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 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

بحران نظرى تسلیم طلبان و مدافعان 
 با رهبرى استبداد »اعتماد سازى«

 ۲ادامه  در صفحه     ۶ادامه  در صفحه 

انتشار نامه مهدی کروبی از  زندان 
خانگی حکومت جمهوری اسالمیی  
در روزهای اخیر  با وجیود سیکیو  
رسانه های گروهی ایران و اصیال  
طلبان استحاله شده در حیکیومیت  
بازتاب گسترده ای در ایران و خیار  
از کشور یافت. محتوی نامه میهیدی 
کروبی که حاکمیت استیبیداد را بیه 
چالش یک محاکمه علنی فیرا میی 
خواند و نکا  مهیمیی کیه در ایی  
فراخوان مبیارزه جیوییانیه  بیر  ید 
و عیت کنونی  منتشر شیده اسیت 
جنبش اصال  طلبی در ایران را بیر 

 سر دو راهی مهمی قرار داده است.
  تجربیه ۴۹۳۱انتخابا  اسفتدماه 

گرانبهایی بیرای میردو و جینیبیش 
اصییالحییا  در ایییران بییود. شییعییار 

ییعینیی «   اعتماد سازی با حاکمیت» 
و از  شرکت در برنامه های رهبیری رییی   

جمله شرکت در بازی های انتخابیاتیی  بیه 
ای که از  هرقیمتی و ت  دادن به قواعد بازی

سوی ارگان هیای نیمیامیی و انیتیمیامیی 
حکومت تعیی  شده است  پیرسیش هیای 
گوناگون و جدی یی را درباره آینده جنیبیش 
اصال  طلبی در ایران و اهیدا  رهیبیران 

 کنونی آن برانگیخت.  
حزب ما در دو سال اخیر ای  نیمیرییه را 
مطر  کرده اسیت کیه ییکیی از اهیدا  

راهبردی ریی  والیت فقییه بیه اسیتیحیالیه 
کشاندن جنبش اصال  طلبی در اییران و  
تحلیل بردن و تبدیل کیردن آن بیه  ییک 
جریان منتقد بی خطر برای نماو سیییاسیی 
کنونی حاک  بر میه  ماست. اگر تحیمیییل 

و  حس  روحانی  دبیر شورای امنیت میلیی 
نماینده خامنه ای در ای  شورا  بیه عینیوان 
یگانه گزینه ممک  برای اصال  طلبان  در 
جریان انتخابا  ریاست جیمیهیوری سیال 

هاى بزرگ، در مسیِر صلح خاورمیانه چالش  

  ۵۲و  ۵۵ادامه  در صفحات 

ای وییرانیگیر  اجتماعی -های اقتصادی اجراِی برنامه
نیابیودِی  سازی  بیه نمیر آزادسازِی اقتصادی و خصوصی

امنیت شغلی طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان در سالییان 
اخیر منجر شده است. امسال نیز کارگیران میییهی  میا 

جمعی و تحمیییل قیراردادهیای  های دسته شاهد اخرا 
هیای  اند. در روزهیای اخیییر اخیرا  سفید امضا و موقت

وسیعی از کارگراِن کشیورمیان و تیعیطیییلیی گسیتیردٔه 
ایی    های صنعتی و تولیدی کشور را شاهد بیوده کارخانه

شوند" ]خبرگیزاری میهیر   نفر بیکار می ۴۵۱"هر ساعت 
[. روحانی  در گزارش صدروز ریاست ۳۵ماه  فروردی  ۱۴

نژاد  دوراِن کنیونیی  خود  با انتقاد از دولِت منفور احمدی
را "دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتیصیاد 
مبتنی بر سازوکار بازار و بخش خصوصی" نیامییید  و بیا 
تأکید بر اینکیه "می  بیر عیهیدو بیا شیمیا اسیتیوارو"  

فشارو و با توا ع  خود را  افزود "دست کارآفرینان را می
آذرمیاه  ۳دان " ]خیبیرگیزاری میهیر   درخدمت آنان می

شیده از سیوِی  [. اقتصاِد نولیبرالی و "آزاِد" دیکتیه۴۹۳۱
هیای  المللی پول و بانِک جهانی  اصیطیال  صندوق بی 
عینیوان نیمیونیه  کیالن  خیود را دارد. بیه مختص بیه

نیامینید. رییی   داران و غارتگراِن را "کارآفری " می سرمایه
افزوده   فقیه حتی اصطالِ  "َخِیر" را به آن اسالمی والیت

است. روحانی در گزارش صدروز ریاست خود از افزاییِش 
هزار میلیارد تومان در سیال  ۸۶حج  نقدینگی از "حدود 

" ییعینیی ۳۱هزار میلیارد تومان در خردادماه  ۱۷۹به  ۶۹
برابر شدِن آن" طی آن دوران  خیبیر داد.  در  ۷"حدوِد 

هیا کیارگیر  حیِ  ویران شدن تولید ملی و بیکاری میلیون
کشورمان  در مد  نزدیک به سه سال  دولِت روحانی با 

مبارزه در راه امنیِت شغلی و 
 الغاِی قراردادهای موقت

های اخیییر  کنندٔه هفته های سیاسِی نگران تحول
وگیوِی  در منطقه  ازجمله  افشاِی دییدار و گیفیت

فرماندهان نمامی آمریکایی با گروهی از نمامیییان 
سابق بعثی در فیلیوجیه و اسیتیان میوصیل کیه 

های داعش در عراق را رهبیری  طوِرعمده فعالیت به
کنند  سفِر قاس  سلیمانی  فرمانده نیروی وییژٔه  می

سپاه قدس به روسیه و مالقا  او با پوتیی  و نیییز 
 ۱۷وزیر دفاع روسیه  سرگئی شویگو  در روز جمعه 

شیده در    بیانیٔه  د ایرانِی تصویی ۳۵ماه  فروردی 
کنفرانس همکاری کشورهای اسالمی در استانبول 
در آخری  روِز هفتٔه گذشته  و اصراِر دولت سوریه بر 
برگزارِی انتخابا  پیارلیمیانیی ایی  کشیور در روز 

در شیراییطیی کیه -۳۵ماه  فروردی  ۱۵چهارشنبه 
بحث در رابطه با آیندٔه سیاسی ای  کشور و قیانیون 

تیوانینید در  نیمیی -اساسی نوی  آن در جریان است

راستاِی تقویت صلح و برقرارِی آرامش در خیاورمیییانیه 
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 هبر حزب کمونیست آلمان -وگوِی اختصاصی با  فیق  پاتریک کوبله گفت
ترین  های سیاسی د  اتحادیٔه ا وپا، مهم د با ٔه: تحول-پ()د.ک.

های اصلِی فعالیت، و  های کنگرٔه اخیِر حزب کمونیست آلمان، عرصه تصمیم
 پابا حزب چپ ا و   ابطه

 
جنگسؤال:  ولیِد  به ت رو  ن  آلما ر  ر د زا ف ش  ا ر ست گ و  ت  قوی ت رد.  ش دا ی زا ف ا

ها در ای  زمینه  آلمان همچنان به  ساختار ارتش آلمان در جریان است. باوجود مخالفت
دهد. شما دربارٔه  صادرا  اسلحه به کشورهایی چون عربستان سعودی ادامه می

های آلمان در آفریقا و خاورمیانه  یا به سخنی دیگر  امپریالیسِ  آلمان  چه فکر  سیاست
 کنید؟ می

روی فیق پاتریک کوبله:  حاتی  ه  ما   سلی ت ِت  س سیا ز  ا ید  با ت  س خ ن رفته  
فزون بر بودجٔه تسلیحاتی  -”اورزوال ُف  در لی “خان   -]آلمان[ آغاز کنی . وزیر جنگ

میلیارد )یورو( درخواست کرده است. آنچه در مورد ای   ۴۹۱سال آینده مبلغ  ۴۱کنونی برای 
شده در آن نقش  های درنمر گرفته درخواست جال  است ای  است که  افزایِش شمار تانک

کند. ای  نشانگِر  سیاست تسلیحاتی ارتش فدرال ]جمهوری فدرال آلمان[  ای بازی می ویژه
در راستای رویکردی تجاوزکارانه در خار   است. ارزیابی ما ای  است که  در حقیقت ما در 

آورِی امپریالیس  آلمان به تجاوز و تازش  ه  در داخل و ه   بری  که روی سر می ای به دوره
تر خواهد شد. ای  البته با سیاست امپریالیس  آلمان در آفریقا و خاورمیانه  در خار   فزون

 پیوند دارد.
که از رخدادها ]ِی منطقٔه  ما با ای  نمریه مبنی بر ای  که  امپریالیس  آلمان از ترِس آن

شرکت در جنگ سوریه تصمی   عق  نیفتد به -پس از دخالِت روسیه در سوریه -خاورمیانه[
طورکامل درست بود.  المللی سازگار و  به گرفت  مخالفی . وارد شدِن روسیه با قوانی  بی 

نیز وجود دارد. “لیبی “هایی برای عملیا  نمامی در  همزمان باید در نمر گرفت که طر 
در مرکز آفریقا “مالی “های نمامی در کشور  ها پیش در فعالیت آلمان همچنی  از مد 

 درگیر است.
متحده در  روشنی بدی  معنا است که امپریالیس  آلمان هرچند با امپریالیس  ایاال  ای  به

پیش  کند منافعش را با زور به رقابت نیست  اما با امپریالیس  فرانسه رقابت دارد و سعی می
 وبیش تحقق بخشد. طوِرزورمدارانه در آفریقا و خاورمیانه ک  هایش به خواهی ببرد و به زیاده

 
ر؟سؤال:  چطو ن  ستا نگل ا با  بطه  را ر   د

ر   فیق پاتریک کوبله:  کا با  زی  با با  رد  سعی دا ت  س خ ن رجٔه  ر د ن د ستا نگل ا
آمریکا در اتحادیٔه اروپا قدر  کس  کند. اما در حقیقت انگلستان در قیاس با امپریالیس  

که در حملٔه مشترک  هرحال  چنان نسبت  عیف قرار دارد. به فرانسه و آلمان در موقعیتی به
]انگلستان[ با امپریالیس  فرانسه به لیبی نشان داده شد  باید گفت که انگلستان ک  خطرتر 
از بقیه نیست. م  بر ای  باورو که روابط رقابتی میان ای  سه ]انگلستان  فرانسه و آلمان[ 

تر ]از  های فرانسه و آلمان کمی برجسته کن  موقعیت امپریالیس  وجود دارد و فکر می
 انگلستان[ باشد.

 

ِت[ سؤال:  قعی به ]مو ت  رقاب ی   ا یا  صدمه “اتحادیٔه اروپا “آ
 زند؟ نمی

چنی   فیق پاتریک کوبله:  پا  رو ا ٔه  ی حاد ت ا رِد  رک کا سًا  سا ا
ها  های امپریالیستی اصلی باشد و منافع آن است که نمایندٔه قدر 

را تأمی  کند. از سوی دیگر  اتحادیٔه اروپا ناگزیر است برای ایجاد 
توازن میان رقابت و رشِد نابرابر بکوشد  که حفِح ای  نقش  همواره 

دهد. در پایان  ای  سه رقی   ای  نهاد را در موقعیتی دشوار قرار می
باید اتحادیٔه اروپا را حفح کنند تا بتوانند به مکیدن خون کشورهای 

ها و  که نابرابری  پیرامونی در اتحادیٔه اروپا ادامه دهند. اما از آنجایی
توانند  نمی“اتحادیٔه اروپا “هاِی رشد را بی  اعضای  ناهمسانی

ها  شوند. بنابرای   رقابت بی  آن رو می کنترل کنند  با دشواری روبه
 تواند اتحادیٔه اروپا را از ه  بپاشاند. شود که می تهدیدی می
ز سؤال:  ا روزها  ی   زیاد صحبت “جنگ امپریالیستی “ا

متحده آمریکا   شود. آیا دولت آلمان  در مقاو یک متحِد ایاال  می
 شهامت وارد شدن به جنگ با روسیه را دارد؟

نمی فیق پاتریک کوبله:  ر  فک ط  م   ی را ش ر  کن  د
کنونی ]چنی  جنگی[ شدنی باشد. روند رویارویی با روسیه اغل  در 

 -مانند مورد اوکرای  -عملکرد نمایندگان ]و نایباِن[ آن ]آمریکا[
ای مستقی  ]با  ادامه پیدا خواهد کرد. م  باور ندارو که درگیری

پیش برده  ها[ به ها[ است و یا ]از سوی آن  روسیه[ مطلوب ]آن
 -سب  نگرِش نامعقول به -گیرِی چنی  خطری شود. اما شکل می

تا اندازٔه زیادی وجود دارد. یک نمونٔه آن  سرنگونِی هواپیمای 
تواند پیامدهای  جنگندٔه روسی از سوی ترکیه بود. ای  البته می

خاص خود را داشته باشد  پیامدی که از کنترل همه کس خار  
طورطبیعی و  است. ای  تحریکی از سوی اردوغان بود. او به

طور که اسرائیل نیز چنی   سنجیده منافع خود را درنمر دارد. همان
کند. و ای  البته ممک  است به تشدید آشفتگی و گرفتار  عمل می

مسئله  اصلى آن است که، جنبِش صلح و 
 جنبِش کارگرى را ِگرِدهم آوریم

 ۵۱ ادامه  در صفحه 

 کمک هاى مالى رسیده
 دالر  ۱۱۱از اوتاوا        به یاد شهدای جنبش کارگری ایران و اول ماه مه  



 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۵۱ 

 ادامه مسئله اصلى آن است...

تری  شرایط پس از  شدن دیگران بینجامد. م  بر ای  باورو که ما در خطرناک
داراِن سرمایٔه مالی  کن  که سکان جنگ جهانی دوو قرار داری   اما گمان نمی

گاهانه  آلمان را به سمت جنگ می رانند.  انحصاری آلمان  سنجیده و آ
زدٔه  های جنگ چیز  خطر جنگ و افزایش آن در منطقه هرحال  فراسوی همه به

 کنونی  زیاد است.
 

وز سؤال:  جا ت ر  ِد  ب صی  خ ش رنامٔه م ب ن  آلما ت  س کمونی ب  ز ح یا  آ
 امپریالیس  آلمان دارد؟

ه  فیق پاتریک کوبله که م عتقادی   ا ی   ا ر  ب ر    ما  سئله د ی  م ر ت
درجٔه نخست تقویت و گسترِش خوِد جنبِش صلح است. بر اساس ارزیابی ما در 
مورد مسئلٔه جنگ و صلح  ما در موقعیتی مشابه موقعیت هفتمی  کنفرانس 

بر ِد فاشیس  قرار داری . از ای  جهت   ۴”الملل جنبش کمونیستی بی “جهانی 
های ]کارگری[  رور  دارد. دوو اینکه  ما معتقدی  که  تشکیِل گستردٔه اتحادیه

ِگرده  آوردِن جنبِش صلح با جنبِش کارگری  در ای  برهٔه زمانی در آلمان  
. متأسفانه باید یادآوری کرد که   یی است شایستٔه توجه بسیار ُپراهمیت و مسئله

کاهش دارد. افزون  های کارگری رو به وگو و بررسی در ای  زمینه در اتحادیه گفت
افزار  دفاع از نیروهاِی مسلح کشور   گر از تولیِد جنگ های حمایت بر ای   دیدگاه

عقیدٔه م    گیرند  و به ها قدر  می افزار  در اتحادیه و پشتیبانی از صادراِ  جنگ
روی  ما همزمان ما  یی است بسیار خطیر که باید به آن بپردازی . ازای  ای  مسئله

کنی  که در جهت فل  کردِن جنبش  وپنجه نرو می با مسائلی درگیری  و دست
 ها غلبه کنی . صلح درحرکتند  که باید بر آن
هایی ناهمسان به چندگونگِی امپریالیس   ارزیابِی  ای   در حقیقت از نگرش

است. ای  مسئله از جهت  شان برآمده  های ها  و رقابت های مشترک آن ویژگی
راهُبردی ]استراتژیک[ بسیار بااهمیت است. اما برخورد با آن نباید جنبش را از 

باوجود  -های  ِد جنگ کار بیندازد. چون مشکل اصلی ای  است که گرایش
گاهِی گستردٔه مردو در ای  زمینه و  دیت توانند به عمل  نمی -شان با جنگ آ

گیرِی  گردد تا طبقٔه حاکمه به سمت تبدیل شوند  و ای   باعث می
اکنون نیز با  تر گاو بردارد. ه  اش اعتبار ببخشد و در مسیِر آن آسان تجاوزگرایانه

شود  زیرا با    بار دگر به آن دام  زده می”جویان مسئلٔه پناه“کارگرفتِ   به
 اندازند.     بی  استثمارشوندگان جدایی می”جویان مسئلٔه پناه“برداری از  بهره
 

نسؤال:  سا ن ا با  ری  گ سودا و  ر رگ س روزها  ی   ا ن  غا ردو ت.  ا س ها ا
 صدراعم  مرکل چطور؟

ن فیق پاتریک کوبله:  سا ن ا با  ری  گ سودا ی   ا و  بله.  ح  وا  ها 
ها است. اما  دهد نیز دادوستد انسان مبره  است. آنچه دولت آلمان انجاو می

هایش  جویان[ امپریالیس  است که با جنگ سبِ  اصلی ای  فرارها ]ِی پناه
زیست و ساختارهای زندگی در خاورمیانه  آفریقا و جاهای دیگر را  ویرانِی محیط

گردد. البته َپستی و رذالِت امپریالیس  آن است که از ای  مصیبت  موج  می
برداری  های خود بهره های مردو در کانون افکندن و جدایی بی  توده برای تفرقه 

 ِد غیرمهاجران قرار   ِد شهروندان  مهاجران را به جویان را به کند. پناه می
 دادن نژادپرستِی واقعی است.

ها بهتر است. ای   عالوه  نباید فکر کرد که دولت مرکل از بقیٔه دولت به
پیش    تنها با تفاوتی اندک  به یک شیوه شان را به های ها هد  معنی است. آن بی
 برند. می

 
پناهسؤال:    ِ ری مو رفتا گ یه  ن ما رال  جویا فد ری  هو جم رای  ب یی  ها

نیز که درگیِر بحران بوده “اتحادیٔه اروپا “ها برای  آلمان شده است. ای  گرفتاری
جویان  مشکِل پناه“ رفت از  است وجود دارد. حزب ]کمونیست آلمان[ دربارٔه برون

 را کنترل کند؟“ جویان  مشکِل پناه“تواند  گوید؟ آیا طبقٔه حاکمه می چه می“
ها  در ای  شرایط چه معنایی دارد؟ اگر آن“کنترل “ فیق پاتریک کوبله: 

تر  ]طبقٔه حاکمه[ بتوانند جنبش کارگری را متفرق سازند  اگر توانایِی عمیق
هد  خود  معنای آن است که به ها را داشته باشند  ای  به کردِن تفرقه و جدایی

جویی کنند تا حداقل دستمزد را  جویان بهره ها بتوانند از پناه اند. اگر آن رسیده
ها بتوانند َجوی نژادپرستانه  اند. اگر آن هد  خود رسیده ها به از بی  ببرند  آن

بر جامعه مستولی کنند  که چیزی کمتر از تفرقٔه بی  استثمارشدگان نیست  
ی ”بحران“ها ]طبقٔه حاکمه[  از  اند. درواقع  وقتی آن هد  خود رسیده به

رانند  خودش ه  یک بحران است. مسئلٔه مهاجر  بیش از اینکه  سخ  می
کند که امپریالیس  چقدر پوسیده و زالوصفت است  چیز دیگری  ثابت می

اندازٔه کافی نیرومند هست تا از پوسیدگِی خود برای  نیست. اما امپریالیس  به
 گیرد. تحکی  قدرتش بهره

 
صمی سؤال:  ت ره  کنگ روز  سومی   ر  شما د ب  ز که  ح ت  رف گ یی  ها

آورِد  آن  شد  اثر خواهد گذاشت. ره بر برنامٔه راهُبردِی ]استراتژیِک[ حزب به
 تواند باشد؟ برای کنگرٔه آینده حزب چه می

جه فیق پاتریک کوبله:  تو یل   نه ما را  ن  به تا ط  بلکه  فق و   سو روِز 
تمامی ]جریان[ کنگره جل  کن . با تصویِ  طر  برنامه معتقدو که ما  به

 مان را کاراتر سازی . توانستی  ارزیابی و برنامٔه راهُبردی
ما از سه فرازگاه آغاز کردی . سیاست تعر ِی امپریالیس  آلمان ازنمر داخلی 
و خارجی افزایش خواهد یافت و طبقٔه کارگر ای  کشور آمادگِی رویارویی با 

مان را بر  ای  نتیجه رسیدی  که باید تالش چنی  سیاستی را ندارد. بنابرای   به
توانمندِی جنبش صلح  مبارزٔه  ِدامپریالیستی و  ِد فاشیستی متمرکز کنی . 

