
مرکزی حزب تـودٔه   رفیق ملکه محمدی، عضو کمیتهٔ 
ایران و مبارز قهرمانی که نزدیـک بـه یـک قـرن از 

های طبقه کارگر  حیات پرثمرش را در راه تحقق آرمان
 ١٢گذاشت، دیگر در میان ما نیست. رفیق ملکه در 

ماندٔه جامعه ما در آن دوران، بـا  ای فرودست متولد شد. او با وجود شرایط بسیار عقب در خانواده ١٣٠١مهرماه سال 
همت کار و حمایت مـادرش  ورزید توانست به شور عشقی که به تحصیل می

بیدادگاه های رژیم والیت فقیه رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین اعضای کانون نویسندگان ایران را هر یک بـه 
سال حبس، کیوان باژن را به سه سال و نیم حبس و حسن سعیدی عضو سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد  ۶

 اتوبوسرانی تهران و حومه را به پنج سال حبس محکوم کردند
سال زندان برای سه نویسنده، مترجم، و فـعـال و عضـو  ١٨پیش از این، حکم 

هـای  بر اساس گـزارش خـبـرگـزاری
فرمانده نـیـروی   جهان، قاسم سلیمانی،

ابـو مـهـدی   قدس سـپـاه پـاسـداران،
رئیس حشـد الشـعـبـی  المهندس، نایب

عراق، و شماری از هـمـراهـان ایـرانـی، 
ای  عراقی، و لبنانی آنان، در حملٔه هوایی

غافلگیرانه در نزدیکی فـرودگـاه بـغـداد 
قتل رسیدند. ترور قاسم سلیمـانـی بـه  به

جـمـهـوری  دستور دونالد ترامپ، رئـیـس 
تواند خطـراتـی مـهـلـک بـرای  شک می المللی، بی آمریکا، و با نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و همه قوانین بین

فقیه رژیم، در پیامی کـه بـه ایـن  ای، ولی همراه داشته باشد. علی خامنه منطقه به
ازجملـه گـفـت:   مناسبت صادر کرد، ضمن اعالم سه روز عزای عمومی در کشور،

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

  ١٣٩٨دی  ١۶، ١٠٩۴شمارۀ  
 هشتم، سال  سی و شش دورٔه 

د! و د  ور  ه  ان   کار

توان گفت که کل  بدرستی می
حاکمیت والیت فقیه با ورشکستگی 
کامل نظری و عملی روبرو شده است و 
در جریان این ورشکستگی نیز در زیر 
ها  پوست جامعه نسبت به درک واقعیت

و شناخت هویت مسبباِن وضعیت 
هایی  بسیار دشوار کنونی کشور تحول
دهد.  مهم روی داده و روی می
گرا و  درآمیخته شدن ایدئولوژی واپس

ضد دموکراتیک "اسالم سیاسی" والیی 
های  با اجرای سه دهه تعدیل

اقتصادی نولیبرالی خشن، در مجموع 
وضعیت عمیقًا بحرانی را برای میهن 
ما پدید آورده است که مسئولیت 
مستقیم آن با رهبری رژیم و 

 سیاستمداران و کارگزاران آن است.
امروز دیگر حتی هواداران رژیم نیز  

 -انکار نمی کنند که بحران اقتصادی
سیاسی عمیقی سرتاسر "نظام" را 
فراگرفته است. در این ارتباط و 

منظور مدیریت این بحران، ولی فقیه  به
ای  های اقتصادی ادامه تحمیل شوک

 ۶ادامه  در صفحه  

رژیم والیت فقیه به 
بست رسیده و  بن

ای صالحیت  خامنه
رهبری کشور را 

 ندارد 

 ۵آلودگی هوا، معضل بزرگ مردم سرزمین ما                     ص 
 ٧های تازه تطبیق دهد            ص  چپ باید خود را با واقعیت

 چپ و فرصتی تاریخی برای مردمی کردن 
 ١٠حکومت در اسپانیا                                                               ص 

یی دیگری در خاورمیانه و شمال آفریقا  آیا نطفٔه جنگ منطقه
 ١٢بسته شده است؟                                                                  ص 

 ایران:   بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
منظور حفظ صلح در منطقه و مقابله  ها به ضرورت تشدید تالش

 های ماجراجویانه و خطرناک امپریالیسم آمریکا! با سیاست

نامٔه «ضمیمٔه کارگری 
 ٢٨ ، شمارٔه »مردم

 منتشر شد!

 ٣ادامه  در صفحۀ 

 ٣ادامه  در صفحۀ 

بیانیٔه حزب تودٔه 
چرخ   ایران:
وقفه   ها بی سرکوبگری
 چرخد! می

 ٢ادامه  در صفحۀ 

اطالعیٔه کمیتٔه مرکزی حزب 
تودٔه ایران دربارٔه درگذشت 
رفیق ملکه محمدی: در سوگ 

 مبارزی نستوه!



 ١٠٩۴شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ١۶دوشنبه     ٢ 

افکارعمومی و احوالی که گرانی و کمبود مواد غذایی، کمبود مسکن، گـرانـی اجـارٔه 
اسـت،   هـا را شـکـسـتـه خانه، کمبود مدرسه، گرانی مایحتاج زندگی، کمر خانـواده 

شود، ولـی مـردم  افزار می دست شاه صرف خرید جنگ میلیاردها دالر درآمد مردم به
نان و پوشاک و مدرسه و پزشک ندارند، انتخاب شعار مناسب لحظه و ِگـرد آوردن 

 رغم ترور حاکم، کامًال میسر است." ُدور آن، علی زنان به
همراه همسر مبارزش رفیق پورهرمـزان و  با پیروزی انقالب، رفیق ملکه محمدی به

تمام مانده بود، تمام کـنـد و  دیگر رهبران حزب به کشور بازگشت تا کاری را که نیمه
سهم خود حراست کند. او  رو بود، به انقالبی را که با هزاران خطر کوچك و بزرگ روبه

در دوران فعالیت علنی جدید حزب، عضو تحریریۀ "نامۀ مردم" و "دنیا" و عضو کمیتۀ 
نوشت. رفـیـق  کارگری حزب بود و برای نشریات متعددی ازجمله "جرس" مطلب می

 به  ١٣۶١ملکه محمدی، در جریان یورش اول به حزب توده ایران، در بهمن ماه 
ابـوتـراب  همراه با شماری از کادرهای حزب ازجمله رفقا: کیانوری، مریم فـیـروز،  

بــاقــرزاده، عــبــاس حــجــری، اســمــاعــیــل ذوالــقــدر، رضــا شــلــتــوکــی، تــقــی 
گاهی، احمدعلی رصدی، رفعت محمدزاده   بازداشت شد. کی  منش،عبدالحسین آ

رفیق ملکه محمدی در زندان برگ درخشان دیگری بر تاریخ مبـارزاتـش افـزود. او، 
گران رژیم والیت حاضر نشـد سـر فـرود آورد و  استوار و سرافراز، در مقابل شکنجه

هایش وفادار ماند. برای رژیم و ارتجاع درهم شـکـسـتـن  همچنان به حزب و آرمان
های تالش و مبارزٔه حزب ما و در تاریـخ مـبـارزات  رفیق ملکه محمدی، که در صف

های زنان  ترین چهره خواهی در زمرٔه درخشان زنان میهن ما در طریق برابری و آزادی
مبارز میهن ما بود، اهمیتی بسیار داشت اما مقاومت دلیرانٔه رفیق ملکه در برابر ایـن 
خواست دژخیمان تا آزادی از زندان و بـدون حـتـی قـبـول دادن تـعـهـدنـامـه بـه 

هـای  گران ادامه یافت. رفیق ملکه محمدی تا انتهای عمر پربارش به آرمان شکنجه
طبقه کارگر، و زحمتکشان و بهروزی مردم میهنـش وفـادار   واالی حزب تودٔه ایران،

هـای آیـنـدٔه  زیست و انبانی از کار ارزشمند سیاسی، نظری و فرهنگی بـرای نسـل
 آوران راه طبقه کارگر ایران برجای گذاشت. رزم

پـاس  یـاد پـرویـز شـهـریـاری] بـه در بزرگداشتی که "بنیاد شهریاری" [بنـیـاد زنـده
منظور تجـلـیـل از خـدمـات او  های ادبی گستردۀ رفیق ملکه محمدی و به فعالیت
قدر ادبی رفیق ملکه ازجمله گـفـتـه  های گران دهی کرده بود، دربارٔه فعالیت سازمان

ها کتاب برای نوجوانانی که سازندگان آیندۀ این کشورنـد، مـکـتـبـی  "ترجمۀ ده  شد:
های انسانی در نسلـی کـه بـا  ها و ویژگی است برای تجلیل و بزرگداشت همۀ ارزش

قدری ارزشـمـنـد بـود کـه جـوایـز  ها به های بسیار مواجه است. این تالش آشفتگی
هایـی  ارمغان آورد. ملکه محمدی در کتاب فرهنگی و ادبی بسیاری را برای ایشان به

 که با دقت برای ترجمه برگزید،
 ،در "برگشت نیست" و "آن روی حقیقت" در قالب تشریح فجایع دوران آپـارتـایـد

دهـد کـه رنـج  معنای تبعیض و محرومیت برای کودکان را شرح و نشـان مـی
 ناپذیر است، کودکان چقدر فجیع و تحمل

توانست پرواز کند"، برای جوانـان از آزادی و پـرواز سـخـن  در" مردی که می
 گوید، می

 در "الوینیا" از عشق به مردم و جانبازی

 پیش از پایان دوران رضاخان دیپلم خود را بگیرد.
وتاب گذار، ملکۀ جوان  های پرتب شور و فعالیت سیاسی و اجتماعی آن سال

های جاری میهنش برانگیـخـت و در ایـن  را نیز به کنکاش در تغییروتحول
های هفتگی بحث و انتقاد حزب شـد کـه در  مسیر او مشتری دائمی جلسه

زودی دریافت که تنها فعالـیـت در ایـن راه  شد. او به کلوب حزب برگزار می
بخش او در  دهد و الهام جان جوان و پرشور او پاسخ می است که به اشتیاق 

که رفیق ملکه محمدی وارد دانشگاه تهران  زندگی پیِش روی است. هنگامی
گذشـت. رفـیـق در دانشـکـدۀ  سال از تأسیس آن می ١٠شد تنها قریب به 

حقوق دانشگاه مشغول تحصیل شد. عدٔه زنانی که در این دانشگاه تحصیـل 
کردند بسیار اندک بود. رفیق ملکه دورٔه دکترا در رشـتـۀ اقـتـصـاد را بـا  می

ای  موفقیت گذراند و موضوع رسالٔه دکترایش "اصالحات ارضی" بود، رسـالـه
رود. رفیق مـلـکـه کـه از  شمار می که یکی از اسناد ارزشمند در این زمینه به

ایران درآمده بود، در طول مدت بیـش از   عضویت حزب تودهٔ  همان دوران به
ناپذیر در سیر تـحـولـی آن  و کوشش خستگی هفتاد سال در حیات حزب ما 
های او در زمینۀ مسائل  ها، و مقاله ها، تحلیل نقشی برجسته داشت. پژوهش

کاو  های کلیدی روز که با قلمی ژرف زنان، دهقانان، کارگران، و دیگر موضوع
شدند، در نشریات ترویجی و تبلیغی، روش تـجـزیـه و  و مستدل نگاشته می
هـا را بـه  های رژیم شاه و پیامدها و راه مقابـلـه بـا آن تحلیل آیندٔه سیاست

 آموخت. خوانندگان می
  هـا بـه مـبـارزهٔ  مرداد، سـال ٢٨رفیق ملکه محمدی در پی کودتای ننگین 

ترین شرایط پـیـگـرد از سـوی دژخـیـمـان  مخفی حزبی در ایران در سخت
سراغ  ای، به فرمانداری نظامی ادامه داد. در هنگامٔه دستگیری افسران توده

وفصـل کـنـد و  روزشـان را حـل  رفت تـا مشـکـالت شان می های خانواده
های سیاسی  دور از جریان های آنان را که اکثرشان مردمی عادی و به حرکت

کرد. رفیق ملکه سـپـس  محابا عمل می بودند، جهت دهد و در این راه او بی
خـروج از  محافظت از خسرو روزبه، قهرمان ملی که به دید حزب، به صالح به

کشور راضی نشده بود، پرداخت. پس از دستگیری و تیرباران روزبه، مأموران 
شدت در تعقیب رفیق ملکٔه محمدی بـودنـد،  امنیتی حکومت کودتایی که به

دستور حزب تن به مهاجرتـی نـاخـواسـتـه داد.  سال به ۶او سرانجام پس از 
نشـریـٔه تـئـوریـك   "مـردم"،  محمدی در تحریریٔه روزنامهٔ   فعالیت رفیق ملکه

"دنیا"، هم در تهیه مطالب و هم در گویندگِی "رادیو پیک ایران" همچنین در 
هایی مهم ازجـمـلـه دربـارٔه  از موضوع  نگارش جستارهایی در طیفی گسترده

مسائل دهقانی، زنان، و کارگری نقشی فعال داشت و این حجـم از کـار در 
های مهاجـرت  ناپذیر رفیق ملکه در سال درنگ های درخشان و   زمرٔه کوشش

 بود.
های مهم فعالیت رفیق ملـکـه  مبارزه در راه تحقق حقوق زنان یکی از عرصه

مـنـاسـبـت اعـالم  بود. رفیق ملکه محمدی در مطلبی که در نشریه "دنیا" به
عنوان "سال جهانی زن" از سـوی سـازمـان مـلـل  به ١٣۵۴/    ١٩٧۵سال 

متحد، دربارٔه اهمیت مبارزه برای دستیابـی بـه حـقـوق زنـان در جـامـعـٔه 
"مـبـارزه بـرای حـل مسـائـل   استبدادزدٔه پادشاهی ایران، ازجمله نوشـت:

های بـنـیـادی  زنان، بدون تردید از مبارزه در راه دگرگونی اجتماعی مربوط به 
جهت، مبـارزٔه زنـان   این ها جدا نیست. به ها و دولت اجتماعی در حیات خلق

ایران برای احراز برابری حقوق، بخشی از مبارزٔه آنان برای آزادی، استقـالل 
ملی، و صلح است. در شرایط مشخص کنونی، مانع عمده در راه مبارزٔه زنـان 
برای تأمین حقوق خود، سلطٔه خونین دیکتاتوری شاه است. سلطنت مطلقٔه 
شاه، امکان تشکل و مبارزه علنی را از زنان سلب نموده و سـازمـان دربـاری 

منظور انحراف مبارزٔه زنان از مجرای صحیح و سرگـرم سـاخـتـن  اشرف را به
جهت، مـبـارزٔه زنـان  این  است. به وجود آورده  آنان با مسائل فرعی و جنبی به

کنـد.  ای کسب می دوش با مردان علیه رژیم دیکتاتوری شاه اهمیت ویژه  هم
اما این بدان معنا نیست که تا سرنگونی رژیم استبدادی شاه، بـایـد مـبـارزه 

دست فراموشـی  های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی زنان را به برای خواست
دوش با برادران و شـوهـران خـود بـرای   به  سپرد. زنان ضمن مبارزه دوش

هـای سـیـاسـی،  سوی تـأمـیـن آزادی  شکستن سد اساسی و گشودن راه به
های موجود: زنان، کارگران، دهقـانـان،  توانند و باید با استفاده از سازمان می

هـا،  رغم رهبری ارتجاعی و ساواکـی آن دانشجویان، کارمندان و غیره، علی
مطالبات زنان کارگر، دهقان و روشنفکر را مـطـرح کـنـنـد و زنـان را گـرد 

ترین شعار هرلحظه، تجهیز نمایند. در شرایطی که رژیم برای فـریـب  جاذب

 ادامه اطالعیه کمیته مرکزی درباره  ...

 ٨ادامه  در صفحۀ 



"انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به 
 ی دیشب آلودند. " خون او [سلیمانی] و دیگر شهدای حادثه

وزیر عراق، ترور قاسم سلیمانی و ابو  عادل عبدالمهدی، نخست
ای، حمله هـوایـی بـه  مهدی المهندس را محکوم کرد و در بیانیه

فرودگاه بغداد را "اقدامی خصمانه" و نقض تـمـامـیـت ارضـی آن 
تواند به بروز جنگ در عراق، مـنـطـقـه، و  کشور اعالم کرد که می

ای  جهان منجر بشود. سپاه پاسداران رژیم ایران نیـز در بـیـانـیـه
هشدار داد کـه کشـتـه شـدن قـاسـم سـلـیـمـانـی در حـمـلـه 

هـایـی  "برخالف نیت و غایت" این قتل، به باز شدن جبـهـه آمریکا
 جدید علیه آمریکا و اسرائیل در منطقه و جهان خواهد انجامید.

