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

  ۱۳۹۶اسفند  ۲۸، ۱۰۴۷شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و سوم دورٔه 

 کار��ان ��ه ��ور� ���د �و�د!

 میهنان گرامی! هم
کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، فرارسـیـدن بـهـار و 

گویـد و ضـمـن  خجسته عید نوروز را به شما تبریک می
آرزوی شادکامی و بهروزی برای شما،  امیدوار است کـه 
سال نو، سال پایان یافتن حاکمیت ظلم و بیـداد، سـال 
طرد رژیم ضد مردمی والیت فقیه، و سال حرکت میهـن 

 به سمت تحقق آزادی، صلح و عدالت اجتماعی باشد.
برگزاری عید نوروز، خجسته سنت نیاکان مـا، جشـن 

رهبری کاؤه آهنگر بر ضـد  پا خاسته به پیروزی مردمی به
ضحاک ماردوش، و جشن نو شدن طـبـیـعـت، جشـن 
روشنایی و شکوفایی طبیعت و پایان تاریکـی و سـردی 
زمستان است. بیهوده نیست که مرتـجـعـان حـاکـم از 

ناپذیر با  شان عنادی آشتی همان فردای حاکمیت مطلق
این سنت خجسته و مردمی میهن مـا نشـان دادنـد و 
تالش کردند تا آن را با مـراسـم مـذهـبـی و عـزاداری 

 جایگزین کنند.
 

 میهنان عزیز! هم
رسد که کشـور  ، در شرایطی فرامی۱۳۹۷نوروز و سال 

ما همچنان در چنگال رژیم والیت فقیه اسیر است و از 
سـابـقـه زجـر  عدالتی و فقر و محرومیـت بـی ظلم و بی

ــان،  مــی ــاکــم ــد. ح کش
 ۶ادامه  در صفحه  

شادباش نوروزی کمیتٔه مرکزی حزب 
 تودٔه ایران

نوروزتان فرخنده، سال 
نوتان مبارک و رزمتان برای 

پایان دادن به حاکمیت 
 استبداد پیروز باد!

ستم به زنان از کجا 
 گیرد؟ سرچشمه می

 ۷ادامه  در صفحۀ 

 ۴دوست و مترقی   ص آیندٔه برجام و نقش نیروهای میهن
 ما قتل عام مبارزان کرد سوریه از سوی 

 ۹ارتش ترکیه را محکوم می کنیم             ص                        

هـا هـمـواره اسـتـدالل  مارکسیست 
اند که رهایی زنان باید در کـانـون  کرده

مبارزه برای سوسیالیسم جای داشـتـه 
وپنجمین سـالـگـرد  باشد. در صدوسی

مـارس  ۱۴درگذشت کـارل مـارکـس (
ــی کــه بشــریــت ۱۸۸۳ ) و در ســال

دویستمین سالگرد تـولـد بـنـیـادگـذار 
گـیـرد،  سوسیالیسم علمی را جشن می

های مارکسیستی در رابطـه بـا  به آموزه
ضرورت مبارزه برای عدالت جنسیـتـی 

 افکنیم. در جامعه نظری می

وجود تقسیم کار بر مبنای جـنـسـیـت در 
های شناخته شده، سبب شـده  تمامی جامعه

ها مدعـی شـونـد نـابـرابـرِی  است که برخی
هـای  اجتماعی [زن با مرد] زاییدٔه ناهمسانی

شناسی،  آمیختگی در ساختار مغز و یا زیست
پذیری زنان در دوران بارداری و  ازجمله آسیب

ــه ــچ ــای ب ــازه ــی ــی" و  ن ــع ــی ــب آوری، "ط
پندارند کـه  ناپذیر" است. دیگران می "اجتناب

یی از زمان پیش از تاریـخ، مـردان  در مرحله
عـلـت داشـتـن زور بـیـشـتـر یـا رفـتـار  به

آمیز بیشتر، ازجـمـلـه تـرسـانـدن و  خشونت
 تجاوز، توانستند بر زنان برتری یابند.

برخی بر این باورند که دو منبع حرکـت در 
یکی مبارزٔه طـبـقـاتـی و  -تاریخ وجود دارد 

دار بین زنان بـا مـردان  دیگری مبارزٔه ادامه

آموزی از  زاده، دربارٔه درس تأملی بر سخنان  مصطفی تاج
 مان و آیندٔه میهن ۵۷شکسِت انقالب 

زاده در گفتگویی تصویـری  اخیرًا مصطفی تاج
" با اجرای مجتبـی رادیکال اعتماد آنالینبا "

هایی اشاره کرده اسـت کـه  حسینی، به موضوع
این مصاحبه که نوار ویدیویی آن   اند درخور بحث

منتشر شده اسـت،  ۱۳۹۶اسفندماه  ۷در تاریخ  
اندازی گـفـتـگـویـی  هدف راه طورمشخص به به

وجـود آوردن  "شفاف و رک"  در راستای  بـه
طلبان متعلق به  اولـیـن  ارتباط بین اصالح
بـا  ۵۷گرایان در  انقالب  نسل جوان اسالم

ــازی آن   ــازس ــروز و ب ــوان ام ــل ج نس

 ۸ادامه  در صفحۀ 

نگاهی به رویدادهای 
 مهم اخیر در عراق 

  ۱۶در صفحۀ 

 ۱۰۴۷شمارۀ    ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۱۶

 در مکاتبات خود با آدرس های زیر از ذکر هرگونه نام اضافی خودداری کنید.
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 پیش به سوی دولت سکوالر مدنی، عدالت اجتماعی، 
 و حقوق شهروندی 

 
های پـارلـمـانـی دورٔه  ترین انتخاب کشور عراق این روزها در تدارک برگزاری یکی از مهم

های سیاسی در تاریخ معاصر  سال پیش است. تحّول ۱۵تاریخی پس از اشغال این کشور در 
سال دیکتاتوری حزب بعث در  ۳۵عراق، همسایٔه غربی کشور ما، به لحاظ تسلط نزدیک به 

طلبی صدام حسـیـن، یـا  های خونین با کشورهای همسایه به دلیل جنون قدرت آن، جنگ
توسط اسرائیل، مانند تاریخ معاصر کشـور  ۱۳۶۰بمباران تأسیسات اتمی این کشور در دهٔه 

ما ُپرتالطم بوده است. رویدادهای سیاسی پانزده سال گذشته در ایـن کشـور هـمـسـایـه، 
 های مهمی برای نیروهای سیاسی میهن ما داشته است و دارد.   درس

اشغال نظامی عراق توسط ائتالفی به رهبری آمریکا، به قدرت رسیدن نیروهای مسلمـان 
شیعٔه عراق پس از سرنگونی صدام، که ارتباط و پـیـونـدهـای نـزدیـکـی بـا سـران رژیـم 

اند، و یورش طـیـف  گرفته اند و در اساس از آن خط می گرای والیی در کشور ما داشته اسالم
های جـامـعـٔه سـنـتـی  وسیع و رنگارنگی از تروریسم اسالمی به این کشور همسایه، خصلت

های اخیر، مبارزٔه زحمتکشان و نـیـروهـای  عراق را به طور اساسی تغییر داده است. در سال
های روشـن سـکـتـاریسـتـی،  گرا و سیاست های اسالم دار دولت خواه علیه فساد ریشه ترقی
هـایـی  گرایانٔه حاکمیت عراق وسعت گرفته است. از یک سال قبل، زمزمه گرایانه، و قوم فرقه

رسید، و برخـی از  در مورد شکاف افتادن در میان نیروهای حاکم ائتالف شیعه به گوش می
فقط فساد و سـکـتـاریسـم  های بانفوذ در صحنٔه سیاسی این کشور نه ها و محفل شخصیت

اند بلکه رابطٔه تنگاتنگ با سران رژیم والیـی در ایـران را  محافل حاکم را به چالش کشیده
اند. مخالفان کنونی ائتالف شیعی حـاکـم  آشکارا علیه مصالح ملی کشور عراق قلمداد کرده

که تا چندی پیش با آنها متحد بودند، از اینکه به دلیل سیاست نزدیکی دولت عراق به رژیـم 

والیت فقیه در ایران، شهرهای عمدٔه ایـن کشـور بـه صـحـنـٔه 
های تروریستی نیابتی مرتبط با عربستان سعودی و ایـران  جنگ

اند و خواستار پایان دادن  صراحت انتقاد کرده تبدیل شده است، به
طرف در مشـاجـره  به چنین وضعی و در پیش گرفتن موضعی بی

یـعـنـی عـربسـتـان  -میان دو قطب اسالم سیاسی در خاورمیانه
اند. در شش ماهه گذشتـه، ایـن رونـد بـه  شده -سعودی و ایران

های سیاسی و انـتـخـابـاتـی عـراق  تغییرهای آشکاری در ائتالف
مـیـان حـزب “ سـائـرون”انجامیده است. اعالم تشکیل ائتالف  

کمونیست عراق، نیروهای مّلی و لیبرال، و هواداران مقتدا صدر، 
روحانی جنجالی شیعه در عـراق، مـا را بـر آن داشـت کـه در 
گفتگویی با رفقای عراقی از نگرش و تحلیل آنـهـا در مـورد ایـن 

اسفند انجـام  ۲۴تحّول ُپراهمیت مطلع شویم. این مصاحبه در روز 
 خوانید. شد، که حاصل آن را در اینجا می

***** 
رفیق سالم علی، ضمن تشکر از اینکه دعوت ما بـرای ن.م: 

کنیم مخـتـصـری  این گفتگو را پذیرفتید، برای شروع خواهش می
دربارٔه چگونگی اوضاع سیاسی کنونی عراق و تأثیر آن بر زنـدگـی 
روزمرٔه مردم توضیح بدهید. مسائل مبرمی که مـردم عـراق ایـن 

 روزها با آنها درگیرند چیست؟
های اخیر در عـراق مسـیـرهـای گـاه  رخدادهای ماهس.ع: 

متناقضی را طی کرده است. از یک سو، پیروزی مّلی بـزرگـی در 
شکست دادن داعش و تروریسم به دست آمد که در نتیـجـٔه آن، 

وزیر  های زیر کنترل داعش آزاد شد. حیدر عبادی، نخست منطقه
کشور، اعالم کرد که قصد جّدی در مبـارزه بـا فسـاد در داخـل 
کشور، و گسترش روابط با کشورهای عربی و دیـگـر کشـورهـای 
جهان دارد. اّما از سوی دیگر، کشور ما همچنان زیر بـار و فشـار 

هـای  بحران ساختاری عمیقی قرار دارد که خـود را در بـحـران
دهـد کـه ایـن  اجتماعی شدیدی نشان مـی-سیاسی و اقتصادی

پرسی  اند پیامدهای همه روزها کشور با آن درگیر است. از آن جمله
اقلیم کردستان در ماه سپتامبر [مهر] گذشته، و ناتوانی دولت در 

تر شدن شـرایـط زنـدگـی و  درست کار کردن. این وضع به وخیم
وضعیت معیشت مردم، کاهش ارزش واقعی دستمزدها، افزایـش 

گسیختٔه مسیر لیبرالیسم  وابستگی به درآمدهای نفتی، ادامٔه لگام
وضعیت در بخش صنعت، کشاورزی،   اقتصادی، و خرابی فزایندهٔ 

و خدمات منجر شده است. عالوه بر همٔه اینها، مسائل نـاشـی از 
هـای  یـی، سـیـاسـت فـرقـه-یـی قـومـی نظام انتخاباتی سهمیـه

های دولـتـی و کشـوری  گرایانه، و فساد گسترده در دستگاه فرقه
همچنان وجود دارد. دولت نیز نتوانسته است، آن طور که اعـالم 
کرده بود، تسلیحات را زیر کنترل خودش درآورد، برابری همگـان 

 نگاهی به رویدادهای مهم اخیر در عراق، 
 در گفتگو با رفیق سالم علی 

 المللی حزب کمونیست عراق عضو کمیتٔه مرکزی و مسئول روابط بین

 ۱۵ادامه  در صفحه 

 کمک مالی رسیده
 دالر ۱۰۰ بیاد رفیق قهرمان فاطمه مدرسی (سیمین)      از تورنتو

 دالر ۱۰۰ از جشن سال نو حزب                        تورنتو مالی کمک



 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه     ۲ 

تر دنبال" شد. در این مـدل  هایی بنیادی تر در قالب تعدیل عمقی بیشتر و منسجم
گیری دولت "از هرگونه مداخله در امر اقتصاد" و "انباشت و تمـرکـز  "توسعه"، کناره

منابع نزد کارآفرینان اقتصادی[بخوان: کارفرمایان]" ایـجـاد اشـتـغـال و رونـق 
اقتصادی را موجب شده  و از "طریق دستمزدها مواهب این رونق به باقی جامعه، 

"نظریٔه سـرریـز   جمله نیروی کار، سرریز خواهد" شد. این مدل "توسعه"، زیر نام من
[Trickle Down]"  هـای  ، دولـت۱۹۸۰شناخته شده اسـت و اوائـل دهـٔه

ضدکارگری تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا از مجریان مهم ایـن "نـظـریـه" 
کشوری که  ۶۰المللی پول از "بررسی  صندوق بین ۲۰۱۵بودند. بر اساس گزارش 

و خود صـنـدوق هـم "یـکـی از  -اند های موردنظر" کرده اقدام به اجرای تعدیل
کشـور  ۶۰کـدام" از  در "هـیـچ -نهادهای اصلی حامی تعدیل ساختاری" است

 "فرضیٔه سرریز محقق نشده است." فوق،
 

 پدیدٔه دستمزدهای معوقه، و قراردادهای موقت ویرانگر
ربیعی، وزیر کار، در جلسه استیضاحش در مجلس، در دفاع از عملکردش بـار 

سازی اشاره کرد. ایـن بـدان  های آزادسازی اقتصادی و خصوصی دیگر به برنامه
ای کـه رواج  های اقتصـادی معنا است که کارگران ایران با ادامٔه اجرای سیاست

ها است، روبرو خواهند بود.  قراردادهای موقت و پدیده دستمزد معوقه از نتایج آن
 ۸گـویـنـد، ایـلـنـا،  که کارگزاران رژیم مدام از "رفع موانع تولید" سخن می درحالی

نـفـر  ۸۳ماه دستمزد کارگران و ادامٔه بالتکلیفی  ۱۲اسفندماه، از "تعویق دستکم 
از کارگران" کارخانٔه شیرآالت سیمگون "درنتیجه فشار اداره گاز بـرای مـتـوقـف 

میلیون" تومانی کـارخـانـه گـزارش داد.  ۴علت بدهی " کردن فعالیت" کارخانه به
اسـفـنـدمـاه،  ۷دلیل بدهی قطع شده بود." ایلنا،  پیش از آن نیز "برق کارخانه به

عـلـت  نفر از کارگران گروه ملی فوالد اهـواز بـه ۵۰۰همچنین از تجمع اعتراضی 
دریافت نکردن سه ماه دستمزد و "حق سنوات و عیدی"شان خبر داده بـود. در 
خبر ایلنا، "بدهی مالیاتی" گروه ملی فوالد اهواز را دلیل ممانعت کارخانه "از تولید" 

ماه، ضمن خبر پرداخت نشدن سه ماه "دستمـزد  بهمن ۲۹عنوان کرده بود. ایلنا، 
انـد  و مزایای" کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان نوشت کارگران معترض گـفـتـه

 ۲۲انـدازنـد." روزنـامـه شـرق،  "پیمانکار و مخابرات، گناه را گردن یکدیگـر مـی
 ۲۰۰نماینـدگـی از حـدود  نفر از پیمانکاران مخابرات به ۷۰اسفندماه، از تجمع "

شرکت پیمانکاری که هفت، هشت ماهی طلب خود را دریافـت نـکـرده بـودنـد" 
میلیارد تومـان" گـزارش  ۸۰گزارش داد. روزنامه شرق طلب پیمانکاران را "حدود 

 ۹۵های بانکی مخابرات ایران در پایان سـال مـالـی  داد و نوشت: "حجم سپرده
 ۹۱۶بـه  ۹۶میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان شـهـریـور  ۸۴۱مبلغ 

دیگر، شرکت مخابراتی که هنوز مبلغ ناچیـز  عبارت میلیارد تومان رسیده است." به
سازی شرکت را هم پرداخـت نـکـرده اسـت، بـرای  اش از بابت خصوصی بدهی

ها در بانک نگاه  دریافت سود بانکی کالن، دستمزد ناچیز هزاران کارگر را هم ماه
ناپذیر از آن چیزی اسـت کـه در  دیگر، این پویه، بخشی جدایی عبارت دارد. به می

مـنـظـور آزادسـازی اقـتـصـاد،  اعمال سیاست تـعـدیـل سـاخـتـاری بـه
هف کسب حداکثر سود از تولید و نیـروی  زدایی و به سازی، مقررات خصوصی

کار در سه دهٔه اخیر، فقر و بیکاری و رواج قراردادهای موقت توأم با پـدیـدٔه 
دستمزدهای معوقه شده را موجب شده است. در این میان، فسـاد مـزمـن، 

زمـان بـا اجـرای ایـن  قانونی حاکم در رژیم والیت فقیه و هـم استبداد و بی
بار کنونی را در معیشت کارگران و زحـمـتـکـشـان  ها، وضعیت اسف سیاست

 وجود آورده است. به
 

 ها فقیه و پیامد آن های اقتصادی رژیم والیت سیاست
های کارگری در مجتمع ملی صـنـعـتـی فـوالد اهـواز، شـرکـت  اعتراض

ونـقـل  تپه، شرکت مـخـابـرات، شـرکـت حـمـل وصنعت نیشکر هفت کشت
سـازی  فارس، شرکت هپکو، کمباین سازی تبریز، بلبریـنـگ المللی خلیج بین

تبریز و... به دستمزدهای معوقه، نتیجٔه مستقیم اجرای سیاسـت ویـرانـگـر 
سازی در این مرکزهای کارگری است. در بیش از دو دهـٔه اخـیـر،  خصوصی

 -سـازی های مختلف رژیم با ترفندهایی گوناگون، از مزایای خصوصی دولت
انـد. در آغـاز  سخن گفته -گفتٔه خودشان: "سپردن امور مردم به مردم" یا به

سـازی،  علت افشا شدن عواقب ویرانگر خصـوصـی دولت یازدهم روحانی و به
نیا، از نوعی  روحانی، معاون اول او جهانگیری، و وزیر امور اقتصادی او طیب

سازی و "واگذاری" مرکزهای تولیدی به "بخش خصوصـی  جدید از خصوصی
زمان چهار سال واگذار کردن مـرکـزهـای  واقعی"، سخن گفتند. پس از مدت

اصطالح آنان "واقعی"، کارگزاران رژیم مشکـل  تولیدی به بخش خصوصِی به
را در "اهلیت" نداشتن مالک خصوصی واقعی "تشخیص" دادند و بـررسـی و 

سـازی" را  تأیید "اهلیت" مالکان جدید خصوصی از سوی "سازمان خصوصـی
 ۱۴یی از این ترفند جدیـد رژیـم، بـه گـزارش  وعدٔه دادند. برای ارائٔه نمونه
نویسد در تجـمـع "نـزدیـک بـه  پردازیم. ایلنا می اسفندماه خبرگزاری ایلنا می

سازی و پرداخت  نفر از کارگران شرکت هپکو" در اعتراض به "خصوصی ۴۰۰
نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما در مقابل ساخـتـمـان سـازمـان 

سازی (در تهران)"، کارگران معترض از "رها" شدن کارخانه تـوسـط  خصوصی
"کارفرمای جدید" خبر دادند و گفتند: "در زمان واگذاری، اهلیت مالک جدید 

سـازی،  درحالی از سوی مسئوالن تأیید شد که پیش از این سازمان خصوصی
دلیل نداشتن اهلیت برکنار کرده بود." کارگـران شـرکـت  سهامدار سابق را به

اسفندماه و در هفتمین روز برپایی تـجـمـع  ۱۹تپه، روز  کشت و صنعت هفت
شان، باوجود اعالم تعطیلی مجتمع از سوی کارفرمای جـدیـد، از  اعتراضی

حراست خواستند از ورود کارفرما به مجتمع ممانعت کند و ادارٔه امور مجتمـع 
دست بگیرند. این کارگران روز بعد اعالم کـردنـد: "اگـر کـارفـرمـا  را خود به

اعتصـاب  توجهی کند، همچنان به تپه بی بخواهد به خواسته ما کارگران هفت
تـریـن ارکـان  سازی از مـهـم دهیم." پرواضح است برنامٔه خصوصی ادامه می

هـای  آید و تمام دولـت شمار می اجتماعی حکومت به –گیری اقتصادی سمت
انـد.  اجرا گـذاشـتـه اسالمی این برنامه را با شدت و خشونت تمام به جمهوری

سازی  برنامه خصوصی -اش ویژه در ُدور دوم زمامداری به -دولت روحانی نیز
هایش قرار داده و از این طریق امنیت شغـلـی  را اولویت خود و در صدر هدف

کارگران و زحمتکشان بیش از گذشته در معرض تهدید و دستبرد واقع شـده 
 است.

