
ایران با شرکت همٔه اعضا نشست خود را  در دوم   مرکزی حزب تودهٔ   کمیتهٔ 
پا خاستن و یک دقیقه  برگزار کرد. نشست نخست با به ٩٩شهریورماه 
ای و همچنین ابراز احترام به خاطرٔه  باختگان توده احترام جان سکوت به

باختگان راه  آزادی میهن، کار خود را آغاز کرد و به  ماندگار همٔه جان
 بررسی دربارٔه مسائل زیر پرداخت:

شدت بحرانی کشور، برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران و  . اوضاع به١
 دورنمای مبارزه با دیکتاتوری حاکم؛

 ؛۶٧دومین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال  و . سی٢
 های امنیتی رژیم و وابستگانش بر ضد حزب تودٔه ایران؛ های دستگاه . دور تازٔه توطئه٣
گیری  . گزارش پیشرفت کار "کمیسیون تدارک هفتمین کنگرٔه حزب" و تصمیم۴

 دربارٔه چگونگی برگزاری کنگره؛

گاه! هم  میهنان شریف و آ
عـام هـزاران زنـدانـی  ودو سال از قـتـل سی

دست سران جـنـایـتـکـار جـمـهـوری  سیاسی به
ودومــیــن ســالــگــرد  گــذرد. ســی اســالمــی مــی

رسـد  سیاسی درحالی فـرا مـی زندانیان  عام  قتل
هـای رژیـم  های دار در زنـدان که بار دیگر چوبه

والیت فقیه برپایند و دسـتـگـاه بـیـداد قضـایـی 
یکی از مجریان اصلی کشتـار   ریاست جنایتکاری همچون ابراهیم رئیسی، حکومت به

هـای مـردم بـه  بار دیگر و پس از هر سرکوب اعتـراض  ،۶٧زندانیان سیاسی در سال 

تـوان گـفـت کـه بـا  درستـی مـی به
ورشکستگی کامل نـظـری و عـمـلـی 
حاکمیت والیت فقیه، وضعیت جامعه و 
همچنین کل دستگاه دیکتاتوری حاکم 

ای حّساس شده اسـت. بـا  وارد مرحله
گذشت هر روز، پیامدهـای بـرآمـده از 

ناپذیر میان حاکمیت مطلق  تضاد آشتی
های  والیت فقیه با منافع مّلی و خواست

هـای گـونـاگـون  اکثر مردم به شـکـل
شود. یـکـی از  گیر حکومت می گریبان

های این وضعـیـت حّسـاس،  مشخصه
وقفـٔه پـایـگـاه  روند ریزش ُپردامنه و بی

 حکومت است.   اجتماعی
تکرار ترفندهای گذشتـه، از قـبـیـل 

هایی مـانـنـد "دولـت  اجازٔه ظهور پدیده
مهرورزی" یا "دولت تدبیـر و امـیـد"، و 

نـمـا و قـول و  های رادیکـال سخنرانی
های دروِغ سـیـاسـتـمـداران در  وعده

کارزارهای انتخاباِت مهـنـدسـی شـده، 
چنان تأثیرگذار نخواهد بود. در  دیگر آن

هایی مهـم در  زیر پوسِت جامعه، تحّول
هـای  رونِد درک عمـومـی از واقـعـیـت

سیاسی و شنـاخـِت هـویـت -اجتماعی
ُمسببان وضعیِت بسیار دشوار کـنـونـی 

 گیری است. کشور در حال شکل

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

 ١٣٩٩شهریور  ١٠، ١١١١شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

تکرار مصنوعی تاریخ 
در شرایط نوین، 

تالشی است عبث و 
 ُمخّرب!

اطالعیه دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی 
درباره نشست کمیتٔه مرکزی حزب 

 تودٔه ایران

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 
مناسبت سالگرد فاجعه ملی  ایران به

 کشتار زندانیان سیاسی ایران

در این شماره
 

   ٧ادامه  در صفحه 

 مرکزی حزب تودٔه ایران  کمیتٔه   اعالمیهٔ 
برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران، و دورنمای مبارزه با 

 دیکتاتوری حاکم

   ٣ادامه  در صفحه 

بحران فزاینده اقتصادی و سیاسی رژیم والیت فقیه، تشدید فقر و محرومیت مردم و زحمتکشان، متوقف شـدن 
ها، افزایش شتابان نرخ بـیـکـاری، فسـاد فـراگـیـر در هـمـه  فعالیت بسیاری از مراکز تولیدی و ورشکستگی آن

لـب رسـیـده، در  هـای جـان بـه تر شدن جو فشار و خفقان بر زندگی اجتماعی توده های حکومتی، سنگین سطح
های گسترده در شهر های مختـلـفـی  وجود آورده است. اگرچه اعتراض مجموع، وضعیتی بسیار دشوار در کشور به

شاهد آن بودیم با سرکوب خشن و خونین نیروهای امنیتی رژیم و هـمـچـنـیـن بـحـران  ٩٨و  ٩۶های  که در سال
تر  اما نارضایتی توده ها از ادامه حاکمیت استبدادی کنونی ابعادی گسترده  گیر کرونا فروکش کرده اند، بیماری همه

کنـد.  خود گرفته است و پایگاه اجتماعی رژیم را هرچه بیشتر متزلزل می به
  ٣و  ٢ادامه  در صفحات  ساز طبقاتی و ضد دیـکـتـاتـوری در  عبارت دیگر، مبارزه حاد و سرنوشت به

 ۵افتد!                                                                ص  ای اتفاق می فقط در جمهوری اسالمی چنین فاجعه
 ٩روزی                                                                           ص  بدون پایانی بر سیه »توافق صلح«افغانستان: 

 ١١چه بود؟                                                                                  ص  »لغو نظام ُمزدی«منظور مارکس از 
 ١۶ص     تحّوالت نگران کننده در بالروس                                                                                                



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه     ٢   ١١١١شمارۀ  

ای کـه در یـک طـرف آن کـارگـران و  میهن ما جریان یافته است، مبارزه
زحمتکشان، کارمندان، بازنشستگان، قشرهای میانی، و بخشـی از تـولـیـد 

داری  سرمایه کنندگان کوچک و متوسط قرار دارند، و در سوی دیگر آن کالن
خوار کشور جای دارند که حیات اقتصادی  داری دالل و رانت تجاری و سرمایه

 اند.  کشور را در قبضٔه انحصار فلج کننده خویش گرفته
این نکتـه  ٩٩نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب توده ایران در فروردین ماه 

هـای رخـدادهـای  درستی بر آن تأکید کرد که "یـکـی از ویـژگـی را بیان و به
سازی و  های اخیر گسترش ابعاد مبارزٔه طبقٔه کارگر با سیاست خصوصی سال
های جمهوری اسالمی به حقوق کارگران است. کـاهـش جـّدی مـزد  تعّدی

های اخیر، تبـعـیـض و نـابـرابـری  واقعی کارگران (با احتساب توّرم) در سال
ها بر ضـد  ها و محدودیت حقوق زنان و مردان مزدبگیر و ِاعمال انواع مضیقه

هایی از قانون کار که حافظ حقوق کـارگـران بـود و  حذف بخش زنان کارگر، 
نبود قانون کاری امروزی و فراگیر و دموکراتیک که از حقوق کـارگـران دفـاع 

رعـایـت  ترین ضابطه و قانونی در ملزم کردن کارفرمایان به کند، نبود حتی کم
کـار  ها و واحدهای تولیدی و همچنـیـن بـه اصول ایمنی و بهداشت در کارگاه

آنان، فقـط  گرفتن غیرقانونی کودکان  از طریق دادن مزدهایی بسیار ناچیز به
 ،والیت فـقـیـه،چند نمونه از دردنامٔه کارگران و زحمتکشان در حاکمیت رژیم 

 است."
های اخیر شاهد گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان  در هفته

های کـارگـری  ها و اعتصاب ایم. ُدور تازٔه اعتراض در گوشه و کنار کشور بوده
از   هایی امیدوار کنـنـده های مختلف صنعتی و تولیدی کشور نشانه در منطقه

شـدت  سندیکایی میهن ما در اوضـاع بـه -برآمد نوین مبارزٔه جنبش کارگری
هایی چنـد  بحرانی و حساس کنونی است. این ُدور از مبارزات کارگری از جنبه

برانگیز و شایستٔه دقتی ویژه در آن است. اعتـصـاب کـارگـران قـرارداد  توجه
ها، با ادامـه  های نفتی، گازی، و برخی پاالیشگاه ای در منطقه موقت و پروژه

درپـی  هـای پـی تپه، اعـتـراض یافتن  اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت
دهـی شـده و سـراسـری مـعـلـمـان،  های سـازمـان کارگران هپکو، حرکت

شـهـرهـا،  ویژه کـالن های اعتراضی پرستاران در شهرهای گوناگون به تجمع
هـا و  آهـن و شـهـرداری ها درمیـان کـارگـران راه نارضایتی و رشِد اعتراض
های اعتراضی در واحدهای صنعـتـی، تـولـیـدی و  همچنین افزایش حرکت

ها  در قـیـاس  ها و اعتصاب اند. این اعتراض گام  بوده زمان و هم خدماتی هم
نظر گسـتـردگـی، شـمـار کـارگـران  های پیشین از نقطه ها در ماه با موارد آن

های اعتصابی، و نیز سطح همـاهـنـگـی و تـعـیـیـن  کننده در حرکت شرکت
سیاسی، امید بخش حرکت طـبـقـٔه کـارگـر و  -خواست و شعارهای صنفی

تر در جـنـبـش هـمـگـانـی عـلـیـه  زحمتکشان میهن ما در حضوری پررنگ
نـفـع مـردم و  هـایـی بـه وجود آوردن  تـحـول منظور به دیکتاتوری والیی به

 زحمتکشان در صحنه سیاسی کشور است. 
های دیگر ایـن ُدور از جـنـبـش اعـتـراضـی کـارگـران و  از جمله ویژگی

های اعتراضی و اعتصاب در مـرکـزهـای  زحمتکشان، افزایش تعداد حرکت
های بزرگ تولیدی و خدماتی اسـت. اکـثـر  مهم و کلیدی صنعتی و مؤسسه

هـا و  طور عمده در سطح کارگـاه های اعتراضی کارگری پیش از این به حرکت
داد و کارگران شاغل  خدماتی کوچک و متوسط رخ می -های تولیدی مؤسسه

در مراکز بزرگ تولیدی و صنایع کلیدی در مجموع کمتر در جنبش اعتراضـی 
ای در برخی از  های کارگران پروژه های اخیر اعتراض مشارکت داشتند. در ماه

ها و مراکز صنعتی مانند صنایع نفت، گـاز، پـتـروشـیـمـی، و   ترین رشته مهم
هـای  سازی و مـجـتـمـع های کارگران صنایع ماشین همچنین ادامه اعتصاب

عـالوه،  انـد. بـه ها، رشد بیـشـتـری داشـتـه بزرگ کشت و صنعت و نظایر آن
های اعتراضی بر شاغالن در  چنانکه پیداست، دامنٔه گسترده این ُدور حرکت

آهن، تـرابـری،  ای پراهمیت نظیر راه های صنعتی و خدماتی ها و رشته بخش 
ونقل همگانی، و همچنین بر پرستاران و زحمتکشان شاغل در بـخـش  حمل

این مجموعه باید مبارزٔه پیگـیـر و  بهداشت و درمان نیز تأثیر گذارده است. به
تر از ابعاد و گسـتـردگـی  هشیارانٔه فرهنگیان را نیز بیفزاییم تا تصویری دقیق

جنبش اعتراضی کنونی طبقٔه کارگر و زحمتکشان در شرایط کنونی در نـظـر 
 آوریم.  

 ادامۀ برآمد نوین اعتراضی کارگران ... 

حـال  های اخیر درعین های فزاینده کارگری در ماه ها و اعتراض رشد اعتصاب
ها ضروری است.  هایی نیز همراه بوده است که توجه به آن ها و ضعف با دشواری

واقعیت امر این است که اگرچه بیشتر شدن شعارهای سـیـاسـی را در خـالل 
های صنفی آنان شاهدیم، با وجـود ایـن،  های کارگری در کنار خواست اعتراض

انـد، از  های سـیـاسـی بـاال نـرفـتـه ها هنوز  به سطح اعتصاب سطح اعتصاب
های صنفی کارگـران در  ای مشخص بین خواست که نزدیکی روی، هنگامی این

هـا و  شود همبستگی مبارزاتی هم بین اعـتـراض های مختلف دیده نمی بخش
 کند.  شکلی مشخص بروز پیدا نمی اعتصاب های کارگری به

هـای  های عمدتًا صنفی به سـطـح  اعـتـصـاب بدون ارتقای کیفی اعتصاب
هـای صـنـفـی کـارگـران بـا  ها خواست هایی که در آن سیاسی (یعنی اعتصاب

های کالن اقتصـادی شعارهای جنبش مردمی بر ضد استبداد و بر ضد سیاست
وجود آمدن همبستگـی بـیـن مـبـارزات  اجتماعی رژیم پیوند پیدا کند)، در به-

وجود آمدن همبستگی دیگر قشـرهـای  کارگران و زحمتکشان و همچنین در به
عـنـوان  رغبتی همچنان ادامه خواهد یـافـت. بـه ها بی اجتماعی با این اعتراض

نکردن کارگران رسمی و قرارداد دائمی صنـایـع نـفـت و گـاز از  نمونه، حمایت 
هـا ضـعـف  از مشارکت در اعتصـاب  شان ای و خودداری اعتصاب کارگران پروژه

دقت بررسی کرد. نکته مهم و شایسته تـوجـه  مهمی است که دلیل آن را باید به
ها و صنایع نفت و گـاز  های فنی پاالیشگاه این است که کارگران رسمی و بخش
انـد و  فقیه  آسیب دیـده  های رژیم والیت که قرارداد  رسمی دارند نیز از سیاست

ای در عـقـب  شرکت نکردن آنان در اعتصاب اخیر به مبارزه کـارگـران  پـروژه
 -تـر و مهم -نشاندن کارفرمایان و تغییر دادن سیستم استخدامی در این صنعت

های مخرب رژیم، از جمله خصوصـی سـازی و اسـتـفـاده  به تغییر در سیاست
 گسترده از دالالن کار، کمک نکرد. 

رسـمـیـت  دلیل سیاست رژیم در بـه های مستقل سندیکایی به در نبود سازمان
ها، جنبش اعتراضی کارگران از توان مهم و پـرظـرفـیـت  نشناختن این سازمان

دهی محروم مانده است. این محروم ماندن از تشکل مستقل سندیکایی  سازمان
ها در ُدور تازٔه  مـبـارزات   های اصلی ضعف در هدایت  و رهبری اعتصاب از علت

اش از هـمـیـن خـأل  های امنیتـی فقیه و ارگان کارگری نیز هست. رژیم والیت 
هـای  کـنـد. تـالش منظور مهار و کنترل مبارزات کارگران استفاده کرده و مـی به

کردن، ایجـاد  کشاندن، فرسایشی انحراف  یافتٔه رژیم درجهت به مستمر و سازمان
بخش بودن اصل حق اعتصـاب هـمـچـون سـالحـی کـارآمـد  تردید در نتیجه

هایی که در این زمـیـنـه نـام بـردیـم،  همچنان ادامه دارند. با وجود همٔه ویژگی
یافته و رشـد   مبارزٔه طبقه کارگر و زحمتکشان بر بنیادهای عینی و ذهنی جریان 

 کند. می
 -گیری اقتـصـادی در بیش از سه دهه اخیر رژیم والیت فقیه با گزیدن سمت

سازی منافع، به حقوق و  ای مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی اجتماعی
اسـت.  بـرده   درپـی یـورش دستاوردهای تاریخـی طـبـقـٔه کـارگـر ایـران پـی

داری انگلی در کنف حمایت استبداد حاکم مذهبی و بـا انـبـاشـت  سرمایه کالن
ویژه کارگران و زحمتکـشـان،  روزی و فالکت اکثر مردم و به قیمت تیره سرمایه به

است. سیـاسـتـگـذاران رژیـم بـا   تر شده دم بر خزینٔه ثروتش افزوده و فربه به دم
داده شده از سوی   های فرمان داری  و شیوه های نولیبرالی سرمایه اجرای نسخه

المللی پول و بانک جهـانـی درطـول سـالـیـان  نهادهایی همچون صندوق بین
متمادی امنیت شغلی، سطح دستمزد، معیشت و قدرِت خرید طبـقـه کـارگـر و 

 -است. رواج قراردادهای موقت شدت کاهش یافته  زحمتکشان فکری و یدی به
درصـد شـاغـالن  ٩۵چنان که اکنون بیـش از 

 ٣ادامه  در صفحه  همـراه بـا  -اند ها مجبور شده امضای آن کشور به



شود که لزوم جلب همبستگی گسـتـرده  تر می است. این اولویت هنگامی برجسته
هایی فـراگـیـر و  های کارگری در داخل و خارج از کشور و اتحاِد عمل با اعتصاب

ای دراین مقطع زمانی مشخص را مد نظر قرار دهیم. وضـعـیـت کـنـونـی  مرحله
همراه آن وضعیت معیشت اکثر مردم میهن ما بسیـار بـحـرانـی  اقتصاد ملی و به

 -های اقتصـادی است. تمام شواهد حکایت از آن دارند که شرایط در تمام عرصه 
و درکل  -های دولت روحانی تر خواهد  شد. سیاست تر و خطرناک اجتماعی وخیم

گشا نیستند، بلـکـه  فقط مشکل نه -فقیه های کالن اقتصادی رژیم والیت  برنامه
اقتصاد بیمار کشور و اثـر آن  های  درحکم تزریق مداوم زهری کشنده به شریان

دهی در  همین دلیل مبارزه برای ارتقای سطح سازمان فقیرتر شدن مردم است. به
جنبش کارگری و تقویت جایگاه این جنبش در مبارزه با استبداد بیـش از پـیـش 

 شود.  مهم می
های گوناگون مبارزات  ها، و زاویه ها، چالش حزب تودٔه ایران، در بررسی ویژگی

جنبش کارگری و سندیکایی ازجمله برآمد نوین جنـبـش اعـتـراضـی کـارگـران، 
دهی، هـمـبـسـتـگـی، و  وچرای ارتقای سطح سازمان چون همواره بر اهمیت بی

است. حزب تودٔه ایران بر این اعـتـقـاد راسـخ بـوده و  تشدید مبارزه تأکید داشته 
های میلیونـی ضـامـن  یافتٔه توده هست که فقط و فقط نیروی متشکل و سازمان

سود حق حاکمیت ملی، استقـالل مـلـی، عـدالـت  های بنیادین به تحقق تحول
های دمکراتیک فردی و اجتماعی و برقراری حکومتـی  اجتماعی، حقوق و آزادی

گاهی، و مرتبٔه توانایی  متکی به ارادٔه مردم ایران است. میزان تشکل یابی، درجٔه آ
 -جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزه با استبداد مذهبی در گذار به مرحلٔه ملـی

دمکراتیک اهمیتی حیاتی دارند. بدون جلب همبستگی نیروهای اجتـمـاعـی بـا 
هدف کمک به دست یـافـتـن کـارگـران  به -های کارگری ها و اعتصاب اعتراض

دهـی اعـتـراض مشـتـرک و  شان  و در مسیر تـالش بـه سـازمـان مطالبات به
حـکـومـت  -های مخرب و ضد ملی رژیـم ها بر ضد سیاست یافتٔه  توده سازمان

تواند به حیات  اش می جمهوری اسالمی با امکانات گستردٔه امنیتی و سرکوبگری
 بارش بر میهن ما ادامه دهد.  فاجعه

این نکته را نیز باید در نظر داشت که مبارزٔه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما 
تر بخشی است از پیکار جبهه جهانی کار با جبهٔه جـهـانـی  اندازی وسیع در چشم

ای هسـتـنـد کـه  ناپذیر از مبارزه سرمایه.کارگران و زحمتکشان ایران بخشی جدا
جـویـی و  داری، مداخـلـه امروزه در چهارگوشٔه جهان علیه ستم و استثمار سرمایه

هـای نـولـیـبـرالـی  طلبی امپریالیسم، و پیامدهای شـوم اجـرای نسـخـه جنگ
هایی گوناگون جریان دارد. با تمام توان و امکانات باید بـرای تـقـویـت و  شکل به

تحکیم جنبش کارگری در دو عرصٔه صنفی و سیاسی و پـیـونـد آن بـا پـیـکـار 
 سراسری برضد دیکتاتوری والیی کوشش کنیم. 

 
 مرکزی حزب تودٔه ایران  کمیتهٔ 

 ١٣٩٩شهریورماه  ٣
 

 ١١١١شمارۀ   ١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ٣ 

اجرای سیاسِت آزادسازی مزد و جلوگیری از افزایش عادالنٔه دسـتـمـزدهـا در 
سازی، و انعطاف در  زدایی، خصوصی های ضد ملی مقررات چهارچوب "برنامه"

بازار کار، غارت و تضعیف سازمان تأمین اجتماعی، یعنی دارایـی کـارگـران و 
ناپذیر  های دالل نیروی انسانی، حق خدشه زحمتکشان، حضور فزاینده شرکت

امنیت شغلی و مزد مساوی در برابر کار مساوی را درکشور ما از مـیـان  بـرده 
داران با استفاده  سرمایه منظور سرپرستی و ضمانت  منافع کالن است. رژیم  به 

  پای کار آوردن و بـهـره اصطالح خودشان به  های شدید و، به از اهرم سرکوب
های زرد حکومتی، از احیای حقوق سـنـدیـکـایـی  آمیز از تشکل گیری خیانت

 طبقٔه کارگر و زحمتکشان مانع شده است.  
های سیاسی جامـعـه  جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان بر بستر تحول

های صنفـی یابد. طبقه کارگر ایران ضمن تأکید بر خواست رشد و گسترش می
کـنـد. مـبـارزٔه کـارگـران و  اش را هم بیان می های سیاسی رفاهی، مطالبه -

رفـاهـی ایـن  -رغم پوستٔه صنفی زحمتکشان علیه برنامٔه تعدیل ساختاری، به
مبارزه، از درک سیاسی و خصلت طبقاتی مبارزه کارگران در جامعه ما حکـایـت 
دارد. آنچه گستردگی و برآمد نوین مبارزٔه  جنبش کارگری را در قیاس با گذشته 

ها و آرایش طبقاتی صحنٔه  سازد، همین پیوستگی آن با تحول حائز اهمیت می
های عمدٔه کنونی در صحنٔه سیاسی کشور عالیـم  سیاسی کشور است. تحول

ناپذیـرشـدن   فقیه و دشواری و امکان آشکاری از وضعیت نامتعادل رژیم والیت 
دهـد. بـا ورشـکـسـتـگـی  داری را نشـان مـی بازگشت به روال عادی زمـام

داری در جهان و کشور ما درپیوند با اسـتـبـداد  های نولیبرالی سرمایه سیاست
گـیـری کـرونـا،   جویانٔه امپریالیسم و هـمـه های مداخله حاکم و اثرهای تحریم

درنِگ مـادی و صـنـفـی  های بی بحرانی جدی در کشور را شاهدیم. خواست
هـای فـردی و  شان در زمینه حـقـوق و آزادی های های مردم و مطالبه توده

کردن  ساختار سیاسی، از ابـتـدای اسـتـوار   اجتماعی و نیز خواست دمکراتیزه
شدن جمهوری اسالمی در قالب استبداد مذهبی حاکم، درنظر و درعـمـل، و 

 گنجید.  فقیه نمی همچنین فرمانفرمایی ولی 
های اجتماعـی مـیـان  فقیه  نگران از پیوند و اتصال نارضایتی رژیم  والیت  

هـای مـیـانـی جـامـعـه و  طبقه کارگر، زحمتکشان روستا، کارمـنـدان، الیـه
کوشد با ایـجـاِد شـکـاف از  صنعتگران و تولیدکنندگان کوچک و متوسط، می

های اجتماعی مخالـف  ها و الیه هماهنگی و همسویی میدانی و سیاسی طبقه
دیکتاتوری والیی مانع گردد. تبلیغات پر سروصدا دربارٔه مبارزه با فساد مـالـی، 

سازی، و مشوق هـای اقـتـصـادی  ها درمورد شکل و اجرای خصوصی توجیه
های معین رژیـم بـر  همچون بورس اوراق نفتی، همگی، در راستای سیاست

هـای  های الیـه منظور جلوگیری از پیوند منافع و خواست ضد منافع مردم و به
 اجتماعی مختلف با یکدیگر در مبارزه با استبداد حاکم است. 

