
توان گفت که  پیامدهای  درستی می به
های چندوجهی برآمده از  امان بحران بی
در پـهـنـٔه   ١٩گیری ویروس کووید  همه

جملـه در کشـور مـا، تضـاد  جهان و از
عمیق میان منافع حیاتی اکثر مـردم بـا 
مــنــافــع انــحــصــارگــرایــانــٔه صــاحــبــان 

های کالن و قدرت سـیـاسـی را  سرمایه
سابقه آشکار و بـه مـعـضـل  شکلی بی به

اصلی گذران زندگی در جامـعـه تـبـدیـل 
های سنگین جانـی و  کرده است. ضربه

مادی این واگیری هـم در کشـورهـای 
داری و هـم  در  پیـشـرفـتـه سـرمـایـه

رشدی مـانـنـد ایـران،  کشورهای درحال
مسئلٔه  تقسیم ناعادالنٔه  ثروت در جامعه 

 نمایش همگان گذاشته است. را  به
در چندماه گذشته، زندگی بسیـاری از 

هـایـی  مردم جهان دستخوش تصـمـیـم
است که در سرشت نظـام  خطرناک شده 

هایش ریشه دارند.  داری و اولویت سرمایه
بهانٔه "آزادسـازی اقـتـصـاد"  هر جا که به

تـر  ای فـزایـنـده های اقـتـصـادی تعدیل
تـر کـارگـران و  [بخوان اخراج فـزایـنـده

اند و بخش خدمات و  کارکنان] اجرا شده
تـر  سامانه (سیستم) طب ملی منـقـبـض

ای  های جانی و مـالـی اند، ضربه گردیده
تر بر زحمتکشان و فـرودسـتـان  سنگین

وارد 
انـد.  آمده

سـال  ٢٣، ١٣٩٩با فرا  رسیدن دوم خرداد ماه 
از آغاز جنبش مردمی در میهن ما که در جریان 

تبـلـور یـافـت مـی  ١٣٧۶انتخابات دوم خرداد 
میلیون ایرانی با قول استقـرار  ٢٠گذرد. بیش از 

ساالری و جامعه مدنی محمد خاتمی را به  مردم
کرسی ریاست جمهوری نشـانـدنـد و امـیـدوار 
بودند تا جامعه مـا بـه سـمـت سـسـت شـدن 
زنجیرهای استبداد و ایجاد  فضا و امکان بـرای 
 تحقق خواست های مردم و عدالت حرکت کند.

واقعیت این است که  در آن دوران حزب ما در حالی که به خواست توده ها و توان جنبش اجتماعی که به میدان 
آمده بود اعتقاد عمیق داشت ولی دربارٔه توان خاتمی و همراهان او و چارچوب های بسیار بسته ای که آنـهـا مـی 

 خواستند این شعارها را از آن طریق تحقق ببخشند بسیار منتقد و نگران بود. 
های آقای خاتمی که معتقد بود "با اصل مترقی والیت فقـیـه"  ما در همان دوران ضمن مخالفت جدی با ارزیابی

جـانـبـه و فشـار  توان به آزادی در ایران دست یافت، معتقد بودیم، و هستیم، که رژیم والیی بدون مبارزٔه  همه می
ها، که ادامه حکومت دیکتاتوری را برای آن غیرممکن سازد، اجازه نخواهد داد در ساختـار اسـاسـی  مستقیم توده

اندیش و نظریه "اسـالم  که بر استبداد مطلق روحانیت تاریک -نظام سیاسی کنونی

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

 ١٣٩٩خرداد  ۵، ١١٠۴شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

افکنی دربارٔه  هراس
حزب تودٔه ایران، 

منظور مقابله با جنبش  به
 خواهی در جامعه عدالت

مناسبت  با رفیق علی خاوری، به  »مردم  نامٔه «  وگوی گفت
صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران و بیش از 

 یک سده پیکار جنبش کارگری و کمونیستی در ایران!

 ۴معضل کسری بودجه، و افزایش قیمت دالر                           ص 
 ۵بار دهقانان میهن                                                   ص  زندگی رنج

ناپذیر!  به یاد دنیس گلدبرگ، انسانی  در رثای مبارزی خستگی
 ١٠خواه آفریقای جنوبی                    ص  با صداقت، مبارز آزادی

 ١١کند؟                              ص  فیسبوک از چه راهی کسب سود می

-نظام اقتصادی
سیاسی واماندٔه لبنان 

و خطر کمبود مواد 
 ١٢غذایی ص 

د! و د  ور  ه  ان   کار

   ٩و  ٨، ٧، ۶ادامه  در صفحات 

  ٣ادامه  در صفحه 

تنها راه پایان «رفیق فتحی الفضل، سخنگوی رهبری حزب کمونیست سودان: 
ترین جبهٔه مردمی ممکن، پیرامون  دادن قطعی به دیکتاتوری، تشکیل وسیع

 ١۶در صفحٔه  »های اساسی مردم است خواست

 دیدار با محمود بقراطی، از اعضـای
 نفر در مشهد ۵٣گروه 

 ٢٨دوران دشوار پـس از کـودتـای  
 پلنوم وسیع چهارم حزبمرداد و 

 اعزام به چین برای تـدریـس درس
 فارسی و راه اندازی رادیو

دیداری با طالقانی در زندان 
 دیدار با رفسنجانی پس از انقـالب و

 “برق چشم افعی”
 چرخش به راست در حـاکـمـیـت، و

 مرکزی   پلنوم هفدهم کمیتهٔ 
 ١٨حمله رِژیم به حزب و پلنوم  
 مهاجرت رفقای فدایی و روابطـشـان

 با حزب
 گارباچف، یلتسـیـن و تـالش بـرای

 دخالت در امور داخلی حزب
مبارزٔه آینده و نقش حزب تودٔه ایران 

 ٢ادامه  در صفحه  

 به مناسبت سالگرد دوم خرداد
بی   »مرزهای خودی و غیر خودی«حفظ 

اعتقادی به تحقق خواست های مردم و در 
نهایت سازش با ارتجاع یک فرصت مهم 

 تاریخی در میهن ما را به هدر داد!



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه     ٢   ١١٠۴شمارۀ  

بـیـنـنـد کـه در  مردم در ایران و در شماری از کشورهای جهان آشکارا می
بهانٔه نجات اقتصاد مـلـی،  ها به گیری بار، تصمیم های حساس فاجعه لحظه

جای امر خطیر حفظ حیات و معیشـت مـردم، حـفـظ  در تحلیل نهایی، به
گـیـرد. از  های باالیی است که در اولویت قرار مـی منافع انحصارگرایانٔه الیه

آمریکا، بریتانیا، و کشورهای اتحادیه اروپا گرفته تا برزیل، یعنی کشورهایـی 
که درمجموع بیش از نیمی از تولید ناخالص جهانی را دراخـتـیـار دارنـد، 

هـای  های انـحـصـاری و ثـروت ها حفاظت و گسترش منافع شرکت دولت
انـد.  اند و بـدان عـمـل کـرده شان دانسته کالن خصوصی را وظیفٔه اصلی

نشان داد در "اتحادیه اروپا" تا آنجا که به جان و سـالمـت  ١٩ویروس کووید
نام "اتحاد" و همیـاری وجـود نـدارد،  تنها چیزی به شود نه مردم مربوط می

ها اعمال دستور العـمـل هـای مـالـی  سرمایه بلکه برای حفظ منافع کالن
وسـیـلـٔه  طور اکید به شده از جانب بانک مرکزی اروپا باید به نولیبرالی دیکته

 شوند. ها اجرا می دولت
داری در جـهـان  ثروتمندترین و قدرتمندترین کانون اصلی نظام سرمایه

فقط نتوانست از کشتار واگیری کرونا جلوگیری کند، بـلـکـه  یعنی آمریکا نه
شدت زیر ضربه قرار گرفـتـنـد.  سرعت و به ساختارهای اصلی اقتصادش به

های اقتصادی نولیبرالی در  تصادفی نیست که کشورهای پیشگام در تعدیل
چهار دهٔه اخیر مانند آمریکا و بریتانیا، شدیدترین تلفات جانی و مـادی را 

هـایـی  درجـه اند. البته همین روند تلفات جانی و مـادی را بـه متحمل شده
توان دید، یعنی کشورهایی که  جمله در ایران می مختلف در دیگر کشورها از

سـازی  در سه دهٔه گذشته اقتصادشان به سوی "اقتصـاد آزاد" و کـوچـک
 سیستم بهداشت و رفاه اجتماعی گرایش داشته است 

ها  داری جهانی در حفظ جان توده برمال شدن درجٔه ناتوانی نظام سرمایه
چنین وسـیـع، بـرای بسـیـاری از  ویکم آن هم در سطحی  در قرن بیست

شان و توخـالـی  ی ها پردازان غیرمنتظره بود و به ترکیدن حباب توهم نظریه
هـای "اقـتـصـاد آزاد"  شان دربارٔه کارایی های سرایی از آب درآمدن داستان

منجر شده است. زبونی تحلیلگران و مبلغان پرسروصدای "اقتصاد آزاد" از 
شـان  هـای ها و صفحٔه  رسانـه شان در ستون مقاله گونٔه کنونی سکوت الل
هـا در مـورد سـرشـت نـظـام  شود. تأثیر برمال شدن واقعیـت احساس می

داری چه از نظر عینی و چه از نظر ذهنـی، و پـیـرو آن، درپـیـش  سرمایه
هـا در قـبـال  هایی ضد انسانی از جانب شماری از دولـت گرفتن سیاست

هـای خـطـر شـروع  برانگیز است. البتـه زنـگ تأمل مدیریت بحران کرونا، 
صـدا  ای جدید یک سال پیش از شیوع ویروس کـرونـا بـه بحران اقتصادی
این صورت کـه، بـرای سـران کشـورهـای پـیـشـرفـتـه  درآمده بودند، به

های اصلی نشانگر سود حاصـل از بـازده  داری سیر نزولی شاخص سرمایه
 سرمایه و افت مصرف در کنار اضافه تولید،  مشخص شده بود. 

گـیـری  های چندوجهی برآمـده از هـمـه در ایران هم  پیامدهای بحران
صدا درآورد،  کرونا زنگ خطر را برای سران "نظام" با صدایی هرچه بلندتر به

های اقتصادی رژیم والیی ناشی شده  ای عمیق که از برنامه عدالتی زیرا بی
تر کرده است. البته هنوز هم دولت حسن روحـانـی بـا  خطر را بسیار پررنگ
برکت وجود دیکـتـاتـوری بـرای او، هـمـان  ای و به پشتیبانی کامل خامنه

های اقتصادی ویرانگر ضـد مـردمـی را زیـر تـابـلـوی "جـهـش  سیاست
هـایـش نشـان  طور که حزب ما در تحلیـل دهد! همان اقتصادی" ادامه می

تـجـاری و  -های انگلـی بـورژوازی مـالـی دلیل تسلط الیه داده است، به
نظامی پرنفوذ در هرم قدرت و عملکرد "اقتصاد سـیـاسـی" و  -بوروکراتیک

های نولیبـرالـی، دیـگـر  ها در سه دهه تعدیل بافت طبقاتی شکل گرفته آن
 -هـای اجـتـمـاعـی برای رژیم والیی تغییر جهت دادن به سـوی بـرنـامـه

پذیر نیست. عالوه بر ایـن، پـیـونـد ارگـانـیـک  ای مردمی امکان اقتصادی
های مالی جهانی در بلنـدمـدت و جـذب  اقتصاد کشورمان با مدار سرمایه

ای فراملی تنها راه "تداوم نظام" است. بسترسازی الزم در  های مالی سرمایه
این راه بر اساس "اقتصاد آزاد"، در برنامه دولت روحانـی گـنـجـانـده شـده 

 است.
های اقتصادی یاد شده در باال از سوی رژیـم حـاکـم  ادامه یافتن برنامه

منظور "تداوم نـظـام" در  مدت و به منظور مدیریت بحران کنونی در کوتاه به
عدالتی در جامعه مـنـجـر  تر بی گیری فزاینده هرصورت، به اوج بلندمدت، به

شان بـا یـکـدیـگـر، در  خواهد شد. بنابراین مبارزه سیاسی و صنفی، تلفیق
منظور گذار به مرحلٔه دموکراتیـک در سـطـح  مقابله با دیکتاتوری حاکم به

های جامعه، در مرکـز  ها و الیه "ملی"، یعنی با شرکت طیفی هر چه بیشتر از طبقه
 رشد سیاسی کشور قرار خواهد گرفت و عمل خواهد کرد. های رو به تحول

های دردآور اقتصاد نولیبرالی همواره بـا  البته شکل معمول تحمیل کردن برنامه
بگیر (یعنـی اکـثـر مـردم) و  سرکوب طبقه کارگر و زحمتکشان مزدبگیر و حقوق

پذیر شده  است. در سه دهه گذشـتـه وجـود  نیروهای مترقی همراه بوده و امکان
گاه  وارد  نظامی تکیه -استبداد والیت فقیه همراه با مشت آهنین نیروهای امنیتی

ها بوده است و از ایـن پـس هـم  های اقتصادی دردآور و اجرای آن کردن شوک
(اصـطـالحـی کـه رجـال و “  قدرت سـخـت” کارگیری این  خواهد بود. در کنار به

هـای  برند) بـرای اجـرای تـعـدیـل کار می گری به های داخل برای سرکوب رسانه
ها) و تبلیغات هم  بـایـد  گفتٔه همان (به   “ قدرت نرم” نولیبرالی، به کاربرد فزایندٔه  

هـای  اشاره کرد. سیلی عظیم از تبلیغات رسمی حکومتی، انـبـوهـی از تـحـلـیـل
هایی  های داخلی با همیاری بخش ها در رسانه پردازان، و چاپ هرروزه مقاله نظریه

شـان در  های اقـتـصـادی از اپوزیسیون هوادار "اقتصاد آزاد" و حضور دائمی نخبه
شان را به بیهوده و  های سی فارسی و صدای آمریکا، همگی، نوک تیز حمله بی بی

انـد و  شعاری  بودن مبارزه برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه متوجه کـرده
اصطالح قدرت نرم در توجیه و ترویج ایدٔه "اقتصـاد  خواهند کرد. استفاده از این به

آزاد" و کاربردهای آن در برابر خواست برقراری "عدالت اجتـمـاعـی" در جـامـعـه 
دار به نظرات نیروهای چـپ هـمـراه  طرزی جدانشدنی با حمله دامنه همواره و به

هـای  بوده است و فراتر از آن و بالفاصله به تحریف تاریخ چپ و مثله کردن ایـده
افزاری رژیم را عالوه بـر  گیری از قدرت نرم اصیل آن کشانده شده است. این بهره

هایی مانند صداوسیما، خبرگزاری فارس  ها، در رسانه ها و صدای آمریکا سی بی بی
گـرایـی  های ایدئولوژیکی معیوب راسـت (متصل به دستگاه امنیتی سپاه)، نشریه

مانند مهرنامه و اندیشه پویا و نظایرشان در داخـل و خـارج، و در شـمـاری از 
شـده  ریـزی نـحـوی بـرنـامـه های مجاز درون دایرٔه قرمز  سانسور رژیم، به روزنامه
 توان دید.  می

ها و رخدادهایی در درون کشـور و بـر اثـر  برانگیز اینکه هر بار که تحول توجه
شوند، بالفاصـلـه  هایی اجتماعی و صنفی منجر می ها به حرکت عدالتی تشدید بی

مـرزی  های برون هایی از اپوزیسیون با همراهی تلویزیون در داخل کشور در بخش
های حزب توده ایران سـریـعـًا و در  ضرورت حمله و زیر سؤال بردن مرام و برنامه

 -گـرایـی های هوادار اعتـدال  شود! اخیرًا برخی از نشریه سطحی وسیع مطرح می
هـای  گـیـری از رسـانـه طلبی مانند: انتخاب، شرق، و همشهری، با خـط اصالح
ای نظیر "فارس" و "مهر" به میدان جوسازی پیرامون حزب تودٔه ایران و بـر  امنیتی

تازند. درحـالـی کـه  خواهی کشورمان وارد شده و چهارنعل می ضد مبارزان عدالت
های اقتصادی دولت "تدبیـر و امـیـد"  انبوهی از مشکالت عظیم برآمده از برنامه

المللی زیـر  بار بین های فاجعه کمر مردم را شکسته است، در وضعیتی که سیاست
کشـانـده، مـدعـیـان  ای کشور را به لبٔه پرتگاهی بسیار خطرناک  نظر علی خامنه

طور نوبتی به جوسازی پـیـرامـون "خـطـر  پذیر" بودن دیکتاتوری والیی به "اصالح
کنند. برای مثـال، اخـیـرًا پـایـگـاه خـبـری  سوسیالیسم" سر خودشان را گرم می

چین شده از "آرشیو"های سـر بـرآورده از  "انتخاب" با ترجمه برخی خبرهای دست
هـایـی  مؤسسه تحقیقاتی "وودرو ویلسون" (وابسته به دولـت آمـریـکـا)، گـزارش

سال پیش را با هدف شروع ُدور دیگری از تهاجم تبلیغاتـی ۴٠متناقض مربوط به 
 کند. برانگیز دربارٔه  حزب ما منتشر می امنیتی و شبهه -

گرفتن جـنـبـش   جالب اینکه این مخالفان سرسخت حزب تودٔه ایران که از اوج
در جـامـعـه   مردمی و امکان بسیج شدن مردم  بر ِگرد خواست برقراری عـدالـت

هـای مـجـاز  اند، طیفی رنگارنگ از رسانه نگران
 ٣ادامه  در صفحه  طلب"، دستگـاه تـبـلـیـغـات  اصطالح "اصالح به

 ادامۀ هراس افکنی دربارٔه حزب ... 



 ١١٠۴شمارۀ   ١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ٣ 

هـای  ها و رسـانـه ای گرفته تا جریان امنیتی رژیم، و شخص علی خامنه
سـی و صـدای  بـی گرا، اپوزیسیون، و انواع برنامه های  بی خبری راست

گیرد. همکاری مستقیم و غیرمستقیـم ایـن  آمریکای فارسی را در بر می
افـکـنـی  تبلیغاتی امنیتی دولتی بر مضـمـون هـراس ای  مجموعٔه رسانه

گـیـری  منظور جلوگیری از امکان شـکـل پیرامون حزب ما و جوسازی به
جبهه واحد ضد دیکتاتوری در مسیر برقرار کردن دموکراسی و عـدالـت 

یـادمـانـدنـی مـارکـس و  اجتماعی در کشور استبدادزدٔه ایران، وصف به
دستـخـوش  ١٨۴٨انگلس در مانیفست کمونیست از دورانی که اروپا در 

کند. مارکس و انـگـلـس  ها و تغییرهایی بنیادی بود را تداعی می انقالب
شبح کمونیسم. همـه  -اند: "شبحی در اروپا در گشت و گذار است نوشته

اند: پـاپ  نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبح متحد شده
 های فرانسه، و پلیس آلمان."  ، رادیکال٢و گیزو ١و تزار، مترنیخ

طلبان" مـطـیـع دیـکـتـاتـوری  این است تبلور نهایی این سنخ "اصالح
حـال نسـبـت بـه گسـتـرش  بستگان دولت اعتدال که تا به والیی و دل

انـد و  اعتنا بوده های اقتصادی "نظام" بی از برنامه  های برآمده عدالتی بی
عـدالـتـی را "شـورش"  های اخیر مردم بر ضد بـی ها و خیزش اعتراض

عوض واکنش نشـان  نامند. اینان در شرایط بحرانی ایران و جهان به می
های شبه  پلیسی  دادن به وضعیت مردم و آینده کشور، ترهات و داستان

هایی از اپوزیسیون بر ضد حـزبـی کـه  همراه بخش پایه و مبتذل را به بی
هشت دهه سابقه مبارزه در راه بهبود زندگی زحمـتـکـشـان و بـرقـراری 

اش دارد بـه تـیـتـر نـخـسـت سـیـاسـت  عدالت اجتماعی در کارنامـه
 اند. شان تبدیل کرده تبلیغاتی

بـاعـث شـد رونـد  ١٩واقعیت امر آن است که واگیری ویروس کووید 
داری جهانی که از یک سال پیش آغاز شده بـود  رکود اقتصادی سرمایه

شدت پیدا کند. تأثیرهای این رکود بر وضعیت مادی، سیاسی، و نظـری 
در کشور ما امری حتمی است. واقعیت بسیار مهم دیگر این اسـت کـه 

 ١٩وسیله رکود و بحران اقتصادی ناشی از کـوویـد  داری به نظام سرمایه
نحوی مدیریت خواهد کرد.  محو نخواهد شد و عواقب بحران کنونی را به

داری جـهـانـی و دوام هـژمـونـی  حال در برابر نظام سرمایـه اما درعین
انـد کـه  هـایـی قـد عـلـم کـرده امپریالیستی آمریکا بر جهـان چـالـش

توانند نادیده انگاشته شوند. در بـطـن فـرایـنـد ایـن  اند و نمی خطرناک
گـرا در  ها، امکان چرخش شدید سیاسی از سوی نیروهای راست چالش

و دست زدن به برخوردهایی خطـرنـاک در پـهـنـه   تالش به ایجاد تنش
 جهانی و ازجمله در ارتباط با کشور ما وجود دارد.

