
بـا فــراخــوان "شــورای هــمــاهــنــگــی 
های صنفی فرهنگیان ایران"، روز  تشکل

، ١٣٩٨مـاه  اردیـبـهـشـت ١٢پنجشنبه 
زمان با روز معلم، گردهمایی اعتراضی  هم

هـای  گستردٔه معلمان کشور در برابر اداره
هـای مـخـتـلـف  وپرورش اسـتـان آموزش

هـای: یـزد،  های اعتراضی معلمـان در تـهـران و اسـتـان های رسیده، تجمع برگزار گردید. در این روز، بنا به گزارش
همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان و دیگر شهرهای کشـور، بـرگـزار 

دادند: " درد من درد شماست، مردم  شد. معلمان و فرهنگیان ازجمله شعار می
به ما ملحق شوید. " در تهران حضور نیروهای لباس شخصی گسـتـرده بـود. 

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

  ١٣٩٨اردیبهشت  ٢٣، ١٠٧۵شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و پنج دورٔه 

 کار���� ��ه ���ر� ���� ����!

مــردم کشــور مــا از دورٔه انــقــالب 
حال بیـش از یـک قـرن  مشروطه تا به

است کـه درگـیـِر مـبـارزٔه سـیـاسـی و 
هـدف  ای پرفراز و نشـیـب بـه اجتماعی

  هـای سـیـاسـی، دستیـابـی بـه آزادی
انـد.  ملی (قومی) و فردی بـوده  صنفی،

در این مسیر طوالنی، نیروهای سیاسی 
  های مـوجـود با همٔه تفاوت -خواه ترقی

های حکومتـی  ریزی پایه پی -ها بین آن
قانونمند و دمکراتیک در چارچوب حـق 

ملی هـمـواره هـدف اصـلـی   حاکمیت
تـوان گـفـت  مشترکشان بوده است. می

های طوالنی شدن فرایـنـد  ازجمله دلیل
درستـی  ریزی" به درجه  ُپرچالش این "پی

هـای  تشخیص نیروهـا و شـخـصـیـت
خواه نسبت بـه تضـاد اصـلـی در  ترقی

کشور ما و رسیدن آنان بـه شـنـاخـتـی 
شـود،  مشترک در این مورد مربـوط مـی

تواند محوِر همـکـاری  امر مهمی که می
مؤثر بـیـن آنـان شـود. در وضـعـیـت 
مشــخــص کــنــونــی کشــورمــان نــیــز 

های متفاوت به این پـرسـش کـه  پاسخ
  تضاد اصلی چیست و کدام اسـت و راه

حل آن چگونه است، هنوز هم عـامـلـی 
توافق در همکاری  اساسی در نرسیدن به

منظور انجـام  کردن نیروهای سیاسی به
 تغییرهایی بنیادی است.

 
 ۶ادامه  در صفحه  

نیروهای مردمی در  
صِف مقدِم مبارزه 

برای آزادی، 
 دمکراسی، و صلح

 های اخیر، و فشار  فضای امنیتی، دستگیری
 ۴بر زندانیان سیاسی                                                 در ص 

، گام بعدی ترامپ در »آسانژ«صدور کیفرخواست برای 
 ١۴جنگ علیه آزادی                                                  در ص 

 اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
صف کشی جنگ طلبان در دو سوی جهان و خطرهایی 

 که میهن ما و صلح در منطقه را تهدید می کند!

در دفاع از مطالبه های 
صنفی و حقوق دمکراتیک 

 معلمان

 ٩ادامه  در صفحه   

 ١۶در ص های کودتایی آمریکا برای تغییر رژیم در ونزوئال ادامه دارد    طرح

ها در  ای توده
مراسم روز جهانی 

 کارگر
 ١٣و  ١٢، ١١در صفحات 

 ٧ادامه  در صفحۀ 

 میهنان گرامی، هم
هـای ضـدانسـانـی  در پی اعالم تشدید و گسترش تـحـریـم

آمریکا علیه ایران و گنجاندن سپاه پاسداران رژیـم در شـمـار 
های تروریستی خارجی جهان توسط دولـت آمـریـکـا،  سازمان

خواه جهان در روزهای اخیر شاهد  دوست و ترقی نیروهای صلح
هـا مـیـان دولـت  کنندٔه باال گرفـتـن تـنـش روند بسیار نگران
فاشیستی، و ارتجـاعـی تـرامـپ و حـکـومـت  نژادپرست، شبه

 اند. جمهوری اسالمی بوده
از یک سو، لشکرکشی به خلیج فارس توسط دولت تـرامـپ، 
که نمایندۀ سیاسی انحصارهای تسلیحات و نفت آمریـکـاسـت 

های اخیر از کناِر جنگ و تخریب کشورهای منطقه  که در دهه
خاورمیانه، از جمله سوریه، عراق، لیبی، افغانستـان، و یـمـن 

اند، و در کنار آن، زبان تهدیدآمیـز  صدها میلیارد دالر سود برده
دیگر سردمداران حکومت آمریکا و متحدان آنها در مـنـطـقـه 
همچون عربستان سعودی و بـحـریـن و دولـت نـژادپـرسـت 
اسرائیل، و از سوی دیگر، تهدیدهای ماجراجویانه و شعارهـای 
نابخردانٔه سران رژیم اسالمی، از جملـه فـرمـانـدهـان سـپـاه 
پاسداران، مبنی بر بستن تنگه هرمز و تـهـدیـدهـایـی از ایـن 
دست، خلیج فارس و منطقۀ خاورمیانه را با خطر جدی درگیری 
نظامی و جنگی دیگر، و میهن ما را با خطرهایی بسیار جّدی و 

 آور روبرو کرده است. نگرانی
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در روزهـای اخـیـر 
اعالم و تأکید کرد که "در واکنش به رفتارهای نگران کـنـنـدٔه 

اس آبراهام لینکـلـن" و چـنـد  ایران" آمریکا ناوگروه "یواس
" را در مـنـطـقـه زیـر نـظـارت ۵٢افـکـن "ب فروند بمب

"سنتکام" (فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه) مستقـر 
کند. به گفته بولتن "هدف، فرستادن پیامی روشـن بـه  می

ای به منافع آمریـکـا  حکومت ایران است که هر گونه حمله

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه     ٢ 

درمــان اقــتــصــاد 
ــد."  ــی ــام ــران ن ای

فقیه در مقطع  ولی
زمـــانـــی ابـــالغ 

ــاســت ــی ــای  "س ه
 ۴۴کــلــی اصــل 

قانون اساسی"، از 
نتایـج  ویـرانـگـر 
ـــــت  ـــــاس ـــــی س

ســازی  خصــوصــی
ــامــل  ــاهــی ک گ آ

داشت؛ او حاال و بعد از ویرانی تولید ملی و وضعیت بحرانی اشتغال و مـعـیـشـت 
ها با از  گوید: "بعضی خریداران کارخانه ، می٩٨ماه  اردیبهشت ۴زحمتکشان، روز 

بین بردن کارخانه، فروش تجهیزات آن، و تبدیل کردن زمین کارخانـه بـه بـرج، 
روز بعد  ۶فقیه و   کنند." جالب اینجاست که به دنبال سخنان ولی استفاده می سوء

هایش از "اصالح نظام مـزدی"  از آن، محمد شریعتمداری، وزیر کار، در سخنرانی
هـای  سازی از نـوع سـال و حل "مشکالت معیشتی کارگران" همراه با خصوصی

، بـا تـأکـیـد گـفـت: ٩٨مـاه  اردیـبـهـشـت ٩اول آن سخن گفت. مثًال در روز 
هـا اسـت. اگـر کـارگـران را در  حـل سازی هم یـکـی دیـگـر از راه "خصوصی
شود." این "ایـجـاد  سازی سهیم کنیم باعث ایجاد انگیزه در کارگران می خصوصی

بـرد سـیـاسـت ویـرانـگـر  انگیزه در کارگران" یکی از ترفندهای رژیـم در پـیـش
هـا و  مـبـارزه سازی در اوائل کار بود. بنـا بـر ایـن، نـگـاهـی گـذرا بـه خصوصی
فایـده  های اخیر بی سازی در سال های زحمتکشان به سیاست خصوصی اعتراض

" نفر از "کارگران سهامدار کارخانه ایران پوپولین رشـت"  در ١۶١نیست. "هزار و 
گـذاری  ای "خطاب به مدیرعامل شرکت سـرمـایـه هایشان و در نامه ادامه اعتراض

، با اشاره به امرار معاش "با کمتریـن مسـتـمـری ٩٧ماه  آبان ۶گروه توسعه ملی"، 
عنوان سود  ، گفتند: "وجهی به هزار تومان" ٢٠٠بازنشستگی حدود یک میلیون و 

حل شریعتمداری وزیر است]  سهام [یعنی همان "ایجاد انگیزه در کارگران" که راه
سال است که فقط نام سهامدار را بـا خـود بـه یـدک  ٢٧ایم. ...  دریافت نکرده

گویند مشت نمونه خروار است. پیداست که تبلیغات کنونی دربـاره  کشیم." می می
سهامدار کردن کارگران تا چه اندازه ریاکارانه و فریبکارانه است. شریعتمداری، در 

،  از دغدغـه رژیـم از نـیـروهـای ٩٨ماه  اردیبهشت ٩یک سخنرانی دیگر در روز 
ای سخن گفت که "در ابتدای انقالب" نیز به "طور سنتی پایگـاه آنـهـا در  مترقی

اصطالح کارگری خانٔه کارگر، گـفـت:  فضاهای کارگری بود". او در مورد تشکل به
شکلی جزو وزارت کار شده است." این اعتراف صریح وزیر کار نـیـز  "خانٔه کارگر به
ای دیگر از   کند. به نمونه خوبی آشکار می های زرد و حکومتی را به ماهیت تشکل

فـقـیـه و مـاهـیـت  های تولیدی از سوی کارگـزاران ولـی  سازی بنگاه خصوصی
کنیم. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در پـایـیـز سـال  می هایی  سازی اشاره خصوصی

گذشته، به "اتفاقات تلخی" که در "مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل" رخ داده 
درصـد  ۵۵بود، اشاره کرد. بنا بر این گزارش، این مجتمع که مجموعًا  "بیش از  

کارگر شاغـل در سـال  ٢٠٠٠عهده داشت، با  تولید شمش" آلومینیوم کشور را به
واگـذار شـد.  از سوی دولت تدبیر و امید رژیم والیی به بخـش خصـوصـی ١٣٩٣

های مختلف رژیم عمـلـکـرد  گرچه در تقسیم و غارت منابع ملی کشورمان، جناح
کنند، اما مرادی، نماینده بـنـدر عـبـاس، در تـوصـیـف  جناح مقابل را افشا می

کار برد. مرادی، در  "اتفاقات تلخ" در این مجتمع، اصطالح "سرزمین سوخته" را به
های نظارتـی،  سازی و دستگاه ای به وزیر اقتصاد و دارائی، سازمان خصوصی نامه

زده  سروصدای قرارداد آلومینیوم المهدی و هرمزآل، برگزاری شـتـاب از "فسخ بی
سازی هـرمـزگـان  مزایده فروش مجدد این دو شرکت و اوضاع بحرانی آلومینیوم 

که در روز انتشار نامه مرادی "هنوز شبانه شـمـش از کشـور  انتقاد کرد". در حالی
شد و برگزاری "شتابزده مزایده فروش مجدد در حالی در شرف انـجـام"  خارج" می

روزانه بیش از ده هـزار  ٩٧٫٩٫٢١بود که "خریدار و مدیران و منصوبان خریدار تا 
پرسد: "وام چـنـد  اش می تن شمش از کارخانه خارج" کرده بودند. مرادی در نامه

صد میلیون یوروئی که خریدار بعد از واگذاری از بانک صنعت و معدن گرفـتـه بـا 
حمایت و پشتیبانی چه کسانی بوده و چگونه و کجا هزینه شده و ضمانت پرداخت 
این وام کالن به عهده چه سازمان و یا اشخاصی است؟" کارگران به مرادی گفته 
بودند "این دو شرکت قبل از فسخ [قرارداد واگذاری اول] فروخته شده و برگـزاری 

های نوبت اول، دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به ایـن  زده مزایده شتاب
ظاهر قانونی" بوده است. مرادی در رابـطـه بـا  معامله پنهانی و انجام تشریفات به

نویسد: "بعد از گذشت بیش از سه سال از واگـذاری  شرایط "سرزمین سوخته" می
های ایـن مـجـمـوعـه را بـه  ها اوضاع تمام واحدها و بخش و تحویل این شرکت

ها، تـراکـتـورهـا و  [اند] که از الستیک، روغن و گریس لیفتراک                              ای رسانده نقطه
بونکرهای حمل مواد و غیره... گرفته تا مواد اولیـه 

های مسـتـقـل و  اول ماه مه امسال کارگران میهن ما و شماری از تشکل
نهادهای مدافع حقوق زحمتکشان و بازنشستگان با بـرپـایـی گـردهـمـایـی 

سـازی را  ویژه بـرنـامـه خصـوصـی فقیه به های رژیم والیت مشترک سیاست
چالش کشیدند. این حرکت، نویدبخش اتحادعمل فراگیر در مبارزه و نـیـز  به

نموداری از امکان تحقق فصلی نو در مبارزه متحد و مـتـشـکـل جـنـبـش 
های  تجمع  فقیه است. خواست کارگری و سندیکایی موجود علیه رژیم والیت

کارگران میهن ما در مقابل مجلس عبارت بـودنـد از:  ٩٨اعتراضی اول ماه 
دی، هـای تـولـیـ                                                                                                                                                                                                              سـازی: مـنـابـع مـلـی، بـنـگـاه پایان دادن به خصـوصـی

وپرورش، بهداشت و درمان، و مراکز تـحـصـیـالت عـالـی؛ "آزادی  آموزش
قیدوشرط کارگران زندانی... [و] همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی  بی

معلمان و دانشجویان زندانی"؛ "افزایش فوری حداقل دستمزد براساس سبـد 
های مستقل و سندیکا"، "خـارج شـدن  معیشت"؛ "حق برخورداری از تشکل

طرح اصالحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی از دستور کـار مـجـلـس"؛ 
هـای بـازنشـسـتـگـی و  "نظارت نمایندگان منتخب بازنشستگان بر صندوق

ها؛ "برابری مزد زنان و مردان در شرایط کـار  شرکت در مدیریت" این صندوق
هـایـی کـه در بـاال  برابر". این تجمع اعتراضی در مقابل مجلس با خواسـت

ها اشاره شد، نمایشی از اتحاد مبارزاتی کارگران و زحمتکشان بـر ضـد  بدان
های ویرانگر اقتصادی رژیم والیی بود. واکـنـش رژیـم مسـتـبـد و  سیاست

های برحق معترضان در روز جهانی کارگر ، "ضـرب  ستمگر والیی به خواست
ها نفر از مـعـتـرضـان را بـازداشـت و بـه  و جرح و بازداشت"  بود. رژیم ده

ها روانه کرد. شعارهای معترضان در روز جهانـی کـارگـر عـبـارت  بازداشتگاه
بودند از: "نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست"؛ "کارگر، مـعـلـم، دانشـجـو، 

گـیـری ایـن  گر، زندانه سهم کارگر". جـهـت همه اختالس اتحاد اتحاد"؛ "این
های ویرانـگـر  مبارزه از سویی در درجه اول بر ضد استبداد مذهبی و سیاست

فقیه است، و از سوی دیـگـر رویـارویـی و  اجتماعی رژیم والیت -اقتصادی
بر تحریـم  جویانٔه امپریالیسم بود. عالوه  های مداخله مخالفت قاطع با تحریم

صادرات نفت ایران، دونالد ترامپ در روزهای اخیر با صدور فرمانی اجـرایـی 
هـا قـرار داد.  صنایع پوالد، آهن، مس و آلومینیم ایران را در فهرست تحریم

جویانه امنیـت شـغـلـی  های مداخله امپریالیسم آمریکا با اجرای این سیاست
های اقتصادی رژیم والیـی  طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را که سیاست

کرده بود، در معرض نابودی کامل قرا داده و زندگی و معیشت هزاران  پایمال
هـا بـر  سازد. ازاین روی، اجرای تحریـم تر از پیش می خانوار کارگری را وخیم

ضد منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما بوده و جنبش کارگـری و  
زمان علیه  اند. زحمتکشان هم سندیکایی کشور با قاطعیت تمام با آن مخالف

هـای  استبداد مذهبی و مداخله امپـریـالـیـسـم در کشـورشـان و تـحـریـم
 کنند.  ها نیز پیگیرانه مخالفت و مبارزه می امپریالیست

های تـولـیـدی و  سازی بنگاه تعدیل ساختاری، خصوصی  اجرای سیاست
زدایی در محیط و روابط کار در نزدیک به سه دهه اخـیـر، بـیـکـاری  مقررات

انـد.  بار معیشت زحمتکشان را مـوجـب شـده میلیونی کارگران و وضع اسف
 -هـا منظور آزاد سازی قیمـت به -ها" اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه

وپـرورش در  ودرمـان و آمـوزش سازی گسترده بهداشـت همراه با خصوصی
حد از ارزش پول مـلـی  ها روند کاسته شدن بی های اخیر و عالوه بر این سال

شدت بحرانی کرده است.  ، تولید ملی و معیشت زحمتکشان را به٩٧در سال 
های مردم و  رسانی های امنیتی رژیم در مقابل یاری رویارویی سبعانه دستگاه
هـای  پیمایی تشکـل زدگان و سرکوب گردهمایی و راه نهادهای مدنی به سیل

مستقل کارگری در روز جهانی کارگر و معلمان مبارز در روز معلم ایـن سـال، 
هراس و نگرانی عمیق رژیم و کارگزارانش از بالندگی جـنـبـش کـارگـری و 

های زحـمـتـکـشـان را نشـان  اتحاد مبارزاتی این جنبش با مبارزه دیگر الیه
شان از  رغم هراس و نگرانی اش به فقیه و دستگاه حکومتی دهد. اما ولی می

خصـوص مـخـالـفـت قـاطـع  بـه -ای هـای تـوده دار شدن اعتـراض دامنه
به ادامـه اجـرای  -سازی زحمتکشان با سیاست تاراج منایع ملی یا خصوصی

 ورزند. های ویرانگرشان اصرار می سیاست
شهریورماه  ٢ایم که در ابتدای تشکیل دولت دوم اعتدال،  فراموش نکرده

، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحـانـی، "اقـتـصـاد مـقـاومـتـی" ١٣٩۶
سازی را تنهـا راه قـطـعـی  ها" دانست و "خصوصی ای را "رأس اولویت خامنه

جویانٔه  های مداخله سازی و تحریم خصوصی
امپریالیسم امنیت شغلی زحمتکشان را نابود 

 کرده است!

 ٣ادامه  در صفحه  

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه    ٣ 

بر اساس گزارش های رسیده نیروهای انتظامی رژیم والیت فقـیـه و مـزدوران 
کـارگـران، مـعـلـمـان،   لباس شخصی وابسته به نیروهای امنیـتـی بـه تـجـمـع

در مقابـل   بازنشستگان و دانشجویان به مناسبت روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر،
یورش بردند و شمار زیادی از فعاالن کارگری و شـرکـت  مجلس شورای اسالمی، 

  را بازداشت کردند.  کنندگان در این گردهمایی مسالمت آمیز
بر اساس همین گزارش ها ازهمان ساعت های اولیه، حتی قبل از جمع شـدن 
تظاهر کنندگان، جو امنیتی شدیدی حاکم بود و نیروی پلیس ضد شورش و لبـاس 
شخصی ها در میدان بهارستان تهران از جلوی مجلس گرفته تا جلوی مترو هـمـه 

از سـاعـت  منطقه را زیر پوشش داشتند واز جمع شدن مردم جلوگیری می کردند. 
معلمان باز نشستگان دانشجویان به طرف مجلس راهپـیـمـایـی   ده صبح کارگران

با شعار "کارگر، معلـم، دانشـجـو اتـحـاد" تـجـمـع   آرام کردند و در جلوی مجلس
از همان ابتدا آماده حمله به تجمع کنندگان بـودنـد و   نیروی ضد شورش کردند. 

علیه تظاهر کنندگان چشمگیر بود. از جمله شـعـارهـا و   خشونت نیروهای امنیتی
  خواست های تجمع کنندگان عبارت بود از: "معلم و کارگر زندانی آزاد باید گـردد"؛

"نان، کار، آزادی حق مسلم ماست"؛ "تشکل، تجمع حق مسلم مـاسـت"؛ "تـورم، 
و نـیـز لـغـو  گرانی بالی جان مردم"؛ "معلم، کارگر، دانشـجـو اتـحـاد، اتـحـاد" 

های اقتصادی مبتنی بر ارزان سازی نیروی کار، حـذف قـراردادهـای  گیری جهت
 موقت و سپید امضاء؛ لغو مجازات اعدام".

