
* نمایندٔه کمیتۀ مرکزی حزب تـودۀ  
ایران در روز نخسـت بـرگـزاری ایـن 

اش با بـررسـی  نشست، در سخنرانی
مان ایران، موضوعیـت  وضعیت میهن

هـای  شعار حزب یعنی "نه به تـحـریـم
غیرانسانی، نه بـه جـنـگ، و نـه بـه 

 دیکتاتوری حاکم" را تشریح کرد.
 

هـای  ویکمین نشست ساالنٔه حـزب بیست
کارگری و کمونـیـسـتـی جـهـان بـا حضـور 

تا  ٢۶نمایندگان رهبری هفتادوچهار حزب، از 
اکـتـبـر) در ازمـیـر  ٢٠تـا  ١٨مهرماه ( ٢٨

(ترکیه)، برگزار شد. در این نشـسـت کـه در 
شرایط بغرنج و ملتهب منـطـقـه خـاورمـیـانـه 

کشور جهان شرکت داشتند. هیئت نـمـایـنـدگـی  ۵٨های کارگری و کمونیستی از  نمایندٔه حزب ١٣٧شد،  برگزار می
کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران نیز در این نشست شرکت داشت. نشست پس از پخش سـرود انـتـرنـاسـیـونـال کـه 

نوایی همٔه شرکت کنندگان را همراه داشت، با سخنرانی رفیق "کمال اوکیان"، دبیرکل حزب کمونیست تـرکـیـه،  هم
مـیـزبـانـی مشـتـرک  های کارگری و کمونیستی امسـال بـه المللی حزب ویکمین نشست بین گشایش یافت. بیست

هـای  شـرط های کمونیست یونان و ترکیه برگزار شد. با توجه به اینکه حزبی بتواند مسئولیت و اجـرای پـیـش حزب
باوجودی که خود درگیر  -را بپذیرد، حزب کمونیست یونان  لجستیکی، مالی، تکنیکی، و تشکیالتی میزبانی نشست

شرط اینکه نشست در ترکیـه بـرگـزار  به -ای حساس در کشورش بود دنبال آن انتخابات پارلمانی انتخابات اروپا و به
 شود، همکاری مشترک در برگزاری و میزبانی آن را پذیرفت. 

زمان بودن با صدمین سالگرد "انترناسیونال کمونیستی" (کمینترن)، مضمون اصلی نشسـت امسـال  دلیل هم به
"صدمین سالگرد بنیادگذاری انترناسیونال کمونیستی، مبارزه در راه صلح و سوسیالیسم ادامه دارد!" تعیین شده بود. 
نماینده کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در روز نخست نشست، در چارچوب شرایط کشور در ارتباط با ایـن مضـمـون 

مان ایران، منطقه، و جهان موضوعیـت شـعـار  مان از شرایط بغرنج سیاسی میهن سخن گفت و با ارائه تحلیل حزب
های غیرانسانی، نه به جنگ، و نه به دیـکـتـاتـوری  حزب یعنی "نه به تحریم

هـای اعـتـراضـی  ها و تـجـمـع زمان با ادامٔه اعتصاب در روزهای اخیر و هم
تپه و دیگر مراکز کارگری، مـجـلـس و  کارگران کارخانٔه آذرآب و نیشکر هفت

ولـی فـقـیـه  ۴۴دولت در راستای برنامٔه اقتصاد مقاومتی و ابالغیـٔه اصـل 
انـد. حسـن  سازی ارائه و اعالم کـرده هایی متعدد را در زمینٔه خصوصی طرح

سـازی در  روحانی و معاون اول او اسحاق جهانگیری تداوم اجرای خصوصی
زدایی در حـوزه روابـط  ها ازجمله آموزش و بهداشت و نیز مقررات همٔه زمینه

اند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، هم بر تصویب مقـررات  کار را خواستار شده
این ترتیب بـا وجـود مـخـالـفـت  ها تأکید کرده است. به جدید برای واگذاری

کارگیری قدرت و توسل به قـهـر  گسترده طبقه کارگر و زحمتکشان رژیم با به
بار آن در زندگی کارگران اینک پـیـِش روی  ای که نتایج فاجعه برنامه   سازی را ادامه خواهد داد، ادامه برنامٔه خصوصی

 ما است.                                           
جمهور و کابینه او و اعضایش، مجلس شورای اسالمی، دستگاه قـؤه  تمام دستگاه حاکمه رژیم والیی، یعنی رئیس

ای، در "تداوم اجرای بـرنـامـه  فقیه خامنه قضایی، و در رأس همه بیت رهبری و ولی 
سازی و رواج بیشتر قراردادهای موقت" اتفاق نظر کامل دارند؛ و رهـبـری  خصوصی

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

  ١٣٩٨آبان  ۶، ١٠٨٩شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و شش دورٔه 

د! و د  ور  ه  ان   کار

تبلیغاتی "نظام" در  -دستگاه امنیتی 
یکی دیگر از  ٩٨مهرماه  ٢٢روز 
اش را  های تلویزیونی شمار اعتراف بی
نحوی  نمایش گذاشت و به به

نمایی  شده با معرفی و بزرگ ریزی  برنامه
الله زم در مقام گردانندٔه شبکٔه  روح

مجازی "آمدنیوز" موجی از هیجان، 
ابهام، و هراس را در میان طیفی معین 
از مخالفان جمهوری اسالمی 

های  برانگیخت. پس از پخش اعتراف
های  الله زم، تمامی رسانه تلویزیونی روح

مجاز داخلی با تمجید از نقش سپاه این 
پیروزی را به "نظام" تبریک گفتند. 

پردازان و  بالفاصله شماری از نظریه
"متخصصان" همیشه حاضر مسائل 

ها و  امنیتی و سیاسی در تلویزیون
های مجازی اپوزیسیون هم  رسانه

های تصویری  بالفاصله در قاب رسانه
شان قرار گرفتند و به نظریه  مربوطه

پرداختن آغاز کردند. آنان با سرهم  
ها و  زنی کردن انبوهی از انواع گمانه

های پلیسی در مورد نحؤه  داستان
الله زم و عملکرد آمدنیوز  دستگیری روح

هایی را  هایش، چنان گزارش و عامل
شان دادند که گفتی  خورد مخاطبان به

اتفاقی عجیب رخ داده و رژیم والیی به 
حرکتی غیرمنتظره علیه نهاد و شخصی 

 ۶ادامه  در صفحه  

ترفندهای رژیم والیی 
در فضای مجازی و 

برنامه های 
 آلترناتیوسازی

 ۵سناریوی انتخابات مجلس شورای اسالمی       در صفحه 
ایران  در  جشن های هفتاد و هشت سالگی حزب تودٔه 

 ١١و  ١٠کشورهای مختلف                              در صفحه های 
 ١٢لبنان به پا می خیزد                                          در صفحه 
 ١۴همبستگی با جنبش اعتراضی مردم عراق       درصفحه 

 المللی  مین نشست بین٢١هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در 
 های کمونیست و کارگری جهان  حزب

مبارزه برای در اولویت قرار دادن گزینٔه سوسیالیستی در 
 جهان، ضرورتی عاجل است

ُاسکار «وگو  با  گفت
، دبیرکل حزب »فیگوئرا

 کمونیست ونزوئال
 ١۵و  ١۶در صفحات 

پیش به سوی 
گسترش مبارزه 

علیه برنامه 
 سازی! خصوصی

  ٩تا   ٧ادامه  در صفحات  

 ٢ادامه  در صفحۀ 



 ١٠٨٩شمارۀ   ١٣٩٨آبان ماه  ۶دوشنبه     ٢ 

کارگران کارخانه هپکو اراک و در مورد خریداران خصوصی و عملکرد آنان به ایـلـنـا، 
آیند... بعد از خریداری واحد، نه به تـولـیـد و  مهرماه، گفت: "فقط برای رانت می ١۴

افتد... بـه زبـان  راه می رونق آن توجهی دارند و... بالفاصله قطار تعدیل [اخراج] به
همین دلیل اسـت  خواهد از شر واحدها و مشکالتشان رها شود به ساده [دولت] می

کند." باید دید عالوه بر تاراج منابع ملی،  که بدون تأمل و بررسی واحدها را واگذار می
 های رژیم از رهایی از "شر واحدها" در شرایط بحرانی خود کدامند. دیگر هدف

رژیم رشد جنبش کارگری و مبارزه کارگران در واحدهای تولیدی بزرگ و مخالـفـت 
منزلٔه خطری جدی در برابر "تداوم نظـام"   سازی را به صریح و روشن آنان با خصوصی

سازی شده، کارگران هپکو  های تولیدی خصوصی بیند. مانند کارگران دیگر بنگاه می
شان "مطالباتشان را به هفت زبان زنده دنیـا  شهریورماه ٢۵اراک در تجمع اعتراضی 

ی نوشته بودند: کارگران هپکـو بـا صـراحـت کـامـل  ترجمه" کرده و روی "پالکارد"
مهرماه یعنـی  ٢٣مهرماه]. روز  ١۴خواستار "بازگشت" کارخانه به دولت هستند [ایلنا،

فقط یک روز بعد از صدور اعالمیه رسمی از سوی فرابورس در مورد "انتقال سهام... 
هپکو" به دولت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پاسخ به ایـن 

طـور اسـت.  سؤال که آیا هپکو دوباره خصوصی خواهد شد، گفت: "قطعـًا هـمـیـن
محض فراهم شدن شرایط سهام این کارخانه به بخش خصوصی واگذار خـواهـد  به

شان بار دیگـر مـورد  مهرماه ٢٨شد." کارگران آذرآب که بار دیگر در تجمع اعتراضی 
ای آن را ادامـه تـوطـئـه  یورش نیروهای امنیتی رژیم قرار گـرفـتـنـد در بـیـانـیـه

شکنان، از شورای اسالمی کار گرفته تا دولت و مأموران انتظامی" خواندند  "اعتصاب
خواهیم این مجتمع به دولت واگذار شود... خواسته اکثـریـت  و اعالم کردند: "ما می

مدیره؛ نباید خواسته کـارگـران را بـه  ید از سهامدار است نه تغییر هیئت کارگران خلع
 ٢٢مدیره تقلیل داد." با تمام این اوصاف، استاندار استان مرکزی در روز  تغییر هیئت
گهی مزایده سهام آذرآب... درحال آماده شدن است." درحـالـی  مهرماه  می گوید: "آ

سازی مجتمع را "مصداق بـارز تـاراج امـوال  تپه خصوصی که کارگران نیشکر هفت 
شان "بیش از هزار" نفـر از  مهرماه ١۶اند، و در تجمع اعتراضی  عمومی" عنوان کرده

آنان خواستار "بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع بزرگ به بخـش دولـتـی و 
رئیـسـه کـمـیـسـیـون  آزادی کارگران بازداشت شده" بودند، علی ساری، عضو هیئت

رغـم اشـاره بـه "درخـواسـت  اجتماعی مجلس، در دیدار با نمایندگان کارگـران، بـه
تپه"، به گالیه کارگران از "عـدم اهـلـیـت  کارگران [حاضر] برای لغو واگذاری هفت

سازی و چپاول منابع ملی، چپاولگـِر "اهـل" یـا  کند. در خصوصی کارفرما" تأکید می
اش و  "نااهل" مفهومی نخواهد داشت. رژیم والیی به پیشبرد سیاست تـجـاوزکـارانـه

های تولیدی به چپاولگری با "اهلیت" اصرار دارد. در رابـطـه بـا  واگذار کردن بنگاه
مهرماه، بار دیگر گفت: "واگذاری این شرکت بـه  ٢٩شرکت هپکو، شریعتمداری در 

های کارگران مـجـتـمـع  مالک دارای اهلیت در دستورکار قرار دارد." در اوج اعتراض
سازی، و در حین اینکه  های هپکو و آذرآب علیه خصوصی تپه و کارخانه نیشکر هفت

نـام  های دولتی قـدیـمـی و خـوش مهرماه،  دربارٔه "واگذاری برخی شرکت ٢١ایلنا، 
نویسد که "آنها را رهـا و درگـیـر بـحـران  [استان همدان] به بخش خصوصی" می

هـا  اند... صدها کارگر صنایع کلیدی استان همدان... پس از واگـذاری شـرکـت کرده
مـهـرمـاه،  ١٢نشین شدند و کسی هم پاسخگو نیست"، اسـتـانـدار هـمـدان،  خانه
پروژه در استان به بخش خصوصی واگذار شده اسـت کـه   ۵۴۴گوید: "تا کنون  می

 پروژٔه  دیگر در سال جاری در دستورکار و اقدام است." ١٠٠واگذاری 
مـیـلـیـارد  ٣٠٠بایست با "مبلغ  ،  شرکت هپکو می٩۶مهرماه  ۴بنا بر گزارش ایلنا، 

شد"، در صورتی کـه "واگـذاری ایـن  میلیاردتومانی واگذار می ١۵٠تومان و ضمانت 
میلیون تومان و بدون تضمین انجام" شد و شرکت به فـردی  ١٠شرکت تنها با مبلغ 

الخـروج  واگذار شده بود "که بدهی بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی داشته و ممنوع
ایلنا، کارخانه هپکو که "مـتـوسـط  ٩٨های مهرماه  بوده است." اکنون بنا بر گزارش

تا کنون... تـولـیـدی  ٩٨کرده است"، از "شروع سال  دستگاه تولید می ٢۴٠٠ساالنه 
میلیارد تومان زیان انـبـاشـتـه  ٣۶۶نداشته است" و "

های ویرانگر، نظارت کـامـل دارد.  ارشد "نظام" بر اجرای کامل این سیاست
کارگر شهرداری شوشتر و تأکید آنان بـه حـذف  ٣٠٠متعاقب اعتراض حدود 

سوداگران و دالالن سه "شرکت پیمانکاری" شهرداری و اصرارشان به تبدیل 
وضعیت قرارداد خود به "قرارداد مستقیم" با شهرداری، عضو شـورای شـهـر 

مهرماه، گفت: "موضوع تغییر وضعیت قرارداد کـارگـران  ٢٢شوشتر به ایلنا، 
های کل کشـور  شهرداری شوشتر را باید با وزارت کشور و سازمان شهرداری

دیگـر، شـورای شـهـر  عبارت پیگیری کنیم که امیدواریم به نتیجه برسد." به
شوشتر در حذف دالالن نیروی کار استقالل عمل ندارد و "وزارت کشـور و 

هـای  های کل کشور" باید اجازه حذف را صادر کنند. مقـام سازمان شهرداری
های مرکزی و خوزستان نیز دستور پافشاری بر اجرای سیاست  محلی استان
تپـه  های هپکو و آذرآب اراک و مجتمع نیشکر هفت سازی کارخانه خصوصی

مهرماه نیروهـای  ٢٨کنند. در یورش سبعانٔه  را مستقیمًا از تهران دریافت می
امنیتی رژیم به کارگران کارخانه آذرآب، تعدادی از کـارگـران زخـمـی و بـه 

شـونـد؛  نفر از کارگران نیز بـازداشـت مـی ٢١شوند، و  بیمارستان منتقل می
مهرماه، وزیر کار رژیم، محمـد شـریـعـتـمـداری،  ٢٩فردای آن روز یعنی در 

گوید: "یک عذرخواهی به کارگران آذرآب بدهکار هستیم." با اصرار  صرفًا می
گسـیـخـتـه  به اجرای سیاست تعدیل ساختاری از سوی رژیم و واردات لـگـام

ای برای رفع مشکـالت  فقیه برنامه داری انگلی، رژیم والیت  وسیلٔه سرمایه به
تـوانـد  تولید، بیکاری زحمتکشان یا "ترمیم قدرت خرید کارگران" ندارد و نمـی

هـای بـازنشـسـتـگـی  فقط اکثـر صـنـدوق داشته باشد. رژیم فاسد والیی نه
 ٢۵٠رغم بدهی کالن  تاراج برده و ورشکسته کرده است، به زحمتکشان را به

اش به سازمان تأمین اجتماعی، ادامه دادن بـه اجـرای  هزار میلیارد تومانی
سازی و چپاول باقیمانده منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی را  خصوصی

 نیز در برنامه دارد.
داران وطنی و  سرمایه سازی نیروی کار برای کالن در سه دهه اخیر، ارزان
هـای  های امپریالیستی و تاراج منابع ملی و بـنـگـاه همچنین جذب سرمایه

های رژیم والیی از اجـرای سـیـاسـت ویـرانـگـر  تولیدی کشور عمده هدف
گـری،  پشـتـوانـه، سـرکـوب های بـی سازی بوده است. دادن وعده خصوصی

ارعاب، بازداشت، شالق زدن و زندانی کردن کارگران معـتـرض و فـعـاالن 
ها بوده است. امـا بـا  ُبرد این هدف کارگری نیز ابزار همیشگی رژیم در پیش

رشد جنبش کارگری در چهار سال اخیر و مبارزٔه کارگـران کـه بـا خـواسـت 
سازی و بازگردانـدن مـالـکـیـت  شان برای لغو خصوصی صراحت ابراز شده به

های تولیدی به دولت همراه بوده، کارگران مبارز پایه و اساس سیاسـت  بنگاه
 اقتصادی رژیم را زیر ضربه گرفته است.

 ١۴٠٠هکتار زمین مـفـیـد" و  ٣٠ای با " صنایع کاشی اصفهان، کارخانه
اصطـالح بـه بـخـش خصـوصـی واگـذار شـد، و  به ١٣٨٨کارگر در سال 

مـهـرمـاه،  ١٨کارگر شاغل دارد. بنا بر گزارش ایلنا،  ۴٠٠حاضر فقط  درحال
"قبل از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی"، این کـارخـانـه "در پـرداخـت 
ماهانه حقوق مشکلی" نداشت و حتا "پاداش، افزایش حقوق و..." نـیـز بـه 

شد. یکی از کارکنان کارخانه و "عضـو سـابـق شـورای  کارگران پرداخت می
کارگری" گفت: "آنها [سهامداران خصوصی] طوری با این واحـد صـنـعـتـی 
برخورد کردند که انگار از عمد قرار است آن را زمین بزنند و تعطیـل کـنـنـد. 

آالت آن را هم حراج            های کارخانه را فروختند و حتی ماشین ها و دارایی زمین
شاهد بودیم کارخانه میلـیـاردهـا  ٩۵قدر بد شد که در سال  کردند. اوضاع آن

تومان بدهکاری دارد و قادر به پرداخت حقوق ماهانه کارگران هم نـیـسـت." 
افزاید: بعد از بیکار شـدن  عضو سابق "شورای کارگری کارخانه" در ادامه می

کارگران "شورای کارگری کارخانه اداره کار را در دست گرفت و به مدت هفت 
ماه خودمان مواد اولیه خـریـدیـم، خـودمـان تـولـیـد کـردیـم و خـودمـان 

مان را فروختیم. حقوق ماهانه را هم مرتب پرداختیم. بعد از هفت  محصوالت
ماه دوباره سروکلٔه سهامداران پیدا شد." دستگاه عریض و طویل قضـایـی و 
نیروهای امنیتی رژیم سرکوبگر والیی موقعی کـه سـهـامـداران خصـوصـی 

کردند؛ و و  کارخانه را "زمین زدند" و آن را ترک کردند، ویرانگری را نظاره می
با پیدا شدن "سروکله سهامداران" که بعد از مبارزه کارگران و بـرقـرار کـردن 

عـنـوان  دست خود به مدت هفت ماه ناظر بودند، ایـنـبـار بـه تولید کارخانه به
بازوی سرکوب رژیم در کنار "سهامداران خصوصی" قرار گرفتد. بـرای ارائـٔه 

هـای  سـازی بـنـگـاه ای از پویۀ فراهم آوردن شرایط بـرای خصـوصـی نمونه
مـهـرمـاه،   ٢٣سازی" به ایلنا،  تولیدی، یکی از کارگران قدیمی "کارخانه چیت

گفت: "این کارخانه سودده بود اما مدیریت ناکارآمد دولتی آن را عـمـدًا بـه 
ورشکستگی کشاند." مرتضی افقه، اقتصاددان، در رابـطـه بـا مشـکـالت 

 ادامه پیش به سوی گسترش مبارزه علیه برنامه ...

 ٣ادامه  در صفحۀ 
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های قبل دارند." مطابـق  دارد" و کارگران هم "سه ماه دستمزد معوق و مطالبات پرداخت نشده از سال
مهرماه ایلنا، کارگران آذرآب عالوه بر "احداث کارخانه سـیـمـان در کشـور بـالروس" و  ١٣گزارش 

سازی کـردن آذرآب، ایـن  احداث پاالیشگاه و نیروگاه در کشورهای سوریه و عراق، قبل از خصوصی
های نفت چابهار، مارون، پارس جنوبی، کاویان، بندر [خمینی]، خارک،  کارگران "تجهیزات پاالیشگاه

های کنگان، بیدبلند، سیمان تهران و  پتروشیمی لرستان، مهاباد، ایالم و کرمانشاه و بویلرهای پروژه
"، مدیرعامل آذرآب بازداشـت  ٩۶اند." بعد از اعتراضات کارگران در سال  سیمان همدان و... را ساخته

میلیارد تومان] در قالب وام که از این  ۵٠کل دادگستری مرکزی "دریافت وجوهی [ گفته رئیس شد. به
برداری کرده... دلیل بازداشت مدیرعامل آذرآب بوده اسـت."  ها در جای دیگری غیر از شرکت بهره وام
میلیارد  ۶پرداخت  تپه، صرفًا با "پیش سالٔه  نیشکر هفت ٣٢و  ٢٨مهرماه ایلنا، دو مالک  ١۵گزارش  به

تنها از پس پرداخـت اقسـاط  درصد آن نقد] توانستند شرکت" را خریداری کنند، و "نه ۵تومان [و فقط 
باقیمانده برنیامدند، بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کـردنـد، در بـازار 

کـه  تحت پیگرد قرار گرفتند." درحالی  ،متخلفان ارزی،عنوان  آزاد به فروش رساندند و سه سال بعد، به
کند و تولید در  تپه مجتمع را "درحال پیشرفت" توصیف می مهرماه  مدیرعامل کنونی نیشکر هفت ١٧

 ٢٢تـپـه روز  کند، کارگران نیشکر هـفـت سابقه" اعالم می های گذشته" را "بی مجتمع "نسبت به سال
ها را خالی گذاشته است و فعالیتی در آنها جریان  مهرماه با ارائه مدارکی، اعالم کردند: "کارفرما سوله

اند، و بـر  های تولیدی "نااهل" بوده رسد تمام وابستگان فاسد رژیم و خریداران بنگاه نظر می ندارد." به
 تپه نیز قصد رها شدن از "شر" این مجتمع را دارد. اساس مدارک کارگران، کارفرمای نیشکر هفت

اند، رژیم فاسد والیی بـار دیـگـر  سازی پی برده چون کارگران به ماهیت ویرانگر سیاست خصوصی
های تولیدی را پیش کشیده است. شریعتمداری، وزیر کار، در  ترفند "سهامدار کردن کارگران" در بنگاه

هـای کـارگـری" را  های تولیدی به "تعاونـی آغاز کار خود ترفند قدیمی طرح واگذاری بخشی از بنگاه
هـای  پیش کشید، اما اجرای این طرح  ترفند با موفقیت همراه  نشد. اکنون بعضی از رهبران تشـکـل

اند. در شرایطی که خط فـقـر در  عهده گرفته ُبرد این طرح ترفندآمیز را به زرد  کارگری مسئولیت پیش
هزار تـومـان...  ۴٠٠میلیون تومان است و "مستمری بازنشستگی حدود یک میلیون و  ٨کشور حدود 

خـردادمـاه امسـال بـا  ١٨کارگر بازنشسته سهامداِر" کارخانه ایران پوپلین بار دیگر روز  ١۶١هزار و 
سال است که فقط نام سـهـامـدار را بـا خـود بـه یـدک  ٢٧اعالم: "ما کارگران سهامدار بازنشسته، 

نـفـر از  ۶۵٠ای دیگـر،  ای "پرداخت سود سهام"شان را خواستار شدند. در نمونه کشیم"، در نامه می
ترین معادن کرومیت کشـور" کـه  یکی از "بزرگ -"کارگران سهامدار معدن کرومیت اسفندوقه" کرمان

درصد" از سـهـام ایـن  ٣٢به بخش خصوصی واگذار شده بود و کارگران آن صاحب " ١٣٧١در سال 
سـازی از  ،  گفتند: "ما کارگران سهامدار خواهان شفـاف٩٨ماه  اردیبهشت ٢۵معدن هستند، به ایلنا، 

سـالـی کـه  ٢٧های خود هستیم." در طول مدت  های ساالنه سهام روند توزیع سود سهام و گزارش
اصطالح بخشی از سهام کارخانه "ایران پوپلین" به کارگران آن واگذار شده است  "هیچ سـودی بـه  به

خواهد با مطرح  آنها [کارگران سهامدار] پرداخت نشده است". اکنون رژیم والیی به اسم کارگران، می
 کردن دوبارٔه  "سهامدار کردن کارگران" تاراج منابع ملی را ادامه دهد.

