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اجتماعِی  گیرِی اقتصادی ، سمت»اقتصاِد مقاومتی«
 حاکمیت و مبارزه برای عدالِت اجتماعی

 ۲ادامه  در صفحه     ۶ادامه  در صفحه 

علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم به هـمـه 
نهادهای حکومتی دسـتـور داد کـه بـرای 

جدیت بـه  ”اقتصاد مقاومتی“اجرایی کردن 
خرج بدهند. دولت روحانی اعالم کرد که در 
این زمینه برنامه های مشخصی را تنـظـیـم 
کرده است و آقای عارف نماینده مـنـتـخـب 
تهران و رئیس شـورای سـیـاسـت گـذاری 

اقـتـصـادی “اصالح طلبان از تشکیل ستاد 
در منتخبـان لـیـسـت امـیـد و   ”مقاومتی

 اصالح طلبان خبر داد.
واقعیت این است کـه بـر خـالف هـمـه 
مدعیات طیف های گوناگون حاکـمـیـت و 
اصالح طلبان حکومتی دربـاره راهـگـشـا 
بودن اقتصادی مقاومتی تجویزی از سـوی 

سـیـاسـت هـای اقـتـصـادی   ولی فقـیـه،
  حاکمیت جمهوری اسالمی در دهه اخـیـر،
به رغم القاب مختلف همواره در راسـتـای 

تامین منافع کالن سرمایه داری تـجـاری و  
سرمایه داری دیوان ساالر کشور تنظیم شده 
است و اساس آن بر  تشـدیـد خصـوصـی 

کـاهـش  سازی، تعدیل نیروی انسانـی کـار،
مزد واقعی زحمتکشان (دستمزد دریـافـتـی 
در مقایسه با رشد تورم) و یورش به حقوق و 
آزادی های کارگران و زحمتکشان میهن ما 
بنا شده است. و یک دهه است که کشور ما 
از یک بحران اقتصادی به بحرانی دیگر می 
رود و فاکتور ثابت در مجموعه این رونـد ده 

هـا  ساله تشدید فقر و محرومیـت مـیـلـیـون
شهروند میهن ماست که به زندگی زیر خـط 

 فقر کشانده شده اند. 
فقیه و تبلـیـغـات  فریبی ولی برخالِف عوام

هـای کـلـی  پرسروصدای کنونی، سیـاسـت
اقتـصـاِد مـقـاومـتـی تـفـاوت مـاهـوی و 

های اقـتـصـادی  ای با دیگر برنامه مضمونی
گیـرِی  رژیم ندارد و کامًال در چارچوب سمت

اجتماعی دهه گـذشـتـه رژیـم  -اقتصادی
اش  ای در ابالغـیـه تنظیم شده است. خامنه

های کلِی اقتصاِد مقاومـتـی،  دربارٔه سیاست
با صراحت تمام بر موردهایی چون: اجـراِی 

پذیرِی اقتـصـاد و  ها، رقابت هدفمندی یارانه
زدایی و آزادسـازِی  سازی، مقررات خصوصی

هایی معین، تأکید کـرد.  اقتصادی، به شکل
توان یـادآور شـد کـه، هسـتـٔه  بنابراین، می

فقیه، بر راهُبرِد  مرکزِی اقتصاِد مقاومتی ولی
ــتــصــادی و  [اســتــراتــژِی] آزادســازِی اق

های پنجم و ششم توسعه منطبق و با  برنامه
 آن هماهنگ است. 

ای درحالی سال کـنـونـی را سـاِل  خامنه
نامیده کـه ”  اقتصاِد مقاومتی، اقدام و عمل“ 

تالش دارد با این مانورها ضـمـن تـثـبـیـِت 
هـای سـیـاسـی  اش در تـحـول سرکردگـی

حکومتی، تـعـادل را در مـنـاسـبـات  درون

، »خیزِش شبانه«
زمانی  برای آگاهی 

 یافتن

  ۱۳ادامه  در صفحه 

در حالیکه با ترفنِد "کمک به تولید و ایجاد اشتغـال" و 
با "اصالح" مداوم قانون کار در دو دهۀ پیش، رژیم ضـد 

درصد از قراردادها [را به] موقت  ۹۷مردمی والیِت فقیه "
)" ۹۵اردیـبـهـشـت  ۱۳و سفید امضا (خبرگزاری ایلنا، 

تبدیل کرده است؛ و دوباره با همان ترفنِد کمک "به رونق 
گـذاری"،  تولید و اشتغال و رفع موانع تولـیـد و سـرمـایـه

واپسگرایان نیِت یورش دیگری به امنیِت شغلی کارگـران 
و "آزاد سازی" مزد در قالِب "اصالح" قانوِن کار را دارنـد؛ 

های حکومت ساخته و برای فـریـب  با بکارگیری تشکل
فقیه دوباره "هفتۀ کارگر" را جشن  کارگران، کارگزاراِن ولی

گرفتند. برای پیشبرِد یورِش جدید خود به امنیت شغـلـی 
کارگران و در تالش برای احیاِی مناسبات با امپریالیسم، 

هـای زرد حـکـومـت  رژیِم والیِت فقیه گسترِش تشکـل
ساخته تحت کنترل تشکِل ضد کارگرِی خانۀ کـارگـر در 
مراکز کارگری، حتی در "مناطِق آزاد و ویژۀ اقتصادی" را 

 نیز در برنامۀ خود قرار داده است.
تن، معاون وزیر کار و عـنـصـر  اخیرًا سید حسن هفده

الملـلـی  مورد اعتماد نهادهای امپریالیستی صندوق بین
ای از قانون کـار کـه  پول و بانک جهانی گفت، "هر ماده

به رفع موانع تولید کمک کند، اصالحیه آن را نوشته و از 
طریق نملیندگان کارگری و کـارفـرمـایـی بـه مـجـلـس 

امنیت شغلی، قراردادهای 
 موقت و مطالبات زحمتکشان

در هنگام نگارش این جسـتـار، از آغـاز شـدن 
(روزنامٔه ”خیزِش شبانه”یا: ” داری زنده  شب“جنبِش 

شرق)] هفتادوشش روز می گذرد. با اینهمه، درک 
ُبعدهای این جنبش هنوز هم زیاد سـاده نـیـسـت. 

کـنـنـده نـبـاشـد،  برای بسیاری این امر اگر نگـران
تواند باشد. اما فـهـم  انگیز می شک کنجکاوی بر بی

باور بـه  اعتماد و بی نومید و بی -این شکل از بیاِن نو
 -نهادهای قدرتی که چیزی برای گـفـتـن نـدارنـد

هـایـی  پیامِد چیزی جز اوج و انفجاِر موج نارضایتـی
نیست که سالیان دراز زیر آواری از تبلیغات مدرنیتٔه 

ــی  ــگ ــت ســاخ
ــــنــــهــــان  پ

انــد:  مــانــده
ــی از  ــاب ــازت ب
نــــاتــــوانــــِی 

ها و نیز  دولت
ـــِف  ـــی ـــع تض

ــــا در  آن ه
شرایط سلطه 
ــــن  ــــت ــــاف ی

دارِی  سرمایـه
شـده  جهانـی

در خـــالل 
ســــال  ســــی

گذشته و در 
هـایـی  جو و تهاجمی است. بخش جریان روندی پرخاش

انـد کـه از آن  مهم از حقوق اجتماعی از بـیـن رفـتـه

شرکت اعضاء و هواداران حزب 
روِز  تودٔه ایران در مراسم سال

 اول ماه مه، روِز جهانی کارگر
  ۸و  ۷در صفحات 
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 * کنگرٔه یازدهم، رهبری جدیِد حزب را انتخاب کرد.
نامزدهای -که پس از کنگرٔه یازدهم برگزار شد -های لبنان * در انتخاباِت شهرداری

دست  های مهمی به های ائتالفِی موردحمایِت حزب، پیروزی بالواسطٔه حزب و یا در لیست
 آوردند.

دستاورِد کنگرٔه یازدهم فراتر از انتخاِب “، دبیرکل جدید حزب: ”حنا غریب“* رفیق 
ای که  دموکراتیِک رهبری جدید و تقویِت یگانگِی درونِی حزب بوده است، اما از جهِش ویژه

 ”بتواند پشتواِن بیرون آمدن حزب از بحران باشد فروتر بوده است.
 ۲۴ماه/ اردیبهشت ۵ -آوریل ۲۲ماه/ اردیبهشت ۳حزب کمونیست لبنان، در روزهای 
ای مهم را از سر  های سیاسی، امنیتی و اجتماعی آوریل، در شرایطی که این کشور تحول

شان را برای حفظ  های لبنان در وضعیت دشواری مبارزٔه سیاسی گذرانید و کمونیست می
 اش را در بیروت برگزار کرد. دادند، یازدهمین کنگره یکپارچگی و ثبات کشور ادامه می

کنگرٔه یازدهم حزب کمونیست لبنان، پس از پخش سرود ملی لبنان و همچنین سرود 
های سیاسی  حزب کمونیست لبنان، با ارائه گزارش مفصل کمیتٔه مرکزی در تحلیِل تحول

کار کرد.  آغاز به -”خالد حداده“رفیق  -جهان، منطقه، و لبنان، از سوی دبیرکِل حزب
ها تعلق داشتند، نمایشی  نمایندٔه حزبی که بیشتِر آنان به نسل جواِن کمونیست ۴۰۰حضور 
های  ها و مصوب ای که بر تصمیم مند از موفقیت حزب در نوگرائی بود، نوگرایی شکوه

های دموکراتیک، و انتخاِب رهبرِی  دفاع از دموکراسی و حقوق و آزادی کنگره، توجِه ویژه به
 جدید حزب، ُمهرش را گذاشت.

های  در سال“کار کنگره، یادآور شد:  رهبرِی حزب کمونیست لبنان، در آستانٔه آغاز به
های موسوم به بهاِر عربی و شرایط حاکم در سه کشور همسایٔه  ویژه از شروع تحول اخیر و به

های  گیری لبنان و ازجمله سوریه، مصر، و اردن از طرفی، و مداخلٔه خارجی در تحمیل جهت
ای حاکم بر کشور از طرف دیگر،  سیاسی در کشور و تسلیم [طلبِی] نظام سیاسی فرقه

تر شدن بگذارد. افزون بر  تر و پیچیده اند تا بحراِن سیاسی لبنان رو به عمیق موجب شده
های سلفی و  تهدیدهای مداوم از سوی دولت صهیونیستی در اسرائیل و همچنین تروریست

که از طریِق دو  -تکفیری در طوِل مرزهای این کشور [اسرائیل] با سوریه، بورژوازِی لبنان
های  با ِاعماِل سیاست -بر اوضاع سیاسی کشور غلبه دارد ۲مارس" ۱۴و " ۱مارس" ۸جبهٔه "

میلیارد دالری لبنان، افزایِش درصِد  ۷۰ای که به بدهِی باالی  اجتماعی و اقتصادی
بیکاری، تخریِب بخش دولتی و عمومِی مولد، و گسترِش فساد منجر شده است، بر تقسیِم 

ورزد. همه این  های مذهبی اصرار می ها و فرقه کشور بر پایٔه نهادهای حکومتی و حزب
اند و هزینه آن را بخش مولِد  ها در خدمت به منافع الیگارشِی مالی و بخش بانکی عامل

حزب کمونیست لبنان، در سند ”پردازند. اقتصاد ملی و حقوق نیروی کار و کارکنان، می
برای رویارویی با این دورٔه انتقالِی خطرناک و ”دعوت به کنگره، یادآور شده بود:

های آن بر لبنان و منطقٔه عربی، بحث دربارٔه سه سند که عبارتند از: سنِد  اثرگذاری
سیاسی، سنِد برنامه، و سنِد اصالحات ضروری بر اساسنامٔه حزب، در دستورکاِر کنگرٔه 

 ”یازدهم قرار دارد.
المللی و  نمایندگاِن کنگرٔه یازدهم حزب کمونیست لبنان، مطالعه و بحث دربارٔه  گذاِر بین

 -های کارگری، دموکراتیک، و مترقِی عرب همچنین در مورد چارچوِب کار مشترک با حزب
هدِف  وجود آوردِن شرایِط ذهنی به را در حکم به -در راستای حرکت جبهٔه چپ و خلقی

در لبنان، و نیز  ”سوِی دولِت دموکراتیک، سکوالر، و مقاوم پیش به”رسیدن به شعار:
سوِی سوسیالیسم، در مقام وظیفه پیِش روِی خود قرار داده  همچون بسترهای حرکت به

اِی حزب در ارتباط با مبارزه در مسیر برپایِی  بودند. کنگره، شعار پایه
گر، و مردود شمردِن ادارٔه  دولِت سکوالر، دموکراتیک، و مبارزه

های مذهبی را مورد  کشور مبتنی بر تقسیِم قدرت بر پایٔه فرقه
 تصریح قرار داد.

ها  نمایندٔه حاضر در آن، در پایاِن بحث ۴۰۰  این کنگرٔه مهم، با  
 -و جدید  نفره ۶۰ای  شان، با انتخاب کمیته مرکزی های و مشورت

به سمِت دبیرکلی حزب  ”حنا غریب“و در گاِم بعدی، انتخاِب رفیق 
کار خود خاتمه داد. کمیتٔه  به -برادر از سوی کمیتٔه مرکزی جدید

تن از اعضای آن  ۵۷مرکزی در نخستین نشستش، که با حضور 
برگزار شد، هیئت سیاسی جدید حزب را انتخاب کرد و قرارهای 

در چارچوب برنامه و  -ضروری در جهت تشدیِد مبارزٔه سیاسی حزب
 تصویب رسانید. را به -قطعنامٔه سیاسی مصوِب کنگره

کنگرٔه یازدهم   پیام همبستگِی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به
رئیسٔه کنگره  حزب کمونیست لبنان، پیش از آغاز مراسم به هیئت

روشنی، بر شرایط بسیار پیچیدٔه خاورمیانه  تقدیم شد. پیام حزب، به
های امپریالیسم در راستای  های اخیر و همچنین سیاست در سال

های مهاِر چندجانبٔه منطقه  دراختیار گرفتن و مهندسی کردِن اهرم

برگزاری کنگرٔه یازدهم حزب کمونیست لبنان: 
وجود آوردن شرایط برای  در مسیِر به

 تغییرهاِی کیفی

 ۱۵ ادامه  در صفحه 
 کمک های مالی رسیده

 دالر ۲۸۵                          دهقان از گیالن    یاد تقی کی منش به 
  دالر ۳۴۵  طهمورث از رشت                                                         

 دالر از اوتاوا  ۱۰۰یاد قهرمان ملی ایران خسرو روزبه                     به

انتخاب رفیق حنا غریب به سمت دبیرکل جدید، در جلسه 
کمیته مرکزی و اعالم آن توسط رفیق خالد حداده، دبیرکل 

 سابق حزب
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 ...برگزاری کنگرٔه یازدهم حزب کمونیست لبنانادامه 

کارگرفتِن کشورهای عمدٔه خاورمیانه و ازجمله ایران،  بر اساس نفوذ کردن و به
های  جویانٔه حزب تر و مبارزه عربستان، و ترکیه تأکید ورزید، و همکارِی نزدیک

کمونیست منطقه را خواستار شد. پیاِم حزبمان، ضمن ابراز امتنان از همبستگِی 
حزب برادر، حزب کمونیست لبنان، با مبارزاِت مردم و نیروهای مترقی و 

فقیه، ضرورِت  های مخرب و ضدملِی رژیم والیت خواِه ایران علیه سیاست آزادی
و در راستاِی  -یی وسیع از نیروهای مردمی در سراسر منطقه برپا داشتِن جبهه

گری، و  های درگیری، مداخله صلح و مصالح مردم و خاموش کردن شعله
همکارِی نزدیک دو حزب برادر را خواهان شد. پیام، در انتها، موفقیِت  -تروریسم

 روِی کنگره را آرزو کرد.  کنگره را در بررسی، بحث، و تصویِب سندهای مهِم پیِش 
، دبیرکل جدیِد حزب ”حنا غریب“قلم رفیق  یی به فرازهایی از متِن مقاله     

 آید: کمونیست لبنان، در زیر می
    

 ایم؟ خواهند. ... ما در کجا ایستاده می [”جایگزین“] ”آلترناتیو“مردِم لبنان 
کنگرٔه یازدهم حزب کمونیست لبنان در فرآینِد تجدیدساختاِر حزبی، که از      

یی اساسی بود. فرآیند تجدیدساختار برای  مدتی پیش آغاز گردیده است، حلقه
های مختلف  کامل شدن، به بیش از یک کنگره نیاز دارد. این فرآیند، درزمینه
گیری در برابر  حیاِت حزبی (نظری، سیاسی، تشکیالتی) و درنهایت، در موضع

گیری  المللی، صورت خواهد گرفت. موضع ها در سطِح عربی و بین توفاِن تحول
شرحی مفصل دارد. با عنایت به  المللی، نیاز به  بین -های عربی در برابر تحول

گاهِی ما از تغییرهای بزرگی که در ساختاِر اقتصادی سیاسی و اجتماعی عربی  آ
دارِی جهانی و ماحصِل  گون از تبعیِت هرچه بیشتر از سرمایه های گونه در شکل

داری بر  های ماهیتِی مبتنی بر اثرگذارِی قوانین سرمایه که در تعدیل -این تبعیت
تر [این  پیگیری و رصِد هرچه دقیق نیاز به -اند های ما صورت گرفته جامعه

ها از جنبٔه نظری و عملی، در سرلوحٔه وظایف ما  تغییرها] و اهمیت دادن به آن
 گیرد.  قرار می

های ما  انداِز تحول در جامعه رغِم این وضعیت، ما معتقدیم که، چشم به           
بخِش ملی و رهایی از قیدوبندهای  و ازجمله جامعٔه لبنان، ادامٔه مبارزٔه آزادی

هایی است  وابستگی به امپریالیسم و سلطٔه آن بر کشورهای ما، رویارویی با پروژه
 اند. شده ریزی  برنامه ”خاورمیانٔه جدید“که در جهت ِاعماِل طرِح 

های تنگ تشکیالتی در کار حزبی ما،  باید اعتراف کنیم که چارچوب          
شان در امر مهم جنبش مطالباتی روزانه و در مبارزٔه  ها و دوستان میان کمونیست

گونه که بر  همان -آورند وجود می دموکراتیک و ملی عمومی، موانعی جدی به
 ما نیز همین تأثیر را دارد. ”ای توده“چارچوب کار 

بدون هیچ تردیدی، از کاهش تأثیرمان در شهرهای بزرگ و گسست از            
های وسیعی از کارگران، کشاورزان، مزدبگیران، صاحبان مشاغل آزاد و  بخش

کوچک، صنعتگران متوسط، روشنفکران و هنرمندان لبنان، خوشحال نیستیم. 
درنظر داشته باشیم که، فرهنگ همواره در مرکِز توجِه حزب بوده است و همواره 

 ایم. کرده پیونِد روشنفکران بزرگ لبنانی به حزب و یا دوستِی با آنان، افتخار می به
دستاورِد کنگرٔه یازدهم فراتر از انتخاِب دموکراتیِک رهبری جدید و           

ای که بتواند پشتواِن  تقویِت یگانگِی درونِی حزب بوده است، اما از جهِش ویژه
وجود آورد تا  بیرون آمدن حزب از بحران باشد فروتر بوده است.کنگره وضعیتی به

صورت داوطلبانه و  های حزبی را به ها امکان مشارکت در تصمیم همٔه کمونیست
های نقادانه و مسئوالنه و در سطح عالی و  امکان شرکت در بحث آزاد باانگیزه

گمان این امری مهم و ضروری برای  دور از هراس و پیامدها، داشته باشند. بی به
 هاست. ها در مشارکت جستن در اجرای تصمیم باال بردِن انگیزه

کنگره، به وسعت و عمق بخشیدن به دموکراسی در دروِن حیات حزبی            
گاهی در جهت فرصت دادن به کمونیست یابِی شفاف از امور حزب و بحث  ها در آ

ها  ها از راه نشِر اسناد و کتاب ها در هنگامٔه برگزارِی کنگره و بررسی و ارزیابِی آن
شان بحث شد و  های کنگره توزیع گردید و درباره هایی که در جلسه و کتابچه
یی است برای  موفقیت دست یافت. این مهم مقدمه عمل آمد، به تعدیل به

های مشخص و روشنی  گیری برنامه ها و اثربخشِی آن بر سمت بندِی بحث جمع
ها را  های مختلف، اجرای آن  اش، در زمینه ای های منطقه که حزب و سازمان

 عهده خواهند گرفت. به
مأموریت   .۱پیوسته قرار داریم:  هم اینک ما در برابر دو مأموریت به          

لحاِظ مضمون و اهمیت  تدارک برگزاری کنگرٔه دوازدهِم مشابه با کنگرٔه دوم به
های حزبی با مبارزات مستقیم  مأموریت پیوند دادِن سازمان  .۲اش؛   تاریخی

ای که منافع   میدانی همراه با صفوِف مردم در مسیر حل مسائل ملی و اجتماعی

گیرد. این مأموریت، آلترناتیوی  های اجتماعی را در بر می ترین گروه وسیع
ای است که  های داخلی [جایگزینی] برای حالت رکود، ایستایی، و درگیری

تواِن حزب و نیروی اعضا را از دهٔه هشتاد قرن گذشته [میالدی] تا کنون 
 هدر داده است. به

پیوسته، به تمرکز بر وضعیِت تشکیالتی در  هم این دو مأموریِت مهم و به
آمیز بر فضای  حزب نیاز دارد. تقویِت روابط و برقرارِی روح رفیقانٔه مسالمت

ها و میاِن آنان و رفقای خارج از تشکیالت، جزئی از این  مناسبات کمونیست
هایی برای مشکالت و اعادٔه حیثیت برای تولیِد  حل مأموریت است. ارائٔه راه

سازِی چارچوِب کار  سازی و به اندازِی کارگاه فرهنگ راه کادر حزبی و به
های ساختار  نیز ازجملٔه این فرآیند است. برداشِت ما از تحول ”ای توده“

ها  ای که سعی در نمایندگی آن های اجتماعی گیرِی گروه اجتماعی و موضع
وساِز] همکاری با نیروهای  ها و مکانیسِم [ساخت داریم، مسئلٔه ائتالف

ها، برپایِی دولتی  دهد. اساِس این ائتالف دموکرات را در مرکز اهمیت قرار می
مدنی، سکوالر، دموکراتیک، مقاوم، دولتی از براِی نظارت اجتماعِی امور [از 

 سوِی جامعه] است.
طرف بر  وجود آوردِن چارچوب ائتالفی است که ازیک هدِف برنامٔه ما، به

های ملِی متعدِد ما در رویارویی با دشمن اسرائیلی و تروریسم اصولگرا و  مسئله
های  ای مستقل و تقویت کردِن زمینه از طرف دیگر بر بناِی اقتصاد ملی

حق  ها به منظور دستیابی لبنانی ای به های عمومی عدالِت اجتماعی و آزادی
حیات باکرامت انسانی است. در این خصوص، و در برابر چارچوب  و 

های مختلف، با  وسازهاِی]  عمِل مشترک، در سطح های[ساخت مکانیسم
آنان که این قضایا را در برنامٔه مشترک و یا در زمینٔه همکاری پیرامون این یا 
آن مسئله مدنظر قرار دهند، با انعطاف برخورد خواهیم کرد. ما همچنین 

اند که  های مساعدی را که ضامن اتحاِد نیروهایی تالش خواهیم کرد تا عامل
آمادگی مبارزه در راه مسائل ملی و میهنی را دارند، در مرکز اهمیت کار خویش 

گرایِی نیروهای چپ و گذر از  تالش برای هم قرار دهیم. ما همچنان به
شود، ادامه خواهیم داد. ما معتقدیم که،  شرایطی که مانِع تحقق این مهم می
ای  ترین چارچوب توده وجود آوردِن وسیع تحقِق این هدف، گامی بلند در راه به
 و دموکراتیک برای کشور خواهد بود.