هـا،  ، سطح باالی نارضـایـتـی ٩٨ماه  و آبان ٩۶ماه  های دی تجربٔه خیزش 
کند که  های سیاسی و صنفی آنان، این امر را ثابت می ها و انگیزه آمادگی توده

در صورت پیوند جنبش اعتراضی کارگران با نارضایتی همـگـانـی مـوجـود در 
کند و بر اثـر رویـارویـی  هایی جدی روبرو می جامعه، استبداد حاکم را با چالش

شود. تقـویـت و تـحـکـیـم  میزانی معین تضعیف می توان ماشین سرکوبش به
موقعیت جنبش کارگری در مبارزٔه ضد استبدادی عاملی مهم در دورٔه گذار بـه 

در  ٨٨دمکراتیک است. از ناکامی خیـزش مـردمـی در سـال  -مرحلٌه ملی 
نتـیـجـه نـرسـیـدن  فقیه و کارگزارانش در انتخابات و به  اعتراض به تقلب ولی

توان گرفت کـه  این نتیجه را می  ٩٨ماه   و آبان ٩۶ماه  های مردمی دی خیزش
حضور متشکل و اثرگذار طبقه کارگر و زحمتکشان همراه با سالح مـوثـرشـان 

ای، استانی، و سراسری آن، بویژه در صـنـایـع  یعنی اعتصاب، در ابعاد منطقه
تواند حرکت ماشین سـرکـوِب حـاکـمـیـت را ُکـنـد و ارادٔه  کلیدی کشور می

اثر، و ناکارآمد  کـنـد.  اش را در رویارویی با  نیروی مردم سست، کم سرکوبگری
 شرط اینهمه، حضور متشکل و سازمان یافته طبقه کارگر است.  پیش

ها اقتصاد رژیم را  واقعیت امر این است که دراوضاع کنونی که فشار تحریم
ورشکسته کرده و درآمد نفتی ایران را آنچنان تنزل داده است که رژیم  تـوان 
بازتولید امکانات مادی و اعتبار نظری و ایدئولوژیک، و احیای روبنای سیاسـی 

میزانی زیاد از دست داده اسـت، کـوشـش  ها را به ضرور برای غلبه بر بحران
برای باال بردن سطح مبارزاتی و گستردگی جنبش اعتراضی کارگران اولویـتـی 

دمـکـراتـیـک  -درجه اول در مبارزه با دیکتاتوری والیی و گذار به مرحلٔه ملـی

 ادامۀ برآمد نوین اعتراضی کارگران ... 

 ادامۀ اطالعیه دبیرخانه کمیته مرکزی ... 

. گزارش پیشرفت کار "کمیسیون تدارک اسناد هفتمین کنگره حزب" و ۵
گیری دربارٔه  چگونگی انتشار طرح سندهای تدارک دیده شده که  تصمیم

 عبارتند از:
 سند کارپایه،

 سند برنامه نوین حزب تودٔه ایران،
دموکراتیک: نقشٔه راه حزب تودٔه ایران برای  -سند ایران در مرحلٔه انقالب ملی

 تحوالت بنیادین دموکراتیک در سطح ملی،
 لنینیسم و دوران ما.  -سند مارکسیسم

ها و یافتن راهکارهای عملی تازه  . گزارش پیشرفت کار کمیتٔه بررسی چالش۶
 خواه کشور.  منظور همکاری عملی هرچه بیشتر نیروهای مترقی و آزادی به
 

 کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران  دبیرخانهٔ 
 ١٣٩٩شهریور ماه  ٢



 

 ١١١١شمارۀ 

زیـان  و از اساس ناعادالنـه و بـه
آمــوزان مــدارس دولــتــی  دانــش

است. آیا رقـابـت مـیـان دانـش 
آموزان خوزستانی و کردستانـی و 
بلوچستانی و حتی مدارس جنوب 

هـای   تهران و مـدارس حـاشـیـه
شهرها با دانش آمـوزان مـدارس 
"غیر انتفاعی "شـمـال تـهـران و 

چـنـانـی و  مدارس خصوصی آن
قیمت در پایتخـت و دیـگـر  گران

شهرهای بزرگ ایـران عـادالنـه 
، ١٣٩٩است؟  ماراتون کـنـکـور 

بیش از هر چیز حکایت از افـول 
 عدالت آموزشی در کشور دارد.

نظام آموزشی ساخته و پرداخته 
رژیم والیی در هماهنگی تمام بـا 
الگوی اقـتـصـادی نـولـیـبـرالـی 

ستـیـز حـاکـم کـودکـان و  مردم
نوجوانان و جوانان تشنٔه یادگیـری 

فشرد. نبود امکانات آموزشی مثل آزمـایشـگـاه و  آمیزش می را در چنبر تنگناهای تبعیض
چـنـدان آمـوزش ویـژه دیـده و کـتـاب و  های آموزشی نوین، کادر آموزشی نـه فّناوری
افزار گران و دور از دسترس نونهاالن میهن ما یا درواقع  وارثان فردای مـیـهـن را  نوشت

های بسیاری از نوجوانان و جـوانـان  کند و استعداد دچار سرخوردگی و احساس حقارت می
 اند را می خوشکاند. کشور که سرمایه واقعی جامعه

کنکور سراسری امسال به سالمت بیش از یـک  اعتنایی مسئوالن و برگزارکنندگان بی
دارد.  میلیون داوطلب، از عمق نفوذ مافیای کنکور در ارکان حکومت اسالمی حـکـایـت

تر شدن شیـوع ویـروس کـرونـا کـه از  در شرایط هرچه گسترده -برگزار کنندگان کنکور
هـیـچ  -کفایتی مسئوالن حکومتی مردم میهن ما را به ورطه خطرناکی کشانیده است بی

ای برای حفظ سالمت شرکت کنندگان درنظر نگرفتند و برای برگزاری آزمـون  تدبیر ویژه
سراسری در این شرایط پرخطر فشار زیادی آوردند. چنین عملکردی باعث کاهش شرکت 
کنندگان در آزمون کنکور شد و در کنکور کارشناسی ارشد نیز تعداد شرکت کنـنـدگـانـش 

مراتب کمتر شد. در این راستا، دکتر سـوری،  نسبت به تعداد داوطلبان آزمون سراسری به
گیر)  در برنامه زنده تـلـویـزیـونـی جـمـهـوری  های همه متخصص اپیدمیولوژی (بیماری

تدبـیـری آنـان در ایـن  اسالمی، ضمن انتقاد به عملکرد غیرمسئوالنه  سران رژیم  و بی
عنوان مشت نمونه خروار، اظهار کرد: "یک داوطلب کنکور کارشنـاسـی ارشـد  عرصه، به

نفر از اطرافیان خود را مبتال کرد. "بررغم هشدار ستاد ملی مبـارزه بـا کـرونـا و ایـن  ١٧
دهـنـد،  جان خود را از دسـت مـی ١٩دلیل ابتال به کووید  واقعیت که روزانه صدها نفر به

]. ١٣٩٩مرداد ماه  ٢١سران رژیم با تعویق زمان کنکور موافقت نکردند [خبرگزاری مهر، 
مـردادمـاه مـوکـول  ٣١های فراوان زمان برگزاری کنکور را به  پس از بگومگوها و بحث

وگـو بـا  کردند. آقای دکتر ابراهیم خدایی، رئیس سازمـان سـنـجـش کشـور، در گـفـت
دلـیـل امـکـان لـو  گوید: "تعویق زمان کنکور به ، می١٣٩٩مردادماه  ٢٢خبرگزاری مهر، 

چنین اقراری از سوی مقام ارشد نـظـام آمـوزشـی رژیـم جـز  رفتن سؤاالت بوده است. "
اعتراف به گستردگی فساد و دزدی و تقلب معنی دیگری ندارد. بـا هـمـٔه ایـن حـرف و 

برگزار شـد.  ١٣٩٩مرداد ماه  ٣١ها و حواشی فراوان، کنکور سراسری سرانجام روز  حدیث
آموزان ممتاز در تهران پـس از  شهریورماه، یکی از دانش ١"همدلی"،  گزارش روزنامٔه  به

باره برگزاری کنکور دچار اضطراب روحـی شـده و  علت تعویق چندین شرکت در کنکور به
 دست به خودکشی زد. 

آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش کشور، در گفتگو بـا خـبـرنـگـار  خانم فاطمه زرین 
عـلـت  هزار نفر از داوطلبان کـه بـه ٧٩، از "غیبت ١٣٩٩روزنامه همدلی، اول شهریورماه 

 نگرانی از سرایت ویروس کرونا عطای آن [کنکور] را به لقایش بخشیدند "سخن گفت. 
گفته خـانـم  آخرین مرحله آزمون کنکور سراسری روز اول شهریورماه صورت گرفت. به

هزار نفر کارت ورود به جلسه امتحان گروه آزمـایشـی ١۶٢آمیزی، نزدیک به   فاطمه زرین
هزار نفر داوطلـب در کـنـکـور "  ١٢های خارجی را دریافت کرده بودند که بیش از  زبان

 ].  ١٣٩٩ شهریورماه  ١زبان" غایب بودند " [ایسنا، 
تواند و باید برخوردار از بستری سالم و پربار برای آموزش دانش و پرورش و  کشور ما می

کن کردن بـانـدهـای  مان باشد. باید با ریشه شکوفایی یکسان استعدادهای جوانان میهن
اند و با بـرچـیـدن بسـاط  غارت و چپاول پرداخته مافیایی که با تسلط بر ارکان حکومت به

ویژه، سایه شوم تبعیـض  سازی در اقتصاد کشور در کل و در آموزش و پرورش به خصوصی
 عدالتی را از سر جامعه کوتاه کنیم.  و بی
 

  ١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

ساله در آستانه برگزاری کنکور، جوانانی کـه بـایـد در ایـن  همه
آزمون شرکت کنند و خانواده های آنان دچـار اضـطـراب و فشـار 

در آزمـون  موفقیت و یا عدم موفقیتشوند، زیرا  ای فراوان می روانی
تواند سرنوشت اغلب آنان را از این رو بـه آن رو کـنـد.  کنکور می

که کنکور یک شیوه علمی و عادالنـه بـرای  واقعیت امر این است 
محک زدن توان و آموخته های یک فرد نیست.  در واقع هـدف از 
برگزاری کنکور تخصیص  صندلی های محدود دانشـگـاه هـا بـر 
اساس انداره گیری مهارت و سرعت عمل در پاسخ دادن به تسـت 
چهار جوابی است. اصوًال در کشور مـا آمـوزش و پـرورش شـیـوه 
خالقانه تجزیه و تحلیل و پردازش دانش به هـدف حـل مسـایـل، 
فراتذ از محتوی کتاب های درسی رسمی نه تنـهـا تشـویـق نشـده 

 است بلکه عمًال به حاشیه رانده شده است.  
مـثـابـه  "تست زنی" که مافیای کنکور چندین دهه است آن را بـه

آزمون علمی در کشور جا انداخته است پـولـی فـراوان بـه جـیـب 
گفتۀ احمد نادری، عضو  ریزد. به سوداگران فعال در این عرصه  می

هـای اجـتـمـاعـی  کمیسیون و رئیس فراکسیون مقابله بـا آسـیـب
 ٨مجلس، گردش پول مافیای کنکور "رقم عجیب و غریب ساالنه 

هزار میلیارد تومان" است. او می گوید: "خیلی جـالـب اسـت کـه 
هـای کـنـکـور  هنوز برگزار نشده، اّما اگر شما به کالس ٩٩کنکور 

هـای خـود بـرای کـنـکـور  بینید در حال ثبت نام مراجعه کنید می
های دانشگاه نیز از  هستند."  تقلب و فروش صندلی ١۴٠٠[سال] 

هایی است که مافیای کنکور در آن دست دارد:  "ایـن  دیگر معضل
وخم کنکور را یک شبه طی کـنـد،  که کسی بتواند با پول، راه پر پیچ

راست بر روی صـنـدلـی پـزشـکـی  هزار نفر را دور بزند، و یک ۶٠٠
آموزان برای نشستن بر روی آنهـا و  هایی که دانش بنشیند، صندلی

تحصیل در رشتٔه پزشکی باید مسیر بسیار سختی را بـپـیـمـایـنـد" 
ای جـدی دارد [مشـرق  آموزان تأثیر منفی تردید بر روحیٔه دانش بی

 ].  ١٣٩٩مردادماه  ۶نیوز، 
ست. ایـن  ها مافیای کنکور یکی از قدرتمندترین و بانفوذترین آن

های کنـکـور   هم زده است که از فروش سئوال مافیا چنان قدرتی به
اغـلـب قـبـل از بـرگـزاری  دهـد. خـود راه نـمـی هم تـرسـی بـه

های مختلـف، و هـمـراه  های لو رفته از راه  کنکور،ماجرای سئوال
ای مـی شـود. یـکـی از  چند نفر از فروشندگان نیز رسانه ها نام آن

هـای تشـکـیـل پـرونـده بـرای   ترین ماجراهـای سـئـوال جنجالی
نژاد، در این زمینه بـود کـه  محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی

رغم ورود دستگاه قضا به موضوع، مراتب مورد بررسی دقـیـق و  به
موشکافانه قرار نگرفت و زمینه بروز فساد همچنان بـاقـی مـانـد و 

های نمایشی از سوی مسـئـوالن  تر نیز شد. اقدام دامنه آن گسترده
افتند و تنهـا صـورت  رژیم برای انحراف اذهان عمومی کارساز نمی

یابد. در این ارتباط، آقـای احـمـد نـور، درکـانـال  مسئله  تغییر می
نویسد : "از  ، چنین می١٣٩٩مرداد ماه  ٢۶تلگرامی صنفی معلمان،

مشکالت اساسی نظام آموزشی ما نفوذ مافیای کنکور هـمـراه بـا 
خصوصی سازی آموزش و فساد گسترده در مدرک سازی است. لغو 

همراه آن لغو خصوصی سازی آموزش، خواست معلمان  کنکور و به
  است. "

دار نیـز زمـانـی دراز  بی عدالتی شدید ، نابرابری و تبعیض دامنه
است که دامن نظام آموزشی کشور را گرفته است. از سویـی هـمـه 

هـایـی نـجـومـی  چنانی با شهریه امکانات در مدارس خصوصی آن
های مدارس دولتی  اند و از سوی دیگر هرروز دایره داشته جمع شده

گردد. در آزمون کنکور، بـدون درنـظـر  تر می بی وقفه تنگ و تنگ
های تحصیلی افراد در مـدارس دولـتـی و  گونه پشتوانه داشتن این

یابند که از آغاز  ای حضور می خصوصی، شرکت کنندگان در مسابقه

 مافیا، کنکور، و کرونا

 ۵ادامه  در صفحه  



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ۵   ١١١١شمارۀ  

 ادامه رویدادهای ایران ...

از توابع شهرستان اهواز با  یک سال است که ساکنان روستای "ابوالفضل" 
خانوار  ٣٠٠هایشان روبرویند. اکنون  ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان بر خانه

های خود و تـرک  سال سکونت در این روستا برای تخلیه خانه  ٣٠با بیش از 
 روستا زیر شدیدترین فشارهای نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

،  بـا اعـالم ایـن خـبـر در ادامـه ٩٩مـردادمـاه   ٣٠خبرگزاری مهر، 
 ٣٠با ساکنانی با قدمت بـاالی  ،ابوالفضل،"داستان روستایی به نام  نوشت:

سال سکونت...  مدتی است بنیاد مستضعفان بـا ادعـای تـمـلـک و حـق 
های خود و تـرک  تخلیه خانه مالکیت اراضی این روستا، اهالی آن را مجبور به

در حد فاصل بین شهرک زردشت و  روستای "ابوالفضل"   روستا کرده است. "
کیانشهر اهواز قرار دارد. یوسف موسوی، امام جماعت این روستا، بـا اعـالم 
این خبر اظهار داشت: "اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال 

سال در این روستا خانه  ٣٠خانوار بیش از  ٣٠٠مطرح نشد؟ چرا بعد از اینکه 
اند؟! آن هم در روزهـا  ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد این موضوع افتاده

و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گـرمـای طـاقـت فـرسـا و 
سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تـنـگ کـرده  وضعیت نا به

 است. " 
های مختلفی کـه هـمـه از حـمـایـت  های گذشته، دولت در طول سال 

زدند، آمدند و رفتند، و جز بر محرومیـت و ظـلـم بـر ایـن  محرومین دم می
جایی رسـیـده اسـت کـه  روستائیان نیفزودند. کار بنیاد مستضعفان امروزه به

باوجود مصادره ،غارت، و چپاول کردن اموال مردم، اکـنـون پـا بـر گـلـوی 
ترین قشرهای جامعه گذاشته و زنـدگـی آنـان را  ترین و ستم کشیده محروم

های روستای"ابوالفضل" قصد   سیاه کرده است. این بنیاد با خراب کردن خانه
های آن را دارد.  سیطره حکومت مذهبی زمینه را برای  "مالخور کردن" زمین

های میلیونی مـحـروم  ویژه توده غارتگری فراهم آورده و برای زندگی مردم، به
وجود آورده است. در این ارتباط، سـایـت خـبـری  جامعه، شرایطی توانفرسا به

گزارش داده است که نهاد ضد مردمی بنیاد مسـتـضـعـفـان   "عصر جنوب"،
های اهـالـی آن  خود را مالک این روستا معرفی کرده و در حال تخریب خانه

هـا و  دلیل مقاومت در برابر این تخـریـب است. تا کنون برخی اهالی روستا به
اند. مردان روستا بـرای آزادی از زنـدان بـایـد  اعتراض به آن بازداشت شده

های موجود در آن روسـتـا، نـه  های میلیونی بگذارند. آنان غیر از خانه وثیقه
ای است کـه  شغلی رسمی دارند و نه ملکی دیگر، پس این چه شرط ظالمانه

اند؟  میان بازداشت شـدگـان کسـانـی بـا  برای آزادی آنان از زندان گذاشته
اند. در ادامـه ایـن  ناراحتی قلبی و کهولت سن و حتی جانباز روانه زندان شده

شویم عجیب است که هیچ کودکی در  گزارش آمده است: "وارد روستا که می
توان به شرجی این خطه ارتباط داد  کند و این سکوت را نمی خیابان بازی نمی

چون کودکان اهوازی با گرما و شرجی بیگانه نیستند. "در این راستـا پـایـگـاه 
خبری آفتاب نیوز، از زبان این مردم و در پاسـخ بـه ظـلـمـی کـه از سـوی 

داران کشور به آنـان روا داشـتـه  کارگزاران رژیم والیت فقیه و کالن سرمایه
های بـرق  نویسد: "بنیاد مستضعفان از اداره برق خواست که پایه شود، می می

گـویـنـد:  نشـیـنـنـد و مـی ای مـی را نصب نکنند.  "آنان با ناراحتـی گـوشـه
دانستیم که نتیجه رزمنده  بودن و هشت سال جنگیدن برای کشور این  "نمی

است و یا اینکه بنیاد مستضعفان چنین برخوردی با خانواده شهید دارد. اینجا 
خـواهـنـد. "   های پدری همه ماست و معلوم نیست چه از جان مـا مـی زمین

کند و بـا چشـمـانـی  جا می اش را زیر عبا جابه سال شلیته مادری نسبتًا میان
کنند، مـن پـنـج فـرزنـد  های ما را خراب می گوید: " اینجا خانه آلود می ترس
توان دارم که یکی از آنها فوت کرده است. کاش با رأفت بیشتـری بـه مـا  کم

کردند تا این چنین در عذاب و دلهره از دست دادن سـرپـنـاه خـود  نگاه می
برقی نـالـه  هایش از عرق خیس شده و از گرما و بی نباشیم. "مردی که لباس

گوید: "همه کودکان، زنان و مردان روستا جرأت خروج از خانه را  کند، می می
رسانی به روستا خیلی ضعیف شده است چون بنیاد مستضعفان از  ندارند. برق

دهد:" وقتـی  های برق را نصب نکنند. "او ادامه می اداره برق خواست که پایه
دهد و در ایـن گـرمـا و شـرجـی  برق ضعیف باشد دیگر کولر هم جواب نمی

مجبور به تحمل این درد هستیم چون کسی دوست نـدارد بـه فـکـر مـردم 
مظلوم روستای ابوالفضل باشد! پسر جوان دیگری که از دستگیـری پـدرش 

 افتد! ای اتفاق می فقط در جمهوری اسالمی چنین فاجعه

گوید: " مردان اینجا، کشاورز، راننده، نـگـهـبـان و یـا کـارگـر  گالیه دارد، می
های  ساختمانی هستند. آنان قاتل و جانی نیستند که به جرم ترک نکردن خانه

