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 هشتم، سال  بیست و  نهم دورٔه 

وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

تالش مذبوحانٔه دستگاِه والیت برای الپوشانِی 

 بار با آمریکا تعامل خفت

مرداد ٢٨به بهانه سالگرد کودتای کودتای   

تاملی بر سیاست براندازی 
حکومت های مردمی توسط 

 آمریکا 

  6ادامه  در صفحه 

با گذشت چند هفتـه از تـوافـق جـامـع 
هـای  هـا و نـزاع ای ویـن، رقـابـت هسته
فقـیـه وارد  های قدرت در رژیم والیت جناح

حال، یکی از  مرحلٔه جدیدی شده است. تابه
های مشترِک سیاسی، و حتی حیاتی،  هدف

سـرانـجـام  هـای رقـیـب در بـه برای جناح
ای، تعامل با آمـریـکـا  رساندِن توافق هسته

منظور تضمیِن شـرایـط ضـروری بـرای  به
"تداوم نظام" بوده است. امـا ایـن فـرایـنـِد 
اشتراِک سیاسی برای "تداوِم نظام"، با حـل 
کردِن یک تضاد خارجی [بیرونی]، شـرایـط 
عینی رژیم والیـی را آبسـتـن تضـادهـای 

کـنـد کـه  خطرناک درونـِی دیـگـری مـی
هـای  موقعیت "رهبری" را هرروز با چـالـش

سـازد. ایـنـکـه چـه  رو مـی تری روبه سخت
هـایـی و بـه چـه  نیروهایی و کدام جـنـاح

ای از پیامدهاِی سیـاسـی بـرآمـده از  اندازه
تعامِل پشت پرده میان رژیم والیی و دولـت 

مند خواهنـد شـد،  مند و یا زیان آمریکا بهره
ها را باعث  شدت یافتِن رودررویِی بین جناح

اکنون نیز شده است.  که هم شود، چنان می
هـای سـنـگـیـن  خواهی و رقابت روند سهم
مندِی بیشتر از برکاِت مـادی [و  برای بهره

تـِر  تر و وسیـع دنیوِی] حاصل از پیوند عمیق
داری  اقتصاد وارداتـی ایـران بـا سـرمـایـه

کنندٔه دیگری است که  جهانی، عامِل تعیین
زند  ها را برهم می مدام توازِن نیرو بین جناح

ای از  و خواهد زد. امکاِن رِد توافق هسـتـه
سوی مخالفان سرسخت دولت اوبـامـا در 

های  کنگره، سناریویی است که در محاسبه
 -درحکِم ریسکی خـطـرنـاک -رژیم والیی

 درنظر گرفته شده است، زیرا رِد تـوافـق 
ً
مسلما
هایـی  ای [از سوی کنگرٔه آمریکا] تحریم هسته
ای  های اقتصادی و سیاسی تر و چالش سنگین

همراه خواهـد  شدیدتر برای دیکتاتوری حاکم به
گیرندٔه نـهـایـی  ای، تصمیم داشت. علی خامنه

دربارٔه تعامل با آمریکا بوده است و خواهد بـود، 
نـامـه  "تکلیـِف تـوافـقگوید هنوز  و اینکه او می
نامه در ایران و  زیرا که این توافق معلوم نیست"

آمریکا هنوز به تصویب نرسیده اسـت، ژسـتـی 
 سیاسی در برابر کنگرٔه آمریکا و تاکتیکـی 

ً
صرفا
گـذاری  منظوِر اخطار دادن به سران سیاسـت به

متحده است. مجلس و شورای امـنـیـت  ایاالت
ای  ملی [جمهـوری اسـالمـی]، کـه خـامـنـه

تـوانـنـد نـهـادهـای  گـویـد مـی تظـاهـر مـی به
ای بـاشـنـد، هـردو،  کنندٔه توافق هسته تصویب

فرمایشی و زیردست و مـطـیـِع ارادٔه   نهادهایی
 هـمـچـون  "دستگاه والیت"

ً
اند، و چیزی اصوال

مرحلٔه واقعِی "تصویب" در این دو نـهـاد وجـود 
ندارد. در رژیم والیی، همیشه در پشِت پرده و از 

و  -شـود چه که به آن "نظام" گفته می سوی آن
هـای  دربارٔه مسئلـه -با موافقت نهایِی "رهبری"

شـود و  اصلی و عمدٔه کشور تصمیم گرفته مـی
ای در  گردد. تصمیِم خامنه برای اجرا ابالغ می

نامٔه نهایی، دو روز پیش از اعـالم  زمینٔه توافق
در وین، و در حقـیـقـت،  “ برجام” امضای علنی 

کـنـنـده  در مالقات اعضای هـیـئـِت مـذاکـره
جــمــهــوری اســالمــی بــا ایشــان و امضــاِی 

کـه بـرای سـنـدیـت  -نامه نویس موافقت پیش
 -بـرداری نـیـز شـد بخشیدن به آن از آن فیلم

قطعی شده بود. اما فراینِد رویارویـی بـا دولـت 

 8و   7در صفحات 

با یاد جان باختگان فاجعه 

 ملی کشتار زندانیان سیاسی
هزاران نفر از  ١٣۶٧از هفتۀ اول مرداد تا پایان شهریور  

زندانیان سیاسی در زندان های کشور  به دستور مستقیم 
خمینی در بیدادگاه های نمایشی غیر قانونی چند دقیقه 
ای و بر خالف تمام موازین حقوق بشر به اعدام محکوم و 
به صورت گروهی به دار آویخته شدند. شدت کشتار به 
حدی بود که امکان انتقال و دفن اجساد در گورهای 

 جمعی به سادگی میسر نمی شد. 
این جنایت در بی خبری کامل و در پشت درهای بسـتـه 
و سکوت مرگبار بسیاری از رسانه ها صورت گرفت. هـدف 
این جنایت هدفمند و بر نامه ریزی شده نابود کردن کانون 

در  های مقاومت سازمان یافته نیروهای مخـالـف رژیـم 
زندان های کشور بود که نسلـی از رهـبـران و مـبـارزان 

 انقالبی پرتجربه و کارآزموده را متحد ساخته بود. 
به همین مناسبت و برای گرامیداشت یـاد هـمـه ایـن 

باختگان فاجعه مـلـی  به یاد جان“  فیلمشهیدان راه آزادی 
تقدیم می شود. باشد کـه بـه پـا “  کشتار زندانیان سیاسی

 بایستیم و بر یاد قهرمانی هاشان یک دسته گل نهیم.
 لینک فیلم 

https://www.youtube.com/channel/
UC8KX11W_gXcvuQPdQ-kgSKQ 

جنبش زنان، پیگیر در 

مبارزه، مستقل از جناح 

 ١٠های حکومتی! در ص 

 ٢٨کـارانـٔه  سالگرد کودتاِی ننـگـیـن و جـنـایـت
، که هدِف امپریالیسم از آن تـغـیـیـر ١٣٣٢مردادماه 

مان و  های سیاسی در میهن دادِن جهِت سیِر تحول
عقیم گذاردِن مبارزٔه جنبش ملی شدن صنعت نفـت 

هایی، در  ها و تحلیل یی برای انتشار مقاله بود، بهانه
هفته گذشته، دربارٔه این رخداد مهم تاریخ مـعـاصـر 

ای است  ایران بود. ویژگِی بیشتر این نوشتارها، سعی
متحده در داشتِن نـقـش و  که در مبرا کردن ایاالت

آید عمل می ها به دست در این کودتای خونین در آن
ای  جلو دمـوکـراسـی کودتایی که مسیر حرکِت روبه -

مان سد کرد و دیکتاتورِی شاه را بـه  نوپا را در میهن

و ویـژگـی دیـگـر  -زمان ربع قرن حاکم و استوار کرد مدت
هـای  منظوِر مقصر جلوه دادن سـیـاسـت تالشی است که به
هـا  در آن -یکی از قربانیان اصلی کودتـا -حزب توده ایران

 شود. ورزیده می
هـای عـمـدٔه سـیـاسـت  کوشد مشخصـه ُجستار زیر، می

هـا،  امپریالیسم در قرن بیستم در ارتـبـاط بـا مسـتـعـمـره
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منظوِر حراج نیروی کار و مـنـابـع مـلـی  فقیه به کارگزاران رژیم والیت  تحرک
خود گرفـتـه اسـت.  های اخیر، شدت و سرعت بیشتری به کشورمان، در هفته

برای جـلـب و جـذب  -همراه با صراحِت کالم در حراج منابع ملی کشورمان
 انحصارهای امپریالیستی در جهِت تضمیِن بقای "نظام" و همـچـنـیـن  ٔسرمایه

هـای انـحـصـارهـای  شان درمورد "امینِت" سـرمـایـه های اثبات صحِت وعده
سبعیت رژیـم در یـورش بـه  -امپریالیستی، و تأمیِن نیروی کار ارزان و مطیع

امنیت شغلی، مزد و منابع مالی کارگران در سازمـان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی، و 
نمایـش گـذاشـتـه  خود به تری از  طورکلی منافع طبقاتی کارگران، چهرٔه کریه به

ای مـانـنـد وعـده  های انتخاباتـی است. غیر از ترفند و تزویر همیشگی، وعده
وجود آمـده"  روحانی به "پر کردن شکاف دستمزدی که طی سه دهه گذشته به

با وعده به تبعیت نکردن از دستورهای نهادهای امپریالیستی جایگزیـن شـده 
 ٢۴فقـیـه در بـانـک جـهـانـی،  است. فرهاد نیلی، نماینده جدید رژیم والیت

گذارِی" نهادهای امپریالیستی،گفـت:  مردادماه، در رابطه با "توصیه به سیاست
های این نهادها را بشنویـم، ولـی مـطـیـع  "قاعده مناسب این است که توصیه

الملـلـی کـنـجـکـاو  های بین ها نباشیم...کارشناسان سازمان های آن سیاست
 هستند...کنجکاوی را باید جواب دهیم."

کشی حداکثری از  المللی برای بهره های کارگزاران سرمایه بین یکی از روش
های اقتصاد نولـیـبـرالـی بـرای افـزایـِش سـود  کارگران، و درواقع یکی از پایه

سرمایه، متالشی کردن امنیت شغلی کارگران و ایجاِد دریایی از نـیـروی کـار 
ویژه وزیر کار امـنـیـتـی دولـِت  فقیه، به بیکار و ارزان است. رهبران رژیم والیت

کارگیرِی ترفند و تزویر، و تهدید و سـرکـوب در  "تدبیر امید"، علی ربیعی، در به
یورش به مواد حمایتی قانون کار و به امنیِت شغلی کارگران، نزدیـک بـه سـه 

اصـطـالح "آزاد و ویـژه  دهه تجربه دارند. با ایجاد نزدیک به هشتاد منطقٔه به
فقط چپـاول امـوال مـلـی را آسـان  سال اخیر، نه ٢۵تجاری و اقتصادی" در 

مانده در قانـون کـار بـه  اند، بلکه از شامل شدن اندک مواد حمایتی باقی کرده
دیـگـر،  عـبـارت انـد. بـه حال کارگران شاغل در این مناطق نیز جلوگیری کـرده

گسیخـتـه،  مناطق "آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی"، مناطقی برای قاچاق لجام
مناطقی بدون مقررات برای سرمایٔه مالی، و مناطقی با بردگان ارزان و مـطـیـع 

اند. خـود روحـانـی  داری انگلی وطنی و انحصارهای امپریالیستی برای سرمایه
داری است. اکبر ترکان، دبیر  حامی سرسخت گسترش این مناطق فساد و برده

، گفت: ٩٣شهریورماه  ٢۴صنعتی، به ایلنا،  -شورای عالی مناطق آزاد تجاری
"مناطق آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطـق 
به آزمایش بگذاریم. ... تجربه ایجاد دولت کوچک و حداقلی در مناطق آزاد را 

مردادماه، یک  ١٩که بنا بر گزارش ایسنا،  ایم." درحالی در دستور خود قرار داده
کارشناس تجارت خارجی، اعالم کرد: "در کشور ما یک سری خألهایی به نـام 

ای بـرای مـحـل انـبـار  چاله مناطق آزاد وجود دارد که در نقشه تبدیل به سیاه
اند"، همان روز، خبرگزاری مهر، از ابالغ دسـتـورالـعـمـل  کاالهای قاچاق شده

مرزی در مناطق آزاد" به شبکه بانکـی گـزارش  ناظر بر "واحدهای بانکی برون
اش "یـکـی از رئـوس و مـحـورهـای مـهـم  داد. بانک مرکزی در ابـالغـیـه

های کلی اقتصاد مقاومتی" را "تأمیِن نیازهای ضروری و منابع مالی از  سیاست
خارج" توصیف کرد و افزود: "بدون تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصـادی کشـور 

خارجی"  توانند ایفاگر نقش و کارکردی مؤثر و راهبردی" برای "جذب سرمایه می
کشـی از کـارگـران در ایـن  یی از شقاوت رژیم در بهـره عنوان نمونه باشند. به

نـفـر از  ٢٠٠مردادماه، از سومین روز اعتصـاب بـیـش از  ١٣مناطق، ایلنا، 
کارگران شرکت پیمانکاری رامپکو، شاغل در مجتمع پتروشیمی بندر (خمینی)

هزار تومان کارگران حتی بـرای  ٧١٢که حداقل دستمزد  ، گزارش داد. درحالی
روز اول ماه نیز کافی نیست و اکثر کارگران حـقـوق حـداقـلـی  ١٠های  هزینه

کنند، مسئوالن شرکت رامپکو، در محاسـبـٔه دسـتـمـزد کـارگـران  دریافت می
هزار تومان از دریافتی هریک" از کارگران کسر کـرده  ٩٠تا  ٣٠اعتصابی، "بین 

بودند. در گزارش ایلنا آمده است: "کارفرمایـان اصـلـی و واسـطـه کـارگـران 
اند تا دیگر قسمتی از مـبـلـغ  پیمانکاری مجتمع بندر (خمینی) به توافق رسیده

مزایای قبلی را به کارگران پرداخت نکنند." بـا ایـن وصـف، مسـئـول روابـط 
عمومی مجتمع پتروشیمی بندر (خمینی) به ایلنا گفته بود: "نبایـد عـمـلـکـرد 

حسـاب عـمـلـکـرد مـدیـریـت  های پیمانکاری (رامپکو) را بـه مدیران شرکت

یی  عنوان نمونه پتروشیمی بندر (خمینی) در مقام کارفرمای اصلی گذاشت." به
خـاطـر  دیگر، یک فعال حقوق صنفی کارگران در عسلویه، با اشاره به اینکه بـه

ساعـت  ۶"شرایط آب و هوایی" کارگراِن شاغل در عسلویه "نباید روزانه بیشتر از 
هـا  ، گفته بود: "کارگران شاغل در این پـروژه٩٣ماه  دی ١٠کار کنند"، به ایلنا، 

سـاعـت کـار  ١٢کاری اجـبـاری تـا  ساعت اضافه ۴کم هرروز با انجام  دست
 های کار حاکم است." ها شرایطی مشابه اردوگاه کنند. ... در این کارگاه می

کار و برای پیوند دادن اقتصاد کشـور بـا  کارگزاران دولِت روحانی، از آغاز به
داری جهانی جهت تضمین تداوِم حاکمیِت رژیم، با جـمـالتـی  اقتصاد سرمایه

بسیار واضح و آشکار، نیت رژیم برای حراج منابع ملی و نیروی کار کشـورمـان 
ها و منابع ملی کشورمان، علی  اند. در حراج دارائی را به اطالع جهانیان رسانده

،  گفت: "ایـران بـرای ٩٣مهرماه  ١۴نیا، وزیر اقتصادی رژیم، به ایسنا،  طیب
گذاری ازلحاظ امنیت و سودآوری جزو بهترین اقتصادهـاسـت. ... مـا  سرمایه

قیمت داریم و درنـهـایـت  حال بسیار ارزان کرده و درعین نیروی جوان تحصیل
هـای اقـتـصـاد ایـران بـرای  منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان جزو مـزیـت

 گذاری خارجی و داخلی است."  سرمایه
 دو ماه بعد، یعنی 

ً
فـقـیـه  جـمـهـور رژیـم والیـت ، رئیس٩٣آذرماه  ١١تقریبا

گـذاری اسـت. ...  روحانی، گفت: "ایران منطقه بکری در جهان برای سرمایه
رسد، شروع بـه  سرمایه و اقتصاد همانند ابر است که وقتی به زمین مستعد می

یـی جـدیـدتـر، وزیـر  عنوان نمونه کند." در راستای همان تبلیغ و به باریدن می
مردادماه، گفت: "اگـر کشـور  ١۶زاده، به خبرگزاری مهر،  صنعت رژیم، نعمت

هایی همچون انرژی ارزان و نـیـروی  خارجی بتواند در ایران با استفاده از مزیت
طورقطع برنامه بازارگشایـی  کار ماهر و متخصص باقیمت مناسب بهره گیرد، به

 برای کاالی تولیدی خود را اجرا خواهد کرد." 
هاچوب  گرایان به آن همه به ثروت عظیم و منابع طبیعی کشورمان که واپس

گاهی کامل داریم، ولی باید دید منظور دولِت "تدبیر و امـیـد" از  حراج زده اند آ
زمین مستعد چیست و چه تالشی برای "مستعد" تر کردن این زمین بکر کـرده 

قیمت" صحـت دارد؟ آیـا سـرمـایـٔه  است؟ آیا ادعای رژیم از نیروی کار "ارزان
،  اعالم ٩٣مهرماه  ١۵خارجی از "امنیت کافی" برخوردار خواهد بود؟ روحانی، 

،  گـفـتـه ٩٣تیرماه  ١۵گویان است." و به ایلنا،  کرد: "این دولت، دولت راست
بخشیم... به شـمـا دروغ  بود: "به مردم... وعده دادیم زندگی شما را بهبود می

ها" و "آزادسـازِی"  گوییم." در حین اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه نمی
ها، با وصف اینکه اکثریت کارگران کشورمان حداقل مزد یا حتی مبلغی  قیمت

رژیم، وزیر  ٨٨کنند، همانند دولِت کودتای انتخاباتی  کمتر از آن را دریافت می
فقـر در  سوم خط کار امنیتی دولِت "تدبیر و امید" توانست مزد کارگران را از یک

که قیمت مـواد  کاهش دهد. درحالی ٩۴فقر در سال  پنجم خط به یک ٩٣سال 
 همسان با قیمت

ً
ها در کشورهای اروپایـی  موردنیاز کارگران در کشورمان تقریبا

قـیـمـت" در کشـورمـان،  است، در "صحِت" ادعای رژیم به نیروی کار "ارزان
مردادماه، نوشت: "یک بررسی در میزان دریافتی و حقـوق  ١٣خبرگزاری مهر، 
دالر به عبارتـی   ٨٫٩  ساعتیدهد که کارگران  یافته نشان می کشورهای توسعه

 ٢۴کـار  روزکنند و در ایران افراد بـرای هـر  هزار تومان دریافت می ٢٧حدود 
 گیرند." هزار تومان هم نمی

در رابطه با ادعای وزیر اقتصاد رژیم که "ایران را ازلحاظ امنیت و سـودآوری 
جزو بهترین اقتصادها" برای سرمایٔه خارجی توصیف کرده اسـت، بـایـد دیـد 

نیا از امنیِت سرمایٔه انحصارهای امپریالیستی در ایران چـیـسـت؟  منظور طیب
نفر از کارگران معدن چادرملو از سوی پلـیـس امـنـیـت،  ٢٠احضار و بازداشِت 

اخراِج قبلی دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو و احضار و اخطار به سه عضو 
مدیره به "احتیاِط بیشتر" در  دیگر هیئت

های صنفی، بازداشِت چهار نفر  فعالیت

در راه تضمین امنیِت شغلی زحمتکشان، 

 شدت یافتِن مبارزه ضروری است
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اکریل و حبس آنان در زندان دستگرد،  از نمایندگان کارگراِن پلی
قطِع مزایای فعاالن کارگری و جلوگیری از ورود نمایندٔه کارگراِن 
واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر به کارخانه، جلوگیری 

بـه  “ پارس قو” از وروِد رئیس تعاونی مصرف کارگران روغن نباتی 
نمایندٔه منـتـخـِب  ٩کارخانه، اخراج و معرفی به "مراجع قضایی" 

های سیمان استهبان و فراپاکش شیراز، حکـِم  کارگراِن کارخانه
نمایـنـدٔه کـارگـران  ۴"شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق" به 

 ٢۴پتروشیمی رازی در منطقه ویژه اقـتـصـادی مـاهشـهـر در 
هـا از  علت دفاع آن متعاقِب شکایت کارفرما و به ٩٣شهریورماه 

سـازی  مبارزٔه همکاران خود برای معوقاِت حقوقـی و یـکـسـان
حقوقشان که "چندین برابر کمتر" از حقوق کـارمـنـدان رسـمـی 

 ٢٠بود، بازداشت و حبِس دو نفر از فعاالن کارگری تـا تـاریـخ 
روزٔه کارگران لـولـه صـفـا در  ٣۵خردادماه امسال در اعتصاب 

ماه حق بـیـمـه،  ١۶ماه دستمزد و  ۵اعتراض به پرداخت نشدن 
نفر از کارگران ایران َبَرک به دادگستری بـا شـکـایـت  ١٨احضاِر 

عنوان نـمـایـنـدٔه  نفر از آنان به ٣تیرماه امسال که  ٢کارفرما در 
هایی از کـوشـِش رژیـم  کارگران وکالت محضری داشتند، نمونه

هـای  برای "امن" کردِن سرمایٔه خارجی و "صحِت ادعا" و تالش
هـای  دولِت "تدبیر و امیـد" بـرای تـحـقـق امـنـیـت سـرمـایـه

 دهند. انحصارهای امپریالیستی را نشان می
گرچه یورش رژیم به امنیِت شغلی کـارگـران و تـالش بـرای 

محتوا کردِن قانون کار از زمان دولِت "سازندگی" رفسنجـانـی  بی
آغاز شد، ولی دولِت روحانی و وزیر کار آن ربیعی، باهدف جـذب 

های انحصارهای امپریالیستی، نیروی زیـادی بـرای از  سرمایه
ماندٔه مواد حمایتی قانون کار َصرِف کرده اسـت.  میان بردن باقی

ای در  های زرد کارگری نقش ویـژه در این زمینه، رهبران تشکل
اند. مـتـعـاقـب مـبـارزٔه  برد اهداف ضدکارگری رژیم داشته پیش

نـژاد و  کارگران و به شکست کشاندِن یـورش دولـِت احـمـدی
نخستین یورِش دولت روحانی برای "اصالح" قانون کار، دولـت 

،  برای بار دوم، از طریق الیحه "رفـع ٩٣روحانی، در اواخر پائیز 
و با یارگـیـری  -پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" موانع تولید رقابت

کـه  وارد میدان شد. درحـالـی -از مجلس سرسپردگان به والیت
، گـفـتـه ٩٣ماه  دی ١٠محجوب، مدیرکل خانه کارگر، به ایلنا، 

طور میانگین حدود دوسوم کـارگـران از طـریـق  بود: "امروز به
هـای  اند"، رهبران تشکل قراردادهای کار شفاهی استخدام شده

تـالش کـردنـد یـورِش دوم دولـت  -برای فریب کارگران -زرد
که مـحـمـد  روحانی را به عوامل مجلس نسبت دهند، درصورتی

 ١۵پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به اقتصاد نیوز،  علی
، گفت: "مجلس و دولت برای تدوین الیحه خروج از ٩٣ماه  دی

طـرِح  ٣٠مادٔه الیحه و  ٣٠پای هم جلو رفتند. ... هر  رکود پا به
دنبال تـبـانـِی  الحاقی موردتوافق هر دو قوه است." درنهایت، به

، از ٩٣مـاه  بـهـمـن ۶های زرد، خبرگزاری مهر،  رهبران تشکل
ترین مواد قانون  ترین و اساسی تصویِب تغییراتی "در یکی از مهم

پردازد]... با قـاطـعـیـت  که به مبحث قراردادها می ٧کار [مادٔه 
آراء" در مجلس گزارش داد. در تـداوم تـالش بـرای فـریـِب 

های صنفـی کـارگـران از  کارگران، دبیرکل کانون عالی انجمن
قانـون  ٧نگاری با رئیس مجلس... در راستای اجرای ماده  "نامه

،  خبـر داد، و افـزود: ٩۴مردادماه  ١۵کار" به خبرگزاری مهر، 
ها بتـوانـنـد  نگاری شود تا آن کنند باید نامه "نمایندگان عنوان می

به موضوع ورود کنند. ... تـا بـه امـروز خـبـری از پـاسـخ بـه 
 نامه کارگران [به رئیس مجلس] نشده است." درخواست

گـذاری"  یکی از پیامدهای تبعیت از "تـوصـیـه بـه سـیـاسـت
المللی پول و بانک جـهـانـی  نهادهای امپریالیستی صندوق بین

هـا  براِی "آزادسازی" اقتصاد، ویرانِی تولید ملی و بیکاری میلیون
 کارگر است. 

