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

  ۱۳۹۶دی  ۱۸، ۱۰۴۲شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و دوم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �و�د!

به صحنٔه مبارزه، و ضرورت  ها ورود توده
همکاری برای انجام تغییرهایی بنیادی در 

 کشور
 

لب رسیده از ظلم  های جان به خیزش اعتراضی توده
های  ، در تاریخ جنبش۱۳۹۶ماه  و استثمار در دی

منزلٔه نقطه عطفی بسیار مهم ثبت  مان به مردمی میهن
خواهد شد. این حرکت مردمی، به موازات وارد آوردن 

یی سنگین بر دستگاه دیکتاتوری والیی، همچنین  ضربه
توانست با نورافشانی بر صحنٔه سیاسی کشور نشان دهد 

های سازنده "نظام" و ازجمله کاروان  که مجموع جناح
طلبان هوادار حسن روحانی،  گرایی و اصالح اعتدال

اند.  وجود آمدن تغییرهایی بنیادی همگی، سد راه به
تر اینکه این خیزش نقش ضد مردمی و ویرانگر ولی  مهم

ای بین بسیاری  فقیه و منفور بودن شخص علی خامنه
نمایش  ویژه جوانان، به های جامعه را، به از بخش

حال مدعی بودند که  گذاشت. آنانی که تا به
باید  "اعتمادسازی با حاکمیت" ممکن است، اکنون می

پاسخ دهند که چرا در مورد ممکن بودن ایجاد تغییر در 
چنین  شرایط ادامٔه استبداِد "نمایندٔه خدا بر زمین" این

کردند و عمًال و  زایی می مصرانه در افکارعمومی توهم
فعاالنه با محصور کردن مردم در انتخاب "بین بد و 
بدتر" آنان را از ورود به مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر حذر 

داشتند؟ تظاهرات  می
 ۶ادامه  در صفحه  

باد مبارزۀ دلیرانۀ  زنده
مردم بر ضِد حکومت 

 دیکتاتوری

"، ۹۶مبنی بـر "پـایـان فـتـنـٔه  -اقتصادی است
واقعیت صحنه سیاسی و آنچه در جامـعـٔه مـا در 

دهـد. گـرچـه  حال رخ دادن است را بازتاب نـمـی
نظامی و مسئوالن دولت از  -های امنیتی دستگاه

هـا خـبـر  اصطالح فروکـش کـردن اعـتـراض به
ها" را کـامـیـابـی  دهند و کنترل کردن "ناآرامی می

دانند، بـایـد تـأکـیـد کـرد کـه  مجموعه نظام می
هـای  ویژه در بـیـن تـوده نارضایتی اجتماعی، به

تر از آن اسـت کـه بـا مـانـورهـای  محروم، ژرف

تا  ۱اعالمیه های شمارۀ 
کمیتۀ مرکزی حزب  ۳

تودۀ ایران دربارۀ 
جنبش اعتراضی توده ها 
بر ضد رژیم استبدادی 

 ۸و  ۳، ۲در صفحات 

فراخواِن کمیتٔه مرکزی حزب 
تودٔه ایران، به همٔه نیروهای 

خواه ایران و  مترقی و آزادی
 جهان:

برای آزادِی صدها تن از 
دانشجویان، مردم زحمتکش، و 

مبارزاِن راه آزادی، که در روزهای 
وسیلٔه نیروهای سرکوبگر  اخیر به

اند، باید کارزاری  دستگیر شده
 دهی کرد! را سازمان  گسترده

 ۷ادامه  در صفحه  

های مردمی، نقطٔه   بزنگاِه سرکوِب خیزش
 ۴هاِی حکومتی               در ص  همداستانی جناح

مان، انکاِر  های زحمتکشان میهن خروِش اعتراض
 ۴آن از سوی حاکمیت سرکوبگر                   در ص 

لب رسیده  های مردم جان به گزارشی از اعتراض
 ۵بر ضد حاکمیت فاسد                                  در ص 

ضمیمۀ کارگری 
 »نامۀ مردم«

 منتشر شد!

 و�ه ��ۀ ���ش ا��را�ی �وده �

درنگ  وظیفٔه بی
جنبش کارگری در 

 مرحلٔه کنونی

 ۹ادامه  در صفحه  

 –سخنان فرمـانـده سـپـاه پـاسـداران
نیروی سرکوبگری که بخش مـهـمـی از 

شـدٔه مـالـی  خواری و فساد نهادینـه رانت
هـای  ناشی از حضور آن در فـعـالـیـت

 ۱۰۴۲شمارۀ    ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۱۶
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مصاحبه با کمونیست های فلسطین و اسرائیل در رابطه با تصمیم ترامپ به 
 رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل!

 
پرتال خبری حزب کمونیست ترکیه در ابتکار مهمی در گفتگوهای جداگانه ای با 
نمایندگان حزب مردم فلسطین و حزب کمونیست اسرائیل در مورد مسئله اورشلیم مصاحبه 
کرده است.  در این مصاحبه پرسش های مطرح در جامعه در مورد عواقب تصمیم ایاالت 
متحده برمبارزه مردم فلسطین و نقش ایاالت متحده در رابطه با روند صلح و حل مسئله 
فلسطین، و هم چنین سئوال های مشخص درباره شرایط منطقه ای  و تاثیر آن بر آینده 
مبارزه آنان، مطرح و یه آنها پاسخ داده شد. در ادامه متن کامل این مصاحبه ها را برای 

 اطالع خوانندگان نامه مردم درج می کنیم. 
  

 مصاحبه با نماینده حزب مردم فلسطین
سوال: تصمیم آمریکا مبنی بر شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل چه تأثیری بر 

 مقاومت فلسطینیان خواهد داشت؟ آیا احتمال وقوع یک انتفاضٔه دیگر وجود دارد؟
ح.م.ف. : شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا اثری دوجانبه خواهد 
داشت. نخست، تأیید موضع رسمی رهبری فلسطین است که ایاالت متحد آمریکا در بیست 

های  سال گذشته میانجی بین اسرائیل و فلسطین نبوده است، بلکه خودش یکی از طرف
المللی از  های بین درگیر و جانبدار اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطینیان بوده، در همایش

اسرائیل حمایت سیاسی کرده و از گفتگوها استفاده کرده است تا به اسرائیل فرصت دهد که 
نشین  های یهودی های بیشتری را تصاحب کند، شهرک هایش را اجرا کند، یعنی زمین نقشه

را توسعه دهد، امکان ایجاد یک کشور و دولت فلسطینی را از میان ببرد، و به این ترتیب، 
وفصل مسئلٔه فلسطین، بلکه  اشغال را ادامه دهد. آمریکا نه منتظر لحظٔه مناسب برای حل

 هدفش مدیریت این مناقشه بوده است.
از سوی دیگر، این تصمیم آمریکا به شدت یافتن مقاومت مردم فلسطین و اتحاد بیشتر 
آنها منجر خواهد شد، و تأکید بیشتری خواهد بود بر اهمیت مقاومت مردمی در برابر 

المللی با حقوق عادالنٔه مردم فلسطین. مسئلٔه فلسطین  اشغال، و اهمیت همبستگی بین
های اسرائیل، آمریکا، و  شود، و موضوع مقابله با تالش دوباره با شدت بیشتری مطرح می

متحدان آن در منطقه با هدف نادیده گرفتن این مسئله و تشکیل ائتالفی از اسرائیل و 
اصطالح تهدید ایران، در  اصطالح با تروریسم و در مقابله با به کشورهای عربی در جنگ به

 گیرد. دستور کار قرار می
در مورد احتمال بروز یک انتفاضٔه دیگر باید بگویم که مقاومت مردم فلسطین هرگز 
متوقف نشده است و به این یا آن طریق ادامه داشته است، حاال چه در دفاع از سرزمین 

نشینان، یا  های شهرک ها باشد، یا دفاع در مقابل حمله خود در برابر تصرف و ایجاد شهرک
تواند  های مقدس در اورشلیم. مقاومت می حرمتی و توهین مداوم نسبت به مکان در برابر بی

های گذشته از لحاظ شیوه یا  های گوناگونی به خود بگیرد و الزم نیست تکرار تجربه شکل
چگونگی تداوم آنها باشد. آنچه مهم است، تمرکز بر مقاومت مردمی به مثابه عاملی بنیادی 

 های پیشین است. و درس گرفتن از خیزش
-فلسطین“ صلح”: پس از تصمیم اخیر دولت آمریکا، نقش آن کشور در روند سوال

 اسرائیل چه خواهد بود؟
کنار گذاشتن آمریکا، به مثابه کشوری عمده و عضو دائمی شورای امنیت ح.م.ف.: 

سازمان ملل متحد و متحد اسرائیل، از روند صلح به این آسانی نیست. اّما حتی اگر شرایط 

تری بازگردد، باز هم آمریکا حامی و  سیاسی به وضعیت عادی
ضامن انحصاری روند صلح نخواهد بود و نخواهد توانست 

تنهایی دربارٔه روند سیاسی صحبت کند یا جدا از آنچه در منطقه  به
ویژه با توجه به ظهور بازیگران تازه و دستاوردهای  گذرد، به می

حلی ارائه دهد. این  تنهایی راه مهم در سوریه و عراق، خودش به
عوامل در تعیین سرنوشت منطقه به طور کلی نقش مهمی 

 خواهند داشت. 
ها و  آیا تصمیم آمریکا دربارٔه اورشلیم تأثیری بر جدایی سوال:

 های موجود در جنبش مقاومت فلسطین خواهد داشت؟ تفرقه
قاعدتًا تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم به پایان  ح.م.ف.:

یافتن تفرقه و به وجود آمدن اتحاد نیروهای فلسطینی در روند 
های فلسطینی (نوار  رهایی مّلی شتاب خواهد بخشید. سرزمین

غزه و کرانٔه غربی) و حکومت خودگران فلسطین و مردم فلسطین 
به نام روند  -همه در اشغال اسرائیل است. باید به مرحلٔه پیشین

سال مذاکره،  ۲۰و بیشتر از “ های اسلو پیمان”پایان داد و  -صلح
و نیز تجربٔه مقاومت در نوار غزه را دوباره ارزیابی کرد. این بدان 

های  معنی است که بر پایٔه این ارزیابی و در نظر گرفتن دگرگونی
بسیاری که در فلسطین، در دنیای عرب، و در سطح جهان در دو 
سال گذشته صورت گرفته است، برنامٔه درازمّدت سیاسی نوینی 
باید برای فلسطین تدوین شود. هر دو جناح مقاومت فلسطین بر 
سر اجرای این برنامٔه درازمّدت به منظور پایان دادن به اشغال، 

 ۴برقراری یک کشور و دولت مستقل فلسطینی در درون مرزهای 
وفصل مسئلٔه پناهندگان  ژوئن با پایتختی اورشلیم شرقی، حل

المللی مرتبط،  های بین و دیگر قطعنامه ۱۹۴مطابق با قطعنامٔه 
های مربوط به شناسایی اورشلیم شرقی به عنوان  شامل قطعنامه

 سرزمین اشغال شده، توافق دارند و با هم متحدند.
آیا این احتمال وجود دارد که خط مشی سیاسی سوال: 

سکوالر (غیرمذهبی) و ضدامپریالیستی در درون مقاومت 
 فلسطین قدرت بگیرد؟

با در نظر داشتن اینکه همٔه فلسطینیان مخالف ح.م.ف.: 
اند،  اشغال و مخالف موضع جانبدارانٔه آمریکا نسبت به اسرائیل

تردیدی نیست که تقویت خط مشی سکوالر و ضدامپریالیستی در 

خلق های خاورمیانه در حمایت از 
 مبارزه برحق مردم فلسطین!

 ۱۵ادامه  در صفحه 

 کمک مالی رسیده
 یورو ۱۵۰به یاد احمد محمود                                                        



 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه     ۲ 

 پذیر است. امکان
  

 میهنان گرامی! هم
ای،  های خطرناک منطقه حال باید توجه داشت که، در شرایط حاد تنش درعین

راستی نتانیاهو  با حمایت دولت ترامپ در آمریکا و دولت دست -ای ارتجاع منطقه
ای جدی بر روند رویـدادهـای کشـورمـان و  نیز درصدد تأثیرگذاری -در اسرائیل

ای دیگرند. حـمـایـت ایـن  جانشین کردن حکومتی ارتجاعی با حکومت ارتجاعی
راسـتـی نـتـانـیـاهـو) از  ای، دولت ترامپ و دولـت دسـت نیروها (ارتجاع منطقه

ای کـه کـارشـان هـمـکـاری بـا  هـای سـیـاسـی طلبان و معدود گـروه سلطنت
های منطقه، و تشویق کشورهای اروپـایـی بـه بـرقـراری  ترین حکومت ارتجاعی

تر کردن زندگی برای مردم محروم میـهـن مـا، و  تحریم بر اقتصاد ایران و سخت
گـونـه  تشویق دولت های خارجی به دخالت نظامی در ایران بوده است، جای هیچ

بـاقـی  های آیندٔه این دست از "اپـوزسـیـون" رژیـم  ای دربارٔه برنامه بینی خوش
گذارد. نیروهای مترقی و آزادی خواه باید با حضور هـرچـه گسـتـرده تـر در  نمی

گاهانه و طرح شعارهای درسـت مـردمـی و  جنبش اعتراضی توده ها با هدایت آ
تکیه بر مطالبات برحق توده ها در راستای برچـیـدن بسـاط سـرکـوب و پـایـان 
بخشیدن به محرومیت اقتصادی، ظلم، بی عدالتی و غـارت و چـپـاول مـنـابـع 
طبیعی و انسانی کشور، از طرح شعارهای ارتجاعی و تفرقه افکنانه جـلـوگـیـری 
کنند. نباید اجازه داد بار دیگر تجربٔه دردناک گذشـتـه تـکـرار شـود و مـبـارزات 
قهرمانانٔه مردم ما برای آزادی، استقالل و عدالت اجتمـاعـی از سـوی مشـتـی 

های مردمـی و دمـوکـراتـیـک  اعتقاد به حقوق و آزادی طلب مرتجع و بی فرصت
  یغما برده شود. به

 
 میهنان گرامی! هم

خواه، ملی  یافتٔه همٔه نیروهای آزادی راه نجات کشور، مبارزٔه مشترک و سازمان
و ضددیکتاتوری برای طرد رژیم استبدادی و ضدمردمی والیت فقیه است. حـزب 

فشرد که نظام سیاسی حاکـم بـر ایـران،  هاست که بر این عقیده پای می ما سال
یعنی نظامی بنا شده بر حاکمیت یک فرد، در مقام "نمایندٔه خدا برزمـیـن"، و بـر 

گذار، قضایی، نظامی و انتظـامـی،  های اجرایی، قانون فراز کلیٔه قوانین و دستگاه
توان با استحالٔه این نظام سیـاسـی از درون آن  پذیر نیست و نمی نظامی اصالح

یـافـتـٔه هـمـه  ساالر را پدید آورد. راِه کار، مبارزٔه مشترک و سازمان حاکمیتی مردم
قشرهای اجتماعی، از کارگران و زحمتکشان، تا جوانان و دانشـجـویـان و زنـان 

خواه، پیرامون شـعـارهـایـی مـردمـی بـرضـد  مبارز و روشنفکران مترقی و آزادی
 حاکمیت استبداد است. 

هـای ایـران تـوان رسـانـدن  تجربٔه تاریخ معاصر ما نشان داده است که خلـق
صدای خود به گوش مرتجعان حاکم را دارند. ما بار دیگر از همٔه نیروهای مـلـی، 

نـظـری، -های تاریخی دور از اختالف خواهیم که به خواه و مترقی کشور می آزادی
یی باشند که  دهندٔه مؤثِر مبارزه ِگردهم آیند و در کنار جنبش مردمی میهن ما یاری

یابـی بـه آزادی، صـلـح،  هدفش طرد استبداد و استقرار حاکمیت مردم و دست
 استقالل و عدالت اجتماعی است.

  
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ۱۳۹۶ماه  دی ۸

 میهنان گرامی! هم
اقتصادی حکومت ورشکستٔه والیت فقیه، هـرروز ابـعـاد -بحران سیاسی 

هـای  گیرد و تأثیر این بحران را می توان در درگـیـری خود می تری به گسترده
هـای قـدرت  سابقٔه محفـل های بی ها افشاگری دنبال آن حکومتی و به درون

هـای  ای که در دستگاه گری برداری از عمق فساد و ستم برضد یکدیگر و پرده
 فرما است، مشاهده کرد. "نظام نمونٔه جهان" حکم

در کناِر شدت پیدا کردن فقر، محرومیت، گرانی، و بیکـاری مـزمـن، کـه 
زندگی بخش بزرگی از مردم و بویژه جوانان کشور را تباه کرده است، تخـریـب 
گسترده و فاجعه آمیز محیط زیست، به دلیل سیاست های فاجعه بار محافل 

و همچنین ورشکستگی کامل اقتـصـادی رژیـم و شـدت یـافـتـن   قدرت،
فشارهای خارجی بر رژیم، در مجموع، وضعیتی بسیار بحرانی و انفجاری در 

وجود آورده است. سران حکومتی که در نزدیک به چـهـار دهـه  جامعٔه ما به
تاراج بردن منابع ملی صدها میلیارد تومان ثروت کشور در نـاز و  گذشته با به

کنند، مردم را بـه بـردبـاری و تـحـمـل  سابقه زندگی می رفاهی بی نعمت و 
ها برای "حفظ نظام اسالمی" ای فرا می خوانند، که جز تـبـاهـی و  دشواری

هـمـراه  ماندگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای میهن ما ثمـری بـه عقب
انـد کـه تـنـهـا هـدف و  نداشته است. حاکمان کنونی درعمل نشـان داده

شان حفظ رژیم استبدادی کنونی و حاکمیـت مـطـلـق روحـانـیـون  خواست
ای  قیمت انجام هر جنایتی و بر پا داشتن فاجعـه اندیش بر میهن ما، به تاریک
                                                 است.

های اعتراضی کـم  های اخیر، رشد نارضایتی و برپایی گردهمایی در هفته
های گستردٔه کارگـری  سابقه مردم در شهرهای مختلف و همچنین اعتراض

از دولت و مـجـلـس  -های حکومتی عدالتی دستگاه برضد گرانی، ظلم و بی
گرفته تا قؤه قضائیه، فرماندهان سپاه و نهاد والیت که درمجموع، حافـظـان 

های  گیری نارضایتی ایم. اوج را شاهد بوده -داران بزرگ کشورند منافع سرمایه
لـب  های خشمگین و جـان بـه تر از آن، آمادگِی توده مردم از شرایط، و مهم

هـای  های سرکوب رژیم، نشانگر تـحـول چالش طلبیدن دستگاه رسیده در به
مهمی در سطح آمادگی توده ها برای مخالفت و مبارزه علنی بر ضد حکومت 

طـلـبـان  اسالمی است. برخالِف مدعیات برخی از سـران اصـالح جمهوری
ها، ما اعتقاد عمیق داریم کـه:  حکومتی مبنی بر "توطئه" بودن این اعتراض

اکثریت مردم میهن ما، ناامید و سـرخـورده از شـعـارهـایـی کـه انـتـهـای 
شده اسـت، ایـنـک  شان حفِظ حاکمیت کنونی در شکلی تعدیل های خواست

مداری در ایران را خواستارند. امروز فقـط  تغییرهایی بنیادین در شیؤه حکومت
طرفداران حفظ شرایط فاجعه بار کنونی اند که از گسترش مـبـارزه مـردم در 

جمهوری و  هراسند. تجربٔه دو دهٔه اخیر و چندین انتخابات گوناگون ریاست
که زیر کنترل و با مهندسی دستگاه والیت برگـزار  -مجلس و شوراهای شهر

سرعت از عرصٔه سیاست انتخاب میان "بد  اند که مردم به نشان داده -اند شده
شـان از  های شوند و دیگر حاضر نیستند به مهندسی خواست دور می و بدتر" 

که این روزها بیـشـتـر نـقـش دالالن  -طلبان حکومتی سوی رژیم و اصالح
 تن دردهند.  -کنند قدرت را ایفا می

خواست اکثریت مردم ما امروز، پایاِن استبـداد والیـتـی، پـایـاِن ظـلـم و 
عدالتی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی است. این خواست، تـنـهـا بـا  بی

خواه و ملی و بـدون دخـالـِت خـارجـی،  مبارزٔه مشترک همٔه نیروهای آزادی

اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب 
 تودٔه ایران

لب رسیده از ظلم،  مبارزٔه مردم جان به
ستم، گرانی و استبداد بر ضد حکومت 

دیکتاتوری واقعی است، و نباید اجازه داد 
این مبارزه در راستای منافع نیروهای 

 ارتجاعی داخلی و خارجی مصادره شود!