ای که در آن قرار دارد  سازی در این وضعیت بحرانی دلیل پافشاری رژیم بر ادامٔه سیاست خصوصی
ترتیب توصیف کرد: رژیم بقای "نظام" را در پـیـونـد اقـتـصـاد کشـور بـا اقـتـصـاد  این  توان به را می
ُبـرد یـکـی از  این پیوند، موفق شـدن در پـیـش بیند، و برای دست یافتن به  داری جهانی می سرمایه
سازی، را عمًال ابـراز "لـیـاقـت" بـرای  های سیاست تعدیل ساختاری، یعنی خصوصی ترین مؤلفه مهم

اصـطـالح  بیند. در جـلـسـه بـه ها می های امپریالیستی و تضمین "امنیت" این سرمایه جذب سرمایه
مهرماه،  وزیر کار رژیم شریعتمداری گفت: "متأسفانه دشمنـان  ٢٩"اقتصاد مقاومتی" استان مرکزی، 

گـذاری  کنند تا در ایران سـرمـایـه گذاری خارجی را بر ما بستند. حتی اشخاص را تهدید می َدِر سرمایه
نکنند." رژیم ایران، در رقابت با دیگر کشورها برای جذب سرمایٔه انحصارهای امـپـریـالـیـسـتـی، بـه 
اقتصاد آزاد و پدید آوردن هرچه بیشتر نیروی کار بسیار ارزان از طریق قراردادهای موقت و محیط کار 

که حداقل دستمزد کارگران با تمام مزایای ممکن، در صورتی که پرداخت  نظارت نیاز دارد. درحالی  بی
مهرماه، و محاسبات حتا رئیـس تشـکـل ١۵گزارش ایلنا،   میلیون تومان است  و بنا به ٢شود، حدود 

] از مـرز ٩٨حکومتی کمیتٔه دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار  "سبد معاش در شهریورماه [
میلیون تومان عبور کرده است"، در یورشی زودتر از موعد به دستمزد کارگران در الیـحـه بـودجـه  ٨

 ٢۶درصد" اعالم کرد [ایسـنـا،  ١۵، دولت "افزایش حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار" را "١٣٩٩
اصطالح "نمایندگـان مـردم"  که به مهرماه]. در زمینه ترویج قراردادهای موقت باید یادآور شد درحالی 

گویند، نیروهای امنـیـتـی  در مجلس شورای اسالمی مدام از "حذف پیمانکاران نیروی کار" سخن می
نفر" از کارگران شهرداری "شهر کـوت  ١٣مهرماه " ٢٨رژیم در یورشی تازه و "با شکایت پیمانکار"، روز 

ای کـه گـرفـتـار آن  عبدالله" (نزدیک اهواز) را بازداشت کردند. عالوه بر این، رژیم در شرایط بحرانی
وقفه به جنبش کارگری، و تـأمـیـن و  ای برای یورش بی سازی را پویه است، ادامه سیاست خصوصی
بیند. طبقه کارگر کشورمان بـه مـاهـیـت  اش و تاراج منابع ملی الزم می تضمین منافع پایگاه طبقاتی

اند.  با ارتـقـای  برده سازی پی فاسد رژیم والیی و اثرهای  ویرانگر سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی
دهی و همبستگی مبارزاتی، به این فساد بیکران و سیاست اقتصادی رژیم  باید  پـایـان  سطح سازمان

 داد.

اعتراض کنفدراسیون سندیکایی  ادامه پیش به سوی گسترش مبارزه علیه برنامه ...
پلیس به  جهانی اینداستریال به حملٔه 

 تجمع اعتراضی کارگران آذرآب 

نفر از کارگران آذرآب کـه  ٢١در پی بازداشت و دستگیری 
مهر برای احقاق حقوق خود تجمع کرده بـودنـد و  ٢٨در روز 

مورد حملٔه وحشیانه پلیس قـرار گـرفـتـنـد، کـنـفـدراسـیـون 
ای اعتـراضـی بـه حسـن  سندیکایی جهانی اینداستریال نامه

فارسـی  جمهور اسالمی ایران نوشت که ترجمهٔ  روحانی، رئیس
 خوانید. متن آن را در ادامه می

 
 ، ژنو٢٠١٩اکتبر  ٢٣

 جمهور جناب آقای حسن روحانی، رئیس
 جمهوری اسالمی ایران

کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال خواهان آزادی 
بـار  خشـونـت همٔه کارگران کارخانٔه آذرآب است که در حـمـلـهٔ 

آمیز کارگران در اراک  نیروهای انتظامی به تظاهرات مسالمت
 اند بازداشت شده

 
 جمهور حسن روحانی، جناب رئیس

من این نامه را در مقام دبیرکل کنفدراسیون سـنـدیـکـایـی 
نویسم کـه  به شما می (IndustriALL)جهانی اینداستریال 

میلیون کارگر در صنایع معدن، انرژی و تولید را در  ۵٠بیش از 
از جملـه در ایـران، نـمـایـنـدگـی  کشور جهان، ١۴٠بیش از 

کند، تا از شما بخواهم که برای تضمین آزادی فوری همٔه  می
وحشیانٔه نیروهای انـتـظـامـی بـه  کارگران آذرآب که در حملهٔ 

 ٢١و  ٢٠آمیز کارگران در اراک در روزهای  تظاهرات مسالمت
 اند، مداخله کنید. اکتبر بازداشت شده

نگرانی شدید است که درست یک ماه پس از آنکه نامٔه  مایهٔ 
دیگری به شما نوشتیم و حملٔه وحشیانه به کارگران هپـکـو را 

آمـیـز  که از حق قانونی خود در برگزاری اعتـراض مسـالـمـت
کردند محکوم کردیم، اکنون بار دیگر مجبوریم با  استفاده می

شما تماس بگیریم و خواهان رسیدگی به حملـٔه ددمـنـشـانـٔه 
آمیز کـارگـران آذرآب  نیروهای انتظامی به تظاهرات مسالمت

 در اراک شویم.
کارگران آذرآب بـرای نشـان دادن مـخـالـفـت خـود بـا 

تر شدن شـرایـط  رخدادهای جاری در این شرکت که به وخیم
حق دست به  کار کارگران منجر شده است، به طور قانونی و به

تظاهرات زده بودند. کارگران زیادی کـار خـود را از دسـت 
هـاسـت کـه مـزد خـود را  اند و شمار زیادی از آنها مـاه داده

 اند. دریافت نکرده
بنابراین، کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستـریـال بـار 

خواهد که اسـتـانـداردهـای بـنـیـادی  دیگر از دولت ایران می
المللی را رعایت کند، و در نتیجه،  کارگری در سطح مّلی و بین

به سرکوب کارگرانی که از حق قانونی خـود بـرای بـرگـزاری 
کنند پایان دهـد، و  آمیز استفاده می آزادانٔه تظاهرات مسالمت

اکتبر بازداشت  ٢١و  ٢٠همٔه کارگران آذرآب را که در روزهای 
 اند آزاد کند. شده
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داشتن خبر این فسـاد  خودخواسته برای پنهان نگه
گویی مـتـوسـل  دروغ و کتمان کردن این واقعیت به 

شود. در این ارتباط، آقای احمد کریمی، دبـیـر  می
داران کشور، اظهار کرد: "طول عمـر  کانون کامیون

الستیک سه سـال اسـت و بـعـد از سـه سـال 
مـاه  ۴شوند. حال اینکه در  ها منقضی می الستیک

هایی بـه فـروش  الستیک ٢٠١٨گذشته و در سال 
 ٢٠١٢هـا بـه سـال  رسیدند که تاریخ حـوالـۀ آن

گشت. " او با تأکید بـر افـزایـش تصـادفـات  برمی
هـای بـی  های سنگین با ورود السـتـیـک ماشین

کیفیت و ناامن گفت: "گـزارشـی هـم مـبـنـی بـر 
واژگونی کامیون ناشی از اسـتـفـاده از السـتـیـک 

ربط و  کیفیت و تاریخ انقضا گذشته به مراجع ذی بی
 ٨[ایـلـنـا،   ایم"  های مسئول ارسال کرده دستگاه
گوید کـه خـود   ]. آقای کریمی نمی١٣٩٨مهرماه 

کنند و طبعًا  شان برای سودجویی مبادرت به این کار می ربط" و همدستان این "مراجع ذی
چنینی داده نخواهد شد. در طول عمـر  های این نگاری گزارش ایشان و نامه ترتیب اثری به

ننگین حکومت ظلم و جور "والیی" بر همگان آشکار شده است که بـرای کـارگـزارانـش 
بعد نیز نخواهد داشـت. دولـت جـمـهـوری  جان و مال مردم هرگز اهمیتی نداشته و من

هـای پـدیـدۀ وحشـتـنـاک تصـادف  جای برخورد کارشناسانه با علل و عـامـل اسالمی به
اش، با این موضـوع بـرخـوردی  گرایانه ماهیت واپس های کشور، بنا به ها در جاده اتومبیل

نـقـل از سـردار سـیـد کـمـال  دور از روحیٔه انسان دوستی دارد. خبرگزاری تسنیم، بـه به
، نوشت: "برابر دسـتـورالـعـمـل ١٣٩٨ماه  فروردین ١٠فر، رئیس پلیس راهور ناجا،  هادیان

طـور جـدی بـرخـورد   ساز در معـابـر بـه راه با هرگونه تخلف حادثه صادره، مأموران پلیس 
دانـد بـرخـورد  نـیـکـی مـی است که ایـن سـردار بـه کنند. "صدور این دستور درحالی  می

رود به بـحـرانـی  های اتومبیل که می ساز معضل حاد تصادف ها چاره سرکوبگرانه با راننده
، از قـول ١٣٩٨شهریـورمـاه  ٩جم،  ملی تبدیل شود، نیست. در این ارتباط، روزنامه جام

نویسد: "اگر با اختصاص منابع به پلیس در توسـعـه نـاوگـان و  همان رئیس پلیس راه می
توجهی از تصادفات  ای اصالح شود بخش قابل خیز جاده ی حادثه نقطه ٣٢٠٠وزارت راه، 

اعـتـنـایـی  ها کـه حـاکـی از بـی گویی یابد." در این میان با این تناقض فوتی کاهش می
ای هرروز بیشتر از قبل شده و جـان  مسئوالن به مال و جان افراد است، تصادفات جاده

 ١٣٩٨گزارش کانال تلگرامی چند ثانیه، پزشکی قانونی در مهرماه  گیرد. به ها را می انسان
نفر در حـوادث رانـنـدگـی  ۵۶١اعالم کرد: "در پنج ماه نخست سال جاری هفت هزار و 

اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تـلـفـات  جان خود را از دست داده
افـزایـش  نفر بود، یک درصد افزایش یافته است. " گسـتـردگـی رو بـه ۴٨٩هفت هزار و 

ای معموًال درنهایت به مصاحبه و سخنرانی نمایشی یـکـی از مسـئـوالن  تصادفات جاده
ای مـرگـبـار  آفرین که بسان اپیدمـی شود. برای حل این معضل فاجعه حکومتی منجر می

مان را فـراگـرفـتـه اسـت، هـیـچ تـدبـیـری عـمـلـی از سـوی  های میهن سراسر جاده
ای در شمار تصادفات در ایران  شود. با مختصر مقایسه اندرکاران درپیش گرفته نمی دست

هـا در کشـورمـان  توان به عمق فاجعه در کشورمان پی برد. تصـادف با دیگر کشورها می
برابر ژاپن و بیش از دو برابر کشوری مثل ترکیه اسـت. یـا مـثـًال در کشـوری  ٢۵ایران 

میلیون خودرو، در سال فقط سه هـزار تصـادف روی  ٨٠همچون آلمان با وجود داشتن 
گـزارش  ، ١٣٩٧آذرمـاه  ٢١ای اندک! سالمـت نـیـوز،  دهد، آن هم با تلفات جانی می
های صورت گرفته کشورهای اروپایی در آستانۀ صفر کـردن آمـار  دهد: "طبق بررسی می

میلیون خودرو در عرض یک  ١١ای هستند. اما ایران با داشتن نزدیک به  تصادفات جاده
، ١٣٩٨شهریورماه  ٩جم،  کشته در اثر تصادف دارد. "در این راستا روزنامه جام ١٨٣۶ماه 
ای کشـتـه  هزار نفربر اثر تصـادفـات جـاده ١٧بیش از  ١٣٩٧نویسد: "در طول سال  می

هزار میـلـیـارد تـومـان بـوده  ١۵شدند که خسارت مادی و معنوی این تصادفات بیش از 
نقل از هادی هاشمی، رئیس پیشـیـن راهـنـمـایـی و  جم، به است. در همین گزارش جام

شـود. "  های آماری قلب می روشنی آمده است: "خیلی از واقعیت رانندگی تهران بزرگ، به
های زندگی اجتماعی و سـرنـوشـت مـردم  هرچند مسئوالن حکومتی نسبت به همٔه حوزه

های اتومبیل و کشتار وسیعی کـه در  توجهی به موضوع تصادف اعتنا هستند، ولی بی بی
ای کشور باعث  دهد، در جهان رکورددار هستند! وضعیت حوادث جاده این عرصه رخ می

ای کشـور مـا را  ها و مطالعات خود، وضعـیـت جـاده شده است بانک جهانی در بررسی
احتـیـاطـی  های اتومبیل در ایران، بی ترین دالیل ازدیاد تصادف بحرانی اعالم کند. از مهم

توجهی به فرهنگ رانندگی، عوامل فنی و محیطی ازجـمـلـه خـودروهـای  رانندگان و بی
ها و غـیـراسـتـانـدارد بـودن  فرسوده، پایین بودن سطح ایمنی خودروها، کیفیت پایین آن

گـفـتـۀ سـیـد  ]. بنا بـه١٣٩٧آذرماه  ٢١آند [سایت تابناک،  باشد دانسته شده ها می جاده
محسن طباطبایی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری، ایران بـرای کـاهـش تصـادفـات 

های نـور  ها به سیستم های ارتباطی، تجهیز راه ای، باال بردن کیفیت جاده و شریان جاده
ها الزامی است  [اقتصاد آنالیـن،  خیز و رفع مسائل آن و روشنایی پایش دقیق نقاط حادثه

یقین با بـودن حـکـومـت و  ]. به١٣٩٧ماه  فروردین ٢٩
دولتی غیرپاسخگو در برابر مردم، هیـچ اقـدامـی بـرای 
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 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم
نظری به تصادفات  رانندگی و سوانح 

 ای کشور  جاده

های بین شهـری و روسـتـایـی کشـور  اتفاق جاده اکثر قریب به
هـای  انداز هستند. رسانـه عرض، پیچا پیچ، و پردست هایی کم جاده

های متعدد اتومبیل در  گوناگون و نیز ویژٔه حوادث از وقوع تصادف
کنند که در بسیاری مـوارد بـه  روز خبر و گزارش منتشر می هرشبانه

شـود. هـمـچـنـیـن در  هایشان منجر می ها و راننده مرگ سرنشین
شوند  دیدگان منجر می مواردی که تصادفات به مجروح شدن حادثه

جای مانده از سانحه، دچـار  های به عدٔه کثیری از آنان در اثر آسیب
کامی  نقص عضو شده و سراسر زندگی پیِش رویشان را با درد و  تلخ

بـار ارزاق، نـیـازهـای  بازار گرانی مشقـت کنند. در آشفته سپری می
سوزشان کمر اکـثـر مـردم  روزمره، و فقر روزافزون که از فشار جان

مرگ و  میهن خم شده است، خبرهای مربوط به تصادفات منجر به
های جانکاه وارده بر جسم و روان مصـدومـان ایـن حـوادث  آسیب

یـابـد.  رنگ شده و بازتابـی درخـور در جـامـعـه نـمـی متأسفانه کم
شـونـد. در ایـن  جا قتلگاه نـامـیـده نـمـی های کشورمان بی جاده
هـای  نوع اتومبیلـی وجـود دارد، اتـومـبـیـل های پرتردد همه جاده

شان گذشته و  کارگیری قرن از تولید و به ای که نیم فرسوده و قراضه
هایی  های پرزرق و برق لوکس آخرین مدل وارداتی با قیمت اتومبیل

اصطالح الکچـری در  های به زنند. این اتومبیل که سر به فلک می
تصادفات نیز از ضریب ایمنی باالیی برخوردارند و بال از سر ساکنان 

 ماند. و رانندگانشان دور می
میلیـون  ٢۵بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالیانه  

نفر در تصادفات رانندگی در سراسر جهان جان خـود را از دسـت 
ای نـهـمـیـن  شوند. تصادفات جـاده دهند یا دچار معلولیت می می

افزایـد  شود. این گزارش می ومیر در جهان محسوب می عامل مرگ
درآمـد  ومیر ناشی از تصادفات در کشورهای کـم که، بیشترین مرگ

نفر در  ٩ازای هر هزار خودرو، ساالنه حدود  دهند. در دنیا به رخ می
ازای ایـن تـعـداد  که در ایران به شوند. درحالی ها کشته می تصادف
 ].١٣٩٨ماه  آبان ٢۶شوند [یورو نیوز،  نفر کشته می ٣٧خودرو 

گزارش سـازمـان  ، با استناد به١٣٩٧آذرماه  ٢١خبرگزاری ایرنا،  
نـفـر  ١٩٢هزار و  ١٩سال گذشته  ١٠پزشکی قانونی، نوشت: "در 

اند. " یعنی شهریورماه  تنها در ماه شهریور جان خود را از دست داده
اند. هرچـنـد  نفر در اثر تصادف رانندگی فوت کرده ۶٠هرسال روزانه 

ها و هـمـچـنـیـن در بـرخـی  های بخش حوادث روزنامه در صفحه
های اجتماعی خبرهای مرتبط با تصادفات رانندگی همراه بـا  شبکه

منظور جـلـب تـوجـه مـخـاطـبـان درج  ترفندهایی ژورنالیستی به
ها هـمـیـشـه بـا  های وقوع تصادف شوند، ولی از علت و زمینه می

شود. در زمینٔه سبب تصادفات نهایتـًا  اعتنایی عبور می سکوت و بی
راه که صرفًا جنبـه فـنـی دارد  تـأکـیـد  بر گزارش مأموران پلیس 

ها را در ایـنـکـه کـدام  کند علت تصادف گردد.  پلیس تالش می می
ومیـر و  گیرد. در صورتی که افزایش مرگ راننده مقصر بوده، پی می
بایست از منظری علمی و  های کشور را می علل قتلگاه بودن جاده

لحاظ فنی با دقت الزم واکاوی کرد. واقعیت امر  کارشناسانه و نیز به
های صورت گرفـتـه در بـیـن  های مهم تصادف این است که علت

کفایتی و سـودجـویـی مسـئـوالن ریـزودرشـت  های کشور بی جاده
ناپذیر این کارگزاران رسـمـی بـرای  حکومتی است. اشتهای سیری

کـنـد و بـه تصـادفـات  تازی می پول درآوردن چنان مهارناپذیر یکه
انجامد که از مرزهای معمول سودجویی فراتر رفته و سـر  مرگبار می

طور مثال و همچون مشتی نـمـونـٔه  است. به  به چپاول و غارت زده
ای عـنـاصـر فـاسـد بـه تـوزیـع  خروار، اخیرًا معلوم شد کـه عـده

اند، هرچند رضا رحمـانـی، وزیـر  های غیر امن اقدام کرده الستیک
 ٨وگو  با خبرنگار ایلـنـا،  صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در گفت

، گفت: "چنین چیزی امکان نـدارد. " او عـمـدًا و ١٣٩٨مهرماه 
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تردید انتخابات یازدهم مجلس شورای اسالمی در نـبـود  رساند. بی میهن ما یاری می ادامه رویدادهای ایران ...
بـرگـزار  ١٣٩٨کامل آزادی و ادامٔه حاکمیت ترور و اختناق در میهن ما در اسفندماه 

هـایـی مـانـنـد شـورای  های انتخابات قبـلـی اهـرم شک مانند دوره خواهد شد و بی
کار گرفته خواهند شـد   ها، به گر، و جز این های سرکوب نگهبان، وزارت کشور، ارگان

تا انتخاباتی با نامزدهایی خودی و با نظر ولی فقیه برگزار شود. بـدیـهـی اسـت کـه 
تواند به انبوه مسـائـل و مـعـضـالت کشـور  انتخابات مجلس آینده و نتیجۀ آن نمی

ترین هدف این انتخابات از دیـدگـاه  ای از یاد برد که عمده پاسخی بدهد. نباید لحظه
منظور حفظ، تثبیت، و دوام نظام  های حاکمیت و سران رژیم تأمین شرایطی به جناح

حاکم است. فساد و ارتشاء سیستماتیک روابط مجلس شورای اسـالمـی را چـنـان 
کنند. به گـزارش  فراگرفته است که حتی خود مسئوالن حکومتی نیز بدان اذعان می

گـویـد: "حـاکـمـیـت پـول در  ، عباسعلی کدخدایی می١٣٩٨شهریورماه  ٣١ایسنا، 
شنویم فالن فرد چند میلیارد و  وکنار می انتخابات مدام افزایش پیدا کرده... از گوشه

وگو و نه  چندصد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است. " کدخدایی نه در این گفت
گـویـد  برد و نـمـی هایش عمدًا نامی از این افراد نمی ها و مصاحبه در دیگر سخنرانی

های نجـومـی  سان پول نمایندگی مجلس چه مزایایی برای این اشخاص دارد که این
کنند. هرچند کدخدایی بنا بر مسئولیتش از  اش هزینه می برای تکیه زدن بر صندلی

داند نمایندگان  عمق فساد حاکم بر مجلس و حتی شورای نگهبان اطالع دارد  و می
شـان را در بـقـای رژیـم والیـی  اند که منافـع خاصیت مجلس شورا مشتی افراد بی

هـای  بینند. وجود شورای نگهبان و عملکرد ضد مردمی آن در چینش نـمـایـنـده می
های حاکـمـیـت را  آموز چنان واضح است که حتی نارضایتی بسیاری از خودی دست

