
با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

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

۱۳۹۵شهریور ۱، ۱۰۰۶شماره 
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هشتم، سال  سی و دومدوره

���گران ھمه کشو�� متحد شوید!

 ایران، به
ٔ

 مرکزی حزب توده
ٔ

 کمیته
ٔ

مناسبِت اعالمیه

 زندانیان سیاسی
ِ
 ملی کشتار

ٔ
سالگرد فاجعه

اندیشی، و جنایت، بخِش ظلم، تاریک

ناپذیر از ماهیِت حاکمیت استبداد جدایی

در میهن ماست!

نگاهی به 

۲۸کودتای 

۳۲مرداد 

ای فاجعه

تاریخی، و 

ضرورت 

گیری از درس

آن

 اقتصادی، گسترِش 
ِ

آزادسازی

های آزاِد تجاری و منافع منطقه

 کارگر
ٔ

طبقه

نابرابری اجتماعی، فقر، محرومیت و فسـاد، بـخـشـی 
ناپذیر از نظام اقتصادی سرمـایـه داری و اجـرای جدایی
فـقـیـه و است، اما دیکتاتوری والیت“  اقتصاد آزاد” برنامۀ 

گسیخته در رژیم آن،به فساد و ویرانـگـرِی قانونِی لجامبی
"اقتصاِد آزاد" در میهن ما شدت بیشتری بخشیده است و 

وجـود آورده اسـت. حـذِف وضعیتی بسیار بحرانی را بـه
سازی نـیـروِی قوانین حمایتی از محیط و روابِط کار، ارزان

ها، غارِت امـوال مـلـی زیـر لـواِی کار، آزادسازِی قیمت
های مستقـل سازی، مانع شدن از برپایِی تشکلخصوصی

های [سازندهای] مختلف "اقتصاِد آزاد" را کارگری، مؤلفه
دهند. ویرانی تولید مـلـی، شـکـاِف عـظـیـم تشکیل می

طبقاتی و فقر شدید زحمتکشان، بیکارِی بخش عظیـمـی 
گـیـرِی هـا، شـکـلاز کارگران و زحمتکشان، و در پِی این

هایی هنگفت، از نتایج ویرانگـر شمار با ثروتاقلیتی اندک
های "اقتصاد آزاد" است.اجراِی برنامه

که در بعضی از کشورهای جهان، سهِم مزد در درحالی
شدٔه تولید محسوب می شـود درصد از هزینٔه تمام۷۰حد 

تن، معاون وزیر کار ـ شش مـاه پـس از سیدحسن هفده
هـای کار دولت روحانی ـ گفت: "در [فاصلٔه] سـالآغاز به
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 کشتار
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رتناقض و سؤال
ُ
 پ

ِ
 نظرهای

ِ
برانگیز

۷زاده در صمصطفی تاج

میهنان گرامی!هم
ــرداد و  ــدِن م ــی ــرارس ــا ف ب

، از جـنـایـِت ۱۳۹۵شهریورماه 
هولناک کشتار هزاران زنـدانـی 

فرمـان سیاسِی گرفتار در بند، به
ــم  ــران رژی ــب ــم ره ــی ــق ــت مس

وهشت سـال فقیه، بیستوالیت
وهشـت سـال گذرد. بیسـتمی

پیش، سیاست نابخردانه و ایران 
بــربــاددِه "جــنــگ، جــنــگ تــا 
پیروزِی" خمینی ـ که بـا تـوافـِق 
دیگر سران رژیم همـراه بـود و 

نابودِی جان بهای بسیار گران به
صدها هزار جـوان ایـرانـی در 

ها و نیز تخریِب اقتصادی جبهه
مان تـمـام بخش بزرگی از میهن

شکستی مـفـتـضـحـانـه شد ـ به
انجامیـد. ارتـجـاع حـاکـم، از 

عواقب این شکست و رسـوایـی هـرچـه 
تِر حکومتی که خود را "نمایندٔه خـدا فزون

دانست و همچـنـیـن لـرزان بر زمین" می
های اقـتـدار ایـن حـکـومـت،شدن پایه

شدت دچار هراس شده بود، و عالوه بر به

خـواه این، در قیاس با نیروهای مترقی و آزادی
شان با ادامٔه چنین سیـاسـِت کشور که مخالفت

های سال آشکارا اعالم کـرده و مخربی را سال
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۱۰تـا ۶/    ۲۰۱۶ژوئـیـه ۳۱تا ۲۷ششمین کنگرٔه حزب کمونیست سودان در فاصلٔه 
، در محل ساختمان مرکزی حزب، در خارطوم، با شعار محورِی "راِه یـگـانـٔه ۱۳۹۵مردادماه 

ناظر در این کنگـره ۹۶نماینده و ۳۲۵مردم: مبارزه برای آزادی، صلح، عدالت"، برگزار شد. 
های اخیر در سودان سال پس از کنگرٔه پنجم حزب و در شرایط پیچیدٔه سیاسِی سال۷ـ که 

های اخیر با گرای عمرالبشیر در سالشد ـ شرکت داشتند. دولت دیکتاتوری اسالمبرگزار می
های امنیتی بر ضِد حزب کمونیست سودان، سعی داشته اسـت تـا ها و اقدامحمله به رسانه

نقش حزب را در زندگی سیاسی کشور محدود کند. جلوگیری از انـتـشـار مـنـظـم نشـریـٔه 
"المیدان"، ارگان حزب کمونیست سودان، سانسور رسمی و آشکار مطالب منتشـره در ایـن 

هـا، نشریه، دستگیری مداوم اعضای رهبری حزب و زیر فشار قرار دادن آنان در بازداشتگـاه
اند.  های محدودکننده بودهازجمله این اقدام

برگزارِی باشکوه و علنِی ششمین کنگرٔه حزب کمونیـسـت سـودان، پـاسـِخ قـدرتـمـنـد 
هدف امید بخشیدن بـه جـنـبـش ها به رژیم دیکتاتوری حاکم و ابتکاری مؤثر بهکمونیست

هـای سـرکـوب، های اخیر، بررغم مـوجمبارزاتی مردم این کشور آفریقایی است، که در دهه
شان را به رژیم اسالمگرای حاکم تحمیل و جنبش طبقه کارگر را اند حضوِر علنیسعی کرده

رهبری کنند.  جانبهطورهمهبه
ها قبل از برگزاری کنگره، اعضاء و هواداران حزب و فعاالن جنبش کارگری سودان از ماه

ویـژه روزنـامـٔه شده در مطبوعات وابسته به حزب و بـههای مطرحها و بحثاز طریق مقاله
"المیدان" ـ ارگان مرکزی حزب برادر ـ و سایت اینترنتِی آن، در جریان ارائٔه نظرها پـیـرامـون 
سندهای آمادٔه  طرح در کنگره قرار گرفته بودند، و بدین ترتیب، در تدارک نـظـرِی کـنـگـرٔه 

ششم شرکت مستقیم داشتند.
) کـه دسـتـورکـار کـنـگـره، قـرار مردادماه۶ژوئیه (۲۷پس از جلسٔه افتتاحیٔه کنگره در 

چگونگی و ترتیب برگزاری کنگره را تصویب کرد، نمایندگان کنگره، کمیسـیـوِن هـدایـت و 
های حزبی در کنگره، و همچـنـیـن ادارٔه کنگره، کمیسیوِن مسئول نظارت بر انتخاب ارگان

های نظری و تشکیالتی کنگره را انـتـخـاب کـردنـد. های چهارگانٔه بحثمسئوِل کمیسیون
هایی که بحث و مداقه دربـاره گاه بین چهار کمیسیوِن اصلی ـ یعنی کمیسیوننمایندگان آن

های تشکیالتی، گزارش کمیته مرکزی، طرح اساسنامه جدید حزب، طرح برنامه، و گزارش
کار پرداختند.                 عهده داشتند ـ  تقسیم شده و بهمالی و عملکرد کمیتٔه مرکزی را به

گزارِش سیاسی کمیتٔه مرکزی به کنگرٔه ششم حزب کمونیست سودان، چنـدیـن مـحـور 
های موردبحث و بررسی در این گزارش عبـارت مشخص را موردتوجه ویژه قرار داد. موضوع

بودند از: شرایط اقتصادی کشور، پیامدهای بحران اقتصادی برای مردم و زحـمـتـکـشـان 
نیافتگی، چگونگـِی های اجتماعی و وضعیت زندگی مردم، فقرزدگی و توسعهسودان، آسیب

افتادگِی] حیات سیاسی کشور در نـتـیـجـٔه مسـلـط شـدن اسـالم دفورمه شدن [از ریخت
خطر افتادِن وحدت کشور و پیامدهای جـدا شـدن جـنـوب سـودان و اعـالم سیاسی، به

استقالل آن در فاصلٔه بین کنگره پنجم و این کنگره، ضرورِت سرنگونی رژیم حاکم، درجـٔه 
هـای وجود آوردن تغییر در کشور، جبههآمادگی نیروهای اپوزیسیوِن درگیر در مبارزه برای به

ها.متحد اپوزیسیون و نقِش حزب کمونیست سودان در مناسبات آن
هایی که دربارٔه آن شد، اینکه چگونه زنـاِن سـودان در گزارِش سیاسی به کنگره و بحث

های رژیم ارتجاعی که با نـقـِض حـقـوق های ناشی از سیاستها و نابرابریعدالتیبرابِر بی
ماندٔه دینـی های عقبانسانی زنان و از طریق توسل به صدور فتوا [های مذهبی] و گفتمان

طور اند و مقام، منزلت و شأن آنان را بهستیزانه، در امان نبودهو تصویب قوانین ناعادالنٔه زن

روشنی توصیف کرد. ایـن گـزارش ای تنزل داده است، بهسابقهبی
سابقٔه مردم کشور، با اشاره به آماِر رسـمـی، همچنین دربارٔه فقر بی
درصد مـردم سـودان بـا فـقـِر سـیـاه ۴۶فاش کرد که نزدیک به 

های ارتجاعی رژیـم، کنند، و درنتیجٔه سیاستوپنجه نرم میدست
بخش وسیعی از مردم کشور مجبور به مهاجرت شده است. طـبـق 

، بیش از صدهزار متخصِص سودانی، با مدارک ۲۰۱۴آمار، تا سال 
کادمیک موردنیاِز صـنـایـع کشـور، برجستٔه علمی و مهارت های آ

اند.مقصد کشورهای دیگر ترک کردهسودان را به
کنگرٔه حزب کمونیست سودان، بر ارادٔه خود در پیش بردِن شعار 

آمیز در جـهـت سـرنـگـونـی رژیـم دیـکـتـاتـوری مبارزٔه مسالمت
به قدرت رسیـد ۱۳۶۸/  ۱۹۸۹گرای عمرالبشیر که در ژوئن اسالم

ای از نـیـروهـای ایدهی جبهٔه گستردٔه تودهرا، از طریق سازمان
های استراتژیکـی سیاسی و اجتماعی، تأکید ورزید و برخی سیاست

باره  مورد توجه قرار داد.ای را در اینو تاکتیکی
کنگرٔه ششم حزب کمونیست سودان، سیاست حزب مبـنـی بـر 

۲۰۱۰ضرورِت سرنگونی رژیم حاکم را ـ کـه در اجـالـسـش در 
تصویب رسانده بود ـ بار دیگر تأئید و اعالم کرد که، حفظ وحـدِت به

وجود آوردِن سودان و دستیابی به توسعٔه اقتصادی و اجتماعی و به
تغییرهای واقعی، بدون سرنگونی رِژیم فعلی و برچیده شدن بسـاط 

های حزب تواند ممکن شود. کنگره، بر سیاستروایی آن، نمیحکم
های های متحد از طریق هماهنگِی تالشدر رابطه با برپایِی جبهه

ملِی نیروهای سیاسی مخالِف دولت ـ در قالب "اتحـاد نـیـروهـای 
ِاجماِع ملی [همداستانِی ملی]" که نـیـروهـای چـپ، مـیـانـه، و 

گیرد ـ و تبلیـِغ بـرنـامـٔه آلـتـرنـاتـیـِو گرای دموکرات را دربر میملی
[جایگزیِن] دموکراتیک برای یک دورٔه انتقالـی و تصـریـِح آن، و 

منظوِر تدوین ای آمادٔه برگزاری کنفرانسی ملی بهتشکیل دولت ملی
ای جدید که متضمن آشتِی ملی و توافق بر سر شکل قانون اساسی

وجـود آوردِن و محتوای نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و به
آمیِز قدرت را، در حکم کلیـدی بـرای شرایط الزم برای انتقال صلح

طورکلی و گذار از رژیم دیـکـتـاتـوری گشودن راِه خروج از بحران به
حاکم، تأکید کرد.

شـان ــ کـه ها، پس از بحث و بررسی دستورکارهـایکمیسیون
هایی را برای تغییـر و اصـالح مدت دو روز ادامه داشت ـ توصیهبه

شان، به اجالس عمومی کنگره ارائـه سندهای موردبررسی و توجه
دادند، و پس از برخی اصالحات از سوی نمایندگـان، در نشـسـت 

 ششم حزب کمونیست سودان:
ٔ

کنگره

 متحد مردم در 
ٔ

 مبارزه
ِ

برای پیروزی

 حصول آزادی، صلح و عدالت!
ِ

مسیر
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ادامه  کنگرۀ ششم حزب کمونیست 

بـررسـی نهایی کنگره تصویب شـد. کـنـگـره سـپـس بـه
های سازمانی مرتبط با توصیٔه کمیتـٔه مـرکـزی در مسئله

مورد اخراِج تعـدادی از اعضـای حـزب پـرداخـت. ایـن 
اتفاق نمایندگان تصویب شـد. ها با اکثریت قریب بهتوصیه

نمایندگان حاضر در کنگره، کمیتٔه مرکزی جدیدی را کـه 
های جدیدند، انتـخـاب کـرد. درصد اعضای آن چهره۶۰

کـنـنـده در شده در مورد نمایندگان شرکـتاطالعات ارائه
۴۰درصِد آنان رفقای زن، و ۲۲دهد که کنگره نشان می

سال سن داشتند.۴۵درصِد کل نمایندگان کمتر از 
کمیتٔه مرکزی جدید در طول دو جلسٔه نخسِت خـود در 

های سیاسی اخیر و های پس از اتمام کنگره، تحولهفته
شده از  سوی "اتحادیـٔه آفـریـقـا" در ازجمله نقشٔه راه ارائه

هـای مـخـتـلـف رابطه با مسائل قومی و اتنیکی در بخش
گیری سیاسـی کـرد. تصمیمسودان را بررسی و دربارٔه آن

ای جدید مـرکـب از کمیتٔه مرکزی جدید، "هیئت سیاسی"
پانزده عضو را انتخاب کرد که شش نفر از آنان "دبیرخـانـٔه 

دهند.کمیتٔه مرکزی" را تشکیل می
هـای کنگرٔه ششم، نمایش عظیم و بااهمیت کمونیست

ادامٔه مـبـارزه بـرای سودان بود که وحدت و عزم آنان را به
کـرد. سرنگون کردن دیکتاتوری حاکم را مـنـعـکـس مـی

سـودان ــ مصـوِب برنامه و اساسنامٔه حزب کمونیـسـت
کنگره ـ و ترکیب نمایندگاِن کنگره، پـایـبـنـدِی حـزب بـه 

های مـارکسـیـسـم، سـانـتـرالـیـسـِم [مـرکـزیـِت] آرمان
هایش، آن را در مـقـام یـک حـزب دموکراتیک، و ویژگی
دهد.طبقٔه کارگر نشان می

هیئت های نمایندگی حزب های کمونیسـت فـرانسـه، 
عراق و سودان جنوبی در کنگره حضور داشتـنـد و پـیـام 

های همبستگی خود را در کنفرانس ارائه دادند.  
پیام تبریک و همبستگی بـا ۵۰ششمین کنگره بیش از 
ویژه ابراز همبستـگـی بـا حـزب مبارزه مردم سودان ـ و به

کمونیست سودان که امسال هفتادمیـن سـالـگـردش را 
های کمونیست و کـارگـری گیرد ـ از طرف حزبجشن می

های برادر در کشورهای خاورمـیـانـه و جهان و اکثر حزب
شمال آفریقا، دریافت کرد. در پیام تبریک کمیتٔه مـرکـزی 

مناسبت برگزاری کنگرٔه شـشـم حـزب حزب تودٔه ایران به
برادر در سودان، بر رابطٔه نزدیک دو حزب و نقاط مشترک 
مبارزٔه مردم در دو کشور ایران و سـودان بـا نـیـروهـای 

هـایـی گرا، تأکید شد. در بخشارتجاعی و سرکوبگر اسالم
الـمـلـلـی و ادامـٔه بـحـران از این پیام، بر وضعیِت بـیـن

طلبانٔه داری، ماهیِت جنگاقتصادی در کشورهای سرمایه
متحده و کشورهای امپـریـالـیـسـتـی، های ایاالتسیاست

ماهیِت ارتجاعی "طرح خاورمیانه جدید" و بـازچـیـنـی و 
های امپریالیستی غرب در خاورمـیـانـه و آرایِی سیاستباز

نقِش کشورهایی نظیر ایـران، تـرکـیـه و مصـر در ایـن 
ها، تأمل شده است. در ایـن پـیـام، بـر ضـرورِت سیاست

همکاری و تبادل تجربه درمـورِد چـگـونـگـِی رابـطـه بـا 
توسعه و دیـکـتـاتـور های متحد در کشورهای درحالجبهه

هـای زده و مکانیزم های مؤثر در آن، دربارٔه قانـونـمـنـدی
های ملی ـ دموکـراتـیـک، انـتـقـال مبارزه در مسیر تحول

دهی مبارزات صنفی طبـقـٔه تجربه درمورِد شرایط سازمان
کارگر و زحمتکشان شهری و روستایی، تأکید گردید. حزب 

شان تودٔه ایران در این پیام، برای رفقای سودانی در مبارزه
هـا و حـقـوق های خلق به آزادیمنظوِر دستیابی تودهبه

دموکراتیک، صلح و عدالت اجتماعی آرزوی پیروزی کرد و 
حمایت انترناسیونالیستی حزب تودٔه ایران از مبارزه دشـوار 
مردم و زحمتکشان سودان را اعالم داشت.  رهبری حـزب 

یی، از دریافت پیام همبستگی و کمونیست سودان در نامه
مناسبت برگزاری تبریک کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به

کنگره ششم تشکر کرد و بر ضرورِت تعمیـق و گسـتـرش 
روابط بین دو حزب برادر تأکید کرد.

نـاپـذیـِر تحریم و محاصرٔه اقتـصـادِی پـیـگـیـر و گسـسـت
تـن ۱۰سالٔه آمریکا، گذشِت دورانی از بر سر کار بودِن شصت

هـایـی بـر مـحـور از رئیسان جمهور آمـریـکـا بـا سـیـاسـت
کوباستیزی، تحریم و نقض حقوق طبـیـعـی کـوبـا، تـجـاوز 
نظامی امپریالیستی آمریکا در "خلیج خوک ها" از سوی سیا و 

تـروِر های کوبائی، صـدهـا اقـدام بـهبا همکاری ضدانقالبی
شخص رفیق فیدل، پایان حمایت اتـحـاد شـوروی ودیـگـر 

یک، نتوانستند عـزم ، هیچ۱۹۹۱کشورهای سوسیالیستی در 
شان را درهم شکنند و رهبِر برجستٔه این کشور را بـه زانـو در پشتیبانی از انقالب و دولتمردم کوبا به

لق مبارِز کوبا، همٔه این تنگناهای تحریم، نقِض آشکار حقوق بیـن
َ

الـمـلـلـی و آورند.  رفیق فیدل و خ
ای بـا ایـن شان از سوی امپریالیسم را تجربه کرده اند، و در رویـارویـیمداخله در امور داخلی میهن

هـای صـعـب ایـن ای حماسی، با سربلندی و افتخار، گـردنـهها، همچون پیکارهای تاریخیشرارت
اند..ها را پشت سر گذاشتهتجربه

های آمریکای التین بخِش جنبش خلقرفیق فیدل کاسترو، رهبر اتقالب کوبا و چهرٔه ماندگار الهام
َودساله شد.  او ۱۳۹۵مردادماه ۲۳/    ۲۰۱۶اوت ۱۳های ستمدیدٔه جهان، روزشنبه، و دیگر خلق

َ
،  ن

دار و مهاجر بـه ای زمین، درشهر "بیرن" ـ  واقع در شرق کوبا ـ در خانوادٔه اسپانیائی۱۹۲۶اوت ۱۳در  
آموزی هوشمند و ورزشکاری عالی بود. از نـظـر آمـوزگـارانـش درمـدرسـه دنیا آمد. او دانشکوبا، به

پرداخت. رفیق کـاسـتـرو ها]، جوانی بود خونگرم که با جدیت به کار تحصیلش میعیسویان [ژوزوئیت
مبارزه بر ضِد رژیم دیکتاتوری باتیستا برخاست.در دانشگاه حقوق خواند و از همان دوران به

رهبرِی فیدل کاسترو ـ به پادگان "مونکادا" ـ در"سانتیاگو دو کوبا"ـ در های کوبایی ـ بهحملٔه انقالبی
شکست منجر شد (با وجود این، این روز، بعد از پیروزِی انقالب، روز جشـن ، به۱۹۵۳جوالی ۲۶روز 

رزماِن فیدل یا کشته شدند و یا دسـتـگـیـر ملِی کوبا نامیده شد). در این نبرِد نابرابر، عدٔه زیادی از هم
سـال حـبـس ۱۵زیر شکنجه رفتند.  فیدل به های رژیم دیکتاتوری باتیستا بهگاهشدند و در شکنجه

ای که درپیش داشت مطمئن بود، که خود و وظیفٔه تاریخیسالگی چنان به۲۷محکوم شد. او درسن 
)، در مقام وکیلی جوان، از تریبون دادگاه ـ پرخاش کنان ـ به شاکیانش گفـت: ۱۹۵۳(   ۱۳۳۲در سال 

