
ها و رویدادهایی تلخ و دردناک این روزها از زمین و  حادثه
کوبند و مردم میهن مـا  آسمان بر سر و پیکر جامعه ما می

انـد.  فـاجـعـۀ  را در غم و ماتم و خشمی عمیق فـروبـرده
وبـلـوچسـتـان، دارونـدار  مصبیت بار  سیل در سیسـتـان

مردمان محروم این منطقه را شست و با خود برد. آنان به 
آب آشامیدنی و مواد غذایی و لوازم گرمایشی نیاز فـوری 

رفـت در طـول یـک  دارند.  "حجم بارشی که انتظار می
وبلوچستان ببارد، دوروزه دریافـت شـد.  سال در سیستان

"وقوع فاجعه سیل در این سرزمین، از شامگاه پنجشنـبـه 
ادامـه  ١٣٩٨ماه  دی ٢٢ماه آغاز و تا روز یکشنبه  دی ١٩

های عظیـمـی  برانداز که ویرانی داشت. این سیل خانمان
را نیز موجب شد،  از  پی 

های ایـران و  بر اساس گزارش رسانه
جهان، یک فروند هواپیمای بـویـیـنـگ 

شــرکــت هــواپــیــمــایــی اوکــرایــن  ٧٣٧
ونـیـم  ۶اینترنشنال که در حدود ساعت 

المللی تهران را به مقصد کیف، پـایـتـخـت  دی فرودگاه بین ١٧بامداد روز چهارشنبه 
اوکراین، ترک کرده بود، فقط چند دقیقه پس از برخاستن از زمـیـن، در نـزدیـکـی 

پس از سه روز ادعاهای دروغین سران رژیـم 
والیت فقیه در مورد عّلت و چگونگی سرنگونـی 
هواپیمای مسافربری اوکراینی در روز چهارشنبه 

ها باال رفت و روشن شـد  دی، باالخره پرده ١٨
که این هواپیمای مسافربری تـوسـط مـوشـک 
سیستم پدآفند هوایی سپاه پاسداران سرنـگـون 

تن مسافران  ١٧۶شده است. کشته شدن همٔه 
تـن از  ١۴٧و خدمٔه این هواپیما، از جـمـلـه 

شهروندان میهن ما، بار دیگر مـاهـیـت سـراپـا 
های ضد مردمی آن را آشکار و در معرض قضاوت افکار عمومی ایـران و  دروغ و جنایت رژیم والیت فقیه و سیاست

تن از هموطنان و زخمی شدن صدها تن در جریان مراسم تشییع جـنـازٔه  ۶٠جهان قرار داد. کشته شدن نزدیک به 
قاسم سلیمانی در شهر کرمان، در کنار سانحٔه اخیر سرنگونی هواپیمای مسـافـربـری، در عـیـن حـال نشـانـگـر 

اند و برای دیگر کشورهای منطقه  کفایتی رژیم والیی و زمامدارانی است که مدعی استقرار "نظام نمونه" در جهان بی
 پیچند. مداری می نسخٔه حکومت

در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، سران ریز و درشـت جـمـهـوری 

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

  ١٣٩٨دی  ٣٠، ١٠٩۵شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

د! و د  ور  ه  ان   کار

کشور ما در خالل چندماه اخیر 
برای   دستخوش تحوالتی تعیین کننده

آینده دیکتاتوری حاکم بوده است. مهم 
اینکه اصحاب قدرت و در رأس آنان 

ای در برابر این تحوالت،  علی خامنه
اند و  ابتکار عمل را از دست داده

تر کردن مدیریت  هزینه شان در کم توان
ویژه در  های فراروی "نظام"، به بحران

مورد گسترش و ادامه یافتن جنبش 
افول و زوال دارد.  اعتراضی مردم، رو به

شواهد حاکی از ادامه و شدت یافتن 
اند، چندان  های اعتراضی این حرکت

بعد برای حکومت  که از این به
و   برگرداندن وضعیت به حال گذشته

طور کامل و  تسلط بر اوضاع داخلی به
سادگی  همچنین بر رخدادهای آتی، به

ممکن نخواهد بود. حتی حضور 
سنگین مردم در تشییع جنازه قاسم 

های شهرهای  سلیمانی در خیابان
وجود  مختلف کشور نتوانست توهم به

آمدن "وحدت ملی" در جهت رفع 
نفع حاکمیت والیت فقیه را به  بحران به

 واقعیت تبدیل کند. 
با نگاهی به چکیدٔه سخنان علی 

 ٩٨ماه  دی ٢٧ای در نماز جمعٔه  خامنه
شود دید  در مصالی بزرگ تهران، می

ها  ها و نقل آیه غیر از شعار دادن که به
برای الپوشانی بحران عمیقی که 

رهبری او در آن  "نظام" کنونی و 

 ۶ادامه  در صفحه  

ساختارهای حاکمیت 
مطلق والیت فقیه را 
 باید هدف قرار داد

جنایتکار، و بی کفایت والیت فقیه سّد  ایران: رژیم دروغگو،   حزب تودٔه   بیانیٔه  
 عدالت اجتماعی، و پیشرفت میهن ماست! اساسی در راه آزادی، 

 ٣ادامه  در صفحۀ 

 ٢ادامه  در صفحۀ 

پیام تسلیت حزب توده 
ایران به بازماندگان 

قربانیان سانحٔه دلخراش 
 هوایی در تهران

 ۴ادامه  در صفحۀ 

 ٣بیانیٔه مشترک حزب تودٔه ایران، حزب کمونیست بریتانیا، و حزب کمونیست آمریکا         در ص 
 ٨و  ٧های کمونیست و کارگری جهان                                             در صفحات  جانبه حزب بسیج همه

 ، نشریه حزب کمونیست آلمان، با مسئول امور بین المللی »عصر ما«مصاحبه 
 ٩در ص             حزب توده ایران                                                                                                               

 ١٠حزب کارگری و کمونیستی جهان درباره تحوالت منطقه                       در ص  ۵٨مشترک   بیانیٔه 
 ١١یی پیشنهادی ترامپ                                     در ص  هسته »نامه توافق«جمهوری اسالمی ایران و 

 فاجعه سیل ویرانگر در بلوچستان



 ١٠٩۵شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه     ٢ 

های ایـرانـی، ایـن ادعـا را  اسالمی ضمن انکار امکان سقوط این هواپیما توسط موشک
"جنگ روانی" غرب علیه ایران خواندند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسالمی، علی 

دی ضمن تسلیت گفتن بـه خـاطـر  ١٩رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، روز   عابدزاده،
شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال و  ٧٣٧مسافر و کادر پروازی بویینگ  ١٧۶درگذشت 

زمان با ایـن  هم»انکار اصابت موشک زمین به هوای ایران به این هواپیما، اظهار داشت: 
هواپیما چندین پرواز داخلی و خارجی [دیگر] در فضـای ایـران و در هـمـیـن ارتـفـاع 

وجـه  هـیـچ هزار پایی در حال پرواز بودند و موضوع برخورد موشک به این هواپیما بـه هشت
در پی این اظهار نظر، سپس حسام الدین آشـنـا، مشـاور  «تواند صحت داشته باشد. نمی

زبـان  هـای فـارسـی دی خطاب به خبرنگاران رسانـه ١٩شنبه شب  حسن روحانی، نیز پنج
خارج از کشور در توییتر "هشدار" داد: "از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هـواپـیـمـای 

ستیزان خودداری کنید." همچنین، سـخـنـگـوی دولـت نـیـز  اوکراین و همکاری با ایران
اصابت موشک به هواپیمای مسافربری را "دروغ بزرگ" نامید و از بررسی این سـانـحـه بـا 

 شفافیت، دقت و سرعت، بر اساس مقررات ایکائو خبر داد.
باالخره با توجه به فشار کشورهای کانادا و اوکراین و فشار افکار عمومی و خانواده های 
دغدار و با روش شدن واقعیت این سانحٔه دردناک، امروز سران رژیم والیی حاضر شـدنـد 
اعتراف کنند و بپذیرند که هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه "بـر اثـر اشـتـبـاه 

جـمـهـور اوکـرایـن  فردی" سرنگون شده است. حسن روحانی در تماسی تلفنی بـا رئـیـس
اند، بـه  خطوط هوایی اوکراین دخالت داشته ٧۵٢"افرادی که در حادثٔه سقوط پرواز  گفت:

 مقامات قضایی تحویل داده خواهند شد."
درسـتـی و صـراحـت در مـورد  اش "نامه مـردم" بـه حزب ما در سرمقالٔه ارگان مرکزی

ای  ای و سران رژیم والیت فقیه، از جمله نوشت: "حمایت مستقیم خامنه کفایتی خامنه بی
های نولیبرالی در اقتصاد کشور بر مبنای فرضیٔه رشـد اقـتـصـادی از طـریـق  از سیاست

خصوصی و خصوصـی، سـه دهـه  های شبه ثروتمندتر شدن ثروتمندان و انباشت سرمایه
ضعفی  نقطه  ها، اقتصاد ملی کشور را به زانو درآورده و اکنون حاصل این سیاست  اجرا شد.

های امپریالیسم و دولـت خـطـرنـاک  عظیم در آن جاسازی کرده که آماج تهاجم تحریم
ای و همچنین رخدادهای اخـیـر و  ترامپ شده است. سه دهه حاکمیت والیی علی خامنه

های داخلی و خارجی او و اطـرافـیـانـش اسـت،  درپی که برآمد تصمیم های پی شکست
ای صالحیت رهبری کشورمان را نداشته و نـدارد." (بـه  دهد که خامنه وضوح نشان می به

 )١٣٩٨دی  ١۶، دوشنبه ١٠٩۴، شمارٔه «نامٔه مردم»نقل از
امروز در پی اعتراف سران رژیم به سرنگون کـردن هـواپـیـمـای مسـافـربـری تـوسـط 

میهنان و دانشجویان معترض و دلیـر کشـور در  های سپاه، جمعیت بزرگی از هم موشک
هـا دسـت بـه  تکنیک، صنعتی شریف، و دیگر دانشـگـاه های تهران، پلی مقابل دانشگاه

ای قاتله، حکومتش باطله"، "این همه سال جنـایـت،  "خامنه  تظاهرات زدند و شعار دادند:
ای حیا کن، مملکتو رها کن"، "سپاه جنایت می کـنـد، رهـبـر  مرگ بر این والیت"، "خامنه

کشته آبان ما ، به مـن نـگـو  ١۵٠٠کند"، "فرماندٔه کل قوا، استعفا، استعفا"، "  حمایت می
تـریـن  داعش ما شمایی". بر اساس تـازه   " دیکتاتور سپاهی  فتنه تویی ستمگر"،   فتنه گر
حق مردم به دیگر نقاط تهران و نیز به سایر  های رسیده، این تظاهرات اعتراضی به گزارش

شهرهای کشور، از جمله رشت، اصفهان، بروجرد، کرمان، بابل، سـاری و شـیـراز نـیـز 
گسترش پیدا کرده است. همچنین، مهدی کروبی که اکنون نزدیک به ده سال اسـت در 

ای را فـاقـد  ای که امروز عصر منتشر کـرد، خـامـنـه برد، در نامه حصر خانگی به سر می
"جنابعالی به عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت مستقیم   صالحیت رهبری دانست و نوشت:

این امر را بر عهده دارید. بفرمایید آیا در صبحگاه چهارشنبه در جریان این فاجعه بودید؟ یا 
اند، شما روز جمعه در جریان این مـوضـوع  های نزدیک به شما مدعی طور که رسانه همان

اید؟ اگر در جریان بودید و با علم به موضوع به مسئوالن نظامی و امـنـیـتـی و  قرار گرفته
یک از شرایط  تبلیغاتی اجازٔه فریب مردم را دادید، پس بدا به حال شما که بدون شک هیچ

و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی ندارید. البته این رسوایی تـنـهـا 
گردد. فقدان رسـیـدگـی دقـیـق بـه  موردی نیست که مسئولیت مستقیم آن به شما برمی

، سرکوب ٨٨ای، تقلب در انتخابات، و سرکوب خونین معترضین  های زنجیره ماجرای قتل
، و نهایتًا [سرکوب] مردم به ستوه آمده در ماجرای افزایش قیمت بنزین در ٩۶معترضین 

گویند در جریان این فاجعه نبودید و پیگیر کشف حقیقت هم  طور که می . و اگر آن٩٨آبان 
چنین شما و کشـور را بـه  نشدید، پس بفرمایید چه فرمانده کل قوایی هستید که آنان این

گیرند. در این حالت هم مشخص است که فاقد شرط تدبیر، شجاعت، مدیریـت،  بازی می
 و قدرت کافی برای رهبری هستید."

دوست کشورمان معـتـقـد  خواه و میهن زبان با دیگر نیروهای آزادی ایران هم  حزب تودهٔ 
کفایت آن سـّد اسـاسـی در راه آزادی، عـدالـت  است که رژیم والیت فقیه و رهبری بی

ای  اجتماعی، و پیشرفت میهن ماست. باید دست در دست هم، در صفی واحد و با مـبـارزه
متحد، این حکومت دروغ، جهل، و جنایت را به چالشی جّدی کشاند و راه را برای رهـایـی 

 شّدت ارتجاعی و استبدادی هموار کرد. میهن از این نظام سیاسی به
 ایران  حزب تودٔه 

 ١٣٩٨دی  ٢١

 ژیم دروغگو   ... ٰادامه بیانیه حزب توده ایران : ر

حـق  رژیم ضد مردمی والیت فقیه دیگر بار در برابر اعـتـراض بـه
کفایتی مشتی رهبـر  عدالتی، محرومیت، و بی از ظلم، بی  مردمی که

شان رسـیـده اسـت، گـزمـگـان  لب به  گو جان اندیش و دروغ تاریک
سراپامسلحش را به میدان سرکوبگری معترضان فرسـتـاد تـا مـردم 

گلوله ببنـدنـد و بـا ایـن شـیـؤه  مان را به آزاداندیش و شریف میهن
را   شان شاید دمی بیـش حـیـات نـنـگـیـن رژیـم ددمنشانٔه دیرینه

تر کنند. در پی افشا شدن سبـب سـرنـگـونـی هـواپـیـمـای  طوالنی
مسافربری اوکراینی که شلیک موشک از سوی نیروی پدافند هوایـی 
سپاه بود اما سخنگویان رژیم سه روز متوالی در این مورد با انـواع و 

کلی منکر بودند و آن  ها واقعیت امر را به بافی ها و دروغ اقسام توجیه
های اعـتـراضـی دانشـجـویـان،  داشتند، حرکت را از مردم پنهان می

جوانان و مردم دلیر میهن مـا در روزهـای اخـیـر نشـان داد کـه 
مـاه  های مردمی در آبـان های سرکوب خونین اعتراض ضربه  رغم به

امسال و کشتار صدها تن و مجروح کردن چند هزار نفر و دستگیری 
هزاران تن، که تا به امروز آمار جان باختگان و بازداشت شـدگـان را 

و هنوز از سرنوشت شماری از آنان اطالعی دقـیـق  اعالم نکرده اند 
های مردمی خاموش شدنی نیست و  در دست نیست، آتش اعتراض

دوبـاره شـعـلـه   تـریـن جـرقـه با هر فـاجـعـه و حـتـا بـا کـوچـک
هنرمندان همراه با اعالم حضـور نـیـافـتـن در   اعتراض  کشد. می

دانشـگـاهـیـان و ورزشـکـاران کشـور   مراسم رسمی آتی، اعتراض
هایی مثبت از همدلـی  های مردم، نشانه دوش و در کنار اعتراض هم

و همیاری قشرهای مختلف اجتماعی در مبارزٔه مشـتـرک امـروز در 
ها، گزمگان رژیـم کـارزاری  میهن ما است. بر اساس آخرین گزارش

اند و  منظور بازداشت فعاالن اجتماعی و مدنی آغاز کرده را به  گسترده
ازجمله در آخرین ساعات امروز به خانه خانواده آقای مهدی کـروبـی 

 اند. برای دستگیری پسر ایشان یورش برده
حزب تودٔه ایران ضمن محکوم کردن سرکوب وحشیانـه مـردم و 

وسیله گزمگان ارتجاع، معتقد است که تنـهـا  دانشجویان معترض به
با مبارزٔه مشترک و هماهنگ همٔه نیروها و قشرهای اجتماعی و فلج 

تـوان رژیـم والیـت  های حکومتی مـی کردن امکان فعالیت دستگاه
هـای  چالش طلبید و آن را به قبول خـواسـت  طور جدی به فقیه را به

کنیم: رژیم والیـت فـقـیـه در  جنبش مردمی وادار کرد. ما تکرار می
ای صالحیت رهبری کشور را ندارد. باید همـه  بست است و خامنه بن

مـان  ها را به حذف کامل والیت فقیه از ساختار سیاسی میهـن تالش
متوجه کرد. ما همراه با شعارهای مردمی، خواهان پایان استـبـداد و 

ها در ایران و در سـراسـر  ای حکومت دروغ و سرکوب هستیم. توده
جهان در صف مردم و در کنار آنان برای رهایی ایران از یوغ استبداد 

 کنند! مبارزه می
درود آتشین به دانشجویان و مردم مبارز ایران که قهـرمـانـانـه در 

 اند! مقابل گزمگان استبداد ایستاده
سوی همکاری و اتحاِد عمل همـٔه نـیـروهـای مـتـرقـی،  پیش به

 خواه، و دموکرات در راه طرد رژیم ضد مردمی والیت فقیه! آزادی
  

 حزب تودٔه ایران
 ١٣٩٨ماه  دی ٢٣

بیانیٔه حزب تودٔه ایران: درود آتشین به 
دانشجویان، جوانان و مردم مبارز ایران که 

شجاعانه در برابر گزمگان استبداد 



 ١٠٩۵شمارۀ    ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه    ٣ 

شهرک جدید پرند در جنوب غربی تهران سقوط کرد که در نـتـیـجـه، 
مسافر و خدمٔه آن کشته شدند. چند ساعت پیـش از ایـن  ١٧۶همٔه 

بار و دردناک، سپاه پاسداران جمهوری اسالمـی ایـران  سانحٔه فاجعه
در واکنش به ترور قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی، با پرتـاب 

موشک بالیستیکی به دو پایگاه نظامی آمریکا در عـراق  ٢٢بیش از 
  حمله کرده بود.

نفر از قربانیان این فاجعه  ١۴٧  های منتشر شده بر اساس گزارش
میهنان ایرانی ما بودند که شهروندان کانادا، انگلیس و آلـمـان  از هم

شـدگـان  تن از کشتـه ۶٣محسوب می شدند. بنا به آمار دولت کانادا، 
آمـوخـتـٔه  ایرانیان مقیم یا شهروند کانادا بودند که در میان آنها دانـش

پژوه، استـاد دانشـگـاه، مـهـنـدس، پـزشـک، و  دانشگاهی، دانش
شود. گفتنی است که مـقـصـد نـهـایـی  وکار دیده می صاحبان کسب

بخش عمده ای از مسافران این پرواز، شهر تورنتـو در کـانـادا بـوده 
 است. 

اجتـمـاعـی -های اخیر، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی در دهه
در ایران، موج عظیمی از نیروهای متخصص جوان و کارآمـد کشـور 

اند. در چـنـد  به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مهاجرت کرده
ها  دانشگاه در ایران و کانادا که محل تحصیل و پژوهش و تدریس ده

انـد، مسـئـوالن و اسـتـادان و  شدگان این فاجعه بـوده تن از کشته
دانشجویان تأثر عمیق خود را از ایـن فـاجـعـٔه اسـفـبـار ابـراز و بـا 

 ١٨شـنـبـه  روز پـنـج شدگان ابراز همدردی کردند. های کشته خانواده
دی، در چندین شهر کانادا مراسم یادبود قربانیان ایرانی و هـمـدردی 
با بازماندگان آنها با حضور انبوهی از ایرانیان ساکن ایـن شـهـرهـا و 
دوستان و آشنایان و همکاران ایرانی و غیرایرانی قربانیان این سانحه 

ویژه رادیو و تلویـزیـون دولـتـی آن،  های کانادا، به برگزار شد و رسانه
های خود را به این فاجعه و به معرفـی قـربـانـیـان  ها از برنامه ساعت

وگـو بـا  ها) که ساکن کانادا هستند، و گـفـت ایرانی (و نیز دیگر ملیت
ها و آشنایان آنها اختصاص دادند. در پارلمان کانادا نـیـز بـه  خانواده

افراشته درآمد. در شهر  خاطر این مصیبت، پرچم کشور به حالت نیمه
 کیف نیز مراسمی به یادبود خدمٔه کشته شدٔه این پرواز برگزار شد.

