیـان قـبـال اشکار بود به جوخه های مرگ سپرده شدند. 
محاکمه شده و دوران محکومیت را در زندان طی می کردند. بسیاری از آن 

آنـچـه  مبارزین نیز محکومیت شان به پایان رسیده و منتظر آزادی بـودنـد.
روشن است گستره این توحش محدود به تهران نبوده و شماری از شهرها و 
شهرستانها را نیز در بر گرفته است.  رقم دقیق قربانیان مشخص نیست ولی 

اکنون بعد از گذشت بیسـت فهرستهای موجود نشان از هزاران قربانی دارد. 
سال از ان جنایت هولناک نه تنها خانواده جانباخته گان از مـحـل   هفتو 

دفن عزیزان خود بی اطالعند بلکه حتی قادر به گرامیداشت یاد آنـان نـیـز 
سپس به پاس احترام به این عزیزان یک دقیقه سکوت اعالم شد .   ."   نیست

 اکثریـت -در ادامه  پیام هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران 
 شد. در قسمتی از پیام امده است:  قرائت

"ماه های مرداد و شهریور، یادآور یکی از بزرگترین فجایع تاریخ مـعـاصـر  
ایران است. بیست و هفت سال پیش در چنین روزهایی، به دستور روح الـلـه 
خمینی رهبر وقت جمهوری اسالمی، هزاران زندانی سیاسی به دار آویخـتـه 
شدند. هیئت های مرگ از زندان به زندان رفتند تا با طـرح چـنـد پـرسـش، 
درباره فرستادن زندانیان به پای چوبه دار تصمیم بگیرند. سئوال هـا چـنـان 
تنظیم شده بودند که شمار تا حد ممکن زیادی از اسرا طـبـق مـعـیـارهـای 
تعیین شده از سوی خمینی، به کام مرگ فرستاده شوند. ظرف چند هـفـتـه، 
اکثر زندانیان مجاهد و صدها زندانـی چـپ تـوسـط جـوخـه هـای اعـدام 
جمهوری اسالمی به قتل رسیدند. شمار اعدام شدگان آن قدر زیاد بـود کـه 
سازماندهان این کشتار، از کامیون های حمل گوشت برای انتقال اجساد به 

همه این عملیات در  مکان های حفر گورهای دسته جمعی استفاده کردند.
نهایت پنهان کاری انجام شد. از چند هفته پیش از کشتار، مالقات زندانیان 

که رسانه های رژیم اخبـار  ١٣٦٠با بستگانشان قطع شده بود. برخالف سال
اعدام های دسته جمعی را برای ارعاب پخش می کردند، جمهوری اسالمی 

از ابتدا بنا را بر مخفی کاری گذاشته بود. تا کـنـون نـیـز  ١٣٦٧در قتل عام 
اکثر کسانی که آن روزها بنا به موقعیتشان در حکومت، از کشـتـار خـبـردار 

گـاهـی  ١٣٦٧شدند در این باره سخنی نمی گویند. قتل عـام  زمـانـی در آ
عمومی ایرانیان به یک حقیقت انکارناپذیر تبدیل شد کـه انـبـوه شـواهـد و 
مدارک گردآوری شده از سوی زندانیان سیاسی پیشـیـن، بسـتـگـان جـان 

باختگان، سازمان های سیاسی و مدافعان حقوق بشر، جایی بـرای انـکـار 
 نگذاشت."

سپس بخشهای از پیام کمیته مرکزی حزب توده ایـران در ایـن رابـطـه 
"مـیـهـن مـا در حـالـی در   در این پیام از جمله آمـده بـود:خوانده شد. 

بـاخـتـگـاِن آن را گـرامـی  هفتمین سالگرد فاجعٔه ملی خاطرٔه جـان و بیست
دارد که سایٔه شوم خفقان و استبداد همچنـان بـر حـیـات سـیـاسـی و  می

و   ١٣٨٨کند. از کودتای انتخاباتی خردادماه  اجتماعی میهن ما سنگینی می
شـان، تـا  ها ایرانی به پـایـمـال شـدن رأی سرکوب خونین اعتراض میلیون

روحانی دربارٔه دگرگون کردن فضای سیاسی    “ تدبیر و امید” های دولت  وعده
بـاوجـود بـرخـی  -از شماری از رهبران جنبـش سـبـز“  رفِع حصر” کشور و 

در همـچـنـان بـر هـمـان پـاشـنـه ”  -تغییرهای سطحی در گفتمان دولتی
و دلیل آن را نیز در ادامٔه یورش به فعـاالن جـنـبـش کـارگـری،    “ چرخد می

معلمان، فعاالن و مبارزان زن و پیگرد آنـان، و نـیـز ادامـه یـافـتـن رونـد 
دستگیری و شکنجه دانشجویان مبارز و همچنین تکراِر هجوم به مطبوعات 

 مستقل باید مشاهده کرد." 
در ادامه پیام اتحاد کومله خوانده شد. در این پیام  ضمن گـرامـی داشـت 

، جمهوری اسالمی ایران مسـبـب و مسـئـول ایـن  ٦٠همه جانباخته گان دهه 
جنایات عنوان گردید و یکی از موثرترین راههای برون رفـت و کـنـار گـذاشـتـن 

سپـس   جمهوری اسالمی ایران اتحاد عمل نیروهای مترقی و مردمی عنوان شد.
سرود های افتاب کاران و زندانی که با هنرنمایی گالویژ و  یـاری، هـنـرمـنـدان 
مشهور و محبوب شهر تورنتو اجرا شد مورد توجه و تشویق بسیار زیاد حـاضـریـن 
قرار گرفت بطوریکه که اکثر حاضرین این دو هنرمند گرامی را در طـول اجـرای 
سرود ها همراهی نمودند. در ادامه شعر " سوگ سـیـاوشـان"  تـوسـط یـکـی از 

 همکاران کمیته برگزاری دکلمه شد که مورد تشویق حضار قرار گرفت.
در ادامه برنامه  قسمت هایی از خاطرات نوشته شده  توسط  زندانیـان رژیـم    

در پایان  قعطنامه ای کـه  خوانده شد که یاد انها را دوباره زنده نمود. ۶٠در دهه 
توسط کمیته برگزاری تهیه شده بود به اطالع حاضرین رسیـد کـه مـورد تـایـیـد 

 . حاضرین  قرار گرفت
 
 قعطنامه   

نه اولین جنایت در جمهوری اسالمی بوده است و نـه آخـریـن  ٦٧جنایت سال 
چند صباحی بعد از پیروزی انقالب حمله به کردستان و ترکمـن صـحـرا، در  آن.

