
در بحبوبٔه روزهای پاییزی آبان که تظاهرات اعتراضی گستردٔه 
مردم ایران به افزایش بهای سوخت و در واکنشنش بنه دین نر 

اجتماعی و فساد نهنادینشنه  نره در -های اقتصادی سیاست
حکومت والیی در سراسر کشور جریان بود، و در هنشن نامنٔه 
تظاهرات مردم عراق علیه فساد دولتی و بنینکناری و ننبنود 

ینی و دخنالنت  فرقنه-بشری قومی خرمات اجتماعی و سهمیه
خارجی در امور داخلی آن کشور، در نخسنتنینا سناعنت روز 

آبان( روزنامٔه نیویورک تاینمنز و  ۹۲)   ۹۱۸۲نوامبر  ۸۱دو شبه 
پای اه خنبنررسناننی آنن ینا 

( مصادف بنود ۸۹۲۱آذرماه  ۸۲)   ۹۱۸۲دهم دسامبر 
جهانی حقنوق   با هفتادویکمیا سال رد تصویب اع میهٔ 

مشتشر  ر. مجمن   ۸۲۹۱بشر که در دهم دسامبر سال 
عمومی سازمان ملل متحر دو سنال پنا از تصنوینب 

 ۸۲۹۱، یعنشنی در سنال “ اع میٔه جهانی حقوق بشر” 
روز جهانی حنقنوق ” دسامبر را  ۸۱تصمیم گرفت که روز 

ایا اع منینه،  اع م کشر تا توجه مردم جهان را به “ بشر
هنا و هنمنٔه  در حکم معیاری مشترک برای همٔه انسان

 ها، جلب کشر. ملت
در حننال حنناضننر  

مشنشنور حنقنوق بشنر 

 با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى
 براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

  ۳۱۰۱دى  ۲، ۳۹۰۱شمارۀ  
 هشتم، سال  سى و شش دوره  

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

رویرادهای حساس و مهم اخیر که 
مان را دستخوش تحوالت  میها

توانشر به درک  انر می مهمی کرده
وسی     ریزی جبهٔه مشترکی ضرورت پی

های  ها و طبقه و در بر دارنرٔه الیه
اجتماعی و همٔه نیروهای مترقی و 

خواه بر ضر دیکتاتوری والیی  آزادی
یاری رسانشر. رژیم والیت فقیه در 
مشج بی از بحران اقتصادی و فساد 

زنر و زنرگی و  ساختاری دست و پا می
معیشت اکثر مردم و آیشره کشورمان را 
نیز با وضعیتی بسیار د وار و خطرناک 
روبرو ساخته است. سه دهه ِاعمال 

های اقتصادی نولیبرالی در  تعریل
وجود آوردن وضعیت کشونی نقش  به

 اصلی را دا ته است.
های اصحاب  برخ ف ادعاها و الف

قررت و کارگزاران "نظام"، برای 
تخفیف فشارهای کمر کا اقتصادی 

آیر  فعً  کار چشرانی از دستشان برنمی
و چشان که افزایش ضربتی قیمت 

ماه گذ ته نشان داد،  بشزیا در آبان
ای و  سران رژیم و در رأس آنان خامشه

روحانی همچشان به ادامه دادن به 

 ۶ادامه  در صفحه  

مبارزه  ضد دیكتاتورى 
 والیى و ضد 

نولیبرالیسم اقتصادى، 
الزم و ملزوم 

 یكدیگرند!

 ۴وپاش اموال مردم!                                 ص  دولت حسن روحانى: ریخت ۰۰بودجه سال 
 ۳۹همبستگى نیروهاى مترقى و حزب هاى کارگرى و کمونیستى جهان                ص   ادامه  

 ۳۳کولبران نان را به قیمت جان  مى خرند!                                                                        ص 

روز جهانى حقوق بشر 
ماه خونین در  و آبان

 میهن والیت زده ما!

 ۷ادامه  در صفحۀ 

 ۱ادامه  در صفحۀ 

پیام سازمان جوانان توده  ایران به بیستمین مجمع عمومى 
  ۰فدراسیون جهانى جوانان دمكرات در صفحه 

نگاهى به اسناد تأییدکننده  
سیاسى و -نفوذ اطالعاتى

مداخله  جمهورى اسالمى 
 ایران در امور داخلى عراق

افزایش سه برابری قیمت بشزیا که بنخنشنی از 
های اقتصادی تعریل ساختاری نولیبنرالنی  سیاست

لب رسنینره  مردم جان به ۲۱ماه  است، خیزش آبان
ای کنه هنزینشنٔه  را در پی دا ت. در  رایط بحرانی

معیشت کارگران و زحمتکشان را روز بنه روز بناال 
توانست کسری بودجه دولتنش  برده است، رژیم می

را با انرکی از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی 
داری ان لی جبران کنشنر.  نهادهای ان لی و سرمایه

اما حنکنومنت بنار 

هاى  اى که اجراى سیاست فاجعه
نولیبرالى براى زحمتكشان میهن 

 ما پدید آورده است! 

 ۲ادامه  در صفحۀ 

اعتراض دلیرانه بازنشستگان و 
معلمان کشور با وجود جو ارعاب و 

 تهدید رژیم

آماده انتشنار منی “  نامه مردم”در آخریا لحظاتی که 
 ر، مطل   ریم که امروز بازنشست ان کشور در مقابنل 
مجلا  ورای اس می تجمعی برگزار کردنر و خواهان 
رسیرگی به خواست های خود  رنر. افزون بر اینا در 
پی فراخوان  ورای صشفی فرهش یان کشور،نیز معلمان 
کشور نیز در دفاتر مرارس دست به تحصا زدنر.  اینا 
حرکت های اعتراضی بازنشست ان و معلمان کشور در 

 ۳۲ادامه  در صفحۀ حالی صورت می گینرد 



 ۳۹۰۱شمارۀ   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه     ۲ 

ساعت کاهش داد. مریر مشنابن   ۱۱ساعت در ماه به  ۸۹۱کاری کارگران را از  از اضافه
وگویی با خبرن ار ایلشا، با ا اره به ایشکه در نظر داریم  انسانی پترو یمی مارون در گفت

"تبعیض را بیا نیروهای رسمی و قراردادی کم کشیم"، دربارٔه اعنتنراک کنارگنران و 
نفر از آنها قان  نشرنر. حراست  رکت تشخین   ۸۱واکشش مریریت، گفت: "کمتر از 

تنوانسنت  کششر... اعتراک ایا عره در چشیا  رایطی می داد که ایشها جو را متششج می
خیلی زود از کشترل خارج  ود که تبعاتی برای کل مشطقه دا ت و حتی پتانسیل اینا 
را دا ت که به مسئله ملی تبریل  ود. برای همیا سعی کردیم به سرعت از تسنری 

های ما سناینر  دهیم که تصمیم آن به دی ر مسائل مشطقه جلوگیری کشیم... اجازه نمی
طور که مریر منشنابن  انسناننی  ها را دچار مشک تی مانشر اعتصاب کشر." همان  رکت

اصنطن    خصوص در ایا مشاطق بنه کشر، تبعیض ضر انسانی به پترو یمی اقرار می
"آزاد"، در عرصٔه روابط کار در رژیم والیی امری عادی است و اخراج و سرکوب سبعاننه 

 کارگران هم صرفًا با هرف "قان " کردن کارگران است!
 برنامٔه تعدیل ساختاری     وقراردادهای موقت 

درصر کارگران با قراردادهای موقت و یا حتا با قنرارداد سنفنینر  ۲۲در  رایطی که 
مناه  آبنان ۶های مهم نشست  کششر "پویش مقررات زدایی" یکی از تصمیم امضا کار می

مناه در خن ل  آبنان ۹۲"ستاد فرمانرهی اقتصاد مقاومتی" بود. مجلا اس می روز 
گذاری در کشنور" و  کشتار سبعانه معترضان به افزایش قیمت بشزیا، "تسهیل سرمایه

زدایی و بهبود محیط کسب و کار" در وزارت  اقتصاد را تصوینب  تشکیل "هیات مقررات
آذرمناه منعناون اول روحناننی و  ۸۱سازی در نشست  کرد. گرچه سازمان خصوصی

های هپکو و آذرآب و واگنا پنارس"،  تعرادی از وزرای کابیشه دربارٔه "مشک ت  رکت
گرفتا "مجوز برای واگذاری مجرد سهام هپکو" را پیششهاد داد، ننمناینشنره اراک در 

آذرماه، در مورد ایا نشنسنت گنفنت: "منتن سنفناننه  ۹۱مجلا در گفت ویی با ایسشا، 
دستاورد و نتیجه عملیاتی و مبتشی بر  تصمیمات آنی و فوری جهت روننق تنولنینر در 

سنازی  عبارت دی ر، به هر طریق ممنکنا، خصنوصنی واحرها را به دنبال نرا ت." به
های رژیم قرار دارد. کارگران منجنتنمن  ننینشنکنر  های تولیری در اولویت برنامه بش اه
های مهم خنود را در   ان، خواست آذرماه، برای پایان دادن به اعتصاب ۸۱تپه، هفت

بشر اع م کردنر. پرداخت دستمزدهای معوق خود و بازنشست ان، واریز حق بیمنه  ۸۱
های سش یا درمانی، ارائه "عشاویا  غلی" درسنت در  کارگران، تحمیل نکردن هزیشه

کار کارگرانی که قراردادهایشان تمنرینر نشنره  قراردادها و لیست بیمه... و "بازگشت به
آذرماه خبرگزاری مهر از پاسخ مثبنت  ۸۹های کارگران بود. روز   است" در رأس خواست

تنپنه  های کارگران ننینشنکنر هنفنت تپه به عمره خواست رژیم و مریریت مجتم  هفت
آذرماه، از پی یری کارگران در مورد بازگشت بنه کنار  ۹۹گزارش داد. خبرگزاری ایلشا، 

سال اخیر بنرای کنارگنران  ۹های قضایی که "در  سه همکار خود و بسته  رن پرونره
وگویی بنا  تشکیل  ره است" گزارش داد. مریرعامل مجتم  نیشکر هفت تپه در گفت

آذرماه، ضما اظهار امیرواری به "ایجاد یک مشطقه ویژه اقتصادی" و تهرینر  ۸۶ایلشا، 
های کارگران در قنوه قضنائنینه  مکرر کارگران، بر حمایت قوه قضائیه از خود و پرونره

کشی از آننان  تپه، نقض حقوق کارگران و بهره ت کیر کرده بود. مریرعامل نیشکر هفت
تپه به "مشطنقنه وینژه اقنتنصنادی" را  در  رایط موجود را کافی نرانسته و تبریل هفت

اصط   "دادگاه تجریر نظر" بنا وارد آوردن  آذرماه  به ۹۹خواستار  ره است. در روز 
سنال  ۹های  تپه، حکم هایی واهی به کارگران و فعاالن کارگری در پرونره هفت اتهام

 زنران را برای هریک از آنان صادر  کرد.
 ها آزاد سازی مزد پس از آزادسازی قیمت

های رژیم والینت  در چارچوب برنامه تعریل ساختاری، آزادسازی مزد در صرر برنامه
چنهنارم سنبنر  فقیه قرار دارد. هم اکشون که در بهتریا حالت مزد زحمتنکنشنان ینک

میلیون تومانی محاسبه  ره از سوی رئیا کنمنینتنه دسنتنمنزد تشنکنل  ۱معیشت 
ساز رژیم است، بار دی ر کارفرمایان و دولت با نزدیک  رن موعر تعییا حراقل  دست

ای یا تعنینینا  دستمزد کارگران، در راستای آزادسازی مزد روی "تعییا دستمزد مشطقه
گسیخنتنه  رغم افزایش ل ام دستمزد بر اساس فعالیت" ت کیر دارنر. رژیم همزمان و به

اصنطن    سنال اخنینر، در الینحنه بنه قیمت مواد مورد نیاز روزمره کارگران در ینک
، "افزایش حقوق کارمشران و مستمری بازنشست ان" را صرفًا ۸۹۲۲"انبساطی" بودجه 

 ۸۹۲۲درصر در نظر گرفته است. مسلمًا ایا یور ی وحشیانه به حراقل دستمنزد  ۸۹
ای از دیرگاه رژیم در تقسیم مشاب  مالی بنودجنه  کارگران خواهر بود. برای دادن نمونه

 ویم که: اعتبار درنظر گرفته  ره برای سنازمنان بسنینج و  "انبساطی"اش یادآور می
میلیارد تومان است، در  ۱۱۱میلیارد تومان و  ۲۹۹ترتیب  های علمیه" به "خرمات حوزه

 ۹ها محنروم کشنور، فنقنط  آموزان ابترایی مشطقه که "بودجه حمایت از دانش صورتی
 ۸۹[. میزان افزایش حقوق کارگران تا سقف ۲۱آذرماه  ۹۹میلیارد تومان است" ]ایلشا، 

 وسیلٔه اجرای برنامه تعریل ساختاری است. معشای تحمیل فقر به کارگران به درصر به
رغنم  های جشنبنش منردمنی و بنه زحمتکشان ع وه بر همبست ی با دی ر گردان 

 نان بنا  های گسترده کارگزاران رژینم بنه حنقنوق کنارگنران، بنه منخنالنفنت حمله
های دالل و واسطه نیروی کار، بنه   ان برای حذف  رکت سازی، به مبارزه خصوصی

 نان  طور مستقیم با کارفرمای اصلی، و بنه منبنارزه  ان برای بستا قرارداد به مبارزه
دهشر. باال بردن سطح همبسنتن نی و  بشری مشاغل ادامه می برای اجرای طر  طبقه

های مستقل کارگری با ماهیت طنبنقناتنی، و  دهی، ت ش برای ایجاد تشکل سازمان
های زرد حکومتی، تشها راه تحمیل کردن حالنت تنرافنعنی بنه  افشای عملکرد تشکل

 رژیم ستم ر والیی خواهر بود.

سابقه قیمت بشزیا را که در گذران زنرگنی و منعنینشنت  دی ر  افزایش بی
 ر که  ر، بر آنان تحمیل کنرد. رژینم در  زحمتکشان موجب اخت ل می

هنا ادامنه  ماه در کف خینابنان آبان ۹۱حالی که به کشتار معترضان در روز 
هنای  داد، معافیت مالیاتی هش فت دی ری را در قالب گسترش مشطقنه می

 داری ان لی تقریم کرد.  اصط   "آزاد و ویژٔه اقتصادی" به سرمایه به
های محروم  در واق ، با خیزش زحمتکشان در بیش از صر  هر و ناحیه

کشور، رژیم والیی تشها راه "ترام ننظنام" را در اجنرای هنرچنه بنینشنتنر 
مشظور درینافنت تشنوینق و حنمناینت از سنوی  های نولیبرالی به سیاست

گذاری در اقتصاد بینمنار و فناسنرش  انحصارهای امپریالیستی در سرمایه
بیشر. ع وه بر گسترش مشاطق آزاد و ویژه اقتصادی، رژینم والینی بنا  می

اجرای برنامٔه آزادسازی اقتصادی، در پنشنج هنفنتنه اخنینر، بنه تنمنامنی 
 ۸۲های زنرگی زحمتکشان یورش برده است. سخشن نوی دولنت،  عرصه

آذرماه، در پاسخ به پرسشی دربارٔه "وضعیت سخت اقنتنصنادی"، گنفنت: 
گنینرد و لنزوم  گذاری صنورت ننمنی "اقتصاد ما کوچک  ر چون سرمایه

گنذاری امنشنینت  گذاری در کشور نیازمشر تعامل با دنیاست. سرمایه سرمایه
گنذاری  خواهر. هزار هزار میلیارد پول برای سرمایه اقتصادی و سیاسی می

 نیازمشر امشیت اقتصادی است." 
به ایا ترتیب، در پا کشتار تهیرستان، بازدا ت و  کشجٔه معتنرضنان 

های اخیر پشج سنال زننران بنرای فنعناالن  ماه، و صادر کردن حکم آبان
های ضر اجنتنمناعنی،  ریز رژیم و جشبه نظر از سر ت خون صرف -کارگری

هنا و  ت میا نیازمنشنری -ها ایا تهاجم  ضر بشری، و ضر  طبقاتی و صشفی
حکومت که علی ربیعی سخش وی دولت وعنرٔه   امشیت اقتصادی و سیاسی

 دهر نهفته است.  آن را می
 های زرد حکومتی و برنامٔه تعدیل ساختاری  تشکل

ماه، در روز اول گنردهنمناینی دبنینران  آبان ۹۹های ایلشا،  بشا بر گزارش
ساز خانه کارگر در حضور  ریعتمراری وزیر کار، یکنی  اجرایی تشکل دست

 ۸۲۱تا  ۸۶۱از نمایشرگان مجلا کل مالیات وصولی سالیانه در کشور را "
بر اسناس "اعن م دینوان  -هزار میلیارد تومان"، و فرار مالیاتی سالیانه را

هزار میلیارد تومان عشوان کرد. )بایر یادآور  ویم که در  ۹۹۱ -محاسبات"
های رسنمنی بنرون اطن    ماه رسانه آبان ۹۹ شبه  ساعات پایانی روز پشج

 کل  ماه بشزیا به آبان ۹۹قبلی اع م کردنر که از اولیا ساعات روز جمعه 
 ود و قیمت بشزیا آزاد نیز سه برابر خواهنر  نر(.  بشری عرضه می سهمیه

 ۹۹در دومیا روز ایا گردهمایی تشکل زرد حکومتی خانه کارگر، جنمنعنه 
هزار میلیارد تومان  ۸۹۶طور صریح و آ کار اع م  ر: "دولت  ماه، به آبان

هنزار  ۲۱توانر حرود  کسری بودجه دارد... با افزایش قیمت بشزیا تشها می
میلیارد تومان از ]ایا کسری[ بودجه را ت میا کشر." گرچه در هنمنینا روز 

ماه و در ارتباط با افزایش قیمت بشزیا، روحانی اع م کنرد: "هنر  آبان ۹۹
چه درآمر از ایا محل عایر  ود به خانوارها بازخواهر گشت... ریالی از ایا 
پول به خزانه نخواهر رفت" ]![ اما رهبران تشکل زرد خانه کارگر همان روز 

مشظور ت مینا کسنری بنودجنه  دانستشر که افزایش قیمت بشزیا به هم می
درصر از جمنعنینت  ۲۹دولت انجام گرفته است و دادن "یارانه معیشتی" به 

هزار میلیارد تومان عایری دولت از افزاینش  ۲۱کشور دروغی بیش نیست. 
هزار میلیارد تومان مبلغ فرار مالنیناتنی  ۹۹۱چهارم  قیمت بشزیا تقریبًا یک

اع می از سوی "دیوان محاسبات" است. در گرماگرم آزادسنازی قنینمنت 
های زرد حکومتی به ویژه رهنبنران  بشزیا و کشتار مردم حق طلب، تشکل

گاه بودن از واقعیت امر، هنمناهنشن نی  نان بنا  فاسر خانٔه کارگر با وجود آ
 نان بنه  های سرکوب، و میزان سرسپردگی های ولی فقیه، ارگان سیاست

 طورکامل نشان دادنر. استبراد مذهبی را به
اجرای تعریل ساختاری وضعیت معیشت و امشیت  نغنلنی کنارگنران را 

تر و نارضایتی ژرف آنان را بران یخته است. کنارگنران پنینمناننکناری  وخیم
پترو یمی "مارون"، نسبت به تبعیض و بیش از دو بنرابنر بنودن حنقنوق 
نیروی کار رسمی در قیاس با نیروی کار پیمانکناری، اجنرا نشنرن طنر  

بشری مشاغل، و خواست عقر قرارداد مستقیم با  رکنت، دسنت بنه  طبقه
آذرماه ایلشا، پترو یمی مارون در مشطقنه  ۹۹اعتراک زدنر. مطابق گزارش 

 ۹۱۱کارگر پیمانکناری و  ۸۱۱۱ویژه اقتصادی ماهشهر قرار دارد و حرود 
کارمشر رسمی دارد. مریریت پترو یمی مارون بعر از اعتراک کارگران و در 

ننفنر از  ۸۱تا  ۹مذاکره با نمایشرگان کارگران، درحالی که نتوانست "حرود 
کارگران" را "قان " کشر، بعر از "تعلیق" کردن ایا کارگران که هنشنوز منرت 
قرارداد ان تمام نشره بود، ایا کارگران "قنانن " نشنره را بنه "کنمنینتنه 
انضباطی معرفی" کرد. در ضما مریریت پترو یمی مارون سقف استفناده 

