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

  ۱۳۹۶بهمن  ۱۶، ۱۰۴۴شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و دوم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �و�د!

ه سال پس از حاکمیت  و سی
ُ
ن

جمهوری اسالمی: ایران کشوری 
اسیِر فقر، محرومیت، ظلم و 

استبداد دستگاه ضد مردمی و 
 ضد انسانی والیت فقیه 

 
 میهنان گرامی                                                                                         هم

ُنه سال از  و سی  ،۱۳۹۶بهمن ماه  ۲۲با فرا رسیدن 
می گذرد. انقالب، حکومِت  ۵۷پیروزی انقالب بهمن 

  پلیسی و جنایتکار شاه و دودمان ضد ملِی پهلوی  فاسد،
که ایران را به زندان روشنفکران و اندیشمندان چپ و 
پایگاه آمریکا تبدیل کرده بودند، سرنگون کرد و راه را 
برای روی کار آمدن حکومتی ملی و مردمی باز کرد. در 

و بر پیشزمینٔه سرکوب   نبوِد جایگزینی دموکراتیک،
  خواه، سالۀ همه نیروهای آزادی ۲۵خشن و خونین 

وسیلٔه  سازمان  روشنفکران و کارگران پیشرو و مترقی به
ساواک)، خمینی و همراهان او  امنیت رژیم شاه (

دست بگیرند. در  توانستند سکان رهبری انقالب را به 
حالی که خواست اکثریت قاطع مردم ما آزادی، 
استقالل و عدالت اجتماعی بود، نیروهای مذهبی با 
اضافه کردن کلمٔه "اسالمی" به "انقالب" بهمن، 

انحصار در آوردن انقالب و محدود کردن محتوای  به
اجتماعی آن در حد "پیاده کردن احکام -انقالبی

اسالمی" در جامعه را خواهان بودند. بر خالف همه 
 ۶ادامه  در صفحه  پردازان  ادعاهای نظریه

اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 
همین سالگرد  و مناسبت سی ایران، به

ُ
ن

 ۵۷انقالب ملی و دموکراتیک بهمن 

وعده های کارفرما و اداره کار شـهـرسـتـان 
شوش صورت گرفـتـه اسـت. کـارگـران و 
کارکنان بخش های مختلف این مـجـتـمـع 
شامل کارگران رسمی و روزمزد کارخـانـه و 
کارگران کشـاورزی، کـارمـنـدان شـرکـت، 
بازنشستگان و کارگران نـی بـر؛ کـمـاکـان 
مطالبات تحقق نیافته بسیـاری از جـمـلـه 
دریافت کامل دستمزد های معوقه، تـوقـف 
خصوصی سازی و تامین حقوق سندیکایـی 
دارند. کارگران به حق خـواسـتـار پـرداخـت 
فوری دستمزدهای معوقه خود در هـفـتـه 

یـورش   های پایانی سال جـاری هسـتـنـد.

تغییر شرایط و امکان پذیر شدن 
گسترش و پیوند دادن حرکت های 

 اعتراضی مدنی و صنفی

 ۸و  ۷ادامه  در صفحات  

 سازی را به جنبشی  مبارزه با خصوصی
 ۳و ۲سراسری تبدیل کنیم                       در صفحات 

مقابله دلیرانه جنبش های اجتماعی با سرکوبگری 
 ۴رژیم                                                                در ص 
تشدید بحران سوریه در پی تجاوز نظامی ترکیه 
 ۱۶به مناطق ُکردنشین سوریه                         در ص 

به سرکوب و بازداشت کارگران 
 پایان دهید! 

کارگران و زحمتکشان از اعتصاب برادران 
و خواهران کارگر خود در مجتمع نیشکر 

 هفت تپه حمایت کنید !

 ۹ادامه  در صفحه  

بر پایه گزارش های منتشره امروز پـانـزدهـم 
بهمن، در پنجمیـن روز اعـتـصـاب کـارگـران 
مجتمع نیشکر هفت تپه، ده ها تن از کـارگـران 
توسط نیروهای امنیتی و انتظـامـی بـازداشـت 
شده اند. درساعات اولیه صبح امروز گارد ویـژه 
نیروی انتظامی همراه با ماموران مسلح امنیتی 

-ضمن محاصره این کارخانه بزرگ صـنـعـتـی
کشاورزی، کارگران را مورد یورش وحشیانه قرار 
داده و پس از مجروح ساختن گروهی از آنـهـا، 

تن را بازداشت و روانه زنـدان کـرد.  ۲۴ حداقل
نام نمایندگان کارگران اعتصابی نیز در مـیـان 

 بازداشت شدگان به چشم می خورد.
اعتصاب به حق و تحسین برانگیز کـارگـران  

مجتمع نیشکر هفت تپه به دنبال عدم تحـقـق 

فراخوان مشترک پنجاه و دو حزب کمونیست جهان در 
  ۱۰همبستگی با  جنبش اعتراضی مردم ایران در صفحۀ 

باید، در راه اعتـالی مـبـارزه  توان و می می
برای عقب راندِن دیکـتـاتـوری والیـی بـه 

 جنبِش مردمی یاری رسانید
هـای مـدنـی بـا  با پـیـونـد دادِن حـرکـت

چـنـان نـیـروی  های صنفی، باید  اعتراض
ای شکل داد که به حرکتی جهشی و  مادی

کیفی برای گذر از اسـتـبـداد بـه مـرحـلـٔه 
 دموکراتیک توان دهد

 
و در  -گردانندگان اصلی در هرم قدرت حاکمیـت

تا همین چـنـدی پـیـش  -ای رأس آن علی خامنه
کردند که "نظام" به تعادلی نسبـی دسـت  تصور می

است و  با داغ کردن تنور انـتـخـابـات و مـهـنـدسـِی   یافته
های حکومتـی  های جناح "افکارعمومی" در چارچوب رقابت

هـا و  ها را با وعـده  اند خواست در هنگامٔه انتخابات، توانسته
ها را با مدیریت از غلیان بازدارند. تصمیم صاحبـان  اعتراض

جمهوری حسـن روحـانـی  قدرت در "نظام" با تداوم  ریاست
مـاه  برای ُدور دوم و اجرای "پرشکوه" انتخابات اردیبـهـشـت

ضمیمۀ کارگری 
 ۳شمارۀ 

  »نامۀ مردم« 
 منتشر شد!

 ۱۰۴۴شمارۀ    ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۶
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های  های امپریالیستی جهان و ادامٔه سیاست گرایانٔه قدرت های مداخله در پی سیاست
یی مثل اسرائیل و عربستان و ایران در کشورهای منطقٔه ما،  های منطقه ماجراجویانٔه قدرت

است که دست به تجاوز ماجراجویانه “ ناتو”یی عضو  این بار نوبت ترکیه، دیگر قدرت منطقه
 آفرینی، و به خاک و خون کشیدن خلق ُکرد زده است. به سوریه، بحران

طور که در خبرها بود، پس از چندین ساعت حملٔه هوایی و بمباران منطقٔه پیرامون  همان
غربی سوریه توسط نیروهای نظامی ترکیه، ارتش ترکیه از روز -عفرین در نوار مرزی شمال

دی وارد این منطقٔه ُکردنشین در خاک سوریه شد. این تجاوز نظامی  نیروهای  ۳۰شنبه 
، “آزاد سوریه”اصطالح  پیاده، نیروهای ویژه، و واحدهای زرهی ترکیه، به همراهی ارتش به

 حزب اتحاد دموکراتیک ُکرد سوریه”، ُکردهای “نیروهای دموکراتیک سوریه”به طور عمده 
را هدف قرار داده است و تا کنون “ های مدافع خلق یگان”یا پ.ی.د.، و شاخٔه نظامی آن “

اند. ترکیه ادعا کرده است که هدف دیگر این یورش، که آن را  صدها نفر در آن کشته شده
گذاری کرده است، مبارزه با نیروهای داعش است، در حالی  نام (!!)“شاخٔه زیتون”عملیات 

 که تا کنون خبری از حضور داعش در این منطقٔه خاص نبود!
تجاوز ارتش ترکیه به خاک سوریه اقدام خطرناک دیگری است که وضعیت بحرانی 

آید که  کند. از سوی دیگر، به نظر می تر می مناقشٔه خونبار در سوریه را از آنچه هست، وخیم
های میان ترکیه و آمریکا دارد که هر دو در  این تجاوز نظامی ارتش ترکیه، نشان از اختالف

ویژه پس از آنکه در یک سال گذشته،  صددند جای پای خود را در سوریه محکم کنند، به
ها بود  دولت سوریه کنترل بخش بزرگی از کشور را مجددًا به دست خود گرفته است. مّدت

که تجّمع نیروهای نظامی ترکیه در مرز سوریه آغاز شده بود. حملٔه نظامی ترکیه چند روز 
هزار نفری متکی به ۳۰پس از آن صورت گرفت که آمریکا اعالم کرد از ایجاد نیروی مرزی 

 نیروهای دموکراتیک سوریه”کند. بخش بزرگی از  حمایت می“ نیروهای دموکراتیک سوریه”
های  یگان”که ائتالفی از نیروهای گوناگون است، متشکل از “ ارتش دموکراتیک سوریه”یا “

یا پ.ی.د. ایجاد کرده است، و “ حزب اتحاد دموکراتیک ُکرد سوریه”است که “ مدافع خلق
یا “ حزب کارگران کردستان ترکیه”خوِد این حزب نیز به لحاظ تاریخی پیوندهای نزدیکی با 

ک. دارد. ستاد مشترک ارتش ترکیه در هفتٔه دّوم پس از شروع عملیات نظامی اعالم  .ک. پ
ک در اطراف عفرین  ک. موضع نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک و پ. ۱۵۰کرد که بیشتر از 

ک. که ارتش ترکیه در درون و  ک. را هدف قرار داده است. از نگاه دولت ترکیه، میان پ.
 -های طوالنی و خونینی کرده است، و همتای سوری آن بیرون مرزهای ترکیه با آن جنگ

جمهوری ترکیه  هیچ تفاوتی وجود ندارد. رجب طیب اردوغان رئیس -های مدافع خلق یگان
چند روز پیش اعالم کرد که نیروهای ترکیه پس از تسّلط بر عفرین، به عملیات خود در 
استان َادلب نیز ادامه خواهند داد. اردوغان این خبر را وقتی اعالم کرد که ارتش ترکیه تپٔه 

ای استراتژیک در این  های ترکیه، نقطه را  تصرف کرده بود که از نظر رسانه“ جبل برصایا”
به وسعت “ منطقٔه امن”عملیات نظامی است. هدف اعالم شدٔه ترکیه این است که یک 

هزار تروریست (یعنی نیروهای ارتش ۸۰هزار کیلومتر در خاک سوریه ایجاد کند و ۴
دموکراتیک سوریه) را از میان ببرد. پیش از آن، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجٔه آمریکا 

هزار نیروهای نظامی خود را برای ۲کم  اعالم کرده بود که آن کشور تصمیم دارد دست
مّدتی نامعلوم در سوریه نگه دارد. ظاهرًا این برنامٔه آمریکا آنکارا را به خشم آورده است. رجب 

کشوری که ”طیب اردوغان در سخنانی که در آنکارا بیان کرد با اشاره به برنامٔه آمریکا گفت: 
خوانیم، بر ایجاد یک ارتش تروریستی در مرزهای ما اصرار دارد. آن  ما آن را متحد خود می

تواند داشته باشد؟ برنامٔه ما این است که آن ارتش را  ارتش تروریستی چه هدفی جز ترکیه می
 “پیش از آنکه شکل بگیرد، در نطفه خفه کنیم.

رغم موضع ترکیه، باید گفت که دولت آمریکا به روال سابق همچنان دست در کار  به
دهی نیروهای نظامی در درون یک کشور مستقل خارجی  تأمین مالی، آموزش، و سازمان

 سانا”بدون هیچگونه توجهی به نظر و موضع دولت آن کشور است. خبرگزاری دولتی سوریه 

سیاستی که دولت آمریکا در پیش گرفته ”در این باره نوشت: “
است، در چارچوب سیاست ویرانگر آن در منطقه به منظور 

حلی  چندپاره کردن کشورها... و مانع ایجاد کردن در امر یافتن راه
 “های کنونی است. برای بحران

نیروی نظامی جدیدی که آمریکا از آن سخن گفته است، توسط 
ایجاد شده است “ عملیات عزم ذاتی -یگان رزمی مشترک مرّکب”

که مقّر آن در پایگاه نظامی آمریکا در کویت است. این یگان رزمی 
شامل نیروهایی از کشورهای مؤتلف آمریکا، از جمله بریتانیاست. 
سخنگوی روابط عمومی این یگان دو هفته پیش به نشریٔه 

این ائتالف با نیروهای دموکراتیک ”گفته بود که “ دیِفنس ُپست”
نیروی امنیت ”سوریه برای استقرار و آموزش نیروی جدیدی به نام 

 ۲۳۰کند... و در حال حاضر در حدود  همکاری می“ مرزی سوریه
نفر در حال آموزش هستند. هدف نهایی ما، تشکیل نیرویی به 

 “هزار نفر است.۳۰بزرگی 
ترکیه، “ ِینی شفق”گرای  های روزنامٔه راست بر اساس گزارش

هزار سرباز ۲۰در عملیات اخیر ترکیه در خاک سوریه، عالوه بر 
 ارتش آزاد سوریه”هزار تن از واحدهای رزمی ۱۵عادی ترکیه، 

اند. فرماندهان نظامی  اند نیز شرکت داشته که زیر کنترل ترکیه“
 ارتش مّلی سوریه”ترکیه این واحدهای رزمی زیر کنترل خود را 

 اند! نام گذارده“
حزب اتحاد دموکراتیک ُکرد سوریه (پ.ی.د.) دو ناحیٔه اصلی 

کند، که یکی از آنها منطقٔه عفرین  در شمال سوریه را کنترل می
در شرق عفرین و در “ َمنبج”در شمال غرب کشور، و دیگری 

جنوب کوبانی است. هر دو ناحیه در مرز حّساس میان ترکیه و 
پایگاه اصلی عملیات آمریکا در سوریه “ منبج”سوریه قرار دارند. 

داند که نیروهای ویژٔه آمریکایی (و نیز  است. آنکارا دقیقًا می
فرانسوی) در کجاها مستقرند. اردوغان با هدف قرار دادن عفرین 

خواهد از امکان برخورد مستقیم میان نیروهای ترکیه و  می
نیروهای آمریکایی خودداری کند. گفتنی است که عفرین محل 

هاست  زندگی جمعیت کثیری از ساکنان غیرُکرد، از جمله ترکمن
که از اواخر دورٔه عثمانی در خاک سوریٔه کنونی ساکن شدند. 

خواند، ولی از سوی  می“ برادران و خواهران ما”اردوغان آنها را 
های تروریستی در میان این اقلیت ساکن سوریه  دیگر، از گروه

کند. از همان روزهای آغاز جنبش مردمی ضد  حمایت کرده و می
نظامی ترکمن با هماهنگی ارتش ترکیه  بشار اسد، نیروهای شبه

وقتی نیروی  ۹۴وارد عمل شدند. همین نیروها بودند که در پاییز 

تشدید بحران سوریه در پی تجاوز نظامی 
 ترکیه به مناطق ُکردنشین سوریه

 ۱۵ادامه  در صفحه 



 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه     ۲ 

 خواهی برخیزند! حق  به وضع موجود به
داران و کارگزاران آنان از هر رنگ و جنـس، امـیـد تـغـیـیـری  سرمایه از کالن

نیست! راه دگرگونی از اتحاد کـارگـران و زحـمـت کشـان سـراسـر کشـور، در 
گذرد. وضع موجود با همٔه نـتـایـِج  خواه می پیوندی با جنبش دموکراتیک تحول هم

تواند ادامه یابد و اگر ادامه یابد  اش تا به کی و تا به کجا می دردناِک هر دم فراینده
سرنوشت میهن و صاحبان واقعی آن، یعنـی کـارگـران و زحـمـتـکـشـان، ایـن 

های اجتماعی، چه خواهد شد؟ آیا گـذشـت  آفرینندگان اصلی تمام دارایی و ثروت
هـای ویـرانـگـر  جانبٔه این سـیـاسـت بیش از سه دهه کافی نیست که با نقد همه

 ها نقطه پایانی نهاد؟ ها برخاست و بر آن مقابله با آن به
 

سازِی شرکت مخابرات، و مبارزٔه کارگران مراکز  خصوصی
 خدمات مخابرات روستایی

نزدیک به یک دهه از مبارزٔه پیگیر کارگران مـراکـز مـخـابـرات و کـارگـزاران 
رغم تهدیدها و فشارهای آشـکـار و نـهـان  روستایِی "شرکت مخابرات ایران"، به

گذرد. علت اصلی مشـکـالت ایـن کـارگـران  مدیران و صاحبان این شرکت، می
شود، بـایـد در  های اعتراضی آنان بیان می طور که در تجمع زحمتکش را، همان

سازی این شرکت کلیدی و فعال در بخش زیربنایی کشور دانست. نکته  خصوصی
گـذار و دولـتـی نسـبـت بـه  هـای قـانـون مهم در این میان، فرافکنی دستگـاه

های خود در نظارت بر اجرای مصوبات خود نوشته و برخورد انفعالی بـا  مسئولیت
 ها و مطالبات کارگران است. خواست

سازی این شرکت از پی تصویب واگـذاری  نگاهی به چگونگی فرایند خصوصی
های دولتی از یـک  آن در بورس بر اساس قوانین ناظر بر خصوصی سازی شرکت

رسانی روستایی برای احقاق حقوق خـود از  سو و مبارزات کارگران مراکز خدمات
خوبی روشنگِر چهرٔه نظاِم  متعهد به تأمین امنیت سرمایـه و کـالن  دیگر سو، به

ها هزار کارگر شاغل در این بخـش  اعتنا به سرنوشت ده داران غارتگر و بی سرمایه
 است.

 
 سازِی  "شرکت مخابرات ایران" خصوصی 

به سیاست غالب نـظـام تـبـدیـل شـد و  ۱۳۶۰سازی از اواخر دهٔه  خصوصی
سازی تأکید شده، هـدف از  طور که در صدر تمام قوانین ناظر بر خصوصی همان

داران]  این قوانین تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی [بخوان: کالن سرمایـه
گری است. در این قوانین و ازجملـه  و تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی

 ۴۴و قانون "سیاسـت اصـل کـلـی  ۱۳۸۳قوانین "برنامه چهارم توسعه" در سال 
هـای  این هدف بـایـد شـرکـت یابی به شود که برای دست قانون اساسی" گفته می

هـای مـادر  این ترتیب که، در گام نخسـت، شـرکـت دهی شوند. به دولتی سامان
ها و  های دولتی تأسیس شوند. در گام بعد، شرکت تخصصی در جنب وزارت خانه

های وابسـتـٔه  دهندٔه خدمات دولتی به شرکت مؤسسات تحت تملک دولت و ارائه
های تـخـصـصـی  های تخصصی مادر بدل شوند. در واپسین گام، شرکت شرکت

درصِد سـهـام خـود در  ۵۰مادر باهدف تقویت بخش خصوصی و بورس بیش از 
های وابسته را از طریق سازمان بورس به بخش خصوصی واگذار کننـد و  شرکت

ها بپرهیزند. این درحالـی  های زیرمجموعه آن گذاری در شرکت از هرگونه سرمایه
های وابسته، مطابق قوانین بورس، مجازند که خود به تأسـیـس  است که، شرکت
هـا  ها و بانک های مستقل (تابع) اقدام کرده یا سهام دیگر شرکت شرکت یا شرکت

های  توان پی برد که شرکت را خریداری کنند. با نگاهی به این نوع ساماندهی، می
دولتی با در اختیار داشتن حداقل سهام در بازارهای بورس در عـمـل بـه زائـدٔه 

داری تبدیل شده و مقدرات کشور بازیچٔه دست بخش خصـوصـی و  سرمایه کالن
دانـیـم،  طور که می اند. از طرفی، همان بازارهای پیچیده و خدعه آمیز بورس شده

هـا  های ساالنه دولتی، نقش دولت در بده بستان با این شـرکـت مطابق با بودجه
منزلٔه بودجٔه "تملک دارایـی"  شود که ساالنه مبلغ کالنی را به تنها به آن ختم می

که مگر این مبلغ در قالب مالیات یا سود سهـام  ها بگذارد، به امید آن در اختیار آن
روی، این بده بسـتـان،  گردد. ازاین به دولت بازگردد که عمومًا هم بازنگشته و نمی

ایـن  کالن بدوِن بـهـرٔه دولـتـی بـه -رانت -در بهترین حالت، نقش اعطای وام
هـا تـقـویـت و  گـذاری که هدف از تمـام ایـن سـیـاسـت هاست. هنگامی شرکت

داران باشد، خروجی آن هم  توانمندسازی بخش خصوصی یا همان کالن سرمایه
تر خدمات عمومی و رفاهی و  تواند بود و حاصل آن بهای هرچه بیش جز این نمی

تر دسترسی مردم به این خدمات است. و اگر گاه در  درنتیجه، کاهش هرچه بیش
 ۳سازی و ازجمله در بند  قوانین خصوصی

هـای کـالن  با نگاهی به قوانین کالن اقتصادی کشور، متأثر از سیـاسـت
توان دید که لغو قوانین یـا کـاهـش  شده در طول بیش از سه دهه، می اعالم

دامنه قوانین حمایتی از نوع "قانون کار" و "تأمین اجتماعی"و نظایر آن همزاد 
سازی" باهدف تقویت بخش خصوصی [ بـخـوان: کـالن  قوانین "خصوصی

عبارتی، رواج گسترده قراردادهای مـوقـت  داران] کشور بوده است. به سرمایه
های گسترده کارگری از شمول قـانـون  سازی دستمزد، خروج گروه کار، ارزان