حزب تودٔه ایران مراتب تأسف عمیق خود را نسبت به این فـاجـعـٔه 
کند و همدردی و تسلیت صمیمانٔه خود را به  انسانی عظیم اعالم می

ویـژه  ها و بازماندگان همٔه قربانیان این سانحٔه دلخراش و بـه خانواده
 کند. میهنان تقدیم می هم

های جمهوری اسالمی ایران مدت کوتاهی پس از این  اگرچه مقام
سانحه اعالم کردند که عّلت سقوط هواپیما نقص فنی بوده است، و 

وزیر کانادا بر اساس اطالعاتی کـه بـه  شنبه نیز نخست عصر روز پنج
دست آن دولت رسیده است اعالم کرد که عّلت سـقـوط هـواپـیـمـا 

تردید برخورد موشک نظامی زمین به هوا به آن بـوده، کـه شـایـد  بی
اقدامی غیرعمدی بوده است،  اّما برای مشـخـص شـدن دقـیـق و 
قطعی عّلت سقوط این هواپیما، انجـام تـحـقـیـق کـارشـنـاسـانـه و 

های سیاسی، ضرورت دارد. اگـر چـه  اوری طرفانه، به دور از پیشد بی
ربیعی سخنگوی دولت شب گذشته، زیر فشار بین المـلـلـی، اعـالم 
کرد که جمهوری اسالمی با دیگر کشورها در زمینه علل یـابـی ایـن 

هـای مسـئـول در  حادثه همکاری خواهد کرد، روشن است که مقام
اند که با کارشنـاسـان و نـهـادهـای  جمهوری اسالمی ایران موظف

المللی همکاری کامل کنند و امکانات الزم مثل دسـتـرسـی بـه  بین
حفظ آثار سانحه، و جعبٔه سیاه هواپیما و الشٔه آن را در   محل سانحه،

هـای  اختیار کارشناسان هوانوردی ایران و دیگر کشورهـا و شـرکـت
موتور هـواپـیـمـا،   مربوط، از جمله بویینگ و شرکت فرانسوی سازندهٔ 

رغـم قـطـع بـودن روابـط  قرار دهند. همچنین، ضروری است که به
های جمهوری اسالمی ایران در  دیپلماتیک میان ایران و کانادا، مقام

ها و نهادهای دیپلماتیک کانادا، وسایل و امـکـانـات  همکاری با مقام
های آنـهـا  شدگان توسط خانواده الزم را برای شناسایی و تدفین کشته

 فراهم کنند.
بار دیگر این فاجعٔه اندوهبار را به بازماندگان قربانیان و بـه هـمـٔه 

 گوییم. مّلت ایران تسلیت می
 حزب توده ایران 

 ١٣٩٨دی ماه  ١٨

 حزب ...  ادامه تسلیت 

مرزی سپاه پاسداران انـقـالب اسـالمـی  ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای برون
الله عراق، همـراه بـا چـنـد ایـرانـی،  ایران، و ابو مهدی المهندس، رئیس کتائب حزب

دی] در بـغـداد، عـراق، بـه دسـتـور  ١٣ژانویه [ ٣عراقی، و لبنانی دیگر در روز جمعه 
المللی  جمهور آمریکا دونالد ترامپ، نقض آشکار حاکمیت مّلی عراق و حقوق بین رئیس

کنند. ما همچنین تهـدیـدهـای  وچرا محکوم می چون های ما این ترور را بی است. حزب
مرکز در این کشـور از جـمـلـه مـراکـز  ۵٢بعدی ترامپ علیه ایران، تهدید به حمله به 

عالوه، ما تهدید رژیم ایران بـه حـمـلـه بـه مـنـافـع و  کنیم. به فرهنگی را محکوم می
دانیـم کـه فـقـط  نیروهای آمریکایی در منطقه را موضعی خطرناک و غیرمسئوالنه می

های موشکی سپاه پاسداران انقـالب اسـالمـی بـه  شود. حمله باعث افزایش تنش می
دی] آشکارا تـنـش را افـزایـش داد و  ١٨ژانویه [ ٨های آمریکا در عراق در روز  پایگاه
عیار با آمریکـا شـد. روشـن اسـت کـه ایـن  ور شدن جنگی تمام ساز خطر شعله زمینه
الـمـلـلـی  یی و بین تواند عراق را بار دیگر به میدان جنگی منطقه های خصمانه می اقدام

 تبدیل کند و شمار زیادی از کشورها را به حمام خون دیگری بکشاند.
دهند که این رفتار غیرمسئوالنه در کشاندن اوضاع به  های ما هشدار فوری می حزب

امان، آمریکا و متحدانش از جمله بریتـانـیـا، اسـرائـیـل، و  آستانٔه فاجعه، در روندی بی
بـازگشـت  اش، بـه نـقـطـٔه بـی یی عربستان سعودی را، همراه با ایران و حامیان منطقه

بار جهانی را  عیار در خاورمیانه و حّتی رودررویی فاجعه تمام  راند، و خطر وقوع جنگی می
های جمعی آمریکـا،  دهد. ما دمیدن در آتش مناقشه و درگیری توسط رسانه افزایش می

جویانـٔه ایـن  های خصومت ها و تحریف کنیم. هدف دروغ بریتانیا، و ایران را محکوم می
وار و جلب حمایت مردم برای افزایش تنـش و جـنـگ  ها توجیه تجاوزگری دیوانه رسانه

جـمـهـور  دقت تـوسـط رئـیـس است. ما توجه داریم که زمان اجرای ترور [سلیمانی] به
آمریکا تعیین و حساب شده بود تا توجه مردم از مسائـل داخـلـی مـنـحـرف شـود: از 
استیضاح او [ترامپ] به خاطر سوءاستفاده از قدرت و ایجاد مانـع در کـار کـنـگـره و 

انـد.  مـطـرح ٢٠٢٠روی آمریکا در سال  ای که در انتخابات پیِش  مسائل اجتماعی عمده
گذارد و نشـان  جمهور ترامپ با این اقدام [ترور] قانون اساسی آمریکا را زیر پا می رئیس
قیدوبند تأمین سرکردگی آمریکا و قدرت شخصی خـودش  دهد که او در پیگیری بی می

دهـد  از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود. این ترور و پیامدهای آن در شرایطی رخ مـی
افروزی کـنـونـی  شود. آتش ها دامن زده می عمد به تنش که بیش از دو دهه است که به

های ماجراجویانٔه امپریالیسم آمریکا، از جمله اعمال  ای است از سیاست محصول آمیزه
های سنگین بر ایران، بیرون رفتن از برجام، و ادامه دادن به حضور نظـامـی در  تحریم

ویـژه  سـاالر ایـران، بـه گرانٔه رژیم دیـن های مداخله ها و اقدام عراق، همراه با سیاست
-یـی هـای فـرقـه بـنـدی زمان، کاربست تقسیم نیروی قدس آن، در سراسر منطقه. هم

های پیاپی عراق در شانزده سال گذشته، به حاکمیت مّلی آن کشـور  مذهبی در دولت
زدایی و جلوگیری از تشدید بحران کنونـی،  آسیب رسانده است. بنابراین، به منظور تنش
بار دیگری در منطقه، چه مسـتـقـیـم و چـه  و پیشگیری از وقوع برخورد نظامی فاجعه

هـای خـارجـی در  نیابتی، باید به هر تالشی دست زد. برای این منظور، همٔه مداخـلـه
عراق و ایران باید پایان یابد. نباید به بازیگران عمدٔه این بحران اجازه داد که این منطقـه 

گـرا و  را به جنگی خونین بکشانند که فـقـط در خـدمـت مـنـافـع نـیـروهـای راسـت
های سهـامـداران  ترین نیروهای این منطقه و ورای آن خواهد بود و فقط جیب ارتجاعی
صنعتی عظیم جهان را ُپر خواهد کرد. حّتی تـهـدیـد بـه جـنـگ، -های نظامی مجتمع

های مردمی علیه فساد و سوءمدیریت، و در راه آزادی و  لطمٔه دیگری است به جنبش
های مردمـی  عدالت اجتماعی، در ایران و عراق و دیگر کشورهای همسایه. این جنبش

عیار، باران مـرگ  اند. جنگ تمام ای روبرو بوده رحمانه تا کنون نیز با سرکوب خشن و بی
گناه خواهد ریخت و پیکار درازمّدت آنها را در راه  ها انسان بی و ویرانی را بر سر میلیون

گزینند،  ای که خودشان برمی کسب حقوق بنیادین و به دست آوردن فرصتی برای آینده
کوبد. فقط در صلح است که زحمتکشان و مردم عادی کشورهایی مثل ایران  در هم می
های مـا از سـازمـان مـلـل مـتـحـد،  توانند به این پیکار ادامه دهند. حزب و عراق می

آمیزی  خواهند که راهکردهای مسالمت المللی می نهادهای وابسته به آن، و جامعٔه بین
وفصل مسائل جاری در این منطقه پیدا کنند. ما جنبش صلح در سراسر دنـیـا  برای حل
خوانیم که تا وقت باقی است افکار عمومی را علیه جنگ بسیج کند و نیروها و  را فرامی
نشـیـنـی کـنـنـد.  جو را زیر فشار بگـذارد کـه عـقـب طلب و خصومت های جنگ دولت

 شوند. امپریالیسم آمریکا و دیکتاتوری ایران بدون این نیروها خلع سالح و خنثٰی می
و دست آخر اینکه ما خودمان را به همبستگی گسترده با طبقٔه کارگر و مردم ایـران و 

دانیم و دیگران را هم به ایـن  های آتی متعهد می عراق و پیکار دشوار آنها در روزها و ماه
پذیر است. ما همه با هم، و فـقـط بـا  آمیز امکان حل صلح خوانیم. راه همبستگی فرامی

 حل را پیدا و عملی کنیم. توانیم این راه هم، می
 

 حزب کمونیست بریتانیا و حزب کمونیست آمریکاحزب تودٔه ایران، 
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بیانیٔه مشترک حزب تودٔه ایران، حزب کمونیست 
 بریتانیا، و حزب کمونیست آمریکا
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مردم بال دیده میهن ما چه با یـک 
توان آن را  سهولت می بارندگی که به

هدایت کرد اما به سـیـلـی ویـرانـگـر 
هـا و  شود و چه بـا بـاتـوم تبدیل می
هـای مـرگـبـار گـزمـگـان و  گلـولـه
خاطر ابراز مخالـفـت  واوباش به اراذل

هـای حـکـومـت، آمـاج  با سیـاسـت
 گیرند. ها و مرگ قرار می ویرانی

شدت سیل در بـرخـی مـنـاطـق 
حدی بوده است کـه مـردم  استان به

برای ایمن ماندن از سیل، به بلندای 
و شـب را روی   ها پناه بـرده درخت

شاخه درختان در زیر بـارش شـدیـد 
هـا از  انـد. گـزارش باران صبح کـرده

شهرستان خاش نیز حکـایـت از آن 
ها چـون:  دارد که بسیاری از رودخانه

پنج انگشـت، گـوهـرکـوه، تـفـتـان، 
بــی،  ایـرنـدگــان، شــوگـه، خـان بـی
… کارواندر، گزو، ترشاب، تمنـدان و

ها به روسـتـائـیـان  اند. ناگفته پیداست که بیشترین آسیب صورت چندباره سیالبی شده به
اند  ها و تخریبی دچار شده های طبیعی به چنان دگرگونی آید. روستاها و زیرساخت وارد می

گـیـرنـد.  های بیشتری قرار می که نسبت به شهرها در برابر سیل و زلزله در معرض آسیب
آورنـد و بـر سـر  هـا تـاب نـمـی های قدیمی و خشت و گلی با ادامـه بـارش سقف خانه
ایـن  انـد بـه  های رسمی دولـتـی مـجـبـور شـده  ریزند. برخی مقام شان فرو می ساکنان

های نامناسب اعتراف کنند. عنایت ایرندگانی، بخشدار ایرندگان  های زیرساخت ناهنجاری
زده روستاهای اطراف شـهـرسـتـان خـاش بـه ایسـنـا،  خاش، ازجمله به وضعیت بحران

گوید: "در وضعیت هشدار قرار گرفتن شهر خاش، احتمال وارد شدن آب از مـعـابـر  می
از تـوابـع مـنـطـقـه …  وجود دارد و در روستاهای الل آباد، بوالن آباد، عیدآباد، شیرآباد و

های نامناسب نـیـز  ها و ایجاد زیرساخت دلیل کوتاه و پایین و کوچک بودن پل گوهرکوه به
 ٩٠طور میانگین حـدود  افزاید: "به بسیاری از منازل زیر آب رفت. " او در این اعتراف می

اینک خطرات ریزش کوه و ریزش سقف مـنـازل  متر باران در این بخش باریده و هم میلی
 قدیمی و خشت و گلی وجود دارد. " 

های چنین حوادثی، خانم مریم طالشی، خبرنگـار  در واکنش به نبود مدیریت در بزنگاه
صـورت سـیـل در  "تمام آبی که در حال حاضر به نویسد: روزنامه ایران، در توییتر خود می

سـد ،سـرریـز شـدن   خاطر باران نیست. بخشی از آن نتـیـجـه جاری شده، به ،دشتیاری،
چابهار است. باوجود اینکه از دو هفته پیش نسبت به وقوع بارندگی شدید هشدار  ،زیردان

داده شده بوده، آب سد رهاسازی نشده و همین شدت سیالب را بیشتـر کـرده اسـت. " 
هـای  الله دهمرده، نماینده مجلس شـورای اسـالمـی، از انـجـام نشـدن اقـدام حبیب

پیشگیرانه که باعث شده سیل به مردم استان خسارت باالیی وارد کند انتقاد کـرده و در 
بـیـنـی بـود. "  تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: "این سیل قابل پیـش

وبـلـوچسـتـان  ها سیل به اسـتـان سـیـسـتـان دلیل فراهم نبودن زیرساخت او، به  گفته به
بار زندگی مردم محروم این خطه از  های زیادی وارد کرده است. علت وضع اسف خسارت

شان بر منافع آزمندانه حکومتگـران  ای هستند که شالوده های ارتجاعی کشور ما سیاست
 رژیم فقاهتی استوار است. 

ها و بازماندگان  حزب توده ایران ضمن همدردی با خسارت دیدگان و تسلیت به خانواده
باخته در این سیل ویرانگر، معتقد است کـه مـی تـوان بـا اسـتـفـاده از  وطنان جان هم

هایی مؤثر و عملی برای  حل های علمی و فنی و نظر کارشناسان دلسوز کشور راه پیشرفت
منظور پیشگیری از  پیشگیری از چنین حوادث طبیعی یافت. در انجام تدبیرهایی عملی به

رحـمـانـٔه  های طبیعی ویرانگر، قبل از هرچیز باید جلو تاراج و تخریـب بـی این نوع فاجعه
های مهم آن را شناخت. جلوگـیـری از  ها و عامل طبیعت و محیط زیست را گرفت و دلیل

هـا، آبـخـیـزداری  فرسایش خاک، مدیریت بهینه مخزن سدها، الیروبی بستـر رودخـانـه
سـازی در  وسـاز، جـاده ها، جـلـوگـیـری از سـاخـت مناسب، حفظ حریم رودها و مسیل

های بزرگ، و مواردی از این قبیل، همگی تـا حـدی از  های حفاظت شده و پارک منطقه
تـوانـنـد، بـکـاهـنـد و الاقـل از وارد آمـدن  اند، و می توانسته ها می ها و خسارت صدمه
این وسعت، جلوگیری کنند. حوادث سال های اخـیـر کشـور از   هایی سنگین به خسارت

سیل در خوزستان و دیگر نقاط کشور تا فاجعه امروزین سیـل در اسـتـان سـیـسـتـان و 
منظور پیشگیـری از ایـن چـنـیـن  بلوچستان نشانگر این واقعیت است که اقدام جدی به

 حوادث دردناکی برای کاگزاران و مسئوالن رژیم اصًال معنایی ندارد.
 
 

   ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم

های مخرب و ضد مردمی رژیم جهل و جـنـایـت  آمدهای سیاست
است که با نابودی محیط زیست بستر اصلی آن را فـراهـم کـرده 

وبلوچستان و نیـمـه  است. حجم بارندگی که برخی مناطق سیستان
جنوبی کرمان را تحت تأثیر خود قرار داد از سـوی مـحـقـقـان و 

متر ارزیابـی شـده اسـت. بـر پـایـۀ  میلی ٢٠٠تا  ١٠٠کارشناسان 
های انتشار یافته، بر اثر بارش باران و جاری شدن سـیـالب  گزارش
میلیون متر مکعب آب در ثانیه از دو سد بزرگ "زیردان"  ٣۵٠حدود 

و "پیشین" سـرریـز کـرده اسـت. صـدهـا مـیـلـیـارد تـومـان بـه 
وارد شـده اسـت. افـزون بـر  هـای اسـتـان خسـارت  زیرساخت
جا مانده، اداره حفاظت محیط زیست اسـتـان  های عظیم به ویرانی

 دهد. ها هشدار می ها از برکه نسبت به خطر خروج  تمساح
های مسئول هواشناسی در مـورد  بینی قبلی دستگاه رغم پیش به

شان با   بارندگی، سران رژیم جمهوری اسالمی طبق روال همیشگی
اعتنایی به آن باعث شدند تا این بارندگی به چنان سیلی عظـیـم  بی

مان را در محاصـره  روستا در این خطه از میهن ٨٠٠تبدیل گردد که 
شان را ویـران کـرده و جـان   خود بگیرد و خانه و کاشانه ساکنان

تدبیری حاکمان کشـورشـان  هایی که گناهشان فقرشان و بی انسان
هـای  هایی کـه بـه زیـر بـخـش است ستانده شود. میزان خسارت

 میلیارد تومان برآورد گردیده است. ۶١٣کشاورزی وارد شده 
، عباسعلی ارجـمـنـدی، ١٣٩٨ماه  دی ٢٣گزارش آفتاب نیوز،  به

 ۵٠٠مدیرکل دفتر مدیریت بحران این استان، گفت: "راه ارتـبـاط 
روستای استان از روز شنبه بر اثر سـیـالب بسـتـه شـده اسـت. " 

گوید: "بسته شدن  نوشته روزنامۀ "ایران"، عباسعلی ارجمندی، می به
روستا در مناطق مـرکـزی و  ١٣٠راه ارتباطی، قطع شدن برق  ٢٣

وبلوچستان، از مدار خارج شدن شبکه تـوزیـع آب  جنوبی سیستان
روستا، آسیب شدید به بخش کشـاورزی ازجـمـلـه  ١٠٠آشامیدنی 

های ُکنارک، چابهار، دلگـان، و  های موز و مزارع در شهرستان باغ
شـهـر، فـنـوج،  هـای نـیـک قطع شبکه ارتباط تلفن در شهرستـان

هایی از دلگان، سـربـاز، کـنـارک، و قصـرقـنـد، ازجـمـلـه  بخش
روز اخیر در استان بوده است. همچـنـیـن در  ٣های سیل  خسارت

هـزار واحـد مسـکـونـی در  ٢٠جریان سیالب اخـیـر بـیـش از 
انـد. "  درصدی شـده ١٠٠تا  ٢٠وبلوچستان دچار خسارت  سیستان

الله سرگزی، معـاون سـتـاد مـدیـریـت بـحـران اسـتـانـداری  روح
مسیر ارتـبـاطـی اصـلـی و  ٣٠وبلوچستان، از بسته شدن  سیستان

فرعی استان خبر داد. عباسعلی ارجمندی نیز برآوردهای اولـیـه از 
های شهری اسـتـان را  های وارد شده به زیرساخت میزان خسارت

میلیارد تومان اعالم کرد. او گفت:  "این میزان خسارت تنـهـا  ٣٣٣
شهرداری درگیر سیالب در  ۴٧شهرداری از مجموع  ٢۴مربوط به 

 استان بوده است. "
وبلوچستان را بلعید که بیشـتـریـن حـجـم  سیل درحالی سیستان

سرنگونی هواپیمای اوکراینـی و   ها به فاجعه و تحلیل  اخبار و تجزیه
 نفر در این پرواز اختصاص یافته بود، ١٧۶جان باختن 

نفر در هرمزگـان  ٣احمر "از کشته شدن  مسئوالن سازمان هالل
دهـنـد."   وبلوچستـان خـبـر مـی و مفقود شدن یک تن در سیستان

گوید: "تا کنون خسارت جانی جـز  وبلوچستان می استاندار سیستان
ایم. مدیر مرکز حوادث و  یک مورد در رودخانه [شهر] سرباز نداشته

سـالـه  ۵های پزشکی زاهدان از جان باختن یک دختربچه  فوریت
 گوید." در اثر ریزش آوار در کهک سراوان سخن می

نویسـد: "ابـعـاد  ، می١٣٩٨ماه  دی ٢٣وله،  سایت فارسی دویچه
هـا اسـت و  وبلوچستان بیشتر از این توصیف فاجعه سیل سیستان

 احتمال افزایش شمار قربانیان سیل وجود دارد. "

 ادامه فاجعه سیل ویرانگر ...



 ١٠٩۵شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه    ۵ 

 ادامه رویدادهای ایران ...

