
مین روز اعتصاِب کارگران مجتمع نیشکر  های انتشاریافته در سی برپایٌه گزارش
تپه، نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت جمهوری اسالمی چهار تن از  هفت

دلیل حضور در راهپیمایی و پافشاری بر  تپه را به فعالین کارگری نیشکر هفت
روز اعتصاب و اعتراض  ٣٠ ادامٌه اعتصاب بازداشت و روانٌه زندان کردند. پس از

های امنیتی همراه با قوه قضاییه در راستای برنامٌه  تپه ارگان کارگران نیشکر هفت
چندوجهی مهاِر جنبش اعتراضی زحمتکشان دست به تهدید و بازداشِت کارگران 

است که با عدِم  فقیه برای مهاِر این اعتصاب کوشیده اند. تاکنون رژیم والیت زده
زعم خود با فرسایشی نمودن این اعتراض  حق کارگران، اعتصاب را شکسته و به های به خواسته پاسخگویی شفاف به

کنندگان حاکم سازد.  های اعتصاب در عزم و ارادٌه کارگران خلل وارد نموده و فضای یاس و ناامیدی را در صف
این مبارزٌه اعتصابی و محدودساختن آن دریک  عالوه یکی دیگر از شگردهای رژیم تالش برای تحمیِل انزوا به به

های زرد حکومتی و عناصر ناسالم و نفوذی در  های امنیتی با همدستی تشکل فضای محلی و محدود است. ارگان
فقیه از  کنند. رژیم والیت ساختن این مبارزه اقدام کرده و می های کارگران و منزوی صدد جلوگیری از تحقق خواسته

مین  کند. بازداشِت کارگران در سی ساختن این مبارزه پیروی می کردن، تهدید و فرسایشی افکنی، منحرف برنامٌه هراس
های مردمی، سیاسِت ایجاد  گیرد که حکومت جمهوری اسالمی در هراس از خیزش روز اعتصاب در حالی صورت می

جوان  ٣تن از زندانیان سیاسی در زندان ارومیه و تایید حکم اعدام برای  ٢ فضای ارعاب را با اجرای حکِم اعداِم 
است. حزب توده ایران  را با ایراد اتهاماِت دروغین اعالم کرده ٩٨شده در جریان خیزش مردمی آبان ماه  بازداشت

حِق جنبش  های به شدت محکوم کرده، از خواسته سیاسِت ایجاد فضای ارعاب علیه مردم، کارگران و زحمتکشان را به
کند. حزب ما  تپه حمایت می های کارگران مجتمع نیشکر هفت اعتراضی کارگران در سراسر کشور ازجمله مطالبه
داند و خواستار آزادی فوری و  هر عنوان مردود می هر شکل و به بازداشِت کارگران اعتصابی و فعالیِن سندیکایی را به

ها و امکانات و در چارچوب منافع جنبِش  بدون قیدوشرط همٌه کارگران دربند است. باید با استفاده از همٌه روزنه
 حق کارگران پشتیبانی نمود. های به سراسری ضددیکتاتوری از خواسته

 کارگران زندانی را آزاد کنید!
 سازی متوقف باید گردد!  برنامٌه خصوصی

 درنگ پرداخت شود! دستمزدهای معوقٌه کارگران باید بی
 اعتصاب حِق سیاسی کارگران است!

های پراکنده  ها و اعتصاب هدف پیونِد اعتراض سوی اتحادعمل و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی به پیش به
 یکدیگر در مبارزه علیه دیکتاتوری والیی! به

 ١٣٩٩ تیرماه ٢۴ حزب توده ایران،

های عمدٔه کـنـونـی  شماری از تحول
هـا از  در کشور و عـالئـم آشـکـار آن

وضعیت نامتعادل حاکمیت والیت فقیه 
به "روال   ناپذیرتر شدن بازگشت و امکان

معموِل" امر زمامداری حکایـت دارنـد. 
واقعیت این امر چنان عریان است کـه 

پـردازان  از جانب شـمـاری از نـظـریـه
هوادار "نظام" در داخل کشور هـرچـنـد 

هـایـی  حـل محتاطانه و بدون ارائـه راه
هـا  هر صورت در رسانه مشخص، اما به

 شود. مطرح می
جـز بـرخـی  در بهترین حـالـت، بـه

تغییرهای شـکـلـی در سـاخـتـارهـا و 
جا کـردن  عملکرد حکومت، مانند جابه

کارگزاران ارشد و تغییر در تـوازن نـیـرو 
 -های مـطـرح حـکـومـتـی بین جناح

تـعـویـق انـداخـتـن  منظور بـه هم به آن
ــحــران ــامــدهــای وخــیــم ب ــی هــای  پ
 -هـا چندوجهی ناشی از ایـن تـحـول

کاری دیگر و مـؤثـر از دسـت سـران 
 "نظام" بر نخواهد آمد.

های خونیـن، تـهـدیـدهـای  سرکوب
مـزد و  وقفه، بازداشت کارگـران بـی بی
هـای مـعـتـرض  بیمه، اعدام انسان بی
هدف زهر چشـم گـرفـتـن از مـردم  به

خشمگین برای حضـور نـیـافـتـن در 
ــه  ــرص ع

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

 ١٣٩٩تیر  ٣٠، ١١٠٨شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

حکومت والیت فقیه توان 
بازتولید امکانات مادی و 

اعتبار نظری را ندارد! 
پیش به سوی گذار از 

 مرحلٔه دیکتاتوری!

اعالمیٔه کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران: تاملی بر طرح 
 سالٔه ایران و چین ٢۵های جامع  برنامٔه همکاری

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

به تهدید و بازداشِت 
کارگران پایان دهید! 
اعتصاب حق سیاسی 

 کارگران است!

 در این شماره:
 ٢پیام همبستگی حزب آبادی افغانستان به حزب تودٔه ایران                          ص 
 ۴فساد نهادینه شده در رژیم فقها                                                                  ص 

 ۵ناپذیر در حکومت جمهوری اسالمی    ص  های اجتماعی:بیماری عالج آسیب
 ٨ترکیه: جنگ علیه مردم یا ویروس کرونا                                                      ص 

الحاق سرزمین های فلسطینی به اسرائیل تیر خالص به تشکیل دولت مستقل 
 ١٢فلسطینی خواهد بود! باید جلوی آنرا بگیریم!                                           ص 

ــه  ــب ــرمــاه  ٢روز دوشــن ــی  ٩٩ت
های ایران اعـالم کـردنـد کـه  رسانه
نویس نـهـایـی طـرح بـرنـامـٔه  پیش

سالٔه ایران و  ٢۵های جامع  همکاری
چین در روز اّول تیر ماه در هـیـئـت 
دولت ایران بررسی و تصویب شد. بـر 
همین اساس، وزارت امـور خـارجـه 
ایران مأموریت یافت که طی مذاکـره 
با طرف چینی، شرایط توافق متقـابـل 
و امضای متن مورد پذیرش دو طـرف 
را فراهم آورد. چندی بعد، متـنـی بـا 

ویـرایـش نـهـایـی بـرنـامـٔه ”عنوان 
دبیرخانٔه سازوکار عالی مشارکت جامع ”که توسط “ سالٔه ایران و چین ٢۵های جامع  همکاری

  ٢ادامه  در صفحه هـای  را دارد، در شـبـکـه ١٣٩٩تهیه شده است و تاریخ خرداد ماه “ راهبردی ایران و چین

ضمیمٔه کارگری 
، »نامٔه مردم«

 ٣۵شمارٔه 
 منتشر شد!



١٣٩٩تیر ماه  ٣٠دوشنبه     ٢   ١١٠٨شمارۀ  

هـای  های زیـادی در رسـانـه مجازی پخش شد. در نتیجه، این موضوع به بحث
هـا و  زبان ایران و جهان، در میان مردم ایران، و در مـیـان شـخـصـیـت فارسی
حکومتی و دولتی و مـخـالـف جـمـهـوری  -های سیاسی از هر دو طرف سازمان
 دامن زد. -اسالمی

نامـه ای اسـت کـه بـه  تفاهم“ ویرایش نهایی...”در اساس، متن منتشر شدٔه 
های زیادی اشاره می کند، از جمله در: تـوسـعـٔه  های دو کشور در زمینه همکاری
های انـرژی شـامـل  گذاری چین در ایران)، حوزه ویژه سرمایه ها (به گذاری سرمایه

هایی مثـل  یی، زیرساخت های تجدیدپذیر و انرژی هسته نفت و پتروشیمی و انرژی
هـای  های نفتی ایران، همکـاری ها و توسعٔه میدان آهن و جاده و بندر و نیروگاه راه

ای و بانکی با استفاده از ارزهای مّلی دو کشور، صنعـت و کشـاورزی  مالی و بیمه
هـای  گیری)، علم و فّناوری شامل آموزش عالی و فّنـاوری (شامل شیالت و ماهی

های فرهنگی، گردشگری، احداث شهرهای جـدیـد،  بنیاد، همکاری نوین و دانش
ویژه در قشم و اروند و ماکـو، مشـارکـت در  اقتصادی به  توسعٔه مناطق آزاد و ویژهٔ 

های امنیتی و نظامی و رزمایش مشـتـرک،  ساخت و توسعٔه بندر جاسک، همکاری
های مشترک در کشورهای ثالث (از جمله در عراق و افـغـانسـتـان و  اجرای پروژه

 های گمرکی. سوریه)، و همکاری
های مهم ذکر شده در این تفاهم نامه، واردات درازمّدت و پایـدار  از دیگر بخش

نفت ایران از سوی چین، تالش چین برای عضویت کـامـل ایـران در سـازمـان 
یا هـمـان “ یک جاده، یک کمربند”همکاری شانگهای و مشارکت ایران در طرح 

ها کشور دیگر جهـان در  راه ابریشم جدید است که چین مبتکر آن بوده است و ده
سـالـه،  ٢۵آسیا و اروپا و آفریقا در آن مشارکت دارند. طبق متن منتشر شدٔه برنامٔه 

کـمـربـنـد ”ایران بـخـشـی از ایـن “ غرب-شمال و جنوب-کریدورهای جنوب”
خواهد بود. وظیفٔه نظارت بر اجرای مفاد ایـن بـرنـامـه، بـر “ اقتصادی راه ابریشم

های مربوط در هر دو  های امور خارجه، با همکاری سایر وزارتخانه عهدٔه وزارتخانه
 کشور، گذاشته شده است.

ساله در دولت، حسن روحانـی  ٢۵نویس نهایی برنامٔه  در پی اعالم تصویب پیش
شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک دانست و پیشـِبـرد 

المللی بر اسـاس  یی و بین مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبٔه منطقه
ُبرد را هدف اساسی این برنامٔه بلند مدت اعالم کرد. عباس مـوسـوی، -رویکرد ُبرد

ایـن سـنـد مـوضـوع ”گفـت:  ٩٩تیر ماه  ٩روز   سخنگوی وزارت امور خارجه نیز
] توافق ١٣٩۴جمهور خلق چین به تهران [در سال  جدیدی نیست و در سفر رئیس

های جامع این سـنـد را بـه امضـا  شد که دو کشور در راستای گسترش همکاری
توان متن آن را مـنـتـشـر  اگر این سند نهایی شود می”او اضافه کرد که “ برسانند.

تـیـرمـاه بـرای  ١۵محمد جواد ظریف، وزیر امور خـارجـه، هـم کـه روز “ کرد.
های مربوط به سیاست خارجی به مـجـلـس شـورای  پاسخگویی به برخی موضوع

سـالـه، اعـالم کـرد کـه  ٢۵اسالمی رفته بود، ضمـن دفـاع از ایـن بـرنـامـٔه 
اسالمی کامُال زیر نظر رهبر انقالب است؛ از برجـام تـا  خارجی جمهوری سیاست”

 «شود. با چین که احتماًال در آینده امضا می  ساله٢۵پیمان 
طور که عباس موسوی هم اشاره کرده است، بحث همکـاری درازمـّدت  همان

های گوناگون موضوعی است که از چند سال پـیـش آغـاز  چین و ایران در زمینه
پینگ، رئیس جمـهـور چـیـن بـه ایـران (و  یی شی جین شده بود. در سفر منطقه

هـای  ، و در پی دیدارهایی که او با مقام١٣٩۴عربستان و مصر) در بهمن ماه سال 
 مشارکت جامع استراتژیک”ای داشت، سندی کلی با عنوان  ایران و از جمله خامنه

میان ایران و چین تنظیم شد. باید توجه داشت که تا پیش از توافق بـرجـام و در “
های بیشتری با  های اقتصادی بر ایران جاری بود، ایران همکاری زمانی که تحریم

ها خود را حفظ کند. اّما پس از توافق بـرجـام  چین پیدا کرد تا بتواند در برابر تحریم
های خـارجـی از  گذاری ، ایران هر چه بیشتر به بازگشت سرمایه١٣٩۴در تابستان 

اروپا و آمریکا دل بست که البته آن هم در چند سال بعدی پیشرفت مورد انـتـظـار 
سران حکومتی را نداشت. پس از خروج یک جانبه دولت آمـریـکـا از بـرجـام در 

، روابط با اروپا بیش از پیش معطل ماند و کشورهای اروپایـی ١٣٩٧اردیبهشت ماه 
زیر فشار آمریکا مجبور شدند در راستای منافع خودشان از گسـتـرش هـمـکـاری 

جانبٔه  های تجاری با ایران خودداری کنند. چنین بود که چند ماه پس از خروج یک
های آمریکا، جمهوری اسالمی دوباره  دولت آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریم

به چین روی آورد. هیئتی با حضور علی الریجانی رئیس وقت مجـلـس، مـحـمـد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، و رئـیـس کـل بـانـک 

نـویـس  به منـظـور مـذاکـره دربـارٔه پـیـش ١٣٩٧اسفند -مرکزی ایران در بهمن
های بلندمّدت راهی چین شد. توجه به این نکته هم ضروری اسـت کـه  همکاری

سـالـه در  ٢۵تبلیغات پر سروصدای رژیم والیت فقیه دربارٔه تفاهم نامٔه همکاری 
آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا است که اگر فشارهـا  عین حال عالمت دادن به 

تواند بـا مـنـافـع  و تحریم ها ادامه پیدا بکند ایران گزینه های دیگری پیش رو دارد که می
 راهبردی غرب در منطقه در تضاد باشد.

وگـویـی بـا نشـریـٔه  سیدمحمدحسین مالئک، سفیر اسبق ایران در چیـن، در گـفـت
پینگ به ایران و پیشنهاِد تعیین چـارچـوب  جین  گوید که پس از سفر شی فرهیختگان می

هـای زیـادی از  دولت [ایران] متأسفانه چون احساس کرد گشایش”روابط چین با ایران، 
المـلـلـی  های بین آورد، به این پیشنهاد توجه نکرد، اّما وقتی محدودیت برجام به دست می

[پس از خروج آمریکا از برجام] مجددًا شروع شد، دولت جمهوری اسالمی... دوبـاره بـه 
در سفر ظریف بـه  ٩٨) در شهریور ١٣٩٩تیرماه  ۵(فرهیختگان، “ سراغ این توافق رفت.