سـازی دانسـت.  کار و تأمین اجتماعی را باید توأماِن قوانین ناظر بر خصوصی
که کارگران از هرنوع سالح تدافعی و ازجـمـلـه  این نیز، اتفاقی نیست درحالی

های سندیکایی مستـقـل،  های سندیکایی و سازمان حق برخورداری از آزادی
شوند و با اتـهـاِم "اقـدام عـلـیـه  حق اعتراض، تجمع و اعتصاب محروم می

داران  سرمایـه تر کالن امنیت ملی" روبرویند، هرروز راِه چپاولگری هرچه بیش
از طریق وضع قوانینی جـدیـد بـا ادعـای راه امـنـیـت بـرای سـرمـایـه و 

شود. جای هیچ تردیدی نیست و نباید بـاشـد کـه  گذاری هموارتر می سرمایه
شـود "کـارآفـریـنـان"،  طور کـه گـفـتـه مـی داران یا آن سرمایه دغدغٔه کالن

آفرینی" و حل معضل بیکاری نیـسـت، زیـرا تـنـهـا دغـدغـه آنـان  "اشتغال
هر طریق ممکن است، و وجود ارتـش بـیـکـاران را  حساب به سودورزی بی

فرصتی برای به زانو درآوردن کارگران شاغل اما محروم از حقوق سندیکایی و 
دانند. روشن است که برای کـارگـران، مـبـارزه بـرای بـهـبـود  اجتماعی می

های سندیکایی، برای امنیت شـغـلـی، بـرای بـهـبـود  مناسبات کار، آزادی
سازی  دستمزدهای واقعی و برای ایمنی و بهداشت کار، از مبارزه با خصوصی

روی، بـایـد  تواند و نباید جدا باشد. ازایـن [بخوان: غارت اموال عمومی] نمی
هـای  میان مبارزه روزانه برای بهبود شرایط زندگی و مناسبات کـار، بـاهـدف

ای برقرار کرد. تنها از طریق چنین پیـونـدی  راهبردی این جنبش پل ارتباطی
داران و  سـرمـایـه توانند در مبارزه سراسری خـود کـالن است که کارگران می

های انسانی خـود،  یابی به هدف ها را تا دست های کارگزار آن ها و نظام دولت
 نشینی وادارند. عقب به

شـود کـه  فریبانه ادعـا شـده و ادعـا مـی بیش از سه دهه است که عوام
سازی و زدودن مقررات حمایتی و نظارتـی در راسـتـای امـنـیـت  خصوصی

گذاری، کلید توسعه اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی، رفـاهـی و  سرمایه و سرمایه
زایی است. اما حاصل کار جز فقر گسترده، بیکارِی فراگیر و تـوسـعـٔه  اشتغال

روزافزون معضالت اجتماعی وابسته به آن و ازجملـه، گسـتـرش روزافـزون 
نشینی، اعتیـاد،  های جسمانی و روانِی ناشی از کار و بیکاری، حاشیه بیماری

 فروپاشی پیوندهای خانوادگی و البته، جرم و جنایت نبوده و نیست.
سازی خـوب  گویند: "خصوصی داری جهانی و داخلی می بلندگویان سرمایه

گوییم، برعکس، فسـاد فـراگـیـر  است، آنچه اجرا شده است، بد است! " می
دفاع شـدن کشـور در  های ملی و بی امروز و تخریب و نابودی منابع و ثروت

زدایـی و  برابر حوادث طبیعی و غیـرطـبـیـعـی، نـتـیـجـه نـاگـزیـر نـظـارت
داران از این "خـوان  سرمایه که کدام گروه از کالن سازی است. این خصوصی

دهـد. اگـر  برد، تغییری در ماهیت یغمـاگـری نـمـی تری می یغما" بهرٔه بیش
 ها نتایج ثمربخشی داشته است؟ یک از واگذاری غیرازاین است، بگویید کدام

شود که آنـچـه  های وابسته به حکومت ادعا می چنین، از سوی محفل هم
بندی در حـکـومـت و  اتفاق افتاده است، نتیجه حکمرانی بد این یا آن گروه

رفتار نادرست این یا آن گروه از مسئوالن و عدم تفکیک وظایف "حاکمیـتـی" 
مرداِن  گـرفـتـار در  که رفتار همٔه دولت گری" است. در این از وظایف "تصدی

فساد، فارغ از جایگاه و وابستگی جناحی، نقشی مؤثـر در بـروز ایـن وضـع 
بار داشته است حرفی نیست، اما عامل اصلی بروز و ظهور گسترده این  نکبت

رفتار نیز ساختار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اداری نظام حاکم بر کشـور 
انـگـیـز  دهـد. نـفـرت گستر میدان مـی است که به غارتگری و به فساد دامن

تری مـتـهـم  کوشد تا دیگری را به فساد بیش که، در این بازی هر کس می آن
های نـاظـر،  که دستگاه انگیزتر آن کند و فساد خود را ناچیز جلوه دهد، نفرت

کـه مـبـادا  گرند و مراقب آن گذار و قضایِی شریک در "ماجرا" تنها نظاره قانون
 ۳ادامه  در صفحه  خواهان، در اعـتـراض  کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، زنان و دیگر آزادی

سازی را به  مبارزه با خصوصی
 جنبشی سراسری تبدیل کنیم                             

 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۵ 

ضمنی نیروهای نظامی روسیه به عدم مداخله، دست به این حمله زده باشد. ظاهرًا 
هزار ۳۰“ نیروهای مرزی”روسیه هم از اعالم حضور دائمی آمریکا در سوریه و ایجاد 

دیده و تأمین مالی شده توسط  ، و آموزش“نیروهای دموکراتیک سوریه”نفری متکی به 
آمریکا، ناخشنود است و از حمایت خود از نیروهای ُکرد کاسته است. به همین دلیل 

در نوار مرزی شمال “ روژاوا”هم برخی از نیروهای ُکرد سوریه، از جمله ائتالف حاکم بر 
های غربی آن است، در اعتراض به موضع انفعال  سوریه  که عفرین یکی از اقلیم

شدند. به گفتٔه یکی از “ سوچی”روسیه، خواستار تحریم شرکت ُکردها در نشست 
روسیه به دولت محلی عفرین پیشنهاد کرد که ”اعضای رهبری ائتالف حاکم بر روژاوا 

اگر حکومت سوریه قدرت را در عفرین به دست بگیرد، ترکیه حمله نخواهد کرد، ولی 
های ُکرد سوری که با آمریکا  به این ترتیب، گروه“ دولت عفرین این پیشنهاد را نپذیرفت.

کنند، و حاضر به واگذاری قدرت و کنترل امنیت سرزمین خود به دولت  همکاری می
مرکزی سوریه نیستند، و روسیه هم آنها را تنها گذاشته است، پس از پایان یافتن جنگ 

ها در تنگنا و وضعیت دشواری قرار خواهند داشت. از همه  با تجاوزگران ترکیه، تا مّدت
تر این است که باید در پی یافتن متحدانی در داخل سوریه باشند، نه  تر و حساس مهم

 مرزی چشم امید و اتکا داشته باشند. اینکه به متحدان برون
پایان دادن به تهاجم و تجاوز ترکیه به خاک سوریه نخستین گام ضروری و فوری 

آفرین کنونی است. تا زمانی که حضور نظامی آمریکا و  وفصل وضعیت بحران برای حل
پذیر نخواهد  حل جامعی برای دستیابی به صلح امکان در سوریه ادامه دارد، راه“ ناتو”

بود و خودمختاری ُکردها توسط دولت سوریه به رسمیت شناخته نخواهد شد. 
ریزان آمریکایی خودشان هم شاید به این باور رسیده باشند که حضور آنها دیگر  برنامه

تأثیری در تغییر رژیم در سوریه ندارد، اّما به دالیل سیاسی و اقتصادی و نظامی 
هایی  ریزی تدریجی در سوریه اصرار دارند. مّلت ُکرد، طی سال همچنان بر ادامٔه خون

طوالنی، بیشتر از اینها در راه خودمختاری و احقاق حقوق خون داده است که اکنون 
 بخواهد سرنوشت خود را به ترامپ و تیلرسون پیوند بزند.

هوایی ترکیه یک جنگندٔه روسی را در آسمان سوریه سرنگون کرد، 
نظامی  های شبه خلبان آن را گرفتند و کشتند. سران برخی از گروه

گرایانٔه افراطی و شوونیسم  های راست ترکمن از طرفداران جنبش
هوادار ترکیه هستند. در مورد ائتالف جنبش مّلی کردها با نیروهای 

های  توان گفت که پایان کار چنین ائتالفی، فاجعه نظامی آمریکا می
بیشتر برای خلق ُکرد خواهد بود که سابقٔه تاریخی پرافتخار و 

آید که رهبری سیاسی  ای در مقابله با داعش دارد. به نظر می قهرمانانه
حزب اتحاد دموکراتیک ُکرد ”و “ نیروهای دموکراتیک سوریه”و نظامی 

آمیزی در  با استفاده از شرایط روز، متوسل به استراتژی اشتباه“ سوریه
های  شوند که از لحاظ تاریخی دشمن آرمان ائتالف با نیروهایی می

اند. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجٔه  خلق ُکرد در این منطقه بوده
روشنی تأکید کرد که حقوق مردم ُکرد در صدر  آمریکا، همین اواخر به

های کاخ سفید نیست، بلکه صرفًا به آن در چارچوب و در پرتو  اولویت
تأمین منافع دو متحد اصلی و مهم خود در منطقه، یعنی عربستان 

اگر آمریکا پایش ”گوید:  تواند توجه کند. او می سعودی و اسرائیل، می
را از رخدادهای سوریه بیرون بکشد، فرصت برای تقویت موقعیت 

های نیابتی و  طور که در جنگ شود. همان ایران در سوریه پیدا می
ایم، ایران در پی سلطه بر  های آشکار و علنی ایران دیده گفته

خاورمیانه است. سوریه، در همسایگی مرزی اسرائیل و در اوضاعی 
ثبات، امکان و فرصتی مناسب است که ایران خیلی تمایل به  بی

 “ برداری از آن دارد. بهره
اش  از سوی دیگر، موضع روسیه است که از زبان وزیر امور خارجه

بینیم  مّدت درازی است که می”سرگئی الوروف بیان شد. او گفت: 
ایاالت متحد آمریکا در صدد استقرار نهادهای قدرت دولتی جایگزین 

پرده  در بخش بزرگی از خاک سوریه است. واشنگتن آشکارا و بی
دهد که با وی  فرستد و به نیروهایی می های مدرن به سوریه می سالح

 نیروهای دموکراتیک سوریه”ویژه به  کنند، از جمله و به همکاری می
البته الوروف نه “ نظامیان ُکرد است. که به طور عمده متکی به شبه“

آنکارا بلکه آمریکا را در تجاوز اخیر ترکیه به خاک سوریه و بحران 
های گفتگو با  کنونی مقصر دانست. روسیه تالش کرده است که کانال

های ُکردنشین  را که بر سرزمین“ حزب اتحاد دموکراتیک ُکرد سوریه”
خارج از کنترل دمشق حاکم است، باز نگه دارد. الوروف با اشاره به 

آنچه مسّلم است، نقش ُکردها ”گفت: “ سوچی”برگزاری گفتگوهای 
در روند سیاسی آتی باید تضمین شود، ولی بر اساس کارپایٔه مشترکی 
که در آن همٔه نیروهای سیاسی، مّلی، و مذهبی روسیه به استقالل و 
یکپارچگی سرزمین سوریه احترام بگذارند. بر همین اساس است که 

در پی نزدیکی حزب “ اند. نمایندگان ُکرد به کنگرٔه سوچی دعوت شده
اتحاد دموکراتیک کرد سوریه به واشنگتن، موضع روسیه در مورد 

آمریکا ”گوید:  تر شده است. الوروف می های ُکرد سفت و سخت گروه
کنند، از گفتگو با  هاست که ُکردهایی را که با وی همکاری می مّدت

طلبانه در  دارد. واشنگتن فعاالنه به احساسات جدایی دمشق بازمی
یی مسئلٔه ُکردها را  میان ُکردها دامن زده، و حساسیت و تأثیر منطقه

نادیده گرفته است... این موضع یا ناشی از عدم درک کل وضعیت 
 “است، یا اینکه تحریکی عمدی است.

کند. روسیه ضمن  ناگفته نماند که روسیه نیز برنامٔه خود را دنبال می
داند و از اصل یکپارچگی  آمریکا را مردود می“ تغییر رژیم”اینکه برنامٔه 

کند، تالش دارد رابطٔه خود را با حزب اتحاد  سوریه دفاع می
های میان ترکیه و  دموکراتیک ُکرد سوریه حفظ کند و از اختالف

شود که در جریان فروپاشی  داعش  آمریکا استفاده کند. یادآوری می
، در زمانی که حزب اتحاد دموکراتیک منطقٔه ۲۰۱۷طی سال میالدی 

زیر کنترل خود را گسترش داد، آنچه دست ترکیه را از منطقٔه پیرامون 
های پاییز  عفرین کوتاه نگه داشت، عملیات نظامی روسیه بود. در ماه

های پلیس نظامی خود را برای ایجاد یک منطقٔه  گذشته، روسیه دسته
و “ ارتش آزاد سوریه”حایل در اطراف عفرین میان واحدهای 

نظامیان ُکرد به آن منطقه گسیل کرد. همچنین، روسیه فعاالنه از  شبه
های آنکارا برای کنار زدن حزب اتحاد دموکراتیک جلوگیری  تالش

 کرده است.
های نظامی آن  اّما پیش از یورش اخیر ترکیه به خاک سوریه، مقام

آید که ترکیه بدون توافق  کشور سفری به مسکو کردند. به نظر نمی

 ادامۀ تشدید بحران سوریه در پی ... 

ها و برخی  ها، درمانگاه جز بیمارستان های اشغالی، به الفتح محمود عباس، ناحیه
ونقل عمومی،  های حمل طور کامل تعطیل کرد. وسیله های آموزشی، را به مؤسسه

های دولتی و دیگر مرکزهای دادوستد در اعالم  ها، اداره ها، مدرسه ها، بانک مغازه
 همبستگی ملی دست از کار کشیدند.

خواست در تضمین   محمود عباس درخواستی کتبی به اتحادیٔه اروپا فرستاد و از آن
متحده در مورد اورشلیم، و  های ایاالت گیری گفتگوهای صلح، محکوم کردن موضع

تر برعهده  بگیرد.  منزلٔه یک کشور مستقل نقشی فعال رسمیت شناختن فلسطین به به
یی رأی دهد که در آن گفته  نویس قطعنامه پیش ماه به  بهمن ۵شورای اروپا قرار بود روز 

متحده  دربارٔه  اورشلیم،  به  جمهور ایاالت شود: "بدون تردید پس از تصمیم رئیس می
 گرانٔه  این کشور در روند صلح صدمه وارد شده است." نقش مهم میانجی

متحدٔه  دهد: "اروپا باید نقش خود در روند صلح را در کنار ایاالت قطعنامه ادامه می
متحده  "در شرایط جدید باید همچنان نقش  افزاید که، ایاالت آمریکا افزایش دهد" و می

 طرفی خود در این روند حفظ کند." مهمش را با اعالم بی
ماه، اعالم کرد  بهمن ۲فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیٔه اروپا، در روز 

متحده بازی کند، ولی  ای" را در کنار ایاالت کننده که بروکسل آماده است "نقش تعیین
در همان حال تصریح کرد که شناسایی فلسطین امری است که هر کشور عضو اتحادیه 

نقل از  ماه، به بهمن ۲آن بپردازد. روزنامٔه "لوبلیانایی دلو"، دوشنبه  اروپا باید جداگانه به
تواند  زودی کشورش می کارل ارجاوچ، وزیر امورخارجه کشور اسلوونی، اعالم کرد به

 رسمیت بشناسد. دومین عضو اتحادیٔه اروپا باشد که همراه سوئد دولت فلسطین را به
ها  های ملی فلسطینی اکثریتی بزرگ از اعضای سازمان ملل متحد از آرمان

حل دو کشور حمایت  کنند، اما اعضای اتحادیٔه اروپا در ظاهر از راه پشتیبانی می
سبب اهمیت حفظ پیوندهای بازرگانی و تجاری با اسراییل در  کنند، بااین همه، به می

 اند. عملی ساختن این حمایت ناتوان مانده
 -عنوان پایتخت اسرائیل اعالم اورشلیم به -تردیدی نیست که با تصمیم ترامپ

شود، اما  می  متحده و اسرائیل هر چه بیشتر مستحکم های ایاالت همکاری میان دولت
ماه، نشان داد که رویکردهای مردم  بهمن ۳شنبه  نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو، سه

درصد از  ۷۹متحده درحال تغییر است. این نظرسنجی نشان داد مادام که  ایاالت
هند، این رقم  د ها همدلی نشان می خواهان بیشتر با اسرائیل تا با فلسطینی جمهوری

ها با نظر  درصد دمکرات ۱۸آید و تنها  درصد پائین می ۲۷ها به  همدلی در مورد دمکرات
نگرند.  در اهمیت این نظرسنجی نباید مبالغه شود. نتایج  مساعد نسبت به نتانیاهو می

تواند عواقبی  کم نشانگر این است که سقوط نهایی ترامپ از قدرت می این آمار دسِت 
 متحده  داشته  باشد. ای ایاالت های خاورمیانه سنگین برای سیاست

 ادامۀ پنس در سفر خاورمیانه ای خود...



 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۳ 

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسـی  قانون اجرای سیاست ۱۶مادٔه 
شـود، حـکـم  سال سخن گفته مـی ۵از التزام خریدار به عدم تعدیل نیرو تا 

ای برای خوردنـی کـردن حـب تـلـخ و  توصیٔه اخالقی و آن مادٔه افزودنی
گین خصوصی سازی را دارد، زیرا در هیـچ کـجـای ایـن قـوانـیـن، از  زهرآ

های اجرایِی این التزام سخنی نرفته است. براین اسـاس، در سـال  ضمانت
روش  شرکت مخابرات ایران هم که مشمول واگذاری شـده بـود، بـه ۱۳۸۶

طور قسطی به بخش خصوصی فروخته شد. بازخوانـی پـرونـدٔه  گفته به پیش
هـای ضـدمـردمـی را  واگذاری شرکت مخابرات ایران ماهیت این سیاسـت

 کند.  روشنی عیان می به
، ۱۳۹۴ماه  آبان ۲۰بر اساس گزارش کارشناسی مندرج در سایت تابناک، 

، بـه ارزش حـدود ۱۳۸۸ماه  درصد سهم شرکت مخابرات در آبان ۵۱تعداد 
درصد پرداخت نقدی (مـعـادل   ۲۰صورت  میلیارد تومان به ۸۰۰هزار و  هفت

میلیارد تومـانـی بـه   ۴۸۴ماهه  قسط شش ۱۶میلیارد تومان) و  ۵۴۰هزار و 
هـا و  که فقط ارزش دارایـی شرکت "توسعه اعتماد مبین" واگذار شد. درحالی

تـا  ۱۳۰۸سال (از  ۸۰امالک ایجاد شده و متعلق به شرکت مخابرات طی 
هزار میلیـارد تـومـان  ۸۰ترین برآوردهای کارشناسی،  ) بر اساس کم۱۳۸۸

های مالی شرکت مخابرات در آن زمـان،  عالوه، صورت تقویم شده بود. به
میـلـیـارد  ۶۶۶هزار و  ۱۰۸های ثابت شرکت را بیش از  ارزش دفتری دارایی

داد. روشن است که اگر تجدید ارزیابی باهدف روزآمـد کـردن  ریال نشان می
بـرابـر  ۱۰ها بیش از  ها صورت گرفته بود، ارزش واقعی آن بهای این دارایی
هـای  شد. شاهد این مدعا هـم فـروش امـالک و دارایـی رقم دفتری می

مخابرات به محض واگذاری با موافقـت [بـخـوان: بـا تـبـانـی] سـازمـان 
شود. براسـاس  رغم عدم قطعیت انتقال مالکیت ذکر می سازی، به خصوصی

این گزارش: "خریدار سهام مدیریتی مخابرات، یک سـال پـس از خـریـد 
ملـک اداری، تـجـاری،  ۱۰۵اقدام به مزایده  ۱۳۸۹شرکت در اسفند سال 

نیز  ۱۳۹۰مسکونی در تهران به ارزش صدها میلیارد تومان کرد. در شهریور 
مرکز استـانـی  ۱۵ملک مازاد در  ۲۴شرکت مخابرات اقدام به مزایده فروش 

مورد امالک مسکونی، اداری،  ۴۰هم واگذاری  ۱۳۹۱کرد. در اسفند سال 
گهی شد کـه طـبـق  تجاری، صنعتی و باغ از سوی شرکت مخابرات ایران آ

ها که شرکت مخابـرات  مدیره مخابرات در این مزایده های رئیس هیئت گفته
سازی گـرفـتـه بـود،  مجوز فروش یک درصد امالک را از سازمان خصوصی

میلیارد تومان ملک فروخته شده، که اگر همین رقـم را هـم   ۳۲۰بیش از 
دهد. چراکه  فروشی مخابرات بیشتر خودش را نشان می درست بدانیم، ارزان

میلیارد تومان باشد، ارزش کـل   ۳۲۰وقتی یک درصد امالک فروخته شده 
هزار میلیارد تومان خواهد بود." نکته مهم دیگر در ایـن   ۳۲امالک حداقل 

واگذاری، محل تأمین اقساط پرداختی خریدار است. براساس گزارش فوق، 
هنگام واگذاری هیچ بدهی بانکی نـداشـتـه اسـت امـا  شرکت مخابرات به