وتوی اجرای سیاست تعدیل ساختاری و نـگـاهـی بـه  بردن به ته برای پی
اسفندماه، خالی از فـایـده  ۱۳گزارش ایلنا،  پیامد ناگوار این سیاست، توجه به

نخواهد بود. در گزارش ایلنا آمده است: "[اجرای ایـن سـیـاسـت] پـس از 
از نو و این بـار بـا  ۱۳۷۰، در اوایل دهه ۱۳۶۰ساله در طول دهه  ای ده وقفه

بازپرداخت مزد معوقه و افزایش 
واقعی دستمزد، خواست طبقٔه 

 کارگر است

 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۱۵ 

هـای ُپـرشـمـار مـوجـود را  در برابر قانون را عملی کند، و دیگر دشـواری
 وفصل کند. حل

مـیـلـیـون  ۲٫۳ها، به خانه و کاشانه بازگرداندن  ترین وظیفه یکی از مبرم
مردمی است که بر اثر تهاجم داعش و در روند مبارزه برای بـیـرون رانـدن 

بار شهر موصل و  های فاجعه عالوه، بازسازی ویرانی اند. به داعش آواره شده
بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز به تالـشـی عـظـیـم و بـه حـمـایـت 

کـه  -های داعـش المللی نیاز دارد. پاکسازی میراث اسفبار جنایتکاری بین
نزدیک به دو سال و نـیـم  ۱۳۹۳/ ۲۰۱۴پس از سقوط موصل در تابستان 

به تالش مستمر و پیگیر بـرای  -های وسیعی از کشور مسلط بود بر منطقه
های آزاد شده با مشارکت خود مـردم نـیـاز  بازسازی بافت اجتماعی منطقه

دارد. همچنین، باید از هر تالشی برای تغییر دادن ساختار و بافت جمعیتی 
یی، و انتخـابـاتـی پـرهـیـز و  های سیاسی، فرقه ساکنان بر پایٔه حسابگری

 جلوگیری کرد.
ای از مردم تداوم وضعیت مـوجـود  در نتیجٔه چنین وضعی، شمار فزاینده

ت با همان نظام سیاسی و با همان سیاست
ّ
بار و  هایی را که به این خرابی رق

هـای  بـنـدی پذیرند. تالش نیروها و دسته شدید منجر شده است، دیگر نمی
های فزایندٔه تودٔه مردم نتـوانسـتـه اسـت  حاکم برای مهار کردن نارضایتی
یـی در قـدرت دولـتـی  فرقـه-بندی قومی ریشٔه بحران را که همانا سهمیه

ای کـه از تـابسـتـان  یی گسترده است، برطرف کند. جنبش اعتراضی توده
تا کنون ادامه داشته است، از جمله تـظـاهـرات در بـغـداد  ۲۰۱۵/۱۳۹۴

های کشور، به عامل مهمی در عرصٔه سیـاسـی  (پایتخت) و در دیگر استان
کشور تبدیل شده است. این جنبش مردم را بسیج کرده و به حرکت درآورده 

انـد. حـزب مـا  است. مردم خواهان اصالحات سیاسی و تغییرهای واقعـی
همراه با دیگر نیروهای مدنی دموکراتیک در این جنـبـش شـرکـت فـعـال 

تر کردن صفوف  داشته است. هدف ما توانمندتر کردن این جنبش و گسترده
آن است تا از این راه بتوان به چنان پیشرفتی دست یافت که الزمٔه در هـم 
شکستن انحصار قدرت و ایجاد تغییرهای الزم برای تحقق یک بدیل مـّلـی 

 دموکراتیک است.
 

ترین وضعیت جنگ با داعش و دیـگـر عـنـاصـر  لطفًا دربارٔه تازهن.م: 
از جـمـلـه  -های خـارجـی ارتجاعی در عراق، و نیز حضور نیروهای دولت

 در عراق برای خوانندگان ما توضیح دهید. -آمریکا و ایران
شکست نظامی داعش توسط نیروهای مسّلح عراق به معـنـای س.ع: 

ها و  شکست نهایی تروریسم نیست. موفقیت در این زمینه مستلزم سیاست
امنیتی، اقتصادی، -های سیاسی، نظامی رویکردهای منسجمی در عرصه

های آزاد شـده از سـلـطـٔه داعـش بـا  یی است. منطقه فرهنگی، و رسانه
های عظیمی روبرویند که نیازمند توجه و اقدام فوری  های و دشواری چالش

طور که پیشتـر  های محلی است. به این ترتیب، همان دولت مرکزی و مقام
اشاره کردم، رسیدگی جّدی و مؤثر به وضعیت زندگی مـردم بـا مشـارکـت 

انتظامی و مدنی، برای تأمین و -اجتماعی خود آنها در هر دو عرصٔه امنیتی
های پنهان  تضمین بازگشت صلح و ثبات، پاکسازی بقایای داعش و هسته

های تازه، اهمیـتـی حـیـاتـی  آن، و جلوگیری از بازگشت تروریسم در شکل
ای شد بـرای  دارد. پیکار سهمگین با تروریسم و داعش در منطقٔه ما زمینه

ویژه ترکـیـه، ایـران، و  به -یی مداخلٔه امپریالیسم آمریکا و نیروهای منطقه
در عراق و در دیگر کشورهـای خـاورمـیـانـه. پـس از  -عربستان سعودی

شکست نظامی داعش توسط نیروهای مسّلح عراق، خواسِت پایان دادن به 
المللی علیه داعـش بـه طـور  حضور نظامی مستقیم آمریکا در ائتالف بین

تری مطرح شده است. دولت عراق مخالفت خود را با هرگونه حضـور  جّدی
دائمی نیروهای خارجی و پایگاه نظامی اعالم کرده است. همچنین، دولت 
بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن حضور نیروهای نظامی ترکیه در مـرزهـای 
داخل عراق تأکید کرده است، و خواستار خروج این نـیـروهـا شـده اسـت. 

اش در بـرابـر  ایران نیز بارها عزم و قصد خود را در دفاع از امنـیـت مـّلـی
تهدیدهای خارجی اعالم کرده است. افزایش تنش و مناقشه میان آمریـکـا 

تردید بر وضعیت عراق و ثبات آن در آینده، و نیز بر وضعیت کـل  و ایران بی
منطقه تأثیر قطعی و چشمگیری خواهد داشت. روسـیـه نـیـز در زمـیـنـٔه 

هـای جـنـگـنـدٔه  کند، و اخیرًا فـروش جـت تسلیحات با آمریکا رقابت می
پیشرفته را به عراق پیشنهاد داده است. نظر و موضع حزب ما این است کـه 

یی و  های منطقه بندی تر شدن قطب ای به عمیق عراق و مردم کشور ما هیچ عالقه ادامۀ نگاهی به رویدادهای اخیر عراق... 
برنـد. حـزب  وجه سودی از آن نمی هیچ جهانی و نظامی شدن خاورمیانه ندارند و به

بندی دوری جوید، روابط دوستانـه بـا  ما خواستار آن است که عراق از هرگونه گروه
همسایگانش برقرار کند، و از همٔه توان و امکان مـوجـود بـرای شـکـسـت دادن 
تروریسم و بازسازی کشور استفاده کند. تحقق این امر مستلزم بـازسـازی وحـدت 
مّلی است تا مّلت عراق بتواند با مداخلٔه خارجی مقابله کند و راه توسعـٔه عـراق بـاز 

 شود.
 

جـایـی صـف  هـایـی از جـابـه ) گـزارش۲۰۱۷از سال گذشتٔه میالدی (ن.م: 
های سابق، و به وجود آمدن تغیـیـرهـایـی عـمـده در  نیروهای سیاسی در ائتالف

آرایی نیروهای سیاسی در عراق منتشر شده اسـت. دیـدار ُمـقـتـدا صـدر از  صف
گیری از مقام صدر شـورای عـالـی  عربستان سعودی، تصمیم عمر حکیم به کناره

ای در ائتالف شیعی عراق و مورد حـمـایـت ایـران  که حزب عمده -اسالمی عراق
های شنیـده شـده از حـیـدر  ، و حّتی اشاره«جنبش مّلی الُحکما”و ایجاد  -است

وزیر عراق، که ممکن است حضور در فهرست انتخاباتـی ائـتـالف  عبادی، نخست
سکوالر مّلی نیروهای عراقی را بـپـذیـرد، هـمـگـی نشـان از تـغـیـیـرهـایـی در 

هـا را چـگـونـه  انتخاباتی دارد. شما این تغییـر و تـحـّول-های سیاسی آرایی صف
 بینید؟ می

آرایی مجـدد نـیـروهـا در درون  این روند گسیختگی، جدایش، و صفس.ع: 
های حاکم، ناشی از شدت یافتن بحران سیـاسـی  های عمدٔه گروه نیروها و ائتالف

یـی اسـت کـه از سـال  فـرقـه-بندی قـومـی نظام تقسیم قدرت بر اساس سهمیه
و به دنبال جنگ و اشغال آمریکایی برقرار و به عراق تحمیل شد، و  ۲۰۰۳/۱۳۸۲

، زیر فشار جـنـبـش اعـتـراضـی ۲۰۱۵/۱۳۹۳تا کنون نیز ادامه دارد. از تابستان 
گرایی  یی مردم که خواستار اصالح و تغییرهای بنیادی، و مبارزه با فساد و فرقه توده

های نظام سیاسی را لرزانده است، ایـن  سیاسی است، و همچنان ادامه دارد و پایه
آرایی مجدد آنها شتاب گرفته است. در اوج این جـنـبـش  روند جدایی نیروها و صف

اعتراضی، صدها هزار نفر از مردم زیر پرچم عراق و با شعارهای مدنی، با تأکید بـر 
یـی،  های فرقه ها و تعصب های ثانویه یا وابستگی هویت مّلی خود و به دور از هویت

آمـیـز  هـای خشـونـت رغـم اقـدام در تظاهرات شرکت کردند. این جنبش، کـه بـه
آمیـز بـوده اسـت،  گوناگونی که برای سرکوب آن صورت گرفت، همیشه مسالمت

های حاکم را به  بندی تأثیر بزرگی بر زندگی سیاسی در عراق داشته و برخی از دسته
هایی متفاوت به منظور حفظ قدرت سیاسی خود  تغییر تاکتیک و به کار بردن شیوه

های مدنی را به همکاری با خود جـلـب  مجبور کرده است. برخی از آنها، شخصیت
یی آنها تغییری نـداده اسـت.  اند، ولی این تاکتیک در ماهیِت در اساس فرقه کرده

هایی  تاکتیک دیگر آنها، کوشش برای تقسیم رأی نیروهای مدنی از راه ایجاد حزب
 های مدنی بوده است. با عنوان

ها و تجدید سازمان سیاسـی  نیز انشعاب“ سّنی”و “ شیعه”بندی  در هر دو دسته 
(یا ائتالف میهـنـی) “ ائتالف مّلی”رخ داده است. مبارزات درونی در میان اعضای 

بندی پارلمانی شیعی است که حـزب  ترین دسته شّدت یافته است. این ائتالف بزرگ
عضو آن هستنـد. جـنـبـش صـدر کـه از اوایـل سـال “ مجلس اعلی”الدعوه و 

جدا شد و در “ ائتالف مّلی”به جنبش اعتراضی مردمی پیوست، از  ۲۰۱۶/۱۳۹۴
آمد، مـقـاومـت کـرد. گـام  برابر فشارهایی که برای بازگشتش به ائتالف به آن می

ای با عـنـوان  ها در این روند، وارد شدن به ائتالف انتخاباتی گسترده نهایی صدری
با حزب کمونیست و چند گروه دیگر بود که به طور عمده ماهیت لیبـرال “ سائرون”

 ۲۰۱۷پرسی در سپتامبـر  ویژه پس از بحران همه بندی کردستان نیز به دارند. گروه
هـای  ] و پیامدهای منفی آن در منطقٔه کردستان دچـار کشـمـکـش۱۳۹۶[مهر 

هـای  هـا، بـرخـی از گـروه ها و انشعـاب داخلی و انشعاب شد. با وجود این جدایی
 ۲۰۱۸گرا در مورد همکاری با یکدیگر در جریان انتخابات پارلمانی مـاه مـه  فرقه

اند تا شاید بتوانند انحصار قدرت سیاسـی خـود را  ] توافق کرده۱۳۹۷[اردیبهشت 
 یی تقسیم قدرت را همچنان برقرار نگه دارند. حفظ کنند و نظام سهمیه

رغم خواست مردم برای ترمیم و اصـالح نـظـام  همچنین باید اشاره کرد که به
 َسـن الگـیـو”انتخاباتی غیرمنصفانٔه کنونی که مبتنی بر شیؤه محاسبٔه تناسبـی 

های هر حزب بر عدد یا عددهای مـعـّیـنـی تـقـسـیـم  است [که در آن تعداد رأی“
شود تا تعداد نمایندگان آن در پارلمان تـعـیـیـن شـود]، پـارلـمـان کـه در آن  می

های حاکم همچنان نیروی غالب هستند، در نـهـایـت هـمـان نـظـام  بندی دسته
حفظ کرد، که آستانـٔه بـرنـده شـدن نـامـزدهـای  ۱٫۷علیه  انتخاباتی را با مقسوم

تر است. در  های بزرگ بندی برد و بیشتر به سود گروه تر را باال می های کوچک حزب
های پیشین، عالوه بر فساد در دسـتـگـاه اجـرایـی، شـاهـد تـقـلـب و  انتخابات

 های گسترده نیز بودیم. دستکاری



 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۳ 

رژیم والیی نامش آزادسازی اقتصاد است. البته در مواردی نیز سوداگران و 
کار کشیدن از صدهـا کـارگـر  چندمی" نیروی کار، بعد از  پیمانکاران "دست

مدتی طوالنی و تسویه حساب کردن با کارفرما، بدون پرداخت دستـمـزد  به
 شوند. به کارگران، ناپدید می

های کارگران در صنـایـع نـفـت نسـبـت بـه:   های اخیر اعتراض در ماه
بار مزد و مزایا برای انجام کار یکسان،  تـنـوع قـراردادهـای  تبعیض فاجعه

ها دستمزد و مزایای کارگران از سوی پیمانکاران  کار، و پرداخت نشدن ماه
هزار نفر از کارگران صنعت  ۳۴ایم. حدود  "دست دوم و سوم"، را شاهد بوده

ماه ایلنا،  بهمن ۷کنند. مطابق گزارش  نفت با "قرارداد مدت موقت" کار می
اند" و در ایـن  این کارگران "مدت شش سال است که تبدیل وضعیت یافته

شش سال "بارها قول بهبود وضعیت معیشتی" به این کارگران داده شـده 
جریان  ۹۶ماه  است. وزیر نفت، در حالی که خروش گستردٔه مردمی در دی

اصطـالح  داشت، از ترس جنبش و برای فریب کارگران صنعت نفت، در به
ماه، "پیمانکـار"  دی ۱۱کارگیری نیروهای بومی"، روز  اش دربارٔه "به ابالغیه

شده در "ابالغیـه"  های وزارت نفت را به "نظارت" بر موارد اعالم اصلی پروژه
ماه نیز وزارت  دی ۳۰از جانب "پیمانکاران دست دوم" خود موظف کرد. روز 

درصد حقوق و مزایای دریافتی" به کارگران  ۱۰یی ارائٔه " نفت طبق ابالغیه
عنوان "کمک رفـاهـی" را اعـالم کـرد.  و کارکنان "قرارداد موقت نفت" به

کـارگـیـری کـارگـران و  دیگر، هدف وزیر نفت، ادامه یـافـتـن بـه عبارت به
کشی از کارگران صنعت نفت از سوی سوداگران نیروی کار بـود. امـا  بهره
 ۷زمان، وزیر نفت در ارتباط با اختالسی دیگـر در وزارت نـفـت، روز  هم

نظر من تخلف صورت گرفته  ماه به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: "به بهمن
در شرکت مدیریت اکتشاف اختالس نبوده بلکه یک دزدی است و در ایـن 
رابطه چند مدیر را برکنار کردم... قوه قضاییه تالش دارد تا این فـرد را بـه 

 کشور بازگرداند."
های پردامنٔه کارگران صنعت نفت به "قراردادهای چـهـارگـانـه  اعتراض

وزارت نفت در قالب قراردادهای رسمی، معین، موقت و پیمانکاری" را در 
ماه روزنـامـٔه شـرق،  بهمن ۲۶ایم. مطابق گزارش  یک ماه اخیر شاهد بوده

این قراردادهای مختلف به "تفاوت دریافتی بین چهار تا پنج میلیون تومـان 
وهـوا، حـق  در قالب تبعیض نقدی و مزایایی مانند دریافتی بابت بـدی آب

ماه "کارگران شاغل در پاالیشگاه  بهمن ۲۸مسکن..." منتج شده است. روز 
آبادان" در اعتراض به "مطالبات برآورده نشده" تجمع کردند و "اعـتـراض 

های پتروشیمی مسـتـقـر در مـنـطـقـه ویـژه  کارگران پیمانکاری مجتمع
وهوا، سختی کار و  اقتصادی... با وعده پرداخت مزایای مربوط به بدی آب

ها  اسفندماه کارگران "بخش تعمیرات پایانه ۲بعد مسافت" خاتمه یافت. روز 
هـزار  ۶۰۰تـا  ۵۰۰و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر" به کسر "حـدود 

رغم "اجباری  به -کاری شان از طرف کارفرما با حذف اضافه تومان" از حقوق
نـفـر از  ۴۰۰اعتراض کردنـد و حـدود  -کاری و کار شبانه" بودن اضافه

 ۵کارگران پاالیشگاه گاز ایالم "در اعتراض" به پرداخت نشدن مطـالـبـات 
ساله"شان دست به تحصن زدند. کارگران متحصن پاالیشگاه گاز ایالم روز 

اسفندماه به سایت تابناک گفتند: "از سروری" نگاه مدیرعامل، "تبعـیـض  ۶
بارد" و افزودند: "ایالم استان زر خیزیست" و "مردم ایالم بـر  و دوگانگی می

اسفندماه کارگران پـاالیشـگـاه  ۸اند." روز  روی دریایی از نفت و گاز نشسته
آیند  کس پاسخگو نیست، پیمانکاران مختلف می ایالم به ایلنا گفتند: "هیچ

مانیم و مطالبات پرداخـت نشـده." مـطـابـق  روند ولی ما کارگران می و می
اسفندماه ایلنا، باز هم وزیر نفت وعدٔه "سامانـدهـی حـقـوق و  ۱۹گزارش 

ماه سال  دستمزد کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت... از اردیبهشت
هـای مـتـحـد  دهی اعتراض و اعـتـصـاب آینده" را داده است. با سازمان

توانند شرایط کار انسانـی، قـراردادهـای  کارگری، کارگران صنعت نفت می
دائم و مستقیم با وزارت کار، بدون دخالت دالالن نیروی کار را، بـه رژیـم 

 والیی تحمیل کنند.
 