، با اعالم اینکـه "بـیـکـاری ٩۴مردادماه  ٢١خبرگزاری مهر، 
سال کشور از مرز بحران گذشته" است، "بیکاری  ٣٠جوانان زیر 

 ۵٠٫١های کشور را تا بـیـش از  " در برخی استان٩٣ساله کشور در سال  ٢۴تا  ١۵گروه سنِی  ادامه  تضمين امنيت شغلي كارگران  ...
 ٨۶٫۴های ایـالم بـا  را متعلق به استان ٩٣های بیکاری زنان در سال  درصد، و باالترین نرخ

عنـوان  درصد گزارش داد. به ٨١٫٧درصد، و لرستان با  ٨٠٫١درصد، چهارمحال و بختیاری با 
قول روحانی افـزایـش بـا  و به -ها" هایی از اثرات اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه نمونه

فقیه به صـاحـبـان سـرمـایـٔه  و همچنین وعدٔه کارگزاران رژیم والیت -ها "شیب مالیم" قیمت
، نـوشـت: "کسـری ٩۴مـردادمـاه  ١٢خارجی در مورد "نیروی کار ارزان"، خبرگزاری مـهـر، 

ساعت در  ١٨تا  ١۶ها باعث شده تا برخی شاغالن روزانه بین  چشمگیر درآمدها در برابر هزینه
،  نوشت: "افزایـش مـداوم مـخـارج ٩۴مردادماه  ٢٣بازار کار باقی بمانند." همان خبرگزاری، 

میلیون نفر   ٨٫۵درصد نیروی کار کشور معادل  ۴٢٫٣های پایین باعث شده تا  زندگی و حقوق
اندیشی بـرای رفـع بـحـران  دو شغله شوند." این است نتیجٔه "آزادسازِی" اقتصاد! عوض چاره

گـرایـان حـاکـم، در  هـا انسـان زحـمـتـکـش، واپـس بیکاری و تأمین نـیـازهـای مـیـلـیـون
کـنـنـد، یـا ادعـا  شان، یا مردم بیکار را فاقد شرایط الزم برای اشتغال عنوان می های سخنرانی

که وزیر صنعت برای جـذب  های موجود ندارند. درحالی ای به انجام شغل کنند مردم عالقه می
عـلـیـرضـا کـاتـب، ریـیـس  دهـد، نیروی کار ماهر و متخصص" را میسرمایٔه خارجی، وعدٔه "

درصـد  ٩٠،  گفت: "بـیـش از ٩۴مردادماه  ٢١فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، به ایسنا، 
های علمی برای ورود به بازار کار هستند." همچنیـن،  التحصیالن دانشگاهی فاقد مهارت فارغ

دهد: "فرد برای اینکه بیکار نمـانـد، بـه  ،  گزارش می٩۴تیرماه  ٢٩که خبرگزاری مهر،  درحالی
دهد... دوره انتظار برای یافتـن  شود پاسخ مثبت می اولین فرصت شغلی که به وی پیشنهاد می

هـای  ،  نوشته بود که، مقام٩۴خردادماه  ٢۵سال است"، خبرگزاری مهر،  ٣کار در ایران حدود 
 ها نیست." میلیون شغل در کشور داریم که کسی حاضر به انجام آن ٢گویند " دولتی می

شـان،  مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٩در اعتصاب کارگران کارخانه ایران برک رشت برای دریافت 
در مخالفت با فرماندار رشت که "قصد متقاعد کردن کارگران معترض بـرای  -کارگران معترض

خواهیم از یک سـوراخ دو  ،  گفته بودند: "ما نمی٩۴خردادماه  ٢٠به ایلنا،  -ادامه تولید داشت"
فقیه، ترفندهـای دولـِت  بار گزیده شویم." کارگران به ماهیت ضدملی و ضدکارگرِی رژیم والیت

گاهی دارنـد، و  های وزیر کار و وابستگِی کامل تشکل روحانی، حیله های زرد کارگری به رژیم آ
انـد کـه  های مکرر رژیم به مبارزات کارگری در دو سال اخیر، کارگران نشان داده رغم یورش بر

برای دستیابی به مزدی شرافتمندانه و امنیت شغلی بهتر، حاضر به مبارزه با رژیم دیکتاتوری و 
دستگاه سرکوب آن هستند. وظیفٔه فعاالن کارگری و سندیکاهای مستقل و واقـعـی مـوجـود 

های پراکندٔه کارگری و ارتقاء سطح همبستگی کارگران با دیگر  دهِی اعتراض کارگران، سازمان
کارگری میهن ما نشان داده است که طـبـقـٔه -مبارزات کارگری است. تاریخ مبارزات سندیکایی

نفع زحمتکشان را دارد، و در پیوند بـا دیـگـر  های چشمگیر به وجود آوردِن تحول کارگر، تواِن به
هـای صـحـنـٔه  پوشی در مـعـادلـه چشم های جنبش مردمی، نیرویی تأثیرگذار و غیرقابل گردان

 سیاسِی کشور است.
 

 ادامه نگاهی به دورنمای سیاسی کشور...

جلوگیری کند. موضوع گشایـِش فضـای سـیـاسـی و  -اند های اجتماعی ها و طبقه این الیه
های داخلی کشور، بدون درنظر گرفتن مجموعـٔه  ای بر رونِد تحول اثرهای توافق جامع هسته

بـار مـنـجـر  گرایـانـه و زیـان های ذهنی گیری پیوسته، به نتیجه هم دادهاِی به پارامترها و رخ
 گردد. می

وجودآمده در راستای تقویت و تجهیز جنبش مردمـی  های به توان و باید، از تغییروتحول می
هدِف تغییِر آن، اقدام کـرد. امـا دل بـه "کـاروان  بینانه بر اساس توازِن قوا و به و حرکت واقع

هـا در  های مردمی و تقویت نقِش تـوده دهی اعتراض اعتدال" سپردن و وظیفٔه مبرم سازمان
روی در مرحلٔه حسـاس و بـغـرنـج  هیچ های صحنٔه سیاسی کشور را نادیده گرفتن، به معادله

 ها و تأمین و تضمین منافع ملی کشور باشد. سوِد منافع توده تواند به کنونی نمی
ها و تواِن جنـبـش،  های مردمی، در هر مرحله، باتوجه به امکان مبارزه برای تأمین خواست

خواه، و انقالبی، و بـدوِن حـرکـت  پرست، ترقی بدوِن اتحادعمِل فراگیر همٔه نیروهای میهن
گاهانه و هدفمند در جهت سازمان اش،  دهی جنبش مردمی و احـیـای بـدنـٔه اجـتـمـاعـی آ

هـا بـاور و  نتیجٔه موردنظر نخواهد رسید. باید به نیروی فنانـاپـذیـِر تـوده غیرممکن است و به
 پذیر است! وسیلٔه این نیروی پرتوان عملی و تحقق اطمینان داشت. هر تغییر و گشایشی، به

 



 980شمارة 

توجیه است و شورای نگهبان امکان انتشار همه مذاکرات خود را ندارد. ... بـاتـوجـه  غیرقابل
به محدودیت زمانی که برای بررسی صالحیت داوطلبان دو انتخابات (مجلِس دورٔه دهـم و 
خبرگاِن دورٔه پنجم) وجود دارد، کار شورای نگهبان حداقل در این مورد سخت خواهد شـد. 

شدٔه حضرت امام [بخوان: خمینی]، فقیه در رأس حـاکـمـیـت قـرار  ... در سیستم طراحی
دارد... شورای نگهبان ازجمله ارکانی است که در نظام اسالمی حاکمیِت فـقـیـه و فـقـه را 

سـازد...  بخشد و درواقع احکام اسالم را بر کلیه شئونات جامعه اسالمی حاکم مـی تحقق می
فقیه و حذِف فقه... از عرصٔه زندگی  معنای مخالفت با والیت همین جهت مخالفت با آن به به

 ].٩۴مردادماه  ٣اجتماعی است" [ایسنا، 
شورای نگهبان با انتخاب مجدد عناصری چون جنـتـی و یـزدی، هـمـچـون گـذشـتـه 

 کوشد نقش بسیار منفی و مخرب خود را درزمینٔه انتخابات ایفا کند. می
های مسئوالن ارشد شورای نگهبان ارتـجـاع، در  گیری انتخاب جنتی و سخنان و موضع
در حکم عامـِل  -دلیل نیست. نهادی مانند شورای نگهبان مقطع زمانی کنونی، اتفاقی و بی

داِن  باید منحل و بـه زبـالـه می -ها و انتخابات شدِن حق آزادِی اندیشه، حزب نقض و پایمال
 تاریخ انداخته شود!

 
 

 شود! پایمال می منافِع دهقاناِن زحمتکش مدام
 کار خریِد تضمینِی نسیه، از دهقاناِن گندم

تجـارِی اتـحـادیـٔه  -های بزرگ سیاسی ای، و در پِی سفر هیئت پس از توافق جامع هسته
های بزرگ آمریکایی به ایران، خریِد محصوالت کشاورزی از آمریکا، اتـحـادیـٔه  اروپا و شرکت

فقیه در توسعٔه مناسبات بازرگانی بـا  های اصلی رژیم والیت اروپا، و استرالیا، به یکی از برنامه
غرب تبدیل شده است. درجریان پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنـایـع 

رییس این نهاد اعالم کرد، بخش خصوصی با همکـاری  تهران، اوایل مردادماه امسال، نایب
اتاق بازرگانی بررسِی تعرفٔه واردات گندم را با دولت پیگیری و سپس تعـیـیـن خـواهـد کـرد. 

مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم جدید دولت برای صـدوِر اجـازٔه  ازاین، قائم پیش
 -طوِرعمده از: آمریکا، کشورهای اتحادیٔه اروپا، اوکراین، کانادا، و استرالـیـا به -واردات گندم

ذرت، سویـا،   های کشاورزی نظیر: برنج، موازات وارداِت گندم و دیگر فرآورده خبر داده بود. به
فقیه، بـه  زیتون، و چای، دولت در راستای برنامٔه آزادسازِی اقتصادی و اقتصاد مقاومتِی ولی

ویژه گندم و برنـج به -زنی و پایین آوردِن نرخ خرید تضمینِی برخی محصوالت کشاورزی چانه
های تضـمـیـنـی  ویژه طیِف دهقانان زحمتکش، همواره با نرخ دست زده بود. دهقانان، به -

درستی آن را  اند و به های مختلف جمهوری اسالمی مخالفت کرده شده از سوی دولت تعیین
های غیرعـادالنـه  اند. امسال عالوه بر نرخ های تولید دانسته تر از قیمت واقعی و هزینه پایین

زمینی، برنج، زیتون، و پیاز، خریِد تضمینـی از سـوی  برای خرید گندم، جو، حبوبات، سیب
گیرد. یعنی دهقانان که با رنج و مشـقـت فـراوان و  صورت نسیه صورت می دولت روحانی به
هـا بـار  ویژه با اجرای قانون ضدمردمی هدفمندی یارانـه که به -های کمرشکن تحمل هزینه

صـورت  شـان را بـه حاصِل دسترنـج -سنگین دیگری بر بارهای تولید کشاورزی نهاده است
شده از سـوی دولـت)  های خصوصی (معرفی نسیه و بدون دریافت پول، به دولت و شرکت

ماه، پول دهـقـانـان را  ۶تا  ٢های طرف معامله با دهقانان، پس از  کنند. شرکت واگذاری می
 کنند. شکل اقساط پرداخت می آن هم به

مردادماه، در گزارشی، با اشاره به خریِد تضمینی نسـیـه از دهـقـانـان  ١٠روزنامه آرمان، 
هـایشـان  کاران زیادی در انـتـظـار واریـز پـول کار سراسر کشور، ازجمله نوشت: "گندم گندم

اند، اما هنوز از  هایشان را تحویل داده هستند. ... [کشاورزاِن] بعضی از مناطق کشور... گندم
سـالـه  ٧٠شود:"کشاورزی  مبالغ واریزی آن خبری نیست." در ادامه این گزارش یادآوری می

کـنـد، در تـمـام  چنین را تجربه کرده است... اظهار می های زیادی روزهایی این که در سال
عـنـوان اولـیـن ورودی  طول سال هیچ درآمدی برای ما وجود ندارد و عواید فروش گندم بـه

 
ً
 فصـل  ١١درآمدی به خانواده کشاورزان بعد از تقریبا

ً
ماه است... در تمام این مدت خصوصـا

های خانواده بیشتر بر وعدٔه سـرخـرمـن  های آخر منتهی به تیر و مردادماه، هزینه بهار و ماه
هـای مـرتـبـط بـا  های سنگین زندگی و همچنین هزینه شود، لذا باتوجه به هزینه تأمین می

باری را  تولید گندم نظیر کاشت، برداشت، کود شیمیایی، سم و... در این روزها شرایط مشقت
وجود آورده است." در این زمینه، معاون وزیر جهاد کشـاورزی اعـتـراف  [برای کشاورزان] به

میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده اسـت  ۵٠٠٠کرده است: "برای خرید تضمینی گندم 
تومان گندم، میزان برآورد شده کافی نیست [روزنامه آرمـان،  ١١۵۵قیمت پایه  که باتوجه به

]. دولت روحانی و مجلس شورای اسالمی از پاسخ به این پرسش ساده که: ٩۴مردادماه  ١٠
راحتی و بـا حـمـایـت  منظوِر وارداِت محصوالت کشاورزی از خارج به چرا اعتبارهای کالن به

گیرد، اما اعتبارهای مربوط به خریِد تضـمـیـنـی از  مستقیم و مؤثر سیستم بانکی انجام می
ها از اختصاص این اعـتـبـارهـا سـر بـاز  روست و بانک دهقانان کشور همواره با مشکل روبه

 روند؟ کنند، و طفره می زنند، امتناع می می
ای]  های آزادشده [پس از توافق هسـتـه که میلیاردها دالر از درآمدهای ملی و پول درحالی

شـود، مـعـاون  صرف خرید محصوالت کم کیفیت کشاورزی از آمریکا و اتحادیـه اروپـا مـی
کند کـه،  حفاظت و امور اراضی ادارٔه کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعالم می
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تکاپوِی شورای نگهبان برای انتـخـابـاِت آیـنـدٔه 
 مجلس

های زائد و مخالِف  شورای نگهبان، در مقام یکی از ارگان
هـای  اکـنـون فـعـالـیـت های دمـکـراتـیـک، از هـم آزادی
هدف تأثیرگذاری بر انتخـابـات دورٔه  ای را به شده ریزی برنامه

دهم مجلس شورای اسـالمـی آغـاز کـرده اسـت. اواسـط 
ها گزارش دادند که، در جـلـسـه  مردادماه امسال خبرگزاری

)، اعضـای ٩۴مـردادمـاه  ٧شورای نـگـهـبـان (جـلـسـٔه 
موجب این گـزارش،  رئیسٔه این نهاد انتخاب شدند. به هیئت

 در مقام دبیر، و علی
ً
زاده  طی این جلسه، احمد جنتی مجددا

مقام دبیر، و ابراهیمیان نیز به سمت سخنـگـو،  در مقام قائم
برگزیده شدند. انتخاب مجدد عناصری مانند جنتـی کـه در 

آزاد هـم  مخالفت با برگزارِی هرگونه انتخابات حتـی نـیـمـه
فـقـیـه و نـهـادهـای  کارنامٔه سیاهی دارد، نشانگر عزم ولی

ای چون شورای نگهبان برای کـنـتـرل فضـا و  مانده واپس
صحنٔه سیاسی کشور در آستانٔه انتخابات مجلـس آیـنـده و 

هایی معین در راسـتـای راهـبـرِد رژیـم در  ِاعماِل سیاست
های داخلی و خارجی است. چندی پیـش جـنـتـی و  عرصه

دیگر اعضای شورای نگهبان اعالم کرده بودند، ازآنـجـاکـه 
النـاس" نـامـیـده اسـت، شـورای  "رهبری رأی مردم را حق

الـنـاس  نگهبان تکلیف "قانونی و شرعی" دارد کـه از "حـق
پاسداری" کند. متعاقب این سخنان بود که، اعضای هیـئـت 
مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس فرمـایشـی 
خبرگان و همچنین هیئت نظارت بر انتخابات دهمیـن دوره 

ها، احمد جنـتـی،  مجلس نیز انتخاب گردیدند. در این هیئت
پیک، به تـرتـیـب، بـه ِسـَمـت  زاده، و ره محمد یزدی، علی

 اند. رییس، دبیر، و سخنگوی هیئت تعیین شده رییس، نایب
که وزارت کشور دولت روحانی خواستـار بـرپـایـی  هنگامی

انتخابات الکترونیکی شد، شورای نگهبان با تأمل و واکنـش 
مـردادمـاه، در گـزارشـی  ٧منفی با آن برخورد کرد. ایسنا، 

مقام وزارت کشور در پاسخ به پرسـشـی دربـارٔه  نوشت: "قائم
موضع شورای نگهبان نسبت به بـرگـزاری الـکـتـرونـیـکـی 
انتخابات گفت، شورای نگهبان مخالف برگزاری انتـخـابـات 
الکترونیک نیست اما این دغدغه را هـم دارد کـه نـظـارت 
کاملی بر انتخابات داشته باشد. ما هم به شورای نـگـهـبـان 

 ای داشته باشند." دهیم که چنین دغدغه حق می
پرواضح است که معنای "نظارت کامل بر انـتـخـابـات" از 

تواند بـاشـد.  هایی می منظر شورای نگهبان چه اقدام یا اقدام
در این زمینه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شـورای 
نگهبان، با صراحت تمام اعالم کرده بود: "برای مقـابـلـه بـا 
تخلفات انتخاباتی نیازی به دستورالعمل نیست." یعنی دست 
شورای نگهبان برای هرگونه اقدام درزمیـنـٔه آرای مـردم و 

های رأی باز است، و این ارگان زائد که در برابر هیچ  صندوق
تواند در  ای پاسخگوی عملکرد خود نیست، می مرجع قانونی

 نفوذ کند. اعالم آرا و یا رد و تأییِد نامزدهای انتخابات ِاعماِل 
دلیل نیست که محمد یزدی، عضو فـقـهـای شـورای  بی

نگهبان و رییس فعلی مـجـلـس خـبـرگـان، خـاطـرنشـان 
سازد: "انتـشـار دالیـل رد صـالحـیـت افـراد... امـری  می

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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مـنـظـور  برای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و حفظ و توسعٔه منابع طبـیـعـی بـه
زمان با این اعـالِم کـمـبـود  ایم. هم تقویت دامداری با کمبود اعتبارهای مالی مواجه

کند: امسال برنـج  اعتبارهای مالی، وزیر جهاد کشاورزی، همراه با تأکید، یادآوری می
کنیم. عالوه بر این، مدیرعامل شرکت خدمات حـمـایـتـی کشـاورزی  و گندم وارد می

کند: اعتبارات مالِی وارداِت بـذر سـویـا از انـگـلـیـس  جمهوری اسالمی اعالم می
 شود. شده است و سویا و بذِر آن وارد می تأمین

ها روستایی و دهقـان  فقیه در عرصٔه کشاورزی با منافع میلیون سیاست رژیم والیت
زحمتکش میهن ما در مغایرت قرار دارد. باید جلو ورشکستگِی بخش کشاورزی و فقـر 

 یافته گرفت! بیشتر دهقانان را با مبارزٔه هدفمند و سازمان
 
 

 نیروِی انتظامی، "تدابیِر رهبری"، و حقوق دمکراتیِک مردم
که در طول سالیان اخـیـر هـمـراه بـا دیـگـر  -نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

نظامِی رژیم در سرکوب و نقـِض حـقـوق دمـکـراتـیـک فـردی و  های امنیتی ارگان
فقیه، به تجدیـد  مطابِق رهنمودهای ولی -اجتماعی مردم میهن ما نقش داشته است

اصطالح پساتحریم مبادرت کرده اسـت.  ازپیش خود با دوراِن به آرایش و انطباق بیش
ازپـیـش  دفعات از تجهیز و تقویـِت بـیـش های اخیر فرماندهان این نهاد به طی هفته

اند. جانشین فرماندٔه نیروی انتـظـامـی، در  میان آورده شان سخن به ها و پرسنل یگان
اندازِی مرکز نـظـارت هـمـگـانـی یـکـی از  اوایل مردادماه امسال،  اعالم داشت، راه

اقدامات مثبت نیروی انتظامی اسـت... پـلـی بـرای ارتـبـاط مـردم بـا مسـئـوالن 
[فرماندهان] نیروی انتظامی و در جهت حفظ آرامش و امنیت اجتماعی است. پیـش 
از او، فرماندٔه نیروی انتظامی، طی دیداری با روحانیون ارشد حکومتی در شهـر قـم، 
خاطرنشان ساخته بود: "کار گروهی برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقالب در نـاجـا 

اندازی شده است و از کارشناسان داخـلـی و  [نیروی انتظامی جمهوری اسالمی] راه
ایم. ... تـدبـیـر رهـبـر... بـر ایـن اسـت کـه از  خارجی و علما در آن استفاده کرده

های ناجا در  دستاوردهای انقالب [بخوان: نظام] پاسداری کنیم. ... اجرای مأموریت
های مـخـتـلـف  های ارتقاء امنیت اخالقی و نیز افزایش امنیت در حوزه راستای طرح

 ].٩۴تیرماه  ٢٩است" [خبرگزاری ایسنا، 
فـقـیـه بـرای دوران  نام تشکیل کارگروه اجرای تـدابـیـر ولـی ترتیب، آنچه به این به