هـای  تسهیالت بانکی دریافتی شـرکـت ۹۳صورت مالی ارائه شده در سال 
مـیـلـیـارد تـومـان نشـان  ۹۴۲مخابرات و ارتباطات سیار را بیش از هزار و 

داد. و معنی آن این است که خریدار سهام مدیریتی مخـابـرات، اقسـاط  می
میلیارد تومان  ۳۵۰خرید این سهام را از محل اخذ وام تأمین کرده و بیش از 

هزینه مالی غیرضرور در سال به شرکت تحمیل کرده است. از طرفـی، کـل 
در مجموعه مـخـابـرات، حـدود  ۹۴گذاری از زمان واگذاری تا سال  سرمایه

میلیارد تومـان تـوسـط  ۲۴۱میلیارد تومان بوده که نصف آن به میزان  ۴۸۲
داران، صورت گرفته است و خریداران سهام مـدیـریـتـی  دولت و سایر سهام

اند. با اندک  ها تأمین کرده گذاری خود را نیز، از محل همین وام سهم سرمایه
توان دید که تنها پرداخت نقدی شـرکـت مـبـیـن  ها می تعمق در این گزارش

اعتماد برای تصاحب سهام مدیریتی شرکت مخابرات همان مبـلـغ نـاچـیـز 
های شرکـت در  ها و دارایی پرداخت بوده که، با فروش بخشی از زمین پیش

 ها برابر آن را به جیب زده است.       همان ابتدای کار، ده
ها چوب حراج زدن به اموال ملت به بهای تقویت کـالن  اگر این واگذاری

داران انگل صفت و رونق بازار بورس نیست، پس چیست؟ مـمـکـن  سرمایه
نژاد اسـت. امـا ایـن  است ادعا شود که این تخلف مربوط به دوران احمدی

ای بیش نیست تا آن سوی چهره، یعنی قوانین "بـاالسـری"  فریبی ادعا عوام
هائی را "قانونی" کرده است، پنهان بـدارد.  ها و سوِءاستفاده که چنین تخلف

طـور  روی، هـمـان ازاین
که دیرتر بـه آن اشـاره 
خواهـیـم کـرد، تـمـام 

ها و سراپای نظام  دولت
هـا و  در ایـن تـخـلـف

هـا  سوِءاستفـاده از آن
اند و هریک در  شریک

ـــا  ـــی ب ـــت ـــدس ـــم ه
داران و در  سرمایه کالن
خدمتی بـه آنـان  خوش

ــت و  ــوی ــق ــدف ت ــاه ب
اند  توانمندسازی بخش خصوصی و تأمین امنیت سرمایه، گوی سبقت از هم ربوده

 اند. ها افزوده های ناشی از این سیاست سامانی و درنتیجه، هرروز، بر نابه
 

 سهِم "شرکت مخابرات" در بازاِر فروش و عرضٔه خدمات             
هـای  شرکت مخابرات و شـرکـت ۹۵های مالی تلفیقی سال  با نگاهی به صورت

های مالی ها پس از کسر هزینه توان دید که سود خالص این شرکت وابسته آن، می
هزار میلیارد تومان یعـنـی  ۲۹۵۲و مالیات تنها در سال مذکور برابر  -اقساط وام -

هـا  میلیارد دالر بوده است. اما بر همگان روشن است که این صـورت ۱نزدیک به 
ها رایج است. اثبات آن، کار دشـواری نـیـسـت.  کاری در آن واقعی نیستند و دست

کافی است به بندهای توضیحی و مشروط حسابرسان این شرکت رجـوع کـنـیـم. 
تـوانـنـد  اند کـه نـمـی گروه حسابرسان در بسیاری از بندهای توضیحی اظهار کرده

شده از سوی مدیریت اظهارنظر کنند. ازجملـه  های مالی ارائه دربارٔه صحت صورت
اشاره کرد که در آن گفتـه  ۶-۶توان به بند  بندهای متعدِد مشروِط حسابرسان، می

مابین شرکت اصلی با سازمـان تـنـظـیـم  های فی شود: "صورت تطبیق حساب می
هـای  مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطـالعـات ایـران و شـرکـت

ارتباطات زیرساخت و خدمات ارتباطی ایرانسل تا تاریخ این گزارش ارائه نگردیده و 
ها نیز دریافت نشده است، لذا تعیین آثار تعدیالت احتمالی  تأییدیه درخواستی از آن

 پذیر نیست."                                                های مالی، بدلیل نبود اطالعات کافی امکان بر صورت
حاضر با برخورداری از شبـکـٔه گسـتـردٔه  مـراکـز  شرکت مخابرات ایران درحال

ها و حدود بیش از ده هزار دفـتـر خـدمـات  شهر در تمام استان ۱۲۴۰خدماتی در 
هزار روستا و با دراختیار داشتن بازار انحصاری  ۵۳روستایی و تحت پوشش داشتن 

های ثـابـت و سـیـار و نـیـز،  اندازی تلفن برخی خدمات کلیدی نظیر نصب و راه
رسانی، ارتباطـی، و  درصد خدمات اینترنتی، پیام ۶۰برخورداری از سهم نزدیک به 

نظایر آن به بازیگر اصلی بازار خدمات ارتباطات و مخابراتی بدل شده است. سایـت 
گـویـد: "شـرکـت  رسمی شرکت مخابرات نیز، در معرفی جایگاه این شـرکـت مـی

در بخش توسـعـه شـبـکـه تـلـفـن ثـابـت بـه  ۱۳۹۳مخابرات ایران تا پایان سال 
خدمات متنوع ارتباطی را عرضه نموده اسـت  مشترک تلفن ثابت  ۳۱۸٫۴۱۷٫۲۹

باشد. در بخش  در صد می ۳۷٫۶۶ای که ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز معادل  گونه به
های دیتا دایر شـده در سـراسـر کشـور در پـایـان سـال قـبـل  دیتا تعداد پورت

پورت رسید. در بخش ارتباطـات روسـتـایـی عـالوه بـر تـداوم  ۴۰۷٫۲۱۵٫۴ به 
رسانی به اقصی نقاط روستایی کشور خدمات ارتباطی جـدیـدی در قـالـب  خدمات

و نقاط محروم عرضه نمود. شـرکـت ارتـبـاطـات  به هزاران روستا   USOخدمات 
ترین اپراتور شبکه تلفن همراه در ایـران اسـت. ایـن  سیار ایران، نخستین و بزرگ

کار کرده و  های دائمی، آغاز به کارت با واگذاری سیم ۱۳۷۳مردادماه  ۱۹شرکت از 
های اعتباری را نیز به سبد محصوالت خود افزوده  کارت عرضه سیم ۱۳۸۶از سال 

سهام خود را در بازار بورس کشور عـرضـه کـرد.  ۱۳۸۹است. همراه اول در سال 
عنوان یک شرکت پیشرو در زمیـنـه ارائـه خـدمـات  شرکت ارتباطات سیار ایران به

کارت واگذار  میلیون سیم ۶۳حدود  ۱۳۹۳باشد تا پایان سال  مخابراتی در ایران می
درصـد  ۶۱درصد در کشور بوده و   ۸۰٫۵۰شده، ضریب نفوذ همراه اول در کشور 

های فعال کشور را دراختیار دارد و تمامی شهرهای کشـور ( کارت سهم بازار سیم
کـیـلـومـتـر از  ۱۰۲هـزار و  ۷۰روستا و بیش از  ۴۵۰۰۰شهر)، بیش از  ۱۲۴۲

 ۷۴۲هـزار و  ۲۲برداری از  های کشور را پوشش داده است. با نصب و بهره جاده
و ارتباط  ترین پوشش ارتباطی را برای مردم فراهم نموده است  گسترده  BTSآنتن 

کشور برقرار کرده است. این شـرکـت از  ۱۱۰اپراتور در  ۲۶۸الملل با  رومینگ بین
را در کشور، خاورمیانه و آسیای جنوبی و در دنیـا نـیـز  ۱نظر تعداد مشترکان، رتبه 

اپراتور دارا اسـت."  ۱۰۰۳را در بین  ۱۵رتبه 
شـود، اطـالعـات  طور که دیده مـی همان

 ادامه مبارزه با خصوصی سازی ...

 ۹ادامه  در صفحه  

 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۴ 

"پنس تو با حضورت، به 
احترامی  سرزمین ما بی

کنی. پنس به  می
ات برگرد."  حنان  خانه

اشراقی، مبارز پرسابقٔه 
باره  فلسطینی دراین

گفت که، نباید انتظار 
های  داشت واکنش

اعتراضی به سخنان 
پنس در قاهره و َامان 
گوش شنوایی در دولت 

بینی  متحده "طرز فکر و جهان ترامپ پیدا کند، و در ادامه گفت که رهبران ایاالت
 اند." اند که آنان در ترفندهای اسرائیل همدست خود را دارند ... و نشان داده

پنس در اشتباه بود اگر گمان کرده بود با استقبالی که از او در کِنِست شده از 
 کنندگان پیشی گرفته است. اعتراض

نمایندگان عرب در کِنِست (پارلمان اسرائیل) در ائتالِف "فهرست مشترک" 
شامل "حداش" (جبهه دمکراتیک برای صلح و برابری) وابسته به حزب 

"بلد"، "لیست متحدٔه  -یهودی] -کمونیست اسرائیل و سه حزب عرب [عرب
پوسترهایی به دو زبان عربی و انگلیسی باال بردند که بر روی  -عرب" و "تعال"

 شده بود: "اورشلیم پایتخت فلسطین است." ها نوشته آن
ِایَمن عوده، رهبر فهرست مشترک، در تویتر خود نوشت: "پنس مرد خطرناکی 

کند و  کند از سوی مسیح در نقش ناجی مردم انجام وظیفه می است که تصور می
نمایندگی از  نابودی منطقه بخشی از این رسالت است." عوده افزود: "پنس به

دنبال آن، ترامپ را  تر است" و به شود که خطرناک سوی کسی در اینجا حاضر می
افروزی دارد، یک نژادپرست از زن  چنین توصیف کرد: "فردی که جنون آتش

 بیزار است که نباید  به او اجازه  داده شود پایش به منطقٔه ما باز  شود."
عوده هشدار داد: "همٔه اعضای ائتالف فهرست مشترک سخنرانی او را در 

  نمایندٔه عضو ائتالف فهرست مشترک، در ۱۳نشست تحریم خواهند کرد." هر 
این اعتراِض همراه با تهور و وقار شرکت کردند، البته پیش از آنکه در میان پارس 

وسیلٔه مأموران امنیتی هل داده و به بیرون  نمایندگان صهیونیست مخالفشان به
 از مجلس کشانده شوند.

زئیف ِالکین، وزیر امور اورشلیم و نمایندٔه کِنِست از حزب لیکود، نمایندگان 
های  ائتالف فهرست مشترک را "خائن" خطاب کرد و گفت: "آنانی که از گروه

ورزند خائن  کنند و با تحکیم منافع اسرائیل مخالفت می تروریستی پشتیبانی می
عمل آمده  های به هستند." او با اشاره به چندین حکم دادگاه عالی علیه تالش

منظور رد صالحیت اعضای ائتالف فهرست مشترک برای رقابت در انتخابات  به
 لطف دیوان عالی در مجلس هستند." گفت: "آنان  تنها به

آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در تویت خود نوشت که ائتالف فهرست 
های تروریستی در کنست  بار دیگر ثابت کرد که آنان نمایندٔه گروه مشترک "یک

شان به  آور آنان باعث گردید عدم وفاداری هستند." او مدعی شد که "رفتار شرم
دولت اسرائیل و نمادهای آن بر همگان آشکار شود. فرصت یک صلح واقعی 

های اسرائیل به صداهایی دیگر اجازه  فقط زمانی فراهم خواهد شد که عرب
 شان را برعهده گیرند."                                                              دهند نمایندگی

نام "اسرائل خانٔه ما" (یسرائیل  عودد فورر، نمایندٔه مجلس از حزب لیبرمن به
ِبیتنو)، خواستار آن شد که "نمایندگان یاغی" باید از دریافت حقوق محروم شوند و 

ضد  در توئیت نوشت که نمایندگان ائتالف فهرست مشترک "در اعتراض به
اسرائیل قهرمان هستند ولی زندگی خود را با دریافت حقوق از دولت اسرائیل 

گذرانند." نتانیاهو نیز از اینکه نمایندگان ائتالف فهرست مشترک اجازه ندادند  می
ضمیمه کردن غیرقانونی شرق اورشلیم به اسرائیل بدون اعتراض تصویب شود، 

 آنان را "مایٔه ننگ" دانست.
اما سازمان مقاومت اسالمی "حماس" اعالم کرد: "ایستادگی نمایندگان 
فلسطینِی مجلس اسرائیل اشغالگر در برابر سخنان نژادپرستانٔه  مایک پنس بر 

برانگیز  است" و افزود: "اورشلیم پایتخت همیشگی  ضد  اورشلیم  تحسین
 ماند." فلسطین باقی می

در روز پس از اعتراض در کنست، پلیس اسرائیل اعالم کرد رسیدگی به 
پایان رسانده است و نمایندگان این حزب در مجلس  عملکرد حزب "بلد" را به

برداری،  های حنین زوآبی، جمال حالقه، و جمعه زبارقه را به کاله نام به
 شویی، تقلب، خیانت در امانت و عدم صداقت متهم کرد. سندسازی، پول

اش  های مالی دریافتی ها در رابطه با ادعایی است که حزب بلد کمک  این اتهام
را اعالم و  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۲های  را از داخل و خارج اسرائیل در انتخابات سال

ماه، در پاسخ  بهمن ۳شنبه  کند. منطقه کرانه غربی رود اردن، روز سه آشکار نمی
 ۱۵ادامه  در صفحۀ به ابتکار مشترک حماس و حزب 

ای خود  ِپنس در سفر خاورمیانه
 متحدان اندکی یافت

ترین طرفداران  جمهور آمریکا و سوگلی دوآتشه مایک ِپنس، معاون رئیس
 ۳طلبی استعماری، پس از سفر به سه کشور خاورمیانه در روز  توسعه
وزیر اسرائیل، با  ماه، به کشورش بازگشت. بنیامین نتانیاهو، نخست بهمن

هایش از پنس و همراهی با او در  آمدگویی ای پرضیافت و خوش میزبانی
مکانی برای گرامیداشت یاد  -هایی ویژه مانند "موزٔه َیدَوِشم" بازدید از مکان

اسب پیامبر اسالم در  -و دیوار "ُبراق" -شدگان جنایت هولوکاست کشته
در مسجداالقصٰی که در اورشلیم  -سفر معراج و نیز مرکوب ابراهیم پیامبر 

شده قرار دارد اما اسرائیل آن را دیوار غربی که به دیوار ُندبه  شرقِی اشغال
خواند، سنگ تمام  مشهور است و آن را بخشی از هیکل سلیمان می

گذاشت. ِپنس پس از نیایش در کنار این دیوار اظهار داشت که با تمام 
وجود "تحت تأثیر" قرار  گرفته است. همچنین از پنس برای سخنرانی در 

عمل آمد تا دربارٔه نزدیکی  گذاری اسراییل، دعوت به کِنِست، مجلس قانون
های گفتگوهای صلح با  متحده و اسرائیل و برنامه روابط میان ایاالت

ها صحبت کند. سخنرانی او با برپا خاستن نمایندگان و کف زدن  فلسطینی
 اکثر آنان مورد تحسین قرار گرفت.                                              

دهندگان صهیونیست مسیحی در  ای برای رأی تردید چنین سخنرانی بی
جمهور دونالد ترامپ بر حمایت آنان حساب  متحده که پنس و رئیس ایاالت

گیری واشنگتن در  لحاظ موضع تواند خوشایند باشد، ولی به اند می باز کرده
 بود.  دهنده بار و تکان معضل منطقه شکستی فاجعه

عنوان پایتخت اسرائیل از سوی  این سفر ِپنس پس از اعالم اورشلیم به
آویو به آنجا با  ماه امسال و انتقال سفارت آمریکا از تل دونالد ترامپ در دی

آلود بر  شروع بدی همراه شد که از همان ابتدا ابرهایی  پر از ُتندرهایی خشم
ها  رسید از میزان خشم فلسطینی نظر می آن سایه افکنده بودند. پنس که به

خبر  عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ترامپ بی پس از اعالم اورشلیم به
تشکیالت خودگردان فلسطین   که محمود عباس رئیس  مسئله ای -است

تواند نقش میانجی  متحده دیگر نمی را بر آن داشت تا اعالم کند که ایاالت
جمهور  هم از عبدالفتاح السیسی رئیس -را در مسئلٔه فلسطین بازی کند

مصر و هم از ملک عبداله دوم پادشاه اردن خواست تا به محمود عباس 
        بگویند که واشنگتن مایل به آغاز  دوبارٔه  گفتگوهای صلح است.                                                                   

های مقدس در  حفظ وضع موجود مکان متحده به پنس بر تعهد ایاالت
های ترامپ  اورشلیم تأکید کرد، و برای اینکه از شدت تأثیر منفی گفته

بکاهد، مدعی شد که هنوز به تصمیمی برای شناسایی مرزهای رسمی 
صراحت گفت: "که تنها گفتگو بر اساس  اند. پرزیدنت السیسی به نرسیده

منزلٔه  حل برپایی دو کشور مستقِل اسرائیل و فلسطین، و اورشلیم به راه
تواند به کشمکش پایان بخشد  و "مصر از هرگونه  پایتخت فلسطین، می

 کوششی برای تحقق آن کوتاهی نخواهد کرد." 
یی عبوس اعالم کرد: "ما سخن پرزیدنت السیسی را  پنس با چهره

شنیدیم" و درادامه، مردود شمردن تصمیم ترامپ از سوی رهبر مصر را 
 نظر میان دوستان" خواند.                                                   تنها  "اختالف

ای خود، پس از سفر به اردن و  مایک ِپنس، در ادامٔه سفر خاورمیانه
های  کسی که اغلب در برابر سیاست -دیدار با پادشاه این کشور

وضع را بهتر نیافت. پادشاه  -پذیر دارد ای سازش گیری متحده موضع ایاالت
پرده" اظهارنظر  خواهد کرد و  باره "صریح  و  بی اردن اعالم کرد که دراین

درعمل هم چنان شد.  ملک عبداله دوم به میهمان خود گفت: "اورشلیم 
رود  شمار می طور که برای مسلمانان و مسیحیان نمادی مهم به همان

برای یهودیان نیز چنین است. این نماد، کلید صلح در منطقه و نیز کلیدی 
کار   های بنیادگرایی  آن  را به توانند در مبارزه با ریشه است که مسلمانان می

این سخنان گفت: "توجه کنید، دوستان گاهی  گیرند."  پنس در واکنش به
کنند." و افزود که، رفتار پادشاه "بسیار صریح  اما   نظر پیدا می باهم اختالف

جمهور آمریکا در طول سفر خود به  دوستانه"  بوده است. معاون ریاست
ها  یی برای دیدار با فلسطینی های اشغالی، هیچ برنامه اسراییل و منطقه

تنظیم نکرده بود و همین باعث شد که او از رسوایی اینکه دعوتش برای 
همه،  ها پذیرفته نشود نجات یابد، با این این دیدار از سوی فلسطینی

 وضوح آشکار ساختند. ها نظرشان را دربارٔه  او  و  دولت ترامپ به فلسطینی
ماه) او در بیرون از کلیسایی  تظاهرکنندگان به دیدار یکشنبٔه (اول بهمن

 -شود زادگاه عیسی مسیح است شهری که گفته می -الحم در شهر بیت
ها نوشته بود:  اعتراض کردند و پالکاردهایی بر دست داشتند که بر آن



 

 ۱۰۴۴شمارۀ 

روسری از سر و باال رفتن از سکوهـا، حـرکـت 
ویدا موحدی، زن مشهور بـه دخـتـر خـیـابـان 

نـام  انقالب را ادامه دادند، یکی از این زنان بـه
نرگس حسینی بازداشت شده اسـت. نسـریـن 
ستوده، وکیل دادگستری خبر بازداشت نرگـس 

گوید که وکالت او را  حسینی را تأیید کرده و می
 ۱۱عهده خواهد گرفت." سایت رادیو فـردا،  به

ماه، در گـزارشـی مـربـوط بـه هـمـیـن  بهمن
های مرتـبـط بـا حـجـاب اجـبـاری،  اعتراض

نوشت: "خانم ستوده روز دوشنبه در صـفـحـه 
بوکش با اشـاره بـه حـرکـت اعـتـراضـی  فیس

امروز مطـلـع ٬نوشت:  ٬دختران خیابان انقالب٬
شدم که دختر انقالب دیگری در همان مـحـل 
بر بلندایی رفته است و حجابش را بر سر چوبی 
به اهتزاز درآورده است. پیام این هـمـشـهـری 
برایمان روشن است، دختران و بانوان زیادی از 

اند. مدیریت بدن زنان را  این اجبار به تنگ آمده
گـویـد:  ولـه مـی . نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر بـه دویـچـه٬به خودشان بسپارید

های مدنی همواره شاهد  توانند یک حرکت را تقویت کنند. من در حرکت عوامل مختلفی می٬
های مدنی زنان حمایت کـردنـد. حـال هـم مـردانـی را  ام که از حرکت حضور مردانی بوده

گوید:  . نسرین ستوده می٬کنند بینم که به شیوه دختر خیابان انقالب با زنان همراهی می می
توان در مورد اینکه آیا این اعتراض یک حرکت فراگیر خواهد شد یا نه اظهارنظـر کـرد.  نمی٬

کسانی که دست به این حرکت زدند از لحاظ قانونی افرادی عاقـل و بـالـغ هسـتـنـد و از 
سرنوشتی که ممکن است به آن گرفتار شوند مطلع هستند. اما برخورد مقامات رسمی با این 