مـیـالدی)، در پـِی ۱۹۵۵خورشیدی (۱۳۳۴"تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد." او دو سال پس از آن، در 
مبارزه بر ضِد دیکتاتوری ادامه داد. رفیق کاستـرو، در برقراری عفوی عمومی، از زندان آزاد شد، اما به

همراِه او، طرح جنـگـی نام" ِارنستو ِچه گوارا"  آشنا شد و بهمهاجرت به مکزیک، با پزشک آرژانتینی به
چریکی با دیکتاتوری را آماده کرد. شدت یافتن فضای اختناق بر ضد مخالفان دیکتاتوری باتیـسـتـا و 
بحراِن اقتصادی و محرومیت فزایندٔه اکثر شهروندان کوبایی، مردم  را به سمت مـبـارزه بـا رژیـم و 

)، ۱۹۵۶خورشیدی (در ماه دسـامـبـر ۱۳۳۵پیوستن به کاسترو و جنبش ضددیکتاتوری کشانید. در 
شـان بـا ساِز "گرانما"، به کوبا برگشتند و مـبـارزهفیدل و همراهانش، در عرشٔه کشتی معروف و افسانه

خورشـیـدی (در ۱۳۳۸ها ادامه دادند. این مرحله از مبارزه، در در جنگلطورمخفیانهدیکتاتوری را به
پایان ثمر رسیدن حرکت انقالبی کوبا، به)، با وروِد پیروزمندانه به شهر "هاوانا" و به۱۹۵۹روز اول ژانویه 

های کوبائـی در گام، همراه با مردم و دیگر انقالبیبهرسید.  پس از پیروزِی انقالب، رفیق کاسترو گام
های کمونیست و دیـگـر نـیـروهـای "حزب کمونیست کوبا" و همچنین یاری انترناسیونالیستی حزب

های سیاسی و اجتماعی انقالب کوبـا را عـمـلـی کـنـد. مترقی و صلح دوست جهان، توانست هدف
توان به تأمیِن مسکن، آموزش، بهداشت و درمان رایگان برای هـمـٔه مـردم ها، میازجملٔه این هدف

ـنـسـرن"کوبا و همچنین سلِب مالکیت از فئودال
ُ
هـای ها و ملی کردِن صنایع کشور و بیرون راندِن "ک

[اتحادیٔه انحصارهای] آمریکائی  از کوبا... اشاره کرد.
)،  پس از یک عمل جراحی دشوار، هنگامی که ۲۰۰۶(ژوئیه ۱۳۸۵رفیق فیدل کاسترو، در تیرماه 

توانست وظایفش را در مقام رئیس دولت  ادامه دهد، از سوی حزب کمونیست کـوبـا، ایـن دیگر نمی
رزم او یعنی رفیق رائول کاسترو گذاشته شد. رفیق رائول در آن هـنـگـام عهدٔه برادر و هممسئولیت  به

نمایندٔه رئیس دولت و وزیر دفاع کوبا بود.
ویـژه در های کوبائی ـ بهحضور نیافتِن رفیق فیدل در انظار عمومی در مدت زمانی، در ضِدانقالبی

هـای کردند. اما ضِدانقالبـیآمریکا ـ این توهم را به وجود آورده بود که از مرِگ درخفای او صحبت می
عبث بوده اسـت. های "میامی" بهشان در خیابانمهاجر کوبائی خیلی زود پی بردند که رقص و شادی

رفیق فیدل کاسترو پس از عمل جراحی بارها در تلویزیون کوبا ظاهر شد و ـ اگر چه در ابـتـدا بسـیـار 
های سیاسـی و اجـتـمـاعـی روز تجزیه و تحلیل مسئلهآمد ـ با ذهنی تیز و روشن بهنظر میرنجور به

طوررسـمـی بـه مـقـام رئـیـس )، به۲۰۰۸(فوریه ۱۳۸۷ماه  پرداخت. رفیق رائول کاسترو، در بهمن
)، در کنگرٔه ششم حزب کمونیست کوبا، در مقام ۲۰۱۱(آوریل ۱۳۹۰ماه جمهوری کوبا و در فروردین

، رفـیـق فـیـدل بـار ۱۳۹۵ماه دبیراول حزب، انتخاب شد.   پنج سال بعد، و در آخرین هفتٔه فروردین
ترین نشسِت حزب کمونیست کـوبـا شـرکـت کـرد.  دیگر، و این بار در مقام نمایندٔه منتخب، در عالی

)،  در ۲۰۱۶(آوریل ۱۳۹۵ماه رفیق فیدل کاسترو، در  هفتمین کنگرٔه حزب کمونیست کوبا، فروردین
سـالـه ۹۰زودی اش در روز آخرین روز برگزاری کنگره، از جمله گفت:  "من بـهسخنرانی خداحافظی

سـر خـواهـد رسـیـد، امـا زودی مثل همٔه مردم خواهم شد.  ُعمِر همٔه ما بـهخواهم شد... من هم به
ها بـا های کوبایی همچون گواهی بر این سیاره باقی خواهند ماند، که اگر روی آنهای کمونیستایده

هـا نـیـاز دارنـد ها بدانای که انسانها کاالهای مادی و فرهنگیشور و شکیبایی کار شود، این ایده
وقفه نیاز داریم." ها به مبارزٔه بیتوانند تولید کنند، و ما برای دستیابی به آنمی

رو شد.کننده در کنگره روبهاین سخنان، با ستایش و ابراز احساسات پرشور هزاران نمایندٔه شرکت
بخش مـبـارزٔه حزب تودٔه ایران، نودمین سالگرد تولد رفیق فیدل کاسترو، رهبِر انقالب کوبا و الهام

داری و امپریالیسم در همٔه کشورها، را تبریک می گوید. مردم و زحمتکشان بر ضِد ستم سرمایه
زنده باد فیدل. زنده باد کوبای انقالبی. 

رفیق فیدل کاسترو، 

رھبر انقالب کوبا، 

دساله شد!
َ

و
َ
ن

۱۰۰۶شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱دوشنبه   ۲

جاست که مدیرکل آمـوزش فـنـی، فـقـط آمـوزِش ]. جالب این۹۵مردادماه 
طور مشخص عنوان کرد و پزی را بهدستی، آشپزی و شیرینیخیاطی، صنایع

گذرانند توانایـِی ورود های مهارتی را میبه این پرسش که: "آیا افرادی که دوره
هـای آورند؟"، پاسخ داد: "این عده نیازمـنـد آمـوزشدست میبه بازار کار را به

مرکـزی و ]. رئیس سابق بانک۹۵مردادماه ۱۳مهارتی مستمر هستند" [ایلنا، 
درصـد از ۶۰، گـفـت: "۹۵مردادماه ۵نمایندٔه مجلس به خبرگزاری ایسنا، 

تـر از درصد مابقی با ظـرفـیـت پـایـیـن۴۰های کشور تعطیل است و کارخانه
 اعـالم ظرفیت واقعی فعالیت می

ً
کنند." با وجود این، ربیعی، وزیر کار، اخـیـرا

ای به شایعاتی مبنی بر اینکه واحدهای تـولـیـدی درحـال کرد: "متأسفانه عده
جـاسـت ]. جالب این۹۵تیرماه ۳۱زنند" [ایسنا، تعطیل شدن هستند دامن می

که فردای همان روز، ربیعی گفت: "در کشور بـا مـوج ریـزش نـیـروی کـار 
].۹۵مردادماه ۱ایم" [ایسنا، مواجه

عالوه بر تأکید مداوم  روی کمبوِد "مهارت" مردم و نداشتِن "فرهنِگ کـار"، 
هـاسـت. میلِی مردم به داشتِن بعضی شغلهای وزیر کار بییکی دیگر از دروغ

 گفت:"متأسفانه فرهنِگ کار در کشور تغییر کـرده و به
ً
طور نمونه، ربیعی اخیرا

کارگـیـری اندرکاران... مجبور به بهها ندارند... دستافراد تمایلی به برخی شغل
که ]. درصورتی۹۵مردادماه ۱۸شوند" [خبرگزاری مهر، از نیروهای خارجی می

هـا و اکـنـون لـیـسـانسـیـه، نـوشـت: "هـم۹۴مهرمـاه ۱خبرگزاری ایسنا، 
هـا و عنوان آبدارچی و نظافتچی در سازمانها برای استخدام بهلیسانسیهفوق

ای مواجه شدم کردهاند... چندی پیش با افراد تحصیلقدم شدهها پیششرکت
کادمیک تی کردند... حتـی مـدرک لـیـسـانـس و کشی میکه با تحصیالت آ

کـار هسـتـنـد، پـنـهـان لیسانس خود را از سازمانی که در آن مشغول بـهفوق
کشی روی زمین را هم حفظ کنـنـد." وزیـر کـاِر کنند تا که همین شغل تیمی

مرتجع و ریاکار که مدام بر کمبوِد "مهارت" مردم و نداشتِن "فرهنِگ کار" تأکید 
،  گـفـتـه ۹۴آذرماه ۱۵کند، هشت ماه پیش، در برنامٔه "نگاه یک" سیما، می

 باید درس بخوانیم تـا بود: "ما یک ِاشکاِل فرهنگی داریم و فکر می
ً
کنیم حتما

خوشبخت شویم." از شعارهایی که لقلقٔه زبان این وزیِر کار است، اشارٔه مدام او 
هزار شغل" جدید است. البته وزیـر ۷۰۰به نیاِز کشور به ایجاِد سالیانه "بیش از 

 به
ً
پـردازد، امـا هزار شـغـل" مـی۷۰۰تأکید بر "نیاز به ایجاد بیش از کار صرفا

گاهی کامل به سیاست های ضدمردمی و ویرانگر اقـتـصـاد کارگزاران رژیم باآ
دانند توانایِی ایجاد حتی خیلی کـمـتـر از اند، میای که انتخاب کردهنولیبرالی

، مطابق معـمـول،  ۷۰۰" 
ً
هزار شغل" را نیز نخواهند داشت. ربیعی باز هم اخیرا

گفت: "کشور با بیکاری ُمزِمن مواجه است... سالیانه نیازمند ایجـاد بـیـش از 
].۹۵مردادماه ۲۵هزار شغل جدید هستیم" [خبرگزاری مهر، ۷۰۰

بهانٔه "ایجاِد اشتغـال های آزاد و ویژٔه تجاری بهکه ترفنِد ایجاِد منطقهدرحالی
کـار زده و رونق تولید" در بیش از ربع قرِن گذشته از سوی کارگزاران رژیـم بـه

، با اشاره به ارائٔه الیـحـه تشـکـیـِل ۹۵تیرماه ۲۹شده است، خبرگزاری ایلنا، 
وسیلٔه دولت، نـوشـت: منطقٔه ویژٔه اقتصادی به۱۲هفت منطقٔه آزاد تجاری و 

جای تقویت اشتغال، مناطق آزاد تبدیل به جـوالنـگـاهـی بـرای ُدور زدِن "به
های تولیدی و صنعتی از شمول قانـون کـار قوانین مالی و معاف شدن فعالیت

ومرج و سودجویِی صاحبان سرمایه موجب عـدم قانونی، هرجشده است... بی
ترین حقوق کار و قوانین حمایتـی بـه ثبات در روابط کار شده است... و ابتدایی

، ۹۵مردادمـاه ۶ترین شکل ممکن از کارگران سلب شده است." ایلنا، ظالمانه

درصـد ۵درصـد بـه ۱۳شدٔه تولید از حدود سهِم مزد در هزینٔه تمام۹۰تا ۷۶
]. ۹۲اسفندماه ۱۱کاهش یافته است" [خبرگزاری ایلنا، 

۳های زندگی یک خانوادٔه چهارنفره" بـالـغ بـر ماه پیش نیز "هزینه۹حدود 
]؛ و ۹۴آذرماه ۱۰هزار تومان گزارش شده بود [روزنامٔه اعتماد، ۷۰۰میلیون و 

هـزار ۸۱۲با توجه به اینکه بر اساس آمار رسمی  حداقل مزد کارگران  یعـنـی 
هـزار ۸۱۲درصد کارگران حداقل حقوق [یـعـنـی ۸۰تومان، است و بیش از 

درصـد از کـارگـران ۸۰کنند" می توان نتیجه گرفت که تومان] را دریافت می
کشور زیر خط فقر تعریف شده از سوی حکومت جمهوری اسالمی قرار دارند و  

میلیون تومانی"   ۲۴۰های این در حالی است که برخی از مدیراِن دولتی "حقوق
] ۹۵تیرماه ۲۹دریافت می کنند. [ایسنا، 

فقیه نیت "آزادسازِی" مزد و حتی کـاهـش کارگزاران رژیم ضدمردمی والیت
گـرایـان تـا کـنـون قصـِد بیشتر مزد کارگران را در سـر دارنـد. اگـر واپـس

دادند، اکـنـون هایی مانند "عدالت" پوشش میشان را با ترفند و واژهضدمردمی
کنند. رئیس شان را آشکارا اعالم میبینند و نیتدیگر نیازی به استفاده آن نمی

 در بههیئت
ً
اصطالح "نشسِت تـخـصـصـی مدیرٔه کانون عالی کارفرمایان اخیرا

های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسـط"، گـفـت: سیاست
شدٔه کاال و خـدمـات، های صنعت، نقِش مزد در قیمِت تمام"در برخی از بخش

]؛ و در هـمـان نشـسـت، ۹۵مـردادمـاه ۱۳درصد است" [ایلنا، ۴۰بیش از 
گذارِی بـازار محمدرضا کارگر، نمایندٔه دولت و مدیرکل توسعٔه اشتغال و سیاست

سازِی نیروی کار و تعییـِن زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزانکار، بر "اشتغال
وری" تأکید ورزید و با اشاره بـه "وجـوِد تـعـداد بـاالی دستمزد بر اساس بهره

سـازِی التحصیالن بیکار"، گفت: "دولت آماده است تـا پـتـانسـیـِل ارزانفارغ
کارگران را در اختیار کارفرمایان بـگـذارد، زیـرا اسـاس کـار ایـن اسـت کـه 

دنبال جمع کردن رزومه هستند و کـارفـرمـایـان التحصیالن دانشگاهی بهفارغ
خدمت بگیرنـد." ها را بهتوانند بدون صرِف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنمی

های نیروی کار برای دولت باال اسـت محمدرضا کارگر همچنین افزود: "هزینه
 ”سیکل نامطلوب” و مشارکت فعاالِن بخِش خصوصی برای پایان دادن به این 

ضروری است." درحرکتی هماهنگ با دولت، "رئیس کمیـسـیـوِن اقـتـصـادی 
ترین مانِع تولید و اشتغال در کشور را "قانون کار دانسـتـه و مجلس" نیز "بزرگ

۱۳خواهان تبین قوانین مناسب با شرایط حال حاضـر کشـور" شـد [ایـلـنـا، 
۲٫۵که کارگزاران رژیم تعداد کل بـیـکـاران کشـور را ]. درحالی۹۵مردادماه 

التحصیالن بـیـکـار کنند، خبرگزاری مهر تعداد تنها فارغمیلیون نفر اعالم می
میلیون نفر گزارش کرده است. با منابع هـنـگـفـت کشـور و بـا ۶٫۸کشور را 

ها نفر بیکـار در توان برای میلیونهای اقتصادی مردمی، میکارگیری برنامهبه
وجود آورد.کشورمان شغل مناسب به

یکی دیگر از پیامدهای ویرانگر "آزادسازِی اقتصادی"، ویرانی تولیِد مـلـی و 
فـقـیـه بـیـکـاری گیری ارتِش بزرگ بیکاران است. کارگزاراِن رژیم والیتشکل

دانند. میلیونی در کشور را نتیجٔه کمبوِد "مهارت" و یا نداشتِن "فرهنگ کار" می
 معاون وزیر کـار، مـطـابـِق مـعـمـول، بـحـراِن بـیـکـارِی به

ً
طوِر نمونه، اخیرا

التحصیالن دانشگاهی را به خوِد آنان مربوط دانسـتـه و گـفـتـه اسـت: فارغ
۴التحصیالن ما با فرهنِگ کار در جامعه آشنا نیستند" [خبرگزاری ایسنا، "فارغ

،  نوشـت: "سـیـل ۹۴اسفندماه ۱۰که خبرگزاری مهر، ]. درحالی۹۵مردادماه 
التحصیل دانشگاهی، بازار کار را تهـدیـد میلیون فارغ۶٫۸بیکاری و غیرفعالِی 

هـزار ۷۰۰التحصیالن دانشگاهی بیکار را کند." معاون وزیر کار تعداد فارغمی
هـزار ۱۲توانند در سـال، التحصیالن مینفر برآورد کرده و افزود: "این فارغ

]. بـر پـایـٔه آمـار ۹۵مردادمـاه ۴میلیارد تومان بازدهی داشته باشند" [ایسنا، 
شده از سوی خبرگزاری مهر و محاسبٔه مالی معاون وزیر کار برای بازدهـِی ارائه

رفـتـه بـابـت التحصیل دانشگاهی، منابع مالِی ملِی ازدستهزار نفر فارغ۷۰۰
هزار میلیارد تـومـان در ۱۱۵التحصیالن دانشگاهی بالغ بر تنها بیکاری فارغ

گرایان اما این را هم در حکم کمبوِد مهارت بیکاران جـان شود. واپسسال می
ها ، نوشت: "دولت۹۵مردادماه ۳دهند. خبرگزاری مهر، لب رسیده جلوه میبه

انـد، سـعـی در با طرح این مسئله که چون کارجویان مهارت ندارند بیکار مانده
 مدیرکل آمـوزش فـنـی و ها و ضعفکاریپوشاندن کم

ً
های خود دارند." اخیرا

رشتٔه شغلی" خبر داد و در توصیف ایـن ۵۰۰ای استان تهران از آموزِش "حرفه
دستـی، آشـپـزی، شود تا صنایعرشتٔه شغلی گفت: "از خیاطی شروع می۵۰۰

۳های صنایع سنگین صنعتی" [خـبـرگـزاری مـهـر، و رشته ITپزی، شیرینی
۳ادامه  در صفحۀ 

ادامه آزاد سازی اقتصادی ...



۱۰۰۶شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱دوشنبه    ۳

ادامه آزاد سازی اقتصادی ...

نیز نوشت: "دستمزِد بیش از هزار کارگر پیـمـانـکـاری 
فارس در بندرعـبـاس در سـال پاالیشگاه ستاره خلیج

جدید پرداخت نشده است." کارگران پاالیشگاه در ایـن 
های پیمانکاری را مراتبِی شرکتارتباط "ساختاِر سلسله

۵و ۴دلیل بروز این مشکالت" دانستند و گفتند: "تا 
های پیمانکاری داریم... اوضاِع شغلی و سطح شرکت

های پـیـمـانـکـاری معیشتی کارگران شاغل در شرکت
که در مواردی کارگران جزء بسیار وخیم است." درحالی

کنند، کارفرماِی اصـلـی ها مزد خود را دریافت نمیماه
و شرکِت پیمانکاری تقصیر را بـه گـردن هـمـدیـگـر 

اندازند. برای نمونـه، در شـهـرهـای آزادشـهـر و می
هـای هـای شـهـر و شـرکـتهشتـرود، شـهـرداری

ها مزد، عیدی و پیمانکاری تقصیِر پرداخت نشدِن ماه
انـدازنـد، گـردن هـمـدیـگـر مـیسنوات کارگران را به

که "دستمزد و مطالبات مزدی کارگران جـزء درصورتی
رود و بـرعـهـده مسـئـوالن شمار مـیدیون ممتاز به

کـه ]. درحالی۹۵مردادماه ۱۳شهرداری است" [ایلنا، 
هـزار ۸۱۲حداقل مزِد ماهیانٔه کارگران در ساِل جاری 

 یک
ً
فقر کشـور، اسـت، پنجِم خطتومان، یعنی تقریبا

۲، از پرداخت نشدِن ۹۵مردادماه ۱۱خبرگزاری ایلنا، 
ماه حقوق کارگراِن فضای سبز شهـرداری نـیـشـابـور 

دهـد کـه، گزارش داد. همین خبرگزاری گزارش مـی
سال سابقٔه ۱۱کارگران شهرداری نیشابور با "میانگین 

کنند" و میزان ساعت کار می۱۲کار... روزی هشت تا 
۸۰هزار تومان است." ۶۸۰دریافتی آنان "هرماه مبلغ 

۸کارگِر کشتارگاه سیمرغ نیشابور، باسابقٔه کارِی "بین 
هـای ساله"، عالوه بر دریافت نکردِن مـزد مـاه۱۰تا 

خرداد و تیرشان، بدون دریافت "مزایایـی چـون حـق 
مــنــدی و مســکــن"، بــرای کــاری، عــائــلــهاضــافــه

هـزار ۶۶۰ماه هر کارگر مبلغی در حـدود "اردیبهشت
]. با ۹۵مردادماه ۱۲تومان" دریافت کرده است [ایلنا، 

میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه، بـدون ۳فقر خط
رعایِت قانوِن خود رژیم، سوداگران و کارگزاران فـاسـد 

هزار تـومـان در ۶۶۰فقیه حقوقی معادِل رژیم والیت
۱۰هم به کارگران شاغل و با سابقٔه کار حدود ماه، آن 

کنند. بدین سـان، ها تأخیر، پرداخت میسال را، با ماه
هـا کـارگـر تجسم وضعیت دردناک معیشتِی میلـیـون

۳۰۲نفر، بقیٔه ۳۲غیراز بیکار چندان دشوار نیست. به
کارگِر کارخانٔه  "فرش پارس قزوین"، قراردادی هستند. 
و با وجود "تولید و فروش خوِب" کـارخـانـه، کـارگـران 
"بیش از ده ماه [است که]... حقوق و مزایـا دریـافـت 

 رئـیـس ۹۵مـردادمـاه ۲۵اند" [ایلنا، نکرده
ً
]. اخـیـرا

جـز انجمن صنفی کارگران چادرملو با اعالم اینکه "بـه
نـفـر هـم ۵نفر، [بقیه] تبرئه شدیم و درنهایت آن ۵

حکم تعلیقی گرفتند"، از "احضاِر خود و چند تن دیـگـر 
از فعاالن صنفی این واحد خبـر داد" و "دلـیـِل ایـن 

۱۶برانگیز" دانست [ایـلـنـا، احضار مجدد [را] سؤال
]. ۹۵مردادماه 

فـقـیـه واقعیت این است که، رژیم ضدمردمی والیت
طور مداوم حالتی تدافعـی را در مـبـارزٔه قصد دارد به

صنفی به طبقٔه کارگر کشورمان تـحـمـیـل کـنـد. بـا 
هـای وسـیـع ولـی همبستگی و حمایت از اعـتـراض
یی متحد دهِی مبارزهپراکندٔه کارگری در جهت سازمان

توان حالِت تدافعی را به رژیم تحـمـیـل و منسجم، می
اجتماعی ضدکارگری و –های اقتصادی کرد و سیاست

ضدمردمی آن را به چالش کشید.