هـای مـجـلـس شـورای  شوند که مرکز پـژوهـش سوی روحانی در شرایطی نفی می
یعـنـی تـا  -١٣٩٨بینی کرده است تا پایان سال  اش پیش اسالمی، در آخرین بررسی

به زیر خط فقر خـواهـنـد رفـت  میلیون نفر در کشور ما  ۵٧کم  دست -سه ماه دیگر
نـویسـد: "گـوشـت کـه  مـاه سـال جـاری، مـی دی ١۴[!].  روزنامه آرمان ملـی، 

، قـیـمـت آن ١٣٩٧تا سال  ١٣٩٠ترین مواد غذایی در ایران است از سال  پرمصرف
ها [بر] حداقل دستمـزد  برابر افزایش داشته است. در صورتی که طی این سال ۵/۵

با درنظر گرفتن چنین واقـعـیـتـی اسـت کـه  برابر افزوده شده است."  ٣/٣کارگران 
گوشت از سفره بسیاری از زحمتکشان برچیده شده است. این وضعیت اسف انگیز از 
سوءتغذیه و گرسنگی گرفته تا دسترسی نداشتن به بهداشت مناسب، از تن فروشی و 
اعتیاد گرفته تا پدیده دردناک کودکان کار و محرومیت اطفال از تـحـصـیـل و جـز 

وسطایی در میهـن مـا  های ضد ملی حاکمیت قرون ها، همگی ناشی از سیاست این
ها کارگر و کارمند پایین است و جوابگـوی نـیـازهـای  است. درآمد و دستمزد میلیون

یک انسان برای زندگی نیست. فقر شدید اقتصادی در کشور مـوجـب شـده   معمول
و دانشجویان حذف گـردد،  است که "ُتن ماهی" نیز از سبد غذایی قشرهای متوسط 

هزار تومان هم نـیـسـتـنـد. در  ١٨تا  ١۴آنان دیگر قادر به خرید کنسرو ُتن به قیمت 
هـا  روز سیر صعودی دارند، زحمتکشان از حداقل امـکـان ها روز به شرایطی که قیمت

مانند. با اینکه ماهانه بخش چشمگیری از حقوق کارگران و کارمندان  می نیز محروم 
حسـاب دولـت ریـخـتـه  عنوان حق بیمه، حق بازنشستگی، و غیره کسر شده و به به
شان از خـدمـات و  روز دست شود، در برابر آن، همین کارگران و کارمندان روز به می

های انتشار یافته در منابع داخلـی  شود. بر اساس گزارش تر می تأمین اجتماعی کوتاه
درصد افزایش نسبت به  ٣۶٫۵با  ١٣٩٨و مجاز کشور، حداقل حقوق و مزایای سال 

به مبـلـغ یـک  -هزارتومانی) ۴٠٠(با افزایش  -١٣٩٧حداقل حقوق و مزایا در سال 
حداقل حـقـوق و   هزار تومان رسیده است. این درحالی است که پایهٔ  ۵١٧میلیون و 

هزار تـومـان بـود. درنـتـیـجـه ایـن  ١١٢برابر با یک میلیون و  ٩٧دستمزد در سال 
وقفه ادامه دارد. مسکن به یـکـی از  سیاست روند تنزل سطح زندگی زحمتکشان بی

های عظیم و حل نشده زحمتکشان تبدیل شده است. مقایسه رقم مـتـوسـط  معضل
ها با متوسط درآمـد سـاالنـه یـک خـانـوار شـهـری  هزینه اجاره بهاء و سایر هزینه

درصد متوسط حـقـوق یـک  ٩٠بیش از  ١٣٩٨دهد که در سال  صراحت نشان می به
اش شده اسـت. بـر  کارمند دولت صرف اجاره بها و هزینه محل سکونت او و خانواده

مـاه  ، قیمت مسکن در تهران نسبت به آبان٩٨ماه  اساس گزارش بانک مرکزی، آبان
درصد افزایش یافتـه اسـت.  ٣١/   ٧بها نیز  درصد و نرخ اجاره ٣۵سال گذشته حدود 

نویسد: "در خـیـابـان  نقل از خبرگزاری مهر، می در این ارتباط، سایت "اقتصاد نیوز" به
ساله بدون پارکینگ که در سال  ١۵متری  ٧٠ستارخان در پاتریس لومومبا یک واحد 

میلـیـون تـومـان  ١۵٠میلیون تومان رهن کامل واگذار شده بود، امسال  ٨٠گذشته 
بـهـا از سـوی  درصدی قیمـت اجـاره ٩٠فایل شده است که نشان دهنده باال بردن 

درصد کارگران و کارمنـدان  ۵٠]. بیش از ١٣٩٧تیرماه  ٣مالک است" [اقتصاد نیوز، 
وطـن مـا  ها هـم کنند. میلیون های رهنی زندگی می ای یا در خانه یا در مسکن اجاره

آبـادهـا، حصـیـرآبـادهـا و  هـا، حـلـبـی اند. اینان تنگاتنگ هم در آلـونـک سرپناه بی
کـنـنـد. بـحـران  اصطالح زنـدگـی مـی هایی در هم تپیده و بدون آب و برق به بیغوله

مسکن در کشور ما ایران همچنان بیداد می کند. در این وانفسای رنج و درد مـردم، 
از  ١٣٩٨آذرمـاه  ۶وشهرسازی دولت حسن روحانـی، روز  محمد اسالمی، وزیر راه

های ایرانی در سوریه خبـر داد. امـروز  هزار واحد مسکونی توسط شرکت ٣٠احداث 
مان و  بیش از هر زمان دیگر، روشن گردیده است که تنها راه رهایی از فقر هموطنان

مـلـی و   رود، خالصی از حکومت والیت فقیه و استقرار دولتی ستمی که بر آنان می
اجتماعـی رژیـم از مـبـارزه بـا  -های اقتصادی دموکراتیک است. مبارزه با سیاست

داری و تحمیل فقر به زحمتکشان جامعه جدا نـبـوده،  غارتگری انحصارهای سرمایه
 نیست، و نخواهد بود.

نشریات مجـاز   ای است که این عنوان خبری -فروشند" جان می  اینجا” 
دهـنـد.  شان  انتشار مـی رژیم نیز آن را بناگزیر تیتر کرده و در پایگاه خبری

، بـا انـتـشـار انـواع ١٣٩٨دی ماه  ٩"آفتاب نیوز"،  پایگاه خبری و تحلیلی
بـه سـیـنـه   هایی همراه اسـت و تلفن  ها و تصویرهایی که با شماره عکس

اند، نمـادی از فـقـر را  دیوارهایی کهنه و فرسوده در تهران چسبانده شده
گین به جان بیننده نویسد:  کند. آفتاب نیوز می فرو می  همچون نیشی زهرآ

تر است. بعید نیست پای دالالن  "در این میان بازار خرید و فروش کلیه داغ
هایی تکان دهنده که در زیر و باال و  اعضای بدن هم در میان باشد." واژه

هـای پـایـتـخـت  ها و تصویرها بر دیوارهای خیابان های این عکس حاشیه
گذارد. یکی نوشتـه  میهن ما آمده است، بر وجدان همٔه رهگذران تأثیر می

است: "یک کلیه سالم، فروشی، برای آسایش مادرم" [!]. دیگری فـروش 
سالم، شـمـاره  -، جوان+A  کند: "فروش کلیه اش را چنین تبلیغ می کلیه

تلفن..." [!]. مردم بال دیده کشور ما در سایـه حـکـومـت "اسـالمـی" بـه 
های پایتخت میـدان  اند. خیابان ای دچار شده سابقه روزی و فالکت بی سیه

رقابتی بر سر فروش اعضای بدن است. جوان و پیر، زن و مـرد، اعضـای 
اند. در خالل سه دهه اخیر وضعیت معیشت  شان را به مزایده گذاشته بدن

تر از قبل دامـن  سوز هردم افزون و گذران زندگی و فقر و درماندگی خانمان
تمامی قشرهای زحمتکش جامعه را گرفته و آنان را به خاک سیاه نشـانـده 

های نولیبرالی همراه با دسـتـورهـای  ویژه با درپیش گرفتن برنامه است، به
المللـی پـول در زمـیـنـه اقـتـصـاد کشـورمـان. در تـداوم  صندوق بین
تنـهـا  رویه و تاراج منابع ملی از سوی کارگزاران رژیم، نه سازی بی خصوصی

های پایینی جامعه زیر فشار تورم افسارگسیخته به ورطٔه سقوط رانـده  الیه
لـحـاظ  هایی سهمناک به اند، بلکه طبقه متوسط نیز در معرض یورش شده

هـایـی  امور زندگی قرار گرفته است، و چنین وضعیتی نهایـتـًا بـه بـحـران
تواند کشیده شود. در این مـیـان، غـارت ثـروت  بار برای مردم می هالکت

واوبـاش حـکـومـتـی بـا  جامعه و دسترنج زحمتکشان توسط مشتی اراذل
منزله تنها راه ادامه و بقای  ناپذیر با حرص و ولع به شتاب و اشتهایی سیری

وضعیت  شود.  حکومت جهل و جنایت جمهوری اسالمی به پیش برده می
العاده وخیم معیشت و اوضاع نابسامان مردم  و فروپاشی توان حیاتـی  فوق

 ١٢گزارش ایلـنـا،  ترین اهمیتی ندارند. به آنان  نزد حکام اسالمی کوچک
گوید:  آبادی و قربانی مین، می لقمان وحیدی، کولبر شین  ،١٣٩٨ماه  دی

هایمان را بفروشیم تا هزینه عمـل را جـور  "من و همسرم قصد داریم کلیه
، هنگام عبور از مـرز، روی مـیـن رفـت و ١٣٩۶او در اسفندماه  کنیم." 

شدت آسیب دید. او یک پایش را در حادثه مین از دست داد و چشمانش  به
هـای  رژیـم  شدت صدمه دیدند. از میان دردهـا و مصـائـبـی کـه نیز به
کنند، درد بیکاری از هـمـه  داری به زحمتکشان جامعه تحمیل می سرمایه

دلیل وجود نداشـتـن  در کشورهایی نظیر کشور ما، به تر است. ها سخت آن
کـارگـران و   شود، زیـرا می  فرساتر طاقت  عمومی، این درد بیمه بیکاری

ای  دیگر زحمتکشان بالفاصله پس از بیکار شدن، فشار اقتصادی و روحی
شوند تا کاری پیدا کنند که پس از آن هـم خـود  شدید را باید متحمل می

ای  حکایتی پر رنج و عذاب خاص خودش را دارد. بـرخـورداری از زنـدگـی
افـراد  سالم و شرافتمندانه با امکاناتی مناسب و در شأن انسان، حق همٔه 

در میهن ما لگدمال شـده   رحمانه صورتی بی یک جامعه است، حقی که به
کمبود کاالهای مـورد نـیـاز روزمـره مـردم،  است. افزایش هزینه زندگی،

کاهش تولید، احتکار، و بازار سیاه مایحتاج روزانه مردم نـاشـی از نـظـام 
معیوب و فاسد اقتصادی در کشور است. بیکارانی که برای تأمین هـزیـنـه 

فروشـی و کـولـبـری روی  آور زندگی به مشاغل کاذبی مانند دست سرسام
آورند، همواره با هجوم سبعانه مأموران شهرداری یا مرزبانان اسـلـحـه  می
شونـد. حسـن روحـانـی در کـمـال  دست آماده شلیک رژیم مواجه می به

بخـتـی مـردم کشـورمـان، از  ترین اعتنا به فقر و نگون وقاحت، بدون کم
اش در  دهد و در سخنـرانـی موفقیت دولتش در اداره کشور داد سخن می

نمایی و انکار حقایـق مسـلـم و مـحـرز  ، وارونه١٣٩٨ماه  دی ١١اردبیل، 
رساند و منکر هرنوع مشکلی در امـور  شرایط وخیم در کشور را به اوج می

های آشکار موجود در جـامـعـه از  شود! واقعیت معیشت و زندگی مردم می
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 ١٠٩۵شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ ساختارهای حاکمیت مطلق   ...

ای دیگر از تبلیغ اقتدار بر  در بر نداشت و نسخه  درگیرند، حرفی و طرحی تازه
شان و تأکید بر همان  منظور تأثیر بر مردم بر پایه باور مذهبی پایٔه روایات به

ها بود. او بار دیگر در  های ورشکسته و خطرناک همیشگی و ادامٔه آن رویه
های درون کشور به  منظور منحرف کردن سیالب بحران تالشی مذبوحانه به

های کشورهای اروپایی در  آمیز بودن سیاست بستر خارج کشور و خیانت
فریبانٔه حمله  عوام  برابر ایران طی سی سال گذشته همراه با بزرگنمایی

نمایشی سپاه به دو پایگاه آمریکا که آن را دستاوردی بزرگ برای کشور 
اعالم کرد، گفت: "سپاه قدس، نیرویی است که رزمندگان آن بدون مرز 

ای به رخدادهای مهم دو هفته اخیر، در  هستند". برخورد شعارگونه خامنه
های مردمی بود.  درون خود حاوی تهدید ادامه یافتن سرکوب اعتراض

دار است که حسن روحانی در حاشیه نماز جمعه تهران گفت: "روحیه  خنده
 “مردم برای مقاومت بیشتر شده است.

ای مرتبط با حمله موشکی به  ماه در اعالمیه دی ١٨سپاه روز چهارشنبه 
آمریکایی و صدها  ٨٠پایگاه نظامی آمریکا در عراق، خبر دروغ کشته شدن 

ای به  ای هم این حمله را زدن "سیلی" زخمی را اعالم کرد و علی خامنه
به مردم حاضر  ٩٨ماه  دی ٢٧آمریکا عنوان کرد، و در خطبه دوم نماز جمعه 

الله بود". با برمال شدن  در مصلٰی گفت روز این حملٔه موشکی در زمرٔه "ایام
های جمهوری اسالمی و آمریکا در مورد این  توافق پنهانی میان مقام

ای و روحانی آن را گرفتن "انتقام  پرانی نمایشی بودن آنچه خامنه موشک
سخت" از آمریکا به مردم اعالم کرده بودند آشکار گردیده و دست دستگاه 
فرماندهی ارشد سپاه، ولی فقیه، و رئیس دولت حکومت والیی در این زمینه 

ها برای "مردمی" نشان دادن خوی و رفتار  کامًال رو شده است. تالش
فرماندهان سپاه و همراه آن عروج شخصیت فرمانده کل سپاه و قوا یعنی 

برداری از قهرمان سازی و برپا کردن کیش شخصیتی بر  ای با بهره خامنه
ِگرد چهرٔه  قاسم سلیمانی ناگهان با ساقط کردن هواپیمای مسافربری 

ها درباره سبب سقوط آن، همگی نقش بر  پردازی اوکراینی و افتضاح دروغ
درستی اذعان کرد که  ماه به دی ٢٧ای در نماز جمعٔه  آب شدند. البته خامنه

روشنی درجه  "[این روزها] روزهای عادی نیستند"، زیرا رخدادهای اخیر به
ابتذال و استیصال عملی و نظری ولی فقیه و پوشالی بودن ادعاهای سپاه 

 پاسدارانش را آشکار ساخته است.
همچنین، شورای نگهبان، یکی دیگر از ساختارهای حاکمیت مطلق 

منظور تدارک زمینٔه انتخابات مجلس  والیت فقیه، در دو هفته اخیر و به
ای تازه  عبارت دیگر، مهندسی کردن انتخابات نمایشی شورای اسالمی یا به

وارد عمل شده است. شورای نگهباِن "نظام" اکثر  ٩٨در اسفندماه 
طلب ازجمله نامزدهای "لیست امید" برای انتخابات  کاندیداهای اصالح

سان برای چند و چندمین بار  را رد صالحیت کرده است. بدین ٩٨اسفندماه 
قمع  و اش فرمان قلع ثابت شد که در ظل حاکمیت والیی و نظارت استصوابی

خاصیت" دیگری در آینده  اگر  ولی فقیه صالح  ها در "مجلس بی خودی
 بداند مطاع است. 

های سپاه، و کارگزاران  بینند که ولی فقیه، فرمانده روشنی می مردم به
هایی گوناگون همراه  والیت در هرم قدرت و حاکمیت، به بهانه

شان  برانگیز ضد مردمی های شوک های آشکار در مورد تصمیم گویی دروغ
خبر نشان  کنند و از ماجرا بی شرمانه از خودشان سلب مسئولیت می بی
دهند. برای مثال، حسن روحانی پس از اعالم اجرا شدن تصمیم به  می

ماه از  آبان ٢۴افزایش ضربتی قیمت بنزین، مدعی شد که تا صبح جمعه 
گوید که خودش و دولتش  خبر بوده است. او حاال هم باز می این تصمیم بی
ماه از علت اصلی سقوط کردن هواپیمای مسافری  دی ٢٠تا روز جمعه 

اند! گفتنی است که این  اوکراینی (با موشک پدافند هوایی سپاه) مطلع نبوده
خبری" رییس  های بی نام "جمعه هایی به قبیل ادعاها به مضمون لطیفه
اند. بدین ترتیب بار دیگر نیز ثابت شد که  جمهور در بین مردم تبدیل شده

رئیس جمهوری که از فیلتر شورای نگهبان بیرون آمده باشد، درنهایت، در 
راحتی به مردم پشت خواهد کرد، دروغ خواهد  راه "تداوم نظام" والیی به

چنان که حسن روحانی هم تا حاال نشان داده در پشت کردن و  گفت، و آن
دروغ گفتن به مردم، و با اطاعت تام از احکام ولی فقیه، در سرکوب و کشتار 

 مردم نیز مشارکت کرده و خواهد کرد.
های سران رژیم  ای، تصمیم های خارجی و منطقه در عرصه سیاست

گام  ویژه احکام مطلق ولی فقیه در سه دهه گذشته گام به والیی و به
کشورمان را بیهوده و بدون کسب هیچ امتیاز و نفع و مزیتی برای حاکمیت 

تر با  زانو درآمده به مسیر تقابل فزاینده ملی و اقتصاد ملی ضعیف و فاسد و به
بندی هار و  بینند که اکنون در برابر گروه آمریکا سوق داده است. مردم می

خطرناک ترامپ و ماشین جنگ ضد بشری امپریالیسم آمریکا این فرمانده 

ها در مورد   گویی ها و گزافه کل قوا و فرماندهان ارشد سپاه با توسل به انواع الف
مان را در  های ماجراجویانه نیروی قدس سپاه، میهن "صدور انقالب اسالمی" و اقدام

 اند. موقعیتی بس خطرناک در منطقه قرار داده
با تکیه بر  -درحکم نماینده خدا بر زمین -های داخلی، ولی فقیه در عرصه سیاست
های سخت و نرم ساحت قدرتش، یعنی با تکیه بر توان سرکوبگری  ساختارها و اهرم

ها، مطبوعات، مفسرانش و نیز نظارت استصوابی  شخصی، رسانه سپاه، بسیج، لباس
امکان هرگونه تأثیرگذاری واقعی  -هایش حتا برای تسویه خودی –شورای نگهبانش
شان سد و  ساز خود و وطن ها و تحوالت سرنوشت شان بر تصمیم مردم و مطالبات

دهد هرگاه روند تحوالت به  منکوب کرده و همچنان خواهد کرد. تجربه نشان می
ها و  افزایش نقش مردم در صحنه سیاسی منجر شده است، این ساختارها و اهرم

شوند. برای ارائٔه نمونه  فرمان والیت فقیه وارد عمل می های ضد مردمی گوش به عامل
دهی نامه  توان به نقش مخرب "قاسم سلیمانی" در سازمان در این ارتباط، می

 ١٣٧٨به رئیس جمهور وقت یعنی محمد خاتمی در سال  ١فرمانده سپاه ٢۴تهدیدآمیز 
طلبان با فراموش کردن نقش سپاه در تمجید و  اشاره کرد. گفتنی است که اکثر اصالح

دفاع از سپاه پاسداران   ای قهرمانانه از پدیدٔه  "سردار سلیمانی" به ساختن چهره
طلبان هر بار در  پردازان اصالح برآمدند. تجربه نشان داده است که رهبران و نظریه

تسلیم  های ولی فقیه و تهدیدهای آمران و مأموران حکومت والیی به برابر "تشر زدن"
گری (یا تقیه)،  سازی در زمینه توجیه و نظریه  بافی اند. آنان با انواع فلسفه واداشته شده
ای شدن" ایران و ضرورت  های کور" یا "سوریه افکنی درباره خطر "شورش و با هراس

شوند و بدین ترتیب عمًال برای دوام  شرکت در انتخابات نمایشی وارد صحنه می
حکومت والیی بر اساس ایدئولوژی ضد دموکراتیک "اسالم سیاسی" و در راستای 

اند.  بیرون نگه داشتن مردم از صحنه تأثیرگذاری بر تحوالت کشورشان تبلیغ کرده
ای در خطبه نماز جمعه اخیر تهران با اشاره به انتخابات آتی تأکید کرد: "مبادا  خامنه

رنگ کردن انتخابات". البته  دشمن خواسته خود را تحقق ببخشد که عبارت است از کم
های سیاسی حامی "نظام" و  ای و جریان پردازان اجاره زودی نظریه باید منتظر بود که به
تبعیت از تأکیدات او  دستور ولی فقیه، در داخل و خارج کشور و به اسالم سیاسی، بنا به

 هایشان، وارد صحنه شوند.  در راستای "بیمه کردن کشور" و همراه آن بیمه کردن رانت
بست حاکمیت مطلق والیی بر مبنای اسالم سیاسی و مخصوصًا نقش  اکنون بن

ای  ضد مردمی نهاد والیت فقیه و درجه استیصال و صالحیت نداشتن شخص خامنه
طلبان مطیع ولی  قدر آشکار شده که حتی صدای برخی اصالح در رهبری کشور آن

قول معروف: آش چنان شور شده که خان هم فهمیده  فقیه را هم درآورده است. به
ای در نماز جمعه  زاده بالفاصله پس از سخنان خامنه است. در این ارتباط مصطفی تاج

در پیامی توییتری نوشت: "سکوت [رهبری] درباره رد صالحیت تقریبًا تمام نامزدهای 
سوز شورای نگهبان  نشانه آن است که رهبر از اقدام ضد ملی و مشارکت… مستقل

 کند" [!]. حمایت می
کل رژیم و در قلب آن "نهاد والیت فقیه" و همچنین ستاد فرماندهی ارشد سپاه، 

شدت  خاصیت نزد مردم به شورای نگهباِن انتخابات فرمایشی، دولت، و مجلس بی
بعد هر تصمیم مخرب از سوی حکومت دروغ و  اند. از این به اعتبار و منفور شده بی

سرکوب برای کشورمان و رخداد منفی مؤثر بر روند سرنوشت مردم و جامعه، 
های گوناگون جنبش اعتراضی مردمی را برخواهد انگیخت. اقتدار "نظام"،  واکنش

تر و درعمل کم اثرتر و در  روز ضعیف یعنی نهاد والیت فقیه و ساختارهای آن، روز به
و  ٩٨ماه  دی٢٧ای در نماز جمعه  روی، حضور خامنه تر خواهد شد. ازاین واکنش خشن

سخنان او مصرف داخلی داشته و مخاطبانش کسانی بودند که با ریزش روحیه و 
های شدید رژیم والیی در درون کشور و از  چالش طلبیدن اند. به سردرگمی روبرو شده

