
 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

  ۱۳۹۶بهمن  ۲، ۱۰۴۳شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و دوم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �و�د!

، ۹۶ماه  تظاهرات وسیع تودٔه مردم ستمدیده در دی
های حکومتی مبتنی بر  نشان داده است که پروژٔه جناح

های  و واکنش ها  داشتن مردم از کنش بیرون نگه
کنندٔه آیندٔه کشور، نتوانسته  های تعیین سیاسی و معادله

همراه آَوَرد  است برای حکومت نتیجٔه الزم مطلوب را به
های  ثمر بوده است. برخالِف تالش و این پروژه بی

در صدر آنان  -فراوان اصحاب قدرت در رژیم حاکم
و نیز همکارِی تنگاتنگ مجموع  -ای علی خامنه

دهندٔه "نظام" و پادوهایش در خارج از  های تشکیل جناح
ها از وضع  نارضایتی  کشور، تمام شواهد از سطح گستردهٔ 

موجود و رویگردانی از انتخاب بین "بد و بدتر" حکایت 
های  هایی مانند گرم کردن تنور انتخابات دارند. اقدام

ها مبنی بر  بافی شده و انواع و اقسام تئوری مهندسی
ناگزیرِی سازش با دیکتاتوری حاکم و همچنین القای 

دلیل فساد  ها تنها به عدالتی و نابرابری این دروغ که بی
های  اقتصادی است، همگی، در بین قشرها و طبقه

اعتمادی و شکست مواجه  اجتماعی گونه گون با بی
 اند.    شده

از چندماه گذشته به این طرف آشکار شده بود که 
های انتخاباتی حسن روحانی در مورد  اجرایی شدن وعده

وسیلٔه  دولت  بهبود وضعیت اقتصادی تودٔه مردم به
های  طور نیز ثمربخشی سخنوری دوازدهم رژیم و همین

ها در عرصٔه   وتاب رئیس جمهور دربارٔه لزوم آزادی پرآب
خوبی درک  پذیر نیستند. مردم به زندگی واقعی امکان

اند که آن شعار  کرده
 ۶ادامه  در صفحه  

بدون حذف کامِل حاکمیت 
والیت فقیه، آزادی در ایران 

 ممکن نیست

هـای  گونه که در  مـورد حـادثـه شد و همان
خراش پالسکو و زمستان یـورت پـیـش  دل

آمد، روحانی از ربیعی خواست تا "با انـجـام 
اقدامات کارشـنـاسـی، عـلـت وقـوع ایـن 

دقت بررسی و پیگیری قانونی"  سانحه" را "به
باختگان  کند. ربیعی ریاکار خواست که جان

نقد و بررسی بودجٔه ویرانگر، ضِد 
 ۱۳۹۷ملی و ضِد مردمی سال 

 ۳و  ۲ادامه  در صفحات  

، و ۹۶ماه  شدگان جنبش اعتراضی دی بازداشت
 ۴در ص نگرانِی فزاینده از وضعیت آنان              

 اروپا، شریک و یاِر غار ترامپ و 
 ۴رفیِق قافلٔه ایران        در ص                                 

 ۱۴نام: فیگن یوکسکداغ    در ص  زنی استوار  به

کش  سوزی نفت حادثٔه آتش
بندی  ، بار دیگر عدم پای»سانچی«

رژیم والیت فقیه به اصول ایمنی 
 در محیط کار را ثابت کرد

 ۹ادامه  در صفحه  

ها نفر از زحمتـکـشـان  بعد از کشته شدن ده
های ساختمان پالسـکـو و  کشورمان در فاجعه

سنگ زمسـتـان یـورت، ایـن بـار  معدن زغال
های ضدانسانی رژیم برای آزادسـازی  سیاست
سازی و حذِف نظـارت  یعنی خصوصی -اقتصاد

پـیـامـد  -و مقررات از مـحـیـط و روابـِط کـار
نـفـر از  ۳۰خـراش  بارش را با مرگ دل فاجعه

کارگر بـنـگـالدشـی  ۲زحمتکشان کشورمان و 
نمایش گذاشت. وزیر کار ریاکار، علی ربیعـی  به

(یعنـی کسـی کـه سـه سـال پـیـش "مـدل 
کارگاهی" را ابداع کرده بود و  خودبازرسی درون

المللی از "اخـتـراع" خـود  حتی در مجامع بین
مـقـام  ها گفته بود) از سوی روحـانـی بـه سخن

کش" انتخاب  "رئیس کمیتٔه پیگیری حادثه نفت

المللی با جنبش اعتراضی  همبستگی ُپرطنین بین
 ۱۳تا  ۱۰مردم ایران در صفحات 

، بدون نقدوبررسی صنـدوق ۹۷نقد بودجٔه ویرانگر سال 
داری]،  سرمایه توسعٔه ملی [بخوان: صندوق توسعٔه کالن

های  ها و مؤسسه ها، بانک بدون نقدوبررسی بودجٔه شرکت
هـا و  وابسته به دولت و بدون نقدوبررسی بازپرداخِت بهـره

های خارجی و داخلی، ناقص و نارسـا خـواهـد  اقساط وام
 -های گذشته، مـبـلـغ عـظـیـم بود. زیرا مطابق رویٔه سال

از درآمـدهـای ارزی کشـور و رقـم  -سـوم حدود یـک
های بودجٔه سـال  توجهی از دیگر منابع ملی از ردیف قابل
این صندوق اختصاص یافته است؛ بر  منفک شده و به ۹۷

درصد از درآمـدهـای  ۱۴٫۵های گذشته  اساس رویٔه سال
ارزی به بودجٔه عمومی وارد نشده و به بازپرداخِت اقساط و 

های قراردادهای نفتی اختصاص یافته اسـت؛ ایـن  بهره
ای اسـت کـه در  های خارجـی رقم جدا از بازپرداخِت وام

ها منظور شـده اسـت.  بودجٔه عمومی و در بودجٔه شرکت

چپ، تنها از طریق 
مبارزٔه قاطع بر ضِد 

نولیبرالیسم، به نیروی 
غالب بدل خواهد شد!       

                ۱۶در ص 

 ۱۰۴۳شمارۀ    ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۱۶
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شان  اند که مطالعه نتایج های اخیر در چند کشور مختلف برگزار شده هایی در ماه انتخابات
 های سیاسی کمک خواهد کرد. به درک ما از تحول

در نپال، برای نخستین بار پس از تصویب قانون اساسی جمهوری، انتخابات پارلمانی 
کرسی از  ۱۶۵کرسی پارلمان،  ۲۷۵جدیدی برگزار شد. طبق قوانین انتخاباتی نپال، از 

کرسی، از طریق سیستم  ۱۱۰ها، یعنی  طریق رأی مستقیم به کاندیداها، و باقی کرسی
شوند. دو  های سیاسی در سطح کشور تقسیم می آرای نسبی کسب شده از سوی حزب

و "مرکزیت  (CPN-UML)"حزب کمونیست نپال": "مارکسیست لنینیست متحد" 
ای  کرسی ۱۶۵طور متحد در انتخابات شرکت کردند، از  ، که به(CPN-MC)مائوئیستی" 

کرسی  ۱۱۶توانند کسب کنند،  گیری مستقیم انتخاب می که نمایندگان بر اساس روش رأی
 ۲۳تنها  -که تاکنون قدرت را در دست داشته است -را تصاحب کردند. "حزب کنگره نپال"
که بر اساس روش  -کرسی ۱۱۰دست آمده برای  کرسی را از آن خود کرد. نتایج به

هنوز اعالم نشده است. در انتخابات  -شوند گیری "تناسبی" احزاب انتخاب می رأی
کرسی شورا،  ۴۰۱ای که در شهرها برگزار شده است، ائتالف این دو حزب موفق شد  محلی
دست  کرسی ریاست شوراهای محلی شهرها و روستاها را به ۷۵۳درصد از کل  ۵۳یعنی 

 ۷منطقه از  ۶شده، ائتالف دو حزب کمونیست قدرت محلی در  آورد. بنا بر نتایج اعالم
 دست آورده است. منطقه انتخاباتی را به
ای عمده را  دهد که همگرایی این دو حزب کمونیست، نیروی سیاسی این نتایج نشان می
اند که پس از اعالم کامل نتایج انتخابات،  دهد. هر دو حزب وعده داده در کشور تشکیل می

وجود آورند.  ساختارهای خود را درهم ادغام کنند و یک حزب کمونیست واحد و متحد به
ها در طول انتخابات پارلمانی، ثبات سیاسی، رفاه ملی و حمایت از حقوق قشرهای در  آن

اند که درآمد سرانه را افزایش  ها همچنین قول داده حاشیه قرار گرفته را نوید دادند. آن
 های زیربنایی را توسعه دهند. دهند، برای جوانان بیکار شغل فراهم کنند و امکان

اش را کامل نکرد و متوسط عمر  در سی سال گذشته در نپال هیچ دولتی دورٔه پنج ساله
هایی متفاوت بین این دو  های مختلف با ترکیب ها تنها یک سال بوده است. ائتالف دولت

انجامیدند.  شکست می تجربه گذاشته شد، اما همه به حزب کمونیست و حزب کنگره نپال به
وجود آمدن تأخیر در روند تدوین قانون اساسی و انتخاب یک مجلس  ثباتی به به این بی

ها به  ثباتی و مجادالت سیاسی میان حزب گذاری فدراتیو مبتنی بر آن، منجر شد. بی قانون
راستی و  نادیده گرفتن نیازهای اساسی مردم انجامید که فرصتی برای رشد نیروهای دست

 طلب فراهم کرد. سلطنت
اتحاِد حزب کمونیست نپال (مارکسیست لنینیست متحد) و حزب کمونیست نپال 
(مرکزیت مائوئیستی) از مقبولیت نزد اکثریت مردم برخوردار است. این امر استحکام 

های گاه  نیروهای چپ در کشور را موجب شده است، زیرا این اتحاد نمادین جایگزین ائتالف
منظور مبارزه با دیگری  و بیگاه گذشته یکی از این دو حزب با بورژوازی شده است که به 

گرفت. وحدِت چپ و وعدٔه ادغام این دو حزب با همدیگر، مشوق مردم برای دادن  انجام می
منظور  به -رأی یکپارچه به این دو حزب شد. طبقٔه حاکم با نمایندگی حزب کنگره نپال

اش، ازجمله حزب طرفدار  طبقه های هم یی از حزب در پی تشکیل جبهه -مقابله با این اتحاد
 سلطنت، بوده است. 

یی واحد باشد و  مردم امیدوارند که وحدت این دو حزب، بر اساس تفاهمی مبتنی بر برنامه
به تشکیل یک حزب کمونیست قدرتمند منجر شود. تجربه نشان داده است که، اتحاِد بدون 

شده، به ایجاد وحدت واقعی نخواهد انجامید. گذشته از مسئلٔه وحدت  ریزی مباحث برنامه
دو حزب، اتحاِد چپ، خود پیام رسایی است در مورد ضرورت چنین اتحادی برای جلوگیری 

طلبانٔه حزب کنگره نپال با حزب  از دستیابی طبقات حاکم به حکومت. اتحاِد فرصت
 طلب، افشاگر میزان تعهد ادعائی این حزب به سکوالریسم و قانون اساسی است. سلطنت

روز برگزار شد که  ۱۴۰زمان  در آن سوی جهان، در ونزوئال، سه انتخابات طی مدت
عبارت بودند از: انتخابات مجلس مؤسسان، انتخابات فرمانداران ایالتی، انتخابات 

خواهان "حزب  ها. در هر سه انتخابات، ترقی شهرداری
پیروزی رسیدند. در انتخابات ایالتی  سوسیالیست متحد ونزوئال" به

درصد، طرفداران حزب سوسیالیست  ۴۷٫۲با میزان مشارکت 
اند، برندٔه انتخابات  متحد ونزوئال که "چاویستا" نام نهاده شده

درصد  ۹۷٫۶(  شهرداری ۳۳۵شهرداری از مجموع  ۳۲۷
ها) شدند. در انتخابات مجمع ایالتی در ماه ژوئیه  شهرداری

دست آورده  کرسی را به ۵۴۵) نیز "چاویستا"  تمام ۱۳۹۶(تیرماه 
بود که دستاوردی عمده برای این حزب است. البته الزم به 

حزب مخالف  ۲۲یادآوری است که چهار حزب از گروه  
 -(MUD)موسوم به "میزگرد اتحاد دموکراتیک"  -(ُاپوزیسیون)

این انتخابات را تحریم کرده بودند.                                                                                            
برگزاری این سه انتخابات در ونزوئال اتحاد اپوزیسیون 

آمیز  های خشونت راستی را درهم شکست و به اعتراض دست
خیابانی که بر ضد دولت برگزارمی شد و از حمایت آشکار دولت 

های  آمریکا برخوردار بود، پایان داد. همچنین به اتحاد جناح
عمده جنبش "چاویستا"  در دفاع از دولت "مادورو" و بر ضد کارزار 

 سازی امپریالیسم، یاری رسانید. ثبات اقتصادی و بی
متحده  دونالد ترامپ در انتخابات اخیر مجلس سنای ایاالت

خواهان آمریکا در انتخابات  ضربه بزرگی را متحمل شد. جمهوری
شکست  -کار ایالتی عمیقًا محافظه -مجلس سنا در آالباما

خوردند. آخرین باری که یک سناتور دموکرات در این ایاالت پیروز 
سال پیش بوده است. اگرچه این انتخابات صرفًا برای  ۲۵شد 

تعیین یک نماینده برای یک کرسی سنا بود، ولی ارزش نمادین 
دهندٔه خشم  ها همچنین نشان زیادی دارد. پیروزی دموکرات

مردانی است که ضد زن و متهم  مردم نسبت به مسئوالن و دولت
های مهم  شرمانه در مقام اند و بی به ارتکاب آزارهای جنسی بوده

 کنند.                    سیاسی فعالیت می
جمهوری  تقریبًا یک سال از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست

دسامبر  ۱۰تا  ۴گذرد. باتوجه به نظرسنجی گالوپ ( آمریکا می
ترین سطح محبوبیت را بین  درصد، پایین ۳۶)، او با امتیاز ۲۰۱۷

ها در آالباما  متحده دارد. پیروزی دموکرات رؤسای جمهور ایاالت

چپ، تنها از طریق مبارزٔه قاطع بر ضِد 
 نولیبرالیسم، به نیروی غالب بدل خواهد شد!                      

 ۱۵ادامه  در صفحه 

 کمک مالی رسیده
 در حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور

 دالر۱۰۰ تورنتو از                                                                          
 دالر ۱۱۵۰                                                           چمنی از آمریکا 



 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه     ۲ 

هـای بـانـک  حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپـرده
. بـیـسـت ۸بار.   مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک

کـل  ۱۳۸۹) قانون بـودجـٔه سـال ۴) منابع موضوع جزء (د) بند (۲۰٪درصد (
 کشور."

شود هرساله مبلغ عظیمی از درآمدهای عمومی ساالنه  طور که دیده می همان
هـای  شود تا توان بخش خصوصی [بخوان: الـیـگـارشـی این صندوق واریز می به

هـای مـلـی و  های خارجی در حراج ثـروت منزلٔه واسط جذب سرمایه مالی] را به
حـال  ها ارتقا دهد. ناگفته نماند که این صندوق درعیـن کشی گسترش دامنٔه بهره

های گزاف نظامی، امنیتی و تبلیـغـاتـی در راسـتـای اهـداف  سرپوشی بر هزینه
 طلبانه و ضدمردمی نظام است.  جاه

                                                 
 های ارزی صندوق  عمدٔه ورودی

مطابق اظهارنظر مسئوالن و مدیران بلندپایٔه نظام، منابع این صندوق تا پـایـان 
میلیارد دالر بوده است؛ سید محمدقاسم حسینـی، عضـو  ۸۰بالغ بر  ۱۳۹۴سال 

گوید: "سـال  عامل صندوق توسعٔه ملی، می  مقام رئیس هیئت هیئت عامل و قائم
جمهـور آن را  بهمن رئیس ۱۱قانون برنامه و بودجه در مجلس مصوب شد و  ۸۹

ابالغ کرد. در آن سال مجلس تصویب کرد که در بانک مرکزی حسـابـی ایـجـاد 
این حسـاب  درصد سهم صندوق از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ۲۰شود و 

میلیارد دالر سهم صندوق توسعٔه ملـی از نـفـِت  ۱۴واریز شود. همان سال مبلغ 
میلیـارد،  ۱۴مبلغ  ۹۲میلیارد، سال  ۲۰مبلغ  ۹۱دالر شد. در سال  ۱۰۰ای  بشکه
میلیارد دالر سهـم صـنـدوق  ۵/۵مبلغ  ۹۴میلیارد دالر و سال  ۱۲مبلغ  ۹۳سال 

میلیارد دالر منابع صندوق تـوسـعـه مـلـی  ۸۰توسعٔه ملی شد. بنابراین نزدیک به 
و  ۹۵های  است." بر این مبلغ اگر سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور در سال

های صندوق تنها از محل درآمدهای  را هم بیفزاییم، جمع ورودی ۹۶ماهٔه  شش
 شود.     میلیون دالر می ۹۶ارزی ناشی از فروش نفت و گاز، بالغ بر 

                                     
 مصارف صندوق

"گزارش تجمیعی عملکرد تسهیالت ارزی و ریالی از محـل مـنـابـع صـنـدوق 
کـه از ارائـٔه ارقـام  " بدون آن۹۶توسعٔه ملی از بدو تأسیس تا پایان شهریور سال 

شـده  بینـی این صندوق و دیگر منابع پیش های ارزی ساالنه به درخصوص ورودی
برای آن و ازجمله انتقال ماندٔه صندوق ذخـیـرٔه ارزی سـخـنـی بـگـویـد، طـی 

های تکراری اما پرآب و رنگ، به توضیح تخصیص منابع ارزی و ریالی زیـر  جدول
طوِر خـالـصـه  توان به ها را می های مختلف برآمده است. این تخصیص سرفصل

 بندی کرد: چنین طبقه

میلیـارد  ۵۴شود، جمع تسهیالت ارزی مسدود شده  طور که مالحظه می همان
 میلیون دالر است.                                                                                ۶۲۳و 

های ارزی این صندوق، نخسـتـیـن  شده دربارٔه ورودی باتوجه به اطالعات ارائه
پرسش این است که ماندٔه موجودی صندوق چقدر است؟ روشن اسـت، گـزارش 

گـویـد، از مـانـدٔه مـوجـودی  عملکردی که از منابع ورودی ساالنه سخن نـمـی
سخن نخواهد گفت. اما زمانی که رئیس این صندوق در جـای دیـگـر و در  هم

میلیارد دالر اعـالم  ۱۷، موجودی آن را ۹۶ماه  آبان ۲گفتگو با خبرگزاری فارس، 
 ۲۵کـم  کند، نخستین ظّن بزرگ دربارٔه گم شدن منابعـی در حـدود دسـت می

هـای  میلیارد دالر، متوجه طرح محرمانٔه نظامی، امنیتی در راسـتـای سـیـاسـت
شود. مؤیـد  ماجراجویانه و ضِد ملی و ضِد مردمی نظام در داخل و خارج کشور می

این ظن، اظهاراتی از این دست نیز است: "سخنگوی کمیسیون امنیت مـلـی و 
درصـد   ۵سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون امروز بر اختصـاص 

مـیـلـیـارد دالر از  ۱۱بودجٔه عمومی و 
تأکید  ٬دفاع٬صندوق توسعٔه ملی به حوزٔه 

بـرابـِر  ۲های دولتی حـدود  عالوه، درآمدهای منعکس در بودجٔه شرکت به
عبارتی، این درآمدها نیز  شده در بودجٔه عمومی است؛ به بینی درآمدهای پیش

کـه رقـم  های دولتی سـرازیـر شـده اسـت. ضـمـن آن به چاه ِویل شرکت
ایـن   های عـمـرانـی، بـه توجهی از درآمدهای عمومی، موضوع بودجه قابل

ها تعلق گرفته است. متأسفانه، این همان نکاتی است کـه از سـوی  شرکت
فارغ از  -سازی و مناسبات نولیبرالی اصطالح کارشناسان مدافع خصوصی به

شوند تا از نظرهـا  عمد نادیده گرفته می به -شان پوشش مذهبی یا غیرمذهبی
را از نـقـدوبـررسـی  ۹۷روی، ما نقدوبررسِی بودجٔه سال  پنهان بمانند. ازاین