 هاى نولیبرالى ... اى که اجراى سیاست ادامه فاجعه



 ۳۹۰۱شمارۀ   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه    ۱ 

هر کا حق آزادی عقیره و بنینان ” اع میه حقوق بشر آمره است:  ۸۲در مادٔه 
 “.دارد

گنوننه تنمناینز،  توانر بنرون هنین  هرکا می” آمره است: “  اع میه”  ۹در مادٔه 
مخصوصًا از حیث... جشا... عقیرٔه سیاسی یا هر عقیرٔه دی ر... از تمام حقوق و 

با وجود اینا، “ مشر گردد. هایی که در ایا اع میه ذکر  ره است، بهره کلیٔه آزادی
هایی متعرد مورد تبعیض قرار دارنر، ازجمله در منورد ازدواج،  زنان ایران در عرصه

ط ق، ارث، مسافرت و قیمومیت فرزنران. در ایران امروز، مطابق قناننون، زننان 
وسال هشوز بایر برای ازدواج کردن از پرر و مادر یا سرپرست اجنازه  نظر از سا صرف

توانشنر  ؛ اگر با تبعٔه خارجی ازدواج کششر، نمی“( اع میه”   ۸۶ب یرنر )نیز نقض مادٔه 
(؛ بنرون اجنازٔه  نوهنر ۸۹همسر یا فرزنر خود را تبعٔه ایران کششر )نیز نقض مادٔه 

(؛ حق طن ق ۸۹توانشر گذرنامه ب یرنر و از کشور خارج  ونر )نیز نقض مادٔه  نمی
 نود  انرازٔه نصف  هادت مردان محسوب منی ها  هادت آنان به نرارنر؛ در دادگاه

رسر کسری از منینزان  ؛ میزان ارثی که به زنان می“( اع میه” )نقض کل مضمون 
هنرکنا حنق ”که “ اع میه” ۹۸رسر؛ و برخ ف مادٔه  ارثی است که به مردان می

توانشر نامزد مقام  ، زنان در ایران نمی“ دارد... به مشاغل عمومی کشور خود نائل آیر
 است.“ رجال )مردان( سیاسی”جمهوری بشونر چون ایا مقام فقط خاص  ریاست
نیز که در “  آزادی فکر و مذهب... و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دیشی” حق 

 نوننر.  نقنض منی   کلی گسترده ثبت  ره است، در ایران به“  اع میه”   ۸۱مادٔه 
انر که در  هایی های سشی، ازجمله گروه ها، و حتی مسلمان ها، درویش ارامشه، بهایی

 های  ریر قرار دارنر. ایران در معرک اذیت و آزار و تبعیض و محرودیت
کنشنر  ت کیر می ۹ت کیر دارد و مادٔه “  وپرورش حق آموزش”بر “ اع میه” ۹۶مادٔه 

گونه تمایز از حیث زبان... و محنل تنولنر... از تنمنام  توانر برون هی  هرکا می” 
هنای منلنی آذری،  مشر گردد. اما در ایران کشونی، اقلیت ایا اع میه بهره“  حقوق

 انر. زبان مادری محروم ُکرد، عرب، ترکما، و بلوچ از آموزش به
هر کا حق دارد که برای ” که “  اع میٔه جهانی حقوق بشر”   ۹۹بر اساس مادٔه 

ای نیز  های اتحادیه دفا  از مشاف  خود با دی ران اتحادیه تشکیل دهر و در فعالیت
ای( زیر فشنار  های اخیر فعاالن سشریکایی )اتحادیه ، در ایران در دهه“  رکت کشر

وینژه فنعناالن  انر، بنه و اذیت و آزار قرار دارنر و از آزادی فعالیت سشریکایی محروم
 انر.. ها فعال کارگری زنرانی کارگری. در حال حاضر ده

های بشیادی  حقوق برابر و سلب نشرنی و آزادی“ اع میٔه جهانی حقوق بشر”در 
کسنی را ” رسمیت  شاخته  ره است، ازجمله ایشکه  دی ری نیز برای هر انسان به

هر کا حق رجو  مؤثر به ” ، “ همه در برابر قانون برابرنر” ، “ توان  کشجه کرد نمی
توان خودسرانه بازدا ت، حنبنا ینا  کا را نمی هی ” ، “محاکم ملی صالح را دارد

طرف، مشصنفناننه  هر کا حق دارد  کایتش در دادگاه مستقل و بی” ، “ تبعیر کرد
گنشناه  هر کا تا زمانی که اتهامش محرز نن نردینره اسنت، بنی” ، “ رسیرگی  ود

مراخلٔه خودسرانه در زنرگی خصوصی و امور خاننوادگنی افنراد منمنشنو  ” ، “ است
حنق ” ، “ حق آزادی عقینره و بنینان” ، “ حق آزادی اظهار عقیره و ایمان” است"، 

حق  رکت در ادارٔه امور عنمنومنی ” ، “آمیز های مسالمت تشکیل مجام  و جمعیت
اساس و مشش  قررت حکومت، ارادٔه مردم اسنت... و اننتنخنابنات بناینر ” ، “ کشور

 “.عمومی و با رعایت مساوات با ر
یک از منقنررات  هی ” کشر  اع میه جهانی حقوق بشر ت کیر می( ” ۹۱مادٔه آخر )

اع میٔه حاضر نبایر طوری تفسیر  ود که متضما حقی برای دولتی یا جمعتی ینا 
های منشنررج در اینا  موجب آن بتوانر هر یک از حقوق و آزادی فردی با ر که به

 “.اع میه را از بیا ببرد یا در جهت از بیا بردن آن فعالیت کشر
نشان داد، اساس رژیم والیت فقیه در  ۲۱ماه  بار آبان طور که حوادث خون همان
 مار وابسته بنه  های بی  کلی است که دست اه والیت و نهادها و سازمان ایران به

وسنطناینی،  انر که با تفنسنینرهنای قنرون آن، ایا حق انحصاری را برای خود قائل
بسیاری از حقوق فردی و جمعی مردم ایران را ضای  و پاینمنال کنشنشنر. رهنبنران 

النکنفنر  " الملک یبنقنیم من   حکومت کشونی قاعرتًا بایر با ایا گفته آ شا با شر که:
. رژینم  مانر، اما با ظالم و بنینراد ننه!( الظلم" )حکومت با کفر باقی می والیبقیم م 

برگزاری سالروز جنهناننی   های سرکوب ر آن اگرچه در آستانهٔ  والیت فقیه و دست اه
هنای گسنتنرده منردمنی  حقوق بشر توانستشر با سرکوب خشا و خونیا اعتنراک

 ان دوام ببخششر، ولی ما اعتقاد عمینق  لحاظ تاریخی دمی بیش به حیات نظام به
  لب رسیره از حکومت استبرادی، های جان به های توده داریم که خشم و اعتراک

مانر که دیر یا زود  های آتش زیر خاکستری می فاسر، و ضر مردمی کشونی  به جرقه
های دموکراتیک، که  ور خواهر  ر. فعالیت برای تحقق حقوق و آزادی دوباره  عله

ناپذیر از آن است، نیازمنشنر تن ش مشنتنرک و منبنارزه  حقوق بشر جزئی جرایی
سهم خنود در  خواه است. حزب تودٔه ایران به هماهشگ همٔه نیروهای ملی و آزادی

هایش در ایا زمیشه هم در داخل ایران، و  ایا مبارزٔه برحق  رکت دارد و به ت ش
المللی با پیکار مردم اینران بنرای کسنب حنقنوق  هم برای جلب همبست ی بیا

  ان در خارج از ایران، ادامه خواهر داد. بشیادی
 

 ماه ... ادامه روز جهانى حقوق بشر و آبان

ای است که از دیرگناه آن،  المللی سازمان ملل متحر ازجمله قوانیا بیا
همٔه افراد بشر از هر جشا و نژاد، در هرکجا که هستشر، از حقوقی برابر  

دوست سراسر جهان در ایا روز  خواه و انسان برخوردارنر. نیروهای ترقی
 مول بودن حقوق بشر اع م کنرده   ان را با جهان بار دی ر همبست ی

ویژه در آن دسنتنه  های ایا مششور، به کو شر در جهت اجرای ماده و می
 دارنر. گردد، گام  بر از کشورهایی که حقوق  هرونران نقض می

روز جهانی حقوق بشر در  رایطی در سراسر جهان برگزار  ر کنه در 
ما رژیم استبرادی والیت فقیه در   های پیش از آن در میها ب زدهٔ  هفته

   نهنر کشنور، ۸۱۱های گسترده مردمی در بیش از  مقابله با اعتراک
 هرونران معترک به گران  رن بشزیا  را به گلوله بست و در جنرینان 
ایا جشایت هولشاک صرها تا کشته،  مار بسیاری زخمنی، و هنزاران 

 های سپاه و دی ر نیروهای امشیتی  رنر. گاه تا دست یر و روانه  کشجه
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار مشب  موثق و منقنام رسنمنی اینران 

 ۸۹۱۱ماه در ایران حرود  های هفته آخر آبان گزارش داد که در اعتراک
ای، رهنبنر  انر. ایا کشتار پا از فرمان عنلنی خنامنشنه نفر کشته  ره

 جمهوری اس می صورت گرفته است. 
لنب رسنینره  روال معمول تبلیغات رژیم استبرادی، مردم جان بنه به 

ای  های مرنی مردمنی تنوطنئنه "عوامل بی انه" خوانره  رنر و اعتراک
سابقٔه "سربازان گنمنشنام  لطف خشونت بی مهلک اع م گردیر و رژیم به

 طور موقت مهار کشر. ها را به امام زمان" توانست اعتراک
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا،  انزده کار نشناس حنقنوق بشنر 
سازمان ملل، ازجمله جاویر رحمان )گزار  ر ویژه سازمان ملل در امور 

 رگان  ای نسبت به سرنو ت بازدا ت حقوق بشر ایران( با صرور بیانیه
ماه ایران ابراز ن رانی کنردننر. بنر اسناس هنمنینا  های آبان اعتراک

ای بنا  گزارش، ایا  انزده کار شاس حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه
هنای اخنینر  ا اره به سرکوب  ریر معترضان با س   گرم در اعتراک

 رگان ابنراز نن نراننی  ایران، نسبت به سرنو ت هزاران تا از بازدا ت
هایی در دست است کنه نشنان  گفتٔه ایا کار شاسان، داده انر.  به کرده

انر. در بخشی از  اجبار ناپریر  ره  رگان  کشجه و به دهشر بازدا ت می
 ۲۱آذرماه  ۹۲بیانیه مشترک کار شاسان سازمان ملل که  ام اه جمعه 

 رگان که از سنوی  مشتشر  ر، ا اره  ره است که گروهی از بازدا ت
انر و  انر از دریافت خرمات پز کی محروم نیروهای امشیتی مجرو   ره

گنفنتنه   نوننر. بنه دا تنه منی هایی  لوغ و پرازدحام ن ه در بازدا ت اه
تشها از  کار شاسان حقوق بشری سازمان ملل، نیروهای امشیتی ایران نه

سنر و دین نر  انر، بنلنکنه بنه  اسلحه و تجهیزات جش ی استفاده کرده
گفته ایا کار شاسان، بنر  انر. به های حیاتی معترضان  لیک کرده انرام

هنای   نرگنان اعنتنراک هایی ت ییر نشره،  مار کشنتنه اساس گزارش
تنا بنا نر. سنازمنان عنفنو  ۹۱۱در ایران ممکا بیش از  ۲۱ماه  آبان
الملل هم در آخریا گزار ش، ضما اع م ارزیابی مجرد از  نمنار  بیا

نقل از مشاب  خود ننو نت  های اخیر در ایران، به  رگان اعتراک  کشته
 انر.  رگان از سوی نیروهای امشیتی  کشجه  ره  ماری از بازدا ت

محمود صادقی، نمایشره تهران و یکی از امضاکششرگان نامه استیضا  
وگو با سایت ایشترنتی "امتیاز"، ازجمله  رحمان فضلی وزیر کشور، در گفت

فضلی، وزیر کشنور،  افشا کرد که در جلسه کمیسیون مجلا به رحمانی
( تذکنر ۸۹۲۹ها )مصوب سال  کارگیری س   در ناآرامی دربارٔه قانون به

داده است. صادقی در ادامه گفته است: "گفتیم چرا به سر  لیک  ره، 
خیالنی  گفته صادقی از ایشکه "آقای وزیر، با بی انر." به گفتشر به پا هم زده

ان یز بنود. صنادقنی در  کرد" واقعًا   فت ای را عشوان می چشیا مسئله
 ود کنه منا  طور گفته می افزایر: "ایا اش می بخش دی ری از مصاحبه

ساعت جم  کردیم، مسئله ما ایا بود کنه آینا  ۹۱ایا ناآرامی را ظرف 
جم  کردن به ایا معشی است که ایا مقرار تیرانرازی صورت گرفنتنه و 

 برجای ب ذارد، هشر است؟" باخته همه جان ایا
مضمون بشیادی اع میٔه جهانی حقوق بشر مبشی بر آنکه هر فرد در 

ای از حقوق بشیادی است، و ایشنکنه حنقنوق  هر زمانی، دارای مجموعه
بشر به طور مساوی به همٔه ما تعلق دارد و ما را در یک جامعٔه جنهناننی 

 دهر، برجسته  ود و مورد ت کیر قرار گیرد. پیونر می
هنر کنا حنق ” اع میٔه جهانی حقوق بشر آمره اسنت:  ۹در مادٔه 

تنرینا منوارد  ، ولی یکی از خشنا” زنرگی، آزادی و امشیت  خصی دارد
 هاست. نقض حقوق بشر در ایران، مسئلٔه کشتارهای سیاسی و اعرام
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آزار، زنننرانننیننان را در مضننیننقننه و 
فشارهای روحی و روانی و جسنمنی 

وجه  هی  دهشر که زنرانیان به قرار می
احساس آرامش، راحتی و امنشنینت 
نرا ته با شر، فشار به زننراننینان و 

ا کال مختنلنف  های آنان به خانواده
گیرد کنه از آن جنمنلنه  صورت می

 توان از موارد ذیل نام برد:  می
  تفتیش ننابنهنشنجنار خناننواده

هنا و  زنرانیان، مخصوصًا خانم
برخورد ز ت و خشا با خانواده 
زنرانیان در هنشن نام من قنات 

 بننننننننننا ننننننننننر؛ مننننننننننی
 ۹۱کم کردن تایم م قنات از  

 دقیقه؛ ۹۱دقیقه به 
   پاییا آوردن کنینفنینت غنذای

 زنران و کم  رن جیره نان؛
  ،کنناهننش امننکننانننات رفنناهننی

 بهرا تی و درمانی؛
 افزایش میزان درگیری و خشونت در بیا زنرانیان بر اثر سوءمریریت؛ 
 های مختلف؛ تحقیر کردن زنرانیان عقیرتی و سیاسی به بهانه 
 و تم زنرانیان توسط پاسرارهای بشرها و رؤسای انررزگاهها؛ افزایش عمری ضرب 

گیر انوا  مواد مخرر. الزم به ذکر است که قیمنت اننوا   تر افزایش چشم و از همه مهم
مواد مخرر و بقیه اق م ممشوعه کاهش یافته که ایا امر باعث افزایش هر چنه بنینشنتنر 

 ورود مواد مخرر و اق م ممشوعه به داخل زنران  ره است. "
، در گزار ی دین نر، ۸۹۲۱آذرماه  ۹۸یک روز بعر از انتشار ایا نامه، خبرگزاری هرانا، 

های مراد طاهباز، ننینلنوفنر  نام نو ت: "سه تا از متهمان پرونره فعاالن محیط زیست به
الف سپاه  ۹های انفرادی بشر  بیانی و هوما جوکار علیرغم صرور حکم همچشان در سلول

برنر. ایا متهمان مجردًا تحت بازجویی همراه با فشار قرار گرفته و بنه جنهنت  سر می به
های انفرادی ن هراری  ها نسبت به حکم صادره کماکان در سلول ممانعت از اعتراک آن

  ونر. " می
ای، در مقام  ها تشها نمونه ای از "رأفت اس می" از سوی ولی فقیه اش، علی خامشه ایا

ها و  انر. علت صرا درآمره های تبلیغاتی رژیم به "نمایشرٔه خرا بر زمیا" که ایا روزها در بوق
کاوی کرد. وابست نی  های زایشرۀ دیکتاتوری و خودکام ی را در ماهیت نظام بایر پی عامل

های ک ن ان لی در گذ ته و حال عامل عمره اختنشناق و  طبقاتی نظام حاکم به سرمایه
تشریر آن بوده و هست. وقتی رژیم نخواهر در جامعه عرالت اجتماعی مسنتنقنر گنردد، 

 مار را بر مصالح اکثریت محروم تنرجنینح  که هیئت حاکمه حفظ مشاف  اقلیتی کم وقتی
زور و  کشجه  برای تحمیل نظر حاکم امری طبیعی است. در رِژیم  اه  دهر، توسل آن به

الله" زنران و  نکنشنجنه و آدمنکنشنی  نام "ظل برای حفظ و دفا  از مشاف  طبقۀ حاکم به
کششر. ولی هنم دینروز و هنم  نام دفا  از "اس م" چشیا می کردنر، امروز اما ظاهرًا به می

امروز هرف اصلی، تحمیل ارادۀ اقلیت صاحبان ثروت و قررت بر اکثریت خواهان برابری 
و عرالت اجتماعی بوده و هست. رژیم والیت فقیه در میها ما ابزار سرکوب زحمتکشنان 
بوده، هست، و خواهر بود. بایر یادآور گردیر که، قساوت و  قاوتی که در اعمال چنشنینا  

 ود در تاریخ معاصر میها منا کنم سنابنقنه  هایی که در حکومت فقها مشاهره می روش
های دمکراتیک در کشور ما نیز برون مبارزٔه متشکل و  است. بشابرایا، دستیابی به آزادی

پذیر نیست. اگر  خواه، امکان تر پیکار متحر نیروهای مترقی و آزادی مستمر و از همه مهم
انکارناپذیر برای مبارزان راه آزادی هشوز ملموس نینسنت، د نمنشنان آزادی  ایا حقیقت 

انر. تصادفی نیست که ارتجا  در داما زدن بنه تنفنرقنه  خوبی آن را لما و درک کرده به
جرئت گفت کنه  توان به کشر. می میان نیروهای راستیا انق بی از هی  کو شی دریغ نمی

های دمکراتیک در میها ما و مراعات  تریا عامل ناکامی و  کست در کسب آزادی مهم
 های مختلف، تفرقه میان نیروهای مراف  آزادی ملی است. آن از سوی رژیم

—ریزی های اقتصادی وسوی برنامه بودجٔه ساالنه هر دولتی در اساس نشان ر سمت
آذرماه  ۸۲اجتماعی آن دولت برای کشور است، حسا روحانی، رئیا دولت رژیم والیی،  

را بنه منجنلنا  نورای  ۲۲، الیحه بودجه سال ۸۹۲۱
اس می ارائه داد و هش ام تحویل دادن منتنا الینحنه 

   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

 تأملی رب رویداداهی اریان
برگزارى بیدادگاه هاى دربسته  رژیم والیت 

 فقیه همچنان در پناه سرنیزه!