گـویـد:   راد، دبیرکل حـزب "اتـحـاد مـلـت"، مـی موجب گردیده است. آقای شکوری
ای شده است. ابـتـدا شـورای نـگـهـبـان  "متأسفانه انتخابات در کشور ما دو مرحله

ها انتـخـاب کـنـنـد.  شود از بین منتخبین آن کند بعد به مردم دیکته می انتخاب می
آذرمـاه  ٢٩کند"  [پایگاه خبری امتداد نـیـوز،  شورای نگهبان در حق مردم جفا می

]. وقوف آحاد مردم جامعه به اینکه نمایندگان مجلس ضمن پادویی برای رژیم ١٣٩٨
هـای  پردازند زنگ خطر را بـرای هـمـه جـنـاح های کالن مالی می به سوءاستفاده
صدا درآورده است. در این ارتباط عبدالرضا داوری، فعال سیاسی نزدیـک  حکومتی به
گوید: "انتخابات دوم اسفند مجـلـس شـورای اسـالمـی طـبـق  نژاد، می به احمدی
های مختلف نرخ مشارکت بسیار پایینی خـواهـد داشـت و مـردم از دو  نظرسنجی

]. در ١٣٩٨شـهـریـورمـاه  ٣اند " [ایلنا،  گرا خسته شده طلب و اصول جریان اصالح
طلبان در حاکمیت و نقش آنـان در جـامـعـه، سـخـنـان آقـای  مورد حضور اصالح
هـای  مرکز بـررسـی جمهور محمد خاتمی و رئیس" مشاور رئیس -محمدرضا تاجیک

گویاتر از آن است که نیازی به تفسیر داشته باشد. او  -استراتژیک ریاست جمهوری"
بست رسـیـدن  گوید: "متأسفانه تا وقتی بخشی از راهبران اصالحات منکر به بن می
های گنگ و در انـتـخـابـاتـی  خواهند تا به وعده های موجودند و فقط از مردم می راه
افتد و مردم نـیـز حـق  فایده و پر ضرر رأی دهند، اتفاق خاصی در اصالحات نمی بی

کار شده، مجلس ختم بگیرند. زیرا اصالحاتـی  دارند که برای این اصالحات محافظه
طلبی روی دستان    ماسـت  که توان دیدن واقعیت را ندارد مرده است و نعش اصالح

نـیـاز از تـوضـیـح آقـای  رغم این سخنان بی ]. به١٣٩٨مهرماه  ٢۴" [سایت کلمه، 
گـویـد:  تاجیک، محمد خاتمی با نگاه حاکمیتی خود از رأی دادن افراد سـخـن مـی

"انتخابات نباید تحریم شود. قهر کردن با صندوق رأی انحالل مردم است " [سـایـت 
داند در قاموس رژیم والیـی کـه  نیکی می ]. آقای خاتمی به١٣٩٨مهرماه  ٢٢زمانه، 

هـایـی دارای  های مردم همچون انسـان های آن است، توده ایشان نیز یکی از مهره
کـنـد. ولـی  حق حیات و برخوردار از حقوق شهروندی معنا و مفهـومـی پـیـدا نـمـی

کند که سخنانی خالف واقعیت  وابستگی ایشان به رژیم ظلم و جور والیی ایجاب می
برای انحراف اذهان عمومی بر زبان آورد. مسئله مهمی را که باید در مرکز توجه قـرار 

طلبی در ایران که توانسـتـنـد  های آغازین اصالح گیری هسته داد اینکه، از بدو شکل
جـز داشـتـن  های دهه هفتاد خورشیدی قوه مجریه را نیز در دست گیرند بـه در سال

ای مشـخـص  سهمی از قدرت، هرگز تعریف مشخصی از خود ارائه ندادند و بـرنـامـه
هایشان تعیین نکردند. این مسئله را غالمحسین کرباسچی چنین اظهـار  برای هدف

ترین مشکل اصـالحـات ریشـه در امـروز و دیـروز نـدارد.  کند: "اولین و بزرگ می
اصالحات از اولین روز نتوانست یا نخواست تعریفـی کـامـل از هـویـت خـود ارائـه 

های بـرخـی از  ]. برخالف نگرش و تالش١٣٩٨مهرماه  ٢٩کند"  [روزنامه مستقل، 
اهمیت دانستـن ورود مـردم در صـحـنـه  اعتنایی و بی طلبان در راستای بی اصالح

هـای مـردم و  ساز آنان در این عـرصـه، مـوج اعـتـراض سرنوشت  سیاسی و نقش
تـریـن  بایست با ایـجـاد گسـتـرده مان را فراگرفته است. می زحمتکشان سراسر میهن

دایره اتحاد عملی در بین قشرهای مختلف زحمتکش جامعه هرچه بیشتر ایـن مـوج 
تسـلـیـم در  وسطایی حاکم بر کشورمان را به  تر ساخته و رژیم قرون مطالباتی  را ژرف

برابر مطالبات مردم واداشت. نیروی واقعی در این عرصه فقط و فقط حضـور مـؤثـر 
هـای مـبـرم  مردم در صحنه زیر شعار صلح، آزادی، عدالت، و برآورده شدن خواست

 آحاد کشور ما است.

ای صورت نخواهد گرفت و هرروز بیش از روز قـبـل  کاهش تصادفات جاده
بار خـواهـیـم  های خون خبر ناگوار کشته شدن شهروندان را در اثر تصادف

شنید. چراکه برای حل معضل فـزایـنـده تصـادفـات در کشـورمـان بـه 
ترین دانش روز نیاز اسـت تـا  رفته ای علمی با استفاده از پیش ریزی برنامه
ونـقـل  های ارتباطی کشور مناسب تردد اتومبیل گردد و سیستم حمل جاده

ای استفاده گردد  اصالح اساسی شود. هرچه بیشتر از ناوگان عمومی جاده
هـایـی کـه  شود. آن هـم اتـومـبـیـل احتیاج به اتومبیل شخصی کمتر می

ریزی علمی و سـودمـنـد  اند یا کیفیتی پایین دارند! برنامه اکثرشان قراضه
برای مردم در توان رژیم والیی نیست و با ماهیت آن در تضاد اسـت، زیـرا 
اساس اقتصاد این رژیم بر مبنای روابط سودجویانه داللی است، روابـطـی 

 زند. که پول و کسب پول هرچه بیشتر و انباشت آن، حرف اول و آخر را می

 
وسطایی رژیم والیـی، مـجـلـس شـورای اسـالمـی  در حکومت قرون

کارکردی مؤثر در جایگاه قوه مقننٔه کشور ندارد. اکثر نمایندگان در مجلس 
اند که با استفاده از موقعیـت ویـژٔه نـمـایـنـدگـی  شورای اسالمی دالالنی
هـای مـافـیـایـی  رسانی برای شبکـه گری و خدمت مجلس مشغول واسطه

انـد “  نظام” بازی  شب های خیمه ثروت و قدرت هستند. آنان صرفًا عروسک
انـد.  که برای اجرای نمای مسخرٔه دموکراسی اسالمی به روی صحنه آمده

از زمان انقالب مشروطیت طرح حکومتی مبتنی بر وجود قانون اسـاسـی 
گانٔه  مقننه، مجریه، و قضائیه شکل گرفت که  حفظ و  که در آن قوای سه

استیفای حقوق آحاد مردم، استقالل هر یک از این سه قوه از یکدیگـر، و 
هـای  اش بوده است. دولـت ای های پایه داشتن عملکردی مردمی از آماج

مستبد در خالل سدٔه گذشته با نقض خشن حـقـوق شـهـرونـدان مـانـع 
انـد. رژیـم  شان شـده خواهانه حق و ترقی های به دستیابی مردم به خواست

"والیت فقیه" با از بین بردن حق انتخاب آزاد نمایندگان واقعی مردم توسط 
گـانـه، حـق  غربال شورای نگهبان و پایمال کردن استـقـالل قـوای سـه

حاکمیت را از مردم سلب کرده است. برای رژیم جـمـهـوری اسـالمـی و 
های رأی صرفًا حضوری  اند، صندوق انتخاباتش که از پیش مهندسی شده

نمادین دارند. در این عرصه، عملکرد انتخاباتی بسته و بغایـت ارتـجـاعـی 
ها که بـر پـایـٔه خـواسـت  طلبان حکومتی در انتخابات رژیم، نقش اصالح

اند، و نارضایتی عـمـیـق قشـرهـای   داشتن سهمی از قدرت به هر قیمتی
آمیز رژیم را نیز مدنظر داشت. در مـورد  زحمتکش از عملکردهای خیانت

مـاه  نارضایتی عمیق قشرهای زحمتکش، خیزش اعتراضی مردم در دی
های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجـتـمـاعـی،  و ادامٔه آن در حوزه ١٣٩۶

ویژه در بین کارگران و دیگر زحمتـکـشـان  فرهنگی و حقوقی و ازجمله و به
چالش کشیدن رژیم همچنان ادامه دارد و باید در تـحـلـیـل  هنوز هم با به

وضعیت انتخابات آن را درنظر داشت. سردمداران حـکـومـتـی و عـوامـل 
انـد و  ریزودرشتشان با درنظر داشتن نفرت مردم از نظام والیی، هـراسـان

مـیـلـی مـردم  روی مجلس با بی دهند که انتخابات پیِش  مکررًا هشدار می
های  زاده بیانگر نکته مواجه خواهد شد. در این ارتباط، تأمل بر سخنان تاج

گوید: "حتی اگر شورای نگهبان در بررسی صالحـیـت  زیادی است. او می
شیوۀ گذشته رفتار نکند شرکت در انتخابات زمانی قابل دفـاع  داوطلبان به

و توجیه خواهد بود که مجلس از اختیارات برای ایجاد تـفـاوت مـعـنـادار 
برخوردار باشد. این وضعیت بدون بازنگری در ساختار سـیـاسـی و نـظـام 

رسد " [روزنـامـه  نظر نمی گیری در جمهوری اسالمی قابل تحقق به تصمیم
داند با بودن "ولـی  نیکی می زاده به ]. آقای تاج١٣٩٨خردادماه  ١١اعتماد، 

گیری، و درکـل،  فقیه" هرنوع  بازنگری در ساختار سیاسی و نظام تصمیم
ناپذیر است. ولی فـقـیـه در مـقـام   تغییر در سیستم حکومت والیی امکان

ای  فرمان و فاقد هـرنـوع اراده نمایندٔه خدا بر روی زمین مجلسی گوش به
زاده عمدًا  این مهم را بـه  خواهد. با کمال تأسف باید گفت که آقای تاج می

کند. ایشان قاعدتًا باید بدانند با حفظ ارکـان حـکـومـت  سکوت برگزار می
ها در انتخابات  جایی مهره استبدادی و ضد مردمی والیت فقیه تنها با جابه

ها تـا  که روال معمول انتخابات -مهندسی شده و کامًال فرمایشی پیِش رو
نـفـع  توان به تحولی بـنـیـادی بـه تصور اینکه می -اند کنون در کشور بوده

خیالی محض است. این تصور،  های مردم گامی برداشته شود، خوش توده
تـر شـدن اسـتـبـداد در  توهمی است که دامن زدن به آن تنها به طوالنی

 سناریوی انتخابات مجلس شورای اسالمی



 ١٠٨٩شمارۀ   ١٣٩٨آبان ماه  ۶دوشنبه    ۶ 

 ادامٔه ترفندهای رژیم والیی در فضای مجازی ...

دست زده است. این فرایند اشباع کردن صحنه سیاسی با   العاده خارق
هایی از اپوزیسیون و  های داخلی و بخش سخنان درست و نادرست رسانه

ها، در مورد این یا  تکرار اطالعات و حکایاتی دسته دوم، دامن زدن به فرضیه
در رابطه با آمدنیوز، دقیقًا همان چیزی بود “ بیت رهبری”آن جناح یا سپاه یا 
تبلیغاتی "نظام" آن را طراحی کرده  و سالیان سال است  -که دستگاه امنیتی

شدۀ سپاه،  کند. پس از بیانیه حساب برداری کرده و می که  از این شیوه بهره
هایی در کنار "اگر و شاید"ها از  گویی هایی گاه کامًال متضاد و پیش گفته

های امنیتی فرانسه  های مقام روزنامٔه فیگاروی چاپ پاریس گرفته تا اعالمیه
های "متخصص" و  و عراق، از حامیان مالی آمدنیوز گرفته تا ژورنالیست

ایم. بنا بر این،  پردازان اپوزیسیون درباره این ماجرا را شاهد بوده نظریه
الله زم و وضعیت همکارانش  واکاوِی چرایی و نحؤه ناپدید شدن شخص روح

در ارتباط با شبکه مجازی آمدنیوز در حیطه توجه این نوشتار نیست، چراکه 
چیز عامدانه در  تبلیغاتی رژیم والیی همه -ریزی دستگاه امنیتی بنا بر برنامه

منظور هیجان آفرینی، سردرگمی و اتالف نیرو قرار داده  ای از ابهام به هاله
اند. مسلمًا در آینده شاهد پرده های  دیگر از این نمایش خواهیم بود. اما  شده

ای نظیر  های خبری مجازی برانگیز است تأثیرگذاری شبکه آنچه تأمل
تبع پیامدهای  های اینترنتی بر افکارعمومی و به ها و سایت آمدنیوز و تلویزیون

 آن بر مبارزه با دیکتاتوری حاکم است.
ای که دربر دارندٔه  زاویٔه  هر گونه گزارش شنیداری یا ویدیویی استناد به 

ها و  یافته و وسیع این گزارش دیدی منفی نسبت به رژیم والیی و نشر سازمان
پردازان اپوزیسیون و بدون  ها و نظریه ویدئوها از جانب طیف معینی از جریان

شان و بدون راستی آزمایی موضوع گزارش و  توجه به درست یا نادرست بودن
ها، بسیار رایج شده است. این رویه در  بی اعتنایی به که یا چه بودن منبع آن

ترین حریم زندگی شخصی  مورد خبرها و ویدیوهای مرتبط با خصوصی
مطلوب این بخش از   هایی بسیار داغ اندرکاران درون "نظام" سوژه دست

ها  شان با حکومت والیی پخش وسیع آن اپوزیسیون شده و در راستای مبارزه
اش  اصطالح مبارزه است. این رویٔه بخشی از اپوزیسیون در به   واجب و موجه

ای است  های ضداطالعاتی با رژیم جمهوری اسالمی دقیقًا همسان شیوه
حال از آن بر ضد  تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم تا به که دستگاه امنیتی

نحوی تمام و کمال استفاده کرده  است.  دگراندیشان و نیروهای سیاسی به
کند" که شیوه مرسوم دستگاه  دیگر، اینکه "هدف وسیله را توجیه می عبارت به

امنیتی رژیم والیی در فضای مجازی بوده است، اکنون به راهکرد بخشی از 
ها،  تأثیرگذاری بر  مخالفان آن نیز تبدیل شده است. وجه مشترک بین آن

ها و  هدف  کشاندن اعتراض افکارعمومی از طریق انتشار "اخبار کذب" به
 های مختلف و مشخص خاص خودشان است. مطالبات مردم در جهت

دهد که آمدنیوز یکی از مجراهای نشر اخباری   شواهدی متعدد نشان می
هایی غیرواقعی و گاه بسیار غلوآمیز   واقعی همراه با تولید و یا اشاعٔه گزارش

های سیاسی و  های سیاسی، سایت بود. همچنین شماری از جریان
های "متخصص" در  پردازان و ژورنالیست های خارج کشور، و نظریه تلویزیون
هایی  هایی از اپوزیسیون، مکررًا با استناد به اخبار و جعلیات شبکه بخش

شان را بر اساس  های مشی و تحلیل مانند آمدنیوز خبررسانی کرده یا خط
کردند. ادعای داشتن خبرهای دست اول با ادعای داشتن  ها عرضه می آن

های هرم قدرت، تنها به آمدنیوز منحصر نبوده و اصوًال  رابطه با باالترین رده
ای جدید نیست. آنچه اخیرٌا بسیار رواج یافته بود نشر مکرر و پرسرعت  پدیده

های تلگرامی،  ها، انواع ویدیوها و پیام ها، گفته و بسیار گسترده گزارش
آپی، توئیتری، اینستاگرامی و فیسبوکی است که بدون راستی آزمایی  واتس
ضد   نفع و همچنین به زمان به طور هم یافته  و به صورتی سازمان ها به آن

 کرده  است. هایی از افکارعمومی را اشباع و غبارآلود  می رژیم، بخش
ای و خبری و ممنوع بودن  دلیل وجود سانسور شدید رسانه در کشورما به

هایی  های سیاسی مستقل، با پخش تکراری شایعه فعالیت علنی حزب
شده از طریق فضای مجازی به اشباع کردن افکارعمومی با  حساب
های بزرگ" گوبلزی پرداخته شده  ترین روش تبلیغاتی از نوع "دروغ پیشرفته

است. شوربختانه در این شرایط با دسترسی سریع به وسایل ارتباطی 
کنندگان این نوع  های اجتماعی، شماری از دریافت دیجیتالی و شبکه

دانسته یا  -یعنی بخش چشمگیری از مردم -ها، خبرها و ویدیوها  شایعه
تر این تبلیغات و  ندانسته، خود به ابزاری عمده برای پخش وسیع

اند. این بخش از مردم بدون  بازی" در فضای مجازی تبدیل شده "سیاست
ها و تصویرها،  تأمل کافی بر محتوای کامًال متناقض و مبتذل بسیاری از پیام

 دهند. ها را انتشار می وار آن درنگ و  ویروس بی
توان به کارزار انتخاباتی حسن روحانی اشاره  برای نمونه، در این ارتباط می 

نحوی تأثیرگذار، با چیدن  ای کوتاه مدت اما به کرد. در این کارزار، او در دوره

ای رادیکال زیر  ها و شعارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویترینی مزین به وعده
بازی" در فضای مجازی، توانست  وسیلٔه "سیاست سایٔه حمایت دیکتاتوری والیی و به

هایی از افکارعمومی جای دهد.  ها و شعارها را در بخش پذیر بودن آن وعده توهِم تحقق
طلب در فضای مجازی بود.  های سلطنت بازی" اخیر جریان نمونه دیگر، "سیاست

های صنفی زحمتکشان  ها و اعتراض سوار شدن بر موج خیزش توده طلبان با  سلطنت
تنها توهم  فراهم شدن شرایط سقوط جمهوری اسالمی را به  ، توانستند نه٩۶ماه  در دی

پذیر شده  ها به تخت سلطنت را هم تحقق افکارعمومی حقنه کنند، بلکه بازگشت پهلوی
بازی" پر سروصدا اما کاذب در فضای مجازی درباره  بنمایانند. این کارزار "سیاست

ای عظیم به چنان حدی  های مالی برکت امکان ها، به بازگشت سلطنت پهلوی
  تنها به سازمان الوقوع نشان داده شده بود که مدت زمانی هرچند کوتاه نه قریب

دهندگانش و شخص رضا پهلوی باورانده شده بود، بلکه تا حدی افکارعمومی و  ذهن 
خود مشغول کرده بود! البته باید یادآور شد  برخی فعاالن سیاسی اپوزیسیون را هم  به

خواه توانستند تبلیغات این "پروژه آلترناتیوسازی" ضد ملی  گران آزادی که نیروها و کنش
 اثر کنند.  یغما رفتن جنبش اعتراضی مردم  را  بی و خطر به

وجه مشترک این دو نمونه "سیاسی بازی" در فضای مجازی غیرواقعی بودن 
پذیر بودن تغییرهای دموکراتیک و برقرار  شان است. یک نمونه مدعی امکان محتوای

وسیلٔه حسن روحانی (چهرٔه  های اجتماعی باوجود حاکمیت والیت فقیه به کردن آزادی
های آن  اندرکار سرکوب ای که هشت سال در رأس شورای امنیت ملی و دست امنیتی

طلبی، و فراکسیون امید مجلس بود! نمونٔه  اصالح -دوره بود)، کاروان اعتدالگرایی
هایش در کنار آثار  ای پلیسی وابسته که آثار شکنجه های دیکتاتوری دیگر هم (پسمان

جا مانده است) نیز در فضای  خواهان میهن به های رژیم والیی بر تن آزادی شکنجه
پهلوی و رهبر آن  برای   مجازی مدعی شده بود که جریان هوادار بازگشت سلطنت

زودی  بسیج نیرو و براندازی حکومت والیی (رژیم چنج) از توان کافی برخوردار است و به
خواه" در سایٔه حمایت دولت آمریکا تغییرهای  حکومتی "پادشاهی و دموکراسی

دموکراتیک و استقرار عدالت را در کشورمان محقق خواهد کرد! البته اکنون برای 
گران سیاسی هم روشن شده است که این سنخ از  پردازان و کنش باورترین نظریه خوش

اند  توانسته اند و فقط از طریق فضای مجازی  ها بوده ادعاها کامًال در تناقض با واقعیت
حال اما باید پذیرفت کاربرد این شیوه "سیاسی بازی" در  مدتی اثرگذار شوند. درعین

مندی  بر توان -چه از جانب حکومت والیی چه از سوی مخالفانش -فضای مجازی
 مبارزٔه جنبش مردمی با دیکتاتوری حاکم برخی اثرهای منفی را داشته است.