هـای دولـتـی و  محتوا و عملکرد این صندوق ضِد ملـی، بـودجـٔه شـرکـت
کنیم، و دیرتر، به نـقـدوبـررسـی  های خارجی و داخلی آغاز می بازپرداخِت وام

 پردازیم. بودجٔه عمومی می
 

داران و  سرمایه صندوق "توسعٔه ملی" یا صندوق "توسعٔه کالن
              ۱های مالی" الیگارشی

 
 ۲۵صندوق توسعٔه ملی در پی تصویب قانون برنامٔه پـنـجـم تـوسـعـه در 

های  تأسیس شد. در این "قانون" و قانون "احکام دائمی برنامه ۱۳۸۹ماه  دی
شود: "صندوق توسعٔه ملـی  کشور" دربارٔه علت تأسیس این صندوق گفته می

شود باهدف تبدیل بخشی از عواید نـاشـی  که در این ماده صندوق نامیده می
هـای  های نـفـتـی بـه ثـروت از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده

های آینده  های زایندٔه اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل ماندگار، مولد و سرمایه
شود." اما واقعیت جز ایـن  های نفتی تشکیل می از منابع نفت و گاز و فرآورده

شـود:  ادعاست. چراکه در اسناد مختلف، این صندوق چنین مـعـرفـی مـی
تواند با بسترسازی مناسب و وضع قوانین و مـقـررات  "صندوق توسعٔه ملی می

گذاری در بخش خصوصی داخلی یا  و با ایجاد امکانات و تسهیالت و سرمایه
توجه در رشد اقتصاد کشور بشود. بررسی عـوامـل  خارجی موجب تحول قابل

تـوانـد  های خصوصـی مـی تأثیرگذار بر افزایش تولید ناشی از گسترش بخش
هـای  عنوان یک برنامه با هدف رشد اقتصادی پایدار و ُدور زدن تـحـریـم به

کشورهای غربی موردتوجه قرار گیرد" [سایت صحیفه، "نـقـش و جـایـگـاه 
عـالوه،  صندوق توسعٔه ملی در تقویت بخش خصوصی"، تأکید از ماست]. به

هـای  قانون احکام دائمی برنامـه ۱۶نامٔه این صندوق موضوع مادٔه  در اساس
اعـطـای تسـهـیـالت بـه   .۱کشور، ذیل بند مصارف صندوق، آمده است: "

های اقتصادی متعلق بـه مـؤسـسـات  های خصوصی، تعاونی و بنگاه بخش
های دارای توجیه فنـی،  گذاری عمومی غیردولتی برای تولید و توسعٔه سرمایه

اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به   .۲مالی و اقتصادی.  
هـای خـارجـی بـرنـده  های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصـه شرکت

اعطای تسهیالت   .۳.   ۲شوند از طریق منابع خود یا تسهیالت سندیکایی می
های خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صـادراتـی  خرید به طرف

. اعـطـای ۵گذاری در بازارهای پولی و مـالـی خـارجـی.   . سرمایه۴کشور. 
گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بـازدهـی  تسهیالت به سرمایه
گذاری در ایران با رعایت  منظور جلب و حمایت از سرمایه مناسب اقتصادی به

های صـنـدوق.  . تأمین هزینه۶باشد.  ) قانون اساسی می۸۰اصل هشتادم (
ای و تـمـلـک  استفاده از منابع صندوق برای اعتبـارات هـزیـنـه -۱تبصرٔه 
های دولت به هر شکـل مـمـنـوع  ای و بازپرداخت بدهی های سرمایه دارائی

صـورت ارزی  اعطای تسهیالت موضوع این ماده فقـط بـه -۲است. تبصرٔه 
کننده از این تسهیالت اجازٔه تبدیل ارز به ریال  گذاران استفاده است و سرمایه

اعطای کلیٔه تسهیالت صندوق صرفـًا از  -۳در بازار داخلی را ندارند. تبصرٔه 
 های دولتی و غیردولتی خواهد بود."  طریق عاملیت بانک

) ۲۰٪. حداقل معادل بیست درصد (۱اند از: " و اما منابع صندوق عبارت 
از منابع حاصل از صادرات نفت (نفـت خـام، و مـیـعـانـات گـازی، گـاز و 

های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانـیـن بـودجـه  های نفتی) در سال فرآورده
) ارزش صـادرات تـهـاتـری اقـالم ۲۰٪. حداقل بیست درصد (۲.  ۳سنواتی

) هـرسـال بـه ۲) و (۱. افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۳الذکر.  فوق
) ماندٔه نقدی حسـاب ذخـیـرٔه ٪۵۰. پنجاه درصد (۴میزان سه واحد درصد. 

. منـابـع قـابـل تـحـصـیـل از ۵های بعد.   و سال ۱۳۸۹ارزی در پایان سال 
. ۶المللی با مجوز هیئت امناء با رعایت قوانین مـربـوط.   بازارهای پولی بین

. درآمد حاصـل از سـود مـوجـودی ۷سود خالص صندوق طی سال مالی.  

 ادامه نقد و بررسی بودجۀ ویرانگر  ...
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 ۳ادامه  در صفحه  

 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۱۵ 

توان مشاهده کرد این است  یک روند وسیع و جامع که در انتخابات اروپا و آمریکا می
که نقش  های سیاسی متعارف و سنتی کمرنگ شده است درحالی که، نقش حزب

نمایانند درحال  هایی جدید که خودشان را ساختارشکن می ها و جنبش حزب
ها از خشم گسترده موجود بین قشرهای زحمتکش  اند. این دسته از حزب گسترش

های  های نولیبرالی و اقدام غیرمتشکل و ناامید از تغییر شرایط نسبت به سیاست
های  های سنتی، چپ گیرند. سوسیال دموکرات نفع خود بهره می ریاضت اقتصادی به

های قاطع برای تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی را کنار  رُفرمیست، که برنامه
های  ها پایگاه های نولیبرالی و پیروی از آن شان به سیاست دلیل وابستگی اند، به گذاشته
دهند، زیرا که نزد مردم جزیی از ساختار موجود شناخته  شان را از دست می مردمی

چه در طیف چپ و چه در طیف راست -های جدید ها و حزب شوند. با ظهور جنبش می
ها در هر  بندی چپ و راست دیگر همانند گذشته نیست. امروزه بسیاری گرایش جبهه -

دو طیف راست یا چپ وجود دارند که هرکدام با دیگری تفاوتی جزئی دارند. هر دو 
آلمان و آزادی و دمکراسی مردم"  (CDU)راستی دمکرات مسیحی  حزب دست

(VVD) های راست  ای مشابه با حزب های اقتصادی هلند، در کشورهای خود برنامه
دارند،  (PVV)و حزب برای آزادی هلند  (AfD)افراطی پوپولیست بدیلی برای آلمان 

طوِرعمده در مورد مشکلی مانند مهاجرت، اختالف نظر دارند. در جناح چپ نیز،  اما به
های  ها حزب ها و مشترکاتی وجود دارند که دامنٔه طیف آن طور مشابه، تفاوت به

های جدید چپ سبز، مانند  طلب تا حزب مختلف سوسیال دموکراتیک اصالح
گیرد.  های کمونیستی را در بر می و حزب (DSA)های دموکرات آمریکا  سوسیالیست

 های سیاسی ضروری است.  ها در تحلیل صحیح تحول شناخت این تفاوت
بازی که به  های راست اند و با آن دسته از حزب واقعیت این است که مردم خشمگین

شوند.  دهند همسو می های نولیبرالی را می شان از زیر بار سیاست مردم قول آزاد کردن
شوند.  اعتماد نگریسته می هایی ریاکار و غیرقابل های سنتی در مقام حزب تمام حزب

اند،  ناپذیر واقعی و پیگیر در مبارزات پیشتازانه های کمونیست و چپ که سازش حزب
گونه که در نتایج انتخابات پارلمانی در نپال و یا  آورند، همان دست می اعتماد مردم را به

 تغییر وزنه نیروهای چپ در حیات سیاسی ونزوئال بازتاب پیدا کرده است.               

خواهان و حضور  کنندٔه سطح پائین محبوبیت جمهوری منعکس
 مقاومتی قوی در برابر آنان در جامعه است.

هایی مختلف ازجمله برای  خواهان در انتخابات جمهوری
هایی  های شهر و نهادهای قضایی شکست ها، شورای شهرداری

ها نبودند که از شکست  اند. این تنها دموکرات سخت را متحمل شده
های  خواهان بهره بردند، بلکه تعداد زیادی از دموکرات جمهوری

های سوسیالیست علنی در جریان این تغییر توازن  مترقی و دموکرات
سیاسی شگفت به پیروزی دست یافتند و در برخی موردها حتی بر هر 

های  خواه" و "دموکرات" غلبه کردند. حزب دو حزب اصلی "جمهوری
های دموکرات آمریکا"  هایی مانند "سوسیالیست سیاسی و گروه

(DSA)  و "انقالب ما" (گروهی از فعاالن داوطلب طرفدار "برنی
هایی  ) پیروزی۲۰۱۶سندرز" در انتخابات حزب دموکرات در سال 

مدعی  (DSA)های دموکرات آمریکا  چشمگیر داشتند. سوسیالیست
درصد از  ۵۶است که برای نخستین بار در تاریخ موجودیتش، 

 پیروزی رسیدند.                                              ها به اعضایش در انتخابات
های مترقی،  های دموکرات آمریکا و دیگر گروه سوسیالیست

شان را بر اساس دستورکاری صریح و شفاف انجام  مبارزات انتخاباتی
دالر، دریافِت مالیات بیشتر از  ۱۵ها حداقِل دستمزد  دادند. آن

ثروتمندان، بیمٔه رایگان پزشکی برای همه مردم، آموزش رایگان دورٔه 
پوستان،  ها، دفاع از رنگین متوسطه، رعایت حقوق زنان و اقلیت

ها آشکارا  تباران و دیگر مهاجران را خواستار بودند. آن آمریکای التین
اعالم کردند که در جبهٔه چپ قرار دارند و اصرار داشتند که "تنها راِه 

صورتی بیان کنند که  مبارزه با ترامپیسم این است که پیام خود را به
هایی مانند:  ها از سوی جنبش برای کارگران صریح و جذاب باشد." آن

استریت" و  "زندگی سیاهان ارزش دارد"، جنبش طرفداران " اشغال وال
دیگر نیروهای مترقی حمایت شدند. موفقیت نامزدهای سوسیالیست 

گرا، به این نکته اشاره دارند که "ارائٔه  های چپ و نقش برجسته پالتفرم
معنای در بر داشتن شکستی محتوم  یک برنامٔه چپ در انتخابات به

ای هم باشد برای پیروزی در انتخابات."  نیست و بلکه برگ برنده
حاضر در پی ترغیب و جلب نظر مساعد "برنی سندرز"  بسیاری درحال

دست  اند تا مجددًا پرچم مبارزٔه او را به برای شرکت در انتخابات آتی
گرفته و حتی در خارج از چارچوب حزب دموکرات، نامزد ریاست 

های اخیر شاهد انتخابات در آلمان،  جمهوری شود. اروپا در ماه
ایسلند، اتریش و هلند بوده است. در آلمان، هرچند دموکرات مسیحی 

(CDU) ترین  گرای "مرکل" در مقام اعضای حزبی با بیش های راست
اکثریت شناخته شدند، اما هنوز برای تشکیل دولت در تالشند، زیرا 

ثمر مانده است. حزب  مذاکرات برای پیدا کردن شرکای ائتالفی بی
همچون نیروی  (AFD)راست افراطی "بدیلی برای آلمان" 

دست آورد. حزب "سوسیال  درصد از آرا را به ۱۳ای قدرتمند ،  انتخاباتی
با ثبت بدترین عملکرد انتخاباتی پس از جنگ  (SPD)دموکرات" 

درصد از آراء شد. آراِء پایین حزب  ۲۰جهانی دوم، تنها صاحب 
سوسیال دموکرات و همچنین روی برگرداندن بخشی از پایگاه خانم 

های  دلیل سیاست از او، به -اعضای حزب دمکرات مسیحی -مرکل
 نولیبرالی دو حزب بزرگ سنتی آلمان بوده است.                     

پیروزی رسید. این حزب  به ((VP�در اتریش، "حزب مردم اتریش" 
ساله، در رابطه با مسئلٔه مهاجران و  ۳۱رهبری "سباستین کورز"  به

جویان، سیاستی متمایل به راست در پیش گرفته است. کورز، در  پناه
های پیشین، محدود کردن حمایت  پست وزیر خارجه در یکی از دولت

ع و مقابله با مهاجرت را  از پناه
َ
جویان، ممنوعیت پوشش اسالمی ُبرق

های این برنامه با برنامٔه حزب پوپولیست  پی گرفت. بسیاری به شباهت
کنند و حزب مردم  اشاره می (FP�)راست افراطی "آزادی اتریش" 

 نامند.  اتریش را یک شبه حزب آزادی می
میانه را  در کشور کوچک ایسلند، سه حزب که دولت ائتالفی راست

های  دادند، در انتخابات شکست خوردند، اما حزب تشکیل می
اپوزیسیون سنتی نیز در انتخابات سهمی نبردند، بلکه دو حزب 

طور مشابه، در  میانه، پیروز اصلی انتخابات بودند. به وارد راست تازه
برنده  (VVD)هلند، حزب راست میانه "آزادی و دمکراسی مردم" 

 (PVV)انتخابات گردیده، اما حزب راست افراطی "حزب برای آزادی" 
ترین  به پایین (PvdA)به مقام دوم رسید. حزب "سوسیال دموکرات" 

 سطح تاریخی خود در انتخابات هلند رسید.

 ادامۀ چپ تنها از طریق مبارزه  ...

هایش فعاالنه شرکت دارند.                                                         گیری دهند و در ساختار تشکیالتی و تصمیم می
ای میان مرد و زن را در تمامی ساختار حزبی جاری کند،  اینکه حزبی برابرِی کمیتی

تراز آن برای زنان وجود داشته  ازای هر مقام انتخابی برای مردان مقامی هم یعنی به
بدیل است. هدف "مجمع  ای جاافتاده باشد، در صحنٔه سیاسی ترکیه بی باشد و ویژگی

منزلٔه قلمرویی قائم  که به -سازی و دمکراتیزه کردن سیاست زنان" در: "دگرگون
و ترویج شرکِت زنان در سیاست و اجتماعی  -قدرت و منحصر به مردان بنا شده است به

 شود.                                کردن آن"، خالصه می
ها، شهرها و درون حزب  ها گرفته تا ناحیه ها، از محله مجمع در تمامی سطح

آورد  تا  آنان  وجود می کند و فضاهای خودگردان منحصر به زنان به دهی می سازمان
 داشته باشند.   یافته بتوانند در مبارزه و زندگی مشارکتی اثرگذار و سازمان

با آنکه یوکسکداغ با حبس ابد روبرو است، اما هیچ نشانی از تأسف و پشیمانی در او 
ها  شود. او در نخستین جلسٔه دادگاهی که برایش بر پا کردند گفت: "آن دیده نمی

های ابد بیشتری هم  اند! اگر من حبس صد سال زندان کرده (دادستان) درخواست یک
داشتم. آرمان ما برای دمکراسی و صلح یک سده  داشتم باز هم در این راه گام برمی می

ارزش دارد." یوکسکداغ قهرمان جنبش ما است. حمله به او حمله به همٔه زنان است. 
خواهان و دمکراسی در سراسر جهان است و ما خواهان آزادی  یی به ترقی این حمله

 درنگ و بدون شرط او هستیم.                                       بی
خواهم بود که در جلسٔه آیندٔه دادرسی او در   المللی من یکی از اعضای هیئتی بین

حضور خواهد یافت. تالش ما برای ورود به دادگاه در ماه دسامبر  -در ماه آینده -آنکارا
 سبب "تهدید امنیتی" با ممانعت روبرو شد. به

ها در این مورد اعالم کرد که: این کوششی برای ترسانیدن و  حزب دمکراتیک خلق
خواهد این بار با تعدادی بیشتر  انصراف ما برای ورود به دادگاه بود، و اکنون از ما می

مانیم که هیئت همبستگی  پذیریم و بر این پیمان می بازگردیم. ما این فراخوان را می
 همراه بیاوریم. تری را با خود به بزرگ

دهی و هماهنگی  هیئت بریتانیایی از سوی "کارزار همبستگی ُکردستان" سازمان
آوری  شود و برای فرستادن هرچه بیشتر افراد به جلسٔه آتی دادگاه نیز مشغول جمع می

 کمک مالی است.
-----------------------------------                              

"روژاوا" یا کردستان سوریه یا غرب کردستان. "روژاوا"، بخش ُکردنشین در شمال  .۱
های حسکه، رقه و حلب را در بر  هایی از استان خاوری و باختری سوریه است که بخش

گیرد و شامل سه کانتون جزیره، کوبانی، و عفرین است. خودگردانی "روژاوا" از سوی  می
 رسمیت شناخته نشده است.  دولت سوریه به

 ادامۀ زنی استوار به نام ...



 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۳ 

 ]. ۹۵ماه  بهمن ۱۰کردند"  [خبرگزاری مهر، 
روست که مکرر از رهبری نظام و فرماندهان نظامی شـنـیـده و  هم ازاین

شنویم که: "تقویت بنیٔه دفاعی و موشکی بـرای ایـن کشـور یـکـی از  می
تـر  ترین نیازها و ضروریات است و درواقـع از نـان شـب هـم واجـب مهم

]. این در حالی است که رهبر ۹۶تیرماه  ۱۰رسانی دانا،  است" [شبکه اطالع
های مردمی اشک تمـسـاح  گیری اعتراض هنگام اوج نظام در انتخابات یا به

یاد داشته باشیم که  کند. به ریزد و خود را نگران معیشت مردم وانمود می می
های کلی نظام صورت گرفت و  تأسیس این صندوق درنتیجٔه ابالغ سیاست

ای صورت اجرایی یافت تـا  های آن پس از تأیید خامنه نامه نامه و آیین اساس
از پیش، تعرض روزافزون به نان و معـیـشـت مـردم را شـاهـد  هرروز، بیش

 باشیم.   
 ها گزارش صندوق و پیشرفت پروژه

در گزارش یاد شده روشن نیست که چه میزان از تسهیالت ارزی و ریالـی 
درصـد سـهـم مـؤسـسـات و ۴بلندمدت پرداخت شده با نرخ بهرٔه ناچـیـز 

های وابسته به سپاه و صنایع دفاعی کشور بوده اسـت. زیـرا در ایـن  بنگاه
شود و نامـی  طوِر کل سخن گفته می گزارش، از "طرح"های دردست اجرا به

کنـد  چنین، گزارش روشن نمی ها" در میان نیست. هم از مجریان این "طرح
سال گذشـتـه چـه بـوده و  ۶پذیر در فاصله  های بازگشت که پیشرفت طرح

) تنهـا ۱۷ها کدام است. در این گزارش (صفحٔه   زماِن بازپرداخت اقساط آن
مدت قرارداد مشارکت مدنـی تـعـداد  ۱۳۹۶شود: "تا پایان شهریور  گفته می

فـقـره)،  ۱فقره)، پارسیان ( ۲فقره طرح مربوط به بانک اقتصاد نوین ( ۶۴
فـقـره) و  ۱فقره)، سامان ( ۶فقره)، توسعه صادرات ایران ( ۲توسعه تعاون (

اند. طبـق  اتمام رسیده و دورٔه بازپرداخت رسیده فقره) به ۵۳صنعت و معدن (
میلـیـون  ۹۸میلیارد و  ۱ها مجموعًا مبلغ  اطالعات ثبت شده برای این طرح

دالر مسدودی صادر شده بود که مجموع تسهیالت قطعی از محل مـنـابـع 
عـبـارتـی،  میلیون دالر بوده است." به ۹۵۹طرح مبلغ  ۶۴صندوق برای این 

درصـد  ۲تر از  اتمام رسیده کم های به سال، مجموع طرح ۶پس از گذشت 
 است!     