ها  سوی اکثریت مردم که برآمده از تضاد رژیم با مطالبات مردم است و در کنار آن
دهد حاکمیت  ماه نشان می دی ٢٧مضمون و فحوای سخنان ولی فقیه در نماز جمعه 

روی، تنها راه گشوده  خواهد بکند. ازاین تواند و نمی ای با مردم نمی گونه مصالحه هیچ
ای برای "تداوم نظام"، حرکت به سوی مصالحه و  برای اصحاب قدرت و خامنه

 بستان از طریق مذاکره با آمریکا است.  بده
واقعیت امر این است که، کشور ما، در هر صورت، در برابر سیاست امپریالیستی 
آمریکا نیز با درنظر داشتن وضعیت توازن قوا در جهان (که به جانب حفظ منافع جهان 

خاطر امر حیاتی حفظ منافع و امنیت مردم ایران و  کند) و به داری سنگینی می سرمایه
ای مشخص  نحوی با آمریکا به مصالحه همچنین حفظ حق حاکمیت ملی باید به

ای و ساختارهای کنونی  دست زند. اما این امر مهم خارج از توان نظری و عملی خامنه
ای مؤثر در  حاکمیت مطلق والیت فقیه است. همچنین بدون داشتن و اجرای برنامه

توان در  مان نمی مند در جهت حفظ منافع ملی ای توان مسیر توسعه و رشد اقتصاد ملی
های نولیبرالی  عرصه جهانی وارد عمل شویم، امری بسیار حساس و مهم که در برنامه

 های جمهوری اسالمی موضوعیتی نداشته است. دولت
ها و برآورده شدن  هرنوع حرکت به جلو در درون کشور در مسیر دستیابی به آزادی

های اجتماعی و اقتصادی مردم و همچنین هرگونه گشایش در مناسبات  خواست
ویژه با آمریکا در راستای حفظ منافع ملی کشورمان، همگی، به  المللی و به بین

اند. در این ارتباط، نخستین  ای واقعی در حاکمیت موجود وابسته تغییرهای ساختاری
حذف کامل حاکمیت    .١های ناگزیر عبارتند از:   گام

 ١٠ادامه  در صفحه  مطلق ولی فقیه با برداشته شدن اصل پنجم از قانون 
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های خطرناک در منطقه و رویدادهای پرشتاِب میهـن مـا  افزایش تنش
هـای ضـد  در رابطه با سـیـاسـت ٩٨ماه  ویژه پس از خیزش مردمی آبان به

مردمی رژیم حاکم و رخدادهای مرتبط با سقوط هواپیمای اوکـرایـنـی در 
هـای  آسمان ایران، با دقت و توجه بسـیـار زیـاد از سـوی تـمـام رسـانـه

خواه و مطبوعات جنـبـش جـهـانـی  های ترقی المللی ازجمله در رسانه بین
شود.  در این زمینه انـتـشـار مـواضـع و  کارگری و کمونیستی پیگیری می

هـای  هـا، نشـریـات، و سـایـت های حزب توده ایران در روزنـامـه سیاست
های مهمی از  های برادر کمونیستی و کارگری، امکان آشنایی بخش حزب

افکار عمومی کشورهای مختلف را از واقعیِت رویدادها در منطقه و ایـران 
های  کند که حزب کند. این مسئله از آنجا اهمیت پیدا می فراهم کرده و می

ای در  هـای صـلـح تـوده کمونیست پرقدرت جهان همچنین در جنـبـش
کشورهایی نظیر بریتانیا، پرتغال، یونان، هند، فرانسه، قبرس، سـودان، و 

توجهی دارند و امکان ایـن را دارنـد کـه در  جمهوری چک دارا نفوذ قابل
ها را در سطـح  وسـیـعـی  شرایط ضرور شعارهای مبارزاتی ما در این زمینه

مطرح کنند. تا کنون ده ها حزب کمونیست و انقالبـی جـهـان از کـوبـا، 
اکوادور، پر تغال، اسپانیا گرفته تا لبنان، سری النکا و روسیه در بـیـانـیـه 
هایی سیاست خطرناک جنگ طلبان در آمریکا و منطقه را محکـوم کـرده 

 اند.
 

روزنامه مورنینگ استار، نشریه وابسته به حزب کمونیسـت  -انگلستان
مطلب و ازجملـه سـه  ٣٠بیش از  ٢٠٢٠روز اول ماه ژانویه  ٢٠بریتانیا، در 
ها و اظهارنظرهای حـزب مـا در مـقـاطـع  اش را به انتشار بیانیه سرمقاله

های کمیته مرکزی حزب تـوده ایـران را در  کلیدی اختصاص داد. بیانیه
فارس، در رابطه با حمـلـه مـوشـکـی سـپـاه   رابطه با تهدید صلح در خلیج

پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عـراق، و در رابـطـه بـا تـظـاهـرات 
دانشجویان و مردم در محکوم کردن برخـورد رژیـم بـا مسـئـلـه سـقـوط 
هواپیمای مسافربری اوکراینی، منتشر و منعکس کرد. انتشـار دو مـقـالـه 
مفصل افشاگرانه در رابطه با شرایط خطرناک کشورمان و ضرورت حمایـت 
از مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی، و تغییرات دموکراتیک، تـأثـیـر 
مهمی در آشنایی جنبش کارگری و سندیکایی بریتانیا با مبارزه حزب مـا و 

ها داشته است. تیراژ باالی روزنامه مورنـیـنـگ اسـتـار و  جلب حمایت آن
هـا هـزار  صفحات فیسبوکی این نشریه و حزب کمونیست بریتانیا کـه ده

های سیاسی و اجتماعی حـزب  های خبری و تحلیل طرفدار دارند، گزارش
 برد. ها هزار فعال جنبش چپ می توده ایران را به میان ده

های ضـد  ترین جنبش که یکی از پرقدرتائتالف ضد جنگ بریتانیا 
جنگ در جهان است، در سه هفته اخیر با سازمان دادن کـارزارهـایـی در 
سراسر بریتانیا، با تهدیدهای آمریکا به حمله به ایران مـخـالـفـت و آن را 
تقبیح کرده است. جرمی کوربین، رهبر چپ و مترقی حزب کارگـر، در روز 

ماه در تظاهراتی کـه در لـنـدن در ارتـبـاط بـا  دی ٢١ژانویه /  ١١شنبه 
دهـی شـده بـود شـرکـت و  های تهدیدآمیز آمریکا علیه سازمان سیاست

دعوت ائتالف ضد جـنـگ در  سخنرانی کرد. همزمان نماینده حزبمان به
تظاهراتی در میدان "سنت پیترز" در مرکز شهر منچستر در رابطه با شرایـط 

دلـیـل  های خطرناک و تهدیدآمیـز آمـریـکـا بـه خطرناک منطقه، سیاست
ای، و ضـرورت مـخـالـفـت بـا  مواضع دونالد ترامپ و سیدعلی خـامـنـه

 طلبانه سخنرانی کرد. های جنگ حل راه
 

حزب کمونیست  این کشور مبارزه پرشور و مـؤثـری عـلـیـه در یونان، 
متحده در رابـطـه بـا ایـران و عـراق و  طلبانه ایاالت  های جنگ سیاست

 ٢١ژانویـه/  ١١تحوالت جاری در این دو کشور سازمان داده است. در روز 
ماه، نمایندگان رهبری حزبمان با هیئت نمایندگی حزب کـمـونـیـسـت  دی

یونان متشکل از رفیق "دیمیتریس کوتسومپاس"، دبیرکل حـزب بـرادر، و 
رفیق ذیسی لومبرایز، مسئول شعبه آموزش و تکنولوژی، و دو عضو بوروی 

حزب برادر در اروپای غربی مالقات و در رابطه با شرایط نگران کننده مـنـطـقـه و 
طلبانه ایاالت متحده تبادل نظر کردند. در این دیدار، ضـرورت  های جنگ سیاست

ها در سراسر جهان مورد تأکید قرار  کارزار گسترده جنبش صلح را ضد این سیاست
های ارتجاعی و ضد مردمی رژیـم والیـت  دادند. رفیق امیدوار پیامدهای سیاست

مـان بـا رژیـم  فقیه را برای رفقای حزب برادر توضیح داده و مبارزه مردم مـیـهـن
سرکوبگر و ارتجاعی را مورد تأکید قرار داد. روزنامه ریزوس پاتسیس، ارگان حـزب 
کمونیست یونان، خبر مالقات و گفتگوی هیئت رهبری حزب کمونیست یونـان و 

ابتکار حزب کمـونـیـسـت  هیئت نمایندگی حزب توده ایران را منتشر کرده است. به
های کارگری و کـمـونـیـسـتـی جـهـان  یونان در هفته گذشته بیانیه مشترک حزب

حزب  برخوردار  ۵٨سازمان دهی و تهیه شد. این بیانیه مشترک تا کنون از حمایت 
 شده  است.

 
ماه، با انـتـشـار بـیـانـیـه  دی ١٣ژانویه /  ٣در روز حزب کمونیست فرانسه 

قلم فابین روسل، دبیر ملی برادر، افکار عمومی فرانسه را در رابـطـه بـا  مهمی به
گاه و ضـرورت مـخـالـفـت بـا  های تحریک اقدام آمیز و خطرناک ایاالت متحده آ
مـاه،   دی ٢٣ژانویـه/ ٩جویانه آمریکا و ناتو را مطرح کرد. در روز  های مداخله طرح

ای بـه  فابین روسل و دو عضو کمونیست منتخب مجلس سنای فرانسه، در نـامـه
جمهور این کشور، او را فراخواندند تا از موقعیت فـرانسـه در مـقـام  ماکرون رئیس

دار شـدن  منظور جلـوگـیـری از دامـنـه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به
های نظامی بین ایران و آمریکا استفاده کند. در این نامه، رفقای فرانسوی  درگیری
جمهور هشدار دادند که نباید اجازه دهد که نیروهـای نـظـامـی فـرانسـه  به رئیس

منزلٔه بخشی از نیروهای تحت فرمان ناتو در هیچ عملیات نظامی در رابـطـه بـا  به
 بحران کنونی علیه ایران شرکت کنند.

 
بیانیٔه حزب کمونیست فرانسه: ترور ژنرال ایرانی در عراق، اعالن  

 جنگ واقعی از سوی دونالد ترامپ
 

ای تازه، ترور ژنرال قاسم سلیمانی، مقامی مهم در  آفرینی دونالد ترامپ در تنش
جانبه ایران در عراق  مرزی و نماینده همه رژیم ایران و مسئول عملیات نظامی برون

نـاپـذیـر  تواند به رویدادهایـی جـبـران آمیز می را سازمان دهی کرد. این عمل جنون
ای و تحمیل تحـریـم بـه  جانبه توافق هسته منجر شود.  دولت آمریکا با نقض یک

ایران ابتدا تصمیم گرفت صلحی شکستنی  را در هم خرد کنـد. اکـنـون تـهـدیـد 
  سازد، جنگی که از آن مـردم می  کند این منطقه از جهان را صحنه جنگی تازه می

 همیشه زیان خواهند دید. 
هـا از جـانـب  ها، تحریـک رشته تنش این گزینٔه رئیس جمهور آمریکا برآمد یک

های متخاصم است. ولی این گزینٔه دولت آمریکا به شرکت فعاالنـه در  همه طرف
شود. آمریکا همچنیـن بـه  های موجود می ها موجب افزایش تنش تشدید خشونت

هزار سرباز حاضر در صحنه تصمیم گرفـتـه  ١۴افزودن سربازانی جدیدی به جمع 
ای که چهل سال جنگ کمرشکن  است! این تحرک و تجهیز جنگی، در خاورمیانه

را از سر گذرانده و برای مردم عراق نیز که چندین سـال بـرای پـایـان دادن بـه 
ای تحمیل شده از سوی ایـاالت مـتـحـده درگـیـر  ای فرقه سیستم فاسد سیاسی

گری خارجی کـمـک  ای تازه است که به ترویج مداخله اند فاجعه مبارزات اجتماعی
نـظـامـیـان طـرفـدار  تواند متحد شدن شبـه ها می کند. باال گرفتن کنونی تنش می

اند و به رئیس  حکومت ایران را موجب شود که عمدتًا مسئول کشتار تظاهرکنندگان
وزیـری  آورند تا کاندیدای آنان را بـه پسـت نـخـسـت جمهور برهم صالح فشار می

نمایندگی از طرف حزب کمونیست فـرانسـه بـمـبـاران آمـریـکـائـی  بگمارد. من به
دستور ترامپ که عراق زخم دیده را به مـیـدان  به

کـنـم.  کند را محکوم می ای تبدیل می جنگ تازه

های کمونیست و  جانبه حزب بسیج همه
 کارگری جهان

مبارزه در راه صلح، علیه جنگ، 
 های امپریالیستی و دیکتاتوری تحریم

 ٨ادامه  در صفحه  
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هـا را  خواهم که این باال گرفتن اخیر تنـش من همچنین از دولت فرانسه می
الـعـاده شـورای امـنـیـت  محکوم کرده و بدون تأخیر برگزاری نشست فـوق

 منظور جلوگیری از افزایش بیشتر این رودند خواستار گردد. سازمان ملل به
های خـارجـی  جویی حزب کمونیست فرانسه از مردم عراق که همه مداخله

کنند و برای رهایی از شر رهبران و سیستمی که کشور را به ورطـه  را طرد می
کند. حزب کمـونـیـسـت  کنند، پشتیبانی می جنگ و ویرانی کشانده مبارزه می

عراق ندای تمامی مردم عراق برای استقالل، امنیت، ثبـات، و صـلـح کـه 
خواهند آن را خفه کنند با شجاعت و مـتـهـورانـه انـتـقـال  آمریکا و ایران می

 دهد.   می
کار خواهد گرفت تا شـرکـت  حزب کمونیست فرانسه همه تالش خود را به 

هایـی سـیـاسـی در ایـن  حل زدایی و/ یافتن راه جستن کشورمان در /تشنج
تر اینکه از درگیر شـدن  تشدید خطر جنگ را تضمین کند شرکت نماید و مهم

 آتی کشورمان از طرف ناتو در جنگی تازه مانع شود. 
 ٣فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، پاریس، 

 ١٣٩٨ماه  دی ١٣/  ٢٠٢٠ژانویه 
 

هـای  ، با ترجمٔه همه بیانیـهحزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) 
حزب توده ایران و ازجمله بیانیه مشترک حزب ما با حزب کمونیست بریتانیا و 
حزب کمونیست آمریکا به زبان یونانی و انتشار آن در روزنامه هاراوگی، ارگان 

کل که در تیراژی باال در قبرس منتشر می شود، مردم و زحمتکشان  مرکزی آ
قبرس را در جریان تحوالت خطرناک منطقه و مواضع حزب توده ایـران قـرار 
کل در پارلمان این کشور با استفاده از خـاک  داد. فراکسیون قدرتمند حزب آ

های نظامی انگلستان در این کشور در عملیات عـلـیـه ایـران  قبرس و پایگاه
 مخالفت کرده است.

زبـان  حزب کمونیست سودان، با ترجمه بیانیه کمیته مرکزی حزب مـا بـه
عربی و انتشار آن در نشریه المیدان، ارگان حزب برادر، مـردم و نـیـروهـای 
دموکراتیک سودان را در جریان تحوالت ایران قرار داد. حـزب کـمـونـیـسـت 

صورتی جداگانه بـرای هـمـه  زبان عربی را به های توده ایران به  سودان بیانیه
 های کمونیست و چپ در کشورهای عربی فرستاده است.. حزب
 

نـروژ،  -های کمونیست در کشورهـای اسـکـانـدیـنـاوی حزب
های حزب مـا  های گذشته مواضع و برخی بیانیه در هفته -دانمارک، سوئد

دنبال  و به ٩٨ماه  اند. پس از خیزش مردمی آبان شکل وسیع منتشر کرده را به
، (Friheten)وسیلٔه دولت آمریکا، روزنـامـه "آزادی"  ترور قاسم سلیمانی به

، متن بیانیٔه کـمـیـتـه ٢٠٢٠، ژانویه ١ارگان حزب کمونیست نروژ، در شماره 
مرکزی حزب توده ایران درخصوص ترور قاسم سلیمانی را منتشر کرد. حـزب 
کمونیست نروژ با بیان اینکه با ترجمه متن این بیانیه به نروژی و انـتـشـار آن 

نظرهای حزب توده ایران و مدافعـان صـلـح در ایـران را در اخـتـیـار  نقطه
دهـد، بـر تـوجـه آنـان بـه ایـن  مندان نروژی قرار مـی خوانندگان و عالقه

نظرها تأکید کرد. پیش از این رفقای حزب کمونیست نروژ بیانیه کمیتـه  نقطه
بوک حـزب بـرادر  شان ازجمله فیس های اینترنتی حزب مرکزی را در صفحه
عالوه، حزب کمونیست در دانمارک نیز با انتشار همیـن  بازتاب داده بودند. به

هـا  بیانیه (یعنی بیانیه کمیته مرکزی زیر عنـوان: "ضـرورت تشـدیـد تـالش
هـای مـاجـراجـویـانـه و  منظور حفظ صلح در منطقه و مقابله با سـیـاسـت به

اش، سایت کـمـونـیـسـت، از  خطرناک امپریالیسم آمریکا") در سایت رسمی
ها را مـبـنـای  های اصولی و انقالبی حزب ما تمجید کرده و آن گیری موضع

های فزاینده میان آمریـکـا  سنجش صحیح رویدادهای مرتبط با ایران و تنش
و ایران معرفی کرد. حزب کمونیست در دانمارک همچنین مـواضـع حـزب و 

طـلـب  های مردمی و صلح ها، نهادها، و کمیته این بیانیه را در اختیار سازمان
 کشور دانمارک، قرار داد.

نـام "هـدف"  نیز در سایت نشریه ارگان خود بـهحزب کمونیست سوئد 
(Riktpunkt)گـو، جـنـایـتـکـار، و  ، بیانیه حزب زیر عـنـوان: "رژیـم دروغ

فقیه سد راه آزادی، عدالت اجتماعی، و پیـشـرفـت مـیـهـن  کفایت والیت  بی
ماست" را منتشر کرد. انتشار بیانیه حزب ما در سایت حزب کمونیست سوئد با 

طلب و مترقی کشور سـوئـد  ها، و نهادهای صلح استقبال خوانندگان، محفل
های کارگری و کمونیستی بـا مـردم ایـران در  روبرو گردید. همبستگی حزب

های امپریالیستـی و نـیـز حـمـایـت  شان با دیکتاتوری حاکم و تحریم مبارزه

طلبانٔه حزب توده ایـران، مـردم ایـران، و  های برادر از بانگ صلح قاطعانه حزب های کمونیست و ... جانبه حزب ادامه بسیج همه
زمـان بـا  های تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و هـم مردم منطقه در افشای برنامه

فقیه از اهمیتی جدی برخوردار بوده است و در  آن، افشای فریبکاری رژیم والیت
گاهی افکار عمومی جهان از واقعیت های رویدادها در کشورمان و مـنـطـقـه و  آ

 برانگیز داشته است. توجه شان نقشی  بازتاب
 

 بیانیٔه حزب کمونیست پاکستان
قتل رسـانـدن  شرمانه آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در به اقدام بی

ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی و همراهانش از طریق حمله هـواپـیـمـاهـای بـدون 
المللـی  سرنشین (پهپاد) در بغداد، عراق، بسیار هولناک و ناقض همه قوانین بین

خرد ایران با پرتاب (شـلـیـک) چـنـد  و حاکمیت ملی این کشور است که رژیم بی
موشک به پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق به آن پاسخ داد. داشت. انـگـیـزه 

ور کردن جنگ ویرانگر دیگری در خاورمیانه بـود. حـزب  اصلی آقای ترامپ شعله
کمونیست پاکستان این جنون تحریک و برانگیختن  جنگ از سوی امپریالیـسـم 

کند. ما بر ایـن  شدت محکوم می گرای مذهبی ایران را به آمریکا و حاکمان افراط
باوریم که این تحوالت شوم، موجی از تشنج و وحشت را در تمامـی مـنـطـقـه از 

حرکت درآورده است. بسـیـار مـهـم  فارس گرفته تا پاکستان و افغانستان به خلیج
طلب جامعه در کل منطقه باید بر ضـد ایـن  های صلح است که اکنون همه گروه

 الوقوع اعتراض نشان دهند.   آشوب قریب
هـای  حاضر، مردم ایران متأسفانه مجبورند بهای بیشتری برای سیاست درحال

هـای پـیـشـنـهـادی  شان بپردازند. تحـریـم ناکام رژیم مذهبی حاکم در سرزمین
تـر  های معیشتی مردم ایران را عـمـیـق اقتصادی جدید ایاالت متحده، دشواری
یابند و راه برای غارتگـران  شدت افزایش می خواهند ساخت زیرا بیکاری و تورم به

شـود. درصـورت وقـوع جـنـگ در  و استثمار سیستم امپریالیستی هموارتر مـی
های تولیدی نظامی خواهد بود که با هزینـه  منطقه، بیشترین فایده از آِن مجتمع

هـای رژیـم  و زیان برای مردم زحمتکش منطقه پرداخت خواهد شد.  سـیـاسـت
رغم داشتن ثروت فراوان نفـت، در بـحـران  حاکم در ایران، مردم این کشور را به

هـای ایـاالت  فقر و فالکتی عمیق و شدید قرار داده است. موج جدیـد تـحـریـم
متحده، رنج بیشتر مردم ایران را موجب خواهد شد. مردم ایران و آمـریـکـا بـایـد 

خاطر صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم بـرخـیـزنـد.  های کشور خود به علیه رژیم
خـواهـد کـه اجـازه  های نظامی پاکستان مـی حزب کمونیست پاکستان از ژنرال

ندهند ایاالت متحده و سالطین فاشیست مذهبی عربستان سعودی از پاکستان 
برای حمله به ایران استفاده کنند. حزب کمونـیـسـت پـاکسـتـان راهـپـیـمـایـی 

در همبستـگـی بـا  ١٣٩٨ماه  دی ٢٢/  ٢٠٢٠ژانویه  ١٢آمیزی در تاریخ  مسالمت
 مردم ایران برگزار کرد.