، ”عصر مـا“نوزدهمین جشن دوساالنٔه روزنامٔه 
ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان [ِد کـا ِپ]، 

تیرماه، در ۱۳تا ۱۱در روزهای یکم تا سوم ژوئیه/ 
هـا هـزار شهر دورتموند [آلمان]، بـا شـرکـت ده

، کـه ”عصر مـا“بازدیدکننده، برگزار شد. در جشن 
حزب کمونیست و کارگری و مترقـی ۲۲آید، شمار میترین جشن از سوی نیروهای چپ در آلمان بهبزرگ

از سراسر جهان شرکت داشتند.
خـورشـیـدی، ۱۳۵۳، ارگان حزب تودٔه ایران، که از آغاز برپایی این جشن از سـال ”نامٔه مردم“نشریٔه 

 در شدگان بهفعاالنه و همواره در آن شرکت داشته است، امسال نیز ازجمله دعوت
ً
این جشن بود. معموال

کنند. های برادر شرکت میهای ارگان حزباین جشن مطبوعاتی بزرگ چپ، روزنامه
های درونی و بیرونـِی آن شـعـارهـای ای با برپا داشتن غرفه حزب تودٔه ایران، که به دیوارهرفقای توده

با هم به سوی تشکیل جبهـٔه واحـد “، ”آزادی برای همٔه زندانیان سیاسی و عقیدتی“اصلی حزب ازجمله 
مـان مـانـنـد: درنِگ زحمتکشان میـهـنهای بیو همچنین شعارهایی پیرامون خواست ”ضد دیکتاتوری

های آنان در راه ای با شرح مختصری از قهرمانیباختگان تودهبرپایِی سندیکاهاِی مستقل، تصویر جان
، ”نـامـه مـردم“مبارزه برای بهبود زندگی مردم و زحمتکشان و برقرارِی عدالت اجتماعی و نیز آرم درشت 

ای در کنـار آن داده بودند. در خالل سه روز برگزاری این جشن، رفقای تودهآویخته بودند جلؤه خاصی به 
های حزبی به دیدارکنندگان از چادر حزب، بـه های حزب به زبان آلمانی و کتابارائٔه نامٔه مردم، اعالمیه

های جارِی مهم ـ هم در ایران و های حزب نسبت به تحولگیریهای گوناگون آنان دربارٔه موضعپرسش
وگوهای متعددی کـه بـا آنـان داشـتـنـد، منطقه و هم در جهان ـ پاسخ دادند و در جریان بحث و گفت

ها، دیدارکنندگان را ها آشنایشان کنند، و عالوه بر اینشان را به نظرات حزب جلب و با آنکوشیدند توجه
در جریان آخرین تحوالت اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران قرار دادند. در طول روزهای بـرگـزاری جشـن 

های پرشمار سیاسی، اجتماعی، هنری و تشکیل میزگردهای بسیـاری ، برنامه”ِد کا ِپ “ارگان حزب برادر 
الـمـلـلـی های بیـنو تحولهایی متنوع در عرصٔه مسائل داخلی کشور آلمان و عرصٔه رویدادهابا موضوع

آلمان نیز با حضور شمار زیادی از اعضایش و نیز نمایندگانش در مجلس مـلـی  ”حزب چپ“برگزار شدند. 
، ”حزب چپ”های سیاسیآلمان، در این جشن مشارکتی فعال داشت. عالوه بر حضور اعضا و شخصیت

های کارگری آلمان و طیف وسیعی از نیروهای چپ از کشور آلمان و سـایـر کشـورهـای اعضای اتحادیه
های مختلف افراطی، سازمانهای ضِد فاشیستی و نژادپرستی و راستگراِن حرکتجهان، ازجمله کنش

شرکت داشتند  ”عصر ما“ها، در این جشن روزنامٔه زیست، و جز اینجوانان و زنان، طرفداران حفظ محیط
وگـوهـا  بـا هـا و گـفـتنظرهایشـان را در خـالل بـحـثها و نقطههای گوناگون، دیدگاهو به صورت

جشنی است در خـدمـت  ”عصر ما“گذاشتند.  جشن روزنامه طورعام، در میان میبازدیدکنندگان جشن به
ها و بر ضِد جنگ خواهی و دوستی بین انسانطبقٔه کارگر و قشرهای زحمتکش، جشنی است برای صلح

های مـتـرقـی و و فاشیسم، همراه با روح همبستگی انترناسیونالیسم پرولتری و در مسیر دفاع از جنبش
عدالتی.چالش طلبیدِن ستم، نژادپرستی و بیکمونیستی در سراسر جهان و به

های اصلی و استانی حزب کمونیسـت آلـمـان و بـا حضـور میزگردی که در غرفه۱۰۰امسال نیز در 
هایی بسیار پرشور، روراست و آموزنده پیرامون مسـائـل مـلـی و کنندگاِن جشن انجام گرفتند، بحثدیدار

هـایـی مـانـنـد: های موردبحث در این میزگردها،  به مـوضـوعالمللی جریان داشت. از میان موضوعبین
مسائل مـربـوط “، ”های پیِش روِی آن در آیندهمسائل و وظایف فعلِی جنبش کارگری در آلمان و چالش“

حـِل هـا بـر جـامـعـٔه آلـمـان و راهبه پناهندگان و مهاجران به آلمان و تبلیغات در این زمینه و تأثیِر آن
مسائل مربوط به جنبِش صلح و نقش و وظیفه روزنامـٔه عصـر “و  ”های این مسئله از دیدگاِه چپبغرنجی

توان اشاره کـرد.  هـمـبـسـتـگـی بـا کـوبـای می ”ما در حکم ارگان یک حزب کمونیست در این زمینه
این دلیل چادر روزنـامـٔه بوده است. و به ”عصر ما“ناپذیِر جشن روزنامه سوسیالیستی همواره بخش جدایی

ویژه موسیـقـی آمـریـکـای التـیـن]، های هنری [به، ارگان حزب کمونیست کوبا، با ارائه برنامه”گرانما“
ها، همواره کانونی از وجد و شور و محل حضور همیشگی دیدارکنندگان از جشـن بـوده سیاسی و جز این

هرچیز را که “وگویی با عنوان: ، بحث و گفت”گرانما“است. با حضور سفیر کوبا در آلمان در چادر روزنامٔه 
جریان پیدا کرد. ”تغییرپذیر است، تغییر بده!

های کمونیست سوریه و سوز در سوریه، میزگردی با حضور نمایندگان حزبدلیل ادامٔه جنگ خانمانبه
فلسطین، نمایندگان جنبش صلح در آلمان و صدر حزب کمونیست آلمان، در غرفٔه اصلی جشن بـرگـزار 

شده در این میزگرد، بازدیدکنندگاِن جشن در جـریـان آخـریـن ها و اطالعات مطرحشد و از طریق بحث
ها در این زمینه قرار گرفتند.ها و دیدگاهتحول

هـا در میزگرد دیگری نیز که پیرامون حضور ناتو در کشورهای حوزٔه دریای بالتیک و لهستان، درگیـری
وگـو شـد. ازجـمـلـه در اوکراین، خطِر گسترش جنگ در این منطقه و علل و پیامدهای آن، بحث و گفت

های گوناگون هنری ازجملـه اجـراهـای تـئـاتـری، ، ارائٔه برنامه”عصرما“های جالِب جشن روزنامه نکته
، ”عصـر مـا” ساعت کنسرت موسیقی و نمایش فیلم برای بازدیدکنندگان بود. جشن روزنامٔه ۱۱۵اجرای 

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در مـحـیـطـی سـرشـار از پس از سه روز فعالیت گسترده در عرصه
پایان رسید.المللی، همدلی و شادی و شور، با موفقیت بههمبستگی بین

 مردم«
ٔ

، در جشن »نامه

 
ٔ

، ارگان »عصرما«روزنامه

حزب کمونیست آلمان 

۱۰۰۶شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱دوشنبه   ۱۴

 به طـرف 
ً
باغشاه حرکت کردند. سرهنگ نصیری با یک کاروان نظامی مستقیما

ق حرکت کرد. گروه دّوم به طرف شمال و بـه سـمـت 
ّ

خانٔه مسکونی دکتر مصد
خانٔه مسکونی ریاحی و برخی از اعضای دولت که در آنجا بودنـد حـرکـت کـرد. 
گروه سّوم به فرماندهی سرتیپ باتمانـقـلـیـچ و سـرهـنـگ آزمـوده بـه طـرف 

خانه و ستاد کل ارتش حرکت کردند. تلگراف
رسد با نیرویی آماده و قوی مجـهـز بـه نصیری وقتی به خانٔه دکتر مصدق می

شود که منتظر او بودند. حقیقت این اسـت کـه یـکـی از چهار تانک مواجه می
افسران گارد شاهنشاهی به نام سروان همایونی که عضو سازمان نظامی حـزب 
تودٔه ایران بود، موضوع کودتا را به حزب گزارش داده بود و رهبـری حـزب نـیـز 

ق را در جریان قرار داده بود. در چنان شـرایـطـی، بـه
ّ

جـای ایـنـکـه دکتر مصد
ق دستـور بـازداشـت 

ّ
ق را بازداشت کند، دکتر مصد

ّ
سرهنگ نصیری دکتر مصد

که ظـاهـری ۳۲نصیری را صادر کرد. این نخستین تالش برای کودتا در مرداد 
آور سـفـارت آمـریـکـا، شـخـص قانونی به آن داده بودند، با مداخلـٔه شـرمشبه

محمدرضاشاه، و سازمان اطالعات بریتانیا و مزدوران ایرانی آن صورت گـرفـت 
ق 

ّ
ولی با هوشیاری حزب تودٔه ایران و نیروهای نظامی وفادار به دولت دکتر مصد

شکست خورد.  واقعیت این است که این کودتا شکست خورد، اّما همـٔه مـنـابـع 
 مـحـتـمـل مـی

ً
نـمـود، کـه  کودتا سالم باقی مانده بود و کودتای دیگری کامال

مرداد به اجرا گذاشته شد. در کودتای دّوم، همٔه عوامل کودتای ۲۸سرانجام در 
اّول شرکت داشتند، ضمن اینکه نقش ظریف آماده کردن شرایط موفقیـت ایـن 
تالش دوباره، این بار به عهدٔه خود سفیر آمریکا در تهـران، یـعـنـی هـنـدرسـن 

ق از او بخواهد که خیابان
ّ

ها را از گذاشته شده بود تا ضمن مالقات با دکتر مصد
تظاهرکنندگان خالی کند.

شرح چگونگی موفقیت کودتاچیان دراین نوشتٔه مختصر مـمـکـن نـیـسـت، 
های تهران از هـواداران دکـتـر ولیکن باید اذعان داشت که خالی کردن خیابان

ق از عوامل اصلی پیروزی کودتاگران و اوباشان همـراه آنـهـا بـود. 
ّ

محمد مصد
طلبی چون اردوغـان از شد تا سیاستمدار جاهبایست سپری میها میشاید سال

تجربٔه آن برای شکست دادن کودتا در کشور همسایه ترکیه بهره ببرد.  در روز 
ـی ۳۲مرداد ۲۸کودتای 

ّ
ق درخواست کرد که نیرویی مـل

ّ
ی از دکتر مصد

ّ
جبهٔه مل

ها فرابخواند. رهبری حزب تودٔه ایـران تشکیل دهد و هواداران خود را به خیابان
ق فرستاد و همـیـن 

ّ
نیز در پی یک جلسٔه اضطراری، هیئتی را به خانٔه دکتر مصد

ق اطالع داد کـه افـراد 
ّ

درخواست را از او کرد. رهبری حزب تلفنی به دکتر مصد
دهی مقاومت مردمـی کنند، و ضرورت سازمانگارد دارند نیرو به شهر منتقل می

ق جواب داد کـه اوضـاع 
ّ

و بازداری نیروهای کودتاچی را مطرح کرد. دکتر مصد
ق یـکـی از 

ّ
تحت کنترل است. سه نفر فرستادٔه حزب تودٔه ایران، که دکتر مصد

ـی ایـران رفـتـنـد و و از او شناخت، به محل اقامت نخستآنها را می
ّ
وزیر مل

خواستند که به منظور تدارک مقاومت مردمی در مقابل کودتا دسـتـوری صـادر 
ق اعالم کرد که نمی

ّ
خواهد روی آتش نـفـت بـریـزد. در کند. ولیکن دکتر مصد

های تاریخ معاصر ایران به دست چنین شرایطی بود که در نهایت یکی از تراژدی
ی مـتـحـّمـل امپریالیست

ّ
ها و مزدوران داخلی آنها در ایران رقم خورد. جنبش مل

های بعد از کودتا، دکتر حسین فاطـمـی ها و سرکوبشکست شد. در دستگیری
ق، به همراه عدٔه زیـادی از رهـبـران و 

ّ
ی دکتر مصد

ّ
وزیر امور خارجه دولت مل

کادرها و اعضای حزب تودٔه ایران توسط کودتاچیان بازداشت و زندانی و شکنجه 
و اعدام شدند و فصل تاریکی از تاریخ معاصر کشور رقم خورد که آثار شوم آن در 

ی ایران در همٔه 
ّ
سال و اندی پس از آن در ۶۰سرکوب دموکراسی و استقالل مل

خواهـانـه بـرای تـأمـیـن اسـتـقـالل، های ترقیروند تحوالت کشور ما و تالش
دموکراسی، و عدالت اجتماعی در ایران محسوس است.

های بزرگ این رویداد تلخ، ضرورت همراهی و همگامی منظم و یکی از درس
گیری و عمل مشترک آنها خواه و دموکرات و تصمیمیافتٔه نیروهای ترقیسازمان

ی و دموکراتیک کشور، و در تـعـیـیـن 
ّ
در مقابله با موانع موجود در راه جنبش مل

مسیر تحّول کشور به سوی استقالل، دموکراسی، و عدالت اجتماعی و تـأمـیـن 
زندگی بهتر برای مردم کشورمان است. حزب تودٔه ایران برقراری چنین اتحـادی 

کننده در روند مبارزٔه جـاری در کشـور را گامی مقدماتی اّما بسیار حیاتی و تعیین
داند و همواره آمادگی خود را برای چنین مشارکتی اعالم و در زدٔه ایران میوالیت

راه تحقق آن تالش کرده است. 

ادامۀ  اقتصاد سیاسی نولیبرالیسممرداد ...۲۸ادامۀ  نگاهی به کودتای 

[جدایی دین از حکومت]، فدرالیسم، عدالت اجتماعی، و اتکای اقتصادی 
نولیبرالی همٔه این چهار ستون را مورد حمله و “اصالحات“به خود. روند 

“اصالحات“تعّرض قرار داده است. با توجه به این پیامدها و عوارض روند 
نولیبرالی، حاصل ترکیب این روند با قطبی شدن سریع و شدید جامعه 

سازمان “چیزی نخواهد بود جز فاجعه و تباهی بیشتر برای کشور و مردم. 
ی

ّ
نظامی راستگرا که آن را سازمان مادِر [یک سازمان شبه“میهنی مل

های خواهان “هندوگرا“دانند] و هندوستان می“مردم“حزب حاکم 
شان هرگز مفهوم کردن همٔه کشور، بر اساس ایدئولوژی“هندو“

یت هندی“شمول همه
ّ
ت ما برای آزادی “مل

ّ
را که حاصل مبارزٔه حماسی مل

به دنبال انحصارگرایی در “گراییجماعت“اند. این است نپذیرفته
های برابری، آزادی، و برادری برای ها و هدفهندوستان است و آرمان

نظر از کاست، مرام، و جنسیت را که در قانون شهروندان صرفهمهٔ 
کند. تالش اینها برای تبدیل کردن اساسی کشور آمده است نفی می

ت هندو“جمهوری سکوالر دموکراتیک هندوستان به 
ّ
مآب ی فاشیست“مل

گذشت و هار، به آشوب و پریشانی در بافت اجتماعی کشور ما و به و بی
قانون “گراییجماعت“هم زدن یکپارچگی و وحدت آن دامن زده است. 

، و این در حالی است گذاردکند و زیر پا میاساسی جمهوری ما را نفی می
های داده شده در قانون اساسی را زیر ضربه که نولیبرالیسم هم تضمین

کند. در متن اوضاع کنونی هندوستان، برد و تضعیف و تخریب میمی
و نولیبرالیسم دست در دست یکدیگر دارند، به یکدیگر “گراییجماعت“

کنند.رسانند و یکدیگر را تقویت مییاری می

محور-گزینٔه مردم
کنند نولیبرالیسم را اغلب با توّسل به این استدالل ساختگی توجیه می

م است که گزینٔه دیگری وجود “هیچ گزینٔه دیگری وجود ندارد.“که 
ّ
مسل

دارد! برای اینکه بتوان آن گزینٔه دیگر را عملی کرد، بیش و پیش از هر 
دوستی را برابر با که در آن میهن-را“هندوگرایی“چیز باید جلوی تهاجم 

ی“
ّ
گرفت و آن را در عرصٔه سیاست شکست -دانندمی“گرایی هندوییمل

توان از مبارزه با ایم، این مبارزه را نمیطور که شاهد بودهدارد. همان
نولیبرالیسم جدا کرد، چون هر دو دست در دست هم دارند و یکدیگر را 

تواند امکان رشد اقتصادی فراگیرتر و ای که میکنند. گزینهتقویت می
های موجود در شمول را بر پایٔه ضمانتای همهجانبه و ایجاد جامعههمه

قانون اساسی کشور فراهم آورد، باید شامل این موارد باشد: کنار گذاشتن 
های کالن مالیاتی، نولیبرالی، حذف معافیت“اصالحات“اصطالح روند به

داری و پایان دادن به غارت شدن اقتصاد کشور در باتالق فساد و سرمایه
های این باتالق را که موجب مشی گزینٔه مطلوب باید سرچشمهباندباز. خط

های اقتصادی است، پاکسازی و خشک کند. برای مثال، افزایش نابرابری
تواند ثروتمندان میهای مالیات سالیانهٔ دانیم که فقط حذف بخشودگیمی

میلیارد روپیه درآمد قانونی برای دولت داشته باشد. فقط با ۵بیشتر از 
توان های بانکی معّوق میهای موجود و نقد کردن واماجرای درست قانون

های کالن به مصرِف میلیارد روپیه به دست آورد. اگر این مبلغ۸٫۵
های مورد نیاز اقتصادی و های دولتی و بازسازی زیرساختگذاریسرمایه

اجتماعی برسد، هزاران فرصت شغلی برای جوانان کشور ایجاد خواهد 
شاغل درآمد پیدا کنند و شروع به خرج کردن شد. وقتی این جوانان تازه

درآمدهایشان کنند، انگیزٔه الزم برای رشد تولید و بخش صنعت پیدا 
ت کمبود یا نبود تقاضای داخلی کافی، امروزه راکد مانده می

ّ
شود که به عل

است (اگر در حالت رکود و سقوط نباشد). این گسترش تقاضای داخلی 
ناشی از افزایش قدرت خرید مردم، خودش موجب رشد همگانی و 

بینیم که ما همین امروزه شمول جامعه خواهد شد. به این ترتیب، میهمه
های اصلی و بهبود وضعیت هم منابع کافی برای ساختن زیرساخت

جوانان و اکثریت عظیم جمعیت کشور از لحاظ آموزش، بهداشت و 
درمان، و اشتغال در اختیار داریم.

محور است. نباید -گزینٔه موجود در مقابل روند نولیبرالیسم، گزینٔه مردم
ها غلبه کند و راه بر ذهن“گزینٔه دیگری وجود ندارد“گذاشت فریب 

خودش را به پیش ببرد.



۱۰۰۶شمارۀ 

در اظهارات فوق به طور آشکـار و 
هدفمند این نظر القاء می شـود کـه 
اعـدام شــدگـان اعضـای سـازمــان 
مـجـاهــدیـن بــودنـد کــه در اقــدام 
مسلحانه شرکت داشتند. اتـفـاقـا در 
فایل صوتی آیت الله منتظری اشـاره 
می کند و این سوال را می پرسد کـه 
چگونه وقتی یک نفـر مـحـکـوم بـه 
چندین سال زنـدان شـده را دوبـاره 
محاکمه و اعدام می کنید. عالوه بـر 
آن کشتار زنـدانـیـان مـنـحـصـر بـه 
مجاهدیـن نـبـوده اسـت و طـیـف 
گسترده نیروهای چپ را هم شـامـل 
می شد، از جمله رهبران، کـادرهـا و 
اعضای حزب ما که در هـیـچ اقـدام 
مسلحانه هم شرکت نداشتند در ایـن 
کشتار دستجـمـعـی اعـدام شـدنـد. 
همچنین هیچ سـنـدی ارائـه نشـده 
است که نشان دهد اعضا و هـوادران 
مجاهدین خلق که اعدام شـدنـد، در 

اقدام مسلحانه شرکت داشته اند. همچنین بر اساس اسناد منتشر شده در مـیـان  اعـدام 
شدگان افرادی با سنین پایین نیز وجود داشته اند. 

