
جبهٔه دموکراتیک صلح و برابری (َهداش) و حزب 
سازی روابط  نامٔه عادی کمونیست اسرائیل توافق

به  امارات متحد عربی و اسرائیل
 کردند.  آمریکا را محکوم میانجیگری

 
جمهور آمریکا از همان اّولین  دونالد ترامپ رئیس

های قدم نهادن در کاخ سفید نشان داد که درکی از  لحظه
راستی او با  های سیاست در خاورمیانه ندارد. برخی از مشاوران دست پیچیدگی

دادن پیشنهادهای خطرناک و ماجراجویانه بارها او را در مسیری خطرناک 
های دیپلماتیک  قرار دادند، مسیری که در بیش از سه دهٔه اخیر همٔه کوشش

متوجه حذر کردن از آنها بوده است. تصادفی نبود که اّولین سفر رسمی او به 
، به عربستان سعودی و سپس به اسرائیل بود. ١٣٩۶خاورمیانه در خرداد 

میلیارد دالری فروش  ۴٠٠امضای قرارداد  

کـودتـای ”تقی امیرانی، سازندٔه مستنـد 
فقط  این کودتا نه”گوید:  درستی می به“ ۵٣
سال مناسبات غرب با ایران را شـکـل  ۶٠

داد، بلکه خاورمیانه را تغـیـیـر داد. فـقـط 
تصّورش را بکنید که اگر در آنجـا [ایـران] 

 “بود. دموکراسی می
سـال از  اجـرای  ۶٧مرداد امسال  ٢٨

گـذرد  کودتایی ضددموکراتیک در ایران می
که تا کنون انبوهی مطـلـب و گـزارش و 

ــاب و  ــت ک
فـــیـــلـــم 

وضعیِت معیشتی در نـقـاط مـخـتـلـف کشـور  های کارگری و اعتراض به اعتصاب
های نـفـت و  ها، منطقه ازجمله در شماری از واحدهای صنعتی بزرگ مانند پاالیشگاه

، یـکـی از ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای 
ترین رخدادهای تاریخ مـعـاصـر  کلیدی

ایران است که اثرهای آن هنوز هـم در 
هـم پـیـوسـتـه  دو عرصٔه مشخص و به

انـد. پـیـروزی  شدنی نحوی بارز لمس به
تـریـن  این کودتا از یک سو یکی از مهم

هـای  ریزی پـایـه منظور پی ها به فرصت
سازی شـئـون سـیـاسـی و  دموکراسی

پذیر  شدن پیگیری راه رشـد بـر  امکان
اساس "اقتصاد مـردمـی" را از مـردم 

تبع آن روند تثبـیـت  میهن ما گرفت و به
صـورتـی  شدن حق حاکمیت ملی را بـه

پرده متوقف کرد و حاکمیـت  خشن و بی
طـورمـطـلـق بـرقـرار  شاه وابسته را بـه

داشــت. از ســوی دیــگــر، درصــورت 
مـرداد و ادامـه  ٢٨شکست کودتـای 

یافتن دولت دکـتـر مصـدق، حـداقـل 
های الزم برای یادگیری، تمریـن،  زمینه
عمل درآمدن اتحادهایی تاکتیـکـی  و به

ویـژه مـیـان  بین نیروهای سیاسـی بـه
جبهه ملی و حزب توده ایران  با هـدف 

های بـنـیـادی  سرانجام رساندن رفرم به
شد. ادامه یافتن این فرایند از   فراهم می

اتحادهای تاکتیکی، در دورٔه گـذار از 
مرحلٔه پسا سلطنتی، عاملی بسیار مهـم 

های بعدی فعاالن  در راستای رشد نسل
گـردیـد.  سیاسی و مدنی کشورمان مـی

برقـراری 

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

 ١٣٩٩مرداد  ٢٧، ١١١٠شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

پیامد های کودتای 
و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨

شکست انقالب 
 ١٣۵٧مردمی 

 »۵٣کودتای«مستنِد 
روایتی از سرکوِب 

خواهی  تحّول
 دموکراتیک در ایران

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

با اتحادعمل فراگیر در راه 
ها بکوشیم!  گسترش اعتصاب

حزب توده ایران از جنبش 
اعتراضی کارگران و 
 کند زحمتکشان پشتیبانی می

 در این شماره:
 ٣به یاِد رفیق نصرِت الله نوح؛ انسانی باورمند به فردایی بهتر                          ص 
 ۴ستیز آشکار و نهان با بیان حقیقت!                                                              ص 

 ٨شهرها باور دارند؟                                                 ص  ها به آرمان آیا مارکسیست
فراخوان حزب کمونیست لبنان برای برانداختن رژیم جنایتکار [لبنان] و نظام 

 ٩سیاسی مورد حمایت خارِج آن                                                                      ص 

  ٢ادامه  در صفحه 

ضمیمٔه کارگری 
 »مردم نامٔه «

 ٣۶شمارٔه 
 منتشر شد!

   ٧ادامه  در صفحه 

بازی خطرناک دونالد 
ترامپ با آتش در 

 خاورمیانه 

   ١٢ادامه  در صفحه 



١٣٩٩مرداد ماه  ٢٧دوشنبه     ٢   ١١١٠شمارۀ  

علیه دولـت قـانـونـی  ١٣٣٢مرداد  ٢٨دربارٔه آن منتشر شده است. کودتای 
دکتر محمد مصدق صورت گرفت کـه بـه پشـتـوانـٔه رأی مـردم بـه مـقـام 

وزیری رسیده بود. این کودتا در واقع سـرکـوِب دمـوکـراسـی و رونـد  نخست
خواهی دموکراتیک در ایران و برای برقراری حکومتی پلیسی بـود کـه  تحّول

داری بـزرگـی  های سـرمـایـه بتواند منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی قدرت
کار بریتانیا را در ایران و در  نفس آمریکا و امپراتوری کهنه مثل امپریالیسم تازه

مرداد در ُشُرف اجرا بود، با  ٢٨منطقه تأمین کند. کودتایی که سه روز پیش از 
رسانی به دولت دکتر مصدق، خوشبختانه خنثا شد و  ها و اطالع ای یاری توده

محمدرضاشاه از ایران به بغداد و سپس به ایتالیا گریخت. ولی سه روز بـعـد، 
نیروهای ارتجاعی و ضددموکراتیک، در تالشی دوباره، توانستند به هدف پلید 

مرداد علیه دولت قانونی و مـّلـت  ٢٨و ضدمردمی خود دست یابند. کودتای 
 ایران با موفقیت انجام شد.

عالوه بر برگرداندن شاه به سلطنت، تأمین سلطٔه  ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای 
سیاسی و اقتصادی (نفتی) و نظامی امپریالیستی بر ایران، و حفظ سنـگـری 

یی علیه اتحاد شوروی، پیامدهای منفی درازمّدتی برای مـّلـت ایـران  منطقه
توان گفت امروزه نیز همچنان محسوس است. آن کـودتـا، بـه  داشت که می

معنای واقعی کلمه راِه دولتمداری و حکومت دموکراتیک را قطع کرد و رونـد 
ای  َورزی مدنی و نوین در ایران را دچـار وقـفـه گرایی و سیاست تحّول و کثرت

طوالنی با پیامدهای منفی ماندگار کرد. از سر راه برداشتن دولت مّلی ایـران، 
گـرا و  خواه چـپ و مـلـی سرکوب و حبس و شکنجه و اعدام نیروهای ترقی

برقراری حکومت پلیسی و سرکوبگر، پیشرفت دموکراسی و حاکمیت مـّلـی و 
فقط پیامدهایی زیـانـبـار  مردمی در ایران را در عمل متوقف کرد. این کودتا نه

در ایران داشت، بلکه روندهای مشابهی را در منطقٔه خاورمیانه و آسیا و نـیـز 
سـازان  گیری را در ذهـن [سـیـاسـت این نتیجه”در سراسر جهان پدید آورد و 
های دردسرساز  توانند در جاهای دیگر هم دولت آمریکا] شکل بخشید که می

آسانی سرنگون کنند... حداقل به مّدت دو دهه کل روند مّلی کردن نفت  را به
نـوشـتـٔه یـروانـد   ،“کـودتـا”(نقـل از “ را در سراسر جهان به تعویق انداخت.

 ).١٣٩٣آبراهیمیان، ترجمٔه ناصر زرافشان، تهران، 
پـذیـرنـد و  امروزه حّتی سیاستمداران برجسته و باالرتبٔه آمریکایی نیـز مـی

گویند که آن کودتا علیه دولتی بود که با حمایت دموکراتیک مـردم  آشکارا می
-های فعالیت سـیـاسـی زمینه ١٣٣٢مرداد  ٢٨بر سر کار آمده بود. کودتای 

اپوزیسیون سکوالر ایران را در ”گرایی را از میان برد و  اجتماعی آزادانه و کثرت
های خشونت و سرکوب و انحصـارگـرایـی را  جا) و زمینه (همان“ هم شکست

خواهی دموکراتـیـک  شدٔه تحّول فراهم آورد. همین باعث شد که روند سرکوب
منجر شود کـه بـاز بـه عـّلـت هـمـان نـبـود  ۵٧در ایران به انقالب بهمن 

دموکراسی و سرکوب نیروهای مّلی و چپ و سندیکاهـا در رژیـم کـودتـایـی 
گرایی حکومتی شد و خیلی زود پس  شاهنشاهی، دچار انحصارگرایی و اسالم

از پیروزی انقالب، همان کاری را با انقالب مردمی کرد که آمریکا و بریتانیا و 
بـا جـنـبـش مـّلـی و رونـد  ١٣٣٢ارتجاع مذهبی و شاهنشاهی در سـال 

 خواهی مردم ایران کردند. طلبی و تحّول خواهی و عدالت دموکراسی
های زیادی در مورد این کودتا صورت گرفتـه و  سال گذشته تحقیق ۶٧در 

سندهای معتبری نیز دربارٔه آن منتشر شده است. از آن جمله، مطلبی اسـت 
ریـزی  و سیا بـرای طـرح ۶آی چگونه نیروهای ام”سال پیش با عنوان  ۵که 

) در نشـریـٔه ١٣۵۴(خرداد  ١٩٨۵مه  ٢۶در روز “ کودتای ایران همکار کردند
انگلیسی آبِزرِور منتشر شد. حدود دو هفته پیش، روزنامٔه انگلیسی گـاردیـن/ 

ای داشت به آن  ) خود اشاره١٣٩٩مرداد  ١٢(   ٢٠٢٠اوت  ٢آبِزرِور در شمارٔه 
نشریٔه آبزرِور، که در آن نقش پنهان مأمـوران امـنـیـتـی  ١٩٨۵گزارِش سال 

بریتانیایی در هدایت کودتا و برگرداندن محمدرضاشاه به ایران افشا شده بود. 
در آن گزارش آمده بود که یکی از مأموران سازمان امنیت و اطالعات بریتانیا 

را بـرای “ آمیزی پنهانی و خشونت”شایر، عملیات  به نام نورَمن داربی ۶ آی ِام
کرده است. به نوشتٔه گاردین/ آبِزرِور ، چـنـد روز  بازگرداندن شاه هدایت می

پس از انتشار آن گزارش، همٔه شواهد این عملیات بـریـتـانـیـایـی و هـویـت 
 شایر از عرصٔه اخبار عمومی حذف و محو شد! داربی

 ... ۵٣ادامۀ مستند کودتای 

“ ۵٣کـودتـای ”انگیزٔه انتشار این مطلب در گاردین، فیلم مستندی بـه نـام 
) ساختٔه آقای تقی امیرانی است کـه ١٩۵٣/١٣٣٢(اشاره به سال وقوع کودتا: 

مرداد نمایش عمومی آن آغـاز  ٢٨زمان با سالگرد کودتای  قرار است امسال هم
شایر در کودتا و انـتـشـار  شود. آقای امیرانی دربارٔه درز کردن نقش نورمن داربی

دانیم که این اطالعات را چه کسـی  ما هنوز نمی”گوید:  آن در گزارش آبِزرِور می
دانیم که [پس از آن گزارش] همٔه اسنـاد و  و چرا به آبزرور داده بود. ما فقط می

سرعت ناپدید شد و کسی هم آن ماجرا را دنبـال  شایر به مدارک مصاحبه با داربی
گذاری کامل در مورد مشارکت بریتانیا [در آن  نکرد. همین، حکایت از سرپوش

 “کودتا] تا همین امروز دارد.
وزیر [وقت] وینستون چرچیل با حکـومـت  نخست”نویسد:  گاردین/ آبِزرِور می

طـور  نخستین رهبر دموکرات کشور [ایران]، محمد مصدق، مخـالـف بـود. بـه
عمده به این دلیل که این دولت منافع بریتانیا در صنعت نفت ایـران را تـهـدیـد 

در همکاری با سیا، که او نـیـز  ۶ آی کرد. اکنون روشن شده است که کاِر ِام می
امیدوار بود محمدرضاشاه پهلوی را دوباره بر تخت سلطنت ببیند، خیلی بیش از 

' اکـنـون ۵٣صرفًا تحریک برای براندازی مصدق بود. فیلم مستنـد 'کـودتـای 
کـردنـد کـه تـا حـّد  ها شورشی را همـاهـنـگ مـی کند که بریتانیایی روشن می

های تهران  ربایی، شکنجه، و پول دادن به معترضان برای ریختن به خیابان آدم
 “[به نفع شاه] طراحی شده بود.

های گستردٔه تقی امیرانـی، کـارگـردان  حاصل پژوهش“ ۵٣کودتای ”مستند 
کـنـنـدٔه بـرجسـتـٔه  تبار است که با همکاری والتر ِمرچ، تـدویـن بریتانیایی ایرانی

به مطالعـٔه گسـتـردٔه آرشـیـوهـای “ بیمار انگلیسی”و “ مکالمه”هایی مثل  فیلم
اند مصـاحـبـه  موجود پرداخته و با بسیاری از افرادی که در کودتا مشارکت داشته

ما وقتی که ساختن این فـیـلـم را شـروع کـردیـم، ”گوید:  کرده است. ِمرچ می
دانستیم. اصًال دنبال اینها نبودیم. تقی  شایر یا راِز این راِز نمی چیزی از راز داربی

کرد... طرح ما مبتنی بر نـگـاه  رفتیم، چیزهایی کشف می طور که جلو می همان
 “ساعت مطلب. ۵٣٢نشده بود...  های دیده کردن به مصاحبه

عطف جالب این پژوهش زمانی بوده است کـه آقـای  به نوشتٔه گاردین، نقطه
کند که برای ساختن مجموعـٔه  امیرانی شاهدی مهم در تحقیقی متروک پیدا می

صـورت  ١٩٨٠/١٣۶٠دربارٔه گرانادا در میـانـٔه دهـٔه “ پایان امپراتوری”مستند 
هـای ایـن مـجـمـوعـه دربـارٔه ایـران، حـاوی  گرفته بود. متن یکی از قسمت

شایر  های صریحی در آن زده است. داربی شایر بود که حرف ای با داربی مصاحبه
خالصٔه وظایفی که به من توجیه شد، خـیـلـی سـاده ”گوید:  در آن مصاحبه می

بود. برو آنجا [ایران]، به سفیر هم خبر نده، و برای تأمین هر پولی که مـمـکـن 
قـانـونـی الزم داشـتـه  های قانونی یا شبـه است برای سرنگونی مصدق به شیوه

در آن مصاحـبـه، ایـن مـأمـور “ باشی، از [منابع] سرویس امنیتی استفاده کن.
 ونیم میلیون پـونـد پول کالنی، خیلی بیشتر از یک”دهد که  توضیح می ۶ آی ِام
های خیابانی را  دادم و شورش شخصًا دستورها را می”گوید:  کند و می خرج می“

 “کردم. هدایت می
 پایان امپراتوری”نویسد که این مصاحبه در آن قسمت از مجموعٔه  گاردین می

ای  هنرپیشه“ ۵٣کودتای ”سانسور شد و هرگز پخش نشد. ولی در فیلم مستنِد “
کـنـد،  شایـر را بـازی مـی که نقش نورَمن داربی

 ٧ادامه  در صفحه  هـای  هایی از متـن سـانسـور شـدٔه حـرف بخش



رفیق بیژن اسکندرزاده، انسـان 
شریف،عاشق زحمتکشان، مـبـارز 

وعدالت اجتمـاعـی، روز  راه آزادی
، در ١٣٩٩مردادمـاه  ٨چهارشنبه 

سن پنجاه و هفت سالگی، در اثـر 
 بیماری کرونا جان باخت. 