نویس توافق نامه از جانب جمهوری اسالمی به طـرف چـیـنـی داده شـد. از  پکن، پیش
نویس کار کرد تا فروردین امسـال کـه چـیـن  طرف چینی روی متن این پیش ٩٨شهریور 

نویس اولیٔه مورد  پیشنهادهایش را به طرف ایرانی ارائه کرد و در نهایت روز اّول تیرماه پیش
توافق دو کشور با موافقت علی خامنه ای رهبر رژیم به تصویب دولت جمهوری اسـالمـی 

 رسید.
به غیر از آنچه ذکر شد، هنوز نه چین و نه ایران جزئیات بیشتری از این برنامه را منتشر 

اند و خبری هم از امضای رسمی این توافق نیست و شاید هم هنوز جزئیات اجرایـی  نکرده
 ها تهیه نشده است و فقط همین خطوط کلی آن مورد بحث و بررسی است. این همکاری
ها باعث کارزار تبلیغاتی گسترده ای در مورد این برنامٔه همکاری جامع شده  همین ابهام

جدید و فروش و واگذاری کامل ایـران “ قرارداد ترکمانچای”است تا جایی که برخی آن را 
سـتـیـزی بـه راه  اند و به همین بهانه، موج تبلیغی گسترده ای از چـیـن به چین دانسته

اند. سلطنت طلبان و نولیبرال ها که سالها منابع و منافع ملی ایران را در مـعـرض  انداخته
تاراج کشورهای امپریالیستی خصوصًا امپریالیسم آمریکا قرار دادند و در زمان حـکـومـت 
سرکوبگرشان میهن ما محل تاخت و تاز انحصارهای سرمایه داری و میزبان ده ها هـزار 
مستشار نظامی آمریکا بود امروز در ظاهر دلسوزی برای منافع ایران به میدان آمده انـد و 

کنند. این دلسوزان به حال میهن همان نیروهایی هستند  صحبت از حفظ منافع ایران می
اند و می  ویژه آمریکا دفاع کرده که از تحریم های ضد انسانی کشورهای امپریالیستی و به

کنند و برنامه شان برای رهایی ایران از چنگال رژیم استـبـدادی حـاکـم، در چـارچـوب 
سیاست ها و اولویت های دولت های امپریالیستی، بویژه دست راستـی و نـژاد پـرسـت 

   ترامپ و حکومت های ارتجاعی منطقه همچون عربستان و اسرائیل تنظیم می شود.
تـوان  مخالفت با این برنامه را در میان بخش هایی از افکار عمومی مردم ایران نیز مـی

خاطر تنـفـری  شود. بخشی از این مخالفت ها، به های گوناگونی مطرح می دید که از زاویه
است که مردم از حکومت جمهوری اسالمی و حاکمان فاسد آن دارند و هر پیمانی از این 

دانند. بـخـشـی  عدالتی می یافتن حیات این حاکمیت ظلم و بی  دست را، عاملی در ادامهٔ 
است که “ کیفیت پایین کاالهای چینی”یا “ افتادٔه چین تکنولوژی عقب”دیگر در ارتباط با 

کنند. گفتنی است که چین، با توجه به پیشرفت عظیمی کـه  وارد ایران می“ تجار محترم”
در علم و فّناوری و تولید داشته است، توانایی تولید کاالهایی بسیار مرغوب و پیشرفـتـه را 

کنندگان یـا  ترین مشتریان آن امروزه در اروپا و آمریکا هستند. اینکه مذاکره دارد که بزرگ
بازرگانان ایرانی، یعنی نمایندگان سرمایه داری بزرگ تجاری به دلیل سرشت داللـی خـود 

وارد   و ارزان  دهند برای سود بری بیشتر تجهیرات یا کاالهایی با کیفیت پایین ترجیح می
ای دیگر است. در عین حال ذکـر ایـن  کنند، و نظارتی هم بر آنها در ایران نیست، مسئله

  نکته نیز جالب است که مسیر توسعٔه ایران و چین در دهه های گذشته برآمدهایی کـامـالً 
متفاوت داشته است. ایران، هم در دورٔه حکومت پهلوی و هم در دورٔه حکومت جمهوری 
اسالمی، نه تنها پیشرفتی در زمینه ایجاد یک اقتصاد تولیدی سالم و متکی بـر دانـش و 

طور عمده متکی به در آمـد نـفـت  فن آوری پیشرفته نداشته است بلکه هنوز کشوری به
است، در حالی که چین با اقتصادی مردمی و در راستای منافع ملی اش اکنون دّومـیـن 
قدرت اقتصادی تولیدی، تجاری و مالی و از پیشگامان علم و فّناوری در دنیـاسـت. نـیـاز 

اش، آن طـور کـه از  گذاری چین برای توسعٔه اقتصادی   ایران به علم و فّناوری و سرمایه
آید، خود گویای بر سرکار بودن حکومت های فاسـد و  نویس نهایی برنامه برمی متن پیش

بی صالحیت در ایران و خصوصا در دوران چهل ساله حکومت زیانبار جمهوری اسالمـی 
است که با سرکوب شدید و فساد گسترده در داخل و تلف کردن منابع داخلی و سـیـاسـت 

، ایـران را از «امپراتوری اسـالمـی”های ماجراجویانه خارجی برای تحقق رویای برپایی 
لحاظ اقتصادی و اجتماعی عقب نگه داشته است. واقعیت آن است که اقتـصـاد بـیـمـار 
میهن ما در اثر سیاست های مخرب رژیم والیت فقیه همچنان عـمـده درآمـدش از راه 
فروش نفت تأمین می شود و با کاهش شدید درآمد نفتی در یک سال گذشتـه وضـعـیـت 
اقتصاد ویران ایران بحرانی تر شده است. تحریم های خرد کننده و ضـد انسـانـی دولـت 
ترامپ که به طور عمده بر معیشت و زندگی مردم زحمتکش میهن ما تأثـیـر فـاجـعـه بـار 

 داشته است ادامه زندگی عادی را برای اکثریت جامعه بیش از پیش دشوار کرده است.
به گمان ما رژیم والیت فقیه به دلیل ماهیت عمیقًا ضد مردمی اش در داد و ستدهـای 
سیاسی و بین المللی اش نمی تواند حافظ منافع ملی میهن ما از جمله در امـر تـوسـعـٔه 

زایی، و باال بردن سطح زندگی مردم باشد. فساد و دزدی نهادینه شده و  اقتصادی، اشتغال
حق رهبری و نهادهای حکومت والیی  اعتباری به گسترده در حکومت اسالمی ایران و بی
اند که توجه و نگرانی و حساسیت نسـبـت بـه ایـن  در چشم مردم ایران، از جمله عواملی

کند. از طرف  ساله را ُپراهمیت می ٢۵توافق درازمّدت 
 ٣ادامه  در صفحه  دیگر، گرچه درست است که رژیم والیت فقیـه ایـران 

 مرکزی ...   کمیتٔه   ادامۀ اعالمیٔه 



درگـذشـت:  -١٣٢٩[تولد: آبـادان، 
 ]١٣٩٩تیرماه  ١۶آلمان (کلن)، 

ای  رفیق شهال وحـیـد، رفـیـق تـوده
پرتالش و صمیمی، پـس از بـیـسـت 

 ١٣٩٩تـیـرمـاه  ١۶، در ١٣٧٧سال تحمل رنج در نتیجٔه عمل جراحی قلب در سال 
درگذشت. رفیق شهال در خانواده مبارزی از نسل ارشد مبارزان جمعیت ضد استـعـمـار 
حزب تودٔه ایران و کوشندٔه جنبش ملی شدن نفت در قلب تپندٔه جنبش کارگری و ضد 

رغم موفقیت برای  استعماری میهن ما یعنی آبادان پرورش یافت. رفیق شهال وحید، به
دلیل فوت پدر نتوانست به تحـصـیـل ادامـه دهـد.  ورود به دانشکده پزشکی تهران به

به استخدام شرکت نفت درآمد و پس از سپری کردن دورٔه امـور   ١٣۴٨رفیق در سال 
اداری و همچنین دریافت گواهی تندنویسی از کمبریج انگلستان، در پاالیشگاه نـفـت 

عضـویـت  بـه  ۵٧کار مشغول شد. رفیق شهال پس از پیروزی انقالب بهمن  آبادان به
حزب توده ایران درآمد. او در آغاز جنگ تجاوزکارانه رژیم صدام و پـس از بـمـبـاران 

پاالیشگاه آبادان به ساختمان مرکزی شرکت نفت منتقل شد و به کار در طرح پروژه کنگان و عسلویه پرداخت. رفیق شـهـال 
های رژیم مظنون شناخته شد و پس از تحمل یک سال در  از سوی گزمه ١٣۶٠در خالل رویدادهای سرکوبگرانه خردادماه 

جرم "بهایی" بودن از کـار در  وضعیت بازداشت در زندان، از سوی دادگاه انقالب به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد و به
مهاجرت به آلمان شـد. او  ناگزیر به ١٣۶۵شرکت نفت اخراج گردید. پس از یورش رژیم به حزب توده ایران، رفیق شهال در 

ای  سه ساله در رشـتـه  تحصیل در رشته شیمی پرداخت. رفیق پس از موفقیت در از سرگذراندن  دوره در دانشگاه بوخوم به
کرد. شرکت  پرستاری، در بیمارستانی در کلن به کار پرداخت. رفیق شهال در راه آزادی و برابری زنان ایران تالش و مبارزه می

کوشی این انسان مبارز و پرتالش بـود. رفـیـق شـهـال  ها و سخت ای از فعالیت و کوشش او در انتشار نشریه "ما زنان" نمونه
 های حزب توده ایران وفادار بود.  اش به آرمان سراسر مبارزه  وحید در دوران زندگی

حزب تودٔه ایران، درگذشت این بانوی فداکار و مبارز را به خانواده، دوستان، و رفقای هوادار و عضـو حـزب تـوده ایـران 
 گوید. یادش گرامی و راهش پررهرو باد.  تسلیت می

 رفیق علی خاوری 
 دبیر اول حزب توده ایران

 
 رفیق گرانقدر ،  

صمیمانه ترین شادباش های رفیقانه ما را بـمـنـاسـبـت صـدمـیـن سـالـروز 
بنیانگذاری حزب کارگران سوسیال دموکرات ایران که خاستگاه و پیشتاز حزب 
توده ایران است بپذیرید . برای حزب آبادی افغانستان که ادامه دهنده جنبش 
های مشروطیت و مبارزات دموکراتیک و داد خواهانه مردم ماست مایه مسرت عمیق می باشد که خود را درتجلـیـل از ایـن 

 رویداد فرخنده با شما و همه اعضا و هواداران حزب محبوب تان شریک میداند .
اجتماعیـون و  ،،حزب شما  گردان پیکار جو و رزم آفرینی است که هر برگی از تاریخ آن ، از همان روز پایه گذاری سازمان 

تا اکنون مشحون از مبارزات خستگی نا پذیر بخاطر صلح ، آزادی ، استقالل ، دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده  ،،عامیون 
واست . هر فرود و فرازی از این تاریخ بیانگر عزم راسخ ، پابندی به اصول و وفادارای به ارمان های انسـان زحـمـتـکـش و 
خواسته های بر حق مردم ایران می باشد. رزمنده گان حزب شما با پذیرش رنج های بیکران ، شکـنـجـه و زنـدان و دادن 
قربانی های فراوان پرچم مبارزات ُپر افتخار مردم ایران را بر افراشته نگهداشته و در هر دستآوردی به سود توده های مـردم 
نقش سازنده و شریفانه ای داشته است . بار ها دیده شده که آنها با خردمندی و مدیریت معقول خیزش ها و جنـبـش هـای 
مردمی را چنان سمت و سو بخشیده اند که نیرو های مداخله گر خارجی و ارتجاع داخلی را به هراس انداخته است . ضربات 

خورشیدی وارد نمودند خاطرات تلخی را به  ١٣۶٠مهلکی که دژخیمان جمهوری اسالمی بر پیکر حزب تان در دهه سالهای 
یاد می آورد . اما رستا خیز شما  که با آرایش و بسیج نیرو های رسالتمند در شرایط نهایت دشوار اختناق و پیگرد شدید صورت 
گرفت مایه الهام نه تنها برای مبارزین ایرانی بل برای همه نهضت های مردمی در منطقه ماست . برای نیرو های دموکـرات 
و دادخواه افغان مایه خورسندی بزرگ است که کنفرانس ملی حزب ُپر افتخار شما بمثابه سر آغاز نوین پیکار سیاسی در شهر 
کابل پایتخت افغانستان برگزار شد . حزب نبرد آزموده شما که راه غرور آفرین مبارزه داد خواهانه را از نسلی به نسـلـی ادامـه 
داده ، در شرایط کنونی نیز دوشادوش کلیه نیرو های وطنپرست در برابر تمامیت خواهی رژیم والیت فقیه و همه ستمکـاری 

 های آ ن سینه را سپر کرده است .
در  منطقه ما رویداد های سیاسی ــ نظامی در درازنای پنج دهه پسین ، به ویژه غلبه نیرو های مداخله گر خارجی و نـیـرو 
های ارتجاعی وابسته به آنها پسگرد شدیدی را در زندگی مرد مان رونما ساخته که  جنگ ، دهشت افگنی ، بنیاد گرایی ، فقر 
، بد بختی و سیاه روزی بیمانند توده های مردم از زمره پیآمد های ناگوار آنهاست . سیاست های ضد مـردمـی در دفـاع از 
منافع سرمایه های بزرگ و راهبرد های نیو لیبرالیستی مایه تشدید تفاوت های اجتماعی و بد تر شدن وضع زندگی توده های 
ملیونی گردیده است . جنگ های خونین و اعالن ناشده کشور های مداخله گر و متحدین منطقه یی شان که از افغانستـان 
آغاز گردید اکنون سراسر منطقه ما را فرا گرفته است . بنیاد گرایی و تروریزم ابزاری اند که قـدرت هـای اهـریـمـنـی بـرای 
سرکوبی نهضت های دموکراتیک و داده خواه بکار گرفته و توده های وسیع را از اساسی ترین حقوق انسانی و مـدنـی شـان 
محروم ساخته است . منطقه و جهان ما زمانی به صلح ، امنیت و ثبات ، دموکراسی واقعی و پیشرفت اجتماعی نایل خـواهـد 
آمد که هژمونی وسلطه نیرو های غارتگر ، افراطی و واپسگرا به پایان رسد و فضای بهتر برای زندگی شرافتمندانه و عـادی 
ملیون ها انسان روی زمین مساعد گردد . نیرو های دموکرات و داد خواه در راه بر آورده شدن این مامول رسـالـت تـاریـخـی 
دارند . در این مبارزه عادالنه مشترکات فراوان اندیشه و عمل ما را با حزب شما و مردم برادر ایران پیوند میدهد. ما  خود را در 
هر پیروزی مردم ایران در برابر استبداد ، خود کامگی ، بیعدالتی  واپسگرایی قرون وسطایی شریک میدانیم و آرزو داریم کـه 

 خلق های منطقه ما در صلح ، تفاهم و همبستگی و در فضای دوستی و همکاری بسر برند . 
با ابراز بهترین تمنیات رفیقانه بخاطر پیروزی ها مزید حزب پر افتخار شما از همبستگی و حمایت قاطع خود از مبارزات بر 

 حق تان اطمینان میدهیم . بگذار پیوند های دوستی و همکاری میان احزاب مان تحکیم بسیشتر یابد !
 با درود های رفیقانه

 پروفیسور محمد داوود راوش 
 میالدی ٢٠٢٠جوالی  ١٠رییس حزب آبادی افغانستان،  کابل ، مورخ 

 ١١٠٨شمارۀ   ١٣٩٩تیر ماه  ٣٠دوشنبه    ٣ 

کـفـایـت و ثـابـت  اعتبار و بی حکومتی است بی
کرده است که نه خواست و نه تـوان تـوسـعـه و 
رشد ایران و بهبود زندگی مردم را دارد، اما با این 

برای مـثـال  -وجود نمی توان از دولتی خارجی
انتظار داشت که وارد مذاکره  -در این مورد چین

به منظور بستن قرار دادی درازمّدت بـا دولـت 
ایران نشود زیرا که این امر ممکن است به بقای 
حیات حکومت دیکتاتوری اسـالمـی در ایـران 
کمک کند. مقابله با استبداد حـاکـم بـر ایـران 
موضوعی است مربوط به خـوِد مـردم ایـران و 

رغـم  بـه مبارزه بر ضـد دیـکـتـاتـوری حـاکـم، 
سرنوشت این طرح برنامـٔه هـمـکـاری یـا هـر 

 طرحی دیگر، ادامه خواهد داشت.
ایران، که در درجٔه نخـسـت   از دید حزب تودهٔ 

منافع مّلی ایران و بهبود زندگی مـردم ایـران و 
ویژه زحمتکشان را در نـظـر دارد، اطـالع از  به

ویژه توافـقـی ایـن  جزئیات هر توافق اجرایی، به
ساله، و بررسی عـلـمـی و  ٢۵چنین درازمّدت و 

کارشناسانٔه آن گامی ضروری در تأیید یا نقد یا رد 
کردن آن است. در صورت نبودن شفافّیت، و در 
نبود امکان بررسی، نقد و تجدید نظـر در مـورد 

هایی توسط کارشنـاسـان خـبـره و  چنین توافق
ویـژه  ها، و بـه معتبر و بازتاب شفاف آن در رسانه

در وضعیتی که فساد سراپای حکومت والیـی را 
فراگرفته است و هیچ اعتمادی بـه نـهـادهـای 
حاکمیت در تـأمـیـن مـنـافـع مـّلـی ایـران و 

و   گیری بـه صـالح اکـثـریـت مـردم تصمیم
هـا (و  زنی خصوص زحمتکشان نیست، گمانه به

تریـن  ها و سخیف پردازی در بدترین حالت، دروغ
سـتـیـزانـه)  جّوسازی جانبدارانه و تبلیغات چیـن

همچنان ادامه خواهد یافت. هیچ اطـمـیـنـانـی 
نیست که جمهوری اسالمی ایران که به خـاطـر 

هـا و  براندازش با اعتـراض های خانمان سیاست
های مردمی شدیدی روبـروسـت و در  مخالفت

سیاسی محکم و -اجتماعی-موقعیت اقتصادی
باثباتی قرار ندارد، بخواهد یا بـتـوانـد تـوافـقـی 

هـای زنـدگـی  درازمّدت را امضا کند که اولویـت
 مردم ایران را تأمین و تضمین کند. 