علی رازینی  یکی از دست اندرکاران اصلی کشتار زندانیان سیـاسـی در ایـن زمـیـنـه بـا 
گستاخی تمام گفت:"ما این شهامت را داشتیم که هر کس را اعدام کرده ایم، نوشتیـم ایـن 
آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده ایم و این افتخاری است برای ما. ... 

مـرداد ۲۰سـال طـول داد."(شـرق، ۱۰در شرایط بحرانی یا جنگی نمی شود محاکمه را 
۱۳۹۵(

اظهارات افراد فوق که در گذشته و حال منصب های کلیدی را در قوه قضاییه داشتند بـه 
روشنی نشان می دهد که انکار این جنایات حتی برای حفظ ظاهر هم در قاموس آنها جایـی 

ندارد و با لحنی مشمئز کننده با ستایش و تمجید از اقدامات تاکنونی خود دفاع می کنند.
عضو دفتر خمینی هم در این ارتباط گفت:"همان گونه که در سخنان قبلی خویش گفتـه 
ام بیشترین ظلم در خصوص یادگار امام نمایش دادن یک چهره غیر واقعی از شـخـصـیـت 

). نقش خمینی و فرزندش با توجه به استنادات قبلی ۱۳۹۵مرداد ۲۱ایشان است."(اعتماد، 
بخصوص دست خطی که خود خمینی در آن دستور اعدام زندانیان را صادر کـرده بـود بـر 

بـیـت ” کسی پوشیده نیست، اما این فایل صوتی تمامی آن هیمنه ای که طی این سال هـا 
برای بزک آن تبلیغات بسیاری را به کار بسته بود را به یکباره فروریخت . به همـیـن “  خمینی

دلیل در اظهارات مقامات سابق و فعلی، شاهد تالشی هستیم تا دامن خانواده خـمـیـنـی از 
این جنایت بزرگ را مبرا سازند.

رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در گفت و گو با دویچه وله، گفت:" آنچه در ایـن فـایـل 
صوتی مهم است، رویارویی آقای منتظری با هیات مرگ است و اینکـه در چشـم، آنـهـا را 
جنایتکار خواند و از قرآن و حدیث و فقه سعی کرد ثابت کند که اینها جنـایـت اسـت و ایـن 
کارها خالف اصول انقالب و مخالف اهداف انقالب است و آنها هم مثل چهره ها و انسـان 
های مسخ شده ای بودند که سعی می کردند فقط آقای منتظری را آرام کـنـنـد و حـتـی 

بیشرمانه برای ادامه و تمام کردن کشتارشان اجازه بگیرند."
هفته نامه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران هم در این ارتباط مطلبی در اشاره به ،"نفـوذ 
منافقان به دفتر آقای منتظری و تاثیر پذیری آن مرحوم از این نفوذ"، می نویسد:" هم زمانی 
این دسته اقدامات با تالش دشمنان نظام برای احیای منافقین و در راس آن آمریکایی ها و 
آل سعود که موجب تحرکات گروهک منافقین در عرصه سیاسی و آماده سازی آنـان بـرای 

،  یعنـی ۴اقدامات ایذایی علیه جمهوری اسالمی ایران از یک سو و زمینه سازی برای برجام 
فعال سازی پرونده حقوق بشری و تحمیل فشار بر نظام از سوی دیگر است، گویای خیـانـت 
طراحان و مجریان این اقدامات به مردم شریف ایران اسالمی و امنیت کشور بوده و در عین 
حال صحت مواضع و برخورد امام راحل و عظیم الشان با انحراف آقای منتظری و عزل وی 
فراتر از هرگونه تعارف و مصلحت اندیشی را نشان می دهد." محتوای این نظرات حـاکـی از 
آن است که قرار است به واسطه این افشاگری مقدمات تشدید فشار بر انتشار دهندگان ایـن 

فایل صوتی و در راس آن احمد منتظری را عملی سازند. 
مصطفی تاج زاده در مطلبی که در آن ظاهر از حاکمیت خواست از ملت بـه دلـیـل ایـن 
کشتار عذر خواهی کند در عمل  قربانیان این جنایت هولناک را نشانه رفته و از جمـلـه مـی 
نویسد:" من به سهم خود از خانواده های اعدام شدگان آن فاجعه از جـمـلـه بـازمـانـدگـان 
قربانیانی که عضو مجاهدین نبودند، پوزش می طلبم." البته این بدان معنا است کـه اعـدام 

ددمنشانه اعضا و هواداران مجاهدین بدون اشکـال 
بوده است. 

  ۱۳۹۵شهریور ماه ۱دوشنبه    ۴

دفاع قاطع حاکمیت از کشتار زندانیان سیاسی 
انتشار فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری در طول یکـی 
دو هفته گذشته حجم گسترده ای از مباحث سیاسی مربوط به 
ایران را به خود اختصاص داد تا جایی که این موضوع حتی بعد 

نظر است. با ایـنـکـه اظهار از چند هفته همچنان مورد بحث و 
سـال ۲۸در ۶۷زوایای گوناگونی از جنایت تابستـان سـال 
خـانـواده هـای ،گذشته توسط شماری از زندانیان سـیـاسـی

و کتاب خاطرات آیت الله منتظری آشکار گردیـده ۶۷قربانیان 
ابـعـاد جـنـایـت بود ولی انتشار این نوار صوتی باردیگر یـادآور

هولناکی بود که در زندان های ایران توسط خمینـی و سـران 
رژیم به اجراء درآمده بود. 

انتشار این فایل صوتی که مقارن شد با اعالم خبر هولـنـاک 
اعدام زندانیان سیاسی سنی مذهب،در در نیمه اول مرداد ماه، 
به روشنی نشان داد که سیاسـت دهـه هـای اخـیـر  حـذف 

مخالفان با هر توجیه و به هر بهانه  همچنان ادامه دارد. 
تفاوت این فایل صوتی با افشاگری های قبلی در ایـن مـی 
باشد که نقش مهم احمد خمینی در برپایی این بزم خون بیـش 
از پیش برجسته شده است. اظهارات آیت اله مـنـتـظـری کـه 
همراه با نقل قول های مستند می باشد به روشنی نشـان مـی 
دهد تالش های وی برای جلوگیری و یا متوقـف کـردن ایـن 
جنایات  و کشتار شمار کثیری از بهترین فـرزنـدان خـلـق بـا 
مخالفت حساب شده فرزند خمینی و دیگر سران رژیم عـقـیـم 
می ماند و باعث هالکت تعداد بیشتری از بهـتـریـن فـرزنـدان 
میهن ما می گردد. مسئله دیگر اینکه در این نوار صوتی آشکار 

کـه هئیت اعزامی به زندان هـامی شود این است که اعضای 
مسئولیت این اعدام ها را عمال در اختیار داشتند در اظـهـارات 
خود نه تنها منکر این جنایت نمی شونـد بـلـکـه گسـتـاخـانـه 
درخواست اعدام تعداد بیشتری را هم می کنـنـد تـا مـوضـوع 
پاکسازی زندان ها کامل بشود. انـتـشـار ایـن فـایـل صـوتـی 
همچنین برخالف موارد قبلی که با سکوت معنا دار سران رژیم 
و سخنگویان آن همراه بود، با عکس العمل های شدید سـران 

ارتجاع در دفاع از اقدامات انجام شده، رو به رو گردید.
موسوی بجنوردی، عضو وقت دستگاه قضایـی کشـور، در 
این ارتباط گفت:"من نمی دانم که انتشار سخنان آیـت الـلـه 
منتظری در روزهایی که منافقین جالد و آدمکش آلـت دسـت 
حکام سعودی شده اند و عمال در صدد احیای جـریـان نـفـاق 
هستند، از کدام پشتوانه عقلـی، مـلـی و شـرعـی بـرخـوردار 

)۱۳۹۵مرداد ۲۳است."(ایران، 
، بـا ذکـر ۶۳موسوی تبریزی، دادستان کل انقالب تا سال 

این نکته که، انتشار این فایل صـوتـی مـورد سـوء اسـتـفـاده 
دشمنان انقالب و نظام خواهد شد، به عفو زندانیان سـیـاسـی 
اشاره کرد و گفت:"عمده افرادی که مورد عفو قرار گـرفـتـنـد، 
افرادی بودند که اقدام مسلحانه ای علیه مردم و کشور انـجـام 
نداده بودند یا کسی را نکشته بودند و از رفتار خـود پشـیـمـان 
بودند. آنانی هم که مرتکب جنایت و کشتن افراد بـی گـنـاه و 
مردم عادی کشورشان شده بودند، حـکـمـشـان صـادر شـده 

بود."(همانجا) 

۵ادامه  در صفحه  
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ادامۀ  اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم

های گوناگون، و روشن برادرکشانٔه بیش از پیش در میان اقوام و فرقه
های داخلی، به تفرقٔه بیشتر در میان مردم کشور است که این کشمکش

های فزاینده، تشدید افتادگی و نابرابریشود. پیامِد عقبمنجر می
های اجتماعی گوناگون جمعیت برای سهم بردن بیشتر از تقالی گروه

ب در حال آب رفتن و کم شدن است. ثروت و امکاناتی می
ّ
شود که مرت

 در مورد های این کشاکش میان گروهنمونه
ً
های اجتماعی را اخیرا
[در “پاتل“خواسِت دسترسی بهتر به آموزش و امکان اشتغال بین مردم 

[یا “َجت“غربی هندوستان] و مردم میلیونی گجرات در شمال۶۳ایالت 
َزط، ساکن ایالت شمالی پنجاب] دیدیم. افزایش نابرابری و فاصلٔه فقر و 

های برادرکشی در میان ثروت در کشور، امکان بروز خصومت و گرایش
کند.اقوام گوناگون را به طور تصاعدی زیاد می

نولیبرانی بر محتوای فدرالی قانون اساسی کشور “اصالحات“روند 
ها و گذارد و موجب تخریب و تضعیف رابطٔه میان ایالتنیز تأثیر می

شود. دولت دولت مرکزی برای برقراری ساختار کشوری واحد می
المللی و در بخشی از این مرکزی هندوستان زیر فشار محافل مالی بین

را تصویب کرد. همٔه تالش “مسئولیت مالی“، قانون “اصالحات“روند 
نولیبرالی متوجه آن است که به نام تثبیت و تحکیم “اصالحات“

های دولتی را قطع کند. قانون مذکور با وضعیت مالی دولت، هزینه
های های ایالتی و تحمیل شرطگیری دولتمحدود کردن میزان وام

هایی برای حقوق قانونی گوناگون برای دریافت وام، محدودیت
المللی های بینکند. از این گذشته، توافقهای ایالتی ایجاد میدولت

ها را که در کند، حقوق ایالتای که دولت مرکزی امضا میچندجانبه
ی کشور منظور شده است، نقض می

ّ
نامٔه کند. توافققانون اساسی مل

سازمان تجارت جهانی در دور مذاکرات دوحه در زمینٔه کشاورزی، 
ها در امر کشاورزی محلی است. به همین ترتیب، ناقض حقوق ایالت

شود تا آثار فکری و نیز فشارهایی که وارد می“مالکیت معنوی“مسئلٔه 
آموزش و بهداشت و درمان را خدماتی اعالم کنند که در سطح جهانی 

ها. و از این اند، تجاوزی است به حقوق ایالتقابل خرید و فروش
ها فراوان است.نمونه

رم
ُ

سازی فزایندهانگاری و ُمجرمج
ای در مناطق کنندهوپنج سال گذشته پدیدٔه نگرانطی بیست

ها زمینٔه آن، دشواریروستایی کشور بروز کرده و رشد یافته است که پس
ت

ّ
های فزایندٔه کشاورزی و افزایش سهمگین میزان خودکشی در و مشق

نولیبرالی است. ائتالف “اصالحات“میان روستاییان در نتیجٔه 
داران به رهبری بورژوازی بزرگ هندوستان، که داران و زمینسرمایه

ت بخشیده طبقٔه حاکم کشور را تشکیل می
ّ

دهد، تالش خود را شد
های گوناگون استثمار ها و مؤلفهاست تا بدون از میان بردن خصلت

دار تبدیل کند. داران سرمایهفئودال را به زمینداران نیمهفئودالی، زمین
ت انحطاط ناشی از ارزش

ّ
داری های سرمایهاین روند، از یک سو، به عل

های اجتماعی شده، و از ها و ُجرمنولیبرالی سبب افزایش میزان بزه
ماندگی فئودالی در ضمیر اجتماع سوی دیگر، به بروز خصایل عقب

های نولیبرالی منجر شده است. سّنت فئودالی مردساالر، همراه با ارزش
ای گرایی و تجاری و کاالیی شدن فراگیر، معجون کشندهمثل مصرف

برای جامعه شده است. افزایش حاّد ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان، از 
دهندٔه آن است جمله افزایش موارد تجاوز به عنف جمعی به زنان، نشان

فایده است و تأثیری در کاهش چنان ای که وضع شده بیکه قوانین تازه
های خشن و تجاوزگرانٔه مرتبط هایی نداشته است. سّنتها و جنایتجرم

نهی از منکر“ماندٔه اجتماعی منجر به افزایش موارد های عقببا دیدگاه
و امثال آن در روستاها شده است که “کدخدامنشی“و پا گرفتن “

هایی کنند. در مجموع، رشد جرایم و بزهمستقل از قانون کشور عمل می
ویژه فروش کودکان، پیامد افزایش میزان و از جمله قاچاق انسان و به

سطح فقر در میان بخش بزرگی از جمعیت کشور است.

انحطاط فرهنگ سیاسی

اصالحات“روند 
نولیبرالی سبب پیدایش “

ای فرهنگ سیاسی تازه
در کشور نیز شده است. 

، “اصالحات“پیش از این 
ی“اصطالح 

ّ
ضد تصد

شد، ندرت شنیده میبه“
ولی امروزه این اصطالح 
بسیار باب شده است 
چون که اجرای چنان 

سبب “اصالحاتی“
افزایش نارضایتی مردم و در نتیجه شکست خوردن بیش از پیش نامزدهای حزب 

ی کشور در مبارزات انتخاباتی میحاکم و مقام
ّ

شود. البته چنین چیزی های متصد
دهد و موجب های را افزایش میهای نولیبرالی نابرابریطبیعی است، چون سیاست

شود. سردمداران کشور برای غلبه بر این نارضایتی از مسئوالن و متصدیان امور می
اند. اّما این های گوناگونی متوسل شدهاعتمادی مردم به مسئوالن کشور، به روشبی

های سیاسی بندیها نیز یکپارچگی و اتحاد جامعه را تضعیف کرده است. دستهروش
یی افزایش یافته است. به همین های منطقه، مذهب، یا هدف“کاست“یی بر پایٔه فرقه

ترتیب، برای خنثٰی کردن رشد نارضایتی مردم، نفوذ و مداخلٔه پول و زور و قدرت در 
انتخابات افزایش یافته است. تأثیر چشمگیر استفاده از قدرت پول، آن طور که در 

سرعت در حال رشد ای است که بهانتخابات سراسری و ایالتی اخیر رخ داد، پدیده
افتاده، دموکراسی واقعی است. اکنون بر اثر مداخلٔه پول در یک دموکراسی از ریخت

رنگ شده های گوناگون، در عمل کمها و سیاستانتخاباتی به معنای وجود گزینه
ای در خدمت جامعه و تغییر است. این روزها مردم بیش از پیش سیاست را نه وسیله

ای برای حداکثرسازی سود از راه تأثیرگذاری بر اجتماعی، بلکه وسیله
راجیا “دانند. ُدور اخیر انتخابات اجتماعی خرد و کالن می-های سیاسیگیریتصمیم

[مجلس علیا یا سنای هندوستان] نمونٔه روشنی از این وضعیت بود.“سبا

داری باندباز و فاسدمیدان دادن به سرمایه
نولیبرالی عالوه بر اینکه به انحطاط اخالق سیاسی منجر شده “اصالحات“روند 

ای را نیز برای فساد و غارت ثروت عمومی گشوده های پیش از این ناشناختهاست، راه
آوری که در های اخیر، و مبلغ پول سرساماست. موارد کالهبرداری و شّیادی در سال

آنها به غارت رفته است، به طور تصاعدی زیاد شده است. مبلغ کالهبرداری در یک 
مورد چند میلیارد روپیه و در جایی دیگر نزدیک به دو هزار میلیارد روپیه بوده است. 

ها و اشخاص حقیقی و حقوقی،های عظیم بازپرداخت نشده به ثروتمندترین شرکتوام
میلیارد روپیه است که نظام بانکی کشور را فلج و مختل کرده است. ۸۵۰۰در حدود 

دهند بدون اینکه مجازات شوند، در حالی که امالک ثروتمندان به غارت خود ادامه می
های اندک خود بر های ناچیز کشاورزان فقیری که از عهدٔه بازپرداخت وامو دارایی

اقتصادی نولیبرالی به جریانی از “اصالحات“شود. آیند توقیف و مصادره مینمی
داری باندباز دامن زده است که در آن غارت منابع و ثروت عمومی به هزار شکل سرمایه

خواری و عدم بازپرداخت گیرد: از معافیت و فرار مالیاتی گرفته تا رانتصورت می
های کالن بانکی. وام

رده-سیاست خارجی
ُ

پای امپریالیسمهندوستان شریِک خ
 بر روی خط“اصالحات“روند 

ً
مشی سیاست خارجی مستقل نولیبرالی طبیعتا

سازی هندوستان نیز تأثیر گذاشته است. طبقات حاکم هندوستان که در روند جهانی
اند، سیاست خارجی پای امپریالیسم شدن را برگزیدهامپریالیستی راِه شریِک خرده
ها و منافع استراتژیک جهانی امپریالیسم اند که با برنامههندوستان را طوری تغییر داده

های مورد عالقٔه بر سر طیفی از موضوع“هند و آمریکا“وجور باشد. توافق اخیر جفت
رده

ُ
شریک استراتژیک امپریالیسم تبدیل کرده است. این دو طرف، هندوستان را به خ

های سیاست نه به سود کشور هندوستان، نه به سود مردم کشور، و نه به سود آرمان
[روابط اقتصادی و استراتژیک “نگاه به شرق“باارزش و دیرینٔه هندوستان از قبیل 

شرقی] و برقراری روابط خوب و دوستانه با همٔه دوستانه با کشورهای آسیای جنوب
همسایگان و سیاست خارجی است.

تعّرض به قانون اساسی
قانون اساسی هندوستان بر چهار ستون 
۱۴ادامه  در صفحه اصلی استوار است: دموکراسی سکوالر 
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اقتصاد سیاسی نولیبرالیسم 

 هندوستان
ٔ

در نمونه

در مجموع به این مرحلٔه تهاجمی جهانی شدن امپریالیستی انجامید. 
تالش در راه حداکثرسازی سود، منجر به تدوین و ِاعمال ُپرشتاب 

اجتماعی شد که هدِف آنها از -های اقتصادیهایی برای سیاستنسخه
میان برداشتن هرگونه مانع و کنترل در راه حرکت و عبور آزاد سرمایه از 
ی بود. این روند همراه بود با اختصاص دادن بودجه از منابع و 

ّ
مرزهای مل

نهادهای دولتی برای انباشت سرمایٔه خصوصی. چیزی نگذشت که این 
وبرق، سازی آببه بخش خدمات دولتی نیز رسید: خصوصی“اصالحات“

ونقل عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، و غیره، باز هم به منظور حمل
داری حداکثرسازی سود. در چنین شرایطی، طبیعی است که طبقٔه سرمایه

تر در هماهنگی با جهانی شدن هندوستان راه انباشت سود بیشتر و سریع
گیری عالوه بر اقتصاد بر همٔه امپریالیستی را در پیش گرفت. این َسمت

های خارجی، های زندگی مردم هندوستان، از جمله بر سیاستجنبه
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و جز آن نیز اثر گذاشته است.

