
نشست (پلنوم) وسیع کمـیـتـٔه مـرکـزی 
  ایران با شرکت اعضای کمیتهٔ   حزب تودهٔ 

مرکزی و مسئوالن حزبی، در ماه اسفند 
  برگزار شد. نشست وسـیـع کـمـیـتـهٔ  ٩٨

مرکزی نخست گزارش هیئت سـیـاسـی 
ترین تحوالت ایران و جـهـان  دربارٔه مهم

در فاصلٔه نشست قبلی تا این نشسـت را 
 بررسی و آن را با در نظر گرفتن پیشنهادهای تکمیلی و اصالحی تصویب کرد.

مرکزی حزب در بحث و بررسی خود پیرامون اوضاع حسـاس و   نشست وسیع کمیتهٔ 
بحرانی کنونی کشور و ضرورت تالش برای همکاری عملی هرچه بیشتر نیروهـای 

ای را بـرای بـررسـی  خواه کشور در پیکار با استبداد حاکم، کمیتـه مترقی و آزادی

ن! ی ز ھا تی  م مارس، روز   ده باد 

برگزار شد. نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حـزب  ١٣٩١ایران در اسفندماه   حزب تودهٔ   رفقای گرامی، ششمین کنگرهٔ 
دهـی بـرگـزاری  جانبه تصویب کرد کار تدارک و سـازمـان ای همه پس از بحث و بررسی ٩٨ایران در اسفندماه  تودٔه 

های حزب در شرایط بغرنج کنونی، آغـاز  منظور بررسی و تدقیق برنامه و سیاست ایران، به  حزب تودهٔ   هفتمین کنگرهٔ 
های تنظیم اسناد و کار تدارک کنگره را انتخـاب کـرد و قـرارهـایـی  مرکزی، کمیسیون  گردد. نشست وسیع کمیتهٔ 

مرکزی بر این اعتـقـاد اسـت کـه   تصویب رساند. نشست وسیع کمیتهٔ  ُبرد کار برگزاری کنگره به مشخص برای پیش
منظور نظرخواهی رفقا، هـواداران، و دوسـتـان  انتشار علنی طرح برنامه نوین حزب پیش از برگزاری کنگره هفتم به
 تواند بسیار مفید باشد.  حزب، همچنان که روند برگزاری ششمین کنگره حزب نشان داد، می

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٨اسفندماه 

گاه و دلیر ایران  زنان آ
پلنوم کمیته مرکـزی حـزب تـوده 
ایران، پرشورترین درودهـای خـود را 
نثار شما، غرور آفرینان آوردگاه پیکـار 
با کهنه پرستی و کهنه پرسـتـان مـی 
کند. درود ما بر شما قهرمانان که بـا 
رزم جسورانه و مبتکرانه خود، خـواب 
راحت را ازچشمان واپسگرایان خرافی 
و خـرافـه پـرسـتـان تـاریـک تـریـن 
داالنهای تاریخ، ربوده ایـد. پـیـکـار 
حماسی شما زنان آزادیـخـواه ایـران، 
برای رسیدن به حقوق برابر با مـردان 
و روبیدن هـنـجـارهـا و بسـتـرهـای 
فرهنگی و اجتماعی واپس مانده کـه 
پدیدآورنده نابرابری های جنـسـیـتـی 

اند، یکی از ستایش برانگیزترین پهنه های پیکار عمومی مردم ایران با رژیم والیی و 

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

  ١٣٩٨اسفند  ١٢، ١٠٩٨شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

د! و د  ور  ه  ان   کار

اکثر مردم   پاسخ قاطع و "نه تاریخی"
کشورمان به دیکتاتوری والیی در رابطه 

"انتخابات   با نمایش یازدهمین دورهٔ 
مجلس شورای اسالمی" مؤید این 
واقعیت است که سران حکومت و در 

ای، و  رأس آنان ولی فقیه، خامنه
لحاظ  کارگزارانش نزد اکثر مردم به

اند. این درحالی  اعتبار شده سیاسی بی
است که در چند سال اخیر کشور ما  

ها و  دائمًا با طیفی جدید از بحران
شود  های روزافزون مواجه می مشکل

شان بر دوش مردم  که اساسًا بار
سنگینی کرده و تا وقتی که شرایط 
کنونی حاکم است همچنان بر دوش 

 مردم نهاده خواهد شد.
روشن است که سران "نظام"، 

های دولتی از  کارگزارانش، و دستگاه
گیری، مدیریت، و حتی تخفیف  پیش

منظور هر  این  ها عاجزند و به این بحران
پوشی  دروغ گویی و پرده چه بیشتر به
شوند. ناتوانی مهار کردن  متوسل می

بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا 
های بارز این عجز است.  یکی از نمونه

های  مهم اینکه اکثر مردم نیز به ناتوانی
گاه دانند که  اند و نیک می حکومت آ

ها و عملکرد  فرمان  ها و  تصمیم
اش که  ای و دستگاه والیی خامنه

درحکم 
 ۶ادامه  در صفحه  

نگاهی فراتر از 
انتخابات فرمایشی 
ولی فقیه به تحوالت 

 فراروی کشور

 ایران به زنان دلیر و پیکارگر میهن مان!  پیام نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
 فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگی جهانی زنان! 

 ٣ادامه  در صفحۀ 

  اطالعیٔه دبیرخانٔه کمیتٔه 
مرکزی حزب تودٔه ایران 

برگزاری نشست وسیع   دربارٔه 
 کمیتٔه مرکزی حزب

 ٢پیام نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به مردم ایران                  ص 
 ٧به استقبال صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران                              ص 

 حزب تودٔه ایران  پیش به سوی تدارک و برگزاری هفتمین کنگرٔه 

گویی سران  کفایتی، و دروغ اندیشی، بی بیانیٔه حزب تودٔه ایران: تاریک
 ٩گیری ویروس کرونا   ص  جمهوری اسالمی در برخورد با خطر جّدی همه

 ١٠گیری کورونا نیاز به شفافیت و تالش جمعی دارد          ص  مقابله با همه
انتخابات فرمایشی، پاسخ قاطع مردم به   نتیجٔه   بیانیٔه حزب تودٔه ایران:

 ١١ولی فقیه و حکومت ورشکستٔه جمهوری اسالمی                                     ص 

 ٣ادامه  در صفحۀ 

نامٔه «ضمیمٔه کارگری 
 ٣٠، شمارٔه »مردم

 منتشر شد!



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه     ٢ 

به کارگران و زحمتکشان مبارز؛ 
به فرهنگیان و بازنشستگان محروم؛ 
به جوانان و دانشجویان پیکارگر؛ 
هـای تـحـت  به مبارزان راستین راه تحقق حقـوق خـلـق

 ستم؛
های آنان؛ عقیدتی و خانواده-به زندانیان سیاسی 
 به روشنفکران، هنرمنـدان، نـویسـنـدگـان، و فـعـاالن

 مدنی؛-اجتماعی
 
 میهنان گرامی! هم

تـریـن  نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در یکی از بحرانـی
دوران چهل و یک سالٔه حکومـت جـمـهـوری اسـالمـی بـرگـزار شـد. 

های ضدمـردمـی و  ورشکستگی کامل اقتصادی کشور به دلیل سیاست
سازی گسترده، حاکمیـت روابـط داللـی و  نولیبرالی متکی بر خصوصی

رانتی، آزادسازی بازار، و تعدیل انسـانـی نـیـروی کـار از یـک سـو، و 
های ضدانسانی امپریالیسم آمریکا از سوی دیگـر، در مـجـمـوع  تحریم

ها شهروند میهـن مـا پـدیـد آورده  شرایط بسیار دشواری را برای میلیون
است. تکرار انفجارهای اجتماعِی انبوِه مـردم جـان بـه لـب رسـیـده و 

و سـپـس در آبـان  ٩۶های اخیر، نخست در ماه دی  خشمگین در سال
، و پس از آن در پی سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکـرایـنـی ٩٨

توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، که تظاهرات اعـتـراضـی مـردم در 
های مردمی به فـرمـان  صدها شهر کشور و سرکوب خونین این اعتراض

ولی فقیه رژیم را به دنبال داشت و به کشتار صـدهـا تـن و مـجـروح و 
وطنان ما انجامید، همگی نشان روشنـی  دستگیر شدن هزاران تن از هم

های جّدی رژیم والیی برای ادامٔه حـیـات خـودش و مـهـار  از دشواری
های مردم بوده است. بیهوده نبود که سران حکومت ایـن  نارضایتی توده

های گستردٔه مردمی را "جنگ جهانی" و "مهلکٔه بزرگی" ارزیابـی  اعتراض
 کردند که رژیم از آن جان سالم به در ُبرد. 

نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران اندکی پس از چـهـل و 
برگزار شد. این انقالب مردمـی  ۵٧یکمین سالگرد پیروزی انقالب بهمن 

گـرایـان طـرفـدار او  و شکوهمند به خاطر خیانت آشکار خمینی و اسالم
هـای  اش یعنی استقرار حقوق و آزادی خیلی زود از مسیر و آرمان اصلی

دموکراتیک و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی منحرف شد و در 
شّدت ضدمردمی و قرون وسطایی سقوط کـرد.  نهایت در ورطٔه رژیمی به

های میلیونی مردم در روند انقالب، رژیمی شد  های توده فشانی ثمرٔه جان
که بر پایٔه نظریٔه "اسالم سیاسی" و با هدف تأمین حاکمـیـت بـالمـنـازع 

 اندیش بر میهن ما حاکم گردید.  گرایان تاریک روحانیت و اسالم
شمار اجتماعی، و  های بی سابقه، ناهنجاری فاجعٔه فقر و محرومیت بی

در کنار اینها، غالب شدن جّو خفقان بر فضای کشور و زورگویی روزمره به 
های زندگی، نتیجٔه مستقیم حاکمیت ُمشتی مرتجـع  مردم در همٔه عرصه

گو و حاکمانی نابخرد، چپاولگر، و ناالیق است که در طلیعٔه پیـروزی  دروغ
سـاالری بـه  های دروغین استقرار آزادی و عدالت و مـردم انقالب، وعده

هـمـچـون    خواه و مترقی دادند ولی خـیـلـی زود، مردم و نیروهای آزادی
 و مستمّر بر میهن ما چنگ انداختند و چیره گردیدند. ای هولناک فاجعه

 
 میهنان گرامی! هم

های اخیر کشور، از جمله سرکوب خونـیـن تـظـاهـرات  رخدادهای ماه
شما در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین در آبان امسال، و به دنـبـال 

گـویـی سـران   آن تظاهرات اعتراضی شما در دی مـاه بـه خـاطـر دروغ
نفر از  ١۴٧حکومت و پنهان کردن سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشتار 

پـردازی  کفایتی و دروغ های اخیر، بی  میهنانمان، و همچنین در هفته هم
سران حکومت در برخورد با فاجعٔه شیوع ویروس کورونا که تا امروز جـان 

نشانگر و تأییدکنندٔه ایـن   رو کرده است، صدها تن را با خطری جّدی روبه

واقعیت است که تا این حکومت 
ضدمردمی و این نظام سیـاسـی 
استبدادی قرون وسـطـایـی در 

تـوان بـه  ایران پابرجاست، نمـی
ها و حقوق مردم  تحقق خواست

برای داشتن امنیت و آسایش و 
 زندگی شایسته امیدوار بود. 

شایان توجه است که میـهـن 
ما در دو سال گـذشـتـه شـاهـد 

های مداوم و فـزایـنـدٔه  اعتراض
قشرهای گوناگون اجـتـمـاعـی 

های رژیم والیـت  برضد سیاست
های گوناگون و  فقیه در عرصه

ابراز همبستگی با یکدیگر بـوده 
 است:

های فزایندٔه کارگران و زحمتکشان، از جمله مبارزات قهرمانانٔه کـارگـران  اعتراض
ها  های آذرآب و هپکو در اعتراض به ماه کارخانه  نورد اهواز، تپه،  مجتمع نیشکر هفت
افتاده، قراردادهای سفیدامضا، نداشتن امنیت شغلی، و سـقـوط  دستمزدهای عقب

های رو بـه  ارزش واقعی مزدها و درآمدها در مقابل توّرم فزاینده، و همچنین اعتراض
شان ازجـمـلـه حـق تشـکـیـل  افزایش آنان به سرکوب خشن و نقض حقوق صنفی

 سندیکاهای مستقل کارگری و حق برخورداری از ایمنی و بهداشت کار؛
هـای  سازی مدرسـه معلمان و فرهنگیان کشور به خصوصی  های گستردهٔ  اعتراض

گیری باندهای  سپاری آموزش و خرید خدمات آموزشی، شکل کشور که در قالب برون
فروشی"، لطمٔه زیادی به کیفیت آموزشی زده است؛ اعـتـراض بـه  مافیایی و "مدرسه

توجهی دولت نسبت به پـرداخـت  سطح پایین حقوق معلمان و فرهنگیان کشور و بی
های خود به فرهنگیان، و همچنین وضعیت ناهنجار و ناکارآمد بیمٔه خـدمـات  بدهی

 درمانی فرهنگیان کشور؛
رو هستند، و  های روزافزونی که با آنها روبه اعتراض بازنشستگان کشور به دشواری

هایی همچون بهبود سـطـح زنـدگـی، افـزایـش عـادالنـٔه حـقـوق و  طرح خواست
یی، حفـظ و  ها، ارتقای سطح خدمات درمانی، تقویت و بهبود خدمات بیمه مستمّری

های واقـعـی  های بازنشستگی، و برخورداری از حق برپایی تشکل صیانت از صندوق
های اعتراضی گوناگون خود اعـالم  سندیکایی، که بازنشستگان کشور در گردهمایی

 اند؛ کرده
هـای  هـا را از سـیـاسـت اعتراض جوانان و دانشجویان کشور که بیشترین آسیب

اند، بـه نـرخ بـاالی بـیـکـاری و نـبـوِد  اجتماعی ضدمردمی رژیم دیده-اقتصادی
ای عـمـلـی بـرای پـایـان دادن بـه بـیـکـاری  های شغلی مناسب و برنامـه فرصت
برانداز آنان، و نیز اعتراض به پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیان خـود و  خانمان

اندیشان حاکم در تحمیل سبک و نوعی از زنـدگـی بـه  فشارهای ضدانسانی تاریک
 ها پیش بنا شده است؛ جوانان که بر پایٔه ذهنّیات ارتجاعی قرن

های تحت ستم کشور به ادامٔه سرکوب خشن و نقض حقـوق مـلـی  اعتراض خلق
اقتصادی تحمیل شده به مـردم مـحـروم -های اجتماعی عدالتی آنها و همچنین بی

 برند؛ این مناطق که از ستم ملی و طبقاتی شدید رنج می
هـای  پایه و صـدور حـکـم های بی اعتراض فعاالن اجتماعی و مدنی به بازداشت

های کشور نیز کشانده  سنگین زندان و تشدید جّو سرکوب و اختناق که حّتی به زندان
عقیدتی در سال اخیر؛ نگرانی مضاعف در -شده است، و آزار و اذیت زندانیان سیاسی

هـای  روزهای اخیر از این بابت است که با شیوع ویروس کورونا، سرایت آن به زنـدان
تواند جان بسیاری از زندانیان سیاسی کشور را که در  عمد و حتی غیرعمد می کشور به

انـد، بـا  ترین خدمات بهداشتی نگه داشته شـده یی شرایط غیرانسانی و محروم از پایه
 رو کند؛ خطرهایی جّدی روبه

-همبستگی و همگامی بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، و فعاالن اجـتـمـاعـی
های مردمی در آبان امسال، که از جمله تبلورهای آن تحریـم  مدنی کشور با اعتراض

دانـان و  سـازان و مـوسـیـقـی های حکومتی فجر توسط بسیاری از فـیـلـم جشنواره
های مثبت گسترش مبارزٔه اعتراضی مردمی میهن مـا  هنرمندان کشور بود، از پدیده

بوده است که البته با تشدید جّو ارعاب و سرکوب هنرمندان و نـویسـنـدگـان کشـور 
هـای اخـیـر،  توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی نـیـز هـمـراه بـود. در مـاه

های رژیم والیت فقیه اعضای کانون نویسندگان ایران رضا خندان مهابـادی  بیدادگاه
سال حبس، و کیوان باژن را به سه سال و نیم حبـس  ۶و بکتاش آبتین را هر یک به 

سال زندان برای سه نویسنده، مـتـرجـم، و  ١٨محکوم کردند. پیش از این نیز حکم 
فعال و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگـان ایـران 
 ٣ادامه  در صفحۀ در اردیبهشت امسال توسط قاضی مقیسه صادر شده 

پیام نشست وسیع کمیتٔه مرکزی 
 حزب تودٔه ایران به مردم ایران



 ١٠٩٨شمارۀ    ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ٣ 

 ادامه فرخنده باد هشتم مارس...