هـای  ُبرد سـیـاسـت های زرد حکومتی در پیش نقِش رهبران تشکل 
 اقتصادی رژیم

های مکرر زحمتکشان به بیکاری، فقر، محرومیت و اسـتـبـداد  متعاقب اعتراض
شدت درصدد حفاظت از "نـظـام"  های زرد حکومتی به رژیم والیی، رهبران تشکل

اسـفـنـدمـاه، عضـو  ۱۶اند. با اشاره به "اعتراضات دو سه ماه گذشته"، روز  برآمده
های شوراهای اسالمی کار گفت: "جامعه کـارگـری [بـخـوان:  مدیره کانون هیئت

تنها به خیابان نیامد بلکـه  طبقٔه کارگر] نجابت خود را دوباره به دولت نشان داد و نه
هـا  به دولت هم کمک کرد... ما با کارگران صحبت کردیم که اصًال در ایـن وادی

خواهیم بگیریم بلکه آن را سـر  ها نمی مان را در کف خیابان شویم و حق وارد نمی
انجمن صنفی کـارگـران  ۵۳خواهیم." در صورتی که فردای آن روز " میز مذاکره می

میلیون تومـان  ۴یی و تأکید بر اینکه "خط فقر نزدیک به  ساختمانی" با صدور بیانیه
است"، اعالم کردند: "کمترین میزان دستمزد در دنیا به کارگران زرخیز کشورمـان 

مان در حد کشورهای پیشرفته اسـت...  رسید. این درحالی است که مخارج زندگی
های سنگین مسئـوالن را  امسال فریاد بلند کارگران بیشتر از هر زمان دیگر گوش

 به لرزه درآورده است."
گرچه دستیابی به اندوختٔه کارگران در سازمان تأمـیـن اجـتـمـاعـی و کـنـتـرل 

هـای ایـن سـازمـان مـوضـوع دعـوای بـیـن  های مدیریتی "چرب" و بنگاه پست
های رژیم و علت طرح استیضاح وزیر کار ربیعی در مجلس است، اما بنـا بـر  جناح

شان از وزیـر  های حکومتی علت حمایت های مختلف ایلنا، رهبران تشکل گزارش
گرایی" و اعتقاد او "به امنیـت شـغـلـی کـارگـران"  جانبه امنیتی را حمایت او از "سه

هـای  اند. مسئول محور غرب و شمال غـرب "کـانـون هـمـاهـنـگـی توضیح داده
شوراهای اسالمی کار"، پا را از این هم حتی فراتر گذاشته و در توضیح یکی از علل 

خواهند... بین کارگـران و  استیضاح علی ربیعی گفته است: "آنها با این بازی... می
های زرد حکومتی] چنددسـتـگـی بـیـانـدازنـد. هشـیـار  ها [بخوان: تشکل تشکل

های کارگری که زندگی خـود را  باشید... و فقط اتحاد و اعتماد بر... رهبران تشکل
فدای اهداف کارگری کردند، داشته باشید." در اعتراض به تصویب بند (ز) تبـصـره 

های حکومتـی جـلـسـه  دولت از سوی مجلس، رهبران تشکل ۹۷الیحه بودجه  ۷
 ۳۰کـارگـران را تـرک کـردنـد. روز  ۹۷عالی کار برای تعیین حداقل مزد  شورای

عالی کار آنان گفت: "تا بند (ز) از دستورکار خارج  ماه، یکی از اعضای شورای بهمن
عالی کار شرکت نخواهیم کرد." بنا بر گزارش ایسنا، روز  نشود... در جلسات شورای

عالی کار بـا حضـور  های حکومتی در نشست شورای اسفندماه، رهبران تشکل ۲۰
ای  صورت منطقه ربیعی شرکت کردند؛ و حتی با مطالعه در مورد "تعیین دستمزد به

 "، یعنی آزادسازی مزد کارگران، نیز موافقت کردند.۹۸و صنعتی برای سال 
رغم سرکوب سبعانٔه رژیم صدها و هزاران کارگر متحد در اعتـراض  که به درحالی

های اهواز همچـنـان تـظـاهـرات  ها دستمزد خود در خیابان به دریافت نکردن ماه
های حکومتی و خـانـٔه کـارگـر در  اسفندماه، اکثر رهبران تشکل ۲۱کنند، روز  می

شان خود "از جنس کارگری" است، سـخـن  اصطالح دفاع از وزیر کار، وزیری که به
وزیری که در مقام بازجوی رهبران گرفتار در بند جنبش سـنـدیـکـایـی  -گفتند می

کشورمان در دهه شصت نیز به "نظام" خدمت کرده است. نیاز لـحـظـٔه کـنـونـی، 
های پراکندٔه کارگری، ارتقاء سطح همبستگی و حمـایـت از  دهی اعتراض سازمان
یـافـتـه از  خصوص حمایت یکپارچـه و سـازمـان های برحق کارگران، و به خواست

فعاالن کارگری گرفتار در بند رژیم است. با طرح شعارهای مبارزاتی مناسب و بـاال 
نشـیـنـی  عـقـب توان رژیم ضد مردمی والیت فقیه را به بردن سطح همبستگی، می

واداشت و جنبش کارگری میهن را در مبارزه همگانی با استبداد مذهبی ازهـربـاره 
 تقویت کرد.

 ادامه باز پرداخت مزد معوقه...

 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۱۴ 

های سّنی و ُکرد بر پایٔه همان نظام سهمیٔه قومی بندی با وجود تقسیم قدرت با گروه
 اند. یی، نیروی مسّلط بر قدرت سیاسی کشور بوده فرقه-

ها، و فـعـاالن  ها، کمونیست پیشتر گفتم که همکاری و هماهنگی میان صدری
مدنی در جریان فعالیت کمیتٔه مشترک هماهنگی جنبش اعتراضی در بغـداد و در 

 سائرون”تدریج شکل گرفت. ائتالف انتخاباتی جدید به نام  های کشور به دیگر استان
های روشنی به سود مردم عراق و خواست آنـهـا بـرای  هویتی مّلی و مدنی و هدف“

گرایی سیاسی دارد. مقـررات داخـلـی ایـن ائـتـالف بـر  پایان دادن به فساد و فرقه
های تشـکـیـل دهـنـدٔه آن  استقالل سیاسی، نظری (ایدئولوژی)، و سازمانی حزب

تأکید دارد. شعار عمدٔه این ائتالف در زمانی که کارش را در بغداد شـروع کـرد ایـن 
پیش به سوی برقراری دولت مدنی، عدالت اجتماعـی، و تضـمـیـن حـقـوق ”بود: 

طور که رفیق رائد فهمی دبیرکل کمیتٔه مـرکـزی حـزب مـا در  همان .«شهروندی
نشست آغاز به کار ائتالف اشاره کرد، این ائتالف برای تقویت و تحکیم استقـالل و 
حاکمیت مّلی عراق، و تأمین و تضمین مشـارکـت هـمـٔه شـهـرونـدان در هـمـٔه 

های سیاسی و اجتماعی زندگی در چارچوب یک عراق متحد، دموکراتیک، و  عرصه
فدرال خواهد کوشید. در برنامٔه این ائتالف، توجه به ارتقای نقش زنان و جوانـان در 

 ها ذکر شده است. ترین هدف زندگی سیاسی یکی از مهم
و همکاری با دیـگـر نـیـروهـای “ جریان دموکراتیک”حزب ما به توانمندتر کردن 

 مدنی دموکراتیک پس از انتخابات نیز ادامه خواهد داد.
گرایان و  در مورد نگرانی مطرح شده در پرسش شما دربارٔه تاریخچٔه فعالیت اسالم

های آن، از جمـلـه  تجربٔه ایران باید بگویم که تحلیل مشخص شرایط عراق و ویژگی
هـا و  نیروهای اسالمی در عراق، امری ضروری و ُپراهمیت است. پیشتر به تـحـّول

انداز سیاسی ویژٔه عراق و نیاز جّدی به تغییر، به منظور نجات کشور از غلتیدن  چشم
باری که خواهد داشت و پیامدهای فاجعه -گرایی سیاسی بیشتر به سوی پرتگاه فرقه

های عراق باید به این نکته توجه خاص داشت و آن  اشاره کردم. در تحلیل تحّول -
 را فراموش نکرد.

 
ای) در سفری که بـه  علی اکبر والیتی (مشاور ویژٔه ولی فقیه ایران، خامنهن.م: 

] در کنفرانس مؤسسان مـجـمـع ۹۶بهمن  ۲۸فوریه امسال [ ۱۷عراق داشت، روز 
های خـود، شـرایـط جـمـهـوری  وحدت اسالمی عراق سخنرانی کرد و در صحبت

بـیـداری اسـالمـی بـه ”اسالمی ایران برای انتخابات ماه مه را تذکر داد و گـفـت: 
آیـا “ ها اجازه نخواهد داد دوباره در عراق به قدرت بـازگـردنـد. ها و لیبرال کمونیست

های شیعی مورد حـمـایـت جـمـهـوری  بندی ضعیف شدن نسبی نفوذ و قدرت گروه
جـویـانـه و خصـمـانـٔه  اسالمی ایران در چند سال اخیر عامل و مایٔه موضع پرخـاش

 والیتی علیه نیروهای سکوالر عراق است؟
بـیـداری اسـالمـی بـه ”فوریه که  ۱۷این موضع والیتی در بغداد در روز س.ع: 

آشکـارا “ ها اجازه نخواهد داد دوباره در عراق به قدرت بازگردند ها و لیبرال کمونیست
به ائتالف انتخاباتی سائرون میان نیروهای هوادار صدر و حزب کمونـیـسـت عـراق 

هـا  نظر داشت. این بیان والیتی موجب بحث و جنجال زیادی شد و انتقاد شخصیت
 و نیروهای سیاسی گوناگون عراق را به دنبال داشت.

ای منتشر کرد و در آن مداخلٔه خارجی در نهادهای عراقی یا  ائتالف سائرون بیانیه
های داخلی عراق را محکوم کرد. در این بیانیـه از  گیری تالش برای نفوذ در تصمیم

هـیـچ ”گوناگونی و تفاوت نظرها در درون ائتالف دفاع شده است و آمده است که: 
تواند این ائتالف را سست کند، از هم بپاشـانـد، یـا آن را از  ای نمی صدای خارجی

گرا  جایگاهش در رهنمون کردن کشور به سوی محیطی امن، به دور از عناصر فرقه
 «ها و عامالن فساد محروم کند. و تروریست

های والیتی را دخالت در امور داخلی عراق و نـقـض  حزب کمونیست عراق گفته
هـا و  آن، کمـونـیـسـت“ قانون احزاب” آشکار قانون اساسی عراق دانست که طبق 

کنند. حزب  های سیاسی دارای مجوز رسمی، فعالیت می ها در چارچوب حزب لیبرال
هایی راه را برای مداخلٔه بیشتر باز  گیری ما هشدار داد که اجازه دادن به چنین موضع

 کند که هدفش اعمال نفوذ بر نتیجٔه انتخابات و آزادی انتخابات است. می
حزب ما همچنین اعالم کرد که برای برقراری روابط خوب و دوستانه میان عـراق 
و همسایگانش بر اساس منافع متقابل، احترام به استقالل و حاکمیت هر کشـور و 

های هر مّلت، و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر همیشه تـالش کـرده  انتخاب
 کند. است و می

 
 ن.م: سپاسگزاریم که با ما به گفتگو نشستید.

روشن است که در انتخابات پیِش رو که در ماه مه [اردیبهـشـت] ن.م: 
هـای  در عراق برگزار خواهد شد شاهد تحّول تازه و مهمی در امـر ائـتـالف

استراتژیک میان نیروهای شرکت کننده هسـتـیـم، کـه در بـر گـیـرنـدٔه 
گـرا اسـت. چـه  هـای اسـالم ها، و برخی از جـنـاح ها، لیبرال کمونیست

ای را بـرای  هایی در صحنٔه سیاسی کنونی عراق چـنـیـن زمـیـنـه تحّول
ای از نیروهای سیاسی فراهم آورده  همکاری و ائتالف چنین طیف گسترده

 است؟
(که به معنای َرَوندگان به سوی “ سائرون”ائتالف انتخاباتی تازٔه س.ع: 

اصالحات است) شامل حزب کمونیست، حزب استقامت مّلی (کـه مـورد 
پشتیبانی ُمقتدا صدر است)، و چهار گروه دیگر لیبرال است. تصـمـیـم بـه 

دی) در بغداد اعالم شد. این  ۲۲ژانویه امسال ( ۱۲تشکیل این ائتالف روز 
مشی حزب ما بود که در دهمین کنگرٔه سـراسـری  تصمیم هماهنگ با خط

تصویب شده بود. این تصمیم هـمـچـنـیـن بـرآمـد  ۲۰۱۶حزب در دسامبر 
بـا شـرکـت  ۲۰۱۵/۱۳۹۴ای بود که از تابستان  جنبش اعتراضی مردمی

هـا و هـواداران آنـهـا، و نـیـز  گستردٔه فعاالن مدنی، از جمله کمونیست
هواداران صدر، آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. در جریان ایـن جـنـبـش و 

هـای مـا  های متعدد، همکاری و هماهنگی فعالـیـت تظاهرات و اعتراض
تدریج شکل گـرفـت. هـمـٔه مـا  های جنبش به پیرامون شعارها و خواست

خواستار اصالح و تغییر بنیادی، مبارزه با فساد، تأمین خدمات اجتماعی، و 
کاهش رنج و دشواری قشرهای مردمی و زحمتکش جامعه، و نیز تشکـیـل 
دولتی مدنی و دموکراتیک بر پایٔه حقوق شهروندی هـمـگـانـی و عـدالـت 

 اجتماعی بود.
بسـت بـه  در کنگرٔه دهم حزب ما به این نکته اشاره شد که با توجه به بن

وجود آمده بر اثر بحران سیاسی عمیقی که گریبان عراق را گرفته است، و 
شان، ایجـاد تـغـیـیـر و  های ورشکسته پافشاری حاکمان بر ادامٔه سیاست

تحّول بنیادی ضرورتی مبرم و عینی شده است. این تغییر فقط به واسـطـٔه 
گـرایـی  جایگزین و بدیلی عملی و قابل دستیابی خواهد بود که به نظام فرقه

گیـری دولـِت  انداز و فضای نوینی را برای شکل سیاسی پایان دهد و چشم
مدنی و دموکراتیک در کشور بگشاید. تحقق چـنـیـن تـحـّول اسـاسـی و 

جای بـازتـولـیـد نـظـام  هایی دارد که به چشمگیری نیاز به نیروها و ائتالف
بندی قدرت، بتوانند تـغـیـیـری واقـعـی در تـوازن  قومی در سهم-یی فرقه

 نیروهای تأثیرگذار به وجود آورند.
مشی، در نشست کمیتٔه مرکزی حزب در مـاه دسـامـبـر  بر پایٔه این خط

هـای اخـیـر و  ) به این نکته توجه شد که تغییر و تحّول۱۳۹۶(دی  ۲۰۱۷
ادامٔه جنبش اعتراضی حاکی از آن است که همکاری و هماهنگـی حـزب 

گـرایـان  تری از نیروهای مّلی، از جمله بـرخـی از اسـالم ما با گسترٔه بزرگ
پذیر باشد. بر هـمـیـن  تواند امری محتمل و امکان بین، می رو و روشن میانه

تری از نیروهای مـّلـی،  بندی گسترده پایه بود که ما تالش برای ایجاد صف
دموکراتیک، و مدنی را آغاز کردیم تا از این راه بتوانیم ائتالفی انـتـخـابـاتـی 

های دیگر باشد، انحصـار قـدرت  تشکیل دهیم که رقیبی جّدی برای گروه
سیاسی را بشکند، و راه را برای حرکت به سوی حاکمیت بـدیـل مـدنـی و 

 دموکراتیک باز کند.
 

نیروهای جنبش صدر تا کنون از لحاظ سـیـاسـی نـامـتـعـادل، ن.م: 
انـد.  شّدت وابسته و متکی به رژیم والیی ایران شناخته شده خودمحور، و به

ویـژه  گراها، و بـه گرایی معاصر و نیروهای اسالم با توجه به تاریخچٔه اسالم
آنچه در چهار دهٔه گذشته در جمهوری اسالمی ایران رخ داده است، لطفـًا 
دربارٔه تصمیم حزب کمونیست عراق به شرکت در ائـتـالف بـا نـیـروهـای 

 اسالمی توضیح بیشتری بدهید.
هـا خـود را از  طور که پیشتر هم اشاره کـردم، صـدری همانس.ع: 

یـی  اند و اکنون به جنبش اعـتـراضـی تـوده یی دور کرده های فرقه سیاست
اند که مّدتی پیش توسط نیروهای مدنی دموکراتـیـک بـه راه  مردم پیوسته
های این جنبش در مبـارزه بـا فسـاد و نـظـام  ها از خواست افتاد. صدری

قومی در قدرت سیاسی و در دفاع از اصالحات سـیـاسـی -یی  فرقه ٔسهمیه
حمایت کردند. آنها وزیران خود را از هیئت دولت بیرون آورند و در نهایت از 

جدا شدند. این ائتالف، اتحاِد بزرگ نیروهای شیعی است که “ ائتالف مّلی”

 ادامۀ نگاهی به رویدادهای اخیر عراق... 

خشکید



 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۱۳ 

آمریکای التین: رو در رو با 
 ها چالش

خواهند این نکته را بپذیرند کـه  ها نمی اند. آن گیری شرکت نکردند پرداخته رأی
دهند چون تا زمانی که هـر دو دولـت  مردم شیلی به این دلیل ساده رأی نمی

نفع مردم در وضعیـت  گونه تغییری به انتخابی به نظریٔه نولیبرالی پایبندند، هیچ
 جود نخواهد آمد. کشور به

ای جدید  زدگی همگانی از سیاست، امسال آرایش سیاسی در این فضای دل
در چپ شیلی با نام "جبهٔه گسترده" پدید آمد که نامزد ریاست جمـهـوری آن، 

ها را در ُدور اول انتخـابـات  درصد کل رأی ۲۰٫۴یعنی "بتریز سانچز"، توانست 
هـای اعـتـراضـی  رشته جنبش خود اختصاص دهد. "جبهٔه گسترده" از یک به

شده از سوی دانشجویان و کارگران شکل گرفت. ایـن جـبـهـه در بـر  هدایت
های لیبرال و  خواهان، نیروهای چپ نو و حزب های گوناگون ترقی دارندٔه گروه

های اعتراضی و نیز سبزها بود. نامزد این جبهٔه تازه تأسیس تنها با دو  جنبش
ها از نفر دوم انتخابات یعنی آلخاندرو گویلیر فاصـلـه داشـت. ایـن  درصد رأی

زمان بـا انـتـخـابـات  که انتخابات آن هم -جبهه در مجلس نمایندگان شیلی
عهده دارد. در یک مجلس  ساز به نقشی سرنوشت -جمهوری برگزار شد ریاست

نماینده به مجلس بـفـرسـتـد کـه در وضـع  ۲۱چند پاره، این جبهه توانست 
هایی که این نـمـایـنـدگـان در  ساز خواهد بود. سیاست گذاری سرنوشت قانون

 مجلس به پیش خواهند برد سرنوشت جبهه را تعیین خواهد کرد.                                                        
 دوران دشواِر اکوادور  

گذراند. پس از آنـکـه "رافـائـل کـورئـا"  اکوادور دوران دشواری را از سر می
گیری و سپس از نامزدی ریاست جمهوری "لنـیـن  داوطلبانه از انتخابات کناره

گیری سیاسی دولت تغییر مـحـسـوسـی صـورت  مورنو" حمایت کرد، در جهت
پذیرفته است. مورنو موضع سیاسی خود را از کورئا جدا کرده و به دلـجـویـی از 

راستی مـتـوسـل شـده اسـت. کـورئـا و  نیروهای سیاسی و اقتصادی دست
هـای حـزب  کنند که بـه آرمـان پشتیبانان او رئیس جمهور جدید را متهم می

که بیش از یک دهه پیش از سوی کورئا بنیان گذاشته  -حاکم "ائتالف پاییس"
"به عهدشکنی" دست زده است. کورئا رئیس جمهور جدید را "گـرگـی در  -شد

لباس میش" و "خائن" به اصول انقالب شهروندان نامیده است. پشـتـیـبـانـان 
انـد.  کورئا در حزب "ائتالف پاییس"، مورنو را از ریاست این حزب کنار گـذاشـتـه

دودستگی درون ائتالف حاکم پیامدهایی نیز در بر داشته است که نمـونـٔه آن 
، به شش ۱۳۹۲محکومیت "خورخه گالس"، معاون ریاست جمهوری از سال 

 سبب فساد است.                                         سال زندان به
ها و دادرسی انگیزٔه سیاسی دارنـد.  گناه است و اتهام گوید که بی گالس می

برد به دریافت رشوه از شرکت  گالس از مهرماه گذشته که در بازداشت بسر می
ساختمانی ادوبرشت برزیلی در مقابل اعطای قرارداد به این شرکـت بـدنـام از 

اش  گناهی گالس پشتیبانـی سوی دولت متهم شده است. کورئا نیز با تأیید بی
شـدت نـقـض  های دادرسی بـه را از او اعالم کرد. کورئا اظهار داشت که آیین

راسـتـی تـبـانـی  اند و با این رویه نیت عهدشکنان که با نیروهـای دسـت شده
اند تا "معاونت ریاست جمهوری را تسخیر کنند"، برآورده شـده اسـت. او  کرده

اضافه کرد که، این همان "نسخٔه دیلما، لوال، کریستینا است. زمانی زیاد طول 
 نخواهد کشید که واکنش مردم را ببینیم."