طور اکید باید درنظر داشـت ایـن  آنچه در مورد وضعیت کشورمان به
است که در سطح رشد نیروهای مولده، بافت طبقاتی جامـعـه، شـرایـط 

ای وجـود  های عینی ذهنی جامعه، و توازن نیرو در سطح جهانی واقعیت
شان درنهایت امر، امکان عملی شدن یا  زمان دارند که برآیند عملکرد هم

نشدن تغییرهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشورمان را تـعـیـیـن 
خواهد کرد. بر این مبنا حزب تودٔه ایران، در شرایط مشخـص کـنـونـی، 

وجود آوردن تغییرهایی بنیادی را بر پایٔه لزوم گذار از دیکتاتوری  امکان به
کند. مـا مـعـتـقـدیـم  دموکراتیک ارزیابی می -والیت فقیه به مرحله ملی

حرکت کردن در راستای گذار از دیکتاتوری به دموکراسـی، بـا بـرپـایـی 
ریـزی  نفع در پـی جبهه ضد دیکتاتوری متشکل از طبقه و قشرهای ذی

مبانی عدالت اجتماعی و با برداشتن گام به سوی اتحادهایی تاکتیکی و 
خواهی کـه  مدت) با نیروهای سیاسی و مدنی آزادی عملی (هرچند کوتاه

 پذیر خواهد بود.  اند، امکان خواهان حذف حاکمیت مطلق والیت فقیه
 

-------------------------------- 
اعتقاد او هیچ چیـز  )، صدراعظم اتریش. به١٨۵٩  -١٧٧٣مترنیخ (  .١

خواهی نـیـسـت و  های ملی و آزادی تر از نهضت ها خطرناک برای دولت
درنتیجه با هرگونه تغییری در وضـع مـوجـود مـخـالـف بـود و اتـحـاد 

المللی عـلـیـه انـقـالب الزم  ها را برای تشکیل یک پلیس بین پادشاهی
 دانست.  می
وزیر فرانسه شـد. بـرخـی  نخست ١٨۴٧)، در ١٨٧۴ـ١٧٨٧گیزو (  .٢

معتقدند که مقاومت او دربرابر هرگونه اصالحات، از عوامل اصلی وقـوع 
 فرانسه بوده است. ١٨۴٨انقالب 
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 -سیاسی" بنا شـده اسـت
تغییری اسـاسـی صـورت 
گیرد. محمد خـاتـمـی در 

اش در  نخستین مصاحبـه
جمهور جـدیـد،  مقام رئیس

، در ١٣٧۶در خـردادمـاه 
پاسخ به این سؤال که آیـا 
اجـازه خـواهـد یـافـت تــا 

خواهد  تغییرهایی را که می
ای اسـت.  در ایران پدید آورد، ازجمله گفت: "نظام ایران اسالمی نـظـام جـاافـتـاده

ها در جایگاه قانونی خود قرار دارند و در رأس نظام رهبری است و من فـکـر  دستگاه
کنم با مشکلی مواجه شوم... نظام ما یک نظامی است که آزادی در آن جایـگـاه  نمی

]. در مقـابـل ١٣٧۶خردادماه  ١٣، ۵٠٧نقل از "نامٔه مردم"، شماره  واالیی دارد..." [به
بینانٔه خاتمی، در اعالمیٔه کمیـتـٔه مـرکـزی حـزب  های نادرست و خوش این ارزیابی

اکنون روشن است، این حقیـقـت اسـت کـه  دربارٔه انتخابات گفته شد: "آنچه از هم
هـا بـه انـجـام تـغـیـیـرات  رغم خواست عظـیـم تـوده رهبری رژیم والیت فقیه علی

دموکراتیک، مصمم است به سیاست خود ادامه دهد و سد راه هرگونه تغییر اسـاسـی 
 وسوی حرکت جامعه ما باشد..." [همانجا]. در سمت

واقعیت این است که سیاست های کسانی مانند خاتمی و حجاریان که ما آنـان را 
اصالح طلبان حکومتی می نامیدیم از همان ابتدا حضور مردم در صحنه را تنهـا بـه 

زنی در باال" ضرور می دید و عمیقْا به حفظ خـطـوط  عنوان ابزاری برای سیاست"چانه
اعتقاد داشت و در انتها تنها خواستار انجام تغـیـیـرهـایـی   قرمز "خودی و غیرخودی"

ها" بود. در  بسیار محدود در "نظام اسالمِی" حاکم و تقسیم قدرت بیشتر بین "خودی
خرداد،  به قـلـم  ٢به مناسبت سالگرد  ١٣٩٩خرداد  ٢مطلبی که در سایت "زیتون"، 

رضوی فقیه و جواد سلیمانی منتشر شده است به درستی به این نـکـتـه اشـاره مـی 
" قصد ما در اینجا یک ارزیابی شتابزده از کارنامۀ جنبش گسـتـرده و پـرتـوان   شود:

اصالحات است از این منظر خاص که چرا این جنبش به رغم داشتن پشتوانۀ عظیـم 
مردمی و نیز به رغم داشتن فرصتهای بسیار، دستاوردی ماندگار از خـود بـه جـای 

 نگذاشت."
سال پس از حضور میلیونی توده ها در نفی نامزد "اصلح" ولـی فـقـیـه و "نـه"  ٢٣

تاریخی به رژیم والیت فقیه واقعیت این است که مماشات طلبـی اصـالح طـلـبـان 
حکومتی و بی اعتقادی آنان به ضرورت تحقق خواست های میلیون ها ایرانی که از 
ظلم و فساد حکومت اسالمی حاکم بر میهن ما جانشان به لبشان رسیده بود سـبـب 
شد که میهن ما یک فرصت تاریخی مهم را برای تغییرات جدی و حرکت بـه سـمـت 

قول پرویز صداقـت: "جـریـان اصـلـی  تحقق یک حکومت مردمی از دست بدهد. به
طلبان که دارای منافع عینی و ذهنی در استمرار وضع موجود و ممـانـعـت از  اصالح
طـورعـمـده مـانـع از  بـه “ امـنـیـت” کند با پروپاگاندای  خواهی است تالش می تحول

همراهی طبقٔه متوسط با اعتراضات و از دست رفتن جایـگـاه هـژمـونـیـک فـکـری 
طلبان دو دهه است از حضور در میدان رقابتی بـهـره  اصالح…..  طلبان بشود اصالح

تواند حضور داشته بـاشـد. ... در  بردند که هیچ رقیب جدی غیرحکومتی در آن نمی
اند وضعیتی را کـه در آن حضـور  طلبان تالش کرده تمامی دو دهٔه گذشته اصالح

ندارند اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هرگونه تغییری را 
 ].١٣٩۶ماه  بهمن ۶نقل از: سایت رادیو زمانه،  مسدود کنند..." [به

سال و برگزاری شمار زیادی انتخابات مجـلـس و انـتـخـابـات  ٢٣پس از گذشت 
ریاست جمهوری که همه در "چارچوب قانون" و "نظارت استصوابی" رژیـم سـازمـان 
دهی شده است امروز بیش از پیش حقانیت این نظر حزب ما به اثبات رسیـده اسـت 
که رژیم والیت فقیه استحاله پذیر نیست. شکست سیاست شرکت در انتخابات به هر 
قیمتی که ما شاهد آن در جریان آخرین دور نمایش انتخاباتی مجلس، که با تحـریـم 
قاطع و اکثریت مردم میهن ما رو به رو شد، بودیم نشان داد که دوران سیاست هـای 

با ولی فـقـیـه بـه “  اعتماد سازی” نادرست و ورشکسته ای همچون "آرامش فعال" و 
پایان رسیده است و تنها با سازمان دهی گردان های اجتماعی است کـه مـی تـوان 

سیاسی قرار گرفته است به چالش کشـانـد. -رژیم را که در بن بست جدی اقتصادی
علی خامنه ای با درک این خطرات از "دولت جوان حزب اللهی" خبر می دهد . بنظـر 
می رسد با قرار گرفتن کسانی مانند رئیسی جنایتکار در رأس قوه قضائیه و دور خـیـز 
آدم فاسد و جنایتکار دیگری همچون قالیباف برای ریاست مجلس باید منتظر مـانـد 
که حکومت هرچه روشن تر به طرف یک ساختار یکدست شده امنیتی و حـاکـمـیـت 
سران سپاه و وابستگان آنها پیش برود. این خطری است جدی که نباید آنرا دستـکـم 

 گرفت.  
  



 

 ١١٠۴شمارۀ 

گوید:  "از قـبـل نـیـز  می
مشخص بود که دولـت بـا 
کســری بــودجــه شــدیــدی 
روبرو است و در خرج خـود 
خــواهــد مــانــد. ... دولــت 
روحانـی در دوره اول  بـا 
استقراض از بانک مـرکـزی 
و چاپ اسکناس نقدینـگـی 
زیادی را تولید کـرد و ایـن 
امر اثرات خـود را از سـال 

به بعد گذاشت، در دور  ٩۶
ها و  دوم نیز با بحران بانک

ورشکستـگـی مـؤسـسـات 
مالی و اعتـبـاری، بـودجـه 

ــه  ــر  کشــور را ب ــن ام ای
اختصاص دادند و از جـیـب 

سری  های یک مردم، بدهی
خـوار را  بـردار و رانـت کاله

پرداخت کردند. " او با اشاره 
به اینکـه یـکـی دیـگـر از 

هــای جــبــران کســری  راه
این ور، کشور درگیر  به ٩۶گوید: "در حالی که از سال  بودجه دولت گران کردن ارز بود، می

جای ایـنـکـه واردات را  های شدید شد و بحران ارزی در کشور پیش آمد، دولت به تحریم
میلیارد دالر کاالی لوکس   ٢٠محدود کند و از خروج ارز جلوگیری کند، اجازه داد بیش از 

ها غذای سگ و گربه وجود داشت، طبعًا در چـنـیـن اوضـاعـی  وارد شود، که در بین آن
توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت اقتصادی بهتر از اوضاع فعلی بـاشـد. وضـعـیـت  نمی

این عوامل نپردازیم، بحـران  سری عوامل هستند و تا زمانی که ما به پیش آمده معلول یک
 تر از گذشته خواهد شد. "  اقتصادی عمیق

های اخیر، و بحث بر سر ایـن دشـواری هـای  تأکید بر معضالت اقتصادی، در سال 
کش و محروم جامعه مـا را تـبـاه  ها انسان زحمت کمرشکن اقتصادی که زندگی میلیون

تنها در سخنان  اقتصاددانان ، بلکه در سخنان مسئوالن رژیم و مـدافـعـان  کرده است نه
یابد. علیم یارمحمـدی، نـمـایـنـده زاهـدان در  بازتاب می  شکلی برجسته "والیت فقیه" به

درصد از مـردم  ٧۴/۵وبلوچستان  گوید: "در استان سیستان مجلس شورای اسالمی، می
 ]. ١٣٩٩ماه  اردیبهشت ٢٨زیر خط امنیت غذایی قرار دارند "[خبرگزاری ایرنا، 

گـیـر رژیـم  ای کـه دامـن بازتاب یافتن بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی 
تبع آن نارضایتی گسـتـرده  ها، بدون تردید نتیجۀ مستقیم عملکرد رژیم و به در رسانه است

منظور تأمین کسری بودجه  در بطن جامعه است. کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز به
هـاسـت  کنند که این کاری است کـه سـال دانند و تأکید می را مختص دولت روحانی نمی

گفته حسین راغـفـر،  اند. به های مختلف برای جبران کسری بودجه خود انجام داده دولت
کـنـنـد. " او  هزارتومانی صـادر مـی٢۵اکنون "برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز 

بازانـه در هـمـه  های سفته جای گران کردن ارز "باید از فعالیت کند که دولت به انتقاد می
مالیات بگیرد، تـا …  های اقتصاد ازجمله، سهام، مسکن، خودرو، طال، ارز، سکه و عرصه
اقتصادی در جـامـعـه  -ها متالطم نشود. " وجود مشکالت عظیم اجتماعی طور بازار این

ومرج حاکم بر کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. حسن روحانـی از  انکارناپذیر است. هرج 
همان اولین روزی که دولت را در دست گرفت انتقاد کرد که دولت نهم و دهـم بـاوجـود 

شود  فروش صدها میلیارد دالر نفت خزانه خالی تحویل او داده است. چنانکه مالحظه می
ومـرج اقـتـصـادی،  هایش نتیجه ای جز هـرج ادامه حکومت جمهوری اسالمی و دولت

تشدید فقر و بیکاری و دربدری چیزی دیگر به مردم زحمتکش نداشته نخـواهـد داشـت. 
طورعمده بین سران رژیم  اقتصادی که بنیادش بر فروش نفت و توزیع ارز حاصل از آن به

هـای ارزی  طور حتم و یقین هرچند وقت یک بار با نـوسـان و اعوان و انصارشان باشد، به
ها دولت برگزیدٔه نظام نقش اصلی را بـازی  هایی که در ایجاد آن رو خواهد شد، نوسان روبه
 کند. می
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ان ی ا داد ی  رو  تأم

وگـو بـا  ، در گـفـت١٣٩٩ماه  اردیبهشت ٢٨سایت خبری فرارو، 
حسین راغفر و علی دینی ترکمانـی، کـارشـنـاسـان اقـتـصـاد، بـه 

وجود آورده پرداخته و نوشـتـه اسـت:  وضعیتی که کرونا در ایران به
"بر اساس اعالم مسئوالن وزارت کار اسامی مشـمـوالن دریـافـت 
بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا، تائید شده، امـا دولـت درحـال 

نقل  حاضر منابع مالی الزم برای پرداخت این بیمه را ندارد. "فرارو به
از این دو کارشناس اقتصادی نوشته است که، دولت برای جـبـران 
کسری بودجه خود درحال گران کردن ارز است. این در حالی است 

تصورناپذیر درحال رشد است. بسیاری  شکلی  که بازار بورس ایران به
دانند کـه بـر  از کارشناسان اقتصادی و مالی این رشد را حبابی می

ای سوار نشـده و بـا تـرکـیـدن آن بسـیـاری  هیچ رشد اقتصادی
ایـن مـوضـوع  خراب خواهند شد. حسین راغفر بـا اشـاره بـه خانه

کم از کسـانـی کـه از ایـن بـازار  دهد که دولت دست پیشنهاد می
برند مالیات الزم را بگیرد. او معـتـقـد اسـت  سودهای میلیاردی می
اش را جـبـران کـنـد.  تواند کسری بودجـه دولت با اخذ مالیات می

 ۵٠٠های اسفند و فروردین، در بورس بـیـش از  گفتٔه او "در ماه به
درصد از  ٢٠هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده است، دولت اگر 

توانست با ایـن مـبـلـغ  کرد، می عنوان مالیات اخذ می این مبلغ را به
کسری بودجه خود را حل کند. "راغفر این را مسـیـری خـطـرنـاک 

دنـبـال داشـتـه بـاشـد. او  تواند تبعات بسیاری را به داند که می می
بـازانـه و  هـای سـفـتـه دنـبـال رفـتـار گوید: "دولت همیشه بـه می
های مقطعی برای حل مشکل کسری بودجه خود اسـت. "  حل راه

دهند و هر بار این مردم هستند که  هایی که جواب نمی حل یعنی راه
شونـد. فـرار سـرمـایـه  ها می تر  و مجبور به تحمل هزینه تهیدست

سـابـقـه قـیـمـت طـال در بـازار  شکل ارز از کشور، نوسان بـی به
بـازی و دالل بـازی،  ها، رواج بـورس تهران،سیر صعودی قیمت

بندی نکردن آن و اجـازه  سیاست نادرست  و مخرب با  ارز و سهمیه
گـویـی،  خروج دالر از کشور، نبودن تعادل و تعاون در جامعه، دروغ

زنی، چپاول و غارت سرمایـه کشـور در زمـرٔه  خواری، نیرنگ رشوه
اند. در این راسـتـا،  اند که بار دیگر موردبحث قرار گرفته هایی مسئله

علی دینی ترکمانی، کارشناس مسائل اقتصادی، به سـایـت فـرارو 
اظهار داشت: "امسال نرخ ارز نیز افزایش خواهد داشت و این امـر 
تورم را با صعود همراه خواهد کرد، بنابراین با توجه به شرایطی کـه 
وجود دارد، از نظر اقتصادی با سال بسیار سختی روبـرو خـواهـیـم 

ها نهاد تـبـلـیـغـی و  های هنگفت برای ده بود. " اختصاص بودجه
آور نهادهای انگلـی و  دینی غیرضرور، و در کنار آن، بودجه سرسام

ها بودجه نظامی در کشـور و  وابسته به حکومت و در رأس همه آن
هایی که به افزایش بیکاری و رشد تـورم دامـنـه و  بودجه -منطقه

بینی این کارشـنـاس  ُمهر تأیید بر صحت  پیش -اند وسعت بخشیده
های هـنـگـفـت و  های کاذب، هزینه زند! تنظیم بودجه اقتصاد می

های اداری امنیـتـی و نـظـامـی دولـت و سـایـر  فزایندۀ دستگاه
مان را  های غیرتولیدی که بخشی عظیم از درآمد ملی میهن هزینه

انـد و  بدون آنکه تأثیری در رشد اقتصادی آن داشته باشند، بلعیـده
انـد. پـر کـردن  ای شدید بر اقتصاد کشـور وارد کـرده فشار تورمی

شکاف عظیم کسری بودجه از طـریـق چـاپ اسـکـنـاس بـدون 
شدت بـیـمـار  هایی است که به پیکره به پشتوانه، یکی دیگر از شیوه
زنـد. حسـیـن راغـفـر  ای سنگین مـی نظام اقتصادی کشور ضربه

 معضل کسری بودجه، و افزایش قیمت دالر
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آفت نزند و تگـرگ و 
سرما را رد کـنـد، در 
پایان درآمد مـاهـانـه 

 ۵٠٠کـــمـــتـــر از 
هزارتومانی برای هـر 

اعضا خـانـواده   یک
ـــی ـــد "[!].  م ـــان م

شهرستان مراغـه بـا 
ــدود  ــزار  ١١٠ح ه

هزار هکتار باغ و تولـیـد سـاالنـه حـدود  ٢٠هکتار اراضی کشاورزی و بیش از 
های کشاورزی شـمـال غـرب  ترین قطب هزار تن انواع میوه، یکی از مهم ٣٠٠

های کارآمد افزایش تولید و حـفـاظـت از  سیستم گیری از کشور است [اما بهره
محصول] در این شهرستان مغفول مـانـده و سـهـم کشـاورزان و بـاغـداران 

ای و تحت فشار مـحـدود شـده  ها، تنها به آبیاری قطره ای از این سامانه مراغه
های انتشار یافته، هرسال بـیـش از دوسـوم  است. با این وجود، بر پایه گزارش

بـرد و در هـنـگـام بـرداشـت  محصوالت این دیار را سرما و تگرگ از بین مـی
شونـد کـه اکـثـر ایـن  های دالالن بازار کشاورزی می محصول نیز درگیر بازی

گزارش همشهری  شوند. به دالالن از طرف نهادهای امنیتی و سپاه حمایت می
، ناصر بهروز، فـرمـانـده سـپـاه ١٣٩٩ماه  اردیبهشت ٢۴نقل از ایسنا،  آنالین به

گوید: "در حال حاضر همه امـور دسـت  ناحیه مقاومت شهرستان جیرفت، می
کنند. ... دالالن متأسفانـه  پیاز را خریداری می با قیمت پایین دالالن است. آنها

کـنـنـد. "  تومان از کشاورزان پیاز را خـریـداری مـی ۵٠٠یا  ۴٠٠، ٣٠٠کیلویی 
مشکل کشاورزان جنوب کرمان مشکل امروز و دیروز نیست، مشکل و دغدغـه 

شوند زیر بار قرض و وام بروند یا کـارت  هرساله آنان است. کشاورزان مجبور می
شان و کسب چـنـد  امید فروش محصول شان را گرو بگذارند و به واریز پول یارانه

وپنجه نرم کنند و سـر آخـر  تومان برای گذران زندگی مجبورند با دالالن دست
کنند تا وسایل نقلیـه  شان را فرش خیابان  ها دسترنج جا حاصل ماه ناامید از همه

ای بـه کشـاورزان جـنـوب  از روی آن عبور کنند. چنین وضعیت نگران کننـده
شـود.  کرمان، شهرستان مراغه یا سمنان، و زندگی و معیشت آنان محدود نمـی

بر اثر عملکرد مخرب رژیم حاکم ازجمله در ایـن عـرصـه، وضـعـیـت زنـدگـی 
نیـز دچـار رکـود   های کشاورزی تر شده و تولید فراورده دهقانان میهن ما وخیم

رود! وضعیت نابسامان کشاورزی در میهن  شده است و به سمت اضمحالل می
ما، نبود حمایـت دولـت از تـولـیـدات داخـلـی، و رونـد مـخـرب و واردات 

محصوالت کشاورزی از خارج، در مجموع، شرایطی بسیار دشوار بـرای  رویٔه  بی
ها  وجود آورده است. برای حل معضل ها خانوادٔه روستایی به کار و زندگی میلیون

کشور، طرح علمی کشت، تعیین میزان محصول و نـوع  در امر مهم کشاورزی 
دار، با درنظر گرفتن مـنـافـع  محصول، زیر نظر کارشناسان مجرب و صالحیت

کشاورزان، ضرورت تام و تمام دارد، چندان که هر کشاورز همواره با تـوجـه بـه 
وهوای منطقه، کیفیت خاک، برآورد نیاز بازار، و مقدار مصـرف، اقـدام بـه  آب

ریـزی و  کاشت محصولی کند که احتیاج کشور را تأمین کند. نداشتن بـرنـامـه
های اساسی اسـت  اعتنایی مسئوالن دولتی به این نکته برخورد سوداگرانه و بی

هایی هنگفت کرده و خیـل  کشاورزان کشورمان را دچار خسارت که امسال هم 
دارونـدار  کثیری از آنان را به ورشکستگی کشـانـده اسـت. بـا بـربـاد رفـتـن 

مهم از اقتصاد کشور هم فقر گسترش بیشتر خواهـد  زحمتکشان در این شاخه 
تر خواهد شد و  نشینی پردامنه تر و درنتیجه حاشیه یافت هم شمار بیکاران فزون

 با واردات بیشتر از خارج فشاری بیشتر بر خزانه خالی کشور وارد خـواهـد آمـد.
 ........................................................................ 