سازِی روابط با آمریکا و اتحادیٔه اروپا در نیروی انـتـظـامـی انـجـام  پساتحریم و عادی
 آشکار و مشخص می

ً
شود. هدِف نیروی انتظامی و تجدید آرایش  گردیده است، کامال

فقیه، عبارت است از: ِاعمال فشار هدفـمـنـد بـه  نوین آن بر اساس رهنمودهای ولی
طـلـبـانـٔه اعـتـراضـی!  جامعه در راستای سرکوب و مهاِر هرگونه حرکت و اقدام حـق

های خـود را  درواقع، نیروی انتظامی، در کناِر سپاه و وزارت اطالعات، تمامی امکان
ای و زدوبند بـا امـپـریـالـیـسـم، سـکـوِت  اند تا پس از توافق جامع هسته کار گرفته به

ای نـیـز  فرما باشد، و اگر حرکت و جنبش اعـتـراضـی گورستانی در داخل کشور حکم
خـطـر بـرای  کـنـتـرل و بـی ها، به مجرایی قابل صورت بگیرد، با مهندسی کردِن آن

 حاکمیت هدایت شود و محتوای مردمی آن تخلیه و اثر آن خنثی گردد.
سیاسی نیروی انـتـظـامـی، در اواسـط  -جهت نبود که رییس سازمان عقیدتی بی

سیاسی نیروی انتظامی یـادگـاِر  -مردادماه امسال، اعالم داشت که، سازمان عقیدتی
هـای  سیاسی در همه یـگـان -روحانی [آخوند] برای امور عقیدتی ٨۵٠امام... است، 

اند. ... تدابیر و فرامین رهبری... نقشه راهبردی بـرای  کارگیری شده خدمتی ناجا... به
دنبال تـبـیـیـن و  های نظام است، در اتاق فکر نیروی انتظامی به فعالیت همه بخش

 -سازی تهدیدات سیاسی سازی فرمایشات معظم له هستیم... ما برای خنثی عملیاتی
 کنیم. نظامی، امنیتی و اقتصادی و فرهنگی اقدام و هماهنگی می

های گارد ضـِدشـورش  های امنیت اخالقی و اجتماعی، تقویت یگان تجهیِز گشت
های گوناگون تعقیب و مـراقـبـت و شـنـود و عـمـلـیـات  نیروی انتظامی و آموزش

های اخیر مسـئـوالن و فـرمـانـدهـان  اند که طی هفته هایی سازی ازجمله اقدام پاک
فقیه برای کنـتـرِل فضـای کشـور  های ولی نیروی انتظامی در راستای اجرای فرمان

بـرخـالِف  -های امنیت اخالقی نـیـز اند. در این زمینه، نقش گشت برآن تأکید کرده
تنها کاهش نیافته است، بلکه بـر پـایـٔه  نه -تبلیغات پرسروصدا و فریبکارانٔه حکومتی

تر هم شده است. فرمانده نیروی انتظامـی، چـنـدی  سیاستی معین، این نقش پررنگ
های امنیت اخالقی و اجـتـمـاعـی بـا  پیش، با صراحت یادآوری کرده بود که، گشت

قاطعیت به فعالیت ادامه داده و با هرگونه "ناهنجاری"، "بدحجابی" و "ایجاد نـاامـنـی" 
 کنند.  مقابله می

هایی، درواقع، اهرم گستردِن هراس در جامعه و نقِض خشـن حـقـوق  چنین گشت
 ویژه جوانان و زنان است.  دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم و به

 “کمونیست“ ساالنٔه جشنوارٔه  ادامه  رويدادهاي ايران ...
 امپریالیسمبرضِد مبارزه برای صلح و سوسیالیسم، و 

کنندگاِن این جشنـواره در  حزب تودٔه ایران از شرکت ،ساله رسم همه به 
هـای حـزب تـودٔه  قلب شهر کپنهاگ بود. غرفٔه حزب با شعارها و نشـان

  هـای حـزب کـه دربـردارنـدهٔ  نشـریـهو در آن بـود ایران تزیین شـده 
هـای  ای، تحـول حزب ما درخصوِص توافق جامع هسته های گیری موضع

و مبارزات جـنـبـش مـردمـی و جـنـبـش  ،منطقٔه خاورمیانه، فاجعٔه ملی
هـای فـارسـی، دانـمـارکـی و  بود، بـه زبـان فقیه رژیم والیتبا کارگری 
 .ندشد کنندگان ارائه می به مراجعه انگلیسی،

 ١۶و  ١۵مردادماه/  ٢۵و  ٢۴، رسم هرساله به ،”کمونیست“جشنوارٔه 
در سالروز انتشار ارگان مرکزی حزب کمونیسـت دانـمـارک (در  ،ماه اوت
های اصلـی شـهـر  در یکی از پارک ،های پس از جنگ دّوم جهانی) سال

افـروزی و  جـنـگبـرضـِد "برای صلح و سوسیالیسم،  : با شعارو کپنهاگ 
آیـنـده از آِن  ؛های ریـاضـت اقـتـصـادی سیاستبا مبارزه  ؛امپریالیسم

سوسیالیسم است"، برگزار شد. جشنواره امسال، بیستمین جشـنـواره در 
دورٔه نوین (پس از فروپاشی اردوگاه و سوسیالیسم و پیامدهای منـفـی آن 

کـه در اوضـاعـی  ،برای جنبش کارگری و حزب کمونیست دانمارک) بود
بـرگـزار  ،سندیـکـاهـای کـارگـری فعاالنها و  همت کمونیست به ،دشوار
"مبارزه ادامه دارد،  :با شعار ،پرچم مبارزه گردید. در طول این جشنواره، می

 .بودداشته شده  فعال باشیم!" برافراشته نگه
هـای  ویژه اتـحـادیـه به ،در جشنواره امسال حضور سندیکاهای کارگری

، فـراخـواِن های مردمی و نیز نهادها و ارگان ”اف او آ“و  ”٣اف “سراسری 
ی ی بسیار پررنگ بود. کمیته ،طلبی و جنگ ،اتحادیٔه اروپا، ناتو مبارزه برضدِ 

 در دانمارک  ، کهخریدهای نظامی"برضِد "کارزار : نامبا مردمی 
ً
و از اخیرا

 -چـپهای  جریانها و دیگر  تالش کمونیستبا  -نیروهای مترقیسوی 
، در جشنواره امسال فعالیت چشمگیری داشت و شده استدهی  سازمان

نمایندٔه آن در نخستین روز جشنواره سخـنـرانـی مـفـصـلـی درخصـوص 
 ،راستِی دانمارک و نقِش آن در ناتو طلبانٔه دولت دست های جنگ سیاست

کـه بـا  -بحـثهای پرشور  جلسهدر جشنواره امسال  ،عالوه به ایراد کرد.
هـای نـویـن  درخصوص کوبا و سیاسـت -شد رو روبهاستقبال فراوانی نیز 

بـا حضـور رفـقـای  ،و نیز وضعیت یونان ،اصالحات، کوبا و سوسیالیسم
امسـاِل برگزار شـد. سـخـنـرانـان اصـلـی  ،های برادر کوبا و یونان حزب

دبیرکل اتحادیٔه سراسری کارکنان بخش  ،”دنیس کریستینسن“  ،جشنواره
مـدیـرٔه سـنـدیـکـای  عضـو هـیـئـت ،”بریان اولسن“و ، ”اف او آ”عمومی

ایـن دو رهـبـِر جـنـبـش  ، بـودنـد.در شمال دانمارک ”٣اف “سراسری 
بـر لـزوِم مـبـارزٔه جـدی و قـاطـع بـا  ،سندیکایی زحمتکشان دانمارک

 ،شـود های ریاضت اقتصادی که از سوی اتحادیٔه اروپا دیکته مـی سیاست
تأکـیـد کـردنـد.  ،راستی دانمارک های دولت دست برنامهنیز بر مبارزه با و 

دولـِت بـا بر پیوند میان مبارزه  ،شماِل دانمارک ”٣اف “نمایندٔه سندیکای 
و  کشـور راستی در داخـل دست

  9ادامه  در صفحه افروزی ناتو در  جنگبرضِد مبارزه 
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ای  اوباما در کنگره و سنای آمریکا، از طریق مخالفت با توافق هسته
وسیلٔه جمهوری خواهـان، بسـیـار  و تالش برای منهدم کردِن آن به

تر از جریان دلواپسان [در ایران] است. رودررویِی دشـمـنـان  پیچیده
های دولت  خواه با تصمیم خوردٔه باراک اوباما در حزب جمهوری قسم

طوِرعمده به برخـی  او، ُبعدهایی بسیار فراتر از مسئله ایران دارد، و به
شود، که از آن جـمـلـه  های کلیدی داخلی آمریکا مربوط می مسئله

است، انتخابات آتِی ریاست جمهوری. بنابراین، مقایسه کـردِن ایـن  
انـگـارانـه   ها در ایـران، قـیـاسـی سـاده های بین جناح فرایند با نزاع

 است..
زدایی و برپایِی روابط دیـپـلـمـاتـیـک بـر اسـاس مـوازیـن  تشنج 
گونه که حـزب تـودٔه ایـران  همان -المللی میان ایران و آمریکا بین

تواند حرکتی سازنده برای میهن ما باشد.  می -بارها یادآور شده است
ای در تأییِد قطع روابط دیپلماتیک با آمـریـکـا و  گیری هرگونه موضع

ضـِد ایـن ابـرقـدرت  آمـیـز بـه های تهاجـم نمایش گذاشتن ژست به
مانند: "استکبارستیزی" و یـا  هایی  به بهانه -مسلح خطرناِک تا دندان

گـرانـه، و یـا  های خطـرنـاک، خـدعـه  گیری موضع -ستیزی" "غرب
باره بـایـد  اند که برخالِف منافع ملی میهن ما است. در این ی ا ابلهانه

یادآور شد و اشاره کرد که، حکومتی دموکراتیک، متکی بر اقـتـصـاد 
مند از پشتیبانِی واقعی آحاد مردمش، خـواهـد  توانمند، بهره  ای ملی

های امپریالیستی آمریـکـا  ها و سیاست اندازی توانست در برابر دست
حتی بدون برخورِد نظامـی -اش از منافِع حیاتی و حق حاکمیِت ملی

ای و رجزخوانـی  روی، سخنان اخیر علی خامنه حفاظت کند. ازاین -
بـایـد  نزدیکانش دربارٔه ادامٔه مبارزه با استکبار و دشمنی با آمریکا را 

اعتباری ارزیابی کرد که در شرایط مشخص  های مکرر و بی زدن الف
، نمی

ً
مانند: "مـرگ  ای  تواند از شعارهای پوچ و تکراری کنونی، عمال

سـال پـس از  ٣۶-بر آمریکا" فراتر رود. چراکه دیکتاتـورِی حـاکـم
، و بـا آمـاج دفـاع از حـق ۵٧دموکراتیک، در بهمن  انقالبی ملی
اینک کشور ما را در چنـان مـوقـعـیـِت ضـعـیـف و  -حاکمیِت ملی

هـایـی گـونـاگـون در  ها و شیوه ای قرار داده است که به راه بحرانی
های غیرمستقیم از جانب آمریکـا و مـتـحـدان  درازی معرِض دست
آور، بـده  ای خفـت ای اش قرار گرفته است. توافق هسته استراتژیک

پرده جمهوری اسالمی با آمریکا، و درپیـش  های خاص پشت ِبستان
ای، نمادهـای  از سوی علی خامنه “ نرمش قهرمانه” گرفتِن سیاست 

 بیرونی این موقعیِت ضعیف ایران است.
در کشور ما، بنیاِن حکومت بر شالودٔه دیکتاتوری بنا شده اسـت، 

فقیه نیز بر اسـاس آراِی آزاد و  روی، دولِت یازدهم رژیم والیت ازاین
توانسته است انتخاب شود. در تحلیِل نهـایـی،  دموکراتیک مردم نمی

وجه  هیچ برخالِف ادعاهای حسن روحانی و هوادارانش، این دولت به
دار در میان اکثریـت مـردم بـرخـوردار  ای وسیع و ریشه از پشتیبانی

نیست. بسیار روشن است که دولـت اعـتـدال و شـخـِص حسـن 
جـز  هـای کـلـیـدِی کشـور، بـه روحانی، درنهایت، در عرصٔه مسئله

هایی شـعـارگـونـه، در بـرابـر  هایی صوری، کم اثر، و یادآوری حرکت
ای واقعی و  های عملی تواند گام نفع مردم نمی دیکتاتوری حاکم و به

مـحـصـولـی و وارداتـِی  طور، اقتصاِد تک بردارد. همین  کننده تعیین
هـا در  های وارد آمده بر آن در اثر تحـریـم گذشته از لطمه -کشور ما

دارِی  طوِرذاتی اقتصـادی اسـت کـه "سـرمـایـه  به -چند سال اخیر
ای دارد. گـرایـِش  کننـده اش تأثیر تعیین گرایانه" بر تمام شئون مالی
جـای  بـه -جـا همواره و در همه-داری گرایی در اقتصاد سرمایه مالی

خـواری  افزا، میِل به زادِن فساد، اختالس مالی، و رانـت تولیِد ارزش
کـنـد. بـنـابـرایـن،  دارد و اقتصادهای ملی را از درون توخـالـی مـی

فقیه و دولت  توان به این استنتاج رسید که، رژیم والیت درستی می به
توانند در برابر آمریکا ایستادگی کـنـنـد، و در  "تدبیر و امید" آن، نمی

 -در ُبعدهای سیاسی و اقـتـصـادی -دفاع از حق حاکمیِت میهن ما
 ناتوان بوده است و ناتوان خواهد بود. بدین واقعیت، جناح

ً
های  عمال

  قدرت در دروِن هرم رژیم والیی، و در رأس آن علی خامنه
ً
ای، کامال

جز تعامل با کدخـدای بـزرگ [آمـریـکـا] از  روی، به اند. ازاین واقف
موضع ضعف، راه عقالنی دیگری برای "تداوم نظـام" در پـیـِش رو  

دفاع از حق حـاکـمـیـِت  دروغ و با تظاهر به ای، به ندارند. علی خامنه
ملی، مدعی است که رژیم والیی به دشمنی با استکبار و کمـک بـه 
دشمناِن اسرائیل هنوز هم ادامه خواهد داد. اما روشـن اسـت کـه 

چنـیـن  لحاظ مادی و سیاسی، از مبارزه در این فقیه، چه ازنظر عملی، و چه به رژیم والیت
چنین شعارهای ماجـراجـویـانـه و  مصرِف این ای ناتوان است. از تاریخ جبهٔه وسیع جهانی

 -وجود آوردِن اقتصادی تـوانـمـنـد حاضر، به هاست که گذشته است. درحال پوچی، مدت
طوِرهمزمان، بنا   های داخلی کشور باشد و از سوی دیگر، و به که از سویی جوابگوِی الزام

-ها با استکبار [جـهـانـی] مـقـابـلـه کـنـد  ای، در تمام جبهه های علی خامنه بر گفته
پذیر نیست! "اقتصاد مـقـاومـتـِی" مـوردنـظـر عـلـی  وجه برای رژیم والیی امکان هیچ به

اجرا گذاشتِن آن تـظـاهـر  به درای، که حسن روحانی و دولت او نیز در برابر مردم  خامنه
گرِی معمول در این "نظام" چیز دیگری نیست و نخواهد بود. راِه  غیر از خدعه کنند، به می

ای، ادامٔه حرکتی قهقرایی در  داِر آن علی خامنه فقیه و سکان به جلو در برابر رژیم والیت
طرفٔه تعامل با آمریکا از موضِع ضعف سیاسی و اقتصادی است، و ایست یا دور  مسیِر یک

تواند ثبات کنونی رژیم والیی را با خـطـری  که می -ها زدن در این مسیر به تشدیِد تحریم
الـمـلـلـی در سـطـح  منجر خواهد شد. از منظِر روابط سیاسی بـیـن -رو کند مهلک روبه

منطقه، نقِش جمهوری اسالمی در دمسازی با "طرح خاورمیانٔه جدیِد" موردنظر آمریکـا، 
تـر  در حال بازچیدن است. ازلحاظ اقتصادی، تعامل با آمریکا یعنی اجراِی هر چه وسـیـع

المللی پول از سوی جمهوری اسالمی اسـت، و ایـن یـعـنـی:  های صندوق بین نسخه
هـای  حراج گذاشتِن اقتصاد ملی بـرای سـوداگـری شـرکـت تر شدِن نیروی کار، به ارزان

های کالِن مالی و تجارِی درون کشور، و بـاز کـردِن مـرزهـای  همراه سرمایه فراملی به
 گذاران اروپایی و آمریکایی. کشور به روی سرمایه

گام، توانستـه اسـت در شـئـون  به ها پیش، گام واقعیت این است که، آمریکا از مدت 
 مدت اصلی سیاسی و اقتصادی کشور ما تأثیر گذارد، ازاین

ً
ها است که کار از  روی، عمال

برانگیز اینکه، در دو دهٔه گذشته، زیر سایٔه دیـکـتـاتـوری  ها گذشته است. توجه این حرف
اند در عـرصـٔه  پردازان و هواداران دوآتشٔه نولیبرالیسم اقتصادی موفق شده والیی، نظریه

ای، و فرهنگی، فرموِل اقتصادِی موردنظر آمریکا، یعنی "بـازار  های سیاسی، رسانه بحث
هـای اقـتـصـادی،  هـا و مشـکـل آزاد"، را همچون نوشداروِی شفابخِش همٔه عـارضـه

ای  خواهی، به حلق جامعه بریزند! اینـکـه عـلـی خـامـنـه المللی، و حتی دموکراسی بین
جازٔه نفوِذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا حضور سـیـاسـی در ایـران را بـه "اگوید  می

و تالشی مذبوحانه برای الپوشانـِی شـکـسـتـی   هایی پوچ ، جملهدهیم" ها نمی آمریکایی
های اقتصادی نولیبرالی، مخرج مشترکی مهم بیـن  بار در برابر آمریکا است. تعدیل خفت
مـنـظـوِر  الـمـلـلـی پـول بـه های صندوق بین های رقیب بوده است. اجراِی نسخه جناح

کشی از نیروی کـار بـا  ترین شکِل بهره یعنی مدرن -گسترش هرچه بیشتر "اقتصاد آزاد"
در کشور ما، سیاسِت رسمی "نظـام" اسـت، و  -هدف فرمول ثروتمندتر شدِن ثروتمندان

پیش ببرد. علی الریجـانـی (رئـیـس  کردنش، به   باید آن را با بهینه حاال دولت یازدهم می
الزامات تبدیل جمهـوری اسـالمـی ای، در همایِش " مجلس)، از پشتیبانان توافق هسته

را که رهبـری  ۴۴های اصل  " سیاستگوید: میدر این رابطه المللی"،  ایران به قدرت بین
 ]. ١٣٩۴مردادماه  ٢۶[سخنرانی در مشهد،  ابالغ کردند، بد اجرا شد" 

عنواِن "حکـومـت" و یـا "نـظـام" اشـاره  پردازان به آن با  آن چیزی را که برخی نظریه
ای اسـت، کـه  فقیه به سرکردگی علـی خـامـنـه کنند، همان دیکتاتورِی رژیم والیت می

دانند که بـرای  ها، می گردد. این مجموعٔه جناح های قدرتمند را شامل می مجموعٔه جناح
"بقاِی نظام" باید تضاِد خطرناک موجود بین مردم و دیکتاتوری را با اتحاِد بـا یـکـدیـگـر 

روی، "نظام" مجبور شده است با "کدخداِی بزرگ" [آمریکا] به تعامل  مدیریت کنند، ازاین
در مشـهـد، بسـیـار الـزامـات تـبـدیـل... "، برسد. سخنان علی الریجانی در همایِش"

 !موقع و سنجیده بود" ای به تصمیم نظام در مسئله هسته"  برانگیز است:  توجه 
هـم گـذاِر  حل نهایی داشته باشد، و آن تواند یک راه تضاِد بین دیکتاتوری و مردم تنها می

هـا  سوی دموکراسی است. شاید "نظام" با توسل به انواع بندبـازی جامعه از رژیم والیی به 
گـرایـی، و  ظهور رساندِن پدیده اعتـدال جمله: مهندسِی انتخابات، به از -در داخل کشور

بتواند فرایند گذار از دیکتاتوری را بـه  -های پشت پرده با آمریکا ِبستان موازات آن، بده به
تواند آن را برای همیشه متوقف و یا منتفی کند، زیـرا در فـرمـوِل  تعویق اندازد، اما نمی

عـدالـتـِی  شده بر مردم، فراینِد گسترش و ژرفِش سـریـع بـی اقتصادِی نولیبرالِی تحمیل
هـای قشـرهـای  منظوِر مدیـریـت اعـتـراض امنیتی به اقتصادی و لزوم سرکوِب سیاسی

همراه دارد [اموری که سقوِط دیکـتـاتـوری را  زحمتکش (یعنی اکثریت مردم ایران) را به
بـنـدِی  ها در "نـظـام" مـانـنـد گـروه بندی ها و گروه دنبال دارد]. البته برخی شخصیت به

در  -شان هدف گسترش نفوذ و منافع سیاسی و اقتصادی گروهی روحانی، به-رفسنجانی
گـرایـانـی مـثـل  ای، محمدعلی جعفری (فرمانده سپـاه) یـا اصـول قیاس با علی خامنه
توانند سرعت بخشیدن به رونِد تعامل با آمریکا را خواهان باشند،  می -محمدباقر قالیباف

تـوانـد  آمیز مـی یعنی امری که به نزاع و ردوبدل شدن شعارها و تذکرهای دو پهلو و کنایه
های کـلـیـدی رژیـم،  ها و شخصیت ها و پرتاِب شعار بین این جناح شود. این نزاع منجر 

را  -هـا یعنی مخرج مشترک مهم این جناح -بعید است که بتواند فرایند تعامل با آمریکا 
طورِکامل با ایست مواجه کند. آیندٔه کشور ما سرانجام با تلفیِق مبارزٔه سـیـاسـی بـرای  به

دموکراسی همراه با برپایِی مبانی عدالت اجتماعی رقم خواهـد خـورد، و ایـن مـهـم را 
دهِی جبهٔه وسیع از طریق اتحاِد بین نیـروهـا و فـعـاالن  توان و باید از طریق سامان می

هم، به انـجـام رسـانـیـد: "مـبـارزٔه  سیاسی بر محوِر تلفیق عملی این دو شعاِر مرتبط به
 همزمان برای گذر از دیکتاتوری والیی به دموکراسی، و محِو نولیبرالیسم اقتصادی".