جمهوری اسالمی ممکن است برای بـقـای 
خودش از جیب مردم و منابع مـّلـی ولـخـرجـی 
کند، و بر این اساس است که حزب ما مـعـتـقـد 

ای در  است که این چنین بـرنـامـٔه هـمـکـاری
صورت امضا و اجرایی شـدنـش پـس از گـذار 
کشورمان از مرحله دیکتاتوری به مرحلٔه مّلـی و 
دموکراتیک باید از منظر منافع مـلـی و رشـد و 
تحول نیروهای تولیدی میهن مان مورد تجـدیـد 

 قرار بگیرد.   نظر
باید به دور از هیاهو و تبلیـغـات سـخـیـف و 

پردازی، با تالشی مشـتـرک بـه واقـعـیـت  دروغ
دست یافت و برای تأمین منافع مّلی کـوشـیـد. 

های مبارزٔه عمومی  این عرصه نیز یکی از عرصه
دیکتاتوری والیت فقیه در راه تأمین حقوق و   با

منافع زحمتکشان ایران است که می تواند و باید 
با همکاری بین نیروهای سیاسی تـرقـی خـواه 

 پیش برده شود.
  

 ایران  کمیته مرکزی حزب تودهٔ 
 ١٣٩٩تیر ماه  ٢۶

پیام همبستگی حزب  مرکزی ...   کمیتٔه   ادامۀ اعالمیٔه 
آبادی افغانستان به 
 حزب تودٔه ایران

 بدرود رفیق شهال
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میلیارد تومان افزایش پیـدا 
کرد. این درحالی است کـه 
برخی تحلیلـگـران اعـالم 

ــرده ــزان  ک ــی ــه م ــد ک ان
مطالبات معوقه بانکـی در 

هـزار  ٢٠٠آن زمـان بـه 
میلیارد تومان هم رسـیـده 
بوده است. اساسًا یکـی از 
دالیل اختالل نظام بانکـی 
کشور که بعد از دولت دهم 
اتــفــاق افــتــاد، هــمــیــن 
مـــعـــوقـــات بـــود کـــه 

هایی جدی به بـدنـه  آسیب
ــرد و  ــاد وارد ک ــص ــت اق
واحدهای تولیدی بسیـاری 
را از بین برد و پـس از آن 
بســتــر مــنــاســبــی بــرای 
گستردگی فساد در اقتصاد 
ما ایجاد شد. در این نوع از 
اقتصاد، اعتبارات بانکی به 
دوستان و رفقا تخصـیـص 

های جدید هستند، عمومًا کسانی هسـتـنـد کـه  کند. کسانی که صاحبان سرمایه پیدا می
 اند." وابستگی به ساختار قدرت دارند و از درون سیستم آمده

تـریـن  انـد، از بـزرگ های او که شریک دزد و رفـیـق قـافـلـه همپالگی آقای طبری و
 بدهکاران بانکی نیز هستند. 

هـزار  ١۴"شما یک پـرونـده  گوید: در چنین شرایطی است که آقای حسین راغفر می
ها برای پیگیری طلب خـود  میلیارد تومانی را ببینید. مطمئن باشید که در این مدت بانک

اند اما درنهایت بـا  اند و پیگیری کرده از این بدهکار بزرگ، بارها و بارها پرونده تشکیل داده
کـنـد!  ها را مسدود مـی اند که در معاونت دستگاه قضا نشسته و پرونده فردی برخورد کرده

...  فساد در مرحله مقدماتی عـلـت نـیـسـت، بـلـکـه مـحـصـول  آفریند. فساد فساد می
ها شـکـل  گیری غلط و... است. اما وقتی این نابسامانی های دیگر مثل تصمیم نابسامانی

کند و  های تولید و بازتولید خود را فراهم می گرفتند و فساد پدید آمد، خود این فساد زمینه
دروغ استوار باشد، خیلی زود مشت  "وقتی تبلیغات بر پایۀ شود. در متن سیستم منتشر می

هاست که مـیـان سـران رژیـم  بخش اعظم این ثروت بیکران سال مبلغان باز می شود.
"تقسیم شده و مردم نبایـد از آن بـاخـبـر  وانصارشان "برادرانه جمهوری اسالمی و اعوان

مطلبی را انتـشـار داد کـه در آن  ،٩٩تیرماه  ١٩شوند.  سایت خبری تحلیلی بهار نیوز، 
 ٢٠هـای گـذشـتـه  کشور در دهـه  ازجمله آمده است: "درحالی که حجم فرار سرمایه از 

میلیارد دالر افـزایـش  ٣٠های جدید آماری به  میلیارد دالر بود، اما این میزان در گزارش
گرفته در آن  التهابات اخیر شکل  وجود، بخشی از عدم تعادل بازار ارز و  " بااین یافته است.

ها و بحران کرونا دارد و بخش دیـگـری از آن نـیـز بـه  ریشه در مسائل ناشی از تحریم
در بطن چنین واقعـیـتـی  شود. های غیرمولد و زیرزمینی مربوط می فعالیت  مسائلی، چون 

"مطابق آمارهـا،  ترمی شود. های زیرزمینی در اقتصاد کشور عریان است که حجم فعالیت
شود کـه ایـن  صورت زیرزمینی انجام می های اقتصادی کشور به فعالیت  درصد  ۴٠تا  ٢٠

را غیرممـکـن کـرده اسـت. از   افزوده بسیاری از کاالها  موضوع دریافت مالیات بر ارزش
شـود کـه در  ها تأمـیـن مـی درصد از درآمدهای دولت از محل مالیات ٣٠همین رو تنها 

یافته بسیار ناچیز بـه  درصدی درآمدهای مالیاتی در کشورهای توسعه    ٨٠مقایسه با سهم 
رسد."  این درحالی است که محمود علیزاده، معاون سازمان امور مـالـیـاتـی، بـه  نظر می

هـای نـاروشـن  ،  گفت: "هرسال با استفـاده از کـانـال١٣٩٩تیرماه  ٢٢خبرگزاری ایلنا، 
شود. " معافیت مالیاتی، ازجـمـلـه  هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی انجام می ٣۵معافیت، 

هزینٔه چنین فساد گسـتـرده  ای است. شامل بنیادها و نهادهای تحت فرمان علی خامنه
 ها بر دوش زحمتکشان میهن گذاشته شده است  در طول تمامی این سال

دیکتاتوری حاکم نمی تواند با توسل به اجرای دادگاه های نـمـایشـی بـه کـارگـردانـی 
ابراهیم رئیسی، رئیس فاسد و جنایتکار قوه قضائیه، فساد نهادینه شده در کل دسـتـگـاه 

 های اچرایی، قضایی و قانون گذاری حکومت جمهوری اسالمی را پنهان کند. 
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ان ی ا داد ی  رو  تأم

ماجرای مفسدان اقـتـصـادی در روزهـای اخـیـر و بـرگـزاری 
های پرسروصدای کارگزاران ارشد درون "نظام" نظیـر اکـبـر  دادگاه
 -از مدیران ارشد و معاون اجرایی رئیس سابق قؤه قضاییـه -طبری

های متعدد فساد و جرم دربارٔه آنـان از سـوی  و مطرح شدن مورد
های جنجالـی  نمایندۀ دادستان رژیم، توجه عموم مردم را به پرونده

نقل از  گزارش همشهری آنالین به این مفسدان جلب کرده است. به
کـارشـنـاس  حسین راغفـر، ، آقای١٣٩٩تیرماه  ١۴روزنامه اعتماد، 

شـود کسـی بـا آن تشـکـیـالت  "مگر می اقتصادی، گفته است:
گـذاری  گسترده فساد کند و مسئولی در موضع قدرت و سـیـاسـت
دانـنـد  متوجه آن نشود؟... درنهایت خودشان هستند که صالح می

چگونه از این منابع استفاده شود و چـقـدر فـاقـد شـفـافـیـت. ... 
در ایـن  ساز فساد خواهد بـود." محصول چنین تلفیقی قطعًا زمینه

 ٢١راستا، تقی رحمانی، از فعاالن ملی مذهبی، در سایت کـلـمـه، 
نویسد: "علنی بودن دادگاه طبـری دوالیـه دارد.  ، می١٣٩٩تیرماه 

ای  الیه اول همان مانور مبارزه با فساد است. که البته آقای خامـنـه
رئیس سابق قوه قضائیه را بدون دادگاه تبرئه کرد. الیه دوم پنـهـان 
کردن دادگاه غیرعلنی عیسی شریفی است. چراکـه ابـعـاد دادگـاه 

آورد و هـم جـای  عیسی شریفی پای هولدینگ یاس را به میان می
پای نظامیان را. این پرونده نباید علنـی شـود. بـه ادبـیـات آقـای 

توان گفت میزان ارتشاء و اختـالس و  ای باید جمع شود. می خامنه
سوِءاستفاده مالی در پرونده طبری نسبت به عیسی شریفی نسـبـت 
پول ُخرد است به اسکناس درشت. اما با توجه به دورخیز سپاه برای 

های تابـع سـپـاه بـر  حاکمیت یافتن در صنعت خودرو که در سایت
شود فساد نظامیان نباید در امـور اقـتـصـادی  رویش مانور داده می

هـا  فساد گسترده در طـول تـمـامـی ایـن سـال شود." پدیدۀ علنی
رود. گسـتـرش  کند و با برنـامـه پـیـش مـی عمل می  یافته  سازمان

خواری و دزدی و فساد در دستگاه حاکمـه بـیـانـگـر  سابقه رشوه بی
های سیاسی و اقتصادی مملکـت  سقوط اخالقی گردانندگان اهرم

 است .
در این شرایط مسـئـوالن رژیـم بـرای فـرونشـانـدن خشـم و 

های مختلـف دربـاره  ناخشنودی مردم، با هیاهوی بسیار، در حوزه
وزارت نفت با  زنند. های پشت پرده حرف می مافیای اقتصاد و دست

ترین مراکز غـارت  اش یکی از اصلی درآمد ساالنه میلیاردها دالری
اند. اکنون کـه چـرخـه  است و چپاولگرانی بلندپایه در آن النه کرده

های نفتـی  شده و سایه تحریم  بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل 
کـه حـجـم صـادرات   کند، درحـالـی بر اقتصاد ایران سنگینی می

بـه   …  محصوالت پتروشیمی، محـصـوالت کـانـی و صـنـعـتـی و
رسد، بازگشت ارز حاصل از آن بـه کشـور  میلیارد دالر می ۴٠ حدود
بـازار را   هـای ارزی  تواند به تثبیت نرخ ارز کمک و عدم تعـادل می

ای بانک مرکزی تـا چـه  جبران کند. باید ببینیم اولتیماتوم دوهفته
صادرکننـدگـان   تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را هموار و  اندازه می

طبیعی است که برای نـفـی ایـن   کند.  را به بازگشت ارز متقاعد می
 شود، چراکه  حقیقت امروز توجیهات مختلفی هم شنیده می

گردد.  ریشه این مشکالت به ساختار مدیریت اقتصاد کشور برمی
بـرانـگـیـز آقـای  تأمـل چهرۀ واقعی" اقتصاد اسالمی" را در سخنان

"بگذارید یک مثال بـزنـم؛  گوید: توان مشاهده کرد. او می راغفر می
هنگام ورود دولت نهم به اقتصاد، میزان تـمـامـی دیـون مـعـوقـه 

کـه  هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما هـنـگـامـی ١٢ها،  بانک
هـزار  ١۶٠دولت دهم از اقتصاد ایران خارج شد این رقم به حداقل 

 فسادنهادینه شده در رژیم فقها 
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و دیگر متخصصان و کارشناسان را   شناسان همسری در ایران جامعه کودک
العمل واداشته است. آنان بر این باوراند که "اعتـیـاد ُدور  در این زمینه به عکس

کند و بنا بر  باطل زندگی در فقر اقتصادی و فرهنگی در حاشیه شهرها بیداد می
 های فقیر دامن بزند."  همسری در خانواده این امر ممکن است به کودک

 ١۵توان با اطمینان گفت که در مجلس یازدهم منع ازدواج دختران زیـر  می
ماند و این دور باطل همچنان در  سال در محاق باقی می ١٨سال و پسران زیر 

 شود. های ستمدیده میهن ما تکرار می زندگی اجتماعی توده
ای کارگزاران رژیم در این زمیـنـه جـز بـرای  روشن است که سخنان کلیشه

شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت چیز دیگری نبوده و نیست، زیرا مسئولیت 
ها هم کم نبوده اسـت که شمار آن -فاجعه ناشی از این امر اصلی بروز هر نوع 

در درجه اول بر گردن رژیم است. این رژیم، با همۀ سـازوکـارهـایـی کـه در  -
ترین گام اساسِی علمی در جهت کاستن از رنج زنـان  تنها کوچک اختیار دارد، نه

و نفی کرامتی کـه  و کودکان برنداشته بلکه برعکس با انکار حقوق انسانی آنان 
شان را زیر پا نهاده و وجـودشـان را  شان است همواره احساس و عواطف برازنده

وسیلٔه نهادها و مبلـغـانـش  خرافات به تباهی کشانده است. این رژیم با ترویج  به
تخم کین و نفرت نسبت به هرگونه استقالل شخصیت دختران و زنان میهن ما 

، در ١٣٩٩تـیـرمـاه  ١٠پراکنده است. در این ارتباط "مادران پارک الله ایران"، 
نویسند: "ایـن حـکـومـت  مناسبت یازدهمین سالگرد فعالیتشان می ای به بیانیه

های سیاسی، اقتصادی، اجتمـاعـی و  چنان بر تمام شریان ستمگر و فاسد، آن
فرهنگی و حتی زندگی خصوصی مردم چنگ انداخته کـه یـک روز را بـدون 

بـار مـردم سـر  حدوحساب آن و زنـدگـی فـاجـعـه های بی خبرهایی تلخ از ظلم
بازداشت، شـکـنـجـه،   کنیم. ازجمله: توهین، تبعیض، سانسور، سرکوب،  نمی

های سنگـیـن، تـبـعـیـض و  های جدید، وثیقه سازی اعترافات اجباری، پرونده
حـدوحسـاب. ...  های بی های خاموش و خودکشی تحقیرهای جنسیتی... قتل

ایستادگی، دادخواهـی، تشـکـل، اتـحـاد،   چه باید کرد؟ آیا راهی جز مقاومت، 
اعتراض، اعتصاب، مطالعه و باز ادامۀ مبارزه راه دیگری هست؟... [بـلـی بـا] 

عدالتی"... بـا  ی مقاومت و ایستادگی علیه ستم، تبعیض و بی باال بردن "روحیه
ها و مطالـبـات  را  مان را بلند کرده و خواسته اتحاد با همدیگر صدای اعتراض

پیگیری کنیم. اینکه به ظالمان اجازه ندهیم که بر زندگی ما چنـبـره بـزنـنـد و 
هست و نیست ما را به داو بگذارند و نفسمان را بیش از این بگـیـرنـد. در ایـن 

هـای ایـن  توانیم در برابر بیدادگران بایستیم و به بیدادگری صورت است که می
حکومت سراپا فساد و ظالم پایان دهیم و دنـیـایـی دمـوکـراتـیـک و عـادالنـه 