اعدام هزاران تن از مخالفین رژیم،  ٦٠سال های بعد از انقالب و به ویژه در دهه 
"قتل های زنجیره ای" و ترور فعالین و رهبران سیاسـی در داخـل و  ٧٠در دهه 

جنایات و اعمال شنیعی که در جریان انتخـابـات سـال  خارج از کشور، و باالخره
نشان از ان دارند که رژیم در اقدام به جـنـایـت هـیـچ حـد و  صورت گرفت، ٨٨

در این رژیم هر سال صدها تـن اعـدام مـی  حدودی را به رسمیت نمی شناسد.
 شوند و ایران در رده کشورهائی با باالترین رقم اعدام قرار دارد.

 ١٣٦٧به نظر ما آنچه به دستور رهبر وقت جمهوری اسالمی در تابستان سال 
انجام گرفت، باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شـود. جـنـایـت عـلـیـه 
بشریت، با تعریف حقوقی پذیرفته شده برای آن، مشمول مرور زمان نـمـی شـود. 
پیگیری جنایت علیه بشریت به مرزهای جغرافیایی محدود نیست. سـازوکـارهـای 
معینی در عرصه بین المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریـت وجـود دارد. 
الزم است با استفاده از این معیارها و ابزارهای حقوقی، پیگیری جـنـایـت بـزرگ 
 بیست و شش سال پیش در زندان های ایران وارد مرحله عملی و جـدیـد شـود.

سوال اصلی و اساسی این است که رژیم چگونه می تواند با مردم چنین کند و انها 
پـاسـخ بـه ایـن  را مفعول عقاید و نظرات و مقاصد قرون وسطایی خود قرار دهد.

سوال روشن است و ان چیزی نیست جز عدم وجود یـک اراده واحـد مـتـرقـی، 
مردمی و دمکراتیک که بتواند بر جنون مالیخولیایی رهبران رژیم مهار زند. نمونـه 
مبارزات مردم در کشورهایی که زیر مهمیز دیکتاتوری زندگی کرده اند و موفق بـه 
مهار ان شده اند نشان می دهد که امکان بوجود آمدن چنین اراده ی مـردمـی و 

 دمکراتیکی در کشور ما ایران نه تنها وجود دارد بلکه تنها راه رهایی است.
بر این اساس است که سازمانها و احزاب برگزارکننده مراسم امروز در رابطـه بـا 

مبارزه در راه اهداف زیر را      ١٣۶٧جنایت کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 
 ضروری می شمارند:

تشکیل گروه های مستقل برای بررسی ابعاد کشتار جمعی زندانیان سیاسـی  ♦
 ١٣۶٧ در سال 

 اجازه برگزاری مراسم سوگواری به خانواده ها و بازماندگان عزیزان جانباخته ♦
اعالم اسامی و محل دفن تمامی اعدام شدگـان و هـمـچـنـیـن مـحـل و  ♦

 چگونگی محاکمه و اعدام و دفن انها
 بررسی مصیبت ها و آسیب های وارده به خانواده های جان باختگان ♦
 محاکمه علنی و مجازات امران و عامالن فاجعه کشتار ♦
 آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی ♦
 لغو شکنجه و اعدام در ایران ♦
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 ادامه  سرشت بنيادي جناح هاي ...

تـری ارتـقـا دهـد،  فقیه را بـه مـرحـلـٔه عـالـی رِژیم والیت
 ست جدی.  سؤالی

، و پـیـراسـتـن روبـنـای ١٣٩٢مهندسِی انتخابات خرداد 
منظوِر پذیرفته شدن و استقبال از ظـهـور  به“ نظام“سیاسی 

رهبری حسن روحانـی جـهـت  به“ تدبیر و امید“پدیدٔه دولت 
محرمانه میان  هموار کردِن زمینه برای ادامٔه مذاکراِت فوق
که در عمان  -ای دولت اوباما و فرستادگان ویژٔه علی خامنه

و بیش از دو سال قبل از ظهوِر دولت اعتدال آغاز شده بـود
هـای قـدرت در  چگونگِی عملکرد سرشِت بنیادی جناح -

هـر قـیـمـت، را  ، بـه“ بقاِی نـظـام“شان به حفظ و  گرایش
 دهد. روشنی نشان می به

 ١٣٩٢ها پیش از انتخابات  از ماه“  نظام“این تحلیل که:  
کـرد  متوجه وضعیت نامتعادلش و خطری که تهدیدش مـی

یی که غلبه کردن بر این وضـعـیـت و ایـن  بود، و در لحظه
  هـای قـدرت دسـت خطر ضرورت پیدا کرد مجموعٔه جناح

دست یکدیگر دادند و  با مهندسِی انـتـخـابـات ریـاسـت  به
، نـظـام ”حفظ و بقاِی رژیم“منظوِر  ] به١٣٩٢جمهوری [در 

را از پیچی بسیار خطرناک نـجـات دادنـد، درسـت بـود و 
کـنـد. تـوجـه  درستی آن هرروز اهمیت بیشتری پـیـدا مـی

