
سابقه بازار بورس تهـران  در چند هفته اخیر رشد بی
و جهش پرشتاب شاخص کل بورس در کنار واگذاری 

گـذاری  آمیز" سهام "شستا" (شرکت سرمـایـه "موفقیت
هـای  سازمان تأمین اجتماعی) در صدر خبـر رسـانـه

های دولتی و واکنـش  داخلی بود. اظهارنظرهای مقام
مثبت شماری از تحلیلگران و مداخله دولت در دامـن 
زدن به سیر صعودی حجم و ارزش بازار بورس چنـان 

ای خلق کرده است کـه گـفـتـی  فضایی کاذب رسانه
ایران کشوری برخوردار از اقتصادی پویا متـشـکـل از 

ای پیشـرفـتـه و سـودآور اسـت.  های تولیدی شرکت
برانگیز اینکه، برای مهم نشان دادن نقش بـازار  توجه

ها  بورس در بهبود وضع معیشت مردم بسیاری از مقام
های گذشته مکرر به  ای در هفته های رسانه و گزارش

روند "استقبال وسیع مردم" از سـهـام بـورس اشـاره 
 کردند. می

جا انداختن این ذهنیت در جامعه که اقتصاد را باید 
آزاد کرد و "بـه مـردم 

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

 ١٣٩٩اردیبهشت  ٢٢، ١١٠٣شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

این روزها بار دیگر ایران و جهان با 
ای روبروست که در قرن  بحران تازه
سابقه بوده است. واکنش  اخیر بی

های کشورهای جهان نسبت به  دولت
گوناگون  ١٩-گیری کووید بحران همه

بوده است: از واکنش سریع برای 
نشینی مردم و مهار کردن شیوع  خانه

های گسترده  ویروس و انجام آزمایش
گرفته تا تعلل در واکنش و در پیش 

سازی جمعی". در  گرفتن نوعی "ایمن
اکنون  ای که هم کنار تالش گسترده

در کشورهای متعدد جهان در جریان 
است تا داروی مؤثر و واکسن مناسب 

در چند ماه آینده  ١٩-برای کووید
ساخته شود، در لحظٔه کنونی، مقابلٔه 

گیر کنونی و حفظ  بهینه با بیماری همه
جان و زندگی مردم، مستلزم تأمین و 

ها از  تجهیز کادر پزشکی و بیمارستان
سو، و توجه اکید داشتن به  یک

ویژه قشرها  وضعیت معیشت مردم و به
هایی است که بر اثر  و بخش

نشینی یا اعمال قرنطینه، بیکار  خانه
اند. گفتنی است که شیوع ویروس  شده

گیری  کورونای جدید باعث شتاب
ای شد که از پیش در  بحران اقتصادی

جهان 
 ۶ادامه  در صفحه  

دربارٔه اتحاد عمل در 
های  راه تحقق هدف

یی تحّول  مرحله
 اجتماعی در ایران

های  های امپریالیسم و دستگاه چرایِی تداوم توطئه
 امنیتی رژیم والیت فقیه علیه حزب تودٔه ایران

های کمونیست و کارگری جهان به مناسبت  بیانیٔه مشترک حزب
 ٣هفتاد و پنجمین سالگرد شکست فاشیسم  ص 

 دستبرد رژیم والیت فقیه به اموال کارگران در سازمان 
 ٢تأمین اجتماعی                                                                             ص 

 بیانیه مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی در حمایت از 
 ١٣مردم ایران در اول ماه مه                                                       ص 

 ١۶های پیشین   ص  هایی از انقالب پرتغال، ایتالیا، و شیلی:درس

حزب تودٔه ایران اقدام 
تجاوزکارانٔه آمریکا در تالش 
برای سازمان دادن کودتایی 

دیگر در ونزوئال را محکوم 
 ١٠کند! ص  می

د! و د  ور  ه  ان   کار

  ١١ادامه  در صفحه 

با فرا رسیدن اردیبهشت 
، سی و هفت سال از ١٣٩٩

های  یورش دّوم دستگاه
امنیتی جمهوری اسالمی 
ایران به حزب تودٔه ایران و 
غیرقانونی اعالم کردن حزب 
ما گذشت. بدین مناسبت، در 

های اخیر مطالب بسیاری  ماه
های متعدد، از  در رسانه

سی بریتانیا و روزنامٔه  بی بی
شرق در ایران گرفته تا 
همشهری آنالین، انتخاب، 

  ٨ادامه  در صفحه 

مشرب و طنزپرداز. در  شوخ و شنگ بود و خوش
های زندگی، نـه خـود را  ها و ُدشواری برابِر سختی

کـرد. در سـاِل نـهـِم  باخت و نه گردن َخم مـی می
دبیرستاِن رازِی آبادان، یـک روز کـه درِس رسـم 
داشت و تکلیِف خود را انـجـام نـداده بـود، دبـیـِر 

ی مدرسه (آقاِی عـلـوی) از او  ریاضیات و هندسه
خواست "رسِم" خود را رو کند؛ او اما چـیـزی بـرای 

ــاد  ــت ــه اس ــه ب   ۵ادامه  در صفحه ارائ

در گرامی داشت خاطرٔه 
 استاد نجِف دریابندری

داغ شدن شاخص بورس تهران برای 
ای با رویکرد  خامنه »جهش تولیدِی «

 روحانی! »اقتصاد کازینویِی «



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٢٢دوشنبه     ٢   ١١٠٣شمارۀ  

ای کـه در  "هـفـتـه" -مناسبت "هفتٔه کـار و کـارگـر" ای به علی خامنه
منظور مقابله با جنبش کارگری ایران، و  های نخست پس از انقالب به سال

مهار حرکت آن، و از میان بردن سنت اول ماه مـه، روز جـهـانـی کـارگـر، 
در ارتباط با حقوق کارگران بار دیگر سخنانـی  -طراحی و اجرایی شده است

فریبانه بر زبان آورد. در این زمینه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سـپـاه  عوام
ای اهـتـمـام بـه  ، گزارش داد: "...خامنـه٩٩ماه  اردیبهشت ١٧پاسداران، 

حقوق نیروی کار ازجمله دستمزد عادالنه و پرداخت منظم و بدون تـأخـیـر 
آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشـت و درمـان را 
مورد تأکید قرار دادند..." در ادامه این گزارش آمـده اسـت: "کـارگـران از 

ها بـا نـظـام  اند و پیوند آن ترین قشرها در تحقق اهداف انقالب بوده همراه
جمهوری اسالمی یک پیوند دائمی است، البته این پیوند عمیـق وظـایـف 

دهند...  مسئوالن در هر سه قوه را برای حل مشکالت کارگران افزایش می
گـذار، و صـاحـب فـکـر و  باید با برداشتن موانع، میدان را برای سـرمـایـه

وپاگیر... ازجمله کارهای ضـروری  تولیدکننده باز کرد... حذف مقررات دست
ای گویای  است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند." سخنان خامنه

فریبی تا به امروز در میهن ما اجرا  هایی است که با عوام ماهیت آن سیاست
عیار در عرصٔه حق کارگر و زحمتکش پـدیـد آورده  ای تمام قانونی شده و بی

سـازی  فقیه نبود که خصوصـی  شخص ولی ۴۴است. مگر با ابالغیٔه اصل 
دار شد و فاجعه کنونی را در عـرصـٔه کـار و  در میهن ما رواج یافت و دامنه

های کلی اقتصاد مقاومتی شخص  عالوه، آیا بنا بر سیاست کارگر آفرید؟ به
فقیه نبوده است که امنیت شغلی کارگران و زحـمـتـکـشـان بـه پـای  ولی 

درصد کارگران کشـور بـا  ٩٨تضمین امنیت سرمایه قربانی شده و بیش از 
اند؟ معـنـای سـخـنـان  کار پذیرفته شده قراردادهای موقت و سفیدامضا به

بر ادامه اجرای برنامه تعدیل سـاخـتـاری ارزیـابـی   ای تأکیدی دوباره خامنه
گردد. این سخنان با منافع آنی و آتی زحـمـتـکـشـان در تضـاد اسـت.  می

کـنـد  ای در شرایطی بار دیگر بر ادامه آزادسازی اقتصادی تأکید مـی خامنه
های کـارگـری  های اخیر اعتراض های گذشته و هم هفته که هم در هفته

 اند.    سازی در کشور بر پا بوده همواره بر ضد خصوصی
 

دستبرد حکومت اسالمی به مالکیت نسل اندر نسل کارگـران 
 بر سازمان تأمین اجتماعی

مـیـلـیـون  ۴عالؤه تقریبـًا  شده به میلیون کارگر شاغل و بیمه ١۴حدود 
کارگر بازنشسته بعد از سالیان سال پرداخت حق بیمه، صـاحـبـان واقـعـی 

ها، وسایل  های مالی، بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی و تمامی اندوخته
ها کارگـر در ایـام بـیـمـاری  اش هستند. این میلیون های درمانی و امکان

انتظار دارند به امکانات درمانی رایگان دسترسی پیدا کنند، انتظار دریافـت 
های بازنشستگی دارند، و انتـظـار دارنـد  ای شرافتمندانه در سال مستمری

دریافت بیمه بیکاری در ایام بیکـاری بـرایشـان مـقـرر شـود. بـر اسـاس 
درصد بازنشستـگـان  ٧۵حاضر حدود  ها، درحال های مختلف رسانه گزارش

بگیر"اند. در صورتی که هیـئـت وزیـران افـزایـش  تأمین اجتماعی "حداقل
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تصویب کند، بر اساس مصـوبـات 

مـیـلـیـون  ٢عالی کار، بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهیانه حدود  شورای
 ٩که خط فقر در کشورمـان حـدود  تومان دریافتی خواهند داشت درحالی 

دیگـر، مـبـلـغ مسـتـمـری مـاهـانـٔه  عبارت میلیون تومان در ماه است! به
چهـارم مـبـلـغ  بازنشستگان تأمین اجتماعی، در بهترین حالت، معادل یک

درصد حق بیمه سهم دولـت  ٣علت پرداخت نشدن  خط فقر خواهد شد. به
شـدۀ  گروه بیمه ٢٣به تأمین اجتماعی، و عالوه بر آن، تحمیل هزینه بیمه "

هـزار مـیـلـیـارد  ٣٠٠حاضر رژیم والیی  خاص" به تأمین اجتماعی، درحال
 ٩٩ماه  فروردین ٣١تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است [مطابق گزارش 

هزار میـلـیـارد تـومـان  ۵٠دولت پرداخت  ١٣٩٨خبرگزاری ایلنا]. در سال 
ششم از بدهی خود به تأمین اجتماعـی را وعـده داده بـود کـه  یعنی یک

شـصـتـم  هزار میلیارد تومان یعنـی یـک ۵درنهایت در اواخر این سال مبلغ 
سازی مستمری" بـازنشـسـتـگـان بـه تـأمـیـن  بدهی خود را بابت "همسان

اجتماعی پرداخت کرد اما در لحظه آخر، دولت از تأمین اجتماعی خواسـتـه 
هزار میلیارد تومان را نیـز بـرای "پـرداخـت تـمـام و کـمـال  ۵بود تا این 

مـاه  فروردیـن ۶اش به وزارت بهداشت" پرداخت کند [مطابق گزارش  بدهی

هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی  ٣٠٠که دولت  دیگر، درحالی عبارت ایلنا]. به
هزار میلیارد تومان را نیز بـه وزارت بـهـداشـت،  ۵بدهکار بود، دستور داد همان 

یعنی به خود دولت، پرداخت شود. برای پرداخت مستمری بازنشستگان، پرداخـت 
شدگان و حقوق پرسنل درمان و کادرهایش سـازمـان تـأمـیـن  هزینه درمان بیمه

هزار میلیارد تومان" اعتبار نقدی نیاز دارد. سازمـان  ١٠اجتماعی ماهیانه به مبلغ "
هزار میـلـیـارد تـومـان  ١۶تا  ١۵"بین  ٩٩تأمین اجتماعی برای سه ماه اول سال 

هـای اخـیـر  ]. در سـال٩٩ماه  فروردین ٢۵ایلنا، ٢۵کسری منابع خواهد داشت" [
اش و پرداخت مسـتـمـری بـه  سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین کسری بودجه

 درصد بگیرد.  ٣٠ای حدود  ها وام با بهره بازنشستگان مجبور بوده است از بانک
که دولت به درمان رایگان تمام بـیـمـاران کـرونـایـی مـوظـف اسـت،  درحالی 

زمان با شیوع ویروس کرونا دستور داد سازمان تأمیـن  شریعتمداری، وزیر کار، هم
منظور درمـان بـیـمـاران  اش را به ها و امکانات درمانی اجتماعی تمام بیمارستان

کرونایی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. دولت درحالی که "ریالی" از بـدهـی 
اش به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و  هزار میلیاردتومانی ٣٠٠کالن 
اند بـا  کند و بازنشستگان تأمین اجتماعی در واقعیت امر صاحبان این سازمان نمی

چـهـارم  ای معادل یـک هزار میلیاردتومانی از دولت، مستمری ٣٠٠داشتن طلبی 
کنند و باید از طریق سازمان تأمین اجتماعی حـقـوق  مبلغ خط فقر را دریافت می

هایی که در خـدمـت وزارت  تمام پرسنل، پزشکان، پرستاران، و هزینه بیمارستان
بهداشت هستند خود پرداخت کنند. معاون اداره کل درمان مسـتـقـیـم تـأمـیـن 

،  گفت: "سازمان از ابـتـدای شـیـوع ایـن ٩٩ماه  فروردین ٣٠اجتماعی به ایلنا، 
هزار پزشـک  ٨کلینیک و مرکز درمانی،  پلی ٣١٠بیمارستان ملکی،  ٧٧ویروس با 

هزار نفر کادر پزشکی و درمانی درخدمت مردم است." مـدیـرکـل  ۵٠و نزدیک به 
گفته بود که در مدت زمان درمـان  ٩٩ماه  فروردین ٢۴درمان سازمان هم به ایلنا، 

های عمومی را حذف کرده بودند، و تـا آن تـاریـخ  بیماران کرونایی، تمام مالقات
نفر" از کادر درمان تأمین اجتماعی به کرونا مبتال شـده بـودنـد  و  ٣٠٠"بیش از 

 نفر از کادر درمانی تأمین اجتماعی" جان خود را از دست داده بودند.  ١٠"حدود 
را تصـویـب  ٩٩در صورتی که دولت افزایش مستمری بازنشستگان برای سال 

میلیون تومان در ماه مسـتـمـری  ٢کند، اکثر بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود 
افکنـی کـنـد   تواند در بین زحمتکشان تفرقه خواهند گرفت. رژیم با اقدامی که می

افـزایـش مـزدی  ٩٩کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری برای سال 
درصد" داشتند و مزد "کارمندان دولت و بازنشستگان [دولت] نـبـایـد  ٧٠"بیش از 
]. ٩٩مـاه  اردیـبـهـشـت ١۴هزار تومان باشد" [ایـلـنـا،  ٨٠٠میلیون و  ٢کمتر از 

 ١٧مصوب کرده بود که دولـت  ١٣٩٨کمیسیون تلفیق بودجه قبل از پایان سال 
سازی  اش به سازمان تأمین اجتماعی را برای همسان هزار میلیارد تومان از بدهی

]، ٩٩مـاه  فروردین ٢۵حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اختصاص دهد [ایلنا، 
هایی پوچ از سـوی  مطابق معمول، این وعده نیز محقق نشد. با وجود چنین وعده

اصـطـالح  نظام، عنصری فاسد همچون معاون دبیرکل خانٔه کارگر و رئـیـس بـه
، گفت: "هیچ نـظـامـی ٩٩ماه  اردیبهشت ۶"اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری"، 

چنین رئـیـس  تواند اهداف کارگری را محقق کند." هم جز نظام والیت فقیه نمی به
کانون بازنشستگان تهران برای فریب بازنشستگان و دادن وعده "روزهای بهتر بـا 

خاطر انتصاب هیئت مدیره و هیئت امنای سازمـان  مجلس" و با انتقاد از دولت به
، گفـت: "سـاخـتـار دولـتـی تـأمـیـن ٩٩ماه  فروردین ۶تأمین اجتماعی، به ایلنا، 

 ،وعده وعید،های بازنشستگان انتظار دارد که بازنشستگان را با  اجتماعی از کانون
نوعی، برای دولت نقش  سازی و... سرگرم کنند. تاکنون... به دادن دربارٔه همسان

های اخیر با... دراز کـردن دسـت  سوپاپ اطمینان را بازی کردیم... در تمام سال
فـریـبـی بـردارنـد... در  ها تالش کردیم... دسـت از عـوام کمک به سمت دولت

شرایطی که دولت به بازنشستگان پشت کرده است از مجلس انتظـار داریـم کـه 
 طرح اصالح ساختار سازمان را در اسرع وقت نهایی و تصویب کند" [!].

با وجود غارت اموال کارگـران در سـازمـان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی و شـرکـت 
 ٢گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، محجوب، دبیرکل خـانـه کـارگـر، روز  سرمایه

، پیرامون این اقدام گفت: "ما الزامی برای عرضه [شـسـتـا] در ٩٩ماه  اردیبهشت
وجه این الزامات را منکر نیستیم." منـظـور مـحـجـوب از  هیچ بورس داریم که به

ای و روحانی که تأمین اجتماعی را متعـلـق  "الزام"، گردن نهادن به خواست خامنه
سازی آن و درواقع غـارت امـوال کـارگـران در آن  به دولت بدانند و به خصوصی

، در ارتباط با آنچه که درحـقـیـقـت ٩٩ماه  فروردین ٢٧بپردازند. حسن روحانی روز 
ترین عرضه سـهـام اولـیـه را در  دستبرد و غارت شستا است، گفت: "امروز بزرگ

بورس داریم" [!]. او همچنین افزود: "این یکی از نکاتی بود که مـقـام مـعـظـم 
 ١٠رهبری بر آن تأکید داشتنـد." شـریـعـتـمـداری، وزیـر کـار رژیـم نـیـز روز 

با تأکید بر اینکه "این پول نباید خرج نیازهای جاری [سـازمـان  ٩٩ماه  اردیبهشت
شستا" و نوع استفـاده از ” های رِژیم از غارت   تأمین اجتماعی] شود یکی از هدف

میلیارد دالر)" منابع مالی حـاصـل از آن را  ١٠هزار میلیارد تومان (حدود  ١۴٠" 
 ١۵ادامه  در صفحه  افزایش سرمایٔه بانک رفاه کارگران برای "تأمـیـن 

دستبرد رژیم والیت فقیه به اموال 
 کارگران در سازمان تأمین اجتماعی
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هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی بر 
به نام آزادی،  نازیسم و فاشیسم

 علیه فاشیسم و جنگ  صلح، و حقیقت

پیروزی بر فاشیسم و نازیسم در جنگ جـهـانـی دّوم 
پیـروزی،   ای مهم در تاریخ است. یاد و خاطرٔه این واقعه

های مکرر برای جعل تاریخ با هـدف بـه  در برابر تالش
فراموشی سپردن نقش تعیین کنندٔه اتـحـاد جـمـاهـیـر 

هـا، و نـیـروهـای  شوروی سوسیالیستی، کمـونـیـسـت
ضدفاشیست در سراسر جهان، باید حفظ و از آن دفـاع 

داری بـود،  نازیسم که محصول سرمایه-فاشیسم  شود.
ترین جلؤه سرمایٔه انـحـصـاری  ترین و وحشتناک خشن

است که موجب و مسئول وقوع  جنگ تـجـاوزکـارانـه و 
حـدوحصـر در  ای بود که به رنج و وحشت بـی غارتگرانه
میـلـیـون  ٧۵های مرگ نازی، و مرگ نزدیک به  اردوگاه

میلیون نفر از  ٢٧  نفر منجر شد که از این تعداد، تقریباً 
توانـنـد  ها نمی شهروندان شوروی بودند. همچنین، مّلت

صفحات سیاهی چـون بـمـبـاران اتـمـی شـهـرهـای 
بدون  -هیروشیما و ناگازاکی توسط ایاالت متحد آمریکا

را فراموش کـنـنـد کـه فـقـط  -گونه توجیه نظامی  هیچ
طلـبـانـٔه  های سلطه نمایانگر نمایش قدرت و بلندپروازی

 این کشور در سراسر جهان بود.
ضـمـن ایـنـکـه  )١٩۴۵-١٩٣٩جنگ جهانی دّوم (

امپریالیستی بـود، در  نتیجٔه تضادهای حاّد فزایندٔه بین
عین حال تالشـی بـود بـرای ایـنـکـه اّولـیـن دولـت 
سوسیالیـسـتـی، یـعـنـی اتـحـاد جـمـاهـیـر شـوروی 
سوسیالیستی را نابود کنند، که در حمـایـت بـریـتـانـیـا، 

پوشـی آنـهـا در  فرانسه، و آمریکا از آلمان نازی و چشم
سازی آن، آشکارا  طلبی آلمان نازی، و مسّلح برابر توسعه
مین سالگرد این پیـروزی ٧۵شد. در بزرگداشت  دیده می

های کمونیست و  ، حزب١٩۴۵مه   ماه ٩تاریخی در روز 
کارگری امضاکنندٔه زیر، با علم به اینکه انعکاس دهندٔه 

هـای سـراسـر   های کارگران و مـّلـت احساسات و آرمان
 اند: جهان

های نـبـرد  به همٔه آنهایی که جان خود را در جبهه -
علیه نیروهای نازی و فاشیست از دسـت دادنـد، ادای 