اردیبهشت (یکم مه) در  ١١های مستقل کارگری  این تجمع به درخواست تشکل
ها ده هـا تـن از  مقابل مجلس شورای اسالمی برگزار می شد. بر اساس گزارش

تظاهر کنندگان، از جمله رضا شهابی ، حسن سعیدی، وحیدفریدونی، ناصرمحـرم 
زاده، پس از ضرب و شتم دستگیر و محمدعلی اصالغی، سیدرسول طالب مقدم، 

خانم شیری ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بوده که بـا   اسدلله سلیمانی
 ٧٠خشونت دستگیر گردیده اند. آقای خرسندی از بازنشستگان کشوری و با حدود 

سال سن نیز جزو دستگیر شدگان است. کـیـوان صـمـیـمـی ازاعضـای کـانـون 
نویسندگان و کامیارفکور، مرداس طاهری، سلیمانی نژاد، عباس شمـس، هـادی 
سلیمانی، سیدمهدی عظیمی ، ماهان صالحی، قاسم خالویی ، داودرفیعی کـارگـر 
اخراجی پارس خودرو، اسدلله سلیمانی، نیز ازبازداشت شدگان می باشند . بخشـی 
از جوانانی که به حمایت از پدران کارگرشان در این تجمـع شـرکـت کـرده بـودنـد 

و به مقر دادستانی در مـیـدان   توسط مزدوران رژیم والیت فقیه دستگیر شده نیز 
حزب طبقه کارگر ایران، گردهمایی فعـاالن   –ارگ منتقل شده اند. حزب توده ایران 

ناپذیِر آنان   کارگری و مدافعان حقوق زحمتکشان در روز جهانی کارگر را حق خدشه
  دانسته و یورش نیروهای امنیتی و بازداشت فعاالن کارگری و دانشـجـویـی را بـه

کند. اقدام امروز جمعی از کارگران، دانشجویان و بازنشسـتـگـان  شدت محکوم می
بخش مبارزه هماهنگ و متحد طبقه کارگر و همه زحمتکشان فکری  تواند نوید  می

 و یدی میهن ما علیه فقر، فالکت و استبداد مذهبی قلمداد گردد.
حزب تودۀ ایران یورش وحشیانه نیروهای انتـظـامـی رژیـم والیـت فـقـیـه بـه 
گردهمایی اول ماه مه، روز جهانی کارگر در تهران را بشدت محکوم می کند. ایـن 
عملکرد ضدمردمی و جنایتکارانه دستگاه های امنیتی حاکمیت جمهوری اسالمی 
نشانگر ماهیت کارگر ستیز رژیم والیت فقیه است. کارگران و زحمتکشان کشور در 
کنار معلمان، بازنشستگان و دانشجویان کشور به تجربه چندین دهه اخیر دریافتـه 
اند که با ادامۀ این رژیم ضد مردمی نمی توان به پایان ظلـم و تـعـدی دسـتـگـاه 
سرکوب رژیم و تحقق عدالت در میهن ما امیدوار بود. تنها با اتحاد و عمل مشترک 
همه گردان های اجتماعی و گسترش مبارزه، همانطور که در تـظـاهـرات امـروز 

 تهران ما تبلور آن را دیدیم می توان رژیم استبدادی را به عقب نشینی وادار کرد.
 ١١شدگاِن تجـمـع  قید و شرِط همه بازداشت حزب ما خواستار آزادی فوری و بی

 اردیبهشت ماه در مقابل مجلس است!
درود آتشین به کارگران، دانشجویان انقالبی، فرهنگیان مترقی و بازنشستـگـان 

 طلب میهن ما! حق
های جنبش مردمی در مبارزه علیه رژیـم  تر باد همبستگی گردان هرچه گسترده

 فقیه! والیت
 کار، نان، آزادی!

عدالتی، تحقق حقوق کارگـران و  با هم در راه پایان دادن به ظلم، استبداد و بی
 زحمتکشان، و استقرار حکومتی ملی و مردمی!

 حزب تودۀ ایران 
 ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ١١

درصد تجهیزات یا از کـار  ٨٠مصرفی و قطعات یدکی را به صفر رسانده و 
کـنـنـد." عـبـارت  کاره فعالـیـت مـی صورت نیمه افتاده و تعطیل شده یا به

سـازی شـده را   های تـولـیـدی خصـوصـی "سرزمین سوخته" شرایط بنگاه
کشی سبعانه از کارگران یا اخراج آنان و ساخت "برج"  کند. بهره توصیف می

سازی است، یعنی   های "چند صد میلیون یوروئی" نیز ادامٔه خصوصی با وام
گـاهـی  ای، مدت فقیه، خامنه سیاستی که ولی  ها پیش از کم و کیف آن آ

 کامل داشته است.
مـنـظـور  سازی بـه ، سازمان خصوصی١٣٩٧ماه  دی ٢٨گزارش ایلنا،  به

هـا  کند: "ایـن بـنـگـاه سازی، اعالم می توجیه و پیشبرد سیاست خصوصی
هـای  اند... اگر بنگاه ده بوده سازی شده یا خواهند شد] زیان [که خصوصی

مذکور به یک ریال هم فروخته شود، دولت ضرر نکرده اسـت." مـطـابـق 
سازی هـمـچـنـیـن  ، سازمان خصوصی٩٨ماه  اردیبهشت ١۶گزارش ایلنا، 
کرد که "چون مشتری به قیمت واقعی نبوده، ارزان فروشی کرده  توجیه می

، همچنین به نـقـل از مـعـاون سـابـق ٩٨ماه  اردیبهشت ١۶است." ایلنا، 
سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، یک نماینده مجلـس شـشـم و 

بار" توصیف کرده و افـزوده  های استان را "فالکت هفتم سرنوشت واگذاری
های انجام شده به بخش خصـوصـی در ایـن  درصد واگذاری ٧٠است: "

اند." احمد توکلی، رئیـس  های جدی روبرو بوده استان با مشکالت و بحران
،   در ٩٧اسفندماه  ١٣بان شفافیت و عدالت" روز  اصطالح "سازمان دیده به

رابطه با "فعالیت خریدار [مجتمع] آلومینیوم المهدی و هرمزآل"، گـفـت: 
های دولتی را به ثمن بخس خریداری کـرده، سـپـس زمـیـن و  "کارخانه

هـا را  فروش رسانده و از طریق این منابع پشت سرهم بنگـاه محصول را به
سازی  خرید." توکلی همچنین در رابطه با خصوصی یکی پس از دیگری می

ها نیز وضعیت  سازی افزاید: "هپکو اراک، دشت مغان و سایر خصوصی می
ده کـرده و  هـا را زیـان مشابهی با آلومینیوم المهدی دارند. ... ابتدا بنگاه

کنند که اگر بـنـگـاه رایـگـان ارائـه شـود ضـرر آن از  سپس عنوان می
اش کمتر است." جالب ایـنـجـاسـت کـه ایـن نـوع "فـعـالـیـت  نگهداری

اند بارها در سـه  سازی شده ای که خصوصی های دولتی خریدار"های بنگاه
فقیه، مدیران بانک صنعت و معدن کـه  دهه اخیر تکرار شده است. آیا ولی 

انـد، یـا  "وام چندصد میلیون یوروئی" را به خریدار آلومینیوم المهـدی داده
های مختلف کارگزار این رژیـم  حتی خود توکلی که سالیان سال در سمت

اند یا ندارند؟ سئـوال ایـن  ها اطالع نداشته بوده است، از این نوع "فعالیت"
هـای "چـنـدصـد  است که منابع حاصل از فروش "زمین و محصول" و وام

 میلیون یوروئی" بین چند نفر از کارگزاران رژیم  تقسیم شده است؟
اصطالح "تحقـیـق و تـفـحـص از  منظور به مجلس شورای اسالمی به
سازی" در رابطه با "چگونگی احراز صالحیت و  عملکرد سازمان خصوصی

هـای گسـتـرده  منظور مقابـلـه بـا اعـتـراض درواقع به -اهلیت خریداران"
آغـاز کـرد.  ٩٨مـاه  فـروردیـن ١٩را در   -سازی کارگران علیه خصوصی

مـاه  فـروردیـن ٢٠نمایندگان مجلس بعد از "تحقیق و تفحص"، در جلسـه 
" ۴۴های کـلـی اصـل  مجلس، با الحاق بندی به قانون "اجرای سیاست

سازی را مکلف کردنـد کـه "روش انـتـخـاب  فقیه، سازمان خصوصی ولی
هـا  مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریـتـی را در واگـذاری

مـاه  اردیبهـشـت ١١رعایت کند." عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در روز 
فقیه را "یک ضرورت" دانسـت  " ولی۴۴های کلی اصل  "اجرای سیاست ٩٨

بنگـاه دولـتـی" خـبـر داد؛ و در مـورد "[حـرف و]  ۶٠٠و از "واگذاری 
سازی" گفت: "دولت و  هایی درباره برکناری رئیس سازمان خصوصی حدیث

وزیر اقتصاد باید تصمیم نهایی در این باره را بگیرند تا مشکلی برای ادامـه 
 ها ایجاد نشود." سازی خصوصی

گسیخته در تـمـام  سازی لگام با غارت منابع ملی کشورمان و خصوصی
های زندگی کارگران و زحمتکشـان، رژیـم والیـت فـقـیـه فـقـر و  عرصه

ای را به زحمتکشان کشورمان تحمـیـل کـرده اسـت.  سابقه محرومیت بی
ای متحد برای عقـیـم  تنها راه مقابله با رژیم دیکتاتوری والیت فقیه، مبارزه

های اقتصادی این رژیم است. درایـن راه اتـحـادعـمـل  گذاشتن سیاست
هـای   فراگیر و سازماندهی جنبش اعتراضی و همراه با آن پیوند خـواسـت

 فوری با مطالبه حیاتی احیای حقوق سندیکایی، پراهمیت است.
    

حزب تودۀ ایران حملۀ وحشیانه مزدوران امنیتی رژیم 
 به تجمع روز جهانی کارگر را به شدت محکوم می کند!

 ادامه خصوصی سازی و روند تحریم ها ...

۷



 

 ١٠٧۵شمارۀ 

ادامه سرکوب خشن و گسـتـرده و 
پــایــمــال کــردن حــقــوق اولــیــه 

ترین قشرهای جامعه نتیجـٔه  وسیع
های ضـد مـردمـی رژیـم  سیاست

حاکم بر مـیـهـن مـاسـت کـه در 
جای کشورمان آثار آن وجـود  جای

های انتـشـار یـافـتـه  دارد. گزارش
حکایت از آن دارند که اسمـاعـیـل 
بخشی، فعال کـارگـری زنـدانـی، 
سپیده قلیان و امیر امیرقلی، پـس 
از گذشت بـیـش از سـه مـاه از 
بازداشت موقـت بـه زنـدان اویـن 

اند. کانـال تـلـگـرامـی  منتقل شده
تپه بـا اعـالم  کارگران نیشکر هفت

این خبر نوشتـه اسـت: "سـپـیـده 
اردیبهشـت از  ٨قلیان روز یکشنبه 

زندان، سپیدار اهواز، و اسماعـیـل 
بخشی و امیر امیرقلی و سه متهـم 
دیگر از زندان، شیبان اهـواز، بـه 

اند. " مطابق این گزارش، این انتقال جهت برگزاری جـلـسـه  اوین انتقال داده شده  زندان
 بازپرسی و بدون حضور وکالی زندانی بود. ٧دادسرای متهمان در شعبه 

گزارش خبرگزاری هرانا، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی سابق، و آتنا دائمی،  به 
دادسرای اوین احضار شـدنـد.  ۴کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین، به شعبه 

هایی جدید که از  در احضاریٔه آنان از این دو کنشگر مدنی خواسته شده که از بابت پرونده
سوی وزارت اطالعات علیه آنان در دوران زندانـی بـودنشـان گشـوده شـده اسـت، در 

 دادسرای اوین حاضر شوند.
راد، وکیل مدافع نرگس محمدی، گفتـه اسـت: "بـر  گزارش زیتون، محمود بهزادی به

تـر  صورت کتبی هم اعالم شده، باید هر چه سـریـع اساس نظر پزشکان متخصص که به
عمل جراحی برداشتن رحم روی نرگس محمدی انجام شود." به گفته این وکیل، نـرگـس 
محمدی پس از معاینه، انجام آزمایش و ام آر آی مـجـددًا بـه زنـدان اویـن (و نـه بـه 

 بیمارستان) منتقل شده است.
ها و ُبعدهای مختلف بر زنـدانـیـان سـیـاسـی  ارتجاع حاکم بر فشارهای خود در شکل

دانـان،  شامل فعاالن سیاسی، اجتماعی، فعـاالن حـوزه زنـان، دانشـجـویـان، حـقـوق
نگاران افزوده است. در این رابطه، کانون نـویسـنـدگـان ایـران، در  نویسندگان و روزنامه

، بـا اعـتـراض بـه فضـای سـرکـوب، زیـر عـنـوان ١٣٩٨ماه  اردیبهشت ١٢ای،  بیانیه
نـویسـد: "بـرگـزاری  وجرح و بازداشت: هدیه به کارگران ایران، صادر کـرده و مـی ضرب

ی برخورداری آن جامعه از آزادی بیان بسـتـگـی  ای به درجه مراسم این روز در هر جامعه
ای از  شود آزادی بیان وجود ندارد. نمونـه دارد. جایی که این مراسم ممنوع یا سرکوب می

آن را روز گذشته در تجمع کارگران و فعاالن کارگری در مقابل مجلس شـورای اسـالمـی 
گذرد، مـقـابـل  ای بسیار از خط فقر می مشاهده کردیم. کارگرانی که روزگارشان در فاصله

هـای خـود را  ترین شکل اعتراض و خـواسـت یک نهاد حکومتی تجمع کردند تا به مدنی
بیان کنند؛ اما پاسخ آنها با باطوم و مشت و لگد و دستبند و بـازداشـت داده شـد. ایـن 

فقط هـنـگـام  برخورد غریبی نیست بارها و بارها و در هر اعتراض مشاهده شده است؛ نه
تـریـن امـور مـانـنـد درخـواسـت  اعتراض برای بهتر شدن شرایط زندگی که در بـدیـهـی

شـان  افتاده نیز. آخر کارگرانی که برای گرفتن سه ماه حقـوق مـعـوقـه دستمزدهای عقب
ناچارند یک ماه کف خیابان فریاد بزنند، چه حق اعتراضی بـرای بـهـتـر شـدن زنـدگـی 
دارند؟! این وضعیت منحصر به کارگران نیست و شامل همٔه معترضان از هر قشر و گـروه 

ی  شود. همین چند روز پیش بود که سه نویسنده را برای نوشتن کتاب و انتشار نشریـه می
تر از آن معلمان معترض را زدند و بستند و بـه زنـدان  داخلی محاکمه کردند، کمی پیش
نگاران را... و دیروز هنگام برگزاری تجـمـع اعـتـراضـی  انداختند، دانشجویان را... روزنامه

کارگران، پس از کتک زدن آنها، بیش از سی تن را بازداشت کردند. این جامعه از چـه راه 
دیگری بگوید که اعتراض حق اوست؛ دیگر به چه زبانی باید بـگـویـد کـه آزادی بـیـان 

 خواهد؛ به چه زبان؟!" می
های موجودیتش نشان داده است که حقوق اجـتـمـاعـی و  رژیم والیی در سراسر سال

اندیشانـٔه  های دموکراتیک جایی در قاموس تاریک آزادی
تا جایی که بتواند، با زور، سـرکـوبـگـری، و و آن ندارد، 

   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

 تأ��ی � �������� ����
های اخیر، و فشار  فضای امنیتی، دستگیری

 بر زندانیان سیاسی

ای و شـدت یـافـتـن  های اخیر بر اثر رشد جنبش توده در سال
ها، رژیم بیـش از  گیری موج مقاومت در زندان مبارزٔه آن و نیز اوج

تر کردن جو اختناق و  گذشته هراسان شده است و ضمن سنگین
ها، نسبت بـه زنـدانـیـان سـیـاسـی عـقـیـدتـی  افزایش بازداشت

 کند. هایی بیشتر را اعمال می گیری سخت
هـای امـنـیـتـی و  شده در دسـتـگـاه فساد ساختاری و نهادینه 

هـای انـگـلـی و آدمـکـش زیـر  انتظامی همراه بـا دارو دسـتـه
تـابـنـد وبـا  فقیه" هیچ نوع اعتراض به حقـی را بـرنـمـی نظر"ولی

هـای  کنند. اقدام به بازداشت و دستـگـیـری رحمی سرکوب می بی
گسترده کـارگـران و دیـگـر مـعـتـرضـان از سـوی مـزدوران و 

 توان بررسی کرد. بندان"رژیم والیت" را از این منظر می قداره
موج هر دم زایندٔه گرانی قیمـت اقـالم خـوراکـی و مصـرفـی 
مخصوصًا در این یک سال اخیر شتاب بیشتری یافته است و بـه 

 میهنانمان منجر گردیده است. وخامت نحؤه گذران زندگی هم
های زحمتـکـش و  های اولیٔه و بحق توده تا زمانی که خواست 

ماند و ساختار معیوب کنونـی در حـوزه کـار،  پاسخ می محروم بی
لـب  بـه هـای جـان قوانین کار و دستمزد پابرجاست اعتراض تـوده

رسیده هم ادامه خواهد داشت. حقیـقـت آشـکـار آنـکـه، مـیـان 
درنگ مردم و حاکمیت والیـت فـقـیـه تضـادی  های بی خواست
ور شـدن  های اصلی شعلـه ناپذیر وجود دارد که یکی از علت آشتی

هـا  آتش خشم مردم زحمتکش میهن ما و حضورشان در خـیـابـان
گاهی توده ناپذیر بودن "نظام"، چنان هـراسـی  ها از اصالح است. آ

در دل کارگزاران رژیم " فقها" افکنده است که  به برگزاری مراسـم 
 دهد. روز جهانی کارگر واکنش خشن نشان می

پیمایی و در جـریـان  های انتشار یافته، قبل از راه بر پایٔه گزارش 
جمع شدن تظاهرکنندگان، جو امنیتی و پلیسی سنگینی بر حرکت 
تظاهرکنندگان مستولی شده بود. هنوز ساعتی از این گردهـمـایـی 

) ٩٨ماه  اردیبهشت ١١مناسبت جشن اول ماه مه ( آمیز به مسالمت
نگذشته بود که مأموران انتظامی و امنیتی به جمعیت یورش بردند 

وجرح و بازداشت معترضان پرداختند. در ایـن یـورش  و به ضرب
کنندگان از سوی مزدوران رژیم والیت  ها تن از تجمع ددمنشانه ده

گزارش خـبـرگـزاری هـرانـا، (ارگـان خـبـری  بازداشت شدند. به
، ١٣٩٨ماه  اردیبهشت ١٢مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران)، 

زنـدان  ٢٠٩بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران به بـنـد 
انـد و  اوین، زندان تهران بزرگ، و زندان قرچـک مـنـتـقـل شـده

شدگان در بـرابـر دادسـرای  های بازداشت زمان با آن، خانواده هم
اوین بدون دریافت پاسخ موجه از طرف مسئـوالن در انـتـظـار و 

برند. در جریان برگزاری مراسم روز جـهـانـی  سر می بالتکلیفی به
کارگر (اول ماه مه) در مقابل ساختمان مجلس و اتفاقات پـس از 

ها تن بازداشت شدند که تـعـدادی از آنـان کـمـاکـان در  آن ده
 برند. سر می بازداشت به

رژیم بیش از هر زمان دیگر، در هر مناسبتی و در هـر تـجـمـع 
محابا را  ای، تاختن و سرکوب و یورشی بی اعتراضی و حرکت مدنی

گر و ستمـدیـده را بـا گسـیـل  های معترض و مطالبه علیه انسان
کـنـد. مـبـارزه  بیند و بـه آن مـبـادرت مـی گزمگانش تدارک می

هایشان در کنار ادامه  اجتماعی مردم در مسیر دستیابی به خواست
های جدی سران رژیم اسـت.   بحران حاکمیت همچنان از دغدغه

۷
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پــیــشــنــهــادهــای  ادامه رویدادهای ایران ...
مــغــانــی رئــیــس 
اتحادیه صـنـعـت 
ــراســان  چــاپ خ
رضوی، که قـبـًال 
نیز تکرار و بـه آن 

توجهی شـده،  بی
ــه  ــن اســت ک ای

ــه ــت ب ــای  دول ج
اختصاص ارز بـه 
تاجران برای وارد 

های مختلف این حوزه بدهد تـا خـود  کردن کاغذ و دیگر مواد اولیه، آن را به تعاونی
 طورمستقیم نیازهای کاغذ و مقوا را تأمین کنند. به

ها فقط به حوزه کاغـذ مـنـحـصـر نـبـوده اسـت.  بار افزایش قیمت تراژدی تأسف
، فرنـوش نـوبـخـت، ١٣٩٨ماه  اردیبهشت ٩گزارش ایرنا،  زمان با گرانی کاغذ، به هم

"طبق مصوبه شورای  برداری مترو تهران و حومه، اعالم کرد:  مدیرعامل شرکت بهره
 های مترو اضافه شده است. " درصد به قیمت بلیت ٢٠اسالمی شهر تهران از امروز 

های مطبوعات رژیم نیز از گرانی مسکن و اجاره خـانـه حـکـایـت دارد کـه  گزارش
درصد باالتر از افزایش  ٢٣درصد رسیده و  ١٨٣تا کنون به  ١٣٩۴افزایش آن از سال 

 ].١٣٩٨ماه  فروردین ٢۶سکه و ارز قرار گرفته است [جوان آنالین، 
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شـهـر تـهـران، 
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران در 

میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه مشابـه  ١١، بیش از ١٣٩٨ماه سال  فروردین
توان گفت افزایش  دهد. بر این اساس می درصد افزایش نشان می ١٠٣، ٩سال قبل 

دار شدن را برای بسیاری از قشرها به رؤیا تبدیـل کـرده  قیمت مسکن در تهران خانه
قـرن  است، رؤیایی که اکنون بر اساس مطالعات صورت گرفته کنونی، بیش از نـیـم

 تالش الزم است تا یک خانوار متوسط ایرانی بدان دست یابد.
ماه سـال  ها حکایت از آن دارند که بررسی قیمت اقالم خوراکی در فروردین گزارش

درجه  دهد، هر کیلوگرم برنج ایرانی جاری به استناد گزارش مرکز آمار کشور نشان می
تومان مـتـغـیـر اسـت.  ۵٠٠هزار و  ٢٠و حداکثر  ٧۵٠هزار و  ١۴یک، بین حداقل 
 ۴٠٠هزار و  ١٧دست آمده برای این قلم مواد غذایی اصلی مردم  میانگین قیمیت به

 درصد افزایش داشته است. ۴/ ٩تومان بوده که به نسبت ا اسفندماه 
، درباره افزایش قیمت شکر در آستـانـه مـاه ٩٨ماه  اردیبهشت ٩  روزنامه همدلی،

ها، قیمت کاالهای اساسی در یک سال جـهـش  رمضان نوشت: "بر اساس گزارش
چشمگیری داشته که چندی است، شکر نیز بر فهرست این کاالهای گـران اضـافـه 

بنـدی  کنند، قیمت شکر بسته های میدانی حکایت می طور که گزارش شده است. آن
ها، این محصول را با قیمت بیـش  از اسفندماه در بازار افزایش یافته و برخی فروشگاه

ها و ثابت ماندن دستمـزدهـا،  افزایش سریع قیمت “ کنند. هزار تومان عرضه می ٨از 
ها کارگر و کارمند را در شهرها با مشکالتی عظیم روبرو ساختـه  گذران زندگی میلیون

هـا  ، گزارش داد: "آنچه در کنار افزایش قـیـمـت١٣٩٧اسفندماه  ٩است. بهار نیوز، 
کند آن است که میزان حقوق و دستمزد اقشار ضعـیـف و  مشکالت را دوچندان می

متوسط همچنان ثابت مانده است و برخی ادعاها از سوی مقامات دولتی مبـنـی بـر 
های پایین هم هنوز نتوانسته اسـت اثـر  های نقدی و غیرنقدی به دهک ارائه کمک