                                                                                  
 چگونگی اعطای تسهیالت ارزی

های خصوصی  فرایند اعطای تسهیالت ارزی چنین است که ابتدا شرکت
هـای  و عمومی غیردولتی باید طرح توجیهی خود را از طریق بانک یا بـانـک

تأیـیـد  اصطالح گزارش "طرح سندیکایی" به صورت کنسرسیوم یا به عامل به
های عامل این طرح را برای تصویب نهایی به هـیـئـت  رسانند. بانک یا بانک

جـا  کنند. درصورت تصویب، مبلغ ارزی "طرح" یک عامل صندوق ارسال می
شود تا بر اساس پیشرفت  صورت مسدودی واریز می حساب بانک عامل به به

تدریج به مجری یا مجریان طرح پرداخت شود. متأسفانه، در گـزارش  کار به
ها و مجریان آن در گزارش منعکس نیسـت  عملکرد صندوق، موضوع طرح

های سندیکایی از بانک عـامـل  ) در توضیح طرح۲۴و تنها یک جا (صفحٔه 
وسیلٔه شرکتی متعلق بـه بـنـیـاد  فارس به سینا و پروژٔه طرح انتقال آب خلیج

تـوان  رود. بر مبنای همین نـمـونـٔه آورده شـده مـی مستضعفان سخن می
هـای  دریافت که مبلغ ارزی تصویب و مسدود شده برای شرکت یـا شـرکـت

همـیـن  حساب بانک عامل "سینا" و متعلق به  وابسته به بنیاد مستضعفان به
عبـارتـی، مـجـرِی طـرح  الیگارشی [بنیاد مستضعفان] واریز شده است. به

همان ناظِر طرح است. پس اگر بانک سینا یا هر بانک عامـل وابسـتـه بـه 
های مالی در فاصلٔه پیشرفت طرح از صفر تا صد پروژه، این مبلـغ  الیگارشی

ها تخصیص یا در مصارف دیگـر گـردش  های آن مسدودی را به دیگر طرح
چه آمد، پس از گـذشـت  که بر اساس آن ویژه آن افتد؟ به دهد، چه اتفاقی می

پایان رسیده است. روشن اسـت  ها به درصِد این طرح ۲تر از  سال هنوز کم ۶
های صـوری، شـگـرد  سازی و گزارش افتد! زیرا حساب که هیچ اتفاقی نمی

که با تعـمـق در  داران است. ضمن آن سرمایه های وابسته به کالن این بنگاه
های اقتصادی نزدیک بـه  توان پی برد که تا چه حد این غول فرایند فوق، می

در این بـخـش از  -ها کنندگان این کانون و البته هدایت -های قدرت کانون
 دستی گشوده دارند. غارت منابع ملی هم 

 
 چگونگِی اعطای تسهیالت ریالی                                                                           

قانـون الـحـاق  ۵۲در گزارش یادشده، آمده است: "در اجرای حکم مادٔه 

 ۱۰بخشی مقررات مالی دولت، مقرر گـردیـد سـاالنـه  برخی مواد به قانون تنظیم
های عامل خصـوصـی و دولـتـی بـرای  درصد از منابع ورودی صندوق در بانک

های وابسته به مؤسسـات  ها و بنگاه اعطای تسهیالت به بخش خصوصی، تعاونی
، خـالـصـٔه ایـن ۲). جـدول ۴۰عمومی غیردولتی سپرده گزاری کند (صفحـٔه 

 دهد. های عامل را نشان می گذاری عظیم ریالی در بانک سپرده
های ناشی از دیگر منابع صندوق، هیچ آماری ارائه  ازآنجا که دربارٔه سایر ورودی

توانیم دربارٔه ماندٔه موجودی این بخش از منابع صـنـدوق سـخـنـی  شود، نمی نمی
بگوییم. اما در این بخش دیگر حتی اعطای تسهیالت، تصویب مدیـریـت عـامـل 

طورکامل بـاز  های عامل به صندوق را هم الزم ندارد و در این خصوص دست بانک
های عامل به آوردن شواهد  است. در ارزیابی این بخش از عملکرد صندوق و بانک

هـای  گـزارش "مـرکـز پـژوهـش گوناگون نیازی نیست و تنهـا کـافـی اسـت بـه
] دربارٔه موضوع "اعطای تسهیالت از مـحـل مـنـابـع ۹۶ماه  مجلس" [اردیبهشت

تـر  صندوق توسعٔه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها بـا اولـویـت مـنـاطـق کـم
نویسد: "ایـن الیـحـه، از بـیـن  یافته، عشایری و مرزی" رجوع کنیم که می توسعه

زایی پایدار فقط بر اعطای تسهیالت تأکیـد کـرده اسـت.  عوامل اثرگذار بر اشتغال
ای  زدگی در اجرای چـنـیـن مصـوبـه رو، هیچ تضمینی وجود ندارد که شتاب ازاین

هایی نشود که پس از دو سه سال دچـار مشـکـل و حـتـی  اندازی بنگاه سبب راه
هـای زودبـازده،  مانند طرح بنـگـاه بینی است که به ورشکستگی نشوند. قابل پیش

اسم روستاییان و  تر به دلیل برخورداری از نرخ سود پایین بسیاری از این منابع نیز، به
این ترتیب کـه تـاجـران شـهـری بـا  کام ساکنان شهری تمام شود. به عشایر و به

پرداخت مبلغی به روستاییان، تسهیالت مذکور را دراختیار خود گرفته و صرف امور 
نـظـران  سوداگرانٔه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صـاحـب

تکنوکرات داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخـش 
کشاورزی صرفه، بازده و توجیه ندارد. " این اعتراف کارشناسانه به ناتوانِی الیحـه و 

اصـطـالح  هـدف بـه بـه -ها و مقررات ناظر بر اعـطـای تسـهـیـالت دیگر الیحه
که با مطالعات و مشاهدات ما همخوانی دارد، از  -زدایی زایی و محرومیت اشتغال

رغم شعارهای دهان  ها (به روی نقل کردیم که نشان دهیم هدِف تمام این طرح آن
سـو و گسـتـرش بـازارهـای فـروش  خواری از یـک پرکن) تحکیم و توسعٔه رانت

داران از دیگرسو، بوده و هست. این موضوع دربارٔه تسهـیـالت ارزی  سرمایه کالن
هـای  های همین مرکز پـژوهـش این صندوق نیز صادق است، زیرا بر اساس داده

ای بـانـک صـنـعـت مـعـدن و  مجلس [ارزیابِی عملکرد بانک تخصصی و توسعه
طرح مصوِب این صندوق تا پایان  ۳۶۷]   ۱۳۹۲  -۱۳۸۴صندوق توسعٔه ملی دورٔه 

ازای  هزار نفر را دارد، یـعـنـی بـه ۸۲زایی برای تنها  ، قابلیت اشتغال۱۳۹۲سال 
 میلیون دالر!                                                            ۲۸۴اشتغال هر نفر، 

هـای نـفـتـی  توان نتیجه گرفت که: اگرچـه تـحـریـم چه رفت، می باتوجه به آن
برداشته شد، اما تحریم دیگری جایگزین آن شده است و آن، تحریِم ملت از سـوی 

های نظامی امنیتی است! زیرا با این تحریـم، و حـذف  داران و ارگان سرمایه کالن
کش کردن آن  های سنواتی و پیش سوم درآمدهای عمومی از بودجه نزدیک به یک

امنیتی، ملت از بـرخـوردار شـدن از  -های نظامی داران و مجتمع سرمایه به کالن
 است! سوم درآمدهای عمومی کشورش محروم شده  نزدیک به یک

ها خاتمه داد. برای این کار، صندوق توسعٔه مـلـی [بـخـوان:  این راهزنی باید به
اش، بایـد مـنـحـل  داران] در شکل و محتوای کنونی سرمایه صندوق تقویت کالن

هـای  شود. با این حال، ما با تخصیص این منابع به توسعٔه کشور از طـریـق طـرح
های صنعتی، اقتصادی و رفاهی کشور مخالف  عمرانی و با هدف تقویِت زیرساخت

های دیرینٔه "حزب توده ایران"، تخصیص درآمدهای ارزی  نیستیم. ازجمله خواست
روی، برآنیم که ایـن  های عمومی کشور بوده است. ازاین منظوِر تقویت زیرساخت به

هـای  های عمرانی" تغییر یابد، با اتکا به روش صندوق باید به "صندوق توسعٔه طرح
 زیر:

حسـابـی  های محرمانه، بـه های مسدودشدٔه ارزی، ریالی و برداشت تمام سپرده
دور از  های ناتمام کـه بـه معین در بانک مرکزی بازگردانده شوند؛ از مجریان پروژه

های پیمانکاری از طریق مناقصه و  ضوابط و استانداردهای ناظر بر واگذاری پروژه
ید شود؛ مجریان این صندوق و برخوردارشدگان از تسهیالت ایـن  فهرست بها، خلع

هـا مـلـزم  صندوق، باید به جبران خسـارت

 ادامه نقد و بررسی بودجۀ ویرانگر  ...

صیصخت لباق هدنامصیصختیرازگ هدرپسصیصخت حرش

تلود یلام تاررقم یشخب میظنت نوناق هب داوم یخرب قاحلا نوناق  52 000 51639 516113 152هدام

) لایر درایلیم ( 2 - یتلود و یصوصخ یاه کناب رد یلایر یرازگ هدرپس  لودج

 ۹ادامه  در صفحه  

 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۱۴ 

دولت ترکیه در آن 
شد.  هایی می اشاره

خود یوکسکداغ نیز 
دولت را به داشتن 
همکاری طوالنی با 
گروه جهادی داعش 
متهم کرده است. پس 
از این حمله، 
یوکسکداغ اعالم کرد: 

تواند  "هیچ نیرویی نمی
بدون اطالع دولت و یا سازمان اطالعات ملی در ناحیٔه سوروچ دست به چنین 

 عملی بزند."                                                                       
ها به آنان را  سری یورش برداشتن مصونیت از نمایندگان مجلس راه برای یک

ها، ازجمله یوکسکداغ  ها نمایندگان حزب دمکراتیک خلق باز کرد که در خالل آن
 بازداشت شدند. ۲۰۱۶و فعاالن حزب در نوامبر 

دانست که زمان دستگیری او چندان دور نیست. هم به او و هم  یوکسکداغ می
الدین دمیرتاش همتای او در رهبری امکان خروج از کشور به مقصد  به صالح

بروکسل داده شد بود. لیکن یوکسکداغ تصمیم گرفت کشور را ترک نکند و از آن 
 جویانه به فعالیتش ادامه داده است. هایی مبارزه گیری زمان به بعد با موضع

های فمینیستی نخستین  دهد که چگونه با پخش اعالمیه او توضیح می
ها در جنبش حقوق  اش را از دوران دبیرستان آغاز کرد و مدت فعالیت سیاسی

زنان ترکیه و در مقام سردبیری نشریٔه  "زن سوسیالیست" به فعالیت پرداخته 
که سردبیر روزنامٔه چپ "آتیلیم"  هنگامی ۲۰۰۹است. فیگن یوکسکداغ در سال 

کارانه" متهم کرد.  بود، بازداشت شد. دادستان این روزنامه را به انجام "فعالیت بزه
پس از آزادی از زندان، در برپایی حزب "سوسیالیست زحمتکشان" نقشی اساسی 

دلیل  رهبری این حزب را برعهده داشت و پس از آن، به ۲۰۱۴داشت. او  تا سال 
 گیری کرد. ها، از آن کناره پیوستن به حزب دمکراتیک خلق

شود و تبعیض  های "ضد زن" شناخته می در کشوری که حزب حاکم با سیاست
شود، رهبری جنبشی  های گوناگون زندگی ِاعمال می در مورد زنان در عرصه

 خواهانه از سوی او از اهمیتی بسیار برخوردار است. ترقی
دهد که زنان کُرد از راه پیوستن هزاران تن از آنان به جنبش  او توضیح می

بخش ملی و از دست دادن جان در پیکار برای آزادی مردم ُکردستان  رهایی
خاطر نقشی چشمگیر که در این مبارزه  اند". زنان به "سهم خود را پرداخته

بخش ُکردستان برخوردارند. مبارزٔه  در جنبش رهایی  اند، از جایگاهی ویژه داشته
یی اجتماعی بر ضد پدرساالری، هم  یی ملی، بلکه مبارزه فقط مبارزه زنان ُکرد نه

شان را فدا  در جامعه و هم در درون جنبش انقالبی، نیز بوده است. زنانی که جان
کردند، ازجمله: بریتان (گلناز کاراتاش)، زیالن (زینب کیناچی) و میژگان (سیما 

به نمادهای قهرمانی  -اعضای حزب کارگران کردستان (پ ک ک)-یوچه)
 خواهان انقالبی در ترکیه اثر گذاشتند.                                       جنبش تبدیل شدند و بر تمامی ترقی

کند  ای همچون "باریس ییلدیم" را رد می اما یوکسکداغ نظر مفسران سیاسی
دلیل  اندازٔه کافی "چپ سفت و سخت" نیست و به کنند به که او را متهم می

کند  طورکامل درک کند. او تأکید می تواند مسئلٔه کُرد را به داشتن ملیت ترکی نمی
ها و  که: مسئلٔه کُرد موضوعی است که باید موردتوجه تمامی ترک

ها قرار بگیرد و این مبارزه را با مبارزٔه جهانی بر ضد پدرساالری،  انترناسیونالیست
که نقشی چشمگیر در  فاشیسم و امپریالیسم در پیوند ببینند. زنان کُرد هنگامی

آزادی شهر ُکردنشین کوبانی در سوریه از محاصرٔه فرقٔه مرگ داعش بازی 
، واقع در ناحیٔه ۱کردند، توجه جهان به آنان جلب شد. انقالب زنان در "روژاوا"

های مدافع زنان دست یگان شمال سوریه، که مبارزٔه مسلحانه بر ضد داعش را به
کرد، موجب شده است که زنان ُکرد به  رهبری می -های مدافع خلق در یگان -

مثابه فعاالن سکوالر طرفدار تغییرات انقالبی بین زنان در خاورمیانه تبدیل 
اند  جنگند همان مردمی شناخته می شوند. این مردمی که در سوریه با داعش می

اند.  چالش کشیده جمهور اردوغان در ترکیه را به که "دیکتاتوری فاشیستی" رئیس
ها که یوکسکداغ رهبر آن بود حزبی طرفدار ُکردها  هرچند حزب دمکراتیک خلق

شود، لیکن او مشتاق است که بر چندگانگی در حزب و موقعیت آن  شناخته می
 دهد تأکید شود. هم پیوند می دیدگان ترکیه را به منزلٔه جنبشی که ستم به

های مدافع زنان در سوریه  های مدافع خلق و یگان او پشتیبان استوار یگان
کند، حزبی  بوده است و با حزب "اتحاد دمکراتیک" در روژاوا اعالم همبستگی می

ها از سوی اردوغان برچسب سازمانی  که همچون حزب دمکراتیک خلق
ها زنان نقشی  تروریستی بر آن زده شده است و مانند حزب دمکراتیک خلق

ها  کنند. برای حزب دمکراتیک خلق اساسی در زندگی سیاسی آن بازی می
برجسته کردن نقش زنان حرکتی چاپلوسانه یا خودستایانه نیست. زنان نزدیک به 

 ۱۵ادامه  در صفحۀ نیمی از اعضای این حزب را تشکیل 

 نام: فیگن یوکسکداغ  زنی استوار  به

رهبر  -خبرنگار روزنامٔه چپ "مورنینگ استار" -به نوشتٔه "استیو سویینی"
ها"، با حکم صادره به اتهام ساختگی تروریسم از  حزب "دمکراتیک خلق

گرا و دیکتاتوری اردوغان، به گذراندن بقیٔه عمر خود در  سوی دولت اسالم
ای  زندان انفرادی محکوم شده است.  "فیگن یوکسکداغ"، که در خانواده

روستایی در ترکیه چشم به جهان گشود، اکنون رهبری است انقالبی که 
منزلٔه نمادی فمینیست، سوسیالیست و مارکسیست  باید پیشگامی او را به

ترین پیکارها را  بخش در سراسر دنیا گرامی داشت.  با اینکه او یکی از الهام
کند، اما نامش در بیرون از ترکیه و جنبش  در اروپا و فراتر از آن هدایت می

 ُکردستان بسیار کمتر شناخته شده است.
الدین  شکن است که در کنار "صالح فیگن یوکسکداغ، فمنیستی بنیان

ها،  ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق به ۲۰۱۴دمیرتاش" در سال 
خواه در ترکیه، برگزیده شد. او در پی سرکوب هرگونه ابراز  حزبی آزادی

جمهور ترکیه، اکنون  طیب اردوغان رئیس مخالفتی در کشور از سوی رجب
یعنی بقیٔه  -اتهام ساختگی تروریسم با گذراندن بیشترین مدت در زندان به

ها را  در سلول انفرادی روبرو است. اردوغان، حزب دمکراتیک خلق -عمر
سازمانی تروریستی خوانده و آن را به داشتن ارتباط با حزب غیرقانونی 

هایی  کارگران ُکردستان ترکیه (پ ک ک) متهم کرده است. یکی از اتهام
که به رهبران این حزب وارد آورده شده "برپایی و هدایت یک سازمان 
تروریستی" است. در پی اعالم وضعیت اضطراری پس از کودتای نافرجام 

و برقراری شرایطی اضطراری در کشور، برای آنانی که بر ضد  ۲۰۱۶ژوئیه 
هایی سنگین درنظر گرفته شده  رزمند مجازات ستم و استبداد در کشور می

است. یوکسکداغ با برخوردی شدیدتر از سوی دولت ترکیه مواجه شده 
، ۲۰۱۷است. پیش از دادگاهی شدن به اتهام ساختگی اخیر در آوریل 

اتهام "تبلیغ برای یک سازمان تروریستی" به  هنگام بازداشت در زندان به
 یک سال حبس محکوم شده بود.                     