اش  مان و مسئلٔه مرکزی بیش از این و همچنان در کناِر خلق فلسطینی
های  های عربی و جنبش ایم و خواهیم ایستاد. ما بر همراهی با خلق ایستاده

وجود آوردِن آلترناتیو  منظوِر به های مستبد و وابسته و نیز به ها بر ضِد نظام آن
های]  دموکراتیک و تحقِق رهایی ملی و اجتماعی، تأکید  های [جایگزین

حال، رهایِی ما هم است.  های عربی] درعین کنیم. رهایِی آنان [خلق می
ای که با همکارِی مزدوران  گونه نیز بر خطِر نیروهای امپریالیستی همین

کنند و با حمایت از  های ما دخالت می شان در امور داخلِی خلق مرتجع عرب
  کشانند و به آن آسیب انحراف می بخش ما را به ها، جنبش رهایی ضدانقالب

 کنیم. رسانند، تأکید می می
های فزایندٔه وضعیت در کشورهای عربی، ما را به تعمق  پیچیدگی

گاهی می وا  -بخشِی تئوریک دارد، خصوصًا آنکه ما درصدِد تدارک کاِر آ
منظوِر تبلور تئورِی موردنیاز در  های عربی به سیاسی دربارٔه مسئله

 ایم.   های مبارزاتی و انقالبی برآمده رویارویی
، و همچنین جوانان  با درود به همٔه رفقای کمونیست و چپ و دموکرات

جنبش مردمی و سندیکایی و مدنی و شهروندان و نیز تمام آنانی که در لیست 
ها، قرار دارند.  ها در کلیه استان مبارزه با سلطٔه فساد در انتخابات شهرداری

های مختلف مردم از  ، گواِه جدایی گروه”بقاع“و  ”بیروت“نتایج انتخابات در 
نشان دارد.  ”آلترناتیو“الیٔه سیاسِی فاسد بوده است و از خواسِت مردمی برای 

 ایم؟ کجا ایستاده ”آلترناتیو“ما در برابر 
 حنا غریب، دبیرکل حزب کمونیست لبنان

های مذهبی و سیاسی  یی است از طیف مجموعه ”مارس ۸“جریان   .۲و  ۱
شکل  ۲۰۰۶روزه با اسرائیل که در سال  ۳۳لبنان که تقریبًا پس از جنگ 

گیرد و ریاست  را در بر می ”اله حزب“اِی  گرفت و هواداران داخلی و منطقه
است که  ”مارس ۱۴“است، در مقابِل آن، جریان  ”میشل عون“فعلی آن با 

در آن حضور دارند و زیِر  ”سمیر جعجع“و  ”سعد الحریری“هایی مانند  چهره
 اش قرار دارد. نفوِذ عربستان و حمایِت مالی و سیاسِی آن و حواشی

۹۹۹شمارۀ  ۲   دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ 

). با تأکید بر اینکه "بـرداشـتـن مـوانـع ۹۵اردیبهشت  ۱۵خواهیم برد" (ایسنا، 
تن حـتـی افـزود، "در  شود"، هفده تولید موجب بزرگتر شدن اقتصاد کشور می

زند که خواستـه مـا  شود و کارگر حرف اول را می چنین شرایطی مزد رقابتی می
همین است." البته مفهوم "رقابتی" شدن مزد در اقتصاد بدون نظارت و "آزاد"، 

المللی  یعنی اقتصاِد نولیبرالی دیکته شده توسط نهاِد امپریالیستی صندوق بین
پول، حذِف پویۀ تعیین حداقل مزد یکسان برای کـارگـراِن سـراسـر کشـور و 
براساس نرِخ تورِم واقعی و هزینه معیشت خانوار چهار نفره کارگری از قـانـوِن 

های اخیر دنبـال  های وزارت کاِر رژیم، که در ماه کار است؛ یعنی یکی از هدف
شده است. در حین غارِت اموال سازمان تأمین اجتماعی توسط رژیم، وزیر کار 
ربیعی اخیرًا ادعا کرد، "قصد رسمی کردن مشاغل غیررسمی را داریم تا هم از 

 ۳بیمه بازنشستگی و هم از بیمه درمانی استفاده کنند" (خـبـرگـزاری ایـلـنـا، 
). ولی دو هفته بعد از آن ادعا، دوباره با همان ترفنِد "کمک بـه ۹۵اردیبهشت 

تولید"، در به اصطالح "همایش گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسـمـی"، 
تن را با این کلمات به صـورت واضـح  وزیر کار امنیتی نیِت واقعی خود و هفده

ایراد کرد: "قصد داریم تا از طریق تغییر قوانین و مقررات که مانع از تـولـیـد و 
هایی برای کارفرمایان به سمت اقتصـاد  شوند و برقراری مشوق کسب و کار می

های مناسب و تغییر نظام مزدیمان که انعطاف  رسمی برویم... با تهیه نظامنامه
اردیبهشت  ۲۰پذیری ندارد به بهبود کسب و کار کمک کنیم" (خبرگزاری ایلنا، 

۹۵ .( 
محتوا کردن قانون کار و نـابـود کـردن  های رژیم برای بی تقریبًا تمام تالش

امنیِت شغلی کارگران در دو دهۀ پیش با ترفند "کمـک بـه تـولـیـد و ایـجـاد 
اشتغال...و بهبود کسب و کار" به پیش برده شده است.  یکی از نـمـایـنـدگـان 
مجلس گفت، "باید برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشی کنیم تا دست 

های بزرگ باز شود و قدرت چانه زنی آنـهـا  مذاکره کنندگان در مذاکره با قدرت
را افزایش دهیم."  به عبارت دیگر، تالِش واپسگرایان برای "آزاد سازی" کامـل 
اقتصاد و به اسارت کشیدن طبقۀ کارگر کشورمان پایانی نداشتـه و نـخـواهـد 
داشت. برای تضمین بقاء "نظام"، رژیم والیِت فقیه جـذِب "فـوری" سـرمـایـۀ 

داری جـهـانـی را الزم  خارجی و تحکیم پیونِد اقتصاِد کشور با اقتصاِد سرمایه
داند. قانون کار مشمول کارگران شاغل در مناطِق "آزاد و ویژه اقـتـصـادی"  می

فروردین  ۲۱کند. روز  داد می کشی از کارگران در این مناطق بی شود و بهره نمی
، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت، به خبرگزاری ایسنا گـفـت، ۹۵

های تخصصی  "در راستای عملی کردن اقدام فوری...قرار است برخی شهرک
صنعتی به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعریف شوند تا با دعـوت از بـرنـدهـا 

گذاری و تـولـیـد در آن مـنـاطـق بـتـوان اهـداف مـربـوط بـه  برای سرمایه
گذاری خارجی را محقق کرد." در یورِش جدید خـود بـه قـانـون کـار،  سرمایه

تن همچنین گفت، "برای اینکه به کار سرعت بدهیم همزمان اصالحیـه  هفده
مواد قانون کار را هم تنظیم کرده و توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایـی بـه 

 کنیم."  مجلس ارسال می
اردیبهشت ایلنا، به عنوان نتیجۀ بیـش از  ۱۹و  ۱۸به سه نمونه از خبرهای 

دو دهه تالش رژیم ضد کارگری والیت فقیه برای "رفع موانع تولـیـد و ایـجـاد 
نـفـر از  ۱۰۰کنیم: عالوه بر عدم پرداخت مزد فروردین ماه  اشتغال" اشاره می

کارگران "رسمی و قراردادی کارخانه کارگالس"، "از دی مـاه سـال گـذشـتـه 
ماهه و سفید امضا تبـدیـل  ۱مدیران کارخانه قراردادهای کارگران را به صورت 

صنایـع شـیـر “کارگر حجمی...  ۱۲۰کارگر روز مزدی و  ۲۲۰اند"؛ "حدود  کرده
خواستار مستقیم شدن قراردادهای خود شدند... طی چنـد سـال  ”پگاه تهران

گذشته مدیریت فعلی کارخانه طرح جایگزینی نیروی کار روز مزدی و حجـمـی 
کارخانه را به جای نیروی کار بازنشسته در دست گرفتـه اسـت"؛ و بـاالخـره، 

کارگر...رسمی و [کارگران] با قراردادهای شرکتی، قرارداد معین و روز  ۵۰۰۰" 
مزد... شرکت معدن سنگ آهن بافق از سال گذشته مطالبات مزدی پرداخـت 

 نشده دارند." 
هـای کـلـی  اخیرًا رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت، "سیاست

های حکومت ساخته] اطاعت از رهبری، خدمت بـه  تشکالت کارگری [تشکل
). ۹۵اردیبهشـت  ۷هاست" (خبرگزاری ایلنا،  جامعه کارگری و حمایت از دولت

، خـبـرگـزاری ۹۵اردیبهشت  ۱۳در یکچنین شرایطی است که در حالیکه روز 
درصـد کـل  ۹۳میلیون نفر امنیت شغلی ندارند... بیش از  ۲۰نویسد، " مهر می

شاغالن بازار کار ایران، قراردادی هستند"؛ دو روز پـیـش از آن، عـلـیـرضـا 
هزار نفر فاقد امنیت شغلی  ۴۰۰گوید، "امروز  محجوب، دبیرکل خانۀ کارگر می

هستند" (خبرگزاری 
اردیبهشت  ۱۱ایلنا، 

). بــه عــبــارت ۹۵
دیگر، در "اطاعـت" 

ــی ــه و  از ول ــی ــق ف
حمـایـت از دولـِت 
"تـدبـیــر و امـیــد"، 
محـجـوب هـمـان 
نوع آماری را ارائـه 

دهد کـه مـثـًال  می
ــم  ــار رژی ــِر ک وزی
ــد  ــی ــول ــی ت ــع ــی رب

، محجوب از بررسِی طرح پیشـنـهـادی شـوراهـای ۹۴بهمن  ۲۸کند. روز  می
اسالمی کار برای "اصالح مقررات تشکیل و فعالیـت ایـن نـهـاد"، بـراسـاس 
"استانداردهای سازمان جهانی کار" توسط مجلس، به ایلنا خبر داد، و افـزود، 

 –هـای دوگـانـه صـنـفـی "امیدوارم با تصویب این طرح در مجلس... برداشـت
شود، پایان یابد." متعاقب این  مدیریتی که از فعالیت شوراهای اسالمی کار می

هاِی حکومتی  تحرکات، رژیم و خانۀ کارگر آن، اقدام به ساختن تعدادی تشکل
، ایلنا از بیانیه "اتحادیه کارگران ۹۵اردیبهشت  ۸اند. به عنوان نمونه روز  را کرده

صنعت خودروسازی" به مناسبت روز جهانی کارگـر گـزارش داد، کـه در آن 
"رهـبـر  ”اقتصاد مقاومتی، اقدام و عـمـل“"اتحادیه" اعالم کرد، عمل به شعار 

 ۱۲فرزانه انقالب" را در "سرلوحه کار خود" قرار خواهد داد. هـمـچـنـیـن روز 
، ایلنا از تشکیل "اتحادیه کارگری شـهـرداری تـهـران" تـوسـط ۹۵اردیبهشت 

رییس شورای شـهـر  فراکسیون کارگری شورای شهر و با حمایت رییس و نایب
تهران گزارش داد. بنا بر گزارش ایلنا، رییس کمیسیون کارگری شورای شـهـر 

های کارگری [حکومت ساخته] وارد  تهران، محسن سرخو، که خود "از تشکل
منطقه شهرداری تهـران ۲۲شورای شهر تهران" شده است؛ از کسانیکه "از هر 

یک نفر به عنوان نماینده کارگران" جمع شده بودند تجلیل کرد و گفت، "شـمـا 
نمایندگان کارگران باید تالش کنید ضمن حمایت از حقوق کارگران در تعامل با 

های تولیدی متزلزل نشود."  های کارخانه کارفرما به نحوی حرکت کنید که پایه
، ایلنا نوشت، "اکثریت قـریـب بـه ۹۵اردیبهشت  ۱۴ست که روز  این در حالی

اتفاق کارگران شهرداری [تهران] حداقل بگیر هستند... برای کـارگـرانـی کـه 
شـود...چـرا کـه  اجرا نمی ”نظام هماهنگ پرداخت“سالهاست مشغول کارند، 

های کارگری در شهرداری اجازه استقرار و فعالیت ندارند." بـه عـنـوان  تشکل
ها، اخیرًا محجوب گفت، "ما در صـدد  نمونۀ دیگری از ساختن این نوع تشکل

هـای کـارگـری، امـکـان انـجـام  هستیم تا با استفاده از ظرفـیـت اتـحـادیـه
های علنی صنفی کارگری را در مناطق آزاد و ویژه اقتـصـادی فـراهـم  فعالیت

هـای بـه وجـود آمـده خـاتـمـه  کنیم و در نهایت از این طریق به محدودیـت
). محـجـوب افـزود، "چـون ایـن ۹۵اردیبهشت  ۱۰دهیم" (خبرگزاری ایلنا، 

بینی نشده است فعًال از حـمـایـت خـانـه کـارگـر  ساختار هنوز در قانون پیش
برخوردار است و امیدواریم با همکاری دولت و مـجـلـس بـتـوانـیـم روزی بـه 

ای از  های کارگری وجه قانونی بدهیم." به عنوان نـمـونـه های اتحادیه فعالیت
، ایلنا نوشت، "دستـمـزد ۹۵اردیبهشت  ۱۴شرایط کارگران در این مناطق، روز 

های پیمانکاری دست  اسفند و فروردین ماه...چند صد نفر از ...کارگران شرکت
 عسلویه همچنان پرداخت نشده است."  ۲۱و  ۲۰چندم... فازهای 

، خبرگزاری مهر نوشت، "هر چنـد هـنـوز از سـوی ۹۵ماه  فروردین ۲۷روز 
خانوار ارائه نشده امـا  ۹۴مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال 

...گفت...هزینه خانوار در سال گذشته دستکم ۹۳های  توان بر اساس داده می
ماه پیش، روز  ۱۶تومان بیشتر شده" است. حدود  ۶۶۶هزار و ۱۲۴میلیون و  ۵

هـای یـک  های ایلنا و مهر میانگین هـزیـنـه ، همزمان خبرگزاری۹۳دی  ۱۷
خانواده چهار نفره را "بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان" گزارش کردند. 

 ۴حدود  ۹۴به عبارت دیگر، با وصف اینکه هزینه ماهیانۀ خانوار در اسفند ماه 
میلیون تومان بود، رژیم والیِت فقیه حداقل مزد، یعنی مزد ماهیانۀ اکـثـریـت 

پنجم خِط فقر در  هزار تومان، یعنی معادِل یک ۸۱۲قریب به اتفاق کارگران را 
های به اصطالح "هفتۀ کارگر"، همراه با دیـگـر  کشورمان اعالم کرد. در جشن

های موجود در جامعه وزیر کـار عـلـی  رهبران بلند پایۀ رژیم، برخالف واقعیت
میلیون کـارگـر  ۱۱ربیعی ادعاهای فراوانی کرد. بعنوان نمونه، ربیعی "از بیمه 

)؛ او ۹۵اردیبهشت  ۵غیر رسمی در سال گذشته خبر داد" (خبرگزاری ایسنا، 

قرار دادهای موقت... ادامه  امنیت شغلی،

۳ادامه  در صفحه  



 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه    ۲۷دوشنبه     ۳ 

 قرار دادهای موقت... ادامه  امنیت شغلی،

ها تالش کردیم تا فاصله وحشتناک میان مـزد  همچنین گفت، "ما بعد از سال
ای بـه آمـار  ). اشاره۹۵اردیبهشت  ۳و تورم را کاهش دهیم" (خبرگزاری ایلنا، 

بـیـنـیـم: "امـروز  های خود رژیم در این موارد را الزم می ارائه شده توسط رسانه
درصد از قراردادها موقت و سفید امضا هسـتـنـد... کـارگـران  ۹۷شاهدیم که 

هـزار تـومـان کـار  ۴۰۰تـا  ۳۰۰هـا بـا مـزد  زیادی هستند که در کارخانه
درصد از کارگران شـاغـل  ۹۰)؛ "۹۵اردیبهشت  ۱۳کنند" (خبرگزاری ایلنا،  می

درصـد  5)؛ "۹۵اردیـبـهـشـت  ۷ایران حداقل بگیر هستند" (خبرگزاری ایلنا، 
دهند...زنان کارگر یک هشتم حداقل حقـوق  کارگران ایرانی را زنان تشکیل می

درصد کارگران نه بـیـمـه دارنـد و نـه  ۷۰کنند... در حال حاضر  را دریافت می
، ایلـنـا ۹۵اردیبهشت  ۱۴)؛ و روز ۹۵اردیبهشت  ۱۱قرارداد" (خبرگزاری ایسنا، 

انجمن "صنفی کارگران ساختمانی" به مناسبت روز جهانی  ۲۸از بیانیه مشترک 
کارگر و انتقاِد شدید آنها "از اینکه هنوز سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی بصـورت 

های اجتماعی کارگران ساختمانی سهـمـیـه  غیرقانونی برای اجرای قانون بیمه
کند" گزارش داد. در حالیکه اخیرًا هنگام بازخواست "از یکـی  سالیانه تعیین می

کند، مسـئـول  میلیون تومانی" را دریافت می ۳۷از مسئولین" دولتی که حقوق "
 ۱۳گذرد" (خبرگزاری ایلـنـا،  دولتی گفته بود، "با کمتر از این مقدار زندگی نمی

 ).۹۵اردیبهشت 
ای به بحرانی که رژیِم والیت فقیه آفریده است و نوع واکنِش رژیم بـه  اشاره

دانیم. اخیرًا مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی و یکی از عوامل  آنرا الزم می
شرایط کنونی در دولِت "تدبیر و امید" و عنصِر قابِل اعتمـاد بـانـک جـهـانـی، 
"نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی" و "حجم باالی جـمـعـیـت 

عنوان "دو بمب ساعتی بـزرگ" تـوصـیـف کـرد  غیرفعال [بخوان بیکار]" را به
). نیلی افزود، "این دو بمب ساعتی هـنـوز ۹۵اردیبهشت  ۱۲(خبرگزاری مهر، 

اند... اگر نقدینگی به سمت و سوی تولید نـرود و خـروج از رکـود  فعال نشده
، ۹۳شهریور  ۱۶ماه پیش، روز  ۲۰کند." حدود  شکل نگیرد... فاجعه درست می

ها و بـازگشـت  ها در نهاد ناظر بانک خبرگزاری مهر "قرار گرفتن مدیران بانک
ها "بـه بـازارهـای  های خصوصی"؛ ورود بانک آنها پس از دوره خدمت به بانک

ارز، طال و مسکن"؛ "پرداخت وام به افراد مرتبط با بـانـک و هـیـات مـدیـره، 
های تابعـه از  های تابعه و وابسته"؛ "پرداخت وام به شرکت سهامداران و شرکت

طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی" را به عنوان 
، در گفتگویـی ۹۳آبان  ۲۵بخشی از "زمینه تخلفات و فساد بانکی" نام برد. روز 

ها را "یکی از عـوامـل  با ایسنا، رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، بانک
هزار میلیارد تومانی که گاهی از  ۱۵۰نقدینگی" برشمرد و روی معوقات بانکی "

شد"، صحه گذاشت.  هزار میلیارد تومان نیز برآورد می ۲۰۰سوی کارشناسان تا 
ها همکاری چـنـدانـی بـا ایـن شـرکـت بـرای وصـول  با اعالم اینکه "بانک

، رییس شرکت ساماندهی معوقات بانکـی ۹۳آبان  ۱۳مطالباتشان ندارند"، روز 
هـایشـان را  مند بودند خودشان بخشی از پرونده ها عالقه به ایسنا گفت، "بانک

ها را] پـس  های کارشناسی از ما [پرونده پیگیری کنند... بعد از دریافت مشورت
هـا،  را خود ادامه دهند." اخیرًا برای حل مشکل بانـک گرفتند تا روند بررسی آن

نیا، وزیر امور اقتصادی رژیم گفت، "به طور قطع استفاده از مـنـابـع  علی طیب
هـا نـتـایـج بسـیـار بـاالیـی  ای دولت در راستای افزایش سرمایه بانـک بودجه

دهد... این همان کاری است که در کشورهای غربی هم در بعد از بـحـران  می
اردیـبـهـشـت  ۵با یک تفاوت عمده اتخاذ شد" (خبرگزاری مهـر،  ۲۰۰۸مالی 

 ۱۱تواند شغل ایجاد کند؟"، روز  ). در توصیف اینکه "چرا اقتصاد ایران نمی۹۵
، یک اقتصاددان به ایلنا گفت، "نظام بانکی کشور همانند یـک ۹۵اردیبهشت 

کند و هیچ آمادگی برای اصالح ندارد.  غده سرطانی در اقتصاد کشور عمل می
کند و این امر از  سازد و برج سازی می این نظام با پول مردم ملک و مسکن می

های ساعـتـی" کـه  حل براِی "بمب جمله دالیل اصلی تورم است." به عنواِن راه
اند، مانند "کشورهای غربی"، وزیر اقتصاد رژیم ضد مردمی والیـت  ایجاد کرده

فقیه نیِت تزریق منابع مالی بیشتر مردم به این "غده سرطانی" را دارد. فقـط بـا 
توان امنیِت شغلی و مزدی شرافتمندانـه را  ای سازمان یافته و متحد می مبارزه

به حاکمیت "زور و تزویر" تحمیل کرد. مبارزۀ سازمان یافته و متحـِد کـارگـران، 
تنها با تشکیل سندیکاهای مستقِل کارگری با ماهیت طبقاتی و سـازمـانـدهـی 

 جنبش اعتراضی پراکنده کارگران ممکن خواهد شد. 
 

 ادامه  خیزش شبانه...