 هیئت سیاسی حزب کمونیست پاکستان
 

 حزب کمونیست ایرلند
   ١٣٩٨ماه  دی ١۴/  ٢٠٢٠ژانویه  ۴

زمـانـی   حزب کمونیست ایرلند با مردمان زحمتکش عراق و ایران در این مقطـع
 دارد. اش را ابراز می شان، همبستگی بسیار بحرانی حیات

و اخیرًا در عـراق و قـتـل ژنـرال  -های امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه اقدام
ای  ای هسـتـه جهان را به آستانه احتمـال درگـیـری -سلیمانی در فرودگاه بغداد

های امپریالیـسـتـی ازجـمـلـه:  دهد. نزدیک به دو قرن است که قدرت سوق می
هـای مـداوم،  ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه، و آلـمـان، چـیـزی جـز جـنـگ

اند. وقت آن است که به فـرمـانـروایـی  کشی، و وحشیگری به جهانیان نداده نسل
 ترور امپریالیستی پایان دهیم.

وسیلٔه رژیم آمریکا جای تـعـجـب  سکوت دولت ایرلند در قبال قتل سلیمانی به
ندارد. از گسیل هزاران سرباز نیروی ویژه رژیم ایاالت متحده به خاورمیانه کـه از 

گذرند، بدون شـک چـنـد دالری عـایـد  اند و می طریق فرودگاه شانون  گذشته
 شود. می

 
های کارگری و کمونیستی جهان با مردم ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری  حزب

انـد.  های ضد بشری و  امپریالیستی آمریکا ابراز همبستگی کـرده حاکم و تحریم
طـلـبـانـٔه  های کارگری و کمونیستی جهان  از بانگ صـلـح حمایِت قاطعانه حزب

هـای  حزب توده ایران و مردم ایران و مردم منطقه و همچنین در افشای بـرنـامـه
فقیه از اهـمـیـتـی جـدی  تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و فریبکاری رژیم والیت 

گاهی افکار عمومی جهان نقشی مؤثر داشته است.   برخوردار بوده و در آ
 



 ١٠٩۵شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه    ٩ 

، نشریه حزب کمونیست »عصر ما«مصاحبه 
 آلمان، با مسئول امور بین المللی 

 حزب توده ایران

قانونی است و هواداران آن با پیگرد رژیم روبرو هستند. در این صورت، حزب شما 
 گذارد؟ چگونه بر مبارزٔه طبقاتی زحمتکشان ایران تأثیر می

به حزب تودٔه ایران یورش  ١٣۶١حاکمیت جمهوری اسالمی ایران در سال  ج:
هزار عضو و هوادار و اکثر رهبری آن را دستگیر کرد که بسیاری ١٠برد و بیش از 

به همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر اعدام  ١٣۶٧از آنها دیرتر در تابستان سال 
سابقه، حزب تودٔه ایران توانست با موفقیت خود را  رغم این یورش بی شدند. علی

های آن از اعتبار مهمی در جامعه سیاسی  ها و سیاست بازسازی کند و امروز دیدگاه
های کارگری،  زنان و  کشور برخوردار است. هواداران و همراهان حزب در جنبش

 ها دارند. اند و نقشی بسیار مهم در پیشبرد مبارزٔه این جنبش جوانان فعال
ای بوده است برای برپایی یک جبهٔه  های ما در عمل کارپایه برنامٔه حزب و تحلیل

دموکراتیک در -ضد دیکتاتوری و توضیح و تشریح نقش طبقٔه کارگر در گذار ملی
ایم نشان دهیم که هرگونه دگرگونی واقعی در کشور  تحّول جامعٔه ایران. ما توانسته

 ساالر بستگی دارد. ما به طرد حکومت دین
دار رژیم به  دار افشاگری پایبندی ادامه سال گذشته پرچم ٣٠حزب تودٔه ایران در 

المللی پول بوده است، و نشان داده است  های نولیبرالی صندوق بین اجرای نسخه
زمان با انباشت کالن سرمایٔه مالی و ظهور طبقٔه بورژوازی  که این سیاست، هم

تر با سرمایٔه  کمپرادور قدرتمند، چگونه در راستای برقراری مناسبات و پیوند نزدیک
جهانی بوده و اقتصاد ایران را به اقتصادی نامولد، وارداتی، و ضعیف تبدیل کرده 

 پذیر است. های شدید و غیرانسانی آمریکا آسیب که در برابر تحریم
 

ویژه در خاور میانه، چگونه  گرای ایران را، به شما سیاست خارجی رژیم اسالم س:
 کنید؟ توصیف می

سیاست جمهوری اسالمی ایران در منطقه، از افغانستان گرفته تا عراق و  ج:
طلبانٔه "اسالم سیاسی" همراه با گسترش حوزٔه  سوریه و لبنان، بر پایٔه بینش توسعه

منافع اقتصادی آن است. محسن رضایی (فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت در حکومت ایران) به طور رسمی 
اعالم کرده است که برنامٔه راهبردی جمهوری اسالمی ایران بازسازی "امپراتوری 

های مردمی، پیشرو، و چپ همیشه  اسالمی" در منطقه است؛ چیزی که جنبش
اند. جمهوری اسالمی ایران حامی اصلی برخی از  هزینٔه سنگینی برای آن پرداخته

توان به  گرا در منطقه بوده است که از میان آنها می گراترین نیروهای اسالم واپس
های اشغالی فلسطین،  این نیروها اشاره کرد: جهاد اسالمی در سرزمین

های  حشدالشعبی ("نیروهای بسیج مردمی") در عراق که وظیفٔه سرکوب اعتراض
اخیر مردم در عراق را به عهده داشته است، و نیز طالبان و دیگر نیروهای 

الله را  گرا در افغانستان که دولت پیشرو و غیردینی (سکوالر) دکتر نجیب واپس
 رحمی وحشتناکی زدند. سرنگون کردند و سپس دست به خشونت و بی

یی و خارجی جمهوری اسالمی ایران، ضدامپریالیستی نیست.  های منطقه سیاست
برعکس، این "اسالم سیاسی" جمهوری اسالمی ایران اغلب مستقیم یا 

جمهور  غیرمستقیم با آمریکا همکاری کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس
شدٔه پیشین (و در عمل نفر دّوم در حکومت جمهوری اسالمی ایران در زمان  فوت

حیاتش)، زمانی گفته بود: "هنگامی که غرب قصد داشت به عراق و افغانستان 
حمله و آنها را اشغال کند، از ایران پشتیبانی ُپرارزشی دریافت کرد، و حاال زمان آن 

 است که غرب ِدین خود را به ایران بپردازد."
در همایش امنیت مونیخ در  علی الریجانی، رئیس بانفوذ مجلس نمایندگان ایران،

، در نشستی دربارٔه آیندٔه افغانستان پس از خروج نیروهای ٢٠٠٩فوریه  ۶
آمریکایی، دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و این موضع ایران را روشن 
کرد که: ایران کمترین تردید و درنگی در رسیدن به توافقی با آمریکا برای رسیدن 

های کلیدی در  به مقصود ندارد. مقام
های امور خارجی، دفاع، و امنیت در  خانه وزارت

های اقتصادی نولیبرالی حکومت ایران  زندگی طبقٔه  سیاست
 کارگر کشور را تباه کرده است

 
و اندکی قبل از حملٔه موشکی تروریستی  ٢٠١٩در روزهای آخر دسامبر 

آمریکا به فرودگاه بغداد که به کشته شدن فرماندهان نظامی ایرانی و عراقی 
های آمریکایی در بغداد منجر شد، به  باران بعدی پایگاه و لبنانی و موشک
، از حزبمان برای (DKP)المللی حزب کمونیست آلمان  ابتکار دبیر بین
وگویی دربارٔه اوضاع ایران، رشد جنبش اعتراضی مردم  نشست و گفت

ایران، وضعیت حاکمیت در ایران، مبارزٔه حزب توده ایران، و تحلیل سیاسی 
حزبمان از سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران دعوت شد. در پاسخ به 

المللی  این دعوت رفقای آلمانی، رفیق نوید شمالی، مسئول شعبٔه روابط بین
که در آن »عصر ما«وگویی داشت با نشریٔه هفتگی  حزبمان گفت

های گوناگونی از سیاست داخلی و خارجی ایران و اوضاع منطقٔه  موضوع
خاورمیانه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. برای اطالع خوانندگان نامٔه 

 کنیم.     وگو را در اینجا نیز منتشر می مردم، این گفت
 

گذرد؟ آیا بین  توانید مروری کلی کنید بر آنچه در ایران می آیا میس: 
شدت سرکوب شد، با اوضاع ایران  های خیابانی در عراق که به اعتراض

 ارتباط معّینی وجود دارد؟
ساالری است با  جمهوری اسالمی ایران حکومت استبدادی دینج:

ای. اقتصاد سیاسی آن متکی به  حاکمیت مطلق ولی فقیه علی خامنه
شدت فاسد بورژوازی بوروکراتیک و تجاری  تأمین منافع انباشت سرمایٔه به

است. ساختار قدرت سیاسی در ایران متشکل است از قوه قضایی که رئیس 
گذاری)،  شود، نمایندگان مجلس (قؤه قانون آن توسط ولی فقیه گمارده می

جمهور (قؤه اجرایی)، که همگی از میان یک فهرست از پیش تأیید  و رئیس
شوند. عضوهای شورای نگهبان  شده توسط شورای نگهبان "انتخاب" می
شوند. تمام نیروهای امنیتی، از  خود توسط رهبر و ولی فقیه منصوب می

 جمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی، زیر نظارت مستقیم رهبر قرار دارند.
های اقتصادی  درپی ایران در سی سال گذشته سیاست های پی دولت

اند که  الملی پول را دنبال کرده و به پیش برده نولیبرالی صندوق بین
پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد ملی و معیشت و زندگی زحمتکشان 

بگیر داشته است. هر گونه اعتراض و مخالفت  مزدبگیر و حقوق
یافتٔه مردم به این اقتصاد سیاسی بسیار ناعادالنه و روبنای سیاسی  سازمان

غیردموکراتیک آن به بهانٔه "تهدید علیه امنیت ملی" سرکوب شده است. 
شهر ایران را باید در  ١٠٠در بیش از  ٩٨یی مردم در آبان  تظاهرات توده

ای علیه  یی گسترده چنین بستری در نظر گرفت. در آن روزها، خیزش توده
عدالتی اقتصادی و استبداد مذهبی صورت گرفت. حکومت ایران این  بی

گرا  نظامیان اسالم ها را با استفادٔه کامل از نیروی نظامی و شبه اعتراض
کشته و هزاران زخمی و بازداشتی  ۴٠٠کم  رحمانه سرکوب کرد که دست بی

به جای گذاشت. نکتٔه مهم این است که آن تظاهرات اعتراضی و 
های مسکونی  کشتارهای نیروهای دولتی بیشتر در شهرها و منطقه

دستان و جوانان بیکار زندگی  تر رخ داد که در آنها زحمتکشان، تهی کوچک
 کنند. می

های مردمی در ایران و عراق، هر دو به عّلت مشترِک وجود  اعتراض
نابرابری اقتصادی ظالمانه و فساد گسترده پا گرفت که ادامٔه تعدیل 

است. عنصر مشترک دیگر در این   اقتصادی نولیبرالی آن را تشدید کرده
رحمی نیروهای دولتی در  های مردمی دو کشور، قساوت و بی اعتراض

واکنش و سرکوب آنها است. در هر دو کشور، نیروهای امنیتی جمهوری 
آمیز تظاهرات نقش داشتند.  اسالمی ایران در کشتار و سرکوب خشونت
های دولتی و سیاسی عراق  گفتنی است که طیف وسیعی از زیرساخت

 همچنان زیر نظارت مستقیم جمهوری اسالمی ایران است.
 

 ١٢ادامه  در صفحه  شرایط کار حزب تودٔه ایران چگونه است؟ حزب شما در ایران غیر  س:
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بیانیٔه مشترک: دربارٔه حملٔه 
 جنایتکارانٔه آمریکا در خاورمیانه

های کارگری و  کمونیستی، حمله جنایتکارانه جدید آمریکا، با فرمان  حزب
المللی عراق و قربانی کردن چند مقام عراقی و یـک  ترامپ، به فرودگاه بین

الـمـلـلـی،  کنند. این امر، نقض آشکار قوانین بیـن ژنرال ایرانی را محکوم می
حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی کشور عراق اسـت. مـا درخـواسـت ایـاالت 

هـای  موازات تـحـریـم منظور دخالت بیشتر در خاورمیانه، به متحده از ناتو به
ور شدن جنگی پردامنه در مـنـطـقـه را  ضد بشری علیه ایران که خطر شعله

کنیم. رقابت شدید برای کنترل بازارها، منابـع، و  کند، محکوم می تقویت می
ونقل انرژی، وضعیتی بسیار خطرناک برای مردم مـنـطـقـه  مسیرهای حمل

وجود آورده  است. ایاالت متحده، ناتو، و اتحادیه اروپا، در توجـیـه حـمـلـه  به
کنند که پـیـش از ایـن در  هایی استفاده می شان از بهانه جدید امپریالیستی

های امپریالیستی به کشورهای: یوگسـالوی، افـغـانسـتـان، عـراق،   تهاجم
اند که بر ضد مردمان این کشورها بـوده  ها استفاده کرده سوریه، و لیبی از آن

مان را با مردم ایران و عـراق ابـراز کـرده، و  مجددًا همبستگی و هست. ما
های غیرانسانی علیه مردم ایران نیز هرگونه مداخله خارجـی  همچنین تحریم

کنیم. ما از حق مردم ایران و عراق بـرای  در امور این دو کشور را محکوم می
هـای ضـد  هایشان در بـرابـر سـیـاسـت مبارزه در مسیر دستیابی به خواست

هـای  کنـیـم و اقـدام حمایت می ]های حاکم در این دو کشور [رژیم مردمی
هـا را  ها را محکوم کـرده و تـوقـف آن سرکوبگرانه در پاسخ به این خواست

هایی که در سقـوط هـواپـیـمـای  خواستاریم. ما نسبت به فاجعه مرگ انسان
 داریم.  مان را ابراز می مسافری اوکراینی روی داد، تأسف و اندوه

های امپریالیستی قرار دارند همبسـتـگـی  ما با مردمی که در معرض حمله
کـنـیـم. مـا در سـراسـر جـهـان از  مـان را ابـراز مـی پرشور و صمیمـانـه

های جدید امپریالیستی را قاطعانـه  خواهیم تا جنایت مان می کشورهای مردم
گونه  شان بخواهند که هیچ های محکوم و تقبیح کرده و عالوه بر آن از دولت

هـا عـلـیـه  های امپریالیستی نکرده یا دخالتی در اجرای آن حمایتی از برنامه
های مورد استفاده ایاالت مـتـحـده و نـاتـو  ایران نداشته باشند و همه پایگاه

  کنند. های آتی بدین منظور را تعطیل برای حمله
 

 امضاکنندگان 
 حزب کمونیست آرژانتین  .١
 حزب کمونیست ارمنستان   .٢
 حزب کمونیست استرالیا   .٣
 حزب کار اتریش   .۴
 حزب کمونیست بنگالدش   .۵
 حزب کمونیست برزیل   .۶
 حزب کمونیست انگلیس   .٧
 حزب کمونیست جدید انگلیس   .٨
 حزب کمونیست بلغارستان   .٩
 حزب کمونیست کانادا  .١٠
 حزب کمونیست شیلی   .١١
 حزب کارگران سوسیالیستی کرواسی   .١٢
کل، قبرس  .١٣  آ
 حزب کمونیست در دانمارک   .١۴
 حزب کمونیست اکوادور   .١۵
 حزب کمونیست مصر   .١۶
 حزب کمونیست فنالند   .١٧
 حزب کمونیست یونان   .١٨
 حزب کمونیست هند [مارکسیست]   .١٩
 حزب کمونیست هند   .٢٠
 حزب تودٔه ایران   .٢١
 حزب کارگران ایرلند   .٢٢
 حزب کمونیست اسرائیل   .٢٣
 حزب کمونیست (ایتالیا)   .٢۴
 حزب کارگران مجارستان   .٢۵
 حزب کمونیست اردن   .٢۶
 جنبش سوسیالیستی قزاقستان   .٢٧
 حزب کمونیست لبنان   .٢٨
 حزب سوسیالیست (لیتوانی)   .٢٩

 حزب کمونیست مالت   .٣٠
 حزب کمونیست مکزیک   .٣١
 حزب کمونیست جدید هلند   .٣٢
 حزب کمونیست نروژ   .٣٣
 حزب کمونیست پاکستان   .٣۴
 حزب کمونیست فلسطین   .٣۵
 حزب مردم فلسطین   .٣۶
 حزب کمونیست پاراگوئه   .٣٧
 حزب کمونیست لهستان   .٣٨
 حزب سوسیالیست رومانی   .٣٩
 حزب کمونیست فدراسیون روسیه   .۴٠
 حزب کمونیست اتحاد جماهیرشوروی -های کمونیست اتحادیٔه حزب   .۴١
 حزب کارگر کمونیست روسیه   .۴٢
 حزب کمونیست اتحاد جماهیرشوروی   .۴٣
 حزب کمونیست جدید یوگسالوی   .۴۴
 های صربستان کمونیست   .۴۵
 حزب کمونیست سوریه   .۴۶
 حزب کمونیست کارگران اسپانیا   .۴٧
 های کاتالونیا کمونیست   .۴٨
 حزب کمونیست سودان   .۴٩
 حزب کمونیست سوازیلند   .۵٠
 حزب کمونیست سوئد   .۵١
 حزب کمونیست ترکیه   .۵٢
 حزب کمونیست اوکراین   .۵٣
 های اوکراین اتحادیٔه کمونیست   .۵۴
 حزب کمونیست ایاالت متحدٔه آمریکا   .۵۵
 . حزب کمونیست بلژیک۵۶
 . حزب کمونیست ایرلند۵٧
 . حزب کمونیست آفریقای جنوبی۵٨

برچیده شدن کامل سامانه فرماندهی سپاه و ادغام کامل بدنه    .٢اساسی کشور؛  
 انحالل شورای نگهبان.    .٣آن در ارتش و انحالل کامل سازمان بسیج؛  

ای که هنوز هم مردم را با تهدید به صبر و شکر  فهمی خامنه برخالف کج
نامد، تحمل  خورده"ها می کند و مردم معترض کشورش را "فریب گذاری امر می

سر  گو، و سرکوبگر و "رهبری" آن به مردم در برابر این حکومت ضد ملی، دروغ
کند که ادامه جنگ اقتصادی  آمده است. حزب توده ایران بر این نکته تأکید می

  باید به رو، آینده کشورمان را نمی تواند به فاجعه جنگ نظامی منجر شود. ازاین می
ای و دونالد  میان علی خامنه ها  ونشان کشیدن ها و خط وواکنش نتیجٔه کنش

دهی جنبش اعتراضی، پیکان مبارزه را  ترامپ رها کرد. با بسیج نیرو و سازمان
باید به سمت قلب دیکتاتوری حاکم یعنی نهاد والیت فقیه و ساختارهای اصلی 

حال، با دفاع قاطعانه از صلح نباید اجازه   اعمال قدرت آن نشانه گرفت. درعین
گر آمریکا با مشارکت اپوزیسیون ضد ملی  داد سران رژیم والیی و دولت مداخله

سوز سوق  ورطه جنگی خانمان پرستان، کشورمان را به طلب و رجوی سلطنت
حراج  دهند یا در پشت پرده و با زدوبند حق حاکمیت ملی و اقتصاد میهن را به

 بگذارند.
----------------------------------------------   

خطاب به رئیس  -ازجمله قاسم سلیمانی -فرمانده سپاه پاسداران ٢۴نامٔه   .١
، ١٣٧٨تیرماه  ١٨در روزهای بحرانی پس از  -سید محمد خاتمی-جمهور وقت 

نوشته شد. انگیزه نوشتن این نامه که عنوان: "کاسٔه صبرمان به پایان رسیده و 
دانیم" را بر خود داشت، سرکوب نکردن  تحمل بیش از آن را بر خود جایز نمی

های دانشجویی از سوی دولت خاتمی بود.  این نامه همراه  و همصدا با  اعتراض
ای در سخنانش و فرمان دادن به سرکوب خونین  فریاد بلند "منکوب کنید" خامنه

هایی دلخراش از هجوم  وجود آوردن صحنه های صنفی دانشجویان و به اعتراض
شان و کشاندن عملیات  قتل رساندن ددمنشانه به جوانان و مجروح کردن و به

دانشجویان از طبقه دوم خوابگاه، تأثیری   سرکوب  به کوی دانشگاه و  پرت کردن
جدی داشت. این نامه در روزهایی که اعتراضات دانشجویی جریان داشت 

 محرمانه ماند.  

 ادامۀ ساختارهای حاکمیت مطلق   ...
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 »نامه توافق«جمهوری اسالمی ایران و 
 یی پیشنهادی ترامپ هسته

* دولت جمهوری اسالمی امیدوار بود که با بلوف ادعای کنـار گـذاشـتـن 
سازی بتواند کشورهای اروپایی را  تعهدهای خود در برجام و اعالم شروع غنی

های مؤثرتری در ارتباط با، و به سود ایران، ترغیب کند، ولی  گیری به تصمیم
 در عمل این تاکتیک جواب نداد و برعکس عمل کرد.

