
با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

۱۳۹۵تیر ۲۱، ۱۰۰۳شماره 

 
ٔ

هشتم، سال  سی و دومدوره

���گران ھمه کشو�� متحد شوید!

اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران:

 سومین پلنوِم کمیتۀ مرکزی
ِ

دربارۀ برگزاری

سومین نشسِت کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 
بـا ایران، پس از ششمین کـنـگـرٔه حـزب،

حضور اعضای کمیتۀ مرکـزی در تـیـرمـاه 
برگزار شد. نشسِت کمیتۀ مرکزی، با ۱۳۹۵

داشِت خـاطـرۀ یک دقیقه سکوت در گرامی
باخـتـگـاِن راه آزادی و پـخـش همه جان

چهارمین سرود حزب، کار خود را آغاز کـرد. 
نشسِت کمیتۀ مـرکـزی، گـزارِش هـیـئـت 
سیاسی دربررسی آخرین تحـوالت ایـران و 
جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و 
پس از وارد دانستن برخی تغیـیـرات، آن را 

تصویب رساند. به
هایـی نشست کمیتۀ مرکزی پس از بحث

مفصل پیرامون آخرین تحـوالت ایـران، از 
با آمریکـا “  برجام” نامۀ جمله: امضاِی توافق

و کشورهای اتحادیۀ اروپا و اثرات کـوتـاه و 
نـامـه در وضـعـیـت دراز مدِت این تـوافـق

۱۳۹۴کشورمان، انتخـابـاِت اسـفـنـدمـاه 
های شورا و خبرگان، بحراِن فزایندۀ مجلس

هـای اقتصادی رژیم، گسـتـرِش اعـتـراض
اجتماعی به ادامۀ حاکمیت استبداد، تهاجم 

خشن و ضد انسانی نیروهای امـنـیـتـی بـه 
شـالق بسـتـن کارگران و زحمتکشان و بـه

ـ “  درهآق” کارگران ـ از جمله کارگران معدن 
شان، و های اعتراضی صنفیلیِل حرکتدبه

هــمــچــنــیــن رویــدادهــای خــطــرنــاک و 
کننده در مرزهای ایران و برخوردهای نگران

نظامی اخیر در کردستان، میان نـیـروهـای 

نوش باد به رزمندگان

در این بزم بزرگ رزم خواهم جام برگیرم
ثنای جانفشانان عدالت را زسر گیرم

شما ای دوستان خفته با صد سرب در پیکر
شما ای عمر خود را برده در زندان وحشت سر

زمانی نو رسد از راه، این بایای تاریخ است
از این رو آنچنان باشید، کو شایای تاریخ است

زمان چون ریسمانی دان که نه انجام و نه آغازش
سراسر با شگفتیها در این سیر پر از رازش

بشر را زین رسن، یک گز کما بیش است اندر کف
مژه بر هم زنی، سرمایه جان میشود مصرف

اگر در گور جای ماست، رسم ما روا گردد
که کار آدمی باقیست ور جسمش فنا گردد

ولی در خورد این پیکار بودن کار آسان نیست
به گیتی کم کسی کز این ره خونین هراسان نیست

اگر بر ِژندۀ هستی است چنگ آزمند تو
نیاید هیچ ِخیر از خاطر راحت پسند تو

در این میدان ِمحنت رند عالم سوز می باید
کسی کو در نبرد عشق شد پیروز می باید

نمی بودند اگر این راستان آرمان پرور
نمی بود ارعناِد سخت این گردان نوآور

گر انسان، در پس دیوار ترس و جهل بنشستی
وج جهانبین کی گشودستی ؟

ُ
ره خود، سوی این ا

َسزا گفتند و این گفتار را ارزندگی باشد
”ُجنون قهرمانان، عین عقل زندگی باشد ” 

شما ای خود پسندانی که َمرخود را پرستارید
رد پندارید

ُ
سزیدن نام انسان را نه کاری خ

حیات خویش را آراستن رزمی است بس مشکل
نه تنها در برون، بل گاه خصم توست اندر دل
برای خویش سازی، ضد خود همرزم باید کرد

از آن آغاز َره، عزم سفر را جزم باید کرد
تپیدن بهر سود خویش، زین خود مبتذل تر نیست

تفاوت بین این هستی و هستی بهیمی چیست؟
برای مردمان بودن، طریق اینست، این پیداست

َمرآن را آدمی دان، کو بسوی آدمی شیداست
ولی بنگاه کار است این جهان در زادۀ عالم

خراج بلخ را، باید ستاند از چنگ این عالم
بباید کوهای مانع از راه تل افکندن

زمان را نیک سنجیدن، زچهرش پرده افکندن
زبان رنگ دانستن، به راز سنگ پی بردن

فروغ مهر پاییدن، مسیر چرخ پیمودن
هزاران قصۀ نادیده دیدن، سخت جان گشتن

به سختی پا فشردن، اندک اندک پهلوان گشتن
توانا کردگار این تبار آدمیزاد است

که دستاورد او در خورد صد دستش مریزاد است
از این کوشش ظفر زاید، ندارم هیچ تردیدی

به گیتی در برافروزیم، آن سان پاک خورشیدی
که خورشید فلک در جنب آن خوارو زبون گردد

به پای آدمی کبر سماعی، سرنگون گردد 

احسان طبری

 حقوق
ٔ

های پرداخت نشده

های کارگران و حقوق

صدهامیلیونی

۳در صفحه 

عباس کیارستمی، کارگردان 

 ایران، در پاریس 
ِ
نامدار

درگذشت!
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 نرم، به
ِ
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هـای بنا بر تصمیم حزب کمونیست و دولت کوبا، نمایندگان مردم کوبا و اعضـای گـروه
جامعٔه مدنی کوبا، در تالشی جمعی، در روند بحث و گفتگو و رایزنی دربارٔه پیـشـنـهـادهـای 
اقتصادی عمدٔه مطرح و تصویب شده در کنگرٔه هفتم حزب کمونیست کـوبـا کـه در مـاه 
فروردین گذشته برگزار شد، شرکت خواهند کرد. در این روند، که در حدود چهـار مـاه طـول 

های گوناگون دو سند اصلی تصویب شـده در کـنـگـرٔه اخـیـر حـزب خواهد کشید، جنبه
کمونیست برادر بررسی و ارزیابی خواهد شد. هدف از پیشنهادهای مطرح شده در ایـن دو 

های عمده و اسـاسـی الـگـوی سند حزبی، روشن و شفاف کردن، و بررسی و ارزیابی ویژگی
سنـدهـای تصـویـب شـده در “تر و کامل کردنغنی“اجتماعی آیندٔه کشور، و -اقتصادی

ای پهناور هایی پیچیده و گسترهها و شیوهکنگرٔه حزب کمونیست است. این دو سند موضوع
گیرند که روند حرکت انقالبی در کوبا و جامعٔه آیندٔه این کشور در حرکت به سـوی را در بر می

کنند. عرصٔه بحث و گفتگوهای عمـومـی ساختن سوسیالیسمی شکوفا و پایدار را ترسیم می
در سرتاسر کشور، بررسی و ارزیابی اصالحات ساختاری اقتصادی مانند امکان فعالیت دادن 

های مهاجرتی، دادن حق خرید و فروش خانه و ماشیـن به بخش خصوصی، بهبود سیاست
گذاری خارجی خواهد بود. در نظام اجتماعـی به افراد، و گشایش در قوانین مالیاتی و سرمایه

ها کوبایی عاملی ضروری در تحکیم و تقویت آیندٔه کـوبـاسـت. در کوبا، شرکت فّعال میلیون
های کنگرٔه هفتم حزب کمونیست برادر، رائول کاسترو، دبیرکل حزب، تأکید کرد که نشست

همٔه پیشنهادهای مطرح شده در کنگره باید پس از بحث و بررسی عمومی در قانون اساسی 
فقط باید به تصویب مجمع کشور گنجانده شود. او تأکید کرده بود که هر طرح اصالحاتی، نه

ی (پارلمان) برسد، بلکه باید برای مشارکت گستردٔه مردمی در اختیار عموم گذاشته شـود، 
ّ
مل

پرسی قانون اساسی نیز بخشی از این روند خواهد بود.که همه
، نشریٔه حزب کمونیـسـت کـوبـا، “گرانما“در ادامه، با استفاده از مطالب منتشر شده در 

ی می
ّ
های مورد بحث در این زمینه، و روند مشارکت عمومی در اندازیم به موضوعنگاهی کل

جانبه و شفاف پیشنهادهای حزب کمونیست کوبا.بررسی همه

مشارکت مردم در تعیین سرنوشت آیندٔه کوبا
طور که اشاره شد، در کنگرٔه هفتم حزب کمونیست کـوبـا همان

تصمیم گرفته شد که دو سند مهم حزبی در جامـعـه و در رونـدی 
دموکراتیک به بحث و مشاوره گذاشته شود. این دو سند عـبـارتـنـد 

ی الگوی اقتصادی و اجتماعی کوباپیش“از: 
ّ
و “نویس شمای کل

ی اقتصادی و اجتماعی تا سال “
ّ
بـنـا بـر  .“۲۰۳۰طرح توسعٔه مل

تصمیم حزب برادر در کنگرٔه هفتم، در روند بررسی ایـن دو سـنـد 
فقط اعضای حزب و سازمان جوانان کمونیست شرکت خـواهـنـد نه

های گستـردٔه های مردمی و بخشداشت، بلکه نمایندگان سازمان
کوبا نیز به سهم خود فعاالنه شرکت خواهند کرد. در همـان جامعهٔ 

ما خـواهـان آنـیـم کـه “کنگره، رفیق رائول کاسترو تأکید کرد که 
کنگره این اختیار را به کمیتٔه مرکزی بدهد که هر اصالحی را کـه 
در نتیجٔه روند مشاورٔه عمومی الزم بیاید در این دو سند منظور کند، 

ها و رهنمودهایی که ممکن از جمله تغییرهای الزم را در خط مشی
“ها به توافق عمومی برسد.است طی این مشاوره

کنیم، توافقی بسیار مهم اسـت کـه آنچه دربارٔه آن صحبت می
تجّسم و تضمین کنندٔه تحقق دیدگاه عمـومـی مـردم در الـگـوی 

ای مستـقـل، خـودمـخـتـار، ای است که بر پایٔه ایجاد جامعهحزبی
بینیم سوسیالیستی، دموکراتیک، شکوفا، و پایدار بنا شده است. می

که حزب سراسری کوبا، تنها حزب حاکم بر کوبا، هر دو سند را در 
تـریـن سـنـد گذارد تا از راه مشاورٔه همگانی، عالـیاختیار مردم می

راهنمای کشور به تصویب برسد، که همین روند، نشان از سـرشـت 
 دموکراتیک حزب کمونیست و دولت کوبا دارد.

ً
عمیقا

درستی گفته شده است که ایـن دو سـنـد بسـیـار جـامـع و به
اند و بیشتر از یک بار باید آنها را خواند و تجزیه و تحلیل کرد پیچیده
ها و گفتگوهای پیرامون آن هدفمند و معنادار باشد. به نظر تا بحث

های درک بهتر این دو سنـد، نـخـسـت فعاالن کوبایی، یکی از راه
ـت 

ّ
مطالعٔه دقیق گزارش کمیتٔه مرکزی به کنگرٔه هفتم است که عل

کند. از میان دو سند نیز بهتـر اسـت ارائٔه این دو سند را بیان می
ی الگوی اقتصادی و اجتـمـاعـیپیش“

ّ
نـخـسـت “نویس شمای کل

خوانده شود تا منظور از پیشنهادها و دستاوردهای مورد انتظار بهتر 
ی اقتصـادی و “فهمیده شود. آنگاه خوب است که 

ّ
طرح توسعٔه مل

های رسیدن بـه کشـور خوانده شود تا راه“۲۰۳۰اجتماعی تا سال 
مطلوب و مورد نظر روشن شود.

یپیش“
ّ
ای اسـت های عمـدهبیانگر دگرگونی“نویس شمای کل

کنند، یعنی اجتماعی را مشخص می-که بنیادهای نوین اقتصادی
تـغـیـیـر چیزهایی که باید تغییر کنند تا بـتـوان اصـول غـیـرقـابـل

سوسیالیسم در کوبا را تحکیم و تقویت کرد و به پیش ُبرد، و بـتـوان 

مشارکت مستقیم مردم کوبا در تعیین 

 -الگوی اقتصادی
ٔ

اجتماعی آینده

کشور

۱۵ادامه  در صفحه 

کمک مالی رسیده

یورو   ۳۲۷به یاد رفیق شهید کسری اکبری کردستانی   



۱۰۰۳شمارۀ ۱۳۹۵تیرماه ۲۱دوشنبه   ۱۵

ادامه مشارکت مستقیم مردم کوبا...

نـویـس شـمـای پیش“شده ساخت. متن های تعیینکشوری با ویژگی
ی

ّ
از لحاظ دستوری در زمان حال نوشته شده است، و بیـانـگـر آن “کل

خواهد باشد. این سند اصول بنیادیـن و چیزی است که جامعٔه کوبا می
کند، که عبارتند از مالکـیـت زیربنای الگوی پیشنهادی را مشخص می

هـای اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی عمومی بر وسایل تولید، و سیاسـت
ریزی شده.برنامه

ی“
ّ
ای را تـعـریـف و مشـخـص مفاهیم راهبردی“طرح توسعٔه مل

کند که نیروی محرکه و به پیش برندٔه طرح است، و تـحـقـق آن و می
کـنـد. پذیر میها خواهان آنند امکانای را که کوباییدستیابی به جامعه

این مفاهیم عبارتند از دولت سوسیالیستی و یکپارچـگـی اجـتـمـاعـی 
الـمـلـلـی، های سـازنـده و هـمـگـرایـی بـیـنکارآمد و مؤثر، دگرگونی

های بالقؤه انسان، علوم و فناوری و نوآوری، منابع زیرساختارها، توانایی
طـرح ” زیست، توسعٔه انسانی، و عدالـت و بـرابـری. طبیعی و محیط

ی
ّ
هـای مـطـرح شـده در آن، هـمـٔه و مفاهیم و موضوع“توسعٔه مل

هایـی از اقـتـصـاد گیرد، و شامل بخشهای جامعه را در بر میعرصه
اند و کارکرد آنها بر روی کارکرد درست بقـیـٔه است که همگی راهبردی

کننده دارد و محیطی از کـارآمـدی سـازنـده در اقتصاد کوبا اثر تعیین
ی ایجاد می

ّ
سـازی، ها عبارتند از سـاخـتـمـانکند. این بخشسطح مل

ونقـل، انـبـار و بـازرگـانـی، انرژی و برق، ارتباطات و مخابرات، حمل
های کشاورزی و صنایع غـذایـی، یی، شرکتگردشگری، خدمات حرفه

پزشکی، صنعت شکر و فناوری و زیستهای زیستداروسازی، فرآورده
سازی.مشتقات آن، و صنعت المپ

 بحث 
ً
باید توجه داشت که بحث و نظردهی دربارٔه این دو سند، صرفا

طور که در گزارش کمیتٔه مـرکـزی و گفتگویی اقتصادی نیست. همان
رسیدگی به اقتصاد همچنان تکلیـف ” حزب برادر به کنگره آمده است: 

نظـری -ای است که هنوز کامل انجام نشده است، و کار سیاسیعمده
نیز موضوعی همیشگی است که پیوند تنگاتنگی با کارزار اقـتـصـادی 
ی اکثریت جعیـت 

ّ
گاهانه، فعال، و جد دارد، چون که ضامن مشارکت آ

“کشور در رونِد روزآمد کردن الگوی اقتصادی و اجتماعی است.
هـا خرداد آغاز شده است، روندی است که در آن کوبایـی۲۶آنچه از 

کـنـنـد. در تعیین مسیر آیندٔه کشور خود به طور مستقیم مشارکت مـی
دانند. مشارکت آنها در این رونـد ها این مشارکت را حق خود میکوبایی

ای در نشانٔه خودمختاری و ماهیت مستقل کشور کوباست. چنین شیوه
کوبا تازگی ندارد. روند جاری بحث همگانی دربارٔه الگوهای اقتـصـادی 
و اجتماعی آیندٔه کوبا، تحکیم کنـنـده و تـقـویـت کـنـنـدٔه سـرشـت 

گرایانٔه انقالبی است که با اینکه نزدیـک بـه شـصـت سـال از انسان
داند؛ انقالبی که در پـی گذرد هنوز کارش را تمام شده نمیحیاتش می

ی و عمومی، بلکـه بهتر کردن کیفیت زندگی مردم، نه
ّ
فقط در سطح کل

های شخصی است.در سطح خانواده و برنامه
پیشنهادهای مطرح شده در کنگرٔه هفتم حزب برادر پیشنهادهـایـی 
برای کشوری است که قاطعانه راه رشد سوسیالیستی را در پیش گرفته 

کس به حال است. در این پیشنهادها بار دیگر تأکید شده است که هیچ
ای از خودش و بدون حمایت گذاشته نخواهد شـد. بـاز هـم نـمـونـه

هایی که در مورد اقـتـصـاد تصمیم“آوریم: گزارش کمیتٔه مرکزی می
شود هرگز و در هیچ شرایطی به معـنـای دور شـدن از کوبا گرفته می

های برابری و عدالت اجتماعی انقالب، و ایجاد خلل در اتـحـاد آرمان
قدرتمند میان اکثریت مردم و حزب کمونیست نیست. به همین ترتیب، 

هایی منجـر بـه اجازه نخواهیم داد که اجرای چنین پیشنهادها و طرح
این اصـل، “ایجاد ناپایداری یا عدم اطمینان در میان مردم کوبا بشود.

کم در سوسیالیسمی که در معنای روشنی دارد: در سوسیالیسم، دست
کس غیرالزم و دورافکندی نیـسـت. کوبا در حال ساختمان است، هیچ

طور که نظر و عقیدٔه همه و هـر کـس آیند، همانهمه به حساب می
ی الگوی اقتصادی و اقتصادی و طرح توسعٔه 

ّ
دربارٔه دو سند شمای کل

ی مهم است و به 
ّ
مل

آید. ایـن حساب می
 
ً
ــا ــد صــرف دو ســن

هـایـی اداری متـن
نیـسـتـنـد، بـلـکـه 

انـد کـه سندهـایـی
دانشــگــاهــیــان، 
ـــاســـان،  ـــن ـــارش ک
اقــتــصــاددانــان، و 
روشنفکران با دقت 
تهیـه و تـدویـن و 

انـد بازخوانی کـرده
نویس شمای (پیش

ــی هشــت بــار 
ّ
کــل

ــالح   و اص
ّ

ــک ح
شده است). از آن 
ــه، در دو  ــت گــذش
نشـسـت کـمــیـتــٔه 

های مرکزی در ماه
دی و بهمن سـال 
پیش در مـجـمـوع 

۳۵۰۰پیشنهاد دراین ارتباط مطرح شد که حاصل آن به هزار نماینده و بـیـش از ۹۰۰
نفر مدعو فرستاده شده که قرار بود در کنگره شرکت کنند، از جمله به نمایندگان مجمـع 

ی (پارلمان). این جمع نیز بیشتر از 
ّ
نظر و پیشنـهـاد را مـطـرح کـرد کـه در ۸۸۰۰مل

ای که به کنگره تقدیم شد، گنجانده شد. و البته در خود کنگره نیز تـغـیـیـرهـا و نسخه
هایی در این سند داده شد.اصالح

اکنون مرحلٔه بسیار مهم و حّساسی در این روند فرا رسیده است. آنچه از بحث کنونی 
در سطح جامعه حاصل خواهد شد، برای تصویب به نشست کمیتـٔه مـرکـزی دی مـاه 

ی قدرت مردم“امسال و سپس به 
ّ
(پارلمان) فرستاده خواهد شد، تا سندهای “مجمع مل

ی به رأی گذاشـتـه 
ّ
نهایی تنظیم شود. روشن است که این دو سند وقتی که در مجمع مل

هایی نخواهند بود که در کنگرٔه هفتم حزب کمونیسـت تـدویـن شوند، دیگر آن متنمی
شده بودند، بلکه سندهایی خواهند بود که کشوری را که مردم کوبا خواهان آنند تعریـف 

کنند.و توصیف می
هـای بـحـث و رفیق رائول کاسترو در کنگرٔه ششم حزب کمونیست کوبا نیز زمـیـنـه

بدون هیچ نّیت و قصد شوونـیـسـتـی بـایـد “گفتگوهای امروز را چنین بیان کرده بود: 
بگویم که به اعتقاد من، کوبا جزو شمار اندکی از کشورهای جهان است که شرایط آن را 
دارد که الگوی اقتصادی خودش را دگرگون کند، و بدون هیـچ شـوک اجـتـمـاعـی از 

دوست داریم کـه بـه بحران جاری بیرون بیاید، چون که در وهلٔه اّول، ما مردمی میهن
ت عادالنه بودن آرمانـش، و 

ّ
ت قدرتی که وحدت یکپارچٔه آن به آن داده است، به عل

ّ
عل

ت آمادگی نظامی
ّ
تی قدرتمند و بسیار فرهیخته اسـت کـه بـه اش، میبه عل

ّ
داند که مل

“کند.اش افتخار میهای انقالبیتاریخ و ریشه
ت

ّ
های متنـَوع ها راههای جهان در کشورهای گوناگون و در زیر رهبری کمونیستمل

ای را متناسب برای شرایط خاّص خود برای تأمین و تضمین زندگی بهتر در پیش و ویژه
ای نوشتـه شـدهجز اصول اساسی سوسیالیسم، هیچ راه مشخص از پیشگیرند. بهمی

ـتبرای پیشُبرد سوسیالیسم در این یا آن کشور وجود ندارد. تجربه
ّ
هـای های باارزش مل