ها بر  ِد سرمایٔه مالِی  نقِش ویژٔه ما اینجا  در راهبری و هدایِت ای  جنبش
انحصاری نهفته است. بر همی  مبنا  ما به حرکت در جهتی مصممی  که 

هایی است که در چند سال آینده بر فعالیت ما اثر خواهد کرد  دربرگیرندٔه هد 
تواند  و معتقدی  که حزب کمونیست آلمان اکنون در مو عی قرار دارد که می

ای اثربخش در انتخابا  سراسری آینده آلمان شرکت  منزلٔه نیروی سیاسی به
مان را در ارتباطی تنگاتنگ با صدمی  سالگرد انقالب  های کند. ما تصمی 

ای . ما در راستاِی تقویت و استحکاِو حزب تصمی  گرفتی  به  کبیر اکتبر گرفته
  پایان بخشی . چنی  تصمیمی  ”حزب چپ اروپا“مان در مقاو ناظر در  جایگاه

دهد که همکاری هر  روشنی نشان می تردید  سرشتی راهُبردی دارد  زیرا به بی
 های کمونیست برای ما اولویت دارد. چه بیشتر با حزب

رو  با همکاری  های پیِش  ما  بر شالودٔه مبارزٔه طبقاتی  برآنی  تا در سال
 -های همبستگی با دیگران تنگاتنگ با نیروهای کمونیستی  در بازسازِی گروه

یی  اقداو کنی . بدیهی است که داشت  برنامه -کننده خواهد بود که تعیی 
شرِط چنی  هدفی است  هدفی که  همراه با هوشیاری  گرا پیش وحد 

دمکراتیک باید رو سوِی جنبش زحمتکشان و هواداران کارگر ما داشته باشد. 
وجود  ها به یی استوار از همدستی و همکاری کمونیست اگر ما بتوانی  هسته

 طوریقی  از پِس چنی  چالشی بهتر برخواهی  آمد. آوری   به
 

ر توضیح:  بله د کو یک  ر ت پا در “ویل او رای  “در شهر  ۴۳۸۴رفیق 
عضو  ۴۳۷۱های دهه  نزدیکی مرز آلمان با سوئیس متولد شد. او در سال

و  ۴۳۶۳های بی   بود و در سال“سازمان جوانان کارگران سوسیالیست آلمان “ 
عضویت  به ۴۳۷۶عهده داشت. او در سال  رهبرِی ای  سازمان را به  ۴۳۳۱

پذیرفته شد و در کنگرٔه بیست  آن  بر پایٔه پالتفرِو   حزب کمونیست آلمان
مشِی حزبِی[ دفاع از هویِت کمونیستی حزب  با رأی اکثریت نمایندگان  ]خط

حزب کمونیست  ۱۴رهبرِی حزب انتخاب شد. نمایندگان کنگرٔه  کنگره  به
رهبرِی حزب    رفیق پاتریک کوبله را به۱۱۴۵آلمان  بار دیگر  در سال 

 انتخاب کردند.
----------------   

طوِرعمده بر    که به۴۳۹۵  در سال ”اشاره به هفتمی  کنگرٔه کمینتر .۴
ویژه در آلمان  به -ظهور های فاشیستِی درحاِل  مبارزه بر ِد فاشیس  و حکومت

 تأکید  ورزید.  -با صدراعممی هیتلر
 

 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین  ۰۳دوشنبه    ۲ 

پیییش بیرده اسیت  و  های "اقتصیاِد آزاد" را بیه "توا ع" و آهنگی تند برنامه
 اند. "کارآفرینان" و "َخِیری " ه  به منابع مالی کالنی دست یافته

 ۴۳اش بیا خیبیرگیزارِی تینیسییی    علی ربیعی  وزیر کار در نشست خبری
فیقیییه  وعیده داد  "جیزو    ماننِد دیگر کارگیزاران رییی  والییت۳۱مردادماه

های صدروزه خودو حِل مشکال  برخی صناییع بیرای حیفیح سیطیح  برنامه
 ۴۴اشتغال موجود است." ربیعی  تقریبًا سه سیال بیعیدازآن تیاریین  ییعینیی 

  "ترمیِ  بنیٔه اقتصادی کوچک و  عیف و دستیابی به تعادل را ۳۵ماه  فروردی 
نیفیر  ۴۵۱که "هر ساعت  نیازمند حداقل یک زمان دوساله دانست"  و درحالی

هزار شغل ]در سال[ را کاماًل  ۳۱۱شوند"  به ایلنا گفت "ایجاد حدود  بیکار می
تر نیز گیفیتیه بیود "اکیثیرییت قیاطیع  دانی ." ربیعی چند روز پیش محتمل می

دارند" ]خبرگیزاری  ۴۹۳۵ها نشان از سال امیدوارکننده  بینی ها و پیش شاخص
های موجود در جامعیه   عنوان سه نمونه از واقعیت [. به۳۵ماه  فروردی  ۱ایلنا  

واحد تولیدی احداث  ۱۱۱هزار و  ۹های صنعتی پاکدشت حدود  "در شهرک  .۴
واحد آن با حداقل ظرفیت تولیدی و نیروی کار ) ۷۱۱شده بود که از ای  تعداد 

 ۸انید" ]خیبیرگیزاری اییلینیا   درصد( فعال هستند و مابقی تعطییل شیده ۹۱
"تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی اسیتیان ]سیمینیان[    .۱[.  ۳۵ماه  فروردی 

درصید   ۹۹واحد یا  ۸۱۴بی    واحد است که از ای  ۷۳۱اکنون یک هزار و  ه 
میاه  فیروردیی  ۴۸دلیل مشکل نقدینگی تعطیل هستند" ]خبرگزاری ایلنیا   به

کیارگیر  ۴۱۱۱"در پی تعطیلی سه واحد نساجی قدیمیی در مشیهید    .۹[. ۳۵
های ربیعی و  [. وعده۳۵ماه  فروردی  ۱۱باسابقه بیکار شدند" ]خبرگزاری ایلنا  

های دیگر کارگزاران ریی  در بیش از  روحانی به زحمتکشان  دقیقًا مانند وعده
هید   اند.  یکی از پیامدهای اجرای سیاست تعدیِل ساختاری بیه سه دهه قبل

تدریی   کشِی حداکثری از کارگران  نابود کردن امنیِت شغلی آنان است. به بهره
از تبدیِل قراردادهای رسمی به قراردادهای موقت آغاز شده  و درنیهیاییت  بیه 

یابد. در سه دهٔه  شرایط فعلی قراردادهای کار کارگران در ریی  والیی خاتمه می
تیدریی  بیه قیراردادهیای کیاِر  اخیر  قراردادهای رسمی کارگران کشورمان به

کیارگیییری  سالیانه  قراردادهای کار ماهیانه  قراردادهای سفییید امضیاب  بیه
صور  روزمزدی  قراردادهای کاِر حجمی  و باالخره بیه گیرفیتیِ   کارگران به

 ۴۱"سفته و تعهد کتبی" از کارگران رسیده اسیت. میثیاًل  بینیا بیر گیزارش 
نفر از کارگران نساجی میازنیدران  ۱۵۱خبرگزاری ایلنا  "حدود  ۳۵ماه  فروردی 

در اعتراض به شرایط جدیدی که کارفرمای ای  واحد نساجی بیرای اشیتیغیال 
شهر تجمع کردند. ...  ها درنمر گرفته است مقابل ساختمان فرمانداری قائ  آن
سال سابقه کار  ۴۸صور  میانگی  بیشتر کارگران نساجی مازندران تا حدود  به

ها در آستانه بازنشستگی پیش از موعد هستند.  توجهی از آن دارند و تعداد قابل
صور  روز مزدی درآمده است." بنیا  ها به ... از دو سال قبل فعالیت همگی آن

تازگی از سوی کارفرما مینیتیشیر  ای که به گفتٔه کارگران  "بر اساس بخشنامه به
کیار  پس در نساجی مازندران مشیغیول بیه شده است تمامی کارگرانی که ازای 

شوند باید... به کارفرما سفته و تعهد کیتیبیی... ارائیه کینینید. ... مسیئیوالن 
فرمانداری با ای  استدالل که مالکیِت کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده 
است  هنوز پاسن روش  و صریحی به کارگران معیتیرض نسیاجیی میازنیدران 

هیدِ  اسیتیثیمیار  اند." ای  نتیجٔه "آزادسازِی" اقتصاد در ریی  والییی بیه نداده
 کند. نفر"شان را بیکار می ۴۵۱رحمانٔه کارگران است که "هر ساعت  بی

افیکینیی بییی   منمور تفرقیه عالوه بر ویران کردن امنیِت شغلی کارگران  به
ای  فقیه کارگرانی که شرایط  میهیار  و سیابیقیٔه کیاری کارگران  ریی  والیت

عینیوان  گیرد. به کار می همسان با یکدیگر دارند را با مزایایی نابرابر با یکدیگر به
نفر از کارگران پیمانکارِی میعیادن میس شیهیربیابیک در  ۶۱۱نمونه  حدود "

اعتراض به شرایط نابرابر مزدی"  عدو "برخورداری از امنیت شغلی"  و "حیق 
بندی مشاغل" مقابِل مجتمع میدوک تجمع کردند ]خبرگزاری ایلنا   طر  طبقه

نیفیر از کیارگیران  ۴۵ک "  [. ایلنا از بازداشت شدِن "دست۳۵ماه  فروردی  ۴۷
گزارش داد و افزود "دستگاه قضایی بر اساس شکایتی که از سوی کیارفیرمیا 
مطر  شده است برای تعدادی از کارگران ای  احکاو را صیادر کیرده اسیت." 
ایلنا  یک روز بعد  از آزادِی "کارگران بازداشت شده مجیتیمیع میس میییدوک 
شهربابک ]با[ سپردِن تعهد و قرار وثیقه" گزارش داد  ولی افزود "مسئیولییی  
قضائی شهرستان شهربابیک... بیازداشیِت کیارگیران" را تیکیذیی  کیردنید. 

های کارگران میعیدن  که بعد از گذشِت بیش از بیست ماه از اعتراض درصورتی
سازِی معدن  و مته  کردِن کارگران بیه "اخیالل  آه  بافق به خصوصی سنگ

   گفت  ۳۵ماه  فروردی  ۱۱در نم  و آسایِش عمومی"  وکیل کارگران به ایلنا  
 ۳آه  بافق شکایت خود را پس گرفته و پرونیده  "ازآنجاکه شرکت معدن سنگ

کارگر بافق  شاکی خصوصی ندارد  نمایندٔه دادستان باید دالییل اتیهیامیی را 

روشنی عنوان نماید." سرکوب و تهدیِد مداوو کارگران راِز بقاِی رییی  والییی  به
 است.

قانوِن کار  کارگراِن شاغل در "مناطِق ویژه و آزاِد اقیتیصیادی" را شیامیل 
کشِی نوع والییی از کیارگیران در ایی  مینیاطیق  قانونی و بهره شود و بی نمی

فقیه  برای خرو  از بحراِن اقتصادی و تضمییِ   کند. ریی  والیت حکمرانی می
داری جیهیانیی و جیذِب  "بقاِی نماو"  پیونِد اقتصاد کشور با اقتصاِد سرمیاییه
درصید  ۵۱داند. عالوه بر " "فوری" سرمایٔه انحصارهای امپریالیستی را الزو می

 ۱۴گذاران متعهد خارجی" ]خیبیرگیزاری میهیر   تخفیِف مالیاتی برای سرمایه
گیذارِی  [  در "راستای عملی کردن اقداو فوری برای... سرمایه۳۵ماه  فروردی 

خارجی در داخل کشور"  مینا مهنوش  معاون توسعه تجار   به خیبیرگیزاری 
   گفت "بنا بر مذاکرا  انجاو شده  قرار است برخی ۳۵ماه  فروردی  ۱۴ایسنا  
عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعریف شوند تیا  های تخصصی صنعتی به شهرک

گذاری و تولییید    نشان تجارتی[ برای سرمایهBrandدعو  از برندها ]برند   به
گذارِی خارجی را میحیقیق کیرد."  در آن مناطق بتوان اهدا  مربوط به سرمایه

های صنعتی به مینیاطیق  مهنوش دوباره تأکید کرد "در راستای تبدیل شهرک
ویژه اقتصادی  با چند شرکت صحبت شیده" اسیت. بیرای جیلی  و جیذِب 

فقط ارائه تیخیفیییِف میالیییاتیی   فقیه نه های امپریالیستی  ریی  والیت سرمایه
کند  بلکه بیرای  کشِی آزاد از کارگران را تروی  می گسترش مناطِق آزاد  و بهره

هاِی صنعتی موردنمیِر  های خارجی  حتی تبدیل شهرک جذِب "فورِی" سرمایه
دیگر   عبار  انحصارها را به مناطِق آزاد  در دستورعمل خود قرار داده است. به

عالوه بر تالش برای از میان برداشت  کیامیِل قیانیون کیار  انیحیصیارهیاِی 
کشی بیشتر از کیارگیران  منموِر بهره های خود به امپریالیستی را حتی در برنامه

دهد. خزایی  معاون وزیر اقتصاد  حتی "از جبران غرامت ناشیی از  دخالت می
 ۴۵گذاری خارجی" به خبرگزاری مهر   ملی شدن و سل  مالکیت برای سرمایه

درصید در  ۴۱۱تیا  ۱۱   خبر داد و گفت "معافیِت میالیییاتیی ۳۱اسفندماه 
شود. ... ییکیی از اهیدا   های مختلف مناطق آزاد تجاری اعمال می بخش

گیذاری  فقیه[ حمایت و توجه به سرماییه اقتصاد مقاومتی ]اقتصاد ریا تِی ولی
های صنعتی به "مناطِق آزاد" و دعیو   خارجی است." باید دید با تبدیل شهرک

گیذاری در ایی  مینیاطیق  رییی   از انحصارهای امپریالیستی برای سرمیاییه
دهد.  فقیه چه نوع شرایط کاِر کارگران کشورمان را به بیگانگان وعده می والیت

   نوشت "در اهدا  مناطق آزاد پیرورش و ۳۱اسفندماه  ۴۴خبرگزاری مهر  
گیری از نیروی کار ایرانی  با هزینه کمتر... مورد تأکید قرار گرفته اسیت."  بهره

چینیدو  در مناطق "آزاد و ویژه اقتصادی" کارگران توسط "پییمیانیکیاراِن دسیت
شوند و تعویِق چندیی   کار گرفته می نیروی کار"  یعنی سوداگران ریی  والیی به

 ۴۴ماهه در پرداخت مزد کارگران مو وعی عادی است. خبیرگیزاری اییلینیا  
   نوشت "با دستور کتبِی وزار  نفیت تیمیامیی کیارفیرمیاییان و ۳۱ماه  بهم 

پیمانکاران منطقه ویژه عسلویه موظف شدند که تا پنج  اسفندماه سال جیاری 
های ای  منطقه را پرداخت  تمامی مطالبا  کارگران پیمانکاری شاغل در پرویه

هیای     نیوشیت "بیرخیی... از شیرکیت۳۱اسفنیدمیاه  ۴۵کنند"  ولی ایلنا  
میاه  فیروردیی  ۴۵اند." ایلنا   چندو  فقط دستمزد آذرماه را پرداخت کرده دست

چندو... مطالبیا  میزدی  های پیمانکاری دست    نوشت "برخی از شرکت۳۵
عسلویه" را پرداخت  ۱۴و  ۱۱سال گذشته و عیدی کارگران پیمانکاری فازهای 

هیای  اند. ایلنا  در همی  گزارش  افزود "کارفرمایان میادر ییا شیرکیت نکرده
اول در قبال عدو پرداخت مطالبا  مزدی کارگران پیمانکاری  پیمانکاری دست

و قصور پیمانکاران در انجاو تعهدا  قانیونیی خیود مسیئیولیییتیی بیرعیهیده 
نیفیر از  ۱۱۱   از تجمع دوبارٔه "بیش از ۳۵ماه  فروردی  ۱۱گیرند." ایلنا   نمی

عسیلیوییه در اعیتیراض بیه  ۴۳های پیمانکاری شاغل در فاز  کارگران شرکت
 پرداخت نشدِن معوقا  مزدی خود" خبر داد.

صراحت و شفافیتی که بی  مردو و  اخیرًا ربیعی  وزیِر کاِر  ریی   گفت "ما به
[. ۳۵میاه  فیروردیی  ۱دولت شکل گرفته است امیدواری " ]خبرگزاری ایلنیا  

  در انتیقیاد ۳۱مردادماه  ۴۳اش با خبرگزارِی تسنی    ربیعی  در نشسِت خبری
نژاد  گفت "آمار دروغ بزرگ است... میثیاًل  از آماِر بیکارِی دولِت منفور احمدی

]سازمان جهانی کار[ گذاشته که هرکس یک ساعیت  ILOای برایش  یک پایه
شود. ای  پایه اشتباه است." تقریبیًا سیه  در هفته کار کند  شاغل محسوب می

سال بعد از انتقاد ربیعی از نحؤه آمارگیرِی "دولِت نمونٔه جیهیان"  عیادل آذر  
رئیس مرکز آمار در دولِت "تدبیر و امید"  گفت "مرکز آمار ایران استانداردهیای 

کند. ... مبنای ارائٔه نرخ بیییکیاری  ییک  المللی را در ارائٔه آمار رعایت می بی 
ساعت کار است که آمار فعلی نرخ بیکاری بر مبنای هیر دو   ۶ساعت کار و یا 

[. یک روز پیش از آن  ۳۵ماه  فروردی  ۴۳اعالو شده است" ]خبرگزاری مهر  
نیفیر بیییکیار  ۳۱هیزار و  ۷۱۳میلیون و  ۱مرکز آمار ایران اعالو کرده بود "

 ادامه  مبارزه در راه امنیت شغلى ...

 ۰ادامه  در صفحه  



 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه   ۰۳دوشنبه     ۰ 

 ادامه  مبارزه در راه امنیت شغلى ...

[. سه روز پس از آن نییز ۳۵ماه  فروردی  ۴۶هستند" ]خبرگزاری مهر  
حا ر سه میلیون  محمدامی  سازگارنژاد  معاون ربیعی  گفت "درحال

میاه  فروردی  ۱۱هزار بیکار در کشور داری " ]خبرگزاری ایسنا   ۵۱۱و 
   نیوشیت "ا ن ۳۱ماه  بهم  ۵که خبرگزاری ایلنا   [. درصورتی۳۵

میلیون بیکار داری " و خبرگزاری  ۴۱نشی  و  میلیون حاشیه ۴۴حدود 
میلیون بیکار داری . ...  ۴۵اکنون     نوشت "ه ۳۱خردادماه  ۱ایسنا  

آذرمیاه  ۸میلیون نفر جوان هستند." خبرگزاری میهیر   ۴۵غال  ای  
التحصییالن  درصد کل فارغ ۵۴میلیون نفر معادل  ۵٫۶  نوشت "۳۱

اند و اخیرًا  جای ورود به بازار کار راهی منزل" شده دانشگاهی کشور به
زودی  وزیر و وزیر کار پیشی  فرانسه گیفیت "بیه خود ربیعی به نخست

شیونید. ...  التحصیل بیکار وارد بازار کار ایران میی میلیون فارغ ۱٫۵
تواند از ای  موقعیت بیشتری  بهره را ببرد" ]خبرگزاری ایرنا   فرانسه می

هیای  کارگییری امیکیان جای ایجاد اشتغال و به [. به۳۱اسفندماه  ۱۱
کردٔه بییکیار بیه  میلیون تحصیل ۱٫۵ملی  وزیِر  دملی ریی  والیی  

دهد  ای  است میزاِن غرور ملی کیارگیزاران رییی   بیگانگان هدیه می
فقیه. مدیرکل تعاون  کار و رفاه اجتیمیاعیی خیراسیان   دملی والیت

   جنوبی "از احیاِی مجدد فرهنگ استادشاگردی در جامعه" به اییلینیا
   خبر داد. کارگران  با پرداخِت حِق بیییمیه  بیایید ۳۵ماه  فروردی  ۱۱

نیژاد  ییک  بتوانند از مقررِی بیمه بیکاری استفاده کنند. احمد لطیفیی
هزار نفیر در کشیور از  ۴۶۱مقاو مسئول در وزار  کار  اخیرًا گفت "

[. ۳۵ماه  فروردی  ۴۷کنند" ]خبرگزاری مهر   بیمه بیکاری استفاده می
 ۱میلیون نفر فرض کنی   کمتر از  ۴۱اگر عدٔه بیکاران کشور را حتی 

کنند. خبرگیزاری  درصد از بیکاران از مقررِی بیمٔه بیکاری استفاده می
 ۹هزار خانیوار شیهیری در  ۷۱۱   نوشت "۳۵ماه  فروردی  ۴۵مهر  

درصد خانوارهای  ۱۵سال اخیر شاغالن خود را از دست دادند و حاال 
میلیییون بیدون فیرد شیاغیل اداره  ۴۹٫۶ساک  شهرها با جمعیت 

ها مشخص نیست." خود ربیعی اخییرًا از  شوند و منبع درآمدِی آن می
هزارنفری زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست  ۹۱۱"آمار دو میلیون و 

هزار تیحیت  ۱۱۱" خبر داد و گفت "از ای  تعداد تنها ۳۹تا پایان سال 
 [. ۳۵ماه  فروردی  ۴۳پوشش حمایتی هستند" ]ایسنا  

فقیه  با اجرای سیاست های نولیبرالی و آزادی سیازی  ریی  والیت
سال اخیر موج  تعطیلی هزاران کارخانه تیولیییدی و  ۵اقتصادی در 

ها کارگر کشورمان گردیده اسیت. ییک میاه پیس از  بیکارِی میلیون
های حکومت ساخته و تیحیمیییِل حیداقیل  استفاده از رهبران تشکل

میلیون تومانی  یعنی حداقل مزدی  ۱فقر  پنج  خط مزدی در حد یک
هزار تومان در ماه به کارگران  ربیییعیی  وزییر کیار رییی    ۶۴۱برابر 

سال مقابله با اجحا  صور  گرفته در حق کیارگیران  ۳۵گفت "سال 
[. ۳۵ماه  فروردی  ۴۳ویژه زنان کارگر خواهد بود" ]خبرگزاری ایسنا   به

در شرایطی که ریی  به از میان برداشتِ  کامیل قیانیون کیار تیالش 
درصیدِی هیزیینیٔه  ۱۵تیا  ۴۵که "زمزمٔه افزایِش  ورزد  و درحالی می

 ۴۷رسید" ]خیبیرگیزاری اییلینیا   ونقل در پایتخت به گوش میی حمل
[  مسئوِل کانون شیوراهیای اسیالمیی کیار اسیتیان ۳۵ماه  فروردی 

عالی کار در تعییییِ  حیداقیل  اصفهان  یکی از اعضای اصلِی شورای
کند "از دولتی که وزیِر آن ]ربییعیی[ از    اعالو می۳۵رحمانٔه مزد  بی

های  های زندگی مثل کرایه جنِس کارگران است انتمار داری ... هزینه
 ۴۶ونقل را بیشتر از رق  تورو اعالو نکند" ]خبرگیزاری اییلینیا   حمل

گیویید "سیییاسیِت  [ و معاون مدیرکل خانه کارگیر میی۳۵ماه  فروردی 
 ۴۶بنیادیِ  خانٔه کارگر حمایت از دولت است" ]خیبیرگیزاری اییلینیا  

 [. ۳۵ماه  فروردی 
های ریی  در سیرکیوِب کیارگیران   ها و تالش رغ  تماو شقاو   به
یافته  حاکمیِت ارتیجیاعیی را  توان با تشکیالتی مستقل و سازمان می

نشینی واداشت. با مبارزه برای احیاِی حقوق سینیدییکیاییی و  عق  به
تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیِت طبقاتی و در اتحاد بیا 

تیوانینید بیه مینیافیع  های جنبِش خلیق  کیارگیران میی دیگر گردان
شان  ازجمله مزدی شرافتمندانه و امنیِت شغلی دست یابینید.  طبقاتی

در ای  زمینه  جنبِش کارگری و سینیدییکیاییی زحیمیتیکیشیان بیایید 
حیرکیت  ازپیش به سمت تلفیِق مبارزٔه سیاسی با مبارزٔه صنفی بیه بیش

 اش را تقویت کند. درآید و با اتحاِدعمل  بنیٔه مبارزاتی

 ادامه  همبستگى با مردم ونزوئال...