طور پیگیر و مرتـب دربـارٔه  های اخیر به ایران، در ماه  حزب تودهٔ 
های ماجراجویانٔه امپریالیسم آمریکا و مـتـحـدانـش  خطر سیاست

ازجمله دولت ارتجاعی عربستان سعـودی و دولـت نـژادپـرسـت 
جویانه رژیم ایـران  اسرائیل و همچنین سیاست نابخردانه و مداخله
های اخیـر شـاهـد  در منطقه، از جمله در عراق و لبنان که در ماه

های خارجـی و  تظاهرات اعتراضی مردمی گسترده بر ضد دخالت
 اند، هشدار داده است. ویژه رژیم والیی ایران بوده به

ایران، ضمن محکوم کردن این عـمـل تـروریسـتـی   حزب تودهٔ 
اعتنایی جنایتکارانٔه تمام و کمال آن بـه  دولت ترامپ که نشانٔه بی

منظور جـلـوگـیـری از  المللی است، معتقد است که به قوانین بین
وجود آمـده بـه  های به تشدید بحران در منطقه و رانده شدن تنش

ها را به کـار  های خطرناک نظامی، باید همه تالش سمت درگیری
 گرفت.

هـای  تذکر این نکته هم ضروری است که جـنـگ و درگـیـری
تـریـن  ترین و ضـدمـردمـی نظامی در منطقه تنها به نفع ارتجاعی

نیروها در منطقه و جهان و به ضد منافع مـردم و زحـمـتـکـشـان 
گیرد که او در  خواهد بود. حرکت دولت ترامپ در زمانی صورت می

خاطر سوِءاستـفـاده از قـدرت  آستانه محاکمه در سنای آمریکا به
است؛ در عین حال، مردم آمریکا وارد سال برگزاری انتخابات آتی 

شود، و در ایران هم مردم ما که  آن کشور می ریاست جمهوری در
گاه  خوبی به هـایـی   ما در گذشته چه فاجعـه  اند که جنگ در میهن آ
شـدت  بار آورد، همواره از برافروخته شدن جـنـگ دیـگـری بـه به

العاده و جنـگـی در ایـران  وجود آمدن وضعیتی فوق به  نگرانند. .
های اخیر رژیم والیـت  رشد مردمی در ماه که جنبش رو به درحالی

ای خـواهـد شـد بـرای  چالشی جدی کشانده بود، بهانه فقیه را به
تشدید جو ترور و اختناق در ایران. وضعیت فوالعاده در کشـور بـه 

تـر شـدن  محدودتر کردن شرایط برای هرگونه اظهارنظر و سخـت
انجامد. برخـالف تـمـایـل نـیـروهـایـی مـانـنـد  پیامدهای آن می

طلبان و مجاهدین خلق که در مـقـام کـارگـزاران دولـت  سلطنت
کنند و خواهان دخالت نظامی آمـریـکـا بـر ضـد  ترامپ عمل می

های نظامی قطعًا بـیـش از  میهن ما هستند، دود تشدید درگیری
هـاسـت  رود، مردمی که سال همه به چشم مردم ایران و عراق می

های نـیـروهـای ارتـجـاعـی مـنـطـقـه و  قربانیان اصلی سیاست
 امپریالیسم آمریکا هستند.

خـواه، و  حزب تودٔه ایـران هـمـٔه نـیـروهـای مـتـرقـی،آزادی
خـوانـد تـا  دوست ایـران، مـنـطـقـه، و جـهـان را فـرامـی صلح
منظور بسیج افکـارعـمـومـی جـهـان بـرای  شان را به های تالش

های نـظـامـی خـطـرنـاک و  جلوگیری از تشدید تشنج و درگیری
کارگیرند. نباید اجازه داد تا سران ارتـجـاعـی و  مهلک در منطقه به

ضد مردمی رژیم حاکم بر ایران و دولت آمریکا بار دیگر مـنـطـقـٔه 
خاورمیانه را با بحران جنگی دیگر به آتش و خون بکشند. مـبـارزه 

دار شـدن نـیـروهـای  برای حفظ صلح و جلـوگـیـری از مـیـدان
طلب در منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی بـرای دفـاع از  جنگ

 مصالح عالیه مردم و زحمتکشان ایران اهمیت عاجل دارد.
  

 ایران  کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
 ١٣٩٨ماه  دی ١٣

 ١٠٩۴شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ١۶دوشنبه    ٣ 

 مرکزی حزب ...  کمیتٔه   ادامه بیانیٔه 

ماه امسال از سوی قاضی مـقـیـسـه  هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در اردیبهشت
ماه در صـفـحـه  صادر شده بود. آقای بکتاش آبتین در ویدیویی که در هشتم اردیبهشت

اینستاگرامش منتشر کرد با اعالم برگزاری دادگاه خودش و رضا خـنـدان مـهـابـادی و 
کنم این فشارها با محدود کردن من و دوستـانـم  خودم تصور می»کیوان باژن گفته بود: 

خواهم به شما قـول  شود ولی من می در کانون به ما از سوی نیروهای امنیتی اعمال می
او  «توانند بر عزم راسخ من و همکارانم تأثیر بگذارد. وجه نمی هیچ بدهم که این فشارها به

 «بدون هیچ حصر و استثنـایـی»در ادامه گفته بود آنان مصرند تا آزادی بیان و اندیشه را 
آقای ناصـر  -) حفظ کنند. با اعتراض وکالی آنان١٣۵٨(بنا به اساسنامه کانون مصوب 
 ٨ریاست قاضی زرگر رفت و  پرونده به دادگاه تجدیدنظر به -زرافشان و خانم راضیه زیدی

مـاه زنـدان تـأیـیـد شـد.  ١٨۶مدت جمعًا  های صادره دادگاه بدوی به حکم ٩٨ماه  دی
این سه نویسنده، عضویت در کانون نویسـنـدگـان ایـران، انـتـشـار  هایی منتسب به اتهام

  سـالـه تاریخ پنـجـاه  داخلی کانون نویسندگان، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره  خبرنامه
های کانون، حضـور بـر مـزار  کانون برای انتشار داخلی (ارائه به اعضای کانون)، بیانیه

یادان محمدجعفر پویـنـده (مـتـرجـم) و مـحـمـد  ای زنده های زنجیره باختگان قتل جان
احمد شاملو است. بـایـد یـادآور   مختاری (شاعر و پژوهشگر)، و شرکت در مراسم ساالنه

های "تبلیغ عـلـیـه  این سه نویسنده که جزو مصداق های منتسب به شد که یکی از اتهام
قصد اقدام علیه امنیت کشور" گردیده و آنان را به پانزده سـال  نظام" و "اجتماع و تبانی به

و نیم زندان محکوم کرده، کار روی کتاب "پنجاه سال کانون نویسندگـان ایـران"، اثـری 
قرن فعالیت کانون نویسندگان ایران است کـه هـیـئـت تـحـریـریـٔه  نیم  پژوهشی درباره
سالگی کانون" با یک سال تالش آن را در چهار جلد تدوین کرده بودند.  "کمیسیون پنجاه

مأموران وزارت اطـالعـات در خـردادمـاه  -گزارش حقوق بشر در ایران به -جالب اینکه
 ۴دورٔه  ٣٠های کتاب "پنجاه سال کانون نویسنـدگـان ایـران" (شـامـل  ، نسخه١٣٩٧

سالگی کانون نویسندگان ایران منتشر شـده بـود را ضـبـط  مناسبت پنجاه جلدی) که به
ها و فـراز و  منظور آشنایی اعضای کانون با فعالیت ای به صفحه ١٣٠٠کردند. این کتاب 

های تاریخ کانون نویسندگان ایران تدوین شده و از متون داخـلـی کـانـون اسـت.  نشیب
نسخٔه چاپ شده ایـن  ١٢٠که پیک موتوری  هنگامی ١٣٩٧خرداد  ٢٧عصر روز یکشنبه 

کانون رسانده بود، مأموران وزارت اطالعات  کتاب را از صحافی به منزل یکی از اعضای
 ها را با خود بردند. ها تمامی آن او را دوره کرده و با نشان دادن حکم توقیف کتاب

کانون نویسندگان ایران که متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشـی از 
یابی صنفی نویسندگان و مـبـارزه بـا  با هدف تشکل ١٣۴٧انجمن جهانی قلم است، در 

سانسور اعالم موجودیت کرد. کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل، چه در 
نژاد و برخی دیگر از اعضـای  آذین و ناصر رحمانی رژیم پادشاهی (ازجمله زندانی کردن به

 ١٣٧٠و  ١٣۶٠های  های دهه ویژه در سال کانون) و چه در رژیم جمهوری اسالمی و به
و در حال حاضر از سانسور و توقیف و ضبط آثار و تعقیب قضایی گـرفـتـه تـا قـتـل، بـا 

انـد.  های بدون وقفه از سوی وزارت اطالعات و نهادهای امنیتی روبرو بـوده سرکوبگری
انـد کـه در  محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده

های منتسب بـه  ای توسط وزارت اطالعات به قتل رسیدند اتهام های زنجیره جریان قتل
های صادره برای آنان،  آقایان رضا خندان مهابادی، کیوان باژن، و بکتاش آبتین و حکم

اش  های رژیم والیی و قؤه قضائیه زنی هیچ توضیحی نیاز ندارند، زیرا ویژگی روال اتهام به 
 ها نقش شده است. طور برجسته بر آن به

در مورد حکم حسن سعیدی، مصطفی رضوی وکیل حسن سعیدی، در گفتگـویـی بـا 
تجدیدنظر تـهـران  ٣۶ی  خبرگزاری ایلنا گفت: "بعد از تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه

هایی که احکاِم حبس  ارجاع شد؛ ما منتظر بودیم تشکیل جلسه بدهند؛ معموال در پرونده
دهند اما متاسفانـه  دهند و به دفاعیات وکیل گوش می بلندمدت دارند، تشکیل جلسه می

بدون تشکیل جلسه اعالم کردند بیایید دادگاه. بعد از مراجعه به دادگاه، مـتـوجـه شـدم 
دفاعیات تجدیدنظرخواهی رد شده و همان حکم دادگاه بدوی، یعنی پنج سال حـبـس و 

های اجتماعی و گوشی هوشمند، عینًا تـایـیـد شـده  دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه
 است."

صدور احکام جابرانه از سوی دستگاه بیداد رژیم والیت فقیه امر تازه ای نیسـت، زیـرا 
حکومت جمهوری اسالمی ادامه حیاتش را تنها با ادامه چرخ سرکـوبـگـری مـی تـوانـد 
تأمین کند. حزب تودٔه ایران ضمن محکوم کردن این احکام جابرانه دستگاه قضایی رژیم 
از همه نیروهای مترقی و آزادی خواه ایران و جهان می خواهد تا صدای اعتراض خود را 

  علیه این احکام ظالمانه و غیر انسانی بلند کنند. 
 

 حزب تودٔه ایران
 ١٣٩٨ دی ٩ دوشنبه

 حزب ...  ادامه بیانیٔه 



 

 ١٠٩۴شمارۀ 

انتخاب فرا رسیده اسـت. انـتـخـاب 
اینکه بخواهیم کنار مردم قرار بگیریم 

های پشت کردن به سیستمی  و هزینه
ی مـردم  بـر گـرده که جـز هـزیـنـه 

نگذاشته است را بپردازیم، یا ایـنـکـه 
رنگ و لـعـاب  جزیی از ویتریِن خوش

سیستمی شویم که از همان ویـتـریـن 
منظور هیاهوسازی و کمـرنـگ  هم به

کردن یاِد روزهای اخیر بهره خـواهـد 
ها  برد. ... با تحریم فیزیکِی این جشن

وبــرق تــریــبــون  هــا زرق و جشــنــواره
فرهنگی این سیستم نشوید کـه اگـر 
وجود مردم در خیابان سرکـوب شـده 
است، صـدا و یـادشـان بـا چـنـیـن 

هایی کـمـرنـگ و خـفـه  هیاهوسازی
نشود." واقعیت امر ایـن اسـت کـه، 

اخـتـیـار  گذرد بی آنچه در میهن ما می
دوران تفتیش عقاید (انگیزیسیون) را 

کنـد. دسـتـگـاه  ها زنده می در خاطره
جهنمی تفتیش عقاید در کنار سانسور 

گـزارش  شـنـاسـد. بـه های هنرمندان واقعی و مردمی حدومرزی نمی و قیچی کردن فیلم
مدیره خانه سیـنـمـا،  ، کامران ملکی، عضو هیئت١٣٩٨آذرماه  ٢٣پایگاه خبری بهارنیوز، 

اند. سینمایی که از همـان  سال از انقالب گذشته و دیر به سراغ سینما آمده ۴١گوید: " می
اوایل حکم محکومیتش صادر شده بود. اگر از همان اوایل سینما را با مسائل اقتصادی و 

مدیره خـانـه  اجتماعی همراه کرده بودند اآلن در این وضعیت قرار نداشتیم." عضو هیئت
سینما در ادامه اظهار داشت: "سینما خود یک صنعت است و از وضعیت حاکم در کشـور 

بیند. ما حتی در چادر و ُمهری [ُمهر نماز] که اعتـقـاد مـا اسـت خـودکـفـا  نیز آسیب می
شود ما هم مانند دیگر آحاد مردم باید رنج بکشیم. بـحـث فـرار  نیستیم و از چین وارد می

دنبال فرار از این  ها و مغزها یکی از معضالت اصلی کشورمان است چراکه همه به اندیشه
گـرایـان  یابی، بـررسـی و اصـالح دارد." واپـس وضعیت کشور هستند و این نیاز به ریشه

زنند. با توسل به" حـکـم شـرعـی" از  نام "اسالم" به هر جنایتی دست می اندیش به تاریک
های جـامـعـه (فـقـر و  گشایند و از واقعیت حق می هایی که زبان به ساخت و اکران فیلم

گـیـری عـوامـل  سوز، فسـاد و رشـوه نشینی، اعتیاد خانمان محرومیت، بیکاری و حاشیه
آمیز مردم، ستمگری و غارت و چپاول از سـوی قـدرتـمـنـدان، و  حکومتی، قتل توطئه

شمار دیگری که ریشه در ساختار رژیم جهل و جنایت در ایـن چـهـل سـال  های بی رنج
کنند و سدی در مقابل بیان و  گویند ممانعت می داشته است) با زبان هنر هفتم سخن می
درسـتـی  دهند. در این راستا آقای کامران ملکی به بازتاب  همدردی آنان  با مردم قرار می

پرسد: "درواقع سینما در وضـعـیـتـی  برانگیز است. او می تأمل کند که  سؤالی را مطرح می
کند، َبَرند کت و شـلـوار مسـئـوالن  قرار دارد که وزیر ما به پورشه سواری خود افتخار می

تواند در این زمـیـنـه انـجـام  دولتی ما الگوهای این مملکت است و سینما چه اقدامی می
ای هـمـچـون وزارت ارشـاد، کـمـیـتـه  دهد؟" سینما در میهن ما اسیر نهادهای انگلی

هایی ازجمله "الحاد" و "التقاط" میدان را  زنی اتهام نام "اسالم فقاهتی" و  انضباطی است به
کند و به اینکه در کدام کاِخ جشنواره برگزار کنند و گـوش و  برای سست عنصرها باز می

کند. چنین عملکردی از سوی رژیـم و ایـجـاد  شان می روِح مردم را خراش دهند مشغول
هایی ناسالم در عرصه هنر، گلوی هنرمندان و سینماگران خالق و مـردمـی را بـه  رقابت

کشد. این نـهـادهـا چـنـان در  صالبه می گرا را به فشارد و هنر انسان جرم آزاداندیشی می
مان را تحقیر کرده و بـا ارائـه  تـولـیـداتـی  اند که حتا مردم میهن بیدادگری گستاخ شده

چـیـز جـلـوه داده و هـمـٔه  مبتذل، تاریخ پرافتخار مبارزات مردم ما را تحریف کرده و نـا
ماندٔه عـربسـتـان یـا  سال پیش در جامعٔه واپس ١۴٠٠های مردم را به رویدادهای  پیروزی

دهند. با ترفنـدهـای مـحـیـالنـه  آخوندهای مورد نظر رژیم یا حکومتی ارتباط و پیوند می
های اخالقی را لگـدمـال  گیرند و ارزش های مادی و معنوی را در جامعه نادیده می نوآوری
هـایـی در امـور  کنند. کاهش شدید مخاطبان سینما فقط یکی از آثار چنین دخـالـت می