رفـــیـــق بـــیـــژن در ســـال 
درشهرسـتـان "مـیـانـه "در  ١٣۴٢

ای  آذربایجان شرقی و در خـانـواده
عرصٔه حیات  خواه پا به مبارز و ترقی
یاد رفیق "حیدر اسکندرزاده "، پدر رفیق بیژن، از اعضای قدیـمـی  گذاشت. زنده

و  ١٣٢٠هـای  هـای دهـه حزب تودٔه ایران و از فعاالن حزبی در خالل سـال
بود. پدربزرگ  مادری رفیق بیژن یعنی شادروان "کریم یعقوبی"، معـروف  ١٣٣٠
آقا یعقوبی، از فعاالن سرشناس در برپایی حکومت ملی فرقه دمـکـرات  به کریم

هـای  خاطر فعالـیـت آذربایجان و نهال تازه پای حکومت ملی در منطقه بود و به
اش مورد احترام بسیار اهالی شهرستان میانه بود. در چـنـیـن خـانـوادٔه  مردمی
طـلـبـی و  ای بود که رفیق بـیـژن از دورٔه کـودکـی بـا روح عـدالـت انقالبی
بلوغ اجتماعی و سیاسی رسـیـد.  دوستی پرورش یافت و تربیت گردید و به میهن

عـدالـتـی رژیـم  سالگی ظلـم و بـی ١۵رفیق بیژن از همان نوجوانی و در سن 
منظـور  کرده و در ادامه راه پدر و پدربزرگش، به شاهی را با تمام وجود درک  ستم

شـان  های واالی انسـانـی دفاع از حقانیت تاریخی زحمتکشان و تحقق آرمان
 عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران در آمد.  به

، رفیق فقید یدالله عـلـی عـبـاسـی، مـبـارز ١٣۵٠های دهه  در اواسط سال
ها و آثـار چـاپـی  پرشور، مسئولیت پخش نشریٔه زیرزمینی "نوید" و دیگر نشریه

عهده گرفت. او خردمندانه بـا رعـایـت اصـول دشـوار  حزب را در شهر میانه به
 -آمیز در آن دوران حساس رژیم پـلـیـسـی هایی مخاطره مخفی کاری و تالش

مندان به جریان  دست عالقه های حزب را به ها و نشریه امنیتی پهلوی، اعالمیه
دست بیژن جوان می رسانید و بیژن هم پس از مطـالـعـه  امور کشور از جمله به

کرد. رفیق بیژن در جریان انقالب همراه با دیگر  ها را پخش می ها دوباره آن آن
تـظـاهـرات عـلـیـه رژیـم  ها و  مبارزان و رزمندگان در زادگاهش در راهپیمایی

کرد. با آغاز فعالیت علنی حزب تودٔه ایران پس از  شاهی فعاالنه شرکت می ستم
طورعـلـنـی در  هایش را به ، رفیق بیژن هم فعالیت١٣۵٧پیروزی انقالب بهمن 

سازمان جوانان شهرستان میانه پی گرفت. در این دوران نیز با تمام وجود و بـا 
 داد. ناپذیر از خویش نشان می شوق تالشی خستگی

و اشغال قسمتی از خاک کشـور  ١٣۵٩شهریورماه  ٣١بعد از شروع جنگ در 
های سـیـاسـی از  و سازمان ما از سوی نیروهای متجاوز رژیم عراق، حزب ها 

منـظـور  خواستند به دوستان می شان و همچنین از دیگر میهن اعضا و هواداران
دفاع از میهن و اخراج نیروهای بیگانه از خاک کشور و حـفـاظـت مـرزهـا بـه 

ها روی آورند. در چنین شرایطی بود که رفیق بیژن به فـراخـوان حـزبـش  جبهه
پاسخ داده و برای بیرون راندن متجاوزان از خاک میهنش همراه خیل کثـیـری 

ها شد. دربین راه خبرنگاران بـرای  هایش عازم جبهه وطنان و همکالسی از هم
کردند. پرسش خـبـرنـگـار  ها مصاحبه می تهیه گزارش با اعزام شدگان به جبهه

رادیو و تلویزیون این بود: "انگیزه رفتن شما به جبهه چیست؟ " سؤالـی کـه از 
رفیق جوان و رزمنده پر شور حزب ما نیز پرسیده شد. رفیق بیژن در پـاسـخـی 

حال نشانٔه وفاداری او به حزب بود، گفت: "مـن  که درعین دهنده کوتاه و تکان
شـوم." ایـن پـاسـخ  ها مـی به فراخوان حزب توده ایران پاسخ داده و عازم جبهه

چنان برای ارتجاع گران آمد که او را وسط راه از ماشین پیاده کرده و از خدمـت 
 به وطنش و دفاع از خاک آن محرومش کرد. 

جـو  ای صمـیـمـی و مـبـارزه موقع و قاطعیت رفیق بیژن که روحیه تصمیم به
یادمانـدنـی در مـبـارزه و  هایی به سان نشانه شناخت و بدین داشت، تسلیم نمی

وقـت از  گذاشت. عملکرد انسـانـی او هـیـچ فعالیت اجتماعی از خود باقی می
های مختلف در ارتـبـاط بـودنـد زدودنـی  های کسانی که با او در زمینه خاطره

ها و پاسخ عقالنی و منطـقـی  نیست. دوسال پس از آن ماجرای اعزام به جبهه
به خبرنگار صدا و سیمای رژیم جمهوری اسالمی، این بار با فتح خرمشهـر بـا 

بـس و  شد با مضمون "ضرورت آتـش ای دیگر از جانب حزب روبرو می اعالمیه
منـظـور  مذاکره برای صلح" همراه با شکایت از دولت متجاوز به سازمان ملل به

گرفتن غرامت جنگی از عراق، و برقراری صـلـح 

 ١١١٠شمارۀ   ١٣٩٩مرداد ماه  ٢٧دوشنبه    ٣ 

به یاِد رفیق نصرِت الله نوح؛ انسانی باورمند 
 ی باورنکردنی به فردایی بهتر با حافظه

نامش برای هرکه او را 
شــنــاخــت، یــادآوِر  مــی

اش  تـریـن ویـژگـی شگفت
ــظــه!  ــاف ــای ح ــود: آق ب

شــبــی کــه ” گــفــت:  مــی
دکــتــراحســاِن طــبــری و 
شماری دیگـر از رفـقـای 

ی مـرکـزِی حـزِب  کمیته
اش  ی ایران در خـانـه توده

میهمان بـودنـد (یـک دو 
سالی پس از انقـالب)، از 
رفیق طبری خواهش کرده 

بود شعِر نوبت، نوبِت مااست را برایشان بخواند. شعری که گویا تنها یک بار در 
چاپ شده و برای همیشه از یادها رخت بربسته بـود. طـبـری در  ١٣٢٣ساِل 
آید که شعرش را از یاد ُبرده است ولی اگر او این شعر را دارد بخوانـد. نـوح  می

ها خوانده و به یاد سپرده بود، بند بنِد ُسروده را از بـر  که شعر را در همان سال
ی  نـوح، آفـریـن! چـه حـافـظـه”گـویـد: خواند. طبری اما شگفت زده می می
و این، سخِن دانشمنـدی اسـت کـه خـود، “ کنی؟ کار می ای؛ داری چه قوی

     مانند داشت. برانگیز و کم ای رشک حافظه
گـر، حـافـظـشـنـاس و  رفیق نوح طنزپرداز، شاعر، نویسنده، پـژوهـش     
گوسِت  رو در روِز سه نگاِر خنده روزنامه در بیمارستـانـی در  ٢٠٢٠شنبه یازدهِم آ

در سـمـنـان  ١٣١٠خوزه کالیفرنیا در آمریکا درگذشت. وی در ساِل  شهِر سن
) ١٣٢٣زاده شده و در همین شهر، به تحصیل پرداخته بود. سیزده ساله بود (

من هم مثل اکثر جوانان ایـن ”آوِر خانواده شد: که پدرش را از دست داد و نان
کاِه کارخانـه عـوض  های روان روزگار، از اوان شباب، نیمکِت مدرسه را با چرخ

ی  (از: تـذکـره .“کردم و[...] در دامِن ُپررنگ و نیرنِگ اجتماع، پرورش یافتـم
ها با مهندس صادِق انصـاری (مسـئـوِل  شعرای سمنان). در یکی از کارخانه

حزب در سمنان) و نیز با مسائِل کارگری و سیاسی آشنـا شـد، بـه عضـویـِت 
ی ایـران پـیـوسـت.  اتحادیه کارگرِی شهِر خود در آمد و سپس به حزِب تـوده

) که شعِر انتقادی ـ طنزآمیِز گـرِگ مـجـروح را در ١٣٢٨نوجوانی بیش نبود (
بیت ُسرود و به خاطِر باِر تنِد سیاسِی آن، برای سه ماه به زنداِن سمـنـان  ۵٠٠

دهند؛  افتاد. پس از آزادی از زندان، وقتی دریافت که در هیچ جا به او کار نمی
راهِی تهران شد و به تشکیالِت مخفِی حزب پیوست. او سپس با محمـدعـلـِی 

کارِی با این رسـانـه آغـاز  ی فکاهِی چلنگر آشنا شد و به هم افراشته و روزنامه
هـای �  با یک دو گونی ُپر از نشریه ١٣٣٢شهریوِر  ٢٨کرد. وی اما باِر دیگر در 
سوادی زده بود، شش ـ هفت ماهی  جا که خود را بی حزبی دستگیر شد و از آن

ی گـرِگ  تر در زندان نماند. شش ماهی پس از آزادی از زندان، منظـومـه بیش
مجروح را به چاپ رساند که این نیز برایش درِدسر ساز شد و او را بـراِی بـاِر 

آزار دبـیـر  ی زندان کرد. در زندان، با مهرداد بـهـار، مصـطـفـا بـی دیگر روانه
بند بود و از هریک از آنـان  ها، انجوی شیرازی، پرویز اتابکی و... هم دبیرستان

سال بعد که از زندان در آمد به یارِی خلیِل سامانی (مـوج)  چیزها آموخت. یک
بـه  ١٣٣٩های قدیمی به نشریه موج، سپس به توفیق و در سـاِل  از چلنگری

ی  ها در مسـابـقـه نصرِت الله نوح در همان سال     ی کیهان پیوست.  روزنامه
هزار تومانِی تلویزیون شرکت کرد و با یادسپاِر باورنکردنِی خود، همـه  ۶۴بزرِگ 

را به شگفتی انداخت. وی در این مسابقه بر سکوی نخست ایسـتـاد و آقـاِی 
کردی که بر اعتباِر علمی ــ ادبـی او افـزود.   ی ایران نام گرفت. روی حافظه
اِی وفادار چنـدان  هاِی زندگی در میهن اما، برای او به مثابه یک توده دشواری

خوزه آمـریـکـا امـا  ). در سن١٣۶٩بود، که سرانجام او را رهسپاِر آمریکا کرد (
تر دنبال کـرد. از کـارهـای  گیرانه هاِی ادبی خود را پی کار نماند و پژوهش بی

هـای حـافـظ  بزرِگ ادبِی وی در آمریکا، یکی هم تدریِس حـافـظ در کـالس
اندازی کرده بود.  خوزه راه ها را از جمله در شهر سن ای بود که خود آن شناختی

بـود کـه در گـروِه  ١٣٣٩ـ  ١٣۵٨اِی رفیق نوح  های کاِر رسانه ُپربارترین سال
ی کیهان عضویـت داشـت.  نویسندگاِن روزنامه

بدرود رفیق بیژن 
 اسکندرزاده 

 ۵ادامه  در صفحه   ۵ادامه  در صفحه  



 

 ١١١٠شمارۀ 

غربی نیز اوضاع و احوالی وخـیـم دارد. 
مردادمـاه، از قـول  ١٢خبرگزاری ایلنا، 

علیرضا مالمحـمـدی زاده، فـرمـانـدار 
 ٢۶هزار نفر در  ٢٢٠ارومیه،  نوشت: "

اند. فرمانـدار  نشین محله ارومیه، حاشیه
ارومیه ضمن اعالم این خـبـر و بـیـان 

ای از رنج حاشیه نشـیـنـی بـرای  گوشه
بار چاره را  خالصی از این اوضاع فالکت

در همت و مساعی خیرین و هـمـراهـی 
 داند."  مردمان حاشیه نشین می

سیاست حاکمـیـت در چـهـار دهـه 
اثـبـات  گذشته چنان بوده و آشکارا  بـه

رسانده که مشتی غارتگر که خـودشـان 
ازجمله مسببان اصلی فالکـت و فـقـر 
مردم بوده و هستنـد بـا اقـدام هـایـی 
نمایشی و با القابی گوناگون  ازجـمـلـه 
خیرین قرار است برای چـنـیـن پـدیـدٔه 

آمـیـز و پـرت بـه  اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی راهکار ارائه دهـنـد. بـرخـورد تـوهـم
های اجتماعی مختص فرماندار ارومیه نیست. مسئوالن رژیم جمهوری اسـالمـی  معضل

اندیشند و  در مرتبه و سنخ فرماندار ارومیه  از صدر تا ذیل در بهترین حالت همچون او می
مان نتیجٔه طبیعی عملـکـردشـان  ادامٔه گسترش فقر و از هستی ساقط شدن مردم میهن

توان دیـد.  است. گسترٔه  فاجعه حاشیه نشینی را در تمام شهرهای بزرگ کشور آشکارا می
در صد جمعیت کشورمان حاشیه نشین هستند. رشد حـاشـیـه  ٣٠طبق آمار های رسمی 
اصطالح  "مهاجر پذیر" همواره بیشتر از دیگر شهرهای ایران بـوده  نشینی در شهرهای به

را دارنـد.   نشیـن است . تهران ، مشهد،  شیراز ، اصفهان،  و اهواز بیشترین تعداد حاشیه
های حاشیه شهرها توهین به شأن و مـنـزلـت انسـانـی اسـت.  گذران زندگی در آلونک

وجود دولتـی  ویکمی به  منظور برخوردار شدن مردم از زندگی شایسته انسان قرن بیست به
مردمی و متعهد در میهن ما نیاز است، یعنی دولتی که با برخوردار بودن از منابع طبیعی و 

ای که در ایران وجود دارد، بتواند با ایجاد شغل و امنیت شغلـی مسـکـن و  نیروی انسانی
معیشت همٔه مردم را تأمین کند. درحال حاضر نوسانات ارزی، بـحـران اقـتـصـادی، و 

آورد.  تعطیلی فزایندٔه مراکز تولیدی، فشار ویرانگری بر قشرهای محروم جامعـه وارد مـی
زایی، و تأمین مسکن منـاسـب  ها برقراری امنیت شغلی، ایجاد مراکز اشتغال وظیفه دولت

برای قشرهای مختلف اجتماعی باید باشد. ریشه اساسی معضالت کـنـونـی و زنـدگـی 
میلیون ها انسان محروم در حاشیه شهرها را باید در سیاست های مخرب و ضد انسـانـی 

 رژیم والیت فقیه جستجو کرد.