ای مخالفان نظام را به  که علی خامنه برانگیز اینکه، درحالی
کرد، و بـاایـنـکـه  دعوت می ١٣٩٢رأی دادن در انتخابات 

محمد خاتمی حق نداشت حتی اعالم کاندیدا شدن کند، و 
شورای نگهبان صالحیِت هاشمی رفسـنـجـانـی را بـرای 

وجـود،  نامزدِی انتخابات ریاست جمهوری رد کـرد، بـاایـن
انـتـخـابـات “  تریـن دموکراتیک“رفسنجانی این انتخابات را 

جـمـهـور مـردم  اعالم کرد، و حسن روحانی خود را رئـیـس
 ١٣٩٢نیز تأکید کرد که انتخابـات خـرداد “ رهبر“خواند، و 

های دیگر، بنا بر رأی مردم بـود! ایـن  مانند همه انتخابات 
و موفقیت آن در دمساز کردن خـود بـا “ نظام“پذیرِی  تحول

 در بـه شرایط 
ً
وجـود  همراه با تبلیغات و جوسازی، مسـلـمـا

در “  اصـالِح نـظـام“آوردِن امید به آینده و ممـکـن بـودن 
های وسیعی از جامعه، اثرگذار بوده است. متأسـفـانـه  بخش
چشمگیری از فعاالن و نیروهای سیـاسـی طـرفـدار   بخش

ای بـه  گرانٔه خامنـه آزادی و دموکراسی نیز به دعوت خدعه
شرکت در انتخابات جواب مثبت دادند، و این، بر جـنـبـش 

یی کاری وارد آَورد.  خصوص جنبش سبز، ضربه مردمی، به
ها مـیـان  های خاص مرتبط با کنش این پیچیدگی و ظرافت

حـفـظ و ” ها در گرایش بـه  های قدرت و سرشِت آن جناح
کـنـنـده در  که آن را در مقام عاملی تـعـیـیـن  -“ بقاِی نظام

در مـورد  -حساب آَورد باید به ها می تحلیل و بررسی تحول
انتخابات آتی مجلس [در اسفندماه] نـیـز آن را فـراتـر از 
 تحریم کردن و یا تحریم نکردِن انتخابات باید در نظر آَورد.  

هـای خـود پـیـش از  حزب تودٔه ایران، محـوِر ارزیـابـی
را فراتر از انـتـخـابـات فـرمـایشـی  ١٣٩٢انتخابات خرداد 

تغییرهای فـراروِی مـردم  ها و ، و بر تحولفقیه قرار داد ولی
درستی، بر ایـن  متمرکز کرد. حزب طبقٔه کارگر میهن ما، به

باور بوده است که نباید در اثر شور و هیجان برخاسته از جـِو 
انتخابات و ویتریِن آراستٔه شعارهای پـرطـمـطـراِق کـاروان 

های انتـخـابـات فـرمـایشـی و  کوچه گرایی، در پس اعتدال
مسائل فرعی و مبهم گم شد. ما معتقدیم که، در رابطـه بـا 

هـای  ضـعـف روِی مجلس، باتوجه به نـقـطـه انتخاباِت پیش
استعداد نامتعادل شدن را “ نظام“دیکتاتوری حاکم و اینکه 

ای عیـاِر  دارد، با برگزیدن شعارهای مشخص و بسیج کننده
فقیه را در اینکه تا چه حـد بـرای  تعهد دولت یازدهم والیت

 ارزش قائل است، به محک باید زد. “رأی مردم“

 روابط با کشورهای امپریالیستی، 

 های پساتحریم و سیاست

منظوِر شرکت در مجمع عـمـومـی  با سفِر حسن روحانی در رأس هیئتی بلندپایه به نیویورک به
 -های رژیم با امپریالیسم آمریـکـا ها برای گسترش روابط و همکاری سازمان ملل متحد، تالش

ای گردید. روحانی در این سفر، در خالل چـنـد  وارد ُدور تازه -های منطقه ویژه در زمینٔه تحول به
ای  های منطقه های جدی همکاری در مسئله مصاحبه، با تأکید یادآوری کرد که، امکان و زمینه

برای داشت که،  میان ایران و آمریکا وجود دارد. او به شبکٔه رادیوی سراسری آمریکا اعالم ما 
بحث و گفتگو برای تعیین برنامٔه عمل در سوریه... مشکلی نداریم، همه بایـد بـا 

همهماهنگی عمل کنیم ن  سخنا این  موضع .  با  ن  ی،  زما نــ خــا شــمــ ر  دا ســ پا رِی  گی
هـای رژیـم  های گوناگون سـیـاسـت دهندٔه جنبه اند و نشان دبیر شورای امنیت ملی، ایراد شده

فقیه فرمودٔه مجلـس  گردد. شمخانی، درگیروداِر "نمایش" ولی فقیه در دورٔه جدید تلقی می والیت
ایـم و از ایـن مـرحـلـه  ، گفت: "وارد مرحلٔه اجـرایـِی بـرجـام شـده“ برجام“درخصوص بررسی 

کـرد... هـمـٔه  درستی عمل کنـد، عـبـور خـواهـیـم که طرِف مقابل به تعهدات خود به درصورتی
]. ٩۴مـهـرمـاه  ۶مسئوالن در هر سطحی در دایرٔه کارگزاراِن نظام قرار دارند" [روزنامٔه اعتماد، 

دوراِن پساتحریم که رژیم بر آن تمرکز کرده است، برای گذر از مرحلٔه کنونی در راستای تحکیـم 
 بقای نظام، از اهمیتی اساسی دارد. 

مسئله کلیدی دیگر تالش گسترده رژیم برای بازسازی روابط با شرکت های بـزرگ سـرمـایـه 
بـر اسـاس داری جهان و باز کردن درهای کشور به روی این انحصارهای سرمایه داری است. 