واپس گرایی است. فرارسیدن هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه جهانی زنان، بـر شـمـا 
 زنان پیکارجوی ایران مبارک باد! 

(چـهـار  ١٩١٠اوت  ٢٧سال پیش، دومین کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست در  ١١٠
زنـان  ) در کپنهاگ، تحت تاثیر معنوی بی بدیل کالرا ستکین، بـا پـیـشـنـهـاد١٢٨٩شهریور 

سوسیالیست آمریکا مبنی بر انتخاب روزی به عنوان روز جهانی زنان، موافقت کرد و بـی آن 
زنـان ” که برای این روز، تاریخی مشخص را پیشنهاد دهد، در قطعنامه خود تصویب کرد که: 

گاه بـه مسـایـل  سوسیالیست همه کشورها، هرساله روزی را در هم آهنگی با سازمان های آ
طبقاتی و سندیکاهای کشورشان، برگزار خواهند کرد که در درجه نخست به ترویج حـق رای 

روز زنان باید کاراکتری بین المللی داشته باشد و با کمال دقت، آماده و …  زنان کمک رساند. 
، روز جهانی زنان هر خورشیدی)  ١٢٩٩میالدی ( ١٩٢١از آن پس تا سال  “سازماندهی شود.

ساله در روزهایی متفاوت بزرگ داشته می شد. برای نمونه، نخستین روز جهانی زنان در سـال 
مجـارسـتـان و  ،خورشیدی) در چهار کشور، آلمان، دانمارک، اتریش ١٢٩٠میالدی ( ١٩١١

مارس و یک سال پس از آن ( ١٩سوئیس، با شرکت بیش از یک میلیون تن از زنان، در روز 
ماه می برگزار شد.  بدین گـونـه روز  ١٢میالدی) روز ویژه زنان در کشور آلمان، در روز  ١٩١٢

میالدی و برپایی دومین کنفرانس زنان کمونیست در مسکـو، هـر  ١٩٢١جهانی زنان تا سال 
سال در روزی متفاوت برگزار می شد. در این کنفرانس و در پی پیشنهاد هیئت زنان بـلـغـاری، 

مارس به عنوان روز جهانی زنان به تصویب رسید. دلیل این پیشنهاد نیز شرکت گستـرده  ٨روز 
مارس بنا بر سـالـنـامـه  ٨میالدی ( ١٩١٧مارس  ٨زنان دهقان و تهیدست در روسیه، در روز 

فوریه بر پایه سالنامه قدیم روسیه) در تظاهرات برای نان، صلح و آزادی در ایـن  ٢٣نوین و 
کشور بود. برخی از پژوهش گران تظاهرات گسترده زنان در این روز را سرآغاز انقالب فـوریـه 

 در روسیه می دانند. ١٩١٧
(سـال  خورشیـدی ١٣٠٠مارس در هفدهم اسفندماه سال  ٨در ایران، نخستین جشن روز 

میالدی) در شهر رشت از سوی انجمن های زنان که از حزب کمونیست ایران تـاثـیـر  ١٩٢٢
گذاری   می گرفتند، برگزار شد که در سال های پس از آن، دامنه ای گسترده تر یافت. با بنیان

حزب توده ایران و آغاز فعالیت پر ثمر اعضا و هواداران تشکیالت دمکراتیک زنان ایران، ایـن 
کوتاه فعالیت سیاسی علنی، هر چه با شکوه تـر و بـا تـظـاهـرات بـزرگ  هٔ روز به ویژه در دور

های مخـتـلـف   ها و سازمان خیابانی جشن گرفته می شد. نزدیک به یک میلیون زن از گروه 
 ١٣۵٧مارس پس از انـقـالب بـهـمـن سـال  ٨های تهران، نخستین سالروز   تنها در خیابان

خورشیدی را که شوربختانه به استبداد سیاه مذهبی حاضر انجامید، جشن گرفتند. با تثـبـیـت 
خـورشـیـدی در  ١٣٧۶تا سال  ١٣۶٠مارس از سال  ٨استبداد و سرکوب در ایران، برگزاری 

درون خانه ها و محفل های خصوصی برگزار می شد ولی از آن پس تا به امروز، با هم گرایی و 
توانمندتر شدن پیکار زنان و کاربست شکل ها و ترفندهای گوناگون، مراسم و همایش هـای 

مارس، با شرکت ده ها و صدها تن از زنـان در مـکـان  ٨گوناگون زنان، به انگیزه بزرگداشت 
ها و مدارس عالی برگزار می شود که بی گمـان بـه  های مختلف فرهنگی، پارک ها، دانشگاه

گاهی جنسیتی در جامعه ایران یاری فراوان می رسانند.   بردن آ
در همگی این سال ها تا به امروز، روز بین المللی زنان چه در سطح جهان و چه در پـهـنـه 
ایران، همواره جلوه ایی از پیکار همبسته سراسری زنان برای رسیدن به آماج هـای انسـانـی، 
صلح خواهانه، برابر حقوقی  و دگرگون سازی روابط مردساالرانه و زن ستیـزانـه حـاکـم بـوده 
است. حزب ما بر این باور بنیادین است که آزادی هر جامعه، درگرو آزادی زنـان آن جـامـعـه 
است و از این روی، پشتیبانی از پیکار و شرکت فعال در مبارزه و تالش بـرحـق زنـان، در راه 

خواهانه و لغو هرنوع ستم جنسیتـی را، وظـیـفـٔه مـلـی و  های برابری دست یابی به خواست
خواه می داند. امروز زنـدانـهـای ایـران لـبـریـز از زنـان مـبـارز و  انقالبی هر پیکارگر آزادی

آزادیخواهی است که با پایداری خود حماسه ها آفریده و می آفرینند، زنـانـی از الیـه هـای 
گوناگون جامعه، از زنان حقوقدان و خبرنگار گرفته تا زنان خانه دار، فعاالن حـقـوق زنـان و 
حقوق بشر، و از دختران دانشجو گرفته تا کنشگران محیط زیست و جز آن که با مـقـاومـت و 

روحیه بی نظیر خود در زندانهای جمهوری اسالمی، به مقاومت و مبارزه عمومی در جـامـعـه،  
کمکی بی بدیل و ارزشمند، می رسانند. نشست وسیع کمیته مرکزی حزب توده ایران بر شـمـا 
زنان هوشیار و بیدار دربند که دالورانه با خودکامگی و واپس گرایی پیکار می کنید، درود مـی 
فرستد و از همه توده ای ها در هر کجای جهان، می خواهد تا تمـامـی تـوان خـود را بـرای 
گاه و  افشای رژیم آزادی کش جمهوری اسالمی و برپایی کارزارهای همبستگی با شما زنان آ
مبارز و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند به کار گیرند و از هیچ کـوشـشـی تـا گشـودن 

 درهای زندان و آزادی شما عزیزان، خودداری نکنند.
 درودها به پیکار درخشان و دلیرانه زنان ایران بر ضد واپس گرایی، بـرای زدودن سـتـم

 جنسی و جنسیتی و در راه تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک!
 درودها به زندانیان زن مبارز که در دخمه های قرون وسطایی رژیم به پیکار دالورانه خود

 دهند! ادامه می
!پیروز باد پیکار زنان ایران و جهان برای برابری حقوق و پایان ستم جنسیتی 

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٨اسفندماه 

 بود.
 
 میهنان گرامی! هم

واقعیت این است که حّتی سران حکومت جمهـوری اسـالمـی 
بسـت بـحـرانـی  کنند که جامعٔه مـا امـروز در بـن نیز پنهان نمی

تردید دلیل اصلی آن  ای که بی جانبه قرار دارد، بحران ُپردامنه همه
 ادامٔه حاکمیت ضدملی و مخّرب رژیم والیت فقیه است.

یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی که در آن حـّتـی 
طلبان حکومتی که چهار سـال  شمار بسیاری از نامزدهای اصالح

ای بـودنـد  در تالش برای "اعتمادسازی" با حاکمیت و علی خامنه
نیز رد صالحیت شدند، از یک سو تجربٔه مهمی در شناخت میزان 
و توان هدایت افکار عمومی جامعه توسط رژیم و رهـبـری آن در 
شرایط کنونی، و از سوی دیگر نشانٔه بارز توان مشترک نـیـروهـای 
مخالف با حاکمیت استبدادی ایران بود. شکست سنگین رهبران 

بـرای کشـیـدن  -های هنگـفـت با وجود صرف هزینه -حکومت
رغم فـتـواهـا و خـواهـش و  های رأی، و به مردم به پای صندوق
ای و دیگر سران حکومتی مبنی بر "وظـیـفـٔه  تمناهای علی خامنه

شرعی" بودن شرکت در انتخابات، و پاسخ "نه" تاریخی مـردم بـه 
رهبران جمهوری اسالمی، فصلی نو در مبارزٔه مـردم مـا بـرضـد 

 جمهوری اسالمی و رژیم والیت فقیه گشود.
نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران بر این بـاور اسـت 

شـود.  ای جدید وارد می که مبارزه برضد رژیم والیت فقیه به مرحله
های مهم این مـرحـلـٔه جـدیـد، پـایـان یـافـتـن  از جمله شاخص

طلبان حکومتی و شکست قطعی نظریٔه  های اصالح بازی سیاست
پذیری "نظام سیاسی" کنونی به قصد حفظ حاکمیت رژیـم  اصالح

ویـژه  هـایـی هـرچـه بـیـشـتـر از مـردم، بـه والیی است. بخـش
زحمتکشان، به دنبال یافـتـن راهـکـارهـایـی جـّدی بـرای حـل 

اند. به  های گستردٔه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جامعه معضل
گمان ما، معضل اساسی جنبش اعتراضی و مردمـی در شـرایـط 

یافـتـه و مـردمـی  نیافتگی و نبوِد جنبش سازمان کنونی، سازمان
 بدیل در مقابل رژیم استبدادی است. 

هـای  های تاریخی میهن ما، از جمله تجـربـٔه اعـتـراض تجربه
میلیونی مردم پس از کودتای انتخاباتـی ولـی فـقـیـه در خـرداد 

های گستردٔه دو سال و اندی اخیر در شهرهای  ، و اعتراض١٣٨٨
اند که برای شکسـت دادن ارتـجـاع و  کشور، همگی نشانگر آن

های دیکتاتوری، همکاری و اتحاد عمل همٔه نـیـروهـای  حکومت
هـای  در جـنـبـش -ویژه کارگران و زحـمـتـکـشـان به -اجتماعی

اعتراضِی مردم امری ضروری است. برای پدید آوردن پیـونـدهـای 
مشترک و ایجاد همکاری و اتحاد عمل بین نـیـروهـای مـلـی و 

ها را به کار گرفت. تـجـربـٔه  دموکراتیک میهن ما، باید همٔه تالش
هـای دلـیـرانـٔه  دهد که فقط با اعـتـراض دو سال اخیر نشان می

توان رژیم استبدادی حاکم را بـه زانـو درآورد. بـایـد  خیابانی نمی
های بنیادی از کـار انـداخـتـن  شرایط را برای فلج کردن دستگاه

های حکومت فراهم آورد. حزب تودٔه ایران همچنان بر ایـن  چرخ
عقیده است که نظام سیاسی کنونی، یعنی رژیم والیـت مـطـلـقـٔه 
فقیه، که نماد روشن و انکارناپذیر دیکتاتوری قرون وسـطـایـی در 

سیـاسـی بـه -میهن ماست، سّد اساسی هرگونه حرکت اجتماعی
منظور گشایش راه جامعـه در مسـیـر نـجـات آن از وضـعـیـت 
دهشتناک کنونی است. بدون حذف کامل رژیـم والیـت فـقـیـه 

توان به انجام تغییرهای بنیادین در جامعٔه ایران امید داشـت.  نمی
ها و نیروها را در این عرصه از مـبـارزه  از این روی، باید همٔه تالش

 بسیج کرد.
 

باهم به سوی تشکیل جبهٔه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، 
 صلح، استقالل، عدالت اجتماعی، و طرد رژیم والیت فقیه!

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 مرکزی ... ادامه پیام کمیتٔه 



 

 ١٠٩٨شمارۀ 

واقعی مردم و کشور ما را در روال 
مــعــمــولــش بــه "جــاســوســی" و 

های "متخاصم"  همکاری با دولت
گـونـه  کنـنـد. زدن ایـن متهم می

هایـی  به انسان  های سخیف اتهام
ـــیـــشـــرفـــت  ـــه بـــرای پ ک

کـنـنـد در  مبـارزه مـی  کشورشان
ایران، نه تازگی دارد و نه مختـص 

سران حکومت اسالمی اسـت.   به
هایی  برخالف تبلیغات و زدن اتهام

ساختگی، یـگـانـه انـگـیـزه ایـن 
های شـریـف خـدمـت بـه  انسان

میهن و محرومان جـامـعـه بـوده 
 است.

های رژیم "والیی" تنها  در زندان
زبان رسا، زبان تازیانـه و یـگـانـه 
منطق فرمانروا، منطق فـحـش و 

هـای  توهین و ناسزاسـت. زنـدان
تـمـام  رژیم جمهوری اسالمـی بـه

انـد  هـایـی ها و قربانگـاه معنا دوزخ
که بنا به بیان کتبـی و شـفـاهـی 

شدگان در طول چهل سال حاکمیت اسالم سیاسی شب و روز فریاد و شـکـایـت  شکنجه
ها خاموشـی نـدارد.  شکنجه شوندگان و حتا زندانیان در وضع عادی در فضای مرگبار آن

در چـنـیـن   گـیـرد. های رژیم صفیر شالق و جریان دائم شکنجه آرام نـمـی چال در سیاه
هـای  هایی ساختگی به فرزنـدان وفـادار مـیـهـن بـه آرمـان فضایی تحمیل کردن اتهام

هـایـی  گیری شـیـوه ، شکنجه، و اعتراف های ویژه بازجویی خواهانٔه مردم در سردابه آزادی
هـای  است که مبارزان میهن از بـام شان را سالیان سال  اند که تشت رسوایی شناخته شده

 اند.   زیر انداخته هردو رژیم پیش و پس از انقالب به
هـای کـارگـری و  چنین به سرکوب اعـتـراض اش هم الملل در گزارش ساالنه عفو بین

بازداشت و محکومیت "تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت مـلـی" 
دلیل شرکت در تجمع اعتراضـی روز  اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز و ندا ناجی به

 سال زندان گفته است. ۵جهانی کارگر در تهران و محکوم کردن آنان به بیش از 
لیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حـبـس و 

ُ
محکوم شدن سپیده ق

آمیز در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت  های: "شرکت در تجمعات مسالمت دلیل شالق به
تپٔه استان خوزستان"، "اظهارات علنی این دو فعال  دستمزد کارگران کارخانٔه نیشکر هفت

هـا" پـس از پـخـش  مبنی بر شکنجه شدن در طول دورۀ بـازجـویـی در بـازداشـتـگـاه
های اجباری"شان از سوی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، مقولٔه دیگـری  "اعتراف

اش از  وضـعـیـت کـارگـران و  اش و در بررسی الملل در گزارش ساالنه است که عفو بین
 کند.  ها اشاره می فعاالن این حوزه به آن

زنـد) کـه  نـادانـی مـی کند خود را به دانند (و آنکه انکار می امروز شاید اکثر مردم ما می
های رژیم با عنوان "حد" و  "تعزیر" در زیر لباس شرع پیکرهای فرزندان میهن را زیر  گزمه

بـار  خواهان را در آزمونی مـرگ برند تا نیروی پایداری این آزادی ها می ترین شکنجه حیوانی
 -شـان درهم شکنند و به کار نکرده اعتراف کنند. بازجویان در دسـت یـافـتـن بـه هـدف

کـنـنـد.  با دست باز و آزادی کامل عـمـل مـی -برکت استیالی مرتجعان بر امور مردم به
های رژیـم  شان در زندان های معمول مطبوعاتی دلیل فعالیت نگاران به شماری از روزنامه

المـلـل از  اند که عفو بین هایی اسیرند. مسعود کاظمی و مرضیه امیری در زمرٔه مطبوعاتی
معنای دفاع از آزادی انـدیشـه،  نگاران به آنان نام برده است.  دفاع از حقوق بدیهی روزنامه

نگـاران  بیان، و قلم است. هراس رژیم از فعالیت مطبوعات غیروابسته به ارتجاع و روزنامه
های سرکـوبـگـر  خواه و مردمی چنان ژرف است که بخشی از برنامه ارگان مستقل و آزادی