های خـاص خـودشـان را  هنری باید بتوانند آزادانه شیوه  هنری است. فعاالن این عرصه
ای همچون سینما از سوی کارگزاران جمهـوری  کار گیرند. دخالت در امور هنری و فنی به

دهـد.  روز تنـزل مـی اسالمی، تمدن و فرهنگ ایرانی را به رکود و سکون کشانده و روز به
و سانسور را در این زمینه بگیرد، اعتراض فعال به عـمـلـکـرد   تواند جلو  اختناق آنچه می

های تبلیغاتی رژیم  "والیت فقیه" با گسـتـرش خـرافـات  ماشین سانسور رژیم است. ارگان
گرایی بازدارند. بااینهمـه و  را از پویایی ذهنی و واقع -ویژه نسل جوان به -کوشند مردم می

های تبلیغاتی بر مردم و جامعه، جوانان زادۀ دورانی  نظر از تأثیرهای معین این ارگان صرف
توانند با خرافات سـر  طور دائم درحال تغییر و تحرک است و آنان طبیعتًا نمی هستند که به

مـاه  گروهی از سینماگران که روز یازدهم آبـان  آشتی داشته باشند. از این زاویٔه دید، بیانیه
سال جاری منتشر شد از اهمیت زیادی برخوردار اسـت، 

ویژه که آشکارا "آزادی بیان و انـدیشـه" را خـواسـتـار  به
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 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم
روزهای تاریک سینما و معضل هنرمندان 

 فعال سینمایی

پردازان، و در اساس، در تعریفی کـه  بسیاری از منتقدان و نظریه
نامند، هـنـری کـه،  شود، سینما را هنر هفتم می از سینما ارائٔه می

هایش ترکیبی از شش هنر دیگر  حال، در بسیاری از آفرینش درعین
نقل از روزنـامـه  گزارشی به ، در ١٣٩۶ماه  فروردین ٣٠است. ایسنا، 
نویسد: "سینما، هنر هفتم. این جادوی نور و رنـگ و  "قانون"، می
تریـن تصـاویـر را قـاب  ای و تماشایی ریزد بر پرده نقره صدا که می

اند به تماشا، یـکـی  بندد در چشم مخاطبان، مخاطبانی که آمده می
بیند که تلخی بدود در فکرش و  بیند و یکی تجربه. یکی می رؤیا می

ها آنچه دیده یادش نـرود،  چنان رخنه کند در خاطرش که تا ساعت
ای تـا  زند به پرده نـقـره نشیند روی صندلی و زل می دیگری نیز می

دلیل اتکای به صنعت و فن و ابـزارهـای  رؤیا ببیند و رؤیا." سینما به
فنی، به هنر قرن بیستم معروف شده است. نخستین فیلـم نـاطـق 

هـای دو  بـر پـرده ١٣١٢فارسی، فیلم "دختر لر" است که در سال 
سینمای موجود در تهران اکران شد. پس از آن هنر سینما و تولـیـد 

هایـی خـاص کـه مـتـأثـر از فضـای  فیلم فارسی با فراز و نشیب
رغـم هـمـه مشـکـالت   استبدادی جامعه بود روبرو گردید، امـا بـه
جانبه هنرمنـدان و هـنـر  موجود، با تالش جانکاه و همکاری همه

رشد و گسترش نهاد و در ایـن  دوستان کشور این صنعت نو پا رو به
عرصه از هنر و فن جایی قابل اعتنا یافت و در سـراسـر کشـور از 

شـاهـی تـولـیـد و اکـران  محصوالت آن استقبال شد. رژیم سـتـم
بازاری را بـرای  های سینمایی معروف به "فیلم فارسی" یا کوچه فیلم

کرد. در چنیـن شـرایـطـی  تخدیر افکارعمومی تشویق و حمایت می
توانستند نشانی از آنچه هنر مردمی نامیده شـد از  هایی معدود  فیلم

خود بروز دهند. در اوایل دهه پنجاه هنرمندان مترقی، هرچند زیـر 
های مختلف سانسور و تفتـیـش عـقـایـد حـکـومـت  سایه دستگاه
هایی از هنر خویش را در ایـن عـرصـه تـوانسـتـنـد  پهلوی، جلوه

و تسـلـط رژیـم ضـد  ۵٧نمایش بگذارند. بعد از شکست انقالب  به
مردمی و هنر ستیز "والیی" بر کشور که با هنر مردمی در تـمـامـی 

وسطایی است  های این رژیم قرون ها ضدیتی که از خصیصه عرصه
داشته و دارد، در ستیز با هنر سینما و اهالی سینمـا  دد صـفـتـی 
خاصی از خویش نشان داد. ستیز با هنـرمـنـدان و فـحـاشـی بـه 
سینماگران میهن از سوی پایوران هنر ستیز ایـن رژیـم تـبـهـکـار 

، ١٣٩٨شـهـریـورمـاه  ٢٨گزارش ایسنا،  ای توقف نیافت. به لحظه
ای سرگشاده  کنندگان مستقل سینمای ایران، طی نامه انجمن تهیه

هایی را بـه  خاطر انتشار مطالبی که نسبت ریاست قوه قضائیه، به به 
ای  کنند، شکایت کرده و نوشتند: "نشریه برخی سینماگران وارد می

شود، درباره سه هنرمـنـد  که زیر نام سرور آزادگان جهان منتشر می
صاحب نام سینمای ایران، با ردیف کردن الفاظ و تصـوراتـی را بـه 
این عزیزان نسبت داده است. ... با آبروی هنـرمـنـدان کشـورمـان 

رحمانه و نـاجـوانـمـردانـٔه  تـاریـک  شود.  یورش بس بی بازی" می
آذرماه  ٢٨اندیشان به سینما و هنرمندان ادامه دارد. در این ارتباط، 

ترین مخاطبـان  ، جمعی از دانشجویان سینما، در مقام جدی١٣٩٨
ی  رویدادهای سینمایی و ادامه دهندگان احتمـالـِی مسـیـر آیـنـده

انـد و  ای در کنار مردم بـودن را انـتـخـاب کـرده سینما، در بیانیه
هـای  های سوراخ شده، این خـون نویسند: "بعد از این جمجمه می

ی تـعـاریـف،  چیز تغییر کرده اسـت؛ هـمـه ریخته شده، دیگر همه
ایم و  ها استفاده کرده مفاهیم و معانی در کلمات و نماهایی که از آن

اند." در ادامه این بیانیه آمده است: "مردم ایـن  کنیم تغییر کرده می
تک رفتارشان، ایـن مـعـانـی جـدیـد دیـده  اند و در تک را فهمیده

شود. ... در روزهایی که هنوز از هر سو اخبار مصیبت بر سرمان  می
ی  آوار است و عزای مردم تمام نشده است... حضور در جشـنـواره

شان گـوش و روِح  فجر و یا دعوای در کدام کاِخ جشنواره نشستن
دهد. ... این یک بزنگاه حساس است و مـوعـد  مردم را خراش می
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نگرانی عمیق شهرونـدان و  ادامه رویدادهای ایران ...
چالشی بزرگ در برابر رژیـم 
است. بـر اسـاس گـزارش 
شرکت کنترل کیفیت هوای 
شهرداری تـهـران و سـایـر 
مراکز علمـی کشـور "طـی 

های اخـیـر، آالیـنـده  سال
اصلـی شـهـر تـهـران کـه 
موجب قرارگرفتن وضعـیـت 

میکرون بوده است  ٢٫۵هوا در شرایط ناسالم بوده است، ذرات معلق با قطر کمتر از 
تـرتـیـب مـیـزان  "منابع متحرک" (بـه و منابع آالینده اصلی شهر تهران در دو دسته 

هـا، و  آلودگی هوا: خودروهای فرسوده، اتوبوس، کامیون، موتورسیکـلـت، تـاکسـی
ها و پاالیشگاه،  (شامل صنایع آالینده، نیروگاه "منابع ساکن"  خودروهای شخصی) و 

رسانی، و شـوفـاژهـا و  های سوخت آهن، جایگاه رانی، فرودگاه، راه های اتوبوس پایانه
های منازل و منابع خانگی و تجاری) موردبررسی قرار گرفته است. سـهـم  موتورخانه

درصد و در  ٨۵و  ١۵ترتیب برابر  های گازی به منابع ساکن و متحرک در تولید آالینده
 ].١٣٩٧ماه  دی ٢٠درصد است" [روزنامٔه شرق،  ٧٠و  ٣٠ترتیب  تولید ذرات معلق به

شـهـرهـای  ای است که همچنان کـالن محیطی آلودگی هوا از مسائل مهم زیست
میهن ما را گرفتار خود کرده است و شدت گرفتن وضعیت آلودگی هوا و ادامٔه چندین 

های مختلف کشورمان را در بسیاری از موارد آن شاهدیم. در ایـن  روزٔه آن در استان
راستا، سازمان هواشناسی کشور با اعالم پایداری جوی در اغلب مناطق سرزمین ما، 

دهـد.  ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر مـی از ادامٔه انباشت و افزایش آالینده
، ١٣٩٨آذرمـاه  ٢٩این سازمان در روز جـمـعـه  بینی و هشدار سریع مدیرکل  پیش
همین صورت باقی خواهد ماند. بـر  به گر این است که وضعیت تا چند روز آینده  بیان

زاده، معاون استاندار تهران، از تعطیلی تـمـامـی مـدارس  همین اساس، محمد تقی
شرقی آن، ری، ورامین، قرچک، پیشوا و پـاکـدشـت  های جنوب پایتخت و شهرستان

از آغاز مهرمـاه سـال  ماه) خبر داد. اول دی  –آذرماه  ٣٠در روزهای شنبه و یکشنبه (
روز  ١٠اند که این میزان با اعالم جدید بـه  روز تعطیل بوده ٨جاری، مدارس تهران 

آذرمـاه  ٣٠وله،  طورمیانگین سه روز در هرماه [سایت فارسی دویچه رسد، یعنی به می
، نوشـت: "آلـودگـی ١٣٩٨آذرماه  ٢۶]. در این ارتباط، پایگاه خبری بهارنیوز، ١٣٩٨

هـای شـهـرونـدان سـاکـن تـهـران و  ترین دغدغه هوا در این روزها به یکی از مهم
شهرها تبدیل شده است. موضوعی که ظاهرًا از نظر مدیران شهری تـنـهـا راه  کالن

اندک رکـوردی تـازه در  ها بوده است و اندک مقابله با آن تعطیلی مدارس و دانشگاه
شود. اگر تا چند سال پیش هـوای  این دلیل ثبت می میزان تعطیلی مراکز آموزشی به

آمد، امروز دیگر این مسئله تبدیل بـه  حساب می آلوده مشکلی جدی برای پایتخت به
شهرهای ایران شده است و برخـالف  ترین مشکالت بسیاری از کالن یکی از اساسی

ایـم، بـلـکـه  تنها شاهد بهبود یافتن این وضعیت در تهران نـبـوده وعده مسئوالن نه
کنیم. " با گذشت زمان و در  سرایت هوای آلوده را به سایر شهرها را هم مشاهده می

هایی کامًال عینی و  که ریشه -های اقلیمی، اقتصادی، و اجتماعی روند تغییروتحول
ها و رویکردهای غیرعلمی رژیم والیـی را  تدبیری باید زنجیره بی -دارند  شده شناخته

افشا کرد و راهکارهای مؤثر در کاهش آلودگی هوا که غالب کارشناسـان داخـلـی و 
خارجی بر آن توافق و تأکید دارند را موردنظر قرار داد. منشأ آلودگی تهران و در کـنـار 

  ها اشاره شـد، شهرها در سراسر کشور، در گزارشی که در باال به آن آن آلودگی کالن
اند که از دانش و مدیریت علمی و راهـبـردی بـرای حـل  و مدیرانی  مسئوالن رژیم

ای مشخص در ایـن ارتـبـاط،  انداز مدیریتی اند. نبوِد چشم بهره اصولی مشکالت بی
هایی مشخـص بـرای  طور نداشتن برنامه همچون در بسیاری مسائل دیگر، و همین
اند که اساسًا هیـچ دورنـمـای مـثـبـت و  مقابله هماهنگ با آلودگی هوا موجب شده

میهـن مـا   ستمدیدهٔ  روشنی در حل این معضل جدی مشاهده نشود. درد و رنج مردم
توجه است که آقای مهدی احمدیان، کارتونیـسـت،  شود. جالب تر می روز افزون روز به

در شرح طرحی که با الهام از سیل اهواز و هوای تهران کشـیـده اسـت، وضـعـیـت 
کند. او چنـیـن  طورعیان مجسم می را  به های انسانی بخشی از محیط زیست جامعه

آلـود. "  نویسد: "نیمی تا زانو در آب، نیمی تا گلو در دود، وضعیت این کشـور غـم می
پدیدٔه آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرها، رویدادی جدید و استثنایی نیست. زمانـی 

شـونـد کـه  کنند، یادآور می پژوهشگران سابقٔه آلودگی هوای کشور را بررسی می که 
شـد.  این آلودگی در زمان رژیم شاه هم وجود داشت، ولی تنها در تهران خالصه مـی

دلـبـل  شد. این روند بـه گاه هشدارها به مردم عادی داده می وبی  در آن زمان هم گاه
ای بزرگ بـرای  رود که به فاجعه تدبیری مسئوالن رژیم والیی روزافزون شده و می بی

های دانـش روز بـا  کشورمان منجر گردد. به نظر حزب ما با استفاده از آخرین یافته
های موجود در  های علمی و پتانسیل توان و باید از همه ظرفیت رویکردی مردمی می

 جامعه برای  پیشگیری از وقوع این بالی سهمناک بهره برد. 

گـیـرنـد تـا  هایشان بهره مـی است. سران رژیم ضد مردمی از همۀ امکان
ویژه نوباوگان هنر را از تکامل و پیشرفت بازدارند و ایـن جـز  هنرمندان، به

مان در فساد و تـبـاهـی مـعـنـایـی  ور کردن جوانان با استعداد میهن غوطه
پرستی و تبلیـغ افـکـار  نداشته و نخواهد داشت. باید در مقابل اشاعۀ کهنه

وسطایی که مانع رشد شخصیت انسانی است مقابله کرد و بر نـقـش  قرون
تعیین کننده سینما بر پیشرفت مادی و معنوی جامعه تأکید ورزید. در رژیم 
جمهوری اسالمی شاغالن به علم، اندیشه، هنر، و استـعـدادهـا در ایـن 

هـای غـیـابـی،  الی سدهای سـانسـور، دادگـاه ها، ناگزیرند از البه عرصه
ای حداقلی، زندان، شکنجـه، و حـتـا اعـدام  محرومیت از داشتن زندگی

پیش بروند. کوشش برای درک حقیـقـت در رژیـم  راهشان را باز کنند و به
"والیت فقیه" جرمی نابخشودنی است و پـاسـخ مـبـارزه در راه آزادی و 
استقالل و عدالت اجتماعی زندان و اعدام است. این است ماهیـت رژیـم 

ای متحد آن را مجبـور  توان و باید با مبارزه هنر ستیز حاکم بر میهن ما. می
 نشینی کرد. عقب به

، آلودگی هـوا  ٢٠١۴بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 
گفـتـه  شود. بنا به میلیون انسان در سراسر جهان می ٧سالیانه باعث مرگ 

عباس شاهسونی، سرپرست گروه سالمت وزارت بهداشت، از این تـعـداد 
دهد. عـالوه بـر  هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا، در کشور ما رخ می ٣۶

 ٢۶گزارش خبرگـزاری آنـاتـولـی،   ها، بنا به آسیب رسانی به هستی انسان
:" آلودگی هوا بار اقتصادی زیادی را به جـامـعـه تـحـمـیـل ١٣٩٧ماه  آبان
کند. " مطابق معمول روال ارائٔه آمار در ایـران، در ایـن عـرصـه نـیـز  می

گزارش خبرگزاری ایسـنـا،  شود. به ها بر زبان مسئوالن جاری نمی واقعیت
هـزار نـفـر در  ۴۵گوید: " ساالنه  ، مهدی قطعی، می١٣٩٢ماه  آبان ٢۶

در هـمـیـن  دهـنـد. "  کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست مـی
های دولتی انتشـار  آمارهای متناقضی که از سوی  خبرنگاران و خبرگزاری

هـا  یابند و قطعًا تنها آمار بخشی از تلفات آلودگی هوا در کشـور در آن می
بار آلودگی هوا در مـیـهـن مـا را  توان وضعیت فاجعه شود، می مطرح می