های منظور شده در قانون اساسیتضعیف ضمانت
گیرِی سیاست نولیبرالی، پیش از هر چیز اعتبار و اساِس این َسمت

یت هندی را آن طور که در قانون اساسی جمهوری هندوستان 
ّ
مفهوم مل

گیری، هدِف عالِی تقویِت رونِد کند. در نتیجٔه این سمتآمده است نفی می
یعنی باال کشیدن سطح زندگی همٔه -شمول و فراگیر در جامعهرشِد همه

گوناگون جامعه و نیز قربانیان ستم های بسیارمردم، از همٔه قشرها و الیه
های شدید اجتماعی، و بردن آنها به مسیر اصلی و عمومی و محرومیت

بر اثر نابرابری فزاینده در کشور یکسره و به طور کامل -روند توسعٔه کشور
های های داده شده در قانون اساسی در زمینهشود. تضمیننفی می

برابری، آزادی، و برابری هرچه بیشتر مردم، از دسترس اکثریت بزرگ 
های برابر را از های فزاینده، فرصتمردم کشور دور شده است. نابرابری

های فزایندٔه اجتماعی، از جمله ها و ستمگیرد؛ محرومیتمردم می
اجتماعی، نافی آزادی و برابری برای “کاست“های ناشی از محرومیت

جامعه به حّس برادری و همٔه شهروندان است. قطبی شدن بیش از پیش
ت ما که زمینه

ّ
های مذهبی و فرهنگی بسیار اشتراک آرمان در میان مل
وپنج سالی که در زند. به این ترتیب، این بیستگوناگونی دارد، ضربه می

ای بوده است که طی نولیبرالی صورت گرفته است، دوره“اصالحات“آن 
جای پیشَروی در مسیر تحکیم و تقویت مفهوم همگانی آن هندوستان به

یت هندی و فرآیند توسعٔه همه
ّ
شمول، در عمل از این هدف دور شده مل

است.
یی فزایندهناهمترازی منطقه

ها برای کسب سوِد گذارینولیبرالی، سرمایه“اصالحات“در روند اجرای 
ای که تأسیسات زیرساختی بهتری دارند یافتهحداکثر، به مناطق توسعه

های فزاینده سرازیر شده است. طبیعی است که این روند، و نیز نابرابری
ها خواهد ماندگی اقتصادی برخی از منطقهدر کشور، موجب افزایش عقب

های گوناگون کشور شد. ناهمترازی فزاینده در اقتصاد منطقه
های گوناگون به جدایی از این یا شود برای تمایل منطقهای میمایهدست

آمیز و های خصومتآن ایالت کشور که اغلب همراه است با جریان

۱۳ادامه  در صفحه 

چوری، عضو مجلس سنا، سیاستمدار 
ِ
 رفیق سیتارام ی

ٔ
نوشته

برجسته و دبیر کل حزب کمونیست هند (مارکسیست)

تی است که هیاهوی ُپرسروصدایی به راه 
ّ

هواداران و هوراکشان نولیبرالیسم مد
وپنج سال گذشته، از زمانی که کنند که در بیستاند و با افتخار اعالم میانداخته

اقتصادی “اصالحات“اصطالح روند به-وزیر دارایی-موهان سینگدکتر مان
] آغاز کرد، در کشور شرایط خوبی پدید آمده ۱۳۷۰[۱۹۹۱نولیبرالی را در سال 

کنند که آن اّدعا میعالوه،پذیر نبود. بهاست که در غیِر آن صورت امکان
، سرزمین “دورادوِال“تنها راه نزدیک شدن هندوستان به اسطورٔه “اصالحات“

وفور شیر و عسل است. به همین دلیل، الزم است که نگاهی بیندازیم به 
وضعیت مردم کشور و جامعه و حکومت ناشی از این اصالحات و ارزیابی عینی و 

ای از آن کنیم.بینانهواقع
وپنج سال گذشته، نولیبرالی در بیست“اصالحات“واقعیت این است که روند 

درخشان“فرآیند ایجاد دو هندوستان متفاوت را رقم زده است: یک هندوستاِن 
برای اکثریت بزرگی از “ُپردرد و رنج“برای اقلیتی کوچک؛ و یک هندوستان “

ت مردم کشور که روز به روز هم بدتر می
ّ

درخشش“شود. بدیهی است که شد
ت اکثریت بزرگ مردم کشور “

ّ
ت رنج و مشق

ّ
هندوستان اّول نسبت مستقیم با شد

دارد. اینکه چنین وضعی رخ داده است، البته تعجبی ندارد. هدف اصلی و عمدٔه 
ت وجودی “اصالحات“

ّ
نولیبرالی، به حداکثر رساندن سود است که در واقع عل

داری است. حداکثرسازی سود به طور عمده از راه تشدید استثمار خوِد سرمایه
پذیر است. نتیجٔه نابرابری اقتصادی اقتصادی اکثریت وسیع مردم امکان

ناشی از این روند، بازتوزیع درآمد و ثروت به سود ثروتمندان و فقیر(تر) فزایندهٔ 
دستان است. کردن تنگ

های هایی مشابه، به پیامدهای اقتصادی سیاستدر اینجا، و در نوشته
جا بد وپنج سال گذشته پرداخته شده است. همیننولیبرالی و تأثیر آنها در بیست

توان چگونگی روند ایجاد نیست به چند واقعیت اشاره کنیم که در پرتو آنها می
خوبی دید.  گیرند) بهسرعت هم از یکدیگر فاصله میاین دو هندوستان را (که به

کند که ثروتمندترین در مورد هندوستان آشکار می“کِردیت سوئیس“گزارش 
درصد باالیی ۱۰درصد کل ثروت کشورند، و سهم ۵۳درصد جمعیت مالِک یک

درصد کل ثروت کشور است. به عبارت دیگر، ۷۶٫۳جامعه از لحاظ ثروت، 
چهارم کل ثروت کشور را در اختیار درصد جمعیت کشور فقط کمتر از یک۹۰

دارد. در میان کشورهای بزرگ جهان، هندوستان امروزه از لحاظ آهنگ افزایش 
های اقتصادی تعداد میلیادرهای دالری رتبٔه اّول را دارد. از سوی دیگر، داده

های هندی، درصد خانواده۹۰دهد که در سرشماری پنج سال پیش نشان می
وپنج هزار روپیه یا کمتر است. بیست۱۰خانواده در حدود “آورِ نان“درآمد ماهانٔه 

نولیبرالی آغاز شد، دستمزد واقعی بخش “اصالحات“وقتی که سال پیش،
روپیه در روز بود. این رقم در ۱۴۶عمدٔه نیروی کار هندوستان به طور میانگین 

روپیه افزایش یافت، که این افزایش بسیار ۲۷۲سال پیش)  به ۱۲(۲۰۰۴سال 
مه“کمتر از افزایش شاخص هزینٔه زندگی بود. 

ّ
ب تکرار “عال

ّ
های نولیبرال مرت

ی وپنج سال پیش) درآمد سرانهٔ (بیست۱۹۹۱کنند که در سال می
ّ
ناخالص مل

گیری از همٔه دالر رسیده است. آنها با میانگین۱٫۵۰۰دالر بود که اآلن به ۳۱۰
از این نوع تالش دارند که نابرابری فزاینده در “سرانه“مردم و ارائٔه آمارهای 

پوشی کنند، دستی عمومی حاصل از آن را با شعبدٔه آمار پردهجامعه و فقر و تنگ
تک اکثریت افراد جامعه چیز دیگری است.در حالی که واقعیت در مورد تک

نولیبرالی “اصالحات“مشی طبقٔه حاکم هندوستان با پذیرش و کارَبست خط
 از تالش

ً
های پیشین خود در راه ایجاد فضایی مستقل و خودگردان برای اساسا

داری داری هندی، که البته در همان زمان هم با نظام سرمایهتوسعٔه سرمایه
آمیخته بود، دست برداشته است. در اوضاع جهانی معّینی در جهانی درهم

وپنج سال گذشته، در حالی که در پی فروریزی اتحاد جماهیر شوروی بیست
کای انباشت عظیم سرمایه (که 

ّ
سوسیالیستی و ظهور سرمایٔه مالی جهانی به ات

داری پس از جنگ جهانی دّوم آمیز سرمایهمسالمتدر نیم قرن توسعهٔ 
پذیر شد)، مناسبات نیروهای سیاسی به سود امپریالیسم تغییر یافت، که امکان
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ادامه رویدادهای ایران ...

 
ْ
صادق زیبا کالم هم در اظهاراتی که نشان از تـفـکـر عـمـیـقـا
ارتجاعی او دارد با اشاره به جامعه دوران پهلوی که توسعه سیـاسـی 
نیافته بود، گفت:" در جامعه ای که تحملی نسبت بـه مـنـتـقـد و 
مخالف از سوی رژیم پهلوی وجود نداشته حاال این جامعـه شـاهـد 

سال زمان کمی است و نمی ۱۰انقالب بوده و باید تصدیق کرد که 
توان انتظار داشت در این جامعه دمکراسی و تحمل مخالف در حـد 
مطلوبی نهادینه شده باشد که چنین اعـدام هـایـی در آن اتـفـاق 
نیفتد." زیبا کالم و تاج زاده توضیح نمی دهند چرا و به چـه دلـیـل 
پس از این اعدام های وحشیانه تعداد زیادی از فعالین سیاسی و یـا 
مخالفان در خارج از کشور ترور شدند. دکتر قاسملو در زمانـی تـرور 
شد که مقامات اسالمی با حیله مذاکراتی را با او شروع کردند که در 
اساس قرار بود راه حل مسالمت آمیز برای حل مسئله کـردسـتـان 
پیدا بشود اما در نهایت او را به قتل رساندند. در سال های بعد تعداد 
زیادی از نویسندگان و فعاالن سیاسی ملی مذهبی به زندان افکنده 
شدند. داریوش و پروانه فروهر مثله شدند، قتل های زنـجـیـره ای 
دنیا را تکان داد. مواردی که به جنگ مسلحـانـه و عـدم تـوسـعـه 
سیاسی هم ربطی نداشت. جالب اینکه زیبا کالم به کرات در مـدح 
دمکراسی غربی به دوران استالین و حکومت های کـمـونـیـسـتـی 
اشاره می کند و به شدت آنها را محکوم می کند امـا تـمـام قـد در 
دفاع از جمهوری اسالمی و جناح های  قلم فرسـایـی مـی کـنـد. 
اعضای خانواده خمینی هم که در طول سالیان اخیر قبای اصـالح 
طلبی پوشیده به روشنی ضمن دفاع از این جنـایـت هـولـنـاک بـر 

. تإکید کردندضرورت آن 
سال از جنایت فجیع کشتار زندانیان سیاسی گذشتـه اسـت. ۲۸

میهن ما علیرغم تمامی این سالیان پر از رنج، هـنـوز در چـنـگـال 
جنایت کاران این واقعه شوم اسیر است. سرکوب، اعدام، شکنجه و 
زندان های طویل المدت برای نیروهای مترقی و طـرفـدار صـلـح، 
آزادی و دمکراسی ادامه دارد و اپوزیسیون مترقی هنوز نـتـوانسـتـه 
است نقطه پایانی بر این وحشی گری های رژیم بـگـذارد. جـنـایـت 
کاران حاکم بدون شک به دلیل همین ضعف نیـروهـای مـتـرقـی 
مترصد هستند گوشمالی شدیدی به انتشار دهنـدگـان ایـن فـایـل 
صوتی بدهد. احضار احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت مقدمـه 
این اقدام برنامه ریزی شده است. مسئله اساسی یی که  نـیـروهـای 
مترقی باید به فکر چاره جویی برای آن باشند این اسـت کـه بـرای 
جلوگیری از تکرار این سرکوب گری ها چه اقدامی باید اندیشید و به 

مرحله عمل درآورد؟

"رشد" اقتصادی با آمار سازی 
مرداد، در شهر یاسوج اعالم کـرد ۲۴حسن روحانی روز یکشنبه 

درصـد ۶٫۸که رشد اقتصادی کشور که در ابتدای دولت او منفی 
درصد رسیده ۴٫۴بوده، در سه ماهه نخست سال جاری به بیش از 

امیـن سـفـر است. به گزارش اقتصاد آنالین، حسن روحانی در سی
استانی خود در جمع مردم یاسوج اظهار کرد: "خوشحالم بـه شـمـا 
مردم غیور یاسوج اعالم کنم که دیشب مرکز آمار اعالم کـرد رشـد 

درصد بـوده و ایـن آمـار ۴٫۴اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 
نشان غیرت شما جوانان است."

این برای اولین بار نیست که حسن روحانی با ارایه آمار مخـدوش 
تصویری غیر حقیقی بخصوص در ارتباط با مسایـل اقـتـصـادی را 

. دیگر مسئولیـن دولـتـی هـم کـمـابـیـش چـنـیـن ئه می دهدارا
رویکردهایی را داشته اند که پس از مدتی کوتاه، غیر واقـعـی بـودن 
آنها آشکار شده است. این شیوه توسط احـمـدی نـژاد و اعضـای 

دولتش هم نیز به کار گرفته می شد. 
مـرداد در هـمـیـن رابـطـه نـوشـت:"رشـد   ۲۴خبرگزاری مهر، 

اقتصادی در دولت روحانی به یکی از بحث انگیزترین مـوضـوعـات 
اقتصادی تبدیل شده است. زمانی که رشد اقتصادی مثبت و رونـد 
صعودی دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادی را اعالم و زمانی کـه 
منفی و کند دارد از اعالم آمار امتناع می کنند و نرخ ها را محرمانه 
نگه می دارند. " مهر در ادامه با اشاره به اینکه آمار مربوط بـه رشـد 

بـوده اسـت و اکـنـون ۹۴اقتصادی که برای آخرین بار اعالم شده مربوط به کل سال 
درصدی خبر می دهد، می نـویسـد:" ... ۴٫۴حسن روحانی به یکباره در یاسوح از رشد 

کارشناسان می پرسند که چطور در این مدت کوتاه نرخ رشد اقتصادی روندی بـه شـدت 
صعودی پیدا کرده است و به همین دلیل است که همچنان نسبت به آمارهای اعـالمـی 
مرکز تولید و انتشار آمار در کشور و عملکردشان انتقاد وجود دارد و متهم به آمـار سـازی 

مرداد دوباره نوشت:" حسن روحانـی ۲۵می شوند." خبرگزاری مهر، در گزارشی دیگر در 
درصدی اقتصاد ایران خبر داد که ۴٫۴رئیس جمهوری اسالمی ایران روز گذشته از رشد 

درصدی ارزش افزوده بـخـش نـفـت بـوده ۵۷البته بخش عمده ای از آن، مدیون رشد 
است. حال آنکه صنعت گران و تولید کنندگان می گویند که اوضاعشان نسبت به قـبـل 
بدتر شده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی، از مدار تولید یکی پس از دیگری خارج مـی 
شوند. پای در دل فعاالن اقتصادی و کسبه بازار هم که می نشینـی، از کسـادی بـازار 
ناالنند و خیلی هایشان، کرکره حجره ها را سه روز در هفته باال می دهند."مهر به نقل از 
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تـهـران، مـی 
نویسد:" آمارهای منتشر شده حکایت از رشد منفی دو و نیم درصدی اقتصـاد ایـران در 

در صنایع کشور دارد و این به این معنا است که صنعت در رکود به ۹۴سه ماهه آخر سال 
سر می برد و اطالعات شهرک های صنعتی و واحدهای صنعتی هم موید همین مسئلـه 

است."
مرداد، در یک خبر دیگر در ارتباط به بیکاری، آورده است:" امـروز ۲۵خبرگزاری مهر، 

که در سه سالگی دولت تدبیر و امید قرار داریم و این دولت تا بهار سال آینده باید به کـار 
خود پایان دهد، شرایط بازار کار همچنان بحرانی بـوده و صـدهـا هـزار جـوان فـارغ 
التحصیل دانشگاهی امکان راهیابی به بازار کار کشور را ندارنـد. بـا ایـن حـال بـرخـی 
مسئوالن دولتی می گویند توانسته اند زمینه های تک نرخی شدن نرخ بیکاری را فراهـم 
کنند و بزودی این اتفاق در کشور رخ خواهد داد." مهر در ادامه می نویسد:" اما بسیـاری 
از خانواده ها همچنان با مشکل بیکاری فرزندان مواجه هستند و بیکاری امروز به عنوان 
مهم ترین و جدی ترین معضل داخلی کشور شناخته می شود. " جـالـب تـوجـه ایـنـکـه 

مرداد، گزارش داد که وزیر صنعت و مـعـدن و تـجـارت از قـول 25خبرگزاری ایسنا، 
واحد صنعتی راکد و نـیـمـه ۷۵۰۰همکاری و کمک رئیس جمهور برای حل مشکالت 

فعال خبر داد. با این احتساب مشخص نیست چگونه می شود ادعا کرد که اقتصاد ایران 
درصد رشد داشته و از طرف دیگر اعالم می شود که واحدهای صنعتـی دچـار ۴بیش از 

بحران رکود هستند و آمارهای بیکاری هم اخبار امیدوار کننده را نوید نمی دهد. فـرشـاد 
مرداد، در اشاره به خطای راهبردی دولت روحانی، می ۲۴مومنی در مصاحبه با اعتماد، 

گوید:" ... به طور مشخص می توان به رئیس جمهور گفت که در کنار شـمـا یـک فـرد 
صاحب صالحیت کارشناسی که در باره فشارهای طاقت فرسا و فاجعه آمـیـزی کـه بـه 
تولید کنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد. ایشان باید یـک مشـاور تـولـیـدی 
صاحب صالحیت انتخاب کند که درک راهبردی داشته باشد و خاک صـنـعـت را هـم 
خورده باشد و دید راهبردی داشته باشد." الزم به یادآوری که حسن راغفـر، کـارشـنـاس 

مرداد، گفت:" اقتصاد ایران تحت سـلـطـه ۲۵مسایل اقتصادی، در گفت و گو با ایسنا، 
سرمایه های مالی و تجاری است و صنعتی شدن در این اقتصاد منتفی اسـت. در ایـن 
زمینه دولت یازدهم می گوید باید تقاضا ایجاد کنیم اما اکنون این تقـاضـا وجـود دارد و 

تمام بازارهای افغانستان، عراق و روسیه در اختیار ماست." 
بعضی از تحلیل گران سیاسی معتقد هستند که سه سال زمان زیادی برای اینکه یـک 
دولت بتواند برنامه های اقتصادی خودش را پیاده کند، نیست اما ما معتقدیم سـه سـال 
زمان کمی هم نیست. کارنامه دولت روحانی در این سه سال بر اساس آمارهای تاکنونـی 
هیچ نقطه درخشانی ندارد. صرف نظر از مخالفت و موافقت با مطلب باال آن چیـزی کـه 
در رابطه با دولت روحانی باید گفته شود این است که اصوال رویکردهای اقتصـادی ایـن 
دولت در تضاد کامل برای بستر سازی رشد اقتصادی می باشد. اظهارات مومنی و راغفر 
که بارها آن را تکرار کرده اند این است که بینش سیاست اقتصاد تولیدی جایگاه شایستـه 
در برنامه های اقتصادی دولت نداشته و کارنامه سه ساله دولت تاکنون نشان داده کـه 

تغییر نگرش در این رابطه هنوز وجود ندارد. 

ایران، ترکیه و کودتا
به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه و با گذشت پیش از یک ماه از آن واقعـه، تـحـوالت 
سیاسی در این کشور بخصوص در رابطه با ایران همچنان مورد بـحـث اسـت. رفـت و 
آمدهای مقامات رسمی دو کشور طی این مدت کوتاه گمانه زنی های مختلفی را دامـن 

زده است که حاکی از حساسیت این موضوع نزد دیگر کشورها هم است.
۲۴حمید رضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت خارجه در یادداشتی در روزنامه آرمـان، 

مرداد، به مسایل ترکیه و رابطه آن با ایران می پردازد. وی در اشاره به تیره شـدن روابـط 
مسکو با واشنگتن و آغاز دوباره دوران سرد، کودتای ناموفق اخیر در ترکیه را بررسی و در 
آن واکنش کشورها را یادآوری می کند که بایستی درس عبرت و نـقـشـه راهـی بـرای 

دولتمردان ترک باشد. آصفی، سیاست عربستـان 
۸ادامه  در صفحه  در رابطه با کودتای اخـیـر را سـکـوت تـوام بـا 
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مرداد ...۲۸ادامۀ  نگاهی به کودتای 

ای در افکار عمومی آن زمان جا انداخت. در نتـیـجـٔه عمل و به طور گسترده
در مـخـالـفـت بـا ۱۳۳۰سابقٔه فروردین سال پیروزی اعتصاب فراگیر و بی

تصمیم شرکت نفت به کاهش شدید هزینٔه مسکن کارگران، که مـنـجـر بـه 
ـی عقب

ّ
ق طـرح خـود بـرای مـل

ّ
نشینی دولت حسین عالء شد، دکتر مصد

جانبٔه نفت را از طریق کمیسیون نفت در مجلس مطرح کرد. این کردن همه
ای کـه در پـی سـیـاسـی-حقیقتی است که در شرایط مشخص اجتماعـی

ی شدن فراگیر صنعت نـفـت 
ّ
اعتصاب مذکور ایجاد شده بود، مبارزه برای مل

گام بزرگی به پیش برداشت. مصطفی فاتح، در کتاب خود با عنوان پـنـجـاه 
ترین منابع موجود به زبان فـارسـی در ایـن سال نفت ایران، که یکی از مهم

ی کردن ۱۳۳۰نویسد که اعتصاب فروردین مورد است، می
ّ
کشور را تا مرز مل

ق به نخستهمه
ّ

وزیری پیش راند و هـر دو جانبٔه نفت و انتخاب دکتر مصد
امر را محقق کرد.