گـنـاه روسـتـای  اند و امیدوارم مسئـوالن بـرای مـردم بـی خود دستگیر شده
ابوالفضل چاره اندیشی کنند. ما معاند نیستیم؛ ما فقط و فقط ساکنان عـادی 

هـایـمـان  یک روستا هستیم. مگر ما ایرانی نیستیم که کمر به تخـریـب خـانـه
خبرگزاری مهر، کریم حسینی، رئیـس  ٩٩مردادماه  ٣٠گزارش  اند. "بنا به بسته

گوید: " پیگیر مشکل ایـن اهـالـی بـودیـم و  مجمع نمایندگان خوزستان، می
افـزایـد: "مـا  اند. " او در ادامه مـی بسیاری از آنها از قدیم در روستا ساکن شده

معاند نیستیم؛ ما فقط و فقط ساکنان عادی یک روستا هستیم که به انـقـالب 
این گـزارش از قـول یـکـی از    خود وفادار هستیم. "خبرگزاری مهر در ادامه

نویسد: "احترام و جایگاه معـلـم بـر هـمـگـان  ساکن این روستا می پیرمردان 
کنند. این همـه بـنـیـاد  روشن است ولی در این روستا خانه معلم را تخریب می

مستضعفان جشن اهدای سند برگزار کرده مگر ما ایرانی نیستیم که کـمـر بـه 
 هایمان بسته است. "  تخریب خانه

، ٩٩شـهـریـورمـاه  ۵در پی باال گرفتن این مسئله، عصر روز چهارشنـبـه، 
مأموران شهرداری با حمایت نیروی انتظامی با چند دستگاه لـودر و بـولـدوزر 

ها وارد این روستا شدند. با مـقـاومـت اهـالـی در بـرابـر  قصد تخریب خانه به
آمـیـز بـا  تخریب، کار به درگیری کشید و مأموران انتظامی در اقدامی خشونت

ای به سوی معترضان شلیک کردند. از چنـد روز  آور و تفنگ ساچمه گاز اشک
هـای  پلیس با اهالی ایـن  روسـتـا در شـبـکـه  گذشته ویدئوهایی از درگیری

شوند. علی بیرانوند، معاون دادستان اهواز، برخـی  دست می اجتماعی دست به
"با توجه  خوار" نامیده است. او گفته بود: از اهالی این روستا را "مفسد" و "زمین

به استعالمات انجام شده، روستای ابوالفضل در تقسیمات سیاسی و کشـوری 
دارای ُکد مصوب نیست. ... "بنیاد مستضعفان درحالی مـالـکـیـت روسـتـای 

ای هـمـچـون  داند که حتی مسئوالن حکومتی ابوالفضل را متعلق به خود می
ای در خوزستـان، بـا ارسـال  محمدعلی موسوی جزایری، نماینده علی خامنه

ای به بنیاد مستضعفان سکونت اهالی در این روستا را در پیش از انقـالب   نامه
مـرداد در  ١٨تأیید کرده بود. پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستـضـعـفـان روز  ۵٧

خواهد تحت حمایت علـی  تلویزیون حکومتی ایران مدعی شد که این بنیاد می
هایی را که در تملک  ای و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ساختمان خامنه

هـا را  خود دارد از برخی از "افراد خاص" و نهادها پس بگیرد و مبلغ فروش آن
زدایی" کند!!  ادعای مالکیت بنیاد مستضعفـان  صرف "محرومان و محرومیت

شـود. در روزهـای اخـیـر  تنها به این روستای کوچک در اهواز محدود نـمـی
اخباری مبنی بر سندسازی از سوی این نهاد حکومتی برای مصادره پنج روستا 

های مامازند، قوهه، قلعه نو، ارمبویه و پلشـت در حـومـه شـهـرسـتـان  با نام
 ای شده است.  پاکدشت واقع در شرق استان تهران رسانه

های خمیـنـی و  یک از وعده هیچ  ۵٧با گذشت چهل و یک سال از انقالب 
جای حکومت "کوخ نشینان"،  میراث خوارانش در کشور تحقق نیافته است. به

انـدیـش و  میهن ما امروز اسیر حکومتی عمیقًا ضد مردمی، خودکامه، تاریـک
داران است. ثمرٔه چهار دهه حاکمیت استبداد  سرمایه  مدافع و خدمتگزار کالن
ها ایرانی در محـرومـیـت و فـقـر  ای، زندگی میلیون با رهبری خمینی و خامنه
حکومت  است. امروز   شان از ظلم دایمی کارگزاران  لب مطلق و رسیدن جان به

ها که همینان مرتـب در  دیگر سران رژیم با شقاوتی بیش از ستمگران افسانه
خوانند، خانه روستانشین "ابوالفضـل" را ویـران و خـود او را  گوش مردم می 

کنند. تا زمانی کـه سـتـمـدیـدگـان و  برایش صادر می  بازداشت  و حکم زندان
زحمتکشان رنج دیده مبارزۀ خود را سازمان ندهنـد، جـلـوگـیـری از تـعـرض 
نهادهای انگلی از جمله بنیاد "مستضعفان" به صاحبان راستین این آب خـاک 

 پذیر نخواهد بود.  امکان



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ۶   ١١١١شمارۀ  

کـنـد،  تحلیل" معرفـی مـی
توان به یادداشت اخـیـر  می

امیرحسین ناظری کـنـزق، 
عضو تحریریٔه این رسانه بـا 

ها باعث اوضاع  عنوان "چپ
بِد اقتصادی ایران هستنـد" 
مراجعه کرد کـه نشـانـگـر 
دیدگاهی ضد چپ و مدافـع 
نولیبـرالـیـسـم اقـتـصـادی 
است. ناظری کنزق در ایـن 
یادداشت، که هفتٔه گذشتـه 
(دّوم شهریور) منتشر شـد، 

هـای  به انباشـت سـرمـایـه
ــی و  ــوص ــم خص ــی ــظ ع

خصوصی و عـمـلـکـرد  شبه
غـایـت  اقتصاد سیاسـی بـه

داری و  های فوقانـی سـرمـایـه ای که زیر سایٔه دیکتاتوری والیی به نفع الیه ناعادالنه
های کالن در حکومت جمهوری اسالمی شکـل گـرفـتـه اسـت هـیـچ  اندوزی ثروت
بار کنـونـی اقـتـصـاد مـّلـی را بـه  کند. در مقابل، او نیز وضعیت فاجعه ای نمی اشاره

های اّول پس از انقالب، و ریشٔه بروز بحران اقتصادی کنونی را بـه  های سال سیاست
هـای  گوید: "نقـش گـروه دهد و می خواهانٔه نیروهای چپ نسبت می های ترقی برنامه

گرایـانـه از هـمـان  های چپ چپ در انقالب بر کسی پوشیده نیست. شعارها و آرمان
تـحـصـیـل …  ابتدای انقالب تبدیل به بخشی [از] شعارهای انقالب اسـالمـی شـد

تنها بخش کوچـکـی از …  گرایی و رایگان، امکانات رفاهی رایگان برای همه، فراملی
های نظام نقش ُپررنگی دارند." آیا واقعًا در کشور  اند که هنوز هم در سیاست این اصول

ما، چهار دهه پس از انقالب، "تحصیل رایگان، امکانات رفاهی رایگان بـرای هـمـه" 
اندوزی خصـوصـی  کنیم که ثروت ای زرساالر زندگی می وجود دارد یا اکنون در جامعه

 ستون اصلی آن است؟
گرایانٔه "اسالم سیاسی" با اجـرای سـه دهـه  های نظری واپس درآمیخته شدن پایه

های ساختاری نولیبرالی خشن، در مجموع وضعیتی عمیقًا بحرانی را در میهـن  تعدیل
ما پدید آورده است. همین واقعیِت عریان موضوعی است که تـداوم رژیـم حـاکـم و 

تـوانـد روبـرو سـازد. از جـمـلـه وظـایـف  اقتصاد سیاسی آن را با خطری ُمهلک می
های آن الپوشانی  کنندگان در برنامه هایی مانند انصاف نیوز و شرکت گردانندگان رسانه

نویسی مجعول، و حملـه  هایی با ارجاع دادن به گذشته، تاریخ کردن این چنین واقعیت
 به تاریخ نیروهای چپ است.

اقتصادی عمیقی روبرو هستند -های اجتماعی در حالی که مردم کشور ما با بحران
های مردمی به ُمسببـاِن وضـعـیـِت  کند، و اعتراض که زندگی روزمّرٔه آنها را تهدید می

یـافـتـٔه  هـای سـازمـان شود، از یک طرف پـروژه تر و شدیدتر می کنونی هر چه گسترده
شود، و از طرف دیگر، بخشـی  امنیتی مانند ابتکارهای انصاف نیوز به اجرا گذاشته می

هایی در مورد تاریـخ چـپ یـا  اندازی مصاحبه های سیاسی اپوزیسیون به راه از جریان
های تـکـراری و دقـیـقـًا  نامه اند. انتشار زندگی انتشار دفترچۀ خاطراتشان سرگرم شده
آور فعاالن سیاسـی  های شخصی خاص و مالل تنظیم شده بر مبنای حساب و کتاب

حاصل در مورد اینکه چرا در  انتها، و بی وار، بی های دایره اندازی بحث سابق چپ، و راه
شـد، یـا  داد چه مـی این یا آن سازمان انشعاب رخ داد و اگر به فرض انشعاب رخ نمی

نگاری غیرمستند رخدادهای نزدیک به نیم قـرن  های شخصی و وقایع انتشار داستان
گیری مفید برای  ترین نتیجه های شخصی، آن هم بدون یافتن کوچک پیش از دیدگاه

شرایط مرحلٔه کنونی مبارزه و منطبق با نیازهای این مبارزه، به نحوی دانسـتـه و گـاه 
ندانسته، ضرورت مبرم و اهمیت بحث و همکاری جّدی در مورد برپایی اتحاد بر ضـد 

 برد. دیکتاتوری والیی را به ُمحاق می
های مـبـارزه  ها و شکست های تاریخی و از موفقیت تردیدی نیست که از سیر تحّول

، از نظر بافت طبقاتی جامـعـه، سـاخـتـار ١٣٩٩باید آموخت، اّما ایراِن کنونی در سال 
ها بین نیروهای سیاسی و مـدنـی،  حکومتی، اقتصاد سیاسی، و نوع کنش و واکنش

های اّول بعد از انقالب تفاوت دارد، و جهـان  خورشیدی و سال ۵٠کامًال با ایراِن دهٔه 
بـدون  -امروزی نیز جهان نیم قرن پیش نیست. تالش برای تکرار مصنوعِی تـاریـخ

تالشی عبث و مخّرب است. مرتبط ساختـن مـوضـوع  -توجه به شرایط مشخص روز
انطباق به شـرایـط مشـخـص  مرحلٔه کنونی مبارزه به رخدادهای کهنه شده و غیرقابل
هـای غـیـرمسـتـنـد افـراد و  کنونی، یا رجوع به دفترچۀ خاطرات شخصی و گـفـتـه

ای  هایی که دیگر تأثیری جّدی و مثبت بر وضعیت کنونـی نـدارنـد، شـیـوه شخصیت
 کند. تبلیغاتی حکومت والیی ترویج می-است ُمخّرب که دستگاه امنیتی

یافتگی جنبش کارگری و دیـگـر  های معّیِن موجود در میزان سازمان رغم ضعف به
قشرهای زحمتکشان، واقعیت مهم این است که بـر 

به قول خودشان، در حکم نمایـنـدٔه خـدا بـر  -ای های علی خامنه گفته
شـود.  اعتنایی، تنفر، یا تـمـسـخـر روبـرو مـی در سطح جامعه با بی -زمین

جـمـهـور،  نژاد یا حسن روحانی در مـقـام رئـیـس افرادی از جنس احمدی
هایی از جنس اصولگرایان تا ُمدعـیـان  کارگزاران ارشد و تحلیلگران و رسانه

پذیری دیکتاتوری والیی، و به عبارت دیگر کل "نظام"، نـزد افـکـار  اصالح
هـای  اند. در این ارتباط، با شـّدت یـافـتـن بـحـران اعتبار شده عمومی بی

چندجانبٔه حاکمیت اسالمی کنونی، سران "نظام" و در رأس آنـان عـلـی 
دانند که ادامٔه وضعـیـت  رغم داشتن توان سرکوب خونین، می ای، به خامنه

کنونی قابل دوام نیست و حکومت در درون کشور بـا تـهـدیـدهـای رو بـه 
شـده" بـه  دهی "تغییرهـای حسـاب افزایشی روبرو است. از این رو، سازمان

هـای فـوقـانـی  منظور تداوم قدرت دیکتاتوری و حفظ منافـع کـالِن الیـه
بـرداری  بورژوازی، تنها راِه ناگزیر در برابر رژیم والیت فـقـیـه اسـت. بـهـره

های سـیـاسـی، از جـمـلـه  ها و جریان مستقیم و غیرمستقیم از شخصیت
های دستگاه والیـت فـقـیـه،  های مورد توجه باالترین رده ها و گزینه روش

تبلیغاتی حکومت بـرای دفـع کـردن -گذاران، و کارگزاران امنیتی سیاست
گیرِی مردم از حاکمیت، و قرار گرفتن در برابر آن، بوده اسـت.  خطِر فاصله

، یعنی در ١٣٩٢شّدت بحرانی و خطرناک سال  در مدیریت کردن اوضاع به
شرایطی که دستگاه دیکتاتوری والیی در برابر مردم در وضـعـیـتـی بسـیـار 

های جنبش سـبـز و کـودتـای  نامتعادل قرار گرفته بود و پژواک اعتراض
طلبان برای هموار شـدن راِه  انداز بود، اصالح هنوز طنین ١٣٨٨انتخاباتی 

ظهور پدیدٔه حسن روحانی و "دولت تدبیر و امید" نقشی بسیار اساسی ایـفـا 
کردند، نقشی که در چارچوب سیاسِت "اعتمادسازی با حاکمیت" بـا هـدِف 

شـان بـر  بیرون نگه داشتن مردم از صحنه و جلـوگـیـری از تـأثـیـرگـذاری
 تحوالت، تا کنون چندین بار تکرار شده است. 

بـافـان و  طلباِن مطیع رهبری، به همراِه فـلـسـفـه اما اکنون این اصالح
شان که در داخل و خارِج کشـور مـّدعـی  پردازان و هواداران دوآتشه نظریه

بستی  اند، در بن خواهی در زیر سایٔه حاکمیت والیت فقیه بوده امکان آزادی
اند. بدین سان، آنان نـیـز بـرای بـقـای خـود و  نظری و عملی قرار گرفته

شان، به عبارت دیگر برای تمدید تاریخ  رفت از وضعیت اسفناک کنونی برون
 -ای را شده مصرفشان در مسیر "حفظ نظام"، مجبورند که تغییرهای حساب

به اجرا گذارند. از این روسـت  -ویژه در حیطٔه روابط "خودی و غیرخودی" به
های ناب کسانی مانـنـد سـعـیـد  بافی که شاهد انتشار دور جدیدی از تئوری

پذیری دیکتاتوری والیی" هسـتـیـم کـه هـدف  حجاریان در زمینٔه "اصالح
دهی طیفی از نیروها و فعاالن سیاسی در خـارِج کشـور  اصلی آنها سازمان
هـا فـارغ از عـقـایـد  نشین هایی از خارج گوید: "بخش است. حجاریان می

شان، روی مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند." در ادامـه، او  سیاسی
کند که: "این افراد اّوًال باید قادر باشند به ایـران تـردد  خیلی روشن بیان می

تبدیل به سخنگویان اصالحات در غـرب شـونـد." بـدیـن …  کنند و سپس
بینیم که برای بازسازی و ارائٔه شکل جـدیـدی از گـفـتـمـان و  ترتیب، می
هـای  پذیری دیکتاتـوری والیـی" حـرکـت دهی نیرو َبر ِگرد "اصالح سازمان

برداری از نیروهـایـی  ها، بهره مشخصی آغاز شده است. هدف از این حرکت
ایجاِد اتحاد بیـن   است که یک دهه پس از تالِش بسیار ناموفق حول محورِ 

شّدت دچار سردرگمی، تشّتت  خواهان" اکنون به طلبان و  "جمهوری اصالح
 اند. نظری، و بحران هویت شده

ویژه در پرتو پیامدهای بسیار جـّدِی  به این ترتیب، از چند ماِه گذشته، و به
، گفتگوهایی در داخل و در ارتباط با برخـی از ٩٨های مردمی آبان  خیزش
انـدازی شـده اسـت. ایـن گـونـه  های خارج از کشور راه ها و چهره جریان
هایی مصنوعی  ها و گفتگوهای از قبل تمرین شده، بر اساس موضوع بحث
های زمانی گذشتـه،  خطر برای رژیم، با ارجاع دادِن مخاطبان به برهه و بی

های سیاسی  مّدعی ایجاد "همدلی" و ارتباط میان طیفی از فعاالن و جریان
در داخل و خارج کشور است. مسّلم است که دستگاه امنیتـی جـمـهـوری 

دهی و ایجاد ارتباط علنی و غیرعلنی بین  اسالمی نسبت به هرگونه سازمان
شّدت حّساس اسـت.  های سیاسی داخل و خارج کشور به فعاالن و جریان

های اخیر  هایی، برای مثال مناظره و مباحثه اندازی چنین پروژه بنابراین، راه
کـنـنـدگـان در آن،  که "انصاف نیوز" سازمان داده است، و گزینش شرکـت

بدون اجازه و نظارت مستقیم "سربازان گمنام امام زمان" حکومت اسالمـی 
 بسیار بعید است.

-های اجتماعـی گیری خصوص سمت برای آشنایی با خطوط نظری و به
ای خصوصی برای پوشش اخبار و  اقتصادی "انصاف نیوز" که خود را "رسانه

 ادامۀ تکرار مصنوعی تاریخ  ... 

 ٨ادامه  در صفحه  
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اعـدام صـادر   های ضد ملی رژیم برای معترضان بازداشتی حـکـم سیاست
 کند. می

رغـم هـمـه  ودو سال از این فـاجـعـٔه بـزرگ، و بـه با گذشت بیش از سی
پوشی این جنایت هولناک در بـرابـر  منظور پرده های سران حکومت به تالش

، و سیمای امر دهنـدگـان،  های تاریک این فاجعه افکارعمومی، برخی گوشه
دهندگان، و اجرا کنندگان آن از پرده برون افـتـاده و آشـکـار شـده  سازمان

ای باقی نمانده است کـه کشـتـار هـزاران  است. بنابراین، جای هیچ شبهه
شان سپری شـده  زندانی و درواقع اسیر (زیرا مدت زمان محکومیت بسیاری

یعنی زنـدانـیـانـی کـه در  -١٣۶٧اما همچنان در زندان بودند) در تابستان 
جـز  -شده بودند های قؤه قضائیه رژیم محاکمه و به زندان محکوم  بیدادگاه
محو فیزیکی مخالفان سیاسی و دوام حکـومـت  منظور خونین به  سازی پاک

اسالمی با ایجاد دهشت در جامعه هدفی نـداشـتـه اسـت. پـرده  جمهوری 
آمیز  گرانه و گاه تأیید پوشی این جنایت از سوی سران رژیم و سکوت مماشات

های اثرگذار در امور کشور که همچنان نیز دم از "مـردم  ها و شخصیت چهره
قـانـونـی و  ساالری"، "جامعه مدنی"، و "آزادی" می زنند در قـبـال ایـن بـی

خونین، به آمران و مجریان این کشتار اجازه داد و همچنان داده   سازی پاک
شـان در  خواهی مردم و عواقب اقدام جنایتکارانه است تا بدون هراس از داد

هـا و از بـیـن  های کلیدی حکومتی باقی بمانند. در تمامی این سـال پست
کسانی که در برپایی و حیات حکومت جمهوری اسالمی نـقـشـی اسـاسـی 

الله منتظری بود که در برابـر ایـن کشـتـار  زنده یاد آیت داشتند و دارند تنها 
اعـتـراض بـرخـاسـت. نـوار صـوتـی  مان به سابقه در تاریخ معاصر میهن بی

در دیـدار او بـا  ١٣۶٧مردادماه  ٢۴الله منتظری در جلسٔه  وگوی آیت گفت
ها (که عبارت بودند از: حسینعلی نیری، در  گروه مرگ اعزامی رژیم به زندان

مقام حاکم شرع وقت؛ مـرتضـی اشـراقـی، دادسـتـان وقـت؛ مصـطـفـی 
پورمحمدی، در مقام نمایندٔه وقت وزارت اطالعات در زندان اوین؛ و ابراهیم 
رئیسی، معاون وقت دادستان کشور و رئیس کنونی قؤه قضائـیـه)، در ایـن 

های صورت گـرفـتـه را  گواهی بسیار گویاست. آقای منتظری اعدام زمینه 
اسالمی از اول انقالب تـا آن  دهد که در جمهوری ترین جنایتی نام می بزرگ

 ١٣۶٧مـردادمـاه  ٢۴زمان انجام شده است. او خطاب به حاضران جلسـه 
سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نـکـنـنـد و  ۵٠خواهم  گوید: "می می

ریز، سفاک و فتاک [گسـتـاخ] بـود و  بگویند آقای خمینی یک چهرٔه خون
تـریـن جـنـایـتـی کـه از اول انـقـالب تـا حـاال در  نظر من این بـزرگ به

کنند... و شما را در  اسالمی شده است و در تاریخ ما را محکوم می جمهوری
 نویسند." آینده جزِء جنایتکاران تاریخ می

جمهـور بـود،  ای که در زمان روی دادن این فاجعه ملی رئیس علی خامنه
بـا حـمـلـه  هـا  قتل رسـیـده در زنـدان ادعا کرد زندانیان اسیر و به دروغ  به

بس در جنـگ  پس از قبول آتش به خاک ایران  مجاهدین خلق از مرز عراق 
ای در دیـدار  اند! خـامـنـه ساله ایران و عراق و اعالم آن، همکاری کرده ٨

مرسوم خود با دانشجویان گفت: "مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیـم؟ نـه! 
ما در جمهوری اسالمی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مسـتـحـق 

این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقیـن کـه …  اعدامند
ارتباط دارد، او …  حملٔه مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسالمی

نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش بـا آن دسـتـگـاه  را به
مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام اسـت و اعـدامـش 

نـقـل از: روزنـامـه  کنیـم " (بـه شوخی که نمی مسئله  کنیم. با این  هم می
 ).١٣۶٧آذرماه  ١۶رسالت، 

در فاجعٔه کشتار زندانیان سیاسی، برخـالف ادعـاهـای دروغـیـن عـلـی 
ای و دیگر سران رژیم، فقـط اعضـا و هـواداران زنـدانـی سـازمـان  خامنه