یی پرآشـوب بسـر  دهند که اکوادور در دوره روشنی نشان می این تحوالت به
ثمر نشسته است.  ثباتی این کشور به متحده برای بی برد و ترفندهای ایاالت می

ها نشان داده  "ویکی لیکس" انبانی از سندهای پنهان را منتشر کرده که در آن
متحده برای کنار زدن نیروهای چپ از قدرت و از بـیـن  شود چگونه ایاالت می

ریزی کرده است. اکنـون  بردن دستاوردهای "انقالب شهرونداِن" کورئا، برنامه
به مردم کشور بستگی دارد که برخیزند و با بسیج تمامی نیروهای مـردمـی در 

 ها ایستادگی کنند. برابر این اقدام
 ربودِن رأی در هندوراس                                                                                                  

در انتخابات برگزار شده در هندوراس، "سالوادور نصرالله"، نامزِد اپوزیسیون 
یی  چپ، از پیروزی محروم شد. نصرالله نامزد ائتالف اپوزیسیون، که از خانواده

هـای رأی پـس از  فلسطینی االصل برخاسته است، در شمارش اولیه بـرگـه
آذرماه توانست بیش از "خوان اورالندو هرناندز" رأی بـیـاورد. امـا  ۵انتخابات 

آذرمـاه اعـالم کـرد کـه  ۲۶دیوان عالی انتخابات این نتیجه را لغو کرد و در 
پیروزی  ها در انتخابات به درصد رأی ۴۲/۹۵هرناندز رئیس جمهوری کنونی با 

رسیده است. اکثریت مردم هندوراس ناخشنودی خود را از نتیجه انـتـخـابـات 
اعالم کردند و دولت را برای باقی ماندن در قدرت به تقـلـب ودسـتـکـاری در 
انتخابات متهم کردند. حتی سازمان کشورهای آمریـکـایـی کـه نسـبـت بـه 

کاری  کند، نتوانست دست دارانه عمل می گرا در این قاره جانب های راست نظام
در انتخابات هندوراس را درجا رد کند. مردم بـرای بـرگـردانـدن مشـروعـیـت 

اعـتـراض  هـا دسـت بـه خطر افتادن دمکراسی در خیابان انتخاباتی و علیه به
اند. نصـرالـلـه بـا مـتـهـم کـردن  زده

 ۱۱ادامه  در صفحه  مـتـحـده بـه دخـالـت در امـر  ایاالت

آذرماه، "سـبـاسـتـیـان  ۲۶در ُدور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی، در 
 ۵۴نمایندگی از ائتالِف "شیلی، بزن بریـم") بـا  راستی (به پینرا"، بازرگان دست

پیروزی دست یافت. او توانست نامزد ائتالف حاکم چپ میـانـه  ها به درصد رأی
(اکثریت نوین) یعنی "آلخاندرو گویلیر" را شکست دهد. پس از آنکه در ُدور اول 

هـای الزم  درصـد رأی ۵۰یک از نامزدها نتوانستند به بیش از  انتخابات هیچ
دست یابند، برگزاری ُدور دوم انجام گرفت. با پیروزی پینرا و نیروهای راسـت، 
شیلی اکنون به فهرست کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو  در آمریکای جنـوبـی 

 پیوندد. کار می با رهبرانی محافظه
دهندگان همراه بود. در ُدور اول، با وجود  انتخابات شیلی با شرکت پایین رأی

درصد کـمـتـر  ۵۰ها از  هایی متفاوت، درصِد رأی حضور هشت نامزد با کارپایه
گـران بـرای تـوضـیـح  درصد رأی دادند. توجیـه ۴۴بود. حتی در ُدور دوم تنها 

شونـد کـه:  دهندگان به این حقیقت متوسل می چرایی پایین بودن شرکت رأی
های مقدماتی  درصد در دوره ۱۳دهندگان در این انتخابات از میزان  درصِد رأی

بسیار باالتر است. یک نـکـتـه  ۱۳۹۲درصد در انتخابات گذشته در سال  ۴۳و 
تفاوتی سیاسـی  روشن است، رشِد بی  کننده که در مورد این میزان پایین شرکت

در جامعه است. سرخوردگی از سیاست در بین مردم بسیار فراگـیـر اسـت. بـر 
درصد  ۲۹گرفته در آستانٔه ُدور دوم انتخابات، تنها  اساس یک نظرخواهی انجام

دهندگان شیلیایی خویش را با برنامه یکی از دو ائتـالف اصـلـی هـمـسـو  رأی
عـالقـگـی  وبیش نیمی از آنان نسبت به سیـاسـت اظـهـار بـی دیدند و کم می
های چپ میانه در چهار دورٔه انتخاباتی گذشته رهبری کشور را  کردند. حزب می

 ۱۳۸۹گرا و میانه تنها یک بار در سال  های راست دست گرفته بودند و حزب به
پیروزی رسیدند. "میشل باشله"، از حزب سوسیالیست، نخستین  در انتخابات به

به ایـن مـقـام  ۱۳۸۵زنی بود که در انتخابات ریاست جمهوری شیلی در سال 
تواند بیش از دو بـار  دست یافت. بر اساس قانون اساسی شیلی، یک نامزد نمی

تـوانسـت در  متوالی برای ریاست جمهوری نامزد شود. بنابراین، باشـلـه نـمـی
گـرا  نامزد شود و نامزد حزب او، انتخابات را به پینـرای راسـت ۱۳۸۹انتخابات 

ریاست جمهوری انـتـخـاب  باخت. در انتخابات بعدی، میشل باشله بار دیگر به
) زمان دورٔه ریاست جمهوری رئـیـس جـمـهـور ۱۳۹۷ماه آینده ( شد. فروردین

رسد و رئیس جمهور بعدی پینرا خواهد بود که در انتـخـابـات  پایان می کنونی به
 اخیر بار دیگر به این مقام دست یافت.

شـدنـد  هایی که هم از سوی باشله و هم از سوی پینـرا دنـبـال مـی سیاست
چندان تفاوتی باهم نداشتند و دستاوردی واقعی برای مردم به ارمغان نیاوردند. 

چالش نکشیدند. جدا از آنـکـه  کدام الگوهای بازار آزاد لیبرالی شیلی را به هیچ
ها دو گروه سیاسی مخالف یکدیگر، یعنـی دو قـطـب چـپ و راسـت، را  آن

کردند مردم نتوانستند بین رویکرد این دو در پـیـروی کـردن از  نمایندگی می
ها تفاوتی بیابـنـد. بـرای  نولیبرالی و پیاده کردن آن  ای های  اقتصادی سیاست

نمونه، از خوددارِی هردوی آنان از ملی کردن نـظـام آمـوزش خصـوصـی و 
که خواست جنبـش دانشـجـویـی  -ها در زمان کارزار انتخاباتی کاهش شهریه

ویژه کـارگـران مـعـدن،  طور، طبقٔه کارگر، به توان نام برد. همین می -مبارز بود
هایشان از سوی هـر دو دولـت، سـرخـورده و  سبب پذیرفته نشدن خواست به

 دلسرد شده بودند.
هـای سـوسـیـال  ای از حـزب شده حزب سوسیالیست شیلی نمونٔه شناخته

های سـوسـیـال  دمکرات اروپایی در آمریکای التین است. در اروپا، اکثر حزب
راسـتـی در پـیـروی از  هـای دسـت دمکرات با جدا نکردن خودشان از حـزب

از حزبشان را از دسـت   ای نولیبرالی، پشتیبانی مردمی های اقتصادی سیاست
راسـتـی  های سوسیال دمکرات و هـم دسـت دادند. مردم اروپا که هم از حزب

کنـنـد یـا بـه  خاطر هستند، یا از شرکت در پروسٔه انتخابات خودداری می آزرده
هایی بر ضِد نیروهای  گیری گرفته با موضع شکل ای تازه های سیاسی آرایی صف

همین تـرتـیـب مـردم  دهند. در شیلی هم به جای گرفته در حاکمیت رأی می
شان را نسبت به نیروی چپ جای گرفته در حـاکـمـیـت  ناخشنودی و دلسردی

 دهند. نشان می
اش بـاشـلـه،  حزب سوسیالیست شیلی و رئیس جمهور کنار گذاشتـه شـده

جـای بـررسـی  هـا بـه شان درس بگیرند. آن خواهند از شکست انتخاباتی نمی
های شکست که کوتاهی از گـام گـذاشـتـن در راهـی جـدا از  انتقادی دلیل

مـالمـت کـردن مـردم "نـادان" کـه در   مشی نولیبرالیسم بوده است، به خط

 

 ۱۰۴۷شمارۀ 

در ارتباط با تغییرهای صورت گرفته در 
وزارت خارجه آمریکا، ایـن نـکـتـه بـایـد 

جـایـی  موردتوجه قرار گیرد که این جـابـه
لزومًا تنها در ارتباط با ایـران نـیـسـت و 

هایی متفاوت ازجمله چین، روسیـه،  هدف
کرٔه شمالی و ایران را دربرمی گیرد. تقریبًا 

انـد کـه از  همگان به این نتیجه رسـیـده
توافق برجام، با توجه به بـه بـد عـهـدی 
آمریکا و باقی ماندن بسیاری از تـحـریـم 
های بانکی،  تنها اسمی باقی مانده است 

و این توافق عمًال بسیار محدود و نـاپـدار  
است. با روی کار آمدن مـایـک پـمـپـئـو، 
اندک امیدی هم که وجود داشت از بـیـن 

هـای  رسـد مـقـام نظـر مـی رفته است. به
حکومتی در ایران بر کشورهای اروپـایـی 

اند. اما بـایـد ایـن  ای باز کرده حساب ویژه
نکته را درنظر داشت که هیئت حـاکـمـه 

جـای تـمـرکـز بـر  آمریکـا، ایـن بـار بـه
هـا و  های اروپایـی، بـر کـمـپـانـی دولت
ها را زیر فشار قرار داده است، تا جایی که مانع هـرگـونـه  های اروپایی تمرکز کرده و آن بانک

ها با ایران شده است. با اینکه سفر وزیر امورخارجه فـرانسـه بـدون مـوفـقـیـت  همکاری آن
نقل از بهرام قاسمی، سخـنـگـوی  اسفندماه، به ۲۳ارزیابی شد، اما سایت دیپلماسی ایرانی، 

وزارت خارجه، نوشت: "سفر مکرون به ایران حتمًا انجام خواهد شد." چنـانـچـه ایـن سـفـر 
نشینی رژیم در مواردی همچون برنامه موشکی هیچ معنای دیگـری  جز عقب انجام شود، به

روشنی از تمایل ایـران  شود سفر ماکرون به ایران حتمی است، به که اعالم می ندارد. همین
منظور کاهش فشارها حکایت دارد. سابقٔه رژیم والیت فقیه نشـان داده  نوعی مصالحه به به

نوشد یا حرکاتـی نـرمشـی انـجـام  است که پس از هرفصل رجزخوانی مفصل، جام زهر می
رسـانـد  دهد. دولت ترامپ شرایطی را پیش گذاشته که یا توان دفاعی ایران را به صفر می می

 سازد.  هایی کمرشکن مواجه می یا ایران را با تحریم
طلبانٔه دولت آمریکا و مـقـابـلـه بـا  نیروهای مترقی، ضمن محکوم کردن مقاصد جنگ 
ها، باید این واقعیت را درنظر بگیرند که ایران بیش از هر زمان دیگری، به دولتی بـرآمـده  آن

هـایـی  از خواست مردم نیازمند است. حاکمیت فعلی و نیز دولت روحانی فاقد چنین ویـژگـی
و   خواهانٔه میهن ما توان و پتانسیل آن را دارد تا در چارچوب همـکـاری هستند. جنبش ترقی

 اتحادی عملی، چنین مسیر مشکل اما ممکنی را هموار سازد. 

 
سایت عصر ایران، در ارتباط با استعفای نجفی از سمت شهردار تهران، نـوشـت: "خـبـر 
کوتاه بود. نجفی از شهرداری تهران استعفا داد. ابتدا این استعفا تکذیب شد اما بعد از گوشه 

گاه این استعفا را تأیید می کار در  گفتند شهردار تهران دیگر حاضر به کردند و می کنار، منابع آ
صورت رسـمـی ایـن  ها ادامه داشت تا اینکه لحظاتی پیش به پایتخت نیست. تأیید و تکذیب

استعفا اعالم شد." سایت فرارو زیر این عنوان: "چرا نجفی استعفا داد؟"، نوشت: "مـحـسـن 
تـوانـیـم آن  علت استعفا یک مشکل جدید پزشکی است که نـمـی٬باره گفت:  هاشمی دراین

اما زهرا نژادبهرام، دیگر عضو شورا در توئیـتـرش نـوشـت:  ٬مشکل پزشکی را مطرح کنیم.
 ۲۳." خـبـرآنـالیـن، ٬فشارهای بیرونی موجب درخواست استعفای محمدعلی نجفـی شـد٬

اسفندماه، نوشت: "نجفی روز گذشته دربارٔه برنامه رقص در برج میالد به دادستانی احضـار 
ها بودنـد." سـایـت  شده بود و طی روزهای اخیر مجموعه تحت مدیریت او درگیر این حاشیه

دلیل بیماری، نوشت: "آقای نجفی خود بهتـر از  عصر ایران، در اشاره به استعفای نجفی به
دانست که تکیه زدن به کرسی شهرداری پایتخت یعنی تـحـمـل فشـار.  هر فرد دیگری می

حاال چه شده است که با اولین فشار جدی، آقای نجفی حضور در خیابـان بـهـشـت را بـه 
هـا در  اسفندماه، نوشت: "نجفی به اذعان بـرخـی ۲۴لقایش بخشیده است." روزنامه ایران، 

تمام گذاشـت  اش را نیمه مسئولیت ٬بیماری٬گیر کرد و این بار هم به بهانه  ٬استعفاسازی٬تله 
نام خود ثبت کرد. آنچه رسمًا اعالم شده، بیمـاری نـجـفـی  را به ٬سال نیم٬و رکورد یک مدیر 

هایی است کـه او را  شود، پشت پرده جریان است، اما آنچه از اخبار غیررسمی برداشت می
اسفندماه، نـوشـت:  ۲۴اند." روزنامه شهروند،  کرده ٬مجبور٬عبارتی  یا به ٬ترغیب٬برای رفتن، 

سال در روز زن، او را  ۹افشانی توسط کودکان زیر  های گذشته، برگزاری مراسم گل "در هفته
های اصولگـرا دادسـتـانـی بـه  های رسانه بین نهادهای قضایی برد. بعد از جوسازی زیر ذره

ماجرا وارد شد و او را به دادسرا فراخواند. دستگاه قضایی برای نجفی پرونده قضایی تشکیـل 
آبادی، دادسـتـان  دولت داد و روز شنبه بعد از بازجویی به قید وثیقه آزاد شد." محمد جعفری

تهران، هم همان روز بعد از اعالم احضار شهردار تهران، به شـورا تـوصـیـه کـرد کـه بـر 
اسفندماه، زیر این عنوان: "چرا نجفـی  ۲۴شهرداری نظارت داشته باشند." روزنامٔه همدلی، 

جان آمد؟"، نوشت: "نجفی که سابقه مـدیـریـت  به

   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

 تأم�ی � رو�داد�ی ا�ان

دوست و  آیندٔه برجام و نقش نیروهای میهن
 مترقی

اش با مایک پمپئو، رئـیـس  با برکناری رکس تیلرسون و جایگزینی
هـای دولـت  های جدی نسبت بـه سـیـاسـت سازمان سیا،  نگرانی

 ۲۴آمریکا در رابطه با برجام افزایش یافته است. روزنـامـه آرمـان، 
اسفندماه، در مطلبی از علی خرم، نوشت: "آثار سیـاسـی امـنـیـتـی 
برکناری رکس تیلرسون برای کشورمان، منطقـه و جـهـان بسـیـار 
فراوان خواهد بود. ترامپ و پمپئو هردو طرفدار اعمال فشار سیاسی 

ای، بـرخـورد بـا  روزافزون بر ایران، ابطال یا تصحیح توافق هسـتـه
ایران در صحنه سوریٔه و محدود کردن حوزٔه نفوذ ایران در لـبـنـان، 

باشند." نویسنده، در جایی دیگر و بـا اشـاره  سوریه، عراق و یمن می
به تمهیداتی که باید اندیشیده شود، درادامه نوشت: "پمپئو عـالقـٔه 
شدیدی به برپایی یک جنگ شبیه به جنگ عراق دارد تـا درهـای 

سازی آمریکا به بازار مصـرف زودتـر بـاز شـود.  کارخانجات اسلحه
ها در  ویژه اروپایی ها به المللی و نقش دیگر قدرت ولیکن الزامات بین
اسالمی بایستی این  ها مؤثر خواهد بود. جمهوری تعدیل این تندروی

عالئم را جدی گرفته و بسیاری از منافذ قابل فشار در صحنه داخلی 
های آماده برای دشمنان فراهـم  و خارجی را تعدیل نماید که فرصت

وگویی با مهدی مطهرنیـا  اسفندماه، گفت ۲۳نگردد." آرمان آنالین، 
مـایـک ٬نویسد: "قرار گرفتن شخصـی مـانـنـد  دارد و از قول او می

عـنـوان  که به ٬جینا هاسپل٬در کنار جیمز متیس و همچنین  ٬پومپئو
دهـد کـه تـیـم  رئیس سازمان سیا منصوب شده است، نشـان مـی

دنبال سناریوهای جدید در ابـعـاد  تر از گذشته به تندروی ترامپ قوی
نظرم بعد از ماجرای کرٔه شمالی بیشترین تـمـرکـز  مختلف است. به

واشنگتن بر ایجاد فضای جدید در خاورمیانه خواهد بود که مرکزیت 
 آن تهران خواهد بود."

اسفندماه، نوشت: "تـرفـنـد  ۲۴مسعود علوی در روزنامه رسالت، 
ناپذیری در کاخ سفید بـرای  دهد که اشتهای سیری ترامپ نشان می

بندان جهانی و سـرنـگـونـی نـظـام  تسلیم ملت ایران در برابر قداره
اسالمی وجود دارد که با دادن هیچ امتیـازی ایـن  مقدس جمهوری
دهد تهدیـدهـا در  شود. انتصابات ترامپ نشان می اشتها اشباع نمی

تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است." روزنـامـه  پسابرجام نه
امروز نسبت بـه عـدم  اسفندماه، نیز آورده است: "اگر تا به ۲۳بهار، 

توجه دولت ترامپ در موضوع اجرای مفاد بـرجـام تـردیـدی وجـود 
توان با اطمینان باالیی این نکته را مطرح کرد  داشت امروز دیگر می

ای خـواهـیـم  متحده از توافق هسته زودی شاهد خروج ایاالت که به
ای دیـگـر  توان برکناری رکس تیلرسون را از زاویـه بود. درنتیجه می

 زنگ هشدارباش برای ایران نیز دانست."
روزنامٔه بهار در پایان سؤالی را مطرح کرد و نوشت: "حال پرسـش 

هایی مـوضـع مشـخـص  اساسی این است که با وجود چنین نشانه
ایران در قبال این موضوع چیست؟ آیا تصمیم گیـران ارشـد نـظـام 
نسبت به این موضوع بسیار مهم توجه کافی را دارند و یا همـچـنـان 
به همان سیاست گذشته در قبال اختالفات ایـران و غـرب ادامـه 

اسفندماه، در یک گزارش خبری،  ۲۳خواهند داد؟!" روزنامه جوان، 
نوشت: "تیلرسون از معدود افراد کابینه ترامپ بود که برای خروج از 

وقـرار اخـیـر کـاخ سـفـیـد بـا  برجام تردید داشت و باتوجه به قـول
سازی او احسـاس  ها برای خروج از برجام، نیاز به پاک صهیونیست

اسفندماه،، در رابـطـه بـا ایـن  ۲۴شد." نشریٔه جهان صنعت،  می
جایی، نوشت: "در شرایط حاضر شواهد و قرائن رفتاری ترامـپ  جابه

دهند که آنها زین پس بیشتریـن مـوانـع را بـرای  و پمپئو نشان می
کنند  شده در برجام ایجاد می بینی گیری از مزایای پیش ایران در بهره

بسا که پمپئو کمک کند که انگیزٔه ترامپ برای خروج از برجـام  و چه
بیشتر شود." روزنامٔه حمایت، وابسته بـه قـؤه قضـایـیـه، نـوشـت: 
"درنتیجٔه حضور رئیس سابق سازمان سیا در مـنـصـب جـدیـدش، 

وسوی تمهید مقدمات خروج از بـرجـام در وهـلـٔه  آمریکا به سمت
ای و قـدرت مــوشــکــی  نـخــســت و تــحــدیــد اقـتــدار مــنـطــقــه

 های بعدی خیز برداشته است."  اسالمی در گام جمهوری

 برکنارِی شھردار تھران، پایان یک قرارداد موقت



 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۵ 

هایشان در این نتیجه کوچک و حـقـیـر  وکنار روسری از سر بردارند و همه تالش گوشه ادامه رویدادهای ایران ...
کند، طـرح مسـئـلـه  ای نیست اما آنچه بنده را حساس می خالصه شد که این، مسئله