 کانون وحد  سوسیالیستی هندوستان )کمونیست(
 حزب کمونیست بریتانیا

 حزب کمونیست عراق
 حزب تودٔه ایران

 چپ اروپایی )ایتالیا( –حزب رفونداسیون کمونیست 
 حزب کمونیست لبنان

 حزب کمونیست لوکزامبورگ
 حزب کمونیست مالت

 حزب کمونیست مارتینیک
 حزب کمونیست مکزیک

 حزب سوسیالیست خلقی مکزیک
 (APN)حزب سوسیالیست خلقی مکزیک 

 حزب کمونیست پاکستان
 حزب کمونیست پرو

 حزب کمونیست پرتغال
 حزب کمونیست فدراسیون روسیه

 های صرب حزب کمونیست
 حزب کمونیست سودان

 حزب کمونیست سوئد
 حزب کمونیست آفریقای جنوبی

 حزب کمونیست اوروگوئه
 بخش چپ )اوروگوئه( جبهٔه رهایی

 حزب کمونیست نوی  یوگسالوی

اندرکاراِن فعلی ]در اقتصاد و سیاست کشور[ از  کس پوشیده نیست. اتفاقًا دست هیچ
ساِز تخریِ  تولید داخلی و زمینه -های مخرب وارداِ  غیر روری بانیان چنی  سیاست

که تا همی  اواخر از  -رتبٔه بازنشسته اند. اخیرًا از مهندسی عالی و مشوِق آن بوده -
های اقتصادِی تولیدی در کشور بوده نقِل قول شده است   اندرکاراِن فعالیت دست

کردو  خواسِت دوستان  در قال  شرکتی که قباًل در آن کار می صور  اتفاقی به "امروز به
با  شان  شاغل در بخش نیرو و نفت رفت . یکی مدیران  عنوان عید دیدنی نزد برخی  به

های خارجی دارد کمر ما را  گذاری ها و سرمایه فاینانس  گفت که  ذکر مثالی می
فقط سه هزار دالر )در یک پرویٔه چند صد  خاطر  را به شکند. تجهیِز تولیدی ما  می

راست تجهیز را دارند برای فالن  میلیون دالری( باالتر بودن  نخریدند و یک
آورند. دل  گرفت. فقط داری  حر   شده از ایتالیا می صور  کامل ساخته به پرویه 

ها الزمه ولی نه اینکه جای تولید  زنی . استفاده از سرمایٔه خارجی در بسیاری از حوزه می
 و نیروی داخلی رو بگیره." داخلی 

های نفت سقوط  ای که قیمت های زمانی حاکمان ریی  اسالمی ایران  در مقطع
یابد  با تبلیغاتی متفاو  با  های دیگری درآمدهای نفتی کاهش می دلیل کند و یا به می

دهند. ارائٔه آمارهاِی جدید و مانورهای  معمول  شعاِر اقتصاِد بدون نفت را سر می
گذارد که هدِ  اصلی نه  تبلیغی دادن روی آمار تجار  خارجی  جای تردیدی باقی نمی

واقعی کردِن تراز مثبِت تجار  خارجی  بلکه خریدِن وقت و زمان است تا شاید با پیوند 
دارِی جهانی  جامعٔه فقرزده ایران را با رونِق کاذب  تر با سرمایه خوردن هر چه محک 

گمراه کنند و از ای  طریق ادعای فائق آمدن بر مشکال  اقتصادی را به اذهان 
اکنون ما در اقصٰی نقاط ایران تقریبًا هرروزه  عمومی بباورانند. جال  اینکه ه 

افتاده و اندک شکایت دارند  های کارگرانی را شاهدی  که از دستمزدهای عق  نار ایتی
بخش نیست صداِی  های دولتی با ای  بهانه که و عیت مراکز تولیدی ر ایت و مقاو

های دولتی در ارائٔه ای   کنند. چنانچه ادعاهای مقاو حق کارگران را خاموش می به
مستند و واقعی باشد  نباید چنی  حج   -های وارونه وتحلیل همراه با تجزیه -آمارها

ای از نار ایتی در بی  زحمتکشان میه  را شاهد باشی . مانوِر تبلیغی دولت  گسترده
خصوص در مو وعا   تری  رویکردها  به اعتدال بار دیگر نشان داد که در اصلی

ای وجود نداشته  های تا کنونِی جمهوری اسالمی تفاوِ  عمده اقتصادی  بی  دولت
اش در  های اقتصادی نماید که باوجود چنی  دولتی که سیاست است  و بسیار بعید می

رفت از  منموِر برون ای به جهِت منافع زحمتکشان تنمی  نشده است  تغییِر کیفی
ای نیز برای  که زمینٔه واقعی -افزا را اقتصاِد نفتی به جانِ  اقتصاد تولیدگراِی ارزش

های اقتصادی   های آینده  واقعیت بتوانی  شاهد باشی . ماه -آورد صادرا  فراه  می
 رسانند. اثبا  می ای  نکتٔه مه  را به

 ادامه  تراز مثبت تجارت خارجى یا ...

 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۵۴ 

 همبستگی با مردم ونزوئال
جمهور  ای که پرزیدنت باراک اوباما  رئیس یا َامریه“ فرمان اجرایی“در پاسن به 

( برای بار دّوو صادر کیرد و در ۳۱اسفند  ۴۹شنبه سّوو مارس  ) آمریکا  روز پن 
الیعیاده بیرای  تهدیدی غیرعیادی و فیوق“ای  آن ونزوئال را به طور غیرمنصفانه

بیانیٔه “اعالو کرد  حزب کمونیست ونزوئال “ امنیت مّلی و سیاست خارجی آمریکا
را تدوی  کرد که توسط  تیعیداد قیابیل تیوجیهیی از “ همبستگی با مردو ونزوئال

های برادر  به منمور پشتیبانی از مردو و جنبش مردمی ونزوئال  امضا شید.  حزب
همبستگی با حزب و مّلیت بیرادر را امضیا کیرد.   حزب تودٔه ایران نیز ای  بیانیهٔ 

فروردی (  کارزاری جهانی برای همبستگی با  ۹۴آوریل ) ۴۳همچنی   برای روز 
مردو و جنبش مردمی ونزوئال در راه صلح و پیشرفت تدارک دیده شده است کیه 
در کشورهای جهان برگزار خواهد شد. حزب تیوده اییران نیییز در ایی  کیارزار 
همبستگی شرکت فعال خواهد داشت.  پیاو ای  کارزار جهیانیی ایی  اسیت کیه 

های دنیا از ونزوئال و مردو آن پشتیبانی و بیا  ونزوئال تنها نیست و بهتری  انسان“
ابتکار ای  روز جهانی همبستگی با مردو ونزوئال یکی از “ کنند. آنها همراهی می

های  دامپریالیستی پیشنهادی حزب کمونیست ونزوئال در سطح مّلیی و  برنامه
ویژه  جهانی بوده است. حزب تودٔه ایران برای مردو و جنبش مردمی ونزوئال  و به

های ویرانگر امپریالیییسیتیی و بیرای  حزب کمونیست ونزوئال  در مبارزه با نقشه
دستیابی به استقالل  پیشرفت  و عدالت اجتماعی و حفح و گسترش آن  آرزوی 

مت  بیانیٔه همبستگی با مردو ونزوئال را که حیزب   موفقیت دارد. در ادامه  ترجمهٔ 
 نیامیٔه میردو“اند برای اطالع خواننیدگیان  های برادر امضا کرده ما و دیگر حزب

 کنی . منتشر می“
 

های کمونیست  انقالبی  و کارگری جهان پشتیبانی قاطع خود را از مردو  حزب
ونزوئال  دولت قانونی پرزیدنت نیکوالس مادورو میوروس  حیزب کیمیونیییسیت 

که عضو کمیتٔه اجیراییی  (COSI)ونزوئال  کمیتٔه همبستگی انترناسیونالیستی 
پیروای  شورای جهانی صلح است  و قربانیان مو  تیازٔه میداخیلیٔه خشی  و بیی

کنینید  و بیا  درآمدی بر اعالو جنگ است  اعالو می امپریالیس  آمریکا که پیش
 کنند. آنها ابراز همبستگی می

جمهور آمریکا  بار دییگیر  پرزیدنت باراک حسی  اوباما  رئیس“ فرمان اجرایی“
تریی   ( صادر شد. ای  فرمان به عمده۳۱اسفند  ۴۹شنبه سّوو مارس  ) در روز پن 

دهد کیه بیه  ها امکان می دولت تجاوزکننده به حق حاکمیت و خودمختاری مّلت
تری برای مقابله با روند سیاسی اجتماعیی جیاری در  های بیشتر و گسترده اقداو

تهدید غیییرعیادی و “اصطال    ونزوئال دست بزند. طبق ای  فرمان  در مقابل به
 و عیت ا طراری مّلیی“العاده برای امنیت مّلی و سیاست خارجی آمریکا   فوق

جویانیه اسیت  آمیز و مداخله اعالو شده است. صدور ای  فرمان اقدامی تحریک“
المللی  حقوق بشر  و صلح را در جمهوری بولیواری ونزوئال و کیل  که قوانی  بی 

 کند. منطقٔه آمریکای التی  و کارایی  نق  می
ویژه  های مردمی به ثبا  کردن دگرگونی هایی را که هدفشان بی ما چنی  اقداو

در ونزوئال و مقابله با روند تغییرهایی است که کل منطقٔه آمیرییکیای التییی  و 
کارایی  را تحت تأثیر قرار داده است  و تیالیشیی بیرای بیازگیردانیدن سیلیطیٔه 

 کنی . جغرافیایی آمریکاست  محکوو می-امپریالیستی و کنترل راهبردی
المللی توسط بوریوازی ونزوئال که  سه روز پس از اقداو اوباما  و در تهاجمی بی 

المللی میان نیروی متحد راست  مقهور و مطیع امپریالیس  است  و در توافقی بی 
جمهور پیشی  آمرییکیای  رئیس ۱۸جمهور اسپانیا و  افراطی در جهان  یک رئیس

 سازمان کشورهیای آمیرییکیاییی“التی  خواستار استفاده از سازوکاری شدند که 
“(OAC) .بتواند از آن طریق مّلت ما را مجازا  کند 

در حالی که مردو ما در راه توسعٔه مستقل و خودمختار  عدالت اجتیمیاعیی  و 
کوشند  امپریالیس  در فکر کودتا  اشغال نمامی خونی   و نق  خشی   صلح می

]سال گذشتٔه میالدی[ همراه با دییگیر  ۱۱۴۵حقوق بشر است. ونزوئال در سال 
های منطقه  خواستار اعالو سراسر آمریکای التی  و کاراییی  بیه عینیوان  مّلت

های نیمیامیی  یی و برچیدن پایگاه های هسته   و منع کاربرد سال “منطقٔه صلح“
پایگاه نمامی در سیراسیر  ۷۱آمریکایی از ای  منطقه شد. در حال حا ر  آمریکا 

های کشتار جمعی آن  حق حاکمییت و  آمریکای التی  و کارایی  دارد  و سال 
ها را هد  قرار داده است. سیزده پایگاه ونزوئال را در محاصیره  خودمختاری مّلت

های  های حاصل از قاچاق مواد مخّدر و نیز کمک اند. میلیاردها دالر از پول گرفته
الیمیلیلیی  هایی مثل آیانس آمریکایی توسیعیٔه بییی  مالی آمریکا به سوی سازمان

(USAID)  و موقوفٔه مّلی برای دموکراسی(NED) شود کیه صیر   سرازیر می
ثیبیاتیی در  فاشییسیتیی و اییجیاد بیی-های نو دهی و پشتیبانی از گروه سازمان

های دموکراتیک و مردمی مثل دولت قانونی جمهیوری بیولیییواری  دولت
 شود. ونزوئال می

 ۵بخش آمریکای التییی   روز  سیمون بولیوار  قهرمان جنبش رهایی
ای به وزیر مختار بریتانییا  سال پیش[ در نامه ۴۳۱]نزدیک به  ۴۶۱۳او  

آید که ارادٔه ایاال  متحد آمریکا بیر  به نمر می»در آمریکا هشدار داد که  
 «روزی بکشاند. ای  است که به ناو آزادی  قارٔه آمریکا را به فالکت و تیره

یی آن در واکنش به بیحیران «ناتو»در حالی که دولت اوباما و متحدان 
های گستیرده   زدایی در اشتغال  اخرا  داری  مقررا  نماو جهانی سرمایه

کنند که منجر به ای  شده است  و پایمال کردن حقوق بنیادی را تروی  می
روزی و مرگ برسند  در ونزوئیال وعیدٔه حیقیوق  که مردمشان به مرز سیه

سیاسی  اجتماعی  و اقتصادی طبقٔه کارگر و اکثریت محروو محقق شده 
های کمونیست  کارگری  انیقیالبیی  و  ها  حزب است. بر پایٔه ای  واقعیت

 های امضاکنندٔه زیر  های اجتماعی و شخصیت جنبش
همبستگی کامل و فّعال خود را با مردو ونزوئال  دولت قانونی پرزیدنیت 
نیکوالس مادورو موروس  حزب کمونیست ونزوئال  کمیتٔه همیبیسیتیگیی 

که عضو کمیتٔه اجرایی شورای جهانی صیلیح  (COSI)انترناسیونالیستی 
تر از پیِش تجاوز دولت آمریکا اعالو  است  و قربانیان مو  تازه و خطرناک

گرانه و ننگی  امضیا  کنند. خواستار بازپس گرفت  فرمان جدید مداخله می
شده توسط پرزیدنت باراک حسی  اوباما بر د جمهوری بولیواری ونزوئیال 

آوریل  ۴۳پیوندند  و مثل سال پیش  روز  هستند. به فراخوان مشترکی می
 کنند. اعالو می“ روز جهانی همبستگی با مردو ونزوئال“فروردی [ را  ۹۴]

کارگر را   هایی را که زحمتکشان و طبقهٔ  های اجتماعی و سازمان جنبش
خوانند که در میراسی   کنند فرامی کنند و نمایندگی می در خود متشکل می

جویانٔه خیود را  بزرگداشت روز جهانی کارگر  اّول ماه مه  همبستگی مبارزه
 با ونزوئال اعالو و ابراز کنند.

هیا و پیییشینیهیادهیا و  های کشورهای جهیان طیر  در همٔه پارلمان
جویانه بر د ونزوئیال و  های مداخله هایی را با هد  طرد قاطع اقداو اقداو

 کنند. حق طبیعی آن برای استقالل و خودمختاری مطر  می
هیای پیییشییی   جیمیهیور اقداو تروریستی هماهنگ شده توسط رئییس

کشور آمریکای التییی  را میحیکیوو  ۱۸گرای افراطی از اسپانیا و  راست
اند تا با توّسل  خواسته (OAS)کنند که از سازمان کشورهای آمریکایی  می

نیاروا  هایی را بیه   مجازا »منشور دموکراتیک قارٔه آمریکا“به بندهایی از 
 علیه خواست و ارادٔه مردو ونزوئال اعمال کنند.

 های امضاکننده  حزب
 حزب کمونیست آلبانی
 حزب کمونیست آلمان

 حزب کمونیست آریانتی 
 حزب دموکراسی و سوسیالیس  الجزایر

 حزب کمونیست استرالیا
 حزب کار اتریش

 حزب کارگران بلژیک
 (PCB)حزب کمونیست برزیل 
 (PCdoB)حزب کمونیست برزیل 
 حزب کمونیست کنگو

 حزب کمونیست بوه  و موراوی
کل(  حزب مترقی زحمتکشان قبرس )آ

 حزب کمونیست در دانمارک
 حزب نیروی انقالبی دومینیک 

 حزب کمونیست مردو اسپانیا
 حزب کمونیست اسپانیا

 حزب کمونیست کاتالونی
 (PKP-1930)حزب کمونیست فیلیپی  

 حزب کمونیست انقالبی )فرانسه(
 حزب کمونیست فرانسه

 قط  رنسانس کمونیستی در فرانسه
 حزب چپ )فرانسه(

 حزب کمونیست یونان
 حزب کار گوآتماال

 حزب کمونیست نوی  هلند
 حزب کارگران مجارستان

 حزب کمونیست هندوستان )مارکسیست(
 ۰ادامه  در صفحه  حزب کمونیست هندوستان



 ۹۹۹شمارۀ 

تییبییعییییی  یر  در 
انتخاب شغل است و 
محدودیِت "قانیونیی" 

های  و ِاعماِل دیدگاه
وسییطییایییی در  قییرون

عرصه کار و زنیدگیی 
زنان زحمیتیکیش را 

 کند.   ثابت می
ازآنجیاکیه اغیلی  
زنان کارگر و کارمنید 
در بخش خیدمیاتیی 

کیارنید و  مشغول بیه
بیشتر زنان کارگر در 

های کیوچیک  کارگاه
اشییتییغییال دارنیید  
و عیت دستمیزد و 
حیییق بیییییییمیییه و 
بازنشستگی آنان در 

یی از ابهاو قیرار  هاله
دارد. آمیییارهییییای 
رسمی وزار  کیار و 
مییییرکییییز آمییییار 

اسیالمیی  جمیهیوری
حاکی از آن اسیت 

کینینید.  عالی کار دستمزد دریافت می که  "زنان کارگر کمتر از حداقل قانونی مصوب شورای
دلیل ایینیکیه  چهارو مزِد قانونی را دریافت کرده و به های کوچک یک ... زنان در اغل  کارگاه

ها سرپرست خانوار و یا خودسرپرست هستند  نیازمند پول و تأمی  معیشت خیود و  بیشتر آن
دهینید. ...  اجبار ت  به قراردادهای سفیید امضیاب و میوقیت میی هایشان بوده و به خانواده
دلیییل اجیبیار و  کنند  به هایی ه  که از کارگران پیمانی و قرارداد موقت استفاده می شرکت

ها پیرداخیت  محدودیت که زنان برای کار و انتخاب شغل دارند  کمتر از حقوق مصوب به آن
 شوند." کنند و بیمه ه  نمی می

هیای  ویژه زنان طبقیه و الییه به -آنچه سبِ  رشد و گسترِش فقر و تبعی  در میان زنان
سیتیییز  اجیرای  هیای ارتیجیاعیی و زن شود  عالوه بر دییدگیاه شده و می -محروو جامعه

های مخرب  بیخیشیی از  اجتماعِی ریی  است. مبارزه با ای  سیاست -های اقتصادی برنامه
  ِد زنان میه  ماست! مبارزه در راه تأمی  حقوق مساوی و الغاِی تبعی  جنسیتی به

 
 مان ، و زندگِی دهقانان میهن”برنامٔه ششم توسعه“اقتصاِد مقاومتی، الیحٔه 

اسالمی برای مد  زمان کوتیاه  جمهوری“ برنامٔه پنج  توسعهٔ “گرچه در اقدامی هدفمند  
بیه “ برنامٔه شیشی  تیوسیعیه“دیگری تمدید شد و مو وع رسیدگی  بررسی و تصویِ  الیحٔه 

بیرنیامیه “های آینده و مجلس جدید ]ده [ موکول شده است  اما افشاگری درخصوص  ماه
هیای  و منطق و محتواِی  دمردمی آن همچنان بااهمیت است  زیرا در میاه“ شش  توسعه

پیاییٔه تیمیامیی  برنامٔه شش  توسعه سنیگ -های صحنٔه سیاسی کشور و بر پایه تحول -آینده
میورد اجیرا  فقیه خواهد بود که در قالِ  اقتصاد مقاومتیی بیه های آیندٔه ریی  والیت سیاست

 شود. گذاشته می
توان دید که در ایی  الییحیه بیه بیخیش    می”برنامه شش  توسعه“پس از انتشار الیحٔه 

تر پرداخته شده است. محور برنیامیٔه شیشی  بیر  کشاورزی و معیشت دهقانان زحمتکش ک 
ها دهقان ایرانی  میانینید  های آزادسازِی اقتصادی گذارده شده است و بنابرای   میلیون پایه