هـای  ویژه بـه شـجـاعـت جـنـبـش کنند، به احترام می
مقاومت و مبارزان ضدفاشیست و مردم قهرمان شوروی 
و ارتش سرخ تحت رهبری حـزب کـمـونـیـسـت ادای 

طـور کـه در کـارنـامـٔه  کـنـنـد کـه هـمـان احترام می
ای مثل نـبـردهـای مسـکـو، لـنـیـنـگـراد و  قهرمانانه

استالینگراد نوشته شده است، سهم و نـقـش تـعـیـیـن 
 ای در پیروزی بر بربریت داشتند. کننده

بر این باورند که پیروزی بر آلمان نازی و متحدانش  -
در پیمان ضدکمینترن، به واسطٔه نقش قـاطـع اتـحـاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی، بـه اتـکـای مـاهـیـت 

های مردم، و بـه  طبقاتی قدرت شوروی با مشارکت توده
واسطٔه رهبری حزب کمونیست و برتری نمایـان نـظـام 
سوسیالیستی به دست آمد. این پیروزی میراث تاریـخـی 

 عظیم جنبش انقالبی است.
های برجسته در امر رهایی اجتماعـی و  بر پیشرفت -

نهند که به واسـطـٔه ایـن  ها ارج می مّلی کارگران و مّلت
های نیروهای ترقی اجتماعـی و  پیروزی و دیگر پیروزی

پذیر شد، و حـوزٔه سـوسـیـالـیـسـم را در  صلح امکان
کشورهای اروپا، آسیا، و آمریکای التین گسترش داد و 
شرایط مناسب را برای پیشُبـرد جـنـبـش کـارگـری در 

داری ایجاد کرد، و موجب پیـشـرفـت  کشورهای سرمایه
بخش مّلی و در نتیجه، انـحـالل  گستردٔه جنبش آزادی

 های استعماری شد. امپراتوری
کارزارهای تحقیر، تحریف، و حتـی انـکـار نـقـش  -

-ها در شکست دادن نازیسم اتحاد شوروی و کمونیست
فاشیسم، و همچنین مـقـصـر دانسـتـن نـاعـادالنـه و 
دروغین اتحاد شوروی در شروع کردن جنـگ جـهـانـی 

هـای کـالن و  دّوم، نادیده گرفتن مسئولیـت سـرمـایـه
های گوش به فرمان آن در ترویج و رشد فاشیسم و  دولت

راه انداختن جنگ، تبرئه و احیای فاشیسم، نابود کـردن 
بـخـش اتـحـاد  ها و خاطرات مانده از ارتش آزادی پیکره

شوروی، و ترویج ضدکمونـیـسـم و مـجـرم شـنـاخـتـن 
ها و دیگر مبارزان ضدفاشیست را تـقـبـیـح و  کمونیست
 کنند. محکوم می

های ضد کمونیستی اتحادیٔه اروپا و جـعـل  قطعنامه -
تاریخی افتراآمیزی را که سعی دارد سوسیالـیـسـم را بـا 
هیوالی فاشیسم یکسان نشان دهد، تقبیح و مـحـکـوم 

 کنند. می
دهند که مرتجع ترین و تـجـاوزکـارتـریـن  هشدار می -

ای فـاشـیـسـم و  های امپریالیسم به طور فزاینده بخش
داری  رفت" از بحران عمیـق سـرمـایـه جنگ را "راه برون

خصـوص در زمـان  بینند. ماهیت غیرانسانی آنها بـه می
شـود کـه  آشـکـارتـر مـی١٩-گیری جـّدی کـوویـد همه

امپریالیسم، ایاالت متحد آمریکا، ناتو، اتحادیٔه اروپـا، و 
داری مـتـحـد آن، بـه سـیـاسـت  های سـرمـایـه قدرت

هـا  جنایتکارانٔه محاصره و تجاوز علیه کشورهـا و مـّلـت
 دهند. ادامه می

بر این باورند که مبارزه در راه صـلـح، پـیـشـرفـت  -
ناپذیر است؛ و متـعـهـد  اجتماعی، و سوسیالیسم تفکیک

شوند که برای یافتن و عملی کردن اقـدام مشـتـرِک  می
هـای جـهـان، و  قدرتمندتر طبقٔه کارگر، کارگران، مّلـت

نیروهای سیاسی درگیر در مبارزه بـا سـر بـلـنـد کـردن 
فاشیسم و مبارزه با امپریالیسم، تجاوزهای امپریالیستی، 

 آمیز، بکوشند. و جنگی جدید در ابعادی فاجعه
های جهان بـا آن  وضعیتی که امروزه کارگران و مّلت

روبرو هستند، تأکیدی است بر اهمیت تقویت مـبـارزه بـا 
هـا و اسـتـقـالل  امپریالیسم، برای حاکمیت مّلی خلـق

ها، که بـه  کشورها، و برای تحقق حقوق کارگران و مّلت
انجامد، نظامی که  داری می غلبٔه انقالبی بر نظام سرمایه

ها، خطـرهـا، و تضـادهـای  عدالتی فاشیسم، جنگ، بی
سـال   ٧۵پروراند. امروز نیز همانند  کنونی را در خود می

ها و همٔه آنهایی که در مـعـرض  پیش، مبارزٔه کمونیست
ای  داری قرار دارنـد، آن مـبـارزه استثمار و ظلم سرمایه
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مــوشــکــافــی کــرد و در 
معرض قضاوت مردم قـرار 
داد. باید گـفـت و تـکـرار 
کرد، بـا داشـتـن مـنـابـع 

هـای  طبیعی فراوان و نیرو
توانمند انسانی بالـقـوه در 
کشور، درصـورت بسـیـج 
همه امکانات و توان خـود 
و درپیش گـرفـتـن راهـی 

شـده،  صحـیـح و حسـاب
مـنـظـور کسـب فـن و  به

مهارت تـا سـطـحـی کـه 
اکنون جهان در آن قـرار 

توانیم آماده شویم.  دارد می
آنچه مـانـع پـیـشـرفـت و 

های بالـقـوه مـردم  توانایی
شود، زنـجـیـر  میهن ما می

استبـداد و خـودکـامـگـی 
است. کشور ما را اگـر نـه 

هـا سـال  صد، حـتـمـًا ده
انـد. مـا  عقب نگه داشـتـه

های ساکن میـهـنـمـان  درایت، ابتکار، پشتکار، فراست، توانایی و از خودگذشتگی خلق به
اعتقاد عمیقی داریم. ما معتقدیم که دیگر نیروهای ملی و مترقی نیز در این زمینه بـا مـا 

 رأی هستند. هم
ای نـیـروهـای مـتـرقـی و  های مرحـلـه واقعیت این است که تطابقی معین بین هدف

 -کـنـنـد شان تعقیـب مـی هایی متفاوت را در مبارزه نیروهایی که هرکدام آماج -آزادیخواه
توانند در جهت دمکراتیـزه  نظر ما این نیروها می وجود آمده است. بر این پایه است که به به

طـورمـتـحـد  دهد به کردن حیات اجتماعی که منافع فوری همٔه این نیروها را انعکاس می
 عمل کنند. 

هاست  ای معین! جنبش مردمی سال این اتحادی است بر سر هدفی معین و در مرحله
تشنٔه این اتحاد است و نیازمند آن است، بنابراین، اتحادی است شرافتمندانه! نیـروهـای 

شان ملزم نیستند. این نیروهـا هـم  ای های برنامه ترک هدف کننده در این اتحاد به شرکت
توانند ایدئولوژی و برنامٔه خاص خودشان را تبلیـغ  پس از آن می  در این مرحلٔه معین و هم

کننده در چـنـیـن اتـحـادی طـبـعـًا  و در جهت پیشبرد آن مبارزه کنند. نیروهای شرکت
هایی ویـژٔه خـودشـان از  کنند و برداشت شان دنبال می های هایی فراتر را در برنامه هدف

ها چشـم  توان بر آن ها که البته نمی گونه واقعیت مقوالت گوناگون اجتماعی دارند، اما این
منظور رسیدن به تـوافـق بـرای  بست، نباید سدی بر سر راه تبادل نظر شفاف و کارساز به

همکاری گردد. طبیعی است که بر سر تعبیر "آزادی" بین مبارزان ضـد اسـتـبـداد دیـنـی 
بـارتـر مـطـلـق  بار است. اما از آن زیان نظر وجود دارد و چشم پوشیدن از آن زیان اختالف

ها است. ما تکیه کـردن و ایسـتـادن بـر  اشتراک  نظرها و ندیدن نقطه کردن این اختالف
ها را در راه کسـب  اشتراک  نظرها و ندیدن نقطه ها و مطلق کردن اختالف تفاوت دیدگاه

 دانیم.  بار می "آزادی" بسیار زیان
هـای  حزب ما دست همه نیروهایی که با پیگیری و قاطعیت در جهت تحقق خـواسـت

فشارد و امیدواراست همگی بتوانیم در ایـن شـرایـط  دارند، صمیمانه می مردمی گام برمی
طور که شایسته است به وظایف خود عمل کـنـیـم. در  بسیار حساس تاریخ کشورمان آن

های جدی  نظری سیاسی را که از مانع چنین شرایطی الزمه کار این است که تفرقه و تنگ
امروز جنبش است کنار بگذاریم و به پیکار مشترک بر ضد دیکـتـاتـوری و خـودکـامـگـی 

 بپردازیم. 
درنگ تبدیل شده اسـت. ایـن  العاده و بی امروز اتحاد نیروهای مترقی به ضرورتی فوق

است پاسخ درست به نیازهای فوری جنبش مردمی از سوی نیروهای سیاسی آزادیخواه و 
مترقی: بسیج گستردۀ نیرو در راه برپایی جبهٔه واحد ضددیکتاتوری و طـرد رژیـم والیـت 

 فقیه!

  ١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٢٢دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

شده و  های سیاسی شناخته آقای ابوالفضل قدیانی، از شخصیت
ای در سـایـت کـلـمـه،  از منتقدان دستگاه "والیت فقیه"، در مقاله

، نوشته است: "حقیقت ایـن اسـت ١٣٩٩ماه  اردیبهشت ٨دوشنبه 
ها و پول و اقتصاد، علـی  که در انتخاب میان جان و سالمت انسان

هـا  ای پول را بر جان و سالمت و حیثـیـت و آبـروی انسـان خامنه
دهد. " آقای قدیانی در مطلب خود "سـلـطـٔه جـبـارانـٔه"  ترجیح می

تـر از  ای، "استبداد دینی"، و "والیت فقیه" را مشکلـی بـزرگ خامنه
ای تصـاحـب  درصد ثروتی که خامنه ١٠نویسد: " کرونا دانسته و می

کرده برای مبارزه با کرونا و فقر نـاشـی از آن کـافـی اسـت. " او 
گـویـد: "اگـر دو  درستی معتقد است که "حسن روحانی " که مـی به

میلیون نفر هم از کرونا بمیرند بهتر از آن است که سـی مـیـلـیـون 
گـفـتـٔه  ها بیایند"، هم از همین قماش اسـت. بـه گرسنه به خیابان

ای و آقای روحانی همین است که نقل  قدیانی "ذهنیت آقای خامنه
شده چون اصل برای آنان حفظ قدرت به هر قیمت و به هر وسیلـٔه 

 خواهند. " برای حفظ قدرت پول می باشد. ممکن می
های اخـیـر و ضـد  ابوالفضل قدیانی، وضعیت موجود و تصمیم

گـونـه بـیـان  درستی ایـن مردمی ولی فقیه و دیگر سران رژیم را به
تواند تا ابد ادامه داشته باشد و مردم دیر یـا  کند: "این وضع نمی می

زود برای بازستاندن تمامی حقوق خود قیام خواهند کرد. مـردم تـا 
ابد ظلم و ستم و فقر و گرسنگی را تحمل نخواهند کرد. " او بارها از 

های نظام و رهبر آن انتقاد کـرده و پـس از انـتـخـابـات  سیاست
به زندان افتاده است. قدیانی، با اشاره به  ٨٨جمهوری سال  ریاست

ای در نیمه شعبان، بـه او انـتـقـاد  بخشی از سخنرانی علی خامنه
هـا کـه  جای بها دادن به جان پرسنل بیمارسـتـان کرده است که به

خاطر کمبود تجهیزات پزشکی و محافـظـتـی  عده زیادی از آنان به
جان خود را در نجات بیماران مبتال به کرونا از دسـت دادنـد، بـه 

 تمجید و ستایش از "بازوهای سرکوبگر خود" پرداخته است.
کمیتٔه مرکـزی  گونه که در اسناد کنگره ششم و پلنوم های همان

مانع عمده بر سـر  شود، رژیم والیت فقیه گفته می حزب تودٔه ایران
 هاست.  راه پیشرفت میهن ما در تمام عرصه

امروز ایران  وسطایی آن در تضاد با مقتضیات جامعهٔ  ساختار قرون
فعلی پـیـرامـون  روست که دایرٔه نیروهایی که در لحظهٔ  است. ازاین

تـر اسـت.  توانند گردهم آیند، بسی وسـیـع شعارهایی مشخص می
نیروهای ملی، مترقی، و آزادیخواه وظیفه خطیری در قبال جامعه و 

عهده دارند.( در مرحله کنونی مبارزه با رژیم والیت فـقـیـه،  میهن به
های میلیونی از حکومـت  همه ما هدف مشترکی داریم: نجات توده

ای کـه  ساالر و نجـات از بـحـران سـاخـتـاری ساالر و اشراف دین
گیر جامعه ما است. وقتی از پایان دادن به بحران سـاخـتـاری  دامن

میان  ها سخن به اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و جز این
های کـالـسـیـک بـورژوایـی  آوریم، منظورمان استفاده از روش می
منظور تسکین موقتی بیماری مزمن اقتصادی و بهـبـود نسـبـی  به

کند بسـیـار  وضع نیست. خطری که حال و آینده ایران را تهدید می
که تحوالتی عظـیـم در ایـن   فن آوری نوینعظیم است. در عصر 
اند باید پرسید کشور مـا درکـجـای ایـن عصـر  عرصه اتفاق افتاده

ایستاده است؟ بضاعت علمی و فنی میهن ما که زیر سلطٔه قوانیـن 
شود در چه سطحی است و با چـه  وسطایی اداره می و مقررات قرون

شود؟ در پاسخ آن باید حقـایـق را  معیاری این بضاعت سنجیده می

 راهی راست با هدفی روشن!



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٢٢دوشنبه    ۵   ١١٠٣شمارۀ  

ــرای او حــکــِم  ــا ب ام
تیربـاران صـادر کـرده 
بود. و او که خود را بـه 

گـــنـــاه  درســـتـــی بـــی
دانست، هـنـگـامـی  می

که از زنداِن زرهـی بـه 
ــت ــازداش ــر  ب ــاِه قص گ

گسیل شده بود، سه بار 
خواهاِن بـازنـگـری در 
حکـِم خـود شـد. بـاِر 
نخست، اعـداِم او بـه 
زنداِن ابد، بـاِر دوم بـه 
پانزده سال زندان و در 
سومین بـازنـگـری بـه 

ی  )، او کـه دوره١٣٣٧چهار سال حبس کاهش یافـت. در ایـن هـنـگـام (
ی خود را گذرانده بود، از زندان آزاد شد و پای در جنگـِل  محکومیِت چهار ساله

اش به استـخـداِم انـتـشـاراِت  شهرها گذاشت. دریابندری پس از آزادِی بازیافته
گاِه یک ویراستار و سپس به عنـواِن سـردبـیـِر  فرانکلین درآمد: نخست در جای

ی مارک تواین، نخستین  ی "هاکل ِبری فین" نوشته این بنگاِه انتشاراتی. ترجمه
 کاِر او پس از رهایی از زندان بود.

یعنی هفده سال بعد، از انتشاراِت فرانکلـیـن جـدا  ١٣۵۴دریابندری در ساِل 
ی مـتـوِن  تلویزیوِن ملِی ایران، به ترجمه شد و برپایه قراردادی با سازماِن رادیو 

های خارجی پرداخت. پس از انقالب از این کار هم کناره گرفـت و روزگـاِر  فیلم
هاِی ادبی و فـلـسـفـی کـرد: شـمـاری از  ی متن سره وقِف ترجمه خود را یک

های وی در گذراِن بیش از هـفـتـاد سـال کـاِر ادبـِی وی  ماندگارترین ترجمه
 اند: چنین

ای در  های کلیمانجارو (ارنست همیـنـگـوی)، بـیـگـانـه پیرمرد و دریا و برف
دهکده، گور به گور و یک گِل سرخ برای امیلی (ویلیام فالکنر)، چنین کـنـنـد 
بزرگان (ویل کاپی)، پیامبر و دیوانه (جـبـران خـلـیـِل جـبـران)، آنـتـیـگـونـه 

ی روز (کازو ایشی گورو)، رگـتـایـم (دکـتـر وف)، تـاریـِخ  (سوفکلس)، بازمانده
ی غرب (برت راند راسل)، نیز بازگرداِن آثاری از ارنست کاسیرر، ِبِکت...،  فلسفه

 ی استوره و.... مجموعه ُجستارهای به عبارِت دیگر، در عیِن حال، افسانه
ی متـن  ی کتاب، تنها بازگرداِن واژه به واژه از دیدگاِه استاد دریابندری ترجمه

ای از آفرینِش ادبی است. وی برآن بود که هر اثِر ادبـی یـا  نیست که خود گونه
ی خود را دارد که مترجم باید آن را دریابد و بـه کـار  فلسفی و ُجز آن زباِن ویژه

های ادبـی ریشـه در  کرِد اندِک مردم به آفرینه گفت: روی گیرد. دریابندری می
ی غـرب را  نادیده گرفتِن زبان و لحِن این آثار دارد. او خود کتاِب تاریِخ فلسفـه

هاِی مرجِع درِس تـاریـِخ  چنان روان و ساده و شیوا برگرداند که به یکی از کتاب
ی  های کشور بدل شد. شاهکاِر دیگِر وی "بازمـانـده ی سیاسِی دانشگاه اندیشه

قدر با متِن آن کلنجار رفت و رفت تا سرانجـام  روز" ایشی گورو بود که مترجم آن
را در گویِش اواخِر دوراِن قاجار یافـت و دسـت بـه کـاِر  زبان و لحِن خورنِد آن 

گمان از شاهکارهای برگرداِن ادبی در جهان  ای که بی ی آن شد؛ ترجمه ترجمه
ها، فـرازهـا، سـاخـتـاِر  ها را تنها از دیدرِس واژه گونه دریابندری متن است. بدین

ها را از فرهنگی بـه فـرهـنـِگ  کرد که آن متن و زبانی به زباِن دیگر ترجمه نمی
داد. برای نمونه، او کتاِب "چنین کنند بزرگاِن" ویل کـاپـی ( دیگر گسترش می

ها بسیاری از مـنـتـقـداِن  سازی کرده بود که در آن سال ) را چنان بومی١٣۵١
گفتند کسی به ناِم ویل کاپی وجود ندارد و کتاب را خـوِد دریـابـنـدری  ادبی می

ای به ناِم ویـل کـاپـی  ُبردند که نویسنده ها بعد پی نوشته است. البته اینان سال
 وجود دارد و کتاِب چنین کنند بزرگان را همین شخص نوشته است.

ی  استاد نجِف دریابندری به ویژه پس از درگذشِت همسِر هنرمندش (فهیمـه
گذشت و بیـمـارِی  آیند می )، دیگر روزگارش غبارآلود و ناخوش١٣٩١راستگار در

افزود. وی سرانجام در روِز بـیـسـت و دِو  ها می فراموشی هم بر این ناهنجاری
اش از کـار افـتـاد.  ی راسِت اندام ی مغزی شد و نیمه دچاِر سکته ١٣٩٣آباِن 
ِمهر بستری بود و پـس از  تر از یک ماه در بخِش آی سی یِو بیمارستاِن ایران کم

تر از ُنـه  بهبودِی نسبی، از بیمارستان به خانه بازگردانده شد. دریابندری اما کم
سالگی درگذشت و در حالـی کـه ویـروِس کـرونـا    سال بعد در سِن نود و یک

اش بـرود، هـمـانـطـور کـه سـهـراب  گذاشت کسی به آییِن خاکسـپـاری نمی
در بهشت  ١٢دریابندری، فرزند استاد دریابندری گفته بود پیکر پدرش در قطعه 

سکینه کرج در کنار مزار همسر زنده یادش فهیمه راستکار بـه خـاک سـپـرده 
 نام و یادش گرامی باد!  شد.

نداشت؛ به ناچار گفت که آن را در خانه جا گذاشته است! آقاِی علوی هـم 
که کاری ندارد،  باره در آمد که: "ُخب این نه گذاشت و نه برداشت، و به یک

 ات را بیار!". برو رسم
کرد، پاِی آبرو در مـیـان  کار از کار گذشته بود و عمونجف باید کاری می

گونه بود که قهرماِن کم سن و ساِل ما، به دنباِل تکلـیـِف درسـِی  بود: این
خود، چیزی که وجوِد خارجی نداشت، از مدرسه بیرون زد و رفـت تـا راه 

 ١۵ـ  ١٣٠٧و"رسم"ی تازه را در پیش گیرد. نجِف دریابندری (یکِم شهریوِر 
) رفت و دیگر به مدرسه بـرنـگـشـت. و ایـن یـکـی از ١٣٩٩بهشِت  اردی
واِر او بـرای بـور نشـدن در بـرابـِر دبـیـِر  های ریاضـی حل ِترین راه ساده
شان بود. هفت ـ هشت ماه پس از این غیبِت کوتاه! در حـالـی کـه  مدرسه

تر نداشت، در بخِش انتشـاراِت شـرکـِت نـفـِت آبـادان  شانزده سالی بیش
 سرگرِم کار شده بود.