روشنی دریافت.  این وضعیت و فاجـعـٔه انسـانـی نـاشـی از آن بـرای  به
مسئوالن حکومتی اهمیتی ندارد. چنان که از سخنان آقـای شـاهسـونـی 

عـلـت آلـودگـی هـوا  هایی که بـه تنها حس همدردی با انسان نه آید، برمی
دهند وجود ندارد، بلکه بـه مسـئـلـٔه مـالـی ایـن  شان را از دست می جان

آلودگی هوا بخش بزرگی از فضای تنـفـس  ها بر دولت تأکید دارند. آلودگی
را در میهن ما را فراگرفته و مسموم کرده است و هرروز بر دامنٔه گسـتـرش 

شود. وخامت وضع چنان فراگیر شـده اسـت کـه  هایش افزوده می لطمه
ناگزیر صدای برخی از مسئوالن را نـیـز درآورده اسـت، هـرچـنـد کـه  به

بار را  بـر شـانـه  مسئولیت این وضعیت فاجعه  ها و ارگان  مسئوالن نهادها
کـنـنـد.  اندازند و از خود  در این زمینـه رفـع مسـئـولـیـت مـی دیگری می

، بهزاد اشجعی، دبیر کمیتـه فـنـی ١٣٩٨شهریورماه  ٣١گزارش ایسنا،  به
صدور مجوزهای خودرویی، با اشاره به خسارت مالی ناشی از آلودگی هـوا، 

مـیـلـیـارد   ۶٫٢گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا ساالنه  گوید: "بنا به می
دالر  ٣٠٠کند. سرانه این عـدد، حـدود  ها خسارت وارد می دالر به تهرانی

تر، به یک خانـوادٔه چـهـارنـفـرٔه  عبارت ساده برای هر نفر در سال است. به
میلیون تومان ضـرر نـاشـی از  ١۴دالر معادل حدود  ١٢٠٠تهرانی سالی 

شود. این خانواده اگر از ناوگان عمومی استـفـاده و از  آلودگی هوا وارد می
خودرو خود مراقبت کند، هزینه کمتری خواهد پرداخت. "حفظ و حـراسـت 

اسـت. دولـت نسـبـت بـه   ترین وظایـف دولـت از محیط زیست، از مهم
برخورداری شهروندان از زیستی سالم در محیط زیست و هوایی سـالـم و 

رود مـوظـف و  شمار مـی عاری از آلودگی که از حقوق اولیه شهروندان به
مسئول است. دولت در مسئولیتش برای حفظ و حراست از محیط زیسـت 

کنند در قبال شـهـرونـدان  و پاکیزه نگه داشتن هوایی که مردم تنفس می
آب، خاک، و هوا، نقشی  کشور باید پاسخگو باشد. ناگفته روشن است که 

بدیل در حیات و سالمت جامعه بشـری دارنـد، و حـفـاظـت از ایـن  بی
است.   ها ترین وظیفه دولت عنصرهای حیات انسان و طبیعت ازجمله مهم

لیاقتـی  های ناکارآمد و بی دلیل مدیریت متأسفانه اینک مردم و میهن ما به
های گمارده شده از سوی رژیم "والیت فقیه" در زمینٔه هر سه عنصر  دولت

هـا مـوجـب  اند. این بحـران حیاتی (آب، خاک، و هوا) دچار بحرانی شدید

 آلودگی هوا، معضل بزرگ مردم سرزمین ما



 ١٠٩۴شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ١۶دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ رژیم والیت فقیه  ...

گانه دستور داد، و درواقع برای "تداوم نظام" و حفظ  نولیبرالی را به قوای سه
های  های فوقانی بورژوازی، کشور را در پرتگاه تداوم سرکوبگری منافع الیه

ای در توجیه انجام شوک اقتصادی  بار قرار داد. علی خامنه  خون
دست دولت حسن روحانی، با تظاهر به دلجویی از مردم، از  اش به ضربتی

کند. برای مثال، در  فرمان خود به کشتار مردم معترض همچنان دفاع می
جمهور رژیم برخالف تمام شواهد و خالی از  حالی که هفته گذشته رئیس

هرگونه منطق اقتصادی با گستاخی مدعی شد: "ملت ما در زندگی روزمره 
ای اعالم کرد: "امروز  و نیازهای ضروری خود دچار مشکل نیست"، خامنه

جامعه ایرانی درحال حرکت به سمت قله است"[!]. او در ادامه با اشاره به 
ماه  (جنبش سبز) و خیزش مردم در آبان ١٣٨٨"فتنه سازی" در سال 

، گفت: "مردم مطالباتی دارند که در اغلب موارد هم حق با مردم ١٣٩٨
 کنند". است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می

آفرینی، و دامن زدن  افکنی، ابهام هدف رژیم ایجاد سردرگمی، هراس 
وار بیهوده در درون و بیرون  های تکراری دایره به انواع و اقسام بحث

گویند "مشاوران  "نظام" است. در این ارتباط سخنان کسانی که می
ها به ایشان [رهبر] برسد"، حرکتی مذبوحانه  واقعیت  گذارند همه نمی
ای است. در زمینه  منظور تطهیر نهاد والیت و شخص خامنه به

ها"، دستگاه سرکوب آشکارا تمام امکاناتش را برای تداوم جو  "واقعیت
های  ارعاب و محسوس بودن مشت آهنین "نظام" در مقابله با خواست

کار بسته است. مثًال حسن سالمی، فرمانده سپاه، هفته گذشته،   مردم به
های اصلی کشتار معترضان در  در بندر ماهشهر، یعنی یکی از میدان

ماه، ظاهر شد و گفت: "ما مأمور و فرستاده رهبر عزیزمان هستیم که  آبان
حال، حسن سالمی، که خود  ایم". درعین در اینجا حضور پیدا کرده

منصوب رأس حاکمیت در مقام فرماندهی یکی از ارکان اصلی سرکوب 
ها گفت:  بار مردم در شهرهایی مانند ماهشهر بود، خطاب به رسانه خون

 بر مردم هستیم" [!].  کنیم و فرمان "ما از موضع حاکم صحبت نمی
ها و  ای در حل عاجل بحران ویژه شخص خامنه رژیم والیی و به 

اند.  جز سرکوبگری تدبیر دیگری پیش نگرفته مشکالت درون کشور به
دستور ولی فقیه مترصد منحرف کردن  روی، رژیم والیی به ازاین
مرزی  های برون های درون کشور به خارج کشور از طریق اقدام بحران

مان  نیروی قدس سپاه تا لبه ورطه خطر سقوط امنیت و منافع ملی میهن
های اخیر هشدار داده است،  در آن است. چنان که حزب ما بارها در سال

های نابخردانه و  های امپریالیسم آمریکا و متحدانش در کنار اقدام سیاست
جویانه رژیم در منطقه سرانجام سرنوشت کشور و زندگی مردم ما را  مداخله

با خطرهایی بسیار جدی روبرو خواهد کرد. در این ارتباط ترور قاسم 
ای برای گرفتن  های خامنه نشان کشیدن و دستور ترامپ و خط سلیمانی به

تر شدن اوضاع امنیت کشور و مردم و افزایش خطر  ، از وخیم انتقام
ای  برخوردهای نظامی و جنگ حکایت دارد. جمعه گذشته علی خامنه

فرماندهی نیروی قدس،  بالفاصله به جانشین جدید منصوب خودش به
آن نیرو [قدس سپاه] عینًا   اسماعیل قاآنی، این حکم را صادر کرد: "برنامه

دوران فرماندهی شهید سلیمانی است". جواد ظریف نیز   همان برنامه
سریعًا بر آمادگی وزارت امور خارجه برای همکاری با اسماعیل قاآنی و 
نیروی قدس سپاه پاسداران همچون گذشته تأکید کرد، و تخت روانچی، 
سفیر جمهوری اسالمی در سازمان ملل، گفت: "پاسخ یک اقدام نظامی، 

خاطر   ای به دیگر سخن، بنا بر اراده خامنه اقدام نظامی خواهد بود". به
تواند به سوی جنگ  اش، کشورمان می حفظ جایگاه والیت فقیهی

 بار دیگری کشانده شود. فاجعه
وضعیت جامعه و همچنین کل دستگاه دیکتاتوری حاکم وارد مرحله 

ناپذیر میان  اند که پیامدهای آن که برآمده از تضاد آشتی  حساسی شده
های اکثر مردم است،  حاکمیت مطلق والیت فقیه با منافع ملی و خواست

شوند.  گیر حاکمیت والیی می هایی مختلف گریبان روزافزون و به شکل
وقفه  های این وضعیت حساس، روند ریزش پردامنه و بی یکی از مشخصه
حال حیطه عملکرد و توان  حکومت است که درعین  پایگاه اجتماعی

ناپذیر بین مردم و  سرکوبگری رژیم در رویارویی با پیامدهای این تضاد آشتی
 حکومت والیی را دائمًا محدودتر خواهد کرد.

منظور تأثیرگذاری بر افکارعمومی و همچنین مهار  های نرم به شیوه 
وسایلی مانند: گرم کردن تنور انتخابات نمایشی،  ها با  تحوالت و هدایت آن

پراکنی در زمینه آمارهای اقتصادی  توهم
های سیاسی، همچنین  و اقدام

های دروغین حسن  ها و وعده زبانی چرب
های تلویزیونی وزیرانش  روحانی و نمایش

ای بر باورهای  یا تکیه کردن علی خامنه
گرانه از  گیری خدعه ها و بهره دینی توده

اثر  شان کم شدت کاربرد ها، آشکارا و به آن
گری سیاستمداران و  اند. توجیه شده

بافان پرسروصدای مدعی  تحلیل
پذیری "نظام" که تا همین چندی  اصالح

پیش درباره اهمیت دفاع از روحانی و 
شرکت در انتخابات آتی مجلس با پر گویی 

سی فارسی تکرار  بی های بی های داخلی یا برنامه همان مدعیات معمول را در رسانه
 اند. ای مبتذل تبدیل شده کردند نیز به مضحکه می

انداز رخدادهای آتی در ارتباط با شرایط  های اخیر و چشم در درک و تحلیل تحول
مشخص کنونی کشور، مسئله بسیار با اهمیت این است که، اصحاب قدرت، 

طلب، همواره و در هرزمان،  اصالح-گرا گرا و اعتدال پردازان و مبلغان اصول نظریه
گاه  بوده این واقعیت به  اند که عبارتند از: های عینی آ

های "اسالم سیاسی" چیزی  تبلور نهایی حکومت در کشورمان بر اساس آموزه   .١ 
جز حاکمیت مطلق والیت فقیه و این امر مستقل از آن است که چه  تواند باشد به نمی

 منصوب شده باشد. -یعنی نماینده خدا بر زمین -کسی درمقام  ولی فقیه 
طورجدی تهدید کند در  تواند کلیت حکومت والیی را به ای که می خطر اصلی   .٢ 

وسیله قدرت نظامی  ها یا به داخل کشور است و نه در خارج کشور و بر اثر تحریم
سبب مصالحه همراه با  آمریکا. کنترل خطر از خارج و کاهش آن تا حد مشخصی به

زدایی از طریق مذاکرات مخفی  های قهرمانانه یا تنش نوشیدن جام زهر یا نرمش
اختیار ولی فقیه بوده است. در صورتی که در رابطه با  خیزش  دیپلماتیک، همگی به

های  ای یا نرمشی قهرمانانه در برابر خواست مطالباتی و اعتراضی مردم  مصالحه
جویانه از سوی ولی فقیه  وجود  نداشته و وجود نخواهد   خواهانه و عدالت آزادی

 داشت.
های  در نبود نهاد والیت فقیه درحکم محور اصلی حاکمیت، وحدت بین جناح   .٣ 

های فوقانی  رقیب از هم پاشیده خواهد شد و منافع مادی عظیم و حیاتی الیه
خطر خواهد افتاد. روشن است که  بورژوازی بوروکراتیک، تجاری، و مالی به

های بورژوازی  ای که در قبضه این الیه خصوصی های عظیم خصوصی و شبه سرمایه
پرنفوذ و قدرتمند و متصل به حاکمیت است نیز در "اقتصاد سیاسی" رژیم والیت فقیه 

دیگر سخن، درحالی که بند ناف رژیم والیی و بقای آن  اند. به گاهی حیاتی تکیه
مستقیمًا و کامًال به سرشت طبقاتی و عملکرد اقتصاد سیاسی کشورمان مرتبط 

غایت ناعادالنه در کشورمان ریشه  حال خود همین اقتصاد سیاسی به است، درعین
آیند. نکته مهم  وجود می هایی هست و خواهد بود که در برابر "نظام" به اصلی بحران

شدنی نیست و او با  وسیله رهبر رژیم والیت فقیه برطرف اینکه، این پارادوکس به
تواند  های قهرمانانه نمی ها و نرمش های دینی یا مصالحه های سیاسی یا خدعه حکم

های عینی در  های عینی برای همیشه تأثیرگذار باشد. این واقعیت بر این واقعیت
شان، با یکدیگر و در چارچوب حفظ منافع  پیوندی ارگانیک و برآمده از طبیعت

ها  کنند، این پیوند ارگانیک بین آن طبقاتی و توازن نیروهای درون حکومت عمل می
های کالن "نظام" نقشی تعیین کننده داشته و خواهد داشت.  گیری سیاست در شکل

های  رژیم والیی تعادلش را از دست داده است و در ارتباط با عملکردها، واقعیت
جز  الخطابی ولی فقیه نکته کلیدی آن است که در سه دهه گذشته به عینی، و فصل
های شکلی در مناسبات روبنایی، ماهیت جمهوری اسالمی قابلیت  برخی پیرایش
گونه تغییر واقعی را نداشته و نخواهد داشت. تحوالت سه سال گذشته  پذیرش هیچ

های مدنی،   در ذهنیِت جامعه، حرکت  همچنین نشان دهنده پویایی فرایند دگرگونی
ای در به چالش کشیدن رِژیم والیت فقیه   های توده  های صنفی، و خیزش  اعتراض

است که تنها راه مدیریت بحران های پی در پی را در تشدید جو اختناق و سرکوب می 
 بیند.

، نشانگر ماهیت ضد مردمی ولی فقیه در ٩٨ماه  ای به کشتار در آبان تصمیم خامنه
طور پیامدهای بسیار خطرناک دیدگاه "شوونیزم  های درون کشور است. همین بحران

مرزی ماجراجویانه در منطقه با  های برون اسالمی" [خاک پرستی اسالمی] و سیاست
فرمان ولی فقیه و زیر لوای سیاست "عمق استراتژیک" همراه با حمایت از نیروهای 

تنها حاصلی برای منافع ملی نداشته، بلکه امنیت کشور و  نظامی  اسالمی، نه شبه
مردم را با خطر بزرگی روبرو کرده است. رخدادهای چند هفته اخیر در عراق عمق 

ورشکستگی و بیهودگی سیاست  "صدور انقالب 
 ٨ادامه  در صفحه  ای که نخستین ولی فقیه، خمینی، آغازگر  اسالمی"
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 ترجمه شده از مورنینگ استار، روزنامٔه چپ بریتانیا
هـا (مـثـل « لـیـبـرال»اند کـه  هایی را درک کرده کاران واقعیتی محافظه
گرایان در آمریکا و بریتانیـا  کنند. راست های آمریکایی) درک نمی دموکرات

انـد. و  و کشورهای دیگر خشم و نارضایتی محرومان را خوب درک کـرده
 چپ نیز باید در همین راه بکوشد.

های معروف مارکس این است که تاریخ خـودش را تـکـرار  یکی از گفته
کند، "نخست به صورت تراژدی، و بار دّوم به صورتی مسخره." خیلی از  می

هـای  های آرا و عقاید را در رسـانـه نظران و تحلیلگرانی که صفحه صاحب
کنند که شکست حزب کـارگـر  کنند، این طور بیان می بزرگ کشورها پر می

بریتانیا در انتخابات اخیر، نـمـونـٔه "فـاجـعـه"ای اسـت کـه در انـتـظـار 
تـر او را  های آمریکایی است، اگر آنها برنی سندرز یا نمونٔه مالیم دموکرات

نامزد کنند. به اعتقاد ایـن  ٢٠٢٠برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات 
نظران، این همان تکرار مسخرٔه شکست تراژیک جرمی کوربین در  صاحب

 بریتانیا خواهد بود.
ولی در کنار چنان تحلیلگرانی، هستند مغزهای متفکر و اندیشـمـنـدان 

کـنـنـد.  های ظریف تاریخ را بهتـر درک مـی ها که پیام تری در رسانه عاقل
امثال جرالد سیب (وال استریت ژورنال) و استیفن فیدلر (نویسندٔه پرسابقٔه 
بخش مالی رویترز و فایننشیال تایمز)، پیروزی بوریس جانسون در بریتانیـا 

بییند و آن را رخدادی موازی با پـیـروزی انـتـخـابـاتـی  را از دید دیگری می
های زیادی در  دانند. به نظر چنین تحلیلگرانی، نشانه ترامپ در آمریکا می

شود که بیـشـتـر از صـرفـًا رخـدادهـای  این روند مشابه و موازی دیده می
 تصادفی است.