طور مشخص به ایـن گـروه از  های حکومت "اسالمی" به مانند سپاه پاسداران و بیدادگاه
تـازد تـا مـهـارشـان  را  ها مـی های مردمی اختصاص یافته و به منافع و حقوق آن رسانه
 دست خود بگیرد.  به

تن از  ١۶کم  الملل پرداختن به بازداشت دست از دیگر بندهای گزارش ساالنه عفو بین
ای است که در آن فعاالن سیاسی تغییرهایی ساختاری و بنیادین در   امضاکنندگان بیانیه

ای" بـازداشـت  اتهام "توهین بـه خـامـنـه نظام سیاسی کشور خواستار شده بودند. آنان به
امان علیه استبداد در طرد رژیم والیت فقیه و "مقام رهبری فقها"  اند. نبرد پیگیر و بی شده

هرگونه مظاهر خودکامگی و خصلت مردمی این پیـکـار در  کند و با پیکار با معنی پیدا می
خاطر رهایی محرومان جامعه از فقر و مسکنت و دربدری  ارتباطی ناگسسـتـنـی  تالش به

های جابـرانـه رژیـم کـه زنـدگـی و حـیـات  الملل گذشته از بررسی حکم دارند. عفو بین
هـرچـنـد  - ١٣٩٨دوستان مبارز گرفتار در بند، دربارٔه وضعیت حقوق زنان در سال  میهن

اند اشـاره  تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده به
نـویسـد: "در سـطـح کـالن  با این وجود مـی -کند می

های کیفری و مدنی،  تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه

   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم

الملل انتشار یافته است،  "در آخرین گزارشی که از سوی عفو بین
با اشاره به برخی خـبـرهـای درز کـرده از پشـت درهـای بسـتـٔه 

هـای دوزخـی رژیـم در  ها یا از پس دیوارهای سیاهـچـال بیدادگاه
خبرها را مصداق ادامه یافتن نقض شدیـد حـق   های اخیر، این ماه

آزادی بیان، تشکل، آزادی تجمع، و سرکوبگری در ایـران اعـالم 
الـمـلـل  کرده است. در گزارش تازٔه نهاد حقوق بشـری عـفـو بـیـن

بـا صـدهـا کشـتـه و  ٩٨ماه  های آبان همچنین سرکوب اعتراض
هزاران بازداشتی آمده است و در آن بـه "کشـتـه شـدن تـعـدادی 

رحمانـه،  کودک"، "ناپدید شدن" برخی از معترضان، و "رفتارهای بی
غیرانسانی و شکنجه" از سوی مأموران امنیتی نیز اشاره و بـررسـی 

آیـد،  الـمـلـل بـرمـی که از این گزارش عفـو بـیـن شده است. چنان
ها با شتاب بیشتر ادامه دارد و با زیر  های دربسته بازداشتی محاکمه

مـوازیـن و حـقـوق قضـایـی بـرای آنـان  ترین ابتدایی پا گذاشتن
 شود. صادر می هایی درازمدت حکم

شویم که این دستگیر شدگان و درواقع اسیران رژیم در   یادآور می 
طور غیرقانونی بازداشت  که به  ای قانونی های مدنی میدان اعتراض

اند و دراصطالح قضای حکومت والیی انـگ "مـتـهـم"هـای  شده
طور غیرقانونـی در  بر آنان زده شده است به ٩٨ماه  رویدادهای آبان

شـونـد و بـرای آنـان  صالحیت رژیم محاکمه مـی های  بی دادگاه
 شود. های درازمدت  زندان  داده می حکم

تـن از  ٢۴٠کم  الملل از بازداشت "دست در گزارش تازه عفو بین
مدافعان حقوق بشر، ازجمله وکال، فعاالن حقوق کارگران، فعـاالن 

ها، فعـاالن حـقـوق زنـان و  محیط زیست، مدافعان حقوق اقلیت
هـای  کنشگران فعال در زمینٔه لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام

 شود.                                                    " سخن گفته می۶٠های] دهٔه  [سال
الملل با انتقاد از "قطعی اینترنت در جریان اعـتـراضـات  عفو بین

ها"، آن را "تـالش مسـئـوالن  ]" و "سانسور انواع رسانه٩٨ماه [ آبان
وسـیـلـٔه مـردم از  رسـانـی بـه منظور ممانـعـت از اطـالع کشور به
ورزی مرگبار نیروهای امنیتی" دانسته اسـت. در گـزارش  خشونت

الملل ادامه یافتن سرکوب وکالی حـقـوق بشـری  ساالنۀ عفو بین
انـد دفـاع از  آمیزشان که از آن جمله های مسالمت دلیل فعالیت به

هایی واهی به اقدام علیه "امنیت ملی" روبروینـد،  کسانی که با اتهام
اند. در این گزارش تازه، به محـکـومـیـت  از دیگر موردهای یاد شده

سـال و سـه مـاه  ٢٩سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و  ٣٣
زمان با انـتـشـار  حبس امیرساالر داوودی نیز اشاره شده است.  هم

الملل، غالمحسین اسماعیلی، سخنـگـوی  گزارش ساالنۀ عفو بین
اش،  قوه قضاییه رژیم جمهوری اسالمی، در نشست خبری هفتگی

، از نهایی شدن حکم فعاالن مـحـیـط زیسـت ١٣٩٨ماه  بهمن ٢٩
فـعـاالنـی  -های او، فعاالن محیط زیست خبر داد. بر اساس گفته

سـال زنـدان  ۵٨ به  -که از دو سال پیش در چنگال رژیم اسیرند
های رژیم، مراد طاهباز و نیلوفر بیانـی را  اند. بیدادگاه محکوم شده

سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان را  ١٠هر کدام به تحمل 
سال زندان، سام رجبی و حمیده (سپیده) کاشانـی را  ٨هر کدام به 

سال زندان محکوم کرده اسـت. غـالمـحـسـیـن  ۶نیز هرکدام به 
 -اصطالح اتهام آنان را اسماعیلی، سخنگوی قضای حکومتی، به

"همکاری با دولت مـتـخـاصـم  -اند هایی ساختگی که همگی اتهام
گفته او در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شـده  آمریکا" اعالم کرد که به

هـای رژیـم بـار دیـگـر  پایه در بیدادگاه های بی است. چرا محاکمه
ایـن سـؤال سـاده  یافته است؟ پاسخ بـه   ای گسترده چنین دامنه

دوسـتـان و خـادمـان  است: سران رژیم جمهوری اسالمی میهـن

 -مبارزه در راه آزادی زندانیان سیاسی
ناپذیر همٔه نیروهای  عقیدتی، وظیفٔه درنگ

 انقالبی و دمکرات است!



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ۵ 

 ادامه رویدادهای ایران ...

ازجمله در رابطه با ازدواج، طالق، استخـدام، ارث و تصـدی مـنـاصـب 
 سیاسی ادامه یافته است. "

هـای  انـگـاری خشـونـت در این گزارش به "قصور مسـئـوالن در جـرم
جنسیتی رایج علیه زنان و دختران ازجمله ازدواج زودهنگام" و به "کـاهـش 
تأثیرگذاری الیحٔه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تـغـیـیـرات 

 ی قضاییه" اشاره شده است. گسترده در الیحه از سوی قوه
"شدت بخشیدن [به] سرکوب مخالفان با حجاب اجباری" و محکومیت 
برخی از فعاالن این حوزه، موضوع دیگر در حوزٔه حقوق زنـان اسـت کـه 

در روزهـای اخـیـر گـیـتـی  الملل به آن پرداخته اسـت.  گزارش عفو بین
و سه تـن  -نویسنده، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران -پورفاضل

بین، زهرا جـمـالـی و شـهـال  دیگر از کنشگران حقوق زنان (شهال جهان
ای انتقادی خطاب به حاکمیـت جـمـهـوری اسـالمـی  انتصاری) که نامه

اند. تاریخ چـهـار دهـۀ  ماه زندان محکوم شده ٢٧نوشته بودند، هریک به 
هـا،  ها، شـکـنـجـه اش با  نا کامی اخیر میهن ما، پیروزی سیاسی نخستین

ها توأم بوده است. از دیگر موارد نقض حـقـوق بشـر در  ها، و اعدام زندان
الملل "شکنجه و سـایـر رفـتـارهـای  میهن ما در گزارش ساالنه عفو بین

های انفـرادی بـه مـدت طـوالنـی"  رحمانه، غیرانسانی، ازجمله سلول بی
است! فرزندان ایران زمین با علم به این حقیقت گام در کام خطر گذاشتـه 

گذارند. این نهاد حقوق بشری از " شکنجۀ منجر به مرگ" بـازداشـت  و می
هایی دربارٔه جان باختن چـنـدیـن  شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش
در زنـدان،  ٩٨مـاه  های آبـان تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض

شکنجۀ آرش صادقی (مدافع حقوق بشر) و  "مـحـرومـیـت عـامـدانـه از 
ای  گوید. نگاهی به پاره های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی" می مراقبت
جرم شرکـت  که برای شماری از بازداشت شدگان صرفًا به  هایی تازه از حکم

اسـت. عـفـو   های مردمی داده شده نشانگر حقایق بسـیـاری در اعتراض
های ناعادالنه"،  دنبال برگزاری محاکمه الملل از "اعدام تعداد زیادی به بین

 ١٨"اعدام در مألعام"، و "اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کـمـتـر از 
 اند" در گزارشش آورده است.  سال سن داشته

هـای اعـدام و پـایـان دادن بـه فضـای تـهـدیـد و  برای لغو حـکـم
هـای  منسجم و همگانی نیاز است. انتظار توده ای آفرینی به مبارزه وحشت

کنـنـد کـه هـمـه  ستمدیده و حفاظت از روحیه جنبش مردمی ایجاب می
خواه در  نیروهای ملی، ملی مذهبی، چپ و مترقی، و دیگر نیروهای آزادی

ای کـه  های جابرانه کشور با اقدامی یکپارچه و با تدبیری ملی در برابر حکم
چکان ریشه حیات اسیران در بند رژیم را تـهـدیـد  همچون ساطوری خون

 کند بایستند. می
ای دیگـر در  مقوله یافتۀ حقوق بشر"  "اعترافات اجباری و نقض سازمان

الملل است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پـخـش  گزارش عفو بین
"اعترافات" مازیار ابراهیمی، از ارائۀ طرحی از سـوی مـحـمـود صـادقـی، 

انگاری ضبط و پخـش  نمایندٔه مجلس شورای اسالمی، که مبتنی بر "جرم
اعتقاد گردآورندگان ایـن گـزارش،  نویسد: "به اعترافات اجباری" است، می

رسد." در این گزارش همچنین بـه "اعـتـرافـات  نظر می تصویب آن بعید به
 ٩٨مـاه  هـای سـراسـری آبـان اجباری" معترضانی که در جریان اعتراض

 اند نیز اشاره شده است. دستگیر شده
کاری مسئوالن" در مـورد سـرنـوشـت و  الملل به ادامٔه "پنهان عفو بین

محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان فاجعۀ مـلـی 
قتل رسیدند و نیز  به ١٣۶٧(کشتار زندانیان سیاسی) در تابستان سیاه سال 

 "ناپدیدسازی قهری" را "مصداق جنایت علیه بشریت" نامیده است.
منظور پایان بخـشـیـدن  باید این درس تاریخی را آموخت که در مبارزه به

به ادامٔه شکنجه و بیدادگری و در دفاع از آزادی زنـدانـیـان سـیـاسـی و 
اش بـا اسـتـبـداد  عقیدتی، یعنی زندانیانی که افتخار مردم ایران در مبارزه

هستند، تنها راه کامیابی و رسیدن به این هدف اتحاد و تشکیل صف واحد 
ها را به یکدیگر پیوند داد و یکپارچـه،  ها و دل همه نیروها است. باید دست

دفاع از ایران و آزادی آنان برخاست و لـغـو حـکـم  متحد، و هماهنگ، به
اعدام از همٔه قوانین و مقررات کشور را خواستـار شـد. در ایـن روزهـای 

الملی مدافع حـقـوق  سخت و دشوار، مردم میهن ما بار دیگر نهادهای بین
هـای پـر  های مترقی و دمکرات، همه کانون ها و سازمان بشر، همه حزب

اعتبار حقوقی در سراسر جهان را به یاری مردم ایران و فرزندان در بـنـدش 
 خواند. فرامی

 

 ادامه مقابله به ویروس کرونا...

در ایران در حفاظت از جان مردم د رمقابل این ویروس، مصداق جرم و قابل 
 محاکمه خواهد بود.

ها و  ها و دانشگاه خوشبختانه در روزهای اخیر تصمیم به تعطیل کردن مدرسه
ها، و حّتی تعطیل کردن مجلس  ها و اداره بازارها، محدود کردن ساعت کار بانک

نظران پزشکی و مدیریت بحران اقدام مؤثری بود که  نمایندگان، به اعتقاد صاحب
هایی جّدی وجود  کند. اّما هنوز نگرانی به کنترل کردن انتشار ویروس کمک می

ها و  ها و بیمارستان ها و کارخانه های کار زحمتکشان (اداره دارد دربارٔه محیط
ونقل عمومی و غیره) که با کمبود امکانات ایمنی  ها و حمل ها و فروشگاه پادگان

و بهداشت و وسایل پیشگیری روبرو هستند. یکی دیگر از موارد نگرانی جّدی، 
های ایران در معرض آسیب جّدی  ها هزار زندانی است که در زندان وضعیت ده

هایی مطرح شده است  ابتال به این ویروس خطرناک قرار دارند. اخیرًا خواست
مبنی بر مرخصی دادن به زندانیان یا اطمینان از اینکه دسترسی کافی به وسایل 

های تشخیص بیماری،  پیشگیری و درمانی داشته باشند. تهیه و تأمین کیت
های پیشگیری مثل ماسک و ژل ضدعفونی (الکلی) و لباس محافظ  کیت

تردید اهمیت بسیاری دارد که همراه  مخصوص برای کادر درمانی و غیره نیز بی
تواند به مهار این ویروس و جلوگیری از  های مؤثر، می با آموزش مناسب از راه

کفایتی مدیران کنونی کشور،  روّیٔه آن کمک کند. متأسفانه در کنار بی انتشار بی
صفت، عامِل  ویران شدن تولید داخلی، و سودجویی واردکنندگان و دالالن انگل

های سنگین و ضدمردمی ِاعمال شده بر ایران نیز باعث کاهش امکان  تحریم
تهیه و تأمین این وسایل بهداشتی و ایمنی شده است. در چنین شرایطی، باید 

های واردات  ها از روی ایران و باز کردن راه بیش از پیش برای برداشتن تحریم
های خرید و تحویل دادن وسایل  وسایل مورد نیاز، کوشش کرد. مسدود کردن راه

و تجهیزات پزشکی الزم به ایران در چنین شرایطی، اقدامی ضدانسانی 
شود که شاید در این مورد  هایی دیده می جنایتکارانه است. خوشبختانه نشانه

 هایی از طریق کشور سوییس باز شود. راه
هایی  هایی در هر کشوری سبب وارد شدن زیان مسّلم است که چنین بحران
در  ١٩-شود. از زمان آغاز انتشار ویروس کووید سنگین به اقتصاد آن کشور می

چین تا کنون، بخش بزرگی از تولید آن کشور متوقف شده است چون کارگران و 
تدریج و باز هم  هایی از کارگران به تازگی بخش اند. به دیگر کارکنان آنها در قرنطینه

زیر کنترل دقیق (مثًال روزی دو بار گرفتن درجٔه حرارت بدن و استفادٔه اکید از 
اند تا تولید را از سر بگیرند. توقف  های کار خود بازگشته ماسک ایمنی) به محل

فقط ضربٔه سنگینی به اقتصاد چین زده  تولید در چین به مّدتی در حدود دو ماه نه
است، بلکه سبب اختالل در زنجیرٔه تأمین قطعات و مواد و خدمات، و اختاللی 
جّدی در تولید کشورهای دیگر نیز شده است. اینجاست که خواست مشترکی پیدا 
شده است، و آن پایان دادن به بحران جهانی ویروس کورونا است. البته هستند 

ها انسان، بلکه فقط به  هایی که در این میان نه به جان میلیون ها یا محفل شرکت
کنند. دونالد ترامپ یکی از  توانند از این فاجعه ببرند فکر می سودی که می

ها انسان در  آنهاست که بیشتر نگران سقوط بازار بورس است تا جان میلیون
 آمریکا و جهان.