گزارش خبرگزاری هرانا، اسماعیل  حکومت اس می، به  بیرادگاه
بخشی، محمر خشیفر، سپیره قلیان، امیر امیرقلنی، امنینرحسنینا 

فرد، ساناز الهیاری، عسل محمری، عاطفنه رنن نرینز، و  محمری
مرضیه امیری را هر یک به پشج سال حبا قطعی محنکنوم کنرده 
است. ایا بیرادگاه والیی، هفته گذ ته، علی ننجناتنی را ننینز در 

تپه به پشج سال حبا تعزیری محکنوم کنرد.  ارتباط با پرونرٔه هفت
دادگاه تجریرنظر استان  ۹۶های حبا که از سوی  عبه  ایا حکم
 ۹۹اننر، روز  نشنبنه  ریاست قاضی احمر زرگر صادر  ره تهران به

تا فعال مرنی و کنارگنری  ۲های ایا  مراف  به وکیل ۸۹۲۱آذرماه 
 انر.   اب غ  ره

های سرکوب و  کشجه به حقوق منردم   ها و دست اه تعری ارگان
های ضر انساننی اینا منرعنینان  همچشان ادامه دارد و آتش کیشه

گینرد  " ر " و " عرالت اس می" بیشتر داما کسانی را گرفته و می
انر، زیرا آنان هنمنواره سنخنا از  که از میان زحمتکشان برخاسته

اننر و درسنت  ها را مطنالنبنه کنرده انر و آن حقوق طبقه خود گفته
های دربستٔه حکومت "اس می" و با نظنر  همیا دلیل در بیرادگاه به

 نود. در  و رأی مشتی جشایتکار سشر محکومیت آنان رقم زده منی
ورزی ضر کارگری، سشریکای کارگران  رکت واحنر  ادامٔه ایا کیشه

با انتنشنار  ۸۹۲۱آذرماه  ۸۲رانی تهران و حومه نیز در تاریخ  اتوبوس
تا از اعضای سشریکای کنارگنران  ۸۶ای از "احضار تلفشی  اط عیه

 رکت واحر به پلیا امشیت " خبر داد و ضما آن به "فشار اخنینر 
دست اه قضایی و امشیتی به اعضای خود برای انح ل سشرینکنا و 

طلبانه آنان" اعتراک کنرده اسنت.  های حق متوقف کردن فعالیت
دادگاهای دربسنتنٔه رژینم  احضار، اخراج از کار، بازدا ت، و به بی

سپردن فعاالن کارگری، زنان مبارز و برابری طلنب، دانشنجنوینان 
گاه و آزادی منان  خواه، و فعاالن جشبش مردمی در سراسر منینهنا آ

 همچشان ادامه دارد. 
ها که پشت درهای بسته جرینان دارد بنار  برگزاری ایا بیرادگاه

دی ر از آن حکایت دارد که در سیستم قضایی رژیم والینت فنقنینه 
نظر از ایشکه حقوق کسانی که بشاحنق بنازدا نت و منتنهنم  صرف

تنرینا   ود، بلکه اساسًا دفا  از بنرینهنی انر رعایت نمی دانسته  ره
 ود. حزب تودٔه  حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان جرم محسوب می

ایران صرور "احکام ظالمانه" را "قویًا" محکنوم کنرده و لنغنو اینا 
ها و صادر  رن حکم مش  تعقیب قضناینی بنرای "تنمنامنی  حکم

فعاالن کارگری، دانشجویی، معلمان، و دی نر فنعناالن جنشنبنش 
 مردمی دربشر" را خواستار است.

در تاریخ معاصر ایران، توسل به زورگویی،  قاوت، و آدمنکنشنی 
گنزارش  های ادارۀ جامعه بوده اسنت. بنه تریا  یوه یکی از متراول

، حنمنزه ۸۹۲۱آذرماه  ۹۱کمپیا دفا  از زنرانیان سیاسی و مرنی، 
 هنر کنرج، در  سیاسی در زنران رجایی -درویش، زنرانی عقیرتی

ای سرگشاده به "قتل خاموش" در ایا زننران ا ناره کنرده و  نامه
نویسر: "مشک ت و فشارهای روحی و جسمی به زنرانیان اهل  می

و دی ر بشرهای ایا زنران،  ۸۱انررزگاه  ۹۶سشت محبوس در سالا 
کنرم عنزینزی،  طی پشج ماه گذ ته و پا از روی کار آمنرن النلنه

سرپرست ایا زنران، با هماهش ی وزارت اط عات افزایش ینافنتنه 
های واهنی و  است، زنرانیان عقیرتی سیاسی اهل سشت را با بهانه

و تم و سرکوب قرار داده و تمام امکانات و   رت مورد ضرب پوچ به
وسایل رفاهی زنرانیان که دا تا آن از حقوق اولینه هنر زننراننی 

نمایشر. " در ادامه ایا نامه آمره است:  با ر را از آنها مصادره می می
های گوناگون  کشجه و افنزاینش اذینت و  "با اعمال فشار و روش

وپاش اموال  دولت حسن روحانى: ریخت ۰۰بودجه سال 
 مردم!



 ۳۹۰۱شمارۀ   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه    ۵ 

 ادامه رویدادهاى ایران ...

ای اینران دامنا زده  هایی گسترده در فضای سیاسی و رسناننه ( بحث۸۹۲۲آیشره )
آذرماه سال جاری، در ایا ارتباط نو ت: "هنرسنالنه  ۹۱ساالری،  است. روزنامٔه مردم

هایی که افکارعمومی مینل دارد  زمان با رونمایی از الیحه بودجه، یکی از پرسش هم
ای برای نهادهای مذهنبنی و فنرهنشن نی  پاسخ آن را برانر، ایا است که چه بودجه

کشور، تعییا  ره است." در ایا گزارش آمره است در الیحه پیششهادی برای بودجه 
که  میلیارد تومان تعییا  ره است. با ایا ۸۲۹۲، بودجه سازمان صراوسیما ۲۲سال 

دولت از نظر تحقق درآمرها در سال آیشره در مضیقه قرار دارد، اما بودجه صراوسیما 
کاهشی چشم یر نیافتنه اسنت. منینزان بنودجنه  ۲۱میزان مصوب سال  نسبت به

میلیارد تومان بوده است. در  ۸۱۹۹(، ۸۹۲۱صراوسیما در قانون بودجه سال جاری )
ساالری آن یا بررسی کنرده، بنینشنتنرینا  نهاد فرهش ی و مذهبی که مردم ۹۹بیا 

، بنودجنه ۲۲صراوسیما است. در الیحه بودجه  متعلق به ۲۲بودجه در الیحه بودجه 
میلیارد تومان تعییا  نره اسنت. در قناننون  ۲۲۲های علمیه"  "مرکز خرمات حوزه
میلیارد تومان بوده و دولنت بنرای  ۶۲۱(، بودجه ایا نهاد ۸۹۲۱بودجه سال جاری )

درصر افزایش داده است. "سازمان تبلیغات اس می" نینز  ۸۹سال آیشره بودجه آن را 
های مذهبی و فرهش ی با بیشتریا بودجه در جناین ناه سنوم قنرار  که میان دست اه

عنالنی  میلیارد تومان تعییا  نره اسنت. " نورای ۹۸۹دارد، بودجه سال آیشره  آن 
های علمیه" نیز همچشان بودجٔه چشرصر میلیارد تومانی خواهر دا ت. بنودجنه  حوزه

میلیارد تومان تعییا گردیره اسنت. بنرای  ۹۹۹ایا نهاد در الیحه پیششهادی دولت، 
هایش را دایر کرده است نیز در  کشور دنیا  عبه ۶۱العالمیه" که در  "جامعة المصطفی

میلیارد تومانی تعییا  ره است. بودجه مصنوب  ۹۱۱ای  الیحه بودجه دولت بودجه
میلیارد تومان بوده و برای سال آیشره بودجه  ۹۱۹، ۲۱ایا نهاد در قانون بودجه سال 

 میلیارد تومان افزایش خواهر یافت. ۹آن، 
منینلنینارد  ۹۹در بودجه سال جاری به "ستاد احیا امر به معروف و نهی از مشنکنر" 

تومان اختصاص یافته است. کار ایا ستاد دخالت در نحؤه پو یرن و نو یرن منردم 
هایی که با  تر گفته با یم آزار و اذیت مرام مردم میها ما بوده و هست، اقرام یا دقیق
هاست و قناعنرتنًا  تریا تعاریف حقوقی، تجاوز به حق و حریم  خصی انسان بریهی

ها لباس  جرم است و بایر مجازات در پی دا ته با ر. ولی در نظام والیی به ایا اقرام
 ان به " رایط و صفات حریث و روایت" به قنامنت  " رعی" پو انره و با نسبت دادن

آوری ردیف بودجنه ننینز تنعنلنق  چشیا اعمال  رم انر. برای تحقق ایا قانون درآورده
گیرد. در ایا  رایط بحرانی که آوار فقر و ف کت از در و دیوار بر سنر قشنرهنای  می

ای برابنر  نهاد ان لی برای تبلیغات دیشی بودجه ۹۹بارنر،  مان می گوناگون مردم وطا
کششر! مافیای  تبلیغ "اس م فنقناهنتنی"  میلیارد تومان دریافت می ۹۸۶با سه هزار و 

های رده باالی حکومتی نیز با هراس و وحشت از  چشان قررتمشر است که حتی مقام
ها چشیا گفت:  کششر. چشری پیش رئیا سازمان برنامه و بودجه دربارٔه آن آن یاد می

هنا   ود به آن کششر و نمی دانیم چه می "برخی از ایا نهاد و مؤسسات را اصً  ما نمی
توانستیم از آنان سؤالنی بنپنرسنینم، بنلنکنه آننان از منا  تشها ما نمی نزدیک  ر. نه

کشیم؟!" ]برگرفته  ایر از ما بپرسیر چه می پرسیرنر که چطور به خودتان جرئت داده می
 [. ۸۹۲۱آذرماه  ۹۸از وب گ میران، 

ها و   ن انسانی مردم میها ما را  در رژیم والیت فقیه، ت ش بر ایا است تا ارزش
ویژه برای کنارگنزاراننش ارزش تنلنقنی  از آنان ب یرنر. تشها چیزی که در ایا رژیم به

تواننشنر   ود غارت است و چپاول، کشتار است و توحش. رژیم و کارگزارانش تا می می
پا شر و اعتشایی به سرنو ت مردم بن دینره کشنورمنان  پو شر و می خورنر و می می

 نرارنر. تشها راه نجات از ایا وضعیت تلخ و تاریک، طرد رژیم "والیت فقیه" است.

بودجه کل کشور به مجلا، اع م کنرد: "اینران بنرای پنو نش دادن 
گنینرد. " او گنفنت: "آننچنه در  میلیارد دالر از روسیه وام می ۹ها  هزیشه

گنذاری  میلیارد دالر سنرمناینه ۹گذاری مرنظر ما بوده است از ایا  سرمایه
میلیارد آن قبً  نهایی و اجرایی  ره است و  ۹روسیه در ایران که بیش از 

 ود. " روحانی توضیح بیشتری در ایا  عملیاتی می ۹۱۹۱بقیۀ آن در سال 
ای ننکنرد.  گذاری روسیه در ایران نیز ا اره زمیشه نراد و به جزئیات سرمایه

اما پیش از ایا، رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت روحانی، از قصر هزینشنه 
آها خبر داده بنود. بنودجنٔه  های نیروگاهی و راه کردن ایا وام برای پروژه

هنای  ها، و منؤسنسنه ها، بانک ، برون نقر و بررسی بودجٔه  رکت۲۲سال 
هنای  ها و اقساط وام وابسته به دولت و برون نقر و بررسی بازپرداخت بهره

خارجی و داخلی، ناق  و نارسا خواهر بود. بررسی ارقنام بنودجنه نشنان 
دهر نهادهای ان لی خرمت زار رژیم در بسیاری موارد افزایش ینافنتنه  می

در صر مشاب  مالی کشنورمنان  ۹۱های انتشار یافته،  است. بر پایۀ گزارش
ای چون بشیاد مستضنعنفنان، آسنتنان  در اختیار نهادها و بشیادهای ان لی

ها، قرار دارد که نه دولت و نه هین  ارگناننی حنق  قرس رضوی، و جز ایا
هنا را ننرارننر.  هنای آن سرکشی و جرئت حسابرسی درآمرها و هنزینشنه

ای است. طبعًا ثنروت  ها مستقیمًا در اختیار  خ  خامشه وخرج آن دخل
ریزی دولنت اسنت. در  ک ن ایا نهادهای ان لی خارج از بودجه و برنامه

اش ثروت عظیم ایا ننهنادهنا و  ساختار حکومت "اس می " مقام رهبری
کشر. بودجه  میل خود استفاده می را قبضه کرده و از آن به  بشیادهای ان لی

 نان تنلنقنی  سالیانه کشور، آییشٔه وضعیت معیشت مردم و گذران زننرگنی
 ود. مبشای تشظیم الیحه بودجٔه سال آیشره آزادسازی اقتصادی اسنت  می

هنا  طورعمره از اجرای آزادسازی قیمت و مشاب  مالی دولت در ایا الیحه به
گردنر. فروش هرچه بیشتر کارخناننه هنا و  ها ت میا می سازی و خصوصی

ها در بازار و نتیجتًا  تازی دالالن و واسطه نهاد های اقتصادی دولتی و یکه
کسب سود هرچه بیشتر برای کارگزاران حنکنومنتنی و فنقنر و فن کنت 

است. از  ۸۹۲۲مایٔه الیحه بودجه سال  تر برای مردم کشورمان ُبا گسترده
بینشنی صنادرات روزاننه حنرود ینک  ان یز ایا بودجه، پیش موارد   فت

کنه آخنرینا بنرآوردهنا  است. درحنالنی ۸۹۲۲میلیون بشکه نفت در سال 
دهنشنر.  هزار بشکه نفت را در سال جاری نشنان منی ۹۱۱صادرات روزانه 

نقل از اسرالله عباسی، سخش نوی  ، به۸۹۲۱آذرماه  ۸۲خبرگزاری تسشیم، 
هنای  رئیسه مجلا  ورای اس می، نو ت: "طبق هنمناهنشن نی هیئت

از سوی حسا روحانی به مجلا ارائنه  ۲۲انجام  ره، الیحه بودجه سال 
های عنینشنی وضن   گردیر." بودجه سالیانه کشور، گذران زنرگی و واقعیت

کشر. در طول موجودیت رژیم والیت فقیه، سنهنم  درون کشور را ترسیم می
ها ازجمله ترویا بودجه همیشه در اولوینت قنرار  چپاول ران در همٔه زمیشه

های اقتصنادی، ننارو نا بنودن  یابر. با وجود تحریم گرفته و افزایش می
محصولی کشور، ت مینا  درآمرهای نفتی در سال آیشره، اقتصاد اساسًا تک

در بنودجنه  -یعشی اکثریت جمعیت کشنور -نیازهای مردم محروم جامعه
 ود. بر همیا اساس ننینز حسنا  نویسی از سوی رژیم ترویا و ارائه نمی

روحانی "بودجه سال آیشره را بودجه استقامت و مقابله با تحریم" نامنینره و 
کنشنر کنه  را طراحی کردیم." او ت کیر منی ۲۲گویر: "بر ایا مبشا بودجه  می

"تقریبًا" بودجه سال آیشره "خیلی به نفت اتکا نرارد." روحانی رقنم بنودجنه 
هزار میلیارد تومان" اع م کرد و گفت: "رقم بنودجنه  ۸۲۱۱سال آیشره را "

هزار  ۸۹۱۹ها  هزار میلیارد تومان و رقم بودجه  رکت ۹۱۹عمومی دولت 
هناینی  تریا تردیر بایر گفت بودجنه میلیارد تومان است "]![. برون کوچک

انر همیشه در جنهنت  های رژیم والیی ترویا و ارائه  ره که از سوی دولت
ها  های وابسته به آن داری تجاری و بوروکراتیک و جشا  مشاف  کلی سرمایه

جای تقویت صشای  و تنولنینرات  ها به  ود. ایا بودجه تشظیم و اجرایی می
 رت وابستنه  پولی دولت به -های مالی ها، به سیاست داخلی و اتکا به آن

هنای تنولنینری  ناگزیر، تخریب هرچه بیشتر بشنینان روی، و به است، ازایا
انر و خواهشر دا ت و معمنواًل بنر  نرت تنورم و  دنبال دا ته کشور را به

انر. الیحٔه پیششهادی دولت روحانی بنرای سنال  گسترش بیکاری افزوده
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 ادامۀ مبارزه  ضد دیكتاتورى والیى و ضد ...

انر. حسا  ها مصمم های اقتصادی در جهت آزادسازی قیمت برنامه
روحانی و اطرافیانش در مقام نمایشرگان سیاسی بورژوازی نولیبرال، بار 

ای و در  هایی هماهشگ با علی خامشه گیری دی ر نشان دادنر که با موض 
های امشیتی، برای سرکوب  های قررت و دست اه کشار دی ر جشا 

 انر. لب رسیره تمام قر ایستاده های جان به ها در برابر توده اعتراک
ای دی ر  های درون رژیم و علی خامشه مشخ  است که جشا  

انر برخوردار با شر و  ای که از دست داده های  اجتماعی توانشر از پای اه نمی
تر خواهر  ر.  دار ها اتکا کششر، بشابرایا بحران درونی "نظام" دامشه به آن

تردیر  کشورمان با وضعیتی سیال و جریر روبروست و ایا وضعیت جریر بی
ای که با دیکتاتوری مبارزه  پیامرهایی خاص برای نیروهای سیاسی

 همراه دا ته و خواهر دا ت. کششر با خود به می
 ان در "اقتصاد سیاسی" و ارتباط آن با  تر مردم از جای اه  شاخت دقیق

گذاران و  سیاست مشت آهشیا حکومت و سرکوب از سوی سیاست
های مهم برآمره از رخرادهای دو سال گذ ته  کارگزاران "نظام" از نشانه

گاهی در  است. همچشیا نشانه هایی حاکی از افزایش نسبی سطح آ
ها و تلفیق  یافت ی اعتراک هایی از جامعه دربارٔه ضرورت سازمان بخش

خورد. با  کست  چشم می مبارزٔه سیاسی، صشفی، و مرنی با یکری ر به
اعتبار  رن ترهاتی نظیر  های اقتصادی دولت "تربیر و امیر" و بی برنامه

های مردم، رابطٔه  "اقتصاد مقاومتی" در پرتو گستردگی سطح اعتراک
تر  ره  ها برجسته  عرالتی و برای استقرار آزادی حساس میان مبارزه با بی

 است.
ها در درون  های اعتراضی توده در ایا ارتباط بازتاب پیامرهای خیزش

جویانه علیه حاکمیت مطلق والیت فقیه  جامعه و قوام یافتا ذهشیت مبارزه
تر  ویژه  فاف ها و طبقات اجتماعی و به ای از الیه در میان طیف گسترده

های   رن پیونر میان مطالبات مادی معترضان با برقرار کردن آزادی
تشها اصحاب قررت را به واکشش قهرآمیز وادا ته است  دموکراتیک، نه

خواهی را نیز مضطرب  پردازان مرعی آزادی بلکه برخی کشش ران و نظریه
کرده است! توجه ان یز ایشکه، برخی از فعاالن سیاسی در داخل و خارج 

های سیاسی   انر که مرتبط کردن خواست کشور اخیرًا با ن رانی هشرار داده
های اقتصادی نولیبرالی رژیم  برای برقراری دموکراسی با پیکار علیه برنامه

های رهبری  اقرامی کورکورانه و خطا است! البته ایا سشخ دلواپسی
های  هایی معیا از اپوزیسیون و چپ طلبان و همچشیا بخش اص  

انر.  ها هشرار داده هایی جریر نیستشر و آنان مکرر دربارٔه آن سابق دلواپسی
های  در ارتباط با ایا نو  هشرارها، پاسخ حزب توده ایران که علیه تعریل

طور پی یر مبارزه کرده ایا بوده است: در رونر مبارزه  ساختاری نولیبرالی به
با دیکتاتوری والیی برای گذار به مرحلٔه دموکراتیک در سطح ملی، 

بسیار قوی و ُارگانیگ میان فرآیشر برپایی دموکراسی   توان وجود رابطه نمی
مشظور ترارک و توسعٔه مبانی "عرالت  و ایجاد تغییرهایی بشیادی به

اجتماعی" و حفظ "حق حاکمیت ملی" را در نظر ن رفت. به اعتقاد ما ایا 
ها در ارتباط با برخی  های کلیری برآمره از برخی نقیصه یکی از درس

های ابترایی  ها و عملکردهای نیروهای مترقی در طی سال مشی خط
 دا ت.  است که بایر به آن توجهی ویژه ۹۲انق ب 

پردازان که وجود ایا ارتباط  ها و فعاالن سیاسی و نظریه در طیف حزب 
انر، برخی به  ُارگانیگ میان دموکراسی و عرالت اجتماعی را مشکر بوده

  ای ویژه وجود رابطه اعتشایشر و بعضی دی ر به بی ۹۲تجربه انق ب بهما 
گونه  بیا "آزادی" و اقتصاد "آزاد" باورمشر هستشر. پاسخ حزب ما به ایا

ادعاها در سه دهه گذ ته ایا بوده است که، ایا سشخ دموکراسی 
پاستوریزه  که عرالت اجتماعی از آن زدوده  ره است در خأل و از باال به 

 ود و نهایتًا نخواهر توانست توجه و حمایت بسیار  پاییا مهشرسی می
خود جلب کشر،  حیاتی طیف وسی  طبقه کارگر و دی ر زحمتکشان را به

بشابر ایا، در جهت خ ف ت ش برای برپایی جبهه وسی  علیه دیکتاتوری 
 حاکم عمل خواهر کرد.