های اخیر شاهد رفت و آمـدهـای  گزارش رسانه های خبری پس از اعالم بیانیه وین، ما در ماه
ایم. هیات تجاری بزرگی از آلمان، انگلستـان، چـک،  تجاری از کشورهای اروپایی به ایران بوده

شرکت معروف و بنام فرانسوی بـود کـه بـه سـرپـرسـتـی وزیـر  ١۵٠اسپانیا، اتریش و بیش از 
الملل) به ایران آمده که  کشاورزی این کشور و با هماهنگی انجمن کارفرمایی فرانسه (مدف بین

هـای انـرژی، نـفـت، گـاز،  متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع آن کشور، فعال در زمـیـنـه
پتروشیمی، بانک، بیمه و خدمات، حمل و نقل و امور زیربنایی، صنایع و تجارت، ارتـبـاطـات و 

خبر جالب دیگر در روزهای اخیر  .فناوری اطالعات، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی هستند
به عنوان نـمـونـه  رئـیـس انـجـمـن بازگشت سریع انحصارهای بزرگ نفتی به ایران هستیم. 

جایگـاه جـدیـد سـوخـت بـرای هـر یـک از  ١٠٠جایگاهداران سوخت کشور از صدور مجوز 
   های توتال فرانسه و شل انگلیس در تهران و سایر نقاط کشور خبر داد. شرکت

روشن است که سیاست رژیم  در شرایط کنونی ایجاد آنچنان شرایطی است کـه فشـارهـای 
سیاسی روی آن کاهش یابد و به ثبات بیشتر موقعیت رژیم در داخل و منطقه منجر -اقتصادی 

ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، ضمن آنکه اعالم کرد که  گردد. طی ماه گذشته، خامنه
کنار گذاشته شـود، از تـوافـق و   –برجام   –ای  مجلس [شورا] نباید از بررسی توافق جامع هسته
دفاع برخاست. راهبرِد حفظ  رژیم، که سیـاسـِت  "معامله" با آمریکا با صراحتی بیش از گذشته به

در بطن آن طراحی شد،  -ای "معامله" با امپریالیسم بیان امروزی خامنه یا به -"نرمش قهرمانانه"
ای، پشت سر گذاشته است، و اینک در مرحلٔه  وفصل پروندٔه هسته مرحلٔه نخستش را، یعنی حل

با حذِف عامـل مـردم از صـحـنـٔه  -کوشد "ثبات و اقتدار"ش را در داخل کشور بعدی، رژیم می
تضمین و تحکـیـم کـنـد. ایـن  -وجود آوردِن تفرقه و دودستگی در جنبش مردمی سیاسی و به

به مـرحـلـٔه “  برجام“فقیه در شورای عالی امنیت ملی،  است که، بنا بر تأکیِد نمایندٔه ولی درحالی
ای از مسـائـل  اجرایی رسیده است و دامنٔه همکاری رژیم با آمریکا و اتحادیٔه اروپا طیف گسترده

 -های منطـقـه های مرتبط با مسئله ویژه در موضوع به -امنیتی، نظامی، اقتصادی، و سیاسی را
 گیرد.  دربر می

روی،  یی چندوجهی و مدون دارد. ازایـن فقیه برای دوران جدید حیات خود برنامه رژیم والیت
ای که محتوای آن بـازسـازِی  بینانه ضروری است که با هوشیاری، در درجه نخست سیاست واقع

های سیاسی کشور باشد،  ها در صحنٔه سیاسی و معادله بدنٔه جنبش مردمی و تقویت حضوِر توده
هـا و  های مـنـاسـب و مـؤثـر، از روزنـه موازات آن، با تعیین تاکتیک درپیش گرفته شود، و به

برِد امر مبارزه بر ضد دیـکـتـاتـوری بـهـره  سوِد پیش های حکومتی، به های ناشی از نزاع شکاف
گرفت. نکتٔه بسیار پراهمیت دیگری که اشاره و تأکید بر آن مفید است، مبارزٔه مؤثـر، قـاطـع، و 

گاهانه، با سیاست  های امنیتی آن است. افکنانه رژیم و ارگان های تفرقه آ
و تفاوِت دیـدگـاه و   نباید گذاشت رژیم برای حفظ وضع موجود و تحکیم موقعیتش از اختالف

خواه سوِءاستفاده کند و به پـراکـنـدگـِی  دوست، انقالبی، و آزادی ها و نیروهای میهن نظِر حزب
ناپـذیـر در  های جنبش ملی و دمکراتیک مردم ما دامن بزند. تفاوت در دیدگاه، مانعی غلبه صف

 راه اتحادعمِل همه نیروهای راستیِن خواهاِن سربلندی میهن نیست.
یی وسیع و فراگیر ملی و میهنـی،  توان و باید، در جبهه رغم وجود این تفاوت و اختالف، می به
سوِد دست یافتن به عدالت اجتماعی، آزادی، استقالل، و تضمین حـق حـاکـمـیـت مـلـی،  به

هـای بسـیـاری بـرای ایـن  گردهم آمد و به همکاری و مبارزٔه مشترک پرداخت! فصل مشترک
 طور عینی وجود دارد. آیندٔه میهن ما درگرِو این مبارزٔه متحد و مشترک است! اتحادعمل به
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اجرایی شدن باید به تأییِد ترویکا رسیده باشد. در این سند همچنین آمده است 
های یونان دست خواهند داشت و  که، کارمندان ترویکا در گرداندن بانک

های عضو اتحادیٔه  های یونان] به دیگر بانک های خارج از کشوِر [بانک شعبه
فروخته خواهند شد.  -هایی که بدهِی یونان را دراختیار دارند ویژه آن به -اروپا

کند که اموال کشور را بدون  چنین شیؤه نِو استعمارگری، دولت را موظف می
برند، به  های بدهی سود می واسطه به همان نهادهایی که از دریافت پرداخت