 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۱۵ 

بالفور، وزیر امور خارجٔه بریتانیا، به جنبش صهیونیستی قول داد که فلسطین را میهن و 
 موطن آنها کند.

در شرایط کنونی، احتمال اینکه مبارزٔه کنونی با تصمیم ترامپ، به خیزش فلسطینی 
ای تبدیل شود، خیلی زیاد است. در اینجا توجه به این نکته مهم است که  تازه

گیری این یا آن سازمان فلسطینی نیست،  گیری و بروز خیزش محدود به تصمیم شکل
آرایی و تدارک مقابله، و  جانبگی آن، صف بلکه کامًال به موقعیت کلی مردم، میزان همه

ایجاد وضعیت پیکار مناسب وابسته است. عالوه بر پیکار جاری با ادامٔه اشغال، 
گونه افق سیاسی برای  بدرفتاری و زورگویی نسبت به مردم فلسطین، و علیه نبود هیچ

گرایان افراطی اسرائیلی، شاید  وفصل مسئلٔه فلسطین به عّلت سرسختی راست حل
درآمد وقوع  جنبش کنونی مقاومت در برابر تصمیم ترامپ و مخالفت با آن، پیش

 ای تازه باشد. انتفاضه
کند تا در جریان مقابله با  این تصمیم ترامپ راه را برای نیروهای مّلی فلسطین باز می

بست موجود در آرمان فلسطین، و مطرح کردن دوبارٔه  این تصمیم، در هم شکستن بن
آرمان مردمی که از حق مّلی تعیین سرنوشت خود محرومند، بتوانند نقش مّلی و 

 بخش خود را بازی کنند. رهایی
-فلسطین“ صلح”پس از تصمیم اخیر دولت آمریکا، نقش آن کشور در روند سوال: 

 اسرائیل چه خواهد بود؟
صلح در خاورمیانه معرفی شده است. ولی از همان “ میانجی”متأسفانه آمریکا حکا: 

طرفانه نداشته است، بلکه کامًال  بینانه و بی آغاز، آمریکا حّتی یک روز هم برخورد واقع
موضع و طرف اسرائیل را گرفته است و همٔه تالشش را برای فشار آوردن بر طرف 
فلسطینی به کار برده است تا آن را به پذیرش شرایط اسرائیل وادار کند. این فشار 

به  -فقط از جانب آمریکا، بلکه از جانب همٔه رهبران ارتجاع عرب در خلیج فارس نه
 و نیز مصر بر فلسطین وارد شده است. -سرکردگی عربستان سعودی

اش از  گرایانه، افراطی، و مذهبی دولت کنونی آمریکا بر پایٔه وابستگی و گرایش راست
موضع مطلق و قاطع اسرائیل حمایت کرده است و نه به عنوان میانجی، و به صورت 

جمهور ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به اورشیلم وارد عرصٔه  حامی تصمیم رئیس
وجه صالحیت میانجیگری  هیچ مناقشه شده است. به این ترتیب، آمریکا اکنون دیگر به

در روند صلحی را که متوقف شده است ندارد. اکنون زمان آن است که جامعٔه 
فلسطین به عهده بگیرد. بنابراین، ما بر -المللی نقش خود را در مناقشٔه اسرائیل بین

وفصل مسئلٔه  المللی به منظور حل موضع قاطع خود در مورد برگزاری یک همایش بین
کنیم. طرف اسرائیلی باید به تصمیم چنین همایشی گردن بگذارد.  فلسطین تأکید می

اند نجات دهد و  این همایش باید مردم فلسطین را از رنج و محرومیتی که متحمل شده
حق موّجه و برحق آنها را در داشتن کشور و دولت مستقل فلسطینی با پایتختی اورشلیم 

 المللی، تأمین کند. های قانونی بین شرقی، و بازگشت پناهندگان مطابق با قطعنامه
 برخورد یهودیان با تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم چگونه بوده است؟سوال: 

جامعٔه اسرائیل هنوز زیر نفوذ اندیشٔه تندروانٔه صهیونیستی است و به تمام حکا: 
گفتمان مذهبی در مورد اورشلیم اعتقاد دارد. بنابراین، موضع جامعٔه اسرائیل به طور 
کلی بر حمایت از این تصمیم ترامپ متمرکز است. حّتی نیروهایی که ممکن است 

دانند زمان مطرح کردن این تصمیم فقط به  رغم اینکه می خودشان را منطقی بدانند، به
اند. به  سود دولت راست افراطی و رهبر آن بنیامین نتانیاهو است، این تصمیم را پذیرفته

ما، و فهرست “ جبهٔه دموکراتیک صلح و برابری”استثنای حزب کمونیست اسرائیل، 
مشترکی که با این تصمیم مخالفت کرد و آن را نقض فاحش و آشکار حقوق بنیادی 

 های سیاسی از این تصمیم استقبال کردند. مردم فلسطین خواند، همٔه حزب
حزب کمونیست اسرائیل و حزب مردم فلسطین بیانیٔه مشترکی در این باره منتشر 

 ۱۹۶۷های تصّرف شده در سال  کردند. سیاست آمریکا در حمایت از اشغال سرزمین
ورتر خواهد کرد.  توسط اسرائیل فقط آتش آشوب و ناپایداری در منطقه و جهان را شعله

حل، است. جز پایان دادن به  ایاالت متحد آمریکا خودش بخشی از مسئله، و نه راه
اشغال، قائل شدِن حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین، و برقراری یک دولت 

وفصل مسئلٔه  با پایتختی اورشلیم شرقی و حل ۱۹۶۷مستقل در درون مرزهای 
 حل دیگری وجود ندارد. سازمان ملل متحد راه ۱۹۴پناهندگان مطابق با قطعنامٔه 

های شورای امنیت را  المللی و قطعنامه های قانونی بین تصمیم ترامپ همٔه قطعنامه
گیرد و متناقض با آنهاست، و این قانون و اجماع جهانی را نیز که  کامًال نادیده می

گذارد. بنابراین ما باید بکوشیم که این  اورشلیم یک سرزمین اشغال شده است زیر پا می
 سیاست را منزوی و با آن مقابله کنیم، تا این تصمیم لغو شود.

آن  -آیا این تصمیم ترامپ تأثیری بر نگرش مردم نسبت به دولت اسرائیلسوال: 
 داشته است؟ -شود هم درست در زمانی که به پروندٔه فساد نتانیاهو رسیدگی می

گرای  تردیدی نیست که این تصمیم تأثیری قطعی بر موضع دولت راستحکا: 
وزیر نتانیاهو داشته  ویژه بر موضع نخست اسرائیل، و به

های فساد  است. او موقتًا روند تحقیق و رسیدگی به اتهام

شود این گرایش  فلسطین اهمیت بسیاری دارد. اّما نمی“ مقاومت”
ترین گرایش در این مقاومت دانست، چون جنبش  سکوالر را قوی

های  های رژیم های گذشته در نتیجٔه سیاست مذهبی، که در دهه
عربی در سرکوب عمومی نیروهای سکوالر و چپ رشد کرده است، 

ترین نیرو در درون  نفوذ زیادی در مقاومت دارد. از سوی دیگر، بزرگ
بخش فلسطین، یعنی جنبش فتح، که باید نمایندٔه  سازمان آزادی

حل سیاسی از مجرای روند  گرایش سکوالر باشد، سّد راه رسیدن به راه
گرا، که باید برافرازندٔه پرچم  عالوه، نیروهای چپ سیاسی شده است. به

آمیز قدرت و جز  سکوالریسم، دولت مدنی، جدایی قوا، و گذار مسالمت
 اند. این باشند، در صحنٔه مقاومت فلسطین نیروهای ضعیفی

در مورد فلسطین، که درگیر روند رهایی مّلی و رودررو با عدم توازن 
آسان یا روشن “ ضدامپریالیسم”قدرت چشمگیری است، تعریف 

حّتی  -نیست. به همین دلیل، رهبری سیاسی دنبال بازیگران دیگری
گردد تا با  می -در درون اردوی امپریالیستی، از جمله در اتحادیٔه اروپا

ها با موضع آمریکا، تغییر در توازن  موضع  گیری از برخی اختالف بهره
قدرت را به سود خود به وجود آورد. با وجود این، گرایش قوی مذهبی 
و بخشی از گرایش سکوالر در مقاومت فلسطین، در حالی که به عّلت 
وضعیت سیاسی کنونی، ادامٔه اشغال، حمایت از اسرائیل، و جز آن، با 

داری  داری اختالف دارند، ولی مخالف نظام سرمایه دنیای سرمایه
ای  نیستند که نمایندٔه امپریالیسم در پیشُبرد جنگ است. این پدیده

های بسیاری از دیگر کشورهای منطقه نیز  است که ما  در سیاست
کشاکش داشته “ ناتو”بینیم. آنها ممکن است با آمریکا و  روشنی می به

و آمریکا “ ناتو”باشند، ولی این ضدیت نه به آن عّلت است که 
های  اند، بلکه به عّلت برخی سیاست قراول جنگ امپریالیستی پیش

زمان، این  هاست، در حالی که هم آمریکا نسبت به این کشورها و رژیم
داری  های سرمایه ها بهترین مناسبات را با دیگر قطب کشورها و رژیم

 کنند. جهان برقرار می
های  تقویت و فعال کردن نقش چپ فلسطینی، متحد کردن دیدگاه

های درون آن،  سیاسی و فعالیت روزمّرٔه آن، و کنار گذاشتن اختالف
مایٔه تقویت جنبش ضدامپریالیستی در صحنٔه مقاومت فلسطین 

های آمریکا  گیری های موضع ها و هدف خواهد بود. روشن کردن زمینه
پیکو به -از زمان اعالمیٔه بالفور و توافق سایکس“ غرب”و به طور کلی 

های امپریالیستی نیز در امر تحکیم و تقویت  مثابه بخشی از سیاست
موضع ضدامپریالیستی در صحنٔه مقاومت فلسطین اهمیت دارد. همٔه 

های یک زنجیرند که هدفش حفظ منافع این کشورهای  اینها حلقه
خواهند نشان بدهند، اینها  امپریالیستی است. آن طور که برخی می

 اصًال به مذهب یا شور و احساسات یا ندیدن واقعیت ربطی ندارد.
 

 مصاحبه با نماینده حزب کمونیست اسرائیل (حکا)
تصمیم آمریکا مبنی بر شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت سوال: 

اسرائیل چه تأثیری بر مقاومت فلسطینیان خواهد داشت؟ آیا احتمال 
 وقوع یک انتفاضٔه دیگر وجود دارد؟

نخست اینکه این تصمیم را باید یک تصمیم استعمارگرانه و حکا: 
دهد که  امپریالیستی ناب دانست، چون اجازه و حقی را به کسانی می

مجاز و محق به داشتن آن نیستند. به بیان دیگر، آمریکا هیچ حقی در 
اورشلیم ندارد که آن را به دیگری بدهد و اورشیلم را به عنوان پایتخت 

اسرائیل و -ویژه آنکه در جریان مناقشٔه فلسطین اسرائیل بشناسند، به
 اسرائیل، این شهر موقعیت سیاسی و مذهبی خاصی دارد.-اعراب

تر از وجه اّول نیست، این  اهمیت وجه دیگر این تصمیم، که کم
آمیز برای  حل مسالمت است که هر امکانی برای دست یافتن به راه

کند، و به حق مردم فلسطین در تعیین  مسئلٔه فلسطین را ضعیف می
رساند. مردم فلسطین هیچ کشور دیگری را  سرنوشت خویش آسیب می

دانیم که  که پایتختش اورشلیم شرقی باشد نخواهند پذیرفت. می
آمریکا خوب به این موضوع واقف است و با وجود این، چنان تصمیم 

ای را گرفته است. این تصمیم آمریکا کمتر از اعالمیٔه  استعمارگرانه
بالفور خطرناک نیست، که دقیقًا صد سال پیش و زمانی منتشر شد که 

 ادامۀ خلق های خاورمیانه در  ...

 ۱۴ادامه  در صفحه 



 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۳ 

کمیتٔه  ۲اعالمیٔه شمارٔه 
 مرکزی حزب تودٔه ایران

هـا بـر ضـد رژیـم  باید جنبش گستردٔه اعتراضی تـوده *
دیکتاتوری را با شعارهایی ملی و مترقی، در جهت اتحـاِد 

از کـارگـران و  -عمل قشرهای مـخـتـلـف اجـتـمـاعـی
زحمتکشان گرفته تا جوانان و دانشجویان و زنان مـبـارز 

 دهی کرد! وسعت بخشیده و سازمان -میهن
های مردمی از  حزب تودٔه ایران، سرکوب خشن اعتراض *

شـدت مـحـکـوم  سوی نیروهای سرکوبگر رژیـم را بـه
 کند! می

هـا، در کـنـاِر مـردم مـبـارز  ای حزب تودٔه ایران و توده *
مان، برای طرد استبداد و استقرار آزادی، صـلـح،  میهن

 کنند! استقالل و عدالت اجتماعی مبارزه می
هـا را بـه  رژیم مترصد است تا جنبش اعتـراضـی تـوده *

شـدت  بـه ۱۳۸۸خشونت کشانده و آن را مانـنـد سـال 
 سرکوب کند!

 
 میهنان گرامی! هم

عدالتی و رژیم استبدادی  خروش شما بر ضد ظلم، فقر، محرومیت، بی
یافته و   ای بیش از پیش گسترده حاکم بر میهن ما در روزهای اخیر، دامنه

حـال، در دو روز  بسیاری از شهرهای ایران را فراگرفته اسـت. درعـیـن
یافتٔه نیروهای سرکوبگر رژیم والیـت فـقـیـه را  گذشته، خشونت سازمان

حـق  هـای بـه منظور ارعاب مردم و سرکوب اعتـراض ایم که به شاهد بوده
اند. کشته شدن تنی چند از تظاهرکنندگـان  ها گسیل شده آنان، به خیابان

در "دورود" و زخمی شدن شمار دیگری از تظاهرکننـدگـان در تـهـران و 
خشـونـت کشـانـدن  هـای رژیـم بـرای بـه شهرهای دیگـر، از بـرنـامـه

  کند.  ها حکایت می های مردمی و سرکوب خونین و خشن آن اعتراض
های مـردم بـه  طور که حزب ما قبًال اشاره کرده است، اعتراض همان

های عیـنـی  دارای پایه  ادامٔه حکومت ضِد مردمی و ارتجاعی والیت فقیه
 -اجتماعی کشور، بحران مشـروعـیـت حـاکـمـیـت-در بحران اقتصادی

شـود ازپیش عیان می هرروز بیش  کفایتی آن حاکمیتی که ابعاد فساد و بی
میهنان دارد. بـر ایـن  ها تن از هم و فقر و محرومیت روزافزون میلیون -

مجموعه عوامل عینی، استمرار سرکوب و خفقان و محروم کردن مردم از 
روسـت کـه مـردم  شان را نیز باید افزود. ازایـن ترین حقوق انسانی ابتدایی
لب رسیده، ناامید و سرخورده از کسانی کـه دم از اصـالحـات و  جان به

دنبال دیگر راهـکـارهـای  به زدند، امروز  ساالری دینی" می حکومت "مردم
  اند.  دوام کنونی منظور رهایی یافتن از وضعیت غیرقابل روشن به

 
                    میهنان گرامی! هم

سـرعـت بـرای سـرکـوب  بر اساس اطالعات رسیده، رژیم خود را بـه
کند. تنها راه موثر مقابله  گسترده، خشن و خونین جنبش مردمی آماده می

با این سیاست حاکمیت استبدادی بسیج گستـرده نـیـروهـای مـردمـی، 
کارگران، زحمتکشان، جوانان، دانشجویان و زنان مـبـارز کشـور اسـت. 

 -، و سـرنـگـونـی رژیـم دیـکـتـاتـوری۱۳۵۷تجربٔه انـقـالب بـهـمـن 
هـای  توان رژیم َپهلوی، نشان داد که تنها با تظاهرات خیابانی نمی پلیسی 

، ۵۷دیکتاتوری را سرنگون کرد. آنچه در روند نضج و رشد انقالب بهمـن 
هـای مـردم در  کمر رژیم وابستٔه شاه را شکست، تظاهرات میلیونی توده

خصـوصـًا  -کناِر اعتصاب عمومی و شرکت فعال کارگران و زحمتکـشـان
ای بود که ادامـٔه حـکـومـت را  های سراسری در اعتصاب -کارگران نفت

چنین امر مهمی، نـیـازمـنـد  برای رژیم استبدادی غیرممکن کرد. تحقق 
گاهانه و شـعـارهـای درسـت مـردمـی اسـت.  سازمان دهی سراسری، آ

های دیروز دانشگاه تهران با مضـمـون:  شعارهای مبارزاتی دانشجویان در درگیری
هـای  اتحاد عمِل دانشجویان، کارگران و دیگر قشرهای اجتماعی، ازجمله نـطـفـه

گیری چنین درک و ضرورتی در شرایط حساس کنونـی اسـت. بـدون  مثبت شکل
اتحاِد عمل قشرهای مختلف اجتماعی که هـمـگـی از ادامـٔه شـرایـط کـنـونـی 

های شجاعانـٔه خـیـابـانـی مـردم و  توان مطمئن بود که اعتراض اند، نمی ناراضی
حال، با هوشیـاری  خصوصًا نسل جوان کشور به سرانجام موفق خود برسد. درعین

کامل، از سوِءاستفادٔه نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی که هدفشان جا انداختن 
هاست باید جلوگیری  شعارهایی انحرافی و مصادرٔه جنبش اعتراضی و راستین توده

ازجمله تشویق بـرخـی از ایـن  -و با آن مقابله کرد. شعارهای انحرافی این نیروها
نفع نیروهای سـرکـوبـگـر  تنها به -های مردمی خشونت کشاندن اعتراض نیروها به

 رژیم و مخالفان جنبش مردمی خواهد بود.
 

 میهنان گرامی! هم
های  حزب تودٔه ایران، در کنار مبارزات شما، خود را بخشی جداناپذیر از اعتراض

داند. ما بار دیگر همٔه نیروهای مترقـی  مردمی بر ضد ادامٔه حکومت استبدادی می
خواه کشور، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و جوانـان و زنـان مـبـارز  و آزادی

 میهن، فرا می خوانیم که در صفی واحد برای:
 

 پایان دادن به حکومت استبدادی؛ *
 آزادی فوری و بدون قیدوشرط همٔه زندانیان سیاسی؛ *
پایان دادن به َجو سرکوب و اختناق و بازگرداندن همٔه نیروهـای  *

 هایشان؛ سرکوبگر به پادگان
پایان دادن به فقـر و مـحـرومـیـت، گـرانـی، دشـواری هـای  *

 اقتصادی، فساد و ظلم دستگاه های حکومتی؛
مـنـظـوِر حـاکـم شـدن مـردم بـر  هدف ایجاد شـرایـط بـه به  *

دهی جنبش بزرگ و سراسری خلق  شان، کار سازمان سرنوشت
 را با صبر و حوصله و با طرح شعارهای مناسب تدارک ببینند.