ها در زمیشٔه  جای بسی خرسشری است که با ن اهی اجمالی به تحول
توان گفت که  ت ش از جانب بخشی از کشش ران  مورد بحث ما اکشون می

های  و نیروهای چپ کشورمان در راستای افشاگری و مبارزه با برنامه
تعریل اقتصادی نولیبرالی رژیم والیی، چشیا موضو  کلیری در حکم 

دوستان  خواهان و میها بحثی عام و پراهمیت بیا  ماری از آزادی
و گسترش  ۲۶ماه  ها در دی پذیرفته  ره است. در پرتو خیزش توده

سازی  ها و مطالبات کارگران و معلمان در مورد توقف خصوصی اعتراک

توان دیر  مار چشم یری از فعاالن سیاسی و مرنی و همچشیا  اکشون می
های غیرمارکسیستی نیز به اهمیت مبارزه با نولیبرالیسم اقتصادی، یعشی  حزب
 انر.  تریا  یوه استثماِر نیروی کار و محیط زیست، توجه پیرا کرده مررن

های اقتصادی نولیبرالی در کشور ما و در  پیامرهای ویران ر و دردبار اجرای تعریل 
انر. جشبش دانشجویی کشورمان، در  طوری همسان کامً  عیان  ره پهشه جهان به

مقام یکی از سش رهای پیکار با دیکتاتوری حاکم، در جریان بزرگرا ت واقعه تاریخی 
آمیز درباره وجود پیونر ُارگانیک میان مبارزه برای آزادی و  آذر با جسارتی تحسیا ۸۶

گیری کرد. همچشیا  رو شی موض  های اقتصادی نولیبرالی به پیکار با برنامه
وگوها در داخل و خارج  ها و گفت بران یز است که حجم چشم یری از مقاله توجه 

ای دقیق از  های تاریخی و مشطقی انر تحلیل های اخیر توانسته کشور در ماه
هایی جالب و مفیر را موجب  نولیبرالیسم اقتصادی ارائه دهشر که خود نیز بحث

 انر.    ره
های ساختاری بر اساس ال وی نولیبرالیسم  واقعیت آن است که اجرا  رن تعریل

ای حکومتی با خصلت ایرئولوژیکی طبقاتی و در راستای  اقتصادی تصمیم سیاسی
های فوقانی بورژوازی متصل به هرم قررت والیی بوده است. پا  حفظ مشاف  الیه

هایی مشخ  در  ای سیاسی است و از ایا زاویٔه دیر سؤال مبارزه با آن ضرورتًا مبارزه
توان ایا واقعیت عریان   ونر: آیا دی ر می مورد  رایط مشخ  کشورمان مطر  می

را انکار کرد که در طول سه دهٔه گذ ته با پشتیبانی مستقیم ولی فقیه اجرای 
های اخیر مشاهره  ر  گونه که در اعتراک های نولیبرالیسم اقتصادی همان برنامه

 ود؟  ها بر مردم تحمیل  ره و می در سایٔه سرکوب، سرب داغ، و  هجوم تانک
کشر آیا برآمرن "جامعٔه زرساالر" در چارچوب اقتصادی  کسی که در ایران زنرگی می

محصول نفت و  ریرًا وابسته به دالر چشران  گرا بر پایٔه صادرات تک مالی -وارداتی
 توانر مشاهره کشر؟  گروگان دولت ترامپ درآمره است  نمی راحتی به که به

دی ر الزم نیست با تحلیل مارکسیستی ایا واقعیت عریان را پذیرفت که هرگونه  
های زحمتکشان با  یافتٔه طبقه کارگر و دی ر الیه سازمان  اعتراک و دادخواهی

های ک ن روبرو  سرکوب سیستماتیک حکومت والیی و باهرف حمایت از سرمایه
های ساختاری نولیبرالی، دفا  از   ود. در راستای عملیاتی کردن تعریل  ره و می

حقوق صشفی و دموکراتیک  هرونران یا دفا  از محیط زیست، هم ی، ایجاد 
گسیخته، و سر راه  پذیر، مان  سودورزی آزمشرانه و ل ام اخت ل در بازار کار انعطاف

روی، همواره با برخورد   ونر و ازایا نظارت( محسوب می ریزی "اقتصاد آزاد" )بی پی
  ریر دست اه  امشیتی و قضایی "نظام" روبرو  ره و خواهشر  ر.

 ان با  قوی در طی زنرگی روزمره احتمال بسیاری از مردم کشورمان به
هایی نظیر تعریل ساختاری یا نولیبرالیسم اقتصادی آ شایی چشرانی  موضو 
ها و پیامرهای ویران ر، ضر   ان نشانه وگو ت انر، ولی آنان روزمره با پوست نرا ته

مشظور ایجاد  های اقتصادی را که از سوی رژیم  به انسانی، و ضر اجتماعی تعریل
کششر و علیه   ونر را لما می های فوقانی اجرا می نف  الیه به  نظارت" "اقتصاد بی

های اجتماعی مرتبط  کششر. طبقه کارگر و دی ر الیه ها ابراز نارضایی و اعتراک می آن
های اقتصادی  انر برنامه خوبی متوجه  ره هاست که به کار و زحمت و تولیر، مرت با 

های  های ولی فقیه در مسیر تحکیم موقعیت و ت میا مشاف  مادی الیه همٔه دولت
 انر.   های قررت عمل کرده فرادست و متصل به جشا 

ای انقباضی در  " دولت روحانی را چیزی جز بودجه۲۲برای مثال، "بودجٔه سال  
های ک ن  هرف تعرک نشرن به ثروت ای انبساطی به حق اکثریت مردم و بودجه

که حتی طبق آمار رسمی  توان ارزیابی کرد. درحالی خصوصی نمی خصوصی و  به
 ۳۲ادامه  در صفحه  درصر خواهر  ۹۹نرخ تورم در سال آیشره بیش از 
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ایشترسپت، گزارش مشترکی را از فعالیت م موران وزارت اط عنات اینران 
 ۲۱۱مستقر در عراق مشتشر کردنر. ایا گزارش مشترک مبتشی بر آر یوی 

امشینتنی منحنرمناننٔه من منوران وزارت -ای از سشرهای اط عاتی صفحه
 ۹۱۸۹و  ۹۱۸۹های  اط عات ایران است که به طور عمره مربوط به سال

( است، و توسط فرد ینا افنرادی ننا نشناس بنه پناین ناه ۸۹۲۹و  ۸۹۲۹) 
خبررسانی ایشترسپت فرستاده  ره است. ایا پای اه خنبنری سنپنا اینا 
سشرهای لو رفته را از فارسی به ان لیسی ترجمه کرده و در اختیار نیویورک 
تایمز گذا ته است ولی ت  ش برای  شاسایی مشب  ارسال سنشنرهنا، بنه 

ای نرسیره است و فرستشرگان نا شاس از من قنات حضنوری ینا  نتیجه
هایی که از طنرینق  انر. در یکی از پیام صحبت با ایشترسپت خودداری کرده

 ره برای ایشترسپت فرستاده  ره است، آمنره اسنت:  مجاری رمزگذاری
 «کشر. خواهم دنیا برانر که ایران در کشور ما عراق چه می می»

ایا نخستیا بار است که سشرها و مرارک لو رفته از اینران در چنشنینا 
هایی که نهنادهنای دولنتنی و  گیری  ود. سوای نتیجه ابعادی مشتشر می
کششر، از جنمنلنه  های گوناگون جهان از ایا مرارک می غیردولتی و رسانه

توجیه حملٔه نظامی به ایران، بایر گفت که بر اساس آنچه تا کشون مشتنشنر 
 ره است یک چیز کامً  رو ا است و آن ایشکه دست ناه اطن عناتنی و 

هاست که برای نفوذ در دست اه حکومت کشور همسایه  امشیتی ایران سال
هایی  و اعمال نفوذ در امور داخلی آن کشور ت ش کرده است و به موفقیت

هم دست یافته است. تردیری نیست که ایا اقرام حکومت والینی اینران 
حّتی با آنچه در قانون اساسی جمهوری اس می اینران در فصنل دهنم 

قناننون  ۸۹۹)سیاست خارجی( آمره در تشاقض آ کار اسنت. در اصنل 
جمهوری اس می ایران... در عنینا خنودداری »اساسی ج.ا. آمره است: 

هنای دین نر، از منبنارزه  کامل از هر گونه دخالت در امور داخلنی منلنت
طلبانه مستضعفیا در برابر مستکبریا در هر نقطه از جهان حنمناینت  حق
آنچه در سشرهای لو رفتٔه اط عاتی جمهنوری اسن منی دینره  «کشر. می
دهر که دست اه امشیتی و اط عاتی حنکنومنت   ود، آ کارا نشان می می

 گرای ایران حّتی به قانون اساسی کشور نیز پایبشر نیست! اس م
بر اساس آنچه در گزارش مشترک نیویورک تایمز و ایشنتنرسنپنت دربنارٔه 

ایران مشتشر  ره است، م موران امنشنینتنی و   سشرهای اط عاتی لو رفتهٔ 
هنای زننرگنی  جاسوسان جمهوری اس می برای نفوذ در هنمنٔه عنرصنه

سیاسی عراق و جذب رهبران و سیاستمراران آن کشور به هنمنکناری بنا 
انر که بنه احنتنمنال  دست اه اط عاتی و سیاسی ایران ت ش زیادی کرده

انر که اینا  هایی قوی هشوز هم ادامه دارد. سشرهای لو رفته اغلب گزارش
هنای بناالتنر خنود ننو نتنه و  م موران ایران مستقر در عراق برای مقنام

انر. هم ایشترسپت و هم نیویورک تایمز مستشر و معتبر بنودن اینا  فرستاده
کرام در رد یا پذیرش  های ایران و عراق هی  انر. مقام ها را ت ییر کرده نو ته

انر. به گزارش نیویورک تناینمنز، کنه بنا  صراحت حرفی نزده ایا سشرها به
علیرضا میرزایوسف سخش وی هیئت ایران در سازمان ملل متحر، مجنینر 

روانچی نمایشرٔه ایران در سازمان ملل متحر، و محمنرجنواد ظنرینف  تخت
هنای  کرام به درخنواسنت وزیر امور خارجی ایران تماس گرفته است، هی 

ایا نشریه برای ابراز نظر دربارٔه سشرهای لو رفته پاسخ نرادنر. فقط حسنا 
و جنانشنینا  ۸۹۲۲تا  ۸۹۱۲های  فر، سفیر ایران در عراق در سال دانایی

وگویی تلفشی با نیویورک تایمز در اینا  فرمانره نیروی دریایی سپاه در گفت
هنای  دربنارٔه منوضنو عراق بله، ما اط عاتی زیادی از »باره گفته است: 
کرد... بیا واقعیت  ویژه دربارٔه ایشکه آمریکا در آنجا چه می متعرد داریم، به

و بردا ت در مورد عملکردهای آمریکا در عراق، تفاوت زیادی است. منا 
او بیشتر از ایا در ایا مورد تنوضنینح  «های زیادی دارم که ب ویم. داستان

 نراده است.
های سیاسی،  برپایٔه گزارش مشترک نیویورک تایمز،  مار زیادی از مقام

استعفا دادٔه آن کشنور  وزیر تازه نظامی، و امشیتی عراق و از جمله نخست
( که وزیر نفت عراق بوده است )پینش ۹۱۸۹عادل عبرالمهری در زمانی )

، به عشوان نامزد مورد پذیرش اینران و آمنرینکنا، ۹۱۸۱از ایا که در سال 
اننر. دوسنتنی و ارتنبناط  وزیر  ود( "روابط ویژه"ای با ایران دا ته نخست

های اط عاتی و سیاسی اینران از هنمنان  مخالفان صرام حسیا با مقام
های مبارزٔه آنها با صرام آغاز  ر. بر پایٔه مرارک اط عاتی لنو رفنتنه،  سال

وزیری حیرر النعنبنادی  تعرادی از وزیران مهم هیئت دولت عراق در زمان نخست
انر. بسیاری از سنشنرهنای لنو رفنتنه نشنان  نیز پیونرهای نزدیکی با ایران دا ته

های ار ر آمریکایی در پشت درهای بسنتنه بنا  دهشر که در زمانی که دیپلمات می
کنردننر، گنزارش  همتاهای عراقی خود در بغراد و کردستان عراق منذاکنره منی

 نره اسنت. اکنشنون  های ایرانی فرستاده می وگوهای آنها به مقام دیرارها و گفت
حّتی رو ا  ره است که یکی از مشاوران سیاسی پیشیا رئیا مجلا عراق، از 

 های دست اه اط عاتی ایران بوده است. همکاران و خبرچیا
ها و م موران اط عاتی که زمناننی  های خبرچیا ع وه بر ایا،  ماری از  بکه

کششر، به خرمت دست اه امشینتنی و اطن عناتنی اینران  ها کار می برای آمریکایی
( ۸۹۲۱)   ۹۱۸۸درآمرنر. پا از خروج رسمی نیروهای آمریکایی از عراق در سال 

 نان  ها بیکار  رنر و ن ران آن بودنر که فعالیت جاسنوسنی خیلی از ایا خبرچیا
های پا از انق ب بهنمنا  طور که دست اه امشیتی ایران در سال افشا  ود. همان

بخشی از دست اه و م موران ساواک را به خرمت خود درآورد، در عراق نیز بنه  ۹۲
ای مشابه همیا کار را کرد. بر اساس سشرهای لو رفتنٔه منذکنور، ینکنی از   یوه

م موران سازمان سیا با نام مستعار دانی برانسکو به خرمت نیروهای امشیتی اینران 
کنردننر و  ها جاسوسی منی های دی ری را که برای آمریکایی آیر و نام عراقی درمی

هنای تنحنقنینقنی اسنت و  های اما متعلق به سیا، و جزئیات آموزش محل خانه
گنذارد.   های مورد استفادٔه آنها را در اختیار م منوران اینراننی منی مراقبت و س  

های مشتشر  ره همچشیا حاوی اط عاتی است دربارٔه به خرمت گرفتنا  گزارش
مرزی اصلی سنپناه پناسنراران  برون  نظامیان عراقی توسط سپاه قرس ) اخهٔ   به

انق ب اس می به فرمانرهی قاسم سلیمانی( که از موارد اختن ف منینان وزارت 
اط عات و سازمان اط عات سپاه پاسراران بوده است. سازمان اخنینر ده سنال 

ای و مستقل از وزارت اط عات تشکیل  نر  پیش به دستور ولی فقیه علی خامشه
که امروزه ع وه بر عراق، در کشورهای دی ری مثل سوریه و لبشان و فلسطیا نیز 

 ود که سفیران ایران در ایا کشورها ننه از وزارت امنور  فعالیت دارد و گفته می
های ار ر سپاه پاسراران انتخاب و به ایا کشنورهنا گسنینل  خارجی، بلکه از رده

  ونر. می
به گزارش مشترک نیویورک تایمز و ایشترسپت بر پایٔه مرارک لو رفته، جلوگنینری 

نظامیان سّشی در کشار مرزهای اینران، جنلنوگنینری از بنرخنوردهنای  از ر ر  به
گرایانه که ممکا است به خشونت علیه مسلمانان  یعه بیشجامر، و جلوگیری  فرقه

یی و یکپارچ ی اینران  از جرا  رن کردستان مستقل که ممکا است ثبات مشطقه
را تهریر کشر، از وظایف اصلی م موران امشیتی ایران در عراق اسنت.  نرکنت در 

رو و وابسته به  مبارزه با داعش در ضما تمرکز بر حفظ عراق به عشوان دولت دنباله
های سیاسی وفادار به اینران، از دین نر  ایران و اطمیشان از در قررت بودن جشا 

ویژه سپاه قرس بوده اسنت. بنر اسناس  های دست اه اط عاتی ایران و به ت ش
های اط عاتی لو رفتٔه ایران، سپاه قرس از نفوذ خود برای گرفتنا  یکی از گزارش

های ُپرسود نیز استفاده برده است. با توجه به وابست ی عنراق بنه اینران از  پروژه
دهر که سپناه  لحاظ پشتیبانی نظامی در جشگ با داعش، گزارش مذکور نشان می

هایی که در اختیار کردهای عنراقنی قنرار  قرس در مقابل تسلیحات و دی ر کمک
داده است، قراردادهای ساختمانی بزرگ و نفت دریافت کنرده اسنت. در سنشنر 

میلیون دالر ر وه به یکی از نماینشنرگنان ۸۶دی ری آمره است که ایران با پرداخت 
مجلا عراق، توانسته است قراردادهایی را برای ساختا ت سیسات تصفینٔه آب و 

 فاض ب در جشوب عراق از آن خود کشر.
با توجه به ایا مرارک لو رفته و افشا  ره بهتر 

 ۳۲ادامه  در صفحه  توان فهمیر که چرا در تظاهرات اعنتنراضنی  می

 ادامۀ نگاهى به اسناد تأییدکننده  ...



 ۳۹۰۱شمارۀ   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه    ۱ 

گزارشى از برگزارى بیستمین 
عمومى فدراسیون جهانى  مجمع

 جوانان دموکرات
 (۲۱۱۸دسامبر  ۶تا  ۲)  ۸۹آذرماه  ۱۱تا  ۱۱ -قبرس -نیکوزیا

هیئت نمایشرگی سازمان جوانان تودٔه ایران که  در همنکناری ننزدینک بنا 
قرار دارد، رسمًا برای  نرکنت در رهبری فرارسیون جهانی جوانان دمکرات 

های ایا مجم  به نشنسنت آن دعنوت  نره بنود.  گیری ها و تصمیم بحث
هنای عنمنرٔه  هایش تصویری از عنرصنه سازمان جوانان تودٔه ایران با فعالیت

هنای  مبارزٔه جوانان و دانشجویان ایران را در راه صنلنح، حنقنوق و آزادی
ای در   ن  انسان و بر ضر فسناد  دموکراتیک، حفظ محیط زیست، و زنرگی

و استثمار در کشور به  رکت کششرگان توانست ارائه دهنر.سنازمنان جنواننان 
 )"ف.ج.ج.د"( توده ایران از بشیادگذاران فرراسیون جهانی جوانان دمنوکنرات

بوده است. نمایشرگان جوانان کمونیست و  ۸۹۹۹/  ۸۲۹۹نوامبر سال  ۸۱در 
کشور از هر پشج قاره جهان در بیسنتنمنینا منجنمن   ۶۹خواه از بیش از  ترقی

                                  "ف.ج.ج.د"   رکت دا تشر.                                                                                                      
پا از روز نخست نشست مجم  که به برگزاری همایش  ورای مرکزی و 

های آن اختصاص دا ت، جلسه افنتنتناحنینه  تصویب و نهایی کردن گزارش
 ۹آذرمناه  ۸۹"ف.ج.ج.د" در صنبنح روز مجم  عمومی بیستمیا رسمی 

خنارجنه امنور منراسنم وزینر دسامبر برگزار  ر. اولیا سخشران اصلی اینا 
های جوانان  رکت کشنشنره در  ابترا به همه سازمان جمهوری قبرس بود که

نشست خیرمقرم گفت و حضور ان در قبرس را گرامی دا ت. او با ت کیر بنر 
اهمیت ساختارهایی مانشر فرراسیون جهانی جوانان دموکرات برای اتحاد در 

 ان جرایی انراختا و برپنا کنردن  جهان و در تقابل با آن نیروهایی که هرف
قرن قبرس ا اره کنرد. او  هاست، به ا غال نزدیک به نیم درگیری بیا ملت

تشها راه حل ایا مسئله را پایان دادن به ا غال نیمٔه  مالی جزیرٔه قبنرس از 
های سازمان ملل  المللی و ازجمله قطعشامه سوی ترکیه، احترام به قوانیا بیا

ها دانست. پا از آن نمایشرگان " ورای جهانی صلح" و  و عمل کردن به آن
هنای تنبنرینک و  پنینام  همچشیا "فرراسیون دمکراتنینک جنهناننی زننان"

  ان را به بیستمیا مجم  عمومی "ف.ج.ج.د" ارائه دادنر.   همبست ی
                                                                                                                                                               

 بیستمین مجمع  ای در جلسه افتتاحیه سخنرانی رفیق توده
 "رفقا و دوستان عزیز!