تحّمل بار اقتصادی این بحران برای ایرانی که دچار سوءمدیریت مزمن و 
های کمرشکن است نیز آسان نخواهد بود. در چنین مواردی، یاری گرفتن  تحریم

المللی برای نجات دادن جان شهروندان، هیچ جای تعارف و  از نهادهای بین
های بشردوستانه ممکن باشد، که هست، نباید از آنها روی  شرم ندارد. اگر کمک

 گرداند.
گاهی ها و نهادهای مسئول، شفافیت  رسانی صحیح و علمی از مجرای مقام آ

در اعالم آمار و وضعیت موجود، جلوگیری از دخالت متولیان خرافات در کار 
تخصصی کادر پزشکی و درمانی، تأمین وسایل و تجهیزات الزم برای -علمی

مقابله با گسترش ویروس، حمایت از زحمتکشان در این عرصه، تالش برای 
ها)، مشارکت در  المللی (از جمله از راه تعلیق تحریم برخورداری از امکانات بین

میهنان، و  المللی، و تأمین امکانات عمومی الزم برای همٔه هم های بین همکاری
اند  اند، عواملی اکنون دچار ابتال به این بیماری شده هایی که هم ویژه در استان به

و بیرون رفتن از بحران کنونی  ١٩-توانند به مهار کردن ویروس کووید که می
تر شدن  کفایتی مدیران کنونی ایرانی مایٔه تشدید بحران و وخیم کمک کنند. بی

خطر شیوع ویروس است. نباید گذاشت رفتارهای غیرمسئوالنه و سوءمدیریت 
وطنان تمام شود. با تالش جمعی  بحران در جمهوری اسالمی به بهای جان هم

 شود بر این بحران غلبه کرد. می



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ نگاهی فراتر از انتخابات ...

 های کمرشکن برای مردم هستند. اند، زایندۀ مشکل الخطاب فصل
ای جدید از  مهندسی انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی نشانگر دوره

منظور  های پیرامون ولی فقیه به هدف هماهنگی منافع و ُمهره تالش به
تمرکز بیش از پیش قدرت حول محور نیروهای "ذوب کامل در والیت" در 

های  ها است. واقعیت اما آن است که با گسترش تحریم برخورد با بحران
های دیپلماتیک تاکنونی، فضای عمل و  نتیجه ماندن تالش آمریکا و بی

های آتی و بالهایی که بر سر مردم آوار  مقاومت رژیم والیی در برابر بحران
روی،  در افق تحوالت آتی،  شوند پیوسته محدودتر خواهد شد. ازاین می
کارگیری هر چه بیشتر سرکوب و ارعاب در کنار ترفندهایی مانند  به

باید از سران حکومتی و  های پوچ را می گویی، و وعده کاری، دروغ مخفی
اش انتظار داشت. در این میدان، حسن روحانی،  دستگاه تبلیغاتی

تر  جمهور والیت، در مقام سخنگوی اصلی و نماد بیرونی و نرم رئیس
ها و  کاری ای ساتر در توجیه کردن پنهان دیکتاتوری والیی، با ایجاد پرده

کند. این درحالی است که رأس قدرت  آفرینی می ها نقش سرکوبگری
جمهور و کارگزاران "نظام"، همگی  حکومت والیی، یعنی علی خامنه و رئیس

اند، بحرانی که در آینده شدت  وضوح با بحران مشروعیت روبرو شده به
 بیشتری خواهد یافت.

المللی دیکتاتوری حاکم  همچنین باید یادآور شد که، موقعیت بین
لحاظ توازن نیروها در سطح جهانی چندان که امکان تأثیرگذاری بر  به

تحوالت و تخفیف بحران خارجی رژیم  را در بر داشته باشد نیز بادوام 
های  ها و واکنش نیست. در دو ماه اخیر و پس از ترور قاسم سلیمانی تنش

اند که  دیپلماتیک و نظامی بین دولت ترامپ و جمهوری اسالمی نشان داده
سازی، و  جز رجزخوانی، صحنه ای، و فرماندهان سپاه به سران رژیم، خامنه

ندارند. هرچند    چنان چیزی در چنته ادعاهای پوچ برای دفاع از کشور آن
سازی  همراه اقدام نابخردانٔه از سرگیری غنی های خطرناک به این رجزخوانی

مرزی نیروی قدس سپاه در منطقه (یا  های برون ای و ادامٔه فعالیت هسته
زعم امثال محسن رضایی برپایی"امپراتوری اسالمی") در کنار  به

ویژه در ارتباط با کارزار انتخابات  های خطرناک دولت ترامپ به  گیری موضع
توانند به برخورد نظامی و حتی جنگ  آتی این کشور، می  جمهوری ریاست

های آمریکا حکایت دارند و حکومت  منتهی شوند. شواهد از افزایش تحریم
 ها را ندارد. لحاظ اقتصادی توان مقابله با فشارهای ناشی از تحریم والیی به

حدود دو سال پیش دونالد ترامپ با امضای "فرمان اجرایی" و پیامی 
داری آمریکا توانست سریعًا و  های خزانه توییتری در مورد بازگشت تحریم

آسانی و از طریق واداشتن ارزش ریال ایران به سقوِط آزاد و مسدود کردن  به
المللی ایران، بحران ساختاری موجود در اقتصاد  های معامالت بین کانال

تر کند. مشکل بنیادی بر سر راه سران رژیم والیی و در  کشورمان را گسترده
ای و روحانی در مقابله با فشارها و  هایی مانند خامنه رأس آنان چهره

ای بسیار  تهدیدهای روزافزون از جانب دولت ترامپ، وجود اقتصاد ملی
محصولی متکی به صدور نفت خام، و بسته  ضعیف، نامولد، وارداتی، تک

بودن بند نافش به ارزش مبادله دالر و ریال است. واقعیت آن است که 
ساختارها و عملکرد کالن اقتصاد کشورمان طی سه دهٔه  گذشتٔه پسا 

گاهانه درخدمت منافع سرمایه مالی و  -داری تجاری جنگ ایران و عراق، آ
داری  در پیوند تنگاتنگ با همکاری مستقیم نمایندگان سیاسی سرمایه

های اقتصادی بر مبنای  اند. اجرای سه دهه تعدیل بوروکراتیک شکل گرفته
هدف ایجاد "رشد  های صندوق جهانی پول به الگوی نولیبرالیستی و نسخه

اندوزی   های کالن با انگیزٔه  ثروت اقتصادی" بر محور انباشت سرمایه
سازی، شئون اساسی  خصوصی سازی و شبه شخصی از طریق خصوصی

خوار،  تولید و توزیع در کشور بود. این فرایند، در ایجاد اقتصادی نامولد، رانت
های  مالی متصل به جناح -های الیگارشی تجاری و اسیر سلطٔه الیه
کننده داشته است و اقتصاد ملی ایران را در این سه  سیاسی نقشی تعیین

دهه همیشه در بحرانی ساختاری و وضعی شکننده قرار داده است. بر این 
جمهوری بارک اوباما تا کنون از  بستر اقتصادی بود که آمریکا از دورٔه ریاست

راحتی اقتصاد ملی کشورمان را  های مالی به طریق اعمال دوباره تحریم
اگر از در انقالب بیرون انداخته شد از پنجرٔه اقتصاد  -اسارت گرفته است به

وارد شد. برای مثال اکنون که کشور ما با بحرانی دیگر یعنی گسترش 
صداقتی، مدیریت امنیتی شتابان ویروس کرونا روبرو شده است، در کنار بی

سیاسی و عقیدتی مسئوالن و روحانیت مرتجع باید به یکی دیگر از -
های اصلی سازندۀ این بحران اشاره کرد: نبوِد سامانٔه "طب ملی" در  عامل

شده در  ریزی کشور ما! چون این عرصه حیاتی جامعه عامدانه و برنامه
دست  پیروی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی و در حکم کاالیی سودآور به
روی،  قانون مقدس "بازار آزاد" یعنی "عرضه و تقاضا" سپرده شده است. ازاین

منظور مهار کردن  باوجوداین که کادر پزشکی، پرستاری، و دیگر کارکنان فداکارانه به
دلیل کمبود شدید امکانات ضروری در سطح کشور،  ورزند، اما به شیوع کرونا تالش می

 اثر بوده است. چنین کم روند مهار ویروس کرونا این
تر شدن کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دامنٔه آن  های آینده با داغ در ماه
و بنا به آنچه تاکنون  -کشیده خواهد شد، "مسئله ایران" منطقاً  ١٣٩٩ماه سال  تا آبان

ها و  از جانب تیم تبلیغاتی ترامپ به یکی از حربه -در این زمینه روی داده است
های  ابزارهای اصلی در مبارزات انتخاباتی تبدیل خواهد  شد. با توجه به دیدگاه

های راست افراطی در پیرامون  دونالد ترامپ، درصورت ضروری  شونیستی جریان
زاتر در   تر و تنش هایی بالقوه خطرناک دانسته شدن برای پیروزی انتخاباتی، حرکت

توان داشت که بین  تردید نمی شود انتظار داشت. همچنین  دستورکار دولت آمریکا می
های متصل به هرم قدرت هم  افزایش تنش با  اصحاب قدرت رژیم والیی و اندیشکده

های مردم  تواند همچون بهانه یا ترفندی برای مقابله با باال گرفتن اعتراض آمریکا می
اش از درون تهی  لحاظ شود. سرشت اقتصاد ملی کشور و عملکرد آن که توان تولیدی

همراه فرودستان را  های زیادی از قشر میانی  به شده و زندگی طبقٔه کارگر و بخش
های تجاوزکارانه و  تباهی کشانده، اکنون درعمل کشورمان را در برابر سیاست به

دفاع نگه داشته است.  های امپریالیستی آمریکا بی خطرناک یکی از هارترین محفل
گیری تحوالت آینده  شکی نیست که وضعیت اقتصادی کشورمان در چگونگی شکل 

کننده  های بین سران رژیم والیی و دولت ترامپ نقشی تعیین وواکنش در رابطه با کنش
خواهد داشت.  حزب ما همواره بر این نکته تأکید کرده است که منطق ادامۀ "جنگ 

سوز  ناپذیر  "جنگ نظامی"ای خانمان بازگشت تواند به نقطٔه   اقتصادی" دولت ترامپ می
باید با بسیج افکارعمومی و جنبش  در خاورمیانه منتهی شود. بنابراین، می

وجود  خواهی، با هر وسیله ممکن در داخل و خارج کشور، برای جلوگیری از به صلح
 آمدن هرنوع زدوخورد نظامی بر هر دو طرف فشار وارد آورد.

گام از سه دهه  وقوس اما درمجموع و گام به های اقتصادی که باکش البته برنامه
گاهانه در  گذشته تا کنون در کشور اجرا شده اند، شئون اساسی و کالن اقتصاد ملی را آ

اند. در  داری جهانی "آماده سازی" کرده جانبه با سرمایه سمت ادغام ارگانیک و همه
المللی پول" با تقدیر از روند  های مکرر "صندوق بین باره باید یادآور شد که  گزارش این

ویژه در دورٔه  های اقتصادی  در ایران (از دورٔه دولت اصالحات و به اجرای تعدیل
بانکی و استقبال گرم  -آمیز" بخش مالی نژاد) و با اشاره به رشد "تحسین احمدی

(مانند طرح   ها منظور آزادسازی قیمت درمانی"ها به  کارگیری "شوک خصوص از به به
)، همگی نشان ٩٨ماه  ها" یا افزایش قیمت بنزین در آبان "هدفمندی یارانه

سازی اقتصاد کشور با الگوی نولیبرالیستی موردنظر کشورهای قدرتمند غربی  دگرگون
 اند.   بر خود داشته

هایی کلیدی در  گیری تحوالت آتی و گرفتن تصمیم دیگر، در فرایند شکل عبارت به
ویژه  داری و به اش با کشورهای قدرتمند  سرمایه راستای "تداوم نظام" و همزیستی

هایی بسیار مهم با همان "استکبار  آمریکا، اقتصاد ملی کشورمان از نقطه اشتراک
جهانی" برخوردار بوده است. دیکتاتوری حاکم بر اساس تقدیم نیروی کار ارزان و مطیع 

های  کشی ای مؤثر در برابر بهره دهی شان سازمان (که با محروم بودن از سندیکاهای
، برای دادوستد سیاسی  سبعانه ندارند) و با فروش نفت خام و داشتن اقتصادی وارداتی

های  و مصالحه آمادگی الزم را دارد. روشن است که درصورت اختیار این گزینه، الیه
تجاری در کشور، همراه با همقطارانشان در  -داری مالی سرمایه بسیار پرنفوذ کالن

 -های پرقدرت اقتصادی خارج کشور، برنده اصلی این مصالحه خواهند بود. این کانون
های پرنفوذ بورژوازی بوروکراتیک و بخشی از  برکت اتحاد تنگاتنگ با الیه سیاسی، به

های پرقدرت  ارند. این الیه کننده د های کلیدی نقشی تعیین گیری روحانیت، در تصمیم
صورت "بورژوازی  الیگارش، در تکمیل دگردیسی خویش و درآمدن به

ُکمپرادور" (وابسته و سرسپرده)، هیچ نوع تعهدی به منافع ملی میهن خود ندارند و 
ها در اقتصاد ملی کشورمان با منافع  مشترک نخواهند داشت! وجود فصل

داری جهانی در حاکمیت مطلق والیت فقیه، عاملی بسیار مهم در فرایند  سرمایه کالن
ها  مشترک شک رژیم والیی از این فصل های نهایی طرفین خواهد بود. بی گیری  تصمیم

برداری کرده و خواهد کرد، اما دولت ترامپ خواهان  برای تضمین بقای خود بهره
 ها است. مشتراک مطالباتی فراتر از محصول این فصل

های  مسئله اصلی تهدیدکنندٔه  بقای دیکتاتوری حاکم  و منافع مادی عظیم جناح
ناپذیر خواست تغییرهای بنیادی  قدرت، عاملی است درونی و برآمده از تضاد آشتی

 خواهانٔه مردم با تداوم حاکمیت مطلق والیت فقیه است.  دموکراتیک و عدالت
تواند در خالل یک سال آتی دستخوش تحوالتی  دهد کشور ما می شواهد نشان می

ها و  و واکنش  نتیجٔه کنش  باید به گیری آینده میهن را نمی شود. شکل  کننده تعیین
ای و ترامپ واگذار کرد. پیکان مبارزه را باید به  میان علی خامنه ها  ونشان کشیدن خط

سمت قلب دیکتاتوری حاکم یعنی نهاد والیت فقیه و ساختارهای اصلی اعمال قدرت 
آن نشانه گرفت. در این راستا حزب توده ایران بنا بر ضرورت این لحظه حیاتی برای 

دوست را به  خواه و میهن گران سیاسی و مدنی آزادی مان، نیروها و کنش میهن
گیری جبهه واحد ضد دیکتاتوری  همکاری و تالشی سترگ در جهت شکل

 خواند. فرامی
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ــــــی  ــــــالب ــــــق ان
ها  دموکرات سوسیال

را بین زحمتکـشـان 
آذربایجان و دیـگـر 
ــــــان  ــــــی ــــــران ای

دهی کـنـد.  سازمان
در هــمــان ســال، 
ـــو  ـــی ـــی مس ـــل ع

هـــا و  اعـــالمـــیـــه
هایی را که در  جزوه
هـای بـاکـو،  شعبـه

تفلیـس، و تـبـریـِز 
ــران  ــارگ ــزب ک "ح

دمـوکـرات  سوسیال
روسیه (بلشـویـک)" 

شــد،  مـنـتـشـر مـی
ــــه ــــط در  ن ــــق ف

آذربایجان و دیـگـر 
نقاط ایران، بـلـکـه 

ها به عربی، در شهرهای بغداد و کاظمین (در عراق) نـیـز  پس از ترجمه کردن آن
هـا، در  های نشریٔه "ایسکرا"، ارگان مرکزی حزب بلشـویـک کرد. نسخه پخش می
شـدنـد.  فـرسـتـاده مـی ، از طریق باکو به تبریـز ١٩٠٢تا  ١٩٠١های  فاصلٔه سال

کردند.  دهی می عملیات ارسال ایسکرا را خود لنین و همسرش کروپسکایا سازمان
عامیـون"  دموکراسی را نخستین بار گروه "همت" به "اجتماعیون اصطالح سوسیال

های اروپایی آشنایی  ترجمه کرد تا معنای آن از سوی زحمتکشان ایرانی که با زبان
از روسیه به ایـران  ١٩٠۴که در سال  فهمیده شود. حیدر عمواوغلی وقتی نداشتند 

هـای  دموکـرات های سوسیال بازگشت، همراه با برخی از رفقایش، نخستین هسته
انقالبی را در شهر مشهد تشکیل داد. یک سـال بـعـد و در آسـتـانـٔه انـقـالب 

