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

  ۱۳۹۶بهمن  ۳۰، ۱۰۴۵شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و دوم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �و�د!

حسن روحانی، هفته گذشته، ضمن سـخـنـرانـی در 
دهی شـده از سـوی  نمایشی سازمان  مراسم راهپیمایی

، در ۱۳۵۷مناسبت سالگرد انـقـالب بـهـمـن  رژیم به
منظور حل طیفی از مشـکـالت  جایگاه میدان آزادی، به

متفاوت و متعدد در کشور که "مسائل مهم اجـتـمـاعـی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی" خـوانـدشـان، خـواهـان 

پرسی و"مراجعه به آرای مستقیم مردم" شد. جـالـب  همه
های عمیق و نامتعـادل شـدن  اینکه او گسترش بحرا ن

های ستمدیده را بـه  وضعیت "نظام" پس از خیزش توده
ها تقلیل داد و  شمار اختالفات بین جناح تعدادی انگشت

چنیـن بـیـان کـرد: "اگـر در دوتـا مسـئـلـه  آن را این
ها اختالف دارند، دعوا و شـعـار  نظر داریم، جناح اختالف

قـانـون  ۵۹ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبـق اصـل 
آن عـمـل کـنـیـم. ایـن  اساسی هرچه مردم گفتند، بـه

هـای  ظرفیت قانون اساسی ماست و باید بـه ظـرفـیـت
 مان عمل کنیم." قانون اساسی

حسن روحانی شعار رفراندوم کذایی را در چـارچـوب 
های اصلی رژیم و در جـهـت مـحـق  اختالف بین جناح

خــودش در ارتــبــاط بــا   گــیــری جـلــوه دادن مــوضـع
کند  وسوی اقتصادی و سیاسی دولتش مطرح می سمت

این دولت امیدوار کـنـد.   و سعی دارد مردم را بار دیگر به
ای  پـرسـی دانند کـه هـمـه خوبی می او و اطرافیانش به

هـای  برگزار نخواهد شد، اگر هم بشود، از سنخ نمـایـش
هـای مـبـرم  اش با خواست ای است که نتیجه انتخاباتی

ها ارتباطی پیدا نـخـواهـد  مردم و وضعیت معیشتی توده
مـآب و بـا  کرد. اما حسن روحانی با گفتمانی رادیـکـال

هـای  استناد به ظرفـیـت
 ۶ادامه  در صفحه  قانون اساسـی، "هـرچـه 

شعار توخالی و عوام فریبانه 
های مبارزه با  رفراندوم و ضرورت

 دیکتاتوری در شرایط مشخص کنونی

گزارش هیئت سیاسی به نشست 
کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 

  ۱۳۹۶ماه  بهمن

چهارمین نشـسـت 
نــوبــتــی کــمــیــتــٔه 
مــرکــزی، پــس از 
ششمیـن کـنـگـره 
حـــــــزب، در 

وُنــهـــمــیـــن  ســی
سالـگـرد انـقـالب 
بهمن، برگزار شـد. 
نشـســت کـمــیــتــٔه 
مرکزی، گزارش هیـئـت سـیـاسـی را دربـارٔه  
آخرین تحوالت ایران و جهان دریافـت کـرد و 
پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه، گزارش 

 تصویب رساند. را با برخی اصالحاتی تدقیق و به
نظرهای صورت گرفته در  بخش زیادی از تبادل

های مـهـم و  نشست کمیتٔه مرکزی به مسئله
عمدٔه مردم و جامعه اختصاص پیـدا کـرد کـه 

های  جانبٔه خیزش عبارت بودند از: بررسی همه
ها و  اخیر مردم در هشتاد شهر کشور و خواست

هـای  کـنـنـدگـان در اعـتـراض ترکیب شرکـت
پـذیـری" رژیـم  مردمی؛ شکست نظریه "اصالح

والیــت فــقــیــه و ورشــکــســتــگــی ســیــاســی 
طلبان حکومتی در عـرصـه سـیـاسـت  اصالح

کشور؛ بحران فزایـنـدٔه رژیـم والیـت فـقـیـه؛ 
رشد کارگران و زحمتکشان؛شرایط   مبارزات رو به

دشوار و خطرناک منطقـه و تـأثـیـرات آن در 
رویدادهای کشور ما و هـمـچـنـیـن وظـایـف 

خواه، ازجـمـلـه حـزب  نیروهای مترقی و آزادی
 تودٔه ایران، در شرایط حساس کنونی. 

هایی  نشست کمیتٔه مرکزی، ضمن تصویب پیام
خواه کشـور، مـردم  به نیروهای مترقی و آزادی

ایران و همچنین پیام همبستـگـی بـا رفـقـای 
رهبری حزب کـمـونـیـسـت سـودان، کـه در 

های اخیر از سوی رژیم ارتجاعی سـودان  هفته
برند،  سر می دستگیر و در وضعیت خطرناکی به

هیئت سـیـاسـی حـزب را مـوظـف کـرد تـا 
هایی مشخص در راه برقراری تـمـاس و  تالش

گسترش هـمـکـاری بـا نـیـروهـای مـلـی و 
 دهی کند. خواه کشور سازمان آزادی

نشست کمیتٔه مرکزی، ضـمـن اسـتـقـبـال از 
های گوناگون انجام شـده در زمـیـنـٔه  فعالیت

بزرگداشت صدمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر، 
و با توجه به مصادف بودن سال جاری میالدی 
با دویستمین سالگـرد زادروز کـارل مـارکـس، 

هایی  شعبه تبلیغات حزب را موظف کرد فعالیت
دهـی  نظری در این عرصه سـازمـان -ترویجی

کند. پلنوم کمیتـٔه مـرکـزی، در بـخـش دوم 
ــه ــب ــع ــزارش ش ــود، گ ــار خ ــورک ــا و  دســت ه

های: مالی، تبلیغات، زنـان، روابـط  کمیسیون
بین المللی، کارگری و تشکیالت را دریافت کرد 

هـا و  های شـعـبـه و ضمن بررسی نقادانٔه اقدام
حال که از پیشرفـت کـارهـا در بـرخـی  درعین
ها ابراز خرسندی کـرد، رهـنـمـودهـای  عرصه

هدف گسترش و بهبـود کـارهـا  مشخصی را با 
 ارائه داد.

 
 دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ۱۳۹۶ماه  بهمن ۲۳

اطالعیٔه دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی 
حزب تودٔه ایران، دربارٔه 

 برگزاری نشست کمیتٔه مرکزی

 پیام نشست کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مردم ایران؛
پیام نشست کمیتۀ مرکزی حزب به نیروهای مترقی و آزادی خواه؛ و در همبستگی با 

 ۱۲و  ۳، ۲رفقای حزب کمونیست سودان                                                       در صفحات 

 بخش نخست گزارش دربارۀ ایران
 

 رفقای گرامی،
سنت همیشگِی با اعالم یک  اجازه بدهید تا به

ای  باختگان توده احترام همٔه جان دقیقه سکوت به
مان،  خواهانه میهن و جنبش مردمی و آزادی

چهارمین نشست کمیتٔه مرکزی، پس از ششمین 
 کنگره حزب، را آغاز کنیم.

رفقا! ما نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 
ُنهمین سالگرد انقالب بهمن برگزاری  و را در سی

طور که اعالمیٔه اخیر حزب اشاره  کنیم. همان می
وُنه سال از حاکمیت  کرد، پس از سپری شدن سی

 ۱۱تا  ۷ادامه  در صفحات 



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه     ۲ 

 ضد ملی و مخرب رژیم والیت فقیه است.
های اخیر، سران رژیم و  واقعیت امر این است که خیزش دلیرانٔه مردم در هفته

لرزه درآورده است. اعتراف تلویحی سـران  شدت به ارکان حکومت استبدادی را به
حکومتی به انزجار و تنفر مردم از حاکمیت روحانیت و نیروهای سرکـوبـگـرش و 

اندیشی فوری برای "حفظ نظام اسالمی"، همـگـی، نشـانـگـر آن  شتاب در چاره
های رژیم والیت فقـیـه لـرزان اسـت و  است که برخالف تبلیغات حکومتی، پایه

ها وادار  نشینی در مقابل خواست توده ادامٔه مبارزات مردمی رژیم را حتمًا به عقب
فریبانٔه دولت و حاکمیـت در  خواهد کرد. تعلیق افزایش قیمت بنزین، اعالم عوام

رسمیت شناختن حق "اعتراض قانونی" مردم و مطـرح شـدن مـوضـوع  زمینٔه به
"حجاب اجبارِی" تحمیلی مرتجعان حاکم و مخالفت شجاعانٔه زنان میهن با ایـن 

هایی مهم و شفاف از تـأثـیـرگـذار  انسانی، همگی نشانه ستیزانه و غیر سیاست زن
 های مردمی در برابر ظلم و تجاوز حکومت به حقوق مردم است. بودن اعتراض

 
 میهنان گرامی!                                                                 هم

نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، ضمن بررسی رویـدادهـای کشـور در 
های اخیر و خصوصًا تحوالت پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه در خـرداد  سال
ای که جامعٔه مـا بـا آن  جانبه ، و در پی آن، حوادث اخیر کشور و بحران همه ۸۸

بندی رسید که مبارزه بر ضد رژیم والیت فـقـیـه بـه  روست، حزب به این جمع روبه
های مهم این مرحلٔه جدید، پـایـان  شود. ازجمله مشخصه یی جدید وارد می مرحله

پـذیـری "نـظـام  طلبان حکومتی و ترویج نظریٔه اصـالح های اصالح بازی سیاست
هایی هرچه بیشتر  قصد حفظ حاکمیت رژیم والیی است. بخش سیاسی" کنونی به

دنبال راهکارهایـی جـدی بـرای حـل  های کار و زحمت، به ویژه توده از مردم، به
 اند. های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه معضل

هـا در شـرایـط  گمان ما، معضل اساسی جنبش اعتراضی و مـردمـی تـوده به
یافته و مردمی در مقابل رژیم استـبـدادی اسـت.  کنونی، نبوِد جایگزینی سازمان

سؤال اساسی این است: اگر طیفی گسترده از مردم مـیـهـن مـا و نـیـروهـای 
خواه کشور به پایان دادن به استبداد، تحقق حـق حـاکـمـیـت مـردم بـر  آزادی

شان، تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک مـردم (ازجـمـلـه حـق آزادی  سرنوشت
ستیزانه رژیم والیت فـقـیـه،  های صنفی)، لغو تمامی قوانین زن احزاب و سازمان

های ایـران در چـارچـوب  برابری حقوق زن و مرد و همچنین تحقق حقوق خلق
اعتـقـاد دارنـد،  و به سرمیت شناختن حقوق اقلیت های مذهبی،  حکومتی ملی،

های دیگر نظری، سیاسی و قـومـی، بـر سـر ایـن  توان با حفظ تفاوت چرا نمی
توافق رسید و یک برنامٔه روشن و کوتاه مبارزاتی را به مردم کشورمـان  ها به حداقل

دور از بـرخـوردهـای  گمان ما هنگام آن فرا رسیـده اسـت کـه بـه ارائه کرد؟ به
منظور رسیدن به تـوافـق  گرایانه، دست در دست یکدیگر، به انحصارگرایانه و فرقه

دهی جـنـبـش اعـتـراضـی  های عملی و یاری رساندن به سازمان برای همکاری
هـا  سهم خود، همٔه تالش را آغاز کرد. حزب تودٔه ایران، به  هایی تازه ها تالش توده

 کار خواهد گرفت. و امکاناتش را در این راه به
 

 میهنان گرامی! هم
های گستردٔه اخیر در شهرهای مـخـتـلـف کشـور، در کـنـار  تجربٔه اعتراض

ها پس از کودتای انتخاباتی ولـی فـقـیـه در خـرداد  های میلیونی توده اعتراض
اند که برای شکسـت  مان، نشانگر آن های تاریخی میهن ، همچنین تجربه۱۳۸۸

های دیکتاتوری همکاری و اتحاِد عمل همٔه نیروهای اجـتـمـاعـی  ارتجاع و رژیم
های اعتراضی مـردم ضـروری اسـت.  خصوصًا کارگران و زحمتکشان با جنبش

برای پدید آوردن این پیوندها و ایجاد این همکاری و اتحاِد عـمـل، بـایـد هـمـٔه 
هـای  کار گرفت. شعار "نان، کار و آزادی" که در برخی از اعـتـراض ها را به تالش

هـای  های عینی خواست دهندٔه زمینه  شد، نشان اخیر از سوی مردم سر داده می
هم پـیـونـد  هایی پرشمار از مردم ما را در شرایط کنونی به مشترکی است که بخش

دهد. حزب تودٔه ایران، همچنان بر این عقیده است که نظام سیاسی کنونـی،  می
وسطایی در  یعنی والیت مطلقٔه فقیه، که نماد روشن و انکارناپذیر دیکتاتوری قرون

میهن ماست، سد اساسی هرگونه حرکتی به سمت گشایش راه در جـامـعـه در 
جهت نجات آن از وضعیت دهشتناک کنونی است. بـدون حـذف کـامـل رژیـم 

مـان امـیـد بسـت.  توان به انجام تغییرات اساسـی در جـامـعـه والیت فقیه نمی
 ها و نیرو را در این عرصه از مبارزه بسیج کرد. روی، باید همٔه تالش ازاین

باهم به سوی تشکیل جبهه واحد ضـد دیـکـتـاتـوری بـرای آزادی، صـلـح،  
 استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

 
 نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ۱۳۹۶ماه  بهمن ۲۳
 

 به کارگران و زحمتکشان مبارز؛
گاه؛  به معلمان و فرهنگیان محروم و آ

 به زنان مبارز و دالور میهن؛
 به جوانان و دانشجویان پیکارگر؛

 های تحت ستم؛ به مبارزان راستین راه تحقق حقوق خلق
 مدنی؛ –به روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و فعاالن اجتماعی 

 
 میهنان گرامی! هم

وُنهمیـن سـالـگـرد  زمان با سی نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران هم
تشکیل شد. این انقالب که با دستان پرتـوان شـمـا رژیـم  ۵۷انقالب بهمن 

های امید ساختن ایرانـی  استبدادی و ضِد مردمی شاه را سرنگون کرد، جوانه
ها مردم دلیر میهن ما زنده کرد، مـردمـی  آزاد، مترقی و آباد را در دل میلیون

هایـی   که با شعار "تانک، توپ، گلوله دیگر اثر ندارد"، و نیز با از جان گذشتگی
یی سخت و نابرابر درآمده بودنـد و مـرحـلـٔه درهـم  نظیر به میدان مبارزه کم

 انجام رساندند.   شکستن دستگاه استبداد را پیروزمندانه به
خاطر خیانت آشکار خمینی و روحانیون طرفدار او خیـلـی  انقالب بهمن به

اش یعنی استقرار آزادی و دموکراسی و حرکـت بـه  زود از مسیر مقصد اصلی
سمت تحقق عدالت اجتماعی منحرف شد و در نهایت در ورطٔه رژیمی عمیقًا 

وسطایی سقوط کرد، و سرانجام، رژیمی که بر پایٔه نظریـٔه  ضد مردمی و قرون
اش تأمین حـاکـمـیـت بـالمـنـازع روحـانـیـت  والیت فقیه که هدف اساسی

 اندیش بود، بر میهن ما حاکم گردید.  تاریک
یـی  سابقه، ورشکستگی اقتصـادی، و جـامـعـه فاجعٔه فقر و محرومیت بی

هـا، اسـتـیـالی جـو  شمار اجتماعی، و در کنار این درگیر با ناهنجارهای بی
هـای  خفقان بر فضای کشور و روش زورگویی روزمره به مردم در همه عرصـه

شان، که امروز نیز همچنان شاهد ادامٔه آن هستیم، نتیجٔه مستـقـیـم  زندگی
مدارانی نابخرد، چپاولگر و ناالیـق  گو و حکومت حاکمیت مشتی مرتجع دروغ

خواه و مترقی را با وعدٔه دروغیـن اسـتـقـرار  است که مردم و نیروهای آزادی
ای هولـنـاک و  ساالری فریب دادند و همچون فاجعه آزادی و عدالت و مردم

 است.  مستمر بر میهن ما چیره شده
 

 میهنان گرامی! هم
های شما در هشـتـاد شـهـر کشـور بـر ضـد ظـلـم و  خروش اعتراض

های رژیم و مزدورانش، بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت کـه  عدالتی بی
لب رسیده از اوضاع نابسامان کنونی، تغییراتی اسـاسـی  به مردم خسته و جان

 اند.   در وضعیت کشور را خواهان
های معوقه،  ها دستمزد های فزایندٔه کارگران و زحمتکشان به ماه اعتراض

بر ضد قراردادهای سفید امضا، به نداشتن امنیت شغلی، به سـقـوط ارزش 
های رو  واقعی درآمد و دستمزدها در مقابل تورم فزاینده، و همچنین اعتراض

شان ازجـمـلـه حـق  به افزایش آنان به سرکوب خشن و نقض حقوق صنفی
 تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری؛

ای هـمـچـون  سـتـیـزانـه اعتراض زنان کشور به قوانین ضد انسانی و زن
مسمای "الیحـٔه  حجاب اجباری، الیحٔه قصاص، الیحٔه ضد خانواده با نام بی

وسطایی، و جداسازی  آزاری زیر لوای قوانین قرون حمایت از خانواده"، کودک
 جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی؛

اعتراض جوانان و دانشجـویـان کشـور، کـه بـیـشـتـریـن آسـیـب را از 
اند، به نـرخ بـاالی  اجتماعی ضدمردمی رژیم دیده-های اقتصادی سیاست

یی عملی برای پایان دادن  های شغلی مناسب و برنامه بیکاری و نبوِد فرصت
برانداز آنان، فشارهای ضدانسانی تاریک اندیشان حـاکـم  به بیکاری خانمان

ها پیش بنا شـده  در تحمیل نوعی از زندگی که بر پایٔه ذهنیات ارتجاعی قرن
 شان؛ است، و پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیان

های تحت ستم کشور از ادامٔه سرکوب خشن و نقض حقوق  اعتراض خلق
اقتصادی تحمیل شـده بـه -های اجتماعی عدالتی ها و همچنین بی ملی آن

 برند؛ مردم محروم این مناطق که از ستم ملی و طبقاتی شدید رنج می
بسـت بـحـرانـی  همگی نشانگر این واقعیت است که جامـعـٔه مـا در بـن

ای که دلیل اساسی آن ادامٔه حاکـمـیـت  جانبه قرار دارد، بحران پردامنه همه

پیام نشست کمیتٔه مرکزی حزب 
 تودٔه ایران به مردم ایران



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه    ۳ 

پیام نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
دوست و  ایران به همٔه نیروهای میهن

 خواه کشور آزادی

 به نیروهای ملی و آزادی خواه *
به مبارزان راستین ضِد استبداد در جنبش اصالحات و نیروهای ملی *

 مذهبی-
 های ایران به نمایندگان سیاسی خلق *
به نیروهای چپ آزادی خواه و رزمندگان مدافع  حقوق طبقٔه  کارگر و  *

 زحمتکشان ایران
های صنفی کارگران و زحمتکشان، زنان دلیر و جـوانـان و  به تشکل *

 دانشجویان میهن
 

 دوستان گرامی!                                                                                                                
گـذارد. حـاکـمـیـت  میهن ما دورانی پرتالطم و دشوار را پشت سر مـی

یی که جز فقر،  چهار دهه -بار رژیم والیت فقیه در چهار دهٔه گذشته فاجعه
محرومیت، پایمال کردن خشن و خـونـیـن حـق حـاکـمـیـت مـردم بـر 

عدالتی اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی چیزی  شان، ظلم، بی سرنوشت
و از   جامعه ما را به سمت انفجار اجتمـاعـی -همراه نداشته است دیگر به

ای بزرگ سوق داده است. دشمنان و مداخله گران خـارج از  هم پاشیدگی
های شوم مصادرٔه خواست مردم ما، که دستیـابـی  مرزهای ایران نیز نقشه

 بینند. به حکومتی مردمی و مترقی است، را تدارک می
ها هزار نفر از مردم در هشتـاد شـهـر کشـور، در  خروش اعتراضی ده

خـواه  دوست و آزادی های اخیر، پیامی مهم به همٔه نیروهای میهن هفته
هـای  ترین درسی کـه از اعـتـراض کشور در بر داشت. به گمان ما، مهم

توان آموخت این واقعیت بود که در نـبـوِد  ها می دلیرانه و ناکام اخیر توده
کـه بـرنـامـه و شـعـارهـایـش تـبـلـور  -خـواه جایگزینی مردمی و آزادی

هـا در  جـنـبـش اعـتـراضـی تـوده -های اکثریت مردم ما باشد خواست
هایـی  خود رژیم استبدادی کنونی را که امکان خودی تواند به ها نمی خیابان

نشینی وادار کند و شرایط را در جـهـت  وسیع در سرکوبگری دارد به عقب
 انجام تغییرهایی اساسی فراهم کند.