بخش نوَبران یکی از دو بخش شهرستان ساوه در استان مرکـزی ایـران    .١
 ٢۴،١٨٢شمسـی  ١٣٩۵است. جمعیت بخش نوبران شهرستان ساوه در سال 

 نفر بوده است. ٢٠،٨١٨برابر با  ١٣٨۵نفر و در سال 
کـیـلـومـتـری  ١٢٧هزار نفر جمعیت در  ٢۶٨شهرستان مراغه با حدود    .٢

جنوب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع و از دو بخش مرکزی و سراجو تشکیل 
روسـتـا در  ٩٩روستا در بخش مرکـزی و  ٧۴روستا شامل  ١٧٣شده و دارای 

 بخش سراجو است.

تأمین غذا با توجه به افزایش جمعیت روز افزون، به حدی حائز اهمـیـت 
هایی عظیـم گـردد.  ساز معضل تواند زمینه است که به خطر افتادن آن می

ریزی در حوزه اشتغال  تأمین امنیت غذایی در چنین شرایطی نیازمند برنامه
و اقتصاد با تأکید بر شاخه کشاورزی است و در این مسیر ناگزیـر تـحـولـی 

های علمی و تـحـقـیـقـاتـی بـه  برنامه ریزی شده در کشاورزی بر پایه یافته
شود. در همین راستا، احمدعلی رضـایـی،  ناپذیر تبدیل می ضرورتی اجتناب

"، به فاصله معنادار بین کشاورزی سنتـی ١یکی از کشاورزان "بخش نوَبران
با تولید محصوالت کشاورزی منطبق بر اصـول عـلـمـی، دانـش روز، و 

گوید: "بر اساس آمار منـتـشـر  های نوین در کشور اشاره کرده و می سیستم
میلیون ُتن انواع محصوالت کشـاورزی در ایـران  ١٣٠شده ساالنه بالغ بر 

گیری از دانش روز بـر  شود و الزمه جهش در حوزه کشاورزی بهره تولید می
های علمی است که در این مـیـان بـایـد از ظـرفـیـت  اساس آخرین یافته

]. ١٣٩٩مـاه  اردیبهشـت ٢٢بنیان استفاده کرد "[ایسنا،  های دانش شرکت
َروی به سمت کشاورزی مدرن و توجه به حوزٔه پیشگیری، بـهـتـریـن  پیش

های ناشی از بالیا و مـخـاطـرات در حـوزه  راهکار برای کاهش خسارت
ریزی در مقابله با بالهایی همچون سرمازدگـی  کشاورزی است. نبود برنامه

آورد. در ادامه گـزارش ایسـنـا  ناپذیر وارد می هایی جبران و تگرگ، خسارت
ساله بر اثر وقوع بالیا و مخاطرات طبیعی خسارت زیادی  آمده است: "همه

شود که فقط شامل یک محصول یا یـک  به محصوالت کشاورزی وارد می
فصل نیست، بلکه در تمام فصول سال بالیای طبیعی نظیر سـرمـازدگـی، 

بـرد و  بخش اعظمی از تولیدات کشاورزی را از بین مـی…  سیل، تگرگ و
عالوه بر بروز خسارت اقتصادی، موجب کاهش انگیزه و رغبت کشـاورزان 

شـود. "بـر  و باغداران برای توسعه کشت محصوالت باغـی و زراعـی مـی
هکتار از باغات زردآلو،  ٨٠٠اساس اعالم جهاد کشاورزی، بارش تگرگ به 

میلیارد تومـان خسـارت وارد  ٨٠ها، به میزان  گوجه سبز، بادام، و جز این
ای سنگین بر اقتصاد و معیشت بـاغـداران  کرد و در شرایط کرونایی ضربه

بود. این در حالی است که محصوالتی نظیر گوجه سبـز و زردآلـو تـحـت 
گیرد و درصورت بروز خسـارت  حمایت بیمه محصوالت کشاورزی قرار نمی

شود که درواقع یکـی از خـألهـای  هیچ حمایتی از جانب دولت انجام نمی
ای است. کشاورز اگر از فعالیت خود در حوزه باغـی و  قانونی در حوزه بیمه
دست آورد قطعًا انگیزه بـیـشـتـری بـرای تـوسـعـه  زراعی درآمد الزم را به

هـای  وکار خواهد داشت و درنتیجه تقویت انگیزه و تمایل به بـرنـامـه کشت
ای، به افزایش تولید روی خواهد کرد. در طول چهل سال حاکمیـت  توسعه
تـنـهـا  بار و پردرد دهقانان کشور نـه بار جمهوری اسالمی، زندگی رنج نکبت
هـایـی گـردیـده و از  گونه بهبودی نیافت، بلکـه دسـتـخـوش زیـان هیچ
انـدازی دالالن بـر  هایی معین نیز بدتر شده است. امـروزه، دسـت جهت

سـاز افـت مـحـصـوالت  رویـه، زمـیـنـه محصوالت کشاورزی و واردات بی
کشاورزی، گسترش دامنه فقر و تنگدستی، و نومیدی بخش چشمـگـیـری 

های دهقانان گردیده است. در این ارتباط، خـبـرگـزاری ایسـنـا  از خانواده
نویسد: "کشاورزان متضرر از بارش تگـرگ و وقـوع سـیـل در سـاوه،  می
گذاران با ارزش واقـعـی  محصول کشاورزی بیمه واقعی ندارد و بیمه  هیچ

کنند، چرا کـه بـرای  محصوالت کشاورزی تولیدات کشاورزان را بیمه نمی
گذار توجیه و صرفه اقتصادی وجود ندارد و همـیـن عـامـل مـوجـب  بیمه

باشـنـد و  خواهد شد که تولیدکنندگان و کشاورزان همواره با ریسک مواجه
 شود. "  قدرت رقابت و جهش در تولید از آنان سلب می

، حسین قـلـی پـور، یـکـی از ١٣٩٩ماه  اردیبهشت ٢٣گزارش ایرنا،  به
بسته و پس از یـک  هایی خالی و پینه ، با دست٢باغداران روستاهای مراغه

هـمـراه  بـه گوید:"تمامی سـال را باره می سال کار در زمین کشاورزی دراین
مان  کنیم و اگر محصول فعالیت می ها و باغات اعضای خانواده روی زمین

 ادامه رویدادهای ایران ...

 بار دهقانان میهن زندگی رنج



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ۶   ١١٠۴شمارۀ  

نفر از زندان و سقوط  ۵٣طور که اشاره کردید با آزاد شدن  همان  رفیق خاوری:
های سیاسی فراهم شد و حزب تـودٔه  حکومت رضاشاه زمینه مناسبی برای فعالیت

هـای  همت زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان و همـچـنـیـن شـخـصـیـت ایران به
تذکر  گذاری شد. البته الزم به خواهی همچون سلیمان میرزای اسکندری پایه آزادی

ای  نفر فورًا به حزب  نپیوستند. مثًال در خـاطـرات انـور خـامـه ۵٣است که همٔه 
یعنی دو سال پـس از تـأسـیـس بـه حـزب   ،١٣٢٢توانید ببینید که او در سال  می

 پیوست.
 

 ۵٣کدام از  رفیق خاوری شما آن وقت چند سال داشتید و آیا با هیچنامٔه مردم:
  نفر تماس یا دیداری داشتید؟

هنگام تولد حزب، جـوانـی  هستم و بنابراین به  ١٣٠٢من متولد رفیق خاوری: 
کردم. تا آنجا کـه  های مترقی و در مشهد فعالیت می بودم عمیقًا تحت تأثیر اندیشه

خاطر تجربه و سـواد  نفر به ۵٣یادم هست بعد از تشکیل حزب شماری از اعضای 
های مختلف  های حزب به استان دهی فعالیت ای که داشتند برای سازمان سیاسی

دهی حزب بـه  نفر بود برای سازمان ۵٣اعزام شدند. محمود بقراطی که از اعضای 
خراسان آمد و کمیته ایالتی خراسان را ایجاد کرد. در ابتدای کار من یادم هست که 

ها دکه کوچکی که شبیه یک دکان کوچک بود را برای بقراطی گرفته بودند  ای توده
چرخاند. برادر من عبدالرسول  کرد و هم کار حزب را می که او در آنجا هم زندگی می

خاوری هم از فعاالن و کادرهای حزب کمونیست بود و بعدًا عضو کمیتـه ایـالـتـی 
خراسان شد و از این طریق من توانستـم بـه دیـدار بـقـراطـی بـروم و در مـورد 

های خودم در عرصه جوانان با او صحبت کنم. از مـن پـرسـیـد کـه چـه  فعالیت
کنی که به او گفتم در آموزشکده مشغول فعالیت و روشنگری هستـم و شـمـار  می

زیاد از جوانان به ما سمپاتی دارند. خیلی خوشحال شد و گفت برو فورًا همه را جمع 
کن و بیار دفتر حزب. بعدها با اینکه من هنوز خیلی جوان بـودم رفـیـق بـقـراطـی 

ای به دبیرخانه حزب نوشت و برای مـن درخـواسـت عضـویـت کـرد. کـارت  نامه
ها حفظ کردم ولی متأسـفـانـه  رسید و من آن را تا سال ١٣٢٢عضویت من در سال 

دانم چه شد. من بعدها مسئولیت جوانان حزب در مشهـد را  ها نمی در جابجا شدن
 دار بودم. عهده

 
هـا  های حـزب در آن سـال رفیق خاوری کمی از مبارزه و فعالیتنامٔه مردم:
 برایمان بگویید. 
: ببینید، تأسیس حزب در آن دوران واقعًا جامعه ایران را دگرگـون رفیق خاوری

کرد. پیدایش حزب تودٔه ایران در صحنه مبارزه سیاسی و طبقاتی ایران با پـیـدایـی 
مقایسه نیست. حـزب  هیچ گروه و یا حزب سیاسی از نظر اهمیت و تأثیرگذاری قابل

رفـتـی  چنان ریشٔه عمیقی در جامعه ما دواند که هرکجا کـه مـی در کوتاه مدتی آن
هـا در راه ایـجـاد  ای هـای تـوده های کارگری و فعالیت حرف حزب بود. از محیط

های دانشـجـویـی کـه  های کارگری و دهقانی گرفته تا محیط سندیکاها و اتحادیه
تر اینکه، برای نخستین بار پس از حزب  کامًال زیر نفوذ حزب قرار داشت. نکته مهم

زنان میهن ما صدای نیرومندی را در جـامـعـه در راه دفـاع از   کمونیست ایران،
ماندٔه آن روز ایران  حقوقشان شنیدند و پیدا کردند که در آن دوران و در جامعه عقب

تـوانسـت نـقـش   های ارتجاعی و خرافی مـذهـب بـود، که عمیقًا زیر تأثیر اندیشه
ای در بیداری زنان در جامعه ما ایفا کند. این مجموعه تأثیرگذاری، دگـرگـونـی  ویژه

بسیار عمیقی را در روابط اجتماعـی و فـرهـنـگ 
امروز  میهن ما ایجاد کرد که اثرات آن را حتی تا به

رفیق گرامی خاوری با تشکر فراوان از اینکه دعـوت مـا را نامٔه مردم:
مـرکـزی   برای این مصاحبه پذیرفتید. با توجه به اینکه نشست وسیع کمیتهٔ 

تصمیم گرفت تا صدمین سالگرد تٔاسیـس حـزب  ١٣٩٨حزب در اسفندماه 
کمونیست ایران و بیش از یک سده جنبش کارگری و کمونیستی ایـران را 

وگو بـا جـویـا  مان را در این گفت گرامی بدارد، اجازه بدهید نخستین سؤال
شدن نظر شما دربارٔه اهمیت و نقش جنبش کارگری و کمونیستی ایران و 

 مان آغاز کنیم.   مبارزه صدساله آن در میهن
با تشکر متقابل از رفقای تحریریه "نامٔه مردم"، در طول   رفیق خاوری:

هشت دهه اخیر مطالب زیادی در مورد تاریخ جنبـش کـارگـری ایـران از 
سوی حزب ما منتشر شده است. کارهای پربار تحقیقاتی دانشمندان حزب 

گاهی و پیش از آن در کـتـاب  ما، ازجمله رفیق جان باخته عبدالحسین آ
بـاخـتـه  رفیق فقید کامبخش و همچنین کار بسیار ارزشمنـد رفـیـق جـان

انقالب مشروطیت و مطالب دیـگـری کـه   رحمان هاتفی (مهرگان) دربارهٔ 
حزب ما در نزدیک به هشت دهه گذشته منتشر کرده است ازجمله مـنـابـع 
معتبر تحقیقاتی و ارزشمندی است که نسل جوان تشنٔه فـراگـیـری تـاریـخ 

ها رجوع کنـد. دربـاره  تواند به آن جنبش کارگری و کمونیستی میهن ما می
های مارکسیستی در ایران باید اشاره کرد که زمینٔه این امر بـه  نفوذ اندیشه

گـیـری جـنـبـش  پیش از تأسیس حزب کمـونـیـسـت ایـران و بـه نضـج
داری در ایران و پاگـیـری  دموکراسی و پیدایی و رشد روابط سرمایه سوسیال

گاهی در کتاب "تاریخ احـزاب  گردد. همان طبقه کارگر برمی طور که رفیق آ
اولــیــن  عــامــیــون" -ایــران" نــیــز اشــاره کــرده اســت، "اجــتــمــاعــیــون

تـا  ١٢٨۴در ایران بود که در انقالب مشروطـیـت از  متشکل نسبتاً  حزب
ای ایفا کرد. در این زمینه همچنین مطالب تـاریـخـی  نقش برجسته ١٢٩٠

حیدرخان عمواوغلی و نقش ویژه و برجستٔه او در پـیـروزی   بسیاری دربارهٔ 
هـا در ایـنـجـا  انقالب مشروطیت نوشته شده است که نیازی به تکرار آن

های درخشـان  جز حیدرخان عمواوغلی در این دوران چهره نیست. البته به
  سـیـروس بـهـرام،  زاده، دیگری مثل علی مسیو، کامران آقازاده، سلطـان

ای در  بین، و غفارزاده هـم بـودنـد کـه هـریـک نـقـش بـرجسـتـه نیک
دهی جنبش کارگری و کمونیستی در ایران ایفا کردند. اشاره به این  سازمان

گرفت کـه  نکته هم مهم است که این تحوالت در ایران درحالی صورت می
رهبری لنین، درحـال  در همسایگی ما انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر، به

های روسیه نقش مهمی در رسـانـدن مـطـالـب  گیری بود و بلشویک شکل
 نظری روشنگر به میهن ما و مبارزانش داشتند. -سیاسی

هـم  ، نتـیـجـه بـه١٢٩٩درواقع تأسیس حزب کمونیست ایران در تیرماه 
دموکراسی انقالبی در ایران ازجـمـلـه  های مختلف سوسیال پیوستن جریان

حزب عدالت و همت با یکدیگر بود، و باید تأکید کرد که با تأسـیـس حـزب 
بـخـش  کمونیست ایران در صد سال پیش فصل نوینی در جنبـش رهـایـی

ملی ایران و مبارزٔه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن مـا گشـوده شـد کـه 
ثمرات آن نقش مهمی در دگرگون شدن روابط اجتماعـی و سـیـاسـی در 

های کارگری  راه انداختن اتحادیه ایران داشت. کمک کومنیست ها برای به
یافتگی مبارزٔه طبقه کارگر خـیـلـی  در تهران و شهرهای مختلف و سازمان

هراس انداخت، و پس از تحکیم دیکتاتوری  زود ارتجاع حاکم بر کشور را به
هـای آن  ، فشار بر حزب کمونیست ایران و فعالیت١٣٠۴رضاخان در سال 

دهی نخستین اعتصاب بزرگ کارگران نفت ایـران بـر  تشدید شد. سازمان
، ارتـجـاع را ١٣٠٨ضد امپریالیسم انگلیس و حکومت رضاشاه در سـال 

های حزب کمونیست جلوگیری کند. تصویب  مصمم کرد تا از ادامه فعالیت
وسیله حکومت رضاشاه، در مجلس شورای  قانون "سیاه" ضد کمونیستی به

های کمونیـسـتـی  ، به غیرقانونی شدن فعالیت١٣١٠خردادماه  ١٠ملی در 
رهبری حزب کمونیست ایران و دسـتـگـیـری  در ایران و یورش گسترده به 
ها و ازجمله رفیق قهرمان دکتر ارانی منجـر شـد  شمار زیادی از کمونیست

 قتل رسید. دانید بعدًا در زندان رضاشاه به طور که می که او همان
 

رفیق خاوری دربارٔه دکتر ارانی و یارانش در زندان و ازجملـه نامٔه مردم:
  هـا نفر مطالب زیادی نوشته شده است و در پی آزادی کمونیست ۵٣دربارٔه 

تأسیس شد. اگر ممکـن  ١٣٢٠از زندان بود که حزب تودٔه ایران در مهرماه 
 گیری حزب کمی توضیح بدهید نفر در شکل ۵٣نقش   است دربارهٔ 

 با رفیق ...  »نامٔه مردم«ادامۀ گفت و گوی 

 ٧ادامه  در صفحه  



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ٧   ١١٠۴شمارۀ  

مان در آنجا مشکل بود. البته باید بگویم که رفقای حزب کمونیست چین از  ماندن
طـور  ما نخواستند که آنجا را ترک کنیم، این خواست خود ما بود که برگردیم. همان

، انشعاب احمد قاسمی، غالمحسین فروتـن، و ١٣۴۴دانید بعدها، در سال  که می
عباس سغایی از حزب صورت گرفت و آن انشعاب بزرگ در جـنـبـش کـارگـری و 

های طوالنی به جنبش کارگـری  کمونیستی جهان تحقق یافت و ثمرات آن تا سال
داری جهانی لطمات زیـادی زد. مـن،  اش با سرمایه و کمونیستی جهان در مقابله

طور هم که در مصاحبه قبلی اشاره شد، در آن دوران در ایـران و در زنـدان  همان
 رژیم پهلوی بودم.