کنندگان در این  جـنـبـش   سندیکاها، شاهد این مدعاست. اکثریتی از شرکت
اعتمادند. گروه کوچکی بـا  هرگونه سازمان سندیکائی یا سیاسی بی  نسبت به

فردریک “نگار) و  (روزنامه ”فرانسوا روفن“رهبری  به -”گرائِی مبارزات هم“نام  
انـد، طـرفـدار  ”داری زنـده  شـب“که از بانیاِن جنبِش  -(اقتصاددان) ”لوردن

داشتن روابط همکاری با سندیکاها، برپایِی اعتصاب نامحدود، و تمـرکـز بـر 
ند. ولی اطمینانی وجود ندارد که این تـفـکـر ”نویس قانوِن کار پیش“مبارزه با 

را  ”گرائی مـبـارزات هم“گیر باشد. برخی مشروعیِت  بین فعاالن جنبش همه
 برند و بر این باورند که بیشتر تغییر جامعه موردنظر است. زیر سؤال می

عمد دست بـه  های خودسر که به فزون بودِن خشم و نداشتِن هدف، گروه
اند که هنوز روشن نیستند، امـا ایـن  هایی زنند، تحریک، مسئله خشونت می

که  -ها گونه خشونت های مسلط منتظرند تا این روشن است که دولت و رسانه
اعتبار کردن این جـنـبـش  را برای بی -دهند گذرا روی می در گوشه و کنار و 

ویز قرار دهند. گروه کوچکی خرابکار با نقاب، مکرر با پـلـیـس  اجتماعی دستا
هـا  ها پشت سر هم در رسـانـه شوند و گزارش و تصویر این درگیری درگیر می
زمان و فضای مرتبـط بـا گـزارش  شوند و تمام  نمایش گذاشته می چاپ و به

که انگیزٔه حضوِر ایـن  کنند. درصورتی ها پر می ها دربارٔه جنبش را با آن رسانه
ها از او نـقـل  گفته کارمند پلیسی که همان رسانه به -دار گروه خرابکاِر نقاب

 گونه مسائل نیست. و این ”قانوِن کار“اند، اصًال تغییر  قول کرده
ماه  ۱۵اسپانیا در  ”جنبِش برآشفتگاِن “، با اشاره به ”خیزش شبانه“جنبش 

[و ِاشغال میدان خورشید در مادرید]، برای برپایِی جـنـبـشـی در  ۲۰۱۱مه 
، فـراخـوان داده اسـت. ۲۰۱۶مـاه مـه  ۱۵سراسر اروپا در روز یکشنبـه 

کـه بـرای  -های اجتماعی از کشورهای مـخـتـلـف کنندگاِن جنبش شرکت
 ۱۹روز شـنـبـه،  -حمایت از فعاالن پاریس به فرانسه سفـر کـرده بـودنـد

وشـنـود  گـفـت پـاریـس، بـه ”میدان جمهـوری“ماه مه، در  ۸ماه/ اردیبهشت
هـای ضـِد  ها، گزارشی فشرده از بـرپـایـِی جـنـبـش پرداختند و در خالل آن

های اخیر ارائه کردند. یک فعـال یـونـانـی بـه خـاطـرات  داری سال سرمایه
اکـیـوپـای “در آتن اشاره کرد و یک فعال آمریکائی جنبِش  ”میدان سنتاگما“

 در نیویورک را یادآور شد.  (”وال استریت را ِاشغال کن“) ”وال
بـاهـدف  ۱یی از پژوهشگران و دانشجویان علوم اجتمـاعـی نفره گروه سی

کنندگـاِن  پرسشنامه از شرکت ۵۰۰، تعداد ”داری زنده  شب“درِک بهتر جنبِش 
کمپین “جنبش و مبارزه با  ”درِک بهتر“اند. هدِف این گروه،  جنبش تهیه کرده

ای غیرمنصفانه برضِد خیزش شبانه اعالم شد. گروه پـس از بـررسـِی  رسانه
کنندگـان [در  پرسشنامه، نتیجٔه زیر را اعالم کرد: میانگیِن سن شرکت ۳۲۸

کـنـنـدگـان از  درصِد شرکـت  ۹۰سال، که دوسوم آنان مردانند.  ۳۶جنبش] 
درصد از شهر پاریس و اکثرشان از شرِق پـاریـس،   ۶۳منطقٔه پاریس بزرگ و 

درصِد آنـان بـا تـحـصـیـالت  ۶۱که گرایش سیاسِی بیشترشان چپ است. 
 ۲۰درصد است) و نرخ بـیـکـاری  ۲۵دانشگاهی بلندمدت (متوسط فرانسه 
کنندگان کارگر و یا  درصد از شرکت ۲۴درصدی، دو برابِر میانگین در فرانسه. 

 ۲۲انـد،  اند که عضو حزبـی سـیـاسـی بـوده درصدشان گفته ۱۷کارمندند. 
هـای آمـوزش  درصدشان عضو سندیکا، و بیش از نیمی از آنان در انـجـمـن

های غیردولتِی کمک به دیگران فعالـیـت دارنـد. گـروه  مردمی و یا سازمان
شـنـاسـایـی  ”داری زنـده  شـب“را در جـنـبـش  ”نوع حضور“پژوهشگران سه 

طوِرمنظم حضور دارند، و آنـان کـه هـرروز  واردان، آنانی که به اند: تازه کرده
درصـد از  ۱۵ای کـه هـرروزه حضـور دارنـد  آینـد. هسـتـٔه مـرکـزی می

کنـنـد  گیرد. در پایان، گروه پژوهشگران اشاره می کنندگان را در بر می شرکت
 .”چـپ اسـت  کنندگان [در جنبش] گـرایـش بـه افِق سیاسی شرکت“که 

شـان  مثابٔه منبِع الهـام ها به کنندگان [در جنبش] به آن هایی که شرکت مرجع
 (Pierre Bourdieu) ”پـیـر بـوردیـو“کـنـنـد، عـبـارتـنـد از:  اشاره مـی

 ”فـرانسـوا روفـن“کـارگـردانـِی  بـه ”مـرسـی پـاتـرون“شناس، فیلِم  جامعه
نگار]، تروتسکی، مارکس، و همچنین مادر ترزا (راهبٔه مسیـحـی) ،  [روزنامه

 Bob)[کـمـدیـن]، بـاب مـارلـی  (Coluche)گو کولوش  هنرمند لطیفه
Marley)  [خوانندٔه مشهور] و یا ژرار دو پاردیـو(Gerard Depardieu) ،

هـای مـتـفـاوت، بـیـش  کنندگانی با نظرگاه بازیگِر سینما. درمجموع شرکت
 رفت. ازآنچه انتظار می
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پاکستان:هدف، تروریسِم 
 امان است بی

گناه در پارک کودک "گلشن اقـبـال" در هـنـگـام  انسان بی ۷۰کشتار بیش از 
مـاه سـال جـاری) خـطـر  مسیحیان (هفته دوم فـروردیـن ”عید پاک“برگزارِی 

های تروریستی به از بین بردِن امنیت در کشور پـاکسـتـان را  هشداردهندٔه گروه
گـذار  بار دیگر در منظر عمومی قرار داد و آن را گوشزد کـرد. حـمـلـٔه بـمـب یک

را جشن گـرفـتـه بـود  ”عید پاک“ای که  ضِد اقلیت مسیحی انتحاری در ظاهر به
شدگان از غیرمسیحیان بود کـه  انجام گرفت، اما در این حمله شمار بیشتِر کشته

بـه نـام  ”طالبان پاکستان“در میان آنان عدٔه زیادی کودک بود. گروه انشعابی از 
عهده گرفت و سخنگوی آن ادعـا  گذاری را به مسئولیت این بمب ”جماعِت َاحرار“

هدِف این انفجار مسیحیان الهـور بـودنـد کـه عـیـد پـاک را جشـن “کرد که 
گفتٔه او، این حمله پیامی هم به دولت پـاکسـتـان بـود کـه ایـن  به ”گرفتند. می

اجرا نگـذارد ادامـه  ها تا زمانی که دولت قانوِن شریعت را در تمامی کشور به حمله
مـاه  در خاک پاکستان در دی ”جماعِت َاحرار“خواهند داشت. آخرین حملٔه بزرگ 

آمـوز مـنـجـر  دانـش ۱۳۳در دبیرستانی در پیشاور بود که به کشته شدِن  ۱۳۹۳
 گردید. 
]، دولت پاکستان قانون لغو مجازات اعدام را که از ۱۳۹۳از آن حمله [در  پس 

اجرا درآمده بود، باطل کرد. سال گذشته پاکستان بیشترین تـعـداد  به ۱۳۷۸سال 
هـا بـه  مرحلٔه اجرا درآورد که تنها شمار اندکـی از ایـن اعـدام اعدام را در دنیا به

، بـر اسـاس ۱۳۹۳ماه  شد. پس از دی های عملیات تروریستی مربوط می پرونده
و بـا حـمـایـت  -"قانوِن اضطراری" ضِد تروریسم، که از سوی دولت غیرنظامـی

تصویب گردید، ارتش قدرت آن را پیـدا کـرد  -های اپوزیسیون از آن تمامی حزب
بیرون از سـامـانـٔه  -های ویژٔه نظامی که مظنونان به اقدام تروریستی را در دادگاه

محاکمه بکشد. ارتش همچنین در شهرهای بزرگ مـانـنـد  به -قضایِی غیرنظامی
هـای گسـتـرده و  اش، به دستـگـیـری العاده" کراچی، با توسل به "اختیاراِت فوق

 ها و شورشیانی که با دولت درجنگ بودند دست زد. نابودی فیزیکی تروریست
 

 سرکوِب دگراندیشاِن دمکرات و نقِض حقوق سندیکائی
ارتش پاکستان همچنین به گسترش عملیات نظامی در ناحـیـٔه خـودمـخـتـار 

شمالی اقدام کرد، که در کناِر کشته شدن صدها شورشی به افزایش  ”وزیرستان“
مهاجرت در داخل کشور انجامید. درنتیجٔه این اقدام، واکنش شدید تروریستی در 

های شدید تروریسـتـی، دسـتـگـاه  کشور افزایش یافته است. همزمان با واکنش
امنیتِی پاکستان برای درهم شکستن دگراندیشان دمـکـرات و نـقـِض حـقـوق 

الـمـلـلـی  کار گرفت. اعتصاِب کارکنان خطوط هوایی بـیـن سندیکائی، ارتش را به
وسیلٔه نیروهای نظامی  سازِی این خطوط، به پاکستان در کراچی بر ضِد خصوصی

جنبـش “و  ”حزب مردم“های اصلی مخالف مانند  سرکوب گردید. کادرهای حزب
انـد.  دسـتـگـیـر شـده ”سـنـد“، با رفتاری مستبدانه در مـنـطـقـٔه ”متحد قومی

هاست کـه  رو است، مدت طلبی روبه [پاکستان] که با شورش جدایی ”بلوچستان“
[یـک  ۱۳۹۴ماه  مشموِل عملیات ضِدتروریستی از سوی ارتش بوده است. تا دی

نفر را بنا  ۹۵۰۰۰ها به مدرسٔه پیشاور]، ارتش بیش از  سال پس از حملٔه تروریست
شده پس از حمله به مـدرسـٔه پـیـشـاور،  ضِد تروریسِم وضع ”قانوِن اضطراری“بر 

تن مـظـنـون بـه ارتـبـاط بـا  ۲۰۰۰دستگیر کرده است. از این عده، تنها حدود 
 اند.   ای نظامیان حرفه شبه

در  ”تـروریسـم“تردیدی وجود ندارد که پاکستان از زمره کشورهایی است کـه 
شود کـه در طـی چـهـار سـال  شدت اثرگذار بوده است. برآورد می اوضاع آن به

هـای  مورد پیشامِد مرتبط با خشـونـت ۱۷۰نفر در بیش از  ۱۷۰۰گذشته، بیش از 
 -ای های فرقه تر کردِن اختالف تروریستی کشته شده باشند. در تالش به گسترده

اند. مسیحـیـان  طورمشخص موردحمله قرار گرفته مذهبی، شیعیان این کشور به
های اصـلـی  شان، از هدف های نیز با موردحمله قرار گرفتِن کلیساها و آموزشگاه

هـای  اند. از جانب دیگر، پـاکسـتـانـی ها بوده در جهت دامن زدن به این اختالف
وسیلٔه پهبادهای بدون سرنشین آمریکایی موردحملـٔه مـوشـکـی قـرار  گناه به بی

 ۱۳۸۷جمهور شدن باراک اوبـامـا در سـال  ها پس از رییس اند. این حمله گرفته
در  -بر پایٔه استناد به مدارکی رسمی -های آمریکایی اند. اخیرًا رسانه شدت گرفته

هـای  شـدگـان در حـمـلـه درصـِد کشـتـه ۹۰دهند که حدود  گزارشی نشان می
علیـه  ۱۳۸۵های پهبادها در سال  اند. حمله پهبادهای آمریکایی، غیرنظامی بوده

شد در روسـتـای پـاکسـتـانـی  که گفته می -رهبر القاعده -”َمن الظواهری ای“
سال مـنـجـر  بزرگ ۲۷کودک و  ۶۷مخفی شده است، به کشته شدِن  ”دامادوال“

هـای مشـابـه  یی وارد نشده است. حـمـلـه تا امروز صدمه ”الظواهری“گردید. به 
بسیاری در پاکستان جان صدها غیرنظامی را گرفته است. عملیات پـهـبـادهـای 

های تروریستی در پـاکسـتـان و  آمریکایی، بهانه و انگیزٔه بسیاری از حمله
 کشورهای دیگر بوده است.

، در زمانی اتفاق ”پنجاب“آخرین حملٔه تروریستی در الهور، مرکز ناحیٔه 
های پاکستـان  شان را در خیابان افتاد که بنیادگرایان مذهبی آزادانه قدرت

آباد، پایتخت، هزاران نـفـر در نـاحـیـٔه  ند. در اسالم نمایش گذاشته بود به
 ”ممتاز قدری“شدت امنیتِی "منطقٔه قرمز" برگزاری مراسم یادبوِد مرگ  به

[یا ممتاز قادری] باخشم و خشونت به تظاهرات پرداختـنـد و بـه ویـران 
جـرم قـتـل  کردن خودروها و بناهای پیرامون مجلس پرداخـتـنـد. او بـه

دار آویخته شـد.  محکوم و به ۱۳۹۰، در ”پنجاب“، استاندار ”سلمان تأثیر“
گیرِی مـتـرقـیـانـٔه او  که محافظ شخصی استاندار بود به موضع ”قدری“

دربارٔه "قوانین مربوط به توهین به مقدسات" اعتراض داشت. مسـئـوالن 
دولتی پاکستان پس از روزهای متمادی مذاکرات طـوالنـی بـا رهـبـران 
بنیادگرایان مذهبی توانستند معترضان را پراکنده کنند. درنهـایـت، ارتـش 

 دارد. ها وا ترک خیابان فراخوانده شد تا تظاهرکنندگان را به
های روحانی رهبِر تظاهرات، اجرای بدون قیـدوشـرط  در میان خواست

 -بود. تظاهرکنـنـدگـان ”احمدیه“قوانین شرعی و اخراج همٔه پیروان آئین 
وی" در پـاکسـتـان تـعـلـق  که بسیاری از آنان به مکتب فرقٔه ُسنِی "باِرل

، یـک زن مسـیـحـی، را ”بی آسیا بی“درنگ  دار آویختن بی به -داشتند
دفاع از او  به ”سلمان تأثیر“خواستار شده بودند که به ارتداد متهم گردیده و 

شـده  مرگ مـحـکـوم جرم ُکفرگویی به برخاسته بود. این زن در دادگاهی به
 بود.
 

 برضد قانون جدید خشونت علیه زنان
کـار پـاکسـتـانـی بـه مضـمـون  در روزهای اخیر، روحانیون محافـظـه

ضِد قـانـون جـدیـد دولـت  اند. آنان به ای دست یافته کنندٔه تازه توجه جلب
با نام: قانوِن "حفاظت از زنان علیه خشونت"، تظـاهـرات  ”پنجاب“محلی 

اند. بنا بر این قـانـون، شـوهـران از کـتـک زدن  پرسروصدایی برپا کرده
ای مـانـنـد  گـیـرانـه های سخت شوند. مجازات شان بازداشته می همسران

بند امنیتی در انتظار آنانی خواهد بود که از ایـن  زندان و زدن دستبند یا مچ
ها در مجلـس، بـا  های مذهبی و متحدان آن قانون سرپیچی کنند. حزب

ها تهدیـد  حزب  اند. این غیراسالمی نامیدن این قانون، با آن مخالفت کرده
هرچه زودتر قانوِن "حفاظت از زنان علـیـه  ”پنجاب“اند که اگر دولت  کرده

خشونت" را پس نگیرد در سراسر کشور به تحریک و آشوب دست خواهند 
دهـد  زد. بنابراین، روشن است که تروریسم در فضایی که آن را پرورش می

و مستقیم و یا غیرمستقیم از سوِی نیروهای داخلی و خـارجـی تشـویـق 
 گردد. گردد، شکوفا می می

یعنی نیروهـایـی  -هایی از طالبان پاکستان حملٔه اخیر تروریستِی بخش
نشانگـر حضـوِر  -شوند تر می تدریج به داعش نزدیک رسد به نظر می که به

یی کـه دربـرگـیـرنـدٔه  است، ناحیه ”پنجاب“ها در ناحیٔه  بسیار قدرتمند آن
 ”جامعه مسلمان پاکسـتـان“و حزب حاکم  ”برادران شریف“پایگاه پیروان 

وزیر پاکستان، در پـی رویـدادهـای  ، نخست”نوازشریف“رود.  شمار می به
شهر خود [شهر الهور، مرکز ایالت پنـجـاب پـاکسـتـان]، حضـورش در 

هـم زد.  را بـه -۹۵مـاه  در فروردیـن -اجالس امنیت اتمی در واشنگتن
هایی داده شده بود مبنی بر آن که او در کناِر این نشست دیـداری  گزارش

، زمانی که انصرافش ”نوازشریف“نیز با همتای هندی خود خواهد داشت. 
کرد گفت، مصمم است "ساختار فـکـرِی  را از سفر به واشنگتن اعالم می

گری" را در کشور [پاکستان] از بین ببرد و جـنـگ را "بـه خـانـٔه  افراطی
 ها" بکشاند. تروریست

متحده اعالم کرد که، آمریکا با پاکستان همـکـاری  وزارت کشور ایاالت
کن سازد.'' پس از حـمـلـه بـه پـارک  خواهد کرد تا "آفِت تروریسم را ریشه

کودک "گلشن اقبال" در الهور، ارتش پـاکسـتـان هـم عـمـلـیـات ضـد 
ای را در پنجاب، بدون از دست دادن زمان، آغاز کرد. بر اساس  تروریستی

، ترجـیـح ”برادران شریف“رهبری  ها، حزب حاکم [مسلم لیگ] به گزارش
های تروریستی در  داد که باسیاست "هویج و چماق" با شورشیان و گروه می

رسنـد  هایی را که از پاکستان می پنجاب برخورد کند. اما اگر بتوان گزارش
رسد پیش از دستور آغاز عملیات ضِد تـروریسـتـی در  نظر می باور کرد، به

ژنـرال  -منطقه، به واحدهای ارتش و نیروهای ویژه از سوی رهبر ارتـش
کـل  ، و نـه بـا رئـیـس”نوازشـریـف“وزیر،  نه با نخست -”رحیل شریف“
، رایزنی نشده بود. این سخنگوی ارتش بود کـه ”شهباز شریف“، ”پنجاب“

ساعت، ارتش  ۴۸آغاز عملیات را اعالم کرد و نه دولِت غیرنظامی. پس از 
ها"  تن را که مظنون به جنگجو و یا "هوادار تروریست  ۵۲۰۰اطالع داد که 
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است که قراردادها امضاء شوند تـا  مرتبط است] این
فـرودیـن  ۲۹های خارجی پول بیاورند." (ایلنا،  شرکت

 ) ۹۵ماه 
فروردین ماه در گزارشی با عنوان  ۱۶روزنامه شرق 

ها به وزارت نفـت"، ازجـمـلـه  "کادوی نقدی خارجی
المللی بعضا برای اینکـه  های بین بود: "شرکت نوشته

انـد بـرای مـدتـی  به بازار ایران برگردند، حاضر شده
حتی ضرر بدهند، یعنی هم محـصـول ایـران را بـا 

تـر بـه  قیمت باال بخرند و هم محـصـوالت را ارزان
ایران بفروشند، اما قدر مسـلـم ایـن رفـتـار ادامـه 
نخواهدداشت. این یک کادو برای وزارت نفت . . . 

های خارجی بـه بـازار ایـران  است. فعًال که شرکت
اند . . . حرف این است کـه تـوجـه بـه  هجوم آورده

منافع بلندمدت ملی هم نباید فراموش شود . . . از 
هـای  دو ماه پیش این اتفاق افتاده و هـمـه فـرآورده

اند و همه محصوالت وارداتـی را نـیـز  های تریدینگ خارجی سپرده صادراتی ما را به شرکت
گـر در بـازار  های مبادله و دالل و معاملـه های [تریدینگ شرکت عمدتًا از طریق این شرکت

هـای نـفـتـی بـه  کنند . . . در صادرات و واردات فـرآورده شوند] خریداری می محسوب می
های خارجی و "هـدایـای" آنـهـا  بود." حضور شرکت های تجاری دنیا وابسته خواهیم شرکت

برای وزارت نفت، مقدمه حضور و مشارکت آنها در مالکیت صنایع نفت است، یعنی بازگشـت 
 شدن صنعت نفت ایران در دوران حکومت ملی دکتر محمد مصدق! به دوران پیش از ملی

 
 بازنشستگان تأمین اجتماعی و استفاده از کاراکارت

نـفـر از ۳۰۰۰بـر   با وجود شرایط مالی اسفناک بازنشستگان، سه هـفـتـه پـیـش بـالـغ
بازنشستگان صنعت فوالد از نقاط مختلف کشورمان در مقابِل مجلس رژیِم والیـت فـقـیـه 

و مشکالت بـیـمـه خـدمـات  ۹۴تجمع کردند و دو روز به "عدم پرداخت کامل حقوق اسفند 
درمانی خود که از یک سال و نیم پیش به بخش خصوصی واگذار شـده اسـت" اعـتـراض 

هـای زحـمـتـکـشـان  ای از پیآمد غارِت انـدوخـتـه ). این نمونه۹۵فروردین  ۳۰کردند (ایلنا، 
های کـارگـران  کشورمان توسِط کارگزاران رژیم والیت فقیه است؛ در رابطه با چپاوِل اندوخته

فقیه "نمونۀ جهان"، اخیرًا وزیر کاِر امنیتـی  در سازمان تأمین اجتماعی در دولِت، به قوِل ولی
افتاد، مـعـلـوم نـبـود ایـن  رژیم ربیعی گفت، "خدا رحم کرد؛ اگر به دست بانک زنجانی می

 ). ۹۵اردیبهشت  ۷کرد" (خبرگزاری مهر،  ها چه سرنوشتی پیدا می صندوق
درصـد حـِق  ۳۰هـا  هزار کارگر بازنشسته" با پرداخت "سال ۸۰۰میلیون و  ۲در حالیکه "

اند، دولت بدون پرداخت منابـع مـالـِی  بیمه"، منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را اندوخته
درصد" بیمه را نیز به سازمان تأمین اجتماعی  ۷گروه اجتماعی" با "سهم پرداختی   ۲۲الزم، "

هزار میـلـیـارد  ۱۱۰). عالوه بر عدم پرداخت "۹۵ماه  اردیبهشت ۱تحمیل کرده است (ایلنا، 
) از بابت "سه درصد سرانه بیمه ۹۵اردیبهشت  ۶تومان" بدهی خود به تأمین اجتماعی (ایلنا، 

ای، دولِت "تدبیر و امید"، "برای اجرای طـرح تـحـول نـظـام  شدگان"، بدون پرداخت بودجه
هزار میلیارد تومان" به منابع مالی سازماِن تأمین اجـتـمـاعـی  ۷سالمت"، در مدِت دو سال "