های دوستانه سازمان جوانان تنودٔه  تریا تبریک افتخار ایا را دارم که گرم
 ایا مجم  مهم فرراسیون جهانی جوانان دموکرات تقریم کشم. ایران را به 

ای از رهبنری  نمایشرگی از طرف جوانان توده خواهم که به در ابترا اجازه می
فرراسیون جهانی جوانان دموکرات برای دعنوت از منا بنرای  نرکنت در 

المللی فرراسیونی که بیش از هفت دهه قبل از  بیستمیا کش ره و مجم  بیا
هنای  ایم و تسهیل حضور منا در اینا منراسنم سنپناس بشیان ذارانش بوده

 ام را تقریم کشم. صمیمانه
خواهیم از ایا تریبون از رفقای ادون، سنازمنان جنواننان  ما همچشیا می

خاطر میزبانی بنینسنتنمنینا  کمونیست قبرس، سازمان برادر ما در قبرس، به
نوازی عالی آنان نسنبنت بنه   ان و مهمان مجم  فرراسیون در جزیره زیبای

ای  همه  رکت کششرگان تشکر کشیم. ما وظیفه دارم اع م کشم جوانان توده
در مبارزه برای وحرت دوباره ایا جزیره و بازگشت نیمه ا غالی کشور در کشار 

انر. در انتها، سن م و درودهنای خنود را بنه هنمنه  جوانان قبرس ایستاده
خواه جهان که در ایا مجم   نرکنت  های جوانان کمونیست و ترقی سازمان

در   کشم. ما برای کار روزهای بعر ایا مجم  و ت ش مشترک دارنر تقریم می
گیری در زمیشنٔه اسنشناد آن، و  مشظور ترقیق، تصویب، و تصمیم کشار  ما به

فراتر از آن، برای مبارزه طوالنی و د نوارمنان در مسنینر  حنفنظ صنلنح، 
 رویم. استقبال می خواهی، و سوسیالیسم مشتاقانه به ترقی

ای د نوار  های اخیر درگنینر منبنارزه نمایشرگان جوانان توده ایران در دهه
انر. دلیل ایا امر ایا است که سازمان ما از سوی رژیم تئوکراتیک حاکم  بوده

بر ایران غیرقانونی اع م  ره است و فعالیت علشی آن در اینران منمنشنو  
است، زیرا سازمانی کمونیستی است، زیرا از مشاف  جنواننان طنبنقنه کنارگنر 

کشر، زینرا عنلنینه  کشر، زیرا برای صلح و دموکراسی فعالیت می پشتیبانی می
دلیل ایشکه خواهنان  انریشی، و استبراد است، به دیکتاتوری، تعصب و خشک

سیاسی، اجتماعی، و فرهش ی هستنینم،  نظمی عادالنه در زمیشٔه اقتصادی، 
زیرا ما برای بریل دی ری که از هرگونه تعصب طبقاتی، جشسیتی، و ننژادی 

اش بنا نر  منبنارزه  عاری با ر و انسان در مرکز توجه آن و دغرغٔه اصنلنی

 کشیم. می
منننبنننارزه منننا 

ای بغرنج و  مبارزه
خطرناک اسنت، 
امننا مننا مصننمننم 
هستیم که آن را 

پینش  تا پیروزی به
برانیم. بسیاری از 
رفننقننای مننا در 
مبارزه برای حفظ 
صلنح، بنرقنراری 
دمنننوکنننراسنننی، 

هنای منبنارزاتنی  انر، اما ما بسیاریم و در سشنت باخته  آزادی، و سوسیالیسم جان
مان اطمیشنان  طبقه کارگر کشورمان ریشه داریم که واال و معتبرنر. ما از موفقیت

انر، و نینز  خواه جهان هم ی در کشار ما ایستاده دانیم جوانان ترقی داریم، زیرا می
المللی فرراسیون جهانی با جوانان ایران اعتماد  ایا دلیل که به همبست ی بیا به

 داریم. س م به بیستمیا مجم  عمومی
 المللی باد همبست ی بیا زنره، باد فرراسیون جهانی جوانان دموکرات زنره

 
فعالیت چشم یر هیئت نمایشرگی سازمان جوانان تودٔه ایران در طول روزهنای 

هنای مشنخن  آن  فقط بنر تصنمنینم برگزاری بیستمیا مجم  "ف.ج.ج.د" نه
توانست ت ثیر ب ذا تشر، بلکه احترام و ع قه ویژه  رکت کششرگان ایا همناینش 

خنواه و  سازمان جوانان تنرقنی ۶۹خود جلب کرد. ایا حقیقت که  المللی را به بیا
کمونیست در جریان مجم  عمومی با تصویب و اننتنشنار بنیناننینه مشنتنرکنی 

دهشرٔه منثنبنت و  نمایش ب ذارنر، نشان  ان را با مبارزٔه مردم ایران به همبست ی
روز  ۹فقط در طول  های جوان بوده است. آنان نه ای هرفمشر بودن فعالیت توده

آموزی کردنر، بلکه توانستشر  ناپذیر از مبارزات جوانان جهان درس طور خست ی به
مان در  نراینط د نوار کنشنوننی  ای زنرگی و مبارزه جوانان میها طور  ایسته به

 کشور را  برای جوانان جهان تصویر کششر.
 نان  دهی  نره ای با فعالیت بسیار مشظم و از پیش سازمان رفقای جوان توده

توانستشر بر مصوبات بیستمیا مجم  "ف.ج.ج.د" ت ثیر ب ذارنر. در مجمو  سنه 
تصوینب  ای پا از بحث در جریان ایا همایش به پیششهاد مشخ  جوانان توده

هنای  رسیر و در اسشاد نهایی آن مشتشر  ر. در قطعشامنٔه منرتنبنط بنا منراخنلنه
امپریالیستی در جهان از سوی بیستمیا مجم  عنمنومنی "ف.ج.ج.د" جنواننان 

تصویب رسانره و در آن گنشنجناننرننر.  آیر به ای که در پی می ای اص حیه توده
 ٬ف.ج.ج.د٬بریا مضمون است: "بنینسنتنمنینا منجنمن  عنمنومنی   اص حیه

اش را با مبارزٔه مردم ایران در راه صلح، حاکمیت ملی، حقنوق بشنر،  همبست ی
ها در  کشر. مسیر آیشرٔه تحول های دموکراتیک، و عرالت اجتماعی ابراز می آزادی

ای است که بایر از سوی مردم ایران و تشهنا  ایران و سیستم سیاسی کشور مسئله
ای رد  هر بهانه از سوی مردم تعییا  ود. ما هرگونه مراخله خارجی در ایران را به

کشیم. ما سرکوب مردم و استفاده دولت ایران را از نیروهای مسنلنح بنر ضنر  می
 کشیم."  رت محکوم می مردم  به

های جوان در جرینان بنینسنتنمنینا  ای های موفق فعالیت توده یکی از عرصه
هنای  مجم  عمومی "ف.ج.ج.د"، دیرارهای رسمی دوجانبه با دین نر سنازمنان

ها هر دو هینئنت ننمناینشنرگنی از  جوانان کمونیست جهان بود که در جریان آن
هنای  های جوان و چالش های کمونیست تحوالت سیاسی دو کشور و نیز فعالیت

های جنوان بنا  ای کردنر. توده  ان اط   پیرا می پیِش رو و دستاوردهای مبارزه
های جوانان و ازجمله از هشر، نپال، ایاالت متحره، قنبنرس،  بسیاری از سازمان

النکا، بریتانیا، فرانسه و کانادا م قات  لبشان، فلسطیا، سودان، پاکستان، سری
 وگو کردنر.  و گفت

مشظور توزی  میان نمایشرگان منجنمن   ای که به زبان ان لیسی و به بولتا ویژه
منان و  عمومی تهیه  ره بود، با ارائه اط عات دربارٔه  رایط زنرگی در منینهنا

ازجمله مبارزه مردم بر ضر دیکتاتوری مذهبی حاکم، دربارٔه آنچه بر سر زننان و 
بار اقنتنصنادی و هنمنچنشنینا  آیر، دربارٔه وضعیت فاجعه دختران کشورمان می

 ایران توجه بسنیناری را  ٔای کوتاه از حیات و مبارزه سازمان جوانان توده تاریخچه
جلب کرد. نشست پایانی بیستمیا مجم  عمومی "ف.ج.ج.د"، در  نامن ناه روز 

های نمایشنرگنی  دسامبر، همراه با برپایی ضیافتی به افتخار هیئت ۶آذرماه   ۸۹
خنواه قنبنرس، "ادون"، در جنمنعنی  در ساختمان مرکزی سازمان جوانان ترقی

هنای منوسنینقنی  پر مار از اعضا و رهبران آن برگزار  ر. در ایا مراسنم گنروه
جوانان قبرسی هشرنمایی کردنر. در مراسمی رسمی از پناینان منجنمن ، رفنینق 

کل، و همچشیا رفیقی به نمایشرگی از طنرف "ادون"  آنرروس کیپریانو، دبیرکل آ
سال گذ ته در مقام پرزیرنت "ف.ج.ج.د" ایفای نقش کنرده اسنت، و  ۱که در 

"پرزیرنت" جریر "ف.ج.ج.د" که عضو رهبری سازمان جوانان کمونیست اسپاننینا 
 است، سخشرانی کردنر.
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ای سرکوب ر،  مار  اجتماعی ایران، همراه با نظام سیاسی-بحران اقتصادی
ای از جوانان کشور را به ترک کشور به صورت مهاجر وادا ته است که  فزایشره

انر. ایا وضعیت،  بسیاری از آنها زنان و مردانی با تحصی ت و تجربٔه عالی
ای برای ایران است، زیرا که ثروت انسانی اصلی ایران جوانان آن است که  فاجعه

های اقتصادی و سیاسی ایا جوانان،  جویی ها و پشاه در پی موج فزایشرٔه مهاجرت
  ود. کشور از وجود آنها تهی می

ساالر خشا حاکم، در راه  از دیرگاه مردم ایران، مبارزٔه مستمّر آنها با رژیم دیا
های دولت ترامپ، یعشی  تحقق دموکراسی و عرالت اجتماعی، از سیاست

 ّرت آسیب دیره است.  های اقتصادی ویران ر و تهریر به برخورد نظامی، به تحریم
های فزایشرٔه زنرگی و   ایان توجه است که واکشش حکومت ایران به د واری

های اقتصادی نولیبرالی  افزایش سختی معیشت مردم، ادامٔه بیش از پیش سیاست
 های کارگران بوده است. و تراوم سرکوب اعتراک

ها و  ها، ما در دو سال گذ ته  اهر اعتراک ها و سرکوب رغم همٔه د واری اّما به
های اقتصادی عظیمی  ای علیه دیکتاتوری و سختی یی فزایشره های توده خیزش

انر.  ب یران، بازنشست ان، و بیکاران با آن روبرو بوده ایم که مزدب یران و حقوق بوده
جمهور روحانی برون  آبان، دولت رئیا ۹۹برای مثال، ماه گذ ته، در روز جمعه 

گاهی قبلی، و با هرف "آزادسازی بهای سوخت" اع م کرد که قیمت بشزیا  هی  آ
درصر افزایش(. ایا تصمیم دولت خیلی زود ۹۱۱ ود ) برابر می از همان روز سه

های  درنگ اعتراک ای قرار گرفت که بی مورد پشتیبانی ولی فقیه علی خامشه
 هر کشور در مّرت چشر روز بران یخت. حکومت  ۸۱۱ای را در  یی گسترده توده

ها پاسخ  گرای ایران از همان زمان با سرکوب خونیا و مرگبار به ایا اعتراک اس م
نفر و بازدا ت  رن هزاران نفر مشجر  ر که  ۸۹۱داد که به کشته  رن بیش از 

انر. استبراد و  انر که با دیکتاتوری خشا حاکم مخالف بخش عمرٔه آنها جوانانی
خواهانه  حکومت مطلق رهبری مذهبی در ایران سّری در برابر هرگونه تغییر ترقی

گرای  است و آیشرٔه جوانان کشور ما را تیره و تار و نابود کرده است. حکومت اس م
انر. جوانان در خط  اعتبار  ره است و مردم خواهان تغییر بشیادی کشونی در ایران بی

های  خواه جوانان ایران که در جشبش های ترقی مقرم ایا مبارزه قرار دارنر. جریان
گاه گرا سازمان می دانشجویی و چپ انر که مبارزٔه آنها در راه تغییرهای  یابشر، آ

بشیادی و برای هموار کردن راه به سوی سوسیالیسم، از مسیر دموکراتیک کردن 
 گذرد. جامعه همراه با تحقق عرالت اجتماعی می

به همیا مشظور است که آنها در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشیادی مرنی مانشر 
کششر. هرف ما  های زنان و جوانان پیکار می حق تشکل در سشریکاها و در سازمان
یی بکو یم و برای حقوق خود مبارزه کشیم،  ایا است که در راه ایجاد جشبشی توده

و ایا به معشای مبارزه برای دموکراسی به مشظور تحکیم و تقویت بشیادهای ضروری 
عرالت اجتماعی است. مبارزه برای محقق  رن تغییرهای بشیادی به موفقیت ما 
در پیکار برای تغییرهای دموکراتیک و مّلی وابسته است، و ایا به نوبٔه خود، 

دهر که  آورد که ایا امکان را به مردم ایران می هایی را به دنبال می تغییرها و تحّول
ها را معّیا و در مسیر آنها به  در هر مرحله از گذار به سوی سوسیالیسم، اولویت

پیش رونر. ما اطمیشان داریم که جوانان ایران ستون و گردان مهمی در مبارزه برای 
 خواهانه و سوسیالیسم خواهشر بود. تغییرهای ترقی

 ما خواستار همبست ی  ما با ایا پیکار پیچیره ولی حیاتی هستیم.
ما معتقریم که آیشره از آِن سوسیالیسم است و مصّمم هستیم که ایا آیشره را گام به 

 مان بسازیم. گام و از راه مبارزه
 

 با درودهای رفیقانه،
 سازمان جوانان تودٔه ایران

 (۱۹۸۹آذر  ۱۱) ۲۱۱۸دسامبر  ۲

پیام سازمان جوانان توده  ایران به 
بیستمین مجمع عمومى فدراسیون جهانى 

 جوانان دمكرات

 مان به پیش برای ساختن آینده
متحد شویم و در راه حفظ و تحقق صلح، حقوق بشر و 

 حقوق دموکراتیک، و سوسیالیسم پیکار کنیم
 

 رفقای گرامی،
رئیسان بیستمیا مجم   از طرف سازمان جوانان تودٔه ایران به هیئت

کششرگان در  عمومی فرراسیون جهانی جوانان دموکرات، و همٔه  رکت
خواه، سوسیالیست، و  های جوانان ترقی ایا مجم  از سازمان

فرستیم. همچشیا، از رهبری فرراسیون جهانی  کمونیست، درود می
کشیم که امکان  رکت ما را در ایا مجم   جوانان دموکرات تشکر می

هایش آرزوی  فراهم آورد. برای ایا مجم  در رسیرن به همٔه هرف
 موفقیت داریم.
 رفقای گرامی،

های  امروزه در سراسر جهان، در مبارزه در راه اجرای سیاست
رحمِی  خواهانه به مشظور حفظ صلح، پایان دادن به بی ترقی

زیست در برابر وحشی ری استثمار  داری، و حفاظت از محیط سرمایه
رغم تبلیغات مشفی  خشا نولیبرالی، جوانان نیروی عظیمی هستشر. به

گسترده علیه سوسیالیسم و مارکسیسم، جوانان در سراسر جهان 
داری با بشریت در تشاقض است و آیشرٔه نو  بشر  انر که سرمایه دریافته

کشر. جوانان برای نجات آیشره و هموار کردن  روی کرٔه زمیا را تهریر می
در خط  -دنیایی سوسیالیستی -راه به سوی دنیایی به طور کیفی متفاوت

 های گوناگون آن قرار دارنر. مقّرم مبارزه در  کل
در کشور ما ایران، مانشر خیلی دی ر از کشورهای در حال توسعه، جوانان 

دهشر. جمعیت ایران در  اکثریت چشم یری از جمعیت را تشکیل می
میلیون نفر افزایش یافته است، و ۱۹میلیون به ۹۶چهل سال گذ ته از 

درصر جمعیت کشور زیر سی سال است. رو ا است که ۶۱امروزه سا 
ایا جمعیت عظیم جوان ثروت اصلی مّلت ما و نیروی عمره در  کل 

های  دادن آیشرٔه کشور ماست. پیکار مردم ایران در راه ایجاد دگرگونی
مترقیانه همیشه از پیکار جوانان در راه تحقق دموکراسی و عرالت 

تا کشون، و با  ۸۹۹۲ای گرفته است. از زمان انق ب  اجتماعی ت ثیر عمره
ای از مبارزه  توجه به افزایش جمعیت جوانان کشور، جوانان گردان عمره

انر. همچشیا،  ایان توجه است  ساالر ایران بوده علیه دیکتاتوری دیا
که زنان جوان اکشون بخشی اساسی و عمره در مبارزٔه مردم در راه تحقق 

 انر. حقوق بشر و عرالت اجتماعی علیه رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران
به  کست کشانره  ۸۹۶۱در اوایل دهٔه  ۸۹۹۲دموکراتیک -انق ب مّلی

 ر و چشری ن ذ ت که نیروهای ارتجاعی اس م سیاسی قررت دولتی 
خواهانٔه مردمی و بشیادی انق ب  های ترقی را تصاحب کردنر. همٔه هرف

سرعت مخروش و معکوس  ر. از آن زمان به بعر، دیکتاتوری  به
ساالر حاکم، کشور ما را بیش از پیش در بحران داخلی و خارجی فرو  دیا

، رژیم ۸۹۶۲برده است. پا از پایان یافتا جشگ ایران و عراق در سال 
المللی پول را در پیش گرفت و  ساالر حاکم راهبردهای صشروق بیا دیا

موجی از بازسازی اقتصادی نولیبرالی را با  ّرت به پیش برد که 
زدایی از بازار نیروی کار و  پیامرهای ویران ری دا ته است. مقررات

گسیخته و  سازی ل ام زیست همراه با خصوصی حفاظت محیط
محیطی و  سازی اقتصاد به میزان باالیی از استثمار انسانی و زیست مالی

های  نابرابری در جامعه انجامیره است. در سه دهٔه گذ ته، برنامه
اقتصادی ک ن حکومت به انبا ت نجومی سرمایه و ثروت  خصی در 

داران مالی و تجاری مشجر  ره است که پیونرهای  دستان سرمایه
نزدیکی با بورژوازی بوروکراتیک دارنر. در نتیجه، جوانان کشور ما که با 

رمق روبرو هستشر که اساسًا بر  پیامرهای اقتصادی رانتی، وارداتی، و بی
بیششر.  صادارات نفت خام متکی است، آیشرٔه تاریکی را پیشاروی خود می

حکومت اس می ایران اقتصادی غیرتولیری و ضعیف و متکی بر دالر به 
های  وجود آورده است که طعمٔه آسانی برای دولت آمریکاست که تحریم

ای را بر آن تحمیل کرده، و پیامرهای  رحمانه اقتصادی و مالی بی
 ویران ری برای مردم کشور ما دا ته است.
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همبستگى نیروهاى مترقى و   ادامه  
 حزب هاى کارگرى و کمونیستى جهان

اننر.  های برحق مردم برای تغییر پشتیبانی کنرده از ایا تظاهرات مردمی و خواست
ها و ننهنادهنای  های سرکوب رانٔه مقام ما با مبارزٔه  جاعانٔه مردم ایران علیه اقرام

کشیم، و خواهان آزادی فوری همٔه زننراننینان سنیناسنی  ایران ابراز همبست ی می
 هستیم.