قـتـل  بـه -شدگـان از آنـان بـود که بیشترین شمار کشته -مجاهدین خلق
نرسیدند. در این کشتار، نیروهای چپ و دگراندیش از جمله صـدهـا تـن از 

شـکـلـی  برجسته، اعضا و هواداران حزب تودٔه ایـران بـه رهبران، کادرهای 
ریزی شده از سوی مجریان این جنایت هولناک اعدام شدند. در  بسیار برنامه

شاهی یـعـنـی افسـران  ترین مبارزان دوران ستم این قربانیان برجسته زمرٔه 
های شاه  سال از عمرشان را در حصار زندان ٢۵ای که بیش از  قهرمان توده

مـتـفـکـران،   جنبش کارگری ایـران، سندیکایی در  فعاالن برجسته   بودند،
نویسندگان، و مترجمان نامدار، افسران دلیر ارتش، کادرهای حزبی جـوان، 

هـا  هـا و دهـه فرهیخته، و پرتالش قرار داشتند که مجموعًا در خالل سـال
گاهی های سیاسـی و  فعالیت پربار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بردن آ

مبارزاتی به درون جامعه ما نقشی اثرگذار داشتند ازجمله کشته شدگان عضو 

  و هوادار حزب تودٔه ایران در این تهاجم بربرمنشانه ارتجاع بودند.  ادامۀ اعالمیه کمیته مرکزی درباره فاجعه ملی... 
فاجعٔه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش و عملکرد بیش از چهار 

حال نشانگر ماهیت عمیقًا ضد انسانی و جنایتـکـار  دهه رژیم والیت فقیه درعین
اش "اسالم سیاسی" و "حـاکـمـیـت  کند که شالوده نظری حکومتی را برمال می

پذیر است و نـه در  بوده است. حکومتی که نه اصالح“ نمایندۀ خدا بر روی زمین
آن هیچ قانونی (حتی قانون اساسی موردقبول حکومـت)، هـیـچ دسـتـگـاهـی 

گـونـه خـواسـت و ارادۀ مـردم در  گذار و حقوقدانی، و هیچ اجرایی، هیچ قانون
های ولی فقیه پشـیـزی  شان در مقابل نظرات و فرمان های مختلف زندگی زمینه

  ارزش ندارد. 
سـالـٔه دولـت مشـهـور بـه "دولـت اصـالحـات" کـه  حتی در دوران هشـت

طلبان حکومتی زمام امور دولت و مجلس شورا را در دسـت داشـتـنـد و  اصالح
مدعی تالش برای برقراری "جامعه مدنی" بودند، حاضـر نشـدنـد از مـرز خـط 
قرمزشان که "خودی و غیرخودی" بود عبور کنند و در راه روشن کردن حـقـایـق 

پـیـشـگـی  برای مردم گامی بردارند. سکوت مصلحانه در برابر جنایت و جـنـایـت
ای فروهرها، مختاری، و پوینده  های زنجیره سرانجامش همان بود که ما در قتل

های کشـور  در دانشگاه  ١٣٧٨های خونین رژیم در تیرماه  و در ادامه آن سرکوب
هـای مـردم بـه  های خونین اعتـراض دیدیم و پس از آن هم در جریان سرکوب

دار  شکلی دنباله و فجایع کهریزک در دولت پوپولیست بعدی و به ١٣٨٨انتخابات 
های مردمـی  های خشن اعتراض در سرکوبگری و مکرر در دولت تدبیر و اعتدال 
در همین شمار از  ١٣٩٨ ماه  در آبان  و  ٩۶ماه  در بیش از صد شهر کشور در دی

هـای اعـدام بـرای  شهرهای کشور روبرو بودیم و این روزها هم باز صدور حکـم
هـای  صورتی پیگیر صادر کردن حکـم موازات آن و به و به ٩٨ ماه  آبان معترضان 

ظالمانه برای فعاالن کارگری، مبارزان سیاسی و اجتماعی، و کنشگران حـقـوق 
 بشر و حفظ محیط زیست را شاهدیم.

سازی خونین جامعه مـتـالطـم ایـران از  ودو سال پس از فاجعه ملی پاک سی
سـازی  های پس از آن تا اکنون نیز رژیم در پـاک ، در سال۶٧نیروهای مبارز در 

حاصل درمانده است. در گلسـتـان خـاوران و در  هایی بی آثار جنایتش درتالش
باختگان فاجعه ملی در شـهـرهـای  های گورهای دستجمعی جان دیگر محوطه

آیند و در کنـار  همچنان گردهم می ۶٧های قربانیان فاجعه ملی  خانواده مختلف،
های فرزندان شایسته این مـرز  مان خاطره درخشان قهرمانی همدلی مردم میهن
 دارند. و بوم را گرامی می

  
گاه و مبارز! هم  میهنان آ

خواه، ملی، و دموکراتیک کشور وظیفٔه  حزب توده ایران و دیگر نیروهای آزادی
دانند که تا روشن شدن و محاکمه مسببان این جنایت  انسانی و انقالبی خود می

شان در زمینٔه افشای این توطئه شـوم  های هولناک همچنان پیگیرانه به تالش
های اخیر میهن ما ادامه دهند. برای شکستن توطئٔه سکوت دربـارٔه  تاریخ سال

هـا را تشـدیـد کـرد. مـبـارزه و وارد آوردن فشـار بـه  فاجعه ملی باید تـالش
منظور گشودن پرونده این جنایت و تالش بـرای افشـای هـمـٔه ابـعـاد  به  رژیم

ای  های قربانیان این فاجعه، در مبـارزه گوناگون آن، رسیدگی به خواست خانواده
آزادی، دمـوکـراسـی، و عـدالـت  یابی به صلح، دست مان و در راه  که در میهن

کـنـنـده دارد.  شـک نـقـشـی مـهـم و تـعـیـیـن اجتماعی در جریان است بـی
خواه و مدافع آزادی اسـت  انسانی، مردمی، و تاریخی همه نیروهای ترقی  وظیفهٔ 

                         ها را تشدید کنند. تحقق این مهم تالش  که در راه
هـمـراه بـا دیـگـر  ١٣۶٧کشتار هزاران زندانی سیاسی در تـابسـتـان سـال 

مـهـم بـرای   ای های تاریخی ، تجربه١٣۶٠های دهه  های خونین سال سرکوب
خواه کشور در بر دارد. تجربـٔه نـخـسـت ایـنـکـه،  همه نیروهای مترقی و آزادی

آن  گفتٔه بنیانگذارش یعنی خمینی "حفظ نظام اوجب واجـبـات"  حکومتی که به
ترین واجب یعنی حفظ خـود جـنـایـتـی  خاطر این واجب یعنی خودش است، و به
ناپذیر است و ادعای امکان تغییـر  کند، اصالح دهی می چنین هولناک را سازمان

ها و یـاری  ماهیت آن از طریق مذاکره و نصیحت، خاک پاشیدن در چشم توده
بار استبداد در کشور ماست. تجربـٔه دوم آنـکـه،  رساندن به دوام حاکمیت خون

قول آقای منتـظـری، بـا زیـر پـا  فرمان خمینی به کشتار زندانیان سیاسی، و به
دهندۀ این واقـعـیـت اسـت کـه  اسالمی، نشان گذاشتن حتی قوانین جمهوری

حکومت کنونی ایران فقط در نام "جمهوری" است و در سـاخـتـار و عـمـلـکـرد 
حکومتی خودکامه فردی، عمیقًا استبدادی، و ضد مردمی است که بـدون طـرد 

توان به آیندٔه کشـور  نمی -یعنی بدون طرد رژیم والیت فقیه -بنیان ساختاری آن
وجود آمدن تحولی در راه استقرار آزادی و حاکمیـت اراده مـردم بـر  و امکان به
 شان امیدوار بود. سرنوشت

مرزهایی سازمانی و عقـیـدتـی  ۶٧در فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی سال 
دید نابود کرد.  اش خطرناک می وجود نداشت. رژیم همه کسانی را که برای آینده
 ٨ادامه  در صفحه  دریغا و افسوس که از پِس گـذشـت بـیـش از 
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اقـتـصـادی -های اجتماعی عدالتِی عریان و بحران اثر گسترش بی
درپـی مـردم  هـای پـی مهار، روند گسترده شدن اعـتـراض غیرقابل

تر خواهد شـد. ایـن رونـد طـبـیـعـی تـحـّول  دیدٔه ایران وسیع رنج
تر مردم از جایـگـاهشـان در اقـتـصـاد  اجتماعی، به شناخت دقیق

سیاسی کشور و ارتباط آن با سیاسِت سـرکـوب و مشـِت آهـنـیـن 
گـذاران و کـارگـزاران "نـظـام" و  ضـرورت  حکومت و سـیـاسـت

ها و تلفیق مبارزٔه سیاسی، صنفی، و مدنـی  یافتگی اعتراض سازمان
انجامد. هرچند که این فرایند تا رسیدن به سطحی باالتر و برای  می

یافته به زمان بیـشـتـری نـیـاز  تبدیل شدن به نیروی ماّدِی سازمان
ترین تهدید علیه بقا و دوام حـاکـمـیـت  اکنون عمده دارد، اّما از هم

شود، زیرا که نـیـروی مـحـّرک آن  مطلق والیت فقیه محسوب می
برآمده از خواسِت افراد جامعه برای زندگی بهتر و شایسته، و گذار از 

هـای  دیکتاتوری حاکم کنونی و بـه انـجـام رسـانـدن دگـرگـونـی
 دموکراتیک در سطح مّلی است.

نتیجـه در مـورد  های بیهوده و بی ها و بحث نگاری جای واقعه به
هـای سـیـاسـی  عـوض رقـابـت رویدادهای نیم قرن پیـش، و بـه

سازی و افشاندن بذر شک و تـردیـد در مـورد  سرانجام و حاشیه بی
ها و  گذشتٔه نیروهای چپ، مفیدتر آن است که با مراجعه به تحلیل

ها و با رویکرِد نقد و تأثیرگذاری سازنده نسبت بـه  برنامٔه کنونی حزب
یکدیگر، به مسائل کنونی پرداخت. بهتر آن است که در راه زدودن 

تـبـلـیـغـاتـی -ها و سوِءتعبیرها و دفع ترفندهای امنیتـی داوری پیش
توان بـا تـغـیـیـر  دیکتاتوری والیی قدم برداشته شود. از این راه می

دادِن توازن نیروها در رونِد حذف حاکمیت مطـلـق والیـت فـقـیـه، 
هـای  فرایند گذار میهن از دیکتاتوری کنونی و تحقق یافتن تـحـّول

 پذیر کرد. دموکراتیک و پایدار در سطح مّلی را امکان

 ادامۀ اعالمیه کمیته مرکزی  ... 

های سیاسی کشـور  ها و حزب ودو سال از این فاجعه، سازمان سی
شـان  هایی عمیق از قتل اعضا و هـواداران ها زخم که شماری از آن

این چنین پراکنده و دور از هم بـه بـزرگـداشـت ایـن  بر خود دارند 
نشینند. زندانیان سیاسی دالوری که اعـدام  واقعه مهم تاریخی می
های مرگ رژیم سفاک جمهوری اسـالمـی در  شدند در برابر جوخه

کنار همدیگر ایستاده بودند و هماوازان سرود آیندٔه میهـن رهـایـی 
ها و عدالت اجتماعی بودند. نـام و خـاطـرٔه  در پرتو آزادی  یافته ما

  آنان از تاریخ مبارزات خونبار میهن ما زدوده ناشدنی است. 
اش  هـای گسـتـرده و جـهـانـی حزب توده ایران، ضمن تـالش

های رژیـم،  منظور افشا و روشن شدن تمام زوایای تاریک جنایت به
حـق  بـه های این جانباختگان و پشتیانی از مبارزه  همراه با خانواده

شـان  ها در واپسین روزهای عزیـزان آنان برای روشن شدن واقعیت
هـایـش ادامـه داده و  های قربانـیـان بـه تـالش در کنار خانواده

 همچنان ادامه خواهد داد.
 برپایی کمیته حقیقت یاب. * گسترده تر باد تالش ها در راه 

گرامی باد خاطرٔه همه مبارزان راه آزادی و فرزندان دالور خلق  * 
 جان باختند! ١٣۶٧که در کشتار فاجعه ملی سال 

* درود بیکران به مادران، پدران، همسران، فرزندان و وابستگان 
ناپذیر از حـقـانـیـت  باختگان فاجعۀ ملی که استوار و خستگی جان

فرزندان سربلند خلق در برابر رژیم والیت فقیه دفاع کرده و   مبارزهٔ 
 کنند! می

آمـران و عـامـالن  -* ننگ و نفرت بر سران رژیم والیت فقیه 
 جنایت دهشتناک فاجعٔه ملی!

  
 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 ١٣٩٩شهریورماه  ۶

 ادامۀ تکرار مصنوعی تاریخ  ... 

 ...  »لغو نظام ُمزدی«ادامۀ منظور مارکس از 

حل سوسیـالـیـسـتـی بـرای بـحـران  اند، راه های قبلی نشان داده گونه که پاسخ همان
ای در بیـرون و درون مـجـلـس، کـه در آن  داری، مستلزم مبارزه است؛ مبارزه سرمایه
زیست، و دیگر  های مدافع محیط های محلی مردمی، گروه های کارگری، سازمان اتحادیه
از جـمـلـه حـزب  -های سیاسی سوسیالیستی های فعال اجتماعی، در کنار سازمان گروه
 نقشی محوری خواهند داشت.  -کارگر

پول و مزد در دوران گذار به سوسیالیسم نیز به حیات خود ادامه خواهنـد داد. امـا در 
هـا در نـظـر دارنـد،  سوسیالیسم "نظام مزدی"، با آن تعریفی که مارکس و مارکسیـسـت

اش، بـه  گام دگرگون خواهد شد. اصل (سوسیالیستی) "از هر کس به اندازۀ توانایی  به  گام
هر کس به اندازۀ کارش" همراه خواهد بود با برنامۀ خدمات بنیادی همـگـانـی رایـگـان، 
خدمات بهداشتی و درمانی مّلی کامل برای همه، برنامۀ تأمین اجتماعی سالـمـنـدان بـا 

سالگـی،  ١٨بودجٔه کافی و مناسب، نظام آموزش همگانی با کیفیت باال برای همگان تا 
مهد کودک و غذای رایگان برای کودکان، و برنامۀ گستـردٔه آمـوزش عـالـی و آمـوزش 

ارز با تحصیل دانشـگـاهـی  تواند هم ها که می ها و حرفه بزرگساالن برای یادگیری مهارت
شمول تأمین خدمات بنیادی، نیازهای ضـروری دیـگـری   گذاری شود. برنامۀ همه ارزش

 ونقل، و دسترسی به اطالعات دیجیتال را نیز فراهم خواهد کرد.  چون مسکن، حمل
اش و به هـر  به مرور زمان، نظام مزدی با اصل کمونیستی "از هر کس به اندازۀ توانایی

کس بر اساس نیازش" جایگزین خواهد شد. این تحّول فقط از راه مالکـیـت یـا نـظـارت 
ویژه در تـأمـیـن   های کلیدی اقتصاد، به دولتی انجام نخواهد گرفت، هرچند برای بخشی

 آب و برق و سوخت، حیاتی خواهد بود.
ای از الگوهای مالکیت غیراستثماری مانند  این جایگزینی همچنین از طریق مجموعه

های اقتصادی کوچک و بازرگانان مستـقـل  ها و نیز بنگاه های اجتماعی و تعاونی سازمان
آخر نیاز به پول یکسره از بین خواهد  کرد که دست عملی خواهد شد. مارکس استدالل می

تر از آن اسـت کـه بـتـوان  رفت. هرچند تاریخ به ما آموخته است که این پدیده بسیار دور
 -نشان داد که آمادگی و از خودگذشتگی مـردم ١٩-گیری کووید تصورش را کرد، اّما همه

مند ساختن دیگران از  صرفًا برای مزد بلکه به خاطر بهره  و آماده بودن برای کار کردن نه
در جامعۀ ما بسیار فراگیر است. و این بهترین گواه بر آن است که لـغـو نـظـام  -کار خود

 یافتنی است. مزدی هدفی بالقوه دست

توسط وزیر امور خارجٔه آلمان هایکو ماس مطرح شد، کامًال مردود است و فقط به تشدید 
علیه  ٢٠١٠هایی را که در سال  شود که اتحادیٔه اروپا تحریم افزاید. یادآوری می تنش می

 لغو کرده بود. ٢٠١۶بالروس وضع کرده بود، در سال 
کنند. محبوبیت لوکاشنکو  همٔه این عوامل پایٔه اجتماعی دولت بالروس را ضعیف می

درمانی نولیبرالی و  به دلیل در امان نگه داشتن مردم از شوک ٢٠٠٠و  ١٩٩٠در دهٔه 
المللی پول با شرایط سنگین، قابل تردید نیست. اما  امتناع از قبول "کمک" صندوق بین

جمهوری مداوم وی در آن کشور رو به زوال است.  سال ریاست ٢۶این محبوبیت پس از 
کادمی علوم در آوریل  در مینسک نشان داد که تنها  ٢٠٢٠نظرسنجی انجام شده توسط آ

-شوندگان در پایتخت به توانایی دولت در حل بحران اقتصادی درصد از مصاحبه ٢۵
حل  سالمت اعتماد دارند. اّما نمایندگان سیاسی مخالفان لیبرال دولت نیز هیچ راه

دهند. برخی از این نیروهای مخالف، مشتاقانه هوادار  مناسبی برای رفع بحران ارائه نمی
درمانی نولیبرالی و همسویی با کشورهای امپریالیستی حاشیٔه اقیانوس اطلس  شوک

های دموکراتیک مردم بالروس  حلی مطابق با منافع و آرمان هستند، و قادر به ارائٔه راه
خصوص پیشنهادهای جنبش  ای برای گذار از بحران، به نیستند. در حالی که هر گزینه

گیرد، مردم بالروس حق  ریزی شده مورد حمله قرار می طور منظم و برنامه کارگری، به
دارند آزادانه، مستقالنه، به طور جمعی، و برخوردار از حقوق دموکراتیک خود برای 
بالروسی ابراز نظر کنند و تصمیم بگیرند که روند اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر پیشرفت 
جمعی مردم کشور و استقالل آنها را در چارچوب تأمین امنیت همگانی در مقابله با 

 کند. های متخاصم تضمین می تهاجم بلوک
نیروهای مترقی جهان هرگونه مداخلٔه خارجی و نقض حق مسّلم مردم بالروس در 

گیری آزادانه و حاکمیت بر سرنوشت آنها، و بازگشت هرگونه تحریم توسط اتحادیٔه  تصمیم
کنند. آیندٔه مردم بالروس در واشنگتن، بروکسل،  اروپا یا آمریکا را قاطعانه محکوم می

شود، بلکه در  ورشو، ویلنیوس (پایتخت لیتوانی)، یا مسکو تصمیم گرفته و تعیین نمی
گاهانٔه خود مردم این کشور تعیین خواهد شد. بالروس و با تصمیم  گیری آ

 ادامۀ تحوالت نگران کننده در بالروس ... 



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ٩   ١١١١شمارۀ  

حمایت قدرتمندی در نظام سیاسی کشور ایجاد شود. فساد در مقیاسی گسترده بـه 
روالی عادی تبدیل شده است، امری که قشر سیاسی ممتـاز کشـور را مـتـکـی و 

 وابسته به ادامٔه حضور آمریکا در افغانستان کرده است.
توان به چند نکته اشاره کرد. نخست اینکه فسـاد  در نتیجٔه همٔه این عوامل، می

هـای کـارکـرد  در سراسر فضای سیاسی کشور درونی و ذاتی است و بر همٔه جنبـه
جا کردن تریاک اکنون بـه حـّدی  جامعه تأثیر گذاشته است. دّوم اینکه تولید و جابه

تولید کرد. روشن  ٢٠١٧ُتن تریاک در سال  ٩٠٠٠سابقه رسیده است. افغانستان  بی
توان بدون داشتن دستگاهی پیـچـیـده  است که عملیاتی در این حّد و اندازه را نمی

و  -ها بر این نظـرنـد دهی و اجرای آن به پیش برد و ادامه داد. خیلی برای سازمان
که این آمریکاست که به نـگـهـداری  -کند گواهی شاهدان عینی نیز آن را تأیید می

کند. سّوم اینکه فقر در افغـانسـتـان امـروزه در حـّدی  چنین دستگاهی کمک می
] نشـان ١٣٩٩[مـرداد  ٢٠٢٠های اخیر، در ماه ژویـیـه  سابقه است. گزارش بی
کـنـنـد.  درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی مـی۶٠دهد که بیشتر از  می

گـویـد  داند و می جمهور کنونی] حّتی وضع را از این هم بدتر می اشرف غنی [رئیس
درصد است. چهارم اینکه از وقتی که افغـانسـتـان بـه ٩٠که میزان فقر نزدیک به 

قدر صنعت کوچکـی کـه [از  همان -های صنعتی آن اشغال درآمد، کل زیرساخت
ای  از میان رفت. کشور به جـامـعـه -زمان دولت دموکراتیک خلق] باقی مانده بود

هـای خـارجـی  کننده تبدیل شد که اکنون به طور کامل وابسته بـه کـمـک مصرف
است. در پی از میان بردن کشاورزی سّنتی در برخی از مناطق کشور بـه مـنـظـور 

شّدت کاهش یافت. در حقیقـت،  توسعٔه کشت تریاک، نسبت صادرات به واردات به
 کشاورزان نیز سود چندانی از این تغییر نبردند.

در نوزده سال گذشته، دو روند به موازات یکدیگر در جریان بوده اسـت. از یـک 
سو، برقراری نظام سیاسی مطلوبی بـوده اسـت کـه در آن فسـاد، بـا پـایـگـاه 

کنندٔه بسیار قوی در پشت آن، ریشه گرفته است. از سـوی دیـگـر، تـداوم  حمایت
 عمدی جنگ بوده است.