های کلی برنامیٔه  شوند. در ابالغیٔه سیاست دیگر زحمتکشان  با اجرای ای  برنامه متضرر می
فقیه اعالو شده است و شالودٔه تدویِ  الیحٔه کنونیی بیرنیامیٔه شیشی   شش  که از سوی ولی

گردد  درخصوِص اقتصاد و بخش کشاورزی چنی  عنوان شده است  "بهبوِد  توسعه تلقی می
پیذییری  سازی[ و رقابت وکار و تقویت ساختار رقابتی ]بخوان  خصوصی مستمِر فضای کس 

هیای جیدیید اقیتیصیادی و  ها... ایجاِد فیرصیت بازارها... تحقِق کامل هدفمندسازِی یارانه
هیای کیارفیرمیاییان و کیالن  های کارآفرینی ]بخوان  فعالییت های ویژه از فعالیت حمایت
ها و اقداما  اجرایی جهیت  داران[ و مقاوو سازِی تأسیسا  کشاورزی... اتخاِذ برنامه سرمایه

[. بنابرای   آنچه در الیحٔه تدوی  شده از ۳۱تیرماه  ۴۱توسعه کشاورزی" ]روزنامٔه اطالعا   
فقیه بیرای بیخیش کشیاورزی  های کلِی ولی سوی دولت گنجانده شده بر پایه ای  سیاست

  ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه     ۴ 

هاِی اقتصادی، عامِل فقر و تبعیض  د   سیاست
 میان زنان

وییژه  بیه -های اقتصیادی یکی از پیامدهای اجراِی برنامه
ها( در سالییان اخیییر   آزادسازِی اقتصادی )هدفمندِی یارانه

کننده پدیدٔه فیقیر  که کمتر موردتوجه قرار گرفته  رشِد نگران
در میان زنان کشور خصوصًا زنان کارگر و سرپرست خیانیوار 

 است!
با آغاِز سال جدید و تأکیِد دولت بر اقیتیصیاد میقیاومیتیی 

هیا  زنیان  فقیه و ادامٔه اجرای برنامٔه هدفمنیدِی ییارانیه ولی
ازپیش در معرض نابرابری  محروو و زحمتکش میه  ما بیش
 اند. طبقاتی قرار گرفته -اجتماعی  فقر و تبعی  جنسیتی

جمهور در امور زنان و خانواده  پیش از نیوروز  معاون رییس
امسال  با تأکید بر رشد فقر و تبعی  در میان زنیان  ییادآور 

ها همچنییی  سیبی   شده بود  "توسعه نامتوازن و مهاجر 
 ۴۱نشینی نیز شده است و ما اکینیون بیاالی  توسعٔه حاشیه

نشی  در کشور داری  که ییک زنیگ خیطیر  میلیون حاشیه
دهنید.  نشینان را زنان تشکیل می است. ... بخشی از حاشیه

نشی  قربانِی توسیعیٔه نیامیتیوازن در کشیور  ... زنان حاشیه
[. زنیان ۳۱میاه  بیهیمی  ۴۷هستند" ]خبرگیزاری اییلینیا  

نشی  اغل  بر اثر فشار فقر در روستاها ییا اخیرا  از  حاشیه
نشینی در اطیرا   ها به مهاجر  و حاشیه ها و کارگاه کارخانه

شهرهای بزرگی نمیر تهران  تبریز  مشهد  اصفهان و اهواز 
اند. باید یادآور شد که  بخیش بیزرگیی از زنیان  مجبور شده

 نشی  سرپرستِی خانوارها را نیز برعهده دارند. حاشیه
بنا بر آمار رسمِی معاونت امور زنیان و خیانیواده رییاسیت 

میییلیییون زِن  ۱٫۵جمهوری  در سراسر کشور بیییش از 
سرپرسِت خانوار وجود دارد که اکثر آنان زیرخط فقر زنیدگیی 

کنند. خبرگزاری مهر  زمستان سال گیذشیتیه   یمی   می
های غییر  ای سازمان انتشار گزارش ششمی  نشسِت منطقه

جمهور نوشته بیود   دولتی حوزٔه بانوان  از قول معاون رییس
از حد تیعیداد  "کاهِش حضور زنان در بازار کار و افزایِش بیش

های حیوزٔه زنیان و  نشی   از چالش کردٔه خانه زنان تحصیل
های کارشناسی مشخص شد تیا  خانواده است. ... در بررسی

ای  و همیی   کنون در حوزٔه آموزش و بهداشت زنان درجا زده
امر منجر به تنزل رتبٔه ایران در تیوانیمینیدِی اقیتیصیادی و 

 سیاسی زنان شده است."
ها از تبعیِ   تمامی آمارها گواِه آنند که زنان در همٔه زمینه

طبقاتی رن  می برند. آمار بیکاری زنان دو بیرابیر  -جنسیتی
مردان است و زنان شاغل نیز در برابر کاِر مساوی  دستمیزد 

دارند. زنیان کیارگیر در صیف  کمتری از مردان دریافت می
ها قرار دارند و از ابیتیدای سیال جیاری نیییز  نخست اخرا 

ها رشتٔه امنیت شغلی و  نخستی  گروه کارگران که تیغ اخرا 
 معیشت آنان را گسسته است  زنان کارگرند.

درصد از کل کیارگیران را زنیان  ۶تا  ۵بر پایٔه آمار رسمی  
دهند که همی  خود نشانٔه آشیکیار وجیوِد  کارگر تشکیل می

داهی اریان  تأملی رب رویدا

 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۵۰ 

تراز مثبِت تجارت خارجی یا ادامٔه 
 بحراِن رکوِد اقتصادی

  سه سال از انتخاب شدِن حس  روحانی ۳۵با نزدیک شدن به خردادماه 
هایی که از طر  جنا  اعتدال و  گذرد. یکی از نکته جمهوری می ریاست  مقاو به

کرا  بر آن تأکید شده  رشِد اقتصادی  رفِع بیکاری   اعضای کابینٔه  روحانی به
و بازگشِت اقتصاد کشور از رکود به تولید و رونِق اقتصادی بوده است. با نهایی 

را در ای  زمینه “برجاو “که توافق  -ای شدِن مذاکرا  پیرامون پروندٔه هسته
و با توجه به انتمارا  قشرهای گوناگون مردو به بهبودی  -دنبال داشت به

اند و  اجرا گذاشته  هایی به او اع  دولت و حامیانش در ای  راستا سلسله برنامه
دانی  یادآوری  اند. قبل از وارد شدن به بحث اصلی  الزو می هایی داده وعده

باری را به  سال زمامداری و عیت فاجعه ۶نژاد در طول  کنی  که دولت احمدی
ویژه در ارتباط با و عیت اقتصادی  بار به مردو تحمیل کرد. ای  و ع فاجعه

نژاد برای فرار از فشار افکار عمومی بارها  بیشتر مشهود بود. دولت احمدی
داد. تقریبًا  کرد و یا وارونه نشان می کاری می های اقتصادی را دست شاخص

شده در رابطه با  نمر دارند که در آن زمان آمارهای ارائه همگان بر ای  نکته اتفاق
کس نبود. ازجمله نیروهایی که همیشه  های اقتصادی موردقبول هیچ شاخص

اکنون یا در صف  کشیدند نیروهایی بودند که ه  چالش می ای  آمارها را به
های گوناگون  هواداران دولت اعتدالی قرار دارند و یا خود مصدر امور در حوزه

قدر پردامنه بود  نژاد آن اند. ارائٔه آماِر غیرواقعی از طر  دولت احمدی اقتصادی
های بعدی از ای  شیؤه مذموو  های مسئول را در دولت رفت مقاو که انتمار می

برحذر دارد. کارنامٔه تا کنونِی دولت اعتدال اما عکِس ای  انتمار را نشان 
شده به امری  کاری دهد  و ای  گمان قوی را که ارائٔه آماِر غیرواقعی و یا دست می

اسالمی تبدیل گردیده است را هرچه بیشتر تقویت  شده در ریی  جمهوری نهادینه
 کند. می

  در نخستی  شماره ۳۵ماه  فروردی  ۴۵روزنامه ایران ]نشریٔه ویژٔه دولت[  
سال جدیدش در ارتباط با تراِز مثبِت تجار  خارجی ایران  نوشت "تراز بازرگانی 

سال گذشته مثبت شد. در  ۹۷برای نخستی  بار در  ۴۹۳۱ایران در سال 
های گذشته همواره بخش تجار  خارجی کشور با باالتر بودِن میزان  سال

نفِع شرکای تجاری  واردا  نسبت به صادرا  مواجه بوده و ای  تعادل نداشت  به
تری  آمارهای گمرک ایران  در سال  ایران تماو شده است. اما بر اساس تازه

نفِع ایران حفح  های سال تراز مثبِت تجاری به برای  که در تماو ماه گذشته عالوه
شد  مجموع واردا  و صادرا  ای  سال نیز حکایت از ترازی دارد که برای 

های کلی  نفِع ایران سنگی  شده است. ای  درحالی است که سیاست اولی  بار به
 اقتصاد مقاومتی نیز درخصوص تقویت بخش تجار  خارجی تأکید دارد."

میلیارد دالر  ۹۷روزنامٔه ایران  در بخشی دیگر  با اشاره به تراِز منفِی واردا  تا 
آورد "از  کند  و می   به تراز تجار  خارجی چند سال اخیر اشاره می۶۳در سال 

طوری که  طور محسوسی بهبود یافته است  به تراز بازرگانی به ۴۹۳۱سال 
میلیارد دالر در  ۷٫۶به  ۴۹۳۴میلیارد دالر در سال  ۱۱کسرِی تراز تجاری از 

کاهش یافته است و درنهایت در  ۴۹۳۹میلیارد دالر در سال  ۹و  ۴۹۳۱سال 
نزدیک به یک میلیارد دالر مثبت شده است. ... تراز تجاری  ۴۹۳۱سال 

تا پایان اسفندماه مثبت ماند و درنهایت در  ۴۹۳۱ماه سال  کشورمان از فروردی 
میلیون دالر مازاِد تراِز  ۳۴۸کارنامه تجار  خارجی کشورمان با  ۴۹۳۱پایان سال 

 تجاری بسته شد که در تارین تجار  خارجی کشورمان سابقه نداشته است."
دنبال ای  مطل   که برگرفته از گزارش اخیر گمرک ایران بود  همی   به

  در مطلبی دیگر  باز ای  مو وع را برجسته ۳۵ماه  فروردی  ۱۴روزنامه ]ایران[  
وتحلیِل آن پرداخته وسعی کرده  شده  به تجزیه ساخته و با اشاره به آمارهای داده

 از ای  بابت امتیازی مثبت به دولت بدهد.
ها  ای  امر باعث نگردید که در رابطه با تراِز مثبِت تجار   رغ  تمامی ای  به

وتحلیلی متفاو  با آن انتشار نیابد. انتشاِر ای   خارجی ایران  تجزیه
دهد که دولت اعتدال بااینکه  روشنی نشان می وتحلیِل متفاو   به تجزیه

کشاند  اما در  نژاد را به چالش کشانده و می های دولت احمدی کرا  سیاست به
 ها را پیشٔه خود ساخته است. ها و شیوه عرصٔه عمل همان سیاست

  در مطلبی از احسان سلطانی  به چرایِی ۳۵ماه  فروردی  ۱۱روزنامٔه شرق  
باره ازجمله  تراز مثبِت تجار  خارجی ایران پرداخته است و درای 

تواند امری  نویسد "هرچند تراز بازرگانی خارجی مثبت  در کلیت خود می می
مطلوب تلقی شود  اما در هر اقتصادی جزئیا  آن است که کیفیت و چگونگی 

کند." و در ادامه چندی  مورد را دلیِل ای  امر دانسته  و تأثیرا  آن را روش  می
دهد "آنچه درعمل اتفاق افتاده  رشد اقتصادِی منفی  است. سلطانی ادامه می

تبِع آن  بوده و درنتیجه  با کاهِش حج  اقتصاد  حجِ  تجار  خارجی و به
اظهاری در  واردا  نیز کاهش یافته است. ... میزان باالی بداظهاری و ک 

شد  باال رفته و در کاهِش ارزش اسمی واردا  تأثیر بسزایی  ها... به گمرک
میلیارد دالری درنمر گرفته نشده  ۱۱تا  ۴۱داشته است. همچنی  قاچاق 

است." مقالٔه سلطانی در پایان  با اشاره به اینکه صادراِ  نفتی ه  در ای  
آمار لحاظ گردیده است  معتقد است که چنانچه ای  موارد از آمارها حذ  

 گردند  نتیجٔه تراز تجارِ  خارجی منفی خواهد بود.
دهد که  برخال   روشنی نشان می مقالٔه انتشاریافته در روزنامٔه شرق به

رو بوده  روی با کاهش روبه های دولتی  میزان واردا  ازآن ادعاهای مقاو
است که رکوِد اقتصادی  مشکالِ  مالی و ارزی دولت  و تعطیلِی گسترده 

اند میزان  های تولیدی باعث گردیده مراکز تولیدی و یا کاهِش ظرفیت
واردا  به کشور از طریق منابع رسمی کاهش پیدا کند. اما بررغ  تمامی 

ای را نشان  ای  کاهش در واردا   و عیت صادرا  ه  رشِد کیفی
  دولت ایران موفق شده است صادرا  »برجاو“دهد. از هنگاو توافق  نمی
شده  ای  صادرا  نفتی را ه   اش را افزایش دهد. آمارهای ارائه نفتی

گیِر اقتصاد ایران  انکارناپذیری که دام  شود  که باتوجه به رکوِد  شامل می
گردیده است  اگر ای  صادراِ  نفتی حذ  و یا متوقف شوند نتیجٔه آن برای 

بار خواهد بود. در ثانی   ارائٔه آماری واقعی ]از تراِز تجار  خارجی[ فاجعه
شده است  اقتصاد ایران  آن اشاره  طور که در مطل  باال ه  به همان

سالیان مدیدی است که با پدیدٔه قاچاق مأنوس شده است و حج  
 -های حکومتی با دخالت و نفوِذ مقاو -ای از کاالهای گوناگون گسترده

آورد  شود و رشِد بیکاری و تعطیلِی مراکز تولیدی را فراه  می وارد کشور می
شود. با اینکه میزاِن ای  قاچاق کاال به کشور دقیق نیست   ساز می و زمینه

  عمق »نشده میلیارد دالرِی درنمر گرفته ۱۱تا  ۴۱قاچاِق “اما استناد به 
 سازد. و عیتی که کشور در آن درگیر است را آشکار می

های کاهِش تقا ا در    در بررسِی "ریشه۳۵ماه  فروردی  ۴۸خبرآنالی   
گواِه آمارهای ارائه شده از سوی  ایران"  نوشت "درآمد ملی ایرانیان به

به  ۴۹۳۹هزار میلیارد ریال بوده است که در سال  ۱مرکزی برابر با  بانک
ترتی  مشکِل  ای  هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. به ۴۸۱۱کمتر از 

خود را نشان داده است  ۴۹۳۹فروش و کمبوِد تقا ا که از نیمٔه دوو سال 
 توجه درآمد ملی دارد." ریشه در کاهِش قابل

دلیِل  ای  نتیجه رسید که  کاهِش میزان واردا  نه به با ای  حساب باید به
دلیِل ناتوانِی قشرهای گوناگون و  های اقتصادی دولت  بلکه به سیاست

 گستردٔه مردو در خریِد کاالهای  روری و غیر روری است.
ارتباط  با مجیدر ا    بازه  درای ۳۵ماه  فروردی  ۴۵روزنامٔه شرق  

یی کرده  رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چی   مصاحبه حریری  نای 
گوید "فعاالن  شده می است که حریری در خالل آن دربارٔه آمارهای اعالو

ها اهمیت  کنند بلکه واقعیت کف بازار برای آن اقتصادی با آمار زندگی نمی
کند "در سالی که مجموع وارداِ   دارد." و در ادامٔه تو یحاتش ا افه می

ای .  میلیارد ه  قاچاق کاال داشته ۱۱و نی  میلیارد دالر است  ما  ۱۴کشور 
میلیارد دالر است که بیش  ۵شدٔه وارداتی به کشور  ... سهِ  کاالهای ساخته

از یک میلیارد دالِر آن به خودرو اختصاص دارد. قاچاقچیان پن  برابِر تجاِر 
کنند که البته در آمار تجارِ  خارجی ]ای  رق [  قانونی کشور فعالیت می

شود. ... در اقتصادی که تا ِخرِخره غرق در رکود شده  ای   محسوب نمی
دلیِل رکود اقتصادی و عدو تقا ا  آمارها تأثیری ندارد. ... واردا  از چی  به

 کاهش پیدا کرده است."
  در قسمتی از مطلبی با ۳۵ماه  فروردی  ۴۷اقتصاِد ایران آنالی   

نویسد "وزیر صنعت بارها در  ناو "تهدیِد واردا  را از سر تولید برداری "  می
اظهارا  خود مخالفت با ممنوعیِت واردا  را اعالو کرده است. روز گذشته 
نیز در ادامٔه ای  روند هیئت دولت واردا  کاالهای لوکس از پاکت نامه  آب 

ساید   فیل  قاشق و چنگال گرفته تا یخچال سایدبای فرنگی  گوش گوجه
شیشه را آزاد اعالو کرد. ... باز کردن درهای گمرک برای  میز بیلیارد و پش 

وارداِ  کاالهایی که خود ]خودمان در ایران[ قادر به ساخت آن هستی  چه 
های اقتصادِی غلِط  مفهومی دارد؟ مگر غیر ای  است که جا پای سیاست

 گیری ." گذاری  که هرازچندگاهی آماِر آن را به سخره می دولت گذشته می
های تولیدی  ای که بر محور سیاست های اقتصادی بحث دربارٔه سیاست

های  عمدش از برنامه کاِر دولت رفسنجانی و در تبعیِت به باشد با آغاز به
های  های بعدی ه  با سیاست فراموشی سپرده شد و دولت نولیبرالی  به

شان  درعمل  حد  و شدِ  متفاو  آن را ممک  کردند. اینکه  اقتصادی
اسالمی در طول بیش از سه دهه مبتنی بر  های ریی  جمهوری سیاست

نفِع اقلیتی  فروِش نفت و هزینه کردِن درآمِد ای  فروش برای واردا  به
  ۰ادامه  در صفحه محدود در حاکمیت بوده است  بر 



 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۵۲ 

مسکو( در رابطه با آلترناتیِو ]جایگزیِ [  -سکوالرهای دمکرا  )تریبوِن آستانه
 میستورا مطر  کرد. دموکراتیک برای آیندٔه سوریه را با استفان دی

ای  مشخص است که پرزیدنت پوتی  پیش از اعالو تصمیمش بیه عیقی  
جمهور ای  کشور  بشاراسید   کشیدن نیروهای نمامی روسیه از سوریه  رئیس

ای خود اطمینان  را درجریان تصمی  خود گذاشته بود. پوتی  به همتای سوریه
اش در  و پایگاه هیواییی“ طرطوس“اش در  داده است که روسیه پایگاه دریایی

های موشکیی  را حفح خواهد کرد. او همچنی  اعالو کرد که سیست “ حمی “
روسیه برای حفاظت از سوریه در برابر تهدیدا  هواییی از طیر  “ ۱۱۱اس “

طییی   جمهور تیرکیییه  رجی  ترکیه در مقرهای خود باقی خواهند ماند. رئیس
اردوغان  هنوز ه  به برقرارِی "منطقٔه پروازممنوع" در امتداد مرز طوالنی ایی  
کشور با سوریه امید دارد. پرزیدنت پوتی  اظهار داشته است  "ما بیه قیوانییی  

کس حق نیقیِ   گذاری  و بر ای  باوری  که هیچ المللی احتراو می اساسی بی 
 حریِ  هوایی سوریٔه مستقل را ندارد."