نباید گذاشت رژیم با حملٔه گسترده و سرکوب خونین و خشـن  *
ها را سرکوب و مـردم را از  گیری توده این جنبِش درحال نضج
 ادامٔه مبارزه ناامید کند.

 
 پیروز باد مبارزۀ متحد مردم ایران علیه حکومت دیکتاتوری حاکم!

  
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران،

 ۱۳۹۶ماه  دی ۱۰ 
   
 

 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه   ۱۴ 

های مالیاتی سراسر جهان استفاده کنند.  سودهایشان در گریزگاه
سازی که خدمات عمومی در آمریکا، اروپا، و  های گوناگون خصوصی شکل

های دولتی نبوده،  بریتانیا را فراگرفته است، فقط محدود به فروش دارایی
های  بلکه سوق دادن جریان درآمدهای جاری دولت به سوی شرکت

چندملیتی و پشتیبانان  آنها در بخش سرمایٔه مالی نیز بوده است. در مورد 
ها و  المللی با هدف کاهش دادن مالیات شرکت خوِد مالیات، رقابت بین

ها در  انتقال بار مالیاتی بر دوش کارگران و زحمتکشان، توسط خود دولت
داری آغاز شد. ولی با وجود تمام  کشورهای پیشرفتٔه سرمایه

هایی که صورت گرفته است، هنوز زود است که مرگ  سازی خصوصی
های مهم راهبردی  های دولتی" را اعالم کرد که در بسیاری عرصه "مؤسسه

در اقتصادهای مّلی همچنان نقشی کلیدی بر عهده دارند. ممکن است که 
شکل دخالت دولت در اقتصاد تغییر کرده باشد، اما میزان و اهمیت آن 

 برای سرمایه همچنان باقی است.
های چندملیتی در جستجوی سودهای کالن از  سرمایٔه موجود در شرکت

اش در پراکنده و تقسیم کردن  کند: از توانایی هر اهرمی استفاده می
اش در عرصٔه بازتولید  یابنده های کارگری در تولید، از تسلط گسترش سازمان

اش بر تولید پیشرفته. طبقٔه کارگر باید متشکل شود و  اجتماعی، و از سلطه
های کارگری باید  ها را به هم پیوند دهد. اتحادیه پیکارهایش در همٔه عرصه

های ضعیف در زنجیرٔه تأمین  المللی تدوین کنند و حلقه راهبردهای بین
های بنیادین و  جهانی را هدف قرار دهند، ولی در عین حال  باید به فعالیت

های کار توجه داشته باشند و در شرایطی، حّتی  بسیج کارگران در محیط
 الزم است که کار را دوباره از صفر آغاز کنند. 

ها باید همراه باشد با یافتن راهبردهایی که مبارزه در محل کار  این کنش
هایی با  زند، و ائتالف را با مبارزه پیرامون بازتولید اجتماعی و مصرف گره می

ها خود نیز از  کند که آن های کوچک برقرار می تولیدکنندگان ُخرد و سرمایه
برند. سرانجام، این  شده رنج می سازی های چندملیتی مالی سلطٔه شرکت

گیری از قدرت آن برای ُسست  باید به معنای توجه اکید به دولت و بهره
های مالی بر تشکیالت انحصارها "از باال به پایین"  کردن مهار مؤسسه

های نظارت  گیری از قدرت اقتصادی دولت برای ایجاد اهرم باشد. بهره
های چندملیتی  اجتماعی بر امور مالیه و مالکیت، در امر تغییر رفتار شرکت

ای خواهد داشت  کننده به سود خود، نقش تعیین”بیرون کشیدن ارزش ”در 
المللی به منظور بستن راه  دهی و پیشاهنگ بودن در اقدام بین سازمان
تر در راه به چالش کشیدن  های مالیاتی، باید جزئی از برنامٔه گسترده گریزگاه

 سازی شده باشد.  های مالی چندملیتی

 ادامۀ چند ملیتی ها در ...

ثروتمندترین افراد جامعه در همین فاصلٔه زمانی کاهش یافت. اما این کاهِش 
ای جهانی است. میانگین میزان مالیات  های چندملیتی، پدیده مالیات شرکت

 ۵۰ها در کشورهای عضو "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" از  شرکت
 کاهش پیدا کرد. ۲۰۱۴درصد در سال  ۳۳به  ۱۹۸۴درصد در سال 

داران بهره  های چندملیتی که از ارزش سهام سازی" به شرکت "خصوصی
های آب، برق، ترابری، آموزش و پرورش،  برند امکان داده است تا در عرصه می

 و خدمات درمانی و بهداشتی وارد شوند.  
های انحصاری که  زحمتکشان از یک سو شاهدند که گروه کوچکی از شرکت

کنترل خدمات آب، برق، گاز، و فاضالب را در بازارهای جدید به دست 
اند، و از  ها را در این بازارهای جدید در اختیار خود گرفته اند، کنترل قیمت گرفته

های مّلی هستند که منجر به از  سوی دیگر شاهد کاهش خدمات زیرساخت
میان رفتن آن چیزی شده است که پیش از این دستمزد اجتماعی نامیده 

ها و  شده، فشار روی سرمایه سازی های چندملیتی مالی شد. رشِد شرکت می
آمیز  تحکمتولیدکنندگان ُخرد را هم افزایش داده است. کنترل سفت و سخت و 

به   ، تولیدکنندگانی را که وارد مناقصههای چندملیتی زنجیرٔه تأمین توسط شرکت
کند، خواه  هایشان ناگزیر می شوند به پایین بردن قیمت منظور بستن قرارداد می

تر تولیدکنندٔه  داری کوچک های سرمایه کشاورزان اروپا باشند، خواه شرکت
 شوند. قطعات صنعتی که مجبور به کاهش دستمزدها می

این روندها به درک عّلت رشد ُکند اقتصاد کشورهای پیشرفتٔه شناخت 
های مالی نیز کمک  ها در برابر شوک پذیری بیشتر آن داری و آسیب سرمایه

سقوط و به همان میزان گذشته در برابر متوّرم شده های بانکی  کند. بخش می
پذیرند، ضمن اینکه کنترل مالی  های اقتصاد جهانی آسیب فروریزی

ها نیز عاملی مؤثر در آهنگ کند رشد اقتصادهایی مانند آمریکا،  چندملیتی
 بریتانیا، و اروپا است. 

های چندملیتی به  سازی برای شرکت به موازات اینکه سازوکارهای انگیزه
داران سوق پیدا کرده و نرخ سودها افزایش  مدِت سهام ارزش کوتاه سوی تأمین

وری همگی کاهش یافته  گذاری در تولید، انباشت، و بهره یافته است، سرمایه
هایی  تردید از مشاهدٔه برخی از این پدیده است. مارکس اگر اکنون زنده بود بی

"، سرمایهسال پس از انتشار " ۱۵۰شد. اما  زده می ها اشاره شد شگفت که به آن
ای را که به عنوان محّرک انباشت سرمایه تشخیص داده بود  او نیروهای اصلی

تری: یعنی در انقالب در  دید، هرچند در مقیاس جهانی بزرگ می ْموثرهمچنان 
ای  از نیروی کار  امر تولید، تمرکز یافتن سرمایه، و به وجود آوردن ارتش ذخیره

 صنعتی با شرایط کار ناپایدار.
نقش نظریٔه به همان ترتیب، اقتصاددانان مارکسیست اوایل سدٔه  بیستم که 

توانستند بسیاری از  و تأثیر انحصارها را بررسی و تنظیم کردند، امروز هم می
روندهایی را  که در زمان خودشان تحلیل کرده بودند، مشاهده کنند: پویایی 
دائم  که صرفًا ناشی از مقیاس بزرگ سرمایٔه است، همراه با ِاعمال 

های  ها، نابودی سرمایه ها بر تولید به منظور باال نگه داشتن قیمت محدودیت
تر و اقتصاد کشاورزی، ایجاد بیکاری گسترده، و فشار برای پایین آوردن  کوچک

ها بر اثر کنترل  دستمزدها. عنصر تازه در این میان، چگونگی تشدید این گرایش
طور دید که تضاِد بنیادین میان  توان این سازی را می مالی است. مالی

های  که تجّلی محدودتری در درون شرکت-دهی اجتماعی تولید سازمان
در شکل  -و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید -کند چندملیتی بزرگ پیدا می

را به  -های مالی های چندملیتی توسط مؤسسه خرید و فروش سهام این شرکت
 ای کشانده است.  سطح تازه

داری نیز توجه دارند. در  ها کماکان به اهمیت نقش دولت سرمایه مارکسیست
ها کمتر بر این پدیده  تأکید  های نوشتاری موجود دربارٔه چندملیتی تحلیل

های چندملیتی پیشتاز از درآمدهای  که درآمدهای شرکت شود. هنگامی می
توان دید که  سادگی می  شود، به تر بیشتر می کشورهای در حال توسعٔه کوچک

کند. اما باید  چرا بحِث زائد بودن وجود ساختارهای سیاسی مّلی جاذبه پیدا می
های  گفت که این، اساسًا درک نکردن مناسبات میان سرمایٔه مالی و شرکت

 های مّلی از سوی دیگر است. چندملیتی از یک سو، و دولت
آشکار شد، یعنی زمانی که ساختارهای روشنی  به ۲۰۰۸این موضوع در سال 

های  های ورشکسته را تأمین سرمایه و احیا کردند و یارانه های مّلی، بانک دولت
ها قرار دادند. به همان  های صفر درصدی در اختیار آن سرشاری به صورت بهره

آسایی مانند َاپل، مایکروسافت، و گوگل نیز به  آوری غول های فن ترتیب، شرکت
گذاری عظیم دولت آمریکا برای کار در عرصٔه پژوهش برای توسعٔه  سرمایه

اند. با وجود این، ترجیح دادند که به جای صرف  های خود متکی بوده تکنولوژی
اغنای ها در عرصٔه پژوهش و توسعه، از آن برای  گذاری این سرمایه

جا کردن  شان و جابه شان از راه باال بردن ارزش سهام داران سهامخواهی  فزون

 ادامۀ خلق های خاورمیانه در  ...

داند که در روند تحقیق و  را از مرکز توجه دور کرده است. اّما او خوب می
تواند به کمکش  رسیدگی، این تصمیم هر وقت به آن نیاز داشته باشد می

عالوه، او تالش خواهد کرد که در کارزارهای انتخاباتی پیِش رو، از  بیاید. به
برداری  ی دولت به سود خود بهره«دستاوردها”این تصمیم به مثابه یکی از 

کند. کارزار تحریک به آشوب نژادگرایانه و فاشیستی علیه اقلیت عرب 
های نژادگرایانه  اند، و تصویب قانون فلسطینی که شهروندان کشور اسرائیل

که در “ قانون مّلی”دهد، مانند  که فاشیسم را در جامعٔه اسرائیل ترویج می
مقایسه با شهروندان عرب اسرائیل، به شهروندان یهودی آشکارا تقدم 

 دولت نتانیاهو است.“ دستاوردهای”دهد، از دیگر  آمیزی می تبعیض
گرایانه و دشمنی را  داند چطور آتش احساسات مّلی نتانیاهو خیلی خوب می
گرایانٔه اوست در میان یهودان برافروزد. تصمیم  که به سود برنامٔه راست

آمیزی که او در پی آنهاست، به این  های تحریک ترامپ عالوه بر هدف
ترین احتمال آن است که  کند. اّما خطرناک های نتانیاهو هم کمک می برنامه

سرعت به ماجراجویی  در روند تحقیق و رسیدگی به پروندٔه فساد، نتانیاهو به
گرای آن  وزیر راست نظامی در نوار غزه دست بزند. دولت اسرائیل و نخست

 پروراند. همچنان این امکان را در ذهن می
بنابراین، حزب ما تالش دارد که مبارزه برای شتاب بخشیدن به برکناری 

ترین  این دولت را تعمیق و توسعه بخشد. حزب ما در راه برقراری گسترده
حلی را که تضمین کنندٔه  کوشد تا تنها راه ها با نیروهای دیگر می همکاری

حقوق هر دو مّلت است مطرح و عملی کند، یعنی پایان دادن به اشغال و 
ژوئن  ۴برقراری یک کشور و دولت مستقل فلسطینی در درون مرزهای 

، با پایتختی اورشیلم شرقی، در کنار کشور اسرائیل با پایتختی اورشلیم ۱۹۶۷
 غربی.
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ها، آنان خود را در  استدالل این است که با پرداخت سهام به مدیرعامل
داران دیگر نیز از این  ها سهیم خواهند دانست و سهام  سودافزایی این شرکت

ها نیز با استفاده از قلمروهایی که  های شرکت وضع نفع خواهند برد. مدیرعامل
ها  کنند. آن ها کم است، نقش خود را در این بازی ایفا می نرخ پرداخت مالیاتی آن

ها  کنند که از این راه شرکت همچنین از روش بازخریِد سهام استفاده می
گذاری مجدد این  آورند، و به جای سرمایه سودهای نقدی کالنی به دست می

خرند که موجب باال رفتن ارزش سهام و  شان را با آن می سودها، سهام شرکت
کسَفم"، برآورد می شود. به داران نیز می سود سهام شرکت  ۵۰۰شود که  گزارش "آ

درصد سودشان را برای بازخرید سهام  ۶۴بزرگ آمریکایی به طور متوسط 
 اند.  خودشان صرف کرده

فرار مالیاتی، پرداخت به مدیران عامل و ارشد با سهام، و بازخریِد سهام، 
ها و برخوردار  همگی ابزارهایی هستند برای "بیرون کشیدن ارزش" از شرکت

گذاری مجدد، یا آنچه اغلب  شدن از امتیاز انباشت سودهای کالن روی سرمایه
 شود. داران" نامیده می "ارزش سهام

توان مقیاس فرار مالیاتی،  با توجه به رایج بودن چنین رویکردی اکنون می
درصد از ثروتمندترین افراد، و سودهای کالن  یکتمرکز ثروت در بین 

های چندملیتی را توضیح داد. اما اگر بخواهیم بدانیم که چرا چنین  شرکت
ها آمده است.  دهد، باید ببینیم چه بر سر مالکیت چندملیتی چیزی روی می

شرکت چندملیتی صد بررسی کمیتٔه تجارت و توسعٔه سازمان ملل متحد بر روی 
ها اکنون به طور کامل در مالکیت  درصد آن ۵۲دهد که  بزرگ دنیا نشان می

ها در مالکیت افرادند، و مالکیت  درصد آن ۱۲اند. تنها  های مالی مؤسسه
های بازنشستگی نیز رو به کاهش بوده است. بازیگران عمده اکنون  صندوق
گذاری با ریسک باال  های سرمایه گذاری خصوصی، صندوق های سرمایه صندوق

ها و خرید و فروش  گذاری در دیگر مؤسسه ای که به سرمایه های مالی [بنگاه
و از بسیاری از  -های مالی دیگر حّتی با وام گرفتن از مؤسسه -پردازند سهام می

های  زنند]، بانک بازی همراه با ریسک زیاد دست می اند و به بورس مقررات معاف
ها تنها مالک نیستند، اغلب با  و حّتی در مواردی هم که این  گذاری، سرمایه

ای در  کننده نقش تعیین -که در شکل سهام است -شان استفاده از دارایی
 کنند. ها بازی می گیری تصمیم

های مالی در بازارهای  های مالی که پیوندهای تنگاتنگی با دارایی این مؤسسه
مدت نقش و نفع  داران کوتاه ُپرسود دارند، خودشان هم در باال بردن ارزش سهام

 دارند.
های فصلی از  ها گزارش داری فصلی"، به این معنا که شرکت در این "سرمایه

هایشان  های مالی مرتبًا ترکیب سرمایه دهند، مؤسسه شان ارائه می سود و سرمایه
های  که چرا شرکت دهند تا حداکثر سود را به دست آورند. این را تغییر می

کنند و چرا  داران تبدیل می چندملیتی این میزان از سودشان را به ارزش سهام
اند که میزان سودشان را به هر شکلی که شده افزایش دهند، به  چنین در تالش

اند. برای کارگران و کارکنان دروِن  شده”سازی  مالی”ها  همین عّلت است که آن
داران"  های چندملیتی یا زنجیرٔه تأمین، پیگیری "ارزش سهام ساختارهای شرکت

، «هزینه کم” کشی، صدور مشاغل به کشورهای  معنای تشدید بهره به
تر، مختل  های زیرمجموعه یا کوچک سپاری، و کاِر قراردادی به شرکت برون

جمعی کار، کار نامنظم و ناپایدار، و خودکارسازی  شدن سازوکارهای مذاکرٔه دسته
ای در کاهش یا  (اتوماسیون) در مقیاس بزرگ بوده است. این ترفند، عامل عمده
های چندملیتی  ایستا بودِن تاریخی دستمزد کارگران است. اما رشِد شرکت

شده، بر زندگی همٔه ما اثر گذاشته است. برای نمونه، به کاهش سهم  سازی مالی
های بزرگ و انتقال باِر این کاهش بر دوش زحمتکشان  پرداخت مالیات شرکت

 توان اشاره کرد. می
درصد  ۳۵در بریتانیا، میزان مالیات پرداختی ده درصِد فقیرترین افراد جامعه از 

افزایش یافت،  ۲۰۱۰درصد درآمدشان در سال  ۴۳به  ۱۹۷۹درآمدشان در سال 
 ۱۴ادامه  در صفحۀ که مالیات ده درصِد  درحالی

 »بهشت«ها در  چندملیتی

های جهان در اواسط آبان ماه سندهای مربوط به  روزنامه
های خصوصی و  عملکرد غیرقانونی شماری از بانک

های مالی را منتشر کردند. این اسناد افشاگر مدتی  مؤسسه
ها بود. این  کوتاه سرتیتر خبرها و موضوع بحث رسانه

های زیبا و  های مالی در جزیره های خصوصی و مؤسسه بانک
اند و معموًال  مانند واقع شده“ بهشت”خوش آب و هوای 

منظور فرار کردن از پرداخت مالیات بر  میلیاردرها به
افشاگرِی جدید گیرند. این  کار می ها را به شان آن درآمدهای

داری چه  های چندملیتی و سرمایه دربارٔه فرار مالیاتی شرکت
 گوید؟  چیزی به ما می

جاناتان وایت، استاد مارکسیست دانشگاه در علم اقتصاد، در 
ترین  برانگیزی را دربارٔه این تازه های توجه جستار زیر نکته

 کند. ها مطرح می رازگشایی
                                              

اند که نکات  هایی ای از افشاگری ترین سندها از رشته "اسناد بهشت" تازه
ویژه اینکه َاَبرثروتمندان  های مالیاتی، و به تاریکی را دربارٔه گریزگاه

کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی به منظور پرهیز از پرداخت 
کنند.  شوند، روشن می هایی متوسل می های هنگفت به چه شیوه مالیات

این َاَبرثروتمندان در کشورهایی که نرخ مالیات بر درآمد اندکی دارند (مانند 
متعلق به کشورهایی که به های  جزیرههلند، ایرلند، و لوکزامبورگ) یا در 

ها ناچیز  اند و پرداخت مالیات در آن حمایِت دربار سلطنتی بریتانیا وابسته
رسانند و کل  های چندملیتی خود را به ثبت می هایی از شرکت است، شعبه

ها  یا بخش بزرگی از درآمدهای خود را به دفترهای حسابرسی این شعبه
کنند. مشهورترین نمونٔه آن شرکت "َاپل" (تولیدکنندٔه بزرگ  منتقل می

فقط  ۲۰۱۴شود در سال  های تلفن و کامپیوتر) است که گفته می گوشی
صدم درصد بابت سود هنگفتی که در کشورهای اروپایی داشته مالیات  پنج

های  پرداخته است. ولی این مالیات اندک اکنون به معیار مطلوِب شرکت
 چندملیتی تبدیل شده است.