 “بسازیم.
هـای  شود رژیم والیت فقیه شریـک جـرم هـر نـوع آسـیـب اینکه گفته می

اجتماعی است حقیقت دارد. هر از چندی خبری از قـتـل کـودکـی، دخـتـری، 
رسـد و پـس از  هـا مـی گوش همسری یا خواهری از چهار گوشه کشورمان به

ای برای مدتی، موضوع به بـوتـه فـرامـوشـی سـپـرده  برخاستن جنجالی رسانه
شود و در جریان واقعی زندگی قصۀ تلخ قتل و کشـتـار هـمـچـنـان مـکـرر  می
 شود.  می

حزب تودٔه ایران همچنان بر این باور بنیادین و همیشگی خویش است کـه: 
روی، حزب تودٔه ایران  آزادی هر جامعه درگرِو آزادی زنان آن جامعه است! ازاین

خواهانه و بر ضد هر  های برابری یابی به خواست پشتیبانی از پیکار زنان در دست
 داند. خواه می نوع ستم جنسیتی را وظیفٔه ملی و انقالبی هر پیکارگر آزادی

 

آزاری در چهـار مـاه  رئیس اداره بهزیستی مشهد با اشاره به اینکه کودک
بـرابـر  ٨ایام شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نزدیـک بـه 

بـرابـر،  ١۵گوید: " در ایـن مـدت هـمـسـرآزاری  افزایش یافته است، می
 برابر افزایش داشته است. " ١۶آزاری  برابر و معلول ۵سالمندآزاری 

، مـحـسـن ١٣٩٩تیرماه  ١٩نقل از ایسنا،  گزارش خبرگزاری هرانا به به
هـای  مروی، رئیس اداره بهزیستی مشهد، گفته اسـت: " تـعـداد تـمـاس
هـای  شهروندان با خط اورژانس اجتماعی بـهـزیسـتـی در حـوزه آسـیـب

تـا پـایـان  ١٣٩٨اجتماعی در ایام شیوع کرونا در مشهد، از اسـفـنـدمـاه 
مورد بوده اسـت کـه ایـن مـیـزان در  ١۴١هزار و  ٣٢، ١٣٩٩خردادماه 
برابر افزایش داشته است. " زندگی در  ٣٠مدت مشابه سال قبل  مقیاس با 

 شود. تر می ویژه تلخ میهن بالدیده ما ایران هرروز دشوارتر و برای زنان به
های اجتماعـی  های انتشار یافته از سوی دفتر امور آسیب بر پایٔه گزارش

درصد ازدواج دخـتـران در ایـران پـیـش از  ١٧سازمان بهزیستی کشور، 
سالگی است و بیش از پنج درصد زنانی که در این مدت  ١٨رسیدن به سن 
اند. نخستین " قانـون مـدنـی"  سال سن داشته ١۵اند کمتر از  ازدواج کرده

تدوین شد، ازدواج قبل از بلوغ را مـمـنـوع کـرده   ١٣٠٧ایران که در سال 
بود. "قانون راجع به ازدواج" در میهن ما بارها اصالح گردیده و هربـار نـیـز 

  محدودتر کرده است و حتی دادگاه نـیـز اجـازه همسری را محدود و کودک
در  ١٣۵٣کودک همسری را نداشته اسـت. در سـال  صدور جواز ازدواج 

سالگی و مرد قبل از  ١٨قانون حمایت خانواده ازدواج زن قبل از   اصالحیه
  توانسـت اجـازه سالگی ممنوع شد و دادگاه در شرایطی خاص فقط می ٢٠

 سال داشته باشد را صادر کند.  ١۵ازدواج زنی که حداقل 
، بـعـد از ١٣۶١قانون حمایت خانواده لغو شد و اندکی بـعـد در سـال 

خـواه از سـوی رژیـم  وقمع نیروهای سـیـاسـی و مـتـرقـی و آزادی قلع
های پیشـیـن را کـه  های سال ساله، مصوبه ۵۴گردی  با عقب  "فقاهتی"،

بخشی از دستاوردهای مردمی و ثمره مبارزاتشان بود، لغو کرده و بار دیگـر 
عـنـوان سـن   سـال بـه ١۵سال و برای پسران  ٩سن بلوغ برای دختران 

ازدواج اعالم گردید. همچنین با دادن اجازٔه ازدواج حـتـا زیـر ایـن سـن، 
شرط رضایت ولی کودک، هرگونه محدودیت سنی هم بـرای ازدواج از  به

های متعدد بـه ایـن قـانـون، رژیـم  بین رفت. پس از آن و در پی اعتراض
ممـنـوعـیـت  در مجلس ششم ١٣٧٩نشینی شد و در سال  مجبور به عقب

تصویب رسانـد، امـا  سال را به ١٨سال و پسران زیر  ١۵ازدواج دختران زیر 
این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد. تـالش بـرخـی نـمـایـنـدگـان 

ای  نتـیـجـه مجلس دهم برای ارتقای سن ازدواج نیز تا کنون ناکام مانده و 
طور کامل ممنوع نیست و  بار نیاورده است. کودک همسری هنوز هم به به

هـای ضـد  تواند اجازٔه ازدواج را از دادگـاه ولِی کودک (پدر و جد پدری) می
هـای  هـا و دسـتـگـاه دست آورند. رسـانـه وسطایی را به بشری رژیم قرون

هـا  ها است که با کتمان واقـعـیـت تبلیغاتی رسمی رژیم "والیت فقیه" سال
کنـنـد. فـاجـعـه  های اجتماعی را پاک می صورت مسئله بسیاری از آسیب
ساله) اما متولیان سیاست کالن کشـور  ١٣دخترکشی اخیر (رومینا اشرفی 

حـکـومـت  در این زمینه را نیز وارد بحث پدرساالری و نـاکـارایـی قـوانـیـن
 "اسالمی" کرده است.

طرزی خشن و غـیـر  رژیم جمهوری اسالمی منزلت و حقوق زنان را به 
کند، تا آنجا که فشارها در مواردی از تحمل آنـان فـراتـر  پایمال می  انسانی
داری، تمکین به مـرد،  رود. از نظر رژیم والیت فقیه، زن فقط برای خانه می

 و تولید مثل آفریده شده است. 
نـویسـد: "ازدواج  ، مـی١٣٩٩تـیـرمـاه  ٢٠در این ارتباط، سایت زمانه، 

 ١٣٩٨درصـد در سـال  ١١به  ١٣٨٨درصد در سال  ٧همسری از  کودک
 رسیده بود." 

 ادامه رویدادهای ایران ...

ناپذیر در  های اجتماعی: بیماری عالج آسیب
 حکومت جمهوری اسالمی!



١٣٩٩تیر ماه  ٣٠دوشنبه    ۶   ١١٠٨شمارۀ  

نـاگـزیـر ضـروری  خودجوش فرایند تغییر شرایط اجتماعی و چارچوب حکومت را بـه
های کالن رژیم والیت فقیه در درون و بـرون کشـور و در  کند. کارکرد سیاست می

دلـیـل  بست رسیده است. همچنیـن بـه های سیاسی و اقتصادی به بن تمامی عرصه
ادامه الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در درون کشور و گرایش عمیق و وسیع اقـتـصـاد 

گونه پیوند و اتکایی به  رویه، و فساد آفرینی، هیچ گرایی، واردات بی ملی به سوی مالی
هایی که حکومت والیی  های اساسی و بحران توانند مشکل کشورهای جهان نیز نمی

ها روبرو است حل کنند. حراج کردن منابع و ثروت مـلـی در راسـتـای تـأمـیـن  با آن
های سیاسی و اقـتـصـادی  منظور "تداوم نظام"، هسته اصلی تمام اقدام امکانات به

 المللی است. رژیم والیی در عرصٔه بین
دیگر کامًال روشن است که رژیم والیت فقیه توان بازتولید امکانات مادی،  عبارت به

هـا و  منـظـور حـل بـحـران ایجاد اعتبار نظری، و احیای روبنای سیاسی ضروری به
اش و تقویت آن را از دسـت داده  وجود آوردن تحول در پایگاه اجتماعی مخصوصًا به

است. از منظر تحوالت تاریخی، حاکمیت والیت فقیه به آخر خط رسیده و مشـخـص 
ای و دولت حسن روحانی با مشکالتی الینحل  است که در حال حاضر شخص خامنه

روبرویند و این وضعیت بسیاری از عناصر درون "نظام" را نگران کرده اسـت. الـبـتـه 
های عـیـنـی را  ای و نزدیکانش این واقعیت بدیهی و  طبیعی است که شخص خامنه

جـز ادامـه دادن بـه  توانند بپذیرند و در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. آنان بـه نمی
هـای  های دروغ، سـرکـوبـگـری گری، تکرار کردن شعارهای دینی، دادن وعده خدعه

سـیـاسـی  -منظور تأمین مطالبات اقتـصـادی خونین، و الپوشانی فسادهای مالی به
های سپاه و ارضای آنان، چارۀ دیگری  های سیاسی و فرمانده های درشت جناح مهره

بست رسیدن شکل و عمـلـکـرد  ندارند.  اما مهم آن است که واقعیت انکارناپذیر به بن
های فوقـانـی  اندرکاران ارشد و الیه کنونی حکومت والیت فقیه از یک سو برای دست

هـای بـزرگ  داران کالن "نظام" روشن است و از سوی دیـگـر قـدرت پرنفوذ سرمایه
گـاه گذاران ها و سیاست جهانی و استراتژیست انـد و  شان نیز به این واقعیـت مـهـم آ

 -برداری از این وضعیت و فرصت تاریخی منظور بهره هایی مشخص به تردید برنامه بی
 در دستورکار دارند. -ها از دیدگاه آن

طور که تجربۀ تاریخ معاصر کشورمان و منـطـقـه نشـان  البته باید یادآور شد همان
ها و حتا ناگزیر شـدن  دهد، وضعیت نامتعادل و در استیصال قرار گرفتن حکومت می

ها در جهت  خود برای انجام دگرگونی خودی وجود آمدن تغییرهایی سیاسی، به روند به
تـوانـد از  هایی کافی نیستند. این وضعیت سیال و بحرانی در کشور مـی مترقی  شرط

جانب نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک همراه با دخالت از خارج، فرصت تاریخـی 
سهولت حتا به ضـد خـودش تـبـدیـل  منظور تغییر در جهت منافع مردم و کشور به به

شود. اینکه چه زمان و به کدام صورت و چه وضعیتی کشورمان از حاکمیـت والیـت 
پردازان و نیروهای اپـوزیسـیـون،   فقیه گذر خواهد کرد، برخالف تصور برخی از نظریه

توان فعًال به آن پاسخی دقیق داد. اما در لحظه حساس کنونی این سؤال مهم و  نمی
گیـری چـه نـوع  توان مطرح کرد: کدام نوع از تغییرها، یعنی شکل دادنی را می پاسخ

ها باید کامًال جلوگـیـری  آلترناتیوهایی را برای آینده کشورمان رد و از محقق شدن آن
توان از تکرار تجربـه انـقـالب و  کرد؟ و سؤال مهم دیگر این خواهد بود: چگونه می

قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراتیک و ضد ملی در داخل و خارج کشور جلوگـیـری 
های این نیروها، بار دیگر راه گذار میهن ما از  کرد، زیرا در صورت محقق شدن برنامه

 دموکراتیک مسدود خواهد شد؟-مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی
گفته، بـخـشـی کـلـیـدی از  هایی دقیق و عملی به این دو سؤال پیش دادن پاسخ

پذیر شدن روند پیروزی در مبارزه برای حذف حاکمیت مطلق والیـت فـقـیـه و  امکان
گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری است. تدوین پـاسـخ صـحـیـح و کـارا بـه ایـن 

های کلیدی در لحظه کنونی به در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک بـیـن ایـن سـه  سؤال
شود که عبارتند از: "دموکراسی، عدالت اجتماعی، و  عرصه اصلی مبارزه مشروط می

زمان باید پیش برده شوند. هـر  حق حاکمیت ملی". این سه عرصه اصلی با هم و هم
های اصلی طیـفـی وسـیـع از  هایی گوناگون خواست یک از این سه عرصه، با درجه

طـور  بـایـد بـه ها، و نیروهای سیاسی کشورمان را دربر دارنـد کـه مـی طبقات، الیه
 زمان در اتحاد با یکدیگر توازن نیرو را علیه دیکتاتوری حاکم  تغییر دهند. هم

منظور نمایش مبارزه با فسادهای مالی یا  ها به اعتراض، برپایی انواع دادگاه
هـای  شده همراه با چاشـنـی ظـهـور جـریـان برگزاری انتخاباتی مهندسی

ریاست حـمـهـوری   سیاسی پرسروصدای جدید حکومتی در انتخابات آینده
وجود آوردن تعادل در وضعیت، جملگی کارگشـا  در مسیر به ١۴٠٠در سال 

هـای  های دروغین از دِر پشـتـی جـریـان نخواهند بود. دیگر دادن وعده
نـژاد  شده در سایٔه امنیت  والیی مثل باند احمـدی سیاسی حکومتی پرورده  

اندازی پروردٔه دیگری مانند  و عروج دادنش تا حد "معجزٔه هزارٔه سوم" یا راه
اصالح طلبی، تبلیغ فراوردٔه حسن روحانی در شمایـل -کاروان اعتدالگرایی
های  آزادی و کلید حل مشکالت در دست، جملگـی  "فرشته نجات" با بال

 ها سد بندند. توانند بر پیامدهای وخیم بحران نمی
های نجومی بـا آمـپـول  دوران فروش نفت خام و تزریق کردن نقدینگی

حال افتادٔه اقتـصـاد  خصوصی به پیکر بی های خصوصی و شبه انواع بانک
عقیم نامولد رو به پایان است و "جهش تولـیـد" یـا "جـهـش اقـتـصـادی" 

محتوایی همچـون  ای رخ نخواهد داد. راهکارهای بی موردنظر علی خامنه
هـای  "شورای هماهنگی سه قوه" نیز کارکرد مؤثری در حل کردن بـحـران

اقتصادی نداشته و نخواهند داشت. وظیفه اصلـی ایـن گـونـه -اجتماعی
های ولی فقیه در زمینه وضِع توازن نسبی قدرت  شوراها صرفًا اجرای حکم
ویژه ایجاد هماهنگی و "وحـدت" در هـنـگـامـه  سیاسی بین جناحی و به

هـای  ها و خیزش های ضربتی حکومت و مقابله با اعتراض اجرای سیاست
 است. ٩٨ماه  مردم مانند آبان

های  پردازان از وضعیت، تحریم برخالف ظاهر امر و درک برخی از نظریه
های ترامپ، و یا سقوط ارزش ریال در برابر دالر ریشـه  دولت آمریکا، حکم

های بنیادی وضعیت نامتعادل کنونی و ناهـنـجـاری روزافـزون در  و علت
عملکرد حکومت والیت فقیه و الینحل ماندن بحران چندوجهی نیستـنـد. 

