و ه ء  ۷۵ﻦ ﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب

ﺎرﮔﺮان ھﻤﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!

ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ده ﻫﺎ ﺣﺰب
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
در ﺻﻔﺤﺎت  ۱۴ﺗﺎ ۱۸

ﭘﯿﺎم ﻓﺮﻗﮥ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﺰب
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان در ص۱۴
ﺷﻤﺎرۀ  ۱۲ ،۱۰۰۹ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ٔ
دوره ﻫﺸﺘﻢ ،ﺳﺎل ﺳﯽ و دوم

ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن
ٔ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ
زﻧﺎن در ﺻﻔﺤﺎت  ۲و ۳
ُ
ﺳﺮود ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻦ ِﮐﯽ ﺗﻮان؟
اﯾﻦ
ِ
ِﮐﯽ ﺗﻮان؟
ٔ
ٔ
ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ٔ
در ﺟﺸﻨﻮاره "آواﻧﺘﻪ"  -ﭘﺮﺗﻐﺎل
در ﺻﻔﺤﺎت  ۷و ۸

ﺳﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۷۵ﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﺻﻔﺤﺎت  ۹ﺗﺎ ۱۳

ٔ
ﺷﺎدﺑﺎش ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ۶

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ!

 ۲دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن

ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
و ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﻋﺪاﻟﺖ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ”ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن“ در روزﻫﺎی  ۲۴ﺗـﺎ ۲۸
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۲۵۵ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن زن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از  ۶۴ﺳـﺎزﻣـﺎن ﭼـﭗ و
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه از  ۴۴ﮐﺸﻮر در ﭘﻨﺞ ٔ
ﻗﺎره ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﮔﻮﺗﺎ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐـﻠـﻤـﺒـﯿـﺎ در
ﺳـﮑـﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ رﯾﺎﺳـﺖ ﺧـﺎﻧـﻢ ِ
ﮐﻮﮐﻮﻣﺎ ،اﻫﻞ ﻗﺒﺮس و ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻫﻨﺮی و ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺷﺎدﺑﺎش ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ
ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﺮای ﺣﺎﺿﺮان ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﺨﻨﺎن ّ
ﺳﺎﻧﺪﯾﻨﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻠﺢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـﻠـﺢ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ “ﻓﺎرک ”-ﮐﻪ در ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد -ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻧﺪﯾﻨﻮ ﺑﺮ
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ،دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ،در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐـﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎرﺳﯿﺎ دو ﮐﻤﭙﻮس ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ،ﺑـﻪ
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻨﮕـﺮه
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﺟﻬﺎن ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ.
ٔ
در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﮕﺮه درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻋﻤﺪهای ﺻﺤﺒﺖ ﺷـﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و اﺛـﺮ آن ﺑـﺮ
زﻧﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮات آبوﻫﻮاﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺎرﮔـﺮان
و ﮐﺎرﮔﺮان ،و ﻧﯿﺰ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن در ﮐﺎرزار ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ .ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮ ﻋﺰم ﺧﻮد در ﺗﺤﮑـﯿـﻢ و ﮔﺴـﺘـﺮش
ﺳﻨﺖ ٔ ۷۰
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻧﻮزاﯾﯽ در ﻓﺪراﺳﯿﻮن ،و ﺑﻬﺒﻮد ّ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه در راه ﺻـﻠـﺢ،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﻟﻮرﻧﺎ ِﭘـﻨـﺎ،
ﺧﺎﻧﻢ
زﻧﺎن
ﺟﻬﺎن
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ِ
اﻫﻞ اﻟﺴﺎﻟﻮادور را ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾـﻨـﺪه اﻧـﺘـﺨـﺎب ﮐـﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ آن ،ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﯾﮏ ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ،دو ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺞ ﻫﻤﺎﻫـﻨـﮓ ﮐـﻨـﻨـﺪه ﺑـﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،آﺳﯿﺎﯾﯽ ،اروﭘﺎﯾﯽ ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،و ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ
از روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺸـﺎن
دادن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺟـﻤـﻌـﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮﮔﻮﺗﺎ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﭘﻼﺗﻮزﻻ ﭘﻮﻟﯿﮑﺎرﭘﺎ“ راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨـﮕـﺮه دﻋـﻮت ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﮕـﺮه
ٔ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ آن را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
ارﺳﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ
ٔ
ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدھﻢ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﮫﺎﻧﯽ زﻧﺎن
ﺑﻮﮔﻮﺗﺎ ،ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶

رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ،
ٔ
ﻫـﻤـﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ درودﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﺪراﺳﯿـﻮن دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ زﻧـﺎن
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
)(WIDFﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ
ّ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮﯾﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ٔ
ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان از ﻣﺒﺎرزه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓـﺎرغ
از ﺟﻨﮓ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﻓﻘﺮ ،و اﺳﺘﺜﻤﺎر ،و ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﺎ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ٔ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب و ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻋﻠـﯿـﻪ
زﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ .ﺗﺸـﮑـﯿـﻼت
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان از ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﯾـﺎﺿـﺘـﯽ و
ٔ
ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ-
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ -ﮐﻪ آﺳﯿﺐ آن ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و زﻧﺎن
درﮔﯿﺮ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رژﯾـﻤـﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،زﻧﺎن اﯾﺮان ّ
زنﺳﺘﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪﺷـﺪت ﺗـﺒـﻌـﯿـﺾآﻣـﯿـﺰ و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗـﯿـﺮهروزی

ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .رﻫﺒﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ﺑـﺎﻧـﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ در ﺧـﺪﻣـﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاﻧﺪ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮادﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ،
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن ﺗﻀـﻤـﯿـﻦﻫـﺎی
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﺣﻤﺘـﮑـﺸـﺎن اﯾـﺮان
ﻣﻮﺟﻮد و ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺑﺮای
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از دﺷﻮاریﻫﺎی ﻧـﺎﺷـﯽ از اﯾـﻦ وﺿـﻊ ،از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ و رواج ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣـﻮﻗـﺖ ﮐـﺎر ،ﺑـﻪ
دوش زﻧﺎن اﯾﺮان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ّﺳﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در آورﯾﻞ  ،۲۰۱۶ﻣﯿﺰان ﺑـﯿـﮑـﺎری در
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ۱۱درﺻﺪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑـﺎری
ﻣﺮدان اﺳﺖ .و از آن ﺑﺪﺗﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن زﻧـﺎن ﺟـﻮان ۴۲٫۸درﺻـﺪ
اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋـﺎﻟـﯽ در
اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺟﺰو ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦﻫﺎﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن
ﺷﺎﻏﻞ و ﺻﺎﺣﺐ درآﻣﺪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿـﻦ اﺳـﺖ .ﺷـﻤـﺎر ﺑـﺰرﮔـﯽ از زﻧـﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔـﺎهﻫـﺎی ﮐـﻮﭼـﮏ ﯾـﺎ در ﺑـﺨـﺶ
“ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ “ )ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ از ﻟـﺤـﺎظ اﺷـﺘـﻐـﺎل و
ﺣﻘﻮق ّاوﻟﯿﻪ ﮐﺎر در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی دارای ﮐﻤﺘﺮ از ده ﮐـﺎرﮔـﺮ زﯾـﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺧﺮاج و ﺑﯿﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺎرﮔﺮان از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪای ﻧـﯿـﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن “ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ۲۱
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭘﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ زﻧـﺎن
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و آن را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔـﯽ زﻧـﺎن داﻧﺴـﺖ .دوﻟـﺖﻫـﺎ
وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻗـﻮاﻧـﯿـﻦ
ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪّ .اﻣﺎ رژﯾﻢ واﭘﺲﮔﺮای اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای راﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن را ﺑـﻪ ﺑﺴـﯿـﺎری از ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮕﺮﻓـﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪرﻏﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﺳﺘـﺎوردﻫـﺎی ﭼﺸـﻤـﮕـﯿـﺮی
دارد ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ّ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ
اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽّ -ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ ،ﻣـﺮدﺳـﺎﻻراﻧـﻪ ،و
دﯾﻦﺳﺎﻻراﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ
رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .زﻧﺎن اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘـﻪاﻧـﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨـﮕـﯽ
ًﭘﺮﺷﻤﺎری را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ ،ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺳﻮادآﻣﻮزی را راه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑـﻪ ﭘـﯿـﺶ
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦﺳﺎﻻری و رژﯾـﻢ
ﺑﺮﻧﺪ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد در
وﻻﯾﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﻓﻮری ﻣﻄـﻠـﻮب
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﯿـﻔـﯽ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﺜﻞ “ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮ
در
ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی “ و “ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀﺎ“ ﻋﻠﯿﻪ ﻗـﻮاﻧـﯿـﻦ ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ ،ﻧـﻤـﻮﻧـﻪﻫـﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ.
ٔ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾـﺮان
ﻣﻮﺿﻊ واﭘﺲ
را در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ۳

 ۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﻪ ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ...
ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۹۱ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﭘـﺎﯾـﺎن دادن ﺑـﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن“ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻣﻪ  ،[۱۳۸۲] ۲۰۰۳ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐـﻪ
در آن زﻣﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺑﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪدّ ،اﻣﺎ
“ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن“ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﺮان ﻫﻨﻮز
اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎدی و ﺣﯿﺎﺗﯽ را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده و ﻧﭙـﺬﯾـﺮﻓـﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﺟـﺮﯾـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ،[۱۳۹۲] ۲۰۱۳ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ٔ
ﺑﺮﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺪ ﻗﻮل داد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫـﻨـﻮز ﻋـﻤـﻞ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زنﺳـﺘـﯿـﺰ ﻫـﻢ در ﻗـﺎﻧـﻮن
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ
اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﻢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ -ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟـﻪ
دو ﺗﻘﻠﯿﻞ دادهاﻧﺪ -اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻖ ﻃـﻼق،
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی ،و اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﺎوت ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎﯾـﯽ از
اﯾﻦ ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ ٔ
رﻓﺘﻪ زﻧﺎناﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار
اﺳﺖ :ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ )در دادﮔﺎهﻫﺎ( ،ﺣﻘﻮق ﺑـﺮاﺑـﺮ
در ازدواج و ارث ،ﺣﻖ ﺳﻔﺮ ﺑﺪون ٔ
اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ )ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮد( ،ﺣـﻖ ﺣﻀـﺎﻧـﺖ
)ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ( ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻟﻐﻮ ﺣﻖ ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ ﻣﺴـﺌـﻮﻟـﯿـﺖ
ﮐﯿﻔﺮی ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﺑﻪ  ۱۸ﺳﺎل ،و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن “ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﺗﺒﻌﯿﺾ“.
ً
ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣـﺤـﺮوماﻧـﺪ .ﻫـﺮ
از
رﺳﻤﺎ
اﯾﺮان
زﻧﺎن
ّ
ﺗﻼﺷﯽ در اﯾﺮان راه ﺑﻪﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴـﺎﻟـﻤـﺖآﻣـﯿـﺰی ﺑـﺎ
ﺑﺎزداﺷﺖ و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
دﻫﻪ  [۱۳۶۰ ] ۱۹۸۰ﻣﻮرد ﯾﻮرش و ٔ
زﻧﺎن اﯾﺮان در ٔ
ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ،و دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ زن ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪرﻏﻢ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮوﯾﻨﺪ ،ﺑـﻪ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
رژﯾﻢ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿـﺎری از زﻧـﺪاﻧـﯿـﺎن ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ زن
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در زﻧﺪانﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﯾﺮان رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در
ﺟﻮان ،ﻓﻌﺎل ﺻﻠﺢ ،ﻣﺒﺎرز ﺣﻘـﻮق
ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد :از ﭘﯿﺮ و ّ
زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮ ،وﮐﯿﻞ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺧﺎﻧﻪدار ،و ﺣﺘﯽ ﻣـﺎدراﻧـﯽ ﮐـﻪ داﻏـﺪار
اﻋﺪام ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮاناﻧﺪ .ﻧـﻘـﺶ ﻣـﺆﺛـﺮ زﻧـﺎن در اﯾـﺮان در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﮐﺎرزارﻫﺎی ﺻﻠﺢ
ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن “ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ “ را ﺑﻪ وﺟـﻮد آوردهاﻧـﺪ ،و در ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﺿﺪﺟﻨﮓ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ .زﻧﺎن اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهﯾﯽ “ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﻀـﺎ“ را ﻋـﻠـﯿـﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،زﻧﺎن اﯾﺮان در اﯾﺠﺎد و ﺗـﺤـﮑـﯿـﻢ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻼش ﻣﺆﺛـﺮی داﺷـﺘـﻪاﻧـﺪ.
ٔ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ از ﭘﯿﮑﺎر
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽاش را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﺟﻨﮓ ،و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار و ّ
ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘـﺬﯾـﺮی را
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎرهای ﺟـﺰ اﯾـﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﻬﻦ و ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﺷﺎن را ﺗـﺮک
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ً
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻨﻈـﯿـﻢ
داﺋﻤﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ّ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را در ﻫﻢ ﺑﺸﮑـﻨـﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺮدم ﻣﺎ ،از زن و ﻣﺮد ،ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در دو ﺟـﺒـﻬـﻪ ﺑـﺠـﻨـﮕـﻨـﺪ :ﻫـﻢ ﺑـﺎ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐـﻢ ﺑـﺮ اﯾـﺮان و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ.
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﯿـﻢ
ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻼشﻫﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮ دارﯾﻢ.
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﮔﺰاری
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﻬﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ،
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺮور ،ﻓﻘﺮ ،و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،و ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘـﺎﺗـﯽ و ﺟـﻨـﺴـﯿـﺘـﯽ از
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽدرﯾﻎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﯿﻨﺎ راﺳﺘﯿﻦ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻼت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ زﻧﺎن اﯾﺮان )در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر(
 ۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۱۹] ۲۰۱۶ﺷﻬﺮﯾﻮر [۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
اداﻣﻪ ﺷﺎدﺑﺎش ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب...
اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ ،اداﻣﮥ ﻫﻤـﺎن ﺷـﯿـﻮهﻫـﺎی ﺿـﺪﻣـﺮدﻣـﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﯿﺎﺗﺶ ﻫـﻤـﻮاره ُﻣـﻨـﺎدی
ٔ
ﻫﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادیﺧﻮاه و ﺿﺪاﺳﺘـﺒـﺪادی ﮐﺸـﻮر
ﻫـﺎی
ﺑﻮده اﺳﺖ .اداﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﯿـﺎﺳـﺖ ّ
ﺗﻨﺶزای ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ،اﻣﺮوزه ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺑـﺤـﺮاﻧـﯽﻫـﺎی ﺟـﺪی
ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ و ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﮥ اوﺿﺎع ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾـﺮان و اﯾـﺠـﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ّ
ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣـﻌـﻪ ،ﭘـﺮاﮐـﻨـﺪﮔـﯽ ُﻣـﺰﻣـﻦ و ﻋـﺪم
ّ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘـﻪاﻧـﺪ در ﺣﺴـﺎسﺗـﺮﯾـﻦ
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ در رﺧﺪادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺗـﻮاﻓـﻖ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓـﺘـﻪای را ﺑـﺮ ﺿـﺪ ارﺗـﺠـﺎع ﺣـﺎﮐـﻢ
ﺑﺮﺳﻨﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔـﯽ و اﺗـﺤـﺎد ﻋـﻤـﻞ ﻫـﻤـﻪٔ
آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻮل ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و ﻧـﻪ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﮔـﺮوﻫـﯽ-
ﻓﺮﻗﻪﯾﯽ ،راﻫﮑﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روﻧﺪ رﺧﺪادﻫﺎ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ،و ﮔﺸﺎﯾﺶ راه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ّ
ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﻋﻤـﻞ
و ﻫﻤﮑﺎری راهﮔﺸﺎی ﺟﻠﺐ ﻗﺸﺮﻫﺎی وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫـﺎ و ﺗـﺮﻓـﻨـﺪﻫـﺎی
ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ.
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮدهای! اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب!
ﺣﯿﺎت ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺪﯾﻮن ﭘـﯿـﮑـﺎر
ٔ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘـﻪ در
ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﺳﻬﻤﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ وﻓﺎدار ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی واﻻ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣـﺰب ﻃـﺒـﻘـﻪٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﻣﺎ را در اﻫﺘﺰاز ﻧـﮕـﺎه داﺷـﺘـﯿـﺪ .راز
ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ و ﭘﺮﭼﻢ
روﯾﯿﻦﺗﻨﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۶۱ﮐـﻪ ﯾـﻮرش وﺳـﯿـﻊ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۳۴ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ٔ
ٔ
ﮔﺴـﺘـﺮده ﺧـﻮد را ،از
ﻫﻤﻪ اﻣﮑـﺎﻧـﺎت
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﺗﺎ ﺣﺰبﺳﺎزی و ﺗـﻼش ﺑـﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺣﺰب از درون و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن رﻫﺒﺮی آن ،ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ.
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﺰب ﻣﺎ ّ
ﻫﻮﺷﯿﺎری و آ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﺳﺪی اﺳـﺎﺳـﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رژﯾﻢ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻼشﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺣـﺰب ﻣـﺎ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار وﻓﺎداری و ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎروان اﻧـﺒـﻮه
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺣﺰب و ٔ
ﻫﻤﻪ ﺷﻬـﯿـﺪان راه آزادی ﺗـﺠـﺪﯾـﺪ ﻋـﻬـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﯿﻖ و ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ
ﺣﺰب ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻘﺮار
آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
درود آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮۀ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻫﻤﮥ ﺷﻬﯿﺪان ﺗﻮدهای و ﻫـﻤـﮥ
ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن راه آزادی!
ٔ
ﻫـﻤـﻪ ﺧـﺎﻧـﻮادهﻫـﺎی
درود ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻬـﺮﻣـﺎن و
ﺷﻬﯿﺪان و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ!
ٔ
ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری!
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ و
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد
اﺳﺘﻘﺮار آزادی ،ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ!
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
 ۹ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۵

 ۴دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺗﺄ ﻠﯽ روﯾﺪاد ی ا ان
َ
ﺗﮫﺎﺟﻢ ھﺮزﻧﺎﻣﻪھﺎی وﻻﯾﯽ ﺑﻪ ھﻨﺮ ﻣﺮدﻣﯽ
ِ

ﺿـﺪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺨﯿﻒ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾـﺎﻟـﺜـﺎرات ﺑـﺮ ِ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯿﻬﻦ ،ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ۲۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ،در راﺑـﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻧﻮﺷﺖ" :ﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿـﻘـﯽ ﺷـﺎﻣـﮕـﺎه
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۸ﺷﻬﺮﯾﻮر در دﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﻨﺘﻘـﺪان و ﻧـﻮﯾﺴـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ و
اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ارﮔـﺎن رﺳـﺎﻧـﻪای اﻧﺼـﺎر
ﺣﺰباﻟﻠﻪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ".ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش در اداﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻘـﻞ از
ﻧﻮﺷﺖ":ﺣﺮﻣﺖ ﻗﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدﻧـﺪ و اﮔـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺣﺎﺗﻤﯽ ﮐﯿﺎ،
ِ
ﻣﻄﺎﻟﺐ واﮐﻨﺶ ﺻﺤﯿﺤﯽ داده ﻧﺸﻮد ،ﻋﯿﻦ ﺑﯽﻏﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ ".اﯾﻠﻨـﺎ،
در ﻫﻤﺎن روز در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﺸﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻧـﻮﯾﺴـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ را آورده ﮐﻪ ﺧﻄـﺎب
ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ و اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾـﺎﻟـﺜـﺎرات
ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪﮔـﯽ از
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ آدمﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ از ﺷﻤـﺎ و
ﺷﺮف و ﻧﺠﺎﺑﺘﺘﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ ".اﯾﻠﻨﺎ ۲۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ،اﻇـﻬـﺎرات
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ،ﺑﺎزرس ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ را آورده ﮐﻪ ﮔـﻔـﺖ" :اﯾـﻦ
روش ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻄﻤﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ".ﻫﯿﺌﺖ ﻣـﺪﯾـﺮه ﺧـﺎﻧـﻪ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ:
"ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺷﮕﻔﺘﯿﻢ از ﺳﮑﻮت ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑـﻂ
ﺑﻪوﯾﮋه وزﯾﺮ ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ و ارﺷـﺎد اﺳـﻼﻣـﯽ در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻫـﺘـﺎﮐـﯽ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﯾﺎﻟﺜﺎرات ﺑﻪ ﺷﻤﺎ".
ﻻزم ﺑﻪﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺘﺎﮐﯽ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎﻟﺜـﺎرات ﺑـﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯿﻬﻦ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻮد اﻣـﺎ اﻧـﺘـﺸـﺎر آن
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻧﻮش آﺑﺎدی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ارﺷﺎد ،در ﺑﺎره
ارﺷﺎد در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،اﻇـﻬـﺎر داﺷـﺖ:
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ وزارت ً
"ﻣﻮﺿﻊ وزارت ارﺷﺎد ﻣﮑﺮرا در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم ﺷﺪه .ﺑﺮ اﺳـﺎس رأی
ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﻪ ﻗﻮه و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﻧـﯿـﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﺷﺪه و در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻧﺸـﺮﯾـﺎت دارای
ﻣﺠﻮز ﻗﺮار ﻧﺪارد" ]اﯾﻠﻨﺎ ۲۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه[ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺘـﮏ
ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﺳﺆال
ﺑﺮده ،در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ و ﻋـﮑـﺲ ،ﻣـﺮﯾـﻼ زارﻋـﯽ،
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﮔﻔﺖ" :اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﻣـﻤـﻠـﮑـﺖ ﻣـﺠـﻠـﻪای ﭼـﺎپ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮدهدری ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺑـﺮوی
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎظ آن ﺗﯿﺘﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد" ]اﯾـﻠـﻨـﺎ ۲۹
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه[.
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾﺎﻟﺜﺎرات ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺴـﺎﻧـﯽ را
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ واﭘﺲﻣﺎﻧﺪه و ارﺗﺠـﺎﻋـﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋـﻤـﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ ﯾـﺎﻟـﺜـﺎرات ﮐـﻪ ﺑـﺪون
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل و
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸـﻤـﺌـﺰﮐـﻨـﻨـﺪهﺗـﺮﯾـﻦ
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ً
ﺟﻤﻼت ،اﺧﯿﺮا ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﯿـﺸـﺘـﺮ ﻣـﺘـﻮﺟـﻪ اﻫـﺎﻟـﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻓـﺤـﺶﻧـﺎﻣـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آنﭼﻨﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺘـﯽ ﭘـﺲ از ﺗـﻮﻗـﯿـﻒ،
اﻧﺘﺸﺎرش را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﻨﮕـﻮی وزارت ارﺷـﺎد ﻗـﻮل
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را داده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨـﻨـﺎن

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
ﺑﺎ دﯾﺪهﯾﯽ اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺧﺸﻢ
و ﻫﺮاس ﺟـﻨـﺎﯾـﺖﮐـﺎران ﺣـﺎﮐـﻢ از
ﺳـﯿـﻨــﻤـﺎﮔـﺮان ﻣـﯿــﻬـﻦ ﻧــﺎﺷـﯽ از
ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻓﻀـﺎی
ﺧﻔﻘﺎنزده اﯾﺮان ،ﻣـﻮﻓـﻖ ﺷـﺪه ﺗـﺎ
ﺣﺪی ﺳﯿﻤﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان را
ﻧﺰد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑـﺸـﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس ۳۰ ،ﺷـﻬـﺮﯾـﻮر،
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی را آورده ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔـﺘـﻪ اﺳـﺖ
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭼﻬﺮه ﺧﻮﺑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮی اﯾﺮان ﺑـﺎ روی ﮐـﺎر
آﻣﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺗـﺎرﯾـﮏ
اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ آن ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐـﻢ
در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮی ﺗـﺎ آﻧـﺠـﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ آنﻫـﺎ در ﻣـﺮﺣـﻠـﻪ
ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣـﻮارد
زﯾﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ را ﻧـﺎدﯾـﺪه ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ و در اﯾـﻦ زﻣـﯿـﻨـﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﭙﺎه و دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﺳﺘﯿﺰ آﺷﮑﺎر آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻨـﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن آنﻫﺎ از ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻂ ﻫﻨﺮ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﻞ و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ﻣـﺘـﻌـﺪدی
روﺑﻪراه اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﻋﺪهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و در رأس آنﻫﺎ ،ﺟﻨﺘـﯽً ،وزﯾـﺮ
ارﺷﺎد ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻌـﻀـﺎ ﺑـﺎ
ﮐﺮﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎرﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزﻫﻢ دﺷﻮارﺗﺮی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮی اﯾـﺮان ﺑـﻪ
وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﮐﺎرتھﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ،اول ﻣﻬﺮ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎآﻏﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،ﻧﻮﺷﺖ":ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑـﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻏﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻋﺎم  ۱۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻮﻣـﺎﻧـﯽ آﻣـﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ....اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻋـﺎم
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان روﻧﻤـﺎﯾـﯽ ﺷـﻮد ....ﺑﺴـﯿـﺎری از ﮐـﺎرﺷـﻨـﺎﺳـﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻋﺎم آﺛﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺜـﺒـﺖ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ".روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ زاده
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺮﮐـﺰی ﮔـﻔـﺖ:
ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ .وی اداﻣـﻪ
داد :اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت و وامﻫﺎی ﺧﺮد ﺑـﺎﻧـﮑـﯽ
ﻧﻈﯿﺮ وام ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ،ﺧﻮدرو و ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧـﯿـﺎز ﻣـﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت ،ﻓﺮد ﺑـﻪﺻـﻮرت اﻋـﺘـﺒـﺎری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑـﻪ
ﺳﻤﺖ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ".وی ﻫﺪف از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح
را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋـﺘـﺒـﺎری ،ﮐـﻤـﺎﺑـﯿـﺶ در اﮐـﺜـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری داﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه
ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﺪف دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺮوج اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از رﮐﻮد اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴ ،در راﺑـﻄـﻪ ﺑـﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ رﮐﻮد دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ دوﻟﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻧـﻮﺑـﺨـﺖ و ﺳـﯿـﻒ،
ﻧﻮﺷﺖ ":از ﻧﯿﻤﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎی  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧـﺮﯾـﺪ ﺧـﻮدرو و ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ،اﺟﺮای ﺑﺴﺘﻪ دوم ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺴﺘﻪای ﮐـﻪ
ﺑﻪزﻋﻢ اﻏﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺨﺼﻮص ﺑـﺨـﺶ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۵

 ۵دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان ...
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ".ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﻃﺮح ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده دوﻟﺖ ،ﻣـﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮐﺮدن دوﺑـﺎره ﻣـﺮدم،
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐـﺎرت اﻋـﺘـﺒـﺎری
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺧﺮوج از رﮐﻮد اﺳـﺖ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧـﮕـﺮاﻧـﯽﻫـﺎی ﺟـﺪی را داﻣـﻦ ﻣـﯽزﻧـﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣـﻮزه
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﮔﻔﺖ" :در ﺳﺎل  ۸۵ﺗﺎ  ۹۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑـﺮی اﻓـﺰاﯾـﺶ
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۶۷ ،درﺻﺪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ)".ﺷﺮق 7 ،ﻣﻬﺮ( اﻟﺒﺘﻪ وی ﻣـﻌـﺘـﻘـﺪ اﺳـﺖ
اﮐﻨﻮن وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮدا ﻧﯿﻮز 8 ،ﻣﻬـﺮ ،ﺑـﻪ
ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس ،ﻧﻮﺷﺖ ":ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗـﺮﯾـﻦ آﻣـﺎر ﺑـﻮدﺟـﻪ
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻧﮏ ﻣـﺮﮐـﺰی ،در ﺳـﺎل  ۹۴ﺑـﯿـﺶ از  ۲۶/۴درﺻـﺪ از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺪون ﺷﻐﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ
ﺑﯿﺶ از  ۲/۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ از ﻫـﺮ ﭼـﻬـﺎر
ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺸﯽ در ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ".ﻫﻤﯿـﻦ
ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺋﯿﺲ اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ ﻟـﻮازمﺧـﺎﻧـﮕـﯽ،
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ":ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪاﻧﺪازهای ﻋﺠﯿﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﻣـﻦ ﺟـﺎی
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻮدم از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﭼـﻮن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ
ً
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺟﺰو اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ ،ﺑـﻪﺻـﺮﻓـﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ".ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮداﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ واﺑﺴـﺘـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﺎدق ﺧﺮازی ﻧﻮﺷﺖ" :دوﻟﺖ ﻫﺮروز ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑـﺎﻧـﮏﻫـﺎ
دارد ،ﯾﮏ ﺑﺎر آنﻫﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﺮی  ۱۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻮﻣـﺎن
وام ازدواج ﺑﻪ ﻫﺮ زوج ﻣﯽﮐـﻨـﺪ ،ﺑـﺎر دﯾـﮕـﺮ ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح
ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری  ۳۰ ،۱۰و  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗـﻮﻣـﺎﻧـﯽ ﺧـﺮﯾـﺪ ﮐـﺎﻻ،
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ۹۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از دوﻟﺖ ﻃﻠﺒﮑـﺎر ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ و
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﺷﺎن ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﺑـﺎر
اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽروﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر در ﻣـﺎهﻫـﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﯽﭘﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣـﺎ دوﻟـﺖ
ﻫﻢ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺧﺮوج اﻗﺘﺼﺎد از رﮐﻮد اﺳﺖ و ﺑـﺮای
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ راﻫﮑﺎری ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﺪ ".در ﻣﻄﻠﺒﯽ در
روزﻧﺎﻣﻪ آرﻣﺎن ۷ ،ﻣﻬﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳـﺖ":زﻣـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺧـﺮﯾـﺪ،
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﮐﻮﭘﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ،
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻦﻫﺎ در ﻣﯿﺪانﻫـﺎﯾـﯽ ﻫـﻤـﭽـﻮن وﻧـﮏ،
ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ...ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻣﯽﺷﺪ! ﺣﺎل ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر
ﺑﻪ ﮐﻮﭘﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣـﺮوز ﻫـﻤـﺎن ﮐـﺎر را ﺑـﻪ ﺷـﮑـﻞ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﻧﻘـﺪ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی وامﻫﺎی ﮐﺎﻻ و ﮐﺎرتﻫـﺎی
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ً
اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ را دارﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺨﻠﻒﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻞ اﻫﺪاف ﻣﺴﺌﻮﻻن را دﭼﺎر اﻧﺤـﺮاف ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ و
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑـﻪﺣﺴـﺎب ﻣـﯽآﯾـﺪ ".در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﮐـﺜـﺮﯾـﺖ
ﺷﺎﻏﻼن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣـﺮاﮐـﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪی در رﮐﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،دوﻟـﺖ روﺣـﺎﻧـﯽ ﺑـﺎزﻫـﻢ
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗـﺮار داده ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻣﺸـﮑـﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑـﺮای ﺧـﺮوج از
ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ .اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣـﯿـﻬـﻦ ﻣـﺎ ﻧـﯿـﺎزﻣـﻨـﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗـﺮار
زﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑـﮑـﻨـﺪ .دوﻟـﺖ
دﻫﺪ و ﻫﻢ ً
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧـﺪ،
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﻃـﻮل دو ﺳـﻪ دﻫـﻪ
ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺑـﺎ اﺟـﺮای وامﻫـﺎی ﺑـﺪون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺳـﻘـﻮط اﻗـﺘـﺼـﺎدی و ورﺷـﮑـﺴـﺘـﮕـﯽ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ "ﭼﻬﺎرﻫﺰار و اﻧﺪی" از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﮔﭽﺴﺎران ﺑﻪ "اﺟﺮای ﻧﺎﻗـﺺ ﻃـﺮح
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ" و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮﺿﻨﺪ ]اﯾﻠﻨﺎ ۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،[۹۵و "ﺑﯿﺶ
از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ...ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰاﯾﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ" را دارﻧﺪ ]اﯾﻠﻨﺎ۱۶ ،
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رژﯾـﻢ ﺑـﺮای
ﺧﺮدادﻣﺎه  ،[۹۵در ﻫﻔﺘﻪ ِ
ﻓﻌﺎل ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺳﭙﺎه در ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻔﺖ،
ﻣﻠﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ
ِ
ِ
ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟـﯽ ﺑـﺮای ﺗـﻌـﯿـﯿـﻦ ﺷـﺮاﯾـﻂ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻔﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻮدن
ِ
اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ ﺳـﭙـﺎه
در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎح ِ
ﺑـﺮای ﺗﻀـﻤـﯿـﻦ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ
و
ﻧـﻔـﺘـﯽ"
ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﭘﺎﺳﺪاران ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ
ِ
ﺟﻨﺎﺣﯽﺷﺎن ،ﺑﺤﺚﻫﺎی داﻏﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﺟـﻨـﺎحﻫـﺎی
ﺑﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ ﺑﻪ ِ
ﻟﺰوم ِ◌ "ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ" ِ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ "ﻧﺸﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ و وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ" در اول ﺷـﻬـﺮﯾـﻮر ﻣـﺎه ﺳـﺎل
ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ِ
ﺟﺎری ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ ﮔﻔﺖ" :ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از اﺻـﻼﺣـﺎت از ﺳـﻮی
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻟـﺤـﺎظ
ﺷﺪ ...اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ...ﻧﺪارد ...ﭘﺲ از ﻣـﺬاﮐـﺮه و
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳـﺎل ﺷـﻮد" ]اﯾﺴـﻨـﺎ۵ ،
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ از
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﮔﺰاران
اواﺋﻞ ﮐﺎر ِ
ِ
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  .[۹۵در ِ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ روز  ۲۰اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،۹۲ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﻫـﺎی
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑـﻮد "ﺧﺼـﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزی ِ
از دﺳﺘﻮر ً
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﯾﺪ ".وﻟﯽ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧـﺮژی ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺑـﻪ
ﻧﻔﺘﯽ ...ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ِ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻞ  ۴۴ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
ِ
ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزیﻫـﺎ
رﻫﺒﺮی و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ،وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻮﻗﻒ
ً
ﺑﺎﺷﺪ ".در "ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ" ،اﺧﯿﺮا رﺋﯿﺲ ﻫـﯿـﺄت
ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻔﺖ" :آﻗﺎی زرﯾﺒﺎن ﻣﻮرد ﺧﺎﺻـﯽ ﻧـﺪاﺷـﺘـﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺠﻠﺲ از ِ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﻮﻏﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ" ]اﯾﺴﻨﺎ ۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣـﺎه
"اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺴﺎد" را در ﺗﻬﯿﮥ "ﻣﺪل ﺟـﺪﯾـﺪ
 .[۹۵ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ِ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ" ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ .روز  ۲ﺧﺮدادﻣﺎه  ،۹۵ﺧـﺒـﺮﮔـﺰاری ﻣـﻬـﺮ
"ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ" ،ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬـﺖ
"اﻟﮕﻮی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز" را ِ
"ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐـﺖﻫـﺎی
"اﺿﻤﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان" ،و
ِ
ﺧﺎرﺟﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺮاردادﻫﺎی "ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ" ﻧﻔﺖ ،روز  ۱۶آﺑﺎنﻣـﺎه ،۹۴
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﮔﻔـﺖ" :در ﻗـﺮاردادﻫـﺎی ﺟـﺪﯾـﺪ ﻧـﻔـﺘـﯽ ﺑـﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧـﺎرﺟـﯽ اﺟـﺎزه
ﺑﮕﯿﺮد ...اﺟﺒﺎر ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ وزارت ﻧﻔﺖ،
راﻧﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
اﻋﻄﺎی راﻧﺖ ﺑﺮای ﻋﺪهای ﺧﺎص ]اﺳﺖ[ِ ...
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﺧﻮدش در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸـﺘـﺮک ﻋﻀـﻮ اﺳـﺖ،
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ،ﭘﺮوژه را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ".ﭼﻨـﺪ روز ﺑـﻌـﺪ،
ﺻﻼﺣـﯿـﺖ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ زﻧﮕﻨﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ً
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ...ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦﺑﺎره راﻧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺸﻮد و ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐـﻪ اﺻـﻼ راﻧـﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ...ﻣﺎ ﻣﺒﺪع اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ" ]اﯾﺮﻧﺎ ۲۷ ،آﺑﺎنﻣﺎه
 .[۹۴روز  1ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،۹۵ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﻧﻮﺷﺖ" :ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﭘـﺎﯾـﺎن ﻧﺸـﺴـﺖ
ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ و وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ...ﻣﻌﺎون اول
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧـﻔـﺖ و
ﮔﺎز را ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه ،ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﮐﺮد ".دو روز ﭘـﯿـﺶ از آن
ﻧﯿﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﻧـﻔـﺖ
را ﺑﺮای ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕـﻪ دارﯾـﻢ ...ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪﮔـﺬار ﺧـﺎرﺟـﯽ ﺑـﻪراﺣـﺘـﯽ در ﮐﺸـﻮری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﻓـﺮاﻫـﻢ ﺷـﻮد" ]اﯾـﺮﻧـﺎ۳۰ ،
ﻣﺮدادﻣﺎه  .[۹۵روز  ۳۰ﻣﺮدادﻣﺎه ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﻨـﺪ
ﮐﻪ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ".در ﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ
ﭼﭙﺎول اﻣﻮال ﻣـﻠـﯽ
"ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ" ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰدﻫﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ِ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﺎ "ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ" و "ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ" ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺧﯿﺮا ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد" :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﻗﺮارداد «ﻣـﺤـﺮﻣـﺎﻧـﮕـﯽ »ﺑـﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿـﺪانﻫـﺎی ﻧـﻔـﺘـﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ" ]اﯾﺮﻧﺎ ۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،[۹۵و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء از
ِ
ﻗﺮارﮔﺎه در "ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه ﺗﻔﺖ" ﺧﺒﺮداد ]اﯾﺴﻨﺎ ۳ ،ﻣﻬﺮﻣﺎه .[۹۵

 ۶دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵

ٔ
ﺷﺎدﺑﺎش ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ!
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ،۱۳۹۵ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬرد .ﺗـﻮﻟـﺪ ﺣـﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در دورهای از ﺗﺎرﯾﺦ رخ داد ﮐﻪ اﯾﺮان در ﭼﻨﮕﺎل واﭘـﺲﻣـﺎﻧـﺪﮔـﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ،و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ارﺗـﺠـﺎع
داﺧﻠﯽ دﺳﺖوﭘﺎ ﻣﯽزد .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑـﻪ دﺳـﺖ زﻧـﺪاﻧـﯿـﺎن
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آزاد ﺷﺪه از زﻧﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه و ﺷﻤﺎری از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫـﺎی
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﻠﯿـﻤـﺎنﻣـﯿـﺮزا اﺳـﮑـﻨـﺪری ،از
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،واﻗﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺸـﺄ ﺗـﺤـﻮﻻت ﻣـﻬـﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در اﯾـﺮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺷـﺮوع
ﺣﯿﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ٔ
ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ ﻓـﺎﺷـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ّﻓﮑﺮی در ﺣﻤﺎﯾـﺖ از آﻟـﻤـﺎن ﻫـﯿـﺘـﻠـﺮی و
ﻣﺘﺤﺪان آن ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻧﻮﺑﻨـﯿـﺎد ﻣـﺎ در
ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺖ.
اﻏﺮاق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨـﺞ ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی درﺑﺎرۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻣﻄﻠـﺐ ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺰب ﻣﺎ ﻫﻢ از ﭼﭗ و ﻫﻢ از راﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘـﮕـﺎهﻫـﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ارﺗﺠـﺎﻋـﯽ ،و ﻫـﻢ از ﺑـﻠـﻨـﺪﮔـﻮﻫـﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ ﮔـﻔـﺖ
ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﻣﻄﻠﺐﻧﻮﯾﺴﯽ ،دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادن رﺧﺪادﻫـﺎی
رزﻣﻨﺪه ﺣﺰب ﻣﺪاﻓﻊ ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و واژﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﮐﺎرﮔﺮ و ٔ
ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺗـﻮدۀ اﯾـﺮان ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸـﺮو ﺣـﺰب
ﻣﺎ ،و از ﺗﻮان آن در ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺎرﮔـﺮان و ﺗـﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺤـﺮوم ﭼـﻨـﺎن
ﻫﺮاﺳﺎن ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﻮده و اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣـﺎ ﻓـﻘـﻂ در دوران
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺣﯿﺎت ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪاش اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷـﺮاﯾـﻂ ﻋـﻠـﻨـﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ارﺗﺠﺎع ،و دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و اﻋﺪام دهﻫﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد اداﻣـﻪ
ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ،ﺣﺰب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ
داده اﺳﺖ .از ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی و واﺑﺴﺘﮥ ﭘﻬﻠـﻮی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی واﻻ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻗـﻬـﺮﻣـﺎن ﺗـﻮدهای
ﻫﻤﭽﻮن روزﺑﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ،ﻣﺒﺸﺮیﻫﺎ ،ﮐﯿﻮانﻫﺎ ،اﻧﻮﺷﻪﻫﺎ ،وارﻃﺎنﻫـﺎ،
ﺑﺰرگﻧﯿﺎﻫﺎ ،ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮﺷﺘﺮیﻫﺎ ...را ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪﻫﺎی اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﯾﺎ زﯾـﺮ
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺰدوران و دﺳـﺘـﮕـﺎهﻫـﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮐﻪ در ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻬـﻦ ﻣـﺎ،
ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎری از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ﺟﻬﺎن و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری در زﻧﺪانﻫﺎی ﺷﺎه و رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﮐـﻪ
ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑـﻪ آرﻣـﺎنﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧـﯽ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و آزادی ﻣﯿﻬﻦ در ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺎه و ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ
َ
َ
ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯽﻣﻨﺶﻫﺎ ،ﺣﺠﺮیﻫﺎ ،ﺑﺎﻗﺮزادهﻫﺎ،
ﺷﻠﺘﻮﮐﯽﻫﺎ ،و دﯾﮕﺮان را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﺪاوم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ٔ
آزاداﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸـﮑـﯿـﻼﺗـﯽ
ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺣﺰب ٔ
ﭘـﻬـﻠـﻮی ﭘـﺲ از ﮐـﻮدﺗـﺎی
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻮده و اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘـﯽ
ّ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ۲۵ ،ﺳـﺎل
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗـﻮاﻧـﺎی
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ .رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﯿـﻠـﯽ زود ﮐـﺎر
ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم رژﯾﻢ ﺷﺎه را در ﺳﺎلﻫﺎی ٔ
دﻫﻪ  ۶۰ﭘﯽ ﮔـﺮﻓـﺖ .در ﺳـﺎل ،۱۳۶۱
ﺳﺮان رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺰاران ﺗﻮدهای را
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﭘﯿﺮوزی در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺳـﺒـﺐ
ﻫﺮاس ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ از ﺣـﺰب
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺣﺰب ﻣﺎ در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸـﻮر ،و
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
زﺣﻤﺘـﮑـﺸـﺎن ﺑـﺮای
ﺗــﺤــﻘــﻖ ﻋــﺪاﻟــﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادی در
ﻣﯿـﻬـﻦ ﻣـﺎ ﺑـﻮده و
اﺳﺖ .اﻧﺘﺸﺎر ﺻـﺪﻫـﺎ
ﮐـــﺘـــﺎب و ﺟـ ٔ
ــﺰوه
روﺷﻨﮕﺮ ﻋـﻠـﻤـﯽ ،و
ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣـﺠـﻼت
ُﭘﺮﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ٔ
ﮔﺴـــﺘـــﺮده
ﻧﺸـــﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑـﯽ
و دورانﺳـــــــﺎز
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ
ﺳــــﺎزﻣــــﺎندﻫــــﯽ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺻﻨﻔـﯽ داﻧﺸـﺠـﻮﯾـﯽ و
اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦ از ﭼﻨﮕﺎل واﭘﺲﮔﺮاﯾﯽ و ﺳـﺘـﻢ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺑﻬﺮهﻣـﻨـﺪ ﺷـﺪن زﻧـﺎن از ﺣـﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣـﻮزش
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻘـﻖ ﺣـﻖ
راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ٔ
ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮاﻧﯽ آزاد ،و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی
اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻗﺪامﻫﺎی دورانﺳﺎزی اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺮح و اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن آزاده!
ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐـﻪ
روﺳﺖ .از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی روزاﻓﺰون داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﻪ ً
ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﺮاﻧﮕﺮ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿـﻤـﺎ از دﻓـﺘـﺮ ﻋـﻠـﯽ
ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ،دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺛﻤﺮی ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و ﻣـﺤـﺮوﻣـﯿـﺖ در
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اداﻣﮥ ّ
ﺟﻮ ارﻋـﺎب و ﺧـﻔـﻘـﺎن در
ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻗﺘـﺼـﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آنّ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺟـﻮاﻧـﺎن ،ﺗﺸـﺪﯾـﺪ
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و روزﻣـﺮه
آﻫﻨﮓ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮔﺮاﻧﯽ
ﺗﻮرم در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ٔ
و ّ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد
و ﻓﺤﺸﺎ ،و ﺗﺸﺪﯾﺪ و اداﻣﮥ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﻓـﻌـﺎﻻن
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن آزادیﺧﻮاه؛ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﻤﺎی واﻗﻌـﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺤﺮانزده ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ٔ
ٔ
اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ.
روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾـﺪ و ﺗـﻮاﻓـﻖ وﻟـﯽ ﻓـﻘـﯿـﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ٔ
ﺷﺪه ﺳﺎل  ،۹۲ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻫﯿﭻ
ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را در ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻣـﺎ در ﻫـﻤـﺎن دوران ﮐـﺎرزاراﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﯿﻢ
ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ را روی ﮐﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺬاﮐـﺮات ﻣـﺨـﻔـﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪه در دوﻟـﺖ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗـﺘـﺼـﺎدی و
ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﻪ ﺳﺎل و اﻧﺪی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻗﻮلﻫﺎی ﻓﺮاوان داده ﺷـﺪه و
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻗﻮل ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺣﺼﺮ رﻫﺒـﺮان ﺟـﻨـﺒـﺶ ﺳـﺒـﺰ ،زﻫـﺮا
رﻫﻨﻮرد ،ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮﺣﻖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻓﺮاﮔﯿﺮ در دﺳـﺘـﮕـﺎه
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺗﺤـﻘـﻖ ﻧـﯿـﺎﻓـﺘـﻪ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۳