 
دنبال انتشار مطلبی در خصوص پنهان کردن عمـدی آمـار  روزنامٔه "جهان صنعت"، به

کرونا در کشور، با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این روزنامه در گزارشی زیر 
وگویش بـا یـکـی از  ، گفت١٣٩٩مردادماه  ١٩عنوان: "به آمار دولتی اعتمادی نیست"، 

مـردادمـاه  ٢٠گزارش خـبـرگـزاری ایـرنـا،  اعضای ستاد ملی کرونا را انتشار داده بود. به
"جهان صنعت"، با اعالم این خبر اظـهـار  ، محمدرضا سعدی، مدیرمسئول روزنامۀ١٣٩٩

مردادماه، در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات، که دو نـفـر از  ٢٠داشت: "امروز دوشنبه 
حضور نداشـتـنـد،  -اند از جمله نماینده مجلس که هنوز تعیین تکلیف نشده -اعضای آن

)، حـکـم ١٣٩٩مـرداد  ١٩سبب انتشار یک مصاحبه در شماره روز گذشته (یکشنبـه  به
 توقیف موقت روزنامه جهان صنعت داده شد. " به

فر، عضو ستاد مـقـابـلـه بـا  وگوی خبرنگار جهان صنعت با محمدرضا محبوب در گفت
فر ازجمله آمده  شدن آمار کرونا در ایران، از قول محمدرضا محبوب کرونا، دربارٔه مهندسی

بیـسـتـم  ها یک ، وارد کشور شد عدد مبتالیان و فوتی١٣٩٨ماه  است: "کرونا در اوایل دی
 آمار حقیقی و واقعی است. "

گذرد. در طول این مدت دستگاه  اکنون بیش از شش ماه از شیوع کرونا در کشورما می
وگزاف از پـیـروزی  هایش با الف برداری از هر فرصتی در رسانه تبلیغاتی رژیم والیی با بهره
کـه  -گفت و مدعی بودـ و همچنان مدعی هست سخن می ١٩-"نظام" بر ویروس کووید

ای و  های مدیریت این بیماری واگیر در ایران و با هدایت خامـنـه ترین شیوه یکی از موفق
 کار برده شده است. به روحانی 

وسـیـلـه  های رسمی رژیم نیز هر از چند گاهی دربارٔه کشف دارو و واکسـن بـه رسانه 
متخـصـصـان مـتـعـهـد بـه "نـظـام" و اسـالم انـواع 

آمیز را در ایـن زمـیـنـه    های غیرموثق و اغراق خبرسازی

  ١٣٩٩مرداد ماه  ٢٧دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

هایی جانفرسا روزگـاری دشـوار و  مردم میهن ما همراه با نگرانی
تـریـن  تنها از ابتـدایـی کنند. زحمتکشان ایران نه دردناک سپری می

حقوق انسانی خویش محروم هستند، بلکه در گذران روزمرٔه زندگی 
ترین موادغذایی بـرای زنـده  ازجمله رفع  نیازهای اولیه و تهیه ساده

حدی است کـه حـتـی  اند. وخامت اوضاع به ماندن نیز عاجز مانده
توانند آن را کـتـمـان کـنـنـد و نـاچـار  مسئوالن حکومتی نیز نمی

شوند به فقر و استیصال همۀ قشرهای جامعه اعتراف کنند. در  می
این ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتـاق بـازرگـانـی کشـور، بـه 
افزایش فقر در جامعه و اوج گرفتن بهای کاالهای ضروری در یک 
سال  اخیر اشاره کرده و هشدار داده است: "احتمال دارد با َاَبرتـورم 

]. آقای خوانسـاری در ١٣٩٩تیرماه  ٣١مواجه شویم" [همشهری، 
هـای اقـتـصـادی  اینکه این رخدادهای هولناک ثـمـرٔه سـیـاسـت

هـای  بار نولیبرالی حـکـومـت اسـالمـی، یـعـنـی سـیـاسـت فاجعه
سوزی که بسترغارت و چپاول باندهای رنگارنگ حکومـتـی  خانمان

هـا  آورد.  ایـن سـیـاسـت را آماده کرده است کالمی بر زبان نـمـی
پرشتاب و در هم آهنگی اهریمنانه با یکدیگر، مـردم را بـه خـاک 
سیاه می نشانند. درماندگی مردم کشورمان در نبرد با غول گـرانـی 

 هر دم ژرفای بیشتری می یابد. 
ها مسکن ندارند با افـت ارزش  درصد خانواده ۴٠در کشوری که 

نشینی و  پول و باال رفتن گزاف اجاره خانه این جمعیت ناچار به چادر
نشینی روی آورده، یا در بهترین حالت، برای یافتن سقـفـی  کانکس

اند. اکنون دیگـر حـاشـیـه  بر سر به سوی حاشیه شهرها روانه شده
شهرها هم گنجایش این حجم عظیم از جمعیت را ندارند. در ایـن 
آشفته بازار اقتصاد کشور که خیل عظیمی از مـردم نـمـی تـوانـنـد 
سرپناهی برای خود و خانواده شان داشته باشند، آقای ابوالـفـضـل 

 ۵٠٠ترابی،  نماینده مجلس یازدهم، می گوید: "حدود دو میلیون و 
هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد" [ایلنا، یکم تـیـرمـاه 

مـیـان  های خالی نامـی بـه ]. آقای ترابی از مالکان این خانه١٣٩٩
آورد وکالمی از سازکار سیستم ناکارآمد و فاسدی که منجر بـه  نمی

گوید. ولی واقعیت امر ایـن  این وضع اسفناک شده است سخن نمی
های اقتصادی ضـد  است که درپیش گرفتن و دنبال کردن سیاست

مردمی نولیبرالی از سوی سران رژیم  والیت فقیه موجب گردیده تـا 
شمار از وابسـتـگـان و  ای کم ثروتی نجومی در تصرف و اختیار الیه

کارگزارانش قرار گیرد و اکثر جمعیت کشور در فـقـر و درمـانـدگـی 
رویه آن، پـیـامـدهـای  نشینی و گسترش بی دست و پا بزنند. حاشیه

فقر در جـامـعـه اسـت کـه در ذات خـود مـوجـب مشـکـالت 
هـایـی  نشینان بلکه کًال معـضـل تنها برای حاشیه حدوحصری نه بی

نشینی مـحـصـول  کند. پدیده حاشیه فراوان برای شهرها ایجاد می
 مستقیم و بالواسطٔه فقر و فالکت است. 

خانمانی، نگرانی از آینده، درآمد ناچیـز شـاغـالن و  بیکاری، بی
ما اسـت. قشـر مـتـوسـط  بازنشستگان وضعیت اکثر مردم  میهن

نشینی که  جامعه در سراشیب سقوط و نابودی است . فاجعٔه حاشیه
با این اوضاع ارتباط مستقیم دارد و زادٔه نامیمون فقر و تهیـدسـتـی 
مردم این سرزمین است به شهر سنندج محدود نیست، بلکـه کـل 

گـزارش  صورتی فراگیر در بر گرفته اسـت. بـه استان ُکردستان را به
، کیومرث حبیبـی، مـدیـر ١٣٩٩روزنامۀ آرمان ملی، یکم مردادماه 

نشـیـنـی بـا  گوید: "حاشیـه گروه شهرسازی دانشگاه ُکردستان، می
هکتار زمین در شـهـر  ۴۵۴یابد و  آهنگ تندی گسترش می ضرب

هکتـار در شـهـر بـانـه،  ۴٢۶هکتار در شهر سقز،  ٢٣٠سنندج ، 
هـکـتـار در  ۶۶هکتار در بیجار، ٣٧هکتار در شهر مریوان ، ١٩٩

رِوه، و 
ُ
هـای  هکتار از شهر کـامـیـاران را سـکـونـتـگـاه ٢٧شهر ق

انـد." در آذربـایـجـان  خود اختصاص داده خودانگیختٔه  شهری به

  درد و رنج مردم میهن ما 

 ستیز آشکار و نهان با بیان حقیقت!

 ۵ادامه  در صفحه  



١٣٩٩مرداد ماه  ٢٧دوشنبه    ۵   ١١١٠شمارۀ  

 ادامه رویدادهای ایران ...

رغـم  خیالی سران "نظام" و بـه گویی و خوش انتشار می دهند. برخالف دروغ
شـده، آمـارهـا مـدام دچـار  ها و اعالم آمارهایی دستکاری کاری انواع پنهان

ای و عملکرد دولت  اند. فاجعٔه انسانی برآمده از دستورهای علی خامنه نوسان
ای دیگر در حق  حسن روحانی در برابر واگیری کرونا در حکم جنایت تاریخی

اند و در  مردم کشورمان است. شماری بزرگ از مردم جانشان را از دست داده
فر، عضو ستاد مقـابـلـه بـا  آینده نیز از دست خواهند داد. محمدرضا محبوب

کرونا و اپیدمیولوژیست، در همین راستا می گوید: "دقیقا یک مـاه قـبـل از 
اعالم رسمی ظهور کرونا در کشور اولین بیمار مبتال به کرونا مشاهـده شـده 

دالیل سیاسی و امنیتی پنهانکاری کرد و بعـد از  است. ولی آن زمان دولت به
بهمن و انتخابات مجلس باالخره دولت تصـمـیـم گـرفـت وجـود  ٢٢مراسم 

رسانـی  شیوع کرونا در کشور را اعالم کند. متأسفانه از همان ابتدا یک اطالع
شفاف برای جامعه صورت نگرفت. قطعًا از ابتدای شیـوع کـرونـا در کشـور 
تاکنون این آمار مهندسی شده است. این روزها دولت سیاست یک بام و دو 

کند، زیرا از طرفی نگران چرخٔه معیوب اقتصاد و از طرف دیگر  هوا را اجرا می
تحت فشار از دست دادن نیروی انسانی کشور است. با این حـال، از ابـتـدا 

های اعالمی از سـوی وزارت بـهـداشـت  برخی معتقد بودند که آمار و ارقام
ها، وضعـیـت  هیچ عنوان واقعیت نداشته است. بر اساس شواهد و گزارش به

شیوع کرونا در ایران اصًال خوب نیست. اگر تجمعات لغـو نشـود در آیـنـدٔه 
 رو خواهیم شد."  چندان دور با فاجعٔه عظیمی روبه نه

هـای  تالش سران رژیم همواره بر این قرار بوده است که نگذارند واقعیـت  
های مـجـاز هـم بـازتـابـیـده  شـونـد.  جامعه در مطبوعات و حتا در روزنامه

خودسانسوری مرسـوم از سـوی  رسانی درست و بیان حقیقت بدور از  اطالع
منظور صدور  ها و کیفرخواست به نشریات و مطبوعات در کشور، پایٔه اتهام آن

هاست. حکم توقیف تنها بـه روزنـامـۀ  توقیف آن حکم قلدرمآبانٔه حکومتی به
جهان صنعت محدود نمی شود. نشریۀ دانشجویی "فروغ" دانشگاه شـریـف، 

یک کیسٔه پالستیکی مشکی با نوشته "این یـک  -دلیل طرح روی جلدش به
ای با عنوان "باکرگی، ارزش یـا بـاور  و همچنین مقاله -نوار بهداشتی است"

درونی؟ "، در شورای فرهنگی آن دانشگاه  "خالف عفـت" تشـخـیـص داده 
 ماه توقیف شد. ٩مدت  شده و به

، چهاردهمیـن شـمـارٔه ١٣٩٩ماه  اردیبهشت ٨گزارش خبرگزاری هرانا،  به
هـای  نشریٔه فروغ با محوریت موضوع بهداشت زنان منتشر شد که واکـنـش

ماه سال جاری، جلـسـٔه  اردیبهشت ١٣دنبال داشت. چند روز بعد،  مختلفی به
کمیتٔه ناظر بر نشریات دانشگاه با موضوع بررسی این نشریه برگزار شـد کـه 

ماه توقیف این نشریه انجامید. ایـن رأی تـوسـط مـعـاون  ٣نهایتًا به حکم 
، تجدیدنظرخواهـی شـد و بـه ،سید حسن حسینی،فرهنگی دانشگاه، دکتر 

شد. در نهایت نیز شورای فرهنگی، محکومـیـت  شورای فرهنگی ارجاع داده 
ماه افزایش داد. "عباس صالح شـریـعـتـی  ٩ماه به  ٣توقیف این نشریه را از 

، ١٣٩٩مردادمـاه  ۵(سید عباس صالحی)، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، 
ای به روزنامۀ اعتماد، در رابطه بـا مصـاحـبـه ایـن رسـانـه بـا  با ارسال نامه

عمادالدین باقی، مدافع حقوق بشر، و انتشار دیدگاه او دربارٔه  "حق برانـدازی 
ها و تذکرهای مستبـدانـه تـنـهـا بـه عـرصـٔه  "، تذکر داده است. این توقیف

های چاپی که به احضار و بازجویی بسیاری از نویسندگان و گزارشگران  نشریه
نگاران و خـبـرنـگـاران  عرصه مطبوعات و نیز بیکاری عدٔه زیادی از روزنامه

گـردنـد. فشـار بـه نـویسـنـدگـان   شود، مـحـدود نـمـی زحمتکش منجر می
قـتـل  و حـتـا بـه -ها و زندانی کردن آنـان هـم نویس ها و وبالگ تارنگاشت
 هاست که همچنان ادامه دارد.  سال -شان رساندن

فعاالن عرصه رسانه در سراسر میهن با اعتراض به تنگناهای فعـالـیـت و 
شان و خفقان فضای موجود در مطبوعات، موج اخیر فشـار بـر  امنیت شغلی

فعال اجتماعی،  ٣٠٠بیش از  کنند.  نگاران را محکوم می مطبوعات و روزنامه
ای بـه نـبـود  ، با صدور بیانیـه١٣٩٩تیرماه  ٢فرهنگی، و هنری کشورمان، 

آزادی در ایران اعتراض کرده و نسبت به فروپاشی اجتماعی هشـدار دادنـد. 
در این بیانیه به مبارزٔه صد سالٔه مردم ایران برای کسب آزادی بـیـان اشـاره 

منظور تأمین حقوق دمکراتـیـک از  ناپذیر به شده و بر ضرورت مبارزٔه خستگی
 جمله آزادی بیان و اندیشه و قلم تأکید ورزیدند.

 

 ادامه به یاد رفیق نصرت الله نوح ...

آوری و  ها با سازماِن رادیو تلویزیوِن ملِی ایران نیز در زمیـنـه بـه در همان سال
های ادبی همکاری داشت. فهرسِت شـایـد نـه چـنـدان کـامـِل  اجرای برنامه

ی ادبـی ــ پـژوهشـِی او  گیرانه های پی گِر تالش های ادبِی وی، روشن آفرینه
 است:

ـ منظومه گـرِگ  ٢ها، تاریِخ چاِپ نخست؟؛  ـ مجموعه شعِر دنیاِی رنگ ١     
ی شعرای  ـ تذکره ۴؛ ١٣٣۶هایی که پژمرد،  ـ دفتِر شعِر گل ٣؛ ١٣٣٣مجروح، 

ـ مجموعه ُجستارهاِی ستارگاِن تابان (شرِح حـاِل  ۵؛ ١٣٣٧سمنان، نشِر زال 
ــ دیـواِن رفـعـِت  ۶؛ ١٣٣٨ی امیِد ایران،  شاعراِن ایران)، چاپ شده در مجله

ـ  ٨؛ ١٣۴٢هـا،  ـ مجموعه شعِر دنیاِی رنـگ ٧؛ ١٣٣٩سمنانی، نشِر بامداد 
ـ بـررسـِی طـنـز در  ٩؛ ١٣۵٨مجموعه شعِر سیاسِی فرزنِد رنج، چاِپ حیدربابا 
ـ  ١٠؛ ١٣٧٣خـوزه آمـریـکـا  ادبیات و مطبوعاِت فارسی، نشِر کاوه در سـن

ـ  ١١؛ ١٣٧٧ی شعرها)، چـاپ شـده در آمـریـکـا  ی سرد ( گزینه کده آتش
مجموعه شعِر ننین ِهکاتی به گویِش سمنانی، چاِپ درخِت بـلـوریـن آمـریـکـا 

ها (خاطراِت نوح) چاِپ بنیاِد آرمان  ی چندین جلدِی یادمانده ـ دوره ١٢؛ ١٣٨٠
 به بعد. ١٣٨۴ی فرهنگ و هنِر ایران، از  در گستره

رفیق نوح هر جا که بود از امید و باورمندی به فردایی بهتر برای زحمتکشان 
گفت و از پیکار برای آزادی و عدالت اجتماعی. رفیق نوح تا پـایـان � سخن می

 عمر به آرمان های حزبش، پیکار و حقانیت آن وفادار ماند.
ی ایران درگذشِت این انساِن فداکار و فرهیخته و رفیق عزیـز را  حزِب توده  
ی ادبی، رفقا و آشنایـاِن او  بازماندگان و فرزندان ارجمند وی و نیز به جامعه به

 گوید. نام و یادش، گرامی باد! باش می سوگ
 

 ادامه  بدرود رفیق بیژن...