 
هـای  تان در زندان و شکنجـه رفیق خاوری شما قبًال در مورد تجربهنامٔه مردم:

ای ازجمله فدائیان، مـلـیـون، و  ساواک و روابطی که در زندان با زندانیان غیر توده
باره هست کـه اضـافـه  اید، آیا نکته دیگری در این مسلمانان داشتید صحبت کرده

 کنید؟ 
هایی که در ایـن پـانـزده  البته اشاره به همه مسائل و داستانرفیق خاوری:  

سال زندان اتفاق افتاد نیازمند فرصت زیادی است. من در مصـاحـبـه قـبـل بـه 
الله منتظری و همچنین دیدار با رفیـق رحـمـان  وگوهایم با رفیق جزنی و آیت گفت

هـا در  ام و نیازی به تکرار آن هاتفی (حیدر مهرگان) و هوشنگ تیزابی اشاره کرده
یاد  اینجا نیست. یکی از افرادی که من با او رابطه بسیار خوبی در زندان داشتم زنده

زدیم و از آینده ایران و جـنـبـش  الله طالقانی بود. روزی در حیاط زندان قدم می آیت
پرسید و در ضمن ناراحت بود که مـا در  ضد حکومت پهلوی و عاقبت آن از من می

کنید در بیرون از زندان دربارٔه مـا چـه فـکـر  پرسید که فکر می زندان هستیم و می
هـا را گـذرانـدن  کنند. در پاسخ به او گفتم آقای طالقانی کجا بهتر از این شـب می

برای شما میسر بود. این بهترین انتخاب در چنین شرایطی است. یاران و دوستـان 
دانند که طالقانِی آنان شب را در زنـدان گـذرانـده  شوند، می شما صبح که بلند می

های خود.  طالقانی خیلی از این برخورد شاد شد. البته در  است و آنان هم در خانه
زندان کسان دیگری هم مثل الجوردی بودند که از همان موقع کینٔه عجیبی علیه 

شمردند و حاضر نـبـودنـد هـیـچ  ها داشتند و آنان را "نجس" می حزب و کمونیست
وبرخاستی با ما داشته باشند و به کسانی مانند طالقانی و منتظری که روابط  نشست
 شدت انتقاد داشتند. ای با ما داشتند به حسنه

 
ای یـا رفسـنـجـانـی را دیـده  آیا شما در زندان کسانی مانند خامنهنامٔه مردم: 

 بودید؟
ای را دیـده بـاشـم. ولـی  خاطر ندارم کـه خـامـنـه نه، من بهرفیق خاوری: 

هـرصـورت  . بـه١رفسنجانی را بارها دیده بودم حتی روابطی هم بـا هـم داشـتـیـم
ای در جنبش اسالمی آن دوران نبودند و افـراد  ای و رفسنجانی کسان عمده خامنه

احترام در زندان همان آقای منتظری و طالقانی و از جنبش مـلـیـون  مطرح و قابل
دکتر سحابی و مهندس سحابی (پدر و پسر) بودند که ما بـا آنـان روابـط خـوبـی 

های جوانی بودند کـه هـرکـدام  ای و رفسنجانی طلبه داشتیم. کسانی مانند خامنه
 مدت کوتاهی زندان کشیدند و بعد هم از زندان آزاد شدند.

 

های اجـتـمـاعـی و  ترین شخصیت توان احساس کرد. بسیاری از بزرگ می
رو و مترقی حزب مـا یـا هـوادار  های پیش فرهنگی آن روز با درک اندیشه

حزب شدند یا به صفوف آن پیوستند. در طول این هشت دهه حتی شماری 
از مخالفان حزب ازجمله کسانی مثل مهندس بازرگان و مهندس سحـابـی 
عمیقًا معتقد بودند که تحزب در شکل مدرن آن در جامعه ایران ثمـرٔه کـار 

 ها بوده است.   ای توده
ایران مصوِب نخستین کنگرٔه آن در   شبیه به نخستین برنامٔه حزب تودهٔ 

وسـیـلـٔه  ای کـه بـه های پیشرو و مترقی و همچنین آن اندیشه ١٣٢٣سال 
یافت، واقـعـًا  روزنامه "رهبر"، ارگان حزب، و دیگر نشریات حزبی انتشار می

رو تـوانسـت نـیـروی  هیچ چیزی در جامعه وجود نداشت و حزب ما ازایـن
رو و مترقی بسیج کند. دشمنـی  های پیش بزرگی را حول خواست  اجتماعی

کار گرفتن همه امکانات برای نابودی آن  ارتجاع و امپریالیسم با حزب و به
ای در تـاروپـود  های توده خاطر نفوذ عمیق اندیشه را نیز از همین زاویه و به
هـای انـگـلـیـس و  طور که اسناد تاریخی دولـت جامعه ما باید دید. همان

هـای  یکی از هـدف  دهند، سال نشان می ۶٧آمریکا امروز پس از گذشت 
تـوده ای  -های مترقی مرداد متوقف کردن رشد اندیشه ٢٨عمده کودتای 

شـان از  در جامعه و نابودی حزب تودٔه ایران بود. آمریکا و انگلیس هـراس
این بود که دکتر مصدق نتواند جلو رشد نفوذ حزب در جامعه ما را بگیـرد و 

الله کاشانی  رو با همکاری نیروهای ارتجاعی داخلی کسانی مانند آیت ازاین
کار شدند و آن کودتای ننگـیـن  و شماری از نزدیکان دکتر مصدق دست به

کودتایی که به سرنگونی حکومت قانونـی   دهی کردند، مرداد را سازمان ٢٨
دکتر مصدق و دستگیری شمار زیادی از اعضا و هـواداران حـزب، اعـدام 

ای همچون مرتضی کیوان و  یاد دکتر فاطمی و شماری از رفقای توده زنده
  های درخشانی همچون سیامک، مبشری، ای، چهره افسران قهرمان توده

 رفقای دیگر، و روزبه منجر شد.  عطارد، وزیریان،
 

مرداد و شکست جنبش مـردمـی  ٢٨رفیق خاوری کودتای    مردم:  نامهٔ 
 دهی دوباره و مبارزه حزب داشت؟ چه تأثیری در سازمان

های زیادی کـرد  مرداد تالش ٢٨حزب پس از کودتای رفیق خاوری:  
شکل مخفی در ایـران ادامـه دهـد. مـبـارزٔه  تا فعالیت و مبارزه خود را به
 ٢٨چهار ماه پس از کـودتـای  -ای و مصدقی قهرمانانه دانشجویان توده

ثبت رساند و همچنیـن  آذر" را در تاریخ کشورمان به ١۶که حماسٔه " -مرداد
مرداد، تـا سـال  ٢٨های افشاگرانٔه حزب بر ضد کودتای آمریکایی  فعالیت
و دستگیری رفیق روزبه و شمار دیگری از رفقای حزبی ما جـریـان  ١٣٣۶

داشت. البته اختالف نظر بر سر ارزیابی از بورژوازی مـلـی، دولـت دکـتـر 
مرداد میان رهبری  ٢٨مصدق، و همچنین چگونگی مبارزه در پی کودتای 

دهـی دوبـارٔه حـزب و ارائـه  حزب در ایران و رفقای خارج، کار سـازمـان
  کـنـنـده هایی فـلـج  ای روشن را دچار سردرگمی و اختالل سیاست مبارزاتی

شکل خیلی روشنی در اسناد پلنوم وسیع چهارم کمیـتـه  کرد. این مسائل به
سال  ٩که اولین نشست کمیتٔه مرکزی بعد از  ١٣٣۶مرکزی حزب در سال 

بود، در انتقادهایی جدی از رهبری حزب و عملکرد آن بازتاب پـیـدا کـرد. 
های خیلی دشواری را طی کرد تا دوبـاره بـتـوانـد  هرصورت، حزب سال به

 ای را ادامه دهد. یافته مبارزه سازمان
 
رفیق خاوری آیا شما در چهارمین پلنوم وسـیـع کـمـیـتـٔه      مردم:  نامهٔ  

 مرکزی حضور داشتید؟ 
نه، من در این نشست حضور نداشتم. من در آن مـوقـع رفیق خاوری: 

از طرف حزب با برخی رفقای دیگر ازجمله رفقـا بـهـرام دانـش، رصـدی، 
سرهنگ نوایی، العطایی، خلعتبری، سرهنگ چلیپا، برای کار در دانشـگـاه 

زبان فارسی] به چیـن  راه انداختن رادیو [به پکن و تدریس زبان فارسی و به
اعزام شده بودیم. ما تا دورانی که روابط بین چین و جـنـبـش کـارگـری و 
کمونیستی جهان، یعنی دوران پس از استالین و روی کار آمدن خروشچف 

کار بـودیـم. تـجـربـه  سردی نگذاشته بود، در آنجا مشغول به که هنوز رو به
کرد تـا از  همه جمعیت تالش می بسیار جالبی بود که چگونه کشوری با آن

فقر و محرومیت بیرون بیاید و کشور نـویـی را بسـازد. بـا بـاال گـرفـتـن 
 ٨ادامه  در صفحه  ها و از آنجایی که ما مخالف مواضع حزب کمونیست چین بـودیـم،  اختالف

 با رفیق ...  »نامٔه مردم«ادامۀ گفت و گوی 



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ٨   ١١٠۴شمارۀ  

کـرد. ولـی قـبـول بـرخـی از  متواضعی بود و از درگیـری رودررو  پـرهـیـز مـی
و تشدید فشارها و استـیـالی  ١٣۶٠های دهه  های حزب با آغاز سال گیری موضع

 جو سرکوب، دشوارتر شد.
 

 رفیق خاوری آیا شما در پلنوم هفدهم حزب حضور داشتید؟   مردم:   نامهٔ 
ببینید، پلنوم هفدهم حزب در یک وضع بسـیـار غـیـرعـادی رفیق خاوری:  

علت تشدید فشارها و خطراتی که در این زمینه وجود داشـت حـتـی  برگزار شد. به
شد و باید گفت که هـمـٔه هـیـئـت  های رهبری حزب با دشواری برگزار می نشست

سیاسی در تنظیم اسناد این نشست شرکت فعالی نداشتند. اسناد پلـنـوم بـا آغـاز 
کنندگان گذاشـتـه شـد. هـمـه  جلسه در همان روز برگزاری پلنوم دراختیار شرکت

عـنـوان نـمـونـه،  رفقای هیئت سیاسی هم در آغاز کار نشست حضور نداشتند. به
دنبال من و رفیق طبری آمد و ما را بـه مـحـل پـلـنـوم بـرد.  پرتوی بعدازظهر به

متأسفانه اسناد این نشست نتوانست دید روشن و درستی از مـبـارزٔه پـیـِش رو و 
وظایف حزب در آن شرایط بسیار حساس را ارائه دهد. بعد از این پـلـنـوم، رفـیـق 

شده و ابراز نگرانی   ای در َرد نظرات تصویب رفعت [رفعت محمدزاده (اخگر)] نامه
طـور جـدی  کرد به هیئت سیـاسـی نـوشـت کـه بـه از خطی که حزب دنبال می

 موردبررسی قرار نگرفت.
 

 رفیق خاوری چه شد که شما به خارج اعزام شدید؟    مردم:  نامهٔ 
کم در  هایی که کم با تشدید فشارهای رژیم و همچنین شکافرفیق خاوری: 

شد، رفیق کیانوری  مورد چگونگی برخورد با حوادث روز در رهبری حزب بیشتر می
تصمیم به اعزام رفیق طبری و من به خارج گرفت. و از این طریق بود که با وجود 
مخالفت شدید من و برخورد تندی که در این مورد با هم داشتم مأموریت رفتن بـه 

هرصورت من هم  دفتر مجله "صلح و سوسیالیسم" در پراگ به من محول شد و به
اجرای تصمیم رهبری حزب دانستم و به پراگ رفتم. رژیم در مورد  خودم را ملزم به

 رفتن رفیق طبری به خارج مخالفت کرد و برای او اجازٔه خروج صادر نکرد.
 

رفیق خاوری در مورد حمله به حزب و ارتباط آن با کوزیچکیـن و    مردم:  نامهٔ 
های انگلیس و آمریکا با رژیم جمهوری اسالمی مطالب زیادی در  همکاری دولت

 باره چیست؟  های اخیر منتشر شده است، نظر شما در این هفته
طور که گفتم، من در آن موقع در ایـران نـبـودم کـه از  همانرفیق خاوری: 

العمل رهبری حـزب  های درون هیئت سیاسی مطلع باشم و بدانم که عکس بحث
به پناهنده شدن کوزیچکین به غرب چه بود. توجه به این مسئله مهم اسـت کـه، 

برای رژیم شناخته شده بودنـد و ایـنـکـه  -خصوصًا رهبری حزب -اعضای حزب
تواند زیـاد  اعضای حزب ما به کسی داده باشد نمی  کوزیچکین اسناد مهمی دربارهٔ 

هـای  حرف معتبری باشد. ولی یک نکته قطعی اسـت و آن ایـنـکـه، دسـتـگـاه
های اطالعاتی رژیم، و اطالعات سـپـاه پـاسـداران، بـا  جاسوسی غرب، دستگاه

استفاده از این موضوع [پناهنده شدن کوزیچکین به غرب] و با همکاری نزدیـک 
دهی کردند. توجه به یک موضوع دیگر هم در این  با هم، حمله به حزب را سازمان

قضیه مهم است و آن اینکه، در آن موقع سپاه پاسداران زیـر رهـبـری مـحـسـن 
شدت  های سنگینی را در جنگ ایران و عراق تحمل کرده بود و به رضایی شکست

کفایـتـی  زیر انتقاد بود و رهبری سپاه نیازمند این "پیروزی داخلی" بود که بتواند بی
 های جنگ پنهان کند. خود را در جبهه

ای نیست. از  تالش امپریالیسم برای نابودی حزب هم، این موضوع تازه  دربارهٔ 
همیـن مـنـوال  امروز، یعنی نزدیک به هشتاد سال، وضعیت به تأسیس حزب تا به

های امنیتـی غـرب در  بوده است. ما اطمینان داریم که همین امروز هم دستگاه
هـا را  تـریـن هـمـکـاری زمینٔه ضربه زدن به حزب ما و نیروهای مترقی نـزدیـک

 های امنیتی رژیم خواهند کرد. درصورت لزوم با دستگاه
هـای  به این مسئله هم باید توجه کرد که، با توجه به اسنادی که از طرف دولـت

اند، روشن شده است که خمیـنـی  های اخیر منتشر شده آمریکا و انگلیس در سال
هـای  های نزدیکی را بـا دولـت از همان ابتدا (یعنی از دوران جیمی کارتر) تماس

هایی دربـارٔه مـحـدود کـردن فـعـالـیـت  آمریکا و انگلیس برقرار کرده بود و قول
یاد دارید که سـرهـنـگ  ها داده بود. در ضمن حتمًا به ها در ایران به آن کمونیست

الیور نورث همراه با رابرت مک فارلین، که هر دو از مشاوران امنیتی ریگان بودند، 
مخفیانه به تهران آمدند و خواستار دیدار با مقامات بلندپایه ایـرانـی  ١٣۶۵در سال 

اش در نمازجمعه تهران اشاره کـرد.  شدند. رفسنجانی به این موضوع در سخنرانی
آنچه امروز روشن شده است این است که، الیور نورث یک جلد انجیل که رونـالـد 

خط خود در پشت جلد آن برای خمینـی  ریگان به
یادداشتی نوشته و امضا کرده بود، هـمـراه یـک 

ــامــهٔ  رفــیــق مــردم:   ن
خاوری با پیروزی انـقـالب و 

هـای عـلـنـی  آغاز فعـالـیـت
ــا  ــزب ب ــط ح ــزب، رواب ح

های دیگر سیاسی و  سازمان
نیروهای هـوادار خـمـیـنـی 

 چگونه بود؟
بله، مـن رفیق خاوری:  

طور که قـبـًال اشـاره  همان
ــا آخــریــن گــروه  کــردم،  ب

زندانیان سیاسـی از زنـدان 
قصــر آزاد شــدم. مــا جــزو 
آخرین بازماندگان زنـدانـیـان 
سیاسی [در زندان] بودیم. با 

مان در پشت در بزرگ  وسایل
زندان جمع بـودیـم و آمـاده 
ــر  ــدان. افس ــروج از زن خ

نگهبان در سر در زندان با بلندگو رو به زندانیان گفت: "رفقا خلق در انتظار 
مـان بـا  شماست." ما در ابتـدای کـار درتـالش بـرای بـازسـازی روابـط

های مختلف بودیم. بدیهی است که با حزب دموکرات کـردسـتـان  سازمان
یاد قاسملو بود روابط نـزدیـکـی داشـتـیـم و  رهبری زنده که در آن موقع به

شماری از رفقای ما در رهبری حزب دموکرات بودند. با دیـگـر نـیـروهـای 
های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق  سیاسی ازجمله سازمان چریک

هایی برقرار کرده بودیم. در مورد ملیون کار کمی دشـوارتـر  ایران هم تماس
یـاد  یاد فروهر روابط نزدیکی داشتیم و زنـده بود. البته ما با کسانی مثل زنده

هایی را با حزب مـا  فروهر اتفاقًا قبل از فاجعٔه ترورش از سوی رژیم، تماس
 برای همکاری میان حزب ملت ایران و حزب برقرار کرده بود.

در مورد هواداران خمینی، من یادم هست که در اوایل انقالب از طـرف 
حزب به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتم و او آن وقـت سـرپـرسـت وزارت 
کشور بود. بعد از ورود من به اتاقش افسر نگهبان را که در اتـاق ایسـتـاده 

روی من. در  بود مرخص کرد و از پشت میزش بلند شد و آمد نشست رو به
آنجا به من گفت که کشور ما به یک حزب چپ معتقد به انقالب نیـازمـنـد 

هـا دارنـد خـوب از انـقـالب دفـاع  ای کنیم که تـوده است، و ما فکر می
هرصورت، صحبت طوالنی بود. من گزارش آن را در هـیـئـت  کنند. به می

سیاسی مطرح کردم و رفیق کیانوری از آن استقبال کرد. من در پاسخ بـه 
این استقبال اضافه کردم که، من برق چشم افعی را در چشم او دیدم، کـه 

آلیستی  رفیق کیانوری با اعتراض گفت: رفیق خاوری "این جاش دیگه ایده
 است."

 
های حزب پس از انقـالب مـورد  رفیق خاوری آیا سیاست  مردم:   نامهٔ 

 تأیید مجموعٔه رهبری حزب بود؟
من قبًال هم اشاره کردم که رفیق اسکندری از هـمـان رفیق خاوری: 

ابتدا نظرات متفاوتی داشت و با سیاست حزب در دفاع از خمینی مخـالـف 
باره مـفـصـًال  رو حزب از او خواست که به خارج برود. من دراین بود، و ازاین

ام. واقعیت این است که، ما در ابتدا همگـی  در مصاحبه قبلی توضیح داده
ای  موافق دفاع از انقالب در کلیت آن بودیم، و با توجه به مبارزه طبـقـاتـی

که در جامعٔه ما وجود داشت، هدف حزب را تعمیـق انـقـالب و تـحـقـق 
دانستـیـم.  اجتماعی در جهت منافع زحمتکشان می -شعارهای اقتصادی

کـه در سـال  -کنم با حملٔه جمهوری اسالمی به کردسـتـان من فکر می
و محکوم کردن ایـن  -و در دورٔه دولت مهندس بازرگان اتفاق افتاد ١٣۵٨

مرکزی حزب که در آن اعـالم   ای از طرف کمیتهٔ  حرکت با صدور اعالمیه
کرد چرخش به راست در حاکمیت [جمهوری اسالمـی] صـورت گـرفـتـه 
است، مواضع درستی بود ولی متأسفانه این مواضع پیگیرانه ادامه نیافت و 
بعدًا تغییر کرد. فقط عدٔه خیلی محدودی در رهبری حزب ازجملـه رفـقـا: 

گـیـری  رفعت محمدزاده (اخگر)، صفری، طبری، و من، از رونـد مـوضـع
 ٩ادامه  در صفحه  یاد رفـیـق طـبـری انسـان بسـیـار آرام و  حزب راضی نبودیم. البته زنده

 با رفیق ...  »نامٔه مردم«ادامۀ گفت و گوی 



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ٩   ١١٠۴شمارۀ  

عنوان هدیه به تهران آمده بود. هدف از ایـن  کیک و یک قبضه تپانچه به
سفِر مخفی ازجمله استفاده از جمهوری اسالمی برای کمک به نیروهـای 
ضدانقالب ("کونترا"ها) در نیکاراگوئه برای سرنگونی دولت انقالبـی ایـن 
کشور و در مقابل تأمین برخی نیازهای تسلیحاتی جمهـوری اسـالمـی از 

از سـوی کـنـگـرٔه  آندنبال پیگیری  طرف آمریکا بود. این مسئله بعدًا و به
دانـیـد  طور هم که می کونترا" مشهور شد. همان  –آمریکا به افتضاح "ایران 

بر اساس کتاب خاطرات رفسنجانی، حسن روحانی نیز نقش اسـاسـی در 
 این مذاکرات برعهده داشت.