خواه و مترقی از ابزار اینترنتی و  روشن است که استفاده نیروهای سیاسی آزادی
رسانی و روشنگری در میان  مردم و در خصوص مبارزه  ارتباطات دیجیتالی برای اطالع

جنبش مردمی مهم و حیاتی بوده است. اشارٔه ما به اثرها و پیامدهای منفی 
بازی" در فضای مجازی معطوف به تالش برای دوام یک دیکتاتوری و  "سیاست

است. در ارتباط با اثرها و پیامدهای منفی اشاره شده در   بازگشت یک دیکتاتوری دیگر
ای هستند که  هایی مخرب در مسائل اجتماعی باال، ظهور یا شدت یافتن پدیده

اند: درک نشدن وضعیت واقعی جامعه،  اند که از آن جمله اکنون گریبانگیر جامعه هم
داوری، خودشیفتگی و  اعتمادی و پیش تشکل گریزی، ناامیدی و سردرگمی، بی

های  ای و پدیدار شدن تشکل پردازان سیاسی اجاره خودنمایی روشنفکرمآبانٔه نظریه
های خارج کشور در مقام  های تلویزیون سیاسی ناپایدار. رقابت برای حضور در برنامه

های ژورنالیستی سطحی و  منظور تولید انبوهی از تحلیل پرداز "متخصص" به نظریه
نوعی سرگرمی  نامنسجم و همچنین استحالٔه مبارزٔه سیاسی واقعی و تبدیل کردن آن به

های  برآمده از رواج   های مبتذل ازجمله دیگر عارضه پرانی و طنزپردازی و نکته
اند.  با گذشت هرروز رسوایی "سیاسی بازی" از طریق  بازی"  در فضای مجازی "سیاست

اشباع کردن افکارعمومی با انواع خبرها، ویدیوهای جنجالی جعلی و یا مبتذل در 
فضای مجازی از جانب رژیم و همچنین از طرف طیف مشخصی از اپوزیسیون آشکارتر 

دهند که نقطه آغازین و یا  های مشابه نشان می شود. ماجرای آمدنیوز و دیگر نمونه می
بازی" در فضای مجازی افتادن در چنگال دستگاه  دهندگان "سیاست فرجام سازمان

توجه است که  امنیتی رژیم والیی و یا در دامان نیروهای بیگانه است. در این ارتباط قابل
دار و برخوردار از تشکیالت حزبی منظم که در جهت صلح، منافع  فعالین سیاسی سابقه

های مجازی نظیر  گونه رابطه و تجانسی با شبکه ملی و مردمی فعال هستند هیچ
تبلیغاتی دیکتاتوری والیی و یا نیروهای بیگانه -آمدنیوز و عاملین دستگاه امنیتی

 اند زیرا که تالش آنها متوجه میدان "واقعی" مبارزه برای مردم است. نداشته
بازی" در فضای مجازی درحال افول است چون میدان  درجه تأثیرگذاری "سیاست

خواهی و عدالت اجتماعی هرچه بیشتر  اصلی مبارزٔه در درون کشور برگرد آزادی
تر اینکه  گیرد. مهم های مبرم برآمده از زندگی زحمتکشان شکل می برمبنای خواسته

عدالتی شدید  بگیر در "زندگی واقعی" شان یعنی مواجه با بی های مزدبگیر و حقوق توده
بینند چگونه و چرا تداوِم  زیستشان می طبقاتی، تبعیض جنسی و قومی و تخریب محیط

های بنیادی جامعه را  حاکمیت مطلق والیت فقیه و اقتصاد سیاسی آن امکان دگرگونی
های تلویزیونی و  مسدود کرده است. ترفندهای رژیم والیی در فضای مجازی و اعتراف

های امپریالیستی از  های آلترناتیوسازی" یا "تغییر رژیم" با حمایت محفل همچنین "پروژه
های عینی برآمده از زندگی مردم را از صحنه تحوالت  توانند واقعیت خارج کشور نمی

کشور حذف کنند و یا به مطالبات اقتصادی و آزادی خواهانه آنان "پاسخی واقعی" 
 دهند.
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حاکم" را تشریح کرد. متن این سخنرانی در همین شماره "نامه مردم" آمده 
نمایندگان حاضر در نشست، بسته به شـرایـط مـبـارزاتـی   است. سخنرانی

شان، بر یکی از دو بخش مضمون اصلی متمرکـز بـود. رفـیـق  های حزب
"دیمیتریس کوتسومپـاس"، دبـیـرکـل حـزب کـمـونـیـسـت یـونـان، در 

هـای  اش ازجمله گفت: "رفقای عزیز، نماینـدگـان عـزیـز حـزب سخنرانی
گرمی استـقـبـال  کمونیستی و کارگری، از حضور شما در نشست امسال به

هـای  کنیم. نشست امسال بـر اسـاس تصـمـیـم کـارگـروه نشـسـت می
المللی، با همکاری و هماهنگی حزب کمـونـیـسـت تـرکـیـه و حـزب  بین

کمونیست یونان، در اینجا، در ساحل آسیای صغیر، در سواحل دریای اژه، 
شود، دریایی که باید دریای صلح و همکاری باشد و نه تـجـاوز و  برگزار می

ها در چارچوب تضادهای طبـقـات  تحریک، زیر سؤال بردن حق حاکمیت
 بورژوازی در کشورهای منطقه.

طبقه کارگر، مردم ما، حتی فراتر از این، مردم همسایه، مردم یـونـان و 
ترکیه نیز منافع یکسانی دارند. همه ما نگرانیم و همچنین مصمم هستیـم 

 که در صلح، دوستی، پیشرفت، و سوسیالیسم با هم شریک شویم."
رفیق کوتسومپاس افزود: "حزب کمونیست یونان با توافـقـنـامـه ادامـٔه 

های آمریکا و ناتو در یونان مخالف اسـت. مـا بـا  حضور و گسترش پایگاه
های امپریالیستی بر ضد مردم دیـگـر مـبـارزه  مداخله کشورمان در برنامه

های امپریالیـسـتـی  گیری و خروج کشور از اتحادیه کنیم. ما برای کناره می
 کنیم." ناتو و اتحادیه اروپا مبارزه می

او در ادامه گفت: "حزب کمونیست یونان حمله اخیر ارتش تـرکـیـه بـه 
اش را با مردم سوریه، کـه عـواقـب  کند و همبستگی سوریه را محکوم می

 کند. " کنند، ابراز می سخت جنگ طوالنی امپریالیستی را تجربه می
  طوری ویـژه رفیق همچنین گفت: "باید تأکید کرد که نشست امسال به

های آن عـبـارتـنـد  شود که مشخصه ای حساس برگزار می زمانی  در مقطع
هـا و  ها و تضادهای امپریـالـیـسـتـی، ادامـه جـنـگ از: تشدید خصومت

ای برآمده از مداخلٔه امپـریـالـیـسـم، تشـدیـد  های محلی و منطقه درگیری
هـای اقـتـصـادی  ها، بحران استثمار طبقه کارگر و قشرهای مختلف توده

ای جدید و شـایـد  المللی داری، نگرانی فزاینده از خطر بحران بین سرمایه
هـای  هـای آیـنـده، تشـدیـد مـعـضـل تـر در سـال تر و هماهنـگ عمیق
محیطی و تغییرات جوی، پناهندگان، و مهاجران، محدودیت حقوق  زیست
های مردمی، ظهور ضد کمونیسم، نژادپرستی، ناسیونالـیـسـم، و  و آزادی
 ها."  جز این

رفیق کوتسومپاس افزود: "ولیکن امسال همچنین سالی کامًال نمادیـن 
المللی و همبستگی ما با یکدیگر است، زیرا امسال صـد  برای مبارزات بین

 گذرد." سال از تأسیس انترناسیونال کمونیستی می
رفیق کمال اوکیان، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه و همچنین در مـقـام 

هـای  ویکمین نشست بـزرگ حـزب میزبان نشست، اولین سخنران بیست
اش بـرداشـت  کمونیست جهان بود. او /در نخستین بخش از سخـنـرانـی

یعنی دو سـال  ١٩١٩الملل کمونیستی در  خود از شرایط تاریخی ایجاد بین
هـای  در روسیه و دلـیـل ١٩١٧پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر 
های آن برای دوره کنونی، اظـهـار  موضوعیت داشتن  این تصمیم و درس

لحاظ کمی و هم از نظـر  احزاب کمونیستی هم به ١٩١٩"در سال  داشت: 
کنیـم  که اوضاع جهان را بررسی می کیفی بسیار ضعیف بودند. امروز وقتی

مند باشیم، اما در سـال  درک است که از ضعف جنبش کمونیستی گله قابل
، زمانی که انترناسیونال کمونـیـسـتـی ایـجـاد شـد هـم جـنـبـش ١٩١٩

 تری نداشت. "  کمونیستی قدرت عظیم
رفیق در ادامه و در ارتباط با نکته مورد اشاره گفت: "ولیکن تفـاوت چـه 

هـای کـار و زحـمـت  دهی تـوده بود؟ در نگاه اول تحرک و درجه سازمان
هـای  کند. اگرچه طبقه کارگر زیر کنترل حزب بالفاصله به ذهن خطور می

ای درگیر مبارزه سیاسی بـود، در  طور گسترده دموکرات بود، اما به سوسیال
های کارگری از پتانسیل جدی برخوردار بودند. پدیده  برخی کشورها اتحادیه

عنوان تفاوت یادآور شد، واکنش نشـان دادن در  توان به دیگری را که می
ها و فقر ناشی از جنگ امپریالیستی [جهانی اول] بـود و ایـن  برابر خرابی

تنها به بحران عمیق اقتصادی پایان نداده بلکه ابـعـاد  واقعیت که جنگ نه
تواند مدعـی شـود کـه  کس نمی آن داده بود. با این حال، هیچ جدیدی به 

سال پیش اسـت.  ١٠٠تر و با دوام تر از  المللی امروز قوی داری بین سرمایه
امپریالیسم از هر نظر با مشکل روبرو است و در هیچ جای جهان از نـظـر 
اقتصادی، ایدئولوژیکی یا سیاسی چیزی جدید در خـود بـرای ارائـه بـه 

 بشریت ندارد. "
رفیق کـمـال اوکـیـان 
افزود: "رفقا، من سـعـی 
ــا در  ــگــویــم م ــدارم ب ن
شرایطی مشابه صد سال 

کـنـیـم.  پیش زندگی مـی
واقعیت امر چنین نیست. 

آن جـامـه  آنچه ما باید به 
عمل بپوشانیم اینست که 
شرایط مشخص امروز را 
تحلیل کنیم و بر پایه این 

هر تأویل، بدون  مان را سازمان دهیم. به هایی مناسب مبارزه تحلیل، با ابزار و روش
های بسیار بزرگ میان صد سال قبل و امروز، ممکن نخواهـد  درنظر گرفتن تفاوت

 بود که سالم و منزه وظایف امروزمان را تعیین کنیم." 
اگر شرایط طبـقـه کـارگـر صـد  -او در ادامه مطلب گفت: "رفقا، صد سال قبل

های وسیعی از مردم، بـرای صـدهـا  برای توده -سال قبل را درنظر داشته باشیم
میلیون نفر، سوسیالیسم یا نظمی مبتنی بر عدالت و برابری خواست و شـعـار روز 
بود. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد، همٔه مبارزان طبقه کارگر به سرنگونی نـظـام 

داری تمایل و گرایش داشتند، گرچه این گرایش هنوز خام بود. من اینجا از  سرمایه
کنم. آرزوی تغییـر دادن نـظـم  های سیاسی صحبت نمی وجود استراتژی و برنامه

حاکم در آن مقطع یک واقعیت اجتماعی بود. این خواست و تـمـایـل از انـقـالب 
ایـن   هم ناشی نشد. اما انقالب اکتبر انرژی و واقعیتی جدید به ١٩١٧اکتبر سال 

 تر گسترد." آرزو بخشید و آن را در پهنه و جغرافیایی وسیع
تـر  داری امروز پایدارتر و با دوام باید تکرار کنم که سرمایه او همچنین گفت: "می

سال قبل نیست. ممکن است که صدهـا مـیـلـیـون انسـان  ١٠٠داری  از سرمایه
فعاالنه در این مبارزه شرکت نداشته باشند، اما میلیاردها نفر از مردم دیـگـر نـظـم 

چنـیـن شـرایـطـی در رشـد نـژادپـرسـتـی و  اجتماعی کنونی را قبول ندارند. این
گرا در اطراف جهان نقش داشته است. البته این تنها  های پوپولیستی راست جنبش

شناسنـدشـان یـا  شوند که نمی رو کسانی می ها مردم دنباله دلیل اینکه چرا میلیون
کنند تنهـا  اند حمایت می اینکه چرا از ساختارهایی که به رهبری کاریزماتیک متکی

گرا نیست، بـلـکـه  های پوپولیستی راست روی از نژادپرستی و جنبش دلیل دنباله به
وجـوی راهـی بـرای خـروج از نـظـم  این مرتبط به این است که مردم در جسـت

های امروز   ترین تفاوت اند." او گفت: "آری، رفقا، باید بپذیریم که یکی از مهم حاکم
داری را نـابـود و نـظـم  توان سرمایه سال پیش اینست که این ایده که می ١٠٠با 

طورعمده از تفکـر بشـریـت امـروز  برابری خواهانه را برقرار کرد، در حال حاضر به
شدنی نیست. وظیـفـه اصـلـی  خارج است. این تنها با بررسی شرایط عینی توضیح

آل و تجسم مشخص آن در تفکر و احسـاس  داشتن این ایده ها زنده نگه کمونیست
ها است، و نقطه آغاز آن در درون طبقه کارگر اسـت. ایـن ایـده را  و عاطفه توده

توان فقط با رجوع به موازنه نیروها در جامعه عقب زد. بلکه کامٌال بـرعـکـس،  نمی
انتشار و گسترش این ایده است که موازنه نیروها را عوض خواهد کـرد. رفـقـا، بـا 

کنـد  سال گذشته، در اینکه امروز بشریت با صدایی رسا اعالم نمی ١٠٠نگاهی به 
داری نابودشدنی است، باید اعتـراف  که نظم عدالت خواهانه ممکن است و سرمایه

 کنیم که ما نیز مقصریم."
رفیق "کریس متهالکو"، معاون دبیرکل حزب کمونیـسـت پـرقـدرت آفـریـقـای 
جنوبی، در سخنانی و در کوشش برای تدقیق و برجسته کـردن ارثـیـه تـاریـخـی 
"کمینترن" ازجمله اظهار داشت: "در ارج گذاشتـن بـه مـیـراث انـتـرنـاسـیـونـال 

های مثبت آن را  کمونیستی (کمینترن)، برای همه ما بسیار مهم است که میراث
پیش ببریم. امسال مناسبت صدمین  بشناسیم و در شرایط حاضر توسعه دهیم و به

یعنی سـازمـان  -انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) -الملل سوم سالگرد تولد بین
 ایم." های انقالبی معتقد به سوسیالیسم در سراسر جهان را جشن گرفته حزب

رفیق "متهالکو" در ادامٔه مطلب افزود: "درواقع، ما بر این باوریم که کمـیـنـتـرن 
ها نفر به این بود که نمونه انقالب بلشویکی در روسیه بـتـوانـد  نمایش امید میلیون

داری  سـرمـایـهدر سطح جهانی گسترش یابد تا جهان را از بالیای امپریالیـسـم و 
های ما ارثیه با ارزش کمـیـنـتـرن در شـرایـط  خالص کند. او پرسید: "برای حزب

در قالب ایـن  -،سنت کمینترن،حاضر چیست؟" او در پاسخ گفت: "نخست، تداوم 
های کارگری و کـمـونـیـسـتـی، کـه از  المللی مرتب ساالنه حزب های بین نشست

استقبال و قدردانی همٔه ما برخوردار است. در همین راستا از کسانی کـه رهـبـری 
ها را پذیرفتند آن هم در شرایطی که صحبت از  دهی و برگزاری این جلسه سازمان

های کارگری و کمونـیـسـتـی از بسـیـاری  های حزب برگزاری نشستکمونیسم و 
کنیم. امروز ما در این محل  نمود، قدردانی می جهات دشوار و تقریبًا غیرممکن می

 ایم." های کارگری و کمونیستی جهان را تشکیل داده ویکمین نشست حزب بیست
رفیق گفت: "حزب کمونیست آفریقای جنوبـی 

 ادامۀ هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی ...

 ٨ادامه  در صفحه  



 ١٠٨٩شمارۀ   ١٣٩٨آبان ماه  ۶دوشنبه    ٨ 

کند و این کـار  توجه می -ستون مهم مبارزه -همچنان به انترناسیونالیسم
المللـی و  را در آینده نیز ادامه خواهد داد. ما همچنین اهمیت مبارزات بین

در  ١٩٩۴اندیشان را که در تحقق تحوالت دموکراتیک در سال  برادری هم
 داریم." درستی سهمی بسزا داشتند، تصدیق کرده و گرامی می کشورمان به

او گفت: "بحران و فروپاشی بلوک کشورهای سوسیالیستـی بـا مـحـور 
های سیاسی جاری در سطح جـهـان  اتحاد جماهیر شوروی، برای واقعیت

داشته است. بـا وجـودی کـه بـرخـی از کشـورهـای   پیامدهایی گسترده
ای   دهند، اما دیگر بلوک دومـی شان ادامه می حیات سوسیالیستی هنوز به

هـای  کامًال گسترده و جهانی وجود ندارد که قدرت جایگزینـی در عـرصـه
های نظامی و سیاسی را داشته باشد. بنـا  المللی، کمک، کمک تجارت بین
قـطـبـی  یک معنا، جهان در دورٔه پس از جنگ سرد جهانی یـک بر این، به
زمـان بـا  قطبی هم نظامی. نظم جهانی یک -ویژه از نظر سیاسی است، به

هایی از کشورهای اصـلـی  وحوش گروه وسازی در حول چندقطبی، ساخت
 ای، همزیستی دارد." های تجاری منطقه در بلوک

حـاضـر در راسـتـای تـحـقـق  "حزب کمونیست افریقای جنوبی درحال
تحوالتی مفید و معقول، که دارای ارزش ذاتی خود هستند، و همـچـنـیـن 
پایه و اساس تحوالت سوسیالیستی آینده را ایجاد خواهـنـد کـرد، مـبـارزه 

کند. .... "نه رهایی ملی و نه سوسیالیسم دستاوردهایی نیستند کـه بـه  می
خودی خود تحقق پیدا کنند و یا در سینی به مردم تقدیم شوند بلکه درواقع 

ها و طـبـقـه  آنها فرآیندهای درحال پیشرفت و مداوم در مسیر رهایی توده
 باشد." دست های خودشان می کارگر به

رفیق در ادامه سخنانش گفت: "در دورٔه تعیین کنندٔه پـیـِش رو، حـزب 
دهی، و تحول ایـدئـولـوژیـک  کمونیست آفریقای جنوبی در بسیج، سازمان

ویژه  به -کلیه نیروهایی که احتمال دارد در مبارزات انقالبی ما شرکت کنند
 -نقشی مهم دارد. مبارزه برای رهایـی مـلـی -طبقٔه کارگر آفریقای جنوبی

نابودی استعمار نوع ویژه، و گذار به  -که در جریان و درحال پیشرفت است
ای  لنینیـسـتـی سوسیالیسم در آفریقای جنوبی به حزب پیشتاز مارکسیستی

نـمـایـی هـدایـت کـنـنـدٔه  نیاز دارد که سازمانی بسیار منضبط و چراغ راه
هـای  ایدئولوژی سوسیالیسم علمی بتواند ارائه کند که ریشه در واقـعـیـت

 آفریقای جنوبی داشته باشد."
هـای کـارگـری و  ویـکـم حـزب یک روز پیش از برگزاری نشست بیست

دهی نشسـت در مـحـل  کمونیستی جهان، دومین جلسٔه کارگروِه سازمان
گردهمایی برگزار شده بود. هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 
که عضو این کارگروه است در این جلسه شرکت داشـت و در ارتـبـاط بـا 

های برادر، نظرهای حزب ما را مطرح کرد و  های موردبحث حزب موضوع
های کارگروه شرکت داشت. در این جلسه طـرح  گیری ها و تصمیم در بحث

نظر مفّصل بـرای  ویکمین نشست پس از بحث و تبادل بیانیٔه نهایی بیست
هایی که در جلسه کارگـروه  تصویب رسید. در بحث ارائه به نشست اصلی به

مان بـرای گـنـجـانـدن  صورت گرفت، پیشنهادهای هیئت نمایندگی حزب
بندی در بیانیٔه نهایی مورد موافقت قرار گرفت. پـیـشـنـهـادهـای هـیـئـت 

تودٔه ایران عبارت بودند از: محکـوم کـردن تـهـدیـدهـای   نمایندگی حزب
تواند  مان که می امپریالیسم آمریکا علیه ایران و به آغاز جنگ بر ضد میهن

هـای  مخاطره بیندازد، محکوم کردن تحـریـم صلح در منطقه و جهان را به
اقتصادی و بانکی آمریکا علیه کشورمان، ابـراز هـمـبـسـتـگـی بـا مـردم 
کشورهایی مانند ایران که در معرض تـحـریـم و مـحـاصـره اقـتـصـادی 

ها قرار دارند و حمایت از پیکار مـردم ایـن کشـورهـا، اعـالم  امپریالیست
ها و تهدیدهای امـپـریـالـیـسـتـی  هایی که با حمله همبستگی با همٔه خلق

دهی نشـسـت هـمـچـنـیـن بـا گـنـجـانـدن  اند. کارگروه سازمان مواجهه
هایی در بیانیه موافقت کرد که عبارت بودند از:  تقبیح و مـحـکـوم  موضوع

های کمونیست و  آمیز در رابطه با فعالیت حزب های تضییق کردن سیاست
های ارتجاعی، بنیادگرایی مذهـبـی،  نیروهای مترقی و زحمتکشان در رژیم

های سندیکایی و طرفداری از  سیاست سرکوب اجتماعی، سرکوب جنبش
های مدنی و سندیکایی. کارگروه همچنین در ادامه بررسـی  حقوق و آزادی

شـود و در مـورد  بار در آن تجدیدنظر می ترکیب خود که هر سه سال یک 
توافق رسید و آن را بـرای تصـویـب بـه  های عضو کارگروه به لیست حزب

تصـویـب نـهـایـی  ویکمین نشست ارائه داد که در آخرین اجالس به بیست
رسید. بر این اساس، حزب تودٔه ایران برای سه سال آینده عضـو رسـمـی 
کارگروه خواهد بود. کارگروه در ادامٔه کار خود پیشنهـادهـایـی مـرتـبـط بـا 

های کارگری و کمونیستی به شبکٔه  "سولید نت" و همچنیـن  پیوستن حزب

بـرای ارائـه بـه  را بررسی کـرد و ٢٠٢٠المللی در سال  های مشترک بین کارزار
هایی مشخص گرفت. جـلـسـٔه  ویکمین نشست و تصویب در آنجا تصمیم بیست

 پایان  برد. ها با موفقیت کار خود را  به  دهی نشست کارگروه سازمان
ویکمین نشست، هیئت نمایندگی حزب تودۀ ایـران دیـدار و  در حاشیٔه بیست

های کمونـیـسـت نـپـال،  های نمایندگی حزب وگوهایی رسمی نیز با هیئت گفت
متحده، آفریقای جنوبی، کوبا، پرتـغـال،  پاکستان، کانادا، لبنان، سودان، ایاالت

نـظـر دربـارٔه  ها به تبادل هند، کردستان عراق، قبرس، و ترکیه داشت که در آن
 المللی موردعالقه طرفین پرداخته شد. های مّلی و بین موضوع

 

 
 رفقای گرامی،

کنم و از طرف کمیتٔه مرکزی حزب تـودٔه ایـران از  از این فرصت استفاده می
های برادر، حزب کمونیست ترکیه و حـزب کـمـونـیـسـت یـونـان، بـرای  حزب

های کمونیست و  المللی حزب ویکمین نشست بین دهی مشترک بیست سازمان
کنم. همچنین، از دو حـزب  کارگری در بحبوحٔه شرایط دشوار کنونی، تشکر می

ریزی عالی و فراهم آوردن امکانات الزم برای برگزاری ایـن  برادر به خاطر برنامه
های برادر حاضر  کنم. اجازه دهید از این دو حزب و دیگر حزب نشست تشکر می

شـان در راه  در این نشست به خاطر ابراز همبستگی با مردم ایـران در مـبـارزه
 صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی سپاسگزاری کنم.