خاطر اظهارنظری در  به اتهام مشابهی به ۲۰۱۷او در ماه آوریل سال 
ماه زندان محکوم  ۱۸وله" به  ای آلمانی "دویچه مصاحبه با مؤسسٔه رسانه

سپارِی "یاسمین  خاطر سخنرانی در مراسم خاک شد. پیش از آن، او به
حزبی که از  -سیفتچی"، عضو "حزب کمونیست مارکسیست لنینیست"

حکم  -های تروریستی قرار دارد سوی حکومت ترکیه در فهرست سازمان
ماهه دریافت کرده بود. برای همین اتهام بود که در فوریه  ۱۰حبسی 

کرسی نمایندگی در مجلس از او گرفته شد و پس از آن از ریاست  ۲۰۱۷
ها کنار گذاشته شد. حزب، این تصمیم را رد  مشترک حزب دمکراتیک خلق

کرده و آن را اقدامی سیاسی و "بر ضد صلح" ارزیابی کرد. پیش از اینکه 
رهبری مشترک حزب  َبی" را به ها خانم "سرپیل کمال حزب دمکراتیک خلق

در  -ها سخنگوی حزب دمکراتیک خلق -برگزیند، با "عثمان بایدمیر"
عمد و  استانبول دیداری داشتم و او به من گفت: فیگن یوکسکداغ به

اش، در مقام زنی ترک، هدف قرار گرفته است، و  خاطر رتبه اجتماعی به
دیگر اینکه، دولت مصمم است "در همبستگی بین مردم ترکیه و ُکردها 

ها است  ها، ُکردها و دیگر اقلیت کارشکنی کند." این همبستگی بین ترک
طیب اردوغان از آن واهمه دارد و همین  جمهور ترکیه رجب که رئیس

ها نقشی اساسی دارد، یعنی  همبستگی در برنامٔه حزب دمکراتیک خلق
همان چیزی که یوکسکداغ آن را "جنبش متحد ستمدیدگان این سرزمین" 

گامی مهم در  ۲۰۱۲ها در سال  نامد. برپایی حزب دمکراتیک خلق می
جهت چپ و دمکراسی در ترکیه بود. پیروزی انتخاباتی این حزب در ژوئن 

درصدی و ورود حزب برای نخستین بار با  ۱۰، به شکسته شدن سد ۲۰۱۵
نماینده به مجلس منجر شد. این پیروزی، به در اکثریت بودن  ۸۱

وتوسعه در مجلس پایان داد اما از آنجا که حزب  نمایندگان حزب عدالت
نتوانست ائتالفی تشکیل دهد، انتخاباتی تازه برگزار شد و در پی آن 

 ها افزایش یافت. ها بر حزب دمکراتیک خلق ضربه
ها در "دیاربکر"،  انفجار بمبی در یک راهپیمایی حزب دمکراتیک خلق

پایتخت غیررسمی ُکردستان [در ترکیه]، منجر به کشته شدن چهار نفر شد 
و شاخٔه جوانان حزب سوسیالیست زحمتکشان یوکسکداغ هدف حملٔه 

نفر در آن کشته شدند.  ۳۳انتحاری در شهر مرزی "سوروچ" قرار گرفت که 
منظوِر  آنان در آن هنگام، پیش از رهسپار شدن به سفر همبستگی به

کمک به بازسازی شهر ُکردنشین کوبانی در سوریه، مشغول تدارک 
 یی مطبوعاتی در این زمینه بودند.                                                        اطالعیه

هرچند این حملٔه انتحاری به داعش نسبت داده شد اما به دست داشتن 



 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه   ۱۳ 

تظاهرات، سرکوب و اعـمـال زور مـفـرط بـوده اسـت. 
ها و برخوردهای زورگویانه علیه  استفاده از شیوه“  یونایت” 

کنند. این برخوردها تا  تظاهرکنندگان مدنی را محکوم می
نفر و دستگـیـر و بـازداشـت  ۲۲کم  کنون به مرگ دست

شدن هزاران نفر از فـعـاالن شـده اسـت. بسـیـاری از 
شدگان در سلول انفرادی حبس هستند و ما جدًا  بازداشت

از “  یـونـایـت” نگران وضعیت کنونی و آیندٔه آنها هستیم. 
خواهد که نام همٔه دستگیرشدگان در تظـاهـرات اعـتـراضـی  های ایران می مقام

خواهیم که هـمـٔه  اخیر و محل حبس آنها را منتشر کند. ما از حکومت ایران می
های رسمی کشور منـتـقـل کـنـد، و  ها و زندان شدگان را به بازداشتگاه بازداشت

شدگان به وکیل مورد نظر خودشان را تأمین و تضمیـن  امکان دسترسی بازداشت
کند. ما خواهان پایان دادن به همٔه اشـکـال شـکـنـجـه، آزادی فـوری هـمـٔه 
دستگیرشدگان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، و بیرون بردن همٔه نیـروهـای 

هـای  از خـواسـت“  یـونـایـت” ها هسـتـیـم.  امنیتی و نظامی از محوطٔه دانشگاه
های ریاضتی اقـتـصـاد نـولـیـبـرالـی  تظاهرکنندگان برای پایان دادن به سیاست

 «یونایـت»کند.  حکومت ایران که به بیکاری و فساد منجر شده است حمایت می
به همبستگی با جنبش در راه صلح، حقوق بشـر و دمـوکـراتـیـک، و عـدالـت 

 اجتماعی در ایران ادامه خواهد داد.
 کالسکی، دبیرکل ِلن مک

 ]۹۶دی  ۲۸[ ۲۰۱۸ژانویه  ۱۸
 

نامٔه اتحادیٔه مدیران مـدرسـه و زنـان 
آموزگار بریتانیا دربارٔه حق آزادی بـیـان 

 در ایران
 

 نژاد، سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن، جناب آقای حمید بعیدی
بـه شـمـا  (NASUWT)من این نامه را از طرف اتحادیٔه معلمان بـریـتـانـیـا 

ایم، [در جریان رخدادهای اخیر در ایـران]  نویسم. به طوری که ما باخبر شده می
دانشجو را که به طور  ۱۰۰نفر، از جمله در حدود  ۲۰۰۰های ایران بیشتر از  مقام

اند. صدها نفر دیگر نـیـز  اند، دستگیر کرده خاص مورد هدف حکومت ایران بوده
نفر توسط نیروهای انتظامی و  ۲۰کم  ها، دست اند و بر اساس گزارش زخمی شده

 اند. امنیتی کشته شده
عهدنامٔه حقوق مدنی و سیاسی و مـادٔه  ۱۹کنیم که مطابق مادٔه  یادآوری می

پیمان اروپایی دربارٔه حقوق بشر، ایران موظف به تضمین حـق آزادی بـیـان  ۱۰
ها و سرکوب فعاالن  خواهیم که به دستگیری است. بنابراین، ما از دولت شما می

قـیـدوشـرط  عالوه، ما خواهان آزادی فوری و بـی کارگری در ایران پایان دهد. به
 همٔه فعاالن کارگری بازداشت شده و همٔه زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

گـاهـی  سپاسگزار خواهم بود اگر شما به ما اطالع دهید که نگرانی ما را بـه آ
 موقع و فوری شما هستیم. اید. منتظر دریافت پاسخ به دولت متبوع خود رسانده

 با احترام، کریس کیتس، دبیرکل
 ]۱۳۹۶دی  ۲۰[ ۲۰۱۸ژانویه  ۱۰

 
نـامـٔه اتـحــادیـٔه اسـتــادان 

هــای  هـا و کـالـج دانشـگـاه
 بریتانیا به سفیر ایران

 
 

 ،نژاد، سفیر جمهوری اسالمی ایران آقای حمید بعیدی
های  ها و کالج هزار عضو اتحادیٔه دانشگاه۱۰۰من این نامه را از طرف بیشتر از 

های  نویسم تا نگرانی جّدی خود را نسبت به بازداشت به شما می (UCU)بریتانیا 
اخیر دانشجویان و فعاالن در جریان تظاهرات ضددولتی در جمهوری اسـالمـی 

 ایران ابزار کنم.
انـد  نفر دستگیر و بازداشت شده ۲۰۰۰های موجود، بیشتر از  بر اساس گزارش

نفر از آنها دانشجو هستند. شمار بزرگی از دستگیرشـدگـان در  ۱۰۰که در حدود 
انـد.  هایی بازداشت هستند که به شکنجه و بدرفتاری با زندانـیـان مـعـروف زندان

انـد. گـزارش  شدگان از تماس با خانواده و وکیل مـحـروم بسیاری از بازداشت ادامۀ جنبش همبستگی جهانی ...
کم پنج نفر در بازداشت جان خـود را  الملل مبنی بر اینکه دست اخیر عفو بین
 ویژه موجب نگرانی ما شده است. اند به از دست داده

خواهد که بـه  های ایران می های بریتانیا از مقام ها و کالج اتحادیٔه دانشگاه
آمیز احترام بگذارند، تحقـیـق شـفـاف، مسـتـقـل، و  حق اعتراض مسالمت

ای را دربارٔه مرگ این پنج نفر در بازداشت انجام دهـنـد، و حـافـظ  طرفانه بی
 شده در برابر شکنجه و بدرفتاری باشند. صدها بازداشت

 با احترام،، سالی هانت
 دبیرکل

 ]۱۳۹۶دی  ۲۰[ ۲۰۱۸ژانویه  ۱۰
 

ــیــٔه هــمــبــســتــگــی  ــان بــی
فدراسیون جهانی جوانان 
دمـوکـرات بـا جـوانـان و 

 دانشجویان ایران
 

فدراسیـون جـهـانـی جـوانـان 
دموکرات همبستگی خود را بـا 
جوانان، دانشجویـان، و مـردم 
ایران که اکنـون بـا سـرکـوب، 
ــت و آزار  ــت، و اذی ــون خش

نـظـامـی  نیروهای پلیس و شبـه
 کند. کند و از آنها حمایت می کشورشان روبرو هستند اعالم می

هـای  ویژه جـوانـان عـلـیـه سـیـاسـت در دو هفتٔه گذشته، مردم ایران و به
اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی رژیم ایران، و در راه احـقـاق حـقـوق خـود 

 ۷۰های بیـشـتـر از  ای دشوار را در خیابان اند و مبارزه دست به تظاهرات زده
های رژیم ایران، گرانی قیمت  اند. پیامدهای سیاست شهِر کشور به پیش برده

سازی گستـرده، و فـقـر  کاالهای مورد نیاز مردم، بیکاری فراگیر، خصوصی
مفرط در مقیاس سراسر کشور بوده است. تظاهرکنندگان به نقض حقوق بشر 

هـای  و حقوق دموکراتیک مردم ایران اعتراض دارنـد، و نـیـز بـا سـیـاسـت
 کنند. ضدمردمی و قوانین ضدکارگری مخالفت می

های خشن بازجویی از  کارگیری شیوه فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به
قبیل شکنجه برای در هم کوبیدن حرکت عظیم جوانـان و دانشـجـویـان را 

نفر در ایـن  ۲۲کم  کند. کافی است اشاره کنیم که تا کنون دست محکوم می
 اند. نفر دستگیر شده ۱۵۰۰های اعتراضی کشته و بیشتر از  حرکت

خـواهـد کـه نـام  های ایران می فدراسیون جهانی جوانان دموکرات ازمقام
اند، و نـیـز  کسانی را که در تظاهرات اعتراضی اخیر دستگیر و بازداشت شده

محل حبس آنها را منتشر کند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، همـراه و 
همگام با جـوانـان ایـران، خـواسـتـار پـایـان دادن فـوری بـه شـکـنـجـٔه 

شدگان و آزادی همٔه کسانی است که توسط نیروهای انـتـظـامـی و  بازداشت
اند. فدراسیون همچنین خواستار بیرون بردن واحدهـای  امنیتی دستگیر شده

 های ایران است. امنیتی و نظامی از داخل محوطٔه دانشگاه
عالوه، فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همبستگی کامل خـود را بـا  به

جانبـٔه خـود از ایـن  سازمان عضو خود، سازمان جوانان توده، و حمایت همه
های ایران بـه  کند. سازمان جوانان توده در خیابان سازمان عضو را اعالم می

رساند. همچنین، فدراسـیـون  خواه و مردمی ایران یاری می بسیج جوانان ترقی
های عضـو فـدراسـیـون  جهانی جوانان دموکرات از جوانان جهان و سازمان

خواهد که همبستگی خود را با مبارزٔه جوانان و مردم ایران و حمایت کامل  می
خود را از این مبارزه در راه صلح، حقوق بشر و حقوق دموکـراتـیـک، عـدالـت 

های امپریالیسم آمریکا، دولـت  ها و توطئه اجتماعی، و مقاومت در برابر طرح
 ارتجاعی اسرائیل، و رژیم ارتجاعی عربستان سعودی اعالم کنند.

 پیروز باد مبارزه در راه صلح و ترقی!
 پیروز باد مبارزٔه مردم ایران در راه آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی!

 باد همبستگی انترناسیونالیستی و ضدامپریالیستی! زنده
 

 دفتر مرکزی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
 ]۹۶دی  ۲۱[ ۲۰۱۸ژانویه  ۱۱بوداپست، 

 

 ۱۰۴۳شمارۀ 

هـای صـورت  عمدتًا مشکوک است چراکه تیراندازی
گرفته از پشت سر و مناطق نامشخص اجرا شده کـه 

 ۲۰در دست بررسی است" [خـبـرگـزاری تسـنـیـم، 
مـاه، اطـالعـیـٔه  دی ۲۰ماه]. خبرگزاری ایسنا،  دی

وزارت اطالعات در رابطه با اقدامات انجـام شـده از 
سوی این وزارت خانه را انتشار داد کـه در آن ادعـا 
شده است افرادی که در ساخت مواد منفجره، توزیـع 

اند و همچنین تهییـج  انواع سالح سرد شرکت داشته
کـنـنـدگـان  کنندگان مردم، ارسال کنندگان و تحریک

زننـدگـان بـه  تصاویر آشوب به خارج از کشور، آسیب
مراکز مذهبی را شناسایی و بازداشـت کـرده اسـت. 

ماه، در ارتباط با اخـبـار نـگـران  دی ۲۰روزنامٔه بهار، 
ها، نوشت: "در روزهای پس از  کننده دربارٔه بازداشتی

های اخیر در بـرخـی از نـقـاط  اعتراضات و ناآرامی
کشور و بازداشت برخی شهروندان در جریان آن، از 

ها کماکان ضد و نقیض است و از سوی دیگر و پـس  یک سو خبرها از تعداد دقیق بازداشتی
شدگان در زندان اوین، نحؤه برخورد و نگهداری دسـتـگـیـرشـدگـان  از فوت یکی از بازداشت

ها در ارتباط با دستگیرشدگان وقایع اخیر درحالی در  هایی را برانگیخته است. نگرانی نگرانی
جریان است که روز گذشته سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسالمـی 
از درخواست این فراکسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داد." روزنامٔه قانون نیز، در همان 

دالیل مختلف و به اذعـان مسـئـوالن مـربـوطـه بـا  های ایران بنا به تاریخ، نوشت: "زندان
هـای  جـرم شک بر زیست زندانیانی که به رو هستند. این مشکالت بی معضالت فراوانی روبه

گذارد و برخی اوقات فشارهـایـی بـر رونـد  شوند تأثیر می مختلف در این مراکز نگهداری می
شوند از  ها نگهداری می جایی که بیشتر این افرادی که در زندان گذارد. از آن ها می حیاتی آن

شوند و از حقوقی برخوردارند، باید به مسائل مختلـفـی کـه بـه  شهروندان ایرانی حساب می
کند نیز توجه داشت و اهمیت داد. در همین راستا جمعی از نماینـدگـان  ها ارتباط پیدا می آن

مجلس شورای اسالمی که در قالب فراکسیون حقوق شهروندی در بهـارسـتـان فـعـالـیـت 
ها سرکشی داشته باشنـد." سـایـت  کنند، تصمیم دارند تا برای بررسی وضعیت، به زندان می

نقل از مصطفی کواکبیان، خبر داد که اعضای مجـمـع نـمـایـنـدگـان  ماه، به دی ۲۱فرارو، 
نقل از  ماه، به دی ۲۴کند. روزنامٔه ایران،  استان تهران روز شنبه از بازداشتگاه اوین دیدن می

یکی از اعضای مجمع فوق نوشت: "شب قبل از انجام بازدید به مـا اطـالع دادنـد کـه بـا 
های اخـیـر مـخـالـفـت شـده  درخواست ما برای بازدید از زندان اوین و مالقات با بازداشتی

ماه، در همین ارتباط نوشت: "با این حال نمایندگان فراکسیون  دی ۲۴است." روزنامٔه شرق، 
دلیل اهمیت درخواست فراکسیون و لزوم این بـازدیـد، مسـئـوالن  اند که به بین امید خوش

ای، سخنگوی قوه قضاییه، تـعـداد  شان را اعالم کنند." اژه ها موافقت رسمی همین زودی به
نفر و در کـل  ۵۵مانده در تهران را  های باقی نفر، بازداشتی ۶۲۲ها را تا روز سوم  بازداشتی

ماه]. همین روزنامه در گـزارشـی دیـگـر  دی ۲۵نفر اعالم کرد [روزنامٔه شرق،  ۴۰۰کشور 
تـر بـازدیـد از  نوشت: "محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، تأکید دارد که هر چه سریع

 زندان اوین صورت بگیرد تا گزارشی شفاف به مردم ارائه شود." 
ماه حجم بزرگی از خبرها را در چنـد هـفـتـه  های جنبش اعتراضی دی موضوع بازداشتی

هـای حـکـومـتـی  گذشته در بر گرفته است. امید بستن ِصرف به نمایندگان مجلس و جنـاح
هـای  هـای اعـتـراض همراه نخواهد داشت. آزادی بازداشتی انتظار مردم را به یی قابل نتیجه

های محروم هستند، بـایـد در  طوِرعمده از دانشجویان، جوانان و خانواده مردمی اخیر که به
 نیروهای مترقی قرار بگیرد.  اولویت فعالیت و تالش

های ایران را دوباره تمدید کـرد،  جمهور آمریکا، تعلیق تحریم با اینکه دونالد ترامپ، رئیس
هـای  های آینده ممکن است تغییـر کـنـد نـزد مـقـام اما نگرانی از اینکه این رویکرد در ماه

شود. ظریف، وزیر امورخارجه، سفری دیپلوماتیک بـه  حکومتِی ایران با حساسیت دنبال می
های اروپایی داشت. در این دیدارها، ظریف  منظوِر دیدار با مقام مسکو و سپس به بروکسل به

وگوهایی انجام داد که وزیران خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و موگرینی (رئیس سیاست  گفت
ماه، در گزارشـی در  دی ۲۱ها شرکت داشتند. خبرگزاری ایسنا،  خارجی اتحادیه اروپا) در آن

داد. روزنـامـه  نـامـٔه "بـرجـام" خـبـر مـی این ارتباط، بر حمایت کشورهای اروپایی از تـوافـق
"فایننشیال تایمز"، در گزارشی مدعی شد که در دیدار اخیر محمدجواد ظـریـف بـا وزیـران 
خارجٔه آلمان، فرانسه، بریتانیا و موگرینی در بروکسل، ایـران پـذیـرفـتـه اسـت کـه دربـارٔه 

ها وارد گفتگویی فشرده و جـدی  ای خود با اروپایی های منطقه های موشکی و فعالیت برنامه
ماه، از افزایش یافتن روابط اقتصادی و سیاسی ایران با اتحادیـه  دی ۲۳شود. روزنامٔه ایران، 

عضو اتحادیـٔه اروپـا  ۲۸های اقتصادی ایران با  اروپا داشت گزارش کرد و نوشت: "همکاری
آسـانـی  گذرد چنان در هم تنیده شـده اسـت کـه بـه در مدت کمی که از امضای برجام می

توان آن را متوقف کرد. در این مدت جدای از رشد باالی تجارت میان طرفین که یـکـی  نمی
هـا در ایـران  های بلندمدت اروپایی گذاری شود، سرمایه از دستاوردهای برجام محسوب می

هـای اروپـایـی  ها و شرکت دهد که دولت نشان می

   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

 تأم�ی � رو�داد�ی ا�ان

، و ۹۶ماه  شدگان جنبش اعتراضی دی بازداشت
 نگرانِی فزاینده از وضعیت آنان

های مردمی بر ضد حکومت اسـالمـی در فـاز  با اینکه اعتراض
اش کاهش یافته است، اما نگرانی نسـبـت بـه وضـعـیـت  خیابانی

مـاه،  دی ۱۸شدگان همچنان رو به افزایش. روزنامه شرق،  بازداشت
شدگان در تهران اشاره دارد که معـاون  به اختالف در تعداد بازداشت

نفر اعالم کرده و مسئوالن زندان بـر تـعـدادی  ۴۵۰فرماندار آن را 
 ۱۵نفر تأکید دارند. بر اساس همین گزارش، تـعـداد  ۱۰۰کمتر از 

شدگان  نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در بین بازداشت
نفر از آنـان خـبـر داد.  ۱۳اند که رئیس این دانشگاه از آزادی  بوده

نفر را تأیید کرد که شش نفر  ۴۱دادستان عمومی اردبیل دستگیری 
اند. هدایت الله خاتمی، نمایندٔه ایـذه  سال سن داشته ۱۸از آنان زیر 

 ۲۴تـا  ۱۶شدگان در این منطقه را  [در خوزستان]، سن بازداشت
نـقـل از حـمـیـد  مـاه، بـه دی ۱۸سال اعالم کرد. روزنامٔه آرمان، 

گـران  شهریاری، معاون قوه قضاییه، خبر داد که: از آنان که او فتنه
و آشوبگران نامید آماری دقیق ندارد، اما تمام افرادی که سرحـلـقـٔه 

اند. در همین شمارٔه روزنامه  اند، شناسایی و دستگیر شده آشوب بوده
نـفـر در  ۵شهر، با تأیید کشـتـه شـدن  آرمان آمد: نمایندٔه خمینی

شدگان را اتبـاع افـغـانسـتـان،  شهر، بازداشت شهر و شاهین خمینی
واوباش و کسانی که مشکالت معیشتی داشتنـد دانسـت. در  اراذل

نـقـل از مـعـاون فـرهـنـگـی و  گزارش دیگر همین روزنامه نیز، به
نـفـر از دانشـجـویـان  ۶دانشجویی وزیر بهداشت، دسـتـگـیـری 

های علوم پزشکی تأیید شد. رئـیـس دانشـگـاه صـنـعـتـی  دانشگاه
 ۱۸دانشجو را خبر داد. سـایـت فـرارو،  ۳امیرکبیر هم دستگیری 

 ۱۰ماه، نوشت: "سینا قنبری، نام جوانی است که حاال پس از  دی
شود پس از  روز از اعتراض و آشوب در نقاط مختلف کشور گفته می

بازداشت توسط پلیس در بازداشتگاهی خودکشی کرده است. با ایـن 
ها اتفاقات ناگـواری  ها و زندان اند در بازداشتگاه ای نگران اتفاق عده

رخ دهد، اتفاقاتی که یاد بازداشتگاه کهریزک را در اذهان زنده کند." 
ماه، خبر داد کـه دادسـتـان عـمـومـی و  دی ۱۹نیز همین سایت، 