ای سوسیالیستی در شرایـط خـاّص در هـر کـدام، و گوناگون جهان در ایجاد جامعه
داری همچنان های آنها در این تالش، در شرایطی که نظام سرمایهها و ناکامیکامیابی

بـهـایـی هـای گـرانخواهد قدرت خود را حفظ و اعمال کند، درسبا چنگ و دندان می
ها را باید بـا ها دارد. این تجربهویژه کمونیستخواه جهان و بهبرای همٔه نیروهای ترقی

ها را بـا یـک توان این تجربهدقت وارسی کرد و نقاط قّوت و ضعف آنها را شناخت. نمی
 مقدار دانست، یا آنها را بهگردش قلم بی

ً
 مردود کرد یا دربست پذیرفـت، یـا اسـاسـا

ّ
کل

کوشند تا بـا های حاکم، میویژه حزبهای کمونیست و بهنادیده انگاشت. امروزه حزب
های یکدیگر آشنا شوند. باید منـتـظـر نظرهای مکرر و منظم، با تجربهها و تبادلمراوده

های همگانی و تدوین و تصویب الگوی نهایی توسعه و رشد اقتصـادی پایان یافتن بحث
های تجربٔه کوبا هم آموخت.های آینده ماند و از درسو اجتماعی کوبا در ماه

۱۰۰۳شمارۀ ۱۳۹۵تیرماه ۲۱دوشنبه   ۲

بگیر هستـنـد... درصد از کارگران شاغل ایران حداقل۹۰"کارگری" حکومتی، "
توان با حذف یک پیمانکار حداقل حقوق کارگران را به سه برابر افزایش [و] می

، از اوج گرفتن ایـن روش ۹۵تیرماه ۹]. ایلنا، ۹۵ماه اردیبهشت۷داد" [ایلنا، 
ضدانسانی استثمار از کارگران گزارش داد و نوشت:"کلیه قراردادهای شـرکـت 

هـای های پیمانکاری، حجمی شده است. ... شرکـتونقل رجاء با شرکتحمل
انـد... ماه مطالبات مزدی کارگران را پرداخت نکردهپیمانکاری رجاء از فروردین

های پیمانکاری] مشخص نیست. ... موج تـعـدیـل ها [شرکتتعداد دقیق آن
[اخراج] مهمانداران و نیروهای فنی قطارها که از سال گذشته آغاز شده بـود، 

ازاین حجمی سازی گسترده، شدت گرفته است."پس
ربیعی، وزیر کار، پس از اجراِی حکم ضدانسانی شالق در مـورد کـارگـران 

نفرِی آنان، بعد از صدور حـکـم ۳۵۰جمعی دره در اعتراض به اخراِج دستهآق
شـان بـه زندان و شالِق تعلیقی بـه کـارگـران مـعـدِن بـافـق در اعـتـراض

کارگر شهرداری اهواز در اعـتـراض ۲۰سازِی معدن، و بعد از حبس خصوصی
که تمام حـرکـاِت افتادٔه خود، و درحالیبه دریافت نکردِن دو ماه دستمزد عقب

 گفت: "به عـهـد خـود بـا 
ً
 هماهنگ شده بوند،  اخیرا

ً
سرکوبگرانٔه رژیم کامال

]. در روزهایی که ماجرای حقوِق ماهیانـٔه ۹۵تیرماه ۵کارگران پایبندیم" [ایرنا، 
درصد از کارگران شاغـل ۹۰صدها میلیون تومانی مدیراِن دولتی را شاهدیم و "

هزار تومان در ماه]"، نگاهی اجمالی بـه ۸۱۲بگیر هستند [یعنی ایران حداقل
هزار تومان در ماه کارگـران ۲۰عاقبِت افزایِش دو ساِل پیِش حِق مسکن فقط 

بیـنـیـم: فقیه به "عهِد خود با کارگران" را الزم میبندِی رژیم فاسد والیتو پای
بـهـا های مسـکـن و اجـارهکه "دوسوم دریافتِی کارگران صرف هزینهدرحالی

، از ۹۳مـاه دی۳۰]، خبرگـزاری مـهـر، ۹۴مردادماه ۲۴شود" [ایسنا، می
هزارتومـان" در مـاه، در ۴۰به ۲۰برابرِی حق مسکن کارگران از ۲"افزایِش 

هزارتومانی حـِق ۲۰عالی کار، گزارش داد. در رابطه با مصوبٔه افزایش شورای
 دو سال بعد، خـبـرگـزاری مـهـر، ۹۳ماه دی۳۰مسکن کارگران در 

ً
۲، تقریبا

ای با ازآن نامه، نوشت: "این توافق نیازمند تصویب دولت بوده و پس۹۵تیرماه 
جـمـهـور امضای علی ربیعی، وزیر کار منتشر شده بود که از معاون اول رئیس

قیِد فوریت توافق کارگران و کارفرمایان دربارٔه حق مسـکـن در خواسته بود به
۲۷که روز دستور [کار] دولت قرار گیرد." بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، درحالی

دنبال جلوگیری از اثـِر روانـی ، ربیعی اعالم کرده بود: "دولت به۹۴خردادماه 
، ربـیـعـی ۹۴شهریورماه ۱۳افزایش حق مسکن کارگران در بازار است"، روز 

هزارتومانـی حـق مسـکـن ۲۰عنوان کرده بود: "هنوز پیگیر تصویب افزایش 
۹۵تـیـرمـاِه ۲مشموالن قانون کار در دولت است". در صورتی که در گزارِش 

 نامٔه وزیـر 
ً
خبرگزاری مهر نوشته شده است:"مشخص شد که وزارت کار اصال

کار [دربارٔه افزایش حق مسکن] را به دولت ارسال نکرده است." در اسفندمـاه 
 خِط ۹۴

ً
۸۱۲میلیون تومان بود. پس از تصویِب مزد ۴فقر در کشورمان تقریبا
فـقـر، پنـجـم خـِط ، یعنی مزدی معادِل یک۹۵هزارتومانی کارگران برای سال 

ربیعی گفت: "این تصمیم بر پایٔه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده و با 
]. ۹۴اسـفـنـدمـاه ۱۹رسد" [ایـلـنـا، رونق میاین نرِخ افزایش کار و تولید به

 درحالی
ً
هزارتومانِی حق مسکن کارگران در مدت دو سال ۲۰که افزایِش صرفا

فـقـر بـرای پنـجـم خـط"اثِر روانی" در "بازار" داشته است و مزدی بیش از یک
شد، ما شاهد "اثِر روانی" یا ممـانـعـت از "رونـِق" کارگران مانِع "رونق" تولید می

۳میلیون تومانی مدیراِن دولتی را شاهد نیستیم [ایـلـنـا، ۲۳۴تولید با حقوِق 
]. یکی از "فعاالن اقتصادی بخِش خصوصی"  با اعالم ایـنـکـه در ۹۵تیرماه 

اسالمی، "افزایش حداقل دستمزد کارگری نسبت بـه افـزایـش دورٔه جمهوری
درصد کمتر افزایش یافته است"، و در حین تـأکـیـد روِی ۱۲۰۰۰تورم، حدود 

فقر" کارگران، در ارتباط با پویٔه تهیـٔه "قـانـوِن چهارم خطدستمزِد "کمتر از یک
 نوشت: "در قانون اجـازه ۱۳۸۶مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 

ً
"، اخیرا

نفعان تهـیـه و تـنـظـیـم و های اجرائی توسط خود ذینامهداده شده که آئین
].۹۵تیرماه ۴تصویب و هرچه دلشان خواست پرداخت شود" [ایلنا، 

روز" ۸۶کارگر شهرداری اهواز، که در اعتراض به دریـافـت نـکـردِن "۲۰
مـیـلـیـون تـومـان ۳۰روز در زندان بسر بردند، بعد از تهیٔه "۵دستمزد خود، 

عنوان قرار آزادِی مشروط"شان و ارائٔه "فیش حقوق و کارت ملی دوستان و به
خـردادمـاه ۲۸دست" آوردند [ایلـنـا، بستگان خود، آزادِی موقت [خود] را به

]. بعد از "آزادِی مشروط"، این کارگران پیمانکاری "موفق به اطالع [یافتن] ۹۵
]. ۹۵خـردادمـاه ۳۱از میزان تقریبی رقم دریافتِی خـود" شـدنـد [ایـلـنـا، 

دیگر، عالوه بر سه ماه دریافت نکردِن دستمزد چندین برابر زیـرخـط عبارتبه
فقرشان، کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز از مبلغ دستـمـزد خـود مـطـلـع 

فقر خـود را بـا پنجم خِط ها کارگر کشورمان مزد یکدر شرایطی که میلیون
کنند، و رژیم با دستبرد به منابع مالی کارگران در تأمین ها تأخیر دریافت میماه

اجتماعی جهِت اجرای "طرح تحوِل سالمت"، تأمین اجـتـمـاعـی در شـرایـط 
شـان، ها کارگر، باوجود پرداخت کردن حِق بـیـمـهبرد و میلیونبحرانی بسر می

توانند از منابع درمـانـی و های ضدکارگری در رژیم نمیدلیِل سلطٔه سیاستبه
 روحانی بـا اعـالم ایـنـکـه: 

ً
بیمه بیکاری تأمین اجتماعی استفاده کنند. اخیرا

تر ببنـدنـد... ثـبـات رو محکمماه پیِش ۱۴"مسئوالن اجرایی کمربندها را برای 
بازار اقتصادی... و طرح تحول سالمت" را از دستاوردهـا و "پـیـروزی بـزرگ" 

].۹۵تیرماه ۳دولت خود برشمرد [ایسنا، 
که چهار ماه پیش، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:"اکنـون درحالی

مـانـده درصـد بـاقـی۲۰ها تولیدات خود را تعطیل کرده و درصد کارخانه۸۰
]؛ روحانی از ۹۴ماه بهمن۲۵اند" [ایلنا، ترین حد رساندهظرفیت خود را به پایین

های صدها مـیـلـیـون گوید، و در مقابِل حقوق"ثبات بازار اقتصادی" سخن می
ها حقوق خود ها کارگر بیکار و کارگرانی که ماهتومانِی مدیران دولتی، به میلیون

های باالتری را ای چند نفر حقوقگوید: "اگر در گوشهاند، میرا دریافت نکرده
]. ۹۵خـرداد ۲۶برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئلٔه ملی نکنیم" [ایسـنـا، 

بار کارگران، به چند خبر فقط از روز برای ارائٔه نمونهیی از شرایِط معیشتِی اسف
کنیم. خبرگزاری ایلنا اشاره می۹۵هشتم تیرماِه 

هـای" اکریل اصفهان و "تاراج سرمـایـهسازِی کارخانه پلیدرنتیجٔه خصوصی
صـورت نـفـر... بـه۲۰۰۰کارخانه از سوی "صاحبان سهام"، "اشتغال حـدود 

خطر" افتاده است، و دوهـزار صورت غیرمستقیم بهمستقیم و هزاران نفر... به
چندان روشـن مـواجـه ای نهافتاده و آیندهکارگر "کارخانه با سه ماه حقوق عقب

کارگر قراردادی و پیمانکاری شرکت ساختمانی ارسـا در ۴۰۰هستند"؛ بیش از 
ماه دستمزد معوقه طلب دارند". ۴کم شمال، "دست–آزادراه تهران 

کارگر" صنایع چوب و کاغذ چوکا در اعتراض به دریافت نکردِن ۸۰۰بیش از 
هـای"شـان، "بـرای "دستمزد و حق بیمه در سه ماه گذشته" با "حمایت خانواده

۹۰چندمین بار در ماه جاری"، در مقابل در ورودِی کارخانه تجمع کردند؛ حدود 
۸، در "اعتراض به عدم دریافت “فوالد و چدن درود“نفر از کارگران قراردادی 

"، در مقابل شرکت فارس خـوزسـتـان ۹۵ماه مزد، مزایای مزدی و عیدی سال 
تجمع کردند؛ "

کارگر فوالد بافق خبر داد و ۳۰۰، از بیکار شدِن ۹۵تیرماه ۴خبرگزاری ایلنا، 
نوشت: "این پروژه در اسفندماه سال گذشته افتتاح شد امـا پـس از سـه مـاه 

علت عدم همکاری شرکت گاز و نـاتـوانـی در تـأمـیـن سـوخـت... فعالیت به
طورکامل تعطیل شد." یکی از اهداِف اجراِی قانون ضـدمـلـی "هـدفـمـنـدی به

فـارس" بـود های انرژی "باقیمت بازارهای منطقه خلیجها"، عرضٔه حاملیارانه
خـبـرگـزاری ۹۵تیرماه ۴که روز ] درحالی۹۱ماه اردیبهشت۱۸[روزنامه بهار، 

فارس]  اسـت"؛ و سـه مـاه ایسنا نوشت: "قیمت بنزین باالتر از فوب [خلیج
هـا را... در ریزی، "برنامه ملی هدفمندی یارانهپیش، سازمان مدیریت و برنامه

های کلی اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت... سیاست۴راستای اجرای بند 
ها در جـهـت افـزایـش تـولـیـد، اشـتـغـال و... ارتـقـای هدفمندسازی یارانه

مـاه فـروردیـن۲۳های عدالت اجتماعی) تدوین" کرد [خبرگزاری مهر، شاخص
۹۵.[

فقیه، واگذارِی های استثمار ضدانسانی از کارگران در رژیم والیتیکی از پویه
کارگیـری ایـن های خصوصی" بوده است. با بهصورت پیمان به شرکتامور "به

دیـگـر عـبـارتزدایی در محیط و روابـط کـار، یـا بـهروش، رژیم نیِت مقررات
کارگیری این نوع اشـتـغـال در زمـان دولـِت "آزادسازِی" بازار کار را داشت. به

شـنـاسـد و رسمیت نمـیرفسنجانی آغاز شد. "قانون کار، این نوع اشتغال را به
 مـوقـتـی سـازی کـل بـازار کـار و اساس شکل

ً
گیری این نوع اشتغال صرفا

]. ۹۵خـردادمـاه ۲۸سازِی نیروی کار بوده است" [خـبـرگـزاری مـهـر، ارزان
۱۳درصد از قراردادها موقت و سفید امضا هستند" [ایـلـنـا، ۹۷حاضر "درحال

خصوص در مـنـاطـِق "آزاد و ویـژه ]؛ و در خیلی موارد، به۹۵ماه اردیبهشت
کارگیـری کـارگـران چندم" برای بههای پیمانکاری دستاقتصادی"، از "شرکت

عقـیـدٔه یـک مسـئـول تشـکـل ]. به۹۵ماه خرداد۱۶شود [ایلنا، استفاده می
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نبودند. باتوجه "به نوع و رابطٔه شغلی و پروندٔه قضایِی باز"، بـه کـارگـران 
هـا نفـِع آنتواند بههای قانونی نمی"توصیه شده" بود که "انجام پیگیری

بار معیشتی کارگران، علی ربیعی، وزیر تمام شود." در چنین شرایط اسف
میلیون تومانی مدیر بانک رفاه کارگران" [ایلنـا، ۲۳۴کار،  دربارٔه حقوِق "

دنبال "اظهارات رئیس سازمان بـازرسـی کـل کشـور ] و به۹۵تیرماه ۳
درخصوص ِاعماِل فشار در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه و ارتباط آن بـا 

جمهوری"، گفت: "انتصاب یا عزل مدیران عامـل یکی از نزدیکان رئیس
ها دارای رویه و ضوابط خاصی است... انتصاب مدیرعامل بـانـک بانک

]. ربیـعـی، ۹۵تیرماه ۸گرفته است" [ایرنا، رفاه نیز با همین رویه صورت
در ارتباط با "اظهارات مطرح شده مبنی براینکه مدیرعامل بـانـک رفـاه 
دارای پرونده قضایی در مسئولیت قبلی خود در دولـت گـذشـتـه بـوده 

کـارگـیـری است"، افزود: "هیچ حکمی از مراجع قضایی مبنی بر عدم به
این فرد صادر و اعالم نشده است." ربیعی برکنارِی مدیرعامل بانک رفاِه 

هـای کنندگـان حـقـوقکارگران را "در چارچوب برخورد دولت با دریافت
میلیون تومـانـِی" ۲۳۴غیرمتعارف" عنوان کرد. بعد از افشا شدِن حقوق "

گفتٔه ربیعی، او بـر اسـاِس "ضـوابـط مدیرعامل بانک رفاه کارگران، به
خاصـی" انـتـصـاب شـده بـود و "در چـارچـوب بـرخـورد دولـت بـا 

که پس از های غیرمتعارف" برکنار شد. درصورتیکنندگان حقوقدریافت
میلیون نفر تـحـت عـنـوان بـازنشـسـتـه، ۶یک سال اعتراِض "حدود 

های چاپی" و "دسترسی نداشتـن ازکارافتاده ... بابت برچیده شدن فیش
ها [به] اینترنت، ناراضی بودن از انتشار اطالعات شخصی و حقوقی آن

هایی که برداریها و کالهنتخود به فرزندان یا آشنایان... و ناامنِی کافی
]. ۹۵تـیـرمـاه ۴در جامعه است... هنوز این رویه ادامه دارد" [ایـلـنـا، 

روز" مـزِد چـنـد ۸۶که کارگران در اعتراض به دریافت نکردِن "درحالی
گرایـان، فـردی کـه شوند، واپسبند کشیده میفقر خود بهبرابر زیر خط

میلـیـون تـومـانـی، ۲۳۴"پروندٔه قضایی" دارد، همراه با پرداخِت حقوق 
مقام مسئول نگـهـداری از امـوال کـارگـران همانند اسالف خود، را به

هـای کنند. روحانی، در واکنش به افشاِی پرداخِت حـقـوقانتصاب می
]" برابِر مـزِد کـارگـران بـه ۹۵تیرماه ۱[خبرگزاری مهر، ۲۹۵تا ۲۸۸" 

مدیراِن دولت از سوی جناح مقابل، گفت: "متوقع نباشید که فسادهـای 
]، یـا ۹۵تـیـرمـاه ۳گذشته را تبیین [شرح و بیان] نکنیم" [ایسـنـا، 

دیگر، بیان این نکته است که، جناِح مقابِل دولت در حکـومـت عبارتبه
والیی، فاسدتر از دولِت "تدبیر و امید" است. در شرایطـی کـه شـالق و 

جمعی کارگران همچون ابزاری در ارعاب کارگران و زندان و اخراِج دسته
فقیـه و دولـِت وسیلٔه رژیم والیتهای گستردٔه آنان بهمقابله با اعتراض

هـای شـود، رهـبـراِن تشـکـلکـار گـرفـتـه مـی"تدبیر و امید" آن بـه
اصطالح "کارگری" ـ در حیِن افشاء شدن پـرداخـِت ساخته و بهحکومت

برابِر مزِد کارگران به مدیران دولتی در چند هفتٔه اخیر ـ ۲۸۸های حقوق
برای فریِب کارگران و از زیر ضربه خارج کردِن رژیم، یا حمله بـه دولـِت 

طور آشـکـار بـه اند و یا بهنژاد منفور را در اولویت خود قرار دادهاحمدی
 خارج کردِن دولت روحانی از زیر ضربه سعی دارند. به

ً
طورمثال، اخـیـرا

هـا دبیِر خانٔه کارگر مشهد گفت: "افرادی که اقدام به انتشار این فـیـش
اند... بدون توجه به آثار روانی آن بر کارگران و طبـقـات فـرودسـت کرده

تـیـرمـاه ۳تنها با هدف تضعیف جایگاه دولت انجام شده است" [ایلنـا، 
 اطـالعـی ۹۵تیرماه ۱۱که روز ]. در صورتی۹۵

ً
، نوشت: "آیا دولت واقعا

سال ۳از حقوقهای نجومی برخی مدیران خود نداشته که اجازه داده در 
گذشته این روند همچنان ادامه داشته باشد؟" 
سـر ای بسیار بحـرانـی بـهطبقٔه کارگر کشورمان در وضعیت معیشتی

هـا حـقـوِق ها تجمِع کارگران در اعـتـراض بـه: مـاهبرد. هر روز دهمی
کشی شدید از آنـان از شان، نداشتن امنیِت شغلی، بهرهپرداخت نشده

سوی رژیم والیی، بیکارِی افسارگسیخته، عدم پرداخِت بیمٔه بـیـکـاری، 
نقِض وحشیانٔه حقوِق سندیکایی، و همـچـنـیـن سـرکـوِب وحشـیـانـه 

هـا و دهـِی خـواسـتهای کارگری را شاهدیم.  بـا سـازمـاناعتراض
های پراکندٔه کارگری، سندیکاهای مستقِل مـوجـوِد کـارگـران اعتراض

های ضـدمـردمـی ها و سیاستتوانند نیروِی عظیمی را بر ضد برنامهمی
حرکت درآورند.رژیم به

ادامه حقوق های پرداخت نشدۀ کارگران ...