نظر شما دربارٔه سیاست دولت ترامپ در مورد افغانستان چیست؟ ایـن  سئوال:
های دولت قبلی آمریکا (اوباما) داشته است؟ نظرتان  سیاست چه تفاوتی با سیاست

مورد حمایت سازمان ملل متحد که در ماه مارس امضـا شـد “ توافق صلح”دربارٔه 
 چیست؟

توجه و عالقٔه ترامپ به افغانستان فقط در حـّدی اسـت کـه  رفیق کشتمند:
جمهوری آتی در آمریکا سـود بـبـرد.  بتواند از آن برای پیروزی در انتخابات ریاست

اگرچه سبک و شیؤه ادارٔه اشغال افغانستان ممکن است از دولتی تا دولـت دیـگـر 
کند. واقعیـت ایـن  متفاوت باشد، ولی در مجموع سیاست درازمّدت آنها فرقی نمی

سیاسی دارد، و همین عامل اسـت کـه در -است که افغانستان اهمیت جغرافیایی
گذاری آمریکا همیشه نقش دارد. در عمل، این "توافق صلح" تغـیـیـری در  سیاست

دهد. واقعیت روزمّرٔه افغانستان خود گواِه این نظر است. ایـن تـوافـق  موضوع نمی
صلح [دولت با طالبان] توان و قابلیت پایان دادن به جنگ را ندارد؛ اگر اثری هـم 

 داشته باشد، در تشدید جنگ است.
نظر شما دربارٔه داستان مشکوک پاداش نقدی روسیه به طالبان بـرای  سئوال:

 کشتن سربازان آمریکایی و پرسنل نظامی نیروهای ائتالفی در افغانستان چیست؟
هـایـی  روسیه قاطعانه تکذیب کرده است که چـنـیـن گـزارش رفیق کشتمند:

حقیقت دارد. ولی نباید نادیده گرفت که دشمنان، در هر فرصتی که پـیـدا کـنـنـد، 
خاطر موضع تهاجمی و  کنند. به برداری می های یکدیگر بهره ضعف معموًال از نقطه

تجاوزگرانٔه آمریکا [از زمان فروریزی و انحالل اتحاد شوروی] سایٔه جـنـگ سـرد 
های روسـیـه در  کند. [برای مثال،] توجه به اقدام هنوز بر سر جهان سنگینی می

اهـمـیـت  ٢٠١۴جریان کودتای فاشیستی مورد حمایت آمریکا در اوکراین در سال 
 دارد.

] جـیـمـی کـارتـر ١٣۵٨تیر  ١٢[   ١٩٧٩ژوییه  ٣روز 
جمهور وقِت آمریکا، نخستین فرمان را بـرای  رئیس

خواه  های پنهانی به مخالفان دولت ترقی دادن کمک
حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کابل صادر کرد. 
صدور این فرمان هنـوز شـش مـاه پـیـش از ورود 
نیروهای شوروی برای کمک به دولت افغانستـان در 

های خارجی در ایـن کشـور بـود. از  پاسخ به مداخله
، یـعـنـی زمـانـی کـه رونـالـد ریـگـان، ١٩٨٠سال 

که جای جیمی کارتـر را در  -گرای آمریکا خواه راست جمهور جمهوری رئیس
وزیـر  همراه با مارگارت تاچـر، نـخـسـت -جمهوری آمریکا گرفت مقام ریاست

خـواه  نشدٔه امپریالیسـم بـا دولـت تـرقـی عیار اعالم وقِت بریتانیا، جنگ تمام
گرای افغانستان را آغاز کردند، تا همین امروز، جنگ و تروریسم یـکـی از  چپ

بار و دائمی و روزمّره در افغانستـان بـوده اسـت. هـدِف  های فاجعه مشخصه
شدنـد،  شورشیان جهادی در افغانستان که توسط آمریکا و بریتانیا حمایت می

آمیز دولت حزب دموکراتیـک خـلـق افـغـانسـتـان و  سرنگون کردن خشونت
یی در حال انجام در آن کشـور بـود.  متوقف کردن اصالحات اقتصادی ریشه

، بـه ٢٠٠١سپتامبر  ١١های تروریستی القاعده در روز  سرانجام، در پی حمله
برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ائتالفی از یک دوجین نـیـروهـای 
نظامی کشورهای گوناگون، به سرکردگی آمریکا و بریتانیا، بمباران افغانستان 

 منتهی شد. ٢٠٠١را شروع کردند که به اشغال این کشور در نوامبر 
امروزه، پس از نزدیک به بیست سال جنگ و برخوردهای نظامـی داخـلـی 

ی را «توافق صلح”شود مبنی بر اینکه آمریکا  هایی منتشر می مداوم، گزارش
گرای جهادی طالبان و دولت افغانستان پیش کشـیـده  میان نیروهای اسالم

گاهـی فـعـاالن صـلـح و پـیـشـرفـت از  است. به همین مناسبت، و برای آ
رفـیـق بـا   (Liberation)رخدادهای افغانستان، نشریٔه انگلیسی لیبریشن 

ای دربـارٔه  خواه افـغـان، مصـاحـبـه ، فعال سیاسی ترقیاسدالله کشتمند
زده کرده است. رفیق کشـتـمـنـد عضـو  رویدادهای جاری در آن کشور جنگ

سابق کمیتٔه مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نخستیـن سـردبـیـر 
 ١٩٨٠بوده است که ارگان دولت افغانستان در سال “ حقیقت انقالب” نشریٔه 

المللی کمیتٔه مـرکـزی حـزب  بود. او همچنین معاون ریاست شعبٔه روابط بین
بود. در پنج سال آخر دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رفیق کشتمنـد 
سفیر جمهوری دموکراتیک افغانستان در مجارستان، ایران، و اتـیـوپـی بـوده 
است. او اکنون ساکن لندن است. ترجمٔه فارسی این مصاحـبـه را در ادامـه 

 خوانید. می
میلیارد دالر بـه عـنـوان ١٨٫٨های جنگ، دولت آمریکا  در سال سئوال:

کمک به افغانستان هزینه کرد، که به طور عمده صـرِف گسـتـرش فسـاد و 
اندوزی قشر ممتاز محلی شـده اسـت. در عـیـن حـال، بـر اسـاس  ثروت

های طالبان اکنون در باالترین حّد از زمـان  های اخیر، میزان حمله گزارش
است. شما کارنامٔه مداخلٔه آمریـکـا و  ٢٠٠١تجاوز نیروهای اشغالگر در سال 

 کنید؟ بریتانیا در افغانستان را چگونه ارزیابی می
در نوزده سال گذشته، آمریکا توانستـه اسـت فسـاد در  رفیق کشتمند:

سیاسی -افغانستان را به طور مؤثری مدیریت کند. به عّلت اهمیت جفرافیایی
افغانستان، قصد و هدِف آمریکا همیشه این بوده است که به بهـانـٔه جـنـگ، 

هـای آمـریـکـایـی  برای درازمّدت در افغانستان بماند. از زبان یکی از ژنـرال
ایم که آمریکا قصد دارد در پنجاه سال آینده در افـغـانسـتـان حضـور  شنیده

آور و تلفات انسـانـِی  های سرسام داشته باشد. آمریکا برای توجیه کردن هزینه
دهندگان آن کشور، الزم  ادامٔه ِاشغال افغانستان در برابر شهروندان و مالیات

حـفـظ کـنـد. ایـن  -در حّدی که بشود مدیریتش کرد -داند که جنگ را می
های عمیقی دارد و از پشتـیـبـانـی  واقعیت که طالبان در مناطق پشتون ریشه

زمان، نظام  ای برخوردار است نیز به این مسئله کمک کرده است. هم گسترده
سیاسی افغانستان طوری طراحی شده است که مـنـاسـب و ضـامـن ادامـٔه 

شـده و مـنـظـم از رونـدهـای  گرا به طور حساب اشغال باشد. نیروهای چپ
ها (که تازه از غـرب بـه  اند، در حالی که تکنوکرات سیاسی کنار گذاشته شده

اند تا از این راه پـایـگـاه  اند) و مجاهدین مورد حمایت قرار گرفته کشور بازگشته

بدون  »توافق صلح«افغانستان: 
 روزی پایانی بر سیه

 ١٠ادامه  در صفحه  



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ١٠   ١١١١شمارۀ  

البته پیامدهای مداخلٔه آمریکا در افغانستان محدود به افغانستان  سئوال:
بـرای “ سـیـا”نمانده است. تأمین [مالی و تسلیحاتی] مـجـاهـدیـن تـوسـط 

هـا و  بـه درگـیـری ١٩٨٠-١٩٧٩های  جنگیدن با نیروهای شوروی در سال
های وسیعی از جهـان  تری منجر شده و بخش های نظامی گسترده کشمکش

را ناپایدار کرده است. شورشیان آموزش دیده توسط سیا در حمله به آمریکـا و 
در کشورهای “ غرب”اند. از مداخلٔه نظامی  شهروندان آن کشور شرکت داشته

 توان گرفت؟ هایی می مستقل جهان چه درس
کامًال روشن است که از نخستـیـن قـربـانـیـان چـنـیـن  رفیق کشتمند:

ها برای تعیین سرنوشت خودشـان اسـت.  وضعیتی، حقوق بشر و حقوق مّلت
در دورٔه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، کشورهای آمـریـکـا و 

مـثـل  -بریتانیا و دیگر کشورهای غربی، در کنار برخی از کشورهای منطـقـه
نشـده بـا  در جـنـگـی اعـالم -عربستان سعودی، پاکستان، چین، و ایـران

افغانستان بودند. این کشورها خیلی راحت همٔه معیارهای اخالقی را زیـر پـا 
گذاشتند، و تالش خود را تمام و کمال بر تجاوز و تهاجم به افغانستان و اتحاد 
شوروی تمرکز کردند. برژینسکی [مشاور پیشین شورای امنیت مّلی آمـریـکـا] 

هـای  در پاسخ به این سؤال که آیا از نقشی که آمریکـا در حـمـایـت از گـروه
تروریستی بنیادگرا داشته است متأسف است یا نه، پاسخ منفی داد و گفت کـه 

اعتنایی  هایی بود. بی تر از وجود و حضور چنان گروه سقوط اتحاد شوروی مهم
کامل او به تروری که مجاهدین به راه انداختند، موضع کامًال غیراخالقی او را 

 دهد. نشان می
تبلیغاتی بـه -های ماّدی، مالی، تدارکاتی، و ایدئولوژیکی این کشورها کمک

گرای بـنـیـادگـرا، یـا هـمـان مـجـاهـدیـن، کـردنـد.  های اسالم ضدانقالبی
هـای  ترین تسلیحات (مثل مـوشـک های مالی و پیشرفته ترین کمک گسترده

دادنـد.  های بلوپایپ بریتانیا) را بـه ایـن گـروه مـی استینگر آمریکا و موشک
هـا و  مجاهدین هم از این امکانات برای منفـجـر و ویـران کـردن مـدرسـه

های اننقال قدرت (تـیـرهـای بـرق)، و  ها و دکل بیمارستان، خراب کردن پل
هـای  های حامل کـمـک کردند. کامیون گناه استفاده می کشتن شهروندان بی

بـاران  کشیدند و مـردم شـهـرهـا را مـوشـک رسیده از شوروی را به آتش می
ها بـه گـروگـان  های تروریست کردند. پیشرفت کشور برای تأمین خواست می

گرفته شده بود. و این در حالی است که کشورهای یـادشـده در حـمـایـت از 
های جنگ با جمهوری دموکراتیک  مجاهدین و برای روشن نگه داشتن شعله

کردند و دست به عملیات پیچیدٔه تخـریـب  ای می افغانستان، تبلیغات گسترده
 زدند. و خرابکاری می

رغم عملیات تجاوزکارانٔه داخلی و خارجی که با آن روبرو  دولت افغانستان به
های بلندپروازانٔه اقتصادی، اجـتـمـاعـی، و  بود، در آن زمان به پیشُبرد هدف
 داد: فرهنگی خود با جدّیت ادامه می

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را بـازیـابـی و بـازسـازی  فقط بنگاه نه
 کرد. ای نیز ایجاد می های تازه کرد، بلکه نهادها و بنگاه می

هـای  درصد بیکاری پایین بود، و دولت آب و مـواد غـذایـی را بـا قـیـمـت
 داد. شده در اختیار مردم کشور قرار می کنترل

امکانات آموزشی و خدمات پزشکی را به رایگـان در دسـتـرس هـمـگـان 
 گذاشته بود.

 داد. کرد و ارتقا می فرهنگ و هنر را تقویت می
 کرد و برای آن ارزش زیادی قائل بود. گرایی را ترویج و ترغیب می تکثر

کـرد، و شـرایـط  زنان را برای مشارکت در زندگی سیاسی کشور تشویق مـی
 آورد. الزم برای این مشارکت را فراهم می

 شدند. ها پذیرفته می ها و کودکستان نوزادان از سه ماهگی در مهد کودک
داده  های ماهانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم در اختیار آنها قرار  کوپن

 شد. می
 داشت. دولت در راه تأمین مسکن برای همگان گام برمی

 
در دولت حزب پرچـم انـجـام  ١٩٧٩های پس از دسامبر  همٔه اینها در سال

[انـقـالب ثـور] تـا  ١٩٧٨دانید، در فاصلٔه آوریـل  طور که می شد. همان می
ای مرتکـب شـد کـه  رحمانه های بی ، دولت جناح "خلق" اقدام١٩٧٩دسامبر 

درستی هم محکوم شد. از جمله کارهایـی  ای محکوم شد، و به طور گسترده به
که آنها کردند، بازداشت، زندان کردن، و شکنجه و اعدام کردن شـهـرونـدان 

 -کـی عادی و اعضای حزب از جناح پرچم بود. در دورٔه دولت نورمحـمـد تـره

الله امین بود که مجاهدین دور برداشتند و قدرت گرفتـنـد و کشـورهـای  حفیظ
غربی و متحدان آنها مداخله در امور داخلی افغانستان را شروع کردند. با وجـود 
ماهیت انزجارآمیز دولت جناح "خلق"، تردیدی نیست که فـقـط و فـقـط مـردم 

که بدون مداخلٔه خارجی به امور داخلی کشـور  -و دارند -افغانستان حق داشتند
 خود بپردازند.

هـای  های مجاهدین، طالبان، داعش، الـقـاعـده، و دیـگـر سـازمـان ریشه
ها را  هایی یافت که سیا به کار برد. این شیوه توان در همین شیوه تروریستی را می
توان در مورد مجاهدین دید. ولی نقش آمریکا در  تر می تر و برجسته از همه روشن

های تروریستی، بعدها نتیجٔه معکوس و  به وجود آوردن و حمایت کردن از گروه
سپتامـبـر  ١١بار بعدی در  طور که رخدادهای فاجعه به زیان خودشان داد، همان

 های تروریستی نشان داد. و دیگر حمله ٢٠٠١
در افغانستان صحبت کـردیـم. “ غرب”راجع به درگیر بودن آمریکا و  سئوال:

های این  اّما چین چطور؟ آیا از برنامٔه جهانی یک تریلیون دالری ایجاد زیرساخت
هایی در افغانستان نیز اسـت،  کشور موسوم به "کمربند و جاده"، که شامل طرح

 باید استقبال کرد؟
های متفاوت، دو استراتژی متفاوت در پیـش  چین در زمان رفیق کشتمند:

گرفته است. در دورٔه جنگ سرد، چین با حمایت فعاالنه از مـخـالـفـان دولـت 
[جمهوری دموکراتیک افغانستان] و تجهیز تسلیحاتی آنها، موضعی تهاجمی و 
خصمانه علیه افغانستان گرفت. اّما امروزه، چین بیشتر به فکر اقتصاد خـودش 
است. آرام و پایدار بودن افغانستان به سود چین و منافع اقتـصـادی آن اسـت. 

 گذاری در کشور ماست. بینیم که چین خواهان و مشتاق سرمایه امروزه می
های نگرانی است. تا زمـانـی  ولی در عمل، افغانستان همچنان یکی از کانون

که وضعیت امنیتی کشور ناپایدار است، امکان اینکـه افـغـانسـتـان بـتـوانـد از 
یی مثل طرح "کمربند و جاده" برخوردار  المللی و منطقه های اقتصادی بین طرح

ثبات امنیتی باعث شـده  جا هم، این وضعیت بی شود، جای تردید دارد. تا همین
 ٩٢گذاری در معدن مس عینک را به تعویق بیندازد. چین  است که چین سرمایه

کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که از همین مرز هم از سوی افغـانسـتـان 
هاست. در یکی دو سال گذشته، جنگجویان داعش محـل  مورد تهدید تروریست

استقرار خود را از سوریه به شمال و شمال شرقی افغانستان، در نـزدیـکـی مـرز 
جایی با پشتیبانی سیا و با  ها بر این نظرند که این جابه اند. خیلی چین، تغییر داده

این هدف صورت گرفته است تا آنها از طریق نیروهای داعش بتوانند به چیـن و 
آسیای میانه نفوذ کنند. گذشته از این، سرنوشت افغانستان همچنان با آمریـکـا 
پیوند دارد. با توجه به نفوذ آمریکا در امور داخلی افغانستان، اینکه افـغـانسـتـان 
چقدر از همکاری اقتصادی با چین سود ببرد، به مناسبات میان آمریکا و چـیـن 

کدام از هـمـسـایـگـان  بستگی دارد. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که هیچ
 افغانستان، به استثنای ترکمنستان، روابط خوبی با آمریکا ندارند.

آیا هیچ نیروی مدنی اجتماعی و سیاسی افغان وجود دارد که مـایـٔه  سئوال:
 امیدی برای ایجاد تغییرهای مثبت پایدار به سود مردم عادی افغانستان باشد؟

توان گفت که فـدرالـیـسـم  در مورد نظام سیاسی کشور، می رفیق کشتمند:
ای تکثرگرا مثل افغانستان باشد، چیزی کـه  تواند شیؤه مناسبی برای جامعه می

ها در شـمـال و غـرب کشـور،  پذیر نبوده است. تاجیک در نظام کنونی امکان
ها در شمال و شـمـال شـرق  ها و ترکمن ها در افغانستان مرکزی، و ازبک هزاره

کنند. اّما جمعیت بخش جنوبـی کشـور بـا  کشور کامًال از فدرالیسم حمایت می
ها به طور تاریـخـی انـحـصـار قـدرت را در  نظام فدرالی موافق نیست. پشتون

اند، و در نظام سیاسی کنونی نیز همچنان این قدرت را دارنـد.  افغانستان داشته
بنابراین، طبیعی است که هر گونه احتمال تقسیم و توزیع قدرت با مقاومت آنهـا 

 روبرو خواهد شد.
در حال حاضر، شالودٔه اشغال افغانستان توسط آمریکا چنان محکم است که 

خواه و چـپ بـتـوانـنـد سـهـم  جایی برای این نگذاشته است که نیروهای ترقی
مشخص و مهمی [در صحنٔه سیاست کشور] داشته باشـنـد. اکـثـریـت مـردم 

چپ دارند که بـرای -خواه افغانستان نگاه مثبتی به دورٔه حکومت نیروهای ترقی
شان سودمند بود. ولی امروزه نابرابری اجتماعی بسیار گسترده است  آنها و زندگی

و فاصلٔه میان طبقات بیش از همیشه اسـت. از حـزب دمـوکـراتـیـک خـلـق 
گرا منشعب شدند که امروز نیز وجود دارنـد. اّمـا فشـار  افغانستان دو حزب چپ

هـای روزمـرٔه زنـدگـی مـردم چـنـان شـدیـد و  روانی اشغال کشور و دشـواری
فرساست که نیروهایی که بتوانند تغییری بنیادی ایجاد کـنـنـد، در حـال  طاقت

گرای افـغـانسـتـان در حـال  اند. نیروهای چپ و انفعال  حاضر در حالت سکون
توانند نیروی بدیلی برای ایجاد تغییر باشند. تنها بدیل ممکـن فـعـًال  حاضر نمی

 پایان دادن به اشغال است.

 ... بدون  »توافق صلح«ادامۀ افغانستان: 
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لغو نظام «منظور مارکس از 
 چه بود؟ »ُمزدی

کشی نـهـادیـنـه  دهند که بهره محققان کتابخانۀ یادبود مارکس توضیح می
تر قابل مشاهده بود اّما این ویژگی  شده در نظام مزدی در زمان مارکس راحت

توان جهانـی  تر می در اساس همان که بود باقی مانده است. در زمان ما آسان
 اند. کامًال بدون مزدی را تصّور کرد که در آن کاالها و خدمات رایگان

ماه قبل، از گروه تحقیقی کتابخانٔه یادبود مارکس پرسیده شده بـود کـه  ١٨
در صورت "لغو نظام مزدی" (اصطالحی که مارکس و هم انـگـلـس بـه کـار 

 اند) چه وضعی پیش خواهد آمد؟ برده
تـوانـد انـجـام شـود و  اینجا دو پرسش مطرح است: این الغا چگونـه مـی

ای خواهد بود؟ اّما پـیـش  ای که جایگزین آن خواهد شد چگونه جامعه جامعه
تر بیندازیم بـه  ها، بگذارید نخست نگاهی ژرف از پرداختن به پاسِخ این پرسش

 اینکه "نظام مزدی" چگونه نظامی است.
 -برای مارکسیست ها و خوانندگان آثار مارکس پاسخ شایـد آشـکـار اسـت

داری اسـت، شـرایـطـی کـه در آن  "نظام مزدی" نام دیگری برای سرمـایـه
هـا، ابـزار  آالت، کـارخـانـه دارها مالک وسایل تولید (مواد خام، ماشین سرمایه

کنند، کاری که از  توزیع و مبادله) هستند، "نیروی کار" کارگران را استثمار می
دهـنـد  کشند بیشتر از مزدی است که بابت آن به آنـان مـزد مـی کارگران می

انـد در بـازار  ارزش")، و سپس کاالهایی را که کارگران تـولـیـد کـرده ("اضافه
 کنند. ارزش را تبدیل به سود می فروشند و آن اضافه می

کم در  تر است. بر اثر کاهش تولید صنعتی، دست امروزه پاسخ کمی پیچیده
ارزش اغلـب از فـرایـنـد  کشورهایی مثل بریتانیا، فرایند بیرون کشیدن اضافه

ای کاالها فاصله پیدا کرده است. برای نمونه، فیسبوک از طریق  تولید کارخانه
آورد که با کار کـارگـران در سـراسـر  تبلیغ کاالها و خدماتی سود به دست می

گرایی اقتصاد جهانی باعث شده است که ایـجـاد  جهان تولید شده است. مالی
سود اغلب بر اساس آن چیزی صورت گیرد که مارکس "سرمایـۀ مـوهـومـی" 

 نامید، و از تولید ماّدی کاالها و خدمات فاصله گرفته است. می
دارها چگونـه نـیـروی  به موازات این روند، ماهیت "بازار کار" (اینکه سرمایه

کنند) نیز دگرگون شده است. در بخش اشتـغـال آزاد یـا  کار خود را تأمین می
های کاریابـی،  خوداشتغالی (چه واقعی و چه ساختگی)، کار کردن برای بنگاه

ساعتی با تعداد نامشخص ساعت کار، و آنچه در گـذشـتـه -قراردادهای صفر
شد، افزایش چشمگیری رخ داده است، ولی نـه در  کاری'' خوانده می ''قطعه

هـا  های ماّدی، بلکه در بخش فروش و تحویل و رساندن بسـتـه تولید فراورده
ها). ناهمسانی در دستمزدها و ناهمسانی در تقسیم ثروت در جـامـعـه  (پیک

 شّدت افزایش پیدا کرده است.  به
رحمانه به خدمات اجتماعی، امروزه "مـزد  های بی  رغم چهار دهه یورش و به

بـه ١٩-گیری کـوویـد که همه اجتماعی"، شامل دسترسی به آموزش و (چنان
همۀ کسانی که تردید داشتند، نشان داد) دسترسی به نظام بهداشت و درمان 
ملی و دیگر خدمات اجتماعی رفاهی، هنوز در زندگی همـٔه مـردم اهـمـیـت 

 حیاتی دارد.
اما ماهیت بنیادی استثمار همانی است که در زمان مارکس بود. امروزه نیز 
همچون زمان مارکس، "نظام مزدی" اصطالحی است برای فرایندهای اغلب 

 شود. ارزش از مردم عادی بیرون کشیده می ای که در آن اضافه پیچیده
لغو این نظام، یعنی پایان دادن به استثمار، مستلزم نظـارت دمـوکـراتـیـک 

نامـد.  مردمی بر آن چیزی است که مارکس "وسایل تولید، توزیع، و مبادله" می
بند هرگز  تکه و نیم کردند که اصالحات تکه مارکس و انگلس همواره تأکید می

تواند گذار به جامعٔه رها از استثمار را عملی کند و شعارهایی مانـنـد "مـزد  نمی
طـور  بخش بودند چون بـه روزانۀ عادالنه برای کار روزانۀ عادالنه" در واقع زیان

 پذیرفتند. داری را می ضمنی ماهیت ذاتی استثمارگرانۀ سرمایه
ویژه در بریتانـیـا  بینی را ثابت کرده است به رسد که تاریخ آن پیش به نظر می

 کار. های متوالی، هم از حزب کارگر و هم از حزب محافظه در دولت
المللی کارگران یـا هـمـان  مارکس در سخنرانی خود در نشست انجمن بین

ای با نام ''ارزش، قیمـت، و  (که بعدها در جزوه ١٨۶۵الملل اول در ژوئن  بین
سود'' منتشر شد) گفت که "کارگران نباید منحصرًا غرق در ایـن پـیـکـارهـای 

اندازی و تعّدِی مداوِم سـرمـایـه یـا  ناپذیر شوند که بر اثر دست چریکِی اجتناب
کـارانـٔه  جای شعار محافـظـه آید... کارگران به وقفه پیش می تغییرهای بازار، بی

"مزد روزانٔه عادالنه در ازای کار روزانٔه عادالنه!" باید روی پرچم خود این شعـار 
 انقالبی را بنویسند: "الغای نظام مزدی!"