من یک نکته دیگر هم درباره تفاوت میان شعارها و عـمـلـکـرد رژیـم 
اضافه کنم که جالب است. بعد از سقوط رژیـم نـژادپـرسـت آپـارتـایـد در 
آفریقای جنوبی و شرکت رفقای رهبری حزب ما در نخستین کنگره حـزب 
کمونیست آفریقای جنوبی که در داخل این کشور با حضور نلسون مـانـدال 

ای که به اسناد دولتـی  برگزار شد، رفقای کمونیست این کشور با دسترسی
پیدا کرده بودند به ما اطالع    دادند که رژیم خمیـنـی در هـمـان دوران 
حکومت آپارتاید با رژیم بوتا [آخرین رئیس جمهور آفریقای جنوبی در رژیم 

های ضـد انسـانـی و  خاطر سیاست آپارتاید] که از طرف جامعه جهانی به
اش تحریم اقتصادی شده بود، روابط مخفیانه نزدیکی داشـتـه  نژادپرستانه

 کرد.  ها با پول نفت اسلحه خریداری می و از آن
 

رفیق خاوری شما قبًال دربارٔه چگونگی بـرگـزاری پـلـنـوم  مردم:  نامهٔ 
اید. اگر مـمـکـن اسـت  های پس از آن صحبت کرده هجدهم و دشواری

طورکلی، روابط با رفقای شوروی و افغان نیـز  کمی درباره وضعیت حزب به
 توضیحاتی بدهید.

طور که اشاره کردید پلنوم هجدهم در دوران  بله همانرفیق خاوری: 
بسیار دشواری برگزار شد. طیف نظرات مطرح شـده در ایـن پـلـنـوم از 
محکوم کردن رهبری گذشته و خواست اخراج آنان از حزب، خصـوصـًا از 

شدت با آن مخالفت کردم، گرفته تا ادامٔه  سوی رفیق اسکندری که من به
وکاست با این نظر که "رفیق کیانوری گفته اگـر از  کم خط گذشتٔه حزب بی

روی جسد ما هم رد بشوند ما خط امامی هسـتـیـم" وجـود داشـت و در 
مجموع این نشست در جو دشواری برگزار شد. من قبًال هم اشـاره کـرده 
بودم که در ایران هم بعد از مصاحبه رفیق اسکندری بـا "تـهـران مصـور" 
رفیق کیانوری خواست اخراج اسکندری را به هیئت سیاسـی آورد کـه بـا 
مخالفت من کنار گذاشته شد و تنها قرار شد از او خواستـه شـود کـه بـه 

 خارج از کشور برود.
هرصورت، اسناد مصوب پلنوم هجدهم، با توجه به شرایـط دشـواری  به

که حزب در آن قرار داشت، توانست مسیر درستی را در مقابل حـزب قـرار 
ای از  اش را بلند کند. هـدف عـده دهد و حزب توانست دوباره پرچم مبارزه

ای  همان آغاز ایجاد چنددستگی و از این طریق تصرف حـزب بـود. عـده
طـور  وچرا از سیاست گذشتـه حـزب ایـن چون کردند با دفاع بی تالش می

وانمود کنند که تنها آنان هستند که "وارثین راستین خط حزب" هستند، و 
دسـت  توانند رهبـری حـزب را بـه همین جهت تنها آنان هستند که می به

خـروج صـفـری از   بگیرند و خط حزب را ادامه بدهند. مسائلی که دربـارهٔ 
ای به ایران مطرح بود، درحالی کـه حـزب بـخـش  ایران و برنگشتن عده

ای از رهبری خود را از دست داده بود، همـه پـوشـشـی بـود بـرای  عمده
رو  چینی و تصرف "کرسی" های کمیتٔه مرکزی که با مـوفـقـیـت روبـه مهره

دانید بعد از این پلنوم هجدهـم و شـکـسـت  طور که می نشد. البته همان
های فراوانی در حزب پدید  ها و گسست شماری از "کرسی" طلبان، انشعاب

 های حزبی ما در اروپای غربی لطمات زیادی زد. آمد که به سازمان
در مورد رفقای افغان سؤال کردید، واقعیت این است که ایـن رفـقـا در 
حمایت از حزب ما و همچنین کمک به سازمان فدائیان خلق (اکـثـریـت) 

شان را برای مبارزه بـا رژیـم والیـت  سنگ تمام گذاشتند و همه امکانات
فقیه در اختیار حزب گذاشتند. کار رادیوی زحمتکشان با همکاری رفـقـای 
فدایی از افغانستان شروع شد. رفیق ببرک کارمل و دیگر رفقای رهـبـری 

ای برای حزب ما، برای کـار  حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارادت ویژه
های مترقی به افغـانسـتـان و  فرهنگی عظیم آن در بردن اندیشه -نظری

قدری همچون طبری و نامور قائل بودند. مـن  همچنین برای رفقای گران

همیشه دیدارهایی بسیار گرم و 
با رفقای رهبری افغـان   رفیقانه

خصوص با رفقا ببرک کارمل  به
 و دکتر نجیب داشتم.

حزب ما هـمـواره روابـطـی 
بسیار گرم و بـر پـایـٔه احـتـرام 

های کارگری و  متقابل با حزب
کمونیستی جـهـان داشـتـه و 
امروز هم دارد. در دوران پـس 
از حمله [به حزب ما از سـوی 
رژیم] روابـط مـا بـا رفـقـای 
شوروی و کشـورهـای دیـگـر 

سوسیالیستی خصوصًا چکسلواکی و آلمان دموکراتیک روابط رفیقانـه و گـرمـی 
های آخر حکومت او ایـن  بود. البته با روی کار آمدن گارباچف و خصوصًا در سال

کردند تا بـا دخـالـت در  رو شد و آنان تالش می های جدی روبه روابط با دشواری
امور حزب ما در تعیین رهبری حزب اعمال نفوذ کنند و حتی در آن دوران کـه 
یلتسین مسئول حزب کمونیست شوروی در مسکو بود قول دادن دفتـر رسـمـی 
حزب ما را به کسانی داده بود که این امر با مخالفت شدید حزب ما در دیدار مـن 
با رهبران شعبه روابط بین الملل حزب کمونیست اتحاد شوروی مسکوت گذاشته 

 شد.
 

رفیق خاوری شما تا کنون دربارٔه چگونگی روابط حزب با رهبـری نامٔه مردم:
سازمان فدائیان خلق (اکثریت) که بعد از حمله بـه حـزب مـا از سـوی رژیـم 

اید. اگر ممکن است در این زمـیـنـه  توانستند به خارج از کشور بیایند حرفی نزده
 کمی توضیح بدهید.
بدیهی است که با توجه به مبارزه مشترک و رونـد نـزدیـکـی رفیق خاوری: 

حزب و سازمان در ایران ما از آمدن رفقای فدایی استقبال کردیم و با هـمـکـاری 
رفقای شوروی و رفقای افغان هر کمکی که الزم بود را به آنان کـردیـم. مـن در 

کردم که بـرداشـت ایـن  ای که با آنان داشتم این احساس را می دیدارهای اولیه
رفقا این است که حزب ما بسیار ضربه خورده و ضعیف است و بـنـابـرایـن آنـان 

توانند حزب و رهبری آن را بازسازی کنند. اعالمیٔه کـمـیـتـٔه  [رفقای فدایی] می
دومـیـن  و مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در بـزرگـداشـت چـهـل

  ایـران،  با عنوان: "پرچم ظفرنمون حـزب تـودهٔ  ١٣۶٢سالگرد حزب ما در سال 
درفش پیروزی انقالب و رهایی کارگران و زحمتکشان ایران در اهـتـزاز بـاد"، بـا 

ای از رفـقـای  چنین دیدهایی تنظیم شده بود. البته این نکته را بگویم که عـده
شدت از رفقای زندانی ما انـتـقـاد داشـتـنـد و طـرح  رهبری فدایی آن موقع به

شعارهایی همچون "آدمی با سر افراشته باید بزید، و سرافراشته باید میرد" که بـه 
 ای به شکسته شدن شماری از رفقای ما زیر شکنجه بود.  شد، اشاره ما گفته می

واقعیت این است که پس از مدتی، خصوصًا پس از برگزاری کنفـرانـس مـلـی 
حزب در افغانستان که شماری از رفقای رهبری فدایی در آن شرکـت داشـتـنـد، 

شکل دیگری پیش رفت و بیش از همکاری شکل رقابتی و انـتـقـادی  روابط ما به
خود گرفت. من یادم هست که در هواپیما با شماری از رهبران وقت سازمان از  به

رفتیم و یکی از اعضای هیئت سیاسی وقت سازمان بلند شـد  کابل به مسکو می
های حزب انتقاد کرد و گفت "رفـیـق خـاوری  و آمد نشست کنار من و از سیاست

شوخی گفتم من نگرانم که شما از  زند!" من در پاسخ به حزب چقدر به راست می
وقـت  ما هم جلوتر بزنید. صبر کن که با هم برویم. او در پاسخ گفـت کـه، هـیـچ

بـیـنـیـد درس  طور که مـی چنین روزی پیش نخواهد آمد. البته گذر زمان همان
 دیگری را درنظر داشت.

 
 رفیق خاوری نظرتان دربارٔه وضعیت حزب و آیندٔه آن چیست؟ نامٔه مردم:

ترین سازمان سیاسی کشور،  تاریخ هشتادساله حزب ما، کهنرفیق خاوری: 
شـکـل گسـسـت  تر از همه تاریخی است کـه بـه تاریخی پر از فرازونشیب و مهم

ناپذیری با مبارزات مردم ما، خصوصًا کارگران و زحـمـتـکـشـان مـیـهـن بـرای 
یابی به آزادی و عدالت اجتماعی گره خورده است. حزب ما در طـول ایـن  دست

های مهلکی را از سـر گـذرانـده  چهل سال پس از پیروزی انقالب بهمن، طوفان
ای، شوهای تلویزیـونـی  است. از یورش سهمناک رژیم و دستگیری هزاران توده

اعـتـبـار کـردن حـزب، تـاریـخ  گـران بـرای بـی وسیلٔه شکنجه یافته به سازمان
های کذب که در وزارت اطالعات رژیـم  نویسی
یافته شده بودند و بعدًا کشتار صدها تن  سازمان

 با رفیق ...  »نامٔه مردم«ادامۀ گفت و گوی 

 ١٣ادامه  در صفحه  



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ١٠   ١١٠۴شمارۀ  

های صداقت، مخالفت صریح با   ترین آزمون یکی از حقیقی
 چینوا آچیبه -مماشات است.

ای از هزینه آن برای  شرافتمندی و دفاع از حقیقت بدون هیچ واهمه
شخص خودش، چیزی بود که دنیس گلدبرگ از جوانی انتخاب کرد و در 

گویند که زندگی شرافتمندانه و همراه  اش به آن پایبند بود. می همه زندگی
برای آزادی و برابری دیگران، تابش نوری است به روی مردم.   با رزم

 ای دیگر بر سقف معبد قهرمانان شد. دنیس، ستاره
های روسیه تزاری قرن  ستیزی پدر و مادرش برای فرار از فقر و یهودی

نوزدهم از لیتوانی و از طریق لندن به آفریقای جنوبی مهاجرت کردند. او 
تاون بزرگ شد، جایی که پدرش یک بنگاه  در محله رصدخانه شهر کیپ

باربری کوچک داشت. پدر و مادرش عضو حزب کمونیست بودند و تربیت 
نژادی و با فاشیسم در طول جنگ جهانی دوم  ای که علیه تبعیض در خانه

شد، نظرات او را شکل دادند. او بارها توضیح داد: "من فهمیدم  مبارزه می
افتد، مانند  که آنچه در آفریقای جنوبی همراه با نژادپرستی اتفاق می

کردیم."  باید با آن مبارزه می نژادپرستی در آلمان نازی در اروپا است که می
تنفر او از نژادپرستی در آفریقای جنوبی بود که محرک اصلی راه و رسم 

ساخت. او  درصد جامعه سفیدپوست متمایز  ٩٩زندگی او شد و او را از 
داشت. در دوران  انزجارش را از نژادپرستی و تبعیض در هر جا ابراز می

شخصًا تجربه کرد. او مذهبی نبود، ولی این پند   ستیزی را مدرسه، یهودی
یهودی کاهن اعظم، هیلل، را از مادرش گوش گرفت: "با دیگران 

 خواهید آنان با شما رفتار کنند." رفتار کنید که می  طور همان
ای ضد صهیونیست بود، استعمارگری نژادپرستانه اسرائیل  او که یهودی

دانست. هنوز نوجوان بود که  را مشابه سیستم آپارتاید آفریقای جنوبی می
التحصیل  فارغ  که  ١٩۵٧بخش شد و در سال  جذب جنبش آزادی

مهندسی عمران شد، عضو حزب کمونیست که فعالیت مخفی داشت بود 
ها بود که از متحدان  کنگره دموکرات  علنی  و همچنین عضو سازمان

شمار  و طرفدار منشور آزادی به (ANC) کنگره ملی آفریقای جنوبی
شدن او و مادرش  ، به زندانی١٩۶٠عام شارپویل در سال  رفت. قتل می
پوستان آفریقایی غیرمسلح،  مدت چهار ماه منجر شد. تیراندازی به سیاه به

آمیز به  کنگره ملی آفریقای جنوبی از فعالیت غیرخشونت  رویکرد  به تغییر
بازوی مسلح، با نام نیزه خلق، منجر شد.   آمیز و تشکیل مقاومت خشونت

دنیس در بدو تأسیس آن، به صفوف تشکل پیوست. پس از طی سه سال 
باالی رهبری جنبش در مزرعه ریوونیا،  رده همراه اعضای پرحادثه، به

 دستگیر شد. 
ترین متهم در دادگاه ریوونیا در  دانستند که او جوان می  همه
جرم برپایی مقاومت مسلحانه علیه  سالگی به  ٣١  در است. او ١٩۶۴  سال

رژیم آپارتاید در کنار نلسون ماندال، والتر سیسولو، و دیگران، با مجازات 
احتمالی اعدام روبرو بود. فریاد پیروزمندانه او خطاب به مادر بیمارش که 

طورکامل نشنیده بود این بود: "مادر، زندگی! زندگی  حکم دادگاه را به
اعدام). این فریادی پیامبرگونه بود، زیرا   معنی حبس ابد و نه زیبا." (به

سال  ٢٢  رغم زندگی او، زندگی زیبای پرمعنا و درخدمت به مردم او، به
رزمانش، سرانجام به  دور از خانواده و هم روبن، به  جزیره  حبس دشوار در

 نتیجه رسید.
اش در  رزم آفریقایی از رفقای هم  آنچه دنیس را تقریبًا شکست، جدایی

زمانی بود که بیشتر مدت حبسش را در زندان سفیدپوستان همراه با عده 
ای فعال بود که به  زندانی ١٩٨۵گذارند. تا سال  بند می شماری هم انگشت

اش شروع شد.  داد. سپس از دست دادن روحیه گرمی می ها دل بندی هم
رفت. تنها  همسر دنیس به انگلیس تبعید شده بود و به دیدار او نمی

آورد که او نومیدانه اذعان  یاد می اش یعنی هیالری کیونی به مالقات کننده
هایی بسیار  تن از رفقایش که حکم ۴٨داشت که تا آن زمان با بیش از  می

گرفت، درحالی  اند خداحافظی کرده است. او آزادی آنان را جشن می کمتر از او داشته
ای  طور غیرمنتظره داد. سپس به شدت آزارش می که تغییرناپذیر ماندن حکمش به 

آزاد شد. دختر جوان او، که او نیز هیالری نام داشت و در یک کیبوتس در اسرائیل 
اش توانست یهودیان زندانی  کرد، با حمایت یک همکار تأثیرگذار اسرائیلی زندگی می

 عمدتًا با جرم غیرسیاسی در سراسر جهان را طی مذاکراتی آزاد کند.
با  اش را تحت تأثیر قرار دهد، کرد که متحد اسرائیلی دولت آپارتاید که تالش می 

شرطی که وی متعهد شود که از  تقاضای این شخص موافقت کرد. دنیس به
کرد که این حق را  سرنگونی قهرآمیز دولت آپارتاید حمایت نکند، آزاد شد. او تفسیر می

در خارج از کشور   دولت آپارتاید را  بردن  انزوا دارد تا مبارزه برای تغییرات سیاسی و به
ادامه دهد. پرتوریا از این اتفاق عصبانی شد. آزادی به او زندگی جدیدی داده بود ولی 

ای جز سفر به اسرائیل و اقامت نزد دخترش نداشت. در مقابل حیرت نجات  چاره
دلیل انجام معامالت تسلیحاتی با رژیم  دهندگانش از زندان، با انتقاد از اسرائیل به

نژادپرست آفریقای جنوبی، این کشور را محکوم کرد و اظهار داشت که اسرائیل 
یکی است: یک   حل در هر دو کشور، خاورمیانه است و راه معادل آفریقای جنوبی در

 کشور با حقوق برابر برای همه.
سپس و بدون هیچ تشریفاتی با پروازی به مقصد انگلستان، به کشوری که همسر  

و پسرش دیوید، که اکنون مردی شده بود، در پایتخت آن یعنی لندن زندگی 
مکان کرد. کنگره ملی آفریقا به گرمی از او استقبال کرد و او فورًا  کردند، نقل می
المللی او  ها مشغول شد. ازجمله نخستین وظایف بین وقت برای آن کار تمام به

همبستگی کنگره ملی آفریقای جنوبی با مردم فلسطین بود. او نظراتش   اعالم
 دربارٔه اسرائیل را بارها روشن کرده بود: 

"با توجه به تجربه زندگی در سیستم آپارتاید آفریقای جنوبی، هیچ شکی ندارم که 
نام من، همان ظلم و  توانم اجازه دهم که به اسرائیل یک کشور آپارتاید است. من نمی

ها ادامه یابد. من باید در مخالفت با نژادپرستی صحبت کنم و  ستم علیه فلسطینی
سعی کنم با آرامش و منطقی علیه آن  راستی عصبانی هستم، باید زمانی که به

گویند، خب، شما مردم آفریقای جنوبی  صحبت کنم... وقتی مردم [اسرائیل] می
کنیم.  الملل صحبت می طور نیست. ما در مورد حقوق بین علیه ما تعصب دارید. این

... طرفداران اسرائیل، هیئت نمایندگان یهودی آفریقای جنوبی، و فدراسیون 
ای  صهیونیستی آفریقای جنوبی، سعی دارند بگویند که مسئله [فلسطین] مسئله

ساده نیست و پیچیده است. پیچیده نیست! بسیار ساده است و سادگی آن در این 
های یهودی] مردم بومی فلسطین را از حقوق  است که یک گروه مسلط [اسرائیلی

 کنند." برابر محروم می
حدوحصر به کنگره ملی آفریقا خدمت کرد، به یکی از  ای بی او با انرژی و فداکاری

های عمومی در حیطه مسائل جهانی و سپس آفریقای  مؤثرترین سخنرانان در مکان
آوری وجوه خیریه برای تأسیس شرکت بازرگانی موفق  جنوبی تبدیل شد و با جمع

اکنون نیز در تهیه کتاب و تجهیزات آموزشی برای  "قلب جامعه" اقدام کرد که هم
و  ٢٠٠٢  کند. او در سال افراد محروم و مدارس در سراسر جنوب آفریقا فعالیت می

پس از درگذشت همسرش و پس از آن دخترش به وطن خود بازگشت و به شغلی 
دولتی مشغول شد. او با ازدواج با ادلگارد نکوبی (بیوه پسر رهبر کنگره ملی آفریقای 

اش آغاز  نگار آلمان شرقی، فصل جدید زندگی جنوبی توماس نکوبی)، یک روزنامه
تاون مستقر شده بودند که فاجعه مرگ  شد. آنان در ناحیه "هوت بی" از توابع کیپ

 ادلگارد در اثر سرطان رخ داد.  هنگام نابه
اش هرگز اجازه نداد که غم و اندوه شخصی بازدارندٔه  دنیس با شجاعت همیشگی

 ١٣ادامه  در صفحه  فعالیتش شوند. همکاری و مشارکت سیاسی او 

 ناپذیر! در رثای مبارزی خستگی
دنیس گلدبرگ، انسانی با صداقت، مبارز 

ای  خواه آفریقای جنوبی، و یهودی آزادی
 ضد صهیونیست!



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ١١   ١١٠۴شمارۀ  

با وجود شمار اندک کارکنانش، این شرکت ثروتی بسیار هنگفتی دارد. این 
مطلب به همان اندازه که با ضبط و ثبت اطالعات درباره کاربران فیسبوک 

تفصیل آن را توضیح  پیوند دارد، با مفهوم دیگری نیز پیوند دارد که مارکس به
 داده است، یعنی با مذهب.