ــی  گــردهــمــای
سران کشورهای 
ــان  ــم ــی عضــو پ

“  نـاتـو” تجاوزگر 
و ۹در روز های 

و ۱۸ژوئیه (۱۰
تیر) در شهـر ۱۹

ورشو، پایـتـخـت 
لهستان، بـرگـزار 
ــدر  ــد. در ص ش

هـای سـیـاسـی در دستورکار این نشست مهم سران ناتو مسائل مهمی مانند تحـول
اوکراین و کشورهای اروپای شرقی همجوار فدراسیون روسیه، ادامٔه حضور نـظـامـی 

در افغانستان و عراق، بحران خاورمیانه، و جنگ داخلی در سوریه قرار داشـت. “ ناتو” 
یکی از پیامدهای مهم این گردهمایی، هماهنگ کردن کارزار کشورهای عضو نـاتـو 
علیه فدراسیون روسیه و کوشش برای منزوی کردن این کشـور از طـریـق ِاعـمـال 

های اقتصادی، استقرار نیروهای نظامی ناتو در کشورهای همسایٔه روسیـه، و تحریم
های سیاسی ُپردامنه بود. نشست سران ناتو همچنین تصمیم به تکمیل دیگر تصمیم

و استقرار سیستم "سپر موشکی" در مرزهای شرقی لهستان گـرفـت کـه هـدِف آن 
فدراسیون روسیه است. پیامد قابل توجـه دیـگـر نشـسـت سـران نـاتـو در ورشـو، 

های مشخص در مورد هماهنگ کردن سیاست خارجی اتحادیٔه اروپا بـا گیریتصمیم
۵۰ها و عملکردهای این پیمان نظامی تجاوزگر است که نیروهای آن بیش از تصمیم

گیرد. در این زمـیـنـه، داری در آمریکای شمالی و شرق اروپا را در بر میکشور سرمایه
تصمیم اتحادیٔه اروپا به ایجاد یک نیروی نظـامـی (ارتـش) مشـتـرک اروپـایـی زیـر 
فرماندهی کمیسیون اروپا و در ارتباط تنگاتنگ با پیمان ناتو قابل توجه است. نشست 

های بریتانیا، آلمان، و اخیر ناتو در ورشو همچنین در مورد استقرار واحدهایی از ارتش
گـیـری کـرد. لهستان، زیر فرماندهی ناتو، در کشورهای بالتیک، بحث و تصـمـیـم

طلبانٔه نـاتـو و کشـورهـای برای افشای مقاصد شوم و جنگ «شورای جهانی صلح»
ژوئیه با همکاری و هماهنگی کمیتٔه صلح لهسـتـان، ۹و ۸امپریالیستی، در روزهای 

های روشنگر موفقی را در ورشو سازمان داد.  ها و برنامهنشست
کشور جهـان ۲۱ژوئیه با شرکت نمایندگان جنبش صلح از ۸کنفرانس صلح در روز 

النکا، سوئد، مـولـداوی، و از جمله از ایتالیا، ایرلند، بولیوی، نروژ،  یونان، ترکیه، سری
قبرس، ایران، جمهوری چک، لهستان، صربستان، بلژیک، پرتغال، ایاالت مـتـحـد 
آمریکا، اسپانیا، و مجارستان برگزار شد. اهداف اعالم شدٔه این کنفرانس عبارت بـود 

های جدید ناتو در شرق اروپا و خاورمیانه و سایر نقاط جهان، محکوم از:افشای برنامه
های تجاوزگرانٔه امپریالیستی، تبادل نظر و تجربه در مبارزه با موجودیت کردن دخالت

های مـوفـق بـرای گسـتـرش و عملکرد ناتو در کشورهای مختلف عضو، بررسی راه
مخالفت بیشتر با ناتو و ایجاد جنبشی مؤثر در سطح جهانی پیرامون خواست انحـالل 

های نظامی ناتو این پیمان نظامی تجاوزگر، کارزار علیه ادامٔه استقرار و عملکرد پایگاه
در کشورهای جهان، و اعالم همبستگی با مبارزٔه مردم جهان بـرای حـق تـعـیـیـن 

ی خود بدون دخالت
ّ
های نظامی یا سیاسی خارجی.  سرنوشت و کنترل ثروت های مل

هـای خواه از جمله فدراسیون جهانی اتحـادیـهالمللی ترقینمایندگان نهادهای بین
المللی زنان دموکرات، فدراسیون جهانی جـوانـان ، فدراسیون بین(WFTU)کارگری 

المللی وکالی دموکراتیک، و همچنین اعضای پارلمان یونان و دموکرات، انجمن بین
پارلمان اروپا در این کنفرانس شرکت داشتند و در آن سخنرانی کردند. معاون دبیرکل 

(کودیر) در این اجالس به نمـایـنـدگـی از طـرف “  کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران” 
هـای خـطـرنـاک کشـورهـای فعاالن صلح در ایران سخنرانی کرد و دربـارٔه طـرح

“ طرح خاورمیانٔه نوین” ویژه در مورد امپریالیستی و اعضای پیمان ناتو در منطقه و به
یی آمریکـا در ارتـبـاط بـا افشاگری کرد. او در سخنان خود به سیاست جدید منطقه

های متـقـابـل بـیـن های خاورمیانه از طریق کنش و واکنش"مهار چندجانبٔه" تحول
جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، عربستان، مصر، و اسرائیل در راستای تأمین و حفظ 
منافع حیاتی آمریکا و سلطه و سرکردگی سیاسی امپریالیسم آمریکا را اشـاره کـرد و 

نسبت به پیامدهای این روند برای صلح جهانی اظهار نگرانی کرد. 
کنندگان در کنفرانس و طرفداران جنبش صـلـح ژوئیه، همٔه شرکت۹در روز شنبه 

در لهستان با حمل پالکاردهای گوناگون با مضمون حمایت از صلح و مخالفت با ناتو 
الـمـلـلـی بـر ضـد نـاتـو در های امپریالیستی، در تظاهرات اعتراضی بـیـنو جنگ
پیمایی کردند. های مرکزی شهر ورشو راهخیابان

 صلح: 
ِ

به ناتو! »نه«به صلح، »آری«شورای جهانی

۱۰۰۳شمارۀ ۱۳۹۵تیرماه ۲۱دوشنبه   ۱۴

های نحیـف طـبـقـٔه اقتصادی بر شانه“کشِی ریاضت“بود ـ با اجرای سیاست 
کارگر و فرودستان گذاشته شده است. مردم بریتانیا در این چند سال گـذشـتـه 

اند که: با همیارِی طیفی وسیع از سیاستمداران، این ثروتمنداِن پرقدرت و دیده
ر، مدیراِن ارشد بانک

ُ
لد

ُ
هـای های خصوصـی، حـقـوق و پـاداشها و شرکتق

ها و شگردهایی مختلف از پرداخِت مـالـیـات شکلاند و بهنجومی دریافت کرده
جایی پاسخـگـو هیچکس و به، به هیچ“بازار آزادِ “برکت وجوِد اند و بهفرار کرده

کـه بـر اند که: درحـالـیاند دیدههایی که سپری شدهنیستند. مردم در این سال
بگیران و مزدبگیران سیِر نـزولـی شود، درآمِد حقوقثروِت ثروتمندان افزوده می

هایی با قراردادهای سفیدامضا های موقت ـ چیزی شبیه به شغلداشته و شغل
اند.های دائم شدهـ جایگزیِن شغل

رهبرِی تونی بلر، بـر بریتانیا به“حزب کارگر“، ۱۹۹۰های پایانی دهٔه از سال
هـای اجـراِی سـیـاسـت، بـه ابـزاری در “راه سـوم“نام یی بهاساس فرضیه

نولیبرالیسم اقتصادی تبدیل گردید و بسیاری از نمایندگان پارلمان از این حـزب 
بگیران، به نماینـدگـان و جای نمایندگی و دفاع کردن از مزدبگیران و حقوقبه

های بزرگ تغییر چهره دادند، و در کناِر ایـن تـغـیـیـر چـهـره، مدافعاِن سرمایه
ها شیفتٔه َسبِک زندگی ثروتمنـدان گـردیـدنـد. دمکراتبسیاری از این سوسیال

هدِف دامن زدن به رشد اقتـصـادی، رونِد وارد کردن نیروی کاِر ارزاِن خارجی به
در طول سه دورٔه دولِت تونی بلر، به سیاسِت محورِی بریتانیا تبدیـل شـد. وارد 

داران ایـن کشـور مـنـبـع سـودی کردن نیروی کاِر ارزاِن خارجی برای سرمایه
حال، سکونِت افراد این نیروی کـاِر مـهـاجـر در بوده است، اما درعینفزاینده

اجتماعـی را در های اقصادیمناطقی که در سه دهٔه گذشته شدیدترین ضربه
وجود آمـدِن اند، بههای نولیبرالیسم اقتصادی متحمل شدهاثِر اجرای سیاست

بدبینی نسبت به جامعٔه میزبان و افزایِش برخی رفتارهای ناهنجار اجتماعی در 
در دفـاع “حزب کارگر“بین آنان را سبب شده است. نبوِد رهبرِی مؤثر از جانب 

وجـود آورده کـه در آن ای را بـهاز منافع و حقوق زحمتکشان، خأل سیاسـی
اند به َجِو ضـدخـارجـِی تـوأم بـا نیروهای ماوراِی راست و ناسیونالیست توانسته

نیـز در “کارحزب محافظه“هایی از جامعه دامن بزنند. هراسی در بخشاسالم
بـاِر اقـتـصـاد اش برای الپوشانی کردن پیامـدهـای زیـانکارزارهای انتخاباتی

اجتماعِی برآمده از این سیاست اقتصادی، های اقتصادینولیبرالیستی و صدمه
ستیزی روی آورده است. رفتارهای نژادپرستانه و ضد خارجـی همواره به خارجی

توان عامل اصلی و یا نتیجٔه برآمده از رأی مردم برای خروج از اتـحـادیـه را نمی
اروپا تلقی کرد.

درصِد شهروندان به خروج از اتحادیه اروپا، پیامی بسیار شـفـاف از ۵۲آرای 
هـای آن تـر و پـایـهشان هرروز سختها انسانی است که زندگیجانب میلیون

یی کاری، آیندهثبات و بیهای بیاند که با شغلشود. اینان کسانیتر میمتزلزل
و “اتحادیـه اروپـا“ها این است:بینند. پیام این انسانمبهم در منظر خود می

های نولیبرالِی اقتصادی به زندگی و آیـنـدٔه آنـان همراه با تعدیل“شدنجهانی“
گـویـِی هـا انسـان دروغآسیب وارد آورده اسـت، بـنـابـرایـن، ایـن مـیـلـیـون

کننـد. را دیگر باور نمی“اتحادیٔه اروپا“گران در دفاع از مداران و تحلیلسیاست
حال واژٔه های نولیبرالی شاید تا بهشده با تعدیلهای منکوببرخی از این توده

شان هرروز باپوسـت و شان نخورده باشد، ولی همهگوشحتی به“نولیبرالیسم“
کنند.را حس کرده و میباِر آنشان عواقِب زیانگوشت

هـمـراه بریتانیـا، بـه“حزب کارگر“گرا در های راستدمکراتجناِح سوسیال
کادمیسیننویسان، تحلیلمقاله ، که از نولیبرالیسم و های متصل به آنگران و آ

هـای کـار و زحـمـت پشـت هاست که به تودهاند، مدتشدن نفع بردهجهانی
ها و حـقـوق شـهـرونـدان عـمـلاند و برخالف روند حفظ منافِع این تودهکرده
بــرای ایــن دســتــه از “اتــحــادیــٔه اروپــا“روی، وجــوِد ازایــنکــنــنــد.مــی

ای های فوقانی طبقٔه متوسط، اهرم قدرت سیاسیها و بخشدمکراتسوسیال
های نولیبرالِی اقتصادی اسـت، جویی از تعدیلبسیار مهم در راستای دواِم بهره

هدف از هجوِم گسترده و هر قیمت در راه ماندن در آن مبارزه خواهند کرد. و به
هـا انسـان بغایت ضددمکراتیک به جرمی کوربین و متـهـم کـردِن مـیـلـیـون

زحمتکش در بریتانیا به دوراندیشِی نژادپرستانه در دادِن رأی بـه مـانـدن در 
شدت ، جلوگیری از ایجاد جایگزینی مردمی است. این حرکتی به“اتحادیٔه اروپا“

ضد دمکراتیک و خصمانه علیه طبقه کارگر، یعنی اکثریت مردم، اسـت. روی 
هایی بر ضد برخی نمایندگـان سـیـاسـی ها و چنین تهاجمدادِن این نوع تحول

یی برای دفاع از منافع مردم از خود نشـان طبقه کارگر (اکثریت مردم) که اراده
دهند منحصر به بریتانیا نیست، بلکه در دیگر کشورها و نـیـز در عـرصـٔه می

 خـانـم توان این گونه اقدامجهانی نیز می
ً
ها را مشاهده کرد. برای مثال، اخیرا

جمهور مـنـتـخـب ، رئیس“دیلما ُرِسف“

 نرم، به
ِ

منظور کودتای

می کوربین
ِ

ر
ِ

از حذِف ج

 حزب کارگربریتانیا
ِ

رهبری

۱۳ادامه  در صفحه 

درصـِد ۵۲تیرماه در بریتانیا را ـ که بنا بر آن ۳نتیجٔه رفراندوِم روز پنجشنبه 
یی سیاسی در رأی دادند ـ زلزله“اتحادیٔه اروپا“مردم به خروِج کامل بریتانیا از 

دلیل فشار مردم، بـلـکـه این کشور باید دانست. برگزار شدِن این رفراندوم نه به
بـود. نـتـیـجـٔه “کـارحزب محافظه“های شدید جناحی درون برآمده از رقابت

نهایی این رفراندوم، شکست بزرگی را به دولت دیوید کامرون تحـمـیـل کـرده 
مـاه از انـتـخـاب شـدنـش ۱۳است. کـامـرون، پـس از سـپـری شـدِن 

وزیری، مجبور به استعفا از این مقام شد. تقابِل شدید میان دو جنـاح نخستبه
اعتـبـار ها، این حزب را در سطح جامعه بیو کارزار آن“کارحزب محافظه“در 

کرده و بحران شدیدی را در آن موجب گردیده است.
های تـونـی بـلـر در گراِی هواداِر سیاستاز جانب دیگر، نیروهای راست

رو کردنـد. دو روز نیز عامدانه این حزب را با بحراِن رهبری روبه“حزب کارگر“
کـه بـا درحـالـی“حزب کارگـر“باِر دیوید کامرون،پس از اعالم استعفاِی خفت

را “کـارحـزب مـحـافـظـه“تـوانسـت آمده میدستاستفاده از این فرصت به
 چالش بطلبد، در عوض، جناح راسِت سوسیـالبه

ً
دمـوکـرات در آن  عـمـال

منظور حذِف جرمی کوربین، رهبِر حزب کلید زد. از حزبی را بهکودتایی درون
 برنامههای پیتیرماه، با حرکِت موج۶روز یکشنبه 

ً
و ریزیدرپِی کارزاری تماما

کابینٔه در سایٔه حـزب کـارگـر“ها، دوسوم از اعضای شده با رسانههماهنگ 
یک استعفا دادند و بالفاصله، با همکـارِی بهساعت یک۲۴بریتانیا در عرض “

طـوِرعـمـده بـا کـوربـیـن گراِی این کشور کـه بـههای راستمستقیم رسانه
حـزب “ای گسترده، برکنارِی او  را از رهـبـرِی اند، در کارزاِر تبلیغاتیمخالف

کار ـ حزبی که نمایندٔه منـافـع که حزب محافظهخواستار شدند. درحالی“کارگر
های کالن مالی است ـ در بحران فرو رفته است، جـنـاح ثروتمندان و سرمایه

کاری و کوتاهِی جرمی کوربیـن بهانٔه واهِی کم، به“حزب کارگر“راسِت دروِن 
و کسب آرا  به این هـدف “اتحادیٔه اروپا“در جهت پیش بردن گزینٔه ماندن در 

در جریان رفراندوم در مـنـاطـق کـارگـری، بـا حـرکـِت ضـددمـکـراتـیـک 
 حزب محافظهحزبیدرون

ً
کار را از زیر ضربه خارج کرد.ای، عمال

ای از درصدی۶۰برانگیِز ماه پیش، با کسب آرای توجه۱۰جرمی کوربین، 
برگزیده شد. شواهد بسـیـاری  “حزب کارگر“رهبرِی جانب اعضای حزب، به 

اند که این حرکِت ضددمکراتیک برخی از اعضای کابینٔه در گویای این واقعیت
ها پیش، از سوی جناح راست هـواداِر سایه در جهت برکنارِی کوربین، از مدت

شده بود. جناِح راسِت حزب کارگر، بـا دهیمشی سیاسی تونی بلر سازمانخط
، در “جرمی کوربین“قصد نابودِی پدیدٔه سی ـ بهبیویژه بیهاـ بهکمِک رسانه

مقام نمایندٔه راستین خواست اعضای حزب، درصدد جا انداختِن این تفکـرانـد 
اند، طبقٔه کـارگـر رأی داده“خروج از اتحادیٔه اروپا“که آنانی که در رفراندوم به 

اند که کورکورانه و با نگاهی نژادپرستانه بـه عضـویـت های زحمتکشانیو الیه
اند و جرمی کوربین برای تغییـر دادِن نـظـِر گفته“نه“بریتانیا در این اتحادیه 

شود که روی، ادعا میشده، کوتاهی کرده است. ازایندهندگاِن گمراهاین رأی
جرمی کوربین لیاقت و توانایِی رهبری حزب کارگر را ندارد و باید برود!

بگیران و مزدبگیران در بریتانیا، در پِی اجـرای قشرهای پرشماری از حقوق
ها آسـیـب دهٔه گذشته، از رهگذِر این تعدیل۳های اقتصادی خشن در تعدیل

شدن و بگیران و مزدبگیران از فراینِد جهانیبندِی حقوقاند. جمعفراوان دیده
های اقتصادِی اتحادیٔه اروپا این است که: ماندن در ایـن گیری سیاستجهت

انـد بندی نیز رسیـدهضررشان بوده است. آنان همچنین به این جمعاتحادیه به
که، ثروت آفرینِی ثروتمندان و تخصیِص آن به جامعه بر اسـاس فـرضـیـٔه 

در جهِت عـکـس  (“ trickle down“ )“کندثروت از باال به پایین رخنه می“
هـای سـوی الیـهگاه ثروت از باال به پایین، بهتنها هیچکند، یعنی نهعمل می

بارد، بلکه برعکس، این ثروِت جامعه است که از پایین بـه زحمتکشان فرونمی
شمار مـتـمـرکـز یی کمو در دسِت عده (“ trickle up“ )گردد باال منتقل می

شود. در چند سال گذشته، باِر سنگیِن ورشکستگِی اقتصـادِی بـرآمـده از می
گرایـی ـ که محصوِل عملکرِد اقتصاِد کازینویی و مالی۱۳۸۷بحران مالی سال 



۱۰۰۳شمارۀ 

شود که برداشته می
البتـه ایـن اتـفـاق 
نیفتاده است. رهبـر 
معظم انـقـالب در 
جــلــســٔه اخــیــر بــا 
مســـــــئـــــــوالن 

صراحت گفـتـنـد به
هـا که ما به تـوافـق
هـا عمل کردیم، آن

ــد.  ــکــردن عــمــل ن
بنابراین اگر تجـربـٔه 
موفقی از مذاکره بـا 

هـــا آمـــریـــکـــایـــی
توانستیم بر آن تکیه کنیم."داشتیم، می

گوید:"ادامٔه منظور حل سیاسِی اوضاع سوریه، میگیری ایران بهوالیتی در ارتباط با موضع
شـان را زمـیـن دست ندارند یا حاضرند اسلـحـهمذاکره بین دولت و معارضینی که اسلحه به

بگذارند، مورِد تأیید است و همین روش باید ادامه یابد. بر اساس مصـوبـٔه شـورای امـنـیـت 
آیـنـد و در مـذاکـره حساب مـیها بهسازمان ملل دو گروه داعش و النصره جزِو تروریست

توانند در فرآیند مذاکرات حضور مؤثر داشته باشند. اما اتـفـاقـی کـه نیستند، اما دیگران می
هـای گیرد، و درست هم نـیـسـت، آن اسـت کـه گـروهموازات این مذاکرات صورت میبه

المللی حامیاِن سـوریـه در ژنـو جـریـان دارد، بـه که مذاکرات گروه بینتروریستی درحالی
زمـان بـا مـثـال، هـمعنوانرسانند. بهمتحدان خود از طریق کشورهای همسایه کمک می

طومان، آن را تسخیر کرده مذاکرات صلح، گروه تروریستی النصره با یک حمله به شهر خان
انـد. های تروریسـتـی شـنـاخـتـه نشـدهعنوان گروههایی داده که بهو بعد آن را تحویل گروه

زور مـتـوسـل وجود، حل بحران سوریه راهکاِر نظامی ندارد. اگر دیگران بخواهـنـد بـهبااین
وگو بدون توسل به اسلحه ها ایستاده است. راهکاِر نهایی، گفتشوند، ایران هم در مقابل آن

دانیم، سوریه آماده است که به معارضیـنـی کـه دسـت بـه سـالح است، و تا جایی که می
برند، در حکومت مشارکت دهد."نمی

رغم شعارها و هیاهوهای تبلیغاتِی سخنان والیتی، بار دیگر این اعتراف را در بر دارد که به
رابطه با آمریکـا تـمـایـلـی گیرندٔه اصلی در حاکمیت بههای تصمیمسران رژیم، در بین مقام

هـای قوی وجود داشته و تحقق پیدا نکردِن این تمایل، بیش از تمایالت ظاهرسازانـٔه مـقـام
های بانفوذ در آمریکـا ریشـه دارد. های گروهگیریحکومتی به ضدیت با آمریکا، در تصمیم

ها، بخشی از سیاستـی های آنهای دلواپس" و مانور دادندهِی "گروهافزون بر این، سازمان
فریبی در داخل کشور از یک سو و تشدید فشار بر طرف مذاکره [آمریکا و منظوِر عوامواحد به

فـقـیـه ایـن نـیـروهـا یی از سوی ولـی] از سوی دیگر است، چنان که به اشاره۱عالؤه به۵
شوند.یی دیگر از صحنه ناپدید میشوند و به اشارهدرصحنه ظاهر می

ادامٔه فشارهاِی اقتصادی، و شدت پیدا کردِن فقر و محرومیت
اسـالمـی زیـر لـوای "اقـتـصـاد های مخرب اقتصادی حکومت جمهوریادامٔه سیاست

های حقوقی شماری از مـدیـران رده بـاالی های اخیر فیشکه در هفتهمقاومتی" ـ درحالی
تومانی آنان موجی از اعتراض و ابـراز انـزجـار را در های صدها میلیونحکومتی و دریافتی

های موجود برانگیخته است ـ هـمـچـنـان بـه فشـارهـای عدالتیجامعه نسبت به ادامٔه بی
تیرماه، گزارشی دارد ۱۲افزاید. نشریٔه "آرمان"، های محروم میاقتصادی کمرشکن به توده

پردازد و که در آن به موضوع دادن افطاری با ارائٔه کارت شناسایی و برداشتِن اثِر انگشت می
داد کمک به نیازمندان در قالب افطاری در یکی از نویسد:"انتشار تصاویری که نشان میمی

های کشور همراه با دریافت کارت شناسایی و بدون رعایت کرامت افـراد انـجـام شهرستان
دنبال داشت، تا جایی که روز گذشته کمیتٔه امداد [خمینی] با صـدور شده، حواشی زیادی به

باره توضیح داد و عذرخواهی کرد."ای درایناطالعیه
نویسد:"روز جمعه منابع خبری اعالم کردند [کـه] کـمـیـتـٔه امـداد در ادامه می“آرمان“

ملک خوزستان با کارت ملی و شناسنامه و با گرفتن اثر انگشت بـه [خمینی] شهرستان باغ
هـا داران افطاری داده است! این اقدام در دنیای تکنولوژی از چشمان تیزبین دوربـیـنروزه

زمانی کوتاه تصـاویـر در های این حرکت نامناسب، ظرف مدتپنهان نماند و با انتشار عکس
دست شد و خشم و اعتراض بسیاری را برانگیخت."بههای مجازی دستشبکه

  ۱۳۹۵تیرماه ۲۱دوشنبه    ۴

“شیطاِن بزرگ”معضِل رابطه با 
کـه موضوع روابط آشکار و نهان رژیم با آمریکـا، درحـالـی

روز شعـار "مـرگ بـر اسالمی شبانهسران حکومت جمهوری
ای نیسـت. مـا در کردنیدهند، امر پنهانآمریکا" را سر می

ایم کـه پشـِت شـعـارهـای های اخیر بارها اشاره کردهسال
ـ ازجـمـلـه ای گستردهفریبانٔه سران رژیم، روابط پنهانیعوام

نژاد ـ در راستای تأمین مـنـافـع های احمدیدر دوران دولت
آمریکا در منطقه نهفته است.