... در هفت مـاه ۹۲و سه برابر بودجه سال  ۹۳دستبرد زد؛ تا با هزینه کردن "کل بودجه سال 
برابری مـتـخـصـصـیـن ۷)، وزارت بهداشت بتواند "درآمد ۹۴آذر  1" (ایلنا، ۹۴نخست سال 

) را فراهم سازد. بـا ۹۴فروردین  ۲۹ایرانی در مقایسه با پزشکان آمریکایی" (خبرگزاری مهر، 
 ۱۸های پزشکی جزء شرح وظایـف پـرسـتـاران اسـت"، روز  اعالم اینکه "تعدادی از تعرفه

، عضو شورای عالی نظام پرستاری "از رشد طبقه بیش از حـد اشـرافـی در ۹۵اردیبهشت 
جامعه به عنوان دستاورد طرح تحول" سالمت به ایلنا خبرداد. با یک چنین دستبردهایی بـه 

بالغ بر سـه  ۹۴منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، در حالیکه خط فقر در سال 
درصـد کـارگـران ۶۰هزار تومان بود، "بیش از ۷۱۲هزار تومان و حداقل مزد ۴۰۰میلیون و 

 ). ۹۵اردیبهشت  ۷کنند" (خبرگزاری ایسنا،  بازنشسته...حداقل دستمزد را دریافت می
آنـالیـن از  ، قـدس۹۴اسفند  ۱۲چنین شرایطی، به نقل از خبرگزاری فارس، روز  در یک

ها توسط سـازمـان  برای بازنشسته "”کاراکارت“"طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان 
آنالین افزود، "اعتبار تخصیصی در کـارت اعـتـبـاری  تأمین اجتماعی را گزارش داد. قدس

گیرد و اقساط مربوطه نیز در دوره  درصد در اختیار متقاضیان قرار می ۱۲کاراکارت با کارمزد 
برابر دستمـزد خـود از  ۴توانند به میزان  یک ساله از حقوق آنان کسر خواهد شد...افراد می

ای حداقل بگیر در این طرح شرکت کنـد  مند شوند... اگر بازنشسته کارت خرید اعتباری بهره
درصدی در طـول  ۱۲شود، که با کارمزد  هزار تومان شارژ می ۸۴۸میلیون  ۲کاراکارت آن 

هـزار تـومـان  ۲۶۵هزار تومان بازپرداخت کند و براین اسـاس  ۱۸۹میلیون  ۳یکسال باید 
هـزار  ۷۱۲شود." در حالیکه با حـقـوق  ماهانه از حقوق بازنشستگان حداقل بگیر کسر می

هزار تومان مـاهـانـه بـابـت   ۲۶۵تومان در ماه، بازنشسته حداقل بگیر تأمین اجتماعی باید 
کرد، در رابطه با کاراکارت، رحیم اردالن، معاون اداری و مالی سـازمـان  کارمزد پرداخت می

تأمین اجتماعی گفت، "این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارائه خدمات مـنـاسـب 
حال بازنشستگان و برای جلب رضایت آنان در آستانه سال نو انجام شده است." اخیرًا عضـو 
هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران گفت، "بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که 
بیشتر آنها حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر هستند... از کاراکارت استقبـالـی نـکـردنـد. اگـر 
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سیاست وزارت نفت، قراردادهای نفتی و برنامه 
 سازی خصوصی

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جریان برگزاری نمایشـگـاه 
المللی صنعت نفت در تهران ضمن تاکید بر "اهـمـیـت"  بین

حضور انحصارات فراملی در صنایع نفت، گاز و پتروشـیـمـی 
بار دیگر خواستار اجرایی شدن قراردادهای نفتی جـمـهـوری 

های بزرگ نفتی شـد.  اسالمی و مشارکت گسترده با شرکت
پیش ازاین نیز با پایان نشست دوحه شامل کشورهای عضـو 
و غیرعضو اوپک بار دیگر موضوع قـیـمـت نـفـت در بـازار 

های خارجـی  جهانی و به موازات آن چگونگی حضور شرکت
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی میهن ما در صـدر خـبـر و 

 است. المللی قرار گرفته های داخلی و بین گزارش رسانه
عربستان سعودی و شماری از کشورهای همسو با آن در 

بـردنـد کـه  کار بـرده و مـی سازمان اوپک تالش بسیاری به
بازگشت ایران به سهم قبلی خود در بازار جهانی نفـت را بـا 
چالش روبرو ساخته و ازاین طریق امتیازهـای سـیـاسـی در 

 ای کسب نمایند. های منطقه رقابت
فـقـیـه  های خائـنـانـه ولـی فقیه که با سیاست رژیم والیت

ها را پدیدآورد، برای بازگشت به بازار  های اعمال تحریم زمینه
جهانی و کسب سهم قبلی از سیاست تغـیـیـر قـراردادهـای 

سازی صنعت ملـی نـفـت  نفتی و حرکت به سمت خصوصی
گام و با چراغ خـامـوش) پـیـروی  به ایران (البته به شکل گام

کند. پیش از نشست دوحه و در گرماگرم بحث پیـرامـون  می
کلیات و جزئیات الیحه بودجه سال جاری، مسئوالن وزارت 

ها برای رونمایی از قـراردادهـای جـدیـد  نفت از ادامه رایزنی
نفتی و "ضرورت حیاتی" آن برای جلـب و جـذب سـرمـایـه 
خارجی در صنایع نفت خبردادند. همچنین با مشارکت اتـاق 
بازرگانی، شرکت ملی نفت و شمار دیگری از نهادهای مرتبط 

المللی "بهـیـنـه سـازی  با  مسایل صنعت نفت، همایش بین
شد. دبیرخانـه  قراردادهای باال دستی نفت و گاز" تدارک دیده

را چـنـیـن بـازگـو  المللی هدف از تشکیل آن این همایش بین
گـذاران  است: "جذابیت مدل قراردادی جهت سرمایه ساخته

هـای ایـرانـی،  داخلی و خارجی، چارچوب مشارکت شـرکـت
اقتضائات و استثنائات قراردادهای باالدستـی در مـیـادیـن 
مشترک و بررسی تطـبـیـقـی قـراردادهـای بـاالدسـتـی در 

فـروردیـن مـاه  ۲۱های مختلف حقوقی و . . . ". (ایلنا،  نظام
المللی حضور نمایـنـدگـان  ) نکته مهم دراین همایش بین۹۵

ارشد دپارتمان حقوق انرژی کانون وکالی آمریکا و تعـدادی 
های آمریکایی و اروپـایـی در جـلـسـات  از نمایندگان شرکت

الـمـلـلـی  که مقدمات برپایی "همـایـش بـیـن است. در حالی
سازی قراردادهای باالدستی نفت و گاز" یـعـنـی مـدل  بهینه

سازی صنعت نفت  جدید قراردادهای نفتی و برنامه خصوصی
در جریان بود، مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی جمهوری 
اسالمی که فعالیت آن در زمینه نفت منـاطـق فـالت قـاره 
(تاسیسات دریایی استخراج و تولید نـفـت) اعـالم داشـت؛ 
"امضای سریع قراردادهای جدید نفتی" اولویت دولت و تمـام 

گردد. او تاکـیـد کـرد: "بـا  مسئوالن حکومتی محسوب می
اجرایی شدن این قراردادها [قـراردادهـای جـدیـد نـفـتـی] 

هـا حضـور  المللی در مدت طوالنی در پروژه های بین شرکت
خواهندداشت . . . بزرگترین دفاع از منافـع مـلـی [مـنـافـع 

سـپـاه   هایی مانند شرکت فوق که به قـرارگـاه خـاتـم شرکت

د�ی ا�ان  تأم�ی � رویدا
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زدایی در روابـط کـار اسـت:  پیشنهادِی دولت برای قانون کار، اجرای حداکثرِی مقررات
جای توافق عمومی، در حـکـم قـانـون،  ها به مقدم داشتن توافق محلی در سطح شرکت

هـایـی  هـا، چـالـش زدایی در ساعات کار، سهل کردن اخراِج کارکنان، و جز ایـن مقررات
شونـد. چـهـل تـن از  اند در برابر مزدبگیران و جوانانی که فردا وارد دنیای کار می واقعی

شان را با این  اعضای پارلمان که در حزب سوسیالیست آقای اوالند هم عضوند، مخالفت
اند که به آن رأی نخواهند داد. در چنیـن شـرایـطـی،  اند و گفته اعالم کرده ”نویس پیش“
مـاه، در مـیـان سـروصـدای  اردیبهشت ۲۱وزیر فرانسه، در روز  ، نخست”مانوئل والس“

آمیز مخالفانش، در جلسه پارلمان فرانسه اعالم کرد که، نشسِت کابیـنـه بـه او  اعتراض
را  ”عملی کردن مسئولـیـت دولـت“قانون اساسی مبنی بر  ۴۹٫۳اجازه داده است تا بنِد 

اجرا بگذارد، و تغییرهای موردنظر دولت را در قـانـوِن  بدون اخذ رأی مثبت در پارلمان به
کـار  نـدرت بـه که بـه -کار تصویب کند. تصمیم دولت به استفاده از این بنِد قانون اساسی

حیرت و نفرت افکار عمومی را برانگیخته اسـت، و درمـانـدگـِی دولـت  -شود گرفته می
های  تابد. موج اعتراض گیرندٔه مردمی در کشور را بازمی فرانسوا اوالند در برابر جنبِش اوج

ماه، شهـرهـای بـزرگ فـرانسـه را  اردیبهشت ۲۲مردمی و تظاهرات ضِد دولتی، در روز 
اند  شده  های اپوزیسیون خواستار دادن رأی عدِم اعتماد به دولت فراگرفت. برخی از حزب

 تا دولت را ساقط کنند.
هـا، و دیـگـر ابـتـکـارهـای جـنـبـِش  پـیـمـایـی هـا، راه طومارهای امضا، اعتـصـاب

ارزِش مـا بـیـش از “گویند، و آن ایـنـسـت کـه:  چیز می ، همگی یک” داری زنده  شب“
انـد. تـرکـیـبـی از  سرعت وارد کـارزار شـده ها به ها و دبیرستانی دانشگاهی .”هاست این

آوریـل  ۹مارس،  ۳۱مارس،  ۹حال در چهار نوبت( سندیکاهای کارگری و دانشجوئی تا به
انـد. هـمـیـن تـرکـیـِب  پیمایی و اعتصاب در سراسر کشور کرده آوریل) اقدام به راه ۲۸و 

پیمایِی اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را بـرگـزار  سندیکاهای کارگری و دانشجوئی نیز راه
،  ”ِث ِژ ِت “پیمایی، بنا به ارزیابِی سندیکای بزرگ  کنندگان در این راه کردند (عدٔه شرکت

پیـمـایـی  هفتاد هزار نفر بودند، یعنی چهار تا پنج برابِر سال قبل). از مقطع زمانی پایان راه
اشغال شـده و   ”داری زنده  شب“در پاریس، هرروز از سوی  ”میدان جمهوری“مارس،  ۳۱

در شهرهای بزرگ دیگر مانند: مارسی، لیون، گرونوبل، تولوز، ُبردو، و لیل نـیـز چـنـیـن 
حرکتی دنبال شده است. و این در شرایطی است که هنوز برای اکـثـر کـارگـران تصـور 

 نماید.   های اجتماعی، بسیار بعید می رفت همه پس امکان یک پیروزی پس از این
های مختلفی دو ماهی است که ادامه دارد. در ایـن مـدت، صـفـحـٔه  شکل مبارزه به

ای به جنبـِش  ، منتسب به حزب کمونیست فرانسه، بخش ویژه”اومانیته“نخست روزنامٔه 
چـاپ رسـانـده  اختصاص داده و بیش از صد مقاله در این خصوص  بـه ”داری زنده شب“

آوریل، که چنین گزارش  ۲۸ماه/   اردیبهشت ۹، ”ِث ِژ ِت “است، از جمله بیانیٔه سندیکاِی 
جنبش در سراسر کشور ریشه گرفته است. ایدٔه اعتصاِب نامحدود که در کنگرٔه ”داده بود:

دربارٔه آن زیاد گفتگو شده بود تا کنون در عمل پیاده نشده است. فـعـاالن  ”ِث ِژ ِت “اخیر 
اند، ولی برای دیگران از دست دادن حقوق چندین روز، اعـتـصـاب در  همیشه در صحنه

 ”سادگی میسر نیست. یک شرکت کوچک، به
، پس از آن که همراه بـا (”ِث ِژِت “)، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار ”فیلیپ مارتینز“ 

مـا ”شرکت کرد، چنین گـفـت: ”داری زنده  شب“رهبران چهار سندیکای دیگر در جنبِش 
مبارزه  نویس به خواهیم. ما تا آخر برای کنار گذاشتِن این پیش نویِس قانوِن کار را نمی پیش

زدند:  جمعیت فریاد می ”ها و گسترِش اعتصاب اندیشید. گرائی دهیم. باید به هم ادامه می
اعتصاب عمومـی سـاده ”سپس چنین توضیح داد: ”فیلیپ مارتینز”  .”اعتصاب عمومی“

گیرنـد. و ایـن بسـیـار  ها تصمیم می نیست. [برای برپایِی اعتصاب] کارگران در کارخانه
پیچیده است که بر سر کارگر فریاد بزنیم: اعتصاب عمومی. شما در مورد عمـلـی کـردِن 

توانید روی سندیکای ِث ِژِت حساب کنید تـا بـه  می [”اعتصاب عمومی“این شعار [یعنی 
 ”پیوندد. واقعیت به

گون در آن بسـیـج  های گونه شکل کنندگان در جنبش که با انگیزه و به بین شرکت    
اند، درِک یکدیگر همیشه آسان نیست. رابطه  شده 

و  ”خیزش شبانه“کنندگان در جنبش  میاِن شرکت

وپرورش، و جـز  های اجتماعی، نظام آموزش اند: قانون کار، بیمه جمله
مـنـظـور وارد کـردن  ها. تالش رسواِی دولت فرانسـوا اوالنـد بـه این

اصطالح اصالح] در قانوِن کـار از طـریـق  تغییرهایی محتوایی [یا به
 -وزیر کـار ”مریم الُخمری“پیشنهاِد  به -”نویس قانوِن کار پیش“طرح 

جویانه بسیار اثرگذار بوده اسـت.  دارِی رزم زنده در گسترش جنبش شب
، درهـم  ”داری زنـده شـب“و جـنـبـش  ”نـویـس پـیـش“مبارزه با این 

 اند.   آمیخته
های اخیر، در شرایطی استثنائی، بخشـی  در سراسر جهان، در سال

پـا  ناپذیر شده بـود بـه شان تحمل واحوال دیگر برای از مردم که اوضاع
] و  ۲۰۰۰برخاستند. از سواحل شرقی آمریکا، ِکِبک در کانادا [سـال

اسپانیا [سال  ”جنبِش برآشفتگان“] گرفته تا ۲۰۱۰[سال ”بهاِر عربی“
در استانبول  ”میدان تقسیم“و  ”پارک قزی“] و خیزش و اشغال ۲۰۱۱
گیرند و با نـیـشـتـر  باال می  ]، صداهای خشم و اعتراض۲۰۱۳[سال 

های سیستم نولـیـبـرال در  هائی نظیر افشای مدارک خیانت دری پرده
آسـا راه خـود را  گریز از پرداخِت مالیات در شرکتی در پانـامـا، سـیـل

یی روشـن در  هر صورت و حال، نسل جواِن بدوِن آینده گشایند. به می
اروپا، کشاورزاِن بدوِن زمین در آمریکای جنوبی و دیگر نقاط جـهـان، 

شـدگـان از کـار،  هـا و رانـده شغل ها، بی خواب ها، کارتون خانمان بی
ووعیِد دروغیِن نـامـزدهـای  های ُپر از وعده شدگان از سخنرانی خسته

اصطالح دمکراتیک، و جز اینان، دیـگـر  های به انتخاباتی در انتخابات
روشـنـی  هایی را بخورند کـه هـدفشـان بـه خواهند فریب سیستم نمی
شده  شماِر مارخورده افعی نفع اقلیتی کم برداری در سطِح جهان به کاله

 است.
گـیـری از  بـا بـهـره -ای واقـعـی تالش در راه برپایِی دموکـراسـی

استریِت نیویورک، یونـان  ها در اسپانیا، وال گونه جنبش های این تجربه
کسـانـی اسـت کـه هـر شـب در  هدف هـمـه -و مصر و دیگر جاها

های بزرگ، در پاریس و شهرهای بـزرگ فـرانسـه، ِگـرِد هـم  میدان
گذاراِن این جنبش، از گروه کوچکی با عـنـوان:  آیند. در بین بنیان  می

نگـار و دبـیـر  (روزنامه ”فرانسوا روفن“رهبری  ، به”گرائِی مبارزات هم“
تـوان نـام  (اقتصاددان) می ”فردریک لوردن“و  (”فقیر“فصلنامٔه طنِز 

َبـر  و زمـان برد. این تالش در راه برپایِی دموکراسی تالشی مشخـص 
چیـز را خـودش ابـداع کـنـد.  است، زیرا این نسل مصمم است همه

همین دلیل از ابتدا شروع کرده است. همه اجـازٔه صـحـبـت پـیـدا  به
گـران  شان از سـوی سـلـطـه ها حقوق کنند، یعنی کسانی که سال می

 اند.  های  سیاسی حذف شده پایمال شده و از صحنٔه فعالیت
ها، نماِد ِاشغال و  شده در میدان گرایان برانگیخته امروز حضوِر آرمان

ای کـه ایـنـجـا و  گـرائـی تصاحب مجدد فضای شهر اسـت. آرمـان
هـای ایـن  شـود، و هـمـچـنـیـن خـواسـت حاضر تجربه مـی درحال
یی دور، ربطی ندارد، زیـرا  یی اجتماعی، در آینده گرایان، به برنامه آرمان

هایی جدید و نوع  ای دیگر با ابداع شیوه هدفش گشودن امکان جهانی
ای از زندگی است، یعنی ابتکارهائی که هر شب بـه حـاضـران در  تازه

هرکسی که باشد، با هر توانائی و وضعیت و با دادِن فـرصـت  -عرصه
دهد،  و این درتضاد بـا  اجازٔه سخن می -سان برای همه ای یک زمانی
 های سیاسی رایج است. سنت

برای درک، ابتدا باید گوش کرد، زیرا پیش از هرچیز تقویت ظرفیـت 
خودگردانِی جنبش با حفظ استقالل مـوردنـظـر اسـت. زمـان بـرای 

گاهی یافتن، بازیابِی کالم، به های گـذشـتـه،  رسمیت شناختِن تجربه آ
زمان برای داشتِن دیدی متفاوت با دیگران، زمان برای انـدیشـیـدنـی 

ها در عرصٔه مفاهیم و کـلـمـات  مستقل، زمان برای مبارزه با انحراف
 عادی، این زمان، زمانی است طوالنی، بسیار طوالنی. 

پیمایـی  دو ماهی است که با انجام چهار راه ” داری زنده  شب“جنبِش 
، وزیـر ”مریم الُخـمـری“وسیع در سراسر کشور، با مبارزه با قانون کار 

که بحث در مورد قانـون  آمیخته شده است. درحالی کار فرانسه، درهم 
کار در مجلس ادامه دارد، دولـت در بـرابـر مـعـتـرضـان بـه طـرح 

بـرد. هـدِف   کـار مـی خشونت و سـرکـوب بـه ”نویس قانوِن کار پیش“
های سیاستمداران نولیبـرال  ها پس زدن و خنثا کردِن تالش پیمایی راه

 ”نـویـِس  پـیـش“اندازی به قانون کار اسـت. هـدِف  حاکم برای دست

 ادامه خیزش شبانه  ...

 ۳ادامه  در صفحه 

میدان “هواداران حزب توده ایران از همان آغاز شروع تظاهرات اعتراضی در 
میز  پاریس فعاالنه به سازماندهی ابتکارهای همبستگی اقدام نمود. “ جمهوری

و  ”نامه مردم“نشریات رفقای حزبی در مرکز میدان با به نمایش گذاشتن و ارائه 
(شب زنده داری) را در  ”خیزش شبانه“دیگر نشریات شرکت کنندگان در جنبش 

کسیون موفق روز جهانی  جریان تحوالت ایران و منطقه قرار می دهند.  در آ
 ”اردیبهشت ماه در میدان جمهوری ۲۶در روز  ”خیزش شبانه“همبستگی با جنبش 

پاریس هواداران حزب توده ایران هزاران نسخه اعالمیه  تهیه شده از طرف حزب 
مان در همبستگی با زحمتکشان فرانسه را به زبان های فرانسوی و انگلیسی در میان 

شرکت کنندگان پخش کرده و در رابطه با تحول های سیاسی ایران و خاورمیانه و 
بسیاری از جوانان  موضع و تحلیل های حزب توده ایران با آنان به گفتگو نشستند. 

 قدردانی کردند.  فرانسوی از همبستگی حزب مان با جنبش 



 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه   ۲۷دوشنبه    ۱۲ 

 ادامه پاکستان هدف تروریسیم بی امان...