، افزایش ١٩ -گیر کووید یکی از پیامدهای ناشی از شیوع بیماری همه 
تنهایی  های اجتماعی بوده است. فیسبوک به کار گرفتن رسانه برانگیز در به توجه

در کشورهایی که ویروس کرونا بیشترین اثر را داشته است، افزایش 
اپ نیز که به  ابزار واتس درصد را شاهد  بوده و نرم ۵٠ای افزون بر  رسانی پیام

 درصدی داشته است. ۴٠شرکت فیسبوک متعلق است، رشدی 
نظر شمار کارکنان شرکت بزرگی نیست. شرکت فیسبوک  فیسبوک از نقطه

اکنون  سال پیش کارش را با هفت نفر آغاز کرد، در صورتی که هم ١۵حدود 
رسد. اما سودی که حاصل  هزار تن می ۴۵وبیش به  شمار کارکنان آن کم

 ١٧میلیارد دالر ( ٢٢گردد، بسیار هنگفت بوده و سال گذشته به حدود  می
ازاء هر یک از  میلیارد پوند) بالغ شده است. این مبلغ معادل نیم میلیون پوند به

 کارکنان شرکت فیسبوک است.
خاطر دادن اطالعات  ای بود که به میلیارد دالری ۵و این جدا از جریمه 

برداری مشاوران  کاربران فیسبوک به شرکت کمبریج آنالیتیکا و سپس بهره
 کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ترامپ از این اطالعات پرداخت کرد. 

زمانی معین که  داری، کارگران در برابر مدت در چارچوب ساختار نظام سرمایه
طورمعمول با شرایط اجتماعی هر جامعه همخوان است، نیروی کارشان را  به
یابد ارزش  که نیروی کار در کار روزانه تجلی می فروشند. اما هنگامی می

 کند. شود بیشتر از مقداری است که کارگر دریافت می ای که حاصل می مبادله
تصویر  مارکس این موضوع را در "جلد نخست سرمایه" با  تشبیهی ساده به

کشد. شاید نصف یک روز کاری که صرف تولید یک کاال یا کارهای خدماتی  می
شود برابر باارزش مبادله برای دستمزدی باشد که در یک روز به کارگر  می

صورت رایگان کار کرده  شود. در باقیمانده روز کارگر باهمه توانایی به پرداخت می
و ارزش افزوده یعنی منبع سرشار سود کارفرما، اجاره و بهره برای دیگر 

کند. این همان چیزی است که مارکس آن را  صاحبان سرمایه را تولید می
 نامد. کشی یا استثمار می بهره

 ٢٠شرکت خصوصی بریتانیا از  ١٠٠حاال سود فیسبوک را با سود میانگین 
هزار  ٢٢های دیگر بریتانیا تا  ازای هر کارگر و برای تمامی شرکت هزار پوند به

ازای هر کارگر قیاس کنید که برابر است با دستمزد متوسط صنعتی هر  پوند به
 کارگر.

ها به کمبریج آنالیتیکا را نادیده بگیریم، شرکت  اما اگر ارسال غیرقانونی داده
ای برای فروش ندارد. با داشتن بیش از دو  فیسبوک درعمل هیچ کاالی مادی

میلیارد "مشتری" (واژٔه کاربران موردپسند فیسبوک نیست) پولی از پایگاه 
 کند. کاربران یا فروش کاال در تناسب با ظرفیت و فرایند خرید کاربر کسب نمی

تواند بیش از نیم میلیون  بنابراین فیسبوک چه چیزی برای عرضه دارد که می
پوند بابت هر یک از کارکنانش کسب درآمد کند و چنین پولی از کجا حاصل 

 گردد؟ می
گهی ٨۵پاسخ چنین است:  های  درصد از دریافتی فیسبوک ناشی از پخش آ

بازرگانی است. بله این همان "ارزش افزوده" است. اما آیا این ارزش افزوده 
 شود؟  دست کارمندان پردرآمد فیسبوک "آفریده" می به

قدر کار سنگین برای تولید این میزان از  طور یقین هیچ انسانی توانایی آن به
 ارزش افزوده برای کارفرمای خود را ندارد.

ای که مارکس درباره چگونگی  اجاره بدهید به مارکس برگردیم. نمونه
ای بیش نیست. در جای دیگر او روشن  آورد نمونه پیدایش ارزش افزوده می

تنهایی درنظر گرفت. کار  کند که ارزش افزوده را نباید حاصل کار یک فرد به می
موردنیاز برای تولید یک کاال، "زمان کار ضروری اجتماعی" است یعنی زمان 

ای  ای متوسط، با ابزارهای تولیدی موردنیاز یک کارگر با مهارت و کارایی
 معمولی و مناسب برای یک کاالی مشخص است.

کند. حسابداران در دفتر  کاران صدق نمی این تفسیر تنها در مورد ماشین
گران، مهندسان تعمیرکار، و جستجوگران مشتری برای  ها، نظافت کارخانه

پذیری آن از نظر پولی  خرید کاالهای مشخص، همه در تولید کاال یا ارزش
اند. همچنین بقیه زنجیره تأمین و عرضه مواد الزم مانند: مواد خام،  عمده

ها که خود اغلب بخشی از یک  فروشی، و کارخانه های خرده توزیع، فروشگاه
 اند.   اند، ضروری پیوند جهانی های اقتصادی هم شبکه بنگاه

فیسبوک از چه راهی کسب سود 
 کند؟ می

سازد (ببینید تنها در  گونه که مارکس در جلد سوم سرمایه روشن می همان
ای  که ممکن است در نمونه ایم) درحالی  عرض چند پاراگراف چقدر پیش آمده

کند تصویری از اصل مطلب هم  طور رایگان کار" می گوید یک کارگر "به که می
فقط در رابطه با کار فردی کارگرانی است  بدهد. در صورتی که ارزیابی مارکس نه

مشاهده است،  راحتی قابل کنند که فروش آن به که کاالیی مشخص را تولید می
 شود. داری را شامل می بلکه ارزیابی کل تولید در سراسر نظام سرمایه

های  دست آمده به جیب کارفرمایان و شرکت گمان ارزش افزوده به بی
رود، اما تحقق آن [ارزش افزوده] به آن بخشی از سود وابسته  مشخص می
 کنند. پیکر تصاحبش می های اقتصادی غول است که بنگاه

کارگران در یک انبار کاالی شرکت آمازون یا کارگران شاغل در بخش 
ها خودشان کاالیی با  های خریده شده سوپرمارکت پرداخت پول بابت فرآورده

دهد که ارزش  کنند، اما کار آنان امکان می پذیر" تولید نمی قیمتی "تشخیص
 عنوان سود تحقق یابد. افزوده کاالهای تولید شده از سوی دیگران به

تصویر کشید. کارگران فردی  دیگر به  توان با تشبیهی عملکرد فیسبوک را می
های اقتصادی منفرد "جویبار"ی کوچک از ارزش افزوده  ها بنگاه و بیشتر وقت

تشکیل "برکه" عظیم جهانی  کنند. اما همین جویبارهای کوچک به  ایجاد می
اش  ای که به کارگران پدیدآورنده رسانند، ارزش افزوده ارزش افزوده یاری می

 شود.  بازگردانده نمی
تصویر کشید با  دیگر به  شرکت فیسبوک هم سود خود را اگر بتوان با تشبیهی

 کند. "ماهیگیری" از این "برکه" عظیم کسب می
رساند قدرتش است،  از منظری دیگر، کاالیی که فیسبوک به "فروش" می
شود که هزینه پخش  قدرتی که افزایش دامنٔه فروش کاالهایی را باعث می

گهی برای جلب خریداران از سوی صاحبان این کاالها پرداخت شده است. از  آ
مزد]  پرداخت [بی ای" است که از کار بی منظر دیگر، سود آن همان "افزوده

این  اند حاصل شده است و به آنانی که کاالهای منقول و خدماتی را تولید کرده
گهی ترتیب صاحبان این کاالها می ها را به فیسبوک  توانند هزینه پخش این آ

 بپردازند.
های اینترنتی تسلط دارند ازجمله  هایی که بر شبکه گوگل و دیگر شرکت

اصطالح  ای که به های اجتماعی هایی مانند فیسبوک و دیگر شبکه شرکت
های  دهند، فعالیت صورتی رایگان خدمات دراختیار کاربران قرار می به

کنندگان  شان را به پول تبدیل کرده و از راه فروش این خدمات به پخش اینترنتی
گهی، سودورزی می  کنند. آ

طورمستقیم از  هایی که به ها درعمل ارزش افزوده را از ذخیره این شرکت
ها بخشی از  کنند. آن های مولد ایجاد شده است "تسخیر" می سوی نیروی

کنند و  شان را مصرف می دست کارگران مشتریان ارزش افزوده ایجاد شده به
گهی جهت باال بردن دامنه فروش و  کارفرمایان بخشی از آن را هزینه پخش آ

 کنند. تضمین رشد و سود بیشتر در درازمدت می
برداری  های دیگری نیز از کاربرانش [مشتریانش] بهره فیسبوک البته از راه

کند که این  کند. شان پارکر، میلیاردر و نخستین رییس فیسبوک، اعتراف می می
گاهانه و از روی سنجیدگی برای بهره پذیری انسان بنا  برداری از آسیب تارنما آ

داند که چه اثری بر مغز کودکان ما  گوید: "خدا می نهاده شده است. او می
نامی،  گذار دیگر پیشین فیسبوک، راجر مک گذارد." یک سرمایه جای می به

اپ  کند که تصاحب رقبایی احتمالی مانند اینستاگرام و واتس استدالل می
(WhatsApp) های اجتماعی، و  در آینده و بدین وسیله انحصاری کردن رسانه

نیز توانایی این انحصار برای گسترش اطالعات نادرست، تهدیدی است در برابر 
 دموکراسی و سالمت همگانی.

های اجتماعی را در  بسا فیسبوک و دیگر رسانه اگر مارکس امروز زنده بود، چه
 آورد. دیگر) "تریاک مردم"، بشمار می  کنار مذهب، (تشبیهی
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طبقٔه کارگر و 
زحمتکشان و 

های بزرگی  بخش
از قشرهای میانی 
به خاطر رعایت 
فاصلٔه اجتماعی و 

نشینی در  خانه
معرض تهدید فقر 
شدیدی قرار 

ارزش شدن پول مّلی، مواد غذایی و دیگر نیازهای اساسی  اند. بر اثر بی گرفته
های  که طبق بررسی -دستان مردم بیش از پیش از دسترس مردم و تهی

خارج شده است.  -دهند اخیر در حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می
کند، و  از این بدتر، ذخیرهای ارزی نیز فقط برای چند ماه واردات کفایت می

زودی با کمبود مواد غذایی  ای فوری اندیشیده نشود، کشور به اگر چاره
هایی که داده بود  یک از قول وارداتی روبرو خواهد شد. دولت تا کنون به هیچ

المللی پول برای  عمل نکرده است. اکنون دولت دست به دامان صندوق بین
دریافت وام بیشتر شده است؛ ظاهرًا این تنها راه دولت برای تأمین ذخیرٔه 

 شود. ارزی کافی و تالش برای جلوگیری از فالکتی است که در افق دیده می
المللی پول نیز در ازای اعطای این  الزم به گفتن نیست که صندوق بین

ها و شرایط خود را به کشور تحمیل خواهد کرد، که  وام، فهرستی از خواست
های دولتی (برق، مخابرات،  سازی شرکت از آن جمله است: خصوصی

نظام  «اصالح»های کاالهای اساسی (گندم، دارو...)،  آب...)، لغو یارانه
بازنشستگی و کاهش مستمّری بازنشستگان، و کوچک کردن بخش دولتی. 
عالوه بر این، وزارت امور خارجی آمریکا نیز اعالم کرده است که برای تأیید 

المللی پول، شرایط سیاسی بیشتری برای لبنان تعیین خواهد  وام صندوق بین
شود به مشارکت لبنان در تحریم سوریه و  کرد، که به طور عمده مربوط می

بستن مرزهای بین دو کشور، و تعیین مرزهای جنوبی لبنان به صورتی که 
رود  تری را در مرزهای دریایی به اسرائیل بدهد که احتمال می نواحی گسترده

  حاوی ذخایر گاز باشد. در صورت گردن گذاشتن لبنان به این شروط
اقتصادی و سیاسی، کشور به طور کامل به منافع سرمایٔه بزرگ، و نیز منافع 

سیاسی اسرائیل و نیروهای امپریالیستی، و در پیشاپیش آنها -جغرافیایی
شود. این تسلیم شدن به معنای خودکشی اقتصادی و  آمریکا، تسلیم می

درآمد لبنان، و از بین رفتن استقالل و  سیاسی طبقٔه کارگر و زحمتکشان کم
حاکمیت مّلی کشور است. اکنون دولت لبنان این گونه دارد کشور را رهبری 

های مشابه کشورهای آمریکای التین،  کند، بدون اینکه درسی از تجربه می
المللی پول و  و همین اخیرًا مصر و یونان، در معامله با صندوق بین

 های نولیبرالی آن گرفته باشد. نسخه
حزب کمونیست لبنان طرح متفاوتی را به دولت ارائه داد. حزب کمونیست 

سازی نهادهای بخش دولتی هشدار داد و متذکر شد  لبنان در مورد خصوصی
که بهتر و مؤثرتر است که این نهادها توسط بخش دولتی مدیریت شوند چون 
در آن صورت، هدف آنها نفع جمعی خواهد بود، در حالی که بخش خصوصی 
در هر چیزی به دنبال کسب سود است. حزب کمونیست لبنان همچنین 

های خدمات مالی،  خواستار افزایش درآمد دولت از راه افزایش مالیات شرکت
هزار دالر دارند، ۵٠٠های بانکی، و افرادی که ثروت خالص بیشتر از  اندوخته

و مالیات گرفتن از ارث، درآمدهای ناشی از خدمات ِملکی، و لغو معافیت 
های  های مادر و مدیر شرکت های ُهلدینگ (شرکت مالیاتی شرکت

است از بیرون از  «ابزاری»زیرمجموعه) شد. آنچه امروز بدان نیاز است 
های بازسازی  بازارها به منظور انتقال بخشی از اضافه درآمد اقتصاد به طرح

ها، و تأسیسات برق و آب و مخابرات، و نیز حفظ  هایی مثل جاده زیرساخت
از  «کشی بهره»زیست و حمایت از بخش تولید. این کار باید از راه  محیط

در نظام اقتصادی  «عناصر سوسیالیستی»خوار و وارد کردن  بخش رانت
کنونی صورت بگیرد. این انتقال درآمدها تنها سازوکار ممکن برای ساختن و 

ای پویا، تولیدی، و مدرن، در خدمت منافع اکثریت  حفظ الگوی اقتصادی
کننده و برای آیندٔه کشور  های آتی برای کشور تعیین مردم لبنان است. ماه

 اند.  حیاتی
تواند مردم را در خدمت منافع سرمایه به گروگان بگیرد، و  دولت لبنان می

توانند دست  مورد تهدید فقر مفرط و احتمال گرسنگی قرار دهد؛ یا مردم می
به مقابله و مبارزه بزنند و تشکیل دولت جبهٔه نجات جدیدی را تحمیل و 
عملی کنند که بتواند اصالحات عمیقی را به پیش ببرد که در خدمت منافع 

درآمدها باشد، و مسیر کشور را به سوی تولید، بازتوزیع  زحمتکشان و کم
 ثروت، سکوالریسم، و پیشرفت اجتماعی تغییر دهد.

سیاسی واماندٔه -نظام اقتصادی
 لبنان و خطر کمبود مواد غذایی

 به قلم: عمر دیب
عضو هیئت سیاسی و دبیر روابط بین المللی حزب کمونیست 

 لبنان
 

گویند  شود. مردم لبنان به طعنه می روز عمیق تر می های لبنان روزبه بحران
اند، معلوم نیست فاجعٔه  که بعد از همٔه آنچه در چند ماه گذشته شاهدش بوده

 بعدی در کشور چه خواهد بود. [چقدر شبیه به وضعیت مردم ایران است!]
تدریج جمع  چند سال است که شرایط دارد برای فروپاشی ناگزیر اقتصاد به

اند و واقعیت نیز نشان داده  طور که نیروهای چپ هشدار داده شود. همان می
ها  است، اقتصادی رانتی که فاقد تولید است و برای بقای خود چشم به اندوخته

شود، نظام  هایی دارد که از خارج وارد کشور می های بانکی و پول و وام
اقتصادی پایداری نیست. کار به جایی رسید که نسبت بدهی به تولید ناخالص 

) نتوانست ٢٠٢٠ای رسید، و دولت در ماه مارس امسال ( سابقه داخلی به مرز بی
اش را بپردازد. ارزش پول مّلی لبنان نیز در شش ماه گذشته تقریبًا  بدهی
لیره،  ١۵٠٠طوری که قیمت یک دالر آمریکا از  درصد کاسته شده است، به٣٠٠

کند، این  لیره رسید. در اقتصادی که بیشتر نیازهایش را وارد می ۴۴٠٠اخیرًا به 
ها بود که در حدود نیمی از قدرت خرید  آور قیمت وضع به معنای توّرم سرسام

 گیرند، بلعید. مردمی را که مزدهای معمولی می
گرایانه به  های فرقه هاست که در رکود سیاسی قرار دارد. سیاست لبنان مّدت

ایجاد نظام سیاسی فاسدی منجر شده است که در آن مردم برای استفاده از 
بازی از طریق سران  تقریبًا هر حقی، چه خدمات باشد چه اشتغال، باید به پارتی

در ازای  -گرای محلی متوسل شوند که منابع و امکانات دولتی را های فرقه گروه
کنند. در زمانی که  تقسیم و توزیع می -ابراز هواداری و وفاداری به آن گروه

تدریج بخش بیشتر و  منابع و امکانات فراوان بود، این شیؤه رایج بود. ولی به
گرایانٔه توزیع اعتراض و  بیشتری از مردم لبنان به این فساد و این نظام فرقه

ها و تظاهرات سازمان داده شده  پشت کردند. در چند سال گذشته، اعتراض
های چپ، دموکراتیک، و اجتماعی، و نیز سندیکاها، شمار هرچه  توسط سازمان

بیشتری از مردم را به خود جلب کرده است. نیروهای چپ و غیرمذهبی 
ما »با شعار  ٢٠١٩و  ٢٠١٨های  (سکوالر) کارزار سراسری بزرگی را در سال

سازمان دادند.  «دهیم همه با هم و از راه تغییر سیاسی کشورمان را نجات می
ترین خیزش مردمی در تاریخ لبنان صورت گرفت. در  ، بزرگ٢٠١٩در ماه اکتبر 
های شهرهای بزرگ و  میلیونی لبنانی به خیابان۴سّوم از جمعیت  حدود یک

هایی که از طبقٔه کارگر گرفته  گرایی و نیز مالیات کوچک کشور آمدند تا به فرقه
شود اعتراض کنند. معترضان خواستار ایجاد تغییرهای سیاسی بنیادی در  می

های توزیع  راه برقراری نظام سیاسی غیرمذهبی (سکوالر)، دگرگونی سیاست
باالیی جامعه به پرداخت هزینٔه  ٪١قدرت و ثروت، و مجبور کردن ثروتمندترین 

های طرفدار دولت و نیروهای  الوقوع اقتصاد شدند. گروه فروریزی قریب
گرا چند بار به این تظاهرات مردمی یورش  های فرقه نظامی وابسته به حزب شبه

 ٢٠٢٠یی تا آغاز سال جاری  های توده بردند. با وجود این، تظاهرات و اعتراض
گیری ویروس کورونا بود که به داد دولت رسید و  ادامه یافت. فقط همه

های مردمی را متوقف کرد. دولت جدیدی که در ماه فوریه تشکیل شد،  خیزش
ها  برداری کرد. مردم مجبور شدند در خانه آمده بهره گیری پیش از وضعیت همه

های احتیاطی فرصتی برای  بمانند، و رعایت فاصله در اجتماع و دیگر اقدام
های بعدی را  نیروهای حاکم فراهم آورد تا تجدید سازمان کنند و برنامٔه حرکت

های زیادی  وزیر آن است، قول بریزند. دولت کنونی که َحسان دیاب نخست
های خیزش مردمی اخیر را  داده و رسمًا اعالم کرده است که قصد دارد خواست

ها را  برآورده کند. نخستین چیزی که این دولت اعالم کرد، این بود که بانک
رفت از بحران بپردازند، ولی تا کنون  وادار خواهد کرد که سهم خود را برای برون

هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. پس از شیوع ویروس کورونا، 
نیروهای چپ از دولت خواستار تأمین بستٔه حمایتی فوری برای کارگران و 