های مالیاتی بخشی کلیدی از تمرکز ثروت و  گیری از گریزگاه بهره
ها" است. در این باشگاه اختصاصی و  گیری "یک درصدی زیربنای شکل

های معروف، اعضای خاندان سلطنتی، ثروتمندان  انحصاری، شخصیت
های  ها)، و سیاستمداران، با صاحبان و مدیرعامل بانفوذ (ُالیگارش

 نشینند. پیکر بر سر یک سفره می های چندملیتی غول شرکت
اصطالح  با توجه به آشکار شدن دورویی "بونو" (خواننده و هنرمند به

های کشورهای گوناگون و  صفتِی سران دولت نیکوکار!) و انگل
های  حلقٔه ارتباط با شرکت  های سلطنتی بریتانیا، الزم است که خانواده

تری را دربارٔه توسعه و رشد  های اساسی  بزرگ را بهتر بشناسیم، زیرا نکته
های راهبردی مهمی را پیش  کند و پرسش داری آشکار می اقتصاد سرمایه

های اخیر  های چندملیتی در دهه گذارد. شرکت روِی طبقٔه کارگر می
ای شامل صدها شرکت وابسته به خود را  ساختارهای شرکتی بسیار پیچیده

 اند.  پدید آورده
های کمیتٔه تجارت و توسعٔه سازمان ملل متحد (اونکتاد)،  بر اساس داده

های چندملیتی  های خارجی وابسته به شرکت های شرکت ارزش دارایی
تریلیون پوند  ۷۷٫۳به   ۱۹۹۰تریلیون پوند انگلیس در سال  ۲٫۹۷مادر از 

جایی ثروت در  افزایش یافته، و بخش بزرگی از این جابه ۲۰۱۴در سال 
مهابا از پرداخت مالیات  ساختارهای شرکتی جهانی، به هدف گریز بی

 صورت گرفته است.
بر پایٔه بررسی کمیتٔه تجارت و توسعٔه سازمان ملل متحد (اونکتاد)، 

گذاری مستقیم  توجهی در حرکت سرمایه جهش قابل ۲۰۱۵ویژه در سال  به
های چندملیتی  شود که در واقع سودهایی است که شرکت خارجی دیده می
شان در کشورهایی که نرخ مالیات کمی دارند،  های وابسته آنها را در شرکت

 اند. گذاری کرده سرمایه
پروا از  پژوهشگران در آمریکا همچنین متوجه رابطٔه میان خودداری بی

پرداخت مالیات و استفاده از مالکیت سهام برای پرداخت حقوق و پاداش 
اند. گویا قرار است که با در پیش گرفتن  ها شده های شرکت به مدیرعامل

های انحصاری بزرگ، یعنی  های" ظهور شرکت این روش، یکی از "ِگرهِ 
 داران، گشوده شود. مسئلٔه جدا بودن منافع مدیران از منافع سهام
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شوربختی زحمتکشان چیزی دیگری نبوده اسـت. اشـرف 
طـلـب،  های شناخته شده اصـالح بروجردی، یکی از چهره

نیز نوشت: "آنچه در خالل اعتراضات مردمی در شهرهـای 
مختلف کشور اتفاق افتاده است، برگرفتـه از ارادٔه قـلـبـی 

ها عزمی برای تـقـابـل بـا  رسد آن نظر نمی مردم نیست و به
انکار نیست که انتقادها و  حاکمیت داشته باشند اگرچه قابل

هر دلیلی شکل این اعتـراض  اعتراضاتی هم دارند و حاال به
در قالب حضور در خیابان تجلی یافته است." مـا بـرخـالف 
اشرف بروجردی عمیقًا اعـتـقـاد داریـم کـه اتـفـاقـًا ایـن 

ها "برگرفته از ارادٔه" مصمم مردم است و دقیقـًا در  اعتراض
کار است کـه تـمـامـی  تقابل با کل حاکمیت فاسد و جنایت

گیرد. محمدکاظم انبارلویی،  های حکومتی را در بر می جناح
مـاه روزنـامـه  دی ۱۱از اعضای هیئت موتلفه، در سرمقاله 

 ۸۸های سال  رسالت، با لحنی خشن و سرکوبگرانه نوشت: "جنس اغتشاش از نوع ناآرامی
خـارج  ٬بـدخـیـم٬طلبان  ! اصالح٬تورم٬و  ٬گرانی٬بود، امروز بهانه  ٬تقلب٬است. آن روز بهانه 

متحد بـا  ٬خیم خوش٬طلبان  ها نقش دارند. اصالح پیمان با منافقین در این ناآرامی کشور هم
ها و تـبـری جـدی از آن،  شان باید فاصله خود را با این تبهکاری دولت برای فقط حیثیت

صریح اعالم نمایند. ... مقامات قضایی و امنیتی برای روشنگری این پدیده باید شـمـاری از 
هـا را بـرای مـردم  دستگیرشدگان را به قاب سیما بیاورند و پایگاه اجتماعی و اقتصادی آن

مـاه، نـوشـت: "ایـن نـکـتـه  دی ۱۱فاش کنند." حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان،
این علت بـوده اسـت  داری ملت تنها به درک است که تا کنون صبر و خویشتن آسانی قابل به

های اسرائیل از افرادی که با فـریـب اعـتـراض  لیس که سره از ناسره شناخته شود و کاسه
های اسرائیل ایـن  لیس ها رفته بودند از یکدیگر تفکیک شوند ولی کاسه معیشتی به میان آن

حساب دیگری نوشته و در این طمع خام افتادند که همچنـان بـه  داری را به صبر و خویشتن
طرفه و بدون مانع داده خواهد شد! غافل از اینکه برای  ای یک وتاز در جاده آنان اجازه تاخت

نظام مفلوکی که به نیابت از دشمنان ملت  های فساد و تباهی و پیاده جارو کردن این جرثومه
مـاه،  دی ۱۱بسیجیان کافی است." خبرگزاری تسنیم، ٬یا حیدر٬اند فقط یک  به خیابان آمده

نیز نوشت: "وی [یعنی محمود صادقی، نماینده مجلس] با تأکید بر اینکه در صـورتـی کـه 
های سیاسی با حضـور خـود  روند این اغتشاشات ادامه یابد باید همه مردم، احزاب و جریان

تمامی احزاب و جریانات سیاسی باید به روی مـنـافـع ٬جلوی اغتشاشگران را بگیرند، گفت: 
ملی و حفظ تمامیت ارضی وفاق داشته باشند و کمک کنند تا این اعتراضات مدیریت شـود 

های وابسته به جناح مـوسـوم  های چهره ."  گفته٬نفع منافع ملی کشور باشد تا خروجی آن به
های  های سیاسی، همراه با توجیه طلب و اصولگرا بار دیگر نشان داد که در بزنگاه به اصالح

افکنی، آن چیزی که باید در اولویت قرار بگیرد همان "حفِظ نظـام"  نامفهوم و گنگ و هراس
کنند تا دریابند که تنها گزینه، ادامٔه همین وضعیـت خـواهـد  ها را توجیه می است. آنان توده

 فع چپاولگران و سرکوبگران. بود، یعنی ادامٔه فقر و بیکاری آنان در مسیر منا

 
مان در اقصٰی نقاط میهن، خواب آرام را از چشم حکومتیـان  تظاهرات زحمتکشان میهن 

 ها نیز قابل تأمل است. ربود. نوع برخورد با این اعتراض
ماه، تظاهرات مردم در نقاط مختلف کشور را تحـرکـات "تـنـدروهـا"  دی ۹روزنامه آرمان، 
نویسد: "نکته قابل تأمل این است کسانی در پـس ایـن تـحـرکـات قـرار  قلمداد کرده و می

دار هستـنـد و نـه  شده و ریشه اند که در سپهر سیاسی ایران نه اصولگراهای شناخته داشته
عـنـوان جـریـانـی  اند و بـه ها فاصله گرفته رو که دیرزمانی است از تندروی اصولگرایان میانه

ای هسـتـنـد.  شـده هـای شـنـاخـتـه قدیمی و مؤثر در فضای سیاسی ایران قائل به پرنسیپ
اند، همان کسانی هستند که در چند انتخابات  دلواپسانی که در پس این ماجراها پنهان شده

 –اند و از زمانی که با از دست دادن اقبال مـردمـی  معنای تام و تمام، ناکامان بوده گذشته به
جـایـگـاه خـود را از  -شان هایشان، خالی بودن انبان تجربه و دانش دلیل رو شدن دست به

اند ماهی خود را صیـد کـنـنـد."  آلود کرده کنند از آبی که گل بینند، تالش می دست رفته می
غافلگیر شدن حامیان حکومت ضِد مردمی باعث شـده تـا در هـراس از گسـتـرش ایـن 

گون را شاهد باشیم. این ادعای روزنامه آرمـان درحـالـی  هایی گونه گویی ها، هذیان اعتراض
های نظامی، امنیتی و رسمی درصددند عامـل اصـلـی  اکنون مقام انتشار یافته است که هم

این تظاهرات مردمی را اسرائیل و آمریکا و عربستان قلمداد کنند. همین روزنامه سـخـنـان 
جهانگیری، معاون روحانی، را آورده که گفته است: "مسائل اقتصادی بهانٔه برخی مسـائـل 
شده است. در پشت پرده مسائل دیگری مطرح است. کسانی که بانی برخی اقدامات عـلـیـه 

رود. وقتی حرکت سیاسـی در  چشم خودشان می ها به اند، بدانند دود اقدامات آن دولت شده
شوند و کسانی که آن حرکت را شروع کردنـد،  شود، دیگران بر آن سوار می خیابان شروع می

پایان دهنده آن نیستند." مهدی پازوکی هم در مطلبی دیگر به ایـن نـکـتـه اشـاره دارد و 
طور کل استان  نویسد: "تجمع در مشهد در شرایطی صورت گرفت که مردم این شهر و به می

توانند در برابر لغو یک کنسرت اعتراض کنند، اکنون چگونه است که در  خراستان حتی نمی
آید کـه یـک  نظر می کنند. به برابر گرانی تجمع می
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های مردمی، نقطٔه   بزنگاِه سرکوِب خیزش
 هاِی حکومتی  همداستانی جناح

ماه، مطلبی از صادق زیبـاکـالم دارد کـه  دی ۱۱روزنامٔه آرمان، 
هـای اخـیـر در مشـهـد  نویسنده در آن معتقد است جرقٔه نـاآرامـی

نویسد: "جریان تندرو مخالـف  وسیلٔه "جریان تندرو" زده شد. او می به
ماه سعی کردند تظاهراتـی را در  دی ۷دولت که عصر روز پنجشنبه 

کردند که تبـعـات  گاه فکر نمی راه بیندازند؛ هیچ مشهد علیه دولت به
ای در مشـهـد  خواستند عـده ها می چنین گسترده شود. آن آن این

جمع شوند، شعار علیه روحانی و دولتش بدهند و بعد هم این جریان 
های  وتاب در سطح کشور، فضای مجازی و مطبوعات و رسانه با آب

های ناکارآمد و خطای دولـت  راه بیفتد که مردم از سیاست کشور به
هـا  اند و عـلـیـه دولـت او بـه خـیـابـان روحانی دیگر به تنگ آمده

یـی  اند." جالب اینکه چند روز پس از این سخنان، او در نـامـه ریخته
ها را به عربستان نسبت داد، نوشت:  خطاب به شمخانی که ناآرامی

هـای اخـیـر را بـه  عالی مبنی بر اینکه نـاآرامـی "اظهارنظر حضرت
سـال  ۴۰ام نمود. ... در این  زده عربستان نسبت داده بودید شگفت

هر تظاهرات اعتراضی در ایران کار دشمن بوده است!... معترضـان 
اش مـنـزجـر  های توخالی طلبان نومید و از روحانی و وعده از اصالح

طـلـبـانـه   های فرصـت گیری ماه]. موضع دی ۱۳اند" [بهار نیوز، شده
زیباکالم در عرض چند روز نشان از عمق خیزشی دارد که در آالم 

 مان ریشه دارد.  ترین مردم میهن زحمتکش
نقل از عـبـاس عـبـدی، نـوشـت:  ماه، به دی ۱۰روزنامه ایران، 

"اعتراضاتی از این نـوع کـه نـه مـطـالـبـٔه مشـخـصـی دارد، نـه 
ای  شـده دهی رسمی دارد، نه سخنگو و برپاکنندٔه شنـاخـتـه سازمان

ناچار سیاسی و فراگیر و رادیکال  شود یا به سرعت تمام می دارد، یا به
گردد. ... این اعتراضات ماهیتی ندارند که برخی از سـیـاسـیـون  می

منتقد بتوانند آن را مال خود کنند... بنابراین اعتراضات اخیر یا آنچه 
در آینده رخ دهد، جز استهالک بیشتر سرمایٔه اجتماعی و از مـیـان 

وگـو بـا  بردن نظم و آرامش نتیجه دیگری ندارد." عبدی در گـفـت
ماه، نیز گفت: "شاید بسیاری از افرادی کـه  دی ۱۱روزنامٔه  اعتماد، 

گاه یا عصبانی بـاشـنـد. آنـان هـم  در این اتفاقات شرکت کردند، ناآ
محصول عملکرد ما و حکومت هستند، ولـی ایـن واقـعـیـت نـیـز 

کند که در برابر هرگونه تخریبی که ثبات و  مسئولیت ما را بیشتر می
رود واکـنـش نشـان  امنیت ایران و بقای تمدن ایرانی را نشانه مـی

دهیم." افرادی همچون محمدرضا خاتمی، عباس عبدی و صـادق 
اند که در طول پنج سال گذشته بـا  زیباکالم از زمره افراد مشخصی

اکنون بدون توجـه بـه  تمام قوا از دولت روحانی حمایت کردند و هم
سیاست مخربی که از سوی دولت او به مردم زحمتکش تـحـمـیـل 

کنند. این نـحـلـٔه فـکـری  گیری می شده است، بر ضد مردم جبهه
تـرسـانـد  ای شدن ایران می درحالی مردم را از لیبیایی شدن و سوریه

هـایـی مشـابـه  کند اتفاقًا در پیش گرفتن سـیـاسـت که فراموش می
هـای ایـن وضـعـیـت را در آن  های دولت روحانی زمینـه سیاست

 کشورها فراهم آورد.                                                                                      
طـلـب، هـم نـوشـت:  هـای اصـالح هادی خانیکی، از چـهـره

هـای  ترین ضرورتی که پیِش روی هـمـه نـیـروهـا و جـریـان "مهم
هـا و قشـرهـای  سیاسی، نخبگان و فعاالن مدنی و هـمـه گـروه

اجتماعی است، این است که نگذارند مرزهای میان مسائـل جـدی 
حق و مدنی و قانونی جامـعـه بـا  های به مردم و انتقادات و اعتراض

هـا  های داخلی و خارجی که میل به آشوب و آشفتگی و حـربـه اراده
دارند، مخدوش شود. امروز روز تفاهم و توافق بر سـر مـقـابـلـه بـا 

گـری و روز دفـاع از دسـتـاوردهـای آزادی و  خشونت و افراطی
خواهند از آرامـش،  هایی است که می دموکراسی در برابر همه تالش

فـرجـام  امنیت و ثبات ایران انتقام بگیرند و راه دشـوار امـا خـوش
ساالری را مسدود کنند." مشخص نیست این "دسـتـاوردهـای  مردم

کـنـد چـه  آزادی و دمکراسی"ای که او از آن صحبت و دفـاع مـی
ای دارد، اما آن چیزی را که او "آرامـش" و  واقعیت و مصداق عینی

های حکومتی و فقر و  گذارد، جز فساد و چپاول مقام می  "امنیت" نام

مان، انکاِر آن از سوی حاکمیت  ھای زحمتکشان میھن خروِش اعتراض
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ها در اغتشاشات اخـیـر  های اصلی فتنه گران و اربابان آن "کشته سازی یکی از برنامه ادامه رویدادهای ایران ...
صورت جدی و هدفمند جان مردم چه کودک و چه بـزرگ  خواستند کامًال به بود و می

مـاه].  دی ۱۴را بگیرند و به گردن حکومت اسالمی ایران بینـدازنـد" [خـبـرآنـالیـن،
ماه، آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه نـبـایـد  دی ۱۱گزارش ایسنا، به

گران تخریب شود، تصریـح  اجازه داد اموال عمومی و اموال اشخاص توسط اغتشاش
ها و حمله به اماکنی  ها، هجوم به مساجد و حسینیه های بانک کرد: "شکستن شیشه

ها اقداماتی نیستند که ضابطان قضایی تحمل کنند."  ها و فرمانداری نظیر دادگستری
اند که اتـفـاقـًا  آملی الریجانی این نکته را فراموش کرد که اکثر تظاهرکنندگان کسانی

نمایش گذاشتند که معتقدند در طول نزدیک  ها به به این دلیل خشم خود را در خیابان
انـد و  های حکومتی اموال عمومی را چپاول کرده و به یـغـمـا بـرده به چهاردهه مقام

خصوص اینکه در میان ایـن افـراد  اند. به ها نفر شده باعث بدبختی و فالکت میلیون
یـی مشـخـص نـزد  فاسد، خانوادٔه الریجانی از حیـث چـپـاول و دزدی، کـارنـامـه

نقل از خبرگزاری تسنیم، گـزارش داد:  ماه، به دی ۱۴افکارعمومی دارد. سایت فردا، 
هـای  آباد از خسارت اغتشاشات اخیر اسـتـان بـه بـانـک "بیژن مقدم بیرانوند در خرم

شعـبـه در  ۵۴لرستان خبر داد و اظهار داشت: در پی اغتشاشات اخیر در استان، به 
صـورت  لرستان خسارت وارد شده است. وی با بیان اینکه از این تعداد هشت شعبه به

دیده و به هشت شعبه دیگر نیز آسیـب جـدی وارد شـده اسـت   صد درصد خسارت
درصد  ۵۰که  طوری های شهرستان دورود بوده به افزود: بیشتر خسارت وارده به بانک

گـزارش  دیده اسـت." بـه  بانک و مؤسسه مالی اعتباری این شهرستان خسارت ۳۳از 
امنیتی استاندار همدان بـا بـیـان ایـنـکـه  -ماه، معاون سیاسی دی ۱۱سایت فرارو، 

ها به خشـونـت  یی تالش کردند حضور مردم در خیابان شامگاه گذشته (یکشنبه) عده
کشیده شود، اظهار کرد: "متأسفانه بعد از تخریب یا در حین تخریب اموال عـمـومـی 
شاهد از دست دادن سه تن از عزیزان در شهرستان تویسرکان بودیم کـه در جـمـع 

ماه، در گزارشی دیگر نوشت: "در گـزارش  دی ۱۱مردم حضور داشتند." سایت فرارو،
های دورود در اعتراضات یکشنبه شـب دو  تعداد کشته  ٬صداوسیما٬شده توسط  تهیه 

شود. با این توضیح که دو نفر دیگر نیز در اعتراضات شـنـبـه شـب در  نفر اعالم می
نـفـر  ۶همین شهر با گلوله کشته شده بودند. در تیراندازی مشکوک در تـویسـرکـان 

شهر سه نفر کشتـه  اند. به روایت این فیلم، در حوادث شب گذشته شاهین کشته شده
شدند. با استناد به این فیلم در حوادث چند روز اخیر برخی از شهرهای ایران تا حـاال 

های رسمـی را در  اند." درگیرهای شدید در دورود واکنش مقام سیزده نفر کشته شده
ماه، نوشت: "معاون سیاسـی امـنـیـتـی اسـتـانـدار  دی ۱۱پی داشت. روزنامٔه شرق، 

هـای اطـالعـاتـی  های تکفیری، معاند و سـرویـس رد پای گروه٬لرستان اعالم کرد: 
آمـده در  عـمـل های بـه بیگانگان در اغتشاشات شهر دورود مشهود است. در بررسی

های خارجی نمایان شده اسـت. در ایـن  های دیروز شهر دورود رد پای گروه درگیری
درگیری هیچ تیری از ناحیه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به سمت مردم دورود 

. بر اساس همان گزارش، استاندار استان مرکزی از دسـتـگـیـری ٬شلیک نشده است
نفر در اراک خبر داده است. معاون استاندار آذربایجان غربی هم به تسنیم گفته  ۱۰۰

فضلی، وزیر کشور در سخنانی تهدیدآمیز،  اند. رحمانی نفر در ارومیه بازداشت شده ۱۰
با اشاره به اینکه افرادی که از متانت توأم با اقتدار پلیس سوءاستفاده کردند، بایـد بـه 

ها  حرمتی ها و بی شکنی قطعًا باید این افراد پاسخ این قانون٬مردم پاسخ دهند، افزود: 
را به مردم بدهند. مدارای ما به این دلیل است که به اقتدار خود اطـمـیـنـان داریـم." 