 فروش برساند.
های  اربابان جدید خواهان آنند که هرگونه درآمِد مازاد باید بابت بهرٔه بدهی

شود  کار زده شوند، زیرا ادعا می به -و نه در [پروسٔه] توسعه و رشد -موجود
کند که پول  گذاران خصوصی را خاطرجمع می که بازپرداخِت بدهی، سرمایه
 ای هزینه کنند. چنین چیزی ناممکن است. بیشتری را در سرمایٔه قمارخانه

ازاینکه دولِت  تر است. تنها پس در اوکراین، انتقال ثروت از این هم پرشتاب
مورد تأییِد غرب بر سرکار آمد و ناتالی جارسکو، متولِد ایاالت متحده در مقام 
وزیِر مالی و آیواراس آبروماویچیس از لیتوانی در مقام وزیِر اقتصاد، پس از 

 اعطاِی تبعیت اوکراینی به آنان، قوِل پرداخت وام [به اکراین] داده شد.
متحده بود، و آبروماویچیس حتی  ازاین کارمند سفارت ایاالت جرسکو پیش

وجود، هردو از هواداران پروپاقرص  زبان اوکراینی حرف بزند. بااین تواند به نمی
متحده  اند، و دوستان آنان در ایاالت سازی زدایی، و خصوصی ریاضت، مقررات

 کنند که از پِس کار بر خواهند آمد. بینی می و اتحادیٔه اروپا، پیش
میلیارد  ٢۶المللی پول نیز بدون هدر دادن وقت وامی به مبلغ  صندوق بین

میلیارد یورو در  ٧/٧یورو را برای اوکراین تصویب کرد، که بدهِی کشور را از 
میلیارد یورو،  ۶۵میلیارد در سال جدید باال برد. بدهِی تازه  ۶۵به  ٢٠٠٧سال 
صورت پرداخت بهره  معنای افزایش بسیار زیاد در تخلیه ثروت مالی به به

های دولتی را دراختیار  وار نیز مؤسسه سازی دیوانه روند خصوصی خواهد بود.
ای، که صاحب بدهی است، خواهد گذاشت. بیش از  همان سرمایٔه قمارخانه

بندرگاه و  ١٣های زیرزمینی،  شرکت شامل کارخانه تولید نیرو، کان ٣۴٢
 اند. های صنعتی برای فروش برگزیده شده برخی از مزرعه

روشن است که این فرآیند انباشِت امپریالیستی و استعماری برای مردم 
کاری برای  همراه نخواهد داشت. ولی راه بخت این کشورها سودی به نگون

که  کار هم گرفته شده است. هنگامی اجتناب از آن وجود دارد که در ایسلند به
ای فروپاشید،  داری جهانی زیر آوار معامالت قمارخانه سرمایه ٢٠٠٨در سال 

گر متوسل شود و ضامن رهایی  های ویران جای اینکه به اقدام این کشور به
یی در جهت مخالف  وار خود از ورشکستگی گردد، شیوه های انگل بانک

دولت مستقر در ریکجاویک، پایتخت این کشور، از شانه خالی کردن  برگزید.
از زیر بار مسئولیت و انداختن آن به دوش مردم یا پیوستن به اتحادیٔه اروپا و 

سر باز  -گونه که از سوی اتریش خواسته شده بود آن -منطقه یوروی ناموفق
کار را که در بحران دست داشتند، به زندان افکند. اوالفور  زد و بانکداراِن تبه

هاکسون، دادستاِن ویژه در زمان وقوع فروریزی، این پرسش را مطرح کرد: 
 "چرا باید بخشی از جامعه ما بدون نظارت و مسئولیت باشد؟"

اکنون کمتر از یک دهه پس از خودداری از تسلیم و پیشانی بر زمین 
آمیِز نهادهای اتحادیه اروپا و صندوق  نهادن در برابر خواسِت توهین

المللی پول، ایسلند هنوز پابرجاست و درواقع اقتصاِد کشور رو به شکوفایی  بین
خواهی اعالم کرده است که: ایسلند  المللی پول با پوزش دارد. صندوق بین

بدون کاستن و لطمه زدن به الگوی بهداشت و آموزش همگانی به بازیابی 
 اقتصادی دست یافته است.

درون زنداِن اتحادیٔه اروپا، شرایط بسیار ناهنجار است. پس به چه دلیلی 
برخی از مدعیان طرفداری از سوسیالیسم و حقوق کارگراِن متشکل تالش 

 کنند که در آن باقی بمانند؟ می

های ریاضتی، مبارزه با  پویِش ضد سیاست

 سرمایه انحصاری و تجربه ایسلند

کارزار مخالفت با فدرالیسم ”نوشته برایان دنی، از رهبران 
 “اتحادیه اروپا

 
ها،  های ریاضتی در کشورهای اروپایی، نظارت بر بانک پویِش ضد سیاست

آفرینی و حفاظت از اشتغال،  گذاری در خدمات همگانی درازمدت، شغل سرمایه
گذارِی مالی از بانک  های سود، و بازپس گرفتن سیاست نظارت و تنظیم نرخ

 مرکزی اروپا را خواهان است.
های نولیبرالی آن که حرکِت  بدیهی است که در محدودٔه اتحادیه اروپا و پیمان

اعتبار ساختن هرگونه الگوی قانونی برای حفاظت و  آزادانٔه سرمایه و بی
توانمندسازی از صنایع داخلی و نظارت دمکراتیِک اثربخش بر اقتصاد را 

 هایی که در باال آمد، همگی غیرُمجازند. طلبد، خواست می
ها مانند:  واقعیت این است که بانکداران اروپایی و نهادهای وابسته به آن

المللی پول و سازوکار ترازمندی  کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین
سوِد سرمایٔه مالِی انحصاری و  تر، به اروپا، با رفتاری هرچه دشمنانه و زورگویانه