ای  دموکراسی ایران در جـلـسـه مشروطیت، نخستین سند رسمی جنبش سوسیال
تصویب رسید. پس از شکست انقالب مشروطیت (برآمدن اسـتـبـداد  در مشهد به

هـای  دمـوکـرات )، سـوسـیـال١٩١۴صغیر) و سپس در جریان جنگ جهانی اّول (
شان هم در ایران و هم در تبعید ادامه دادند. پس از  های  انقالبی ایرانی به فعالیت

هـای  روسیه و سرنگون شدن رژیم تزاری، انـقـالبـی ١٩١٧پیروزی انقالب فوریٔه 
شـان را  ای که به روسیه مهاجرت کرده بودند امکان پیدا کردند تشـکـیـالت ایرانی

شان را شّدت بخشند، و دفترهای حزبی و مراکز کارگـری  های علنی کنند، فعالیت
در  ١٩١٧دموکرات "عدالت" ایران در ماه مـه  برای خود برپا کنند. حزب سوسیال

اش به دو زبان فارسی و آذری منتـشـر گـردیـد. در  شهر باکو تأسیس شد و برنامه
، آمـده اسـت: "یـکـی از ١٢بخش فارسی سند برنامٔه حزب عدالت، صـفـحـٔه 

تغییر و تحّول زندگی و مناسبات اجتماعی بـر پـایـٔه  ،عدالت،های [حزب]  خواست
هایی که بـر جـامـعـه  سوسیالیسم است تا بتوان به استثمار زحمتکشان توسط آن

 کنند پایان داد."  حکومت می
(ژوئـن  ١٢٩٩دموکرات "عدالت" ایران در تیرماه  نخستین کنگرٔه حزب سوسیال

طـورکـلـی سـیـر  )، در انزلی، "حزب کمونیست ایران" را  بنیاد گذاشـت. بـه١٩٢٠
ایـن  توان بـه اوضاع سیاسی در جامعه در آغاز تشکیل حزب کمونیست ایران را می

های شـمـال کشـور، تـا مـدتـی  های قیام شکل خالصه کرد که، پس از ناکامی
هـا و  طورعموم روحیه ضد استعماری بر کشور تسلط دارد و منافع محدود طبقه به

گـیـرد. در اثـر ایـن وضـع،  الشعاع این روحیه قـرار مـی قشرهای مختلف تحت
 -های مـخـتـلـف کشـور هایی وسیع از نیروهایی ضد استعماری در نقطه سازمان

وجـود  -جاها  هایی نظیر قزوین، همدان، کرمانشاه، و جز این خصوص در نقطه به
ها،  های گوناگون سابق (مانند: دمکرات های حزب ها، بازمانده دارند. این سازمان

هـای مـحـل و سـابـقـٔه  ها) بودند که بنا بر ویـژگـی ها، وجزاین دمکرات سوسیال
اند. حزب کمونـیـسـت ایـران، از  خود گرفته شان، شکل و نامی خاص به مبتکران

هـای  کند، کار در بـیـن ایـن تشـکـل زمانی که مرکزیتش را به تهران منتقل می
دلـیـل نـداشـتـن  دهد. حزب کمونیست ایـران بـه اش قرار می پراکنده را در برنامه

های پراکنده را در خود ندارد، امـا  کادرهای ورزیده، هنوز توان رهبری این جنبش
مـنـظـور  دهد، و درنتـیـجـه، بـه ها را مدنظر خود قرار می ارتقای سطح  این تشکل

وجود آوردن وحدت تشکیالتی و بـاال بـردن تـوان نـظـری (تـئـوریـک) ایـن  به
های ضد استعماری، نخست روزنامٔه "حقیقت"، سپـس روزنـامـٔه "کـار"، و  تشکل

ای مثل روزنامٔه "نصیحت" قزوین، "پیک رشـت"،  های محلی ها روزنامه دنبال آن به
کـنـد. در ایـن دوره، حـزب  ای دیگر را منتشر مـی های محلی (والیتی) و روزنامه

رهـبـری  شدت زیر تأثیر انقالب اکـتـبـر بـوده، بـه خواه و مبارز دیگری که به ترقی
شخـصـیـت بـنـام انـقـالب مشـروطـه یـعـنـی 

استقبال صدمین سالگرد  تٔاسیس  به
 حزب کمونیست ایران!

 رفقای گرامی!
از تاریخ تأسیس حزب کمونیست ایران صـد  ١٣٩٩با فرارسیدن خردادماه 

دموکراسی  های جنبش کارگری و سوسیال شود. اگرچه نطفه سال سپری می
در میهن ما در دوران انقالب مشروطیت نضج یافت و تٔاثیرهایی تعیین کننده 

گیری و پیروزی انقالب مشروطیت داشت اما بااینهمه جـنـبـش  بر روند شکل
یافتـه و مـنـسـجـم در  کارگری و کمونیستی ایران در هیئت حزبی سازمان 

رهبری شخصیت  خورشیدی و تشکیل حزب کمونیست ایران به ١٢٩٩تیرماه 
 گردد.   طوررسمی آغاز می برجسته انقالب مشروطیت حیدر عمواوغلی به

های چپ و مارکسیستی در ایران اواخر قرن نوزدهم و  سرآغاز رشد اندیشه
اوایل قرن بیستم میالدی است. با رشد صنعـت و تـوسـعـٔه شـیـؤه تـولـیـد 

یابد. صحنـٔه اجـتـمـاعـی و  های مارکس به ایران راه می داری، آموزه سرمایه
سیاسی این دوره را در چارچوب تحّول تاریخی جامعٔه ایـران در گـذار آن از 

داری  توان خالصه کرد. پا گـرفـتـن سـرمـایـه داری می فئودالیسم به سرمایه
گـیـری  رشد بود و زایش و شکـل کندی، اما درحال  نوزادٔه آن زمان، اگرچه به

های آخـر قـرن نـوزدهـم  طبقٔه کارگر کشور درحال کامل شدن بود. در سال
های چپ مترقی، مبارزٔه ضـداسـتـبـدادی  میالدی، و زیر تأثیر و نفوذ دیدگاه

ای از مردم به مبارزٔه انقالبی پیوسـتـنـد.  رشدی چشمگیر کرد و شمار فزاینده
گاهی در "تـاریـخ  دان برجسته میهن ما، رفیق جان تاریخ باخته عبدالحسین آ

هـای سـوسـیـالـیـسـتـی در ایـران  احزاب در ایران"، در زمینه رشد اندیشـه
های سوسیالیسم معاصر برای نخستیـن بـار در  نویسد: "پیرامون اندیشه می

نقل از  ) به١٢٩۵، اسفندماه ۴٠٢ای که روزنامه ایران (شمارٔه  ایران، در مقاله
 ١٨مناسبت نهمین سالگرد کمون پاریس ( روزنامه "اختر" (چاپ استانبول) به

تفصیل سخن رفته  خورشیدی) درج کرده، به ١٢۴٩/ اسفندماه ١٨٧١مارس 
هـا...  دهد: سوسیالیـسـت است. روزنامه علت درج مقاله را چنین توضیح می

نمایند... و اآلن قـریـب  روز در ترویج دادن مقاصد خودشان ترقی می روز به
اند. ..." نـویسـنـده  شود که در جمیع اروپ [اروپا] منتشر شده بیست سال می

خواهند "فقرا و عمله  نویسد می در توضیح "اصل مقصود این گروه" ازجمله می
در کل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقـرا و 
رنجبران را خاطرجمعی دهند و در این خصوص مٔولفیـن بسـیـار تـألـیـفـات 

 اند." شمار نوشته بی
دمـکـراسـی  گرچه عقیده محققان دربارٔه تاریخ دقیق آغاز جنبش سوسیال

اند و آن هم این اسـت  در ایران مختلف است، اما همگی در این باور شریک
عامیون" اولین حزب نسبتًا متشکل در ایران بود که نـقـشـی  که "اجتماعیون

) داشت. فعاالن ١٢٩٠  -١٢٨۴فعال در تدارک و برپایی انقالب مشروطیت (
دمکراسی انقالبی، مانند اسـدالـلـه غـفـارزاده و دیـگـران  جنبش سوسیال

 اند. کوششی فراوان در راستای انقالب مشروطیت داشته
هـای  هـا و انـدیشـه در این دوران بود که با تأثیـر پـذیـرفـتـن از دیـدگـاه

 -ویژه در تبریز، تهران، و اصفهـان به -مارکسیستی، در شهرهای بزرگ ایران
های مردم را بسیج و  ای زیرزمینی شکل گرفتند تا توده های سیاسی سازمان

دمکراسی در ایـران پـس از  به مسیر انقالب هدایت کنند. جنبش سوسیال
شکست انقالب مشروطیت و بعد از آن یعنی در طی جنگ جهانی اول، چـه 

ویژه در روسیه)، فعالیتش را  در ایران و چه در مهاجرت (در اروپای غربی و به
عامیون"  ادامه داد. اوایل جنگ جهانی اول گروهی از مجاهدین "اجتماعیون

رهبری اسداله غفـارزاده (صـدرمـیـرزا اقـوام)  و کارگران معادن نفت باکو، به
زاده، و  اله ابراهیـم زاده، سیف کاتب، بهرام آقایف، باباهاشم زاده، رستم کریم

دادند،  های اعتراضی کارگران را تشکیل می دیگران، که تظاهرات و میتینگ
 خود را گروه "عدالت"  نامیدند.

ها گروهی سیاسی بود که "علی ُمسیو"، از روشنفکران برجستٔه  در میان آن
ش) تشکیل داد. این سازمان بعدها به یکی از  ١٢٧٧( ١٨٩٨تبریز، در سال 

قدرتمندترین مرکزهای مبارزٔه ضداستبدادی تبدیل شد. نخستین بار کارگران 
رفتند،  ای که برای کارهای فصلی به قفقاز و مناطق آسیایی روسیه می ایرانی

هـای  ویژه برای کار در صنعت نفت باکو (بیشتر از نیمی از کارگران مـیـدان به
های  دموکراسی را به ایران آوردند. انقالبی نفتی باکو، ایرانی بودند)، سوسیال

ای بزرگ همچون حیدر عمواوغلی (از رهـبـران بـرجسـتـه انـقـالب  ایرانی
مشروطیت و دبیرکل حزب کمونیست ایران) از میان این کارگران برخاستنـد. 

 ٨ادامه  در صفحه  هـای  گذاری شد تا فعالـیـت ، گروه سیاسی "همت" در باکو پایه١٩٠۴در سال 

اولین کنگره بزرگ رهبران حزب کمونیست  ١٢٩٩شهریور 
کنگره ی ملل «کشورهای آسیایی و آفریقایی تحت عنوان 

که با حضور لنین در شهر باکو برگزار  »ستمدیده ی مشرق زمین
حیدر عمواوغلی رهبری هیأت کمونیست های ایرانی را بر  شد.

 عهده داشت. 
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میرزا اسکـنـدری، و آن، حـزب "اجـتـمـاعـیـون" (مـعـادل فـارسـی  سلیمان
های قشرهای میانٔه جامعه شکـل  "سوسیالیست") نام دارد که بر مبنای گرایش

ای بسیار نزدیک میان حزب کمونیسـت ایـران و حـزب  گرفته است. همکاری
نـحـوی  وجود آمد. نزدیکی و وحدت کاری میان این دو حزب بـه اجتماعیون به

هایی که در این دوران بـرای  است که بارها کنسول بریتانیا در ایران در گزارش
فرستد این دو حزب را با هم اشتـبـاه گـرفـتـه  وزارت خارجه کشور متبوعش می

هـایـی  است. در آن هنگام جوانان روشنفکر کشورمان برای ایـجـاد جـمـعـیـت
دادنـد. در  فرهنگی، ادبی، و نمایشی ذوق و شوق مخصوصی از خود بروز مـی

هـایـی نـیـز  های سیاسی، چنین جمعیت نظر از سازمان برخی از  شهرها، صرف
ها عـبـارت بـودنـد از: "جـمـعـیـت  ترین این جمعیت وجود آمده بودند. مهم به

فرهنگ" در رشت، "انجمن پرورش" در قزوین، "جمعیت فرهیـخـت" در بـنـدر 
انزلی، و "پیک سعادت نسوان [زنان]" و "نسوان [زنان] وطنخواه" در تهران. در 

  ها، حزب اجتماعیون و حزب کمونیست ایران نقشی بـرجسـتـه تمام این تشکل
های دهـه  های پیش از تشکیل حزب کمونیست ایران یعنی سال داشتند. سال

هـای کـارگـری  گیری اعتصـاب همچنین با رشد جنبش کارگری و شکل ١٢٩٠
 ٨ها، کارگران خواستار حقوق خـود ازجـمـلـه حـق  همراه است. در این حرکت

گاهی در کار تحقیقی اش در این زمینه یـادآور  ساعت کار در هفته بودند. رفیق آ
هـای کـارگـری  خورشیدی "شورای مرکزی اتحادیه ١٢٩٩در سال   شود که، می

سـزا  ای اهـمـیـتـی بـه تهران" پدید آمد که در تاریخ جنبش کارگری و اتحـادیـه
های کارگری تهران، بعدًا توسعه یافـت و  داشت. همین شورای مرکزی اتحادیه

پیوستند. بر اساس منابع آمـاری  آن می  های کارگری دیگر شهرها نیز به اتحادیه
 ١٠هزار نفر جـمـعـیـت،  ٢٠٠، در تهران با بیش از ١٣٠٠ماه  گوناگون، در دی

اند. در تـبـریـز بـا  کرده هزار نفر  عضو فعالیت می ١٠اتحادیٔه کارگری با حدود 
هـزار  ٣های کارگری و صنفی در حدود  هزار نفر جمعیت، اتحادیه ٢٠٠حدود 

هـای  هزار نفر جـمـعـیـت، اتـحـادیـه ۴٠اند. در رشت با حدود  نفر عضو داشته
کـارگـران   هزار نفر عضو داشتند. در انزلی و حومه اتحادیـه ٣کارگری در حدود 

کـارگـران روسـی بـودنـد.   درصد آن ٣٠هزار نفر عضو داشت که  ٣ماهیگیری 
اند بـا در  حال، در بندر انزلی کارگران بندر نیز اتحادیه خودشان را داشته درعین
هـای کـارگـری و   نفر عضو. در دیگر شهرهای ایران نیز اتـحـادیـه ٢٠٠حدود 

دهی و رهـبـری  آیند. در این دوره درنتیجٔه سازمان وجود می تدریج به صنفی به
های کارگری تـوانسـتـنـد  ها، جنبش اعتصابی گسترش یافت و اتحادیه اتحادیه

هاینـد  چندین اعتصاب پیروزمند را سازمان دهند. از جمله آن ١٣٠٠اوایل سال 
های تـهـران،  های تهران، اعتصاب کارگران نانوایی اعتصاب  کارگران چاپخانه
های ریسندگی تهران، اعتصاب کارگران بندر انزلی و  اعتصاب کارگران کارخانه

طورکلی جنبٔه اقتصادی داشتند. پس از اسـتـقـرار حـکـومـت  ها، که به جز این
های نیروهای ارتـجـاعـی بـر ضـد  ، حمله١٣٠۴دیکتاتوری رضاخان در سال 

تر پیدا کرد. در هـمـیـن سـال  ای ُبعدی تازه و گسترده جنبش کارگری و اتحادیه
هـای  و در آستانٔه انتخابات مجلس شورای ملی، شورای مرکزی اتحادیه ١٣٠۴

بـر ضـد   فرمان رضاشاه منحل گردیـد و کـارزاری گسـتـرده کارگری تهران به
، رضـاشـاه ١٣١٠ها و نیروهای چپ آغاز شد. سرانجـام، در سـال  کمونیست

اش گذراند که بعدها به "قانـون  نشانده قانونی ننگین را از تصویب مجلس دست
سیاه" معروف شد. مطابق این "قانون سیاه" ضد کمونیستی، هرگونه فـعـالـیـت 
کمونیستی در ایران ممنوع شد. در همین سال است که دکتر تـقـی ارانـی در 

گـیـرد. رهـبـری جـدیـد حـزب  جمع رهبری حزب کمونیست ایران جـای مـی
های تشکیالتی حزب بود، در اوایل سال  کمونیست که هدفش متحد کردن رده

آغـاز  - سیاسی و تئوریکی کمونیستی بود ٔکه درواقع نشریه -"دنیا"  نشریهٔ  ١٣١١
شـدت  بینی ماتریالیستی" را در جامعٔه بـه انتشار کرد که و نخستین بار "جهان به

داشته شدٔه ایران مطرح کرد. پـلـیـس رضـاشـاه در سـال  نگه مذهبی و عقب 
، دکتر ارانی و گروهی از رهبران و کادرهای حزبی را دستگـیـر کـرد کـه ١٣١۵

نفر درعمل بـه از هـم  ۵٣این   نفر" شهرت یافتند. بازداشت ۵٣بعدها به "گروه 
پاشیده شدن حزب کمونیست ایران منجر شد. چندی بعد موتور محـرک حـزب 

هایی که شده  بـود جـان  یعنی دکتر ارانی در زندان رضاشاهی و  بر اثر شکنجه
 باخت.  