هـاِی شـیـوا و  اند که شاهکاِر دریابندری، نـثـِر روان و تـرجـمـه گفته 
انـد کـه  جای کار را اما نخـوانـده اند. این اش بود. و درست هم گفته شگفت

گیر او بود. همیشـه  اش، شوخ َمنشی و طنِز دندان تِر زندگی شاهکاِر شگرف
اش شکفته بود. "کتاب مستطاِب آشپـزی ــ از  ی لبان خندی بر گوشه لب

ی  کارِی همسِر هـنـرمـنـدش فـهـیـمـه سیر تا پیاز" او در دوجلد که با هم
راستگار دو دهه پیش منتشر شد، تا کنون سی بار بـازچـاپ شـده اسـت. 

شود!" دریابندری البته که خوب آشپزی بـود،  وقتی یک متفکر، آشپز می“ 
 اش حرف نداشتند. هاِی جنوبی به ویژه خوراک

را؟ بیست و دوسه ساله بـاشـی و بـه  اش بود و چه اما شاهکاِر او زندگی
 ١ی ایران و از آن هـم "بـدتـر" بـه اتـهـاِم  "ُجرِم" عضویت در حزِب توده

تبلیغاِت حـزبـی و پـیـونـد بـا  ٣خیانت به کشور ٢جاسوسی برای بیگانه! 
ات کنند و تو در زندان، بنای ِهرِهـر  ی ارتشِی حزب، به مرگ محکوم شبکه

شود؟ اما شد.  ی تیرباران هم نترسی، مگر می و ِکرِکر را بگذاری و از جوخه
ی "ای  زیِر اعدام بود که یک روز بـا دوسـتـی در زنـدان بـه یـاِد تـرانـه

فروِش سِر بازار" افتاد و این دو که از این ترانه به شعف آمده بودند از  ُمشک
فروِش سـِر بـازار" و  روز، ِهی گفتند "ای ُمشک هشِت صبح تا پاسی از نیم
قدر ِهرِهر و ِکرِکر کردند کـه سـرانـجـام طـاقـِت  َغش َغش خندیدند و آن

شان تاق شد و فریاد ِکشید که "بـابـا بسـه دیـگـه، تـا ِکـی  دوسِت نقاش
 فروش کنین!". فروش ـ ُمشک خواهین ُمشک می

آبادی در شهِر آبادان زاده شد. در  نجِف دریابندری فرزنِد ناخدا َخَلِف ظلم
ی خـودش،  ی آبادان درس خواند و به گفته ی بوارده ی رازِی محله مدرسه
های کودکی با زباِن انگلیسی آشنا شد. کودکی بیش نبود کـه پـدِر  از سال

توانگرش درگذشت و او را با فقر و تنگدستی، تنها گذاشت. دریابندری امـا 
های روِز جهان به زباِن انگلـیـسـی  ها، فیلم ی سینما بود! در آن سال خوره

های َپر و پـا  آمد که نجف از مشتری در سینمایی در آبادان به نمایش درمی
هـا  اش بود. خودش گفته است که زباِن انگلیسی را از همین فـیـلـم قرص

کادمیِک این زبـان  یادگرفته است. البته کمی که بزرگ تر شد به فراگیرِی آ
هـا و  پرداخت و چنان تبحری در آن به هم زد که از همان نوجوانی، کتـاب

 خواند: زبان می های انگلیسی نشریه
خواندم و دو سه تا  های فالکنر را می هفده ـ هیجده ساله بودم که کتاب“ 

های کوتاهش را هم ترجمه کرده بودم. سی سال بعد هـم، سـه  از داستان
داستاِن دیگر از ویلیام فالکنر را ترجمه کردم [و این همه را در کـتـابـی بـه 

 ناِم] "یک گِل سرخ براِی امیلی" به چاپ سپردم...".
سـر از بـاشـگـاِه  ١٣٢٠ی  دریابندری، نوجوانی بیش نبود که در دهه 

ِگَروی همه جا و به  ها تِب کسروی آزادگاِن احمِد کسروی برآورد. در آن سال
هـای حـزِب  دیری اما برنگذشت که او با اندیشـه  ویژه آبادان را گرفته بود.

ی  ی ایران آشنا شد و به ویژه پس از خواندِن نقد و سنـجـِش جـانـانـه توده
حزب بر نگرِش کسروی، راِه خود را از گروِه آزادگاِن کسروی جدا کرد و بـه 

در پـِی لـو  ١٣٣٣ی ایران پیوست. رفیق دریابندری اما در ساِل  حزِب توده
ی ایران دستگیر شد و سر از زنداِن لشـکـِر  رفتِن سازماِن نظامِی حزِب توده

زرهِی تهران برآورد. دستگیرِی او اندکی پس از آن ُرخ داد که نـخـسـتـیـن 
ی ارنست همینگوی (تـیـتـر  ی داستاِن "وداع با اسلحه" کتاِب وی، ترجمه

این ُجستار برگرفته از همین نام است) از چاپ درآمده بود. کسانی که با او 
اند که دریـابـنـدری  اند، همه یک دل و یک ِسدا (صدا) گفته زنجیر بوده هم

برانگیز داشته است. دادستاِن نـظـامـی  در زندان، رفتاری دلیرانه و ستایش

 ادامه در گرامی داشت خاطرٔه ...



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٢٢دوشنبه    ۶   ١١٠٣شمارۀ  

 ادامۀ  دربارٔه اتحاد عمل در راه تحقق ... 

داری آغاز شده بود. در نتیجه، پیامدهای اقتصادی این بحران  سرمایه
 داری است. های معمول سرمایه دوگانه، بسیار شدیدتر از بحران

های اعتراضی جّدی در  در ایران، پس از حدود دو سال التهاب و خیزش
های اعمال شده  های معیشتی و محدودیت جامعه در واکنش به دشواری

های دموکراتیک، و در  توسط جمهوری اسالمی در زمینٔه حقوق و آزادی
مسئولیتی حاکمیت جمهوری  کفایتی و بی مجموع، اعتراض به بی

شود:  اسالمی، اکنون جامعه در وضعیتی قرار دارد که از دو سو تهدید می
های معیشتی و اقتصادی. تعلل عمدی در  و دشواری ١٩-کووید
رسانی و واکنش نسبت به شیوع ویروس، فساد ساختاری و  اطالع

برنامگی در برطرف کردن کمبودهای جّدی در بخش درمان، دادن  بی
اعتماد، تناقض در گفتار و کردار مسئوالن  آمارهای متناقض و غیرقابل

توجهی جّدی به معیشت زحمتکشان و  کشوری و استانی و شهری، و بی
هایی است که در چهار ماه گذشته در  ویژه بیکارشدگان، از جمله نارسایی به

برخورد جمهوری اسالمی به بحران سالمت کنونی دیده شد. به عّلت 
سرکوب سنگین هر نیروی معترض در چهل سال گذشته، حاکمیت 
جمهوری اسالمی اکنون بخاطر پراکندگی اپوزیسیون  و از این رو ضعف 
عامل ذهنی تقریبًا بدون هیچ ترسی از نگاه و نظارت مردمی و بدون اینکه 

گو باشد، به حکومت  در مقابل مردم و نمایندگان واقعی آنها پاسخ
انحصاری و مستبدانٔه خود ادامه داده است و هر گاه هم که با نارضایتی و 

شّدت و با زور و زندان آن را سرکوب  های مردمی روبرو شده، به اعتراض
ها و  طور که در نوشته کرده است. به باور حزب تودٔه ایران، و همان

سندهای گوناگون رسمی حزبی بارها بر آن تأکید شده است، یک عامل 
جویی مردمی  خواهی و عدالت مهم برای به موفقیت رسیدن جنبش آزادی

های ضداستبدادی و مّلی، حضور هماهنگ نیروی  در ایران و تحقق هدف
اپوزیسیون واقعی متشکل و اثرگذار، و تالش مشترک نیروهای اجتماعی و 

ای است که خواهان پایان دادن به استبداد حاکم و برقراری  سیاسی
حاکمیتی دموکراتیک بر پایٔه آرای مردم ایران هستند. خواست حزب ما 
مبنی بر تشکیل جبهٔه واحد ضددیکتاتوری به منظور طرد رژیم والیی و 
گذار کامل از جمهوری اسالمی، و برای تحقق آزادی، صلح، استقالل 

 مّلی، و عدالت اجتماعی، بر همین پایه تدوین و مطرح شده است.
ترین شیؤه تحقق چنین جبهٔه مردمی، در میدان  به نظر ما، ثمربخش

گیری آن در روند مبارزٔه اجتماعی  مبارزٔه همگانی، یا به عبارت دیگر، شکل
عملی و پیگیر است. تجربٔه تاریخی نشان داده است که هر زمان که 

هایی که جامعه و  جنبش مردمی رو به اعتالست، از جمله در زمان
شود، شرایط برای  هایی جّدی روبرو می حاکمیت مستقر در آن با بحران

گیری جبهٔه متحد در میان قشرها و طبقات اجتماعی  اتحاد عمل و شکل
شود. و برعکس، افول جنبش مردمی  تر می و نمایندگان سیاسی آنها آماده

کم تا مّدتی)  و سرخوردگی از شکست در مبارزٔه همگانی، معموًال (و دست
گیری جنبش مشترک منجر  به پراکندگی نیروها و دشوار شدِن شکل

های اخیر، هر بار که مبارزٔه  شود. تجربه نشان داده است که در سال می
گرای والیی ایران گسترش یافته است، متناسب با  مردمی علیه رژیم اسالم

محتوای خیزش، قشرها و طبقات اجتماعی گوناگون جامعه در اتحاد 
اند،  عملی با یکدیگر و با شعارهایی خاص هر مقطع، مبارزه را به پیش برده

های سیاسی مدافع جنبش نیز حداقل در شعارهای خود  ها و حزب و گروه
تمایل بیشتری به اشتراک عمل ابراز کرده اند. البته این شعارها پیرامون 

ها و نظرهای شخصی، فراتر نرود و نتواند  اشتراک نظر تا از مرحله ارزیابی
در عمل به توافق برنامه ای میان این گروه ها نرسد نمی تواند نقش عمده 
ای در به چالش کشیدن حاکمیت داشته باشد. در شرایط کنونی ایران، که 

ها و  خاطر وجود جّو پلیسی، حضور و فعالیت آزاد و علنی اغلب سازمان به
های سیاسی مخالِف حکومت والیی در درون کشور با دشواری های  حزب

بسیاری روبرو است، مبارزات میدانی خوِد مردم در نزدیک کردن مدافعان 
شان نقش مهمی دارد. این تجربه را در دیگر  و نمایندگان سیاسی

گیری جنبش مردمی در بطن  توان دید که اوج کشورهای جهان نیز می
های سیاسی را فراهم  ها و حزب جامعه، زمینٔه گسترش فعالیت سازمان

آورد که به نوبٔه خود، در تقویت و گسترش جنبش مردمی تأثیرگذار  می
 است.

زمینٔه دیگری که امکان اتحاد عمل نیروهای اجتماعی و سیاسی را 

هایی  ها و ارزیابی کند، به سرانجام رسیدن مبارزٔه نظری و برآمدِن نظریه بیشتر می
گیری اصلی تحّول اجتماعی و روند مؤثر مبارزٔه اجتماعی در هر مقطع  است که سمت

دهند. برای نمونه، جریان مدافع  تر تشخیص می از تحّول اجتماعی را بهتر و دقیق
فشار از ”، “آرامش فعال”طلبی با مطرح کردن شعارهایی مثل  اصالح“ حفظ نظام”

طلباِن حکومتی)، یا به خانه فرستادن مردمی که به  (اصالح“ زنی از باال پایین و چانه
، “انتخاب بین بد و بدتر”ها آمده بودند و تقلیل امکان مبارزه مردم تنها به  خیابان

طلبی را در مبارزٔه مردمی  کم برای مّدتی، انحراف، سازشکاری، و تسلیم توانست دست
های انحرافی و راست را در بین قشرهای میانی و  رواج دهد و به همان نسبت گرایش

های سیاسی مسّلط سازد. روند مبارزٔه اجتماعی و توجه  روشنفکر و تعدادی از سازمان
وسوی تحّول اجتماعی در دو دهٔه اخیر و تالش های  ایران به سمت  دقیق حزب تودهٔ 

مستقیم توده ها از بی ثمر بودن سیاست های   بهٔ پیگیر و افشاگرانه حزب در کنار تجر
های طبقاتی و  و اعتدالیون و منافع و هدفمماشات گرایانه اصالح طلبان حکومتی 

ها رامعرض دید مردم و دیگر  گیری ضدمردمی این جریان جناحی آنها، سمت
نیروهای سیاسی و اجتماعی قرار داد. اکنون زمان آن رسیده است که بر پایٔه این 

تر کردن روزمّرٔه آنها، به امکان اتحاد عمل نیروهای  ها، و دقیق ها و تجربه دانسته
هایی مشخص و مشترک توجه دوباره و  خواه و دموکرات برای تحقق هدف آزادی
 تری کرد. جّدی

یکی از شرایط پیروزی هر جنبش انقالبی، اندیشه و طرح و برنامٔه انقالبی است. 
مبارزٔه نظری همیشه بخش مهمی از مبارزٔه طبقاتی است و توجه به آن ضروری 

های پیروزی در مبارزٔه  است. روشن بودن و روشنگری در عرصٔه نظری یکی از شالوده
طبقاتی است. تدوین برنامٔه نظری علمی برای مبارزه بدون تردید عامل 

ای در اتحاد عمل است که هر نیروی سیاسی خواه ناخواه باید به آن  کننده تعیین
توان در تالطم امواج  بپردازد. بدون داشتن ارزیابی مشخص از شرایط جامعه، نمی

تحّول اجتماعی و سیاسی در جامعه راه درست را پیدا کرد. همچنین، الزم است 
های متفاوت، اتحاد عمل برای هر  ها و دیدگاه روشن باشد که در شرایط وجود اندیشه

ای است. در غیر این صورت، اتحاد عمل متزلزل و  مرحله از مبارزه بر پایٔه چه برنامه
پایه و اساس خواهد بود. این بخش از مبارزه را باید صبورانه و پیگیرانه و با احترام  بی

 وگو به پیش ُبرد. های متفاوت و دامن زدن به گفت به اندیشه
مبارزٔه میدانِی قشرها و طبقات اجتماعی در واکنش به شرایط زیستی و حاکم بر 

گیری اتحاد عملی دارد، اما این امر مسئولیتی را که  جامعه، نقشی عمده در شکل
هایی که  های سیاسی در تداوم و تقویت این اتحاد عمل دارند، سازمان سازمان
کند. مؤثرترین  کنند، کم نمی ها و منافع این قشرها و طبقات را نمایندگی می خواست

وگوهای مسئوالنه،  شیوه برای شکل گرفتن همکاری نیروهای سیاسی، بحث و گفت
های هر مرحله از  انداز همیاری در تحقق هدف ناپذیر با چشم غرضانه، و خستگی بی

مبارزه است. در این تبادل نظرها به قصد یافتن زمینٔه مشترک همکاری، ضروری 
وگوهای سازنده و صادقانه برطرف  است که هر گونه ناروشنی و ابهام در روند گفت

نظرانه و مغرضانه در برخورد با یکدیگر یا افتادن در دام  های تنگ شود و از شیوه
افکنانٔه ارتجاع و امپریالیسم  کننده و تفرقه ها تبلیغات گمراه های ناشی از سال رسوب

پرهیز کرد. اگر نیرویی از پیْش خودش را تنها نیروی جایگزین حاکمیت استبدادی 
تنه و انحصارطلبانه، و بدتر از آن، به اتکای نیروهای خارجی  داند و یک کنونی می

گذارد. ولی بهترین روش  خواهد حرکت کند، دیگر راهی برای همکاری باقی نمی می
های مشترک همکاری در میان نیروهایی که به توان خود و ضرورت  برای یافتن زمینه

گاه اتحاد با دیگر نیروهای دموکرات و ترقی غرضانه و  وگوهای بی اند، گفت خواه آ
ها و مطالبات جنبش  صریح، برای یافتن برنامٔه حداقل مشترک و متناسب با خواست

مردمی در هر مرحلٔه معّین تحّول اجتماعی است. به چالش کشیدن و رودررویی با 
حاکمیتی که بیشتر از چهل سال است مستبدانه و به اتکای سرکوب و فساد قدرتش 

خواران خود در میان نیروهای  را حفظ کرده است و لشکری از هواداران و جیره
های انگلی گرد آورده است،  امنیتی و دستگاه فاسد دولتی و بنگاه-انتظامی-نظامی

گرایان  به حداکثر نیروی اجتماعی ممکن نیاز دارد تا بتوان سرانجام دست اسالم
مرتجع و فاسد را از حاکمیت مّلی کشور کوتاه کرد. البته گرد آمدن این نیروی 

اند که در  حداکثری، نیاز به کار منظم و صبورانه دارد. مردم ایران نشان داده
گرفته تا  ٨٨و جنبش سبز  ٧۶خرداد  ٢های زمانی گوناگون، از جنبش  مقطع

،  برای رسیدن به هدف مشترک، در میدان ٩٨و آبان  ٩۶های گستردٔه دی  اعتراض
دهند. اّما این همیاری و همکاری تا کنون به عّلت  عمل دست یاری به یکدیگر می

گرای مرتجع کنونی، تشکل و  نبودن گزینٔه معتبر و مطمئن در مقابل حاکمیت اسالم
تداوم الزم برای گرفتن نتیجٔه نهایی را پیدا نکرده است اگرچه در هر حال تأثیر خود را 

تر شدن آن گذاشته است. وظیفٔه نیروهای سیاسی مردمی  بر روند جنبش و عمیق
َروی، از طریق  است که با احساس مسئولیت، و به دور از انحصارطلبی و تک

گیری این  وگوهای سالم و سازنده، به شکل گفت
 ٧ادامه  در صفحه   گزینٔه معتبر و معتمد مردم یاری رسانند.
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هزار واحد صنعتی در صنایع کوچک مستقر است و از این  ۴٣که در حال حاضر 
درصد از آنها با ظرفیت پایین در حال  ٣٢هزار واحد در رکود کامل است و ١١تعداد 
های کوچک و بزرگ در جوامع  اند. البته باید توجه داشت که تعریف بنگاه فعالیت

گوید که  متفاوت فرق دارد ولی اغلب بر مبنای تعداد شاغالن است. صالحی می
یک مشکل صنایع کوچک، نه تحریم، بلکه دسترسی نداشتن به نقدینگی است، و 

های کالن کشور پیوندی ندارند (از امکانات  مشکل دیگر آنها این است که با بنگاه
، ٩٢دهد که در ده سال ُمنتهی به سال  اند). آمار دولتی نشان می آنها محروم

های  اند، در حالی که سهم بنگاه های کالن داشته بیشترین سهم درآمد را بنگاه
درصد (یا طبق ١٩اند، فقط  درصد اشتغال را تأمین کرده ۶٧متوسط و کوچک که 

درصد) از درآمد کل کشور بوده است. بانک مرکزی ١۴آمار بانک مرکزی، فقط 
به صنایع  ٩۶هزار میلیارد تومان نقدینگی که در سال  ١٨٠اعالم کرده است که از 

هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط ٢٠اختصاص داده شده است، فقط  
های  اند. این در حالی است که بنگاه های کالن گرفته رسیده است و بقیه را بنگاه

های  بایست نقدینگی خود را از بازار سرمایه تأمین کنند، و بنگاه کالن قاعدتًا می
های کالن  کوچک از تسهیالت بانکی استفاده کنند. ماهیت رانتی و داللی سرمایه

های  دهد که بنگاه ها نشان می در دست بنیادها و نیروهای نظامی و نوکیسه
داری انحصارگر و رانتی و فاسد  سرمایه شّدت تحت فشار کالن متوسط و کوچک به

های تولیدی و  وابسته به حاکمیت جمهوری اسالمی قرار دارند. در دیگر بخش
هایی از کشاورزی و دامداری، اصناف و  تجاری کوچک ایران، مثل بخش

های  های کوچک تخصصی مستقل در رشته کنندگان خرد، یا شرکت توزیع
گوناگون علم و فّناوری، وضعیت بهتر از آنچه گفت نیست. عالوه بر زحمتکشانی 

شده برای آنها در حّد زندگی زیر خط فقر است،  که حّتی حداقل مزد رسمی تعیین
های کوچک و متوسط نیز در زیر  از کارگر و کارمند گرفته تا پرستار و معلم، بنگاه

سایٔه حاکمیت فاسد کنونی از امکان رشد مناسب و برخورداری از شرایط کاری که 
اند و بالقوه خواستار برچیده شدن این بساط انحصار و  انتظارش را دارند، محروم

 اقتصادی هستند.-استبداد اجتماعی
بدون تردید برای تشکیل جبهٔه متحدی قدرتمند به منظور گذر از رژیم والیت 
فقیه در مرحلٔه کنونی تحّول ملی و دمکراتیک و جایگزین کردن حکومت جمهوری 

ای مردمی و دموکراتیک، باید گستردگی قشرها و طبقات  اسالمی با گزینه
های پیِش رو را در  گوناگون اجتماعی و توان بالقؤه آنها در مشارکت در دگرگونی

توان  های اخیر در ایران گذشته است، می نظر داشت. با توجه به آنچه در سال
های نیرومندی از وجود وضعیت انقالبی در کشور ما وجود  شک نشانه گفت که بی

توان دید که در وضعیت کنونی، آن شرایط ذهنی الزم،  دارد ولی در عین حال می
یافته و اثرگذار و جبهٔه واحدی با برنامٔه  یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان

های  مبارزاتی مشخص برای ارائٔه جایگزینی مردمی و تحقق خواست-سیاسی
جنبش مردمی و طرد کامل رژیم والیت فقیه از حیات سیاسی کشور، متأسفانه 

های دیکتاتوری و  هنوز موجود نیست. به گمان ما به چالش کشیدن حکومت
گشودن راه به سمت استقرار جایگزینی مردمی، بدون رهبری سیاسی و اتحاد 

خواه معتقد به مبارزه برای نفی استبداد و  عمل همٔه نیروهای مترقی و آزادی
ساالر، ممکن نیست. جامعٔه ما امروز نیازمند همکاری و  برقراری حکومتی مردم

خواهان است. آنچه جنبش مردمی و ضداستبدادی  مبارزٔه مشترک همٔه آزادی
میهن ما نیازمند آن است اتحاد اثرگذار نیروهای جّدی سیاسی اپوزیسیون دارای 
پایگاه اجتماعی، حول برنامٔه سیاسی و مبارزاتی مردمی مشترک است. حزب ما 

یی خود را برای تشکیل جبهٔه متحد ضددیکتاتوری و طرد  همچنان هدف مرحله
رژیم والیت فقیه و گذار از جمهوری اسالمی به حکومتی مردمی و دموکراتیک 

وگوهای  های خود در این راه، از جمله پیگیری برای گفت کند و به تالش دنبال می
 سازنده با نیروهای سیاسی ضداستبداد حاکم، ادامه خواهد داد.