 
 دوستان گرامی!                               

نظری متفـاوتـی  -های فکری ها و پایه روشن است که همه ما از دیدگاه
هـایـی مشـخـص  گـیـری کنیم و به نتیجـه بینیم، بررسی می مسائل را می

رسیم و در این روند طبیعتًا دارای برخی اختالف نظرهایی با یـکـدیـگـر  می
هـایـی از  هستیم.  تاریخ معاصر میهن ما نیز متأسـفـانـه حـاوی نـمـونـه

گرایانه ما با هم دیگر، تهمت زنی، تحمل نـکـردن نـظـر  برخوردهای فرقه
هـای  گریز  در راه چـیـره شـدن بـر دشـواری مخالف، و برخوردی تعامل

عقیدتی برای همکاری در خود داشته است. به گمان ما هنـگـام آن فـرا 
هایمان را برای همکاری بیشـتـر، مـوثـر و  رسیده است که همه ما تالش

تر از آن، ایجاد یک جبهه واحد ضد رژیم استبدادی تشـدیـد کـنـیـم.  مهم
دوسـت و  هـای نـیـروهـای مـیـهـن گیـری همٔه شواهد متبلور در موضع

اند که ما نقاط مشترک مهمی بـا یـکـدیـگـر  خواه کشور حاکی از آن آزادی
منظور مـبـارزه  توافقی به  های اولیه برای دستیابی به توانند پایه داریم که می

مشترک با حکومت دیکتاتوری و حرکت به سمت دموکراتیزه کردن شئـون 
تواننـد مـوارد  گمان ما ازجمله این نقاط مشترک می اساسی کشور باشد. به

 زیر باشند:
حذف کامل حاکمیت والیت فقیه از نظام سیاسی کشـور، هـمـچـون  .  ۱

منظور اعمال اراده یک فرد بر جامعه، که تبلور آشکار و صـریـح  نهادی به
 دیکتاتوری فردی است؛

.  جدایی دین از حکومت، و استقرار یک حکومت ائتالف مـلـی، بـا هـدف رفـع ۲
های اقتصادی برای تـحـقـق عـدالـت  محرومیت شدید در جامعه، و تدوین برنامه

 اجتماعی، و تأمین استقالل و حاکمیت ملی؛
های سیاسی بـرای  ها، و گروه ها، سازمان رسمیت شناختن حقوق کلیه حزب .  به۳

 فعالیت آزادانه سیاسی؛
ها، سنـدیـکـاهـا و  رسمیت شناختن حق فعالیت آزاد و مستقل کلیه اتحادیه .  به۴

 های صنفی کارگران و زحمتکشان؛ تشکل
عقیدتی، و پایـان دادن  -.  آزادی فوری و بدون قیدوشرط کلیٔه زندانیان سیاسی۵

 به شکنجه و پیگرد دگراندیشان؛
.  پایان دادن به سرکوب، و تجاوز به حقوق زنان، و لغو کلیه قوانینی که از سـوی ۶

 تصویب رسیده است؛ رژیم والیت فقیه بدین قصد به
 پایان دادن به تبعیض و سرکوب اقلیت های جنسیتی در ایران . ۷
.  لغو سانسور و محدودیت از کلیه آثار ادبی و هـنـری نـوشـتـاری و دیـداری، ۸

های ارتباط جمعـی، مـانـنـد: رادیـو،  ها، مجالت و نشریات، و دیگر رسانه روزنامه
 های اجتماعی؛ تلویزیون، اینترنت و شبکه

های ایران، ازجمله خلق ُکرد،  های مذهبی و خلق .  پایان دادن به سرکوب اقلیت۹
بلوچ، آذربایجانی، ترکمن و عرب، و شناسایی حق خودمختاری در چارچـوب یـک 

 های ایران؛ ایران واحد و دموکراتیک برای تمامی خلق
های سرکوبگر، ازجمله وزارت اطالعات، سپاه پاسداران،  .  انحالل فوری ارگان۱۰

 های انقالب؛ بسیج، دادستانی و دادگاه
.  انحالل فوری نهادهای ضد مردمی مانند: شورای نگهبان، مجلس خبرگـان ۱۱

 و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
یاب برای بررسی جنایت فاجعه ملی کشتار زنـدانـیـان  .  تشکیل کمیتٔه حقیقت۱۲

ای و دیگر جنایاتی از این دست و شناسایی  های زنجیره ، قتل  ۱۳۶۷سیاسی سال 
 های هولناک.  آمران و عامالن این جنایت

  
 دوستان گرامی!                         

حزب تودٔه ایران آماده است بر سر موارد باال یا موارد پیشنهادی دیگر از سـوی  
گفتگو بنشیند و برای ایجاد تفاهم  و همدلی در مبارزٔه دشواری که پـیـِش  شما، به

کار گیرد. دسـتـتـان را صـمـیـمـانـه  روی همٔه ماست تمام توان و امکاناتش را به
فشاریم و امیدواریم که بتوانیم در این شرایط بسیار حساس تـاریـخ کشـورمـان  می
 طور که شایسته است به وظایف خود عمل کنیم و به این مهم دست یابیم. آن

 
 نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ۱۳۹۶ماه  بهمن ۲۳
 



 

 ۱۰۴۵شمارۀ 

زیسـت کـار  بندی شده در حوزه محـیـط  طبقه
کرده و با بیگانگان ارتـبـاط داشـتـه بـاشـنـد." 

نـقـل از رامـیـن  ماه، به بهمن ۲۳روزنامٔه بهار، 
سیدامامی، فرزند کاووس سید امامی، نوشـت: 
"خبر مرگ پدرم کـاووس سـیـدامـامـی بـرایـم 

بهمن دستگیـر شـد و  ۴باورکردنی نیست. در 
احضار  ۱۳۹۶بهمن  ۱۹ناگهان مادرم را جمعه 

گوینـد خـودکشـی کـرده... هـنـوز بـاور  و می
 ۲۴کنـیـم." روزنـامـه شـرق،  کنم... نمی نمی

ماه، در گزارشی، ازجمله نوشت: "نوبخت  بهمن
دکتر  ٬خودکشی٬سخنگوی دولت در واکنش به 

کاووس سید امامی، با تأکید بر دخالت نکـردن 
دولت در امور قوه قضاییه، تصـریـح کـرد کـه 

عنوان مسئول اجرای قانـون  جمهوری به رئیس
اساسی، پیگیر این مسـئـلـه اسـت" [روزنـامـٔه 

 ۲۵مـاه]. روزنـامـٔه جـوان،  بهـمـن ۲۵ایران، 
ماه، اظهارات دادستان تهران، جـعـفـری  بهمن
آبادی، را آورده که گفته است: "مشخص شد که متهمان پرونده مـحـیـط زیسـت بـا  دولت

ای را شـامـل مـوضـوعـات  گـانـه های سه هدایت افسران اطالعاتی سیا و موساد مأموریت
آوری اطالعات از اماکن حساس و حیاتی  محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع زیست

اند." موضوع قتل زندانیان در رژیـم  کرده های موشکی کشور، دنبال می کشور ازجمله پایگاه
هـایـی را در  والیت فقیه، منحصر به کاووس سید امامی نیست و موارد زیادی از چنین قتل

یی را که باید یادآور شد این است که در بسیاری مـوارد  ایم. نکته های گذشته شاهد بوده سال
های سال کسـی از  در گذشته کشتارهایی در داخل و خارج از زندان صورت گرفت که سال

توان با قاطعیت گفت که موارد زیـادی از ایـن  اکنون هم می ها خبردار نشد و حتی تا هم آن
اطالع است. مورد کاووس سید امامی با موارد  ها بی دست وجود دارند که افکارعمومی از آن

گـونـه  هایی دارد که قرار نیست تغییر کند. کارگزاران ریزودرشت رژیم در ایـن گذشته شباهت
کـار  آیند از رهگذر آن به موجودیت رژیم جـنـایـت مواقع با ترفندهایی جورواجور درصدد برمی

آسیبی وارد نیاید. با اینکه دولت روحانی چند نفر را مأمور تحقیق این پرونده کـرده اسـت و 
انـد،  های مجاز در داخل کشور هم از خط قرمزهای معمول رژیم عبور کرده بعضی از روزنامه

ها، نباید انـتـظـار داشـت آمـران و  گونه جنایت اما درنهایت، باتوجه به سابقٔه رخ دادن این
خواهانه میهن ما نیـازمـنـد  مجازات برسند. جنبش ترقی ها شناسایی، معرفی و به عامالن آن

کارهایی است تا این مهم را از قوه به فعل درآورد و هزینٔه اقدام به این جنـایـت  جستجوی راه
 ها را برای حاکمیت بسیار سنگین کند.     

 
در مناسبت چهلمین سالـگـرد انـقـالب  پیمایان  جمهور، در جمع راه حسن روحانی، رئیس

، در سخنانی، به "دستاوردهای" دولتش اشاره کرد و بـا مـکـث بـر انـتـخـابـات ۵۷بهمن 
درصد از واجدین شرایـط در انـتـخـابـات  ۷۳برای ریاست جمهوری، گفت:" ۹۶اردیبهشت 

عنوان  وجود آوردند و این انتخابات و حماسه حضور مردم به شرکت کردند و حماسه بزرگی به
پیروزی بزرگ رأی ملت ایران بود." روحانی در ادامه سخنانش گفت: "در سـال جـاری نـیـز 

حول و قوه الهی دارای رشد اقتصادی بیش از رشد جهانی خواهیم بـود. در یـک سـال  به
های دیگر سرمایه خارجی وارد کشور شد." روحانی در دنبالٔه سخنـانـش  گذشته بیش از سال

طور که در علم و فرهنگ و بهداشت و درمان در بهترین شرایط منـطـقـه  یادآور شد: "همان
درصد به شش درصد کـاهـش  ۳۶های درمانی برای مردم از  که هزینه طوری خود هستیم به

های نظامی، گفت: "امروز ناوچـه، هـلـیـکـوپـتـر،  یافته است." روحانی در اشاره به پیشرفت
بـر و مـوشـک ضـدهـوایـی را خـودمـان  هواپیما، تانک، موشک، رادار، ماهواره و ماهواره

ایم  سازیم و در سطح جهان اعالم کردیم که توانمند و قدرتمندیم و روی پای خود ایستاده می
کنیم." روحانی همچنین تأکـیـد کـرد کـه اصـالح سـاخـتـار  و در مسیر درست حرکت می

مـحـیـطـی،  اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت. روحانی ضمن اعتراف به مشکالت زیسـت
شده را نیز تشریح کرد. روحانی با تأکید بر اینکه مـا مـردم در بـرابـر  ریزی های طرح برنامه

گـانـه،  شویم اظهار کرد: "با کمک دولـت، مـلـت، قـوای سـه آلودگی و ریزگرد تسلیم نمی
کنیم، سالمت را بـه  ایستیم، هوا را سالم می کنیم، می نیروهای مسلح با این بالیا مقابله می

زایـی  های اشتغـال دهیم." او در ارتباط با برنامه گردانیم و مردم را در رفاه قرار می کشور برمی
کنم که در بحث اشتغال که همواره خواست شـمـا  گفت: "من به مردم عزیز ایران اعالم می

هزار شغل درست کردیم و امید دارم سال بعد بیشتر از ا یـن  ۷۰۰مردم بوده، در سال قبل 
باشد اما بازهم عقب هستیم." او همچنین ادعا کرد: "در علم و فرهنگ و بهداشت و درمان 

درصـد  ۶درصد به  ۳۶در بهترین شرایط در منطقه هستیم و مخارج مردم را در این حوزه از 
مناسبت سالگرد انقالب بهمن ایـراد شـد،  کاهش دادیم." چند روز قبل از این سخنان که به

حسن روحانی نشستی مطبوعاتی برگزار کـرد کـه 
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 ۵ادامه  در صفحه  

 تأم�ی � رو�داد�ی ا�ان

نویس تکراری  زندانیان، چرک »خودکشِی «
 حاکمیت برای حذف مخالفان

ای، دربـارٔه بـازداشـت  ماه، محسنی اژه بهمن ۲۳گزارش ایلنا،  به
تعدادی از فعاالن محیط زیست، گفت: "افرادی بـه اتـهـام دادن 

هـای  بندی شده از مـراکـز حسـاس بـه سـرویـس اطالعات طبقه
اطالعاتی بیگانه ازجمله رژیم صهیونیستی و آمـریـکـا در روزهـای 
گذشته دستگیر شده و بعضی از آنها در بازداشت هستنـد." مـعـاون 
اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که علت درگذشـت یـکـی از 

بهمـن چـه بـوده  ۴بازداشت شدگان بنامه کاووس سیدامامی، روز 
اند اما هنوز از  ام ایشان خودکشی کرده است؟ گفت: "من هم شنیده

جزییات آن اطالع ندارم." خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری وابستـه بـه 
نقل از عالءالدین بروجردی، نمایندٔه مجلس،  ماه، به بهمن ۲۳سپاه،

ای با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و با حضور  نوشت: "جلسه
رئیس مجلس، جناب آقای مطهری برگزار و فیلم وی در زندان  نایب

دهـد کـه  اوین را مشاهده کردیم. در فیلم مذکـور هـم نشـان مـی
کاووس سیدامامی پیراهن خود را درآورده و برای خـودکشـی آمـاده 

شود. خانواده وی نیز این اتفاق  را  پذیـرفـتـنـد لـذا درخـواسـت  می
اند." آرش کیـخـسـروی، یـکـی از وکـالی  کالبدشکافی هم نکرده

گوید: "خانـواده درخـواسـت  خانواده سیدامامی، به روزنامٔه شرق می
کالبدشکافی دادند؛ اما آقای شهریاری معاون دادستان و سرپرسـت 

طور روال درخواست  گفتند که پزشکی قانونی به ۲۷دادسرای ناحیه 
کالبدشکافی خواهد داد. سخنان آقای بروجردی را مبنی بر ایـنـکـه 

کـنـم."  خانواده درخواست کالبدشـکـافـی نـداشـتـه، تـأیـیـد نـمـی
ترتیب، گرچه رئیس کمیسیون امنیت مـلـی خـبـر داده کـه  این به

اند، وکیل خـانـواده  خانواده سیدامامی درخواست کالبدشکافی نداده
از کالبدشکافی پیکر سیدامامی خبر داده اسـت." روزنـامـه وطـن 

ماه، در گزارشی در همین ارتباط نوشت: "بـاز هـم  بهمن ۲۴امروز، 
هـای مـعـانـد تـالش  طلب و رسانه های اصالح همانند سابق چهره

کردند ماجرای جاسوسی را انکار کرده و خودکشی یکی از متهـمـان 
ها نـیـز  به جاسوسی را نیز زیر سؤال ببرند. در این راستا برخی دولتی

تالش کردند جاسوسی و خودکشی را زیر سؤال ببرند." خـبـرگـزاری 
نقل از تقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون  ماه، به بهمن ۲۳فارس، 

امنیت ملی مجلس، دربارٔه عدم درخواست [خانوادٔه] متوفٰی جهـت 
کالبدشکافی، نوشت: "مسئله کامًال روشـن اسـت، چـراکـه آقـای 

کند و خودکشی را  صورت حلقه آماده می سیدامامی پیراهن خود را به
چیز شفاف و گویا است؛ بنابراین عدم  دهد و در فیلم همه صورت می

دلیل شفاف و روشـن  درخواست کالبدشکافی از سوی خانواده وی به
بودن مسئله است." محمدرضا عارف، در سـخـنـانـی کـه تـلـویـحـًا 

کند، گفت: "خودکشی یک بازداشتی آن هـم  خودکشی را تأیید می
 ۲۳یک استاد دانشگاه اتفاق بسیار ناگواری بود" [خبرگزاری ایسنا، 

ماه]. علی مطهری نیز گفت: "فیلمی از داخل سـلـول آقـای  بهمن
سید امامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست 
اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول اقدامـاتـی 

 ۲۳دهد احتماًال قصد خودکشی دارد" [ایسـنـا،  است که نشان می
نـقـل از جـعـفـری  مـاه، بـه بـهـمـن ۲۳ماه]. روزنامٔه آرمان،  بهمن
آبادی، دادستان تهران، در رابطه با دستگیری فعاالن محیـط  دولت

هـای عـلـمـی و  زیست، نوشت: "این افراد در قالب اجـرای پـروژه
بنـدی کشـور در  آوری اطالعات طبقه زیستی نسبت به جمع محیط

کردند کـه بـا هـوشـیـاری و رصـد  های استراتژیک اقدام می حوزه
اطالعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشـور، دسـتـگـیـر و تـوسـط 

انـد." هـمـیـن روزنـامـه اظـهـارات  دادستانی تهران بازداشت شـده
جمهور، را آورده که گفته است: "نـه  الدین آشنا، مشاور رئیس حسام
کنند نه حامیان حـیـات وحـش."  شناسان دین خودکشی می جامعه

نقل از محمود صـادقـی، نـمـایـنـده  ماه، به بهمن ۲۳روزنامٔه ابتکار، 
گـونـه ایـرانـی تـالش  مجلس، نوشت: "گروهی که برای حفظ یک

هـا  هـای آن کند و اقدامات آشکاری هم دارد و گزارشات فعالیت می
پـذیـر اسـت کـه روی اطـالعـات  شود چگونه امـکـان منتشر می

دولت روحانی: آفتابه لگن ھفت دست، شام و ناھار  »دستاوردھای«
 ھیچی
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دهد که تـراز تـجـاری کشـور  نویسد: "آمارها هم نشان می این افزایش اشاره دارد و می ادامه رویدادهای ایران ...
های جهانی نـفـت  دلیل رشد قیمت مثبت است و دالرهای نفتی نیز به میزان زیادی به

اند؛  بنابراین دولت از نظر ذخایر ارزی کمبودی ندارد. درنتیـجـه  وارد اقتصاد کشور شده
ها با وجود ذخایر باالی ارزی تا این حد صعودی شود، تنها یک دلیل  دلیلی ندارد قیمت

انـد.  گونه بازار را دچار التهاب کرده ای که این های پشت پرده ماند، وجود دست باقی می
توان گفت تکرار و ادامٔه این روند در طول چـنـدمـاه گـذشـتـه نشـان  با این اوصاف می

انـد تـا بـخـشـی از  مردان خود به این نوسانات در بـازار دامـن زده دهد که دولت می
های پایانی سال  رسد در ماه نظر می ای خود را تأمین کنند، چراکه به های بودجه کسری

کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دست به دامان بخش ارزی کشور شده تا توپ خود را 
های بازار ارز و سکـه کسـب درآمـد  به زمین آنها بیندازد و با سوار شدن بر موج ناآرامی

ماه، نیز در ارتباط با این موضوع نوشت: "در روزهای آخـر  بهمن ۱۷کند." روزنامٔه بهار، 
های بهمن و اسـفـنـد خـبـر داد ولـی  اله سیف از ارزانی دالر در ماه آذرماه بود که ولی

روز از بهمن نیز نشان داد که ظاهرًا بهمن هم ماه آرامش بازار ارز نیسـت و  ۱۵گذشت 
مرکـزی اراده کـنـد  ها معتقدند اگر بانک شود. البته بازاری به این سادگی بازار آرام نمی

هـایـی  رسد ولی مشخص نیست واقعًا چـه دسـت تومان می ۴۰۰۰دالر خیلی راحت به 
 های این روزهای دالر هستند." پشت پردٔه گرانی

های وقت در ایران با افـزایـش مصـنـوعـی ارزهـای  این اولین بار نیست که دولت 
هـمـراه  رسد محاسبٔه دولت اشتباهاتـی را بـه نظر می کنند، اما به خارجی درآمدزایی می