پایدار در منطقه. هدف عمده پایان دادن به جنگ بود که سـرنـوشـت حـال و 
آیندۀ میهن و مردم ما را  رقم می زد. اما سران جمـهـوری اسـالمـی درصـدد 

ها از هر دو سـوی  "بهره برداری سیاسی" از ادامه جنگ و کشتار جمعی انسان
بعد از بیرون  منظور پیشبرد مقاصد ضد مردمی خود بودند. رفیق بیژن  کارزار به

رانده شدن نیروهای رژیم عراق از خاک کشور در مقطع آزادی خرمشـهـر، در 
کرد و ادامه جنگ را، یعنی جنگـی  بس را تبلیغ می دمسازی با نظر حزب، آتش

حـاصـل و  ها نتیجٔه دیـگـری نـداشـت، بـی که جز ویرانگری و کشتار انسان
این نظـر اعـتـقـاد  دید و به  زیان هر دو ملت ایران و عراق می سوز  و به خانمان

 راسخ داشت. 
و در یورش دوم گزمگان حاکـمـیـت "والیـت  ١٣۶٢سال  ماه  در اردیبهشت

فقیه" به حزب تودٔه ایران که با موعد رفتن به خدمت سـربـازی رفـیـق بـیـژن 
سوز از خدمت وظیفه امتـنـاع  زمان شد، در مخالفت با ادامه جنگ خانمان هم

ی زیـادی زنـدگـی  هـا خاطر رها شدن از دست اوباشان والیـی سـال کرد و به
مخفی پیشه کرد. برای رفیق بیژن جز مخفی زیستن راه دیگری باقی نـمـانـده 
بود. او هرگز از آرمان واالی حزب توده ایران دور نشد و از حمایت زحمتکشـان 

های شوم ارتجاع تسلیم رژیم جنایت پیـشـه  رغم توطئه میهن دست نکشید. به
هـا او را آبـدیـده کـرد. از  جمهوری اسالمی نگردید. زندگی در مـخـفـیـگـاه

های دوستان نیـمـه  گرفته تا خیانت ١٣۶٠های دهه  های خونبار سال سرکوب
دوستی او را متزلزل نـکـرد. او در شـرایـط مـخـفـی هـمـه  راه روحیه انسان

نـفـسـی ویـژه راه  تن و جان خرید و با شکیبایی و اعتماد بـه ها را به محرومیت
خویش را ادامه داد. جملٔه ورد زبان رفیق بیژن   "آفتاب روشن و پرنور سرانجام 
بر پهنه کشور ما خواهد درخشید" بود، خصلت مـردمـی، صـداقـت، تـواضـع، 
فروتنی و مهربانی میراثی بودند که از پیشکسوتانش به او رسیـده بـود. رفـتـار 

دلـیـل سـنـجـش گـفـتـارش و  متینی داشت، مدام در پی آموختن بـود، بـه
بینـی  نیت و خوش شد. حسن های دقیقش انسان به احترام او وادار می پرسش

 های او بود.  به آینده از صفت
های انسانی خـود  اش بر اندیشه و آرمان رفیق بیژن تا آخرین روزهای زندگی

پای فشرد و استوار و پابرجا همانند پدر و پدر بـزرگـش کـه در حـقـیـقـت در 
زدنی بوده و هستند، در صفوف حزبش باقی مـانـد.  هایی مثال زادگاهش نمونه

حزب توده ایران فقدان این رفیق وفادار را به خانواده و بازماندگانش و نـیـز بـه 
 گوید. همه اعضا و هواداران حزب، به دوستان و آشنایان تسلیت می



١٣٩٩مرداد ماه  ٢٧دوشنبه    ۶   ١١١٠شمارۀ  

پراکـنـی طـیـفـی از  نظریه
پـردازان داخـلـی و  نظـریـه

خارجی و نیروهای سیاسـی 
های اپوزیسیـونـی،  و  رسانه
توان دیـد و  هایی می حرکت

تـوان  هـایـی مـی و گفتمـان
شان  شنید و خواند که هدف

تحریف تاریخ، جلوگیری از 
گاهی نسـل کـنـونـی، و  آ

هـای   مخدوش کردن درس
الزم و واقــعــی در مــورد 
اهمیت اتـحـاد نـیـروهـای 
ملی، چپ، و میهن دوسـت 
است. برخـی از یـک سـو 

پذیـر بـودن  امکان استحاله
دیکتاتوری والیی را مـطـرح 

کنند و از سـوی دیـگـر  می
های امنیتی آمریکا را توجیه  برخی در شمایل اپوزیسیون همکاری با نهادها و سرویس

 اند.  کنند و بازگشت رژیم سلطنتی به کشور را هدف قرار داده می
های دیـکـتـاتـوری  دیکتاتوری برآمده از حاکمیت مطلق والیت فقیه نیز مانند رژیم

شّدت  ناعادالنه   پیشین در خالل یک قرن گذشته، با  تحمیل "اقتصاد سیاسی"ای  به
وجـود آوردن  هـای فـوقـانـی بـورژوازی، بـه های مخرب الیـه اندوزی در جهت ثروت

های الینحل، سرانجام  دار کردن بحران های ساختاری در اقتصاد مّلی، و دامنه ضعف
 حاکمیت مّلی را با خطر جدی اضمحالل روبرو کرده است. 

ها  ای و روحانی و بازتاب آن های ضد آمریکایی خامنه گویی برخالف تبلیغات و گزافه
هـا  و  منظور مهار پـیـامـدهـای بـحـران های مجاز کشور،  سران "نظام" به در رسانه
داری جهانی و پیوند هرچه بیشتر  شان همیشه به دست سرمایه ها نگاه رفت از آن برون

های تعدیل اقتـصـادی  ، اجرای برنامه١٣٧٠های دهه  با آن بوده است. از اواخر  سال
هدف باال بردن رشـد اقـتـصـادی و  داری جهانی و به منظور پیوند بیشتر با سرمایه به

خصوصی، در عمل، شیشٔه عمر حکومت والیت  های خصوصی و شبه انباشت سرمایه
های بـورژوازی فـوقـانـی  دست "اقتصاد سیاسی" جاری و منافع حیاتی الیه فقیه را به

جز  ایجاد نوعی پیوند و تـعـامـل بـا  سپرد. از این روی، در شرایط مشخص کنونی به
آن هم از موضع ضعف و استیصال و به حراج گذاشتن منافع ملی -امپریالیسم آمریکا

منظور "حفظ نظام" در برابر سران حکومتی وجود ندارد.  واقعیت بسیار  راه دیگری به -
عریان چنین است که صاحبان قدرت رژیم والیی و در رأس آنان خامنه ای بر خـالف 

تنها  تمهیداتی بـرای  های  رسمی "بر ضد مذاکرات با آمریکا"، نه گیری ظاهر و موضع
هایی نظامی در منطقه با آمریکا (با دسـتـور  مذاکرات مخفی بلکه در مواقعی همکاری

شود. روشن است که کشـورمـا بـا آمـریـکـا بـایـد روابـط  ولی فقیه) دنبال شده و می
دیپلماتیک و همچنین تجاری متقابل داشته باشـد، امـا نـه از سـر اسـتـیـصـال و 

 درماندگی، یعنی وضعی که رژیم والیی حاکم بر کشورمان امروز با آن روبرو است.     
وجهی برای حاکمیت رژیم والیت فـقـیـه  های چند تحمل  وضعیت موجود و بحران

پذیرفتنی نیست و سران آن برای بقای خود به هر اقدامی دست خواهنـد زد.  بـرای 
فروش نفت به مردم"  که قرار بود از روز یکشنبه  عنوان "طرح پیش مثال، آنچه اخیرًا به

هـا    گذشته عملیاتی شود و فعًال به آینده موکول شده است یکی دیگر از هـمـان طـرح
هـای  منظور تـأمـیـن هـزیـنـه است برای رشد کاذب با داغ کردن بازار بورس تهران به

های رژیم دیکتاتـوری  های اقتصادی. این گونه طرح حکومت و مدیریت کردن بحران
های الینحل کنونی در کوتـاه  منظور تخفیف پیامدهای بحران تالشی است ویرانگر به

 کنند.  مدت که عمًال این بحران ها را همراه با تبعاتی بسیار شدیدتر به آینده منتقل می
رغم  تعلق داشتن نفت در حـکـم "ثـروت مـلـی" بـه مـردم  برانگیز اینکه  به توجه

خاطر سد کردن جریـان مـلـی  به ١٣٣٢مردادماه  ٢٨کشورمان،  این مردم از کودتای 
های نفتی انگلیسی و آمریکایی تا سقوط رژیم وابستـه  شدن نفت و حفظ منافع شرکت

دلیل استمرار دیکتاتوری در لـبـاسـی دیـگـر،  شاه و پس از آن هم تا  زمان حاضر به
های جانی، مالی،  سیاسی، و اقتصادی بسیار سنگینی  تحمل کرده است. امـا  صدمه

حاال این "ثروت ملی" قرار است به شکل "سفته" به مردم فروخته شود! آنچه در ایـن 
ارتباط مطرح شده است تبدیل ثروت ملی به اوراق بهادار و عرضٔه آن در بازار مالی زیر 

های کوتاه مدت حکومتی  منظور تأمین هزینه عنوان "َسَلف فروشی*" است، آن هم به
 که فساد مالی تاروپودش را درنوردیده است.  
سازِی منابع طبیعـی نشـان  گونه خصوصی در چهار دهه گذشته، تجربٔه جهانی این

های نولیبرالی ناب در گام نخست با فـروش اوراق بـهـادار بـه  دهد که این برنامه می
مردم زیر عنوان "سپردن کار مردم به مردم" آغاز می شوند. در قدم بعدی در کوتـاه تـا 
میان مدت این اوراق بهادار یعنی در واقع حق مالکیت مـردم بـر "ثـروت مـلـی" در 

رسند. در نتیجـه،  فروش می بازارهای مالی داخلی به
گردد و "ثروت ملـی" بـه  حق مالکیت ملی حذف می

اتحادهای تاکتیکی بین نیروهای ملی و مترقی با هدف بـازگشـت نـاپـذیـر 
-کردن حکومت دیکتاتوری، و در کنار آن، انجام رفرم هـای اجـتـمـاعـی

هـای  منظور سوق دادن جامعه به سـوی مـدرنـیـتـه و آزادی اقتصادی به
توانستند در حکم عامل بازدارنده در برابر تـقـویـت  دموکراتیک، جملگی می

بار آن بر حیات کشـورمـان عـمـل  "اسالم سیاسی" و سرانجام سلطٔه فاجعه
 کنند.  

توان به خیزش  در مورد نمونٔه موفق اتحادهای تاکتیکی در کشورمان می
اشاره کرد که در  جریان آن و همکاری مستقیـم  ١٣٣١تیرماه    ٣٠مردمی 

های سیاسی کشورمان  و مؤثر نیروهای ملی و حزب توده ایران تغییروتحول
وزیـری  ای جدید کرد. پشتیبانی مردم از نـخـسـت را برای مدتی وارد مرحله

و منتفی شدن حکم شاه در انـتـصـاب  ١٣٣١تیرماه    ٣٠دکتر مصدق در 
وزیری، نقطٔه عطفی بـود در دفـاع از آزادی،  سمت نخست احمد قوام به

برانگیز آنکه، در روز   دموکراسی، و روند ملی شدن صنعت نفت. مهم و توجه
تـریـن  تیرماه، رهبری نیروهای مذهبی، در مقام سرکردگان عقب مانده  ٣٠
هـای  ها و الیـه دلیل حضور طبقه های نظری و کنشگران سیاسی، به نحله

پذیرش اتحادی تاکتیکی بـا  وسیع مردم در خیابان ها، خودشان را ناگزیر به
 جبهه ملی و حزب توده ایران یافتند. 

هـا و  همکاری نیروهای سیاسی و اجتماعـی کشـور و حضـور طـبـقـه
، ١٣٣١تیرماه   ٣٠های  ها و راهپیمایی قشرهای مختلف مردم در تظاهرات

بستن "اتـحـاد" نـیـروهـای مـلـی، مـتـرقـی، و  های نطفه  نخستین نشانه
انـگـلـیـسـی  -دوست را در بر داشت. اما با کودتای خونین آمریکایی میهن

،  شوربختانه کشورمان در مسیری کامٌال بـرعـکـس قـرار ١٣٣٢مرداد ماه 
سال حاکمیت  رژیم ارتجاعی و وابسته شاه بر شـئـون اسـاسـی  ٢۵گرفت. 

دوسـت، زمـیـنـه را  کشور و سرکوب شدید نیروهای چپ، مترقی، و میهـن
برای رشد نیروهای ارتجاعی و واپسگرا  باز کرد و در برهٔه زمـانـی انـقـالب 

رهبری خـمـیـنـی  نیروهای هوادار "اسالم سیاسی" به ١٣۵٧ضد سلطنتی 
توانستند با استفاده از خالء بوجود آمده در نتیجه سرکوب نیروهای متـرقـی 

تر  به میدان بیایند و بر موج حرکت انقالبی توده  و آزادی خواه سازمان یافته
، با بازتولید دیکتاتوری و این بار بـا ۵٧ها سوار شوند. چندی پس از انقالب 

حاکمیت مطلق خمینی و توأم با متوقف کردن سیر انـقـالب در مـرحـلـٔه  
منظور گذار کشورمان از مرحله دیکتاتـوری از بـیـن  اش، امکان به سیاسی

هـای  ریـزی پـایـه ارزشـمـنـد دیـگـری بـرای پـی  رفت.  بار دیگر فرصـت
سازی شئون سیاسی و امکان پیگیری راه رشد بر اساس "اقتصاد  دموکراسی

 مردمی"  و در جهت عدالت اجتماعی از مردم میهن ما گرفته شد.
توان دریافت کـه بـا وجـود  با نگاهی گذرا به شرایط مشخص کنونی می

رخدادهای بسیار مهم چندین دهه پس از فروپاشی حـکـومـت خـودکـامـه 
محمدرضا شاه و بازتولید دیکتاتوری آن در قالب حاکمیت مـطـلـق والیـت 

دمـوکـراتـیـک  -فقیه، هنوز هم کشور ما در مرحلٔه ضرورت انقـالب مـلـی
هـای  منظور گذار از مرحله دیکتاتوری قرار دارد. مسلمًا بـیـن مشـخـصـه به

کنونی ازجمله بافت طبقاتی جامعه و  همچنین توازن نیرو در پهنه جهـانـی 
هـایـی مـهـم  های زمانی مورد بحث تفاوت های برهه در قیاس با مشخصه

گذارند.  وجود دارند که بر برنامه و عملکرد نیروهای ضد دیکتاتوری تاثیر می
دوسـت  اما ضرورت اتحاد و همکاری میان نیروهای ملی، مترقی، و میـهـن

ای گسترده هنوز  هم همچنان  منظور برپایی جبهه وسیع ضد دیکتاتوری به
قوت خود باقی است.   واقعیت  این است که گرفتار شدن کشـورمـان در  به

واسطه رخـدادهـای آن  تنها به ١٣٣٢مرداد  ٢٨چنبرٔه دیکتاتوری در مقطع 
یک روز مشخص نبود، آنچه در مسیر و فرجام رویدادهای منتهی به کودتـا 
عامل اساسی بود مشکالت و ضعف ها در هـمـکـاری مـیـان نـیـروهـا و 

هـای  دوست بود که سرانجام با دخـالـت های ملی، چپ، و میهن شخصیت
نـفـع هـواداران   مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و انگلیس توازن نـیـرو را بـه

ها در همـکـاری بـیـن  ها و نقص دیکتاتوری سلطنتی تغییر داد. این ضعف
تکرار شد. این بار نیز در نبود اتـحـاد  ۵٧نیروها  بار دیگر در جریان  انقالب 

عمل بین نیروهای ملی و چپ و نداشتن برنامـه مشـتـرک در مـورد نـوع 
حکومت و رهبری آن در گذار از دیکتاتوری شاه، و در مقابل ، وجود اتـحـاد 

شان، راه برای برقراری حـکـومـتـی  بین نیروهای مذهبی و سازمان یافتگی
 دیکتاتوری بر پایه والیت فقیه هموار شد. 