خواهی و  گیری جبهٔه متحد آزادی تواند به شکل عرصٔه دیگری که می
های  خواهی و طرد رژیم والیت فقیه کنونی کمک کند، عرصٔه مبارزه ترقی

های صنفی  مدنی و صنفی قشرهای گوناگون اجتماعی است. جریان
معلمان و پرستاران و دانشجویان، نهادهای مردمی مدافع حقوق زنان و 

های اعتراضی  کودکان، مبارزات صنفی و سندیکایی کارگران، جریان
زیست، مبارزٔه نویسندگان،  بازنشستگان، مبارزه برای حفظ محیط

نگاران، و سینماگران علیه سانسور و برای آزادی بیان، همگی  روزنامه
های  نشان از جنبشی مردمی دارند که در بطن جامعه برای حقوق و آزادی

دموکراتیک و عدالت اجتماعی در جریان است. در همٔه این مبارزات، 
های چپ، برای  خواهانه، از جمله اندیشه های مّلی و ترقی حامالن اندیشه

رغم این زمینٔه مساعد،  کنند، اگرچه به های مشترک مبارزه می هدف
شود.  یافته میان آنها کمتر دیده می هماهنگی و همکاری منظم و سازمان

خوشبختانه در تاریخ معاصر مبارزات مردم و نیروهای سیاسی ایران، 
های معّین، مثل جبهٔه آزادی  های متحد با هدف گیری جبهه شکل

مطبوعات، جبهٔه متحد ضدفاشیسم، و جبهٔه متحد ضددیکتاتوری تجربه 
 های آنها درس گرفت. ها و موفقیت شده است. باید از این تجربه

 
یی  های مرحله جبهٔه متحد بر مبنای اشتراک منافع و هدف

 قشرها و طبقات اجتماعی
تحّول اجتماعی بنیادی و دموکراتیک و مبارزه در راه تحقق آن، راه 

های خود را دارد. تنوع در قشرها و  صاف و همواری نیست و پیچیدگی
طبقاتی که در هر مرحله از تحّول اجتماعی، از جمله در تغییر حاکمیت 

شود که بسته به  نفع هستند، در عمل سبب می سیاسی موجود، ذی
های مشترک میان قشرها و طبقات اجتماعی  چندوچون منافع و خواست

های عینی اتحاد عمل و ایجاد جبهٔه متحد معّینی فراهم  درگیر، زمینه
شود. در شرایط ویژٔه ایران، از آنجا که هیچ نیروی سیاسی واحدی 

مرحلٔه کنونی نیست، ائتالف و اتحاد   تنهایی قادر به پیشُبرد امر مبارزهٔ  به
 شود. توانند داشته باشد، ضرور می های مشترکی می نیروهایی که هدف

های اخیر روندهای مشابهی را از  های متعددی که در دهه تجربٔه مّلت
های متحد، گرچه  اند بر این امر داللت دارد که این جبهه سر گذرانده

ممکن است ابدی نباشند، ولی برای انجام تغییرهای مشخص در مرحلٔه 
معّین، ضروری و مؤثرند. در این اتحادها، ائتالف اجتماعی نیرومندی حول 

یی، در مقابل قدرت حاکم و طبقات و  های مشخص و مرحله خواست
گیرد. برای مثال،  اقشار سدکنندٔه راه تحّول دموکراتیک جامعه شکل می

ای از تأثیر و  های اخیر در سودان نمونٔه برجسته های سال تغییر و تحّول
هایی در مبارزه با دیکتاتوری مذهبی  گیری چنین اتحاد عمل اهمیت شکل

ای از مبارزٔه نیروهای مردمی  و خشن حاکم در کشور بوده است. در مرحله
های معیشتی آنها در مرکز جنبش اعتراضی قرار  که زحمتکشان و خواست

حزب و سازمان سیاسی و اجتماعی ایجاد شد.  ٢٠ای از  داشت، جبهه
هایی از بورژوازی کشور را داشتند و  ها نمایندگی بخش برخی از این حزب

حتی به نوعی در ائتالف حاکم به رهبری حزب کنگرٔه سودان، شریک 
دار صحبت  ای از طبقٔه سرمایه کوچکی در قدرت بودند. وقتی در جامعه

شود باید این واقعیت را در نظر گرفت که نیروهای وابسته به بورژوازی  می
های  طیف یکدستی نیستند، و در مسائلی مانند حقوق و آزادی

دموکراتیک، یا برخورداری از امکانات جامعه و کسب سود و انباشت 
ای  کننده ها و تضاد منافع تعیین های مختلف گاه تفاوت سرمایه، از جنبه

داری موّلد بزرگ و متوسط و کوچک، با  بین آنها وجود دارد. سرمایه
تردید تضاد منافعی  داری کالن غیرتولیدی و رانتی یا انحصاری بی سرمایه

های اجتماعی و اقتصادی و  دارد که در چگونگی برخورد هر کدام با تحّول
های مّلی و دموکراتیک در  سیاسی قابل تشخیص است. نمونٔه تحّول

سرنگونی رژیم آپارتاید و روی کار آمدن سرانجام به آفریقای جنوبی که 
منجر شد، مثال روشنی از حضور  ١٩٩۴دولتی دموکراتیک در سال 

نیروهای وابسته به بورژوازی کوچک و متوسط در روند تحّول انقالبی علیه 
 رژیم آپارتاید است.

در کشور خودمان ایران، بر اساس آماری که وزارت صنایع و معادن ارائه 
های کوچک و متوسط  درصد اشتغال در کشور در بنگاه ۶٧داده است، 

گوید  نیا، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت، می است. محسن صالحی

 ادامۀ  دربارٔه اتحاد عمل در راه تحقق ... 
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فریب و خیانت همچون تار عنکبوتی به ُسستی فرو ریخت و بندبازان بازیگرش 
ها و تارهای تبلیغاتی و  خبر را اسیر و مسحور دام که عمری جوانان بی

تشکیالتی خود کرده بودند، به زمین ذّلت سقوط کردند. اینان که عمری شیرٔه 
کردند،  های خود را مکیده، نجات و بهروزی خلق را ادعا می جان و ایماِن طعمه

وقتی دفتر اعمالشان گشوده شد و رازها برمال گردید، ناگزیر به اعتراف و اقرار 
های خود اشاره کردند." (تأکید از ماست. نقل از  ای از خیانت شده و به گوشه

 )١٣۶٢اردیبهشت  ٢٠"میزان خبر"، 
های سران حکومت در آن روزها گواه این  گیری ها و موضع بازنگری نوشته

کوبیدن تشکیالت حزب تودٔه ایران و مختل کردن  حقیقت روشن است که درهم
سوز  خصوص بر ضد جنگ خانمان های سیاسی و افشاگرانٔه آن، به فعالیت

ایران و عراق و شعار ضدمّلی "جنگ، جنگ، تا پیروزی"، برای مرتجعان حاکم و 
ها هزار جوان  جنایتکارانی همچون محسن رضایی که ده  -فرماندهان سپاه

های جنگ به  کفایتی خودشان در جبهه طلبی و بی میهن ما را به دلیل جنگ
خاطر  تر بود. خمینی به های جنگ مهم از پیروزی در جبهه -کشتن داده بودند

که کسانی جز مزدوران سپاه  -این "پیروزی" از "سربازان گمنام امام زمان"
قدردانی  -نبودند ۶آی پاسداران، وزارت اطالعات، و عوامل سیا، موساد، و ام

 کرد.
اش،  برای حکومت ارتجاعی جمهوری اسالمی، همچون َسَلِف شاهنشاهی

ای کافی نبود، و عالوه بر کشتار انبوهی از رهبران  فقط دستگیری هزاران توده
ها و کادرهای برجستٔه حزبی، باید وجهه و اعتبار و نفوذ گستردٔه  و شخصیت

کرد. برای کسانی  تشکیالتی و معنوی حزب تودٔه ایران را در جامعه نیز نابود می
کنند و معتقدند که حزب تودٔه ایران  بینی" متهم می که حزب ما را به "خودبزرگ

در جامعٔه آن روز ایران نفوذ و تأثیری نداشت و حریف جّدی و خطرناکی برای 
شد، توجه به برخی اظهارنظرهای سران جمهوری  ارتجاع حاکم محسوب نمی

اسالمی در آن روزهای دشوار یورش به حزب ما، و هراس عمیقی که ارتجاع از 
ها داشت، باید روشنگر باشد. خمینی در "پیام  ای "خطر حزب توده" و توده

های آن روز ایران به چاپ رسید (از جمله در روزنامٔه  مهمی" که در روزنامه
)، حمله به حزب ما و ١١٣٨، شمارٔه ١٣۶٢اردیبهشت  ١۵"جمهوری اسالمی"، 

دستگیر کردن شماری از سران حزب را "پیروزی" دانست. در همان دوره، 
مناسبت حمله به  های تبریک و تأیید به های مجاز کشور ُپر بود از تلگرام روزنامه

حزب ما، و همٔه نمازهای جمعه در کشور، در آن مقطِع اعالم "انحالل حزب 
های حزب" و تحلیل  ، به تشریح "خیانت١٣۶٢تودٔه ایران"، یعنی اردیبهشت 

خطرهای ناشی از آن اختصاص داشت. (از جمله نگاه کنید به: سخنرانی 
و نیز سخنرانی   ؛١٣۶٢اردیبهشت  ١۶مهدوی کنی در نماز جمعٔه تهران، 

جنتی، در نماز جمعٔه قم در همان روز، که مدعی شد: "دستگیری و اعترافات 
صریح سران حزب توده فتح ُمبین بود که نصیب ملت ما شد." نقل از روزنامٔه 

 )١١٣٩، شمارٔه ١٣۶٢اردیبهشت  ١٧"جمهوری اسالمی"، 
یکی از ادعاهای سران جمهوری اسالمی که نیازی به رازگشایی هم ندارد 
این بود که حزب ما در تدارک کودتایی نظامی بر ضد جمهوری اسالمی بوده 

است؛ ادعا و سناریویی که رهبری سپاه برای 

ای، و همچنین مطالبی در فضای مجازی،  و دفتر تبلیغات خامنه  روزنامه جوان،
دربارٔه حزب ما منتشر شده است که قابل تأمل است. در سی و هفت سال 

تبلیغاتی جمهوری اسالمی با همکاری -های امنیتی گذشته، دستگاه
پراکنی، و توطئه  های امنیتی امپریالیستی دمی از حملٔه تبلیغاتی، دروغ سرویس

اند و حزب ما را همچنان از  برای ضربه زدن به حزب تودٔه ایران دست برنداشته
رغم  حیات و فعالیت حزب ما به  دانند. ادامهٔ  دشمنان جّدی و اصلی خود می

ها و راهکارهای  تالش حکومت اسالمی در از هم پاشاندن آن، و نفوذ اندیشه
بینانٔه حزب ما در درون جامعه و هراس حکومت جمهوری  انقالبی و واقع

های اصلی ادامٔه دشمنی و  اسالمی و امپریالیسم از این امر را باید از عّلت
توطئه آنها بر ضد حزب ما دانست. نکتٔه مهم دیگر اینکه، برخالف همٔه 

هاست که  شعارهای "ضداستکباری" سران حکومت اسالمی، اکنون سال
های امنیتی جمهوری اسالمی با سازمان اطالعات و امنیت مرکزی  دستگاه

های امنیتی  )، و دستگاه۶آی آمریکا (سیا)، دستگاه جاسوسی بریتانیا (ام
 کنند. های ارتجاعی منطقه از جمله ترکیه و پاکستان همکاری می رژیم

نامٔه ”تازگی از سوی دولت بریتانیا منتشر شد (نگاه کنید به  در اسنادی که به
) روشن شد که سرویس اطالعات ١٣٩٨بهمن  ١۴، ١٠٩۶، شمارۀ “مردم

) با همکاری سازمان اطالعات و امنیت مرکزی ۶آی مخفی بریتانیا (همان ام
آمریکا (سیا)، فهرست شماری از اعضای حزب ما را با موافقت مارگارت تاچر، 

وزیر وقت بریتانیا، در اختیار حکومت خمینی قرار دادند و نیروهای  نخست
امنیتی حکومتی نیز از این اطالعات، برای دستگیری، شکنجه، و بعدها اعدام 
رهبران و اعضای حزب ما استفاده کردند. بر پایٔه همین اسناد، نیکوالس 
بارینگتون، رئیس بخش حفاظت منافع بریتانیا در ایران، شوهای تلویزیونی 

های اجباری" قربانیان شکنجه را به نفع دولت  جمهوری اسالمی و "اعتراف
کند. روزنامٔه  بریتانیا و  در خدمت منافع کشورهای غربی در منطقه ارزیابی می

 ١٩٨۶نوامبر  ١٩ای که پس از یورش به حزب ما در  واشنگتن ُپست در مقاله
ب در  منتشر کرد، از جمله نوشت: "با فرار والدیمیر کوزیچکین افسر جزء کاگ

ای دست یافت. چکیدٔه این  تهران، سازمان سیا به اطالعات غیرمنتظره
اطالعات، از جمله جزییات عملیات شوروی و حزب توده در ایران، به دست 
سیا رسید. سپس سیا فهرست اسامی و جزییات بیشتری را به دست خمینی 

نّیت' نسبت به رژیم خمینی  رساند. این اقدام سیا... پیشکشی برای 'ابراز ُحسن
 هم بود."

، با تأیید ضمنِی این ١٣۶١رفسنجانی در بخشی از خاطراتش در مهر 
"عصر، مهندس جواد   گوید: های اطالعاتی غرب می ها با دستگاه ارتباط

الله عسگر اوالدی که برای گرفتن اطالعات از فردی مطلع  مادرشاهی و حبیب
 -اند به پاکستان رفته بودند، آمدند و مطالب جالب و مفیدی را که از او گرفته

گزارش  -ب و حزب توده و سیاست آیندٔه شوروی در ایران عملکرد کاگ  دربارهٔ 
 دادند."
هاست که حزب ما بر این نکته تأکید کرده است که یورش سراسری  سال

رژیم اسالمی به حزب ما، توسط اطالعات سپاه پاسداران و با اطالع و موافقت 
های امنیتی و جاسوسی  خمینی و دیگر سران حکومت، و همیاری دستگاه

کن کردن حزب تودٔه  هدف نابود و ریشه غرب، پاکستان، ترکیه، و اسرائیل، با 
های اصیل چپ در جامعٔه ما صورت گرفت که ارتجاع آن را  ایران و اندیشه

 داند. مخالف جّدی و خطرناک خود می
َشهری، دادستان وقت بیدادگاه انقالب  ای که ری دستگیری هزاران توده
های  هزار نفر تخمین زد، و سپس برگزاری نمایش رژیم، شمار آنان را تا ده

تلویزیونی قربانیان شکنجه و اعالم "انحالل حزب تودٔه ایران" توسط کسانی که 
تسلیم فشارهای مزدوران رژیم شده بودند، و در پی آن، صادر کردن فرمانی 

های  های امنیتی "معرفی کنند"، ضربه ها خودشان را به نهاد ای برای اینکه توده
سنگینی به توان تشکیالتی حزب تودٔه ایران و وجهٔه سیاسی آن وارد آورد. 

های سیاسی و تشکیالتی برآمده از آنها،  ها، و دشواری ُبعدهای این ضربه
فقط در تاریخ حزب ما، بلکه در تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی جهان  نه
 نظیر است.  کم

های تلویزیونی، نابود کردن تشکیالت  هدف رژیم والیی از برپایی آن نمایش
گرایانه و مردمی حزب طبقٔه  دار کردن چهرٔه آرمان حزب، و در کنار آن، خدشه

جز سران سپاه و جنایتکاران حاکم بر میهن ما، کم نبودند  کارگر بود. البته به
نیروهای سیاسی از راست و چپ که همراه با نهادهای تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی، فرصت را برای حمله به حزب ما و تصفیه حساب با آن مغتنم 

ای با عنوان "خانه را از رسوبات  شمردند. برای نمونه، نهضت آزادی در اعالمیه
مارکسیستی پاکسازی کنیم" در حمایت از یورش به حزب ما، از جمله نوشت: 
"سرانجام تشکیالت آهنین! حزب طراز نوین! بعد از چهل سال بند و بست و 
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 ٩ادامه  در صفحه  



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٢٢دوشنبه    ٩   ١١٠٣شمارۀ  

های عمیق  موسوی اردبیلی، رئیس وقت قؤه قضایی کشور، با اذعان به ریشه
های  حزب ما در جامعٔه ایران، به آن اعتراف کرد. بدیهی است که این موفقیت

اعتنایی نهادهای سرکوب و رهبران رژیم  توانست با بی حزب ما نمی
های  فقیه روبرو باشد که برای نابود کردن حزب تودٔه ایران امکان والیت
اندیشان حاکم، با درک اینکه ادامٔه  ای را به میدان آورده بودند. تاریک گسترده
های درست و  های منسجم حزب و مورد پذیرش قرار گرفتن سیاست فعالیت

ای از  توانست خطری جّدی برای منافع آنان باشد، دور تازه علمی آن می
منظور فلج کردن فعالیت حزب، و در نهایت، نابود کردن  کارزار تبلیغاتی را به 
 حزب ما آغاز کردند.

ها پس از اظهارات اردبیلی، حیدر ُمصلحی، وزیر اطالعات دولت  سال
ای  های مردمی، "با اشاره به جزوه نژاد، دربارٔه نقش حزب در اعتراض احمدی

که از یکی از سران جریان فتنه به دست آمده بود، اظهار داشت: پس از 
های انجام شده، مشخص شد که ادبیات این جزوه مربوط  تحقیق و بررسی

) و ١٣٩٢شهریور  ۶به حزب توده بوده است." (نقل از سایت الف، چهارشنبه 
، ٩۴خرداد  ٢٠ای، ولی فقیه رژیم، در سخنانی با دانشجویان در  علی خامنه

های کشور، صدا و سیمای  ها در دانشگاه ای هراسناک از نفوذ مجدد توده
جمهوری اسالمی را به پخش مجدد شوهای تلویزیونی قربانیان شکنجه 

ها در آن دورانی  "کمونیست  واداشت و به دانشجویان کشور نصحیت کرد که:
که بودند [با زور پیش بردند]. حاال خوشبختانه شکست کمونیسم به معنای 
شکست تفّکر مارکسیستی در دنیا تلّقی شده و درست هم همین است. البته 

هایی باز دارند حرف مارکسیسم را  ام در دانشگاه ما یک جریان من شنیده
هایی که عضو حزب توده بودند و بیست سال  دوباره زنده می کنند... همان

زندان هم کشیده بودند، بعد آمدند در تلویزیون جمهوری اسالمی، بدون 
نامه" را نوشتند و خواندند؛  کردم اینکه فشار و زوری وجود داشته باشد، "غلط
است...  ۶٠های اوایل [دهٔه]  این را شماها شاید یادتان نیست؛ مال سال

زندان بودند؛  ها با ما هم شناختیم؛ بعضی بعضی از اینها را ما از نزدیک می
شان، اّدعا و مّدعاهایشان  شناختیم ها را بعد از زندان دیده بودیم و می بعضی

اینها آمدند صف کشیدند، نشستند روی صندلی، یک نفر  -رفت تا عرش می
عنوان ُمجری شروع کرد از اینها سؤال کردن [دربارٔه] مواردی  از خودشان به

کرد. بعد آنها هر کدام که یک  های حزب توده را به کشور اثبات می که خیانت
زدند، این ُمجری چون از خودشان بود،  آمدند و حرف نمی خرده کوتاه می

گفت آقا، فالن وقت، فالن کار را شما کردید، فالن چیز را گفتید. مجبور  می
خواستیم اقرار بگیریم،  شد بگوید بله، گفتم؛ یعنی ما نبودیم که از آنها می می

ای،  گرفتند." (نقل از پایگاه خبری علی خامنه خودشان از خودشان اقرار می
 )١٣٩۴خرداد  ٢٠

نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی   سی و هفت سال پس از یورش گستردهٔ 
های اطالعاتی امپریالیسم و ارتجاع منطقه،  به حزب ما با همکاری دستگاه

های طوالنی سرکوب خونین و  هایی که در سال ها با همٔه دشواری ای توده
دهند و  اند، همچنان به پیکار خود ادامه می مهاجرت با آن روبرو بوده
های واالی طبقٔه کارگر و زحمتکشان میهن در  همچنان با وفاداری به آرمان

رزمند. سی و هفت  راه آزادی، استقالل، دموکراسی، و عدالت اجتماعی می
ترین  دیده شدن پوالد حزب ما در سهمناک سال گذشته، دورٔه سخِت آب

های نظری  دورٔه چالش  های جنبش کارگری و کمونیستی جهان، طوفان
جّدی در برابر نیروهای راستین چپ، دورٔه اعالم "نظم نوین جهانی 

داری با سیمای انسانی" توسط بریدگان از  امپریالیسم"، دورٔه تبلیغ "سرمایه
اصطالح "پایان تاریخ" بوده است.  اردوگاه چپ، و در یک کالم، دورٔه اعالم به

ها و عقبگردها، جنبش کارگری و کمونیستی  اّما از زیر خاکستر این شکست
جهان و حزب تودٔه ایران که یکی از اعضای ُپراعتبار آن است، همچون 

داری را در جهان به  ققنوسی برخاسته و بار دیگر نظام ضدانسانی سرمایه
چالش جّدی کشیده است. امروز این حکومت جهل، فساد، و جنایت 

های نظری ورشکستٔه "اسالم سیاسی" است که  جمهوری اسالمی و دیدگاه
 چراغ ُعمرش رو به خاموشی است.