 

 ادامه  تالش خفت بار دستگاه واليت ...
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 مرداد از  ... 28ادامه كودتاي 

لحاظ منابِع اولیٔه طبـیـعـی، مـوقـعـیـِت ویـژٔه  ها، و کشورهایی که به مستعمره شبه
جغرافیایی، و وسعت بازارهای ِبکِر موردتوجه ویژٔه انحصارهای قدرتمند را در حکـم 

 یی برای کودتا، بررسی کند. زمینه پیش
وسیلٔه دولـت  های مستقل به تاریخچٔه انجام کودتاها و سیاست براندازِی دولت 

هـای  بندی کـرد. دورٔه اول، دورٔه سـیـاسـت توان به سه دوره تقسیم آمریکا را می
میالدی را دربـر  ١٩٠٠و اوایل  ١٨٠٠های  ای است که نیمٔه دوم سال استعماری

شود که رژیم استعماری فـرتـوت اسـپـانـیـا رو بـه  گیرد، و به زمانی مربوط می می
فروپاشی است و نخستین موج مبارزات ضد استعماری در آمـریـکـای التـیـن و 

های مستعمرٔه آن کشور در آسیا [فیلیپین] در حال گسـتـرش  همچنین در منطقه
 استعمارِی آن 

ٔ
است و امپریالیسم نوظهوِر آمریکا درصدد جایگزینِی اسپانیا در خال

متحده، با مداخلٔه مستـقـیـم و  وسیلٔه دولت ایاالت ها به است. این دوره از براندازی
شود، و در مـواردی هـم  کاری انجام می ارسال نیروی نظامی و بدون رعایت پنهان

های دیگر به خاک آمریکا را مدنظر دارد، مثل الحاِق جزایر هاوایی  الحاق سرزمین
و پورتوریکو به خاک آمریکا و تدارک ملحق کردن کوبا و هندوراس به خاک خـود، 

 که انجام نپذیرفت.
یی که از یک طرف شرایط  دورٔه دوم، دوران پس از جنگ جهانی دوم است، دوره

هـای  المللی تغییرهای چشمگیری یافته است، و استعماِر انگلیس با جـنـبـش بین
ای کـه ازنـظـر  استعماری های ضد جنبش -رو است ضداستعمارِی قدرتمندی روبه

گاه، در بعضی از کشورهای مستعمره، بـه حـاکـمـیـت  و گه -اند کیفی اعتال یافته
طلب و مـلـی  ها و نیروهای دمکراِت عدالت رهبری کمونیست ای به دمکراسِی توده

لحاِظ ماهیت، به  داری، به گردد. از طرفی دیگر، کشورهای بزرگ سرمایه منجر می
انـد، و قـدرت  اند، انحصارها سیطرٔه بالمنازع یـافـتـه مرحلٔه امپر یالیسم فراروییده

نام اتحاد جماهیرشوروی سوسیالـیـسـتـی  ای نو با  ای جدید با ایدئولوژی المللی بین
تولد یافته است. در این دوره، رهبرِی کشورهای امپریالیستی از کشور سـلـطـنـتـی 

سـبـِب  متحدٔه آمریکا محول شده است. در ایـن دوره، بـه کبیر به ایاالت بریتانیای
حضوِر قدرتمند اتحاد شوروی در صحنٔه سیاست جهان، مداخلٔه آشکار و مستقـیـم 

صورت گـذشـتـه]  آن، دیگر [به  متحده و دیگر متحدان امپریالیست از سوی ایاالت
به سادگی امکان پذیر نیست. آمریکا برای سازگار کردِن خـود بـا شـرایـط جـدیـد 

گیـرد  کار می تری را به های پیچیده و پوشیده [ازجمله حضور قدرت شوروی]، شیوه
کند. همچنین بر بسـتـر  اش واگذار می های جاسوسی ها را به سازمان و اجرای آن
داری در کشورهای جهان سوم و نیز ادامٔه حیاِت  های سرمایه تر شیوه رشد گسترده

داری [نوپا]  نیروهای وابسته به سیستم شیؤه تولید فئودالی در کنار سیستم سرمایه
مـتـحـدٔه آمـریـکـا  کنند، ایـاالت ای که نیروهای فئودال بازی می و نقش ارتجاعی

رسـانـد. از  کـنـد و بـه انـجـام مـی دهی می سازوکارهایش در براندازی را سازمان
شود کودتا در گـواتـمـاال،  های مشخص کودتاهایی که در این دوره انجام می نمونه

مرداد و فروریزاندِن دولت ملی محمد مصـدق  ٢٨ویتنام جنوبی، شیلی، و کودتای 
 است.

های پایانِی قرن بیستم و پـس از  دورٔه سوم [که تا اکنون ادامه دارد]، دورٔه سال
فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی است که برای مداخلٔه مستقیم در دیـگـر کشـورهـا 

ها از پیِش روِی آمریکا برداشته شدند، و آمریکا بار دیگـر بـا گسـیـل نـیـروی  مانع
 -در حکم گزینٔه نخست در مـداخـلـٔه مسـتـقـیـم -های هوایی] نظامی [و بمباران
هـای  های غیردوست را دیگر بار درپیش گـرفـت، کـه از نـمـونـه براندازِی دولت

مشخص آن مداخله مستقیم در افغانستان، عراق، و لیبی اسـت. ایـن سـیـاسـِت 
 بار ادامه خواهد یافت. همین شکِل خون  بار، بدون تردید، در آینده نیز به فاجعه

بار است که امپر یالـیـسـم آمـریـکـا و  ماِه مرداد یادآوِر کودتایی ضدملی و فاجعه
 ١٣٣٢وهشتم ساِل  دولت استعمارگر انگلیس با همدستِی ارتجاع داخلی در بیست

آن، دولت ضداستعمارِی محمد مصدق را سرنگون کرد.  از جـمـلـه  تـأثـیـرهـای 
مرداد متوقف کردن راه رشد ترقی خواهانه و دمـوکـراتـیـک  ٢٨باِر  کودتای  فاجعه

تنها بر سرنوشت ملت ایران  میهن  ما بود. شوربختِی حاصل از این کودتا تا کنون نه
 حاکم بوده، بلکه اثرهای منفی بسیاری نیز بر منطقه خاورمیانه داشته است.

ناِم محمد مصدق، با جنبِش ملی شدن صنعت نفت و مبارزه بر ضد اسـتـعـمـار، 
پیوند ناگسستنی دارد. بدون پرداختن به این دو موضوع عمده و حیاتی برای مـردم 

َتـَبـِع  کشِی بغایت ناعادالنٔه منابع نفت ایران ، و بـه یعنی:هم تاریِخ بهره -و میهن ما
هـای  آن، اهمیِت اقتصادی نفت ایران برای بریتانیا در آن زمان، و هـم مـداخـلـه

درسـتـی  توان رویداِد این کودتای ضدمـلـی را بـه نمی -استعمارگرانٔه دولت بریتانیا
نخسـتـیـن بدناِم دارسی،  امتیازنامۀبررسی کرد. اما سرگذشِت نفت ایران با امضای 

، آغـاز ١٩٠١ماه مه  ٢٨خورشیدی/  ١٢٨٠خردادماه  ٧ایران، درقرارداِد نفتی تاریخ 

شاه و نمایندٔه دارسی امضا شـد، و  امتیازنامه میان مظفرالدینشود. این  می
حق انحصـارِی اکـتـشـاف، اسـتـخـراج، و دارسی  ویلیام ناکس بنا بر آن،

بـه  -مـرز روسـیـه جز پنج ایالت شمالی هـم -پاالیش نفت در سراسر ایران
 ١۶او در برابر، متـعـهـد شـد را از شاه ایران خریداری کرد [سال  ۶٠مدت 

 ۶٠درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد و در انقضای مدت 
گونه عـوارضـی  شرکت بدون پرداخت هیچ  تمامی دارایی)  ١٩۶١ساله (سال 

دارسی در ِازای ایـن  ایرانی)].  تاریخ  نقل از: به تملک دولت ایران درآید (به
طورنقدی به شاه پرداخت کرد. نفـت، در  هزار  پوند استرلینگ به۵٠امتیاز، 

در مسجدسلیمان، در استان خوزستان، کشف گـردیـد. مـدت  ١٩٠٨سال 
 -زمان بسیار کوتاهی پس از آن دارسی امتیاز خود را به شرکت نفت بـرمـه

که در کشور برمه موفقیتی کسب نکرده بود(با دخالت و تشـویـق فـیـشـر، 
فروخت. از آن زمان به بعد، این شرکـت در جـریـان  -دریاساالر انگلیسی)

فعالیت خـود  ”وایران شرکت نفت انگلیس“چند تغییر نام، و درنهایت، با نام 
 را ادامه داد.
کشی استعمارگرانه از منابع نفت ایران، بـا رویـدادی مـهـم در  آغاِز بهره

سنگ در سـوخـت نـاوگـان عـظـیـم  جای ذغال ارتباط با جایگزینِی نفت به
دریایی امپراتوری بریتانیا که دریاساالر فیشر برنامٔه آن را تدارک دیده بـود و 

اش بر این ناو گـان آن را تـحـقـق  وینستون چرچیل، در دوران فرماندهی
جا اهمیِت اقتصادی نفت ایـران بـرای  گردد. تا همین زمان می بخشید، هم

گـونـه  قدر مهم است که چرچیل آن را ایـن امپراتوری استعماری بریتانیا آن
مان  ترین رؤیاهای این موهبتی بود بسیار فراتر از درخشان ...”کند: تعبیر می

  ”مان نازل شد. ... که از عالم غیب برای
شـرکـت نـفـت “اما اهمیِت اقتصادی نفت ایران برای دولت بریتانـیـا و 

شـد. آمـار و ارقـام  به مسئلٔه سوخت ناوگان محدود نـمـی ”وایران انگلیس
دهند که منابع نفت ایران، در کل اقتـصـاد اسـتـعـمـاری  خوبی نشان می به

 دولت بریتانیا نقش و تأثیری قاطع داشته است.
،  آماری را منتشر کـردنـد ١٣٢٠های دولتی ایران، در اواخر دهٔه  روزنامه

]، و در ١٣٢٠داد از ابتدا [ِی امضای امتیازنامه] تا آن زمان [ که نشان می
 ١٠۵رقـم نـاچـیـز  ”وایـران شرکت نفت انگلیـس“ها،  طول همٔه این سال

که این  امتیاز به ایران پرداخت کرده است، درحالی عنوان حق میلیون پوند به
عنوان مالیات، به دولت انگلـیـس و  میلیون پوند، به ١٠۵بیش از  “ شرکت“

داراِن انگـلـیـسـی پـرداخـت  عنوان سوِد سهام به سهام میلیون پوند به ١١۵
 ”وایران شرکت نفت انگلیس“میلیون پوند از درآمِد  ۵٠٠کرده بود، و بیش از 

شـرکـت نـفـت “گذاری کرده بود.  را در عملیاتش در خارج از کشور سرمایه
عنوان مالـیـات بـه  میلیون پوند به ٢٣، ١٣٢٨تنها در سال  ”وایران انگلیس

داراِن انگلیسی پـرداخـت  میلیون پوند سوِد سهام به سهام ٧دولت بریتانیا و 
عنوان ذخیره درآمد انـبـاشـت کـرده  میلیون پوند به ١٨کرده بود، و بیش از 

شرکت نفـت “میلیون پوند پرداخت کرده بود.  ١٣بود، و به دولت ایران فقط 
نفت ایران را به ناوگان دریـایـی بـریـتـانـیـا بسـیـار ارزان  ،”وایران انگلیس

کرد.  قیمت بازار جهانی حساب می اش به فروخت و برای مشتریان ایرانی می
همچنین برای مستهلک کردن بدهِی دولـت  ،”وایران شرکت نفت انگلیس“

بریتانیا به آمریکا، که در خالل جنگ جهانی دوم پیش آمده بود، به دولـت 
 داد. آمریکا نفت تحویل می
ها نسبت به کارکنان و کارگران [ایرانی] شرکـت نـفـت   سیاست انگلیسی

 استعماری بود. 
ً
تن از کارگران [کـارکـنـان]  ٢۵٠٠نیز بر پایه سیاستی کامال

بـودنـد، و کـارکـنـان و   باالی شرکت و متخصصان اصلی انگلـیـسـی رده
متخصصان ایرانی، با توانایِی فنـی بـاال حـتـی، در ایـن رده جـای داده 

ماهر نیز از هند و کشورهای شرق آسیـا بـه  شدند. کارگران ماهر و نیمه نمی
و بیـشـتـر از  -شدند. کارگران غیرماهر با قراردادهای موقت ایران آورده می

کـه  ن شدند. چـنـا کار گرفته می به -افراد قبایل و طوایف ایرانی در خوزستان
آبادهایی بودند برآمده از  گزارش شده است، مسکن کارگران [ایرانی] حلبی

های خـالـی، کـه   های بشکه های حلبی و یا ورقه هم چیده شدن پیت روی
های راکِد َمِد شط و یا باران گرفته بود و  هایی از آب شان را مرداب دور تا دور
هـایـی کـه  گذاری مگس و پشه و دیگـر حشـرات بـود، حشـره محل تخم

سوِز جنوب، زیـر   سروصورت کودکان این زحمتکشان  را در آن دمای طاقت
های ویـژه و  پوشاندند. و در جایی دیگر، در منطقه شان می های تاول نیش

هـایـی بـنـا شـده بـود کـه  پاکیزٔه شهر، برای کارکنان انگلیسی مسـکـن
های اروپایی نداشتند، و ایرانیان فرودست مجاز بـه ورود  کمی از خانه دست

  8ادامه  در صفحه 
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 مرداد از  ... 28ادامه كودتاي 

 ها نبودند. به ساحت این منطقه
کـنـنـده، ایـن  ها،همچون تنها حمایـت در چنین شرایطی، کمونیست

رفت آنـان  خانمان را در مسیر برون کشیده و بی زحمتکشان رنِج گرسنگی
دوش آنان برای غلـبـه بـر  به دهی کردند، و دوش از آن وضعیت سازمان

کردند. نخستیـن   شان مبارزه فقر وبیسوادی و دستیابی به حقوق راستین
سـاخـتـه پـای  بار حزب کمونیست ایران بود که به این جهنم انگلیـسـی

شـان  دهِی کارگران برای احـقـاق حـقـوق گذاشت و به تشکل و سازمان
فرسای اعضای حزب کمونیسـت  های جان همت گماشت. نتیجٔه تالش

شـرکـت نـفـت “ایران، برپایِی نـخـسـتـیـن اعـتـصـاب کـارگـری در 
، مجلٔه هفتگی حـزب، دربـارٔه ”سرخ ستاره“بود. نشریٔه  ”وایران انگلیس

 این اعتصاب چنین گزارش کرد:
ساعت هشت صبح اعتصاب شروع شـد. ...  ١٣٠٨ماه مه  ۴روز ”... 

پاسبانان و سربازان با قمه و شمشیر به کارگران حمله کردند و کـارگـران 
خواندند با چوب و سنگ مقاومت کردنـد و  که سرود انقالبی می درحالی

درنتیجه بیست نفر کارگر و پانزده پلیس زخمی شدند. از ده هزار کـارگـر 
ُنه هزار نفر در اعتصـاب شـرکـت کـردنـد. ... و در هـمـیـن روز در 
مسجدسلیمان و در جاهای دیگر نیز اعـتـصـاب انـجـام گـرفـت. ایـن 

کـارگـر دسـتـگـیـر  ٣٠٠اعتصاب سه روز ادامه داشت که درجریان آن 
در  ١۵مـزد تـا  شدند. خواسِت اعتصابیون چنین بود: باال بردن دسـت

رسمیت شناختن جشن اول  رسمیت شناختن اتحادیٔه کارگری، به صد، به
ماه مه، دخالت دادن کارگران در موارد اخراج و هفت ساعت کار روزانـه 

سال. این اعتصاب واقعه بزرگـی در شـرکـت  ١٨برای کارگران کمتر از 
 نفت بود.

بعد از حزب کمونیست ایران، وارث آن، یعنی حزب تودٔه ایران، بود که 
وجود آورد و کیفت آن را ارتـقـا  های کارگری را در شرکت نفت به تشکل

های کارگری زیر رهبری حزب باهـدف بـهـبـود شـرایـط  بخشید. مبارزه
های استعمارگرانه شرکت نـفـت  زندگی کارگران و پایان دادن به سیاست

های این مـبـارزه،  ترین عرصه انگلیس و ایران گسترش یافت. از برجسته
بـود. ایـن  ١٣٢۵های گسترده کارگران شرکت نفت در سـال  اعتصاب
شـروع شـد. در ایـن  ١٣٢۵ها از مراسم اول ماه مه در سال  اعتصاب

دستمزدی را که شرکت نفت بـه ”مراسم یک زن سخنران چنین گفت:
هـایشـان  دهد کمتر از پولی است که صـرف غـذای سـگ کارگران می

شود. برادران تولید نفت در سرزمین ما تولید جواهر اسـت مـا بـایـد  می
تالش کنیم این جواهرات را پس بگیریم اگر این کار را نکنـیـم غـیـرت 

توان گفت این نخستین دعوت آشکار به ملی  در حقیقت می ”نداریم. ...
 کردن صنعت نفت در مألعام بوده است.

هـزار نـفـر از  ٨٠، کـه در آن  ١٣٢٩اعتصاب پرشمار دوم تیرماه 
وسیلٔه حزب تودٔه ایران سازمان دهی شـد. در  کارگران شرکت کردند، به

ادامه این اعتصاب بود که دکتر محمد مصدق، بـا طـرح مـلـی کـردن 
وزیری را پذیرفت. این اعتـصـاب، در حـکـم  صنعت نفت، مقام نخست

 گشایندٔه راه، نقش مهمی در این تصمیم تاریخی داشت.
کـه بـه  -هـای وطـنـی یـی از نـولـیـبـرال های اخیر، عـده در سال

های فراملیتی ازنظر فضاسـازی فـکـری تـبـدیـل  کِن شرکت صاف جاده
ها اصـرار  کنند و بر آن طوِرهدفمند، اشاره می به دو موضوع، به -اند شده
خاطر ترس دولت امـریـکـا  مرداد به ٢٨ورزند. نخست اینکه، کودتای  می

ها بوده است، و دوم اینکه، کله شـقـِی  از خطر قدرت گرفتن کمونیست
ناپذیرِی او به این منجر شده است که دولت آمریـکـا و  مصدق و انعطاف

یی جز کودتا نداشته باشند. ما نشان خواهـیـم داد کـه آیـا  بریتانیا چاره
ناپذیِر سـیـاسـت و  واقع چنین بوده است، یا اینکه کودتا بخش جدایی به

ماهیت دولت استعماری بریتانیا و امپریالیسم آمریکا بوده است؟ هـمـٔه 
هـای فـکـرِی  کنند اگر از نـحـلـه ها را مطرح می آنانی که این استدالل

تردید فراهـم کـردن  شان بی پشتیباِن نولیبرالیسم اقتصادی باشند هدف
های فراملیتی و باز کـردن جـا بـرای  فضای مناسب برای ورود شرکت

انحصارهای امپریالیستی است. اما آنانی که دل درگرِو مصالـح مـیـهـن 
اند، متأسفانه رونـدهـای تـاریـخـی و  هایی دارند اما درگیر چنین تحلیل

اند، و درنتیجه، متاسفانـه در دام  های چرخشی آن را درک نکرده مقطع
 تبلیغات اندیشه های نولیبرالی می افتند.

هایی دارند؟ ایـن  های چرخشی تاریخی چه ویژگی های مهم تاریخی و یا مقطع پروسه
انـد کـه بـا  ای ها و عنصرهای متعدد اجتـمـاعـی بر عامل  مشتمل  ها، ها و مقطع پروسه

بایست صورت بگیرد، مانند: انقالب مشروطیـت.  وجود آمدشان، تغییرهای کیفی می به
توانست در دورٔه صفویه و یا سلطنت نادرشاه پدید آید و یا حتی در دورٔه  این انقالب نمی

وجـود  های داخلی و خـارجـی، بـه شاه برپا شود، زیرا مجموعٔه عنصرها و عامل فتحعلی
ها و قشرهای [اجتماعی] و مناسبات تولـیـدی و رشـِد ِکـمـی و کـیـفـی  آمدن طبقه

های نو  و  گیری تفکرات و اندیشه داری جهانی و داخلی و آرایش نیروها و شکل سرمایه
آورنـد. انـقـالب بـورژوا  وجود مـی ای را به ها عامل دیگرند که مقطِع چرخِش تاریخی ده

بـایسـت نـظـام  های تاریخی بـود کـه مـی دمکراتیک مشروطیت یکی از این چرخش
کرد و یا حداقل عنصرهای عمدٔه آن را برای جاگـرفـتـِن ایـن  داری را مستقر می سرمایه

دهنـدٔه ایـن چـرخـش  عالوه بر این، عنصرهای تشکیل آورد.   نظام در کشور فراهم می
وسـوِی  های بورژوازی در مجلس، سمت نحوی بود که توازِن نمایندگان جناح تاریخی به

  -حاکمیت سیاسی
ً
کـرد و  داری را مشـخـص مـی ماهیِت درونی این سرمایه -و ضرورتا

داری ملی را خواهـد  داد که آیا تواِن فراهم آوردِن شرایط برای رشدونمو سرمایه نشان می
هم   که آن -داری کمپراُدر داری ملی، یعنی سرمایه داشت یا برای رقیب قدرتمنِد سرمایه

این تغییرها رقم خواهد خورد. درنهایت،  -وجود آوردِن تغییرهای بورژوایی بود دنبال به به
 -داری کمپراُدر بود کـه های سیاسی نشان دادند که در دورٔه رضاخان این سرمایه تحول

هـای  گـیـری بر رقیب خود، یعنی بورژوازی ملی، فائق آمـد. سـمـت -دالیل گوناگون به
ای دربـر دارد.  های آموزنده های چرخشی آن در دورٔه رضاخان، درس تاریخی در مقطع

ایران و انگلیس را پاره کرد، با اتحاد شوروی معاهـدٔه  ١٩١٩باِر]  رضاشاه قرارداِد [اسارت
طرفی را امضاء کرد، [زمینٔه] خروج نظامیان و مشاوران مالی انگلیـسـی را فـراهـم  بی

های خارجی را کاهش داد، و همـٔه امـتـیـازهـای مـبـتـنـی بـر  آورد، تعداد کنسولگری
بـانـک را از  را لغو کرد، شرکت تـلـگـراف و امـپـریـال سپاری] [قضاوت  کاپیتوالسیون

دست گرفت، اما با تـمـام ایـن اوصـاف، او  ها را به ها بازخرید کرد و کنترل آن انگلیسی
گیرِی اجتماعی، او نمایندٔه سیاسِی بورژوازی ملی نبود.  یی ملی نشد. زیرا در سمت چهره

داری انحصاری دولتی با ویژگِی کمـپـراُدر [وابسـتـه] و نـمـایـنـدٔه  او بنیانگذاِر سرمایه
هایی بود که نیاز مواد خام و کشاورزی کشورهای اسـتـعـمـارگـر را فـراهـم  مالک بورژوا
را نابود کرد، و در عمل، امکان   کرد. رضاشاه، بورژوازی ملی و نمایندگان سیاسی آن می

یی که جناِح مقابِل بورژوازی کمپراُدر در انقالب  قدرت گرفتن همه عنصرهای آن طبقه
 یی تأثیرگذار بود، محو کرد. مشروطه و در حکم طبقه

های مشخص چرخش در تاریخ  دهٔه پس از جنگ جهانی دوم، یکی دیگر از آن دوره
المللی نیز دارد. این دهـه، دورٔه  ایران است، البته باتوجه به اینکه این دوره ماهیتی بین

رهـبـرِی  اِی مـتـنـوع بـه هـای تـوده اوج مبارزات ضد استعماری با ماهیِت دمکـراسـی
گـرا  رهبرِی نیروهـای مـلـی خواهانه به ها، و ماهیِت ملی و ناسیونالیسم ترقی کمونیست

است، که با پدید آمدِن تغییر در موازنٔه قدرت جهانی، فرصت خودنمایی پیدا کرده است. 
خواه است. موقعیِت تاریخی، عـنـصـرهـای  های ملی و ترقی مصدق، یکی از این چهره

چنان چیده است که محمد مصدق و جنبِش ملی را در جـایـگـاهـی  مبارزه و تغییر را آن
وکماِل صنایع نفت و حق حاکمیِت ایران بـر آن،   قرار داده است که جز ملی کردن تمام
گیرِی رشِد ملی باقی نگذاشتـه اسـت. از طـرف  راه دیگری برای ادامه و تحکیم سمت

دیگر، امپریالیسم انگلیس و آمریکا را نیز در موقعیتی قرار داده است که جز ملی کـردن 
و قبوِل حق حاکمیِت ملی، هرگونه معامله و امتیازدهی را ممکن است بـپـذیـرنـد. زیـرا 

ای که پروسٔه اجتماعی در مسـیـر او قـرار داده اسـت،  برای مصدق و شرایط تاریخی
شـود.  پایٔه استقالل ملی و حاکمیت دولتی ملی، با ملی کردنی واقعی گذارده مـی سنگ

ها و سندهای موجود در آن زمان، این نکتٔه مهم را روشـن و  وگوها و تالش همٔه گفت
ها، باهمـه نـوع  ها، و حتی آمریکایی  کند. درست در نقطه مقابِل آن، انگلیسی عیان می

ای که درنـتـیـجـٔه  جز ملی کردِن واقعی شان حاضرند، به امتیازدهی موافق و یا به بررسی
وگـوهـا کـه  آن کنترِل شرکت نفت در دست دولت ایران قرار گیرد. در یکی از این گفـت

 ”وایـران شرکت نفت انـگـلـیـس“سندهای آن موجود است، وزارت سوخت [بریتانیا] به 
وفصل قضیه باید دربرگیرندٔه شکلی از ملی شدن  دهد که، اگرچه هرگونه حل اطالع می
واقعِی عملیات [در صنعت نفت] باید خارج از دست ایرانیـان  ”کنترل“حال،  باشد، بااین

وگوها، صحبت پیراموِن این قضیه است کـه کـنـتـرل و ادارٔه  یی از گفت باشد. در دوره
شرکت نفت در دست چه کسی باید باشد، حتی اگر شکلی از ملی کردن پذیرفته بـاشـد. 