بنابراین شعار "نظام مزدی را لغو کنید" در مخالفت با آنانی مـطـرح شـد کـه 
های نـاچـیـز در  طلبان اجتماعی امروزی) خواهان دگرگونی (مانند اغلب اصالح

ها هستند. آن شعار در واقع این نظر را بـه  نظام موجود به منظور تعدیل نابرابری
طریـقـی حـفـظ  داری را به توان شیؤه تولید سرمایه کشد که ظاهرًا می چالش می

 های توزیع سوسیالیستی را بر آن افزود. کرد و سیاست
طور کـه  کردند (همان در ضمن، این شعار علیه کسانی مطرح شد که فکر می

خود از بین خواهد رفـت   خودی داری به کنند) که سرمایه ها فکر می امروزه برخی
از  -توان با توسل به عقل سلیم یا پیشنهادهایی برای تدبیـرهـای رؤیـایـی یا می

آن را  -های ابتدایی مبادلۀ کاالیی همچون مبادلۀ پایاپای جمله استفاده از شکل
گر اسـت،  داری را، که به طور سرشتی و ذاتی استثمارگر و ستم تغییر داد. سرمایه

 رود. باید پایان دارد، خودش از میان نمی
پذیر اسـت.  داری امکان ها و اصالحات محدود در درون نظام سرمایه دگرگونی

یی نیـرومـنـدی  های پس از جنگ جهانی دّوم، جنبش کارگری و اتحادیه در دهه
ویـژه در  گیری در "مزد اجـتـمـاعـی"، بـه که وجود داشت توانست افزایش چشم

 زمینۀ خدمات درمانی و تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش به دست آورد.
هـا و  سپاری و نیز قطع مستقیم بـودجـه سازی و برون امروزه، بر اثر خصوصی

است. اثر کامل ایـن رونـد هـنـوز   خدمات، بیشتر آن دستاوردها بازستانده شده
های عـمـومـی،  معلوم نیست، چون پیامدهای اقتصادی آن از راه فروش دارایی

 ها فعًال پنهان مانده است. ونقل و دیگر زیرساخت ویژه زمین، مسکن، و حمل به
حزب کارگر بریتانیا (زیر رهبری جرمی کوربین)  ٢٠١٩/١٣٩٨مانیفست سال 

هـای زیـادی،  از یک برنامۀ کامل سوسیالیستی خیلی فاصله داشت. از جـنـبـه
توانست تا حدودی بازگشت به "اقتصاد مختلطی" باشـد کـه  ای بود که می  برنامه

 آن را محقق کند. ١٩۴۵یافته توانسته بود در سه دهٔه پس از   چِپ سازمان
تـوانسـت  اما اگر حزب کارگر در آن انتخابات پیروز شده بود، این پیـروزی مـی

نخستین گام مهم در پیشَروی به سوی سوسیالیسم در بریتانیا بـاشـد. بـدیـهـی 
شـان را در  شد که مـنـافـع است که این پیروزی با مقاومت شدید آنانی روبرو می

دیدند. بنابراین، اگر هدف این است که حاصل کار مردم به خدمت کـل  خطر می
جامعه در آید، به جای اینکه به دست "شمار اندکی" برسد که اکنون زندگی ما را 

هـای  بایست به برداشتن گام در کنترل خود دارند، آن برنامه هم کافی نبود و می
 ویژه در مورد سرمایٔه مالی، روی آورد. فراتر، به

ُطرفه آنکه برخی از پیشنهادهای مانیفست حزب کارگر جرمی کوربـیـن، کـه 
کم طی این بحران به  تصورناپذیر بود، دست ١٩-گیری کووید پیش از ظهور همه

 -"روال عادی جدید" بدل شده است. برخی دیگر از پیشنهادهای آن مانیفـسـت
توانست بخشـی از بـرنـامـۀ تـأمـیـن  می -مانند تأمین اینترنت ُپرسرعت رایگان

خدمات همگانی بنیادی باشد که هرچند ماهیت بـنـیـادیـن اسـتـثـمـارگـرایـانـۀ 
توانست به بهـبـود زنـدگـی "اکـثـریـت"  کرد، اما می داری را دگرگون نمی سرمایه

 ها کمک کند. بینجامد و به کاهش نابرابری
شهر و شهرک دیگر در سرتاسـر  ١٠٠برای نمونه، دولت لوکزامبورگ همراه با 

ونقل عمومی را برای همگان رایگان کرد. اما نـظـام مـزدی  جهان، اخیرًا حمل
های خصـوصـی و  ونقل را شرکت های حمل هنوز پا برجاست و بسیاری از شبکه

های دریافتی از مردم یارانـه  کنند و این شبکه از منبع مالیات محور اداره می سود
کند، که در تحلیل نهایی، از ارزش تولید شدٔه توسط زحـمـتـکـشـان  دریافت می
شود. اما این اقدام، یا نمونٔه دیگری مثل نظام بهداشت و درمان مـلـی  تأمین می

پـذیـر  تواند در نظام سوسیالیستی واقعی امکان ای است از آنچه می بریتانیا، بارقه
 باشد.

 ٨ادامه  در صفحه  
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جنگ فناوری ایاالت متحده بر ضد 
 چین، و میدان جنگ نسل پنجم

جنگ ایاالت متحده با چین در زمینٔه  فناوری همچنان ادامـه دارد. ایـن 
اش را از  های ارتباطات الکترونیکی ودیجیتالی کشور (ایاالت متحده) سیستم

دارد و اجازٔه استفاده از تـجـهـیـزات  دسترسی به فناوری مورد نیاز خود باز می
دهد.  دولت آمریکا از همـدسـتـان و هـم  ها نمی چینی را در این مورد  به  آن

مشی دولت آمریکا پـیـروی  اش درخواست کرده است تا از خط پیمانان "ناتو"ئی
دهی شده از سوی ایاالت مـتـحـده و کشـورهـای  کنند. این اقدامی سازمان

مند شدن از بازار و فـنـاوری و بـا  زدن دیگران از  بهره منظور پس  اروپایی به
 شان به چین است. هدف بازپس گرفتن بازار از دست داده

توانـنـد  المللی بنا را بر این گذاشته بود که کاالها و تجهیزات می تجارت بین
شکنی در این امـر، طـرح  از هر بخشی از جهان تأمین شوند. نخستین قانون

متحده در سال گذشته بود که بر مبنای آن هـر  های ایاالت گرانه تحریم توطئه
کـنـد  متحده تأمین مـی درصد یا بیشتر از نیازهایش را از ایاالت  ٢۵شرکتی که 
متحده بر ضد شرکت هواوی چـیـن پـیـروی  های تحریم ایاالت  باید از قانون

شـده و سـاخـت ایـاالت  های طـرح افزارها و تراشه این معنا که: نرم کند، به
  های ایاالت توان به شرکت هواوی صادر کرد. آخرین ُدور تحریم متحده را نمی

منظور پـوشـش هـر گـونـه  ها به متحده  در ماه مه سال گذشته، گسترش آن
محصول تولید شده با تجهیزات ایاالت متحده است کـه فـرمـانـروایـی ایـن 

 گستراند. ها را فراتر از مرزهای این کشور می تحریم
  طـور فـزایـنـده های اخیر، ایاالت متحده بـه سازی بازرگانی دهه در جهانی

سپاری کرده است، امـا  تأمین ساخت و تولید  خود را  به کشورهای دیگر برون
هنوز سرکردگی اقتصاد جهانی را از طریق تسلطش بر نهادهای مالی جهانی، 

های سرمایه در دست خود دارد. با شـمـار  های پرداخت، بیمه، و صندوق نظام
متحده بر اقتصاد جهانی آشکـار   ای دیگر از سلطه ایاالت ها، الیه جدید تحریم

شده است: تسلط بر فناوری، هم از نظر مالکیت معنوی و هم صنعت تـولـیـد 
 های کامپیوتری.  ابزار حیاتی  در ساخت تراشه

دور جدید تحریم تجارتی ایاالت متحده بـر ضـد چـیـن، پـایـمـال کـردن 
مـنـظـور  های سازمان تجارت جهانی است. اینکه چرا ایاالت متحده به مصوبه

ورزد  گشایش این گره در سازمان تجارت جهانی از هرگونه موافقتی امتناع مـی
تـوانـد  کند اکنون روشن شده است. چین نمی اندازی می و در کارکرد آن سنگ

هـا بـه  های غیرقانونی ایاالت متحده را برای حـل و فصـل اخـتـالف تحریم
سازمان تجارت جهانی بیاورد، زیرا ایاالت متحده کارکرد هیئت تشـخـیـص و 

 حل اختالف این سازمان جهانی را کم و بیش ناکارآمد ساخته است.
تولید کنندٔه  -) و شرکت هواوی۵نبرد بر سر فناوری شبکه نسل پنجم (جی

بـه  -تازان عرصٔه فناوری ارتباطات الـکـتـرونـیـکـی های تلفن و از یکه گوشی
متحده و چین تبدیل شـده اسـت. انـتـظـار  میدان جنگ فناوری بین ایاالت 

 ۵٠سال بـه  ١٠در بازٔه زمانی  ۵رود که گردش سرمایه در بازار شبکه جی می
 -کـنـنـد ها این رقم را بیش از این برآورد مـی زنی اما گمانه -میلیارد دالر برسد

حـاصـل  ۵ های جـی ها دالر تولید اقتصادی از راه فعالیت شبکه یعنی تریلیون
خواهد شد. هر شرکت یا کشوری که فناوری شبکه نسل پنجم را در اخـتـیـار 

 داشته باشد، نسبت به دیگران در این سپهر اقتصادی برتری خواهد داشت. 
، الزم اسـت از ۵برای داشتن درکی بهتر از جنگ فناوری بر سر شبکه جی

کارکرد آن آشنایی داشته باشیم. فناوری اینترنت بسـتـری اسـت کـه هـمـه 
راه انداخـتـه خـواهـنـد  های دیجیتال آینده کم و بیش با تکیه بر آن به فناوری

بـار افـزایـش  ۴٠تا  ١٠سیم را  های نسل پنجم سرعت اینترنت بی شد. شبکه
کنندگان بسـیـاری از  خواهند داد. سرعت ُکند اینترنت برای کاربران و مصرف

های آنـالیـن  های ویدیویی، بازی های کاربردی، مانند دیدارها و نشست برنامه
گیرند و سرعت بارگذاری اطـالعـات و  که همزمان چندین بازیکن را دربر می

ها از هر دو سو باید از میزان باالیی برخوردار باشد، نـقـصـانـی اسـاسـی  داده
شود. این با بارگذاری برای مصرف ویدیوهای اینترنتی مانـنـد "نـت  شمرده می

فلیکس" که در آن تنها سرعت بارگذاری یک سویه از اینترنت اهـمـیـت دارد 
ای بسـیـار  داشتن اینترنت پرشتاب را در پهنه ۵های جی متفاوت است.  شبکه

 سازد. های همراه (موبایل) ما ممکن می تر و در دستگاه بزرگ
مند خواهند شد خودروهای بـدون  بهره ۵دو عرصه دیگری که از شبکه جی

ها و وسـایـل  هستند که در آن همه دستگاه (IoT)راننده و "اینترنت چیزها" 
سیم در تماس با یکدیـگـر خـواهـنـد بـود.  وسیله اینترنت بی الکترونیک ما به

درحالی که برای تحقق طرح خودروهای بدون راننده هنوز راه درازی درپیـش 
تواند در بهبود و کارایی و حـفـظ زیـرسـاخـتـارهـای  است،"اینترنت چیزها" می

های راهنمایی، آب و سامانه فاضالب در شهرهای "هوشمند  صنعت برق، چراغ
 آینده" بسیار مهم باشد.  

ها اشاره دارد  های مخابراتی به تکوین نسل این شبکه در شبکه ۵فناوری جی
سیم به مـعـنـی افـزایـش انـدازه انـتـقـال  و هر نسل از فناوری در ارتباطات بی

تـر از  های نسل پنجم بسیار سـریـع های رادیویی است. شبکه اطالعات در موج
هـای  توانند شمار بسیار بیشتری از دستگـاه های نسل چهارم هستند و می شبکه

کـه  ۵الکترونیک در یک منطقه مشخص را زیر پوشش قرار دهند. قیمت جـی
های طوالنی را  تواند مسافت نیست، نمی ۴و جی ٣های جاری جی شبیه  شبکه

هـای  های تکرارکنـنـده، انـبـاره، و شـاخـک طی کند و نیاز به تعدادی از رازک
 ۵گیر (آنتن) دارد تا بتواند مسافت مشابهی را طی کند. یـک شـبـکـه جـی موج
تواند همان سرعت را در اختیار داشته باشد که یک شبکه کابل فیـبـر نـوری  می

روی،  دار. از ایـن کند، البته بدون هزینه زیاد برای نصب سیم روپوش فراهم می
تـر ایـنـتـرنـت پـرسـرعـت را بـه نـواحـی  تواند با هزینه کم این شبکه جدید می

 تر روستایی برساند. جمعیت کم
های اصلـی دیـگـر جـدا از  آفرینان دیگر در این عرصه کدامند؟ شرکت نقش

جنوبی)، نوکیا (فنالند)، اریکسون (سوئد) و زد تی ای  هواوی، سامسونگ (کره
[ZTE] ای در سـطـح  (چین) هستند. اگرچه ایاالت  متحده هیچ بازیگر عمده

کـام  نـام کـوال ساخت تجهیزات شبکه ندارد،  ولی َاَبرشرکـتـی انـحـصـاری بـه
(Qualcomm) سـازد و  سیم  را مـی های ارتباطی بی دارد که اجزای دستگاه

سازی اجزای یک پردازشگر تلفن هـمـراه را تـولـیـد  ها برای یکپارچه مدار تراشه
هـای هـوشـمـنـد  کند. دیگری هم َاَبرشرکت َاپل است که امروز در بازار تلفن می

 رود. پیشگام بشمار می
افـزارهـا، شـرکـت چـیـنـی  ایاالت متحده با داشتن موضع برتر در ساخت نرم

سـامـانـه عـامـل  -های خود در تنگنا قرار داده بود. اندرویـد هواوی را با تحریم
های تـلـفـن  بیشتر گوشی -های هوشمند که شرکت گوگل مالک آن است تلفن

کـار  های سیاری که ساخت شرکت آپل نـیـسـتـنـد را بـه همراه چین و نیز تلفن
 (ARM)های شرکت آرم  رسانا پردازنده های نیمه اندازد. امروز در تولید تراشه می

هایی که به فناوری پیشرفته نیاز دارنـد  در جایگاه پیشتاز قرار دارد و اغلب شرکت
کنند. آرم شرکتی مستقر  می (INTEL)را جایگزین اینتل  (ARM)پردازنده آرم 

در ژاپن است. این شـرکـت  (SoftBank)در بریتانیا ولی متعلق به بانک سافت 
هـا را طـراحـی  هـای روی پـردازنـده ها دست ندارد، بلکه هسته در تولید تراشه

کـام،  هایی مانند هواوی، کوال ها را به شرکت کند. سپس پروانٔه استفاده از آن می
هـای  ها نیـز پـردازنـده دهد. پس از آن است که این شرکت سامسونگ و اپل می

گری منطقه سیلیکون در  هسته آرم طراحی و در ریخته ٨، یا ۴، ٢خود را بر پایه 
هـای  ها هم در تجهیزات شبکه تلـفـن کنند. این پردازنده ایاالت متحده تولید می

هـا، نصـب  تاپ تولیدکنندگان مختلف این دستگـاه های سیار یا لب همراه، تلفن
هـای  گر در منـطـقـه سـیـلـیـکـون کـه تـراشـه های ریخته شوند. از شرکت می

های هواوی، سامسونگ یا اپل  های شرکت پردازی های واقعی را از طرح پردازنده
 -(TSMC)کنند، برای نمونه از شرکت تولیدی سیلـیـکـون تـایـوان  تولید می
توان نـام بـرد. نـمـونـه  می -درصد از سهم بازار جهانی ۴٨ترین شرکت با  بزرگ

درصد سهم از بازار جهانی اسـت.  ٢٠دیگر، شرکت سامسونگ با ظرفیت باالی 
این شرکت بخش محدودی از تسهیالتش را برای تـأمـیـن نـیـازهـای خـود و 

گـری  گیرد. چین دارای پنجمین ریخـتـه کار می همچنین تولید کنندگان دیگر به
 (SMIC)رسـانـا  المللی تولید نیـمـه نام شرکت بین بزرگ سیلیکون در جهان به

را دارد. شـرکـت  (TSMC)است، اما تنها یک دهم ظرفیت سیلیکون تایـوان 
ای هـفـت نـانـومـتـری (انـدازه  تولیدی سیلیکون تایوان و سامسونگ فـنـاوری

در حـال  (SMIC)رسانا  ها) دارند، در حالی که شرکت نیمه ترانزیستور در تراشه
 نانومتری دارد. ١۴ای  حاضر فناوری

مند شـدن  تاز قبلی ایاالت متحده به شرکت هواوی و چین به منع بهره و تاخت
این معنا بود که هـواوی بـایـد  افزارهای ساخت ایاالت متحده به این کشور از نرم

 ١٣ادامه  در صفحه  افـزارهـای  بناگزیر از وابستگی به اندروید و نـرم



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ١٣   ١١١١شمارۀ  

افزار گوگل قرار داشـت  کاربردی مختلف که در صدر سامانٔه اندروید درسکوی توزیع نرم
بینی کرده بود سامانـٔه  تازی را پیش و وجود آورد. چون هواوی چنین تاخت تغییروتحول به

افزار دیجیتـال خـودش را  و سکوی توزیع نرم (HarmonyOS)عامل هارمونی ُا اس 
افـزار  پدید آورد. رویکرد کاربران هواوی با مسدود شدن دسترسی به سکوی تـوزیـع نـرم

پلی اینک چگونه خواهد بود امری است که باید منتظر ماند و دید. این امر بستگی  گوگل
های ساخت هواوی روی  افزار به تعداد کافی به تلفن دهندگان نرم به این دارد که توسعه 

افزارهای ساخت چین که بیش از این در بازار چین آزمون  آورند و دیگر اینکه کیفیت نرم
هـای سـاخـت  شد که در آیـنـده پـردازنـده اند چگونه خواهد بود. در ابتدا تصور می شده

شرکت آرم برای هواوی در دسترس نخواهند بود. این نـگـرانـی پـرسـشـی را در بـاره 
های آرم برای تـجـهـیـزات  میان آورد که چرا این شرکت به پردازنده تجهیزات هواوی به

های خود وابسته است. چون ایاالت مـتـحـده ادعـا  تاپ های همراه، و لپ شبکه، تلفن
های ایاالت مـتـحـده تـأمـیـن  درصد از نیازهایش را از فرآورده ٢۵کرده بود آرم بیش از 

شود. سپس شرکت آرم ناگزیر شد در نخستین اقـدام  ها می کند پس مشمول تحریم می
هایش به هواوی را تعلیق کند. اکنون شرکت آرم هم بـه  خود همه فروش آینده پردازنده

هـای  هـا بـه فـراورده پردازی پـردازنـده این نتیجه رسیده است که سهم نیاز آن به طرح
هـای  درصد است و بنابراین نباید مشـمـول تـحـریـم ٢۵تر از  ساخت ایاالت متحده کم

 آمریکا واقع گردد.
های جدید ایاالت متحده شتاب بخشیـد ایـن بـود کـه اگـر  ای که به تحریم انگیزه

هـای  های سـامـانـه خاستگاه فراوری هر ابزاری در ایاالت متحده باشد و در تولید سازه
گـردد. شـرکـت تـولـیـد  های تحریم مـی کار برده شود شامل قانون تجهیزات هواوی به

مـتـحـده اسـتـفـاده   های ساخت ایاالت ها از دستگاه سیلیکون تایوان برای تولید تراشه
های ساخت ایاالت مـتـحـده و دیـگـران را در  کند. سامسونگ ترکیبی از دستگاه می
هـا را  تواند دست کم برخـی از ایـن رشـتـه های تولید خود دارد و اگر بخواهد می رشته