داشته است. حجم نقدینگی عظیم در جامعه باعث گردیده میزان تقاضـای خـریـد ارز 
ماه، به قلـم  بهمن ۱۸جویی وادار کند. روزنامٔه همدلی،  چاره شدت پیدا کند و دولت را به

نویسد: "در شرایطی که دالر بـا نـوسـانـات شـدیـد مـواجـه  پوریان، می الله شجاع ولی
دلیـل تـقـاضـای  شود، هجوم مردم عادی برای خرید دالر به افزایش قیمت دالر به می

ترین اصل اقتصادی این است که تقاضای بـیـشـتـر بـاعـث  زند. بدیهی بیشتر دامن می
دنـبـال  شود و در چنین شرایطی سوداگرانی کـه بـا خـریـد دالر بـه افزایش قیمت می

تـر  زنند و بازار ارز را ملتهب های نامشروع هستند، بر این قاعده ناصحیح دامن می ثروت
ماه، در مطلبی به موضوع نـقـدیـنـگـی هـم  بهمن ۲۱کنند!" نشریٔه دنیای اقتصاد،  می

دهد که طـی بـازٔه زمـانـی  مرکزی نشان می نویسد: "آمارهای بانک کند و می اشاره می
درصد در سال  ۲۳درصد ( ۵۵سپری شده از آغاز سال گذشته میزان نقدینگی در حدود 

ماه نخست سال جاری) رشد کرده است. از آنجا که انبسـاط  ۱۰درصد در  ۲۶گذشته و 
بینی کـرد نـقـدیـنـگـی  توان پیش نقدینگی رابطه تنگاتنگی با جهت انتظارات دارد، می

ایجاد شده با دیرش متفاوت بر قیمت کاالهای مختلف و ازجمله نرخ ارز تأثیر خـواهـد 
تومانی" پرداخـت و  ۴۹۰۰های دالر  ماه، به "ریشه بهمن ۲۵گذاشت." روزنامٔه خراسان، 

نوشت: "تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار ارز که به افزایش نـرخ آن 
عبارت  بازی نیز هست. این به منجر شده است، متأثر از عامل دیگر یعنی تقاضای سفته

دلیل نبوِد بازده در بازارهایی از  هایی در اختیار دارند که به ساده یعنی برخی از مردم پول
آورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز کـه  قبیل مسکن، بانک، کاال و... آن را به بازار ارز می

ای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعدًا بفروشند و سود کسب  هر بهانه جرقٔه آن به
شان در روند افزایشی نـرخ  کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی

آید که سروکـلـٔه  اند. حال این سؤال پیش می ارز به سمت بازار خرید دالر سوق پیدا کرده
ها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجـم  این پول

ماه، در رابطه با نتایـج  بهمن ۲۴نقدینگی در اقتصاد توضیح داد." نشریٔه جهان صنعت، 
رسـد  نـظـر مـی اقدام دولت برای افزایش ارز جهت تأمین کسر بودجـه، نـوشـت: "بـه

ها منـبـع  بارٔه قیمت های گذشته با افزایش یک اند همانند سال مردان سعی داشته دولت
پایان سال برای خود بسازند اما این بار شـرایـط  درآمدی جدیدی برای روزهای منتهی به

ها بیشتر از آنکه به جیـب دولـت بـرود بـه  عوض شد و درآمد حاصل از افزایش قیمت
 جیب دالالن و سوداگران بازار رسیده است."

با آچمز شدن [بسته شدن راه پس و پیش] دولت از این سیاست شـکـسـت خـورده، 
بندهایی هـم  ای جدید ارائه داد. البته قبل از این اقدام، بگیروبه مرکزی بستٔه ارزی بانک

در تهران علیه ارزفروشان انجام گرفت و تعدادی صرافی هم پلمپ شـدنـد. در بسـتـٔه 
ها برای افتتاح حسـاب سـپـردٔه  برانگیز، اجازه دادن به بانک تأمل ارزی ارائه شده نکته 

شود که دولت در یـکـی دو  درصد است. این اقدام درحالی اجرایی می ۲۰ریالی با سود 
ها نسبت به کاهش سـود بـانـکـی اقـدام  سال گذشته تمام فشارها را وارد آورد تا بانک

گردی کامل سعی دارد نقدینگی مردم را دوبـاره بـه  رسد دولت در عقب نظر می کنند. به
ها هدایت کند تا از فشار افزایش قیمت ارز بر خود بکاهد. افـزایـش دوبـارٔه  سوی بانک

کـار  روشنی نشان داد که پس از نزدیک به پنج سال از شروع به بهای ارزهای خارجی به
دولت روحانی، این دولت برنامـٔه اقـتـصـادی مشـخـصـی نـدارد. دولـت بـا اجـرای 

دهد، بلکه درنـتـیـجـه  ازپیش از دست می تنها اعتبارش را بیش های مخرب نه سیاست
ها تن از زحمتکشان میهن را به سوی فقر و نیستی بیشـتـر  این اقدامات، زندگی میلیون

کشاند. زحمتکشان میهن اصوًال پولی برای خرید و فروش ارز ندارند، اما بهای ایـن  می
شان باید بپردازند. وظیـفـٔه  های دولت را با افزایش قیمت مایحتاج ضروری روزمره اقدام

تمامی نیروهای مترقی آشکار کردن نقش مخرب این دولت عمیقًا ضـد مـلـی و ضـد 
 مردمی نزد افکارعمومی است.  

برانگیز اینکه، پـس از آن  هایی کمابیش مشابهی را ایراد کرد. تأمل صحبت
نشست سیل انتقادات از جانب حامیان خود روحانی متوجه او شد. روزنـامـه 

دهـد رسـانـٔه حـامـی  ماه، با اشاره به جریانی که اجازه نمی بهمن ۱۸قانون، 
اعتدال صدای منتقدان دلسوز را به گوش روحانی برساند، نـوشـت: "قصـد 

دانـیـد صـدای  جمهور آیـا مـی داشتیم از آقای روحانی بپرسیم جناب رئیس
قول شما همه آن را شنیدند و حتـی پـرده گـوش  اعتراض کف جامعه که به

دلیل نبود سازوکار مناسب برای رسـانـدن انـتـقـاد و  برخی را نیز پاره کرد به
دانید نبود سندیکاهای مختلف و  اعتراض به گوش مسئوالن است؟! آیا می

های کشور است؟! آیا  های صنفی یکی از عوامل آشفتگی فلج کردن انجمن
ای کنـار زده نشـود، وضـعـیـت  هر بهانه دانید اگر اعتراضات کارگری به می

دانید زیرا  شک خوب می شود؟! بی کشور به حالت اعتراضات دی مبدل نمی
شـود  وزیری را برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزیدید که گفته مـی

هـا را از  های صنفی ندارد. قصد داشتیم این دغـدغـه رابطه خوبی با انجمن
شما سؤال کنیم زیرا از حسن روحانی انتظار داشتیم و وی را فردی متفـاوت 

نژاد نداشتیم ولی از شما خـواسـتـیـم  دانستیم. ما این انتظار را از احمدی می
ای برای بهبود وضعیت سندیـکـاهـا  جمهور چه برنامه بپرسیم که آقای رئیس

اید؟ این سؤاالت ما نه خطری  در کشور دارید؟! آیا تالشی در این زمینه کرده
برد ولی چـرا  برای شما داشت و نه جایگاه شما و دوستانتان را زیر سؤال می

بـار بـه  ۲۰زیردستان شما اجازه پرسیدن این سؤاالت را ندادند و درعـوض 
ای را  های مرتبط با صداوسیما اجازه پرسیدن سؤاالت تکراری و کلیشه رسانه

 ۱۸دادند، جای تأمل است." عبدالله ناصری، در روزنـامـٔه  آفـتـاب یـزد، 
طورکلی بیان کلی حسن روحانی و اظهاراتی که آمرانـه  ماه، نوشت: "به بهمن

که باید این کار انجام شـود و بـایـد آن کـار انـجـام شـود  بود مبنی بر این
جمهور در این مورد  ای نبود که مردم را قانع کند و مشخص بود رئیس گونه به

 ۱۸مند نبود که به تشریح جزئیات بپردازد." روزنـامـٔه آرمـان،  چندان عالقه
های حامی اعتدال پرداخت و نـوشـت: "دیـروز  ماه، نیز به غیبت رسانه بهمن
ای روحانی بودند در ایـن  طلب که مؤثرترین حامیان رسانه های اصالح رسانه

رسانه از این جـریـان بـه پشـت  ۳یا  ۲ترین بودند چراکه تنها  نشست مظلوم
جمهور را مطرح کردند." نشـریـٔه جـهـان  تریبون رفتند و سؤال خود از رئیس

ماه، به قلم نادر کریمی جـونـی، بـا انـتـقـاد از روحـانـی  بهمن ۱۸صنعت، 
اش بیان کرد و نوید  نوشت:"آنچه روحانی دیروز و در دومین کنفرانس خبری

داد، اگرچه مانند سـایـر  ۹۷فرارسیدن روزهای شیرین و روشن را برای سال 
هایی است که از ابتدای پیروزی انقالب اسـالمـی مشـاهـده شـده و  وعده
جمهوری که ادعای صداقـت  حال از رئیس وقت محقق نشده اما درعین هیچ

نماید." روزنامٔه شرق، هـمـان تـاریـخ، نـوشـت:  و شفافیت دارد، عجیب می
وگـوی  "مطرح کردن عبارات کلی و ارائه آمارهایی تکراری اگر محـور گـفـت

جمهور با اهالی رسانه بود، اما از دیگرسو مجـال نـیـافـتـن  مطبوعاتی رئیس
های متفاوت از سوی خبرنگاران روی دیگر این نشـسـت  برای طرح پرسش

مطبوعاتی بود. نشستی که در آن به مطالبات مردم، شعارهایـی کـه هـنـوز 
رود، پـرداخـتـه نشـد."  هایی که ظن فراموشی آن می اند و وعده محقق نشده

زیباکالم در مطلبی دیگر در همان روزنامه، ازجمله نوشت: "سخـن گـزافـی 
وگویی که دکتر روحانی از زمان انتخاب در ُدور  نیست اگر گفته شود هر گفت

دوم تا کنون انجام داده باعث ریزش شمار بیشتری از آرای او شده است. در 
وگویی بـاعـث بـاال  کم هیچ گفت توان گفت دست ترین حالت می بینانه خوش

رغم این انتقادات شدید کـه از  جمهور نشده است." به رفتن محبوبیت رئیس
 ۲۲پیمایـی  اند، او  در جریان مراسم راه طرف حامیان خود روحانی بیان شده

وار همان سخنان را ایـراد کـرد. روحـانـی چـه در نشـسـت  بهمن، طوطی
بهـمـن خـود، نشـان داد نـه  ۲۲اش و چه در سخنرانی مراسم  مطبوعاتی

لب رسیده را،  به های حامیانش را دارد و نه دغدغٔه مردم جان دغدغٔه نگرانی
های انگلی رژیم در سرکـوب  بلکه هدف و نیتش برآورده کردن نیازهای جناح

 و چپاول است.

 
هـای افـزایشـی  ماه، در ارتباط با قیـمـت بهمن ۱۷روزنامٔه جهان صنعت، 

زنـنـد و  ارزهای خارجی، نوشت: "ارزهای خارجی هرروز رکورد جـدیـدی مـی
تومـانـی  ۶۲۰۰تومانی دالر،  ۴۸۰۰اند. قیمت  گوی رقابت را از یکدیگر ربوده

ای هستند که در تاریخ بازار ارز ایران  تومانی پوند رکوردهای تازه ۶۷۰۰یورو و 
اش به چرایی  اند." جهان صنعت در جایی دیگر از مقاله تاکنون به ثبت رسیده

 افساِر دالر از دست دولت خارج شد               



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ شعار توخالی و عوام فریبانه  ...

کشد که انگـار  چنان پیش می پرسی را آن مردم گفتند" و "حقوق مردم" همه
نام "حقوق مردم" وجود ندارد.  داند در کشور ما "قانونمندی" و چیزی به نمی

کنـنـده  در کشور ما در تحلیل نهایی فقط یک اصل قانونمند سیاسی تعیین
وجود دارد و آن هم "حاکمیت مطلق والیت فقیه" است و حسن روحانی و 

طور در عرصـه "اقـتـصـاد  توانند خارج از آن عمل کنند. همین یارانش نمی
کـنـد و آن هـم  سیاسی"، در کشور ما یک اصل قانونمندی عـمـل مـی

گسترش نابرابری و فقرزایی در راستای تأمین امنیت و گسـتـرش حـیـطـه 
انـدوزی هـرچـه بـیـشـتـر اسـت.  هدف ثـروت های کالن به عمل سرمایه

های "نظام" هم بر این اساس عـمـل کـرده و  های اقتصادی دولت برنامه
های سیاسی  یی در عرصه کنند. بدین ترتیب، طرح هرنوع شعار و نظریه می

خام پروردن اسـت   ها، یا خیال و اقتصادی بدون درنظر گرفتن این واقعیت
هر صورت به مـنـافـع  کند که به های مشخص دیگری را دنبال می یا هدف

 شوند. خواهی و عدالت اجتماعی مربوط نمی مردم و مبارزه برای آزادی
هـایـی  پرسی از جانب حسن روحانـی، تـحـلـیـل مطرح کردن شعار همه

تـوان گـفـت  ها مـی متفاوت را در این ارتباط موجب شده است که بین آن
تر است. حجاریان یکی از حامیان  واقعیت نزدیک تحلیل سعید حجاریان به

اصالح طلبی است. او در آسـتـانـه  -حسن روحانی و جریان اعتدالگرایی
اردیبهشت  ۲۹انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از روحانی گفت: "من 

دهم". حجاریان در تحلیل اخیرش، در  به ادامه مسیر تدبیر و امید رأی می
طور، بـه هـمـان  نشریٔه جماران ما، به ساختار و نهادهای قدرت، و همین

کند که روحانی بـا ارجـاع  ای در قانون اساسی اشاره می شده اصول تصریح
پرسی و "وحدت ملی" را پیش کشیده است. حجاریان با  ها وعدٔه همه به آن

دهد که طرح موضوع "رفراندوم" از جانـب حسـن  صراحت کالم نشان می
غیر از یک شعار توخالی و کامًال غیرعملی نـیـسـت و در  روحانی چیزی به

در شرایط کنونی، این اصل را  ۵۹پرسی یا اصل  مورد چگونگی اجرای همه
این واقعـیـت بـدیـهـی  داند و به های زیادی دارد..." می وخم "اصلی که پیچ

پـرسـی  کند که "اوًال رهبری یا دوسوم نمایندگان باید موضوع همه اشاره می
دانـد،  را تأیید کنند، ثانیًا شورای نگهبان چون آن را مصوبه مـجـلـس مـی

 برای خود حق اظهارنظر قائل است."                                                                  
دیگر سخن، برگزاری "رفراندوم" و "مراجعه بـه مـردم"، در خـارج از  به

پـذیـر نـیـسـت.  چارچوب دیکتاتوری و اصول حاکمیت والیت فقیه امکـان
بـرانـگـیـز  حجاریان مطرح کردن موضوع رفراندوم را اصوًال حرکتی سـؤال

کند: "البد در ذهـن آقـای روحـانـی  داند و آن را بدین صورت بیان می می
ونهم را پیـش  ها بوده است که اصل پنجاه ای باالتر از اختالف جناح مسئله

کشیده است. ... فارغ از محتوای متن مذکور، باید گفت خمیر این قـبـیـل 
چسبـد.  ها که مایٔه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی اندیشی خواست

هـمـراه  اساسًا هر طرحی دقیق مطرح نشود، جز سرگشتگی دستاوردی بـه
 های ناکام خاک خواهد خورد."  ندارد و در بایگانی طرح

در پاسخ به پرسش سعید حجاریان مبنی بر اینکه حسـن روحـانـی چـرا 
توان گفت در شرایط پسـاخـیـزش  کند، می پرسی را مطرح می موضوع همه

ماه امسال و تغییر شـرایـط ذهـنـی جـامـعـه و  دیده در دی های ستم توده
اعـتـبـار شـدن   هـا بـی و در کـنـار ایـن -نامتعادل شدن وضعیت "نظام"

جای تعجب ندارد اگر حسن روحانی مجبور  -های  انتخاباتی روحانی وعده
تـری مـانـنـد  تر و وعدٔه سرخرمن پرسروصدا و فریبـنـده شود شعاری بزرگ

کنـد. حسـن روحـانـی، در  پرسی" را برای جلب افکارعمومی مطرح  "همه
دار در ساختـار  های مهم و سابقه سال گذشته، یکی از شخصیت ۳۹خالل 

هـمـراه دیـگـر  های آن بوده اسـت. او  حکومت والیت فقیه و تحکیم پایه
اند تهدید ُمهلک برآمده از غلیان نارضایتی  صاحبان قدرت سخت در تالش

تـر  مردم و زیر سؤال رفتن جایگاه "ولی فقیه" بین قشرهای هـرچـه وسـیـع
هر نحو ممکن در راستای "حفظ نظام" مدیریـت کـنـد. حسـن   جامعه را به

خواهد بـدون  طلب است. او می روحانی سیاستمداری زیرک و بسیار فرصت
هم زدن چارچوب موجود، وضعیت نامتعادل "نظام" را با ایجاد تـعـادل و  به

خـودش   نفع جناح سیاسی حال به تغییر توازن نیرو در درون "نظام" و درعین
های فوقانی بورژوازی مـدرن  الیه در راستای پیشبرد منافع اقتصادی کالن

 نولیبرال سروسامان دهد.

سعید حجاریان، در مقام تئوریسین و از مدعیاِن امـکـان اصـالح کـردن رژیـم 
خواهـد بـپـذیـرد کـه ایـن اسـتـدالل  شود و یا نمی والیت فقیه، شاید متوجه نمی

مایگی و بیهوده بودن شعار "رفراندوم" و "سـرگشـتـگـی"  صحیحش دربارٔه مورد بی
حاصل از آن، مؤید این واقعیت است که تنها راه به جلو برای جنبش ضداستبدادی 

پراکنی در افکارعمومی، در کـنـار  در کشور حذف حاکمیت والیت فقیه است. توهم
حـاصـلـی  طلبان حکومتی، و بـی های جریان اصالح سرگشتگی کنونی بین نخبه

پذیر بودن "نظام" والیی با تالش  شان دقیقًا متأثر از اصرارشان بر اصالح های نظریه
 از باال و مماشات با دیکتاتور است.