شـونـد،  وگوها مـی خواهران وارد این جدال و گفت های نفتی هفت بعدها که خود شرکت
که، کنترل و اداره کـردِن  ها روی یک مسئله کلیدی است، و آن هم این اصراِر همٔه آن
بایست در دست ایرانـیـان قـرار گـیـرد. نـظـرات دولـت  عنوان نمی هیچ شرکت نفت به

زده به  گی، دستیار وزارت خارجٔه آمریکا، که شتاب متحده آمریکا در خاطرات مک ایاالت
 وضوح مطرح شده است: ایران آمده بود، به

ها، هر دو، بسیار مایل بودیم که از ملی شدِن امتیاز شرکت  هم ما و هم انگلیسی”...  
  9ادامه  در صفحه نفت انگلیس و ایران اجتناب کنیم. ... این امـر 
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هـا  متحده و بریتانیا و سایر شرکت های ایاالت ای را که شرکت امتیازات نفتی
 “انداخت. در سراسر جهان داشتند به خطر می

شود که در اینجا مسئلٔه ملی شدِن نفـت از چـارچـوب   پس مشخص می 
لـحـاظ خـطـِر  المللی پیدا کرده است، البته نه بـه ملی فراتر رفته و جنبٔه بین

کمونیسم که آن را پیراهن عثمانی برای انجام کودتا کـرده بـودنـد، بـلـکـه 
لحاظ گسترِش مبارزات ملی و ضد استعماری در رویـارویـی بـا مـنـافـع  به

های بسیار در  وگوهای فراوان و سند و مدرک ها و گفت ها. بحث امپریالیست
 ٢٨آمریکایِی  دهندٔه این است که کودتای انگلیسی این دوره، همگی، نشان

هـای  برضد دولت محمد مصدق فقط برای سیطرٔه شـرکـت ١٣٣٢مردادماه 
نفتی بر صنعت نفت ایران، و همزمان، برای جلوگیری از تأثیِر  پـیـامـدهـای 

  چه در سطح منطقـه -ملی شدِن صنعت نفت ایران بر دیگر منابع نفتی دنیا
و حتی برای جلوگیری از دامنه یافتن این تأثیر بر  -المللی و چه در سطح بین

های دیگر اقتصاد استعماری از قبیل معدن، کشاورزی، و زمین، بوده  شاخه
وگوهـای ایـن  ها در سندهای مربوط به گفت گیری است. شواهد این نتیجه

اند. اینکه انجام کودتا هیچ ربطی به خطر کمونیسـم و یـا  دوره بازتاب یافته
گسترش و نفوذ حزب توده ایران نداشته است مختص ایران نیست. اسناد و 

قدرت  احتماِل به -حداقل در آن شرایط -دهند که در ایران مدارک نشان می
 موجود بسیار ضعیف بود، و 

ً
رسیدِن حزب تودٔه ایران بر اساس وضعیِت واقعا

احوال را  دید که اوضاع و حزب تودٔه ایران هم خود  را در چنین موقعیتی نمی
از زاویه کسب قدرت حکومتی نگاه کند. همٔه سندهای موجود حـزب تـوده 

ام تیـر کـه حـزب  خصوص پس از رویداد سی به -ایران در ارتباط با آن دوره
گـویـای  -قدرت رساندن مجدد مصدق نقش عمده داشـت تودٔه ایران در به

قدِم دولت محمد مصـدق  اند که حزب تودٔه ایران از حامیان ثابت این واقعیت
درستی در این زمینه تصحیـح  اش را به های گذشته گیری بود و برخی موضع

 کرده بود.
در  -های متعدد کودتاهایی که از سوی دولت آمریکا از طرف دیگر، نمونه

هـدایـت و اجـرا شـد،  -یی که در آغاز این ُجستار آمـد هر یک از سه دوره
آمریکا رابطه   کودتاها با منافع امپریالیستی  دهند همٔه آن روشنی نشان می به

هایی مختلـف  وچرایی، شاخه هیچ چون اند، و در همٔه آن کودتاها، بی داشته
چـِی  کننـده و تـدارک از سرمایٔه انحصاری در کشور کودتازده، نقش حمایت

 آید:   ها در زیر می هایی از آن اند، که نمونه کودتا را داشته
که قصد داشـت  -طلِب هاوایی، لیلیوکاالنی در کودتا برضد ملکٔه اصالح

تـنـهـا بـا  او نـه -در قوانین کشـور انـجـام دهـد  خواهانه اصالحاتی ترقی
های شکر و مداخلٔه مستقیم آمریکا سرنگون شد، بلکه  های کمپانی دسیسه

هاوایی نیز ضمیمٔه خاک آمریکا گردید. کودتا در کشـورهـای هـنـدوراس، 
هـای  ها همگی ناسـیـونـالـیـسـت که رهبران آن -سالوادور، و نیکاراگوئه ِال

اجـرا  ١٩٠٠هـای  در دهٔه نخست سال -طلب و ضد استعمار بودند اصالح
شد. رهبران این کشورها از مبارزه با استعمار اسپانیا برآمده بـودنـد. چـهـرٔه 

خواه نیکاراگوئه،  ، ناسیونالیسِت ترقی“خوزه سانتوس زالیا“شاخص بین آنان 
وسوی تاریخ نیکاراگوئه را تغـیـیـر داد. مـداخـلـٔه  بود که سرنگونِی او سمت

طلبانٔه کوبا و گسـیـِل نـیـروی  نظامی در مبارزات ضد استعماری و استقالل
نظامی و تغییر دادِن مسیر حرکت آن کشور، و همچنین کودتا در بولیوی، و 

های غیرقانونی، همگی، در زمانی هدایت و اجـرا  جملٔه این کودتاها و اقدام
وجود نیامده بود، و درنتیجه، بـهـانـٔه خـطـر  شدند که هنوز اتحاد شوروی به

هـای چـوب،  پایه بود. همه این کودتاها را کمپـانـی کمونیست در اساس بی
آهن و ارتباطات، تدارک دیدنـد  بها، نفت، راه میوه، قهوه، معادن فلزات گران

 و دولت آمریکا مسئولیت اجرای آنها را عهده دار بود.
از کودتاهایی که در دورٔه دوم [دوران پس از جـنـگ جـهـانـی   یک نمونه

دوم] انجام شد و با دوران دولت محمد مصدق همـزمـان بـود، کـودتـا در 
گـرا، در  طلـب و مـلـی کشور گواتماال بود. جاکوب آربنز، شخصیت اصالح

قدرت رسید، دوران  درست همان سالی که مصدق در ایران به -١٩۵١سال 
اش را سه رشـتـٔه  حکومتش را آغاز کرد. جاکوب آربنز، اصالحات اقتصادی

اصلی اقتصاد آن کشور شروع کرد. او کنترل صنعت برق را در دست گرفـت 
آهـن  تا آن را عادالنه درخدمت مردم کشور خود قرار دهد. کنـتـرِل ادارٔه راه

برنامه دوم اصالحات او بود که آن نـیـز مـثـل صـنـعـت بـرق در دسـت 
ترین برنامٔه اصالحات او خـاتـمـه  های آمریکایی بود. سومین و مهم شرکت

بود که “  یونایتد فروت کمپانی” دادن به مالکیِت انحصاری و ظالمانٔه شرکت 

ساله دراختیار  ٩٩های دشت حاصلخیز کنارٔه اقیانوس آرام در این کشور را  زمین
گرفته بود. جان فاستر دالس، سیاستمدار آمریکایی، که پیش از رسیدن به پست 
وزارت خارجه این کشور، مشاور حقوقی یونایتد فروت کمپانی بـود، و بـرادرش، 

داراِن آن شرکت بودند. در آنجا نـیـز نـه  آلن دالس، رییس سازمان سیا، از سهام
های گواتماالیی در موقعیتی نبودند کـه  حزب کمونیست گواتماال و نه کمونیست
گـذاران  حساب آیـنـد. ولـی سـیـاسـت خطری واقعی در مسیر تصاحب قدرت به

راستی به مـردم  های دست آمریکایی خطِر بلوای کمونیسم را با همدستِی روزنامه
آمریکا ُحقنه کردند، و درنهایت، کودتای خونین این کشور با تدارک سه کمپـانـی 

آهن، و یونایتد فروت] و مداخلٔه سـازمـان سـیـا انـجـام شـد و رونـد  [برق، راه
خواهانه کشور متوقف شد. جـاکـوب آربـنـز در تـبـعـیـد  اصالحات ملی و ترقی

 شکل دیگری جهت داده شد.  وسوی تاریخ گواتماال به درگذشت، و سمت
 نـادیـده  ها از دیِد نولیبرال همه این تجربه

ً
های وطنی پنهان مانده و یا عـمـدا

کـه درواقـع  -شود. با اینهمه، جالب اینکه دشمنان حزب تودٔه ایران انگاشته می
خواهی در ایران و دشمنان مردمان زحمـتـکـش کشـور مـا نـیـز  دشمنان ترقی

گواهِی انبوهی از اسناد و مدارک منتشرشده از سـوی خـود  به -توانند باشند می
تـریــن،  دوسـت شـان بـا حـزب تـودٔه ایـران، کـه مـیـهـن آنـان، از دشـمـنـی

ترین حزب در تاریـخ کشـور مـا  طلب اصالح -و در مواقعی -ترین طلب استقالل
اند. باوجود این، حزب تـودٔه ایـران ضـمـن آنـکـه از  یی نکاسته بوده است، ذره

یی غفلت نکرده است، در  مسئولیت و تعهدش نسبت به طبقٔه کارگر ایران لحظه
ها و  کنار آن، به ندای روندهای ملی و دمکراتیک پاسخ مثبت داده است. ائتالف

اتحادها با نیروهای ملی و دمکرات در دورٔه نهضت ملی برای تحقق رونـدهـای 
های بارز این پاسخ و کنش بوده است، و تا کنون نـیـز جـزو  دمکراتیک، از نمونه

 ناپذیر حزب تودٔه ایران باقی مانده است. های تخطی سیاست

 مرداد از  ... 28ادامه كودتاي 

 ادامه  جشنواره ساالنه كمونيست ...

حزب تودٔه ایران در جشنواره کمونیسـت حضـوری  تأکید ورزید.   از کشور، خارج
های حزب مـا تـزیـیـن  ها و نشان غرفٔه حزب که با شعارها و پرچم . فعال داشت

 کـنـنـدگـان بـه غـرفـه، دربـارهٔ  به مـراجـعـه حزبهای  نشریهشده بود، با ارائه 
 ،های مـنـطـقـه ای، تحول ما در قبال توافق جامع هستههای حزب  گیری موضع

مناسـبـت  به ،عالوه . بهکرد رسانی می اطالعو جنبش مردمی،  ،مبارزات کارگری
، در غرفه حزب درخصوص ایـن ۶٧کشتار زندانیان در سال  سالگرِد فاجعٔه ملی
 بـه بـازدیـدکـنـنـدگـان ،فقیـه نشدنی و نابخشودنِی رژیم والیت جنایت فراموش

هـای  مسئوالن حزب کمونیست در دانمارک و دیگر حـزبنیز به و  طوِرعموم، به
 ، توضـیـحسندیکاهای کارگری و نهادهای مردمیمسئوالن و نمایندگان برادر و 
 ،صدر جدید حزب کـمـونـیـسـت در دانـمـارک ،”آرنه شیلر“رفیق  شد. داده می

در غرفه حـزب درجریان جشنواره   ،اتفاق تنی چند از رفقای رهبری حزب برادر به
ای برای شرکت مؤثر در جشنواره، بار  و ضمن تشکر از رفقای توده یافت،حضور 

با حزب تودٔه ایران و جنبش مردمی  را های دانمارک دیگر همبستگی کمونیست
 مورد تأکید قرار داد. ،فقیه رژیم والیتبا در مبارزه 

بیستمین جشنواره کمونیـسـت (در  در  و چشمگیر برجسته های نکتهاز دیگر 
بـه  ،”بـریـان گـرونـولـد“فعالیت جوانان کمونیست بود. رفـیـق  ،مرحله نوین)

پرشور  ای در نخستین روِز جشنواره سخنرانی ،های جوان نمایندگی از کمونیست
گاهی ویژه جوانان کارگر و  به -دهِی جوانان رسانی و سازمان درخصوص اهمیِت آ

 ”اتحادیـه اروپـابرضِد جبهٔه خلق “ایراد کرد. همچنین نمایندٔه رسمی  -دانشجو
(ائتالفی شامل نیروهای ضِد اتحادیٔه اروپا که حزب کمونیست در دانمارک نـیـز 
عضو آن است)، در روز دّوم جشنواره به سخنرانی پرداخت و اهـمـیـِت مـبـارزٔه 

صدر حزب کمونیست  ،”آرنه شیلر“رفیق  یادآور شد.  اتحادیه اروپا را برضِد فعال 
بـر لـزوِم مـبـارزٔه  . رفیق شیلر،بود، سخنراِن مراسم پایاِن جشنواره در دانمارک

و نـاتـو تـأکـیـد  ،راستی دانمارک، اتحادیٔه اروپا دولت دستبا ها  فعال کمونیست
. اساسی بـرخـوردار اسـت ، مبارزه برای صلح از اهمیِت که کرد. او اعالم داشت

ویـژه در  بـه ،و اتحادیٔه اروپـا ،آمریکا ،های ناتو اقدام رفیق شیلر در ادامه گفت،
ور  شـعـلـهخطـِر  -جهان های همچنین در دیگر منطقهو  -خاورمیانه و اوکراین

دنبال دارد. صدر حزب کمونیست در دانـمـارک  جنگ و گسترش آن را بهشدِن 
هـای ریـاضـت اقـتـصـادی و  سـیـاسـتبـا مـبـارزه شدت یافـتـِن همچنین 
 شد.خواستار  ، راتبعیت از ناتودر طلبانٔه دولت دانمارک  خارجی جنگ سیاست
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جنبش زنان، پیگیر در مبارزه، 

 مستقل از جناح های حکومتی!

صورتی دیگر هم بیـان  موالوردی در جایی دیگر از اظهاراتش، بیکاری زنان را به
های اخیر پمپاژ واردات ارزان با دالرهای نفتی، باعـث شـد  کرد. او گفت:"در سال

تدریج تعداد زنـان شـاغـل مـا  زنان سهم زیادی را از اشتغال از دست بدهند و به
میلیـون  ٣٫١طوری که در سال گذشته تعداد زنان شاغل کشور به  کاهش یافته به

نفر رسید که از این حیث در شرایط مناسبی قرار نداریم." نخست ایـنـکـه، واردات 
رویه باعث بیکاری گردیده را ما هم قبول داریم، اما این امر به زنان مـنـحـصـر  بی
دلیل افـزایـش  گیرد. دوم اینکه، این سیاست نه به شود، مردان را هم دربر می نمی

شده در رژیم والیت فـقـیـه در  های تثبیت دالرهای نفتی، بلکه بر اساس سیاست
در این زمینه  -باوجود هیاهوهای بسیار -پیش گرفته شد. حتی دولت روحانی هم

یی متفاوت از دیگر دولت ها ندارد. سوم اینکه، دالیل اشتغال رو به پـایـیـن  کارنامه
طور که در باال به آن  زنان، با اینکه دالیل متعدد آن را تشدید کرده است، اما همان

نشـیـن  ای است که هدِف آن در نهایت خـانـه اشاره کردیم، اجرای سیاست خزنده
حتم خانم شهین مـوالوردی از آن  طور کردن زنان است. این موردی است که به

رسد عامدانه از بیان آن طفره می رود. چنین اظهـاراتـی  نظر می اطالع دارد، اما به
ها را ارزیابی کرد، بـه خـانـم مـوالوردی مـنـحـصـر  که فقط در حد شعار باید آن

الملل معاونـت امـور زنـاِن نـهـاِد  شود. خانم لیال فالحتی، مدیرکل امور بین نمی
گـذاری در  ریاست جمهوری ،در رابطه با برابری جنسیتی، اظهار داشت:"سرمایـه

حوزه عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی در کشور، در جهت اعتـالی مـوقـعـیـت 
الملل مؤثر است و افزایش تعداد کارآفرینان زن در کشور ضمن  ایران در حوزٔه بین
المللی کشور، موجب بهبود وضعیـت ایـران از نـظـر شـاخـص  ارتقاء جایگاه بین

مردادماه]. البته ما با این سخنان مخالفتی نداریم و  ٢٠شود" [ایسنا،  جنسیتی می
معتقد هستیم که هم زیبا بیان شده هم با واقعیت همخوانی دارد. اما بحث اصلی 
ما این است که خانم فالحتی نمایندٔه دولتی است که قرار است در ایـن زمـیـنـه 

یـی از آن اسـت. در  درست برعکس عمل کند و آزمون استخدامی کشور نمونـه
هایی بودیم که زنان شاغل پس  های اخیر، ما همچنین شاهد گزارش همین هفته

رو گردیده اسـت. ایـن  از زایمان امکان بازگشت به کارشان با مشکالت متعدد روبه
یعنی ادامٔه سیاست حذِف زنان در شکلی دیگر، که نیازمند توضیح نیست. شهیـن 

مناسبت روز دختر، گفت:"مقام معظم رهبـری بـر  موالوردی در سخنانی دیگر، به
ها از آموزش و پروش تاکید داشتند و باید گفت کـه هـر  ضرورت پشتیبانی دستگاه

گذاری برای آینده اسـت. در طـول  چقدر در آموزش و پرورش هزینه شود سرمایه
سال گذشته دستاوردهای خوبی در زمینه آموزش دختران داشته ایم" [ایسنـا،  ٣۶
مردادماه]. ما در اینجا قصد بررسی مسایل آموزش و پرورش را نـداریـم، امـا  ٢٧

 در عرصه آموزش و پـرورش و بـنـا 
ً
یادآورِی این نکته را الزم می دانیم که، اتفاقا

نـفـع تـفـکـرات  فقیه، بسیاری از کتب و مـتـون درسـی بـه دستور شخص ولی به
تـنـهـا بـه دخـتـران  های ارتـجـاعـی نـه اندیشانه تغییر کرده و این سیاست تاریک
هایی جدی وارد آورده، بلـکـه دامـنـگـیـر پسـران هـم شـده اسـت. ایـن  ضربه

فِت کیفیت تحصیلی به ٣۶"دستاوردهای 
ُ
همراه نداشتـه اسـت.  ساله" چیزی جز ا

مـان در  هایی که بـه زنـان مـیـهـن اما اگر بخواهیم این "دستاوردها" را در عرصه
هائی اسـتـنـاد  شود را برشماریم، باید به گزارش های سنی مختلف مربوط می رده

 ٢٧کرد که از درون جمهوری اسالمی بیـرون آمـده اسـت. روزنـامـه اعـتـمـاد، 
نقل از مـحـمـد اسـالمـی،  مردادماه، در گزارشی از همایش ازدواج و سالمت و به

بـه ازای هـر  ٩٣معاون دفتر سالمت خانواده وزارت بهداشت، نوشت:"در سال 
لقه ٨٠طالق در کشور ثبت شد و متاسفانه  ١٩ساعت 

َ
های کشـور زیـر  درصد ُمط

سال هستند." محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل جمعیت، خانواده و مـدارس  ٣٠
 ١۶٣، به تعداد ١٣٩٣تا  ١٣٨۵وزارت بهداشت، نیز گفت:"طالق در کشور از سال 

نفر افزایش داشته کـه ایـن  ۵٧٢هزار و 
رقم نگران کننده است." روزنامه شهروند، 

با اینکه از ابتدای شروع به کار دولت حسن روحـانـی، وعـده هـای  
طورمداوم  داده شـد و  های زنان به کوچک و بزرگی در رابطه با خواست

به شکل و شمایل متفاوتی  -با توجه به انتخابات اسفند ماه آینده -اینک
نیز شدت یافته است، اما آن چیزی که تاکنـون حـاصـل تـمـامـی ایـن 
تبلیغات بوده است، در صحنٔه عمل، به معنای کاملی هیچ بـوده اسـت. 
 روی داد، به آزمون استخدامی آمـوزش و 

ً
اتفاق جالب توجهی که اخیرا

طورعمده به شـدت  شد که در جریان آن سهم زنان به پرورش مربوط می
های همسو با دولت روحانی   کاهش یافته بود و در این ارتباط حتی رسانه

، دولت روحانی  بـایـد مسـئـول و  را نیز به واکنش واداشت. بنا بر قاعده
مـردادمـاه، در  ٢۴مجری این آزمون استخدامی باشد. روزنامه اعتماد، 

مقدمٔه گزارشی مربوط به این استخدام، نوشت:"تابستان گذشـتـه وزیـر 
وپرورش در مورد افزایش تعداد معلمان زن هشدار داد. تابسـتـان  آموزش

شد در جدول نـیـروهـای مـورد نـیـاز در  امسال نتیجه آن هشدار را می
وپرورش دید. صف طـوالنـی  دفترچه مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش

دهـد کـه  صفرها ذیـل سـتـون ظـرفـیـت پـذیـرش زنـان نشـان مـی
وپرورش نخستین گام جدی خود را برای مهار تعداد زنان مـعـلـم  آموزش

اصغر فـانـی، وزیـر  نقِل سخنان علی برداشته است." اعتماد در ادامه، به
 ۵٣وپرورش، در سال گذشته، پرداخته که گـفـت:"نـزدیـک بـه  آموزش

دهند، این در حالـی  وپرورش را خانم ها تشکیل می درصد پرسنل آموزش
آموزان پسر هستند. در همیـن شـهـر تـهـران  درصد دانش ۵١است که 
درصد معلمان خانم هستند، از هـمـیـن رو عـدم تـوان در  ٨٠بیش از 

آورد." روزنامه شهرونـد،  جنسیت پرسنل مشکالت فراوانی را به وجود می
وپـرورش،  مردادماه، در رابـطـه بـا نـحـؤه اسـتـخـدام در آمـوزش ٢١
نـیـرویـی کـه  ٣٧٠٣وپرورش از  نویسد:"در آزمون استخدامی آموزش می

نـفـر زن  ۶٣٠نفر مرد و فقط  ٣٠٧٣قرار است در آزمون پذیرفته شوند، 
 خواهند بود." 