های رسمی پـاکسـتـان از  ماه سال جاری، مقام همچنین در نخستین هفتٔه فروردین
های پاکسـتـان یـک افسـر ارشـد  دستگیری "یک جاسوس هندی" خبر دادند. رسانه

را نشـان دادنـد کـه بـه  ”واو کولـبـوشـان جـده“"بازنشسته" نیروی دریایی هند به نام 
، وزیـر ”پـرویـز رشـیـد“کـرد.  اش در بلوچستان "اعتراف" مـی های خرابکارانه فعالیت

، رئـیـس روابـط عـمـومـی [ارتـش ”عاصم سلیم بجوا“اطالعات پاکستان، و سپهبد 
طلبی [در بـلـوچسـتـان  حمایت و رهبرِی تروریسم و جدایی پاکستان]، ارتش هند را به

پاکستان] متهم کردند. بر اساس شواهد موجود، دولت هند در شرایط حسـاسـی قـرار 
بـازرگـانـی  ”واو جده“شان مبنی بر این که  گیری های هندی بر موضع گرفته است. مقام

اند. پخـش  است که زودتر از زمان معمول از نیروی دریایی بازنشسته شده است ایستاده
ویدئوِی "جاسوس هند"ِی دستگیرشده در خاک پاکستان، با سفر هیئت تـحـقـیـقـاتـی 

زمـان  هـم -]۱۳۹۴ماه گذشته [ محل حملٔه تروریستی دی -”پاتانکوت“پاکستانی به 
داند. این نخستین بار  های پاکستانی می بود. هند، این حملٔه تروریستی را کار تروریست

داد. مسـئـوالن  ای را از پاکستان به کشور اجازه مـی بود که هند سفِر هیئت تحقیقاتی
را در رابطه با حملٔه تروریستی به  ”جیش محمد“دولت پاکستان بسیاری از فعاالن گروه 

 اند. دستگیر کرده ”پاتانکوت“
 
 

مراسم امسال اول ماه مه طبق روال هرساله و بنا به سنت جنبـش 
بـرگـزار   –فله پارک  –کارگری دانمارک در پارک مرکزی شهر کپنهاگ 

ها و  های کمونیست و چپ و انجمن شد. سندیکاهای کارگری، حزب
هایی به مناسبت روز جهانـی کـارگـر،  نهادهای مترقی با برپایی غرفه

شده ازسـوی  های اقتصادی دیکته های امپریالیستی، برنامه سیاست
اتحادیه اروپا و مسایل مرتبط با حقوق زحمتکشان را که ازسوی دولت 

هـای  دست راستی مورد یورش قرارگرفته، افشـا کـرده و سـیـاسـت
های سندیکـاهـای کـارگـری را  جایگزین نیروهای مترقی و خواست

بیان و تبلیغ کردند. در مراسم اّول ماه مه امسـال یـکـی از نـکـات 
های کمونیست و  محوری مورد مخالفت سندیکاهای کارگری و حزب

های مردمی و مترقی دانمارک  کارزار علیه  چپ و نیز نهادها و انجمن
پـی)   –آی   –تـی   –پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا (تی 

های کارگـری در پـارک  بود. بخش بزرگی از غرفه مربوط به اتحادیه
فله پارک به این مساله اختصاص داشت. غرفه حـزب   –مرکزی شهر 

در قـلـب   –چادرهای همبستگـی   –توده ایران در بخش همبستگی 
بـود. نـامـه  پارک و محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر برپا شـده

مردم ارگان مرکزی حزب ما، اعالمیه اّول ماه مه کـمـیـتـه مـرکـزی 
ها و جزوات حزب همراه با شعارهایی مانند طـرد رژیـم  حزب و کتاب

فقیه و برقرار باد جبهه واحد ضد دیکتاتوری تزیین بخش غرفه  والیت
 شد. کنندگان ارایه می حزب ما بود و به تمامی مراجعه

غرفه حزب در محل همبستگی به مانند سالیان گذشته میعادگاه و 
محل تجمع بسیاری از هم میـهـنـان مـا بـود. نـقـطـه نـظـرات و 

های حزب توده ایران در رابطه با تحوالت کشور، انـتـخـابـات  تحلیل
مجلس دهم، مواضع حزب در خصوص مسایل جنبـش کـارگـری و 

شـد.حضـور چشـمـگـیـر  کنندگان عرضـه مـی سندیکایی به مراجعه
های مهم روز  جمعیت ازجمله تعداد قابل توجهی از ایرانیان از ویژگی

جهانی کارگر و مراسم آن در کپنهاگ بود. پـیـش از آغـاز مـراسـم، 
نشست سنتی مطابق رسم هرساله در دبیرخانه حزب کمونیـسـت در 
دانمارک به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد که درآن مسـئـوالن 

دادهای کنونی و حضور فعـال  حزب برادر بر تقویت نقش حزب در رخ
در جنبش سندیکایی تاکید ورزیده و بر اتحادعمل گسترده بـا دیـگـر 

 نیروهای چپ علیه اتحادیه اروپا اشاره نمودند.
 

 گزارش مراسم اّول ماه مه، نروژ 
برنامه اول ماه مه، در اسلو در منطقه اصلی شهر همراه با نواختـن  
سرود انترناسیونال  توسط گروه موسیقـی آغـاز شـد. اول مـاه مـه 
همچون سالهای گـذشـتـه بـا حضـوراحـزاب چـپ و مـتـرقـی و 
سندیکاهای کارگری  نروژ و  نیز برخی کشورها از جمله ایران بـرگـزار 
شد .میدان محل مراسم روز جهانی  کـارگـر بـا    پـالکـاردهـای 
مخصوص حزب ها و سندیکاها تزئین شده  و سندیکا ها و حزب هـا 
در صف های اختصاصی خود در راهپیمایـی و مـراسـم سـراسـری 

 حضور داشتند.
حزب کمونیست نروژ نیز به مانند هر سال در جایگاه هـمـیـشـگـی 
خود، همراه با پوستر و شعارهای ضد انحصارات مالی امپریالیستی و 
در دفاع از خواست های مردمی حضور پر رنگی همراه با نـیـروهـای 
جوان داشت. در نروژ طبق سنت هرساله سـازمـان جـوانـان حـزب 
کمونیست نروژ همراه با حزب کمونیست نروژ با برگزاری یادبود بر سر 
مزار شهدای این حزب در اسلو با سخنرانی و شعرخوانی به پـیـشـبـاز  
روز جهانی مبارزه کارگران گرد هم آمدند. طبق رسم اسـلـو رفـقـای 
حزب همراه با رفقای حزب برادر با شعارهای مبارزه با فـاشـیـسـم و 

های افراط طلب دست راستی؛ فاشیسم را  جنگ؛ توقف فوری گروه
 نابود کنید، در راهپیمایی این روز شرکت کردند.

نکته مهم در سخنرانی های روز اول ماه مه، آمار  بـیـکـاری در  
 کشور و شکست سیاست های دولت  دست راستی حاکم بود.

 
شرکت سازمان حزب توده ایران در کانادا در جشن اول 

 ماه مه در تورنتو
امسال جشن اول ماه مه، روز کارگر، در سراسر جهان در شـرایـط 
متفاوتی برگزار شد. بحران مزمن جهانی سرمایه داری که از سالهای 
میانی دهه گذشته تا کنون همچنان ادامه داشته هـر روز ابـعـاد و 

شدت خود را بیشتر نمایان می سازد. در این روزها زحمتکشان در سراسر جهان شـاهـد  ادامه  شرکت اعضاء و هواداران حزب ...
بیکاری بیشتر، عدم امنیت شغلی بیشتر، سیر رو به رشد قیمتها و کاهش قدرت خرید و 
در نتیجه فقر رو به گسترش هستند. در کنار بحران اقتصادی میتوان به بحران در ابعاد 
دیگر آن همچون بحرانهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اخالقی و روانی اشاره کرد کـه 
در جای خود زندگی زحمتکشان جوامع مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد. در کانادا نیز 
طبقه کارگر و زحمتکشان دوران دشواری را سپری می کنـنـد. اجـرای سـیـاسـتـهـای 
نئولبیرالی در سه دهه گذشته بخصوص در دوران دولت محافظه کار استیـون هـارپـر(

Stephen Harper)  ،که در انتخابات سال گذشته شکست سختی را متحـمـل شـد ،
بنیه اقتصادی و بخصوص تولیدی کشور را به شدت تضعیف کرده است و در نـتـیـجـه 
افتصاد کشور را به شدت ضربه پذیر ساخته است. افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و 
وابستگی شدید کانادا به صدور نفت، افتصاد این کشور را در موقعیتی بسیار دشوار قـرار 
داده است. آنانکه بیش از همه دشواری وضع موجود را بطور روزمـره در زنـدگـی خـود 
تجربه و احساس می کنند طبقه کارگر و زحمتکشان کانادا هستند. یکی از مسائلی کـه 
جامعه کانادا در هفته های اخیر با آن روبرو بوده است مسئله خودکشی بـخـصـوص در 
بین جوانان و حتی نوجوانان در جوامع بومیان این کشور است. آنچه در هفته های اخیر 
به شکل وسیعی در مطبوعات این کشور مطرح شد مسئله خودکشی جوانان و نوجوانان 

بود که   (Ontarioدر شمال انتاریو((Attawpiskat)بومی در شهری بنام اتاواپیسکت  
در عرض مدت چند هفته سر به دهها نفر زد. جشن اول ماه مه امسال در تورنتو کـانـادا 
در اینچنین شرایطی از اوضاع کار و زندگی زحمتکشان این کشور برگزار شد. جشن اول 
ماه مه در کانادا شامل مراسم و فعالیتهای مختلفی کوچک و بزرگ در سـراسـر کشـور 
است. در تورنتو کانادا در سالهای اخیر دو مراسم اهمیت ویژه ای را کسـب کـرده انـد. 
یکی مراسمی است که توسط "کمیته متحد روز اول ماه مه" برگزار می شود و دیـگـری 

 راهپیمایی روز اول ماه مه. 
اوریل در سالن "اتحادیه کـارگـران پـوالد"  ۳۰جشن اول ماه مه امسال در روز شنبه، 

کانادا برگزار شد. در ابتدای برنامه، بعد از اعالم برنامه توسط مجریان، یکی از فـعـالـیـن 
بومیان کانادا ضمن اجرای قطعه ای از موسیقی بومیان، در مـورد اشـغـال تـاریـخـی 
سرزمینشان توسط نیروهای اشغالگر اروپایی و همچنین فقر گسترده درمیان بومیـان و 
ریشه های مسائل و مشکالت کنونی انها از جمله آمار بسیار باالی خودکشی در بـیـن 

 Alfredo)جوانان و نوجوانان سخن گفت.   سخنران بعدی، الـفـردو مـوالنـو بـراوو 
Molano Bravo)  جامعه شناسی از کشور کلمبیا بود که در رابطه با اوضاع کـنـونـی ،

که با وسـاطـت  (FARC)این کشور و دولت دست راستی آن و مذاکرات صلح با فارک 
کوبا در جریان است صحبت کرد. او در بیانات خود تاکید کرد کـه سـرکـوبـهـا عـلـیـه 
سندیکاهای کارگری و فعالین چپگرا و کارگری بدون وقفه ادامه دارد و همچنین اشـاره 

 کرد که دولت در تدارک تهیه قانون اساسی جدیدی برای کلمبیا است.
 Young)در بخش دیگر برنامه دبیر کل لـیـگ جـوانـان کـمـونـیـسـت کـانـادا  

Communist League of Canada) پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست کـانـادا را
برای حضار قرائت نمود. در این پیام ضمن استقبال از رای مردم در انتخابات گذشته در 
جهت شکست محافظه کاران، به مردم کانادا هشدار داده می شود که بایـد هشـیـاری 
خودشان را در برابر دولتهای  لیبرال چه در سطح فدرال و چه در سطح استانـی حـفـظ 

 کنند و دمی از مبارزه باز نایستند.

 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه   ۲۷دوشنبه    ۵ 

 ادامه رویدادهای ایران ...

سازمان قصد افزایش قدرت خرید کارگران بازنشسته را دارد بـهـتـر 
است آن را در قالب ارائـه تسـهـیـالت قـرض الـحـسـنـه انـجـام 

). در حالیکه رژیم کـالن ۹۵ماه  فروردین ۳۱دهد" (خبرگزاری ایلنا، 
داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک والیِت فـقـیـه، حـتـی  سرمایه

چشم به حقوق حداقلی کارگران بازنشسته دوخته است؛ اخـیـرًا بـا 
ای از بار اجرای طرح تـحـول  تاکید بر اینکه وزارِت کار "بخش عمده

فقـیـه در  سالمت" را به دوش کشیده است، در گزارش خود به ولی
مـحـور"،  رابطه با برنامه "رشد اقتصادی از مسیر فقرزدایی اشـتـغـال

ربیعی گفت، "من از آن جهت که از عمق دغدغه حضرتعالی نسبت 
رسانم که در دو  به کارگران اطالع دارم، با افتخار به استحضار می

سال گذشته... شکاف ایجاد شده میان تورم و مزد کاهـش یـافـتـه 
رغم تجـمـع اخـیـر  ). علی۹۵اردیبهشت  ۸است" (خبرگزاری ایلنا، 

 ۱۵بازنشسته صنعت فوالد در مقابل مجلس در تهران، روز  ۳۰۰۰
، با تأکید بر عدم دریافت دستمزد فروردین ماه، عضو ۹۴اردیبهشت 

کانون بازنشستگان شرکت ملی فوالد به ایلنا گفت، "بخش عـمـده 
این مطالبات مربوط به سالهای گـذشـتـه اسـت"؛ و اخـیـرًا یـک 

های بازنشستگی" را "جدی و به عنـوان  اقتصاددان "بحران صندوق
 ۱۱یکی از سه بحران کلیدی کشور" دانست (خـبـرگـزاری ایـلـنـا، 

یافتـه، بـایـد نـظـارِت  ای متحد و سازمان ). با مبارزه۹۵اردیبهشت 
های بازنشستگی را تضمین کرد و به دسـتـبـرد  کارگران به صندوق

 غارتگران به آنها پایان داد.
 
 

فقیه و نـابـودی  قوانین ارتجاعی، عملکرد رژیم والیت
 محیط زیست

که رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با صـراحـت  در حالی
تمام اعالم داشت: "در قانون بودجه نتوانستیم هوای محیط زیست 
را داشته باشیم"، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و مـعـاون 

فقیـه تـحـت  های ابالغی ولی کند سیاست رییس جمهور تاکید می
 عنوان نظام محیط زیست دلگرم کننده و راهگشاست.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس پس از تصویب کـلـیـات 
الیحه بودجه در جریان کنفرانس ملی حفاظت از مـحـیـط زیسـت 

هـا بـه وجـود  های زیست محیطی که توسط استان گفت: "بحران
تـن در  32آوری حل شود . . . در کشـور  تواند تنها با فن آمده نمی

هکتار فرسایش خاک داریم . . . مـتـاسـفـانـه در قـانـون بـودجـه 
 ۱۱باشیـم." (مـهـر،  نتوانستیم خیلی هوای محیط زیست را داشته

) پیش ازاین نیز مجلس شورای اسالمی کلـیـات ۹۵اردیبهشت ماه 
بود. گرچه مضمون الیحه  الیحه "ارزیابی زیست محیطی" را رد کرده

دهد، تفکر حاکم بر حکومت و دولت روحانی بـا  مذکور نیز نشان می
المللی و علمی فاصله و مغـایـرت دارد، امـا  اصول و معیارهای بین

 مجلس همین الیحه را نیز بر نتافت و از دستور خارج نمود.
گـرایـی  تفکر حاکم بر مسئوالن رژیم که بر سودجـویـی و واپـس

 ۱۸انـد. ایسـنـا  های محیط زیست بیگـانـه مبتنی است، با واقعیت
داد: "معاون توسعه مدیریت، حـقـوقـی و  اسفندماه پارسال گزارش

امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تـاکـیـد بـر ایـنـکـه 
هـا نـیـسـت،  دنبال تعطیلی پـروژه [الیحه] ارزیابی محیط زیست به

ها جلوگیری کند، گـفـت . . .  است که از آلودگی دنبال آن بلکه به
هـای بـزرگـی  ممکن است طرح ارزیابی زیست محیطی برای پروژه

ها اعالم کند که باید از سوخت ترکیبی استـفـاده و از  چون نیروگاه
این مفهوم نیسـت  مصرف سوخت مایع مازوت جلوگیری کنند این به

 که از احداث نیروگاه جلوگیری شود."
همچنین معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیـط 
زیست نیز پس از رد کلیات الیحه ارزیابی محیط زیست، با تـاکـیـد 
یادآوری نمود، این الیحه منافاتی با شرایط پسـاتـحـریـم و اجـرای 

اسـت:  های مختلف ندارد. معصومه ابتکار دراین زمینه گفـتـه پروژه
"البته ایران از قانون برنامه سوم [توسعه] تاکنون از امکان ارزیـابـی 

هـای بـزرگ کشـور  زیست محیطی برخوردار بوده و تـمـام طـرح
گـیـری  مشمول  ارزیابی زیست محیطی هستند . . . از نظر ما جهت

هـای مـخـرب  این الیحه برای رشد اقتصادی [بخوان انجام پـروژه
های سپاه و دیگر نهادها] در شرایط پساتحریم . . . مـهـم و  شرکت

هر روی ارتجاع و سودجویان حتی بـا الیـحـه  ) به۹۴اسفندماه  ۱۹همسو بوده." (ایسنا، 
خطری مانند الیحه ارزیابی محیط زیست مخالفت کرده و تفـکـر و دیـدگـاه  بند و بی نیم

ویژه درخصوص امر خطیر محیط زیست به نمایش  گرایانه خودرا به وسطایی و واپس قرون
فقیـه  گذاردند. البته این برای نخستین بار نیست که مجلس و دیگر نهادهای رژیم والیت

هایی چون حفاظـت از مـحـیـط  ماندگی فکری خودرا در زمینه ژرفای واپسگرایی و عقب
سازند. چندی پیش در جریان همایش "منابع طبیعی، آموزش، پژوهش  زیست آشکار می

و نیروی انسانی" شماری  از متخصصان و فعاالن محیط زیست کشور به شدت نسبت به 
 ۱۸"وضع قوانین نادرست زیست محیطی در مجلس" اعتراض کردند. خبرگزاری مـهـر 

اسفندماه در گزارشی از این همایش نوشت: "رییس انجمن علمی جنگلبانی گالیه کـرد، 
بیش از همه موجبات نگرانی فعاالن محیط زیست را فراهم کرد، وضـع  ۹۴آنچه درسال 

قوانین نادرست زیست محیطی در مجلس شورای اسالمی بود . . . بـه اسـم دلسـوزی 
اثر و مـوجـب سـوء اسـتـفـاده  های . . . محققان را بی قوانینی وضع شده که تمام روش

شود. برخی قوانین در راستای تجاوز [به محیط زیست] است و بستری قانونـی شـده  می
کند. هـم اکـنـون بـودجـه صـیـانـت از  های ملی را تشویق می که . . . تجاوز به عرصه

های شمال کشور به اندازه دستمزد دو فوتبالیست نیز نیست. براساس آمار و ارقام  جنگل
های شمال مصوب شد که حتی پنج درصد آن نـیـز  میلیارد تومان برای حفظ جنگل ۲۹

اسـت،  تخصیص پیدا نکرد. مطابق آماری که توسط متخصصان دراین همایش ارایه شده
جـمـعـی  های زاگرس نابود و مرگ و میر دسته میلیون هکتار جنگل ۱سال  ۲در کمتر از 

های نادر درختان شمال و شمال غرب کشور نظیر شمشاد، بلوط، بلوط بلنـد مـازو،  گونه
است. همه این فجایع زیست محیطی محصول وضـع  گسترش بسیار نگران کننده داشته

قوانین ارتجاعی و مغایر با دانش معاصر است. محیط زیست ایران گرفتار تفکر پوسیده و 
ستیز و نوستیز است و یکی از علل اصلی تـخـریـب زیسـت  گرایانه حاکمیت مردم واپس

های ضـدمـلـی و رواج اقـتـصـاد  محیط کشور را باید دراین واقعیت دید! اجرای برنامه
اندیشی سبب نابودی و تهدیـد مـحـیـط زیسـت  گرایی و تاریک غیرمولد در پیوند با واپس

 کشور است!

 ادامه یاد واره رفیق پوری ...

جز انـبـوهـی جسـتـار  کرد. وی به شنیداری تدریس می -شیوه� سازماندهی مواد دیداری
هایی نیـز از خـود بـه یـادگـار  های کشور نوشت، آفرینه علمی و اجتماعی که در رسانه

 ها چنین است: گذاشت که فهرست آن
 های موضوعی فارسی (چاپ کتابخانه� مّلی ایران). سرعنوان

 رسانی. دانشنامه� کتابداری و اطالع
 خدمات فنی (از منابع آزمون کارشناسی ارشد، چاپ کتابخانه� مّلی ایران).

های ایران، با همکاری رضا اقتدار (چاپ کتابخانـه� مـّلـی  ها و روزنامه راهنمای مجله
 ایران).

دهی دیویی و نمایه نسبی ملویل دیویی. این کتاب را ابـراهـیـم  -بندی ده خالصه رده
 عمرانی برگردانده و پوری آن را ویرایش کرده است.

ترجمه کتاب پرفروش هنر عشق ورزیدن، نوشته اریش فرم که بارهـا بـازچـاپ شـده 
 است.

 
 پایان یک آغاز

رفیق ارجمند ما پوری سلطانی نه تنها در دانش کتابداری کـه در زنـدگـی فـردی و 
یک استوره بود. استوره� گذشت و مهربانی،  -چنان که بارها گفته اند -اجتماعی خود نیز

دانست و به  منشی و فروتنی و بردباری. او همه� کودکان جهان را فرزندان خود می و بزرگ
ورزید. شیفته� صلح و سوسیالیسم و دمکراسی و عدالت اجتماعی بود و در  ها مهر می آن

ها بود که او را به راه  ها و هدف کرد. همین آماج همه، هرگز کوتاهی نمی راه کاربست این
هـای سـپـیـد و روشـن را  پوش بـود و رنـگ حزب توده� ایران کشاند. او ساده و شیک

شناختند شخصیت واال و انسـانـی او را  گزید. همه� کسانی که او را از نزدیک می برمی
بر اثر بیماری قلبی، عـفـونـت ریـه و  ۱۳۹۲بار در سال  ستودند. رفیق پوری که یک می

نیز در پی نارسایی قـلـب و  ۱۳۹۴برونشیت بر بستر بیماری افتاده بود، در روز سوم آبان 
مـهـر  -های ویژه) بیمارستان ایـران ریه و انسداد روده، در بخش آی. سی. یو (مراقبت

آبان همان سال، قلبش برای همیشه از تپیدن باز مـانـد.  ۱۶بستری شد و در روز شنبه 
فردای همان روز، پیکر رفیق پوری از برابر سازمان اسناد و کتابخانه� مّلی ایران تشییع و 

آوران بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. رفیق پوری رفت اما نام و یاد  در قطعه� نام
ای چون او مـرده اسـت؟  توان پذیرفت که استوره او همیشگی و جاودانه شد. و مگر می

 میرند. ها هرگز نمی استوره
 گذرد/ متبرک باد نام تو (شاملو). نامت سپیده دمی است/ که بر پیشانی آسمان می

 اند.  آوردهای این جستار، برای یکدستی متن، ویرایش شده همه� گفت -۱
 
 



 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه   ۲۷دوشنبه    ۱۱ 

 ادامه  یاد واره رفیق پوری...

هـا را در  سپرد یا آن ها را یا در نامه� انجمن کتابداران ایران به چاپ می آفرینه
ها بودند که نخستین  ها و کتاب کشید. همین مقاله کالبد کتاب به شیرازه می

های ادبیات نوین کتابداری ایران را در وجـود آوردنـد و راهـگـشـای  متن
 کتابداران واپسین شدند.