انقالب مرکز استان مرکزی با اشاره به آنچـه "خـودکشـی یـکـی از 
متهمان" عنوان شده است، گفت: "این فرد سابقٔه کیفری. سـابـقـٔه 
حمل مواد مخدر و خودزنی را در پرونده خود داشته اسـت." نـکـتـٔه 

ها، خبر بـازداشـت دانشـجـویـان  های رسانه برانگیز در گزارش تأمل
نقل از فاطمه سعیدی،  ماه، به دی ۱۹بوده است. سایت فرارو،  دختر 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مـجـلـس، نـوشـت: "بـنـا بـر 
هایی که داشـتـیـم، رسـیـدگـی بـه وضـعـیـت دخـتـران  صحبت

هـا در اولـویـت قـرار گـرفـت."  شده و همچنین آزادی آن بازداشت
نقل از فرماندار دزفول، مرگ محسن  ماه، به دی ۱۹خبرگزاری ایلنا، 

نـقـل از  عادلی در زمان بازداشت را تکذیب کرد. ایلنا همچنـیـن بـه
فرمانده انتظامی دزفول، نوشت: "مرگ این فرد اصـًال ربـطـی بـه 

 ۱۹حوادث اخیر نداشته است." معاون فرهنگی وزارت علوم به ایلنا، 
ماه، خبر داد: "بیشترین تعداد بازداشتی دانشجویان مربـوط بـه  دی

آبادی، دادستان تهران، اعـالم  دانشگاه تهران است." جعفری دولت
مـاه].   دی ۱۹اند [ایلـنـا،  شدگان آزاد شده نفر از بازداشت ۷۰کرد: 

های اخیر را حدود سـه  ماه، آمار کل بازداشتی دی ۲۰روزنامٔه شرق، 
 ۲۰نفر در سراسر کشور اعالم کرد. خبرگزاری مـهـر،  ۷۰۰هزار و 

ماه، دستور محمدجعفر منتظری به دادستان عمومی و انقـالب  دی
سراسر کشور را انتشار داد که در قسمتی از آن آمده است: "نسـبـت 
به دستگیرشدگان و متهمان فاقد سابقه کیفری بر اساس قـانـون و 
همراه با رأفت اسالمی و نسبت به عوامل اصلی از قبیل مرتبطین با 
بیگانگان و مرتکبین قتل و تخریب و تحریق بر اساس قانون و تـوأم 
با قاطعیت و سرعت رسیدگـی و هـمـچـنـان مـراقـب حـرکـات و 

های دشمنان و بدخواهان اسالم و انقالب بـاشـیـد." سـردار  توطئه
باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن تـقـدیـر از نـیـروی 

های امـنـیـتـی وزارت اطـالعـات،  انتظامی، بسیج، سپاه، دستگاه
هایی که در اغتشاشات اخیر اتفاق افتاده اسـت   گفت: "موارد کشته
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مثبت خـواهـد داد. 
مروری بر مطالب تـا 
کنون انتشاریافته در 

ــه ــان ــای رس ای  فض
ایران در رسیـدن بـه 
جواب ایـن مسـئـلـه 

 ۱۸شناس، اقتصاددان، در روزنـامـٔه شـهـرونـد،  کند. هادی حق تواند به ما کمک  می
داریم یا آب و برق  ماه، نوشت: "اینکه ما بگوییم قیمت بنزین را باز هم ثابت نگه می دی

ایـم و تـنـهـا  کنیم درواقع کاری برای اقتصاد ایران و توسعه نـکـرده و گاز را گران نمی
ایم. ... مردم خواهان ارزانی یا گـرانـی  های بعدی منتقل کرده مشکل را به آینده و دولت

ها از مدیران خود عملکرد درست را تقاضا دارند. عمـلـکـردی کـه مـوجـب  نیستند. آن
ها جراحی اقـتـصـاد کشـور را  توسعه شود اما مدیران ما با برداشت نادرست از این پیام

قدر که بیمار کارش به جایی برسد که دیگر جراحی هـم  اندازند، آن مدام پشت گوش می
 جواب ندهد."

ودارایی، در اشـاره بـه  حسن روحانی، در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی
های تغییر در بودجه پیشنهادی دولت به مـجـلـس، گـفـت: "در ایـن بـودجـه  زمزمه
بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نماینـدگـان مـجـلـس  هایی پیش تبصره

حل جایگزین بهـتـری ارائـه  نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه
دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشـنـاسـی 

هایی برای رفع مشکالت کشور تنظیم کرده است." [روزنامٔه ایـران،  انجام داده و تبصره
 ماه].  دی ۱۹

روزنامٔه ایران، در همان تاریخ و در مطلبی دیگر، نوشت: "این هفته کمیسیون تلفیق 
رأی منفی داد. اعضای این کمیسیـون  ۹۷های انرژی در سال  به افزایش قیمت حامل

برای حفظ منافع مـردم و ٬اند که  صراحت عنوان کرده طور کمیسیون انرژی به و همین
های انرژی  جلوگیری از اعمال فشار اقتصادی به جامعه موافق نیستند که قیمت حامل

ازجمله بنزین در سال آینده تغییر کند، مگر آنکه در صحن علنـی مـجـلـس تصـمـیـم 
جمهوری دیدگاه دیگری نسبت به بـودجـه  اما حسن روحانی رئیس ٬دیگری گرفته شود.

سال آینده و نیازهای آتی کشور دارد. او روز گذشته در دیدار وزیر و معاونان وزارت امـور 
هـای  اگر تبصره٬اذعان کرد:  ۹۷ودارایی با انتقاد از روند بررسی الیحه بودجه  اقتصادی

موردتوجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نـخـواهـد  ۱۹و  ۱۸، ۱۴اصلی بودجه مانند 
 "                                                                                             ٬شد و درواقع دیگر الیحه بودجه دولت نیست.

راد، که عنوان دبیرکل حزب "اتحاد ملت ایران" را نـیـز بـا خـود یـدک  علی شکوری
ماه، نوشت: "سؤال ایـن اسـت کـه عـامـل  دی ۱۹کشد، در همان روزنامه دولت،  می

محرک و انگیزٔه اعتراضات چه بوده است. در مورد اینکه فشار اقتصادی و مشـکـالت 
رسد اختالف نظری وجـود نـدارد. ولـی  نظر می معیشتی زمینٔه اصلی بوده است نیز به

اینکه آیا عامل محرک همین بوده باشد اختالف نظر جدی وجود دارد. شعارها و رفتارها 
ها صرفًا اقتصادی نبوده و اعتراضات نیز صـرفـًا بـه  کند که نارضایتی داللت بر این می

دولت نبوده است. ...اعتراض عمومی مردم این اسـت کـه چـرا کشـور خـوب اداره 
شود." عطیه لباف، در مطلبی در روزنامه ایران وابسته به دولت، نوشت: "طیفـی از  نمی

هر نوعـی  های انرژی به نمایندگان مجلس معتقدند اگر در وضعیت کنونی قیمت حامل
گویند دولت توپ را بـه زمـیـن  افزایش یابد، مردم حاضر به قبول آن نخواهند بود. می

های خود توضیح دهند  مجلس انداخته. اما اگر همین نمایندگان مردم برای همشهری
های سوخت و ایجاد اشتغال از منابع حاصل از آن به نفعـشـان  که اصالح قیمت حامل

مـاه، نـوشـت:  دی ۲۵است، قطعًا مردم نیز همراه خواهند شد." نشریٔه دنیای اقتصاد، 
"نگاه سوسیالیستی موجود در بخش بهداشت و درمان، موجب شد تا متولی این بخـش 

هاشمی، وزیـر  زاده لب به گالیه بگشاید و از ساختار موجود انتقاد کند. سیدحسن قاضی
بهداشت، در جمع فعاالن بخش خصوصی از 

نگاه بلندمدتی نسبت به ایران دارند و تنها به صادرات یا واردات سـاده کـاال 
های ایران و اروپا موجب شـده  بخشی در همکاری اند. این تنوع کفایت نکرده

است تا دو طرف به شرکای راهبردی تبدیل شوند." همین روزنامه، در همـان 
میلیارد یورویی ایتالـیـا بـه  ۵تاریخ، در صفحٔه اول با تیتر بزرگ خبِر فاینانس 

مـاه)، دربـارٔه  دی ۲۳ایران را برجسته کرد. روزنامٔه رسالت، در همان تاریخ (
ای کرد و نـوشـت: "عـدم هـمـکـاری  موضوع پایبندی اروپا به برجام بررسی

های بزرگ اروپایی با ایران و حتی همراهی نسبی بـرخـی کشـورهـای  بانک
های خصمانٔه آمریکا در قـبـال ایـران و از  اروپایی مانند انگلیس با سیاست

تر، سکوت اروپای واحـد [بـخـوان: اتـحـادیـٔه اروپـا] در بـرابـر  همه مهم
ای، جملگـی نـمـاد  متحده آمریکا در قبال توافق هسته های ایاالت بدعهدی

شـود. بـنـابـرایـن،  نقض عهد مشترک واشنگتن و اتحادیٔه اروپا محسوب می
اتحادیه اروپا عمًال طی دو سال اخیر کارنامٔه قابل دفاعی در قـبـال تـوافـق 

ای با ایران نداشته است. در چنین شرایطی تعهدات اروپا مـبـنـی بـر  هسته
گـیـری دسـتـگـاه  تـوانـد مـبـنـای تصـمـیـم پایبندی مطلق به برجام نـمـی

ماه، در مطلبـی  دی ۲۴خارجی ما قرار گیرد." روزنامٔه جهان صنعت،  سیاست
های حکومت در ایـران را بـرشـمـرده و  قلم امیر واعظی آشتیانی، ضعف به

توان کتمان کرد و بـایـد بـاور  ها را نمی نویسد: "امروز تأثیرگذاری تحریم می
های کشـاورزی، صـنـعـتـی و تـکـنـولـوژی،  دلیل ضعف در بخش کنیم به
های اخیر اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد." علی بیگدلی در روزنـامـٔه  تحریم

ماه، نوشت: "ترامپ این امکان را دارد که آمریکا را از بـرجـام  دی ۲۴آرمان، 
روزه  ۱۲۰هـای  نـامـه خارج کند ولی مشکل ما این است که تا این موافقـت

گذاری در ایران را  های خارجی جرئت سرمایه های شرکت ادامه دارد، کمپانی
های آمریکا رمق چندانی از برجام بـاقـی نـمـانـده  ندارند. درواقع با کارشکنی

زمانی این کـار  است. نقض برجام از جانب ایران آرزوی آمریکاست ولی ما هم
عقیده و خواستار تغییراتی در بـرجـام  کنیم که اتحادیه اروپا با ترامپ هم را می

 ۲۴شود که در این صورت ناچاریم دست به این کار بزنیم." روزنامـٔه ایـران، 
گوید: "تـمـدیـد  قلم دیاکو حسینی چاپ کرده که در آن می ماه، مطلبی به دی

های ایران از سوی دونالد ترامپ هـرچـنـد  مشروط و تهدیدآمیز تعلیق تحریم
را موقتًا راضـی  ۱+۵یک پیروزی برای برجام بود و شاید بتواند سایر اعضای 

متحـده از بـرجـام  کند، اما اثرات آن برای ایران کمتر از خروج کامل ایاالت
تواند به حیاتش ادامه دهد، مشروط بـه  نیست. ... برجام بدون آمریکا هم می

جانبٔه آمریکا پـیـروی  های یک ها حاضر نباشند که از تحریم اینکه دیگر طرف
صادقانه از استمرار توافق حـمـایـت  ۱+۵های گروه  کنند. ... اگر همٔه طرف

هـای  تری باشند که از سرشت تـوافـق های بزرگ کنند، باید آمادٔه انتخاب می
ها امـروز بـایـد  کنند. آن المللی در برابر رفتارهای سرکشانه پاسداری می بین

نشان بدهند که حاضرند برای حفظ بـرجـام، آمـریـکـای تـرامـپ را درون 
های برجام اهلی کنند یا آن را از توافق کنار بگذارند." روزنـامـٔه جـوان،  توافق

ماه، در رابطه با اظهارات الوروف، وزیر خـارجـه روسـیـه، نـوشـت:  دی ۲۶
 ٬ای بـا ایـران مصالحٔه اروپا با آمریکا بر سر تـوافـق هسـتـه٬"الوروف دربارٔه 

گوید بـرای او هـم  هشدار داد. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه می
سخت است که بگوید موضع نهایی اروپاییان در مورد بـرجـام، حـمـایـت از 
آمریکا خواهد بود یا ایران." روزنامٔه جوان در همین شمـاره و جـایـی دیـگـر 

های اروپایی تا کنون از موضع تـرامـپ  کدام از دولت نویسد: "هرچند هیچ می
گـویـنـد کـه  اند ولی ناظران در تهران مـی برای تغییر در برجام حمایت نکرده

درخصوص واکنش احتمالی اروپا به سناریوی خـروج آمـریـکـا از بـرجـام، 
خصوص اینکه تهران سابقٔه چندان روشنی از  تردیدهای جدی وجود دارد، به

هـا نـیـز در  قرار گرفتن کشورهای اروپایی در جانب خود ندارد. ظاهرًا روس
 نظرند."  چنین تردیدی با ایران هم

نامٔه "برجام"، موردهایی مـتـعـدد  در رابطه با نتایج تا کنونی و نیز آتی توافق
اند. با اینکه تعلیـق  جویی واداشته چاره های حکومتی را به وجود دارند که مقام

ها از سوی آمریکا باز هم تمدید شد، اما واقعیت آن اسـت کـه روابـط  تحریم
رغم ادعاهای تا کنونی،  بانکی با ایران هنوز در فاز قبل از برجامی است، و به

گشایشی در این زمینه حاصل نشده است. رژیم والیت فـقـیـه در داخـل و 
که گزارش فایننشیال تایمز را  شدت زیر فشار است، و چنان خارج از کشور به

رسد که رژیم به "نرمش قهرمانانٔه " دومی  اثبات می موثق بدانیم، این نکته به
تن داده است. با اینکه  نسبت به رویکردی مثبت از سوی کشورهای اروپایی 

ها ازجـمـلـه  شد، اما مطالب رسانه بینانه ارزیابی می در این مورد بسیار خوش
دهند که حتی حراج مـنـابـع  روشنی نشان می مطالب انتشار یافته در باال، به

ملی و دادن امتیازهای اقتصادی به این کشورها، اهداف موردنـیـاز رژیـم را 
 برآورده نکرده است.

 

ای ضِد زحمتکشان  ھای اقتصادی سیاست و ادامۀ دولت روحانی 

 ۹ادامه  در صفحه  

 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۱۲ 

 ***** ادامۀ جنبش همبستگی جهانی ...
ویـژه  چندین اتحادیٔه صنفی نیز بـا مـبـارزٔه مـردم ایـران و بـه

دانشگاهیان و دانشجویـان و جـوانـان و کـارگـران ایـران ابـراز 
 کنیم.  اند که در اینجا چهار نمونٔه آنها را منتشر می همبستگی کرده

تـریـن  گـراسـت، بـزرگ خواه و چپ ای ترقی که اتحادیه “ یونایت” 
هزار عضـو دارد. هـر ۸۰۰اتحادیٔه بریتانیا است که یک میلیون و 

چهار اتحادیه عضو همبستٔه کمیتٔه دفاع از حقوق از مـردم ایـران 
هستند و به دعوت آن به جنبش همبستگی با مردم ایران “  کودیر” 

 پیوسته اند.
 

 نامٔه اتحادیٔه کارکنان دولتی بریتانیا به:
 

جناب ریاست جـمـهـوری 
اســالمــی ایــران، دکــتــر 

 حسن روحانی
میلیـون  ۱٫۳من از طرف 

عضو اتحادیـٔه کـارکـنـان 
 «یونیسون»دولتی بریتانیا 

کنند، نگرانی عمیق خود را نسبت بـه  که در خدمات دولتی کار می
کـنـم. ایـن  های اخیر توسط دولت ایران ابراز می سرکوب اعتراض

طور که معلوم است، این تظاهرات به طور عمده ناشی از نـگـران 
ویژه جوانان، در مورد بیکاری گسترده، حقوق  برحق مردم ایران، به
افتاده، کاهش درآمدها، و افزایش فـزایـنـدٔه  و دستمزدهای عقب

 قیمت کاالهای اساسی بوده است.
نـفـر در  ۱۰۰۰های منتشر شده، بیشـتـر از  بر اساس گزارش

کم سه نفر از آنـهـا پـس از  اند، که دست تظاهرات دستگیر شده
اند.  دستگیری و بازداشت، در زندان اوین جان خود را از دست داده

کـنـنـدگـان  خـواهـد کـه اعـتـراض از دولت ایران می «یونیسون»
درنگ آزاد کند و در مورد کسانی که در جریـان  بازداشت شده را بی

های اعتراضی و در مّدت بازداشت جان خـود را از دسـت  حرکت
طرفانه تحقیق کند تا عامالن به سزای  اند، به طور کامل و بی داده

همچنان نگران پایمال شدن حقـوق “  یونیسون” عمل خود برسند. 
خواهد که مـطـابـق بـا  کارگران در ایران است و از دولت ایران می

های کلیدی سازمان جهان کار، حق آزادی تجمع و تشـکـل  پیمان
 و حمایت از فعاالن سندیکایی و کارگران را تضمین کند.

ویژه نگران ممنوع بودن فعالیت سندیکاهای مسـتـقـل و  ما به
زندانی شدن بسیاری از رهبران سندیکایی، از جمله رضا شهـابـی، 

رانـی تـهـران و  دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبـوس خزانه
خواهد که مـمـنـوع  از دولت ایران می «یونیسون»حومه، هستیم. 

بودن فعالیت سندیکاهای مستقل را لغو کند، و با رفع اتهام از همٔه 
اند،  های برحق سندیکایی مجازات شده کسانی که به خاطر فعالیت

 آنها را آزاد کند.
 با احترام، ِدیو پرنتیس، دبیرکل

 ]۱۳۹۶دی  ۲۲[ ۲۰۱۸ژانویه  ۱۲جمعه 
 رونوشت:

 ای، والیت فقیه جمهوری اسالمی ایران الله خامنه جناب آیت
نژاد، سفارت جمهـوری اسـالمـی ایـران در  آقای حمید بعیدی

لندن و جناب بوریس جانسون، وکیل مجلس و وزیر امور خـارجـٔه 
 بریتانیا

 
 در همبستگی با مردم در ایران“ یونایت”بیانیٔه 

تـا  ۷ژانویه ( ۸دسامبر تا  ۲۸طی تظاهرات اعتراضی سراسری 
ویژه جوانان برای دفاع از حـقـوق  دی)، زحمتکشان ایران و به ۱۸

ها آمدنـد و  بشر و حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی به خیابان
ای شـدنـد کـه  خواستار تغییرهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی

اند و هنوز عملی نشده اسـت. پـاسـخ  هاست خواهان آن بوده سال
حکومت ایران به ایـن 

 داشته است و دارد.
هـای  بنابراین، جنبش ما برحق بودن خیزش اخیـر تـوده

هـای  ها شهر ایران در اعـتـراض بـه روش مردم را در ده
هـای  غیردموکراتیک رژیم حاکم بـر ایـران و سـیـاسـت

داری را که به اکثریت مـردم  اقتصادی و اجتماعی سرمایه
 کند. ایران زیان وارد کرده است، درک می

هـای  های مردمی ایران در هفـتـه همبستگی ما با جنبش
دارد که خواهان توقف سـرکـوب فـعـاالن  اخیر ما را وامی

نـفـر و  ۲۲کـم  ها باشیم که به کشته شـدن دسـت کننده در این جنبش مدنی شرکت
فعال و مـعـتـرض مـنـجـر شـده اسـت. مـا مصـّرانـه آزادی  ۳۷۰۰بازداشت شدن 

های اخیر و اعالم محل حبس آنها، و تضـمـیـن  شدگان تظاهرات و اعتراض بازداشت
هـای  های آنها بدون اعمال شکنجـه، در دادگـاه شرایط قانونی برای رسیدگی به اتهام

 عادالنه را از حکومت ایران خواستاریم.
های اعتراضی اخـیـر  های برحق مردم ایران که در جنبش گویی به خواست ما بر پاسخ

 کنیم. مطرح شده است تأکید می
 )۱۳۹۶دی  ۲۷( ۲۰۱۸ژانویه  ۱۷کویت، 

 
 پیام  همبستگی حزب کمونیست ایاالت متحده آمریکا

 
 آزادی و عدالت برای مردم ایران

] مردم ایران دست بـه ۹۶[اوایل دی  ۲۰۱۷از اواخر دسامبر 
های واپسـگـرایـانـٔه رژیـم  تظاهرات اعتراضی علیه سیاست

اند. حزب کمونیست آمریکـا  ساالر [والیی] آن کشور زده دین
همبستگی قلبی و صمیمانٔه خود را با مـبـارزات کـارگـران، 

کند. موارد نارضایتی طـبـقـٔه  جوانان، و مردم ایران اعالم می
کارگر ایران و متحدان آن متعدد است؛ از جمـلـه، وخـامـت 
روزافزون سطح زندگی اقتصادی، فساد سیاسـی، و نـقـض 
جّدی حقوق کار و بشر توسط صاحبان قـدرت در تـهـران. 