پس از آنکه نیروهای متفقین رضاشاه را از قدرت برکنار کردند و افـراد گـروه 
دلیل شکسته شدن یخ فضای دیکتاتـوری از  نفر و دیگر زندانیان سیاسی به ۵٣

حزب تودٔه ایران، در مقام حزب طبقٔه کارگـر  ١٣٢٠زندان آزاد شدند، در مهرماه 
های سـتـرگـی  ایران و ادامه دهندٔه راستین راه حزب کمونیست ایران و انقالبی

همچون حیدر عمواوغلی و دکتر تقی ارانی، بنیاد نهاده شد و  به عرصٔه فعالیـت 
پا نهاد و بار دیگر پرچم ظفرنمون رزم طبقٔه  کارگر و زحمتکشان را در میهن مـا 

 اهتزاز درآورد. به

 رفقا! استقبال صدمین سالگرد  تٔاسیس ... ادامه  به
ها و حزب تودٔه ایران در انـجـام  گواهی تاریخ صدسالٔه  اخیر، کمونیست به

مان ایران، نـقـشـی   شدن تغییرهایی سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی در میهن
ای از سـوی ارتـجـاع و  که هیچ تالش تبلیغاتی  اند ای داشته یگانه و تاریخی

های امپریالیستی توان نفی آن را ندارد و بنا بر این تـالـشـی  بلندگوهای رسانه
ای بـوده  ها و خصوصًا مبارزان تـوده است مذبوحانه. در نتیجه کار کمونیست

های جنبش انقالبی  های مارکس و لنین و دیگر آثار و نوشته است که آموزش
در ایران منتشر و پخش شد. غـنـای   طور گسترده فارسی ترجمه و به جهان به

هـای  های دهـه نظری و اجتماعی حزب ما و پایگاه مردمی عظیم آن در سال
چنان بوده است که حتی  آن ۵٧و سپس در نبرد انقالب بهمن  ١٣٣٠و١٣٢٠

های حـزب  کنند. نفوذ اندیشه آن اعتراف می  دشمنان و مخالفان حزب نیز به
ها و انسـجـام  در بین روشنفکران و تأثیر پایگاه مردمی آن در ارتقای خواست

هـای زحـمـتـکـش کشـورمـان را  ها و الیه جنبش طبقٔه کارگر و دیگر طبقه
انـد. بـرخـی از  غرض جامعه و تاریخ ایران اذعان کـرده بسیاری از ناظران بی

اند که عبارتنـد  ترین آثار مارکسی از سوی حزب توده ایران منتشر شده برجسته
ای از مارکس و انگلس و ازجمله "سرمایه" [کـاپـیـتـال]  از: ترجمٔه آثار کلیدی

تـرجـمـٔه رفـیـق  ترجمٔه رفیق ایرج اسکندری، بخش بزرگی از آثار لنیـن بـه به
باخته محمد پورهرمزان، دو کتاب مرجع "ماتریالیـسـم دیـالـکـتـیـک" و  جان

(امـیـر   باخـتـه هـوشـنـگ نـاظـمـی "ماتریالیسم تاریخی" نوشتٔه رفیق جان
های اقتصاد سیاسی و امپریالیـسـم نـوشـتـٔه  آیین)، آثاری مهم در زمینه نیک

الله میزانی (جوانشیر) و رفعت محـمـدزاده (اخـگـر)، از اعضـای  رفقا: فرج
کمیتٔه مرکزی و هیئت سیاسی حزب که از سوی رژیم جـمـهـوری اسـالمـی 

وسیلٔه رفـیـق  نگاری نوین مردمی در ایران  به گذاری تاریخ اعدام شدند، بنیان
گاهی و رفقا:  جان رحیم نامور، و حسن قزلچی (در زمینه  باخته عبدالحسین آ

بخـش زنـان از  ، انتشار آثاری کلیدی در زمینه جنبش رهایی تاریخ خلق ُکرد)
یاد ملکه محمدی و مریم فیروز، و چاپ و نشـر  قلم رفقا: زنده ستم جنسی به

هـای ایـدئـولـوژی و تـئـوری مـارکسـیـسـم،  در زمینه  آثاری مهم و برجسته
شناسی، و تاریخ با قلم توانای رفیق احسان طبری و همـچـنـیـن آثـاری  زبان

های وحشیانه  ارزنده از رفیق قهرمان رحمان هاتفی (مهرگان) که زیر شکنجه
هایی هـمـچـون عـلـی امـیـد،  عالوه، چهره رژیم والیت فقیه جان باخت. به

معلم، حسین پور تبریزی، و دیگران، نقشی درخشان در جـنـبـش   شناسایی،
اند و در تاریخ مبارزات معـاصـر جـنـبـش کـارگـری و  سندیکایی ایران داشته

 کمونیستی میهن ما ماندگارند.
هـای  ها و مـجـلـه انتشار صدها کتاب و جزوه علمی، نشریه  کوتاه سخن:

هـا و  پرمحتوای سیاسی، اجتماعی، و فرهـنـگـی، نشـر گسـتـردٔه انـدیشـه
دهـی  لـنـیـنـیـسـم در جـامـعـه، سـازمـان-ساز مارکسیسم های دوران آموزه

های صنفی دانشجویـی  دهی فعالیت سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان
گـرایـی و  های پیشرو در راه رهایی زنان میهن از چنگال واپـس و ایجاد تشکل

رسـمـیـت  هایی انقالبی و مبارزه بـرای بـه ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه
شناخته شدن حقوق کارگران و تصویب قانـون کـار، مـبـارزه بـرای اجـرای 

نفع دهقانان، مبارزه برای دستیابی زنان میـهـن بـه حـق  اصالحات ارضی به
مند شدن هـمـگـان از  خاطر بهره انتخاب شدن و انتخاب کردن، کوشش به

بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادالنه ثروت و تحقق عـدالـت 
هـای کشـورمـان در  اجتماعی، تحقق حق خودمختاری برای هـمـه خـلـق

هـا و  خـاطـر آزادی فـعـالـیـت حـزب چارچوب ایرانی آزاد و یگانه، مبارزه بـه
ساز بودند که  ها و کارزارهایی دوران های صنفی، در زمرٔه دیگر اندیشه جمعیت

مان در شکـل و  ها خصوصًا حزب ما در میهن نخستین بار از سوی کمونیست
محتوایی سازنده و خالق مطرح شدند و از استقبال گستردٔه  جامعه برخـوردار 

بـار نشـسـتـن ایـن  ها و بـه شدند. در راه جامه عمل پوشاندن به این اندیشه
ای متـشـکـل را  ای و همچنین نیروهایی مترقی مبارزه ها، هزاران توده تالش
 دهی کردند. سازمان

نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، رهـبـری حـزب را مـوظـف 
داشت  صدمین سالگرد تٔاسیس حزب کمونیسـت ایـران  کند که در گرامی می

های تبلیغی و ترویجی ازجمـلـه  ای از برنامه در خالل یک سال آینده مجموعه
 دهی کند. این مناسبت را سازمان انتشار کتابی به

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

   ١٣٩٨اسفندماه 
  



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ٩ 

کفایتی، و  اندیشی، بی بیانیٔه حزب تودٔه ایران: تاریک
گویی سران جمهوری اسالمی در برخورد با  دروغ

 گیری ویروس کرونا خطر جّدی همه

آورد." اشاره به این نکـتـه نـیـز  ای از حرم و صحن، مشکلی پیش نمی گوشه
ضروری است که در حالی که نشست مجمع تشخیص مصـلـحـت و دیـگـر 

درستی برای جلوگیری از انـتـقـال احـتـمـالـی  های حوزوی و غیره به جلسه
ویروس به حاضران تعطیل شد، اّما سران حکومت اسـالمـی و نـیـروهـای 

ها و ادامٔه تحمیق عامه و تلـقـیـن  اندیش برای حفظ درآمدشان از حرم تاریک
خرافات به مردم، با اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خرافی، از اعـتـقـادهـای 

 اندازند. کنند و جان آنها را به خطر می مذهبی مردم سوءاستفاده می
ای  بار در برخورد با خطر جـّدی گرایی فاجعه اندیشی و واپس اوج این تاریک

گیری ارتـجـاعـی "مـراجـع  کند، موضع که مردم میهن ما را تهدید کرده و می
تقلید" در قم بوده است. برای نمونه، حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلـیـد 
شهر قم، برای مبارزه با ویروس کرونا توصیه کرد: "هر روز دست خود را روی 
قلبتان بگذارید و هفت مرتبه سورٔه حمد را قرائت کنید و نیز هر روز صـبـح و 

الکرسی را قرائت نمایید." و ناصر مکارم شیرازی نیـز از  شب هفت مرتبه آیت
مؤمنان خواست که به خاطر مبارزه با ویروس کرونا "شایسته است در تـمـام 

 ها زیارت عاشورا و حدیث کساء خوانده شود." خانه
عقیدتی سران حکومت والیی و روحانیت مرتجع بـا -برخورد کامًال سیاسی

های دولـتـی  اثر دستگاه فاجعٔه سرایت ویروس کرونا، و مدیریت ضعیف و کم
سرعت به شهرهای مـتـعـدد کشـور  در مقابله با این ویروس خطرناک که به

گـویـی حـاکـمـان  کفایتی و دروغ منتقل شده است، بیش از پیش نشانٔه بی
اندیش ایران است. در مقابل اعتقادهای خرافی و ارتجاعی  گرا و تاریک واپس

میهنـان مـا  و ضرورت "حفظ نظام" این حاکمان مرتجع، تندرستی و جان هم
گاهی دادن به مردم،  جای اطالع ارزشی ندارد. سران رژیم والیی به رسانی و آ

شکافتن علمی این بیماری و توضیح دادن وضعیت خـطـرنـاک مـوجـود، و 
ای مؤثـر، مـردم را بـه  آماده کردن مردم برای مقابله با شیوع کرونا به شیوه

اصـطـالح  آور از بـه های شرم الکرسی" دعوت و برای آنها نسخه خواندن "آیت
 کنند. "طب اسالمی" تجویز می

برخورد سران جمهوری اسالمی با پدیدٔه انتشار ویروس کرونا، هـمـچـون 
برخوردشان با شلیک موشک نظامی خودی بـه هـواپـیـمـای مسـافـربـری 

میهنان ما، بر پـایـٔه دروغ و  نفر از هم ١۴٧اوکراینی و سرنگونی آن و کشتار 
 حفظ "نظام" و منافع حاکمان مرتجع به هر قیمتی استوار است.

توجهی به رهنمودهای سازمان جهانی بـهـداشـت و تـجـربـٔه مـوفـق  بی
از جـمـلـه  -کشورهای دیگر به منظور کنترل کردن شیوع ویـروس کـرونـا

توجهی به اهمیت قرنطینه کردن مراکز عـمـومـی و تـأمـیـن وسـایـل و  بی
کننـده و  شک پیامدهایی بسیار نگران بی -تجهیزات و امکانات پزشکی الزم

گـیـری  خطرناک برای شهروندان میهن ما خواهد داشت. متوقف کردن همه
طلبد. با بسیج افکار عـمـومـی ایـران و  المللی می ویروس کرونا تالشی بین

های ناکارآمد جمهوری اسـالمـی ایـران، بـایـد  جهان و اعتراض به سیاست
المللی و انطباق آنـهـا بـا  سران حکومت والیی را به اجرای رهنمودهای بین

شرایط خاص ایران به منظور کنترل مؤثر گسترش خطرناک ویـروس کـرونـا 
 واداشت.

  
 حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٨اسفند ماه  ٧

گیری ویروس کرونا در ابـعـاد گسـتـرده بسـیـاری از  نگرانی از شیوع و همه
کشورهای جهان را فراگرفته است. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان جهانـی 

اند و  نفر در جهان به این ویروس مبتال شده هزار ٨٠بهداشت، تا کنون بیش از 
انـد. در بسـیـاری از  نفر بر اثر ابتال به این ویروس جان بـاخـتـه ٢٧٠٠بیش از 

ویژه در شهرهایی که خطر ابتال به این ویـروس افـزایـش  کشورهای جهان و به
هـا، و بسـیـاری از  هـا، کـارخـانـه ها، ورزشگـاه ها، دانشگاه یافته است، مدرسه

ها لغو شده است، و  و مسابقه اند، بسیاری از مراسم  های تجمع بسته شده مکان
 اند. ها هزار نفر در قرنطینه نگه داشته شده ده

سازمان جهانی بهداشت در روزهای اخیر نسبت به افـزایـش سـریـع تـعـداد 
اطالعی از میزان دقیق گسترش این ویـروس در  مبتالیان به ویروس کرونا و بی

ایران ابراز نگرانی کرده است. تا کنون هفت کشور جهان، از جمله ارمنسـتـان و 
گرجستان و عراق و افغانستان و ترکیه، برای حفاظت از مـردم خـود در بـرابـر 

انـد و  شیوع کرونا، مرزهای خود را به روی مسافران و کاالهـای ایـرانـی بسـتـه
اند که پروازهای خود بـه  های هواپیمایی خارجی نیز اعالم کرده شماری از شرکت

اند. این در حالی است که هواپیمایی  ایران و از ایران را تا اطالع بعدی قطع کرده
ماهان ایر ایران خودش اعالم کرده است که "پس از مصوبٔه هیئت دولت مبنـی 

پرواز باری و مسافربری به شهرهای مختلف چیـن  ٩بر ممنوعیت پرواز به چین، 
 داشته است."

گـویـی  کفایتی سران جمهوری اسالمی ایران در مقابله با این بیماری، دروغ بی
آنها به منظور پنهان کردن ابعاد فاجعٔه خطرناک انتشار ویروس کرونا در مـیـهـن 

گـیـری ایـن  ریزی دقیق و امکانات الزم برای مهار کردن هـمـه ما، و نبود برنامه
را بـا  -و حّتی کشورهای دیگر -شک شهروندان میهن ما ویروس در کشور، بی
شود که شواهدی مبنی بر ورود ایـن  رو کرده است. گفته می خطرهایی جّدی روبه

ها قـبـل دیـده شـده  ویروس و مبتال شدن شماری از شهروندان به آن، از هفته
کفایت جمهوری اسالمی به تصّور اینکه اعالم این امر مـمـکـن  است و سران بی

یـا  ۵٧است به میزان شرکت مردم در تظاهرات نمایشی سالگرد انقالب بهمـن 
انتخابات فرمایشی مجلس اسالمی لطمه بزند، خبر آن را عامدانه تا بعـدازظـهـر 

اند. بر اساس آخرین آمار رسـمـی، شـمـار  اسفند پنهان نگاه داشته ٢روز جمعه 
نفر افزایش یافت و شمار  ٩۵نفر در قم به  ٢مبتالیان به ویروس کرونا ناگهان از 

های تأیـیـد نشـده شـمـار  نفر گذشت. بسیاری از گزارش ١۶تلفات جانی از مرز 
دانـنـد.  مبتالیان و تلفات جانی این ویروس خطرناک را بسیار بیشتر از ایـن مـی

نکته قابل تأمل دیگر اینکه بسیاری از بیمارستان های کشور و پرستـاران بـدون 
داشتن امکانات الزم خود در خطر بیماری کرونا قرار دارند. به گزارش ساعد نیوز 

ساله بیمارستان میالد الهـیـجـان  ٢۵خانعلی زاده پرستار   نرجس  در روز گذشته 
جان جوانش را وقف بیماران کرد و سرانجام خودش هم امروز به دلیل ابتـال بـه 

 کرونا درگذشت.
جمهور اسالمی ایران، پس از شرکت  در چنین اوضاعی، حسن روحانی، رئیس

هایی که به طور مستقیم از  در اّولین جلسٔه "ستاد ملی مبارزه با کرونا" در صحبت
تلویزیون ایران پخش شد، از جمله گفت: "توطـئـٔه دشـمـنـان مـاسـت کـه بـا 

افکنی زیاد در جامعه، کشور را به تعطیلی بکشند." این در حالی است کـه  هراس
در هفتمین روز انتشار خبر ورود ویروس کرونا به ایران، گـزارش شـد کـه ایـرج 
حریرچی، معاون وزیر بهداشت، و محمود صادقی، از نمایندگان مجلس شـورای 