های دنیا، برای تسلط بر  ترین شرکت کنند. بزرگ درخدمت به آن عمل می
جویی با سندهای گوناگون  اندوزی زیرپوشِش تشویِق رقابت های نوین ثروت شیوه

سخنی  یابند. به نامفهوم و مبهم در اتحادیٔه اروپا، به قدرتی هنگفت دست می
اِی انگلی فراهم شده است،  دیگر، شرایط مناسبی برای رشد سرمایه قمارخانه

تواند  گیر در اتحادیه اروپا می وسیلٔه نهادهای ضد دمکراتیک همه چندان که به
های ملی اعمال کند.  اش را بر سرمایٔه تولیدی و خودگردانِی دولت قدرت سیاسی
گونه نبود. اقتصاد اروپا در بازٔه زمانی پایان جنگ جهانی دوم و سال  همیشه این

ای مهار شده بود، و  رشد کرد، زیرا فعالیت سرمایٔه مالی قمارخانه ١٩٧٢
های رفاه و اشتغال برای همه پدید آمدند. اما نیروهای  روی، دولت ازاین
زدودِن فرآیند نظارت همگانی  بعد، به از آن به “سازِی سرمایه جهانی”اصطالح  به

دارِی  بندوباری خودسرانه و سرمایه و دولتی آغاز کردند، و به بی
تمام دادند. اتحادیٔه اروپا، همچون  و عمِل تام در جامعه، آزادی “تاچریسم“ویرانگر

های  ای و سیاست های قمارخانه سازِی سرمایه، کارگزاِر معامله بازوی جهانی
شدت نولیبرالِی  ، شد و با آمدن پیماِن به١٩٩٣ویژه پس از سال  ریاضتی، به

ها را قانونمند  های اقتصادی را نهادینه و الزام آن سرایی "ماستریخت"، این یاوه
که حجم  -گیرانٔه قرارداد "اتحادیه اقتصادی و پولی" ساخت. معیارهای سخت

آسانی از  ها را به دولت -کند هزینه در بخِش عمومی و وام دولتی را محدود می
هایی از پشتیبانی  انگیز آنکه، چنین اقدام پویایِی اقتصادی تهی ساخت. غم

دمکرات و چپ در سراسر اروپا برخوردار بودند. "پیمان مالی  های سوسیال حزب
اروپا" برای تثبیِت بیشتر معیارهای قرارداد "ماستریخت" در رابطه با پوِل واحد، 

تصویب رسانید. اگر  قرارداد دیگری به نام "معاهدٔه پایداری و توسعه" را به
یی  کشورهای عضو این معاهده در کاهِش هزینٔه دولت کوتاهی کنند، با جریمه

شوند. چنین است که  رو می شان روبه درصِد درآمد ملی ناخالص ٠/١تا سقف 
های  ترتیب که: به طبقه این پروراند، به اتحادیٔه اروپا شکل نویی از استعمار را می

بری در چپاوِل ثروت دست  هدِف سهم شود تا به حاکم سرسپرده اجازه داده می
سوِد استعمارگران عمل  شان به داشته باشند، با این شرط که، در [رونِد]حاکمیت
به  -که بیشترین بدهی را دارند -کنند. اکنون کشورهایی مانند یونان و اوکراین

شوند. سنِد "یادداشت  آوری واداشته می های ریاضتی عذاب پذیرفتِن چنین طرح
امضا  -طرفدار اتحادیٔه اروپا -تازگی از سوی دولت سیریزا رسمِی تفاهم" که به

میلیارد یوروی دیگر به بدهِی یونان افزود، چنان که این رقم   ۵/۶٣شد و ترویکا 
 شود. میلیارد یورو می ٢۶٠بر  [بدهی] اکنون بالغ

های شمال اروپا که بدهِی  میلیارد یورو برای بانک ۵/۶٣وبیش تمام این  کم
افزایِش یونان را دراختیار دارند درنظر گرفته شده است. و این  پیوسته رو به

تر کار کنند تا مازاد  است که کارگران یونان باید بیشتر و سخت درحالی
شکل سود، به نهادهای وابسته به ترویکا بازگردد. ترویکا با این  وجودآمده، به به

مؤثری عامِل تخلیٔه ثروت مالی و انتقال آن شده  طورِ  شکل از تعدیِل ساختاری به
، بر هرگونه نگارش بودجه،  است. ترویکا، بنا بر سنِد "یادداشت رسمِی تفاهم"

، نظارت خواهد داشت و هر قانونی پیش از  مداخله در مذاکره برای دستمزدها
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پــذیــرِی  و تــحــول“ نــظــام
از طریق تـطـبـیـِق “ نظام“

خود با شـرایـط جـدیـد را 
توان در ِسیـر امـور در  می

خالل چندماه آخـر دوران 
نژاد و ظهوِر  دولت احمدی

تـــدریـــجـــِی کـــاروان 
وضـوح  گـرایـی بـه اعتدال

دید. در اینجا اشارٔه ما بـه 
یی از وضعیـت رژیـم  برهه

است کـه در آن، عـلـی 
نـژاد،  ای، احـمـدی خامنه

همـراه  به“  نظام“نهادهای 
های کلیدی در هـرِم  جناح

قــــدرت، در بــــرابــــر 
ــــی  ــــوم ــــم ــــارع ــــک اف

خـارجـی و تـأثـیـِر  اعتبار و منفور شده بودند. بحران در سیاسـت طوِروسیعی بی به
گری و جو سنگین  ها بر مردم در این دوره به اوج خود رسیده بود، و سرکوب تحریم

ای  هـای مـردمـی هدِف جلوگیری از بازگشت کابوس اعتـراض امنیتی و نظامی به
رد. در زمستان  سبز، جامعه را در خود می مانند جنبش