نـفـر در ایـن  ۲۵دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس هم از دستـگـیـری 
هـای اسـتـان  شهرستان خبر داد. همچنین یکشنبه شب، "تاکستان" از شهـرسـتـان

هایی بود. به نوشته خبرگزاری مهر، برخی افراد به حوزه علمـیـه،   قزوین، شاهد تجمع
دفتر امام جمعه و تبلیغات اسالمی شهر تاکستان حمله کرده و با شکسـتـن شـیـشـه 

مـاه].  دی ۱۲ها، اقدام به آتش زدن و تخـریـب کـردنـد [روزنـامـٔه شـرق، ساختمان
وگو با خبرگزاری ایلنـا، بـا اعـالم خـبـر  زاده، فرماندار ایذه، در گفت مصطفی سمالی

شـب ایـذه و  های یکشنبه کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر در تجمع
بام منازل و پـرت  باغملک گفت: "این افراد با تجمع در سطح شهرستان و روی پشت

هـا بـاعـث  های بانک کردن سنگ و دادن شعارهای هنجارشکنانه و شکستن شیشه
نقـل از  ماه، به دی ۱۴نظمی و ناامنی در این شهرستان شدند." سایت فرارو،  ایجاد بی

هـای مسـئـول ارائـه دادنـد  وزیر کشور، نوشت: "بر اساس آمار دقیقی که دستـگـاه
هزار نفر در این اعتراضات شرکت داشتند که جمعیت بـاالیـی نـیـسـت."  ۴۲حداکثر 

کنندگان در تظـاهـرات  نقل از سردار جعفری، رقم شرکت ماه، به دی ۱۳جوان آنالین، 
ترین اجتماع شهری در این فتنه در اوج  نویسد: "بیش را جور دیگری نقل کرده و می

 ۱۵آن تجمعی هزار و پانصد نفری بود و در کل کشور در اوج اغتشاشات نیـز حـدود 
های اخیر در ایران عمـیـقـًا مـردمـی و مـاحصـل  هزار نفر حضور داشتند." اعتراض

های ضِد مردمی رژیم در چهار دهٔه اخیر است. اما اگر بخواهیم این آمـار را  سیاست
 ۴۰هـزار تـا  ۱۵های  آمریکا، اسرائیل و عربستان بین  باور کنیم یعنی اینکه عامل

های مردمـی  هزار نفر هستند. برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، موتور خیزش
یی از تاریـخ  حرکت درآمده است. در هیچ دوره ترین قشرهای جامعه به وسیلٔه محروم به

ایم. باید امیدوار بود که ایـن  ما شاهد شروع چنین خیزشی از سوی زحمتکشان نبوده
 حرکت مسیر صحیح خود را ادامه دهد.

 

جـمـهـور هسـتـنـد." ایـن  طیف خاص درصدد زهر چشم گرفتن از رئـیـس
گیرانه حوادث در میهن ما نـاشـی  اظهارات متناقض که از روند تند و غافل

تدریـج کـه  کند و به شود از یک طرف جریان "تندرو" را مقصر قلمداد می می
کـنـد.  های دیگری را جایگزین آن مـی این تظاهرات گسترش یافت، توجیه

تـوان سـراغ گـرفـت.  تر را مـی ها، نگاهی متفاوت گویی اما فارغ از این یاوه
ماه، نوشت: "مسئوالن دولتی و بخشی از جریان حامـی  دی ۹روزنامه بهار، 

پذیری در قبال اعتراضات مردم و مواجهٔه همدالنـه  جای مسئولیت دولت به
با آن در پی نسبت دادن این اعتراض کامًال مردمی بـه رقـبـای سـیـاسـی 

شود که مردم حاضر در مـتـن  هستند. این قبیل ادعاها درحالی مطرح می
اند و بـه ایـن  این اعتراضات اساسًا از هر دو جناح سیاسی کشور عبور کرده

ها در مناصب قدرت تغییر چندانـی  اند که حضور هرکدام از این نقطه رسیده
 در شرایط زندگی و معیشت روزمرٔه آنان ایجاد نخواهد کرد."

در همان تاریخ، نشریٔه جهان صنعت نوشت: "رفتار بـخـش دیـگـری از 
هـای  ها به رقابت اسالمی ایران نسبت دادن این اعتراض مقامات جمهوری

باره افرادی مـانـنـد اسـحـاق  سیاسی و رقبای سیاسی خودشان بود. دراین
هـا  جهانگیری اصرار دارند که به رقبای خود هشدار دهند اگر این اعتـراض

توانـد بـه  توانند به آن پایان دهند. این واکنش می را شروع کردند دیگر نمی
این معنی باشد که جهانگیری و همفکرانش هویت مستقلـی بـرای مـردم 

صورت خودجوش و  ها، نه به کنند این اعتراض گیرند و تصور می درنظر نمی
ریزی شـده  های سیاسی برنامه خودخواسته از جانب مردم که از سوی جناح

هـای مـخـالـف دولـت کـه در  است. در صورتی که اگر چنین بود و جناح
شوند چنین قـابـلـیـتـی بـرای  بندی می کار و تندرو دسته های محافظه گروه

قدرت رساندن روحانـی  های جمعی داشتند، از به بسیج افکارعمومی و اراده
 کردند." در انتخابات گذشته جلوگیری می

اکنون در ایـران بـه  نویسد: "آنچه هم همین روزنامه در مطلبی دیگر می
مرحلٔه هشدار رسیده و صدای اعتراض افراد زیادی را هم بلند کرده اسـت، 
نه صرفًا کشیده شدن زندگی افراد جامعه به زیر خط فـقـر نسـبـی بـلـکـه 
گسترش و عبور دامنٔه فقر، از خط فقر نسبی به خط فقر مطلق و بعضًا خط 

نقل از عـبـاس عـبـدی،  ماه، به دی ۱۰فقر شدید است." روزنامٔه همدلی، 
نویسد: "در چنین شرایطی وظیفٔه حکومت، احزاب و مردم این است که  می

کـاری را کـنـار  کنند درست است، دفاع کنند و مـالحـظـه از آنچه فکر می
بگذارند و ایرادها و انتقاداتی که وجود دارد را بپذیرند و بیان کنند. اما در این 

روشنی به مردم گفت که نارضایتی از شرایط موجود یک بـحـث  میان باید به
ای از این شرایط عبور کردن و چه چـیـزی را  است و چگونه و با چه هزینه

جایگزین آن کردن، یک بحث دیگر است. درواقع این دو موضوع دو مقولـٔه 
 کامًال متفاوت است که باید موردتوجه قرار گیرد و برای جامعه تبیین شود."

هنگام بر پـا  میهن ما نخستین بار نیست که شاهد چنین وقایعی است. به
هایی تـاکـتـیـکـی  نشینی های حکومتی با عقب ها، مقام شدن این اعتراض

باشند و بعد از فروکش کـردن   سعی کردند کنترل اوضاع را در دست داشته
های مردم، سیاست سرکوب و چپاول را از   امواج آن، بدون توجه به خواست

دلیل وجـود نـیـروهـای  کنند. جنبش زحمتکشان میهن ما، به نو شروع می
ضِد مردمی مقتدر در خارج و داخل کشور، چالشی بزرگ پیش رو دارد اما با 
وجود این ما معتقدیم این جنبش پتانسیل آن را دارد که پیروز و مـوفـق از 

 های دشوار عبور کند. این مرحله

های اخیر مردم که در هفته گـذشـتـه در سـطـحـی وسـیـع در  ناآرامی
های فراوان  شهرهای مختلف میهن به وقوع پیوست، تلفات جانی و زخمی

مـاه، در گـزارشـی نـوشـت:  دی ۱۱همراه داشت. خبرگزاری تسنیم،  را به
آباد اصفهان یـک مـأمـور  دنبال اقدامات آشوبگرانه برخی افراد در نجف "به

پلیس به شهادت رسید. بر اساس این گـزارش یـکـی از آشـوبـگـران در 
وجود آمده اقدام به شلیک بـه سـمـت  آباد با سوءاستفاده از شرایط به نجف

دنبال شلیک وی سه مأمـور پـلـیـس  نیروهای انتظامی کرد که متأسفانه به
زخمی شدند و یک نفر به شهادت رسید." البته ترفنِد نـیـروهـای امـنـیـتـی 

نـفـع  مسبوق به سابقه است و آن هم معموًال وارونه جلوه دادن وقـایـع بـه
شـده اسـت.  یی از ترفنـدهـای کـهـنـه حکومتیان است. این گزارش نمونه

های گسـتـرده را  های اخیرشان نارضایتی های حکومتی بارها در گفته مقام
اند. سردار جعفری، فرمانده سپاه، گـفـت:  های خارجی نسبت داده به عامل

لب رسیده بر ضد  ھای مردم جان به گزارشی از اعتراض
 حاکمیت فاسد

 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۱۲ 

 ادامۀ جنبش همبستگی جهانی ...

با کمال تاسـف بـاخـبـر 
جـعـفـر   شدیم که رفـیـق

صدای وطن عضـو حـزب 
توده ایـران بـدرود حـیـات 
گفت. وی کـه در تـاریـخ 

متـولـد شـده بـود،  ۱۳۰۶
یکی از پر سابقـه تـریـن و 
وفادار ترین اعضای حـزب 
توده ایران بشمار می امـد. 
رفیق جعفرصدای وطن در 

 ۸دوران رژیم ستم شاهـی 
سال از بـهـتـریـن دوران 
ــش را در  ــوی ــی خ ــدگ زن

سپری کرد .مادر پیر این رزمنده راه توده هـا  زندانهای رژیم پهلوی 
در این دوران سخت برای کسب حداقل زندگی در کافه های قهوه 

به امرار معاش ادامه داد وهرگز در مقابل دژخیـمـان سـر   فروشی
ساله زنـدان  ۸دوران  فرود نیاورد . رفیق صدای وطن پس از اتمام

توام با شکنجه و تبعید در مناطق بد آب و هوای کشـور از زنـدان 
    و نزد خانواده ش بازگشت. آزاد شده

که همواره سعادت و بـهـروزی  یار دیرین کارگران رفیق فداکارو
پایبندی به آرمانـهـای حـزب تـوده ایـران   با مردم دغدغه او بود،

فعالیت پرارزش سیاسی اش را ادامه داد. رفیق جـعـفـرهـمـسـری 
انساندوست و معتقد به آرمـان هـای تـوده  پرمهر،صبر و شکیبا،

 کننده داشت.  و یاری ای
رفیق جعفر تمام عمـر خـود را بـدون هـیـچـگـونـه تـوقـع و 

داشتی صرف مبارزه برای رهایی کارگران و زحمتکشان کـرد.  چشم
با آغاز فعالیت حـزب تـوده ایـران و پـس از پـیـروزی انـقـالب 

، رفیق صدای وطن فعالیت های علنی خـود را پـی ۱۳۵۷بهمن
گرفت. در این دوران نیز با تمام وجود برای استحکام پـایـه هـای 
حزب از هیچ تالشی فروگذار نمی کرد و هر آن چه در توان داشـت 

یورش ددمنشـانـه  تا زمان به خدمت می گرفت. رفیق صدای وطن
هـای مـدافـع طـبـقـه  به حزب تودٔه ایران و دیگر سـازمـان  رژیم

به کار وفعالیت سیاسی خود در صفوف حـزب تـوده ایـران  کارگر،
تریـن  یورش وحشیانه گزمگان استبداد به کهن ادامه داد. درجریان

به منزل رفیق جعفر صدای وطـن  حزب و سازمان سیاسی کشور،
با یک تیر دو نشـان   نیز یورش بردند. دژخیمان جمهوری اسالمی

به اهداف دد منشانه خویش زدنـد، زیـرا در آن لـحـظـه رفـیـق 
گاهی (عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران) هم در  عبدالحسین آ
گاهـی  منزل وی بسر می برد. دژخیمان  با تیری که به پای رفیق آ
زدند ، هر دو را دستگیر و به شکنجه گاههـای قـرون وسـطـائـی 
خویش انداختند، و یکبار دیگر رفـیـق صـدای وطـن بـه زنـدان 

به مدت نـه سـال در  ۱۳۷۰تاسال۱۳۶۱محکوم گشت و از تاریخ 
 زندان های رژیم والیت فقیه بسر برد. 

رفیق صدای وطن پس از آزادی از زندان هرگز به آرمانهای توده 
ای خویش پشت نکرد و تـنـهـا آرزویـش ایـن بـود کـه رفـقـا و 

سال از  ۱۵گاهی از وی یادی نمایند. وی که   آزادیخواهان وطنش
سـتـم شـاهـی و   بهترین دوران زندگیش را در زندانهای دو رژیم

والیت فقیه بسر برد، با غرور و افتخار از راه وآرمانهـای حـزبـیـش 
 دفاع نمود و با این عشق چشم از جهان فرو بست. 

به راستی که نام فامیلش (صدای وطن ) برازنده این انسان واال 
 یادش گرامی و راهش پرتوان باد. بود.
    

 آنکه دلش زنده شد به عشق  هرگز نمیرد

  بدرود رفیق جعفر صدای وطن 
های حزبمان به زبان عربی و انتشار آنهـا  نیز با ترجمٔه بیانیهجنبش مترقی کویت 

در سایت اینترتی خود، با حرکت اعتراضی و تظاهرات مردم ایران اعالم همبستـگـی و 
 حمایت کرده است.

 
نیز در هفتٔه گذشته همبستگی فعال خود را با تـطـاهـرات حزب کمونیست ترکیه 

اعتراضی زحمتکشان میهنمان اعالم کرد. به دعوت حزب برادر، رفیق محمد امیـدوار، 
سخنگوی کمیتٔه مرکزی حزب ما، با روزنامٔه "چپ"، ارگان مرکزی حـزب کـمـونـیـسـت 

دهی جنبش اعتراضی کـنـونـی  ای انجام داد دربارٔه عوامل مؤثر در شکل ترکیه مصاحبه
هـای خـرابـکـارانـٔه  مردم ایران، نیروهای اجتماعی مؤثر در آن، شعارهای آن، کوشـش

المللی برای به انحراف کشانـدن ایـن جـنـبـش. ایـن  یی، و بین ارتجاع محلی، منطقه
 مصاحبه هفتٔه گذشته به دو زبان ترکی و انگلیسی در ترکیه منتشر شد.

 
اعالم همبستگی حزب کمونیست هـنـد 
(مارکسیست) با جنبش اعتراضی مـردم 

 ایران 
 

تـریـن  حزب کمونیست هند (مارکسیست)، بزرگ
داری  حزب کمونیست در کشـورهـای سـرمـایـه

جانبـه در نشـریـٔه  ای همه جهان، با انتشار مقاله
های جنبش اعتراضی اخیر در ایـران  ، ریشه۹۶دی  ۱۶هفتگی ارگان خود در روز شنبه 

را شکافت و ضمن تأیید تحلیل حزب تودٔه ایران در این زمـیـنـه و اعـالم حـمـایـت و 
های مردم ایران، مخالفت خود را بـا  پشتیبانی خود از جنبش اعتراضی کنونی و خواست

 ها در تحوالت داخلی ایران اعالم کرد. دخالت امپریالیست
گیری جنـبـش اعـتـراضـی  در بخشی از این مقاله، در ارتباط با عوامل مؤثر در شکل

سابقه ای بـوده  کنونی ایران آمده است: "ایران در یک هفتٔه گذشته شاهد تظاهرات بی
ها خواستار زندگی بهتری هستند. پس از  است. صدها هزار نفر از مردم ایران در خیابان

علیه تقلب در انـتـخـابـات ریـاسـت  ۲۰۰۹هایی که هشت سال پیش در سال  اعتراض
جمهوری آن سال صورت گرفت، این نخستین بار است که ایران بار دیگر شاهد چنـیـن 

ای است... با این حال، نزدیک به چهل سال پـس از  های گسترده ها و ناآرامی اعتراض
های مردم در مورد مسائل اقتصـادی اسـت کـه  ، بار دیگر این نارضایتی۱۹۷۹انقالب 

ها کشیده است. نابرابری درآمد و ثروت میان طبقات اجتماعی به  معترضان را به خیابان
باالترین سطح خود رسیده است و اکنون در شعارهای اعتراضی، خواست تغیـیـر رژیـم 

شود." مقاله سپس به اختصار به تاریخچه و فعالیت حزب تودٔه ایـران اشـاره  مطرح می
های حزب ما ایران دربارٔه جـنـبـش اعـتـراضـی کـنـونـی  کند و ضمن بررسی بیانیه می
لنیـنـیـسـم و تـئـوری -نویسد: "حزب تودٔه ایران که به دلیل پایبندی به مارکسیسم می

سوسیالیسم علمی فعالیتش در آن کشور ممـنـوع شـده اسـت، بـالفـاصـلـه از ایـن 
دی حـزب  ۸های مردمی حمایت کرد و به آن پیوست." مقاله با اشاره به بیانیٔه  اعتراض

مـنـد اسـت، بـه  ای بهـره نویسد: "حزب تودٔه ایران که از تجربٔه تاریخی قهرمانانه ما می
مردم هشدار داده است که نباید اجازه داد بار دیگر تجربٔه دردناک گذشته تکرار شـود و 
مبارزات قهرمانانٔه مردم ما برای آزادی، استقالل، و عدالت اجتماعی از سـوی مشـتـی 

یغما برده  های مردمی و دموکراتیک به  اعتقاد به حقوق و آزادی طلب مرتجع و بی فرصت
گـیـرنـد: "تـظـاهـرات  بندی ارزشمند خود چنین نتیجه می شود." رفقای هندی در جمع

کنونی در ایران نمونٔه دیگری از بازتاب خشم انبار شده در میان مـردم جـهـان عـلـیـه 
های اقتصـادی نـولـیـبـرالـی دنـبـال  ها برای ادامٔه شیوه هایی است که دولت سیاست

رفت از بحران اقتصادی جهانی را ندارند و  کنند. طبقات حاکم توانایی یافتن راه برون می
کنند. تظاهرکنندگـان در ایـران  تری را بر مردم تحمیل می در عوض، بار هرچه سنگین

هایی را به نمـایـش مـی گـذارنـد. ایـن  خواست و ارادٔه مردم برای مقابله با چنین حمله
وظیفٔه ماست که از این تظاهرات مردمی حمایت کنیم. به موازات این حمایـت، نـبـایـد 
هشیاری را از دست بدهیم و باید با هرگونه مداخلٔه امپریالیستی در امور داخلی ایران بـا 

هـا  های اهریمنی امپریالیـسـت هایی به سود برنامه هدف مصادره کردن چنین اعتراض
 مخالفت کنیم."



 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ زنده باد مبارزۀ دلیرانه  ...