نـگـار،  از دهان برخی خواص است. این عده که در میان آنها روزنـامـه ٬حجاب اجباری٬
کنند کـه دشـمـن  روشنفکرنما و آخوند معّمم هم وجود دارد، همان خطی را دنبال می

شاءالله این کارشان نادانستـه  همه هزینه در کشور به نتیجه برساند که ان نتوانسته با آن
ای با رد ادعای این افراد مبـنـی  باشد. حکومت باید مانع انجام حرام علنی شود." خامنه

بر اینکه دستور خمینی دربارٔه حجاب زنان مربوط به همٔه زنان نبوده است، گفت:"ایـن 
حرف غلط است زیرا ما آن زمان بودیم و خبر داریم که امام بزرگوار در مقابل این منـکـِر 

های آنها در کشور ایجاد شده بود، همچون هـمـه  ها و دنباله دست پهلوی واضح که به
منکرات مثل کوه، محکم ایستاد و گفت حجاب باید وجود داشته باشد." سایـت فـرارو، 

گوید نظر پدرش این بوده کـه مـطـرح شـدن  اسفندماه، نوشت: "علی مطهری می ۱۶
بایست بعد از استقرار نسبی نظامـات  زودهنگام بوده و می ۱۳۵۷الزام حجاب در اسفند 

قد از حجاب اجباری دفـاع  اسالمی در کشور مطرح شود." مطهری در این گزارش تمام
در  -فـرزنـد مـحـمـد بـهـشـتـی -کند. بر اساس همین گزارش، علیرضا بهشتـی می

یی گفته که پدرش قطعًا با حجاب اجبـاری سـازگـاری نـداشـتـه و در دوران  مصاحبه
 ۲۰اسـالمـی،  مسئولیت در دادگستری نیز چنین کاری نکرده است. روزنامه جمهـوری

اسفندماه، سخنرانی محمد بهشتی را چاپ کرد که گفته بود:" تو ای خانم! بنشیـن بـا 
جـای پـوشـش بـا  دارد بـه ای هست که تو را وامی خودت بیندیش در درونت چه انگیزه

خواهی بدون این پوشش به خیابانها و  کرامتی که اسالم برای تو درنظر گرفته است می
گاه در اعمـال روحـت خـودنـمـایـی و مـیـل بـه  کوچه گاه یا ناخودآ ها بیایی؟ آیا خودآ

دارد؟  خودنمایی و نمایش دادن خویشتن در برابر دیدگان دیگران تو را به این گناه وانمی
و اگر تو نتوانستی این تمایل و یا جهل یا هرچیز را در خـودت مـهـار کـنـی و دوبـاره 

گونه بیرون بیایی باید به شما بگوییم که جامعه ما چـنـیـن وضـعـی را در  خواستی این
 کند."  اش تحمل نمی محیط اجتماعی

سایت فرارو، در همان گزارشی که نقل شد و در جایی دیـگـر از آن، آورده اسـت: 
اسفند، اعتراضات به حجاب اجبـاری  ۱۵شنبه  کل دادگستری استان تهران، سه "رئیس

 ٬با حمایت دشمنان اسالم در قالب کشف حـجـاب٬خوانده که  ٬ای حرکات مذبوحانه٬را 
در جامعه شکل گرفته است. او گفته این اعتراضات هنجارشکنی است و بـایـد بـا آن 

اسفندماه، سخنان جوادی آملی، یکی دیگـر  ۲۲قاطعانه برخورد شود." روزنامه رسالت، 
از روحانیون مرتجع، را آورده که گفته است: "آنکه روسری خود را بر سـر چـوب کـرده 

های خـود را تـا  و مقنعه٬[   ٬َوْلیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهَنّ َعَلی ُجیوِبِهَنّ ٬داند دارد با آیٔه  است نمی
کند، اگر ما امر به معروف و نهی از منکر کـنـیـم قـطـعـًا  ] مقابله می٬گریبان فرو گذارند

حجابی از بین خواهد رفت. بدانیم که دشمن همواره در کمین اسـت، مـا اآلن در  بی
اسفندماه، در ارتباط با حوادث روز جهانی زن،  ۱۹میدان مین هستیم."  روزنامه قانون، 

نـگـار  تر روزنامه شرق خبر از بازداشت دو روزنـامـه شنبه اکانت تویی نوشت: "در روز پنج
کنندگان هشت مارس بودند، خبر داد.  خود که در مقابل وزارت کار در کنار دیگر تجمع

های وزرا و گیشا منتقل کردنـد. روی  فعاالن حقوق زن را بعد از دستگیری به کالنتری
 ٬دستمزد برابر و عادالنه بـرای زنـان٬پالکاردهای زنانی که بازداشت شدند نوشته بود: 

ها مطالباتـی اسـت  این ٬نه به تبعیض جنسیتی٬  ٬های شغلی عادالنه برای زنان فرصت٬
هـا  کدام از آن دنبال آن هستند و هنوز که هنوز است هیچ هاست به که زنان ایرانی سال

هـای  محقق نشده است." قانون در جایی دیگر نیز نوشت: "اما مطالبات زنان در سـال
تر در جامـعـه دیـده شـد.  های قبل پررنگ گذشته وجود داشت و امسال نسبت به سال

دختران جوانی در متروی تهران با پخش کردن بروشورهای آزار جنسی که بنرهـای آن 
گاهی بخشی زنان و مردان درباره این  بر ایستگاه های مترو چسبانده شده بود سعی در آ

شود و این درحالی است که تمام زنـان  موضوع داشتند. مطالبات زنان هرروز بیشتر می
اند. شاید یکی از دالیل پرشورتر بـرگـزار شـدن  جهان در طول تاریخ پیگیر این حق بوده

هــایــی بــود کــه روحــانــی در آغــاز دورٔه  روز زن در امســال عــدم تــحـقــق وعــده
 نتیجه ماند."  ها بی اش مطرح کرد و بسیاری از آن جمهوری ریاست

اجتماع تعدادی از فعاالن حقوق زنان در مقابل وزارت کار که درنهایت به دستگیـری 
آنان منجر شد، حرکتی بسیار هوشمندانه بود و نشان داد که این تجمـع در رابـطـه بـا 

ریزی شده اسـت کـه  های صنفی برنامه حجاب اجباری نبوده و عمدتًا پیرامون خواست
هـای  همـراه بـا مـقـام -ای در هر صورت مورد سرکوب قرار خواهد گرفت. علی خامنه

کرد، اما با توجـه  معموًال در روز جهانی زن سکوت اختیار می -های ایران دولتی و رسانه
های امیدبخش در جامعه از سوی زنان، چاره را در آن دید که شمشیر را از رو  به حرکت

ستیزانه، این پیام را علنی سازد که با هرگونه مطالبه  های زن ببندد و با تأکید بر سیاست
هـای  شدت مقابله خواهد شد. در این رهگذر، مـهـره برای بهبود کیفیت شرایط زنان به

کردند، یا به حمایت از این سخنان  سیاسی در حاکمیت که به حمایت از زنان تظاهر می
 ای پرداختند یا سکوت کردند.  خامنه

شود. حـرکـات  های حکومتی حاصل نمی تحقق مطالبات زنان با امید بستن به جناح
ها پیدا کرده  شجاعانه زنان نشان داد که جنبش پویای زنان راه خود را با تمامی دشواری

 است.

هـای  های گذشته را داشـت یـقـیـنـًا بـا دشـواری کالن و طوالنی در سال
شهرداری در تهران آشنا بود و اتفاقًا با عملـکـرد خـود و دادن امـتـیـاز در 

سو ولی قدرتمند درون شهـرداری و سـایـر  انتصابات به برخی جریانات ناهم
جان خـریـد ولـی  طلبش را به ها و انتقادهای حامیان اصالح نهادها اعتراض

خـوبـی  نشان داد بده بستان و بازی بر بند نازک و ُبران سیاست در ایران را به
ای بود که عـمـًال بـه گـوشـه  گونه ها و انتقادها به شناسد. اما سیر اتفاق می

نقل از آذر منـصـوری، فـعـال سـیـاسـی،  رینگ رانده شد." روزنامه شرق، به
هـایـی کـه  بدون توجه به گسست ۹۶اردیبهشت  ۲۹نوشت: "جریانی بعد از 
کند، پروژه خود را کلید زده اسـت؛ الـقـای یـأس و  ایران امروز را تهدید می

ناامیدی، ایجاد اختالف در جریان اصالحات، مسدود کردن هر راهی که بـه 
شود. فشـار بـر نـجـفـی بـرای  وگو و تفاهم ملی و حل مسائل ختم می گفت
گیری هم بخشی از این پروژه است." شرق درنتیجه گیری همـچـنـیـن  کناره

طلبان درعمل نشان دادند که در تحقق شورا و  آورد: "با این اتفاق اصالح می
ای دارند و نه تالشی  شهرداری یکدست و همکاری مشترک با هم، نه تجربه

دادن  آمد که ناکامی شورای اول و از دست  نظر می کنند. به در این جهت می
طلـبـان درس  ها برای اصالح فضای سیاسی و اجتماعی جامعه در این سال

دهـد و  توجهی داشته اما شواهد عکس ایـن مـوضـوع را نشـان مـی قابل
اختالفات و فشارهای درونی این جریان قوزباالقوز مشکالت بیـرونـی شـده 

اسفندماه، نوشت: "واقعیت این  ۲۴است." داریوش قنبری در روزنامٔه آرمان، 
کـنـد کـه  است که جریان بازنده انتخابات شورای شهر تـهـران سـعـی مـی
توان گفت  همچنان بر فشارها بیفزاید و قطعًا قدرتی هم در اختیار دارد و نمی

که چون رأی نیاورده پس فاقد قدرت است. درواقع باید گفـت در کشـور مـا 
های خاص قدرت  یک حالت خاص وجود دارد که جریان مغلوب دارای اهرم

های بـیـرون  های قدرت حتی گاهی جریان هم هست که با تکیه بر آن اهرم
رسد فشارها باعث اسـتـعـفـا  نظر می کند. لذا به را هم با محدودیت مواجه می

شده که یا باید این فشارها همچنان تداوم پیدا کنـد یـا تـحـوالتـی صـورت 
 بگیرد."

در بارٔه استعفا یا برکناری نجفی از شهرداری تهران باید تأکید کرد که ایـن 
 ۱۳، ۱۰۳۳انتظار نبود. "نامٔه مـردم"، شـمـاره  وجه غیرقابل هیچ وضعیت به
، یعنی همان زمانی که نجفی شهردار شد، نوشـت: "ایـنـکـه ۹۶شهریورماه 

نجفی سرانجام به مقام شهردار تهران انتخاب شد را نباید به معنی پـیـروزی 
جناح اصالح و اعتدال ارزیابی کرد. این حکم موقعی قطـعـیـت یـافـت کـه 

هـای خـاص در  های الزم برای حفظ ساختارهای موجود که جنـاح تضمین
نخورده باقی بـمـانـنـد." آن  ها تأکید دارند، داده شد تا دست حاکمیت بر آن

چیزی که مسلم است بیماری نجفی فقط توجیهی برای استعفـای او بـوده 
است و مجموع فشارهای نهان و آشکار موجب گردید تا از مسند شـهـرداری 

هـای  ای بود که در چـارچـوب های سیاسی تهران پایین بیاید. نجفی از مهره
دهـد کـه  روشنی نشان می کرد و سابقه فعالیت وی به شده فعالیت می تعیین

پیوندی با مطالبات واقعی مردم نداشته است. با اینکه در جریان انـتـخـابـات 
هـای  شوراهای شهر فعاالن سیاسی وازده در خارج و وابستگان بـه جـنـاح

حکومتی در داخل، مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کردند اما هـمـان 
هـای  های فعلی و بدون حضـور جـنـبـش موقع حزب اعالم کرد در چارچوب

اجتماعی نباید انتظار داشت این انتخابات دستاورد ملـمـوسـی بـرای مـردم 
همراه داشته باشد. نمونه سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی مردم یـزد، قـبـًال  به

اثبات رساند اما استعفا یا برکناری محترمانه نجفی بار دیـگـر  این واقعیت را به
هـای  جز زدوبندهای سیاسی جنـاح ثابت کرد تحوالت در شهرداری تهران به

حکومتی برای تسخیر پست حساس و مهم شهرداری تهران چیـز دیـگـری 
نیست، یعنی پستی که درنهایت باید در خدمت حاکمیت قرار بـگـیـرد بـدون 

 اینکه مطالبات مردم در آن ملحوظ گردد. 
 

 
ای را نقـل کـرد کـه بـا  اسفندماه، سخنان علی خامنه ۱۹روزنامه جوان، 

زمـان  بود. این سخنان که هم خیزش زنان در چندین هفته گذشته در ارتباط 
ناپذیر رژیم والیت فقیه را با حـقـوق  با روز جهانی زن ایراد شد، دشمنی آشتی

ای، زن را مدیر و محور خانواده و نـقـش  اثبات رساند. خامنه زنان بار دیگر به
ترین شغل و مسئولیت او  مادری، همسری و ایجاد آرامش در خانواده را مهم

هـمـه  های خودجوش زنان و حـجـاب، گـفـت: "آن دانست و دربارٔه حرکت
هزینه، فکر و تبلیغات کردند که درنتیجٔه آن چند دختر فریب بخـورنـد و در 

 ستیزانه ھای زن دفاع قاطِع کل حاکمیت از سیاست
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ها و غـلـبـه بـر آنـهـا ارائـه  وفصل این دشواری راهکارهایی را برای حل
دهد. مارکسیسم به طور عمده آن نیروی خاص اجتماعی را مشخص  می
کند که تا همین امروز هم ابزار و وسیلٔه پیشرفت بـوده اسـت، و بـه  می

گـونـه کـه در  دلیل سرشت ذاتی خود، جامعه را از سلطٔه بـربـریـت، آن
 کند.  کند، آزاد می داری تظاهر پیدا می استثمار سرمایه

این نیروی اجتماعی نیروی دیگری جز طبقٔه کارگر نیست، کـه خـود 
داری اسـت.  داری، ولی در عین حال گـورکـن سـرمـایـه مخلوق سرمایه

ساز و بسیار مهم طبقٔه کارگر دقیقًا به این مـعـنـی  همین نقش سرنوشت
است که این نیروی طبقاتی بالنده با اجتماعی کردن ابزار تولید، استثمـار 

اندازد، و ساختمان  داری را برمی برد، مناسبات تولید سرمایه را از میان می
جامعٔه سوسیالیستی را به مثابه نخستین مرحلٔه در راه رسیدن به جامـعـٔه 

 کند. طبقٔه پیشرفته آغاز می بی
تـوانـد مـطـلـق  مارکسیسم به این علت که آیینی جزمی نیست، نه می

باشد و نه در حال سکون است، بلکه پویاست، و متناسب با تغییر واقعیت 
شود، با این هدف که به بهتریـن وجـه مـمـکـن  روز می عینی، غنی و به

هـا و  بتواند درک عمیقی از واقعیت عـیـنـی بـه دسـت دهـد. دیـدگـاه
های مارکسیستی عینی هستند، امـا مـطـلـق نـیـسـتـنـد،  گیری نتیجه
اند، و فـقـط   های علمی نسبی ها و دیدگاه گیری طور که همٔه نتیجه همان
عینی به دسـت  «حقیقت»اندازی از رویکردهای منطقی نسبت به  چشم

دهند. بنابراین، نظریٔه مارکس در مراحل مشخص توسعه و تـکـامـل  می
یابد و این نوآوری خالقانٔه کامـل آن، بـا  جامعه، بسط و تحّول کیفی می

طلبانه آشکار و  پـنـهـان در ایـن  مبارزٔه مداوم با تجدیدنظرطلبی فرصت
نظریه همراه است. لنینیسم نمونٔه مشخصی از بسط خالقانٔه مارکسیسم 
است که در شرایط جدیدی که در ابتدای قرن بیستم به وجود آمـده بـود 

داری،  به وجود آمـدن سـرمـایـٔه مـالـی، و  (سلطٔه انحصارها بر سرمایه
داری به مرحلٔه امپریالیستی)، مارکسیسم را تکامل داد، و  رسیدن سرمایه

هنگام کرد. کاربرد خالقانٔه نظریٔه مارکسیسـتـی در عـمـل را  روز و به به
 ۱۹۱۷توان در دورٔه پس از پیروزی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبـر  می

در روسیه دید، یعنی هنگامی کـه تـالـشـی عـظـیـم بـرای سـاخـتـن 
 سوسیالیسم آغاز شد. 

ای بـا  میراث دانش نظری و عملی مارکس و انگلس به نحو شایسـتـه
فعالیت نظری و عملی لنین ادامه پیدا کرد. لنین بـا نـمـونـٔه مشـخـص 

پایان مارکسیسم و تـوان نـظـری  کاربرد مارکسیسم در عمل، نیروی بی
علمی و عملی آن را نشان داد، و آن را به ترکیبی ساختـاری از تـداوم و 

بینی مارکسیـسـتـی  نوآوری تکامل داد. لنین در عمل ثابت کرد که جهان
گاهی، خـالقـانـه بسـط و  باید با تغییر شرایط عینی زندگی، اندیشه، و آ
تکامل پیدا کند. در عین حال، مارکسیسم با گذار از شرایط کهنه، همواره 

زمان، در شرایـط مشـخـص تـازٔه  روز، امروزی، و مدرن شود، هم باید به
یی، و جـهـانـی، بـایـد  عینی و ذهنی شکل گرفته در سطح مّلی، منطقه

 بتواند روند عمومی رخدادها در طول زمان را ببیند.
تواند ایستا بماند زیرا جامعه خودش، کـه در  در نتیجه، مارکسیسم نمی
داری است، مدام در حـال تـغـیـیـر اسـت.  شرایط کنونی جامعٔه سرمایه

داری نـیـز طـی یـک قـرن  امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلٔه سرمایه
موجودیت خود در معرض دگرگونی و دگردیسی بوده است. توازن نیروهـا 

های  تـازٔه  نیز دائم در حال تغییر است. جهانی شدن، تضادها و دشواری
داری بـه وجـود آورده  های جامعٔه سرمایـه تری را در همٔه عرصه پیچیده

داری و امپریالیسم، با هـمـٔه  است. اّما با وجود همٔه اینها، جوهر سرمایه
هایش، همچنان همان اسـت کـه  وبرق ها، و زرق ها، بازسازی نوپردازی

بود، زیرا مبتنی بر استثمار انسان، و به وجود آورنـدٔه ارزش اضـافـی در 
فرآیند تولید، و موجب احساس بیگانگی کارگران با ابزار تولید، تخصیص 

تـری از صـاحـبـان  ثروت اجتماعی تولید شده به گروه هـرچـه کـوچـک
های کالن، مهندسی افکار عمومی از طریـق اعـمـال  پیکر سرمایه غول

هـای مـتـرقـی،  های جمعی، سرکوب هرگـونـه انـدیشـه کنترل بر رسانه
 اندازی و تداوم و گسترش جنگ، و غارت محیط زیست طبیعی است. راه

به همین دلیل است که مارکسیسم هنوز موضوعیت دارد و انـقـالبـی 
است، زیرا متکی بر این اندیشٔه مارکس است که "فیلسوفان تا کنون فقط 

اند، اما مهم تغییـر دادن آن  های گوناگون تفسیر کرده جهان را به شیوه
 است"؛ هدف اصلی مارکسیسم همین است .

 

به مناسبت دویستمین 
 سالگرد تولد مارکس  

نوشتٔه نیکوس کاوزوپیس، عضو کمیتٔه مرکزی و بخش 
کل)  ایدئولوژی حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آ

هـا و  مین سال تولد کارل مارکس است، شخصیتی که انـدیشـه۲۰۰امسال 
هایش تا امروز بر دگرگونی و پیشرفت جهان تأثیر مثبـت داشـتـه اسـت.  دیدگاه
شود، بجا و جـاودانـی  بینی و نگرش مارکس، آنچه مارکسیسم نامیده می جهان

مشـی و عـمـل  بودن خود را در طول زمان ثابت کرده است، و همچنان بر خط
 جنبش کارگری انقالبی در سراسر جهان اثرگذار است.

عّلت پایایی و تازگی مارکسیسم در این واقعیت نهفته است که بر پـایـٔه روش 
تز، و سـنـتـز (وضـعـیـت  دیالکتیکی تحلیل، و با تکیه به پویایی دائمی "تز، آنتی

بندی نظریٔه مارکس با کمک  کند. فرمول نوین)" اسلوب فلسفی خود را حفظ می
، و در زمانی که پرولتاریا در حال تبدیل شدن از ۱۸۴۰فردریش انگلس در دهٔه 

مایـٔه اصـلـی  بود، آغاز شد، که بن «ای برای خود طبقه»به  «ای در خود طبقه »
 در اروپا بود. ۱۸۴۸های  آن شروع انقالب

در عین حال، مارکسیسم در حاشیه نماند، بلکه در مسیر تـحـّول انـدیشـه و 
دانش بشری قرار گرفت. دستاوردهای پیشگامانٔه فلسفٔه کالـسـیـک آلـمـانـی 
(دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فویرباخ)، اقتصاد سیاسی کالسیک انگلـیـسـی 
(اسمیت و ریکاردو)، و سوسیالیسم تخیلی فرانسوی، سه شالودٔه مـارکسـیـسـم 

بـیـنـی  دهند، سه جزء جـهـان بودند که گرچه سه منبع اصلی آن را تشکیل می
 مارکسیستی نیز هستند.