 -میلیارد دالر١٫٢بیکاران، و تأمین بیمٔه درمانی همگانی، با بودجٔه پیشنهادی 
شدند. پاسخ دولت، گام بسیار کوچکی  -درصد تولید ناخالص داخلی١٫۶معادل 

درصد ٠٫١میلیون دالر یا ۵٠در این راه بود. دولت بستٔه کمک ناچیزی به ارزش 
تولید ناخالص داخلی تعیین کرد که بیشتر صورت نمادین داشت و هیچ مشکل 

کرد. حّتی این مقدار ناچیز نیز طبق معمول باید از مجراهای  واقعی را حل نمی
 گذشت! خواری و فساد دولتی می بازی و رانت پارتی
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ادامه یافت و هرچه بیشتر در کانون حمایت از محرومان جامعه قرار گرفت. این امر 
المللی نبود. او  منزله بازنشستگی او از کار کردن در عرصٔه داخلی یا بین هرگز به

طور گسترده به خارج از کشور  صدایی مؤثر در کنگره ملی آفریقای جنوبی بود و به
مالی جلب کند. در   ها و مجامع صحبت کند و کمک کرد تا در سخنرانی سفر می

که سازمان گرفتار فساد شد و دولت دچار  زمان ریاست جمهوری زوما، هنگامی
سوءمدیریت و ارتشا گردید، او صدای اعتراضش را بلند کرد و از روی کار آمدن 

جمهور سیریل رامافوسا حمایت کرد و به بازسازی امیدوار بود. دنیس هیچ  رئیس
ها طول  میراث آپارتاید هستند و سال عدالتی و فقر بی توهمی در این نداشت که

مشکالت با تالش صادقانه برطرف شوند. او در مورد مبارزات سختی  کشد تا این می
اش  ها وجود دارد نیز تردیدی نداشت. او تا پایان زندگی که در پیش روی فلسطینی

قرار دادن پیروزی بر آپارتاید   ستود و با سرمشق ها را ستایش می آرمان فلسطینی
گذاری، و تحریم  هایی مانند " انزوا، عدم سرمایه آفریقای جنوبی و اهمیت کمپین

با درخواستی   ٢٠١٧  کرد. در سال مبارزه تشویق می ، آنان را به"BDS-اسرائیل
ای که در اعتصاب غذا بودند خواستار  شد. او  شورانگیز، آزادی زندانیان فلسطینی

گر خود مطلعیم که  گفت: "ما اهالی آفریقای جنوبی از گذشته آپارتاید و تبعیض
چگونه از قوانین و مقررات نظیر دستگیری و بازداشت، برای تقویت یك سیستم 

سال گذشته، بیش از  ۵٠شود. در طول  نژادپرستانه و آپارتاید استفاده می
هشتصدهزار فلسطینی بر پایه بسیاری از قوانین صریح نژادپرستانه و مقررات اداری 

اند." او افزود: "من از سکوت  تحت اشغال غیرقانونی نظامی اسرائیل زندانی شده
های یهودی در برابر نژادپرستی دولت اسرائیل و زیر پا نهادن  بسیاری از اسرائیلی

شود که مردم در  عدالتی... باعث می عدالت، غمگین هستم. سکوت در برابر بی
 عدالتی شریک باشند." برقراری این بی

اش نسبت به همه مردم، یهودیان و  ای ناشی از احساسات انسانی او با ابراز نگرانی
اند و همچنین با ایمان به   اعراب، که از سوی رژیم صهیونیستی در اسرائیل زندانی

توانند در نظامی مبتنی بر برابری با هم زندگی کنند، نتیجه گرفت که:  اینکه آنان می
"پاسخ به نیازهای صلح و ثبات در سراسر فلسطین و دولت اسرائیل... زندانی کردن 

ای زیر  خواهان نیست... پاسخ برقراری سیستم اجتماعی و اقتصادی عدالت
ای فراگیر همه و دموکراتیک را تشکیل دهد.  حاکمیت قانون باید باشد تا جامعه

بنابراین، ما معتقدیم که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی موجه است و اعالم 
 فورًا پایان دهید! همه زندانیان سیاسی را فورًا  آزاد کنید! "  ها بازداشت  کنیم: به می

سرخوردگی او از یهودیان اسرائیلی منعکس کنندٔه نظراتش درباره جامعه یهودیان 
چون و چرای این جامعه از اسرائیل بود. این واقعیت که  آفریقای جنوبی و حمایت بی

ها  کرد، موجب شد که صهیونیست او منطقی و با آرامش بحث و گفتگو می
کرده است. او با زندانبانانش  نوعی با آنان همدردی می گستاخانه ادعا کنند که او به

نیز حاضر بود منطقی و با آرامش بحث کند. مدت زمان تقریبًا سه سال دنیس 
مبارزه کرد که سرانجام او را از پای درآورد. از اقبال   کننده ای ناتوان گلدبرگ با بیماری

  ای صمیمانه شناس پزشکی قانونی، رابطه خوشش، او با دیدر آبراهامس، آسیب
همراه سایر دوستان فداکار و همچنین پسرش دیوید، تاجری  داشت. این زن به

موفق، با او در آخرین اقدامش یعنی ساختن یک "خانه امید" برای کودکان محروم 
های ورزشی در آن رونق خواهند  منطقه کار کرد، مکانی که هنر، موسیقی، و فعالیت

که دیدر آبراهامس و  پروژه مصمم بود که هنگامی  چنان در پیشبرد این گرفت. او آن
رساند،  استفاده از یک واکر، خود را به اتومبیل می  یارانش در دسترس نبودند، با

سرعت  کرد و به دستگاه اکسیژن خود را به یک باتری بر روی صندلی عقب وصل می
 افتاد. می راه به

من از دیدر شنیدم که دنیس قبل از مرگ سه آرزو داشت: در خانه بمیرد، در 
وساز "خانه امید" آغاز شده باشد. هر  آغوش کسی که دوستش دارد باشد، و ساخت

 سه آرزویش برآورده شدند.
روز عزای عمومی اعالم کرد. من  ۴مناسبت درگذشت او  دولت آفریقای جنوبی به

با وضعیت قرنطینه   کند که توانم صدای دنیس را بشنوم که با شیطنت زمزمه می می
 گذرانی کرد! توان خوش هرحال نمی برای ویروس کرونا، به

  چه انسان شرافتمندی!  چه زندگی باشکوهی.
 
١٩٩۵قلم رانی کسریلز، وزیر دفاع پیشین دولت آفریقای جنوبی ( به

)، عضو سابق رهبری حزب کمونیست آفریقای جنوبی و ٢٠٠٨-
 پیشکسوت مبارزه در راه  تغییر و عدالت.

که درواقع سـرمـایـٔه   از رهبران، کادرها، اعضا و هواداران حزب و کسانی
هـا و  معنوی جنبش کارگری و کمونیستی ایران بودند گرفته تا انشـعـاب

یافته و بعد آوار فروپاشی کشورهای سوسیالیسـتـی  های سازمان گسست
 -های نظری مارکسیسم چالش کشیده شدن بنیان در اروپای شرقی و به

لنینیسم، که بخش بزرگی از نیروهای چپ در جهان را به بـیـراهـٔه "راه 
هـای  دموکراسـی اروپـایـی کشـانـد، هـمـه، دشـواری سوم" و سوسیال

ها با  ای گریبان بود، ولی توده نظیری بودند که حزب ما با آن دست به کم
اند پرچم حزب خود را همچنان  های بزرگی توانسته هوشیاری و فداکاری

 دارند. در اهتزاز نگاه
شـود،  اینکه سران رژیم، و از چپ و از راست به حزب ما حـمـلـه مـی

نشانٔه حضور توانمند معنوی حزب ما در عرصٔه مبارزٔه روز ایـران اسـت. 
طور که سران رژیم مـدعـی آن بـودنـد مـرده بـود،  اگر حزب ما همان

همه هزینه برای کار تبلیغاتی بر ضد آن الزم نبود. الـبـتـه ایـن امـر  این
هـای  این معنا هم نیست که حزب ما توانسته است بر هـمـٔه دشـواری به

خود غلبه کند. ما هنوز راه درازی را در پیش داریم که باید با حوصـلـه و 
های امنیتی رژیم هر روز دنـبـال تـوطـئـه  هوشیاری طی کنیم. دستگاه

وگوی اخیرش به مـن  جدیدی علیه حزب ما هستند. یکی از رفقا در گفت
 دیگر نباشد." ٢ها "منتظرند فالنی گفت که رژیم و خیلی می
ببینید، یکی از کارهای مهم حزب در این چهاردهٔه گذشته، تـمـرکـز  

گاهانه روی رهبری جمعی حزب بوده است. حزب ما بـا هـمـه  جدی و آ
، بـعـد از ١٣٧٠ها اشاره کردم، در سال  مشکالتی که من در باال به آن

مـاه  اردیبهشـت ۵سال [پس از دومین کنگره حزب که در  ۴٣نزدیک به 
اش را بـه آن  برگزار شد] در دشوارترین شرایط سومین کـنـگـره ١٣٢٧

شکل و با موفقیت برگزار کرد و االن در کار تدارک برگزاری هـفـتـمـیـن 
 اش هست. کنگره

این دلـیـل  به ١٣٢٠های دهه  واقعیت این است که، حزب ما در سال
دهی کنـد  چنان نیروی اجتماعی وسیعی را در جامعه سازمان توانست آن

های مترقی و نویی بود که پاسخگوی نیازهای کارگـران  که مبّشر اندیشه
و زحمتکشان، زنان، جوانان، و دانشجویان کشور بود. امروز هم وظیـفـه 

های مترقی و راهکارهـای عـمـلـی بـرای  ما همین است. بردن اندیشه
حال تالش برای تدارک، تجـهـیـز، و  مبارزه با رژیم والیت فقیه و درعین

چالش کشیدن قـطـعـی  دهی نیروهای اجتماعی برای فردای به سازمان
حاکمیت استبداد در میهن ما که دیر یا زود فرا خواهد رسید. من به ایـن 

های اکثریت قاطع مردم میهن ما برای رهـایـی از  فردا و تحقق خواست
زنجیرهای استبداد و ظلم و استـقـرار آزادی، دمـوکـراسـی و عـدالـت 

 اجتماعی عمیقًا اعتقاد دارم.
  

تـان را در  رفیق خاوری با تشکر فراوان از ایـنـکـه وقـتنامٔه مردم:
 اختیار ما گذاشتید.
اندرکار "نـامـٔه  من هم با تشکر متقابل از رفقای دسترفیق خاوری: 

مردم"، صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران و بیـش از یـک 
های ایرانی برای تـحـقـق حـقـوق  ناپذیر کمونیست سده تالش خستگی

ای تبریک می گویـم و  کارگران و زحمتکشان میهن به همه رفقای توده
هـای بـزرگ  مان علیه ارتجاع حاکـم پـیـروزی برای مبارزه حزب و مردم

 آرزومندم.
 

-------------------------------------  
نویسـد: "کسـانـی  رفسنجانی در کتاب خاطراتش در این زمینه می  .١

شود. موقع راه  دانند که کف پا چه جوری می که شالق خورده باشند می
کند که ده، بیست سانت بلندتر از زمین است، مثـل  رفتن، آدم خیال می

اینکه چیزی به پا چسبیده باشد. حاال من یادم نیست که فـاصـلـه اتـاق 
محض رسیدن بـه  بازجویی تا سلول را با پای خودم آمدم یا با برانکارد. به

سلول گروهبان نگهبان داخلی آن شب، گروهبان قایلی، و علی خـاوری 
که حاال در خارج و دبیر حزب توده است و در سلول رو بـه روی سـلـول 

هـا هـم در زنـدان  ای من بود، یک لیوان شربت آوردند. آن موقع تـوده
 جو بودند. بودند که افراد مشهورشان همین خاوری و حکمت

 ناپذیر! ...  ادامۀ در رثای مبارزی خستگی با رفیق ...  »نامٔه مردم«ادامۀ گفت و گوی 



١٣٩٩خرداد ماه  ۵دوشنبه    ١۴   ١١٠۴شمارۀ  

را داد که وزیران دفاع و کشور (داخلی) را برگزینند و منصوب کنند. این بدان 
معناست که دو نهاد سرکوبگر اصلی دیکتاتوری در دستان نظامیان باقی 

 ماند. می
همٔه اینها نقض آشکار توافق اصولی اّولیٔه جبهٔه آزادی و تغییر بود. تصمیم و 

کدام از دو شورای انتقالی  موضع حزب کمونیست سودان این بود که در هیچ
گذاری شرکت کند. اگرچه اکثریت  (موقت) شرکت نکند، ولی در شورای قانون

سادٔه اعضای جبهه آن توافق [مشارکت در قدرت با نظامیان] را پذیرفته بودند، 
های مقاومت در سطح شهر و خیابان، در میان مردم، از  ولی اکثریت کمیته

موضع حزب ما حمایت کردند. حزب کمونیست سودان در هیچ شرایطی از 
کند. به همین عّلت است که حزب ما  موضع طبقاتی مستقل خود عدول نمی

دهد، برای استقرار  ضمن آنکه به کار خود در چارچوب توافق کنونی ادامه می
کند که بتواند از عدالت اجتماعی  کامل حاکمیتی غیرنظامی (مدنی) مبارزه می

های صنفی یاری رساند، و راه را  گیری اتحادیه دفاع و آن را ترویج دهد، به شکل
 برای تکمیل وظایف انقالب دموکراتیک مّلی بگشاید.

 
دوزی  لطفًا توضیح دهید که با توجه به تبلیغات منفی و پاپوشپرسش: 

گرا چه  گرا و راست ها در سراسر جهان، نیروهای اسالم گسترده علیه کمونیست
ها در تغییر و  اند؟ و کمونیست برخورد و رفتاری با حزب کمونیست سودان داشته

 اند؟ های اخیر سودان چه نقشی داشته تحّول
 

های  حزب کمونیست سودان همچنان هدف حملٔه همٔه جناحپاسخ: 
گرایان)، چه در داخل و چه در خارج از سودان، قرار  (اسالم“ سیاسی اسالم”

دارد. عربستان سعودی، امارات متحد عربی، و مصر اخیرًا از حزب کمونیست 
سودان به خاطر موضع حزب در یمن و درخواسِت بیرون آمدن نیروی نظامی 

 سودان از آن درگیری، آشکارا انتقاد کردند.
گرایان، نیروهای انتظامی  های راست یی علیه حمله در جریان تظاهرات توده

شماری از جوانان را دستگیر کردند و آنها را تحت فشار گذاشتند که بپذیرند 
عضو حزب کمونیست سودان هستند، و برای ترور اعضای دولت، اسلحه 

واساس و مردود  پایه بعدًا بی“ ها اعتراف”اند. این  اند و آموزش دیده دریافت کرده
گیری شرکت داشتند از مقامشان برکنار  شمرده شد و افسرانی که در این اعتراف

شدند. حزب کمونیست سودان همچنان در معرض تبلیغات منفی و 
ها و  ها قرار دارد. ولی تحّول گویی جهانی علیه کمونیست دوزی و دروغ پاپوش

دهد که حمایت مردم از حزب  رویدادهای اخیر کشور بی هیچ تردیدی نشان می
 کمونیست سودان و اعتماد آنها به حزب ما رو به افزایش است.

ترین موضوع برای ما، قطعنامٔه تصویب شده در کنگرٔه ششم حزب در  مهم
دهی و حرکت از پایین به باال، بر  ها، سازمان مورد ارتقای فعالیت در میان توده

، ٢٠١٧های مقاومت مردمی است. در سراسر سال  پایٔه تجربٔه کمیته
های مشخصی مثل آموزش و درمان، مزدها،  ها و تظاهراتی در زمینه اعتراض

آمیز علیه زنان صورت گرفت. آزادی فعالیت  و برضد قوانین اسالمی تبعیض
ها بود. همٔه اینها در  کارگری نیز بخشی از این اعتراض-های صنفی اتحادیه

شرایطی صورت گرفت که حزب کمونیست سودان اعضای خود را که در 
ها بسیج  کردند، برای حمایت از این اعتراض های صنفی رسمی کار می اتحادیه

ایم که  ای شده کرد. تا پایان آن سال، دیگر روشن بود که ما وارد مرحلٔه تازه می
تری دارد. در همین زمان بود که سازمان  های بیشتر و گسترده نیاز به اقدام

آمیزی  یی مسالمت پیمایی توده حزبی در خارطوم (پایتخت) تصمیم گرفت که راه
اعالم کرده بود، برگزار  ٢٠١٨ژانویه  ١۶ای که دولت در  در اعتراض به بودجه

کند. این ابتکار سازمان حزبی ما مورد حمایت دیگر نیروهای مخالف نیز قرار 
یی، و کارگران و  گرفت. اعضا و دوستان حزب کمونیست، ائتالف مشاغل حرفه

دانشجویان نیروهای اصلی مشارکت کننده در این حرکت بودند. همین 
پیمایی بود که پس از آنکه از رسیدن آن به کاخ جمهوری جلوگیری کردند،  راه

یی عظیمی با خواسِت براندازی رژیم  مسیرش عوض شد و به تظاهرات توده
انقالب  -آزادی، صلح، عدالت”تبدیل شد. شعار حزب کمونیست سودان 

انداخت. از همان موقع به بعد،   در سراسر پایتخت طنین“ انتخاِب مردم است
آمیز با رژیم انجام  هیچ حرکت و رخدادی در سودان بدون رودررویی قهر

یی  حزب شعار سرنگونی رژیم از راه تظاهرات توده ٢٠١٨نگرفت. در ماه ژوییٔه 
های سیاسی سراسری و کارزار  آمیز را داد که با شروع اعتصاب مسالمت

ای از  نافرمانی مدنی به اوج خود رسید. از آن موقع به بعد شاهد زنجیر پیوسته

رخدادهایی بودیم که در نهایت به سرنگونی رژیم دیکتاتوری و برکناری 
 انجامید. ٢٠١٩آوریل  ١١البشیر در روز 

 
در ارتباط با پیروزی مرحلٔه دموکراتیک انقالب، در تحلیل کلِی پرسش: 

کننده در تضمین موفقیت  حزب کمونیست سودان، عوامل اصلی و تعیین
 اند؟ گذار از دیکتاتوری به مرحلٔه دموکراتیک کدام

 
این عوامل محوری و اصلی عبارتند از: اتحاد نیروهای مخالف پاسخ: 

های  پیرامون بیانیٔه جبهٔه آزادی و تغییر، و به میدان آوردن مردم و سازمان
] ٢٠١٨مردمی که نقشی عمده در حفاظت از دستاوردهای خیزش دسامبر [

اند و دارند، و مشارکت دادن آنها در  و  ارتقا و گسترش این دستاوردها داشته
های مقاومت، جنبش رهایی سودان به  ساختارهای کنونی جبهه. کمیته

بخش مردم سودان (شمال) به  رهبری عبدالواحد محمد نور، و ارتش رهایی
رهبری عبدالعزیز الهیلو جزو این نیروها هستند. موضوع مهم دیگر، ضرورت 
تالش در راه حِل بحران اقتصادی کنونی به منظور گسترش قلمرو مشارکت 

گذاری و برگماری استانداران  دموکراتیک از راه تشکیل شورای قانون
غیرنظامی است. از این لحاظ، مهم است که به مبنای مشترکی برای توافق 

ای در درون کشور و با مشارکت  جانبه در کارپایه صلحی دموکراتیک و همه
های سیاسی و مسّلح برسیم. و باالخره اینکه باید از راه  ها و حزب همٔه گروه

ای که  تشکیل مجلس مؤسسان و بحث و تدوین و تصویب قانون اساسی
تعیین  -ویژه از لحاظ توزیع عادالنٔه ثروت و قدرت به -مسیر آیندٔه کشور را

 کند، دورٔه انتقالی گذار را با موفقیت به سرانجام برسانیم و پشت سر بگذاریم.
 

ای پیچیده  دانید، مردم ایران نیز درگیر مبارزه طور که می همانپرسش: 
 ساالر ایران برای برقراری دموکراسی، عدالت، و صلح هستند. با رژیم دین

پیام شما برای نیروهایی که در ایران در این مبارزه برای تغییر شرکت دارند 
 چیست؟

 
از نظر حزب کمونیست سودان، سرنگون کردن رژیم البشیر و باز پاسخ: 

شدن راه برای تغییرهای بنیادی دموکراتیک اقدامی در همیاری و 
همبستگی با مبارزٔه همٔه محرومان در منطقٔه آفریقا و خاورمیانه و بخشی از 
آن است. ما ضمن آنکه به مبارزٔه خودمان برای حفاظت از دستاوردهای 

دهیم، ولی حمایت از پیکار مردم ایران و  جنبش و بسط آن ادامه می
ساالر و در راه برقراری دموکراسی،  نیروهای دموکراتیک ایران علیه رژیم دین
کنیم.  بریم و با آن ابراز همبستگی می صلح، و عدالت اجتماعی را از یاد نمی

این حمایت و همبستگی، که وظیفٔه مهم ما در چارچوب تعهدهای 
  انترناسیونالیستی ماست، همیشه در دستور کار ما در اولویت خواهد بود.