 ۷دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹

ُ
ﺳﺮود ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻦ ِﮐﯽ ﺗﻮان؟
اﯾﻦ
ِ
ِﮐﯽ ﺗﻮان؟
ٔ
ٔ
ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در
ٔ
ﺟﺸﻨﻮاره »آواﻧﺘﻪ«  -ﭘﺮﺗﻐﺎل
ٔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۷۵
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪ
ﻏﺮﻓﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
راه ﺻـﻠـﺢ ،دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ و
ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ِ
ﺳـﺎﻟـﮕـﺸـﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻫﻔـﺘـﺎدوﭘـﻨـﺠـﻤـﯿـﻦ
ِ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮدهﻫﺎ را ﮐﻠﯿﺪ زد.
ٔ
رﻫـﺒـﺮی "ﺣـﺰب
ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪه ﺣـﺰب ﺑـﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻣﻼﻗﺎت و
ِ
ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل"
ٔ
دﻋـﻮت ﺣـﺰب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب در ﻓﺴـﺘـﯿـﻮال ﺑـﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ِ
ِ
ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﺑﻪ
ِ
]"ﭘﺎﻧﻞ"[ ﺑﺤﺚ
"ﻣﯿﺰﮔﺮد"
ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ  ،و ﻟﺒﻨﺎن در
ِ
ِ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ"
ٔ
ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ِ
ﻏﺮﻓﻪ ﺣـﺰب
ﺟﺸﻨﻮاره از
ٔ
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ٔ
وﯾﮋه ﺣﺰب -ﺑﻪ زﺑـﺎنﻫـﺎی
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﻨﺞ
ٔ
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در اﯾـﺮان و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑـﺎزدﯾـﺪﮐـﻨـﻨـﺪﮔـﺎن،
ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎﯾﯽ از
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪروز ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ٔ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎﺷﮑﻮه "آواﻧﺘﻪ" ]ﺑﻪﭘﯿﺶ![ ،اﻣﺴﺎل ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﺟﻠﻮه ﺑﯿﺸـﺘـﺮی
در ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﯿﺸﻞ در اﺳﺘﺎن "ﺳﺘﻮﺑﺎل" در ﮐﺮاﻧﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻋـﻈـﯿـﻢ
ﺗﺎﮔﻮش ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿـﺎﭘـﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺒﺘﮑﺮ و
ِ
ٔ
روزﻧﺎﻣﻪ ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰیاش ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
را زﯾﺮ ﻧﺎم
ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،اﻧﺮژی و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ.
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪاﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎل -دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧـﻘـﻼب "ﻣـﯿـﺨـﮏ" در
آورﯾﻞ ) ۱۹۷۴ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه  -(۱۳۵۳ﮐﻪ درﺑﺮ دارﻧﺪه و ﻣﻨﻌـﮑـﺲﮐـﻨـﻨـﺪه
ارزشﻫﺎی ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟـﯿـﻞ اﻫـﻤـﯿـﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺰاران ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ ﭘـﺮﺗـﻐـﺎل،
ﭼﻮن ﻫﺮﺳﺎل دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘـﺎﻧـﯽﺷـﺎن را ﺻـﺮف آﻣـﺎدهﺳـﺎزی و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺴﺘـﯿـﻮال،
ﺷﺎد آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ در
از ﻓﻀﺎی ﭘﺮ ﺟﻨﺐوﺟﻮش و ِ
ﭘﺎرک ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره در اﻫﺘﺰاز ﺑﻮد و ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﺑـﺤـﺜـﯽ
ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎرک در ﺟﺮﯾﺎن ﺑـﻮد ،ﺑـﺎزﺗـﺎب داﺷـﺖ .ﺟﺸـﻨـﻮاره آواﻧـﺘـﻪ
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن ،رﻗﺺ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕـﺎه ﮐـﺘـﺎب،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ًﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل اﺳﺖ ،ﺑـﻨـﺎﺑـﺮاﯾـﻦ،
ﭼﭗ ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در آن ﺣﻀﻮری ﭘﺮرﻧﮓ دارﻧﺪ .ﺟﺎﻟـﺐ
ِ
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮی ﺣـﺰب ﭘـﺮﺗـﻐـﺎل
اراﺋﻪ ﺷﺪ ،در ﻃﻮل ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻒﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺴﺎل ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد .رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ درک اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎرک ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺼـﺪ ﻫـﺰار ﻧـﻔـﺮ در ﺟﺸـﻦ رﺳـﯿـﺪه و
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روزاﻓﺰون ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﺣﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای
آن را ﺿﺮوری ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺒﻠﯽ و
در ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و آﻣﺎده ﮐﺮدن آن
ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺰب اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺸﻨﻮاره را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ ﭘـﺮﺗـﻐـﺎل
اﻣﺴﺎل ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ” ﮐـﻤـﭗ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ“ در ٔ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨـﻮاره ،ﮐـﻪ ﺟـﻮاﻧـﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﺗﻮان ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻠـﯽ

ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻬﻨـﺪس ﺳـﺎﺧـﺘـﻤـﺎن،
ﺑﺮق ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ،ﻃﺮاح ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﭘﺎرک در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺟﻮاﻧـﺎن در ﺟـﻬـﺖ
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ” ﮐﻮﯾﻨﺘﺎ دو ﮐﺎﺑﻮ“ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺸﻦ اﺿـﺎﻓـﻪ ﺷـﺪه ،و اﯾـﺠـﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺸﻨﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﭘﺮﺗﻐﺎل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻗﯿﻤـﺖ
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺘـﻘـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻪ
ارزش ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﯾﻮرو از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺞ ﯾﮏ ﮐﺎرزار ﻣـﺎﻟـﯽ ﻫـﻤـﻪﺟـﺎﻧـﺒـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐـﺖ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و دوﺳﺘﺪاران و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ .ﻻزم ً ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿـﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺿﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ و ﺗـﺄﺳـﯿـﺴـﺎت آن رﺳـﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺳﺨﻨـﺮاﻧـﯽ
ﭘﺮﺷﻮر رﻓﯿﻖ ” ﺟﺮوﻧﯿﻤﻮ دو ﺳﻮﺳﺎ“ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ ﭘـﺮﺗـﻐـﺎل ،در
ﺣﻀﻮر ﻫﺰاران ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾـﺪ ،درﺣـﺎﻟـﯽﮐـﻪ دﺳـﺘـﻪﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﺧﻮد در دﺳﺖ و ﺳﺮودﺧـﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺮاﺳـﻢ ﻣـﻠـﺤـﻖ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ٔ
ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ٔ
ٔ
اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾـﺮان ،ﺑـﻪدﻋـﻮت ﺣـﺰب
دﻫﯽ ﻏﺮﻓﻪﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،در ﻓﺴﺘﯿﻮال آواﻧﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ِ
دهﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﻨﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در راﺳﺘﺎی ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨـﺪﮔـﺎن
ﺟﺸﻨﻮاره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ ﺣﺰﺑﻤﺎن در آنﻫـﺎ،
ﺗﻼش وﯾﮋهای ﺑﻪﺧﺮج دادٔ .
ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب در "آواﻧﺘﻪ!" اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻮﺳـﺘـﺮﻫـﺎی
ٔ
ٔ
راه ﺻﻠـﺢ ،دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ و
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۷۵ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ِ
ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮدهﻫﺎ را ﮐﻠﯿﺪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ِ
زد .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﻋﻼﻣﯿﻪﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ۷۵" :ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ" ،اﻋﻼﻣﯿﻪﯾﯽ دوﺻﻔﺤﻪای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﻣﺎجﻫﺎی ﻣﺒـﺎرزاﺗـﯽ ﺣـﺰب ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﻃﻮل ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از دﯾﺪارﮐﻨـﻨـﺪﮔـﺎن ﺗـﻮزﯾـﻊ ﺷـﺪ.
ٔ
ﺷﻤﺎره آﺧﺮ ” ﺗﻮده ﻧﯿﻮز“ ،ارﮔﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ،ﻫﺰاران ﻧﺴﺨﻪ از ﺳﻪ
ٔ
ﺣﺰب ﺑﻪزﺑﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺻـﻠـﯽ "ﻧـﺎﻣـﻪ ﻣـﺮدم" و
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧـﺮﯾـﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ رﻧﮕﯿﻦ "اﯾﺮان اﻣﺮوز" )اﯾﺮان ﺗﻮدی( ،ﻧﺸﺮﯾﻪ وزﯾﻦ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪٔ
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﯾﺮان )ﮐﻮدﯾﺮ( ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻏـﺮﻓـﻪ ﻗـﺮار داده
ﺷﺪ .ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎی داوﻃﻠﺐ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﻫﻤﭽـﻨـﯿـﻦ ﺳـﻪ ﺗـﻦ از
اﻋﻀﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ٔ
ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺰب ﻣـﺎ
ﺑﯽدرﯾﻎ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون آن اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻓﻌـﺎﻟـﯿـﺖ ﻏـﺮﻓـﻪ ﻣـﻤـﮑـﻦ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺣـﺰب
ﺑﻪدﻋﻮت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز دوم ﻓﺴﺘﯿﻮال
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰبﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ و ﻟﺒﻨﺎن در ﯾـﮏ
ﺧﻄـﺮ ﺟـﻨـﮓ" ،ﺷـﺮﮐـﺖ و
ﻣﯿﺰﮔﺮد )ﭘﺎﻧﻞ( ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و
ِ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺳﺆال و ﭘﺎﺳﺦ در
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮش دادﻧﺪ و در ﺑﺤﺚ زﻧﺪه و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۸

 ۸دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ اﯾﻦ ﺳﺮود ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻦ ﮐﯽ ﺗﻮان ...
ٔ
ﮐﻤﯿﺘـﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﺟﻮرج ﮐﺎدﯾﻤﺎ ،ﻋﻀﻮ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد را ﺑـﻪﻋـﻬـﺪه
داﺷﺖ و رﻓﯿﻖ اﯾﻠﺪا ﻓﯿﮕﻮﺋﺮﯾﺪو ،ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ﻣﺤﻮری ﺑﺤﺚ اﯾـﻦ
ﭘﺮﺗﻐﺎل و رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻠﺢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان در ﻫـﻤـﯿـﻦ
ﻣﯿﺰﮔﺮد ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ٔ
ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم" درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ اﻋﻀﺎی رﻫﺒـﺮی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﺣﺰبﻫﺎی ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ
و ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺰبﻫﺎی ﺑﺮادر از ﻫﻠﻨﺪ ،ﻗﺒﺮس ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺷﯿﻠﯽ ،اﺳﭙﺎﻧـﯿـﺎ ،اﯾـﺘـﺎﻟـﯿـﺎ،
آﻟﻤﺎن ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،روﺳﯿﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺖ .در روز آﺧﺮ ﻓﺴﺘﯿﻮال،
رﻓﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰﺑﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ،در ﺟﻠﺴـﻪ
ﺑﺤﺜﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ،ﺳﺮدﺑﯿﺮ آواﻧﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﭘﺲاز آن در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎر ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷـﺪ و ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در ﻣﻼﻗﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻤـﺎﯾـﻨـﺪه
ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،دو ﻃﺮف در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫـﺎی ﻣـﻮاﻓـﻘـﺖﻧـﺎﻣـﻪ ﺑـﺮﺟـﺎم و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ،ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪوﯾـﮋه
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤـﮑـﺎریﻫـﺎی
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰﺑﻤـﺎن از ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﺰب ﺑﺮادر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ
راﺳﺘﯿﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪدﻋﻮت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،در روز ﺷﻨﺒﻪ  ۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ] ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه[
 ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺰﺑﻤﺎن ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰبﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ و
ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ“ در
ﻟﺒﻨﺎن در ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان” :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ِ
ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧـﻤـﺎﯾـﻨـﺪه
ﺣﺰﺑﻤﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان در ﺟﺸﻨﻮارۀ »آواﻧﺘﻪ«
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ!
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪﺑـﺎرﺗـﺮﯾـﻦ
دﻧﯿﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار دارد و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻧﯿـﺮوﻫـﺎی
ٔ
درﺑـﺎره
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺎه ژوﯾﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﭼﯿﻠﮑﻮت ﮔﺰارش ﺧﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﺠﺎوز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ۲۰۰۳را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪرﻏـﻢ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺣـﮑـﻢ
ٔ
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ -ﯾﮑﯽ از اﻋﻀـﺎی
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ً
ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺎﺗﻮ -در ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑـﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ٔ
ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐـﺮدﻧـﺪ و

زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺪفﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽﺷﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﭼﯿﻠﮑﻮت ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ
از آﻧﭽﻪ در آن ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز ﭘﯿﺶ آﻣﺪ درس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻮﻧـﯽ ﺑـﻠـﺮ-
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آن زﻣﺎن -اﺻﺮار دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺎن وﺿـﻌـﯿـﺖ ﺗـﮑـﺮار
ﺷﻮد ،او ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧـﺪارد
ﭼﻮن رﻫﺒﺮان ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﺆﻟﻔﻪای ﮐﻠﯿـﺪی از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ٔ
اداﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺳﺮﮐﺮدﮔـﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽﺷﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
واﮐﻨﺶ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎری ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺠﺎوز در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزارﻫﺎ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﻨﮑﻮب ﮐﺮدن رﻗﯿﺒﺎن ﻧﻮﻇﻬﻮر ،و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻧﻔـﻮذ و ﻣـﻘـﺎوﻣـﺖ
ٔ
ٔ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ .اﯾﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﭼﭗ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ
ٔ
واﮐﻨﺶ را در ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺎﺗﻮ ،و اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ در اﻣـﻮر داﺧـﻠـﯽ
ٔ
ﺣـﺎﺷـﯿـﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ؛ در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن “ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻋـﻼﻗـﻪ ”ﺷـﺎﻣـﻞ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫـﻨـﺪ ،و درﯾـﺎی ﻣـﺪﯾـﺘـﺮاﻧـﻪ؛ در ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ و در
ﺑﯽﺛﺒﺎتﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی و ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ؛ و در ﺑـﺮاﻧـﮕـﯿـﺨـﺘـﻦ و داﻣـﻦ زدن ﺑـﻪ
ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪﯾﯽ ﺧﺸﻦ و ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾـﺪ .ﺧـﻄـﺮ آن
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺧﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ ،اروﭘـﺎی ﺷـﺮﻗـﯽ ،و
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ -در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،ﯾﻤﻦ ،ﻟﯿﺒﯽ ،و اوﮐﺮاﯾﻦ -ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﺗـﯿـﺮهروزی
ٔ
ﮔﺴﺘـﺮده ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪﯾـﯽ
ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ آورده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﻓﺮاروﯾﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪن آﺗﺶ ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در ﺟﻬﺎن را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘـﺮ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﻠﺢ و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را اﻣﺮی ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮﮐـﺮدﮔـﯽ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ ﺑـﺮاﺑـﺮﺣـﻘـﻮق ،ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ ،و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻨـﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽاﻧﺪ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺻـﻠـﺢ و
ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺎﺗﻮ و ﺧﻄﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی در ﺟﻬﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ ،و ﺑـﻪ
ٔ
ﮐﺎرزار ﺧﻮد در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ و ٔ
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ،
ﻫﻤﻪ اﺋﺘﻼفﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی
ٔ
ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮ ،اداﻣﻪ ًﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺸﺎن ،و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ِ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﺷﮑﻨﻨﺪه اﺳـﺖ ،و اﺧـﯿـﺮا ،ﭘـﺲ از
ٔ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻗﺪرت در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ در
ﺑﯽﺛﺒﺎت ﮐﺮد ،ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮزﻫﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ آﺷﮑﺎرا و ﻋﻠﻨﯽ
رﻫﺒﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و اﯾﺠﺎد ﺧﺮدهﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﻗـﻮﻣـﯽ و
ٔ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟـﺪﯾـﺪ ”ﺑـﻪﺳـﺮﻋـﺖ در ﺣـﺎل
ﻓﺮﻗﻪﯾﯽ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮح “
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﮏ ﮐـﺎرزار ﺗـﻮدهﯾـﯽ ﻣـﺘـﺤـﺪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺎﯾـﺎن
ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ
دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ،ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ً
وﺿﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞاﻧﺪ و ﺑـﻪ
ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ّ
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧـﺎﻧـﻪ و
ٔ
ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮدّ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮد ﺑـﯿـﺎﺑـﻨـﺪ.
ٔ
ﻧﻘﺸﻪ درازﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ“ ،ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ”اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ -ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،و ﻣﺼـﺮ-
ٔ
ژاﻧـﻮﯾـﻪ ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ،
اﺳﺖ .اﯾﺮان وﻻﯾﯽ از زﻣﺎن اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ “ ” ۵+۱در ﻣﺎه
ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺧﻂﻣﺸﯽ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﻢ از ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻠـﯿـﺪی ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ
ٔ
وﺳـﯿـﻠـﻪ روﯾـﮑـﺮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﻢ در ﻣﻮارد ﻻزم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ﺑـﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ٔ
ﺷﺪه “ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ”در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽاش ،ﺑـﻪ اﺗـﮑـﺎی
ﻗﺪرﺗﺶ از ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزی ﻗﺪرت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ و ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﻋـﻤـﺪهٔ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
روز ٔ ۲۳
ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﺗﺶﺑـﺲ
ﻓﻮرﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﺎن ﮐﺮی وزﯾﺮ اﻣﻮر
ٔ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻨﮓاﻧـﺪازی ﺻـﺪ ﺳـﺎل ﭘـﯿـﺶ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺳﺎﯾﮑﺲ-ﭘﯿﮑﻮ و ﺑﺎﻟﻔﻮر ،اﻣﺮوزه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
و در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻤﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ .در اﯾـﻦ
ﻣﯿﺎن ،دوﺳﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ و “اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ”ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﺪرت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾـﮑـﯽ
ّ
ٔ
ﻧـﻘـﺸـﻪ راه
ﻣﺴﻠﻂ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧـﺪ،
ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ آﯾﻨﺪه و داﺋﻤﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪاﺧـﻠـﻪﻫـﺎی اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺰب ٔ
ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفﻫﺎ دارد:
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺎﻃﻊ و
ّ
اﯾﺮان
ﯽ
ﻣﻠ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
و
اﺳﺘﻘﻼل
از
ﺣﻔﺎﻇﺖ
.۱
ٔ ّ ّ
ﺗﺤﻮل ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از
ﮔﺬار
ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه
.
۲
ّ
 .۳ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ّ
ﺗﺤﻮلﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿـﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ٔ
آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه دﺳﺘﯿﺎﺑـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺪفﻫـﺎی ﭘـﯿـﺶﮔـﻔـﺘـﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
ٔ
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ ﺑـﯿـﺮون
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ از
ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از راه ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣـﺬاﮐـﺮهﻫـﺎی
واﻗﻌﯽ ٔ
آﯾﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﺳﯿﻤﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
 .۱ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷﺎه ،و در ﭘـﯽ
رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎران دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ از زﻧﺪان ﺳﺘﻢﺷـﺎﻫـﯽ و ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﻓﻀـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۲۰ﺑﻪ ّ
ﻫﻤﺖ ﺷﻤـﺎری
ﻃـﺒـﺮی ،ﻋـﺒـﺪاﻟﺼـﻤـﺪ
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠـﻪ اﺣﺴـﺎن ُ
ﺷﺎﻧﺪرﻣﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺪوه ،رﺿﺎ رادﻣـﻨـﺶ،
ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ ،رﺿﺎ روﺳﺘﺎ ،اﮐﺒﺮ ِ
اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری ،ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮی ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ُﻣﻨﺎدﯾﺎن رﻫﺎﯾـﯽ
ﻣﯿﻬﻦ از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﺳﺘﺒﺪاد ،و واﭘﺲﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﻠﯿـﻤـﺎن
ﻣﺤﺴﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم آزادیﺧﻮاه ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎد
ﮔﺬارده ﺷﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان رﯾﺸﻪ در رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾـﺮان ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
رﺷﺪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ در ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ و اﯾـﺮان
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔـﺮ آن ﺿـﺮورت وﺟـﻮد
داﺷﺖ.
ﺣﺰﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮو و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دورانﺳﺎز و ﻋﻠﻤـﯽ ﻣـﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﻢ-
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درک ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐـﻢ،
ٔ
ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ اﯾـﺮان ،ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪای ﺟـﺎﻣـﻊ ﺑـﺮای
و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔـﯽ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ٔ
 .۲ﺣﺰب ٔ
دﻫﻨﺪه راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯿـﻮن–
ﺗﻮده اﯾﺮان وارث و اداﻣﻪ
ﻋﺎﻣﯿﻮن ]ﺳﻮﺳﯿﺎل-دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ[ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ دﻫﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آن آﻏـﺎز
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺧـﻮد را در
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۲۹۹در ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺣـﺪود ﻧـﯿـﻢ ﻗـﺮن ﻣـﺒـﺎرزهٔ
ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و دﻣﻮﮐـﺮات اﯾـﺮان را ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ داﺷـﺖ .ﺣـﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﺸـﮑـﻞ و رﻫـﺒـﺮی
ٔ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺿﯽ و ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴـﻢ ،و ﺣـﻞ
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺣﻞ
ﻃﺒﻘﻪ ٔ ّ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ )ﺧﻠﻖﻫﺎ( ،ﺑﻪ روﺷﻨﮕﺮی و ﻧﺸﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭘـﺮداﺧـﺖ،
ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺑﺮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰب
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸـﺮو و روﺷـﻨـﻔـﮑـﺮان
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان آن را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﻧﻘﻼﺑـﯽ و ﻧـﻮﯾﺴـﻨـﺪﮔـﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ ﺟﻮادزاده )ﭘﯿﺸﻪوری( ،ﮐـﺎﻣـﺮان آﻗـﺎزاده،
ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺼﯿﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺿﯿﺎء ﻋﻠﯽزاده ،ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮﺧﯿﺰی ،ﻣﯿﺮﯾـﻮﺳـﻒاﻟـﺪﯾـﻦ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ دﻫﺰاده ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ذره ،ﺑﺎ آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد در
ﻧﺴﻞ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺟﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺲ ﻋـﻤـﯿـﻖ ﺑـﺮ ﺟـﺎی ﻧـﻬـﺎدﻧـﺪ .ﺣـﺰب
ٔ
ﭼـﻬـﺮه
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﯿﺪر ﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ،ﻣـﺒـﺎرز ﻧـﺎﻣـﺪار و
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
درﺧﺸﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و از رﻫﺒﺮان
ﮔﺴﺘﺮدهای ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎرزه در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان (اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  ،۱۳۰۸اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل ،۱۳۱۰
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان راهآﻫﻦ ﺷﻤﺎل) ،دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧـﺎن ،ﺳـﺎزﻣـﺎندﻫـﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،و ﻣﺒﺎرزۀ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آزادی و اﺳـﺘـﻘـﻼل
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐـﺮد.
ﻣﺒﺎرزۀ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎه ﺿﺪﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ﻫﺠﻮم دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر،
دﺳﺘﮕﯿﺮی ،و ﺷﮑﻨﺠﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺎه و ﺳـﻪ ﻧـﻔـﺮ از رﻫـﺒـﺮان و
ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰب و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن دﮐﺘﺮ ﺗﻘﯽ اراﻧﯽ در زﻧﺪان دﭼﺎر وﻗﻔـﻪ
ﺷﺪ.
ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
 .۳ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۲۰ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧـﺎک و
ّ
ﻣﺨﺮب ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در ﮐﺸـﻮر
ٔ
ﻧﺸـﺮﯾـﻪ وزﯾـﻦ »ﻣـﺮدم« )ﮐـﻪ ﺑـﻪ »ﻣـﺮدم
را ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآورد و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺖ « ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ( ﮐﺎر ارزﻧﺪهای را در روﺷـﻦ ﮐـﺮدن اﻓـﮑـﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ٰ
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
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 .۴ﺣــﺰب ﺗــﻮدۀ اﯾــﺮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿـﺎﺳـﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه در راه
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘـﺎﻧـﺎن
و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑـﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾـﻦ در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮔﺮﻓﺘﺎر رواﺑـﻂ و
ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓـﺌـﻮداﻟـﯽ–
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺳـﺮ ٔ
ﻟـﻮﺣـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧـﻮد ﻗـﺮار
داد ،و ﺑـﺎ ﭘـﯿـﺶ ﻧـﻬـﺎدن
ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ در دﻓـﺎع
از ﺣــﻖ زﺣــﻤــﺘــﮑــﺸــﺎن،
ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺼﻮﯾـﺐ »ﻗـﺎﻧـﻮن
ﮐﺎر « و ﻗﺎﻧﻮن »ﺑﯿـﻤـﻪﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐـﺎر
و زﻧــﺪﮔــﯽ و ﺣــﻘــﻮق
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺪ ،و در راه
اﺟﺮاﯾﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻤﯿﺖ ﯾـﺎﻓـﺘـﻦ
ﺗﺸــﮑــﯿــﻞ و ﻓــﻌــﺎﻟــﯿــﺖ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺗﺤـﺎدﯾـﻪﻫـﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و دﻫﻘﺎﻧﯽ ﮐﻮﺷـﺶ
ﺧﺴﺘـﮕـﯽﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮی ﮐـﺮد.
ٔ
ﻣـﺘـﺤـﺪه
اﯾﺠﺎد »ﺷـﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان« ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۳۰۰ﻫﺰار ﻋﻀـﻮ ،ﮐـﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ »ﻓـﺪراﺳـﯿـﻮن
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن اﯾﺮان« در ﻣـﻬـﺮ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﻧﯿﺰ درآﻣﺪ ،و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ »
 ۱۳۲۳و ﺗﻤﺮﮐﺰ آن در »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧـﯽ اﯾـﺮان» ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در آن دوران اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾـﺮان
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺑﺎ ٔ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﺿﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻨـﻈـﻮر ﺗﺸـﮑـﻞ دﻫـﻘـﺎﻧـﺎن،
ٔ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار دﻫﻘـﺎن و روﺳـﺘـﺎﯾـﯽ ﮐﺸـﻮر را در اواﯾـﻞ دﻫـﻪ  ۱۳۲۰در
ﻫﺎی دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزد و ﺟﻨﺒﺶ دﻫﻘﺎﻧـﯽ را در ﭼـﺎرﭼـﻮب ﺟـﻨـﺒـﺶ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ّ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه  ۱۳۲۳ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ّاوﻟـﯿـﻦ
 .۵ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب رﺳﯿﺪ ،ﺳﻨﺪ درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب و آرﻣﺎنﻫﺎی واﻻی آن
در راه رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،و داﻧﺸـﺠـﻮﯾـﺎن
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ در آن دوره از ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎمآور رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳـﺘـﺒـﺪاد ،و ﺳـﺎﺧـﺘـﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ آزاد و آﺑﺎد ﺑﻮد ،ﮐﻪ در آن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﯽ ﺣﺰب در ﭼـﺎرﭼـﻮبﻫـﺎی
زﯾﺮ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﻣﺒﺎرزه در راه اﺳﺘﻘﺮار رژﯾﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ٔ
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ :آزادی زﺑﺎن ،ﻗﻠﻢ ،ﻋﻘﯿﺪه و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪاد.
ّ
ّ
ﺳﻌﯽ در ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل زﯾﺮ :ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺪت ﮐﺎر
روزاﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮای ﮐـﺎرﻫـﺎی
اﺿﺎﻓﯽ] ...اﯾﺠﺎد[ ٔ
ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ.
واﮔﺬاری ﺑﻼﻋﻮض ﺧﺎﻟﺼﺠﺎت و اﻣﻼک ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽﻣﻠﮏ.
ٔ
ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﻦ ًارﺑﺎب و رﻋﯿﺖ.
اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷـﺮاﯾـﻂ ﻣـﻌـﺎش و
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺰء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻘﻮق َزﻧﺎن )ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪن و
ﮐﻮﺷﺶ در
َ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن( در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﺑﻠﺪی.
ﺑﻬﺒﻮدی اوﺿﺎع ّ
اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن.
ﻣﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ّ
ٔ
ﺗﺴﺎوی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﺬﻫﺐ و ﻧﮋاد.
ﺷﺪه ﺧﻠﻖﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺘﻢ اﯾﺮان ،از ٔ
ﻣﺒﺎرزه در راه اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل ٔ
ﺟﻤﻠﻪ دﯾـﮕـﺮ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ در ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣـﺰب
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۰

 ۱۰دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
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اداﻣﮥ ﺳﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ...

 .۷ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و درﺧﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣـﺰب ﻣـﺎ ﺗـﻼشﻫـﺎی
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﮕﯿﺮ آن در
ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ،ﺗﻮدهایﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در راه اﯾﺠﺎد اﺗﺤـﺎد
ﻋﻤﻞ ٔ
ﻫﻤﻪ آزادیﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﭼـﻨـﮕـﺎل
اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌـﺎﻟـﯿـﺖﻫـﺎ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﯾﺠﺎد » ٔﺟﺒﻬﻪ آزادی« ،ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ و
ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۳۲۳؛
ٔ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ،در اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ۱۳۲۷؛
 اﯾﺠﺎد ﺟﺒﻬﻪ » ّ اﯾﺠﺎد »ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر« ،در دیﻣﺎه ۱۳۲۹؛ٔ
 ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد » ٔدﻫـﻪ  ۱۳۵۰ﺑـﺮای
ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ،در

ّ
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺎ آﻏﺎز ﭘﯿﮑﺎر در راه رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﺮان از ﺑـﻨـﺪ ﺳـﺘـﻢ ﻣـﻠـﯽ و
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧـﺨـﺴـﺘـﯿـﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ واﮔﺬاری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﺮاﻧﯽ واﺣﺪ
و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داد و ﺗﻮدهایﻫﺎ در
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻠﻖﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،و دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖﻫـﺎی
ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﺮب ،ﺑﻠﻮچ ،و ﺗﺮﮐﻤﻦ ،در راه اﺣﻘﺎق ﺣﻘـﻮﻗﺸـﺎن
از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ّ
ﻣﺼﻮب ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ٔ
ٔ
ﮐﻪ »ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﺧـﻠـﻖﻫـﺎی اﯾـﺮان و
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯿﻬﻦ واﺣﺪ و ٔ
ٔ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣـﯿـﺖ
ﺧﻮاﻫﺎن اﺗﺤﺎد
ٔ
ارﺿﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﺳﺨﺖ وﺣـﺪت
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال در اﯾﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐـﺎﻣـﻞ
ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ٔ
ﮐﻠﯿﻪ ﺣـﻘـﻮق
ّ
ﻣﻠﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ « .ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎی اﻧـﻘـﻼﺑـﯽ و
ﭘﯿﺸﺮو ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان را در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ آن دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی آزادیﺧﻮاﻫﯽ را در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﻧـﺪﯾﺸـﻪﻫـﺎی
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
ٔ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﺴﺎن
دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان
 .۶اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺒﻮﻫﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،و دﯾـﮕـﺮ ﻧﺸـﺮﯾـﻪﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﻓـﺮﻫـﻨـﮕـﯽ ،ﻧﺴـﻞ ﺟـﻮان ﮐﺸـﻮر را ﺑـﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ–ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ آﺷـﻨـﺎ ﮐـﺮد و
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺷـﻤـﺎری
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻧﺪهای در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ادﯾﺒﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨـﺪﮔـﺎن ،و ﻣـﺘـﺮﺟـﻤـﺎن
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در داﻣﺎن و در ﮐﻨﺎر ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘـﻨـﺪ و زﻣـﯿـﻨـﻪﺳـﺎز
ٔ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .زﻧﺪهﯾﺎد ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺰتاﻟﻠـﻪ
ﺳﺤﺎﺑﯽ در ﮔﻔﺘﻮﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آزادی )در ﺳﺎل  (۱۳۸۴ﮐـﻪ در روزﻧـﺎﻣـﮥ
اﻗﺒﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺰب ﺗـﻮدۀ اﯾـﺮان
ٔ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ٔ
وﺳـﯿـﻠـﻪ
ﻋﻤﺪه ً ادﺑﯿـﺎت ﺟـﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ
ُ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده ]اﯾﺮان[ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ .ﻣﺜﻼ ً»ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ« ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ
ﻧﺒﻮدّ ،اﻣﺎ ﺗﻮدهایﻫﺎ آﺛﺎر او را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ دﺑﯿﺮ ادﺑﯿﺎت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ »ﺻﺎدق ﮔﻮﻫﺮی« ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻗـﺪری ﻗﺸـﻨـﮓ
ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ادﺑﯿﺎت ﺟـﺪﯾـﺪ ﻣـﺎ را
ﺣﺮف ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،از ً
ٔ
وﺳـﯿـﻠـﻪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر ژان ُ ًﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﺻﻮﻻ ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑـﻪ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﮐﻼ ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻬﻀﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺑﻮد .اﻟـﺒـﺘـﻪ
در درون ًﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﺣﺴﺎن ﻃـﺒـﺮی ﮐـﻪ آن
زﻣﺎن واﻗﻌﺎ ﻗﻠﻢ او ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷـﮑـﻨـﺠـﻪ و اﻣـﯿـﺪ«
ﻧﻮﺷﺘﻪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮدم ّاﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾـﻦ ﮐـﺘـﺎب ﻣـﻦ را ﺑـﻪ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد .در واﻗﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده ﯾﮏدﻓﻌﻪ ﻣﻘﺪار زﯾـﺎدی ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ وارد
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﺮد .ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه آن را ﺧـﺎﻟـﯽ ﻧـﮕـﻪ داﺷـﺘـﻪ
ّ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ  ۳۰ -۲۰درﺻﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  ۸۰-۷۰درﺻﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ً
ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ...ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳﺎرﺗﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎم »دﯾﻮار« ﮐﻪ از ادﺑﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن را ﻣﯽًﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﺗﻮدهایﻫﺎ ﺗـﺮﺟـﻤـﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺖ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺖ
ﻣﯽﮐﺮدّ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗـﺮﺗـﯿـﺐ
ﻣﺮدم ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﻪ ٔ
ﺗﺸﻨﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺣﺰب ﺗـﻮده
آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣـﺰب
ﺗﻮده ﺑﻮد«.
(ﻧــﮕــﺎه ﮐــﻨــﯿــﺪ ﺑــﻪ http://news.gooya.com/politics/
)archives/031389.php
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ُﻣﻨﺎدی ﻫﻤﮑﺎری و اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و
آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه؛
 ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد » ٔﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺧﻠﻖ« ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻌﻤﯿﻖ دﺳـﺘـﺎوردﻫـﺎی
اﻧﻘﻼب ،در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۵۷ﺗﺎ ۶۱؛
 ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ » ٔﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری« ﺑﺮای ﻃﺮد رژﯾـﻢ وﻻﯾـﺖ
ٔ
ﻓﻘﯿﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ،از دﻫﻪ  ۱۳۷۰ﺗـﺎ
ﮐﻨﻮن؛
 اﻧﺘﺸﺎر »ﻣﻨﺸﻮر آزادی« در ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺗﺸـﮑـﯿـﻞٔ
ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻊ ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ی ﺣـﺰب
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸﻮر.
ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در آذرﻣﺎه  ۱۳۷۲ﺳﻨﺪی را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺸﻮر آزادی« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ،و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ رژﯾـﻢﻫـﺎی اﺳـﺘـﺒـﺪادی و ﺿـﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﺗﻨﻬﺎ دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را در ﺻﻠﺢ ،آراﻣﺶ ،و آزادی ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﺑـﺮده
اﺳﺖ ...دﻫﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن ُﺟـﺮﻣـﯽ ﻧـﺎﺑـﺨـﺸـﻮدﻧـﯽ اﺳـﺖ و
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ ،آزادیﺧﻮاه ،و ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠـﯿـﻢ ﻧﺸـﺪن ﺑـﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ّاﻧﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴـﯿـﺎر ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﻮﺧﻪﻫﺎ ی اﻋﺪام ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ...ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﭼﻨﺪ ٔ
ٔ
اﻧـﺪازه
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﻇﻠﻢ ،ﺧﻮنرﯾﺰی ،و ﺳﺘﻢ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺣﻖ دارد ﺗﺎ
آﯾﻨﺪهای آزاد ،ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ،و ﻋﺎدﻻﻧﻪ را از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺸـﻮر
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه وﺳـﯿـﻊ،
ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪّ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋـﺎﺟـﻠـﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و آزادیﺧﻮاه ﮐﺸـﻮر اﺳـﺖ) «...ﻧـﮕـﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ » ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره  ۱۶ ،۴۱۶آذرﻣﺎه  .(۱۳۷۲اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﭙـﺲ اﺻـﻮل
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم»،
ٔ
ٔ
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﭘﺎﯾﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑـﻪ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و آزادیﺧﻮاه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ّ
 اﺳﺘﻘﺮار آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ؛ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖٔ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﯿﺎن ،و ﺗﺸﮑﻞ؛ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﮑـﺮی ،ﻓـﻠـﺴـﻔـﯽ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آزادی اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ وﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﮑﺮی ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ؛
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان و از ﺑـﯿـﻦﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق زﻧﺎن؛
ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ّ
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ اﯾﺮان آزاد ،ﻣﺴﺘـﻘـﻞ ،ودﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ؛
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط آزادی اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺟـﻤـﻠـﻪ زرﺗﺸـﺘـﯿـﺎن،ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن ،ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن ،و دﯾﮕﺮان؛
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن،
ُٔ
ﮐﻠﯿﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺳﺮﮐﻮبّ ،و ﺗﺮور در ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
 اﻧﺤﻼل ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ؛ -ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ٔﭘﺎﯾﻪ اﺳـﺘـﻘـﺮار

رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ،و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن.
و دهﻫﺎ ﺗﻼش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘـﻨـﺞ ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ٔ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﺑـﻨـﺪﻫـﺎی
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن ّ اﯾﻦ
ارﺗﺠﺎع و اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ٔ
ﻫﻤﻪ آزادیﺧـﻮاﻫـﺎن ﮐﺸـﻮر
ٔ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ٔ ّ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ و ﮔﺬر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺮای ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ٔ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۱
ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻣـﺮوز
آوردن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدی در
ِ

 ۱۱دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﺳﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ...
اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ،ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎی وﺳـﯿـﻊ ﻣـﯿـﺎن ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺒﻬﻪای ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺘﺮک را ﺑـﻪ ﺿـﺮورﺗـﯽ
ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ٔ
ﺟﺒﻬﻪ
ّ
ﻣﺘﺤﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪای ﻣﺸـﺘـﺮک ﯾـﺎ
ﻣﻨﺸﻮری ﺑﺮای آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی-اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﻣﺮدم آن ﺑﺎزﺗﺎب داد .واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﭼـﻬـﺎر
دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و
ٔ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑـﻠـﮑـﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺮدم ،ﻧﻪ دل ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺗﻮان ﺑﯽﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﺮدم و
ﻋـﻤـﻞ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی آزادیﺧـﻮاه ،ﺗـﺮﻗـﯽﺧـﻮاه ،و
اﺗـﺤـﺎد
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ،و
ِ
ِ
اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ّ
 .۸ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎری ٔ
دﻫﻪ  ۱۳۲۰و ﺟﻨﺒـﺶ ﻣـﻠـﯽ ﮐـﺮدن ﻧـﻔـﺖ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ارﺗﺠﺎع داﺧـﻠـﯽ ﺑـﻮدﻧـﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌـﻠـﮥ ﻣـﺒـﺎرزه ﺑـﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮح و ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻓﺮاوان ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺑﯽﻏﺮض
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ ّاﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑـﺨـﺸـﯽ از
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻘـﺸـﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎزﻣـﺎندﻫـﯽ
اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺴﯿﺞ اﻓـﮑـﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان و اﻋﺘﺮاضﻫﺎ و ّ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در دﻓﺎع ّ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدّ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﮥ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ را در آن زﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد .اﺳـﻨـﺎد ﺗـﺎرﯾـﺨـﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی اﻋﺘﺼﺎب ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸـﺎن
در ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۳۰در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷـﺪﯾـﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﻋـﻼء ﺷـﺪ ،و ّ در
ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﺴﮑﻦ ّ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑـﺮای ﻣـﻠـﯽ
ﮐﺮدن ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻧﻔﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻔﺖ در ﻣﺠﻠـﺲ ﻣـﻄـﺮح ﮐـﺮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻓﺎﺗﺢ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻧﻔﺖ اﯾﺮان» ،ﮐﻪ ﯾـﮑـﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ّاﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳـﺖ ،ﻣـﯽﻧـﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ
اﻋﺘﺼﺎب ّﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۳۰ﮐﺸﻮر را ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻧﻔﺖ و اﻧﺘﺨﺎب
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﭘﯿﺶ راﻧﺪ و ﻫﺮ دو اﻣﺮ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد .ﻗﯿﺎم ّ۳۰
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان از دﮐﺘـﺮ ﻣﺼـﺪق
ﺗﯿﺮ  ۱۳۳۰ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در روﻧﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ ّﻋﻠﺖ ﺳﻮء ّ
ﻇﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ّ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق داﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎطآﻣﯿﺰی در ﭘـﯿـﺶ
ُ
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن زﻣـﺎن
ﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ّ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺣﺰب ،ﮐﻪ ﭘ ّ
ﺑﻮد ،از ﺛﺎﺑﺖﻗﺪمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑـﻮد.
در واﻗﻌﮥ  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان از ﻫﻤﮥ ﻫﻮاداران ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ّ  .۹ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷـﺪ .ﺳـﻨـﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﺳﭙﺘﺎﻣـﺒـﺮ  ،۱۹۵۳ﻣـﻬـﻢﺗـﺮﯾـﻦ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ-زاﻫﺪی را در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ از ﮐﯿﻢ روزوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲اﮐـﺘـﺒـﺮ  ۱۹۵۳ﺑـﻪ ّدوﻟـﺖ
ٔ
ﻣـﺤـﺎﮐـﻤـﻪ ﻓـﻮری ﻣﺼـﺪ ّق و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﺷـﺎه ﺧـﻮاﻫـﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدهایﻫﺎ و ﻫﻮاداران ﻣﺼـﺪق
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ او ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﻧﮕﺮان ّ
ﮐﺎرزار ﮔﺴﺘﺮدهای را ّﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺼﺪق آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ «.اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺿﺎﻓـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﺎه ﺑﻪﺷﺪت ﻧﮕﺮان ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺳﯽ روز آﯾﻨـﺪه اﺳـﺖ...
«ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺷﻤﺎر ﮐﺜﯿﺮی از ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ اﻓﺴﺮان و ﻣـﺒـﺎرزان ﺗـﻮدهای ﮐـﻪ
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ُﺟﺮﻣﺸﺎن ﺑـﻮد،
ﺳﯿﺎﻣﮏﻫﺎ ،ﻣﺒﺸﺮیﻫﺎ ،ﮐﯿﻮانﻫﺎ ،و وارﻃﺎنﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،و اﻋـﺪام
ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ٔ
ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ داﻣﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟـﯿـﺴـﻢ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ و
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ،زاﻫﺪی ،ﻧﺼﯿـﺮی ،و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻧﻮﮐﺮان داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ّ
ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را اﯾـﻦ ﭼـﻨـﯿـﻦ ﺳـﺪ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ را ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﺑـﺎ اﺳـﺘـﻘـﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن و