ای برای خـریـدی  وخرج خانوارها بگذارد."  فقط کافی است چنددقیقه مثبتی بر دخل
اندک به بازار مراجعه کنید تا مشاهده کنید که دیگر تفاوتی ندارد به یک مرکز خـریـد 

ای و غـیـر  روید یا غیردولتی، حتی تفاوت چندانی میان کاالهـای یـارانـه دولتی می
ای هم وجود ندارد، زیرا در هر دو صورت مقدار وجهی که دراختـیـار داریـد در  یارانه

خوان نیستند و درنتیـجـه، بـخـش  اغلب موارد با میزان خریدی که احتیاج دارید هم
آیند مـجـبـوریـد کـنـار  حساب می هایتان که اغلب ضروری هم به بزرگی از نیازمندی

 بگذارید.
گونه بـهـبـودی  تنها دستخوش هیچ زندگی رنج بار و پردرد مردم میهن ما، اساسًا نه

های معین بدتر نیز گردیده است. کارگران و دیگر زحـمـت  نیافته است، بلکه از جهت
معنای واقعی کلمه همچنان روزگاری پر از رنج و محرومیت را در رژیم والیی  کشان به
تـر و دشـوارتـر از پـیـش  راستی هرچه سخت کنند. زندگی سخت آنان به سپری می

 گذرد. می

کنـد. هـنـوز هـزاران زنـدانـی  کشتار، هرگونه صدای مخالفی را خفه می
انـد.  های گوناگون، در ایران گرفتار بند رژیـم عقیدتی، با گرایش -سیاسی

آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتـی و ازجـمـلـه بـهـایـیـان و دراویـش و 
های قومی و مذهبی، یکی از اجزای اصلی مبارزٔه عـمـومـی بـرای  اقلیت

اندیشان والیی از سـر مـّلـت  وسطایی تاریک کوتاه کردن شر استبداد قرون
وجـود آوردن  ایران، استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی در میهن، و بـه

فضای کنش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای همٔه دوستداران به روی 
دیـدگـان  مردم است. حزب تودٔه ایران، که خـود از قـربـانـیـان و آسـیـب

بربرمنشی رژیم والیی بوده است، از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهد 
منظور هـمـکـاری  کرد، و دست همٔه کوشندگان و پویندگان این مسیر را به

 فشارد. تر در این عرصه به گرمی می گسترده
  

هـا در  آخرین آمارهای دولتی از ادامه روند رو به رشد شاخـص قـیـمـت
گونه که مرکز آمار در گزارش اخـیـر خـود  دهند. آن اقتصاد کشور خبر می
ماه امسال نسبت به ماه  ماهه منتهی به فروردین ١٢اعالم کرده، نرخ تورم 

درصـد  ۵١/۴مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 
رسیده است. اما مقایسه تغییرات قیمتی بازار اقتصادی با آنچـه از سـوی 

ای هـدایـت  های نهفته شود، اذهان را متوجه نرخ مراکز آماری منتشر می
های درپیش گرفته از سوی دولت حسن روحانـی  کند که پشت سیاست می

اند. فقر مالی، بهداشتـی و فـرهـنـگـی، بـیـکـاری، گـرانـی  پنهان مانده
آوردهـای  آور، تورم فزاینده و شدت یافتن معضل مسکن ازجمله ره سرسام

ساله رژیم جمهوری اسالمی بـرای مـردم سـتـمـدیـده و  حاکمیت چهل
 ٧گـزارش خـبـرنـگـار اقـتـصـادی ایـلـنـا،  بالکشیده میهن ماسـت. بـه

، آقایان حسین راغفر و احسان سلطانـی، دو تـن از ١٣٩٨ماه  اردیبهشت
اقتصاددانان کشور، در شانزدهمین گزارش اقتصادی خود را خـطـاب بـه 

اند که، آخرین دهه قرن چهاردهم شمسی، "دهٔه از  مردم، اظهارنظر کرده
ها، دو �  دست رفتٔه" اقتصاد ایران است. در کنار ناکارآمدی و فساد در دولت

تریـن در  بزرگ ١٣٩٧ایم که شوک سال  تورمی را شاهد بوده -شوک ارزی
کـیـفـیـت و  های سنگین، "رشد اقتصادی بـی � تاریخ کشور است و تحریم

پایین، غیرمردمی شدن اقتصاد، باالترین میزان سقوط ارزش پول مـلـی، 
هـای  � های مولد، سلطٔه بـخـش � گذاری ناچیز و فرسودگی بخش � سرمایه

های مولد، رکود تورمـی مـزمـن، اخـذ مـالـیـات  � مالی و رانتی بر فعالیت
سنگین نامرئی تورمی از طبقات پایین و متوسط، تنزل مستـمـر درآمـد و 

هـای اقـتـصـادی و �  سطح معیشت عامه مردم و افزایش فقر و نابـرابـری
هـای  هـا، سـیـاسـت همراه داشته است". در همه این سـال اجتماعی را به

سابـقـه  بار و ضد مردمی حاکمیت "والیی" و ایجاد رکود اقتصادی بی فاجعه
های نولیبرالی و تبدیل شدن اقتصاد کشور به اقتصـاد  با پیاده کردن برنامه

محصولی، کشور ما را به شّدت به کاالهای وارداتی نـیـازمـنـد  بیمار و تک
گزارش ایسنا، علی مغانی، رئیس اتحادیـه صـنـعـت چـاپ  کرده است. به

توجهی مسئوالن خاطرنشان کرد که دو ماه پـیـش  خراسان، با انتقاد از بی
ای به استاندار این استان که شعار حمایت از صنعت و کارآفـریـنـی  در نامه
کارگر هشـدار  ٢۵٠٠دهد نسبت به تعطیلی صنعت چاپ و بیکاری  سر می

اند. او افـزود: "در ایـن  داده شد اما هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده
داند. " در ایـن ارتـبـاط  کس خود را مسئول این وضعیت نمی مملکت هیچ

حسین میرباقری، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا، دوشنبـه 
، به خبرگزاری تسنیم گفت: " قیمت هر بند کـاغـذ ١٣٩٨ماه  اردیبهشت ٩

درصد افزایش یافته است. " یکی از  ٢١ساعت گذشته  ۴٨در بازار آزاد طی 

زندگی مردم و معیشت آنان چھل سال بعد از 
 حاکمیت جمھوری اسالمی

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ نیروهای مردمی در صِف مقدِم مبارزه ...

منظور گذار از مرحله دیکتاتوری والیی، اینکه نـیـروهـای  دیگر سخن، به به
توانند به درکی صحیح و مشترک از تضـاد اصـلـی  خواه تا چه حد می ترقی

سان چه نوع شرایط جدیدی در کشور ما با حـل شـدن ایـن  برسند و بدین
کننـده سـرنـوشـت  های تعیین تواند پدید آید، ازجمله عامل تضاد اصلی می

مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشورمان است. یافتن تناسب صـحـیـح 
کـنـنـده در  موقع به عامل تعـیـیـن دیالکتیکی میان این دو تضاد و توجه به

های سیـاسـی اسـت و  ها و حرکت گیری ها، یکی از دشوارترین تصمیم آن
خطا در مورد آن بسیار پرهزینه خواهد بود. در شرایط کنونی و بـا  درنـظـر 

های ضدونقیض و افزایش تهدیدهای نـظـامـی  داشتن سخنان و اطالعیه
ها پیشنهاِد مذاکره از جانب هر دو طرف یعنـی هـم  خطرناک و در کنار این

دولت ترامپ و هم جمهوری اسالمی، مسئلٔه تلفیق مبارزه برای پیشگیـری 
جـانـبـه بـا  موازات مبارزه پیگیـر و هـمـه از برافروخته شدن آتش جنگ به

دیکتاتوری حاکم به عرصه اصلی همکاری نیروهای مـتـرقـی کشـورمـان 
 تبدیل شده است.

هـای  ای که تـحـول حزب توده ایران معتقد است که ریشٔه تضاد اصلی   
زند در درون کشور است و آن هـم تضـاد  کنونی و آتی کشورمان را رقم می

ناپذیری است که میان خواسِت مردم برای انجام تغییرهایی بـنـیـادی  آشتی
در تقابل با سیاست کالن اصحاب قدرت رژیم وجود دارد. هدف سـیـاسـت 
کالن رژیم حفظ و تداوم "نظام"، یعنی ادامٔه حاکمیت مطلق والیت فقیه و 

اش است. حزب ما هـمـچـنـیـن تـأکـیـد  "اقتصاد سیاسی" بغایت ناعادالنه
بندی راست افراطی در آمریـکـا و بـروز  قدرت رسیدن گروه کند که با به می

هـایـی جـدی بـا  خطر خارجی برآمده از این جریان بسیار خطرناک، تهدید
انـد.  مان شکل گرفته ُبعدهایی جدید و بس خطرآفرین بر ضد مردم و میهن

بنا بر این، در شرایط موجود، چگونگِی برخورد با دو تضاد داخلی و خارجـی 
طور  باید به ها بین این دو تضاد را می و همچنین پیامدهای کنش و واکنش

زمان درنظر داشت. این دو تضاد داخلی و خارجی در پیوندی ارگانیک با  هم
روی، امر مبـارزه  کنند و بر یکدیگر تأثیرگذار هستند، ازاین یکدیگر عمل می

مـنـظـور گـذار بـه  با دیکتاتوری والیی را با همکاری نیروهای سیاسی و به
 تر کرده است. مرحله دمکراتیک پیچیده

هـای فـردی و  های دمـکـراسـی و آزادی همچنین باید پذیرفت مقوله
  هایی پایه اند و در حکم ارزش  اجتماعی در کشور ما هنوز مسائلی نسبتًا تازه

گاهی طبقه صـورتـی  نحوی عمیـق یـا بـه های اجتماعی به و ضروری در آ
اند. الـبـتـه شـمـاری از  یکدست، حتا بین نیروهای سیاسی، ریشه ندوانده

تحلیلگران سیاسی و اجتماعی و نیروهای سیاسی با دیدگاِه مترقی تـالش 
کنند که دالیل و عوامل تاریخی این ضعف بزرگ جامعه ما را هر  کرده و می

هایی ارزشمنـد و جـالـب  چه بیشتر کندوکاو کنند، و در این زمینه پژوهش
انـد.  دربارٔه روند دمکراتیزه کردن بنیادهای اصلی کشورمان منتـشـر شـده

های فردی و اجتماعی در کشـور مـا،  پژوهش در زمینه دمکراسی و آزادی
منظور گذار از مرحلٔه  امری است بسیار مهم زیرا در طول یک سده مبارزه به

انـدازی از  مقاومت در برابر دسـت  همراه با دیکتاتوری به مرحله دمکراتیک 
خواه همگی دچار  خارج  باید اذعان کرد که نیروهای سیاسی مطرح و ترقی

 اند. خطاهایی مشخص شده
منظوِر از گذار به مرحله دمکراتیک در کشور مـا، تـنـهـا بـه بـرگـزاری 

تواند مـحـدود شـود.  ای برای بازی و مانورهای سیاسی نمی انتخابات دوره
های مهم دموکراسی مانند آزادی کـامـل  سیر این گذار دربرگیرندٔه شالوده

همـراه بـا نـهـادیـنـه  های سیاسی، اجتماعی، صنفی و مطبوعاتی  فعالیت
شدن برابری جنسی و قومی است تـا درنـتـیـجـٔه آن مـردم در تـعـیـیـن 

شوند و بتوانند بر  شان در سطح ملی و محلی با یکدیگر سهیم می سرنوشت
شفافیت و قانونیت عملکرد سیاسی و اقتصادی نهـادهـای حـکـومـتـی و 

 بخش خصوصی نظارت کنند.  
اند که در  هایی عینی های اجتماعی مقوله ما معتقدیم دمکراسی و آزادی

های انتزاعی و این یا آن ایدئولوژی برپا و پـایـدار  خأل یا تنها بر مبنای بحث
ها نـزد قشـرهـا و  این مقوله  تر آنکه، درجه ارزش و اهمیِت  شوند. مهم نمی
ها در عرصٔه تولید  های اجتماعی تأثیرهای متقابل این قشرها و طبقه طبقه

و توزیع ثروت مادی جامعه است. برای مثال، طیف متنوع زحـمـتـکـشـان 
های فرودست در زندگـی روزانـه بـا  بگیر و همچنین الیه مزدبگیر و حقوق

که در نگاه نخست تـالش   کشی اقتصادی روبرویند  عدالتی و حق چنان بی
چـنـان  ریزی نهادهای دمکراتیک برایشان شاید آن و شرکت جستن در پی

درنگ و روزمرٔه زنـدگـی آنـان  های بی چشمگیر و یا مهم نباشد و با چالش

مربوط دانسته نشود. بنا بر این، تالش و مبارزه برای گـذار کشـور مـا بـه مـرحـلـه 
دمکراتیک بدون همراه بودن با  تغییرهای بنیادی اقتصادی در راستای مـطـالـبـات 

های روزانه زندگی و معیشت آنان ارتباط مـحـکـمـی  ها، درعمل، با چالش مادی توده
کند. البته در طول بیش از یک سال گذشته شواهد بسیاری نشانـگـر ایـن  ایجاد نمی
خود را در   بگیر جایگاه گون زحمتکشان مزدبگیر و حقوق های گونه اند که الیه واقعیت

اقتصاد سیاسی بغایت ناعادالنه کشورمان و همچنین موانع دسـتـیـابـی بـه مـنـافـع 
انـد و عـلـیـه  سرعت تشخیـص داده شان زیر سرکوِب دیکتاتوری والیی را به طبقاتی

هـای  های مسـتـقـل و حـرکـت دهی تشکل سرکوب حکومتی به مقاومت و سازمان
دار در  هـای ریشـه نـوع تـحـول  انـد. ادامـه ایـن ای دسـت زده سابقه اعتراضی کم

گاهی طبقاتی و شناخت اهمیِت همکاری در نهادهای  زحمتکشان، زمینٔه باال رفتن آ
بگیر و فرودستـان جـامـعـه (یـعـنـی  دمکراتیک را بین زحمتکشان مزدبگیر و حقوق

 آورد. وجود می خاطر عدالت اجتماعی به در راه مبارزه به  اکثریت مردم)
جامعه و   از بازه زمانی انقالب تا کنون، در زیر پوست  در خالل چهل سال گذشته،

گون نسبت بـه مـقـولـه  هایی گونه بین نیروهای سیاسی و مذهبی درک و نیز واکنش
ای و  دمکراسی پدیدار شده است. برای مثال، کسانی از جنس خمینی گرفته تا خامنه

مبلغان بشدت متحجر "اسالم سیاسی" از قماش مصباح یزدی، "حکومت اسـالمـی" 
دانند و ترهات خرافه آمیزشان امِر "دمکـراتـیـزه  را یک فرمول کامل و مطلق الهی می

های فـردی را حـاصـل فـکـِر  کردن" حکومت و مناسبات اجتماعی و دفاع از آزادی
موازات  شمارند. به بشری (فرهنگ غربی) و گرایشی ضد اسالمی و مردود می  معیوِب 

هایی دیـگـر و مـتـجـددتـر "اسـالم سـیـاسـی" مـانـنـد  این درک واپسگرایانه، نحله
اند درکی ابزاری از مقوله دمکـراسـی  اند که درعمل نشان داده طلبان حکومتی اصالح
اند و توان ارائٔه حتا یک نظریٔه مشخص و منسجم در مورد امتزاج دمکراسی بـا  داشته

تـوان بـه  اند. در این ارتباط مـی "اسالم سیاسی" که کارایی هم داشته باشد را نداشته
گفتمان کسانی مانند عبدالکریم سروش تا سعید حجاریان اشاره کـرد کـه هـرکـدام 

هایی اجتماعی و سـیـاسـی ارائـه  سبک خود در برخورد با آزادی و دمکراسی نظریه به
گـونـه  شان بر اساس رسم شبان و رمه شکل گرفتـه اسـت. ایـن اند که چارچوب داده

تئوری بافی ها در مورد دمکراسی و اسالم سیاسی که از نقش مسـتـقـیـم مـردم در 
در تحلیل نهایی، همـواره بـه سـوی   اند، شدت تهی مبارزه برای آزادی و دمکراسی به

پـردازان و  اند. شماری از نظریـه حفظ "نظام" اسالمی با حاکمیت والیی گرایش داشته
های سابق، اقتصاد نولیبرالی را بـرای  طلبان و برخی از چپ جمله در طیف اصالح از

خـواهـی" را الزم و مـلـزوم   دمکراتیزه کردن ایران امری مثبت و "بازار آزاد" و "آزادی
 دانند. یکدیگر می

شان همواره بر ورطٔه  همچنین باید پذیرفت که نیروهای چپ کشورمان در ارزیابی   
خـواهـی و  هایی مانند ضرورِت مبارزه برای آزادی خطر کم یا زیاد وزن دادن به مقوله

دمکراتیزه کردن جامعه در برابر ضرورِت مبارزه با امپریالـیـسـم بـرای دفـاع از حـق 
حاکمیت ملی قرار داشته و خواهند داشـت. تـبـعـات بـرآمـده از هـرکـدام از ایـن 

توانند بـه  های متفاوِت مبارزه با دیکتاتوری می های نامتوازن و خطا، در مرحله ارزیابی
شکلی دفاع از دیکتاتوری یا از سوی دیگر به غلتیدن  لغزیدن به جانب تحمل یا حتا به

در سراشیب دمکراسی متصل به "بازار آزاد" و تا حد پذیرفتن و حتا همکاری دانسته یـا 
اندازی از خارج به کشورشان  طلبانه امپریالیسم و دست های سلطه ندانسته با سیاست

منجر شود. این مسئله در کشور ما بسیار حساس بوده است و تاریخ ایران و مـنـطـقـه 
گونه خطاها از جانب نیروهای سیاسی چپ و غیر چپ در مـورد درک  دربردارنده این

هـای  نکردن و تمایز قائل نشدن بین تضادهای اصلی و فرعی در ارتباط با حـکـومـت
 دیکتاتوری بوده است.

هایی بسیار مهم و ارزشمندی دربـر  چهل سال گذشته برای نیروهای مترقی تجربه
دهند دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی و مبـارزه  ها نشان می داشته است. این تجربه

نـفـع مـردم،  های دمکراسی در راستای توسعه و رشد اقتصاد بـه ریزی مؤلفه برای پی
 ناپذیر از هم و الزم و ملزوم یکدیگرند. همگی، اجزائی جدایی

شده در والیت فـقـیـه  طلبان ذوب در شرایط مشخص کنونی کشورمان که اصالح
که دولت راست  زمان در شرایطی  کنند، و هم آفرینی می نام دمکراسی خواهی توهم به

خواهی و مـردم ایـران اشـک تـمـسـاح  نام دمکراسی برای آزادی افراطی ترامپ به
های ضـد مـلـی و ضـد دمـکـراتـیـکـی مـانـنـد  ریزد، و در شرایطی که جریان می

خواه بـرای  های آزادی شان را جایگزین طلبان و مجاهدین خلق و سرکردگان سلطنت
اند و  دمکراتیزه کردن جامعه ایران در انتظار حکومت کردن بر کشورمان نشانده شده

هـای ضـد دمـکـراتـیـک و  هایی از اپوزیسیون در ایـن بـرنـامـه در حالی که بخش
اندازی  ای برای تفرقه های اجاره نویس اند و مقاله های امپریالیستی ذوب شده سیاست

درسـتـی  توان به می -اند،  شان را دوچندان کرده بین نیروهای سیاسی مردمی فعالیت
وسیلـه  ادعا کرد که مبارزه با دیکتاتوری والیی در راه آزادی و دمکراسی فقط و فقط به

تواند به پیش برده شود. بر محور "حذف حاکمیت مطلـق والیـت  نیروهای مردمی می
باید اهمیت مبارزه در راه آزادی و دمکراسی را در ارتباط با حـفـظ  توان و می فقیه"، می

 صلح و تأمین نان، کار و آزادی برای مردم  در متن جامعه مطرح کرد. 

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه    ٧ 

 امان روبرو خواهد شد." یا متحدان این کشور با نیرویی بی
اس  همچنین، در دو روز اخیر اعالم شد که دولت آمریکا افزون بر ناوگروه "یواس

اس آرلینگتون" را به همراه سامانٔه ضدموشکی "پاتریوت" به  آبراهام لینکلن" ناو "اس
هـای جـهـان، نـیـروهـای  منطقه اعزام کرده است. بر اساس گزارش خـبـرگـزاری

انـد.  آمریکایی در سی سال گذشته کمتر چنین آرایشی در خاورمیانه به خود گـرفـتـه
را، کـه  ٣۵-جت جـنـگـنـدٔه اف ٢٨آور گسیل  دولت بریتانیا نیز در اقدامی تعجب

ترین نوع از این سری هواپیماهای نظامی است، به پایگاه نـظـامـی خـود در  مدرن
 قبرس اعالم کرد.

مه) با انتشار گـزارشـی از  ١٠اردیبهشت ( ٢٠روز جمعه  ،dpaخبرگزاری آلمانی 
واشنگتن به اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجی آمریکا پرداخت و نـوشـت کـه 

ای برای درگیر شدن در جـنـگ بـا ایـران  "گرچه دولت آمریکا اصرار دارد که برنامه
ندارد، اما رویدادهای روزهای گذشته بر تنش و مناقشه بین دو کشور بسیار افـزوده 

بـایسـت  است." بر اساس همین گزارش، پمپئو در سخنان خود گفت که ایران نمـی
  «داری آمریکا تا این لحظه را نشانٔه عدم قاطعیت این کشور تفسیر کند. خویشتن

این اظهارات مایک پمپئو  در پی خبر هفته گذشته بود که بر اسـاس آن دولـت 
ترامپ اعالم کرده بود که با هدف قطع کامل صادرات نفت ایران، معافیت چنـدیـن 
کشور از تحریم خرید نفت از ایران را تمدید نخواهد کرد. در واکنش به این تصمـیـم 
دولت آمریکا، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، مدعی شـد 

کنیم، و در صورت  که "اگر مانع استفاده ایران از تنگه هرمز شوند، آن را مسدود می
ترین تردیدی نـخـواهـیـم  بروز هر تهدیدی در حفاظت و دفاع از آبراه ایران، کوچک

 ٨کرد." محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیـز روز یـکـشـنـبـه 
اردیبهشت گفت: "اگر نفت ما از این تنگه عبور نکند، حتمًا نفت دیگر کشورها نیز از 

 این تنگه عبور نخواهد کرد."
احـمـد  در مقابل این تهدید سران سپاه و دیگر سردمداران رژیم، شیخ خـالـد بـن

ای با روزنامه الشرق االوسط دربارٔه  خلیفه، وزیر امور خارجی بحرین،  در مصاحبه آل
تهدید به بستن تنگه هرمز از جمله گفت: "این تهدید آشکاری عـلـیـه کشـورهـای 
خلیج (فارس) است... چنان کاری، تشدید خطرناک تنش است و حتی بـرای یـک 

 شود." روز هم اجازٔه این کار به ایران داده نمی
المللـی  های مهم بین بر اساس ارزیابی کارشناسان نفتی، تنگه هرمز یکی از آبراه

کـنـد و بـر اثـر کـاهـش  پنجم نفت خام جهان از آن عبور مـی است که حدود یک
هـای  ثباتی در منطقه، و افزایش بهای نفت خام در هـفـتـه صادرات نفت ایران و بی

اخیر، اهمیت این تنگه به شکل چشمگیری افزایش یافته و بسته شدن آن بـاعـث 
 تالطم بیشتری در بازار انرژی جهان خواهد شد.