پرزیدنت پوتی  در رابطه با تصمی  به عق  کشیدن واحدهای نمامی روسیه 
توانند در  اظهار داشت که  درصور  نیاِز صحنٔه عملیا   نیروهای روسی می

ظر  مد  کوتاهی "در عرض چند ساعت" دوباره در سوریه مستقر شونید. او 
برای   ابزار و امکانا  نمامی روسیه در درییای  همچنی  تأکید کرد که  عالوه

اند  آمادٔه عملییا   چندان دور از سوریه واقع شده خزر و دریای مدیترانه  که نه
حیا یر ارتیش  جمهور روسیه تأکید کرد کیه درحیال باقی خواهند ماند. رئیس
تواند قلمرو زیر کنترل کنونیی خیود را نیگیه  تنها می سوریه با کمک روسیه نه

های تروریستی را شکست  تواند در بسیاری از مناطق کشور گروه دارد  بلکه می
دهد. وزیر دفاع روسیه اظهار داشته است که کارزار نمیامیِی هیمیاهینیگ در 

ها پاک کرده  ارتباطا  با  را از حضور تروریست“ التاکیا“های اخیر  منطقٔه  ماه
ها از حمص و حیمیا بیییرون رانیده  حل  برقرار شده است و بیشتر تروریست

هیا  اند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد  ویتالی چورکیی   بیه رسیانیه شده
حضوِر نمامی خود در سوریه برای اطمینان از  اظهار داشته است که مسکو به

نامٔه "قطع مخاصما " مورداجرا قرار گرفته است  ادامه خیواهید  اینکه موافقت
داد. البته او همچنی  متذکر شد که انریی دیپلماتییک روسیییه روی هیدِ  

 ها در سوریه متمرکز خواهد شد. حلی سیاسی برای درگیری دستیابی به راه
بایست اذعان داشت که اقداو روسیه به عق  کشیدِن نیروهیاییش  البته می

های فزایندٔه سران دستگاه دیپلماسی ای  کشور از سوریه و اظهارا  و فعالیت
انکیارنیاپیذییری بیه  طور به -گیری مشخص دیپلماسی اخیر با توجه به جهت -

میتیحیده ارتیبیاط دارد.  تر در رابطه با منطقه خاورمیانه با اییاال  توافقی وسیع
و پس از کنفیرانیس امینیییتیی  ۴۹۳۱ماه  اکنون وا ح است که از نیمٔه بهم 

تیر  مونین  نوعی تفاه  میان مسکو و واشنگت  در مورد جلوگیییری از وخییی 
ها در منطقه وجود دارد. اظهارا  انتیقیادآمیییز اخیییر  شدن شرایط و درگیری

باراک اوباما در رابطه با نقش متحداِن ای  کشور در خاورمیانه مانند عربستیان 
های واشنگت   گیری یی از برخی فاصله توان نشانه سعودی  قطر و ترکیه را می

ناپذیر ای  کشورها در زمینیٔه رونید میذاکیرا   جانبه و مصالحه از عملکرد یک
ها ]عربستیان  صلح ینو در رابطه با آینده سیاسی سوریه قلمداد کرد. ای  دولت

مخالف بودند و  ۱۱۴۸شده در فوریٔه  بِس اعالو سعودی  قطر و ترکیه[ با آتش
ورزند. بیییانیییٔه  همچنان بر خواسِت خود برای تغییِر ریی  در دمشق اصرار می

صادرشده از سوی کنفرانس همکاری کشورهای اسالمی در اسیتیانیبیول  و 
اسالمیی اییران در میحیتیوای آن  و اعیتیراِض  گیری  ِد جمهوری جهت
کیه گیوییا بیا اصیرار  -جمهور ایران به چهار بنِد  ِد ایرانی ای  بیانیییه رئیس

را بایید  -جمهور ترکیه در بیانیه گنجانده شده است عربستان و همکاری رئیس
کیه مسیکیو و  ها ارزیابی کرد. البته هنیگیامیی گیری در رابطه با همی  مو ع

اند  ای  کشیورهیا  اقداِو هماهنگ دست زده  واشنگت   در چند هفته اخیر  به
هیای  گیییری جز اعالِو حمایت از "قطِع مخاصما "  حداقل در میو یع ه  به
 اند. شان  چارٔه دیگری نداشته رسمی

آمیده در کینیفیرانیس  دسیت رسد که مسکو در جریاِن موافقت بیه نمر می به
امنیتی مونین  از واشنگت  تضمی  گرفته است تا ارساِل تسلیحا  و مینیابیع 

های حاشیٔه خلی  فارس به نیرو های تروریستی در سورییه  مالی از شین نشی 
هیزار میوشیِک  ۴۵  ایاال  متحده ۱۱۴۹از مسیر ترکیه را قطع کند. در سال 

هیای  به عربستان سعودی تحویل داد. بسیاری از ای  موشیک“ تاو“ د تانک 
انید. مسیکیو و  مهلک در اختیارنیروهای جبهٔه النصره و داعش قرار گیرفیتیه

شان را در مقابله با داعش و حمایت از ُکردهای سوریه در  واشنگت  استراتژی

که از حمایت کشورهایی مانند  -ها  ازجمله بر  ِد جبهه النصره جنگ با تروریست
 اند. با یکدیگر هماهنگ کرده -ترکیه و عربستان سعودی برخوردار است

 
 پا ه کردن خاو میانه؟ طرحی برای پا ه

دهنید   میلیون نفر از جمعیِت سوریه را تشکیل می ۱ُکردهای سوریه  که حدود 
ای کیه در  زیر رهبرِی حزب دمکرا  کیردسیتیان سیورییه  از آرامیش نسیبیی

وجود آمد برای اعالو طر  موردنمرشیان  های نمامی در دو ماه گذشته به درگیری
انید.  یی خودمختار و خودگردان در شمال سوریه استیفیاده کیرده در برپایِی منطقه

گرچه روسیه خواهان شرکت دادِن نیروهای ُکرد در روند مذاکرا  در ینیو اسیت  
 اند.   شد  مخالف چنی  اقدامی ترکیه و ایران به

پاره کردن غرِب آسیا  گذاران آمریکا و اسرائیل رؤیاِی پاره از جان  دیگر  سیاست
را هیمیواره در سیر  -از پاکستان گرفته تا سورییه و عیراق -و منطقٔه خاورمیانه

هیای  اند. حقیقت اینکه  برپایِی دولتی ُکرد در قل  خیاورمیییانیه  از آمیا  داشته
دیپلماسِی کشورهای امپریالیستی در ربع قرن اخیر بوده است. گرچه در دو سیال 

متحده تبلیغا  وسیعی در رابطه با کمک نمامی و تسلییحیاتیی بیه  گذشته ایاال 
شان با نیروهای داعش سیازمیان داده  نیروهای ُکرد سوریه در نبرد مرگ وزندگی

هیای  رغ  آن  نیروهای دموکراتیک سوریه میعیتیقیدنید کیه کیمیک است  اما به
شید   ِی آمریکا به نیروهای حزب دمکرا  کردسیتیان سیورییه بیه”چکان قطره“

داشیتیِ  میتیحیِد  میتیحیده بیرای را یی نیگیه اند. ایاال  محدود و مشروط بوده
وگوهای میهیِ   اش  یعنی ترکیه  با حضور و شرکت نیروهای ُکرد در گفت یی”ناتو“

هیا از  های رسیانیه ینو در رابطه با آیندٔه سوریه  مخالفت کرده است. بنا بر گزارش
در اعیتیراض بیه  -رئیس شورای سوریٔه دمکراتیک -”هیث  مناع“مذاکرا  ینو  

 دعو  نشدِن ُکردها برای حضور و شرکت در مذاکرا  ینو  به ینو نیامده است.
هیای  نفوِذ دولت آمریکا در سال های ارشد و ذی نباید اما فراموش کرد که  مقاو

موفقیت نینجامیدِن طر  سرنگونِی یکپارچٔه دولت سوریه   اخیر با درِک احتماِل به
دربارٔه طرِ  تقسی  سوریه به چندی  کشور کوچک بارها اظهارنمرهای تائیدآمیییز 

اش کیه  حا ر یک واحد از نیروهای عملییا  وییژه اند. ارتش آمریکا درحال کرده
منموِر مسلح کیردن و آمیوزش ُکیردهیای  گیرد  به نمامی را در بر می ۵۱حدود 

در شمال شرق سوریه مستقر کرده است. پایگیاه “ رمیالن“سوریه در پایگاه هوایی 
های نفتی عمدٔه سوریه و همچنی  در نزدییکیی مسیییر  رمیالن در نزدیکی حوزه

قرار  -پایتخت داعش -”رقه“برای تأمی  سوخت و تسلیحاِ  شهر   ای استراتژیکی
متحده و روسیه  هر دو  در تدارِک حملٔه نهایی به شهر رقه و طیرفیداِر  دارد. ایاال 

انید.   کنندٔه نیازهای تسلیحاتی و سوختی نییروهیای داعیش قطع مسیرهای تأمی 
و متحدانش در سوریه را در  (”پ. ک. ک“)دولت ترکیه  حزب کارگران کردستان 

کند و اعالو کرده است که تحت هیچ شرایطیی  حک  "گروِه تروریستی" ارزیابی می
یی خودمختار در طول مرزهیاییش را تیحیمیل  ایجاد دولتی ُکرِد مستقل یا منطقه

است که دولت خودمختاِر کردستان در شمال عراق در  نخواهد کرد. و ای  درحالی
حقیقت متحِد دولت آنکارا است. دولت سوریه نیز گفته است که طیرفیدار اییجیاد 
منطقٔه خودگردان ُکرد در خاک سوریه نیسیت و ایی  در شیراییطیی اسیت کیه 

و  -حا ر  ارتش سوریه برای مقابله با دشمنان مشتیرک خیود و ُکیردهیا درحال
با نیییروهیای ُکیرِد  -ای مانند داعش و جبهه النصره های تروریستی ازجمله گروه

 های نزدیک دارد. سوریه همکاری
ای  مشخص است  که حتی در زمانی که در انتهای تیونیِل تیارییک طیوالنیی

چشی  بیخیورد  میردو  همچون روند مذاکرا  دشوار صلح ینو سوسوی پرتوی بیه
از سیوی   جیانیبیه های اخیر در معرض جنگی هیمیه ستمدیدٔه سوریه که در سال

هیای  انید  بیا چیالیش شان قرار داشتیه های امپریالیستی و متحدان محلی قدر 
های امپریالیستی برای بازچیینیِی جیغیرافیییای  رو خواهند بود. طر  بیشتری روبه

توانند شرایط دشیواری را بیرای  ویژه در عراق و سوریه  می سیاسی خاورمیانه  به
وجود آورد. میردو سیورییه  دفاع از تمامیت ار ی و استقالل کشورهای منطقه به

ها برای بازترسیِ  مرزهای منیاطیق زییِر  شدٔه ای  تالش قربانیان اصلی و فراموش
ای کیه  جوییانیه های سلطه اند  تالش کنترل کشورهای امپریالیستی در خاورمیانه

شان کنترِل بازار  منابِع اولیه  مواد خاو و موقعیت استراتژیک است. بنیا بیر  هد 
های دقیق کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگیان   در پینی   ارزیابی

میلیونی سوریه در جریان جینیگ  ۱۱سال گذشته نی  میلیون شهروند از جمعیت 
ها و شهرها و  اند. شش و نی  میلیون نفر در داخل کشور از خانه داخلی کشته شده

اند و بیش از سه میلیون شهرونید سیورییه کشیور را تیرک  شان رانده شده دها 
اند که بسیاری از آنان در شرایط بسیار دشوار معیییشیتیی و اجیتیمیاعیی در  کرده

 برند. سر می های پناهندگان در ترکیه  اردن  و لبنان به اردوگاه
 

 ادامه چالش هاى بزرگ در مسیر...
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 ادامه رویدادهاى ایران ...

نیاو هیدفیمینیدسیازی  سازی  اجرای آزادسازی بیه است. خصوصی
ها در بخش کشاورزی و جلِ  سیرمیاییٔه خیارجیی  بینیییاد و  یارانه

 ستوِن ساختاِر برنامه شش  در بخش کشاورزی است. پی
هیای  عیسی کالنتری  وزیر پیشی  کشاورزی و از مدافعان برنامه

تعدیِل ساختاری  در دفاع از الیحٔه برنامٔه شش  توسعه تأکید کیرده 
است  "دسترسی به هر اهدافی در بخش کشیاورزی بیاتیوجیه بیه 
محدودیت منابع در ای  حوزه بسیار سخت است. ... بیهیتیریی  راه 
برای ارتقاب بخش کشاورزی ]مطابق الیحٔه برنامٔه ششی  تیوسیعیه[ 
استفاده از فّناوری و سرمایٔه خارجی است. تولییدا  کشیاورزی در 

تواند جایگاهی مثل نفت داشیتیه بیاشید" ]پیاییگیاه  ایران هرگز نمی
 [. ۳۱ماه  دی ۴رسانی صنعت غذا و کشاورزی ایران   اطالع

همچنان که اشاره شد  محوِر اصلی بیرنیامیٔه شیشی  تیوسیعیه  
های حمیاییتیی از  ای  دلیل  سیاست آزادسازِی اقتصادی است و به

هیای  تولیِد کشاورزی و معیشِت دهقانان در آن  نسبت بیه بیرنیامیه
 تر است. رنگ مرات  ک  پیشی  توسعه به

ِاعماِل میدییرییت  -الیحٔه برنامه شش  توسعه  تبصرٔه ه ۴۱مادٔه 
جهت جلوگیری  عدو پرداخت هرگونه ییارانیه و حیمیاییت میالیی 

شیونید  "ییادآوری  محصوالتی که برخال  الگوی کشت  تولید میی
شده" و "راه قانونی" برای حذِ  نرخ خریدهای تضمینی و حمایت از 

الیحٔه برنامه شش  توسعیه  ۴۴دهقانان باز گذاشته شده است. ماده 
تصریح کرده است  "در جهت... گسترش سه  بخش خصوصی... 

وری و ارتیقیای سیطیح کیییفیی  منمور افزایش بهره در اقتصاد و به
های اجیراییی )از قیبیییل واحیدهیای  تمامی دستگاه خدما ... به

دهندٔه خدمیا  و  بهداشتی  درمانی... مراکز آموزشی... مراکز ارائه
شود... نسبیت بیه  پروری( اجازه داده می های کشاورزی و داو نهاده

جای تولیید خیدمیا [ اقیداو  خرید خدما  از بخش خصوصی ]به
 نمایند."

های معی  در بخش کشاورزی نمیییر آنیچیه در  اعمال سیاست
شده  به فروپاشِی بنیٔه تیولیییدی و  برنامٔه شش  توسعه درنمر گرفته

رییزی و  شود. معاون برنامه کاهش سطح زیرکشت منجر شده و می
امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعترا  کیرد کیه  
سه  تولیدا  بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مرت  کاهیش 

درصد رسیده است. هیمیزمیان   ۳یابد و اکنون به حدود  یافته و می
وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی نیز اعالو داشیت  "امیکیانیا  

گیرد. ...  گونه که باید  دراختیار بخش کشاورزی قرار نمی بانکی آن
درصد کل ارزش مینیابیع بیانیکیی بیه بیخیش  ۷تا  ۸تا کنون فقط 

[. از ۳۵آذرماه  ۱۶کشاورزی تخصیص یافته است ]خبرگزاری مهر  
  در گیزارشیی از ۳۱میاه  بیهیمی  ۱سوی دیگر خبرگزاری ایسنا  

و عیت وخی  زندگی دهقانان سراسر کشور  نوشت  "میطیالیبیا  
اسیت." بیاایینیکیه  بخش اعممی از کشاورزان هنوز پرداخت نشیده

هستی   هنوز مطالبا  دهقیانیان از سیوی  ۴۹۳۵اکنون در سال 
دولت پرداخت نگردیده و مشکل همچنان پابرجاست. الیحه برنامیٔه 

شد  به منافع دهقانان زحمتکش و بنیه تیولیییدی  شش  توسعه به
بخش کشاورزی آسی  رسانده و موج  فقر روستاییان و ا محالل 

شود. برنامه آزادسیازِی اقیتیصیادی و  تولیدا  متنوع کشاورزی می
از “ برجیاو“واردا  از خار   مانند واردا   کشاورزی  پس از اجرای 

سیود ارتیقیاب  کشورهایی مانند فرانسه  آلمان  انگلیس و استرالیا به
آوری نو در بیخیش کشیاورزی  گیری از ف  سطح کشاورزی و بهره

نبوده و نیست! برنامه شش  توسعه در تقابل با مینیافیع دهیقیانیان 
 زحمتکش قرار دارد.

با آغاز سال جدید  وزار  جهاد کشاورزی در راستای تداوو برنامه 
هیا در  اکنون مقدما  آزادسازِی قیییمیت ها از ه  هدفمندِی یارانه

هیا  بخش کشاورزی را آغاز کرده و بنابرای  باید شاهد سال دشوار دیگری برای میییلیییون
 خانوار دهقانی کشور باشی !

 
 نشینی د  کشو  گسترِش فقر و معضِل حاشیه

نشینی بیه  سال جدید درحالی آغاز شد که مو وع گسترش فقر در کشور و رشِد حاشیه
 ای بسیار جدی تبدیل گردیده است. معضل اجتماعی

  وزیر تعاون  کار و رفاه اجتماعی طی مراسمی در میجیمیوعیٔه ۳۱در میانٔه اسفندماه 
نشینی در سیراسیر کشیور  اعیالو  کنندٔه حاشیه ورزشی تالش  با اعترا  به رشد نگران

هیای میرزی  در اسیتیان ۳۱آغاز و در سال  ۳۹داشت  "طر  مبارزه با سوبتغذیه در سال 
در  ۳۵حا ر ورود ای  طر  را به حاشیه شهرهای بزرگ در سیال  عملیاتی شد  درحال

ای شهرها در بیرنیامیه  ای . مبارزه با سوبتغذیه در محال  حاشیه دستورکار خود قرار داده
 [. ۳۱اسفندماه  ۴۵است" ]ایسنا  

 ۳ازای  نیز وزیر کار و معاونان او در وزار  کار اعالو داشته بودند کیه بیییش از  پیش
نشینی و فقر سییاه در  های غذایی هستند. معضِل حاشیه میلیون نفر زیر پوشش حمایت

میلیون نیفیر  ۴۹تا  ۴۴ای نیست. مطابق برآوردهای رسمی  بی   ای  مناطق مو وع تازه
سیر  تماو میعینیی بیه ای به روزی از مردو میه  ما در حاشیٔه شهرهای بزرگ در فقر و تیره

 برند. می
رویییی .  نشینان روبیه های محقر حاشیه امروزه در بسیاری از شهرهای کشور با شهرک

ای چون  شهر تهران  مناطق حاشیه ۴۸ویژه منطقه  های متعدد پیرامون تهران به شهرک
آبیاد در  آباد  خیلیییل آباد  بادمک در استان مرکزی  داداش دشت  حس  پاکدشت  قیاو

آبیاد  آباد و کانی کورله در سنند   ابراهیی  شهر تبریز  خواجه ربیع در مشهد  عباس کالن
آباد و پشت کارخانه  شهر و سنگ سفید در شهر همدان و شیرآباد  کری  در اردبیل  اسالو

میییلیییون از  ۴۱هیاییی دردنیاک از زنیدگیی بیییش از  نمک در شهر زاهدان  نمونه
 گذارند. نمایش می مان را به میهنان ه 

های رفاهی محیرومینید و دسیتیرسیی  تری  امکان طورعمده از ابتدایی ها به ای  محله
ساکنان آن به آموزش  بهداشت  فرهنگ و خدماتی از ای  دست در حد صفر و حیداقیل 

تری  مشکال  میوجیود  عالوه  سوبتغذیه در ای  مناطق یکی از مه  ممک  قرار دارد. به
 آید. شمار می نشینی در ایران به حاشیه

 -هیای اقیتیصیادی طورمستقی  با اجیرای بیرنیامیه نشینی و روا  ای  پدیده به حاشیه
نشینی  برخال  مدعیا  مسیئیوالن  فقیه ارتباط دارد. پدیده حاشیه اجتماعی ریی  والیت

خیواهیی  حکومت و گردانندگان کمیتٔه امداد خمینی  نه ناشی از "تقدیر الیهیی" و "زییاده
برخی افراد"  بلکه نتیجٔه سیاست های مخرب ریی  و تشدید فقر و بیکاری  در جیامیعیه 

 است.
اند که  شهرها  زحمتکشان شهر و روستا بوده نشی  پیرامون کالن اکثر جمعیت حاشیه

هایی چون تعدیِل ساختاری  اصال  ساختار  شغل و منبع درآمدشان را بر اثر اجرای برنامه
اند و به سکیونیت در حیاشیییه  سازی از دست داده ها و خصوصی اقتصادی  حذِ  یارانه

 اند. شهرها مجبور شده
بر پایه گزارش رسمی معاون توسعه روستایی و مناطق محروو کشور  طی سالیان اخیر 

هیا بیه  اند و روستایییان فیقیرزدٔه آن هزار روستا و آبادی خالی از سکنه شده ۹۱بیش از 
 اند.  مهاجر  و سکنا گزیدن در حاشیه شهرها ناگزیر گردیده

نشی  ]ساکی   میلیون کارگر حاشیه ۴۱  در گزارشی  نوشت  "۳۱اسفندماه  ۴۶ایسنا  
رسانی قرار گرفتند." در ای  گزارش  از قول  حاشیه شهرهای بزرگ[ تحت پوشش خدمت

تیریی   نشییی ... از میهی  میلیون کارگر و حیاشیییه ۴۱وزیر کار  آمده است  "ساماندهی 
 های اجرا شده است." برنامه

البته هیچ آمار و گزارش دقیق و موثقی از ای  مدعیا  وزیر کار انتشار نیافته و معیلیوو 
رسانی به کارگران ساک  حاشیه شهرها چیست و اصواًل نیوع و  نیست منمور او از خدمت

نشینی و فقر میتیراد  و هیمیزاد  رسانی چگونه بوده است؟ حاشیه محتوای ای  خدمت
 روِی جامعه ماست. های پیِش  تری  چالش نشینی اینک از مه  یکدیگرند. معضل حاشیه

توان ای  معضل دردناک اجتماعی را  پشتوانه نمی های تبلیغاتی و بی گویی صرفًا با کلی
—حل کرد. گاو نخست در حل ای  مسئله  تغییر پایه ای سییاسیت هیای اقیتیصیادی 

هاییی هیمیچیون هیدفیمینیدِی  اجتماعی ریی  والیت فقیه از جمله  توقف اجرای برنامه
ای کیه عیلیل اصیلیی پیدییدٔه  های اقیتیصیادی هاست. بدون مقابلٔه مؤثر با برنامه یارانه

رسیانیی" و "میبیارزه بیا  اصطال  "خدمیت توان پوشش تبلیغاتی به اند  نمی نشینی حاشیه
نشینیی میحیصیول  شده نشان داد. حاشیه نشینی را حل سوبتغذیه"  معضل جدی حاشیه

 فقیه است. های  دملی و  دمردمی ریی  والیت سیاست
 



 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۵۵ 

ای کیه او از پیییش  های نمامی نشینی بخشی از نیروهای روسیه   گفت که هد  عق 
 اند." شده طورکلی حاصل تعیی  کرده بود "به

های نیمیامیی  بندی جمهور روسیه اشاره کرد "با مشارکِت نیروهای روسی و گروه رئیس
پرست سوریه  ما توانستی  و عیت را در  روسیه  نیروهای نمامی سوریه و نیروهای وط 

مینیمیور  المللی در اساس تغییر دهی   و در تقریبًا همٔه مناطق  بیه مبارزه با تروریس  بی 
دسیت گیییریی ." بیرنیامیٔه  فراه  آوردِن شرایط برای آغاز روند صلح  ابتکار عمیل را بیه

در هفتیٔه آخیر فیورییه “ قطع مخاصما “نشینِی نیروهای روسیه با  شدٔه عق  بندی زمان
  و متعاق  آن  همزمان با آغاز ُدور جدیدی ۴۹۳۱  یعنی پایان هفتٔه دوو اسفندماه ۱۱۴۸

از مذاکرا  صلح در ینو  تنمی  شده بود. سران کرملی  امیدوارند که موازنٔه جدید قیدر  
سیو و نیییروهیای  در صحنٔه مخاصما  جنگی بی  دولت سوریه و متحیدانیش از ییک

تروریسِت موردحمایِت عربستان سعودی  ترکیه  و کشورهای مرتجِع منطقه از دیگیرسیو  
وگوهای ینو در رابطه با آیندٔه سیاسی سوریه نقش مثبتی ایفا کند. بیه  بتواند در مسیر گفت

ای  نکتٔه مه  باید توجه شود که  گرچه دولت سوریه در رابطه با روند مذاکیرا  صیلیح و 
منمور تعیی  قدر   بحث بر سر روند گذار سیاسی در ینو و ازجمله مورِد انجاو انتخابا  به

سیاسِی آینده موافقت کرده است  اما با خواسِت نیروهای ُاپوزیسیون و غرب میبینیی بیر 
حذِ  کاندیداتوری بشاراسد در چنی  انتخاباتی مخالف است. کوشش دولت اسید بیرای 

واحیوالیی کیه  برگزاری انتخابا  پارلمانی ای  کشور در روز چهارشنبٔه گذشته  در او یاع
باور بسیاری از تحلیلگران شرایط برای برگزاری انتخاباتی واقعی مهیییا نیبیود را بیایید  به

گذاری  کوششی از سوی بشاراسد برای طر  ادعای قانونی و منتخ  بودِن سیست  قانون
تبِع آن  مقاِو خود دانست. حقیقت ای  است کیه  بیا شیروع و ادامیٔه رونید  کشور  و به

مذاکرا  بر سر آیندٔه سیاسی سوریه  و در شرایطی که بررسی و توافق بر سر یکیی از دو 
متحده در  شده به نشست مذاکرا  ینو از سوی روسیه و ایاال  ارائه“ طر  قانون اساسی“

تواند در رونِد تحوال  آینده نقش مهمی داشیتیه  دستورکار است  نتیجٔه ای  انتخابا  نمی
 باشد.
 