* هشدار ِالی گرانمایه، کارشناس شورای اروپا در روابط خارجی،  ... ایـران 
اش ... در عمل شرایطی را بـه  یی تواند با سرعت بخشیدن به برنامٔه هسته می

 وجود بیاورد که ترامپ به دنبال آن است.
هفتٔه گذشته سران بریتانیا و فـرانسـه و آلـمـان، سـه کشـور اروپـایـی 
امضاکنندٔه برجام، با ابراز نگرانی از ادامٔه اقدام ایران به کاهش تـعـهـدهـای 
خود در برجام که قرار بود مشکل روابط بغرنج بـیـن کشـورهـای غـربـی و 
جمهوری اسالمی را کاهش دهد، سازوکار حل اخـتـالفـی را کـه در ایـن 

بینی شده بود علیه جمهوری اسالمی ایـران  پیش  ٢٠١۵نامه در سال  توافق
 به کار انداختند.

ای از پاسخش به خـروج  دی)، تهران در مرحلٔه تازه ١۵ژانویه ( ۵در تاریخ 
) و بـرقـراری مـجـدد ٩٧(اردیبهشت  ٢٠١٨آمریکا از توافق برجام در ماه مه 

های سنگین دولت آمریکا که اقتصاد متکی به فروش نفـت ایـران را  تحریم
گذارد، "مرحلٔه پنجم و پایانی" روند کاهش تـعـهـدهـای  شّدت زیر فشار می به

برجامی خود را اعالم کرد. دولت حسن روحانی با برداشتن این گام در عـمـل 
طور که پیشتر اعالم کرده بود، در مقـابـلـه بـا تصـمـیـم  نشان داد که همان

های مربوط بـه  سازی اورانیوم و دیگر فعالیت آمریکا به خروج از برجام، غنی
 آن را گسترش خواهد داد.

نـظـرهـای سـیـاسـی  رغم اختـالف های آلمان و فرانسه و بریتانیا به دولت
گویند که استفاده از سازوکـار حـل اخـتـالف  معّینی که با یکدیگر دارند، می

الـمـلـلـی در  تر شدن شرایط بین موسوم به "ماشه" تنها راه جلوگیری از بغرنج
یی است، ولی مشخص است که آنها نـیـز در  ارتباط با ایران و موضوع هسته

اند و در پـی یـافـتـن راهـی بـرای  یی ایران گرفتار شده منگنٔه توافق هسته
های آلـمـان و  رسد که حداقل دولت وفصل موضوع هستند. به نظر می حل

های دولت کنونی آمریکا موافقت چندانی ندارند، اّما دولت  فرانسه با سیاست
تری بـا دونـالـد  وزیری بوریس جانسون پیوند نزدیک جدید بریتانیا به نخست

های دولت او دارد و به طور عمده در مسـیـر تـرامـپ قـدم  ترامپ و سیاست
 زند. می

گویند که در مـخـالـفـت بـا اسـتـراتـژی "فشـار  این سه کشور اروپایی می
انـد کـه  حداکثری" دونالد ترامپ در برخورد با حکومت ایران، مجـبـور شـده

سازوکار حل اختالف در نظر گرفته شده در برجام را به جریان بـیـنـدازنـد تـا 
اش کنند و از ِاعمال مجـدد  یی ایران را مجبور به بازگشت به تعهدهای هسته

های تعلیق شده بر ایران جلوگیری کنند. وزیران امور خارجی این سـه  تحریم
کشور، ژان ایو لو دریان فرانسوی، دومینیک رهاب انگلیسی، و هایکو مـاس 

های ایران، چـاره  آلمانی در بیانیٔه مشترکی اعالم کردند: "ما با توجه به اقدام
 دیگری جز این نداشتیم." 

دولت آمریکا اعالم کرده است که از این اقدام سه کشور اروپایی پشتیبانـی 
کند. سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا گفت: "بریتانـیـا و فـرانسـه و  می

انـد". او خـواسـتـار  های ایران کار درستی انجام داده آلمان در برابر تحریک
"افزایش باز هم بیشتر فشارهای دیپلماتیک و اقـتـصـادی" بـر جـمـهـوری 
اسالمی ایران شد. ولی وزیران امور خارجی این سه کشور مهـم اروپـایـی بـا 

های آمریکا گفتند: " کشورها مـا بـه کـارزار اعـمـال فشـار  اشاره به تحریم
 پیوندند." حداکثری به ایران توسط آمریکا نمی

های فرانسه و بریتانیا و آلمان را به تسلیم شدن در برابر دولـت  ایران دولت
های رسمی ایران در قالب  آمریکا متهم کرده است. واکنش خشمگینانٔه مقام

هـا... بـه  هایش چنین بود: "اگـر اروپـایـی بیانیٔه مطبوعاتی یکی از دیپلمات
دنبال سوءاستفاده از این روند هستند، برای پذیرفتن پیامـدهـایـی هـم کـه 

 پیشتر به آنها اطالع داده شده بود نیز باید آماده باشند."
تواند به  زده و بدون تفکر" را که می های شتاب از طرف دیگر، روسیه "اقدام

 "افزایش تنش بر سر این توافق" منجر شود، محکوم کرد.
به جریان افتادن سازوکار حل اختالف (ام.آر.دی) علیه ایران که از چـنـد 

تواند به بـرگشـت مـجـدد  ها تهدید به آن کرده بودند، می هفته پیش اروپایی
های سازمان ملل متحد (شورای امنیت) و اتحادیٔه اروپا علـیـه ایـران  تحریم

خواهند این سناریو را "جـلـو  ها نمی منجر شود. پاریس تأکید دارد که اروپایی
(برجام) است کـه ایـران را زیـر  ٢٠١۵نامٔه  بیندازند"، اما برای نجات توافق

دهند. مسئول سیاست خارجی اروپا، جوزپ بورل اسپانـیـایـی، نـیـز  فشار قرار می
تر از هر چـیـز اسـت" و  نامه [برجام] مهم کند که "امروز حفظ آن توافق تأکید می

عقیده دارد که جایگزینی آن با توافقی دیگر (اشاره به توافق مورد نـظـر تـرامـپ) 
"غیرممکن" است. به این ترتیب، سیاستمداران اروپایی مخالفت جّدی خود را بـا 

ژانویه، پس از صـدور دسـتـور  ٨خواست دونالد ترامپ نشان دادند. ترامپ در روز 
کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و هـمـراهـانـش در 

هـا و  های تازه عـلـیـه بـنـگـاه فرودگاه بغداد با شلیک موشک، و برقراری تحریم
های ایران، از کشورهای اروپایی خواسته بود که آنها نیز از برجام خارج شوند  مقام

ای تدوین و برقرار شود. به نوشتٔه واشنگتن ُپست، به کـار انـداخـتـن  تا توافق تازه
سازوکار حل اختالف برجام توسط سه کشور اروپایی یادشده نتیجٔه فشـار دونـالـد 

هـا ایـن  جمهور آمریکا تهدید کرده بود که اگـر اروپـایـی ترامپ بوده است. رئیس
درصـدی بـه خـودروهـای اروپـایـی 25سازوکار را فعال نکنند، عوارض گمرکی 

بندد. وزیر دفاع آلمان در مسافرتش به لندن تأیید کرد که این تـهـدیـد وجـود  می
 دارد و واقعی است.

های فرانسه و آلمان و بریتانیا هفتٔه پیش اعالم کـردنـد کـه امـیـدوارنـد  دولت
دیپلماسی بتواند در این کشمکش جای مناسب خود را بـه دسـت بـیـاورد. ِالـی 

دهد که با این حـال  گرانمایه، کارشناس شورای اروپا در روابط خارجی، هشدار می
تـوانـد بـا سـرعـت  اند زیرا ایـران مـی توجهی" مواجه این سه دولت با "خطر قابل
اش به این فشارها پاسخ دهد و در عمل شرایـطـی را  یی بخشیدن به برنامٔه هسته

 به وجود بیاورد که ترامپ به دنبال آن است.
 

 برجام یا توافق پیشنهادی ترامپ؟
 ١۵وزیر جدید بریتانیا در روز چهارشنـبـه  در این میان، بوریس جانسون نخست

دی) با بیان اینکه بریتانیا از "جایگزینی" قرارداد کنونی [بـرجـام]  بـا  ٢۵ژانویه (
هایی جّدی را در مورد واقعی بودن مـوضـع  کند، نگرانی "توافق ترامپ" حمایت می

سه کشور اروپایی یادشده، و در اساس موضع اتحادیٔه اروپا، برای حفظ بـرجـام و 
هـا بـرای بـحـران  طـرف  حلی عملی و مورد قبول همهٔ  تالش برای پیدا کردن راه
ترین متحدان ترامپ در اروپاسـت.  وزیر بریتانیا از نزدیک موجود، دامن زد. نخست

داند، ولی هم او و هم ترامپ در نقض و بر هـم  گری بزرگ" می او ترامپ را "معامله
 ای "درخشان" دارند. المللی و مهم کارنامه های بین نامه زدن توافق

ترین شرایط سیاسی ممکن پس از کشـتـه  گفته می شود که در زمانی که وخیم
هایی که در روزهای بعد از آن از طـرف  شدن قاسم سلیمانی ایجاد شده بود، نشانه

های آمریکا در عـراق بـا اطـالع  ایران ارسال شد، مانند حملٔه موشکی به پایگاه
حل دیپلماتیک را بیشتر کرده است. اگـرچـه تـظـاهـرات  قبلی، امید هواداران راه

کفایتی حکومت در پی سرنگـون  اعتراضی خیابانی مردم خشمگین ایران علیه بی
کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، وضعیت را بیش از پیش پیچیده و حّسـاس 
کرد. این سؤال نیز مطرح است که دونالد ترامپ که نگران انتخاب مجـددش در 

) آمریکاست، در این شرایط آیا جدًا خواهان مـذاکـره بـا ٢٠٢٠انتخابات امسال (
ایران و توافقی جدید است؟ الکس واتانکا، کارشناس مـؤسـسـٔه خـاورمـیـانـه در 

گوید: "مشاوران ترامپ چه به او خواهند گفت؟ با توجه به وقایع [دو  واشنگتن می
هفتٔه اخیر]، ترامپ ممکن است در مورد تصمیم به اقـدام بـرای تـغـیـیـر رژیـم 

 [ایران] بگیرد و نه برای مذاکره."
هـا  گفتنی است که پیشُبرد روند سازوکار حل اختالف برجام ممکن است سـال

هایی در ایران و مـنـطـقـه رخ  طول بکشد و معلوم نیست در این مدت چه تحّول
یی ایران"، کـه در مـاه  خواهد داد. ماری هلن لوبا، نویسندٔه کتاب "کاوش هسته

کـنـد: "ایـن  بینی مـی مارس در فرانسه منتشر خواهد شد، وضعیت را چنین پیش
های ایـران و  پیشنهاد برای کاهش تنش، بدون تمایل ترامپ به برداشتن تحریم

هـای  بدون همکاری ایران، بخت زیادی برای کامیابی نـدارد." یـکـی از طـرح
های آمـریـکـا از  اتحادیٔه اروپا برای کمک به ایران و حفظ برجام، دور زدن تحریم

ایجاد شد تا تجارت دارو و  ٢٠١٩طریق سامانٔه مالی اینستکس بود که در ژانویٔه 
پذیر کند. ماری هلن لوبا  مواد غذایی با ایران را بدون استفاده از دالر آمریکا امکان

 گوید: "این روند نیز هرگز عملی نشد و دلسردی ایران را تشدید کرد." می
 ١۶شنبـه  جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیٔه اروپا، روز پنج

اش،  دی) در دیدارش در  دهلی نو با محمد جواد ظریف همتای ایرانی ٢۶ژانویه (
منتشر شده در مـورد   خواهد امیدوار باشد. طبق بیانیهٔ  آید که هنوز می به نظر می

اند که در تماس نزدیک باشند و تعامل خود را در  این دیدار: "دو طرف توافق کرده
ها (که متهـم بـه  های آینده ادامه دهند." جواد ظریف در توییتش به اروپایی هفته
خواهیـد شـرافـت  با لحنی عصبانی نوشت: "اگر می  روی از آمریکا هستند) دنباله

خود را بفروشید، بفرمایید. ولی برای خودتان موضع برتر اخالقی و حقوقی قـائـل 
 نباشید. شما چنین موقعیتی ندارید!"

مشخص است که در شرایط بحرانی کنونی که خطر درگیری نـظـامـی و نـیـز 
توان از نـظـر  طرفٔه آمریکا را نمی های یک احتمال پیوستن اتحادیٔه اروپا به اقدام

 ١٢ادامه  در صفحه  ها فشار آورد کـه  طرف  دور داشت، باید به همهٔ 



 ١٠٩۵شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه    ١٢ 

 ... »نامه توافق«ادامۀ جمهوری اسالمی ایران و 

های  های دیپلماتیک و توان و امکان حل های موجود برای راه برای بیرون رفتن از این بحران، همٔه امکان
 المللی انرژی اتمی را به یاری بطلبند.  المللی مانند سازمان ملل متحد وآژانس بین نهادهایی بین

حزب توده ایران معتقد است که حکومت ایران باید به دور از هرگونه اقـدام هـای تـحـریـک آمـیـز و 
 شعارگونه زمینه را برای گفتگو و کاهش تشنج به پیش ببرد.

تر از آن است که دستخوش  اکنون نیز در شرایط معیشتی دشواری قرار دارند، مهم و زندگی مّلت که هم 
های پـیـرامـون او از یـک طـرف، و  طلبانه و بیمارگونٔه دونالد ترامپ و نوفاشیست های افکار جاه رقابت

طـلـب و  گـرایـان مـنـاقشـه ای و بیت او و دیگر اسـالم گرایانه و نابخردانٔه علی خامنه های اسالم سیاست
طلب در ایران و جهان برای مـمـانـعـت از  کفایت حاکم از سوی دیگر بشود. بسیج همٔه نیروهای صلح بی

آمیز کشـور ضـروری  طرفه و نقض مصالح عالی مردم ایران و تهدید آیندٔه صلح حل یک تحمیل هرگونه راه
تواند بهتر پیش برود. ایـن  آمیز است که پیکار جنبش مردمی برای زندگی شایسته می است. در شرایط صلح

 خواه، ملی و دموکرات ممکن نخواهد شد. طلب، ترقی امر بدون اتحاد عمل همٔه نیروهای صلح
 

 ، نشریه  ...»عصر ما«ادامۀ مصاحبه 

دولت آمریکا و در کمیسیون اتحادیٔه اروپا، از جمله 
آنگال مرکل، در این نشست حضور داشتند. در اوایل 

جمهور ایران حسن روحانی ادعا  ، رئیس٢٠١٩ژوییٔه 
کرد که تالش جمهوری اسالمی ایران برای 
گسترش نفوذش در منطقه، از دریای مدیترانه تا 

 مرزهای هند، قانونی است. 
خواه نباید پیامدهای ناگوار  نیروهای چپ و ترقی
اندازی  سیاسی چنین چشم-اقتصادی و جغرافیایی

در جمهوری اسالمی ایران را از نظر دور بدارند. ما با 
انگارانه موافق نیستیم که  این نظر نادرست و ساده

جمهوری اسالمی ایران نیرویی ضدامپریالیستی 
هایش در عراق، سوریه، لبنان، و  است یا فعالیت

دوستانه است.  های اشغالی فلسطین انسان سرزمین
های جمهوری اسالمی ایران در منطقٔه  حرکت

گرایی افراطی و مقابله با  خاورمیانه بر شالودٔه اسالم
دشمنان استوار است پیش از اینکه این دشمنان 
بتوانند تهدیدی جّدی و واقعی باشند. این سیاست 
جمهوری اسالمی ایران ربطی به حفاظت از منافع 
ملی مردم ایران ندارد. برعکس، این سیاست 
ماجراجویانه و خطرناک، منافع ملی ایران را به خطر 

 انداخته است.
 

کند.  حکومت ایران از دولت سوریه حمایت می س:
طور که شما توضیح دادید، حزب تودٔه ایران  همان

مخالف سیاست خارجی حکومت ایران است. در 
عین حال، حزب شما مخالف تغییر رژیم در سوریه 

ای را توضیح  است. چگونه چنین وضعیت پیچیده
 دهید؟ می
حل  موضع ما همیشه این بوده است که هیچ راه ج:

های کنونی در سوریه وجود  نظامی برای درگیری
ها باید متوجه دستیابی به صلحی  ندارد و همٔه تالش

پایدار بر پایٔه اراده و عمل سیاسی باشد، چیزی که 
کنندگان در همایش صلح آستانه  همٔه شرکت

برآن تأکید  ٢٠١٧(پایتخت قزاقستان) در سال 
داشتند. سازمان ملل متحد نقشٔه راهی برای رسیدن 
به این هدف ارائه داده است. به نظر ما، سوریه نباید 

یی  های منطقه های نیابتی میان قدرت عرصه جنگ
های  نشین از جمله ایران، اسرائیل، و سلطان

گرای عرب، و کشاندن امپریالیسم غرب به آن  واپس
کشور باشد. سوریه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 

درنگ و برای  ویران شده است. این وضعیت باید بی
 همیشه پایان یابد.

حزب تودٔه ایران مداخلٔه امپریالیسم و متحدان 
اش را در سوریه، که با هدف  یی یی و فرامنطقه منطقه

جمهور بشار اسد صورت  ئیس براندازی دولت قانونی ر
کند. ما از توسعه و رشد  گیرد، قاطعانه محکوم می می

ای پیشرو، مستقل، با حاکمیتی غیردینی و  سوریه
دموکرات، رها از هرگونه نفوذ و دخالت خارجی، 

کنیم. حزب تودٔه ایران از مبارزٔه  قاطعانه حمایت می
مردم سوریه در راه تأمین صلح، برقراری حاکمیت 
مردمی، دموکراسی، استقالل، و عدالت اجتماعی 

 کند. پشتیبانی می
 

 

 ... ادامۀ مبارزه کارگران برای

هزار میلیارد تومان" نیز از پرداخت مالـیـات  ۴٠نویسد: "مافیای کنکور" با گردش مالی ساالنه "حدودًا  می
های مستقـیـم"  ماهی که کارگزاران رژیم والیی از "اصالح قانون مالیات ١۶اند. در طول مدت  معاف شده

اند، در عملکرد اخیرشان، بخشی از کسری بودجه دولت را با افزایش سه بـرابـری قـیـمـت  صحبت کرده
حاضر "بیش از دو میلیـون  اند. در صورتی که درحال بنزین و تحمیل کردن آن به زحمتکشان، تأمین کرده

واحد" مسکونی خالی در کشور وجود دارند که صاحبان این واحدهای مسـکـونـی خـالـی مـالـیـات  ۶٠٠
کـنـنـد  ها نیز خودداری  مـی هدف باال بردن هرچه بیشتر قیمت این واحدها از فروش آن پردازند و به نمی

،  گـفـت: "اگـر ٩٨آذرماه  ٢۴].  احسان سلطانی، اقتصاددان، به ایلنا، ٩٨آذرماه  ٢٠[خبرگزاری مهر،
گرفتیم، نصـف بـودجـه دولـت تـأمـیـن  اندازه دولت چین از صاحبان امالک و مستغالت مالیات می به
شد." در شرایطی که نهادها و بنیادهای انگلی و بورژوازی بوروکراتیک از هـزاران مـیـلـیـارد تـومـان  می

میلیون تومان در ماه شده  ٨برند، و در وضعیتی که خط فقر در کشورمان حداقل  معافیت مالیاتی بهره می
 ١٠درصدی بر ارزش افزوده زحمتکشان، با افـزایـش فـقـط  ٩است، رژیم والیی عالوه بر بستن مالیات 

، سـقـف ٩٨هزار تومـانـی" در سـال  ٧۵٠میلیون و  ٢درصد به سقف معافیت مالیاتی [دستمزدهای] "
 میلیون تومان" رسانید. ٣را به " ٩٩معافیت مالیاتی سال 

 
 خاطر تأمین کسری بودجٔه دولتش! تجاوز آشکار رژیم به منابع مالی کارگران به

هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است که بـنـا بـه  ٢۵٠حاضر دولت مبلغ  درحال
هزار مـیـلـیـارد تـومـان  ٣٠٠این رقم به بیش از  ،ربح مرکب،ایلنا "با درنظر گرفتن  ٩٨ماه  دی ١٠گزارش 

، بـا ٩٨اش به این سازمان در سال  هزار میلیارد تومان از بدهی ۵٠رغم وعدٔه پرداخت  رسد." دولت به می
ماه از سال، هنوز ریالی از این بدهی را پرداخت نکرده است. بنا بر هـمـیـن گـزارش ایـلـنـا،  ١١گذشت 
هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بـدهـکـار اسـت".  ۴٠حاضر سازمان تأمین اجتماعی "بالغ بر  درحال

هـا  کـرد، امـا بـانـک درصدی پرداخـت مـی ٣٠ای  سازمان بدهی خود را به سیستم بانکی همراه با بهره
سازمـان  ٩٨دهیم." همچنین، در سال  کنند، دیگر به شما [سازمان] تسهیالت نمی صراحت بیان می "به

آذرمـاه ایـلـنـا، طـرح  ٢٠گزارش  میلیارد تومان کسری بودجه" داشته است. به ١٠٠٠تا  ٧٠٠در "هرماه 
یعنی طرح دولت روحانی که سازمان تأمین اجتماعی را به بحران کـنـونـی مـبـتـال  -تحول نظام سالمت

گذارد."  هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی می ١٠"ساالنه حداقل  -کرده است
هـای عـلـوم  هزار میلیارد تومـان" بـه دانشـگـاه ١٣ماه سال جاری " آبان ١١سازمان تأمین اجتماعی در 

پزشکی بدهکار بود. ساالری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در هماهنگی با رهبران ارشد نـظـام و 
سـازی  های اخیر بـه خصـوصـی برای پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، در ماه

اصطالح فروش "امالک و مستغالت مازاد سازمـان" آغـاز کـرده اسـت.  های تولیدی سازمان یا به بنگاه
ها و انبارهای" سازمان "تنـهـا  ها، زمین ها، مغازه ها، آپارتمان ماه ایلنا: "فروش ساختمان دی ١٠گزارش  به
هزار میلیارد تومان" منابع مالی مـوردنـیـاز سـازمـان بـرای پـرداخـت مسـتـمـری  ۶تا  ۴تواند حدود  می

چنین شرایطی و در تجاوزی آشکار به منابع مالی کـارگـران و تـأمـیـن  بازنشستگان را تأمین کند. در یک
  ماه اسحاق جهانگیری، معـاون اول روحـانـی، دسـتـور داد دی ١۵کسری بودجه دولت از ِقِبل آن، روز 

"ظرف دو هفته، مطالبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی سازمان تأمیـن اجـتـمـاعـی 
 پرداخت شود" [!]. 