قدر و  طور که حزب ما بارها گفته است، نگهبانی از ارثیٔه گران همان
ها،  ارزشمند جنبش صد سالٔه طبقٔه کارگر در ایران، نگهبانی از حزب ارانی

ها، رحمان  جوها، تیزابی ها، حکمت ها، کیوان ها، سیامک ها، ُمبشری روزبه
ها، عهد و  ها، و فاطمه مدرسی پورها، شناسایی ها، حسین منش ها، کی هاتفی

تک اعضا و هواداران  پیمان مقدسی است که کمیتٔه مرکزی حزب ما و تک
درپی رژیم  های پی اند و خواهند ماند. شکست توطئه آن به آن پایبند بوده

ارتجاعی و ضد مردمی والیت فقیه برای نابود کردن حزب تودٔه ایران در سی 
و هفت سال گذشته، شاهد نیرومند و انکارناپذیر حقانیت مبارزٔه حزب 

هاست. ما هوشیار و استوار به مبارزه  های کار و زحمت در همٔه این سال توده
 دهیم! ادامه می
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توجیه حمله به حزب در اتاق های فکرشان تنظیم کرده بودند و در زندان با 
گران و همکاری خائنان به حزب، همچون مهدی پرتوی و  رهبری شکنجه

های  هوشنگ اسدی و دیگران برای آن "سند سازی" شده بود. اگرچه دستگاه
ای ناخدا  های فرمایشی افسران دالور توده تبلیغاتی حکومت و سپس دادگاه

شهری تالش کردند که این نظر را به اثبات برسانند،  افضلی و یارانش توسط ری
 ای این نقشه را نقش بر آب کرد. ولی دفاع جانانٔه افسران شجاع توده

واقعیت این است که در آغاز دهه شصت سازمان دهی حزب در طبقه کارگر 
و مبارزه جانانه آن با "قانون کار" ارتجاعی توکلی که سرانجام به شکست این 
برنامه ارتجاع منجر گردید و در پی آن مخالفت حزب با سیاست خانمانسوز 
"جنگ، جنگ، تا پیروزی" خشم و هراس سران رژیم را برانگیخت. موسوی 

گیری  اردبیلی، رئیس وقت قؤه قضاییٔه رژیم، در نماز جمعٔه تهران از این موضع
 ها نام برد. ای توده“ دشمنی”و  “ زهر ریختن”قاطع حزب ما با عنوان 

"مرکز اسناد انقالب اسالمی" در مطلبی با عنوان "کودتای حزب توده" دربارٔه 
نویسد: "در سال  بندی شده بود، می این ادعا که توسط اطالعات سپاه سرهم

های نظام را شروع کرد. به  های خود با سیاست حزب توده اّولین مخالفت ۶١
کردند  عنوان مثال، مخالفت با جنگ پس از فتح خرمشهر؛ آنان استدالل می
کردند و  دیگر نباید جنگ را ادامه داد. در نشریات خود روحانیت را نقد می

های امام و حزب جمهوری اسالمی را قبول نداشتند... محسن رضایی  سیاست
با اشاره به انجام  ١٣٩٢که در آن زمان فرمانده سپاه پاسداران بود، مهرماه 

کودتا توسط حزب توده گفت: حزب توده دست به یک تاکتیک خطرناکی 
کنیم و با  ها بحث کرده بود که ما حمله می مشابه افغانستان زده بود و با شوروی

کنیم که  گیریم و اعالم می یک تظاهراتی مجلس و صدا و سیمای ایران را می
های  در ایران یک حکومت مستقل تشکیل شده، تا شما مثل افغانستان تانک

 خودتان را از مرز عبور دهید و به سمت تهران بیایید."
وزیر پیشین جمهوری اسالمی در  ها بعد، میرحسین موسوی نخست سال

) دربارٔه ادعای کودتای مطرح شده ٣٧-٣٨گفتگو با فصلنامٔه حوزه (شماره 
گران جمهوری اسالمی، گفت: "در جریان  توسط اطالعات سپاه و شکنجه

حزب توده به ما تلفن زده شد که حزب توده توطئٔه وسیعی را پی ریخته و مسئله 
ساعت ممکن است اتفاقاتی بیفتد.  ٢۴ساعت یا  ۴٨چنین مطرح بود که ظرف 

ما تلفن کردیم به برادرمان جناب هاشمی رفسنجانی و مسئله با بقیٔه مسئولین 
الله موسوی  ای با آیت الله خامنه باالی مملکتی مطرح شد. گویا حضرت آیت

اردبیلی آن وقت تشریف نداشتند. باالخره فورًا خدمت امام رفتیم. برادران 
اطالعات مسئله را گزارش دادند. حضرت امام با دقت مسئله را گوش دادند. 
سپس تحلیلی در ظرف چند دقیقه از روند حرکت شرق و غرب ارائه کردند و 

ای پیش نخواهد آمد.  فرمودند: این اطالعات کامًال نادرست است. هیچ مسئله
اند. ایشان فرمودند: من  اصرار شد که آقا چنین نیست خود آنان اعتراف کرده

گویم مواظب نباشید و تحقیق نکنید، ولی بدانید این مسائل و اطالعات  نمی
 دروغ است. بعد هم تحلیل حضرت امام درست درآمد و نظر ایشان ثابت شد..."

ای با روزنامه همشهری اعتراف کرد  هاشمی رفسنجانی نیز بعدها در مصاحبه
سرکوب   که در زمینه ادعای "کودتا"، رژیم هیچ مدرکی نداشته است و دربارهٔ 

کردیم، بهتر بود. ما حزب توده را زیر  حزب از جمله گفت: " اگر آن کار را نمی
ها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا  نظر داشتیم. من برای این حرف که آن

سپتامبر  ١٨ – ١٣٨٧شهریور  ٢٨نکردم." (به نقل از وبگاه روزنامه همشهری، 
٢٠٠٨( 

های  اما سؤال اساسی این است که سی و هفت سال پس از این یورش
سنگین و مرگبار به حزب ما، چرا هنوز نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی و 
امپریالیسم چنین حساسیتی به حزب ما دارند و وقت و پول و تالش زیادی را 

اند؟ از تالش برای اعزام  برای ادامٔه ضربه زدن به حزب ما اختصاص داده
وقفه  های تبلیغاتی بی مأموران امنیتی برای نفوذ در رهبری حزب گرفته تا حمله

تکه کردن آن  به حزب ما، از تالش برای از هم پاشاندن صفوف حزب و تکه
های  ای در پوشش های اینترنتی ضد توده ها و سایت گرفته تا راه انداختن نشریه

مختلف که در انتها هدفی جز ضربه زدن به حزب و رهبری آن را دنبال 
های امنیتی حکومت  وقفٔه دستگاه کنند، همگی بخشی از تالش بی نمی

ها  ای دلیل هوشیاری و فداکاری توده  اند که به جمهوری اسالمی و امپریالیسم
 تا کنون به طور عمده ناکام مانده است. 

یی  واقعیت این است که  ازسرگیری فعالیت حزب تودٔه ایران پس از وقفه
 ١٣۶٢کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در آذر  ١٨کوتاه، و سپس برگزاری پلنوم 

و ترمیم کمیتٔه مرکزی و انتخاب هیئت سیاسی جدید حزب، نشانگر شکست 
کن کردن حزب ما بود که حّتی  اقدام حکومت استبدادی حاکم برای ریشه
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حزب تودٔه ایران اقدام تجاوزکارانٔه آمریکا در تالش برای 
 کند! سازمان دادن کودتایی دیگر در ونزوئال را محکوم می

طبق اخبار تأیید شده و موثق، دولت آمریکا در روزهای گذشته با حمایت فعال 
دهی کودتای نـظـامـی  از نیروهای مزدور آمریکایی و ونزوئالیی اقدام به سازمان

ای از نـیـروهـای  هـای جـهـان، عـده در ونزوئال کرده است. به گزارش رسانـه
کودتاچی در جریان عملیاتی که از طریق دریا سازمان داده شده بـود، کشـتـه و 

 اند. چند نفر هم دستگیر شده
کنـد و  حزب تودٔه ایران این اقدام تجاوزکارانٔه امپریالیسم آمریکا را محکوم می

جویانٔه خود را با مردم و زحمتکشان ونزوئالیـی، دولـت  همبستگی فعال و مبارزه
ویژه حزب کمونـیـسـت ونـزوئـال، ابـراز  قانونی این کشور، و نیروهای مترقی، به

 کند. می
های اخیرا آشکارا و وقیحانه و با نقض کـامـل مـنـشـور  دولت آمریکا در سال

هـای  سازمان ملل متحد، دولت ونزوئال را تهدید کرده است که اگر به خـواسـت
غیرقانونی واشنگتن در پذیرش حاکمیت مورد نظر آمریکا در آن کشـور گـردن 
نگذارد، در ونزوئال مداخلٔه نظامی خواهد کرد. در دو سال اخیر ایـن تـهـدیـدهـا 

های گذشته رسمًا خواستار بـرکـنـاری  بارها عملی شده است. دولت ترامپ در ماه
جمهور ونزوئال، و تشکیل و استقرار "شورای دولتی" پنج  نیکوالس مادورو، رئیس

نفری شد و تهدید کرد که اگر دولت کنونی ونزوئال به این خواست آمریکا تن در 
های اقتصادی علیه آن کشور را شدت خواهد بخشید. تالش چنـد  ندهد، تحریم

دهی کودتای نظامی در ونـزوئـال در ادامـٔه  روز گذشتٔه دولت آمریکا در سازمان
 چنین تهدیدهایی صورت گرفت.

گرای هوگـو  گیری دولت مردم فشارهای دولت آمریکا به ونزوئال از زمان قدرت
جمهوری نیکوالس مادورو تـا  چاوز آغاز شد، که پس از مرگ او و در دورٔه ریاست

های خودسرانٔه آمریکا علیه ونزوئال کـه  امروز نیز ادامه یافته است. تشدید تحریم
از سه سال پیش شروع شد، در واقع ایجاد نوعی محاصرٔه اقتصـادی از نـوعـی 

هـا  شود. این تحریم سال است علیه کوبا اعمال می ۶٠است که اکنون در حدود 
هـای  به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ونزوئال و ضعیف شـدن زیـرسـاخـت

اجتماعی ونزوئال، و از جمله نظام بهداشت و درمان آن کشور منجر شده اسـت. 
های مسئول در دیگر  این در حالی است که دولت ونزوئال نیز همانند دیگر دولت

و ایجاد امکان ادامٔه حیات و  ١٩-گیری کووید کشورهای جهان، برای مهار همه
 کند. زندگی طبیعی و عادی برای مردم این کشور تالش می

حزب تودٔه ایران همراه با نیروهای مترقی و هوادار صلح در سراسر جـهـان در 
های غیرقانونی دولت آمریکا علیه ونزوئال را محـکـوم و از  های اخیر اقدام سال

 استقالل و حاکمیت مّلی ونزوئال حمایت کرده است.
حزب تودٔه ایران همچنین همبستگی خود را با پیکار مردم ونزوئال و نیروهـای 

کند که در راه  ویژه حزب کمونیست ونزوئال، ابراز می سیاسی مترقی آن کشور، به
دفاع از حق حاکمیت ملی و تعیین نظام سیاسی حاکم بر کشور، تأمیـن زنـدگـی 

ویژه زحمتکشان، بر پایٔه معـیـارهـای دمـوکـراتـیـک و  شایسته برای همگان، به
گـری  های تجاوزکارانٔه دولت آمریکا و مداخـلـه کنند. ما سیاست مردمی پیکار می

طلب در امور کشورهای دیگر را، از جـمـلـه در  این قدرت امپریالیستی و سلطه
کنیم. ما تالش دولت آمریکا و متحدان آن بر پایٔه سیـاسـت  ونزوئال، محکوم می
"تغییر رژیم" در ونزوئال را، بـه هـر بـهـانـه و بـه هـر   گرانهٔ  خطرناک و مداخله

کنیم. در دنیای امروز، احترام گذاشتن به قوانیـن  ای که باشد، محکوم می وسیله
هایی که مـمـکـن  های جهان، با وجود همٔه کاستی المللی مورد پذیرش مّلت بین

های خودسـرانـٔه ایـن یـا آن  است داشته باشند، امری ضروری است تا از اقدام
 دولت، این یا آن قدرت امپریالیستی و تجاوزگر، جلوگیری شود.

صدا با جنبش هواداران صلح در ونـزوئـال و نـیـروهـای  حزب تودٔه ایران هم
هـای زورگـویـانـه، غـیـرقـانـونـی، و  خواه و دموکرات جهان، اقدام سیاسی ترقی

جمهوری دونالد ترامپ کامًال  قلدرمنشانٔه امپریالیسم آمریکا را که در دورٔه ریاست
کند. ما بر این باوریـم  صراحت و قاطعانه محکوم می علنی و آشکار شده است، به
هـای مـبـتـنـی بـر  آمیز جهـان، طـرد سـیـاسـت که تنها راه تضمین رشد صلح

های زورگویانه و غیرعقالنی کشورهای امپریالیستی و جـایـگـزیـن  گیری موضع
 مداری است. آمیز و قانون های مسالمت کردن آنها با شیوه

های  پیروز باد مقاومت زحمتکشان و نیروهای مترقی ونزوئال در مقابل طرح -
 تجاوزکارانٔه امپریالیستی

 پیروزباد مبارزه برای صلح -
 المللی زنده باد همبستگی بین -
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مین سالگرد ٧۵بیانیٔه حزب تودٔه ایران به مناسبت 
 پیروزی بر فاشیسم در اروپا

گـیـری ویـروس  در بحبوحٔه بحران کنونی سالمت جهانی ناشی از هـمـه
ماه مه در اروپای غربی) امسال مصادف با یـک  ٨ماه مه ( ٩کورونای جدید، 

سال پیش در چنین روزی، پیروزی نهـایـی بـر  ٧۵سالگرد عمده شده است. 
آلمان نازی حاصل شد که به پایان یافتن جنگ جهانی دّوم در اروپا مـنـجـر 
شد. این پیروزی محصول مشترکی بود از حملٔه متقابل ارتش سرخ شوروی و 

شـرق عـقـب   واحدهای پارتیزانی که ماشین جنگی آلمان نازی را در جبهـهٔ 
عالؤه تـالش نـیـروهـای مـتـفـق و  نشاندند و روند جنگ را تغییر دادند، به

و بـهـار سـال  ١٩۴۴های مقاومت در سراسر اروپا در اواخـر سـال  جنبش
١٩۴۵. 

جنگ جهانی دّوم را نیروهای امپریالیستی به منظور تأمین سلطٔه جهانـی 
یعنی ائتالف آلمان نازی، ایتالیای فاشیست، امپـراتـوری  -های متحد قدرت

-به راه انداختند. تجاوز نـیـروهـای مـتـحـد نـازی -ژاپن، و همدستان آنها
یک عّلت اقتصادی روشن داشت: نیاز به بازتـقـسـیـم جـهـان و   فاشیست،

یعنـی  -های امپریالیستی شده توسط دیگر قدرت ترسیم مجدد خطوط تعیین
های  و تأمین سود مورد نیاز شرکت -بریتانیا، فرانسه، و قدرت نوظهور آمریکا

بزرگ در آلمان، ایتالیا، و ژاپن. شکست دادن و ساقط کردن اتحاد جماهـیـر 
های اصلی این تهاجم بود که هـمـٔه  شوروی سوسیالیستی نیز از دیگر هدف

بـردنـد. اّمـا پـس از کشـتـه شـدن  های امپریالیستی از آن سود می قدرت
 -میلیون آنها فقط شهروندان شوروی بودنـد٢٠که بیشتر از  -میلیون نفر۵٠

هـای  و خرابی و ویرانی عظیم در کشورهای متعدد در سراسر جهان، قـدرت
متحد شکست خوردند و اتحاد شوروی، بـه هـّمـت مـقـاومـت و پـایـداری 

 قهرمانانٔه مردم و نیروهای مسّلح آن، با افتخار بر جا ماند.
، بـه ١٣٢٠مـهـر  ١٠حزب تودٔه ایران در میانٔه جنگ جهانی دّوم، در روز 

گذاری شد که پس از بـرکـنـار  مثابه حزبی ضدفاشیستی توسط زندانیانی پایه
شدن رضاشاه از حکومت توسط نیروهای متفق در شهریور همان سـال، از 
زندان آزاد شده بودند. نیروهای متفق [و به طور مستقیم بریتانیا] رضاشاه را 
به خاطر گرایش او و دولتش به آلمان نازی از قدرت برکنـار کـردنـد. در آن 
زمان، طرفداران حکومت نازی و کسانی که خواستار همگامی و هـمـراهـی 

های متحد بودند، در کشور و دولت ایران کم نبودند. بـه ایـن  ایران با قدرت
اش، مبـارزه  گذاری های اّول پایه ترتیب، تمرکز و توجه اصلی حزب ما در سال

با هر گونه تظاهر فاشیسم و نازیسم و بقایای آن در ایران بود. حزب ما در آن 
را آغاز کرد تا مردم را در پیـکـار بـا  «مردم ضدفاشیست»زمان انتشار نشریٔه 

های نازی، که یک سال بود به سوی منطقٔه قفقاز در کـنـار مـرزهـای  فوج
شدند، آموزش و سازمان دهد. این فعالیـت  ایران با اتحاد شوروی نزدیک می

حزب ما تا پایان جنگ ادامه داشت و در همین مّدت، زمینه برای چرخش به 
 های آتی نیز ریخته شد. خواهانه در ایران در سال های ترقی سوی سیاست

هـای  پیروزی بر فاشیسم طـلـیـعـٔه دوران نـویـنـی از تشـکـیـل دولـت
عالوه، موجـی  سوسیالیستی و گسترش سوسیالیسم در سراسر جهان بود. به

های بـریـتـانـیـا، فـرانسـه،  بخش مّلی علیه امپراتوری های رهایی از جنبش
تر شدٔه آمریکا آغاز  پرتغال، هلند، و نیز قدرت نوظهور و قوی  بلژیک، اسپانیا،

های سوسیالیسـتـی تـازه  شد که مورد پشتیبانی قاطع اتحاد شوروی و دولت
 تشکیل شده در اروپای شرقی بود.