اند، امـا ریشـه  هایی مهم ها عاملی ها، و سقوط ها، حکم هرچند این تحریم
اصلی فرایند ناهنجاری روبه افزایش در حکـومـت اسـالمـی، بـرآمـده از 
پارادوکسی (تناقضی) است که در هستٔه "نظام" وجـود دارد و آن، اصـل 
مشروعیت دادن به حاکم مطلق بودن یک فرد بر تمامی شئـون کـلـیـدی 

 کشور و زندگانی مردم است. 
چیز در این "نظام" به صورتی گسست ناپذیر به آن  در زیر لوای دین همه

حاکمیت مطلق متصل است. اما از سوی دیگر، بدون این مـحـور قـدرت 
درنگ برهم خـواهـد  های مطرح بی مطلق، توازن قدرت سیاسی بین جناح

های فوقـانـی  از الیه  هایی عمده زمان با آن منافع عظیم  بخش خورد و هم
سرمایه داران پرقدرت و متصل به حاکمیت به خطر خواهند افتاد. در افکار 

االجرا بودن نظر یک  ویژه نزد اکثر جوانان، پدیدۀ مسلط و الزم عمومی و به
فرد، حکومت کردنش در لباس "نـمـایـنـدٔه خـدا بـر زمـیـن"، و اصـوًال 

هایش، در قـبـال  های "اسالم سیاسی"، حتی در روزآمدترین شکل دیدگاه
هایی عمًال منسـوخ و طـرد  های فردی دیدگاه مناسبات اجتماعی و آزادی

اند. همچنین برای اکثر مردم کـامـًال روشـن اسـت کـه گسـتـرش  شده
های  عدالتی، بر اساس استثمار شدید نیروی کار و غارت ثروت روزافزون بی

اجتماعی و منابع طبیعی زیر لوای اصطالح جعلی "کارآفرینی" که معـنـای 
اش "ثروت آفرینی شخصی" اما بر پایٔه "اقتصاد آزاد" (بدون نـظـارت)  واقعی

است، طوری در حکومت اسالمی نهادینه شده که کفٔه ترازو را در هـمـه 
های اجتـمـاعـی، و  نفع آن غارتگران ثمر نیروی کار، ثروت امور همیشه به

بگیر و بیـکـاران  زیان منافع زحمتکشان مزدبگیر، حقوق منابع طبیعی، و به
تـر خـواهـد کـرد. مـردم بـاوجـود اعـتـقـادات  تر کرده و سنگیـن سنگین
اند که در زمینه مناسبات تـولـیـدی و  شان، این نکته را درک کرده مذهبی

هـای  پایبـنـدی بـه ارزش ها و تظاهر به تقسیم ثروت ملی تمامی سخنوری
یعنـی مـحـور   –دینی و اخالقی از جانب دستگاه تبلیغاتی این محور قدرت 

 اند.   گری بوده همگی پوچ و خدعه -والیت فقیه
درنگ مادی و صنفـی عـامـه مـردم و  های بی به دیگر سخن، خواست

های فردی و اجـتـمـاعـی، و  آزادی  شان در زمینه های همچنین خواست
هـاسـت  همچنین دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی کشورمان مـدت
گـنـجـنـد.  که دیگر در قالب حکومتی دینی و حاکمیت مطلق یک فرد نمی

ای است پویا و  اش، جامعه های درونی جامعه ما با تمام مشکالت و تناقض
خواهان تغییرهای بنیادی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی. در آستانه ورود 

ذهنیت بخش عمـدۀ جـامـعـه از  -١۴٠٠سال  -به قرن جدید خورشیدی
هـای  بـافـی گرای سران "نـظـام" و تـئـوری بینی واپس شیوه تفکر و جهان

ها از آنـان  پردازان متصل به "اسالم سیاسی" سبقت گرفته و فرسنگ نظریه
صـورتـی  ناپذیر شده اسـت و بـنـابـرایـن بـه جلوتر است. این روند برگشت

 ادامۀ رژیم والیت فقیه امکان ... 
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کنند. انتخاب مجدد او مستلزم پـیـروزی در  ها زندگی می هستند که در این ایالت
کـنـنـده  جا هم است که وضعیت ترامـپ نـگـران ها است، اما در همین این ایالت

هـا در  دهند که میزان بیکاری در ایـن ایـالـت شود. آمار وزارت کار نشان می می
های پنسیلوانیا و جـورجـیـا مـیـزان  عنوان مثال، در ایالت باالترین حد است. به
 چهارم کل نیروی کار است و همچنان رو به افزایش دارد. بیکاری حدود یک

با شدت گرفتن بحران اقتصادی، واکنش ترامپ از هراس به عصبانیت تغیـیـر 
یافته است. او در آغاز بحران ادعا کرده بود که آمریکا از شیوع کرونا در امان بوده 

وپـرداخـتـٔه  عنوان خبرهایی جعلی ساخـتـه و هشدارها نسبت به خطرهای آن را به
راحـتـی  هایشان رد کرده بود. شواهد موجود باعث شد تا او بـه ها و رسانه دموکرات

، این سـازمـان را (WHO)تغییر نظر داده و با حمله به سازمان بهداشت جهانی 
عامل دست چین معرفی بنمایاند. او در ابتدا اعالم کرد که سهم پرداختی آمریکـا 

کند، ولی اخیرًا ایـالـت مـتـحـده را از  به سازمان جهانی بهداشت را متوقف می
طور کامل خارج کرده است. او با استفاده  عضویت در سازمان بهداشت جهانی به

از قوانینی که در زمان جنگ کره وضع شـدنـد، فـروش تـجـهـیـزات پـزشـکـی 
 مورداستفاده در داخل به خارج از کشور را عملی ضد ملی اعالم کرد.

او در طول این بحران، بدون وقفه به چین حمله کرده است. او دائمًا از ویروس 
کند و این نظریه توطئه کـه ایـن ویـروس در  نام "ویروس چینی" یاد می کرونا به

های بیولوژیکی در ووهان تهیه شـده اسـت را مـرتـب تـکـرار  آزمایشگاه سالح
حـمـلـه نـظـامـی  -هاربر کند. او همچنین شیوع ویروس کرونا را با حمله ِپرل می

کـنـد.  مقایسه مـی -معروف ژاپن فاشیست در جنگ جهانی دوم به ایاالت متحده
هایش اعالم کرده است که "این حمله بدتـر از حـمـلـه  ها و در توییت در مصاحبه

کند که ویروس کرونا نـیـز یـک حـمـلـه  هاربر است". او با اطمینان ابراز می ِپرل
 ٢٠٢٠/٢٣مـاه مـه  ١٢عمدی به ایاالت متحـده اسـت. تـرامـپ در تـاریـخ 

، به صندوق کل بازنشستگی دولت فدرال دسـتـور داد کـه در ٩٩ماه  اردیبهشت
های بـعـدی" را در مـورد  گذاری نکند و خطر "تحریم های چینی سرمایه شرکت

المللی دائمـًا از  گیر کرونا گوشزد کرد. او در روابط بین برخورد پکن با بیماری همه
هایـش  کند و امیدوار است که با حمله چین با لقب یک هیوالی کمونیست یاد می

هـای داخـلـی و  دهندگان را از نـاکـامـی به این دشمن خارجی، بتواند ذهن رأی
آمیز دولتش منحرف کند. آیا این تاکتیک ساده، کارساز خواهد بـود؟ ایـن  فاجعه

 ١٩٨٢/١٣۶١وزیر پیشین انگلـسـتـان) را کـه در  ترفند، مارگارت تاچر (نخست
کـار  آمد و حتی در درون حزب محافظه نظر می خورده به رهبری ضعیف و شکست

پیروزی برساند. تاچر بـر سـر  خودش نیز از حمایتی اندک برخوردار بود توانست به
ای و بادگیر در میان اقیانوس اطـلـس جـنـوبـی،  ای صخره جزایر فالکلند، جزیره

علیه آرژانتین اعالم جنگ کرد. پس از پیروزی بریتانیـا بـر آرژانـتـیـن، مـردمـی 
اتفاق آرا  در انتخابات  طلب، پیروزی تاچر با اکثریت قریب به ناسیونالیست و سلطه
 بعدی را موجب شدند.

همـراه دارد. او  تمرکز کردن بر تاختن به چین، خطرهایی جدید برای ترامپ به
که خود را همیشه مدافع ایاالت متحده در بـرابـر دشـمـنـان   پیش از این درحالی

گزید و هرروز دشمنی جدید برای آمـریـکـا  داد، هرگز هدفی ثابت برنمی نشان می
 تراشید.  می

ناتو به سوءاستفاده از سخاوت ایاالت متحده متهم شد. سپـس خـودروسـازان 
 ١١ادامه  در صفحه  دلیل رقابت ناعادالنه در بـرابـر  اروپایی و ژاپنی به

دلیل نداشتن امیدی چندان به پیـروزی در انـتـخـابـات آیـنـدٔه  ترامپ به
جمهوری ایاالت متحده در نوامبر/ آبـان، آذر امسـال، بـه انـجـام  ریاست
مجبور شده است. پیتر فراسـت، گـزارشـگـر روزنـامـه   هایی مذبوحانه اقدام

نویسد: با توجه به آخرین  ، می٩٩تیرماه  ٢٠٢٠/١٩ژوئیه  ٩مورنینگ استار، 
درصد آراء از دونالـد  ۵٣دهند جو بایدن با داشتن  ها که نشان می نظرسنجی
درصد آرا را  دراختیار دارد جلو افتاده است ترامپ را مجبور بـه  ۴٢ترامپ که 
کرده است. او ابتدا سـعـی کـرد انـتـخـابـات را   هایی مذبوحانه انجام اقدام

انجام آن موفق نشد. اکنون استراتژی اصلی او مقابـلـه  تعویق اندازد که به به
 های تازه است.  با پکن و زدن بلوف

دلیل نحؤه برخـورد  او در آخر هفته گذشته، بار دیگر اعالم کرد که چین به
با بحران ویروس کرونا، بروز خساراتی زیاد بـه ایـاالت مـتـحـده و دیـگـر 
کشورهای جهان را موجب شده است. ترامپ مانند بسیاری از موارد قـبـل، 

معنی درباره نقش چـیـن در شـیـوع ایـن  آمیز و غالبًا بی هایی مبالغه اتهام
گیر مطرح کرده است. ادعای اصلی او ایـن اسـت کـه ایـن  بیماری همه
شناسی در ووهان چین تولید شـده  عمد در یک آزمایشگاه ویروس ویروس به

های دیگر ترامپ مبنی بـر سـرپـوش  است. چین این ادعا و همچنین اتهام
نهادن بر میزان شیوع ویروس در داخل این کشور را رد کرده است. چین در 
پاسخ به اظهارات ترامپ در هفته گذشته اعالم کرد که ترامپ درصدد اسـت 

که چین مسئول شیوع کرونا در جـهـان  با فریبکار خواندن پکن و این اتهام 
های قبلی ترامـپ  است، افکار عمومی را منحرف کند. این ادعا مشابه حمله

خرداد)، او ادعـا  -هاست. دو ماه قبل، در ماه مه (اردیبهشت و در ادامه آن
ومیر گسترده در ایـاالت مـتـحـده و  های پکن موجب مرگ کرد که ناتوانی

 همچنین در سراسر جهان شده است.
شـجـاعـت  -یـعـنـی تـرامـپ -ادعای دیگر ترامپ این است که تنها او

ها "نـاامـیـدانـه در  گفته ترامپ، چینی ها را دارد. به ایستادگی در برابر چینی
آلود را در انتخـابـات ریـاسـت جـمـهـوری  تالش هستند تا جو بایدن خواب

پیروزی برسانند تا بتوانند همچون چند ده سال گذشته از ایاالت مـتـحـده  به
 آمریکا سوِء استفاده کنند، و این ادامه داشت تا اینکه من از راه رسیدم" [!]. 

های داخلی ترامپ و نتایج حـاصـل از  البته واقعیت این است که سیاست
همین صورت پیش بـرود او  شوند که اگر اوضاع به ها باعث می این سیاست
چهارم از  نشدنی  باقی بماند. در اواسط ماه گذشته، حدود یک کامًال انتخاب

کارگران آمریکایی خواهان دریافت مزایای بیکاری بودند. ویروس کـرونـا و 
قرنطینه عمومی موجب آسیب جدی به اقـتـصـاد را مـوجـب شـده و بـه 

ترین جریان توسعه اقتصادی در تاریخ ایاالت متحده پایان داده  مدت طوالنی
وجود آورندٔه این توسـعـه  است. ترامپ همواره سعی داشته است خودش را به

 و رونق بازار بنمایاند.
ماه باقی مـانـده اسـت و   ۵جمهوری فقط حدود  تا انتخابات آینده ریاست

بازگرداندن  وضعیت کنونی اقتصادی در سطح اشتغال و رشد درآمـدهـا در 
ایاالت متحده به وضعیت پیش از شیوع کرونا غـیـرمـمـکـن اسـت. بـرای 
شکست ترامپ در انتخابات آینده خطر واقعی تنها افزایش وحشتناک نـرخ 

ها این کمبود  هایی است که در آن بیکاری نیست، بلکه خطر از سوی منطقه
شـدت  شود. در بین مناطقـی کـه بـه شدت بیشتری احساس می اشتغال با 

دهـنـدگـان  یـنـد کـه رأی هـا اند برخی ایـالـت تحت تأثیر بیکاری قرار گرفته
هـا، در سـیـسـتـم  شوند. ایـن ایـالـت غیرشهری حامی ترامپ را شامل می

انتخاباتی فعلی، اهمیتی زیاد در انتخابات ریاست جـمـهـوری دارنـد، زیـرا 
انـد.  در کنگره صاحب کـرسـی  ها شان بیش از دیگر ایالت نسبت به جمعیت

ای  بسیاری از حامیان اصلی ترامپ، مردهای سفیدپوست غیـراسـپـانـیـایـی

دونالد ترامپ برای پیروزی در 
 هدف گرفته استانتخابات، چین را 
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ترکیه: جنگ علیه مردم یا 
 ویروس کرونا
گوید که اردوغان از آغـاز  کمال اوکویان، دبیرکل حزب کمونیست ترکیه، می

هایی را اجـرا کـرده اسـت کـه در راسـتـای  گیر کرونا، سیاست بیماری همه
ای  ن. دولت تـرکـیـه مـرحـلـه اند و نه سالمت مردما های سرمایه بوده خواست

گیر شدن ویروس کرونا اعالم کرده است، و آن  اش به همه جدید را در واکنش
 مرحلٔه  "وضعیت عادی جدید" است.

گـیـرد. دولـت ادعـا  این مرحله در هماهنگی با کشورهای اروپا انجام مـی
گیر را بسیار خوب مدیریت کـرده اسـت و بـرای  کند که این بیماری همه می

کنـد.  باختگان در ترکیه اشاره می ای پایین جان توجیه این ادعا به نرخ تا اندازه
دانند و بر این باورند کـه  لیکن بسیاری از مردم چنین ادعایی را زودهنگام می

 های گذشته رنگ نباخته است. گیری این بیماری در ماه هنوز تأثیر همه
تواند بر پایـٔه  باختگان این بیماری اندک است، دولت نمی با اینکه شمار جان

چنین واقعیتی برای خویش کسب اعتبار کند. دلیلش هم این اسـت کـه در 
 تر است. قیاس با همه کشورهای اروپایی، جمعیت ترکیه بسیار جوان

میانگین سنی جمعیت ترکیه در مـقـایسـه بـا کشـورهـایـی کـه سـاخـتـار 
سال  ٣٠تر از  تواند باشد، کم تر می شان در برابر ویروس کرونا شکننده جمعیتی

است. افزون بر این، افراد سالخورده در ترکیه نسبت بـه کشـورهـای اروپـای 
قرار دارند. اغلب آنـان  ١٩-تر در معرض خطر ابتال به ویروس کووید غربی کم
برخالف کشورهای دیگر که  -های سالمندان شان و نه در خانه های با خانواده

های سالمـنـدان  گاه باختگان بر اثر این ویروس در سکونت شمار بزرگی از جان
کنند. اکنون که ما در آستانه گـذر بـه "وضـعـیـت  زندگی می -رخ داده است

عادی جدید" هستیم، بستری شدن و سکونت در واحدهـای مـراقـبـت ویـژه 
گـویـد  کاهش یافته است. بسیاری از دانشمندان نسبت به این نـظـر کـه مـی

کاهش است تردید دارند. با گرم شدن هـوا  گسترش واگیری این ویروس رو به
مردم زمان کمتری را در فضاهای بسته سپری خواهند کرد و این خود مزیتـی 

 است. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش خواهد آمد.
مـان  ها در ابراز نـظـرهـای از همان ابتدای شیوع این ویروس ما کمونیست

گیـری هـیـچ  منظور مهار چنین بیماری همه داری به مطرح کردیم که سرمایه
گیری ویروس در سطح جـهـان بـه  ظرفیتی در خود ندارد. در رویارویی با همه

جـای  المللی نیاز است، اما واقعیت حاکی از آن اسـت کـه در  همکاری بین
ضرورت چنین نیازی، رقابت با شدتی بیشتر در میان کشورهای امپریالیسـتـی 
جایگزین شده است. کشورهای امپریالیستی، با سرکردگی ایـاالت مـتـحـده، 

، شـیـوه ١٩-منظور مـهـار ویـروس کـوویـد جای همبستگی و همیاری به به
تر از همه اینکه در همه کشـورهـای  اند. مهم ناسازگاری و کشمکش را برگزیده

گیر درنظر گرفته  منظور مهار این بیماری همه هایی که به داری سیاست سرمایه
 اند. دار تنظیم شده اند همسو با نیازهای طبقه سرمایه شده

گیری جهانی این ویروس با دو یا سه هفته انـزواجـویـی و جـداسـازی  همه
های تولیدی و  توانست در سراسر دنیا مهار شود. ولی فعالیت بنگاه اجباری می

 اند همچنان ادامه یافت. فرآوری حتا آن بخشی هم که غیراساسی
رونـد  شـمـار مـی ای کـه  "اسـاسـی" بـه های تولـیـدی در ترکیه، آن بنگاه

هـا، را  وسـاز، و جـز ایـن کاری، ساخت های صادر کننده کاال، معدن شرکت
اند. در شرایط توقـف  اند و مجوز ادامه فعالیت تولیدی دریافت کرده شامل شده

تولید برای مدتی کوتاه صاحبان سرمایه، مانند هرجای دیگر در جـهـان، در 
راستای تأمین منابع مالی موردنیاز، آمادگی و مهیاسازی یا حفاظت از حقوق و 

 اند. رفاه نیروی کار و زحمتکشان گامی برنداشته
رهبری رجب طیب اردوغان، که همیشه "طرفدار بـازار آزاد"  دولت ترکیه به

هایی را در پیش گرفتـه  اش سیاست بوده است، از همان روز نخست زمامداری
اند و نه  با امـر سـالمـت  بوده  داران متناسب های سرمایه است که با خواست

هـا و  های خرید پیش از پـارک های بزرگ و مکان های مردم.  فروشگاه توده
هـای خـریـد  که این کـانـون های شهری بازگشایی شدند، درصورتی گردشگاه

های بـزرگ  اند. مردم همان موقع تعطیل بودن فروشگاه اهمیتی حیاتی ندشته
کردند. اما صاحبـان  های محلی تهیه می شان را از فروشگاه هم نیازهای روزانه

های پوشاک و لوازم خانگی تاب نیاورده و کم مانده بـود کـه بـرای  فروشگاه
 سوداگری در سرای دولت را از پاشنه درآورند.