مایه و اساس مارکسیسم، که تا امروز سبب شده است که مـوضـوعـیـت و  بن
هنگام بودن خود را حفظ کند، در این است که بر اساس تـحـلـیـل عـیـنـی،  به
کـنـد، بـلـکـه  های توسعٔه اجتماعی را تفسیر مـی ها و پیچیدگی فقط دشواری نه
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 ادامۀ  شادباش کمیتۀ مرکزی ...

هـا خـانـواده شـریـف و  فرسای مـیـلـیـون های طاقت اعتنا به دشواری بی
شـان را  های برآمده از نظام های مردم به این دشواری زحمتکش، اعتراض

اند تا بـه  نامند و با سالح سرکوب خشن و خونین مصمم توطئٔه خارجی می
بـهـای نـابـودی کشـور  ها منفور است حتی بـه شان که نزد توده حاکمیت

 همچنان ادامه دهند.
در   ۹۶اسفندماه  ۲۴ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی که روز  علی خامنه

ضـمـن مـرتـبـط کـردن   ایـراد کـرد،  جمع نمایندگان "مجلس خبرگـان"
های گسترده مردمی در هشتاد شهر کشور به "هجوم دشمـنـان"،  اعتراض

"از مشکالت معیشتی و دیگر مشکالت مردم اطالع داریم اما  مدعی شد: 
 نشدنی در کشور وجود ندارد." معتقدیم هیچ مشکل حل

بار حاکمیـت  واقعیت امر این است که مشکل اساسی کشور ادامٔه فاجعه
داری حـامـی آن اسـت. مشـکـل اسـاسـی کشـور  والیت فقیه و سرمایه

هـای  ای در دهه ای است که از دفتر خامنه های مخرب اقتصادی سیاست
های برگمارده دیکته شده و حاصلش وضعیتی است کـه در  اخیر به دولت

مـیـلـیـون نـفـر در فـقـر مـطـلـق و  ۱۱ایران امروز شاهد آنیم: بیش از 
ای حداقلی. مشکل اساسـی  هایی دیگر در تکاپو برای تأمین زندگی میلیون

ای است که در سایٔه تأیید و حمایت سران رژیم تمامی  سابقه کشور فساد بی
ساختار حکومتی کشور از قوه اجرایی گرفته تا قوای مقننه و قضـائـیـه را 
فراگرفته و ظلمی است آشکار بر اکثریت شهروندان میهن. مشکل اساسی 

شان را  کشور نظامی سیاسی است که در آن حق مردم در تعیین سرنوشت
ترین  های دموکراتیک مردم به خشن گیرند و حقوق و آزادی به پشیزی نمی

شود. در یک کالم، مشکل اساسی کشور ادامـٔه  شکل ممکن سرکوب می
رژیم ضد مردمی والیت فقیه است، رژیمی که سـدی اسـاسـی در بـرابـر 

 حرکت کشور به سوی پیشرفت، عدالت و آزادی است.
 

 میهنان گرامی! هم
، نشانـه ۹۶ماه  های دی ها هزار تن از شما در جریان اعتراض خروش ده

حال بیانگر بحـران  روشنی از تغییرهایی مهم و کیفی در جامعه ما و درعین
ای است که ایران در آن غرقه است.  عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

الـمـلـلـی بـر  ارزیابی شرایط کشور و شدت پیـدا کـردن فشـارهـای بـیـن
مدت هیچ دورنمایی برای  اسالمی از آن حکایت دارند که در کوتاه جمهوری

تخفیف این بحران و آرام کردن اوضاع وجود ندارد. با وجود سرکوب خشن 
ماه و دستگیری هـزاران تـن از  ها در دی و خونین جنبش اعتراضی توده

آتـش   قتل رساندن شماری از جوانان معترض، لب رسیده و به به مردم جان
تنهـا خـامـوش نشـده اسـت، بـلـکـه ادامـٔه  ها نه جنبش اعتراضی توده

های اجتماعی در  تر گردان وکنار کشور و شرکت عیان ها در گوشه اعتراض
 ها را شاهدیم.   آن

مبارزات قهرمانانه کارگران کشور، ازجمله کارگران فوالد اهواز، اعتصاب 
تپه، اعتصاب کارگران شرکت کیسون در عسـلـویـه،  کارگران نیشکر هفت

اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز در جنوب ایران، و همـچـنـیـن ادامـه 
هـای مـالـی و بـانـک هـای  باخته" در برابر شـرکـت اعتراض مردم "مال

هـا  شـان سـهـیـم یـا بـا آن خصوصی ای که سران رژیم در بخش عمده
ها، حرکت اعتراضی درویشان کشور که با سرکـوب  اند، و در کناِر این مرتبط

رو شد، راهپیمایی کشاورزان کشور در اعتراض به  خشن و خونین رژیم روبه
شان با مزدوران رژیم و واکـنـش  های ظالمانه حکومت و درگیری سیاست
های اعتراضی دلیرانٔه  برانگیزشان در نماز جمعه اصفهان، همایش تحسین

هـای  ها، حـرکـت زنان کشور در بزرگداشت روز جهانی زن، و عالوه بر این
هـای  خاطر صـدور حـکـم اعتراضی دانشجویان کشور در روزهای اخیر به

ظالمانه بر ضد دانشجویان مبارز و برخورد مزدوران بسیج با آنان، نشـانـگـر 
لـب رسـیـده از  بـه روشن بودن آتش خشم نیروهای اجتماعی و مردم جان

 حکومت تاریک اندیشان بر میهن ماست.
 

 میهنان گرامی  هم
، ضمن ارزیـابـی ۹۶ماه  نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در بهمن

هـای  بـازی شرایط کشور بر این نکتٔه مهم تأکید کرد که: "دوران سـیـاسـت

قصـد  کنونی بـه ٬نظام سیاسی٬پذیری  طلبان حکومتی و ترویج نظریٔه اصالح اصالح
های هرچـه بـیـشـتـری از  پایان رسیده است و بخش حفظ حاکمیت رژیم والیی به

های کار و زحمت، دنـبـال راهـکـارهـایـی جـدی بـرای حـل  ویژه توده مردم، به
اند. مـعـضـل اسـاسـی  های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه معضل

یافتـه و  ها در شرایط کنونی نبوِد جایگزینی سازمان جنبش اعتراضی و مردمی توده
 مردمی در مقابل رژیم استبدادی است."

های اخیر بر ضـرورت تشـکـیـل جـبـهـٔه واحـد ضـد  حزب تودٔه ایران در سال
خواه کشـور تـأکـیـد  ای متشکل از همٔه نیروهای مترقی، ملی و آزادی دیکتاتوری

ورزیده است و همچنان نیز آماده است تا در راه تحقق این امر مهم هـمـٔه تـوان و 
مـان و  ای از مـردم مـیـهـن گمان ما اگر طیف گسترده کار گیرد. به امکاناتش را به

خواه کشور در پایان دادن به استبداد، تحقق حق حاکمیت مردم بـر  نیروهای آزادی
شان، تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک مردم (ازجمله حق آزادی احـزاب  سرنوشت
ستیزانٔه رژیم والیت فقـیـه، بـرابـری  های صنفی)، لغِو تمامی قوانین زن و سازمان

های ایران در چارچوب حـکـومـتـی  حقوق زن و مرد و همچنین تحقق حقوق خلق
خواه کشور بـایـد بـتـوانـنـد بـا حـفـظ  ملی اعتقاد دارند، نیروهای مترقی و آزادی

ها توافق کنند و با یـک  های دیگر نظری، سیاسی و قومی، بر سر این حداقل تفاوت
برنامٔه روشن و کوتاه مبارزاتی، و در کنار مـردم، در مسـیـر تـغـیـیـرات اسـاسـی، 

 دموکراتیک و پایدار راه را بگشایند. 
کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، ضمن شادباش مجدد فرارسیدن نوروز و سـال 

بـاخـتـگـان راه آزادی و عـدالـت  های همٔه جـان و با تجدیدعهد با آرمان  ،۱۳۹۷
ها ایرانی، آزادِی فوری و بـدون قـیـدوشـرط هـمـه  صدا با میلیون هم  اجتماعی،

عقیدتی، و پایان دادن به رونِد خشونت و سرکوب معـتـرضـان و  -زندانیاِن سیاسی
هـای بـزرگ  دگراندیشان از سوی سران رژیم را خواهان است. ما با آرزوی پـیـروزی

 رویم. مان به استقبال بهار و سال نو می برای جنبش مردمی میهن
 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
 ۱۳۹۶اسفندماه  ۲۸

 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۱۱ 

حزب تودٔه ایران، سرکوب خشن 
مناسبت روز  گردهمایِی زنان به

شدت  جهانی زن در تهران را به
 کند! محکوم می

حقارِت رژیم والیت فقیه، و مبارزٔه دلیرانٔه 
 زنان ایران بر ضد استبداد حاکم!

 
 میهنان گرامی! هم

آمیز زنان مبارز در  گزمگان رژیم استبداد، با حمله به گردهمایی مسالمت
، ۲۰۱۸/ هشتم مارس ۱۳۹۶اسفندماه  ۱۷مقابل وزارت کار، روز پنجشنبه 

بار دیگر ماهیت ضد انسانی و   مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن، به
گرای والیت فقیه را در برابر داوری افکارعمومی مردم  ستیز رژیم واپس زن

 نمایش گذاشتند. میهن ما و جهان به
های  منظور اعتراض به سیاست دعوت فعاالن جنبش زنان و به زنان، به

ازجمله شرایط ناعادالنه و  های موجود بر ضد زنان و  ستیزانه و تبعیض زن
بودند. زنان مبارز   ضِد زن در بازار کار ایران، در مقابل وزارت کار تجمع کرده

حق ما »کننده در این گردهمایی، با سر دادن شعارهایی همچون:  شرکت
برابری کار تو ستمگری؛ آزادی، برابری عدالت جنسیتی؛ نان، کار، آزادی؛ 
زنان، کار، آزادی، پوشش اختیاری؛ نترسین نترسین ما همه با هم 

کردند.  های ستمگرانٔه رژیم اعالم می شان را به سیاست اعتراض «هستیم!
، در ۹۶ماه  و در پی جنبش اعتراضی دی -های پیش که هفته درحالی

سردمداران حکومتی، ازجمله روحانی و سخنگویان -هشتاد شهر کشور
دولتش از حِق مردم برای اعتراض کردن و بیان نظراتشان داد سخن داده 

های رژیم به گردهمایی  شخصی بودند، مأموران نیروی انتظامی و لباس
وشتم آنان و نیز حاضران، بیش از  آمیز زنان یورش بردند و با ضرب مسالمت

 هشتاد تن را با خشونت تمام بازداشت کردند.
اند، ولی خبرهایی  اگرچه شماری از بازداشت شدگان تا امروز آزاد شده

کنندگان در گردهمایی  مبنی بر متهم کردن بیست تن از شرکت  کننده نگران
منتشر شده است. این امر، که   «اقدام بر ضد امنیت ملی»هشتم مارس به 

پیشینه نیست، از قصد رژیم در  های مستمر رژیم بی در سیاهٔه سرکوبگری
هایی سنگین و ضد  هایی فرمایشی و صادر کردن حکم برگزاری محاکمه

پراکندن ترس و وحشت در میان کوشندگان   انسانی بر ضد این مبارزان و
 کند. عرصٔه مسائل اجتماعی حکایت می

چند روز پیش از این نیز، ولی فقیه رژیم در سخنانی، اعتراض دختران 
خیابان انقالب و دیگر شهرهای کشور بر ضد حجاب اجباری را حقارت آمیز 

ستیز هم برخورد  خوانده بود. در پی این سخنان، مجیزگویان استبداد و زن
ای در سخنانی  های مدنی را خواستار شدند. خامنه قاطع با این اعتراض

همه هزینه، فکر و  آن»  ش در کشور ازجمله گفت:«مداحان»خطاب به 
وکنار  تبلیغات کردند که درنتیجٔه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه

هایشان در این نتیجٔه کوچک و حقیر  روسری از سر بردارند و همه تالش
کند، طرح  ای نیست اما آنچه بنده را حساس می خالصه شد که این، مسئله

اما واقعیت در اساس،  «مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است.
مناسبت  حساسیت، ترس و حقارت رژیم و رهبرانش نسبت به حضور زنان به

هشتم مارس، روز جهانی زن، و اعتراض مدنی و طبیعی و برحق آنان به 
ستیزانٔه رژیم است و این اعتراض زنان به سیاست  های زن سیاست

ها به ظلم و جور  طورکلی اعتراض توده و به -غیرانسانی حجاب اسالمی
شان و  چنان ارکان پوشالی حکومت -شود ای که بر آنان روا داشته می روزانه

ها  که از آن  لرزاند که تنها پاسخی را می  «نظام اسالمی نمونه جهان»
 آید سرکوب و خشونت روزافزون است. برمی

های غیرانسانی رژیم  حزب تودٔه ایران، ضمن محکوم کردن سیاست
والیت فقیه، بار دیگر آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه دستگیرشدگان 

 ۹۶ماه  ها در دی روز جهانی زن، دستگیرشدگان پرشمار جنبش اعتراضی توده
های  شده در اعتراض (که هنوز در بندهای رژیم گرفتارند)، کارگران بازداشت

های اخیر را خواهان  کارگری و دستگیرشدگان در اعتراضات دراویش در هفته
خواه ایران و جهان  است. حزب تودٔه ایران، از همه نیروهای مترقی و آزادی

های آن  های ضد انسانی رژیم و سرکوبگری خواهد تا متحد بر ضد سیاست می
 شان را بلند کنند. صدای اعتراض

پایان دادن به ستم جنسیتی در ایران و  مبارزٔه دلیرانه زنان ایران در راه 
های مدنی، اجتماعی، اقتصادی و  یابی به برابری حقوق در همٔه عرصه دست

های رژیم استبدادی حاضر، همچنان ادامه  رغم همٔه سرکوبگری سیاسی و به
خواهد یافت و بخشی مهم و جداناپذیر از جنبش عمومی خلق برای طرد رژیم 

 یابی به آزادی است. عدالتی و دست والیت فقیه، پایان دادن به ظلم و بی
درود آتشین به مبارزٔه دلیرانه و پیگیر زنان میهن برای پایان دادن به ستم 

های مدنی، اجتماعی،  یابی به برابری حقوق در همٔه عرصه جنسیتی و دست
 اقتصادی و سیاسی!

 عقیدتی! -آزادی فوری و بدون قیدوشرط برای همٔه زندانیان سیاسی
  

 حزب تودٔه ایران
 ۱۳۹۶اسفندماه  ۲۰

 ادامۀ  آمریکای التین رو در رو... 

گیرندگان امـور هـنـدوراس در  انتخابات، اعالم کرد مبارزه تا زمانی که "تصمیم
 ۹۰تـوانـد بـا بـودن  متحده متقاعد شوند که خوان اورالندو هرناندز نمـی ایاالت

درصد مردم علیه او حکمرانی کند" ادامه خواهد داشـت. بـحـران کـنـونـی در 
هندوراس در حقیقت ادامٔه شرایطی است که با کودتا علـیـه رئـیـس جـمـهـور 

آغـاز شـد کـه از سـوی  ۱۳۹۰نام "زالیا" در سال   انتخاب شدٔه این کشور به
هـا دالر بـرای  مـتـحـده مـیـلـیـون متحده سازمان داده شده بود. ایاالت ایاالت

گـرا   های اقتصادی و اجتماعی به جیب نیروهـای راسـت تأثیرگذاری بر سیاست
هـا، نـتـوانسـت از  متحده با وجود تمامی ایـن تـقـال سرازیر کرده است. ایاالت

های متمایل به چپ جلوگیری کند و درنهایت مجبـور شـد بـرای  پیشروی گروه
راستی کنونی در انـتـخـابـات هـنـدوراس   تضمین پیروزی رئیس جمهور دست

 کاری کند.                                           دخالت کند و آن را دست
روشنی  متحده در رویدادهای اخیر آمریکای التین به های ایاالت نقش دخالت

خـواه در قـارٔه آمـریـکـا بـا  های ترقی وبیش تمامی نظام مستند شده است. کم
هـا از گسـل  اند. ناتـوانـی ایـن نـظـام متحده درحال مبارزه های ایاالت دسیسه

های جایگـزیـن نـیـز در  های نولیبرالی و پیاده کردن سیاست ای سیاست ریشه
افزایش ناخشنودی میان مردم دسـت دارنـد. بـحـران جـهـانـی اقـتـصـادی 

ها را آشکار کـرده اسـت و  های سیاسی و ایدئولوژیک آن های طرح محدودیت
هایی ترمـیـمـی دسـت  ها به اقدام شمار را رشد داده است. اگر آن تضادهایی بی

داری نـکـنـنـد،  ای را جایگزین نظام سرمـایـه سیاسی -نزنند و نظامی اجتماعی
کنند پایبند بماننـد و  هایی که موعظه می برایشان دشوار خواهد بود که  بر آرمان

 ایمان مردم را نیز سلب نکنند.



 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه   ۱۰ 

 برگزارِی روز جهانِی زن، 
 در لندن

کردند. پس از  می
عودنوازی هنرمند 
سوری، نمایندگان 

ـــان ـــای  ســـازم ه
مخـتـلـف دربـارٔه 

های زنان  دشواری
ــــل  ــــائ در مس
ــتــمــاعــی و  اج
اقـــتـــصـــادی و 
ـــی در  ـــاس ـــی س

شان و  کشورهای
هــــای  عــــرصــــه

گوناگون مبارزه در 
راه صلح، عدالـت 
ـــری، و  ـــراب و ب

پیشرفت با حاضران سخن گفتند. نمایندگان زنان دموکرات افـغـانسـتـان، کـه امسـال بـرای 
خـواه از  کردند، و به دنبال آنان نمایـنـدگـان زنـان تـرقـی نخستین بار در این جشن شرکت می

 بنگالدش، قبرس، یونان، عراق، و ایران در این بخش از مراسم سخنرانی کردند. 
نمایندٔه "تشکیالت دموکراتیک زنان ایران" در سخنانش ابتدا به تاریخچٔه بزرگداشت روز زن، 
هشتم مارس، در جهان و ایران اشاره کرد و گفت که این تشکیالت در بـرگـزاری ایـن سـّنـت 

  مقام -۱۹۴۳/۱۳۲۲گذاری آن در سال  یعنی از هنگام پایه-خواهانه در بیش از هفت دهه ترقی
 ۳۹پیشاهنگ داشته است. رفیق ایرانی در مورد شرایط دشوار کار و مبارزٔه زنان در ایـران در 

گرایانٔه این رژیم در زمیـنـٔه حـقـوق زنـان و  سال حاکمیت رژیم والیی، و دربارٔه عملکرد واپس
ستیزانه توضیح داد. او گفت: "پس از انقالب مردمی در ایـران در سـال  قوانین ارتجاعی و زن

اسالمی که بر اصل استبداد فردی و مذهبی والیت فقیه متکـی  گیری جمهوری و شکل ۱۳۵۷
های آن عمیقًا ضد مردمی و زن ستیز است، زنان بسیـاری از دسـتـاوردهـای  است و سیاست

شان را از دست دادند. رژیم ارتـجـاعـی حـاکـم بـا  طلبانه خواهانه و حق ها سال پیکار آزادی ده
وسطایی، حقوق و جایگاه و شخصیت فردی و اجتماعی زنان را در خانواده  تصویب قوانین قرون

تـر  مراتب وخیم و جامعه پایمال و نابود کرد. زنان ایران اکنون در بسیاری موارد شرایطی حّتی به
مانده دارند. قوانین نابرابر تحمـیـل شـده در مـورد ازدواج،  از زنان بسیاری از کشورهای عقب

هایی فراوان در زمینٔه  طالق، سرپرستی از کودکان (حضانت فرزند)، و ارث، و تحمل محدودیت
پایٔه زندگی بردگان کرده است." رفیق در  های فردی و اجتماعی، زندگی زنان ایران را هم آزادی

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخـت و  ادامه به مبارزٔه چندوجهی زنان ایران در عرصه
اند جنبش مؤثری را سازمـان دهـنـد و  های رژیم، زنان ایران توانسته گفت با وجود سرکوبگری