مین سالگرد ُپراهمیت پیروزی بر فاشیسم در اروپـا، حـزب ٧۵به مناسبت 
تودٔه ایران یاد و خاطرٔه همٔه آنهایی را که پایداری کردند و جـان خـود را در 

 دارد. های متحد و همدستانشان از دست دادند، گرامی می مبارزه با قدرت
حزب تودٔه ایران بالی فاشیسم در هر شکل و همٔه انواع تظاهر آن، و نیـز 

کند. امروزه، در زمانـی  همراه طبیعی آن، امپریالیسم را، قاطعانه محکوم می
گراها در آمریکا و اروپا، موج بنیادگرایی  فریبی راست که با سر بلند کردن عوام

های بـزرگ  های ناشی از نیازهای شرکت مذهبی در جهان، و ادامٔه مناقشه
های ان دوره را از  ها و آسیب ها و قربانی روبرو هستیم، هرگز نباید جانبازی

 هایی را که برای دنیای امروز ما دارد نادیده گرفت. یاد برد، یا درس
مین سالگرد پیروزی بر فاشیسـم در ٧۵حزب تودٔه ایران ضمن بزرگداشت 

اروپا، بار دیگر بر پیمان و عهد خود در مشارکت در کـارزار جـهـانـی صـلـح، 
 کند. برابری، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی تأکید می

  
 حزب تودٔه ایران

 ٢٠٢٠مه  ٧
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مواجب به انواع کارگزاران و مأموران ریزودرشت برای دفاع و "حفظ نظام"، 
 داران.  سرمایه و درنهایت، ضرورت حفاظت قطعی از منافع کالن

شـان در رأس  ای و روحانی و مشاوران اصحاب قدرت "نظام" که خامنه
دانند که "جهش تولید" در شکل واقعی یعنی دگرگونی  خوبی می اند، به آنان

هـای مـولـد و  گیری به سوی فـعـالـیـت بنیادی شئون اقتصادی با سمت
مدت مـوردنـظـر رهـبـر  کوتاه  تنها در بازٔه زمانی افزا است. این امر نه ارزش
منظور حل عاجل بحران کنونی نشدنی است، بلکه در وضع حاضر حتی  به

 در  بلندمدت هم سرابی بیش نیست.
شـان  اند که سه دهه تـالش این واقعیت واقف سران "نظام" همچنین به 

خصوصی) در نهایت امر به متمرکز  برای انباشت سرمایه (خصوصی و شبه
 -های انگلی بورژوازی مالی الیه  سیاسی در کانون -شدن قدرت اقتصادی
انـد) مـنـجـر  نظامی (که  به هرم قدرت نیز متصـل -تجاری و بوروکراتیک
شـده کـه  های قدرتمند و انگـلـی صـاحـب سـرمـایـه شده است. این الیه

کـنـنـد،  ای پرنفوذ در درون "نظام" آنان را نمایندگی مـی های سیاسی جناح
هـر  قول خـودشـان) بـه وکار (یا همان "کارآفرینی" به اندازی کسب جز راه به

چیزی  هدف سودآوری بسیار سریع نجومی و ترجیحًا دالری، هیچ وسیله به
گنجد. نکتٔه مهم این است که صاحبان قدرت در  نمی شان  دیگر در مخیله

داران انگلی نامولد متـصـل  های سرمایه درون رژیم که خود نیز به این الیه
 -های بزرگ های انباشت سرمایه اند که این کانون خوبی ملتفت هستند، به

 -شدت فساد انگیز با یـکـدیـگـر های سنگین و به ها و تقابل با وجود رقابت
منزلٔه پشتوانٔه اقتصادی و ستون فقرات قـدرت در جـمـهـوری  درعمل به

مـنـظـور حـذف  روی اینکه رژیم سیاستی به کنند و ازاین اسالمی عمل می
آنان از دایرٔه حکومت و اقتصاد پیش بـگـیـرد، امـری دور از انـتـظـار و 

 غیرواقعی است.
هرحال در وضعیت بحرانی کنونی، صاحبان قـدرت در رژیـم والیـی  به

هر طریق که شده سریعًا به انجام تـغـیـیـرهـایـی در سـیـسـتـم  بایستی به
روی است که حاال دولت والیـت فـقـیـه  اقتصادی کشور اقدام کنند. ازاین

بـرای  -با پشتیبانی کامل "نماینده خدا بر زمین" -ریاست حسن روحانی به
تعویق انداختن پیامدها و خطرهای بحران اقتصادی فراروی "نظام"، بـا  به

و هستی مادی جـامـعـه   معنای حراج ثروت چیز که به سازی همه خصوصی
تاخت درآمده است. چـهـارشـنـبـه  است، چهارنعل در میدان بازار بورس به

ای در "ارتباط تصـویـری  بهانٔه هفته کار و کارگر، علی خامنه گذشته هم به
فکـر   گذار، صاحب مجموعٔه تولیدی"، مدعی حمایت از "سرمایه ٧رهبری با 

و تولیدکننده " شد. روز بعد تصویرها و سخنان داهیانه "مقام معظم رهبری" 
در تأکید و حمایت او از "سپردن اقتصاد به مردم" در صـفـحـه اول تـمـام 

وتاب نشان داده شدند. تیترهـایـی  های صداوسیما با آب ها و برنامه روزنامه
فـرمـان بـا  هـای ُمـجـاِز گـوش بـه در رسانه  شده تکراری و از پیش آماده

وکار"، "تولید، سیستم دفـاعـی"،  هایی مانند "بهبود کسب گیری از واژه بهره
ای را در نـقـش  های مهاجم"، "ذهن ماهواره ساز"، خامنه "مقابله با ویروس

هـای  ای دینی، کارشناسی اقتصادی، مطلعی از ظـرایـف فـنـاوری نخبه
برانگیز اینکه چندی پیش "نماینده خدا بـر  تصویر کشیدند. توجه پیشرفته به

زمین" برای توجیه تصمیم حکومتی در مورد "جهش ضربتی" قیمت بنزین 
، گـفـت در زمـیـنـه ٩٨ماه  دنبال آن سرکوب مردم در تظاهرات آبان و به

 مسائل اقتصاد "تخصص ندارد" [!].
منظور پـر شـدن  ای در سه دهٔه اخیر به در زیر سلطٔه دیکتاتوری خامنه

جیب اطرافیان ولی فقیه و حامیان و کارگزاران "نظام" او از طریـق واردات 
گام نابود  داری تولیدی ملی کشورمان گام به کاالهای خارجی، توان سرمایه

شد. در کنار این ویرانی تولید (و شاید هم برای سرعت بخشیـدن بـه آن) 
هـای  یافته از سوی طبقه کـارگـر و الیـه هرنوع صدای اعتراضی سازمان

دستمزدهای مـعـوقـه و نـقـض خشـن حـقـوق   مختلف زحمتکشان به
های امنیتی زنـدان مـنـکـوب شـده  شان همیشه با شالق و حکم صنفی

ای در حمایـت  سیاق طنز تلخ تاریخ، چهارشنبه گذشته علی خامنه است. به
های نولیبرالی دولـتـش، مـکـر و  ترین نوع برنامه از عملیاتی شدن خشن

ها بر زبان آورد: داشـتـن نـگـاهـی  اش را با این گزاره های همیشگی دروغ
اسالمی به "کار عمومی" و "کار اقتصادی"، "حمایت از تـولـیـد" در بـرابـر 

رویه"، تأکید بر "حق طبیعی کارگـر" و "دسـتـمـزد عـادالنـه و  "واردات بی
 پرداخت منظم" [!]

های آن، از وضعیت رژیـم والیـی و  ای و صاحبان قدرت و جناح خامنه
اند. آنان متحد با هم بر گرد حاکمـیـت  شدت نگران ها به العمل توده عکس

منـظـور  تعویق انداختن این بحران مهلک و به هدف به مطلق ولی فقیه و به
کـیـفـر  نجات کامل "نظام" هرچیزی را قربانی خواهند کرد و هرکسی را بـه

خواهند رساند. حاال نوبت سالخی نهایی 

سپرد" تا آنان خود شریک "ثروت آفرینی" در کشور شوند هـدف مشـخـص ایـن 
وزیـر  کارزار است! همان سخنانی را که چهار دهه پیش مارگارت تاچر نـخـسـت

های ملی کشـورش  سازی ثروت منظور ترویج "اقتصاد بازار" و خصوصی بریتانیا به
 کرد.  نژاد هم تکرار می کرد احمدی عنوان می

دهد کـه  داغ شدن بازار بورس تهران و جهش شاخص کل آن درحالی رخ می
چنان سودِده نـیـسـتـنـد،  تنها آن های ثبت شده در بورس تهران نه اغلب شرکت
شان یکباره و در  شان ارزش سهام دهی ِده هم هستند اما باوجود زیان بلکه زیان

زمانی کوتاه چند برابر شده است! واقعیت امر آن است که بـورس تـهـران  مدت
وسیله دولت به سوی رشدی حبابی سوق داده شده اسـت. یـکـی از  عامدانه به

های حکومتی ایران در مسـیـر مـدیـریـت بـحـران اقـتـصـادی،  ارکان سیاست
مـنـظـور جـذب  سازی و واگذاری سهام نهادهای متعلق به مـردم بـه خصوصی
 ها به بازار بورس است. ها از بانک اندازها و انتقال آن ها و پس سرمایه

آنچه دائمًا حسن روحانی درحکم "افزایش مشارکت عمومی در بـازار بـورس"  
کند، هیچ ربطی به عموم مردم یعنی طبقه کارگر، زحـمـتـکـشـان، و  عنوان می

حـاضـر بـه  گرا معتقدند هجومی که در حال نظران واقع فرودستان ندارد. صاحب
داران و واردکنندگان کاالهای خارجی  شود عمدتًا از جانب سرمایه بازار بورس می

هـای آمـریـکـا، و  هایی مانند شیوع کرونا، تشدید تحریـم دلیل اتفاق است که به
اند.  ها فعًال از تأمین ارز و وارد کردن کاال به کشور ناتوان مانده بسته شدن گمرک

ای است گذرا و مصنوعی، یعـنـی  بنابراین داغ شدن شاخص بورس تهران پدیده
های سودجویانه در بازار سـرمـایـه بـاد  واسطه حرکت حبابی ترکیدنی است که به

های شدید در ارزش شاخص  شده. مانند دیگر بازارهای بورس در جهان، نوسان
افزا در اقتصاد ملـی  چنان با رشد واقعی تولید ارزش ای آن ها ارتباطی عینی سهام

 ندارند.
های اخیر که در بازار بورس تـهـران روی داده اسـت،  اما در ارتباط با تحول

بـرانـگـیـز  ای به "آزادسازی" سهام عدالـت تـأمـل حکم هفته گذشته علی خامنه
هـای  ای در مقام ولی فقیه در راستای حمایت از برنـامـه است، زیرا فرمان خامنه

دولت با شعار "جهش تولید" درواقع فرایند کازینویی شدن شئون اساسی اقتصـاد 
گزارش  دارد. باید یادآور شد که، بنا به کشور را امری شرعی و حکومتی اعالم می

، پس از صادر شدن حکم ولی فقیه، ارزش سـهـام ٩٩ماه  اردیبهشت ١٧ایرنا در 
 درصدی کرد! ١۶٠٠عدالت "جهش"ی 

ای و حسـن  پایه علی خامـنـه برخالف تبلیغات رسمی حکومتی و سخنان بی
اجتماعی کشور مـا  -روحانی یا رویداد پرتاب موشک به فضا، وضعیت اقتصادی

شود. افزون بر مشکالت ساخـتـاری، پـیـامـدهـای شـیـوع  تر می هرروز بحرانی
هایی شدید بر زندگی و معیشـت مـردم و شـئـون اسـاسـی  ویروس کرونا ضربه

دهند که هستـه اصـلـی  روشنی نشان می اند. شواهدی به اقتصاد ملی وارد آورده
رفتار و برخورد حکومتی نسبت به بیماری کرونا در چندماه اخیر بر محور "حـفـظ 

سـتـوه  هـای بـه های اعتراضی تـوده نظام" و دفع خطر احتمالی برآمده از حرکت
منظـور  دادن به افکارعمومی به  های اخیر دولت در شکل آمده بوده است. تالش

وکار مردم و امـور کشـور در ایـن  ازای آغاز فعالیت کسب ومیرها به پذیرش مرگ
تـر و  ای فـزایـنـده بـار انسـانـی راستا بوده است. اما این سیاست تبعات فـاجـعـه

 دنبال داشته و خواهد داشت. ای بیشتر به های اقتصادی شکست
بار اقتصاد ملی و سیر نزولی دائمی وضع معیشت اکثر مـردم  وضعیت فالکت

چشم اسفندیار دیکتاتوری والیت فقیه است و رخـدادهـای بـیـش از دو سـال 
ها، مؤید این واقعـیـت اسـت.  های توده ویژه باال رفتن سطح اعتراض گذشته، به
های مالی از جانب دولت ترامپ در گسـتـرش بـحـران اقـتـصـادی  تأثیر تحریم

هرچند بسیار مخرب بوده اما عامل بنیادین فالکت اقتصاد ملی نیسـت، بـلـکـه 
یعنی غیرمولـد بـودن شـئـون بـنـیـانـی  -عاملی جنبی و برآمده از عامل اصلی

گروگان گـرفـتـه شـدن اقـتـصـاد  بوده است. دلیل به -"اقتصاد سیاسی" کشور
هـای نـولـیـبـرالـی  داری آمریکا سه دهه اجرای برنامـه کشورمان از جانب خزانه
حاضر اقتصادی شدیدًا وابسته به  های نولیبرالی در حال است. حاصل این برنامه

ای مـلـی اسـت  دالر، وارداتی، و متکی به فروش نفت خام، و بدون توان تولیدی
که ستون اصلی و تولیدکنندٔه ارزشش یعنی طبقه کارگر و زحمتکـشـان هـمـواره 

تر خـزانـه  برند. با خالی شدن هرچه سریع سر می سرکوب شده و در محرومیت به
همراه با سقوط آزاد درآمد از صادرات نفت، خطر از هم پاشیـده شـدن  حکومتی 

هـای  روی، در حـمـایـت از طـرح شیرازٔه اقتصاد کشور بسیار جدی است. ازاین
دولت حسن روحانی و در زیر تابلوی "جهش تولید" و آزادسازی سـهـام عـدالـت 

هـای  ای مستقیمًا وارد صحنه شده اسـت. ازجـمـلـه هـدف شخص علی خامنه
های بـعـدی  تاکتیکی سران رژیم والیت فقیه عبارتند از: دفع خطر خیزش موج

های نجومی پرداخـت  ها، رفع فشارهای مالی برآمده از هزینه های توده اعتراض
 ١٣ادامه  در صفحه  

 ادامه داغ شدن شاخص بورس تهران برای ...
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گوید پس از گسترش  کمال اوکویان، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه، می
گاِه  گیر کرونا، خیزش سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی دو تکیه بیماری همه

سابقه را در  داری بحرانی بی جمهور را درهم خواهد کوبید. نظام سرمایه رئیس
گذراند. اگرچه احمقانه است که فکر کنیم آتش این  سراسر جهان از سر می

توان گفت که این  گیرانده شده است، اما می ١٩بحران از سوی ویروس کووید 
های اقتصادی و شکنندگی سیاسی امپریالیسم در جهان  تنها ضعف ویروس نه

 بلکه فروپاشی اخالقی آن را نیز آشکار ساخته است.
ای بهتر از دیگران است  گونه از این پس، سخن گفتن از اینکه یک کشور به

ُسخره گرفتن خرد  توان الگو قرار داد جز به داری را می یا یک کشور سرمایه
های ترکیه از  ویژه برای مارکسیست انسان معنای دیگری ندارد. این تصویر به

منزلٔه  اهمیتی ویژه برخوردار است. چندین سال است این فرضیه که ترکیه به
سبک  یافته باید در وهلٔه نخست به کشوری دموکراتیک به کشوری کم توسعه
 های بسیاری را سردرگم کرده  است. غربی درآید، ذهن

ها را بالفاصله همچون چیزی پوچ  ِصرف یک ویروس این سردرگمی ذهن
متحده، بریتانیا، فرانسه یا ایتالیا   برمال کرده است. با نگاهی به آنچه در ایاالت

توانند  اند که این کشورها نمی گذرد، بخش بزرگی از جامعه اکنون دریافته می
ها به کوبا دوخته شده  الگو قرار گیرند. در ترکیه امروز نگاه کنجکاوانه بسیاری

 گردانند. شان را به سوی سوسیالیسم می است و مردم بیشتری روی
وبیش بیست سال است  گذرد؟ ترکیه با اینکه کم اکنون در ترکیه چه می هم

شده دارد، چرا همواره آشفته  طلب و شناخته که دولتی "باثبات" و رهبری قدرت
 رسد؟ نظر می ریخته به هم و به

ای کلیدی در تاریخ معاصر و  برای پاسخ به این پرسش، باید چند نکته
ها را  نکته  یاد آورد. من کوشش خواهم کرد که این  وضعیت کنونی ترکیه به

 ها را به این اپیدمی درحال پیشرفت ربط دهم.  بندی کنم و سپس آن جمع
های  نخستین موضوع، تنش میان ترویج مذهب بنیادگرا و انبوه ارزش

ترین موضوع در  این دلیل که مهم  سکوالر موجود در جامعه ما است. نه به
رفته  این دلیل که تأثیر آن بر پیکار طبقاتی رویهم جامعه این تنش است، بلکه به

فرایند  ١٩٨٠/١٣۵٩های دهه  شود. ترکیه از سال کم گرفته می دست
گر شناخته  شهرنشینی شتابان را شاهد بوده است. اگرچه ترکیه کشوری زراعت

 کنند. شود، اما بیشتر جمعیت آن اکنون در مناطق شهری زندگی می می
منظور  های بسیاری در سراسر کشور به ها و دانشگاه افزون بر آن، آموزشگاه

 اند. کرده تأسیس شده برآورد کردن نیاز به کارگر ارزان و تحصیل
میلیونی این کشور، دانشجویان  ٨٠دهم از جمعیت  امروز نزدیک به یک

میلیون نفر هم برای آموختن دانشی یا  ٢۵که  دانشگاه هستند، درحالی
این ترتیب ترکیه طبقٔه کارگر جوان و شهرنشین  اند. به ای سرگرم آموختن حرفه

های بنیادگرای دولت  دارد و ممکن نیست که بین این طبقه و سیاست
وتوسعه تنش وجود نداشته باشد. درواقع، حزب حاکم  رهبری حزب عدالت به

رفته را در انتخابات محلی اخیر از دست  های سه شهر بزرگ و پیش اکنون رأی
کردند،  هایی از جامعه که در آغاز از دولت حمایت می داد. آن بخش

چهارم مردم از  تر از یک شوند. تنها کم سرعت از آن دور می حاضر به درحال
ای  ترویج بنیادگرایی مذهبی از سوی حزب حاکم در حکم اصول پایه

کنند. اما حزب  های اجتماعی و سیاسی از آن حمایت می سازمان
های مذهبی و حفاظی که  لحاظ سیاسی به این افراطی وتوسعه به عدالت

آورد، نیاز دارد. این  وجود می شان در جامعه به های مذهبی اصطالح ارزش به
های غیرعلمی  آور نیست که سیاست  وقفه ادامه دارد. بنابراین شگفت تنش  بی

مند به این اپیدمی  شکلی روش های ناشی از رویکردش به  دولت و ناکامی
 واکنش بسیاری را برانگیخته است
دارد برآیند  طور پیوسته در بحران نگه می دومین عاملی که ترکیه را به

خارجی آن است. تردیدی نیست که اشتیاق بورژوازی ترکیه برای   سیاست
های  برد سیاست تر در سامانه امپریالیسم، ریشه در پیش داشتن جایگاهی بزرگ

های اردوغان و حزب  نوعثمانی دولت حاکم دارد. با این حال تالش
المللی نشانگر نبود  وتوسعه برای افزایش نفوذ ترکیه در صحنه بین عدالت
ای بحرانی در  گرایی سیاسی است که این کشور را به سیاست خارجی واقع

 های دهه گذشته کشانده است خالل سال
المللی ناشی از زوال  اردوغان از سردرگمی پدید آمده در صحنه بین

برداری است. با این  کننده سرکردگی ایاالت متحده در جهان در پی بهره نگران

ترکیِه اردوغان: بنیادگرایان   
 ١٩مذهبی و نبرد علیه کووید 

های بورژوازی ترکیه از خطرهای مرتبط با این  وجود، بخش چشمگیری از الیه
ها (در  کنند که این پا پیش نهادن فرایند ناخشنودند. آنان از یک سو فکر می

کم قدرت  وجود آورد یا دست هایی جدید به تواند فرصت سیاست خارجی) می
مذاکره ترکیه را افزایش دهد و از دیگر سو  نگران آشفتگی ناشی از پیامدهای 

کنند که  وتوسعه ابراز نگرانی می های نزدیک به حزب عدالت اند. حتا محفل آن
های  های تهاجمی کنونی ترکیه فراتر از انگیزٔه دسترسی به ذخیره سیاست

های بیشتر آن در سوریه، قبرس، لیبی و  سوخت در شرق مدیترانه به خواست
دریای اژه کشیده خواهد شد که از نظر نظامی و سیاسی ناپایدارند. درواقع، 

ای جدید که این  های اقتصادی صاحبان سرمایه بزرگ در حال حاضر به چالش
اند که باید از  کنند و مدعی ها دامن زده است اشاره می گیر به آن بیماری همه

گشایی در روابط با ایاالت متحده و  منظور گره منزلٔه فرصتی به این وضعیت به
برداری شود. این نکته ما را مستقیمًا بر اقتصاد ترکیه متمرکز  اتحادیه اروپا بهره

کند. "معجزٔه اقتصادی" اردوغان بر اساس باز کردن کشور برای چپاول  می
بندهای قانونی برای ورود آشکار  المللی، برداشتن راه های انحصاری بین شرکت

های کارگران متشکل از راه زورگویی  یا ناآشکار "پول داغ"، سست کردن سازمان
المللی بوده  های بین گرایی مذهبی، و اتکای بیش از اندازه به وام و از راه فرقه

حاضر  اند. درحال شان را از دست داده است. این ترفندها چندی است که کارایی
مانند دستبرد و  -اندازی کند ها دست های موجود که دولت بتواند به آن اندوخته

اند و  پایان رسیده به -به ته رساندن دارایی صندوق رفاه اجتماعی مردم
المللی پول  جز چاپ پول یا روی آوردن به صندوق بین هایی چندان به گزینه

 ١٩وجود ندارند. چنین شرایطی است که ترکیه را در برابر ویروس کووید 
 سابقه کشانده است. پذیر کرده  و کشور را به بحرانی بی ضربه

برد، بیکاری درحال افزایش است، و ارزش  سر می اقتصاد در حالتی از رکود به
های پیشین در تاریخ   کدام از دولت لیره دستخوش کاهش شتابان است. هیچ