اردیبهشت  ١٨های اخیر، حکومت ایران در روز چهارشنبه  در پی باال گرفتن تنش
یی و در اعتراض به اقدام ناکافـی سـایـر  در واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته

های خود در اجرای  کشورهای امضاکنندٔه این توافق، اعالم کرد که بخشی از اقدام
 برجام را  متوقف کرده است.

عالی امنیت ملی آمده است که این شورا "در راستای صیانـت از  در بیانیه شورای
امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق جمهوری اسالمی ایران مـنـدرج 

، دستور توقف برخـی ١٣٩٨اردیبهشت سال  ١٨برجام، امروز،  ٣۶و  ٢۶در بندهای 
اقدامات ایران در توافق برجام را صادر نمود." این بیانیه افزوده است که این موضوع 

جمهور، به اطالع سران کشورهای امضاکنندٔه بـرجـام  در نامه حسن روحانی، رئیس
عـالـی  شامل آلمان، بریتانیا، چین، روسیه، و فرانسه رسیده است. بـیـانـیـه شـورای

نـمـایـد کـه جـمـهـوری  امنیت ملی در توضیح کاهش تعهدهای ایران "اعالم مـی
های مـربـوط  اسالمی ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت محدودیت

 داند." به نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین نمی
گیری دولت ایران با واکنش سریع و منفی اتحادیٔه اروپا روبـرو شـد و  این موضع

بسیاری از سیاستمداران کشورهای اروپایی نسبت به این تصمیم دولت ایـران ابـراز 
نیش، کارشناس مسائل خارجی حزب سوسیال دموکرات  نگرانی کردند. رولف موتسه

هرچند تندروها در تهـران »آلمان، در ارزیابی این اقدام دولت ایران از جمله نوشت: 
نتوانستند خواست خود را مبنی بر خروج کامل از برجام عملی کنند، اما ایـن اقـدام 

دولت روسـیـه   «ثبات خواهد کرد. ایران [خروج محدود] منطقه را بیش از پیش بی
هم اعالم کرده است که ضمن درک موضع ایران، از ایران خواسته است که اجرای 

 این تهدید را به تعویق بیندازد.
ای  تـریـن جـرقـه های تا حدی که کـوچـک روشن است که باال گرفتن این تنش

تواند به درگیری نظامی منجر شود و خلیج فارس را به آتـش و خـون بـکـشـد،  می
ویژه مردم میهن ما باشد که در درون کشور درگیـر  تواند به نفع مردم منطقه و به نمی
اند. همان طور که تـجـربـه  ای حیاتی با رژیم واپسگر و ضدمردمی والیت فقیه مبارزه

جنگ، جنگ، تا ”   تاریخی جنگ ایران و عراق  نشان داد، تنها نیروهایی که از شعار
بـرنـد، نـیـروهـای ارتـجـاعـی و کـالن  بهره مـی“  جنگ نعمت است” و “  پیروزی
 ۵٧سوز، انقالب بهمن  خانمان“  برکت جنگ”اند که به  داری تجاری و دالل سرمایه

را به بیراهه کشاندند و راه را برای استقرار و تحکیم رژیم ضدمردمی والیت فقـیـه و 

شکسـت کـامـل 
انــقــالب هــمــوار 

 کردند.
واقعیت امـروز 
نیز همیـن اسـت 

طلـبـان  که جنگ
در دو ســـوی 
جهان معـتـقـدنـد 
ــگ و  ــن ــه ج ک
درگیری نـظـامـی 

توانـد مـنـافـع  می
مالی و سـیـاسـی 
چشمگیری بـرای 
آنها داشته باشـد. 
در آمریکا، دولـت 

آماده  ٢٠٢٠ضدمردمی و ورشکسته ترامپ و مشاوران او که خود را برای انتخابات سال 
با بـه نـمـایـش   معتقدند که درگیری نظامی محدود با حکومت ایران می تواند  کنند، می

اثر بسیار مثبتی برای سیراب کردن عطش   گذاردن قدرت نظامی ماشین جنگی آمریکا،
راستی آمریکا داشتـه بـاشـد کـه پـایـگـاه  طلب، و دست نیروهای ناسیونالیستی، برتری

دهند، و راه را برای انتخاب مجدد ترامـپ هـمـوار  اجتماعی عمدٔه ترامپ را تشکیل  می
یی دولت ترامپ، از جمله دولت ارتجاعی و ضدمردمی بن سلمان،  کند.  متحدان منطقه

نشاندٔه آمریکا در خلیج فارس، و دولت نژادپرست اسرائیل نیز بـرای  های دست حکومت
یی خود خواهان برخورد نظامی آمریکا با ایران هستند و  اعمال سلطه و سرکردگی منطقه

طور که بارها گزارش شده است، دولت عربستان سعودی پذیرفته است که هزینه  همان
 چنین ماجراجویی نظامی خطرناکی در منطقه را بپردازد. 
-جـانـبـۀ سـیـاسـی های هـمـه در ایران نیز رژیم والیت فقیه بیش از پیش با بحران

هـا تـن از  اقتصادی روبرو است. تشدید فشارهای کمرشکن اقتصـادی کـه مـیـلـیـون
میهنان ما را به زندگی در زیر خط فقـر رانـده اسـت، تـوّرم، سـقـوط ارزش ریـال،  هم

ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، بیکاری فـزایـنـده، و فسـاد و ظـلـم 
سابقه حکومتگران، در مجموع شرایط انفجاری حاّدی را در کشور پدید آورده اسـت.  بی

های مخرب و ضدملی رژیم والیت فقیه که بر اساس تـأمـیـن مـنـافـع کـالن  سیاست
خوار و دالل کشور تنظیم و اجرا شده است، اقتصادکشـور را  داری تجاری و رانت سرمایه

تـریـن  در آستانه سقوط کامل قرار داده است. برای سردمداران رژیم والیت فقیـه مـهـم
هدف حفظ نظام سیاسی کنونی، یعنی حفظ رژیم والیت فقیه به هر قیمتی است. تصـور 

های سران ارتجاعی و ضدمردمی حکومـت جـمـهـوری  ها و سیاست گیری اینکه موضع
اسالمی در راستای حفظ منافع ملی است، سراب خطرناکی است که باید آن را با تـمـام 

طور که در گذشتـه نـیـز  توان به چالش کشید و افشا کرد. سران رژیم والیی ایران همان
و  «نـرمـش قـهـرمـانـانـه»اند که هر گونـه  اند، برای حفظ "نظام" خود آماده نشان داده

را به جان بخرند تا بتوانند چند صباحی بیشتر به حـیـاتشـان ادامـه  «نوشیدن جام زهر»
 دهند.  
 میهنان گرامی، هم

طلبانی مثل مایک  بر خالف همه ادعاهای سردمداران حکومت آمریکا از قبیل جنگ
گـرانـٔه دولـت نـژادپـرسـت و  های مداخله پمپئو  و جان بولتون و مایک پنس، سیاست

فقط در راستای منافع میهن ما نیست، بلکه تنها هدفش تحقـق  فاشیستی ترامپ نه شبه
سلطه و سرکردگی بالمنازع امپریالیسم آمریکـا و مـتـحـدانـش در مـنـطـقـه اسـت. 

هـای  های آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی در منطقه خاورمیانـه در دهـه دخالت
های این مـنـطـقـه  ریزی و نابودی بسیاری از کشورها و مّلت اخیر فقط به جنگ و خون

طـلـبـان و  منجر شده است و بنابراین باید با تمام توان با آن مقابله کرد. حمایت سلطنت
های دولت ترامپ بیش از پیش نشانگر وابستگی و مـزدوری  مجاهدین خلق از سیاست

اعتباری سیاسی کسانی است که رسیدن خود به قدرت سیاسی را فقـط  ها و بی این گروه
 های ضدانسانی و لشکرکشی دولت ترامپ به ایران ممکن می ببینند. از طریق تحریم

دوست و مترقی منطقه  تالش مشـتـرک  ترین وظیفه نیروهای صلح به گمان ما، مهم
تواند پیامدهای  بار نظامی است که می برای جلوگیری از وقوع درگیری خطرناک و فاجعه

های منطقه خلیج فارس به هـمـراه  بسیار دهشتناکی برای میهن و مّلت ما و دیگر مّلت
 داشته باشد. 

ه مردم و نیروهای مترقی و میهن دوست کشورمان برای صلح در شرایط کنونی مبارز
 از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید تمام توان خود را در این راه به کار گرفت.  

با اتحاد عمل و گسترش مبارزه مردمی می توان ارتجاع حاکم را به چالش کشید و راه 
را برای استقرار  آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق تحوالت بنیادین، پایدار و دموکراتیک 

 گشود.
 

 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
 ١٣٩٨اردیبهشت  ٢٢

 

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب...

۷
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 حمایت زنان بریتانیا از فعاالن حقوق زنان در ایران
ــه  ــب ــن ــل ( ٢٧روز ش  ٧آوری

اردیبهشت) مجمع عمومی ساالنٔه 
بریتانیا بـرگـزار  «انجمن مّلی زنان»

شد. این انجمن سراسری بریتانیـا، 
کــه از اعضــای بســیــار فــعــال 
فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان 

 ١٩۵٢است، در ماه مـارس سـال 
) بنیاد گذاشتـه شـد ١٣٣٠(اسفند 

که از آن زمـان تـا کـنـون در راه 
حقوق اجتماعـی، اقـتـصـادی، و 

های  سیاسی زنان و تحقق خواست
زنان بریتانیا مبارزه کرده اسـت. در 

مجمع عمومی ساالنٔه انجمن، خانم لیز ِپین، صدر حزب کمونیست بریتانیا و عضو هـیـئـت اجـرایـی 
انجمن، طرحی فوری را در ارتباط با سرکوب حقوق زنان در ایران، بازداشت و زندانی کردن زنان فعال 

زندان برای خانم نسرین ستوده به مجمع عـمـومـی  ٣٨در امر مبارزه با حجاب اجباری، و تأیید حکم 
پیشنهاد کرد و از شرکت کنندگان در مجمع عمومی خواست که در کارزار دفاع از حقوق زنان در ایران 
و همکاری با تشکیالت دموکراتیک زنان ایران و کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران (کـودیـر) و عـفـو 

ویژه زنان بشوند. طرح پیشنهـادی  الملل بیشتر فعال باشند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و به بین
 خانم ِپین در مجمع عمومی به بحث گذاشته شد و در نهایت تصویب شد.

نخست خانم َپم فلین، یکی از نمایندگان شرکت کننده در مجمع عمومی انجمن مّلی زنان از حـوزٔه 
جانبٔه مجمع عمومـی از آن  شمال غربی بریتانیا طرح پیشنهادی را تأیید کرد و خواستار حمایت همه

شد. خانم فلین که نمایندٔه انجمن مّلی زنان در جنبش صلح بریتانیاست گفت که ضمن آنکه الزم و 
ها و فشارهای آمریکا در برخورد با ایران مخالـفـت شـود، از  مهم است که تا سرحد امکان با تحریک

سوی دیگر، انجمن مّلی زنان و دیگر نیروهای مترقی بریتانیا باید از تالش و مبارزٔه زنان ایران حمایت 
وگـو دربـارٔه  های ایران شوند. پس از بحث و گـفـت کامل کنند و خواستار آزادی فعاالن زن از زندان

های چـهـارگـانـٔه  طرح پیشنهادی خانم پین، مجمع عمومی به اتفاق آرا طرح را تصویب و از خواست
 مطرح شده در آن حمایت کرد.

 قطعنامٔه فوری دربارٔه فعاالن حقوق زنان در ایران
مجمع عمومی ساالنٔه انجمن مّلی زنان بریتانیا در پی اطالع یافتن از خبرهایی که سـازمـان عـفـو 

ساالر ایـران بـا  فروردین) خود دربارٔه رفتار حکومت دین ٢٩آوریل ( ١٨الملل در بیانیٔه مطبوعاتی  بین
شّدت نگران و بیمناک شده است. فقط دو روز پیش از انتشار ایـن  فعاالن حقوق زنان منتشر کرد، به

های یاسمین آریانی و منیره عـربشـاهـی بـه عـّلـت اعـتـراض  بیاینٔه مطبوعاتی، دو زن ایران به نام
آمیزشان به حجاب اجباری دستگیر و در بازداشت نگه داشته شده بودند. شخص سّومی بـه  مسالمت

برد، به همان جـرم بـه یـک  در بازداشت به سر می ٢٠١٨نام خانم ویدا موحدی نیز که از اکتبر سال 
الملل، نیروهای انتظامی و امنیتی ایران به فعاالن  سال زندان محکوم شده است. به گزارش عفو بین

کنند. برخی دیگر را بـرای بـازجـویـی احضـار  زنند و آنها را تهدید به بازداشت می حقوق زنان تلفن می
دانند که در پایان کار به آغوش خانواده باز خواهند گشت یا بـه زنـدان بـرده  کنند و این زنان نمی می

خواهند شد. در ماه مارس، خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، به خاطر دفاع از زنـانـی کـه بـه 
شان در اعتراض به قـوانـیـن حـجـاب  ای از آنها اشاره شد، زنانی که جرمشان برداشتن روسری نمونه

شده و شماری از کودکاِن بزهکـار، بـه  است، و نیز به خاطر دفاع از برخی از زندانیان سیاسی شناخته
ضربه شالق محکوم شد. به نظر انجمن مّلی زنان بریتـانـیـا، قـوانـیـن  ١۴٨سال زندان و تحّمل  ٣٨

آمیز، بلکه اجحافی است به زنان، و نشانٔه آن است کـه  فقط تحقیرکننده و تبعیض پوشش در ایران نه
هایی کامل برای صاحبان قدرت پذیرفتنی نیست. همچنین، انجمن مّلـی  جایگاه زنان به مثابه انسان

زنان بریتانیا تأکید دارد که اذیت و آزار، مجرم شناختن، و بدرفتاری کـردن بـا زنـانـی کـه بـه طـور 
درنگ متوقف شود. نگرانی و بیم انجمن مّلی  کنند باید بی آمیز به چنان قوانینی اعتراض می مسالمت

زنان بریتانیا از آن است که با باال گرفتن خطر مداخلٔه خـارجـی در کشـور ایـران، خـطـر سـرکـوب 
آمیز زنان برای دفاع از برابری حقوق و عدالت نیز افزایش یابد. بنابراین، مـجـمـع  کارزارهای مسالمت

درنگ با  خواهد که بی عمومی ساالنٔه انجمن مّلی زنان بریتانیا از هیئت اجرایی برگزیدٔه این مجمع می
الملل همکاری کند و از حکومت ایران بـخـواهـد  تشکیالت دموکراتیک زنان ایران، کودیر، و عفو بین

 که:
آمیز در دفاع از حـقـوق زنـان و  یاسمین، منیره، ویدا، و همٔه زنانی را به خاطر کارزار مسالمت -١

 درنگ آزاد کند؛ اند، بی آمیز بازداشت شده برابری حقوق و مخالفت با قوانین تبعیض
از جمله نسرین ستوده را که به خاطر دفاع از فعاالن حقوق زنـان   همٔه کارشناسان حقوق بشر، -٢

 در زندان است، بدون قیدوشرط آزاد کند؛
 به اذیت و آزار و ارعاب فعاالن حقوق زنان پایان دهد؛ -٣
روند لغو همٔه قوانین و مقرراتی را که موجب تبعیض، نابرابری، سوءاستفاده، یا ستم به زنـان و  -۴

 دختران ایران است، آغاز کند.

آری، طبقٔه کارگر همچنان در 
 حال تغییر دادن جهان است

 
ترجمه از پیپلز ُویس، نشریٔه وابسته به حزب 

 کمونیست کانادا
 

از همان زمان که جنبش سندیکایی انگلستان 
ای طوالنی از "آرامش کارگری" نسبی را در زمان  دوره

اصطالح  گذراند، به حیات کارل مارکس می
اند مدعی مرگ  "کارشناسان" در هر فرصتی که یافته

اند. تردیدی نیست که  طبقٔه کارگر انقالبی شده
های مبارزات طبقٔه کارگر مطابق  ها و استراتژی تاکتیک

کند. فراز و نشیب در میزان  با زمان تغییر می
یافتگی و پیکارجویی ناگزیر است. ولی زندگی  سازمان

خودش بهترین پاسخ به این ادعاست که کارگران از 
 اند. مبارزه برای تغییرهای اجتماعی دست برنداشته

برای نمونه، نگاهی بیندازیم به مقطعی بسیار کوتاه 
از زمان، یعنی به آنچه در یک سال اخیر گذشت. 
سندیکاهای سودان نقشی برجسته در خیزش کنونی 
علیه استثمارگران و حاکمان نظامی سرکوبگر کشور 
دارند. الجزایر نیز شاهد مشارکت عظیم طبقٔه کارگر در 
پیکاری مشابه با زحمتکشان سودانی در راه تحقق 

 دموکراسی و عدالت اجتماعی است. 
یی دهقانی و  های توده ترین اعتصاب شماری از بزرگ

کارگری در تاریخ هند علیه رژیم بنیادگرای هندوی 
نارندرا مودی صورت گرفت. جنبش "جلیقه زردها" در 
فرانسه آن کشور را تکان داده است و حکومت 

محور ماکرون را وادار کرده است که در چندین  ریاضت
 نشینی کند.  مورد عقب

گرا در  های راست در آمریکای التین، اگرچه حزب
های  چندین انتخابات پیروز شدند، اّما کارگران در جمع

حضور دارند. حّتی در قلب   ها عظیم در خیابان
های  امپریالیسم، معلمان و کارگران غذاخوری

فود) آمریکایی در سراسر کشور دست   یی (َفست زنجیره
 زنند. به اعتصاب و اعتراض می

ها را  تواند برآمِد نهایی این رودررویی کس نمی هیچ
ها به پیکاری  بینی کند، یا بگوید که آیا این حرکت پیش

اصیل و حقیقی برای قدرت گرفتن کارگران خواهد 
های دیگر نشان  ها و نمونه انجامید. ولی این نمونه

سال پس از آنکه مانیفست کمونیست  ١٧٠دهد که  می
دنیا را برای همیشه تغییر داد، روح مقاومت طبقٔه کارگر 

 همچنان با قّوت زنده است.

۷
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هـایـی  های صنفی فرهنگیان. صدور پروانه فعالیت رسمی برای تشکل تمامی تشکل
 یابی مستقل؛ اند. با تأکید بر تشکل که مجمع عمومی و انتخابات برگزار نموده

سـازی  سپاری مدارس و لغـو مـجـوزهـای خصـوصـی . توقف کامل طرح برون٨ 
 آموزش و ارائه خدمات آموزشی باکیفیت، رایگان و عادالنه در مدارس دولتی؛

. اصالح ساختار دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم با تأکید بر رویکردهای نویـن ٩ 
آموزشی و توقف جذب نیروی آموزشی با نگاه کاالیی و تجاری بـه آمـوزش مـانـنـد 

 مدارس حمایتی و نیروهای خرید خدمات آموزشی.
زده، از دولت و نهادهای حـاکـمـیـتـی  در پایان، ضمن ابراز همدردی با مردم سیل

سـازی  خواهیم نسبت به بازسازی این مناطق اقدام نماید و بـازسـازی و ایـمـن می
دیـده  مدارس را در اولویت قرار داده و به وضعیت دانش آموزان و فرهنگیان مصیبـت

کند در صورتی که مطالبات فرهنگیان موردتوجـه  رسیدگی ویژه نماید. شورا تأکید می
نهادهای مرتبط قرار نگیرد حق اعتراض برای فرهنگیان محفوظ است و شـورا در 

های خود ادامه خواهد داد.  راستای تحقق مطالبات کامًال قانونی و طبیعی به تالش
حق و دلیرانه فرهنـگـیـان کشـور و فـراخـوان شـورای  حزب تودٔه ایران از مبارزه به

های صنفی فرهنگیان ایران، با تمام تـوان پشـتـیـبـانـی کـرده و  هماهنگی تشکل
هـای آنـان  خواه برای تحقـق خـواسـت همدوش و همگام با معلمان شریف و ترقی

ویژه زحمـتـکـشـان  کند. مبارزه فرهنگیان بخشی از پیکار همگانی مردم به مبارزه می
میهن ما علیه دستگاه ظلم، سرکوب، فساد و استـبـداد حـاکـم اسـت. مـبـارزه بـا 

هـای دمـکـراتـیـک،  منظور دستیابی به حقوق اساسـی، آزادی دیکتاتوری والیی به
ای  عدالت اجتماعی و نیز تأمین معیشت مردم ما در شرایط ناگـوار کـنـونـی مـبـارزه

پـیـونـد   ساز و حیاتی است. باید از حقوق دمکراتیک فرهـنـگـیـان در راه سرنوشت
 ناپذیر حمایت کنیم. طور خستگی مبارزات مردمی با یکدیگر به

کنندگان، آنان را نیز تهدیـد  ها ضمن عکس گرفتن از تجمع لباس شخصی
 کردند. می

 ١۴هـای صـنـفـی فـرهـنـگـیـان ایـران،  شورای هماهنگی تشـکـل
وشـتـم و یـورش بـه  ای ضـرب ، با انتشار اطالعـیـه١٣٩٨ماه  اردیبهشت

های روز معلم را محکوم کرده و نوشته است: " ایـن فـراخـوان در  تجمع
وپرورش و هـمـچـنـیـن مشـکـالت  اعتراض به وضعیت موجود در آموزش

ها و نهادهای امنیتی رژیـم  معیشتی بود. در روزهای قبل از تجمع حراست
کوشیدند با احضار و تهدید مانع تجمع شوند اما با حضور شما این مـراسـم 

آمیز و در آرامش با قرائت قطعنامه پایان یـافـت. امـا در  صورت مسالمت به
کنندگـان  ها با حمله به تجمع شهر تهران نیروهای امنیتی و لباس شخصی

صـورت  اند افراد بازنشسته مـتـأسـفـانـه بـه حداقل نه نفر را بازداشت نموده
غیرانسانی و همراه با خشونت دستگیر و روانه بازداشتگاه گیشا شـدنـد. در 
این حمله غیرانسانی، آقای محمدتقی فالحی دبیرکل کانون تهران، آقـای 

ها پرویـن اسـفـنـدیـاری، پـرویـن  رسول بداقی بازرس کانون تهران و خانم
صالحی، شهپر بامداد، نزهت نیستانی و آقـای فـرامـرز خـداشـنـاس از 
بازنشستگان شریف، دستگیر شدند همچنین دو نفر معلم زن نیز دستگیـر 

شـود رسـول  اند که از وضعیت آنها خبری در دست نیست. " گفته مـی شده
پـس از  -اعضای کانون صنفی معلمان تـهـران -بداقی و محمد فالحی 

 اند. پایان گردهمایی اعتراضی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده
 

ماه  اردیبهشت ١٢قطعنامٔه تجمع سراسری فرهنگیان در روز 
 شرح زیر است: به ١٣٩٨

داریم که امروز نظام آموزشی به مدد سـلـب  درحالی روز معلم را پاس می
تر از هر زمان است. نگاه تجـاری  مسئولیت دولت و مدیران ناالیق، بحرانی

به مدرسه، کیفیت آموزشی را به محاق تعـطـیـل بـرده اسـت. در قـالـب 
سپاری آموزش و خرید خدمات آموزشی، باندهای مـافـیـایـی شـکـل  برون
سـازی  شود. پولی شدن و خصـوصـی گیرند و عمًال مدرسه فروشی می می

هایی اسـتـثـمـاری  آموزش برنامه اصلی دولت و مجلس شده است و طرح
وقت در جریان است. حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغـل  چون معلم تمام

چند برابر زیر خط فقر است. دولت بدهی خود به فرهنگـیـان را پـرداخـت 
کند. نهادهای امـنـیـتـی  کند و یک بیمه ورشکسته را به ما تحمیل می نمی

یابی فرهنگیان هستند و فعاالن صنفی و معلمان معتـرض بـه  مانع تشکل
سـازی  ها در پرونده برند و حراست سر می وضع موجود همچنان در حبس به

های تخلفات زیرمجموعه وزارتخانه و دولت در صدور احکام علـیـه  و هیات
هـای  گیرند. با ایـن حـال، تشـکـل فعاالن صنفی از قوه قضاییه پیشی می

صنفی و فعاالن کوشا، هرگز از طرح مطالبات صنفی و آموزشی جـنـبـش 
های مختلف صدای خـود را بـه گـوش  اند و از راه معلمان دست نکشیده

اند اما متأسفانه یک گام مثبت در راستای ارتقای کیفیـت  فرادستان رسانده
 آموزشی و بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان برداشته نشده است.