ُ
“ نظـام“، وضعیِت ١٣٩١فش

خـورده بـود،  هـم های قدرت بـه شدت نامتعادل شده بود، توازِن نیرو بین جناح به
  دولت دهم فلج شده بود و شخص احمدی

ً
نژاد از سوی دسـتـگـاه والیـت عـمـال

هـای  گـیـری آمـد. مـوضـع حسـاب نـمـی تعبیری، عددی به منزوی شده بود، و به
های قدرتمند نسبت به انتخابات [آیندٔه] ریاست جمـهـوری، عـلـنـی شـده  جناح

افـتـد کـه در آخـریـن زمسـتـان دولـت  بودند. در این هنگام از پرده بیرون مـی
در  -در نـهـان -و نمایندگان دولت آمریـکـا“ نظام“نژاد، نمایندگان ارشِد  احمدی

اند. این در حالی بود کـه هـر   محرمانه سرگرم مذاکراتی فوق  ها پیش عمان، از ماه
هـای  های رسمی و شعارها و رجـزخـوانـی با اعالمیه -در آشکار -دو طرف مذاکره

یـی از  نمودند. دسته تر می متحده را بزرگ پوچ، هرروز آمادگی برای جنگ با ایاالت
سـی  بـی بی“هایی مانند  همراه با رسانه  -در داخل و در خارج کشور -پردازان نظریه
  افکارعمومی را در مورد بـروز جـنـگ بـه”صدای آمریکا“و ”فارسی

ً
شـدت  شدیدا

دادنـد. حـزب تـودٔه ایـران، در  انداختند و آن را حتمی جـلـوه مـی تشویش می به
هـا  بـا آن“ نـظـام“ای کـه  های داخلی و خارجی ، با بررسی بحران١٣٩١ماه  بهمن

] را یـک ١٣٩٢درستی، انتخابات ریاست جمهـوری فـراروی [در  درگیر بود، به
عطف و درحکم گریزگاه رژیم از خطِر بحران رویارویی مردم با آن و از خـطـِر  نقطه

هـا و  بـاوجـود کـنـش“بـیـنـی کـرده بـود:  اش، پیش خارجی بحران در سیاست
های برآمده از تضادهای درونِی روبناِی سیاسِی دیکتاتوری حاکم، سـران  رویارویی

هـایشـان در  رژیم دیر یا زود به تن دردادن به تغییرهـایـی مـعـیـن در سـیـاسـت
های داخلی و خارجی مجبور خـواهـنـد شـد. زیـرا هـنـجـارهـا و بـرخـی  عرصه

انـد، و  ساختارهای کنونی هرم قدرت دیگر قابلیت عمِل مؤثرشان را از دست داده
های فـرارو در ایـن  تواند یکی از تحول می  ١٣٩٢انتخابات خردادماه “  مهندسِی ” 

 راهکارهایـی  . ] ١٣٩١ماه  بهمن ٩، ٩١٣، شمارٔه ”نامٔه مردم[” ”روند باشد
ً
ما مسلما

کـار گـرفـت را  های داخلی و خارجی بـه منظوِر خروج خود از بحران را که رژیم به
توانستیم پیشگویی کنیم، ولی حزب ما با تشخیـص وضـعـیـِت سـیـال و رو  نمی
یـی  وجـود آوردِن مـجـمـوعـه ثباتِی رژیم، بر ناگزیر بودِن رژیم والیی  در بـه بی به
بـقـاِی “هـدِف  بـا  -های رقـیـب و هماهنگِی عملی با جناح”تغییرهای معین”از

انگشت گذاشت. حزب ما، با ارزیابی دقیق شرایط مشخص بحراِن رژیم و  -”نظام
هـا  ها، سرشِت بنیادی مجموعٔه جناح وضعیِت سیال آن برهٔه زمانی، و در کناِر آن

تر و فراتر از  را بسیار مهم١٣٩٢، رویکرد به انتخابات خرداد ”بقاِی نظام“به حفظ و 
تـا هـفـتـٔه  ١٣٩١تحریم کردن یا تحریم نکردِن این انتخابات دانست. از زمستان 

، وضعیت دیکتاتوری حاکم در یـکـی از ١٣٩٢منتهی به برگزاری انتخابات خرداد 
ترین حاالتش در برابر مردم قرار گرفته بود، و فعاالن و نیروهـای  بدترین و ضعیف

های دیکـتـاتـوری حـاکـم،  ضعف سیاسِی درون جنبش مردمی، با تشخیِص نقطه
 -ای خصوص شخص علی خامنـه و به -عزِم باال بردِن سطح مبارزه با رژیم والیی

خواه و دموکـرات تـوانسـت بـا اتـخـاذ  را داشتند. اما آیا مجموعٔه اپوزیسیون ترقی
چالش جدی و  مؤثرترین شعاِر بسیج کنندٔه مبارزاتی، رژیم و دیکتاتوری حاکم را به

کننده بطلبد و مبارزه در مسیر طـرد  تعیین

کـار  ها و یا اعتراض مـردم، بـه  تعویق انداختن خواست منظوِر مدیریت و یا به به
های ضد دموکراتـیـک، بـه تـرتـیـب در  گیرد. کما اینکه هردوی این شیوه می

 کار گرفته شدند. ، به١٣٩٢و مهندسِی انتخابات  ١٣٨٨کودتای انتخاباتی 
فـقـیـه،  کنـنـده رژیـم والیـت ترین سرشِت تعیین منظور تشخیِص بنیادی به
، از مـنـظـر سـازواره ”حکومتی“لحاظ نظری گفت که، هرم قدرت  توان به می

رگانیسم]، بدان درجه
ُ
یی از پیچیدگی متحول شده اسـت کـه دیـالـکـتـیـِک  [ا

ها و برخـوردهـایـی  باوجود رقابت -های حاکم با یکدیگر های میان جناح کنش
بـر “  نـظـام” هدِف حـفـظ  سرانجام و در تحلیل نهایی، همواره به -گاه سنگین