ای با عنوان "انتخابات بـریـتـانـیـا نشـانـگـر  دو نویسندٔه مذکور در مقاله
ای آغاز شده اسـت  نویسند که دوران تازه کاری است" می بازسازی محافظه

هـا و  بـنـدی ای را وارد میدان کرده اسـت، و دسـتـه دهندگان تازه که رأی
ای را پیش کشیده است: "پیروزی انتخابـاتـی  های تازه ها و سیاست نگرش

هـای  بزرگ بوریس جانسون میخ دیـگـری بـر تـابـوت 'بـرنـد' سـیـاسـت
کارانٔه رونالد ریگان و مارگارت تاچر کوبید که چهار دهه پیـش بـه  محافظه

ای  مـالحـظـه قدرت رسیدند... جریان سیاسی در غرب اکنون به طور قابل
دهـنـدگـان در  تر شده است، به حّدی کـه رأی گرایانه تر و ملی گرایانه عوام
داری  کنـد. خـویشـتـن های انتخاباتی کارگرنشین را به خود جذب می حوزه

کاری بود، دیگر کمتر اهمیـت  مالی، که زمانی از شعارهای اصلی محافظه
دارد؛ بازنویسی قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی، اهمیت بیـشـتـری یـافـتـه 

کند که در حال چرخش  گرا را تصویر می است." مقالٔه مذکور نهضتی راست
نظرانه و در خـود اسـت، کـه بـه  گرایانه و تنگ گرایی حمایت به سوی مّلی

کند، مقید بـه ریـاضـت مـالـی و  سازی (گلوبالیزاسیون) پشت می جهانی
گرایی بازار نیست، و با سر دادن شعارهایی در مورد تغـیـیـر دسـتـگـاه  جزم

حاکم موجود و تحقیر "قشر ممتاز لیبرال" خود را به طبقٔه کـارگـر نـزدیـک 
های گذشته سردمداران جریانی تازه  کند. مثل تاچر و ریگان که در دهه می

بودند، امروزه دونالد ترامپ و بوریس جانسون سردمـداران بـرجسـتـٔه ایـن 
های سرشناس دیگری از  کاری نوع جدید هستند، ولی البته چهره محافظه

این جریان در کشورهای دیگری مثل مجارستان، ایتالیا، و لهستان نیز در 
اند. حّتـی در خـارج از اروپـا نـیـز  سیاسی هستند یا در آن شریک  قدرت
هایی مثل نارندرا مودی در هند، شینزو آبه در ژاپن، ژاییر بـولسـونـارو  چهره

هـای ایـن  یرا در شیلـی بسـیـاری از ویـژگـی در برزیل، و سباستیان پینی
 کاری نوع جدید را دارند. محافظه

دو نویسندٔه یاد شده، این ظرافت را در بینش و تحلیل خـود دارنـد کـه 
ترامپ و جانسون را بیشتر از یک انحراف و خطای محاسبه و یک جـهـش 

کاری دیوانـٔه  خواهی شرکتی و محافظه زودگذر و تغییر ناگهانی در جمهوری
کنند که امثال تـرامـپ و جـانسـون  بازار ببینند. آنها به این نکته اشاره می

طلبانه با احسـاسـات  فرصت
دهــنــدگــان قشــرهــای  رأی

بورژوا و طـبـقـٔه  میانی خرده
کـنـنـد کـه  کارگر بازی مـی

شان در زیـر تـعـدیـل  زندگی
ساختاری جـهـانـی طـبـقـٔه 
حاکم و اوج آن در فروپاشی 

تــبــاه شــده  ٢٠٠٩-٢٠٠٧
نویسند: "هـر  است. آنها می

دو [ترامپ و جانسون] روی 
هـا و  آبـی خشم و انزجار یقه

طبقٔه متوسط از قشر ممتـاز 
مالی و سیاسی حسـاب بـاز 
کرده بودند، یعنی قشری که 

دهندگان طـبـقـٔه  از دید رأی
متوسط و یقه آبی، برایشـان 
ــود کــه  ــب اصــًال مــهــم ن

هــای اقــتــصــادی  جــریــان
جهانی چگونه دارند زندگی و معیشت زحمتکشان و کارگران را در مـیـهـن نـابـود 

ها در بریتانیا بود؛ در آمریکا،  کنند. به نوشتٔه این دو: "برکزیت نماد آن نارضایتی می
روابط تجاری با چین و مکزیک نمادهایی بودند که آقای تـرامـپ از آنـهـا بـهـره 

هـایـی  کنند که ترامپ و جانسون "با دادن قـول گرفت." نویسندگان مقاله اشاره می
های عمومی، در پاسخ مثبت دادن بـه خشـم  در زمینٔه آزادتر کردن مصرف بودجه

هـایـی کـه از  دهندگان طبقٔه متوسط و طبقٔه کارگر به خاطر از خود گذشتگی رأی
اجبار  هایی که به اجبار به آنها تن داده بودند و سختی به ٢٠٠٨زمان فروپاشی مالی 

تـر  های پیشنهادی خود را برای این گروه اجتماعـی جـذاب کشیده بودند، سیاست
هـایـی در زمـیـنـٔه  کردند." به نظر نویسندگان این مقاله، جانسون بـا دادن قـول

هـا، نـظـم  های بیشتر برای خدمات پزشکی و بهداشتی دولتـی، مـدرسـه "بودجه
گرا را ربود و  ها" در واقع "پرچم سّنتی حزب کارگر چپ عمومی و پلیس، و زیرساخت

تـریـن اصـول  از آِن خود کرد." ترامپ نیز با زیر پا گـذاشـتـن یـکـی از بـنـیـادی
"کسـری  -یعنی کاهش بدهی و کسری بودجٔه دولـت -کاری قرن بیستم محافظه

بودجٔه دولت فدرال را به رقمی در حدود هزار میلیارد دالر افزایش داد؛ ولی او فقط 
دهد  های پایین بهرٔه بانکی به او امکان می تواند چنین کند که نرخ به این علت می

تر باشد. آقای جانسون نیز با استفـاده از امـتـیـازی  هزینه که وام گرفتن دولت کم
 مشابه، سر کیسه را شل کرده است."

تا کنون  ٢٠٠٩-٢٠٠٧نظر این دو نویسنده این است که از زمان فروپاشی مالی 
انـد و رویـکـرد  ای از تاریـخ آمـوخـتـه های تازه گرا درس بخشی از نیروهای راست

سازی، رعایت مصالح  ای را در پیش گرفتند، بدین صورت که از جهانی سیاسی تازه
کنند. آنـهـا  اند و دوری می قیدوبند روی گردانده المللی، ریاضت، و بازارهای بی بین

های خود را فراهم کردن آسایـش  گرانه، این چرخش سیاست طلبانه و حیله فرصت
دیده، نـاراضـی، و خشـمـگـیـن وانـمـود  بورژوازی و طبقٔه کارگر آسیب برای خرده

کارانی هم هستند که همچنان به بنیادگرایی بـازار و  کنند. البته هنوز محافظه می
هـایـی مـثـل  اند که خوب یـا بـد بـا عـنـوان تاچر چسبیده-رویکرد جهانی ریگان

شوند، ولی روشن است کـه  سازی (گلوبالیزاسیون) و نولیبرالیسم نامیده می جهانی
 گیری است. ای در حال اوج کاری نوع تازه محافظه

هـراسـی را در  به این دو نویسنده ایراد گرفته شده اسـت کـه نـقـش بـیـگـانـه
اند. تـردیـدی  کاران نوین مثل ترامپ و جانسون نادیده گرفته های محافظه سیاست

هـای  نیست که نژادگرایی و تحریک احساسات ضدمهاجر در پیـشـُبـرد سـیـاسـت
هـا  کند. ولی یکی از نظـرسـنـجـی توجهی بازی می کاران جدید نقش قابل محافظه
درصـد ۴٠ضمـن ایـنـکـه  ٢٠١۶پرسی برکزیت در سال  دهد که در همه نشان می

دهندگان بـوده  ترین مسئلٔه رأی بودند که مهاجرت مهم  دهندگان بر این عقیده رأی
است، ولی در آستانٔه انتخابات اخیر بریتانیا که منجر به پیروزی جانسون شد، فقط 

 دانستند. دهندگان هنوز مهاجرت را مسئلٔه اصلی می درصد رأی١٠
تـاچـر -جالب است که اگرچه در سی چهل سال گذشته، موج جـریـان ریـگـان

داری را فراگرفـتـه  اجماع جهانی سیاست سرمایه
بود، اّما امروزه آن اجماع سیاسی در سـوسـیـال 

چپ باید خود را با 
 های تازه تطبیق دهد واقعیت

 ٨ادامه  در صفحه  
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دموکراسی و لیبرالیسـم سـیـاسـی جـا خـوش کـرده اسـت. پـیـروزی 
گـرایـی  گردانندگان "موج سّوم" بر رویکرد مـداخـلـه ها" و روی "نودموکرات

ترین مـدافـعـان بـازار آزاد،  دولتی کینزی، اکنون آنها را سرسخت-مالی
های ریاضتی، و بـازار  های متوازن، سیاست المللی، بودجه نهادهای بین

 کند. نشده می کار غیرمتمرکز و حمایت
داری پیشرفته، از آنجـا کـه  های چپ میانه در کشورهای سرمایه حزب

وارگی بازار را در اواخر قرن بیستم پذیرفتـنـد و  خیلی راحت ایدئولوژی بت
ای دفـاع  اند و سرسختانه از همان فلسفه به کار بستند، اکنون گیر افتاده

ای کـه  های زیادی به زحـمـتـکـشـان زد؛ فـلـسـفـه کنند که آسیب می
گـذارنـد و از آن  کاران جدید اکنون بیش از پیش پشت سر مـی محافظه
های خود را پـس  کاران جدید دیدگاه کنند. در حالی که محافظه عبور می

های بیشـتـر  تغییر دادند و اصالح کردند، دیدگاه ٢٠٠٩-٢٠٠٧از بحران 
تغییر ماند و آنـهـا بـه  نخورده و بی ها دست ها و سوسیال دموکرات لیبرال

-هایی ادامه دادند که از زمان "انقالب" ریگان بازی کردن با همان کارت
 تاچر داشتند!

گـردان بـودنـد کـه  ای روی دهندگانی که از اجماع سیاسی کهنه رأی
ومرجی اقتصادی شده بود که از زمان رکود بزرگ تا آن روز  منجر به هرج

دیده نشده بود، به دنبال تغییر بودند، و به طرف هر جایی که بتواند چنین 
تغییری را ممکن کند، رفتند. در آمریکا، فکر کردند با انـتـخـاب بـاراک 

پایـه  توانند به این تغییر دست یابند. معلوم شد که آن انتخاب بی اوباما می
و اساس بود و حاکمیت قشر ممتاز و ریاضت را بیش از پیش تثبیت کرد. 
در نتیجه، در انتخابات بعدی، ترامپ فرصـت خـودنـمـایـی پـیـدا کـرد. 

های شـرکـتـی) بـر ایـن  های دستگاه حاکم آمریکا (دموکرات دموکرات
نظرند که ترامپ هم شکست خواهد خورد. البته آنها حق دارند و درسـت 

دهنـد  های توخالی می کاران جدید نیز فقط قول گویند؛ چون محافظه می
 هایشان دروغین و قالبی است. حل و راه

کنـنـد کـه شـکـسـت  ولی رهبران حزب دموکرات آمریکا اگر فکر می
ترامپ باعث روی آوردن و هجوم مجدد مردم به حزب دموکراتی خـواهـد 

اش در  تاچر است، حزبی که سرسپـردگـی-شد که در خدمت خط ریگان
چکانی از باال به پایـیـن،  های عظیم، به اقتصاد قطره وهلٔه اّول به شرکت

به ریاضت مالی، به دولت رفاه از درون تهی شده است، و اعتـقـاد راسـخ 
دارد که باید به بـازار بـرای اجـازه داد کـه حـاکـم نـهـایـی در هـمـٔه 

اند و ابلـهـانـه فـکـر  های اقتصادی باشد، سخت در اشتباه گیری تصمیم
خاطـر  دهد به کنند. روشن است که رهبری حزب دموکرات ترجیح می می

جمهوری یا  های ریاست پایبند نبودن ترامپ به تشریفات رسمی و اسطوره
گیت) به  هایی مثل دخالت روسیه در انتخابات (روسیه با توسل به داستان

تـوانـد آرای  ترامپ حمله کند، و از مطرح کردن تغییرهایی واقعی که مـی
مردم خواهان تغییر را جلب کند، بپرهیزد. نتیجٔه این شیوه برای کسـانـی 

بـار  کننـد، فـاجـعـه های عاجل و فوری را احساس می حل که ضرورت راه
دهند کـه تـرامـپ  خواهد بود. ولی سردمداران حزب دموکرات ترجیح می

دار  دوباره انتخاب شود تا اینکه دست از دفاع جانانه از شریکان سـرمـایـه
خود بردارند. به همین ترتیب، میراث تاچر، که از طریق رهبری گـذشـتـٔه 

دار اسـت  تونی بلر به این حزب رسیده است، چنان در حزب کارگر ریشـه
دادند جرمی کوربین ببازد  های برجستٔه آن ترجیح می که بسیاری از چهره

 تا اینکه میراث خود را از دست بدهند.
خواه باید به طور جّدی به این موضوع بپردازنـد کـه آیـا  نیروهای ترقی

هـای جـدیـد  هایی که حاال بـا عـنـوان های چپ میانه، حتی حزب حزب
ای را مطرح کنند یـا بـه  توانند برنامه کنند، می سوسیال دموکرات کار می
دارِی بیش از پیـش  حلی در مقابل قصابی سرمایه پیش ببرند که بتواند راه

ناکارآمِد امروزی ارائه دهد و زحمتکشان را از امیدهای واهی و دروغینـی 
زند، دور و به سمـت خـود جـلـب  کاری نوین به آن دامن می که محافظه

 کنند یا نه.

 ادامه اطالعیه کمیته مرکزی درباره  ...  ادامه چپ باید خود را با ...

که انسانی  شود که مرگ، هنگامی زند و یادآور می خاطر آرمان آنها حرف می به
 نشانی، دروغی بیش نیست، جای خود می بهروزتر را به

افـروزد،  ها می ای که برای ابد در جان در" شبح اپرای پاریس" از عشق و شعله
 کند، یاد می

آموزد برای دفاع از حقوق خود گستـاخ  در داستان "ویلهلم تل" به کودکان می
 و جسور باشند،

ای"، "بال آتشین" و" بال طالیی"، دنیای تخیلی کودکـان  گانۀ" بال نقره در سه
 دهد، را با سفر به دنیای حیوانات ناآشنا بسط می

ها"با شکیبایی همراه با تالش سوزان برای برپایی دنیایی بـهـتـر از  در "آلنده
 کند، های وفادار به انسانیت یاد می آلنده و انسان

انـد، امـا بـار تـأمـیـن مـعـاش  در "دزد لعنتی" با کودکانی که هنوز کـوچـک
کـنـد، بـا  شود و با آنها هـمـدلـی مـی ای را بر دوش دارند، همراه می خانواده

ای کـه  خاطر آینده کند و به سرنوشت سخت و دردناك کودکان کار همدلی می
 بدنان را حراست کند، دلواپس امروز آنهاست. حقوق این نازك

هـا بـزرگ  در "راسموس" به کودکانی که با آرزوهای سرکوب شده در نوانخانـه
هـای  تواند و نباید آنها را از تـالش چیز نمی کند که هیچ شوند، یادآوری می می

 ناپذیر برای دستیابی به زندگی سزاوار دور سازد و، خستگی
های زنان، حتی زنان کوچك، در نـجـات  کوشی و توانایی در "لیدیا" از سخت

 کند، ها از مصیبت و درماندگی ستایش می خانواده
ها جوایزی همچون "پروین اعتصامی" و جـوایـز  پاس این فعالیت ملکۀ محمدی به
شـان  لحظات زنـدگـی  دست آورده است. خوشا کسانی که در همۀ متعدد دیگر را به

 اند." اندیش بوده بخش، انگیزاننده و زنده الهام
 ١٣٨۶اردیبهـشـت مـاه سـال  ٢١رفیق ملکه محمدی در وصیت نامه ای که در 

 تنظیم کرده بود از جمله نوشت:
 ملکه محمدی که با عشق مردم زیست. بر روی سنگ مزارم فقط بنویسید:»

  «مجلس یادبود در مسجد ضروری نیست، در یک سالن برگزار شود...
تا آخرین لحظه به حزب تودٔه ایـران، حـزب » و در انتهای وصیت نامه نوشته بود:

روزبه و سیامک وفادار بوده ام و "جان های شیفته ای" که با مرگ میثاق داشتنـد، 
 «الگوی زندگی ام بوده اند

ایران، درگذشت رفیق ملکه محمدی را به هـمـه رفـقـا،   مرکزی حزب تودهٔ   کمیتهٔ 
  گوید. نام و خدمات ارزندهٔ  و بازماندگان رفیق تسلیت می  هواداران، اعضای حزب،

بخش مـیـهـن مـا  رفیق ملکه محمدی در تاریخ مبارزات حزب ما و جنبش رهایی
 ماندگار است.