ای را بـا والیـتـی ، مصاحبه۱۳۹۵تیرماه ۸روزنامه ایران، 
بـرانـگـیـز و هـا تـأمـلانجام داده است که از بسیاری زاویـه

این سـؤال کـه:"رابـطـه افشاگرانه است. والیتی در پاسخ به
ایران با کشورهای اروپایی اگرچه فرازوفرودهایی را تـجـربـه 

وبیش تداوم داشته است. اما دربارٔه آمریکا کرده است اما کم
گویند چرا درباره ای میوگوهای هستهبرخی با اشاره به گفت
وگو کنیـم. آیـا ایـن مـهـم توانیم گفتسایر موضوعات نمی

اقتضای سیاست اصولی نظام است یـا اقـتـضـای شـرایـط 
هـا چـنـد بـار سـابـقـٔه گوید:"ما با آمریکـایـیخاص؟ "، می

ها خالِف آنچه در مـذاکـرات صـورت همکاری داشتیم و آن
گرفت، عمل کردند. نخستین مورد، مذاکره دربارٔه افغانستان 

بود که طی آن ایـران بـا “بن“طی چندین اجالس متوالی 
آمریکا تحت پرچم سازمان ملل باهدِف مشتـرِک مـبـارزه بـا 

وگو کرد. نمایندٔه کشورمان هم در آن مذاکـرات طالبان گفت
دکتر ظریف، نمایندٔه وقت ایران در سازمان ملل بود. در آن 

تنهایی در درٔه پنج شـیـر هنگام ما به احمدشاه مسعود که به
کردیم و ایـن درحـالـی مقابل طالبان ایستاده بود، کمک می

بود که بقیٔه افغانستان تحت سلطٔه طالبان قرار داشـت. در 
توانستند وارد ها نمیچنین شرایطی اگر ایران نبود، آمریکایی

وگوهایی که بـا ایـران واسطٔه گفتها بهافغانستان شوند. آن
داشتند، از فرصتی که برایشان برای ورود به افغانستان مهیا 

محض اینکه توانستند بر افغانستان شد استفاده کردند، اما به
مسلط شوند، اعالم کردند که ایران یکی از سه کشور عضـو 
محور شرارت است. دربارٔه عراق هم مشابه ایـن اتـفـاق رخ 

ها چیز دیگری بود."داد و البته اقدام آمریکایی
وگوهای والیتی همچنین در جواب به این سؤال که:"گفت

معطوف به عراق در چه چارچوب و سطحـی بـود؟"، جـواب 
داد:"ایران و آمریکا در عراق مذاکراتی را بـرای کـمـک بـه 
برقراری امنیت و تثبیت فضا بعد از سـقـوط صـدام انـجـام 

ای هـم ها باز راه خود را رفتند. در مورد هستـهدادند، اما آن
ها از قبل پیغام داده بودند کـه این قضیه تکرار شد. آمریکایی

هـا را ای ایران و برداشتن تحریـمآمادگی پذیرش حق هسته
هایی که داده بود همـه های اوباما به ایران و پیامدارند و نامه

زمان با شـنـاخـتـه شـدن حـق حکایت از این داشت که هم
هـا های َمدنظر طرفین، تحریمای و ِاعمال محدودیتهسته
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ازپیش به سینمای ایران جلب و آن را در جهان مطرح جهان را بیش
گویی، دربارٔه ، کارگردان معروف ژاپنی، در گفت“کوروساوا“کرد. 

حاال خیالم “گفته بود: “خانٔه دوست کجاست“کیارستمی و فیلم 
تواند جای خالِی ساتیاجیت راحت شد که یک نفر پیدا شده که می

سینمادوستان ایران و جهان با شگفتی بسیار به “را پر کند.۱رای
های او، کردند. ارزِش فیلمهای تازه عباس کیارستمی نگاه میفیلم

ها دست لحاِظ آفرینشگری به قلهدر محتوا و قالب ، موجب شد تا به
یابد. برخی از مشهورترین سینماگران جهان کارهای کیارستمی را 

اند و َسبِک های او را ستودهاند، سادگِی سوژهنامیده“شعِر سینمایی“
اند.فرد دانستهکار او را منحصربه

که از سویی با زباِن سینمای نوگرا و کیارستمی درحالی
چسب و جذاب برای روشنفکران و ای دلگونهاش بههنرمندانه

های انسانی و آرزوهای بشری ها از زندگی، از مرگ، از ارزشجشنواره
شد، از رو میتر روبهگفت و با استقبال و ستایش افزونسخن می

های این سینمای لحاِظ قالب ، شکل و ساختاِر فیلمسوی دیگر، به
نوگرا، تماشاچی معمولی ایرانی ـ بنا بر شواهدی ـ همچون گذشته 

کند هرچند که مضمون هایش ارتباط برقرار توانست با فیلمنمی
ای بود که گونهآثارش تغییری نکرده بود. فرم و شکِل اجرایی به

دریافِت محتواِی فیلم او را برای تماشاچی عادی دشوار کرد. همین 
های این کارگردان توانمند در داخل امر موجب شد تا استقبال از فیلم

ای با مشکل شکل گستردهها بهایران کاسته شود و اکران فیلم
سازان مکتبی و برخی عوامل مواجه گردد. از سوی دیگر، فیلم

خوشی  اسالمی از کیارستمِی هنرمند و خالق دِل حکومتِی جمهوری
اندازی در مسیر نداشتند و همواره در جهت کارشکنی و سنگ

کوشیدند و  گیری در برابر او میکارهایش و سعی در مخالفت و جبهه
های عباس کیارستمی در ایران مانع درنتیجه، از اکران فیلم

فقیه، رژیم والیت۱۳۸۸شدند. پس از کودتای انتخاباتی می
 موفق نشد در ایران به فعالیت هنری بپردازد. در 

ً
کیارستمی عمال

در “کپی مطابق اصل“نام همین برهه از زمان، او دو فیلم، یکی به
] ۲۰۱۲در ژاپن [“مانند یک عاشق“نام ]، و دیگری به۲۰۰۹ایتالیا [

را کارگردانی و به انجام رسانید. جای خالِی هنرمندی چون عباس 
تنها برای سینمای ایران بلکه برای سینمای جهان نیز کیارستمی نه

توان گفت که سینمادوستان ایران و جهان ناپذیر است. میجبران
ارزش واقعی این هنرمند را دانستند. او کارگردانی هنرمند و صاحب

مان، اش در عرصٔه سینمای میهنَسبک بود که دستاوردهای هنری
نسل جوان و آتی سینماگران ایران راه خواهد نمود. یادش گرامی باد. 

--------------------------------      
، ۱۹۹۲ـ درگذشت: ۱۹۲۱ساتیاجیت رای، تولد: کلکته .۱

گانٔه های سهکارگردان بزرگ هندی. کار او بر اساس فیلم
، ۱۹۵۳[“آپورسانسار“و “آپاراجیتو“، “پاتر پانچالی“[تریلوژِی]: 

دانسکوی“اثر “گورکی”“سه گانه“] ـ که همیشه با ۱۹۵۹، ۱۹۵۷
سازی با استعداد استثنایی، و نیز مقایسه می شود ـ  و در مقام فیلم“

شود. در شیؤه خود ناپذیر شناخته و ارزش یابی میآفرینشگری سازش
دزد “ویژه از نئورئالیسم تأثیر پذیرفته بود:های اروپایی و بهاز جنبش

دوچرخٔه دسیکا این آرزو را در من بیدار کرد که به سینما روی بیاورم.
ی خردسال در یک دهکده فقیر بنگالی “آپو“قهرماِن این تریلوژی “

است. او همراه مسن ترین خواهرش در دشت ها و مزارع سرگرم می 
آپو“شود و با اعجاب تمام، عبور قطاری را کشف می کند؛ در رؤیای 

از قطار راه آهن، تصور او از سلطٔه انسان بر طبیعت شکل می گیرد؛ “
از همین زمان است که ستیز با خرافه پرستی و نیاز به دانش در او 

اختصار از: نوشته ولریش گرگور،انو پاتاالس؛ بیدار می شود [نقل به
مترجم:هوشنگ طاهری].  

ادامه عباس کیا رستمی ...

 بیبهانهمردم برزیل، به
ً
ای نـرم از سـوی اعضـای پایه، در حرکت کودتـایـیهایی کامال

اش، از قدرت کنار گذاشته شد.کابینه
گرا در حزب کارگر، در دو دهٔه گذشته، همواره درصدد از بیـن بـردن فراکسیون راست

وجه مایل نیست که این حـزب هیچامکان رشد جایگزینی مترقی مردمی بوده است، و به
ها پیوند داشته باشد. گفتنی است که، از طریق دمکراتیک با تودهدر سطحی گسترده و به

 نمایشـی شـدهمشی تونی بلر بر حزب، نشستدورٔه استیالِی خط
ً
های حزب کارگر عمال

هـا ارزش شده و بـه آنها و نظر اعضا، بیشده در این نشستهای گرفتهبودند و تصمیم
هـای مخالفت با سیـاسـتشد. جرمی کوربین و نزدیکانش در حزب کارگر بهاعتنایی نمی

روی بـا دشـمـنـان اند، و ازاینکشی برخاستههای ریاضتنولیبرالیسم اقتصادی و برنامه
های درون حـزب اند. واقعیت این است که، مسئلهرو شدهپرقدرتی در کشور بریتانیا روبه

مشِی تونی شود، بلکه جناح هواداِر خطکارگر تنها به براندازِی جرمی کوربین محدود نمی
گیرِی جنبش مردمی هایی پرقدرت از هیئت حاکمه، از نضجبلر در حزب، همگام با بخش

شـدت یافتگی است بـهای درحال سازمانکه از سوی حزب کارگر و بر پایٔه دمکراسی توده
نگرانند.

جانبه از درون و بیرون حزب کارگر بر جرمی کوربین، دشمنانش باوجود فشارهای همه
های کارگری با چندین میلیون عضو، اند او را از صحنه خارج کنند. اتحادیههنوز نتوانسته

گـیـری دهند که درصورت رأیاند، و شواهد هم نشان میقاطعانه از کوربین حمایت کرده
برای انتخاب رهبِر حزب، اعضای این حزب بار دیگر جرمی کوربین را انتخاب خـواهـنـد 

تونی “کرد. حدود دوسوم نمایندگان حزب کارگر در مجلس ـ که بسیاری از آنان هواداران 
انـد ــ مـخـالـِف کـوربـیـن و ند و در شرایطی متفاوت با شرایط فعلی انتخاب شـده“بلر

هایش بـا های اقتصادی مردمی اویند. درنتیجٔه این تضاد، حزب کارگر در فعالیتسیاست
اعتماد اکثریت نمایندگان حزب کارگر در پـارلـمـان (رو شده است. رأِی عدممشکل روبه

ای در برکنارِی کوربین ندارد، زیرا در ایـن گونه ضمانت اجرائینفر) به کوربین، هیچ۱۷۰
گویـد اند. بر این اساس است که کوربین میکنندههزار عضو حزب تعیین۴۵۰مورد آراِی 

مـاه پـیـش بـه او و ۱۰درصِد اعضـای حـزب کـه ۶۰در دفاع از حقوق دمکراتیک 
اند، در برابِر این کودتای نرم مقاومت خواهد کرد.هایش رأی دادهبرنامه

بـا انـتـخـاب ۱۳۷۷شایان توجه است که، شماِر اعضای حزب کارگر بریتانیا در سال 
ای مشیدلیل خطزمانی کوتاه ـ بههزار نفر رسید، اما پس از مدت ۴۰۷شدن تونی بلر به 

هزار نفر تقلیـل یـافـت. در ۱۸۵که تونی بلر درپیش گرفت ـ شماِر اعضای این حزب به 
رهبری گذشته است شماِر اعضای حـزب ماهی که از انتخاِب جرمی کوربین به۱۰طوِل 

هزار نفر رسیده است، و مـهـم ۴۵۰کارگر رونِد صعودی پرشتابی داشته است و اکنون به 
هواداراِن کوربـیـن، تـداوِم رونـِد اند.اند جواناناینکه، اکثر آنانی که عضِو این حزب شده

دمکراتیزه شدن حزب کارگر بر پایٔه رأی اعضا را خواهانند. در چند روز نـخـسـِت شـروع 
ها هزار نفر در آوری شد، و دههزار امضا در پشتیبانی از او جمع۲۵۰کودتا برضِد کوربین 

جلو ساختمان پارلمان، در لندن، در اعتراض به انجاِم این کودتا، تحصن کردنـد. عـالوه 
اند.هزار عضِو جدید به حزب کارگر پیوسته۶۰بر این، در عرض یک هفتٔه گذشته 

ها در درون و بیرون وواکنشحرکِت کودتایی برضِد جرمی کوربین، و در کناِر آن، کنش
تواند اهمیت بسیار داشته باشد، حزب کارگر، از جهتی برای فعاالن سیاسی کشورمان می

دهند که در کشوری حتی ماننِد بریتانیا ـ که مـبـانـِی ها نشان میوواکنشزیرا این کنش
منظـوِر حـفـظ به  –انددمکراسی و کاِر حزبی درنتیجٔه مبارزٔه نیروهای مترقی نهادینه شده

های فوقانی، چگونه این مبانـِی کردن و دوام دادن به ایدئولوژِی نولیبرالیسم و منافع الیه
ها وواکنششوند. نکتٔه پراهمیِت دیگر اینکه، کنشسهولت کنار گذاشته میدمکراتیک به

هـایـی عـمـده از دهـنـد کـه بـخـشدر درون حـزب کـارگـر بـریـتـانـیـا نشـان مـی
شده در ایدئولوژِی نولیبرالیسم، درنهایت، در صفی واحـد، های استحالهدمکراتسوسیال

ترین اصـول ایگیرند و پایههای انحصاری قرار میراستی و رسانهدر کناِر نیروهای دست
نفِع طوِرمشخص بهای که به“اقتصاد سیاسی“دمکراتیک را در جهت دواِم هرچه بیشتر 

گـذارنـد. دفـاع از مـبـانـِی های فوقانی بورژوازی کارسازی شده است، زیر پـا مـیالیه
دمکراتیک در درون و بیروِن حزب کارگر بریتانیا سرآخر برعهدٔه نیروهای چپ و مـتـرقـی 

د، یعنی نیروهایی که، برای براندازِی نولیبرالیسم اقتصادی مبارزه میمی
َ
کنند.مان

حال جدی است که اگـر ایـن چنان خصمانه و درعینحرکت برضِد پدیدٔه کوربین آن
شد، نیـروهـای راسـت کـه ی در کشوری غیردمکراتیک اجرا می“کودتاِی ضدکوربین“

حال بر ضِد صف مـبـارزان چـپ در همواره قدرِت سیاسی و نظامی را در دست دارند تابه
 بـا ها حمام خون بهخیابان

ً
راه انداخته بودند. نیروهای طرفدار کوربین و شخص او، دقیقا

 موجود در کشورشان است که توانسته
ً
اند نیروهای راسـت تکیه بر مبانی دمکراتیک واقعا

تری برای مبـارزان سـیـاسـی نشینی وادار کنند. این امِر مهم، درس بسیار مهمعقبرا به
فقیه و گذار به مـرحـلـٔه کشور ما در بر دارد، زیرا گواهی است بر این که: طرِد رژیم والیت

دمکراتیک، امر حیاتِی جنبش مردمی کشور ما است.ملی

به منظور ...“ نرم”ادامه کودتای 
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نام و نوپرداِز خبر درگذشِت غیرمنتظرٔه عباس کیارستمی، کارگرداِن صاحب
های گوناگون داخلی و خارجی و نیز تیرماه، در رسانه۱۵شنبه ایرانی، در روز سه

گاهی مردم منعکس گردید، و بهطورگستردههای مجازی بهدنیای صفحه رغِم آ
دهنده بود. برخی از و هنردوستان از بیماری وخیم او، برای آنان تکان

هایی های جهان نظیر گاردین، چاپ لندن، با انتشار صفحهترین روزنامهمعروف
ویژه، به تحلیل کارهای او و تجلیل از شخصیت هنرِی این کارگردان مشهور 

های ترین کارگردانایرانی پرداختند. عباس کیارستمی، یکی از بهترین و مطرح
شده و محبوب بود. او ضمن معرفی سینمای ایران و در سطح جهان شناخته

هرچه بیشتر و بهتِر سینمای خاص خودش به جهانیان، سینمای ایران را نیز 
۱۳۹۵شهرت رسانید. عباس کیارستمی از اسفندماه بیش از گذشته در جهان به

دلیل بیماری در ناحیه روده در بیمارستانی در تهران بستری شد و  چند بار به
دلیل ها، کیارستمی بهمورد عمل جراحی قرار گرفت. بر پایٔه برخی گزارش

آمیز های ضروری پزشکی از او و موفقیتها در مراقبتها و نابسامانیکوتاهی
ناگزیر برای ادامه درمان به پاریس اش، بهدرخواست خانوادهها، بهنبودِن جراحی

ها و های ناشی از اشتباهها، در نتیجٔه تأثیِر عارضهرفت، اما بنا بر گزارش
های پزشکی در معالجٔه او در کشور، و پس از چند ماه تحمل درد و کاریندانم

رنج،  این چهرٔه برجستٔه سینمای معاصر ایران چشم بر جهان فرو بست.  
اش را با ساخت سازیعباس کیارستمی، کارگردان متعهد و دانا، کار فیلم

حل برای دو راه“، “تجربه“، “زنگ تفریح“، “نان و کوچه“های کوتاِه فیلم
های بلند ها، شروع کرد و در ادامه، با ساختن فیلم، و جز این“یک مسئله

]، ۱۳۶۵[“خانٔه دوست کجاست؟“]، ۱۳۶۲[“هااولی“]، ۱۳۵۶[“زگزارش
زندگی و دیگر “]، ۱۳۶۸[“کلوزآپ، نماِی نزدیک“]، ۱۳۶۶[“مشِق شب“

]، ۱۳۷۶[“طعم گیالس“]، ۱۳۷۳[“زیر درختان زیتون“]، ۱۳۷۰[“هیچ
]،این کارگردان۱۳۷۹[“آفریقا ا، بی، سی“] و ۱۳۷۷[“باد ما را خواهد برد“

اش را غنا بخشید.برجسته و نامدار کارنامٔه هنری
عباس کیارستمی در اکثر کارهایش به مردم و اتفاقات روزمرٔه زندگی آنان 

جز چند فیلم). او ازنظر َسبِک هنری، نگاهی ساده و معمولی نداشت (به
ای و بسیار هنرمندانه، گرایی اجتماعی بود با نگاهی متفاوت، غیرکلیشهواقع

شد. سینماِی هایش را باعث میهایی که جلؤه متفاوِت فیلمیعنی وجه
ها و جهانیان، سینمایی خاص بود، کیارستمی از دیدگاِه سینماشناسان، جشنواره

کرد، ای میتقلیدگر بود و نه کار کلیشهسینمایی ناب، سینمایی برای خودش. نه 
ای شاعرانه و انسانی مطرح کند، و گونهسعی داشت سینما و اتفاقات را به

کرد رو شده بود. او هنری ارائه میهمین امر با اقبال مردم و سینمای جهان روبه
، “گدارژان لوک“گویند دنبالش هستند. بر همین اساس، میکه جهانیان به

کارگردان برجسته سینمای فرانسه و جهان، دربارٔه  کیارستمی گفته است: 
“میرد.سینما با گریفیث شروع شده و با عباس کیارستمی هم می“

توان به دو دوره کارهای این کارگردان مطرح سینمای معاصر ایران را می
و دورٔه دوم پس از “خانه دوست کجاست“تقسیم کرد. دورٔه اول تا پیش از فیلم 

های او ، اکثر ساخته“خانه دوست کجاست“آن. در دورٔه اول تا ساخت 
پسند بود و با فهم تماشاچی معمولی هماهنگی گرایانه و عوامگو و واقعداستان

هایی انسانی و مردمی. دورٔه دوم، یعنی پس از داشت:کارهایی ساده با داستان
های پیش با های انسانی و موضوع، که همان مضمون“خانه دوست کجاست“

بود، قالبی خاص و پیچیده و سنگین ساخته شد و کمی دور از فهم و درک عامه
وسوی کرد. در این دوره سمتاما در نظر روشنفکران مقبول و جذاب جلوه می

ها و مجامع ها و سینمای عباس کیارستمی تغییر کرد و به جشنوارهساخته
ها استقبال شد. شاید بر همین اساس و همچنین روشنفکران راه یافت و از آن

های کیارستمی در های ممیزی رژیم حاکم خیلی از فیلمهای ارگانسختگیری
نمایش داخلی به سرانجام نرسید وبرپردٔه سینماها اکران نشد.

کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان“دورٔه اول کاری کیارستمی در 
گذشت و بیشتر در حیطه هنر گرافیک بود. بنا بر کارنامٔه عباس کیارستمی، او “

از آن اش را با نقاشی شروع کرد، و اندک زمانی پس نخستین تجربٔه های هنری

کامیابی در پذیرفته شدن در دانشکدٔه هنرهای زیبای دانشگاه تهران. او در 
دانشگاه بیشتر به فراگیری نقاشی و طراحی گرافیک پرداخت. کیارستمی از 

کار طراحِی جلد کتاب، پوستر و در مقام نقاش تبلیغاتی به۱۳۴۰سال 
گهی در سازمان تبلیغاتی نگاره به کار ۱۳۴۶های بازرگانی پرداخت. از سال آ

، “وسوسٔه شیطان“طراحی و ساختن تیتراژ فیلم مشغول شد. تیتراِژ فیلم 
دست، نخستین کار او در این زمینه بود. طراحی پوستر و ساختٔه محمد زرین
، ساختٔه مسعود کیمیایی، “رضا موتوری“و “قیصر“های ساخت تیتراژ فیلم

ترین کار گرافیکِی متفاوِت او، ساخت تیتراژ فیلم را او انجام داد. مهم
کارگردانی مسعود کیمیایی بود که کاری خوب در زمینٔه به“قیصر“سینمایی 

شد. مدتی بعد به امور سینمایی تیتراژ فیلم و سینما در آن زمان محسوب می
فیلم کوتاه ۱۳۴۹کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفت و در سال 

را ساخت و با ساخت “زنگ تفریح“۱۳۵۱را ساخت. در سال “نان و کوچه“
، کار او در این عرصه مطرح شد. عباس ۱۳۵۳در سال “مسافر“فیلم 

سوی سینمای کودکان و نوجوانان کشیده فکر به کیارستمی نوگرا و خوش
را ـ که “گزارش“شد. او در این عرصه فعال و عاشق کار بود. فیلم سینمایی 

توان گفت ساخت. می۱۳۵۶کنندٔه آن بود ـ در سال بهمن فرمان آرا تهیه
گزارش“ای کارگردانی در سینما را با فیلمکه کیارستمی کار جدی و حرفه

های رایج سینمای دور از کلیشهساخت و بهشروع کرد. فیلمی خوش“
های بسیار خوب و ُپرکشش یکی از فیلم“گزارش“فارسی در آن دوره. فیلم

تعبیری، رو شود، یا بهکیارستمی است که توانست با اقبال بینندگانش روبه
توانست با جامعٔه هنری و روشنفکری آن زمان ارتباط بگیرد و از سوی دیگر 
نیز مردم کوچه و بازار را هم راضی نگه دارد. فیلمی که بتواند توجه و نگاِه 

خود جلب کند هردو گروه جامعه را، یعنی تودٔه مردم و روشنفکران را، به
کاری سترگ و ستودنی است. کیارستمی با بهره گرفتن از بازیگران 

کردٔه تئاتر در دانشکدٔه هنرهای دراماتیک، فضاسازِی خوب، و بهره تحصیل
گرفتن مناسب از صدای فیلم ـ که در آن روزگار معمول نبود ـ توانست 

ای های روزگار خودش خلق کند. گرچه فیلم سوژهفیلمی متفاوت با ساخته
خانوادگی دارد، اما نگاهی عمیق و موشکافانه به زندگی و به روابط اجتماعی 

های اجتماعی مردم را ها و دشواریمردم ایران دارد و در این راستا، معضل
کند و درد و رنج آنان را در آن برهه از زندگی با داستانی عمیق بازسازی می

سازی کیارستمی از فیلم کند. دورٔه دوم فیلمخوبی بازگو میاجتماعی، به
شروع شد. او با ساخت و اکران این فیلم “خانه دوست کجاست“سینمایی 

یی اش را در ساختن فیلمی بسیار روان و ساده با هزینهجذاب، توانمندی
اکران درآمدِن آن که با بهانگیز نشان داد، چنانیی حیرتبسیار کم و سوژه

خانه “حیرِت همراه با ستایش تماشاچی را نیز برانگیخت. کیارستمی با 
ها را خیرٔه ساختٔه خود کند، هم در داخل توانست چشم“دوست کجاست

ایران وهم درآن سوی مرزها. ماجرای فیلم در روستایی در شمال ایران روی 
داند یی روستایی تالش دارد خانه دوستش را که نمیهد. پسربچهمی

کجاست پیدا کند و دفترمشق او را که در کالس جامانده به دستش برساند. 
همٔه فیلم سرگذشِت تقالی این پسربچٔه روستایی در رساندن دفترمشق 

معنایی دیگر، نگرانی دربارٔه وضعیت کنونی اش به او است، یا بههمکالسی
دوست [نداشتِن دفترمشق] ، یاری به دوست و احساِس مسئولیت در قبال 

افکنی و یی جذاب و ساده. کار ازنظر اصول نمایشی در گرهاو در قالب قصه
گشایی هم موفق است. همه پیوندهای دراماتیکی با داستانی مهیج نیز گره

رعایت شده است. عباس کیارستمی 
با این فیلم توجِه سینمادوستان 

عباس کیارستمی، کارگردان 

 ایران، در پاریس 
ِ
نامدار

درگذشت!

۱۳ادامه  در صفحه 
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ادامه رویدادهای ایران ...

هـای افزاید: فقر در ایران در سـالدر ادامه می “آرمان“گزارِش 
بعد تعداد فقیران در کشـور به۸۴اخیر افزایش یافته است. از سال 

تدبیرِی دولت قـبـل توجهی داشته و سوِء مدیریت و بیافزایش قابل
هـایـی تر گزارشموجب شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد. پیش

سوم جمعیت ایران حکایت داشت، امـا در فقر بودن یکاز زیر خط
آخرین اظهارنظر سال گذشته، طراح نقشه فـقـر ایـران، تـنـهـا از 

۴۰میلیون نیازمند در کشور خبر داد و اعـالم کـرد: ۱۲شناسایی 
روز آمار فقیـران در فقر هستند و روزبهدرصد جمعیت ایران زیر خط

میلیـون نـفـری ۷۷کند. با احتساب جمعیت کشور افزایش پیدا می
بندی رسید که بیش از این جمعتوان به، می۹۳ایران در پایان سال 

اند. حسـیـن فقر رفتهمیلیون نفر از مردم ایران امروز به زیر خط۳۰
شهر تهران نسبت بـه دیـگـر راغفر، کارشناس اقتصاد، سهم کالن

۳۰ها از حیث میزان وجوِد فقیران در درون خـود را حـدود استان
وبلوچستان را هـم دارای جـمـعـیـت درصد اعالم کرد و سیستان

میلـیـون ۱۲پرشماری از فقیران دانست. او در واکنش به شناسایی 
اند، میلیون نفری که شناسایی شده۱۲نیازمند در کشور گفت: این 

تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیتٔه امداد [خمینی] و سـازمـان 
بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت 

ها مشخص است. طراح نقشه فقر ایران همچنین ضمن بـیـان آن
فقر از یک استان بـه اسـتـان دیـگـر فـاحـش این مطلب که خط

هـزار ۷۰۰شهِر تهران را دو میلیـون و فقر در کالنشود، خطمی
تومان اعالم کرد.
یـی فقیه، ثمرهباِر اقتصادی رژیم والیتهای فاجعهادامٔه سیاست

جز فقر و محرومیت برای بخش بزرگی از مردم ما نداشته است. سد 
کردِن راه سران رژیم و نزدیکان آن در غارت ثروت ملی و مبارزه بـا 

اسالمی، تنها بـا های دولتی حکومت جمهوریفساد مزمن دستگاه
های محروم جامعه بر ضد حاکمان کنـونـی اقدام مشترک همه الیه

پذیر است.امکان

در ایران، در کناِر مرگ تدریجِی “روِز صنعت“برگزاری 
تولید

تیرماه، وضعیت صنعت را موردبررسی قـرار ۱۴روزنامٔه "اعتماد"، 
نویسد:"بر اساس یک رسم دیرینـه هـرسـالـه روز دهـم داده و می

عنوان روز صنعت و معدن شناخته شده و از سوی متولیـان تیرماه به
هـای ایـن صـنـعـت آن جشنی مبنی بر معرفی برگزیدگان وبرترین

شود. جشنی که بیش از جشن بودن برای متصدیان ایـن گرفته می
های محقق نشده است." اعتـمـاد در های وعدهبخش یادآور تلخی

های سـخـت عـدم تـوجـه ادامه آورده است:"صنعتگران که سال
ها تحمـل دولتی و مهر سکوت مسئوالن را در کنار شرایط بد تحریم

۹کنند که با تأخیـر اند، خود را برای برگزاری جشنی آماده میکرده
تیرماه برگزار شود. جشنی کـه بـا خـبـرهـای ۱۹روزه قرار است در 

ای و قدر همراه شده اسـت، های چند دههمختلف تعطیلی کارخانه
های تعجیلی گویا صنعتگران بیش از روز صنعت و معدن به حمایت

دولتی نیاز دارند. صنعتـگـران بـارهـا بـا زبـان رسـا و حـتـی در 
هـای جای وعـدهاند تا بهشان از دولت خواستهپردههای بیصحبت

بلندمدت، دست نیاز فعلی صنعتگران را برآورده کنـنـد امـا دولـت 
این جماعت تشـنـه های مشکالت خودش بهوخمهمچنان در پیچ
دهد."وعده فردا را می

جـمـهـور در مـراسـم روز "اعتماد" با اشاره به عدم حضور رئیس
صنعت و معدن، وضعیت صنعت و تولـیـد را مـنـعـکـس کـرده و 

نویسد:"چند وقتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نگـاه می

ایـن بـخـش ای را بـهویژه
نـظــر مـبـذول کـرده و بـه

رسد در همین راستا نیز می
ــت ــس ــن نش ــی ــن ــای چ ه
هـای تخصصی را در برنامه

خود جای داده اسـت، امـا 
جای سؤال اینجاسـت کـه 

پذیری در شـرایـطـی رقابت
پذیر است که تـولـیـد امکان

وجود داشته باشد و زمـانـی 
که تـولـیـدی وجـود نـدارد 

ـــی ـــوان از چـــطـــور م ت
پذیری سخن گفـت." رقابت

روزنامٔه اعتماد  در پایان این 
گـیـرد: بررسی نتیجـه مـی

"آمـارهـایـی کـه از ســوی 
وزارت صنعـت، مـعـدن و 

تریـن عنوان عالیتجارت به
مقام اجرایی صنعتی کشـور 

دهـد منتشر شده نشان می
جای مراسـم چندان دور باید بههای نههای جدی برداشته نشود شاید در سالکه اگر گام

جشن روز صنعت به فکر برگزاری مراسمی غیرازاین برای این بخش باشیم. گو اینکه در 
کرات برگزار شده اسـت، امـا ها و یادبودها بههای گذشته هم از این مراسمها و سالماه

گهیکافی است تنها سری به شهرک های تعطیلی، فروش، های صنعتی بزنید تا شاهد آ
هاست باشیم."های مرگ کارخانهمزایدٔه بانکی و... که همانند اعالمیه

نظامی رژیم سرکوبگر و   واحد های پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران، به ویژه در 
شرایط کنونی منطقه خاورمیانه و مناطق کردنشین در عراق، سوریه و ترکیه، در زمـیـنـٔه 

های روز حزب و ضرورت سازماندهی کارزارهای تبلیغاتی مناسب با رخداد هـای سیاست
عمده در میهن اتخاذ کرد. 

رو در تـحـقـِق های پـیـِش ها و چالشنشسِت کمیتۀ مرکزی حزب، همچنین معضل
خواه کشور و راهکارهای عملی در پیشُبرِد امر جنبـش همکاری نیروهای مترقی و آزادی

مردمی در شرایط کنونی را مورد بحث و بررسی قرار داد. 
داری، نشسِت کمیتۀ مرکزی در بخشی دیگر از کار خود دربارٔه بحراِن عمیق سـرمـایـه

هـای بسـیـار خروج از اتحادیۀ اروپا، همچنین تحولپیروزِی مردم انگلیس و رأی آنان به
بررسی پرداخت.مهم خاورمیانه و ادامٔه جنگ و خونریزی در این منطقه، به

هـای مـالـی، روابـط نشسِت کمیتۀ مرکزی در بخش دیگری از کارش، گزارِش شعبه
المللی، تشکیالت و تبلیغات حزب و همچنین گزارش کمیسیون هـای کـارگـری و بین

ها، رهنمودهایی مشخـص ارائـه منظوِر بهبود فعالیت آندقت بررسی کرد و بهزنان را به
ای در زمینۀ مبارزات کارگران، زنـان، داد، و عالوه بر آن، پیراموِن شعارهای ضروِر مرحله

هایی اتخاذ کرد. پلـنـوِم بحث پرداخت و تصمیمهای کشور بهجوانان، دانشجویان و خلق
سوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، با انتخاب هیئت سیاسی کمیتٔه مرکزی و پـخـش 

سرود انترناسیونال، به کار خود پایان داد.

دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
۱۳۹۵تیرماه ۱۸

ادامه اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیته مرکزی ...
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های اقتصادی منافـعـی مشـتـرک ایم، در همٔه زمینهنامیده“  ضِددیکتاتوری
ندارند، بلکه حتی در تضاد با یکدیگر هم قرار دارند. اما این نداشتِن اشتـراِک 
منافع و داشتِن تضادهای اقتصادی ـ اجتماعی در مرحلٔه کنونِی گذاِر کشـور 

توانند مدیریت شوند. مدیریِت ما از دیکتاتوری، تضادهایی اصلی نیستند و می
های مختـلـف در ها و طبقههای الیهمشترکاین تضادها ـ باتوجه به مخرج

گـرایـِی سـیـاسـی عرصٔه ملی ـ مستلزم اتحاِد عمل نیروهای مترقی و عمـل
دیگر، مبارزه و فعالیت عملی برای گذار به مـرحـلـٔه عبارتهوشمندانه، و یا به

هـای ها و ظرافـتوخمروی، تمرکِز توجه بر شیؤه مبارزه، پیچملی است. ازاین
سوی تـرقـی و قصد رسیدن به این مرحله و گشودن مسیِر راِه ایران به کار به

ای، اعم از مـبـارزه در عـرصـٔه رشد، بسیار مهم است. هر مبارزٔه اجتماعی
سیاسی، مذهبی، فلسفی، و یا در هر عرصٔه ایدئولوژیک دیگر، در واقـعـیـت 

وبیش روشن از مبارزٔه طبقاتی در جامعه نیسـت. امر، چیزی جز نموداری کم
ها، نیز به درجٔه تکامل وضـع های اجتماعی و تصادم بین آنموجودیِت طبقه

اقتصادی و نوع شیؤه تولید و مبادله در جامعه بستگی دارد.
پایدار ماندِن فضاِی خفقان و سرکوب در ایران ـ که سدی اساسی در بـرابـِر 
فعالیت علنی نیروهای اپوزیسیون و تعامِل این نیروها با یکدیگر در مقابله بـا 

دار جـنـبـش های ریشهفقیه است ـ ازجمله معضلهای رژیم والیتسیاست
وفصل نیازمند است. اگرچه حزب مـا خواهانٔه میهن ما است که به حلآزادی

هـای گـذشـتـه، خـواه، در سـالو همچنین دیگر نیروهای مترقی و آزادی
هـای گسـتـرده و وگوهایی مختلف را در زمینٔه هـمـکـاریها و گفتنشست

هـا اند، بـا وجـود ایـن، تـالشها انجام دادهساختاری کردن این همکاری
اند.ثمری نرسیدهبه

واقعیت این است که، نیروهای اجتماعی در ایران، از طـبـقـٔه کـارگـر و 
یافتـگـی و زحمتکشان گرفته تا زنان، جوانان و دانشجویان از کمبود سازمان

هـای صـنـفـی و چـه در صـِف امکان فعالیت ـ چه در چارچوب سـازمـان
هـای طور هـم، تـالشاند و هستند. همینبودههای سیاسی ـ محرومحزب

های ایران در مسیر دسـتـیـابـی بـه دهی خلقنیروهای مترقی برای سازمان
مختاری در چارچوب ایرانی واحد، همواره با سرکوب خشن و گاه نظامـِی خود

اند.  رو بودهرژیم روبه
هـای سرکوب ساختارهای مستقِل صنفی و همچنین اجازه نیافتـِن حـزب

هایـی جـدی در راِه ها و دشواریواقعی و متکی به مردم برای فعالیت، مانع
دهی مبارزٔه مردم در قالب ساختارهای کالسیِک مبارزه ـ مانند جبههسازمان

های گستردٔه های اخیر ـ ازجمله اعتراضهای سالاند. تجربهوجود آوردهـ به
و همچنین مبارزٔه مـردم در ۸۸مردم بر ضِد کودتای انتخاباتی رژیم در سال 

تریـن دهِی گستردهـ نشان دادند که بر سازمان۹۴جریان انتخابات اسفندماه 
نیروهای اجتماعی بر پایٔه شعارهای ملموس روز، باید تمرکز کرد.

هـای های کارگری در ایران درحـال رشـد اسـت. تشـکـلامروز اعتراض
های اسالمـی انجمن” طور ، و همین“ خانٔه کارگر” ساختٔه زیِر کنترل حکومت

یابنـده را بـا شـعـارهـا و های گسترشکنند تا این اعتراض، تالش می“ کار
 های توخالی به زیر نظارِت حکومت درآورند و از گسترش آنوعده

ً
ها و احیانـا

ها به یکدیگر جلوگیری کنند. تهاجـِم گسـتـرده نـیـروهـای پیوند خوردن آن
های اعتراضی کارگران و به شالق امنیتی ـ در شهرهای مختلف ـ  به حرکت

های اخیر، ، در هفته“ درهآق” بستن کارگران معترض، ازجمله کارگران معدن 
و موج گستردٔه همبستگی با مبارزات کارگری در درون و خارج از کشـور، از 

یافته پیوندهـایـی توان با کار مداوم و سازمان، میاین واقعیت حکایت دارد که
را بین مبارزات پراکندٔه نیروهای اجتماعی پدید آورد.جدی

خواه، دفـاع از مـبـارزات وظیفٔه امروز ما و همٔه نیروهای مردمی و آزادی
هـای درنِگ نیروهای اجتماعی در عـرصـههای ملموس و بیمردم و خواست

گوناگون است. برای نمونه، شعارهای مبـارزه بـا: قـراردادهـای مـوقـت و 
کـارگـری؛ ها شدن؛ احیا و گسترش سندیکـاهـای مسـتـقـلخواستار لغِو آن

هـای تنظیم عادالنٔه دستمزدها متناسب با رشـد تـورم؛ ازجـمـلـه خـواسـت
درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست.بی

زنان در راه برابری جنسیتی؛ کسب حقوق مساوی با مردان؛ لـغـِو کـلـیـٔه 
ستیزانٔه حاکمیت، ازجمله: الیحٔه قصاص، الیحٔه ضد خانـواده بـا قوانین زن

آزاری ، خواسِت مقابـلـه بـا کـودک“ الیحٔه حمایت از خانواده” مسمای نام بی
وسطایی ازدواج، و لغِو جداسازی جنسیتی آموزش زنان زیر لوای قوانین قرون

کنند.حاضر مبارزه میو خدمات بهداشتی، درحال

هـای شـغـلـی وجود آمدن فرصتجوانان و دانشجویان کشور نیز خواهاِن بهادامۀ گزارش هیئت سیاسی 
برانـداز در نسـل یی عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمانمناسب و برنامه

بسـیـج ” های آموزشی از نیروهای سرکوبگر زیر عـنـوان جوان، پاالیش محیط
هـای ، و داشتن حق آزادِی اندیشه و بـیـان و بـرپـایـی تشـکـل“ دانشجویی

اند.  صنفی
ای سراسری متشکل به گمان ما، در شرایط کنونی، برپایی جنبش اعتراضی

هـای عـدالـتـیاز نیروهای اجتماعی بر پایٔه شعار: پایان دادن ظلم، فساد و بی
تواند گامی نخست در گسترده و زدودِن سرکوب و اختناق از فضاِی جامعه، می

فـقـیـه و راه برپایی جبهٔه ضددیکتاتوری باشد که سرانجام به طرِد رژیم والیـت
حکومت استبدادی در ایران منجر شود.