، “ نـظـام“ دیگر، این عبارت کنند. به عمل می“  اسالم سیاسی“اساس ایدئولوژِی 
و انطباق خود با شرایـط جـدیـد را “ پذیری تحول“وسیلٔه  توانمندِی دفع خطر به

و منافـِع   با حفِظ ماهیت دیکتاتوری -کسب کرده است و در راستای بقای خود
به امکان پذیرِش تغییرهای شکلی و حتی تجددپذیـری  -اش اقتصادی سیاسی
پـذیـری و  هایی، مجهز شده است. این تـوانـایـی و امـکـاِن تـحـول در عرصه
پـردازان و طـیـفـی از  پذیرِی دیکتاتوری والیی، بین برخی از نظریه تغییرشکل

ارند، این تصور و اندیشٔه  اپوزیسیون که کارنامه مخالفت و مبارزه با دیکتاتوری د
تدریجی  اصالح شود، و   طورِ  بهتواند  می“ نظام“اشتباه را موجب گشته است که

هـا،  شتاب انداخت. تعامل با آمریکـا و نـزاع اینکه، نباید فرایند اصالحات را به
ها و دادِن شعارهـای مـتـجـددانـه پـیـرامـون  بندی و یارکشی بین جناح قطب

همراه با کارزاِر پرسروصدای مبارزه با فساد مالی نیز این تصور را “  اصالح نظام“
فـقـیـه و  ، ولـی“ گـرا اعـتـدال“وجود آورده است که سرانجام جناح  در برخی به

کـه مـوضـوِع اصـلـی، سـرعـت  دستگاهش را اصالح خواهد کرد! درحـالـی
اصالحات در دیکتاتوری حاکم نیـسـت، بـلـکـه مـوضـوِع اصـلـی و عـامـل 

سیاسی  های قدرت ها] این است که، کانون کننده [در صحنٔه این تحول تعیین
 -انـد ”وحـدت“و در “ تضاد“طوِرهمزمان در  بهکه  -“نظام”اقتصادِی دروِن  -

فقیه [دیکتـاتـوری] عـمـل  سرانجام با همدیگر و در جهت حفظ حاکمیت ولی
مانِع اجـرای اصـالحـات ]  “ نظام” و یا همان ]“ حاکمیت“کنند، و این  می

ندی،  واقعی، حتی به
ُ
بود.ک خواهد  و  ست  ا  بودھ 

هـا و  واقعیِت مبتنی بر تجربه سه دهٔه گذشته این است که، در فرایند کنش
فـرض ایـنـکـه  حتی به، “ نظام” های اصلی در  های سیاسی بین جناح رویارویی

هـایـی را هـم   وجود آمدن تغییرها و اصالح هر دلیلی، به ها، به اگر برخی از آن
و تن دادن به وجود توازِن “ وحدت“خواهان باشند، سرانجام،ضرورِت تظاهر به 

راَند. در  سوی مماشات از باال و با دیکتاتوری می ها، آنان را به نیروها بین جناح
فـتـنـه “، هـمـانـا “ فـقـیـه ولـی“در زیر سایٔه “ وحدت“این رابطه، تن ندادن به 

الکـالمـی،  ای خواهد بود که پیامدهای آن زندان، حصر خانگی، ممنوع”گریی
راد، دبـیـرکـل  التصویری است. تجربٔه اخیر در مورد بازداشِت شکوری و ممنوع

راد، در کنفـرانـس  برانگیز است. شکوری حزب اتحاد ملت ایران اسالمی، توجه
طـلـبـی و  یی بسیار کمـرنـگـی بـه اصـالح ها شهریورماه خود، اشاره ٩خبری 
ما تجربه کردیم برای تـحـقـق ”سبز کرد، و باوجوداینکه اذعان داشت: جنبش

وسیلٔه نـیـروهـای  بالفاصله به”اهداف خودمان با ارکان نظام هماهنگ باشیم
الف زندان سپاه منتقل شـد.  ٢اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شد و به بنِد 

 در سکوت  راد پس از ساعت شکوری
ً
ها بازجویی، با قرار کفالت آزاد شد، و فعال

که جـنـبـش “ فوق مطیِع والیت“طلِب  های اصالح برد! حتی به جریان بسر می
گاه از  شود که هیچ کنند نیز هر ازچندگاهی یادآوری می سبز را رد و محکوم می

شهریورماه، مجید فراهانـی،  ٢۴حد و حریم خود خارج نشوند. برای مثال، روز 
، از طرف حفاظت اطالعات سپـاه احضـار شـد، “ ندای ایرانیان“دبیرکل حزب 

که روز پیش از آن، داود روشنی، عضو شورای مرکزی ایـن حـزب، بـا  درحالی
شکایت قرارگاه ثارالله سپاه، جهت تفیم اتهامات راهی دادگاه شده بود. در ایـن 

رئیس مجلس) در مورد مالقاتش بـا مـیـرحسـیـن  رابطه، سخنان باهنر (نایب
، به لزوم حفظ بقاِی نظام حتـی ١٣٨٨موسوی چند روز پس از انتخابات خرداد 

با قبول تقلب و کودتای انتخاباتی و اینکه رأی مردم فقط برای استفاده اسـت، 
 ١٣به او [به میرحسین موسـوی] گـفـتـم بـا ایـن ”: کند صراحت اشاره می به

 در دورٔه آینده رئیس
ً
جمهور خواهی بود. بعد گـفـتـم هـر  میلیون کارکن، قطعا

دولتی نیاز به اپوزیسیون دارد. شما هم اپوزیسیون این دولت شوید امـا نـظـام 
 “خواهد. گروه مخالف نمی
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