های سنگین مـثـل سـرقـت  شود آن را در ردیف مجازات حرکت چنان سنگین است که می
 ."               ٬مسلحانه قرار داد

هـا و  رغـم مـحـدودیـت روشنی ثابت کرده است کـه بـه جامعٔه پویا و پرتحرک میهن ما به
های ضـد مـردمـی رژیـم را  هایی ابتکاری، سیاست های شدید، قادر است با روش سرکوب

های اجتماعی مـوفـق  چالش بکشد. مشخصٔه اصلی در تحوالت اخیر آن است که جنبش به
هایشان را به فضای عمومی منتقل کنند. این بدان معناسـت کـه جـنـبـش  اند فعالیت شده

هـا و  اش خارج شده است. دوام این نـوع حـرکـت اجتماعی در داخل میهن از الک دفاعی
 هایی جدی مواجه خواهد کرد. ها رژیم را با چالش اعتراض

 
ها و  حملٔه نظامی ترکیه به مناطق ُکردنشین در سوریه، وضعیت پرتنش منطقه را با سؤال

هایی تازه روبرو کرد. واکاوی حمله نظامی ترکیه به مناطقی که زیر کـنـتـرل ُکـردهـای  ابهام
گیری در ایران نسـبـت بـه  ها است. موضع تحلیل و سوریه است هنوز موضوع بحث و تجزیه

هـایـی گـونـاگـون  در شـکـل -با توجه به حساسیت سوریه برای ایران -حمله نظامی ترکیه
های گوناگون تحرک نظامی تـرکـیـه  ماه، به جانب بهمن ۱اند. روزنامه کیهان،  انعکاس یافته

دست آوردن یک منطقه مهم در شـمـال  زیاد درصدد به احتمال پرداخت و نوشت: "ترکیه به
سوریه است تا چنانچه سیستم سیاسی به سمت فدرالیزم  رفت، ترکیه از اقتدار و موقـعـیـت 

های نزدیک به مرز  دو کشور  بـرخـوردار بـاشـد." کـیـهـان در ارتـبـاط بـا  الزم در فدرالی
گیری  روسیه هم در جایی دیگر از مطلبش نوشت: "فاصله گرفتـن یـگـان نـظـامـی  موضع

باز کردن دست ارتش ترکیه در شمال سوریه تلقی شـده اسـت بـر  ٬عفرین٬سوریه از منطقه 
این اساس خیلی از ناظرین سیاسی بر این نکته تأکید دارند کـه مسـکـو و آنـکـارا درحـال 

دهی به وضعیتی مشترک در شمال سوریه هستند. اگر این تحلیل واقـعـیـت داشـتـه  شکل
هـا  اهمیت تن داده است که با هوشمندی روس باشد باید گفت مسکو به منفعتی کوتاه و کم

نقل از اردشـیـر پشـنـگ، پـژوهشـگـر ارشـد  ماه، به بهمن ۲سازگار نیست." روزنامٔه ابتکار، 
خاورمیانه، نوشت: "آن چیزی که در عفرین درحال روی دادن است یک توافـق نـانـوشـتـه 

رغم مخالفت خود با ایـن اقـدام  باور من دولت سوریه نیز به میان ترکیه و روسیه است که به
کند. چراکه تضعیف یک رقیب داخلی قدرتمند که در چـنـد  نوعی از این قضیه حمایت می به

سال اخیر به قدرتی باثبات در سه کانتون ازجمله عفرین تبدیل شده، توسط یک رقیب دیگـر 
داند چنانچه کنترل عفرین به دسـت  اثر نخواهد بود. دمشق می مدت بی مانند ترکیه در کوتاه

ترکیه بیافتد، این کنترل همیشگی نخواهد بود و دولت ترکیه مجبور خواهد شد در مذاکرات 
نوعی با گرفتن امتیازهایی این کنترل را به دست دولت مرکزی سوریه بسـپـارد. امـا اگـر  به

خصـوص در  زنی ُکردها را در مذاکرات آتی به کنترل در دست ُکردها باقی بماند، قدرت چانه
باور من این حمله بـا  بحث ایجاد یک نظام فدرالی غیرمتمرکز در سوریه باالتر خواهد برد. به

نوعی با رضایت نسبی سوریـه  طلبانٔه ترکیه، چراغ سبز توأم با سکوت روسیه و به خواست جاه
مـاه،  بهمن ۳درحال انجام است." سایت بهار نیوز، 

   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

 تأم�ی � رو�داد�ی ا�ان

مقابله دلیرانه جنبش های اجتماعی با 
 سرکوبگری رژیم

های حکومـتـی یـا  های تا کنون انتشاریافته از سوی مقام گزارش
های داخلی ایران حاکی از دستگیری تعداد زیادی دانشجو در  رسانه

خصوص در تهران بود. جنبش کـارگـری حـتـی  ماه به تظاهرات دی
هایی ابتکاری، مخالفت  ماه، با روش پیش از تظاهرات اعتراضی دی

های ضد کارگری رژیم را در شـهـرهـا و مـراکـز  خویش با سیاست
های علنی و اعتراضی زنان نیز در تـهـران  کارگری نشان داد. حرکت

و دیگر شهرها در مخالفت با حجاب اجباری، در چند هفته گذشـتـه 
شروع و افـزایـش یـافـتـه اسـت. سـایـت زمـانـه، در گـزارشـی، 
نوشت:"اقدام گروهی از زنان و دختران ایران در مخالفت با حجـاب 

نـام  اجباری در شهرهای مختلف از یک ماه پیش آغاز شد. زنـی بـه
ویدا موحدی، در خیابان انقالب تهران تقاطع ابوریحان باالی یـک 
پست برق رفت و روسری سفید خود را که بر سر چوب زده بود تکان 

ماه، چند زن دیگر نیز در تهران و اصفهـان  بهمن ۹داد. روز دوشنبه 
هـای  های آن در شـبـکـه دست به حرکت مشابهی زدند که عکس

نام نرگس حسینـی در  اجتماعی منتشر شد. یکی از زنان معترض به
میلیون تومانی تعییـن  ۵۰۰اش وثیقٔه  این روز دستگیر و برای آزادی

شد. در پی آن در روزهای بعدی این حرکت گسترش بیشتری یافـت 
های زیادی از زنان و دخـتـران در سـنـیـن مـخـتـلـف از  و عکس

ماه، در  بهمن ۱۲شهرهای گوناگون ایران منتشر شد." سایت فردا، 
نفر از این زنان، نوشت: "پلیس تهران اعالم  ۲۹ارتباط با دستگیری 

ای تـحـت عـنـوان  هـای مـاهـواره دنبال فراخوان شبکه کرد که به
خوردگانی که در قالب این کمپیـن  نفر از فریب ۲۹چهارشنبه سفید، 

کشف حجاب کرده بودند توسط پلیس دستگیـر شـدنـد." الزم بـه 
ها کامًال خودجوش، ابتکاری و بـدون  یادآوری است که این حرکت

های خارج از کشور شروع و گسترش یـافـت. رژیـم  ارتباط با شبکه
ها درصـدد الـقـای ایـن  مذبوحانه برای توقف و سرکوب این حرکت

ها در خارج از کشور اسـت و  دروغ است که ریشٔه این نوع اعتراض
 ۱۲ربطی به جنبش خودانگیختٔه درون کشور ندارد. روزنامه شـرق، 

نقل از محمدجعفر منتظری، دادسـتـان کـل کشـور،  ماه، به بهمن
کـنـنـد بـیـشـتـر از نـادانـی و  نوشت: "کسانی که این کار را مـی

خوردگی است و از روی القائاتی اسـت کـه از خـارج کشـور  فریب
دهند که کامًال بچـگـانـه اسـت." او  شود و حرکاتی را انجام می می

همچنین با اشاره به اینکه اگر کسی مرتکب ایـن حـرکـت شـده و 
موجب قانون مرتکب جرم شـده،  حجاب در جامعه حرکت کند، به بی

حجابی و حرکاتی را که در شـأن یـک بـانـوی  افزود: "فردی که بی
مسلمان نیست، مرتکب شود، از نظر قانون جرم مـرتـکـب شـده و 

طـلـب، نـیـز  تحت تعقیب است." فاطمه راکعی، از جریـان اصـالح
ضمن نکوهش این اعتراض، گفت: "این برخوردها در شـأن زنـان 

های مدنی و حـقـوق انسـانـی و  فرهیخته ما که عمومًا برای آزادی
ها کارهـای  رسد که این نظر می کنند، نیست. به اجتماعی تالش می

یافتٔه مشکوکی باشد که اعتراضات اخیر را جرقه زد و این بار  سازمان
هـا را درون  خواهند با این ترفند دوبـاره آن به سراغ زنان آمده؛ می

مـاه، مـطـلـبـی از کـبـری  بهـمـن ۱۲ها کنند."روزنامه آرمان،  خانه
الله خزعلی، استاد دانشـگـاه و عضـو شـورای  خزعلی، دختر آیت

اجتماعی زنان و خانواده، را انتشار داده که ضـمـن ربـط  -فرهنگی
های خارج از کشـور، نـوشـتـه اسـت: "مـا  ها به جریان این حرکت

هـا  هاست در دانشگاه درخدمت عزیزان دانشجو هسـتـیـم. آن سال
اطالعات دقیق و علمی از فلسفه عفاف و حجاب دراختیار نـدارنـد. 

هایی مانند وزارت ارشاد و صـداوسـیـمـا کـه  عالوه بر آنکه دستگاه
ها  های هنری و فرهنگی ارزش توانستند با فیلم و سریال و برنامه می

اند و بر این اساس، اجـرای  را نهادینه کنند، ازقضا بر مشکل افزوده
هـا و بـرخـورد جـدی بـا  دقیق و متقن قانون در تمامی دسـتـگـاه

توجه از اولین مطالبات مردم اسـت."  مسئوالن خاطی و غافل و کم
سایت زمانه، در گزارشی دیگر، از دستگیری معترضان خـبـر داد و 

بهمن، شش زن در ایران با برداشتن  ۹که، دوشنبه  نوشت:" درحالی

گیری ایران در ارتباط با دخالِت نظامی  میخ، موضع نعل یکی به یکی به
 ترکیه در سوریه

 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه   ۱۳ 

مبارزه برای تضمیِن برگزاری انتخابات 
  ۲۰۱۸سال 

، نامزد حزب »مانوئال داویال«با  »برایان مایر«وگوی  [گفت
 کمونیست برزیل برای ریاست جمهوری]

داری،  ما حزبی سیاسی هستیم که معتقد است سرمایهمانوئال داویال: 
 دهد. ای بهتر را به مردم نمی آَوَرد و توانایی ایجاد زندگی وجود می نابرابری به

 
های لوال و دیلما  نظر شما، چه بخشی از عملکردهای دولت بهبرایان مایر: 

مثبت و مترقی بودند و آنان در کجا اشتباه کردند؟   (PT)از حزب کارگران 
 برنامٔه  دولت شما با دولت لوال چه تفاوتی دارد؟

دستاوردهای مثبت بسیاری  (PT)های حزب کارگران  دولتمانوئال داویال: 
ها نفر را از فقر  ها کشور را عمیقًا متحول کردند، میلیون  داشتند. این دولت

ای مستقل  خارجی  دار سیاست شدید بیرون کشیدند و برای نخستین بار عهده
تحولی ساختاری در  ها اصالحاتی مهم که متضمن تغییرو  شدند. اما این دولت

انجام رسانند. اصالحات سیاسی  باید باشند، نتوانستند به دولت برزیل می
ای اصالح نشدند، اصالحات مدنی یا اصالحات  تصویب نشد، قوانین رسانه

مالیاتی انجام نشدند. بنابراین، ما موفق نشدیم اصالحات اصلی و عمدٔه 
 موردنظرمان را اجرا کنیم.

 
دومین حزب بزرگ سیاسی  (CdoBP)حزب کمونیست برزیل برایان مایر: 

، از (PSOL)چپ واقعی در برزیل است و برخالف حزب سوسیالیسم و آزادی 
و  (CONAM)پشتیبانی کامل جنبش ملی و اجتماعی کنفدراسیون "کونام" 

برخوردار است. این دو، در مجموع حدود  (CTB)فدراسیون کارگری برزیل 
نفع شما مبارزه  میلیون عضو دارند که مطمئنًا در انتخابات سال آینده به ۱

خواهند کرد. اما این دو سازمان، موقعیت و نیروی سابق خود را ندارند. 
 -تان توانید از این فرصت تاریخی برای معرفی نخستین نامزد حزب چگونه می

تان  و مستحکم کردن پایگاه حزبی -(CdoBP)حزب کمونیست برزیل 
 استفاده کنید؟

ما از طریق یک پروژٔه توسعه ملی، پایگاه اجتماعی مانوئال داویال: 
حرکت درخواهیم آورد.  مان و مبارزٔه مردم برزیل را احیا خواهیم کرد و به حزبی

گر که  کاران افراطِی کودتاچی و توطئه کنیم که با مقابله با محافظه ما فکر می
نفع  توانیم حمایت و اشتیاق مردم را به اند، می کنندٔه حقوق بنیادی مردم نفی

 مان تضمین کنیم. اقتصادی -های اجتماعی برنامه
 

های  پس از کودتای سال گذشته تا کنون، اعتصاببرایان مایر: 
اند، ولی دولت  های خیابانی ادامه داشته ای عظیم و اعتراض عمومی

عنوان  همچنان به حذف کلیه حقوق اساسی مردم مشغول بوده است (به
تصویب رسید، موجب شد که  که در ماه اکتبر به ۴۶۵٫۱۷٫۱۳مثال: قانون 

برند،  سرقت می های اهالی بومی را به دارانی که زمین زمین محاکمٔه کالن
گویند که دولت کودتا سعی دارد  اکنون بسیاری از مردم می دشوارتر شود). هم

انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را لغو کند. نیروهای چپ چگونه 
دهی و بسیج شوند تا با یا بدون استفاده از انتخابات، این  توانند سازمان می

 خواران را از اریکٔه  قدرت دولتی پائین بیاورند؟ رانت
حاضر برای این است که  ترین مبارزٔه ما درحال مهممانوئال داویال: 

شود.  در واقعیت امر برگزار می ۲۰۱۸اطمینان حاصل کنیم انتخابات سال 
استراتژی ما بر اساس مقاومت و دیدگاه ما قرار دارد. ما باید در برابر 

های هرروزه به حقوق مردم، مانند حمله به حقوق کار و اصالحات [در  حمله
زمان با این مقاومت، ما باید با  قوانین] بازنشستگی، ایستادگی کنیم. هم

دهی، اطمینان حاصل کنیم که آیندٔه برزیل را در انتخابات ریاست  سازمان
 توانیم تأمین کنیم.    می ۲۰۱۸جمهوری سال 

 

حزب کمونیست برزیل در پی انشعاب گروهی از مبارزان از حزبی به همین نام در 
تأسیس شد. در دورٔه دیکتاتوری نظامی حاکم بر برزیل که این حزب  ۱۹۶۲سال 

شدند،  ها دستگیر، شکنجه و اعدام می غیرقانونی اعالم شده بود و کمونیست
نفر از اعضای این حزب به منطقٔه دورافتادٔه "آراگویا"ی آمازون رفتند و آغازگر  ۸۰

ای ضد فاشیستی شدند که هفت سال ادامه یافت، خبرهای این  جنگ چریکی
منظور سرکوب این پیکار،  کردند. به های برزیل کامًال سانسور می جنگ را رسانه

که دیکتاتوری نظامی پایان  حکومت به پنج هزار سرباز نیاز داشت. هنگامی
یافت، روند باز شدن فضای سیاسی در کشور به آغاز فعالیت علنی حزب منجر 

ای  شد. این حزب در مقام حزبی مارکسیست لنینیست که از اصالحات ساختاری
کند بازسازی شد. از آن زمان تا کنون، این حزب همچون  رادیکال حمایت می

های سیاسی چپ برزیل موقعیت خود را در کشور حفظ  ترین حزب یکی از بزرگ
کرده است. درکشوری که یکی از بدترین آمار تساوی جنسیتی را در بین 

های قدرت دارد، این حزب در دستیابی به  های انتخابی در دولت و ارگان مقام
همراه  تساوی جنسیتی تا حد زیادی موفق بوده است. "حزب کمونیست برزیل" به

، بخشی از ائتالف حاکم در درون کنگره (PSOL)حزب "سوسیالیسم و آزادی" 
خواه "لوال دو سیلوا" و "دیلما روسف" را تشکیل  های ترقی در دوران دولت

رأی بودند. این حزب  هم (PT)دادند و تقریبًا در همٔه امور با "حزب کارگران"  می
شهردار دارد و  ۸۰نماینده مرد و زن در کنگره، یک سناتور و  ۱۲حاضر  درحال

کند. فرماندار این ایالت، فالویو دینو، پرداخت باالترین  ایالت ماروهایو را اداره می
های  سطح حقوق به معلمان در کشور را تصویب کرد و دستور داد نام مقام

ها و بناهای تاریخی  های شهر، مدرسه دیکتاتوری نظامی پیشین از روی خیابان
ساله، نامزد حزب کمونیست برزیل برای  ۳۶برداشته شود. مانوئال داویال، 
و نخستین نامزد کمونیست در انتخابات  ۲۰۱۸انتخابات ریاست جمهوری سال 

نگار  به این سو است. او که روزنامه ۱۹۴۵ریاست جمهوری در برزیل از سال 
است با فعالیت و ترقی در اتحادیٔه ملی دانشجویان برزیل، توانست در مقام 

، وارد ۲۰۰۴ترین عضو شورای شهر در تاریخ منطقٔه پورتو آلگره، در سال  جوان
زندگی سیاسی خود بشود. او در منطقٔه پورتو آلگره قانونی تهیه و اجرا کرد که بر 

آموزان و دانشجویان با پرداخت نیمی از بهای بلیت ورودی  مبنای آن دانش
مرکزهای فرهنگی و ورزشی، توانستند از این مرکزها استفاده کنند. او در سال 

نمایندگی در  با بیشترین تعداد آرا به -"ریو گرانده دو سول" -، از ایالت خود۲۰۰۷
تصویب  ، منشور جوانان را تهیه کرد و به۲۰۱۱کنگره انتخاب شد. او در سال 

های دولت نسبت به  کنگره رسانید، منشوری که، حقوق نوجوانان و مسئولیت
دلیل دفاع از حقوق همجنسگرایان، موردانتقاد  آنان را تعریف کرده است، اما به

 روحانیون متعصب آن زمان قرار گرفت.  
 متن مصاحبه برایان مور در زیر آمده است                                
                                                                                                               * 

شما نخستین نامزد کمونیست برای ریاست جمهوری برزیل پس برایان مایر: 
 -۱۹۴۵جمهوری از حزب کمونیست پیشین در  نامزد ریاست -از "ایدو فیوزا"

هستید. مفهوم کمونیسم در برزیل چه تغییری نسبت به آن روزها کرده است؟ آیا 
                         شما هنوز با فیوزا مرامی مشترک دارید؟                                                                                         

سال گذشته؟ اوه، ما مطمئنًا تغییرهایی چشمگیر  ۷۰یعنی در مانوئال داویال: 
ایم و حزب ما نیز جدا از   المللی کمونیستی در این دوره شاهد بوده در جنبش بین

های تاریخ جنبش کمونیستی از  ترین چالش کنم بزرگ آن نیست. من فکر می
های  سو ما وارث ایجاد و برپایی جنبش  اند. از یک به وقوع پیوسته ۱۹۴۵سال 

المللی و برزیلی هستیم، از سوی دیگر، تغییرهایی عمیق  ای بین کمونیستی
های خودمان  ترین تفاوت این است که امروز ما از تجربه اند. مهم صورت گرفته

کنیم تا نوعی سوسیالیسم برزیلی بسازیم که منطبق بر هیچ مدلی  استفاده می
 نیست.                 

                                                                                                                    
 داری چیست؟                                                       گیری حزب در مورد سرمایه موضعبرایان مایر: 



 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۵ 

ای خاص، آرای دادگـاه عـالـی صـالحـیـت  تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه ادامه رویدادهای ایران ...
قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدیدنظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نـام و 

ها منتشر خواهد شد. این درواقع اتمام حجـت بـاهـمـه  تصویر قضات متخلف در رسانه
ای باقی نماند و بدانند فسـاد و ارتـکـاب  گونه گالیه قضات متخلف است تا جای هیچ

جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت." آملی الریـجـانـی درحـالـی ایـن 
زبان آورد که شخص او نزد افکارعمومی و در مقام یکی از رؤسای  سخنان تکراری را به

شود. سال گذشته  های سیاسی ایران شناخته می گانه، از فاسدترین شخصیت قوای سه
منزلٔه وثیقـه بـه قـوه قضـایـیـه پـرداخـت  ای که "متهمان" به افشا شد که مبالغ نقدی

ای  حساب شخصی او واریز شده است و از این بـابـت سـودهـای بـانـکـی کردند به می
نجومی دریافت کرده است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورا، در جلسـٔه 

مجلس شورا، با اشاره به "اخبار و شایعاتی درباره افـتـتـاح  ۹۵ماه  آبان ۲۴علنی دوشنبه 
نام رئیس قوه قضائیه در فضای مـجـازی و حـقـیـقـی"  های متعدد شخصی به حساب

های بیگانه و ُمَشَوه نشان دادن  گفت: "این اخبار و شایعات موجبات سوِءاستفاده رسانه
های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است." نـمـایـنـده تـهـران  جلوه دستگاه

دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کـنـد، ایـن  پرسید: "کدام موازین شرعی اجازه می
 گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟" وجوه را سپرده

ماه، انتـشـار  بهمن ۷بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، در مطلبی که روزنامٔه اعتماد، 
اند. همکاران مـا  رسد وجود فساد را امروز دیگر همگان پذیرفته نظر می داد، نوشت: "به

کار هستند مرتبًا از آن گله دارند که مراجـعـان از رتـبـٔه عـلـمـی و  که عمًال مشغول به
پرسند چه ارتباطات و امکاناتـی بـرای  کنند بلکه می ها پرسشی نمی های فنی آن کارایی

حل مشکل دارید." همین هفتٔه  گذشته ماجرای تبرئه شدن سعید طوسی کـه بـه آزار 
های بسیاری را در رابـطـه  جنسی کودکان متهم شده بود سروصدای بسیار کرد و سؤال

 دنبال داشت. با قوه قضاییه به
دادگـاه  ۵۶نقل از محمود صادقی، نـوشـت: "شـعـبـٔه  ماه، به بهمن ۷سایت فرارو، 

تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیـگـر حـکـم 
سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسنـاد  ۴صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر 

سـال بـود کـه  ۲پرونده حاکی از ِاعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حـدود 
 مدیرکل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود."