روشن است که در این زمینه، در سطِح جامعٔه ما و هـمـچـنـیـن در طـیـف 
تـوان روی، مـیخواه توافق وجود دارد.  ازایـنگستردٔه نیروهای مترقی و آزادی

 آغاز کرد. ما در این زمینه مـعـتـقـدیـم کـه، جـنـبـش 
ً
کار در این زمینه را فورا

طلب که دنباِل اعتمادسازی های فرصتاصالحات در ایران (و نه معدود چهره
با حاکمیت ارتجاع هستند) بخش مهمی از جنبش ضداستبدادِی کشور اسـت 

چالش طلبیدن های اخیر نشان داده است ـ برای بهطور که در سالـ که همان
رژیم حاضر است به میدان مبارزه بیاید. برخالِف تبلیغات کسـانـی هـمـچـون 
عارف، اکثریت قاطع مردم ما و جنبش اصالحات نه خواهاِن اعتمادسـازی بـا 

هـای حاکمیت است و نه اعتقاد دارند که رژیم والیت مطلقه فـقـیـه و ارگـان
های منفور و مرتجـعـی هـمـچـون پذیرند. چهرهاش استحالهنظامی ـ انتظامی

ها، فرماندهان سپاه و نیروهـای جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، الریجانی
دسـت رانی را بـهاند در روندی عنان حکومتسرکوبگری همچون بسیج آماده

هـایـی ها بسپارند. برای نیروها و چهرهالریها و موسویکسانی همچون عارف
اطمینانی برای رژیم باید دانست، تنها شکـِل همچون عارف، که آنان را سوپاپ

راه انداختِن هیاهوهای تبلیغاتی بـرای شـرکـت مـردم در “ مبارزٔه اجتماعی” 
اکنون بـا شدٔه رژیم است. از همین روست که از همانتخابات نظارت و کنترل 

م کردن خطِر بازگشت احمدی
َ
نژاد و جلیلـی، بـرای رأی دادِن دوبـاره بـه َعل

کنند.مردم را آماده می۱۳۹۶جمهوری سال روحانی در انتخابات ریاست
بحث امروز باید بر این موضوع جدی تمرکز یابد که: منظوِر ما از اصـالحـات 

ای و جایِی رهبر حکومت و برداشتـن خـامـنـهطوِرمثال، آیا با جابهچیست؟ به
تـوان برگمارِی کسانی همچون شاهرودی، الریجانی و یا حتی هاشـمـی، مـی

گمـان مـا، مـردم امـروز پـاسـِخ امیدوار بود در ایران اصالحاتی رخ بدهد؟ به
اند. تجربٔه نزدیک به چهـار دهـه حـکـومـت ها را ازپیش دادهگونه پرسشاین

و حکومت مطلقٔه یـک فـرد از وراِی مبتنی بر اندیشه های مرتجع فقه سنتی
ها و جوابگو نبودن اعتنا بودن به آنهمٔه قوانین و نهادهای انتخابی کشور و بی

به مردم، نشان داده است که بدوِن اصالحات ساختاری در ایران و تـنـهـا بـا 
وبیش حامل همان نظرات مرتجـعـانـه و تـاریـک هایی که کمجایِی مهرهجابه

اندازی از تحولی مثبت را در ایران دیـد. امـر مـهـم توان چشماند نمیاندیشانه
اصالحات در ایران ارتباط گسست ناپذیری با اصالح ساختار نـظـام سـیـاسـی 

ای دارد که جلـو تـحـقـِق ارادٔه مـردم را کشور و طرِد ساختارهای استبدادی
با وجوِد حکومـت “  ساالرحکومت مردم” تر، تحقِق عبارتی روشنگیرند، یا بهمی

تناقضی آشکار دارد. ایـن تـنـاقـِض صـریـح، یـا “ نمایندٔه خدا بر روی زمین” 
عبارتی این دو قطِب متضاد، را با نصیحت و دعاِی خـیـر و اعـتـمـادسـازی به

توان با یکدیگر سازگار کرد.نمی
رژیم هزاران نامزِد دگرانـدیـش و ۹۴برای نمونه، اگر در انتخابات اسفندماه 

تـنـهـا کسـانـی از کرد، نـهملی ـ مذهبی را از شرکت در انتخابات محروم نمی
ها و حتی عارف و همـفـکـرانـش شهریها، ریها، الریجانیقماش رفسنجانی

شک مجلس منتخب مردم، مجلس متفاوتی مـی شدند، بلکه بیانتخاب نمی
تـوانسـت و مـی“   مقام رهبری”گوِی والیت و بود با مجلس کنونی و جمِع مجیز

روی، مـبـارزه بـرای چالش کشیدن حاکمیت باشـد. ازایـننهادی جدی در به
دهـی و بـازسـازی بـدنـٔه تحقق حاکمیِت متکی بر ارادٔه آزاد مردم و سـازمـان

هـای های موجود ـ از اولویتاجتماعی جنبش مردمی ـ با استفاده از همٔه روزنه
جنبش مردمی است.

ترین شکِل آن و بـر پـایـٔه شـعـارهـای بسیِج نیروهای اجتماعی در گسترده
عدالتِی اجتماعی، فقر، محرومیـت، مشخص، ازجمله: پایان دادن به ظلم، بی

ها و جاری شدن ارادٔه آزاد مردم در جهت شرکت منظوِر تحقق آزادیفساد و به
شان، گامی مهم است که حزب ما و همه نیروهای مترقی و در تعیین سرنوشت

کار گیرند.شان را در راِه آن بهخواه باید تمام توانآزادی
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گزارش هیئت سیاسی به سومین 

پلنوِم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 

ایران (بخش ایران)

[مصوب پلنوم]

حزب ما را، از صداوسیمای ارتجاع صادر کرد. ما شکی نـداریـم کـه ارگـان 
های حزب از هـمـٔه تـوان و امنیتِی رژیم برای ضربه زدن به ادامٔه فعالیت

گیری خواهند کرد. در مقابل این تهاجم مداوم، ادامـه های خود بهرهامکان
و گسترِش مبارزٔه حزب ما به تـالِش مشـتـرِک هـمـٔه رفـقـا، هـواداران و 

دوستداران حزب نیازمند است.

رفقا!
، ۱۳۹۳ماه از برگزاری نشسِت قبلی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، آبان

هـای گذرد. در این مدت میهن ما شاهد تـحـولبیش از یک سال و نیم می
بـررسـِی اختصـار، بـهمهمی بوده است که در بخش نخسِت این گزارش، به

های روِی جنبش مردمی و برداشتهای پیِش ها خواهیم پرداخت. چالشآن
حزب ما دربارٔه راهکارهای عملی پیشُبرِد مبارزه برضد رژیم استبدادی حاکم 

دهد. بخِش نهایی گزارش به ارزیـابـِی بخش دوم این گزارش را تشکیل می
داده در جهان، مبارزٔه طبقٔه کارگر با سرمایٔه انحصاری، های مهِم رویتحول

و بررسِی اوضاع خطرناک منطقٔه خاورمیانه اختصاص یافته است.

های کشورترین تحولای کوتاه از مهمبررسی
هـای پـس از ، در بررسی تحـول۱۳۹۳ماه نشسِت کمیتٔه مرکزی در آبان
درستی به این نکته اشاره کـرد کـه: ، به۹۲انتخابات ریاست جمهوری ساِل 

گیری از انفجاِر اجتماعی، تغییِر چهرٔه دولـت،فقیه و پیشحفِظ رژیم والیت” 
یعنی تغییر دادِن جلؤه بیرونِی آشکارا ضدمردمی دولـِت فـاسـد و رسـواِی 

ترین دولت ایـران فقیه رژیم زمانی آن را محبوبنژاد ـ دولتی که ولیاحمدی
، و در کناِر آن، حـِل “ پسندمردم” پس از مشروطیت لقب داده بود ـ با دولتی 

ها با آمریکا و اتحادیٔه اروپا، و از این طریق، کاسـتـن از فشـارهـای اختالف
“ مـوفـِق ” های رژیم برای برگزارِی ریزیکمرشکِن اقتصادی، در صدر برنامه

...“انتخابات قرار داشت. 
پردازان نزدیک به دستگاه والیت، دربارٔه چگونگـِی امیر محبیان، از نظریه

یـی عملکرد و برنامٔه رژیم برای مهندسِی انتخابات، ازجمـلـه در مصـاحـبـه
شده در حوزٔه تـعـامـِل دولت روحانی محصول اقدام و حرکتی حساب” گفت: 

گمانم سیستم قصد داشت حرکتـی به”محبیان تأکید کرد: “ المللی بود.بین
نـژاد المللـی انـجـام دهـد، نـه احـمـدیشده را در حوزٔه تعامل بینحساب

دسـت توانست این نقش را بازی کـنـد و نـه مصـلـحـت بـود کـار بـهمی
 اصالح

ً
طلبان بیفتد که استحکام الزم را برای این پروژٔه مهم نداشتند، طبعـا
روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتِی خاص تبحـر الزم را در ایـن زمـیـنـه 

ای تدبیـر داشت... والیتی کاتالیُزری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته
را در شعار روحانی معـنـادار کـرد و 

رفقای گرامی،
باخـتـگـان داشِت خاطرٔه همٔه جانمان را با گرامینشسِت کمیتٔه مرکزی حزب

کنیم.راِه آزادی، با یک دقیقه سکوت آغاز می
رفقا، هواداران و خوانندگان ارگان مرکزی حزب انـتـشـاِر هـزارمـیـن شـمـارٔه 

اند. ادامٔه انـتـشـاِر ، شاهد بوده۱۳۹۵را، در خردادماه “ نامٔه مردم” هشتمین دورٔه 
وچهار سـال پـس از ـ ارگاِن مرکزی حزب تودٔه ایران ـ سی“ نامٔه مردم” وقفٔه بی

اسالمی و همـچـنـیـن در یـکـی از یورِش گسترده و سرکوبگرانٔه رژیم جمهوری
مان، که مدیـوِن تـالش سالٔه حزبهای زمانِی تاریخ هفتادوپنجدشوارترین مقطع

ها در ایای در داخل و خارج از کشور است، نشانگِر ادامٔه پیکاِر تودهرفقای توده
هـدِف ناپذیـرشـان بـهراه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن و تالش خلل

فقیه و دسـتـیـابـی بـه وسطایی رژیم والیترهایِی ایران از بندهای استبداد قرون
های دمکراتیک و عدالت اجتماعی است.حقوق و آزادی

های امنیتی ـ تبلیغاتـِی رژیـم بـه گوِن ارگانهای مداوم، گسترده و گونهحمله
هـا ، که در چند سال اخیر بر شدِت آن“ نامٔه مردم” حزب و ارگان مرکزِی آن یعنی 

افزوده شده است، نشانگِر تأثیر معنوی گستردٔه نظرهای راهـگـشـاِی حـزب در 
اند کـه طلبی کشور است. رفقا مطلعخواهی و اصالحمسیِر حرکت جنبش آزادی

در سال گذشته، خبرگزاری فارس ـ وابسته به سپاه پاسداران ــ کـارزاِر گسـتـردٔه 
ای تازه بر ضِد حزب تودٔه ایران آغاز کرد کـه نـخـسـتـیـن جنگ روانی ـ تبلیغاتی

پروندٔه ویـژٔه مـرِگ ” داری زیر عنوان: مرحلٔه این یورِش تازه، انتشار مطلب دنباله
ودومـیـن بود. مناسبِت انتشاِر این پاورقِی خبرگزاری سپـاه، سـی“  یک ایدئولوژی

ای بود. این پاورقی، زیِر تیترهای فرعـی“ انحالل حزب” سالگرِد ناخجستٔه اعالم 
، “ ضربٔه اطالعاِت سپاه بـه شـعـبـٔه سـیـاسـی ک.گ.ب در ایـران” همچون: 

هـا، مـنـتـشـر ، و جز این“ ها در ایرانهزارنفری روس۱۰فروپاشِی ستون پنجم ” 
دار، همچنـان کـه بـرگـزارِی شـوهـای شد. هدف اساسِی این سریال دنبالهمی

فـقـیـه رژیـم دیـگـربـار فرمان ولـیتلویزیونی با شرکِت قربانیاِن شکنجه ـ که به
نمایش گذاشته شد ـ اثبات کردِن وابستگِی حزب تودٔه ایران باکیفیت فنی بهتر به

عـلـیـه رژیـم “  کـودتـا” دهـِی به اتحاد شوروی و تالِش حـزب بـرای سـازمـان
رقدرت نشان دادِن دستگاه اطالعاتی سـپـاه اسالمی، و درعینجمهوری

َ
د

َ
حال، ق

و های عمدٔه این پاورقِی خبرگزاری فـارسدر نابودی حزب تودٔه ایران بود. بخش
رهات نظریه

ُ
های مـحـمـدمـهـدی پردازان سپاه در ارتباط با آن، بر اساس نوشتهت

های امنیتی رژیم ـ تدوین شـده پرتوی ـ عضو سابق حزب و همکار کنونی دستگاه
بود.

ای، رهبر رژیـم، در دیـدارش بـا در پِی این سریال امنیتی بود که علی خامنه
، با نشان دادن هـراس عـمـیـق خـود از نـفـوذ ۱۳۹۴تیرماه ۲۰دانشجویان، 

ام من شنیده” ای و چپ در کشور، با حمله به مارکسیسم، گفت: های تودهاندیشه
کـنـنـد، در دانشگاه ما یک جریانهایی باز دارند حرف مارکسیسم را دوباره زنده می

منتها این، دمیدن در کورٔه خاموش است این، نقش بر آب زدن اسـت؛ دیـگـر 
عا و با آنخورد. با آندرد نمیبه

ّ
هـمـه قـربـانـی همه سروصـدا و آنهمه اّدعامد

های کمونیستی دنیا بعد از شصت سال، هفتاد سـال، گرفتن و مانند اینها، نظام
بار نیاوردند؛ یعنی دروغ بودن شعارهایشان ثابت شـد، جز افتضاح، چیز دیگری به

“ شان هم ثابت شد؛ بنابراین آن، دیگر برنمیگردد.ناتوانی و ناکارآمدی
دانـنـد کـه ایـن خـوبـی مـیای و رهبران رژیم بـهجالب اینجاست که خامنه

های مارکسیستی، با حیات و پیکار حـزب تـودٔه ایـران گیری دوبارٔه اندیشهنضج
کند تـا در ادامـٔه ارتباطی روشن و انکارناپذیر دارد. بنابراین، رهبر رژیم تالش می

کـنـد: اعتبار جلوه دهد و اضافه مـیهمین سخنان، با حمله به حزب ما آن را بی
هایی که عضو حزب توده بودند و بیست سال زندان هم کشیده بودند، بعد همان” 

ای دسـتـوِر در همین سخنرانی، خامنه..“  اسالمی. آمدند در تلویزیون جمهوری
۷ادامه  در صفحه باختـٔه های تلویزیونی قربانیان شکنجه را، یعنی رهبراِن جانپخش مجدد اعتراف
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 اجر خود را گرفت. ... بخش مهمی از مردم بیـشـتـر از آن
ً
کـه بـه البته بعدا

“ها رأِی نه به جلیلی بود.روحانی رأی دهند، رأی آن
با گذشِت نزدیک به سه سال از روی کار آمدِن دولت روحانی درِک دقـیـق 
بودن ارزیابی حزب از برنامٔه رژیم برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و 
افکارعمومی به کندوکاو زیادی نیاز ندارد. بررسِی کارنامٔه دولت روحانی در سه 

اش در مـورد های انتخاباتـیترین وعدهسال گذشته و تحقق نیافتن اساسی
رفع حصر از خانم زهرا رهنورد،آقایان موسوی و کروبی، از بین بـردن فضـای 

وجود آوردِن تغییر جدی در برنامٔه اقتصـادی در مسـیـِر امنیتی در جامعه، به
نیـاز از تـوضـیـِح و بیبازسازی تولید ملی و استقرار عدالت اجتماعی، روشن

هـای حـاکـمـیـت و های ما از بـرنـامـهاضافی است. درست بودِن برداشت
ها، بر این اساس استوار است که: در چـارچـوِب چگونگِی عملکرد این برنامه

فقیه و نهادهای نظامی، سپاه ـ امنیتِی کشورند کـه فقیه، این ولیرژیم والیت
هـای دهـنـد. و گـرچـه جـنـاحهای کالِن کشور را انجام مـیگیریتصمیم

خاطِر تصرف سهم بیشتری از قدرت و منافع مالی بـا گوناگونی در حاکمیت به
شوند، اما در تحلیل نهایی، آنجا که پای مصلحت و حـفـِظ یکدیگر درگیر می

فرماِن یک فرمـانـدٔه واحـد، یـعـنـی بهنظام سیاسی به میان آید، همه گوش
هستند و خواهند بود.فقیه، ولی

 در سالگرد فوت خمیـنـی ایـراد کـرد، 
ً
آقای روحانی، در سخنانی که اخیرا

عبارت دیگر بقاِی استـبـداد روشنی بر سرسپردگِی دولتش به امِر والیت ـ بهبه
، روحانی با تأکیـد بـر ایـنـکـه بـا “ مهر نیوز” گزارش در ایران ـ تأکید کرد. به

یـی ای، همٔه قوا همراه و همگامند و فـاصـلـهها و رهنمودهای خامنههدایت
دشمنان ایران اسالمی این آرزو را به ” میان قوا و رهبری نیست، تصریح کرد: 

وی در پایان همین “  ای ایجاد شود.برند که میان قوا و رهبری فاصلهگور می
مقام رهبرِی رژیم و درست بودِن ای بهسخنان ضمن اشاره به انتخاِب خامنه

مطلـقـه داده ای در جهت والیتنفع خامنهتغییرهایی که در قانون اساسی به
کنیم که مـجـلـس خـبـرگـان رهـبـری، افتخار می” شده است، تأکید کرد: 

گاهسالم سـال ۲۷ترین فرد را انتخاب نمود و در طول ترین و بالیاقتترین، آ
گذشته امنیت، آرامش، وحدت نظام در سایٔه پرچمدارِی مقام معظم رهـبـری 

...“محقق شده است. 

“ پارهورق” ، و “ ها نعمت استتحریم” عاقبِت سیاست “ برجام” 
های شورای امنیت!نامهخواندِن قطع

ترین وظـیـفـٔه دولـت حسـن کمیتٔه مرکزی در نشسِت  گذشتٔه خود مهم
روحانی را، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، احیا و بـهـبـوِد روابـط 

ای که پیـش از رژیم ایران با آمریکا و اتحادیٔه اروپا دانست. مذاکرات مخفیانه
] میان نـمـایـنـدگـان رژیـم ۹۲برگزارِی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم [

فقیه، آمریکا، و اتحادیه اروپا آغاز شده بود، با روی کـار آمـدِن دولـت والیت
یافتـٔه خود گرفت، و باوجود هیاهوهای سازمانبهحسن روحانی شکلی علنی

گـروه ” انـدازِی تبلیغاتی (دارای مصرِف تبلیغاتِی داخـلـی و خـارجـی) و راه
فقـیـه مصـمـم از سوی مراکز امنیتی و سپاه، رهبران رژیم والیت“  دلواپسان

شـان بـا هـای مـوجـود در روابـطترین مسئـلـهوفصل مهمبودند دربارٔه حل
توافق برسند. مضـمـوِن مـذاکـرات، تـنـهـا حـِل کشورهای امپریالیستی به

ای ایران نبود، بلکه برنامـٔه درازمـدِت ها بر سر سیاست انرژی هستهاختالف
های منطقه تحولتر از آن، نقِش حکومت اسالمی درتسلیحاتی رژیم، و مهم

-های راهبردی امپریالیسم در منطقهگرفت. کمک به سیاسترا نیز دربر می
شـک بـی-تواند در آن بـازی کـنـداسالمی میو نقشی که دولت جمهوری

ای بود که همچنان ادامه دارد. بـحـث و وگوهای پشت پردهبخشی از گفت
هـای رژیـم توافق دربارٔه نقش ایران در رویدادهای عراق و سوریه و کـمـک

ایران به مبارزه با نیروهای داعش و توافق بر سِر آن، و همچنـیـن، خـواسـِت 
های ایران با امپریالیـسـم در آمریکا در زمینٔه هماهنگ شدن نسبِی سیاست

رویدادهای افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین و همچـنـیـن کشـورهـای 
وگـوهـای دولـت های گـفـتترین مضمونفارس، ازجمله کلیدیعربی خلیج

هـای گـیـریروحانی با دولت آمریکا و اتحادیٔه اروپا بود. تا آنجا که به مـوضـع
شود، حزب تودٔه ایران تخفیِف تنش در مـنـطـقـه و حـِل حزب ما مربوط می

وگـو را هـمـواره های ایران با آمریکا و اتحادیٔه اروپا از طریـق گـفـتاختالف
خواستار بوده است، و همچنان بر آن همچون یک اصـل بـرای سـیـاسـت 

بـرانـگـیـز در هایی مخرب و تنشفشارد. درپیش گرفتِن سیاستخارجی پای می
هـا از سـوی نژاد ـ و تأییِد کامل این سـیـاسـتدوران هشت سالٔه دولت احمدی

هـای یی جـز تـحـریـمای، فرماندهان سپاه، و نیروهای سرکوبگر ـ نتیجهخامنه
المللی، ورشکستگِی اقتصادی کشور و شدت یافتن فقر و مخرب و کمرشکن بین

محرومیت و راندِن ایران به مرز برخوردهای نظامی با امپریالیسم و اسـرائـیـل و 
گـمـان حـزب حال، بـههمراه نداشت. درعیندیگر کشورهای ارتجاعی منطقه به