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
ّ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﻧﺪ.
 .۱۰دوران دﺷﻮار ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۲۲ﺗﺎ اﻧـﻘـﻼب
ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۷ﻣﺼﺎدف ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤـﯽ ﮐـﻪ از آن ﺟـﻤـﻠـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
»رﻓﻮرمﻫﺎی« رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ و »اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ» ،ﻗﯿﺎم ﻣـﺮدم در ﺧـﺮداد  ،۴۲و
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ » ُاﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« رژﯾﻢ ﮐـﻮدﺗـﺎ و »رﻓـﻮرم
ارﺿﯽ« ﺷﺎه را َﺑ َ
ﺮﻣﻼ ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﮥ »دﻧﯿﺎ» ،ارﮔﺎن ﺗﺌﻮرﯾﮏ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣـﺮﮐـﺰی
ّ
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۴۱در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋـﻨـﻮان »ﺗـﺜـﺒـﯿـﺖ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﺎ ّ
ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ« از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻮاﻋـﯿـﺪ
و دﻋﺎوی اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدی رخ دﻫﺪ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ از ﭼﻨﮓ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی ﻣـﻄـﯿـﻊ
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ،و ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ در ﻣﯿﻬـﻦ
ﻣﺎ را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﺪ ،و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬارده ﺷﻮد ...ﺑﺮﻋﮑـﺲ،
دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪۀ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺣﻔﻆ اﻣﺘﯿـﺎزات
ﻫﺪف ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ ّ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران دﻻل ،ﺣﻔﻆ ﺗﺴﻠﻂ درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی ،و اداﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻼﮐﺎن و
ّ
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟـﯽ ﺿـﺪﻣـﻠـﯽ اﺳـﺖ .ﻣـﺤـﺘـﻮای واﻗـﻌـﯽ ﻣـﻮاﻋـﯿـﺪ و دﻋـﺎوی
»اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺮﺧﯽ »رﻓﻮرمﻫﺎی« ﻧﯿﻢﺑﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ و ﻓـﺮﻋـﯽ ﺑـﺮای
ﻧﺠﺎت آن ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ».
 .۱۱در ﺳﺮاﺳﺮ ٔ
دﻫﻪ  ،۱۳۴۰ﺑﺎ وﺟﻮد دﺷﻮاریﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺷـﺎه،
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮدهایﻫﺎ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،و اﻧﺸﻘﺎق ﺑﺰرگ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔـﺮی
ٔ
اداﻣـﻪ
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن در ﭘﯽ رﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان دﻣﯽ از
ﻣﺒﺎرزه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد .ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺣـﺰب از
ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺤﺎﻓﻞ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧـﺪ در ّاﯾـﺎم
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻋﺪهای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،و ﮔـﺮوﻫـﯽ از اﻓـﺮاد
ﻋﺰاداری از اﺣﺴﺎﺳﺎت
َ
ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده و ّ
ﻣﺘﻌﺼﺐ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎری ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ،ﺿـﺪ ﺗـﺮﻗـﯽ و ﺑـﺮﺧـﻼف
ّ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ آزادی زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ«...
ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗـﺎ
و ﺑﺎز ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑـﻪ »ﻣـﺮدم»،
دورۀ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ ّ ،۶۲اول ﺗﯿﺮﻣﺎه (۱۳۴۲
در ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧـﻮد در ﮐﺸـﻮر
ﺣﮑﻤﺖﺟﻮ و ﺧﺎوری ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺳـﺎل
ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﻋﺰام رﻓﯿﻖ ﺷﻬﯿﺪ ّ
 ۱۳۴۳از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﻣـﺎﻧـﯽ،
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ رﻓﻘﺎ ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن رﻓـﻘـﺎ رزﻣـﯽ و ﻣـﻌـﺼـﻮمزاده ،و
ﺷﻬﺎدت رﻓﯿﻖ ﺣﮑﻤﺖﺟﻮ در زﻧﺪان در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎی دژﺧـﯿـﻤـﺎن ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ٔ
ٔ
دﻟـﯿـﺮاﻧـﻪ رﻓـﯿـﻖ
ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،و ﻧﯿﺰ دﻓـﺎع
ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪّ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺧﺎوری از ﺣﺰب و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در ﺑﯿﺪادﮔﺎه ﺷﺎه ،اﯾﻦ ﺗـﻼش ﺣـﺰب ﺟـﺎن
ٔ
ٔ
ﻧﺸـﺮﯾـﻪ »ﺑـﻪ
داد .اﻧﺘﺸﺎر
ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار ﺣﺰب در درون ﮐﺸﻮر ّ
ﺳﻮی ﺣﺰب« ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺗﯿﺰاﺑﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ در ﺷﮑﻨﺠﻪﮔـﺎه
رژﯾﻢ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ ،ﺑﺮگ ّزرﯾﻦ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب ﻣﺎ.
 .۱۲آﻏﺎز ٔ
دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣـﺮدم ﺑـﺮ
ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آرﻣـﺎنﻫـﺎی
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣـﺒـﺎرزه
ﺧﻠﻘﯽ و ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﭼﻨﮕﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﺎ ﺑﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﻣﺸﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺴﺨﻪﺑـﺮداری ﻣـﺤـﺾ از
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧـﺎﺷـﯽ از
ٔ
درک ﻧﺎدرﺳﺖ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺗﻮان و ﺳﻄـﺢ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨـﺒـﺶ ﻧـﯿـﺰ ﻣـﺘـﺤـﻤـﻞ
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﯾﺎدﺷﺎن در ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۵۴ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗـﯿـﻖ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر را
ﺷﺮاﯾﻂ ّﮐﺸﻮر و ﻃﺮح ﺷﻌﺎر ﺿﺮورت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه،
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ٔ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧـﻮاه و آزادیﺧـﻮاه
ٔ ّ
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣـﺨـﻔـﯽ
ٔ
ﻣـﺮﺣـﻠـﻪ
»ﻧﻮﯾﺪ« ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﯿﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺣﻤﺎن ﻫﺎﺗﻔﯽ )ﺣﯿﺪر ﻣﻬﺮﮔﺎن( آﻏـﺎز
ﺗﺎزهای در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد .در ﭘﯽ ﺷﻬﺎدت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪٔ
رﻓﯿﻖ ﺗﯿﺰاﺑﯽ در  ۷ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۵۳ﭘﯿﺎم ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺣﺰﺑـﯽ اﯾـﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ »ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ اﯾﻦ درﻓﺶ ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،دوﺑﺎره ﺑـﻪ اﻫـﺘـﺰار
درآورﯾﺪ؟« ﮐﻪ رﻓﻘﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ...ﺑﮕﺬار ﭘﯿﮑﺮ ﻏﺮﻗـﻪ در
زﺧﻢ و ﺧﻮن رﻓﯿﻖ ﺗﯿﺰاﺑﯽ از زﯾـﺮ ﺧـﺎک
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۲
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ « ...و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓـﻘـﺎ

 ۱۲دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹

اداﻣﮥ ﺳﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ...

از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻗﺎﻃﻊ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋـﻨـﻮان »زﻫـﺮ رﯾـﺨـﺘـﻦ« و »دﺷـﻤـﻨـﯽ
«ﺗﻮدهایﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﻋﺮﺻﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺒﺎرزات ُﭘـﺮﺷـﻮر ﺣـﺰب در
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ،
وزﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺎر رژﯾﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آورد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺎ ﺗـﺤـﺖ ﭘـﯿـﮕـﺮد
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺣـﺰب ﮐـﺎر ﺳـﺎزﻣـﺎندﻫـﯽّ ﮐـﺎرﮔـﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺎ ﺷﺪت و ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﺗﻮﮐﻠﯽ وادار ﺳﺎزد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
 .۱۵در ﭘﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﺳـﻼمﮔـﺮاﯾـﺎن ﺣـﺎﮐـﻢ ﺑـﻪ آرﻣـﺎنﻫـﺎی
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣـﺮدم ﮐـﻪ در
آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﻘﻼلﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۵۷ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎردﯾﮕﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ،در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾـﺎﻓـﺖ ،و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ از ﺑﺰرگﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران -ﮐﻼنﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺗـﺠـﺎری و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و راﻧﺖﺧﻮار ﻧﻮﯾﻦ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در درون دﺳـﺘـﮕـﺎه اداری–
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺟﺪﯾﺪ -ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺛﺮوت دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷـﺪﻧـﺪ.
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن
رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاروﯾﺪ ،و در ﻫـﻤـﺎن ﻣـﺮﺣـﻠـﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ .ﮐـﺎرﻧـﺎﻣـﮥ ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ اﻧـﺤـﺼـﺎری
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮ اﻫﺮمﻫﺎی ﻗﺪرت ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﻫﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﻇﻠﻢ ،و
ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس و ﮔﺴﺘﺮهای ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣـﺎﺳـﺖ.
ﻓﻘﺮ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ،
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﯿﮑﺎر ،دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ّ
دوﻟﺘﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧـﻮد را
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،وﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺟـﺎی اﯾـﺠـﺎد ّزﯾـﺮﺳـﺎﺧـﺘـﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨـﺼـﺺ و ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ ﻣـﻠـﯽ ،ﻓﺴـﺎد
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن و
ﻋﺪاﻟﺖ ،رواج ﺧﺮاﻓﺎت و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺿـﺪ اﻧﺴـﺎﻧـﯽ و ﺗـﺨـﺮﯾـﺐ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺣـﻘـﻮق زﻧـﺎن و ﮐـﻮدﮐـﺎن ،ﻣـﺤـﺪود ﺷـﺪن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن و ﻫـﻨـﺮﻣـﻨـﺪان ،رﺷـﺪ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺑﻌﺎدی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ٔ
آﯾﻨﺪه ﻧﺎروﺷﻦ ﻣﯿﻠﯿـﻮنﻫـﺎ ﺟـﻮان
اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺑـﯽﺗـﻮﺟـﻬـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋـﻞ
ٔ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه رژﯾـﻢ »وﻻﯾـﺖ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ آب و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻓﻘﯿﻪ« در ﻣﯿﻬﻦ ّ ﻣﺎﺳﺖ.
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۶۷ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
.۱۶
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾـﺦ
ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺗﺮﯾﻦ
دﻫﺸﺘﻨﺎک
از
ﯾﮑﯽ
رژﯾﻢ
رﻫﺒﺮان
دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﯿﺎری
و
ﺧﻤﯿﻨﯽ
ً
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎﺳﺖ .زﻧﺪهﯾﺎد آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺟﻠﺴﻪای ﮐـﻪ اﺧـﯿـﺮا ﻣـﺪرک
ﺻﻮﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﻧﺘـﺸـﺎر ﯾـﺎﻓـﺖ،
اﻋﺪامﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐـﻪ
از ّاول اﻧﻘﻼب ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان
در آن ﺟﻠﺴﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوه ﻣﺮگ اﻋﺰاﻣﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ زﻧﺪانﻫﺎ ﮐـﻪ ﻋـﺒـﺎرت ﺑـﻮدﻧـﺪ از
ﺣﺴﯿﻦﻋﻠﯽ ّﻧﯿﺮی ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع وﻗﺖ؛ ﻣﺮﺗﻀﯽ ِاﺷﺮاﻗﯽ ،دادﺳﺘﺎن وﻗﺖ؛ ﻣﺼﻄﻔـﯽ
ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ وﻗﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺪان اوﯾﻦ؛ و اﺑﺮاﻫﯿـﻢ رﺋـﯿـﺴـﯽ،
ﺑـﺮای آﻗـﺎی
ﻣﻌﺎون وﻗﺖ دادﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ  ۵۰ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
ّ
َ ّﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﭼﻬﺮۀ ﺧـﻮن رﯾـﺰَ ،ﺳـﻔـﺎک و
ﻓﺘﺎک ]ﮔﺴﺘﺎخ[ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ّاول اﻧﻘﻼب
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ ...و
ﺟﺰء ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ «.اﻋﻼﻣﯿﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣـﺰب
ﺷﻤﺎ را در آﯾﻨﺪه ِ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۹۵در ّاﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺳـﭙـﺮی
ﺷﺪن ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﺳﺎل از ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿـﺶ و ﭘـﺲ از
آن ،ﻫﻨﻮز اداﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و اﻋﺪامﻫﺎی دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ را از ﺳﻮی
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه و ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ،ﺟﻠﻮ ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿـﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺎ در اﻋـﻼﻣـﯿـﻪ ّای ﮐـﻪ در
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ
ِ
آذرﻣﺎه  ۱۳۶۷ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ِ
ﮐﺮد ،ازﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرۀ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮورﺗﯽ و در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻧﻮﺷﺖ» :ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و »ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدم« ،ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ،در
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺗـﻮدهایﻫـﺎ و دﯾـﮕـﺮ
ﺗﺪارک
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎرۀ ِ
ِ
ﻣﺒﺎرزان درﺑﻨﺪ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ و از ﻫﻤﮥ آزادیﺧﻮاﻫﺎن و اﺣـﺰاب و ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی
ّ
اﻗﺪام ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮥ ﺧﻮد ﻧﮕـﺬارﻧـﺪ ﺗـﻮﻃـﺌـﮥ
ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادی ُﺧﻮاه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ِ
ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷ ُﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺑﻮد ﺗـﺤـﻘـﻖ
ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺮوز ﺑﺎﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿـﻢ از
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۳

اﻧﺘﺸﺎر »ﻧﻮﯾﺪ« را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
 .۱۳ﺑﺮﺧﻼف ٔ
ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه درﺑﺎرۀ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾـﺮان،
ﺗﻮدهایﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در روﺷﻨﮕﺮی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻮدهﻫـﺎ
ٔ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺷﺎه و ﮐﺸﺘـﺎر
ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻮرش
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،۱۳۵۷و در ﭘﯽ آن ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣـﯽ
۱۷
ّ
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﻮدهای »ﻧﻮﯾﺪ« در روز  ۱۸ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺎ اﯾـﻦ
را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪّی روﺑﺮو ﮐﺮد.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ّاﯾﺮان،
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﻮد ،دﯾﮕـﺮ ﺗـﺎ ﻣـﺪﺗـﯽ
ﺗﻈﺎﻫﺮات وﺳﯿﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪه وﺳﯿﻠﮥ
ً
ﻋﻤﻼ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺷﻌﺎر »اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﻧـﻮﺷـﺖ:
»ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه :ﺑﺎ اﻋﺘـﺼـﺎب ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ ﺳـﺮاﺳـﺮی،
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎه ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﯿﻢ «...ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳـﻨـﺎد ،اﯾـﻦ
ﺷﻌﺎر درﺳﺖ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮدهایﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ،و ﺑـﻪوﯾـﮋه
ِ
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻤﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑـﻪ ﺳـﺮﻧـﮕـﻮﻧـﯽ
رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۷ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
 .۱۴اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ،۱۳۵۷اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺟﺎن ﺑﻪ ﻟـﺐ
ٔ
واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﻘـﻼب ﺑـﺎ
رﺳﯿﺪه ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ و
ﺷﻌﺎر آزادی ،اﺳﺘﻘﻼل ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺎط ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﯾﺮان را ﺟﻤـﻊ و
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ّﺳﺮﻧـﮕـﻮن ﮐـﺮد.
ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺮان رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،در ﻧـﺒـﻮد ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎی
ﺑﻮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ّ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و ٔ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪدار ،ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ،و آزادیﺧﻮاه آن روز اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺰب ﺗـﻮدۀ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﺣﺰب
ﺳﺎزﻣﺎن
ّ
اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖّ ٔ ،
رﻏـﻢ
ﺑـﻪ
اﯾـﺮان،
ﺖ
ﻣﻠ
ﺣﺰب
و
ﯽ،
ﻣﻠ
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،ﺟﺒﻬﻪ
ً
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮل ﻃﺮد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﻘﺮار آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗـﺘـﺼـﺎدی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧـﻘـﻼب ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ
رﻫﺒﺮی ﺷﺨﺺ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﭘﺬﯾﺮش
ﺿﻤﻨﯽ اﺻﻞ »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ« در زﻣﺎن ً
اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻋﻤﻼ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽداد و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺮدی واﭘﺲﮔﺮا و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻓـﺮاﻫـﻢ ﮐـﺮد،
ﺣﺰب ﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻮد.
در ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎدۀ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی وﻗﺖ ﺣﺰب درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗـﺪوﯾـﻦ
ﻣﺘﻤﻢ آن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳آذرﻣﺎه  ،۱۳۵۸از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻧﮕـﺮاﻧـﯽ ﻧـﺎﺷـﯽ از
اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻋﻤﺎل آﻧﺴﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻫـﻤـﻪ ﻗـﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ...ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻔﯿﺾ ﮔـﺮدد ،زﻣـﯿـﻨـﻪ ﻓـﺮاﻫـﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮدی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻠﻖ ﮔﺮدد؟« )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۵۷ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨـﺪﻣـﺎه
ٔ
ﺻﻔﺤﻪ (۲۶۲
–۱۳۵۸
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻎ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺎ ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﺷـﺮاﯾـﻂ آن روز
اﯾﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺣﺪی را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑـﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد از آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ادﻋﺎی »واﺑﺴـﺘـﮕـﯽ ﺑـﻪ رژﯾـﻢ آﺧـﻮﻧـﺪی»» ،ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ
ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮا« از ارﺗﺠﺎع و ﯾﻐﯿﺮه ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾـﺨـﯽ ﺳـﯽ و
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در دﺷـﻮارﺗـﺮﯾـﻦ
ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۶۰ﺗﺎ  ۶۲ﮐـﻪ روﻧـﺪ ﺳـﺮﮐـﻮب
ﺷﺮاﯾﻂ آن روز اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب زﯾﺎدی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧـﻪﻓـﻘـﻂ از ﺳـﺮﮐـﻮبﻫـﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮد و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﺣـﺰب ﻣـﺎ
در ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و دﻓﺎع از ﺣـﻘـﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻗﺎﻃﻌﯽ را در ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺖ
ﺑﯽﭘﺮده ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رژﯾﻢ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﯾﺮان در ﺟـﺒـﻬـﻪﻫـﺎی ﺟـﻨـﮓ ﺟـﻨـﻮب و
آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻫـﺒـﺮی رژﯾـﻢ ﺷـﻌـﺎر ﻧـﺎﺑـﺨـﺮداﻧـﻪ و
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز »ﺟﻨﮓ ،ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی« را ﺳﺮ داده ﺑﻮد ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾـﺮان ﺑـﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و آن را ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻓﺎﺟـﻌـﻪﺑـﺎر
ٔ
ٔ
داﻧﺴﺖ .ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ٔ
ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ رژﯾﻢ ،در ﻧﻤﺎز
ﻗﻮه

 ۱۳دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﺳﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ...
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک و ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ِ
ﻣﺎ ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری در ﻣﺒﺎرزه در راه آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﮑﺎم واﭘﺲﮔﺮای ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺮﮐﺰ آن ِ
و در ِ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮنﻫـﺎی ﺗـﺎزه ﺑـﺎز ﻣـﯽﮔـﺬارد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ،ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﻪ اﺗﺤـﺎد
ﻋﻤﻞ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓـﺮاﻣـﯽﺧـﻮاﻧـﯿـﻢ .اﯾـﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﻫـﺪف از ﺗـﻼش در راه
ِ
واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖﺟﺎن اﻣﺮوز ّ
اﺗﺤﺎد ﻋﻤﻞ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،آزادیﺧﻮاه ،و دﻣﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ ﮐﺸـﻮر ،ﺗـﺪارک
ِ
ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ راه را ﺑﺮای ﺗﺤـﻮﻻت
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ِ
ﺗـﻼش ﻣﺸـﺘـﺮک،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺑﺪون اﯾﻦ ِ
رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و رﻫﺒﺮی آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﺟـﻨـﺎﯾـﺘـﮑـﺎراﻧـﻪ و
ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد«.
ّ .۱۷دوم ﺧﺮداد  ۱۳۷۶و اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖﺟـﻤـﻬـﻮری
ٔ
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ از ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻼﺣﺎت و
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آرﻣﺎنﻫﺎ و ﺧـﻮاﺳـﺖ
ﻣﺮدم ،از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻪروﺷﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮلﻫﺎی داده ﺷـﺪه از
ﺳﻮی آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮان او ،اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭼـﺎرﭼـﻮب
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ اﻣﻮر ،اﻣﺮ ﺗـﺤـﻘـﻖ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ُﺑﺮد.
ﺗﻮده اﯾﺮان در ﭘﻨـﺠـﻢ
ﺧﺮداد  ۱۳۷۶ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل از رأی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم در ﻧﻔﯽ ﻧﺎﻣﺰد اﺻﻠﺢ وﻟﯽ ﻓﻘـﯿـﻪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ،اﻋﻼم ﮐﺮد» :آﻧﭽﻪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن روﺷﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘـﯿـﻘـﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮ رﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺮای ّاﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿـﺮات
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏّ ،
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺳﺪ راه ﻫـﺮﮔـﻮﻧـﻪ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ...اﻣـﺮوز در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﺣﺮﮐﺖ
اﻣﯿﺪﻫﺎ و آرزوﻫﺎی ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ،ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ
ﮐﻪ در  ۱۸ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ -آزادی،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ٔ
ٔ
ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻮق دادﻧـﺪ و
اﺳﺘﻘﻼل ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ «...ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑـﺎ ارزﯾـﺎﺑـﯽ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎری در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺑـﺎ ارزﯾـﺎﺑـﯽ
اوﺿﺎع ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻼحﻃﻠـﺐ ﺑـﺮ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﻤـﻦ
ﮔﺮد ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره
ﻫﺸﺪار دادن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺑـﺪه ِﺑﺴـﺘـﺎنﻫـﺎ در
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿـﺮوی
ﺑﺎﻻ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺗﻮدهﻫﺎ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
از اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎی
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﭼﭗ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳـﻮدﻣـﻨـﺪی
ﺣﻮادث ّدوم ﺧﺮداد و روﻧﺪی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮ و اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد را در ٔ
زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﻼش در راه ﺑﺴﯿـﺞ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و آزادیﺧﻮاه در درون ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒـﺮد .ﺣـﺰب ﻣـﺎ در
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮج دﻓﺎع از ﺳﯿـﺎﺳـﺖﻫـﺎ و روش
اﺳﻨﺎد ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن دوﻟﺖ و دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺳﺎزش در ﺑﺎﻻ و ﺑـﻪ ﻣـﯿـﺪان
ﻧﯿﺎوردن ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ارﺗﺠﺎع ﺣـﺎﮐـﻢ داﻣـﻦ ﺑـﺨـﺶ
وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣـﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ:
ٔ
روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ّ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺑـﺪون
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد راه
»در
ً
ّ
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎد و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧـﺪ.
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺗﻮدهای در ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺮای ﺗـﺤـﻘـﻖ
ٔ
ّ
ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﺣﺮﮐﺖ ّﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣـﺮدم را در دوم
ﺧﺮداد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳـﺖﻫـﺎ
ً
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «...ﻣﻬـﻢﺗـﺮ اﯾـﻨـﮑـﻪ ﺣـﺰب ﻣـﺎ
ﻋﻤﻼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ٔ
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺧـﻮدﺑـﻪﺧـﻮدی و
دروﻧﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖً ﻓﻘﯿﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺗـﺪرﯾـﺠـﯽ آن ﺑـﻪ ﯾـﮏ »ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ
ٔ
اﺳﺘﺤﺎﻟـﻪ
ﻣﺮدمﺳﺎﻻر« ﻋﻤﯿﻘﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ» :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
رژﯾﻢ از درون ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ ﺧـﻮد از آن