رو شـده اسـت، و از  های کشور روبه های اخیر با سرکوب خشن و شدید مقام اعتراض
انـد، و  نـفـر دسـتـگـیـر شـده ۳۷۰۰نفر کشته شده و در حـدود  ۲۲کم  جمله دست

ها همچنان ادامه دارد. حزب کمونیست آمـریـکـا در دفـاع و حـمـایـت از  دستگیری
 های زیر در کنار مردم ایران قرار دارد: خواست

شـان  هـای عـادالنـه هایی که برای تـحـقـق خـواسـت پایان دادن به سرکوب توده ·
 کنند تظاهرات می

دولت باید نام همٔه دستگیرشدگان و محل حبس آنها را منتشر کند. همٔه زندانـیـان  ·
های رسـمـی مـنـتـقـل  باید فوری آزاد شوند، در غیر این صورت، باید به بازداشتگاه

 شوند.
مـوقـع بـه وضـعـیـت هـمـٔه  حق کامل دسترسی به وکیل و رسیدگی قانونی و بـه ·

 دستگیرشدگان
 پایان دادن به شکنجه و آزاد کردن همٔه زندانیان ·
 ها بیرون بردن نیروهای امنیتی، از جمله نیروهای نظامی، از محوطٔه دانشگاه ·
 های ضدکارگری پایان دادن به سیاست ·

 
 پیام همبستگی المسار تونس

 
 رفقای عزیز،

شماریم و همبستگـی حـزب "الـمـسـار"  فرصت را مغتنم می
تونس را با حزب برادر، حزب تودٔه ایران، رهبری و مجـمـوعـٔه 

کنم. ما همچـنـیـن هـمـبـسـتـگـی  فعاالن حزب، اعالم می
جانبٔه خود با نیروهای دموکراتـیـک و پـیـشـرو  را کـه  همه

با نیروهای مقاوم مردم ایران برای بهبودی  همدوش و همراه
هـای بـرحـق و  شرایط اقتصادی و تضمین حقـوق و آزادی

 کنیم. کنند، اعالم می قانونی خود مبارزه می
 المللی مسئول روابط بین  دکتر عبدالعزیز مساعودی، 

 ۱۳ادامه  در صفحۀ  



 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ بدون حذف کامل حاکمیت والیت فقیه از ...

های شش "رجل اصلِح" مورد تائیِد شورای  ها و افشاگری کردن سردادن
منظور گرم کردن تنور انتخابات  ها، فقط و فقط به نگهباِن "نظام" در مناظره

 اند. شده های جناحی عنوان می و رقابت
های وسیع تودٔه مردم  چنین تظاهرات و اعتراض هرچند روی دادن این

بینی شدنی نبود و حتی خود رژیم  پیش لب رسیده و زمان وقوع آن  جان به
گیر کرد، اما  حاکم که همیشه حاضر یراِق تهاجم به مردم است را هم غافل

کار و تولید، خروش  های مرتبط با  ها و طبقه با توجه به وضعیت الیه
خواه بعید  اعتراضی این زحمتکشان محروم برای نیروهای مبارز و ترقی

انگیز نبود. برای مثال، حزب ما، چند روز پیش از شروع  نمود و تعجب بر نمی
ماه، با درنظر گرفتن "اقتصاد سیاسی" کشور و  های وسیع دی اعتراض

ویژه باتوجه به مطالبات عمدٔه همیشگی مردم، در این رابطه نوشت:  به
باید  که می -بینانه در مورد شرایط کنونی کشورمان ای واقع "هرنوع ارزیابی

طلب چه مارکسیست یا غیر مارکسیست قرار  موردتوجه همه نیروهای تحول
دار نارضایتی مردم از  رسد که: موِج دامنه به این نتیجٔه بدیهی می -گیرد

وضع موجود درحال گسترش و خیزش است و فشارهای دائمی و فزاینده و 
ها نفر را به  کمرشکن اقتصادی، نبوِد امنیت شغلی و بیکارِی مزمن میلیون

کشاند"  ["نامٔه مردم"،  ورطٔه فقر و هالکت کشانده است و همچنان می
 ]. ۱۳۹۶ماه  دی ۴، ۱۰۴۱شمارٔه 

طلب به  گران و فعاالن سیاسی تحول خوشبختانه شماری از تحلیل
کار و  های مرتبط با  تر شدن دائمی وضعیت معیشتی توده اهمیِت وخیم

ویژه رابطٔه آن با سرکوب  و به -یعنی اکثریت مردم -زحمت و تولید
طور  اند. همین درستی پی برده خوبی و به های سیاسی و صنفی به آزادی

فقیه در حکم محور اصلی چرخش اوضاع  مردم به نقش حکومت والیت 
ها پیوند  کشور که "اقتصاد سیاسی"ای ناعادالنه را به سیاست سرکوب آزادی

لب رسیده  های مردم جان به اند. خیزش و اعتراض روشنی پی برده زند به می
ویژه اختیارات  وضوح نشان داد که ماهیِت "نظام" و به ، به۱۳۹۶ماه  در دی

هایی وسیع  "مقام ولی فقیه"، همچون سازوکارهایی ضد مردمی، نزد بخش
حال از  هایی از فرودستان که رژیم حاکم تا به هم آن بخش آن -از مردم

ای تغییرناپذیر  در هیئت دیکتاتوری -کرد جانب آنان خطری احساس نمی
 نمایان شده است.                                      

با وارد کردن "اصل پنجم" مبنی بر "والیت امر... فقیه  ۱۳۵۸در سال 
 ۱۳۶۸عادل" در قانون اساسی و سپس در بازنگری  قانون اساسی در سال 

وهفتم" و تصویب  با اضافه کردن "والیت مطلقٔه امر" این فقیه در "اصل پنجاه
آن، "مقام والیت فقیه" را بیش از پیش به اهرمی استوار در راستای "تداوم 

ترین  استبداد" از طریق دخالت دین در سیاست بر مبنای ارتجاعی
های "اسالم سیاسی" تبدیل کرد. "مقام والیت فقیه"، در سیر منتهی  نظریه

و جلوگیری از حرکت روند  ۱۳۵۷های انقالب مردمی  شکسِت هدف به 
  انقالب به سوی عرصٔه تغییرهای اقتصادی و اجتماعی عاملی تعیین کننده

ای دینی  عبارتی، در عمل، دیکتاتوری سلطنتی در کالبد دیکتاتوری بود. به
نام "جمهوری اسالمی"، دستگاِه والیت مطلقه  بازتولید شد و با نمادی با 

حال دستگاه والیت  جایگزیِن حاکمیت مطلقٔه شاهنشاهی گشت. تا به
صورتی بسیار مؤثر توانسته است از شکل  وسیلٔه شورای نگهبان به مطلقه به

گرفتن یک "حکومت جمهوری" جلوگیری کند و شرکت جستن آزادانٔه مردم، 
طور  خواه در تعیین سرنوشت میهن را به های ملی و آزادی نیروها و شخصیت

 ناپذیر کرده است. کامل امکان
های موفقیت حاکمیت مطلقٔه والیت فقیه  باید یادآور شد، یکی از عامل

ها و  های انتخاباتی، برخی شخصیت این بوده است که در هنگامٔه نمایش
های سیاسی مطرح با انواع توجیهات، نقش و دخالت مستقیم والیت  جریان

کنند و در عمل به نظارت  فقیه در مهندسی کردن انتخابات را انکار می
دهند. برای مثال، در بازٔه زمانی  استصوابی شورای نگهبان مشروعیت می

هدف رد  ، به۱۳۹۰مصادف با کارزار انتخابات مجلس نهم در اسفندماه 
ای به "وحدت" و شرکِت مردم در  گرانٔه علی خامنه های خدعه کردن فراخوان

انتخابات، بین طیف چشمگیری از نیروها و فعاالن سیاسی و اجتماعی 
سرعت درحال تکوین بود. در این بازٔه زمانی،  ای مؤثر به اتحاد نظری و عملی

در واکنشی اعتراضی به نقش علی  ۱۳۹۰یعنی هفتٔه پیش از برگزاری انتخابات 
جنبش سبز و حصر رهبرانش،  ۱۳۸۸ای و ارکان "نظام" در سرکوب خونین  خامنه

طلبی  ها و تحلیلگران جریان اصالح از بدنه و حتی شماری از نخبه  بخشی عمده
نیز در صف مخالفان حاکمیت ولی فقیه و تحریِم این نمایش انتخاباتی قرار گرفته 

نژاد،  همراه با انزجار از ولی فقیه و احمدی طور نیز در سطح جامعه،  بودند. همین
محلی کامل  فهرست نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان برای مجلس نهم با بی

و تمسخر عموم روبرو شده بود. واقعیت امر این است که، حضور غیرمنتظرٔه 
محمد خاتمی در پای صندوق رأی حوزٔه انتخابیٔه دماوند و رأی دادن او موجب 

طلبان شد. این حرکت قهقرایی تا کنون به حاشیه رانده  سردرگمی بدنٔه اصالح
طور که حزب ما در آن برهٔه  طلبان مبارز" منجر شده است. همان شدن "اصالح
باره هشدار داد، این حرکت خاتمی احیا شدن فرایندهای تمکین به  زمانی در این

هدف "حفظ نظام" را در بر داشت  "رهبری"، و تشدید جِو "خودی و غیرخودی" به
 -ظهور رساندن  پدیدٔه حسن روحانی و اعتدالگرایی که در مرحلٔه بعدی و به

هرحال، فرصتی  طلبی رونِد تطهیر "مقام والیت فقیه" را در پی آورد. به اصالح
منظور تقویِت جنبش مردمی و مبارزه با استبداد و عقب  بسیار پراهمیت و مغتنم به

 راندن دیکتاتوری والیی از دست رفت.                                                                       
دهند که بار دیگر ذهنیتی بسیار قوی در سطح جامعه و  شرایط کنونی نشان می

منظور گذر از استبداد والیت فقیه به  طلب به بین نیروها و فعاالن سیاسی تحول
خواهی و عدالت اجتماعی درحال نضج است. بدیهی است که  سوی آزادی

تر، شأن و حیثیت او در مقام "رهبر" سیاسی و ولی  ای، و مهم شخص علی خامنه
مردم   طور چشمگیر آماج آشکار خشم وخروش اعتراضی فقیه در سطح جامعه، به

برانگیز اینکه، حاال  اعتبارتر شد و از پیش بیشتر فرو ریخت. توجه قرار گرفت، بی
اند که علی  های سنتی و مذهبی این تودٔه مردم ساکن مناطق و شهرستان

ها و  ای را در رأس "نظام" دیکتاتوری دینی مسئول اصلی سرکوب خامنه
های  دانند. آن دسته از تحلیلگران و شخصیت عدالتی اقتصادی می بی

دادند که همین "تودٔه مردم" در شهرهای  ای که تا کنون هشدار می سیاسی
شان به "ولی فقیه" او را مرجعی دینی و "رهبر"  دلیل ایمان مذهبی کوچک به

کنند، معلوم شده است که سخت در  این دلیل از او تمکین می دانند و به می
های  کنند. این نخبه اند و می کرده پراکنی می اند و درعمل َتَوهم اشتباه بوده

همیشه در اشتباه، هرنوع مقاومت در برابر "رهبری" را حرکتی "نابخردانه"، 
اند و مدعی اصالح کردن "نظام"  "تندروی" و "انقالب گری"ای خطرناک دانسته

رویاروی مبارزٔه جنبش مردمی با  -در حقیقت و در عمل -اند، این نخبگان بوده
ها  بافی اند. از آنانی که با انواع و اقسام تئوری دیکتاتوری والیت فقیه قد َعَلم کرده

طلبی رو در روِی مبارزٔه مردم بر ضد  اصالح-درحمایت از کاروان اعتدالگرایی
کنند و خیزش اعتراضی مردم در  اند، می کرده تراشی  دیکتاتوری والیی مانع

ها و ادارٔه اقتصاد کشور را "شورش کور" و "اغتشاشات"  به سیاست ۹۶ماه  دی
نامند، باید پرسید: آیا تا این حد از ذهنیت جامعه و نظر "تودٔه مردم"  اند و می نامیده

های وضع موجود زیر سایٔه رژیم  خبرید یا اینکه به شکلی از نعمت دربارٔه "نظام" بی
مند و برخوردارید؟ یا شاید هم، در  والیت فقیه (البته با کمی "اصالحات") بهره

تبلیغاتی  -هایی ریز و درشت از سوی دستگاه امنیتی بدترین حالت، در مقام مهره
 هدف "تداوم نظام" اجیرید؟                                                         رژیم به

پذیر بودن  طلبان حکومتی پیرامون تئوری اصالح پراکنی اصالح دربارٔه توهم
یکی از مبارزان  -های اخیر ابوالفضل قدیانی "نظام" در زیر سایه ولی فقیه، گفته

برانگیز است: "بر اساس این فهم از فعالیت سیاسی  توجه  -استوار ضِد استبداد
ای نشسته است که  لوحانه موجه جلوه داده شده که آقای خامنه این باور ساده

اش را اصالح کنند. این فهم از این نکته غافل  مصلحین، او و دستگاه استبدادی
است که مستبد امروز ایران مدعی اصالح جهان است؛ حال چگونه ممکن است 

های ملت تن دردهد  طلبان، او به خواسته که در زمان انفعال بخش اعظم اصالح
اش اندکی  های امنیتی وابسته و از فساد دستگاه و شدت سرکوب سازمان

 ].                     ۱۳۹۶ماِه  دی ۲۳بکاهد؟"  [ابوالفضل قدیانی، اعالمیٔه 
گاهانه به مسئله هر کس که در ایران زندگی می های سیاسی و  کند و با دیدی آ

یابد که دیگر از طریق انواع  خوبی این را درمی نگرد، به های مردم می وضعیت توده
توان به این َتَوهم دامن زد که روبنای  های روشنفکرمآبانه نمی بافی و اقسام تئوری

ای خدمتگزار منافع  جز دیکتاتوری -یعنی "نظام" -های درون آن سیاسی و جناح
توان انکار  تر اینکه، این واقعیت را نمی کالن ثروتمندان چیزی دیگر است. مهم
کرد که مادامی که "اصل پنجم قانون 

 ۷ادامه  در صفحه  

 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۱۱ 

سـازی،  های معترضان برای پایان دادن به خصوصـی * حمایت از خواست
های نولیبرالـی ریـاضـتـی  بیکاری، و فساد، که همگی از پیامدهای سیاست

 رژیم حاکم است،
* مردود شماردن هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران، و تأکید بـر 

 اینکه آیندٔه ایران باید منحصرًا توسط مردم ایران تعیین شود. 
 کنند: هایی که از این فراخوان مشترک حمایت می حزب

کل)  حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آ
 حزب کمونیست بوهم و موراوی (جمهوری چک)

 حزب کمونیست یونان
 حزب کمونیست هند

 حزب کمونیست هند (مارکسیست)
 حزب تودٔه ایران

 حزب کمونیست لبنان
 حزب کمونیست اسپانیا

 حزب کمونیست فدراسیون روسیه
 حزب کمونیست آفریقای جنوبی

 حزب کمونیست ترکیه
 حزب کمونیست اوکراین

 حزب کمونیست ایاالت متحده
 حزب کمونیست بریتانیا

 حزب کمونیست عراق
 حزب کمونیست آلبانی

 حزب مردم فلسطین
 حزب کمونیست ایرلند
 حزب کمونیست آلمان

 حزب کمونیست بلغارستان
 حزب تریبون دموکراتیک بحرین

 حزب کارگر ایرلند
 حزب کمونیست مالتا

 حزب کمونیست جدید هلند
 ئهحزب کمونیست پاراگو

 حزب کمونیست پاکستان
 حزب کمونیست استرالیا
 حزب کمونیست استونی

 
ها  بهمن ماه برای امضای حزب ۲(این فهرست از روز دوشنبه 

 دیگر همچنان باز است.)
 

 یادداشت همبستگی حزب کمونیست یونان
 

حزب کمونیست یونان همبستگی انترناسیونالیستی خود 
را با حزب تودٔه ایران و مردم ایران که برای احقاق حقوق 

هـای  کـنـد، و سـیـاسـت اند اعالم مـی خود به پا خاسته
هـای  ضدمردمی، اقتدارگرایی حکومت ایـران، و اقـدام

کنـد و خـواسـتـار  سرکوبگرانٔهٔ دولت ایران را محکوم می
 شده است. آزادی فوری معترضان بازداشت

 زنده باد همبستگی بین المللی!
 پارلمان اروپا

دی پارلـمـان اروپـا دربـارٔه تـظـاهـرات  ۲۶ژانویه/  ۱۶شنبه  عصر روز سه
ای  اعتراضی اخیر در ایران و اقدام حکومت ایران به سـرکـوِب آن، جـلـسـه

نماینـده  ۳۰عمومی داشت. در این جلسه عمومی پارلمان اروپا که نزدیک به 
های گوناگون سیاسی در آن سـخـنـرانـی کـردنـد، نـمـایـنـدٔه  از فراکسیون

فراکسیون نمایندگان چپ و کمونیست و سبز پارلمان اروپا در سخنان خود به 
حزب تودٔه ایران اشاره کرد و بخشی از تحـلـیـل ایـن حـزب در ارتـبـاط بـا 

یی اخیر در ایران را مورد تاکید قرار داد. رفیق ژوآ پیمنتا لوپـز،  های توده اعتراض
نمایندٔه پرتغالی کمونیست پارلمان اروپا، اظهار داشت که اوضاع در ایران نشـان 

 المللی دارد.  از وجود تضادها و عدم ثبات شرایط بین
 رفیق پرتغالی در سخنرانی کوتاه خود اظهار داشت:

تـریـن  "آنانی که در تظاهرات شرکت داشتند از فـقـرزده
انـد کـه از  اند. اینها کسانـی های جامعه برخاسته بخش

تغییرهای اعالم شده توسط دولت در تـدویـن بـودجـٔه 
سال آیندٔه کشور بیشتر زیر فشار قرار خواهند گرفت. واکنـش آنـهـا واکـنـشـی 

ای کـه  های عمیق و گسترده در جامعٔه ایران است، جامعه طبیعی علیه نابرابری
های اعمـال  های نولیبرالی حاکم و همچنین تحریم به دلیل پیامدهای سیاست

 شّدت آسیب دیده است و زیر فشار است. شده توسط امپریالیسم آمریکا، به
سـابـقـه  سـاالر اسـت، بـی های رژیم ایران، که یک رژیم دین ...واکنش مقام

نیست. این رژیمی است که حزب کمونیست (توده) ایران را غیرقانـونـی اعـالم 
کند که از وضعیت موجـود  کرده است. مشخص است که دولت آمریکا سعی می

 برای توجیه مداخلٔه خود در مسائل داخلی ایران استفاده کند.
ما همبستگی خود را با مردم ایران که برای احقاق حقوق خود و بهبود شرایط 

جـویـانـٔه  کنیم، و هر گونه اقـدام دخـالـت کنند، اعالم می زندگی خود مبارزه می
کنیم." جالب توجه است که در این نشست پارلمانی، که بیش از  خارجی را رد می

گـراتـریـن  نفر در آن پشت تریبون رفتند و صحبت کردند، معدودی از راسـت ۲۵
کار و طرفدار سـیـاسـت  های محافظه نمایندگان پارلمان اروپا از فراکسیون حزب

آمریکا در حمایت از سازمان مجاهدین خلق و "شـورای مـّلـی مـقـاومـت" آن 
خواهاِن دخالت در ایران و پایان دادن به سیاست حـمـایـت اتـحـادیـٔه اروپـا از 

 سخن گفتند.  “برجام”
 

 پیام  همبستگی حزب کمونیست اردن
 

 رفقای گرامی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 با درودهای رفیقانه،

های هـوادار، جـنـبـش  حزب کمونیست اردن و توده
دسامبر در  ۲۸مردمی و موج اعتراضی را که از تاریخ 

های اقتصادی و معیشتی و  ها شهر ایران با انگیزه ده
دقـت  شود، بـه های عمومی دنبال می خواسِت آزادی

هـای  یی علیه سـیـاسـت پیگیری کردند.  جنبش توده
های اقتصادی است که سـبـب بـیـکـاری  خصوص در زمینه حکومت ایران، به

 اند. ها بوده وسیعی در ایران شده و اکثریت جوانان قربانی این قبیل سیاست
گذاری به نقـش حـکـومـت ایـران در مـبـارزه بـا نـیـروهـای  ما ضمن ارج

اندیش و تکفیری در منطقه که مستقیمًا منطقٔه عربی ما را هـدف قـرار  تاریک
های این حکومت با محور مقاومت عـلـیـه ائـتـالف  سویی سیاست اند و هم داده

های حکومت تهـران در  شّدت سیاست صهیونیستی و ارتجاع، به-امپریالیتسی
های سرکوب و برخورد خودسرانه در مـقـابـل شـهـرونـدان و  پیش گرفتن شیوه

بازداشت هزاران تن از تظاهرکنندگانی را که با خواسِت بهبود وضعیت معیشتـی 
 کنیم. ها آمدند، محکوم می به خیابان

های پلیسی پـایـان  تر به شیوه خواهیم که هرچه سریع ما از حکومت تهران می
شدگان را فورًا آزاد کند، و به پیگرد شهروندان شریف و در  دهد و کلیٔه بازداشت

 پیشاپیش آنها رفقای ما در حزب تودٔه ایران پایان دهد.
ما همبستگی کامل خود را با رفقای کمونیست ایرانی در حـزب تـودٔه ایـران 

اندازی فراخوان همبستگی با حزب تودٔه ایـران در  کنیم، و خواهان راه اعالم می
های سیاسی و عمومی و پذیرش وجود نـظـریـات  مبارزه برای دستیابی به آزادی

ریـزی  مخالف در ایران [توسط حکومت] و توقف ِاعمال سیاست حذِف بـرنـامـه
 شدٔه مخالفان هستیم.