سـوِد تودٔه ایران، راهبرِد رژیم، یعنی: سیاست احیای مناسبات با امپریالیسم، بـه
منافع ملی، تأمین و تضمین حق حاکمیت ملی و استقالل میـهـن مـا نـبـوده و 

تواند باشد.نمی
بار که زیر لوای شعارهای های فاجعهحزب ما ضمن انتقاد جدی از این سیاست

پنهـان شـده بـودنـد، “  ضد استکباری” اصطالح و به“  اسالمی ـ ناسیونالیستی” 
های خطرناک در منطقه دفاع کرد و بر منظوِر حِل تنشوگو بهحال از گفتدرعین

مان تـأکـیـد ورزیـد. های ملی میهناصل شفافیت این مذاکرات و تأمین خواست
، پس از ۱۳۹۴ماه پس از طی شدن روند طوالنی مذاکرات، سرانجام در فروردین

۵” اسالمی و کشـورهـاِی های نمایندگی جمهوریها مذاکره میان هیئتهفته
تـوافـق ” (آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، و آلمان)، چارچوِب “  ۱عالؤه به

یی مشترک، از سوی فدریکا موگریـنـی، مسـئـول صورت بیانیهبا ایران، به“  اتمی
خارجی اتحادیه اروپا، و محمدجواد ظریف، وزیر امـورخـارجـه ایـران، در سیاست

شهر لوزان سوئیس اعالم گردید.
رهـبـری گفتٔه او زیـر نـظـر و بـهمحمدجواد ظریف نتیجٔه مذاکرات را ـ که به

فقیه رژیم انجام شده بود ـ پیروزی بزرگ دیپلماسی ایران اعـالم کـرد. ایـن ولی
های اساسی ایـن تـوافـق برانگیزی بسیاری از نکتهشکل سؤالدرحالی بود که به

های گروهـی جـهـان طورجداگانه از سوی وزارت امورخارجه آمریکا و رسانهکه به
شده بود، در بیانیٔه صادرشده از سوی دولت ایران  بازتاب نیافته بود. حزب گزارش

یی اعالم کرد: بر اساس آنچه تاکنـون گـزارش شـده ما در همان موقع در بیانیه
“ ۱عـالؤه بـه۵”های کشورهای  فقیه، بخش اساسی خواستاست، رژیم والیت

ای ایران در ده سال گـذشـتـه را های هستهسازی و تغییر سیاستدر زمینٔه غنی
یی کـه ترین مسئلهپذیرفته است. همچنین، برخالِف مدعیات ظریف، بر سر مهم

قرمز مـذاکـرات تـأکـیـد کننده نیز بر آن در حکم خطرهبر رژیم و هیئت مذاکره
ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی ــ تـوافـقـی داشتند ـ یعنی لغِو کامِل تحریم

“ آزمـایـیراسـتـی” ای و تنها بـا صورت مرحلهها بهصورت نگرفته است و تحریم
جانبٔه ایران در اجرای تعهدهایش، برداشته خواهند شد. برخالف تـبـلـیـغـات همه

دولت روحانی و هـمـگـامـِی شـمـاری از “  ُبرد، ُبردِ ”گستردٔه سران رژیم و شعار 
نیروهای اپوزیسیون در تمجید از دولت به این خاطر، همچنان که حزب ما تأکیـد 

فقیه، با رهبری و کارگردانی علی خارجی رژیم والیتبار سیاستکرد حاصِل فاجعه
های خطرناک در مـنـطـقـه و ای، در بیش از یک دهٔه گذشته، جز تنشخامنه
نـاپـذیـر ها ایرانی تـحـمـلای که زندگی را بر میلیونهای مخرب اقتصادیتحریم

کرده، چیز دیگری نبوده است و اینک حتی این نگرانی جدی هم وجود دارد کـه 
ای و ادامـٔه کـار آمیز از انرژی هسـتـهورِی صلححق طبیعِی کشور ما برای بهره

متحده پس به تأیید از سوی ایاالتتحقیقاتی و علمی ایران در این عرصه نیز ازاین
نـژاد، ـ که از سوی احمدی“ هااستقبال از تحریم” آمریکا نیازمند باشد. از سیاست 

فقیه و کسانی همچون علی الریجانی تبلـیـغ و اجـرا جمهور برگماردٔه ولیرئیس
ها دلیل روشـنـی بـر فقیه، همگی آنولی“  نرمش قهرمانانهٔ ” شدند ـ  تا سیاسِت 

اسـالمـی در هشـت سـال خارجی حکومت جمهـوریبار سیاستشکسِت ذلت
بار رژیـم و سـران آن در مـورد ادامـٔه جـنـگ گذشته و یادآوِر سیاست فاجعه

سوز ایران و عراق و نوشیدِن جام زهر صلح از سوی خمینی، در مردادمـاه خانمان
، بود. ۱۳۶۸

، همچنین بر این اصل تأکـیـد ۱۳۹۴ماه بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب در فروردین
های خطرناک ها و تخفیِف تنشحزب ما همواره موافِق حل اختالف” داشت که: 

در منطقه خاورمیانه از طریق مذاکره بوده است. جای شـگـفـتـی نـیـسـت کـه 
طلبی مانند رژیم نتانیاهو در اسرائیل و رژیم سرسپردٔه عـربسـتـان نیروهای جنگ

های حکومتی رژیـم طلب در جناحسعودی در منطقه و همچنین نیروهای جنگ
ایران ـ ازجمله شماری از رهبران سپاه و نیروهای انتظامی و کسانـی هـمـچـون 

هایـی هـمـاهـنـگ و هـمـسـان، گیریشریعتمداری، سردبیر کیهان ـ با موضع
انـد. حـزب مـا، ضـمـن شان را با هرگونه مذاکره و توافقی  اعالم کـردهمخالفت

حـل عـنـوان تـنـهـا راهاستقبال از اتخاذ رویکرد مذاکرٔه جدی، پیگیر و شفاف بـه
جانبـه کـه ای و تحقق توافقی همههای موجود در رابطه با مسائل هستهاختالف

جـای منافع ملی کشورمان را تأمین کند، معتقد است که رژیم و دولت روحانی بـه
گـویـی دربـارٔه مانورهای تبلیغاتی و دروغ

۸ادامه  در صفحه 

ادامۀ گزارش هیئت سیاسی 

۱۰۰۳شمارۀ ۱۳۹۵تیرماه ۲۱دوشنبه   ۱۰

سیاسـِی کسـانـی اسـت کـه مـدعـی سقوط اخالقینشانگراند، خواهان بوده
کنند. ازجملـه کردند و میاصالحات در ایرانند و خود را مدافع اصالح معرفی می

لـیـسـت ” هایی همچون ریشهری و دیگران در ثمرهای تلِخ رأی دادن به چهره
ریاست مجلس خبرگان و مرتجعـی هـمـچـون بهحضرات، انتخاِب جنتی“  امید

لـیـسـت ” ریاست مجلس شورای اسالمی با آراِی باال بود. مدافعاِن بهالریجانی
شدگـان در هوش آمدند و دیدند که شمار چشمگیری از انتخابناگهان به“  امید

شـان را بـا آنـان [یـعـنـی: بـا قول کواکبیان، عکس یـادگـاریاین لیست، به
انـد. هایشان را جای دیـگـری آویـزان کـردهاند ولی زنبیلطلبان] گرفتهاصالح

رئیسٔه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای درمجموع، نتیجٔه انتخاب هیئت
هـای توان از دروِن چـارچـوباسالمی، ُمهِر تأییدی بر این برداشت بود که: نمی

یـزدی و رهـبـرِی -فقیه و تأییِد نظارت استصوابِی جنتیشدٔه رژیم والیتتعیین
وچرای چونساز شد که حاکمیِت بیسپاه و نیروهای سرکوبگر، تغییراتی را زمینه

لب رسیده با پایٔه انتظارهای مردم جان بهچالش بطلبد. باال بردِن بیاستبداد را به
پشتوانـه، های بیپردازینظریهدوام بخشیدن به نظم استبداد و ستمگری بر پایه

شـده در طلباِن اسـتـحـالـهاعتبارِی اصالحجز دلسردِی مردم از اصالح و بیبه
یی در بر نخواهد داشت.حاکمیت، نتیجه

های یی جدی و بسیِج نیروهای اجتماعی برای مقابله با برنامهباید به فکر چاره
اجتمـاعـی کشـور، بـاوجـود حاکمیت ارتجاع بود. ادامٔه اوضاع وخیم اقتصادی

، و نیز رشِد نارضایی زحمتکشان از ادامٔه فشارهای اقـتـصـادی، “ برجام” امضاِی 
تر اجـتـمـاعـی در های گستردههای آماده شدِن زمینه برای تنشازجمله نشانه

های اجتماعی، با اتحاِد عمل و تـالش در راه کشور است. باید با بسیج گردان
های پراکنـدٔه مـردم، راه را بـرای بـازسـازِی جـنـبـش دهی اعتراضسازمان

های موجوِد جامعه، هموار ساخت. جنبـش ای سراسری، بر پایٔه امکاناعتراضی
وجود نخواهد آمد. نیـروهـای مـلـی و خود بهخودیقدرتمند و فراگیر مردمی به

یی حـداقـلـی در راسـتـای مان با تعامل و توافق بر سر برنامهدموکراتیک میهن
توانند سهـم ها و برقرارِی عدالت اجتماعی، میمنظور تحقق آزادیبسترسازی به

های ضروری در شرایط حساس کنونی ایران ادا کنند.شان در تحولتاریخی

چـالـش کارهای عملِی بسیج نیروهای اجتماعی در بـهتأملی بر راه
طلبیدن حکومت استبدادِی ایران

رفقا!
فقیه بـر و تسلط بالمنازِع رژیم والیت۱۳۵۷از شکسِت انقالب مردمی بهمن 

های نظری و هـمـچـنـیـن کشور در طول بیش از سه دهٔه گذشته، عمده بحث
ای از طوِرعمده زیر تأثیِر آمـیـزهمبارزات سیاسی و اجتماعی در صحنٔه کشور به

هـایـی از گـفـتـمـاِن نـظـر و و نیـز آمـوزهدینیهاییپردازیگفتمان و نظریه
هـای کـه، بـحـثاست آن است آنچه شایان توجهاند. های لیبرالی بودهاندیشه

 بدون درنظر گرفتن و بـه
ً
حسـاب آوردن پیرامون آزادی و کرامت انسانی معموال

طوِر مجرد بـیـان های اجتماعی و بهها و الیهها در بین طبقهها و واکنشکنش
هـا های عظـیـمـی کـه جـامـعـه مـا بـا آنشوند، و بنابراین در حِل معضلمی

گشا ندارند. اند اثری راهگریبانبهدست
های اصلی ناتوانِی اپوزیسیون در شـکـل دادن بـه به گمان ما، یکی از دلیل

تـوجـهـِی فقیه، از سویی در بـیجایگزینی  نظری و سیاسی در برابر رژیم والیت
عبارتی، نیروهـایـی درمـجـمـوع گون اپوزیسیون ـ یا بههایی از طیِف گونهبخش

هـایـی از طلـب، و پـاره(ملی ـ مذهبی، اصالح“  دموکراسیسوسیال” معتقد به 
شـان ایهای نظری و برنـامـهنیروهای چپ) ـ به عامِل مبارزٔه طبقاتی در تحلیل

هایی از نـیـروهـای چـپ از دلیِل درک نادرست بخشاست، و از سوی دیگر، به
های مبارزه و شرایط مشخص عینی کنونی جامعٔه مـا و بـرخـورد کـردن مرحله

گرایانه و شعارگونه این نیروهای چپ  با نقش مبارزٔه طبقاتی و مبارزٔه جنبش اراده
کارگری در شرایط کنونی جامعٔه ما در ایران است.

مبارزٔه طبقاتی، اصلی قانونمند و گریزناپذیر است که مستقل از اراده و ذهنیِت 
شان بر اساس نـظـام هایی که اقتصاد سیاسینیروها و فعاالن سیاسی در جامعه

دائم درکار است. اما در مرحلٔه کنـونـِی مـبـارزه طورداری بنا شده است بهسرمایه
برای تغییر در کشور، هدِف نخست و اولویت جنبش مردمی گذار از دیکـتـاتـورِی 

های نولیبرالیسم اقتصادی اسـت. بـرای بـرآورده فقیه و دفع کامل برنامهوالیت
هـا در سـطـح کردن این منظور، برپایِی اتحادهای تاکتیکی بین قشرها و طبقه

ملی و در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی، ضروری است. واقعیت این است 
دهـنـدٔه های تشکیـلکه، قشرها و طبقه

جـبـهـٔه ” را جبهٔه وسیعی کـه مـا آن

کـردنـد، ازجـمـلـه ای که او و همفکرانش در این مورد تبلیغ میطلبانهتسلیم
شد ما سعی کردیم با حاکمیت اعتمادسازی کنیم چراکه احساس می” گفت: 

بخشی از جریان اصالحات با حاکمیت زاویـه پـیـدا کـرده اسـت، ولـی مـا 
نتـیـجـٔه ایـن ...“  خواستیم نشان دهیم که ما بخش اصلی انقالب هستیم. 

وقمع اکـثـریـت قـاطـع نـامـزدهـای سیاست نابخردانه و تسلیم طلبانه، قلع
طلب، دگراندیش و ملی ـ مذهبی از سوی شورای نگهبان رژیـم بـود. اصالح

و “  طـلـبـانگـذاری اصـالحشورای سیاست” حاصِل مذاکرات عارف، رئیس 
گفتٔه عـارف دیگر سران این شورا و دولت روحانی با سراِن رژیم این بود که ـ به

نـفـر را رد ۳۰طلب فقط نامزِد انتخاباتی اصالح۳۰۰۰ـ شورای نگهبان از 
طلبـی بـاقـی ها هیچ نامزد اصالحصالحیت نکرد و در بسیاری از شهرستان

نماند. 
هـای روشن است که حزب ما و نـیـروهـای مـتـرقـی چـنـیـن سـیـاسـت

یـاری رسـانـدن بـه تـحـقـق ای را عملـکـردی در راسـتـایطلبانهتسلیم
هـای مـنـظـور مـهـنـدسـِی خـواسـتفقیـه بـههای رژیم والیتبرنامهکامل

روی، ضمن مخالفت قاطعانه بـا ایـن دانستند، و ازایناصالحات میجنبش
اعـتـمـادسـازی بـا پـروژهٔ “سیاست، اعالم کردند: ما برعکس معتقدیم که 

معنای خارج کردن مردم از صحنٔه مبارزٔه سیاسی و بـه درعمل به“حاکمیت
فقیه و شورای نگهبان، و در خـدمـت بـه های ولیچالش نطلبیدن سیاست

ی میهن اسـت.
ّ
کـنـنـدگـان رژیـم َبـَزکتحکیم استبداد و برخالِف مصالح مل

بـد “فقیه، باِر دیگر، مصمم بودند مردم را بر سر دوراهِی انتخاب میان والیت
که مضمون رژیم دیکتاتوری والیی همانی که بوده قرار دهند، درحالی“و بدتر

طور که بخش اعظم کـارنـامـٔه ایـن حـاکـمـیـت بدون تغییر خواهد ماند. آن
غیراز  انـجـام بـرخـی تـغـیـیـرات دهد، بهاندیش نشان مینظر و تاریکتنگ

های مردم از سوی آن، دورنمای دیگری در ظاهری و سطحی در زندگی توده
توان تصّور کرد.حال و آیندٔه آن نمی

ابوالفضل قدیانی ـ زندانی سیاسی در هردو رژیم شاهنشاهی و والیی ــ بـا 
طلبان هشدار داده بود که مـراقـب )، به اصالح۱۳۹۳یی (آذرماه انتشار بیانیه

نشینی نشود. قدیـانـی در ، از حقوق ملت عقب“ نظام” بهانٔه تعامل با باشند به
ـ “ نظـام” طلب ـ بنا بر نسخٔه موردقبول مورد پروژٔه مهندسِی نیروهای اصالح

ها، در مورد سناریوی تهیه و تـولـیـِد تر از اینصاحِب این قلم پیش” گوید: می
خـور را در اصطـالح نـقـِش کـتـکامری که بهطلبان خوب و مطیعاصالح

قدیانـی بـه   “  بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم.شبخیمه
کـنـد و پـروژٔه اشـاره مـیفقیه با فرایند اصالحاتتقابِل قاطعانٔه رژیم والیت

اگـر ” کنـد: گونه بیان میدرستی، اینرا، بهطلبیانحطاط کشاندن اصالحبه
گـیـری از العنان آن روز با توهـم پـیـششاِه مطلق۳۲در پی کودتای ننگین 

افتاد، گویا آقـای عـلـی ” وملتانقالب سفید شاه“انقالب و دگرگونی به فکِر 
۸۸ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتـای خامنه

طـلـب سـبـز بـر سـر خیال ترمیم آنچه جنبش اسـتـبـدادسـتـیـز و حـقبه
شده اسـت. “  اصالحات سفیِد رهبر و ملت” کار بهاش آورده، دستمشروعیت

بنابراین به همان شکل که شاه انقالبی میل به دگرگونی واقعی نداشت، رهبر 
“طلب هم سودای اصالحات ندارد.اصالح

رفقا!
فقیه ها بر گونٔه رژیم والیتنتیجٔه انتخابات، به گمان ما، سیلِی محکم توده

هـا شده پشت ماسک اصالحات بود. شرکت نکـردِن دهطلباِن پنهانو تسلیم
میلیون تن از واجدان شرایط شرکت در انـتـخـابـات، و سـپـس رأی دادِن 

شکلی که مزدورانی همچون محمد یـزدی و کنندگان در انتخابات بهشرکت
مصباح یزدی از راه یافتن به مجلس خبرگان بازماندند ـ و برای نمونه، جنتـی 

جایِی آرا از سوی وزارت کشور دولِت روحانی تـوانسـت تنها پس از پذیرش جابه
به مجلس خبرگان راه یابد ـ در کناِر آرای بسیار پایین کسانی همچون عـارف، 

درصـد آرای ۲۰در مقام نمایندٔه اول تهران، که تنها با کسب کمی بیش از 
طوِرجدی و واجدان شرایط به مجلس راه یافت، نشانگر آن بود که مردم ما به

سیاسی حاکم های سیاسی که در انتها هدفش حفظ نظام قطعی از این بازی
طلـبـیـدن چالش اند و جایگزینی را برای بهشدت منزجر و خسته شدهاست به

جویند.حاکمیت استبداد در میهن ما می
شـهـری و تشویِق مردم به رأی دادن به مرتجعانی همچـون مـحـمـد ری

شدٔه جنبش سـبـز را هایی که اجرای اشد مجازات  برای رهبراِن حصرچهره
۱۱ادامه  در صفحه 

ادامۀ گزارش هیئت سیاسی 



۱۰۰۳شمارۀ ۱۳۹۵تیرماه ۲۱دوشنبه   ۹

هـای جـنـبـش طلبـی و آرمـانفاصله گرفتن و  دور شدِن قطعی آنان از اصالح
بندِی سخنـان ایـن طلبی در ایران بود. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از جمعاصالح

توان گفت: طیِف معینی از نیروهای سیاسی ـ در هماهنگـی افراد ارائه دهیم، می
یی را پیـاده کـنـنـد کـه عـنـوانـش با داخل و خارج از کشور ـ تالش کردند برنامه

هـای اش تسلیم شدن در برابر خـواسـتو هدف اصلی“  اعتمادسازی با حاکمیت” 
یی، چیزی نبود که در طول چند هفته کارزار انتخابـاتـی فقیه بود. چنین برنامهولی

دهی کـرد، بـلـکـه مـحـصـوِل تـنـظـیـم و اجـرای رونـدی بتوان آن را سازمان
ها ـ های مردم و مهندسِی آنبا هدف پایین آوردِن سطِح خواستشده ریزیبرنامه

خصوص در پی روی کار آمدن حسن روحانی ـ بود.به
راه افتادِن کـاروان هـواداراِن شـرکـت در ارگان حزب ما، در فضای سیاسی به

که ازنظر رژیم والیی حاکم در ایران، نخسـتـیـن هر قیمتی، تأکید کرد انتخابات به
مـنـظـوِر وظیفٔه انتخاباِت اسفندماه، برقرار کردِن توازن نیروها در هرِم قـدرت بـه

های اقتصادی و تقویت و دواِم حکومت والیی بنا بر وضعیت تازٔه ناشی از ضرورت
اسالمی با آمریکا و جهان است. دّومـیـن المللی جمهوریهای جدید بینارتبطات

حضـوِر حـداکـثـری... ” ای: دستور علی خامنـهوظیفٔه انتخاباِت اسفندماه، بنا به
“ الناس و قدغن بودِن مخالفت با نتایج انتـخـابـاتاجرای نظارت برای رعایِت حق

فقیه ـ برای مـهـنـدسـی کـردِن است. دلیل اصلِی صدور این دستور از سوی ولی
انتخابات باشکوه جـایـگـاه ” صورت توضیح داد: انتخابات ـ را علی الریجانی بدین

برانگیز نیز اینـکـه، شـنـبـٔه توجه“  کند.تر میالمللی محکمایران را در صحنٔه بین
ای در قـم، در مـورد رانـیای، در سخن، علی خامنه۱۳۹۴ماه دی۱۹گذشته، 

همچون گذشته اصـرار داریـم ” حضوِر حداکثری مردم در انتخابات، اعالم کرد: 
هـا که همه، حّتی کسانی که نظام را و رهبری را قـبـول نـدارنـد، پـای صـنـدوق

ای به همچون گذشته، تأکید بر رهنمودی شبیه به ایـن اشارٔه علی خامنه“  بیایند.
اعالم کرد. پس از برگزیده شدن ۱۳۹۲جمهوری بود که در مورد انتخابات ریاست