 اند. اسالمی، به این ویروس مبتال شده
پس از اعالم شیوع ویروس کرونا در قم، وزارت بهداشت خواستار قـرنـطـیـنـه 

رو شـد. مـحـمـد  اندیشان حاکم روبه کردن شهر بود که با مخالفت شدید تاریک
سعیدی، نمایندٔه ولی فقیه در قم، در این مورد گفت: "مـا بـا صـراحـت اعـالم 

ها همکاری با مسئوالن بهداشـت را مـورد تـوجـه قـرار  کنیم که همٔه قمی می
دهد تا دشمن فضای قم را ناامن جلوه دهـد  دهند، اّما هیچ فردی اجازه نمی می

و ترامپ خائن و مزدوران داخلی آرزوی شکست قم را بـه گـور خـواهـنـد بـرد." 
نژاد، مشاور "تولیت حرم حضرت معصومه"، نیز گفت: "تعطیـل  اکبر حسینی علی

کردن حرم پیام تلخی دارد. اینجا پناهگاه مـردم اسـت و نشـسـتـن مـردم در 



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ١٠ 

بار دیگر میهن ما و مردم ایران با مصیبت دیگری روبرو شدند. این بار 
(که اشاره به کورونا، ویروس، بیماری، و  ١٩-ویروسی خطرناک به نام کووید

دارد) به جان مردم افتاده است. بر اساس اطالعات منتشر شده، این  ٢٠١٩
های تنفسی حاّد و ناگهانی است و عالئم ظاهری آن  ویروس، که عامل بیماری

میلیونی ووهان ١١تا حّدی شبیه به آنفلوآنزای معمولی است، نخست در شهر 
کوتاهی به شهرهای   در استان هوِبی در کشور چین مشاهده شد که در فاصلهٔ 

دیگر چین منتقل شد و گسترش یافت. طبق آمار موجود، تا تاریخ نوشتن این 
هزار نفر در سراسر جهان به این ویروس ٨٧اسفند)، نزدیک به  ١٠متن (شنبه 
هزار مورد در چین بوده است. پس ٨٠اند که از آن میان، نزدیک به  مبتال شده

مبتال، و ایتالیا و ایران به ترتیب با حدود  ٣۵٠٠از چین، کرٔه جنوبی با بیشتر از 
مورد ابتال به این ویروس، بیشترین موارد ابتال را دارند. اگرچه تا  ۵٩٠و  ١١٠٠

نفر در سراسر جهان جان خود را به عّلت ابتال به  ٣٠٠٠کنون نزدیک به 
درصد از آنها در چین بوده ٩۴که در حدود  -اند از دست داده ١٩-ویروس کووید

ویژه در  ولی خوشبختانه به عّلت واکنش منظم و منضبط و علمی به -است
چین در مقابله با گسترش این ویروس، میزان کلی مرگ ناشی از این ویروس 

آید که  درصد مبتالیان بوده است و به نظر می٣٫۵در سراسر جهان کمتر از 
آمار مبتالیان به این ویروس در چین در حال کاهش تدریجی است. طبق آمار 

اسفند  ١٠رسمی اعالم شده در ایران، شمار تلفات جانی در ایران تا روز شنبه 
درصد مبتالیان) بوده است که متأسفانه پس از شمار تلفات در ٧٫٢نفر ( ۴٣

 دیده از این بیماری بوده است. چین، بیشترین میزان مرگ در کشورهای آسیب
گیری آن است  آنچه مهم است، مقابلٔه جهانی با این ویروس برای مهار همه

طلبد، چون  ای است که همکاری و همیاری همٔه جهانیان را می و این عرصه
های معّین را هدف  های معّینی از جامعه چیزی نیست که فقط بخش یا بخش

بگیرد. مثل ویروس سرماخوردگی و آنفلوآنزا، این ویروس دستگاه تنفسی هنوز 
بیوتیک قابل درمان نیست. اّما بدن  ها با آنتی داروی معالج ندارد و مثل باکتری

  تواند با آن مقابله و در نهایت آن را دفع کند. به همین دلیل، خود انسان می
های مزمن مثل فشار خون باال یا قند (دیابت)  سالمندان و افراد دارای بیماری

بیشتر از جوانان و افراد سالم در معرض آسیب دیدن از آن قرار دارند. اّما 
شود برای آن واکسن پیشگیری ساخت. به فاصلٔه فقط چند روز از شیوع این  می

های چینی توالی ژنتیکی این ویروس را یافتند و در اختیار  ویروس، مقام
کارشناسان جهان قرار دادند. در روزهای بعد، انستیتو پاستور فرانسه و چند 
مرجع معتبر دیگر نیز توالی ژنتیکی این ویروس را شناسایی و تأیید کردند. در 
حال حاضر کارشناسان چند کشور جهان با استفاده از این اطالعات برای 

کنند و  یافتن واکسن مؤثر در مقابل این ویروس مطالعه و پژوهش و آزمایش می
اند و اکنون در حال امتحان برخی داروها در  تا کنون به نتایج خوبی هم رسیده

ها هستند. ولی تا رسیدن به نتیجٔه قطعی و تهیه و  بر روی جانورها در آزمایشگاه
توزیع داروی مؤثر، هنوز راه درازی در پیش است و فعًال تنها راه مؤثر، رعایت 

های احتیاطی و پیشگیرانه است. در صورت نبود مراقبت و نظارت و  اقدام
تواند کل بشر روی کرٔه زمین را به  پیشگیری کافی، این خطری است که می

ویکم دستاوردهای علمی و  طور جّدی تهدید کند. خوشبختانه در قرن بیست
هایی زیاد  گیری فناوری بشر در حّدی است که امکان برای مقابله با چنین همه

های  است، و فقط باید به طور منصفانه و با مدیریت علمی و با اتکا به شیوه
پزشکی مناسب، در اختیار همگان قرار بگیرد. در این میان، پزشکان و 

شناسی و  پرستاران و بهیاران و کارشناسان آزمایشگاهی، و کارشناسان ایمنی
شناسی و... نقش و وظیفٔه مهمی به عهده  گیری و دانشمندان ویروس همه

دارند. از آنچه تا کنون در چین و ایران و دیگر کشورهای جهان دیده شده است 
آید که این متخصصان علمی و کاربردی با تمام وجود و متعهدانه  چنین برمی

اند و دانش و مهارت خود را در خدمت نجات  به وظیفٔه خود عمل کرده
اند. متأسفانه کورونا از میان این زحمتکشان نیز  مبتالیان به بیماری به کار برده

قربانیانی گرفته است، از جمله پزشکان و پرستارانی در چین و ایران که جان 
 اند. خود را در راه خدمت به مردم از دست داده

مدیریت این بحران نیز عامل مهمی است که در کشورهای گوناگون 
ها و کمبودهایی جّدی داشته است. در چین موفق شدند  ها و دشواری موفقیت

قرنطینٔه وسیعی را ِاعمال کنند و اکثریت مردم نیز داوطلبانه و با اعتماد به 
مسئوالن کشور، به دستورهای مسئوالن برای حفظ جان مردم و مهار گسترش 

گیری کورونا نیاز  مقابله با همه
 به شفافیت و تالش جمعی دارد

بیماری گوش دادند و با آنها همکاری کردند. میزان اعتماد مردم به دولت و 
رسانی، عامل مهمی در همکاری جمعی در  مسئوالن پزشکی و درمانی و اطالع

چین در مقابله با این ویروس خطرناک بوده است. دولت چین حّتی تا آنجا پیش 
رفت که برای رفاه مردم و گذران زندگی، امکان تحویل غذا و دارو به محل 

 زندگی (و قرنطینه) مردم را فراهم کرد که همچنان نیز ادامه دارد.
در ایتالیا نیز میزان گسترش ویروس وسیع بوده است و متأسفانه از میان 

نفر (در حدود  ٢٩نفر مبتالیان به این ویروس تا روز شنبٔه گذشته،  ١١٢٨
هایی از ایتالیا نیز قرنطینه  اند. در بخش درصد) جان خود را از دست داده٢٫۶

کردن مردم ِاعمال شده است تا بتوانند از گسترش انتقال ویروس تا حّد ممکن 
 جلوگیری کنند.

متأسفانه در جمهوری اسالمی ایران مدیریت بحران بسیار ضعیف بوده 
ای پایین است که  است، و میزان اعتماد عمومی به دولت و حکومت به اندازه

های احتیاطی و پیشگیرانه در روزهای اّوِل اعالم ورود این  هماهنگی فعالیت
آمیز نبود. وقتی که در اعالم ورود ویروس به  ویروس به ایران چندان موفقیت

بهمن و برگزاری انتخابات)  ٢٢پیمایی  ایران به خاطر مصحلت سیاسی (راه
که موجب خشم مردم شد، وقتی که پروازهای شرکت  -شود تأخیر می

کند، یا  هواپیمایی ماهان پس از اعالم لغو پروازها به چین باز هم ادامه پیدا می
جمهور اّول مسئله  کند، رئیس وقتی که ولی فقیه موضوع را کوچک قلمداد می

کند و دو  دانند و بعد شرایط را "از روز شنبه" تحت کنترل اعالم می را "توطئه" می
گوید "پیِک [نقطٔه اوج] اصلی بیماری در هفتٔه  روز بعد وزیر بهداشِت او می

آینده است"، یا وقتی که معاون وزارت بهداشت، یک روز پیش از اعالم اینکه 
اش بارها سرفه  شده است، در مصاحبٔه تلویزیونی ١٩-مبتال به ویروس کووید

کند بدون اینکه جلوی دهانش را بگیرد، و با وجود احساس بیماری، بدون  می
رعایت احتیاط و پیشگیری بهداشتی در نشست خبری سخنگوی دولت حاضر 

کند، طبیعی است که اعتماد مردم به مسئوالن کشور  شود و صحبت می می
شود. عدم اعتماد به مسئوالن و مدیران ایران به خوِد ایران نیز محدود  زایل می

نشد. از آنجا که مسافران ایرانی یکی از عوامل انتقال ویروس به کشورهای 
ویژه در خاورمیانه و حّتی تا کانادا و نیوزیلند بودند، بیشتر از ده کشور  دیگر به

همسایٔه ایران برای حفظ جان شهروندان خود، از جمله تصمیم به بستن 
مرزهای (هوایی و غیره) خود با ایران گرفتند تا از انتقال ویروس از ایران به 

هایی برای  کشورشان جلوگیری کنند. آمریکا هم اعالم کرد که محدودیت
 مسافران از ایران (و کره جنوبی و ایتالیا) اعمال خواهد کرد.

رسانی کارشناسان داخلی (از جمله ترجمٔه  با وجود این، به لطف اطالع
از زبان چینی توسط مدیر  ١٩-دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتال به کووید

المللی  و دانشجویان گروه چینی دانشکدٔه زبان دانشگاه تهران) و نهادهای بین
ای را به  که جزوه -مثل سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد

گاهی  -رسانی در مورد این ویروس منتشر کرد دو زبان فارسی و انگلیسی برای آ
های مجازی، خوشبختانه اطالعات  های اجتماعی و رسانه و دسترسی به شبکه

مفید زیادی توسط کارشناسان علمی کاردان در اختیار مردم ایران گذاشته شده 
تردید تأثیر مثبتی در مقابله با وضع موجود دارد. آنچه در این میان  است که بی

پایه و اساس و  گاه موجب سردرگمی شده است، انتشار و پخش اطالعات بی
های "درمان" یا مقابله با آن، دستورهای  مانند در مورد بیماری و راه شایعه

اندیش در ایران (و انواع  گرایان تاریک ضدعلمی و خرافی برخی از اسالم
کاری مسئوالن حکومتی  ها در کشورهای دیگر)، و از همه بدتر، پنهان مذهبی

امنیتی کردن مسئله بوده است که مثل همیشه با انکار شروع شد و -و سیاسی
های سردرگم و متناقض و دادن آمارهای نادرست و  سپس با پیام

پرستان  اعتماد ادامه یافت. کوتاهی عمدی مسئوالن حکومتی و خرافه غیرقابل

 ۵ادامه  در صفحه  
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 ٢"انتخابات" مجلس شورای اسالمی روز جـمـعـه   یازدهمین دورهٔ 
مـردم بـه رژیـم فـاسـد و   اسفندماه با شکست قاطع و "نه تاریخی"

مان پـایـان یـافـت. بـر اسـاس اعـتـراف  دیکتاتوری حاکم بر میهن
درصـد  ۴٢٫۵٧ فضلی، وزیر کشور دولت روحانی،  عبدالرضا رحمانی

از واجدان شرایط رأی دادن، در این انتخابات شرکت کردند. حتی در 
صورتی که این آمار را نزدیک به واقعیت بدانیم، این میزان مشـارکـت 

ترین درجه از میزان مشارکت در انتخابات مـجـلـس  کم  در انتخابات
 ساله جمهوری اسالمی است، چهل شورای اسالمی در تاریخ 

درحالی که میزان شرکت واجدان شرایـط رأی دادن در اسـتـان 
درصد گـزارش شـده اسـت،  ۴٢٫۵٧تر از  مرکزی و تهران بسیار کم

درصد است. عـلـی  ٢۵چندان که در تهران این میزان کمی بیش از 
راد، دبیرکل حزب "اتحاد ملت"، با قیاس کردن مـیـزان آرای  شکوری

، در حسـاب تـویـتـر خـود ٩٨و  ٩۴های  مرتضی آقاتهرانی طی سال
رأی نفـر سـوم  ٨۶٨٫٠٢۵  با ٩٨نوشت: "مرتضی آقاتهرانی در سال 

ودوم  رأی نـفـر سـی ٨٨۴٫٠٣٣با  ٩۴که در سال  شده است در حالی
 ٣به رتبه  ٣٢شده بود. یعنی با اینکه رأی ایشان کم شده ولی از رتبه 

 رسیده است" [!].
پاسخ قاطع مردم به رهبران رژیم از این نظر حائز اهمیت است کـه 

صورت مستقیم و در دو نوبـت مـتـفـاوت از مـردم  ای به علی خامنه
خاطر منافـع ایـران  خواست که حتی اگر هم مخالف او هستند اما به

ای درست پیـش از بـرگـزاری ایـن  در انتخابات شرکت کنند. خامنه
اش در استان آذربایجان شرقـی، انـتـخـابـات  انتخابات در سخنرانی

مجلس شورای اسالمی را "جهاد عمومی" و "جشن ملـی" نـامـیـد و 
فضلی در  مجددًا از مردم خواست تا در انتخابات شرکت کنند. رحمانی

توجیه این شکست سنگین رژیم، ازجمله گفت: "ما هم ورود بیمـاری 
کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیـمـا، 
حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این مـیـزان حضـور و 

قبول است." البته منظور او از "این مـیـزان  مشارکت مردم کامًال قابل
حضور و مشارکت مردم"، بسیار اندک بودن شـرکـت مـردم در ایـن 

 انتخابات است!
سازی گستردٔه نامزدهای انتـخـابـاتـی و حـتـی رد  با توجه به پاک

فرمان والیت در مجلس دهـم  صالحیت نامزدی نمایندگان گوش به
اندازٔه کافی "در والیت ذوب نشده بودنـد"، نـتـیـجـٔه ایـن  که شاید به

سـاخـت.  های پیش روشن مـی نمایش فرمایشی انتخابات را از هفته
اینکه مهرٔه فاسد و جنایتکاری مـانـنـد قـالـیـبـاف کـه افـتـخـارش 

در تـیـرمـاه   کشی در کف خیابان و کشتار دانشجویان کشـور چماق
اش  برداری و فساد مالی پروندٔه کاله ٨٠٠بوده است و بیش از  ١٣٧٨

شود، بیـش از  نزد قوه قضائیه رژیم باز است "منتخب" اول تهران می
اندیش حـکـومـتـی حـکـایـت  هرچیز از ماهیت عمیقًا فاسد و تاریک

کند که وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی میهن ما را چنین  می
چنین رژیمی هـم  راستی که برازندٔه  بار و دردناک کرده است. به  فاجعه

ریـزی هـمـچـون رئـیـسـی مسـئـول قـؤه  این است که جانی خون
اش باشد و فاسد لمپنی همچون قالیباف نمایندٔه اول آن در  قضائیه

 اش گردد. قؤه مقننه زیاد رئیس آتی  احتمال مجلس و به
خواه کشـور  حرکت مشترک اکثریت قاطع نیروهای مردمی و آزادی

مذهـبـی  -طلبان رادیکال و نیروهای ملی همراه شماری از اصالح به
توان با هـمـاهـنـگـی و  در تحریم گستردٔه انتخابات نشان داد که می

هایی جدی روبرو کرد. نتیـجـٔه  اتفاق نظر رژیم والیت فقیه را با چالش
انتخابات یازدهمین دورٔه مجلس شورای اسالمی درسـی شـایسـتـٔه 

دهـی و  منظـور سـازمـان آموختن برای همه ماست. از این تجربه به
ُبرد مبارزٔه مردم در مسیر طرد کامل رژیم والیت فقیه باید بـهـره  پیش

های متحـد بـعـدی در مـخـالـفـت و  جست و زمینه را برای حرکت
 مقاومت با حکومت استبدادی حاکم آماده ساخت.