با ایـن حـال، 
آنچه که سـرآمـد 

ـــی ـــژگ ـــای  وی ه
طــــبــــقــــاتــــی 

ــاســت هــای  ســی
دولت در بـرابـر 
-ویروس کـوویـد

ـــرده  ١٩ ـــم ش
شـود بسـتـٔه  می

تحرک اقتصادی 
 دولت است.

میلیارد پوند) "بستٔه  ١۴میلیارد لیره ترکیه (حدود  ١٠٠، ٩٨دولت در اسفندماه 
حفاظت از ثبات اقتصادی" را اعالم کرد. اما بررسی موشکافانه این بسته آشکـار 

سازد که تدبیرهای در نظر گرفته شده برای حفاظت از زحمتکشـان کـه بـار  می
مـنـظـور  گیر را بر دوش دارند، ناچیز بوده است. طرح دولت تنها بـه بیماری همه

نجات صاحبان سرمایه بوده است. برای کارگران، کشاورزان، و صاحبان شـغـل 
هـای ارزان و  گذرانند، دولت پیـشـنـهـاد "وام آزاد که دوران سختی را از سر می

ای چـگـونـه و  میلیارد لیره ١٠٠صرفه" را داد. ما از اینکه بسته حمایتی  به مقرون
اطالعیم. از سرنوشت "کمک مالی جمع شـده  شود بی کجاها هزینه و صرف می

 گیر" از سوی مردم نیز اطالعی نداریم.  برای بیماری همه
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دولت قصد دارد بدین وسیله کسـری 

ای حاصل شده است؟ باید پاسخ داد  اش را جبران کند.  اکنون چه نتیجه بودجه
ای شدید قرار دارد و سنگینی این بار هم بـر  که ترکیه در آستانه بحران اقتصادی

اکنون بـیـش از  کش خواهد افتاد. نرخ واقعی بیکاری که هم دوش مردم زحمت
های آینده مشـاهـده خـواهـد  درصد است باال خواهد رفت و پیامد آن در ماه ٢٠

حالت تعلیـق درآمـده  شد. به دستور دولت هرگونه مبارزه برای حقوق کارگران به
 است و اقدام به اعتصاب درعمل ناممکن شده است.

انـد.  گیر کاهش یافتـه بهانه بیماری همه ها به ها، دستمزد در بسیاری از شرکت
راه  موجی جدید برای انـحـصـاری کـردن بـه -همانند دیگر کشورها -زمان هم

کش را در تنگنای شدیدی قرار خواهد داد. پس در چنیـن  افتاده که مردم زحمت
لحاظ سیاسی مخالفت بـا  شرایطی چه باید کرد؟ از دید ما، در چنین شرایطی به

کشان را در محاصرٔه خود  کاری زحمت ها صحیح نیست. فقر و بی لغو محدودیت
 اند.   صبرانه خواستار بازگشت به زندگی عادی روزمره اند. آنان بی گرفته

های علمی، مخالفت با لـغـو  ها و آموخته های ناشی از دریافت با وجود نگرانی
 منزله موضع طبقه متوسط تفسیر شود. تواند به ها می محدودیت

داری نه قصد دارد و نه توان آن را دارد کـه از  به یاد داشته باشید که سرمایه
سالمت مردم محافظت کند. ما باید به ابزارهای سنتی مبـارزه طـبـقـاتـی روی 

هایی جدید کوتاهی نـورزیـم. پـیـکـار  کارگیری روش آوریم و در همان حال در به
هـای کـار صـورت  ها و مـحـیـط طبقاتی نه در فضای مجازی، بلکه در خیابان

توانیم مبارزه طبقاتی را  برانداز، ما دیگر نمی گیرد. در این دوران ویژه و خانمان می
های سایر کشورهای  های ترکیه نیز مانند کمونیست عقب بیندازیم. کمونیست به

انـد،  اند، کارزارهایی گروهی راه انـداخـتـه هایی کرده جهان، در این زمینه توصیه
منظور حفاظت از امر سـالمـت  اند، و به دهی کرده هایی مشترک سازمان حرکت

 اند.   هایی مبتکرانه کوشیده کشان در بسط و گسترش شیوه تمامی زحمت
گـیـری تـوان  هـای هـمـه داری در برابر هجوم چنین بـیـمـاری نظام سرمایه

ها را ندارد. این وظیفه ما اسـت کـه بـرای رهـایـی  محافظت از سالمتی انسان
گاه سازیم. با ایـن وجـود، رابـطـه انسانیت، مردم را از بربریت سرمایه ای  داری آ

داری و مبارزه روزانه کارگـران  دیالکتیکی میان مبارزه کلی علیه حاکمیت سرمایه
 تواند جریان داشته باشد. برای نان و آزادی وجود دارد. یکی بدون دیگری نمی

هـای  های ترکیه با حضورشان بـیـن "شـبـکـه با دانستن این نکته، کمونیست
کشـان در بـرابـر بـیـکـاری و  پیکارجو"ی مردمی برای دفاع از حقوق زحـمـت

های گوناگون مانند برپایی جـنـبـش "مـا بـر دوش رئـیـسـان  تهیدستی از راه
 ورزند. ایم" تالش می نشسته

های کـار تـوانسـتـه  های گوناگون مبارزه در محیط چنین حضوری در عرصه
انداز امکان  جا بگذارد و در همان حال هم توانسته است چشم است تأثیرش را به

برد مبارزه سیاسی جا بیندازد.  ای و جهانی دیگر را از راه پیش وجود آمدن ترکیه به
اند، شـبـکـه  هایش از سوی دولت بسته شده در نبود جنبش سندیکایی که دست

PE صورت عـمـلـی، قـانـونـی و  با ایستادگی و مقاومت در برابر کارفرمایان، به
 برد.  پیش می هایی جدید و خالقانه مبارزه را به کارگیری شیوه سیاسی، با به
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یی اشـاره  هایی، به تصویرهای ماهواره در تعداد زیادی از این چنین گزارش
دهـنـد کـه  ها را نشان مـی ای از اردوگاه گوید مجموعه شود که آمریکا می می

شـواهـدی از ”ها، هـمـراه بـا  سازد. این عکس جیانگ می چین دارد در شین
(در چین) پایه “ ها های دولتی بازداشتگاه بودجه”و “ های ُپرجمعیت ساختمان

شناس آلمانی (که ظاهـرًا  و اساس اّدعایی بودند که آدریان ِزنز، محقق انسان
مطرح کرد، به  ٢٠١٩ها مطالعاتی کرده است)، در ماه مارس  روی این اردوگاه

انـد.  ها در بازداشت در این اردوگاه“ میلیون نفر١٫۵”این صورت که احتماًال تا 
او در نشستی که توسط هیئت آمریکا در سازمان ملل در ژنو تـدارک دیـده و 
برگزار شد (البد برای اینکه باز آن را به سازمان ملل مربوط کنند!) آن اّدعا را 
مطرح کرد. البته در همان جلسه هم خوِد آدریان تصدیق کـرد کـه آن رقـم 

 است.“ حدس و گمان”میلیون ١٫۵
کـنـنـد. او یـک مسـیـحـی و  ِزنز را کارشناس مسائل چین مـعـرفـی مـی

شناسی است که در دانشکدٔه اروپایـی فـرهـنـگ و  کردٔه رشتٔه انسان تحصیل
کند. دیـگـر کـارهـای  موشینگن (در آلمان) تدریس می-االهیات در کورنتال

قبلی او به طور عمده شامل اّدعاهایی در مورد این بوده است که چـیـن دارد 
ای  برد. دانشکدٔه مذکور مؤسسه کند و از میان می فرهنگ تّبتی را سرکوب می

کادمی ”مسیحی (وابسته به کلیسای انجیلی بنیادگرا) است که قبًال اسمش  آ
که در آلمان مستقـر اسـت “ کنگرٔه جهانی اویغور”بود. سازمان “ تبلیغ جهانی

خواه است که معتقد است خـودمـخـتـار  (قبًال در آمریکا بود)، سازمانی جدایی
جیانگ چین (منطقٔه مسکونی اویغورها) در واقـع اشـغـال  کردن منطقٔه شین

توسط چین است. این سازمان تبلیـغ و “ ترکستان شرقی”غیرقانونی سرزمین 
ترویج کنندٔه نظرهای ِزنز است. بخشی از بودجٔه این سازمان را نیـز سـازمـان 

کند که وابسته به وزارت امور خارجـی  تأمین می“ خیریٔه مّلی برای دموکراسی”
 آمریکاست.
خود چیز زیـادی  خودی یی که پیشتر به آنها اشاره شد به های ماهواره عکس
ها دقیق باشنـد، در نـهـایـت آنـچـه نشـان  دهند. اگر این عکس نشان نمی

جیانگ وجود دارد. دولت چین  هایی در شین دهند این است که بازداشتگاه می
از میشل باچله، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، دعوت کرده 

جیانگ دیدن کند، و اعالم کرده اسـت کـه خـانـم بـاچـلـه  است که از شین
تواند از هر بازداشتگاهی که بخواهد دیدن کند. خانم باچله این دعـوت را  می

پذیرفت و از چین دیدن کرد، ولی حاصل این دیدار هنوز اعالم و منتشر نشده 
 است.

 
 گوید؟ چین در این مورد چه می

چین اّدعاهای مطرح شده در ایـن بـاره را کـه مسـلـمـانـان اویـغـور در 
گوید اطالعات و ارقـامـی  کند و می اند رد می جیانگ در بازداشت گروهی شین

کنـنـد،  که وزارت امور خارجی آمریکا و کنگرٔه جهانی اویغور منتشر و تبلیغ می
پایه است. بر اساس آنچه گفته شد، اّدعاهای مـطـرح شـده اگـر کـامـًال  بی

 اند. ساختگی و دروغ نباشند، تا حّد زیادی مبتنی بر حدس و گمان
کند و اعـالم کـرده اسـت کـه  های بازآموزی را رد نمی چین وجود اردوگاه

فرستد، اگرچه نه در مقـیـاس و  ها می گرا را به این اردوگاه های اسالم افراطی
تـوجـه  ٢٠١۴کنند. چـیـن از سـال  تعدادی که منتقدان این دولت اّدعا می

گرای افراطی نشـان داده اسـت. در  های اسالم بیشتری به مقابله با جنبش
 جنبش اسالمـی تـرکسـتـان شـرقـی”جیانگ، گروه جهادی موسوم به  شین

جـیـانـگ بـا  هاست که خواهان ایحاد دولت اسالمی مستقل در شـیـن مّدت“
شده و برای تحقق “ ترکستان شرقی”عنوان 

 ١٠ادامه  در صفحه  هـای تـروریسـتـی  این خواستش بـه شـیـوه

ها اویغور را در  آیا چین میلیون
های کار اجباری نگه داشته  ارودگاه

 است؟

جیانگ چین  منطقٔه شین این گزارش در رابطه با آنچه در
شمال غرب این کشور می گذرد توسط کنی کویل خبرنگار  در

کمونیست اسکاتلندی که در دو دهه اخیر در چین زندگی و کار می 
کند برای انتشار در نشریات مرکزی حزب کمونیست بریتانیا تهیه 

 شده است و در پایگاه اینترنی این حزب منتشر شده است
 

در یکی دو سال گذشته، این اّدعا که چین شـمـار زیـادی از شـهـرونـدان 
هـای  جیانگ چین (در شمال غربی کشور) را در اردوگـاه مسلماِن منطقٔه شین

هـا بـوده اسـت.  اسیران زندانی کرده است، مورد توجه گستردٔه خیلی از رسانه
کنند  ها سازمان ملل متحد را منبع اطالعات خودشان ذکر می برخی از گزارش

انـد.  هـا زنـدانـی شوند که تا حدود یک میلیون نفر در این اردوگـاه و مَدعی می
اند، و حـّتـی َرنـدال  های آمریکایی نیز همین اّدعا را تکرار کرده برخی از مقام

شرایِور، رئیس بخش آسیایی وزارت دفاع آمریکا، اعالم کرده است کـه تـعـداد 
 است.“ نزدیک به سه میلیون نفر”ها  کل زندانیان در این اردوگاه

“ چپ” در بعضی از کشورها هم بخشی از نیروها، از جمله نیروهایی از طیف 
همین ادعاها را برای برای تبلیغ و تحریک علیه چین مطرح می کنند. بـرخـی 

های سخنران چینی در مراسـم  ای که در جریان صحبت از این افراد (مثل عده
یادبود مارکس در لندن دست به اعتراض زدند و علیه چین شعار دادنـد) جـزو 

اند. ولی بعضی  اند که همیشه به کشورهای سوسیالیستی حمله کرده هایی گروه
اند کـه سـابـقـٔه  هراسی نژادی و ضداسالم دیگر هم جزو کنشگران ضدتبعیض

 خوبی هم در همبستگی با چپ به طور کلی دارند.
جیانگ را، که گاهی آن را  این فعاالن، اذیت و آزاد اّدعایی مسلمان در شین
دهـنـد، مشـابـه هـمـان  به عنوان تخریب عمدی فرهنگ اویغورها نشان مـی

دانند که  هراسی رایج در غرب، و از نوِع اذیت و آزار فزایندٔه مسلمانان می اسالم
در برخی از دیگر کشورهای آسیایی در جریان است (برای مثال در هند یا برمه 

 اند). گرایانی مثل نارندرا مودی و آنگ سان سو چی در قدرت که در آنها راست
 مبنای این اّدعاها چیست؟

اّول از همه اینکه چنین اّدعایی هرگز توسط سازمان ملل متحد مطرح نشده 
توان در نوشتٔه آجـیـت سـیـنـگ در  تر این موضوع را می است. بررسی مفّصل

) خواند. طرح این اّدعا از آنجـا آغـاز شـد کـه ٢٠١٨اوت  ٣٠گلوبال ریسرچ (
از ”های سازمان ملل، به نام کمـیـتـٔه  شخصی در یک کمیتٔه مستقل از کمیته

(که اتفاقًا آن شخص تنها آمریکایی در آن کمـیـتـه “ میان بردن تبعیض نژادی
دوگـال،  منتشر کرد. خانم ِگـی مـک ٢٠١٨اوت  ١٠است)، گزارشی را در روز 

شّدت نگران...  به”تنها آمریکایی عضو کمیته، در گزارشش اظهار داشت که او 
دربارٔه بازداشت جمعی مسلمـانـان اویـغـور اسـت. تـمـام “ های معتبر گزارش