پردامنه در طول یک هفته نشان داد که بخش بزرگی از مردم انتخاب بین 
های همیشه در اشتباهی  "بد و بدتر" را در کل طرد کرده و به مبلغان و نخبه

 اند. کنند، پشت کرده بافی تحمل وضع موجود را توجیه می که با فلسفه
های اجتماعی  روشن است که شمار زیادی در بین قشرها و طبقه 
اند که زیر سایٔه حاکمیت مطلق والیت فقیه،  درستی دریافته خوبی و به به

ای مبتنی بر  ورزی مصلحتی هایی نمایشی، سیاست برگزاری انتخابات
های  همراه با دادن قول و وعده های دوگانه" و مماشات با دیکتاتور و  "ارزش

اقتصادی  –بند، شرایط اجتماعی سر خرمن برای اجرای اصالحاتی نیم
کنونی کشور بدون تغییری محسوس ادامه خواهد یافت. مردم این واقعیت 

طلب،  طوِر کوبنده با این شعار بیان کردند: "اصالح صراحت و به بدیهی را به
ها طی چند روز متوالی در  تمومه ماجرا". خیزش گستردٔه توده اصولگرا، دیگه

ها و شعارهایشان، نشانگر این  شهر همراه با بیان خواست ۵۰بیش از 
شدت بیزارند و بنابراین تنها راه به  واقعیت بود که آنان از وضعیت موجود به

وجود آوردن تغییرهایی بنیادی  جلو در کشور ما فقط و فقط از مسیر به
 تواند گذر کند. می

، دربردارندٔه ۹۶ماه  عدالتی در دی خروش مردم بر ضد ظلم، فقر و بی
سابقٔه  ای متعدد است. شرکت بی ُبعدها و فرایندهای سیاسی و اقتصادی

که تاکنون نیروی ذخیره و بخشی از پایگاه  -زحمتکشان شهرهای کوچک
التحصیالن بیکار  و جوانان و فارغ -شدند های حاکمیت محسوب می جناح

یی مهم است که باید  وابسته به طبقٔه کارگر در این تظاهرات اعتراضی، نکته
بعد  ای از این به گر جدی دقت بر آن تأمل کرد. هیچ تحلیل ها به در تحلیل

نخواهد توانست بدون توجه به رویداد وارد شدن مردم به صحنٔه مبارزه بر 
های کشورمان را موشکافی کند.  ها و تحول ضد دیکتاتوری، معضل

جمله  های سیاسی کشور و از مشی عمدٔه جریان طور برنامه و خط همین
هایی  شکل ها، به و واکنش بین جناح  های رژیم والیت فقیه و کنش سیاست

الشعاع این حرکت مردمی قرار خواهند داشت. البته از  گون، عمیقًا تحت گونه
اکنون برخی از اثرهای فوری و مقطعی این خیزش اخیر مردمی کامًال  هم

 اند. بررسی شدنی و قابل رؤیت
بسیاری از ترفندهای  ۹۶ماه  ها در دی برای مثال خیزش گسترده توده

یادآور شد که اصحاب رژیم والیت فقیه، با  رژیم والیی را برهم زده است. باید 
های امنیتی و تبلیغاتی  برداری از فعالیت ویژه با بهره به -تالشی فراوان

درصدد  -شده پیرامون برگزاری نمایش انتخابات مهندسی شده ریزی برنامه
منظور مهار نقش مردم در تعیین آینده  وجود آوردن چارچوبی بسیار تنگ به به

طلبان حکومتی و طیف مشخص و  اند. باید گفت که اصالح مان بوده میهن
بسته به حسن روحانی در  چشمگیری از تحلیلگران، مریدان و پادوهای دل

تبلیغاتی  -های امنیتی منزلٔه رکنی مهم از برنامه داخل و خارج کشور به
ای آن را "جذب حداکثری و  هایی که علی خامنه "نظام" زیر لوای سیاست

شکلی مؤثر در جهت دفع تأثیر جنبش  گذاری کرده بود، به دفع حداقلی" نام
اند. هدف همواره این بوده است که: مردم را از اثرگذاری  مردمی عمل کرده

های  شان است حذف کنند. خیزش توده کنندٔه آینده هایی که تعیین   بر معادله
های  وسیله "نخبه وجود آوردن تغییر از باال به ها دربارٔه به بافی مردم فلسفه

نما کرد و نشان داد که  طلب" همراه با مماشات با دیکتاتور را نخ اصالح
تواند  کننده می درنهایت مبارزه مستقیم و بالواسطه با دیکتاتوری عامل تعیین

طلِب معتقد به سیاست  پردازان اصالح یی از نظریه باشد. البته هنوز تتمه
شان  های بافی پردازانی که تمامی نظریه نظریه -"اعتمادسازی با حاکمیت"

صدا با عزیز جعفری، فرمانده سپاه، خیزش  هم -غلط از آب در آمده است
تازی این  کنند. البته دیگر دورٔه یکه جنبش مردمی را "اغتشاشات" اعالم می

هایی که خیزش مردمی را "شورش  های "استبدادپذیر" و جریان سنخ نخبه
سرعت درحال پایان است. با ورود مستقیم مردم به  کنند به کور" ارزیابی می

طلبان رو شده است و  صحنٔه مبارزه با دیکتاتوری، دست این سنخ اصالح
 تبدیل شده است.  های آنان به مضحکه آشفتگی انشانویسی و نظریه

حزب تودٔه ایران همواره بر این مسئله انگشت گذاشته است که رژیم 
تر دیگری روبرو   حاکم پس از مدیریت کردن هر بحران، با بحران سخت

تعویق  ها را به های ساختاری نیست و تنها آن حل بحران شود، زیرا قادر به می

نفع این یا آن  آورد یا در توازن قدرت به شکلی دیگر درمی اندازد و از شکلی به می
روی، حزب ما تأکید کرده است که گذشته  کند. از این طور موقت تغییر می جناح به

از اینکه چه نوع دولتی بر سر کار باشد، در چارچوب دیکتاتوری والیت فقیه هیچ 
نفع  یی مدون به دولتی نخواهد توانست اقتصاد ملی ایران را بر اساس برنامه

های مرتبط با کار و زحمت و تولید (یعنی اکثریت مردم) سامان دهد. خیزش  الیه
های زحمتکش و خروش سیل عظیم جوانان بیکار در هفته  گسترده اخیر توده

های  های صنفی در ماه ها و اعتراض گذشته در کناِر رشد و گستردگی اعتصاب
اند که "اقتصاد  خوبی درک کرده اخیر، همگی، حکایت از این دارد که مردم به

سیاسی" موجود در کشور ما در تضادی آشتی ناپذیر با منافع و زندگی روزمرٔه آنان 
قرار دارد. اشاره حسن روحانی و برخی تحلیلگران هوادار او به اینکه مردم و 

اند، فرار او و  معترضان از فسادهای مالی و الپوشانی کردن این فسادها ناراضی
هدف الپوشانی کردن  عبارتی فراری است به هاست، به اطرافیانش از واقعیت

های اقتصادی دولت حاضر و انکار خشم مردم نسبت به بودجه  شکست برنامه
شک با موافقت اصحاب رژیم به مجلس ارائه و تصویب شد. مردم  که بی ۹۶

کشی اقتصادی  یی بروند که با تحمیل ریاضت حاضر نیستند دوباره زیر بار بودجه
هدر دادن  بر آنان، درصدد رشد اقتصادی بر پایه ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به

منظور تأمین بودجه نهادهای مذهبی و طفیلی زیر نظارت بیت  میلیاردها دالر به
درستی  شان به رهبر است. مردم بر پایه زندگی و تجربه روزانه و وضعیت معیشتی

شده بر آنان، در مجموع، زایندٔه   کشی تحمیل اند که این سیاست ریاضت فهمیده
حال  ثبات در سطحی وسیع در میان جوانان و درعین فقر، بیکاری و مشاغل بی

یی قلیل  آورندٔه امکان انباشت و تمرکز هرچه بیشتر ثروت در دست عده فراهم
با سفارش و تأکید دستگاه ولی فقیه   کشی همچنین است. این سیاست ریاضت

برای تقویت و حفظ حاکمیت "اسالم سیاسی"، سهم شیر را از بودجه دولت به 
خوارهای بزرگ و کوچک در نهادهایی مانند سازمان فرهنگ و  انواع رانت

های علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی و  ارتباطات اسالمی، حوزه
 دهد. المصطفی اختصاص می جامعة

اگرچه ممکن است بسیاری با مفهوم و تعریف مشخص مقولٔه "اقتصاد  
سیاسی" یا الگوی نولیبرالیسم اقتصادی آشنایی نداشته باشند، اما تحوالت اخیر 

ویژه طبقه کارگر  بگیر) و به نشانگر این است که زحمتکشان (مزدبگیر و حقوق
اند که چگونه زیر سایٔه دیکتاتوری ثروت در جامعه تولید و توزیع  صنعتی دریافته

بینند که ثروت تولیدشده بر اساس مناسبات و روابط تنگاتنگی  شود. مردم می می
طلب  گرا و اصالح مداران (اصولگرا، اعتدال داران و سیاست سرمایه بین کالن

کار و  های مرتبط با  شود. توده صورتی بغایت ناعادالنه تقسیم می حکومتی) به
کننده دیکتاتوری و استثمار  شان همواره پنجه خشن سرکوب تولید در تجربٔه زندگی

وپوست  های سوداگری در محیط کار را با گوشت ترین شیوه وسیله مدرن شدن به
کنند و از اینجا است که آنان به رابطه بسیار حساس و ُارگانیگ  خود احساس می

گاه بین آزادی گذاری  اند. درک ضرورت بنیان تر شده خواهی و عدالت اجتماعی آ
های صنفی و تشکیل  ویژه آزادی ها و به مبانی دموکراسی برای دفاع از آزادی

کار و تولید  های مرتبط با  ها و طبقه های مستقل هرروز بیشتر برای الیه اتحادیه
 شود.  آشکارتر می

، ۹۶ماه  به صحنٔه مبارزه با دیکتاتوری در تظاهرات دی ورود مستقیم مردم
وضوح نشان داد که اکثریت مردم با روبنای سیاسی حاکمیت والیی در تضادی  به

اند. این همان  اند و تغییرهای بنیادی در آن را خواهان ناپذیر قرار گرفته آشتی
نژاد یا  گذشته از اینکه احمدی -اش ای است که ارکان اصلی روبنای سیاسی

 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۱۱ 

 هایی که برای ما ممکن است به شما اعالم کنیم.  عرصه
 

 تان، با درودهای گرم از طرف رفقای اسپانیایی
 المللی حزب کمونیست اسپانیا مانوئل پیندا دبیر روابط بین

 
 خشونت علیه جنبش مردم ایران را متوقف کنید

 
بیانیه منتشره تـوسـط مـایـت مـوال، 

 معاون صدر حزب چپ اروپا:
ها هزار ایرانـی عـلـیـه وضـعـیـت  ده

ویـژه  اقتـصـادی نـاگـوار کشـور، بـه
بیکـاری و گـرانـی، و نـیـز عـلـیـه 
سرکوبگری دولت ایـران، دسـت بـه 

اند. از زمان انـتـخـابـات  تظاهرات زده
تـا  ۲۰۰۹/۱۳۸۸برانگیز سال  بحث

تــریــن حــرکــت  کــنــون، ایــن بــزرگ
اعــتــراضــی در ایــران بــوده اســت. 

ها در روزهای اخیر به سراسر کشور گسترش یافته است. بر اسـاس  اعتراض
 شهر ایران تظاهرات اعتراضی برپا شد. ۶۲شنبه شب در  ها، سه گزارش

ها سراسر کشور را در بر گرفته است و به پایتخت، تهران، نیز  موج اعتراض
رسیده است. ترکیب تظاهرکنندگان بسیار متنوع است و در ایـن جـنـبـش 

 کارگران، جوانان، دانشجویان، و زنان شرکت دارند.
نفر کشـتـه  ۲۲کم  گیری خشونت در ایران، که در آن دست با توجه به اوج

نـفـر دسـتـگـیـر و  ۸۰۰شده و بر اساس گزارش تلویزیون دولتی، بیشتر از 
اند، حزب چپ اروپا خواستار احترام به حق برگزاری تـظـاهـرات  بازداشت شده

تواند آغاز تحّولی  ها در واقع می آمیز و آزادی بیان است. این اعتراض مسالمت
، اتحادیٔه اروپـا، «ناتو”بسیار بزرگ باشد. ما همچنین مخالف مداخلٔه آمریکا، 

ای بـه  های خارجی در ایران هستیم، چون چـنـیـن مـداخـلـه و دیگر قدرت
زند و برای برخورد شدید با تظاهرکنندگان بهانه  ها لطمه می حقانیت اعتراض

دهد. در صورت وقوع مداخلٔه نـظـامـی فـرضـی در  به دست دولت ایران می
 ایران، بروز جنگی دیگر در خاورمیانه محتمل خواهد بود.

کـنـیـم، و در  جانبٔه خود را از جنبش مردم ایران اعالم می ما حمایت همه
کنار همٔه نـیـروهـای 

خواه، آرزومـنـد  ترقی
تحقق اتحـاد عـمـل 
قشرهای اجتمـاعـی 

 گوناگون هستیم.
 

هــمــبــســتــگــی 
حزب زحمتکشان 
متـرقـی قـبـرس 

 ”آکل”
 

رفقای قبرسـی از 
کارزار همـبـسـتـگـی 

المللی حزب تودٔه  بین
ایــران بــا جــنــبــش 
اعتراضی کنونـی در 
ایران و همبستگی با 
ــورش  ــان ی ــی ــان ــرب ق
وحشیانٔه نـیـروهـای 
سرکوبگر وابسته بـه 
رِژیم بـه تـظـاهـرات 

های گسترده روزهای اخیر فعاالنه حمایت کـردنـد.  اعتراضی مردم و دستگیری
کل”روز اخیر، رفقای  ۱۰در  های حزب به زبـان یـونـانـی و  با ترجمٔه اعالمیه“ آ

زبان، و هـمـچـنـیـن پـخـش کـردن  انتشار آنها در قبرس و در محافل یونانی
های حزب در میان گروه نمایندگان چپ پارلمان اروپـا، بـه گسـتـرش  اعالمیه

های حزب ما کـمـک شـایـانـی  اطالعات دربارٔه تحوالت کنونی ایران و تحلیل
نماینـده اسـت  ۵۰کردند. گروه پارلمانی چپ در پارلمان اروپا متشکل از بیش از 

های کمونیست و چپ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هسـتـنـد.  که عضو حزب
دی ماه متن بیانیۀ حـزب را بـه  ۱۷نشریۀ هاراوگی، روزنامۀ ارگان حزب در روز 

 زبان یونانی به همراه پوستری که دربرگیرنده گل حزب بود، منتشر کرد.
 

 های آسیا و آفریقا با مبارزٔه مردم ایران همبستگی کمونیست
 

در حزب کمونیسـت عـراق 
همبستگی با جنبش اعـتـراضـی 
مردم ایران و با حزب ما، همچون 
گذشته، خـبـرهـای مـربـوط بـه 

های مردمی  تظاهرات و اعتراض
طـریـق ”در کشور ما را در روزنامٔه 

ارگان حزب بـه شـکـل “ الشعب
ژانویه بـا  ۳این روزنامه در روز  ۲ای پوشش داده و در گزارشی در صفحٔه  برجسته
خواه را به مشارکت در تـظـاهـرات دعـوت و  حزب توده نیروهای ترقی” عنوان 

، ”دهـد حق مردم هشـدار مـی های به نسبت به سوءاستفادٔه ارتجاع از اعتراض
بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب ما را به زبان عربی ترجمه کرده آن را بـرای اطـالع 

 مردم عراق و نیروهای مترقی منطقه منتشر کرده است.
چینی  حزب کمونیست عراق هرگونه سوءاستفاده ارتجاع و سعی آن برای میوه

از تظاهرات اعتراضی مردم ایران، هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایـران، 
 و سعی در به انحراف کشاندن جنبش اعتراضی را محکوم کرده است.  

 
حزب کمونیست اسرائـیـل در اقدامی مشابه، 

نیز بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تـودٔه ایـران را بـه 
های عربی و عبری ترجمه و آن را در نشـریـٔه  زبان

 ارگان حزب برادر، منتشر کرد.“ الجبهه”
نشریٔه حزب کمونیست اسرائیل در مـطـلـبـی بـا 

حزب تودٔه ایران نسبت به سوءاستفـاده از ”عنوان 
و بـا اشـاره بـه “ دهد مبارزٔه مردم ایران هشدار می

های مردمی و حمـلـه  های مسموم نتانیاهو برای سوءاستفاده از اعتراض تالش
، و اقدام ارتجاع منطقه که با پشتیبانـی تـرامـپ و «رژیم جمهوری اسالمی”به 

نتانیاهو سعی در جایگزین کردن رژیم ارتجاعی فعلی با یـک رژیـم ارتـجـاعـی 
های جان به لب رسیده برای رهایی از سـتـم و  دیگر، با حزب ما و با تالش توده

استبداد و گرانی و دیکتاتوری حاکم ابراز همبستگی کرده و بر هشیاری نسـبـت 
 به سوءاستفاده از این جنبش تأکید کرده است.

 
رفیق فتحی الـفـدل، 
عضو هیئت سیـاسـی 
کمیتٔه مرکـزی حـزب 

و کمونیست سودان، 
 المـیـدان”سردبیر نشریه 

ارگــان مــرکــزی حــزب “
های سـودان بـا  برادر، در تماسی با رهبری حزبمان پیام همبستگی کمونیست

مـا ”مبارزات جاری مردم ایران را اعالم کرد. در پیام حزب بـرادر آمـده اسـت: 
خدشه و همبستگی خود را با مبارزٔه مـردم ایـران در راه تـحـقـق  پشتیبانی بی

کنیم. مبارزٔه مردم ایران با رژیـم  دموکراسی، عدالت اجتماعی، و صلح اعالم می
بخشی است بـرای مـبـارزٔه مـردم مـا بـا رژیـم  دیکتاتوری [ایران] نمونٔه الهام

ای با رفـیـق مـحـمـد  رفیق سودانی همچنین مصاحبه“ دیکتاتوری در سودان.
امیدوار، سخنگوی کمیتٔه مرکزی حزبمان انجام داد کـه در روزهـای آتـی در 

 نشریٔه المیدان منتشر خواهد شد.  

 ادامۀ جنبش همبستگی جهانی ...