سو، رئیس گروه علوم کـتـابـداری و بـخـش  به این ۱۳۴۹وی که از سال 
های مرکز خدمات کتابداری ایران نیز هم بود، در دوره ریاست خود،  پژوهش

انبوهی طرح پژوهشی را به اجرا گذاشت که ایـن هـمـه ایـنـک، کـارپـایـه 
 اند: ها چنین اند. شماری از این طرح های کنونی کتابخانه� مّلی ایران پژوهش

هـا  های مستند سازمان نویسی، نام های فارسی نشانه� مولف فارسی، قاعده
هـای تـازه،  های موضوعی فارسی، طرح خرید کتاب ها، سرعنوان و موسسه

شـنـاخـتـی،  ها، طرح کانون کتاب هایی در زمینه� گسترش رده بندی پژوهش
طرح دگرنویسی و حرف به حرف نویسی فارسی به التین و التین به فـارسـی 

 و...
پس از پیوستن مرکز خدمات کتابداری به کتابخـانـه� مـّلـی ایـران (سـال 

اش به کتابخانه� مّلی آمـدنـد و آن را از  )، پوری و همکاران باتجربه۱۳۶۲
 ماندگی فنی رهانیدند و نوسازی و تجهیز کردند. (سایت ما زنان). واپس

او آرزو داشت یک کتابخانه� مّلی بسامان و استوار و قانونمند در ایـران پـا 
جـایـی پـیـاپـی  ها و مراکز جهانی شود که اما جـابـه بگیرد و همتراز کتابخانه
های غیر کارشناسانه� آنان، ایـن آرزوی وی را در  مدیران و کاربست سلیقه

ناپذیـر  های خستگی همه او توانسته بود در پرتو تالش گذاشت. با این سایه می
هـای ایـران و نـیـز در  خود، کتابخانه� مّلی ایران را در میان دیگر کتابخانـه

نهادهای کتابداری سراسر جهان، پرآوازه و مطرح کند. او هـمـچـنـیـن در 
 سازی این کتابخانه و مرکز اسناد مّلی ایران دست داشت.  دیجیتال

شـنـاخـتـی مـّلـی ایـران را بـا  رفیق پوری برای نخست بار، طرح کتـاب
های سازمان یونسـکـو بـه اجـرا  گیری از استانداردهای جهانی و برنامه بهره

درآورد که این نیز خود، گامی مهم در فرازاندن کتابداری نوین ایران بود. وی 
شناختی کشور را با همکاری دوست  های موضوعی کتاب همچنین سرعنوان

 ۱۳۴۸دانشورش کامران فانی، به تدوین رساند. این درحالی بود که تا سـال 
نامه� تخصـصـی  ها آغاز شد، هیچ واژه های سرعنوان که تدوین نخستین برگه

ایرانی در زمینه� کتابداری وجود نداشت و اگر دانش گسترده� کامران فانـی و 
رسید. در همین حال او  فرجام نمی خود او در این زمینه نبود، این کار هرگز به

کـرد؛  های دیگر شهرهای کشور نیز خودداری نمی رسانی به کتابخانه از یاری
بار به همراه استاد طاهری عراقی و برای تنهـا یـک مـاه بـه  که یک چندان

کتابخانه� الهیات مشهد رفت و در هـمـیـن زمـان کـوتـاه تـوانسـت دوره� 
 بندی دیویی و کنگره� امریکا منتشر سازد. شناختی اسالم را در رده کتاب

 اند: شماری دیگر از کارهای رفیق پوری سلطانی در زمان مدیریتش چنین
های دولتـی و  فهرست مستند مشاهیر و مولفان، فهرست مستند سازمان

نـامـه کـتـابـداری،  ها در زمینه� ایران و اسالم، اصـطـالح بندی گسترش رده
نامـه� کـتـابـداری  تطبیق قواعد فهرست نویسی جهانی با زبان فارسی، دانش

ها نـه تـنـهـا در  برداری از آن های غرورآفرین این کارها، بهره و.... از نتیجه
هـای خـاورشـنـاخـتـی و  ها و کـتـابـخـانـه های کشور که در کانون کتابخانه

شناختی خارج از کشور است. از جمله، کتابخانه� کنگره� امریکا از ایـن  ایران
گـیـری  های گوناگون خود بـهـره ها همچون منابع اصلی برای ویرایش طرح

 کند. می
آور خود در گستـره� کـتـابـداری،  های شگفتی پوری سلطانی سوای تالش

هـا و  بندی ایفال (فدراسیون جهانـی انـجـمـن سازی و رده عضو کمیته� نمایه
کـرد و  گیرانه شرکت مـی های آن پی های کتابداری) بود و در برنامه موسسه

ساخت. ایـفـال امـا  های ایران را در زمینه� مسائل کتابداری مطرح می دیدگاه
خورشـیـدی، در  ۱۳۷۶و  ۱۳۷۵های  ها را در سال بخشی مهم از این دیدگاه

 دو کتاب جداگانه به چاپ سپرد.
هـای جـهـانـی کـتـابـداری شـرکـت  وی همچنین در بسیاری از نشست

هـای فـارسـی و  ترین مسائل این رشته، بـه زبـان جست و پیرامون مهم می
 کرد (سایت ما زنان). انگلیسی سخنرانی می

نامه در رده� کـارشـنـاسـی ارشـد  پایان ۲۹رفیق سلطانی، استاد راهنمای 
انـد. وی حـتـا  کتابداری دانشگاه تهران بود که پنج رساله� آن به چاپ رسیده

پس از بازنشستگی نیـز از دادن مشـاوره بـه شـاگـردان خـود و نـیـز از 
هـا  تابید و همچنان در این زمـیـنـه شناختی، روی بر نمی های کتاب پژوهش

پرداخت. وی از نخستین کتابدارانی بود که حرفه� کتابداری نوین  نوآوری می به
را در ایران گسترد و آن را روزآمد کرد. او در آیین بزرگداشت خود (مـاهـنـامـه� 

ام دوسـت  کتابخانه� مّلی را مـثـل بـچـه“) از جمله گفت: ۱۳۹۴بخارا، خرداد 
ویـژه  هـا، بـه زند... کـتـابـخـانـه تپد و شور می داشتم و هنوز هم دلم برایش می

شود، پشـتـیـبـان هـمـه�  ها محسوب می کتابخانه� مّلی، که مادر سایر کتابخانه
های فرهنگی و آموزشی هر کشور است. افسوس که هنوز این مسـئـلـه  فعالیت

 پدیا). (سایت ویکی ”برای بسیاری از مسئوالن ما نامفهوم است.
هایم که رضا حایری آن را پـیـرامـون  وی در بخشی از فیلم مستند برای کتاب

گوید: جناب بجنوردی (رئیس وقت کتابخانه�  کار و زندگی پوری ساخته است می
کـه الـبـتـه  ”تو مرجع تقلید ما، در کتابداری هستـی“گفتند که  مّلی ) به من می

 شنوی کامل از من نداشت. نبودم. چرا که هیچ رئیسی، حرف
 

 در ستایش پوری
عشق به مردم سرزمینم، مرا در این مدت درد و رنج، استوار نـگـه داشـت... “

هاست. اما این برای مسئوالن ما نامفهـوم اسـت.  کتابخانه مّلی، مادر کتابخانه
 ”ام؛ چرا که امیدم به جوانان است. من هنوز ناامید نشده

این را رفیق پوری سلطانی در آیین بزرگداشت خود که ماهنامه� بخـارا بـرگـزار 
کرده بود بر زبان آورد. در این مراسم که استاد سایه نیز در آن حضور داشت، از 

شناس پوری گفت که وی در گسـتـره� دانـش  جمله کامران فانی، همکار کتاب
گاهی در ایـران و “همتا: پوری  رسانی، شخصیتی است یگانه و بی کتابداری و آ

ایرانی است. فانـی ایـن را هـم گـفـت کـه  ”ترین کتابدار جهان، شناخته شده
ترین رویکرد زندگیش، آشنایی و همکاری با پوری است و برای او رشـتـه�  بزرگ

کتابداری در کنار پوری سلطانی، به رشته� الفت با کتاب تبدیل شده اسـت. وی 
شناختی خود را مـدیـون  به گفته افزود: کتابداران ما، علم و اطالعات و دانش

 “اند.  پوری سلطانی
ایـن “گفـت:  -شناس و کتابدار نسخه -در این مراسم همچنین، عبداله انوار

بانو، َملکی است در بین آدمیان. همین خصلت، او را در برابر هـجـران فـلـک، 
مقاوم کرده است... پوری دست به کاری زد و در کتـابـداری، بـه آمـوزش فـن 

 (ویکی پدیا). ”کتابداری نوین پرداخت و به تربیت کتابدار همت گماشت.
نوش آفرین انصاری از همکاران پوری نیز در شب بزرگـداشـت وی گـفـت: 

پوری سلطانی ایران را در جهان معرفی و بزرگ کرد... او بسیار خالق و مقـاوم “
دریغش را از بام تا شام بـر سـر هـدفـش گـذاشـت. او  و منظم است. وقت بی

 ”دهندگی، پذیرندگی و زایندگی بسیار برای فرهنگ ما داشت. آموزش
بهاءالدین خرمشاهی نیز در بخشی از سخنان خود با اشـاره بـه ایـنـکـه در 

کمتر “در دانشگاه تهران، شاگرد پوری بوده است گفت:  ۱۳۵۰های دهه  آغازه
 ”کتابی در باره� کتابداری وجود دارد که پوری سلطانی در آن نقشی نداشته باشد.

 (پیشین).
انگیزه� هفتاد و هـفـتـمـیـن سـال  نیز کتابخانه مّلی ایران به ۱۳۹۳در اسفند 

اش، بزرگداشتی با نام مادر کتابداری نوین ایران برای پوری سـلـطـانـی  ریزی پی
تنه� پوری نیز رونمایی شد. هم در  برگزار کرد. بزرگداشتی که در آن از تندیس نیم

گنجینه� یـک کـتـابـخـانـه، تـا زمـانـی کـه “این مراسم، کامران فانی گفت: 
نویسی نشده باشد، فرقی با انبار نـدارد و... در مـقـطـعـی از تـاریـخ،  فهرست

ای هـم  یک استوره است و هیچ رشـتـه ”پوری ام“کتابداران ما، انباردار بودند. 
ها نیست. پوری سلطانی حقی بزرگ بر گردن کتابـداری نـویـن  نیاز از استوره بی

(سـایـت  ”ایران دارد و باید تمام اهالی علم و فرهنگ، قدردان زحمات او باشند.
 لیزنا).

رسانی ایران نیز جایزه�  سوای این هر دو بزرگداشت، انجمن کتابداری و اطالع
پیشنهاد کـارگـروه مـدیـریـت  ترویج علم ایران را به پوری سلطانی اهدا کرد و به

ای را به نام پوری سلطانی در زمینه� نوآوری در علـوم  کتابخانه� دانشگاهی، جایزه
هـای  اطالعات به تصویب رساند که قرار شد این جایزه، به کتابداران و کتابخانه

 نوآور ایران داده شود.
نوبه خود در کتاب کارنمای زنان کارای ایران، شخصـیـت  زاد نیز به پوران فرخ

 تراز نوی پوری سلطانی را ستوده است.
 

 از نگاهی دیگر
گذار مرکز مّلی کتابداری ایران و عضو هیئت علـمـی  رفیق پوری سلطانی پایه

آن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد گروه کتابداری کتابخـانـه� مـّلـی 
پـژوهـی  ایران، نویسنده، مترجم، اسـتـاد دانشـگـاه، پـژوهـنـده و فـرهـنـگ

، اسـتـاد دانشـکـده� ۱۳۴۸  -۵۸های  ناپذیر بود. وی همچنین در سال خستگی
 -۶۲های  لیسانس (کارشناسی ارشد) بود. نیز در سال علوم تربیتی در رده� فوق

کـرد.  های کارآموزی مرکز خدمات کتابداری ایران تدریس مـی در کالس ۱۳۴۹
 -) مـواد دیـداری۱۳۶۱در سدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز (سـال 

هـای  داد. استاد پوری همچنین در سـال بصری) درس می -شنیداری (سمعی
 ۵ادامه  در صفحه در کتابخانـه� مـّلـی ایـران،  ۱۳۶۲ -۶۹

 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه   ۲۷دوشنبه    ۶ 

تأمین کند و  ۹۴اسفندماه سال  ۷ها پس از انتخابات فرمایشی  جناح
موضوع کسری تراز بودجه و نـبـود مـنـابـع مـالـی ضـروری کـه 

هایی جدی را برای دولت روحانی و مجموع رژیـم در دوران  چالش
دنبال ارائٔه الیحه بودجـه  پسابرجام پدید آورده است، مدیریت کند. به

از سوی دولت به مجلس، و در پی کشمکش های فراوان مـجـلـس 
با پایان یافتن نمایش انتخاباتی کمیسیون تلفـیـق   پیش از انتخابات،

] را از ۱۳۹۵مجلس کلیات بودجٔه کل کشور برای سال کنـونـی [
ریزی ضمـن اشـارٔه  تصویب گذراند، رییس سازمان مدیریت و برنامه

، ۹۵تلویحی به امکان عدِم تحقق برخی از منابع مالی بودجٔه سـال 
هزار میلیارد تومان کسرِی تراز بودجه در سال گذشته [ ۴۵موضوع 

 ] را بار دیگر پیش کشید.۱۳۹۴
ریـزی و از  محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و بـرنـامـه

های دولت در حمایت از برنامه آزادسازِی اقتصادی،  ترین چهره فعال
و چند روز پس از انتخابات، خاطـرنشـان  ۹۴در میانٔه اسفندماه سال 

هزار میلیارد تومانی کشور در  ۴۵ساخت: "کسرِی تراز بودجه منفی 
دهندٔه اجباِر دولت برای تأمـیـن ایـن مـبـلـغ از  ، نشان۱۳۹۴سال 

های خود از محلی جز درآمدهایش... [است] ما تعهِد نـظـام  هزینه
ایـم...  المللی پول را پذیـرفـتـه اس، برگرفته از صندوق بین-اف-جی

هزار میلیارد ریال اموال دولـتـی  ۱۲حاضر بر اساس برآوردها  درحال
واحـد   ۲٫۵درصدی مقررشده که  داریم. برای رسیدن به رشد هشت

گـذاری انـجـام  واحد از مـحـل سـرمـایـه ۵٫۵وری و  از محل بهره
 –اف   –جـی “ ]. توضیح اینکه: نظام ۹۴اسفندماه  ۱۱شود" [ایسنا، 

وتـحـلـیـِل آن از  های آماری اقتصاِد کالن و تجزیه ، چارچوب” اس
المللی پول و اصوِل گزارِش اقتصادی و آماری در  سوی صندوق بین

های اقتصادی است. پذیرِش این نظام، در  تدوین آمار و دستورالعمل
المللی پول و بـانـک  های صندوق بین حقیقت اجرایی کردِن نسخه

 سازد. جهانی را الزامی می
شوند که برخالِف تمام تبلیغات و  سخنان نوبخت درحالی بیان می

های رژیم و دولت، رکود کماکان بر اقتصاِد کشور حـاکـم  بینی پیش
همچنان کاهش  -باتوجه به تورم موجود -است و قدرت خریِد مردم

که به فاصله اندک زمانـی پـس از  -یابد. بستٔه تحرِک اقتصادی می
نتوانست به رکـوِد  -ای در سال گذشته تدوین و اجرا شد توافق هسته

روی، دولت بـا آغـاز  ژرف پایان دهد و نرخ بیکاری را مهار کند. ازاین
موازات تشکیل مجلس دهم [در آیـنـده]،  سال جدید خورشیدی و به

درصدد تدوین و اجراِی بستٔه اقتصادی دیگری در چارچوب اقتصـاِد 
 فقیه برآمده است. مقاومتی ولی

وزیر اقتصاد دولت روحانی چندی پیش با انتشار گزارشـی اعـالم 
رفـت از آن، اجـراِی  داشت که، برای مهاِر رکود اقتصادی و بـرون

پذیر و ارتقاِی مالی کشور"  وکاست قانوِن "رفع موانع تولیِد رقابت کم بی
گفتٔه وزیر اقتصاد، زمینه و بستر اجرای قوانینـی  بسیار مهم است. به

و نیز الیحه برنامه  ۹۵وکار در بودجه سال  برای "بهبود فضای کسب
اسالمی درنظر گرفته شده است." این بستر و  ششم توسعه جمهوری

عبارت بـهـتـر و  ها، یا به زمینه، ادامٔه اجراِی قانون هدفمندِی یارانه
 تر، آزادسازِی اقتصادی است. دقیق

فقـیـه،  ها مطابق راهُبرد رژیم والیت ادامٔه اجراِی هدفمندی یارانه
فـقـیـه مـورد  درحالی از سوی مسئوالن ارشد حکومتی ازجمله ولـی

گیرد که وضعیِت تولـیـد در دو بـخـش صـنـعـت و  تأکید قرار می
 کشاورزی بسیار وخیم گزارش شده است.

مــرکــزی  هــای بــانــک بــر اســاس یــکــی از آخــریــن گــزارش
منتشر شد، طـی یـک  ۹۴اسالمی، که در اوایل اسفندماه  جمهوری

های تولیدی کشـور کـاهـِش  سال اخیر مجموع تسهیالت به بخش
چشمگیر یافته است. این آمار، حاکی از آن است که رشِد تسهیالت 

درصد افزایـش  ۲٫۳به صنعت تقریبًا متوقف گردیده است و در قیاس با سال پیش، تنها 
ریزی نیز، با اشاره  دهد. از سوی دیگر، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه را نشان می

تر شدن سبِد معیشتی خانوارهای ایرانی، خاطـرنشـان  به تنگناهای مالی دولت و کوچک
 ۲۲بـه  ۱۳۸۴درصد در سال  ۳۴کرد: "نسبِت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از 

رسیده [است]. ... تراِز عملیاتی که تفاوت بین درآمد و اعـتـبـارات  ۱۳۹۳درصد در سال 
هزار میلیارد تومان [منفی] رسید. ...  ۴۶به  ۹۳دهد... در سال  هزینه دولت را نشان می

مـعـنـای  کاهش یافت که البته ایـن بـه ۹۳درصد در سال  ۳۵نسبِت درآمدهای نفتی به 
اسـفـنـدمـاه  ۱۴افزایش سایر منابع دولت اخذ مالیات و تولید و صادرات نیست..." [ایرنا، 

۹۴ .[ 
مطابق این ارزیابی، رفِع کسری از بودجه و کمبود منابع مالی دولت تـنـهـا از طـریـق 

ویژه قیمت سوخت، بنزین، آب، برق، گـاز و نـان  ها به ها و آزادسازی قیمت حذف یارانه
عـالوه، هـدفـمـنـدی  یعنی از راه اعمال فشار به معیشت مردم صورت گرفته اسـت. بـه

ویژه زحمتکشان شهـر  های وسیع مردم به تنها سبب کاهش سطح زندگی توده ها نه یارانه
و روستا گردیده است، بلکه به بنیٔه تولیدِی کشور آسیب جـدی وارد سـاخـتـه و بـاعـث 

 افزایش هزینٔه تولید در داخل کشور شده است.
ها با حـذِف  اصطالح واقعی کردِن قیمت یابه -در چارچوب برنامٔه آزادسازِی اقتصادی

ازپیش سقـوط کـرده اسـت. مـحـصـوِل  درآمِد خانوارها در سراسر کشور بیش -ها یارانه
فقـر فـزایـنـده و شـکـاف   –ها  یا: هدفمندِی یارانه  –مستقیم برنامٔه آزادسازِی اقتصادی 

گـیـری  یی که اکنون اولویت نخست رژیم و محتـوای سـمـت طبقاتی است، یعنی برنامه
شـده از سـوی  فقـر اعـالم دهد. کافی است خط اجتماعی آن را تشکیل می -اقتصادی

مـیـلـیـون تـومـان در مـاه  ۳نفره نزدیک به  ۴که برای یک خانوار  -مراکز رسمی رژیم
را با میزان دستمزد کارگران، کارمندان، پرستاران، آمـوزگـاران و دیـگـر  -محاسبه شده

زحمتکشان و ازجمله با درآمد دهقانان زحمتکش مقایسه کنیم تا پیامدهـای مـخـرب و 
 ها بیشتر تمیز داده شده و بازشناخته شوند. هولناک اجرای هدفمندی یارانه
ها را درصـدر  اش در سال جاری، ادامٔه هدفمندی یارانه دولت، برای تأمین منابع مالی

اش قرار داده است. ادامٔه اجرای این برنامه در چارچـوب اقـتـصـاد  های اقتصادی برنامه
تواند اثرهای ناگوار بـیـشـتـری بـر بـنـیـٔه  های پسابرجام، می فقیه و برنامه مقاومتِی ولی

تولیدی، اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم باقی بگذارد. سیاست شتاب بخشیدن بـه 
کـه مـحـوِر  -خـارجـی زدایی باهدِف جلب و جذِب سـرمـایـٔه  سازی و مقررات خصوصی

شکاِف طبقاتی و توزیِع نـاعـادالنـٔه درآمـد را  -دهند های پسابرجام را تشکیل می برنامه
مرکزی، در آستانه سال نو، با  تر خواهند کرد. وزیر اقتصاد دولت و نیز رییس بانک  پردامنه

اند که واگذارِی اموال دولت و تبدیل اموال به سرمایه و تقویت  صراحت تمام اعالم داشته
هایی نـظـیـر بـیـکـاری  رفت از بحران و حل معضل بخش خصوصی عامل کلیدِی برون

در بطِن برنامه آزادسازی اقـتـصـادی  -سازی یا همان خصوصی -است. واگذارِی اموال
گیرد. آنچه در این برنامه جایی ندارد، معیشت، امنیت شغلی و سرنوشت مردم  صورت می

که آمارهای رسمی نشانگر این واقعیت است که شکافی ژرف میان  میهن ماست. درحالی
هزینه و درآمِد تمامی زحمتکشان فکری و یدی وجود دارد، و آنـان بـا سـطـح کـنـونـی 

تـوان آزادسـازِی  شان را تأمین کنند، چـگـونـه مـی توانند مخارج زندگی دستمزدها نمی
رفت از وضعیت دشوار مـعـیـشـتـی  ها را عامل کلیدِی برون اقتصادی و آزادسازِی قیمت

های رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که از زمان روی کار  مردم دانست؟ گزارش
آمدن دولت "تدبیر و امید"، شکاف میان هزینه و درآمد همچنان ژرفش یافته است. فقـرا 

زیـاِن اکـثـریـت  شمار از درآمِد ملی افزایشی معنادار بـه اند و سهِم اقلیتی کم فقیرتر شده
ها همچنـان بـاقـی مـانـده  عالوه، شکاف میان درآمد و هزینه جامعه پیدا کرده است. به

 تر نیز خواهد شد. تردید این شکاف ژرف فقیه بی است و با اجرای اقتصاد مقاومتِی ولی
 -زدایـی سازی و مـقـررات موازاِت خصوصی به -ها ادامٔه اجراِی برنامه هدفمندی یارانه

ساِز گسترِش بازهم بیشتر فقـر  انجامد، بلکه زمینه حِل مشکالت اقتصادی نمی تنها به نه
شـان  طور مشخص مطالباِت واقـعـی عدالتی اجتماعی خواهد بود. مردم میهن ما به و بی

های مختلف،  شکل ویژه بهبوِد وضعیت اقتصادی و ارتقاِی سطح زندگی را به ازجمله و به
تـوانـد و  حق و بدیهی نمی های به اند. مبارزه برای تأمین و تضمین این خواست بیان کرده

توجه مـانـد.  نام "اهمیِت توسعٔه سیاسی" بدان بی یی فرعی قلمداد شود و زیر  نباید مبارزه
های دمکراتیک فردی و اجتماعی،  تلفیِق مبارزه برای عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی

روی، مبارزه برضِد آزادسازِی اقتصادی  گردد. ازاین در این مرحله، از ضروریات قلمداد می
و حرکت به سمت برقرارِی عدالت اجتماعی، از اولویِت های پیکار کنونی جنبش مردمی 

 فقیه است. نشاندن استبداد و رژیم والیت در عقب 

گیرِی  ، سمت»اقتصاِد مقاومتی«ادامه 
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شرکت اعضاء و هواداران حزب 
روِز  تودٔه ایران در مراسم سال

 اول ماه مه، روِز جهانی کارگر

شرکت  اعضاء و هواداران حزب تودٔه ایران در مراسم اول مـاه 
 مه شهرهای:

 برلین¨
 هامبورگ¨
 فرانکفورت¨
 کلن¨
 وین¨
 کپنهاک (دانمارک)¨
 اسلو (نروژ)¨
 تورنتو (کانادا)¨
 

اول ماه مه امسال با شرکت صدها هزار تن از  از کاگران و زحمتکشان یـدی 
، در ”اول ماه مه، روِز  همبستگی بـیـشـتـر“و فکری آلمانی و خارجی، با شعار 