هـای صـنـفـی  در چنین شرایطی است که شورای هماهنگـی تشـکـل
ای ندارد جز اینکه با اعتراض و تـجـمـع، جـامـعـه و  فرهنگیان ایران چاره

مسئوالن را متوجه عواقب بحران موجود نماید بحرانی که درصورت ادامـه 
وضعیت موجود، کودکان این سرزمین را بی آینده خواهد نمـود و جـامـعـه 
ملتهب را به قهقرا خواهد برد. ما امروز از همین مـوضـع در ایـنـجـا گـرد 

 شرح زیر اعالم نماییم: ایم که مطالبات خود را به آمده
. آزادی فوری و بدون قیدوشرط فعاالن صنفی و مـعـلـمـان زنـدانـی. ١

. برقراری حقوق مـعـلـمـان فـعـال  سازی علیه فعاالن صنفی توقف پرونده
 صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده؛

 ترازی حقوق بازنشستگان با شاغالن؛ . هم٢ 
کار نیروهـای  الزحمه نیروهای قراردادی و اضافه موقع حق . پرداخت به٣

خصـوص  صـورت یـکـجـا بـه رسمی و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بـه
 . تأکید بر امنیت شغلی نیروهای غیررسمی؛٩٧بازنشستگان سال 

. افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل به باالی خـط فـقـر و ۴ 
 بندی مرحله دوم برای معلمان؛ اجرای رتبه

قانون مدیریت خدمات کشوری برای فـرهـنـگـیـان  ۶۴. اجرای ماده ۵ 
 بازنشسته و مشارکت آنان در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری؛

. اصالح وضعیت ناهنجار و ناکارآمد بیمه خدمات درمانی فرهنگـیـان ۶ 
ای کامل و متناسب با شرایط جسمی و سنـی فـرهـنـگـیـان  و داشتن بیمه

 بازنشسته؛
های شخصی مسئوالن و  . رفع موانع غیرقانونی ناشی از اعمال سلیقه٧ 

اعمال نظر غیرمسئوالنه در امر صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی بـرای 

 ادامۀ در دفاع از مطالبه های صنفی و  ...

 ادامۀ توده ای ها در مراسم  ...

خصوص کارگران، فرهنگیان،  شرایط حساس کشورمان و منطقه و مبارزات مردم به
های ضـد مـردمـی  های آمریکا و سیاست زنان، دانشجویان و  اثرهای منفی تحریم

دادنـد و  رژیم والیی بر زندگی و معیشت کـارگـران و مـردم ایـران تـوضـیـح مـی
هـای  کردند. چادر حـزب مـثـل سـال های  حزب آشنا می بازدیدکنندگان را با دیدگاه

 مند بود.        پیش، محل تجمع بسیاری از رفقا و دوستداران و ایرانیان عالقه
                                                                          * 

 در شهر فرانکفورت ٢٠١٩گزارش از اول ماه مه  
ها هزار تن از کارگران و زحمتکشان آلـمـانـی و  تظاهرات اول ماه مه با حضور ده

خارجی در شهر فرانکفورت برگزار شد. امسال فرانکفورت افزایش کامًال چشمگیری 
چـون  کنندگان هـم های قبل را شاهد بود. تظاهرات از تظاهرکنندگان نسبت به سال

ها و پالکاردها، پخش سرود انقالبی و  ها با پرچم های گذشته با عبور از خیابان سال
سرودخوانان به محل میتینگ رسیدند. شعار پـرشـکـوه "زنـده بـاد هـمـبـسـتـگـی 

شد.  اول ماه مه که نماد مبارزه علیه سـتـم و  المللی" همواره و یکصدا تکرار می بین
بردگی است، این امکان را برای طیف متنوع و وسیعی از نـیـروهـای سـیـاسـی و 

سازد که با حضور خـود در جـبـهـه  های مترقی آلمانی و خارجی فراهم می انجمن
متحد و واحدی با تفاوت اندیشه ولی یکصدا خواهان حقوق حقـه خـویـش شـونـد.  

توجه در تظاهرات اول ماه مه امسال در فـرانـکـفـورت، حضـور پـررنـگ  نکته قابل
علت ورود شرکت آمریکایی "اوبر" به بازار آلمان، بسیـاری از  رانندگان تاکسی بود. به

 راننگان تاکسی شغل خود را از دست خواهند داد. 
که عمدتًا در زمینه انـتـشـار  (Springer)مؤسسه نیرومند مطبوعاتی "اشپرینگر" 

روزنامه و کتاب فعالیت دارد و از سهامداران "اوبر" است، از "جنگ تاکسـی" سـخـن 
راه انداخته است. الزم بـه  های تاکسی به گوید و کارزار گسترده ای را علیه شرکت می

 هزار نفرند.   ٢۵٠تذکر است که تعداد رانندگان تاکسی 
امسال هواداران حزب توده ایران نیز مانند سایر اعضا و هـواداران حـزب تـوده  

ایران در ایران و جهان با شور و اشتیاق در مراسم این روز شرکت داشتنـد و تـالش 
طلبانه کارگران و زحمتکشان ایرانی باشند. اعضا و هواداران حزب  کردند صدای حق

ای از مسـائـل کـارگـران و  های حزب به زبان آلمانی گوشه تالش کردند با اعالمیه
ها ببرند. آنان شعار "آزادی برای کارگـران و  گذرد را به میان آلمانی آنچه در ایران می

های اصـلـی کـارگـران را بـه  زندانیان سیاسی" و برجسته ساختن برخی از خواست
های منتشر شده از سوی انتشارات حزب و  نمایش گذاردند و کتاب صورت پالکارد به
اند، در مـعـرض  تازگی منشر شده  چنین آخرین کتب حزبی را که به "نامه مردم" و هم

های چپ ایرانی با حضور خـود  دید بینندگان قرار دادند.  امسال نیز برخی از سازمان
تری در اول  حال امسال ایرانیان بیش نمایش گذاشتند. درعین همبستگی خود را به

های متعددی پیرامون مسائل حاد میهن بـیـن  ماه مه شرکت کردند و بحث و گفتگو
دلیل حضور پرشمار زحمتکشان در ایـن روز هـر کـس  آنان انجام شد.  امسال به

 تک تظاهرکنندگان ببیند.  مندی و خوشحالی را در چهره تک توانست رضایت می
این روز روزی بود موفق، سرشار از نیرو و مملو از شادی و دنیایی از عزم و امـیـد 

 برای ساختن فردایی بهتر.

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه    ١٠ 

ــی راه ــای ــم ــی ــای  پ ه
کــارگــری در چــنــد 
نــقــطــٔه شــهــر در 
مـــخـــالـــفـــت بـــا 
کودتاچیان و برضـد 
تــجــاوز آمــریــکــا و 
متـحـدانـش، و در 
دفاع از مـیـهـن و 
دســــتــــاوردهــــای 
انقالب بـولـیـواری 

بـرگـزار شـد کـه در 
نهایت به کاخ ریاست 

جمهوری منتهی شد. در آنجا، نیکوالس مادورو ضمن اشـاره بـه کـودتـای 
پیمایان گفت: "بار دیگر مردم ونـزوئـال  خوردٔه روز قبل، خطاب به راه شکست

هایی با  نگاران با زدن ماسک کنند". در جاکارتا روزنامه پیروزمندانه مقاومت می
های دولتی ابراز کردند، و  نقش خون روی آنها، اعتراض خود را به محدودیت

پیمایی خواستار افزایش حداقل مزد، پـایـان  هزاران کارگر شرکت کننده در راه
سپاری، تأمین بهداشت و درمان عمومی و رایگان، و بـهـبـود  دادن به برون

شرایط کار در کشور شدند.. در سـئـول، کـارگـران عضـو کـنـفـدراسـیـون 
سندیکاهای کارگری کره خواستار بهبود شرایط کار و حقوق کارگران شـدنـد. 
روی پالکاردهای آنها نوشته بود: "اتحاد و مبارزه" و "پیروز باد مـبـارزه بـرای 
دستمزدهای بهتر". در بیشکک (قرقیزستان) زحمتکشان در تظاهراتـی کـه 

های سرخ و  دهی کرده بود با در داشتن پرچم حزب کمونیست قرقیز سازمان
های لنین شرکت کردند. در مسکو نیز هزاران تن از زحـمـتـکـشـان و  عکس

اعضا و هواداران حزب کمونیست فدراسیون برای بزرگـداشـت روز جـهـانـی 
کارگر در میدان سرخ گرد آمدند. در داکا (بنگالدش) زنان کارگـر خـواسـتـار 
شرایط بهتر کار، مرخصی زایمان، دستمزدهای بهتر، و مقابله با اذیت و آزار 
جنسی شدند. در آنکارا و استانبول و ازمیر، تظاهـرکـنـنـدگـان بـه سـرکـوب 
سندیکاهای کارگری و نقض حق اعتصاب زحمتکشان اعتراض کـردنـد. در 

تـریـن  کنار سندیکاهای کـارگـری، حـزب کـمـونـیـسـت تـرکـیـه از مـهـم
مایٔه مراسم  های روز جهانی کارگر در ترکیه بود. بن پیمایی دهندگان راه سازمان

امسال اّول ماه مه در شهرهای ترکیه، مخالفت با قوانین ضدکـارگـری حـزب 
حاکم عدالت و توسعه از جمله کاهش پرداخت بیمٔه بیکاری و سنوات خدمت 
بود. در پیام حزب کمونیست ترکیه به زحمتکشان ترکیه آمده است: "طـبـقـٔه 

به بیکاری، مرگ، و گرسنگی تسلیم نخواهد شـد..." در   کارگر در برابر تهدید
استانبول، پلیس چند تظاهرکننده را که تالش داشتند به سوی میدان تقسیم 
حرکت کنند دستگیر کرد. دولت ترکیه تجمع در این میدان را ممنـوع اعـالم 
کرده بود. در الجزیره پایتخت الجزایر، کـارگـران بـا سـر دادن شـعـارهـای 
ضددولتی، به بیکاری گسترده و فقر موجود در کشور اعـتـراض کـردنـد. در 

کنگ جمعی از کارگران ساختمانی، راننده، خدمتکار خانگی، و دیـگـر  هنگ
پیـمـایـی  کارگران مهاجر از فیلیپین و اندونزی برای دفاع از حقوق خود در راه

روز کارگر شرکت داشتند. در بغداد، هواداران حزب کـمـونـیـسـت عـراق بـه 
پیمایی امسال روز جهانی  کنندگان فعال در راه ها آمدند. زنان از شرکت خیابان

کارگر در بغداد بودند. "تأمین وام برای زنانی که شـغـل آزاد دارنـد، زنـدگـی 
شایسته برای کودکان، تأمین اشتغال برای زنان، و ایجاد و توسعٔه اقتـصـادی 

پیمایـی بـود. در بـیـروت  های زنان در این راه بهتر برای همگان" از خواست
کـردنـد کـه  نوشتٔه بزرگی را با خود حمل مـی هواداران حزب کمونیست پارچه

روی آن نوشته شده بود: "متحد شویم". تظاهرکنندگان در شـعـارهـای خـود 
پیمایـی روز  اعتراضشان را به شرایط وخیم اقتصادی کشور ابراز کردند. در راه
ها در صفـوف  جهانی کارگر در شره یانگون در میانمار (برمه) کارگران کارخانه

منظم شرکت کردند و خواستار تأمین و تضمین حقوق بهتـر بـرای کـارگـران 
شد. روی یکی از پالکاردهای کارگـران نـوشـتـه شـده بـود: "دولـت بـایـد 

 های سازمان جهانی کار را به صورت قانون درآورد و تضمین کند."  پیمان
رغم اینکه روز جهانی کارگر ریشه در تـظـاهـرات اعـتـراضـی کـارگـران  به

آمریکایی در شیکاگو دارد، ولی در آمریکا و کانادا روز اّول ماه به طور رسـمـی 
شود و در عوض اّولین دوشنـبـٔه مـاه  به عنوان روز جهانی کارگر شناخته نمی

روز  -شود که به طور عام روز پایان تعطیالت تابستانی محسوب می -سپتامبر
کارگر تعیین شده است. با وجود این، فعـاالن کـارگـری و سـنـدیـکـایـی، و 

هـایـی را  پـیـمـایـی نیروهای سیاسی، در روز اّول ماه مه نیز مراسم ویژه یا راه
هایی در نیوریوک و شیکاگو و چندین  بینند. امسال نیز چنین تجمع تدارک می

 شهر دیگر آمریکا و نیز در تورنتو و مونترآل و چند شهر دیگر کانادا برگزار شد.

 برگزاری روز جهانی کارگر در جهان

امسال نیز مثل هر سال در صد و سی سال گذشته، زحمتکشان جهـان روز 
اّول ماه مه، چهارشنبه یازده اردیبهشت را به مناسب روز جهانی کـارگـر جشـن 

داری  گرفتند و همبستگی خود را با یکدیگر، و اعتراض خود را به نظام سرمایـه
ناعادالنه، اعالم کردند و خواستار کار و زندگی بهتر شدند. این در حالی اسـت 
که در ایران، کارگران و زحمتکشان عالوه بر محروم بودن از بسیاری از حقـوق 

اند، و آنـهـایـی  بنیادی کار، حّتی از برگزاری آزادانٔه روز جهانی کارگر نیز محروم
دهند و تجمع و برگزاری این روز جهانی را تـدارک  هم که جسارت به خرج می

هـای  بینند، با خشونت و سرکوب و دستگیری و بـازداشـت تـوسـط مـقـام می
شوند. چند روز پیش از روز جهانی کارگر چـنـد  امنیتی حکومت والیی روبرو می

فعال کارگری در کرج بازداشت شدند، و در روز چهارشنبه نیز نیروهای امنیتـی 
هـا تـن از  به گردهمایی روز جهانی کـارگـر در تـهـران یـورش بـردنـد و ده

کنندگان را بازداشت کردند. برخورد جمهوری والیی اسالمـی ایـران بـا  شرکت
زحمتکشان در همٔه چهار دهٔه گذشته، دروغین بودن شعارهای "هـر روز، روز 

روشـنـی نشـان  کارگر است" و "حیات یک مّلت مرهون کار و کارگر است" را بـه
دهد. روز جهانی کارگر روزی مهم برای فعاالن حقوق کار و کارگران اسـت.  می

زحمتکشان جهان این روز را برای بزرگداشت مبارزات کارگران علـیـه ظـلـم و 
خوانیـد،  کنند. آنچه در ادامه می ستم سرمایه و نقض حقوق کارگران برگزار می

روز هـمـبـسـتـگـی   گزارش کوتاهی است از بزرگداشت روز جـهـانـی کـارگـر،
 المللی کارگران و زحمتکشان جهان، در شهرهایی در چندین کشور جهان. بین

در آتن و چندین شهر دیگر یونان، زحمتکشان و بازنشسـتـگـان بـه دعـوت 
بـه  (PAME)های کارگری، از جمله جبهٔه سراسری کارگران مـبـارز  سازمان
پیمایی خود خواستار لغو همٔه قوانیـن ضـدکـارگـری و  ها آمدند و در راه خیابان

هـای ریـاضـت اقـتـصـادی، افـزایـش  ضدمردمی، پایان دادن به سـیـاسـت
پیمایان هـمـبـسـتـگـی  دستمزدها، و تأمین معیشت مردم شدند. همچنین، راه

خود را با مردم ونزوئال و مخالفت خود را با کودتای آمریکایی در آن کشور ابـراز 
کردند. رفیق دیمیتریس کوتسومپاس که همراه را دیگر رفقای یونانی در تجمع 
روز جهانی کارگر در آتن شرکت داشت، گفت: "اّول مـاه مـه امسـال را بـایـد 

ساخته و  فرصتی برای تشکل استوار جنبش سندیکایی علیه سندیکاهای دولت
تحقق دستاوردهای تازه برای طبقٔه کارگر کشور دانست. این روز فرصتی است 

هـا،  برای اینکه طبقٔه کارگر در اتحاد با دیگر قشرهای مردمی، خـوداشـتـغـال
هـای زحـمـتـکـش، و مشـاغـل  وران، کشاورزان، جوانان و زنان خانواده پیشه
هـای  داری و جنگ یی، در مبارزه با انحصارها، در پیکار با استثمار سرمایه حرفه

 امپریالیستی، و برای تحقق سوسیالیسم نقش رهبری خود را به دست آورد."
های روز جهانی کارگر در چـنـدیـن شـهـر در  پیمای مراسم بزرگداشت و راه

پاکستان، سریالنکا، و میانمار (برمه)، اکوادور و برزیل و ونزوئال و بـولـیـوی و 
قرقیزستان و اسپانیا، و در شهرهای استانبول، غزه، برلیـن، هـاوانـا و دیـگـر 
شهرهای کوبا، ژوهانسبورگ (آفریقـای جـنـوبـی)، پـاریـس، لـنـدن، زوریـخ 
(سوئیس)، وین، تورین (ایتالیا)، مانیل (فیلیپین)، مادرید، مسکو، پـنـوم پـن 
(کامبوج)، جاکارتا (اندونزی)، داکا (بنگـالدش)، دهـلـی، سـئـول، بـغـداد، 

 بیروت، و بسیاری شهرهای دیگر برگزار شد. 
در پاریس و لیون و استراسبورگ (فرانسه)، تجمع زحمتکشان و معترضان به 

های ریاضتی ماکرون، از جمله جلیقه زردها، با خشونت پلیـس روبـرو  سیاست
آور برای مقابله با تظاهرکنندگان استفاده کرد. در هـاوانـای  شد که از گاز اشک

دهٔه گذشته، امسال نزدیک به یک میلیون نفـر در  ۶کوبا به رسم هر ساله در 
پیمایی روز جهانی کارگر در شرکت کردند و ضمن محکوم کردن مـحـاصـرٔه  راه

های آمر یکا در ونزوئال اعتراض کـردنـد.  ها سالٔه کوبا، به دخالت اقتصادی ده
این مراسم چند ساعت پس از زمانی برگزار شد که دونالد ترامپ کوبا را تهـدیـد 

کرد مگر آنکه دسـت از حـمـایـت از  «جانبه و حامل محاصرٔه همه»به اعمال 
ونزوئال بردارد. در این مراسم که رفیق رائول کاسترو دبیر اّول حزب کمونیسـت 

هایی از سـخـنـرانـی  کوبا و پرزیدنت میگل دیاز کانل نیز شرکت داشتند، بخش
های انقالب  پخش شد که آرمان ٢٠٠٠رفیق فقید فیدل کاستر در اّول ماه مه 

هایـی  پیمایی کرد. در دیگر شهرهای کوبا نیز راه سوسیالیستی کوبا را تشریح می
های آمریکا برگزار شـد.  و در مخالفت با تحریم «اتحاد، تعهد، پیروزی»با شعار 

پیمایـی  ها کشور جهان در راه کنندگان زیادی نیز از ده به روال هر سال، شرکت
ویژه در هـاوانـا شـرکـت داشـتـنـد. در  اّول ماه مه در نقاط گوناگون کوبا و به

خوردٔه گوآیدو، صدها هـزار نـفـر از  ونزوئال، درست روز بعد از کودتای شکست
زحمتکشان در روز چهارشنبه اّول ماه مه برای دفاع از قانون و دولت قـانـونـی 

ها آمدند. در پـایـتـخـت کـاراکـاس، تـظـاهـرت و  نیکوالس مادورو به خیابان

کوبا -تظاهرات اول ماه مه در هاوانا   

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه    ١١

ـــی ـــل -شـــی
کانادا، حزب 
کمونـیـسـت 
-عــــــــراق

ـــــادا،  کـــــان
کمیته دفـاع 
از حــقــوق 
مردم ایـران 
ـــر)،  ـــودی (ک
حــزب چــپ 
ـــــــــــران  ای

توان نام برد. ایـن  کانادا و سازمان حزب توده ایران در کانادا می-(فدائیان خلق)
 ها تدارک آن از سوی کمیته متحد روز کارگر به اجرا درآمد  برنامه پس از ماه

ای از مراسـم اول  امسال در کنار سخنرانی سخنرانان اصلی مراسم، ویدئویی
ماه مه امسال در کشورها و شهرهای مختلف در اقصا نقاط جهان نمایـش داده 

وسیلٔه گروهی متشکل از نوازندگـان  های موسیقی رزمی به شد و همچنین برنامه
کـانـادائـی -روسی و یونانی و همچنین گروه دیگری متشکل از جوانان فیلیپینی

های چشمگیر جشـن اول مـاه مـه امسـال  جرا درآمد. از برنامه مقیم تورنتو به
اجرای چندین سرود انقالبی با مضمون ادامٔه مبارزه با رژیم اشغالگر فلـسـطـیـن 

وسیلٔه کودکان فلسطینی بود که با تشویق و استقبال پرشور حضار روبـرو شـد.  به
، نـویسـنـده و Stephen Gowansسخنران اول برنامه آقای "استیفن گوانز" ((

مقسر سیاسی مستقل بود. او که تا کنون دو کتاب در رابطه بـا جـنـگ داخـلـی 
منظور حفظ استقالل مـلـی  سوریه و همچنین دربارٔه کره شمالی در پیکارش به

زودی کتاب سوم خود را که دربارٔه اسرائیـل و نـقـش آن  منتشر کرده است، به
مثابه متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه است به بازار عرضه خواهد کرد. او در  به

های مختلف از جمله کودتا در  داری در زمینه سخنانش به بحران عمیق سرمایه
ونزوئال، محیط زیست و نظامیگری و شکاف طبقاتی میان فقیر و غـنـی اشـاره 

داری در عملکرد خود چـنـیـن بـحـران  کرد و نتیجه گرفت که اگر نظام سرمایه
 زاست، پس این نظام سرمایه داری است که باید از بنیان عوض شود.                                     