بـوده اسـت. در “ گـزارش”بر مبنای همـیـن “ اّدعاهای کارشناسان مستقل”
دوگال منبع گزارشش را مشخص و ذکر نـکـرد.  جلسٔه کمیتٔه مذکور، خانم مک

انـد، بـه  هایی منتشر کـرده هایی که در این باره خبرها و گزارش ولی خبرگزاری
اند کـه  اشاره کرده“ شبکٔه چینی مدافعان حقوق بشر”های مشابهی از  گزارش

سازمانی است مستقر در شهر واشنگتن (پایـتـخـت آمـریـکـا) و خـط مشـی 
درصد از بودجٔه مالی این ٩٩اش حمله به دولت چین است. بیشتر از  همیشگی

شود. الـبـتـه ایـن سـازمـان  های مالی دولتی تأمین می سازمان توسط کمک
هایی این بودجه را تـأمـیـن  کند که کدام دولت یا دولت مشخص و روشن نمی

کنند. ولی شواهد حاکی از آن است که منظور دولت آمریکـاسـت (هـمـان  می
های دیگری باشند که به ایـن  گزارش آجیت سینگ را ببینید). حّتی اگر دولت

طـرف  کنند، باز هم این امر حاکی از آن است کـه بـی سازمان کمک مالی می
مدافـعـان   بودن این سازمان اّدعایی غیرواقعی است. گزارش خوِد شبکٔه چینی

آید که بر اساس اطالعاتی تدوین شده کـه بـه طـور  حقوق بشر نیز به نظر می
عمده از منابع آمریکایی یا وابسته به آمریکا به دست آمده است. مـنـبـعـی کـه 

رادیـو آزاد ”های این سازمان به آن اشاره شده اسـت،  بیش از همه در گزارش
است که یک رسانٔه خبری ضدکمونیستی متعلق به دولت آمـریـکـاسـت. “ آسیا

دوگال هم بر مبنای هیچ تحقیق مستقل و مشخصی نـیـسـت،  اّدعاهای مک
 های منابع سیاسی همنظر خودش است. بلکه فقط متکی به اّدعا و اتهام



١٣٩٩تیر ماه  ٣٠دوشنبه    ١٠   ١١٠٨شمارۀ  

هـای آمـریـکـا و  های جهان، از جملـه دولـت متوسل شده است. بیشتر دولت
اند. این سازمان گاهی بـا نـام  بریتانیا، این جنبش را سازمانی تروریستی دانسته

حزب اسالمی ترکستان یا حزب اسالمی ترکستان شرقی خودش را معرفی و بـا 
 کند. ها فعالیت می این نام

تر  های اخیر به القاعده و داعش نزدیک گوید که این جنبش در سال چین می
کند ولـی چـیـن و سـوریـه  شده است. ترکیه رسمًا از این سازمان حمایت نمی

را که در استانبول مستقر اسـت “ سازمان همبستگی و آموزش ترکستان شرقی”
کنند که شرایط ورود جهادگران این جنبش اسـالمـی بـه سـوریـه و  متهم می

کـنـد. الـبـتـه  های جهادی علیه دولت سوریه را فراهم مـی جنگیدن برای گروه
رسانی به این روند متهم کرده اسـت. در  سوریه مستقیمًا دولت ترکیه را به یاری

های دولتی سوریه تعـداد رزمـنـدگـان جـهـادی اویـغـور در  ، مقام٢٠١٧سال 
 هزار نفر برآورد کردند.۵تشکیالت جهادی در داخل سوریه را 

رو به افزایش و شـّدت  ٢٠١۴گرایان از سال  های اسالم در خوِد چین، حمله
گذاشته است. دولت چین معتقد است که این وضع تا حّدی به خاطر بـازگشـت 

های جنگی مثل سوریه و نیز به خاطر رشد داعـش  رزمندگان جهادی از منطقه
در بخش بزرگی از آسیای مرکزی، شامل افغانستان و پاکستان، است. داعـش 

هـوی را در  یک گروگان چینی به نام فان جینـگ ٢٠١۵نخستین بار در نوامبر 
هایـی بـه  ، داعش شروع به پخش اعالمیه٢٠١۵مأل عام گردن زد. در دسامبر 

بـیـدار ”زبان ماندارین (زبان عمده در چین) کرد که در آنها مسلمان چینی را به 
 کرد. تشویق و ترغیب می“ شدن و برداشتن اسلحه

گـرایـان تـنـدرو  های تروریستی اسـالم فعالیت داعش در چین در ادامٔه حمله
مرتبط با جنبش اسالمی ترکستان شرقی است. مثل جاهای دیگر، اینجـا نـیـز 

ها به همان اندازه که غیر اویغورها هستنـد، اویـغـورهـایـی هـم  قربانیان حمله
های گوناگون و معّین مورد نظر جنبش اسالمـی بـه انـدازٔه  هستند که با نحله

، ٢٠١۴کافی همخوان نیستند. یکی از قربانیان شناخته شده در ژویـیـه سـال 
ترین مسجد چین بود. این شخص، به نام جومه تاییر، طرفدار داشتن  امام کهن

جـیـانـگ بـود.  های قومی گوناگون شیـن مناسبات خوب و دوستانه میان گروه
هـای  های چاقو کشتند. سازمان مسلمانان افراطی او را در شهر کاشغر با ضربه

مثل سازمان همبسـتـگـی و آمـوزش “ بشردوست”آمیز و  اصطالح مسالمت به
 ترکستان شرقی از این قتل ابراز خوشنودی کردند.

های امثال القاعده در  تالش دولت چین برای مهار کردن گسترش ایدئولوژی
به منظور جـلـوگـیـری از عـمـلـیـات “ ضربتی”های  جیانگ شامل مقابله شین

  های گوناگونی نیز استفاده کرده اسـت، تروریستی نیز بوده و در این راه از شیوه
آوری کامپیوتری اطالعات زیستی (اثـر  از جمله افزایش تعقیب و مراقبت، جمع

یـابـی و ردیـابـی  انگشت، تشخیص چهره، مردمک چشم و...)، و مـوقـعـیـت
جیانگ (معادل استاندار  خودروها از طریق ماهواره. شهرت ذاکر، فرماندار شین

جیانگ مثل تبت منطقٔه خودمختار است نه استان)،  ها؛ چون شین برای استان
گوید که برای بازآموزی کسانی که تحت تأثیـر  که اتفاقًا خودش اویغور است، می

تأسیس شـد و ایـن “ یی مدارس حرفه”گرایان اسالمی قرار گرفته بودند،  افراط
 شیوه خیلی هم اثربخش بوده است.

 
 شود کرد؟ گوید چه برداشتی می از آنچه چین می

گـرای  هایـی از ایـدئـولـوژی اسـالم توضیح چین مبنی بر اینکه ظهور شکل
جیانگ شده بر پایٔه شواهد مـحـکـمـی مـثـل  افراطی مشکل بزرگی برای شین

هایی است که برنامٔه آنها روشن و در اختیار همه بـوده اسـت، و  وجود سازمان
اند. شواهد  های تروریستی معّینی را نیز به عهده گرفته عالوه، مسئولیت حمله به

خواهان اویغور به منطقٔه جنگـی سـوریـه در دسـت  روشنی نیز از رفتن جدایی
 تنـدرو”های جهادی  است. و فقط هم چین نیست که با مسئلٔه برگشتِن رزمنده

دیده به وطن به قصِد جنـگ و جـهـاد روبـروسـت. اگـرچـه شـیـوع  و جنگ“
تـری  هایی از نوع القاعده نشان از حضور مشکالت اجتماعی گسترده ایدئولوژی

جیانگ محدود نیست. گسـتـرش  دارد، اّما آشکار است که مسئله فقط به شین
نشین روندی است که پس از تجاوز آمـریـکـا بـه  این جریان در دنیای مسلمان

مـورد  عراق شکل گرفت. دلیلی ندارد که استدالل رسمی چین در این زمینه بـی
 برانگیز باشد. و سؤال

هـای  البته این طور هم نیست که اعضای حزب کمونیست حتمًا همٔه جنـبـه
کنند. شواهد زیـادی نـیـز در  جیانگ را تأیید می سیاست چین در منطقٔه شین

هایی هدفمند  را کارزار“ ضربتی”های  ها حمله دست است حاکی از آن که خیلی

نـژادی  جیانگ و حـّتـی تـبـعـیـض و غیرمنصفانه علیه جماعت اویغور در شین
کنند مبنی بر اینـکـه دولـت  اند. برخی از اینها حّتی اّدعاهایی مطرح می دانسته

ای را در سرتاسر چین بـرای  جمهور چین، کارزار گسترده پینگ، رئیس شی جین
ای را کـه نسـبـت بـه  ویژه مراسم مـذهـبـی دینی به راه انداخته و به ترویج بی

بیند، تعطیل کرده، و برخی  آمیز می خصومت“ های چینی سوسیالیسم با ویژگی”
اند بسته است. اگـرچـه در  کرده از کلیساهایی را هم که بدون اجازه فعالیت می
گویند که این اقدامـی در  کنند و می این مورد نیز آنهایی که چنین اّدعاهایی می
 طرف نیستند. مقیاس بزرگ و گسترده است، افرادی بی

ها در این مورد که تعداد زیادی از مسـجـدهـای  اگرچه برای اّدعاهای غربی
اند شاهد و مدرکی وجود ندارد، اّما این احتمال وجـود دارد  جیانگ را بسته شین

از لحاظ ایدئولوژیـکـی ”که برخی از مسجدهایی که مسئوالن دولتی اماِم آنها را 
یـی بـرای  های حرفـه اند، بسته شده باشند. امروزه مدرسه دانسته می“ دار مسئله

بازآموزی افرادی که داوطلب بازآموزی باشند وجود دارد، ولی بعـیـد اسـت کـه 
های باسابقٔه داعش و الـنـصـره  دولت چین واقعًا بخواهد صبر کند که جهادی

خودشان داوطلبانه برای بازآموزی به این مدارس مراجعه کنـنـد! ایـن اّدعـای 
شـونـد، بـدون طـی  ها نگه داشته می ها نیز که کسانی که در این اردوگاه غربی

اند، بر پایٔه منابع مشکوکی است که پیش از این به  روند قضایی به آنجا برده شده
 آنها اشاره شد.

 
 تر تصویر بزرگ

جیانگ از قرن هجدهم میالدی بخشی از کل خوِد چین بـوده اسـت،  شین
هـا در قـرن “  هـان”های گوناگون، که به زمان  هایی از آن در زمان ولی بخش

گردد، به امپراتوری چین اضافه شده است. شـواهـدی  دّوم پیش از میالد برمی
ترین قوم ساکـن چـیـن  (بزرگ“ هان”های  ای از چینی در دست است که آمیزه
ها، و دیگر اقوام از میانٔه قرن هفتم میـالدی  ها، مغول امروزی)، اویغورها، قزاق

مرز با قزاقستان، روسـیـه، و  ای در آسیای مرکزی هم منطقه -جیانگ در شین
واردان بـه  های قوم هان جزو تازه اند. این اّدعا که چینی ساکن بوده -مغولستان
 پایه و فریبکارانه است. اند، اّدعایی بی این منطقه

جـیـانـگ مـطـرح  اّدعاهایی که در مورد سرکوب فرهنگ اویغورها در شـیـن
شود نیز مبتنی و متکی بر هیچ گواه و مدرکی نیست. اسـتـقـالل مـنـطـقـٔه  می

های چین است و آمـوزش در  جیانگ بیشتر از استقالل استان خودمختار شین
ها در این منطقه به زبان اویـغـور  های ابتدایی و متوسطه و دانشگاه همٔه مدرسه

ها تشکیل “  هان”فراهم است. از آنجا که بخش بزرگی از جمعیت این منطقه را 
های اویغـور وجـود دارد.  زبان نیز در کنار مدرسه- های چینی دهند، مدرسه می

هـای اویـغـور  دهد برخی از خـانـواده هایی در دست است که نشان می گزارش
فرستند چون معتقـدنـد کـه  می “ هان” های  های چینی فرزندانشان را به مدرسه
شود که فرزندانشان زبان مّلی چین را بهـتـر  ها باعث می تحصیل در این مدرسه

تر بتوانند صحبت کنند و بخوانند و بنویسنـد. از طـرف دیـگـر،  بیاموزند و روان
ها را تهدیدی برای بـقـای فـرهـنـگ  هستند کسانی که تحصیل در این مدرسه

هـای  دانند، اگرچه دیده شد که مثًال آمـوزش گسـتـرده بـه زبـان اویغورها می
انگلیسی یا روسی در کشورهایی مثل هند و اتحاد شوروی پیشین بـه از مـیـان 

گیری در این مورد، بـه  های بومی منجر نشد. گذشته از این، تصمیم رفتن زبان
 هاست. خوِد خانواده  عهدهٔ 

سّوم عناصر (فلزات) خاکی کـمـیـاب -توجه دیگر این است که دو نکتٔه قابل
جیانگ است. از این عناصر در تولید آهنربـاهـای بسـیـار  جهان در منطقٔه شین

شـود.  ها، و قطعات الکترونیکی استفـاده مـی قوی، کاتالیزورها، آلیاژها، شیشه
شـونـد و  این عناصر به طور پراکنده و در مقادیر نسبتًا کم در زمین یـافـت مـی

های نوین و برتر، برای تولید کاالهای خود به  ویژه در فّناوری خیلی از صنایع، به
این عناصر نیاز دارند. به همین دلیل، آمریکا (صنایع آمریکایی) وابستگی خیلی 
زیادی به واردات این عناصر از چین دارند. چین نیز در مقابل، و در واکنش بـه 
باال گرفتن جنگ تجاری آمریکا با چین، صحبت از کاهش تولید و صادرات این 

ای در آسیای مـرکـزی دارد و  عناصر کرده است. آمریکا حضور نظامی گسترده
بـیـنـد کـه  ای غنی از منابع طبیعی و کانـی مـی جیانگ را به چشم منطقه شین
اند. به این ترتیب، دولـت آمـریـکـا از  های بزرگ آمریکایی از آن محروم شرکت

تواند نفوذ و قدرت جـهـانـی  تجزیٔه چین خوشحال خواهد شد. چنین اتفاقی می
طور که فروریزی اتحاد شوروی قدرت و نفوذ روسیـٔه  چین را کاهش دهد، همان

ارزد کـه از  شود که چرا برای آمریکا می تنها را کاهش داد. این طوری روشن می
هایی مثل مدافعان چینی حقوق بشر و کنگرٔه جهانی اویـغـور حـمـایـت  سازمان

جـیـانـگ  مالی کند. احتماًال اتفاقی نیست که هیاهو و جنجال بـر سـر شـیـن
 تر شدن روابط میان واشنگتن و پکن. زمان است با تیره هم

 ها اویغور ... ادامۀ آیا چین میلیون
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 ادامۀ الحاق اراضی فلسطینی به اسرائیل ...

توانید آن را سیاست الحاق و اشغال مخفیانه بنامید! تنها نیرویی که  پیش برده شود. می به
گیری روشن، اصولی، و واضح در مورد سیاست الحاق اراضی دارد حزب کمونیست  موضع

اسرائیل و "لیست مشترک" (با اکثریت فلسطینی) هستند. اوفر کاسیف تنها فرد یهودی در 
تر برخی عناصر مترقی دیگر نیز وجود  اندازی گسترده لیست مشترک است. البته، در چشم
ها در حال حاضر تأثیری  گیری اند ولی بر روند تصمیم دارند که فعاالن طرفدار صلح و چپ

 چندان ندارند.
 

گیری، و سیاست دولت ترامپ در قبال این امر چگونه است؟  مصلحت، موضعسؤال: 
دنبال چیست؟ آیا میان رویکرد خط ترامپ و سیاست کلی ایاالت متحده، در  آمریکا به

 وجود خواهد آمد؟ صورت رأی نیاوردن ترامپ در انتخابات نوامبر آینده، تفاوتی به
 

طور خاص، به دو دلیل  طورکلی و ترامپ به من معتقدم ایاالت متحده بهعقل طقز: 
اند. نخست اینکه، ترامپ با وضعیت  آغازگر این بحران بوده  عمده پشتیبان و درواقع
اش نسبت به موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه  پرتنش پایگاه سیاسی

گران طرفدار اسراییل  دنبال پشتیبانی گسترده البی نوامبر آینده نگران است. بنابراین، او به
کاران واشنگتن است. دوم اینکه، اسراییل تنها کشور منطقه خاورمیانه است  و نومحافظه

که هم دولتش و هم بخش بزرگی از جامعه که زیر نفوذ دولت است، حافظ منافع آمریکا 
واقعی دارد. این بدان معنا   هستند و همچنین تنها کشوری است که آمریکا با آن اتحاد
جمهور یا دولت [از حزب]  نیست که من معتقدم در رهبری این کشور با تغییر رئیس

دموکرات تغییری چشمگیر در این زمینه ایجاد نخواهد شد بلکه معتقدم در سیاست کلی 
گیرد  هایی که در آن صورت می عدالتی ها و بی تمکین از اسراییل و سکوت دربارٔه جنایت

 تغییری رخ نخواهد داد.
 