های کـمـونـیـسـت و کـارگـری در  المللی حزب بیست و یکمین نشست بین
بـرگـزار  ١٩١٩گیری انترناسیونال کمونیستی در سـال  صدمین سالگرد شکل

شود. انترناسیونال کمونیستی در پی جنگ ویرانگر و امپریالیستـی جـهـانـی  می
طلبی امـپـریـالـیـسـتـی  داری جهانی و توسعه ای از بحران سرمایه اّول و در دوره

شکل گرفت. انترناسیونال کمونیستی به منظور متـحـد و هـمـاهـنـگ کـردن 
مبارزات طبقٔه کارگر جهانی در پی پیروزی انقالب کبیر سوسیالیستی اکتـبـر در 

کـنـنـدٔه انـقـالبـیـون  بخش و تشویق شکل گرفت که انقالبی الهام ١٩١٧سال 
سراسر جهان در تدارک و پیشُبرد مبارزات خـود در راه صـلـح، پـیـشـرفـت، و 

 سوسیالیسم بود.
 ١٨۴٧انترناسیونال کمونیستی ادامٔه کار مارکس و انگلس بود کـه در سـال 

المللی کمونیستی را بنیاد گذاشتند و در سـدٔه نـوزدهـم در صـدد  اتحادیه بین
ها و متحدان آنهـا در مـبـارزه  المللِی در حال رشِد کمونیست تقویت جنبش بین

 برای صلح و سوسیالیسم برآمدند.
هدف انترناسیونال کمونیستی پیشُبرد منافع طبقٔه کارگر جهانی و تشـویـق و 

رسانی به مقاومت در برابر سلطٔه امپریالیستی در سراسر جهان بود، و تأکید  یاری
خود را بر اهمیت محوری نقش طبقٔه کارگر و پیشاهنگ انقالبی آن در مبارزه در 
راه تحقق سوسیالیسم گذاشت. صد سـال پـس از انـقـالب اکـتـبـر، امـروزه 

های بنیادِی پیکار جهانی در مسیر تحّول و گذار سوسیالیستی و حل تضاد  عّلت
های اصلی مبارزٔه طبقـاتـی مـیـان طـبـقـٔه  میان کار و سرمایه، همچنان هدف

دار و طبقٔه کارگر متحد در سراسر جهان برای دسـتـیـابـی بـه شـرایـط  سرمایه
مناسب کار و زندگی زحمتکشان، برای سوسیالیسم، و در نهایت تحقق جـامـعـٔه 

هـای  های مشتـرک حـزب طبقٔه کمونیستی، به قوت خود باقی است. تالش بی
 کمونیست و کارگری جهان عاملی ضروری در این مبارزٔه حیاتی است.

شـود کـه  المللی احزاب برادر در حالی برگزار مـی بیست و یکمین نشست بین
داری جهانی هنوز درگیر پیامدهای اجتـمـاعـی و اقـتـصـادی بـحـران  سرمایه

فقط نرخ رشد در اقتصادهـای  آغاز شد. نه ٢٠٠٨ای است که در سال  ساختاری
داری همچنان ناچیز است، بلکه از نظر سیاسی نیز شاهد ظهور  پیشرفتٔه سرمایه

و یورش خطرناک نیروهای نوفاشیستی هستیم. چهار دهـه تسـلـط اقـتـصـاد 
الـمـلـلـی،  هـا در سـطـح بـیـن ترین و شدیدترین نابرابـری نولیبرالی به گسترده

نظامیگری، تجاوز امپریالیستی، و ظهور نیروهای راست افراطی از آمـریـکـا و 
 برزیل گرفته تا اروپای مرکزی و هند منجر شده است.

حزب تودٔه ایران معتقد است که در شرایط امروزی، جنبٔه مهمی از مبـارزٔه مـا 
های بنیادی مترقی و سوسیـالـیـسـم، مشـارکـت طـیـف  در راه تحقق دگرگونی

داری بشریت و غارت منـابـع  گستردٔه نیروهای اجتماعِی مخالف استثمار سرمایه
های رشدیابنده علیـه  جا شاهد جنبش طبیعی در این مبارزه است. ما اکنون همه

هـای  ریاضت اقتصادی و فساد و نابرابری، و در حـمـایـت از حـقـوق و آزادی
های ضـد  دموکراتیک و انسانی در کنار جنبش

 ٩ادامه  در صفحه  

 ادامۀ هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی ...

متن سخنرانی نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در 
 های کمونیست و کارگری المللی حزب مین نشست بین٢١

 ١٣٩٨مهر  ٢٨-٢۶ازمیر، ترکیه، 
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تبعیض نژادی و جنسیتی و مبارزات مردمی برای حفاظت از محیط زیست و 
خـواه و  نجات سیارٔه زمین هستیم. تالش مشترک نیروهای اجتماعی تـرقـی

محیطی تـوسـط  جوانان و دانشجویان رادیکال در اعتراض به تخریب زیست
 داری یغماگر بسیار چشمگیر است. سرمایه

ها در هر دو عرصٔه ملی و جـهـانـی  از نظر ما، هدف اصلی پیکار کمونیست
داری انـحـصـاری و  های مترقی با مبارزه با سرمایـه این است که این جنبش

 برای جهانی سوسیالیستی ادغام شوند.
 رفقای گرامی،

ویکم، جنبش کمونیستی نیروی مـهـمـی در  در طول قرن بیستم و بیست
پیکار برای حفظ صلح و علیه طیفی از نیروهای ارتجاعی بوده است. امـروزه 

کنیم که در آن، بقای بشریت تـوسـط  ما در دنیایی بسیار خطرناک زندگی می
خواه  ها و سایر نیروهای ترقی شود. و باز هم کمونیست داری تهدید می سرمایه

بـرنـد و بـرای  هستند که مبارزٔه ضد جنگ و ضد نظامیگری را به پیش مـی
آزادی، در برابر نیروهای ارتجاعی طرفدار امپریالیسم، از جـمـلـه در بـرابـر 

گرایی افراطی، و نوفـاشـیـسـم ایسـتـادگـی  ساالری، ملی اندیشی، دین تاریک
 کنند. می

ویژه در ارتباط با مـنـطـقـٔه از لـحـاظ  وجه دیگر وضعیت کنونی جهان، به
]، ظهور و سـلـطـٔه ١٣۶٠[   ١٩٨٠استراتژیکی حیاتی خاورمیانه از اوایل دهٔه 

های ارتجاعی، غیردموکراتیک، و سرکوبگر بوده است. پیدایـش اسـالم  رژیم
سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از پیامدهای غیرمستقـیـم سـقـوط 

های سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای  دولت
بوده است. ضعیف شدن چپ  ١٩٩٠و اوایل دهٔه  ١٩٨٠شرقی در اواخر دهٔه 

در خاورمیانه و نبود یک وزنٔه تعادل جهانی منسجم و قـوی، فضـا را بـرای 
فعالیت نیروهای "اسالم سیاسی" و تغییر کیفی موازنٔه نیـروهـا در مـنـطـقـه 

هـای  تا کنون، این نیروها در چارچـوب سـیـاسـت ١٩٨٠فراهم آورد. از دهٔه 
امپریالیستی، به عنوان نیروهایی در خدمت امپریالیسم و به صورت نیروهایی 

اند. "اسالم سیاسی" در هـر  ارتجاعی و دشمن با غرب، نقشی دوگانه ایفا کرده
نقشی که بازی کرده، تأثیری زیانبار بر پیکار در راه صلح و پیشرفت گذاشته و 

بار نقشی مؤثـر داشـتـه  های فاجعه در نظامیگری امپریالیستی و ادامٔه جنگ
است. در زیر پرچم "اسالم سیاسی" طیفی از انـواع نـیـروهـای بـنـیـادگـرای 

که تأثیر بسیار ارتـجـاعـی و   گرا در خاورمیانه و جاهای دیگر پدید آمده اسالم
هـا  مخربی بر زندگی سیاسی، اجتماعی، و اقـتـصـادی بسـیـاری از مـّلـت

امـا  -اند. نیروهای "اسالم سیاسی" در موارد معّینی ژسـت خصـمـانـه داشته
زمـان، حـکـومـت  گیرند، در حـالـی کـه هـم ضدامپریالیستی می -ظاهری

رحمانه بـه مـردم تـحـمـیـل  ای را در داخل کشور بی گذشته ساالر تاریخ دین
کنند. آنها با سکوالریسم [حکومت غیرمذهبی]، حقوق بشر، دموکراسی،  می

انـد، و  شّدت ضدسوسیالیستـی اند. آنها به شّدت مخالف و برابری جنسیتی به
اقتصادی آنها آشکارا ارتجاعی است. در تحلیل نهایی، -بینی اجتماعی جهان

داری و ضـد طـبـقـٔه کـارگـرنـد و  این نیروها به طور عمده طرفدار سرمایـه
های نجومی خصوصی از طریـق فسـاد و  های آنها، اندوختن ثروت سیاست

طور کـه در جـمـهـوری  های مالی را تسهیل کرده است، همان کالهبرداری
 اسالمی ایران شاهد دست اّول آن هستیم.

در مورد نقش بنیادگرایی اسالمی در عرصٔه جهانی، شرایط کنونی خـلـیـج 
تواند آموزنده باشد. در چند ماه گذشـتـه، شـاهـد شـّدت گـرفـتـن  فارس می

های نظـامـی  ایم که منطقٔه ما را به احتمال درگیری هایی بوده خطرناک تنش
های اقتصادی غـیـرانسـانـی  بار تهدید کرده است. مردم ایران با تحریم فاجعه

امپریالیستی روبرو هستند و در معرض تهدید تجاوز نظامی آمریکا با حمـایـت 
رژیم ارتجاعی عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسرائیل قـرار دارنـد. در 

ساالر سرکوبگری اسـت کـه بـا هـرگـونـه  عین حال، ایران زیر حکومت دین
دهی جنبش ضدجنگ  خواه برای سازمان تالش زحمتکشان و نیروهای ترقی

شّدت مخالف است و آن را سـرکـوب  مؤثر در کشور به منظور دفاع از صلح به
 کند. می

رحمانٔه اقتصادی و بانکی اعـمـال شـده  های بی این گونه است که تحریم
توسط دولت آمریکا و متحدان آن و تهدید مداوم رویارویی نظامـی، تـأثـیـری 
منفی و بازدارنده بر تالش مردم ایران در راه حفظ صلح، و تحقـق حـقـوق و 

های دموکراتیک و عدالت اجتماعی گذاشته است. آمریکا و مـتـحـدان  آزادی
آن در منطقه قصد خود را برای "تغییر رژیـم" در ایـران از طـریـق اعـمـال 

انـد کـه  کنند، گرچه اعالم کـرده فشارهای شدید بر اقتصاد کشور پنهان نمی
همکاری در ایران" که در خدمت منافع آمـریـکـا در   توانند با "رژیمی آمادهٔ  می

ها و تهـدیـدهـای شـیـطـانـی  خاورمیانه باشد، کار کنند. قربانیان اصلی اقدام
اند. هدف آمریکـا ایـجـاد  آمریکا و متحدان آن، زحمتکشان و محرومان ایران

اختالل گسترده و فروپاشی اجتماعی به منظور ربودن جـنـبـش اعـتـراضـی 
سـاالری حـاکـم اسـت، جـنـبـشـی کـه در  فزایندٔه مردم ایران در برابر دیـن

هـای  های روزانه شاهدش هستیم. خواست این حرکـت ها و اعتراض اعتصاب
هـا،  اعتراضی، تأمین حقوق اجتماعی بنیادی، آزادی بیان، پایین آمدن قیمت

افتاده، اشتغال و  خدمات اجتماعی مناسب و شایسته، پرداخت مزدهای عقب
امنیت شغلی، حق تشکیل و عضویت در سـنـدیـکـاهـای کـارگـری، و لـغـو 

سازی صنایع عمده و کلیدی است. آمریکا با نـگـه داشـتـن هـمـٔه  خصوصی
های سـیـاسـی" طـرفـدار امـپـریـالـیـسـم را کـه  های خود، "جایگزین گزینه
آورد.  پروردٔه وزارت امور خارجی آمریکا و سیا هستند نیز بـه مـیـان مـی دست

طلباِن خواهاِن بازگرداندن شاه، و فرقٔه اسالمی طرفدار امپریالیسم به  سلطنت
ها هستند. اینها هـر  ، جزو این جایگزین(MEK)نام سازمان مجاهدین خلق 

گونه حمایت و پایگـاه جـّدی  دو نیروهایی بسیار ضددموکراتیک هستند و هیچ
در میان زحمتکشان ایران ندارند، اما از نظر مالی و سیاسی توسط آمـریـکـا و 

شوند و برای مداخلٔه نظامـی آمـریـکـا در  یی آن پشتیبانی می متحدان منطقه
کنند. یـکـی از  ایران به منظور سرنگون کردن رژیم کنونی مستقیمًا البی می

خـواه،  وظایف مهم حزب تودٔه ایران و دیگر نیروهای دموکراتیک مـلـی تـرقـی
 گرانٔه دولت آمریکا و افشای آن بوده است. مبارزه با این سیاست حیله

 
 رفقای گرامی،

پس از پایان جنگ ایران و عراق، به منظور تسهیل در انـبـاشـت سـرمـایـٔه 
های بزرگ جهانی بـرای  خصوصی در داخل و فراهم کردن زمینه برای شرکت

درپی جمـهـوری اسـالمـی ایـران، بـا  های پی غارت ثروت ایران، همٔه دولت
های نولیـبـرالـی  ای، سه دهه است که سیاست پشتیبانی ولی فقیه علی خامنه

اند که پیامدهای ویرانگری بـر زنـدگـی  المللی پول را به پیش برده صندوق بین
 زحمتکشان و محیط زیست داشته است.

در حالی که فشار بر وضعیت معیشت مردم شّدت یافته است، پاسـخ رژیـم 
ساالر ایران به این وضع، سرکوب و زندان، تحقیر، و ارعـاب کـارگـران و  دین

های اخیر، همراه با رشـد  فعاالن سندیکایی و حقوق مدنی بوده است. در سال
های اعتراضی، مردم به اهمیت پیونـد مـبـارزٔه  مداوم اشکال گوناگون جنبش

های دموکـراتـیـک و  خود در راه عدالت اقتصادی با پیکار در راه تحقق آزادی
اند. تالش برای ایجاد سندیکاهای کـارگـری  زیست پی برده حفاظت از محیط

ساالر این تـالش را  مستقل در ایران رو به رشد است و اکنون رژیم حاکم دین
 کند. تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می

کند کـه جـنـبـش مـردم ایـران در  حزب تودٔه ایران با قاطعیت تصریح می
های امپریالیستی در ایـران و در دفـاع از  تالشش برای جلوگیری از مداخله

های کمونیست و  دموکراسی و عدالت اجتماعی به حمایت و همبستگی حزب
المللی نیاز دارد. طبقٔه کارگر ایران بنا به ماهیـت خـود مـخـالـف  کارگری بین

ساالر حاکم است و در مبارزٔه سراسری مـّلـت  های نولیبرالی رژیم دین سیاست
ایران در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی نقـش پـیـشـاهـنـگ دارد. 
جنبش طبقٔه کارگر در زیر پرچم "نان، کار، آزادی" به طور مداوم در حال رشـد 

 و گسترش است.
ای که آمریکا عـلـیـه  حزب تودٔه ایران معتقد است که ادامٔه جنگ اقتصادی

تواند به درگیری نظامی با پیـامـدهـایـی  ایران به راه انداخته است در نهایت می
بار برای مردم ایران و سایر کشورهای منطقٔه خلیج فارس منجـر شـود.  فاجعه

در این روند، محاسبات غلط رهبری جمهوری اسالمی ایران در مـورد تـوازن 
المللی نیروها نیز عاملی به همان اندازه مـهـم اسـت. رژیـم ایـران درک  بین
کند که کشورهای امپریالیستی در عین رقابت با یکدیگر، در حـمـایـت از  نمی

داری جهانی در مجموع متحد یکدیگرند. اقتصاد ایران اقتـصـاد  منافع سرمایه
رانتی، وابسته به واردات، و غیرتولیدی ضعیفی است که بر اثر سه دهه اجرای 

بنیاد شده است. نیروهای مولد اقـتـصـاد ایـران  های نولیبرالی سست سیاست
اند. واقعیت این است کـه پـس از سـی سـال  ویران و قربانی سودَورزی شده

الملـلـی  های بانک جهانی و صندوق بین پیروی کورکورانٔه رژیم ایران از نسخه
پول برای اجرای الگوی اقتصادی نولیبرالی در ایران، دولت آمـریـکـا اکـنـون 
قادر است اقتصاد ضعیف ایران را به گروگان بگـیـرد. هـیـچ انـدازه تـظـاهـر 

هـای  اساس و سطحی ضدغربی یا ضدامپریالیـسـتـی یـا گـرفـتـن ژسـت بی
 تواند این واقعیت عینی و پیامدهای آن را تغییر دهد. گرایانه نمی نظامی

وگـوهـای  تنها راه دفاع از منافع مردم ایران کاهش تنش از طـریـق گـفـت
های صلح در ایران و سـراسـر  ترین جنبش دیپلماتیک همراه با بسیج گسترده

 ها برداشته شود. جهان است. گزینٔه نظامی باید از روی میز همٔه طرف
 

 ادامۀ هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی ...

 ١٣ادامه  در صفحه  
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جشن های هفتاد و هشت سالگی 
 حزب در کشورهای مختلف

گاهانٔه توده های فعالیت علنی حزب و چـه در دوران  ها، چه در دوره ای متعهدانه و آ
اند. رفیق خاطرنشان کرد که حزب تـودٔه ایـران در آن  اختناق و سلطٔه استبداد، بوده

اش شاید از نظر تعداد اعضا نیروی چندانـی نـبـود، امـا  های کوتاه فعالیت علنی دوره
گاهی انقالبی بـه  سرشت طبقاتی رویکردهای حزب و هنر سازمان دهی آن در بردن آ

وجود آورد که طرح  چنان پتانسیل بزرگی در جامعه به مان آن کشان میهن میان زحمت 
و ثبت حقوق و قوانینی در سطح کشوری و در دفاع از زحمتکشان را به هیئت حاکمه 

های نخست استقرار جمـهـوری اسـالمـی،  ایران، چه در دوران پهلوی و چه در سال
ای با مضـمـون  نماینده حزب در مراسم، حاضران را به شرکت در مسابقه تحمیل کرد.

صـورت چـنـدیـن سـؤال  "جایگاه صلح در فرهنگ ایران و جهان" دعوت کرد که بـه
طـلـبـی در ایـران و  های برجستٔه صلـح تصویری پیرامون نمودها، رویدادها، و چهره

هایی مختلف تقسیم شدند و در هر گروه اعضا  جهان سازمان یافته بود. حضار به گروه
های فارسی، عربی، ُکردی، ترکی، سوئدی، انگلیسی، و اسپانیایـی  با آمیزشی از زبان
ها به همفکری پرداختند. پس از برگزاری مسابقه، مـیـهـمـانـان بـه  برای یافتن پاسخ

صرف غذا دعوت شدند و سپس کیک جشن هفتادوهشتمین سالگرد حزب که با گـل 
میان جمع آورده شد و بین آنان تـقـسـیـم  سرخی به نشان گل حزب تزئین شده بود به

های گل بـه  گردید. برنامه رسمی مراسم هفتادوهشتمین سالگرد حزب با تقدیم دسته
باختگان حزب و همراه با خواندن سرود انترنـاسـیـونـال پـایـان  بستگان دو تن از جان

یافت. جشن اما با  اجرای موسیقی و آوازخوانی رفقا  تا پاسی از شب گذشـتـه، ادامـه 
 یافت.

 
 کانادا -جشن تأسیس حزب تودۀ ایران در ونکوور

 
ــــــــــــــــــــن  جش
هــفــتــادوهشــتــمــیــن 
سالگرد بـنـیـادگـذاری 
حزب توده ایران در روز 

 ١٢مهرماه/  ٢٠شنبه 
همت رفقـا و  اکتبر، به

دوستداران و هـواداران 
حزب و با شرکت عـده 
ـــری از  ـــی ـــگ چشـــم

میهنـان ایـرانـی و  هم
میهمـانـانـی از حـزب 
برادر، حزب کمونیست 
کانادا، در شهر ونکـوور 

ای بر ادامه دادن به راه حزب تـوده ایـران، حـزب  (کانادا) و پیمان دوباره رفقای توده
ای در  مان، با شور و شادی برگزار شد. رفقای توده دوست های زحمتکش و میهن توده

دهی این همـایـش را آغـاز کـرده  ها پیش از برگزاری جشن، سازمان ونکوور از هفته
بودند. رفقا سالن جشن را با پوسترهایی از رهبران برجسته و رفقای قهـرمـان حـزبـی 
همچون حیدرخان عمواوغلی، دکتر ارانی، روزبه، انوشه، و دیگر رفقای شهید حـزبـی 
تزئین و تالش کرده بودند تا فضایی گرم و رفیقانه برای پذیرایـی از حـاضـران آمـاده 

سرود چهارم حزب" که نـام و تصـویـر تـمـامـی “ کنند. در ابتدای مراسم ویدئو کلیپ 
گذاشت، نمایش داده شد که شور  نمایش می ای بعد از انقالب را به باختگان توده جان

 دنبال داشت. وجود آورد و همنوائی حاضران با سرود را  به ناپذیر به و شوقی وصف
آمدگویی و اعالم برنامه، از مهمانان خـواسـت تـا  رفیق مجری برنامه پس از خوش

باختگان راه استقالل، آزادی،  باختگان حزب و همچنین تمامی جان یاد تمامی جان به
پا خاسته و یک دقیقه سکوت کنند. سپس رفیق  صلح و عدالت اجتماعی در ایران، به

مناسبت هفتادوهشـتـمـیـن  مجری برنامه فرازهایی از اعالمیه کمیتۀ مرکزی حزب به
 سالگرد بنیادگذاری حزب را برای حاضران خواند.

رفیق نمایندٔه حزب چپ ایران (فداییان خلق) در ونکوور، در سخنانی، بـه تـأثـیـر  
تأسیس حزب تودٔه ایران بر جنبش کارگری و سندیکایی و همچنین بسیج و متشـکـل 

ترین تشکل سندیکایی تاریخ ایران، یـعـنـی  کردن بیش از سیصد هزار کارگر در بزرگ
"شورای متحده مرکزی" کارگران، اشاره کرد. او دستاوردهای جنبش کارگری از قبیـل 

ساعت کار در هفته، تصویب قانون کار، بیمه کارگری، مـرخصـی هـفـتـگـی بـا  ۴٠
هـای  دستمزد، و همچنین مبارزه برای باال بردن دستمزد کارگران را حاصل فعـالـیـت

ها دانست. رفیق سپس عرصه کار حزب را در تشکل زنان برای  ای ناپذیر توده خستگی
دست آوردن حقوق اجتماعی و اقتصادی برابر با مردان تحسین کرد. او در ادامه از  به

های ادبیات و نمایش، و همچنین ترجمه آثار کالـسـیـک  تأثیر عمیق حزب در عرصه
ساز پیدایش جنبش چریـکـی  مارکسیستی لنینیستی سخن گفت. در انتها رفیق زمینه

خواهان از سوی رژیم برآمده از کودتای  طلبانٔه آزادی را خفه کردن هرگونه صدای حق
مرداد و سرکوب نیروهای مترقی خصوصًا حزب تـوده ایـران  ٢٨انگلیسی  -آمریکائی

ای سخنران بعدی بود. او با مطرح کردن سه موضـوعـی  دانست.  یکی از رفقای توده
های برادر در سه سال پیش در جمهوری سوسیالیستی ویـتـنـام  که در اجالس حزب

بررسی شده بود، بر اهمیت مبارزه مشترک تـمـامـی 
های حفظ محیط زیست،  نیروهای مترقی در عرصه

 گزارش جشن حزب در سوئد
مـهـرمـاه  ٢٠ها در سوئد در سالنی در شهر یوتبوری در روز شـنـبـه  ای توده

گذاری حزب خـود را  گردهم آمدند تا فرارسیدن هفتادوهشتمین سالگرد بنیان
های حـیـدر عـمـواوغـلـی،  جشن بگیرند. سالن با پوستر بزرگی که بر آن چهره

ارانی، روزبه، تیزابی، رحمان هاتفی، و فاطمه مدرسی بر آن نقش داشت آذیـن 
رانی قرار داشت. شعارهای ضد  شده بود و گل سرخ حزب در جلو سکوی سخن

هـا  شد. میز کتاب نـیـز بـا ده ای دیده می جنگ و ضد دیکتاتوری در هر گوشه
ها از دیگر ناشران مترقی بر پـا  کتاب تازه چاپ شده از طرف حزب و در کنار آن

 بود. بر هر میز در سالن، گل سرخی در مقابل حاضران قرار گرفته بود.
بـاخـتـگـان  یـاد جـان با اعالم آغاز مراسم، حاضران به یک دقیقه سکوت به

حزب و جنبش مردمی فراخوانده شدند، و از پی آن، نوای سرود چهارم حزب بـا 
همراهی صدای رفقا در سالن طنین افکند. یکی از رفقا حزب در یوتـبـوری بـا 

آمدگویی به حاضران، فرازهایی از اعـالمـیـه کـمـیـتـه مـرکـزی  اعالم خوش
مان را قرائت کـرد و در  گذاری حزب مناسبت هفتادوهشتمین سالگرد بنیان به

ادامه، نماینده حزب کمونیست عراق در یوتبوری، در پیامی از جانب آن حزب و 
کردستان و ضمن تبریک فرارسیدن هفتادوهشتمـیـن  -حزب کمونیست عراق

گذاری حزب تودٔه ایران، سنت دیرینٔه دوستی و همکاری رفیقانـه  سالگرد بنیان
ها را یادآور شد. رفیـق عـراقـی درحـالـی کـه  ای های عراقی با توده کمونیست

کـرد، بـر  نگرانی آن حزب از اوضاع نابسامان کنـونـی در ایـران را ابـراز مـی
های عراق با مبارزه مردم ایران تـأکـیـدی دوبـاره کـرد.  همبستگی کمونیست

دهـی  های عـراق در جـهـت سـازمـان سخنران همچنین از مبارزه کمونیست
جنبش دموکراتیک مردم عراق در مبارزه علیه فساد سیستماتیک حاکم در آن 

هـا و  رغـم سـخـتـی میان آورد و گفت حزب کمونیست عراق به کشور سخن به
های سنگین انسانی، و با بازبینی مداوم سیاست خـویـش، بـه  پرداخت هزینه

تالش خود در مسیر قرار دادن پرچم حزب در خط مقـدم مـبـارزه کـارگـران و 
 زحمتکشان ادامه خواهد داد.