 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۷ 

اش  روحانی یا ابراهیم رئیسی متصدی قوه اجرایی
ای غیردموکراتیک و  الزامًا روبنای سیاسی -باشند

کننده خواهد بود. زیرا وظیفٔه اصلی این  سرکوب
روبنای سیاسی حفاظت از "اقتصاد سیاسی" موجود از 
طریق سرکوب حقوق سیاسی و صنفی اکثریت 

بگیر  های مزدبگیر و حقوق مردم، یعنی همان توده
گاهی مردم از ماهیت  است. روشن است که درجٔه آ
"اقتصاد سیاسی" کشورمان و رابطه آن با دستگاه 
سرکوب و ارکان روبنای سیاسی "نظام" جهشی 

 صعودی را تجربه کرده است.
، قطعًا نقطه ۱۳۹۶ماه  ها در دی خیزش توده

یی جدید در مبارزٔه جنش  عطف و آغازکننده مرحله
مردمی برای تغییرهای بنیادی در چگونگی تقسیم 

های  شک امواج اعتراض ثروت اجتماعی است. بی
لب رسیده حتی با وجود  های جان به وسیع توده

زودی فشارهایی شدید و  سرکوب و فرونشاندن آن، به
هایی جدید در هرم قدرت "نظام" را موجب  بحران

توانند تأثیرات  خواهد شد. اصحاب رژیم والیی نمی
وسیع و عمیق و مهلک آنچه را که اتفاق افتاده است 

دانند که درعمل و  خوبی می را درنظر نگیرند. آنان به
هایی  توانند با بهانه درنهایت این خیزش مردمی را نمی

واهی و مضحک به گردن "دشمنان اسالم" بیندازند. 
 -نام "اصالح طلبی طور آنانی که به همین

کنند و فعًال بنا  ها را نفی می اعتدالگرایی" خیزش توده
اجبار آن را با زبانی دیگر اما درعمل در همداستانی  به

با رژیم دیکتاتوری "شورش کور" و "اغتشاش" معرفی 
توانند مانند  گذشته برای  کنند، در آینده دیگر نمی می

ای در هنگامه  ای که علی خامنه برپایی "وحدت ملی"
کوبد، مردم را به شرکت  انتخابات بر طبل آن می

 کردن در انتخابات نمایشی دعوت کنند.
ای و  دیکتاتوری حاکم و در رأس آن علی خامنه

دهنده "نظام"، از خیزش  های تشکیل تمامی جناح
ای و  جنبش مردم، یعنی آن چیزی که علی خامنه

فرمانده سپاه آن را "فتنه" علیه حاکمیت ولی فقیه 
اند. نظام و اصحاب آن و  دانند، ضربه خورده می

توانند همان  دولت حسن روحانی دیگر نمی
ها و ترفندهای پیشین را برای "حفظ نظام"  سیاست

گونی از  کار بندند. دستگاه والیت و طیف گونه به
کنندگان وضع  گران با دیکتاتور و توجیه مماشات

های  موجود، در برابر فریاِد "مرگ بر دیکتاتور" توده
اند. مهم  ستمدیده، با بحرانی خطرناک روبرو  شده

گاهی اکثریت  اینکه، صحنٔه سیاسی کشور و درجٔه آ
مردم در راستای ارتقای سطح مبارزٔه جنبش مردمی 

کند و این، فرصتی  هایی مهم پیدا می قطعًا تحول
خواه،  بسیار ارزشمند در برابر نیروهای آزادی

منظور عقب نشاندن هرچه  دموکراتیک و ملی به
 آَوَرد. وجود می بیشتر استبداد حاکم به

حزب تودٔه ایران، از مشارکت و همکاری سریع،  
عملی و مؤثر با تمام نیروها و فعاالن سیاسی و 

ای که خواهان ارتقای جنبش مردمی و  اجتماعی
گسترش مبارزه در مسیر انجام تغییرهایی بنیادی بر 

عدالت  -پیوستٔه "دموکراسی هم محور سه رأس به
گرمی  دفاع از حق حاکمیت ملی"اند، به -اجتماعی

 کند. استقبال می

 ادامۀ زنده باد مبارزۀ دلیرانه  ...

برای آزادِی صدها تن از 
دانشجویان، مردم زحمتکش، و 

مبارزاِن راه آزادی، که در روزهای 
وسیلٔه نیروهای سرکوبگر  اخیر به

اند، باید کارزاری  دستگیر شده
 دهی کرد! را سازمان  گسترده

 میهنان گرامی! هم
شد، رژیم ضـِد  بینی می طور که پیش همان

مردمی و دیکتاتوری والیت فقـیـه بـا اعـزام 
گستردٔه نیروهای سپاه، بسـیـج و مـزدوران 
امنیتی، به سرکوب خشن و گستردٔه جنـبـش 
اعتـراضـی جـوانـان و مـردم زحـمـتـکـش 

مان اقدام کرده اسـت. پـاسـِخ سـران  میهن
حکومت دیکتاتوری به اعتراض مـردم جـان 

لب رسیده از فقر، محرومیت، ظلم، فساد و  به
های اخیر، متهم کـردن  روال سال اختناق، به

گـلـولـه  آنان به وابستگی به خارج و سپس بـه
زنجیر کشیدن آنان بوده است. بـر  بستن و به

های رسیده، بـیـش از  اساس آخرین گزارش
وسـیـلـٔه  هزار و پانصد تن از مـعـتـرضـان بـه

اند، صدها تـن  گزمگان استبداد دستگیر شده
هـا  ها تن در جریان این اعـتـراض زخمی و ده

اند، بااینهمه، هنـوز  جان خود را از دست داده
های مردمی در گوشه و کنـار ایـران  اعتراض

خـواه و  ها دانشـجـوی آزادی ادامه دارد. ده
هــای کشــور جــزو ایــن  مــبــارز دانشــگــاه

 اند.  دستگیرشدگان
هـا را  توان خروش اعتراض توده اگرچه می

زمـانـی  اینجا و آنجا با گلوله پاسخ داد و مدت 
خاموش کرد، ولی بـرخـالف اراده و تصـور 

تـوان  سران حکومت جمهوری اسالمی، نمـی
خواست راهبردِی جنبش مردمی مبتنی بـر: 
طرِد رژیم استبدادی والیت فقیه، پایان دادن 

نـمـا،  اندیش انسـان به حکومت مشتی تاریک
عدالتـی اقـتـصـادی  پایان دادن به ظلم و بی

های نولیبرالی، پایـان دادن  ناشی از سیاست
های دولـتـی و  سابقه در دستگاه به فساد بی

حکومتی، و برپایِی ایرانـی آزاد، مسـتـقـل و 
دموکراتیک، با سرکوب و ارعاب برای همیشه 
درهم شکست. خواسِت تغییرات بنیادیـن در 

ای که بر اسـاس  ادارٔه کشور، از نظام سیاسی
استبداد مطلق حاکمیت دستگاه والیت (ولی 

هـای  فقیه و نـزدیـکـان او) کـه سـیـاسـت
های اخیر برای میهن ما  نابخردانٔه آن در دهه

-بار بوده است گرفته تا نظام اقتصادی فاجعه
ای نولـیـبـرال کـه بـا  داری اجتماعی سرمایه

نابودی زیرساختار تولیـدی کشـور و حـاکـم 
کردن روابط داللی و رانتی و تـمـرکـز دادن 
بخشی عظیم از اقتـصـاد کشـور در دسـت 

فراخواِن کمیتٔه مرکزی 
حزب تودٔه ایران، به 

همٔه نیروهای مترقی و 
خواه ایران و  آزادی

 جهان

خوار و طفـیـلـی، رهـبـری  داران رانت مافیای سرمایه
سپاه، بسیج و دیگر نیروهای امنیـتـی، ایـران را بـه 

سابقه رانـده اسـت،  ورطٔه  سیاه فقر و محرومیت بی
خواسِت اکثریت قاطع مردم میهن ماست کـه بـدون 
تغییر حاکمیت کنونی و استقرار حاکمیتی متکـی بـر 

 پذیر نخواهد بود. ارادٔه مردم امکان
حزب تودٔه ایران، در روزهای اخیر و در کناِر مبـارزٔه 
قهرمانانٔه مردم ما در شهرهای مختلف، هـمـواره بـر 
این باور پای فشرده است کـه: بـرای وادار کـردن 

منظور  نشینی و آماده کردن شرایط به عقب استبداد به
وجود آوردن تغییراتی بنیادین، دموکراتیک و پایـدار  به

مان، اتحاِد عمل همه قشرهای اجتمـاعـی،  در میهن
از کارگران و زحمـتـکـشـان گـرفـتـه تـا جـوانـان و 
دانشجویان و زنان مبارز و همچنین همٔه نـیـروهـای 

سـاز دارد.  خواه کشور نقشی سرنوشت مترقی و آزادی
بدون داشتن و ارائٔه جایگزینی روشن و دموکـراتـیـک 

توان هـمـٔه  در برابر حاکمیت استبدادی کنونی، نمی
ای حـداقـلـی   قشرها و نیروهای جامعه را زیر برنـامـه

های آزادی، عدالت اجتماعی، نـان،  پیرامون خواست
کار و مسکن، به صحنٔه مبارزه کشاند و ادامٔه حـیـات 

 حکومت دیکتاتوری در ایران را دشوار ساخت.
 میهنان گرامی! هم

عقیدتی  -مبارزه برای آزادی همٔه زندانیان سیاسی
دسـت  و انبوه مردم معترضی که در روزهای اخیر بـه

تـریـن و  اند ازجـمـلـه مـهـم گزمگان رژیم اسیر شده
ترین وظیفٔه جنبش اعتراضی و وظیفـٔه هـمـٔه  فوری

خواه کشور است. نباید اجازه  نیروهای مترقی و آزادی
گونه کـه  همان -داد رژیم بدون هراس از عواقب کار

شیؤه سنتی و معمول برخوردش با مـخـالـفـان بـوده 
انبوه مبارزانی را که به اسارت گرفته اسـت بـا  -است

پایـه  هایی بی هایی فیزیکی و روانی به اعتراف شکنجه
هـایـش وادار   و غیرمعتبر در محاکم قضایی یا رسانـه

های موثق رسیده، بازجویان و  کند. بر اساس گزارش
گران ماشین امنیتی رژیم در محل اسـتـقـرار  شکنجه

های رژیم، با وارد آوردن فشـار و  خود در سیاهچال
گـونـه  شکنجه کردن دستگیـرشـدگـانـی کـه هـیـچ

رسی به وکیل مدافع و مشاور حقوقی ندارند، در  دست
ــوی  ــت از س ــدام ــراز ن ــوســازی اب ــاری حــال ســن

ها هسـتـنـد.  شدگان جنبش اعتراضی توده بازداشت
آزاد کردن مبارزان دربند از چنگال مزدوران استبداد، 

ای بزرگ برای جنبش مردمی و شـکـسـتـی  پیروزی
سنگین برای رژیم و حامیانش خواهد بود. ما از همـٔه 

خـواه ایـران و جـهـان  نیروهای مـتـرقـی و آزادی
خواهیم تا برای انتشار لیست اسـامـی و مـحـل  می

بازداشت اسیران در بنِد رژیم و آزادی فوری و بـدون 
راه  کار گیـرنـد. بـه قیدوشرط آنان تمام توان خود را به

انداختن کارزارهایی جهانی و ادامه دادن به فشار بـر 
رژیم و نمایش اعتراضی و جمع شدن مردم در بـرابـر 

های رژیـم و پـافشـاری بـر خـواسـت آزادِی  زندان
هـای  دستگیر شدگان در روزهایی کـه هـنـوز شـراره

ای در گوشه و کنار کشور روشن اسـت،  توده  اعتراض
 ای برخوردار است.  از اولویت ویژه

درود آتشین به همـٔه کـارگـران، زحـمـتـکـشـان، 
 جوانان، دانشجویان و زنان مبارِز اسیر در بنِد رژیم!

درنگ و بدون قـیـدوشـرط بـرای هـمـٔه  آزادِی بی
 زندانیان سیاسی!

پیروز باد مبارزٔه متحد مردم ایران بر ضد حکـومـت 
 دیکتاتوری حاکم!

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ۱۳۹۶ماه  دی ۱۷

 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۱۰ 

 درصد رسیده است. ۲۸نرخ بیکاری جوانان به 
ای  ها با تظاهرات به طور عمده سیاسی شود که این اعتراض در نتیجه، دیده می

در محدودٔه شهرهای اصلی ایـران و در  ۲۰۰۹/۱۳۸۸که پس از انتخابات سال 
ها بـه  های انتخاباتی انجام گرفت، متمایز است. این بار اعتراض اعتراض به تقلب

تـریـن  دیـده ها و شهرهای کوچک و با شرکت آسیـب طور عمده درسطح شهرستان
هـای آشـکـار  عدالتـی طبقات اجتماعی رخ داده و به سر دادن شعارهایی علیه بی

های اجتماعی منجر شده است. رفاه دولتمردان، روحانیون، و  اقتصادی و نابرابری
رهبران سپاه پاسداران، در مقابل و تضاد  با فقر و ستم  محرومان و کارگـران قـرار 

 گرفته است.
در عین حال، هشدارهای حزب تودٔه ایران دربارٔه تالش عوامل ارتـجـاع بـرای 

 ها نیز مّد نظر حزب کمونیست بریتانیا است. سوءاستفاده کردن از این اعتراض
هشدار ایاالت متحد آمریکا، اسرائیل، و عربستان سعـودی بـه  دولـت ایـران 

های اقتصادی علیه  اند که با ِاعمال تحریم هایی اقدامی ریاکارانه است. اینها دولت
عالوه، ایـن  ایران، خود از عوامل مسئول مستقیم توّرم و بیکاری در این کشورند. به

شّدت ارتجاعی و خطرناکی را در خـاورمـیـانـه، از  ها قصد دارند که طرح به دولت
طور که حزب تـودٔه  فلسطین گرفته تا سوریه و لبنان و یمن، به اجرا بگذارند. همان

های مترقی ومبـارزٔه  ایران بیان کرده است، دستیابی به آزادی و زنده کردن میراث
های امپریالیستی، فقط به اختیار مـردم ایـران  طبقاتی و مخالفت و مبارزه با نقشه

 است.
 

 هیئت اجرائیٔه حزب کمونیست بریتانیا
 ۲۰۱۸ژانویه  ۷
 

    
المللی حـزب  بیانیٔه کمیسیون روابط بین

 کمونیست اسپانیا 
 ۲۰۱۸اّول ژانویه  -مادرید

 
 رفقای عزیز حزب تودٔه ایران،

ویـژه در  ما در حزب کمونیست اسپـانـیـا، و بـه
الملـلـی حـزب، بـا  کمیسیون امور سیاسی بین

هـا در  نگرانی اخبار مربوط به بسیج عظیم توده
چندین شهر ایران را که در برخی موارد با سوزاندن خودروهای پلیس یا حمـلـه بـه 

های دولتی به خشونت  کشیده شد، و از سوی دیگر، سـرکـوب قـیـام مـردم  اداره
کم به قـیـمـت جـان ده شـهـرونـد و  توسط نیروهای دولتی را که تا کنون دست

 کنیم. ها نفر دیگراز تظاهرکنندگان منجر شده است، دنبال می دستگیری صد
 ۲۹به همین دلیل است که ما بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران را کـه روز 

ای خواندیم. ما با نظر شما در  دسامبر منتشر شد و به دست ما رسید، با عالقٔه ویژه
هـا و  مورد اینکه ریشه و عّلت بنیادی جنبش حاضـر فـقـرزدگـی مـردم و اقـدام

های نولیبرالی دولت است، و نیز در مورد نیاز به پایان دادن به حیات رژیم  سیاست
های اجتماعـی ازبـیـن بـرده  ساالری که آزادی و دموکراسی را در همٔه زمینه دین

است، موافقیم. در عین حال، ما نیز در نگرانی شما نسبت به آیندٔه جنبش و تمایل 
ساالر کنونی را با دیکتاتوری نـوع  های امپریالیستی به اینکه  دیکتاتوری دین قدرت

 دیگری جایگزین کنند که منافع آنها را تضمین کند، شریک هستیم.
های مـربـوط بـه ایـن  دانیم شما در وضعیت کنونی در فعالیت با وجود آنکه می

دهیم که از شما بخواهیم که مـا  جنبش اعتراضی درگیر هستید، به خود اجازه می
طـور کـه  را به طور مرتب در جریان جزئیات تحوالت جـاری بـگـذاریـد.  هـمـان

دانید، در عصر حاضر، در شرایطی که اطالعات و اخبار در مورد رویـدادهـا از  می
شـود،  های مجازی در عرض چند دقیقه در سراسر جهان پخش مـی طریق شبکه

گاهی به اطالعات بسیار مهم است و زمینه ساز نبردی خواهد بـود کـه مـا نـیـز  آ
بتوانیم از کشورمان در آن شرکت کنیم. در اوضاع کنونی، داشتـن اطـالعـات در 

 مورد تحوالت ایران برای ما حیاتی است. 
ما همچنین مایلیم که رفاقت و همدلی خود را با شما، و همبستگی و حـمـایـت 

ای سـکـوالر،  خود را از مبارزٔه شما و مردم ایران در مسیر دستیـابـی بـه جـامـعـه
پرور، دموکراتیک، و متعهد بـه  عدالت

 ۱۲ادامه  در صفحۀ مبارزه بـا امـپـریـالـیـسـم در هـمـٔه 

جنبش همبستگی جهانی با 
جنبش اعتراضی مردم 

 ایران

در  ۹۶دی  ۷با فراگیر شدن خیزش و تظاهرات اعتراضی مردم در روز 
های سرکوبگرانٔه نیروهای امنیتی  سراسر کشور، و به دنبال آن، آغاز اقدام

ویـژه جـوانـان و  و انتظامی رِژیم والیی علیه مـردم بـه پـا خـاسـتـه، بـه
دانشجویان، در طول هفتٔه گدشته و شّدت یافتن این خیزش در روزهـای 

ای را در جلب حـمـایـت  اخیر، حزب تودٔه ایران کارزار همبستگی  گسترده
هـای  المللی از مبارزات زحمتکشـان مـیـهـن سـازمـان داد.  حـزب بین

کمونیست جهان که بـا عـالقـه و از نـزدیـک خـبـرهـای مـربـوط بـه 
کنند،  های مردمی گسترده در شهرهای سراسر کشور را دنبال می اعتراض

های عربـی، عـبـری،  های حزب ما به زبان با ترجمه کردن و انتشار بیانیه
فرانسوی، و یونانی، زحمتکشان کشورهای خود را در جریان رخـدادهـای 

های حـزب تـودٔه ایـران گـذاشـتـنـد. اعـالم  گیری جاری ایران و موضع
های برادر با جنبش اعتراضی مردم کشورمان، با توجه به  همبستگی حزب

شرایط پیچیدٔه کنونی در خاورمیانه، قابل توجه بوده است.  در پـی بـه راه 
ای را بـه مـنـظـور  افتادن موج سرکوب رژیم، حزب ما فعالیت گسـتـرده

های حقـوق بشـر  رسانی به نهادهای صنفی و سندیکایی و سازمان اطالع
ای در  های ویـژه ها و گزارش دهی شد که در نتیجٔه آن، مقاله نیز سازمان

های  های حزب در نشریه همبستگی با مبارزات مردم ایران بر اساس بیانیه
کارگری و چپ چندین کشور جهان منتشر شد.  انتشار پنج مطلب متناوب 

روز گـذشـتـه  ۱۰زبان مورنینگ استار در  در این باره در روزنامٔه انگلیسی
سابقه بوده است.  همچنین، کمیـتـٔه دفـاع از حـقـوق مـردم ایـران  بی

سال است در کشورهای  ۳۰ای که بیشتر از  ، سازمان همبستگی«کودیر”
کند، با انتشار بیانیٔه مطبوعاتی در روز یکـشـنـبـه  زبان فعالیت می انگلیسی

کـنـنـدگـان در  ای با دانشجویان و شـرکـت دی، کارزار همبستگی تازه ۱۷
تظاهرات اعتراضی را که در بازداشت هستـنـد، آغـاز کـرد. در ایـنـجـا، 

المللی با جنبش اعتراضی مـردم مـیـهـن و  هایی از همبستگی بین نمونه
 کنیم.   های رفقای حزب تودٔه ایران را منتشر می فعالیت

 
***** 

اطــالعــیــه هــمــبــســتــگــی حــزب 
کمونیست بریـتـانـیـا بـا جـنـبـش 

   اعتراضی مردم ایران
 

هـای  حزب کمونیست بریتانیا دستگـیـری
جمعی در ایران را که شـمـار آن تـا  دسته

شـّدت مـحـکـوم، و  نفر تخمین زده شده است، بـه ۱۵۰۰کنون بیش از 
هـای رسـیـده از شـکـنـجـٔه  نگرانی جـدی خـود را در مـورد گـزارش

کند. رابرت گریفیث، دبیرکل حـزب، اعـتـراض  شدگان اعالم می بازداشت
رسمی حزب را به نمایندگی جمهوری اسالمی در بریتـانـیـا ارسـال کـرده 
است. حزب کمونیست بریتانیا همچنین همبستگی خود را با حـزب تـودٔه 

 کند. ایران، حزب طبقٔه کارگر مردم آن کشوراعالم می
های رسیده به حزب کمـونـیـسـت بـریـتـانـیـا دربـارٔه  بر اساس گزارش

تظاهرات اعتراضی در ایران که از هفتٔه پیش از آغاز سال نـو [مـیـالدی] 
هـا نـمـایـانـگـر افـزایـش  شروع شده است، روشن است که این اعتراض

ها وافزایش بـیـکـاری اسـت.  سابقٔه خشم مردم از رشد صعودی قیمت بی
های گذشته، قیمت برخی از اقالم خوراکی به بیش از دو بـرابـر و  طی ماه

۱۰



 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۹ 

های ناشی از سـرکـوب و اخـتـنـاق، از  ها و نارسایی زمینه، با وجود همٔه ضعف
تر و اثرگذار در جنبش اعتراضی بـرخـوردار  هایی متعدد برای مشارکت فعال امکان
 است. 