، رهـبـر حـزب (Elizabeth Rowley)سخنران بعدی خانم "الیزابت راولی" 
  ای پرشور با اشاره به اعتـصـاب تـاریـخـی کمونیست کانادا، بود که در سخنرانی

تـوبـا  در ایـالـت مـنـی (Winnipeg)پـگ  در شهر ویـنـی ١٩١٩گستردٔه سال 
(Manitoba) پگ، اوضاع سیاسی  و یادکرد از این اقدام قهرمانانه کارگران وینی

خصوص قدرت گرفتن نیـروهـای راسـت افـراطـی در  حال حاضر در کانادا، به
چندین استان مانند انتاریو و البرتا، را بررسی کرد و عزم راسخ حزب کمونـیـسـت 
کانادا در برخورد با این گرایش به راست را اعالم کرد. او همچنیـن پشـتـیـبـانـی 

های کودتائی آمـریـکـا و  حزب کمونیست کانادا را از دولت ونزوئال در برابر اقدام
هـای  هـا و اقـدام مخالفان دولت مادورو اعالم کرد. او همچنین ِاعمال تحریـم

طلبانه علیه ایران از سوی ایاالت متحده آمریکا را محکوم کرد. آقای "دیـو  جنگ
، از رهبران اتـحـادیـه کـارکـنـان پسـت کـانـادا (Dave Bleakney)بلیکنی" 

(Postal Workers Union)هـایـی  ، سخنران آخر مراسم بود که با زدن مثـال
گوناگون از عقالئی نبودن نظام موجود حاکم بر جهان و کانادا نتیجه گرفت کـه 

 ویکم سوسیالیسم است. راه حل پیش روی انساِن قرن بیست
هـای  با نیرو گرفتن و حاکم شدن نیروهای راست افراطی در بسیاری از استان

وخامت گذاشته است و آینده نزدیک از نـظـر  های مردم رو به کانادا، زندگی توده
طـور حـتـم بـه  افول دارد. در چنین شرایطی مردم بـه زندگی عمومی مردم رو به

آوردند، تعداد شرکت کننـدگـان  های راست روی می مبارزه علیه نیروها و سیاست
 جویانٔه حاکم بر جشن روز کارگر امسال گواِه این امر بود. و روح رزم

 
 * نروژ:

مراسم اول ماه مه امسال طبق رسم هرساله حـزب کـمـونـیـسـت بـرادر، بـا 
باختٔه فعال این حزب در جریان جنگ جـهـانـی  گردهمایی بر مزار اعضای جان

باختگـان آغـاز  داشت خاطره پرشور این جان دوم و شعر و سرود خوانی در گرامی
هـای  شد و با تظاهرات روز اول ماه مه با شرکت گستـرده سـنـدیـکـاهـا، حـزب

 سیاسی مترقی و چپ نروژ در مسیر مرکزی شهر و راهپیمایی ادامه یافت.
های حـزب بـرادر،  های گذشته در صف هواداران حزب توده ایران مانند سال

پ) شرکت فعال داشتند. طبق سنت هـرسـالـه   –ک   –حزب کمونیست نروژ (ان 
المللی برگزار شـد.  ای بین پس از پایان راهپیمایی، در دفتر حزب برادر گردهمایی

المللی حاضـران را از مـبـارزات و  هواداران حزب توده ایران در این فضای بین
گاه ساختند. چالش  های طبقه کارگر و زحمتکشان ایران آ

 
 * دانمارک:

مـحـل  -هزاران تن از کارگران، جوانان و زنان با حضور گسترده در "فله پارک"
گردهم آمـدنـد و  -سنتی برگزاری سراسری جشن اول ماه مه در شهر کپنهاگ

 ها در مراسم روز جهانی کارگر: ای توده
 کارزار جلب همبستگی با مبارزٔه کارگران و زحمتکشان ایران!

به تحریم و  »نه«فقیه،  علیه استبداد مذهبی و طرد رژیم والیت 
 به صلح »آری«مداخلٔه امپریالیسم و 

 اتریش-* جشن اول ماه مه در وین
هواداران حزب در اتریش، امسال نیز در روز اول ماه مه، مانند هـر سـال، در 
�برنامه بزرگداشت روز جهانی کارگر که از سوی حزب کمونیست اتریش برگزار می

شود شرکت کردند. این برنامه هر سال با راه پیمایی از کنار مجسمه های یـادبـود 
آیی و �� قربانیان فاشیسم در ساعت ده و پانزده دقیقه صبح آغاز و سپس باگردهم

 رسد. �سخنرانی در برابر پارلمان اتریش، نزدیک به دوازده ظهر به پایان می
ای امسال نیز در این برنامه، به ویژه در جلوی پارلمان با برپایی میـز  رفقای توده

های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و همچنیـن � کتاب، دربرگیرنده کتاب
های گذشـتـه از سـوی � های تئوریک مارکسیستی ـ لنینیستی که درسال� کتاب

هـای فـارسـی و � ها اعالمیه به زبـان� اند ،به همراه پخش ده� حزب منتشر شده
 آلمانی (توده اینفو) نقشی پررنگ داشتند.

�ماه مه برگـزار مـی ٢۶از آن روی که انتخابات پارلمان اروپا به زودی و در روز 
آیی پایانی این برنـامـه �های گردهم �پیمایی امسال و سخنرانی�شود، درونمایه راه

بیشتر در این پیوند بود. حزب کمونیست اتریش به حزب چپ اروپا تـعـلـق دارد و 
در انتخابات پارلمان اروپـا شـرکـت مـی کـنـد. “  ک پ او پلوس”   امسال زیر نام

کاندیداهای این لیست همگی از اعضای حزب کمونیسـت اتـریـش نـیـسـتـنـد. 
ساله و تبعه یونان  ٣۵کاندیدای نخست این حزب رفیق کاتارینا آناستازیو است که 

کند. بـا � سال است که در اتریش و در شهر وین زندگی می ١۵است. اوهم اینک 
آن که رفیق کاتارینا تبعه اتریش نیست، با این حال حزب کمونیست اتریش بـرای 

های هفت صدهزار شهروند اتریش که تبعیت این کشـور � برجسته کردن خواست
را ندارند، او را کاندیدای نخست خود قرار داده است. حزب کمونـیـسـت اتـریـش 

کند تا در پی این انتخابات، دست کم بتواند یک نماینده را به پارلـمـان � تالش می
 اروپا بفرستد.

هاست که محـل بـرگـزاری مـیـز � ای هم اکنون سال� در اثر پشتکار رفقا توده
�آیی ده�کتاب حزب در روز اول ماه مه در وین در جلوی پارلمان، به محل گرِدهم 

 ها تن از ایرانیان ساکن وین بدل شده است.
ها تن از هم میهنان ایـرانـی و � در این روز بازدید کنندگان گوناگون، به ویژه ده

رفقای عراقی و افغانستانی از میز کتاب حزب ما بازدید کردند، کـتـاب و نشـریـه 
�ای بـا دیـدگـاه� ها و گفتگوهای دوستانه با رفقای توده� خریدند ودرخالل بحث

 حزبمان پیرامون مسائل ایران و جهان آشنا شدند. � های
امسال هواداران حزب در اتریش به انگیزه روز همبستگی جهانی کارگر، در بعد 
از ظهر این روز، از ساعت دو و نیم تا هفت شب نشستی ویژه را با ایراد سخنرانـی 
و گفتگو در ساختمان مرکزی حزب کمونیست اتریش بـرگـزار کـردنـد. در ایـن 

 نشست دو تن از رفقا به ایراد سخنرانی پرداختند. 
در این نشست که به همراهی رفقای گرامی افغان از "حزب ملِی تـرقـِی مـردِم 

ای در آغاز پیرامون پیشینه مـبـارزه کـارگـران، � افغانستان" برگزار شد، رفیق توده
زحمتکشان و جنبش سندیکایی ایران به رهبری حزب تودۀ ایران سخنرانی کرد و 

ای ایـران، درنـگـی  باخته جنبش سندیکایی و توده سپس با  یادی از مبارزان جان
 برمبارزه طبقاتی در ایران در سال گذشته، داشت.

پس از آن، رفیق گرامی افغان پیرامون تاریخچه معاصر کشور افـغـانسـتـان و 
هـا، � پیدایی طبقه کارگر در این کشور سخنرانی کرد. پس از پـایـان سـخـنـرانـی

دوستان و رفقای شرکت کننده در این نشست به گفتگو، هم اندیشی و کـنـکـاش 
 پیرامون جستارهای یاد شده پرداختند.

 
 کانادا -روز کارگر در تورنتو

) تورنتوی کانـادا شـاهـد بـرگـزاری ٢٠١٩ماه مه  ۴(   ٩٨ماه  اردیبهشت ١۴روز 
های اخیر از سوی "کمـیـتـه  جشن روز کارگر امسال بود. این جشن که مانند سال

شد امسـال از  برگزار می (United May Day Committee)متحد روز کارگر" 
هـای گـذشـتـه داشـت. در  نظر شرکت کنندگان در آن تفاوتی محسوس با سال

سالن ساختمان "اتحادیه متـحـد کـارگـران  -شروع برنامه سالن محل گردهمائی
ماالمال از جمعیت بـود و زن و  -((United Steel Workers Unionفوالد 

مرد و پیر و جوان در کنار یکدیگر در این مراسم فعاالنه شرکت داشتند. کـمـیـتـه 
های کمونیستی و چپ، که  ها و جمعیت ها، گروه متحد روز کارگر متشکل از حزب

رسید، هم اکنون بیـش از یـک دهـه  تعدادشان امسال به بیش از سی گروه می
هـای  کنند. از جـمـلـه گـروه است که جشن روز کارگر را در شهر تورنتو برگزار می

شرکت کننده از حزب کمونیست کانادا، کنگره صلح کانادا، حـزب کـمـونـیـسـت 

۷
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هـای  های دولت لیبرال حاکم، برنامـه شان با سیاست صدا و متحد مخالفت یک
های تجاوزکارانٔه پیمان نـاتـو، را  ویژه ریاضت اقتصادی و اقدام اروپا، به  اتحادیه
های چپ، سـنـدیـکـاهـای  داشتند. حزب "کمونیست در دانمارک"، حزب اعالم

کارگری و دیگر نهادهای مردمی و مـتـرقـی بـا 
شرکت مؤثر در مراسم روز جهانی کارگر، تشدیـد 

های اجـتـمـاعـی و  منظور حل معضل مبارزه به
دلـیـل اجـرای  افزایش شکـاف طـبـقـاتـی بـه

 های نولیبرالیستی را خواستار گردیدند.  سیاست
سنت هرساله، حزب توده ایـران در قـلـب  به

پارک محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بـا 
برپایی غرفه، در کارزار جلب هـمـبـسـتـگـی بـا 
مبارزات مردم و زحـمـتـکـشـان ایـران حضـور 

گیر داشت. غرفٔه حزب که در چهـارچـوب  چشم
بـود بـا ارائـه   چادرهای همبستگی برپا شـده

هـای حـزب  ها و دیـدگـاه نظرات، سیاست نقطه
دیدار کنندگان از غرفه و نیروهای  توده ایران به 

داد.  خواه دانمارک فعالیتی گسترده انجـام  ترقی
غرفٔه حزب ما با شعارهایی محوری مانـنـد: "بـا 

سـوی تشـکـیـل جـبـهـه واحـد ضـد  هم بـه
دیکتاتوری، برای آزادی، صـلـح، اسـتـقـالل، 

سوی سازمـانـدهـی مـبـارزٔه  فقیه"، "پیش به عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت
عدالتی، محرومیت و  منسجم و سراسری کارگران و زحمتکشان برضد ظلم، بی

سرکوب حقوق صنفی کارگران، برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و در 
بود. در غرفه آخـریـن   فقیه" و "کار، نان، آزادی"، تزیین شده راه طرد رژیم والیت

شمارٔه نامه مردم، ارگان مرکزی حزب، و ضمیمه کارگری نامه مردم، اعـالمـیـه 
اردیبهشت (اول ماه مه) روز جهانی کارگـر و نـیـز  ١١مناسبت  کمیته مرکزی به

           گرفت.                                                                     های حزب در اختیار دیدار کنندگان قرار می ها و جزوه کتاب
در جریان مراسم روز جهانی کارگر در کپنهاگ، رفقای حزبی با رفقای حـزب 
"کمونیست در دانمارک"، برخی سندیکاهای کـارگـری وابسـتـه بـه اتـحـادیـه 

" و همچنین با رفقای حزب چپ ایران (فداییان خلق)، حـزب  ٣-سراسری "اف
 دمکرات کردستان ایران دیدار داشتند.

امسال با توجه به وضعیت حساس کشور ما و رخدادهای منطقه خاورمیانه و 
ها، غرفٔه حزب ما در کپنهاگ با استقبالـی  های حزب در این زمینه اعتبار دیدگاه

 میهنان و ساکنان دانمارک روبرو شد. تر از سوی هم تر و بیش گرم
 

 * سوئد:
در استکهلم، طبق سـنـت هـمـه سـالـه،  ها و فعاالن سندیکایی کمونیست

مراسم روز اول ماه مه را درمیعادگاه مبارزان ضد فاشیسم، در کنار بنای یـادبـود 
های سراسر جهان با فاشیسم در اسپانـیـا،  "المانو"، این مظهر مبارزٔه کمونیست

 کنند. آغاز می
های کـمـونـیـسـت از جـمـلـه  اعضا و هواداران حزب ما همراه با دیگر حزب

های کمونیست سوئد، یونان، بولیوی و... با شرکت در ایـن مـراسـم یـاد  حزب
قربانیان مبارزه با فاشیسم را گرامی داشتند. آنان همراه با دیگر شرکت کنندگـان 

مراسم روز اول مـاه 
ـــه ســـرود رزم  م

های  سردادند، ترانه
انقالبی خواندنـد و 
در حــاکــم کــردن 
فضایی انقالبی بـر 
مراسم روز کـارگـر 
مشــارکــت کــردنــد. 
رفیق "شل بیکـدن" 
که در این مراسم از 

هـای  گفت، از جمله گفت که، کمونیست جانب حزب کمونیست سوئد سحن می
تن از مبارزان داوطلب خود را در راه دفاع از جمهوری اسپانیا، یعنـی  ۵۵٠سوئد 

دولتی با ماهیت سوسیالیستی و منتخب مردم، در راه تحکیم حقوق سندیکایی، 
 ٨٠اکنون بعد از سـپـری شـدن  زمین برای دهقانان فقیر و... از دست دادند.

زیـر لـوای  -فـاشـیـسـم -سال از این واقعه نیروهای دست راستـی افـراطـی
اند. امروز فاشسم را بـه گـرایشـی  دموکراسی بورژوایی در حال بازگشت به قدرت

دهند. رفیق در ادامه گفت که، امروز طبقه کارگـر بـرای  شبه راسیسم تقلیل می
هـای اجـتـمـاعـی در  کند، ما با کاهش هزینـه دفاع از حق اعتصاب مبارزه می

ها در چالش هستیم. ما باید از خـود  سازی ها همراه با خصوصی تمامی عرصه
کنند وقتـی کـه  اند و چه می بپرسیم چه کسانی در رأس سندیکاها قرار گرفته

برند. کارگران و  پیشنهاد محدود کردن حق اعتصاب را در مجلس به پیش می
 مزدبگیران باید بورژوازی را در هر رنگ و لباس بشناسند. 

             
 * تجمع در هوتوریت

در مـکـان دیـگـری در  ١٢رفقای حزب ما مراسم اول ماه مه را از ساعت 
هـای کـمـونـیـسـت  و همراه با رفقای حـزب استکهلم، در میدان هوتوریت،

هایی با شعارهای "نـه  میهمان در سوئد نیز برگزار کردند. این میدان با باندرول
ساعت کار در روز همراه با حقـوق کـامـل"،  ۶" "نه به اروپای متحد"، به ناتو"،

حزب به این نـکـتـه پـرداخـت  تزئین شده بود. نماینده حزب ما در قرائت پیام
های نوفاشیستی دولت ترامپ در آمریکا زیر شعار "آمریـکـا اول"  سیاست که،

المللی از جمـلـه  که معنایش بازتعریف روابط جهانی، زیر پا گذاشتن روابط بین
المللی و منـشـور سـازمـان مـلـل مـتـحـد، و اعـمـال  موازین و قوانین بین

های امپریالیسم آمریکـا  منظور پیشبرد هدف هایی خشن و تهاجمی به سیاست
در جهان پدیـد آورده   و متحدانش، در مجموع، وضعیتی  بسیار نگران کننده

دلیل بارش نم نم باران برقراری مـیـز کـتـاب چـنـدان دوام  است. اگر چه به
ها ادامه  نیافت، ولی مراسم اول ماه مه در استکهلم تا برگزاری کلیه سخنرانی

پایان  یافت و با خواندن سرود جاودانٔه انترناسیونال از سوی شرکت کنندگان به
 رسید.

 
 مالمو:

های گذشته مراسم اول مـاه مـه در  رفقای حزب ما چون سال  امسال نیز
رفقای حزب کمونیست سوئد بر گزار کـردنـد. ایـن   طور مشترک با مالمو را به

 مراسم با برپایی چادر و میز کتاب همراه بود.
 
 گوتنبرگ: 

چـون  سازمان حزب توده ایران در شهر گوتنبرگ، سوئد، امسال نـیـز هـم
های سـوسـیـالـیـسـت و  ها و حزب های گذشته، همراه با دیگر سازمان سال

ماه (اول مـاه مـه)، روز جـهـانـی  اردیبهشت ١١کمونیست در این شهر، روز 
 کارگر، را گرامی داشتند.
های آغازین بامداد این روز، در میدان "راه آهـن" ایـن  رفقای ما از ساعت

شهر، با بر پا کردن چادر حزب و تزیین آن با پوسترهای تبـلـیـعـاتـی حـزب و 
 تدارک میز کتاب، آماده پذیرایی از دیدار کنندگان بودند.

های انجام شده، امسال نیز، رفقای ما در همکاری با شـبـکـٔه  با هماهنگی
طور مشتـرک بـرگـزار  "برای صلح و عدالت اجتماعی"، جشن اول ماه مه را به

کردند و چادرهای خود را در کنار یکدیگر برپا کردند. این شبکه متشکل است 
ــان ــازم ــزب  از س ــای ح ه

کمونیست شـیـلـی، حـزب 
کمونیست عراق، حزب چپ 
ایران (فدایـیـان خـلـق)، و 
حزب تودٔه ایران در گوتنبرگ 
سوئد. اعالمیه مشترک ایـن 
شبکه به مناسبت اول مـاه، 

هــای ســوئــدی و  بــه زبــان
فــارســی، در گــردهــمــایــی 
مراسم اول مـاه مـه تـوزیـع 

هایـی از ایـن  شد. در بخش
اعالمیه در ارتباط با اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سوئد، از جـمـلـه 

داری، بـا  چنین آمده است: ما شاهد آن هستیم که چگونه جامعـه سـرمـایـه
آید و چگونه سیاستمداران راستگرا، چه در  لرزه درمی های پی در پی به بحران

سازی خـدمـات مـهـم  دولت سوئد و چه در شهر گوتنبرگ، طرفدار خصوصی
اجتماعی هستند. این اعالمیه در ادامه و در نگاهی به خـارج از سـوئـد، در 

گوید: "رژیم ایران همچون گذشته به سرکوب مـردم ایـران از   مورد ایران می
های آنها برای آزادی و عدالت اجتماعـی، ادامـه  جمله طبقه کارگر و خواسته

های اخیر و سیاست تخریبی رژیم در رابطه با محیط زیسـت،  دهد... سیل می
هـای  دنبال داشته و انسان خسارات عظیم مالی و اقتصادی را برای جامعه به

هـا  های تجاوزکارانه امپریالیسـت اند. سیاست زیادی جان خود را از دست داده
های ماجراجویانه و غیر مسئوالنه رژیم  موازات سیاست سرکردگی امریکا، به به

جمهوری اسالمی، باعث ادامه جنگ و ویرانی در منطقه خـاورمـیـانـه شـده 
عـنـوان  است. تصمیم ایاالت متحده مبنی بر در نظر گرفتن سپاه پاسداران به

سازمان تروریستی، به افزایش تنش در منطقه منجر خواهد شـد." در ادامـه 
مراسم، چادر حزب به محلی برای تـجـدیـد 
 ١٣ادامه  در صفحه  دیدار با دوستان حـزب و عـالقـمـنـدان و 

 ادامۀ توده ای ها در مراسم  ...