 حزب تودٔه ایران 
 ١٣٩٨اسفندماه  ۵

انتخابات   نتیجهٔ   بیانیٔه حزب تودٔه ایران:
فرمایشی، پاسخ قاطع مردم به ولی فقیه 
 و حکومت ورشکستٔه جمهوری اسالمی

 ادامۀ ویژگی های جهان خطرناکی که در آن ...

ای از  عزت، و برابری بیشترند که گواهی است بر توانایی آنان در تفکر در مقام جامعه
 ای مدنی. شهروندان، جامعه

ای  در این دوران، وضعیت خشونت در لیبی، یمن، سوریه ادامه دارد. ائتالف راهبردی
دهد، با اینکه استحکام  هم پیوند می که عربستان، ایاالت متحده، مصر، و اسرائیل را به

خورد. ایاالت متحده پس از خروج  چشم نمی قبل را ندارد اما نشانی از انحالل در آن به
های شدید اقتصادی بر ضد  ای با ایران (برجام) و ِاعمال تحریم جانبه از توافق هسته یک

این کشور، تحریک خطرناک به برافروختن آتش جنگ، و تهدیدهایی تازه برای درگیری 
فراموشی سپردن موجودیت کشور  میان کشیده است. "طرح ترامپ" برای فلسطین با به به

 زند. ها دامن می ای  مستقل، عمًال به آتش درگیری فلسطینی
طور فعال از  که به در رابطه با ترکیه باید اشاره کرد که دولت این کشور درحالی

ای را هم دنبال  سابقه کند، سیاست سرکوبگرانه بی های جهادی حمایت می سازمان
اش در عراق، در سوریه،  طلبی کند. جنگی دوباره بر ضد مردم ُکرد آغاز کرده و به توسعه می
ای جدید در شرق  حاضر در لیبی با باز کردن جبهه ویژه در روژاوا در سوریه، و درحال و به

اشغال خود دارد. ترکیه   طور غیرقانونی در دهد. شمال قبرس را به مدیترانه، ادامه می
پروراند، برای خویش مأموریتی تاریخی متصور  طلبی را در سر می که برنامه سلطه درحالی

نشینی  است. اردوغان یک جنایتکار است. اردوغان مترادف  جنایت است! نشان از عقب
تواند باعث احیای  های مداوم می نیروهای جهادی دارد، خشونت در این جوامع و جنگ

 نیروهای جهادی و تضعیف روند انقالبی شود..
 

 مشروعیت نداشتن جنگ و مبارزه با تقدیرگرایی 
ما نبرد ایدئولوژیک را برای اینکه جنگ در هر حالتی نامشروع محسوب گردد باید از سر 

ها  ، جنگ٢٠٠١کند. از سال  بگیریم. مسابقه تسلیحاتی امنیت شهروندان را تضمین نمی
حل نظامی هم   اند (جنگ در لیبی، در سوریه، در یمن، در ساحل ...) و راه چندین برابر شده

های  های جایگزین تدوین شوند. قدرت کامًال  شکست خورده است. بنابراین باید سیاست
شدت  شان را به دیگر نقاط جهان تحمیل کنند، زیرا جهان به توانند قوانین قدیمی دیگر نمی

جا ریشه دوانید، کاهش نفوذش را در  متحده، پس از آنکه در همه تغییر کرده است. ایاالت
زانو  کند، به های مردم ایران را تشدید می ها با ایران، اگرچه رنج خاورمیانه شاهد است. تنش

 کند، باعث نخواهد شد. خواه را تشدید می درآوردن رژیم که سرکوب نیروهای آزادی
های عام بشری را که طبیعتًا  گونه که ما درنظر داریم] ارزش سازی [آن سرانجام، جهانی

ای به همکاری و همبستگی نیاز دارند، دائمًا خلق  طور فزاینده و به  ناپذیرند  تفکیک از هم 
رویه از جهان در نظر بیاوریم چندان که چنین  اندازی یک روی، نباید چشم کند. ازاین می

های  ها، تالش تواند به تقدیرگرایی (فاتالیسم) منجر شود. در بین دولت نگاهی می
آمیز وجود دارند و ادامه  هایی همراه با پیوند و مسالمت حل های مردمی در یافتن راه جنبش
 ای؛ یونان/ مقدونیه شمالی).  یابند (مثًال  توافق هسته می
  

 ای سیاسی  صلح در حکم پروژه
ترین نبردهاست"، بنابراین صلح  تأکید کرد: "تأیید صلح بزرگ ١طور که ژان ژورس همان
بخش است. این امر مستلزم پذیرفتن و تائید کردن  ای سیاسی در مرکز مبارزات رهایی پروژه

 منزلٔه شرط صلح است. حل سیاسی بر استفاده از زور به تقدم راه
خاطر بشریت است. پاسخی است به شرایط  صلح عنصر اساسی هر پروژه جهانی به

کارگرفتن  وهوا و خواست برقراری عدالت اجتماعی. و این مستلزم گزیدن و به اضطراری آب
 های متقابل، و همبستگی است. منطق همکاری، اشتراک، کمک

گری زدایی،  ویژه در خاورمیانه و مغرب (کشورهای شمال آفریقا) بدون نظامی این امر به
نامه جهانی "ان پی  ای (اجرای کامل و بدون قید و شرط موافقت از بین بردن سالح هسته

تصورناپذیر است. انحالل ناتو و خنثی کردن  تی") و کاهش شدید هزینٔه تسلیحاتی 
طلبی ترامپ در پدید آوردن ناتوی "عربی" موردهای یاد شده برای پروژٔه صلح را در بر  جاه
ای (طرح "تی آی ای ان") که  اندازی معتبر از جهانی بدون سالح هسته گیرد. چشم می

تصویب  منظور تکمیل "ان پی تی" به کشور به ١٢٢آورد، از سوی  وجود می ای به پویایی تازه
دست گرفتند.  رسید. متأسفانه فرانسه و ایاالت متحده رهبری مخالفت با این طرح را به

پذیری برای آینده، ادامه حرکت به سمت جهانی است پرمحتوا، با  دوام انداز  تنها چشم
ای تازه که امکان ادغام کشورها در فضای  گرایی تر، و چندجانبه همبستگی بیشتر، متحرک

کند. در این  جهانی را بر مبنای تساوی در سازمان ملل متحدی دموکراتیک فراهم 
ها، مسائل اقلیمی، توسعه و امور صلح  وفصل مناقشه توانیم به حل چارچوب است که می

های  بپردازیم. این همان چیزی است که تعهد انترناسیونالیستی ما را در رویارویی با چالش
 کند. کنیم بیان می دورانی که در آن زندگی می

---------------------------------------- 
چهره ای درخشان در چپ فرانسه و بنیان گذار حزب سوسیالیست این کشور،   .١
 طلب و انترناسیونالیست برجسته. او یک روز پیش از آغاز جنگ جهانی اول ترور شد. صلح
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[به قلم پرفسور پاسکال تور، استاد دانشگاه و معاون شعبه روابط 
 حزب کمونیست فرانسه] المللی بین
کند مشخص شده است.  هایی که بشریت را تهدید می المللی با بحران اوضاع بین 

کند.  های انسانی، احساس حقارت را تشدید می ها، ناامنی داری جهانی شده، نابرابری سرمایه
گری است و عملیات نظامی را  خشونت، جنگ، منطق قدرت و سلطه منشأ مداخله

ها انقباض دموکراسی را موجب شده، تنوع زیستی و شرایط حیات در کره  انگیزد. این برمی
 اندازند. خطر می زمین را به

 
 های جنگ ها و منطق ایدئولوژی 

گرایی قرار  المللی زیر سلطه روابط قدرت است که بر پایه نظامی دیرزمانی است که روابط بین
گرایی زیربنای این شرایط بوده است. تسلط بر پایه قدرت دیگر توان حل مشکالت  دارد. نظامی

جا مشکالتی که خشونت و  محیطی را ندارد. این مسئله در همه اقتصادی، اجتماعی، یا زیست
های کنونی در رقابت  کند. درگیری شوند تشدید می محیطی را موجب می های زیست آسیب
داری ریشه دارد که  شدن سرمایه تر ریشه دارد، بلکه بیشتر در پیامدهای جهانی ها کم قدرت

تر ساخته، قشرهای میانی را از بین برده، و مستمندان را فقیرتر کرده  طبقات مسلط را غنی
های امروزی ریشه  آیند. درگیری ها پدید می ها و دولت ها از تجزیه و تخریب جامعه است. جنگ

ها. و این به تجزیه  گردد تا بسیج ارتش نظامیان را بیشتر موجب می اجتماعی دارند و بسیج شبه
کند.  جنگ و درگیری کمک می های خشن و خوکرده به ها و به ظهور جامعه شدن جامعه

حال، نبرد ایدئولوژیک برای بازسازی و بخشیدن اعتبار مجدد به ایدئولوژی جنگ چند  درعین
های تسلیحاتی و  شود که الزم است برای جنگ آماده شویم، هزینه شود. ادعا می برابر می
های "پیشگیرانه" در خارج از کشور را چندین برابر کنیم تا از امنیت خود که ازجمله  درگیری

مواجه با تهدید تروریسم است دفاع کنیم. نیروهای راست و راست افراطی، گفتمان مبتنی بر 
کنند. آنان کیش و آئین زور را در برابر  دروغ، ترس، نارضایتی، و تجلیل از هویت را تغذیه می

ها از تعریف و قبول ساختار  کنند. همه این قانون و دمکراسی ستایش و تمجید می
ای کوچک از قدرتی که در  شوند که در آن الیگارشی ای در جهان تغذیه می مراتبی سلسله
شوند برای دیگر کشورها  دهی می " سازمان٢٠" یا "گروه ٧های قدرتمندی نظیر "گروه  کلوپ

 گیرد. خارج از چارچوب سازمان ملل تصمیم می
 

 گرایی موجی تازه از نظامی
، نوعی ٢٠٠٨زمانی بحران سال  ویژه از مقطع های نولیبرالیستی، به گیری با انگیزه و جهت

ها،  منظور تحمیل سلطه و ایجاد تغییر در توازن قوا بین قدرت گرایی به پویایی در تجدید نظامی
های نظامی در  ای از هزینه تشدید شده است. هدف، تقویت جهان غرب است که بخش عمده

های  هدف کنار گذاشتن توافق شکلی همبسته به به  آنجا متمرکز شده است. جنبشی گسترده
ریاست جمهوری ترامپ، درحال قدرت گرفتن  المللی، ازجمله از سوی ایاالت متحده به بین

های  ای، پیمان سالح های هسته ای ایران، پیمان منع گسترش سالح است: پیمان هسته
های ضد بالیستیک، پیمان جهانی پاریس در رابطه با  ای با برد میانه و کوتاه، موشک هسته

های بیشتر  افروزی ). ... تجارت اسلحه به حداکثر رسیده و به جنگ٢١محیط زیست (کوپ 
خواهد از قافله عقب بیفتد. ماکرون با  زند. در این عرصه فرانسه هم فعال است و نمی دامن می

درصد تولید ناخالص ملی، طبق دستورالعمل ناتو، دفاع اروپا را  ٢افزایش بودجه نظامی معادل 
دهد. پاریس سومین فروشنده بزرگ  در مرکز بازآفرینی پروژه اروپا در شرایط کنونی قرار می

 اسلحه در جهان است. 
 

 خاورمیانه و مغرب در آشفتگی
دلیل  از زمان مبارزه ضد استعماری، مغرب (کشورهای شمال آفریقا) و خاورمیانه به

اند:  نهایت پیش رفته پایان و مداخله مدام خارجی در راستای مشکالت و رنج بی های بی جنگ

ها در  های فلسطین، ُکردها، صحرا (مراکش). جنگ درگیری
 افغانستان، عراق / ایران، لبنان، جنگ خلیج فارس.

ملت که از سوی نیروهای  -آمیز نبودن الگوی دولت موفقیت
ثبات کننده در  ای بی استعماری تحمیل شده است، عامل اصلی

منطقه است که مردمان فلسطین، ُکردها، و ساکنان صحرای غربی 
، پیروزی ١٩٨٠های دهه  شان محروم کرده است. در سال را از حقوق

المللی پول را  های صندوق بین نولیبرالیسم، اجماع واشنگتن و برنامه
تحمیل کرد که به تخریب خدمات عمومی و از بین رفتن منابع و 

های ملی منجر شد. نخبگان عرب با تمایل به واشنگتن به  ثروت
گرایی و جنبش فلسطین خیانت کردند. خبری از آزادی نشد.  ملی

های مغرب  بار آورد. جامعه نولیبرالیسم برای مردم فاجعه به
های جهان  (کشورهای شمال آفریقا)  و خاورمیانه نابرابرترین جامعه

های  دهند. سرکوب نیروهای انقالبی از سوی رژیم را تشکیل می
های غربی، دلگرمی بزرگی برای  اقتدارگرا با حمایت قدرت

های نولیبرالی و  جا سیاست ای سیاسی بود که همه گرایی اسالم
ها را زیر فشار  ای که همه آزادی گرایانه و نابخردانه های واپس گرایش
 گذارد  تحمیل کرده است. می

 
 فرهنگ صلح را گسترش دهیم، مرحله جدید

 سازی جهانی 
بارش را تحمیل کرده  سالی است که نولیبرالیسم قوانین فاجعه ۴٠

ای تازه آغاز شده است که  ، مرحله٢٠٠٨است. از زمان بحران سال 
ثباتی، منطق  هدفش آن است که از طریق فعال کردن مجدد بی

دوش  جا، هزینٔه بحران را به های مسلحانه در همه جنگ و درگیری
هایی گسترده برانگیخته است  ها اعتراض مردم بیندازد. این سیاست

ایم. ...  توان گفت به مرحلٔه اعتراض جهانی وارد شده تا آنجا که می
حتی اگر همیشه پیشرو نباشد (نئو ناسیونالیسم، پوپولیسم). این 
مبارزات با طرد نولیبرالیسم و زیر عالمت سؤال قرار دادن 

های نمایندگی سیاسی موجود، خواهان تحوالت اجتماعی  سیستم
اند در راه پیروزی  های اتکایی مردمی هستند. این مبارزات نقطه

هایی  دمکراسی، احترام به حقوق بشر، و پیش کشیدن گزینه
 آمیز. جایگزین برای دنیایی صلح

ها در تونس، مصر، لیبی، و یمن را  "بهار عربی" سقوط دیکتاتوری
باعث شد. این پدیده همچنین شوکی بزرگ به بحرین و سوریه وارد 

های اعتراضی در مراکش، الجزایر، عراق یا  کرد، همچنین جنبش
ها تسریع در  سودان را نباید از نظر دور داشت. برخی از این انقالب

های حاکم (یمن، سوریه) را باعث  های گسترده در نظام دگرگونی
هایی خونین (ازجمله در مصر) را  انقالب اند. دیگر کشورها، ضد شده

ای از سرکوب، تزریق پول از جانب کشورهای عربی حوزه  با آمیزه
اند،  وبیش رسمی تجربه کرده خلیج فارس، و کسب امتیازهایی کم

های داخلی همچون  که ترس از برافروخته شدن آتش جنگ درحالی
 های اعتراضی بوده است. هشداری به  برخی جنبش

هایی  آغاز شد. آنانی که توهم ٢٠١٩ها در سال  موج دوم اعتراض
در مورد "ثبات بازیافته" در منطقه داشتند، ناامید شدند. سودان 
دیکتاتوری عمرالبشیر را سرنگون کرده است. موج گسترده مبارزات 

ای استثنائی  اعتراضی که خالقیت، رادیکالیسم، و تداوم زمانی
اند در الجزایر در جریان است. باوجود سرکوب وحشیانه، مردم  داشته

های  کنند. با همان عبارت ها قیام می عراق همانند ایرانیان و لبنانی
کلیدی "بیایید همه آنان را از صحنه بروبیم". حتی مصریان در ماه 

ها آمدند. همه آنان خواستار دموکراسی، آزادی،  سپتامبر به خیابان

ویژگی های جهان خطرناکی که در آن 
 هاست! کنیم، افزایش بحران زندگی می

 ١١ادامه  در صفحه  