در هفته گذشته جمعی معدود و ناهمگون از فعاالن سیاسی و اجتـمـاعـی نـیـز 
تـردیـد  شعار "رفراندوم" را از زاویه دید بخشی از اپوزیسیون رژیم مطرح کردنـد. بـی

حـال بـا  خـواهـی درعـیـن برخی از این فعاالن سیاسی با نیتی نیک و در راه آزادی
اند. ما مـعـتـقـدیـم ایـن  ای اشتباه از شرایط عینی وارد بحث رفراندوم شده ارزیابی

 حرکتی مفید در جهت ارتقا سطح مبارزٔه جنبش مردمی نیست.
دیده به صـحـنـه و  های ستم روشن است که شرایط کنونی میهن ما با ورود توده
هایی مشخص و مهـم بـرای  نامتعادل کردن وضعیت "نظام"، فراهم شدن فرصت

گون نیروها و فعاالن اپوزیسیون رژیم را موجب شده است. همه مـا بـا  طیف گونه
آفرینی مردم در کف جامعه  تر اینکه امکان نقش وضعیتی بسیار پویا روبروییم و مهم

های مدنـی و  های سیاسی، اعتراض شان بر تحوالت از طریق حرکت و تأثیرگذاری
تر شده است. در این شرایط، وظیفه اصلی  های صنفی بسیار فزاینده ویژه فعالیت به

های خـودجـوش از  خواه، تشویق و گسترش حرکت نیروها و فعاالن سیاسی آزادی
ها در مسیر خواست و شعاری واحـد اسـت.  پایین و در متن جامعه و پیوند دادن آن

که پیش کشیدن شعار "رفراندوم" بدون توجه به شرایط و پویایی وضـعـیـت  درحالی
گرد است. زیرا دیگربار سازوکارها و فرایند تغییرها را به اراده  کنونی عمًال یک عقب

کنـد. واضـح اسـت در صـحـنـه  های سیاسی از باال به پایین وابسته می و حرکت
منظور ایجاد سازوکارهایی برای برگزاری یک رفراندوم آزاد هـیـچ  سیاسی کشور به

اندازی وجود ندارد. عالوه بر این، وارد شدن سازمان ملل در مقام نـاظـر بـه  چشم
لحاظ برخی تـبـعـات  پذیر نیست، بلکه به فقط امکان جریان رفراندوم در کشور ما نه

آن از منظر حاکمیت ملی سودمند هم نیست. ما بر این باوریم که اپـوزیسـیـون از 
توانند به ذهنیت جامعه  زا که می مطرح کردن این قبیل شعارهای غیرعملی و توهم

بایست پرهیز  های مدنی مردم لطمه وارد سازند می های سیاسی و اعتراض و مبارزه
 کند.                                                                                  

راه به جلو در مبارزه برای گذر از استبداد به مرحلٔه دموکراتیک، بر اساس شعاری 
بایست هموار شود، یعنی خواستی که بـتـوان آن را  مبتنی بر خواستی مشترک می

روی، این شعار و بـرنـامـٔه  وسیله مردم در کف صحنه مبارزه جاری ساخت. از این به
هـا و  پیرامون آن ضرورتًا جوابگوی خواستی کلیدی و مشترک بین طیف وسیع الیه

دهد کـه  های اجتماعی است. شرایط ذهنی جامعه و تحوالت اخیر نشان می طبقه
گون و  تواند محوِر بسیج کنندٔه نیروهای گونه شعار "حذِف حاکمیت والیت فقیه" می

شان برای گذار میهن ما از حاکمیت استبدادی به حکومـتـی بـر اسـاس  همکاری
  ای دموکراتیک باشد.  جمهوری
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، با عنوان: "حال و ۱۳۹۶ماه  آبان ۲۲در گزارشی از روزنامٔه "دنیای اقتصاد"، 
آیندٔه اقتصاد ایران"، از قول غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، 

درحال گذراندن دومین سال پس از برجام و اولین  گفته شد: "اقتصاد ایران
جمهوری آقای روحانی است. در شرایط موجود چنین  سال ُدور دوم ریاست

توان به غریقی تشبیه کرد که روی آب  ایران را می اقتصاد رسد که نظر می به
کند خود را در سطح آب نگه دارد. در چنین حالتی باید با تکیه  است و تالش می

و شرایط همگانی، وضعیتی را فراهم کرد که  های اقتصاد مقاومتی بر سیاست
های قدرتمند  توانایی الزم برای بیرون کشیدن این غریق از آب را در برابر موج

 دست آورد. ..." به
ای همچون "اقتصاد مقاومتی"، که  البته روشن است که شعارهای توخالی

ای، رهبر رژیم، مطرح شده است، معنایی  چند سالی است از سوی علی خامنه
جز تشدید فشارهای اقتصادی، فقر و محرومیت نداشته است. برای اثبات 

اجتماعی در ایران، که عمده نمودارهای آن را در -بحران عمیق اقتصادی
ورشکستگی تولید، رشد تورم، بیکاری، فقر و فساد مزمن و فراگیر در تمام 

توان مالحظه کرد، تنها کافی است به  گیرنده می ساختارهای حکومتی و تصمیم
 حکومتی رژیم اشاره کنیم.-چند ارزیابی رسمی دولتی

اعالم  درصد ۱۲/  ۶آمار بیکاری نیروی کار که اخیرًا از سوی مرکز آمار ایران 
نفر  ۸۲هزار و  ۱۵۶معادل سه میلیون و  ۹۶دهد که در تابستان  شد، نشان می

ساله  ۲۴تا  ۱۵بیکار در کشور وجود داشته است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 
اند.  درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده ۲۷/  ۳هد که  د نشان می

این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط 
روستایی بیشتر بوده است. البته توجه به این نکته نیز مهم است که آمار یاد 
شده در باال نخست مالک بیکار نبودن را داشتن یک ساعت کار در هفته 
تعریف کرده است و دوم اینکه این درصدها متوسط نرخ بیکاری در سراسر 

های محروم کشور درصِد  که در برخی از استان دهند، درحالی ایران را نشان می
 درصد اعالم شده است. ۷۰بیکاری و خصوصًا درصد بیکاری جوانان بیش از 

وشهرسازی در  وزارت راه  ،۱۳۹۶تیرماه  ۲۶مشرق نیوز،  گزارش سایت به
درصد  ۳۳دهد که امروز  بررسی وضعیت مسکن و فقر در ایران گزارش می

کند که  کنند. همین گزارش تأکید می جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می
سوم درآمد  های طبقٔه متوسط ایران برای خرید خانه باید حداقل یک خانواده
که آرزوی خرید خانه در  انداز کنند، درحالی سال پس ۹۶مدت  شان را به ماهیانه

خود  سوم درآمد رنگ واقعیت به سالٔه یک ۱۴انداز  یافته با پس کشورهای توسعه
گیرد. در همین زمینه محمد مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی فرمان  می

وضعیت فقر در  -منتشر شد ۱۳۹۶تیرماه  ۱۷در گزارشی که  -حضرت امام
میلیون نفر زیر خط فقر مطلق  ۱کشور را بسیار نامناسب ارزیابی کرد و گفت: "

برند." او شیب  میلیون تن، زیر خط نسبی فقر بسر می ۳۰تا  ۲۵قرار دارند و 
شتابی را که فقر در کشور دارد بسیار تند دانست و به منابع سرشاری که 
کشورمان دارد اشاره کرد و گفت: "ایران، بورکینافاسو نیست، کشوری است که 

درصد ذخایر نفتی در  ۹/ ۳منابع دارد. چهارمین ذخایر نفتی دنیا را داریم یعنی 
 اختیار ماست."

ماه  در گزارشی که بخش اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی "فردا"، اردیبهشت
) ۹۶زاده (وزیر صنایع دولت روحانی تا مردادماه  از قول نعمت  ، منتشر کرد،۹۵

گذاری در  بار واحدهای تولیدی کشور و ضرورت سرمایه در مورد وضعیت اسف
های صنعتی  هزار واحد متوقف در شهرک ۷در مجموع   این زمینه، آمده است:

هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی و یارانه  ۱۶توان با  کشور وجود دارد که می
ها را فعال کرد. بر اساس همین گزارش نیز،  برای کمک به نرخ تسهیالت آن

های صنعتی در این خصوص گفته  معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک
وجه مساعد نیست و  هیچ است: وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به

، سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای ۹۴آمارهای سال 
واحد  ۱۸۳هزار و  ۱۰تولید است چراکه بر اساس آمار در سالی که گذشت، 

درصد کار  ۵۰های صنعتی با ظرفیت کمتر از  درصد کارخانه ۲۹/ ۵معادل 
درصد کل  ۲۹واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل  ۹۲۷هزار و  ۹اند و  کرده

کار  درصد ظرفیت خود مشغول به ۷۰تا  ۵۰دهند و با  واحدها را تشکیل می
هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم  ۹۵رسد در سال  نظر می هستند و به

 های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. تزریق کمک
 

 رفقا!

اسالمی، ایران کشوری اسیِر فقر، محرومیت، ظلم و استبداد  جمهوری
وُنه سال پس از  سی دستگاه ضد مردمی و ضد انسانی والیت فقیه است.

های خمینی و طرفداران او در ایران  یک از وعده تنها هیچ نه   ۵۷بهمن 
نشینان" و برپایی  جای برقراری حکومت "کوخ تحقق نیافته است، بلکه به
ها هم در آن آزادند" فعالیت کنند، امروز میهن  کشوری آزاد  که "کمونیست

اندیش و مدافع و  ما اسیر حکومتی عمیقًا ضِد مردمی، خودکامه، تاریک
داران است. واقعیت امر این است که،  سرمایه خدمتگزار منافع کالن

حکومت کنونی ایران که بر پایٔه نظریٔه ارتجاعی و ضِد مردمی "والیت مطلقٔه 
مدنیت، حق حاکمیت   از اساس با آزادی،  بنیاد گذاشته شده است،  فقیه"

ناپذیر قرار دارد و تا این نظام  مردم و عدالت اجتماعی در تضادی آشتی
های مردم ما  یک از خواست سیاسی بر کشور ما حاکم است، به تحقق هیچ

توان  ها را در شعارهای انقالب بهمن مشاهده کردیم، نمی که تبلور روشن آن
 چشم امید بست. 

 رفقا!
، تا به امروز ۱۳۹۵از نشست گذشتٔه کمیتٔه مرکزی، در مردادماه 

هایی مهم در عرصٔه جهان و ایران اتفاق افتاده است که به ارزیابی  تحول
ُبرد برنامٔه حزب و  منظور پیش گیری مشخص و روشن، به دقیق و و نتیجه

های مبارزاتی آن در جنبش مردمی میهن  تأثیرگذاری بیش از پیش سیاست
داری  ما و همچنین در مبارزٔه جهانی نیروهای مترقی بر ضد سرمایه

 انحصاری جهانی، نیازمند است. 
های حزب تودٔه ایران در تندبادهای حوادث کشور،  صحت و دقت ارزیابی

ها در هشتاد شهر کشور در  ازجمله در جریان جنبش اعتراضی توده
ای را هم از سوی دشمنان و هم از سوی  های اخیر، توجه ویژه هفته

هایی  ها جلب کرده است. نشانه ای های توده دوستان حزب نسبت به فعالیت
های حزب در  ها و ارزیابی روشن و نیرومند از نفوذ بیش از پیش اندیشه

ها   های کشور در دست است که در نتیجٔه آن حرکت جامعه ما و تحول
وظایفی سنگین در زمینه تدقیق شعارها و برنامه مبارزاتی حزب بر عهدٔه 

گذارد. افزون بر این، اعتبار روزافزون  نشست کنونی کمیتٔه مرکزی می
مثابٔه سخنگوی اصلی و صادق جنبش مردمی  جهانی حزب تودٔه ایران، به

المللی با مبارزات  هایی جدید در عرصٔه همبستگی بین مان، امکان میهن
ها  وجود آورده است که برای اجرای آن ها به دلیرانٔه مردم ما و گسترش آن

 ای مشخص و طوالنی مدت باید انجام داد. ریزی برنامه
 

 اقتصادی کشور:-ای کوتاه از اوضاع اجتماعی بررسی
ورشکستگِی اقتصادی، فقر، محرومیت، فساد و ظلم 

 اسالمی سابقه در حاکمیت جمهوری بی
 

 رفقا!
هایی متناوب، به بحران عمیق و فزاینده  های اخیر در بررسی ما در سال

ایم و بر این واقعیت  اقتصادی کشور و تبعات مخرب اجتماعی آن پرداخته
های راهبردی اقتصادی رژیم والیت  ایم که: ازآنجاکه سیاست تأکید کرده

داری  داری تجاری و سرمایه سرمایه فقیه در راستای تأمین منافع کالن
های وفادار به  ساالر و انگلی کشور قرار دارد، با عوض شدن دولت دیوان

رژیم والیی تغییری اساسی و چشمگیر در وضعیت اقتصادی کشور و روند 
تر شدن درٔه عظیم میان فقر و ثروت و کشانده شدن بیش از پیش  عمیق

های  وجود نخواهد آمد. برخالف همٔه قول مردم به ورطٔه فقر و محرومیت به
های برگماردٔه آنان، راهبرد  داده شده از سوی حاکمان کنونی و دولت

های نولیبرالی دیکته  های اقتصادی کشور همان سیاست اساسی سیاست
داری انحصاری است که در بسیاری از  شده از سوی نهادهای سرمایه

همراه داشته  باری به کشورهای دیگر جهان آزمایش شده و نتایج فاجعه
یاد دارند که در هیاهوی تبلیغاتی امضای توافقنامه برجام و قول  است. رفقا به

بهبود یافتن وضعیت اقتصادی کشور ما تأکید کردیم که بدون چرخشی 
های کالن اقتصادی هیچ دردی از مردم دوا نخواهد شد  اساسی در سیاست

و همان روند تشدید محرومیت، افزایش بیکاری و تخریب بنیٔه تولیدی کشور 
 ادامه خواهد یافت.

 ادامۀ گزارش هیئت سیاسی به نشست ...

 ۸ادامه  در صفحه  



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه    ۸ 

سابقه و ظلم روحانیت حاکم و سه قؤه اجرایی، مقننه و  باید فساد بی
قضایی کشور به مردم را بر این مجموعه اضافه کرد. اغراق نیست اگر 
بگوییم این درجه از فساد و غارت آشکار منابع ملی کشور در تاریخ معاصر 

کنیم که به چند عنوان  این اکتفا می سابقه است. تنها به میهن ما بی
 های گروهی در این زمینه، در یک دهٔه اخیر، در زیر اشاره کنیم: رسانه

 میلیارد تومانی شهرام جزایری"؛ ۱۲۳اختالس "
نژاد از صندوق دولت در آخرین روز  میلیارد تومانی احمدی ۱۶برداشت "

 دولتش"؛
 میلیاردی در واحد تویسرکان کمیتٔه امداد"؛ ۱۲اختالس "
 ۱۷۰نژاد به  های کالن از سوی دولت احمدی پرداخت رشوه و پول"

 نماینده مجلس و فرماندهان سپاه"؛
 ۷۰۰ادعای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، که: "

های کشور طی پنج تا شش سال خورده و قورت داده  میلیارد دالر از دارایی
 شده است"؛

 میلیاردی صندوق فرهنگیان"؛ ۸۰۰۰اختالس "
 نفر"؛ ۳الوصول به  میلیارد تومان وام معدوم ۳۲۰۰اعطای "

هزار میلیارد  ۲۰ادعای مجید فراهانی در مصاحبه با ایسنا که: "سرنوشت 
 تومان در شهرداری تهران مبهم است"؛

و باألخره، اختالس هزاران میلیارد تومانی بابک زنجانی، دالِل سپاه و 
ها، که هنوز میزان دقیق آن روشن نیست.  رهبری رژیم در ُدور زدن تحریم

گفتٔه رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی: "در صورت اثبات اتهام، زنجانی  به
قدر هم به صندوق دولت  باید عالوه بر پرداخت بدهی خود به ُشکات، همان

میلیارد یورو  ۵جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از 
با سیزده صفر جلو آن])!!!  ۲تومان [عدد  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(بیش از 

 خواهد شد."
مالی کشور و  -بدین ترتیب روشن است که چگونه غارت منابع ملی

ها ایرانی  فقیه زندگی را بر میلیون های کالن مجموعه رژیم والیت  سیاست
دشوار و غیرممکن کرده است و چرا اکثریت قاطع مردم میهن ما از ادامٔه 

اندیش و نزدیکان  نظام سیاسی کنونی و حاکمیت بالمنازع روحانیت تاریک
های اخیر  های واقعی اعتراض چنین منزجرند. ریشه اش این سپاهی و امنیتی

ها و "شورش کور"  حکومتی جناح های درون در هشتاد شهر کشور تحریک
های میلیونی خلق بود که به  حق توده ها نبود، بلکه فریاد اعتراض به توده

توان چشم امیدی به اصالح ساختار  اند که نمی تجربٔه تلخ خود دریافته
 یی دیگر اندیشید. ضدمردمی و ضدملی کنونی داشت و باید چاره

 
پذیری رژیم  پایاِن یک مرحلٔه تاریخی و شکست نظریٔه اصالح

 فقیه و استحالٔه مدعیان اصالحات در ساختارهای قدرت  والیت
 

 رفقا!
یی  رویدادهای سیاسی و اجتماعی در میهن ما در خالل دهٔه اخیر تجربه

های سیاسی نیروهای مختلف در بر داشته است. از  ارزشمند در آزمون نظریه
زنی در باال" گرفته تا شعار  تزهای "آرامش فعال" و "فشار از پایین و چانه

ضرورت شرکت در روندهای انتخاباتی گوناگون رژیم با توجیه "انتخاب میان 
طلبان و  بد و بدتر"، و باألخره شعار "اعتمادسازی با حاکمیت" از سوی فرصت

شدگان در ساختارهای قدرت، همچون عارف و شرکا در "شورای  استحاله
اند که  همراه داشته طلبان"، همگی، نتایجی مهم به گذاری اصالح سیاست

 ها ضروری است. توجه به آن
های  ، با بررسی برخی نظریه۱۳۹۳ماه  کمیتٔه مرکزی حزب در نشست آبان

پذیر بودن حکومت، اعالم کرد: برای  انحرافی در جنبش در بارٔه اصالح
اندیشی کنونی در طیف چشمگیری از نیروهای سیاسی  بررسی پدیدٔه آشفته

فقیه بازگردیم، بحثی که   کشور، باید به بحث امکان "استحالٔه" رژیم والیت
گیر جنبش مردمی میهن ما شده است.  اکنون بیش از دو دهه است گریبان

اساِس این نظریٔه انحرافی بر این پایه استوار است که، این امکان وجود دارد 
که سران رژیم استبدادی، از سر خیرخواهی و برای حفظ منافع ملی، و با 

های مخالفان و دگراندیشان، حاضر شوند از این شیؤه  پذیرِش نصیحت

ساالر  مداری دست بردارند و ایران را به سمت استقراِر حکومتی مردم حکومت ادامۀ گزارش هیئت سیاسی به نشست ...
جمهوری  پیش ببرند. این نظریه، در دو دهٔه گذشته، یعنی از زمان ریاست

هایی گوناگون همچون: "وفاق  شمسی، بارها با عنوان ۷۰در دهٔه   رفسنجانی،
زنی  ملی"، "انتخابات آزاد"، "حکومت در چارچوب قانون"، "فشار از پایین و چانه

در باال"، "آرامش فعال"، "حکومت اعتدالی"، "پایین آوردن سطح توقعات مردم"، 
هرز  بردن  توان  انحراف کشاندن  و  به ها، مطرح شده است، و در به و جز این

 اند.   ها در  رویارویی با حکومت استبدادی کنونی، اثرگذار بوده مبارزاتی توده
 رفقا!