 در ببرند. ای منفی جان به اند در برابر چنین وضعیت اقتصادی ترکیه نتوانسته
اگرچه روشن است که اردوغان این ویروس را مسبب اینهمه نابسامانی بداند

توان  می -دانست المللی را مقصر می های بین تر توطئه طور که پیش همان -
 -دار آمریکا در صحنه سیاسی کشور تصور کرد که محبوبیت جایگزینی طرف

 افزایش خواهد یافت. -شود ها است ترویج می جایگزینی که مدت
شود. بخش بزرگی از جمعیت کار،  هم انباشته می  خشم کارگران نیز روی

پرسند چرا  فروشان، می ها و ُخرده وساز، اسکله ویژه در صنعت فوالد، ساخت به
در شرایط سخت، با دستمزد پایین و بدون امنیت شغلی در زمانی که از مردم 

 کار ادامه دهند؟ شود در "خانه بمانند" آنان باید به خواسته می
از خودبیگانگی نسبت به نظم اجتماعی موجود، که از سال گذشته ادامه 

راند. اما این  ها را به خودکشی می دارد، بسیاری را به بدبینی و حتی برخی
 کند. یافته هدایت می  همچنین دیگر کارگران را به پیکار سازمان

کننده در تقاضا برای عضویت در حزب  گواه این چرخش، افزایش غافلگیر
گیر کرونا است. در اوج  کمونیست ترکیه از زمان پیدایش بیماری همه

های زندگی، سیاست خارجی و اقتصاد،  سازی همٔه جنبه های دینی بحران
گیری از جمعیت به  چالش نجات از این شرایط جدید برای بخش چشم

گاه  ای هرروزه  تبدیل شده است. حزب حاکم عدالت رویارویی وتوسعه از این امر آ
کنند دریافت عمومی را  همین دلیل است که حاکمان سعی می است. به

کنند که درحقیقت به  های اجتماعی اشاره می دستکاری کنند. مرتب به کمک
شود، شمار  داند که به چه کسی رسانده می کس نمی رسد، یا هیچ کس نمی هیچ
شمارند و به سامانه بهداشتی  باختگان ناشی از این بیماری را ناچیز می جان

بالند، و  شدت خصوصی شده است، همچون موفقیتی بزرگ می کشور که به
 شوند. کار گرفته می دار کردن درک عمومی به قصد خدشه ها به همٔه این

گیر، اردوغان توانسته است از  از نظر اثرگذاری فوری این بیماری همه
های بخش جوان جامعه و محدودیت سالخوردگان در معاشرت، بیرون  ویژگی

برداری کند. با این وجود، تصمیم اخیر  سود خود بهره رفتن و ابراز نگرانی، به
جمعی (جماعت) در مسجدها و کوتاهی از  مبنی بر توقف برگزاری نماز دسته

گشتند خشم  ها هزارنفری که از عمره (حج ُعمره) بازمی جدا کردن ده
های کار،  ها و محیط ای را برانگیخت. در مخالفت با ادامه کار در کارگاه گسترده

 ها انجام گرفته است.  ها، تیزترین اعتراض ها و رستوران جدا از کافه
های تنفس مصنوعی و تهیه دارو  با توجه به اینکه میزان دسترسی به دستگاه

گیر  که خطر فوری بیماری همه گو است، اما همین ای پاسخ در ترکیه تا اندازه
های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گریبان دولت را خواهد  پایان یابد نابسامانی

گرفت. اردوغان هم با فشار مخالفان لیبرال و طرفدار غربش که در درون حزب 
یابد و هم واکنش مردم زحمتکش که احتمال دارد  وتوسعه گسترش می عدالت

در مجرای مخالفت با حاکمیت کنونی روان گردد، در آینده سروکار خواهد 
 داشت.

 



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٢٢دوشنبه    ١٣   ١١٠٣شمارۀ  

بیانیه مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی در حمایت از مردم ایران در اول 
 ، روز جهانی کارگر٢٠٢٠ماه مه،  

ای و دولت حسن روحانی پـیـامـدهـایـی بسـیـار  اقتصاد ملی در بازار بورس تهران است. این حرکت خطرناک خامنه
مـدت  هـای کـوتـاه قصد تأمین هـزیـنـه همراه خواهد داشت. البته این حرکتی تاکتیکی به مخرب برای کشورمان به
داری و  سرمایه منظور گسترش و حفظ منافع کالن ای بلندمدت نیز به حال هدف راهبردی حکومتی است که درعین

کند. در راستای "حفظ نظام" در بلندمدت، پیوند ارگانیک اقتصاد کشورمان بـا مـدار  مالی را هم دنبال می -تجاری
های داغ"* خارجی هم ضرورت خواهد یافت که خود آن هـم  های مالی جهانی از طریق سرازیر شدن "پول سرمایه

سـازی  داران و کارگزاران حکومتی خواهد بود. رژیم والیـی بـا خصـوصـی ای عظیم برای سرمایه آفرینی منبع ثروت
کـنـد،  های داغ خارجی هم چراغ سبز را روشـن مـی های ملی در بازار بورس تهران برای ورود سرمایه وسیع ثروت

خارجی جمهـوری اسـالمـی و  المللی، فعًال بین سیاست های دولت ترامپ در معادالت بین هرچند که تأثیر سیاست
داری جهانی تناقض ایجاد کرده است. البتـه در ایـن رابـطـه  اش در پیوند با سرمایه های راهبردی اقتصادی برنامه

می تواند نشانه “  مصالحه امام حسن” برخی رخدادهای روزهای اخیر از جمله اشاره های خامنه ای به تاریخی بودن 
 جدید با آمریکا باشد. “ نرمش های قهرمانانه”ای از بررسی سران رِژیم برای 

سـازی و  ای بر اسـاس خصـوصـی عملیاتی شدن رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی با پشتیبانی علی خامنه
پیکر جهانی را  های مالی غول های مالی داخلی نهایتًا پیوند با سرمایه های ملی به بازار سرمایه واگذاری وسیع ثروت

همراه خواهد داشت. نتیجه عملیاتی شدن ایـن فـرمـول  تر تمام شئون اقتصادی به توأم با مالی گرایی شدن فزاینده
هدف ثروتمندتر شدن ثروتمندان و نقـض  اقتصادی با سوق یافتن اقتصاد ملی به سوی "اقتصاد کازینویی" ویرانگر به

 جا همراه بوده است. حقوق دموکراتیک مردم همواره و در همه
های خشن  در تمام جهان و مشخصًا در کشور ما در سه دهٔه اخیر در زیر سایه دیکتاتوری تحمیل این نوع فرمول 

هـای  ای عـظـیـم و زیـان های انسـانـی حال خسارت های اقتصادی زیر لوای "جهش" رشد اقتصادی تا به و شوک
اند. ادامه یافتن این برنامه اقتصادی و شدت پیدا کردن آن در انـتـهـا  را موجب شده  ای فزاینده اجتماعی اقتصادی

ها، امکان گذار از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک و همچنین امکان دفاع از حق حاکمـیـت  وضعیت معیشتی توده
 ملی را با خطرهای هرچه بیشتری روبرو خواهد ساخت.

 
- منظـور کسـب یـک سـود  ای هستند که از یک کشور به کشور دیگر به های مالی فراملیتی پول داغ، سرمایه
 شوند. جا می مدت جابه کوتاه

 ادامۀ داغ شدن شاخص بورس تهران برای ...

، روز جهـانـی ٢٠٢٠طبقه کارگر ایران روز اول ماه مه ،  
کارگر را در شرایط خاصی جشن می گیرد. سـیـاسـتـهـای 
امپریالیستی ایاالت متحده آمریکا سخت ترین تحریمها را 
علیه ایران، که در تاریخ روابط بین دو کشور بی سابقه بوده 
است، اعمال کرده است. سیاستهای فوق ارتجاعی، فاسد 
و نابخردانه رژیم جمهوری اسالمی ایران شرایـط زنـدگـی 
مردم ایران را در وضعیت وخیمی قرار داده است. عالوه بر 

، زندگی مردم ایران را با تـهـدیـدی ١٩ -این ویروس کووید
جدی روبرو کرده است. در مجموع تهدید جـنـگ، مـرگ، 
بیکاری و دستگیری برای هر نوع اعتراض بـه وضـعـیـت 

زندگی بسیار وخیم در کشور، مردم ایران را در بدترین شرایط زندگی خود در دوران معاصر قرار داده است.   لـذا مـا 
 احزاب و سازمان های سیاسی امضاء کننده این بیانیه خواهان انجام فوری اقدامات زیر هستیم:

 تحریم ها بیشترین صدمه را به مردم ایران می زنند. باید فورا نقطه پایانی بر این تحریمها گذاشته شود. -
دستگیری و اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران، معلمان، فعالین اتحادیه ای، نویسنـدگـان، بـازنشـسـتـگـان و  -

 فعاالن سیاسی و حقوق بشری باید متوقف شود.
رژیم جمهوری اسالمی ایران باید به کنوانسیون های بین المللی مانند حقوق بشر و کنوانسیونهای سازمان بین  -

که خود جز امضا کنندگان ان است احترام بگذارد. رژیم همچنین باید حقوق مردم ایران را که در  (ILO)المللي کار 
 این کنوانسیونها به رسمیت شناخته شده است به رسمیت بشناسد.

همه فعالین اتحادیه ای، معلمان، نویسندگان و فعالین سیاسی و حقوق بشری که دستگیر و زندانی شـده انـد  -
 در زندانها در خطر است. ١٩ -باید فورا ازاد گردند. جان انها با توجه به شیوع ویروس کووید

به حمایت دولت احتیاج دارد. عدم حمایت از طبقه کارگر به ایـن  ١٩ -طبقه کارگر ایران برای مبارزه علیه کووید -
 معنی است که آنها باید تحت شرایط تهدید ویروس کرونا کار کنند .

 
 حزب کمونیست کانادا

 کانادا -کومله زحمتکشان کردستان
 (کانادا-حزب چپ ایران (فدائیان خلق 

 کانادا -حزب توده ایران

از هند یا کاهش ارزش نرخ مبادلٔه روپیه 
 در برابر دالر نشده است.
های ویژٔه جدید در  دادن حق برداشت

چنین موقعیتی فقط خرِج جبراِن فرار 
سرمایه از کشورهای فقیر جهان سّوم 

شود، بدون اینکه به مبارزٔه آنها با  می
ویروس کورونا کمکی کند. بدون شک، 

های ویژٔه جدید  اختصاص حق برداشت
به این کشورها آنها را در موقعیت بهتری 
قرار خواهد داد، ولی این حق برداشت 
جدید فقط فروپاشی اقتصاد آنها را به 

اندازد بدون اینکه چیزی برای  تعویق می
آنها به منظور حمایت از مردم در مبارزه با 

 ویروس باقی بماند.
برای مؤثر بودن اختصاص حق 

های ویژٔه جدید به کشورها، دو  برداشت
اقدام دیگر ضروری است: نخست، 

کم یک ساله برای  دادن مهلِت دست
های خارجی؛ و  بازپرداخت همٔه بدهی

ها  دّوم، اعمال کنترل بر روی سرمایه
توسط این کشورها تا از خروج سرمایٔه 
مالی جلوگیری شود. اگر این دو اقدام 
اضافی انجام شود، آنگاه تمام ارز 
خارجی اضافی را که از طریق حق 

های ویژه وارد کشور شده است،  برداشت
توان برای پرداخت بهای واردات  می

مورد نیاز در طی بحران استفاده کرد. در 
تواند  این صورت، دولِت هر کشور می

چندبرابر معادل ارزی حق برداشتی که 
در اختیارش قرار گرفته، با حفظ کسری 
مالی (بودجه)، برای مبارزه با ویروس 

خاطر  کورونا خرج کند و به افرادی که به
گیری کنونی در تنگنای معیشتی  همه

اند یاری رساند. به عبارت  قرار گرفته
های ویژه  دیگر، این حق برداشت

ظرفیت دولت برای هزینه کردن را فقط 
به اندازٔه مبلغی معادل سهمیٔه 

دهند،  اختصاص داده شده افزایش نمی
دهند تا  بلکه به دولت این امکان را می

چندبرابر ارزش آن را در قالب کسری 
 مالی (بودجه) هزینه کند.

گفتنی است که مدیرعامل صندوق 
المللی پول تمایل خود را نسبت به  بین

های ویژه ابراز کرده  صدور حق برداشت
بود تا اینکه آمریکا شروع به کارشکنی 
کرد. ولی باز هم باید توجه داشت که 

تنهایی  به (SDR)حق برداشت ویژه 
کند مگر اینکه مهلت  کمک چندانی نمی

های  معّینی برای بازپرداخت بدهی
هایی برای  خارجی داده شود و کنترل
های مالی  جلوگیری از خروج سرمایه

 وجود داشته باشد.
 

 ادامه خروج سرمایه مالی ...
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 پرابهات پاتنایک
 

در حال حاضر، حجم انتقال سرمایٔه مالی از جهان سّوم بسیار بیشتر از آن 
تر از این خروج  اتفاق افتاد. مهم ٢٠٠٨است که پس از بحران مالی سال 

سرمایه، تمایل بخشی از سرمایٔه مالی به بیرون رفتن از جهان سّوم، حّتی از 
های دالری (دالر  اصطالح "بازارهای نوظهور"، و انتقال سرمایه به دارایی به

هایی است که دالر آمریکا در آنها غالب است. این امر موجب  آمریکا) یا دارایی
شود که روپیٔه هند  کاهش ارزش بسیاری از ارزهای جهان سّوم در برابر دالر می

 نمونٔه بارز آن است.
رسد. با توجه به اینکه آمریکا  این وضع در نظر نخست متناقض به نظر می

های مالی باید  اکنون در مرکز بحران ویروس کورونا قرار دارد، چرا سرمایه هم
نیز دقیقًا همین  ٢٠٠٨متمایل به فرار به آنجا باشند؟ ولی در زمان بحران مالی 

اتفاق افتاد. اگرچه آمریکا در مرکز بحران قرار داشت و کشورهای جهان سّوم 
های مسکن آمریکا قرار نگرفته  تحت تأثیر مستقیم چندانی از ترکیدن حباب وام

های مالی از این کشورها، بهای دالر نسبت به ارزهای  بودند، بر اثر فرار سرمایه
 کشورهای جهان افزایش یافت.

تر دربارٔه اقتصاد جهان  این تناقض (پارادوکس) نشان دهندٔه واقعیتی عمیق
است: هر زمان که سرمایٔه مالی احساس ناامنی کند، "غریزٔه بازگشت به خانه" 

گرداند.  ویژه به آمریکا بازمی برد، و به این سرمایه آن را از جهان سّوم بیرون می
به طور خالصه، این پدیده، از نظر سرمایٔه مالی، نشان از عدم تقارنی اساسی 
در اقتصاد جهان دارد و اتفاقًا به همین دلیل است که برای جهان سّوم، 

اندازه  های مالی جهانی، بی گشودن درهای خود به روی گرداب جریان
 نابخردانه است.

این عدم تمایل سرمایٔه مالی برای ماندن در جهان سّوم، یا رفتن به آن، 
موجب اختالل در توانایی تعدادی از کشورها در پرداخت بهای واردات خود و 

ها، تعداد  ترین گزارش شود. طبق تازه های خارجی آنها می بازپرداخت بدهی
اند تا بتوانند  المللی پول درخواست کمک مالی کرده کشور از صندوق بین ١٠٢

گیری کورونا) را از سر بگذرانند.  های ناشی از بحران کنونی (همه دشواری
المللی پول دست باال را دارد [چون بیشترین سهم و  آمریکا که در صندوق بین

خواهد که این نهاد در پذیرش تقاضاهای  رأی را در این صندوق دارد]، می
رسیده، بین کشورها تمایز و تبعیض قائل شود. به این دلیل بود که دولت 

گیری بیماری، از دریافت وام از  نیکوالس مادورو در ونزوئال، حّتی در اوج همه
 المللی پول محروم شد. صندوق بین

آمیزی را ایجاد کرده است که "خط  خوِد آمریکا نظام بسیار تبعیض
شود، که بر اساس آن، بانک مرکزی کشورهای  مبادله" (سوآپ) نامیده می

اصطالح بانک مرکزی آمریکا  توانند در مقابل پرداخِت ارز خود، از به معّینی می
بهرٔه وام،  دالرها باید در آینده، همراه با دالر دریافت کنند. این (فدرال رزرو)

ایجاد شد و  ٢٠٠٨ بازپرداخت شوند. این سازوکار خطوط مبادله در زمان بحران
اکنون نیز دوباره احیا شده است. فدرال رزرو آمریکا تعداد نامحدودی "خط 
مبادله" برای پنج بانک مرکزی عمدٔه دنیا، یعنی بانک مرکزی اروپا، بانک 
مرکزی انگلستان، بانک ژاپن، بانک کانادا، و بانک مّلی سوئیس باز کرده 

کشور دیگر   ٩ای با سقف معّین و محدود را به  است. همچنین "خطوط مبادله"
گسترش داده است: استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور، برزیل، مکزیک، کرٔه جنوبی، 

دهد که تصمیم  سوئد، دانمارک، و نروژ. "خط مبادله" این قدرت را به آمریکا می
یک کمک نکند، که ترتیبی  زده کمک کند و به کدام کشور بحران بگیرد به کدام
 آمیز است. آشکارا تبعیض

المللی پول شده است که "حق برداشت  در مقابل، تقاضاهایی از صندوق بین
برای کشورها صادر کند، و آنها را متناسب با قدرت رأی  (SDR)ویژه"ای 

گذاری هر کدام در این  کشورهای گوناگون در صندوق (که به میزان سرمایه
صندوق بستگی دارد) به این کشورها اختصاص دهد. [حق برداشت ویژه یا 

SDR های ارزی رسمی  المللِی مکمِل ذخیره نوعی سهمیٔه دارایی ذخیرٔه بین
به عنوان واحد شمارش در صندوق  SDRالمللی پول است.  در صندوق بین

 خروج سرمایٔه مالی از جهان سّوم

شود و معادل ارزی یا دالری آن، بر اساس  المللی پول نیز استفاده می بین
ترکیب سبد ارزی پنج ارز رسمی این صندوق، یعنی دالر آمریکا، پوند بریتانیا، 

شود. به هر کشوری مقدار یا سهمیٔه  یورو، ین ژاپن، و یوآن چین، محاسبه می
تواند آن را  شود که می اختصاص داده می SDRمعّینی حق برداشت ویژه یا 

های  توانند حق برداشت با ارزهای دیگر مبادله کند. اعضای صندوق نیز می
ویژٔه خود را در یک بازار داوطلبانه خرید و فروش کنند.] این حق 

توانند ذخایر ارزی کشورهای عضو را، بدون اینکه  های ویژه می برداشت
به غیر از آنچه در حال حاضر به صورت تفاوت در  -گونه تبعیضی به آنها هیچ

تقویت کنند. اما بدیهی است که آمریکا با این  -قدرت رأی وجود دارد
  پیشنهاد مخالفت کرد، ظاهرًا به این دلیل که صدور هر حق برداشت ویژهٔ 
جدید [عالوه بر آنچه از قبل به هر کشور عضو اختصاص داده شده است]

درصد این حق ٧٠کمک چندانی به کشورهای فقیر نخواهد کرد، زیرا 
درصد به فقیرترین کشورها ٣های به کشورهای پیشرفته و فقط  برداشت

خاطر تفاوت در قدرت رأی). در مقابل، آمریکا از ایجاد  خواهد رسید (به
تسهیالت ویژٔه دیگری (مانند آنچه در دورٔه پس از شوک نفتی ایجاد شد) 

 کند. برای کمک به کشورهای فقیر حمایت می
گونه تسهیالت پیشنهادی آمریکا و صدور حق  با این همه، بین این

برداشت ویژٔه جدید، سه تفاوت آشکار و اساسی وجود دارد. نخست، در 
آمیز خواهد بود، در حالی که  اختیار قرار دادن چنین تسهیالتی الزامًا تبعیض

حق برداشت ویژه چنین نخواهد بود (جز تفاوتی که در حال حاضر در ساختار 
المللی پول وجود دارد). دّوم، بازپرداخت هر وامی در  گیری صندوق بین رأی

چارچوب چنین تسهیالتی، باید همراه با پرداخت هزینٔه بهره باشد، در حالی 
که حق برداشت ویژه الزامًا به چنین بازپرداختی نیاز ندارد. سّوم، دقیقًا به این 

ای، باید  دلیل که هرگونه وام دریافتی از طریق چنین تسهیالت ویژه
بازپرداخت شود، برخالف حق برداشت ویژه با شرط و شروط وحشتناک 

 المللی پول روبرو خواهد شد. صندوق بین
المللی پول،  به این دالیل است که در جلسٔه کمیتٔه امور مالی صندوق بین

طور که  های ویژٔه جدید شد. همان ای از صدور حق برداشت حمایت گسترده
شد، مخالفت با این نظر، از جانب آمریکا و هند صورت گرفت.  بینی می پیش

گرایی دوآتشه  وزیر هند، مودی که در کوی و برزن بر طبل مّلی نخست
شّدت سرگرم زندانی کردن فعاالن حقوق مدنی و همٔه حامیان  کوبد، و به می

خواند، هیچ فرصتی را  و مدافعان مستمندان است که آنها را "ضدمّلی" می
دهد. دولت هند در جلسٔه کمیتٔه  برای سجده در مقابل آمریکا از دست نمی