شـان در  دستیابی طبقه کارگر و زحمتکشان به دستمزدی شایسته و حراست از باقیمانده منابـع مـالـی
های سندیکایی مستقل بـا مـاهـیـت طـبـقـاتـی و  دهی تشکل سازمان  تأمین اجتماعی فقط با سازمان

های مالیاتی نهادهـای  ای پیگیر ممکن خواهد شد. در شرایطی که رژیم به حذف بخشی از معافیت مبارزه
دهـد، رهـبـران  خاطر تأمین کسری بودجـه دولـتـش رضـایـت نـمـی داری حتا به انگلی و کالن سرمایه

دهـنـد. بـا  های زرد حکومتی به فروش اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعـی رضـایـت مـی تشکل
ای متحد و پیگیر، به تسلط این رژیم خودکامه در تعیین دستمزد کارگران و تجاوز و غـارت مـنـابـع  مبارزه

 مالی کارگران در سازمان  تأمین اجتماعی از سوی این رژیم سرکوبگر باید  پایان داد.



 ١٠٩۵شمارۀ   ١٣٩٨دی ماه  ٣٠دوشنبه    ١٣ 

مبارزٔه کارگران برای افزایش 
دستمزدشان؛ سبد معیشت چگونه 

 تعیین خواهد شد؟
های پایانی سـال جـاری خـورشـیـدی،  بار دیگر و با نزدیک شدن هفته

هـا و  موضوع چگونگی تعیین حداقل دستمزد در صدر خـبـرهـای رسـانـه
هـایـش هـمـواره  گیرد. رژیم والیی برای پیشبرد بـرنـامـه مطبوعات قرار می
اشکال مختلف جنبش کارگری را در حالتی تدافـعـی قـرار  کوشیده است به

تر کنـد. در شـرایـط  داده و اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری را سهل
بحـران اقـتـصـادی رژیـم، کـارگـزاران بـزرگ و کـوچـکـش بـر ادامـه 

هـای  سازی و اجرای این سیاست ضد مردمی در تـمـام عـرصـه خصوصی
روست کـه رژیـم  خدمات، تولید، و زندگی هرروزٔه تأکید داشته و دارند. ازاین

ها دربارٔه چگونگی حداقل دستمزد برای سـال  زمان با بحث والیت فقیه هم
آینده، فروش امالک سازمان تأمین اجتماعی و عمًال بخشیدن منابع مالـی 
این سازمان که به زحمتکشان تعلق دارد به بـخـش خصـوصـی غـارتـگـر 

 هایش قرار داده است. اش را در اولویت برنامه منظور تأمین کسری بودجه به
 

 عالی کار و نرخ کنونی تورم های شورای نشست
ماه پنجمیـن نشـسـت کـمـیـتـه دسـتـمـزد  روز شنبه در هفته سوم دی

درصـد  ٧٠عالی کار برگزار شد. در شرایطی که دستمزد بـیـش از  شورای
های  دهد، جلسه چهارم نیازهای ماهانه آنان را پوشش نمی کارگران حتا یک

ای پـرداخـتـه  هایی حاشیه عالی کار در سال جاری به موضوع قبلی شورای
است. گرچه دومین نشست کمیته دستمزد برای تعیین "راهکارهای ترمیـم 
حقوق و دستمزد و تقویت معیشت" کارگران برگزار شد، اما بدون نـتـیـجـه 

عالی کار مسئول تعیین "سهم دسـتـمـزد  پایان یافت. با وصف اینکه شورای
ماه این شورا که قرار بـود بـه  دی ۴در قیمت تمام شده" کاال نیست، جلسه 

تعیین رقم سبد هزینه کارگران بپردازد، با مشغول شدن بـه بـحـث دربـارٔه 
"سهم دستمزد در قیمت تمام شده"، مطابق معمول، بدون نتـیـجـه پـایـان 

عـالـی کـار  های امسـال شـورای های دیگری که در جلسه یافت. موضوع
شان بحث شد عبارتند از: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بعد از درواقع  درباره

هـایـی  ای انگلی در وسعـت د ای کالن به سرمایه های مالیاتی دادن معافیت
تصویب رسیده است؛ تعیین دستمزد بـر  گسترده در مناطق آزاد که اخیرًا به

قانون کار" در  ١۴٩ماده  ٢نامه تبصره  اساس "منطقه" زندگی؛ "اصالح آیین
ای از کشـور، دسـتـمـزد  بحث تأمین مسکن کارگری. گرچه در "هیچ نقطه

های حداقلی زندگی باشد" و دستمزد کنونـی کـارگـران  نباید کمتر از هزینه
دهـد، کـارفـرمـایـان و  های معاش آنان را پاسخ نمـی چهارم هزینه حتا یک

هدف زمیـنـه سـازی در جـهـت آزادسـازی  کارگزاران ضد مردمی رژیم به
ای" پرداختنـد و بـر اجـرای آن  دستمزد، به بحث دربارٔه "دستمزد منطقه

قانون کار به مسئولیت "مشترک کارفرمایان و دولت  ١۴٩تأکید کردند. ماده 
پردازد که در آن دولـت مسـئـول  در زمینه تأمین مسکن برای کارگران" می

ارائه تسهیالت بانکی و زمین است و کارفرمایان به ایجاد مسکن سازمانـی 
هـای کـارگـری مـوظـف  یا ایجاد مسکن کارگری با هماهنگی با تـعـاونـی

مـاده  ٢نامه تبصره  ایلنا "اصالح آیین ٩٨ماه  دی ٨اند. مطابق گزارش  شده
" در ارتباط با مسکن کارگری، "از زمان تصویب قانون کار، یـعـنـی در ١۴٩

طورکامل تدوین و اجرایی نشـده... و تـعـمـدًا  گاه به سی سال گذشته، هیچ
عالی کـار،  ماه شورای دی ۴دست فراموشی سپرده شده است." در جلسه  به

قـانـون کـار "پـس از بـررسـی تـعـدادی  ١۴٩نامه ماده  نویس آیین پیش
عالی کار رسید تا برای تصویب به هیات  اصالحات، به تأیید اعضای شورای

زمان با اجرای طـرح  دولت تقدیم شود." جالب اینکه بعد از "سی سال"، هم
اصطالح "مسکن ملی" روحانی، رژیم به فکر "اصالح" و تصـویـب مـاده  به

نام در طرح مسکن ملی، عـالوه بـر  قانون کار افتاده است. برای ثبت ١۴٩
تـا  ١٠٠ای [سهمی] بـیـن  پرداخت اقساط ماهانه، "متقاضیان باید آورده

میلیون تومان داشته باشند." با تأکید بر حداقل دستمزد "یک میلیـون  ١۵٠
هزار" تومانی عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار نیز به ایسنـا،  ۵٠٠و 
ماه، گفت:  "چطور انتظار داریم کارگران ماهی دو میـلـیـون تـومـان  دی ٣

 قسط مسکن بدهند؟"
   

نـمـایـنـدگـان دولـت،  ١٣٩٧که در روزهای پایانی اسندماه سال  درحالی 
های زرد حکومتی "حداقل" هزینه مـعـیـشـت خـانـوار            کارفرمایان، و تشکل

نفـره را سـه  ٣٫٣
 ٧۵٩مــیــلــیــون و 

تومان تعیین کـرده 
بودند، چند روز بعد 

 ٢٨یعـنـی در روز 
، ١٣٩٧اسفندمـاه 

حداقل دسـتـمـزد  
ـــــال   ١٣٩٨س

کارگران کشـور بـا 
تمام مزایا حدود دو 

گسیـخـتـه  علت اثرات شوک ارزی و افزایش لگام میلیون تومان اعالم گردید. به
، رئیس کمیته ٩٨مهرماه  ١۵قیمت مواد خوراکی، فقط شش ماه بعد، یعنی روز 

ساز کانون عالی شوراهای اسالمی، بر اساس محاسـبـات  دستمزد تشکل دست
میلیون تـومـان  ٨] از مرز ١٣٩٨خود، اعالم کرد: "سبد معاش در شهریورماه [

، ٩٨مـاه  رغم افزایش سه برابری قیمت بـنـزیـن در آبـان عبور کرده است." به
عـالـی  خبرگزاری مهر از پنجمین نشست شـورای ٩٨ماه  دی ٢٣مطابق گزارش 

ها و اقالمی که در "سـبـد مـعـیـشـت  کار، نمایندگان مرکز آمار بر اساس مؤلفه
درصـد عـنـوان  ۴٠روزمره زندگی کارگران وجود ندارند"، نرخ تورم کـنـونـی را 

رسمی مرکز آمار"،  محاسبـه نـرخ   کردند. در صورتی که به استناد "گزارشات می
درصـد"  ۶٠تورم زندگی کارگران "بر اساس اقالم سبد معیشت زندگی کارگران" 

رغم تالش  تپه، به تعیین و اعالم گردید. کارگران مبارز در سندیکای نیشکر هفت
رژیم به تشدید فضای امنیتی و اعالم جلسه رسیدگی به "احکام شالق و حبـس 

ماه، در بیانیه مشـتـرکـی بـا "گـروه  دی ١٨تپه در  تعلیقی" کارگران نیشکر هفت
نـفـره  ٣٫٣ماه، هزینه متوسط ماهانه خانوار حدود  دی ١٩اتحاد بازنشستگان"، 

میلیون تومان"، و هزینه زندگی یک خانوار  ٩را  " ١٣٩٩در سال آینده یعنی سال 
میلیون تومان در ماه" اعـالم کـردنـد. یـک عضـو  ١١تا  ١٠٫۵نفره را "بین  ۴

عالی کار با اعالم اینکه "تمامی اجناس و مواد اولیـه بـا  کارگروه دستمزد شورای
تـریـن حـداقـل  ماه، گفت: "شاهد پـایـیـن دی ١٠شود"، به ایلنا،  دالر مبادله می
دالر هستیم." با تمـام ایـن اوصـاف،  ١١٨های اخیر به میزان  دستمزد در سال

درصـدی بـه  ١۵کارگزاران رژیم والیی در سازمان برنامه و بودجه روی افزایش 
هزار تـومـان)  ٣٠٠(یعنی افزایش ماهانه مبلغی حدود  ٩٩حداقل دستمزد سال 

 ١۵ماه بار دیگر  بر مـتـوسـط افـزایـش " دی ٢١کنند. نوبخت در روز  تأکید می
درصدی حقوق کارکنان دولت" به "صورت پلکانی نزولی" تأکیـد کـرد. بـاوجـود 
بحران کسری بودجه رژیم، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلـس 

های دولتی با حقوق نـفـری "یـک  نفر از شرکت ٣٠های حقوقی  از لیست فیش
 ماه،  گزارش داد. دی ١٧میلیارد تومان" در ماه به ایلنا، 

 
، و ١٣٩٩داران، بودجٔه سـال  سرمایه های مالیاتی کالن معافیت

 مزد طبقٔه کارگر
 

ماه، و اعـالم  دی ١٧مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با ایلنا، 
کننده است"، بـر "کـاهـش  شدت نگران اینکه  "تعداد خانوارهای زیر خط فقر به

های مختلف و اخذ مالیات از نهادها" برای ایجاد منابع مالی با  فرار مالیاتی گروه
اولویت اصلی "باال بردن دستمزد" توصیه و تأکید کرد و افزود: "بایستی دستمزد 
کارگران بسیار بیشتر از رقم پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند." در شرایطی کـه 

ی استقامت و ایستادگی" خوانده است، یـک  را "بودجه ٩٩روحانی الیحه بودجه 
 ٢۵٠٠کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه "تولید ناخالص داخلـی مـا حـدود 

درصد کل  ۵٠تا  ۴٠آذرماه، گفت: " ٢٨میلیارد تومان است"، به خبرگزاری مهر، 
اقتصاد ایران از مالیات معاف است." او همچنین افزود که، ایـن مـوضـوع "در 

مـاه ایـلـنـا: "فـاصـلـه بـیـن  دی ٢١گزارش  هیچ کجای دنیا سابقه ندارد." به
هـزار  ١۵٠های جاری کشور در سال آینده در حدود  درآمدهای مالیاتی و هزینه

ماه خبرگزاری مهر، وعدٔه "ایجـاد  دی ٢٣گزارش   میلیارد تومان خواهد بود"؛ و به
های خالـی در کشـور" از  منظور شناسایی خانه سامانه ملی امالک و اسکان به

مـاه بـحـث در رابـطـه بـا  ١۶حال محقق نشده است. بعد از  تا به ١٣٩۴سال 
های مستقیم" از طریق "الیحه مالیات بر عایدی سرمایـه،  "اصالح قانون مالیات

های مالیاتی و الیحه مالیات بر مجموع درآمد"، دولت و مجـلـس  الیحه معافیت
دهند [خـبـرگـزاری  هنوز "هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده" می

]. عالوه بر معافیتذهای مالیاتی کالن در مـنـاطـق آزاد و ٩٨ماه  دی ١۵مهر، 
 ١٠دولـتـی، حـدود  های مالیاتی کالن نهادهای شبه ویژه اقتصادی و معافیت

درصد اقتصاد در دست "آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام" و دیگر بنیادهـا 
هزارم درصـد  ٨شان از کل مالیات کشور فقط  و نهادهای انگلی است که "سهم

 ١٢ادامه  در صفحه  مـاه،  دی ٢١ماه]. ایلنا،  دی ١٠است" [ایلنا ، 
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 ارث و ایدئولوژی بورژوایی
 نوشتٔه پرابهات پاتناییک، اقتصاددان مارکسیست هندی

پرسید که "چرا فـالن  اگر یک کارگر باربر از یک اقتصاددان بورژوایی می
قدر ثروت دارد ولی مـن نـدارم؟"  َامبانی [نام ثروتمندترین خانوادٔه هند] این

بود که َامبانی "خصایـص ویـژه"ای دارد کـه  پاسخ این اقتصاددان این می
کارگر باربر ندارد. ولی همٔه اقتصاددانان بـورژوایـی بـر سـر ایـنـکـه ایـن 

اند،  "خصایص ویژه" که قرار است نابرابری ثروت را توضیح دهند دقیقًا کدام
 توافق ندارند.

اگر قرار است که توضیح اقتصاددان بورژوایی مـا از لـحـاظ مـنـطـقـی 
ای که قرار است ثروتـمـنـد بـودن  ونقص باشد، آن "خصایص ویژه" عیب بی

شخص را توضیح دهند باید مستقل از واقعیت ثروتمند بودن آن شـخـص 
دهـد، و  داری انباشت سرمایه رخ می باشند. برای مثال، در اقتصاد سرمایه

شود. زحمتکشانی که درآمد آنـهـا  در نتیجه ثروت نیز به مرور زمان زیاد می
حّتی برای تأمین حداقل معاش آنها هم کافی نیست، بخت چندانی بـرای 

تواند افـزایـش  انداز در نفس خود می انداز پول ندارند، و از آنجا که پس پس
انـداز کـنـنـد]  تـوانـنـد پـس ثروت به دنبال آورد، پس زحمتکشان [که نمی

توانند به دارایی خود بیفزایند، و حّتی اینکه اصًال ثروتی داشته بـاشـنـد  نمی
گیریم کـه تـوضـیـح دادن  که بخواهند به آن بیفزایند. بنابراین، نتیجه می

اینکه چرا َامبانی ثروت دارد ولی کارگر باربر ندارد، بر پایٔه این خصیصٔه ویژٔه 
یعنی بیشتر از کارگر بـاربـر   کن است، َامبانی که او مقتصد است و پول جمع

کند، از لحاظ منطقی ایراد و ِاشکال دارد. این بدان عّلت است  انداز می پس
توانست  داشت، آنگاه او هم می که اگر کارگر باربر به اندازٔه َامبانی ثروت می

کن باشد و  به همان اندازٔه َامبانی، شاید هم بیشتر از او، مقتصد و پول جمع
 انداز کند. پس

ای است که همـٔه  کن بودن خصیصه به عبارت دیگر، مقتصد و پول جمع
توانند همٔه درآمـدی را کـه  ثروتمندان دارند چون بدیهی است که آنها نمی

کـن  آورد، مصرف کنند. بنابراین، مقتصد و پول جمـع ثروت آنها برایشان می
ای نـیـسـت و  بودن َامبانی در ذاِت ثروتمند بودن اوست؛ خصیـصـٔه ویـژه

تواند توضیح بدهد که چرا شخصی به نام َامبانی پولدارتر از کارگر بـاربـر  نمی
است. خالصه اینکه "خصیصٔه ویژه" باید مستقل از خوِد این واقعیت بـاشـد 

 که َامبانی ثروت دارد.
گرای هند] را در نظـر    وزیر راست یا مثًال این سخن نارندرا مودی [نخست

خواند. روشن است که این  داران را "آفرینندگان ثروت" می بگیرید که سرمایه
معنی از فرایندی اجتماعی است. ولـی  سخن مودی توصیفی احمقانه و بی

ای نادیده بگیریم و صرفًا  بیایید فعًال این حرف نامربوط و پوچ را برای لحظه
به خاطر ادامٔه بحث، این توصیف او را بپذیریم. نکته اینجـاسـت کـه ایـن 

هـای َامـبـانـی یـا  دهد که چرا اشخاصی با نام توصیف مودی توضیح نمی
َادانی [میلیاردر دیگر هندی] باید "آفرینندگان ثروت" باشند و نه شـخـصـی 

 که اآلن کارگر باربر است.
ای که یـوزف شـومـپـیـتـر اقـتـصـاددان  های ویژه" یکی از آن "خصیصه

آمریکایی نیمٔه اّول قرن بیستم] بر آن تـأکـیـد داشـت، -بورژوایی [اتریشی
های نو و ابتکاری، که از  "نوآور بودن" بود، یعنی توانایی عملی کردن اندیشه

های نو، بازارهای نو، و امثال  های نوین تولید، فراورده میان آنها، او به شیوه
آن نظر داشت. او بین "اختراع" و "نوآوری" تمایز قائل بود. منظور از اّولـی، 

های جدید است، و منظور از  تکوین و تدوین دانش دربارٔه فرایندها و فراورده
ها به طور مستقل  دّومی، کاربرد عملی این دانش است. در حالی که اختراع

ها در فرایند تولـیـد  گیرد، تواِن عملی کردن این اختراع در جامعه صورت می
ظاهرًا نیاز به "خصیصٔه ویژه"ای دارد که شامل قابلیت و توانایی شناسایی و 

های سودآور است. این "خصیصٔه ویژه" را فقط چند نـفـر  استفاده از فرصت
، کـه بـه فـارسـی entrepreneurs]آفریـن"  داشتند که او آنها را "کسب
 خواند. کنند] می کارآفرین هم ترجمه می
آفرینی هیچ ربطی بـه ایـن  وکار یا کسب اندازی کسب از دید شومپتیر، راه

ندارد که شخص ثروتمند است یا نه، بلکه خودش عّلـت بـه دسـت آوردن 
ثروت است، چون کسی که فرایند یا فراوردٔه جدیدی را برای اّولـیـن بـار و 

گـیـرد و ثـروتـمـنـد  آورد، از دیگران پیشی مـی پیش از دیگران به بازار می
شود. بنابراین، توضیح شومپیتر آن ایراد منطقی را که استدالل "مقتصد  می

هـای  کـرد کـه شـرکـت بودن" داشت، نداشت. شومپیتر همچنین استدالل می
موجود که در حال کار هستند بیشتر تمایل دارند بـه هـمـان روال مـعـمـول و 

هـای  هـا و فـراورده همیشگی خودشان کار کنند و کمتر مایل به آزمودن فرایند
هـا از خـارج از صـفـوف  آفـریـن جدیدند، و به همین دلیل اسـت کـه کسـب

هـای جـدیـدی  آیند [نه از درون آنـهـا]. آنـهـا شـرکـت های موجود می شرکت
آورنـد. بـه  های خود، ثروت هنگفتی به دست مـی کنند و با نوآوری اندازی می راه

کند که اگرچه نابرابری ثروت و دارایـی در جـامـعـٔه  این ترتیب، او استدالل می
داری وجود دارد، ترکیب گروه ثروتمندترین افراد، یعنی هویت آنهایی کـه  سرمایه

دهند، با گذشت زمان مرتب  درصد باالیی ثروتمندان جامعه را تشکیل می۵مثًال 
 کند. تغییر می