سوئد در پیامی ضمن فـرسـتـادن درود بـه   نمایندٔه حزب کمونیست شیلی 
گذاری حزب ما را تـبـریـک  حاضران در جلسه، هفتادوهشتمین سالگرد بنیان

اش در  سالـگـی ١٠٧گفت. او با یادآوری آنکه حزب کمونیست شیلی اینک در 
اش بـرای سـاخـتـن  خواه و مردمی شیلی به مـبـارزه کنار دیگر نیروهای ترقی

دهـد، گـفـت آن  ای بر مبنای اجرای عدالت اجـتـمـاعـی ادامـه مـی جامعه
سـال  ١٧به مـدت  ١٩٩٠تا سال  ١٩٧٣  ای که از سال دیکتاتوری فاشیستی

ها و دیگر مبارزان مترقی را در شیلی کشـتـار  حاکم بود و بسیاری از کمونیست
کرده بود اینک دوباره به عرصه سیاسی شیلی بازگشته است. او گفت مبارزه در 

های شیلی برای حزب ما و مردم ایـران در  شیلی ادامه دارد. نمایندٔه کمونیست
 مبارزٔه پیِش روی، آرزوی پیروزی کرد.

رفیق نماینده حزب کمونیست سوئد، در سـخـنـانـی کـوتـاه، بـا تـبـریـك  
گذاری حزب تودٔه ایران و همچنین با تأکـیـد بـر  هفتادوهشتمین سالگرد بنیان

هـدف  ها در مبارزٔه دشوارشان به ای اهمیت انترناسیونالیسم پرولتری، برای توده
 تأمین منافع زحمتکشان ایران، آرزوی موفقیت کرد.

های فارسی و سوئـدی، بـه  ای در گفتاری کوتاه به زبان یکی از رفقای توده 
مان پرداخت. گوینـده بـا  ُبرد امر عدالت اجتماعی در میهن نقش حزب در پیش

زمانی بسـیـار  هایی و در مدت اشاره به آنکه حزب ما در کل حیاتش تنها در دوره
فعالیت علنی  -های دیکتاتوری دلیل غیرقانونی شدن از سوی رژیم به -محدود

ای  های مترقـی در کشور داشت، گوشزد کرد که بسیاری از آن عناصر و شالوده
های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، و اجتماعی در زنـدگـی مـردم و  که در عرصه

 ١١ادامه  در صفحه  اند، ثمرٔه فعالیت حزب ما و همـچـنـیـن ثـمـرٔه عـمـل  وجود آمده مان به میهن



 ١٠٨٩شمارۀ   ١٣٩٨آبان ماه  ۶دوشنبه    ١١ 

تا تصویری تحریف شده و کژآهنگ از پیـکـار جـمـعـی و  -برند� کار می همچنان به
ویژه در ذهن نسل جوان کشور جـا  ها را در افکارعمومی جامعه و به� ای� انسانی توده

بیندازند: تالشی مداوم و تا حدی ناموفق. از همین روی، نیز گرامیداشت این روز و 
 یابند.�ویژه اهمیتی دوچندان می هایی در بزرگداشت آن، به�برگزاری همایش

جشن هفتادوهشتمین سالگرد بنیادگذاری حزبمان، در شـهـر ویـن (اتـریـش)، 
میهنان ایرانی و میهمانان � همت رفقا و دوستداران حزب و با شرکت گروهی از هم به

خارجی، در سالن ساختمان مرکزی حزب کمونیست اتریش در این شـهـر، در روز 
 اکتبر برگزار شد. ١٢مهرماه/  ٢٠شنبه 

هایی از رهبران برجسته و رفقای قهرمان حزبی چـون  رفقا سالن جشن را با نگاره
حیدرخان عمواوغلی، دکتر ارانی، روزبه و فاطمه مدرسی (سیمین فردین) و دیـگـر 

باخته حزبی آراسته و شعارهای فارسی و آلمانی همچون: "فرخنـده بـاد  رفقای جان
مین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران"، "صلح آری، جنگ نه"، "مبارزٔه حـزب  ٧٨

تودۀ ایران برای صلح، دمکراسی و عدالت اجتمـاعـی" و "آزادی بـرای زنـدانـیـان 
سیاسی و عقیدتی در ایران" را در سه سوی سالن به فارسی و آلمانـی نصـب کـرده 

وجـود  بودند و تالش کرده بودند تا فضایی گرم و رفیقانه برای پذیرایی از حاضران بـه
ویکمین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در ایـران  مناسبت سی آورند. به
 مان در سالن نصب شده بودند. باخته های رفقای جان�، عکس١٣۶٧در سال 

پا خاستند و همراه با طنین "برشکـن  با نواخته شدن "سرود چهارم حزبی" یاران به 
نوا شدند. پس از آن رفـیـق مـجـری بـرنـامـه بـه  هر سد اگر خواهی آزادی... " هم

یاد تمـامـی  آمد گفت و پس از اعالم برنامه از آنان درخواست کرد به میهمانان خوش
باختگان راه استقالل، آزادی، صـلـح و عـدالـت  باختگان حزب و تمامی جان جان

 پا خیزند و یک دقیقه سکوت کنند. اجتماعی در ایران به
یکی از رفقا به ایراد سخنرانی پرداخت و فرازهایی از اعالمیه کمیتۀ مرکزی حـزب 

مناسبت هفتادوهشتمین سالگرد بنیادگذاری حزب را بـرای حـاضـران خـوانـد.  به
) نـیـز بـه ١٢١این مناسبت (توده اینفـو شـمـاره  زمان ترجمه اعالمیه حزب به هم

 زبان نبودند، برای اطالع داده شد.  مهمانان این همایش که پارسی
یکی از دوستان  به ایراد سخنرانی به زبان انگلیسی پیرامون زندانیان سیـاسـی و 
عقیدتی در ایران پرداخت و از وضعیت غیرانسانی و ناگوار این دلیران گـرفـتـار بـنـد 
رژیم برای شرکت کنندگان در جشن سخن گفت. پس از آن یکی از رفقای گـرامـی 
در پیوند با جستار "حزب توده ایران و زنان" سخنرانی کرد و از پیکار دشوار و دلیـرانـه 

ای و همچنین زنان عضو تشکیالت دمکراتیک زنان ایران سخن گـفـت. � زنان توده
ای، در جنبش ملی شـدن صـنـعـت � ویژه زنان توده رفیق ازجمله به شرکت زنان، به

ساز اشاره کرد: موضوعی مهم  نفت ایران و نقش پررنگ آنان در این مبارزٔه سرنوشت
 ویژه ای است.  که نیازمند کار و پژوهشی

سپس رفیق میشایل گرابر، عضو و نماینده رهبری حزب کمونیست اتـریـش، بـه 
ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن گفتن شادباش و ابـراز هـمـبـسـتـگـی بـا مـبـارزه 

مان، به تحلیلی کوتاه دربارٔه نتیجه انتخابات پارلمان اتریش که دو هفته پیـش  حزب
از برگزاری این جشن انجام شده بود، پرداخت و ازجمله گفت: تناسب کلی نیروهای 
سیاسی در اتریش در پی این انتخابات تغییری نکرده است. زیرا ریـزش و کـاهـش 

سود "حزب سبزها" و ریزش و کاهش آرای "حـزب  دمکرات" به آرای "حزب سوسیال
سود "حزب مردم اتریش" انجامیده اسـت و از هـمـیـن روی در  آزادی اتریش" به

 توان از تغییر توازن نیروهای سیاسی در اتریش سخن گفت.  مجموع نمی
سپس رفیق  افغانی، نمایندٔه "حزب آبادی افغانستان"، به ایراد سخنرانی پرداخـت 

های پیگیر رفقا و نیروهای مـتـرقـی � مان به فعالیت و ضمن گفتن شادباش به حزب
هـای  یابی و ایجاد وحدت تشکیالتـی پـرداخـت و از تـالش افغان در مسیر تشکل

صورت گرفته در این پیوند سخن گفت.  پس از صرف شام، بخش دوم بـرنـامـه بـا 
سخنرانی کوتاه رفیقی  در پیوند با "حزب توده ایران و شاعران" آغاز شد. رفیق در این 

سخنرانی از تأثیر فرهنگی حزب بر شاعران سـده 
ویژه بـر  طور  ای کلی و به گونه معاصر کشورمان به

حفظ صلح، و مبارزه با نولیبرالیسم تأکید کرد. رفیق با تأکید بر شرایط خطرناکـی 
وجـود  ها روی کره زمـیـن بـه داری برای ادامه زیست انسان که سیستم سرمایه

دار را برقراری مجدد سـیـسـتـم  شد از این بحران ادامه آورده است، تنها راه برون
سوسیالیستی دانست. رفیق در ادامه سخنانش، شعری که خود سروده بود برای 

ای انتخاب و دکلمه  حاضران خواند و سپس شعری را از یکی دیگر از رفقای توده
 کرد.

صـحـبـت  ای، در ارتباط با سیمای مردمی حزب توده ایران به رفیق دیگر توده
پرداخت. او به دو وظیفه اصلی که حزب از روز اول بر عهده داشت اشاره کـرد و 

گیری قـاطـع حـزب در  ها در جنبش کارگری و موضع ها را نبرد علیه انحراف آن
دفاع از انترناسیونالیسم پرولتری دانست. رفیق از تالش امپریالیسم و ارتجاع از 

انحراف کشاندن  و اشغال کردن حزب از درون  روز نخست تأسیس حزب برای به
ها، حزب پرنیرو و مستحـکـم در  رغم تمامی این تالش گفت و گوشزد کرد که به

ها حضور دارد. یک رفیق دیگر  راه مبارزه با ارتجاع و امپریالیسم در تمامی عرصه
وسیلٔه رفیق عزیز  ای، نحؤه آغاز انتشار "نامه مردم" پس از انقالب را، که  به توده

دست او رسیده بـود انـجـام  علی خاوری بر اساس پیغامی که از رهبری حزب به
نمایش گذاشت. رفیـق بـا نـمـایـش  ای از اسالیدها به پذیرفت، با ارائٔه مجموعه

پس از انقـالب، بـر مـوضـوع   های تازه انتشار "نامه مردم" هایی از شماره نسخه
های دمکراتـیـک در  پیوند ژرف استقالل و دمکراسی و همچنین اهمیت آزادی

جهت رشد و تکامل جامعه از دیدگاه حزب تودٔه ایران، تأکید ورزید. سپس رفیـق 
های حزب در مـورد فـعـالـیـت "دولـت  در ارتباط با همین موضوع، به افشاگری

ها و همچنیـن  منظور مبارزه با کمونیست هدف احیای "ساواک" شاه به موقت" به
ها ازجمله هـجـوم  بـه  هم زدن آن ها و به تقبیح و محکوم کردن حمله به تجمع

تجمع "جبهه دمکراتیک ملی" از سوی حزب، در اسالیدهـایـی ارائـه و  بـرای 
 حاضران نمایش داد.

رفیق پس از نمایش اسالیدها، سخنانی در اهمیت همبستگـی بـا مـبـارزات 
کارگران و گسترش این مبارزات ایراد کرد. رفیق همچنین از مـبـارزه مشـتـرک 
کارگران هپکو و آذرآب همچون دستاوردی بزرگ در راه اتحـاد درون جـنـبـش 

تپه و سرکوب آن  کارگری یاد کرد. او در ادامه، از اعتصاب کارگران نیشکر هفت
از سوی رژیم و ترس حاکمان از گسترش جنبش کارگری و اتحاد کارگران سخن 
گفت. رفیق با اشاره به جنبش مردم عراق علیه حـکـومـت فـاسـد عـراق، بـر 

های شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایران و عراق و امـکـان گسـتـرش  شباهت
سریع روند نارضایتی مردم در ایران، بر اهمیت اتحاد نیروهای دمکراتیک در این 
مقطع تأکید ورزید. رفیق در پایان گفتارش، با اشاره به اعالمیـه رهـبـری حـزب 
علیه تجاوز دوباره ترکیه به سوریه و کشتار و آواره کردن صدها هزار نفر از خـلـق 

خواهانه و ضد جنگ را در شـرایـط  ُکرد از جمله کودکان، اهمیت جنبش صلح
طلب شهر [ونکوور]  بسیار حساس منطقه متذکر شد و کار مشترک فعاالن صلح

و همچنین نیروهایی مترقی از مهاجران و پناهندگان ایرانی در دفاع از صلح  و 
دمکراسی و همبستگی با مبارزات مردم ایران را خواهان شد.  در ادامٔه مـراسـم، 

اند" همراه با سرود و  نام "صنف اربابان گرم غارت دکلمٔه شعری از رفیق طبری به
مان ه. ا. سـایـه  نیز خوانش شعر "ارغوان" با تصویر و صدای شاعر مردمی میهن

ای بـا  پخش شد. همچنین شعری در وصف تاریخ حزب سرودٔه رفـیـقـی تـوده
دکلمه خود او خوانده شد. در پایان مراسم کیک هفتادوهشت سـالـگـی حـزب 

 مزین به گل سرخ حزب بود کام  حاضران  را در این مناسبت شیرین کرد.  
شور و شوق اعضا و هواداران حزب و استقبال از بـزرگـداشـت بـنـیـادگـذاری 

هـای  های بلند و آرمـان ها و اندیشه مان بار دیگر نشان داد که حزب توده حزب
توان نابود کرد، و تا زمانی که تالش برای برقراری  بزرگ مردمی این حزب را نمی

آزادی و عدالت اجتماعی در میهن ما ایران و در جهان ادامه دارد، حـزب تـودۀ 
ها در صف نخست این پیکار گسترده و مردمی به مـبـارزه ادامـه  ای ایران و توده

 دهند. می
 

 بزرگداشت هفتادوهشتمین سالگی حزب دراتریش
 

سال پیکار دشوار و خونین با استبداد و خودکامـگـی  ٧٨ها در درازنای  ای توده
و همچنین علیه ظلم و بیداد، در هر کجای این جهان و در هر شرایطی که بوده

مهرماه و سالروز بنیادگـذاری حـزبشـان را  ١٠اند روز � اند، همواره تالش کرده� 
دفاع از تاریخ حزبشان، حقانیت راه رفتـه و رفـقـای  گونه به گرامی دارند و به این

گاه ادعا نکرده اسـت کـه  باخته و فداکارشان بپردازند. حزب توده ایران هیچ جان
غایت پیچیده، اشتباهی نکرده است، اما آنچـه در  در این راه پرفراز و نشیب و به

نماید، همانا پیکار صادقانه، فداکارانه، � ها برجسته و پررنگ می همگی این سال
ها علیه استبداد و بیداد و در راه رسیـدن بـه آزادی عـدالـت  ای و تأثیرگذار توده

گـرای داخـلـی و � های واپـس� ها رسانه� اجتماعی بوده است. در همه این سال
و  -انـد کـار بـرده اند به� های خارجی امپریالیستی، هرآنچه در توان داشته رسانه

 ادامۀ جشن های هفتاد و هشت سالگی حزب ...

 ١۴ادامه  در صفحه  



 ١٠٨٩شمارۀ   ١٣٩٨آبان ماه  ۶دوشنبه    ١٢ 

 * حزب کمونیست لبنان خواهان اعتصاب عمومی شد
* حزب کمونیست لبنان با تشویق مردم به گسترش قیام، 

خواستار اعتصاب عمومی برای مجبور کردن دولت به 
 استعفا شد.

 
شده مردم این  ریزی  های برنامه روز گذشته صحنه مبارزه ١٠لبنان در 

های اقتصادی نولیبرالی دولت با شعار: پایان فوری فساد  کشور علیه سیاست
های قدرت بنا  حکومتی و برچیدن سیستم حکومتی بر مبنای تقسیم ارگان

              مالحظات دینی و اعتقادی!                                                                                                       به
های یک هفته  هایی در زمینٔه قیام حزب کمونیست لبنان با صدور بیانیه
ها، آنان را به رویارویی با دولت  گذشته، ضمن فرستادن درود به توده

مهرماه هیئت سیاسی  ٢٧راستی "سعد حریری" ترغیب کرد. در بیانیٔه  دست
حزب کمونیست لبنان آمده است: "این یک قیام ملی در سراسر کشور است، 

ها، در بیروت و درٔه بقاع، در ورای  از شمال تا جنوب، بر گسترٔه کوه
هایش."  های قومی، و در پشتیبانی از حقوق و خواست ها و وابستگی اختالف

نظامیان"  های اخیر از سوی "شبه حزب کمونیست لبنان سرکوب و دستگیری
را محکوم کرد و افزود که محافظان برخی سیاستمداران نیز به مردم 

تواند  اند. در این بیانیه همچنین آمده است: "این قیام می تیراندازی کرده
آل برای نودوپنجمین سالگرد تأسیس حزب [کمونیست  بزرگداشتی ایده

 لبنان] باشد."
ای  رفیق "حنا غریب"، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، در مصاحبه

های  افتد، اجرا شدن تصمیم ها اتفاق می خاطرنشان کرد که آنچه در خیابان
های کنفرانس "سرو" [با  ها و مقابله با تصمیم منظور تغییر مصوبه حزب به

های اروپایی،  المللی پول، برخی دولت های لبنان، صندوق بین شرکت بانک
داری کالن  های عربی در پاریس] است که ابزار فشار سرمایه و برخی دولت

المللی پول و بانک جهانی است. رفیق  بر اقتصاد لبنان از راه صندوق بین
غریب گفت: "ما هنوز در ابتدای کار هستیم و تصمیم ما این است که مبارزه 
را شدت دهیم. ما در جلسٔه امروز حزب، برای سرنگونی حاکمیت سیاسی و 

های قومی مبرا  بازسازی آن از راه قانون انتخابات جدید که از محدودیت
 باشد و همچنین برای برپایی دولتی دموکراتیک و ملی بحث خواهیم کرد."

مهرماه و در بیانیه دیگری تأکید کرد که، این  ٢٨حزب کمونیست لبنان در 
شود، بلکه مطالبٔه تغییر در  ها محدود نمی قیام به خواست لغو قانون مالیات

های قومی و  ساختار حاکمیت و انتقال آن بر پایه انتخابات (نه بر پایٔه سهمیه
های اقتصادی و اجتماعی را  مذهبی) و همچنین مخالفت با تحمیل سیاست

شود. حزب کمونیست لبنان بازسازی نظام سیاسی در کشور از  هم شامل می
طریق استعفای فوری دولت فعلی و تشکیل دولتی انتقالی را نیز پیشنهاد 

                                                                       کرد. دولتی انتقالی که در آن وظایف زیر انجام گردند:                                                                           
                های قومی؛                                                                     دور از محدودیت برپایی انتخابات زودرس پارلمانی به -
ای عادالنه با اولویت  بازیابی ثروت غارت شده و ایجاد سیستم مالیاتی -

 بستن مالیات بر ارزش افزوده، بهره، اجاره، و ثروت؛
منظور تأمین حق  برپایی ساختارهای کامل رفاه اجتماعی به -

 ونقل، مسکن، و محیط زیست؛ بازنشستگی، بهداشت، حمل
جای  انداز اقتصاد ملی به خواه در چشم ُبرد در زمینٔه جایگزینی ترقی پیش -

ویژه  های زیرساختی، به تا کنون از بین رفتن شبکه ١٩٩٢هایی که از  سیاست
 اند. برق، و همچنین گسترش بیکاری، فقر، و فرار مغزها را باعث شده

ها و همکاری و  حزب کمونیست لبنان بر ضرورت حضور مردم در خیابان
های مشترک تأکید کرده است                                          که  ایجاد چارچوب

منظور  دهی و تشدید قیام در بیروت و دیگر مناطق به ها  سازمان ازجملٔه  آن
 های خیزش مردم.   دستیابی به هدف

سازمان جوانان و دانشجویان حزب کمونیست لبنان نیز با صدور 
ای با اشاره به   هایی خواستار اعتصاب عمومی شده است. در بیانیه بیانیه

منظور تهیه  وزیر سعد حریری از مردم به ساعتٔه نخست ٧٢درخواست مهلت 
ای قانونی برای اصالحات، هشدار داده شده است که چنین  الیحه
کند. در این بیانیه از  های خیزش مردم را برآورده نمی  هایی خواست الیحه

 ٧٢های کشور را تا پایان  تظاهرکنندگان خواسته شده است که تمام میدان

ساعت اشغال کنند و تا سقوط دولت به تظاهرات خود ادامه دهند. در این 
فراخوان همچنین تشکیل یک دولت ملی انتقالی خارج از حاکمیت کنونی 

 درخواست شده است.                  
المللی حزب کمونیست لبنان، در تحلیلی از  "عمر الدیب"، دبیر شعبه روابط بین

گوید با بدتر شدن شرایط اقتصادی، همبستگی  رویدادهای اخیر این کشورمی
 ای غلبه خواهد کرد. های فرقه طبقاتی بر خشونت
تازگی در  جهان که به  های کارگری و کمونیستی المللی حزب در نشست بین

اش را از  ای، ارزیابی شهر ازمیر ترکیه برگزار شد، عمر الدیب در مصاحبه
رویدادهای اخیر در لبنان مطرح کرد. او گفت: "خیزش مردم در شهرهای بزرگ و 

ای مهم در ماهیت سیاسی  دهندٔه  دگرگونی  کوچک لبنان در روزهای اخیر نشان
 این کشور است."