شان را به شعارهای جنبش عمومی مردم کشور پیوند زنند. او یادآور شد کـه   حق های به خواست
طـور  دار و کارمند و کـارگـر، هـمـگـی بـه کرده، خانه زنان ایران، جوان و پیر، سّنتی و تحصیل

طلبانه نقش دارند و از پرداخت هزینه در این راه ابایی ندارند. او از  ای در این مبارزٔه حق سابقه بی
گرا اذیت و آزار جسمانی و  گران اسالم ها از سوی شکنجه ها کوشندٔه زن نام برد که در زندان ده

شوند. سخنران سپس همبستگی زنان ایران را با همٔه زندانیان سـیـاسـی،  اند و می روحی شده
های روحـی و  های رژیم زیر شکنجه چال شان در سیاه های واالی ویژه زنانی که در راه هدف به

 جسمی قرار دارند، اعالم کرد.
رفیق نمایندٔه "تشکیالت دموکراتیک زنان ایران" در انتهای سخنرانی خودگفت: "مبارزٔه زنان 

ای برای همٔه بشریت در راه دستیابی بـه زنـدگـی  ای فقط برای زنان نیست، بلکه مبارزه مبارزه
هـای  انسانی، آزادی، برابری، و عدالت اجتماعی است، و در این مبارزه حضـور هـمـٔه انسـان

 ها ضروری است. "  معتقد به این آرمان
های فرهنگی اختصاص داشت. سیلویا بالدوچی، هنرمند چپ  بخش نهایی نشست به برنامه

طلبانه در آمـریـکـای  های حق خواه ایتالیایی االصل، پنج اثر خود را در ارتباط با جنبش و ترقی
منظور اجرای  ویژه در شیلی اجرا کرد. او همچنین در سخنانی از تجربٔه سفرهایش به التین و به

یاد هوگو چـاوز، و اجـرای سـرودی  کنسرت در کشورهای آمریکای التین، از دیدارش با زنده
دوصدایی با او، و از خاطرات کودکی خود با پدرش که عضو حزب کمونیست ایتالیا بوده گفت و 
در پایان، به یاد "ویکتور خارا"، شاعر، خواننده و گیتاریست کمونیست شیلـیـایـی کـه در رژیـم 

ای اجرا کرد. پس از هنرنمایی سیلویا، رفقای زن بنگالدشی با   کودتایی پینوشه کشته شد قطعه
جمعـی دربـارٔه جـنـبـش مـبـارزاتـی  هایی دسته های محلی به تن داشتند با اجرای ترانه لباس
 شان اجرا کردند. مردم

کـنـنـدگـان در ایـن  خوانی سرود انترناسیونال به پایان رسید. از شـرکـت مراسم رسمی با هم
مراسم، با سفرٔه متنوعی از غذاهای کشورهای ایران، عراق، قبرس، بنگالدش، و انگلـسـتـان 

یادماندنی با پیمان دوباره به ادامٔه این سنت زیبا، انسانی و مـبـارزاتـی،  پذیرایی شد.این جشن به
 پایان رسید. در میان شادی حاضران به

  

روز جهانی زن، روز همبستگی با مبارزات زنان جهان، امسال 
برای دوازدهمین سال متوالی در لندن طی مـراسـمـی زیـبـا و 

های مترقی و پیکارگر زنان از  متنوع با شرکت نمایندگان سازمان
کشورهای مختلف جهان جشن گرفته شد. سازمان حزب تـودٔه 

دهندگان اصلی این جشن بود که بـا  ایران در بریتانیا از سازمان
شرکت نمایندگان "مجمع ملی زنـان بـریـتـانـیـا"، "تشـکـیـالت 

خـواه قـبـرس"، "اتـحـادیـٔه  دموکراتیک زنان ایران"، "زنان ترقی
[لیِگ] زنان عراق"، "جنبـش زنـان یـونـان"، "جـنـبـش زنـان 

خـواه بـنـگـالدش در  دموکرات سودان"، "سازمان زنان تـرقـی
 خواه افغانستان" برگزار شد. بریتانیا"، و "زنان دموکرات و آزادی

 -های اخـیـر باتوجه به استقبال گسترده از این جشن در سال
 -کننـدگـان و حـاضـران المللی بودن طیف شرکت به دلیل بین

دهندگان آن سالن اجتماعات زیبایـی در غـرب  امسال سازمان
لندن را برای میزبانی این مراسم در اخـتـیـار گـرفـتـه بـودنـد. 

های جشن با همکاری نزدیک رفقای زن حزب تودٔه ایران  برنامه
و حزب کمونیست بریتانیا و با حمایت "کـمـیـتـٔه هـمـاهـنـگـی 

 دهی شده بود. های کمونیست در بریتانیا" سازمان حزب
صـدر و مسـئـوِل   مراسم با سخنان رفیق دکتر "لیـز پـیـن"،

کمیسیون زنان حزب کمونیست بریتانیا، آغاز شـد. او ضـمـن 
دهی جشن روز جهـانـی زن در  آمدگویی، فلسفٔه سازمان خوش

های اخـیـر بـا شـرکـت  لندن را توضیح داد، جشنی که در سال
نمایندگان زنان مبارز کشورهای مختلف ساکن انگلستان جـلـؤه 
بسیار یافته است. رفیق با اشاره به اهمیت این مـراسـم، آن را 
فرصتی دانست برای تبادل تجربٔه زنان از کشورهای مختلف، و 

هایی به منظور پیشُبرد مبارزه با  حل همفکری در زمینٔه یافتن راه
هـای گـونـاگـون و  های جنسیتی در جامعـه تبعیض و نابرابری

المللی. رفیق پـیـن بـزرگـداشـت روز  استحکام همبستگی بین
جهانی زن را فرصتی برای ارزیابی دسـتـاوردهـا و شـنـاسـایـی 

هـای  های واقعی رویاروِی جـنـبـش زنـان در جـامـعـه چالش
داری دانست و با اشاره به دستاوردهای جنبش زنـان در  سرمایه

جویانه زنان جهان را به  جهان، هشتم مارس، روز همبستگی رزم
 حاضران تبریک گفت.

سخنران بعدی، رفیق "برنادت کیونی"، عضو هیئت اجـرائـیـٔه 
"مجمع ملی زنان بریتانیا" بود که پس از تشکر از فرصتی که این 

یـی از مـبـارزٔه  شمـه  مراسم در اختیار این مجمع گذاشته است،
سـتـیـزانـٔه دولـت  هـای زن زنان بریتانیا در رویارویی با سیاسـت

سال اخیـر  ۱۰کار را بیان کرد. او گفت که این دولت در  محافظه
هـای  با کاهش دادن بودجه خدمات اجتماعی و اعمال سیاست

اقتصادی ریاضتی، شرایط کار و معیشت قشـرهـا و طـبـقـات 
زحمتکش را به قهقرا برده است. رفیق برنادت گفت که مـبـارزٔه 
نیروهای مترقی و جنبش کارگری و سندیکایی بریـتـانـیـا بـرای 

راستی حاکم و معرفی جـایـگـزیـنـی  پایین کشیدن دولت دست
مردمی ادامه دارد. رفیق انگلیسی به نقش بارز فـعـاالن زن در 

دولـتـی کـه  -های دولت حـاکـم رهبری جنبش ضِد سیاست
بیشترین فشار را بر زندگی و معیشت زنان قشرهای زحمتـکـش 

 اشاره کرد. -تحمیل کرده است
در بخش بعدی، رفیق پین به "بسل صالح"، عودنواز سـوری، 

های کمونیست در بریتانـیـا  دعوت کمیته هماهنگی حزب که به
آمد گفت و از او  برای هنرنمایی در جشن شرکت کرده بود خوش

برای اجرای چند قطعه از کارهایش دعوت کرد. هنرمند سـوری 
نوازی عود و صدای زیبایش حاضران را مسـحـور غـنـای  با تک

موسیقی کشورش کرد. به ابتکار یکی از فـعـاالن اجـتـمـاعـی، 
طور زنده تماشا  نفر از کشورهای خاورمیانه این برنامه را به ۱۲۰۰

 ۱۰۴۷شمارۀ   ۱۳۹۶اسفند ماه  ۲۸دوشنبه    ۷ 

تا اندازه زیادی گنجایش  -تا آنجایی که خطری سود و قدرتش را تهدید نکند -داری نظام سرمایه
 پذیرش حق "برابری" [زن و مرد] در اجتماع را دارد.

کند که بایـد مـیـان سـتـم و  مری دیویس، استاد تاریخ کارگری در دانشگاه لندن، استدالل می
های سلطٔه طـبـقـاتـی  چالش کشیده شوند اما ستم یکی از سازه تبعیض فرق گذاشت. هردو باید به

هـایـی  که تبعیض شـکـل آورد آن" نیز است درحالی حال ره است، "عملکرد جامعٔه طبقاتی و درعین
ستیزی و تبعیض نسبت بـه  جویی جنسی، زن یابد. هرچند برتری چندگانه داشته و با زمان تغییر می

داری بـهـرٔه  داری پیشرفته رایج است، به سرمایه و سـرمـایـه زنان همچنان در کشورهای سرمایه
داری آزاداندیش" یا لیبرال تا آنجایی که کسب سـود و حـفـظ قـدرت  رساند. "سرمایه چندانی نمی

وجود حق برابری در محیط کـار و نـه در  داران فراهم باشد، با خشنودی آماده است که به سرمایه
های اقـلـیـت از  ای" (کنایه از بازداری زنان و دیگر گروه خانه تن دهد. پایان دادن به "سقف شیشه

دهد تـا  ها برخوردار است، اجازه می های باال)، که از پشتیبانی همٔه سوسیالیست یابی به رتبه دست
مانند اشـتـغـال در رادیـو و  -برای استعدادهای برتر زنان در رقابت برای کارهای با دستمزد باال

هـایـی،  راه باز شود. اما در همان هنگام نقش چنین پیشـه -های باالتر مدیریت تلویزیون و یا حوزه
سازد، و دستمزد مساوی در محـیـط کـار، کـه هـمـٔه  داری را بیشتر ناروشن می ماندگاری سرمایه

یـابـی در  تواند درصورت نبود وجود تشـکـل کنند، می های راستین برای آن مبارزه می سوسیالیست
های تـولـیـد و  داری به کاهش دستمزدها در تمامی رده محیط کار راه را برای گرایش کلی سرمایه
هایی مانند کالرا زتکین، آلـکـسـانـدرا کـولـونـتـای، رزا  بازتولید نیروی کار هموار کند. مارکسیست

هایی در جنبش فمینیسمی بودند کـه  هرست، همگی، منتقد آن گرایش لوکزامبورگ و سیلویا پنک
اعالم کرد: "به چه دلیل باید  ۱۹۰۹زدند. کولونتای در سال  به پایداری ناهمسانی طبقاتی دامن می

های بورژوا باشند؟ چه کسی در حقیقت از این ائتالف بـهـره  دنبال اتحاد با فمینیست زنان کارگر به
نوشت: "بیشتر آن زنـان  ۱۹۱۲خواهد برد؟ بدون تردید زنان کارگر نخواهند بود." و لوکزامبورگ در 

دسـت  کنند، اگر حق رأی را بـه چون شیر عمل می ٬امتیازهای ویژه مردان٬بورژوا که در مبارزٔه با 
سـو  ایـن سـو و آن کاران و روحانیت ارتجاعی همچون برٔه رام بـه آورده بودند در اردوگاه محافظه

حق رأی در بریـتـانـیـا، هـمـراه بـا  یابی زنان به هرست، رهبر جنبش دست پریدند." املین پنک می
دخترش کریستابل، در آستانٔه جنگ جهانی اول مبارزه را کنار گذاشتند و در پشتیبانی از کارزار "پـر 

نام نـکـرده  وظیفه ثبت سفید" به فعالیت دست زدند، کارزاری که به سرافکندگی مردانی که در نظام
 پرداخت. بودند می

کار پیوست. تندیس وی اکنون در جوار ساختمان پارلـمـان  املین پس از جنگ به حزب محافظه
هرست، خواهر کریستابل، یک سوسیالیـسـت  انگلستان در قلب لندن قرار دارد. لیکن سیلویا پنک

 شد و فدراسیون کارگران سوسیالیست را بنا نهاد و سرانجام یک کمونیست شد.
سالگی تصویب قانونی که به برخی زنـان حـق  ۹۰قرار است امسال پس از کارزاری طوالنی در 

هورست در مقابل کتابخانٔه یادبود مارکس در منطقـٔه "کـلـرکـنـول  رأی داد تندیسی از سیلیویا پنک
گرین"، در لندن، برپا شود. مکانی بسیار شایسته و نمادین از این واقعیت که مبارزٔه زنان و مـبـارزٔه 

های زنـان"  اند. در جنبش چپ گرایشی وجود دارد که اصرار دارد "مسئله طبقاتی دو روی یک سکه
سخنی دیگر، رهروان این گرایش برآنند که "سوسیالیسم  طورکلی در پیکار طبقاتی بگنجاند. به را به

انگیـز  ها را خواهد گشود." از نظر آنان تا آن هنگام، هرگونه توجه ویژه به مسئلٔه زنان تفرقه همٔه گره
گویـد رهـایـی  و انحراف از عرصٔه مبارزٔه واقعی خواهد بود. مری دیویس، در برابر چنین بحثی، می

کند: "مـبـارزه بـرای  زنان باید در کانون مبارزه برای سوسیالیسم جای داشته باشد. او استدالل می
هـای دولـتـی، بـرای  های مهدکودک بـا یـارانـه دستمزد برابر، برای کار برابر، برای برپایی کانون

هایی که برای زنان مهم هستند مانند حـق  همگانی و اجتماعی کردن کار در خانه و دیگر موضوع
شود. افشاگری و کـار هـدفـمـنـد  بارداری و حقوق قانونی کامل درنهایت به سوسیالیسم ختم می

 کند."  تر می یابی و اتحاد زنان را شدنی هایی است که سازمان پیرامون چنین مسئله
کننده است. و پیروزی  رهایی کامل سیاسی و اجتماعی زنان برای دستیابی به سوسیالیسم تعیین

یافتٔه زنان برای حق برابری به بخشی از پیکار در راه  سوسیالیسم، بدون تبدیل کردن مبارزٔه سازمان
 پذیر نیست. آن، تحقق

کـنـنـد کـه  برای دستیابی به برابری جنسیتی. آنان ادعا می
کم مناسبات مـرد بـا  و یا دست -ها  مناسبات میان جنسیت

هـا در  در نزد پیشینیان ما شکل گرفته یا ایـن رابـطـه -زن 
اند. چنین نگـرشـی ایـن  های ما جای گرفته و ثابت شده ژن

گیرد که مناسبات زن و مرد با یکـدیـگـر  واقعیت را نادیده می
هـا در  در درازای زمان دگرگون شده است و این دگـرگـونـی

      ها ادامه دارد.                                                                                             ها و فرهنگ همه سرزمین
ها ریشٔه سـتـم نـبـایـد در "داده"هـای  برای مارکسیست

ژنتیک، بلکه در روند دوگانٔه تولید مواد مورد نیاز زندگی مانند 
هـا و  غذا، پوشاک، مسکن و ابزار و همچنین بازتولید انسان

طـور کـه  های اجتماعی باید جستجو شـود. هـمـان سامانه
نـام زنـان و طـبـقـه  پروفسور "مری دیویس" در کتابش بـه

یـی در تـاریـخ و نـه در  گویـد، سـتـم بـه زنـان "ِگـِره می
داری، این پدیـده  شناسی" انسان است. با رشد سرمایه زیست

خود را در قالب تضاد میان سرشت خصوصی بازتولید، ماننـد 
نقش زنان در خانه و ماهیت اجتماعی تولید یعنی دسـتـمـزد 

 برای کار زنان در خارج از خانه، نشان داد.
آمـده،  دست های به شناسی و دیگر گواهی های کهن یافته

پیش نظر انگلس در کتاب منشأ خانواده،  از نشانگر تأیید بیش
) است که ستم بـر زنـان ۱۸۸۴مالکیت خصوصی و دولت (

کشانٔه  همراه با جامعٔه طبقاتی پدید آمد و اینکه خاستگاه بهره
طبقاتی و ستم به زنان را در پیدایش مناسبات مالـکـیـت بـر 

مـالـکـیـت درآوردن  ویژه در به به -اساس انباشت خصوصی
آنچه پیش از آن متعلق به جامعه و همـگـان بـود از سـوی 

شنـاسـی در  باید یافت. انگلس، نقش کارساز زیست -مردان
هـمـه، چـنـیـن  کند. بـاایـن تقسیم کار جنسی را تصدیق می

کرد  کشانه عمل نمی بندی نابرابر در آغاز کار خود بهره تقسیم
بندی یـکـسـان  های "بدوی" گوناگون این تقسیم و در جامعه

آوری  نبود. او بر این باور بود که اهمیت اجتماعی توانایی بچه
های متفاوت زنان و مردان در تولید "مازاد" فراتر  زنان و نقش

اش قرار دارد. این مازاد  از نیاز تولیدکننده برای خود و خانواده
های  تولید، شالودٔه پدید آمدن مالکیت خصوصی و رشد نظام

همسری و خانوادٔه مردسـاالر را  بناشده بر اساس ازدواج تک
شده به فرزندان پسر  منظور انتقال ثروت انباشت ریخت که به

بود. انگلس اعالم کرد: "بروز نخستین تضاد طـبـقـاتـی در 
زمان با پیدایش ستیز میان زن و مـرد در ازدواج  تاریخ هم

کشـی طـبـقـاتـی بـا  یکتاهمسری است و نخستیـن بـهـره
زمان است."  زنـان  دست مرد هم کشی از جنس زن به بهره

تـر کـار،  چه در درون خانواده و چـه در دنـیـای گسـتـرده
طورکلی، زیردست بودند و اغلب مجبور بودند بـا کـار در  به

زمان با کسب درآمد در داخل و خـارج  داری هم خانه و بچه
 خانه سروکار داشته باشند.

داری، "شوهر درون  انگلس معتقد بود که در نظام سرمایه
رود." جیمز کـانـلـی،  شمار می خانواده بورژوا و زن پرولتاریا به

خواه مارکسیست ایرلندی، نوشت اگر کـارگـِر  رهبر جمهوری
داری است، آنگاه دربارٔه کارگر زن که  مرد بردٔه جامعٔه سرمایه

ایـن تـرتـیـب مـورد  مجبور است در خانه هم کار کند و بـه
گیرد باید گفت زِن کارگر "بـردٔه آن  کشی دوگانه قرار می بهره

کـرد کـه هـرگـونـه  برده" است. مارکس هم اسـتـدالل مـی
پیشرفت اجتماعی به "دگرگونی" در وضع زنان نـیـاز دارد و 
اعالم کرد: "میزان پیشرفت اجتماعی با جایگاه اجـتـمـاعـی 

 شود." جنس زن سنجیده می
در دوران مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم، از نخستیـن 

هـایـی  روزهای اتحاد شوروی تا کوبا، یک سده بعد، پیشرفت
عظیم در تضمین برابری میان زن و مرد انـجـام پـذیـرفـتـه 

هایی چشمگـیـر در  داری نیز پیشروی است. در نظام سرمایه
 "جایگاه اجتماعی" زنان صورت گرفته است.