 مرکزی حزب تودٔه ایران  کمیتهٔ 
 ١٣٩٨ماه  دی ۴

 روشنی نشان داد.  آن بود به
های نولیبرالی در اقتصاد کشور بر مبنای  ای سیاست با حمایت مستقیم خامنه

های  فرضیٔه رشد اقتصادی از طریق ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه
ها،  اکنون حاصل این سیاست  خصوصی و خصوصی سه دهه اجرا شد. شبه

ضعفی عظیم در آن جا سازی کرده که  زانو درآورده و  نقطه اقتصاد ملی کشور را به
 های امپریالیسم و دولت خطرناک ترامپ شده است. آماج تهاجم تحریم

ای و همچنین رخدادهای اخیر و  سه دهه حاکمیت والیی علی خامنه
های داخلی و خارجی او و اطرافیانش است  درپی که برآمد تصمیم های پی شکست

ای صالحیت رهبری کشورمان را نداشته و ندارد.  دهند خامنه وضوح نشان می به
ای در امور کشور  الخطابی خامنه در شرایط خطیر کنونی نهاد والیت فقیه و فصل

پذیر در برابر ترامپ و متحدانش است. تنها راه به  ضعفی بسیار آسیب درعمل نقطه
 جلو حذف کامل حاکمیت مطلق والیت فقیه است. 

کند که برای رفع خطری که مردم و کشورمان با آن  ضرورت لحظه ایجاب می
روبرویند همه نیروهای مترقی و آزادی خواه با همکاری و همگامی همه توان خود 
را برای مقابله با سیاست های ماجراجویانه امپریالیسم و رژیم والیت فقیه به کار 

 گیرند.
 

 ادامۀ رژیم والیت فقیه  ...



 ١٠٩۴شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ١۶دوشنبه    ٩ 

: آخرین فرصت برای نجات  ٢٠٢٠سال 
 سیاره زمین است

در پشت یک بنر بزرگ با شعار "جهان 
تهدید شرایط اقلیـمـی اضـطـراری را 
درک کرده است" متحد شده بـودنـد. 
گرتا همچنین به نوجوانانی پیوست که 
در صحن کنفرانسی در سازمان مـلـل 
برای تغییرات اقلیـمـی بـه بـرگـزاری 
اعتراضی نشسته اقدام کرده بودنـد و 

هـم، و  های خود بـه با گره زدن دست
برافراشتن بنرهایی در حمایت از کارزار 

ها برای آینده"، شـعـار "قـدرت  "جمعه
بایـد دسـت مـردم بـاشـد"  را سـر 

ها برای آینـده"  دادند. کارزار "جمعه می
در جریان کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی در حمایت از سیصد کنشگر 

که بسیاری از آنان جوانان بودنـد -محیط زیست از کشورهایی در اقصٰی نقاط جهان
شان از حقوق زنـان و هـمـچـنـیـن حـقـوق  دلیل حمایت دسامبر به ١١و در روز  -

شهروندان بومی از حضور در کنفرانس سازمان ملل در مادرید محروم شدند، شکـل 
 گرفت. 
های فعال در عرصه محیط زیست در شیلی در این راهپیمایی بنرهایی را مبنـی  گروه

بر محکوم کردن رژیم نئولیبرال "سباستیان پینرا"، رئیس جمهور شیلی، را در دسـت 
داشتند. که قرار بود رئیس جمهور شیلی میزبان اجالس محیط زیست سازمان ملل 

گیری تظاهرات گسترده ضد دولتی که بیش از یک ماه این کشور را  باشد، اما با اوج
 لرزاند، این ایده را کنار گذاشت، 

استیفانیا گونزالز، سخنگوی انجمن مدنی برای اقدام در عرصه شرایـط اقـلـیـمـی، 
گفت: "من اهل شیلی هستم، اهل کشوری که درخت آووکادو حق بیشتری نسـبـت 

هـای گسـتـرده عـلـیـه  به یک انسان در استفاده از آب دارد." او گفت که اعتـراض
طورمستقیم با بحران محیط زیست مرتبط است." خانم گونزالز  نابرابری در شیلی "به

معنای مبارزه بـرای  همچنین متذکر شد: "امروز، اقدام در رابطه با شرایط اقلیمی به
مـنـدی از  برابری اجتماعی است. داشتن برابری اجتماعی بدون بـرابـری در بـهـره

 پذیر نیست." محیط زیست مناسب امکان
"انجمن مدنی برای اقدام در عرصه شرایط اقلیمی"، همایشی اجتماعی در ارتباط بـا 
کارزارهای مشخص در مورد شرایط اقلیمی برگزار کرد، همـایشـی کـه در کـنـار و 

های بومی در آمـریـکـای  موازات اجالس سازمان ملل متحد برگزار گردید و گروه به
شان نسبت به زمین از سوی دولت بولسونـارو در  التین که حمله و دستبرد به حقوق

اند در آن حضور گسترده داشتند. آنان هـمـچـنـیـن قـربـانـیـان  برزیل را شاهد بوده
قدرت رسیدن دولـتـی کـه  اند که از زمان به آمیز بوده ای خشونت کارزاری تروریستی

پس از کودتای بولیوی از سوی ارتش که به سرنگونی دولت منتخب و بـومـی ایـن 
منجر شد، انجام شده  ٩٨آذر   –/ آبان  ٢٠١٩رهبری "اوو مورالس" در نوامبر  کشور به
هـای  زمان با تظاهرات در مادرید با شعارهایی با مضمون ضـرورت اقـدام است. هم

قاطع و واقعی در مورد تغییرات آب و هوایی راهپیمایی بزرگی نیز در پایتخت شـیـلـی 
 هایی مشابه انجام شد. سانتیاگو با شعارها و خواست

های جالب کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی در مـادریـد،  یکی از جنبه
هـای  هـا، فـرمـانـداری فعالیت غرفه بزرگی متعلق به ائتالفی از ادارات، شـهـرداری

های آمریـکـایـی در مـحـل  های دانشگاهی، و شرکت های مختلف، مؤسسه ایالت
رغـم   برگزاری کنفرانس بود. هدف از این ابتکار نشان دادن این موضوع بود کـه بـه

نـامـه مـحـیـط زیسـت و شـرایـط  تصمیم دولت دونالد ترامپ برای خروج از توافق
اضطراری اقلیمی پاریس، بسیاری از مردم و نهادهای مردمی در ایـاالت مـتـحـده 

 های مؤثر برای مهار گرم شدن کره زمین متعهد هستند. همچنان به اقدام
"ایالن استرایت"، کسی که با کارزاری برای حفظ و گستـرش صـنـدوقـی جـهـانـی 

هـا)  منظور اقدام در جهت حمایت از حیات وحش (حیوانات وحشـی در جـنـگـل به
المللی برای حفاظت از محیـط زیسـت" و گـردهـم  مرتبط است، گفت: "کارزار بین

تنها برای کاهش انتشار گازهای مضر، بلـکـه  مدت کارزارهای مختلف نه آمدن کوتاه
هـای بـیـشـتـر در امـر  گذاران به ایجاد زمینه برای پیشـرفـت برای ترغیب سیاست

حفاظت از محیط زیست است.  همچنین چهارده کشور که حیات و اقتصادشان بـه 
ها و نتایج  پـژوهشـی  ، یافته٩٨آذرماه  ٢٠١٩/١۵دسامبر  ۶دریا وابسته است در روز 

بینی شده بر صنایع دریـایـی  جانبه در مورد تأثیر احتمالی گرمایش پیش علمی و همه
ای کوتاه  ای در وقفه را منتشر کردند و در آن یادآور شدندکه اگر تولید گازهای گلخانه

 شان ویران خواهد شد. طور گسترده کاهش نیابد، صنایع شیالت مدت به
 داری گوش شنوا ندارد! سرمایه

طـور  در جریان برگزاری کنفرانس مادرید بسیاری از کوشندگان محیط زیست که بـه
ها و نهـادهـای  شده از سوی دولت ریزی ناپذیر برای اقدام مشخص و برنامه خستگی

شان از باز شدن راه کمپانی های نفتی و آالیـنـده  کنند، نگرانی المللی مبارزه می بین
های اخیر که  به کنفرانس و شیوه عمل آن را ابراز کردند. حقیقت اینست که در سال

انـگـیـز  مسئله محیط زیست و شـرایـط مـخـاطـره
اند، مدیـران  ها پوشش وسیع یافته اقلیمی در رسانه

دهند: "ما باید شیوه زندگی خود  مبارزان محیط زیست هشدار می
 را تغییر دهیم."!

میالدی هشـدار دادنـد کـه  ٢٠١٩رهبران محیط زیست در آخرین روز سال 
سال آینده "آخرین فرصت" ما برای اتحاد عمل مؤثر همه کشورهای جهان در 

منظور برخورد با شرایط اضطراری اقلـیـمـی و آب و هـوایـی  تدبیری مؤثر به
هـایـی  سـوزی شوند که آتـش خواهد بود. این هشدارها در پایان سالی داده می

های نـاشـی از  ها و سیالب های آمازون و استرالیا، طوفان ویرانگر در جنگل
تغییرات آب و هوایی در نقاط مختلف جهان را شاهد بوده است، سـالـی کـه، 

 ثبت رسیده بوده است.   ترین دهه تاریخ از زمانی که حرارت هوا به پایان داغ
اما سخنگویان گروه فعاالن محیط زیست "شورش علیه انقراض" کـه در دو 

المللی وسیعی برای کارزارهای خود پیدا کـرده اسـت،  سال اخیر حمایت بین
داری در  های سـرمـایـه های اتخاذ شده از سوی اکثر دولت گویند تصمیم می

ارتباط با تغییرات الزم برای کاهش اثـرات گـرم شـدن کـره زمـیـن "فـقـط 
هایی سطحی" بر این معضل جهانی وارد کرده است. این جنبش که در  خراش

را در سـراسـر جـهـان   هایی پر سروصدا و گسترده اعتراض ٢٠١٩اکتبر سال 
ها را در ارتباط با مقابله با شرایـط اضـطـراری  عملی دولت برگزار کرد، بارها بی

اقلیمی سرزنش کرده است. "شورش علیه انقراض" کارزار وسیـعـی را عـلـیـه 
محیطی" آغـاز  العاده اقلیمی و زیست ها در مورد "وضعیت فوق عملی دولت بی

کرده است. سخنگویان شورش علیه انقراض معتقدند کـه تـعـهـد کـنـونـی 
ما را  ٢٠۵٠ای به صفر قبل از سال  ها برای تقلیل تولید گازهای گلخانه دولت

کند." این جنبش بر اهمیت تـعـهـد  به "تحمل رنج و مرگ تدریجی متعهد می
گـویـد  کند، و می تأکید می ٢٠٢٠ها به انجام تغییرهایی اساسی در سال  دولت

سال بیداری بشریت برای روش بهتر زنـدگـی"  -بینی سال جدید "سال روشن
 تواند باشد. می

خانم الیتز، سخنگوی شورش علیه انقراض، توضیح داد، اما مقابله با شرایـط 
ای" نیاز دارد. خانم الیتز گفت: "ما برای  سابقه وهوا به "اقدام بی اضطراری آب

نجات سیاره خود نیاز به پاسخی به َسبک" مسابقه فضایی" داریم. اما تا کنون 
جای آن بـزدلـی  ای سیاسی برای دستیابی به آن وجود نداشته است و به اراده

ترین بحرانی کـه  وجود دارد. رهبران جهان سعی دارند از توجه ضرور به بزرگ
 بشر تا کنون با آن روبرو بوده است، طفره بروند.

امضا  ٢٠١۶نامه پاریس را در سال  کشور جهان توافق ٢٠٠رغم اینکه تقریبًا  به
گراد باالتـر از  درجه سانتی ١٫۵کردند تا سرانجام سقف گرمایش جهانی را به 

محـدود کـنـنـد، تـولـیـد  ١٨سطح آن در قبل از دوره ماقبل صنعتی در قرن 
یابند. سازمان ملل متـحـد در سـال  ای همچنان افزایش می گازهای گلخانه

سقف گرمایش جهانی کره زمـیـن  ٢٠٣٠هشدار داد که ما باید تا سال  ٢٠١٩
گراد محدود کنیم، چرا کـه فـراتـر از ایـن  درجه سانتی ١٫۵را در زیر آستانه 

ناپذیری روبرو  بار و برگشت ها با خسارت فاجعه دنبال آن، اکوسیستم سقف و به
از  -های شدید آب و هوایی مرتبط با تغییرات اقـلـیـمـی خواهند بود. دگرگونی

های بارانی آمازون و اسـتـرالـیـا گـرفـتـه تـا  های وسیع در جنگل سوزی آتش
در سـال  -های سخت و گردبادهای شدید در ایاالت متحده و چـیـن طوفان
 ها حمله برد. شدت به همه قاره به ٢٠١٩

که با امتناع سیاستـمـداران از جـدی گـرفـتـن شـرایـط   –این اتفاقات شدید 
ها نفر را در سـراسـر  برای نخستین بار میلیون -اضطراری اقلیمی همراه بود

جهان بسیج کرده است. درنتیجه، صدها دولت امسـال شـرایـط اضـطـراری 
 -اند. نظرسنجی عمومی امسال در هشت کشور غـربـی اقلیمی را اعالم کرده

تـریـن مسـئـلـه  وهوا را مهـم نشان داد که مردم تغییرات آب -ازجمله انگلیس
 دانند. جهان می

 
بازگشت تغییر تخریبی شـرایـط  اقدام جهانی برای توقف روند بی

 اقلیمی
ها هزار نفر در مادرید (پـایـتـخـت  ، ده٩٨آذرماه  ١۵/   ٢٠١٩دسامبر  ۶در روز 

اسپانیا) و در سانتیاگو (پایتخت شیلی)، با سر دادن شعارهایی درباره خواسـت 
 اقدام  واقعی در مورد تغییرات آب و هوایی راهپیمایی کردند. 

خـاطـر  "گرتا تونبرگ"، دختر نوجوان سوئدی مبارز که در یک سـال اخـیـر بـه
منظور حفاظت از محیط زیست داشته  المللی به نقشی پررنگ که در کارزار بین

المللی یافته است، در تظاهرات بزرگی که در پایتـخـت اسـپـانـیـا،  شهرت بین
بـرگـزار  COP25شهری که کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات اقلـیـمـی 

 ١١ادامه  در صفحه  پیمایان از کارزارهای متفاوت و از کشورهای مختـلـف  شد، شرکت کرد. راه می



 ١٠٩۴شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ١۶دوشنبه    ١٠ 

چپ و فرصتی تاریخی برای مردمی 
 کردن حکومت در اسپانیا 
ای که قـبـل  "انریکه سانتیاگو"، رهبر حزب کمونیست اسپانیا، در مصاحبه

از   گوید چـگـونـه اتـحـادی گسـتـرده از تعطیالت کریسمس انجام داد، می
تواند و باید حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا را به پیاده  رو می نیروهای پیش
گرایانه وادار کند. تنها در بریتانیا نیـسـت کـه مـوازنـه  هایی چپ کردن برنامه
هـم خـورده اسـت.  طرزی خطرناک بین نیروهای چپ و راست بـه قدرت به

حزب کمونیست اسپانیا که بخشی از ائتالف "اتحاد پـودمـوس" یـا ائـتـالف 
وزیری "پـدرو  جبهه متحد چپ است، به ترکیب دولت جدید اسپانیا با نخست

 شود.  اش وارد می سانچز" و حزب کارگران سوسیالیست
اگرچه ترکیب و آرایش این ائتالف هنوز در دست بررسی است، اما واقعیت 

هـای  اینست که، نخستین ائتالف جناح چپ برای حکمرانی اسپانیا از سـال
سـخـتـی  شکل گرفت. انتخابات ماه گذشته برای جناح چپ بـه ١٩٣٠دهه 

رود، زیرا هم حزب "سوسیالیسـت کـارگـران" و هـم  شمار می یک پیروزی به
شان را از دست دادند در حـالـی کـه  های "ائتالف پودموس" برخی از کرسی

شـان  های حزب "مردم" از جناح راست و حزب فاشیستی "ُبکس" شمار کرسی
 افزایش یافت.