های غیرآمریکایی برای این صنعت تولید بهره گیـرد. ایـن  تعویض کند تا تنها از دستگاه
هـا را دور بـزنـد  ای برای شرکت هواوی پدید آید تا بتواند تـحـریـم شود روزنه باعث می

 شرطی که شرکت سامسونگ مایل به همکاری با هواوی باشد. به
های درون کشور چین متکی شود، آنگاه ایـن  اگر هواوی مجبور شود تنها بر اندوخته

هـای از  پذیر خواهد کرد. این شرکت انـبـاشـتـی از تـراشـه اتکا تولید آیندٔه  آن را آسیب
کـار  ای دیگر یا بـا بـه کننده ماه تا یافتن تأمین ١٨تا  ١٢ساخته دارد که شاید بتواند  پیش

 نانومتری، روی پای خود بایستد.  ١۴تا  ١٠تر فشرده  ای کم بردن فناوری
کـنـنـده  نانومتری ممکن است تـعـیـیـن ٧ای  ، ساخت فناوری۵برای بازار شبکه جی

های کلـیـدی در  گیر که سازه های موج نباشد. شرکت هواوی در صنعت رادیو و شاخک
هـا در  به فناوری انتشار موج ۵های جی هستند بسیار پیشگام است. شبکه ۵شبکه جی

گیر در فرستنده و گیرنده استفـاده  سیم که از چند شاخک موج های مخابراتی بی سامانه
شـود  چند خروجی) نـامـیـده مـی -، چند ورودیMIMO)شود و به اختصار مایمو  می

استوار است و شرکت هواوی در این عرصه در سنجه با دیگران بسیار سرآمد است. ایـن 
تر از اندازه پردازنده در تشـخـیـص بـرتـری هـواوی در عـرضـه  تواند مهم موضوع می

هـای  های نوکیا و اریکسون از تـراشـه اش باشد. شرکت های صنعتی و خدماتی فراوری
کنند. شاید شرکت چینـی  ناپذیرند استفاده می های شرکت آرم قیاس اینتل که با پردازنده

 ١٠با حمایت هواوی بتواند خیلی زود خـود را بـه فـنـاوری  (SMIC)رسانا  تولید نیمه
 های خود و دیگران را با این امکان کاهش دهد. نانومتری برساند تا شکاف بین پردازنده

هـا واگـذاری بـازار  شرکت هواوی هنوز چند کارت برای بازی دارد. یکی از این کارت
های همراه پیشرفته به شرکت سامسونگ در برابر دسترسی به تولید تراشه اسـت.  تلفن

کـاری  با راه ۵سازی شبکه جی دیگر اینکه هواوی تنها بازیکن جهان است که در فراهم
در  ۵تر از تمام بازارهای جـی اکنون بزرگ کاست توانایی دارد. بازار داخلی آن هم و کم بی

 مند سازد. جهان است که با تکیه بر آن رشدش را توان
را   شـنـاسـان پـایـان آن آفرینی شرکت هواوی  که برخی از فـن مسلم است که نقش

کنند هنوز ادامه دارد.  آنان پیش از این دو بار پایـان بـازی بـرای  بینی می گونه پیش آن
هواوی را اعالم کردند. یک بار پس از اینکه سامانه اندروید گوگل برای استفاده مسـدود 
اعالم شد و بار دوم منع استفاده از پردازنده شرکت آرم بود. با این ممنوعـیـت، اگـرچـه 

دست آورده اسـت، امـا  گران غربی یک مزیت موقتی به متحده برای دیگر بازی ایاالت 
ای برای دور شدن از  همچنین برای بیشتر تولیدکنندگان خارج از ایاالت متحده انگیزه

 تجهیزات ساخت ایاالت متحده شده است.
هـای بـزرگ  سان، هماوردی هواوی و چین در جنگ فناوری ادامه دارد. قـدرت بدین

اند که سرنوشت جنگ را روشن خواهند ساخت. مانند هر جنگ  صحنه اقتصاد  سیاسی
شود. شبکه نسل  دیگری، تنها با یک نبرد در یک میدان رزم برآیند جنگ مشخص نمی

های نبرد دیگـری نـیـز هسـتـنـد کـه  های نبرد است، میدان پنجم تنها یکی از میدان
هـای  چگونگی پیامد این جنگ را رقم خواهند زد. و در بسیاری از این نـبـردهـا، کـارت

 برنده نزد چین است.

 ادامۀ جنگ فناوری ایاالت متحده بر ضد چین، 

گیر (کرونـا) مـوجـب  مردانی بلند پرواز و محافظه کارند. اما بیماری همه
های قدرتمند شاید تا اواخر پایـیـز  ها بین رهبران حزب شده است مناظره

 تن خواهند بود. ها تن به تأخیر بیفتند. تا آن زمان، مبارزه به
اکـتـبـر تـا اول  ٣٠اش را از  اما حزب چپ (دی لینکه)، کنگره بعدی

های بهداشـتـی و  در شهر ارفورت با ماسک ٩٩ماه  آبان ١١تا  ٩نوامبر/ 
ریزی کرده است. این حزب نیز باید در آینه  حفظ فاصله اجتماعی، برنامه

نحوی هـم  نگاه کند و رهبرانش را انتخاب کند، نه یک یا دو نفر. بلکه به
گـرا.  گرا و کـمـی چـپ مرد و هم زن، از شرق و غرب آلمان، کمی راست

تقریبًا مانند مربع کردن یک دایره! این امر در ارتباط با رهبران فعلی ایـن 
 ٢حزب حاصل شد، ولی دوره قانونی ماندن آنان در این سمت پـس از 

پایان خواهد رسید.  آیا این ترکیب تمدیدشـدنـی اسـت؟  زودی  به دوره به
خصـوص در  های مختلف، بـه هایی پرشور دربارٔه موضوع احتماًال بحث

مورد مسئله مشارکت در دولت فدرال ائتالفی، در پـیـش خـواهـد بـود 
ولیکن چنین چیزی فقط در صورتی واقعیت خواهد یافت کـه  نـتـایـج 

دموکرات و سبز همواره بر ایـن  های سوسیال انتخابات بهتر باشند. حزب
اند، یعنی: حمـایـت از  شرط اصلی برای مشارکت در دولت اصرار داشته

ناتو و استفاده از نظامیان آلمان در خارج از کشـور. بـرخـی از اعضـای 
حزب چپ، هرگونه مصالحه در مورد این دو موضوع حمایت از نـاتـو و 
استفاده از نظامیان آلمان در خارج از کشور را زیـر پـا نـهـادن اصـول 

 دانند. اساسی از سوی تنها حزب اصیل مدافع صلح در آلمان می
برخی بر این باورند که اگر حزبی بخواهد مطرح باشد، باید به بعـضـی 

تـری  در پشـت ایـن  تر و بـزرگ ها تن دهد. البته مسئله اصلی سازش
موضوع پنهان است و آن اینکه: آیا هدف حزب چپ آلمان باید دستیابی 
به شرایط بهتر برای کارگران، سالمندان، کودکان، و بیکاران باشد و بـا 

ها، باید وضعیت موجود را بپذیرد؟ یا باید از تضـادهـای  تمرکز بر پیشرفت
هایی هرچند کوچک، برای تغییر دادن سـیـسـتـم  مثابه قدم موجود، به

هایی بزرگ اسـت  معنای رویاروئی مستقیم با شرکت استفاده کند؟ این به
بـنـز و "ِب ام ِو"،  -در جویس، فولکس واگن، دایملر مانند آلدی، تری

هاوس،  بایر، "ب آ اس اف"،  کوکا کوال، مـک دونـالـد،  راندوم -برتلس
های اقتصادی آلمان قـبـل از ایـنـکـه  آمازون،  فیسبوک، و دیگر غول
و با کمپانی های تولید کننده اسـلـحـه  -کامال بر جهان تسلط  پیدا کنند

مانند راین متال، گرومن، "ری ثه ئن" و نورثراپ مقابله کنند قبل از اینکه 
جهان را نابود کنند. و این نیز مستلزم مخالفت با گسترش نظامیـگـری، 

های دریایی متجاوز، از افغانستان  تا مالـی یـا دریـای  ها و ناوگان ارتش
هـای  های امروزین جادوگران شرور داستـان چین جنوبی است که نمونه

 اند.   تخیلی قدیمی
---------------------------------------  

زمان بـا انـقـالب فـوریـٔه  انقالب نوامبر، رویدادهایی که تقریبًاهم  .١
که به سـرنـگـونـی  ١٩١٩و اوایل  ١٩١٨روسیه اما در اواخر سال  ١٩١٧

نظام  قیصری آلمان و تأسیس جمهوری معروف به وایمار منجر شد. در 
های  های سوسیالیستی بر فضای فعالیت این رویدادها گفتمان و گرایش

انقالبی در آلمان مسلط و شوراهای کارگری حزب سوسیـال دمـوکـرات 
تــوانســتــنــد قــدرت انــقــالبــی را در دســت بــگــیــرنــد. دولــت وقــت 

رهبری فردریش ابرت پس از استقرار، در پاسخ به  ها به دموکرات سوسیال
به رهبـری اتـحـادیـه  ١٩١٩نام خیزش ژانویه در  ها به حرکت کمونیست

ها، با کمک نیروی مسلح ناسیونالیست این خیزش را کـه  اسپارتاکیست
های روسیه برخوردار بود سرکـوب کـرد و ازجـمـلـه  از حمایت بلشویک

رهبران برجسته آن یعنی کارل لیبکنشت ورزا لوکزامبورگ را نـیـز تـرور 
 ها ادامه داشت.  قدرت رسیدن نازی و به ١٩٣٣کردند. جمهوری وایمار تا 

)،سـنـاتـور  از  حـزب ١٩۵٧  -١٩٠٨کارتی ( جوزف ریموند مک  .٢
طـرزی  هراسی را در ایـن کشـور بـه خواه آمریکا  که کمونیست جمهوری

ها به جاسوسی بـرای  اعتراف در رسانه هیستریک دامن زد. قربانیانش به
کارتیسم ابداع کننده نخـسـتـیـن نـمـونـه  شدند. مک شوروی مجبور می

هـا کـه عضـو  سازی در دنیای آزاد غرب بوده است. زوج روزنـبـرگ تواب
جـرم  بـه ١٩۵٣حزب کمونیست آمریکا بودند در هـمـیـن دوره و در 

کـارتـیـسـم  جاسوسی برای شوروی اعدام شدند. اکثر قـربـانـیـان مـک
روشنفکران فرهیخته، اعضای حزب کـمـونـیـسـت، نـویسـنـدگـان، و 

اتـهـام  ها و کارگردانان آمریکایی به هنرمندان بودند. بسیاری از هنرپیشه
هـا  در دادگـاه -کـارتـیـسـم از دیدگاه مـک -خلق آثار هنری کمونیستی

شدند. سانسورآثار نوشتاری و دیداری در این دوره  محاکمه و مجازات می
 طور گسترده در ایاالت متحده رایج بود. به

 ادامۀ نیروهای چپ آلمان پس از کسب برخی  ...



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ١۴   ١١١١شمارۀ  

نیروهای چپ آلمان پس از کسب برخی 
ها، برای انتخابات آتی خودشان  را  موفقیت

 کنند! آماده می
ای ایـاالت مـتـحـده در  های هسته شهروندان برلین نسبت به وجود سالح

دموکرات آلمـان (اس  کنند. جناح چپ حزب سوسیال خاک آلمان اعتراض می
رهبری  انگیز افرادی از حزب چپ (دی لینکه) را به طرزی شگفت ِپ ِد) اخیرًا به

ای در خاک آلمان بـرگـزیـده اسـت.  های هسته جنبش مخالفت با وجود سالح
امید این است که حزب سوسیال دموکرات در این مورد مانند گذشته عمل نکند 

 که "راهنمای چپ بزند ولی به راست بپیچد".
"ای آینه روی دیوار، چه کسی از همه عادل تر است"؟ تقریبـًا هـمـه  -برلین 
ها داستان سفید برفی را می دانند. در حال حاضر، ایـنـکـه "چـه کسـی  آلمانی
تر از همه است"، تقریبًا سؤالی است که در برابر هر حزب سیاسی آلـمـان  جذاب

تواند در انتخابات سال آینده آرای  تعبیری مدرن، چه کسی می قرار گرفته، یا به
بیشتری را کسب کند. در مورد ایاالت متحده، امید این است کـه پـاسـخ ایـن 

انـدازٔه کـافـی  دست آید. زیرا سیب سمی داستـان، بـه تر به سؤال زودتر و راحت
در هر دو کشور بسـیـار  -از نوع سیاسی -های قصه هم آشکار هست و کوتوله

های والت دیسنی نیستند.  زیبایی کوتوله خورند، هرچند هرگز به چشم می زیاد به
 در مورد جادوگر شرور، باید نسبت به هر تشابه آلمانی [آن] محتاط بود!

تا انتخابات آلمان  یک سال باقی مانده است، ولی با بحران بیماری کـرونـا، 
احتمال سقوط اقتصادی و رابطٔه شکننده با ایاالت متحـده تـرامـپ هـیـجـان 

انـد. در مـورد  تـر شـده هـا عـاجـل انتخابات درحال افزایش است. گـزیـنـش
ها  گرچه معاون صدراعظم مـرکـل یـعـنـی اوالف شـولـتـز  دموکرات سوسیال
تواند بـاشـد  دموکرات با رخسار خندانش بهترین شخصیت داستان نمی سوسیال

ای امیدوارند که او حداقـل بـتـوانـد  (هرچند امروزه  طاسی سر دلرباست)، عده
 ناجی دالور اسب سوار قصه باشد.

دموکرات] نیازمند نجات است! این حـزب  ترین حزب آلمان [سوسیال قدیمی
هـای  ای پرفراز و نشیب داشته است. صدراعظم بیسمارك طی تندروی تاریخچه

سـال]  ٢٢مـدت  [بـه ١٨٩٠تا  ١٨٧٨جوانی خود، فعالیت این حزب را از سال 
 ١٩١٣ممنوع اعالم کرد، ولی پس از قانونی شدن مجدد این حزب، تـا سـال 

همـه،  ترین حزب در سراسر امپراتوری قیصر شد. بااین سال] بزرگ ٢٣مدت  [به
سـوی پـاریـس!" در شـروع  شور و اشتیاق نوپایی آن با پیوستنش به کارزار "بـه

پـایـان رسـیـد.  جنگ جهانی اول و خیانت به همه اصول نخستـیـن خـود، بـه
آلمان به جنگ خونین و شکست خـورده پـایـان  ١هنگامی که "انقالب نوامبر"
دموکرات، فردریش ِاِبرت، با پـیـوسـتـن بـه لشـکـر  داد، دبیرکل حزب سوسیال

طلب میلیونر، در مـقـابـل جـنـبـش  افسران راست افراطی و سوداگران جنگ
سوسیالیستی ایستاد و مشوق قتل پیشگامان فداکار این جنبش یـعـنـی کـارل 

 لیبکنشت و ُرزا لوکزامبورگ گردید.
راسـتـی و  هـای دسـت دموکرات بـا حـزب های بعد، حزب سوسیال در سال

رو مماشات بسیار کـرد. بـا افـزایـش یـافـتـن قـدرت هـیـتـلـر، حـزب  میانه
شـدتـی کـه  کرد، هرچند هرگز نـه بـه ها مخالفت می دموکرات با نازی سوسیال
کردند. نبود اتحاد میان ایـن دو نـیـرو در  ها مخالفت می ها با نازی کمونیست

رغم این گونـه تـفـسـیـرهـا) فـقـط  ساز بود. ولی (به ها، سرنوشت مبارزه با نازی
در  ١٩۴۵ها که رهبری مقاومت ضد فاشیسم را مخفیانه تا سـال   کمونیست

 دست داشتند، در مورد نبود اتحاد میان این دو نیرو مقصر نبودند. 
دموکرات در تبعید که از دولت منتخب اسپانیا در برابر فرانـکـو  حزب سوسیال
کرد، متأسفانه شکست خـورد.  حمایت می ١٩٣٩تا  ١٩٣۶های  و هیتلر در سال

هـای  هـای جـنـگ سـرد و تـالش ، این حزب به سیاسـت١٩۴۵پس از سال 
گسترده برای از بین بردن جمهوری دمکراتیـک آلـمـان (شـرقـی) پـیـوسـت. 
هنگامی که ویلی برانت، در مقـام رهـبـر حـزب سـوسـیـال دمـوکـرات ، بـه 

برداری از سـیـاسـت  ) با نمونه١٩٧٩  -١٩۶۴اعظمی آلمان  انتخاب شد ( صدر
در آمریکا، کمک کرد تا قانـون تـعـقـیـب و آزار دگـرانـدیشـان  ٢کارتیسم مک
کارگیری "سیاست شرقی" مالیم  تصویب برسد. رهبران آلمان در دهه بعد با به به

انگیزی را نواختند کـه در سـال  به جای جنگ صلیبی مقدس، آهنگ وسوسه
)، ١٩٩٨  -  ٢٠٠۵دموکرات در دولت بعدی ( کارآمد افتاد. حزب سوسیال ١٩٩٠

این بار در ائتالف با حزب "سبز"ها، به کارزار بمباران کردن  صربستان پیوست و 
های مدافعان و حامیانش در واشنگتن و پنتاگون پشتیبانی کرد  از همه سیاست

جز در یک مورد با دادن رأی مـمـتـنـع در ارتـبـاط بـا جـنـگ عـراق در  (به
). این حزب همچنین یک برنامه ریاضت اقـتـصـادی [مـعـروف ٢٠٠٣/١٣٨٢

] را تصویب و اجرا کرد که در اثر آن بیکاران و سالمندان فقـیـر تـا ۴به:هارتس 
دمـوکـرات  های حزب سوسـیـال همه، برخی سیاست اند. بااین امروز در مشقت به

اندازه کافی متناقض بودند تا تقریبًا تـمـامـی  در مورد بعضی از مسائل اقتصادی به
سوی این حزب جذب کـنـنـد،  رهبران کارگری و بخشی بزرگ از طبقه کارگر را به

زیرا این رهبران کارگری و بخشی بزرگ از طبقه کارگر گزینه دیـگـری نـداشـتـنـد 
های اخـیـر  قدرت رسیدن کلینتون و اوباما در آمریکا). ولی در سال (مشابه نوع به

اند و همـیـن  دموکرات  بسیار مردد شده کارگران آلمانی در جذب به حزب سوسیال
درصـد  ١٧تـا  ١۴اکنون بـیـن  ها (که هم امر محبوبیت این حزب در نظرسنجی

شدت کاسته است که کمتر از نصف درصد فعلی محبـوبـیـت شـریـک  رسیده) به
اش یعنی دو حزب "اتحاد" دمکرات مسیحی (ِس ِد او) به رهبری مرکل و  ائتالفی

دموکرات در مـقـام  سوسیال مسیحی (ِس اس او)  موقعیت فعلی حزب سوسیال
تر در برابر رقبای پیشین و مؤتلفان اکنونش مطـمـئـنـًا  تر و ضعیف شریکی کوچک

غافلگیری بزرگی را  ٢٠١٩دموکرات است. نوامبر  دلیل اصلی رکود حزب سوسیال
دمـوکـرات،  های اخیر انتخاباتی حزب سـوسـیـال به همراه داشت. پس از شکست

درنگ انتخاب رهبرانی جدید،  و در صورت امکان رهبری یک تیم زن و مـرد  بی
(مانند حزب سبز وحزب چپ) در مرکز توجه قرار گرفت. نتیـجـه در نـخـسـتـیـن 

آور بـود.  شدت شـگـفـت دموکرات، به نظرخواهی پستی از اعضای حزب سوسیال
جای تیم مورد انتظار با محوریت اوالف شولز، معاون صدراعظم و وزیـردارایـی  به

کنونی که همیشه درجناح راست حزب قـرار داشـت، اعضـای حـزب دو نـفـر 
دموکرات کمتر شناخته شده را به رهبری اضافه کردند که قطعًا از جـنـاح  سوسیال

 اند! دموکرات بوده چپ حزب سوسیال
نوربرت والتر بورژانز از طرفداران مبارزه کنندگـان بـا فسـاد، قـانـونـی کـردن 

جوانا، و بیش از همه، مالیات گرفتن از ثروتمندان است. ساسـکـیـا اسـکـن  ماری
مخالف شدید نژادپرستی و خشونت پلیس است، از نیـروهـای ضـد فـاشـیـسـت 

کند (حتی زمانی که "آنتیفا" نامیده می شدند)  و همچـنـیـن طـرفـدار  حمایت می
یک از این دو نفر بـه  جوانا (حداقل از نظر پزشکی) است. هیچ قانونی کردن ماری

 ای نداشتند. راستی رقیب عالقه ائتالف فعلی با حزب دست
نتیجه این امر شوکی به رهبری حزب بود. تو گویی مثل آن بود که نمایـنـدگـان 
دموکرات کنگره آمریکا همچون "الکساندرا کورتز" و "رو خـانـا" از طـریـق یـک 

ریاست کمیته ملی حزب دموکرات رسیده باشند! شوک دوم در مـاه  پرسی به همه
هاست که نیروهای چپ و دیگر فعاالن ضد جنگ بر ضد وجـود  مه رخ داد. سال

بیست بمب اتمی ایاالت متحده با قدرتی تصورناشدنی در پـایـگـاهـی در بـاچـل 
آلمان، در مجاورت یک پایگاه هوایی آلمان با هواپیماهایی پـر سـرعـت، هشـدار 

اند و  ها کامًال مشخص کنند. مقصد فرود آمدن این بمب دهند و تظاهرات می می
تر در این پایگـاه  تر و حتی کشنده منظور جایگزینی هواپیماهایی مدرن اکنون به هم
اند تا بسیاری از  های عمومی سعی خود را کرده هایی وجود دارند. ولی رسانه طرح

شان به این هشدارها توجه نکنند! یکی از دو رئیس گروه پارلمانی حـزب  مخاطبان
تر شنـاخـتـه شـده امـا مـهـم،  دموکرات، رولف موتزنیچ، شخصیتی کم سوسیال

های آمریکایی از خاک آلمان را خواستار شده اسـت.  طرزی ناگهانی حذف بمب به
هایی خشمگینانه بر ضد او از درون حزب و از جمله از طرف وزیر خـارجـه  اعتراض

هایکو ماس صورت گرفت. ولی دبیران جدید حزب، یعنی سـاسـکـیـا اسـکـن و 
هـا حـمـایـت  گیری رولف موتزنیچ  در مـورد بـمـب بورژانز از موضع-نوربرت والتر
دموکرات این حزب را  رسید اکثر اعضای چپگرای حزب سوسیال نظر می کردند! به