 ادامۀ ستم به زنان از کجا  ...
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مـنـظـور  سخن درآوردن قربانیان شکنجـه و بـه دانید که چگونه برای به می
واقعی نشان دادن آنچه زیر نام "اعتراف رهبران" حزب تودٔه ایران تبلیـغ شـد 

دهی شده بودند، بااینهمه، حـاال  ای مشمئزکننده سازمان شوهای تلویزیونی
سال از آن مظلمه و بدون شرم از آن، اتـهـام کـذب  ۳۴  پس از سپری شدن

ها را  ای همه عملکرد ضِد انسانی و غیرقانونی "نظام" بر ضد توده برآمده از آن
های نزدیک به سپاه مانند سایـت مشـرق نـیـز  کنید! رسانه تکرار و تأیید می

دار دستگاه تبـلـیـغـاتـی  های شاخ صورت منظم همان ترهات و دروغ اخیرًا به
کـنـنـد! آقـای  دیکتاتوری حاکم را در مورد حزب تودٔه ایران مرتبًا تکـرار مـی

زاده! زدن اتهام جاسوسی به اشخاص و مخالفان را جـاسـوس خـارجـی  تاج
ای و دستگاه امنیتـی سـپـاه  معرفی کردن، شیؤه معمول برخورد علی خامنه

هایی مشخص  وگو، پرسش روی، برخی سخنان شما در این گفت است. ازاین
که: آیا شما هنوز همچـنـان در   انگیزند، و آن این را در ذهن مخاطبان برمی

اید و در تنـگـنـای نـفـرت از  پس دیوارهای "خودی و غیرخودی" اتراق کرده
تان و تبرئه خـود و  های غیرقانونی اید؟ چرا برای توجیه اقدام ها مانده ای توده

رویـد و حـزب و  راه دور و چهار دهٔه گـذشـتـه مـی ارتباط با نسل کنونی به
آورید؟ آیا بـهـتـر نـیـسـت  ها می چنین ناجوانمردانه دلیل آن ها را این ای توده

هـا و  خطوط سیاسی و نظری کنونی خودتان را  در مـقـایسـه بـا تـحـلـیـل
های فعلی مردم بیـان  های کنونی حزب تودٔه ایران در رابطه با خواست برنامه

هـایـی مـانـنـد     غیر از این است که حزب تودٔه ایران  سـیـاسـت کنید؟ مگر به
های انـتـخـابـاتـی را  "اعتمادسازی با حاکمیت" و فراخواندن مردم به نمایش

تـان، یـعـنـی  فکران قاطعانه رد کرده است و آیا مگر این نیست که شما و هم
هـا و  زا، حـاال کـه از خـواسـت های توهم صاحبان و مروجان این سیاست

گـونـه اتـهـام  اید از سر استیصال به ایـن های کف جامعه عقب افتاده حرکت
 اید؟   ها متوسل شده زنی

چنین برخورد بسیار ناپیگیـر بـه آزادی و دمـوکـراسـی  زاده، این آقای تاج
نیست، بلکـه درواقـعـیـت امـر  ۵۷های انقالب  آموزی از صحنٔه سال درس

ای است که شما دانسته  یا ندانسته ضرورت نهادینه شدن آزادی و  بدآموزی
کنید. در سه دهه گذشته، حزب تودٔه ایران هم بـا  دموکراسی را با آن لوث می

هـدف  های نـخـسـت انـقـالب را بـه هایش در سال نگاهی نقادانه سیاست
هـای  ها و برنامـه آموزی بررسی کرده است و نتایج آن همواره در تحلیل درس

زاده، حـزب تـودٔه ایـران  اند. برخالف   برخورد ناپیگیر تاج حزب بازتاب یافته
آمـوزی از  صورتی عملی، منسجم و پیگیر بـه درس است که به  تالش کرده

صدایـی  ویژه نشان دهد چرا تک بپردازد و به ۵۷خطاهای بازٔه زمانی انقالب  
بـاره  شکست بکشاند. در ایـن و دیکتاتوری  توانست این انقالب مردمی را به

کافی است بگوییم که حزب تودٔه ایران بارها به این نکته اشاره کرده است که 
تمام نیروهای مطرح در برهه انقالب، ازجمله خود حزب، در مـورد ضـرورِت 

های دموکراتیک و دفاع قاطعـانـه از  حیاتی برپایِی مبانی دموکراسی و آزادی
کم برخوردی انفعالی داشتند. حزب همواره تأکید  ها، درکی ناقص و دست آن

است که یک درس بزرگ از تجربٔه انقالب توجه اکید به اهمیت پیـونـِد  کرده 
 ُارگانیک میان دموکراسی و عدالت اجتماعی است.  

مـاه،  هـای دی ویژه پس از خیزش و اعتـراض تحوالت اخیر کشورمان، به
دهند که دموکراسـی و آزادی و عـدالـت اجـتـمـاعـی  روشنی نشان می به

هـای  ورزی ها و سیـاسـت هایی موقتی و رنگ و لعاب برای سخنوری موضوع
هایی بسیار  طلبی صوری نیستند، بلکه عرصه طلبانه و نمایش اصالح فرصت

مهم و کلیدی در امر اجتماع، سیاست و اقتصاد میهن ما هستـنـد کـه  در 
ها در مـبـارزه بـرای گـذر از  گیری نیروهای سیاسی و پیگیر بودن آن جهت

 کننده خواهند بود. مرحله دیکتاتوری والیی به مرحله دموکراتیک قطعًا تعیین
های انکارناپذیر را  زاده، مشخص است که سرانجام برخی واقعیت آقای تاج

هـا  اید که ورود توده اید،چون درک کرده اید و به تجدیدنظرهایی رسیده پذیرفته
  تر شدن "نظام" دنبال داشته و نامتعادل ای به کننده به صحنه، تحوالت تعیین

زودی آیـنـده نشـان خـواهـد داد کـه شـمـا و  امری ناگزیر شده است. به
خواهیـد  در کدام صف می ۀ کنونیتان در مرحله مبارزه تعیین کنند همفکران

 گیرید، در صف مبارزه با دیکتاتوری والیی یا همراهی با آن. توانید قرار  یا می

ما قتل عام مبارزان کرد سوریه  ادامۀ تأملی بر سخنان مصطفی تاج زاده ...
 از سوی ارتش ترکیه را محکوم 

 می کنیم!

ــه  ــای  رســان ه
جهان، یکشنبـه 

اسـفـنـدمـاه  ۲۷
مـارس  ۱۸/  ۹۶

، از سقوط ۲۰۱۸
شــهــر عــفــریــن 

دســــــت  بــــــه
واحدهای ارتـش 
ترکیه و "ارتـش 
ـــه"  ـــوری آزاد س
گــزارش دادنــد. 
ــه  ــی ــرک ــش ت ارت
نزدیک به دو ماه 
ــــه  ــــت ک اس

ـــع ـــوض ـــای  م ه
"نــــیــــروهــــای 
ــک  ــی ــرات ــوک دم
سوریه"، حـزبـی 

جـانـبـه  های نظامی هـمـه اند، را هدف حمله ها فعال که ُکردهای سوریه در آن
انـد. آنـچـه کـامـٌال  نیروی هوایی پیشرفته و واحدهای نظامی خـود قـرار داده

اسـالمـی ایـران کـه در ارتـبـاط بـا  مشخص بوده این است کـه جـمـهـوری
ای فعال داشتـه اسـت، بـا نـوعـی سـکـوت  گیری های سوریه موضع درگیری

عام ُکردها واکنش نشـان  آمیز در برابر تجاوز نظامی ترکیه به عفرین و قتل تائید
داده است. آمریکا نیزکه سیاست حمایت از نیروهای دموکـراتـیـک سـوریـه را 

بار ترکیٔه عضِو ناتو در عفـریـن،  های جنایت دنبال کرده است، نسبت به سیاست
 آمیز داشته است. سکوتی رضایت

ای  اسفندماه، در سخنرانی ۲۷اردوغان، حاکم ترکیه، در شامگاه روز یکشنبه 
با ادبیاتی غیرمتعارف، شکست ُکردها را بهانٔه تحقیر ملی و استهـزا آنـان قـرار 

طور هماهنگ با ایران  که چگونه ترکیٔه عضِو ناتو که بیش ازیک سال به داد. این
های سوریه عمل کرده است بتواند چنین بدون مانع  و روسیه در ارتباط  با تحول

پایان رسـانـد، و سـکـوت  آمیزش به عفرین را ادامه دهد و به های فاجعه حمله
هـمـراه داشـتـه  جانبه از ُکردهای سوریه را نیز بـه آمریکای مدعی حمایت همه

ای نسبت به فاجعٔه انسـانـی  المللی شدٔه بین عملی و حساب  باشد، از هماهنگی
، در ۱۳۷۰بار دیگر هم در گذشته، در سال   در عفرین حکایت دارد. آمریکا، یک

 ارتباط با جنبش ُکردهای عراق در پایان جنگ کویت، چنین عمل کرده بود.
حزب تودٔه ایران، سرکوب و کشتار غیرنظامیان در عفـریـن از سـوی ارتـش 

اش نسـبـت  گیری حزب، موضع ۱۳۹۶ماه  کند. پلنوم بهمن ترکیه را محکوم می
کند: "حزب تودٔه ایران با تأکید بـر ضـرورت  به جنبش خلق ُکرد چنین بیان می

گیری از سازوکارهای مؤثر در این راه را ضـرور دانسـتـه  حل مسئلٔه ملی، بهره
است که ضمن توجه به شرایط حساس و بغرنج منـطـقـه، حضـور گسـتـرده و 

های درازمـّدت  عملکرد نیروهای وابسته به امپریالیسم و ارتجاع در آن، و طرح
ویـژه  پاره کردن کشورهای منـطـقـه و بـه منظور پاره های امپریالیستی به قدرت

ها بتوان شرایط را برای تأمین مطالبات برحق مـردم  کمک آن عراق و سوریه، به
دیدٔه کردستان در هر یک از چهار کشور منطقه (عراق، سوریه، ترکـیـه، و  ستم

ایران) فراهم آورد. حزب تودٔه ایران بر پایٔه اعتقاد و تعهدش به اصل لنینی حـق 
های مورد ستم در کشـور خـودمـان و در  تعیین سرنوشت مّلی، از مبارزٔه خلق

کند، ضمن ایـنـکـه بـه  دیگر کشورهای جهان برای رفع ستم مّلی حمایت می
ضرورت توجه به ارتباط دیالکتیکی میان این مبارزه از یک سو، و مـبـارزه بـرای 

ها و پیکار با امپریالیسـم  ها و خلق سیاسی مّلت -صلح و در راه رهایی اجتماعی
گاه است."  از سوی دیگر، آ
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حدی دربارٔه شخصیـت و طـرز  دهی شده است.  در این گفت گو، به سازمان
شـود، کـه  هـا تـمـرکـز مـی شود  و بر آن زاده کنکاش می تفکر مصطفی تاج

های حکومت اسالمی، عالوه بر سیـاسـت،  بـا  برخالف عرف معمول چهره
اش از او در مـورد عشـق  ورود به حیطه روابط شخصی او با همسر و خانواده

گـونـه  زاده در پـاسـخ بـه ایـن شود و درنتیجه،  برای مثال، تاج نیز  سؤال می
شان  او  دهد و در خانه های "داریوش" گوش می گوید به آهنگ ها، می سؤال

کنند. در این مصاحبه، تأکید  راهم تماشا می  ای های ماهواره و دخترش کانال
های گذشته و اهمیت  شکلی محسوس بر تبیین اشتباه ها به ها و  پاسخ سؤال
یی برای  امـروز  زاده از این خطاها همچون تجربه آموزی      شخص تاج درس

هایی بسیار مرتکـب شـده و  است  و نیز تأکید بر این نکته است که او اشتباه
هـا،  ها را مطرح کرده است و بر اثر درک و پذیرش ایـن اشـتـبـاه همیشه آن

کند کـه چـرا و  تر" شده است. او در این گفتگو بارها تصریح می اکنون "پخته
ها و تکثرگرایی و تحمِل نظر مقابل را  بـرای جـامـعـه و  چگونه حاال آزادی

سال زندانـی  ۷گوید در مدت  زاده می داند.  تاج هایی حیاتی می حکومت عامل
های  ، او توانسته است به بسیاری از اشتباه۸۸بودن پس از جنبش اعتراضی 

زاده  های همفکرش پی ببرد. باید یادآور شد که تـاج خویش و نیروها و جریان
اش یعنی سازمـان  تا حد زیادی به اشتباهات فردی خودش و جریان سیاسی

های ابتدایی انقالب  (البته به دالیلی کـه  مجاهدین انقالب اسالمی در سال
پـرده اعـتـراف  صـورتـی بـی ها اشاره خواهیم کرد) به در سطرهای بعد به آن

زاده در این مصاحبه بـر خـالف  کند. نکتٔه مهم این است که مصطفی تاج می
برخی مواضع گذشته اش خود را معترض  جنایات رژیم والیی معرفی می کند 

والیت فقـیـه را   -برخالف بسیاری از همفکرانش -رود که و تا آنجا پیش می
آورد کـه   حساب می وجود آمدن وضعیت کنونی  در کشورما  به عامل اصلی به

وپـنـجـه   هایی متعدد  دسـت درحال حاضر و  در زیر حاکمیتی دینی با بحران
کند که گـویـا حـکـومـت   طور وانمود می کند.  او در سخنان خود این نرم می

گـویـد  داند و تلویحـًا مـی دینی را نفی و آن را عامل و موجب  تک صدایی می
 شکست خورده است.  ۱۳۵۷انقالب 

هرچند این واقعیت انکارناپذیر که ماهیت و جایگاه والیت فقـیـه و نـقـش 
هـایـی  الشمس شده است و بـخـش شدت مخرب آن اکنون دیگر اظهرمن به

انـد،  گون و پرشمار از جامعه حذف حاکمیت والیت فقیه را خواهان شـده گونه
کرد علی  زاده تالش می اما واقعیت این است که تا چندی پیش خود آقای تاج

پذیر نشان دهد. سؤال اما این  یی انعطاف ای را تطهیر کند و  او را چهره خامنه
زاده در قیـاس  توان برای مصطفی تاج است که  آیا بر مبنای این مصاحبه می

پذیر بودن "نظام"  اعتباری بیشتر قـائـل  گران معتقد به اصالح با دیگر تحلیل
دهد دیگـر در  تر نشان می بینانه تر و واقع باره  بسی شفاف شد چراکه او در این

هـا  پس شعارها و تبلیغات در مورد دوران طالیی رهبری خمینی از واقـعـیـت
زاده  بـه  صورت خالصه،  در این مصاحبٔه طوالنی، پیـام تـاج گریزد؟ به نمی

ای و  طلب و سیاستمدار حرفه نسل کنونی ایران این است که او  یک اصالح
انسانی است با صداقت که گویا از گذشته عبرت گرفته و    اکـنـون از نسـل 

خواه و دموکرات منتقـِد حـاکـمـیـت  خواهد او را در مقام یک آزادی جوان می
کند که  زاده قبول می که، تاج برانگیز این دیکتاتوری دینی ارزیابی کنند.   توجه

پذیـرد  بین آزادی و عدالت اجتماعی رابطه وجود دارد و  درحال حاضر هم می
طلبان بابت نعمات اقتصاد نولیبرالیستی اشتبـاه  که فرضیه و توهمات اصالح

 گوید  از این جهت جامعه در رنج است!                         بوده است و می
گـاهـانـه  گوید هیچ اش می گویی گری بیشتر  شفاف زاده برای جلوه تاج گاه آ

کسی را به "اشتباه نداخته است" و حتی به بازجوی خود هـم دروغ نـگـفـتـه 
باد مـخـالـِف مـن  گوید: "اکنون بیشتر از هر زمان به شعار زنده است. او می

دقیقه بیان نظرهایی مثبـت  ۲۴زاده پس از  که  تاج اعتقاد دارد". اما جالب این
ازجملـه اهـمـیـت دادن بـه آزادی، تـکـثـرگـرایـی،  -دربارٔه خویشتن خود

اش و  روی کردنش به سوی  دگردیسی  ها و چرایی آموزی دائم از اشتباه درس
صدایی، ناگهان با گفتمان او در مورد  ها و رفتارهای مبتنی بر تک طرِد دیدگاه

سخنان پـیـشـیـن او را کـدر    شویم که  شفافیت حزب تودٔه ایران روبرو می
کرده  های غیرقانونی" می "اشتباه ۱۳۶۰کند. او با اذعان به اینکه در دهٔه  می

مـنـظـور  است، و نیز بـه ادامۀ تأملی بر سخنان مصطفی تاج زاده ...
اش،  خواهی اثبات آزادی

بــرای شــروع مــوضــوع 
ابتدا با استناد به تبلیغات 

ـــه و  ســـاواک ســـاخـــت
شـده  های گرفتـه اعتراف

گـران  وسیلٔه شکنـجـه به
ــام ــه ــاه، ات ــپ ــی  س ــای ه

دروغین بر ضد حزب مـا 
ها  کشد و بر آن پیش می
کـنـنـده دربـارٔه  طور نحؤه طراحی سؤال های مصاحبـه گذارد. همین صحه می

دور از هـرنـوع تـعـهـد  ای و کامًال بـه حزب تودٔه ایران هم مغرضانه، غیرحرفه
وگو با اعتماد آنالیـن، در ارائـٔه  زاده در گفت ها است. تاج ژورنالیستی به واقعیت

های  های غیرقانونی سرکوب جریان های خود، از شیوه آموزی دلیل برای عبرت
که مدیرکل مطبوعات و نشریات بـود  ۶۰گوید در سال  کند و می سیاسی یاد می

دونستیـم  ای بودیم و حزب توده را خائن می "مانند همان حالت قدیمی ضد توده
هایی بود که حزب توده کرد." ایـن  و یکی از دالیل شکست دکتر مصدق خیانت

تـنـهـا از جـانـب  اعـتـبـار نـه های کامًال بی های سخیف و سبک و اتهام حرف
کننده آن را همچون یک داده  شود، بلکه مصاحبه گر دربست تأیید می مصاحبه

کردید" و  گوید: "پس دقیق رصدشون می کند و با خنده می و واقعیت مطرح می
دهـد: "بـیـشـتـر از  جانب و لبخندزنـان جـواب مـی به ای حق زاده با قیافه تاج

زنـنـد زیـر  زاده هر دو با هم می گر و تاج کردیم" و این بار مصاحبه رصدشون می
هـا  ای تا چـاپـخـانـه کـه تـوده گوید: "یازده زاده در ادامه می خنده. مصطفی تاج

کـنـد کـه  طور اعتـراف مـی داشتند توی تهران من بستم، غیرقانونی." و همین
کاری غیرقانونی برای حذف صدا و نظرات حزب تودٔه ایـران از  چگونه و با سیاه

هـای "پـرسـش و پـاسـخ" نـورالـدیـن  سطح جامعه، شخص او از انتشار جزوه
 کند. کیانوری، دبیرکل وقت حزب تودٔه ایران، جلوگیری می

تبلیغاتی دو رژیم دیکتـاتـوری  -های امنیتی ها از جانب دستگاه این نوع اتهام
سال گذشته حزب تودٔه ایران را  ۷۶اند در طول  سلطنتی و والیی که تالش کرده

هایی مبتنـی  جاسوس و زائدٔه شوروی بنمایانند، با انجام یافتن و انتشار پژوهش
بر اسناد و از حالت محرمانه درآمدن اسناد آرشیوهای دولتی انگلیس و آمریکا، 

ترین واقعیت عینـی دیـگـر  هاست که حنایشان از رنگ افتاده است. مهم مدت
گذرد که دیگر شوروی وجود ندارد، امـا حـزب تـودٔه  سال می ۲۷این است که 

ها، اکنون همچون  ترین حمله های وارده بر آن با سهمگین ایران با وجود ضربه
یکی از نیروهای مبارز مطرح میهن پابرجا مانده است و در صـف مـخـالـفـان 

 سرسخت رژیم والیی قرار دارد.
کنیـد، امـا وقـتـی  زاده! از کارهای "غیرقانونی"تان ابراز ندامت می آقای تاج
اسالمی[نـاخـدا بـهـرام  کنید که فرماندٔه کل نیروی دریایی جمهوری عنوان می

کرده و "معـلـوم  ها جاسوسی می ای بود پس برای روس افضلی] چون یک توده
ها از قبل   انقالب بعدًا هـم پـس از انـقـالب ادامـه  شد که داستان نفوذ این

گـویـی  که چرا و چگونه شـفـاف توجه است این انگیز است. جالب داشت"، تأسف
دقیقه صحبت دربارٔه حزب تودٔه ایـران چـنـیـن  ۱۰زاده در خالل  مصطفی تاج

شود، جای تأمل دارد. پـنـداری مـغـز او  نمایی مبدل می کند و به سیاه افت می
وکـاری فـنـاورانـه  وار به حزب تودٔه ایران مانند سـاخـت برای واکنشی اتوماتیک

 شده است!  ریزی برنامه
دانید ناخدا بهرام افضلی فـاتـح نـبـردهـایـی  خوبی می زاده! شما به آقای تاج

ساز در انهدام نیروی دریایی صدام حسین بود. این نظامی دانشمند و  سرنوشت
ترین امکان برای دفاع از خود در دادگاهـی  دوست، بدون داشتن کوچک میهن

شـهـری  با حکم جنایتکاری مانند محمـد ری  با موازین قانونی رایج و منصفانه،
اسفندماه اعدام  ۷سال پیش در روز  ۳۴اتهام "ارتباط با بیگانه" و "جاسوسی"،  به

هـای حـکـومـتـی، اتـهـام  شد. او و یارانش درجریان محاکماتشان در دادگـاه
شان بود. شما چـگـونـه  شان اندیشه و کردار جاسوسی را کامًال رد کردند، و گواه

همراه و هـمـصـدا بـا  سال  ۳۴که پس از  کنید درحالی خواهی می ادعای آزادی
گر اعتماد آنالین، ناخدا افضلی و یارانش را بدون دادن امکان دفاع از  مصاحبه

وگو مـحـکـوم  آنان بار دیگر در این گفت
 ۹ادامه  در صفحه  خـوبـی  زاده! شما بـه کنید؟ آقای تاج می