  وند صلح از طریِق مذاکرات ژنو
جمهیور پیوتییی   در جریان اعالو خاتمٔه عملیا  نمامی عمدٔه روسیه در سوریه  رئیس

کننیدگیان در  ابراز امیدواری کرد که ای  تصمی  "به ارتقاب سطح اعتماد میان تماو شرکت
آمیییز  هیای مسیالیمیت وفصل مسئله سوریه از طیرییق راه روند صلح سوریه و تروی  حل

حا ر توانسته است "شرایط را برای شیروع  بینجامد." پوتی  مدعی شد که  روسیه درحال
شکلیی  وجود آورد  ولی موفقیت نهایی در ای  مسیر نیازمند آغاز مذاکرا  به روند صلح" به

جدی است. نیروهای مشخِص مخالِف دولت ]سوریه[ که در همیاهینیگیِی نیزدییک بیا 
شان مبنی بر "اسید بیایید بیرود"  کنند  هنوز از مو ع عربستان سعودی و ترکیه عمل می

وگوی رودررو با  اند  و ای  درحالی است که دولِت مستقر در دمشق از گفت نداشته دست بر
 های تروریستی" در ینو سر باز زده است. نمایندگان "گروه

شیان را بیر اسیاِس عیمیلیکیرد و  هیای های عمدٔه جهان بیشتر گیزارش گرچه رسانه
های متخاص  دولت ]سوریه[ و اپوزیسیون طرفدار برانیدازی در  های هیئت گیری مو ع

کنند  اما حقیقیت ایی  اسیت کیه  نیییروهیای دمیوکیراِ   وگوهای ینو تنمی  می گفت
اپوزیسیون  ازجمله نیروهای چپ  با توافق در زمینٔه گزیدن هیئت سومی برای میذاکیره  

خیواه   گیرِی آلترناتیوی ]جایگزینیی[ تیرقیی اند در ینو در مورد  رور  شکل سعی داشته
که با سخنیگیوییی دکیتیر  -سکوالر  و دموکرا   کوشش کنند. نمایندگان ای  گروه سوو

 - ۱۱۴۹تا  ۱۱۴۱های  وزیر و وزیر اقتصاد ]سوریه[ در سال قدری جمیل  معاون نخست
میستورا  نمایندٔه ویژٔه سازمان ملل بیرای  کنند  در هفته گذشته با استفان دی فعالیت می

 ۴۳۳۱هیای دهیٔه  یی تا سال حل مسئله سوریه  مالقا  کرد. قدری جمیل  که در دوره
عضو رهبری حزب کمونیست سوریه بود  در ایی  

ها و محورهیای عیمیل هیییئیت  مالقا  اندیشه

ها  که تمامی بازیگران اصلِی درگیر در بحراِن  ارزیابی شوند. ای  تحول
اند  مطمئنٌا بیر میذاکیراتیی کیه  ها حضور دارند و دخیل سوریه در آن

کیه  -و شیروع رونیِد گیذاِر سیییاسیی“ ترک مخیاصیمیا “دنبال  به
میانجیگرِی  سازمان ملل در خالل یک ماه گذشته در ینیو جیرییان  به

 ُمهرشان را خواهند زد. -داشته است
میوازاِ  بیرخیی رونیدهیای  نکتٔه مه  اینکه  باید توجه کرد کیه بیه

های میهی   های حیا  سیاسی منطقه  تحول ظاهر اصلی در تحول به
منموِر طراحی نممی دیگر  یعنی  دیگری نیز در پشِت پردٔه رویدادها به

دهید  در  نممی که منافع بازیگران استراتژیک را حفح و گسترش می
متحده و  جریان بوده است. شواهد مشخصی در دست است که ایاال 

هایی را در ظاهر برای حفِح صلح و خیاتیمیٔه  برخی از متحدانش  طر 
حکومیت “ها در عراق و سوریه و پایان دادن به غائلٔه داعش و  درگیری
منموِر تحکی  کنترِل اسیتیراتیژییک خیود در  اما درعمل به“ اسالمی

کینینیدٔه صیحیِت   برند. برخی از شواهدی که اثبا  پیش می منطقه  به
شیود   های پیِس پیرده میی استنباطی است که در باال از برخی تحول

ست که نیروهای نمامی آمریکایی در مناطق  هایی ادامه یافتِ  کوشش
توافق رسیدن با رؤسای قبایل سنی و سیران  هدِ  به مرکزی عراق به

برای  -اند های سابق طوِرعمده از بعثی که به -نمامی نیروهای داعش
دهینید.  نشینی خودمختار در قل  عراق انجاو میی برپایِی منطقٔه سنی

بحران عمیق سیاسی عراق و فلِ  نسبی دولت مرکزی  به پیییشیرفیت 
اسیالمیی  گزارِش خبرگزاری جمیهیوری ای  طر  کمک کرده است. به

در منطیقیٔه  -”دواروی“  آیانش خبری ۳۵ماه  فروردی  ۱۸ایران ]ایرنا[  
گزارش داده است که  فرماندهان نمامی آمریکاییی  -کردستان عراق

طوِر مخفیانه با فرماندهان ارشد داعش  که همٔه آنان پیش از ایی   "به
انید." ایی  سیاییت  اند  درموصل و حویجیه میذاکیره کیرده بعثی بوده

اعیتیقیاِد کیارشینیاسیان عیراقیی   همچنی  اطالع داده است که  "به
های خود در جنگ با داعش و جیدا  ها درحاِل تغییِر تاکتیک آمریکایی

اند." بر اساس گزارِش ایرنیا  بیا  های درون سیست  داعش کردن بعثی
هیا  اند  "آمیرییکیاییی های عراق بعثی درصِد داعشی ۶۵توجه به اینکه 

درصددند تا از طریق مذاکره  پروندٔه داعش را در عراق ببنیدنید." ایی  
هیا از  کند که  "آمیرییکیاییی نقل از کارشناسان  مطر  می گزارش  به

های خارجی برای خرو  از عراق و از سیوی  سو با تشویِق داعشی یک
های بعثی از بدنٔه داعش  قصد دارند پیییش  دیگر با جدا کردِن داعشی

جمهوری آمیرییکیا پیرونیدٔه داعیش را در عیراق  از انتخابا  ریاست
 طورکامل جمع کنند." به

شده در باال در دو ماه اخییر و بیا اعیالو  های اشاره ازآنجاکه تحول
عق  کشیدِن نیروهای نمامی روسیه ]از سوریه[ و آغاز روند مذاکرا  

خود گرفتیه اسیت  بیررسیِی او یاع  سرعت بیشتری به“ ۹ینو “صلح 
 دهی .  ها ادامه می منطقه را در بستِر ای  تحول

 
 خروج نیروهای  وسیه از سو یه

 ۱۱/  ۱۱۴۸مارس  ۴۱جمهور روسیه  در روز  والدیمیر پوتی   رئیس
ای از نیییروهیای روسیی    اعالو کرد که بخش عمده۴۹۳۱اسفندماه 

دنبال مذاکرا  وزیرخارجٔه ای  کشور و هیمیتیای  مستقر در سوریه را به
اش در جریان کنفرانس امنیتی ساالنه در مونین و میوافیقیت  آمریکائی

ای خالی از درگیییری در  بر سر ]آغاز[ رونِد سیاسی برای گذار به آینده
سوریه  از ای  کشور ]سوریه[ بیرون خواهد کشید. پوتی   در مهیرمیاه 
سال گذشته  در آغاز کارزاِر نمامی روسیه در سوریه  اعالو کیرده بیود 

های از پیییش  ای مشخص و با هد  بندی که ای  اقداو با برنامٔه زمان
گیرد. اکنون مشخص است کیه در نیتیییجیٔه  شده  صور  می تعیی 
هیای نیمیامیی روسیییه در سیورییه  داعیش و  ماه فیعیالیییت شش
های تروریستی دییگیر میانینید جیبیهیٔه الینیصیره درحیال  بندی گروه
اند و واحدهای ارتش سوریه همراه با متحدانش ازجیمیلیه  نشینی عق 

در تیمیاو   الله لبنان و نیروهای شیعٔه عراقی سپاه پاسداران ایران  حزب
که از سوی سرگئی  اند. پرزیدنت پوتی  درحالی ها درحال پیشرفت جبهه

الورو   وزیر امورخارجه روسیه  و سرگئی شویگیو  وزییر دفیاع ایی  
شد  در خالل مراسمی در کرملی    م  اعیالِو  کشور  همراهی می

 ادامه چالش هاى بزرگ در مسیر...

 ۵۲ادامه  در صفحه 

 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۶ 

  نخستی  گاو روش  ای  روند بود  رد صالحیییت  گسیتیرده ۴۹۳۱
هزاران نامزد دگراندیش و اصال  طل   و تنها اجازه دادن به شمیار 
اندکی از اصال  طلبان استحاله شیده در حیاکیمیییت اسیتیبیداد  
همچون عار   برای شرکت در نمایش انتخاباتی ریی  به هر قیمتی 

اجتماعی که حاکمیت استیبیداد را بیه -و بدون هیچ برنامه سیاسی
چالش بکشد  هد  بعدی برنامه ارتجاع حاک  عقی  گذاشت  پیرویه 
اصالحا  در ایران و منحر  کردن آن از خواست های اساسی ییی 

بیا “  اعتماد سازی“همچون مردو ساالری  عدالت و آزادی به سمت 
حاکمیت بود. سخنان عار  در آغاز سال نو و اشاره به ای  نکته کیه 

راهبرد اصلی او و میجیلیس دهی  شیورای “  رهنمود های رهبری” 
اسالمی برای  تعیی  سیاست ها و عملکرد ای  نهاد خواهد بود  بیه 
اندازه کافی گویای حال  دگردیسی ای  بخش از اصیال  طیلیبیان 

 حکومتی می باشد. 
در مقابل ای  عملکرد تسلی  طلبانه اصال  طلبان حکومتی نامیه 
مهدی کروبی به حس  روحانی  و محکوو کیردن رهیبیری رییی  و 
عملکرد آن و مهمتر از همه به چالش کشیدن نماو سیاسی حیاکی  

 بر میه  ما اهمیت ویژه ای دارد.
دوره نماینیدگیی  ۱اینجان  بعد از ” کروبی در نامه اش می نویسد  

مردو در مجلس و ریاست مجالس سوو و شش   تیاسیییس و اداره 
نهادهایی نمیر کمیته امداد و بنیاد شهید  وکالت تاو در کلیه امیوال 
مربوط به بنیانگذار جمهوری اسالمی  سرپرست حجیا  اییرانیی و 
عضویت در شورای بازنگری قانون اسیاسیی و نیمیایینیده امیاو در 

به پیشنهاد جیمیعیی از دوسیتیان  ۴۹۶۶و  ۴۹۶۱لرستان؛ در سال 
اصال  طل  و تمایل خود  نامزد انتخابا  ریاست جمهوری شیدو. 
متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و اینجان  با دخالیت 
بخشی از نیروهای سپاه پاسداران  بسی  و وزار  اطالعا   یاییع 

های ناروا به مقدسیا   باز و دروغگو بود و نسبت شد و فردی که حقه
داد  به ملت و کشور تحمیل شد تا فاسدتری  دولت پیس  و تشیع می

 .از مشروطیت بناو انقالب اسالمی رق  خورد
های سنگینی بر مردو و کشیور  بار  خسار  ی نکبت در ای  دوره

بار مادی آن شامل غیار  امیوال  تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان
میییلیییارد دالر از درآمیدهیای نیفیتیی و  ۷۱۱عمومی  هدر رفت  

درآمدهای مالیاتی  بذل  بخشش و یا فروش زمی  هیای مینیاطیق 
تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تیا کیییش و قشی   

های نفیتیی و  میلیارد دالر به دبی و ترکیه  گ  کردن دکل ۱۱انتقال 
 “را در چند دهه آتی جبران کرد … نشده و  های ثبت کشتی

کروبی در همی  نامه در پاسن روش  به حاکمیت  و همچنی  آن 
گروه از اصال  طلبان که معتقدند گویا جنبش اصالحا  در جرییان 

در برخورد با حاکمیت و اعیتیراض بیه کیودتیای  ۶۶اعتراض های 
سپاه دچار تنیدروی شید ا یافیه میی کینید  -انتخاباتی ولی فقیه

خوشبختانه ایستادگی و مقاومت اقشیار میخیتیلیف میردو بیوییژه ” 
و نیییز  ۶۶دانشجویان  فعاالن سیاسی و حقوق بشری در حوادث 

گاهی بخشی رسانه های آزاد درس بزرگیی بیه کسیانیی داد کیه  آ
برخال  اهدا  شهدای انقالب و جنگ و اندیشه اماو رای میردو را 
زینتی بیش نمی دانند و می خواستند بینیاو میردو و بیکیاو خیود 

 .سرنوشت انتخابا  ها را به گونه ای دیگر رق  زنند
گاهی از مسائل درون حکومت به مییدان  ۶۶اینجان  در سال  با آ

آمدو و در مناظره ای از موانع و مشکال  گفتی  و ایسیتیادگیی در 
مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانست . پس از اعیالن 

  در مقابل ای  حرکت خیطیرنیاک کیه  ۶۶نتای  مضحک انتخابا  
نشا  گرفته بود و هیدفیی جیز نیابیودی  ۶۱ریشه آن از انتخابا  

تازه ایی  اول “ جمهوریت و اسالمیت نماو نداشت  ایستادو و گفت  
چرا که سکو  در مقابل زیادخواهی ارباب قدر  را  ”  داستان است.

به معنای مشارکت در پرویه ی جمهوری زدایی و اسالو زدایی نمیاو 
می دانست  و با عل  به هزینه سنگی  آن  در کنار مردو ماندو و بیه 

 “یاری خداوند خواه  ماند.
مقایسه ای  موا ع کروبی با عار  و کسانی هیمیچیون میوسیوی 

در جریان انتخابیا  “  شورای عالی سیاست گذاری اصال  طلبان“الری و دیگر اعضای 
  به روشنی نشانگر بحران هویتی و نمری است که جنبش اصال  طلبی و ۳۱اسفندماه 

رهبری آن را فرا گرفته است. کروبی در نامه خود به روشنی در مخالفت با خیط سیازش 
اتخاذ شده از سوی بخش هایی از رهبران اصال  طل  که می گوید سکو  و تسیلییی  
شدن به زیاده خواهی به معنای شریک جرو بودن در برنامه ارتجاع و ادامیه و یعیییت 

بیان  ۳۱اسف بار کنونی است. نمری که حزب ما نیز به روشنی در جریان انتخابا  سال 
کرد و هشدار داد که سرانجاو ای  سیاست ها بی اعتباری کامل اصال  طلبان و پیرویه 

 اصالحا  در ایران است.
نکته جال  دیگر در نامه کروبی تایید ای  واقعیت و همچنی  نمریه حزب ما در سیال 

ای  نهاد والیت میطیلیقیه  های اخیر است که در نماو سیاسی استبدادی حاک  بر ایران  
فقیه است که تصمی  گیرنده نهایی در تعیی  سیاست های راهبردی ریی  و عیمیلیکیرد 

مستبد و  د مردمی به چیالیش   نهادهای مختلف حکومتی است و تا ای  قدر  مطلقه 
نمی توان امیدی به تغییرهای اساسی  پایدار و دمیوکیراتیییک در اییران   کشیده نشود 

خطاب   داشت. کروبی  م  اشاره به شکنجه هایی که او و خانواده اش تحمل کرده اند 
اینجان  نه از شما طل  رفع حصر دارو و نه ای  کار را در اختیییار ”   به روحانی می نویسد 

شما می دان ؛ لیک  از شما می خواه  براساس تکلیفی کیه قیانیون اسیاسیی و میردو 
برعهده تان گذاشته اند  از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی او  میطیابیق اصیل 

قانون اساسی  ولو با ترکی  مورد نمر ارباب قدر  را تشکیل دهد تا به یاری خداوند  ۴۸۶
و به اتفاق وکالی او با استماع کیفرخواست  ادله خود مبنی بر تقل  انتخابیا  رییاسیت 

وآنچه بر فرزندان ای  کشیور در  ۶۶  مهندسی انتخابا  ریاست جمهوری ۶۱جمهوری 
بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطالع عموو برسانی . خیروجیی ایی  
دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقالب و نانجی   و ادامه دهنده راه انقالب و 

 “قرار دارند... ۶۶نجی   کدامیک از طرفی  دعوا و نزاع انتخابا  
با وجود امضیای تیوافیق نیامیه بیرجیاو   بحران سیاسی  اقتصادی و اجتماعی ریی  

نشان داد اکثریت نیرومندی از  ۳۱همچنان ادامه دارد و همانطور که انتخابا  اسفندماه 
مردو میه  ما از و عیت موجود و نماو سیاسی حاک  به شد  نارا ی اند. شیعیارهیای 

در حالی که میلیارد ها ثرو  کشور توسط فرماندهان سپاه و   توخالی اقتصادی مقاومتی 
فیقیر و   رهبران ریی  به غار  برده می شود و خش  و انزجار میردو از بیی عیدالیتیی 

می رود   محرومیت و فسادی که سرتا پای حکومت جمهوری اسالمی را فرا گرفته است 
که  به نیروی توانمند اعترا ی در به چالش کشیدن ریی  تبدیل شود. میهیار و خینیثیی 
نمودن ای  نیرو از طریق بازی های انتخاباتی و بحث های باطل درباره ریاست عار  ییا 
الریجانی بر مجلس ده  که در انتها توان هیچ تصمی  گیری راهبری و کالنی را ندارد و 

ولی فقیه خواهد بود )همان طور که در دوران رییاسیت “  حک  حکومتی“تسلی  مح   
مهدی کروبی بر مجلس بر سر مسئله آزادی مطبوعا  آزمایش شد(  ثمری جز کیمیک 
به حاکمیت استبداد و ادامه آن در میه  ما نخواهد داشت. همانطور که کروبی بدرستیی 
اشاره می کند سکو  و سازش با استبداد ثمری جز فاجعه کنونی به هیمیراه نیخیواهید 

 داشت.
تاکینیون در حصیر  ۶۶موا ع روش  و قاطع مهدی کروبی  که از کودتای انتخاباتی  

بسر برده است  چالش های جدی و به موقعی را در مقابل خط سیازش طیلیبیی سیران 
کنونی اصال  طلبی و مجیز گویان آن در خار  از کشور ایجاد کرده است. به قول ییکیی 

البته سئوال اینجاست که اگیر “.  شین سبز همه را شوک کرد“از قل  زنان اصال  طل   
ای  رهبران کنونی جنبش اصال  طلبی از خط مردمی اصالحا  دور نشده بودنید چیرا 

 باید ندای هشدار باش کروبی از حصار زندان خانگیش برای آنها  شوک آور باشد؟
سکو   کامل اصال  طلبان حکومتی در مقابل نامه شجاعانه کروبی در روزهای اخیر 
نشانه روشنی است که ای  نیروها دیگر نمی توانند نماینده خواست های اصال  طلبانه و 

ریی  والیت فقیه را بیه  ۶۶جنبش سبزی باشند که با وجود سرکوب خش  و خونی  سال 
چالش کشید. راه آینده ایران  راه رسیدن به مردو ساالری  آزادی و عیدالیت از طیرییق 
سازش با مسببان بی عدالتی و ظل  ممک  نیست و از همی  روست که مردو ما بیش از 
پیش از ای  نیروها رو بر می کشند و به دنبال راهکارهای موثر و جدی مبارزه با استیبیداد 

میلیییون  ۴٫۸اند. نگاهی به رای آقای عار   به عنوان نماینده منتخ  اول تهران یعنی 
ن د صد آ اء ۸۱یعنی کمی بیش از میلیون واجدان شرایط در تهران ) ۶٫۵از  شییا ن   )

 می دهد که ای  نمریه سازش طلبانه از برد خیلی کمی در جامعه برخوردار است.
نیروهای مترقی و آزادی خواه باید و می توانند نقش موثری در سیازمیان دهیی ایی  
نیروی گسترده اجتماعی که ک  ک  دوباره به جوش و خروش مي آید  ایفا کنند. باید بیه 
سازمان دهی گسترده نیروهای اجتماعی حول شعار مبارزه بیا ادامیه نیمیاو سیییاسیی 
استبدادی حاک   یعنی والیت مطلقه فقیه  راه را برای تحوال  آینده ایران گشود و دوای 
درد مشکال  کشور جابجایی ولی فقیه از خامنه ای به شیاهیرودی  الرییجیانیی و ییا 
رفسنجانی نیست دوای حل معضال  بی شمار کنونی طرد ریی  والیت فقیییه اسیت و 
انه  بدون مبارزه هماهنگ و سازمان یافته همه آزادی خواهان کشیور بسیییار دشیوار 

 خواهد بود. 