نقل از نعمت احمدی، وکیل دادگستری، نـوشـت:  آبان، همچنین به ۹سایت فرارو، 
"یکی از نکات مهمی که در مورد این پرونده وجود دارد این است که اگر ادعـای آقـای 
صادقی نماینده محترم مجلس درست باشد، استقالل قاضی برای دادن حکـم تـحـت 

اند که اگر واقـعـی بـاشـد  تأثیر قرار گرفته بوده است. آقای صادقی سندی منتشر کرده
انـد و  دهد که رئیس قوه قضاییه پرونده را به یکی از مشاوران ارشدشـان داده نشان می

این مشاور قبل از صدور رأی نهایی دادگاه نظرش را در مورد آن اعالم کرده است؛ اگـر 
توانم بگویم که متأسفم. قاضی بـایـد در اعـالم  چنین اتفاقی واقعًا افتاده باشد فقط می

 حکم استقالل داشته باشد و چیزی او را تحت تأثیر قرار ندهد."                                         
وسطایی قوه قضاییه، نـوشـت:  بهمن، در رابطه با یک حکم قرون ۹روزنامه همدلی، 

بخت خراسانی، به ُجرم سرقت تعـدادی  "پس از صدور حکم قطع دست آن جوان نگون
گوسفند و اجرای آن در زندان مرکزی مشهد و در مقام مقایسه، آن پِر کاه، در مـقـابـل 

خواران و... تیر خالصی بود بر  خواران، ویژه گران تریلیاردی، رانت کوه عملکرِد اختالس
جاِن عدالت، این مظلوِم همیشگی تاریخ!" این مطلب، در جایـی دیـگـر، بـه  پیکر نیمه

نـویسـد: "راسـتـی  کند و می سخنان نقل شده در باال از سوی آملی الریجانی اشاره می
دستگاه قضای مملکت، این پناهگاه درماندگان و مظلومان را چه شده است که اجـازه 

های ناموزونی کوک و جماعتی با نادیده گرفتِن مصالح و مـنـافـع  دهد، چنین نغمه می
سویه، برخالِف شرع، قانون، عرف و اخالق،  عالیه کشور، بر مسند داوری نشسته و یک

که اتـفـاقـًا در هـفـتـه  -ها بر ضِد قوه قضاییه هر جانب بتازند؟!" این مخالفت خوانی به
از طـرف  -گذشته و کوتاه مدتی پس از سخنان رئیس قوه قضاییه انتشار یافتـه اسـت

های مجاز در داخل، نمایندگان مـجـلـس،  مخالفان حکومتی ایراد نشده است. روزنامه
ها، در زمرٔه کسانی بوده و هستند که نسبت به عملکرد قوه  وکالی دادگستری و جز این

 اند.  قضاییه مطالبی گوناگون منتشر یا بیان کرده
نـظـر از  افاضات اخیر رئیس قوه قضاییه را باید نوعی فرار به جلو قلمداد کرد. صـرف

ها اشاره شد باید یادآوری کرد که قـوه قضـایـیـه از مـعـدود  هایی که در باال بدان نکته
هـای  کاران حاکم در حکومت والیـی  پـلـه های حکومتی است که عمدٔه جنایت ارگان

ای، سـعـیـد  آبادی، ابراهیم رئیسی، اژه اند. ُدری نجف "ترقی" خود را از آن شروع کرده
اند کـه  هایی شهری، قاضی صلواتی در زمرٔه شخصیت مرتضوی، رازینی، فالحیان، ری

هایی قطور جنایی بر ضد حرکت و حیات بهترین فرزندان میـهـن  عالوه بر فساد، پرونده
ای  های قضایـی و سـیـاسـی در آرشیو عملکردشان دارند. این افراد کماکان در منصب

 دهند.  ساله خویش همچنان ادامه می های چهل مهم، به جنایت
بقا یا فنای رژیم والیت فقیه در ارتباط مستقیم با قوه قضاییه است. ادعاهـای آمـلـی 

یی منزه اما غیرواقعی از قوه زیر نظرش داشت کمتر  الریجانی را که سعی در ارائٔه  چهره
های صادرشده در هفته گذشته مزید دیگری بر علتـی شـد  کند، اما حکم کسی باور می

 صدا درآورد.    که کوس رسوایی این نهاد عمیقًا ارتجاعی و ضد مردمی را به

که "مسئوالن ایرانی نیز تمایل چندانی به اظهارنـظـر در ایـن  با اشاره به این
خصوص نداشته و تنها سخنگوی وزارت امورخارجه از رصد این موضوع خبر 

نـویسـد:  کند و می آمیز ایران اشاره می داده است" به چرایِی سکوت مصلحت
گذرد در الیٔه زیـریـن خـود نـوعـی  "حقیقت آن است که آنچه در عفرین می

تقابل میان کشورهای روسیه و آمریکاست. این درست است که ظـاهـرًا در 
هـای ُکـردی سـوریـه  این حادثه شاهد نبرد نظامی میان ارتش ترکیه و گروه

این نکته پی برد که ارتش تـرکـیـه  توان به هستیم، اما باکمی دقت بیشتر می
شـد  گاه بدون داشتن چراغ سبز از مقامات روسیه وارد این موضوع نمـی هیچ

طور که تا چند روز پیش هم خطرات ُکردهای سوریه آنـان را تـهـدیـد  همان
گاه شاهد نبردی با این وسعت نـبـودیـم. عـلـت هـمـراهـی  کرد اما هیچ می

متـحـده در  ها با ارتش ترکیه را نیز باید در اینجا جستجو کرد که ایاالت روس
تالش است تا با همراهی ُکردهای ساکن کشور سوریه نوعی خودمختاری را 

ماه، "اهداف آمـریـکـا در  بهمن ۵در آن منطقه ایجاد کنند." روزنامه کیهان، 
نویسد: "باید پنـج کشـور ایـران، عـراق،  شمال سوریه" را بررسی کرده و می

طلبانٔه آمریکـا در  کمک روسیه ائتالف مقابله با طرح تجزیه سوریه و ترکیه به
های ُکرد را تشکیل دهند. در این ائتالف و طرح  منطقه از طریق برخی گروه

عالوه بر اقدامات امنیتی و سیاسی باید با الگوبرداری از همزیستی ُکردها در 
اسالمی با دیگر اقوام بلوچ و عرب و فارس و ُلر و ُترک... و رسمیت  جمهوری

ها همچون دیگر شهروندان ایرانی، تالش شود ُکردها اوًال  داشتن حقوق آن
وطنان خـود در  به زندگی توأم با آرامش و امیدواری و همزیستی با دیگر هم

کشورهایشان ترغیب و تشویق شوند و از سوی دیگر ُکـردهـا را نسـبـت بـه 
گاه و روشن کرد." روزنامٔه شـهـرونـد،   ۴استفادٔه ابزاری آمریکا از خودشان آ

ماه، بیانیٔه گروه ُکردی "پ.ی.د" را انتشار داد کـه اعـالم کـرد: "مـا  بهمن
های جهانی و خصوصًا روسیه که نیروهایشان  دانیم که بدون اجازه قدرت می

توانست با استفاده از پایگاه هوایی عفریـن  در عفرین مستقر است، ترکیه نمی
انـدازه تـرکـیـه مسـئـول  به شهروندان حمله کند. ... بنابراین ما روسیه را بـه

عـام  کنیم که روسیه شـریـک جـرم تـرکـیـه در قـتـل دانیم و اعالم می می
ماه، با مـحـکـوم کـردن  بهمن ۸غیرنظامیان منطقه است." روزنامه کیهان، 

نویسد: "جریان ُکرد  کند و می اقدم نظامی ترکیه، به وضعیت ُکردها اشاره می
ای از ارتـش  سوریه پس از مواجه شدن با هجوم ارتش ترکیه طـی بـیـانـیـه

ها را تـحـویـل  سوریه خواست نیروهای خود را به مناطق شمالی اعزام و آن
بگیرد. ... در این بین ارتش سوریه ضمن آنکه صراحتًا اقدام ارتش ترکـیـه را 

به خاک کشور خود خواند و بر دفاع از جان و مال مردم ترکیه  ٬تجاوز نظامی٬
کرد و حق مـقـابـلـه را  تلقی کند و لذا باید محکوم می“ حسن نیت»را توأم با 

تـوانسـت بـه  حـال ارتـش نـمـی داشت. اما درعـیـن برای خود محفوظ می
درخواستی که فقط در رسانه مطرح شده و فاقد پیوست سیاسی است، پاسخ 

ای که اولویت عملیاتی او نیست، درگیر شود. ارتـش  مثبت بدهد و در منطقه
حل ٬آمیز از گرایش ُکردها به  های اطمینان ماند تا نشانه منطقًا باید منتظر می

مسائل خود با دولت مرکزی بروز یابد. ازقضا عدم پیگیری این موضوع  ٬جامع
از سوی ُکردها نشان داد هنوز درک لزوم حل مسائل با دولـت مـرکـزی در 

 ُکردها راسخ نشده است." 
اند که سه کشور ترکیه، روسـیـه و ایـران  هایی متفاوت باعث شده نگرانی 

رسد  نظر می اجرا گذارند. به  هایی محدود را در شطرنج سیاسی سوریه به توافق
های این بازی شطرنج، بـایـد  ُکردهای ساکن در کشور سوریه در نقش پیاده

 های بیشتر تأثیرگذار شوند.   قربانی مهره

مـاه، سـخـنـان  بهمن ۷روزنامٔه حمایت، وابسته به قوه قضاییه، در شماره 
هـا  آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه، در گردهمایی رؤسای کل دادگستری

های مراکز استان سراسـر کشـور، را آورده اسـت کـه گـفـت:  و دادستان
شـود یـا عـامـدانـه و  "بسیاری از اشکاالت که به دستگاه قضایی گرفته می

گـاهـی. ... بـرخـی از وجـود فسـاد  مغرضانه است یا از سر جـهـل و نـاآ
عنوان ایـن مـوضـوع را  هیچ گویند که ما به سیستماتیک در کشور سخن می

 قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست. 
گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این اسـت  برخی در مقام تفسیر می

کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد اسـت.  که سیستم رسیدگی
این سخن هم مجمل و مبهم است. ... به همٔه افراد زیـرمـجـمـوعـٔه خـود 

هـای نـظـارتـی  گونه فسادی از سوی بنده و دستـگـاه هشدار بدهید که هیچ

 آملی الریجانی، و چھرٔه روتوش شدٔه قوه قضاییه 

 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۲ 

ها از سازمان تأمین  دست
 اجتماعی  کوتاه! 

چه تعدادی مستمری دریافت کنند" همچون "ضریب پشتیبـانـی" صـنـدوق 
های خطر صـنـدوق  شناخته شده است و "اگر این نسبت به شش برسد زنگ

حاضر این نسبت در تأمین اجتمـاعـی  آید" در صورتی که "درحال صدا درمی به
چهار و در صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک است" [همانجا]. مـتـوسـط 

صندوق اختصاصی کمـی بـیـش از عـدد یـک اسـت؛  ۲۰"این نسبت در 
صندوق در ورشکستگی کامل هستند" [روزنامٔه شرق،  ۲۰دیگر این  عبارت به

 ].۹۵اسفندماه  ۲۳
روزٔه  دولتش، گـفـت:  ۱۰۰، در گزارش عملکرد ۱۳۹۶آذرماه  ۷روحانی،  

های دولت این است که سازمان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی تـمـام  "یکی از برنامه
های اقتصادی خود را بفروشد و بـه مـردم واگـذار کـنـد... مـن در  بنگاه

دیدارهایی که با رهبری داشتم ایشان کامًال موافق این واگـذاری هسـتـنـد." 
هـای سـازمـان  پنج روز بعد رئیس مجلس علی الریجانی، در رابطه با بنـگـاه

جمهور هم در ایـن راسـتـا بـود کـه  تأمین اجتماعی، گفت:  "دستور رئیس
های اقتصادی که درآمدزا نیستند، باید بـه مـردم واگـذار  مؤسسات و بنگاه

هایی که "درآمدزا نیستند" بود، امـا  شود." گرچه اشاره الریجانی صرفًا به بنگاه
گذاری تأمین اجـتـمـاعـی  مدیره جدید شرکت سرمایه اکبر ترکان، عضو هیئت

جمهور دسـتـور داده  ماه، گفته بود: "رئیس آبان ۹(شستا)، به روزنامٔه آرمان، 
 ۱۰۴ها را بفروشیم، به من مأموریت دادند که  که لیست بلندباالیی از شرکت

شرکت  ۱۰۴شرکت را بفروشم" و در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسید: "یعنی 
ده  هـا زیـان ده زیرمجموعٔه شستا وجود دارد؟" ترکان گفت: "این شرکت زیان

فروشیم." وزارت کار رژیم در رابطه بـا  ده را نمی های زیان نیستند و ما شرکت
داری" حتی "نشستی" نیز برگزار کرده است. بـنـا بـر گـزارش  "خروج از بنگاه

آذرماه، تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمیـن اجـتـمـاعـی، در  ۲۲ایلنا، 
داری" گفت: "سازمان تأمین اجتمـاعـی  های خروج از بنگاه "نشست سیاست

هـا را بـه سـوددهـی  ده تعهد دارد کـه آن های زیان پیش از واگذاری بنگاه
تر)، حتی "با قاطعیت تمـام"  روز پیش ۱۸آذرماه ( ۴برساند." همین نوربخش، 

تنها الزام نیست بلکه یک سم است." اما سـرانـجـام  داری نه گفته بود: "بنگاه
مصطفی ترک همدانی، "وکیل سازمان تأمین اجتماعی در پرونـدٔه واگـذاری 

مـاه،  دی ۳"، به روزنامه شـرق، ٬بابک زنجانی٬شرکت شستا به  ۱۳۸رایگان 
مدیرعامل وقت این سازمان بنا بر تشخیص خود  ٬سعید مرتضوی٬گفته بود: "
هـا  ده واگذار کرده است. ... این شـرکـت ها [را] تحت عنوان زیان این شرکت
 اند."   ده نبوده واقعًا زیان

حاضر دولت و کـارفـرمـایـان خصـوصـی  طور که اشاره شد، درحال همان
هزار میلیارد تومان به سـازمـان  ۱۵هزار میلیارد تومان و  ۱۵۴ترتیب حدود  به

تأمین اجتماعی، یعنی به کارگران، بدهکار هستند. بر اساس برنامـه شـشـم 
درصد از بدهی خود را به تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  ۱۰توسعه "دولت باید ساالنه 

ریال را هم برای پرداخت بدهی  ۱حتی  ۹۶پرداخت کند"، اما دولت در سال "
عالوه، دولت در الیحـه  ]. به۹۵ماه  بهمن ۳۰خود" در نظر نگرفته بود [ایلنا، 

اش بـه سـازمـان  منظور پرداخت بدهـی نیز "هیچ مبلغی" به ۹۷بودجه سال 
 آذرماه].                                          ۲۳تأمین اجتماعی "در نظر نگرفته است" [ایسنا، 

منزلٔه "یکـی  وزیر کار، ربیعی، با اشاره به شرایط سازمان تأمین اجتماعی به
زمان  ها برای دولت و نظام سیاسی" در صحن علنی مجلس و هم از َاَبرچالش
ای اخیر "اصالح و پایدار"سازِی سازمان تأمین اجتماعی  های توده با اعتراض

را خواستار شد. در این جلسه "بنا شد تا از درآمـدهـای حـاصـل از فـروش 
هزار میلیارد تومـان از  ۶۰ها و همچنین میادین انرژی...  خوراک پتروشیمی

پرداخت شود" [ایلنا،  ۹۷مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در بودجه 
هـای  های زرد با همراهی با سـیـاسـت که رهبران تشکل ماه]. درحالی دی ۵

رژیم در بیش از سه دهٔه اخیر یورش به منابع مالی کارگران در سازمان تأمین 
اند،"اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری"، در مقـطـع  اجتماعی را ممکن کرده

 ۱۰یی که در خبرگزاری ایـلـنـا،  زمانی خشم و خروش زحمتکشان، در بیانیه
ماه، منشر کرد، در تالش به فریب دادن کارگران، ضـمـن نشـان دادن  دی

 ٬ز٬وسیلٔه "بـنـد  واکنش به یورش به منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به
"، نوشت: "وزیر بـهـداشـت... ۱۳۹۷الیحٔه بودجٔه پیشنهادی سال  ۷تبصرٔه 

هـای او  خواهد... جامعه کارگری را وادار کند تا در مقابل زیادی خـواهـی می
اهداف انقالبی و تعهد خودش را نسبت به نظام زیر پا بگذارد. ... [این جامعه 

ریزی را بـه پـای نـظـام  عملکرد] وزیر بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه
های زرد حکومتی منافع خود را در تحکیم "نظام"  نویسد." رهبران تشکل نمی

ها و  بینند. با افشای ماهیت و عملکرد این تشکل دیکتاتوری والیت فقیه می
دهی مبارزٔه زحمتکشان، باید دست کـارگـزاران فـاسـد رژیـم را از  سازمان

 های تولیدی و منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی کوتاه کرد.                باقیماندٔه بنگاه

شان را به  درصد از حقوق دریافتی ۳۰شده در کشورمان ماهیانه  کارگران بیمه
درصـدهـا  سـوم ایـن سـی پردازند. قرار است یک "سازمان تأمین اجتماعی" می

سوم دیگر آن نیز برای پرداخت مسـتـمـری  های درمان شود و یک صرف هزینه
های نـوربـخـش، مـدیـرعـامـل  بازنشستگِی کارگران ذخیره شود. مطابق گفته

درصد از درآمدهای سازمان از مـحـل پـرداخـت  ۹۵سازمان تأمین اجتماعی: "
درصد بازنشستـگـان تـأمـیـن  ۶۰که بیش از  شود." درحالی حق بیمه تأمین می

هایی هنگفت به سازمان  بگیر هستند، عالوه بر تحمیل هزینه اجتماعی حداقل
های مختلف رژیم، ذخیرٔه مـالـی سـازمـان تـأمـیـن  تأمین اجتماعی در دولت

های تولیدی آن نیز در طول بیش از سه دهٔه اخیر در معـرض  اجتماعی و بنگاه
هایش بوده است.  دستبرِد کارگزاران رژیم و مدیراِن "آقازاده" این سازمان و بنگاه

های اخـیـر  های مختلف رژیم در سال بنا به ادعای خود کارگزاران رژیم، دولت
شان به سازمان تأمین اجتماعی، بعـضـی از  های برای پرداخت بخشی از بدهی

رغـم  انـد. بـه ده"شان را به این سازمان "واگـذار" کـرده های تولیدی "زیان بنگاه
هایی کالن به سازمان تـأمـیـن  ده" و تحمیل هزینه های "زیان "واگذاری" بنگاه

اصـطـالح "نـظـام تـحـول  های طرح به ازجمله مثًال تحمیل هزینه -اجتماعی
و دستبردهای مداوم به ذخیرٔه مالی آن، خود وجود سازمان تـأمـیـن  -سالمت"

های خصوصی وطنی و خارجی،  اجتماعی در حکم رقیبی پرقدرت در برابر بیمه
های کارگزاران نولیبرال رژیم قرار داشته است. روحانی، ربیعی وزیر  هدِف حمله

در طول یـک  -کارش، الریجانی رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس 
های تولیدی سازمان تأمین اجتماعی  سازی بنگاه بارها از خصوصی -سال اخیر

المللی پول نیز در دیـدار خـود از  اند و هیئت اعزامی صندوق بین صحبت کرده
ایران در آخر آذرماه امسال "انجاِم اصالحات در صندوق بازنشسـتـگـی" را بـه 

 کارگزاران رژیم پیشنهاد داد.
قـانـون مـخـتـلـف...  ۲۲در "چند دهه گذشته حداقل به گفته روزنامۀ شرق، 

های افراد بسیاری را بدون هیچ فکری برای تأمـیـن  تصویب رسیده که هزینه به
قـانـون "مـاهـانـه  ۲۲انـد." ایـن  منابع به صندوق تأمین اجتـمـاعـی سـپـرده

میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی هـزیـنـه  ۸۰۰حاضر هزار و  درحال
هـزار  ۱۵۴کـه دولـت حـدود  ]. درحالی۹۶مهرماه  ۲۷دارند" [روزنامٔه شرق، 

هزار میلـیـارد تـومـان" بـه  ۱۵میلیارد تومان، و کارفرماهای خصوصی حدود "
هایی  سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، این سازمان برای پرداخت هزینه

شده و همچنین پرداخت مستمرِی بازنشستگان به گرفتن وام  که به آن تحمیل
از بانک رفاه مجبور شده است که بدین ترتیب بدهی سازمان تأمین اجتـمـاعـی 