هایـی کـه بـه  متأسفانه باید اذعان کرد که هنوز هم از رویدادهای سال 
هـای الزم گـرفـتـه  منجـر شـد درس ۵٧و انقالب  ٣٢مرداد  ٢٨کودتای 
هدف امکان نـاپـذیـر کـردن  های فراوان به اند. روشن است که تالش نشده

برپایی جبهه وسیع ضد دیکتاتوری در داخل و خارج کشور همواره  جـریـان 
امنیتی رژیم والیی و  -داشته  است. در کنار دستگاه بسیار متنوع  تبلیغاتی

 مرداد ...  ٢٨ادامۀ پیامد های کودتای 

 ١١ادامه  در صفحه  
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بـود بـا  های حرارتی که از ده روز پیش آغاز شـده های پتروشیمی و نیروگاه گاز، مجتمع
سـازی، تـامـیـن  ید از پیمانکاران نیروی کار، لغو خصـوصـی خواسِت افزایش مزد، خلع
 موقع دستمزدها همچنان ادامه دارد. امنیت شغلی و پرداخِت به

تپه شصت و دومین روز اعتصاب خودرا پشـت  عالوه کارگران مجتمع نیشکر هفت به
کار کارگران اخراجی و پرداخـِت  سازی، بازگشت به گذارند. خواسِت لغو خصوصی سر می

پاسخ مانده و جلسات متعدد بـا نـمـایـنـدگـان  مزدهای معوقه کماکان ازسوی رژیم بی
نتیجه بوده، ماهیت فریبکارانٌه رژیـم  مجلس و دیگر نهادهای حکومتی ضمن آنکه بی

دهد. کارگران قهـرمـان  حق این کارگران را نشان می های به فقیه در برابر مطالبه والیت
های اعتراضی خواستـار تـعـیـیـن  روز است با سازماندهی تجمع  ١٢هپکو نیز بیش از 

دادن بـه مـعـضـل  سازی، پایان تکلیف خط تولید، ادامه فعالیِت کارخانه، لغو خصوصی
هـای  زمـان بـا ایـن حـرکـت مزدهای معوقه و افزایش عادالنٌه دستمزد هستند. هـم

گیری ویروس کرونا و  اعتصابی، پرستاران و زحمتکشان بخش بهداشت با توجه به همه
های مـتـعـددی را بـرای  های ضدملی حکومِت جمهوری اسالمی، اعتراض سیاست

آهن دربرخـی مـنـاطـق  اند. کارگران راه تامین حقوق و امنیِت شغلی خود سازمان داده
ویـژه کـارکـنـان  ونقل همگانی بـه کشور، رانندگان و زحمتکشان بخش ترابری و حمل

سـازی امـنـیـِت  های خصوصی رانی شهری که در سالیان اخیر با اجرای برنامه اتوبوس
درمـیـان   آیند که اعتراض شمار می شان پایمال شده از زمره دیگر زحمتکشانی به شغلی

 است. آنها شدت یافته
ها نـاظـر  جنبش اعتراضی کنونی و مبارزٌه طبقه کارگر و زحمتکشان در تمامی بخش

اجـتـمـاعـی رژیـم   –سازی و مقابله با راهبرِد اقتصـادی  بر مخالفت با برنامٌه خصوصی
فقیه یعنی برنامٌه ضدملی تعدیل ساختاری است. این مبارزه از اهمیـِت جـدی و  والیت

هـا، تـقـویـِت  اصولی در اوضاع کنونی برخوردار است و باید در راه گسترش اعـتـصـاب
ایـن مـبـارزات،  آهـن بـه اتحادعمل، جلب و جذِب کارگران رسمی در صنایع نفت و راه

موازاِت استقالل عمل طـبـقـاتـی ازهـر بـاره  ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی به
هـای امـنـیـتـی بـرای  های فریبکارانٌه رژیم و ارگان کوشید. دراین مرحله باید سیاست
ها را افشا کرد. نکتٌه بسیار مـهـم درایـن دور نـویـن  توقف، انحراف و کنترل اعتراض

ها تامیِن حداکثر  جنبش اعتراضی طبقٌه کارگر عالوه بر تالش برای گسترش اعتصاب
افـکـنـانـه اسـت. گسـتـرش  اتحادعمل و دوری از هرگونه اقداِم نسنجیـده و تـفـرقـه

عنوان یک وظیفٌه اصلی باید منطبق بر تواِن کنونی جنبـش کـارگـری و  ها به اعتصاب
های کارگر و در راستای پیونِد محکم با جنبـِش  سندیکایی، سطح آمادگی مبارزاتی توده

هـا در ارتـبـاط  همگانی ضددیکتاتوری والیی باشد. مبارزه درراه گستـرِش اعـتـصـاب
سرشتی و تنگاتنگ با میزان آمادگی کارگران و سطح مطالبات آنان دارد، باید هشیارانه 
تعادل میان این دو جنبه را برای تثبیت موقـعـیـِت جـنـبـش اعـتـراضـی کـارگـران و 
زحمتکشان در نظر گرفت. باید با دقت توجه نمود که تعادل میان این دو جنبه بسـیـار 

 مهم در مبارزاِت کنونی طبقٌه کارگر ازمیان نرود.
حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قاطعانه در کـنـار و هـمـراه کـارگـران و 

کـنـد.  حق آنها پشتیبانی می های به لب رسیده قراردارد و از خواسته زحمتکشان جان به
کامیابی دراین مرحله از مبارزه در گرو اتحادعمِل فراگیر، ارتقاء سطح سـازمـانـدهـی و 

تر بـا جـنـبـِش  همبستگی، استقالل عمل طبقاتی و کوشش برای پیونِد هرچه محکم
 ضداستبدادی است.

 
 حق کارگران و زحمتکشان ایران! پیروز باد مبارزٌه به

تـپـه،  درود ٌپر شور بر نفتگران اعتصابی، کارگران هپکو، کارگـران نـیـشـکـر هـفـت
پرستاران و همٌه زحمتکشان میهن ما که برای تامین منافع خود علیه استبـداِد حـاکـِم 

 رزمند! مذهبی می
 اعتصاب حق سیاسی کارگران است!

 سازی متوقف باید گردد! برنامٌه خصوصی
 درنگ پرداخت شود! دستمزدهای معوقٌه کارگران باید بی

هـدف پـیـونـِد  سوی اتحادعمل و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگـی بـه پیش به
 یکدیگر در مبارزه علیه دیکتاتوری والیی! های پراکنده به ها و اعتصاب اعتراض

 
 حزب توده ایران

 ١٣٩٩مرداد ماه  ٢۵
  

 ...  ۵٣ادامۀ مستند کودتای 

آبِزرِور که پـیـش از  ١٩٨۵کند. گزارش ماه مه  شایر را بیان می داربی
این به آن اشاره شد، درست پیش از نمایش قسمت مربوط بـه ایـراِن 

تلویزیون بریتانیا منتشر شده بود.  ۴از شبکٔه “ پایان امپراتوری”مستنِد 
شایر در  وقتی این قسمت نمایش داده شد، اثری از آن مصاحبٔه داربی

آن نبود! حاال تقی امیرانی و ِمرچ و مشاوران امنیتـی آنـهـا بـه ایـن 
پـایـان ”اند که در آن زمان، و پس از نمایش خصوصـی  نتیجه رسیده
گذارد که مصـاحـبـٔه  کند و نمی ، دولت بریتانیا مداخله می“امپراتوری

شایر را در آن مستند بگنجانند. با استناد بـه مـقـررات دولـتـی  داربی
ها بـرای سـانسـور  (درخواست از رسانه D Noticeبریتانیا موسوم به 

مطالب به عّلت مسائل مربوط به امنیت مـّلـی) بـه آبـِزرِور و دیـگـر 
شـایـر  نشریات نیز گفته شد که دیگر موضوع را دنبال نکنـنـد. داربـی

همکاری نزدیکی با استیفـن مـیـد داشـت کـه مـأمـور سـیـا بـود. 
حذف شـد. “ پایان امپراتوری”های این شخص نیز از مستند  صحبت

شخصی کامًال کـاردان کـه ”شایر) را  اش (داربی او همکار بریتانیایی
 کند. توصیف می“ کرد فارسی و فرانسه را روان صحبت می

تـریـن شـاهـد در مسـتـنـد  دهنده نویسد که شاید تکان گاردین می
مـحـمـود “ تصـادفـی”نقش بریتانیا در ربودن و کشتن “ ۵٣کودتای ”

افشار طوس، رئیس شهربانی وقت، باشد. دکتر آبراهیمیـان نـیـز در 
ثبات کـردن  ترین اقدام در جهت بی فجیع”نویسد:  می“ کودتا”کتابش 

صورت گرفت که طی آن هـواداران  ٣٢کشور، در آخرین روز فروردین 
سـرتـیـپ مـحـمـود  -۶ آی با مشارکت و دخـالـت فـّعـال ِام -بقایی

افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور... را ربودند و با شکنجه او را 
به قتل رساندند. قاتالن جسد او را... در خارج از تهران دفـن کـردنـد 

هـای بـرجسـتـٔه  تا... نشان دهند که دولت حّتی قادر نیست از چهـره
 جا). (همان“ خودش هم محافظت کند.
پـایـان ”هایـی از مسـتـنـد  کند که در تکه مقالٔه گاردین اضافه می

شـود کـه او  شـایـر مـّدعـی مـی که پخش نشـد، داربـی“ امپراتوری
و “ فـهـمـیـد شناسی شخصیت جمعیت ایرانـی را درسـت مـی روان”

] تـا ١٣٠٠[ ١٩٢٠کردند که از دهٔه  احساس می”دانست که آنها  می
 “حاال سرشان کاله گذاشته شده است.

 هـا عـمـلـیـات چـکـمـه”ها طراحی و اجرای کـودتـا را  بریتانیایی
یاد “ عملیات آژاکس”ها از آن با نام  گذاری کرده بودند و آمریکایی نام“

 ١٣٣٢مـرداد  ٢۵کنند. محمدرضاشاه که پس از کودتای نافرجام  می
از کشور فرار کرده بود و در ایتالیا در تبعید بـود، پـس از مـوفـقـیـت 

الـلـه  مرداد به کشور بازگشت. در روز کودتا، تیمسار فضـل ٢٨کودتای 
گاه خود به مرکز رادیو در تهران رفت و دکتر مصـدق  زاهدی از مخفی

وزیر ایران اعالم کرد. او با همکـاری عـلـی  را معزول و خود را نخست
امینی که در آن زمان سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی بـود، قـرارداد 

را بـرای از سـرگـیـری فـروش نـفـت بـه “ کنسرسـیـوم”معروف به 
های آمریکایی، انگلیسی، هلندی، و فرانسوی که نزدیـک بـه  شرکت

چهار سال متوقف بود، به سرانجام رساند. تیمسار سپـهـبـد زاهـدی، 
وزیِر کودتا، نزدیک به دو سال در این مقام بـود و سـپـس در  نخست

مقام نمایندٔه ایران به دفتر اروپایی سازمان ملل متحد بـه سـویـیـس 
، حـکـومـت پـلـیـسـی ١٣٣٢مرداد  ٢٨فرستاده شد. پس از کودتای 

سال برقرار بود تا با پیروزی انقالب مردمی  ٢۵محمدرضاشاه بیشتر از 
 سرنگون شد. ١٣۵٧

این ”گوید:  درستی می به“ ۵٣کودتای ”تقی امیرانی، سازندٔه مستند 
سال مناسبات غرب با ایران را شـکـل داد، بـلـکـه  ۶٠فقط  کودتا نه

خاورمیانه را تغییر داد. فقط تصّورش را بکنید که اگر در آنجا [ایـران] 
 “بود. دموکراسی می

 
 

 

 ادامۀ با اتحادعمل فراگیر در ... 
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های بالمی" در  درآورد. "انجمن
سرتاسر ایاالت متحده و کانادا پا 

های جامعۀ  گرفته بودند تا کاستی
دورنمای   آمریکای شمالی را با

 شهری بالمی بسنجند. آرمان
کم مانده بود که خود بالمی 
"آفریننده سوسیالیسم و رهبر 

ای شناخته شود که  حزب سیاسی
هدفش تبدیل افسانۀ 'نگاه به 

 گذشته' به واقعیت بود."
در بریتانیا ویلیام موریس، 
هنرمند، طراح، کارآفرین و 
نویسندۀ کمونیست، نظر بالمی را 
چنان هولناک یافت که به تصویر 

 شهر از منظر خودش دست زد. آرمان
صورت  به ١٨٩٠ادوارد بالمی در "اخبار از هیچ جا" (که نخستین بار در سال 

پی در نشریۀ اتحادیۀ سوسیالیستی که النور مارکس، دختر کارل مارکس، از  در پی
تصویر کشید که در  همکاران منظم آن بود منتشر شد) بریتانیای سوسیالیستی را به

ساز بازگشته و  آن کار مزدوری، پول، و ازدواج لغو شده است. تولیدهای دست
های بسیار  وسیلۀ دستگاه آور به کار مالل اند  و "همۀ کارهای دست فراگیر شده

 گیرند." پیشرفته انجام می
شود و دیگر تنها  گذاری می اش برای جامعه ارزش کار نوآورانه بر پایه سودمندی

خودی خود پدید  ابزاری برای گذران زندگی نیست. از این گذشته، این تغییر به
آمیز هم نبود. برای ویلیام موریس "این تغییر از آغاز تا پایان بدون  نیامد و صلح

 انجام نرسید." پیکار به
های تدریجی برای برپایی آنچه موریس "سوسیالیسم دولتی" نامید  در  کوشش

داران با مقاومت روبرو گردید. و آن هم بدون اینکه  هر پیچشی از سوی سرمایه
تدبیری کارساز از آنان دیده شود. پیامدش سردرگمی رشدیابنده، رنج گسترده در 

کشان و در نتیجه ناخرسندی عظیم بود. برای زمانی طوالنی اوضاع  میان زحمت
 به همین منوال ادامه داشت .... و در آخر سقوط بزرگ اتفاق افتاد.