ساالری و جامعه  ، که محمد خاتمی را با شعار مردم۷۶از جنبش دوم خرداد 
ها ایرانی بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، بیست سال  مدنی و با رأی میلیون

های آقای خاتمی که  گذرد. ما در همان دوران ضمن انتقاد از برخی ارزیابی می
توان به آزادی در ایران دست یافت،  معتقد بود "با اصل مترقی والیت فقیه" می

جانبه و فشار  معتقد بودیم، و هستیم، که رژیم والیی بدون مبارزٔه  همه
شکل کنونی را برای آن غیرممکن  ها، که ادامه حکومت به کننده توده فلج

که بر استبداد  -سازد، اجازه نخواهد داد در ساختار اساسی نظام سیاسی کنونی
تغییری  -اندیش و نظریه "اسالم سیاسی" بنا شده است مطلق روحانیت تاریک

 اساسی صورت گیرد.
جمهور جدید، در  اش در مقام رئیس محمد خاتمی در نخستین مصاحبه

، در پاسخ به این سؤال که آیا اجازه خواهد یافت تا تغییرهایی را ۱۳۷۶خردادماه 
خواهد در ایران پدید آورد، ازجمله گفت: "نظام ایران اسالمی نظام  که می

ها در جایگاه قانونی خود قرار دارند و در رأس نظام  ای است. دستگاه جاافتاده
کنم با مشکلی مواجه شوم... نظام ما یک نظامی  رهبری است و من فکر نمی

نقل از "نامٔه مردم"، شماره  است که آزادی در آن جایگاه واالیی دارد..." [به
بینانٔه  های نادرست و خوش ]. در مقابل این ارزیابی۱۳۷۶خردادماه  ۱۳، ۵۰۷

خاتمی، در اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب دربارٔه انتخابات گفته شد: "آنچه از 
رغم  اکنون روشن است، این حقیقت است که رهبری رژیم والیت فقیه علی هم

ها به انجام تغییرات دموکراتیک، مصمم است به سیاست  خواست عظیم توده
وسوی حرکت جامعه ما  خود ادامه دهد و سد راه هرگونه تغییر اساسی در سمت

 باشد..." [همانجا]. 
جمهوری و مجلس شورای  تا امروز چندین انتخابات ریاست ۱۳۷۶از خرداد 

ایم، و امروز روشن است که بسیاری از نیروهای  اسالمی را پشت سر گذاشته
به  -یی سخت و دردناک پس از تجربه -صادق و طرفداران اصالحات واقعی

اثر بودن تالش در راه استحالٔه رژیم کنونی  همان ارزیابی ما در زمینه بی
زنی در باال" و حفظ خطوط  اند و امروز باور دارند که دوران سیاست "چانه رسیده

طلبان  های تحمیل شده از سوی اصالح و سیاست  قرمز "خودی و غیرخودی"
که در انتها فقط انجام تغییرهایی بسیار محدود در "نظام  -حکومتی به جنبش

کامًال  -اند ها" را خواهان اسالمِی" حاکم و تقسیم قدرت بیشتر بین "خودی
یی ناکام،  سر آمده است.  واقعیت این است که میهن ما مرحلٔه تاریخی تجربه به

گفتٔه ابوالفضل قدیانی  پایان رسانده است. به زیان منافع مردم را  به پرهزینه و به
اش دربارٔه خیزش اخیر مردم ما در شهرهای مختلف: "از تقصیر آقای   در بیانیه

ای و اعوان انصارش که بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در  خامنه
بروز اعتراضات به این شکل مؤثر بوده است. با دردمندی باید گفت که دوستان 

طلبی که الاقل در برهٔه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی  اصالح
وجود آمدن وضعیت فعلی  رسد نیز در به مشام می طلبی و وادادگی به تسلیم

تقصیر نیستند. متأسفانه این تفسیر از فعالیت سیاسی باعث شده است که  بی
های  نشینی های شخص مستبد به حقوق ملت عقب روز در برابر تعدی روزبه

ها توجیهات غریب  نشینی بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب
 ].۱۳۹۶ماه  دی ۲۳شنبه   نقل از: سایت کلمه، ساخته و پرداخته شود..." [به

طلبان که دارای منافع عینی و  قول پرویز صداقت: "جریان اصلی اصالح یا به
کند با  خواهی است تالش می ذهنی در استمرار وضع موجود و ممانعت از تحول

طورعمده مانع از همراهی طبقٔه متوسط با اعتراضات  به «امنیت»پروپاگاندای 
….. طلبان بشود و از دست رفتن جایگاه هژمونیک فکری اصالح

طلبان دو دهه است از حضور در میدان رقابتی بهره بردند که هیچ رقیب  اصالح
تواند حضور داشته باشد. ... در تمامی دو دهٔه  جدی غیرحکومتی در آن نمی

اند وضعیتی را که در آن حضور ندارند  طلبان تالش کرده گذشته اصالح
اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هرگونه تغییری را 

نقل از: سایت رادیو  مسدود کنند..." [به
 ۹ادامه  در صفحه   ].۱۳۹۶ماه  بهمن ۶زمانه، 



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه    ۹ 

  
 رفقا!

نشان داد رژیم والیت فقیه حتی در  ۸۸تجربٔه کودتای انتخاباتی سال 
چارچوب بسیار محدود و ضد دموکراتیک انتخاباتی که نامزدهای انتخاباتی 

ای همچون جنتی و دیگر  های منفور و ضدمردمی آن از فیلتر چهره
شوند، حاضر نیست به  گذرند و پذیرفته می "فقها"ی شورای نگهبان می

گونه  ترین اعتنایی بکند. برگزاری این خواست اکثریت مردم کوچک
و   مانورهای انتخاباتی کامًال کنترل شده تنها با هدف اثبات "مقبولیت نظام"

گیرد.  قصد به کرسی نشاندن خواست مردم صورت می رهبری آن و نه به
 ۸۸ها پس از کودتای انتخاباتی خرداد  سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده

که در برابر کودتای  -سالٔه نامزدهای انتخاباتی "جنبش سبز" و حصر هشت
اعتنایی به خواست و رأی مردم و استبداد ایستادگی کردند رهبری رژیم و بی

دهد.  میزان  واقعی حد و اندازٔه "آزادی" در رژیم والیت فقیه را نشان می -
)  اعالم کرد هدِف بعدی رژیم پس ۸۸حزب تودٔه ایران در همان دوره (سال 

های  از سرکوب خونین جنبش مردمی حرکت به سمت مهندسی خواست
جنبش مردمی و تعدیل آن در حد قبول شرایط حاکم  و حکومت بالمنازع  

با  -روحانیت بر حیات سیاسی کشور است. باید گفت رژیم در این عرصه
طلبان در  توانست سقف شرکِت اصالح -طلبان حکومتی کمک اصالح

انتخابات ریاست جمهوری را از اجازه یافتن به نامزد  شدن در انتخابات به 
گفتٔه  یی امنیتی و مطمئن همچون حسن روحانی (که به حد پذیرش چهره

طلب هم نیست) در مقام نامزد  خودش و اعتراف سران اصالحات، اصالح
پذیری،رهبر  ازای این کرنش و تسلیم طلبان پایین بیاورد. به انتخاباتی اصالح

طلبان  اعتماد در جریان اصالح هم اجازٔه شرکت محدود برخی افراد قابل
 حکومتی همچون محمدرضا عارف را در حیات سیاسی کشور صادر کرد.

تجربٔه انتخابات دهمین دورٔه مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان  
طلبان حکومتی شامل مشتی از سرکردگان  و ارائٔه  "لیست امیِد" اصالح

نشانٔه  -شهری و فالحیان همچون ری -سرکوبگران و جنایتکاران رژیم
طلبان حکومتی به ورطٔه  کارگزاری  دیگری از میزان سقوط این اصالح

استبداد بود. کارنامٔه ضدمردمی این لیست در مجلس از این واقعیت حکایت 
های  طلبان حکومتی و سیاست دارد که از درون این مجموعه از اصالح

منظور حفظ  اعمال شده از سوی آنان جز همکاری با نیروهای استبدادی به
های  و بقای رژیم والیت فقیه چیز دیگری بیرون نخواهد آمد. فریاد کشیدن

پور و خواستار شدن سرکوب خشن  کسانی همچون عباس عبدی و جالیی
یی از استحالٔه مدعیان  های اخیر نمونه های مردمی در هفته اعتراض

 اصالحات در نظام سیاسی استبدادی حاکم و تالش برای حفظ آن است. 
طلبان در شور  اصالح  برانگیز است که این نحله از توجه این نکته نیز 

های کسی مانند  گیری اعتمادسازی با رهبر حتی حاضر نشدند از موضع
اش به حسن  کروبی که از پشت دیوارهای حصر رژیم استبدادی، در نامه

که کسانی مانند  چالش طلبید، دفاع کنند. درحالی روحانی، رهبران رژیم را به
وچرا از رهبری و پیشبرد  چون محمدرضا عارف در مجلس از پیروی بی

گفتند، مهدی کروبی از بیهوده بودن مذاکره و  اقتصاد مقاومتی سخن می
راند و مردم و مدافعان واقعی اصالحات  کرنش در مقابل استبداد سخن می

کرد:  درستی اعالم می خواند و به را به مبارزه بر ضد حاکمیت ارتجاعی فرامی
جانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما  "این
خواهم بر اساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم  دانم؛ لیکن از شما می می

ام،  اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی تان گذاشته برعهده
قانون اساسی، ولو با ترکیب موردنظر ارباب قدرت را  ۱۶۸مطابق اصل 

یاری خداوند و به اتفاق وکالیم با استماع کیفرخواست،  تشکیل دهد تا به
، مهندسی انتخابات ۸۴ادلٔه خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری 

های قانونی  و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ۸۸ریاست جمهوری 
 و غیرقانونی گذشت را به اطالع عموم برسانم." 

در سایت "سحام  ۱۳۹۶ماه  بهمن ۱۰شنبه  نامٔه مهدی کروبی، که روز سه
نیوز" منتشر شد، بار دیگر تفاوت روشن بین او با مجیزگویانی همچون 

کنند نشان  زاده که مردم را به "حفظ نظام" دعوت می پور و تاج عبدی، جالیی
نویسد: "سه دهه  ای ازجمله می داد. کروبی در نامه اخیرش خطاب به خامنه

است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزسیون سخن 
گویید. در این سه دهه بخش مهمی از نیروهای اصیل انقالب را کنار گذاشتید  می

ها مواجه  های موردنظرتان را اجرا کنید و امروز با نتایج همان سیاست تا سیاست
های اخیر در شهرهای مختلف  "اعتراض افزاید:  کروبی در ادامه  می «هستید...

علیه ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و 
گفته کروبی: "بنیادهای  های معیشتی مردم را موردتوجه قرار دهید."  به دغدغه

خلوت برخی افراد تبدیل شده که  های اقتصادی و حیاط انقالبی درعمل به کارتل
درصد ثروت کشور در  ۵۰شود و بیش از  ها اعمال نمی گونه نظارتی بر آن هیچ

شود... در  ها اعمال نمی دست چند نهاد حاکمیتی است که نظارتی هم بر آن
ها و طبقات فرودست جامعه که پایگاه اصلی  چنین شرایطی طبیعی است که توده

گیرد: "نظام  اند به بشکه باروتی تبدیل شوند." و نتیجه می انقالب اسالمی بوده
ستوه  این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به

 کند."  آمده از ظلم و فساد احساس خطر می
 

های اعتراضی مردم میهن ما و معضل آلترناتیو در شرایط  جنبش
 کنونی

 
 رفقا!

طلبان حکومتی و  های اصالح بازی گیری ما این است که، دوران سیاست نتیجه
قصد حفظ حاکمیت رژیم  پذیری "نظام سیاسی"  کنونی به ترویج نظریٔه اصالح

های  ویژه توده های هرچه بیشتری از مردم، به پایان رسیده است و بخش والیی به
های گسترده اقتصادی،  کار و زحمت، دنبال راهکارهایی جدی برای حل معضل

ها  اند. معضل اساسی جنبش اعتراضی و مردمی توده اجتماعی و سیاسی جامعه
یافته و مردمی در مقابل رژیم استبدادی  در شرایط کنونی نبوِد جایگزینی سازمان

است. این کمبود از یک سو فضا را برای مانور دادن و تبلیغات نیروهای ضِد ملی 
های کشورهای  و ضِد  دموکراتیک برای آلترناتیوسازی در چارچوب خواست

امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی منطقه و دولت عمیقًا ارتجاعی و تجاوزگر 
آورد، و از سوی دیگر به رژیم ارتجاعی حاکم و مجیزگویان آن  اسرائیل فراهم می

گری هرچه بیشتر  ای شدن" ایران  و نظامی منظور ترساندن مردم از "سوریه به
 دهد. حیات جامعه و شدت بخشیدن به جو سرکوب و خفقان دستاویز می

طلبان  روشن است که در دو دهه گذشته با توجه به امکاناتی که برای اصالح
حکومتی برای تبلیغ آزاد و شرکت در فضای سیاسی ایران پدید آمده بود، آنان 

های مردم، پایگاهی اجتماعی برای خود  توانستند با بازتاب دادن برخی از خواست
، نشانه حضور ۱۳۷۶میلیونی به خاتمی در انتخابات خرداد  ۲۰وپا کنند. رأی  دست

چالش  ای برای به نیروهای عظیم اجتماعی در صحنه مبارزه و فرصت یگانه
دلیل ارزیابی غلط از  کشیدن حاکمیت مطلق و بالمنازع روحانیت ارتجاعی بود. به

طلبان حکومتی ازجمله خود آقای خاتمی و نزدیکان او و  شرایط و مماشات اصالح
عدم تالش در جهت تثبیت و گسترش همان اصالحات ابتدایی، و قبول خطوط 

و حفظ حاکمیت روحانیت این فرصت تاریخی خیلی زود هدر   قرمز "حفظ نظام"
دیده از حکومت استبدادی در طول هشت  های مردم آسیب رفت و سوخت. توده

ای در وضعیت  تنها بهبود کیفی و اساسی سال حکومت دولت اصالحات نه
-کردند که سیاست کالن اقتصادی معیشتی خود ندیدند، بلکه مشاهده می

جمهوری  سالٔه ریاست هایی است که در دوران هشت اجتماعی آن همان
رفسنجانی با عواقبی بسیار دردناک دنبال شده بود. بر این اساس بود که 

با شعارهای  ۱۳۸۴نژاد و ارتجاع حاکم در نخستین انتخابات سال  احمدی
پوپولیستی عدالت و آوردن پول نفت بر سر سفرٔه مردم، به عرصٔه مبارزات 

های محروم را با شعارهای خود  هایی از توده انتخاباتی آمدند و توانستند بخش
 بفریبند.
 رفقا!

های  ساله اصالحات، پرهیز از تکیه بر جنبش مشخصٔه اصلی دولت هشت
دلیل هراس این  اجتماعی و مماشات با ولی فقیه پشت درهای بسته بود، و این، به

دولت از ورود مردم به صحنه مبارزه برای تعیین آینده کشور بود. در شرایطی که 
خاتمی عالوه بر آرای باالی مردم حمایت کامل مجلس ششم را نیز در پشت سر 

همچون   گرایانه طلبانه و مماشات هایی فرصت خود داشت، زیر فشار تاکتیک
دیگر، حرکت در  عبارت خواهی"، یا به و احتراز از "زیاده  "حرکت در چارچوب قانون"

دلیل  حال به و درعین  های تعیین شده از سوی رهبری رژیم استبدادی، چارچوب
های نظری "نظام اسالمی"، یا بهتر بگوییم، قبول "اسالم  پایبندی به چارچوب

منزلٔه زیربنای فکری حکومت  سیاسی" به

 ادامۀ گزارش هیئت سیاسی به نشست ...

 ۱۰ادامه  در صفحه  



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه    ۱۰ 

های اخیر سیمای  های برآمده از پیکار طبقاتی در جامعه ما در دهه تحول
اند. حزب تودٔه ایران همواره بر این عقیده  شکلی محسوس تغییر داده کشور را به

کند که: پایگاه طبقاتی حاکمیت رژیم  است و بر آن تأکید کرده است و  می  بوده
والیت فقیه و گردانندگان آن در نیروهای سرکوبگر و قوه قضائیه و دیگر 

داری کشور بوده و هست.  سرمایه اش، کالن قانون گذاری -نهادهای اجرایی
سیاسی در دست اقلیتی بسیار -انحصار بیش از پیش قدرت و ثروت اقتصادی

ساالر که در درون  داری دیوان داران تجاری، و سرمایه شمار از سرمایه کم
است، نابود  ها رشد یافته  های عمیقًا فاسد حکومتی و در کنف حمایت آن دستگاه

 -داری صنعتی شدن بخشی مهم از صنایع تولیدی کشور که در دست سرمایه
هایی پرشمار از قشرهای میانی جامعه به مرزهای  ملی قرار داشت، راندن بخش

ها،  کند. در کنار این فقر و محرومیت، سیمای متفاوتی از جامعه ما ترسیم می
ها انسان زحمتکش کشور چندان که حتی از سوی منابع  بار میلیون زندگی عسرت

اسالمی زیر خط فقر تعریف شده است، ریزش سریع  پایگاه  حکومتی جمهوری
چالش  شان در به ها و آمادگی اجتماعی حاکمیت و رشد روزافزون  نارضایتی توده

 طلبیدن رژیم والیت فقیه، از خطوط اصلی نقش این سیماست.   
گزارش خبرگزاری ایرنا، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور ایران، روز  به

کار دولت  ماه، در نشستی خبری، ازجمله گفت: "از زمان آغاز به دی ۲۳شنبه 
هزار تجمع، اعتصاب و اعتراضات مردمی برگزار شده  ۴۳حسن روحانی تا کنون 

نیا، رئیس پیشین پلیس تهران بزرگ، مردادماه  است." همچنین، حسین ساجدی
تجمع صنفی و اقتصادی   ۶۰۰در تهران هزار و  ۹۵امسال، گفت تنها در سال 

های کارگران و  برگزار شده است. روشن است که در سال گذشته میزان اعتراض
های اخیر، شرکت گسترده و ادامٔه  رشد بوده است. تنها در ماه زحمتکشان روبه

فارس، اعتصاب  ونقل خلیج های فرهنگیان کشور، کارگران حمل پیگیر اعتراض
کارگر صنعت فوالد را   ۳۵۰۰تپه، اعتصاب بیش از  یکپارچه و پرشور کارگران هفت

  ها، پرداخت خاطر تعطیلی کارخانه های کارگری به ایم. امروز اعتراض شاهد  بوده
نشدن دستمزدهایشان، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، پایمال شدن 

اعتنایی اربابان قدرت و ثروت به فقر و  شان و همچنین بی بیش از پیش حقوق
 شان درحال رشد و شدت یافتن است.  محرومیت

های کارگری، همچنان که در  ها و اعتصاب مشکل اساسی در اعتراض
دهی و نداشتن  های اخیر، پراکندگی، ضعف سازمان های مشابه سال حرکت

دلیل سرکوب و پیگرد  فعاالن کارگری از سوی نیروهای  هماهنگی الزم به
های مستقل کارگری  و زیر پا گذاشتن  امنیتی رژیم بوده است. نبوِد تشکل

های پایٔه سازمان جهانی کار از سوی کارفرمایان و خود دولت ازجمله  نامه مقاوله
ها در  اند که فعاالن جنبش کارگری برای مقابله با آن هایی جدی بوده معضل

اند. در این زمینه باید همه توان و امکانات را برای تشکیل  تالش بوده
های مستقل روشن  کار گرفت. در نبود این تشکل سندیکاهای مستقل کارگری به

های حکومت ساختٔه زیِر  است که تشکل

در مسیر تغییر شیوه   هیچ گامی اساسی  طلبان حکومتی اسالمی، اصالح
دلیل کاهش نسبی  مداری در ایران برنداشتند. اگرچه در این دوره به حکومت

فشارهای امنیتی (بررغم ترورهای سیاسی فروهرها، مختاری، پوینده و 
)، ۷۸های دانشجویی سال  دیگران و سرکوب خونین و خشن اعتراض

نیروهای سیاسی و اجتماعی خصوصًا دانشجویان توانستند برخی 
ای  های محدود صنفی و سیاسی خود را دنبال کنند و فضای رسانه فعالیت

تر گردید، اما این کاهش فشارها هم  هم در کشور تا حدی بازتر و متنوع
دوامی نداشت و کم کم کار به همان روال سابق و استیالی فضای پادگانی

 امنیتی قبل تغییر کرد. -
گرا دیگه تمومه ماجرا"، در جریان  طلب اصول سردادن شعار "اصالح

ای اخیر، نشانگر این حقیقت است که  ها در هفته های اعتراضی توده حرکت
اند که سیاست  های اجتماعی دریافته ای از قشرها و طبقه شمار فزاینده

سازش و تسلیم در مقابل استبداد والیت فقیه اثرگذار نیست. بر این اساس 
گاهی توده می های مردم در حال گسترش  توان گفت فرایند اعتالی سطح آ

گیری و تحقق جایگزینی  توان آن را در مسیر شکل است، فرایندی که می
مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم استبدادی حاکم سوق داد. میهن ما 

گیری چنین جایگزینی در مقابل رژیم استبدادی حاکم و  امروز به شکل
شده از سوی دولت ترامپ و  بندی همچنین در مقابل آلترناتیوهای سرهم

 های عربستان سعودی و اسرائیل بیش از پیش نیازمند است.  دولت
  

 ای اندیشید باید چاره
 

 رفقا!
های  عدالتی ها در هشتاد شهر کشور بر ضد بی خیزش اعتراضی توده

های حکومتی  اقتصادی، ظلم، فساد، فقر، محرومیت و اجحاف دستگاه
لب رسیده دیگر خواهان ادامٔه وضعیت  به روشنی نشان داد که مردم جان به
شکل سابق آن نیستند. بر اساس گزارش وزارت کشور به حسن روحانی،  به

حرکت اعتراضی  ۲۳۸که در سایت "سحام نیوز" انتشار یافت، در جریان 
درصد  ۷۰درصد شعارها اقتصادی و  ۳۰اخیر در هشتاد شهر کشور، تنها 

درصد مردم با این  ۷۵اند. بر اساس همین گزارش،  شعارها سیاسی بوده
ها شرکت  ها برخوردی همدالنه داشتند اگرچه در این اعتراض اعتراض

ها  کنندگان در این اعتراض درصد شرکت ۷۶نکردند. نکتٔه جالب دیگر اینکه 
 دادند. سال تشکیل می ۳۰را افراد زیر 

کننده بوده  ها که تعیین شرکت نسل جوان و دانشجویان در این اعتراض
برانگیز بودن نقش جنبش دانشجویی و جوانان  است، عالوه بر تحسین

ایران در رویدادهای سیاسی مهم کشور، نشانگر معضلی جدی است که در 
نیز شاهد آن بودیم. تجربه تاریخی در میهن ما و  ۸۸اعتراض عظیم سال 

های خیابانی و  در دیگر کشورهای جهان نشان داده است تنها با اعتراض
سیاسی و ارائٔه جایگزینی مردمی و  -های اقتصادی بدون فلج کردن چرخ

نشینی واداشت و به  های استبدادی را به عقب توان رژیم دموکراتیک نمی
تر، بدون حضور نیرومند، هماهنگ و  عبارت روشن شکست کشاند. به

های اجتماعی، خصوصًا طبقٔه کارگر و  ها  و طبقه یافتٔه دیگر الیه سازمان
های مختلف زحمتکشان، کارمندان و دیگر نیروهایی که توان مختل  الیه

سیاسی حاکمیت را دارند، رژیم با اتکا به توان  -کردن چرخ اقتصادی
های پردامنٔه مبارزان و  اش همراه با دستگیری انتظامی و سرکوبگرانه

های ارتباطی  کارگیری ارعاب و خشونت آشکار و مسدود کردن کانال به
های مردمی را خاموش سازد. این راهکار  تواند  اعتراض معترضان می

های مختلف و پراکنده کارگری نیز تا کنون  حکومتی در فرونشاندن اعتراض
ها اعتراض و تحصن کارگری در سال گذشته  مؤثر بوده است. تجربه ده

های کارگران  نشان داده است رژیم تنها هنگامی عقب نشسته و به خواست
تن در داده است که کارگران واحدهای تولیدی در صفی واحد و 

 اند. یافته دست به اعتراض زده سازمان
 

 های اجتماعی دهی جنبش ضرورت سازمان
 رفقا!