هزار میلیارد تومان رسـانـده" اسـت. سـازمـان تـأمـیـن  ۲۳"به بانک رفاه را به 
اجتماعی "روزانه شش میلیارد تومان بهرٔه بانکی" این وام را از صـنـدوق خـود 

 کند [همانجا]. پرداخت می
عالوه بر دستبردهای کالن به ذخیرٔه مالی سازمان تأمین اجتماعی در دولت 

های مهلک رژیم به تأمین اجتماعی در دولـت  نژاد، یکی از ضربه دهم احمدی
اصطالح "طـرح تـحـول نـظـام سـالمـت" بـود.  وسیلٔه به یازدهم روحانی و به

شـدٔه تـأمـیـن  شد، کـارگـران بـیـمـه که "طرح تحول سالمت" اجرا می درحالی
هـای درمـانـی" خـود  درصد از هزینه ۷۰اجتماعی مجبور به پرداخت "بیش از 

های پزشکی" را شاهد بودند. نـوربـخـش،  برابری تعرفه بودند و "افزایش چند ده
درصد منابـع طـرح تـحـول  ۷۹گوید: " مدیرعامل سازماِن تأمین اجتماعی، می

سالمت از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت" شده است. یک پـژوهشـگـر 
های طرح تحول سالمت  حوزه کار و تأمین اجتماعی در این مورد گفت: "هزینه

سال گذشتـه بـوده  ۵۲در سازمان تأمین اجتماعی در سه سال گذشته دو برابر 
 ].                                              ۹۶ماه  آبان ۲۷است" [روزنامٔه شرق، 

های عمومـی: سـازمـان  ای وجود که صندوق صندوق بیمه ۲۴در کشور ما 
تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نـیـروهـای مسـلـح، و 
تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر، چهـار صـنـدوق بـزرگ آن را تشـکـیـل 

کـدام از ایـن  درصد جمعیت کشور زیـر پـوشـش هـیـچ ۳۰دهند. حدود " می
های محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کـار و  ها نیستند." مطابق گفته صندوق

تأمین اجتماعی و معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی: "صـنـدوق تـأمـیـن 
درصـد  ۷۳شدٔه اصلی دارد که  میلیون بیمه ۱۳حاضر بیش از  اجتماعی درحال

شوند" و "صندوق بازنشستـگـی  صندوق کشور را شامل می ۲۴شدگان  کل بیمه
شده اصلی دارد" [همانجا]. بـر اسـاس  کشوری نیز... بیش از یک میلیون بیمه

های ایزدخواه: "بررسی اینکه چه تعداد از افراد حق بیمه پرداخت کنـنـد و  گفته



 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۱ 

های  در همبستگی با کمونیست
 در بنِد رژیم سودان 

طبق اطالعیٔه 
منتشـر شـده از 
ســوی هــیــئــت 
سیاسی کمـیـتـٔه 
مــرکــزی حــزب 
ــت  ــس ــی ــون ــم ک
ــــــــــــودان،  س

هــــای  مــــقــــام
مسئول امنیـتـی 
ــن کشــور در  ای
اقدامی حسـاب 

یـی از  شده عـده
زندانیان سیاسی 
و از جمله رفقای 
رهــبــری حــزب 
ــت  ــس ــی ــون ــم ک

هایی دور افتاده در غرب سودان انـتـقـال  سودان را به زندان
قـرار دارنـد  " شـاال" و  " زالیـنـغ" ها که در  اند. این زندان داده

ترین شرایط و امکان زیستی و بـهـداشـتـی را بـرای  ابتدایی
حزب کمونیـسـت سـودان  "  پذیرش بازداشت شدگان ندارند.

هـای  از جمله رفقایی که به ایـن زنـداناطالع داده است که 
اند، رفیق محمد مختار الخـطـیـب، دبـیـر  مخوف تبعید شده

سیاسی کمیتٔه مرکزی، صدیق یوسف، عضو کمیتٔه مرکـزی، 
الدین القالد، عضو کمیتٔه مرکزی و صـدقـی کـابـالـو،  محی

 عضو کمیتٔه مرکزی حزب برادر هستند. 
هـا کـه  عالوه بر شرایط بسیار بد و غیرانسانی ایـن زنـدان

تواند تهدید کنـد،  سالمتی و جان رفقای زندانی سودانی را می
باور رفقای حزب برادر در سـودان اقـدام رژیـم تـبـهـکـار  به

گرای حاکم تالشی هدفمندانه در جهت دشوار کـردن  اسالم
هایشان دارد. بدیـن تـرتـیـب،  ارتباط رفقای زندانی با خانواده

هـدف وارد  وجود آوردن انزوایی حساب شده برای رفقـا بـه به
وجود آوردن اخـتـالل در ارتـبـاط  آوردن فشارهایی روانی، به

منظم و ضـروری رفـقـا بـا وکـالی مـدافـع و مشـاوران 
هـای  شان، و همچنین دشـوارتـر کـردن رسـیـدگـی حقوقی

هـای  پزشکی برای این رفقا است که برخی از آنان به مراقبت
درنگ دارند. اقدام تبهکارانه رژیم دیکتاتـوری  پزشکی نیاز بی

حاکم بر سودان سالمت و جان این رفقا را در تهـدیـد جـدی 
 قرار داده است.  

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، بـار دیـگـر اقـدام رژیـم 
گرای سودان در یورش به حزب کمونیسـت  دیکتاتوری اسالم

وجود آوردن  سودان و بازداشت رفقای رهبری حزب برادر و به
های بسیار در رابطه با شرایـط نـگـهـداری رفـقـا را  دشواری

کنیم که مادامـی کـه رفـقـای  کند.  ما تاکید می محکوم می
انـد،  هـای رژیـم حـبـس چـال کمونیست سودانی در سـیـاه

هـای  مسئولیت سالمت و امنیت جانی آنان بر عهـدٔه مـقـام
رسمی سودان است. ما آزادی فوری رفقای رهـبـری حـزب 
کمونیست سودان و همه زندانیان سـیـاسـی در سـودان را 

 خواهانیم.  
 

 المللی پرولتری زنده باد همبستگی بین
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 )۲۰۱۸ژانویه  ۲۹( ۱۳۹۶ماه  بهمن ۹

، »کمال اوکایان«همبستگی با رفیق 
 دبیرکل حزب کمونیست ترکیه 

الـمـلـلـی حـزب  از طریق دفتر بـیـن
کمونیست ترکیه مطلـع شـدیـم کـه، 
رفیق کمال اوکایان، دبیـرکـل حـزب 

مـردادمـاه  ۶دلیل اینکه در  برادر، به
) گـویـا ۲۰۱۵ژوئیه سال  ۲۸(   ۱۳۹۴
بر ضد اردوغـان،  " افتراآمیز" یی  مقاله

جمهور ترکیه، نوشته اسـت، در  رئیس
مـاه جـاری، از  آخرین روزهـای دی

مـاه و  ۱۱های ترکیه به  سوی دادگاه
روز حبس محکوم شده است. بـا  ۲۰

این حکـم، عـدٔه اعضـای کـمـیـتـٔه 
مرکزی حزب کمونیست تـرکـیـه کـه 

شـان  هـای سـیـاسـی دلیل نوشـتـه به
اند، به چهار نفر افـزایـش  زندانی شده

یافته است. رژیم اقتدارگرا در تـرکـیـه 
هـای  دلیل فعالـیـت قصد دارد رهبران حزب کمونیست ترکیه را، همانند هزاران نفر دیگر، به

 شان مجازات کرده و به سکوت وادار کند.                                                                                    سیاسی
ای دیگر را نیز بـر ضـد کـمـال  دولت ترکیه، عالوه بر این محکومیت، موارد متعدد قضایی

فـرمـان بـودن رژیـم  کند تا حزب کمونیست ترکیه را تهدید و به گوش بـه اوکایان دنبال می
وادارد. همچنین در چند هفته گذشته، حمله به اعضای حزب کمونیـسـت تـرکـیـه کـه در 

کردند، افزایشی چشمگیر داشتـه اسـت.  شهرهای مختلف ترکیه نشریات حزبی را توزیع می
عالی انتخابات نیز برای جلوگیری از  حزب کمونیست ترکیه اطالع پیدا کرده است که شورای

 هایی را سازمان داده است. شرکت حزب در انتخابات، تالش
) در پیامی مبنی بـر ابـراز ۲۰۱۸ژانویه  ۱۹ماه ( دی ۲۹کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، روز 

با رفقای حزب کمونیست ترکیه در رابطه با صدور حکم جبارانٔه زندان برای رفیـق   همبستگی
اوکایان، اقدام سرکوبگرانه و ضد قانونی دولت ترکیه را محکوم کرد. همچنین در این پـیـام، 

هـای آشـکـار  های سیاسی ترکیه و تـالش کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در رابطه با تحول
در تهدید و ارعاب رهبری حزب برادر در ترکیه، رفیق اوکـایـان و گرای اردوغان  دولت اسالم

 را ابراز کرد. اش  نگرانی خواه دیگر در ترکیه همچنین هزاران ترقی
هـای  شود: "ما مـعـتـقـدیـم کـه اقـدام ای گفته می در پیام حزب تودٔه ایران به رفقای ترکیه

هـای  راستی در ارتباط با تـحـول گرایان دست خصمانٔه رژیم اردوغان، برنامه و گرایش اسالم
دهند. ...  ما به  می  وضوح نشان آینده در درون کشور ترکیه و نقش آن در سراسر منطقه را به

 تان کامل و تمام عیار خواهد بود." مان با مبارزه دهیم که همبستگی شما اطمینان می
 

قلم رفیق کمال اوکایان خطاب به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران  یی به در نامه
 )، رهبر حزب برادر اظهار داشت:۲۰۱۸ژانویه  ۲۲( ۹۶ماه  بهمن ۲در 

 
نمایندگی از طرف حزب کمونیست ترکیه از همبستگی و واکنش حزب تودٔه ایران نسبـت  "به 

که این فقط جزئی کـوچـک از  -به تصمیم دادگاهی که من را به حبس محکوم کرده است
عدالتی در قـوه  شود و بی هایی که رژیم حاکم  بر ضد مردم زحمتکش ترکیه مرتکب می جرم

"حـزب   خواهم مراتب تشکر خود را ابـراز کـنـم." او در ادامـه نـوشـت: می -قضائیه است
هـای  طور سیستماتیک آماج انواع مختلف اقـدام کمونیست ترکیه در تمام طول تاریخ خود به

ها تـغـیـیـر  ها یا هویت مجریان آن سرکوبگرانه بوده است، گرچه نوع و شکل این سرکوبگری
اش به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، با اشـاره بـه  کرده است."  رفیق اوکایان در پایان نامه

های سرکوبگرانٔه رژیم حـاکـم، نـوشـت:  تصمیم حزب کمونیست ترکیه به مقابله با سیاست
دانید حزب کمونیست ترکیه حزبی است که نوع کشـوری را کـه در آن  طور که می "همان

اندازٔه کافی توانـایـی تـحـمـل رویـارویـی بـا چـنـیـن  شناسد و به خوبی می کند به مبارزه می
هایی را دارد. در خالل پنج ماه گذشته، حزب باهدف جذب تعـداد بـیـشـتـر اعضـا و  چالش

طور سیستماتیک بسیج شـده اسـت. در  تر به کار تشکیالتی، به ای افزون مرکزهای تولیدی
محل مختلف دایر کردیم، ازجملـه در بـرخـی  ۱۳همین مقطع، دفترهای جدید حزب را در 

اند. مصمم هستیم که تا اواخر ماه مه  ها بسیار قوی کار در آن ها که نیروهای محافظه منطقه
شهر یا منطقه دیگر دایر کنیم."  رفیق اوکـایـان در  ۲۰، دفترهای حزب را در حداقل ۲۰۱۸

لنینیسم، طبقـه -مان، تجربٔه غنی مارکسیسم ادامه یادآور شد: "ما بر پایٔه مشروعیت تاریخی
مـان  المللی، بـه حـرکـت کارگر ترکیه و دوستی و همبستگی پرولتری جنبش کمونیستی بین

 ادامه خواهیم داد. 
 با درودهای رفیقانه،  کمال اوکایان، دبیرکل کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست ترکیه                                                   

 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ اعالمیۀ کمیته مرکزی حزب ...

مذهبی، انقالب -مذهبی طرفدار خمینی و حتی شماری از نیروهای ملی
ایران، نمونٔه کالسیکی از انقالب های اجتماعی در شرایط مشخص رشد 

داری در آن مقطع تاریخی ایران بود، انقالبی که در آن، طیفی  سرمایه
هایی مختلف شرکت  ها و برنامه گسترده از نیروهای اجتماعی، با برداشت

کردند.  میلیون ها ایرانی با اعتماد کردن به خمینی و طرفداران او، که 
قول برپایی کشوری آباد و آزاد را می دادند، سرنوشت انقالب را به دست 
کسانی سپردند که به دلیل باورهای واپسگرایانه و بنا شده بر "اسالم 

اقتصادی تمایلی -سیاسی"، به تعمیق انقالب در عرصه های اجتماعی
اش منحرف  های اصلی نداشتند و در کوتاه زمانی انقالب را از راه و آرمان

های داده شده در زمینٔه تأمین آزادی و عدالت  جای قول کردند و  به
اجتماعی، حکومتی عمیقًا انحصارطلب، استبدادی و ضِد مردمی را بر 

 ۵۷ماه  بهمن ۱۹ای که روز  میهن ما تحمیل کردند. خمینی در سخنرانی
ایراد کرد، از جمله مدعی شد: "ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی 

مبنا  را گذراند. ... انقالب آن حکومت مطلقٔه موروثی، غیرمنطقی و بی
 ساالری تبدیل کرد. ..." (سلطنت) را به حکومت مردم و مردم

های خمینی و  یک از وعده هیچ  ،۵۷ُنه سال پس از بهمن  و سی
جای حکومت "کوخ نشینان" و  طرفداران او در ایران تحقق نیافته است. به

کشوری که "کمونیست ها هم در آن آزادند"، میهن ما امروز اسیر حکومتی 
اندیش و مدافع و خدمتگذار منافع  عمیقًا ضِد مردمی، خودکامه، تاریک

داران است. واقعیت امر این است که، حکومت کنونی ایران  سرمایه کالن
بنیاد گذاشته   که بر پایٔه نظریٔه مرتجع و ضِد مردمی "والیت مطلقٔه فقیه"

مدنیت، حق حاکمیت مردم و عدالت در   از اساس با آزادی،  شده است،
تضادی آشتی ناپذیر قرار دارد و تا این نظام سیاسی بر کشور ما حاکم 

ها را  های مردم ما که تبلور روشن آن یک از خواست است، به تحقق هیچ
 توان چشم امید بست.               در شعارهای انقالب بهمن مشاهده کردیم، نمی

 
 هم میهنان گرامی!

فرد در کشور ما و منطقه بود  ای منحصر به انقالب بهمن تجربٔه تاریخی
توانند با مبارزٔه  لب رسیده از استبداد و ظلم می که نشان داد مردم جان به

شان ماشین نظامی استبداد را درهم شکنند و راه را برای تحوالت  مشترک
های  بنیادین و دموکراتیک بگشایند. کلید پیروزی انقالب بهمن، اعتراض

های شکوهمند کارگران کشور در  گستردٔه خیابانی مردم همراه با اعتصاب
ساز آن بود. خصوصًا اعتصاب کارگران نفت و  های نهایی و سرنوشت مرحله

دیگر صنایع کلیدی و همچنین اعتصاب سراسری کارمندان در 
همبستگی با این حرکت ها بود که توانست ماشین حاکمیت استبداد را از 

کرسی بنشاند. ارتش نیم  ها را به حرکت باز دارد و سرانجام خواست توده
ها هزار مأموران امنیتی ساواِک رژیم  میلیونی شاه، "گارد جاودان" آن و ده

ها  تنها  نتوانستند در مقابل سد خروشان خشم توده منفور پهلوی  نه
مقاومت کنند، بلکه با پیگیری دلیرانه مبارزه از سوی مردم، رژیم شاه 

 یی پوشالی فرو ریخت.                                               سرانجام همچون خانه
های اخیر در هشتاد شهر کشور، همچون  های مردمی هفته خیزش

، نشانگر رشد خواست نیرومند ۵۶و  ۵۵دوران آغاز جنبش مردمی در سال 
ها برای مبارزه و تغییر شرایط حاکم است. بررغم سرکوب خشن و  توده

هزار تن از مردم و  ۵خونین حاکمیت استبداد و دستگیری نزدیک به 
وضعیت میهن ما به بشکٔه   ماه، ها تن در ده روز دی کشته و زخمی شدن ده

ترین جرقه منفجر شود. در چنین  باروتی شبیه است که می تواند با کوچک
های گذشته و خصوصًا افتادن رهبری انقالب  شرایط حساسی، از تجربه

اند باید  اندیشی که امروز بر میهن ما حاکم دست نیروهای تاریک بهمن به
ستیز با  طلب و آزادی های فرصت آموخت. نباید بار دیگر اجازه داد تا گروه

وری از خأل و نبوِد جایگزینی مردمی در برابر رژیم استبدادی بتوانند  بهره
شان مصادره  نفع منافع انحصارطلبانه و ضِد ملی مبارزه مردم میهن ما را به

های اعتراضی اخیر شاهد آن بودیم که  گروه  کنند. ما در جریان حرکت
اندکی تالش می کردند تا با بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب مردم را 

طور  حمایت از بازگشت رژیم استبدادی سلطنتی تشویق کنند. ما همان به
ایم، اعتقاد نداریم که جانشین کردن حکومت  که قبًال نیز اعالم کرده

استبدادی کنونی با رژیم 
سلطنتی و یا نوع دیگری از 
حکومت استبدادی، می 
توان راه حرکت میهن و 

مان را به سمت آزادی  مردم
 و عدالت اجتماعی گشود.                                                                                        

طلبان،  افزون بر سلطنت
نیروهایی که این روزها 

شان بر کیش  حیات سیاسی
  جمهوری" شخصیت "رئیس

سرهم   تقلبی و  "دولت"ی
بندی شده و افتخار 

-کارگزاری نیروی نظامی
امنیتی رژیم جنایتکار 
صدام حسین بنا شده است 

خواهند با اتکاء به  و می
حمایت همه جانبه و 

ترین  راستی امکانات دست
ی همچون  ا های ضِد مردمی و ارتجاعی نیروها در کشورهای اروپایی و  دولت

دولت ترامپ، اسرائیل و عربستان سعودی کشور ایران را "آزاد" کنند، همچون 
تنها غمخوار سرنوشت دردناک میهن و مردم زجر دیدٔه  ها نه ای ها و خامنه خمینی

ایران نیستند بلکه تنها هدفشان تصاحب قدرت سیاسی و جانشین کردن یک نوع 
 از استبداد با نوعی دیگر از استبداد است.

 
 هم میهنان گرامی!

های اخیر نشان داده است که با سازش و مماشات با مستبدان  تحوالت دهه 
تنها مشکلی از کشور ما حل نخواهد شد بلکه تنها به طول عمر رژیم  حاکم نه

شود و راه برای تحوالت دموکراتیک در ایران همچنان  استبدادی یاری رسانده می
توان  ماند. دو دهه تالش برای قبوالندن این نظریٔه منسوخ شده که می مسدود می

رژیم استبدادی حاکم را با نصیحت و "مذاکره در باال و چانه زنی در پایین" اصالح 
ها رأی شهروندان  اش سرکوب و پایمال کردن خشن و خونین میلیون کرد، نتیجه

های  و سرکوب و دستگیری هزاران نفر در جریان اعتراض ۸۸ایرانی در خرداد 
کنیم که تنها با حذف کامل  های اخیر بوده است. ما بار دیگر تکرار می مردمی هفته

توان راه را برای تحوالت  حاکمیت والیت فقیه بر حیات سیاسی کشور است که می
طلبان  بنیادین، پایدار و دموکراتیک در ایران گشود. برخالف مدعیات اصالح

جنبش اصالحات واقعی  -شدگان در دستگاه قدرت والیت یا استحاله -حکومتی
نبوده و نیست و از همان آغاز کارش   در ایران خواهان حفظ بقای "نظام اسالمی"

کرد و این رهبران  یی مدنی تالش می ساالر و جامعه برای استقرار حکومتی مردم
طلبان حکومتی بودند که در طول دو دهٔه اخیر توان عظیم و مبارزٔه پرشور و  اصالح

ها را در پای منافع استبداد در ایران قربانی کردند. حوادث اخیر نشانٔه  دلیرانٔه توده
ها و سیاستمدارانی بود که در تحلیل نهایی تنها  روشن گسستن توده ها از سیاست

 اند.             خواستار حفظ شرایط کنونی در ایران
یی بسیار کوتاه در  جز در دوره ُنه سال گذشته به و حزب تودۀ ایران، در سی

ناپذیر از حقوق مردم و خصوصًا  دلیل دفاع خدشه های انقالب، به نخستین سال
حقوق کارگران و قشرهای زحمتکش جامعه، در معرض شدیدترین پیگردها و 

های خشن و خونین مزدوران رژیم والیت فقیه بوده است. دستگیری  سرکوب
ای  عام صدها توده ، قتل۱۳۶۲نزدیک به ده هزار نفر عضو و هوادار حزب در سال 

  ۶۷در جریان فاجعٔه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی در مرداد و شهریورماه 
که در -دست جنایتکارانی همچون رئیسی فرمان خمینی و تأیید سران رژیم و به به

شاهی و  ترین پیکارگران ضِد استبداد دوران ستم جریان آن شماری از برجسته
های رژیم شاه گذرانده  چال وپنج سال از عمرشان را در سیاه قهرمانانی که بیست

بودند، و همچنین متفکران، نویسندگان و مترجمان برجسته، افسران و نظامیان 
رهبران جنبش کارگری و سندیکایی، جوانان و دانشجویان، جان   دوست، میهن

ها، حزب مدافع  باختند، نشانگر هراس عمیق ارتجاع حاکم بر ایران از حزب توده
 منافع مردم زحمتکش میهن ماست. 