ما ضما ایشکه در کشار دی ران بنه خشنوننت اعنمنال  نره عنلنینه تنظناهنرات 
دوسنتناننه"  کشیم، نسبت به "مراخلنٔه انسنان آمیز مردم ایران اعتراک می مسالمت

دهیم. زمیشٔه ایا مراخله را دونالر ترامپ با تصمیم بنه  امپریالیستی نیز هشرار می
)آمنرینکنا،  ۸+۹بیرون رفتا از توافق برجام فراهم کرد که اینران و کشنورهنای 

ع ؤه آلمان(، همراه با اتحادیٔه اروپا، بر سر آن به تنوافنق  بریتانیا، روسیه، چیا، به
ای را بر  های یکجانبه فقط از برجام بیرون رفت، بلکه تحریم رسیره بودنر. ترامپ نه

های اقتصادی ایران را تشریر کنرد. دور اننراخنتنا  ایران تحمیل کرد که د واری
 تر و نیروهای امشیتی آن را تقویت کرد. برجام ]توسط آمریکا[ ایران را مشزوی

در ایا مقط  زمانی حّساس، حمایت از هرگونه مراخلٔه آمریکا به معشای حمایت از 
های امپریالیستی برای تحمیل سلطٔه آمریکا بر ایران از راه استقنرار نسنخنٔه  نقشه

طنور کنه در  ای از رژیم خشا و سرکوب ر  اه در آن کشنور اسنت. هنمنان تازه
آورد،  ایم، دخالت نظامی آمریکا صلح و پایراری به همراه نمی کشورهای دی ر دیره

تری را در خاورمیانه بزنر،  کشر که جرقٔه جشگ گسترده ولی ایا احتمال را تقویت می
 باری مشجر  ود. یی فاجعه و حّتی ایا خطر وجود دارد که به برخورد هسته

ینی  هنای تنوده المللی واقعی به معشای قرار گرفتا در کشار جشبنش همبست ی بیا
مردم ایران در پیکار ان در راه صلح، حقوق بشر، دموکراسی، و عرالت اجتمناعنی 
است. مردم ایران خود ان با ت ش قهرمانانٔه خود، آزادی خود ان را بنه دسنت 
خواهشر آورد. در رونر ادامٔه ایا مبارزه، حزب کمونیست کانادا به همبست ی خود با 

 دهر. آن ادامه می
 

 کمیتٔه اجرایی مرکزی، حزب کمونیست کانادا
 [۲۱آذر  ۹۸] ۹۱۸۲دسامبر  ۸۹

 
 های کاتالونیا  پیام همبستگی کمونیست

 با مبارزٔه مردم ایران
 

های اخنینر خنبنرهنای منربنوط بنه  ما در هفته
تظاهرات وسی  منردم اینران در اعنتنراک بنه 
افزایش برون اع م قبلی بهای بشزیا به منینزان 

درصر از سنوی دولنت کنه بنا سنرکنوبنی  ۹۱۱
مقامات ایرانی مواجه  ره است را دنبال   سابقه بی

 ۹۹ نهنر در  ۸۱۱ها در تظاهرات مردمی در بیش از  گزارش رسانه ایم. به کرده
 انر. استان کشور و در اقصی نقاط ایران صرها هزار نفر  رکت دا ته

تصمیم دولت به افزایش قیمت بشزیا در  رایطی گرفته و اجنرا  نر کنه تن ثنینر 
های ایاالت متحره اقتصاد ایران را فلج کرده است، و با درنظر گرفتا ایشکه  تحریم

های دولت تورم و نرخ بیکاری را باالتر خواهر برد، ایا کارگران هستشر که  سیاست
 به فقر  ریرتر محکوم خواهشر  ر.

مناه  آبان ۹۶نوامبر ) ۸۲ای، ولی فقیه رژیم، در روز  ایم که علی خامشه ما مطل   ره
( دستور رسمی سرکوب  ریر جشبش اعتراضی مردم را صنادر کنرده اسنت. ۲۱

(، هزار نفر از اعنتنراک کنشنشنرگنان ۲۱ماه  آبان ۹۹نوامبر ) ۸۶ع وه بر ایا، در 
 دست یر  ره بودنر.

ننفنر از  ۹۱۱کنم  گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان منلنل، دسنت به
هنا  انر، اگرچه تعراد واقعی کشنتنه  هر ایران کشته  ره ۹۸اعتراک کششرگان در 

هنا حناکنی از اینا  با ر. بنرخنی گنزارش توانر  احتمااًل از ایا رقم بسیار فراتر می
دلنینل  های معتبر، بنه انر. طبق گزارش نفر کشته  ره ۹۹۱انر که بیش از  حقیقت

 ۹۲۱۱سرکوب گسترده و هماهشگ نا ی از سیاست دولت در مقابله با اعتراضات، 
انر. حتی موارد  لیک پلینا بنه  نفر نیز بازدا ت  ره ۲۱۱۱نفر زخمی و بیش از 

 معترضان نیز گزارش  ره است.  
 ان را از رژیم تئوکراتنینک  های کاتالونیا از طریق ایا پیام انزجار عمیق کمونیست

مان را با حزب توده اینران و  جانبه زمان همبست ی همه در ایران اع م کرده و هم
جویانه امپریالیسم را کنه  های دخالت داریم. ما همچشیا ت ش مردم ایران ابراز می

فارس در راستای  ثبات کردن وضعیت در خاورمیانه و مشطقه خلیج تشها هرف آن بی
 کشیم. مشاف  استراتژیکش است، محکوم می

 
 های کاتالونیا المللی حزب کمونیست دفتر روابط بیا

 

بیانیٔه شورای جهانیی صیلیح 
های اجتماعی  دربارٔه اعتراض

 اخیر در ایران
 ورای جهانی صلح همبنسنتن نی 
فعاالنٔه خود را بنا منردم اینران، و 

ویژه زحمتکشان، جوانان و زننان  به
کشر که در منبنارزه در راه  ابراز می

تحقق صلح، حقوق دمنوکنراتنینک 
مردم، و عرالت اجتماعی در اینران 

هایی که به عّلت افزایش منفنرط   رکت دارنر. ما حمایت خود را از اعتراک
دهنشنرٔه  ها نشنان کشیم. ایا اعتراک قیمت سوخت صورت گرفت اع م می

 های اجتماعی انبا ته  ره ]در جامعه[ است. معضل
 ّرت بیمشاک و ن ران خشونت مستبرانٔه پلیا علیه   ورای جهانی صلح به

تظاهرکششرگان است که به کشته  رن صرها نفر و زخمی  رن عرٔه زیادی 
های سرکوب رانه را محکنوم  مشجر  ره است.  ورای جهانی صلح ایا اقرام

آبان ]به بعر[ اسنت،  ۹۹نوامبر   ۸۹کشر، خواستار آزادی تظاهرکششرگان  می
هناینش عنلنینه  اش و خواسنت و از حق هر مّلت در دفا  از حقوق اجتماعی

 کشر. هرگونه سرکوب حمایت می
های نینروهنای خنارجنی بنرای   ّرت ن ران ت ش  ورای جهانی صلح به

ها به مشظور مراخله در امور داخلی کشور اینران  سوءاستفاده از ایا اعتراک
قبول است. به همیا ترتیب،  نورای جنهناننی  است، که از دیر ما غیرقابل

های اقتصادی اعمال  ره علیه ایران و هیناهنوی آمنرینکنا و  صلح تحریم
اسرائیل و متحرانشان در مورد جشگ ]علیه ایران[ و به دنبال بهانه گشنتنا 

کشر. فقط خود مردم ایران حق دارننر کنه  برای حمله به ایران را محکوم می
 آزادانه در مورد سرنو ت و آیشرٔه خود تصمیم ب یرنر.

 ( آتا، یونان۸۹۲۱آذر  ۹۱) ۹۱۸۲دسامبر  ۹۸
 

 کمیتٔه اجرایی مرکزی، حزب کمونیست کاناداپیام 
 

حزب کمونیست کانادا همبست ی کامل خود را با مبارزات گسنتنردٔه منردم 
ایران در راه حفظ صلح، تحقق حقوق بشر و حقوق دموکراتینک و عنرالنت 

هنای  کشر. در عیا حال، ما خواهان پایان دادن به تحریم اجتماعی، ابراز می
امپریالیسم آمریکا و تهریِر جشگ ]با ایران[ هستیم که فقط به زحمتکنشنان 

 زنر و نه به رهبران حکومت سرکوب ر ]ایران[. ضربه می
در ماه نوامبر ]آبان[، پا از اع م تصمیم دولت به حذف یارانٔه سوخت کنه 

درصری قیمت سوخت ]بشزیا[ انجامیر، آن هم در زمناننی ۹۱۱به افزایش 
ای مشجر  ره است، صرها  های آمریکا به توّرم و بیکاری گسترده که تحریم

اسنتنان  ۹۸اسنتنان از  ۹۹هزار نفر از مردم ایران در صر  هر کشور، در 
 کشور، دست به تظاهرات زدنر.

ای، رهبر مذهبی ]والیت فقنینه[ دسنتنور در هنم  پا از آنکه علی خامشه
نوامبر  ۸۶کوبیرن ایا جشبش اعتراضی را داد، نیروهای امشیتی فقط در روز 

آمیز را دست ینر  کششرگان در تظاهرات مسالمت آبان[ هزار نفر از  رکت ۹۹] 
 ۸۹۹کنم  های ت ییر  ره حناکنی از آن اسنت کنه دسنت کردنر. گزارش

 هر کشور در چشر روز نخست ایا سرکوب کشته  رننر.  ۹۸تظاهرکششره در 
 ود، که  امل کسانی است   رگان اکشون صرها نفر برآورد می تعراد کشته

انر. بر اسناس  که نیروهای امشیتی به سر یا باالتشٔه آنها مستقیم  لیک کرده
انر  نفر دست یر  ره ۲۱۱۱نفر زخمی، و بیشتر از  ۹۲۱۱ها، بیشتر از  گزارش

و از سرنو ت صرها نفر اط عی در دست نیست. تصمیم دولت بنه قنطن  
کامل ایشترنت خان ی و موبایل به مّرت یک هفته، تنحنت ننظنارت فنعنال 

های مسئول ایران هشرار دادننر  نهادهای امشیتی کشور صورت گرفت. مقام
که اگر کسی بخواهر با استفاده از وسایل دی ر، ایا قطعی ایشتنرننت را دور 
بزنر و اط عاتی را دربارٔه تظاهرات به دی ران بفرستر، بازدا ت و بنه جنرم 

 توانر اعرام با ر. خیانت محکوم خواهر  ر، که حکم آن می
خواه ایران، از جمله رفقای ما در حزب تودٔه ایران،  همٔه نیروهای چپ و ترقی



 ۳۹۰۱شمارۀ   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه    ۳۳ 

سوز  فقر و محرومیت همراه با سرمای استخوان
در ارتفاعات مرزی جان فرهاد خسروی، کولبر 

را  -ساله ۸۲آزاد  –همراه برادرش  به ساله  ۸۹
زدٔه فرهاد پا از دو روز پیرا  ر.  گرفت. پیکر یخ

تشها دل مردم ستمریرۀ  هر  نه  ایا اتفاق
همۀ آنانی که در سراسر  ، بلکه دل  مریوان
آن مطل   رنر  مان از وقو   ب دیره میها 

های ایا حادثه فضای  و ویرئو لرزانر. تصویرها 
و خارجی   های داخلی مجازی را ا غال کرد و در مطبوعات و دی ر رسانه

های همرردی  های اجتماعی پیام صورتی گسترده انعکاس یافت. در  بکه به
خراش فرهاد خسروی و برادرش آزاد خسروی مشتشر  زیادی در ارتباط با مرگ دل
 رت انتقاد  ای از وضعیت موجود در کردستان به  ره است. فعاالن رسانه

 انر.  کرده
های مرزی  در کشار تمام انتقادات، اما برای حل مسئلٔه کولبری در مشطقه

های مشاب    ود. بر اساس گزارش انرازی دیره نمی مان ظاهرًا چشم میها
دلیل بیکاری  ساله به ۸۲همراه برادرش آزاد  سالهفرهاد به ۸۹محلی، جوان کولبر 

بر کشور است، قربانی سقوط  و فقر که ازجمله نتایج تبعیض در استبراد حاکم 
بهما  رنر. مرگ فرهاد و آزاد و دی ر کولبران دردی است روی دردهای مردمی 

، مردم با ۸۹۲۱آذرماه  ۹۱های انتشار یافته،  که نان نرارنر. بر پایه گزارش
مشایعت برن  نشانۀ اعتراک به وض  موجود به ها به های نان به روی دست تکه

کف  ای رفتشر که ناچار  ره بودنر برای به ساله زدٔه جوانان چهارده و هفره های یخ
  زبان هابه گرو ب ذارنر. جمعیت هش ام تشیی  جشازه ای نان، جان را به آوردن لقمه

زدنر:  دادنر و فریاد می های سیاسی سر می فارسی و ُکردی  عارهایی با مضمون
  "مرگ بر دیکتاتور"! 

ن ار و پژوهش ر عرصٔه مسائل کارگری،  مقرم، روزنامه خانم نسریا هزاره 
های زمخت برف برای مردمان ایشجا دی ر  "زمستان، سرما، و توده نویسر:  می

زیبا نیست، نه، اصً  زیبا نیست. ایشجا جادٔه اورامانات است و فرهاد را وقتی پیرا 
جان کشار ایا جاده افتاده، فرهاد  کششر که سه روز با دستان مشت کرده، بی می

کشر. ... " آغاز  سه روز است که دستانش را از زور سرما مشت کرده و نفا نمی
پایانرسیر. او و برادرش  بهار عمر فرهاد و آزاد خیلی زود در خزانی برفی به

ها به جادٔه   ان هم نخواهشر بود. خیلی نخستیا قربانیان نان نیستشر و آخریا
تریا میؤه هستی است به کف گرفته  زنشر و جان را که  یریا اورامانات می

دست آورنر و هرگز   ان به نان بی تا لقمه نانی برای خانواده و سفرٔه   رونر می
 بازنمی گردنر. 

، آمره ۸۹۲۲آذرماه  ۹۲گزارش کمپیا دفا  از زنرانیان سیاسی و مرنی،  در 
ساکا جوانرود بر اثر سرما و ایست قلبی   ساله ۹۹است: "ساالر تشهایی، کولبر 

همیا گزارش  در مشطقه مرزی نوسره جان خود را از دست داد. "در ادامه 
آیر: "زانیار عزیززاده، کولبر ُکرد اهل پیرانشهر بر اثر سرما در مشطقه مرزی  می

، مظفر ۸۹۲۲ماه  آبان ۹آالنه پیرانشهر و در مورد مشابه دی ر  ام اه جمعه، 
حسیشی، از اهالی روستای گسیان در ارومیه بر اثر سرمازدگی در ارتفاعات 

انر. " فقر با زور سرما و بوران،  داالمپر در مرز ارومیه جان خود را از دست داده
افکشر. مرگ تلخ  کشر و بر زمیا می های جویای  غل را مغلوب می جان انسان

های  غلی در رگ و پی آنان است.  کولبران اثِر زهر بیکاری و نبود فرصت
دارد،   همراه ای که برای مردمان محروم به نظر از خطرهای جانی کولبری، صرف

فرسا و در حر و مصراق زنرگی با "اعمال  نهایت د وار، خشا، طاقت کاری بی

ساله یا  ۸۹تریا راه نان درآوردن است. کولبران، از جوان   اقه" و ناعادالنه
ساله گرفته تا پیرمردان و زنان، با باری سش یا بر دوش در ازای کسب  ۸۹

هایی  های پرخطر مرز را با گام دویست یا سیصر هزار تومان کوهستان
گذارنر. پیمودن  بار و مرگی که دیر یا زود خواهر رسیر پشت سر می رنج

از کوه، و پا   العبور، احتمال سرمازدگی، سقوط های خطرناک و صعب جاده
ساله ،  های کا ته  ره در طول زمان جشگ هشت گذا تا بر میا

 ود  هم ی، بهای لقمه نانی می  های م موران مرزی رژیم "والیی"  گلوله
و ایا کاهش جان برای نان  های کار و زحمت است  که نصیب توده

 همچشان ادامه دارد.
، میکائیل صریقی، رئیا ۸۹۲۱آذرماه  ۹۱گزارش خبرگزاری فارس،  به

های صشفی کارگران ساختمانی استان کردستان، دربارٔه  کانون انجما
دلیل مرزی بودن  گویر: "کولبری در کردستان به کولبری و خطرات آن می

دلیل  های کردستان، کرمانشاه، و آذربایجان غربی و همچشیا به استان
نیروی   وجود آمره است. افزایش جمعیت یافتٔه اقتصاد به ماهیت غیرتوسعه

باال رفتا نرخ کولبری داما زده  جوان در روستاها و نبود کارخانه و تولیر، به
ای پیش رفته که امروز بسیاری از کارگران و  گونه است.  رایط به

دلیل بیکاری و عرم  مریوان و  هرهای اطراف به استادکاران ساختمانی
کششر. حتی خیلی از کارگرانی که قبل  امکان مهاجرت به عراق، کولبری می

دلیل تحریم و تعطیلی  کردنر، به از ایا در پایتخت و مراکز صشعتی کار می
 کششر. " ها، اجبارًا به کردستان بازگشتشر و حاال کولبری می کارخانه

کولبری نماد نان در برابر جان است، نماد یک درد است، دردی که از سر 
مان  وطشان  ود. نه آیشرٔه رو شی برای ایا هم فقر و محرومیت پریرار می

ای در کار  نه بیمه  ان!  وجود دارد و نه امیری به بهبودی وضعیت دردناک
است و نه امشیتی  غلی. نه حمایتی از سازمان یا نهادی وجود دارد و نه 

تردیر با وجود دا تا رژیم والیت فقیه مردم ستمریره  تضمیشی جانی، اما بی
یک از مواردی که بر مردیم وجود نخواهشر  مان هی  و زحمتکشان میها

 دا ت.
ازجمله نان، مسکا، و  -درنگ زنرگی و معیشت با وجود نیازهای بی

 ره، ایا  و برخوردار نبودن از  غل مطابق معیارهای پذیرفته -بهرا ت
مان همچشان از  فجای  برای زحمتکشان روستاها و  هرهای مرزی میها

 سوی طبیعت و حکومت تکرار خواهشر  ر. 
چشیا تشها از عهره حکومتی ملی و دمکراتیک  هایی ایا حل معضل

آیر، حکومتی ملی و دمکراتیک که در آن مردم بتوانشر در حیات  برمی
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهش ی کشور ان آزادانه حضور یابشر و 

دست گیرنر. جامعۀ ما  سان سرنو ت خویش را خود به  رکت کششر و بریا
 توان ارتقای سطح زنرگی زحمتکشان را دارد!

 

کولبران نان را به 
 قیمت جان 
 مى خرند!
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یی مردم در عراق،  عارهایی علیه دخالت جمهوری اس می ایران و دی ر نیروهای  توده
 ود و حّتی کنار بنه آتنش زدن  سر داده می -از جمله و آ کارا، دولت آمریکا -خارجی

 کشر. های ایران در کرب  و بصره می کشسول ری
گرانه و ماجراجویانٔه جمهوری اس منی اینران و صنرف  های خارجی مراخله سیاست

-های داخلنی اقنتنصنادی ها، در کشار سیاست های گزاف در اجرای ایا سیاست هزیشه
ویژه زحمتکشنان کشنور و بنه سنود  اجتماعی آن بر ضر مشاف  ملّی عمومی مردم و به

خوار در اقتصاد اختصاصی و نظامی  رٔه اینران، دو  داران خصوصی بزرگ رانت سرمایه
های اقتصاد مّلی و وخینم  نرن  عامل بشیادی و مهم در متزلزل و ور کسته  رن پایه
هنای  تنردینر، تنحنرینم  ونر. بنی وضعیت معیشتی اکثریت جمعیت ایران محسوب می

های دی ر جهان عاملی مؤثر در تشریر ایا وخامت بوده اسنت  کمر کا آمریکا و قررت
 و بایر هرچه زودتر به آن پایان داده  ود. 