با اینکه تعداد نیرویی که قرار است به استخدام درآیند در برابـر تـعـداد 
دهند، اما نـکـتـٔه مـهـم و  باالی متقاضیان رقم ناچیزی را تشکیل می

 هم در 
ً
اساسی در این روند، حذِف زنان از صحنٔه اجتماعی است. ما قبال

ای  شـده هـای تـدویـن این مورد مشخص کرده بودیم که چنین سیاسـت
 از سوی بیت رهبری تنظیم و به دولت

ً
های وقت برای اجـرا ابـالغ  تماما
شود. مجری و ادامه دهندٔه این طرح در وضـعـیـت فـعـلـی، دولـت  می

که از جمله اعضای فعال  -روحانی است. جالب اینکه، شهین موالوردی
در همایش کارآفرینی زنان استان کرمان سخـنـان  -دولت روحانی است

جالب توجهی ایراد کرد. ایشان گفت:"سیستم دولتی ما کشش بیـش از 
این را برای استخدام و کارمند دولتی بودن ندارد اما متأسفانه در گذشته 

ایم. در این دولت تمام تالش برای افزایش  ضرورت کارآفرینی را ندانسته
مـردادمـاه]. الزم بـه  ٢٠توانمندی اقتصادی بانوان می شود" [ایسنا، 

توضیح است که این همایش، با اینکه در ارتباط با کارآفرینی زنان استان 
روشنی نشـان  کرمان بود، اما در برج میالد تهران برگزار شد. این امر به

دهد که، حتی برای حفظ ظاهر هم شده زحمت رفتن به کرمان را به  می
حاصل بوده است را  طورحتم و یقین بی خود نداده و این همایش را که به

در تهران برگزار کرده اند. اینکه چه تعداد کارآفرین واقعـی هـم در ایـن 
اند، سوالی است کـه فـعـال بـرای آن  اصطالح همایش شرکت کرده به

جوابی در دست نیست. اما نکته مهم در سخنان مـوالوردی ایـن اسـت 
شـونـد و  های تنظیم شده برای حذِف زنان نادیده گرفته می که، سیاست

شود:"سیستم دولتی کشش بیش از این برای استخدام نـدارد."  ادعا می
در رابطه با این اظهارات نادرست خانم موالوردی باید گفت کـه، در دو 

روییم. موضوع استخـدام نـیـرو در  گزارش باال، ما با دو نوع رویکرد روبه
وپرورش به کشِش سیستم دولتی برای استخدام ربطی نـدارد، و  آموزش

دهد که تبعیض استخدامی نقطٔه برجسته آن است،  به روشنی نشان می
هـای  و این اظهارات معاون حسن روحانی را چیزی جز استتاِر سـیـاسـت

  13ادامه  در صفحه  زن ستیزانه نمی توان نام دیگری بر آن نهاد.
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  3ادامه  در صفحه 

نگاهی به دورنماِی صحنٔه سیاسِی کشور، 

 ها فقیه، و نقِش توده راهبرِد رژیم والیت

خواه معتقد اسـت کـه، رفسـنـجـانـی  دیدگاهی میان نیروهای ملی و آزادی
طلبی ایستاده است. این دیدگـاه سـپـس  شکِل محسوس در سوی اصالح به

گیرد که، راهبرِد رفسنجانی و کارگزاران سـازنـدگـی در پـیـونـد بـا  نتیجه می
های پس از تـوافـق جـامـع  طلبی قرار دارد و ضرور است که در تحول اصالح
ای از رفسنجانی و شرکا، که زمینٔه استقراِر دولت روحـانـی را فـراهـم  هسته
اند، حمایت شود. بنا بر چنین تحلیل و برداشتـی، پـرواضـح اسـت کـه  کرده

بدون درنظر گرفتن اهمیـت حضـور  -حمایت از دولت روحانی و خط اعتدال
هـای صـحـنـه سـیـاسـی [زیـرا  مردمی و تحرک جنبش مردمی در تـحـول

در  -انـد] که،رفسنجانی و شرکا، زمینٔه استقراِر دولت روحانی را فراهم کـرده
 شود.  مشی، پذیرفته و تبلیغ می حکم خط

ای کـه  کند، بدون جنبش نیرومـنـد مـردمـی تجربٔه سالیان اخیر ثابت می
های اجتماعی را بـر مـحـور شـعـارهـا و  ها و الیه های گسترده طبقه طیف

سـوِد  های مشترک سازمان داده باشد، تغییر توازِن قوا و تـحـول بـه خواست
های مردم از طریق پیروی از این یا آن جناِح حـکـومـتـی،  های توده خواست
پذیر نیست. ناگفته نماند که راهبرِد رژیم و دولِت روحانی، در چارچـوب  امکان

های سیاسی است. آنچه بیش از هر عامل  حفظ نظام و حذِف مردم از معادله
الـمـلـلـی"  سوی "تـعـامـل بـیـن فقیه و دیگر سران حاکمیت را به  دیگری ولی

کشاند، از جمله نگرانی جدی رژیم در زمینه اوج گـیـری نـارضـایـتـی هـای 
مردمی به دلیل بحران های فزاینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی و رشـد 

و  ٨٨های سال  مجدد جنبش مردمی بود که توان و ظرفیتش را در اعتراض
نژاد، نشان داده بـود.  سپاه و احمدی -فقیه رویارویی با کودتای انتخاباتی ولی

حضوِر مردم در صحنٔه سیاسی کشور و امکان بـازسـازِی بـدنـٔه اجـتـمـاعـی 
های ویرانگر امپـریـالـیـسـتـی،  المللی و تحریم جنبش، در کناِر فشارهای بین

فـقـیـه و دولـت  هراس رژیم را برانگیخته بود. سیاسِت نرمِش قهرمانانٔه ولی
بندِی ایـن یـا آن جـنـاح  ، محصوِل پای٩٢فراروییده از مهندسی انتخابات 

به منافـع مـلـی و  -ازجمله رفسنجانی و شرکا و نیز خط "اعتدال" -حاکمیت
حقوق مردم نبود، بلکه با هراس از سرنوشت و آیندٔه نظام شکل گـرفـت. در 

نوری، کـه  انگیز است. ناطق تأمل نوری گویا و  این زمینه، سخنان اخیر ناطق
ای مشخص، بار دیگر در صحـنـٔه  در چارچوبی معین و با مقصدهای سیاسی

 اعـالم  های جناح ِبستان سیاسی و بده
ً
های حاکمیت فعال شده است، اخیـرا

کرد:"این مذاکرات از همان ابتدا سه ضلع داشت، یک ضلع رؤسا [بـخـوان: 
نظـر  کنندگان و یک ضلع مخالفین یا منتقدین. به فقیه] یک ضلع مذاکره ولی

عنوان شخص خودم  خوبی مدیریت شد... به من هر سه این موارد در ایران به
بـایسـت  [درجریان انتخابات و روی کار آمدن حسن روحانی] آنچه را که مـی

دادم در حالت چراغ خاموش انجام دادم. ... درجریان توافق نـبـایـد  انجام می
گیرنده و شورای نگهبان باید  های تصمیم توقع در مردم زیاد شود. ... دستگاه

ای عمل کنند که همٔه نیروها در انتخابات [آینده] حضور پیدا کننـد...  گونه به
های سیاسی توجه داشته باشند که کسی نـبـایـد در عـرصـٔه  باید همٔه گروه

عالوه، سخـنـان  ]. به٩۴مردادماه  ١٠انتخابات قهر کند" [خبرگزاری فارس، 
شدٔه او،  ای و مانورهای حساب ای درخصوص توافق جامع هسته اخیر خامنه

دلیل روشن دیگری بر اثبات این واقعیت است که، رژیم برای مرحلـٔه جـدیـد 
حیاتش و متصل کردن خود بـه ارابـٔه سـرمـایـٔه جـهـانـی، بـاوجـود هـمـٔه 

های جناحی، از راهبردی برخوردار است کـه تـمـامـی نـیـروهـای  کشمکش
حاکمیت در مورد آن توافِق کلی دارند. بنابراین، رژیم از راهـبـردی مـعـیـن 

هـای  هـا، و نـزاع هـا، درگـیـری برخوردار است. اجزای رژیم، باوجود تفاوت
یی نزدیک باید در انـتـظـار شـدت  که واقعی نیز هستند و در آینده -جناحی
با این راهبرد موافقند. نبایـد فـرامـوش کـنـیـم کـه، ایـن  -ها بود یافتِن آن
ها بر سر اصِل راهبرد رژیم نیست، بلکه بر سر سهم و مـوقـعـیـت  کشمکش

دولت روحانی، از نخسـتـیـن  ها در شرایط جدید بوده و است.  هریک از جناح
تـریـن  را درحکم اصـلـی -در قالب راهبرِد کلی نظام -روز فعالیت، دو اولویت

ای و بـازسـازِی  حِل مسـئـلـٔه هسـتـه -آماج در دستورکارش قرار داد: الف
اجراِی آزادسازِی اقتصادی و ژرفش پـیـونـد بـا  -مناسبات با امپریالیسم؛ ب

هـا،  هایی مانند: هدفمندی یـارانـه سرمایٔه جهانی، در چارچوِب اجرای برنامه
 ها و دستمزد! سازی، آزادسازی قیمت زدایی، خصوصی مقررات

حرکت دولت تاکنون در همین راستا بوده است، و البته مـاهـرانـه تـالش 
هـا و  گوِن طـبـقـه های گونه ها و خواست ورزیده است تا با حرکت روی شکاف

ها، و نـیـز از نـزدیـکـی و  پیوستگِی آن هم های اجتماعی متفاوت، از به الیه
هـای  که مدافع و بیانگر خواست -های سیاسی ها و سازمان اتحادعمِل حزب

 ۵“ای میان جمهـوری اسـالمـی و کشـورهـای  دنباِل توافق جامع هسته به
هـاِی پـذیـرش تـوافـق از  در خصوص چندوچوِن این توافق، علت ،”١عالوهٔ  به

هـای مـیـهـن مـا،  سوی حاکمیت، و اثرهاِی آن بر صحنٔه سیاسـی و تـحـول
های سیاسی گـونـاگـون  ها و سازمان دار و پرحرارتی میان حزب های دامنه بحث

 جریان دارد.
ها، بـرای تـغـیـیـر  روی اهمیتی جدی دارند که بر اساس آن ها ازآن این بحث

هـای  منظور تأمیِن خـواسـت های مبارزه به توازِن نیروها در صحنٔه سیاسی و راه
های مـعـیـنـی  های اجتماعی، راهکارها و تاکتیک ها و الیه طیف گستردٔه طبقه
 گردند. گزیده و ارائه می

ای، بـحـث دربـارٔه: "گشـایـش فضـای  بالفاصله پس از توافق جامع هسته
سیاسی"، "فضای سیاسی بعد از توافق" و "امید به گشایش فضای سیاسی"، در 

ها قرار گرفت. حتی حسن روحانی نیز در ایـن رابـطـه،  ها و ارزیابی صدر تحلیل
ووعید متوسل شد و از "عزِم" دولتش بـرای تـغـیـیـر و  مطابق معمول، به وعده

 گشایش فضای سیاسی کشور، سخن گفت.
بحث و ارزیابی پیرامون چگونگِی تغییر و گشایش فضای سیـاسـی، بـحـثـی 

دهـنـده در آرایـش سـیـاسـی و  تواند باشد و با دیگر اجزای شکل انتزاعی نمی
کنند در صحنٔه سیاسـِی کشـور  طبقاتی و اثرگذار بر آن، و نیز بر روندهای تعیین

نکتٔه بسیار پراهمیتی که الزم اسـت بـدان اشـاره  تواند پیوند نداشته باشد. نمی
یی  ای با برنامه گردد عبارت است از این واقعیت که،  رژیم در مسیر توافق هسته

بـنـدی  فقیـه" حـاصـِل جـمـع گذاشت، و "نرمش قهرمانانٔه ولی  شده گام حساب
بست خطرناکی بود که حـیـات  های رژیم در راستای خروج از بن ترین مقام عالی

عالوه، در راستای مهار و کنترل، و درنهایت، حـذِف   کرد، و به رژیم را تهدید می
های صحنٔه سیاسی کشور نیز بود. فراموش نکنیم که،  جنبش مردمی از معادله
و روی کـار آمـدن دولـت یـازدهـم، امـیـر  ٩٢شدٔه  پس از انتخابات مهندسی

پردازان نزدیک به بیت رهبری، با صراحت تمـام درخصـوص  محبیان، از نظریه
شدٔه رژیم و مهندسِی انتخابات، گفته بـود: "سـیـسـتـم  های حساب علِت اقدام

الـمـلـلـی  شده را در حوزٔه تعامل بین [بخوان: نظام] قصد داشت حرکتی حساب
توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحـت بـود  نژاد می دهد، نه احمدی انجام

طلبان بیفتد که استحکاِم الزم را برای این پـروژه مـهـم  دسِت اصالح که کار به 
 روحانی با سوابق خود و نگاِه امنیتی خاص، تبحِر الزم را در ایـن 

ً
نداشتند. طبعا

که اجرای آن به دولـت روحـانـی   -“ راهبرِد رژیم“زمینه داشت. ..." در حقیقت، 
المللی و تأمیِن بـقـاِی  کاهش و پایان دادن به فشارهای بین -سپرده شده است

 -گیری برخی از نیروهای سـیـاسـی نظام بوده و است. بنابراین، دیدگاه و موضع
ِصرف و مطلِق انتخاب روحانی و قـرار دادِن  -های مسلم بدون توجه به واقعیت

دانـنـد، و حـمـایـت  جـدا مـی“  راهبرِد رژیـم“سیاست اعتدال در دولتش را از 
کنیم: علـت اصـلـِی  جانبٔه [مردم] از او و دولتش را علِت اصلی، تأکید می همه

کـنـنـد.  فقیه در این مقطع زمانی حساس ارزیابـی مـی های رژیم والیت سیاست
 -و نـه راهـبـرِد رژیـم را -تر، سیاست اعتداِل دولت روحانی را عبارت دقیق به

دنبال آن، امکاِن گشایش فضای سیاسی کشـور و  ای، و به موجِب توافق هسته
ای  گـیـری دانند، دیدگاه و موضع های حداقلِی جامعه می تأمین برخی از خواست

تواند مبتنی باشد و در جهت تقویت موضع جنبش مـردمـی  ها نمی که بر واقعیت
 دارد: آید. این دیدگاه، اعالم می حساب  تواند به نیز نمی

"انتخاب روحانی از سوی مردم خارج از تصور شورای نگـهـبـان بـود... ایـن 
کاران را شوکه کرد و این گزاره را ثابت کرد که حـتـی  انتخابات درنهایت محافظه

افراد کمتر مطرح، چنانچه بخشی از مطالبات مدنی را نمایندگی کنند با اقـبـال 
عنوان شیخ دیپلمات در  مردمی روبرو خواهند شد... اگر تجربٔه حسن روحانی به

عنوان وزیر خارجه نبود آیا ایـن تـوافـق  بیانیٔه سعدآباد و کاردانِی جواد ظریف به
شد؟ شعار چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و اقتصاد مملکت هم بـایـد  میسر می

آورنـد...  عنوان شاهدی از یک مطالبـه بـزرگ مـدنـی مـثـال مـی بچرخد را به
توان ثمرٔه مقاومت جنبش سـبـز بـرای خـوانـده شـدن آرا  را می ٩٢انتخابات 

توان آن را تبلور خواست عمومی برای استقرار دولتی دانسـت کـه  دانست... می
 کند."  حداقل بخشی از مطالبات مدنی مردم را نمایندگی می

هـای جـنـاحـی،  دادهای اخیر و تشدیـد کشـمـکـش همچنین باتوجه به رخ
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تأملی بر شرایط مبارزه برای 

سوسیالیسم و تغییرهای بنیادین 

 در جهان حاضر!

اجرائیـه  ، عضو هیئت“ آلبانو نونش” متن سخنرانِی رفیق 
المللی حزب کمونیست پرتغـال، در  و کمیسیون روابط بین

مـیـزبـانـِی حـزب  ای که در پراگ و بـه المللی کنفرانس بین
کمونیست بوهمیا و موراویا (جمهوری چک) برگـزار شـد [

 ].١٣۴٩خردادماه  ۴و ٢٠١۵/٣ماه مه  ٢۵و  ٢۴
یی که ریشه در پیـونـدهـای رفـیـقـانـه  ما در این گردهمایی باروحیه

موجود بین حزب کمونیست پرتغال و حزب کمونیسـت بـوهـیـمـیـا و 
کنیم، و با ایـن اعـتـقـاد اسـتـوار کـه، ایـن  موراوی دارد شرکت می

هـا و هـمـیـاری در  داِد خود در تـبـادِل دیـدگـاه گردهمایی در پایان
های مشترک یا یکپارچه میان دو حـزبـمـان، سـودمـنـد واقـع  حرکت

 خواهد شد.
تمرکز بر شرایط اروپا، ُجستاری است که پیشنهاد شده، ولی گـمـان 

 تری سودبخش است. کنم که بررسِی آن در بافتار گسترده می
از دیدگاِه حزب کمونیست پرتغال، شرایط کـنـونـی دنـیـا از چـهـار 

 مشخصٔه اصلی برخوردار است:
پیامدهای نبوِد اتحاد شوروی و شـکـسـِت سـوسـیـالـیـسـم، و   .١

 اندازِی امپریالیسم. ضدحملٔه استثمار و دست
های  داری، شامِل بحران تر شدن بحراِن ساختاری سرمایه عمیق  .٢

دوارِی پایا و درازمدت که در سال 
َ
متحده و اتـحـادیـٔه  در ایاالت ٢٠٠٨ا

 راه افتاد. اروپا به
های نویِن نیروها، که فرونشینِی نفـوذ  بندی آسای صف . رونِد غول٣

گیرِی اقتصاد چین (و گـروه  ) و اوج ٧های گروه جی  آمریکا (و قدرت
 های تأثیرگذار آن هستند. بریکس) از عامل

ویژه در اروپا  ها، به بخش کارگران و توده . ایستادگی و مبارزٔه آزادی۴
اند ــ اگـرچـه  های مهمی انجامیده و آمریکای التین، که به پیشرفت

بـزرگ را مـلـزم سـازد ـ  هنوز در سطحی نیست که یورِش سرمـایـٔه 
 واقعیتی است که باید ارزش آن را تصدیق کرد.

ثـبـات اسـت، و آشـکـارگـِی  شدت ناپایدار و بی ما در دورانی که به
گـراتـریـن بـخـش  گراترین و تعرض ازپیِش این واقعیت که واپس بیش

داری چشم به فاشـیـسـم  رفت از بحران سرمایه امپریالیسم برای برون
ایم. در عرصٔه اروپا، تحمیِل نظمی فاشیـسـتـی  دوخته است، در مبارزه
کـنـنـده  شدت نگران تر شدن رویارویی با روسیه، به در اوکراین و نظامی

سوز و گسترده جـدی اسـت.  راه افتادن جنگی خانمان است. خطِر به
 های جنگ جهانی دوم نباید فراموش گردند. آموزه

هاست که همکـارِی  جنگ گریزناپذیر نیست. این وظیفٔه کمونیست
که پـیـکـار بـرای  شان را نیرومند سازند، با اطمینان به این المللی بین

صلح و علیه فاشیسم و جنگ و مبارزه برای پیشـرفـت اجـتـمـاعـی و 
ترین کمکی که هـر  سوسیالیسم در پیوند با یکدیگر قرار دارند، و بزرگ

تواند در راِه پیکاِر ضدامپریالیستی و آرمان صلح جـهـانـی و  خلقی می
بـخـش در کشـور  پیشرفت اجتماعی برساند، پیش بردِن مبارزه آزادی

 خود است.
در کشور پرتغال، دستاوردهای انقالبِی سترگی  ١٩٧۴انقالب آوریل 
ها کم شده یا از بین  بار آورد. باوجوداینکه اثربخشی آن را برای مردم به

وُنـه  انـد. سـی بخش مبارزه مردم پرتغـال رفته است، اما هنوز هم الهام
جامعٔه ” وُنه سال همگرایی در  گرایانه و بیست های راست سال سیاست

سـاِز  کـه بـرنـامـه تـعـدیـل -“ اقتصادِی اروپا و سپس اتحادیـٔه اروپـا
کشـور را بـه  -شود را شامل می [“ ترویکا[” گانه  سوِز گروه سه خانمان

سوی فقِر اقتصادی، نابودِی بافـت تـولـیـدی، فـروپـاشـِی خـدمـات 
ای در زمـیـنـٔه  اجتماعی دولت، تسلیِم ملی، و کاهِش هشداردهـنـده

  ٔدمکراسی، کشانده است. حزب کمونیـسـت پـرتـغـال بـرای گـزیـنـه
کند که بـتـوانـد جـایـگـزیـن آن  ای تالش می دوستانه و مترقی میهن

هایی شود که حزب سوسیالیست پرتغال، حزب سوسیال دمکراتیک پـرتـغـال،  سیاست
شده از سوی اتحـادیـٔه  مرزی تحمیل های برون حزب دمکراتیک مسیحی، و محدودیت

کنند. انتخابات زودآینِد پاییز، فرصتی پراهمیت بـرای  اروپا و حوزٔه یورو از آن پیروی می
پیش رفتن در این مسیر است. لیکن آنچه ضروری است، باِلش جـنـبـش مـردمـی و 
توانمندسازِی حزب کمونیست پرتغال است. حزب کمونیست پرتغال فعالیت نـیـروهـای 

مشـِی دسـتـیـابـی بـه  خـط” اش را پیرامون تحقِق این دو وظیفه در چـارچـوِب  عمده
 متمرکز کرده است.“ ای پیشرفته ـ دستاوردهای آوریل در آیندٔه پرتغال دمکراسی

 
هـایـی  گمان یکی از دشوارتریـن مسـئـلـه ساختماِن اتحادی اجتماعی و سیاسی، بی

 رویند. ها در فعالیت خود با آن روبه است که کمونیست
تـر  سابقٔه قدرت اقتصادی و سیاسی، به وسیع داری، همراه با تمرکز بی توسعٔه سرمایه

انـد  انجامـد کـه مـایـل ای می های اجتماعی ناراضی ها و الیه شدن بیشتر پایگاه طبقه
های انحصاری و امپریالیسم کاهش یابد. این فرآیند، پدیدآورندٔه تضـادهـا  قدرِت شرکت