نظریٔه شومپیتر، با وجود آنکه از مارکس هم کم وام نگرفته است، اساسًا ایراد 
عالوه، حّتی شومپیتـر هـم  شویم. به دارد، ولی ما در اینجا وارد این موضوع نمی

هـا خـودشـان  داری نـویـن کـه در آن شـرکـت پذیرفت کـه در سـرمـایـه می
ها از بزرگ و کـوچـکـی  ها و نه نوآوری های پژوهشی دارند، نه اختراع آزمایشگاه
ها دارند، مستقل نیستند. بـه هـمـیـن  ها، و ثروتی که مالکان آن شرکت شرکت

خاطر، نظریٔه او برای توضیح اینکه چرا بعضی ثروتمندند و بعـضـی نـیـسـتـنـد، 
ناکافی بود، چون افزایش ثروت و دارایی را به دارایی و ثروتی که از پیـش وجـود 

کرد. بیایید همٔه این مسائل و ایرادها را نادیده بگیریم و مـثـل  داشت وابسته می
شومپیتر فرض کنیم که ثروتمندان به این دلیل ثروتمندند که "خصیصٔه ویژه"ای 

 خواند. آفرینی" می دارند که همانا "نوآور بودن" یا همان چیزی است که او "کسب
ولی این امر، این واقعیت را که چرا فرزندان ثروتمندان باید ثروتمند باشنـد نـه 

کند. این فرزنـدان هـیـچ "خصـیـصـٔه  تواند توجیه  تواند توضیح دهد و نه می می
دهند یا ندارند که توضیح دهندٔه ثروتمنـد بـودن آنـهـا  ویژه"ای از خود بروز نمی

باشد. بنابراین، عّلت اینکه آنها ثروت دارند کامًال به قاعده و ترتیبی اجـتـمـاعـی 
رسـد،  شود که به موجب آن، ثروت از پدر و مادر به فرزند(ان) ارث می مربوط می

گونه منطق اقتصادی ندارد. با توجه به توضیح شومپیتر بـرای  ای که هیچ قاعده
گـذاشـتـنـد  ممکن است این طور تصّور شود که اگر نمـی  نشان دادن این نکته،

ای بـرای  ها هـیـچ انـگـیـزه آفرین ثروت به فرزندان برسد، در آن صورت کسب
داشتند، و بنابراین، قوانین ارث بهایی است که باید برای "پیشرفـت"  نوآوری نمی
ها" برای توضیح دادن "نـوآور  داری پرداخته شود. ولی اتکا به "انگیزه در سرمایه

ربـط اسـت. اگـر  های مشابه، کامًال بی بودن" در نظریٔه شومپیتر و دیگر نظریه
ای وجود داشته باشد اّما توسط فالن شرکت وارد سیستم تولـیـد  فرایند تولید تازه

نشود، حتمًا توسط شرکت دیگری به کار گرفته خواهـد شـد کـه در نـتـیـجـه، 
های دیگر را در رقابت پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین، انگیزٔه کـاربـرد  شرکت
ها در عامل "رقابت" نهفته است و نه در هیچ انگیزٔه دیگری. به عـبـارت  نوآوری

ها" در زمان فوت بـه صـورت مـالـیـات  آفرین دیگر، حّتی اگر کل ثروت "کسب
ای در سرعت و آهنگ عملی کـردن و بـه  توسط دولت ضبط شود، این امر ذّره

کـنـنـد) تـأثـیـر  های مطرح مـی ها (آن طور که در این نظریه کار بستن نوآوری
 نخواهد داشت.

درست است که اگر یک نوآوری خاص به طور انحصاری در اختیار شـرکـتـی 
باشد، آنگاه آن شرکت در نبود انگیزٔه کافی، از قبیل امکان انـتـقـال ثـروت بـه 

ها، شاید آن نوآوری را وارد سیستم تولید نکند؛ ولی در آن صورت،  فرزندان و نوه
شود، و اگـر  توضیح انباشت ثروت از عامل "نوآور بودن" به "انحصار" منتقل می

توان وجود آن را،  دهندٔه [نابرابری] ثروت باشد، پس نمی انحصار عامل توضیح
حّتی مطابق با نظریٔه بورژوایی در یک جامعٔه دموکراتیک، توجـیـه کـرد (وجـود 

قوانین ضدانحصار و ضدتراست در این جوامـع 
 ١۵ادامه  در صفحه  به همین دلیل است). در واقـع اگـر عـامـل 
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های راست و چپ میانه فرانسه برای عملی  ها تالش دولت تشدید دهه
زدایی از اقتصاد و یورش به حقوق کارگران بود.  جنبش  کردن مقررات

ها را  ها مقاومت کرده و بیشتر آن کارگری فرانسه در برابر تمام این دولت
های  همه، کارل قاضی تردید ندارد که اتحادیه شکست داده است. بااین

گوید:  کارگری به هیچ روی به قدرتمندی گذشته نیستند. او می
دهی مشاغل در فرانسه به جنبش کارگری فرانسه آسیب سختی  "بازسامان

ها یکی پس از دیگری رشد بیکاری انبوه را  دولت ١٩٧۵وارد کرده است. از 
در صد نیروی کار  را در بر   ٨٫۵اند، که اکنون بالغ بر  تشویق کرده

گیرد. این امر، توازن قدرت در برابر کارگران را برای همیشه دگرگون  می
کرده است. نتیجٔه یورش تعرضی سرمایه خصوصی به دستاوردهای 

های  اجتماعِی دوره پساجنگ جهانی دوم ناپدید شدن تمامی شاخه
های کارگری در آن قدرتمند بودند. جنبش  صنایعی بوده است که اتحادیه

در برابر آخرین  ١٩٩۵هایی مانند پیروزی  های کارگری که از پیروزی اتحادیه
یورش بزرگ به حقوق بازنشستگی خوشحال و باروحیه بود، درباره انجام 

طور جدی نیندیشیده بود تا بتواند کارگران بخش  کارهایی که ضروری بود به
دهی نشده را به اهمیت پیوستن به سندیکاها  خصوصی از پیش سازمان

ویژه مشاغلی با قراردادهایی فرعی  مختلف اشتغال، به  متقاعد کند. اشکال
دهی را محدود کرده است.  های سنتی سازمان دوم، تأثیر شیوه یا دست
های کارگری در شرایط کنونی بیشتر به انجام گفتگو  های اتحادیه کنش

های  هایی که برای در هم کوبیدِن تندیس اند، مانند تالش منحصر شده
اند. شکست دو  هایی خوب و بد همراه بوده ها که با موفقیت تجاری شرکت

همراه تغییر سوسیال دمکراسی به لیبرالیسم و  پروژه قرن بیستم، به
طور جدی  اندازهای کمونیستی با فروپاشی اتحاد شوروی، به فروریزی چشم

گاهی طبقاتی در بین قشرهای کار و زحمت را در فرانسه "تضعیف کرده  آ
 -٢٠١٨بود که در زمستان  (backdrop)ای  زمینه است." این آن پس

جنبش جلیقه زردها را در سراسر فرانسه به طغیان واداشت. در   ٢٠١٩
آغاز، فشار دولت برای افزایش مالیات بر سوخت اتومبیل سبب شد این 

های اجتماعی، خارج از  وسیله شبکه دهی به جنبش راه بیفتد. سازمان
های سنتی و بیشتر بین افرادی بود که هیچ پیوند پیشین با  دهی سازمان

 همدیگر نداشتند.
واکنش دولت سریع و ددمنشانه بود. تا دوم دسامبر سال گذشته (

) صدها تن از جلیقه زردها بازداشت شده بودند. وحشیگری پلیس در ٢٠١٩
شد   هایی جدی ها به تظاهرات سبب مرگ و مجروح شدن جریان حمله آن

 شان را از دست دادند ها و اعضای بدن و ازجمله اینکه بسیاری چشم
عنوان جنبش راست افراطی  دولت سعی کرد جنبش جلیقه زردها را به

طور کامًال  ها و اظهارنظرها در جریان تظاهرات به معرفی کند، اما مصاحبه
شفاف نشان داد که جنبشی برای دستیابی به عدالت اجتماعی بود. باوجود 

نظرهای خصمانه مرتبط  برداری از نقطه های فراوان دولت برای بهره تالش
هایی  ها همچون پدیده نظر با مهاجران و  همچنین یهودستیزی، این نقطه

 باقی ماندند." (atypical)ای و استثنایی  حاشیه
با این حال، برای بسیاری از رهبران سندیکایی آسان نبود از جنبشی که 

واسطه  بر ضد افزایش مالیات طغیان کرده پشتیبانی کنند. برخی دیگر به
منظور جلب این جنبش به  پذیر راست افراطی به بینی های پیش تالش

 نوا شدن با آن، حمایت خود را از جلیقه زردها دریغ کردند. سوی خود یا هم
رغبتی در همراهی با جلیقه زردها  اما اگر بی”دهد که  قاضی هشدار می

های کارگری بود، ظهور جنبش  های اتحادیه طرف ماجرای نگرش  یک
هایی بزرگ از  خودافشاگر غیبِت کامل جنبش چپ و کارگری در بخش

کنند، اما تعدادشان  کشور بود." جلیقه زردها هنوز هستند و تظاهرات می
دسامبر  ۵ها ندارد. از  مانند گذشته نیست و دولت فرانسه دیگر ترسی از آن

شان علیه یورش دولت به  تا کنون سندیکاهای کارگری با مبارزه ٢٠١٩
حقوق بازنشستگان، بار دیگر نیروی مسلط در جنبش اعتراضی در فرانسه 

ای جدی از  اند. اما برای کارل قاضی روشن نیست که آیا این نشانه شده
اندازی مثبت گذرا.   های کارگری است یا چشم تجدید حیات قدرت اتحادیه

ها و  اند که بسیج اجتماعی دیگر تنها از سوی چپ "جلیقه زردها نشان داده
شود. آری بسیج اجتماعی بدون ما هم  های کارگری انجام نمی اتحادیه

تواند برای حضور و کنترل این عرصه از  گیرد، اما راست افراطی می صورت می
دهی ادامه  های سنتی سازمان مصاف برخیزد." "سندیکاها به شیوه مبارزه با ما به

ها مانند یورش مکرون به حقوق  ای گسترده از سوی راست دهند و حمله می
از جانب این سندیکاها برانگیزاند." "وجود   تواند پاسخی کوبنده بازنشستگان می

های کارگری هنوز برای دفاع از حقوق کارگران ضروری است. چه کسی  اتحادیه
بهتر از سندیکاها برای رهبری مبارزه کار بر ضد سرمایه در صحنه حضور دارد؟ 
اند  از محیط زیست تا حقوق زنان و مقابله با نژادپرستی، سندیکاها نشان داده

ها میدانی  های کاری و کارگاه توانند کارهایی مؤثر انجام دهند. محیط که می
واسطه و مستقیم خود را نشان  پرده و بی است که در آن ظلم و بیداد بسیار بی

 دهد." می
"اما اصل تئوریک ضرورت وجود و عمل سندیکاها ضمانت کننده این نیست 

ها همیشه ادامه خواهد یافت. نظام این را دریافته است و  که بازیگری مؤثر آن
را که از پتانسیل  ،ث ژت،های سندیکایی مانند  جوترین جریان عمد ستیزه به
 دهد." همتای بسیج مردم فرانسه برخوردار است هدف قرار می بی

ها و منطق لیبرالی را  توانند فرضیه های سندیکایی اغلب نمی "دیگر فدراسیون
شان، دولت هم از همکاری  روی تام و تمام دلیل میانه زیر سؤال ببرند، اگرچه به

گوید: "جنبش طبقاتی علیه نظام  زند." قاضی می ها همچنان سر باز می با آن
دهد، جنبش ضد  داری هنوز زنده است. جنبش زنان این را نشان می سرمایه

شان  طور جوانانی که برای آینده سیاره کند و همین نژادپرستی این را اثبات می
 کنند." مبارزه می

چالش طلبید مگر اینکه  طور جدی به داری را به توان سرمایه اما هرگز نمی
های اکثر  ها و خواست نیروهای مخالف آن با هم متحد شوند و متحد دیدگاه

خود روی  خودی مردم را بیان کنند. "آشتی بین جنبش کارگری و جلیقه زردها به
ای جدی است. اما بدون آن، روشن  نخواهد داد. این نیازمند اراده سیاسی

 توانیم مؤثر باشیم." می  نیست که ما در آینده تا چه اندازه

 ادامه جلیقه زردها و کاهش قدرت ...

انحصار را برای توضیح انباشت ثروت بپذیریم، در آن صورت نظـریـٔه بـورژوایـی 
یـعـنـی   ثروت باید معتبر بودن اقتصاد مارکسی را بپذیرد که ریشٔه ارزش اضافه،

داری را در مالکیت انحصاری وسایل تولید توسط طبقـٔه  منبع انباشت در سرمایه
 بیند. دار می سرمایه

بعضی از اقتصاددانان بورژوایی ممکن است ادعا کنند که به خاطر مقیاس و 
بزرگی اقتصادها، اندازٔه مراکز پژوهشی و تولیدی باید بزرگ باشد و عَلـت وجـود 
انحصارها هم همین است، و الزم نیست در مورد وجود چنین مراکزی جنجـال 
و شیون کرد. چنین مراکزی برای امر "پیشرفت" در جـهـان امـروز ضـروری و 

کند.  دهد و توجیه می های دائمی ثروت را توضیح می اند و این امر، نابرابری الزم
ولی این نیز استداللی نادرست است چون مقیاس بزرگ تولید الزامًا به مـعـنـای 

تـوانـد در  نابرابری عظیم در ثروت خصوصی نیست. مقیاس بزرگ تـولـیـد مـی
شرایطی که مالکیت جمعی (غیرمتمرکز) یا دولتی برقرار است نیز وجود داشـتـه 

شود که موضوِع رسیدن ثروت و دارایی به بازماندگان از  باشد. بنابراین نتیجه می
توان با نظریٔه بورژوایی توجیه کـرد. ارث رسـیـدن ثـروت بـه  طریق ارث را نمی

فرزندان قاعده و ترتیبی اجتماعی است که حّتی طبق نظریٔه بورژوایی هم هـیـچ 
منطق اقتصادی ندارد. ما در اینجا فقط نظریٔه شومپیتر را مروری کردیـم، ولـی 
آنچه گفته شد، دربارٔه هر توضیح مشابه دیگر در مورد نابرابری ثروت نیز صـادق 

های گوناگون بورژوایی هیـچ تـوضـیـح  کدام از نظریه است؛ به این معنا که هیچ
منطقی معتبری برای نابرابری ثروت در جامعه ندارد که بتواند نهادینه شدِن ارث 

 رسیدن ثروت را توجیه کند.
توانند مقبول بودن ارث رسـیـدن ثـروت را  های بورژوایی نمی با اینکه نظریه

داری رایج است و  های سرمایه توجیه کنند، ولی نهادینه شدن این ارث در جامعه
کنند. اّما از آنجا که ساختن جامعٔه دموکراتـیـک  داران بر آن پافشاری می سرمایه

مستلزم توجه به نابرابری ثروت و دارایی و از میـان بـردن آن اسـت، ضـرورت 
داران از راه وضع و دریافت مالیات سنگیـن بـر ارث را حـّتـی  مقابله با سرمایه

هـایـی  توانند انکار کنند. این واقعیت که در جـامـعـه های بورژوایی نیز نمی نظریه
شـود،  وقت از ارث مالیات گـرفـتـه نـمـی کجا و هیچ هند تقریبًا هیچ  مثل جامعهٔ 

 های ماست. گویای قصد و نّیت جانبدارانٔه دولت

 ادامه ارث و ایدئولوژی سرمایه داری ...
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ساله، نیروهای  در دومین یکشنبه سال نو میالدی، آخر هفته گذشته، طبق سنت همه
مناسبت سالگشت قتل رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت با شرکت حزب  چپ آلمان به

های چپ این کشور، در برلین راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی  کمونیست آلمان و حزب
ها"، در محله "فریدریش فلِد" از منطقه "لیشتنبرگ" (در  به مقصد "گورستان سوسیالیست

برلین شرقی)، محلی که آرامگاه ابدی رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در آن قرار دارد، 
پرشماری از اعضا و هواداران نیروهای چپ و   بررغم هوای سرد اولین ماه زمستان عده

های میخك سرخ در دست و با همراهی نمایندگان برخی از  خواه آلمان، با گل ترقی
کردند، شرکت  هایشان را حمل می های چپ و کمونیست جهان که پالکاردها و پرچم حزب

 داشتند.
در روز شنبه، روز قبل از این راهپیمایی و بزرگداشت خاطره رهبران جنبش کمونیستی 

خواه آلمان که  ولت" (دنیای جوان)، روزنامه چپ و ترقی دعوت روزنامه "یونگه آلمان، به
ای با نام "روزا لوکزامبورگ" و با شرکت نمایندگان  المللی تیراژی باال دارد، کنفرانس بین

های سندیکایی و فرهنگی و فعاالن  های کارگری و کمونیستی، رهبران جنبش حزب
 مطبوعاتی چپ در برلین برگزار شد.

کارل قاضی، فعال فرانسوی فدراسیون سندیکایی "ث ژت"، در این کنفرانس با عنوان: 
کرد.   "مقاومت در فرانسه، رابطه بین جنبش جلیقه زردها و سندیکاهای کارگری" سخنرانی

هایی نیستند که بسیج اجتماعی را  های کارگری دیگر تنها تشکل او گفت: "اتحادیه
کنند." دولت رئیس جمهور امانوئل مکرون سرانجام در رویارویی  دهی و رهبری می سازمان

اش عقب  گیری سرسختانه های کارگری فرانسه از موضع اش در برابر اتحادیه ای هفته پنج
ها از اعتصاب دست بکشند، طرح افزایش سن  اتحادیه  نشست و پیشنهاد داد اگر این

هزار   ٨٠٠دنبال تظاهراتی که تا  سال را پس خواهد گرفت. به ۶۴سال به  ۶٢بازنشستگی از 
آید  حساب می نشینی [دولت] پیروزی به ترین روزها به خیابان آورده است، عقب نفر را در مهم

های کارگری "سی اف دی تی" و "یو ان اس ای" از آن استقبال  چندان که فدراسیون
اند. اما فدراسیون "ث ژت" زیاد تحت تأثیر [این  پیشنهاد] قرار نگرفته است. در  کرده

به مکرون این بود:   های اعتراضی بیشتر، پیامش در آخر این هفته فراخوان به برپایی حرکت

این  "ما هنوز اینجا حضور داریم"، و هشدار داد که امتیازدهی به
اش به حقوق  دلیل طراحی شده است تا دولت بخش اصلی حمله

های مربوط به حقوق  بازنشستگی را عملی کند، یعنی به طرح
اند  دست  آمده های دستجمعی به بازنشستگی که در قالب توافق

ای  ها را با "نظام همگانی" حقوق بازنشستگی پایان دهد و این طرح
های محلی جایگزین کند. کارل قاضی، فعال "ث ژت"   بر پایه توافق

در خطاب به کنفرانس رزا لوکزامبورگ در برلین گفت که نباید اجازه 
ای  های کارگری تا اندازه داد این اتفاق رخ دهد "زیرا آینده اتحادیه

به نتیجه این مبارزه بستگی دارد." گستره عظیم و عزم محکم 
های جلیقه  اعتصاباِت مرتبط به حقوق بازنشستگی بازتاب بسیج

، این  ها زردها در یک سال گذشته است، ولی برخالف آن بسیج
های کارگری  ای است که از سوی اتحادیه اعتصابات جنبشی توده

شود. او خطاب به حاضران در سالن  دهی و رهبری می سازمان
کنفرانس که پر از جمعیت بود، گفت: "جلیقه زردها فرانسه را تکان 
دادند و آنان بودند که برای نخستین بار مکرون را واداشتند 

 امتیازاتی بدهد."
داری انتخاب مکرون  های کشورهای سرمایه بیشتر رسانه

ریاست جمهوری فرانسه را همچون تنفسی در هوای تازه،  به
روی" ترسیم کردند که  منزلٔه حمایتی قاطع از سیاست "میانه به
هایی ضد هیئت حاکمه، در معرض   آمد با ظهور حزب نظر می به

تهدید قرار گرفته بود. این تفسیر بر پایه توجه نکردن به 
در صد [رأی] مکرون از  ٢۴هایی ناخوشایند قرار داشت.  واقعیت

درصد کسب شده  ٢١٫٣کل آرا در دور اول انتخابات اندکی بیش از 
وسیله مارین لوپن فاشیست بود و خیلی هم از فرانس فیلوِن  از آرا به
گرای رادیکال بیشتر نبود.  گرا یا ژان لوک مالنشون چپ راست

درصد از آرا  ۶٫۴کاندیدای حزب سوسیالیست یعنی بنوا آمون تنها 
توان آن را  را که میزان رأی بسیار پایینی است را کسب کرد، که می

ریگ  پشتیبانی از سوسیال دمکراسی پس از بازگشت دولت  مرده
حساب آورد،  های [اقتصادی] نولیبرالی به فرانسوا اوالند به سیاست

 که او خود با پالتفرم چپ انتخاب شده بود. درحالی
در دور دوم انتخابات، مکرون موفق شد لوپن را شکست بدهد، 

درصد آرای رأِی دهندگان ثبت نام شده را  ۴٣٫۶١اما تنها توانست
کسب کند. اختالف رأی او در این پیروزی بسیار کمتر از اختالف 

بود.  ٢٠٠٢رأی ژاک شیراک پیروز در برابر پدر ماری لوپن در 
های اقتصادی او هم  سیاست

جدید نبود، بلکه درواقع تنها 

جلیقه زردها و کاهش قدرت سندیکاهای 
 کارگری

 ١۵ادامه  در صفحه  