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را دارد و آن ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺗـﻮدهﻫـﺎ
ٔ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﻃﯽ
در روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼـﺎﻟـﺢ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرش ،از
رژﯾﻢ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای
ِ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ« .
اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ّدوم ﺧﺮداد  ،۱۳۷۶و ﺑـﺮﮔـﺰاری
دهﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ در اﺳﻔﻨـﺪﻣـﺎه ،۱۳۹۴
دﯾﮕﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد اﺳﺘﺤﺎﻟﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧـﯿـﺴـﺖ و از
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯽرود و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿـﯿـﺮی
در وﺿﻌﯿﺖ دﻫﺸﺘﻨﺎک ﻣﺮدم ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﻓﻀـﺎی ﺗـﺮور و
اﺧﺘﻨﺎق رژﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎل
 ۱۳۸۸و ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﮐﺸﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌـﺘـﺮض و ﭘـﺎﯾـﻤـﺎل ﮐـﺮدن رأی
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ً
آﻧﻬﺎ رأی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺤﻤﯿﻞ دوﻟﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻓﺎﺳﺪ و ﺿﺪﻣـﺮدﻣـﯽ اﺣـﻤـﺪیﻧـﮋاد،
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و رﻫﺒﺮان ﻣﺮﺗﺠﻊ آن ﻧﻪﻓﻘﻂ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑـﻪ ﺣـﻘـﻮق
ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ٔ
اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮔـﺮه
ٔ
ٔ
زدهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮاب ﮐـﻪ در ﭼـﺎرﭼـﻮب
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺳﺮرﺷﺘﻪٔ
اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد.
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ و
ﻟﺰوم ﭘﯿﮑﺎر ﻫﻢزﻣﺎن در دو
 .۱۸ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺮ ِ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدﻣﯽ و ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر ،و ﺗﻠﻔﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣـﺮدﻣـﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،زﯾﺮا در ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ٔ
ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ-اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﯾـﺎ
ِ
ِ
آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻫﺮ دو از ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻬﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ،ﺣﺰب ﻣﺪاﻓﻊ
ٔ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن در اﯾـﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان،
ّ
ﻫﺮ دو ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠ ِﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻋـﺪاﻟـﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﻮاع و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺨﻮش و
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗـﺪرتﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟـﯽ و
اﻗﺴﺎم دﺳﺖاﻧﺪازیﻫﺎی
ّ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺒﻬﻪای ﻣﺘﺤﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮای
ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺗﻮان ٔ
ﺗﻮده ﻣﺮدم و ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ ذﻫﻨﯽ ﻋﻤﺪهای
در ﺗﺤﻘﻖ آزادیﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 .۱۹ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاریاش
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪ و
ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺒﺎرزه ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان را ﺑﺨـﺶ ﺟـﺪاﯾـﯽﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮی از
ﻣﯽداﻧﺪ و
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ و ﺑـﺮای ﺗـﺤـﻘـﻖ
ﻣﺒﺎرزه ٔ
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎن در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ در روﺳﯿﻪ و ﭘﺲ از آن ،ﻣـﻨـﺸـﺄ ﺗـﺤـﻮﻻت
ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ﮐـﻪ
ٔ
ﻣﺮدم در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺛﻤﺮۀ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﮕﯿـﺮاﻧـﻪ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ و واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺗـﺎ ﺗـﺤـﻘـﻖ اﺻـﻞ آﻣـﻮزش و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺗﻮدهﻫﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺸﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﺣـﻔـﻆ ﻣـﺤـﯿـﻂزﯾﺴـﺖ،
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﯿﻤﺎی ﭼﭗ و ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و رزﻣﻨﺪﮔـﺎن راه
ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ .ﻧﻘﺶ ﺣﺰب ﻣﺎ در ﮐﺎرزارﻫﺎی ﻣـﻬـﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ ،در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟـﻬـﺎن و
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ آن ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
ﺑﻪوﯾﮋه در
ُ
ٔ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﺟﺎی وﯾﮋه و ﭘﺮاﺣﺘﺮاﻣﯽ را ﺑﺮای ﺣﺰب ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ
ٔ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﻮدهایﻫﺎ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟـﻬـﺎن
ﺛﻤﺮه ﺗﻼش و
اﺳﺖ.
درﺑﺎرۀ وﺣﺪت ﺣﺰب
 .۲۰ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮥ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫـﺮ ﻧـﯿـﺮوی رزﻣـﻨـﺪهای
ﻣﺤﺸﻮن از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎ ،و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از ﻫﻔﺘﺎد و ﭘـﻨـﺞ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠـﺎﻋـﯽ رﻧـﮕـﺎرﻧـﮓ
داﺧﻠﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟـﯿـﺴـﻢ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ ﺑـﺮای
ﻧﺎﺑﻮدی و رﯾﺸﻪﮐﻨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾـﺮان از
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ۱۹

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹

 ۱۴دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ده ﻫﺎ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ﻓﺮﻗﮥ دﻣﻮﮐﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان  ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕـﺮد
رﻓﻘﺎی
ِ
ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺣﺰب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻋﻀـﺎء و ﻫـﻮاداران و
دوﺳﺘﺪاران ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ.
 ۷۵ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روز  ۱۰ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ، ۱۳۲۰ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜـﺎﺑـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان  ،ﺣﺰب ﺣﯿﺪرﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﻫﺎ و اراﻧﯽ ﻫﺎ ،
ﺑﺮای اداﻣﮥ راه آن ﺣﺰب و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﮐـﺎرﮔـﺮان و دﻫـﻘـﺎﻧـﺎن و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ
ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ و واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻮده ﻫﺎی ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ  ،ﺑـﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی و
ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان  ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮداﻧﻬﺎی ﻣﺒﺎرز در ﻣﯿـﺎن ﮐـﺎرﮔـﺮان،
دﻫﻘﺎﻧﺎن ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻫﻨﺮﻣـﻨـﺪان
ﭘﺮداﺧﺖ  ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ  ،ﺑﺬری ﮐﻪ ﺣﯿﺪرﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﻫﺎ و اراﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣـﯿـﺎن
ﺗﻮده ﻫﺎ اﻓﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ
ﺻﺎدق در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،در ﻣﯿﺎن ﺟﺒﻬـﮥ ﻣـﻠـﯽ و
ﻧﻬﻀﺖ آزادی ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﺣﺰب ﺗـﻮدۀ اﯾـﺮان
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗـﺎرﯾـﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮی اﻗﺸﺎر ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن
ﺗﻮده ﻫﺎ  ،اﺛﺮات ﺷﮕﺮف و درازﻣﺪﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾـﺮان ﺑـﺮ ﺟـﺎی
ﮔﺬارده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ،ﻫﻢ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘـﯽ
و ﻫﻢ رژﯾﻢ ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﻬﺎ  ،اﯾـﻦ
ﺣﺰب را ﻣﻮرد ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار داده و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺤﻼل و ﻣﺮگ آن را اﻋـﻼم
ﮐﺮده اﻧﺪ  ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ وﺳﯿﻊ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﻣـﺮدم
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  ،آن را ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﺗﻮده ای ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺒـﺎرزاﺗـﯽ ﺧـﻮد
اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه در راه ﺗـﺤـﻘـﻖ آزادی ﻫـﺎ و ﺣـﻘـﻮق
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان  ،ﻫﻤﻮاره ﺗـﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه
ای ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣـﻠـﯽ و ﻣـﺬﻫـﺒـﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻫـﻤـﮥ
ﺧﻠﻘﻬﺎ و اﻗﻠﯿﺘﻬﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﭼﺎرﭼـﻮب اﯾـﺮان ﻣـﺘـﺤـﺪ ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾـﺮان
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان  ،ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺘﺤﺪ ﺑـﺮای
اﻫﺪاف ﺳﺮاﺳﺮی و اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺟﺪاﺋﯽ ﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮی از
ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در ﺟﻬـﺖ ﺗـﺤـﻘـﻖ ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ آزادی،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﻠﻖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ در دورۀ ﺟﻨﺒﺶ  ۲۱آذر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ
ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﻣـﺒـﺎرزۀ ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺧـﻠـﻖ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﻓﺮﻗﮥ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
دﻓﺎع ﮐﺮده  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻼ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧـﻤـﻮده اﺳـﺖ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎدر ﺗﻮده ای ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺣﺰب در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻗـﮥ
دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﮔﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺴﺮان ﺗﻮده ای از ﻃﺮف ﺣﺰب ﺗـﻮدۀ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳـﺎزﻣـﺎﻧـﺪﻫـﯽ دﻓـﺎع
اﯾﺮان ﺑﻪ
ِ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺧﺎن ﻫﺎ و ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎی ﻣﺮﺗـﺠـﻊ و
ﻣﺰدوران ﻣﺴﻠﺢ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی  ،دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﮥ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮده ای در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻫﺎﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن و ﺟـﻨـﺒـﺶ  ۲۱آذر و
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،دﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ِ
ﺟﻨﺒﺶ  ۲۱آذر و ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻗﮥ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎری
ﻋﻤﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ دو ﺣـﺰب
ﻣﻠﯽ و ﺣﻔﻆ و ﺗﺤﮑﯿﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ِ
ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ!
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
اﻋﻀﺎء و ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ  ،و در اداﻣﮥ ﻣﺒﺎرزۀ دﺷﻮار و اﯾﺜﺎرﮔـﺮاﻧـﮥ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان  ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آرزوی ﻣﻮﻓﻘـﯿـﺖ ﻣـﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
 ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎد ﺧﺎﻃﺮۀ ﺷﻬﺪای ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان و ﺟـﻨـﺒـﺸـﻬـﺎی ﺗـﺮﻗـﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ ﮐﺸﻮرﻣﺎن !
ﺣﺎﮐﻤـﯿـﺖ
 ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد اﺗﺤﺎد ﻫﻤﮥ اﺣﺰاب ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﺧﻠﻘﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖِ
اﺳﺘﻘﻼل  ،آزادی  ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ در اﯾﺮان !
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮﻗﮥ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐـﺰی ﺣـﺰب
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓـﺪراﺳـﯿـﻮن روﺳـﯿـﻪ ۷۵ﻣـﯿـﻦ
رﺋﯿﺴﻪ
ﻫﯿﺌﺖ
ٔ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗـﻮدهﯾـﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮرﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ٔ
دوره دﺷﻮار ،ﺑﻪرﻏﻢ ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎ و ﺳﺮﮐﻮبﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺣـﺰب ﺷـﻤـﺎ ﺑـﻪ
ٔ
ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﻮﺳﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ٔ
ﻫـﻤـﻪ
در اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫـﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ و ﮐـﺎرﮔـﺮی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ٔ
آﻣﺎده ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ،و ﻣﺒـﺎرزه در راه ﺗـﺤـﻘـﻖ
آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ٔ
ﻫﻤﻪ دﺷﻮاریﻫﺎ ،ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺑـﻪ راه ﺧـﻮد اداﻣـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺻﻔﻮف ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮاری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ،و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ در ﭘﯿﮑﺎر در راه ﺣـﻘـﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﺑﺎ درودﻫﺎی ﺑﺮادراﻧﻪ،
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
رﺋﯿﺴﻪ
ﻫﯿﺌﺖ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮزﯾﻞ ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗـﻮده اﯾـﺮان ،ﺣـﺰب
اﯾﺮان ،را ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪﮔﺮﻣﯽ ﺷﺎدﺑـﺎش ﻣـﯽﮔـﻮﯾـﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی
ﺗﻮده اﯾﺮانَ ،ﺧ َﻠﻒ ﺑﺮﺣﻖ و ٔ
ٔ
ﺣﺰب ٔ
دﻫﻨﺪه راه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐـﻪ
اداﻣﻪ
 ۹۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در ﺳﺎل  ۱۳۱۰ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨـﺘـﯽ
وﻗﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد را ﻓـﺮﺻـﺖ ﻣـﻐـﺘـﻨـﻢ
دﯾﮕﺮی در ﺗﺄﯾﯿﺪ ّ
ﻫﻮﯾﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺻﻔﻮف آن ﺣـﺰب ،و
ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی آن ﺑﺎ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺑـﺤـﺮاﻧـﯽ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ٔ
ٔ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان
آن ،ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،و رژﯾﻢﻫﺎی ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﻨـﮓﻫـﺎی
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ ،وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿـﻌـﯿـﺘـﯽ،
ﻧﻘﺶ ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﻣﺮ اﺗﺤﺎد و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻣـﺮدم ﺳـﺮاﺳـﺮ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۵
ﺟﻬﺎن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ .ﻣـﺎ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹

 ۱۵دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ده ﻫﺎ ﺣﺰب ...
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ درودﻫﺎی ﮔﺮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ
اﺑﺮاز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺎ و ﻣﺮدم ﺑﺮزﯾﻞ ﺳـﭙـﺎﺳـﮕـﺰاری ﻣـﯽﮐـﻨـﯿـﻢ .اﯾـﻦ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻣﺒﺎرزهﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺮزﯾﻞ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑـﻮﻣـﺖ
روﺳﻒ را از ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑـﺮﮐـﻨـﺎر ﮐـﺮد ،روﺣـﯿـﻪ
ﻏﺎﺻﺒﯽ ﮐﻪ دﯾﻠﻤﺎ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﮐﻮدﺗﺎ در ِﺑﺮزﯾﻞ در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ّ
ﺣﺴﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
ٔ
ﺿﺪﺣﻤﻠﻪ ّ
ﺗﻌﺮﺿﯽ اﻟﯿﮕﺎرشﻫﺎی )ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
رخ داد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺪف
و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان( ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿـﺴـﻢ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ﻗـﺮار
ٔ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ در
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ٔ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﻬﺎ ،ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
زﻧﺪه ﺑﺎد اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی!
ﺑﺎ درودﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺧﻮزه رﯾﻨﺎﻟﺪو ﮐﺎرواﻟﻬﻮ ،دﺑﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده
اﯾﺮان ،وارث ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﮑﺎر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﮐـﻪ  ۹۵ﺳـﺎل
ﭘﯿﺶ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،درودﻫﺎی ﮔﺮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫـﺎی اﯾـﺮان
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄـﺮﻧـﺎکﺗـﺮﯾـﻦ
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان ﻋـﻤـﯿـﻖ ﻧـﻈـﺎم ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺑـﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮازن ﻗﺪرتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮآﻣﺪ آن را در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ ﮐـﻬـﻨـﻪ و ﻇـﻬـﻮر
ﻗﺪرتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ .ﭘـﺎﺳـﺦ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺎزه ،اﻋﻤﺎل زور و ﺟﻨﮓ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘـﺜـﻤـﺎر ﮐـﺎرﮔـﺮان ،و
ّ
ٔ
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧـﻪ
ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺮﺑﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ،وﯾﺮاﻧﮕﺮ ،اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ،و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،و ﺑﻪ ﺣـﺎدﺗـﺮﯾـﻦ ﺻـﻮرت در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ دﯾﺪ .ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﺮاث وﯾﺮاﻧـﯽ و ّﻣـﺮگ ﻧـﺎﺷـﯽ از
ٔ
ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ
دﻫﻪﻫﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎی
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺮاق ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،و ﯾﻤﻦ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻌﺎل ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺘﺤﺪان ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ
و ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ،روی دﯾﮕﺮ ٔ
ﺳﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن و از
ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﻧﺒـﺎل ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺷـﺎﻣـﻞ ﺗﺸـﺪﯾـﺪ
ٔ
رﺣﻤﺎﻧﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺑﯽ
ٔ
ٔ
ٔ
ّآﻧﻬﺎ ،و ﺣﻔﻆ و اداﻣﻪ ﺳﻠﻄﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪ ﻣـﺎﻟـﯽ ﮐـﻼن ﺑـﺮ ﮐـﺎرﮔـﺮان و
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎوزﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ﻫﺪف ﻧـﻬـﺎﯾـﯽاش
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻇﻬﻮر و ﻗﺪرتﮔﯿﺮی رﻗﯿﺒﺎن و ﺣﺮﯾﻔﺎن اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﺗـﺎزه اﺳـﺖ،
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ را ﻫـﺪف ﻗـﺮار داده
اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻫﺪفﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ٔ
اداﻣﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ .ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ٔ
ﮐﺸـﻮرﻫـﺎی
راﺑﻄﻪ ارﺑﺎب-و-ﻧﻮﮐﺮی و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺑـﺎ
ّ
دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻄﺮ داﺋﻤﯽ ﺗﺠﺎوز آﺷﮑﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠـﯽ
ٔ
ﻣﻘـﺎﺑـﻠـﻪ ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ در
دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﺧﻄﺮ واﻗﻌﯽ
اﯾﺮان را ﻧﻤﯽﺗﻮان ّ
ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺘﺮده ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗـﺪرتﻫـﺎی
ﻫﺴﺘﻪﯾﯽ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺴﯿﺞ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ٔ
ﺟﺒﻬﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﺿﺮورﺗﯽ
ﻋﺎﺟﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺷﺘﺎب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ در اﺑـﻌـﺎدی
ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾـﺨـﯽ
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﮐﻪ ﺣـﺰب
ﺷﻤﺎ در ﻣﺒﺎرزهاش ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ آﮔﺎﻫﯿﻢ .ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﮐﻪ رژﯾـﻢ اﯾـﺮان آن را
ﻣﻤﻨﻮع و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ّﻣـﺒـﺎرزهاش در راه ﺣـﻘـﻮق اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ،
ٔ
روزاﻧـﻪ ﺧﺸـﻨـﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻠـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺳـﺮﮐـﻮب
روﺑﺮوﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖﻫـﺎ،

ﮐﺎرﮔﺮان ،و ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﺒﺎرزهﺷﺎن در راه ﺗﺤﻘﻖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﯾـﮕـﺮی
ﻣﺒﺎرزه ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
در راه ُ
ﻣﺒﺎرزه
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،و
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان،
ﻣﺒﺎرزه
ﭘﯿﺸﺒﺮد
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ راه را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﻟﯿﺴﺒﻮن ۳۰ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ
ﭘﯿﺎم
ٔ
ٔ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان:
ﺑﻪ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ۷۵ ،ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔـﺬاری
از ﻃﺮف
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﭘﯿﮑﺎر در راه رﻫﺎﯾﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ،ﺣﺰب ﻣﺒﺎرزه در راه
ﺻﻠﺢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﺣﺰب ﻣﺪاﻓﻊ آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾـﺮان را ﺑـﻪ ﺷـﻤـﺎ
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ.
ّ
ٔ
ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺣﺰب ٔ
درﺑـﺎره
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻮﻟﯽ اش
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ .ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺟﺰو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺰﺑﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ّ
ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﮑﺎر ﻗﺪرﺗﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿـﺴـﺘـﯽ
اﺳﻔﻨﺪ  ۹۲ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در اوﮐﺮاﯾﻦ و
در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ و
ﺗﺮور ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ و دارودﺳﺘﻬﻬﺎی ﻧـﻮ
ﻧﺎزی ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدنٔ
اﺷﺎﻋﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ و
اوﮐﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺧﻮد را از
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪٔ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از رﻫﺒﺮی اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﻫﻤﻪ ﺷﮑـﻠـﻬـﺎی
اذﯾﺖ و آزار و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ.
ﺗﻮده اﯾﺮان و ٔ
ﻣﺎ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ٔ
ﻫﻤﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎی اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺷﻬﺎﻣﺖ،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و اﺳﺘﻮاری ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﮕـﯿـﺮی ﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺑﺎ اﺳﺘـﺜـﻤـﺎر اﻧﺴـﺎن از
اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،و ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺒﺎرزه در
راه ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آرزو دارﯾﻢ.
ﺑﺮای ٔ
ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ،اﻣﯿﺪواری و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ،و ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ و دﺳﺘـﺎوردﻫـﺎی
ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
ٔ
زﻧﺪه ﺑﺎد دوﺳﺘﯽ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اوﮐﺮاﯾﻦ! ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!
دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﭘﺘﺮو ﺳﯿﻤﻮﻧﻨﮑﻮ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۶