امروز هم حزب تودٔه ایران برای تحقق شعارهای اصیل صلح، آزادی، استقالل و  
گونه  عدالت اجتماعی، برای آزادی همٔه زندانیان سیاسی، برای رفع همه

 ۸ادامه  در صفحه  های جنسیتی، قومی و دینی و  تبعیض



 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۷ 

صراحت آیه قرآن حجاب را برای زن مسـلـمـان واجـب  به شرع مقدس اسالم
یا اعتقاد ضعیفی بـه   اسالم ندارند که یا مسلمان نیستند  به  اعتقاد اگر همکرده 

ملتزم به اصول و قواعد جـامـعـه مـدنـی   را  کسانی که خود  مبانی اسالم دارند،
شـده و در کشـور  دانند، مـتـوجـه هسـتـنـد کـه وقـتـی قـانـونـی وضـع می

ها حجاب را الزم دانسته، وظیفه تبـعـیـت از  اسالمی ایران برای خانم جمهوری
خـط و نشـان  -طبق روال مـعـمـول -البته دادستان کل "نظام"  آن را دارند."

حجابی و حرکاتی را  گوید:"فردی که بی خواه می کشد و خطاب به زنان آزادی می
نظر قانون جرم مرتکـب   که در شأن یک بانوی مسلمان نیست، مرتکب شود، از

 شده و تحت تعقیب است."
رئیس مجلس شورای اسالمـی، بـرای پـاک  از سوی دیگر علی مطهری، نایب

کردن صورت مسئله و بزک کردن چهرٔه همان "نظام" که حسن روحانی مدعـی 
است در آن "انتخابات آزاد" وجود دارد و نیـز بـرای خـارج کـردن آن از زیـر 

شود بگویـد:  های خشم و انتقاد، در اظهارنظری ضد و نقیض، مجبور می ضربه
شان را هوا کنند اتفاق مهمی نیست، اساساً اگر انـتـقـادی  نفر روسری ۴"اینکه 

باشد این است که چرا دولت در رعایت حجاب نظارت کـافـی را نـدارد، از آن 
آیند، مشکل  طرف انتقادی نیست، اآلن بانوان هر طور دوست دارند بیرون می

های دوگانـه  "[!]. این است درجه صداقت و عمق ارزشکشور ما حجاب نیست
های درون "نظام" که تـا هـمـیـن چـنـدی پـیـش در  در آن سنخ از شخصیت

اصـالح -پردازان و هواداران دوآتشه اعتدالگرایـی وسیله نظریه "افکارعمومی" به
خواهی از طریـق  شدند که برای آزادی هایی معرفی می طلبی در مقام شخصیت

 کوشند.                                                                                            "اصالح" دیکتاتوری والیی می
 تـغـیـیـر ای" در رابطـه بـا نامٔه سرگشادٔه هفتٔه گذشتٔه "مهدی کروبی"به "خامنه

شرایط ذهنی جامعه و نامتعادل شدن وضعیـت "نـظـام" نـیـز در جـای خـود 
از جانب کسی است   ای شجاعانه شک حرکت سیاسی برانگیز است. این بی تأمل 

حـکـم شـورای امـنـیـت مـلـی  وسیله صاحبان  قدرت "نظام" (به سال به ۸که 
کـنـد و  تنها در برابر "رهبر" توبه نـمـی اسالمی) اسیر بوده است. او نه جمهوری

مشی "اعتمادسازی بـا  کند و برخالف خط اش را رد می شرط سکوت برای رهایی
کشد.  چالش می ای، کارنامٔه سیاه "رهبر" را نیز به حاکمیت" و تطهیر علی خامنه

طلـب  که، مهدی کروبی در ضمن به نقش خودش در مقام یک اصالح مهم این
کند و از مـردم  گیری ماهیت ضِد مردمی "نظام" اعتراف می حکومتی در شکل

گوید برای شـمـار زیـادی از مـردم  کند. آنچه مهدی کروبی می عذرخواهی می
ویـژه  بسیار ملموس و آشکار بوده است، اما زمان انتشار، صراحت کـالم، و بـه

در  ۱۳۸۸های انتخـابـاتـی  هایش در برابر تقلب گیری پایبندی کروبی به موضع
ای  اصالح طلبی، تأثیر ذهنـی-های دوگانٔه" رهبران اصولگرایی قیاس با "ارزش

همراه  تواند داشته باشد. هرچند از سوی دیگر، به بسیار مؤثر در سطح جامعه می
هـای  شدنی مهدی کروبی، دیگر بـخـش این رفتار و ذهنیت شجاعانه و تحسین

سازد و آن  این نامه در شرایط مشخص کنونی واقعیتی بسیار مهم را آشکار می
اینکه، ذهنیت جامعه با وجود دربرداشتن طیفی متنوع و پرتناقض از عقاید، امـا 
در مجموع، درحال دفع و نفی جایگاه حاکمیت "والیت فقیـه" اسـت و دیـگـر 

طلـبـی  مثل اصالح -اش شده های "اسالم سیاسی" حتی از سنخ مدرنیزه دیدگاه
طـور  . هـمـیـنتابد نمیآن را در مقام مرجع اصلی و محور حکومت بر -حکومتی

هایی مشخص از تفـکـرات  نامٔه مهدی کروبی نشانگر این واقعیت است که وجه
امثال او درمورد نقش دین در حکومت از آنچـه کـه اکـنـون در زیـر پـوسـت 

اند. مـهـدی  تر قرار گرفته هایی وسیع از جامعه درحال غلیان است، عقب بخش
کشد،  چالش نمی کروبی ماهیت مخرب و واپسگرایانٔه حاکمیت والیت فقیه را به

یی مثبت از نقش "ولی فقیـه"  بلکه دوران سیاه رهبری خمینی را همچون نمونه
 کند. ای مقایسه می با عملکرد علی خامنه

مدنی و صنفی مـردم  - های اعتراضی ماندگی از حرکت های عقب در مورد دلیل
ها از جانب کسانی که هنوز به "اصالِح" رژیـم والیـی بـدون  و تحقیر کردن آن

حضور تودٔه مردم اعتقاد دارند به عنوان نمونه،می توان به  فاطمـه راکـعـی در 
اشاره کـرد  "و دبیرکل "جمعیت زنان مسلمان نواندیش“  طلب اصالح“مقام یک 

که از جمله اعالم می گوید اعتراض زنان به اجباری بودن حجاب اسالمی، آن 
 هم به شیؤه "زنان خیابان انقالب "، در شأن "زنان فرهیخته" نیست [!].

های اعتراضی مدنی مـانـنـد  گونه حرکت واقعیت امر این است که، در پس این 
های صنفی زحمتکشان و نارضایـی  طور اعتراض "زنان خیابان انقالب" و همین

ای بسـیـار  محیطی انگیزه و نیروی محـرکـه شدید از بدتر شدن وضعیت زیست
نیافته در  و پاسخ  ای تلنبار شده های اجتماعی و اقتصادی قوی برآمده از خواست

تر از درک و  تر و سریع بطن جامعه درحال غلیان است. این فرایندها بسیار پیش

اند و زمان  های داخلی چیره شده این گمان را دامن زد  که آنان بر بحران ۹۶
اسالمی" با نمایی از ثبات، اقتدار و برخوردار از  آن رسیده است که "جمهوری

تواند از موضعی قوی با معضل دونالـد با خیال راحت بحمایت "مردمی آزاد" 
جمهوری، در ایـن  ترامپ برخورد کند. حسن روحانی پس از انتخابات ریاست

" آزاد، سالم، رقابتی و دمـوکـراتـیـک"  ارتباط گفت اجرای انتخابات در ایران 
 است!

 -ای ازجمله علی خامنـه -های اصلی "نظام" همراه شخصیت جالب اینکه به
گران  پردازان مجاز در داخل کشور و تحلیل ها و نظریه و طیفی وسیع از رسانه

های جمعی و  های غربی و رسانه ایرانی خارج کشور، بسیاری از سران دولت
چـنـان دربـارٔه   ، آن ۹۶ماه  اردیبهشت ۲۹گران این کشورها پس از  تحلیل

کردند که گویی با انتخاب  اوضاع کشور ما و ماهیت رژیم حاکم اظهارنظر می
اش   اش در کارزارهای انتـخـابـاتـی مجدد حسن روحانی و شعارهای تبلیغاتی

روی داده است. این نوع ظاهـرسـازی   العاده ای خارق واقعًا در ایران دگرگونی
هدف پذیرش  پراکنی در "افکارعمومی" به و بزک کردن استبداد والیی و توهم

چنان خاطر صاحبـان  وضعیت موجود و تن دادن به انتخاب "بین بد و تر" آن
ای و حسن روحانی و سران سپاه را آسوده کرد که  عالؤه علی خامنه قدرت به

های مردم که در انتظار عملی شـدن و  ترین توجه به خواست  آنان بدون کم
سرعت با  همچون آتش در زیر خاکستر بود، در قدم بعدی پس از انتخابات به

هـایشـان بـه بـهـبـودی وضـع و  وپاخت کـردنـد و وعـده یکدیگر ساخت
فراموشی سپردند. جالـب  های انتخاباتی دربارٔه فساد و رفع آن را به گری افشا

ها این آرامش و  سازی پردازان با انواع تئوری ها و نظریه اینکه شماری از نخبه
ثبات در "نظام" را واقعیتی موجود و برآمده از همان "انتخابات آزاد" دانستند و 

هایش را تئـوریـزه و تـوجـیـه  قول و وعده حتی پشت کردن کامل روحانی به
های یـک  های حکومتی به نشانه یک از جناح کردند. در چنین شرایطی هیچ

هـای کـارگـران  ازجمله در اعـتـراض -تغییر در برداشت مردم و زحمتکشان
ها زحمتکشان  هپکو و آذرآب در اراک در شهریورماه امسال که در جریان آن

 در اساس هیچ توجهی نکرد. -معترض شهر را در کنترل خود گرفتند
لـب  بـه هـای جـان البته این خوداغفالی دیری نپایید و خروش و خیزش توده

هـای صـاحـبـان  ماه همٔه محاسبات و نقـشـه روز تاریخی دی ۱۰رسیده در 
هم ریخت. آنان با گذشت هرروز  زنگ خـطـرهـایـی بـا  قدرت در "نظام" را به
ای  های داخلـی شنوند و همراه با ژرفش جنبش با بحران صدایی بلندتر را می

هـا و  شده و پاسخ نگـرفـتـه طـبـقـه  تر که برآمده از مطالبات انباشته فزاینده
شوند. درجـه عـمـق،  زدگی روبرو می های گونه گون مردم است با بهت الیه

های خیابانی و صنفی صحنه  شعارهای مشخص و شتاب گسترش اعتراض
همـراه بـا بـاال  توان گفت که  چنان دگرگون کرده است که می تحوالت را آن

المللی بر اثر فشارهای دولت آمریکا، وضعیت "نظام" دیگر  گرفتن بحران بین
آن "نـظـام"  بار نامتعادل شده و در حالت تدافعی قرار گرفته است. آنچه بـه 

شود، درواقع متشکل است از هرم قدرتی که در رأس آن ولی فقیه و  گفته می
های مطرح قرار دارند که باوجود  ها و شخصیت بر گرداگرد آن مجموع جناح

شان جاری است در تحلیل نهایی هـمـواره در  هایی که بین ها و تقابل رقابت
ویژه در دفع خطر از جانب مردم، در وحدت با یکدیگـر  جهت "تداوم نظام"، به

 عمل کرده و عمل خواهند کرد.
گاهی جـامـعـه، شـرایـط را  سرعت گسترش اعتراض ها و باال رفتن سطح آ

ای نمادین در مألعام کـه  های مدنی ای درآورده است که حتی حرکت گونه به
مانند آن کـه  -شوند ها محدود می تنها به حرکتی از سوی چند نفر در خیابان

نشانٔه اعتراضی به اجـبـاری  اش را بر سر چوبی ببندد و به زنی جوان روسری
تـوانـد بـرای "نـظـام"  می -آرامی تکان تکان دهد بودن "حجاب اسالمی" به

های حامی  ها و شخصیت تهدیدآمیز تلقی شود، تا آنجا که بالفاصله دستگاه
"نظام" را به نشان دادن واکنش و تقبیح پـدیـدٔه "زنـان خـیـابـان انـقـالب" 

دادستان انجامد و ،برای مثال،  دستگیر کردن آنان می دارد و سر آخر به وامی
بـیـنـد کـه ایـن  االسالم محمدجعفر منتظری، هـم مـی کل کشور، حجت

هـای  آزادی فردی زنان، عقاید و بنـیـان  های مدنی مبتنی بر خواست حرکت
کنند و در مورد ضرورت احـتـرام بـه قـانـون  واپسگرایانه "نظام" را تهدید می

گوید: "برداشتن روسری در خیابان حـرکـتـی بسـیـار  آید و می سخن درمی به
خصـوص  هـای مـحـتـرم، بـه بچگانه است. ... انتظار ما این اسـت؛ خـانـم

داننـد کـه  داشته باشند که اگر اعتقاد به اسالم دارند، می  ها توجه دخترخانم

 ادامۀ تغییر  شرایط و امکان پذیر شدن ...

 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۱۰ 

های حکومت ایران برای بیرون بردن همٔه نیروهای نظامـی  * درخواست از مقام
 ها، و امنیتی از محوطٔه دانشگاه

سـازی،  های معترضان برای پـایـان دادن بـه خصـوصـی * حمایت از خواست
های نولیبرالی ریـاضـتـی رژیـم  بیکاری، و فساد، که همگی از پیامدهای سیاست

 حاکم است،
* مردود شماردن هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران، و تأکید بر اینـکـه 

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

 . حزب کمونیست آلبانی ۱
 . حزب کمونیست آلمان۲
 . حزب کمونیست آفریقای جنوبی۳
 . حزب کمونیست آمریکا۴
 . حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر۵
 . حزب کمونیست استرالیا۶
 . حزب کار اتریش۷
 . حزب کمونیست اتریش۸
 . حزب کمونیست اردن۹

 . حزب کمونیست استونی۱۰
 . حزب کمونیست اسپانیا۱۱
 . حزب کمونیست خلق های اسپانیا۱۲
 . حزب کمونیست اسرائیل۱۳
 . حزب کمونیست اوکراین۱۴
 . حزب تودٔه ایران۱۵
 . حزب کارگر ایرلند۱۶
 . حزب کمونیست ایرلند۱۷
 . حزب کمونیست ایتالیا۱۸
 . حزب احیاء کمونیستی ایتالیا  ۱۹
 . تریبون دموکراتیک بحرین۲۰
 . حزب کارگر بلژیک۲۱
 . حزب کمونیست برزیل۲۲
 . حزب کمونیست بریتانیا۲۳
 . حزب کمونیست های بلغارستان۲۴
 . حزب کمونیست بنگالدش۲۵
 . حزب کمونیست پاراگوئه۲۶
 . حزب کمونیست پاکستان۲۷
 . حزب کمونیست ترکیه۲۷
 . حزب کمونیست بوهم و موراوی (جمهوری چک)۲۹
 . حزب کمونیست دانمارک۳۰
 . حزب کمونیست عراق۳۱
 . حزب کمونیست کانادا۳۲
 . حزب سوسیالیست کارگری کرواسی۳۳
 . حزب کمونیست فرانسه۳۴
 . حزب مردم فلسطین۳۵
 )1930. حزب کمونیست فیلیپین (۳۶
کل)۳۷  . حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آ
 . حزب کمونیست لبنان۳۸
 . حزب کمونیست لهستان۳۹
 . حزب کمونیست فدراسیون روسیه۴۰
 . حزب کمونیست مالتا۴۱
 . حزب کارگر مجارستان۴۲
 . حزب کمونیست مکزیک۴۳
 . حزب کمونیست مصر۴۴
 . حزب کمونیست سوئد۴۵
 . حزب کمونیست سودان۴۶
 . حزب کمونیست جدید یوگسالوی۴۷
 . حزب کمونیست های صربستان۴۸
 . حزب کمونیست جدید هلند۴۹
 . حزب کمونیست هند۵۰
 . حزب کمونیست هند (مارکسیست)۵۱
 . حزب کمونیست یونان۵۲

فراخوان مشترک پنجاه و 
 دو حزب کمونیست جهان 

هـای  هـای سـاالنـٔه حـزب اعضای کارگروه تدارک و برگزاری نشـسـت
ای را در  ژانـویـه) بـیـانـیـه ۲۲بهمـن مـاه (  ۲کمونیست جهان در روز 

 ۵۲همبستگی با مردم ایران منتشر کردند که تا این لحظه مورد حمـایـت 
حزب کمونیست جهان قرار گرفته است. در ادامه متن این بیانیه مـهـم و 
همچنین اسامی حزب های کمونیست کارگری حمایت کننده آن منتـشـر 

 می شود. 
ما ضمن همبستگی با مردم ایران، مخالف هرگونه مداخلٔه 

 خارجی در امور داخلی ایران هستیم 
های کمونیست و کارگری امضاکنندٔه این بیانیه تـحـوالت اخـیـر  حزب

ها هزار نفر در بسیاری از شهرهای ایـران بـه  ایران را که در جریان آن ده
های رژیم اسبتدادی حاکم اعتراض کردند، بـا نـگـرانـی دنـبـال  سیاست

هـای  های اعتراضی اخیر، اعتـراض بـه سـیـاسـت اند. هدف حرکت کرده
های دموکراتیـک،  رحمانٔه حقوق و آزادی ویرانگر اقتصادی رژیم، نقض بی

در مـورد حـقـوق  (ILO)های سازمان جهانی کـار  زیر پا گذاشتن پیمان
های رژیم،  کارگران، و فساد گسترده در کشور بود. قربانیان اصلی سیاست

التحصیل دانشگاهی بیکـارنـد.  جوانان و از جمله بیش از پنج میلیون فارغ
کنندگان به طور عمده جوان و از میان تنگـدسـتـان و مـنـاطـق  اعتراض
اند که خواستار تغییرهای بنیادی اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی  کارگری

 اند. و خواهان اشتغال، دستمزد عادالنه، عزت و کرامت، احترام، و عدالت
نظامی رژیم   های موثقی مبنی بر استفادٔه نیروهای امنیتی و شبه گزارش

آمیز بـه  های وحشیانه برای در هم کوبیدن این تظاهرات مسالمت از شیوه
نفر  ۳۷۰۰تظاهرکننده کشته و بیش از  ۲۰کم  دست ما رسیده است. دست

اند. نیروهای امنیتی در مناطق گونـاگـون کشـوربـا  دستگیر و زندانی شده
ها، سعی به جلوگیری از پیوستن دانشـجـویـان بـه  حمله و اشغال دانشگاه

این تظاهرات کردند. تعداد قابل توجهی از دانشجویان هم که در تظاهرات 
های خود دستگیـر شـدنـد.  اعتراضی حضور نداشتند، در خانه یا دانشکده

اند که این اقدام غیرقانونی "پیشـگـیـرانـه" بـوده  های ایران ادعا کرده مقام
 است.

خواه ایران قاطعانه و بـارهـا اعـالم  مردم ایران همراه با نیروهای ترقی
های اخیر  های سال اند که بر اساس تجربٔه تاریخی خودشان و فاجعه کرده

در خاورمیانه، هرگونه مداخلٔه خارجی در امور داخلی ایران تحت هر بهـانـه 
شناسند و بر این باورند که آیندٔه ایران باید فقط تـوسـط خـود  را مردود می

 مردم ایران رقم بخورد.
های معترضـان در امـر صـلـح،  ما نیز بر این باوریم که تحقق خواست

پیشرفت، و عدالت اجتماعی، بهترین تضمین برای حفظ استقالل ایران و 
اقتدار واقعی مردم است. این تنها راه مطمئن برای جلوگیـری از دخـالـت 
نیروهای خارجی در امور داخلی کشور و اتحاد محکم مردم ایران در بـرابـر 

ویژه دولـت اسـرائـیـل و  های امپریالیسم آمریکا و متحدانش، به دسیسه
 های ارتجاعی حوزٔه خلیج فارس و عربستان سعودی است. رژیم

های کمونیست و کارگری امضاکنندٔه این بیانیـه در حـمـایـت از  حزب
مبارزٔه مردم ایران در راه دستیابی به صلح، پیشرفت، و عدالت اجتمـاعـی، 

 دارند: نظری خود را بر این مفاد اعالم می توافق و هم
های سرکوبگرانه عـلـیـه مـعـتـرضـان  * محکوم کردن استفاده از اقدام
نفر و بازداشت هـزاران نـفـر از  22کم  غیرنظامی، که منجر به قتل دست

 معترضان و فعاالن شده است،
های حکـومـت ایـران بـرای انـتـشـار نـام هـمـٔه  * درخواست از مقام

دستگیرشدگان تظاهرات اخیر به همراه محل حبس آنان، و درخـواسـت 
 اند، آزادی فوری همٔه کسانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده

های حکومت ایران بـرای فـراهـم آوردن امـکـان  * درخواست از مقام
 شدگان به وکیل و مشاور حقوقی مورد نظر خود، دسترسی بازداشت

های حکومت ایران برای پایان دادن بـه هـرگـونـه  * درخواست از مقام
 ۸ادامه  در صفحه   شکنجه،



 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۸ 

استقرار برابری کامل زن و مرد، برای برپایی جامعٔه رفاه ملی که در آن کرامت و 
ای مدرن  عزت کارگران و  زحمتکشان در رأس امور است، برای ایجاد اقتصاد ملی

های  بر پایٔه استعدادهای طبیعی و انسانی کشور، کشوری که در آن حقوق و آزادی
های  نظر از تعلق های ساکن در آن بر پایه برابری کامل و صرف همٔه اقوام و ملیت

 مذهبی، دینی، عقیدتی رعایت  شود، مبارزه می کند.                   
ها در راه پایان دادن به استبداد و  حزب تودٔه ایران در کنار جنبش اعتراضی توده

خواه و  رزمد و آماده است با همٔه نیروهای آزادی حاکمیت ارتجاع بر میهن ما می
طلبانی که خواهان پایان دادن به استبداد هستند و  دموکراتیک، با همٔه اصالح

یی واحد، برای  های ایران، دست در دست هم، در جبهه همٔه نیروهای ملی خلق
پایان دادن به دیکتاتوری در ایران، برای پایان دادن به حاکمیت انحصاری و 

داری بر حیات اقتصادی کشور که مسبب اصلی فقر و  سرمایه مخرب کالن
سابقٔه  ها ایرانی است، برای پایان دادن به فساد بی محرومیت دهشتناک میلیون

اند و برای  غارت برده های حاکم و رهبران رژیم که منابع ملی کشور را به دستگاه
استقرار آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی در ایران همکاری کند. باید با درک 

 های خود را در این زمینه تشدید کنیم.               شرایط حساس کشور تالش
 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 ۱۳۹۶ماه  بهمن ۱۶

 ادامۀ اعالمیۀ کمیته مرکزی حزب ...