نیز نقطٔه عطفی در روند حمایت حزب تـودٔه ایـران از ۱۳۳۰تیر ۳۰قیام 
ـت سـوء

ّ
ق بود. اگر تا آن زمان حزب تودٔه ایران به عـل

ّ
ظـّنـی کـه دکتر مصد

ق داشت، نسبت به خـود او نـیـز سـیـاسـت 
ّ

نسبت به اطرافیان دکتر مصد
تیر حزب، که ُپرشمارتریـن ۳۰آمیزی در پیش گرفته بود، ولی پس از احتیاط

ق در قدمحزب سیاسی آن زمان بود، از ثابت
ّ

ترین مدافعان دولت دکتر مصد
ی کشور بود. در واقعٔه 

ّ
تیر حزب تودٔه ایران از هـمـٔه هـواداران ۳۰جنبش مل

های بیایند. سفارت بریتـانـیـا در خود خواست که در سراسر کشور به خیابان
گزارش خود تخمین زد که بیش از نـود درصـد کـارگـران تـهـران کـه در 

های کارگری و صنفی متشکل بودند و اغلب آنها کـارگـر صـنـعـتـی سازمان
الـلـه تیر حّتٰی آیـت۳۰بودند، به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. بعد از قیام 

یـک را کاشانی هم از حزب تودٔه ایران تشکر کرد. فاتح و ارسنجانی که هیـچ
کننده حزب تودٔه توان متمایل به حزب تودٔه ایران دانست، به نقش تعییننمی

اند. حزب تـودٔه ایـران کـه از سـال ایران در پیروزی این قیام اذغان داشته
اعـالم “غـیـرقـانـونـی“و به بهانٔه تیراندازی به شاه در دانشگاه تهران ۱۳۲۷

شده و از فعالیت علنی محروم شده بود، در جریان توطئه و اقدام به کودتاهـا 
ق قـرار ۱۳۳۲در مرداد ماه 

ّ
، هر بار اطالعات دقیقی را در اختیار دکتر مصـد

 با اختیارات کافـی روی کـار ۳۰داد. بعد از قیام 
ً
ق مجددا

ّ
تیر که دکتر مصد

های اصـالحـی ارائـه داد کـه حـاکـی از ها و الیحهآمد، یک رشته برنامه
خواهانٔه او بود، از جمله: اعطای حق رأی به زنان، افزایش گیری ترقیسمت

نمایندگان مناطق شهری، محدود کردن حق رأی در انتخابات شـوراهـا بـه 
افراد باسواد، حمایت بیشتر از مطبوعات، تقویت اسـتـقـالل دیـوان عـالـی 
کشور، وضع مالیات دو درصدی بر درآمدهای کـالن کـه اّولـیـن بـرنـامـٔه 

هـا زیـر پـوشـش گیری منظم تا آن زمان بود، بردن کارگران کارخانهمالیات
درصدی دهقـانـان از 15تر از همه، افزایش سهم بهداشت و درمان، و مهم

ق تشدید کرد.محصول، که دشمنی فئودال
ّ

ها را نسبت به دکتر مصد

کودتا و منابع کودتا
های آمریکا و بریتانیا به این نتیجه رسیـدنـد ، دولت۱۳۳۰تیر ۳۰از بعد از 

ق از نخست
ّ

عـیـار وزیری جز از راه یک کودتای تـمـامکه برکناری دکتر مصد
هـای های معتبر تحقیقی متعدد، و از جمله کتابممکن نیست. طبق نوشته

، این دو “یرواند آبراهامیان“نوشتٔه پروفسور “ایران بین دو انقالب“و “کودتا“
ق هـمـٔه مـنـابـع و دولت برای سازمان

ّ
دهی کودتا علیه دولت دکتـر مصـد

طور مشترک به کار گرفتند. دولت بـریـتـانـیـا کـه امکانات موجود خود را به
ق و آزادی

ّ
خواهان ایران بود، با منابع متعـددی کـه خواهان تنبیه دکتر مصد

در اختیار داشت به میدان آمد: 
ش دیدھبخش اول:  ز آمو ن  سا شنا ر سالکا که  ن ای  را یــ ا ر  ها د

دانستند، مانـنـد شان زبان فارسی را خوب میکار و زندگی کرده بودند و همه
النسلوت پایمان، شخصی که در آغاز جنگ جهانی دّوم در پاییـن کشـیـدن 

شایر، که از زمان آغاز جنگ در رضاخان از قدرت نقش داشت، نورَمن داربی
پـروفسـور آن “ام.آی.سـیـکـس“ایران مستقر بود، و جاسوس رده بـاالی 

مبتون، که کتاب معروف مالک و زارع در ایران را نوشته است.
َ
ل

نظامی بخش دّوم:  روهای  نی ن  بط ر  نیا د یتا ر ب ت  ول که د ی  عوامل
دهی کرده بود کـه اغـلـب بـه های گوناگون مستقر و سازمانایران در رده

های اعیان و اشراف تعلق داشتند، مثل سرلشکر حسن ارفع رئیس سابق خانواده
ستاد ارتش، سرهنگ تیمور بختیار پسر عموی ثریا همسر شاه، سرهنگ هدایت 
گیالنشاه خلبان تربیت شده در انگلستان، و سرهنگ حسن اشرفی فرماندٔه تیپ 

پادگان تهران.
بومیبخش سّوم:  و  ی  رنظام غی که شبکٔه  در “ِام.آی.سـیـکـس“ای 

الله، و های اسدالله، سیفظاهر تاجر به نامایران به وجود آورده بود. سه برادر به
کردند.الله رشیدیان این شبکه را اداره میقدرت

ز بخش چهارم:  ا عــدادی  تــ با  نیا  یتا ر ب ت  ر سفا که  ی  ت منظم سا جل
های بانفوذ ایران داشت، از جملـه بـا ارنسـت پـرون سیاستمداران و شخصیت

کرد، شاهپور ریپورتر که دوست زمان تحصیل شاه که در واقع در دربار زندگی می
کرد، شیـخ هـادی طـاهـری و نگار ویژٔه تایمز لندن بود و در تهران کار میخبر

مدنی که جزو اعیان و از نمایندگان مجلس بودند، سیدضیاء طـبـاطـبـایـی َمِلک
معروف و سه تن از روحانیان از جمله محمدصادق طباطـبـایـی و مـحـمـدرضـا 
بهبهانی فرزندان دو روحانی معروف دورٔه انقالب مشروطیت که مایل بودند کـه 

های وابسته باشند، کنندٔه اصلی پول و رساندن آن به دست سایر روحانیدریافت
الـلـه الله کاشانی. عالوه بر اینها، و در نهایت در رأس کودتا، فضلو شخص آیت

خود را برای انجام کودتا معرفی و نـامـزد کـرده ۱۳۳۱زاهدی بود که از مهرماه 
بود.

ترین آنها خود سفارت آمریکـا در ها نیز منابع خود را داشتند که مهمآمریکایی
کارمند داشت که بیشترین تـعـداد ۵۸تهران بود. سفارتخانٔه آمریکا در آن زمان 

های کشورهای خارجی در ایران  بود. دخالت سـفـارت کارمند در بین سفارتخانه
در کـودتـای -هندرسن-شرمانه بود. حّتٰی خود سفیرآمریکا در کودتا بسیار بی

مرداد در همکاری با کودتاچیان نقش حساسی را به عهده گرفت. گروه فّعال ۲۸
ترومن در تهران، که در اصل یک سازمان کمک دهنده بـرای “اصل چهار“در 

های بعد از جنگ جهانی دّوم بود، یکی دیگر از امکانات نفوذ آمـریـکـا بازسازی
ها در تهران زیر پوشش آن به تدارک و اجرای کـودتـا مشـغـول بود که آمریکایی

ای بـود کـه در جـریـان کـار بودند. امکان دیگری که آمریکا داشت، شـبـکـه
های آمریکایی در ارتـش مستشاری در ارتباط با خرید و فروش و آموزش سالح

ای مخفی از جاسوسان و عناصـر ایران به وجود آورده بود. و باالخره اینکه شبکه
ها نیز مخفی نگاه داشته مخفی در زمان جنگ داشت که آن را حّتٰی از انگلیسی

بود.  کانون مرکزی جنگ روانی و تبلیغاتی کودتاگران تخریب حیثیت و اعـتـبـار 
ق، تبلیغ خرابکارانه و دروغ

ّ
پراکنی و ایـجـاد تـرس در مـورد شخص دکتر مصد

ها و نفوذ حزب تودٔه ایران و دکتر محمد فاطمی بود که این کار به دسـت فعالیت
ب به آنها پول میشد که آمریکاییچند روزنامٔه مزدور انجام می

ّ
رساندند.ها مرت

مرداد۲۵کودتای 
هـای شـب مرحلٔه اّول کودتا در نیمـه

۱۴ادامه  در صفحه آغاز شد. سـه گـروه از کـودتـاگـران از 

عکس شعبان جعفری (معروف به شعبان بی مخ که از جمله سازمان 
دهندگان حمله اوباش در روز کودتا بود) با آیت الله کاشانی. جعفری 

چنان که در خاطرات خود بازگفته است، مانند بسیاری از لوطیان محالت 
تهران در قالب دسته های عزاداری فعالیت داشت و از مریدان نواب 
صفوی و از اعضای فدائیان اسالم شده بود. بعد از بازگشت آیت الله 

خورشیدی] به جمع اطرافیان وی پیوست ۱۳۲۹کاشانی از آخرین تبعید [

۱۰۰۶شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱دوشنبه   ۶

ــوده ــروزِی ت ــه ــا، ب ه
ســربــلــنــدِی ایــران و 
دستیابـی بـه آزادی، 
استقـالل و عـدالـت 
اجتماعـی خـواسـتـی 

نداشتند. 
ــیــروهــای  دیــگــر ن
سیاسـی اپـوزیسـیـون 
ــان  ــازم ــور از س کش
مجاهدین خلق ایـران 
گــرفــتــه تــا ســازمــان 
فدائیان خـلـق ایـران 
ــریــت، ســازمــان  اکــث
چریک هـای فـدائـی 
خــلــق، ســازمــان راه 
کارگر و دیـگـران نـیـز 
ــعــی از  ــعــداد وســی ت
کادرها و اعضای خـود 

را از دست دادند.
حزب تودٔه ایران، در 

وهشت سال گذشته، همراه با هزاران خانوادٔه داغدار قربانیـان ایـن طول بیست
ماندٔه این فـاجـعـه، روشـن شـدن فاجعٔه ملی، روشن شدِن زوایای هنوز تاریک

شدگان و اسامی کامل آنـان، و هـمـچـنـیـن حقیقت دربارٔه شمار واقعی اعدام
محاکمه و مجازاِت سازمان دهندگان، آمران و مجریان این جنـایـت هـولـنـاک 

همواره خواهان بوده است. 
طـور کـه بینی کرده بود و نـیـز هـمـانالله منتظری پیشطور که آیتهمان

خواه کشور از همان فردای آشکـار شـدن ایـن جـنـایـت نیروهای ملی و آزادی
فقیه و هـمـچـنـیـن نـام هولناک اعالم کردند، نام خمینی و رهبرِی رژیم والیت

دژخیمانی همچون رازینی، رئیسی، نیری، اشراقی و پورمحمدی، در تاریخ ایران 
ثبت رسیده است.مان بهدر حکم جنایتکاران تاریخ معاصر میهن

وهشت سال از فاجعٔه ملی و نـیـز دیـگـر ما امروز پس از سپری شدن بیست
هـای سـرکـوب خشـن و های پیش و پس از آن، هنوز ادامٔه سـیـاسـتجنایت
فقیه شاهد هستیم. بدون مبارزه و جمعی را از سوی رژیم والیتهای دستهاعدام

توان گرفت. کمیتٔه مـرکـزی هایی را نمیچنین فاجعهتالش مشترک، جلو تکرار 
"کشتاِر جمعی زندانـیـاِن و با عنوان:۱۳۶۷یی که در آذرماه حزب ما، در اعالمیه

سیاسی، یک فاجعه ملی" منتشر کرد، ازجمله دربارٔه چنین ضرورتی و در خطاب 
به نیروهای مترقی و دموکراتیک، نوشت: "کمیتٔه مرکزی حـزب تـودٔه ایـران و 
"نامٔه مردم"، ارگان مرکزی حزب، در طی یک سال گذشته بارها و بـارهـا دربـارٔه 

ها و دیگر مبارزان در بند هشدار دادنـد و از هـمـٔه ایتدارِک کشتاِر جمعی توده
خواه خواستند تا بـا اقـداِم های مترقی و آزادیخواهان و احزاب و سازمانآزادی

ُرف تکوین بود تحقق یابـد. 
ُ

متحد و یکپارچٔه خود نگذارند توطئٔه خونینی که در ش
امروز باکمال تأسف باید بگوییم ازجمله عدم دستـیـابـی بـه زبـاِن مشـتـرک و 

کـاری در اتحاِدعمل، محصول خونینی در برابر ما گذارده است. تفرقه و پراکنده
های دموکراتیک و در مرکِز آن آزادِی زندانیان سیـاسـی جـز مبارزه در راه آزادی

ها را برای ریختـن اسالمی نیست و دست آنگرای جمهوریسود حکام واپسبه
این واقعیات، ما بار دیگر همـٔه نـیـروهـای گذارد. باتوجه بههای تازه باز میخون

اسالمی انقالبی و مترقی را به اتحادعمل در مبارزه علیه رژیم جنایتکار جمهوری
خوانیم."فرامی

جان، امروز همچنان در برابر ماست و وظیفٔه تالش در راه این واقعیِت سخت
خواه و دموکراتیک کشور، تدارک جـنـبـش اتحاِدعمل همٔه نیروهای ملی، آزادی

فقیه راه را برای تحوالت اساسـی و ای است که بتواند با طرِد رژیم والیتمردمی
فقیه و رهـبـری پایدار در میهن ما بگشاید. بدون این تالِش مشترک، رژیم والیت

های جنایتکارانه و ضدانسانی خود ادامه خواهند داد.آن همچنان به سیاست

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
۱۳۹۵اول شهریورماه 

دید. خمینـِی پذیر میاعتبار و آسیبگوش مردم رسانده بودند، خود را  بیبه
جویـی از نـیـروهـای هدِف انتقامشده به نوشیدِن "جام زهر صلح"، بهوادار

خواه گرفتار در بنِد او، جالداِن قوای بیدادگـر قضـایـی و امـنـیـتـی آزادی
زمانی کوتـاه های کشور گسیل کرد تا در مدتاسالمی را به زندانجمهوری

ای های امروزین گروه جنایتکاران حـرفـهدهنده با اقدامطرزی تکانـ که به
داعش در عراق و سوریه شباهت بسیار دارد ـ هـزاران تـن از بـهـتـریـن 

عام کند.فرزندان این مرز و بوم را قتل
الله منتظری دربـارٔه یاد آیتهای اخیر، با انتشار نوار صوتِی زندهدر هفته

دهندٔه رژیم فقیهان که از سوی احمد خمینی و سـران رژیـم جنایت تکان
مرحلٔه اجرا گذاشته شده بود، و دستور مستقیم خمینی بهدهی و بهسازمان

بازتاب گسترده داخلی و خارجی آن، بـرای نـخـسـتـیـن بـار حـاکـمـیـت 
اسالمی را، پس از گذشت نزدیک به سه دهه، بـه نشـان دادن جمهوری

واکنِش علنی در این زمینه واداشت. نوار صوتِی منتشرشده، به جلسٔه آقای 
با گـروه مـرگ اعـزامـی رژیـم بـه ۱۳۶۷مردادماه ۲۴منتظری در تاریخ 

ها که عبارت بودند از حسینعلی نیری، در مقام حاکـم شـرع وقـت؛ زندان
مرتضی اشراقی، دادستان وقت؛ مصطفی پورمحمدی، در مقام نـمـایـنـدٔه 
وقت وزارت اطالعات در زندان اوین؛ و ابراهیم رئـیـسـی، مـعـاون وقـت 

هـا را شود. آقای منتظری در این جلسه، اعدامدادستان کشور، مربوط می
اسالمی از اول انقالب تـا آن خواند که در جمهوریترین جنایتی میبزرگ

سـال ۵۰خـواهـم گوید: "مـیزمان انجام شده، و خطاب به حاضران می
دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چـهـرٔه 

تاک [گستاخ] بود و بهخون
َ
ترین جنایتـی نظر من این بزرگریز، َسفاک و ف

اسالمی شده است و در تاریـخ مـا را که از اول انقالب تا حاال در جمهوری
نویسند."کنند... و شما را در آینده جزِء جنایتکاران تاریخ میمحکوم می

فقیه با ایـن سـنـِد نکتٔه مهم در برخورِد سران و سخنگویان رژیم والیت
ها و کشتار زندانیـان وچرای آنان است از اعدامچونمهم تاریخی، دفاع بی

 در دادگاهسیاسی، زندانیانی که، بسیاری
ً
هـای رژیـم بـه زنـدان شان قبال

محکوم شده بودند. این چنین برخوردی، نشانگر این واقعـیـت اسـت کـه 
ناپذیر از ماهیـِت حـاکـمـیـت اندیشی، و جنایت، بخش جداییظلم، تاریک

استبداد در میهن ماست.
های رئیس قوه قضائیه و دیگر سران رژیـم دربـارٔه پردازیبرخالِف دروغ

، و ۶۷سازی خونیـن سـال عام زندانیان سیاسی در جریان پاکدلیِل قتل
اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق، واقعیت این است که گروه کثیـری 

شدگان از اعضا و هواداراِن حزب تودٔه ایران، سازمان فداییان خلق از اعدام
ـرد 

ُ
ایران (اکثریت)، فداییان اقلیت، راه کارگر، و نیروهای مترقی و ملـِی ک

بودند.
وچرای مجریان این جنایت و حسن خمـیـنـی از چوندر کناِر حمایت بی

عملکردشان و افتخار کردِن کسانی همچون "رازینی" و "رئیسی" به صـدور 
های تبلیغاتی رژیم از آنان، سکوِت این احکام ضدانسانی و حمایِت دستگاه

ساالری و حقوق مـردم دم طلباِن حکومتی که مدام از مردمزبونانٔه اصالح
شان از کار شجاعـانـٔه و بـمـوقـع "احـمـد حمایت نکردنزنند، و حتی می

منتظری" که در پی انتشار این نوار صوتی به دادستانی احضار و بـازجـویـی 
شده بود، نشانگِر ماهیت و عملکرد ارتجاعی نیروهای درون و پـیـرامـون 

های مردم و چـگـونـگـِی اسالمی دربارٔه حقوق و آزادیحاکمیت جمهوری
مداری و اجرای "حکومت قانون" در ایران است.حکومت

میهنان گرامی!هم
حزب تودٔه ایران، درجریان فاجعٔه ملی کشتار زندانیان سیاسی صدها تن 
از رهبران، کادرها و اعضای خود را از دسـت داد، رهـبـران، کـادرهـا و 

ابراِز انـزجـار از اعضایی که استوار و سربلند، در برابر "هیئت مرگ رژیم" به
تـریـن مـبـارزان راه آزادی، عقاید خود تن درندادند. گروهی از بـرجسـتـه

وپنج سال از مان، و کسانی که بیستخواهی میهنقهرمانان جنبش آزادی
شاهی سپری کرده بودند، کادرهایی برجسته های ستمعمرشان را در زندان

و باتجربه از جنبِش کارگری میهن ما، نویسندگان، مترجمان و مـتـفـکـران 
دوست، و فعاالن جنبِش زنـان، ها و افسران میهنقدر ایرانی، نظامیگران

ای بـودنـد کـه جـز شدگان تودهجوانان و دانشجویی کشور در میان اعدام

ادامه اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب ...
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یی با پروازهایی اعتـدالـی در بـرابـر همچون فرشته
های مرتجع،  تبلیغ و تـحـسـیـن الله"تندروها" و آیت

شد. حسن خمینی ورق برندٔه جناح رفسنجانی ـ می
روحانی بوده است که با استفاده از رانـِت خـانـدان 

ای ُمصلح، خمینی، قرار است روزی در مقام روحانی
عـنـوان "یـادگـاِر طلب همراه با گرا و اصالحاعتدال

هـای قـدرِت درون امام" در یکی از باالترین مرتبـه
"نظام" جای گیرد. حسن خمینی از مبانی "نظـام" و 

ای نیـروهـای عام فلهجمله، قتلعملکردهای آن از
کـنـد. ایـن روحـانـی سیاسی اپوزیسیون دفاع مـی

"ُمصلح" و "فرشتٔه نجات"، در مورد نوارهای صـوتـی 
گوید: "محبت مردم به امام ریشه در باورمندی دینی، اعتقاد الله منتظری میآیت

ها دارد و جای سؤال دارد کسانی که این نقطه را هـدف قلبی و پیوند عاطفی آن
دهند، چه امید و هدفی دارند؟"قرار می

زاده در مورد کشـتـار گیرِی شخصی همچو مصطفی تاجاما اظهارنظر و نتیجه
برانگیز است، زیرا بیانگر ذهنیت و عملکرد طیـف ُپـرشـمـاری از بسیار تأمل  ۶۷

عـاِم زنـدانـیـان حال در مـورد قـتـلطلبانی است که بسیاری از آنان تا بهاصالح
ای زاده چهرٔه سـیـاسـیاند. تاججویی، جانب سکوت را گزیدهسیاسی، با مصلحت

طلبان است کـه تـا چـنـدی پرداِز باتجربٔه طیف اصالحبسیار متشخص و نظریه
طور علنی رهبر فعـلـی رژیـم، فقیه محبوس بود و از آنجا بهپیش در زندان والیت

گـرایـی گرفت. او نیز از طرفداران جریان اعتدالباد انتقاد میای، را بهعلی خامنه
خواست تا در از مردم می۹۴در برابر "تندروها" است، و در هنگام کارزار انتخاباتی 

انتخابات مجلس خبرگان در اسفندماه فعاالنه شرکت کنند. ناگفتـه نـمـانـد کـه 
یی از زندان و نشـر آن، در مـورِد ، با ارسال نامه۱۳۸۹زاده در سال مصطفی تاج

از خود و ۱۳۶۰های انقالب در دهٔه سکوت و اعتراض نکردن به عملکرد دادگاه
 مصطفـی تـاجهم

ً
زاده در یـادداشـتـی کـه در اندیشانش انتقاد کرده بود. اخیرا

اللـه کند که نوار صوتی آیتهای اجتماعی نیز منتشر شده است، اذعان میشبکه
های ها  "حقایق تلخی را درباره اعداموگو با هیئت مسئول اعداممنتظری در گفت

زاده سـازمـان برمال کرد."  اینکه در این یادداشت، مصطفی تاج۶۷گروهی سال 
وقوع های بهبخشی از عامل۶۷همراه هیئت مسئول کشتار مجاهدین خلق را به

زاده کند و اینکه این یادداشت نشانگِر عدم درک تاجعام تلقی میپیوستِن این قتل
انـجـام اسـالمـی بـهای است که در جمـهـوریاز عمق فاجعٔه انسانی و اجتماعی

رسیده است، موضوِع این ُجستار نیست.
زاده، برانگیز در یادداشت اخیر مصطفـی تـاجترین نکتٔه پرتناقض و سؤالمهم

هـای گیرنده در انجام  اعـدامنیابت از مسئوالن تصمیمطلِب بخشش از مردم به
طـلـب دربـارٔه پـرداز اصـالحهای تفکر ایـن نـظـریـهزمینهو همچنین پیش۶۷

دانند کـه از خوبی میزاده و همفکرانش بهدیکتاتوری حاکم است. مصطفی تاج
های سیاسی علنی و غیرعلنی در کناِر شکنجـه تا کنون، انجام اعدام۱۳۶۰دهٔه 

و حبس ـ در حکم حربه و ابزار اصلی سرکوِب دگراندیشان و نیز بسترساِز مستولی 
 بر گاه متوقف نشدهکردن فضای رعب و وحشت در جامعه ـ هیچ

ً
 اخیرا

ً
اند و اتفاقا

زاده ایـن ها افزوده شده است. بنابراین، سؤال اساسی از مصطفـی تـاجدامنٔه آن
۶۷هـای قـربـانـیـان کشـتـار است کـه، چـرا ایشـان خـطـاب بـه خـانـواده