 ادامه بحران نظرى تسلیم طلبى...



 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۹ 

 ٴ رفیق مرتضا راوندییادواره
(۸۷۳۱-۸۱۲۱) 

 ٴ تاریخمردی برای همیشه
 نگاری آن است که نادرست نگویید )سیسرون(نخستین آیین تاریخ

 
تارین  آوردگاه اندیشه و  د اندیشه  حقیقت و  د حقیقت و به سخ  کیارل 

چیرگی سهمگی  روندهای اقتیصیادی  .”اقتصادی است در پویه عمل“مارکس 
گیری سیاز و  در زایش و فرازش رخدادهای تاریخی و نقش توده مردو در شکل

دست جهیان در  نگاران خاو کارهای تاریخی اما چنان است که شماری از تارین
نگاری کنند و آفرینشگران راستی  آن را در  ارزیابی رویکردهای تاریخی وایگونه

سایه بگذارند. چندان که به سخ  ویل دورانت  بخش سیتیرگ تیاریین حیدس 
است و بقیه تعص . ولتر در ارزیابی خیاو دسیتیانیهر تیاریین  آن را گیردآورنید 

دانسیت و بیعیدهیا در پیاسین  میی“ های انسان ها و ناکامی ها  نادانی جنایت“
تیاریین  “انگارانه بود که سالتیکو  شچدری  نیوشیت   نگری ساده همی  ک  به

 ”حماسهر رستگاری و داستان پیروزی نیکی و خرد بر بدی و ناکامی است.
دانست و دکتر تیقیی  ها را طراحان و سازندگان تارین می کارل مارکس  انسان

گیفیت   ریزد. ارانی میی دید که به دریای تکامل می ارانی آن را شطی روش  می
روند  نیه از  سوی دریا می بگذارید در ای  شط مقدس  از قطراتی باشی  که به“

 ”شوند. آنهایی که در کناره  آلوده و گندیده می
آلیستی و ماتریالیسیتیی بیه سیازوکیارهیای  در گذار از دو نگاه ناهمگون ایده

رسی  که ایی   های ارزیابی و نیز به نقش شخصیت در تارین می شیوه تاریخی  به
یک  در پردازش رویکردهای تاریخی از اهمیت بسیار برخوردار است. راست ای  

روایان زورمند بوده و نقش مردو  است که تارین  همواره داستان شاهان و فرمان
در آفرینش و پردازش آن نادیده گرفته شده است. و مگر نه اینیکیه بیه سیخی  

 سازد و آفرینشگر خویشیتی  اسیت؟ انسان  تارین خویش را می “کارل مارکس 
اگر چنی  است پس باید به بازیابی تارین نشست و آن را از نو نوشت. باید تارین “

اش کیه تیودهر  را از چنگ زورمداران جهان بیرون آورد و به سازندگان راسیتییی 
گیرا اسیت و  اند سپرد. فرایندی از ای  گونه اما نیازمند بینشی یر  و مردو مردو

خواهد. و چه کسیی جیز میرتضیا  آسا می کوشی و بردباری شگفت و کوه سخت
توانست ای  بار سهمگی  امانت را بیر دوش گیییرد و از دمیاونید  راوندی می

 ها بگذراند؟ دشواری
فراتر از هفتاد سال پیش از ای  اما راوندی به پا خاست و کاری را آغاز کیرد و 

کادمی علمی ه  به به آسانی ساخته نبود. او در تیاریین  فرجاو آورد که از یک آ
پیرده از  -شد کاری که برای نخست بار در کشور ما انجاو می -اجتماعی ایران

اند برکشید و نشیان داد کیه  رن  و رزو تودهر مردو که آفرینندگان راستی  تارین
روایان خودکامه باشد و در  تواند گسترهر جوالن شاهان و فرمان تارین نباید و نمی

 های شنیدنی دیگر بسیارند. ای  پرده  نغمه
هیای  دانند کیه پیژوهیش آنان که دستی در کارهای پژوهشی دارند نیک می

هیای  فرساست. باید کوهی از داده دست اول و نوآورانه تا چه اندازه دشوار و توان
تیر رسییید.  تاریخی را پیمود و زیر و زبر کرد تا تنها به یک یا چند نکته پر اهمیت

و ایی  “ ِبالن فاکت و تنها دو سطر میطیلی . یک کوه مون“گفت   مارکس می
ای است که رفیق مرتضا راوندی از آغاز پیمیودن راه دراز و خیاراگییی   رازواره
یک کتیاب پیانصید “رو بود. استاد راوندی گفته بود   نگاری خود با آن روبه تارین

ها  سه صفحه  گاهی وقت -ای را باید خواند برای اینکه بشود دو صفحه صفحه
)گفتگو با دکتر عیبیاس میفیتیا   “ فقط چند سطر مطل  جال  استخرا  کرد.

گونه پیر  تر از آن بود که کاری از ای  تر و پرتوان سایت ایران دیدار(. وی اما نستوه
آفری  را بر زمی  بگذارد و پیگیر راهی کیه آغیاز کیرده بیود نشیود.  گزند و رن 

راوندی فراتر از چهل سال آزگار خواند و پژوهید و کاوید تا سرانجاو با همی  دو
اش بیش از ده هزار صفحه کتاب نیوشیت   سه صفحه و گاه چند سطر یافته -

تارین اجتماعی ایران در ده و در واقع در دوازده جلد  چرا که جلدهای چهیارو و 

ای رق  خیورد کیه  گونه  آفرینه هشت  آن  هریک در دو جلد هستند. بدی 
 آمد.  جا به چش  می جای تهی آن همیشه و در همه

 
  وایت  اوندی تا یخ به

نخیسیتییی  “اگر ای  درست است که هگل در تارین فلسفه خود ایران را 
ارزیابیی “ نخستی  ملت تاریخی جهان“و ایرانیان را “ ساز جهان کشور تارین

ملت تیارییخیی و “کرده پس ای  نیز درست است که جایگاه اجتماعی ای  
الی سدها جلد کتاب تاریخی ایران همواره تارییک  در البه“ ساز جهان تارین

های جوانی خود بیه  و ناروش  مانده بود. رفیق راوندی اما در نخستی  سال
جیوییی نشیسیت. او خیود در  چیاره برد و پیرامون آن بیه ای  کاستینه پی

( ۴۹۷۶و فیروردیی   ۴۹۷۷وشنودی با ماهنامه چیسیتیا )اسیفینید  گفت
اش را از پردازش تارین اجتماعی ایران چنی  واگویه کرده اسیت کیه  انگیزه

ها )تبلیغا ( حزب تودهر ایران توجه به میردو   گری ها بر اثر آوازه در آن سال
هاییی  ها رق  خورد و روزنامه تر شد  کتاب افکار عمومی و حقوق مردو بیش

هیرحیال  راه هیمیوار  به“همچون مردو  رهبر  رزو و جز اینها منتشر شد  
شده بود و رو  دموکراسی در ایران نفوذ کرده بود. همان موقع سفیری بیه 
فرانسه داشت  و با دیدن کتابی که ترجمهر ناو آن زندگی روزمرهر مردو فرانسه 
در قرن هجده  بود  شوق نوشت  کتابی درباره زندگی اجتماعی میردو در 

کردو جای مردو در تارین گذشیتیه  گذشته در م  ایجاد شد. چون گمان می
ایران خالی است و عموو مورخیی   شیر  احیوال و اوصیا  و اعیمیال 

 ”سالطی  را نوشته اند.
در فیرانسیه از میدییر “راوندی ای  را ه  به ماهنامهر چیستا گفته بود که 

موسسه هاشت که رئیس کتابخانه بود پرسییدو کیه آییا در میورد تیاریین 
اجتماعی فرانسه کتابی دارید؟ گفت  خیر  ما اصال تحت ای  عنوان کتابی 

ای مثال در  نداری . یک سلسله کتاب تحت عنوان زندگی روزمره در هر دوره
دوره شارلمانی  در دوره س  لویی... نوشته شده که اگیر کسیی بیخیواهید 

تواند مطالبی در مورد زندگی اجتماعی در هر دوره ای از آنها استیخیرا   می
 ”کند.

کادمیک رفیییق راونیدی در تیاریین  گونه می بدی  شود گفت روی کرد آ
جهانی ه  کیاری اسیت  های  اجتماعی ایران نه تنها در ایران که در گستره

بی همتا  نوآورانه و غرورآفری . ه  از ای  روست که میاهینیامیه نیگیاه نیو 
ای  کار سترگ و ارزشمند را راوندی یک تینیه در “( نوشته بود  ۱۱) شماره 

سرانجاو رسانید که صدها پژوهشکیده  دانشیگیاه و  شرایطی آغاز کرد و به
موسسه تحقیقی ریز و درشت با عناوی  و دعاوی بزرگ و دهان پرک  وجود 

شدند که نشیدنید. امیا  داشت و منطقا اینان بایستی متولی چنی  امری می
راوندی فروتنانه و سخت کوشانه کاری کرد کارستان و میراثی از خیود بیر 

مندان تارین و فرهنگ اییران  جای نهاد که اهل تحقیق و پژوهش و عالقه
 ۸ادامه  در صفحه 

 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۵۳ 

و بیه “ و پن  عضو هیئت اجراییه مستقر در ایران پلینیومیی بیرگیزار کینینید
(. پیش از ۹۱حزبی درون کشور سروسامانی بدهند. )همان  ص  های  شبکه

 برگزاری ای  پلنوو اما راوندی برای بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد.
حزبی  های  خاطر نوشت  جستارهای تند انتقادی در رسانه رفیق راوندی به

بیار نیییز بیه  بارها و بارها به تهدید و توهی  و  رب و جر  گرفته شد و یک
هایش را به یغما بردند. او خود در گفتگوییی بیا  اش ریختند و دستنوشته خانه

در دوره قضاو   که م  چندان بیاب دنیدان “دکتر عباس مفتا  گفته بود  
دستگاه نبودو  از ای  جریان  حس  استفاده کردو و چون سازمان امینیییت 
گفته بود که به م  کار اساسی رجوع نکنند استقبیال کیردو و رفیتی  اداره 
بازنشستگی ثبت اسناد. آنجا اتاق بزرگی بود و افراد متنوعی از جیمیلیه ییک 

شان ُبیر خیورده بیودو...  بودند. م  ه  بی  ها  خوار و ای  مشت دزد و رشوه
هیاییی  رفت  به کتابخانه ملی یا کتابخانه مجلس و در آنجا یادداشت روزها می

 دیدار(. -)سایت ایران“ داشت . بر می 
بار همراه با محمد حسیی  تیمیدن و بیه فیراخیوان  رفیق راوندی که یک

انستیتو اقتصاد جهانی به ایالت شلسویک هولشتای  آلمان رفته بود  تیوجیه 
بسیاری از دانشمندان حا ر در انستیتو را به خود برانگیخته بیود. میحیمید 

استادان و پژوهشگران آلمانی از تسلط “باره گفته است   حسی  تمدن در ای 
حییر   او به محاورهر زبان فرانسه و وسعت اطالعا  تاریخی و اجتماعی او به

فراوانی درباره شیخیصیییت و شیر   های  افتاده بودند و در غیابش  پرسش
(. ای  درحالی بود که او ۴۸)یادنامه  ص “ نمودند. زندگی او از ای  جان  می

آورد. حیتیا  دید و سر از زندان و تبعیید بیر میی در میه  خود همواره آزار می
همگانی ایران نیز او را بیاییکیو  کیرده بیودنید و سیراغیش را  های  رسانه
گرفتند. در بیش از پنجاه سالی که راوندی گرو کارهای فرهینیگیی بیود  نمی

بار ه  در ییک دییدار  گفتگو نشست و یک بار ماهنامه چیستا با او به تنها یک
دییدار( پیاسین  -دکتر عباس مفتا  )سایت اییران های  خانوادگی به پرسش

فرانسه و عربی چیرگی داشت و از ای  دو زبیان  های  گفت.  راوندی به زبان
را به فارسی برگردانده بود. او چهار فرزنید داشیت و هیمیسیرش  هایی  کتاب

اش  کرد پشتیبان او در کارهای پیژوهشیی مهی  محقق که کار فرهنگی می
بود.  واپسی  مقاو قضایی رفیق راوندی رایزنی دیوان عالیی کشیور بیود. او 

های  سپس بازنشسته شد و به تدوی  کارهای فرهنگی خود پرداخت. در سال
ای وفیادار بیه  که هیمیچینیان ییک تیوده نیز درحالی ۴۹۵۷پس از بهم   

گیذاران شیورای  مثابه یکی از پیاییه حزبی خود باقی مانده بود  به های  آرمان
 همکاری پرداخت.  نویسندگان و نویسندگان ایران  با ای  نهاد فرهنگی به

بر اثر بیماری قلبی و در  ۴۹۷۶شهریور  ۱۹وی سرانجاو در روز سه شنبه 
نویسندگان و هینیرمینیدان  ۶۶سالگی درگذشت و پیکرش در قطعه  ۶۸س  

 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 
 

 شخصیت  اوندی 
رفیق راوندی بسیار تیزهوش و بیاگیذشیت و فیروتی  بیود. صیبیوری و 

همیشگیی او بیود. بیاور داشیت کیه  های  خیرخواهی و مهربانی از ویژگی
ویژه در جوانان یاری رسانند و همیواره  به ها  روشنی اندیشه هایش باید به نوشته

نیز چنی  کرد. نوشت  برای او هرگز هد  اقتصادی نداشت. ه  از ای  رو به 
کیرد. راونیدی حیتیا  هایش اعتراض نمی غیرقانونی و پیاپی کتاب های  چاپ

)یادنامیه  “ برای دریافت حق تألیف آثار خود پیرو اصل تسامح و تساهل بود“
 ).۳ص 

زنیجیییر او در رییی   استاد محمد حسی  تمدن یار دیرینه راوندی و هی 
 بندی کرده است  گذشته  شخصیت وی را چنی  ارزیابی و فهرست

تنفر او از “مانست.  می“ آب زالل“به “ راستی و درستی و صداقت او“ -۴
 ”دروغ و دورویی در همه گفتار و کردارش نمود داشت.

 ”اش بود. در تمامی عمر  از مشخصا  برجسته“نم  در زندگی   -۱
 ”همه دوستان و نزدیکانش بود.“قولی او  زبانزد  عهد و خوش وفای به -۹
 تافت. نگری را بر نمی اندیش بود و منفی مثبت -۱
غییر کیاربیردی و نیییز از شیعیار  های  نگر بود و از برنامه بسیار واقع -۵

 جا بیزاری داشت. بی های  دادن

یافت  خواهی و داوری درست او همی  بس که اگر درمی در عدالت -۸
دشم  او حق دارد  حا ر بود برای به کرسی نشانیدن آن “ای  در مسئله

 ”تری  دوستان خود به مخالفت پردازد. حق  حتا با بهتری  و نزدیک
تیریی   تیوانسیت دقیییق میی“که  نویس بود. چندان گو و ساده ساده -۷

 ”نحو قابل فه  بیان کند و بنویسد. مسائل و مو وعا  را به
و جستارهایش چنان استاد  ها  سازی رو  یافته در گزینش و فشرده -۶
آسانی  زواید و حواشی را تشخیییص دهید و دور  توانست به که می“بود 

تری  و پرمغزتری  مطال  را از میان انبوهی نوشته بیییرون  اندازد و جال 
 ”خود به خواننده عر ه دارد. های  بکشد و در نوشته

انگیز را در قالبی از  عبر  های  درس“گو بود و  شوخ سرشت و بذله -۳
 ”داشت. طنز... عر ه می

دوست بود که سود و صال  جامعه را بر همه چیز حتیا  چنان نوع -۴۱
 داد. بر منافع شخصی خود برتری می

به زندگی خانوادگی و تندرستی سپهر خانواده و تیربیییت درسیت  -۴۴
داد  چندان که هر چهار فرزند او نمیونیه چینییی   فرزندان خود پر بها می

 ).۴۸ -۴۶تربیتی هستند. )یادنامه  ص 
 

 از نگاه  اوندی 
پیژوهیی و دقیت عیلیمیی از  پرستی  عیدالیت دوستی  میه  انسان

ای  وار رفیق راوندی بودند. وی در تنها گفتگوی رسیانیه نمونه های  ویژگی
ه  میلیتیی  ملت ایران بر روی“خود با ماهنامه چیستا از جمله گفته بود  
خیارجیی خیار  کیرده.  های  زیرک است و خودش را از زیر بار حکومت

نمونه بارز آن ای  است که در دوره بیعید از اسیالو  اعیراب  بیعیضیی 
مثال کشیورهیای  -را تحت نفوذ خود درآوردند و ای  کشورها ها  سرزمی 

حتا زبانشان عربی شد. تنها کشوری که هویت خودش را  -شمال افریقا
 ).۶۸)چیستا  ص “ حفح کرد  ایران بود.

ای هسیتییی  کیه آثیار سیوب  در دوره“استاد راوندی افیزوده بیود  
عییینیه مشیاهیده  سیاسی  اجتماعی و اقتصادی را به های  ماندگی عق 

هیای  کنی . باید تالش کنی  تا مثل کشورهای پیشرفته  ما ه  روش می
ای در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در پیش  درست و سنجیده 

بگیری  که از حرکت رو به رشد جوامع پیشرفته  زیاد عیقی  نیمیانییی ... 
زندگی در مملکتی مستقل  آباد و مرفه  لذتی دارد که بیه زبیان قیابیل 

 ).۶۷)همان  ص “ وصف نیست.
همه ما از هر گروه  خواهان پیشرفت و سعیاد  “وی یادآور شده بود  

مملکت و تروی  اخالق و معنویت و مدنییت هسیتییی . هیمیه میا آرزو 
)پییشییی   ص “ کنی  که ایران  آباد  آزاد و مستقل و پیشرفته باشد. می
۳۴.( 

دارد  -ویژه برای جوانیان به -اینکه چه پیامی رفیق راوندی در پاسن به
باید احساس مسئولیت داشته باشند و کوشش کنند و موانعی “گفته بود  

وجیود دارد  بیا  -خواهیی نیخیواهیی -که در راه پیشرفت مقصودشان
سرپنجه تدبیر و سیاست  عاقالنه از پیش پا بردارند و بکوشند که اییران  

تیحیرک  حیرکیت و بیی مثل سایر کشورهای پیشرفته باشد و جامد و بیی
نمانند. بالیی بدتر از تنبلی و بیکاری و استفاده از حاصل کیار دییگیران 

تردید استحقاق پیشرفت و سعادتمندی را  نیست. اگر همه کار کنی   بی
 ).۳۹)چیستا  ص “ خواهی  داشت.

وی با تاکید بر لزوو دقت علمی در هرگونه پژوهش و بررسی تارییخیی 
خاطر نشان ساخته بود که در بررسی ییک شیخیصیییت  بیایید هیمیهر 

مثبت و منفی او را دید و با چنی  نگرشی به نیگیارش تیاریین  های  سویه
 نشست.

و سرانجاو اینکه رفیق دانشمند ما میرتضیا راونیدی تیا واپسییی  دو 
هیای  ای فداکار و باایمان باقیی میانید و از آرمیان اش یک توده زندگی

مردمی حزبش پشتیبانی کرد. دریغ و درد که راوندی هزیینیهر سینیگییی   
کیمیرشیکی   هیای  چنی  ایمانی را نیز با کوهی از تنگناها و محرومیییت

 پرداخت. 
 نام و یادش جاودان باد. 
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 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۹ 

کردند که اساس مسئله  خود ملت است. باید به خصوصیا  میلیت  درک نمی
توجه کرد. مثال در بی  توارین قدیمی اگر کسی تارین بیهقی را از اول تیا آخیر 

بیرد.  می پی ها  بخواند ک  و بیش به مردو و احساسا  و معتقدا  و تفکرا  آن
ولی بر روی ه  در توارین بعد از اسالو به ملت ایران ک  تیوجیه شیده. بیرای 
شناخت روحیا  و حیا  فرهنگی ایرانیان باید به منابع دیگر ه  توجیه کیرد. 