 ۱۶دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ده ﻫﺎ ﺣﺰب ...
ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ ۷۵ﻣـﯿـﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼمﻫﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﻋﻀﺎ و رﻫﺒﺮی "ﺣﺰب ﻣـﺮدم ﻓـﻠـﺴـﻄـﯿـﻦ"
درودﻫﺎ و ﺗﺒﺮﯾﮏﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘـﺎد و ﭘـﻨـﺞ ﺳـﺎل
ﻣﺒﺎرزهﺗﺎن در راه ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ،ﺣﺎﻣﯿﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺣﺰبﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ دارم.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟـﯽ ﺑـﯿـﻦ دو
ﺣﺰب ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ،اداﻣـﻪ ﺧـﻮاﻫـﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺒﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑـﺮای ﺣـﻘـﻮق
ﻣﺸﺮوع ﺧﻮد ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ،ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ
ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  ۴ژوﺋﻦ  ۱۹۶۷و ﺑﺎ ﺑـﯿـﺖاﻟـﻤـﻘـﺪس
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ،و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ " "۱۹۴ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑـﺮای ﺣـﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻣﺮدم ﻣﻬﺮﺑﺎن و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺴﺎم ﺻﺎﻟﺤﯽ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،رام اﻟﻠﻪ  ،اول اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۶
ﭘﯿﺎم ﺷﺎدﺑﺎش ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن -ﻋﺮاق
ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ﺑـﻪ
رﻫﺒﺮی و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺣﺰﺑﺘﺎن ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤـﺒـﺴـﺘـﮕـﯽ
ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐـﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿـﺎﺑـﯽ
ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزی و آرﻣﺎن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳـﺘـﺎﯾـﺶ آﻣـﯿـﺰ ﻣـﯽ
ﻧﮕﺮﯾﻢ ،ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﻧـﻘـﺸـﯽ ﻗـﺎﻃـﻊ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﮐـﻮب
و ﺳﺘﻤﮕﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺘﻮار ﺑـﺎﻗـﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫـﺎ ،ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﺖ ﻫـﺎ و
ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ اﺳـﻼﻣـﮕـﺮاﯾـﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ اﺳـﺖ .در ﭘـﺎﯾـﺎن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺰﺑﺘﺎن را در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎن ،آزادی ،ﺻﻠﺢ و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن -ﻋﺮاق
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ّ
درودﻫﺎی ﺑﺮادراﻧﻪ و ﮔﺮم ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان را از ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾـﺪ .ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺬاری
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان رﺧﺪاد ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ٔ
ٔ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮐﻪ وارث و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه راه ﺣﺰب ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و دﯾـﮕـﺮ ﻗﺸـﺮﻫـﺎی
ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﯾﻔﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺣﺰب ٔ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﺮگ ّزرﯾـﻨـﯽ
ﺗﻮده اﯾﺮان از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز
ّ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧـﻘـﺸـﻪﻫـﺎ و
دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اوﺿﺎع ﺟـﻬـﺎن ﭘـﯿـﻮﺳـﺘـﻪ وﺧـﯿـﻢﺗـﺮ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .اوﺿﺎع در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ّ
آﻣـﺎده
ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﺮﻧﺎک ،و
ّ
اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اﯾﺮان ،ﻧﻘﺶ ﺣـﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﺪ از دﺷﻮاریﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و ﭘـﯿـﮑـﺎر
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ
ٔ
در اﯾﺮان ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾـﺮان ﺗـﻮﺳـﻂ رژﯾـﻢ

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
ً
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ آ ﮔﺎه اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از وﺣﺪت و ﯾﮑﭙﺎرﭼـﮕـﯽ
ٔ
اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ در اﯾـﺮان اداﻣـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻫﻤﺒﺴـﺘـﮕـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﺎ آن ﺣـﺰب و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺮﺧﻨﺪه ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ّ ﺑﺎ درودﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻨﺪ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ ۷۵ﻣـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ٔ
ٔ
ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺖاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ٔ
ٔ
درودﻫﺎی ﺑﺮادراﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃـﻮﻻﻧـﯽﺗـﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان در  ۹۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺳﺮﮐﻮب ﻣـﺪاوم روﺑـﺮو
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷـﺎه ،اﻧـﻘـﻼب
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮونوﺳﻄﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ ﮐـﻪ رژﯾـﻤـﯽ
دﯾﻦﺳﺎﻻر را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ .ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﮐﻮب و
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در ٔ
دﻫﻪ  ۱۳۶۰ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری
ٔ
از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾـﮏ
ﻣﯿﺎن ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿـﺰ اداﻣـﻪ دارد.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺳـﻪ
ٔ
ٔ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎ “ﻋﺼﺮ ﻣﺎ“ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺷـﻤـﺎ ﻫـﻤـﯿـﺸـﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره اﺧﯿﺮ
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در
ٔ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ اﺗﮑﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻫﻤـﻪ زﻧـﺪاﻧـﯿـﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ از زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﭘﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری آﻟﻤﺎن دﻣﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ ،اﮐـﻨـﻮن آﻟـﻤـﺎن ﻧـﻘـﺶ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﮐﻨﻮن زﯾـﺮ رﻫـﺒـﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎرزﺗﺮی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد .اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ً
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧـﻪ واﻗـﻌـﺎ
ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢﻋﻘﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎرﯾﺨﺶ را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ
ٔ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ“ ﺧﻮدﺷﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗـﻼش دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻃﺮح “
اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،و ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،و دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺎزهای زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد
ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋـﺮﺑﺴـﺘـﺎن ﺳـﻌـﻮدی،
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،و ﺳﻠﻄﺎنﻧﺸﯿﻦﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣـﺜـﻞ “دوﻟـﺖ اﺳـﻼﻣـﯽ“
]داﻋﺶ[ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ
ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﻓﻘﯿﻢ .اﯾـﻦ
دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،اﮐـﻨـﻮن از راهﻫـﺎﯾـﯽ ﻣـﺜـﻞ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﺎری در ﯾﻤﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾـﮕـﺮ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ دﻓﺎع از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان
در ﮐﺸﺎﮐﺶاﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺣﺪ اﺳﺖ.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﻟﻤﺎن از دوﻟـﺖ دﺳـﺖراﺳـﺘـﯽ اوﮐـﺮاﯾـﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﺗﺎی دو ﺳـﺎل ﭘـﯿـﺶ ﻗـﺪرت را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮔـﺮﻓـﺖ.
ٔ
دﻫﻨﺪه ﺗـﻤـﺎﯾـﻞ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﻧﺸﺎن
ٔ
ﻋﻼﻗﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣـﯽﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﺎزﯾـﮕـﺮی ﺑـﺰرگ در اﻣـﻮر
ٔ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺧﻮدش در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ،
اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ٔ
ﺗﺎزه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن را ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ ﮐـﺮد .ﻣـﺎ در ﺟـﻨـﺒـﺶ ﺻـﻠـﺢ و
ﺿﺪﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل دارﯾﻢ و ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺗﻼش ﺑـﺮای راه
ٔ
ﺗـﺠـﺎوزﮐـﺎراﻧـﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤـﯽ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒـﯿـﻌـﯽ ،و ﻧـﻔـﻮذ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،دﺷﻤﻨﺎن ﯾﮑﺴﺎن و
ﮐﻪ ﻣﺎ ،اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ّ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽاش ،دﺷﻤﻦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﯾﻢ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺴﻠﻂ در
اﺳﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺒﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﮑﯿـﻢ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺰب ﻫﺴﺘﯿﻢ.
زﻧﺪه ﺑﺎد ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
ﺑﺎ ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ درودﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ،
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﮐﻮﯾﺒﻪﻟﻪ ،ﺻﺪر
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۷
ﮔﻮﻧﺘﺮ ُﭘﻞ ،دﺑﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

 ۱۷دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ده ﻫﺎ ﺣﺰب ...
ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان را
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ۷۵ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣـﺰب
ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﻣﯿﺮاثدار ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾـﺮان ،در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ در رژﯾﻢ ﺷﺎه و
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری را
ﭘﺲ از آن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿـﺴـﺘـﯽ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و
اﻣﺮوزه
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺟـﻨـﮓ ﺳـﻮرﯾـﻪ و
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن از اوجﮔﯿﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی
ّ
ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و زاﻧﻮ زدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ٔ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮﻗـﻪﯾـﯽ و ﻗـﻮﻣـﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻮرد اذﯾـﺖ و آزار و ﺳـﺮﮐـﻮب ﯾـﮏ رژﯾـﻢ
ﻣﺰو ٔ
دﯾﻦﺳﺎﻻر ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ و ّ
راﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿـﺴـﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ روﺑﺮوﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺮا ﺑـﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،از ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﮐﺎﺳﺘـﻪ اﺳـﺖ .از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ ،اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آوردن ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺧﯿﺎﻟﯽ واﻫﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و در اﺳـﺎس
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ّ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ
ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻠﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ آن ﻣـﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ :ﯾـﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﺒﺪادی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﮕﺮای ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺎم “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ” ،ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم “آزادی”ّ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،از دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ
ٔ
ٔ
ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ ﺑـﺮای اﻧـﻘـﻼب
ﻣـﺒـﺎرزه
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ دارد ﮐﻪ ﺑـﺪون
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓـﺰاﯾـﻨـﺪه در ﺑـﺮاﺑـﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن آﻣﻮزش در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ “ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﮕﺮی “ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ٔ
ﺳﺎزﻣﺎن ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑـﺮای اﻓﺸـﺎی ﻧـﻘـﺶ دوﻟـﺖ در ﻃـﺮﻓـﺪاری از
ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی ﺗـﺮﻗـﯽﺧـﻮاه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و دﯾﮕـﺮ
ّ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎدیﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺳـﻮرﯾـﻪ
ٔ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دارودﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮﻗـﻪﮔـﺮا؛ و
ٔ
ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ ٔ
اﺗﺤـﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ
ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ“ ،ﻧﺎﺗﻮ ” ،و
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺳـﺒـﺖ  ۷۵ﺳـﺎل ﻣـﺒـﺎرزه رﻓـﻘـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽﻣﺎن در راه رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر از ﺑـﻨـﯿـﺎدﮔـﺮاﯾـﯽ اﺳـﻼﻣـﯽ و ﺗـﻬـﺪﯾـﺪﻫـﺎی
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ّدرودﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﺮ اﻫـﻤـﯿـﺖ
ﻣﺸﺘﺮک دو ﻣﻠﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان،
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﻬﻮر و
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ِ
ِ
ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ِراﺳﺘﯿﻦ ﺣﻘﻮق ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺣﯿﺎﺗـﺶ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮای آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣـﺒـﺎرزه ﮐـﺮده
اﺳﺖ ،ﺳﻼم ﺑﺮادراﻧﻪ و ﺗﺒﺮﯾﮏﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ،ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷـﺠـﺎﻋـﺎﻧـﻪ ﺷـﻤـﺎ در ﺑـﺮاﺑـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزهﺗﺎن
در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار دوﻟـﺘـﯽ ﺳـﮑـﻮﻻر و
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮادراﻧﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و راﺑـﻄـﻪ ﻣـﺤـﮑـﻢ ﻣـﯿـﺎن دو
ِ
ﺣﺰبﻣﺎن ،ﻫﻤﻮاره در ﺧﺪﻣﺖ اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒـﺎرزه در راه دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ،
آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن ﻣـﺤـﻠـﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯽدرﻧـﮓ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان از
ِ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺎ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﻮدان ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺣـﺎﮐـﻢ در “ﺣـﺰب
ﻗﯿﺎم ﺗﻮدهای در راه
ِ
ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ “ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﺎن آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧـﯽ ﻣـﺪﻧـﯽ و ﻫـﻤـﮕـﺎﻧـﯽ و
ﻣﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ِ
ﮔﺸﻮدن راه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﻗـﯽ،
در
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار
ِ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﻮدان اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ درودﻫﺎی ﺑﺮادراﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان
ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ -دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ِ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻟﺒﻨﺎن
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰبﺗﺎن ﺗﺒـﺮﯾـﮏﻫـﺎی
ﺑﺮادراﻧﻪ و رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد .ﻣﺎ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﯾـﺪهآلﻫـﺎ و
ﺗﻮده اﯾﺮان را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ِ
راﺳﺘﺎی ﻋـﺪاﻟـﺖ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ،دﮔـﺮﮔـﻮﻧـﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن در ﻣﺒﺎرزه در
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آزادی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎیﻣـﺎن،
ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و اﻋﻀﺎی آن در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾـﺨـﺶ ،ﻣـﺒـﺎرزهﯾـﯽ
ﺷـﺮاﯾـﻂ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﺷﺎن ﺑـﻪ ﺣـﻘـﻮق ﺧـﻮﯾـﺶ در
ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ در راﺳﺘﺎی
ِ
ِ
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺳﻠﻄﻪٔ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده
اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺰ ﭼـﻨـﯿـﻦ
ﺑﺮادری ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼمﻫـﺎ و
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ! ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ِ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯽ اﺣﺘﺮام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ.
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻟﺒﻨﺎن
ﻋﻤﺮ دﯾﺐ-
ِ
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ ِ
 ۲۶ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۵] ۲۰۱۶ﻣﻬﺮﻣﺎه [۱۳۹۵
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
ﭘﯿﺎم
ِ
ِ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﺑﻪ
ِ
ِ
ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی
ِ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰب ﻣﺒـﺎرزﺗـﺎن ،ﺣـﺰﺑـﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺑﻪ
ِ
ِ
وارث ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺣـﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ اﯾـﺮان اﺳـﺖ ،ﮔـﺮمﺗـﺮﯾـﻦ
اداﻣﻪدﻫﻨﺪه و ِ
ﺳﻮی ﺣﺰب ﺷﻤـﺎ در
ﺳﻼمﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از ِ
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺷﻤﺎ را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ
اﯾﻦ ِ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان -در ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔـﯿـﺮد .اﯾـﻦ
ﻣﺴﯿﺮ
در
اﺳﺎس
در
و
ﺟﻬﺎﻧﯽ-
ً
ِ ِ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﺎ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ آن را در
ﻣﻮرد
ﻗﻮﯾﺎ
ﺷﻤﺎ،
ﻣﺒﺎرزه
ِ
ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ
ﺟﺒﻬﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ
ﻣﺴﯿﺮ
ِ
ِ
ِ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﮑﺘﺎش ٌﻣ ِﻠﻬﻢ و
ﺑﯿﻦ
و
ﻣﻠﯽ
ﺗﻔﮑﺮات
از
ﮐﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺰب
ِ
ِ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ -ﮐـﻪ
ﺑﺪان وﻓﺎدار اﺳﺖ ،در ِ
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ
اﺳﺎرت
ﺑﻪ
ﻫﺪف
ﺑﺎ
ﻧﯿﺰ
ﻋﺮﺑﯽ
ارﺗﺠﺎع ﻣﺤﻠﯽ ]ﺑﻮﻣﯽ[ و
ِ
ِ
ِ
ﮐﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻬﺪم
و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﯾﻮغ ﺳﻠﻄﻪ
ِ
زﯾﺮ ِ
ﮐﻨﺎر ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣـﺮدم ﺳـﻮرﯾـﻪ ﻣـﺒـﺎرزه
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ،در آن ﻧﻘﺶ دارد -در ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی از ِآن ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﻮرﯾﻪ ﻫـﺮﮔـﺰ ﺑـﻪزاﻧـﻮ در
ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ
ﺑﺰرگ ،آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﻢ و ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﺗـﺪاوم رواﺑـﻂ رﻓـﯿـﻘـﺎﻧـﻪ و ِ ٔ
وﯾـﮋه
ِ
ِ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰبﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﻢ.
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،درودﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ.
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی
ﺟﺎودان ﺑﺎد
ِ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
ﭘﯿﺎم ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻬﻀﺖ آﯾﻨﺪۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر!
ﺗﻤﻨﯿﺎت ﻧﯿﮏ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻬﻀﺖ آﯾﻨﺪۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻤﻨﺎﺳﺒـﺖ ﻫـﻔـﺘـﺎد و
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان -اﯾﻦ دژ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺒﺎرزات دادﺧـﻮاﻫـﺎﻧـﮥ
ﺧﻠﻖ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ -ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ  ،ﭘﯿﺮوزﯾﻬـﺎی
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎن را در ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ آﺧﻨﺪﻫﺎ و اﯾﺴﺘﺎده ﮔـﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺎﯾﺲ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺟﻬﺎﻧﯽ آرزوﻣﻨﺪم.
ﻣﺎﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان وﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺠﺎرب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ
ﮐﺮد .اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺗﺌﻮﮐـﺮات
اﯾﺮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﭘﯽ ﺑـﺮده اﻧـﺪ
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۸
ودوﺳﺘﺎن را از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺣـﺪود

 ۱۸دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ده ﻫﺎ ﺣﺰب ...
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺰب رزﻣﻨﺪۀ ﺷـﻤـﺎ ﻣـﺮدم اﯾـﺮان
زﯾﺎدی ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر
ِ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺣﺪودی در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﺳﺘـﺎن ﺗـﺒـﺎرز
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟـﻬـﺎن وﮐﺸـﻮر ﻫـﻤـﺴـﺎﯾـﮥ ﺷـﻤـﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻮاه ﺑﺮاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺎم ارزﺷﻤﻨﺪ رﻓﻘﺎی ﻫﻤﺴﻨﮕﺮ ﻣﺎن در زﻣﯿﻨﮥ ﻃﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺰب در
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎن ،ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اوﺿـﺎع ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ ﮐـﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺟﻬﺎﻧﯽ در رأس اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻨﮓ اﻓـﺮوزان
ﻧﺎﺗﻮی آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬـﺎن را ﯾـﺎ اﺷـﻐـﺎل
ﻧﻤﻮده وﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﻮرد ﺧﻮرﺳﻨﺪی ﻣـﺎ ﺑـﻮده ودرﯾـﻦ ﻣـﺒـﺎرزۀ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﻒ آراﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰاری ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان!
دﺳﺖ ﺗﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻔﺸﺎرم
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﯾﺒﯽ
رﺋﯿﺲ ﻧﻬﻀﺖ آﯾﻨﺪۀ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﻤﻌﻪ  ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ و
ِ
ِ
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ٔ
ﻫـﺎی ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ
ﻣﺎ از ﻣﺒﺎرزه ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ِ
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾـﯽ ِ
ﭘﺸـﺘـﯿـﺒـﺎﻧـﯽ
ﺳﺮدﻣﺪاری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ،
ﺑﻪ
ِ
ِ
ٔ
ﻣـﺮدم
ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ ،و
ﮐﺎﻣﻞﻣﺎن را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان،
ِ
اﯾﺮان ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻣﺎن را اﻋﻼم ﻣﯽدارﯾﻢ.
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاری ﺣﺰبﺗﺎن را ﻣـﻐـﺘـﻨـﻢ
روﯾﺪاد ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ِ
ِ
ﺷﻤﺮده و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺮایﺗـﺎن آرزو
ﻣـﺪاﻓـﻊ اﯾـﺪهﻫـﺎی
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺣﺰﺑـﯽ
ِ
روﺷﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ٔ ِ
ﻣﺸﻌﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ِ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .ﻣـﺎ ﻫـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ ﺑـﺎ
ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻄﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ در
ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ ﺑـﺎ
اﻟﻤﻠﻞ
ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
اﺑﺘﮑﺎر
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،از
ِ
ِ
ٔ
ﺗﻘﻮﯾـﺖ آن،
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن و
ِ
ِ
ﻫﺪف اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ِ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻣﺎن را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ درودﻫﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ،
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
ﭘﯿﺎم ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﺑﺎ درودﻫﺎی رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی "ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در ﺑﺤﺮﯾﻦ" ،ﺑـﻪﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ
دﻓﺘﺮﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ﻣﺒﺎرز ﺷﻤﺎ ﮔـﺮمﺗـﺮﯾـﻦ ﺗـﺒـﺮﯾـﮏﻫـﺎی
ﺣﺰب
ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ِ
ِ
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزان
رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﻓﺪاﮐﺎریﻫـﺎی ﺑـﺰرگ
ِ
ٔ
ﺣﺰب ]ﺗﻮده اﯾﺮان[ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﭘﺎﯾﺪاریاش را -ﻧﺨـﺴـﺖ
]دﯾـﻨـﯽ[
ﺗﺌﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ
ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه و ﻫﻢاﯾﻨﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ِ
ِ
در ِ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان -را ارج ﻣﯽﻧﻬﯿﻢ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺳـﺎل ] ۱۹۷۹ﺑـﻬـﻤـﻦ
ﺧﻮاه
 [۱۳۵۷را از ﻣﺴﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آن ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﺗﺮﻗﯽ ِ
اﯾﺮاﻧﯽ را ،و ازﺟﻤﻠﻪِ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ )ﺣﺰب ﺑﺮادر -ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان( ،ﻗـﻠـﻊوﻗـﻤـﻊ و
ﺗﺎرﯾﺨـﯽ ﻣـﺒـﺎرزاﺗـﯽ
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ رواﺑﻂ
ِ
ﻧـﻘـﺶ
ﻣﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ را ٔاﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده و از ِ
ﻣﻬﻢ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰب ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺠﻠﯿـﻞ
ُ
ﺑﺨﺶ ﻧﺴـﻞﻫـﺎی ﻣـﺒـﺎرز ﻣـﺎ در
ﺮﺛﻤﺮ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ِ
ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﯾﻢ .ﺗﻼشﻫﺎی ﭘ ِ
راه اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﮑﺎرﺷﺎن در ِ
ٔ
ﺿﺪ ارﺗﺠﺎع ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،اﺳﺘﺒـﺪاد
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺮ
در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻫﺪفﻫﺎی
ِ
و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ -در ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی آن -و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ِ
ٔ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺑﺤﺮان در ﻣﻨﻄـﻘـﻪ ﺣﺴـﺎس
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎیﻣﺎن در اﺳﺘﻔـﺎده
ﻣﺎ ،و ﺗﻼشﻫﺎیﻣﺎن در ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ِ
ٔ
ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫـﺎیﻣـﺎن
ﺑﺮﻗﺮاری ﻋـﺪاﻟـﺖ و
از ﺛﺮوتﻫﺎی ﻣﻠﯽﺷﺎن ﺑﺮای
ِ
ﻣﺒـﺎرز ﺷـﻤـﺎ در راه
ﺣﺰب
ﮐﻪ
دارﯾﻢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﺎ
ﻫﻤﺴﺎناﻧﺪ .رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ،
ِ
ٔ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺒـﺎرزهﯾـﯽ ﻃـﻮﻻﻧـﯽ را
ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪفﻫﺎی
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
زﻧﺪهﺑﺎد
ٔ
ﺟﺎودان و ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد ﯾﺎد ﺷﻬﺪای ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
دﻓﺘﺮﺳﯿﺎﺳﯽ "ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در ﺑﺤﺮﯾﻦ"
ِ
ﭘﯿﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اردن
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰوﮔﺮاﻣﯽ در ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ٔ
ﺗـﻮده
ﺣﺰب ﺑﺮادر )ﺣـﺰب
ِ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﺷﻤﺎِ ،
اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕـﯽ و ﻫـﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ
ِ
اﯾﺮان( را ﺑﺮای ِ
وﻧﺪی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﯾﻢ.
ِ
ٔ
ارزﻧـﺪه ﺣـﺰب
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎرزات و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ِ
ﻣﺒﺎرز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ در
ِ
راه ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗـﻌـﯽ و
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﻪﯾﺎد آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤﺎ را در ِ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﺗﺎن ،ارج ﻣﯽ ﻧﻬﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ٔ ِ
ﻣﺒﺎرزه ﺣﺰب ﺷﻤﺎ -ﺑﻪرﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد -و
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﺎ
ِ
ٔ
ﺳﻠﻄﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و در ﺟﻬﺖ ﮔﺴـﺘـﺮش
رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ از
راه
در
آن
اﻧﺴﺠﺎم
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادیﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎیﺷﺎن ،درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ِﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،از ﺣﺰب ﻫـﺎ،
ِ
ِ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻـﺪای
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔـﺎن
آزادی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﻠﻨﺪ
ِ
واﺑﺴﺘﻪ ِﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺣـﺰب
و
رژﯾﻢ
ﻫﺎی
زﻧﺪان
از
را
اﯾﺮان
ﺗﻮده
ِ
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﺒﺎرزه در راه واژﮔﻮن ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻮده
ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻪ
ِ
اﺳﺖ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏﻫﺎ را ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺠـﻤـﯿـﻦ ﺳـﺎﻟـﮕـﺮد آﻏـﺎز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻤﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
َ
"ﻓﺮج اﻃﻤﯿﺰه" ،دﺑﯿﺮﮐﻞ "ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اردن" -اﻣﺎن ۴ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۴] ۲۰۱۶
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه [۱۳۹۵
ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺖ ۷۵ﻣـﯿـﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
رﻓﻘﺎی ﻋﺰﯾﺰ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﯿـﭙـﯿـﻦ )پ.ک.پ (۱۹۳۰ -.ﮔـﺮمﺗـﺮﯾـﻦ
درودﻫﺎ و ﺳﻼمﻫﺎی ﺑﺮادراﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان را ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺣﺰبﺗﺎن در  ۲اﮐﺘﺒﺮ  ،۲۰۱۶ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارد.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳـﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ در
اﯾﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼشﻫﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻪ ﺳـﺮﮐـﻮب ﺣـﺰب
ﺗﻮده اﯾﺮان درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .ﻣﺎ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺧﺸﻦ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان و دﻫـﻘـﺎﻧـﺎن ،ﺟـﻮاﻧـﺎن،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و زﻧﺎن؛ و ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی آن از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺧﺼـﻮﺻـﯽﺳـﺎزی
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳـﻠـﻄـﻪ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرژوازی ﺑﻮروﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ ﻓـﺎﺳـﺪ را ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ از ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آزادی ﻫﻤﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ
"ﺟﺮم" آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ ﺟـﺒـﻬـﻪ ﻣـﺘـﺤـﺪ ﺿـﺪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮاﺳﺮی در ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻏـﻠـﺒـﻪ ﺑـﺮ ﻧـﯿـﺮوﻫـﺎی
اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺬﻫـﺒـﯽ در ﮐﺸـﻮرﺗـﺎن را
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ ،آرزوی ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺷﻤـﺎ
ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،آزادی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در راﺳﺘﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را اﻋﻼم
ﻣﯽدارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓـﯿـﻠـﯿـﭙـﯿـﻦ )پ.ک.پ– .
 (۱۹۳۰ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "ﻃﺮح ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ
ﻧﻮﯾﻦ" اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳـﺮاﺋـﯿـﻞ ،و ﻫـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ ﻃـﺮحﻫـﺎی
ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و “ﺷﻮرای
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس“ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺎ ﺳﻼمﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ،
آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ای .ﭘﺎرﯾﺲ
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ )(۱۹۳۰