 شهرهای مختلف آلمان برگزار  شد.
های سالگشِت این روز تاریخـی و  پیمایی گنندگان در راه زحمتکشان و شرکت

شان را در جـهـت غـلـبـه بـر  با اهمیِت جنبِش جهانی کارگران، بار دیگر اراده
هایی که در زمینٔه معیشت، امنیت شغلی، و معضِل دوران بازنشستگی   دشواری

شـان را در  درنـگ های بـی گریبانند و نیز عملی کردِن خواست به ها دست با آن
منظر افکارعمومی اعالم کردند و با صدای رسا به گـوش سـیـاسـتـمـداران و 

شان، اعـم از   های صاحبان ثروت و قدرت رساندند. زحمتکشان در تمامی بیان
مثابٔه امری کلیدی و محـوری  نوشتاری و گفتاری، بر اجراِی عدالت اجتماعی به

 ۱۰تأکید کردند، ازجمله اینکه، تنها یک درصِد باالیی ثروتمندان آلـمـانـی در 
شان افزوده شـده اسـت. ده درصـِد  صد میلیارد یورو بر ثروت سال گذشته یک

درصِد ثروِت جامعه را دراختیار خود دارد. فاصلٔه میان فقـر و  ۶۰جمعیِت آلمان 
گـونـه ثـروتـی  سوِم از جمعیت آلمان هیچ ثروت افزایش بسیار یافته است و یک

ندارند. فقر در دوران کهولت و بازنشستگی به معضلی جدی تبدیل شده اسـت. 
غـذای کـافـی، داروهـای   فقر در دوران کهولت یعنی دسترسی نداشـتـن بـه

تر از همه، برخوردار نبودن از  بخش، و مهم موردنیاز، و خدمات پزشکِی رضایت
اند  ها سال کار کرده ای مناسب و شایستٔه شأن انسانِی زحمتکشانی که َده زندگی

اند. زحمـتـکـشـان در آلـمـان تـغـیـیـِر  شان را پرداخته و حق بیمٔه بازنشستگی
های حاکم بر قوانین بازنشستگی را خواستارند، و این درحالی است کـه  سیاست

نمایندگان دولت در این عرصه، از افزایش سِن بازنشستگی تا مرز هفتاد سالگی 
آورند در عیِن حال که نیمی از شاغالن در آلـمـان پـیـش از  میان می سخن به

دلـیـل  شوند و بسیاری دیگر نیـز بـه رسیدن به سن بازنشستگی از کار بیکار می
یابنـد.  توانند به کار ادامه دهند و درنتیجه به بازنشستگی دست نمی بیماری نمی

کـه  -ها به وضعیت شـاغـالن توجهی گونه بی های متنوع و پرشمار از این نمونه
کشی از نیروی کار بر بستِر حفظ و گسترش منافع طبقاتِی  برآمده از خصلِت بهره

گسترش فقر را موجب گردیده و جامعٔه آلمان را  -صاحبان ثروت و قدرت است
توانـد  رو کرده است. این وضعیت نمی هایی بسیار جدی و خطرناک روبه با بحران

بدون تغییر ادامه یابد. کارگران آلمان بر این عقیده اند که دستمزدها حتمًا بـایـد 
طوِر قطع از دستمزِد مساوی با مـردان، در  افزایش یابند. در این ارتباط، زنان به

وقـت بـایـد  کاری مشابه، باید برخوردار گردند. عالوه بر این، زنان بعد از کاِر پاره
وقت بازگردند. سیاست آزادسازِی دستمزدها باید کنار گذاشته  بتوانند به کاِر تمام

سازی باید در مرکز توجه دولت قرار گیرد تا زحـمـتـکـشـان تـوانـایـِی  شود. خانه
 دسترسی به مسکن را بتوانند پیدا کنند.  

های یاد شده در باال، و همچنین واداشتِن دولت  برای عملی شدِن خواست   
هـای  های پیِش روِی کارگران و زحمتکشان، فعالـیـت اتـحـادیـه به حِل مسئله

کارگری اهمیتی بسیار چشمگیر دارد. عالوه بر این، همبستگِی طبقٔه کارگر در 
 سازد. پذیر می ها را امکان مسیر این مبارزه، عملی شدِن این خواست

خیز این بحران برای  زحمتکشان به بحران اقتصادِی اروپا و پیامدهای زیان   
، ”اتـحـادیـٔه اروپـا“حاضر خطـِر فـروپـاشـِی  ای دارند. در حال  آنان، توجه ویژه

میلیون نفر در اروپا بیکارند. نزدیـک  ۲۲یی جدی درآمده است.  صورت مسئله به

در معرِض  -میلیون انسان ۱۲۵یعنی حدود  -چهارم از جمعیت اروپا به یک
رسـد.  درصد می ۲۰تهدیِد جدی فقرند. میزاِن بیکاری در اسپانیا و یونان به 

رسـد. ادامـٔه ایـن  درصـد مـی ۵۰این میزان بیکاری در بین جوانان بـه 
اش را بر  وضعیت، بر زندگِی کارگران و زحمتکشان آلمانی نیز اثرهای منفی

گذارد. بر این اساس، سیاست تحـمـیـِل ریـاضـت اقـتـصـادی بـه  جا می
اقتصادهای اروپا، یعنی سیاستی که دولت آلمان در هدایِت آن نقش دارد، 

 باید تغییر کند.
دلیِل حضور میلیون ها پناهنده در آلمان، در نمایشات خیابانـی اول  به   

و  -رویـنـد هـا روبـه هایی که پناهنـدگـان بـا آن ماه مه امسال به دشواری
هـای کـارگـری و  دفاع از حقوِق آنان، از سوی اتـحـادیـه -زمان با آن هم

گـیـری از سـوِء  طوِرخاص توجه شد. بـرای پـیـش های مترقی به سازمان
داران از نیروی کار فـراوان و ارزاِن کـنـونـی  کشِی سرمایه استفاده و بهره

[پناهندگان] و مانع شدن از پیامدهای بالخیِز آن بـرای طـبـقـٔه کـارگـر، 
های کارگری شعار دستمزِد مساوی در برابر کاِر مساوی را مـطـرح  اتحادیه
 کردند.

روِز اول ماه مه امسال، صدها هزار تن از زحـمـتـکـشـان  در مراسم سال 
های کنونی دولت آلمان اعتراض کردند، و همراه با این  دیگر بار به سیاست

شان را برای مبارزه در راه برقراری عدالت اجتماعی، صـلـح،  اعتراض، اراده
برپایِی جهانی فارغ از تحجر و تعصب و نژادپرستی را در صفی همـاهـنـگ 

 نمایش گذاشتند. به
    

شرکِت اعضا و هواداراِن حزب تودٔه ایـران در تـظـاهـرات  
  برلین  -اول ماه مه، روِز همبستگِی جهانِی کارگران  باشکوه

  
اعضا، هواداران، و دوستداران حزب تودٔه ایران، حزب طبقٔه کارگر ایران، 

و  (”ِا ِگ مـتـال“و  ”ِد ِگ ِب “)اتحادیٔه سندیکاهای آلمان  همراه با اعضای
هـای مـتـرقـی و دمـکـراتـیـك و  های مدافع محیط زیست و تشکل گروه

از  -های چپ آلمانی و خارجی از کشورهای مختلف  همچنین دیگر حزب
بـر  -آمریکا و آمریکای التین گرفته تا اروپا،آفریقا، خاورمیـانـه  و  آسـیـا

هـایـش، و در  داری با بـحـران ستیزی و نظام سرمایه جنگ و خارجی ضدِ 
مناسبِت اول مـاه مـه،  به همبستگی با هم، در تظاهراتی عظیم و با شکوه

فریادشان را برای اجراِی عـدالـت و  روز جهانی و همبستگِی طبقٔه کارگر،
شـان  المللی برابری و امکاِن زندگی بهتر، یکی کردند. آنان، همبستگی بین

را که از رزمی مشترك با دشمنی مشترك و در راِه هدفـی مشـتـرك نشـأت 
با تراکت هـا، پـالکـاردهـا، و  های مرکزی شهر برلین گیرد، در خیابان می

طـنـیـن انـداز  گون، های متنوع و رنگارنگ و شعارهای سیاسی گونه پرچم
توان گفت که آرزوِی مارکس، رهبر زحمتکـشـان جـهـان  حق می کردند. به

  را متجلی کردند. ”کارگران همه کشورها متحد شوید!“ مبنی بر
مقابل دفـتـر مـرکـزی اتـحـادیـٔه  پیمایان در راس ساعت دِه صبح از راه

َهکـشـه “و  -سابق ”انگلس -مارکس“سندیکاهای برلین، که پشِت میدان 
واقع است، تظاهرات را آغاز و با عبور از چـنـد خـیـابـان  -کنونی ”مارکت

های تبلیغـاتـی  خودشان را به ضلِع غربی دروازٔه براندنبورگ، جایی که غرفه
دو سـوی خـیـابـان  های سیـاسـی کـه در ها، و حزب سندیکاها، سازمان

برپایند،  ”پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم هیتلری“تا بنای یادبوِد  ”یونی١٧“
 رساندند.
از فاصلٔه دوری توجـه هـمـٔه  ”آزادی برای همٔه زندانیان سیاسی!“شعار 

 ۸ادامه  در صفحه پیمایان را به سوی چـادر حـزب  راه

 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه   ۲۷دوشنبه    ۱۰ 

، از ۱۶، ص۱۳۹۴ها،دفتر نخـسـت (یادها و چهره ”پایید. تخم چشم خود می
آورد که چه روزهای سیاه و سهمگینی را  یاد می انتشارات حزب توده� ایران). و به

انداخت؛ چرا که کیـوان  واهمه نمی همه اما هیچ خطری او را به پیمود. با این می
های  آسا مردی همچون کیوان، رنج توانست با کوه را در کنار خود داشت. او می

 تنهایی برتابد. همه� جهان را به
رفیق پوری با سایه و مرتضا کیوان در خانه� سیاوش کسرایی آشنا شده بود. او 
و کسرایی از کودکی با هم دوست بودند و رفت و آمد خانوادگی داشتند. پوری با 
دکتر محمد جعفر محجوب و شاملو و نادرپور و مشیری نیز در هـمـیـن جـمـع 
کوچک آشنا شده بود و این همه باهم یک حلقه� ادبی تشکیل داده بودنـد کـه 

آمدند. شخصـیـت  های هم و گاه در کافه نادری تهران گرد هم می گاه در خانه
کیوان همیشه یک چیـز تـازه بـرای “ها مرتضا کیوان بود:  کانونی این نشست

گفتن داشت... او هم مثل شاملو، خیلی استعداد طنز داشت... طنـز کـیـوان، 
حقیقت بود... پس از فوت مرتضا کیوان، سایه، بـیـشـتـریـن  شوخی نزدیک به

بـعـد،  آمد. دیگر از آن زمان به کرد و به دیدنم می کسی بود که به من کمک می
 (سایت خبرآنالین). “باهم انس و الفت بیشتری پیدا کردیم. 

 
 خویش  بازگشت به

رفیق پوری سلطانی تا دو سال پس از شهادت حماسی مرتضا کیوان، بیـمـار 
گشت و راه  خویشتن دگرگونگر خود باز می و بستری بود. اما او سرانجام باید به

پیمود. و چگونه؟ وقتی پزشـک درمـانـگـر  پایان می قهرمانانه� همسرش را تا به
کـم  زندگی عادی خـود دسـت پوری به او گفت که بهتر است برای بازگشت به

اش  بست زنـدگـی برای یک سال هم که شده از ایران دور بماند، او در تهاراه بن
شد: پوری اما راه خود را یافته  ای را دید که بر مرزهای دانش گشوده می دریچه

ای زبان  بود. او انگلیس را برگزید و روانه� لندن شد. پوری در این شهر، دوره� پایه
فراگیـری  انگلیسی را گذراند و سپس به پیشنهاد دکتر محمدجعفر محجوب، به

ها در دانشگـاه تـهـران  های آرامی پرداخت. در آن زمان، کرسی این زبان زبان
آور  شـنـاس نـام خاطر نبودن استاد، تهی مانده بود. پروفسور هنینگ، ایـران به

شرطی پذیـرفـت  های آرامی دانشگاه لندن اما پوری را به انگلیسی و استاد زبان
های خود را در یک دوره� سه ماهه به پـای دو دانشـجـوی  که او بتواند آموخته

های استاد را بسی زودتر از او آغاز کرده بـودنـد بـرسـانـد. و  دیگرش که درس
کرد، پس از ایـن  با او یاری نمی ”بخت“چنین نیز هم شد اما از آن جا که گویی 

خاطر بیماری برادرش قطع شد. دانشگاه لندن  دوره� سه ماهه، ارز آموزشی او به
دانسـت. حـتـا  تافت و آن را غیرقانونـی مـی نیز، کار همراه با تحصیل را برنمی

نیز که در آن زمـان بـرای خـوانـدن  -دکتر هنینگ -های استادش کوشش
تومارهای بحرالمیت در سفر بود نافرجام ماند و دانشگاه لندن از دادن بـورس 

هـای  گونه، رفیق پـوری، آمـوزش زبـان تحصیلی به او خودداری ورزید. بدین
فراگیری زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت. اینک  کاره گذاشت و به آرامی را نیمه

هـا  توانست نیمی از روز را کار کند و در نیمه� دیگرش درس بخواند: مـدت او می
رهبر ارکستر فیالرمونیـک  -کالن دیویس -کرد و به دوست خود بچه داری می

 آموخت. لندن که با یک دختر ایرانی به نام شمسی ازدواج کرده بود، فارسی می
، تحصیالت ”ب. مثبت“رفیق پوری سرانجام با دریافت دیپلم کمبریج با پایه 

خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به پایان رساند و به ایران بـازگشـت. در 
ای را امضـا نـکـرده بـود و  نامه ایران اما اجازه� کار نداشت. زیرا پای هیچ توبه

ناچار از تدریـس رسـمـی در  داد. به دستگاه به او پروانه� منع تعقیب قانونی نمی
های شبـانـه�  دانشگاه تهران چشم پوشید و به تدریس زبان انگلیسی در کالس

 مدرسه� هدف پرداخت.
رو  طور تصادفی با دوست قدیمی خود دکتر مهرداد بهار روبه پوری یک روز به

شد و دکتر بهار به او پیشنهاد کرد در آزمون کتابخانه� بـانـک مـرکـزی ایـران 
شرکت کند؛ زیرا این بانک به کسی که زبان انگلیسی را در حد عالی بداند نیـاز 
دارد. پوری در آزمون کتابخانه� بانک مرکزی ایران که خانم فـروغ گـوهـریـان 
(کارآموز بانک مرکزی امریکا) رئیس آن بود شرکت کرد و قبول شـد. او سـه 
سالی را در کتابخانه� بانک مرکزی ایران کار کرد و هـنـگـامـی کـه دریـافـت، 
دانشکده� علوم تربیتی دانشگاه تهران دوره� فوق لیسانس کتابـداری گـذاشـتـه 

پذیرد، در آزمون ورودی دانشگاه که به زبان انگلیسی بـود  است و دانشجو می
نفر پذیرفته شدند و از میان اینان تنـهـا  ۳۰آزمون دهنده،  ۱۰۰شرکت کرد: از 

ها رفـیـق پـوری  لیسانس کتابداری بگیرند که یکی از آن نفر توانستند فوق ۱۳
 سلطانی بود.

گـاهـی رسـانـی  در همان سال اما وزارت علوم تصمیم گرفته بود یک مرکز آ
ریزی کند. پوری که از شنیدن ایـن  پژوهان ایرانی پی برای پژوهندگان و دانش

پیشنهـاد کـرد  -وزیر وقت علوم -خبر بسیار خوشنود شده بود به مجید رهنما ادامه  یاد واره رفیق پوری...
برای انجام این کار، پروفسور هاروی را برگزیند. در آن روزها دکتـر هـاروی در 

برد و از سوی موسسه� فولبرایت، مـامـور تـدریـس در رشـتـه�  سر می تهران به
لیسانس کتابداری بود. مجید رهنما پیشنهاد پوری را پذیرفت و در دیداری  فوق

گاهی با پروفسور هاروی از او خواست طرح خود را برای پی رسانـی  ریزی مرکز آ
ارایه دهد. دکتر هاروی طرح خود را آماده کرد و برای نظرخـواهـی بـه رفـیـق 

های خـود  پوری سپرد. این دومین باری بود که هاروی برای نهایی کردن طرح
نظر دانست: چنـد مـاه  کرد و تنها او را صاحب از پوری سلطانی نظرخواهی می

پیش از آن نیز، دکتر هاروی برای هماهنگی و یکدست سازی خدمـات فـنـی 
 -بندی و دیگر نکات فنی کـتـابـداری نویسی و رده کتابداری و از جمله فهرست

ارایه داده بود که بـاز بـرای نـهـایـی  -وزیر فرهنگ و هنر -طرحی را به پهلبد
کردن آن، از رفیق پوری نظـرخـواهـی کـرده بـود. سـرانـجـام طـرح مـرکـز 

گاهی هـای تـازه  رسانی آماده� اجرا شد اما رفیق پوری برای کاربست آن حرف آ
بندی منابع  اندازی مرکزی برای فهرست داشت: اجرایی کردن طرح در گرو راه

هاست. پوری پیشنهاد داد  پذیر کردن کتاب ها و دسترس بندی آن کتابخانه، رده
در کنار طرح دکتر هاروی، طرحی را که دربرگیرنده� وظایف کتابخانه� مّلی است 

آن را نادیده گرفته بود، برای اجرا به وزارت علوم  -وزیر وقت فرهنگ -و پهلبد
داده شود. پروفسور هاروی پیشنهاد پوری را پذیرفت و برای کاربسـت آن، در 

هایی با شرکت معاونان وزارت علوم و پوری سلطانی شـرکـت کـرد. در  نشست
ها، پیشنهاد پوری پذیرفته و ریاست آن نـیـز بـه خـود وی  فرجام این نشست

گاهی رسانی سر باز زد و تـنـهـا  توصیه شد. پوری اما از پذیرش ریاست مرکز آ
های این مرکز شد که پیشنهاد او بـه کـرسـی  خواستار ریاست بخش پژوهش

 -لیسانس کتابداری از امریکـا فوق -نشست. نیز به توصیه� وی، عباس مظاهر
گاهی رسانی برگزیده و سرگرم کار شد. پوری در ایـن بـخـش،  به ریاست مرکز آ

ها و استانداردهای جهانی کتاب (در حـوزه� خـدمـات  گیری از قاعده برای بهره
هایـی  های کاربردی خود و نیز طرح ها) انبوهی از طرح فنی و بومی سازی آن

شان  ها را برای کاربست را که زیر نظر او نهایی شده بودند به اجرا گذاشت یا آن
ها، طرح گسـتـرش  ها، چاپ و منتشر کرد. یکی از این طرح در دیگر کتابخانه

دهـی دیـویـی دربـاره� مسـائـل و  -بـنـدی ده بندی کنگره� امریکا و رده رده
های ویژه� فرهنگ ایران بود که از جمله زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و  موضوع

بـنـدی  جغرافیایی ایران، طرح نشانه� مولف فارسی (در دو ویرایش جداگانه� رده
های موضوعی فارسی و جز آن را  بندی کنگره� امریکا)، سرعنوان دیویی و رده

لـیـسـانـس  ها راهمچون رساله� فـوق گرفت. پوری شماری از این طرح دربر می
خواندند واگذار یا پیشنـهـاد  کتابداری، به همکاران جوان خود که کتابداری می

 فرجام رسیدند. کرده بود که زیر نظر خود او آماده و به
 

 کیمیاگر کتاب
ناپذیر خود و با شتابی دگرگونگـر  های خستگی رفیق پورین سلطانی با تالش

ساز را  پیمود و این رشته� فرهنگ و انقالبی، مرزهای کهن کتابداری ایران را می
های  رساند. او برای گسترش و کاربست طرح ترین کشورها می به پای پیشرفته

آفـریـن  نوین و انقالبی خود به همکارانی نیاز داشت که برای این رشته� دانـش
دل بسوزانند. و تنها راه دستیابی به این هدف انسانی نیز، شخصیت بخشیـدن 

هـای  و برکشیدن همکارانش بود. هم از این رو طرحی را در مـرکـز پـژوهـش
گـاهـی رسـانـی  وزارت علوم به اجرا گذاشت که به شناسایی دانش کتابداری و آ

انجامید. بر پایه این طرح، همـکـاران کـتـابـدار او  مثابه رتبه� دانشگاهی می به
لیسانس کتابداری و دارا بودن آثار پژوهشـی در هـمـیـن  شرط داشتن فوق به

توانستند عضـو  زمینه، یا برخورداری از تجربه� سرپرستی کارهای پژوهشی می
ها شوند. این پروژه هنگامی کاربردی شد که هنوز دوره�  هیئت علمی دانشگاه

گونه استاد پـوری  ریزی نشده بود. بدین دکترای کتابداری در دانشگاه تهران پی
سلطانی توانست شماری از کارشناسان برجسته� کـتـابـداری را بـرای اجـرای 

های تـازه� ایـن  ها گرد هم آورد. هدف های علمی خود ، در مرکز پژوهش طرح
سازی کتاب، دادن نظـر  نویسی، آماده آوری، فهرست مرکز چنین بودند: فراهم

های کارشناسانه (تخـصـصـی)،  ها در رده مشورتی در زمینه� گسترش کتابخانه
 شناختی. های کتاب ها و برنامه پژوهش در کار کتابداری و تهیه و پیشبرد طرح

 
 ای دیگر  کارنامه
ریزی نشریه نامه� انجمن  یاد ماندنی رفیق پوری یکی هم پی های به از تالش

خـود وی  ۱۳۴۹  -۵۷های  کتابداران ایران بود که سردبیری آن را نیز در سال
به گردن داشت. پوری برای هرچه پربارتر کـردن ایـن رسـانـه، بـه تـرجـمـه� 

هـا پـرداخـت و نـیـز  بندی کـتـاب نویسی و رده جستارهایی در زمینه� فهرست
هـایـی در گسـتـره�  کتابداران جوان را به نوشتن و ترجمه� جستارهـا و کـتـاب

 ۱۱ادامه  در صفحه کتابداری نوین، تشویق کرد. وی ایـن 



 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه   ۲۷دوشنبه    ۹ 

تو هم در داستانی که 
خواهم نوشت، خیلـی 

 ”ام. الــهــام گــرفــتــه
(سایت خبر آنـالیـن) 

سخن دیـگـر، ایـن  به
شخصیت پوری بـود 

بخش کیوان  که الهام
نــویســی  در داســتــان

ــوان  ــود. کــی شــده ب
گـفـت:  هـمـواره مـی

پوری سلطانی بـرای “
ــان  مــن، جــان جــان

”است. راسـتـی  و بـه 
 هم که چنین بود.