بـبـخـشـنـد امـا -خوانم تا با تأسی به مـانـدالگوید:"متواضعانه آنان را فرامیمی
زاده و همفکرانش به چنین اسـتـنـتـاجـی در مـورد فراموش نکنند"؟ رسیدِن تاج

، نشانگر شناختی معیوب از شرایط مشخص و موجود جامعه است، و ۶۷کشتار 
ای مخرب در مورد استـحـالـٔه آن چـیـزی بینیجویی و خوشبرآمده از مصلحت

اسالمی" یا "حاکمیت" یا "هستـٔه نامندش. "نظام" یا "جمهوریاست که "نظام" می
هایی برای َبَزک کردن دیکتاتوری والیـی واژهجزسخت قدرت"، در واقعیت امر به

آفرینی در مورد آن، چیز دیگری نیستد.و توهم
و محِو فیزیکی نسل بسـیـار ارزشـمـنـدی از ۶۷واقعیت این است که، کشتار 

نخبگان، فعاالن سیاسی و متفکران کشورمان، خأل و فرصتی را موجب گـردیـد 
گرا مهیا شد، یعنی نیروهایـی کـه که در آن بستری برای پرورش نیروهای اسالم

پرداز، سـیـاسـتـمـدار، و اینک در قوارٔه نخبگاِن "اسالم سیاسی"، در مقام نظریه
گـون، هـایـی گـونـهشـکـلهای درون "نـظـام" و بـهاقتصادان، در همٔه جناح

روی، این نسل نوپای نخبـگـاِن "اسـالم سـیـاسـی"، کنند. ازاینآفرینی مینقش
دانـد، یـعـنـی هایش مـیگریها و خدعهداِر "امام راِحل" و سیاستخویش را وام

هایی که هم خود خمینی و هم متـحـدانـش از قـمـاش گریها و خدعهسیاست
ها، حکومت والیی را در مـرتـبـٔه کمک آنها توانستد بهایها و خامنهرفسنجانی

روا تحکیم کنند. آن نیرویی مسلط و حکم
۸ادامه  در صفحه 

 
ِ
 کشتار

ِ
 ملی

ٔ
، و ۱۳۶۷فاجعه

رتناقض و 
ُ
 پ

ِ
نظرهای

 مصطفی تاجسؤال
ِ

زادهبرانگیز

الله منتظری با اعضای "تیم کشـتـاِر" وگوی آیتانتشار نوار صوتِی گفت
های اجتماعی ـ  ، و بازتاب گستردٔه آن در شبکه۱۳۶۷زندانیان سیاسی در 

هـای های درون حـکـومـت و چـهـرهگوِن مقامهای گونهویژه واکنشبه
باید رویدادی مهم در راستای امکان واکاوی در مـورد طلب ـ را میاصالح

بینی و ارزیابی کرد. بـا طلبان به این جنایت، نازکبرخورِد طیفی از اصالح
هـای تنها ارگانحال نه، تا به۶۷گذشت نزدیک به سه دهه از کشتاِر سال 

کردند، بلکه عام را انکار میهای "نظام" انجام دادِن این قتلرسمی و مقام
پردازانی که خود را طلبان و نظریهتا همین اواخر طیِف ُپرشماری از اصالح

ها و عملکردهـای مدافِع حقوق مردم، منتقِد حاکمیت، و مخالِف سیاست
راحتی از کناِر ایـن فـاجـعـٔه مـلـی  دانستند نیز، درعمل، بهمی“تندروها“

طلـبـی، امـری گذشتند و این جنایت بر ضد بشریت را، بنا بر مصلحتمی
کردند.چندان مهم تلقی مینه

در سه دهٔه گذشته، دیگر نیروهای سیاسی کشور ما، هـمـواره خـاطـرٔه 
های آمـران و اند و در افشاِی چهرهداشتهرا زنده نگه  ۶۷قربانیان کشتاِر 
هـای دهندگان، برگزارکنندگاِن جـلـسـهدهنده و یا فرمانعامالن [فرمان

هـا، مـزدوراِن اجـرای شـدگـان در دادگـاهغیرقانونِی پرسش از محکـوم
درستی آن را "فـاجـعـٔه های] این اقداِم شوم ـ اقدامی که حزب ما بهجنایت

اند توطئٔه سکوت پیرامون این جـنـایـت مـخـوف ملی" نامید ـ تالش کرده
الـلـه اند به مردم نشان دهند که آیتتاریخی را بشکنند. این نیروها توانسته

هشـتـمـیـن واند. در بیستخمینی و نزدیکانش، مسئول اصلی این جنایت
هـای سالگرِد "فاجعٔه ملی"، باید اذعـان داشـت کـه نـیـروهـا و چـهـره

انـد. نـوار ندرت تصدیق و تأیـیـد کـردهطلب انجاِم این جنایت را بهاصالح
 در سایت ایشان گذاشته شد های آیتصوتِی مکالمه

ً
الله منتظری که اخیرا

تـر جزِء رونِد انجام این جنایت که در کتاب خاطرات ایشان پیـشو نیز جزء
دهند کـه خـمـیـنـی بـا اتـخـاِذ  روشنی نشان میاند، اکنون بهبیان شده

 دانسته و ازپیش تعیینتصمیم
ً
شده، کشتار هایی مشخص، با هدفی کامال

انداخت.  راهمنظوِر "بقاِی نظام" بهرا به۶۷
ای که در روبنای سیاسـی جـمـهـوری های سیاسینیروها و شخصیت

طـوِر مسـتـقـیـم و شـونـد، بـهشمرده میاسالمی رقیب سیاسی یکدیگر 
اند تا خمینی را ـ خمینی در مقام مسئول اصلـی غیرمستقیم، در تقالی آن

ترین جنایت عـلـیـه بشـریـت در کشـور مـا ــ هـمـچـون اجرای بزرگ
شان، از زیر ضربٔه اتهام آمریِت این فـاجـعـه خـارج مشترکی در بینفصل
کنند.

از یک سو، رئیس قوه قضایی ـ صادق آملی الریجانی ـ  بالفـاصـلـه در 
الله منتظری، با محکوم کردن آن و دفاع واکنش به انتشار نوار صوتی آیت

ها برحسب موازین شـرعـی و ، گفت: "آنچه از احکام دادگاه۶۷از کشتار 
فقیـه، قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست."  رئیس قوه قضایِی ولی

برای گستردتر کردن َجو ُرعب و وحشت، و در کـنـاِر آن، تـوجـیـِه مـوج 
های کنونی، تأکید کرد: "اما باید بدانند قـؤه قضـایـیـه هـمـچـنـان اعدام

گـونـه بااقتدار عمل خواهد کرد و هرگونه تشویِش اذهان عمومـی در ایـن
 پیگرد قضایی خواهد داشت."  روشن است که از رئیس 

ً
امور امنیتی مسلما

غیراز شـنـیـدن ایـن نـوع سـخـنـان، های رژیمی دیکتاتوری بهبیدادگاه
توان داشت.وجه انتظار دیگری نمیهیچبه

از سوی دیگر، دفاع قاطعانٔه حسن خمینی از ارثیٔه شـوِم پـدربـزرگـش، 
ای هزاران نفر را با توجیه شـرعـی عام فلهالله خمینی، که فرمان قتلآیت

انگیز نیست، زیرا زندگی و سرنوشـت برصادر کرد، نیز چنین دفاعی تعجب
برانگیز اینکه، حسن حسن خمینی بر رانت این ارثیه متکی است. اما توجه

گـرایـی و نـیـز های متصل به اعتـدالگراِن رسانهخمینی از سوی تحلیل
طلب در عرصٔه کارزار انتخابات مـجـلـس خـبـرگـان پردازاِن اصالحنظریه

-شرکت جستن در انتخابات منظور تشویِق مردم بهـ و به۱۳۹۴اسفندماه 
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داشـت، ۵۰-۵۰برداری از منابع نفت عربستان و کویت و بحرین قـرارداد بهره
شرکت نفت انگلیس قرارداد استعماری معروف به قرارداد الحاقـی را بـه ایـران 

های خودفروخته کـه تحمیل کرده بود و از عوامل خود در مجلس ایران و دولت
 هم در آن دورٔه تاریخی عمر کوتاهی داشتند، می

ً
خواست که آن را تصویـب غالبا

آرا ای چون دولت ساعد، حکیمی، و رزمهای خودفروختهو اجرا کنند. حّتٰی دولت
خواستند که در این قرارداد تغییرهایی بدهد که قادر به فریـب از دولت بریتانیا می

رفته است. در ایـنـجـا دادن افکار عمومی باشد، ولیکن دولت بریتانیا زیر بار نمی
نفت ایران عاملی استـراتـژیـک در -۱باید به دو موضوع بسیار مهم اشاره کرد: 

اقتصاد بریتانیا بعد از اتمام جنگ جهانی دّوم بود و این درآمـد در امـر تـرمـیـم 
های جنگ و تأمین بودجٔه دولت بریتانیا نقش حیاتی داشته اسـت، و از خرابی

 بـه نـفـت ارزان ایـران 
ً
طرف دیگر، ناوگان دریایی بریتانیا از نظر سوخت کامال

شده است. ایـن مسئلٔه نفت فقط به صنعت نفت ختم نمی-۲وابسته بوده است؛ 
موضوع با استقالل سیاسی و اقتصادی کشور ایران ارتباط ناگسستنـی داشـتـه 
است و از این لحاظ نیز برای دولت بریتانیا و برای امپریالیسم آمریکا تن دادن به 
ی مستقل خودش را داشته 

ّ
ی و سیاست مل

ّ
ی در ایران که اقتصاد مل

ّ
یک دولت مل

هاست. موضوع باش پذیرفتنی نبود، همچنان که امروزه نیز سیاست امپریالیست
ای که در تمام اسناد و مدارک آن زمان و در گفتگوهای محرمانٔه اساسی و عمده

شود این است که کنترل مـنـابـع آمریکا و بریتانیا در آن دورٔه زمانی مشاهده می
نفت در دست کدام طرف دعوی باشد. تمام تمرکز روی یک کلـمـه اسـت و آن 

ق اصرار داشت که کنترل استخـراج و فـروش “کنترل“کلمه 
ّ

است. دکتر مصد
شده، ایران غرامت پرداخت کند، و نفت در دست ایران باشد و در یک دورٔه تعیین

دولت بریتانیا معتقد بود که کنترل باید در دست شرکت نفت انگلیس بـاشـد. در 
المـلـلـی پـیـدا نتیجه، این دعوی از چهارچوب مسئلٔه ملی خارج شد و جنبٔه بین

کرد. کارشناسان انگلیسی و آمریکایی در آن زمان فهرستی از منابع استـعـمـاری 
ـی 

ّ
خود در جهان سّوم تهیه کرده بودند و در مذاکرات خود اذعان داشتند که مـل

ی شدن
ّ
ها در کشورهای دیگر را گسـتـرش شدن صنعت نفت در ایران، موج مل

ی گسترش یافته بـود، در می
ّ
دهد و منافع جهانی آنها را در زمانی که مبارزات مل

اندازد. سایر کشورهای جهان سّوم  به خطر می

ی شدن نفت و دفاع از دولت 
ّ
نقش حزب تودٔه ایران در جنبش مل

ق
ّ

محمد مصد
در پی انتشار اسناد و مدارک کافی، اکنون دیگر تردیدی نیست که حزب تـودٔه 

های کارگری ها و اعتصابدهی کارگران و اعتراضایران با نقشی که در سازمان
ی میهن داشت، اّولیـن 

ّ
در شرکت نفت و بسیج افکار عمومی در دفاع از منافع مل

ی شدن نفت را در آن زمان فـراهـم آورد، و نیروی سیاسی بود که پیش
ّ
زمینٔه مل

های ذهنی و ماّدی است. شایان ذکر است که از بـعـد از زمینهاین شامل پیش
پایان یافتن جنگ جهانی دّوم، در پی تغییرهایی که در آرایش نیروهای جـهـانـی 

گیری یک اردوگاه سوسیالیستی قدرتمند ایـن شـرایـط را ایجاد شده بود، شکل
برای مردم ایران و دیگر کشورها فراهم آورده بود که در راه بازسازی اقـتـصـاد و 
ی خود به طور مستقل اقدام کنند. در کشور ایـران نـیـز 

ّ
ایجاد و تحکیم دولت مل

ی کردن نفت محور مرکزی این سمت
ّ
گیری بود. حزب تـودٔه ایـران یـکـی از مل

ی و اّولین و تـنـهـا نـیـروی سـیـاسـی بـود کـه بـا پیش
ّ
قراوالن این حرکت مل

ی را در دهی کارگران و کارشناسان در صنعت نفت این اعتراضسازمان
ّ
های مل

ای هایی تازهرا مطرح کردند، خواست۱۳۰۸های اعتصاب سال همٔه خواست
مثل دستمزِد روزهای تعطیل رسمی و روز جمعه و اجرای دقیق قـانـون کـار 

های خود اضافه کردند. در همین تظاهرات بود که یک جدید را نیز به خواست
زن سخنران ضمن به باد انتقاد گرفتن شرکت نفت انگلیس و ایران  چـنـیـن 

برادران! تولید نفت در کشور ما تولید جواهر است. ما باید تالش کنیم “گفت: 
بـه “که این جواهرات را پس بگیریم. اگر این کار را نکنیـم غـیـرت نـداریـم.

ـی 
ّ
اعتقاد شماری از پژوهندگان، این سخنرانی نخستین فراخـوان بـرای مـل

کردن صنعت نفت بود که به طور علنی مطرح شده بود. 

۱۳۳۰اعتصاب فروردین 
ی شـدن ۱۳۳۰در روز اّول فروردین سال 

ّ
، یعنی بالفاصله پس از تصویب مل

وزیر بود، شرکت نفت بخشی از مزایا و نفت، و زمانی که حسین عالء نخست
 زیادی کم کـرد. بـا 

ّ
حق مسکن کارگران را قطع و عیدی کارگران را نیز تا حد

نـاپـذیـر شـد. این عمِل شرکت نفت، شروع یک اعتصاب بزرگ دیگر اجتناب
ای زیادی از همسران کـارگـران قراول این اعتصاب، این بار زنان و عدهپیش

بارانداز بودند. همٔه کارگران مناطق نفتی در خوزستان، مؤسسات شرکت نفت 
ها به این اعتصاب پیوستند. در و پاالیشگاه و مراکز فّنی و آموزشی و تعمیرگاه

وکارهایی که با کـارگـران بندر معشور که اعتصاب از آنجا آغاز شد، اکثر کسب
در ارتباط بودند نیز به این اعتصاب پیوستند. این اعتصاب عـمـومـی تـاثـیـر 

وزیـر وقـت، در عمیقی در روند تحوالت کشور داشت.  حسین عالء، نخست
فروردین ضمن اعالم حکومت نظامی در مجلس مدعی شد کـه ایـن ۲۳روز 

هـای ور ساخته و به این تـرتـیـب پـایـهآتش جنگ طبقاتی را شعله“اعتصاب 
در شرکت نـفـت ۱۳۳۰اعتصاب فروردین “سازد.جامعه را از درون ویران می

ی کردن نفت بخشید. اهمیت قدرت و تحّرک اساسی و عمده
ّ
ای به جنبش مل

این اعتصاب در این بود که تأثیر بسیار زیادی در تغییر قوا به سود نـیـروهـای 
ی کردن همه

ّ
ی و طرفداران مل

ّ
ها جانبٔه صنعت نفت ایران و رد  همٔه لالیحهمل

و قراردادهای استعماری داشت که توسط نیروهای زیر نفوذ امـپـریـالـیـسـم 
با تعـهـد ۳۰بریتانیا در مجلس مطرح شده بود. اعتصاب کارگران در فروردین 
اردیبهشت ۴شرکت نفت به لغو تصمیم در مورد کاهش هزینٔه مسکن، در روز 

آمیز اعتصاب کارگران، دکـتـر با موفقیت پایان یافت. روز بعد از پایان موفقیت
ی کردن همه

ّ
ق طرحی تفصیلیرا برای مل

ّ
جانبٔه صنـعـت نـفـت تـقـدیـم مصد

ه ماده“مجلس کرد. این طرح که به 
ُ
مـعـروف اسـت، در اسـاس “ایطرح ن

ی نفت ایران بود که جایگزین شـرکـت نـفـت پایه
ّ
ریزی برای ایجاد شرکت مل

انگلیس و ایران شد. حسین عالء در تاریخ هشتم اردیبهشت استعفا داد و در 
ق به پیشنهاد رئیس مجلس ُپست نخست

ّ
وزیـری همان روز دکتر محمد مصد

ق نخست
ّ

ـه را قبول کرد. دکتر مصد
ُ
وزیری را به این شرط پذیرفت که طـرح ن

 تصویب و به قانون تبدیل شود. از صـد نـمـایـنـدهماده
ٌ
ای کـه در ای او فورا

ه نفر به نخست
ُ
وزیری او و طرح او رأی موافق مجلس حاضر بودند، هفتاد و ن

را نیز حزب تودٔه ایران در ۳۰دهی اعتصاب فروردین دادند. رهبری و سازمان
اختیار داشت.

ق مـی
ّ

تـوانسـت بـا شـرکـت نـفـت آیا دولت دکتر محمد مصد
انگلیس به توافق برسد؟

های نولیبرالی که در عمل سخنگو و های اخیر، طرفداران سیاستدر سال
طلبـان اند،  و نیز بخشی از اصالحهای فراملیتی در ایرانمدافع منافع شرکت

داری ایـران کـه بـرای نولیبرال و بخشی از کارگزاران آن بخش از سـرمـایـه
داری هـای سـرمـایـهبازسازی و برقراری رابطه با دولت آمریکا و دیگر قـدرت

ق مـیجهان سر از پا نمی
ّ

تـوانسـت بـا شناسند، معتقدند که دولت دکتر مصد
ای دسـت های استعماری به تفاهم منصـفـانـهتعدیل در مواضع خود با دولت

ی و یک
ّ
ه شق

ّ
ق بوده است که از رسـیـدن بـه پیدا کند، و این کل

ّ
دندگی مصد

گاهی از زمیـنـٔه توافق جلوگیری کرده است. در این نظر، هم بی اطالعی و ناآ
تاریخی این موضوع نهفته است و هم وارونه جلوه دادن حقـیـقـت از سـوی 

تـریـن دیگر. حقیقت این است که شرکت نفت انگلیس یـکـی از نـاعـادالنـه
برداری را از مـنـابـع نـفـت ترین بهرهقراردادها را با ایران بسته بود و غارتگرانه

ـی کـرده بـود، ونـزوئـال ایران می
ّ
کرد. در زمانی که مکزیک نفت خود را مـل

های آمریکایی بسته بـود، و شـرکـت آرامـکـو در با شرکت۵۰-۵۰قرارداد 

مرداد ...۲۸ادامۀ  نگاهی به کودتای 

۱۱ادامه  در صفحه 



۱۰۰۶شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱دوشنبه   ۹

سوکارنو در اندونزی، تیتو در یوگسالوی، قوام ِنکرومه در غنا، و لومومبا در کنگـو، 
یو دیگران از ادامه

ّ
خواهانه، راه اسقـالل گرایی ترقیدهندگان این راه، یعنی راه مل

ی، و اصالحات دموکراتیک بودند که در آن زمان و بـه لـطـف 
ّ
ی و حاکمیت مل

ّ
مل

کشورهای سوسیالیستی امکانـش “اردوگاه“المللی به دلیل وجود توازن قوای بین
به وجود آمده بود.

شرکت غارتگر نفت انگلیس و ایران 
ت

ّ
انگیز مـفـّصـلـی اسـت کـه عملکرد شرکت نفت انگلیس و ایران داستان رق

ای مـخـتـصـر بـه آن گنجد، اّما حّتٰی اشـارهتفصیل آن در این نوشتٔه کوتاه نمی
تواند عمق فاجعه را نشان دهد.می

های وابستـه بـه قـدرت های ایران، حّتٰی روزنامه، روزنامه۱۳۲۰در اواخر دهٔه 
شرکت نفت انگلیس و ایران مبـلـغ ۲۰های دهٔه حاکم، نوشتند که طی همٔه سال

امتیاز به ایران پرداخت کرده است، در حالـی کـه در میلیون پوند حق۱۰۵ناچیز 
میلیون پوند مالیات بر درآمد به دولـت بـریـتـانـیـا ۱۷۰همین فاصلٔه زمانی، فقط 

داران میلیون پوند نیـز سـود بـه سـهـام۱۱۵پرداخت کرده است. عالوه بر این، 
میلیون پوند هم از درآمد نفت ایران را در خارج از ایـران ۵۰۰انگلیسی پرداخته و 

۲۳، شرکت مزبور ۱۳۲۸گذاری کرده است. گفتنی است که فقط در سال سرمایه
میلیون پـونـد سـود سـهـام بـه ۷میلیون پوند مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا و 

انداز کرده است. اّمـا در میلیون پوند هم پس۱۹اش داده، و داران انگلیسیسهام
میلیون پوند حق امتیاز به دولت ایران پرداخته است.۱۳همین یک سال، فقط 

آمیز شرکت نفت انگلیس و ایران رفتار تبعیض
ای که یک فلسطینی شاغل در شرکت نـفـت در آن زمـان در روزنـامـٔه مقاله

] منتشر کـرده بـود، تـبـعـیـض در ۱۹۵۱ژوییه   ۶به تاریخ در ]“جروزاِلم ُپست“
دهـد. در ایـن وضعیت کارگران ایرانی در مقایسه با کارگران خارجی را نشان مـی

مقاله آمده است که شرکت نفت ایران و انگلیس کارگران خود را بـه سـه دسـتـٔه 
نفر انگلیسی و اروپایی و تعداد کمی ۳۵۰۰متمایز تقسیم کرده است که عبارتند از 

هندی و ایرانی که از کـارمـنـدان ۶۰۰۰ایرانی که در میان اینها ُبر خورده بودند، 
کارگر سادٔه ایرانی که بیشتـرشـان از اهـالـی ۷۰٫۰۰۰تا ۶۰٫۰۰۰جزء بودند، و 

هـای قبایل عرب خوزستان بودند. این گروه آخری از حقیرترین و فقیرترین انسـان
شدند که اکثرشان بدون سرپناه و بدون خدمات درمانی و روی زمین محسوب می

گذراندنـد. بـرخـی از کـودکـان ایـن کـارگـران در دستمزد مناسب زندگی را می
تـا هـمـیـن “کند که شدند. نویسندٔه مقاله اشاره میسازی به کار واداشته میجاده

ت
ّ
ها خوانده بودم، ولی اکنون انگیزی را فقط در کتاباواخر من چنین وضعیت رق

شاهدان دیگری نـیـز در هـمـان زمـان “بینم.با چشمان خود آن را در اینجا می
هـایـی کـه از اند که اغلب کارگران در هوای داغ آن منـطـقـه در آلـونـکنوشته
کردند. وقـتـی آب دریـا بـاال های فلزی یا مقّوا ساخته شده بود زندگی میبشکه

)، محوطٔه زندگی اینان به باتالقی ُپر از مگس و پشه تبدیل میمی
ّ

شد. اّمـا آمد (مد
 جدا از این منطقه و برخوردار از امـکـانـات کـامـل انگلیسی

ً
ها در قسمتی کامال

ها به آن ممنوع بود. کردند که ورود ایرانیزندگی می
ای که پا در این جهنم انگلیسی ترین نیروهای سیاسیدر چنین شرایطی، عمده

گذاشتند و به کمک زحمتکشان شرکت نفت شتافتند، حزب کمونیست ایـران در 
، حـزب تـودٔه ۱۳۲۰دورٔه قبل از ممنوع شدن آن توسط رضاشاه، و پس از سـال 

دهی و اعـتـصـاب دهی این کارگران اقدام کردند. سازمانایران بود که به سازمان
کارگران شرکت نفت نخستین بار به رهبری حزب کمونیست ایران انجام گـرفـت. 