ها هزار نفر از مردم در سراسر لبنان  اکتبر ده ١٧مهرماه/  ٢۵شنبه  در روز پنج
های دولت برای افزایش مالیات بر سوخت، مالیات بر  گرد هم آمدند تا علیه طرح

درصد، و برای نخستین بار پرداخت مالیات  ١٣تا  ١١ارزش افزوده همٔه کاالها از 
آپ (وسیله اصلی برقراری ارتباط برای تنگدستان  افزار واتس برای استفاده از نرم

شده از سوی صندوق  منظور برآورده کردن شرایط تحمیل جامعه) اعتراض کنند. به
هایی از اتحادیٔه اروپا و کشورهای حاشیٔه خلیج  المللی پول و ائتالف بانک بین

شدت بدهکار لبنان، این  میلیارد دالری به دولت به ١٣فارس برای اعطای وامی  
 اند. ها به مردم لبنان بسته شده مالیات
ها خواستار کاهش شدید کسری بودجه دولت هستند. دولت این امر را  بانک

درصد  ٣۵دهد، کشوری که، بیش از  هزینه کیسٔه تهیدستان کشور انجام می به
برند، و بیکاری فراگیر است (دولت آماری در این  سر می مردم در تنگدستی به

 اند. سوم از جمعیت آن در جستجوی کار مهاجرت کرده دهد) و یک زمینه نمی
ها نخست متوجه دولت بود، ولی سپس همه نظام  گفتٔه رفیق الدیب اعتراض به

ها پایان دادن به نظام تقسیم قدرت بنا  اکنون خواست توده را هدف قرار داد. هم
نامٔه آن پس از پایان جنگ داخلی در  ای است، امری که توافق مالحظات فرقه به

 شکل گرفت."  ١٣٧٠های آغازین دهه  سال
نامه، انتخابات بر اساس  رفیق الدیب همچنین گفت: "طبق مفاد این توافق

حال  گیرد و درعین های مذهبی مختلف انجام می فهرستی از نمایندگان جمعیت
شان را  نظامی و مسلح بومی هرکدام آزادند ساختار سیاسی خود و اغلب نیروی شبه

اند و رهبران  ها باهم حکومت کرده بندی حفظ کنند." نزدیک به سه دهه این گروه
اند که  اند و این کار را در پیوستگی باکسانی انجام داده ها باهم ثروتمند شده آن

 ها و نهادهای صنعتی لبنان را در دست دارند.                       بانک
نظامیان  شنبه و جمعه آغاز شد، شبه ها در روزهای پنج که اعتراض هنگامی

ها  سازی بزرگراه ها و پاک مسیحی در شمال کشور درصدد شکستن صف اعتراض
الله  نظامیان اتحاد جنبش َاَمل و حزب که شبه از حضور معترضان برآمدند، درحالی 
کردند. حزب کمونیست لبنان همواره از این  همان کار را در جنوب کشور می

ها دوری جسته و با دیدگاهی طبقاتی به رویدادها برخورد  گرایی ها و فرقه بندی گروه
کند. از نظر تاریخی، حزب کمونیست لبنان نیرویی بسیار تأثیرگذار در عرصه  می

سیاسی و اجتماعی این کشور است و در دفع هجوم اسرائیل به جنوب لبنان در 
داشت، با این حال، از آن زمان به بعد حق داشتن   کننده نقشی تعیین ١٣٨۵سال 

گوید:  نمایندگی در مجلس لبنان از این حزب سلب شده است. رفیق الدیب می
وقفٔه مردم مهم  داشتن بی همین دلیل است که به حرکت درآوردن و فعال نگه "به

است. با وجود خشونت و گشودن آتش از سوی 
کار  نظامیان در شهر طرابلس و خشونت به شبه

 خیزد پا می لبنان به

 ١٣ادامه  در صفحه  



 ١٠٨٩شمارۀ   ١٣٩٨آبان ماه  ۶دوشنبه    ١٣ 

ها در جنوب، مردم  سازی بزرگراه رفته در پاک
همدیگر بپیوندند.  اند دوباره به  معترض توانسته

این تظاهرات اعتراضی همانند رویدادهایی است 
تازگی علیه حکومت و تقسیم قدرت بر  که به

گرا در عراق صورت گرفته  های فرقه اساس گروه
های گذشته، این ساختارهای  است. طی دهه

ای به  طور فزاینده گرایی به قدرت مبتنی بر فرقه
داران  طور گسترده با بانک فساد گراییده و به

اند.  اندوز و نخبگان تجاری درآمیخته ثروت
منظور تأمین مالی  ای که به های خارجی وام

های زیرساختی در اختیار گروهی از  طرح
شوند  های وابسته سوداگر گذاشته می شرکت

لبنان را به ورشکستگی و کسری بودجه دولت 
ای  کشانده است. اکنون در لبنان سطح نابرابری

بر جامعه حاکم است. یک درصد از   سابقه بی
درصد از دارایی  ۵٢های بانکی بیش از  حساب

گیرد. این همان چیزی  واریز شده را دربر می
پا  است که مردم امروز در اعتراض به آن به

اند. آنان خود را ناگزیر به نجات یافتن از  خاسته
خواهد  بینند که می ای فاسد می دزدساالری

های جهانی  های بیشتری را از بانک دارایی
گرای  تصاحب کند. این بحران، هم ماهیت فرقه

حاکمیت و هم ماهیت طبقاتی جامعٔه لبنان را  
 روشنی آشکار کرده است. " به

نظیر  رفیق گفت: "تظاهرکنندگان شهامتی بی
نظامیان مسلح و  در ایستادگی برابر شبه

ساختارهای قدرت در کشور از خود نشان 
اند. روز دوم [خیزش]، شمار تظاهرکنندگان  داده

افزایش پیدا کرد و روز بعد  ٣٠٠٠٠در بیروت به 
ای بیشتر بازگشتند تا  تظاهرکنندگان با عده

ها را در شمال و جنوب کشور مسدود کنند.  جاده
این ایستادگی نشانگر شدت و عمق شرایط 
بحرانی اقتصاد کشور است. حزب کمونیست 
لبنان خواهان افزایش مالیات بر ثروت است. 

درصد مالیات بر درآمدهای حاصل از  ١۵
هزار  ١٠٠ها و آنانی که بیش از  گذاری سرمایه

دالر در سال درآمد دارند باید بست و نه بر ارزش 
های  ها بر نیازمندی افزوده و دیگر مالیات

رسد که  نظر می اساسی، مالیات وضع شود. به
حاضر از  اندکاران حکومت لبنان درحال دست

های نخستین خود پس  انجام برخی از خواست
دنبال تشدید  نشینند ولی در همان زمان به می

سرکوب تظاهرات مردم و حفظ دوباره قدرت 
نظامیان محلی هستند. با این حال، اعضای  شبه

ها و  دار در خیابان ما بخشی از این مبارزه ادامه
هایی  محیط کار هستند و خواستار چنان اقدام

هستند که بحران اقتصادی را مهار و با بیکاری 
 و فقر برخورد کنند."

تقسیم ،"نظام فاسد و ماهیت طبقاتی حکومت 
در معرض خطر قرار گرفته است.  ،قدرت
طوری که در عراق و دیگر کشورهای  همان

دهی  ای برای شکل شود، زمینه منطقه دیده می
ای جدید در میان مردم  به همبستگی طبقاتی

گیرد که با بدتر شدن بحران  زحمتکش پا می
تواند با استحکامی بیشتر  اقتصادی تنها می

 فراروید.
 

 رفقای گرامی،
خواهانٔه آن  تأسیس شد و برنامٔه تحول ترقی  ١٩٢٠سال پیش در سال  ١٠٠حزب کمونیست ایران تقریبًا 

سال گذشته توسط حزب تودٔه ایران ادامه داده شده که تأثیر عمیقی در کشور ما داشـتـه اسـت. مـا  ٧٨در 
اجتماعی و مبـارزٔه -تالش خود را در راه صلح و سوسیالیسم با درکی عینی از مرحلٔه کنونی توسعٔه اقتصادی

دهیم. وظیفٔه اصلی ما در شرایط پیچیده و خطرناک کنونی، دفاع از صلح به  طبقاتی در کشورمان ادامه می
هـای  هر وسیلٔه ممکن، و در عین حال ارتقای جنبش زحمتکشان ایران در پـیـکـار بـرای تـحـقـق آزادی

های غیرانسانی، نه  گوییم: نه به تحریم دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. به همین دلیل است که ما می
هـای  المللی همٔه حـزب به جنگ، و نه به دیکتاتوری. ما در پیشُبرد این وظیفٔه مهم خواهان همبستگی بین

 خواه در سراسر جهان هستیم. کمونیست و کارگری و همٔه نیروهای ترقی
ای  ما اطمینان داریم که زحمتکشان ایران و پیشاهنگ سیاسی آنها در مـبـارزٔه طـبـقـاتـی بـرای آیـنـده

 سوسیالیستی، علیه جنگ و سرکوب، و در راه صلح جهانی موفق خواهند بود.
 

 پیروز باد مبارزٔه مردم ایران در راه صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی
 پاینده باد همبستگی انترناسیونالیستی
 پیروز باد پیکار در راه صلح و سوسیالیسم

 ادامۀ هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی ... ادامۀ لبنان به پا می خیزد ...

که گامی جّدی و فوری به منظور بیرون بردن کشور از 
بحران کنونی بردارند. در غیر این صورت، مسئـولـیـت 
تاریخی آنچه اکنون در حال وقوع است و آنچـه فـردا 
در میهن عزیز ما رخ خواهد داد، به عهدٔه آنها خواهـد 

 بود.
 این سرکوِب محکوم فورًا باید متوقف شود!

هیئت سیاسی کمیته مرکزی حـزب کـمـونـیـسـت 
 )١٣٩٨آبان  ٣( ٢٠١٩اکتبر  ٢۵ عراق،

 
همبستگی با حزب کمونیست عراق و  

 جنبش اعتراضی مردم عراق
  

بر اساس بیانیٔه منتشر شده توسط کمیتٔه مـرکـزی 
، ٩٨حزب کـمـونـیـسـت عـراق در روز اول آبـان 

هـای  های عراق در واکنش بـه سـیـاسـت کمونیست
توجیه دولت عراق، به طور رسمـی  منفعالنه و غیرقابل

خواستار استعفای دولت، برگـزاری انـتـخـابـات تـازه 
پارلمانی، و همچنین برگزاری انتـخـابـات شـوراهـای 

های منتشر شـده،  ایالتی شده است. بر اساس گزارش
های اخیر تعدادی از رفقای حزب کمونیسـت  در هفته

های سرکوبـگـرانـٔه نـیـروهـای  عراق در جریان یورش
انتظامی و عناصر مشکوک جان خود را از دست داده 

اند. از بامداد روز جمـعـه  و تعداد زیادی نیز زخمی شده
تن از تظاهرکنندگان کشته  ٧۴کم  تا این لحظه، دست

 اند. شده
آبان، رفیق رائد فـهـمـی،  ۵در شامگاه روز یکشنبه 

دبیرکل حزب کـمـونـیـسـت عـراق، در کـنـفـرانـس 
ای که در ساختمان مرکزی حزب در بغـداد  مطبوعاتی

برگزار شد، استعـفـای خـود و دیـگـر نـمـایـنـدگـان 
کمونیست در پارلمان و شوراهای ایـالـتـی کشـور را 
اعالم کرد.  او تأکید کرد که این تصمیم مـطـابـق بـا 
رهنمودهای بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب کـمـونـیـسـت 
عراق در اول آبان است، و با توجه به ناتـوانـی مـداوم 

های قانونـی  دولت و پارلمان عراق در برآوردن خواست
قـومـی و -یـی بندی فرقه معترضان علیه نظام سهمیه

فساد دستگاه حـاکـم گـرفـتـه شـده اسـت. حـزب 
هـای  کمونیست عراق حمایت قاطع خود را از خواست

 برحق تظاهرکنندگان اعالم کرده است.
حزب تودٔه ایران در پیام خـود بـه رهـبـری حـزب 
کمونیست عراق، همبستگی کامل خود را بـا مـبـارزٔه 

های عراق در شـرایـط بـغـرنـج آن  مردم و کمونیست
 کشور اعالم کرد.

های مردمی اخیر در  در ارتباط با خیزش
عراق، هیئت سیاسی حزب کمونیست عراق روز 

ای منتشر کرد که  آبان) بیانیه ٣اکتبر ( ٢۵
 خوانید. ترجمٔه فارسی را در اینجا می

 
آمیز مـردم مـورد  بار دیگر تظاهرات مسالمت

سرکوب خونینی قرار گرفته است کـه خشـونـت 
آن کمتر از خشونتی نیست که در نخستیـن روز 

هـای  این ماه و پس از آن رخ داد و سـازمـان
الـمـلـلـی بـه طـور  سیاسی و مردمی مّلی و بین

ای آن را محکوم کردند. پس از کشـتـار  گسترده
ای کـه در آن روز صـورت  ددمنشـانـه  عمدی

گرفت، دولت قول داد که در روزهای آینده طـور 
 دیگری رفتار و عمل کند.

ها عمـل شـود.  امروز روزی بود که به آن قول
ای دیگر و رویداد فجـیـع  اّما آنچه رخ داد فاجعه

ای برای مردم و میهن بود که در آن، عـالوه  تازه
آور به طـور گسـتـرده و  بر استفاده از گاز اشک

برای آسیب رساندن عمدی به تظاهرکننـدگـان، 
های السـتـیـکـی و واقـعـی  در چند جا از گلوله

تظاهرکنـنـده  ٣٠استفاده شد، که در نتیجٔه آن، 
 تظاهرکننده شدند. ٢٠٠٠شهید و بیشتر از 

آنچه روی داد نشان از ناتوانی دولت در عمـل 
هایش و حفاظت از تظاهرکنندگان  کردن به قول

آمیز، و و تأمین و تضمـیـن امـنـیـت و  مسالمت
پایداری کشور ماست. همچنین، نشان دهـنـدٔه 

 ٢٣درست بودن نظر و خواست حزب ما در بیانٔه 
است که در آن خـواهـان  ٢٠١٩آبان)  ١اکتبر (

استعفای دولت کنونی و تشکیل دولتـی جـدیـد 
های استـثـنـایـی  شد؛ دولتی منسجم و با قدرت

بندی کنونی قـدرت، بـا  معّین، به دور از سهمیه
هدِف متوقف کردن وخامـت مـداوم اوضـاع و 

هایی که توان کشور را گرفـتـه  وفصل بحران حل
است، و قرار دادن کشور در مسـیـر امـنـیـت، 
ثبات، بازسازی، و توسعه. سرکوب ننگینـی کـه 

درنـگ  گیرد بـایـد بـی امروز در عراق صورت می
وزیـر،  جمهور، نخـسـت متوقف شود. ما از رئیس

خـواهـیـم  گوی پارلمان، و قؤه قضایی می سخن

 به سرکوب تظاهرکنندگان  
 فورًا پایان دهید! 
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 داری ... خواری سرمایه ادامۀ بحران رانت

های طرفدار دولت و مادورو) در  پرست" (ائتالف همٔه گروه بود که نمایندگان این "قطب میهن
مجلس ملی ادغام خواهند شد. با این حال، حزب کمونیست تصمیم گرفته است در چنین ادغامی 
شرکت نداشته باشد. تصمیم ما بر این پایه منطقی گرفته شده است که نخست، توضیح داده نشده 

کار در آن چارچوب چگونه عمل خواهد کرد، و دوم اینکه، مجلس ملی همچنان  است که این راه
دهد، و این نهاد ابزار کلیدی تجاوز  اهمیت شمردن قانون ادامه می به پایمال کردن و بی

امپریالیسم در کشورمان است. مجلس ملی نهادی است که نهادهای دولتی دیگر را ازجمله 
شناسد و مشارکت ما در آنجا به ایجاد سردرگمی بیشتر در  رسمیت نمی جمهوری مادورو را به ریاست

شود.  حضور ما در این مجلس ابزاری خواهد شد که توطئه ضد انقالب آن را  میان مردم منجر می
که با این معضل روبرو شدیم، تصمیم گرفتیم خودمان را در  خدمت خود خواهد گرفت. هنگامی به

زودی در نشست  مجلس ملی ادغام نکنیم، هرچند که این تصمیم هنوز در دست بررسی است و به
پانزدهمین پلنوم حزب به بحث گذاشته خواهد شد. صادقانه بگویم، درک ما این است که مجلس 

جمهور اعالم کرد،  شورای ملی زمانی که خوان گوایدو، رئیس مجلس ملی، خود را رئیس
 کرد.  مجلس ملی بخشی از توطئه است و باید منحل شود. بایست با او قاطعانه برخورد می می

اکنون، اگر حزب سوسیالیست متحد ونزوئال برای ما توضیح دهد که راهی برای غلبه بر 
وگوی سازنده  گر رئیس مجلس ملی وجود دارد، در آن صورت پس از یک گفت شخصیت توطئه

 همکاری در چنین چارچوبی [چارچوب مجلس ملی] شدنی خواهد بود.
اند:  های اعتراضی بروز یافته هایی جدید از حرکت های اخیر روش در سالسؤال: 

ای مشخص برای هر مشکل  جویی دنبال تغییر نظام نیستند، بلکه چاره هایی که به گری کنش
اند. در این گستره، اعتراض مردم به کمبود گاز و اعتراض دهقانان به مشکل  جدی را خواهان

داران مشاهده  آبیاری و خواست اجرای عدالت و محافظت شدن در برابر آزار از سوی زمین
 شود. دریافت شما از این پدیده جدید چیست؟ می

مند که رو به افزایش هم دارند، از جنبش  های اعتراضی قانون این حرکتاسکار فیگوئرا: 
هایی که به دگرگونی جامعه ونزوئال پایبند هستند سرچشمه  پرستان و آن بخش مردمی و میهن

ها نه از سمت نیروهای راست، بلکه از سوی جنبش انقالبی مردمی،  گیرند. این اعتراض می
شان را  های گیرند. آنان خواست نام طرفداران آرمان چاوز شناخته شده است، پا می نیرویی که به
های کارگری،  کنند که با بهسازی قانون هایی را نیز مطرح می کنند، اما پیشنهاد مطرح می

گران، دلواپس و  ها و کنش گری ها، در پیوند هستند. همگی این کنش دهقانی، و جز این
 اند.   مشغول روند انقالب بولیواری و شرایط زندگی مردم دل

ای سراسری که هم در زمان  حزب کمونیست ونزوئال بر این باور است که، تشکیل جبهٔه ملی
های لیبرالی دولت با قاطعیت برخورد  ُبرد سیاست رویارویی با امپریالیسم استوار باشد و هم با پیش

 بار دارد. کند، اهمیتی گران
بخش ملی با پیشاهنگی طبقٔه کارگر است. این  ُبرد جبهه مبارزٔه رهایی هدف ما شناساندن و پیش

ای از حزب کمونیست نیست. ما تنها جزو یکی از گردانندگان این جبهه هستیم. در  جبهه شاخه
مشی تروتسکیستی و طرفداران حزب سوسیالیست متحد ونزوئال هم  این جبهه، طرفداران خط
 پا دارند. البته طرفداران حزب سوسیالیست متحد اکثریت را در آن دارند. هستند و مسئولیتی هم

 the Abreu campesinoهای جنبش  ُبرد و تحقق خواست ما همچنین در مبارزه برای پیش
Current های دیگر همکاری  گران بومی در منطقه کوشیم که با کنش کنیم و می فعالیت می

ای دشوار و  درستی وظیفه داشته باشیم، از میان آنان بومیان آل مایزال و دیگران هستند که به
های  نظر ما باید با این سازمان مهم بر دوش دارند و زیر رهبری حزب کمونیست هم نیستند. به

اند که مفهوم بوروکراسی  های خودگردانی ای از اجتماع ها نمونه بومی متحد شویم، برای اینکه آن
 برند. های قدرت دولتی را زیر سؤال می در اهرم

های امپریالیستی و سرگردانی دولت به سوی  و سرانجام، در روبرو شدن با تعرضسؤال: 
"رفرمیسم" یا حتی "لیبرالیسم اقتصادی"، وظیفٔه  همبستگی انترناسیونالیستی با فرایند انقالب 

 بولیواری چه باید باشد؟
ای روشن در جهت فعالیت برای جلب همبستگی  مشی حزب کمونیست خطاسکار فیگوئرا: 

طور جامع رویدادهای داخلی را بازنمود  دارد و در سفرهای خارجی خود و دیدار با میزبانان، به
ها، از  های کمونیست، و دیگر سازمان مان با نیروهای چپ، حزب وگوهای کند. ما در گفت می

ایستند کوتاهی  هایی که رو در روی یکدیگر می های موجود و گرایش اشاره به تضادها، پیچیدگی
کنیم که دشمن اصلی ما امپریالیسم است. ما در درون  صراحت اعالم می کنیم، اما همیشه به نمی

این روند انقالبی با دیگر نیروها در مصافی سازنده در حال تالشیم، اما در جایی که با امپریالیسم 
های  ها و دشواری سان، ما درباره پیچیدگی کنیم. بدین روبروییم، یکدست و منضبط عمل می

المللی  پردازیم، اما در همان حال همبستگی بین موجود در جامعه ونزوئال به انتقاد و روشنگری می
گرا در قاره  اش، و نیروهای راست را نیز خواستاریم. اگر امپریالیسم آمریکا، متحدان اروپایی

تواند با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و  آمریکای جنوبی، بر ونزوئال چنگ بیندازند پیامد آن می
های پایانی دهٔه شصت  اردوگاه سوسیالیسم در آخرین دهه سده بیستم میالدی (در سال

ای سخت به نیروهای انقالبی در سراسر جهان خواهد بود.  خورشیدی) همانند باشد. این ضربه
دار مبارزه  اند، ولی ونزوئال همچنان پرچم ها روبروییم کالن هایی که ما در اینجا با آن اگرچه مسئله

که در چارچوب  ضد امپریالیستی باقی خواهد ماند. ما به ونزوئالیی نیاز داریم که تا هنگامی
 اش را حفظ کند. قدمی مرزهای خود در تالش و مبارزه هستیم بتواند ثابت

 ادامۀ جشن های هفتاد و هشت ...

ای سخن گفت. رفیق گرامی افغـان در ادامـه � شاعران توده
دربارٔه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان سخن گفت و 

های حاضران در این زمینه پاسخ گفـت. بـرنـامـه � به پرسش
مان با بریدن  جشن هفتادوهشتمین سالگرد بنیادگذاری حزب

کیک حزب و سپس پخش سرود انترناسیونال پایان یافت. در 
یورو کـمـک مـالـی بـرای حـزب  ۵٠٠این برنامه همچنین 

 گردآوری شد. 
 