 ادامۀ گزارش هیئت سیاسی به نشست ...

 ۱۱ادامه  در صفحه  



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه    ۱۱ 

کنند  های اسالمی کار"، تالش می طور "انجمن کنترل "خانٔه کارگر"، و همین
هایی توخالی به زیر نظارت  یابنده را با شعارها و وعده های گسترش تا اعتراض

ها و احیانًا پیوندشان به یکدیگر جلوگیری  حکومت درآورند و از گسترش آن
خواه، دفاع از مبارزات  کنند. وظیفٔه امروز ما و همٔه نیروهای مردمی و آزادی

های  درنِگ نیروهای اجتماعی در عرصه های ملموس و بی مردم و خواست
گوناگون است. برای نمونه، شعارهای: مبارزه با قراردادهای موقت و 

ها؛ احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری؛  خواستار شدن لغو آن
های  تنظیم عادالنٔه دستمزدها متناسب با رشد تورم؛ ازجمله خواست

درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست. با انسجام بخشیدن به  بی
سندیکایی و برخوردار شدن زحمتکشان از حق برپایی  -جنبش کارگری

سندیکاهای مستقل خویش، نقش جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور 
ها،  و میزان تأثیرگذاری آن بر تحوالت جاری آن و مبارزه در راه تأمین آزادی

دهی جنبش  عدالت اجتماعی و استقالل ملی افزایش خواهد یافت. سازمان
معنای تقویت جنبش سراسری  کارگری و سندیکایی کشور و تقویت آن، به

 ضد دیکتاتوری است.
های مبارزٔه  ترین صحنه مبارزات زنان ایران در دو دهه اخیر درخشان

های اجتماعی را در میهن ما پدید آورده است. پیکار بر ضد ستم  جنبش
های رژیم و  مضاعف طبقاتی و جنسیتی، که با وجود همه سرکوبگری

خشونتی که بر ضد زنان مبارز اعمال شده است همچنان ادامه دارد، بسیار 
اجتماعی -های اقتصادی برانگیز بوده است. اجرای برنامه تحسین مؤثر و 

ستیزانه  های خشن و زن در کنار اعمال سیاست -ها مخرب رژیم در این سال
بر زندگی زنان زحمتکش، زنان کارگر، پرستار، آموزگار و  -رژیم والیت فقیه

شان تجسم رنج  بردن از ستم مضاعف طبقاتی  کارمند، یعنی زنانی که زندگی
 اند.   و تبعیض جنسیتی بوده، اثرهایی دهشتناک داشته

یی از ادامه  های اعتراضی اخیر نشانه شرکت پرشور زنان در حرکت
دهی و جهت دادن به آن  ای است که زنان پیشرو و مترقی در سازمان مبارزه

های اعتراضی  اند. جامعٔه ایران این روزها شاهد حرکت داشته  نقشی برجسته
ستودنی و  شک  زنان دلیر میهن ما بر ضد حجاب اجباری است که بی

یی مهم در مبارزٔه زنان کشور لغِو کلیٔه "قوانین   اند. عرصه شدنی حمایت
ستیزانه" حاکمیت است که عبارتند از: حجاب اجباری، الیحٔه قصاص،  زن

آزاری  مسمای "الیحٔه حمایت از خانواده"، کودک الیحٔه ضد خانواده با نام بی
وسطایی،  سال زیر لوای قوانین قرون در رابطه با ازدواج دوشیزگان کم

، عرصٔه دیگر  جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی. عالوه بر این
مبارزٔه زنان کشور تالش برای رسیدن به برابری حقوق زن و مرد، دستمزد 

مند شدن از  مساوی در برابر کار مساوی برای زنان کارگر و شاغل، بهره
های محروم جامعه است. برپایی  ویژه برای زنان الیه خدمات بهداشتی به

زمان با کارزار  مخصوصًا در آذرماه امسال که هم -کارزارهای منع خشونت
های اخیر و  از نمونه -جهانی منع خشونت بر ضد زنان در سراسر جهان بود

ماندگی اجتماعی و استبداد  جالب مبارزه دلیرانه زنان بر ضد واپس
 اندیش حاکم بر میهن ماست.  تاریک

 
 رفقا!                           

های گسترده مردمی در شهرهای  کنندگان در اعتراض اکثر شرکت
گوناگون کشور جوانان و دانشجویان بودند. جوانان کشور بیشترین آسیب را 

اند و با وجود نرخ  اجتماعی ضدمردمی رژیم دیده-های اقتصادی از سیاست
یی عملی برای پایان  های شغلی مناسب و برنامه باالی بیکاری و نبوِد فرصت

روی  یی تاریک و دردناک پیِش  برانداز آنان، آینده دادن به بیکاری خانمان
بینند. امروز وضعیت زندگی حال و آیندٔه جوانان به معضل  خود می
ای جدی در جامعٔه ما تبدیل شده است. فشارهای ضدانسانی  اجتماعی

تاریک اندیشان حاکم در تحمیل نوعی از زندگی که بر پایٔه ذهنیات ارتجاعی 
ها پیش بنا شده است، و در کنار آن، در تنگناهای اجتماعی و اقتصادی  قرن

و روحی قرار دادن آنان، پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیانشان و نیز 
اند  که  هایی جدی هایی صنفی، از معضل ممانعت آنان از برپایی تشکل

ایم که  ها شاهد آن بوده رویند. همچنین در این سال جوانان کشور با آن روبه
های دانشجویی و استقرار  رژیم تالش کرده است تا با امنیتی کردن محیط

های دانشجویی، جنبش دانشجویی  نظامی در محیط نیروهای امنیتی و شبه
کشور را در تنگناهایی جدی قرار دهد و از رشد مجدد جنبش دانشجویی 

های کشور و دانشجویان  طور که دیدیم، دانشگاه جلوگیری کند. ولی همان
های اخیر مردمی داشتند. باید تالش در  استبدادستیز نقشی مهم در اعتراض

راه بازسازی جنبش دانشجویی منسجم و هماهنگ را دوباره افزایش داد. 
دهی  های مختلف و سازمان های دانشجویی در دانشگاه هماهنگی انجمن

هم صنفی و  -های دانشجویی پیرامون  شعارهایی مشخص و مترقی حرکت
تواند در ایجاد جنبشی سراسری مترقی بر ضد رژیم  می -هم سیاسی

 استبدادی نقشی مؤثر داشته باشد.
های اخیر، رشد چشمگیر جنبش  یکی دیگر از مسائل شایستٔه توجه در سال

های  اعتراضی بر ضد تخریب محیط زیست در ایران است. حرکت
برانگیز فعاالن محیط زیست در بسیاری از شهرهای کشور در مقابله با  تحسین

ها، کمبود آب و  ها، تاالب آلودگی هوا، معضل ریزگردها، خشک شدن دریاچه
اعتنا به این معضل حیاتی را  جویی واداشتن رژیم بی چاره ها و به اعتراض به آن

ایم. جنبش حفظ محیط زیست امروز در ایران فعال است  نیز مکرر شاهد بوده
خواه از این جنبش و تالش در راه بسط و  و حمایت نیروهای مترقی و آزادی

ها در سطح افکارعمومی  گسترش فعالیت آن ضمن بازتاب دادن این فعالیت
 یی روزافزون برخوردار شده است. ایران و جهان از اهمیت و دامنه

 
 رفقا!

های تحت ستم میهن ما ادامٔه سرکوب خشن و خونین حقوق  معضل خلق
ها از سوی رژیم والیت فقیه، نیز از مسائل کلیدی امروز میهن ماست.  اولیه آن

ای و  انگیز مذهبی و طایفه های وحشیانه و تأسف ها و جنگ با توجه به درگیری
های ساکن  ای که منطقٔه ما را در بر گرفته است، باید به مسئله ملیت ملی

مان با حساسیتی بیش از گذشته توجه کرد. در این دوران که در تمام  سرزمین
ها بیش از گذشته فعال  ها و قومیت منطقٔه ما نیروهای منسوب به خلق

طور ویژه موردتوجه قرار  گر ارتجاعی به اند و از سوی کشورهای مداخله شده
اند، حزب تودٔه ایران باید تالش خود را در همکاری و جلب نیروهای  گرفته

مان دوچندان  های تحت ستم میهن مترقی و مدافعان راستین حقوق خلق
های گذشته دستاویز  ها و سیاست کند و اجازه ندهد رسوبات اختالف

 منظور دور کردن این نیروها از یکدیگر شود. سوِءاستفاده دیگران به
های  گمان ما بدون مشارکت و همراهی نیروهای اصیل وابسته به خلق به

هدف  توان یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری در سراسر ایران به مان نمی میهن
مقابله با رژیم والیت  فقیه برپا کرد. حزب تودٔه ایران در مقاطعی ضمن تأکید 

درستی  ها، به بر اساس لنینی سیاستش در مورد حق تعیین سرنوشت خلق
شان را در چارچوب  مان سرنوشت های میهن داند که خلق صالح را در این می
 -ایران در شکل کشوری مستقل، دموکراتیک و فدرال -تمامیت ارضی ایران

 گره بزنند.                                                                            
 

 رفقا!
دهی و هماهنگ ساختن حرکت  در کنار ضرورت تالش برای سازمان

ها سرکوب خشن و  نیروهای اجتماعی باید به این امر نیز توجه داشت که سال
ها از صحنه سیاسی کشور، در ایجاد  خونین نیروهای مترقی و حذف آن

هایی اساسی  پدید  ای منسجم و مترقی برای جنبش مردمی دشواری رهبری
آورده است. بدون یک رهبری هماهنگ سیاسی که با ارائه سیاست مشخص 

بین کند،  ها را به صحنٔه مبارزه جلب و به آیندٔه خود خوش مردمی، توده
های پراکندٔه اعتراضی دل بست و امیدوار بود. ما  توان به حاصل حرکت نمی

ای از نیروهای  ایم که اگرچه طیف گسترده های اخیر به تجربه دیده در سال
گویند، اما پای عمل در این زمینه  خواه از ضرورت اتحاد سخن می آزادی

های  لنگیده است و تفرقه و کشیدن دیوارهایی مصنوعی بین خود جای بحث
های موردتوافق را گرفته است. حزب تودٔه ایران  منطقی و توافق بر سر حداقل

های اخیر بر تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری متشکل از همه  در سال
خواه کشور تأکید کرده است و همچنان نیز  نیروهای مترقی، ملی و آزادی

 کار گیرد.  آماده است تا در راه تحقق این مهم همه توان و امکاناتش را به
ای از مردم میهن ما و نیروهای  سؤال اساسی این است: اگر طیف گسترده

خواه کشور در به پایان دادن به استبداد، تحقق حق حاکمیت مردم بر  آزادی
شان، تحقق آزادی و حقوق  سرنوشت

دموکراتیک مردم (ازجمله حق آزادی 

 ادامۀ گزارش هیئت سیاسی به نشست ...

 ۱۲ادامه  در صفحه  
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ستیزانه رژیم والیت  های صنفی)، لغو تمامی قوانین زن احزاب و سازمان
های ایران در  فقیه، برابری حقوق زن و مرد و همچنین تحقق حقوق خلق

های دیگر  توان با حفظ تفاوت چارچوب حکومتی ملی اعتقاد دارند، چرا نمی
ها توافق کرد و یک برنامٔه روشن  نظری، سیاسی و قومی، بر سر این حداقل

 و کوتاه مبارزاتی را به مردم کشورمان ارائه کرد؟
ها،  درپاسخ  به  این سؤال  و بیان سبب توافق نکردن بر سر این حداقل 
های تاریخی، انحصارطلبی و نوعی سکتاریسم  گمان ما، وجود کدورت به

سازمانی بر دیگر  -هایی حزبی سیاسی با هدف رهبری و تحمیل کل برنامه
بینیم:  ها و احزاب است. نتیجٔه این عملکرد همان است که می سازمان

ادامٔه تهمت و افترا زدن نیروهای سیاسی به یکدیگر بر سر مسائلی که برخی 
نزدیک به شصت سال پیش اتفاق افتاده است و متهم کردن یکدیگر به 

گذرد. معلوم  یی که امروز بر میهن ما می مسئولیت داشتن در قبال فاجعه
رژیم و نیروهای ارتجاعی   نظرانه است از محصول چنین برخوردهایی تنگ

در این   هایی تازه خواهند برد. آیا هنگام آن فرانرسیده است که تالش  بهره
 کار بست؟                               زمینه به

 
 رفقا!

ریاست  دانیم حوادث دو سال گذشته، ازجمله به طور که می همان
جمهوری رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، تغییرات در رهبری عربستان 

های  نفع نیروهای تندرو و افراطی و همچنین سیاست سعودی به
ازپیش تهاجمی دولت تجاوزکار اسرائیل و تحریکات این مجموعٔه  بیش

برای میهن ما پدید آورده است. دخالت   ارتجاعی در منطقه، خطراتی جدی
روزافزون نیروهای خارجی در کشورهای همسایٔه ایران، تالش برای صدور 

اند به دیگر  جنایتکاران داعش که در سوریه و عراق شکست خورده
های نظامی در کردستان  کشورهای منطقه و همچنین باال گرفتن درگیری

 سادگی گذشت. ها به توان از کنار آن اند که نمی ایران، همگی، خطراتی جدی
های کارا و مؤثر  تواند مطرح شود که سیاست این سؤال منطقی می
های ماجراجویانه و امپریالیستی آمریکا بر چه  مقاومت در برابر سیاست

شرح زیر برجسته  توان به ها را می توانند استوار باشند؟ این سیاست مبنایی می
ها را گسترش داد: درپیش گرفتن  و خالصه کرد و سپس با ابتکارعمل آن

گرانه؛ دوری  های مداخله زدایی و دوری کردن از سیاست سیاست تنش
های ارتجاع  گرایانه و مذهبی که از سوی محفل های فرقه جستن از اختالف

شوند؛  المللی در منطقه و در کشورهای متروپل حمایت و تقویت می بین
ای و قاچاق سالح به  ای و طایفه های فرقه دوری جستن از جنگ

ای و دامن زدن به جنگ و  ای و طایفه های فرقه های آتش جنگ کانون
های مرتجع و بدون پشتوانٔه مردمی؛ گردآوری  منظور تثبیت رژیم درگیری به

ای و چه  چه منطقه -اند هایی که مخالف گسترش تنش همٔه نیروها و دولت
ای مانند سازمان ملل و  المللی و استفاده از نهادهای بین -المللی بین

منظور کاهش جنگ و تنش؛ اجازٔه فعالیت  المللی به نهادهای حقوقی بین
های مدافع صلح در کشورهای منطقه و کمک به ایجاد  دادن به جنبش

ها در جهت فعالیت مشترک. متأسفانه رژیم والیت فقیه از  هماهنگی بین آن
کارها  کند، بلکه در برابر این راه تنها پیروی نمی کدام از این راهکارها نه هیچ

آورد. این رژیم برای فرار از بحران داخلی خود، در تمام  وجود می مانع هم به
خواهانه ندارند.  ها رویکردی ترقی کند. این مداخله های بحران ورود می کانون

هیچ روی منافع ملی ما را تأمین  ها به باور حزب تودٔه ایران، این سیاست به
 کنند. نمی

منظور تحمیل  های آن به جلوگیری از دخالت خارجی در ایران و برنامه
وجود آوردن یک آلترناتیو سیاسی  جمهور" به کشور ما تنها با به دولت و "رئیس

آفرین باشد،  مردمِی منسجم که بتواند در عرصه سیاست جهانی نیز نقش -
پذیر است. حزب تودٔه ایران حاضر است برای تحقق این نیاز ملی در  امکان

خواه، ملی و دموکرات کشور تمام توان و انرژی  کنار همه نیروهای آزادی
 کار گیرد. خود را به

 

پیام همبستگی نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران با  ادامۀ گزارش هیئت سیاسی به نشست ...
 حزب کمونیست سودان

 رفقای عزیز
پلنوم کمیته مرکزی حزب تـوده 
ایران گزارش تـحـوالت سـیـاسـی 

ویژه  های اخیر در سودان و به هفته
تــظــاهــرات اعــتــراضــی مــردم و 
زحمتکشان سودان در مخالفت بـا 

های اقتصادی ویـرانـگـر  سیاست
رِژیم دیکتاتوری حاکم، و تـهـاجـم 
خشن نیروهای امنیتی بـه حـزب 
کمونیست سودان و دسـتـگـیـری 
رفقـای رهـبـری حـزب بـرادر را 
موردتوجه قرار داد. نشست کمیتـٔه 
مرکزی حزب تودٔه ایران خـواسـتـار 
آزادی فوری و بـدون قـیـدوشـرط 

ویـژه  تمامی زندانیان سیاسی و بـه
رفیق محمد مختار الخطیب، رهبر 
حزب کمونیست سودان، و دیـگـر 

حزب، و همچنین همه آنانی که در کمیتۀ مرکزی رفقای عضو هیئت سیاسی و 
هـای اقـتـصـادی و  ها بر ضد مشـقـت روزهای اخیر و در جریان موج اعتراض

 اند، است. معیشتی دستگیر شده
کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن محکوم کردن اقدام رژیم دیـکـتـاتـوری 

گرای سودان، و یورش به حزب کمونیست سـودان و بـازداشـت رفـقـای  اسالم
ویـژه  ها، بـه رهبری حزب برادر و ایجاد تضییقات در رابطه با شرایط نگهداری آن
های منطقـه  نگرانی شدید خود در مورد انتقال برخی رهبران حزب برادر به زندان

قرار  «شاال»و  «زالینغ»ها که در  کند. این زندان دارفور در غرب سودان اعالم می
ترین شرایط زیستی و بهداشتی برای پذیرش بازداشت شـدگـان  ای دارند فاقد پایه

 تواند تهدیدهایی جدی برای سالمتی رفقای دربند سودانی باشد. است و این می
جانبه حـزب مـا را بـا  نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران همبستگی همه

هـای اقـتـصـادی ریـاضـتـی  جنبش اعتراضی مردم سودان بر ضـد سـیـاسـت
کـنـد. حـزب تـودٔه  شده از سوی دولت دیکتاتوری عمرالبشیر، اعالم می تحمیل

گـرای و  ایران در مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان سودان بر ضد دولـت واپـس
حـزب طـبـقـٔه کـارگـر و  -گرای حاکم، در کنار حزب کمونیست سودان  اسالم

 ایستاده است. -زحمتکشان سودان
های برحق حزب کمونیست سودان برای دفاع از صلح، رعـایـت  ما از خواست

حقوق بشر، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، و همچنین آزادی فـوری و بـدون 
 کنیم. قیدوشرط همٔه زندانیان سیاسی حمایت می

خـواهـیـم بـه حـقـوق قـانـونـی  های مسئول رژیـم سـودان مـی ما از مقام
المللی درمورد  تمامی کشورها ضرورت اجـرایـی  لحاظ بین شدگان که به بازداشت

به وکال و مشاوران حقوقـی مـورد   دارند احترام بگذارند و دسترسی کامل آنان را
 تأییدشان تسهیل و تضمین کنند.