هاست که برخی از اعضای حزب چـپ آلـمـان  اند. مدت به سمت چپ سوق داده
دموکرات و حزب سبز به ائـتـالفـی مـلـی  (دی لینکه) امیدوارند با حزب سوسیال

دلیل مخالفت اعضای حزب چپ آلمان (دی لینکه)  بـا سـیـاسـت  برسند، اما به
نظامی تهاجمی ناتو و حضور نظامیان آلمان در سراسر جهان، کاری در مورد ایـن 

رسد که این اظـهـارات جـدیـد از سـوی  نظر می رود. حال به ائتالف از پیش نمی
هـا.  اند در جهت از میان برداشتن اخـتـالف هایی های چپ، گام دمکرات سوسیال

اکنون این سه حزب در مناطق برلین، برمن، و تورینگن مشغول همکاری بـا  اهم
 شود؟ یکدیگرند. چرا این همکاری در سطح کشور انجام نمی

دموکرات در آیـنـه  های قدرتمند درنهانخانٔه حزب سوسیال رسد محفل نظر می به
کار را می تـوانـنـد در مـقـام  اند که تنها اوالف شولتز محافظه موجداری نگاه کرده

بهترین گزینه برای انتخابات سال آینده در آن ببینند.  پـنـداری کـه آن سـنـت 
دموکرات را دوباره تکرار خواهد کرد: عالمت راهنمای چـپ  قدیمی حزب سوسیال

 راست! آینده نشان خواهد داد! زدن و پیچیدن به
حال، صدر حزب کوچک راستگرای "دموکراتیک آزاد" (اف ِد ِپ) تـالش  درعین

ِتـِبـرگ را پـس از  کرد تا توضیح دهد چرا او دبیر اول جوان خود، یعنی لیندا توی
اندازه کافی مـنـاسـب  تر از یک سال و نیم اخراج کرد. بسیاری، این جوان را به کم
درصد از آرای انتخابات را برای ورود  ۵سختی توانست  دانستند اما این حزب به می

معنای نداشـتـن کـرسـی در  تر از این درصد آرا نیز به به پارلمان صاحب شود. کم
گردن این جـوان  پارلمان و نابودی این حزب است. پس بهتر است که تقصیر را به

قولی کارآمد از غرب آلمـان را  آور و به پرشور از آلمان شرقی انداخته و مردی مالل
جایگزین او کرد. مشکل بشود تصور کرد که این مرد شانس بیشتری بتواند داشته 

های اتحاد "مسیـحـی" نـیـز بـرای  باشد. حزب
 ١٣ادامه  در صفحه  اند.  هر سـه گـزیـنـه،  جانشینی مرکل در تالش



١٣٩٩شهریور ماه  ١٠دوشنبه    ١۵   ١١١١شمارۀ  

های سیاسی حضور نداشته و  آموزگار و مترجمی که تا کنون در فعالیت
درصد اعالم شده است. سوتالنا  ٩ای در این عرصه ندارد،   تجربه

تیخانوفسکایا پس از آنکه همسرش سرگئی تیخانوفسکی پیش از انتخابات 
اخیر به زندان افتاد، به جای وی برای رقابت با الکساندر لوکاشنکو در این 
انتخابات شرکت کرد. بقیٔه آرای انتخابات نیز بین دیگر نامزدها تقسیم شده 
بود. گرچه برای نهادهای غیردولتی و ناظران غیر بالروس تقریبًا غیرممکن 
است که بتوانند در مورد درستی یا نادرستی نتیجٔه رسمی انتخابات نظر قاطعی 

گیری که آمار و ارقام  ابراز کنند، برخی از ناظران مطلع از شرایط رأی
اند معتقدند که دور از تصّور  های موضعی از آرا را مطالعه کرده برداری نمونه

است که سوتالنا تیخانوفسکایا رأی اکثریت را کسب کرده باشد. اینکه 
چندان موفق نامزد اصلی مخالفان، بالفاصله پس از  گردانندگان کارزار نه

اعالم نتیجٔه رسمی انتخابات، لوکاشنکو را بازنده دانستند، تظاهرات اعتراضی 
های مینسک به راه انداختند، و در مّدتی کوتاه سوتالنا تیخانوفسکایا  در خیابان

را به لیتوانی، کشوری با روابط تیره با بالروس، منتقل کردند و درخواست 
شده  هایی حساب هایی از تاکتیک پناهندگی سیاسی ایشان مطرح شد، نشانه

 های آن در موارد مشابه در کشورهای دیگر نیز دیده شده است. دارد که نمونه
های احتمالی و خطر  ریزی درستی نگران خون بسیاری از مردم بالروس به 

از کنترل خارج شدن کامل اوضاع هستند که مسئولیت آن را باید متوجه 
جویان گوناگون  های دولتی و همچنین اخاللگران و مفسده برخورد خشن مقام

تردید است. اکنون روشن شده است که در میان  دانست، واقعیتی بی
های اوکراینی  تظاهرکنندگان معترض به نتیجٔه رسمی انتخابات، نوفاشیست

اند از قبیل افراد نزدیک به معاون فرمانده سابق  ای حضور داشته شده شناخته
گردان فاشیست اوکراین به نام "آذوف"، ایگور موسیچوک عضو سابق پارلمان 
اوکراین، و اعضای گروه فاشیستی روسی "روسیٔه باز" (اوپن راشیا)، که پلیس 

های تلگرامی مانند "تختا"  بالروس دستگیر کرده است. همچنین، نفوذ گروه
عالوه،  که مرکز اصلی آن در لهستان است، مورد تأیید قرار گرفته است. به

های  قرمز و سفیدی که مخالفان دولت در دست دارند، پرچم دوره-پرچم سفید
م و دورٔه سلطٔه آلمان، ١٨م تا ١۶های  ای در تاریخ بالروس در فاصلٔه قرن ویژه

یا مربوط به زمان جنگ جهانی دّوم است که برخی از شهروندان بالروس در 
کردند یا با نیروهای آلمانی در  اس" نازی فعالیت می نظامیان "اس کنار شبه

ای دیگر از  کردند. همین، جنبه همکاری می ١٩۴۵-١٩۴٣های  سال
 آمیز در میان مخالفان است.    های تحریک اقدام
 

 اجتماعی -برخی عوامل اقتصادی
با این حال، نارضایتی و تردیدهای موجود در بطن جامعٔه بالروس را 

اعتنا بود، زیرا که فراتر از مسئلٔه  سادگی نادیده گرفت و به آنها بی توان به نمی
شرکت در تظاهرات و مسئلٔه انتخابات و عاملی جّدی است. بحران سیاسی 

ها هزار  های اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. آمدن ده جاری در بالروس ریشه
تواند صورت بگیرد. اگرچه در پی  ای نمی ها بدون چنین زمینه نفر به خیابان

درمانی نولیبرالی در پی بازگرداندن  فروریزی اتحاد شوروی، این کشور شوک
های سابق اتحاد  داری به اوکراین و روسیه و برخی دیگر از جمهوری سرمایه

ها و خدمات اجتماعی زمان  شوروی را تجربه نکرد، و بسیاری از زیرساخت
 ٢٠٢٠و  ٢٠٠٨داری جهانی در سال  های سرمایه شوروی را حفظ کرد، بحران

بر حیات اقتصادی و اجتماعی آن تأثیری جّدی گذاشت به طوری که اوضاع در 
 تدریج به وخامت کشانده است. آن کشور را در یک دهٔه گذشته به

دهد که بالروس تا اواخر دهٔه گذشته به  آمار و ارقام منتشر شده نشان می
انسانی در زمرٔه کشورهای -های عمدٔه حیات اجتماعی لحاظ برخی شاخص

موفق جهان بوده است. بر اساس گزارش حزب کمونیست این کشور به 
های کمونیست و کارگری جهان، "بالروس بر تعدادی از  نشست حزب

های پیشرفتٔه پزشکی در باالترین سطح جهان دست یافته و آنها را در  فّناوری
ومیر نوزادان را در بین  ترین میزان مرگ عمل به خدمت گرفته است و پایین

های سابق اتحاد شوروی دارد. بنابراین، بالروس از این لحاظ از  جمهوری
تعدادی از کشورهای "غربی" از جمله انگلستان و آمریکا پیشی گرفته است. بر 
اساس شاخص توسعٔه انسانی، کشور ما [بالروس] کامًال در ردٔه کشورهایی 

 قرار دارد که از سطح باالیی از توسعه برخوردارند."
منجر به تصمیم فدراسیون روسیه به بستن مرزهایش  ١٩-بحران کووید

حتی با بالروس شد که در عمل، اتحادیٔه گمرکی "اتحادیٔه دولتی" روسیه و 
 ٩٫۵هزار بالروس (از جمعیت  ۶٠٠فقط  بالروس را به حالت تعلیق درآورد. نه

کردند مجبور بودند بدون درآمد به  میلیون نفری بالروس) که در روسیه کار می
ای با تجارت  کشور خود بازگردند، بلکه کل اقتصاد آن کشور که پیوند گسترده

در شرایطی پیش آمد که  19-خارجی دارد دچار اختالل شد. بحران کووید
های  های ناشی از تصمیم اوضاع اقتصادی بالروس در مسیر دشواری

شد.  تر می تدریج وخیم اجتماعی و سیاسی یک دهٔه گذشته به-اقتصادی
های  های دولت لوکاشنکو در سال سیاسی و اقدام-های اقتصادی سیاست

ویژه مانورهای دیپلماتیک بالروس بین روسیه و اتحادیٔه اروپا،  اخیر، و به
تر کرده است. البته باید متذکر شد که بحران اخیر به این دلیل  وضعیت را بغرنج

نیست که گویا اقتصاد این کشور به طور عمده دولتی مانده است، زیرا با توجه 
تا حّدی سیاست آزادسازی اقتصادی را دنبال  ٢٠١۵به اینکه لوکاشنکو از سال 

درصد از صنعت آن کشور در بخش دولتی  ۶٠کرده است، امروزه کمتر از حدود 
شود که با وجود  قرار دارد. وضعیت بحرانی بیشتر به این واقعیت مربوط می

غنی بودن و خودکفا بودن کشور از نظر کشاورزی و داشتن صنعت بسیار 
یی باقی مانده است و عامل تأثیر  پیشرفته، اقتصاد بالروس هنوز کامًال حاشیه

عالوه، اقتصاد   گذاری در زنجیرۀ تأمین و اقصتاد شرکای تجاری اش نیست. به
های  کشور به صادراِت برخی از محصوالت صنعتی، به عنوان مثال فراورده

پتروشیمی، و واردات کاالهای مصرفی روزمره (بیشتر از همه روسی، و تا حّدی 
کمتر آلمانی) وابسته است. صنعت پتروشیمی بالروس که یکی از ارکان 
اقتصادی کشور است، خود به واردات مواد اّولیه از روسیه و آمریکا وابسته 
است، در حالی که شرکت روسی گازپروم تصمیم گرفته است که حجم صادرات 

های نفتی بالروس به  مواد مورد نیاز بالروس را کاهش دهد. صادرات فراورده
سایر کشورهای مهم و استراتژیک مانند اوکراین و هلند و انگلستان نیز کاهش 
یافته است. پیامد و بازتاب این وخامت اقتصادی در شرایط اجتماعی کشور 

شود. مزدها ده سال است که تغییر نکرده که با توجه به توّرم موجود،  دیده می
به کاهش مزدهای واقعی انجامیده است. همچنین باید به این نکته نیز اشاره 
کرد که دولت بالروس با تغییر قانون کار به زیان بیکاران، باعث نارضایتی شده 

 است.
 

 سیاسی-برخی عوامل جغرافیایی
عالوه بر اینها، بالروس به لحاظ موقعیت استراتژیک و مهمی که از نظر 
جغرافیایی در همسایگی با فدراسیون روسیه دارد، و همچنین مرز مشترکی که 
با دو کشور عضو اتحادیٔه اروپا و ناتو (لهستان و لیتوانی) دارد، اشتهای اتحادیٔه 

شّدت تحریک  اروپا و آمریکا را به افزودن آن کشور به اردوگاه زیر کنترل خود به
و گسترش ناتو به سمِت شرق، روسیه ناگاه مرزی به  ٢٠٠۴کرده است. از سال 

کیلومتر با پیمان نظامی آتالنتیک شمالی (ناتو) پیدا کرد. همین  ١۵٠٠طول 
امر، و افزایش حضور سربازان ناتو و همچنین اعالم تقویت نظامی آمریکا در 

هایی  لهستان از طریق تقویت ارتش پنجم آمریکا مستقر در لهستان، تحّول
آمیز علیه دولت بالروس محسوب شده است. مشخص است که در  تحریک

تر  گیری سیاسی دولت بالروس و همکاری نزدیک صورت تغییر کیفی در موضع
کنندٔه فدراسیون روسیه که آرزوی سران  آن با اتحادیٔه اروپا و ناتو، محاصرٔه فلج

ناتو است کامل خواهد شد، که تغییری استراتژیک در موازنٔه نیرو در سطح 
جهان خواهد بود. روابط بالروس با روسیه تا کنون بر اساس توازن مداوم 

، روسیٔه ٢٠١٨نیروها در این منطقٔه جهان تنظیم شده است. از اواخر سال 
بالروس" را داده است، از -دولتی "روسیه بارها پیشنهاد گسترش اتحادیٔه بین

جمله از راه ایجاد نظام مالیاتی مشترک بین دو کشور، که البته تا کنون از طرف 
 بالروس رد شده است.

کنند که  برخی از ناظران دیپلماتیک در مسکو این فرضیه را مطرح می
های اخیر در اساس تمایل داشته است که سیاست خارجی  لوکاشنکو در سال

طرفی بین مسکو و بلوک کشورهای عضو ناتو  بالروس را به سمِت موضع بی
نیز لوکاشنکو  ٢٠١۵-٢٠١۴های  سوق دهد. در جریان بحران اوکراین در سال

موضعی مشابه با این سیاست را در پیش گرفت. البته اکثر تحلیلگران بر این 
باورند که در حال حاضر این به معنای تغییری اساسی در سیاست خارجی 

 بالروس نیست.
ای است که نیروهای مترقی جهان نگرانی خود را نسبت به  در چنین زمینه

های تهدیدآمیز و بسیار  های سیاسی مشکوک و ماجراجویانه و بیانیه تحّرک
خطرناک اتحادیٔه اروپا و ناتو مبنی بر ضرورت مداخله در بالروس اظهار 

ای نظیر "پیشنهاد" لهستان برای اینکه نقش  اند. پیشنهادهای موذیانه کرده
میانجی را بین مخالفان و دولت بالروس ایفا کند، با توجه به موضع مخّرب 

گرای لهستان در ایجاد بحران حاضر با طرفداری فعال از مخالفان  دولت راست
های  دولت، یا تهدید به بازگرداندن تحریم

اقتصادی و دیپلماتیک، که به عنوان مثال 

 ادامۀ تحّوالت نگران کننده در بالروس ...
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اند.  نیروهای مترقی جهان با هرگونه مداخلٔه خارجی در بالروس مخالف
دار در مورد تعیین آیندٔه حاکمیت سیاسی  تنها مرجع قانونی و صالحیت

 بالروس فقط مردم این کشورند!
 

جهور  در سه هفتٔه گذشته، نمایش و گزارش تظاهرات مخالفان و طرفداران رئیس
های  بالروس در اعتراض به، یا توافق با، نتیجٔه انتخابات اخیر در آن کشور بر صفحه

آرایی نیروهای پلیس در  وقفه بوده است. صف های کشورهای جهان بی تلویزیون و رسانه
های پایتخت (مینسک) و دیگر شهرهای  ها و میدان مقابل تظاهرکنندگان در خیابان

های خیابانی بین مردم و پلیس امری نیست که نیروهای مدافع حقوق  بالروس و درگیری
بشر و دموکراسی و عدالت را نگران نکند. از سوی دیگر، مشخص است که سران اتحادیٔه 
اروپا و پیمان نظامی ناتو فعاالنه برای تأثیرگذاری بر رویدادهای کنونی بالروس و جهت 

اند. اتحادیٔه اروپا با  های استراتژیک خود در تالش بوده دادن به آنها در راستای هدف
های خود در عمل خانم سِوتالنا تیخانوفسکایا، رقیب انتخاباتی الکساندر  گیری موضع

مرداد اعالم کرده است که  ١٩جمهور کنونی بالروس را برندٔه انتخابات  لوکاشنکو، رئیس
هایی را نیز علیه  نتیجٔه آن به طور جّدی مورد مناقشه است، و بازگرداندن تحریم

 سیاستمداران بالروس اعالم کرده است.
شهریور دبیرکل نروژی ناتو، ِینس استولِتنبرگ، که برای شرکت در نشست  ۶شنبه  روز پنج

حضوری وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان نظامی به برلین مسافرت کرده بود، پس از 
مالقات و رایزنی با سران دولت آلمان که موضع حمایت کامل از معترضان به نتیجٔه 
انتخابات بالروس را اتخاذ کرده است، در اظهاراتی خطاب به دولت بالروس گفت: "رژیم 

آمیز، احترام  مینسک باید به حقوق بنیادین، از جمله آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت
ای که به طور وسیع و علنی و در مقیاسی جهانی از  کامل بگذارد." دبیرکل پیمان نظامی

ریزی برای جلوگیری کردن از تحقق حق مردم کشورها در ِاعمال  جنگ و تجاوز و خون
گیرد، حاال خطاب به دولت  حاکمیت مّلی و استقالل سیاسی و اقتصادی خود بهره می

گوید: "روسیه و هیچ کشور دیگری نباید در امور داخلی بالروس دخالت کند." این  روسیه می
جمهور روسیه، اعالم کرده بود که  سخنان پس از آن مطرح شد که والدیمیر پوتین، رئیس

های امنیتی و نظامی رسمی  برای اعزام نیروی نظامی به بالروس در چارچوب توافق
 کشورش با بالروس، در صورت تالش برای تغییر نظام سیاسی در آن کشور، آمادگی دارد.  

جمهور بالروس، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) را به  الکساندر لوکاشنکو، رئیس
 ٧تالش برای مداخلٔه نظامی در آن کشور متهم کرده است. لوکاشنکو در روز جمعٔه گذشته 

گوید نیروهایش را در مرزهای ما برای یک رزمایش مستقر کرده  شهریور گفت: "ناتو می
های رزمی کشور را به مرز خواهم فرستاد. نیمی  است. من چکار خواهم کرد؟ من هم یگان

باش قرار خواهم داد." دولت بالروس اعالم نگرانی کرده  از ارتش را در وضعیت باالی آماده

هایی توسط ناتو در نزدیکی مرزهای بالروس با دو  بود که تحّرک
کشور همسایه لهستان و لیتوانی، دو کشوری که عضو پیمان ناتو 

 هستند، در حال شکل گرفتن است.
بغرنجی شرایط و جّدی بودن تهدیدهایی که متوجه صلح و 
امنیت در بالروس و منطقٔه حّساس پیرامون آن است به حّدی 

ای خطر  است که حزب کمونیست بالروس هفتٔه گذشته در بیانیه
گیری کودتایی خونین زیر حمایت همسایگان ناتویی بالروس  شکل

های کمونیست  را مطرح کرد و خواهان همبستگی فعال حزب
های اخیر هدف تهدیدها و  جهان شد. اینکه بالروس در دهه

های تجاوزگرانٔه امپریالیستی بوده است امری روشن است. در  طرح
های کمونیست و کارگری جهان در آتن در  نشست ساالنٔه حزب

، نمایندٔه رهبری حزب کمونیست بالروس اعالم کرد: ١٣٩٧آبان 
ای  سابقه سال است که جنگ روانی و اطالعاتی بی ٢٠"بیش از 

علیه جمهوری بالروس در جریان است. بر اساس اطالعات 
هایی  مغرضانه و تحریف شده، نهادهای اروپایی و آمریکایی تحریم

اند. تزریق  های کشورمان وضع کرده های دولتی و اداره را علیه مقام
های غیردولتی، که در  مالی به داخل کشور برای استفادٔه سازمان

گیرد. اینها  شوند، صورت می بین مردم "ستون پنجم" نامیده می
ثبات  اند که حامیاِن ماِلی غربی دارند و نیرویی بالفعل در بی کسانی

شوند." و جالب است که همین روزها در  کردن اوضاع محسوب می
میلیون یورو ۶۵خبرها بود که اتحادیٔه اروپا تصمیم گرفته است که 
هایی از تالش  به مخالفان دولت کمک کند. به عالوه، نشانه

دهی و ایجاد "شورای  اتحادیٔه اروپا برای تشویق مخالفان به سازمان
دهی انتقال قدرت"، و کوشش برای انتقال رهبری  سازمان

شود. به احتمال قوی کمک  مخالفان به لیتوانی یا لهستان دیده می
مالی اتحادیٔه اروپا در پیشُبرد این روند به کار خواهد آمد. در همین 

نفر از  ٣۵ارتباط، گزارش شد که خانم سوتالنا تیخانوفسکایا 
 معتمدان خود را به "شورای هماهنگی اپوزیسیون" گمارده است.

وگویی با فاکس نیوز  همچنین، رهبر مخالفان بالروس در گفت
اعالم کرد که دستیار وزیر امور خارجٔه آمریکا قول کمک به 
مخالفان آن کشور را داده است. به گزارش ایسنا، خانم سوتالنا 
تیخانوفسکایا به شبکٔه خبری آمریکایی فاکس نیوز گفت: "استیون 
بیگان، دستیار وزیر خارجٔه آمریکا به من شخصًا این اطمینان را 

کند و در این  داد که به بهترین شکل ممکن از ما حمایت می
 اوضاع کمک حال ما خواهد بود."

های میدانی و مطالعات  در ادامه، و بر پایٔه تحقیق و بررسی
های  های کمونیست جهان، نکته نیروهای مترقی و برخی از حزب

توجهی به عنوان اظهارنظر و ارزیابی اّولیه دربارٔه رخدادهای  قابل
 شود. جاری در بالروس برای اطالع خوانندگان نامٔه مردم ارائه می

مرداد  ١٩نتیجٔه رسمی و اعالم شدٔه انتخابات بالروس در روز 
جمهور کشور که از  حاکی از آن است که الکساندر لوکاشنکو، رئیس

سال در این مقام بوده است، بار دیگر با  ٢۶و به مّدت  ١٩٩۴سال 
درصد آرا پیروز شده است.  تعداد آرای ریخته شده به نفع  ٨٠کسب 

 ١۵ادامه  در صفحه  خانم سِوتالنا تیخانوفسکایا، 

 مالی رسیده  کمک
 یورو ١١٠٠به یاد جان باختگان فاجعه ملی   رفقا از برلین       

 تحّوالت نگران کننده در بالروس