تظاهرات علیه دولت با خشونت سرکوب گردید و به اعتصاب عمومی و پس از 
آن جنگ داخلی درازمدت انجامید که در نهایت جنبش سوسیالیستی متحد خلقی 

شهرهای بالمی و موریس هر دو (هر چند اولی خودگردانی،  چیره شد. امروز آرمان
 شان سرآمده است. های اعتباری را پیش بینی کرده بود) تاریخ اینترنت، و کارت

های اغلب  داوری کتاب "اخبار از هیچ جا"، نوشته موریس، همچنین پیش
عهده زنان است  داری به کشد، که کارهای خانه تصویر می مردهای آن زمان را به

چون کاری است که زنان چنین کارهایی را دوست دارند، و نیز باورهایی درباره 
 های میانی تعلق دارند. های زنانه که به سده احساس

انداز آیندۀ کمونیستی متفاوتی از بالمی را  اما ارزش کتاب در این است که چشم
ای که دولت به راستی "محو" شده است و تفاوت میان مدت  دهد، آینده نمایش می

 کار و آسایش از میان رفته است.
های میانی  شهری از دورنماهای سده های آرمان دیگر افسانه

"کوکین" ("سرزمین موعود شهد و شکر" که شیر و عسل در آن جاری است) تا 
شهر امروزی اثر اچ جی ولز ( )، کتاب یک آرمان١۵١۶شهر توماس مور ( آرمان
آن)، ستارۀ سرخ آلکساندر بوگدانوف که داستان  ١٩٠٨و پس از آن در  ١٩٠۵
شهری کمونیستی بر روی مریخ است  تا  شهری دربارۀ آرمان تخیلی ویران -علمی
گوین یا  تخیلی نویسندگان پیشرو معاصر چون اورسوال لو -های علمی داستان

 شوند. ایساک آسیموف را شامل می
طور اندکی آسودگی از کار و  توانند غذا برای اندیشیدن و همین ها می همه آن

های عملی برای ساختن  ها همواره کوشش مبارزه فراهم آورند. در کنار آن
داری صورت گرفته است. از ِلِوِلرزهای  شهری در درون سرمایه های آرمان جزیره

های  واقعی وینستنلی (یا دیگرز) در دوران جنگ داخلی انگلستان گرفته تا کوشش
ها و بازارهای تعاونی بر  ستود) تا ایجاد مؤسسه رابرت اوئن (که انگلس او را می
همان اندازه ناموفق) برای  های اخیر (و اغلب به اساس ارزش نیروی کار تا کوشش

 کنند. تصویر می های محلی خودکفا که آینده را پیش ایجاد انجمن
تواند باشد  ما ممکن است درباره اینکه جامعۀ دلخواه چگونه خواهد بود یا می

 مان را داشته باشیم. اندازهای خود امیدها، آرزوها، و چشم
گونه  ها در شناخت ما از واقعیت اجتماعی آن بافی اما مهم است که چنین خیال

های ما برای دگرگونی کارشکنی نکند. موریس دریافت که  که وجود دارد و تالش
رسانی به مردم  ها از جمله خودش داشت وظیفه: "یاری انتظاری که از سوسیالیست
چالش کشیدن  هایشان، تشویق برای خواست بیشتر، به برای پی بردن به خواست

های ناهمسان، و تجسم   ها برای خواست آن

های ایدئالیستی دربارٔه آینده  محققان مارکسیست بر این باورند که دیدگاه
گونه که هست، و وجود دارد، و  نباید درک ما از واقعیت اجتماعی همان

 مان برای ایجاد تغییر را مانع شود. های تالش
نه مارکس و نه انگلس برای توضیح جزئیات چگونگی یک جامعۀ 

 کمونیستی در آینده وقت زیادی صرف نکردند.
های مارکسیست پس از آنان، به  های آن دو، همچون نسل کوشش

منظور پایان بخشیدن به  واکاوی در کارکرد جامعۀ موجود و برپایی جنبشی به
اند  داری محوری ها و طبیعت که برای ادامٔه هستی سرمایه استثمار انسان

متوجه بود. کتاب سوسیالیسم: تخیلی و علمی اثر انگلس در پاسخ به 
شان را صرف نقاشی آنچه  ها نوشته شده بود که وقت بعد از این  سوسیالیست

ای  پردازانه جامعه اندازهای خیال او [انگلس] و مارکس همچون چشم
دست خواهد آمد و   دیدند که بدون مبارزه به مطلوب (آرمانی) می کمال

های قدرت خودش دنیا را  نیازمند آن بود  "فقط کشف شود تا با تکیه بر برتری
 تسخیر کند." 

دهد. ال  "  معنا می کجا اتوپیا، مشتق از زبان یونانی، "هیچ جا" یا "هیچ
گوید  شهر انگلیسی" می مورتون، تاریخدان مارکسیست، در کتاب "آرمان

ای است مانند بریتانیا که "تنها در ذهن وجود دارد" و از  شهر جزیره آرمان
طور که در  شهر همان ها دربارٔه آرمان گویی جهان واقعی جدا است. پیش

نیز در شمار  -نوشتار دیگری در این سلسله نوشتارها به آن اشاره شده بو
داری" که هم  های اخیر دربارٔه  شکلی از شرایط "پساسرمایه زیادی از کتاب

یابی و حفظ آن الزم نیست  روی برای دست اکنون در برابر ماست و ازاین
 کننده باشد. طور جدی فلج  تواند به می -کاری انجام دهیم

شهرها در مارکسیسم جایی ندارند؟ اگر  آیا این بدان معنا است که آرمان
ای خواهد بود، آری  بینی اینکه جامعۀ کمونیستی چگونه جامعه منظور پیش به
طور که مارکس گفته است، موضوع، دگرگونی جهان  اند. همان فایده بی

 آباد. پردازی در باره یک ناکجا است، نه خیال
ها برداشتی مشترک از  و در حالی که شاید همگی ما سوسیالیست

مدت داشته باشیم، اما ما بسته به اینکه چه کسی  مان برای طوالنی فعالیت
های  های دیگر، نگرش ای از عامل کنیم، و انبوهه هستیم، کجا زندگی می

 احتمال بسیار همسان نخواهند بود. مان به فردی
ها آرزوهای خودشان را دارند و از زمان اختراع  ولی با اینهمه، انسان

صورت  های همگانی، این آرزوها به ویژه در دوران رسانه دستگاه چاپ و به
 توانند اثرگذار باشند. آیند و می شهری درمی های آرمان افسانه

گاه، یک مایۀ تسلی در روزهای  توانند یک پناه این آرزوها همانند مذهب می
توانند  پناهی در برابر جهان باشند. و از سوی دیگر می افزا، جان غم

ها و یافتن  راه انداختن گفتمان هایی جایگزین در به کننده آینده ترسیم
تخیلی بسیار تأثیرگذار   -شهر علمی سرچشمٔه الهام نیز باشند. در کتاب آرمان

 ١٨٨٨" که در سال ٢٠٠٠نام: "نگاه به گذشته در سال  اثر ادوارد بالمی به
صد ساله در شهر  منتشر شد، قهرمان داستان پس از بیداری از خوابی یک

 شود. رفته دگرگون شده روبرو می هم بوستون ایالت ماساچوست با دنیایی روی
هم در چه جایی!) تولید را ملی کرده "و  ایاالت متحدۀ سوسیالیستی (آن

 دار بوده" و صنعت نیز خودکار شده است. ملت هم کارفرما وهم سرمایه
های همگانی  بیشتر کارهای خانگی تعاونی شده (یعنی مردم در آشپزخانه

کنند) و آن میزان ناچیزی از کار کم ارزش (همانند  غذا را صرف می
دست "ارتش صنعتی" کارگران انجام  داری) که باقی مانده است به خانه
 کنند.  هایی اندک و با دستمزدی باال کار می  گیرد که طی ساعت می

گیرد (و  خرید و انتخاب فرآوردها از راه دور با تسهیالت اعتباری صورت می
بینی یک سده پیش از آفرینش اینترنت، کارت اعتباری و خرید  این پیش

 شود. درنگ به دستشان رسانده می بیش بی و آنالین بود) که کم
برق منبع اصلی نیرورسانی است و جهان از راه مسافرت هوایی یکپارچه 

 شود. شده و در سرتاسر آن با یک زبان گفتگو می
آیند روند فرگشت  دست آمده که "در آن زمان پس و "انقالب" بدون مبارزه به

 توانست جز این باشد. [تکامل] صنعتی نمی
داد پذیرش و همیاری با این فرگشت  "تنها چیزی که جامعه باید انجام می

 گیری آن بود." پس از قطعی و محرز شدن  جهت
میالدی  ١٩های  سده  ترین کتاب کتاب "نگاه به گذشته"، یکی از پرفروش
های "کلبۀ عموُتم" و "بن هور" سر  در ایاالت متحده بود که تنها پس از کتاب

ها به  آیا مارکسیست
 شهرها باور دارند؟ آرمان

 ١١ادامه  در صفحه  



١٣٩٩مرداد ماه  ٢٧دوشنبه    ٩   ١١١٠شمارۀ  

فراخوان حزب کمونیست لبنان برای 
برانداختن رژیم جنایتکار [لبنان] و 
 نظام سیاسی مورد حمایت خارِج آن

حزب کمونیست لبنان معتقد است که فاجعٔه ملی اخیر را که در پی [انفجار 
های پایتخت به وقوع پیوسـت و  و] ویرانی بندر بیروت و تعداد زیادی از محله

تـوان  به شهید شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران تن انجامید، فـقـط مـی
جنایتی عظیم علیه مّلت لبنان دانست. این جنایت را حـاکـمـیـتـی سـیـاسـی 

انگـاری، فسـاد، و  ای طوالنی در اهمال و سهل مرتکب شده است که سابقه
گویی در برابر مّلت دارد. در این شرایط دشوار، حزب کـمـونـیـسـت  عدم پاسخ

لبنان صمیمانه به همٔه ساکنان و شهروندان لبنان که عزیزان خود را در ایـن 
ها هزار شهروند لبنانـی کـه از  گوید و با ده اند تسلیت می فاجعه از دست داده

اند و بار و هزینٔه این فاجعه اکنون به دوش آنان افتاده  این سانحه آسیب دیده
کند. در این ارتباط، حـزب مـا مـایـل  است، با تمام وجود ابراز همبستگی می

 است بر چند نکته تأکید کند:
نظر از اینکه عامل یا عوامل مستقیم و فّنی که به انفجار منتهی شـد،  صرف

وزیـرانـی کـه از سـال  نه فقط هیئـت -چه و که بود، کل نظام سیاسی لبنان
تـا  ١٩٩٢هایی کـه از سـال  تا کنون تشکیل شدند، بلکه همٔه دولت ٢٠١۴

اند. آن چیزی که راه را برای  مسئول این جنایت فجیع -اند کنون تشکیل شده
وقوع چنین جنایتی هموار کرد، مجموعٔه نظام سیاسی لبنان است که دولـت 

بازی سیاسی در خدمت این گـروه و آن جـنـاح و  را آلت دست روابط و پارتی
هـای  وسیلٔه امتیاز دادن به این فرقه و آن فرقه کرد. از این گذشته، همٔه جناح

گرای کشور که برنامٔه سیاسی آنها هـمـیـشـه بـه اشـخـاص و  سیاسی فرقه
اند کـه کشـور  نهادهای دولتی و خصوصی خارجی وابسته بوده است، عواملی

های آمریکا در  ویژه مداخله المللی، به های بین ما را بستری آماده برای مداخله
های وابسته به خارج بود که  امور سیاسی داخلی کشور ما کردند. همین برنامه

کار دولت برای رسیدگی به نیازهای واقعی مردم و برآوردن آنها را، از جمله در 
همین فاجعٔه اخیر، دشوار کرد. در چنین شرایطی، وجود بحران اقتـصـادی و 

ترین خدمات دولتی برای مقابله با  مالی، ناتوانی آشکار دولت برای تأمین ساده
تر شدن بحران سوخت و برق، عوامل مؤثر دیگـری  گیری کورونا، و وخیم همه

در وقوع این فاجعه بودند. انفجار دهشتناک در بندر بیروت اوج این وضعـیـت 
گرایانٔه ما کـار  بار بود. به نظر حزب کمونیست لبنان، نظام سیاسی فرقه فاجعه

صهـیـونـیـسـتـی در -های آمریکایی دولت و مّلت را در مقاومت در برابر طرح
هـای  گذارد که ما بتوانیم ملتی بشویم که از میـوه کند، و نمی منطقه دشوار می
های مّلی صورت گرفته از زمان بـه وجـود آمـدن ایـن کشـور  همٔه فداکاری

 برخوردار باشد.
های خواهان  ها و گروه به نظر حزب ما، اولویت کنونی این است که سازمان

اصالحات و تغییر، دست به دست هم بدهند و با همکاری یـکـدیـگـر بـرای 
برکناری دولت کنونی و تشکیل دولت انتقالی جدیدی به جای آن بکوشند کـه 

های سیاسی کنونی کشور وابسـتـه نـبـاشـنـد.  یک از جناح وزیران آن به هیچ
تشکیل چنین دولتی باالترین اولویت در راه ساختن حاکمیت و کشوری نوین، 

تـوانـد سـه  نوگرا، دموکراتیک، و مّلی است. فقط چنین حاکمیتی است که می
بحرانی را که کشور ما هنوز با آنها روبروست به طور جّدی بررسی و رسـیـدگـی 

هـایـی کـه بـه  گیری کورونـا و آسـیـب کند: فروپاشی اقتصادی جاری، همه
 سالمت مردم زده است، و پیامدهای ناشی از انفجار بندر بیروت.

کند که مردم لبنان اکنون در  در چنین شرایطی است که حزب ما تأکید می
نقطٔه عطفی تاریخی قرار دارند که راه برگشتی ندارد. انفجار بندر بیروت نقطـٔه 

بـار  ای را پیش روی ما گذاشته است. این انـفـجـار فـاجـعـه تحّول سیاسی تازه
تواند فرصتی برای نوسازی نظام سیاسی کشور باشد و زمـیـنـه را بـرای  می

 قرارداد اجتماعی جدیدی فراهم کند.
حزب کمونیست لبنان هر تالشی را که بـخـواهـد از ایـن فـاجـعـٔه مـّلـی 
سوءاستفاده کند یا آثار و پیامدهای آن را متوجه مسیری به غیر از [مـنـافـع] 

پذیرد. در شرایط کنونی، تالش و همبستگی  شمارد و نمی مّلی کند، مردود می
دوستی و همیاری داوطـلـبـانـه را بـایـد  مردم و احساس مسئولیت عالی نوع

جای تأکید بر ضـرورت  شالودٔه ساختن آیندٔه لبنان قرار داد. برخی از نیروها به
گـرایـی و  ایجاد این پیوند مّلی نوین، دارند از این موقعیت برای تـرویـج فـرقـه

کنـد کـه اکـنـون  گیرند. حزب ما تأکید می یی بهره می های منطقه کشمکش

آمیز، نـژادگـرایـانـه، یـا  زمان اتحاد و همبستگی مّلی است نه برخوردهای تفرقه
ویژه، حزب ما هر گونه تالش نیروهای سیاسـی  کننده و  انحصارطلبانه. به حذف
گرا در سوءاستفاده از این جنایت برای تغییر توازن قدرت داخلـی، یـا بـه  یا فرقه

های خارجی به مداخله در امور داخلی کشور را مردود  منظور کشیدن پای قدرت
 آن مخالف است. داند و با می

با توجه به نبود اطمینان و اعتماد به نظام حاکم، حزب کمـونـیـسـت لـبـنـان 
هـای  ای مستقل از مقـام کند که خواهان برقراری کمیتٔه تحقیق مدنی اعالم می

هـاسـت.  سیاسی حاکم برای روشن شدن حقیقت و تشخیص و تعیین مسئولیت
اند، و اینکه چه اشخـاص  برای روشن شدن اینکه چه کسانی مسئول این جنایت

انـگـاری مـمـکـن اسـت  توجهی و سهل یا نهادهایی به خاطر سوءمدیریت و بی
مسئول این جنایت باشند، چنین رسیدگی و تحقیقی بسیار ضروری است. چنین 

تواند تضمینی باشد برای اینکه مردم لبنان واقعـیـت را  کمیتٔه مدنی مستقلی می
بفهمند و مسئوالنی را که باید پاسخگو باشند بشناسند. این کمیته بایـد شـامـل 

یـی بـودن  ای باشد که استقالل و حـرفـه های مّلی و حقوقی نهادها و شخصیت
اکتبر گذشته فـعـاالنـه  ١٧آنها بر همه روشن است، و بیشتر آنها هم در خیزش 
ای تضمین خواهد کرد کـه  شرکت داشتند. حزب ما معتقد است که چنین کمیته

مردم لبنان به طور جمعی مسیری برای بررسی و تحقیق عـادالنـه، بـه دور از 
 المللی کردن موضوع، در اختیار داشته باشند. اندیشی، و بین جانبداری، تاریک

جمهور فرانسه به لبنان را نشانٔه دیگری از حمایت مـجـدد  حزب ما سفر رئیس
 ٣٠داند. در  المللی از نظام سیاسی کنونی کشور و مشروعیت دادن به آن می بین

های خارجی از نظام سیاسی فاسـد کـنـونـی  سال گذشته، فرانسه و دیگر قدرت
های سـیـاسـی  ها، نهادهای دولتی لبنان را که جناح اند. این قدرت حمایت کرده

انـد. فـرانسـه  کنند، حمایت مالی مستقیم کرده فاسد آنها را کنترل و مدیریت می
عالوه، جورج  بود. به ٣و  ٢و  ١های پاریس  مالی مستقیم کنفرانس  تأمین کنندهٔ 

های فرانسـه  ] در زندان١٩٨۴خواه لبنانی هنوز [از سال  ابراهیم عبدالله، آزادی
است. فرانسه با این کار، و با تسلـیـم شـدن در بـرابـر فشـارهـای نـهـادهـای 

های قّؤه قضایی فرانسه در این مـورد  صهیونیستی و دولت آمریکا، همٔه تصمیم
 را نقض کرده است.