 المللی انتظار پشتیبانی دارند؟ یا بین ها از کدام نیروی داخلی فلسطینیسؤال:  
 

ویژه فلسطین بسیار پیچیده است و کامًال آشکار  وضعیت خاورمیانه و بهعقل طقز: 
شان را  ها و آرزوهای توانند تنها با نیروی اراده خویش خواست ها نمی است که فلسطینی

تحقق بخشند. ارتباط متقابل بین تجاوزگری قدرتمندانه حکومت اسراییل و حمایت نکردن 
المللی از مردم درحصر قرار گرفتٔه فلسطین به این  واقعی کشورهای عربی و جامعه بین

های سازمان ملل در  المللی و قطعنامه اعتنایی به قوانین بین معنی است که اسراییل با بی
کند. بنابراین، من  قیدوبند عمل می ها، کامًال سرخود و بی مورد فلسطین و نقض آشکار آن

های کارگری و همه  طلب، اتحادیه اعتقاد دارم که تنها نیروهای چپ، دموکرات، صلح
ها  کسانی که به حقوق بشر و به حق داشتن آزادی، استقالل، و تعیین سرنوشت ملت

 اند.   گاهی برای مردم  فلسطین گذارند، تکیه احترام می
 

کننده  نظر شما مردمان عادی، یعنی کارگر، فعال کارگری، شهروند و مصرف بهسؤال:  
 توانند بکنند؟  کاری می عادی برای حمایت از مردم فلسطین در شرایط حاضر چه

 
های تهدیدآمیز و دشوار بسیار  همبستگی با مردم فلسطین در این لحظهعقل طقز: 

ویژه در  اند، به هایی که نماینده مردم ها و سازمان مهم است. ما معتقدیم که مردم و حزب
ها  های کارگری، جنبش صلح، مدافعان حقوق بشر، و مدافعان حق خلق جنبش اتحادیه

شناسایی رسمی کشور  های جهان به برای تعیین سرنوشت خویش، در وادار کردن دولت
) و پایتختی ١٣۴۶خردادماه  ١۴( ١٩۶٧ژوئن  ۴شده در تاریخ   فلسطین با مرزهای ثبت

 ١٩۴اورشلیم شرقی و حل مسئله حق بازگشت پناهندگان فلسطینی مطابق قطعنامه 
رسانی دربارٔه  فجایع نیروهای  توانند نقشی بسزا داشته باشند. اطالع سازمان ملل می

طور مداوم انجام شود. با وارد آوردن فشار بر اسرائیل،  اشغالگر در اراضی اشغالی باید به
 های سازمان ملل باید وادار کرد.  المللی و قطعنامه پایبندی به قوانین بین به  این کشور را

گاهی توده مردم از وضعیت فلسطین و مسائل یاد شده باید تا حد امکان افزایش یابد.  آ
هایی دروغین که  ها را باید آشکار کرد و با روایت هایی، واقعیت فلسطینی با چنین تالش

های جنبش  شوند مقابله باید کرد. باید مردم را تشویق کرد تا از فعالیت اغلب مطرح می
های  خصوص در رابطه با محصوالت تولید شده در شهرک ، بهBDSتحریم اسرائیل 

غیرقانونی، حمایت کنند. همبستگی با مردم فلسطین همراه با محکوم کردن دائمی 
اشغالگران و عملیات غیرقانونی اسرائیل به پایان بخشیدن به این وضعیت که یکی از 

کند کمک خواهد  طور دائم تهدید می ترین مسائل روزگار ماست و صلح جهانی را به مهم
توان به صلح یا  های موجود در این مسئله، نمی کرد. بدون حل مسئله فلسطین و اختالف

ثبات در منطقه یا حتا در جهان امید داشت. پایان دادن به اشغاللگری خشن، ظالمانه، و 
 غیرقانونی فلسطین یک ضرورت است!

 

 ادامۀ دونالد ترامپ برای  ... 

شان هدف تازش او  قرار گرفتند. در ادامـه،  همتایان آمریکایی
نوبت قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمـالـی (نـفـتـا) رسـیـد، 

داد تـا بـا هـزیـنـه  قراردادی که به مکزیک و کانادا اجازه می
آمریکا بتوانند رونق بگیرند. این لیست همچنان ادامـه دارد. 
امروز اما او تنها یک دشمن برای خود برگزیده، آن هم چـیـن 

 است.
وجود آوردن تصویری کلی از وجود خـطـری  هدف ترامپ به

نشدنی در انظار مردم ایاالت متحده بود کـه در نـهـان  رؤیت
داد تـا  نشدنی به او اجازه می کمین کرده است. این خطر رؤیت

مثل همیشه خودش را مشغول تالش برای ایـاالت مـتـحـده 
بنمایاند، بدون اینکه پاسخ دهد که دقیقًا بـرای چـه چـیـزی 

کند. پیش از این، داشتن تعـداد زیـادی  کرده و می تالش می
او  شدنی در اطراف خودش و تعویض آنان بـه مترسک تعویض
داد تا بدون اثبات چیزی ادعای مـوفـقـیـت  فرصت این را می

عنوان دشمن شماره یک خود اعالم  کند. اکنون که چین را به
کرده است، چندان آسان نخواهد بود که بدون ارائـه سـنـد و 

 مدرک ادعای موفقیت کند.
های اجتماعی قیاس و تأیـیـد  المللی و رسانه مطبوعات بین

آمار ارائه شده از سوی ایاالت متحده و آمار ارائه شده از سوی 
ایـن  اند. برای حامیان ترامپ  پاسخ دادن به چین را آسان کرده

سؤال دشوار است که چرا با اینکه جمعیت چین بیش از چهار 
ومیر نـاشـی از ویـروس  برابر ایاالت متحده است، تعداد مرگ

کرونا در چین بسیار کمتر از ایاالت متحده است. البته ترامـپ 
گویند. برای  ها در مورد آمار و ارقام دروغ می گوید که چینی می

این حامیان ترامپ درک این مطلب که تجهیـزات پـزشـکـی، 
امکان آزمایش مبتالیان به ویروس، و وسـایـل مـحـافـظـت 
شخصی در برابر ویروس در آمریکا کمـبـود وجـود دارد نـیـز 

که چین صادرکننده میلیاردها دالر از این  دشوار است، درحالی
تجهیزات به سراسر جهان بوده اسـت. وصـف مـوردعـالقـه 
ترامپ دربارٔه کشورش "آمریکا باید در اولویت بـاشـد" اسـت! 

اکنون ایاالت متحده صاحب مقام نخست شـده  متأسفانه، هم
ومیر و هم در تعداد افـراد مـبـتـال بـه  است، هم در آمار مرگ

 کرونا.
رسد که چین در مقایسه بـا ایـاالت مـتـحـده در  نظر می به

ای توانمند باشـد. ایـن امـر حـتـی  ی اقتصادی آستانه بهبود
جمـهـورشـان وعـده  هواداران ترامپ را با توجه به آنچه رئیس

تر این اسـت کـه  کننده کند. نگران داده بود، بیشتر متحیر می
چشـم  نشینی چین در مقابله با ترامپ به ای از عقب هیچ نشانه

خورد. پکن در برابر قلدری ترامپ ایستاده است و هـیـچ  نمی
دهد. تـرامـپ  های آشکار وی نمی پاسخی به انتقادات و دروغ

تواند این امر را از هوادارانش پنهان کنـد کـه  بیش از این نمی
ببرد. حامیان اصلـی او  جایی  تواند راه به در مقابله با چین نمی

های غربی و دیگر مناطق غیرشـهـری کـه انـتـظـار  در ایالت
داشتند ترامپ مدافع منافع آنان باشد، افزایش نجومی آمار و 

کنند که به آنان خیانت  ارقام بیکاری را شاهدند  و احساس می
تـوانـد مـوفـق  شده است. تمرکز ترامپ بر تاختن به چین مـی

نشدنش را در وعدٔه مقتدر ساختن دوبارٔه آمریکا برمال کنـد و 
درنتیجه شانـس انـتـخـاب مـجـدد در انـتـخـابـات آیـنـده 

کنم کـه  بینی می جمهوری را از دست بدهد. من پیش ریاست
 شود. چنین می
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های اخیر "نامه مردم" چند مقاله در رابطه با الحاق اراضی اشغالی فلسطین در  در شماره
سیلٔه طرح مشترک دولت راست افراطی و ارتجاعی اسراییل و دولت  و کرانه باختری به

ها سعی بر این بوده است ابعاد  نژادپرست دونالد ترامپ منتشر شده است. در این مقاله
کند  که تالش می -همراه با حمایت دولت آمریکا -خطرناک تصمیم دولت اسراییل 

بار "معامله قرن" دونالد ترامپ را اجرا و نهایی کند برای افکار  هایی از طرح فاجعه بخش
باور حزب تودٔه ایران با الحاق اراضی فلسطینی به خاک  مان افشا شود. به عمومی در میهن

اسراییل، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از طریق تأسیس کشور مستقل فلسطینی در 
و با پایتختی  ١٣۴۶خردادماه  ١۴/ ١٩۶٧ژوئن  ۴موجود پیش از  چهارچوب مرزهای

المللی، در اساس منتفی  بین  های شرقی و حق بازگشت آوارگان مطابق با قطعنامه  اورشلیم
 خواهند بود. چنین امری منطقه خاورمیانه را به آستانه یک فاجعه سوق خواهد داد. 

اجرای سریع طرح الحاق اراضی  رهبری نتانیاهو که به دولت ائتالفی جدید اسراییل به
اشغالی در کرانه غربی مصمم است، در نیمه نخست تیرماه سال جاری رسمیت یافت. در 

نظری  با رفیق دکتر عقل طقز، عضو رهبری و مسئول  این رابطه هفته گذشته در تبادل
منظور انتشار  هایی در قالب مصاحبه به المللی حزب "مردم فلسطین"، سؤال شعبه امور بین

 آید.  های رفیق طقز در زیر می ها و جواب در "نامه مردم" مطرح کردیم. متن کامل این سؤال
 

های اشغالی فلسطینی  هایی که پشت پرده تهدید الحاق زمین دربارٔه موضوعسؤال: 
ها در  ترین عامل وسیلٔه اسراییل درحال حاضر مطرح است را لطفًا شرح دهید. مهم به

 باشند؟  توانند  زمینه این تهدید چه می پس
 

ها بوده  گام "دولت بزرگ اسراییل" همواره پروژه صهیونیست به تشکیل گامعقل طقز: 
در صد از  ٢۶ها بیش از  ، آن١٣٢٧/ ١٩۴٨گذاری اسراییل در  است. در زمان بنیان

سازمان ملل متحد قرار بود جزو قلمرو کشور  ١٨١هایی که طبق قطعنامه  سرزمین
توانست تمامی کشور  اسراییل اگر می ١٩۶٧/١٣۴۶فلسطینی باشد را تصرف کردند. در 

المللی و قومی آن روز این  حال، با توجه به اوضاع بین کرد. بااین فلسطین را اشغال می
های موجود، برای اسرائیل این اشغال گزینه پایداری نبود. این بدان  مناطق یعنی واقعیت

معنا نبود که دولتمردان اسراییل این طرح را کنار گذاشتند، چراکه تأسیس کشور مستقل 
کرد.  گذاران دولت اسراییل جلوگیری می طلبانه پایه های توسعه فلسطینی، از اجرای طرح

گیری کنونی اسراییل درواقع ادامه این تجربه تاریخی است که در شرایط کنونی با  جهت
جانبه دولت بنیامین نتانیاهو از فرصت ریاست جمهوری دونالد ترامپ ممکن  استفاده همه

عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت  رسمیت شناختن اورشلیم به شده است. ترامپ با به
آویو به آنجا و موافقت با حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جوالن در خاک  متحده از تل ایاالت

اصطالح "معامله قرن" خود که با هماهنگی کامل میان دولت او  و  سوریه یا ارائه طرح به
ها،  های جهانی، پروتکل نامه نتانیاهو تهیه شده است، در پشتیبانی کاملش از اسراییل توافق

گذارد. عامل تشدید کنندٔه دیگر نیز تغییر موضع چند  المللی را زیر پا می و حتی قوانین بین
رغم سردادن دائمی شعار همبستگی با مردم فلسطین، برای   کشور عربی است که به

شان یعنی ایران،  خورده جانبه با اسراییل در برابر دشمن مشترک قسم همکاری سریع و همه
 اند. آماده

های اشغالی) با  کنم توضیح دهید که چرا این مسئله (الحاق زمین خواهش میسؤال: 
ها، آمال، و امیدهای مردم فلسطین، ازنظر سیاسی و جز آن،  درنظر گرفتن خواست

 ای بسیار اساسی و مقابله با آن ضروری است؟ مسئله

من باید کامًال صریح و واضح بگویم که تهدید عقل طقز: 
منظور برپایی یک کشور  تواند به پایان هرگونه امکانی به اسراییل می

حل دو کشور منجر شود، یعنی به امکان تنها  پایدار فلسطینی و راه
ها ساله در منطقه پایان دهد.  راه پذیرفتنی در حل مناقشه سخت ده

معروف تیر خالصی به رؤیای مردم  قول  تواند به ها می الحاق زمین
فلسطین برای داشتن کشوری مستقل و خودمختار باشد. در حال 

های غیرقانونی در سراسر کرانه  حتی با گسترش شهرک -حاضر
تر شدن است،   فضای الزم هرچند دائمًا در حال کوچک -باختری

حال، حتی این  برای تشکیل کشور فلسطین وجود دارد. بااین
شود.   برداشته  کامًال از میان  ها تواند با الحاق زمین امکان نیز می

شده و از  هر قطعه زمین فلسطینی که از سوی اسراییل محاصره 
معنی اشغال دائمی فلسطین است.  همسایگی با اردن جدا گردد، به

تواند چنین چیزی را قبول یا  هیچ فلسطینی با عقل سلیم نمی
 تحمل کند.

 
نظر  آیا دولت یا رهبری اسراییل در این مورد کامًال اتفاقسؤال:  

دارند؟ آیا در درون سیاستمداران یا هیئت دولت اسراییل جریانی 
گذاری، نظری متفاوت و  ویژه در رابطه با سیاست به  وجود دارد که

و نسبت به   دیگر داشته و لزومًا پیرو نتانیاهو نباشد
های جناح او نگران باشد؟  و اگر وجود داشته باشد، تا  گیری موضع

 تواند داشته باشد؟ مالحظه است و چه تأثیری می چه حد قابل
 

های سیاسی اصلی در اسراییل هیچ  بین جریانعقل طقز: 
نظر مهمی با اصل الحاق اراضی فلسطینی وجود ندارد،  اختالف

گرای  ویژه در حکومت ائتالفی فعلی و دیگر سیاستمداران راست به
توان  شان وجود دارد که می هایی میان همه، اختالف اسراییل. بااین

ها بر این باورند که  عنوان مثال، برخی از آن تاکتیکی نامیدشان. به
تدریج، و  دالیل امنیتی موضوع الحاق باید با احتیاطی بیشتر، به به

بدون ایجاد سروصدای زیاد 

الحاق سرزمین های فلسطینی به اسرائیل، تیر 
خالص به تشکیل کشور مستقل فلسطینی 

 خواهد بود! باید جلو آن را بگیریم!

 ١١ادامه  در صفحه  

 های مالی رسیده   کمک
  -شادباش صدمین سال تاسیس حزب کمونیست ایران 

 دالر ٢٠٠٠     کانادا راستی از                                                          
  -همه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی  به یاد

 یورو ١٠٠٠   رفیق سیمین از هلند                                                  