های بزرِگ برخاسته از ناخشنودی اجـتـمـاعـی  هایی است که اغلب مایٔه طغیان و تنش
انـداِز شـفـاِف  های اجتماعی، اگر با چشـم ها و واکنش گونه طغیان اند. لیکن این شده

دسـت  آسـانـی بـه اثرند و بـه ای همراه نباشند، زودگذر و بی دگرگونساِز پیشرو و انقالبی
های کمونیسـت، و  شوند. طبقٔه کارگِر متشکل، حزب پس رانده می نیروهای سرمایه به

آفـریـنـِی  انـد کـه، بـا نـقـش های کارگری همـسـو بـا طـبـقـه، نشـان داده اتحادیه
های اجتماعـی را در مسـیـری  ها و ناهنجاری توانند ناخشنودی شان، می کننده تعیین

 سازی رهنمون کنند. سامانمند به سوِی دگرگون
دوستانه و پیشروئی را بـرای کشـور پـرتـغـال  حزب کمونیست پرتغال، گزینٔه میهن

پرسند که آیا حزب سوسیالیست را هم در این گـزیـنـه  ها از ما می خواستار است. برخی
گـرا در  سبِب همگرایی و ائتالِف حزب سوسیالیست با نیـروهـای واپـس پذیریم؟ به می

گرایـی  وُنه سال گذشته، پاسخ ما منفی است. حزب سوسیالیست ادعای چپ ظرف سی
گونه که در کشورهای دیـگـر هـم  شود، همان کند و در مقام حزبی چپ مطرح می می

سابقه دارد. ولی حزب ما یک نیروی سیاسی را نه بر اساس نام یا لقب، بلـکـه بـنـا بـر 
دهـد. چـگـونـگـِی  اش در مبارزٔه طبقاتـی مـورد ارزیـابـی قـرار مـی جایگاه مشخص

هـا و  در شرایطی که زنـدگـِی تـوده -دمکراسی ها و عملکردهای سوسیال گیری موضع
 ساز دارد. اهمیتی سرنوشت -رود شرایط جهانی رو به بدتر شدن می

مایلیم بر شالودٔه این ارزیابِی جامع، به بررسِی برخی مسائل در رابـطـه بـا فـعـالـیـت 
 های کمونیست اروپا بپردازیم: حزب

سـاز اسـت. ایـن بـاور کـه در دوران  در اروپا نیز پیکار در عرصٔه ملی سـرنـوشـت 
َبـرمـلـی بـه سازِی امپریالیسم، دگرگونِی اجتماعی تنها می جهانی

َ
دسـِت  تواند از سطح ا

نخبگان بارور شود و دیگر مبارزه در سطِح ملی و مردمی کاربردی ندارد و کنار گذشـتـه 
زنـد. چـنـیـن  شده است، به جنبش کمونیستی صدمه زده و هنـوز هـم صـدمـه مـی

دسـِت  یی، به ناچیز شمردِن مسئلٔه حاکمیِت ملی و مبارزه با ِاعـمـاِل فشـار بـه اندیشه
های بزرگ، انجامـیـده اسـت و زمـیـنـه را بـرای پـیـدایـش  سرمایٔه فراملی و قدرت

 سازد. بورژوایی فراهم می گراِی خرده ناسیونالیسِم واپس
ای همانند  های اجتماعی و سیاسی جا چالش در همان حال، باتوجه به اینکه در همه

داری در اروپـا گسـتـرش  سازِی سرمـایـه وجود دارند و فرآیندهای همکاری و یکپارچه
یابند، بنابراین، تقویِت همبستگی و همکاری انترناسیونالیستی را هـرچـه بـیـشـتـر  می

هـایـش را  های حاکم در هر کشوری همٔه نـیـروی که طبقه سازد. هنگامی ضروری می
کـنـنـد، در ایـن صـورت،  ضِد جنبش زحمتکشان و نیروهای متـرقـی بسـیـج مـی به

هـای مشـتـرک،  گرا موظفند پیرامون هـدف ها و دیگر نیروهای مترقِی چپ کمونیست
 شان بیابند. راهکارهایی مناسب و تأثیرگذار در مبارزه

ای را بـرای فـعـالـیـت  های ویـژه تنهایی (بدوِن ناتو) ضرورت وجوِد اتحادیٔه اروپا به
طلبد. تـاریـخ نشـان  ها می مشترک کمونیست

  13ادامه  در صفحه داری  دهد که مسئلٔه همـگـرایـِی سـرمـایـه می
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های کمونیست اروپـا گـردیـده  اندیشِی حزب اروپا، عامل مهمی در شکاف و ناهم
تـوانسـت  های کمونیست، با این توهم که اتحادیٔه اروپا می است. شماری از حزب

متحده تـوازن بـرقـرار کـنـد و نـیـز  جویانٔه ایاالت های برتری طلبی در برابر جاه
نولیبرالیسـم  “ الگوی آمریکایی” در برابِر “  الگوی اجتماعی اروپایی” توانست از  می

مورد دفاع قـرار  “ کمونیسم اروپا” طور آشکار از سوی  دیدگاهی که به -دفاع کند
شان را در مورد ماهیِت طبقاتِی اتحادیٔه اروپا از دست دادنـد.  بصیرت  –گرفت  می

گونه که تجربه نشان داده است، اتـحـادیـٔه اروپـا هـمـواره در راسـتـای  همان
تـر بـا  گری، و فدرالیسم، در پـیـونـدی نـزدیـک های نولیبرالی، نظامی سیاست
 متحده و ناتو، گام برداشته است. ایاالت

یی بـنـیـادی  های بزرگ، وظیفه ساالراِن اتحادیٔه اروپا و قدرت مبارزه با سرمایه
یـا  “ های لـیـبـرالـی روی سیاست زیاده” هاست. سخن از تصحیِح  برای کمونیست

 -شـود پیشـنـهـاد مـی “ اروپای چپ” گونه که از سوی  آن  -“ های ریاضتی طرح” 
پذیر نیست. سخن دربارٔه گسستن و رهـا شـدن از  نیست. اتحادیٔه اروپا اصالح

جو، بالنده و  داری، مردود ساختن آن با جایگزین کردِن اروپایی صلح نظام سرمایه
همکاری میان کشورهای خودگردان با حقوق برابر اسـت. بـدون گسـسـتـن از 

ساالران اروپا، امکانی  شده منطقه یورو و همگرایی سرمایه های اعمال محدودیت
خوان با منافع کشور و خـواسـت مـردم در  ای مترقی، هم مشی برای پیشبرِد خط

اکنون در یـونـان مشـاهـده  نظر ما، اعمال فشاری که هم پرتغال، وجود ندارد. به
 کند. شود، دیدگاه حزب کمونیست پرتغال را تأیید می می

بـنـِد  های گوناگونی که در رابطه با اتحادیٔه اروپا وجود دارنـد نـبـایـد راه دیدگاه
ها و دیگر نیروهای چپ گردد کـه پـیـرامـون  همکاری ضروری میان کمونیست

ای کـه زیـر یـورش  از دفاع از حقوق اجتماعی و کارگری -های مشخص مسئله
گـذاری  همکاری بازرگانی و سـرمـایـه” شدید قرار دارند گرفته تا مخالفت با پیمان 

ای که به بـهـانـٔه  ، پس زدِن مقررات امنیتی“کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس
سازنـد،  های بنیادی و حقوق دمکراتیک را محدود می آزادی “ جنگ با تروریسم” 

طـور روشـن  به -های دیگر گری و تعرض علیه خلق و مخالفِت قاطعانه با نظامی
اند. در چنین بافتی است که حـزب  گیری کرده دمکراسی موضع در برابر سوسیال

های کـمـونـیـسـت  هاِی مشخص با حزب کمونیست پرتغال، افزون بر همگامی
دیگر، در تشکِل اتحاِد چپ اروپایی و گروه چِپ سبز نوردیک در مـجـلـس اروپـا 

 شرکت دارد.
های ناهمـگـون و  شرایط ناهمگون در هر کشوری، به همان اندازه هم هدف

های ناهمگونی نیـز در مـورد  وتحلیل کند. تجزیه های عاجل را طلب می وظیفه
های راهبردِی جنبش کمونیستی جهـان وجـود  مسائل نظری و تاریخی و برنامه

دارد. اما این واقعیت نباید سد راه هرگونه همکاری شود. تا آنجایی که مربوط بـه 
هـا و حـتـی  شود، بدون اینکه چشم خـود را بـر چـنـیـن نـاهـمـگـونـی ما می
سازد باید مورِد ارج  نظرهایی ببندیم، اعتقاد داریم آنچه که ما را متحد می اختالف

سـود، مـانـنـد  ها و عمِل مشترک پـیـرامـون مسـائـل هـم قرار گیرد. ما از هدف
شـده از  بزرگداشِت هفتادمین سالگرد شکست فاشیسم همراه با موضع پذیرفـتـه

 کنیم. های کمونیست، پشتیبانی می سوی حزب
روِی عظیمی که در واپسین سدٔه بیست به شکسِت سـوسـیـالـیـسـم  رفقا، َپس

انداِز تاریخی ما را مخدوش کند. و  انجامید، و پیچیدگِی شرایط کنونی نباید چشم
داری به سوسیـالـیـسـم  از یاد نبریم که، دوران کنونی دوراِن گذار از نظام سرمایه

وتـاز اسـت.  امپریالیسم در تاخـت است، دورانی که انقالب اکتبر سرآغاِز آن بود.
نشـدٔه سـازگـاری و  بـیـنـی دهد که از توان پـیـش هنوز نیرومند است و نشان می

بازسازِی خود برخوردار است. لیکن از چیـرگـی بـر تضـادهـا، و بـرآورد کـردِن 
های عظیم نژاد انسانی، نـاتـوان  گشایی از گرفتاری های کارگران، و گره خواست

 است. امروز گزینٔه سوسیالیسم بیش از هر زمان دیگر ضرورتی عاجل است.
این درست است که جنبش کمونیستی و انقالبی جهان هنوز نتوانستـه اسـت 

رفته، پیکـار  هم از زیِر آوار برآمده از فروریزِی سوسیالیسم خود را وارهاند. اما روی
سـت عـیـنـی، کـه بـا  و ِگردآوری نیرو هنوز ادامه دارد. مبارزٔه طبقاتی، واقعیتی

هاِی نهفته برای گسترش و بـالـنـدگـِی انـقـالبـی  شمار و توانمندی خطرهای بی
حزب کمونیست پرتغال، در این شرایط درهم تافته و ناپایدار، خود را  همراه است.
کـار  آش بـه مشِی مـبـارزاتـی داند که محورهای اساسی زیر را در خط موظف می

داری را نظاِم نهایی در رونِد تکامل تاریخی جامعه  یی که سرمایه بندد: نفِی نظریه
مـان و هـدف بـرپـایـِی  انگارد، پایبندی و تصدیق هویِت کمونیستـی انسانی می

ها، و بـاورمـنـدی بـه  یی سوسیالیستی، نیرو گرفتن از طبقٔه کارگر و توده جامعه
 شان. یافته توانمندِی پیکاِر سازمان

 ادامه تاملي بر شرايط  مبارزه براي ...

سـال در  ١۵دختر کمتـر از  ۴٠۴هزار و  ۴٠مردادماه، از ثبت ازدواج  ٢٧
سال گذشته خبر داد. این پدیدٔه نگران کننده در استان های سیـسـتـان و 

دهد.  های باالیی را نشان می بلوچستان، خوزستان و آذربایجان شرقی رقم
مورد گزارش شده است. در این آمـار حـتـی  ١٢٠٠حتی در تهران بیش از 

شود. کسانی که مسایل جـاری  ازدواج دختران زیر ده سال هم مشاهده می
خصـوص در  طوِر ناپیوسته هم پیگیری کنند، مطالبی مشابه به میهن را به

انـد،  ارتباط با مصایب  و مشکالتی که زنان و دختران میهن با آن مـواجـه
نشیند. شهین موالوردی مسایل را وارنه بیان  شان می درنگ در برابر نگاه بی
پردازند که هـم عـمـق  کند و همکارانش در اظهاراتشان به مسایلی می می

دهد و هم اینکه  دیـد  گران را بر جامعه ما نشان می تفکر ارتجاعی حکومت
را عـیـان  میهن ما   دخترانو تفکر آنان نسبت به مسایل مربوط به زنان و 

کند. خانم فهمیه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانـوان، دربـارٔه  می
ها، اظهار داشت:"در این زمینه هنوز  آخرین وضعیت ورود زنان به ورزشگاه

ها  شده بانوان در ورزشگاه به جمع بندی نرسیده ایم. ... ما با حضور مدیریت
موافق هستیم.  این بحث از نظر وزارتخانه امری طبیعـی اسـت، امـا هـر 

هـای مـخـتـلـف و گـرفـتـن  تغییر اجتماعی نیازمند تفاهم بین دسـتـگـاه
هـای  مـردادمـاه]. گـزارش ۶مجوزهای قانونی و شرعی است" [ایـلـنـا، 

دهند که ازدواج هـزاران هـزار دخـتـر  خوبی نشان می شده در باال به نقل
گونه حساسـیـت  دالیل گوناگون، هیچ خردسال در نقاط مختلف میهن و به

انگیزد، اما ورود به چند ورزشگاه نیازمند تدابیـر  ای را برنمی شرعی و قانونی
متعددی است که معاون وزیر کشور آن را بیان کرده است. این دیـدگـاهـی 

ستـیـز بـر  است که بر مبنای مبانی اسالمی از سوی حاکمان مرتجع و زن
مان تحمیل شده است، منتها در این میان و همزمان  زنان و دختران میهن

نظراتی را شاهدیم که ریاکاری  های قدرت، ما نقطه با کارزار انتخاباتی جناح
سیاسی در آن اوج است. محمدرضا عارف، در دیدار با جمعی از دخـتـران 
فعال در حوزٔه جامعٔه مدنی، از جمله گفت:"نگاه انقالب اسالمی ایـران بـا 
تأسی از دین مبین اسالم، حضور مؤثر زنان در اداره کشور است نه ایـنـکـه 

 زینت
ً
نقل از محسن غرویان،  مردادماه، به ٢۴المجالس باشند." ایلنا،  صرفا

کارشناس مسایل دینی، آورده است:"کسر حقوق از کارمندان بدحجاب در 
قالب طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف از نظر شرعـی دچـار اشـکـال 

مـردادمـاه، در گـزارشـی، ایـن چـنـیـن  ٣١است."روزنامـه شـهـرونـد، 
انـدازی  هـا راه نوشت:"بیمارستان جامع زنان در تـهـران و سـایـر اسـتـان

ای کـه پـیـش از ایـن حسـن  ها، در پی وعده شود. ... این بیمارستان می
کنند." اظهاراتی کـه مـا  هاشمی به مراجع تقلید داده بود، شروع به کار می 

 از زبان شخصیت در باال آن
ً
انـد کـه  هایی زده شده ها را نقل کرده ایم اکثرا
 به جناح "اعتدال" نزدیک

ً
ها توجه شـود  تر به آن اند، و اگر کمی دقیق عمال
ستیزانٔه حاکمـیـت ایـراد  های زن یابیم که در راستای همان سیاست درمی
 زنانه افتـتـاح  اند. یکی برای رضایت علما می گردیده

ً
خواهد بیمارستان تماما

کند،دیگری  با مراجعه به کتب دینی در صدد است غیرشرعی بودِن کسـِر 
حقوق از کارمندان بدحجاب را به اثبات برساند، محمدرضا عارف بی پـروا، 

شـود،  کلی منکـر مـی زینت المجالس بودن زنان در رژیم والیت فقیه را به
ها را منوط به گـرفـتـن  یکی از معاونان روحانی اجازٔه ورود زنان به ورزشگاه

مجوزهای شرعی و قانونی می داند، و معاونی دیگر، تفکـر ارتـجـاعـی در 
داند. با اینکه جـنـبـش زنـان  ساله" می ٣۶آموزش و پرورش را "دستاوردی 

کار دولت روحانی تاکنون فریب کارگزاران نزدیک بـه آن  میهن از شروع به
را نخورده است و ما معتقدیم که سطح هوشـیـاری بـاالی ایـن جـنـبـش 
همچنان مانع این لغزش خواهد شد، اما این بدان معنا نیست که در ایـن 

های موذیانه جناح اعتدال و فعاالن وابستـه  زمینه تجزیه و تحلیل سیاست
هـای  طور که تـجـربـه به آن را مدنظر قرار ندهیم. رژیم والیت فقیه، همان

کارگیری تمامی ترفندها متـرصـد اسـت تـا  اند، با به پیشین هم نشان داده
طـور  تحلیل ببرد. جنبش زنان میهن ما، هـمـان های اجتماعی را به جنبش

های قـدرت  که پیشینٔه مبارزاتی آن تاکنون نشان داده است، به زائدٔه جناح
شود. دولت روحـانـی و جـنـاح اعـتـدال، در بـرابـر  در رژیم، تبدیل نمی

فـقـیـه  ای بـا ولـی ستیزانه حاضر نیست به رویارویی ریشه های زن سیاست
خصـوص  هـا و بـه ترین سیاست برخیزد. جناح اعتدال در نهایت در اصلی

 کند. فقیه تمکین می ستیزانه، به امر ولی های زن سیاست

 ادامه جنبش زنان پيگير در  ...
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هفتاد سال از بمباران اتمی شهرهای 

 ژاپن توسط آمریکا گذشت 

 ١٨و  ١۵هفتاد سال پیش، در روزهای پایانی جنگ جهانی دّوم، در روزهای 
های آمریکایی برای نخستین بار در تاریخ بشر از بـمـب  افکن ، بمب١٣٢۴مرداد 

هـای  اتمی برای بمباران کردن شهرهای ژاپن استفاده کردند. در ایـن حـمـلـه
نفر بـه  ٢٠٠/٠٠٠کلی نابود شد و  کارانه، دو شهر هیروشیما و ناکازاکی به جنایت

ت تابش اتمی و موج انفجار و آتشی که برافروخته شد جان خود را از دسـت 
ّ
عل

نفر دیگر هم بر اثر پیامدهای درازمدت ایـن فـاجـعـٔه  ۴٠٠/٠٠٠دادند. تا کنون 
های گوناگون ناشی از  ها تحّمل رنج و عذاب ناشی از بیماری بزرگ، پس از سال

ها هـزار ژاپـنـی  دهاند. حّتٰی امروزه هم  بمباران اتمی، جان خود را از دست داده
اند یا در فاصلٔه بیشتری از مـرکـز  ها در رحم مادر بوده دیگر که در زمان بمباران

های ناشی از تابش بمب اتـمـی روبـرو  اند هنوز با آثار آسیب انفجارها قرار داشته
هـای  های درمانی قرار دارند و بار سختـی هستند و به همین دلیل تحت مراقبت
 کشند. ناشی از این حملۀ مرگبار را به دوش می

های ددمنـشـانـه، و  رغم وجود اسناد قطعی در غیر ضروری بودن آن حمله به
های عظیم ارتش سرخ و سقوط برلیـن  ها در پی پیروزی آمادٔه تسلیم بودن ژاپنی
های نظامـی هـنـوز هـم بـرای  گویان پنتاگون و سرمایه و تسلیم آلمان، سخن

ضرورت پایان دادن ” پشتوانه و ُمضحکی مثل  توجیه آن عمل تبهکارانه دالیل بی
 کنند.  را مطرح می “به جنگ و جلوگیری از کشتار بیشتر

های بلندپایۀ نظامی و غیرنظامی بر غـیـرضـروری بـودن  شمار زیادی از مقام
اند. بـرای  کارگیری سالح اتمی در آستانٔه پیروزی ارتش متفقین صّحه گذاشته به

جمهور سابق آمریکا که در زمان جـنـگ فـرمـانـده  مثال، دوایت آیزنهاور، رئیس
ح در اروپا بود، در خاطراتش نوشته است کـه وقـتـی وزیـر 

ّ
ائتالف نیروهای مسل
مسون او را از تصمیم به استفاده از بـمـب اتـمـی بـاخـبـر تیجنگ هنری اس

کند، چون معتقد بوده است کـه ژاپـن  سازد، او (یعنی آیزنهاور) موافقت نمی می
 وجه نیازی به چنین کاری نیست. هیچ شکست خورده و به

کارگیری این سالح جهنمی که پیامدهای آن از نظر نـظـامـی در آن  برای به
زنده سوختن قربانـیـان تـابـش اتـمـی  زنده“  برکت” زمان ناروشن بود (و فقط از 

امکان گردآوری اطالعات الزم توسط نهادهای ویژۀ نیروهـای ارتـش آمـریـکـا 
نمایی امپریالیسـم  فراهم شد) فقط یک دلیل وجود داشت و آن چیزی جز قدرت

نفس آمریکا در برابر دنیای پس از جنگ نبود. این جنایـت وحشـتـنـاک بـه  تازه
ها به مثابه تهدیدی در مـقـابـل اتـحـاد  آمریکا اجازه داد که از این سالح تا سال

شووری استفاده کند و سرکردگی نظامی خود را در پهنٔه وسیعی از جهان تأمـیـن 
ایـم و  و تحکیم کند. ما شاهد یکی از عوارض این تهدید در کشور خودمان بـوده

آن زمانی بود که وزیر امور خارجٔه آمریکا نامٔه تهدیدآمیزی بـه اتـحـاد شـووری 
نوشت که در صورت خارج نشدن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان به شـوروی 

 حملٔه اتمی خواهد کرد. 
ای نظیر فاجعٔه بمـبـاران  هفتاد سال است که مردم جهان در بیم وقوع فاجعه

اند، اّما امید خود به صـلـح را از دسـت  اتمی هیروشیما و ناکازاکی زندگی کرده
 -اند و به هر طریق ممکن اعتراض خود را به تسلیحات کشـتـار جـمـعـی نداده

هـای  اند. بر اثر همین مبـارزه نشان داده -حّتی با روشن کردن شمع هم که شده
خواه و پیکارگـران صـلـح در جـهـان،  دوست جهان و نیروهای ترقی مردم صلح

یی استفاده نـکـرده اسـت.  های هسته خوشبختانه تا کنون هیچ ارتشی از سالح
طلبـان حـریـص  ویژه زمانی که در دستان جنگ ها، به ولی سایٔه شوم این سالح

کند. همین امروز هـم  باشند، همچنان بر سر جهان و جامعٔه بشری سنگینی می
هایی  یی با قدرت بمب هسته ١۵٫٠٠٠های دفاعی،  به اسم لزوم اجرای سیاست

های هفتاد سال پیش در شمار معدودی از کشـورهـای  بسیار ویرانگرتر از بمب
تواند کل سطح کرٔه زمین را به یک جـهـنـم  کارگیری است که می جهان آمادٔه به

 واقعی تبدیل کند.
 تـعـداد کشـتـه

ً
هـا و  هـا و زخـمـی شـده موضوع اصلی در این میان، صرفـا

دیدگان نیست، که البته در جای خود اهمیت بسزایی دارد. نکـتـٔه مـهـم،  آسیب
هـا در بـرابـر سـودَورزی و روحـیـٔه ضـدبشـری  ارزش بودن زندگی انسـان بی