تـریـن انـتـخـابـات را دمـکـراتـیـک۹۲حسن روحانی، رفسنجانی انـتـخـابـات 
مجـلـس شـورای اسـالمـی و ۹۴بنابراین، اگرچه انتخابات اسفند خواند.جهان

های مختلف درگیر با یکدیگر اما مـعـتـقـد و مجلس خبرگان رهبری رقابت جناح
فقیه را در بر داشت، تغییرهایی را بدین لحاظ در شکل بند به حفِظ رژیم والیتپای

و پیرایش روبنای سیاسی موجب شد. اّما محصول نهایِی این انتخابات ــ در زیـر 
توانست تغییری اساسی و پیگیر در مسیر گذاِر جامعـه سایٔه دیکتاتوری والیی ـ نمی

از استبداد، فراهم آورد.
نویسی بیش از یازده هزار نفر برای نامزدی در انتخابات، حزب مـا ـ باوجود اسم

بینی اینکه شورای نگهبان ارتجاع اجازه نخواهد داد نامزدهای مستـقـل و با پیش
دگراندیش حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند ـ اعالم کرد: ماهیت و چگـونـگـی 

فقیه به توضیح و تفسیر زیادی نیاز ندارد. آنچه در برگزاری انتخابات در رژیم والیت
عنواِن انتخابات برگزار شده است، در نـقـض آشـکـار کشور ما در دهٔه گذشته زیر 

های متعارف انتخابات آزاد و دموکراتیک، همواره کـارزاری نـمـایشـی و  چارچوب
فقیه، شـورای نـگـهـبـان و بوده است که تأیید شدگان از سوی ولییافتهسازمان

خطر برای مهره چینی در مجلس هایی بیرهبری سپاه، در کناِر اندک شمار چهره
داده و معتقد به رژیم والیـت شورا و یا نهاد ریاست جمهوری ـ افرادی امتحان پس

ـ در آن شرکت دارند.
جمهوری پیشین، در سخنانی که در آستـانـه انـتـخـابـات محمد خاتمی، رئیس
بیان کرد، با شجاعت و صراحت، چگونگـِی بـرگـزاری ۹۲ریاست جمهوری سال 

طلـبـان اگر بنا باشد اصالح” چنین توصیف کرد: انتخابات در حکومت فقها را این
یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانـی را 

خواهند نـیـایـنـد، و کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمیهم نمی
خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هـم بـگـذریـم من مطمئن هستم که نمی
“خواهند رأی بیاوریم!حق نداریم بیش ازآنچه می

های مستقـل، فال نیک گرفتِن نامزدی شمار زیادی از افراد و چهرهما ضمن به
طلب در انتخابات مجلس شورای اسالمی، معتقد بـودیـم ملی ـ مذهبی و اصالح

مـنـظـوِر وادار که باید تالش کرد تا مبارزه با نظارت استصوابِی شورای نگهبان، به
بـر ضـِد ای گستـردهتأییِد صالحیِت این افراد را به مبارزٔه اجتماعیکردن رژیم به

استبداد تبدیل کرد، و همراه با شدت بخشیدن به فشار اجتماعی بر حکومت، جلو 
رفـت، طور کـه انـتـظـار مـیای این نامزدها را گرفت. اما همانرد صالحیت فله

تنها مردم را رهبرِی عارف، نه، به“ طلبانگذاری اصالحشورای سیاست” متأسفانه 
به چالش طلبیدِن ارتجاع فرانخواند، بلکه مردم و جنبش اصالحات را از هـرگـونـه 
حرکت اعتراضی منع کرد و اساِس کار را بر مذاکره و تالش در جهت زدوبندهـا و 

رژیـم گـذاشـت. “ رهـبـری” های پشت پرده و گرفتن اجازه و توافق کردن با توافق
هـای آقای عارف در تـوجـیـِه سـیـاسـت

در مورد بـحـران اقـتـصـادی کشـور، ،۱۳۹۴مهرماه ۲۶، “فرارو”سایت 
یی با کارشناسان اقتصادی کشور انجام داد. در این مـجـمـوعـه هامصاحبه
ما در شرایط کـنـونـی بـا ” ها حسین راغفر، استاد دانشگاه، گفت: مصاحبه

های تقـاضـای مـوجـود کمبود تقاضا روبرو نیستیم، بلکه صنایع ما در اندازه
پـردازد، فضـای نیستند. مشکل اساسی اقتصاد ایران که کسی به آن نـمـی

هـای وکار کشور است. در همین دو سال اخیر تعداد زیادی از بـنـگـاهکسب
“تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند.

، در ۱۳۹۴مـاه آبـان۳، “دنیای اقتصاد”فرخ قبادی، نیز در مطلبی در 
اما اگر کسانی تصـور کـنـنـد یـا ” نوشت: دولت، “  ضِد رکودِ ” ارتباط با بستٔه 

برخی مدعی شوند که این "بسته" نوشدارویی است که رکود شدید اقـتـصـاد 
داری آن را تخفیـف خـواهـد نحِو معنیکشور را درمان خواهد کرد یا حتی به

چـنـدان دور ای نـهها را در آیـنـدهتوان سرخوردگی آناکنون میداد، از هم
خبری محض از دامنـه و مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی

عمِق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانٔه نـاآشـنـایـی بـا 
گذاران اقتصادی برای مبـارزه بـا بـیـمـاری ابزاری" است که سیاست"جعبه

ــــان ــــد.ج ــــت دارن ــــی در دس ــــورم ــــوِد ت ــــِت رک ــــخ “س
، نیز در گزارشی، به مـوضـوع رشـد ۱۳۹۴ماه آبان۳روزنامۀ جهان صنعت، 

های مـخـرب اقـتـصـادی نجومِی نقدینگی در ایران، که یکی دیگر از پدیده
مـرکـزی اظهارات مقامات بـانـکبنا به” بیمار ایران است پرداخت و نوشت: 

هـای درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (مؤسسه۲۰تا ۱۵بین 
مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کـل نـقـدیـنـگـی 

“میلیون میلیارد] تومان است.کشور فراتر از یک کوادریلیون [یک

رفقا!
هدف از بیان این مختصر دربارٔه وضعیت اقتصادی ایران، توجه بـه ایـن 
نکته است که با ادامٔه وخامِت وضع اقتصادی و تشدید فشار بـر اکـثـریـت 

هـای گسـتـردٔه های جدید و اعتـراضمردم میهن ما، جامعه به سمت تنش
طلب کشـور بـایـد رود که حزب ما و نیروهای مترقی و اصالحاجتماعی می

خود را برای آن آماده کنند. بدیهی است که سران رژیم نیز از ابعـاد بـحـران 
گاهکنونی به های اخیر کنتـرِل روی، تالش آنان در سالاند. ازاینطوِردقیق آ

طـلـبـی و جو نارضایتی در جامعه و استحالٔه جنبش اعـتـراضـی و اصـالح
خطـر ست که برای ادامٔه حاکمیت بیهاییها در چارچوبمحصور کردِن آن

بوده باشد.
حزب ما، در آستانٔه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد که، باتوجه به فضای سیـاسـی مـیـهـن، 

گـاه نامند اما هـیـچطلب میطلبانی که خود را اصالحرسد فرصتنظر میبه
طلب و طلباِن مماشاتشوند ـ هماهنگ با اصالحطلب شناخته نمیاصالح

های سیاسِی خارج از کشور ـ درصددند تا این مضمون را جا بـیـنـدازنـد وازده
یی ندارد، و برای رسیدن بـهکه جنبِش مردمی جز تعامل با قدرت حاکم چاره

اصـطـالح این منظور، باید فضای  مجلس آینده را طوری تنظیم کرد تـا بـه
نـفـع تندروها در آن نقِش کمتری داشته باشند و کفٔه تـرازوی مـجـلـس بـه

از “  مـعـتـدل” ترند سنگینی کند. در زمرٔه این نیروهـای نیروهایی که معتدل
کسانی مانند الریجانی، رفسنجانی، و یا همفکران و  نزدیکان به آنـان، نـام 

شـکـسـت ای که در بـهشدهشد. ابراهیم اصغرزاده، عنصر شناختهبرده می
در دوران اصالحات نقش اصلی را بـرعـهـده “ شورای شهر تهران”کشاندِن 

از اردوگـاه “  دود سـفـیـد وحـدت” داشت، در سخنانی، با اشاره به اینـکـه 
طلـبـان جـمـع شـدن تر از اجماع اصالحمهم”اصالحات بلند شده، گفت: 

ها حول یک محور است و آن محوِر حمایت از دولت یازدهم اسـت. ایـن آن
گرایان در حمایت از دولـت امـروز بـه طلبان و اعتدالمهم است که اصالح

ها در انتـخـابـات ترین شعاِر آناند. برای همین [هم] محوریوحدت رسیده
مـاه آبـان۱۸[خبرگزاری ایلـنـا، “  آینده حمایت از دولت روحانی خواهد بود

۱۳۹۴.[
های مرتبط با انتخابات مجلس، مضمونی کـه در ها و بحثغیر از مسئله

توجه بسیار بدان شد جـا انـداخـتـِن ۹۴جریان برگزارِی انتخابات اسفندماه 
طـوِرجـدی بـحـث و طلبی بود که دربارٔه آن بـهتعریفی مخدوش از اصالح

ها و اظهارنظرهای کسانـی هـمـچـون عـارف، چه در گفتهپیگیری شد. آن
شـد، طلب شنیده یا خوانـده مـیموسوی الری و نیروهای موسوم به اصالح

ادامۀ گزارش هیئت سیاسی 

۱۰ادامه  در صفحه 

۱۰۰۳شمارۀ ۱۳۹۵تیرماه ۲۱دوشنبه   ۸

گرفته، باید با شفافیت هـمـٔه جـزیـیـات تـوافـق های صورتجزییات توافق
گرفته را منتشر کنند. اینکه میان بیانیٔه انتشاریافتـه از سـوی وزارت صورت

هـایـی امورخارجه آمریکا و بیانیٔه انتشاریافته از سوی دولـت ایـران تـفـاوت
 نمی

ً
های جدی طوالنی و پایدار تواند بیانگر توافقچشمگیر وجود دارند، قطعا

باشد. حزب ما معتقد است که، همچنان که مبارزٔه همه نیـروهـای مـتـرقـی 
های مخرب و ماجراجویانه رژیم، در عرصـٔه داخـلـی و جـهـانـی، باسیاست

نشینی وادار کرد، بـا ادامـه فقیه و دولت برگماردٔه او را به عقبسرانجام ولی
دادن به این مبارزه و فشارها، باید به رژیم اجازه نداد که با مانورهای گوناگون 

های مخرب و ماجراجویانٔه یک دهٔه گذشته ادامه بتواند همچنان به سیاست
رو آوری کشور را با مخاطره روبـهآمیز اقتصادی و فندهد و امکان رشد صلح

“کند.

رفقا!
هـای یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن توجه داشت، تأثیر سـیـاسـت

ماجراجویانٔه رژیم در خاورمیانه و کشورهای همسایـه ایـران و پـیـامـدهـای 
که کشورهای عراق، سوریه، لـیـبـی، مخرب آن برای میهن ماست. درحالی
انـد و نـیـروهـای های مخرب نظامـییمن و افغانستان درگیِر جنگ و تنش

 ارتجاعی و ضدانسانی
ً
های مستقیـم و با کمک“  داعش” ای همچون عمیقا

ای را در بـرابـر غیرمستقیم امپریالیسم آمریکا و متحدانش خطرات جـدی
اند، وجود آوردههای مردمی و دمکراتیک در منطقه بهپاگرفتن و رشد جنبش

طوِرقطع در تضـاد جویانٔه رژیم در منطقه بهآفرین و مداخلههای تنشسیاست
گیرد. آشکار با منافع ملی میهن ما قرار  می

ها فقیه  در ارتباط  با حقوق خلقسیاست مخرب و سرکوبگرانٔه رژیم والیت
های اخیر نمـودهـای های مذهبِی ایران، یعنی سیاستی که در هفتهو اقلیت

خطرناک ناشی از آن، از جمله یورش نظامی سپاه پاسداران به کـردسـتـان و 
درگیری های نظامی با پیشمرگه های حزب دموکرات کـردسـتـان ایـران را 

مخاطره انداختن حـاکـمـیـت مـلـی ایـران تواند برای به ایم، میشاهد بوده
هـای بسترسازی کند. حزب تودٔه ایران مدافع قاطع تحقق کامل حقوق خلـق

ایران در چارچوب ایرانی آزاد، دمکراتیک و فدرال است، و معتقد اسـت کـه 
ناپذیر از مبارزٔه مردم ما در مسیر های ایران، بخشی جداییتحقق حقوق خلق

فقیه است. برخوردهای نظامی در استقرار حاکمیت مردم و طرد رژیم والیت
های ساِز تحقق حقوق خلقتواند زمینهچنین شرایط پیچیده و خطرناکی نمی

محروم و ستمدیدٔه ایران باشد.

رفقا!
“  بـرجـام” نـامـٔه برخالف مدعیات رژیم مبنی بر این که با امضای تـوافـق

حـل شـدن سـرعـت رو بـهبحراِن اقتصادی کشور و عواقب اجتماعی آن به
تنها بحراِن اقتصادی کشـور شد نهبینی میطور که پیشخواهد رفت، همان

هـای اقـتـصـادی حل نشده و حتی کاهش هم نیافته، بلکه عمده شاخـص
دار شدن و تعمیِق درٔه میان فقر و ثروت همچنان از نابسامانِی اوضاع و دامنه

شـده در هـای ذوبکه، رسانـهکند. نکتٔه جالب در این زمینه اینحکایت می
منظوِر زیر فشار گـذاشـتـِن دولـت والیت از ادامٔه اوضاع خراب اقتصادی به

ریـخـتـِن کـیـهـان “  اشـک تـمـسـاح” کنند. تفاوت جویی میروحانی بهره
شریعتمداری با انتقادهای نیروهای مترقی از ادامه وضع نابسامان کـنـونـی 

طـوِرعـمـده ایران در این است که، ما معتقدیم وضعیت بحرانی کـنـونـی بـه
فقیه و اتـاق شده از سوی ولیهای کالن اقتصادی تحمیلسبب سیاستبه

است، اتاق فکر و مشاورانی که هـمـگـی بـه “ رهبری”فکر و مشاوران دفتر 
المللی پول معتقدنـد. شده از سوی صندوق بینهای نولیبرالی دیکتهسیاست

ها ادامه دارد وضعیت بحرانی کنونی تخفیفی پیدا نـخـواهـد و تا این سیاست
های اقتصادی های کلیدی سیاستکرد. واقعیت این است که میان شاخص

نژاد و دولت روحانی تفاوت چندانـی وجـود اتخاذشده از سوی دولت احمدی
سـازی گیری اصلی حرکت هر دو دولت بـه سـمـِت خصـوصـیندارد. جهت

تـر کـارگـران (بـرای برای استثمار افـزونتر، برداشتن موانع قانونیگسترده
هدِف بـرداشـتـِن چـتـر اصطالح اصالِح قانون کار)، و در روندی بهنمونه، به

ها خانواده ایرانی همراه با عنوان پرطمـطـراِق حمایت اجتماعی از سر میلیون
، بوده است. “هاهدفمند کردن یارانه”

وزیرش دربارٔه وضـعـیـت ۴که دولت روحانی، در پی نامٔه افشاگرانه هنگامیادامۀ گزارش هیئت سیاسی 
اقتصادی رونـمـایـی کـرد، “ بستٔه ضد رکود”بشدت بحرانی اقتصاد کشور، از 

چنین مانورهایی برای تخفیف نارضایی مردم، به ثمر دانستن حزب ما ضمن بی
این نکته اشاره کردیم که بحث دربارٔه وضعیت اقتصادی کشور و رویکـردهـای 

وزیر روحانی شدت پیدا کرد، اما واقعـیـت ۴معطوف به آن هرچند با انتشاِر نامٔه 
آن است که ورشکستگِی اقتصادی کشور ـ که پـیـامـدهـای مـخـرب آن در 

مان را گرفته است سطحی گسترده دامن اکثریت عظیمی از زحمتکشان میهن
ای یا مربوط به چندماه گذشته نـیـسـت، بـلـکـه نـتـیـجـٔه یی چندهفتهـ پدیده

هـای اخـیـر اسـت، یـعـنـی های کالن اقتـصـادی رژیـم در سـالسیاست
داری تجـاری سرمایهطوِرعمده  بر مبنای تأمین منافع کالنهایی که بهسیاست

خواری و بـر ضـِد داری بوروکراتیک ـ انگلی در چارچوب داللی و رانتو سرمایه
اند. پیشُبرد امر تولید داخلی تنظیم شده

، در گزارشی، ضمن اشاره بـه درآمـدهـای ۱۳۹۴مهرماه ۱۴روزنامه شرق، 
خورشیدی، افشا کرد که بخشی عمده از آن به واردات ۸۰نجومِی نفت در دهٔه 

شـود] و قاچاق کاال [که در حیطٔه نفوِذ سپاه و نزدیکان رهبری رژیم اداره مـی
هـای داخـلـی، در این دهه با استـنـاد بـه داده” اختصاص یافته بود، نوشت: 

هـای میلیارد دالر و بر پایـه داده۶۲میلیارد دالر به ۱۸واردات رسمِی ایران از
بر اساس همین گزارش:“میلیارد دالر رسید.۷۴به میلیارد دالر۱۷جهانی از 

میلیارد دالر اعالم شده است. ... ۲۰های اخیر میزان قاچاق به کشور در سال“
میلیارد دالر بوده است. ... ۴۱قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل 

میلیارد دالر بـوده ۱۲۷[خورشیدی] مجموع تجارت سیاه با امارات ۸۰در دهٔه 
“است.

طوِرعمده در دست سپاه و این درآمِد نجومی از طریق قاچاق واردات ـ که به
شـدت وخـیـم های وابسته به آن است ـ را قیاس کنید با وضعـیـت بـهشرکت

فقر. ها شهروند با گذرانی زیر خطمعیشتی زحمتکشان در ایران و زندگی میلیون
 کارگران و زحمتکشان شهری همـگـام درحالی

ً
که حقوق شهروندان و خصوصا

هـا با رشد تورم افزایش نیافته است، که این امر به تشدید محرومیت مـیـلـیـون
خانواده منجر شده است، وضعیت در روستاهای کشور نیز بسیار وخـیـم شـده 

گسترده روستاییان به شهرها بـر وخـامـت بـحـران است و با ادامٔه مهاجرت 
مـهـرمـاه ۱۳شود. خبرگـزاری مـهـر، اقتصادی ـ اجتماعی کشور افزوده می

نقل از وزارت ، در گزارشی، به موضوع اشتغال روستاییان پرداخت، و به۱۳۹۴
کند ـ هزار نفر برآورد می۱۸۴میلیون و ۱۷کار ـ که جمعیت روستایی کشور را 

هزار نـفـر از جـمـعـیـت ۳۶۵میلیون و ۱۰نکتٔه حائز اهمیت اینکه ”نوشت: 
۹۰۰روستایی کشور ازنظر اقتصادی غیرفعال و درواقع دچار بیکاری هستند و 

میلیون نـفـر از ایـن ۲هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند. ... بیش از 
“سال سن دارند.۲۰افراد زیر 

درصدی ۵، مهاِر تورم و رشِد ۹۵که آقای روحانی در پیام نورزی سال درحالی
های آماری منتشر شـده از اقتصاد کشور را بشارت داد، بر اساس آخرین داده

یی از ایـن بـهـبـود اوضـاع در مرکزی در خردادماه امسال، نشانهسوی بانک
شـاخـص بـهـای ۹۵مدت وجود ندارد و درواقع تنها در دو ماه اول سال کوتاه

درصد افزایش یافته است.۷٫۴کاالها و خدمات مصرفی در ایران به میزان 
های اقتصادی ترین معضلبحراِن رکود و افزایش نرخ بیکاری یکی از عمده

عقیدٔه کارشناسان اقـتـصـادی دولـِت روحـانـی ـ اجتماعی کشور است که به
زایـی یی مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشـتـغـالنتوانسته برنامه

، ۱۳۹۵مـاه فـروردیـن۲۵، “ اقتصاد ایرانی”گزارش پایگاه خبری پیاده کند. به
عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر امشب شبـکـٔه خـبـر 

۶با  ۹۴درصد و در سال ۱۰٫۴کاری نرخ بی۹۳سیما، با اعالم اینکه در سال 
اکنون نرخ رشد صنـعـت ” درصد رسید، اعالم کرد: ۱۱دهم درصد افزایش به 

“منفی، و نرخ رشد خدمات صفر ... است.
، رئیـس مـرکـز آمـار ۹۵فروردین ماه ۲۵گزارش روزنامه شرق، همچنین به

کند و مبنای آمار این ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی
۴۰اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ” مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: 

۱۵عادل آذر ادامه داد که، اکنون نرخ بیکاری در میان سنین “  درصدی دارد.
درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشـور کـه ۲۳/۳سال کشور ۲۹تا 

جمعیت ” گفتٔه عادل آذر: شود. بهدرصد است، بحران محسوب می  ۱۱معادل 
هزار نفر در سال اسـت. ۸۴۰میلیون نفر و ورودی به بازار کار ۲۴شاغل کشور 

هزار ۹۹۸دیپلم به باال، آموختگان فوقدر میان دانش۹۴... کل بیکاران سال 
هزار نفر با تحصیالت کارشنـاسـی ارشـد، دکـتـرای ۱۳۰نفر است، و ۵۰۰و 

“تخصصی و عمومی بیکار هستند.
۹ادامه  در صفحه 