المللی پول این بار هم همین کار را کرد و منافع  امور مالی صندوق بین
های جهان سوم و همچنین مردم خوِد هندوستان را به حراج گذاشت و  مّلت

 پایمال کرد.
های ویژه به کشورها برای غلبه بر بحران  مبارزه برای صدور حق برداشت

ویروس کورونا، و علیه هرگونه تبعیض قائل شدن بین کشورها که خواست 
آمریکاست، باید تقویت شود. در عین حال، نباید تصّور کرد که این حق 

های ویژه مشکالت کشورهای جهان سّوم را در بحران کنونی  برداشت
برطرف خواهد کرد. ِصرِف انباشتن ذخایر مالی توسط این کشورها از طریق 

ها  های ویژٔه جدید، جلوی جریان کنونی فرار سرمایه اختصاص حق برداشت
از این کشورها را نخواهد گرفت. گفتنی است که هند در حال حاضر تقریبًا 

میلیارد) دالر ذخیرٔه ارزی  ۵٠٠نیم تریلیون (
 ١٣ادامه  در صفحه  دارد، ولی این امر مانع خروج سرمایٔه مالی 
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دهد که بورژوازی کشورهای آمریکای  های ایتالیا و پرتغال نشان می تجربه
شمالی (ایاالت متحده، کانادا، و مکزیک) و کشورهای اروپایی در هر دو 

تر از نیروهای  " سوی اقیانوس اطلس در شیوۀ تفکر بسیار "انترناسیونالیست
طبقۀ کارگر است. هرکدام از نیروهای طبقاتی درگیر، از تجربۀ کودتای 

که  ١٩٧۴/١٣۵٣دهی شده از سوی سازمان سیا در سال  نظامی سازمان
 توانند بیاموزند. دولت سوسیالیستی سالوادو آلنده را برانداخت می

درواقع، فرانک کارلوچی، جاسوس ایاالت متحده و سفیر شیلی در ایاالت 
متحده، دورٔه خدمتش را اندکی پس از کودتای پینوشه پایان داد و چندماه 
پیش از انقالب آوریل پرتغال در مقام سفیر ایاالت متحده در پرتغال وارد این 

انگیزی که در کنار رویدادهای پرتغال در  کشور شد. یکی از ترفندهای شگفت
اصطالح جنبش برای احیای  آن زمان موجودیت یافت فرقٔه مائوئیستی به
های  طورعمده از دانشجویان الیه حزب پرولتاریایی یا ام آر پی پی بود که به

مرفه و متعلق به طبقه بورژوازی با شعار "مرگ بر کونیال" پا به عرصه 
گذاشت. رهبری این فرقه با خوزه مانوئل بارروسو بود که دیرتر رئیس بنگاه 

وزیر  المللی، رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا، و نخست مالی گلدمن ساکس بین
نمایی وجود داشته باشد ترکیب شعارهای  پرتغال شد. اگر یک نشانه برای چپ
های خارجی امپریالیستی است. دربریتانیا  فراانقالبی با پشتیبانی از سیاست

های غیراصولی به  های موجود درباره اتحادیۀ اروپا و امتیازدهی توهم
دمکرات را با چپ افراطی  های اسرائیل، نیروهای راست سوسیال دیدگاه
گاه در چپ  سازد. کمی پس از کودتای پینوشه صاحب پذیر می قیاس نظری آ

رفت،  شمار می بریتانیا نوشت: "تا آنجایی که شیلی یک دمکراسی بورژوایی به
آنچه در آنجا روی داد مربوط به دمکراسی بورژوایی در کل بود و ممکن است 

 های بورژوایی هم روی دهد. " که در دیگر دمکراسی
هایی که باید نیروهای چپ   روزنامه تایمز روز پس از کودتای شیلی (با واژه

نظر از اینکه کاری که نیروهای مسلح  خاطر بسپارند) نوشت: "صرف دقت به به
انجام دادند درست بود یا نه، باید گفت شرایط چنان بود که یک فرد نظامی 

دید که در وضع  معقول با نیت نیکو این را وظیفۀ قانون اساسی خود می
احتمال  آمده دخالت کند." اگر پیشامد مشابهی در بریتانیا روی دهد، به پیش

بسیار، هرکسی در استادیوم ویمبلی باشد، ویراستار تایمز نخواهد بود، زیرا او 
سرگرم نوشتن سرمقاله و افسوس خوردن از این رویداد و آن رویداد در آن 

که با  -هرچند با اکراه -سرمقاله خواهد بود، اما با  این موافق خواهد بود
آور بودن این انتخاب، جایگزین  درنظر گرفتن تمامی شرایط و با وجود رنج

همین ترتیب و جز  های معقول وجود نداشته است، و به جز نظامی دیگری به
ها." برای آنانی که بسیار جوان هستند تا بتوانند رویدادهای روزهای کودتا  این

یاد آورند، اشاره به استادیوم ویمبلی بازداشت کردن وحشیانه  در شیلی را به
داشتن آنان در استادیوم سانتیاگو را بازگو  هزاران نفر از هواداران آلنده و نگه

دست نیروهای زیر فرماندهی پینوشه،  کند که بسیاری از آنان دیرتر به می
 زندانی یا تیرباران شدند. -وزیر وقت بریتانیا نخست -دوست مارگارت تاچر

استدالل کرد: "اما  ١َبند در پی این رویدادهای وحشتناک بود که رالف میلی
آمیز به  گذار مسالمت،هرچند تجربۀ شیلی ممکن است آزمونی برای 

تواند الگویی گیرا تلقی شود برای آنچه  نباشد، اما هنوز می ،سوسیالیسم
ممکن است دولتی در یک دمکراسی بورژوایی این تصور را ایجاد کند که 

خواهد دست به تغییرهای جدی در نظام اجتماعی بزند و به  صادقانه می
مند و تدریجی  های قانون های سوسیالیستی در چارچوب روش سمت برنامه

 حرکت کند..."
تواند  ای پیشرو می در بریتانیا نشان داد که چگونه برنامه ٢٠١٧انتخابات  

های انتخاباتی را شتاب بخشد. حزب  ای را برانگیزد و پیروزی جنبشی توده
درصد به جایی رسید که توانست نمایندگان حزب  ٢٠تر از  کارگر با آرایی کم

کار را از داشتن اکثریت پارلمانی ساقط کند و خشمی تدریجی در  محافظه
 راه بیندازد. حزب حاکم به

برنامۀ حزب کارگر که مالکیت همگانی کاالها و خدمات ابتدایی مانند آب، 
برق، ترابری همگانی در آن گنجانده شده است و با معیارهای بریتانیا 

ای  رود نتوانست راهبرد اقتصادی و سیاسی شمار می ای افراطی به برنامه
جایگزین در جامعه جا بیندازد و از این راه بتواند اقتصادی با بازدهی باال و با 

پیش برد. بخش بزرگی از مردم که شعار حزب کارگر را  مالکیت همگانی به
پسندیدند و به آن رأی دادند، این شعار را بدون داشتن بینشی عمیق نسبت 

داری انجام دادند، اما در  به پیامدهای ممکن برای سودورزی و قدرت سرمایه
مورد طبقۀ حاکم چنین نبود. آنان از این بیم داشتند که دولت حزب کارگر 

قصد تغییر توازن قدرت و ثروت بر سر کار بیاید. پاسخ  نوین ممکن است به ادامۀ پرتغال، ایتالیا، و شیلی: ...
شان در دولت، کنار  رحمانه طبقٔه حاکم پس از انتخابات از بین بردن حزب بی

منظور  ها، و بسیج تمامی نیروهایی که در اختیار داشتند به دمکرات زدن لیبرال
 داشتن حزب کارگر در تفرقه و ناتوانی بود. نگاه

گاه، و  نیروهای طبقه حاکم در پیش برد این رسالت همدستانی مشتاق، آ
پرکار از درون حزب کارگر با خود همراه داشتند. نخستین گام در دریافت آنچه 

 روی داد این است که درک روشنی از چگونگی رویداد داشته باشیم.
های پرتغالی و ایتالیایی خواهند فهمید که چگونه  سوسیالیست

های  دمکراسی "رسمی" در مورد حزب سوسیالیست پرتغال در سال سوسیال
و  ١٩۵٠های  های دهه سرعت و در مورد ایتالیا در سال به ١٩٧٠/١٣۴٩دهٔه 

های سرمایۀ  با مقاومت بیشتری به درخواست ١٣٣٩و  ١٩۶٠/١٣٢٩
های انتخاباتی با نیروهای چپ و کمونیستی و  المللی تن دردادند، ائتالف بین

 گیری  پرداختند.   انقالبی را رها کرده و با پذیرش دیدگاه نولیبرالی به موضع
آرایش نیروهای سیاسی در بریتانیا متفاوت است. طبقۀ کارگر ما تجربۀ 

 حاکمیت فاشیسم و مقاومت مسلحانه را ندارد.
های  بورژوازی بریتانیا ورای موردهای خاص نخبگان محلی در جزیره

منزله یک طبقه در همدستی با فاشیسم شناخته نشده  دریای مانش، هرگز به
فاشیست  است، هرچند بریتانیای پیش از جنگ (دوم جهانی) از هواداران شبه

 در نخبگان درباری، اشرافی، و بورژوایی انباشته بود.
تر در سیاست  تر و هم اصیل کننده اما طبقۀ کارگر ما هم عاملی تعیین

داری پرتغال در  بریتانیا است و در قیاس با ایتالیای پس از جنگ یا سرمایه
شده برای  شدت انحصاری و مالی ، اقتصاد بریتانیای به١٩٧٠های دهٔه  سال

مالکیت همگانی آماده است.  تجربۀ جمعی ما در طی سه سال گذشته باید 
داری را بیشتر  بررسی و موشکافی شود. ما باید مشخصۀ زندگی واقعی سرمایه
های درون طبقۀ  مورد پژوهش قرار دهیم و مشخصۀ ساختار طبقاتی و تقسیم

تر ارزیابی کنیم. ما باید اتحاد طبقۀ کارگر را همراه با وحدت  کارگر را کامل
ها و بیشتر به اندیشه نو و  تر به برچسب سیاسی درون چپ سامان دهیم که کم

 تعهد اهمیت دهد.
های  های سوسیالیستی و شیوه تر اندیشه و باالتر از همه باید هر چه افزون

عملکرد و کردار سوسیالیستی را در زندگی روزمرٔه طبقه کارگر، محل زندگی 
 ها، محل کار، و مبارزه جا انداخته و بگسترانیم. توده

---------------------------------------------  
در   ای برجسته چهره ١٩۶٠های دهٔه  َبند در خالل سال رالف میلی  .١

جنبش چپ نو در بریتانیا بود. او چندین کتاب در رابطه با نظریٔه مارکسیستی و 
)١٩۶١های "سوسیالیسم پارلمانی" ( داری نوشت. که کتاب انتقاد از سرمایه

) از ١٩٧٧)، و "مارکسیسم و سیاست" (١٩۶٩داری" ( ،"دولت در جامعٔه سرمایه
های  َبند بین سال َبند فرزند رالف میلی های او هستند. ِاد میلی جمله نوشته

 به رهبری حزب کارگر بریتانیا رسید.  ٢٠١۵تا  ٢٠١٠

 ادامۀ  دستبرد رژیم والیت فقیه ...

های اخیر بـا انـتـصـاب  ها" بیان کرد.  رژیم در دهه ها و پروژه مالی کلیه طرح
ای  مدیرانی فاسد برای بانک رفاه کارگران، این بانک را به منبع تأمیـن مـالـی

کالن برای وابستگان فاسدش تبدیل کرده است. اکنون رژیم با منابع مـالـی 
حاصل از غارت سازمان تأمین اجتماعی، افزایش بودجه بانک رفاه کارگران را 

ای مـعـادل  که بازنشستگان تأمین اجتماعی مسـتـمـری مد نظر دارد. درحالی
کـنـنـد. مـنـظـور  شان دریافـت مـی چهارم مبلغ خط فقر را برای معیشت یک

شریعتمداری از خرج نکردن این منابع مالی برای "نیازهای جـاری سـازمـان" 
منظور افزایش مستـمـری  نیز یعنی منابع مالی حاصل از این غارتگری نباید به

سازی حقوق آنان یا مقرر کردن بیمـه بـیـکـاری بـرای  بازنشستگان، همسان
، در شرایـط ادامـه “ شستا” کارگران بیکار صرف شود.  فروش بخشی از سهام 

فاجعه بحران کرونا و در حالی که میلیون ها نفر به صف بیکاران کشور اضافه 
شده اند و بحران اقتصادی رِژیم نیز روز به روز تعمیق پیدا می کند سـیـاسـت 
روشنی برای غارت منافع کارگران و زحمتکشان کشور به منظور حفظ  رژیـم 
والیت فقیه است. مبارزه با این سیاست که می تواند گام اول در راه نـابـودی 
منابع سازمان تأمین اجتماعی که با پول کارگران و زحمتکشان کشور بنا شـده 
است در شرایط حساس و بحرانی کنونی از اهمیت بسیاری بـرخـوردار اسـت. 
رژیم در صورت عدم اعتراض های گسترده زحمتکشان بی شک خود را برای 

 برداشتن گام های بعدی آماده خواهد کرد.  
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ها و  نیک رایت، نویسنده کمونیست، در این مقالٔه آموزشی حاضر، به انقالب
پردازد که با رویدادهای بریتانیا، یعنی کشوری که در آن اتحادی تاریخی  هایی می ضدانقالب

میانۀ جرمی کوربین پس از  از سوی طبقۀ حاکم صورت گرفت تا جلو اجرای برنامۀ چپ
 کند.   او در انتخابات را سد کند ارتباطی بیشتر پیدا می ٢٠١٧پیروزی 
سبب قرنطینگی خانگی  ماه به اردیبهشت ۶آوریل/  ٢۵هایی در پرتغال و ایتالیا در  جشن

 ناگزیر بر اثر شیوع ویروس کرونا با سکوت برگزار گردیدند.
و رهایی کشور  ١٩۴۵فستا دال لیبراتزیونه، یا جشن آزادی، شکست فاشیسم در ایتالیا در 

گیرد. پیروزی مقاومت در برابر یورش فاشیسم عرصه را برای دگرگونی بنیادی در  را جشن می
پایان  فاشیسم در پرتغال به ١٩٧۴/١٣۵٣زندگی مردم ایتالیا گشود. در همین روز در سال 

شمار  رسید. انقالب میخک یا روولوکا دوس کراوس، آخرین تحول انقالبی در قارۀ اروپا به
های امسال در پرتغال شامل موسیقی آنالین، گردشگری در  های جشن رود. برنامه می

شان  های بعدازظهر مردم به ایوان ٣های تاریخی مجازی بود و در ساعت  ها و مکان نگارخانه
آمدند تا تصنیف گرندوال ویال مورنا را سر دهند که پخش آن ندای آغاز خیزش جنبش 

های آفریقایی پرتغال بود. جنبش  انقالبی نیروهای مسلح هم در پرتغال و هم در مستعمره
های نافرجام در سرکوب  انقالبی خیزشی بود که در آن سربازان ناراضی از لشکرکشی

پا خاستند. و در  ها و بدگمان نسبت به افسرهای ارشد بر ضد رژیم به ها در مستعمره شورش
 ها آمدند تا تصنیف پارتیزانی بالچاو را سردهند.  ایتالیا مردم به ایوان

 ٨( ١٩٧۴آوریل  ٢٨ساز حزب کمونیست پرتغال، چند روز پس از  آلوارو کونیال، رهبر تاریخ
)، با استقبالی پرشور از سوی هزاران کارگر به لیسبون بازگشت. پس از ١٣۵٣ماه  اردیبهشت

گریختن اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست پرتغال از زندان دهشتناک دژ پنیجه در 
 گشت. ساحل آتالنتیک، این نخستین بار بود که کونیال به سرزمین مادری بازمی

بود که کونیال، و ماریو   شاهد تظاهراتی گسترده ١٣۵٣/ ١٩٧۴پرتغال در روز اول ماه مه 
سوارز (رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا)، در آن سخنرانی کردند و نشریه آوانته، ارگان حزب 

 صورت قانونی منتشر گردید. کمونیست پرتغال، پس از پنج دهه فعالیت زیرزمینی به
های آفریقایی این کشور را با پیکار  انقالب پرتغال، تالش در استعمارزدایی از مستعمره

 هم گره زد. دار به دار و زمین امان بر ضد قدرت و ثروت طبقه سرمایه بی
داران بزرگ از  ای که زمین های مهم کشاورزی پس از انجام اصالحات ارضی در منطقه
کردند، شمار زیادی  کشی می زمین بهره گران بی نیروی کار چندین نسل از دهقانان و زراعت

ها،  های اصلی اقتصاد، ترابری، کان های تعاونی و اشتراکی احداث گردید. بخش مزرعه
 های زمینی، ملی شدند. سازی، مخابرات و استخراج ذخیره صنعت پوالد و کشتی

های بنیادی  راستی بر ضد این تحول کوشش افسران ارتش در انجام کودتایی دست
شکست خورد و دولت موقت پرتغال با وزیرانی کمونیست و سوسیالیست ازجمله کونیال، 

 کشور را به سوی نخستین انتخابات آزاد رهنمون کردند.
آوریل و اول ماه مه برگزار  ٢٨ها، در نخستین سالگرد  انتخابات در میان برگزاری جشن

زمان با  یاد دارند. هم شد. کسانی که در آن زمان در لیسبون بودند اول ماه مه آن سال را به
شدند، سربازان از درون  های گسترده کارگران که به مرکز شهر وارد می پیمایی صف راه

ریختند و  پیمایان می های سرخ بر سر راه بالگردهایی که بر فراز شهر در پرواز بودند میخک
های گل  کردند حلقه های آنان محافظت می کارگران بر گردن سربازانی که از صف

ماه  اردیبهشت ٨( ١٩۴۵آوریل  ٢٨سال پیش از این رویداد در پرتغال، در  ٢٩انداختند.  می
بخش ملی شمال ایتالیا (کمیتادو دی لیبراتزیونه ناتزیوناله آلتا ایتالیا)،  )، کمیتۀ آزادی١٣٢۴

 دست گرفتن قدرت در ایتالیا و فرمان مرگ رهبران فاشیست را اعالم کرد. به
های اصلی ایتالیا را آزاد  واحدهای مقاومت در روزهای بعد از آن، شهرها و شهرستان

پرسی  دست گرفتن قدرت به یک همه ای چندسویه بر سر به کردند. در سال بعد، مبارزه

انجامید که با دادن رأیی اندک به نظام سلطنتی به این نظام پایان 
تر از آن اینکه، نظام سیاسی ایتالیا را جمهوری با  داد و مهم

 های کارگری اعالم کرد. ارزش
و جنگ جهانی   ١٩۴۵/١٣٢۴رخدادهای تاریخ ایتالیا پس از 

دهد که  ها نشان می ها زنده است و مرور آن دوم هنوز در خاطره
چالش کشید و چگونه  داری را به ایتالیا چگونه سرکردگی سرمایه

های آشکار و نهان ایاالت متحده، مافیا و عنصرهای  دخالت
جنایتکار، قدرت بازار و اتحادیۀ اروپا، همراه با دولت پنهان و 

ای در این کشور  کلیسای کاتولیک، راه را بر تغییرهای سامانه
در پرتغال تفکر سیاسی  ١٩٧۴/١٣۵٣بستند.  رخدادهای پس از 

های اخیر را که هنوز بازیگران اصلی در سیاست روز آن کشور  نسل
هستند رقم زدند. ضدانقالب خزنده موفق شد که کشور پرتغال را به 

داری جهانی و  سوی یکپارچگی هرچه بیشتر در اقتصاد سرمایه
دست  منطقٔه یورو براند و کشاورزی تعاونی و اشتراکی را به

های اقتصادی را  داران بسپارد و خصوصی شدن دوباره بنگاه زمین
ای نیروهای  تسهیل و حقوق کارگران را محدود کند. چنین تجربه

 ای کرده است. های ویژه چپ پرتغال را دچار گرفتاری
هایی  بندی مهم آن است که این دو تجربه تاریخی به جمع

های کسب شده، هم در ایتالیای  سطحی نینجامند. اما تجربه
و هم در پرتغال طی  ١٩۴۵/١٣٢۴های پس از  های دهه سال

دهد  تا زمان حاضر، نشان می ١٩٧۴/١٣۵٣تر یعنی از  زمانی کوتاه
داری بر آن متکی است از آن  حمایتی که سرمایه در جامعٔه سرمایه

چیزی که در مقولٔه هر خیزشی بر ضد آن که در آغاز ممکن است 
 تر است. در ذهن نقش بندد، بسیار جاافتاده
انداز دولت کوربین با آن سرمایه را  مسلم است چالشی که چشم

طلبید نسبت به اظهار دوستی آشکار سربازان انقالبی  به مبارزه می
های کمونیست در  به راهپیمایان اول ماه مه یا حضور پارتیزان

 تر داشت. ها، صراحتی کم میدان
ثبات  منظور بی اما بسیج گستردۀ نیروهای آشکار و پنهان به
انداز پیروزی دوم  کردن حزب کارگر و نقش بر آب کردن چشم

و  ٢٠١٧پیروزی در سال  اش پس از نزدیک شدن آن به انتخاباتی
های  تحرک سبعانٔه این بسیج نشان داد که طبقۀ حاکم  دولت

گاه است. بستگی داری از دل سرمایه  های کلی طبقاتی خود بسیار آ

هایی از  پرتغال، ایتالیا، و شیلی: درس
 های پیشین انقالب

 ١۵ادامه  در صفحه  