 ساالرانی است که جنایتی به این بزرگی را به نام خود به ثبت رساندند. جنگ
دوسـت  در هفتاد سالگی این جنایت هولناک، الزم است که نیروهای صلـح

های قربانیان بمباران اتمی هیروشیما  جهان، ضمن ابراز همبستگی با خانواده
و ناکازاکی، و همراه با همٔه مبارزان راه صلح در ژاپن، بر تـالش خـود بـرای 
مبارزه در راه جهانی عاری از سالح اتمی بیفزایند. همٔه مبارزان صلح و خـلـع 

یـی و کشـتـار  های هسته سالح جهانی باید خواستار آن شوند که همٔه سالح
یی و  های هسته جمعی هرچه زودتر نابود شود و هر نوع تحقیق بر روی سالح

ترین مخالفـان نـابـودی  تولید، آزمایش و نوسازی آنها متوقف شود. باید بزرگ
یی، یعنی آمریکا و اسرائیل را وادار کرد که به این خواست بشـری  سالح هسته

 احترام بگذارند و تسلیم آن شوند.
اکنون خاورمیانه به میدانی برای جنگ و رقابت خشن تسلیحاتـی تـبـدیـل 

یی دیگران را نیز بـه فـکـر  ها کالهک هسته شده است. وجود اسرائیلی با ده
ها انداخته است و خواهد انداخت. باید به هـر طـریـق  یابی به این سالح دست

یـی کـوشـیـد.  ای عاری از سالح هسـتـه ممکن در تبدیل خاورمیانه به منطقه
نامٔه کـاهـش و عـدم گسـتـرش سـالح  همچنین، نباید اجازه داد که توافق

غایت ویـرانـگـرتـر در عـمـل  های به ها و کاربرد فّناوری یی را با نوسازی هسته
 معنی کنند. بی

امروزه کار به جایی رسیده است که بر اثر فشارهای آمریکا برای اینکه ژاپـن 
هـای  ای در سـیـاسـت سیاست غیرنظامی خود را کنار بگذارد و نـقـش تـازه

راستی شـیـنـزو آبـه بـرای  یی به عهده بگیرد، دولت دست سرکوبگرانٔه منطقه
تغییر دادن قانون اساسی ژاپن، و دادِن اجازه به نیروهای نظامی ژاپـن بـرای 

کند، که برخالف خواست و نظـر مـردم  دخالت در کشورهای خارج تالش می
خواه جـهـان  دوست آن کشور است. نیروهای ترقی دیده از جنگ و صلح آسیب

 های نظامی در جنوب شرقی آسیا مخالفند. آرایی با این جبهه
سوزی اتمی وسیع در  شورای جهانی صلح در همین ارتباط و در سالگرد آدم

ای صادر کرد و از مردم جـهـان خـواسـت کـه  هیروشیما و ناکازاکی اعالمیه
 یی را تشدید کنند. های هسته مبارزه برای نابودی سالح
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کشور دموکراتیک ما است. ما باید به ساختن کشوری دموکراتیـک و در حـال 
های دولتی، ادامه دهیم؛ کشوری کـه بـرای  پیشرفت، از جمله با ایجاد شرکت

ی از راه بسیج حاکمـیـت مـردمـی، بـا 
ّ
پیشُبرد مبارزه به سوی حق حاکمیت مل

 .کند انضباط عمل می
ی دارد. بـه –همکاری جنوب

ّ
جنوب سهم مهمی در پیشُبرد حق حاکمیت مل

با سرمـایـٔه  “ بریکس” همین دلیل، این کنگرٔه سراسری ویژه آغاز فعالیت بانک 
 گوید. میلیارد دالری را تبریک می 100

های مهم مورد بحث در این کنگره، پیشنهادهای مشـخـص  یکی از موضوع
خواهیم که ساختارهای پویا و از نظـر مـالـی و  دربارٔه نوسازی حزب بود. ما می

شدٔه حزب را نوسازی کنیم. بدون توسعٔه مداوم تشـکـیـالتـی و  انسانی حمایت
مان شکست خواهـیـم  مان، در وظایف انقالبی نوسازی بر پایٔه وظایف راهبردی

 خورد.
این کنگرٔه سراسری ویژه تصویب کرده است که موضع ح.ک.آ.ج نسبت بـه 

مدت ما برای ایجاد سرکردگـی  های انتخاباتی، در چارچوب برنامٔه میان سیاست
های قدرت، به طور مرتب و بـا تـوجـه بـه شـرایـط  طبقٔه کارگر در همٔه عرصه

موجود مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ما تأیید کردیم که قطـعـنـامـٔه کـنـگـرٔه 
درسـتـی در چـارچـوب  سراسری سیزدهم ما مسئلٔه شرکت در انتخابات را بـه

گانه مطرح کـرده اسـت.  دهی دوبارٔه ائتالف سه تِر نیاز به اتحاد و شکل گسترده
های تصویب شده در همایش هفتٔه پیش رهبـری ائـتـالف  ما اهمیت قطعنامه

هـا  کنیم، و خواهان اجرای مؤثر این قطعنـامـه گانه در این زمینه را تأیید می سه
هستیم. و باالخره اینکه ما تصویب کردیم که در چارچوب نوسازی تشکـیـالتـی 
خودمان، در کمیتٔه مرکزی حزب یک کمیسیون ثابت در امور قدرت دولـتـی و 

های انتخاباتی تشکیل دهیم تا موضع مـطـلـوب ح.ک.آ.ج نسـبـت بـه  گزینه
 در حال تغییر، به صورتی پویا ارزیـابـی و  انتخابات را بر بستر واقعیت

ً
های دائما

 مشخص کند.
های برادر از کوبا، ونزوئال، چـیـن، فـنـالنـد، نـیـجـریـه،  های حزب هیئت

زیمبابوه، سوازیلند، لسوتو، سودان و حزب کارگران کردستان فعاالنه در کنگـرٔه 
هـای مـهـمـی اشـاره کـردنـد کـه مـا  ما شرکت کردند. آنها نیز به مسئولیـت

تـر  های آفریقای جنوبی در منـطـقـٔه خـود و در مـبـارزٔه گسـتـرده کمونیست
 انترناسیونالیستی بر عهده داریم.

پیش بردن یک مبارزٔه ضد امـپـریـالـیـسـتـی بـه مـعـنـای هـمـبـسـتـگـی 
تر با مردمی در جهان است کـه بـا سـرکـوب،  انترناسیونالیستی انقالبی عمیق

کنند. ما چندی پیش  کشی و سلطٔه امپریالیستی روبرویند و با آن مبارزه می بهره
قهرمان کوبایی بودیم که آمریکا آنها را ناعادالنه زندانی کرده بود. مـا  ۵میزبان 

در این رخداد تاریخی مهم، آزادی آنها را جشن گـرفـتـیـم. ایـن آزادی بـدون 
مردم کوبا سرسختی المللی، بدون عزم راسخ، و بدون پشتکار و  همبستگی بین

خـواهـیـم کـه  پذیر نبود. اّما مبارزه پایان نیافته است! ما از آمریـکـا مـی امکان
 جانبٔه اقتصادی کوبا را لغو کند. محاصرٔه یک

از این رو، ما نمایندگان این سّومین کنگرٔه سراسری ویژه، با الهام گرفتـن از 
چندین نسل از قهرمانان شناخته شده و گمنام ح.ک.آ.ج که پرچم سرخ را بـه 

وقفه در اهتزاز نگه داشـتـنـد،  سال در این نوک جنوبی قارٔه آفریقا بی ٩٠مدت 
بندیم کـه بـه  ها بایستیم. ما پیمان می بندیم که پای همٔه این چالش پیمان می

هـای  های کار و آمـوزش، در سـازمـان نقش پیشتاز خود در جامعه، در محل
خواه، در دولت و بـخـش دولـتـی، در  های ترقی متحدان خود و دیگر سازمان

ها، و در فعالیت انترناسیونالیستی خود، ادامه دهـیـم. مـا  عرصٔه مبارزٔه اندیشه
بندیم که با اعتماد به نفس اّما فروتنانه در خدمت طـبـقـٔه کـارگـر و  پیمان می

 دستان کار و فعالیت کنیم. تنگ
خیزیم و بار دیگر  حّساس، به پا می  امروز، در فرجام این کنگرٔه سراسری ویژهٔ 

 کنیم: اعالم می
 

 آینده از آِن سوسیالیسم است!
جا و هـمـیـن حـاال در حـال  مانیم؛ ما همین ما منتظر آینده نمی

 ایم! ساختِن آن آینده
 

 به نقل از سایت حزب کمونیست آفریقای جنوبی
 

 خواه کویت": بیانیٔه "جنبش ترقی ادامه بيانيه سومين كنگره حزب ...

 دربارٔه کشف بانِد تروریستِی همراه با اسلحه 

کشف یک گروه تروریستی با مقدار زیادی اسلحه و مـواد مـنـفـجـره، کـه   
بار دیگر درستِی آنچه ما در بـیـانـیـٔه  الله نسبت دادند،  ها " آن را به حزب "رسانه
اثـبـات  ] بر آن تأکید داشـتـیـم، بـه١٣٩۴مردادماه  ٢٢ماه اوت [ ١٣شنبه  پنج

رسانید. ما در بیانیه اعالم کردیم:"خطـر تـروریسـم هـمـچـنـان وجـود دارد. 
خطاست اگر تصور کنیم با دستگیرِی جنایتکارانی که مسجد امـام صـادق را 

یـی بسـیـار خـطـرنـاک  ایم، چراکه توطئـه منفجر کردند بر تروریسم پیروز شده
گونه که  درصدد کشاندن کویت به گرداب تروریسم در حال تکوین است، همان

 در کشورهای دیگر رخ داد."
اضافه بر آن، کشف و دستگیرِی گروه تروریستی اخیر و میزان زیاد اسلـحـٔه 

های امپریالیستی و اجتناب از پیـروی از  همراه آنان، هوشیاری در مقابل طرح
تواند کشور ما را به میـدان  های محلی و اقلیمِی رقیب که می های قدرت برنامه

ویژه آنکه نوع و میزاِن  ها تبدیل کند، ضروری است. به عملیات و تسویه حساب
تـر از  هـا هـدفـی بـزرگ شده نشان از آن دارد کـه تـروریسـت اسلحه کشف

خواه کویـت،  ما، در مقام جنبش ترقیاند.  انفجارهای تروریستی را در سر داشته
ای  هر گروه تروریستی با هر گرایش و وابستگی معتقدیم:"نخست، در برخورد به

به هر طرفی، نباید به بازداشت عنصرهای اجرایی اکتفا کرد. کشف حـامـیـان، 
گذاران برای انجام عملـیـات گـروه، ضـرورتـی  محرکان، پشتیبانان، و سرمایه

های قانونی و امـنـیـتـی در  نظر ما، باوجود اهمیِت اقدام به  انکارناپذیر است."
یـی طـوالنـی زمـان  های تروریستی، مبارزه با تروریسم مبارزه رودررویی با گروه

ویژه در شرایط اوضاع انفجار آمیز کنونی در  است که ُبعدهایی مختلف دارد. به
ای  ای منطقه، مبارزه با تروریسم ُبعدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و رسانه

ای و  هـای مـنـطـقـه ها و چالش درگیریمبارزه با تروریسم،  با   گوناگون دارد. 
 ارتـبـاط بیهای درگیر در آن،  های در حال اجرا از جانب جریان ها و طرح پروژه

ای مسـتـقـل،  همراه سیاست خارجی یی داخلی و ملی، به نیست. تشکیل جبهه
اند. پیروزی در نبرد با تروریسم، به فضای سیاسی و  یی از ملزومات چنین مبارزه

های شهروندی و فـردی و بـرابـرِی  ای آزاد که پشتواِن حقوق و آزادی مدنی
گـرایـی" و  قانونی و عدالت اجتماعی باشد نیاز دارد تـا بـتـوانـد پـروژٔه "فـرقـه

گرایـی  های افراط گرایی را منزوی کند. جامعٔه سترون و بسته، انگیزه "تکفیری"
دهد، هرگونه سیاست به حاشیـه رانـدِن [شـهـرونـدان] و یـا  را گسترش می

 شک روحیٔه "خشونت" را در جامعه تغذیه خواهد کرد. آمیز، بی تحریک
مهم است که بدانیم برای پیروزی بر تروریسم، تمرکز بر جبهٔه فرهنگـی، و  

هـای افـراطـی و  اندیشی و گرایـش های تروریستی و تاریک رویارویی با اندیشه
ای و نژادپرستانه، ضرورتی انکارناپذیر اسـت. نشـر  های فرقه کنندٔه کینه ترویج

های علمی و شهروندی، و همچنیـن  خواهانه و اندیشه افکار روشنگرانه و ترقی
سیاسِت گشایش در برابر فرهنگ و هنر و اصالِح آموزش و منِع سوِء استـفـاده 

اند. بدیهی است  هایی ضروری های سیاسی، اقدام از اماکن عبادت برای هدف
گاهی های آزاد به که نیاز به مطبوعات و رسانه های سیـاسـی  منظوِر باال بردن آ

ای، بـایـد  مردم و افزودن بر هوشیارِی آنان در برابر گفتمان تکفیری و فـرقـه
 مدنظر قرار گیرند.

خواه کویت، بر پشتیبانی از هر تالش مـلـی بـرای مـبـارزه بـا  جنبش ترقی 
ورزد. مـا هـرگـونـه   های امنیتی و قانونی، تأکـیـد مـی تروریسم، ازجمله اقدام

برداری از مبارزه تروریسم برای نقِض قانون اساسی و تصـویـب قـوانـیـن  بهره
های عـمـومـی و  استثنایی جدید، که مصادرٔه حقوق شهروندی و سلب آزادی

 کنیم. فردی را هدف گیرد، رد می
نظر ما، مبارزه با تروریسم از مبارزه برای دموکراسی جدا نیست. مبـارزه بـا  به

تروریسم، مبارزٔه حکومت و سیستم امنیتی به "تنهایی" با تـروریسـم نـیـسـت. 
مبارزه با تروریسم، مبارزٔه جامعه، مبارزٔه تمامی مردم برای مـنـزوی و خـنـثـی 

های تروریستی است. مبارزه با تروریسم، بی حضوِر مردم  کردن تروریسم و گروه
صدایی، میسـر  حاشیه راندن آنان و جامعه و در پیش گرفتِن سیاست تک و با به
گردد. هرگونه حضوِر مردمی در این مبارزه، به اعتماد به آنـان و شـرکـت  نمی

ها و لغو  فعال آنان در اداره امور مربوط به کشورشان، نیاز دارد. گسترش آزادی
وپاگیر و توقف فوری پیگردها علـیـه انـدیشـمـنـدان و فـعـاالن  قوانین دست

ها و  اپوزیسیون و تمرکز تالش برای پیگرِد عناصر تروریست و رویارویی با طرح
 های این مبارزه است. ها، از دیگر ضرورت های حامیان تروریست پروژه

 خواه کویت جنبش ترقی
 ].١٣٩۴مردادماه  ٢٣[ ٢٠١۵ماه اوت  ١۴جمعه،  -کویت
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 دانشگاه ژوهانسبورگ، َپردیِس سوِوتو )،٩۴تیر  ٢٠تا  ١۶( ٢٠١۵ژوئیه  ١١تا  ٧
رزمندٔه کمونیست، نمایندگان سّومین کنگرٔه سراسری ویژٔه حـزب کـمـونـیـسـت  789ما 

های این کنگره را برگزار کـردیـم.  آفریقای جنوبی، در چهار روز گذشته در شهر سوِوتو جلسه
های شهری و روستـایـی، از  های کشور، از سازمان ما نمایندگان برگزیده شده از همٔه استان

ها، از میـان  های غیررسمی، از میان طبقٔه کارگر و بیکارشده ها، روستاها و شهرک شهرستان
قشر ُپرانرژی و پویای جوانان، و از زنان فعال در صحنه هستیم. ما نمایندگان این کنگره، در 

هـزار  ٧٠که افزایش چشـمـگـیـر  –هزار عضو حزب کمونیست آفریقای جنوبی را ٢٣٠حدود 
کـنـیـم. امـروزه شـمـار  نمایـنـدگـی مـی -نشان می دهدنیز عضو در طول فقط دو سال را 

وقـفـٔه آن  سالٔه مبارزٔه انقالبی پیگیـر و بـی ٩۴عضوهای حزب از هر زمان دیگری در دورٔه 
ل سیاسی بزرگ کشوریم.

ّ
 بیشتر است. ما از نظر شمار عضوهای حزب، دّومین تشک

کادرهای کمونیست به پیش: طبقٔه کارگر، جامعه و جنبـش خـود را مـتـحـد ” ما با شعار 
گـاهـی کـامـل از  “ کنیم! در این سّومین کنگرٔه سراسری ویژه شـرکـت کـردیـم. مـا بـا آ

ای که اکنون بر دوش حزب ما و همٔه کادرهای آن قرار دارد بـه ایـن  های انقالبی مسئولیت
 گردیم. کنگرٔه سراسری ویژه آمدیم و از آن بازمی

ی  پیام
ّ
های حمایت و همبستگی که ما در این کنگره از همراهان خود در ائتالف کنگرٔه مل

ـی 
ّ
آفریقا، کنفدراسیون سندیکاهای متحد آفریقـای جـنـوبـی (کـوسـاتـو) و سـازمـان مـل

ساختارهای مدنی آفریقای جنوبی (سانکو) دریافت کردیم همگی تأیید کنندٔه امـیـد زیـادی 
پـرداز،  است که آنها به حزب کمونیست آفریقای جنوبی (ح.ک.آ.ج.) به مثابه حزب نـظـریـه

 ، و حزب آزموده شده و َمَحک خوردٔه دارای انضباط انقالبی دارند.مبارزٔه عملیحزب 
در شرایط و واقعیت کنونـی اذعان داشت که گانه  همایش هفته گذشتٔه رهبران ائتالف سه

ترین تشکیالت در درون این ائتالف اسـت.  ترین و از نظر نظری منسجم ما ح.ک.آ.ج باثبات
ی آفریقا به وجود چالش

ّ
های بسیار در ارتباط با نقش و نـفـوذ  این در حالی است که کنگرٔه مل

امـان  ای اسـت کـه تـهـاجـم بـی پول در دموکراسی داخلی اعتراف دارد. اکـنـون لـحـظـه
زمـان شـده  های کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو) هم داری به کنفدراسیون اتحادیه سرمایه

اش با  ای که این نهاد کارگری در زمینٔه یکپارچگی و توان سازمانی های جّدی است با چالش
ناپذیر در راه بـازسـازی  آنها روبروست. این کنگرٔه سراسری ویژه بر تعهد خود به کار خستگی

 کند. ی متحد و یکپارچه بر پایٔه اصول اّولیٔه آن تأکید می“کوساتو”یک 
یک از این خطرها مصون نیست، ولـی بـدون ایـنـکـه  ح.ک.آ.ج نیز در برابر هیچ اگرچه

کنیـم کـه  گوییم که ما بیشتر از همیشه اکنون درک می بخواهیم خودستایی کرده باشیم می
طور که در شعار کنگرٔه ما بیان شده است، ما مسئولیت بزرگی برای متحد کردن طبقٔه  همان

 کارگر، جامعه و جنبش خودمان داریم.
اصولی استوار باشد که پایٔه اتحاد عـمـلـی را شالودٔه یک برنامٔه راهبردی این اتحاد باید بر 

عمومی مطرح شده در جریان بحث دربارٔه اسناد کنگره موافقیـم نظر . ما با این گذارد مینیز 
ی دموکراتیک ما که در جریان است، مستلزم یک مبارزٔه اصولـی 

ّ
که مرحلٔه کنونی انقالب مل

شرط الزم  این مبارزه پیش  ضد امپریالیستی، ضد سرمایٔه انحصاری و ضد پدرساالری است.
ی ما است که در جای خود بر بنیاد حق حاکمیت 

ّ
برای پیشُبرد، ژرفش و دفاع از استقالل مل
نـه قـلـدرمـنـشـی  “ مردم باید حکـومـت کـنـنـد!” مردمی استوار است. طبق منشور آزادی، 

المللی پول و بانـک  امپریالیسم، نه سرمایٔه انحصاری، نه نهادهای بِرتون وودز [صندوق بین
داری، و نه ُعّماِل گوش به فرمان محلی آنها. ما ایـن  سرمایهبندی  ُرتبهجهانی]، نه نهادهای 

تـر  اندازها را به درون واحدهای حزبی خود و جامعه و به داخل ساختـارهـای گسـتـرده چشم
 اند. اندازها نشان داده اکنون برخورد مثبتی به این چشم بریم که از هم مان می ائتالف
اندازها را باید از طریق مبارزٔه عملی محلی و درگـیـر شـدن در  دانیم که این چشم ما می

های مردم بـه پـیـش ُبـرد.  های توده مبارزات و همراهی با خواست
مبارزه با سرمایٔه انحصاری یک شعار انتزاعی نیست. این مبارزه در 

هـا تـوسـط  ای است با خلع مالـکـیـت خـانـه حقیقت مبارزٔه روزمّره
هـای بـزرگ  هـای شـرکـت از سـوی کـارتـلکه های بزرگ،  بانک

ها تحمیل شـده  های فاسد دادگاه سازی، بانکدارها و مقام ساختمان
است. این موج عظیم تازٔه خلع مالکیت هر سال بـر روی زنـدگـی 

گـذارد، و در واقـع، نـوع  صدها هزار خانواده در کشور ما تأثیر می
هـای اجـبـاری و بـیـرون  همان خلع مالکیت“  مالی شدهٔ ” جدید و 

شان در دوران آپارتـایـد اسـت. مـبـارزه بـا  های کردن مردم از خانه
ای است با انتقال مـیـلـیـاردهـا  سرمایٔه انحصاری، در ضمن، مبارزه

راند (واحد پول آفریقای جنوبی) از منابع اختصاص داده شده بـرای 
نهادهای مالی کشور، طلبکارهای بـازار  به جیبخدمات اجتماعی 

شـرمـانـه  دهنـدگـان خصـوصـی کـه بـی کاالهای مصرفی، و وام
گیرند. مبارزه با سـرمـایـٔه انـحـصـاری  سودهای کالنی از مردم می

احکام غـیـرقـانـونـی تـوقـیـف مـال و ای است با  همچنین مبارزه
هایی که از بدهکاران گرفته شده و در اختیار شـخـص سـّوم  دارایی

 قرار گرفته است. 
به خاطر همٔه اینهاست که این کنگرٔه سراسری ویـژه تصـمـیـم 
گرفت که عالوه بر موارد دیگر، فعالیت بخش مـالـی ح.ک.آ.ج را 

 احیا کند و دّومین همایش بخش مالی را برگزار کند.
آمـیـز و غـارت  با رفتار دسیسه  مبارزه با سرمایٔه انحصاری مبارزه

ی نیز است. همچنین، مبارزه
ّ
ای است بـا انـحـصـارهـای  خزانٔه مل
-یـی تـریـن شـرکـت رسـانـه [بـزرگ Naspersویژه  یی، و به رسانه

مبارزه با سرمایٔه انحصاری مبارزه با فسـاد هـم  تبلیغاتی در آفریقا].
هـای  ورود سرمایٔه انحصاری به درون انـدام  است، که در واقع نقطهٔ 

بیانیٔه سومین کنگرٔه سراسری ویژٔه حزب 

 کمونیست آفریقای جنوبی

  15ادامه  در صفحه 