ـــت در   ـــرک ش

جشن ندای مردم 
 اتریش -در وین

هــواداران حــزب 
امسال نـیـز مـانـنـد 

های گذشته در  سال
جشن باشکوه "نـدای 
مردم"، جشن نشـریـۀ 
حــزب کــمــونــیــســت 

اتریش شرکت کردند. "ندای مردم"، روزنامه و ارگان مـرکـزی 
صـورت  اکنون بـه سابق حزب کمونیست اتریش است که هم

شود. این جشن هرسـالـه  ماهانه از سوی این حزب منتشر می
در فضای باز، در پارک قدیمی "پراتر" در شـهـر ویـن بـرگـزار 

و  ٩شود. امسال این جشن در روزهای شنبه و یکشنـبـه  می
اوت و اول سپتامبر برگزار شد. هواداران  ٣١شهریورماه/  ١٠

وششمین بار از سـال  حزب تودۀ ایران در اتریش امسال پنجاه
تا کنون است که در این جشن بزرگ و کارزار  ١٣۴٢/    ١٩۶٣

همبستگی با نیروهای کمونیست و پـیـشـرو در جـهـان و 
منظور بازتاب مـبـارزات مـردم ایـران و جـلـب  همچنین به

المللی با پیکـار مـردم ایـران در راه آزادی،  همبستگی بین
اند. رفـقـای  استقالل، صلح، و عدالت اجتماعی شرکت کرده

ای همراه با پخش صدها اعالمیه بـه زبـان فـارسـی و  توده
کننده از میز کتاب و  ها دیدار  آلمانی (نشریه توده اینفو)، با ده

چادر حزب، از آزادی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، مبارزه 
زمـان بـا رژیـم دیـکـتـاتـوری در ایـران و پـیـکـار بـا  هم

ویژه امپریالیسم آمریکا و عـلـیـه مـداخـلـه  ها، به امپریالیست
خارجی در امور داخلی ایران، سخن گفتند و پیرامون ضرورت 
صلح در منطقه و در جهان، عدالت اجتماعی و همبسـتـگـی 

المللی، با آنان در غرفه حزب یا کار میز کـتـاب بـحـث و  بین
وگو کردند. رفقا شعارهای حزب همچون: "آزادی بـرای  گفت

زندانیان سیاسی در ایران! "، "باهم به سوی تشکیل جـبـهـه 
واحد ضد دیکتاتوری و طرد رژیم والیت فقیه! "، "علیه جنگ 
و برای صلح" و "به بایکوت علیه ایران پـایـان دهـیـد" را در 
داخل و بیرون چادر غرفه نصب کـرده بـودنـد. هـمـچـنـیـن 

ویکمین سالگرد فاجعه ملی و کشتار دهشتناک  انگیزٔه سی به
رفقای  ، پردٔه بزرگی از عکس ١٣۶٧زندانیان سیاسی در سال 

باخته همراه با شعارنوشتٔه "مردم و تاریخ میهن ما جنایت  جان
هولناک فاجعه ملی را فراموش نخواهند کرد! " در چادر حزب 

مندانی پـرشـمـار  نصب شده بودند. دوستداران حزب و عالقه
گاهی از سیر اوضاع در ایران (عـالوه بـر ایـرانـی هـا،  برای آ

همچنین افغانی، عراقی، اتریشی، و دیگر کشورها) از مـیـز 
کتاب و چادر حزب دیدار کردند و مایل بـودنـد از نـظـرهـای 
حزب پیرامون رویدادها و روندهای گوناگون در ایران و جهان 
گاه شوند و عالوه بر این از تاریخ و مبارزه حزب ما هم بیشتر  آ

وگـوهـایـی بـا  بدانند.  رفقای ما در ایـن دو روز در گـفـت
شان، بازتاب  بازدیدکنندگان گوناگون تالش کردند در حد توان

ویـژه زنـدانـیـان  دهنده و فریادگر مبارزه مردم کشورمان (بـه
های ایران) با رژیم دیـکـتـاتـوری  سیاسی و عقیدتی در زندان

حاکم باشند. و از سوی دیگر، رفـقـای مـا در ایـن دو روز 
گین امپریالیست داری نولـیـبـرال و  ها و سرمایه تبلیغات زهرآ

های آنان را در برافروختن جنگ، دستبرد به منافع ملی  اقدام
چـالـش  ها انسان زحمـتـکـش را بـه کشورها و غارت میلیون

 طلبیدند و افشا کردند.



 ١٠٨٩شمارۀ   ١٣٩٨آبان ماه  ۶دوشنبه    ١۵ 

 داری ... خواری سرمایه ادامۀ بحران رانت

داران  سود سرمایه اند به باوریم آن تدبیرهایی که تاکنون انجام گرفته
اند. از این منظر،  های ویژه، و خارجیان بوده ممتاز، شخصیت

زدایی در سپهر نیروی کار و افت چشمگیر در ارزش نیروی  مقررات
کار، بیکار ساختن در سطحی گسترده، کاهش در بهسازی و خدمات 

 ایم. ها، را شاهد بوده اجتماعی، و جز این
ها به یک هدف انجام  طور که اشاره کردم همه این اقدام همان

گذاری. با این  شود: تشویق برای کشاندن سرمایه به سرمایه می
دلیلی بسیار ساده موفق نخواهد شد:  حال، این طرح به

آن نزدیک   آورد و به گذاری خارجی تنها زمانی رو به ونزوئال می سرمایه
هدف سودبری  شود که بهای نفت باال باشد، حضورش را تنها به می

آورد توجیه خواهد  مستقیم از ثروتی که فروش نفت با خود همراه می
داران هرگز برای پیشرفت این کشور از خود مایه  کرد. سرمایه

اند. و اکنون  گذاری نکرده اند، آنان هرگز یک پشیز سرمایه نگذاشته
توانیم از آنان انتظار  که بهای نفت پایین است، تنها چیزی که می

داشته باشیم این است که به اینجا بیایند تا از طالی ما، کولتان 
زا که در قلمرو  های ارزش  سنگ فلزدار)، و سایر کانی ای کان (گونه

 شود سود ببرند. خاک ما یافت می
جای آزادسازی بازار اقتصادی و چشم دوختن به  بنابراین، به

فایده هم خواهد بود، دولت مادورو  گذاری خارجی، که بی سرمایه
منظور خروج از بحران  افزون بر جستجو برای رهیافتی انقالبی به

داری، باید بر برآوردن نیازهای مردم  ناشی از الگوی رانتی سرمایه
 کردن خدمات اجتماعی تمرکز کند.  وسیله فراهم به

ای هستیم که مزایا و امتیازهایی  ما مخالف مسیر سازش طبقاتی
ویژه زمانی  ها به دهد. همه این گذاری خارجی می را به سرمایه

شود که این مسیر در گفتمانی سوسیالیستی  آفرین می مشکل
نظر ما گفتمان  شوند که ارتباطی با واقعیت ندارد. به بندی می بسته

ها  کند و توده سوسیالیستی در این مرحله، شرایط عینی را تحریف می
آور است که  رساند. تأسف را متوهم ساخته و به آنان آسیب می

کنند، زیرا آن را به آنچه  بسیاری از مردم ونزوئال سوسیالیسم را رد می
دهند و برخی دیگر هم  دهد ربط می اکنون در کشور رخ می هم
پندارند که دستیابی به سوسیالیسم ازخودگذشتگی و  می

کند. البته، درست است که  فرسا را طلب می ای طاقت کوشی سخت
سوسیالیسم برای موفقیت به فداکاری مردم نیاز شدید دارد. 
سوسیالیسم در مصاف با نیروهای سرمایه به فداکاری زیاد نیاز دارد، 

ای  اما سوسیالیسم تنها این نیست، سوسیالیسم ساختمان جامعه
انداز در زمان کنونی در جایی  نوین هم است. و باید گفت این چشم

 شود. یافت نمی
ای که دولت  افزون بر پرداختن به نیازهای ضروری مردم، وظیفه

این است که  -و ما هم خواهان آن هستیم -باید انجام دهد
های بومی برای  پیشنهادها و نقش طبقه کارگر و دهقانان و جمعیت

رفت از بحران  رفت از بحران درنظر گرفته شود. آیا برای برون برون
پا شویم؟ آیا باید  داری فراملی باید هم فعلی ما با نیروهای سرمایه

اجازه دهیم دیدگاه بوروکراتیک بر عملکرد دولت چیره شود؟ یا اینکه 
درستی نزد کسانی است که با  رفت از بحران کنونی به راه برون

مان را به گزینه آخری  کنند؟ ما سرنوشت دستان خود تولید می
 سپاریم. می

توان پرسشی را با توجه به شرایط ما به این صورت مطرح کرد  می
که، آیا الزم است با بخشی از بورژوازی داخلی برای رسیدن به 

ناپذیر نیستیم.  هایی ائتالف کنیم؟ پاسخ آری است. ما انعطاف هدف
اندازی تولید از امکانات ناچیزی  کنیم که دولت برای راه ما درک می

برخوردار است، بنابراین باید امتیازهایی داده شود. ونزوئال باید 
های  دنبال اتحاد با شرکت دنبال متحدان خود بگردد، اما به به

ها نه برای توسعه  گذاری آن فراملی رفتن راه مناسبی نیست. سرمایه
جای آن،  کشور بلکه برای سودورزی خودشان خواهد بود. ونزوئال به

هایی باشد که روند  گذاری از سوی بخش دنبال سرمایه باید به
بخش ملی ما را بپذیرند و تالش ما را برای رسیدن به یکی از  رهایی
های اصلی که همان خودگردانی و استقالل کشور از وابستگی  هدف

 است دریابند.

تنها در  در هر صورت، جایگاه طبقه کارگر، دهقانان، و بومیان را باید مشخص کرد، نه
همین  یک گفتمان منطقی بلکه با مشارکت واقعی در روند سازندگی نهادهای تولیدگر. به

ها، ازجمله  دلیل است که ما باید اتحادی گسترده بر ضد امپریالیسم را با همه بخش
هایی که خواهان دگرگونی  جمهور نیکالس مادورو، بر پا کنیم. همه آن دولت رئیس

 جدی اجتماعی هستند، حتا بخش بورژوازی ملی را، باید همراه ساخت.
های جهانی هستیم. این  ها گذشته، ما در میان یک کشمکش بین قدرت از این

خواهند  های جهانی نمی رویارویی در حقیقت در ارتباط با تعرض به ونزوئال است. قدرت
ما با چین، روسیه، و هند متحد شویم، چراکه این اتحادها برای از بین بردن شرایط 
وابستگی ما کلیدی هستند. ما باید در جهت این اتحادها حرکت کنیم و باید در 

راستایی با یکدیگر اتحادیه کشورهای آمریکای التین و کارائیب را بسازیم، زیرا این  هم
ها  را  از هم   تواند زنجیرهای اسارت امپریالیسم در این منطقه تنها راهی است که می

 بگسلد.  
های نیروهای مخالف  وگوهایی بین دولت و برخی از بخش تازگی گفت بهسؤال: 

های طرفدار چاوز یا طرفدار  وگوها بدون شرکت سازمان صورت گرفته است. این گفت
انجام گرفت. افزون بر این، و با توجه  -جز حزب سوسیالیست متحد ونزوئال به -دولت

به بیانیٔه حزب شما، این حزب توافقنامٔه "اتحاد حزب سوسیالیست متحد ونزوئال و حزب 
 ٢٠١٨/٧فوریه  ٢۶داری ونزوئال" ( کمونیست ونزوئال را برای مقابله با بحران سرمایه

) را نقض کرده است که پایٔه پشتیبانی حزب کمونیست ونزوئال از نامزدی ٩۶اسفندماه 
نظر شما آیا حزب سوسیالیست متحد ونزوئال توانایی  بود. به ٢٠١٨مادورو در انتخابات 

 ای و نیروهای چپ طرفدار چاوز را دارد؟  شنیدن صدای جنبش توده
حزب سوسیالیست متحد ونزوئال به صداهای ناهمگون که اسکار فیگوئرا: 

شود گوش ناشنوا دارد. یک دلیل ساده برای  نیروهای ملی و انقالبی دیگر را شامل می
گرا، از اتحاد با دولت و حزب  آن وجود دارد: جدا کردن خودمان، یعنی نیروهای چپ

سوسیالیست متحد ونزوئال بسیار دشوار است، زیرا ما همگی یک دشمن اصلی مشترک 
اش، و جناح راست داخلی است. با  متحده، متحدان اروپایی داریم که امپریالیسم ایاالت

کنند که به مشورت و  توجه به این واقعیت، دولت و حزب سوسیالیست متحد فکر می
کنند. این یک اشتباه جدی  جانبه عمل می طور یک ها به نظر با ما نیازی ندارند. آن تبادل

گردد. طبقٔه کارگر، دهقانان، و مردم بومی  مند می است، زیرا سازندگی از کار جمعی بهره
توانند برای رهایی ونزوئال از چنگال بحران  هایی دارند که می همگی ارزیابی و پیشنهاد

یاری برسانند. ممکن است که دولت یا حزب سوسیالیست متحد ونزوئال مایل نباشند از 
شوند بهره گیرند. در  های مردم مطرح می نظرها یا پیشنهادهایی که از میان توده نقطه

ای ناهمسان ازجمله  های نظری درون حزب سوسیالیست متحد ونزوئال جریان
دموکرات، مسیحیان سوسیالیست، و حتی لیبرالی، وجود دارند. با  های سوسیال جریان

این حال، رهبری سیاسی باید درک کند که ما در اتحادی ناهمسان ("اتحاد در درون 
ناهمسانی") هستیم، که باید وظیفه و جایگاه همه در این سازندگی جمعی مشخص 

 گردد.
آفرین دید. درواقع، وارونٔه این  آیند را نباید مشکل گذشته از این، تضادهایی که پدید می

تواند سازنده باشد. مسئله این نیست که در  قضیه بیشتر درست است یعنی بروز تضاد می
توانند وجود داشته باشند، چگونگی رویکرد ما با این تضادها  درون جنبش تضادهایی می

ساز باشد! اگر با تضادها رویکردی نادرست انجام گیرد، آنگاه  تواند مسئله است که می
هایی  توانند سبب گسیختگی شوند، و در شرایطی همانند امروز ونزوئال، چنین شکاف می

 تواند منجر شود. مان می های به تضعیف کار جمعی ما در رسیدن به هدف
که برای حزب سوسیالیست متحد ونزوئال روشن است که ما با نیروهای راست یا  با آن

پیمان نخواهیم شد، ولی با این وجود فضا را هر چه بیشتر  امپریالیسم همدست و هم
کند که (حتی  ای خودخواهانه عمل می شیوه کند، به برای همکاری مشترک تنگ می

کند.  ها فراهم می اگر چنین رویکردی به گسیختگی منجر نشود) زمینه را برای درگیری
 دهد.  اکنون دارد روی می این همان چیزی است که هم

تصویب رساندیم: "رویارویی،  در نشست آخرین پلنوم حزب کمونیست این شعار را به
دهی و تشکیل جبهٔه  َروی به سوی سازمان سازی و گردآوری نیروها برای پیش تفکیک

طبقه کارگر، دهقانان، مردم بومی، و نیروهای مردمی." هدفی که این شعار بازتاب 
دهنده آن است، حرکت به سمت تشکیل یک اتحاد گستردٔه ضد امپریالیستی برای رو 

دهد  در رویی و شکست دادن تهاجم خارجی است. هدف دیگری که این شعار بازتاب می
طلبی است که با گفتمان  های تسلیم طلبان داخلی و جریان رو در رو شدن با اصالح

اند که مخالف فرایند جنبش رهایی ملی  ای دروغین، سرگرم تشکیل اتحادهایی انقالبی
 اندازی مخالف با مسیر سوسیالیستی دارند. بوده و چشم
 وگوهای اخیر چیست؟ و رویکرد حزب سوسیالیست متحد ونزوئال درباره گفتسؤال: 

وگوهای اخیر به توافق با یک بخش از مخالفان انجامیده  گفتاسکار فیگوئرا: 
دهد  وگو درست و ُپراهمیت بود، زیرا به دنیا نشان می است. ما معتقدیم که داشتن گفت

 که مخالفان راست افراطی تنها نیروی مخالف در کشورمان نیستند.
های دیگر نیروهای طرفدار انقالب  همه، این توافق بدون شرکت بخش بااین 

بولیواری انجام گرفت که اکنون برآمد آن وضعیتی است که برداشتن گام بعدی را 
 ١۴ادامه  در صفحه  ها این  نامه ناروشن ساخته است. یکی از این موافقت
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جنبش  -های متنوع" در جنبش "چاویستا" دبیرکل حزب کمونیست ونزوئال "اتحاِد گرایش
 را خواستار است. -جمهور فقید ونزوئال هوگو چاوز های رئیس مردمی طرفدار سیاست

های اخیر دبیرکل حزب کمونیست ونزوئال بوده  ، در سال١٩۵۴اسکار فیگوئرا متولد 
کرد، در "اتحادیه  کارگری فلزکار بود و در استان آراگوئا کار می  سالگی، وقتی ١٧است. او در 

دبیرکل اتحادیه کارگری وابسته به  ١٩٨۶مرکزی کارگران ونزوئال" شروع به فعالیت کرد. در 
به مقام دبیرکلی حزب کمونیست  ١٩٩۶حزب کمونیست ونزوئال شد. او پس از اینکه در 

به پارلمان ونزوئال وارد شد. در این  ٢٠٠۵ونزوئال انتخاب شد، برای نخستین بار در 
اجتماعی  -منظور غلبه بر بحران سیاسی وگو، اسکار فیگوئرا برنامٔه حزب کمونیست به گفت

 دهد. در ونزوئال را توضیح می
 

های مردم  رفته توده هم ارزیابی شما از وضعیت طبقه کارگر ونزوئال و رویسؤال: 
 های این بحران در کجاست؟ نظر شما ریشه چیست؟ به

های جامعه ونزوئال مهم است و پاسخ را با آن شروع  شرح ویژگیاسکار فیگوئرا: 
کنیم. از دیدگاه حزب کمونیست، چیزی که سبب این بحران جدی در ونزوئال شده است، 

داری است که با الگوی رانتِی انباشت سرمایه مشخص  شیؤه وابستگی تولید به نظام سرمایه
باری را که با آن روبرو  های بحران فاجعه داری است که ریشه شود. در این الگو از سرمایه می

پردازیم:  توانیم  بیابیم. باید اضافه کنم که ما بابت پیامد خطاهای اخیر هزینه می هستیم می
در فرایند انقالب بولیواری با این الگوی انباشت سرمایه برخورد نشده است. با برآمدن رئیس 

تر از آن در دوران ریاست جمهوری نیکوالس مادورو این  جمهور چاوز به حکومت و حتا کم
 نخورده باقی ماند. الگو دست

کشد: چرا حزب کمونیست ونزوئال پس از  این امر در جای خود پرسش دیگری را پیش می
بخش ملی ارزیابی  دست گرفتن قدرت از سوی چاوز، ونزوئال را در مسیر روند پیکار رهایی به
منظور گسستن از  های کلیدی به کند؟ پاسخ ما این است که، در برنامه چاوز یکی از سازه می

وابستگی و ساختمان آمریکای التینی و منطقه کارائیبی نو گنجانده شده است و آن مبارزه و 
 ای متحد از مردم  قارٔه  ما  است. ریزی جبهه یافتٔه او  برای پی تالش سازمان

ایم و از دیدگاه ما بنیادین است. و اگر قرار  کارش گرفته این اسلوبی است که از دیرباز به
مان پیشرفتی  باشد به سمت شکستن سلطٔه امپریالیسم و گسستن از وابستگی دیرینه منطقه

کارگیری این اصل را ادامه دهیم. از این جهت ما طرح پیشنهادی  داشته باشیم، باید به
 جمهور چاوز را از نظر عملی و راهبردی پذیرفتیم. رئیس

رویم که بگوییم، از دیدگاه ما (و در همان زمان که  درواقع، ما تا آنجا پیش می
جمهور چاوز این پیشنهاد را مطرح کرد به این موضوع اشاره کردیم) توسعٔه  اقتصادی  رئیس

ونزوئال هنوز به مرحلٔه  ارتقای الزم برای حرکت کردن  به سوی سوسیالیسم نرسیده است. 
دانستیم چنین فراخوانی  که چاوز صحبت از گذار به سوسیالیسم را آغاز کرد، ما می هنگامی

ای  ویژه استوار است، و با توسعٔه نیروهای مولده کشور یا  از سوی او بر واقعیت سیاسی
همان شرایط عینی، و همچنین با شرایط ذهنی مردم ونزوئال، همخوانی ندارد. بنابراین، ما 
به این دلیل در چنین شرایطی هستیم که هنوز بحران عمیق ناشی از الگوی رانتی انباشت 

داری در جای خودش برقرار است و پس از گذشت بیست و اندی  سرمایه وابسته به سرمایه
 سال از فرایند انقالب بولیواری هنوز  تغییر نکرده است.

دلیل مهم دیگر پشتیبانی ما  از چاوز موضوع حق استقالل در تولید و توزیع نفت است. با 
آمدن چاوز بر سر کار، دولت  ونزوئال توانست تولید و توزیع نفت، یعنی سرچشمه اصلی ثروت 

وسیله  دست گیرد. پیش از چاوز، نود درصد از سود حاصل از نفت به کشور، را به
درآمدی که  -شد. پس از چاوز، بخشی از درآمد نفت های چندملیتی ربوده می ابرشرکت

خدمت  در -ستون اصلی اقتصاد ونزوئال در صد سال گذشته بود
 امور اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی مردم قرار گرفت.

هایی دیگر در این عرصه مانند رشد  با این حال، ونزوئال در جنبه
نیروهای مولده که در ساختمان ملتی مستقل امری کلیدی است، 
پیشرفتی نداشت. چاوز با روشنگری، مردم را سیاسی و وارد عرصه 

تر شدند و این در  مبارزه کرد. در دوران چاوز مردم ونزوئال سیاسی
های مهم سرسختی مردم ما و تاب  جای خود یکی از علت

ها است. با آمدن چاوز، در شناخت  شان در برابر دشواری آوردن 
اش، و نیروهای داخلی  که امپریالیسم آمریکا، متحدان اروپایی این

المللی همسویی دارند  داری بین صاحب ثروت و قدرت که با سرمایه
شوند، جهشی بزرگ در کشور  و دشمنان اصلی مردم ما شمرده می

 روی داد.
حزب کمونیست ونزوئال مسیر طی شده دولت بولیواری سؤال: 
ها رهبری  کند؟ برخی های اخیر چگونه ارزیابی می را در سال

سبب شکستن کودتای اخیر، پیروزی در  "نیکوالس مادورو" را به
گیرند،  انتخابات، و ایستادگی در برابر یورش امپریالیسم را جشن می

داری مانند  کارهای سازش با سرمایه که دیگران او را از راه درحالی
های اجتماعی، حذف حقوق  سازی، کاهش هزینه خصوصی

منظور  رویارویی با بحران نکوهش  ها، به کارگران، و جز این
 کنند. می

نگرش حزب کمونیست ونزوئال از زمان اسکار فیگوئرا: 
این بوده  ٢٠١٩برگزاری پلنوم هفدهم و مصوبات آن در آغاز سال 

شوند  هایی که از سوی دولت مادورو پیاده می است که، آن سیاست
لیبرالی هستند، و حمل چنین باری بر دوش تنگدستان جامعه 
گذاشته شده است. این سند نزدیک به سه ماه پیش در پلنوم 

 تصویب رسید. هفدهم حزب به
طور که پیش از این گفته شد، ریشه این بحران  در پیروی  همان

از الگوی انباشت سرمایه است که با تعرض امپریالیسم درآمیخته 
تواند ما  های اقتصاد لیبرالی نمی است. ما بر این باوریم که سیاست

 را از بحران بیرون بیاورد.
داری درباره  های موشکافانه و ادامه در حزب ما، بحث

وسوی اقتصادی دولت جریان دارد. آیا این برنامه نولیبرالی  سمت
نیست؟ پاسخ به آن هنوز در 
دست بررسی است، اما ما بر این 

 داری در ونزوئال خواری سرمایه بحران رانت
، دبیرکل حزب »ُاسکار فیگوئرا«وگو  با  گفت

 کمونیست ونزوئال

 کمک مالی رسیده
 مین سالگرد تاسیس حزب  ٧٨  جشن  شده در  جمع آوری

 کرون ١۵٠٠                                               سوئد   در شهر یوتبوری

 ١۵ادامه  در صفحه  