 ]۹۶دی  ۲۷[ ۲۰۱۸ژانویه  ۱۷َاّمان،  -فرج اطمیزه، دبیرکل 
 

خــواه کــویــت در خصــوص آزادی  بــیــانــیــٔه جــنــبــش تــرقــی
 شدگان جنبش مدنی در ایران بازداشت

هـای مـردمـی در  خواه کویت همواره بر همبستگی با جـنـبـش جنبش ترقی
های عادالنه برای زندگی بهـتـر  منطقٔه خلیج فارس با هدف دستیابی به خواست

و کسب حقوق دموکراتیک تـأکـیـد 

 ادامۀ جنبش همبستگی جهانی ...

 ۱۲ادامه  در صفحۀ 



 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۷ 

  –کند اصلی که حاکمیت مطلق والیت فقیه را بر مردم تحمیل می -اساسی"
نفع مردم انجام دهد.  هایی اساسی و پایدار به تواند رفورم هیچ دولتی نمی

طلبی و در  ساله اصالح ۸صورتی کامًال ملموس در دورٔه  این واقعیت به
دورٔه جاری ریاست جمهوری حسن روحانی تجربه شده است و از این گفتٔه 

توان آن را استنتاج کرد: "آقای روحانی کف  زاده نیز می مصطفی تاج
کند. سقف مطالباتمان خیلی باالتر است" [!].  مطالبات ما را نمایندگی می

کند با سیلی  تالش می  زاده با این گفته البته، درواقعیت امر، مصطفی تاج
پردازانی چو او، که  همچنان صورتش را سرخ نگه دارد. اما او و نظریه

اند، هنوز نه پذیرش حتی از  محتوا شده شان بی های  اکنون همٔه تئوری
گریزند که "آقای روحانی" و اطرافیانش (در  دیدن این واقعیت مسلم می

مقام نمایندگان سیاسی منافع عظیم بخش پرنفوذی از "بورژوازی مدرن 
های سرخرمن و یا  شان را از دادن وعده گاه پای نولیبرال" در "نظام") هیچ

گذارند، زیرا در این صورت منافع کالن   های سطحی فراتر نمی رفورم
خطر خواهند  های غنوده در آغوش نظام را به اقتصادی این نولیبرال

 شان در تناقض است. انداخت، که چنین امری با مأموریت
تجربه نشان داده است که: ذهنیت بخش عمدٔه رهبری جناح 

پردازان مطرح در آن، و عالوه بر اینان،  طلبان و شماری از نظریه اصالح
جز "حفِظ نظام"، از تشخیص،  های اپوزیسیون، به برخی نیز در بین صف

دفاع و مبارزٔه قاطع در راه دموکراسی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی 
خالی بوده است و از قرار معلوم خواهد بود. اینان، در طول یک دهٔه 
گذشته، هر بار که سطح مبارزٔه جنبش مردمی و توان عملی آن به 

ساز اعتال پیدا کرده است، بر پایٔه تهی بودن  یی سرنوشت مرحله
شان از مباره برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت  ذهنیت

اند و هنوز هم از  نفع دیکتاتوری فلج کرده ملی، عامدانه جنبش مردمی را به
شان در خارج از کشور)  روهای بافان و دنباله سوی آنان (و برخی تئوری

 شود.                                                                چنین رویکردی پی گرفته می
روشنی نشان  ، به۹۶ماه  تظاهرات و خیزش اعتراضی توده مردم در دی

بر سر راه خود   کننده هایی جدی و تعیین داد که جامعه و کشور ما تحول
دارد. نکتٔه مهم این است که، اعتبار سیاسی و دینی دستگاه والیت فقیه 

تر اینکه مشروعیت  ای) و همچنین و مهم ویژه شخص علی خامنه (به
های "پنجم" و "هفتادپنجم" قانون اساسی مبنی بر حاکمیت مطلق  اصل

اند و اکنون در یکی از  والیت امِر ولی فقیه هرچه بیشتر زیر سؤال رفته
شان قرار دارند. انتشار  های تاریخی ترین موقعیت ترین و شکننده ضعیف

ای در سال  قدرت رسیدن علی خامنه اخیر ویدیوهای مرتبط با نحؤه به
وسیلٔه هاشمی رفسنجانی در مقام سازمان دهندٔه ِاجماع مجلس  به ۱۳۶۸

                             ارتجاعی خبرگان، نشانگر ناگزیر بودن طرِد رژیم والیت فقیه  است.                                                                
بار دیگر، فرصتی ارزشمند در راستای اتحاِد عمل واقعی و مؤثر بین  

طلب در راستای تعمیق و گسترش مبارزه و  نیروها و فعاالن سیاسِی تحول
مان  سازی حکومت در میهن نیز برداشتن نخستین قدم به سوی دگرگون

از: دیکتاتوری دینی به جمهوری دموکراتیک، فراهم شده است، یا 
همراه با  ای دموکراتیک که  عبارتی، تالش برای دست یافتن به جمهوری به

تمرکززدایی از هستٔه قدرت سیاسی در آن، رئیس جمهور همچون مقام 
نخست کشور با رأی مردم انتخاب شود و سران سه قوه به دیکتاتورهایی 
مانند "نماینده خدا بر زمین" و یا "پادشاه" پاسخگو نباشند. مسلم است در 

نشدنی درپیِش رو داریم.  بینی پیش هایی  گذر از این مسیر دشوار، تحول
توان سخن گفت  بااینهمه، قاطعانه و بنا بر تجربه و خرد، از این واقعیت می

کننده، و آن،  که: قدم نخست در این مسیر قدمی است ناگزیر و تعیین
قدمی است که با عملی کردن شعار حذِف حاکمیت والیت فقیه از از نظام 

کند که بدون عذر و  گردد. ضرورت لحظه ایجاب می سیاسی کشور آغاز می
هایی واهی و غیرمعقول مانند: امکان  تصمیمی به بهانه دلیل آوردن و بی

ای  افکنی کردن در مورد "سوریه "اصالح" شدن نظام و دیکتاتور یا هراس
شدن ایران" یا وقوع "انقالب خونین"، در راه کنار زدن کامل حاکمیِت 
"اسالم سیاسی"، یعنی جدایی کامِل سیاست از دین، و استقرار حکومتی 

 مبتنی بر حاکمیت مردم دست به دست یکدیگر دهیم.

 ادامۀ بدون حذف کامل حاکمیت والیت فقیه از ...

دو تن از مخالـفـان سـرسـخـت  هرسال، سالروز ترور در دومین یکشنبه از آغاز 
گذاران حزب کمـونـیـسـت آلـمـان، یـعـنـی ُرزا  از بنیان و شرکت آلمان در جنگ

شود. این دو چهرٔه  لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، باشکوهی هرچه تمام برگزار می
های آزاد" وابسـتـه بـه دولـت  درخشان جنبش کمونیستی جهان از سوی "یگان

 "سوسیال دمکرات" آلمان به قتل رسیدند.                                      
ترین گردهمایی نیروهای چپ در برلین تـبـدیـل  برگزاری این تظاهرات به بزرگ

شده است. از بیشتر شهرهای آلمان و از کشورهای اروپایی نیز در این راهپیمـایـی 
هـای چـپ و  کنند. حزب کمونیست آلمان (ِد کا ِپ)، و دیـگـر گـروه شرکت می

این منـاسـبـت مـردم را بـه  شان به های مدافعان محیط زیست آلمان در اعالمیه
باختٔه راه صلح و سوسیالیـسـم  شرکت در مراسم راهپیمایی بزرگداشت این دو جان

های گذشـتـه، بـا  دعوت کردند. اعضا و هواداران حزب تودٔه ایران، همچون سال
شرکت در این راهپیمایی با حمل پالکاردهایی با آرم حزب تودٔه ایران و شعارهـایـی 
چون: "آزادی همٔه زندانیان سیاسی"، در این راهپیمایی باشکوه شرکت کـردنـد و 
خاطرٔه آنان را گرامی داشتند. در سرآغاز مراسم راهپیمایی، از هر جانب چـهـارراه 

گـروه  معروف به "دروازٔه فرانکفورت" (محل شروع حـرکـت راهـپـیـمـایـان)، گـروه
کـه  هـایـی چـنـدنـفـره در حـالـی دختران، پسران، جوانان و سالمندان، در دسته

پالکاردهایی با تصویرها و شعارهایی متنوع بر سر دست داشتند وارد خیابان اصلی 
پیوستند و در کنار هم همـچـون امـواج رودی  شدند و به جمع راهپیمایان می می

یافتند. پالکارد عظیم حزب کمونیست آلمان که شعـار  جوشان و رنگین جریان می
هـای  "ما شما را فراموش نخواهیم کرد!" بر آن نقش شده بود، پیشـاپـیـش صـف

راهپیمایان در اهتزاز بود. بر روی دیگر پالکاردها، مـطـالـبـاتـی کـه از بـحـران 
رفت از آن نیز  حال به راه برون داری حکایت داشت و درعین ساختاری نظام سرمایه

های امپریالیستی در منطقـه و  د، چنین نقش بسته بود: "علیه جنگ کر اشاره می 
ها"؛ "علیه بدتر شدن شـرایـط کـار و دوران  جهان"؛ "علیه بیکاری"؛ "علیه اخراج

های اجتـمـاعـی  بازنشستگی"؛ "علیه آلودگی محیط زیست"؛ و "علیه همٔه نابرابری
تر برای فردایی بـهـتـر و  هایی رادیکال حل موجود".  در برخی دیگر از پالکاردها راه

زیباتر بازتاب داده شده بودند: "در آلمان دمکراتیک مشکلی نداشتیم!"؛ "اگر کـرٔه 
زمین با جنگ یـا ویـرانـِی مـحـیـط زیسـت از بـیـن نـرود"؛ "سـوسـیـالـیـسـم 

 ناپذیراست!"؛ "سوسیالیسم تنها راه رهایی" و "یا سوسیالیسم یا بربریت!"                         اجتناب
در  -شـود که هرسـال بـر تـعـدادشـان افـزوده مـی -حضور و شرکت جوانان

راهپیمایی بزرگداشت یاد و خاطرٔه ُرزا و کارل امسال نیز چشمگیر بود. آنان پیش از 
هایی جداگانه اما هماهنگ و منظم،  صبح)، در گروه۱۰شروع راهپیمایی (ساعت 

هـایـی انـقـالبـی،  نوا درآوردند و بـا خـوانـدن تـرانـه های رزمی خود را به موزیک
 کردند. ها را به سوی خود جلب می پرستانه و نیز سرود انترناسیونال، توجه میهن

برگ"]، خیـابـان  ها" [محلٔه "لیشتن راهپیمایان رو به سوی "آرامگاه سوسیالیست
"فرانکفورتر الی" را  طی کردند و در نهایت سکوت وارد بنای یادبود شده و با نهادن 

های میخک در اطراف لوح  یادبود که جملٔه "شما را هرگز فراموش نخـواهـیـم  گل
باختگان راه صلـح و  کرد! " روی آن حک شده است، به خاطرٔه شکوهند این جان

 ها ادای احترام کردند.                                          بهروزی انسان

ُرزا  بزرگداشِت نودونهمین سالگرد قتل
لیبِکِنشت در برلین                                       کارل لوکزامبورگ و

 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۱۰ 

های رفیق امیدوار، سخنگوی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، با  انتشار مصاحبه
های مطبوعاتی حزب کمونیست ترکیه و همچنین با روزنامٔه المیدان، ارگـان  ارگان

مرکزی حزب کمونیست سودان، که به چندین زبان و از جمله انگلیسـی، تـرکـی، 
یونانی، و عربی منتشر شد، در امر روشنگری تـحـوالت کشـور و بـازتـاب دادن 

های بحران سیاسی، اقتصادی، و اجـتـمـاعـی  حل های مردم ایران و راه خواست
ای از  خـوانـیـد، گـزیـده موجود تأثیر چشمگیری داشته است. در گزارشی که مـی

های همبستگی با مردم ایران را برای اطالع خوانندگان نامٔه مردم منتـشـر  فعالیت
 کنیم. می

***** 
 

 حزب کمونیست جهان  ۲۸فراخوان مشترک 
های کـمـونـیـسـت  های ساالنٔه حزب اعضای کارگروه تدارک و برگزاری نشست

 خوانید. ای را در همبستگی با مردم ایران منتشر کردند که در ادامه می جهان بیانیه
ما ضمن همبستگی با مردم ایران، مخالف هرگونه مداخلـٔه خـارجـی در امـور 

های کمونیست و کارگری امضاکـنـنـدٔه ایـن بـیـانـیـه  داخلی ایران هستیم. حزب
ها هزار نفر در بسیاری از شهرهای ایران  تحوالت اخیر ایران را که در جریان آن ده

انـد.  های رژیم اسبتدادی حاکم اعتراض کردند، با نگرانی دنبال کـرده به سیاست
های ویرانـگـر اقـتـصـادی  های اعتراضی اخیر، اعتراض به سیاست هدف حرکت

هـای  های دموکراتیک، زیر پا گذاشتن پیمان رحمانٔه حقوق و آزادی رژیم، نقض بی
در مورد حقوق کارگران، و فساد گسترده در کشور بود.  (ILO)سازمان جهانی کار 

های رژیم، جوانان و از جملـه بـیـش از پـنـج مـیـلـیـون  قربانیان اصلی سیاست
کنندگان به طور عمده جوان و از میان  التحصیل دانشگاهی بیکارند. اعتراض فارغ

اند که خواستار تـغـیـیـرهـای بـنـیـادی اقـتـصـادی،  تنگدستان و مناطق کارگری
اجتماعی، و فرهنگی و خواهان اشتغال، دستمـزد عـادالنـه، عـزت و کـرامـت، 

 اند. احترام، و عدالت
نظـامـی رژیـم  از  های موثقی مبنی بر استفادٔه نیروهای امنیتی و شبه گزارش

آمیز به دسـت مـا  های وحشیانه برای در هم کوبیدن این تظاهرات مسالمت شیوه
نـفـر دسـتـگـیـر و  ۳۷۰۰تظاهرکننده کشته و بیش از  ۲۰کم  رسیده است. دست

اند. نیروهای امنیتی در مناطق گوناگون کشـوربـا حـمـلـه و اشـغـال  زندانی شده
ها، سعی به جلوگیری از پیوستن دانشجویان به این تظاهرات کردند. تعداد  دانشگاه

قابل توجهی از دانشجویان هم که در تظاهرات اعتراضی حضور نداشتند، در خانه 
اند کـه ایـن اقـدام  های ایران ادعا کرده های خود دستگیر شدند. مقام یا دانشکده

 غیرقانونی "پیشگیرانه" بوده است.
اند کـه  خواه ایران قاطعانه و بارها اعالم کرده مردم ایران همراه با نیروهای ترقی

های اخیـر در خـاورمـیـانـه،  های سال بر اساس تجربٔه تاریخی خودشان و فاجعه
شناسند و  هرگونه مداخلٔه خارجی در امور داخلی ایران تحت هر بهانه را مردود می
 بر این باورند که آیندٔه ایران باید فقط توسط خود مردم ایران رقم بخورد.

های معترضان در امر صلح، پیشرفـت، و  ما نیز بر این باوریم که تحقق خواست
عدالت اجتماعی، بهترین تضمین برای حفظ استقالل ایران و اقتدار واقعی مـردم 
است. این تنها راه مطمئن برای جلوگیری از دخالت نیروهـای خـارجـی در امـور 

های امپریالیسم آمریکا و  داخلی کشور و اتحاد محکم مردم ایران در برابر دسیسه
های ارتجاعـی حـوزٔه خـلـیـج فـارس و  ویژه دولت اسرائیل و رژیم متحدانش، به

 عربستان سعودی است.
های کمونیست و کارگری امضاکنندٔه این بیانیه در حمایت از مبارزٔه مـردم  حزب

نـظـری  ایران در راه دستیابی به صلح، پیشرفت، و عدالت اجتماعی، توافق و هـم
 دارند: خود را بر این مفاد اعالم می

های سرکوبگرانه علیه معترضان غیرنـظـامـی،  * محکوم کردن استفاده از اقدام
نفر و بازداشت هزاران نفر از معترضـان و فـعـاالن  ۲۲کم  که منجر به قتل دست

 شده است،
های حکومت ایران برای انتشار نام همٔه دستـگـیـرشـدگـان  * درخواست از مقام

تظاهرات اخیر به همراه محل حبس آنان، و درخواست آزادی فوری همٔه کسـانـی 
 اند، که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده

های حکومت ایران برای فراهم آوردن امـکـان دسـتـرسـی  * درخواست از مقام
 شدگان به وکیل و مشاور حقوقی مورد نظر خود، بازداشت

 های حکومت ایران برای پایان دادن به هرگونه شکنجه، * درخواست از مقام
های حکومت ایران برای بیرون بردن همٔه نیروهای نظامـی  * درخواست از مقام

 ۱۱ادامه  در صفحۀ  ها، و امنیتی از محوطٔه دانشگاه

المللی  همبستگی بین
ُپرطنین با جنبش اعتراضی 

 مردم ایران

های اخیر بار دیگر ضرورت  تحوالت سریع سیاسی در کشورمان در هفته
ترین جنبش همبستگی با جوانان، زنـان،  دهی وسیع مبرم و فوری سازمان

های نزدیک به صد شهر ایران بـه مـیـدان  و زحمتکشانی را که در خیابان
اند، نشان داد.  گرای حاکم برخاسته ای نابرابر با گزمگان رژیم اسالم مقابله

فعاالن و طرفداران حزب تودٔه ایران دوش به دوش نـیـروهـای چـپ و 
خواهان کشـورهـای جـهـان حـمـایـت  دموکرات میهن که از سوی ترقی

ویـژه جـلـب  شوند، در کوشش برای بسیج گستردٔه افکار عمومی و بـه می
های چپ و مترقی و سندیکاهای بزرگ  المللی، حزب حمایت نهادهای بین

در محکوم کردن بازداشت هزاران تن از تظاهر کنندگان، بازداشت و تحت 
گاه های قرون وسطایـی  شکنجه قرار دادن فعاالن دانشجویی در شکنجه

رژیم، و به خاک و خون کشیدن فعاالن اجتماعی، ابتکارهای گوناگونی را 
 در سراسر جهان سازمان دادند.  