طلبانی مانند فاطمه راکعی و  های دولت حسن روحانی یا اصالح توانایی
پردازانی از سنخ عباس عبدی و حمیدرضا جـالیـی پـور درحـال  نظریه
 اند. گیری نضج

شکست کشـانـده  و به ۱۳۵۷سال از انقالب مردمی  ۳۹با سپری شدن 
و تسلط بالمنازع حاکمیـت "والیـت  وسیله رهبری روحانیت شدن آن به

دلیل شـدت  مطلقه امر"، اکنون دیگر بار نامتعادل شدن وضع "نظام" به
پیدا کردن تضاد بین مردم و استبداد حاکم را شاهدیم. "نـظـام" والیـی 

ای را درپیـِش روی دارد. بـایـد  های سنگین فزاینده ها و چالش بحران
دلـیـل  های پیِش رو، بـه ها و چالش همراه این بحران توجه داشت که، به

صـورتـی  ضعف عامل ذهنی در جامعـه، هـنـوز هـم تـوازن نـیـرو بـه
-های سرکوبگر امنـیـتـی نفع دیکتاتوری حاکم و دستگاه به  کننده تعیین

و  ۱۳۸۸ویژه در سال  دلیل سرکوب دائمی، به تبلیغاتی آن است، زیرا به
پراکنی پیرامون پـروژٔه "اعـتـمـادی سـازی بـا  در چند سال اخیر، توهم

حاکمیت"، نقش و توان حسن روحانی، جنبش مردمی ضـربـه خـورده 
های اخیر مؤید این است که  اند و تحول شدنی ها جبران است. این ضربه

های خودجوش مردمی اخیر تا حدی بـرخـی از آثـار ایـن  حتی حرکت
بـر صـحـنـٔه سـیـاسـی کشـور ها را ترمیم کرد و با نـورافشـانـی  ضربه
ها دربارٔه پذیرش وضع موجود و انتخاب بـیـن  گری ها و توجیه بافی نظریه

 ها پالود.  "بد و بدتر" را از ذهن
ماه، حرکت شجاعـانـٔه "زنـان  های ستمدیده در دی خیزش دلیرانه توده 

های کارگـران، صـراحـت کـالم و  خیابان انقالب"، گسترش اعتصاب
هـای مـدنـی و  جسارت منعکس در نامٔه مهدی کروبی و دیگر حـرکـت

باید در راه شکل دادن به نیرویی مادی در راسـتـای عـقـب  صنفی، می
هـا، بـرای  کار گرفته شوند. این حـرکـت نشاندن حاکمیت والیت فقیه به

هایی سنگین در بر داشته و بـاز هـم  ها، هزینه انجام دهندگان مبارز آن
دهـی نـبـایـد  در بر خواهد داشت، بنابراین، بدون هماهنگی و سـازمـان

زیان  خودی خود بتوانند توازن نیرو را به ها به انتظار داشت که این حرکت
 دیکتاتوری حاکم بر هم زنند.

کند و با نگاهی دقـیـق جـامـعـه را در  هر کس که  در ایران زندگی می
شک پی برده اسـت کـه ایـن  کند، بی اش ارزیابی می ُبعدهای گوناگون

هایـی بسـیـار  ها و خواست یی است پویا در بر دارندٔه عقیده جامعه جامعه
متنوع و در مواردی بسی پرتناقض که با تأثیرگذاری بر یکدیگر در مـتـن 

هـایـی مـدنـی و  های درون جامعه به پدیدار شدن اعتراض وانفعال فعل
زند. اکنون ایـن فـرایـنـد بـا وجـود بـرخـی  صنفی و سیاسی دامن می

اش عالئمی از وحدِت عمل، گاه تصادفی و گاه از سـر  تضادهای درونی
گاهی، در جهت حرکتی به پیش برای پس زدن حاکمیت مطلقه والیت  آ

 دهد.  فقیه از خود نشان می
طـلـبـان، و نـیـروهـای سـیـاسـی  خواهان و تـحـول وظیفه همه ترقی

خواه، این است که با کار و فعالیت مستقیم درون جامعه، یعنی بـا  آزادی
گاهی الیه منـظـور  گون، به های اجتماعی گونه ها و طبقه تأثیرگذاری بر آ

چـنـان  هـا، آن ترین فصل مشـتـرک جذب و متراکم کردن حتی کوچک
ای شکل دهند که به حرکتی جهشی و کیفی برای گـذر از  نیروی مادی

توان و بـایـد طـرحـی نـو  استبداد به مرحلٔه دموکراتیک توان دهد. می
ریخت، یعنی "حکومت جمهوری"ای که نه شاهنشاهی و نه والیی باشد 

 بر پا داشت.  
دوران تئوریزه کردن انفعال و تسلیم طلبی در برابر اسـتـبـداد والیـی و 

پایان رسـیـده  افکنی در مورد خطرناک بودن هر جهش جامعه به هراس
است. شمار بسیاری از بین تودٔه مردم درجریان تظـاهـرات اعـتـراضـی 

اند و جسارت عمل و کار مؤثر و متحدانه  زبان آورده ماه باور شان را به دی
کـه در آسـتـانـٔه  ۱۳۵۷ای دیگر به انقالب  اند. با نگاه عمقی را خواهان

هـای  ها و عامـل گیری از دلیل ونهمین سالگردش هستیم، با درس سی
هـای  مؤثر هم در پیروزی و هم در شکست آن، با ارزیابی دقیق تـحـول

بایـد در راه اعـتـالی  توان و می اخیر، با تصحیح خطاهای گذشته، می
مبارزه برای عقب راندن دیکتاتوری والیی به جـنـبـش مـردمـی یـاری 

 رسانید.

 ادامۀ تغییر  شرایط و امکان پذیر شدن ...

 نامٔه همبستگی حزب کمونیست پرتغال به حزب تودٔه ایران
 

 رفقا،
تـریـن  های اخیر کارگران، جـوانـان، و مـحـروم حزب کمونیست پرتغال اعتراض

های مردم ایران به سیاست آزادسازی اقتصادی، گرانی قـیـمـت کـاالهـای  بخش
اساسی، حمله به حقوق کارگران و حقوق اجتماعی، از جـمـلـه کـاهـش خـدمـات 

ویژه در چارچوب بودجٔه سال آینـدٔه کشـور شـمـا را  اجتماعی توسط دولت ایران به
دنبال کرده است. حزب کمونیست پرتغال همبستگی خود را با همٔه آنهایـی کـه در 
ایران در راه حقوق اجتماعی، حقوق کارگران، و حقوق دموکراتـیـک و اقـتـصـادی 

کـنـد،  ویژه با حزب تودٔه ایران که در شرایط دشـواری کـار مـی کنند، و به مبارزه می
 ایستد. کند، و در امر پیشُبرد مبارزٔه کارگران و مردم ایران، در کنار آنها می  اعالم می

های سرکوب تظاهرات مردم را دریـافـت  حزب کمونیست پرتغال خبرها و گزارش
های ایران را  ها و دست زدن به خشونت توسط مقام کرده است و توسل به این اقدام

وسیله همبستگی خود را با قربـانـیـان ایـن سـرکـوب ابـراز  کند و بدین محکوم می
وقفه و  های بی شود که تالش تر می کند. دشواری مبارزٔه مردم ایران وقتی پیچیده می

سازی کشورها و مداخله در امور داخلی آنها را در  ثبات کنندٔه امپریالیسم در بی نگران
هـای  های تجاوزکارانٔه خشن امپریالیسم و تهدید نظر بگیریم. در این چارچوب، شیوه

ویژه تهدیدهایی کـه از سـوی  آن نسبت به استقالل و حاکمیت مّلی کشور شما، به
گـیـرد،  دولت آمریکا، دولت صهیونیستی اسرائیل، و رژیـم سـعـودی صـورت مـی

 خطرهای آشکاری نسبت به کشور شماست.
ما موضع حزب شما را که بر این اصل تأکید دارد که فقط و منحصـرًا بـر عـهـدٔه 
مردم ایران است که مبارزه برای تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی، و دموکـراتـیـک 

ناپذیر حزب تودٔه ایران و رعایـت  از جمله پایان دادن به غیرقانونی کردن توجیه -خود
دانیم. بر ایـن اسـاس، مـا بـر  را به پیش ببرند، بسیار مهم می -حقوق سیاسی آن

موضع خود مبنی بر محکومیت قاطع هرگونه اقدام برضد استقالل، یکپارچـگـی، و 
حق توسعٔه اقتصادی کشور شما، از جمله تهدیدهای اخیر دولت آمریـکـا در مـورد 

 کنیم. های اقتصادی بر کشور و مّلت ایران، مجددًا تأکید می اعمال مجدد تحریم
با تأکید بر اینکه مبارزه در راه تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی، دموکراتیـک، و 
فرهنگی، در راه حفظ استقالل و حاکمیت مّلی، و در راه حفظ صلح و مـقـابـلـه بـا 

اند که پیـونـد دیـالـکـتـیـکـی  هایی از مبارزه های امپریالیسم، محورها و هدف تهدید
تنگاتنگی با یکدیگر دارند، ما همبستگی خود را با مردم ایران و حزب شما، و نیـز بـا 

امـان خـود بـا  های گوناگون بـه مـبـارزٔه بـی های منطقه که به صورت دیگر مّلت
 کنیم. دهند، اعالم می استراتژی جنگ و تجاوز امپریالیسم در خاورمیانه ادامه می

 
 دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست پرتغال، لیسبون

 ۹۶بهمن  ۳/ ۲۰۱۸ژانویه  ۲۳

 ادامۀ همبستگی بین المللی

 ۱۰۴۴شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۱۶دوشنبه    ۹ 

امروز نیروهای سرکوبگر به کارگران بی دفاع و حق طلب مجتمع نیـشـکـر 
هفت تپه بار دیگر سرشت کارگر ستیز رژیم والیت فقیه را آشکار ساختـه و 
ضرورت تشدید مبارزه در راه تامین حقوق طبقه کارگر و زحمـتـکـشـان بـه 

 شکل سازمان یافته و متحد را ثابت می کند.
حزب توده ایران؛ ضمن پشتیبانی قاطع از اعتصاب کارگـران مـجـتـمـع 
نیشکر هفت تپه و خواسته آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران دربـنـد و 

 -بازداشتی؛ بر اهمیت اتحاد عمل فرگیر و گسترده در جـنـبـش کـارگـری
سندیکایی زحمتکشان بویژه در این مقطع زمانی حساس تاکید مـی ورزد. 
باید با اتحاد و همبستگی توان جنبش کارگری را تقویت کرده و از مـنـافـع 
صنفی و سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان در مقابله با دیکتاتوری حـاکـم 
دفاع نمود و پیوند با گردان های اجتماعی ؛ جنبش زنان و دانشجـویـان و 

حزب طبقه کارگر ایـران بـا  -جوانان را استحکام بخشید. حزب توده ایران
 تمام امکانات خود در این جهت مبارزه کرده و می کند.

  
 درود بر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه!

کارگران و زحمتکشان سراسر کشور ؛ از اعتصاب کارگـران 
 مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت کنید!

کارگران بازداشتی مجتمع نیشکر هفت تپه بـایـد فـورا آزاد 
 شوند!

 کارگران در بند را آزاد کنید!
 -پیش به سوی مبارزه متحد و یکپارچـه جـنـبـش کـارگـری

 ! سندیکایی زحمتکشان ایران
 کارگر متحد همه چیز

 کارگر متفرق هیچ چیز

 ادامه مبارزه با خصوصی سازی را ...

که میزان ضریب نفوذ شرکت مخـابـرات  است، درحالی ۱۳۹۳فوق مربوط به سال 
تری یافتـه اسـت  توسعه بیش ۹۵های برشمرده، در پایان سال  در هریک از عرصه

 ].۹۶ماه  گزارش آرش گذاری سهام پارس آنالین، آبان [رجوع شود به
های وابسته و تابع  دربارٔه شمار کارگران و کارکنان شاغل در این شرکت و شرکت

های طرف قرارداد پیمانی و  ها و کارگاه آن و نیز کارگران و کارکنان شاغل در شرکت
، ۹۵ها آمار دقیقی ارائه نشده است. اما در سالنامه آمـاری سـال  سپاری آن برون

فـرمـایـان و  تعداد شاغالن در بخش اطالعات و ارتباطات اعم از کارگران، خویش
درصد آنـان را کـارگـران و  ۹۵نفر بوده که بیش از  ۶۳۲هزار و  ۱۵۷کارفرمایان  

دادند. بنابراین، باتوجه به سهم غالب شرکت مخابرات و  فرمایان تشکیل می خویش
درصد  ۷۰توان دریافت که بیش از  آن از بازارهای فروش می های وابسته به شرکت

 اند.                                                       ها بوده این نیرو در اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم این شرکت
ها و ازجمـلـه  های توضیحی حسابرسان این شرکت از طرفی، ازآنجاکه یادداشت

های فروش و اداری انتشـار نـیـافـتـه  یادداشت مربوط به بهای تمام شده و هزینه
های حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شـاغـل  توان از سهم هزینه است، نمی

ها و مقایسه آن با سود ابرازی سخن گفت. اما گروه حسابرسـان، در  در این شرکت
اند: "مالیات حقوق کـارکـنـان  گفته ۹۵های مالی سال  صورت ۴-۴بند توضیحی 

قـانـون  ۸۵وفق مفاد صـدر مـاده  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۰های  شرکت اصلی برای سال
های  درصد محاسبه شده است، لیکن طبق برگ ۱۰های مستقیم و با نرخ  مالیات

هـا و  تشخیص و اجرایی صادره، مالیات حقوق تعدادی از مناطق مخابرات استان
قانون مزبور محاسبه و جـمـعـًا مـبـلـغ  ۸۵مرکز بر اساس مفاد قسمت اخیر ماده 

میلیارد ریال مطالبه گردیده است." با این حساب، اگر مالیات مطالبه شده  ۱٫۷۵۱
درصِد جمع حقوق و مزایای  ۱های های تشخیص سازمان امور مالیاتی را  در برگ

مشمول و غیرمشمول مالیات فرض کنیم، جمع هزینه حقوق و دستمزد کـارگـران 
شود. این رقم در مقایسه  هزار میلیارد تومان می ۱٫۷ها برابر  و کارکنان این شرکت

های مالی تلفیقی ساالنه و ازجمله سـود خـالـص  با سود خالص ابرازی در صورت
هزار میلیارد تومان عمًال درحکم هیچ است و مصداِق تـمـام  ۲۹۳، یعنی ۹۵سال 

 هاست! حساب کتاب این شرکت کماِل غارتگری بی
 

 قراردادهای کار شرکت مخابرات
سـازی ایـن شـرکـت  قراردادهای کار شرکت مخابرات ایران را از پی خصوصـی

بازخرید اجباری کارگران و کارکنان دفاتر    .۱توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:  می
خدمات شهری روستایی و تبدیل آنان به پیمانکار و واداشتن آنان به عقد قرارداد بـا 

هـای  عقد قـرارداد بـا شـرکـت   .۲های واسط با حداقل حقوق و دستمزد؛   شرکت
تأمین نیرو برای استخدام کارگران و کارکنان شاغل در مراکز خدمات مخابراتی آن 

عالوه، این شرکت همٔه کارگران و کارگزارانی را که از پذیـرش  هم با حداقل مزد. به
 زنند، مستعفی شناخت.                               اند و سرباز می این نوع قراردادها سرباز زده

این رویکرد، اعتراض کارگران و کارگزاران این شرکت را برانگیخت و خـواسـتـار 
کاران واسط و عقد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات و تعیین حقـوق  حذف پیمان

بندی مشاغل شدند، اعتراضی که همچنان در  و دستمزدها برمبنای اجرای طبقه
شهرهای مختلف و در گوشه کنار کشور ادامه دارد. مبارزات پیگیر این کارگران در 
برابر مجلس و در برابر مراکز قدرت و شکایـت بـردن بـه مـراجـع قـانـونـی و از 

های حل اختالف در وزارت کار و دیوان عدالت اداری موجب شد تا مجلـس  هیئت
"قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیِم  بخشی از مـقـررات  ۸۳به تصویب ماده 

های ارتباطـات و  )" برآید. در این ماده ازجمله آمده است: "وزارتخانه۲مالی دولت (
فناوری اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم بـه 

کـل کشـور مـرتـبـط بـا  ۱۳۹۱قانون بودجه سال   ۶۴رفع مشکالت اجرای بند 
کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکـت مـخـابـرات ایـران) 
مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیـمـانـکـاران و کـارگـزاران 
روستایی تا زمان بازنشستگی طبـق شـرایـط و ضـوابـط مـقـرر در قـانـون کـار 

های مذکور هم،  باشند" [تأکید از ماست]. در پی تصویب این ماده، وزارت خانه می
اند که ایـن قـرارداد تـیـپ را  ساله از شرکت مخابرات خواسته با تدوین قرارداد یک

رغـم  مالک عمل قرار دهد. اما، شرکت مخابرات قلدرمآبـانـه، هـمـچـنـان و بـه
هـای  شده وزارت خـانـه ها و مبارزات کارگران از پذیرش فرم قرارداد تهیه اعتراض

مذکور و اجرای رأی نخستین دیوان عدالت اداری مبنی بر التزام شرکت مخابـرات 
زند و با استناد به رأی دیـوان عـدالـت در  نسبت به اجرای ماده مذکور سرباز می

 ادامه به سرکوب و بازداشت کارگران ...

رسمیت شناختن قـراردادهـای  مبنی بر به ۱۳۷۰های نخستین دهه  سال
موقت کار برای کارهایی با ماهیت دائم، از صدور ایـن رأی بـه هـیـئـت 
عمومی دیوان عدالت اداری شکایت برده است. در این میان، البته وزارت 

های خود، کارگران را  های مذکور و مجلس نیز، با فرافکنی مسئولیت خانه
اند و کاری جز آنـچـه  سرمی دوانند و هریک مدعی است کار خود را کرده

یک از نهادهـای  توانند انجام دهند. به عبارتی، در هیچ اند، نمی انجام داده
ای در ِاعمال نقش حاکمیتی خود وجود ندارد و  ربط، هیچ عزم و اراده ذی

طور که گفتیم با تبدیل شدن نهادهای حکومتی و دولتی بـه زائـدٔه  همان
داران اگر چنین عزمی هم وجود داشته باشد، حتـی مـجـال  سرمایه کالن

های  های صنفی استانی کارگری و کانون بروز نخواهد یافت. نقش انجمن
پـرکـن، جـز  های دهان رغم برخی عبارت صنفی کارگزاری نیز تا کنون، به

فکنی و بازداشتن کارگران و کارگزاران از اقدام مستقل و قاطع نبـوده  توهم
های مسئوالن نظـام و  بازی است. ناگفته پیداست که درنتیجه این دودوزه

اصطالح کارگری آنان، شرکت مخابرات تـوانسـتـه اسـت از  همدستان به
طریق تهدید و ارعاب کارگران، بخشی از آنان را به پـذیـرش قـراردادهـای 

روی، ما ضمن حمایت قاطع از مبـارزه و  تحمیلی و غیرقانونی وادارد. ازاین
های برحق این کارگران، برآنیم که باتوجه به گسـتـردگـی شـمـار  خواست

کارگران و کارکنان مخابرات و حضور سراسری آنان در مقیاس کشوری و 
رسانی کلیدی، تنها با عمـل  نیز نقش اساسی آنان در این بخش از خدمات

اعتصاب سـراسـری، و درصـورت  مستقل و متحد آنان و ازجمله تهدید به
تـوان  لزوم، اجرای این تهدید، این گره گشوده خواهد شد. در این میان می

قـانـون  ۱۴۳و  ۱۴۲های  های قانونی و ازجمله ماده و باید از تمام ظرفیت
 کار هوشمندانه بهره جست.

های اساسی ایـن کـارگـران در  چنین، ما برآنیم که ازجمله خواست هم
سازی شرکت مـخـابـرات و  مبارزٔه متحد و مستقل خود، باید لغو خصوصی

هـا بـاشـد. زیـرا  های وارده به کارگران طی تمام این سـال جبران خسارت
تنها به رشد اقتصادی نینجامیـد  ها نه سازی طور که دیدیم خصوصی همان

که، پیامدهایی ناگوار و سنگین برای کارگران و برای تـمـام مـردم کشـور 
 دنبال داشت و دارد. به