خواند کـه از احسـاس  حزب کمونیست لبنان همٔه شهروندان لبنانی را فرامی
کنندٔه مؤثـری در  دوستی عامل کمک دوستی خود پیروی کنند. این میهن میهن

همٔه شرایط دشواری بوده است که لبنان تا کنون از سر گذرانده است. حزب مـا 
هـای  معتقد است که در مقابل هر تالشی برای امکاِن نـفـوذ دادن بـه قـدرت

های الزم به آنها برای مداخله در امـور داخـلـی  خارجی و دادن ابزارها و امکان
لبنان، باید وظیفٔه ساختن دولت و کشوری نوین در خدمت مردم را در اولـویـت 

ای را برای تجزیٔه کشـور و  قرار داد و به پیش برد. دعوت به مداخله، بستر آماده
کـنـد. از ایـن  نهادهای مّلی و ضربه زدن به حاکمیت مّلی لبنـان فـراهـم مـی

های خارجی که قیمومیت سرزمین کشـور مـا را بـه  گذشته، خواستن از قدرت
عهده بگیرند همیشه یکی از عناصر قدرتمندی بوده اسـت کـه قشـر مـمـتـاز 
سیاسی کشور از آن استفاده کرده است. نظام سیاسی [تا کنونی] لبنان همیشه 

 های خارجی سود برده است. از وجاهت قانونی از نظر قدرت
های مهرآمیز خیـلـی  رغم همٔه اینها، حزب کمونیست لبنان به خاطر کمک به

های مقیم خارج در زمینٔه ارسال وسایل پزشکی  ها، و لبنانی از کشورها، سازمان
کـنـد. مـا  و دیگر مواد تدارکاتی و کمکی مورد نیاز از آنها تشکر و قـدردانـی مـی

رسانی جهانی هستیم. ایـن  سپاسگزار این یاری
 ١٠ادامه  در صفحه  رسـانـی  ها شالودٔه خـوبـی بـرای یـاری کمک
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طور کلی  ها در امور داخلی کشورهای دیگر، و به مداخلٔه نظامی و غیرنظامی دولت
اند. محافل  های امپریالیستی و ارتجاعی دست برنداشته مبارزه با تجاوزگری قدرت

داری حاکم بر آمریکا که امروزه با بحران ساختاری عمیق امپریـالـیـسـم و  سرمایه
جوشش اعتراضی مردم در آن کشور روبرو هستند، در موقعیتی قرار دارند که برای 
نجات نظام سلطٔه خود ممکن است دست به هر جنایتی علیه مردم خود و جهـان 

های فاشیستی حکومت در آمریکا نگرانی از وقوع چنیـن  بزنند. ظهور و رشد شیوه
 کند. جلوی وقوع این فاجعه را باید گرفت. ای را بیشتر می فاجعه

یـی و  های هسـتـه ویکم، مردم دنیا باید فارغ از خطری که سالح در قرن بیست
وهوایی زیانباری که جان و زنـدگـی  های کشتار جمعی و تغییرهای آب دیگر سالح

کند، بتوانند برای بهبود زندگی خود در صلح و آرامش بـکـوشـنـد.  آنها را تهدید می
پذیر است. اّما دستیابی به چـنـیـن  آمیز و شکوفا، امکان دنیایی دیگر، دنیایی صلح
یی در سراسر جهان با تجاوزگری امپریالیسـم و  وقفٔه توده دنیایی مستلزم پیکار بی

خـواه  دوست و تـرقـی ارتجاع است. حزب تودٔه ایران، همراه با همٔه نیروهای صلح
های کشتـار  سالح  جهان، به مبارزه بر ضد جنگ و تجاوزگری، از میان بردن همهٔ 

هـا،  یی، و ایجاد دنیایی فارغ از این نـوع سـالح های هسته ویژه سالح جمعی و به
دهد و به تعهد خود در این مـبـارزه  آمیز، عادالنه، و شکوفا، ادامه می دنیایی صلح
 پایبند است.

 ایران  حزب تودٔه 
 )٢٠٢٠اوت  ۶( ١٣٩٩مرداد  ١۶

 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ژاپن٧۵به مناسبت 
های کشتار  برای از میان بردن سالح
 جمعی بکوشیم

مـرداد ٢٠٢٠/١۶اوت  ۶شنبه  پنج
هفتاد و پنجمین سـالـگـرد  ١٣٣٩

بمباران اتمی شهر هیروشـیـمـا در 
هـای ارتـش  افکن ژاپن توسط بمب

ها به دسـتـور  آمریکاست. آمریکایی
جمـهـور وقـِت  َهری ترومن، رئیس

آمریکا، نخستین بمب اتمی جهان 
نـام گـذاشـتـه “ پسر کوچولو”را که 

ــای  ــم ــی ــواپ ــک ه ــد، از ی ــودن ب
اوت  ۶در روز  B-29 افکـن بمب

، در اواخر جـنـگ جـهـانـی ١٩۴۵
دّوم، بر روی شـهـر هـیـروشـیـمـا 
انداختند. شهر هیروشیما تقریبًا بـه 

هـا هـزار  طور کامل نابود شد و ده
نفر کشته شدند. سـه روز بـعـد از 

، شهر ناکازاکی ژاپن نیز مورد بمـبـاران ١٩۴۵اوت  ٩بمباران هیروشیما، یعنی روز 
ها هزار تن دیـگـر و  اتمی نیروهای آمریکایی قرار گرفت که سبب کشته شدن ده

های  هزار نفر در بمباران٢۵٠ویرانی آن شهر شد. عالوه بر کشته شدن نزدیک به 
های بعدی بر اثر سرطـان و  اتمی این دو شهر، صدها هزار نفر دیگر نیز طی سال

های رادیواکتیو جان خـود را از  های ناشی از قرار گرفتن در معرض تابش بیماری
 دست دادند.

مورد استفاده از بمب  -و تا امروز، آخرین -بمباران اتمی دو شهر ژاپن، نخستین
یی بوده است و تا کنون فقط امپریالیسم آمریکا بوده اسـت کـه از  اتمی یا هسته

چنین سالحی علیه مّلتی دیگر استفاده کرده است. بمباران اتمی شهرهای ژاپـن 
که به بهانٔه واهِی واداشتن ژاپن به تسلیم در جنگ صورت گرفت، آغـاز مـرحـلـٔه 

هـای کشـتـار جـمـعـی  نوینی از تجاوزگری امپریالیسم آمریکا با توّسل به سـالح
 کند. یی بود که امروزه نابودی حیات بر روی کرٔه زمین را تهدید می هسته

اکنون کامًال روشن شده است که بمباران اتمی شهرهای ژاپن تـوسـط ارتـش 
نمایی اتمی امپریالیسم آمریکا در مقابل اتحاد شوروی  آمریکا، صرفًا به قصد قدرت

یی بر جهان بود. آمریکا که با کمتریـن  سوسیالیستی و ابراز سلطٔه آمریکای هسته
خسارت و با برترین موقعیت اقتصادی از جنگ جهانی دّوم بیرون آمد و پیـشـگـام 
اردوگاه امپریالیسم در دوران پس از جنگ جهانی دّوم شد، بـا بـمـبـاران اتـمـی 
شهرهای ژاپن قصد داشت که خود را رقیب اصلی و برتر در عـرصـٔه جـهـانـی، و 

ویژه در برابر کشورهای سوسیالیستی نشان دهد. "جنگ سرد" با اتحاد شـوروی  به
و دیگر کشورهای اردوگاه سوسیالیستی آن زمان، و مسابقٔه تسلیحاتی زیانـبـار در 

 سطح جهان، از همین دوره آغاز شد.
پس از فروریزی کشورهای اردوگاه سوسیالیستی در اروپا نیز امپریالیسم آمریکـا 
به همین روند ادامه داد. امروزه قلدری امپریالیسم آمریکا به اتکای دالر و قـدرت 

ویژه علیه چین، بـه بـارزتـریـن و  اش، و نیز "جنگ سرد" تازٔه آن، این بار به نظامی
هـای مـربـوط بـه  شدیدترین نحو ادامه دارد. این کشور ضمن بر هم زدن توافـق

یی، همچنان بـه تـوسـعـٔه زّرادخـانـه و  محدود کردن تسلیحات متعارف و هسته
خود ادامه “ یی پیشگیرانٔه نخستین ضربٔه هسته”یی و تهدید  افزارهای هسته جنگ
آور  هـای سـرسـام دوستان جهان است. بودجـه دهد که مایٔه نگرانی همٔه صلح می

نظامی دنیا، و بیش از همه بودجٔه نظامی تریلیون دالری آمریکا، در حـالـی کـه 
محیطی به طور جّدی جـان و  اجتماعی و مسائل زیست-های اقتصادی دشواری

کند، چیزی جز اتالف کالن منابع طبیعی و انسانی  معیشت مردم دنیا را تهدید می
توان از آنها برای برطـرف کـردن بـخـش اعـظـم  آسانی می منابعی که به  نیست،
 های دنیای امروزی استفاده کرد. دشواری

در “ پارک صلح یادبود هـیـروشـیـمـا”مراسمی در   اوت معموالً  ۶هر سال در روز 
شود که در آن بـازمـانـدگـان سـالـخـوردٔه  نزدیکی محل اصابت بمب برگزاری می
نمایندگان دولت ژاپن و نمایندگان و فعاالن   بمباران، خویشاوندان و دوستان آنها،

کنند. شهر هیروشیما و مراسم سـاالنـٔه  صلح از کشورهای دیگر جهان شرکت می
شدگان آن، همیشه یکی از مراکز اصلـی  آن در تقبیح بمباران اتمی و یادبود کشته

 یی بوده است. های هسته های جهانی صلح و جنبش ضد سالح همایش
سـال  ٧۵جوی جـهـان در سـراسـر  خواه و صلح مردم جهان و نیروهای ترقی

ویـژه  بـه -سـالح عـمـومـی گذشته از مبارزه در راه توقف مسابقٔه تسلیحاتی، خلع
های نظامی خارجی، تـوقـف  یی، برچیدن پایگاه های کشتار جمعی و هسته سالح

هایی است. حزب ما از راه پیوندهایـی  دوستانٔه جهانی در موقع چنین بحران نوع
دوستی  های چپ در سراسر جهان دارد همواره در راه تقویت این نوع که با حزب

 رسانی کوشیده است. و یاری
دیدگان ایـن فـاجـعـه  های مالی سریع به همٔه آسیب حزب ما خواستار کمک

خـواهـد کـه بـرای افـراد  های کشور مـی است. حزب کمونیست لبنان از مقام
های خالی فراهـم  ها و آپارتمان خانمان و آواره شده، مسکن مناسب در هتل بی

عالوه، حزب ما خواستار حمایت مالی، درمانی، و اجتـمـاعـی از هـمـٔه  کند. به
هایی است که این انفجار زندگی آنها را مختل کرده است. ما همچنـیـن  خانواده

های اطراف که مورد اصابت و آسـیـب  خواهان آنیم که ساکنان بیروت و محله
اند از پرداخت مالیات، عوارض شهرداری، قبض آب و بـرق  انفجار قرار داشته

 های آتی است، معاف شوند. که سررسید آنها این ماه یا ماه
حزب کمونیست لبنان که مرحلٔه کنونی را مرحلٔه تغییرهای به تـمـام مـعـنـا 

تراشی در برابـر  های رسمی برای مانع داند، هر گونه تالش مقام دموکراتیک می
کـنـد.  داند و محکوم می آزادی بیان، آزادی تجمع، و آزادی تشکل را مردود می

کـنـد،  را درک مـی“ وضعیت اضطراری”در این شرایط، حزب ما ضرورت اعالم 
خواهند این وضع را دائمـی کـنـنـد،  های کشور که می ولی علیه این قصد مقام

 دهد. هشدار می
 ١٧حزب کمونیست لبنان بر این نظر است که نیروهایی را که خیزش مـّلـی 
هـا  اکتبر را پدید آوردند فرابخواند که همان شور و هیجان را دوباره به خـیـابـان

ای بدیل، مقابله با نظام خودکامٔه حاکم کنونی را شـدت  بیاورند و با ارائٔه برنامه
اکتـبـر  ١٧های سیاسی که زیر چتر خیزش  بخشند. به همین دلیل، همٔه گروه

کنند باید دست به دست یکدیگر بدهند و در راه بـرقـراری چـارچـوب  عمل می
دهی موج بعدی خیزش را راهبری کنـد، بـه  سیاسی متحدی که بتواند سازمان

طور مشترک و متحد تالش کنند. در این چارچوب، حزب ما مردم را به برگزاری 
 ۴اوت در سـاعـت  ٨گردهمایی و تظاهرات در میدان شهید در روز شـنـبـه 

بعدازظهر، با شعارهایی که در این بیانیه بر آنها تـأکـیـد شـده اسـت، دعـوت 
 کند. می

اعضـای   ها، حزب کمونیست لبنان از همـهٔ  زمان و به موازات این تالش هم
رسـانـی بـه  رسـانـی و کـمـک هـای یـاری خواهد که در همٔه فعالیـت خود می
ها از آثار ویرانی انفجار، و پناه دادن بـه  شدگان، کمک به پاکسازی محله زخمی

آوارگان فعاالنه مشارکت کنند. و نکتٔه آخر اینکه حزب کمونیست لبنان از همـٔه 
خواهد که در این شرایط خاص به وظیفـٔه خـود عـمـل  اعضا و هوادارانش می

کنند و در این مرحلٔه حساس، باالترین سطح مـمـکـن آمـادگـی سـیـاسـی و 
های سیاسـی خـیـزش  سازمانی را داشته باشند. این امر برای رسیدن به هدف

ترین گذار به سوی لـبـنـانـی نـویـن، کشـوری کـه  مردمی و برای تحقق سریع
های آن بر پایٔه نوگرایی، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعـی خـواهـد  ارزش

 بود، بسیار اهمیت دارد.
 

 ادامۀ فراخوان حزب کمونیست لبنان ... 
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های کالن خصوصی مالی بسیار پرسود و پر نـفـوذ  انباشت سرمایه
واسطٔه  مبادله انواع مشتقات و ابزار  شود. در گام بعدی به تبدیل می

مالی یا فروش مستقیم این اوراق بهادار در بازارهای مالی جهـانـی، 
پیکر  های مالی غول کنترل "ثروت ملی" از مردم  به صاحبان سرمایه

 شود.  فراملیتی منتقل می
های نولیبرالیسم اقـتـصـادی بـرای  ترین شیوه این یکی از مدرن

برکت "جـهـانـی شـدن" در  کسب مافوق سود در سطح محلی و به
ای که پیامدهای اقتصـادی  داری جهانی است، شیوه سطح سرمایه

ای بسیار مخرب به مردم کشورمان تحمیل خواهـد کـرد.   و سیاسی
احیای دیکتاتوری شاه با ساقط کردن دولت ملی دکتـر مصـدق در 

 ۵٧و قطعی شدن شکست انقالب مـردمـی در سـال  ١٣٣٢سال 
واسطه مسلط شدن "اسالم سیاسی" بر محور دیکتاتوری والیی بر  به

ساز در تاریخ کشورمـا و جـدانـاپـذیـر از  کشور، دو مقطع سرنوشت
 یکدیگرند. 

استمرار مرحله دیکتاتوری، ضعـف اقـتـصـاد مـلـی، گسـتـرش 
های مخرب سیاسی  عدالتی، تشدید سرکوب، و سرانجام مداخله بی

های تـکـرار  و اقتصادی کشورهای امپریالیستی، از جمله مشخصه
 اند.  شونده این ُدور قهقرایی

حذف کامل حاکمیت مطلق والیت فقیه و  توقـف کـامـل تـمـام 
گرایی شئـون اقـتـصـادی  های نولیبرالیسم اقتصادی و مالی برنامه

ها هستند در راه گذار از مرحلـٔه دیـکـتـاتـوری،  کشور، نخستین گام
دموکراتیک، و پیـگـیـری راه  -پذیر شدن تحوالت ملی برای امکان

 رشد بر اساس "اقتصاد مردمی".  
------------------------------------ 

*معامله َسَلف یا آینده فروشی (فیوچرز) یعنی  قرار خرید کاالیی با 
قرارداد در آینده خواهـد بـود.  قیمت تعیین شده که تحویل آن بنا به

فیوچرز از جمله ابزار و مشتقات مالی قـابـل خـریـد و فـروش در 
 بازارهای مالی جهان است.