کل) کـه بـا  در قبرس، روزنامٔه ارگان حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آ
نام "هاراوگی" و در سطح وسیع به زبان یونانی منتشـر مـی شـود، در دو 

هـای  هفتٔه گذشته هر روز صفحاتی را به تحوالت جاری ایران و تـحـلـیـل
، سازمان جوانان ُپرقدرت چپ در قبـرس، «ادون»حزبمان اختصاص داد. 

ای در دفاع از تظاهرات اعتراضی مردم و دانشجویان و جـوانـان، و  بیانیه
ها صادر کرد که در مطبوعات آن کشور مـنـتـشـر  محکوم کردن بازداشت

شد. در کانادا، نشریٔه "صدای خلق" ضمن انتشار مطلبی دربارٔه تظـاهـرات 
گـرای  اعتراضی اخیر، اعالمیٔه حزب ما را نیز منتشر کـرد. روزنـامـٔه چـپ

چاپ لندن و همچنین سایت اینترنتی حزب کمونیسـت  «مورنینگ استار»
هـا و  ترکیه به زبان انگلیسی نیز به طور شایسته و تاثـیـرگـذاری تـحـلـیـل

 های حزب ما دربارٔه رخدادهای اخیر را منتشر کردند. دیدگاه
انتشار بیانیٔه همبستگی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، و همچنین 

های کمونیست جهان در همبستگی با مردم ایـران  فراخوان مشترک حزب
های رژیم والیی، انتشار صدها مقـالـه، بـیـانـیـٔه  و محکوم کردن سیاست

ها و خبرهای موثق دربـارٔه آنـچـه در ایـران و در  مطبوعاتی، و گزارش
گذرد، رِژیم والیی را سراسیمه کرده اسـت. بـرگـزاری  های رژیم می زندان

هـای رژیـم در شـهـرهـا و  تظاهرات اعتراضی در مقابـل سـفـارتـخـانـه
چنان تأثیربخش بـوده اسـت کـه در  های کشورهای جهان، آن پایتخت

های رِژیم  از این کشورهـا شـده اسـت.  برخی موارد باعث خروج دیپلمات
های رسمی بسیاری از کشورهای جهان و از جـمـلـه  حزب تودٔه ایران مقام

های رژیم والیی گـذاشـتـه اسـت.  ها را در جریان جنایت اعضای پارلمان
های کشورهای اروپـایـی و تـالش  مراجعٔه سفیران رژیم به برخی از حزب

برای ارائٔه تصویری مخدوش و جعلی از تظـاهـرات اعـتـراضـی اخـیـر و 
کنندگان در آن، در واقع نمایشی از دستپاچگی عـامـالن رژیـم و  شرکت

موفقیت و کارایی جنبش همبستگی است. اعضا و هواداران حـزب تـودٔه 
های غنی گذشته، با مراجعٔه به احزاب سیاسی متـرقـی  ایران بر پایٔه تجربه

های سندیکایی مـتـرقـی، نـهـادهـای مـردمـی و  خواه، سازمان و آزادی
انـد کـه صـدای  اجتماعی، و توضیح دادن شرایط کنونی کشور، توانسـتـه

شدگان در تظاهرات اعتراضی اخـیـر را بـه  فعاالن دانشجویی و بازداشت
المللی برسانند. سـنـدیـکـاهـای  شده و تأثیرگذار بین گوش محافل شناخته

جمهور و سفیران رِژیـم والیـی در کشـورهـای  بزرگ اروپا مستقیمًا رئیس
هـای مـهـم  اروپایی را خطاب قرار داده و آنان را به تعهد به رعایت پیـمـان

آمیز، و  جهانی در زمینٔه حقوق بشر، حق سازمان دادن تظاهرات مسالمت
 اند. حق آزادی بیان و تشکل فراخوانده

۱۰



 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۹ 

سازی "شرکـت مـلـی  حادثه "شهیِد خدمت" نامیده شوند؛ و بعد از خصوصی
خراشی، وزیـر نـفـت،  چنین حادثٔه دل کش" و فراهم آوردن زمینٔه یک نفت

هـای عـزادار"  زنگنه، نیز کشته شدن زحمتکشان این حادثه را به "خـانـواده
 تسلیت گفت.

در محیط و  -های آزادسازی اقتصاد منزلٔه یکی از مؤلفه به -زدایی مقررات
منظور افزایش هرچه بیشتر سود سوداگران وطـنـی و جـذِب  روابِط کار، به

شود. با کاهش تـدریـجـی  پیش برده می سرمایٔه انحصارهای امپریالیستی به
هـای تـولـیـدی، رژیـم  ها از بنگـاه تعداد بازرسان وزارت کار و حذِف بازرسی

لحاظ بهداشت و حوادث کار برای کارگـران  والیت فقیه وضعیت اسفناکی به
وجود آورده است. اگر تا حدود سه سال پیش این هدف صرفًا  کشورمان را به

شد، از سه سال قبل به این سو با  با کاهش بازرسان وزارت کار پیش برده می
کارگاهی"، رژیم ضد بشری والیت فقیه شرایط  ابداع "مدل خودبازرسِی درون

 وجود آورد.                                                                   های کار به بارتری را در محیط فاجعه
ماه  بعد از حذف تدریجی بازرسان وزارت کار، وزیر کار، علی ربیعی، در دی

جای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یـک  ،  گفت: "به۱۳۹۳
دهـیـم"؛ و در تـوجـیـه  نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می

بازرس کار هر شـش  ۸۰۰، گفت: "با ۱۳۹۴ماه  عملکرِد خود، در اردیبهشت
های کشور بـازرسـی کـنـیـم." سـرانـجـام،  توانیم از کارگاه بار می سال یک

اعـتـمـاد  تن، معاون روابط کار وزارت کار و عـنـصـر قـابـل سیدحسن هفده
، از طـراحـی "مـدل ۱۳۹۴ماه  اردیبهشت ۲۸المللی پول، در  صندوق بین

کارگاهی" خبر داد و در این رابطه بـه خـبـرگـزاری ایسـنـا  خودبازرسِی درون
مـحـوری پـرهـیـز شـده  گفت: "در این مدل از سیاست واکنشی و غـرامـت

اند... نسبت به انتخاب مسـئـوالن ایـمـنـی در  [است]...کارفرمایان مکلف
دیگر، "کارفرمایان بازرسان عملکرد خـود را از  عبارت کارگاه اقدام کنند." به

میان نیروی کار خود انتخاب بکنند." بنا بر اقرار ربیعی، وزارت کار صرفًا "هر 
ها بود. بنابرایـن، کـارفـرمـایـان  بار"  قادر به بازرسی از کارگاه شش سال یک

 دست آوردند. بگیران خود را به اجازٔه انتخاب مسئول ایمنی از میان حقوق
جاست که، کارفرمایان حتی حفظ "مسئوالن ایمنی" مـنـتـخـب  جالب این

عنوان نمونه، رئیس کانون مسئوالن ایمـنـی و  بینند. به خود را نیز الزم نمی
آذرماه، از "تمدید نشـدن قـراردادهـای کـار  ۲۸بهداشت کار استان تهران، 

های استان  ها و کارگاه مسئوالن ایمنی و بهداشت کار در تعدادی از کارخانه
نفر از مسئوالن ایمنی و  ۷تهران" خبر داد و گفت: "تنها در یک ماه گذشته 

های مربوط به ایمنی محـیـط  خاطر اینکه گزارش بهداشت کار این استان به
اند، قراردادهایشان تـمـدیـد  کار را مطابق میل کارفرمایان خود تنظیم نکرده

خـاطـر ایـنـکـه  ایم که مسئوالن ایمنی بـه نشده است. ... بارها اعالم کرده
بگیر کارفرمایان خود هستند، امنیت شغلی ندارند... مسئوالن ایمنـی  حقوق

دهیم. ... برخی از کارفرمایان... نزدیکان خود را  باتجربه خود را از دست می
گمـارنـد. بـرای "تصـحـیـح" عـمـلـکـرِد  عنوان مسئول ایمنی به کار" می به

های زندگی در محیط کار ایمن"  اصطالح "همایش مهارت کارفرمایان، در به
ماه، گفت: "رعایت مـدل  دی ۲۰در بندرعباس، مدیرکل بازرسی وزارت کار،

 ها الزامی است." خودبازرسی کارگاه
رغم رکود حاکم بر اقتصاد کشـورمـان، رئـیـس  چنین شرایطی، به در یک

مورد فوت نـاشـی از حـوادث  ۱۸۳ماه، از " دی ۱۲سازمان پزشکی قانونی، 
" درصدی "این رقم در ۴۰کار" در "پنج ماه نخست سال جاری" و از افزایش "

هـای  مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته" خبر داد. رئیس کانون انجـمـن
صنفی کارگران ساختمانی کشور اعالم کرده است: "کشور ما رکـورد [دار] 

 هنگام کار ساختمانی در دنیاست." حوادث مربوط به
جنایِت کارگزاران رژیم والیت فقیه در رابطه با بهداشت و ایمنی مـحـیـِط 

شـود. مـعـدن  کار صرفًا به تعداد بازرسان وزارت کار یا نبوِد آنان ختم نـمـی
زمستان یورت "تجهیزات ایمنی و امداد و نجات نداشـتـه" اسـت و حـدود 

اصطالح  کارگر معدن" و تشکیل به ۴۳هشت ماه پس از فاجعٔه کشته شدن "
یاب"، هنوز "مقصر اصلی حادثه مشخص" نشده است [ایلنا،  "کمیتٔه حقیقت

]. اما روحانی دستور "انجام اقدامات کارشناسی" و "پیـگـیـرِی ۹۶آذرماه  ۲۱
 کش سانچی را نیز صادر کرده است.  قانونی" از سانحٔه نفت

کش سانچی، روشن شـدن  ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثٔه نفت
بار و پرداخت غرامت به هـمـٔه بسـتـگـان کـارکـنـان  ابعاد این حادثٔه فاجعه

 باختٔه این کشتی را خواهانیم. زحمتکِش جان

 ادامه نقد و بررسی بودجۀ ویرانگر  ... ادامۀ حادثۀ نفتکش سانچی ...

هـا  های آنان باید محـل جـبـران خسـارت شوند. در وهلٔه نخست، اموال و دارایی
 باشد.

این صـنـدوق نـبـایـد بـه  نسبت تخصیص درآمدهای ارزی و عمومی کشور به
 اختالل در زندگی عادی و معیشت آنان بینجامد؛

 ها حفظ کند؛ های عمرانی" باید استقالل مالی خود را از دولت "صندوق طرح
در مدیریت این صندوق باید عالوه بر نمایندگان دولـت، حضـور کـارشـنـاسـان 

های سندیکایی مستقل کارگری تضمین  اقتصادی، اجتماعی و نمایندگان سازمان
 شود.

وبودجه و با مشارکت نـهـادهـای  های عمرانی باید از طریق سازمان برنامه طرح
هـای مشـاور بـر اسـاس  مستقل کارشناسان در این عرصه و ازجـمـلـه شـرکـت

هـا،  داران و بانک سرمایه های کالن های ملی و نه بر اساس نیازها و اولویت اولویت
 تقویم شوند.

ها باید از طریق معیارها و ضوابط جهانی ناظـر بـر واگـذاری  واگذاری این طرح
 قراردادهای ساخت و پیمانی صورت پذیرد؛                                                         

های عمرانی باید به نهادهای مستقل از دولـت و  نظارت بر پیشرفت فنی طرح
 های مهندسی مستقل واگذار شود؛ های مشاور و سازمان ازجمله شرکت

ها نیز، باید به نهادهای مستقل از دولت و ازجـمـلـه  نظارت مالی بر اجرای پروژه
های دولـت و  کنندٔه نظارت ها نفی های حسابرسی واگذار شود. این نظارت سازمان

 گذاری نخواهد بود.                                         های قضایی و قانون ارگان
کـم  طور َادواری و دسـت ها باید به گزارش عملکرد این صندوق و پیشرفت پروژه

هـا ازجـمـلـه عـلـت  صورت فصلی به اطالع عموم مردم برسد. در این گـزارش به
طور دقیق توضیح داده شـود  ها باید به تأخیرهای احتمالی در اجرا و پیشرفت پروژه

 ها جلوگیری کرد.   ها و سوِءاستفاده موقع از کوتاهی تا بتوان به
 

 ادامه رویدادهای ایران  ...

سال گذشته سخن گفت و اعـالم  ۵های این وزارتخانه برای تغییر نگاه طی  تالش
اند. او عنوان کرد: زمان  کرد که در برخی موارد کامیاب و در برخی دیگر ناموفق بوده

برد که نگاه سنتی حاکم بر این حوزه تغییر کند. نگاهی که حاکی از آن است کـه  می
 دهندٔه خدمت در بخش سالمت فقط باید دولت باشد." ارائه

ماه، در اشاره به بودجه سـال آیـنـده و افـزایـش بـودجـه  دی ۲۴روزنامٔه قانون، 
اصطالح فرهنگی، نوشت: "نوبخت اوایل مهر در نشستی و در پاسخ بـه  نهادهای به

هـا  به اعتقاد برخی کارشناسان ریشه بسـیـاری از نـاکـامـی٬خبرنگار ایلنا که پرسید 
ریزی برخی نهادها است. برای مثـال افـزایـش بـاالی  انضباطی مالی در بودجه بی

 ۹۷دهد. برای بودجه سال  بودجه نهادهای فرهنگی خارج از دولت، هرسال رخ می
، گفته بود: نـقـش بـودجـه در رشـد ٬ای برای این دسته از نهادها دارید؟ چه برنامه

ریـزی  اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و... بسیار مهم است. اما در این بیـن بـودجـه
تـوجـهـی از ایـن نـهـادهـای  نهادهای فرهنگی حائز اهمیت بوده زیرا بخش قابـل

گیری از ایـن  های غیردولتی هستند." قانون در نتیجه فرهنگی زیرمجموعٔه دستگاه
دنبال کاهش بودجه نهادهـایـی  پرسش و پاسخ آورده است: "مردم نیز با مسئوالن به
ها در جامعه نمایان نیسـت. در  هستند که کارایی الزم را ندارند و بازخورد عملکرد آن

نـوعـی زیـر  روزگاری که حدود نیمی از مردم به گفته مسئوالن رسمی و حاکمیتی به
هـای  هـایـی کـه هـزیـنـه کنند، چرا باید برای افـراد و جـریـان خط فقر زندگی می

های میلـیـاردی خـرج شـود؟! ایـن افـراد و  شان چندان باال نیست بودجه زندگی
اند کـه امـروز مـدعـی  ها چه نقشی در بهبود وضعیت فرهنگی کشور داشته جریان

 های بیشتر هستند؟!" دریافت هزینه
هـای اقـتـصـادی مـدنـظـر  نگاه حاکم بر دولت روحانی مبتنی بر ادامٔه سیاسـت

المللی پول و بانک جهانی است. دولت روحانی واقف است کـه  بـرای  صندوق بین
هایی ضروری است. نتایج تـا  برقراری رابطه با کشورهای غربی، اجرای چنین برنامه

ها فقر و بیکاری برای اکثریت مردم بوده است. حاکمیت  کنونی و بعدی این سیاست
ها هسـتـنـد و انـتـظـار ایـنـکـه  فعلی و دولت روحانی مصمم به ادامه همان روش

های اتخاذشده بدهد، توهمی  های گسترده زحمتکشان تغییری در سیاست اعتراض
ها با استفاده از زور و سـرکـوب  بیش نیست. سیاست رژیم اجرای سریع این برنامه

 است.
 

 ۱۰۴۳شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۲دوشنبه    ۸ 

 کنیم."  گرای سودان در بند رژیم خودکامه گرفتارند، حمایت می از سوی دولت واپس
خواهد که به آزادی تجمع، آزادی  حزب تودٔه ایران، همچنین بار دیگر از رژیم سودان می

المللی  آمیز، یعنی حقوقی که پشتوان بین دهی و اعتراض صلح بیان، حق تشکل و سازمان
 دارند، احترام بگذارد.                          

با اعالم خبر دستگیری رفیق محمد مختار الخطیب، دبیر سیاسی (دبیرکل) حزب 
ماه در محل اقامت ایشان در خارطوم،  دی ۲۷بامداد روز  ۳کمونیست سودان، در ساعت 

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، در پیام جدیدی، اقدام دولت سرکوبگر سودان را محکوم 
کرد و آزادِی فوری و بدون قیدوشرط او و دیگر زندانیان کمونیست را خواستار شد. طبق 

 ۲۶های منتشرشده از طرف حزب کمونیست سودان، درجریان تظاهرات موفق روز  بیانیه
تن از فعاالن سیاسی، ازجمله سه تن از اعضای هیئت  ۶۰ماه، در خارطوم، نزدیک به  دی

سیاسی حزب، پنج تن از اعضای کمیتٔه مرکزی و نیز رفیقی فعال در تحریریٔه نشریه 
 اند.                               زبان عربی، دستگیر شده "المیدان"، روزنامٔه ارگان حزب به

شود: "حزب تودٔه ایران  ماه تأکید می دی ۲۷در پیام کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران در 
ایستاده  -حزب طبقٔه کارگر و زحمتکشان سودان -دوش به دوش حزب کمونیست سودان 

ویژه رفیق محمد  است. ... ما آزادی فوری و بدون قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و به
مختار الخطیب، رهبر حزب کمونیست سودان، و رفیق صدیق یوسف، عضو هیئت سیاسی 

ها بر ضد  حزب، و همچنین همه آنانی که در روزهای اخیر و در جریان موج اعتراض
های مسئول  اند، خواهانیم. ما از مقام های اقتصادی و معیشتی دستگیر شده مشقت

المللی درمورد تمامی  لحاظ بین شدگان که به خواهیم به حقوق قانونی بازداشت سودانی می
کشورها ضرورت اجرایی دارند احترام بگذارند و دسترسی کامل آنان را  به وکال و مشاوران 

عالوه، همراه با نگرانی نسبت به سالمت  حقوقی مورد تأییدشان تسهیل و تضمین کنند. به
های رسمی برای دسترسی آنان به پزشک، دارو  و  شدگان، اقدام مؤثر  مقام بازداشت
اش با حزب  های پزشکی را خواهانیم. حزب تودٔه ایران، بار دیگر، بر همبستگی مراقبت

خواهانه و بنیادین در سودان مبارزه  کمونیست سودان و همه آنانی که برای تغییرهای ترقی
 ورزد.  کنند، تأکید می می

 
 پیروز باد مبارزٔه مردم در راه  صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی.

 المللی پرولتری. باد همبستگی بین پایدار 
 
 

 
حزب تودٔه ایران، در راستای همبستگی کامل با 

های  جنبش اعتراضی مردم سودان بر ضِد سیاست
گرا  شده از سوی دولت اسالم اقتصادی ریاضتی تحمیل

المللی برای  و دیکتاتوری عمرالبشیر، از کارزار بین
آزادی رفیق "محمد مختار الخطیب"، دبیرکل حزب 

کمونیست سودان، و رفقای رهبری حزب برادر و دیگر 
 زندانیان سیاسی، حمایت کرد!

 
و  ۲۵در روزهای  -کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، در دو پیام

خطاب به کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست سودان،  -ماه دی ۲۷
مان را با  خواهان و زحمتکشان میهن همبستگِی حزب، ترقی

های اقتصادی  مبارزٔه مردم زحمتکش سودان بر ضد سیاست
گرا و دیکتاتوری این کشور اعالم کرد. حزب  ریاضتی رژیم اسالم
اش با مبارزٔه مردم سودان بر ضِد تحمیل این  ما در پیام همبستگی

دهی شده در مرکز  ها و در آستانٔه تظاهرات سازمان سیاست
ماه، گفت: "حزب تودٔه  دی ۲۶خارطوم، پایتخت سودان، در روز 

ای  آمیز توده های صلح ایران و نیروهای مترقی ایران در اعتراض
حزب طبقٔه کارگر و  -در خارطوم در کنار حزب کمونیست سودان 

های برحق حزب  اند. ما از خواست ایستاده -زحمتکشان سودان
نمایندگی از سوی مردم سودان در مطالبٔه  کمونیست سودان که به

صلح، رعایت حقوق بشر، دموکراسی، و عدالت اجتماعی مطرح 
ای که  اند، و همچنین از خواست آزادی همٔه زندانیان سیاسی شده

جانبه  در همبستگِی همه
با حزب کمونیست 

 سودان