انـد:  به پوری درست در شب تیرباران کیوان الهام شده بود که او را کشـتـه
های زندگی من بود... من در زندان انفرادی بودم. همان شبی  دردآورترین ثانیه“

که این حادثه اتفاق افتاده بود، بد حالتی داشتم. وقتی زندانبان زن، در را بـاز 
کرد که شام بدهد دید حالم خیلی بد است. خیال کرد کسی [خبر مرگ کـیـوان 
را] به من گفته است... انگار به من الهام شده بود... همین طور تا صبح بـیـدار 

 ”کردم. بودم و گریه می
سه روز پس از مرگ حماسی کیوان، یک زندانی سیاسی تکه کـاغـذی را در 

گذارد که در آن نوشته شده بود: کیوان، تیرباران شده اسـت. و  دست پوری می
 همین:

سال بد/ سال بـاد/ سـال اشـک/ سـال شـک/ سـال روزهـای دراز و 
کرد/ سال پست/ سال درد/ سال  های کم/ سالی که غرور گدایی می استقامت

 اشک پوری/ سال خون مرتضا/ سال کبیسه... (احمد شاملو).
آور بود که پوری را برای دو سـال آزگـار  مرگ کیوان اما چنان دردناک و هول

بیمار و بستری کرد. هم از این رو پزشک پوری به وی گفت که برای درمـان و 
سالی را از ایـران دور  بهبودی و بازگشت به زندگی عادی خود، دست کم یک

 بماند که او انگلیس را برگزید و روانه� لندن شد.
 

 بازتاب شهادت کیوان
رفیق پوری سلطانی پس از کودتا نیز همچنان در عضویت حزب تـوده� ایـران 

 ماند و دست از ستیز سیاسی برنگرفت:
آذیـن  ها آقـای بـه کردم. در یکی از این حوزه های حزبی شرکت می در حوزه“

(سـایـت  ”شد. های ادبی و هنری هم می مسئول ما بود. در این حوزه گاه، بحث
 خبر آنالین)

های سیاه کودتا افکنده بود که  مرگ حماسی کیوان اما چنان پژواکی در شب
ام را نشـکـسـت کـه  مرگ کیوان نه تنها روحـیـه“رفیق پوری را به خود آورد: 

ای. ولی ایـن  برعکس، به من و به همه، نوعی توانایی داد... دردی بود و فاجعه
ها را بازتـر  تر کرد. یعنی دیِد آدم ها را بیش فاجعه آن قدر بزرگ بود که توانایی آدم

کرد... من با خواندن آخرین نامه� کیوان فکر کردم کـه بـایـد راهـی را کـه او 
 (پیشین). ”خواهد، ادامه دهم. می

تیغی تو،  ببین، عمو تیغ“اش به پوری نوشته بود:  رفیق کیوان در واپسین نامه
 (همان) ”راه خودش را تا آخر رفت. یعنی او ناگزیر بود راه خودش را برود.

هـا  آیـا در آن سـال“رفیق پوری در پاسخ به میالد عظیمی که پرسیده بود: 
همچون یک تازه اروس(عروس) از کیوان گله نداشت که تنفرنامه بنویسد و آزاد 

ای؟... کـیـوان  نه، نه، چه گـلـه“گریست گفت:  که آرام آرام می ، درحالی”شود
توانست تنفرنامه را امضا کند. این، شـرف مـا بـود. در آن مـوقـع، خـط  نمی

طور که مـن هـم  قرمزهایی وجود داشت که همه� ما به آن پایبند بودیم. همان
[تنفرنامه را] امضا نکردم... در دادگاه هم گفتم که مـن در بـرابـر کسـی کـه 

 (سایت خبر آنالین). ”کنم. شوهرم را کشته است سر خم نمی
افکند: رفیق پـوری  ها بود که بر کار و زندگی وی سایه می و همین ایستادگی

شد.  برای کار کردن، به پروانه� منع تعقیب قانونی نیاز داشت که به وی داده نمی
قـیـد  زد و این درحالی بود که پـوری بـه چرا که او از امضای تنفرنامه سر باز می

 بار او را در بر گرفته بودند.  وثیقه از زندان درآمده بود و تنگناهایی دهشت
یک روز که تازه از گورستان مسگرآباد به خانه بازگشته بود، زار زار به گریه زد: 

جـایـش  گورستان را ویران کرده بودند تـا بـه ”خراب کردند، دیگر آنجا نیست.“
 پارک بسازند و دیگر اثری از گور رفیق کیوان برجای نمانده بود.

ها، سه رفیـق  خیابان خانقاه آن  آورد که در خانه پوری اما روزهایی را فرایاد می
ها مخـتـاری، مـحـقـق و  ارتشی محکوم به تیرباران پنهان شده بودند: سروان

ها را مثـل  مرتضا این“مهدی اکتشافی: 

 یادواره� رفیق پوری سلطانی
 )۱۳۹۴-۱۳۱۰( 

 ۱۰ادامه  در صفحه 

خـود  گونه سهمگین را هـرگـز بـه شهر آرام ساری، جوش و خروشی از این
اش  ندیده بود: استوره� ایستادگی و پایداری آمده بود که همه� دانش و مهر زنانه

را در پای آموزش و پرورش ساری بریزد و چنین نیز هم کرده بود، امـا شـهـر 
کشیده بود. شده بود  ”آشوب“به  -گفته� دشمنان حزبش به -زده را هم سیاست

قلب تپنده حزب توده� ایران در ساری. و چقدر هم پرشور. روحی تازه در کالـبـد 
سازمان زنان حزب طبقه� کارگر ایران دمیده بود. جمعیت ایرانی هواداران صلح 

تکاپو آورده بود که کبوتران صلح و دوستی آسمان آبی شهر را رهـا  را چنان به
هـای  آمد: سـخـنـرانـی جا به گوش می کردند. پژواک گرم سدایش از همه نمی

گویی پایانی نـبـود.  -پیرامون آزادی و صلح و سوسیالیسم -گرم و پرشورش را
هـا را  آمد و چشـم تومار پشت تومار بود که با انبوه چشمگیر امضاهایش درمی

ترین دشمنان حزب توده� ایران یکـی هـم  کرد. در میان شناخته شده خیره می
هـای  حزب سومکا بود که در نکوهش این استوره� پرآوازه و فرهیخته، شبنـامـه

بار هم با چاقـوی  ها، بارها به تهدیدش گرفته و یک آورد. سومکایی پیاپی درمی
اش گذاشته بودند که برای همیشه خاموشش کنـنـد. او کـه  آخته، سر در پی

تنهایی یک حزب سیاسی بود تـوجـه حـزب تـوده� ایـران را چـنـان  گویی به
نـامـش ورد  -جـا همه -های حزبی برانگیخته بود که از رهبری حزب تا حوزه

ای کـه بـه  ها بود: پوری سلطانی مادر کتابداری نوین ایـران و اسـتـوره زبان
تـاخـت و دسـت از تـک و پـو  میهمانی آفتاب آمده بود، اما همچنان مـی

 گرفت. برنمی
 ۱۳۱۰در سـال  -مادر کتابداری نوین ایران -پوراندخت سلطانی شیرازی

دوست در شهر همدان زاده شد.  ای فرهیخته و فرهنگ  خورشیدی در خانواده
هشت ساله بود که پدرش را از دست داد و دو برادر بزرگترش، سرپرستی او و 

هـای  را به گردن گرفتند. پوری سلطانی دوره -مسعود -برادر دوزا (دوقلویش)
آموخته رشـتـه�  دانش ۱۳۳۱دبستان و دبیرستان را در تهران گذراند و در سال 

گاه بـه وزارت آمـوزش و  زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد. وی آن
هـای سـاری  پرورش پیوست و در مهرماه همان سال مامور تدریس در مدرسه

انجامـد و او در  دیر می به  ۱۳۳۲ای است که تا تابستان  شد. این همان دوره
گفته� خود،  کند. وی به تنگاتنگ آن، شهر ساری را درگیر تب و تاب انقالبی می

های  پیش از آشنایی با رفیق مرتضا کیوان به حزب توده� ایران پیوسته و فعالیت
 سیاسی خود را آغاز کرده بود.

ترین رخدادهای زندگی پوری یکی هم آشنایی با مـهـنـدس مـرتضـا  از مهم
به ازدواج عاشقانه� این هر دو فـرجـامـیـد.  ۱۳۳۲خرداد  ۲۷کیوان بود که در 

درازا نینجامید و با تیرباران رفیق مرتضا کیوان  ازدواجی که بیش از چهار ماه به
به اتهام  ۱۳۳۳) نافرجام ماند. پوری و کیوان، در سوم شهریور ۱۳۳۳مهر  ۲۷( 

 عضویت در حزب توده� ایران، در خانه� خود بازداشت شده بودند.
از ساری به تـهـران بـازگشـتـه و بـه  ۱۳۳۲رفیق پوری که پس از کودتای 

های این شهر آغاز کرده بود، پنج مـاه پـس از تـیـربـاران  تدریس در مدرسه
اش را با یاد کیوان سپری کند. او  همسرش از زندان آزاد شد تا بازمانده زندگی

در گفت و شنودی با میالد عظیمی (سایت خبر آنالین) فضای ترس زده� شهر 
 را پس از رهایی از سلول انفرادی زندان چنین واگویه کرده است:

ها دوست نـداشـتـنـد بـه  فضای ترس و وحشتی عجیب بود. خیلی “فضا، 
شش ماه پـس از  -آمد که من، آشنایانی را پنج دیدن من بیایند. گاه پیش می

گرداندند که حتا به مـن  ها رویشان را برمی دیدم. اما آن ها می آزادی در خیابان
آمـد،  کرد و به دیدنم می سالم هم نکنند... برای همین، کار سایه که خطر می

(نـقـل بـا  ”آمد. بسیار قابل ستایش بود. فریدون رهنما هم غالبا به دیدارم می
 .۱اندکی ویرایش)

سایه به من که از زنـدان درآمـده بـودم، “گفته افزوده بود:  رفیق پوری به
نـظـیـر اسـت...  اش واقعا بـی کرد. این جنبه خیلی کمک مادی و معنوی می

توانستـم  تنها کسی که می هایی بود که بیکار بودم و نیاز مادی داشتم. به زمان
(همان جا). رفیق پوری سلطانی تا پنج سـال پـس از  ”این را بگویم سایه بود.

حلقـه�  -شست سال آزگار -اش پوشید و تا پایان زندگی تیرباران کیوان سیاه می
ازدواج همسرش را از انگشت بیرون نیاورد. پوری هرگز تـن بـه ازدواج نـداد. 

شد. این همان حسی بود کـه رفـیـق  کس برای پوری، کیوان نمی گویی هیچ
کیوان هم به همسر خود داشت. پـوری گـفـتـه بـود کـه مـرتضـا، عـاشـق 

نویسی بود و یک طرح بزرگ هم برای نوشتن نخستین داستان بـلـنـد  داستان
از “خود آماده داشته است. مهندس کیوان خود در این باره به پوری گفته بود: 

 ۹۹۹شمارۀ   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه   ۲۷دوشنبه    ۸ 

روی همین بنـای  کند. چادر حزب تودٔه ایران درست روبه تودٔه ایران جلب می
یادبود چنان واقع است که گویی از یك طرف تظاهرکنندگـان را و از طـرف 

  دیگر بنای یادبود را در آغوش گرفته است.
دیوارٔه بیرونِی چادر تبلیغاتی حزب طبقٔه کارگر ایران بـا عـکـس شـهـدای 

دسـتـور خـمـیـنـی  بـه ٦٧کشتار فاجعٔه ملی زندانیان سیاسی تابستان سال 
مناسبت روز جهانِی کـارگـر  اش با شعارهای حزب به جنایتکار و دیوارٔه درونی

، ارگان مرکزِی حزب، و ”نامه مردم“های  اند. میز کتاب که شماره تزئین شده
مـورد  مناسبت روز جهانِی کارگر، بر آن چیده شـده بـودنـد، اعالمیٔه حزب به

مراجعه کنندگان به غرفـٔه حـزب در مـورد  پیمایان قرار گرفت.  استقبال راه
هـایـی  وضعیت کارگران و زحمتکشان کشورمان در شرایط کـنـونـی سـؤال

 وار پاسخ دادند. مطرح کردند که رفقای مسؤل خالصه
 
 فرانکفورت -برگزاری مراسم روِز  جهانِی کارگر  
های گذشته میز اطالعاتـی حـزب تـودٔه ایـران  امسال نیز همچون دهه 

نـامـٔه “های حزب به زبان فارسی و آلمانی، همچنین  حاوی کتب و اعالمیه
در معرض دیِد دیداردیدکنندگـان از  -ارگان مرکزی حزب تودٔه ایران -”مردم

میز حزب، قرار داشت. در جنب میز حزب، پوسترهایی دربردارندٔه شعارهایـی 
با مضمون آزادی برای همٔه زندانیان سیاسی، و نیز پوسترهایی کـه بـر آن 

مان ایران، ازجمله حـِق  های کارگران و زحمتکشان میهن ترین خواست مهم
زدایـی  بـر  سازی و مقررات ایجاد تشکل مستقل صنفی، مبارزه با خصوصی

ها نقش بسته بود، آویخته شده بودند. رفقـای حـاضـر در مـراسـم، بـه  آن
های دیدارکنندگان از میز که دربارٔه طیف متنوعی از مسائل پیرامـون  پرسش

شـان  گفتند، و با تـوضـیـحـات های داخل کشور بود پاسخ می حزب و معضل
طـلـبـانـه و راسـتـیـن کـارگـران و  کردند صدای حـق برای آنان تالش می

زحمتکشان ایران را به گوش جامعٔه میزبان برسانند و یاری و همـبـسـتـگـِی 
شان جلب کننـد.  شان با زحمتکشان ایران در مبارزٔه عادالنه نیروهای مترقی

در این روز تاریخِی طبقٔه کارگر، رفقا و هواداران حزب تودٔه ایران، هـمـدل و 
آوا با هزاران هزار تن از کارگران  و زحمتکشان پنج قارٔه جهان، دست در  هم

دست یکدیگر سرودخوانان نمایش باشکوهی از ارادٔه یگانٔه رنجبران جـهـان 
نمایش گذاشتند. عرصٔه همـایـش روز  شان را به های انسانی در نیل به هدف

منِد سرور و ابراز هـمـبـسـتـگـی و  گاِه شکوه جهانی کارگر در این شهر، جلوه
پـیـمـایـی اعضـای  های سرخ ظفرنموِن جنبش کارگری و راه آراسته با پرچم

ها سازمان و حزب مترقی و خروِش فریاد هزاران حنجره بر ضـِد سـتـم،  ده
ای شایسـتـٔه  افروزی و خوشامدگویی به مبارزه در راِه زندگی عدالتی، جنگ بی

شأن و منزلت انسان بود. امسال در تظاهرات این روِز تاریخی، روز جـهـانـی 
های صنفی و طبقاتی مرتبط با کارگران و زحمتکـشـان  تنها مسئله کارگر،  نه

سرعت رو بـه  که به -های مرتبط با جامعٔه آلمان و اتحادیٔه اروپا بلکه معضل
هاست: رشِد نیـروهـای مـاوراِءراسـت و  و ازجملٔه آن -تر شدن دارند پیچیده

و  (”آلـتـرنـاتـیـو بـرای آلـمـان“) ”آ.اف.د“افراطی مانند حزب تازه تأسیِس 
شک منفی آن در آینـدٔه زحـمـتـکـشـان، مـوردتـوجـه جـدی  پیامدهای بی

کنندگان بود. در همین ارتباط، اعالم همبستگی با پـنـاهـجـویـان و  شرکت
هدف یاری رساندن به آنان موردتأکید قرار گرفت. مـراسـم  ها به اقدام اتحادیه

جـویـانـٔه کـارگـران و  امسال روز اول ماه مه، نماِد همبستگی و مـبـارزٔه رزم
صورتی پـرشـکـوه  یی خاص و به زحمتکشان، با حضور پررنِگ جوانان با جلوه

 پایان یافت.     
  

 هامبورگ -مراسم روز جهانی کارگر   
پـیـمـایـی از  بزرگداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر در هامبورگ، با راه   

پـیـمـایـی،  بارمبک آغاز گردید، و در طـول مسـیـر راه -مسیر هاسل بروک
ها و نیروهای مترقی، با حمل پالکاردهایی بـا مضـمـوِن  اعضای دیگر حزب

اتحادیٔه “های اقتصادی و ماجراجویانٔه  کشورهای عضِو  اعتراض به سیاست
خصوص آلمان، در همسویی با آمریکا، و در حـمـایـت از مـنـافـِع  ، به”اروپا

های فردی، اجتماعـی، و  زحمتکشان و حقوق بگیران و در حمایت از آزادی
پیمایی حدود یک سـاعـت  نگاران)، به یکدیگر پیوستند. این راه بیان (روزنامه

واحـد  -بارمبـک -برگزارِی بزرگداشِت اول ماه مه طول انجامید. در محل به
اش در همگامی با  هامبورگ حزب تودٔه ایران، بنابر سنت دیرینه و همیشگی

منظور بـزرگـداشـِت روز  ها و نیروهای مترقی در آلمان به زحمتکشان و حزب
جهانی کارگر، چادر و میِز کتاب دایر کرده بود. چادر رفقای هامبورگ در ایـن 

گاهی برای پذیرایی از بازدیدکنندگان از چادر و میِز کتـاب حـزب  روز به جای
شد. بـر  تبدیل شده بود. از بازدیدکنندگان با کیک، چای، و قهوه پذیرایی می

تـریـن نشـریـات  که بر آن تـازه -های چادر و پیراموِن میز کتاب گرداگرِد دیواره ادامه  شرکت اعضاء و هواداران حزب ...
هـای تـازه مـنـتـشـر شـدٔه  ویژٔه روز کارگر، کـتـاب ”نامه مردم“حزب، از جمله 

مناسبت روِز جهانی کارگـر، و  ، اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب به”انتشارات حزب“
های حزب بـه زبـان  و اعالمیه ”توده اینفو“های مختلف نشریٔه  همچنین شماره

پوسترهایی هـمـراه بـا شـعـارهـایـی بـه  -آلمانی برای عرضه چیده شده بودند
های آلمانی و فارسی در زمینٔه آزادِی همه زندانیان سیاسی و عقـیـدتـی در  زبان

ایران، خواسِت آزادی کارگران زندانی، آزادِی زنان مبارز گرفتار در بنِد رژیم، و جز 
هـای حـزب از  ها بود. چادر و میز و نشریه بخش آن ها، آویخته شده  و زینت این

 سوی بازدیدکنندگان مورد استقبال قرار گرفت.
  

 کلن  -برگزاری با شکوه اول ماه مه
، روِز جهانِی کارگر، مثـل هـر سـال ۹۵ماه  اردیبهشت ۱۱اول ماه مه امسال، 

با شکوِه تـمـام  (”ِد ِگ ِب “)سندیکاهای آلمان  بنابر دعوت اتحادیٔه سرتاسری و
برگزار شد. مراسم با شکوه روز کارگر در شهر کلن آلمان بـا شـرکـت وسـیـع و 
تظاهرات هزاران نفر از فعاالن سندیکایی، کارگران، و تودٔه مردم در شهر کلن و 

کنندگان سپـس در مـیـدان  ای بزرگ برگزار گردید. تظاهرات پیمایی همراه با راه
مارکت این شهر، جمع شدند و به سخنرانی نـمـایـنـدگـان سـنـدیـکـایـی و  هوی
های مترقی گوش فرادادند. چادر حزب تودٔه ایران، با میـز کـتـابـش، کـه  حزب

بر آن چیده شده  -فارسی و آلمانی به -های حزب ها، انتشارات، و نشریه اعالمیه
ویژه اعالمیٔه حزب توده ایران به  بود، مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. به

ای کـه مـایـل  کنندگان آلمانی از سوِی بازدید ”توده اینفو“زبان آلمانی در نشریٔه 
رو  شـد. در  بودند از وضعیت کارگران در ایران باخبر شوند، با استقبال زیاد روبه

هـای  ها، گـروه های ایرانی و نیز حزب کنار میز حزب تودٔه ایران، برخی از سازمان
های صنفی از دیگر کشورها از جمله سندیکاهـای کـارگـری  سیاسی، و سازمان

آلمان، و حزب چپ، و حزب کمونیست آلمان نیز حضور داشتند. نمایش پرشکوه 
همبستگِی کارگران از همٔه کشورهای جهان، با اجراِی موسیقی پـس از ایـراد 

 پایان رسید. ها، به سخنرانی
 

شرکت هواداران حزب در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر در 
 شهر وین (اتریش)

هواداران حزب در اتریش امسال نیز در روز اول ماه مه همانند هـر سـال، در 
برنامه بزرگداشت روز جهانی کارگر که از سوی حزب کمونیست اتریش برگزار می 
شود شرکت داشتند. این برنامه مطابق هر سال با راه پیمایی از کنـار مـجـسـمـه 
های یادبود قربانیان فاشیسم آغاز و سپس با تجمع و سخنرانی در برابر پارلـمـان 

ای امسال نیز در این برنـامـه بـه ویـژه در  اتریش به پایان می رسد.  رفقای توده
جلوی پارلمان با برپایی میز کتاب، شامل کتابهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
تاریخی و همچنین کتابهای تئوریک مارکسیستی ـ لنینیستی که در چـنـدسـالـه 
اخیر توسط حزب نشر و بازنشر یافته اند و پخش ده ها اعالمیه به زبان فارسی و 

 آلمانی (توده اینفو) نقشی پررنگ داشتند.
ماه مـه  22از آن روی که مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش در روز 

برگزار می شود، بیشتر سخنرانی های تجمع پایانی این مراسم در این رابطه بـود. 
هم اکنون دو کاندیدا به مرحله دوم این انتخابات راه یافته انـد و مـبـارزه بـیـن 
نوربرت هوفر نماینده حزب راست افراطی اتریش که بیشترین رای را در مـرحـلـه  
نخست انتخابات بدست آورد و آلکساندر فان دربلن نماینده مورد پشتـیـبـانـی از 
سوی حزب سبزهای اتریش در جریان است. به علـت قـطـبـی شـدن مـبـارزه 
انتخاباتی و برای جلوگیری از پیروزی و رئیس جمهور شدن نوربرت هوفر بخـش 
های گوناگونی از جامعه اتـریـش، از جـمـلـه هـنـرمـنـدان و روشـنـفـکـران، 
سیاستمداران قدیمی، بخشی از کارگران و زحمتکشان یدی و فکری و اقـلـیـت 
های خارجی به حرکت در آمده اند و به کارزار طرفداری از آلکساندر فان دربـلـن 
پیوسته اند. از همین روی رهبر حزب کمونیست اتریش هم در سخنرانی خود از 
جمله گفت که این حزب از آلکساندر فان دربلن پشتیبانی می کند، هر چنـد کـه 
هیچ توهمی ندارد و می داند که پس از پیروزی فان دربلن هم سـیـاسـت هـای 
اقتصادی نولیبرالی ادامه خواهند یافت.  در اثر پشتکار رفقا توده ای هم اکـنـون 
سال هاست که محل برگزاری میز کتاب حزب در روز اول مـاه مـه در ویـن در 
جلوی پارلمان به محل گرِدهم آمدِن بخشی از ایرانی های ساکن وین و حـتـی 
دوستانی که از شهرهای دیگر در این روز به وین می آیند، شده است. در این روز 
بازدید کنندگان مختلف به ویژه ده ها تن از هم میهنان ایرانی از میز کتاب حزب 
ما بازدید کردند ودرخالل بحث ها و گفتگوهای دوستانه با رفقای تـوده ای بـا 

 نظرات حزبمان پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا شدند. 
 

 گزارش مراسم اّول ماه مه،  دانمارک
 ۱۲ادامه  در صفحه 