هیای  مثال به شعر. چون شعر  یک چیز ملی است. تراوش عواطف و احسیاس
توان مطال  جال  اجتماعی استخرا   شاعران است. از میان اشعار  خیلی می 

 )یادنامه راوندی(.“ کرد.
 آثار راوندی 

هی   چنیدان -آید که در پی می -فرهنگی استاد راوندی های  فهرست آفرینه
تر عمر مفید وی بر سر آفرینش تارین اجتیمیاعیی  گسترده نیست  چرا که بیش

 ایران سپری شده است 
 ها ترجمه

 اقتصاد بشری  نوشته رنه ساید. چاپ امیر کبیر 
 زندگی مسلمانان در قرون وسطا  نوشته دکتر علی مماهری  چاپ سپهر

  ها  تالیف
 زندگی روزمره ایرانیان در خالل روزگاران  چاپ گویا 

 گویا و نگاه  های  سیر فرهنگ و تارین تعلی  و تربیت در ایران و اروپا  چاپ
 سیر قضا و تارین دادگستری در ایران و اروپا  نشر چشمه 

امیرکیبیییر  کسیرا   های  تارین اجتماعی ایران  دوازده جلد  چاپ انتشاراتی
 روزبهان  نگاه 

 امیرکبیر و نگاه  های  تارین تحوال  اجتماعی ایران  سه جلد  چاپ
  ۴۹۹۱تفسیر قانون اساسی ایران  نخستی  چاپ پیش از کودتای 

دییدار(  -همه  به دکتر عباس مفتا  )سایت اییران رفیق راوندی سوای ای 
 گفته بود 

نگاری در ایران و اروپا هسیتی . میطیالیبیی را  مشغول نوشت  تارین روزنامه“
 ”نویس . مرور زمان می او که اگر حال  اجازه بدهد به گردآوری کرده

کاره ماند و مرگ به او اجازه نداد که  دریغ که ای  واپسی  آفرینهر راوندی نیمه
فیکیری  های  پیرامون فعالیت هایی  فرجاو آورد. وی همچنی  یادداشت آن را به

اندیشمندان گوناگون و از آن میان دکتر احسان طبری گردآوری کرده بود کیه 
فضای سانسور زدهر کشورش هرگز یارای چاپ آن را به او نداد. امیید کیه ایی  

ولو در بیرون میرزهیای اییران بیه  -کوشش بازماندگانش به -آفرینهر استاد نیز
چاپ سپرده شود. وی به ای  کتاب خود در آغاز جلد چهارو تارین اجیتیمیاعیی 

 ایران اشاره کرده است.
 

 نامهٴ  اوندی  -زیست
خورشیدی در تهران زاده شد و پیش از آنیکیه  ۴۱۳۱مرتضا راوندی در سال 

چش  بر جهان بگشاید  پدرش را از دست داده بود. او خود در ای  باره گیفیتیه 
الله موسوی غروی  روحانی صاح  نامی  پدرو را هرگز ندیدو. پدرو آیت“است  

الله زاده بودی   مورد توجه و احتراو اهالی محل بودی ...  بود. و طبعا چون آیت
 ”در تهران به مدرسه رفت .

شش یا هفیت سیالیه “وی دورهر ابتدایی را در دبستان مبارکه ایمان گذراند  
بودو که رفت  مدرسه ایمان. روز اول آن قدر از تهدید  مرعوب شدو کیه فیرار 
کردو و رفت  خانه. و باز با وساطت مادرو  راهی مدرسه شدو. تصدیق ابتداییی 
را گرفت  رفت  به دبیرستانی در خیابان منیریه. در دبیرستان از گروه شاگیردان 
درس خوان بودو و با جدیت  تصدیق سوو متوسطه را گرفت  و رفت  دارالفنون. 

با آنیکیه نیه مشیوقیی  -از دارالفنون دیپل  ادبی گرفت  و بعد  خیلی تصادفی
رفت  به دانشکدهر حقوق ]دانشگاه تهران[ و لیییسیانسیییه  -داشت  و نه شوقی

حقوق ]قضایی[ گرفت . آن موقع برای آنکه عایدی داشیتیه بیاشی   در ادارهر 
دانست   در آنیجیا میدتیی  کامساکس استخداو شدو. چون زبان فرانسه را می

کیردو.  نوشت  و ه  حسابیداری میی را می ها  مدیر دفتر کونتابل بودو. ه  نامه
گرفت ... بعد از دیپل   به باغشاه رفیتی  و چینید  تومان حقوق می ۴۴۱ماهی 

ماهی سرباز بودو. بعد به دانشکدهر افسری رفت . موقعی بود که ر ا شاه خیلی 
داد... او اع دانشکده افسری خیلی برای م  خیوب  و ع نماو اهمیت می به

بود و در زندگی می  تیا 
امروز  تاثییر میثیبیت و 

“ جیییدی گیییذاشیییت.
)یادنامیه راونیدی  ص 

۷۳- ۷۶.( 
رفیق راوندی افیزوده 

خالصیه افسیر “است  
شدی  و با درجه ستیوان 
سه خدمت کردی . البته 
درست به یاد نیدارو کیه 
قبل از خدمت سربیازی 
به کامساکس رفیتی  ییا 

هرحیال بیعید از  بعد. به
خدمت و اخیذ گیواهیی 
لیسانس به دادگستیری 

“ رفت  و استخداو شدو.
 ).۶۱)همان  ص 

و در زمیان وزار   ۴۹۴۶گاه در آذر  کار قضاو  پرداخت و آن وی نخست به
نورالدی  الموتی به دیوان عالی کشور در وزار  دادگستری رفت و با رتیبیه سیه 

تیریی   نیاو قضایی دادیار دادگستری شد. ه  در ای  دوره بود که در زمرهر خیوش
ه  زد و مردو او را وجیدان بیییدار تیاریین  ای به قضا  دادگستری ایران آوازه

 نامیدند. 
در  -و در پی آمدن متفقییی  بیه اییران ۴۹۱۱رفیق راوندی پس از شهریور 

به حزب تودهر اییران  -جستجوی استقالل میه   دموکراسی و عدالت اجتماعی
سیاسی نیییز روی آورد. ایی   های  فعالیت پیوست و در کنار کار حقوقی خود به

تعقی  و “اش  درحالی بود که او مستنطق دادسرای نمامی تهران بود و وظیفه
“ نیهیادنید. بود که پا از دایره الزاما  حاک  فراتر میی هایی  بازجویی افراد و گروه

 ).۹۱)یادنامه  ص 
را در دوره دشوار حکومت نمامی در تهران “ الزاما  حاک “او اما پیوسته ای  

آمد. از جمله کسانی که در هیمییی  دوره  گرفت و با متهمان کنار می نادیده می
نزد راوندی افتاد یکی ه  محمد مسعود مدییر  گذارشان به دادسرای نمامی و به

اش بیه  حیزبیی هیای  روزنامهر مرد امروز بود. راوندی همچنی  در دوره فعالییت
امپریالیستی امریکا و انگلییس در  های  نوشت  جستارهایی در انتقاد از سیاست

 بار نیز زندانی و تبعید شد.  حزبی پرداخت و از همی  رو یک های  رسانه
الله  همراه امان ( به۴۹۱۹وی پس از نخستی  کنگره حزب تودهر ایران )مرداد 

قریشی و به خواست رهبری حزب به شهر سپاهان گسیل شد تا به سازماندهیی 
جیز  فزایی کمیتهر ایالتی حزب تودهر ایران در ای  استان بپردازد. راوندی بیه و توان

حزبی اصفهان و از جمله در هیفیتیه نیامیهر  های  کارهای تشکیالتی  در رسانه
امتیاز هفته نامه آهنگر را گرفت  ۴۹۱۵زد. وی در سال  دنیای امروز نیز قل  می

و آن را به ارگان غیررسمی سازمان جوانان تودهر اصفهان تبدیل کرد. دفتیر ایی  
هفته نامه در کلوپ سازمان جوانان سپاهان بود. یک سال بعد  هیفیتیه نیامیه 
آهنگر  ارگان کمیتهر ایالتی حزب تودهر ایران در استان اصفیهیان شید کیه امیا 

 ).۹۱چندان ه  پایدار نماند. )یادنامه  ص 
رییخیت و در  رفیق راوندی همچنی  دفتر وکالت خود را در شهر سپاهان پی

دفاع از دستگیرشدگان و اعضای تحت پیگرد حزبی و نیز شورای متحیدهر  آن به
دی  ۴۹کارگری پرداخت. وی از جمله کسانی بود کیه انشیعیاب  های  اتحادیه
احمد را از حزب تودهر ایران محکیوو کیرد و آن را  آل -باند خلیل ملکی ۴۹۱۸

( ۴۹۱۷سال بعد در دومی  کنگرهر حزبی )اردیبیهیشیت  باد انتقاد گرفت. یک به
عنوان عضو مشاور کمیتهر مرکزی حزب برگزیده شد. او از جیمیلیه کیادرهیای  به

پشتیبانی از دکیتیر  حزبی بود که از آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران به
 ).۹۹محمد مصدق پرداخت. )پیشی   ص 

همراه با محمد حسی  تمدن و جواد معیینیی  ۴۹۹۱رفیق راوندی اما در سال 
در یک نشست حزبی بازداشت و به زندان قصر فرستاده شد. او پس از کودتیای 

همچنان در کنار حزب طبقهر کارگر ایران ماند و از آن پشتیبانی کیرد. در  ۴۹۹۱
ای  میانه اما اعتماد رهبری در تبعید حزب به راوندی چینیان بیود کیه از وی 

مشایخی  شبرنگ “خواست با همکاری 
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 ۵۳ادامه  در صفحه 

 ۹۹۹شمارۀ   ۵۰۹۱فروردین ماه  ۰۳دوشنبه    ۸ 

)یادنامه مرتضا راوندی  چاپ و تکثیر از خیانیواده “ نیاز نخواهند بود. از آن بی
 ).۷راوندی  ص 

تیاریین  هیای  همه و با آنکه تارین اجتماعی ایران بر انبوهی از ابیهیاو با ای 
چندی  هزارساله ایران پرتو افکنده است  اما نهیادهیای فیرهینیگیی اییران 

برانگیز  پیییوسیتیه بیر سیر  جای پشتیبانی از ای  دانشنامهر سترگ و رشک به
هیای  راهش سنگ انداختند و تا توانستند کارشکنی کردند. بارها ناشر کتیاب

راوندی ناگزیر شد کوهی کتاب چاپ شده را در انبارهایش تلنبار کند شیایید  
را بدهد. به جلدهیای نیهی  و  ها  روزی روزگاری دولت به او روادید پخش آن

ده  تارین اجتماعی ایران نیز هرگز پروانه چاپ داده نشد و ای  هر دو جیلید 
( به چیاپ ۴۹۷۹ناچار در سوئد و امریکا )انتشارا  آرش و نشر زمانه  سال  به

مذهبی در  های  هریک از ای  دو بخش چنی  بودند  فرقه های  رسیدند. ناو
 ایران و تارین فلسفه در ایران.
تیافیت و  آرامی و خونسردی برمی را به ها  گیری راوندی اما خود ای  سخت

هایش بیییش از پینی  هیزار نسیخیه  گفت که تیرای هریک از کتاب تنها می
تواند پن  هزار پیامجو )مخاط ( را در میییان  ها نمی نیستند  پس چرا دولت

 ).۱۷میلیون جمعیت )آن روز کشور( برتابند؟ )پیشی   ص  ۸۱
نبوده که به سود  هایی  کتاب“راوندی به ماهنامه چیستا گفته بود که آثار او 

که با دولت ارتباط داشتند و بیرای  هایی  طور طبیعی وزارتخانه ریی  باشد. به
کردند... جلوی مطالبی از کتاب را کیه بیا مینیافیع و  بقای ریی  تالش می

گرفتند. در دوره شاه  اشکاال  زییادی  تعارض داشت می ها  سیاست کلی آن
 ”برای چاپ کتاب وجود داشت.

 ۴۹۱۱نخستی  بخش تارین اجتماعی ایران را انتشارا  امیرکبیر در سال 
خورشیدی از گردونهر چاپ بیرون آورد. راوندی در دیباچهر ای  جلد نوشته بود  

به حکایت کت  و آثار تاریخی  تا قبل از پیدایش تمدن جدید و رشد افیکیار “
اتفاق مورخان ایرانی و خیارجیی  بیه او یاع  دموکراتیک  اکثریت قری  به

تأمی  زندگی فردی بیود و  ها  اجتماعی تودهر مردو توجهی نداشتند. هد  آن
برای حصول به ای  منمور  نیروی فکر و قریحهر خود را در اخیتیییار اربیاب 

که طبقه مثمر و  -گذاشتند و به خصوصیا  زندگی اکثریت مردو قدر  می
کردند. ولی ای  او اع و ایی   توجهی نمی -دهند فعال جامعه را تشکیل می

طرز فکر دواو نیافت. از حدود دو قرن پیش به ای  طر   در اثر تغییر و یع 
اقتصادی و اجتماعی و رشد علوو و افکار  در کلیه مماهر زندگی ملل غیرب 

برخال  تصیور “راوندی افزوده بود  “ سابقه پدید آمد.... تغییراتی عمی  و بی
بعضی از مورخان  تارین بشر  محصول نبوغ اشخاص معی  نیسیت بیلیکیه 
تکامل نیروهای مولد  علت اصلی حرکت تکیامیلیی تیاریین بشیری اسیت. 

بزرگ  کسانی هستند که  روریا  زمان را بیهیتیر و زودتیر  های  شخصیت
اجتیمیاعیی را در دسیت  های  کنند و قبل از دیگران  زماو نهضت درک می

گیرند. به ای  ترتی   نوابغ  خود معلول عوامل اقتصیادی و اجیتیمیاعیی  می
)ییاد نیامیه “ سیازنید. هستند که تارین خود را میی ها  باشند و تنها انسان می

 ).۸۵ -۸۸راوندی  ص 
را  ها  نخستی  جلدهای تارین اجتماعی ایران )یک تا سه( که امیرکبیر آن

بیه  هیا  رو شد که راوندی در بیازچیاپ آن درآورده بود با چنان استقبالی روبه
دسیت  بندی مو وعیی بیه همه را با فهرست بازنگری گسترده پرداخت و ای 

گیونیه بیود کیه بیر بینیییاد  نشر سپرد. ای   نخستی  آفرینه علمی از ایی 
و  هیا  آن دیگر شکست های  مایه ریزی شده بود و دست محوری شالوده مردو

شاهان و گردنکشان نبود که داستان زندگیی میردو و تیمیدن  های  پیروزی
 تحوال  اجتماعی در ایران بود. های  ها  نهادهای اجتماعی و انگیزه  آن

و مصادره انتشارا  امیییرکیبیییر  ایی  نیهیاد  ۵۷با پیروزی انقالب بهم  
فرهنگی اما از چاپ جلدهای واپسی  تارین اجتماعی اییران سیر بیاز زد و 

ویژه جلدهای یک تا  گردن گرفتند. امیرکبیر به را  ناشران آزاد به ها  بازچاپ آن
خود گردآوری کرد و به انبیارهیاییش فیرسیتیاد.  های  سه کتاب را از فروشگاه

ییورش  به فرهنگ و تمدن که  ایران و سیپیس بیه ها  راوندی در ای  بخش
دانی  کیه  نشی  به تمدن پیشرفتهر ایران باستان پرداخته بود و می تازیان بادیه

 تابند. گونه را دولتمردان اسالمی برنمی ای از ای  مایه روان

رفیق راوندی انتشار دهمی  جلد کتابش را هرگیز بیه چشی  نیدیید. او در  ادامه  یادواره رفیق مرتضى رواندى...
با انتشار جلد ده  تیاریین “پیشگفتار ای  بخش از کتاب خود یادآور شده بود  

اجتماعی ایران  کار سنگی  و دشواری را که در حدود چهل سیال پیییش بیا 
عالقه فراوان  گردآوری مطال  و تألیف آن را بر عهده گرفته بودو پایان یافیت 

از منابع  -و تارین اجتماعی ایران با تحمل مشکال  و موانع بسیار در ده مجلد
 ”آوری و منتشر گردید. جمع -و ماخذ گوناگون

در واقع نیز گردآوری منابع هرگونه پژوهش نوآورانه و دست اول بسیار دشوار 
ویژه آنکه راوندی بسیییاری از ایی  میاخیذ هیا را نیییز از  و توانفرساست. به

خصوصی ای  و آن واو کرده بود. بیهوده نیست کیه میاهینیامیه  های  کتابخانه
نویسی  نخستی  تارین“( کار راوندی را ۴۹۷۶اندیشه جامعه )شماره هشت  آذر 

دیدار  آن را معتبرتری  اثر در ایی   -شمار آورد و سایت ایران به“ مدرن در ایران
زمینه و نیز در گسترهر جامعه شناختی تاریخی ایران ارزیابی کرد. رفیق احسیان 

 طبری نیز پیرامون تارین اجتماعی ایران نوشت 
اسلوب مولف محترو آن است که منابع و مدارک بسیار متنیوع را بیررسیی “
در و سرشتی حوادث را در چارچوب عینیوانیی کیه  کند و نکا  جال   پرده می

رنگی  و جال  را در  های  کند. و ای  یادداشت مورد بحث اوست یادداشت می
گسترد... طبیعی است که کار آقای راوندی  تینیهیا بیررسیی  برابر خواننده می

عمومی نیست و او از نخستی  مجلدا  کتاب  هیدفیش نشیان دادن رونید 
و افشیاب  ها  کشان  دفاع از اولی دهان و بهره مثابه نبرد بهره عمقی جامعه ما به

دار سخی   بوده است. آقای راوندی در ای  زمینه با شور و ایقانی ریشه ها  دومی
گفته است. زاید است درباره سودمندی اجتماعیی ایی  کیار و ارزش بیزرگ 
تالش  جویندگی و پویندگی مؤلف سخ  گویی . خود جامعه با برخورد میثیبیت 

اکنون پاداش معنوی و اخیالقیی بیه میؤلیف پیرکیار و  به ای  کار بزرگ  ه 
 ).۴۱۳  ص ۴۹۵۳)ماهنامه دنیا  شماره هشت  “ پرست آن داده است. عدالت

رفیق راوندی اما خود پیرامون ارزش معنوی تارین اجتماعی ایران گفته بود  
م   تا حد زیادی دکان مستشرقی  را تخته کرد! چیون آن قیدر  های  کتاب“

جزئی از جزئیا  حیا  اجتماعیی میردو  زمینه خالی بود که اگر کسی راجع به
 ”بردند. نوشت  او را خیلی باال می ایران می

و  ۴۹۹۱سازی تارین اجتماعی ایران را از دهه  برداری و آماده وی کار فیش
مقداری از وقت خودو را صیر  میطیالیعیه “در زندان آغاز کرده بود  در زندان 

مربوط به تارین ایران را در ذهی   های  کردو... و چون نقشه نگارش کتاب می
 ).۶۹)یادنامه راوندی  ص “ کردو. داشت   از مطالعات  یادداشت برداری می

طوالنی بیه  های  او در زندان  ساعت“) ۴۹۷۶مهر  ۱۱به نوشته نامه مردو )
گفت حاالکه اینجیا هسیتییی   پرداخت و همیشه می خواندن کت  مختلف می
 ”اند استفاده کنی . پس از وقتی که به ما داده

( ۴۹۷۶و فروردی   ۴۹۷۷رفیق راوندی در گفتگو با ماهنامه چیستا )اسفند 
ما تارین ملی “انگیزه رویکردش را به تارین اجتماعی ایران چنی  برشمرده بود  

نداشتی . تاریخی که نمودار زندگی مردو ای  مملکت باشد وجیود نیداشیت و 
تقریبا از قبل و بعد از اسالو  تارین  بر پایه قدر  فرمانیرواییان و پیادشیاهیان 
نوشته شده بود. الزو بود... با تحوال  ایجاد شده در دنیا  در ایران ه  توجهی 

ها  اصول عقاید و افیکیار و ...  و ع مملکت  سوابق اجتماعی  مبارزا  آن به
تارین ایران  تاریین “(. وی به گفته افزوده بود ۶۱)یادنامه راوندی  ص “ بشود.

بود. ولی از ملتی کیه در کیوران  ها  و تارین شکست ها  سالطی   تارین جنگ
کرد  در توارین رسمی ما ناو و نشانی نبود. می  روی  تارین در ایران زندگی می

ای  فکر... کار کردو و بعد از سی و اندی سال  خوشبختانه توانست  میطیالی  
زیادی گردآوری کن . بعد بنده نشست  مطال  را بخش بخیش کیردو. ییکیی 
سیاسی شد  یکی طبقاتی شد. چون جامعه ایران که یک ملت واحد با شیراییط 

نیوا بیود   ور بیود  بیی اقتصادی واحد نبود. در جامعه تاجر بود  فقیر بود  پیشه
 -همه تیپ در میان ملت ایران بود. متأسفانه ای  تفکیک شرایط اقیتیصیادی

مرسوو و معمول و مشخص نبیود.  ها  وقت در کتاب اجتماعی ملت ایران  هیچ
در هیر دوره  -چه قبل از اسالو و چه بعد از اسیالو -مثال اینکه جامعه ایران

)مثال ساسانیان یا سامانیان( از چه روی تشکیل شده و با چه شرایط اقتصادی 
شکل گرفته است  ای  مسائل آن موقع تازگی داشت... گیاهیی بیا نصیرالیلیه 

عینیاص  هیای  کردو که ای  تاریخی که در مدرسیه فلسفی و دیگران بحث می
شود  تارین ملت ایران نیست. البته خود فلسفی و دیگران  ایران درس داده می

 ۹ادامه  در صفحه  ه  به ملت ایران اعتقاد نداشتند. هنوز 