گرایانه و ماجراجویناننٔه  های مراخله آوری که در راه رسیرن به هرف های سرسام هزیشه
حکومت والیی ایران از مشاب  مّلی کشور و از جیب مردم ایران خرج  ره است، هی  اثنر 

گرایان  و نفعی در بهبود زنرگی مردم نرا ته است، و فقط در خرمت گسترش نفوذ اس م
هنای  جویی بنوده اسنت. سنیناسنت های ایا مراخله و پر کردن جیب عام ن و واسطه

ویژه در  گرایانه و ماجراجویانٔه جمهوری اس می و دست اه امشیتی آن، به خارجی مراخله
طنلنب  کشورهای همسایه و مشطقه، همیشه بهانٔه مشاسب به دست ننینروهنای جنشنگ

خارجی برای تهریر کردن ایران داده است که گاه تشش و خطر بروز درگیری نظامی را به 
مرز خطرناکی کشانره است، و در ضما بهانٔه خوبی بوده است برای فروش مینلنیناردی 

های آن کشورها. حضنور  تسلیحات و خرمات نظامی به کشورهای مشطقه از جیب مّلت
فقط سودی بنرای منّلنت  امشیتی و نظامی حکومت اس می ایران در کشورهای دی ر نه

 های دی ر نیز بوده است. ایران نرا ته است، بلکه به زیان مّلت

 ادامۀ نگاهى به اسناد تأییدکننده  ...

درصر تعییا  ۸۹بود، سقف افزایش درآمر  اغ ن و بازنشست ان در بودجه سال آیشره 
غیر از ژرفش و گسترش فقر نخواهر بود   ود! ایا سیاست اقتصادی دولت چیزی به می

های امشیتی  و اعتراک به آن با خشونت سرکوب و زنرانی  رن  از جانب دولت و دست اه
 و قضایی حکومت والیی پاسخ داده خواهر  ر.

دلیل سیر نزولی  رایط  همچشیا اکثریت مردم در  هرهای بزرگ به
فرسا روبرویشر که خطرهایی جری برای س مت   ان با وضعیتی طاقت محیطی زیست
ها در چارچوب "اقتصاد آزاد" آن عاملی  آورد. قانون زدایی عامرانه دولت وجود می آنان به

های  رحمانه محیط زیست در راه انبا ت سرمایه است که در کشور ما استثمار بی
هرف "آزاد سازی" سوداگری برای "ثروت آفریشی" را به  خصوصی به خصوصی و  به

رونری عادی تبریل کرده است. برای مثال، هفته گذ ته  مار بسیاری از مردم اهواز و 
درپی و  ریرًا آلوده به فاض ب مواجه  های پی  هرهای استان خوزستان با سی ب

ای بسیار  دلیل حجم عظیم "ذرات معلق" به مرحله انر یا در تهران آلودگی هوا به بوده
محیطی،  تعطیلی مرارس مشجر  ره است. ایا وضعیت زیست بحرانی رسیره و به

کشر و ایا  س مت  مار عظیمی از مردم کشورمان را با خطرهایی بسیار جری روبرو می
است که بشا بر دیرگاه مبتشی بر "اقتصاد آزاد"عرضٔه خرمات پز کی در کشورمان  درحالی 

هایی  های بسیار پرسود برای بخش خصوصی است و هزیشه در زمره یکی از کسب
 کشر. آور بر مردم نیازمشر به معالجه تحمیل می سرسام

انر و در عرصٔه  هایی عیشی خواهانه مقوله های آزادی ها و حرکت ما معتقریم که جشبش
صورت تئوریک. بشابرایا،   ان بحث کرد و نه در خأل و تشها به عمل اجتماعی بایر درباره

پذیرنر. تجربه عملی  از تضادهای طبقاتی و توازن نیروهای اجتماعی ت ثیر می
طلبان حکومتی نشان داد که محرود کردن مبارزه با  خورده دورٔه اص    کست

هایی از جامعه مرنی برون توجه  دیکتاتوری به برخی تغییرها در روبشای سیاسی و عرصه
تریا  توانر ابترایی های کار و زحمت حتی نمی ها و طبقه به مطالبات فوری معیشتی الیه

 دستاوردها را در جامعه مرنی محقق کشر.
نف  جشبش مردمی در راه مبارزه برای  واقعیت امر ایا است که تغییر دادن توازن قوا به

کارگر و دی ر   گذار از دیکتاتوری والیی به مرحلٔه دموکراتیک برون حمایت فعاالنۀ طبقه
پذیر نیست. بشابرایا، بریهی است که مبارزه برای  های مرتبط با کار و تولیر امکان الیه

حذف کامل "حاکمیت مطلق والیت فقیه" و پیکار بر ضر "نولیبرالیسم اقتصادی" الزم و 
 ملزوم یکری رنر.

 ادامۀ مبارزه  ضد دیكتاتورى والیى و ضد ...

 ادامۀ اعتراض دلیرانه بازنشستگان و معلمان ...

که در هفته های اخیر رژیم و ارگان های امشینتنی و سنرکنوبن نر آن 
بشرت و با خشونت کم سابقه ای با هرگوننه اعنتنراضنی، از جنمنلنه 

 تظاهرات مردمی بر ضر افزایش قیمت بشزیا برخورد کرده انر.  
تحصا روز دو شبه در مرارس و تجم  مقنابنل منجنلنا  نورای 

های صنشنفنی  اس می به دعوت و فراخوان  ورای هماهش ی تشکل
فرهش یان ایران سازمان یافته بود. فرهش ینان بنازنشنسنتنه ننینز در 

خواهان پنین نینری  دوم دی ماه مقابل مجلا  ورای اس می تجم 
های بی فرجام خود از جملنه اجنرای درسنت  مطالبات معوقه و وعره

قانون مریریت خرمات کشوری، اجرای تصمیمات دیوان محناسنبنات 
، افزایش حقوق سالیاننه و منتنشناسنب  ۱۹در پرداخت مطالبات سال 

 سازی آن با نرخ تورم  رنر. 
های صشفی فرهش یان اینران  در اط عیه  ورای هماهش ی تشکل

 ما ” خطاب به مسئوالن رژیم و نیروهای امشیتی از جمله آمره است: 
آمیز هستیر و همنه  که مرعی به رسمیت  شاختا اعتراضات مسالمت

روزه در خبرهای تصویری صراوسیما از اعتنراضنات بنه حنق سناینر 
رانیر، از رویه گذ ته خنود دسنت بنردارینر و  کشورها داد سخا می

اعتراضات را با کشتار، سرکوب و زنران جواب نرهیر. اگنر قنرار بنود 
ها از حقوق خود دست بردارنر، بعر از  مردم و فرهش یان با ایا سرکوب

ها، فرهشن نینان بناینر  ها در طول ایا سال سرکوب تجمعات و تحصا
دا تشر. اما برانیر که امنروز  گری برمی مرعوب  ره و دست از مطالبه

تر از قبل برای تحقق عرالت، آزادی  تر و مصمم جشبش معلمان بالشره
 “است. و رف  تبعیض و فقر پا به میران نهاده 

بر اساس گزارش های رسیره بازنشست ان که در مقابنل منجنلنا 
 تجم  کرده بودنر از جمله  عار می دادنر: 

 
 فقر، ف کت، اعتراک، اعتراک 
 سراسر ایران زحمتکشان در زنران 
 تاحق خود ن یریم، از پای نمی نشیشیم 
 ایشهمه بیعرالتی، هرگز نریره ملتی 
 معلم زنرانی آزاد بایر گردد 
 زنرانی سیاسی آزاد بایر گردد 
 کارگر زنرانی آزاد بایر گردد 
   دانشجوی زنرانی آزاد بایر گردد 
 

ایران ضما ابراز همبست ی با اعتراک دلیرانه فرهش یان و   حزب تودهٔ 
بازنشست ان کشور و گام مثبت در راه هماهش ی نیروهای اجتنمناعنی 
در مبارزه مشترک  ان با رژیم والیت فقیه، همه نیروهای منتنرقنی و 
آزادی خواه ایران و جهان را به حمایت فعال از مبارزه فنرهنشن نینان و 
بازنشست ان کشور فرا می خوانر. ما هم هنمنچنون فنرهنشن نینان و 
بازنشست ان کشور خواهان پایان یافتا  ظلم و بی عرالتی حناکنم بنر 
میها مان و آزادی همه زنرانیان سیاسی و عقیرتی هستیم و اعتنقناد 
عمیق داریم که ایا مبارزه با ت ش مشترک همه ما و طرد کامل رژیم 
 والیت فقیه از حیات سیاسی کشور می توانر به سرانجام موفقی برسر.  
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 آتش فام 
 

به آتش می ماند 
 این گل

  گلی آتش فام
  نه از برای سوختن

  و یا سوزاندن
که از برای رسیدن 

به قله های به 
  زیستن.

شعله بر هوا می 
 ساید

 به امید گرایشی،
 گرایشی به پرواز.

  راه هایی می جوید
  نه از برای به آتش کشیدن

  که از برای ساختن.
 اما،

 بدا به احوالتان 
  اگر او را ناتوان از سوزاندن

 تصور کنید!
  او خود خواسته، توانایی سوزاندنش را

 با دستان خویش مهار می کند.
  و باور کنید که هرگز نمی خواهد که بسوزاند.

 او جز توده چه کس می تواند باشد؟
  که جز از برای ساختن، نمی سوزاند.

  
 به آتش می ماند این گل،

 گلی گرما ده و گرما گیر
 که می بخشد و می پذیرد

  اما نه می سوزد و نه می سوزاند
 هم می سازاند.  که هم می سازد و

  
 به آتش می ماند این گل

  بدا به احوالتان
 اگر او را ناتوان از سوزاندن تصور کنید!

  
 م. د. پویا                              

  
 
 
 

 تا پریدن
 

 تو را،
 خواهشر محبوب ما، رام می

 رام،
 بی عصیانی!

 گویم: سرزنشم مکا وقتی که می
 جهان را

 انر کوتاه، برای پریرن قفسی کرده
 و  نیچه را

 بخش! پیامبر رهایی
 سرمایه را

 پایان تاریخ
 و عرالت را رؤیای ابلهان!

 تا حقیقت و عشق، روسپی بزایشر.
 تو را،

 خواهشر محبوب ما، خواب می
 خواب،

 بی تکانی!
 گویم: سرزنشم مکا وقتی که می

 های روسپی، در ایا انریشه
 طبیعت به کاال
 کاال به سرمایه

 سود سرمایه به 
 و سود،

  ود! ی ما برل می به تفش ی بر  قیقه
 تو را،

 خواهشر محبوب ما، کوتاه می
 کوتاه،

 بی  هپری برای پریرن،
 تا نرانی که نیچه،

 پرر فا یسم،
 و سرمایه،

 مادر حقیقی جشگ است!
 تا نرانی که حقیقت و عشق،

 های روسپی بلشرترنر. از ایا انریشه
 گویم: سرزنشم مکا محبوب ما وقتی که می

 ی هراس ایا دلقکان، همه
 های ماست، از دست

 رسشر، به هم که می
 فردا از آن ماست،

 تا فردا،
 کمان آسمان بهار، زیر رن یا

 نفسی تازه کشیم ...
 نوید -م

 دو شعر رسیده
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تنغنینینر  ۸۲۹۲ رنر. آنچه در سنال  بودنر و همراه با  وروی "متفقیا" نامیره می
گذار ناتو از ر ر و گسترش نینروهنای  داران کشورهای پایه یافت، ایا بود که سرمایه

دست  ها یکی پا از دی ری قررت سیاسی را به چپ در کشورهای اروپایی که در آن
های پینشنینا در  گرفتشر، هراسشاک  ره  بودنر. در آن برهٔه تاریخی، مستعمره می

سناخنتنشنر )پنینروزی اتنحناد   ان رها می سراسر دنیا خویش را از یوغ استعمارگران
ها اثرگذار بود(. پریر آوردن نناتنو بنرای   وروی بر فا یسم بر رهایی ایا مستعمره
ایا وسیله بتوانشر سیادت  داری بود که به پرورش و تقویت ی ان ی کشورهای سرمایه

حری که ممکا است ن ه دارنر و گسنتنرش   ان در جهان را به اقتصادی و سیاسی
گردیر ایا بود کنه اطنمنینشنان  دهشر. چشیا ضرورتی تا آنجایی که به ناتو مربوط می

داری بر سوسیالیسم با ر. حقیقت  حاصل  ود که سره بیستم سرٔه پیروزی سرمایه
راه افتاد، هی  خطر تعرضی از سنوی اتنحناد  که ناتو به ۸۲۹۲آن است که در سال 

  وروی وجود نرا ت. 
اگر دلیل پیرایش ناتو جلوگیری از تعرک اتحاد  وروی بود، چرا پنا از آننکنه 
اتحاد  وروی و کشورهای سوسیالیستی  کست خوردنر، ناتو برچیره نشر؟ النبنتنه 

داری و  دلیلش ایا است که از همان آغاز هرف اصلی ناتو حفنظ ننظنام سنرمناینه
مشظور مهار جهان بوده است. ناتو از زمان فروپا ی اتحاد  نوروی و  امپریالیسم به

کشورهای سوسیالیستی در اروپا تا کنشنون، هنمنواره در ننقنش بنازوی ننظنامنی 
 داری در جهان فعالیت خود را ادامه داده است. سرمایه

پا از  کست کشورهای سوسیالیستی، به روسیه وعره داده  ر کنه نناتنو بنا 
پیمان  وروی در خود، گسترش پیرا نخواهر کنرد.  گشجانرن کشورهای پیشیا هم

کشور گسترش یافنت  ۹۲به  ۸۹فرامو ی سپرده  ر و پیمان ناتو از  آن تعهر البته به
عضویتش درآورد. اینا  مرز با روسیه را در خود گشجانر و به و بسیاری کشورهای هم

رونر هشوز هم ادامه دارد و اکشون به سوی گشجانرن گرجستان، مولراوی، و اوکرایا 
دهنشنرٔه  های تشکنینل رود، یعشی کشورهایی که هم ی ازجمله جمهوری پیش می به

اتحاد جماهیر  وروی بودنر. افزون بر آن، ناتو در گستر ش به سنوی امنرینکنای 
 التیا چشم به کلمبیا و برزیل دوخته است.

بخشی بنا  ایا مشاسبت بر ایا قصر بالیر و گفت جلسۀ رضایت ترامپ در سفرش به
یشا ستولتشبرگ، دبیرکل ناتو، دا ته است. ستولتشبرگ از وادا نتنا تنرامنپ بنه 

ایا سازمان، که بشنا بنر اینا  پرداخت سهمی بیشتر از دی ر کشورهای عضو ناتو به
 اش را اع م کرد. میلیارد دالر بالغ خواهر  ر، خششودی ۹۱۱تعهر بودجٔه ناتو  بر 

انر،  پا خاسته در کشورهایی مانشر ونزوئ  و بولیوی که مردم برای اجرای عرالت به
کششره است زیرا نیروهای مترقی ایا کشورها بایر خود را برای  چشیا رویرادی ن ران

وجه بعیر یا تصادفی  هی  تهاجم ایاالت متحره و ناتو به کشورهایشان آماده سازنر. به
دو کشوری  -نخواهر بود که ناتو کشورهای همسایٔه آمریکا یعشی ونزوئ  و بولیوی را

هرف تهاجم قرار دهر. اننتنخنابنات آزاد،  -انر که دست رد به سیشٔه امپریالیسم زده
دمکراسی، و حقوق بشر برای عملکرد ناتو معیار نیستشر. اتحاد ناتو و امپرینالنینسنم 

داری تهریر  ود، به تهاجم دسنت  هرزمان و هرکجا که مشاف  امپریالیسم یا سرمایه
 زنر. می

گذاران لیبرال با وجود ایا واقعیت کنه  امروز مت سفانه  اهر آن هستیم که قانون
پشتیبانی از ناتو و پشتیبانی از بودجۀ نظامی ایاالت متحره صلح جهانی و تن منینا 

اننرازد، در  خطر منی های پیشرو و انسانی در داخل کشور را به مشظور برنامه مالی به
 ونر. حتی بهتریا نمناینشنرگنان  داستان می دفا  از ایا اتحاد ناتو و امپریالیسم هم

کورتز و الهان عمر امسال به الیحۀ -کش رۀ ایاالت متحره ازجمله الکسانرریا اوکازیو
 پشتیبانی از ناتو رأی مثبت دادنر! 

سنخنشنی  بازی است، یا بنه ها   ردهای سیاست دانیم که برخی از ایا رأی ما می
رسر، محاسنبنه  تصویب می دانستشر ایا الیحه در هر صورت به دی ر، آنان چون می

کردنر که با رأی نرادن چرا خود را در معرک انتقاد قرار دهشر؟ اما در  نرکنت در 
ای  تصمیمی خطیر بایر خطی قرمز کشیره و حقیقت گفته  ود. ناتو نیروی نظنامنی

داری اسنت.  مشظور حفظ نظم سنرمناینه المللی به خطرناک و ضربتی در سطح بیا
افسران ار ر ایاالت متحره که زیر چتر ناتو در پای اه نظامی "رامشتایا"، در آلمنان، 

ای دسترسی دارنر که گفتنه  های هسته افزارها و مو ک کششر، به جشگ فعالیت می
 کششر.  ود در برابر "تعرک از سمت  رق" ما را محافظت می می

ای نویا  مسیری که ما بایر در آن گام ب ذاریم مسیری است به سوی نظم جهانی
جای  ها که به ها و فروکش کردن اخت ف مشظور گشودن گره همراه با ساختارهایی به

تنواننر  داری بهره گیرنر. چشیا پویشی منی مراری و مردم توسل به جشگ، از سیاست
توانمشرتر ساختا سازمان ملل یا  ایر تشکیل دادن نهادهایی جریر با اخنتنیناراتنی 

افروز بنا نر. بنرخن ف  کششره حقوق بشر یا جشگ گسترده در پی رد هر کشور پایمال
تمرکز ناتو بر اقرام نظامی، بایر محور اقرام را بر پایان دادن بنه تنهنرینر جنشنگ و  

 ای قرار دهیم. ویژه جشگ هسته به
ای گام برنرا تنه اسنت. درعنوک،  تر کردن جهان در هی  عرصه ناتو برای اما

 تهریری آ کار و فوری برای بشریت است.

نشست اخیر ناتو هیچ گامى در 
 راستاى صلح و پیشرفت برنداشت

سران کشورهای عضو ناتو برای "بزرگرا ت" هنفنتنادمنینا سنالن نرد 
ت سیا ایا پیمان نظامی در آغاز ماه دسامبر در لشرن گنردهنم آمنرننر. 