های حزب سوسیالیست کارگـران و ائـتـالف پـودمـوس  حتا جمع کرسی
گفته انریکو سانتیـاگـو، رهـبـر حـزب  یابد و به هم به اکثریت دست نمی روی

کمونیست اسپانیا، ناتوانی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا در پایبند بـودن 
به اصول توافق شده پیشین بخشی از دلیل شکـسـت در انـتـخـابـات بـود. 
سانتیاگو گفت: "برگزاری انتخابات نوامبر ضرورتی نداشت. این تصـمـیـم از 
یک وسواس فکری حزب سوسیالیست کارگران بر پایه ایـن گـمـان نـاشـی 

تواند رأی نیروهای چپ را که هنوز هم بیشتر از رأی  شد که این حزب می می
هـای  گـیـری دلـیـل مـوضـع انحصار خود درآورد، اما بـه جناح راست است به

طلب در کاتالونیا، منطقه باسک، و گالیـسـیـا،  گرای استقالل های ملی حزب
هـای  چنین اکثریتی در مجلس بازتاب نیافته است. درنـهـایـت، ایـن گـروه

توانند تعیین کنند کدام گـروه اکـثـریـت مـجـلـس را  گرا هستند که می ملی
هـا  های خودمختاری در این منطقه دلیل گرایش ها خود به دست گیرد و آن به

این اکثریت چپ  که با قانون اساسی مصوبه در این زمینه همخوانی ندارد، به
 بستگی دارند." در مجلس دل

وزیر از حزب سوسیالیست کارگران نـتـوانسـتـه  بینیم که یک نخست اما می
رسانی پلیس ضد شورش اسپانیا پس  جویانه و آسیب های انتقام است از اقدام

از اینکه دولت محلی کاتالونیا برخالف قانون اساسی درباره استقالل به یـک 
سال زندان به نماینـدگـان  ١٣پرسی دست زد و یا محاکمه و دادن حکم  همه

 برگزیده کاتالونیا از سوی دادگاه عالی اسپانیا مانع شود. 
جز اتحاد پودموس همه نیروهای سیاسـی راهـکـار  گوید: "به سانتیاگو می

سـود حـزب  دانـنـد و ایـن بـه بحران کاتالونیا را در سرکوب خشن آن مـی
کـاری  سوسیالیست کارگران نیست. واکنش مستبدانه در بـرابـر چـنـیـن راه

آسانی نمایندگان جناح راست افراطـی را بـه سـمـت درپـیـش گـرفـتـن  به
 کند. تر تشویق می گیرانه هایی سخت سیاست

بـار اسـت. پـنـجـاه درصـد  وجود چنددستگی و تفرقه در کاتالونیا فاجـعـه
خواهان استقالل هستند. پنجاه درصد خواهان ادامه وحدت کاتالونیا با بقیه 

طلبـان، جـا  اسپانیا هستند. خشونت پلیس و صدور حکم زندان برای جدایی
افتادن این چنددستگی را تقویت کرده است در صورتـی کـه یـک رویـکـرد 

 وگو و احترام دوسویه را هموار کند. توانست راه گفت پذیرتر می انعطاف
گوید: "ما خواهان تبدیل کردن اسپانیـا بـه کشـوری فـدرال  سانتیاگو می

مانند آلمان یا ایاالت متحده هستیم، اما در این لحظه دورنمای سازوکار ایـن 
پیشرفت دشوار است. یک عامل بازدارنده عمده سلطنت است. حتی روز ملی 

سپتامبر، یادآور ُخرد و خمیر کردن ساختارهای سیاسی کاتاالن  ١١کاتالونیا، 
دست سلطنت بوربون است که شهر بارسلون در جنگ جانشینی اسپـانـیـا  به

میالدی  ١٧١۴تا  ١٧٠١هایی بود که از ژوئیه  (= مجموعه وقایع و کشمکش
به طول انجامید و عاقبت به امضای معاهده راشتات منتهی شد) به فرانسـه 

های علنی پادشاه کنونی اسپانیا علیه جنبش استقـالل  ملحق شد. و مداخله
 در کاتالونیا کمک چندانی در کاهش تنش نداشته است."

مـانـده از دوران  سلطنت در اسپانیا بخشی از یک ساختار سیاسـی بـاقـی
حاکمیت فاشیسم است، میراثی که سایه آن هنوز بر سیاست اسپانیا گسترده 

 است.
دست ارتش سرخ سرکوب شد. در  گوید: "در آلمان، نازیسم به سانتیاگو می

دست مبارزان کمونیست دستگیر و از قـالب گـوشـت  ایتالیا، موسولینی به

آویــزان شــد. در یــونــان، 
هــا  حــکــومــت ســرهــنــگ

دست مـردم سـرنـگـون  به
شد. فـرانـکـو، دیـکـتـاتـور 
اسپـانـیـا در بسـتـر خـود 
درگذشت و الیه مـمـتـاز و 
قدرتمند پیرامون او دسـت 
به انتـقـال حـکـومـت زد. 
بسیاری از طرفداران فرانکو 
از سوی پادشاه اسپانیا کـه 
خود برگزیده فرانکو بود در 
روند تشکیل دولت بـعـدی 
ـــد.  ـــدن ـــای داده ش ج

در  ١٩٩۶تـا  ١٩٨٢هـا از  انـد، آن ها بارها در قدرت دولتی بـوده سوسیالیست
هـا  چالش کشیدن میراث فرانکو را نداشتند. آن حکومت بودند، اما هرگز یارای به

موفق به تضمین حق دریافت غرامت برای قربانیان رژیم فرانکو، و دستیابـی بـه 
 اند." حقیقت و آشتی نشده

در مجلس اسپانیا هرگز امکان تصویب قطعنامه در محکومیت فرانـکـو وجـود 
کـه تـا  ٢٠٠٧نداشته است. تا پیش از تصویب قانون حافظه تاریخـی در سـال 

قطعنامه مشابه به مجلس آورده شده بود. اگر ایـن  ٢٠اکنون اجرایی نشده است، 
مانده جسد فرانکو به جـایـی دیـگـر مـنـتـقـل  تنها باقی قانون اجرایی شده بود نه

شد، بلکه گورستان دره به خاک افتادگان (جایی که فرانکو آرامگاه باشکـوه و  می
نمایی برای خود و جنگجویان فاشیست در جنگ داخلی ساخته است) هـم  بزرگ

 شد (که در تابستان گذشته انجام گرفت). بسته می
کند که صعود ناگهانی جناح چپ که بـا  با این وجود، انریکه سانتیاگو گمان می

برداری اتحادیـه اروپـا از  در مقابله با بهره ٢٠١١می  ١۵تظاهرات بسیار بزرگ در 
زدایی در کشورهای جـنـوب  های خدمات همگانی و مقررات کاهش شدید هزینه

زیاد سیـاسـت اسـپـانـیـا را بـرای  احتمال اروپا آغاز شد، همچنان ادامه دارد و به
گوید: "این نظام خویشاوندساالرانه کـه در آن  همیشه دگرگون خواهد کرد. او می

های باالی دستگاه قضایی، گارد ملی، و نهادهای دولتی با فرزندان قضـات  پست
شدنی و   اند، برای نسل جوان اسپانیا فهم های فرانکو پر شده و رئیسان پلیس سال

خاطر است (جنبـش  گسیخته آشفته پذیرفتنی نیست. این نسل جدید از فساد لگام
یـا آشـفـتـگـان  ،لوس ایدیگـنـادوس،سرعت به جنبش  ضد ریاضت در اسپانیا به

فهمـنـد. در  شناخته و نامیده شد). جوانان دلیل ادامه پادشاهی و سلطنت را نمی
اسپانیا گرایش زیادی برای رها شدن از شر کارگزاران طرفدار فرانکو وجود دارد. و 
این گرایش بر ضد فاشیسم فرانکو است که اتحاد پودموس را پدیـد آورد. اتـحـاد 

ترین  پودموس که در جناح چپ حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا قرار دارد بزرگ
نیروی چپی است که در عرصه انتخاباتی این کشور از زمان پایان دیکتـاتـوری در 

 اسپانیا سر برآورده است."
هـراسـی،  هـای بـیـگـانـه اما آیا رشد سریع حزب راست افراطی ُوکس با دیدگـاه

 نژادپرستی، و ضد حقوق زنان نشانه تهدید دوباره اسپانیا از سوی فاشیسم است؟
کند: "پدیداری راست افراطی در اسپانیا مشـابـه نـقـش  سانتیاگو استدالل می

پن در فرانسه یا ماتئو سالوینی در ایتالیا نیست. راسـت افـراطـی هـنـوز  مارین له
کنـیـم،  نتوانسته است خود را در طبقه کارگر جا بیندازد. چیزی که ما مشاهده می

دهـنـدگـان حـزب ُوکـس افـرادی  بازسازی نیروهای راست است. عضوها و رأی
های جناح راست در مجلس  اند. سرجمع کرسی هستند که از حزب مردم جدا شده

دسـت آورد نـیـسـت.  بـه ٢٠٠٠هایی که حزب مـردم در سـال  بیشتر از کرسی
های جناح چپ در مجلس هنوز از رقم باالیی برخوردار است. برای همیـن  کرسی

های کارگران در دولت بپیوندیم. ما بـه  ایم به حزب سوسیالیست است که ما آماده
زنیم: نخست، نیاز مبرم به شناسایی و رسیـدگـی بـه  این کار می دو دلیل دست به

های نولیبرالیسم، از دست رفتن حقوق جمعی و حملـه  پیامدهای اجتماعی برنامه
لحاظ دموکراتیک در  به استانداردهای زندگی مردم. و دوم، برای اینکه ضرورتی به

 متوقف ساختن نیروهای راست افراطی وجود دارد."
 آیا بدون داشتن اکثریت برداشتن چنین گامی آسان خواهد بود؟

طـلـب [مـانـنـد  گـرایـان اسـتـقـالل سانتیاگو بر این نظر اسـت: "اگـر مـلـی
ها رأی ممتنع بدهند، ما در مـجـلـس از  گیری طلبان کاتالونیا] در رأی استقالل

ای برای تدوین و تصویب قانون برخوردار خواهیم بود. البتـه، بـرای  اکثریت ساده
گـرایـان  هر اصالحی در قانون اساسی ما به اکثریت مطلق نیاز داریم. شاید مـلـی

طلب در مجلس رأی ممتنع بدهند و یا از ما پشتیبانی کنند (علیه ما رأی  استقالل
ها برای استـقـالل جـلـوگـیـری  تنها از حق آن نخواهند داد)، زیرا جناح راست نه

ها را از هرگونه حق خودمختاری که اکنون از آن  برخوردارند  خواهد کرد، بلکه آن
نشان خواهد داشت   هم محروم خواهد کرد. عملکرد این دولت هنگامی از کارایی

 ١١ادامه  در صفحه  منزله یک همکاری بـیـن اتـحـاد  که آن را نه به
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 یی دیگری ... ادامۀ آیا نطفٔه جنگ منطقه

کند.  های نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه به ترکیه اعطا می برداری از حوضه و بهره
های مصر و یونان و قبرس و اسرائیل با  "ارتش ملی" لیبی به رهبری خلیفه حفتر، و دولت

های اخیر  اند. توجه به این موضوع اهمیت دارد که در سال شّدت مخالف این قرارداد به
ذخایر تأییدشدٔه مهم گاز در محدودٔه دریای مدیترانه کشف شده است. چندین کشتی ترکیه 

نامٔه  در حال حاضر به دنبال نفت و گاز در سواحل قبرس هستند. با عملی شدن توافق
های صدور گاز به اروپا از منطقٔه دریایی زیر کنترل ترکیه عبور خواهد  مذکور، کلیه خط لوله

 کرد.
چندان  های اخیر ترکیه در ارتباط با لیبی، تالش نه آید که در تحّول بنابراین به نظر می

یی و اعمال سیاست خارجی  پوشیدٔه اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به قدرتی منطقه
تر از همه  تر باشد تا منظور کردن منافع دولت ملی لیبی و مردم لیبی. مهم مستقل مهم

گذاران  ها قبل نخستین کشوری بود که از سرمایه اینکه، به دالیل اقتصادی، لیبی از دهه
ترک در این کشور استقبال کرد. پیش از سقوط قذافی و وقوع جنگ داخلی در لیبی، این 

 30ها به  یی بود و ارزش این پروژه های ترکیه المللی برای شرکت کشور سومین بازار بین
رسید. به گفتٔه رئیس انجمن کارفرمایان ترکیه، میتات ینیگن، چندین  میلیارد دالر می

کارگر ترک در جریان جنگ داخلی لیبی مجبور به ترک این  ٢۵٠٠٠شرکت و همچنین 
آذر) رادیوی رسمی اسرائیل اعالم کرد که "آنکارا آمادگی  ٢۴دسامبر ( ١۵کشور شدند. روز 

خود را برای مذاکره با اورشلیم مبنی بر انتقال گاز اسرائیل به قارٔه اروپا از طریق قلمرو ترکیه 
ابراز کرده است" که معموًال باید آمریکا را خوشحال کند و موجب گرمی روابط میان آنکارا و 
واشنگتن گردد.  از سوی دیگر، یونان از سازمان ملل متحد خواسته است که با این توضیح 
که نقشٔه مورد استفاده در مذاکرٔه میان لیبی و ترکیه، جزیره کرت (بخشی از خاک یونان) را 

گیرد، توافق ترکیه و لیبی را محکوم کند. در تحّولی دیگر، در اوایل هفتٔه  در نظر نمی
ای در مورد خط  نامه گذشته، وزیر امور خارجی یونان، نیکوس دندیاس، اعالم کرد که توافق

دی) امضا خواهد شد! پروژٔه  ١٢ژانویه ( ٢لوله گاز بین یونان و قبرس و اسرائیل در تاریخ 
کیلومتر که سال گذشته اعالم شده بود، به ارزش  ٢٠٠٠خط لوله گاز زیردریایی به طول 

های اسرائیل و قبرس از طریق قبرس و  میلیارد دالر، با هدف رساندن گازمیدان ٧٫٣۶
یونان به مخزن ارتباط در ایتالیا طراحی شده است. با توجه به عدم اطمینان نهادین به 

های تازٔه اردوغان، معلوم  اسرائیل، تعیین محدودٔه دریایی اخیر ترکیه و لیبی، و خواست
نیست که فشار یونان در این زمینه توفیقی داشته باشد. واقعیت این است که بخش نظامی 

گونه که در آن توصیف شده است، کامًال روشن است:  نامٔه طرابلس و آنکارا، همان توافق
نامٔه محدودٔه دریایی با  دولت وحدت ملی لیبی در شرق  جبران منافعی که ترکیه از توافق

دهد تا منطقٔه نفوذ خود را گسترش دهد و  آورد و به ترکیه اجازه می مدیترانه  به دست می
خیز در دریای مدیترانه شرقی، یعنی بخش اعظم یونان،  حقوق خود را در مناطق بزرگ نفت

مصر، قبرس، و اسرائیل، مطالبه کند. این موضوع نگرانی غسان سالمه فرستادٔه سازمان 
هایش از  ملل متحد در لیبی را برانگیخته است. او در روزنامٔه فرانسوی لوموند نگرانی

ها در مورد  ها و ترک ویژه اختالف بین یونانی گسترش درگیری "به مناطق دورافتادٔه لیبی، به
 تعیین مرز دریایی" را ابراز کرده است.

 چرا از واکنش جامعٔه جهانی خبری نیست؟
گام در جهت گسترش  به های اخیر گام کامًال مشخص است که اوضاع لیبی در هفته

پاره شده پیش رفته است. وارد شدن فعال  زده و پاره ها بر سر کنترل این کشور جنگ درگیری
کننده است و  ترکیه و مصر و کشورهای عربی حاشیٔه خلیج فارس به این صحنه، نگران

 گذارد.   بینی در مورد آیندٔه این کشور باقی نمی جای خوش
نامٔه بین ترکیه و لیبی که پیشتر به آن  آذر امسال به دلیل امضای توافق ١۶یونان در روز

آذر اعالم  ١۴اشاره شد، سفیر لیبی را از یونان اخراج کرد. از سوی دیگر، دولت لیبی در روز 
کرد که قصد دارد با مسکو در مورد حضور پیمانکاران نظامی خصوصی روسی در شرق 
لیبی و همکاری آنان با ارتش شورشی ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر مذاکرٔه رودررو کند. 