۷
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های حزب در این زمـیـنـه  تبادل نظر با آنان پیرامون تحوالت ایران و جهان و دیدگاه
تبدیل شد. از دیدار کنندگان با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی شد. پخش مـوسـیـقـی 

های سوئدی، عربی، فارسی و اسپانیایی، شور بیشتـری بـه مـراسـم  زبان انقالبی به
بخشید. عالوه بر پخش اعالمیه کمیته مرکزی حزب به مناسـبـت روز جـهـانـی  می

کارگر و اعالمیه شبکٔه "برای صلح و عدالت اجتماعی"، مجموعه کوچـکـی شـامـل 
اعالمیه حزب به مناسبت اول ماه مه؛ آخرین شماره ضمیمه کـارگـری نـامـه مـردم 
ارگان مرکزی حزب توده ایران؛ منشور حزب برای وحدت عمل؛ پیشنهادهای حـزب 

های حزب تـوده ایـران در  برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری؛ همراه با دیدگاه
هـای حـاضـر  و سرنوشت آن، بین تعدادی از نمایندگان حـزب ۵٧باره انقالب بهمن 

 درمحل، توزیع شد. 
 

 مراسم اول ماه مه در برلین:
رفقای ما امسـال نـیـز هـمـچـون 

ــال ــار  س ــن ــه، در ک ــت ــذش ــای گ ه
هـای  های کـارگـری و حـزب اتحادیه

هـای  کمونیـسـت و چـپ و تشـکـل
مختلف، با حمـل پـالکـاردهـایـی بـا 

باد اول مـاه مـه"، "آزادی  شعار: "زنده
همٔه زندانیان سیاسی و عقیـدتـی"، از 

شــرمــارکــت"  ایســتــگــاه "هــاکــه
شان را شروع کـردنـد. مـوج  پیمایی راه

جوشان جمعیت ، پیر و جوان و زن و 
هایی مختلـف،  ها و کشور مرد از ملیت

شـان بـه  با پالکاردهـا و شـعـارهـای
راهپیمایـی شـور و نشـاطـی خـاص 

خصوص وقتی سـرودهـای  داد. به می
همبستگی انترناسیونالیستی از سـوی 

صـدا  گرفت، جمعیت یک جمع اوج می
 بردند   ها را باال می آوا  مشت و هم

کنندگان در راهپیمایی که بـر پـالکـاردهـای  های کارگران و شرکت بیشتر خواست
های ریاضت اقتصـادی  برافراشته نقش شده بودند، عبارت بودند از: افشای سیاست

آلمان و اتحادیه اروپا، "صلح" آری و "جنگ" نه، "نه" به نژادپرستی و "نه" به ناتو، "نـه" 
 ها.                                              ها از ونزوئال کوتاه" و جز این به محدود کردن حق اعتصاب، "دست

شان را شروع کرده بودند، بـعـد  راهپیمایان که از چندین نقطٔه مختلف شهر حرکت
از طی کردن مسیری طوالنی و رسیدن به میدان "براندنبورگ تور" توقف کردند. آنجا 

هـا، و  های برپا شدٔه سندیکـاهـا، حـزب ها و غرفه ها و بحث مرکز برگزاری سخنرانی
چـنـیـن  هـا و هـم تشکل ها و نشریات گوناگون این  های مختلف بود. کتاب سازمان
ها چـیـده  هایی متنوع برای میزبانی یا فروش بر میزها و بساط ها و آشامیدنی خوردنی

ای از رفقا از صبح بسیار زود چادر حزب را در میدان "بـرانـدنـبـورگ  شده  بودند. عده
های تازه منتـشـرشـده  های حزب، که بیشترش از کتاب تور"  برپا کرده بودند. و کتاب

هـا  کرد بر میز چیدند. اعالمیـه خود جذب می کنندگان زیادی را به حزب بود و مراجعه
های فارسـی و آلـمـانـی (تـوده  های کمیته مرکزی حزب توده ایران به زبان و بیانیه

 اینفو) هم روی میز برای استفاده مشتاقان در معرض دید  بود.
چادر حزب با پوسترهایی گوناگونی و شعارهای حزب تزیین شـده بـود. شـعـارهـا 
عبارت بودند از: "باهم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکـتـاتـوری بـرای آزادی، 

باد اول ماه مـه روز  صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه"؛ "زنده
جهانی کارگر"؛ "آزادی همٔه زندانیان سیاسی و عقیدتی". پوستـری بسـیـار بـزرگ از 

ای مصور از  باخته بر دیوارٔه بیرونی چادر نصب شده بود که صفحه عکس رفقای جان
های مبارزان راه سعادت طـبـقـه کـارگـر و  تاریخ خونین حزب بود. این پوستر چهره

هـای رژیـم  های زحمت بر آن بود نیز تصویری مستند از سبـعـیـت و جـنـایـت توده
داد   کنندگان قـرار مـی روشنی در برابر دیدگان مراجعه وسطایی را به استبدادی قرون
آلـود و بـا  هایـی اشـک شدت تحت تأثیر قرار گرفته بودند و با چشم چنان که آنان به

کردنـد و رفـقـا  های مبارز سؤاالتی می  ای انسانی در مورد اعدام این چهره همدردی
دادند و ضمن آن به افشای رژیم جهل و جنایـت و  دقت به سؤاالت آنان پاسخ می به

 پرداختند. استبداد دینی می
در کنار چادر حزب، چادر رفقای "حزب چپ ایران" (فداییان خلق) قرار داشت کـه 
رفقای ما در برپایی میز با آنان همکاری خوبی داشتند. در سمت چپ چادر حزب نیـز 

 چادر روزنامه حزب کمونیست آلمان، "عصر ما"، قرار داشت.                                
گیر بود و رفـقـای مسـئـول مـیـز بـه  امسال استقبال از چادر حزب بسیار چشم

ویژه جوانان باحوصله  مند به کنندگان عالقه مراجعه
رویی نظرات و مواضع حزب را در رابطه بـا  و گشاده

 ادامۀ توده ای ها در مراسم  ...

جای آن، آسانژ به یک مورد "تـبـانـی" بـرای  کردن سندها الپوشانی کند. به
نقض قانون کیفری درباره چگونگی کاربرد کامپیوتر متهم شـده اسـت کـه 

به چلسی منینـگ در گشـودن رمـز گـذرواژه  ٢٠١٠شود در سال  ادعا می
گوید که کمـک او  کامپیوترها کمک کرده است (کیفرخواست علیه آسانژ می

ُورد] یا در دسترسی به سـنـدهـا بـه چـلـسـی  به گشودن رمز گذرواژه [پاس
 تر ساخته است). منینگ کار او را آسان

نگاران کوشش نخواهند کرد که به شـخـص  درست است که اغلب روزنامه
کـس  رسانندٔه اطالعات برای گشودن رمز گذرواژه دست یاری دهند، و هیـچ

شکلی جزو متمم حـقـوق فـردی در قـانـون  مدعی نیست که این اقدام به
خواند  اساسی ایاالت متحده است. اما وقتی یک نفر همه کیفرخواست را می

طور که وزارت دادگستری مایل است شما تنها سر صـفـحـٔه درشـت و  آن -
روشن است که آنان  -گزافه آمیز "تبانی برای هک کردن" را ببینید و بخوانید

ای برای هدف قرار دادن آسانژ و درنهـایـت مـجـرم  زمینه اتهام تبانی را پیش
نگاری در گرد آوردن خـبـر را  های معمول و مهم روزنامه قلمداد کردن شیوه

افزارهای گپ (چت) اینترنتی  اند. کیفرخواست به استفاده از نرم انتخاب کرده
کند. کیـفـرخـواسـت  های طوالنی اشاره می برای مکالمه با منینگ برای ماه

دهد که آسانژ با حذف اطالعاتی مانند نام کاربر از سندهایی کـه  توضیح می
فرستاد درصدد محافظت امنیتی از منینگ بـوده اسـت.  منینگ برای او می

های دیگر آسانژ از منینگ برای فرسـتـادن  در این کیفرخواست به درخواست
 کند. هایی که ارزش خبری دارند اشاره می سندها و مطلب

شماری  نگاران بی اند که روزنامه شکلی های معمولی و هم ها همه شیوه این
گیرند. در حـقـیـقـت،  کارشان می در سراسر کشور و در سراسر دنیا آنها را به

های رمزنگاری و حفظ گمنامی خاستگاه اطالعاتی در ایـن  استفاده از روش
ها بسیار معمول است کمـابـیـش یـک  دوران که تحقیق مبتنی بر افشاگری

ضرورت است. خبرنگاران اگر از خاسـتـگـاه اطـالعـاتـی خـود درخـواسـت 
آسا بـه دسـتـشـان  اطالعات نکنند و منتظر شوند که این اطالعات معجزه

 اند. بیفتد به وظیفه خود عمل نکرده
اکنون گزارش داده است که وزارت دادگسـتـری  ان ان هم خبرگزاری سی
ای  زمان از اشـاره های بیشتری را علیه آسانژ مطرح کند. هم قصد دارد اتهام

شود، هـمـگـی،  که به قانون مربوط به جاسوسی در کیفرخواست کنونی می
نشان از آن دارد که دادستان ممکن است هنوز در فکـر مـتـهـم کـردن او 

جرم همکاری درعمل انتشار سندها هم باشد. این خط قرمزی اسـت کـه  به
همراه خواهد داشت.  جا به ای کامل برای خبرنگاران در همه گذر از آن فاجعه

انـد،  لیکس را از نزدیـک دنـبـال کـرده ها ویکی برای آنانی که در طول سال
کدام از مطالبی که در کیفرخواست آسانژ یاد شـده تـازگـی نـدارنـد. در  هیچ

که قصد داشت کیفرخواسـت آسـانـژ را  ٢٠١١حقیقت، دولت اوباما از سال 
وبیش همین اطالعات را دراختیار داشت. با وجـود کـارنـامـۀ  صادر کند، کم

هـا، وزارت  کنندۀ باراک اوبـامـا در زمـیـنـه آزادی رسـانـه شدت مأیوس به
لیکس دسـت  که تصمیم گرفت از پیگرد پرخطر ویکی دادگستری او هنگامی

تـایـمـز و  ای مانند نیویورک های خبری بکشد درست عمل کرد، زیرا مؤسسه
 ساخت. پذیر می پست و گاردین را بیش از اندازه آسیب واشنگتن

گونه حس همدردی و دلسوزی با آسانژ نداریـد، آیـا  نظر شمایی که هیچ به
توان به دادگستری ترامپ در قیاس با دوران اوباما اعـتـمـاد  در این مورد می

سال پیش از ایـن  ٩کرد؟ با علم به اینکه وزارت دادگستری ترامپ بر شواهد 
 -کند  نمای "توطئه" برای ربودن رمز گذرواژه تکیه می منظور ایراد اتهام نخ به

کند کـه کـارایـی  ترفندی ادعایی که حتی وزارت دادگستری هم اعتراف می
هایی ورای این پرونده در سـر  کنید ممکن است انگیزه آیا فکر نمی -نداشت 

های مـدنـی و  های پشتیبان آزادی وبیش تمامی سازمان داشته باشند؟  کم
ای رأی به پیگرد آسانژ را محکوم و بـا نـگـرانـی آن را اعـالم  آزادی رسانه

علت "هک" کـردن اسـت، لـیـکـن  ظاهر هرچند کیفرخواست به اند. به کرده
  ها را با تهدیدهایی جدی و شـکـنـنـده هرحال آزادی رسانه چنین اقدامی به

گـاه چـنـیـن نـقـش  ها هیـچ روبرو خواهد ساخت. در زمانی که آزادی رسانه
گاهی توده ها به فضایی  که آزادی رسانه اند، هنگامی ها نداشته پیشگامی در آ

گهی برای پخش گران های ورزشی و نـمـایـش  های بازرگانی در بازی ترین آ
آید، خواهشمندم که آرام  های سینمایی هالیوود درمی اعطای جایزه به ستاره

نگیرید و نگویید: "بله، من به دولت ترامپ اعتماد دارم که از حقوقم در ایـن 
 پرونده حفاظت کند." این راهنمای رسیدن به فاجعه است.

 
 [نوشتۀ  ترُور تیم، دبیر مسئول اجرایی بنیاد آزادی مطبوعات] 

 ،  ...»آسانژ«ادامۀصدور کیفرخواست برای 

 ٩ادامه  در صفحه  

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه    ١۴

گـذار  سـازی عـلـیـه بـنـیـان بهترین حربۀ وزارت دادگستـری بـرای پـرونـده
ای  های همگانـی تواند خواست ترامپ را برآورده کند، رسانه لیکس" که می "ویکی
دانان، فـعـاالن سـیـاسـی، و  نگاران، حقوق اند.   روزنامه راه بردار و سربه فرمان

اند اگر برآمد بازداشت جولیان آسانژ به محـدود کـردن  دانشگاهیان هشدار داده
تواند  های عملکرد دولت منجر گردد، می کاری ها در افشای خالف توانایی نشریه

گذار  طور جدی شرایطی ناگوار برای آزادی مطبوعات در پی داشته باشد. بنیان به
 ٢٠١٩آوریل  ١١لیکس و شهروند استرالیا در روز  سالٔه تارنمای افشاگر ویکی ۴٧

خانه ایـن  اش را لغو کرد، در سفارت پس از اینکه کشور اکوادور پناهندگی سیاسی
 کشور آمریکای جنوبی در لندن، از سوی پلیس بریتانیا بازداشت شد. 

که با اتهام تجاوز جنسی در کشور سـوئـد روبـرو  هنگامی ٢٠١٢آسانژ در سال 
خانه اکـوادور  شد، به سفارت شد و احتمال استردادش به ایاالت متحده داده می

خـانـه  اش، در این سفارت در لندن پناهنده شد و از آن هنگام تا زمان دستگیری
برده است. او از این بیمناک بـود کـه در سـوئـد از  سر  همچون یک زندانی به

برخوردار نشود و بر این نظر بود که متهم کردن او به تجـاوز   ای عادالنه محاکمه
ارتباط نیسـت  لیکس بی اش در تارنمای ویکی های افشاگرانه جنسی با کنشگری

 های قضائی آمریکا تحویل خواهند داد.                                                        احتمال قوی او را به مقام  و به
آسانژ در روز بعد از دستگیری برای حضور در برابر دادستان بـه دادگـاه آورده 
شد و سپس به اتهام نقض شرایط ضمانتی امضا شـده از سـوی او در سـال 

کار شناخته شد. پلیس بریتانیا اعالم کرد چون دولت ایاالت متحـده  ، گناه٢٠١٢
تقاضای استرداد او را کرده است بازداشت او ادامه خواهد داشت. ایاالت متحده 

ای امنیتی قلمداد کند. مراجع قضایی انگلستان  کند پرونده او را پرونده تالش می
) آسانژ را به اتهام نقض شـرایـط ٢٠١٩(دوم ماه مه  ٩٨ماه  اردیبهشت ١٢در روز 

هفته زندان محکوم کردند.  وکالی حـقـوقـی آسـانـژ  ۵٠ضمانتی امضا شده به 
های قضایی انگلستان در مـورد  اند که با هرگونه تصمیم دولت و مقام اعالم کرده

شدت مقابله خواهند کرد.  "جنیفر رابـیـنـسـون"، وکـیـل  استرداد او به آمریکا به
آسانژ، سوگند یاد کرد که تا آنجایی که بتواند علیه استرداد او بجنگـد.  مـاریـون 

گوید: "چـنـیـن اقـدامـی رویـٔه  نگاری تجسسی  می جونز، مسئول دفتر روزنامه
نگاران در اروپـا و  ای و روزنامه قضایی خطرناکی را در مورد همه نهادهای رسانه

معنای تحویل دادن هـر  اندازد. این رویٔه قضایی به کشورهای دیگر جهان جا می
جـرم چـاپ و نشـر  منظور تعقیب کیفری در ایاالت متحده بـه نگاری به روزنامه
 رسانی صادقانه دربارٔه ایاالت متحده  است."  اطالع

ای از  برداری رایـانـه کیفر خواست آسانژ با متهم کردن او به فریبکاری و کاله
نگاران و طـرفـداران  کنار مسئلٔه آزادی مطبوعات بی تفاوت رد می شود. روزنامه

شان را پیرامون این ادعاهای "تبانی و همدستی" [آسـانـژ  ای نگرانی آزادی رسانه
اند. آنان اسـتـدالل  با چلسی منینگ، افشاگر سندهای ارتش آمریکا] ابراز کرده

های اطالعات به فراهم کردن هـرچـه  کنند که تشویق و ترغیب کردن  منبع می
سـود هـمـگـان بـاشـد  شـود ایـن اطـالعـات بـه بیشتر اطالعات اگر تصـور 

 نگاری است.  الیتجزای حرفٔه روزنامه جزءِ 
نگاران که مرکـزش در  رابرت ماهونی، معاون رئیس کمیته حفاظت از روزنامه

ای از  بخش ممکن بـرای آزادی رسـانـه نیویورک است، گفت: "پیامدهای زیان
چنین اتهامی که رابطه بین نشر کننده اطالعات و منبع اطـالعـات را تـوطـئـه 

کننده است." ماهونی اضافه کرد: "با این پیگرد کیفـری  شدت نگران پندارد به می
توانـد دربـارٔه اغـوا کـردن اطـالعـاتـی  جولیان آسانژ، دولت ایاالت متحده می

نگاران بـا مـنـابـع [اطـالعـات] بـه  نگاران یا اثر متقابل داشتن روزنامه روزنامه
ای دست بزند که برای گزارشگری تـجـسـسـی و  های گستردٔه قانونی جروبحث

تواند نتایجـی دهشـتـنـاک داشـتـه  نفع همگان می تحقیقی و نشر اطالعات به
کنـد کـه:  ها، به این اشاره می باشد."  "تِرُور تیم"، مدیر اجرایی بنیاد آزادی رسانه

رمز  "خواستن سندهای بیشتر از یک منبع اطالعات، بهره گرفتن از یک پیک به
درآورده شدٔه َچت اینترنتی یا کوشش برای ناشناس ماندن هویـت یـک مـنـبـع 

 اند." نگاری حیاتی ها برای روند روزنامه کاری نیست. این اطالعات تبه
درهمان زمان، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و رئیس پیشین سازمان سـیـای 

دهیم که آسانژ و دستیـارانـش  ایاالت متحده، اظهار داشت: "ما دیگر اجازه نمی
بـرداری  های ما در زمینه آزادی بیان، علیه خود ما بهـره صورت آزادانه از ارزش به

کنند. گذاشتن چنین فضایی در اختیارشان که ما را با دسـتـبـرد بـه اطـالعـات 
محرمانه له کنند کژراهی از قانون اساسی شکوهمند ما است وهم اکنون بـایـد 

 پایان پذیرد."
اتحادیٔه ملی خبرنگاران انگلیس همدستی دولت بریتانیا با ایاالت متحـده در 

 رابطه با استرداد آسانژ را محکوم کرد.

، گام »آسانژ«صدور کیفرخواست برای 
 بعدی ترامپ در جنگ علیه آزادی 

"سیمون دوالی"، معاون دبیرکل اتحادیه ملی خبرنگاران انگلیس، افـزود: "در 
نمایش بگـذارد." او  نیابت از دولت ترامپ به این مورد دولت بریتانیا نباید نقشی به

شـود در  ای که با آن به مسئلٔه آسانژ پرداخته مـی در ادامه گفت: "اسلوب رفتاری
 نگاری بس بااهمیت خواهد بود." شیؤه کار روزنامه

هـای ویـرایـش نشـده از اطـالعـات  علت نشر داده تر به لیکس، پیش ویکی
شخصی و حساس شهروندان یا کوشندگان سیاسی و اجتماعی، زیر فشـار بـوده 

 است.
نگاری تجسسـی مسـتـقـر در لـنـدن، بـه  مریون جونز، مسئول دفتر روزنامه
پـردازم،  لیکس مـی های ویکی  داده که به برون خبرگزاری الجزیره گفت: "هنگامی

کردیـم تـا اطـمـیـنـان  همه چیزهای ارائه شده به ما را با نهایت دقت بررسی می
 راستا باشد."  حاصل کنیم با منافع همگانی هم

در زمان درز کردن خبرهای حمله به عراق و افغانستان، ماریون جونز با رادیـو 
منزلـه یـک  لیکس به برداری ما از ویکی کرد. جونز افزود: "بهره سی کار می بی بی

را در حکم نشر کنندٔه خبر درنظر   های خبری منبع اطالعات بود. ما آن درز کردن
های ویـژه خـود را دارد.  گرفتیم، اگرچه امروزه تعریف نشر کننده پیچیدگی نمی

پیگرد آسانژ از سوی دولت آمریکا پیام بسیار روشنی برای همگان دارد، هر کـس 
 دنبال درز دادن  سندها باشد مورد پیگرد قرار خواهد گرفت." به

المللی در دانشگاه بیـرمـنـگـام، بـه  های بین "اسکات لوکاس"، استاد سیاست
ها از پا درآوردن آسانژ و  خبرگزاری الجزیره گفت:"از نظر سیاسی روش آمریکایی

ای است که نسبت به آن بایـد هـوشـیـار  پس از آن پیگیری دیگر افشاگران نکته
باشیم." او افزود: "شاید جولیان آسانژ با توجه به عملکردش بدترین الـگـو بـرای 

ای را  ای باشد. اما ما همچنان باید مسئله مربوط به آزادی رسـانـه آزادی رسانه
 رسمیت بشناسیم حتی اگر پای آسانژ در میان باشد." به

 داری از آسانژ نفرت دارند؟ های سرمایه چرا دولت
نـگـاری و  هـای روزنـامـه لیکس، بین محـفـل گذار ویکی جولیان آسانژ، بنیان

هـا در روزی کـه  ای که بسیاری از خبرنگاران و سیاستمداران لیبرال آن سیاسی
دولت ترامپ کیفرخواست خود را علیه آسانژ صادر کـرد آشـکـارا خـرسـنـدی و 

شان را از آن ابراز کردند بسیار منفور اسـت. ایـن کـیـفـرخـواسـت بـه  شادمانی
های متقابل آسانژ با چلسی منینگ، افشاگر سندهای ارتش آمـریـکـا، در  ارتباط
  ٢٠١٠های پنتاگون و وزارت خـارجـه در سـال  های پیش از انتشار تلگراف ماه