  

 ادامۀ آیا مارکسیست ها به ... 

توانند  اند و می نیازی رسیده جامعه آینده که مردمش سرانجام به بی
های گوناگونی داشته باشند. بنابراین، هرچند در مانیفست   خواست

کمونیست در مورد سوسیالیسم بسیار نگاشته شده است، بیشتر آن 
شهری است و بسیار کم در مورد آینده  های آرمان انتقاد از طرح

ای که استثمار محو  های  بنیادی داری فراتر از فرضیه پساسرمایه
جای جامعۀ منسوخ  خواهد شد و دولت "محو" خواهد شد و "به

ها و تضادهای طبقاتی خود، اجتماعی خواهیم  بورژوایی با طبقه
داشت که در آن رشد آزادانۀ هر فرد شرط رشد آزادانۀ همگان 

 است" نوشته شده است.
طور یقین چیزی است که برای دست یافتن به آن ارزش  و این به

طور که تعهد و ازخودگذشتگی  پیکار دارد. در این فرایند همان
کارگران اصلی از کارکنان نظام بهداشت ملی، پرستاران، 
ها  آموزگاران، کارگران انبار کاال، رسانندگان پیک و دیگر نیازمندی

کننده و  های بزرگ گرفته تا کارگران نظافت و کارکنان فروشگاه
نشان داده است که ما  ١٩-گیر کووید تمیزکار در این بیماری همه

 تا چه اندازه به وجود دیگران نیازمندیم.
مان، و  ما در آستانه دریافت از توان نهفته در وجود تک تک

دورنمایی از آنچه ممکن است در یک جامعۀ سوسیالیستی آینده 
 ایم. شدنی باشد قرار گرفته
ها، چه فردی و چه گروهی، شاید بتوانیم خود  و ما سوسیالیست

گاهانه در جایگاهی بیابیم که از آنجا طرح آینده را به تصویر  را آ
هایی شویم که مایل به دیدنشان  درآوریم و بخشی از دگرگونی

 هستیم.
 

 از انتشارات کتابخانه یادبود مارکس، لندن، انگلستان.

 مرداد ...  ٢٨ادامۀ پیامد های کودتای 

های فلسطین  نتانیاهو همچنین اظهار داشت که وی هنوز قصد دارد الحاق سرزمین
خاطر من است که این  و به دارم برنمی را به پیش ببرد. او گفت: "من دست از این طرح

ترامپ حق حاکمیت را در برنامٔه صلح خود قرار داد، زیرا من  است. طرح روی میز مذاکره
ام که ما فقط با هماهنگی با آمریکا حق  چنین خواستم. ولی در وهلٔه اول، من بارها گفته

ارزش، و در  حاکمیت را اجرا خواهیم کرد. بدون حمایت آمریکا، در بهترین حالت بی
زاید در توییتی  بدترین حالت، به روابط آسیب بسیار خواهد زد." از طرف دیگر، محمد بن

ای عنوان کرد که گویی این اوست که امتیازهایی از  که ارسال کرد این موضوع را به گونه
های تحقق حق حاکمیت [فلسطین] در ازای  اسرائیل گرفته است. وی بر تعلیق برنامه

 سازی روابط [با اسرائیل] تأکید کرد. عادی
های با اکثریت عرب]، ایمن عودة (نیز رهبر  رهبر ائتالف پارلمانی مشترک [حزب

گیرد، ولی صلح بین  ها بین سیاستمداران انجام می َهداش) توییت کرد که: "توافق
ها فلسطینی در  شود." وی گفت: "تا زمانی که اسرائیل به کنترل میلیون ها برقرار می مّلت

در محوطٔه چمن در خارج  صلح همچنان دهد، توّهم های اشغالی ادامه می سرزمین
واقعیت در اینجا، در اسرائیل، هنوز نیاز به اصالح  شود، در حالی که جشن گرفته می

نامٔه اسرائیل و امارات متحد عربی در  توافق بینی شده دارد." اشارٔه او به امضای پیش
در واشنگتن برای رسمیت  ١٩٩٣ سال محوطٔه چمن جلوی کاخ سفید، مشابه رویداد

 نامه اسلو بود. دادن به اّولین توافق
طبق اطالعیٔه َهداش و حزب کمونیست اسرائیل، "نتانیاهو و اسرائیل در واقع هرگز 
قصد الحاق نداشتند، ولی امارات متحد عربی برای اینکه نتانیاهو این طرح را 

شان را آشکار کند. چیزی تغییر نخواهد کرد و  بگذارد، موافقت کرد که روابط پنهانی کنار
امارات متحد عربی  اند. ها حذف خواهند شد، در اشتباه کنند فلسطینی کسانی که فکر می

ها  یا هر طرف دیگری حق ندارد از جانب مردم فلسطین صحبت کند. فلسطینی
دهند که در امور فلسطین و در مورد حقوق قانونی  همچنین این اجازه را به کسی نمی

آنها در وطن خود مداخله کند. فقط با تأسیس کشور مستقل و مقتدر فلسطین بر اساس 
پناهندگان،   ، با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت، و با حل مسئلهٔ ١٩۶٧مرزهای سال 

 صلح ایجاد خواهد شد." 
افراطی اسرائیل  های دولت راسِت  تالش  َهداش و حزب کمونیست اسرائیل مجددًا با

جانبه که باعث  برای الحاق بخش بزرگی از کرانٔه باختری اشغالی و با هرگونه اقدام یک
 انداز صلح شود، مخالفت کردند. تضعیف چشم

های ارشد دولت خودگردان فلسطین، گفت که اسرائیل  حنان عشراوی، یکی از مقام
در ازای اشغال [فلسطین] پاداش گرفته است. وی در توییتی نوشت: "معامله و عادی 
شدن مخفیانه و پشت پردٔه روابط امارات متحد عربی با اسرائیل اکنون در معرض دید 
همه قرار گرفته است. لطفًا مّنت بر سر ما نگذارید. ما برگ انجیر کسی نیستیم! باشد که 
شما هرگز عذاب سرقت کشور خود را تجربه نکنید. باشد که هرگز درد زندگی در اسارت و 
تحت اشغال را حس نکنید. باشد که هرگز شاهد تخریب منزل خود یا کشتار عزیزانتان 

 نباشید."
جمهور  ها و از فعاالن جنبش الفتح محمود عباس، رئیس عونی الَمشنی، یکی از مقام

میدل ایست ” فلسطین خودگردان، مستقر در شهر بیت لحم در کرانٔه باختری، به نشریهٔ 
ها با آنها روبرو  گفت که صلح در منطقه فقط با رسیدگی به مشکالتی که فلسطینی“ آی

هایی که اسرائیل در تالش است تا با  تواند حاصل شود. وی گفت: "توافق هستند می
زدن مسئلٔه فلسطین   کشورهای مسلمان و عربی به سرانجام برساند، راهی برای دور

 است.
هرگونه برنامٔه صلح با هر کشور عربی توّهمی بیش نیست و مشکل اصلی بین  

کند." الَمشنی خاطر نشان کرد که برنامٔه الحاق  اسرائیل و فلسطین را حل نمی
شنبه، از طرف  پیش از اعالم خبر پنج ها های فلسطین توسط اسرائیل، مدت سرزمین

مردم فلسطین و جامعٔه جهانی مردود شناخته شده بود. وی گفت که پیوند زدن 
نامٔه امارات متحد عربی با اسرائیل، "تالشی برای تبلیغ  ها به توافق الحاق سرزمین طرح

 این توافق به عنوان یک دستاورد است، که این طور نیست."
نامٔه روز پنجشنبه، که هیچ نیروی فلسطینی در آن نقشی نداشت،  در واقع، توافق

که در سال  ٢٠٠٢ طرحی مربوط به سال برد؛ را در عمل از بین می“ طرح صلح عربی”
توسط اتحادیٔه عرب تأیید شد و در ازای بازگشت اسرائیل به مرزهای پیش از ژوئن  ٢٠١٧
و حل مسئلٔه پناهندگان فلسطینی، خواهان به رسمیت شناختن گستردٔه اسرائیل  ١٩۶٧

 شد.

 ادامۀ بازی خطرناک دونالد ترامپ ... 
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ی اسالمی یا “ناتو”اصطالح  تسلیحات و خدمات نظامی به عربستان سعودی، تشکیل به
های ارتجاعی از مصر و اردن گرفته تا  عربی در کنفرانسی در جّده با حضور سران دولت

های او در ارتباط با خاورمیانه بود. ترامپ در زمان  گیری بحرین و عمان، از اّولین تصمیم
وزیر رژیم ارتجاعی و نژادپرست اسرائیل  آویو، در حالی که نتانیاهو نخست ورود به فرودگاه تل

زودی با عادی شدن روابط اسرائیل با عربستان  را در کنار خود داشت، آرزو کرد که به
عربی، امکان پرواز مستقیم از آن کشورها به اسرائیل “ دوست”سعودی و دیگر کشورهای 

گرایی است، مسئول  فراهم شود. او داماد خود َجِرد کوشِنر را که صهیونیست افراطی راست
 های دولت خود در ارتباط با عربستان سعودی و اسرائیل کرد. ترین سیاست اصلی

جمهوری خود، عمًال در راستای سیاست  سال ریاست ۴ترامپ در تمام دورٔه نزدیک به 
های تاریخی سازمان  هایی که در اساس قطعنامه ی خود، با حمایت از طرح“ اّول آمریکا”

ایجاد کشور مستقل فلسطین در همسایگی ”حل  ملل متحد و شورای امنیت در ارتباط با راه
گیرند، قدم به قدم شرایط سیاسی در  ها را نادیده می در چارچوب این قطعنامه“ اسرائیل

 تر کرده است.   تر و خطرناک خاورمیانه را وخیم
اکنون در شرایطی که انزوای دیپلماتیک آمریکا در مناسبات با کشورهای اروپایی و شمار 

از هر  -های متناقض دولت ترامپ به لطف سیاست -المللی زیادی از بازیگران سیاست بین
جمهور آمریکا سعی دارد با تردستی  مقطع دیگری در تاریخ معاصر شدیدتر شده است، رئیس

یی، امکان باقی ماندنش در کاخ سفید برای یک دورٔه دیگر را به وجود  باز حرفه یک حقه
و  ١٩-های غلط و غیرکارشناسانٔه او در مقابله با کووید داند که تصمیم بیاورد. او می

های وسیعی از   همچنین در ایجاد ثبات و رشد معقول در اقتصاد آن کشور، بخش
دهندگان آمریکایی را از او گریزان کرده است. به همین دلیل او سعی دارد که در  رأی

راستی و البی یهودیان راست و صهیونیست را  انتخابات پیِش رو، حمایت مسیحیان دست
آور  و اعالم حیرت ١٣٩۶های خود در سال  جلب کند. دونالد ترامپ با بازگشت به گفته

نشین مرتجع امارات  ترین نیروی سیاسی اسرائیل و شیخ برقراری پیوند و رابطه بین ارتجاعی
آمیز ثابت کند که هنوز برگی برنده در  شدت تحریک متحد عربی، سعی دارد در اقدامی به

خواهد به هر قیمتی شده ثابت کند که در خاورمیانه اوست که حرف  بازی قدرت دارد. او می
های بافته  زند، حّتی اگر این امر به جنگ و تشدید نظامیگری بینجامد و رشته اّول را می

تر برای مسئلٔه فلسطین  های معقول حل شده توسط جامعٔه کشورهای عربی در ارتباط با راه
شنبٔه ترامپ در اعالم عادی شدن روابط اسرائیل و امارات متحد  را پنبه کند. اقدام روز پنج

عربی برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه کلید حل همیشگی مسئلٔه فلسطین در 
های اوست، از سوی همٔه نیروهای طرفدار صلح در منطقٔه خاورمیانه و در جهان، و  دست

حل مسئلٔه فلسطین  شهروندان کشورهای عربی محکوم شده است. حزب تودٔه ایران تنها راه
های استقرار صلح واقعی در منطقٔه خاورمیانه را دخالت نکردن کشورهای  و ایجاد زمینه

های سازمان ملل  امپریالیستی در مسائل منطقه و احترام گذاشتن همٔه نیروها به قطعنامه
داند. ما از مبارزٔه  های جهانی در راستای جامٔه عمل پوشاندن به آنها می نامه متحد و توافق

خلق فلسطین برای ایجاد کشور مستقل خود در همسایگی اسرائیل در محدودٔه مرزهای 
 کنیم. و به پایتختی اورشلیم شرقی حمایت می ١٩۶٧قبل از ژوئن 
 “ َهداش”خواهان اسرائیل در جبهٔه دموکراتیک صلح و برابری  ها و ترقی کمونیست

نامٔه عادی شدن روابط بین اسرائیل و امارات متحد عربی به میانجیگری آمریکا را  توافق
 تقبیح کردند.  متن بیانیٔه مشترک آنها به این قرار است:

اوت به توافق رسیدند تا روابط  ١٣مرداد/ ٢٣شنبه  اسرائیل و امارات متحد عربی روز پنج
ها محکوم شد و آن را "خنجر  ای که توسط فلسطینی بین دو کشور عادی شود، معامله

دونالد ترامپ  نامه، که به وساطت ای از پشت" نامیدند. بر اساس این توافق خائنانه

جمهور آمریکا تنظیم شده است، اسرائیل اعالم کرده است  رئیس
هایی از کرانٔه باختری [رود اردن]  که با تعلیق روند الحاق بخش

فلسطین اشغالی موافقت کرده است. با این حال، فقط چند ساعت 
وزیر  نامه، نخست پس از اعالم رسمی کاخ سفید در مورد این توافق

اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که وی "همچنان به الحاق 
 هایی از کرانٔه باختری متعهد است." بخش

ای مشترک اعالم شد که پس از تماس تلفنی روز  در بیانیه
ای مبنی  نامه زاید، توافق شنبه بین ترامپ، نتانیاهو، و محمد بن پنج

سازی کامل روابط بین اسرائیل و امارات متحد عربی" به  بر "عادی
زاید، ولیعهد ابوظبی، در ادامه در  تصویب رسیده است. محمد بن

جمهور ترامپ  شبکٔه مجازی توییتر نوشت که: "طی تماس با رئیس
های  وزیر نتانیاهو، توافقی به منظور توقف الحاق سرزمین و نخست

فلسطین به اسرائیل حاصل شد." امارات با امضای رسمی این 
نامه، اّولین کشور عربی در خلیج فارس و سّومین کشور عربی  توافق

پس از مصر و اردن خواهد بود که با اسرائیل رابطٔه فعال دیپلماتیک 
 دارد.

های آینده برای  نمایندگان اسرائیل و امارات متحد عربی در هفته
گذاری،  های سرمایه های دوجانبه در زمینه نامه امضای توافق

گردشگری، پروازهای مستقیم، امنیت، ارتباطات راه دور 
های دیگر دیدار خواهند داشت. این دو  الکترونیکی و موضوع

 اند. ُشُرف تبادل سفیر و تشکیل سفارتخانه  کشور همچنین در
اوت  ١٣مرداد/ ٢٣شنبه  گرای افراطی، روز پنج نتانیاهوی راست

اش گفت:  را "روزی تاریخی" توصیف کرد و در سخنرانی تلویزیونی
"کشورهای عربی و مسلمان بیشتری به این حلقٔه صلح خواهند 
پیوست." نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی از فرمول "صلح برای 

ها مبنی بر زمین در برابر  صلح" [در مقابل فرمول مطرح فلسطینی
 صلح] دفاع کرد.

 ١١ادامه  در صفحه  

 ادامۀ بازی خطرناک دونالد ترامپ ... 

 مالی رسیده  کمک
 به یاد قهرمان شکنجه گاه ها، ابوتراب باقرزاده 
 دالر ٢٠٠از آمریکا                                                                          