گوید که قصد دارد بر  دولت روسیه این مسئله را تکذیب کرده است ولی دولت لیبی می
نظامی مزدور روسی که در اختیار دارد، با دولت روسیه    ٨٠٠ - ۶٠٠اساس فهرست اسامی 

جمهور قبرس نیکوس آناستازیادس در اواسط ماه آذر  وگو کند. از طرف دیگر، رئیس گفت
های قبرس، علیه  گفت که  این کشور در ارتباط با حفاری ترکیه برای اکتشاف گاز در آب

دی)،  ١٠دسامبر ( ٣١شنبه  کند. روز سه المللی الهه شکایت می ترکیه به دادگاه بین
اتحادیٔه عرب تصمیم گرفت که به درخواست قاهره، با عجله نشستی در سطح نمایندگان 

تواند ثبات  دائمی "به منظور بررسی تحول اوضاع در لیبی و خطرهای گسترش آن که می
جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در روز  لیبی و منطقه را تهدید کند" برگزار کند. رئیس

جمهور فرانسه درمورد  دی) از طریق تلفن با امانوئل ماکرون رئیس ٩دسامبر ( ٣٠دوشنبه 
"خطرهای ناشی از گسترش عملیات نظامی" صحبت کرد. پاریس و قاهره "از توافق 
سیاسی در چارچوب سازمان ملل متحد، مطابق با اصول توافق شده در پاریس، پالرمو، و 

جمهور مصر در  ابوظبی با هدف بازیابی وحدت و حاکمیت کامل لیبی" حمایت کردند. رئیس
آذر) آشکارا به آنکارا چنین هشدار داد: "ما به کسی اجازه نخواهیم داد  ٢۶دسامبر ( ١٧روز 

 لیبی... را کنترل کند. اینجا مسئلٔه امنیت ملی مصر مطرح است."

 : آخرین ... ٢٠٢٠ادامۀ سال 

انـد بـا  عامل انحصارهای فراملیتی نفتی و انـرژی سـعـی کـرده
هایی نمایشی درواقع حقایق را الپوشانی کنند. کم نـیـسـتـنـد  اقدام

های نفـتـی بـزرگ کـه در  داران و صاحبان سهام کمپانی سرمایه
های مسائل زیست حضوریافته، بخشی از مخارج این یـا  کنفرانس

هـایـی نـمـایشـی دربـاره  کنند، و سخنرانی آن کارگروه را تقبل می
کنند. نـیـروهـای  حل معضالت محیط زیست ایراد می تعهدشان به

باره اظهار نـگـرانـی  جوان شرکت کننده در کنفرانس مادرید در این
کردند و نسبت به خطرهای ناشی از این گونه برخوردهای مزورانـه 
انحصارهای آلوده کننده محیط زیست هشدار دادند. در حالی کـه 

پایان خود نزدیـک  کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی به
شد بدون اینکه در ارتباط با مسائل کلیدی پیشرفـتـی حـاصـل  می

شده باشد، گرتا تونبرگ، از سوی مجله آمریکایی "تایم" چهره سال 
 آن شناخته شد.

ای  اش در سازمان ملل به شیـوه در همان روز تونبرگ در سخنرانی
کـنـنـد،  ها و سیاستمداران از سخنان او سوِءاستفاده می که شرکت

کنند، تنهـا  ها روی آن تمرکز می اشاره کرد، و گفت: "چیزی که آن
هایـی  آورند، دلیل خاطر نمی ها را به ها واقعیت اند. آن برخی عبارات

گویم. ... مـن هـنـوز  ها سخن می خاطر آن که من در وهله اول به
ترین خطر منفعل بودن نیـسـت، خـطـر واقـعـی  معتقدم که بزرگ

کننـد کـه  زمانی است که سیاستمداران و مدیران عامل تظاهر می
هایی واقعی درحال انجام شدن است، درواقع، تقریبـًا هـیـچ  اقدام

غیر از حسابداری هوشمندانه و روابط عمومـی خـالق در  کاری به
 جریان نیست."

 ادامۀ چپ و فرصتی تاریخی ...

منزله اتحادی در  پودموس و حزب سوسیالیست کارگران، بلکه به
هـای کـارگـری و  سطح ملی مشاهده کرد کـه در آن اتـحـادیـه

های ریاضتی سر به طغیان  های اجتماعی در برابر سیاست جنبش
اند." برای ما بسیار روشن است کـه از پـس مشـکـالت  برداشته

که جنبش ضد تخلیه  اجتماعی در اسپانیا درنخواهیم آمد مگر این
مستأجران و بیرون راندن از مسکن، کارزار علیه افزایش قـیـمـت 

 طور مؤثر همراه با ما در دولت باشند. سوخت، به
سانتیاگو گفت: "ما از زمان انتخابات آوریل با کنشگران رهبری 

نظر هستیم و در حـقـیـقـت  ها در گفتگو و تبادل کننده این جنبش
قصـد هـمـکـاری بـا حـزب  اند که بـه آنها به اصرار از ما خواسته

حاضر گفتگو بر سر  سوسیالیست کارگران وارد دولت شویم. درحال
هـا اسـت.  گرفتن مسئولیت بر اساس شایستگـی و تـوانـمـنـدی

هـای کـارگـری و  تعیـیـن سـیـاسـت  احتمال فراوان مسئولیت به
 عهده ما گذاشته خواهد شد." اجتماعی به

ها در سیاست خارجی اسپانیا نیز تأثیـرگـذار  آیا حضور کمونیست
شود چـون دولـت  این خاطر مطرح می خواهد بود؟ این پرسش به

هـایـی  در واکنش به رویدادهای اخیر آمریـکـای التـیـن مـوضـع
گرایانه داشته و از حمله وحشیانه ترکیه به شمال سوریه نـیـز  واپس

 حمایت کرده است.
اکنون تأثیر خود را گـذاشـتـه  گوید: "حضور ما هم سانتیاگو می

است. توجه داشته باشید که دولت اسپانیا تنها دولتی بـود کـه در 
میان کشورهای اتحادیه اروپا برانـدازی دولـت اوو مـورالـس در 

خـود اتـفـاق  وصف کرد. ایـن خـودبـه ،مداخله نظامی،بولیوی را 
نیفتاد، بلکه برآیند زیر فشار گذاشتن وزارت امور خارجه از سوی ما 

نامیدن این رویداد سرباز زد. با  ،کودتا،بود. هرچند این وزارتخانه از 
شود گفت کـه چـون اتـحـاد پـودمـوس  این رویداد نمی اشاره به

این معنا اسـت کـه  مسئولیت چند بخش دولتی را دراختیار دارد به
ای مترقی برخوردار شده است. ما  دولت اسپانیا از سیاست خارجی

هـای نـاشـی از  التیام زخم شویم تا به این مقصود وارد دولت می به
مـوازات آن مـردمـی کـردن  هـای نـولـیـرلـیـسـم و بـه سیاست
خاطر اینکه دولت بـه  مداری بپردازیم. ما جایگاه خود را به سیاست

دهد آن را ترک نخواهـیـم  گرایانه ادامه می گیری واپس چند موضع
 کرد."
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های  های نظامی در لیبی و مخالفت دولت با تصمیم ترکیه به ورود مستقیم به درگیری
برانگیز آمریکا و  های سؤال گیری مصر، عربستان و امارات متحده با آن، و با توجه به موضع
سرعت در حال تبدیل شدن به  فرانسه و روسیه در این مورد، امروزه شاهدیم که ترکیه به

تا کنون،  ١٣٩٨های نظامی و دیپلماتیک در منطقه است. از اوایل سال  عنصری از درگیری
ترکیه به بهانٔه نگرانی از اوضاع سخت آشفته و به هم ریختٔه لیبی، و از جمله  محاصرٔه شهر 

 ٢٠١٩آوریل  ۴ای که در  طرابلس توسط ژنرال خلیفه حفتر در پی عملیات تهاجمی
) آغاز شد، مترصد مداخله در لیبی بوده است. پارلمان ترکیه ١٣٩٨فروردین  ١۵شنبه  (پنج

شش هفته پیش، در جریان سفر فایز السراج رئیس دولت وحدت ملی لیبی به استانبول در 
های نظامی و امنیتی بین  نامٔه همکاری )، توافق١٣٩٨آذر  ۶(چهارشنبه  ٢٠١٩نوامبر  ٢٧

دهد که نیروهای ارتش  نامه به هر دو طرف اجازه می این دو کشور را تصویب کرد. این توافق
های آموزشی و تمرین بین دو کشور مبادله کنند. دولت آنکارا در  و پلیس را برای مأموریت

دهد که "ثبات لیبی برای امنیت  برانگیزش دراین مورد چنین توضیح می توجیه مداخلٔه سؤال
 المللی از اهمیت اساسی برخوردار است." مردم لیبی، ثبات منطقه، و مبارزه با تروریسم بین

) سرنگون کردند، ١٣٩٠( ٢٠١١از زمانی که نیروهای ناتو دولت معمر قذافی را در سال
مناطق گوناگون این کشور زیر سیطره و فرمان نیروهای نظامی وابسته به قبایل و 

های جهانی و  یی گوناگون و به طور عمده وابسته به قدرت قبیله-های قومی جریان
های اخیر، با به هم پیوستن برخی از این نیروها با  یی قرار گرفت. در طول سال منطقه

شان حول محور تضمین کنترل آنها بر منابع سرشار نفت و گاز و  تشویق حامیان خارجی
های رقیب قرار گرفته  منابع طبیعی، لیبی در عمل به دو منطقٔه عمدٔه تحت کنترل جریان

های خونین بین دولت وحدت ملی  است. در این دورٔه زمانی، کشور لیبی شاهد درگیری
(جی ان ای) مورد پذیرش سازمان ملل متحد به ریاست فایز السراج از یک طرف، و خلیفه 

ایم. ژنرال حفتر شرق لیبی را  حفتر، ژنرال بازنشستٔه ارتش سابق لیبی، از طرف دیگر، بوده
در کنترل خود دارد و غرب لیبی، از جمله شهر طرابلس پایتخت این کشور، در کنترل 
 شورای ریاست جمهوری است که از سوی جامعٔه جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است.  
دادستانی نظامی (وابسته به نیروهای حفتر) فایز السراج رئیس شورای ریاست جمهوری 
و اعضای آن و شماری از فرماندهان نظامی منطقٔه غربی لیبی را  به "گسستن وحدت ملی، 

چینی با همدستی کشورهای خارجی برای به راه انداختن جنگ در  خیانت به کشور، توطئه
لیبی، ایجاد تشکیالت مسلح غیرقانونی، انجام اقدامات تروریستی و حمایت مالی از 
تروریسم با پشتیبانی ماّدی و سیاسی شورای ریاست جمهوری" متهم کرده و دستور 

 بازداشت آنها را صادر کرده است.  
جمهور ترکیه،  )، رجب طیب اردوغان، رئیس١٣٩٨دی  ۶( ٢٠١٩دسامبر  ٢٧روز جمعه 

غافلگیرانه به تونس سفر کرد و در آنجا با همتای تونسی خود کائس ساعد در مورد درگیری 
وگو کرد. در این باره اردوغان گفت:  یی ناشی ازآن بحث و گفت های منطقه در لیبی و تنش

بس در لیبی بحث  "ما به عنوان بخشی از احیای روند سیاسی، در مورد دستیابی به آتش
شود بلکه بر کشورهای  کردیم. تأثیر تحوالت منفی در لیبی به این کشور محدود نمی

گذارد." و روز بعد، او اعالم کرد که پارلمان ترکیه در ماه  همسایه از جمله تونس نیز اثر می
ای را مبنی بر اعزام نیروی نظامی به لیبی به منظور پشتیبانی از دولت  نامه ژانویه توافق

وحدت ملی لیبی در برابر نیروهای خلیفه حفتر به رأی  خواهد گذاشت. ژنرال حفتر توسط 
شود، و از حداقل پشتیبانی  عربستان سعودی و مصر و امارات متحده عربی پشتیبانی می

ها از جمله آمریکا، روسیه، و حتی فرانسه بر خوردار است، اگرچه دولت  سیاسی برخی دولت
کند. فایز السراج، رئیس دولت وحدت ملی لیبی، در مقابل حمایت  فرانسه آن را انکار می

نظامی وابسته به  ترکیه و همچنبن قطر را دارد. در واقع، از آغاز ورود چند صد نیروی شبه
شرکت روسی امنیت خصوصی واگنر، نیروهای طرفدار حفتر کارآیی الزم را کسب کردند. 

نفری مزدور سودانی را در ارتش ژنرال خلیفه حفتر آموزش  ١٠٠٠این شرکت یک گروه 

دهد. در گزارش سازمان ملل متحد " تحویل هواپیماهای بدون  می
های ضد تانک  سرنشین (پهپاد) ، خودروهای زرهی، و موشک

توسط اردن، ترکیه، و امارات متحده عربی" به این ارتش نقض 
تحریم اعالم شده از سوی سازمان ملل متحد در مورد صدور 
تسلیحات به لیبی عنوان شده است. جالل هرشاوی، پژوهشگر و 

دهد: "در ازای قول  کارشناس امور لیبی، چنین توضیح می
های نظامی، دولت وحدت ملی لیبی چند ماه پیش با  کمک

امضای قراداد دریایی پیشنهادی ترکیه موافقت کرد، قراردادی که 
 های ترکیه با آن مخالفت کرده بود." تا قبل از قول کمک

دی  ٩جمهور ترکیه روز یکشنبه  رجب طیب اردوغان رئیس
های نظامی زمینی، هوایی و  گفت: "اگر الزم باشد انواع پشتیبانی

دی)،  ١٠دسامبر ( ٣٠در یایی را بررسی خواهیم کرد." روز دوشنبه 
اردوغان الیحٔه اجازٔه اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی را به 

ژانویه ( ٢شنبه  العادٔه روز پنج پارلمان آنکارا فرستاد. در جلسٔه فوق
دی) پارلمان ترکیه پس از طرح و بررسی الیحٔه قانونی  ١٣

پیشنهادی دولت اردوغان، با رأی مثبت اکثریت نمایندگان آن 
الیحه را تصویب و از عملیاتی شدن آن حمایت کرد. توجه به این 
نکته اهمیت دارد که مداخلٔه نظامی در عراق و سوریه نیز به همین 

 پذیر شد. روال امکان
ها در لیبی  طبق اعالم سازمان ملل متحد، از زمان آغاز درگیری

در ماه آوریل سال گذشته، بیش از هزار نفر جان خود را از دست 
اند. برای شروع مجدد  نفر آواره شده ١۴٠٫٠٠٠اند و بیش از  داده

وفصل وضعیت کنونی در لیبی، نمایندٔه ویژٔه  روند سیاسی حل
سازی  سازمان ملل متحد، غسان سالمه، در حال تدارک و آماده

در برلین است.  ٢٠٢٠المللی در اوایل سال  برگزاری کنفرانسی بین
المللی بین  هدف از این کنفرانس تالش برای رسیدن به توافقی بین

یی و  های منطقه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و سایر قدرت
های  وگوهای سیاسی بین طرف جهانی برای از سر گیری گفت
 درگیر در جنگ داخلی لیبی است.

تواند تعادل قدرت در لیبی را  اعزام سربازان ترکیه به لیبی می
تغییر دهد زیرا رقیبان ترکیه در منطقه، یعنی عربستان سعودی و 
مصر و امارات متحده عربی، در حال حاضر همگی از ژنرال خلیفه 

دهندٔه  رسد که این روند نشان کنند. به نظر می حفتر پشتیبانی می
شدٔه ترکیه در مدیترانه به منظور  تهاجم و پیشَروی واقعی و حساب

گسترش نفوذ این کشور در منطقٔه شمال آفریقا و دریای مدیترانه 
آذر)، ترکیه  ٧نوامبر ( ٢٨است. در سفر فایز السراج به آنکارا در روز 

نامٔه دریایی مهمی را با دولت رسمی لیبی امضا کرد  همچنین توافق
که حقوقی گسترده برای اکتشاف 

یی دیگری در خاورمیانه  آیا نطفٔه جنگ منطقه
 و شمال آفریقا بسته شده است؟

 ١١ادامه  در صفحه  