 ۱۹دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵
اداﻣﮥ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ...
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻓﻘﻂ ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ و ﺑـﺪﻧـﺎﻣـﯽ ﺑـﺮای
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن دارد”.
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
رﯾﭽﺎرد ﺑﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺷـﻮرا
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻬـﮑـﺎری ﻫـﺎی ﻋـﺮﺑﺴـﺘـﺎن
ﺳﻌﻮدی در ﯾﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻟـﯽ ﺑـﻪ
ﺟﺎی آن “ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی رﯾﺸﺨﻨﺪاﻧـﻪ از
ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺘﺶ در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔـﯿـﺮی
از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮر ﺑـﺮرﺳـﯽ و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣـﻮرد اوﺿـﺎع ﯾـﻤـﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در
ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر
ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎﻻﺗـﺮﯾـﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را رﻋـﺎﯾـﺖ ﮐـﻨـﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ در ﻋﻤﻞ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺋﺘـﻼﻓـﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﻣﯿﮑـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﯾﯽ و ﻣـﺮﮔـﺒـﺎر ﺑـﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ،و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘـﺎﻧـﻬـﺎ و
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﯿﺰﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘـﻪ ،اﯾـﻦ
اﺋﺘﻼف ﺑﺎرﻫﺎ از ﺟﻨﮕﺎﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻨﻊ ﺷـﺪه در
دﻧﯿﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻈـﺎﻣـﯽ اﺳـﺘـﻔـﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ”.
دوﮔﺎﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر “ ٔ
ﺟﻬﺎﻧﯽ“ و “ﭼـﺘـﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ً
“ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آن واﻗﻌﺎ ﺷﮕﻔﺖ آور و
ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر
ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا و ﺣﯿﺮتآور ،ﺳـﺮ ﺑـﺎز زدن
ٔ
ٔ
دوﺑـﺎره
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺷـﻮرا در ﻣـﺎه ﻣـﺮداد
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ رﻋﺪاﻟﺤﺴـﯿـﻦ،
ٔ
ﺳﺮﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋـﺎﻟـﯽ ﺣـﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ “ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
“ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻤﺒﺎراﻧﻬﺎی ﻫﻮاﯾﯽ اﺋﺘﻼف
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع روﺷـﻦﺗـﺮ ﺷـﻮد ﺑـﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر “ﮐﺎرزار ﺿﺪ ﺗﺠﺎرت اﺳﻠﺤﻪ
“اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﻣـﺎه ﻧـﺨـﺴـﺖ
ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ  ۵۳۳ﻣـﯿـﻠـﯿـﻮن ﭘـﻮﻧـﺪ
)ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( اﺳـﻠـﺤـﻪ و
ﺟﻨﮕﺎﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳـﻌـﻮدی ﻓـﺮوﺧـﺘـﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از زﻣﺎن آﻏﺎز ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴـﺘـﺎن ﺑـﻪ
ﯾﻤﻦ در ﺑﻬﺎر  ،۲۰۱۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣـﺠـﻤـﻮع
رﻗﻢ ﺣﯿﺮﺗﺎﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘـﻮﻧـﺪ
)ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۴٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺗﺴﻠﯿﺤـﺎت ﺑـﻪ
ٔ
ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ
 ۱٫۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﻮﻧﺪی ﻓﺮوش ﻫـﻮاﭘـﯿـﻤـﺎﻫـﺎی
ﺟﻨﮕﻨﺪه و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮداﮔﺮان ،ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و
ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺟﺎن اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮور ،ﻏـﻢ و اﻧـﺪوه اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ ،و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ دارد.

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹
اداﻣﮥ ﺳﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب...
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ در دورهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ٔ
ﻋﻠﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ ارﺗﺠﺎع ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﮕﯿﺮ و ﺑـﺒـﻨـﺪﻫـﺎ و
زﻧﺪانﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،و ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻼش ارﺗﺠﺎع و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟـﯿـﺴـﻢ ﻧـﻪﻓـﻘـﻂ ﻧـﺎﺑـﻮد ﮐـﺮدن
ٔ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺣـﺰﺑـﯽ ﺑـﻮده
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮدهای و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺣﺰب ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺳﯿﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ رزﻣﻨﺪه و
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ رﻫﺎﯾﯽ ٔ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و آﺑﺎد ﺑﻮده
آزاد،
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن از زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﻨﺎی ﮐﺸﻮری
ّ
اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺴﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎ ،و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟـﺪی و ﻣـﻬـﻠـﮏ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب درﺑﺎرۀ ﯾـﻮرش
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۱و ُدوران دﺷﻮار ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺰب در ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺰارﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻫﺸﺘـﻤـﯿـﻦ دورۀ «ﻧـﺎﻣـﮥ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ« :رﻓﻘﺎ ،ﻫﻮاداران ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب،
ِ
ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀاﯾﺮاﻧـ ﺳﯽ
ـ
«
ﻣﺮدم
ﻧﺎﻣﮥ
«
وﻗﻔﮥ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯽ
ﻣﺮدم «را در ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۵ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اداﻣﮥ
ِ
ِ
ﯾﻮرش ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﮥ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾـﮑـﯽ از دﺷـﻮارﺗـﺮﯾـﻦ
و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺲ از ِ
ﻣﺪﯾﻮن ﺗﻼش رﻓﻘﺎی ﺗﻮدهای در داﺧﻞ و ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮥ ﺣﺰﺑﻤﺎن ،ﮐﻪ
ِ
ﻣﻘﻄﻊﻫﺎی ِ
ﭘﯿﮑﺎر ﺗﻮدهایﻫﺎ در راه ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﯿﻬﻦ و ﺗﻼش ﺧﻠـﻞﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮﺷـﺎن
اداﻣﮥ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﺳﺖ،
ِ
ِ
رﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣـﻘـﻮق و آزادیﻫـﺎی
ﻫﺪف
ﺑﻪ ِ
ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ« .و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳـﭙـﺎه و
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﻧﻪﯾﯽ ﺿﺪﺗﻮدهای ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ« :ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ،در دﯾﺪارش
اﻧﺘﺸﺎر

ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ۲۰ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۹۴ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻫﺮاس ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد از ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﻮدهای و ﭼﭗ در ﮐﺸـﻮر،
ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎز دارﻧﺪ ﺣﺮف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را دوﺑـﺎره
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ّ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ اﯾﻦ دﻣﯿﺪن در ﮐﻮرۀ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ .اﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب زدن اﺳﺖ؛ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ درد ﻧﻤـﯽﺧـﻮرد .ﺑـﺎ
ّ
ﻋﺎﻣ ِﺪﻋﺎ و ﺑﺎ آنﻫﻤﻪ ﺳﺮوﺻﺪا و آنﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دﻧﯿـﺎ ﺑـﻌـﺪ از
آنﻫﻤﻪ اد ِ
ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ،ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ﺟﺰ اﻓﺘﻀﺎح ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎوردﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دروغ ﺑﻮدن ﺷﻌـﺎرﻫـﺎﯾﺸـﺎن ﺛـﺎﺑـﺖ ﺷـﺪ،
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد « .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨـﻪای و رﻫـﺒـﺮان
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﯾﺸﺎن ﻫﻢ ُ
رژﯾﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻀﺞﮔﯿﺮی دوﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت و ﭘﯿﮑﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﺑﻪوﯾﮋه
ﺣﺰب ﺗﻮدۀاﯾﺮان ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﺷﻦ و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اداﻣﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ آن را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑـﯿـﺴـﺖ
ﺳﺎل زﻧﺪان ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ آﻣﺪﻧﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ«...
رﻫـﺒـﺮان
ﯾﻌﻨﯽ
را،
ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
اﻋﺘﺮافﻫﺎی
ﻣﺠﺪد
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺧﺎﻣﻨﻪای
دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺶ ٔ ّ
ً
ِ
ِ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﮐﺜﺮا اﻋﺪام و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ارﺗﺠﺎع ﺻـﺎدر
ﺣﺰب ﻣﺎ را ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اداﻣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺣـﺰب از ﻫـﻤـﮥ ﺗـﻮان و
ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ِ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزۀ ﺣﺰب ﻣـﺎ ﻧـﯿـﺎز ﺑـﻪ
و
اداﻣﻪ
ﻣﺪاوم،
ﺗﻬﺎﺟﻢ
اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
در
ﮐﺮد.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ
اﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
ِ
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮥ رﻓﻘﺎ ،ﻫﻮاداران ،و دوﺳﺘﺪاران دارد.
ﺗﻼش
ِ
ِ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب ﭼـﭗ ﺗـﺄﮐـﯿـﺪ
 .۲۱ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ
ٔ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰب رزﻣﻨﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ روﺷﻦ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﮑـﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت )ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ ﺳـﺎزﻣـﺎن آزادیﺑـﺨـﺶ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ( ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻃﯿﻒﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ در دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﻮر
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺰب ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤـﯿـﻖ ﺑـﻪ ﺣـﻘـﻮق
اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آزاد ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﺣﻖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب )ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺣﺰب ،ﻃﺮح اﺳﻨﺎد ﮐﻨﮕﺮه ﺑـﺮای اﻇـﻬـﺎر
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ،ﻫﻮاداران ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ( ﻣﻌﺘﻘـﺪﯾـﻢ ﮐـﻪ راز
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺣﺰب در  ۷۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدﻣﯽ آن ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳـﺖ ،ﻧـﻈـﻢ و
اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ رﻓﻘﺎ و ﻫﻮاداران ﺣﺰب و ﭘﺎﺳﺪاری آﻧﻬﺎ از اﺻﻞ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،اوجﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮان رژﯾﻢ ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻮدهﻫـﺎ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد و اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
ٔ
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺰب ٔ
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب ﺑﺎورﻣﻨﺪﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧـﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،و آرﻣﺎنﻫﺎ و
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دارد ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺿـﺮﺑـﻪٔ
ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن راه ٔ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ٔ
ٔ
ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب در ٔ
ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ
دﻫﻪ  ،۶۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺷﻮاریﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه از ﻣﺒﺎرزه در
ٔ
ٔ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰﺑﯽ دور ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ وﻓﺎداران ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارد ﺗـﺎ ﺑـﺘـﻮاﻧـﺪ ﻫـﺮﭼـﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺣﺰب اراﻧﯽﻫﺎ ،روزﺑﻪﻫﺎ ،رﺣﻤﺎن ﻫﺎﺗﻔﯽﻫﺎ ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺪرﺳﯽﻫﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارد.
ٔ
آﻏﻮش ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺮای ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان را در راه ﻃـﺮد رژﯾـﻢ
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺧﺎﻧﮥ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟـﺰ
ﭘﯿﺮوزی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﻬﻦ از ﺑﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آرزو و
ٔ
اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﺪرت ﻣﺎ در وﺣﺪت ﻣﺎﺳﺖ!
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
 ۱۰ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺷﻤﺎرۀ ۱۰۰۹

 ۲۰دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۵

ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮگ و ﺗﯿﺮهروزی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﻤﻦ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ اﺋـﺘـﻼف
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻨﺶ ﮔﺮان ﯾﻤﻨﯽ روز ﺳﻪ ٔ
ﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﺮآورد
َ
َ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮدﮔﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻋ ِﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر
ّ
ٔ
ﺣـﻤـﻠـﻪ
ﻫﺎدی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻤﻦ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋـﺖ ﺑـﻪ ۹۵
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ زده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،و راﯾـﺰﻧـﯽ
ٔ
ﮔﺴـﺘـﺮده ﻣﺸـﺎرﮐـﺖ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣـﯿـﺰان
ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده در ﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻓـﺠـﯿـﻊ
وﻟﯽ “ﻏﯿﺮﻋﺎدی“ ﻧﺒﻮد“ .ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق و ﺗﻮﺳﻌﻪ“ ﻫﺮ روز وﻗﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺸـﺎﺑـﻬـﯽ را
ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ “وﺑﮕﺎه ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ“ واﺑﺴﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﻤﻦ در ﺣﺪود  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ،ﯾـﻤـﻦ
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از “ﮐﻢ آب ﺗﺮﯾﻦ ،ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ،و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ”.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﯾﻤﻦ در ﻣﯿﺎن  ۱۸۸ﮐﺸـﻮر ﺟـﻬـﺎن از
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ٔ
ٔ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ
رﺗﺒﻪ ۱۶۰م ﻗﺮار داﺷﺖ .دو-ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻤﻦ در زﯾﺮ ﺧـﻂ
ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯿﺒﺮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﻤﻦ از دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪاﻧﺪ؛ و  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ
ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮراﮐﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ '“اﺿﻄﺮاری“ ﯾﺎ “ﺑﺤﺮاﻧﯽ“ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻋﻼوه
ﺑﺮ ٔ
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺮدم زﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آن  ۹۵ﻣﻮرد ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ در آن روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﮐـﺎرﺧـﺎﻧـﻪ و ﻓـﺮودﮔـﺎه
ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺎ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .دو ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﺻﻌﺪه ﻫـﺪف
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  ۱۴ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ و ﭘﻨﺞ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در
ُ
اﺳﺘﺎن َﺣ َﺠﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ وﯾﺮان و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪ .و اﯾﻨﻬـﺎ ﻓـﻘـﻂ ﭼـﻨـﺪ ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ از
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻤﺒﺎراﻧﻬﺎی ﻫﻮاﯾﯽ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺸـﺘـﺎرﻫـﺎ
ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺷﺐ اداﻣﻪ دارد.
در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن دﺳﺖﮐﻢ  ۲۱ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﯾﻤﻦ از ﺑﻬﺎر  ۲۰۱۵ﺗﺎ ﮐﻨـﻮن
ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺪوﻫﺒﺎر ،وﺣﺸﺘﺂور ،و وﯾﺮاﻧﮑﻨﻨﺪﻫﺎی روﺑﺮو ﺑﻮدﻫﺎﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻪ در رأس اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ درﮔﯿﺮ در ﯾﻤﻦ ﻗﺮار دارد ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،اردن ،ﺳﻮدان ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻗﻄﺮ ،و ﮐـﻮﯾـﺖ ﻧـﯿـﺰ در اﯾـﻦ
اﺋﺘﻼف ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮﯾﺖ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐـﻮﯾـﺖ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺖ در ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “رﻣﯿﻠﻪ“ در ﺧﺎک ﻋﺮاق ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﯿﺮﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ
ﻧﻔﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ٔ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از
آن ﺣﻤﻠﻪ ،ﻋﺮاق ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺶ “وﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺿـﻌـﯿـﺖ
دوران ﭘﯿﺸﺎﺻﻨﻌﺘﯽ “ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧـﻮد ﺑـﺎ زورﮔـﯿـﺮان
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر در ﮐﺸﺖوﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮری ﻓﻘﺮزده ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺪﺳﺘـﯽ
ﮐﻮﯾﺖ ،ﻗﺪرداﻧﯽ آن از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮار ﺣﺎﮐـﻤـﺎن ﮐـﻮﯾـﺖ در
ٔ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﻮﯾﺘﯽﻫﺎ ﯾﺎ “رﻋﯿﺖ”ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﻋـﺮاﻗـﯽﻫـﺎ-
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ﮐﻪ دزدی ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻮد آن ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ آن ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد -ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﮐﻮﯾﺖ را در ﺧﺎک ﺧﻮد ﭘﻨﺎه داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ٔ
ٔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﻔـﺘـﯽ ﮐـﻤـﺮ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﺮاق ﺑﺴﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﯾﺎ ﺧﺎﻣـﻮﺷـﺎﻧـﺪ ﯾـﺎ در ﮐـﺎﺑـﻮس ﯾـﻤـﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ّاول
را ﻣﯽزﻧﺪ ،و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﻓـﺮوش ﺗﺴـﻠـﯿـﺤـﺎت و
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ٔ
ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺦﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋـﺮﺑﺴـﺘـﺎن ﺳـﻌـﻮدی در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷـﻮرای
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ! ﻫﻤﺴﺮ را ِﺋﻒ َﺑـﺪوی ،وﺑـﻼگ
ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻌﻮدی ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را “ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰی ﺑﺮای ﺷﻼق زدن او“
)ﻫﻤﺴﺮش( ﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤـﻠـﻠـﯽ ﺧـﻮاﻫـﺎن ﺑـﺮﮐـﻨـﺎری
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ ،و
رﯾﭽﺎرد ِﺑﻨﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻔﺖ:
“اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﻄﺮ اﺳـﺖ ...از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻫـﻮﻟـﻨـﺎک
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮐـﻪ ﻋـﺮﺑﺴـﺘـﺎن
رﻫﺒﺮی آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﻧﺎﺣـﻖ ﻫـﺰاران
ٔ
اداﻣـﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﯾﻤﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﺟـﺎزه دادن ﺑـﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺷﻮرا ،ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از آن ﺑـﺮای رﻓـﻊ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔـﺎده ﮐـﺮده
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن از دوروﯾﯽ ﺗﺮﻓﻨﺪآﻣﯿﺰی دارد .دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻـﺘـﯽ ﺑـﻪ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۱۹
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه

 ۳۶۰۰ﮐﺮون
 ۱۰۰دﻻر

ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از رﻓﯿﻖ اﻟﻒ .ﻓﻨﯽ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ  ۷۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﺰﺑﻤﺎن ،رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎدو ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
ﮐﻤﻮن ﮔﺮای ﻧﻮﯾﻦ از اﻣﺮﯾﮑﺎ  ۲۴۰دﻻر

ً
ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس ﻫﺎی زﯾﺮ از ذﮐﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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