خواند که به تعهدات خود در چارچـوب  حزب تودٔه ایران، دولت سودان را فرامی
المللی جامه عمل پوشانده و به آزادی تجمع، آزادی  های بین نامه قوانین و مقاوله

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

پلنوم حزب تودٔه ایران، بار دیگر، بر همبستگی فعال خود با حزب کمونـیـسـت 
خواهانه و بنیادین در سودان مبـارزه  سودان و همه آنانی که برای تغییرهای ترقی

 کنند، تأکید ورزید. می
 

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

 المللی پایدار باد همبستگی بین
 

 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایراننشست 
 ۱۳۹۶ماه  بهمن ۲۳
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 منتشر شد
ها  فرازهایی از  هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه

های حزب تودٔه ایران  در روند مبارزه  برای  و برنامه
 تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در ایران

منظور گذار از  اجتماعی به
دیکتاتوری حاکم و دفاع از 
حق حاکمیت ملی ضروری 
گشته است. بزرگداشِت 
هفتادوششمین سالگرد 
بنیادگذاری حزب تودٔه ایران 
فرصتی مناسب برای 

  هایی کلیدی بازنگری عرصه
در مسیر تکاملی حزب ما 

تواند در  است، امری که می
راه بسیِج نسلی نو از 
کنشگران سیاسی و 

وجود آوردن  اجتماعی و به
اتحاِد عمل بین نیروهای 

خواه و خواهان  سیاسی ترقی
دموکراسی و عدالت 

 اجتماعی مؤثر باشد.
مردم کشور ما نزدیک به 

سال است که برای  ۱۰۰
های دموکراتیک، در  اجتماعی و آزادی -پیشرفت و برقراری عدالت اقتصادی

ای ُپرفرازونشیب و دشوار با استبداد داخلی و  مبارزٔه سیاسی و اجتماعی
روسی و انگلیسی و  -های استعمارگران خارجی همچنین رویارویی با دخالت

ماندگی اجتماعی درگیر  و عالوه بر آن، زدودن آثار و بقایای عقب -آمریکایی
های جنبش مردمی در دورٔه انقالب مشروطیت  بوده است. بسیاری از آماج

اش با استبداد حاکم و برای  هنوز هم در دستورکار جنبش مردمی در مبارزه
برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور است. جنبش مردمی در دورٔه 

توانست  ، یعنی جنبشی که می۱۳۳۰ملی شدن نفت صنعت ایران در دهٔه 
گذار از دیکتاتوری سلطنتی به سوی مرحلٔه دموکراتیک را رقم بزند، با کودتای 

انگلیسی، و یاری عامالن داخلی آن در دربار پهلوی، و نبوِد  -آمریکایی
بست کشیده شد.  خواه، به ُبن همکاری و نزدیکی الزم بین نیروهای ترقی

شکست کشانده شدن انقالب مردمی  جا باید یادآور شد که یک دلیِل به همین
نیز همین نبوِد اتحاد الزم و  «اسالم سیاسی»وسیلٔه  نیروهای  به ۱۳۵۷بهمن 

ویژه درک نکردن اهمیت  خواه و دموکرات و به محکم بین نیروهای ترقی
ایجاد، تثبیت و دفاع از مبانی دموکراسی مردمی در میان طیفی گسترده از 
نیروهای سیاسی زمان رخداد انقالب بود. روشن است که همٔه نیروهای 
سیاسِی خواهاِن تغییرهایی بنیادی و دموکراتیک، و ازجمله حزب ما، باید 

گفته در زمینٔه اتحاد و  های پیش تر بر ضعف کمک یکدیگر هرچه سریع به
و در مواردی  -همکاری چیره شوند. نباید اجازه داد کسانی ندانسته و دانسته

این ضعف و اتحادگریزی  به -های امنیتی رژیم والیی ریزی دستگاه با برنامه
 دامن بزنند.

آموزی مؤثر از گذشته است، و تالش  نگاه حزب تودٔه ایران رو به جلو و درس
ها سرکوب  گریزِی برآمده از دهه آن، زدودن جّو و ذهنّیت بدبینی و تشکل

خواهان و دگراندیشان و تسّلِط بالمنازع استبداد خشِن شاهنشاهی و  آزادی
والیی بر میهن بوده است. تنها راه فراروِی جنبش مردمی برای رسیدن به 

تر شدن کنشگران و نیروهای سیاسی و اجتماعِی  هایش، نزدیک آرمان
خواه و دموکراتیک به یکدیگر بر اساس شعارها و برنامٔه عمل مشترکی  ترقی

 است که جوابگوی نیازهای فوری جنبش مردمی میهن ما باشد.
حزب تودٔه ایران بنا به برنامه و نظرهایی مشخص که در اختیار جنبش  

ریزی برای  نظر، و برنامه وگو، تبادل مردمی قرار داده است، خواهان گفت
منظور گذر از دیکتاتوری به مرحلٔه دموکراتیک  های عملی مشترک به فعالیت

و دفاع از حق حاکمیت مّلی کشورمان است. این ُجستار، تالشی است برای 
های کلیدی  های ُبرهه بازگو کردِن مختصِر فرازهایی از ابرازنظرها و برنامه

هفتادوشش سال گذشته و همچنین برنامٔه کنونی حزب تودٔه ایران، با این 
تر شدن نیروهای خواهان  امید که این تالش کمکی باشد برای نزدیک

 تغییرهای دموکراتیک و بنیادی در ایران.
 

ۀ ایران به جزوه منتشر شده را می توان از سایت حزب تود
 دریافت کرد. “ پی.دی.اف”صورت 

های حزب  ها و برنامه فرازهایی از  هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه”جزوۀ 
توسط “  تودٔه ایران  در روند مبارزه  برای تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در ایران

 انتشارات حزب تودۀ ایران منتشر شد. 
در این کار تحقیقی بخش های زیر دربارۀ تاریخ هفتاد و شش سالۀ حزب تودۀ 

 ایران مورد بررسی قرار گرفته است: 
 

  چگونه حزب تودٔه ایران را بشناسیم؟ چرا و  ¨
اقتصادی  -های اجتماعی بناِی نظری برنامه  ماتریالیسِم تاریخی، سنگ ¨

  حزب تودٔه ایران
های نظری و عملِی  سوسیالیسِم واقعًا موجوِد قرن بیستم، و پایه ¨

  های حزب تودٔه ایران برنامه
و ارزیابی خطا از ماهیِت حاکمیت  ۵۷برنامٔه مردمی حزب ما در انقالب  ¨

  اسالم سیاسی برآمده از انقالب
نشینِی نیروهای چپ، و ادامه یافتن مبارزٔه حزب تودٔه ایران در بیست  عقب ¨

 و پنج سال گذشته
مبارزٔه حزب تودٔه ایران بر ضد تحمیِل نولیبرالیسِم اقتصادی و جهانی   ¨

  شدن
های تعدیِل اقتصادی رژیم والیت  دو دهه مبارزٔه حزب تودٔه ایران با برنامه ¨

هدف تاکتیکی حزب تودٔه ایران: برپایِی اتحادهای وسیع، بر اساِس  فقیه
 ها مخرج مشترک

 سال مبارزٔه حزب تودٔه ایران ۷۶های کلیدِی  نگاهی به برخی ُبرهه ¨
 

 گفتار پیش
  

 اندیشان به زیبایی رسند... (ه.ا.سایه) زنده
 

هفتادوششمین سالگرد فعالیت خود در مسیر  ۱۳۹۶حزب تودٔه ایران در مهرماه 
مبارزه برای گذر از استبداد، به سوی دموکراسی و عدالت اجتماعی، و دفاع از 

کند. اعضا و طرفداران حزب تودٔه ایران در  حق حاکمیت مّلی میهن را آغاز می
بینانه از تحوالت جهانی بر پایٔه  هشتمین دهه فعالیِت اثرگذار حزب، با درکی واقع

بینی منطقی به آینده نظر دارند و باافتخار به گذشتٔه  اصول مارکسیسم، با خوش
 نگرند. خود و راه طی شده می

فاجعٔه ترین یورش رژیم والیی به نیروهای سیاسی در کشتار  سابقه حزب ما در بی
یاران بسیاری را از دست داد. در سطرهای بعدی این ُجستار، از این  ۱۳۶۷ ملی

خطر  ُبرهٔه تاریخی بسیار دشوار که وجود ماّدی و نظری حزب تودٔه ایران را به
انداخته بود، شرح مختصری ارائه خواهیم داد و خواهیم گفت که چگونه حزب 

رهبری رفیق  اندیشان، به در برده از زیر تیغ تاریک کوشش رفقاِی جان به ما با 
 علی خاوری و تالش فراوان دیگر رفقا، از این خطر ُمهلک توانست رهایی یابد. 

ترین نکته این است که حزب  اّما در طی این مسیر ُپرچالش حزب تودٔه ایران مهم
ها و سرکوب بسیار شدید و جو تبلیغاتی منفی بر ضد آن، اکنون  ما با وجود یورش

ترین نیروهای سیاسی مطرح  ترین و فعال یافته وجود دارد و ازجملٔه سازمان
کشورمان در مبارزٔه جنبش مردمی با دیکتاتوری والیی است. عالوه بر این، 

المللی در مقام یکی از  درحال حاضرحزب تودٔه ایران در عرصٔه روابط بین
ترین اعضای جنبش کمونیستی و کارگری جهان شناخته شده است.  فعال

های برادر  نمایندگان حزب با شرکت فعال در مناسبات حزب تودٔه ایران با حزب
هایی مستقل و مشخص دربارٔه رخدادها و  اند نظرها و تحلیل توانسته

های عضو  ها و سازمان های عمدٔه جهان و منطقٔه خاورمیانه را با حزب دگرگونی
 جنبش کمونیستی و کارگری جهان به بحث بگذارند.

میهن ما با شرایطی دشوار روبروست و اکنون بیش از هر زمانی دیگر بسیج 
کردن جنبش مردمی پیرامون اتحادی وسیع از نیروها و فعاالن سیاسی و 



 ۱۰۴۵شمارۀ   ۱۳۹۶بهمن ماه  ۳۰دوشنبه    ۱۴ 

حاال مدتی است که 
ی  دسته ٣ها را در  تبعیدی

نفری از ۶٠-٧٠حدودًا 
سراهای  گاراِژ داد به کاروان

ی شهر انتقال  گانه سه
خانم و  اند و ننه داده

سرای  فرزندانش در کاروان
امیرچخماق در دِل بازاِر 

ِی شهر اسکان  سرپوشیده
سرایی  کاروان  –اند یافته

متعّفن و پوشیده از سرگین 
چارپایان، و در قلمرو 

جا،  بار. در این حشرات زیان
های  باز رفقا کالس
کنند  سوادآموزی را دایر می

تا “ آقاولی”دهند. حاال دیگر  باِر آموزشی را سامان می روزیک و جلسات پانزده
ها نیز به کار  اعتال یافته و اعتبارش بلندا گرفته است. تبعیدی“ ولی رفیق”کرسِی 

گاهانه  گاه کمونی منضبط مشترک و گه  اند.  گرتر شده تر خوی تر و آ
ها، هستند معدودکسانی که در ظرِف زمانِی حدودًا دوسال از  در میان تبعیدی

ی کارگران و جراید چِپ داخلی و خارجی گرما  های شورای متحده اعالمیه
المللی  اند که مجلس شورا زیر فشار افکار عمومِی ملی و بین اند و خبر یافته گرفته

تبعیدِی آذربایجانی را مصّوب، و در  ١۶٠٠٠ی آزادِی  الیحه ٢٧در اوایل آباِن 
 های شهرهای َجنوب ابالغ کرده است.  اواسط همان ماه به شهربانی

فرجام، دیدن  کشیدن و به ریختن و درآغوش دیگر، لحظات وداع است و اشک
 ی تابان تبریز از فراز کوه شبلی.  چهره

تبریز را پس از چندسالی برای کار و فعالیِت  –زاده  رحیم –رفیق گرامی ما 
اش را در قالب  شود و زندگِی تازه آرمانی، ترک، و راهی و ساکِن تهران می

 -گیرد؛ مدت کوتاهی را در پی کودتای امریکایی ساز سرمی ای َپستایی کارآزموده
 –وفادار و ماندگارش  با یار همیشه ٣٣گذراند؛ در سال  در زندان می ٣٢انگلیسِی 

گرا و  فرزند شایسته، انسان ٣خورد؛ حاصل این پیوند،  پیوند می –خانم عزیز  مهری
گاه  با مادر، همسر و سه  ١٣۴٩نشیند؛ در  به ثمر می –پسر و یک دختر  ٢ –آ

کند؛ رفیق در باکو هم از فعالیت مألوف و مردمی  فرزندش به باکو مهاجرت می
پس از چندی در خاک باکو  –خانم  ننه –شوید؛ مادر مهربان و مقاوم  دست نمی

ولی،  ی گارباچف و شواردنادزه، رفیق گیرد؛ در پی خیانت دارودسته آرام می
در باکو  –جمیله  –یابد؛ دختر گرامی  شوروِی فروپاشیده را برای ماندن نامناسب می

ترتیب راهی سوئد و  به –بابک و حسین  –کند، و پسرها  به وجه مطلوب ازدواج می
میالدی) به  ١٩٩۴(  ۱۳۷۳ولی و همسر مهربانش در  شوند؛ رفیق کانادا می

رباید و  ) بیماری سرطان می٢٠١٠( ۱۳۸۹گردند؛ بابِک گرامی را در  ایران باز می
کند، و با همین داغ، پدر را در  ی مادر و پدرش حک می داغ ماندگاری را بر سینه

به گورستان خوروین، از اعماِل  –اما خوددار و سردرگریبان  – ٩۶بیستم بهمن 
 فرستد. بخش کردان کرج، فرومی

های  های پس از بازگشِت به ایران نیز در کنار فعالیت زاده در سال رحیم رفیق
ی  ای زد و آثار ارزشمندی را تقدیم جامعه مردمی، دست به تالش فرهنگی تازه

ی  ای و ادبی در زمره توانند در پِی ویرایِش مقابله فرهنگی میهنش کرد که می
دانی پاسخ دهد؛ و اینک، نام  کارهای ماندگار درآیند. امید که این آرزو را یار زبان

 آثار: 
 ی رمان تاریخی خیابانی (اثر پناهی ماکویی)؛ ترَجمه .۱
 مجلدِی ستارخان(اثر پناهی ماکویی)؛  ی رمان تاریخی و سه ترجمه . ۲
 زاده)؛ ی مردگان(اثر جلیِل محمدقلی نامه ی نمایش ترجمه . ۳
 الری (اثر اهلیمان آخوندف)؛ ی کتاب دومجلدِی آذربایجان آشیق ترجمه . ۴
 زاده)؛ ی آتاالرُسؤزی(سخن بزرگان) (اثر ابوالقاسم حسین ترجمه . ۵
 ی تاریخ تآتر تبریز (اثر الهام رحیملی)؛ ترجمه . ۶
تا قرن بیستم (اثر فریدون  ١٨تاریخ ترقی موسیقی آذربایجان از قرن  . ۷

 شوشینیسکی)؛
 های آذربایجان)؛ تألیف بایاتیالر(بیاتی . ۸
 خودنگاشته). –های بیم و امید (خاطرات تبعید در بدرآباد و یزد  سال .۹
 

 نامش!، یادش!، مانا باد ُ                     
 و پررهرو باد  راهش!                  

 آقا ولی هم رفت!
دکتر  –روزگارمان در ادب فارسی  ی هم ی نثرنویِس ُدردانه وقتی خامه

ی تنهایی و طرد خورشید،  در خانه -محمدحسین روحانی (م. ح. شهری) 
خواستم خیرسرم ادای دینی کرده باشم؛ چیزکی نوشتم و انتشار دادم که 

مان  یک از دست ها دارند یک یگانه»امروز هم بر عنوانش نگاه دارم: 
یکی و به  سفیدی دیدم که رفتند: یکی بعد از او هم به چشم .«روند! می

یکی رهیده و در  ؛ آنMSگیرِ  تفریق: یکی مقهوِر سرطان؛ دیگری زمین
ها؛ یکی در گرمابه و رفیق کارگرش در گلستان  دانم خانه، اما گرفتار چه می

و چنین است … و… و… مان بالنده و برپا؛ و ی ماندگار میهن کتاب؛ چهره
ام؛ گواهش همین  که من نگاه از عنواِن نحِس آن نوشتاِر ناچیز برنگرفته

 گویم:  زاده را می مان رحیم بین داغ تازه؛ رفیق پاک
 –از پدر و مادری مهاجر در آغدام آذربایجان زاده شد. پدر  ١٣١٠در آبان 

خواِه مبارزی بود که در گذاِر تاریخِی پیشامشروطه تا  مشروطه -علی حسن
بار  مرغِی پهلوِی پسر در ایلغار خون های لنِگ  بسی پساترها رزمید و ژاندارم

خانم، که پسر بزرگ و  ننه –به رگبارش بستند؛ مادر  ٢۵به آذربایجاِن آذر 
سال در تازش  آذر همان ٣٠آذر تا  ٢عام  را هم در قتل -علی –قهرمانش 

داران  ی ارتش شاهی، و اوباشان و مّالکاِن منطقه، به ویژه تفنگ وحشیانه
ی دموکراِت آذربایجان و  نفری شهدای فرقه ٢۵٠٠٠ها در جمع  ذوالفقاری

“ مرِد خانه”ساله را ١۶دیگِر بهبودگرایاِن مردمی از دست داده بود،ولِی 
بیاِر خانه شود  غروب نان ٧صبح تا  ٧خواند تا او به شاگردِی کفاشی آشنا از 

ابتدایی ارتقا دهد. اما دیری  ۶و در اکابِر شبانه سوادش را به ممتازی تا 
 ٧دسِت ولی و دیگرپسِر  ١٣٢۶خانم به حکم شاه در فروردین  نپایید که ننه

تبعیِد دیگر، تن به اسارت  به محکوم ١۶٠٠٠پای  اش را گرفت و پابه ساله
نظامِی  -اسارتی تحقیرآمیز و غیرانسانی، نخست در کمِپ امریکایی –داد 

انبار بزرگ،  ٨٢آباد، مرکب از  گیر دوم در بدرآباِد خرم از جنگ جهان بازمانده
 . ١٠و بلندای  ٣٠در  ١٠٠به ابعاِد 

گذاشته و آقاولی شده بود، در ارتباطی پنهانی  ١٧ولی که دیگر پا به 
سواِد کمپ، کالِس  هاِی بی دار شد و به هدایِت رابطش برای تبعیدی پارول

درس دایر کرد و خود نیز معلم شد و به پشتواِن اعتراضاِت ملی و جهانِی 
مطبوعات و احزاب مترقی، توانست در برابر سرهنِگ فرماندِه کمپ، 

سبزِی  کَمک قرمه مطالبات کند و کم دوشادوِش سایِر مبارزان، طرِح 
های بدرآباد  ، حکومت ناگزیر شد تبعیدی٢۶اش جا افتاد.  اواخر مرداد  کله

تن در ۴٠٠سپردِن  خاک ماه زندگِی اردوگاهی و پس از به ۴را پس از تحمل 
اسکان  -الحفظ  وهوا، و تحت اما بدآب  –گورستاِن کمپ، در مناطق َجنوبی 

نفر تبعیدِی ٢٠٠نصیِب  ٢٠هاِی  دهد. شهِر گرم و سنتِی یزِد سال
 خانم و فرزندانش شد. آذربایجانی، و در آن میان، ننه

شهربانِی یزد پیشاپیش و به فرماِن مرکز، در میاِن مردم شایع کرده بود 
که ارتِش ایران در جنِگ با روسیه گروهی اسیِر جانی و نامسلماِن متجاسر 

شوند. مردم،  ی یزد می ها سهمیه را به چنگ آورده است که بخشی از آن
ی  هشیار باشند و از تماِس با این کافرها بپرهیزند. ترفند شهربانی را نقشه

تن در نمازجماعِت روزانه ١٠٠پیرمرِد دانایی، عضِو فرقه، با بسیِج قریْب به 
ها گره  گروه با تبعیدی نواز، گروه سوز و مهمان خنثا کرد و مردمانی دل

پنهانی درآورد و محمد و  چندان خوردند.  آقاولی، باز، سر از ارتباطی نه
 پور را!  عباس–یِک دادگستری  وکیِل پایه –شان  رفقایش را دید و مسؤول

ومیِر کودکان و ناتوانان  هرچه گذشت، ناداری، گرسنگی، بیماری و مرگ
ها بود و طی  داد کرد؛ شهربانی نیز مانع کارکردن تبعیدی ازپیش بی بیش

ای َغالظ و َشداد، صنوف یزد را از پذیرش کارجویاِن تبعیدی منع  نامه بخش
کرد. آقاولی، اما به کمک یارانش، و باز مخفیانه در پستوی کارگاه کفاشی 

زن شد و این  ساز و بخیه تومان پستایی ۴با روزی  –استادرضانام  –مبارز 
کنی بود؛  چرب قراِن شهربانی، پوِل سفره پنج ی سری در برابر جیره «یومّیه»

های  رسانِی مالی و غذایی و ُدخانی به تبعیدی و از همین جا بود که یاری
خانم را نصیب  ننه“ شیرم حاللت باد”درمانده آغاز شد و دعای خیر و 

ها و  آقاولی کرد. بعدها که در اثر ایستادگِی مشترک و متحِد تبعیدی
، مجوز کار برای کارجویاِن تبعیدی  مراجعات مکرِر یاراِن یزد به شهربانی

 تر، و در روزهای جمعه کمونی شدند. ها به تدریج رنگین صادر شد، سفره

خشکید
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های مالی پاک  راماپوسا قول داده است که دولت آفریقای جنوبی را از فساد و آلودگی
های  خواهد کرد و از همین حاال برای کوتاه کردن دست خانوادٔه گوپتا از منابع و ثروت

رود که او در هیئت دولت نیز تغییرهایی  ریزی است. انتظار می کشور در حال برنامه
چشمگیر بدهد و وزیرانی را که متهم به فساد مالی و سوءمدیریت هستند کنار بگذارد. 