یازده هزار کارگر پـاالیشـگـاه کـه   –۱۳۰۸یازده اردیبهشت   –۱۹۲۹روز اّول ماه مه 
کرد، ضمن درخواست هشت ساعت کار روزانـه حزب کمونیست آنها را رهبری می

و دستمزد و مسکن بهتر و به رسمیت شناختن حق تشکل کـارگـران، دسـت بـه 
اعتصاب زدند. کارگران در این اعتصاب رئیس پلیس و فرماندار را تعقیب کردند و 

نشانی به دام انداختند. حکومت رضاخان نیروی نظامی بـیـسـت در ایستگاه آتش
ای را برای سرکوب کردن کارگران اعزام کرد و دولـت بـریـتـانـیـا نـیـز هزار نفره

های توپدار خود را روانٔه منطقه کرد.ناوچه
واقـع دهی شد و اعـتـصـابـی بـهتری که چند سال بعد سازماناعتصاب بزرگ

توسط حزب تودٔه ایران، وارث راستـیـن و ادامـه ۱۳۲۵دهنده بود، در سال تکان
دهندٔه راه حزب کمونیست ایران هماهنگ شده بود. شروع این اعـتـصـاب نـیـز 
مصادف با اّول ماه مه (یازدهم اریبهشت) بود. کارگران اعتصابی عالوه بر ایـنـکـه 

مرداد ...۲۸ادامۀ  نگاهی به کودتای 

۱۰ادامه  در صفحه 

مـرداد ۲۸در تاریخ رویدادهای تعیین کنندٔه تاریخ معاصر کشور، کودتای 
ای دارد. این کودتا روند تحوالت تاریخی میهن مـا را از مسـیـر جایگاه ویژه

قانونمند و طبیعی آن خارج کرد و با استقرار رژیمی کودتایی و پلیسی بـرای 
ـیسال، و غیرممکن کردن سازمان۲۵

ّ
-دهی و استقرار جـایـگـزیـنـی مـل

خـواه و دمـوکـرات، دموکراتیک و مترقی در شرایط سرکوب نیروهای ترقـی
گرایان فراهم کرد که تنها نیروهایی بـودنـد گیری اسالمزمینه را برای قدرت

آزاد داشتند و در نهایت هم مهار انقالب بزرگ “منبر“که در جامعه تریبون و 
ـی، بهمن را به دست گرفتند و با کنار زدن نیروهای ترقـی

ّ
خـواه چـپ و مـل

قدرت را به انحصار خود در آوردند. آنچه اهمیت دارد این است که هنوز هـم 
سـیـا“هایی از این کودتای ضدمردمی که با حمایت مستقیم سازمان گوشه

دهی و اجرا شد، مورد بـحـث بریتانیا سازمان“ِام.آی.سیکس“ی آمریکا و “
هـای گرای کشورمان قرار دارد. در سـالرو و راستنیروهای سیاسی میانه

۲۸های کودتای اند که واقعیتپردازان تالش داشتهاخیر، دو دسته از نظریه
های مشخـص برانگیز و بدون توجه به دادهای سؤالرا به گونه۱۳۳۲مرداد 

گیری آن کودتا تـحـلـیـل کـنـنـد. دسـتـٔه اّول، های شکلتاریخی و زمینه
المللی پول و بانک جهانی، و های صندوق بینهای حامی سیاستنولیبرال

یتیقراوالن شرکتپیش
ّ
ی کـردن صـنـعـت های فرامل

ّ
اند که معتقدند که مل

 کار اشتباهی بوده است. این عده معتـقـدنـد کـه ۱۳۲۹نفت در سال 
ً
اساسا

ق، نخست
ّ

های نفتی، بایست با کنار آمدن با شرکتوزیر وقت، میدکتر مصد
در “هفت خواهـران“های موسوم به های بریتانیایی و شرکتاز جمله شرکت

ای را برای ایران فراهـم شدهآن زمان، امکان تولید و فروش و درآمد تضمین
انـد. ایـن کرد. دستٔه دّوم آنهایی هستند که تاریخ را در حقیقت نیاموختـهمی

ق می
ّ

زنی و تـعـدیـل در مـواضـع توانست با چانهعده معتقدند که دکتر مصد
حل بینابینی، با کشورهای استعماری و امپریالیستـی خود، و انتخاب یک راه

کرد تا از بایست این کار را میآن زمان مثل بریتانیا و آمریکا کنار بیاید، و می
این طریق منافع ایران را تأمین و از بروز کودتا جلوگیـری کـنـد. در فضـای 

طـلـبـان سیاسی امروزی ایران، این دسته شامل جناح استحاله شدٔه اصالح
طلبان، و کارگزاران آن بخش از در رژیم والیی حاکم، بخش نولیبرال اصالح

داری ایران در دولت کنونی است که منافع خود را در بازسازی روابـط سرمایه
بیند.ملیتی میهای غارتگر فراداری جهانی و شرکتبا سرمایه

هـا و نـیـروهـای البته طیف سّومی نـیـز وجـود دارد کـه شـخـصـیـت
 کودتا نبوده است و بر ۲۸دهندٔه آن معتقدند که کودتای تشکیل

ً
مرداد اساسا

های امپریالیستی صورت نگرفته است. این عده سرنگـون شـدن اثر مداخله
دانـنـد کـه گـویـا بـر پـایـٔه دولت قانونی کشور را حاصل قیامی مردمی می

ق را به زیر کشید و شاه را خواست
ّ

های مردم کوچه و بازار، دولت دکتر مصد
هـا و دوباره به قدرت رساند. ایـن گـروه در حـقـیـقـت هـمـان صـحـبـت

جـمـهـور کنند که پرزیدنت آیزنهاور، رئیسهایی را مطرح و بیان میاستدالل
وقت آمریکا، از روز بعد از کودتا و برای گمراه کردن افکار مـردم و جـامـعـٔه 

طلبان های خود عنوان کرد. این گروه شامل سلطنتالمللی در سخنرانیبین
اندرکاران و عامالن و ُمجریان کودتا و وابستگان به آنهاست؛ طیفـی و دست

گاهانه دروغ می ی را توجیـه گوید و تالش میکه آ
ّ
کند که خیانت به منافع مل

کند. 
کدام از کنیم نشان دهیم که متأسفانه هیچدر این نوشتٔه کوتاه تالش می

ای ها با واقعیت آنچه رخ داد، با حقیقِت کودتا، و با روند اجتماعیاین دیدگاه
که در آن ُبرهٔه تاریخی در دنیا جریان داشت، منطبق نیست. واقعـیـت ایـن 

فقط ایران، بلکه کشورهای دیگری نیز در همان دورٔه زمـانـی و است که نه
هایی برای متوقـف کـردن بعدها تجربٔه مشابهی را از سر گذراندند، و تالش

خواهانه در ایـن کشـورهـا از طـریـق اجتماعی ترقی-روند تحّول سیاسی
دهی شده از خارج از مرزهای آنها صـورت گـرفـت. ایـن کودتاهای سازمان

۱۳۳۰های پس از جنگ جهانی دّوم و اواخر دهٔه حقیقتی است که در سال
ی و ترقی، جهان شاهد کوشش جنبش۱۳۴۰و 

ّ
ای بـود کـه خواهانههای مل

نـیـافـتـه، بـا مـحـتـوا و یا تـوسـعـه“جهان سّوم“در بسیاری از کشورهای 
های گوناگون و متناسب با درجٔه توسعه و رشد آنها، و در مسـیـری گرایش
جریان داشت. اگر گاندی در هند، جمال عبدالنـاصـر در مصـر، و پیچیده

ق در ایران را از گشایندگان چنین راهی قـلـمـداد کـنـیـم، 
ّ

دکتر محمد مصد

۱۰۰۶شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱دوشنبه   ۸

انـگـیـز دوران "طـالیـِی امـام" ای خـاطـرهگونـهای که بهبازٔه زمانی
یی است که با کشتاِر هزاران زندان سیاسی و نامندش، همان برههمی

ترین فرزندان ایران و شـمـار زیـادی از نـوجـوانـان نسلی از فرهیخته
و ادامٔه سـرکـوب نـیـروهـای ۶۷گناه، آغاز گردید. بنابراین، کشتار بی

مترقی تا کنون، رانت بسیار مهمی را در اختیار طیـف مـخـتـلـفـی از 
گرا، و جز اینان) قرار داده است کـه طلب، اصولنخبگاِن نوپا (اصالح

توانست با نابودی و محو نسل قبلی نخبگان و زمینٔه آن تنها میپیش
گرِی غیرمذهبی فراهم شود. هرچند این سرکوبسرکوب دگراندیشان

طلبان و نیروهای ملی ـ مذهبی را نـیـز رژیم والیی گاه گریباِن اصالح
.۱۳۶۰گرفته است، اما نه در قیاس با جنایِت کشتارهای دهٔه 

طـلـب، پردازان اصالحالبته ناگفته نماند که همگی فعاالن و نظریه
را ۶۷زاده در مـورد کشـتـار این نوع تحلیل و استنتاِج مصطفی تاج

پذیرند. برای مثال، سعید رضوی فقـیـه، از رهـبـران طورکامل نمیبه
الله منتظری با "هـیـئـت وگوی آیتسابق "دفتر تحکیم"، در مورد گفت

زاده از اعضـای بـرجسـتـٔه گوید: "آقای تـاجدرستی میها"، بهاعدام
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و دیگری واکنش ناپختٔه خـانـدان 

اندرکاران متصدیان دفـتـر نشـر آثـار آن مرحوم امام خمینی و دست
جای احترام به افکارعمومی و تواضع نسبت به حقـیـقـت مرحوم که به

هـر قـیـمـت باز هم راه تعصب و فرافکنی پیش گرفتند و کوشیدند بـه
الله خمینی را از هر خطا مبرا و مرحوم حـاج سـیـد ممکن مرحوم آیت

احمد غفرالله له را تطهیر و از محاکمه در دادگـاه تـاریـخ و وجـدان 
جایی نخواهند برد و فـقـط بـاِر عمومی ملت معاف کنند که البته راه به

تر خواهند کرد."گناه خود را در پیشگاه افکارعمومی سنگین
شرایط مشخص کنونی نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است کـه در 

گونه رفورمی که بتواند دیکتاتوری و فقیه هیچچارچوب حاکمیت والیت
ابزار سرکوب آن، مانند: اعدام، زندان و شکنجه، را مـحـدود کـنـد، 

ها و شعارها در پذیر نبوده است. روشن است که بر همٔه آن قولامکان
گرایی، وفاِق ملی و وجود آوردِن "تغییر" از طریق اعتدالمورد امکان به

ویژه بزرگنمایـی کـردِن طلبان ـ و بهگرایان و اصالحوحدت بین اصول
و نقش حسن روحانی و دولت "امید و تدبیر" ـ ۱۳۹۲اهمیت انتخابات 

تر اینکه، پروژٔه اعتـمـادسـازی بـا خط بطالن کشیده شده است. مهم
 بـا حاکمیت (یعنی دیکتاتوری حاکم) برای اصـالح

ً
طـلـبـان کـامـال

رو شده است و نتیجٔه انتخابـات مـجـلـس و خـبـرگـان شکست روبه
انگیز آن بروضوح مؤید این واقعیت است. اما تأسف) به۹۴(اسفندماه 
زاده کـه بـرای دفـاع از آزادی طلبی مانند مصطفی تاجکه، اصالح

خویش تحمیل کرده است، هنـوز هـم در ها زندان را بهدشوارِی سال
انتظار نوعی از گشایش [از سوی دیکتاتوری] است و واقعیت مـوجـود 
در مورد ماهیِت تغییرناپذیر بودِن "نظام" (دیکتاتوری) را حاضر نیـسـت 

قبول کند.
طـلـبـان طورکامل بر ضـد اصـالحتوازن نیرو در درون حاکمیت به

وجود آوردِن تغیـیـرهـایـی هدف بهطلبی" بهاست. برای فرایند "اصالح
فـقـیـه، افـق واقعی در چارچوب تعامل و مماشات با حاکمیت والیـت

 بخشروشنی مشاهده نمی
ً
طلبان "مطیـِع هایی از اصالحشود. مسلما

ویژه های جناحی ـ بهو واکنشخواهی و کنش فقیه"، در روند سهمولی
نامٔه بـرجـام و فـرایـنـِد در عرصٔه منافع مادی کالن ناشی از موافقت

اسالمی در "طرح خاورمیانه جـدیـد" آمـریـکـا ـ گیرِی جمهوریجای
شان بیفزایند، های اقتصادی ـ  سیاسیخواهند توانست بر برخی رانت

پیرایِش روبـنـای سـیـاسـی خـواهـد اما این در بهترین حالت، تنها به
انجامید، یعنی از سنِخ پیرایشی که برای مهندسی کردِن انـتـخـابـات 

ظهور رساندِن پدیدٔه "دولت تدبیر و امید" الزم بود.  مـادام و به۱۳۹۲
شدت ضِد دموکراتیک و ناعادالنـٔه طلبان از درِک ماهیت بهکه اصالح
گریزند و از اذعان به آن ناتوانند و سخنان و عمـلـکـردشـان "نظام" می
پـر از تـنـاقـض ۶۷زاده در مورد کشتار های مصطفی تاجمانند گفته

طلبان، دانسته و یا ندانسته، با گـریـز از است، باید پذیرفت که اصالح
فقیه، مسیِر مبارزٔه جنبش مردمی بـرای گـذار از نفی حکومت والیت

کنند.تر میدیکتاتوری به مرحلٔه دموکراتیک را بسیار پرچالش

ادامه رویدادهای ایران ...ادامۀ فاجعه ملی کشتار 

رضایت، سیاست آمریکا دوپهلو و غیر شفاف، و سیاست اتحادیه اروپا را مبتنی بر پیش 
شرط های متفاوت ارزیابی کرده و نتیجه می گیرد که هیچ دولت و کشوری نمی تواند 
بر دوستی آمریکا و کشورهای غربی سرمایه گذاری کند. آصفی در ادامه این نتـیـجـه 
همچنین می نویسد:" در جهت منافع ترکیه است که قدرت و توان خود را در پیمان ها 
و همکاری های منطقه ای جست و جو کند. همکاری ترکیه بـا روسـیـه خـوشـایـنـد 
جمهوری اسالمی است، زیرا این دو کشور قدرتمند در کنار ایران می توانـنـد نـقـطـه 

اتکای صلح و ثبات در منطقه باشند."
مرداد، ارگان سپاه پاسداران، در اشاره به سـفـر رجـب ۲۴هفته نامه صبح صادق،

طیب اردوغان به روسیه و روابط ترکیه و روسیه ادعا می کند که روسیه اولین کشوری 
بوده که به ترکیه در باره کودتا هشدار داد و در تحلیل نگرانی هـای دو طـرف، مـی 
نویسد:" اردوغان خواهان کاهش حمایت روسیه از کردها و کم کردن حجم بمـبـاران 
های خود در مرز ترکیه است. از سوی دیگر، روسیه از ترکیه می خواهد که با جـدیـت 
بیشتر بر مرزهای خود نظارت داشته باشد و مانع جذب نیروهای افراطی به داعش یـا 
ارسال تجهیزات برای آنها شود. به نظر می رسد با توجه به پیامدهایی کـه سـیـاسـت 
اشتباه اردوغان در سوریه برای ترکیه به همراه خواهد داشت، نزدیکی روسیه و ترکـیـه 

می تواند تا حدودی اردوغان را در باره سوریه به عقب براند."  
مرداد، در گزارش سفر ظریف به ترکیه، به نقل از وزیـر امـور ۲۲روزنامه اطالعات، 

خارجه نوشت:"جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولتی که همان لحظات اول کودتـا 
را محکوم کرد همواره در کنار مردم ترکیه و دولت ترکیه ایستاده و خـواهـد ایسـتـاد و 
بازدید من از مجلس ترکیه به عنوان نماد حمایت از دموکراسی و مردم ترکیه است." و 
در جایی دیگر آورده است:" وزیر خارجه ترکیه ضمن تشکر از سفر ظریف به تـرکـیـه، 

گونه تصویر روشنـی تاکید کرد که ایشان در همان لحظات اول کودتا و زمانی که هیچ
از شرایط نبود بارها با تماس تلفنی حمایت خود را از دولت و ملت ترکـیـه در مـقـابـل 
کودتاچیان ابراز کردند." اطالعات  همچنین  به دیگر اظهارات وزیر خـارجـه تـرکـیـه 
اشاره می کند و می نویسد:" درباره تمامیت ارضی سوریه و اتحاد سـوریـه هـمـفـکـر 

رغم اختالفات به گفـتـگـوی هستیم. تا به امروز برخی اختالفات را داشتیم، ولی علی
تواند نقش مثبتی در برقراری آتش بـس خودمان ادامه دادیم و بر این باوریم ایران می

های مـخـتـلـف یـک سـازمـان ک، شاخهکپایدار در سوریه ایفا کند. ... پژاک و پ
تروریستی واحد هستند و تفاوتی با هم ندارند و امنیت منطقه و به ویژه امنیت ایران و 

کنند."ترکیه را تهدید می
مرداد، به نقل صادق ملکی، کارشناس ارشد مسایل منـطـقـه، ۲۳خبرگزاری مهر، 

نوشت:"سفر اردوغان به سن پترزبورگ و دیدار با پوتین بیش از هر چـیـزی حـاصـل 
نیازهای متقابل دو طرف به یکدیگر است. آنهایی که سـفـر اردوغـان بـه روسـیـه را 
چرخشی راهبردی از سوی ترکیه قلمداد کرده اند بیش از اشاره به واقعیـت آرزوهـای 
خود را بیان کرده اند. ترکیه دارای پیوندهای عمیق نظامی، اقتصادی و سـیـاسـی بـا 
غرب و به ویژه آمریکا است. شرایط راهبردی آنکارا با غرب با تحولی مثل یک کودتای 

نافرجام دچار تغییرات بنیادی نخواهد شد. 
بعد از کودتای نافرجام، رفت و آمدهای دیپلماتیک بین روسـیـه، ایـران و تـرکـیـه 
افزایش یافته است. رفت و آمدهای مزبور که بعضا در سطوح بـاال هـم بـوده اسـت 
نشان دهنده رویکردهایی است که سطح روابط سرد و یا متفاوت ایران و روسـیـه بـا 
ترکیه را تبدیل به روابط کم تنش تر کرده است. با توجه به دده های باال، اینکه ترکـیـه 
دیدگاه های خود نسبت به سوریه را تغییر دهد با توجه به شرایط جدیـد دور از تصـور 

نیست اما به نظر می رسد مقامات رژیم با احتیاط از این روند صحبت می کنند.
منطقه خاورمیانه و بخصوص تحوالت در سوریه ابعاد جدید، بغرنج  و خطرناک تری 
گرفته است. اعالم استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه و درگیری هـای خـونـیـن در 
حلب  و بمباران مناطق کرد نشین توسط نیروی هوایی سوریه و ورود نظامی ترکیه بـه 
این درگیری ها  از جمله تحوالت نگران کننده ای هستند که باید به آنها توجه کرد. بـا 
اینکه تحوالت سوریه محل نزاع قدرت های منطقه ای و جهانی بوده است امـا ایـن 

درگیری و جنگ نیابتی در همان محدوده  فعلی در جریان است. 
با توجه به افزایش تنش ها و درگیری ها این احتمال که این درگیری ها گسـتـرش 
یابد را نباید از نظر دور داشت. تحوالت در سوریه و گسترش آن تاثـیـری مـخـرب بـر 
حیات سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها از جمله میهن ما خواهد داشت. میهن ما بـا 
توجه به شرایط بسیار خطرناک منطقه، به یک دولت مردمی و برخاسته از اراده مـردم 

نیاز مبرم دارد. 
رژیم والیت فقیه در طول نزدیک به چهار دهه حاکمیت، نشان داده است سیاسـت 
های تنظیم شده بر اساس منافع سرکوب گران اتخاذ می گردد و تبعات زیان بار ایـن 

سیاست ها همیشه دامن گیر میلیون ها نفر از هم میهنمان بوده است.