های اخیر، از طرح شعارهایی صرفًا صنفی و  مبارزٔه زحمتکشان میهن ما در ماه
گیری  به سمت اختیار کردن حالتی تهـاجـمـی  حالتی صرفًا تدافعی در حال جهت
سـازی،  گیری طرح شعارهایی بر ضد خصوصـی در حال گذر است و در این جهت

زدایی را شاهد بوده ایم. جنبش کارگری و مـبـارزان  ها و مقررات آزادسازِی قیمت
گاهی و تجربه ضرور اسـت  جنبش سندیکایی زحمتکشان با چنین اندوخته ای از آ

های بـزرگ  دهی اعتصاب های مردمی و سازمان که با مشارکت فعال در اعتراض
های خود و هم در  هم در بین صف -منظوِر ارتقای سطح همبستگی و کوچک به

 برعهده گیرند. -مجموعه جنبش مردمی ضددیکتاتوری
 -هـای اقـتـصـادی در این خصوص، با توجه به بودجه سال آیـنـده و نسـخـه

دهی مبارزات در سطح  اجتماعی مجموعه حاکمیت، زمینه مناسبی برای سازمان
ها برای تقویت جنبش اعتراضی  توان از آن ها وجود دارد که می ها و کارخانه کارگاه

هایی مانند پرداخت به موقع و کامل دستمزدها،  تـأمـیـن  برداری کرد. عرصه بهره
سازی و آزادسازی اقتصادی، در شرایط حاضر از  امنیت شغلی، مبارزه با خصوصی

هـا بـا  های مبارزاتی جنبش کارگری مـیـهـن مـاسـت. هـمـیـن عـرصـه اولویت
های محروم و خیل عظیم جوانان بیکار ارتباط تنگاتنـگ دارد.  های توده خواست

نقطه اشتراک مبارزان در این واقعیت نهفته است که اجرای دستورهای نهادهای 
المللی پول، بـانـک جـهـانـی و  داری جهانی مانند: صندوق بین قدرتمند سرمایه

سازمان تجارت جهانی، فقر و شکاف طبقاتی در کشور را موجـب شـده اسـت و 
هـا اسـت کـه بـا زور،  فرمان این فرمـان استبداد مذهبی حاکم مجری گوش به
 گردد.  اختناق و سرکوب به جامعه تحمیل می

گـیـری از قـدرت  جنبش کارگری، با تلفیق مبارزٔه صنفی و سیاسـی، و بـهـره
تـوانـد در راسـتـای  ها، مـی دهی اعتصاب های زحمتکش از طریق سازمان توده

 های مردمی حرکتی مؤثر کند.  گسترش و ژرفش اعتراض
هـای مـردمـی، رژیـم  نباید از یاد برد که: در صورت مهار و سرکوب اعتـراض 

شـدت  های اقتصادی و اجتماعی موسوم به "جراحی اقتصادی" را کـه بـه برنامه
زیان طبقه کارگر است، با قوت و  های محروم و بیش از همه به زیان منافع توده به

قدرت بیشتری به مرحلٔه اجرا خواهد گذارد. در پـِس شـعـارهـای فـریـبـکـارانـٔه 
کـه در حـقـیـقـت  -اش های اقـتـصـادی های حکومتی در مورد سیاست جناح

عـیـار بـرای  آمادگِی تمـام -اند المللی پول و بانک جهانی های صندوق بین نسخه
 اجرای سریع جراحی اقتصادی درحال تدارک است.

جنبش کارگری باید بتواند با سازمان یافتگی و شرکت فعال در مبارزه توده ها به 
عدالتی تـبـدیـل  اندیشی، فقر و بی ستون فقراِت مبارزه با استبداد مذهبی، تاریک

حـال،  شود. مبارزه جنبش کارگری، در همبستگی و همراهی با قشرهای مـیـانـه
ای نظیر جـنـبـش زنـان، جـوانـان و  های اجتماعی زحمتکشان روستا و جنبش

دانشجویان شرط اساسی در به چالش کشیدن رژیم والیت فقیـه و وادار کـردن 
 حکومت استبدادی به عقب نشنینی و تن دادن به خواست توده ها است. 

ای  فریبکارانه و سرکوب برای همیشه متوقف و مهار شود. نارضایـتـی تـوده
گون بر ضد استبـداد،  هایی گونا شکل آتش زیر خاکستری است که باز هم به

کشد و خواهد کشـیـد. از ایـن  خودکامگی، فقر و شکاف طبقاتی شعله می
دیدگاه، جنبش کارگری میهن ما برای گسترش، ژرفـش و تـداوم مـبـارزه 

 یی مهم و جدی بر دوش دارد. وظیفه
های مردمی در شهرهای گوناگون کشور کـه عـکـس الـعـمـل  اعتراض

های ویرانگر اقتصـادی طبیعی قشرهای محروم جامعه بر ضد اجرای برنامه
گسیخته می باشد، بار دیـگـر و  فقیه و استبداد لجام اجتماعی رژیم والیت -

های محـروم  سابقه ژرفای نارضایتی و خشم توده این بار با حدت و شدتی کم
گرای حاکمیت را  جامعه از وضع موجود و ساختار عمیقًا ضدمردمی و واپس

لـب  نمایش گذاشت. در شهرهای بزرگ و کوچک کشور مـردم جـان بـه به
انـد و  عدالتی، استبداد و فساد به مقابله با رژیم برخـاسـتـه رسیده از فقر، بی

کنند. بیـکـاری، فـقـر و  شان را با حضور در میدان مبارزه ابراز می نارضایتی
شکاف طبقاتی رو به گسترش، گرانی کاالها و خدمات عمومـی، بـیـکـاری 
گسترده جوانان و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتـکـشـان شـهـر و 
روستا و ورشکستگی کامل اقتصادی در کناِر چپاول ثروت و درآمد مـلـی از 

قدرت سیاسی، مجمـوعـه  شماِر متکی به سوی یک الیٔه اجتماعی فربه و کم
های مردمی متاثر از آن مـی بـاشـنـد. مـبـارزٔه   اند که اعتراض هایی عامل

ها و فرارویاندن آن به  سنجیده و هشیارانه برای رشد و گسترش این اعتراض
جنبشی همگانی بر ضد استبداد مذهبی حاکم و نیز تجهیز آن به شعارهایی 

در بـر   اش در چارچوب جبهٔه فراگیر ضد دیکتاتوری دهی مردمی و سازمان
خواه و مدافع راستـیـن حـقـوق مـردم ازجـمـلـه  دارندٔه همٔه نیروهای ترقی

 ترین وظیفٔه پیِش رو در وضعیت حساس کنونی است. مهم
شـده،  های حسـاب کوشد با ِاعمال یک رشته سیاست فقیه می رژیم والیت

هـایـی  و قـول ۹۷مانند مانور فریبکارانه در خصوص مواد الیحٔه بودجه سال 
های مـردم و گشـودن  پشتوانه درخصوص بهبود وضعیت معیشتی توده بی

گیری از ماشیِن سرکوب و ایجاد جو  بهره -تر از همه و مهم -فضای سیاسی
ها گردیده و در انـتـهـا آن را  هراس در جامعه، مانع از ژرفش این اعتراض

 شکست کشانده و عقیم کند.   به
ترین وظیفٔه همه نیروهای راستین مدافـع مـنـافـع مـردم،  بنابراین، مهم

های دمکراتیک و استقالل ملـی  هواداران عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی
ها و مجهز کردن آن به  یافته در عرصٔه اعتراض کشور حضور مؤثر و سازمان

برنامه و شعارهایی ملی، میهنی، انقالبی و مترقی است. در این زمینه و بـر 
پایه چنین درکی از مختصات اوضاع کنونی، جنبش کـارگـری مـیـهـن مـا 
وظیفٔه سترگ و پراهمیتی بر دوش دارد. شرکت فعال، متحد و مؤثر طـبـقـه 

ای و  هـای تـوده تواند در گسترش دامنه اعـتـراض کارگر و زحمتکشان می
کننده ایفا کـنـد.  های ملی و دمکراتیک نقشی تعیین سود هدف ژرفش آن به

تجربٔه انقالب بهمن و تجربیات تاریخ معاصر میهن ما اهمیت این وظـیـفـه 
 کنند.  خوبی آشکار می خطیر را به

عدالـتـی،  های محروم در اعتراض به بی فراموش نکنیم که، جنبش توده
دنبال جنبش اعتـراضـی کـارگـران و  فقر و استبداد مذهبی، در امتداد و به

یـافـتـه بـود،   یی گسترده ویژه در سال جاری ابعاد و دامنه زحمتکشان که به
جریان دارد. طبقه کارگر و همه زحمتکشان فکری و یـدی مـیـهـن مـا از 

سـازی و  ویـژه خصـوصـی بـار بـه اجتماعی فاجـعـه -های اقتصادی برنامه
اجـرا درآمـده اسـت،  ها بـه آزادسازی اقتصادی که زیر نام هدفمندی یارانه

روی، حضـور آنـان در صـحـنـه  اند. ازاین ترین صدمه را متحمل شده بیش
هـا  یافته و متحد در بلوغ، رشد و فرگشت (تکامل) اعتـراض شکل سازمان به

هـای  های کـنـونـی تـوده شمار آید. اعتراض کننده به تواند عاملی تعیین می
نشینان و خصوصًا لشکر عظیم جوانـان بـیـکـار در آن  که حاشیه -محروم

ای هـمـراه بـا  دهی در روند نضج خود بیش از پیش به سازمان -نقش دارند
شکیبایی و طرح شعارهایی مناسب نیازمند است. جنبش کارگری ایـران بـا 

اش و نیز نـقـش قـاطـع و  های انقالبی و طبقاتی ها و سنت توجه به تجربه
ای که در سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی داشـت، در ایـن  کننده تعیین

 ادامۀ وظیفۀ بی درنگ جنبش ...

 ۱۰۴۲شمارۀ   ۱۳۹۶دی ماه  ۱۸دوشنبه    ۸ 

فاسد اسرائیل، در کنار حمایت رژیم ارتجاعی و جنایتکار عـربسـتـان سـعـودی از 
ها به بهبود پیدا کردن وضعیت کشور  خاطر اعتقاد آن مبارزات مردم میهن ما، نه به

های مردم ما مبنی بر برقراری آزادی، دموکراسی و عـدالـت در  ما و تحقق خواست
فارس در  ثبات کردن اوضاع در منطقٔه خاورمیانه و خلیج ایران بلکه تنها باهدف بی
هـای ضـِد مـردمـی از  شان است. حمایـت ایـن دولـت چارچوب منافع راهبردی

اکنون برای مـردم مـا  طلبان و کسانی که از هم نیروهایی مرتجع همچون سلطنت
دفعات مداخلٔه نظامی در کشـورمـان  اند و به ریاست جمهوری و دولت انتخاب کرده

خواهی در میهن  اند، نشانگر بازی خطرناکی است که جنبش آزادی را خواهان شده
کند و در راستای یاری رساندن به ارتجاع منطقه و همچنین  شدت تهدید می ما را به

 های نیروهای سرکوبگر در ایران عمل خواهد کرد. نیز کمک به برنامه
اعـتـبـاری و  ها در روزهای اخیر، هـمـچـنـیـن بـی تجربٔه حرکت اعتراضی توده

ورشکستگی کامل کسانی را نشان داده است که خود را مدافع اصالحات در ایـران 
صدایی این ورشکستگان سیاسی با فریادهای "شنـاسـایـی و  کردند. هم معرفی می

کسانی مانند صادق الریجـانـی و مـزدورانـی هـمـچـون حسـیـن  سرکوب کنید" 
پایان عمر سیاسی و اعـتـبـار اجـتـمـاعـی  حال نیز نشانگر  شریعتمداری، و درعین

طلبی سالیان سـال مـردم مـا را بـه قـبـول  نیروهایی است که در پوشش اصالح
 کردند. حکومت اسالمی و انتخاب میان "بد و بدتر" تشویق می
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های رژیم، اتـحـاِد  ها و توطئه کنیم: تنها راه مقابله با برنامه ما بار دیگر تکرار می
یافته و حرکت مشترک همٔه قشرهای اجتماعی، از کارگران و  عمل، مبارزٔه سازمان

زحمتکشان گرفته تا جوانان، دانشجویان و زنان دلیر کشور و آماده کـردن شـرایـط 
های حکومتی برای ادامٔه حیاتشان  های گسترده و فلج کردن امکان برای اعتصاب

 است.
ها خود را بخشی جداناپذیـر  ای کند که: توده حزب تودٔه ایران، بار دیگر تأکید می

دانند. ما بار دیگر هـمـٔه  های شما بر ضد ادامٔه حکومت استبدادی می از اعتراض
خواه کشور، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان و جـوانـان  نیروهای مترقی و آزادی

در صف واحد جبهٔه متحِد ضد دیـکـتـاتـوری  خوانیم که و زنان مبارِز میهن را فرامی
 برای:
مـان و پـایـان  طرِد رژیم والیت فقیه و حاکمیت روحانیت بر میهن*

 دادن به حکومت استبدادی؛
 آزادِی فوری و بدون قیدوشرط همٔه زندانیان سیاسی؛*
های اقتـصـادی،  پایان دادن به فقر و محرومیت، گرانی، دشواری*

 های حکومتی؛ فساد و ظلم دستگاه
پایان دادن به َجو سرکوب و اختناق، و بازگرداندن همٔه نـیـروهـای *

 شان؛ های سرکوبگر به پادگان
و گذار به استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک و حاکم شدن مـردم *

دهی جنبش بزرگ و سراسری خلق را  شان، کاِر سازمان بر سرنوشت
 با طرح شعارهای مناسب تدارک ببینند.

* 
جـنـبـش اعـتـراضـی   نباید گذاشت رژیم با کشاندن جنبش به بیراهٔه خشونت،

ها را از بدنٔه اجتماعی آن جدا کند و با حملٔه گسترده و سرکوب خونین  گستردٔه توده
ها را سرکوب و مردم را از ادامٔه مبارزه ناامید  گیرِی توده و خشن جنبش درحال نضج

 کند.
 پیروز باد مبارزٔه متحد مردم ایران علیه حکومت دیکتاتوری حاکم!

  
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران،

 ۱۳۹۶ماه  دی ۱۲ 

هـای رژیـم  یافته جلو برنامه باید با اتحاد عمل و مبارزٔه سازمان*
برای سرکوب خشن، خونین و گستردٔه جنبش اعتـراضـی مـردم 

 لب رسیده را گرفت! جان به
ما مخالف سرسخت هرگونه دخالت خارجی در ایران هستـیـم *

راستی و نـژادپـرسـتـی  مداراِن دست و بر این باوریم که: حکومت
همچون ترامپ، نتانیاهو و حـکـومـت ارتـجـاعـی و جـنـایـتـکـار 
عربستان سعودی دوست مردم ایران و خواهان تحـقـق آزادی، 

 استقالل و عدالت اجتماعی در میهن ما نیستند!
های جمعی کشورهای امپریالیستـی  ما کوشش هدفمنِد رسانه*

هـدِف وارونـه  های خبری و تبلیغی رژیـم را، بـه و همچنین ارگان
طلبانه، ملی و دموکراتیک جنبش اعتراضی  جلوه دادن ماهیت حق

 کنیم! مان، محکوم می میهن
راِه نجاِت ایران جانشین کردن یک نوع حکومت دیکتاتوری با *

نوع دیگری از استبداد و دیکتاتوری نیسـت. مـردم مـا خـواهـان 
 ای ملی، مردمی و دموکراتیک هستند! جمهوری

دهی و تشکل، امر مبارزه برای طـرد حـکـومـت  باید با سازمان*
پیـش ُبـرد. ورود گسـتـردٔه  دیکتاتوری والیت فقیه در ایران را به

 کارگران و زحمتکشان به این مبارزه و 
ً
قشرهای اجتماعی خصوصا

های حکومتـی، عـامـل قـاطـع در وادار  فلج کردن چرخ دستگاه
 نشینی است! عقب کردن رژیم به
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شما بر ضِد رژیم دیکتاتـوری حـاکـم، بـا وجـود هـمـٔه  مبارزات قهرمانانٔه 

مـنـظـور خـامـوش کـردن صـدای ایـن  های سرکوبگرانٔه حاکمیت به تالش
هـا کشـتـه و زخـمـی و  ها وارد ششمین روز خود شد. بـا وجـود ده اعتراض

دستگیری صدها تن از سوی مزدوران امنیتی رژیم، شما نشان دادید که دیگر 
اندیشان حـاکـم را تـحـمـل  شده از سوی تاریک حاضر نیستید شرایط تحمیل

ای و حسـن روحـانـی گـرفـتـه تـا  کنید. سردمداران حکومتی، از علی خامنه
الریجانی، ضمن اعتراف به شنیدن صدای پرطنین نـارضـایـتـی و اعـتـراض 

اجتـمـاعـی، -اکثریت قاطع مردم میهن نسبت به شرایط دهشتناک اقتصادی
آیندگِی نسل جوان کشـور، کـه ایـن سـران و  فقر و محرومیت گسترده و بی

اند، مردم را به  شان وجود آمدن اسالمی مسئول به مجموعٔه حاکمیت جمهوری
عامل خارجی بودن متهم و به سرکوب تهدید کردند، و از مردم خـواسـتـنـد تـا 

 صحنٔه مبارزه را ترک کنند.
منظوِر سرکوب خشن و  جانبٔه رژیم به های رسیده از تدارِک همه همه گزارش

کـنـد. گسـیـل  گسترده بر ضد مردم معترض در شهرهای مختلف حکایت می
های ضدشورش سپاه به شهرهای مختلف و اشـغـال نـظـامـِی  پرحجم یگان

وجود آوردن اختـالل در  هایی مهم از شهرهای بزرگ ازجمله تهران، به بخش
درواقـع  -های اجتماعی ازجمله بستن برخی از شبکه -جمعی وسایل ارتباطات

دست گرفتـن  از سوی حاکمان کنونی برای به  نظامی شکلی از برپایِی حکومت
کنترل اوضاع و درهم کوبیدن جنبش اعتراضی مـردم اسـت. عـنـصـرهـای 

هـای عـمـومـی،  دهِی خشونت و حتی غارت مکان وابسته به رژیم، با سازمان
خشونت کشانده، و بدین ترتـیـب، اکـثـریـت  مترصددند تا جنبش را به بیراهٔه 

لب رسیده از شرایط را از بدنٔه جنبش جدا کنند، و اگـر  های جان به عظیم توده
ها را که  های اعتراضی توده بتوانند، مردم را در مقابل مردم قرار دهند تا حرکت

راحـتـی  یابد بـتـوانـنـد بـه ها هرروز به شهرهای بیشتری گسترش می دامنٔه آن
 سرکوب کنند.

  
 میهنان گرامی! هم

کـنـیـم، حـمـایـت مـزورانـٔه  ما همچنین اعتقاد عمیق داریم، و تکرار مـی
ترین نیروهـای  مرتجعان نژادپرستی همچون ترامپ، معاون او، برخی از راست

وزیر حکومت ضـدمـردمـی و  خواه در آمریکا، نتانیاهو، نخست حزب جمهوری

کمیتٔه  ۳اعالمیٔه شمارٔه 
 مرکزی حزب تودٔه ایران