که وزارت دادگستری گام بعدی خود را در پیـکـار عـلـیـه  شد.  درحالی مربوط می
دارد مواظب باشید شـمـا هـم در ایـن دام  نگاری برمی ها و روزنامه آزادی رسانه

 نیفتید. این درست همان چیزی است که دولت ترامپ امیدوار است پیش بیاید.
تر از خود اتهام علیه آسانژ نیسـت.  تر این پرونده کم زمینۀ گسترده اهمیت پیش

هـای  اش از دست افشاگرها و بنگـاه جمهوری دونالد ترامپ از همان آغاز ریاست
کنند برآشفته بوده است. او هـمـواره  ها را منتشر می خبرپراکنی که این افشاگری

کند. او بارها به وزارت دادگسـتـری  ها انتقاد می اش از آن های طوالنی در توئیت
ها را بخشکاند و حتی از جیمز کومـی،  های افشاگری رهنمود داده است که منبع

نگاران  آی، پرسیده بود که آیا از پِس به زندان افکندن روزنامه بی رئیس پیشین اف
آید یا خیر. وزارت دادگستری در واکنش به این درخواست، چندیـن پـرونـده  برمی

تر کـردن احضـار  منظور آسان علیه افشاگرها به جریان انداخته و تغییر قانون به
 خبرنگاران را موردبررسی قرار داده است.
هـای  اش از افشاگرهـا و بـنـگـاه جمهوری دونالد ترامپ از روز نخست ریاست

کنند برآشفته بوده است، امـا کـارگـزاران ارشـد  ها را منتشر می ای که آن خبری
طور آشکار و بدون اندیشیـدن،  هوش نیستند که به چنان کم وزارت دادگستری آن
درنـگ بـه پـیـگـرد  جمهور را اجرایی کنند و بـی انگیز رئیس خواست و نیت بحث

تایمز یا واشنگتن ُپست اقدام کنـنـد. نـبـایـد آنـان را  قانونی خبرنگاران نیویورک
زدند، واکنش عـمـومـی  کم گرفت. اگر علیه آنان دست به چنین کاری می دست
شـد،  بود که اگر پرونده پیش از دادرسی از هم پاشیده نمـی فرسا می چنان توان آن

 کرد.  قاضی پرونده بدون تردید کار پرونده را یکسره می
هایی دیگر و روشمندتر برای برآورده کردن آنچه ترامپ  وزارت دادگستری شیوه

ای  سازی علیه آسـانـژ وسـیـلـه خواهان آن است دراختیار دارد که ازجمله پرونده
ترین راه کاستن از حقوق مردم کدام  بخش نقص برای این منظور است. نتیجه بی

دنـبـال  دنبال کسی یا چیزی که زیاد موردپسند نیست، بـه است؟ نخست بروید به
مو چنین  کسی که جامعه از او رویگردان است و حامیان چندانی ندارد. آسانژ موبه

نـگـاری  که قانونی با مضمون "این جنبه از روزنـامـه هایی را دارد. هنگامی ویژگی
سازی علیه منتـقـدان اصـلـی و  تصویب برسد، وظیفه پرونده غیرقانونی است" به

کند و نـادیـده گـرفـتـن و رد  تر می متعادل دیگر را برای وزارت دادگستری آسان
 سازد. هایی را برای قاضیان دشوارتر می فوری چنین پرونده

جای آنکه به این فکر کنید که "من از جولیان آسانژ متنفـرم، ولـی اکـنـون  به
خوشحال هستم زیرا قرار است به مجازات برسد"، از خودتان بپرسید آیا به وزارت 

ها حفـاظـت کـنـد؟ دولـت  کنید که از آزادی رسانه دادگستری ترامپ اعتماد می
های خود در مورد پروندۀ آسانژ را با پـرهـیـز از  ترامپ سعی کرده است که انگیزه

 ١٣ادامه  در صفحه  ای  شفافیت در نشان دادن عمل نشر و رسـانـه

۷



 ١٠٧۵شمارۀ   ١٣٩٨اردیبهشت ماه  ٢٣دوشنبه    ١۵

 ١٩٩٨/١٣٧٧از زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ونـزوئـال در سـال 
های اقـتـصـادی و احـتـکـار و  تالش برای "تغییر رژیم" آغاز شد. خرابکاری

گرا بخشی از این تـالش بـود.  های راست های گستردٔه تبلیغاتی رسانه فعالیت
حّتی یک بار نیز با راه انداختن اعتصاب در صنایع نفت، به موفقیـت نـزدیـک 
شدند و هوگو چاوز را از قدرت برکنار کردند. اّما به لطف حـمـایـت مـردمـی از 

دسـتـان در کشـور  چاوز، به عّلت تغییرهایی که دولت او به سود مردم و تـهـی
هـای  انجام داده بود، کودتا شکست خورد و چاوز به کشور بازگشت. اّما نقـشـه

های امپریالیسـتـی و  گرایان و وابستگان به قدرت خرابکارانٔه مخالفان و راست
های اقتصادی و نفتی شدیدتر شد، و حـّتـی  ویژه آمریکا ادامه یافت. تحریم به

اقدام به ترور مادورو کردند. عملیات کودتایی علیه دولت نیکوالس مـادورو در 
چند ماه گذشته اوج گرفت. نخست، در ماه بهمن گذشته، خوآن گـوآیـدو کـه 

جـمـهـور  نمایندٔه مجلس است، ناگهان مادورو را غیرقانونی و خودش را رئیس
های دولتی آمریکایی و کانادایی و اروپایی و چـنـدیـن کشـور  اعالم کرد. مقام

آمریکای التین نیز فورًا او را به رسمیت شناختند. بعد از مـّدتـی، بـه بـهـانـٔه 
دوستانٔه آمریکا، آن هم در حالی کـه آمـریـکـا  های انسان تحویل دادن کمک

های اقتصادی کمرشکنی را علیه ونزوئال به کار بسـتـه اسـت، تـنـش  تحریم
ایجاد کردند و گوآیدو تالش کرد که نظامیان را به حمایت از خود بکشاند، کـه 
با ایستادن نظامیان در کنار دولت منتخب و قانونی مادورو، آن نـقـشـه هـم 

اردیبهشت کودتا به قول گـوآیـدو وارد  ١٠شنبه  شکست خورد. تا اینکه روز سه
های وابسته به آمریکا این بار امیدوار بودند که کار را  "مرحلٔه نهایی" شد. ُمهره

یکسره کنند و انقالب بولیواری را خاموش کنند، که خوشبختانه موفق نشدنـد 
و نیروهای نظامی وفادار به دولت قانونی کشور، جلوی کودتاچیان را گرفتـنـد. 

های عظیمی که برای زندگی مردم پیش آمده است، از گرانی و  رغم دشواری به
کمیابی برخی از کاالها گرفته (به عّلت احتکار و خـرابـکـاری اقـتـصـادی از 

عالؤه تحریم آمریکایی) تا کاهش شدید ارزش پـول ّمـلـی، مـردم  داخل، به
هـای  همچنان خواستار ادامٔه کار دولت بولیواری هستند که تـا کـنـون طـرح

زیادی را در زمینٔه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشـتـغـال، خـدمـات 
رسانی، کاهش فقر و نابرابری، مّلـی کـردن صـنـایـع  ، مسکن و آب اجتماعی

دستان کشور اجرا کرده است. از دیـد  نفت، و غیره به سود مردم عادی و تهی
های چاوز و مادورو همـیـن اسـت  کودتاچیان و امپریالیسم آمریکا، گناه دولت

هـای  که راه توسعه و رشد مستقل از آمریکا در پیش گرفته است و به سیاسـت
اقتصادی نولیبرالی پشت کرده است. پس از چرخش به راست در اکـوادور و 
برزیل و آرژانتین و کلمبیا، آمریکا اکنون منابع مالی و انسانی زیادی را در راه 

مـانـده از  ترین سنـگـر بـاقـی کند تا این بزرگ براندازی دولت ونزوئال خرج می
های  های متمایل به چپ در آمریکای التین را براندازد. گذشته از تالش دولت

آیـد کـه  عمدی از داخل و خارج برای ایجاد بحران در کشـور، بـه نـظـر مـی
سوءمدیریت و در برخی از موارد عدم قاطعیت دولت مادورد مزید بر عّلت شـده 

هایی را برای نارضایتی برحق مردم به وجود آورده است. با وجود ایـن،  و زمینه
اند. اتکای بیش از حـد  اکثریت مردم ونزوئال قاطعانه مخالف دخالت خارجی

دولت به درآمد نفتی و توجه ناکافی به توسعه و رشد تولید داخـلـی، یـکـی از 
های دولت بوده است. به همین دلیل، کاهش قیمت نفت ضـربـٔه  ضعف نقطه

هـای مـردمـی انـقـالب  سنگینی به درآمدهای مّلی زده است و ادامٔه برنـامـه
هـایـی جـّدی روبـرو کـرده اسـت. پـایـیـز پـارسـال،  بولیواری را با دشـواری

هـای دولـت و  های ونزوئال در مالقات با مادورو دربـارٔه کـوتـاهـی کمونیست
کمبودهای موجود در زمینٔه معیشت کارگران و دهقانان نـظـرشـان را اعـالم 

هـای مـردم و  مـوقـع دولـت بـه دشـواری گـویـی بـه کردند و از عدم پـاسـخ
شّدت انتقاد کردند. رفقای حزب کمونیـسـت ونـزوئـال  های کشور به نابسامانی

های قاطع دولت در کوتـاه کـردن دسـت مـّالکـان زمـیـن و  خواستار اقدام
چماقداران آنها، مقابله با فساد دولتی، ادامٔه کار و افزایش کارایی سازوکارهای 

 دستان، و افزایش تولید داخلی شدند. حمایت از تهی
اندرکاران سیاست خارجی آمریـکـا  مّالکان و بورژوازی بزرگ ونزوئال و دست

(امثال جان بولتون و مایک پومپئو) که دولت مادورو را در وضعیت اقتـصـادی 
بینند، موقعیت را برای تهاجمی تازه مناسب دیـدنـد و  و اجتماعی دشواری می

ای را که برای هدایت این طرح انتخاب کردند، خوآن گـوآیـدو اسـت تـا  ُمهره
دوبارٔه سلطٔه آمریکا و الیگارشی را بر ونزوئال برقرار شود. حّتی سیاسـتـمـداران 
حزب دموکرات آمریکا مثل جو بایدن (معاون پرزیدنت اوباما) و نانسی پلـوسـی 
(سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا) نیز از مداخلٔه آمریکا در امـور داخـلـی 

 ادامۀ طرح های کودتایی آمریکا ...

خـواه آمـریـکـا  اند و این حمایت محدود به حزب جمهوری ونزوئال حمایت کرده
گرای آمریکایی مارکو روبیـو، پـس از کـودتـای روز  نبوده است. سناتور راست

شنبه در توییتر پیام داد که "اجازه ندهید که این لحظه از دست برود. ممکن  سه
هـا"  است چنین فرصتی دوباره دست ندهد." بولتون نیز نوشت که "همٔه گزینـه

همچنان روی میز است، که تهدیدی آشکار و جّدی برای حـق حـاکـمـیـت و 
استقالل ونزوئالست. مایک پومپئو، وزیر امور خارجی آمریکا، نیز در روز کودتـا 
به نیکوالس مادورو پیشنهاد کرد که به کوبا فرار کند و ونزوئال را بـه کسـانـی 
واگذار کند که آزادی و دموکراسی به کشور خواهند آورد! روز بعد (چهارشنـبـه) 

صراحت گـفـت کـه  نیز پومپئو در گفتگویی تلویزیونی با شبکٔه فاکس آمریکا به
جـمـهـور [تـرامـپ]  دولت ترامپ آمادٔه رفتن به جنگ در ونزوئالست: "رئیـس

کامًال صریح بوده است... اقدام نظامی محتمل و ممکن است. اگـر ایـن کـار 
 الزم باشد، دولت آمریکا چنین خواهد کرد."

صراحـت نـاقـض مـنـشـور  ها کامًال و به شود که همٔه این گفته یادآوری می
سازمان ملل متحد است که آمریکا خود از امضاکنندگان آن اسـت. در بـنـد 
چهارم از ماّدٔه دّوم فصل اّول منشور سازمان ملل متحد آمده اسـت: "کـلـیـٔه 

المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تـمـامـیـت  اعضا در روابط بین
ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوی، از هر روش دیگری که با مقاصـد مـلـل 

شود کـه  متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد." از اینجا معلوم می
دولت کنونی آمریکا هیچ احترامی برای سازمان ملل متحد و قوانین و حـقـوق 

 داند. چیز می المللی قائل نیست و نفع خود را مقّدم بر همه بین
اّما کودتای اخیر در کمتر از یک روز شکست خورد. انـبـوهـی از مـردم بـه 

ها آمدند، ارتش در کنار دولت قانونـی کشـور  حمایت از دولت مادورو به خیابان
ماند، و این بار هم خبری از حمایت گستردٔه نظامیان و مردم از کـودتـاچـیـان 

اردیبهشت دادگاه کیفری کاراکـاس دسـتـور بـازداشـت  ١٢شنبه  نشد. روز پنج
لئوپولدو لوپز را داد که به سفارت اسپانیا پناه برده بود. او متهم به سرپیـچـی از 

سال حبس خانگی و شرکت در کودتای عـلـیـه  ١٢حکم قبلی دادگاه مبنی بر 
دولت قانونی کشور است. نیکوالس مادورو در مورد قصد و نـّیـت آمـریـکـا در 

شـد،  های گسـتـرده مـی کودتای ناموفق اخیر گفت که در صورتی که درگیری
برد. او افزود که هدف مخالفان این اسـت  فقط آمریکا از این خشونت سود می

که ونزوئال را به جنگ داخلی بکشانند و آمریکا هم از این فرصت برای تـجـاوز 
نظامی استفاده کند. تالش تازٔه آمریکا و همدستانش در مداخلٔه آشکار در امور 
ونزوئال و براندازی دولت قانونی آن از راه کودتا، بار دیگر شکست خورد اّما بـه 
معنای این نیست که تهدید برای همیشه رفع شده باشد. باید با تمام توان ایـن 

منشانه را افشا کرد و در مقـابـل آن ایسـتـاد.  های غیرانسانی و فاشیست اقدام
قیدوشرط نیسـت.  البته حمایت مردم ونزوئال از دولت کنونی هم نامحدود و بی

های استوار و قاطع دولت در راه تأمین و تضمین حقوق بنیادی اجتـمـاعـی  گام
تـوانـد  ویژه زحمتـکـشـان مـی مردم و فراهم آوردن زندگی بهتر برای مردم و به

ضامن ادامٔه حمایت مردمی باشد. با وجود این، هیچ دولت و نـیـروی خـارجـی 
حق دخالت در امور داخلی کشور مستقل دیگری را ندارد. فقط مردم ونـزوئـال، 
مثل مردم ایران، هستند که حق دارند در مورد سرنوشت و آیندٔه کشـورشـان و 

 نوع حکومتشان تصمیم بگیرند.
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اردیبهشت، بار دیگر خوآن گوآیدو، ُمهرٔه آمریکایی که چندی پیش خود را  ١٠شنبه  روز سه
جمهور ونزوئال خواند، دست به حرکت دیگری برای پیش بردن کودتایی مجـدد و بـه  رئیس

شنبه ویدیویی از گوآیـدو  دست گرفتن قدرت در این کشور آمریکا جنوبی زد. صبح زود روز سه
پخش شد که او را در کنار چند نفر مسّلح با لباس نظامی در حومٔه یک پایگاه نیروی هـوایـی 

داد که ظاهرًا برای تسخیر آن پایگاه به حـرکـت  در شرق پایتخت کشور (کاراکاس) نشان می
اش را "مرحلٔه نهایی" براندازی و تغییر حکومت منتخب  اند. در آن ویدیو، او حرکت تازه درآمده

ونزوئال اعالم کرد و گفت که "زمان عمل همین اآلن است." در همین ویدیو، لئوپولدو لـوپـز 
شود. لوپـز هـمـان شـخـصـی اسـت کـه در کـودتـای سـال  هم در کنار گوآیدو دیده می

شنبه در حبس خانـگـی  علیه دولت هوگو چاوز نقش داشت و تا همان روز سه ٢٠٠٢/١٣٨١
بود، ولی حاال به خیابان آمده بود و از رهبران کودتای نظامی شده بـود. دونـالـد تـرامـپ و 

گرای افراطی برزیل هر دو از کودتای گـوآیـدو  جمهور راست دستیارانش و نیز بولسونارو رئیس
 فوری حمایت کردند.

تـردیـد بـا  اش به کودتای نظامی علیه دولت نیکوالس مادورو بـی اقدام گوآیدو و دارودسته
تشکیالتی و حّتی تسلیحاتی آمریکا صورت گرفته است. شیـؤه کـار -تبلیغاتی-حمایت مالی

علیه دولت دکتر محمد مصدق است کـه بـه  ١٣٣٢مرداد  ٢٨این کودتاگران یادآور کودتای 
دهـی و بـودجـٔه  یاری چماقداران و بخشی از نیروهای نظامی و با هماهنـگـی و سـازمـان

و کمونیسم (یعنی حزب تـودٔه  «چپ»های امنیتی آمریکا و بریتانیا، با بهانٔه مبارزه با  سازمان
ایران) صورت گرفت و دولت مّلی منتخب مردم را با توسل به زور و سـرکـوب بـرانـداخـت. 
کودتاچیان محمدرضا پهلوی را که از کشور فرار کرده بود دوباره به ایران بازگرداندند. بیـسـت 

ریز شاه پهلوی و سـرکـوب خشـن نـیـروهـای  و پنج سال حکومت استبدادی خشن و خون
گـرایـان، و غـارت مـنـابـع مـّلـی ایـران تـوسـط  ویژه حزب تودٔه ایران و مّلی خواه، به ترقی

ها و بیش و پیش از همه امپریالیسم آمریکا، حاصل همان کودتای ضدمّلی بود.  امپریالیست
بیست سال بعد، شاهد کودتای نظامی مشابهی در شیلی بودیم که حکومت مّلی دکتر آلنـده 

ریزی و کشتار سرنگون کرد و حکومت خشن و سرکوبگر پینوشه را بر زندگی مـردم  را با خون
های مشابه دیگری نیز وجود دارد که در همٔه آنها  شیلی تحمیل کرد. و در تاریخ جهان نمونه

هـای  شود، و حاصل هـمـٔه آنـهـا حـکـومـت ویژه آمریکا دیده می ها و به دست امپریالیست
 ها در غارت منابع مّلی کشورها بوده است. استبدادی و همدست امپریالیست

امروز نیز دوباره شاهد اجرای سناریویی مشابه در ونزوئال هستیم که هدفش نابـود کـردن 
انقالب بولیواری است. بر اساس نوشتٔه "گرانما" نشریٔه رسمی حزب کمونیست کوبا، نـقـشـٔه 

کـه امضـای دریـادار  ٢٠١٨فوریه  ٢٣گرا در سندی به تاریخ  های چپ در هم کوبیدن دولت
کورت والتر تید، فرماندٔه کل نیروهای آمریکایی در جنوب پای آن است، تشریح شده اسـت. 
این سند را فردی آرژانتینی به نام استال کالونی افشا کرده است. مرحلٔه اّول آن نقشه، پیـش 

آمیز نبود. به همین دلیل، نقشـٔه دّوم  از انتخابات سال گذشتٔه ونزوئال آغاز شد، که موفقیت
یی، وضعیتی باید بـه وجـود  به اجرا گذشته شد که مطابق آن، و با استفاده از کارزاری رسانه

آید که چند کشور منطقه خواستار مداخلٔه نظامی نیـروهـای چـنـدجـانـبـه بـرای "دفـاع از 

دموکراسی" در ونزوئال و سرنگون کردن "دیکتاتوری" در آن کشـور 
های ذکر شـده در ایـن سـنـد را  بشوند. مشابه بسیاری از اقدام

توان در کودتاهای خزنده و نظامی در دیگر کشورهای جـهـان  می
 نیز دید:

ثباتی داخلی تا مرز بحران از راه خروج ارز و تخریب  تشدید بی
 های پولی پایه

 تشدید تفرقه میان اعضای دولت تـا مـرز اغـراق در مـیـان
 ها تفاوت

 تالش برای مسدود کردن کامل واردات و بـحـرانـی کـردن
 هرچه بیشتر وضع برای مردم

هـای نـفـوذی یـا  مدد گرفتن از متحدان داخـلـی و مـهـره
 شده در داخل خریده

سازی و مسئول دانستن دولت ونزوئال قربانی 
اعتبار کردن دولت مادورو با پیوند دادن آن به قاچاق مـواد  بی

 مخّدر
ها از دولت مادورو ترغیب نارضایتی 
بـرای   حـل نمایی عدم توانایـی دولـت در یـافـتـن راه بزرگ

 مشکالت مردم
حـل  ای بـرای راه استفاده از افسران ارتش به مثابه گـزیـنـه

 قطعی
ونـقـل  ایجاد تنش در مرزهای کلمبیا، ایجاد ترافیک در حمل

 نفت و کاالهای دیگر
نظامی در نواحی مرزی با کلمبیا کارگیری نیروهای شبه به 
 تدارک دخالت نیروهای متحد در حمایت از افسـران ارتـش

 ونزوئال، یا برای کنترل کردن بحران داخلی
 ،جلب حمایت کشورهای دوست (برزیل، آرژانتین، کـلـمـبـیـا

 پاناما، گویان)
های الکترونیکی تجسسی و اطـالعـاتـی،  استفاده از عالمت

 پهپادها
الـمـلـلـی و  تدارک عملیات نظامی زیر پرچم نیروهـای بـیـن

المللی در این اقدام و در تـالش بـرای  ترغیب مشارکت بین
 حفظ صلح پس از شکست دادن مادورو

های محلی و مجازی برای توجیه حمایت از  استفاده از رسانه
 دخالت خارجی برای سرنگون کردن مادورو

 

های کودتایی آمریکا برای تغییر  طرح
 رژیم در ونزوئال ادامه دارد

 ١۵ادامه  در صفحه  

 کمک مالی رسیده
 یورو ۵٢٠                              رفقا از برلین   به مناسبت اول ماه مه
یورو  ۴٠٠       از طرف خانم                        به مناسبت اول ماه مه

 کرون ۶٠٠                              گوتنبرگ سوئد -جشن اول ماه مه 
 کرون ٣۶٠٠                                                                  الف. فنی

 یورو ١۵٠                                                        به یاد احمد محمود
 یورو  ١٠٠                                 از هامبورگ به مناسبت اول ماه مه
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