 ر پینرامنون  ها  شیره می تریا خبرهایی که از ایا نشست در رسانه مهم
درخواست ترامپ از کشورهای عضو ناتو برای افزایش پنرداخنت سنهنم 

مزگی و تمسخر رفتنار  هایی از خوش  ان به خزانۀ ایا پیمان، روایت مالی
وزینر  ترامپ از سوی  ماری از سران کشورها، و وصف دورویی ننخنسنت

 کانادا از دونالر ترامپ بود. 
سی" ]ترکیبنی از دو  بی اصط   لیبرال مانشر "ام اس ان های به رسانه

سی[، در تفسیرهایشان انرکی بیشتر بنه  بی ورک و ان نام مایکروسافت نت
انر، اما مت سفانه اینا رسناننه هنم تصنوینر  موضو  ایا نشست پرداخته

مشزلٔه تضمیا کششرۀ درازمرت دمکراسی و صلح در  نادرستی که از ناتو به
وار بازگو کرد و به آن   ود، طوطی های جهان ارائه می اروپا و دی ر مشطقه

هنای  هایی که به رفتار و گفته ها در برابر نکوهش پرداخت. برخی از رسانه
 ود و برون سشجش و انریشیرن به محتوای هر چیزی که او  ترامپ می

هنا واکنشنش نشنان  دهر، با حمایت و ستایش از آن موردانتقاد قرار می
مشزله اهرم سیاست خارجنی  دهشر. سازمان پیمان آت نتیک  مالی به می

ایاالت متحره در طول هفت دهه موجودیتش، هرگنز حنافنظ صنلنح و 
پیشرفت در جهان نبوده است. برعکا، ایا پیمان اهنرمنی در دسنت 

وسیله آن بنتنواننشنر  های فراملیتی بوده است تا به ایاالت متحره و  رکت
 ان را بر کرۀ زمیا حفظ کنرده و  استی ی نظامی، اقتصادی، و سیاسی

اش تا کشون  برد سیاست خارجی گسترش دهشر. ایاالت متحره برای پیش
در هرکجا، خواه در عراق، صربستان، کروات، لنینبنی، سنورینه ینا  در 

خرمت گیرد. امروز نناتنو بنا  افغانستان اراده کرده است، توانسته ناتو را به
ریزی و هرایت ایاالت متحره در مرزهای روسنینه و بنا اسنتنقنرار  برنامه

جویانه ایاالت  های دخالت صرهاهزار سرباز و س   و پشتیبانی از فعالیت
 رسانر.  انجام می متحره در خاورمیانه، ایا نقش را به

سیاست ناتو مانشر سیاست خارجی ایاالت متنحنره در هنفنتناد سنال 
افنروزی،  گذ ته، نه در راستای صلح و دمکراسی بلکه در جهنت جنشنگ

هنا پنشناهنشنره، و  جا کردن میلیون ها، جابه گسترش رنج و عسرت انسان
 سرانجام، دست زدن به کشتارهایی باورنکردنی عمل کرده است.
داری و  ناتو افزون بر آنکه ن هبان نظامی تا دننران مسنلنح سنرمناینه

ضمانت کششرۀ صرور آن به کشورهای سوسیالیستی  رق اروپا پنینش از 
المللی هم  کششرٔه قانون در سطح بیا فروریزی بوده است، سازمانی پایمال

 رود.  مار می به
راه اننراخنتنا بسنیناری از  ایا سازمان، همچون ایاالت متحره، در به

های غیرقانونی دست دا ته است. ایا سازمنان در منغناینرت بنا  جشگ
اش و برون ت ییر سازمان ملل متحر، وارد جشگ  ره و همنواره  اساسشامه

ها کشورهای عضو ایا سازمان را  کرام از آن به کشورهایی تاخته که هی 
انر. در اساس از زمانی کنه اینا سنازمنان  مورد تهریر یا تجاوز قرار نراده

هاینی کنه  اش همانشر جشگ های نظامی بشیان نهاده  ر هرکرام از اقرام
 انر.   المللی بوده های بیا راه انراخته، خ ف قانون ایاالت متحره به

ها در خ ل برگزاری نشست اخیر سران کشورهای عضنو نناتنو  رسانه
جای رو ش نری و بنینان حنقنینقنت  برای "بزرگرا ت" ایا سازمان،  به

وجودی ایا سازمان برای مردم ایاالت متحره، دربارۀ نزا  میان ترامپ و 
امانوئل مکرون، رئیا جمهور فرانسه، بر سر پرداخت "سنهنم عنادالننۀ" 

هنا هنرگنز  گویی بودنر. ایا رسانه فرانسه به صشروق مالی ناتو سرگرم یاوه
خود زحمت نرادنر که به گردش مالی و سرنو ت سنهنم کشنورهنای  به

 عضو ناتو به صشروق آن پا از پرداخت ا اره کششر.
کنشنشنر،  مرار دربارۀ پیمان ناتو صحبت منی های  رکت وقتی هم رسانه

هنا  کششر. برای نمونه، ایا رساننه کششره را بیان می هایی گمراه اغلب روایت
ای که دی نر   وروی -کششر که  ناتو در واکشش به تعرک  وروی ادعا می

هناینش  ت سیا  ر )با وجود ایا ناتو هشوز بنه اقنرام -اکشون وجود نرارد
که ایا پیمان نظنامنی بنشنینان  هش امی ۸۲۹۲دهر!(.  در سال  ادامه می

میلیون نفر از  هرونراننش را در  ۹۹تازگی  گذا ته  ر، اتحاد  وروی به
ها از دست داده بود. کشورهایی که ناتو را تشنکنینل  نبرد با هیتلر و نازی

پیمان  ها با  وروی هم جز آلمان، در آن جشگ بر ضر نازی دادنر، البته به



 ۳۹۰۱شمارۀ   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه    ۳۵ 

 ادامۀ نتیجه  غیرمنتظره  انتخابات بریتانیا...

کارگر حضور دا تشر، جرمی کوربیا، رهبر حزب کارگر، 
های خبری را در ایا مورد مقصر دانست که  کاران و رسانه محافظه

دهشرگان را متقاعر کردنر که فقط بوریا جانسون  "بسیاری از رأی
 سرانجام برسانر." توانر خواست آنان، یعشی برگزیت، را به می

هایی که  رهبر حزب کارگر گفت: "ما اکشون بایر به رأی دهشره
تمامی عمر ان به حزب کارگر رأی داده بودنر و ما آنان را در 
انتخابات هفته گذ ته از دست دادیم گوش کشیم. ما معتقرم 

)خروج ان لیا از اتحادیه اروپا( یک دلیل عمره از دست “ برگزیت”
 دادن اعتماد آنان به ما بود، هرچشر که ایا تشها دلیل نبود."

تریا  لا مك ک سکی، رهبر چپ اتحادیه کارگری "یونایت"، بزرگ
سشریکای بریتانیا، که بیش از یک و نیم میلیون عضو دارد و از 

قرم حزب کارگر بوده است، دربارٔه  کست حزب کارگر  حامیان ثابت
در انتخابات پارلمانی اخیر ایا کشور اظهار دا ت: ایا خود را "عمرًا 

کوری زدن" است اگر مشکر  ویم که برگزیت بود که باعث باختا  به
حزب کارگر در انتخابات  ر." او فاصله گرفتا حزب کارگر از 

اش، یعشی کارگران صشای ، در یک سال  مطالبات پای اه طبقاتی
گذ ته را عامل اصلی  کست حزب در انتخابات اخیر دانست. 
دبیرکل "یونایت" اظهار دا ت: "بسیار واضح است که دلیل از دست 

طور سشتی همواره به حزب  کرسی در مشاطقی که به ۹۱دادن بیش از 
متمایل به باقی مانرن در   گیری دلیل موض  دادنر، به کارگر رأی می

عضویت اتحادیه اروپا در بحث حاد مرتبط با برگزیت از سوی حزب 
هایی که از  است." او همچشیا اظهار دا ته است که تمام کرسی

های انتخابیٔه مشاطقی متمرکزنر که در گذ ته   دست دادیم در حوزه
های اخیر  سشگ یا دی ر صشایعی که در دهه فعالیت معادن زغال

 ان در رفرانروم سال  ها عمره بوده و ساکشان انر در آن تعطیل  ره
با درصرهایی باال به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده بودنر، و  ۹۱۸۶
های خود را  وبیش با د واری کمی موقعیت کرسی حال ما کم درعیا

های ما  کشیم، دلیل  کست کامً  جلوی چشم در لشرن حفظ می
 است. 

لا مك ک سکی به تمرکز توجه حزب به حفظ موقعیتش در 
های "متروپولیتا" انتقاد کرد و گفت که ایا امر عامل بزرگی  مشطقه

 در  کست سخت حزب کارگر در انتخابات اخیر بوده است.
 

 های بریتانیا و نتیجٔه انتخابات کمونیست
 

رغم برخی انتقادها به برخی تغییرها  حزب کمونیست بریتانیا که به
های حزب کارگر در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا در  گیری در موض 

حمایت یکپارچه از ایا حزب در  ، در ایا انتخابات به۹۱۸۲سال 
انتخابات پارلمانی اخیر تصمیم گرفته بود، در جلسه وسی  هیئت 

های متعرد  کست  ، در لشرن، دلیل۲۱آذرماه  ۹۹اش،  سیاسی
حزب کارگر را بررسی کرد و در قالب سشری مشتشر کرد. رهبری حزب 

گیری  های اصلی  کست را "تغییر موض  کمونیست بریتانیا عامل
سابقه  حزب دربارٔه برگزیت"، "عملکرد مسموم، یکپارچه، و بی

های بریتانیا در ضریت با رهبری حزب کارگر"، "کارزار پی یر  رسانه
جشا  نولیبرال حزب کارگر بر ضر رهبری آن"، و "کارزار ترور 

های امشیتی و  جانبٔه  خصیت جرمی کوربیا با همکاری ارگان همه
ها" بر مرد. در تحلیل حزب کمونیست بریتانیا  خانه برخی سفارت

ازجمله گفته  ره است: "دلیل رو ا  کست در انتخابات تغییر 
گیری رهبری حزب کارگر در ارتباط با اتحادیه اروپا بود. زیر  موض 

پیششهاد مذاکره درباره  فشار جشا  راست حزب کارگر، ایا حزب به
ای جریر در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا ]برگزیت[ و  نامه توافق

نامه و گزیشٔه باقی مانرن در اتحادیٔه اروپا  سپا قرار دادن ایا توافق

ای جریر، گردن نهاده بود. رأی دهشرگان سشتی حزب کارگر در بسیاری از  پرسی در همه
های ان لستان که نتیجه اعمال مقررات مربوط به بازار آزاد اتحادیه اروپا را در فقر  مشطقه
های محل زنرگی و کار ان، اضمح ل صشای ، فقرزدگی و ویرانی  هرها، و  مشطقه
انر، ایا عملکرد را نقض دموکراسی ارزیابی کردنر، و  های کارگری را تجربه کرده محله

، حزب کارگر متعهر  ره ۹۱۸۲درنتیجه، از حزب روی برگردانرنر. در انتخابات عمومی 
هایی را برای بازگردانرن  پرسی احترام ب ذارد، و همچشیا پیششهاد بود که به نتیجه همه

صشای  مرتبط با خرمات عمومی مانشر آب، برق، و گاز به مالکیت عمومی، پایان دادن به 
ریاضت اقتصادی، و لغو قوانیا ضر سشریکایی ارائه داده بود. حزب کارگر در آن 

درصر از کل آرا، بیشتریا آرائی که حزب کارگر در نیم  ۹۱میلیون رأی،  ۸۹انتخابات 
های حزب  رأی ۹۱۸۲دست آورد. در سال  نف  خود جلب کشر، به قرن توانسته بود به

کاران با  درصر از کل آرا کاهش یافت. در مقابل، محافظه ۹۹میلیون و به  ۸۱کارگر به 
 نف  خود جلب کردنر." درصر آرا را به ۹۹کشیم"،   عار "برگزیت را اجرا می

 
 ها در شکست حزب کارگر نقش رسانه

 
نف   داری به در ایشکه انحصارهای مطبوعاتی بر مبارزات سیاسی در کشورهای سرمایه

های  گذارنر حقیقتی اثبات  ره است. اما در سال تریا ت ثیر را می نیروهای راست عمره
کششر  نوعی عمل می سی عمً  به بی ویژه بی های عمره و پرتیراژ بریتانیا و به اخیر رسانه

خواه داده  ره  ها مسئولیت برخورد و جوسازی علیه نیروهای چپ و ترقی که گویا به آن
های اخیر در ارتباط با رهبری حزب کارگر در حفظ  است. مطبوعات بریتانیا در سال

های قررت نقشی کامً   نیابت از سوی ارگان کار به مشاف  نظم حاکم و حزب محافظه
 انر. دارانه ایفا کرده جانب

های ایا  روزنامه اصلی و پرتیراژ بریتانیا خصومت روزنامه ۸۸بر اساس ارزیابی دقیق 
 به بیش از دو برابر افزایش یافته بود. ۹۱۸۲کشور با حزب کارگر در قیاس با سال 

طرفانه و علمی نشان  ای بی یک گروه تحقیق در دانش اه الفبورو در چارچوب بررسی
پو ش  -۹۱۸۲دسامبر  ۸۹از اکتبر تا  -داده است که در سراسر دورٔه کارزار انتخاباتی

های حزب کارگر سطحی بسیار باال دا ته  مطبوعاتی در جهت مشفی نسبت به فعالیت
ایا پو ش تبلیغاتی مشفی  ۹۱۸۲است. ایا بررسی نشان داد که در قیاس با سال 

ای دو برابر بوده است. پژوهش ران دانش اه الفبورو در ایا بررسی تمامی مطالب  رسانه
روزنامه اصلی بریتانیا و ازجمله تایمز، دیلی تل راف، گاردیا، دیلی میل، و میرور را  ۸۸

انر. پو ش مشفی تبلیغاتی علیه حزب کارگر در روزهای مشتهی  مورد توجه دقیق قرار داده
 ره است. ایا پژوهش  طور دائم و برون استثشا  ریرتر می به موعر انتخابات به

های سیاسی اصلی بریتانیا در تلویزیون و  همچشیا میزان حضور رهبران حزب
مطبوعات در طول مبارزات انتخاباتی را بررسی کرد. نتیجه ایا بررسی بسیار جالب بود، 

کار، تقریبًا  وضو  نشان داد که بوریا جانسون، کانریرای حزب محافظه زیرا به
خود اختصاص داد. جرمی کوربیا با  درصر( را به ۹۱٫۹ها ) سوم سطح تمام پو ش یک

رغم ایا واقعیت حاصل  ر  بشری به درصر در مرتبه دوم قرار گرفت. ایا رتبه ۹۶کمتر از 
های سیاسی  رکت نکرد و همچشیا  که جانسون در تعرادی از مباحث رهبران حزب

 سی، خودداری کرد. بی طور جشجالی از مصاحبه با انررو نیل، خبرن ار بی به



 ۳۹۰۱شمارۀ   ۳۱۰۱دى ماه  ۲دوشنبه    ۳۶
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دسامبر  ۸۹کار در انتخابات پارلمانی روز   وک بزرگ نا ی از پیروزی حزب محافظه
گرای کشونی بریتانیا  ( و دورنمای ادامٔه کار دولت راست۲۱آذرماه  ۹۸) ۹۱۸۲

مرت پشج سال دی ر، جشبش کارگری و حزب کارگر ایا  وزیری بوریا جانسون به نخست به
اکشون در  وادا ته است. ترارک انتخاب رهبر جریر از هم  جانبه ای همه جویی چاره کشور را به

 دستورکار قرار گرفته است.
ویژه در  های اخیر بریتانیا و به بحرانی سال  در ایا انتخابات زودرس که در  رایط سیاسی

مشظور مانرن یا خروج از اتحادیٔه اروپا  ایا کشور که به ۹۱۸۶ارتباط با نتیجه رفرانروم سال 
وجود آورده بود،  کار حاکم  به برگزار  ر و مشک تی جری در حیات داخلی حزب محافظه

دست  رهبری جرمی کوربیا بتوانر پا از آن کشترل دولت را به رفت حزب کارگر به انتظار می
که دولت خانم "ترزا می" نتوانست پیششهادش در  ویژه از تابستان امسال هش امی گیرد. به

تصویب پارلمان برسانر و ناگزیر  زمیشٔه "برگزیت" )خروج بریتانیا از عضویت اتحادیه اروپا( را به
کار یعشی بوریا جانسون  استعفا  ر و ریاست دولت را به چهرٔه جشجالی حزب محافظه به

تحویل داد، احتمال در دست گرفتا زمام دولت آتی از سوی حزب کارگر در کشور قوت 
 گرفت و بسیار مطر  بود.

دلیل  گذاری به در مهرماه با حرت گرفتا بحران سیاسی بریتانیا و  کست دولت در قانون
حمایت نکردن اکثریت پارلمان از دولت جانسون، درنهایت پارلمان مشحل  ر و برگزاری 
انتخابات زودرس در دستورکار قرار گرفت. در ایا انتخابات تازه، بوریا جانسون رهبر جریر 

ظاهر لوده اما درواق  سیاستمرار،  بران یز و به کار، که  خصیتی جشجال حزب محافظه
  ۹۱۸۶مکار، و زیرک دارد، توانست با تمرکز کامل بر  عار "عملی کردن نتیجٔه رفرانروم سال 

در مورد خروج از اتحادیه اروپا" و وابسته کردن هر امر دی ری در ایا کشاکش سیاسی به 
 انجام برگزیت، در انتخابات پیروز  ود.
کار با  ایا معشاست که حزب محافظه به ۲۱آذرماه  ۹۸نتیجه کامل انتخابات بریتانیا در روز 

توانر بر ایا اساس  دست آورده و می کرسی پارلمان اکثریت مطلق را به ۶۹۱کرسی از  ۹۹۲
تصویب  های مورد نظرش را برون امکان ممانعت از سوی اپوزیسیون به ها و سیاست الیحه

تریا نتیجه انتخاباتی  کرسی عمً  ضعیف ۹۱۹پارلمان برسانر. حزب کارگر با تصاحب 
ای بیا جشبش کارگری و  دست آورد و حیرت و ن رانی گسترده های اخیر را به دهه
 وجود آورد. خواهی در ایا کشور به ترقی

زنی دربارٔه دلیل  کست  از همان روز برگزاری و اع م نتایج  انتخابات، بحث و گمانه
جانبه و تشتت  غیرمشتظره حزب کارگر در انتخابات در  رایطی که بسیاری بر پایه بحران همه

کردنر که حزب کارگر با برخوردار بودن از  بیشی می کار پیش موجود در حزب محافظه
مشر بودن از مانیفست  سابقه جرمی کوربیا در بیا نسل جوان و همچشیا بهره محبوبیت بی

دست گیرد. تحلیل ران مطل   خواهانه بتوانر حتی زمام اداره دولت را به ای ترقی انتخاباتی
گیری در  کششر. ازجمله سیستم رأی هایی متفاوت را در مورد ایا  کست مطر  می عامل

دهر،  انتخابات پارلمانی بریتانیا که پیروزی کانریرا را بر مبشای کسب بیشتریا آرا قرار نمی
های خبری در حمایت از  سویٔه رسانه گیری یک محوریت مسئله برگزیت، عملکرد و موض 

جانسون، و کارزار سهم یا، ضر اخ قی، غیر انسانی، و مراوم ترور  خصیت جرمی 
انر که ریشه سیاسی دارنر. در ایا جستار  ها بوده تریا عامل کوربیا و مشاورانش از زمره مهم

روز پیش بر پایٔه  ۸۱های مهم در  کست حزب کارگر در انتخابات   ود از عامل سعی می

های مرون در  اظهارنظرهای رهبران سیاسی ایا کشور و تحلیل
 ارائه  ود.  ای اولیه دسترس، ارزیابی

 دلیل شکست انتخاباتی از زبان رهبران حزب کارگر
های چپ رهبری  ایان الیوری، صرر گروه پارلمانی و از چهره

حزب کارگر، در توضیح  کست سخت حزب در انتخابات معتقر 
است: "هش ام تجزیه و تحلیل آنچه در ارتباط با انتخابات پارلمانی 

بایست موردتوجه ما قرار گیرد برگزیت تشها موضو  نیست، باایا  می
تریا دلیلی بود که نتوانستیم  خودی خود بزرگ وجود، ایا عامل به

آن را  ۹۱۸۲های عظیم خود در انتخابات سال  بر پایه پیشرفت
کرسی پارلمانی که در  ۹۹ادامه و گسترش دهیم. در میان 

ای  های انتخاباتی مورد آن در حوزه  ۹۸ان لستان از دست دادیم، 
به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده بودنر و  ۹۱۸۶بود که در رفرانروم 

اغلب واق  در مشاطقی که با تمام وجود ان از حزب کارگر حمایت 
نظر از ایشکه آیا تونی بلیر رهبر  ها صرف کششر و در تمامی دوره می

انر. بشابرایا  حزب بوده یا جرمی کوربیا به حزب کارگر وفادار مانره
رهبری طبقه کارگر در  حزب کارگر بایر اطمیشان حاصل کشر که به

دهر.  گذارد و آن را ارتقا می همه طول و عرک ایا کشور ارزش می
ما بایر اطمیشان حاصل کشیم که نمایشرگان مشاطق  مال و میرلشر 
)نواحی مشطقه میانی بریتانیا( در رهبری حزب و کل حزب حضور 

دقت  ها پیروز  ویم را به مان با مشاطقی که بایر در آن دارنر، و رابطه
کاری بیشتر یا لیبرالیسم بیشتر نیست  حل، محافظه از نو بسازیم. راه

بلکه ت کیر بیشتر به سوسیالیسم است، سوسیالیسمی که رو  
همبست ی و فعالیت اجتماعی را در  هرهای  مالی که در اساس 

کاران در ت ش  کشر. محافظه گذار حزب کارگر بودنر، زنره می پایه
ایا هستشر که از همان آغاز از اکثریت خود در پارلمان برای حمله 

 ۸۲۱۱های دهه  به جوام  کارگری بهره گیرنر و کاری را که در سال
پایان  ]دوران زمامراری مارگارت تاچر بانوی آهشیا[ آغاز کردنر به

 برسانشر." 
آذرماه در لشرن برگزار  ر و  ۹۶ شبه  ای که در روز سه در جلسه 

تمامی نمایشرگان پارلمانی حزب 

نتیجه  غیرمنتظره  انتخابات بریتانیا: 
 شكست حزب کارگر!

 هاى مالى رسیده   کمک
 دالر ۸۱۱۱به یاد رفیق  هیر مرتضی کیوان از آمریکا                      
 کرون ۹۹۱۱الف. فشی از استکهلم                                                   

 ۳۵ادامه  در صفحه  