جمهوری راماپوسا تأکید کرده  های خود در دورٔه ریاست کوساتو نیز بر تحقق خواست
است، از جمله در مورد ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در یک سال آینده، پایان دادن 

سازی، و کنار گذاشتن وزیرانی که آلت  های بزرگ و خصوصی به فساد مالی شرکت
ای که منتشر کرد، هشدار داد که اآلن  اند. کوساتو در بیانیه های بزرگ دست شرکت

اآلن وقت تنبلی نیست و باید »وقت تبریک گفتن به یکدیگر و تشکر از یکدیگر نیست. 
ای یافت. کوساتو از دولت جدید توقع دارد که به بحران اقتصادی  برای بیکاری چاره

هایشان را به ورطٔه فقر کشانده و بیکاری را افزایش داده  موجود که کارگران و خانواده
 «است، توجه اکید داشته باشد.

موفقیت کنگرٔه مّلی آفریقا در ادارٔه کشور تا حّد زیادی بستگی دارد به آمادگی 
راماپوسا در شرکت دادن مؤثر دو عضو دیگر ائتالف انقالبی (یعنی حزب کمونیست و 
کوساتو)  و نیز جامعٔه مدنی در ادارٔه امور کشور و تقویت این ائتالف برای دستیابی به 

مّلی   های اخیر، محبوبیت کنگرهٔ  های منشور آزادی کنگرٔه مّلی آفریقا. در سال هدف
شّدت آسیب دیده است و اکنون راماپوسا وظیفٔه ترمیم این وضعیت و تقویت  آفریقا به

 گانه را به عهده دارد. ائتالف سه
بهمن ماه در نخستین سخنرانی خود در مقام  ۲۷سیریل راماپوسا در روز جمعه 

جمهوری خطاب به مردم آفریقای جنوبی، ضمن یادکرد از نلسون ماندال، قول  ریاست
داد که رشد اقتصادی را بازیابی کند، با فساد مبارزه کند، و برای رفع نابرابری گسترده 

جمهورهای پیشین تابو امبکی و  در آفریقای جنوبی بکوشد. در این سخنرانی، که رئیس
ما صرفًا به گذشته افتخار »جمهور تازٔه کشور گفت:  دوکلرک نیز حاضر بودند، رئیس

پردازیم. آفریقای جنوبی به همٔه کسانی  کنیم، بلکه به کاِر ساختن آینده هم می نمی
کنند. ما کشوری نوین بنا خواهیم کرد و با  تعلق دارد که در آن زندگی می

او در سخنان خود  «های کنونی مقابله خواهیم کرد. های گذشته و نابرابری عدالتی بی
ما »از مردم آفریقای جنوبی برای بردباری در این دورٔه گذار سیاسی تشکر کرد و گفت: 

وضعیت فساد کنونی در نهادهای دولتی را کامًال تغییر خواهیم داد... ما مصّمم به 
شود و غارت منابع  ای هستیم که با شایستگی و صداقت تعریف می ساختن جامعه

 «کند های مردم عادی را تحمل نمی عمومی و دستبرد جنایتکاران شرکتی به اندوخته
خواه جهان رخدادهای این کشور آفریقایی را با امید و نگرانی دنبال  نیروهای ترقی

خواه آن با اتکا به نظام و  کنند و امیدوارند که مردم آفریقای جنوبی و نیروهای ترقی می
گیری مؤثر و سودمند از آن، بتوانند بر  روندی دموکراتیک و مردمی، و با بهره

های بنیادی به سود زحمتکشان را در  های پیش آمده غلبه کنند و تغییر و تحّول بحران
مسیری مناسب به پیش برند. روند فعالیت حزبی و سازوکار کنار گذاشتن زوما بر پایٔه 

های سیاسی و عموم مردم، و ایجاد تغییر  گیری، استعفای زوما زیر فشار حزب رأی
های خوبی برای همٔه فعاالن  آمیز و مدنی، حاوی درس سیاسی در روندی مسالمت

 سیاسی است.

همچنین، او در گفتگوهایی که به پایان یافتن جنگ داخلی در ایرلند 
 شمالی منجر شد، شرکت داشته است.

در پی استعفای جاکوب زوما، حزب کمونیست آفریقای جنوبی 
حزب کمونیست همراه با »ای منتشر کرد که در آن آمده است:  بیانیه

اکثریت عظیم مردم آفریقای جنوبی از استعفای دیرهنگام 
کند. این چیزی است که باید  جمهور جاکوب زوما استقبال می رئیس
داد. غارت عظیم منابع عمومی که زیر چشم زوما  ها پیش رخ می مّدت

اعتبار  صورت گرفته است، اخراج وزیرانی که در برابر او ایستادند، بی
ویژه در  شدن حکومت قانون، تباهی در نهادهای حکومتی کلیدی به

بخش دادگستری کیفری، اعمال نفوذ در خبرگزاری دولتی، و به حراج 
گذاشتن استقالل مّلی به خاطر انباشت سرمایه در بخش خصوصی، 
همگی آسیب عظیمی به کشور ما زده است... از این استعفای 

های زیادی باید گرفت. پیش از هر چیز، این  دیرهنگام درس
جمهور صورت نگرفت. فقط در پی یک مبارزٔه  گیری به میل رئیس کناره

پیگیر و طوالنی در داخل کنگرٔه مّلی و متحدان آن بود که سرانجام 
جمهور برکنار شد. ما از نقشی که در این روند داشتیم به خود  رئیس

ویژه  بالیم و به همٔه آنها که در این روند نقش داشتند، به می
فرستیم. اکنون باید به این روند  نگاران شریف، درود می روزنامه

تصحیح مسیر ادامه داد و به آن شتاب بخشید. دیگر هرگز نباید اجازه 
دهیم که یک فرد، با هر سابقٔه مبارزاتی، باالتر از اصول سازمانی، 

 «رهبری جمعی، و حکومت قانون دموکراتیک بایستد.
در پی برکناری جاکوب زوما و برگماری سیریل راماپوسا به مقام 

ای  جمهوری آفریقای جنوبی، کنگرٔه مّلی آفریقا نیز بیانیه ریاست
به »خوانیم:  هایی از این اعالمیه می رسمی منتشر کرد. در بخش

جمهوری رسیدن راماپوسا بار دیگر بلوغ و پایایی دموکراسی ما  ریاست
ها، امیدها،  را نشان داد... راماپوسا جزو زنان و مردانی است که آرمان

اند.کنگرٔه مّلی آفریقا  و بینش ما برای آینده را شکل داده و تعریف کرده
جمهور راماپوسا برای ادامٔه بنیادهای  اطمینان کامل دارد که رئیس

گذاشته شده در کشور ما و شتاب بخشیدن به برنامٔه ما برای تغییر و 
یی و بنیادی تالش خواهد کرد.  اقتصادی ریشه-های اجتماعی تحّول

تقسیم اراضی، تعهد ما به ارائٔه آموزش رایگان به کودکان طبقٔه کارگر و 
عدالتی در دستور این  کن کردن فقر، نابرابری، و بی تنگدستان، ریشه

ها تن از مردم آفریقای جنوبی چشم امید  برنامه است... اکنون میلیون
 «اند. به این مرحلٔه جدید در تاریخ کشور ما دوخته

خواه آفریقای جنوبی  یی ترقی های توده نیروهای مترقی و جنبش
امید زیادی دارند که این تغییر قدرت در آن کشور، مسیر به انحراف 
کشیده شدٔه توسعه و تحّول بنیادی در آن کشور را به سوی تحقق 

َروی انقالب مّلی دموکراتیک  عدالت اجتماعی و اقتصادی و پیش
جمهوری آفریقای  تغییر دهد. با رسیدن راماپوسا به مقام ریاست

جنوبی، بخت پیروزی کنگرٔه مّلی آفریقا در انتخابات سراسری سال 
) بسیار بیشتر شد. اگر زوما در قدرت باقی ۲۰۱۹آیندٔه میالدی (

ماند، کنگرٔه مّلی آفریقا بخت بسیار کمتری برای پیروزی  می
ای در  نقش برجسته ۱۹۸۰/۱۳۶۰داشت. راماپوسا در دهٔه  می

و تقویت و  «کوساتو»گیری کنفدراسیون اتحادیٔه کارگری  شکل
ویژه اتحادیٔه کارگران  های کارگری و به گسترش فعالیت و نفوذ اتحادیه

معدن داشته است. پس از پایان یافتن دورٔه آپارتاید و آغاز فعالیت 
آزادانٔه مجدد کنگرٔه مّلی آفریقا، راماپوسا دبیرکل این کنگره شد که 

نفر دّوم آن سازمان  -نلسون ماندال -پس از مقام رهبر کنگره
جمهوری  شد. راماپوسا پس از آنکه در رقابت برای ریاست محسوب می

از تابو امبکی شکست خورد، چندین سال از سیاست و  ۱۳۷۶در سال 
دوباره در مقام معاون  ۱۳۹۳قدرت دولتی کناره گرفت تا اینکه در بهار 

طور که پیشتر گفته  سیاست بازگشت و همان  جاکوب زوما به صحنهٔ 
 ۲۷شد، در کنفرانس سراسری کنگرٔه مّلی آفریقا در دسامبر گذشته (

آذر) برای انتخاب صدر کنگرٔه مّلی، در مقابل نامزد مورد نظر زوما 
 پیروز شود.

 ادامۀ گذار سیاسی مسالمت آمیز ... 
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اجتماعی دولت جاکوب زوما در -های اقتصادی در پی بحران سیاسی ناشی از سیاست
های اخیر کار به جایی رسید که  گذشته، در هفته  آفریقای جنوبی در نزدیک به یک دههٔ 

جمهوری  های سیاسی اپوزیسیون این کشور اعالم کردند که اگر زوما از ریاست حزب
سال بود که قدرت دولتی  ۹گیری نکند، کشور را به تعطیل خواهند کشید. جاکوب زوما  کناره

-را در اختیار داشت. سستی در ایجاد تغییرهای بنیادی و دموکراتیک در نظام اقتصادی
های دولتی، و  خواری مقام اجتماعی کشور به سود زحمتکشان، در مبارزه با اختالس و رانت

های  سازی، افزایش نفوذ شرکت های مالی خود جاکوب زوما، خصوصی نیز مسئلٔه رسوایی
تبار، در اقتصاد و  دار هندی های متعلق به خانوادٔه گوپتا، سرمایه ویژه شرکت خصوصی و به

های به  ترین عّلت سیاست کشور، و افزایش فاصلٔه طبقاتی در جامعٔه آفریقای جنوبی، عمده
ترین کشور قارٔه آفریقا بوده است. سه  جانبٔه اخیر در  این پیشرفته وجود آمدن بحران همه

خواه در مورد گسترش  سال پیش، حزب کمونیست آفریقای جنوبی و دیگر نیروهای ترقی
فساد هشدار داده بودند و زوما را به چالش کشیده و تهدید به برکناری کرده بودند. در 

ها، زوما وزیران کمونیست و از جمله بِلید نزیمانده  واکنش به این موضع انتقادی کمونیست
 دبیرکل حزب کمونیست و وزیر آموزش و عالی را از هیئت دولت برکنار کرد.

آذر، کنفرانس سراسری کنگرٔه مّلی آفریقا که حزب حاکم در آن کشور است،  ۲۷روز 
جمهوری بود به ِسَمت صدر این حزب انتخاب کرد که  سیریل راماپوسا را که معاون ریاست

دار آن مقام بود. جاکوب زوما در این کنفرانس تالش کرد که  در آن زمان جاکوب زوما عهده
یکی از نامزدهای نزدیک به خود را به صدارت کنگرٔه مّلی برساند، که موفق نشد. با این 
  انتخاب، آقای راماپوسا در موقعیتی قرار گرفت که بتواند به عنوان نامزد حزب حاکم کنگرهٔ 

) شرکت کند. در پی ۱۳۹۸مّلی آفریقا در انتخابات سراسری سال میالدی آینده (بهار 
جمهوری  ای برای پایان دادن به ریاست برکناری زوما از صدارت حزب حاکم، کارزار گسترده

او و برکناری او از این مقام نیز آغاز شد. در تالشی دیگر و موازی با این کارزار، و به منظور 
گیری مجدد در  های سیاسی کشور موضوع رأی فشار آوردن به زوما برای استعفا، حزب

به زوما را مطرح کردند. پیش از این نیز چندین بار  «عدم اعتماد»مجلس نمایندگان برای 
گیری شده بود که همگی شکست خورده  دیگر در مجلس در مورد عدم اعتماد به زوما رأی

بود. در عین حال، اینجا و آنجا شنیده شد (از جمله از زبان آقای راماپوسا) که کمیتٔه اجرایی 
جمهوری خواهد شد. در مّدتی که این  گیری زوما از ریاست مّلی آفریقا خواستار کناره  کنگرهٔ 
های سیاسی در کشور جریان داشت، جاکوب زوما تالش زیادی کرد که با بسیج  تحّول

ها، در مقابل  ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی وفادار به خود، از جمله سران قبیله شخصیت
 کارزاری که برای برکناری او به راه افتاده بود مقاومت کند.

 -کنگرٔه مّلی آفریقا -بهمن، کمیتٔه اجرایی حزب حاکم ۲۵اّما سرانجام در روز چهارشنبه 
ساعته، به اتفاق رأی مثبت به عزل جاکوب زوما از  ۱۳پس از یک جلسٔه طوالنی 

گیری  جمهوری کناره درنگ از مقام ریاست جمهوری داد و رسمًا از او خواست که بی ریاست
گیری را پذیرفته بوده است، اّما در سه تا  کند. پیش از این گفته شده بود که آقای زوما کناره

شش ماه آینده. در صورت عدم تمکین زوما به خواست کمیتٔه اجرایی، گام بعدی برای 
بود که در آن صورت، دولت  گیری، رأی عدم اعتماد در مجلس می مجبور کردن او به کناره

جمهوری  کرد و طبق قانون آفریقای جنوبی، رئیس مجلس به مقام ریاست زوما سقوط می
رسید. حزب کمونیست آفریقای جنوبی که همراه با کنگرٔه سندیکاهای آفریقای جنوبی  می

از متحدان اصلی کنگرٔه مّلی آفریقا در درون و بیرون از حکومت است، از تصمیم  «کوساتو»
گیری فوری زوما ابراز خرسندی کرد. حزب  کمیتٔه اجرایی کنگرٔه مّلی در مورد کناره

های بلندپایٔه سیاسی و دولتی با  کمونیست هفتٔه گذشته، و پیش از دیدار و گفتگوی مقام

زوما برای وادار کردن او به  استعفا از مقام خود، به او هشدار داده 
بود که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد استعفا، شرایط بحرانی در 
کشور ایجاد خواهد شد که مسئولیتش به عهدٔه زوما خواهد بود. 
کوساتو نیز از تصمیم کمیتٔه اجرایی استقبال کرد و اعالم کرد که 

گانه و در آستانٔه  جمهور زوما موجب ضعیف شدن ائتالف سه رئیس
 فروپاشی قرار گرفتن اتحاد میان این سه سازمان شده است.

دربارٔه رأی به »ای که حزب کمونیست آفریقای جنوبی  در بیانیه
حزب »منتشر کرد، آمده است:  «عزل زوما در کنگرٔه مّلی آفریقا

کمونیست از تصمیم کمیتٔه اجرایی برای عزل زوما به منظور 
های متعددی که دولت و  وفصل چالش شتاب بخشیدن به حل

کند... از بین بردن  جامعه به طور کل با آن روبروست، استقبال می
های انگلی پیرامون دولت و جنبش، و برخورد قاطعانه با  شبکه
های فساد، از  ها به دولت و دیگر شکل اندازی شرکت چنگ

وظایف فوری پیِش رو است... باید به کاهش بنیادی و در نهایت 
های عظیم طبقاتی و نژادی و جنسیتی، توسعٔه  حذف نابرابری

نامتوازن مناطق شهری و روستایی، بیکاری، فقر، و ناامنی 
سرعت بازیابی  گانه] را به اجتماعی اولویت داد... باید ائتالف [سه

کرد تا بتواند به سرکردگی کنگرٔه مّلی آفریقا در انتخابات سال 
 «های پس از آن، با قاطعیت به پیروزی برسد. آینده، و انتخابات

 ۲۵ساله روز چهارشنبٔه گذشته  ۷۵سرانجام، جاکوب زومای 
گیری خود از مقام  بهمن در یک نطق نیم ساعتی، استعفا و کناره

جمهوری آفریقای جنوبی را اعالم کرد که مورد استقبال  ریاست
وسیعی در آن کشور قرار گرفت. به این ترتیب، طبق قانون 

جمهور  ساله، معاون رئیس ۶۵آفریقای جنوبی، سیریل راماپوسای 
دار  و صدر کنگرٔه مّلی آفریقا، که حقوقدان و از رزمندگان سابقه

بهمن به طور رسمی توسط  ۲۶شنبه  ضدآپارتاید است، روز پنج
جمهوری آفریقای جنوبی اعالم شد  مجلس کشور به عنوان رئیس

و ادای سوگند کرد. سیریل راماپوسا از سیاستمداران و دولتمردان 
آزموده و پرتجربٔه آفریقای جنوبی، و از یاران نزدیک نلسون ماندال 
بوده که پس از انتخاب شدن به مقام دبیرکلی کنگرٔه مّلی آفریقا 

کنندگان با حزب حاکم  آن زمان  ، َسرتیم مذاکره۱۳۷۰در سال 
برای پایان دادن به آپارتاید شد. او در تدوین قانون اساسی جدید 
کشور نیز نقش مؤثری داشته است. در نخستین انتخابات پس از 
سقوط رژیم آپارتاید، راماپوسا به نمایندگی مجلس انتخاب شد. 

 آمیز در آفریقای جنوبی گذار سیاسی مسالمت
بیم و امید در آفریقای جنوبی: کنار گذاشتن جاکوب زوما و 

 جمهوری راماپوسا آغاز ریاست

 ۱۵ادامه  در صفحه 