ای است که حزب  این موضع ما مبتنی بر پیوندهای مبارزاتی تاریخی
کمونیست سودان و حزب تودٔه ایران را در روند پیکاری مشترک با دشمن 

های  کند. حزب کمونیست سودان حمایت مشترک، با یکدیگر متحد می
حزب تودٔه ایران از مردم سودان و حزب ما را همیشه به یاد خواهد داشت. در 

هایی که برخی نیروها به خاطر منافع حقیر خود در نفت ما،  ترین دوره تاریک
در “ برادری مسلمانان”یا به خاطر برخی مواضع غیراصولی زیر پوشش 

المللی اصول انترناسیونالیسم را  های بین سازمان ملل متحد و دیگر همایش
زیر پا گذاشتند، شما از مردم سودان و حزب ما حمایت کردید. حزب 
کمونیست سودان به نقشی که حزب تودٔه ایران در پیکار مردم ایران در راه 

 کند. گذارد و آن را تحسین می رهایی مّلی و اجتماعی دارد، احترام می
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سیاسی گوناگون، که طبقات و قشرهای گوناگون اجتماعی و منافع آنها را 
های کلیدی  کنند، باید با یکدیگر متحد شوند و بر اساس هدف نمایندگی می

تردید در این روند  مشترکی که دارند، با یکدیگر همکاری تاکتیکی کنند. بی
 آید. هایی میان این نیروها نیز پدید می ها و اصطکاک چالش

 
های نیروهای سیاسی  با توجه به این زمینه، لطفًا دربارٔه تجربهپرسش: 
توان بر موانعی غلبه کرد که سّد راه  ویژه اینکه چگونه می سودان، و به

 شود، توضیح دهید. های تاکتیکی این نیروها می همکاری
 

از همان ابتدای کار، حزب کمونیست سودان بر این امر تأکید و  پاسخ:
اصرار داشت که تالش در راه سرنگون کردن رژیم دیکتاتوری از مسیر 

های اساسی مردم،  یِی ممکن، پیرامون خواست ترین جبهٔه توده تشکیل وسیع
ای که حزب ما در این زمینه داشت،  گذرد. به این ترتیب، بر پایٔه تجربه می

وگو  های دیگر گفت ها و سازمان روشن بود که ما ضمن اینکه با رهبری حزب
زمان باید روی عامل اّول نیز، یعنی فعالیت پیرامون نیازها  کنیم، هم و کار می
 ٢٠١٣های اساسی مردم، کار کنیم. به همین دلیل بود که از سال  و خواست

در “ های مقاومت کمیته”به این سو، حزب کمونیست سودان پیشگام تشکیل 
های کار و تحصیل شد. کمیتٔه مرکزی حزب ما  مناطق مسکونی و در محل

آمیز در ژانویٔه  یی مسالمت ضمن فعالیت در تدارک نخستین تظاهرات توده
که سازمان حزبی ما در خارطوم (پایتخت) فراخوان آن را داده بود،  ٢٠١٨

تصمیم گرفت که اعضایش را برای فعالیت تشکیالتی به میان مردم بفرستد. 
های حزب و انتقال این پیام به مردم  تنها هدِف ما از این کار، بازسازی شعبه

تواند افراد و نیروهای مخالف  بود که کمیتٔه مقاومت به عنوان نهادی که می
تواند مبارزه را از  را متحد کند، و تنها کارپایٔه دموکراتیک واحدی است که می

 دهی و هدایت کند، باید تشکیل شود. سازمان -از میان مردم -پایین به باال
این تاکتیک در واداشتِن رهبران متزلزل و دوِدل به پیگیری و پیروی از 
خواست و ارادٔه مردم موفق بود. البته مثل هر جبهٔه وسیع دیگر، در میان 

نظرهایی وجود دارد.  ها نیز اختالف کننده در این ائتالف های شرکت گروه
کند با نیروهای دیگر تا حد  حزب کمونیست سودان ضمن اینکه تالش می

امکان به توافق برسد، حق خود را در توضیح موضع مستقل خود به مردم، هر 
 کند. جا و هر وقت که الزم باشد، نیز حفظ می

توان گفت که دو قطب اصلی در میان مخالفان سودانی  با اطمینان می
غیر از ائتالف مشاغل  وجود دارد: حزب کمونیست سودان و حزب اّمت. به

های  ها بر سر مسائل و موضوع یی، و دهقانان و کارگران، بقیٔه گروه حرفه
اند. برای مثال، مسائلی در  معّین و مشخص، بین این دو قطب در نوسان

تواند  های دولتی محلی وجود دارد که می های خالی مانده در اداره مورد ُپست
وگوهای صلح، موردی دیگر  ها شود. گفت موجب بروز اختالف بین گروه

است: دو گروه از سه گروه مسّلح دارفور همراه با جناح راست ارتش 
اند، و از طرف  بخش مردم سودان (شمال) با ارتش سودان متحد شده رهایی
هایی از حزب اّمت و حزب کنگرٔه سودان به طور غیرمستقیم و  بخش

ها از وارد شدن  شوند. این امر خود را در پرهیز این گروه غیرعلنی حمایت می
های زمان  های عمده و کنار گذاشتن خواسِت رسیدگی به جنایت در بحث

ها، به دست آوردن ُپست  جنگ نشان داد. در عوض، مشغلٔه ذهنی این گروه
های مسّلح در  های بیشتر در دولت و استخدام اعضای این گروه و مقام
وگوها باید در درون  های دولتی شده است. موضع ما این است که گفت اداره

های  های مسّلح، نمایندگان مردم در جناح کشور صورت بگیرد. همٔه گروه
وگوها شرکت کنند.  باید در این گفت“ نیروهای آزادی و تغییر”گوناگون، و 

های مبرم و فوری مردم و فراهم  وگوها باید متمرکز بر خواست همچنین، گفت
هایشان بروند و امکانات اّولیه  آوردن شرایطی باشد که مردم بتوانند به خانه

ها و  ها و بیمارستان های حیاتی کشور مثل مدرسه برای بازسازی زیرساخت
های دیگری مثل توزیع عادالنٔه ثروت و  جز آن در اختیارشان باشد. موضوع

توان در همایش مّلی قانون اساسی که قرار است تشکیل شود به  قدرت را می
 بحث گذاشت.

 
آید که اوضاع در سودان بسیار متغّیر است و  به نظر میپرسش: 

های  توان گفت که در تحّول دهد. آیا می های سریعی در آن رخ می دگرگونی
های مثبت روشنی از عبور از مرحلٔه دیکتاتوری در سودان در  جاری نشانه

 دموکراتیک برای ایجاد تغییر وجود دارد؟-بستر مبارزٔه مّلی

وسیع نیروهای سیاسی   این رونِد عبور از دیکتاتوری چه تأثیری بر جبههٔ  با عضو رهبری ... »نامه مردم«ادامۀ مصاحبه 
 متحد در برکناری البشیر داشته است؟

 
حزب کمونیست سودان بر این عقیده است که در مرحلٔه کنونی پاسخ: 

گذار، در هم شکستن و برچیدن ساختار کهنه و جایگزین کردن تدریجی آن با 
زمان به پیش ُبرد.  نهادها و ساختارهای دموکراتیک در همٔه سطوح را باید هم

های مردم  دهندٔه هم دستاوردها و هم خواست روند این مرحله باید بازتاب
باشد. برای مثال، شاید توافق کردن بر سر تغییرهای الزم در دستگاه دولتی و 
نهادهای امنیتی آسان باشد، ولی وقتی که تغییرها به مرحلٔه بازسازی 

رسد، تازه  یی می های مشاغل حرفه کارگری و انجمن-های صنفی اتحادیه
 شود. های سیاسی نمودار می اختالف

-های صنفی از دید حزب کمونیست سودان، اصل استقالل اتحادیه
هایی که دانشجویان، زنان،  یی، و سازمان های مشاغل حرفه کارگری، انجمن

کنند حتمًا باید رعایت شود. اخیرًا ائتالف مشاغل  و دهقانان را نمایندگی می
 فهرست دموکراتیک”یی انتخابات جدیدش را برگزار کرد. نامزدهای  حرفه

های انتخاباتی را برنده شدند. برخی از نیروها این وضع را  همٔه کرسی“
 پذیرند. می

نمونٔه دیگر این بود که حزب اّمت خواهان آن شد که چون این حزب برندٔه 
[پیش از کودتای عمر البشیر] بوده  ١٩٨۶اصلی آخرین انتخابات در سال 

های محلی  های جدید در دولت است، حاال نیز باید سهم بیشتری در انتصاب
قبول نیست. تأکید بر این نکته نیز الزم است  داشته باشد. این خواستی قابل

که تصّور برخی از نیروهای مخالف این است که برکناری البشیر هدف اصلی 
کنند که دورٔه گذار باید  بوده است، و بنابراین حاال این خواست را مطرح می

 تر باشد و به نظامیان باید قدرت بیشتری داده شود. کوتاه
هایی در جبهٔه وسیع ضددیکتاتوری به وجود  این طوری است که شکاف

های متشکل  آید. اّما تنها تضمین ادامٔه روند مثبت تغییر، تداوم نقش توده می
 های مقاومت و راهَبری است. در کمیته

 
آید که خطر  های اخیر در سودان به نظر می در جریان تحّولپرسش: 

 تدریج مهار شده است. مداخلٔه مستقیم نیروهای مسّلح به
چطور شد که چنین شد؟ در این امر، حضور مردم در خط مقّدم مبارزه چقدر 

 مهم بود؟
 

، در حضور و مشارکِت مستقل ٢٠١٩قدرت اصلی خیزش دسامبر پاسخ: 
و متشکل مردم بود. دستاوردهای جنبش حاصل اتحاد نیروهای دارای پایگاه 

ریزی و هم در اجرای برنامه و  مردمی و مشارکت فعال آنها بود، هم در برنامه
نقشی که هر کدام به عهده داشتند. ولی خطر کودتا هنوز وجود دارد، چون 

ها اساسًا از حزب [کنگرٔه مّلی] البشیر جذب ارتش شده  اکثر افسران و ژنرال
، پس ٢٠١٩طور که تجربٔه جنبش از ماه اوت سال گذشته [ بودند. ولی همان

از برکناری البشیر در ماه آوریل آن سال] تا زمانی که دولت جدید مستقر شد، 
های زیادی [در مورد کودتای نظامیان]  ها و شایعه دهد، توطئه نشان می

هایی، آمدن فوری به  مطرح و پخش شده است. واکنش مردم به چنین شایعه
های مقاومت که  ها و سنگربندی بوده است. کمیته بندان ها و ایجاد راه خیابان

 اند. به آنها اشاره کردم، نقش مهمی در این امر داشته
 

حزب کمونیست سودان از پیوستن به ائتالف دولت موقت سر باز پرسش: 
های این تصمیم را برای ما توضیح دهید. آیا این تصمیم  زده است. لطفًا عّلت

حزب کمونیست سودان ناشی از هدف حزب در حفظ موضع مستقل طبقاتی 
خود به منظور دفاع از عدالت اجتماعی و مبارزه برای آن، و نیز دفاع از حقوق 

 یی مردم بوده است؟ دموکراتیک و اتحادیه
آیا مردمی که در مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری البشیر شرکت داشتند با 

 اند؟ این تصمیم شما موافق
 

جای محافل  مبارزه برای استقرار کامل حاکمیت غیرنظامی بهپاسخ: 
دیکتاتوری حاکم قبلی، در بیانیٔه جبهٔه آزادی و تغییر آمده است. پس از 
برکناری البشیر و مداخلٔه اتحادیٔه آفریقا و اتیوپی به نمایندگی از جانب 

المللی، بر نمایندگان جبهٔه آزادی و تغییر  یی و جامعٔه بین نیروهای منطقه
فشارهایی وارد آمد که جبهه با نظامیان در قدرت شریک شود. نمایندگان 
جبهه، پا را فراتر از اختیارهای خود گذاشتند و زیر فشار شدید تهدید و رشوه، با 
این شراکت موافقت کردند. پس از اینکه جبهه بر سر شراکت قدرت با 

نویس  نظامیان توافق کرد، این امر در پیش
 ١۴ادامه  در صفحه  ها این حق  قانون اساسی وارد شد و به ژنرال
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مبارزٔه پیگیر ضداستبدادی مردم سودان در سه سال اخیر توانسته است بنیادهای اصلی 
شّدت متزلزل کند و در هم  های آفریقا را به ریزترین و فریبکارترین دیکتاتوری یکی از خون

گرایان سودان به رهبری عمر البشیر و حسن الترابی پس از  بشکند. با توجه به اینکه اسالم
های خود  کودتای سی سال پیش در آن کشور به دست گرفتن قدرت، در تدوین سیاست

برای اداره و کنترل کشور از الگوی رژیم والیت فقیه در ایران استفاده کردند، بررسی تغییر و 
خواه  تواند برای نیروهای سیاسی ترقی های اخیر سودان در طرد رژیم دیکتاتوری، می تحّول

، روابط اقتصادی و سیاسی ١٣٧٠های مهمی باشد. در اوایل دهٔه  میهن ما نیز حاوی درس
و نظامی قدرتمندی بین جمهوری اسالمی ایران و دولت عمر البشیر برقرار شد که بر نحؤه 

های کارگری و دهقانی،  برخورد هر دو رژیم با نهادهای مدنی، سندیکاها و اتحادیه
های سیاسی، و شهروندان غیرمسلمان در هر دو کشور اثر  های قومی، سازمان اقلیت

های اخیر در سودان و روند  گذاشت. به همین دلیل است که بررسی رویدادهای سال
خواهان ایران  پیشرفت پیکار مردمی برای تغییرهای دموکراتیک در آن کشور، برای آزادی

های متعددی که پیش از این در ارتباط با تحوالت سودان  یابد. در ادامٔه گزارش اهمیت می
منتشر شده است، اخیرًا در گفتگویی طوالنی با رفیق فتحی الفضل، عضو “ نامٔه مردم”در 

هیئت سیاسی و سخنگوی رهبری حزب کمونیست سودان، مروری داشتیم بر روند 
گیری جبهٔه متحد مبارزان سودانی برای ایجاد تغییرهای بنیادی در آن کشور. در  شکل

های رفیق فتحی الفضل برای اطالع  های ما و پاسخ ادامه، ترجمٔه کامل متن پرسش
های بنیادی در ایران منتشر  و همٔه نیروهای خواهان دگرگونی“ نامٔه مردم”خوانندگان 

 شود. می
 

در دو سال گذشته، جنبش مردمی در سودان موفق به برکناری دیکتاتور پرسش: 
به سوی ایجاد  -هایی ولو با فراز و نشیب -سودان، عمر البشیر، و آغاز روند تدریجی گذار

بینید. آیا  اجتماعی شد. وضعیت کنونی در کشور را چطور می-تغییرهای بنیادی سیاسی
امنیت برقرار است؟ لطف کنید دربارٔه موقعیت طبقاتی بازیگران سیاسی عمده در این مبارزه 
در راِه تغییر توضیح دهید. توازن نیروی طبقات و قشرهای گوناگون در این مبارزه چگونه 

 است؟
 

ای که در برکنار کردن البشیر و شماری از نزدیکان او به  رغم موفقیت نسبی بهپاسخ:  
دست آمد، برای رسیدن کامل به هدِف در هم شکستن و برچیدن بنیادی رژیم گذشته هنوز 

ها به آن دست زدند، فشار  راه درازی در پیش است. کودتای قصر [جمهوری] که ژنرال
توان گفت که مبارزه بین دو مسیر ادامه دارد: یکی مسیری  ای به جنبش وارد آورد. می تازه

طرفدار آن هستند و مورد پیشتیانی اکثریت مردم است، و “ آزادی و تغییر”است که نیروهای 
اند و از  یی طرح آن را ریخته المللی و منطقه است که نیروهای بین“ فرود نرم”دیگری مسیر 
کنند و هدفش متوقف کردن تغییرهای بنیادی و جذب کردن بخشی از  آن حمایت می

هایی از  های معّینی از رژیم گذشته و بخش مخالفان است که منافعشان با منافع بخش
های زنان، و  یی، سازمان های زحمتکشان و دهقانان، مشاغل حرفه پایگاه طبقاتی سازمان

هایی از نیروهای مسّلح همخوانی دارد. اّما باید تأکید کرد که  های دانشجویی و بخش گروه
، که حزب کمونیست سودان در آن حضور چشمگیری دارد، تا «یی ائتالف مشاغل حرفه”

ای در این روند داشته است. کافی است بدانید که شعار اصلی مردم،  کنون نقش عمده
 ، از شعارهایی است که حزب ما مطرح کرد.«آزادی، صلح، عدالت”

است “ نیروهای اجماع مّلی”شامل چهار گروه عمده است: یکی “ آزادی و تغییر”جبهٔه 
است که “ گرایش خیزش”که شامل حزب کمونیست سودان و طیار النتفاضه است؛ دّوم، 

ها در سال  گرایی است که جنبش دانشجویی و دموکرات گروه چپ
تشکیل دادند و به طور عمده در پایتخت و چند شهر دیگر  ٢٠١٣

اند، که شامل طرفداران صدام  های بعثی فعال است؛ سّوم، گرایش
(حزب بعث عراق) و طرفداران سوریه و یک گروه مستقل از 

های دموکراتیک  طرفداران ناصر است؛ و چهارم، ائتالف اتحادیه
یی را  است که قشرهای میانی و چپ میانه و فعاالن اتحادیه

کند. نیروهای اجماع مّلی پیوندهای نزدیکی با  نمایندگی می
های مردمی مسّلح عبدالواحد محمد نور و عبدالعزیز الهیلو  جبهه

های صنفی کارگران و ائتالف دهقانان   دارد. جبهٔه اتحادیه
کنند؛ با وجود این، با  ها و فاصلٔه خود را با یکدیگر حفظ می تفاوت

کنند. حزب کمونیست سودان در  نیروهای اجماع مّلی همکاری می
 توجهی دارد. هر دو سازمان حضور و نفوذ قابل

گروه موسوم به ندای سودان، متشکل از حزب اّمت، حزب 
رو که بیشتر در شهرها پایگاه دارد) و سه  سودان (حزبی میانه  کنگرهٔ 

گروه مسّلح در دارفور است. این گروه در یک مقطع از جنبش توافق 
) شرکت ٢٠٢٠جمهوری امسال ( کرده بود که در انتخابات ریاست

دهندٔه این گروه روابط نزدیکی با  های تشکیل کند. رهبری حزب
دارند. هر زمان که مردم به   «المللی یی و بین بازیگران منطقه”

خصوص  آیند، همٔه اعضای گروه ندای سودان، به ها می خیابان
مشی اصلی  حزب کنگرٔه سودان، گرایش بیشتری به موضع و خط

 دهند. نیروهای اجماع مّلی نشان می
فعالیت خود را با گروهی از هشت “ یی ائتالف مشاغل حرفه”

های گوناگون شروع کرد: وکیالن حقوقی،  سازماِن حرفه
آموزگاران، پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، مهندسان، و 

توجهی در این  کارمندان بانک. حزب کمونیست سودان نفوذ قابل
 گرایش/نیروهای دموکراتیک”ائتالف دارد و در انتخابات، 

سازمان ”نمایندگی بیشتری در این جبهٔه مبارزه به دست آوردند. “
هایش به چپ  گیری معموًال در موضع“ های جامعٔه مدنی انجمن

کند. به طور  یی همکاری می گرایش دارد و با ائتالف مشاغل حرفه
بورژوازی و  ها از لحاظ طبقاتی نمایندٔه خرده کلی، همٔه این گروه

آمیز از  دانیم که گذار موفقیت اند. بر پایٔه تجربه می قشرهای میانی
دیکتاتوری به مرحلٔه دموکراتیک در کشورهای در حال توسعه به 
تشکیل جبهٔه متحدی از نیروها در سطح مّلی بستگی زیادی دارد. 

به عبارت دیگر، طیفی از نیروهای 

 با سخنگوی رهبری حزب کمونیست سودان»نامٔه مردم«مصاحبٔه 
تنها راه پایان دادن قطعی به دیکتاتوری، تشکیل «

های  ترین جبهٔه مردمی ممکن، پیرامون خواست وسیع
 »اساسی مردم است

 ١۵ادامه  در صفحه  

 مالی رسیده  کمک
 یورو  ١١٠                                                     از رشت  تهمورث


