
روزی نیست که از بازداشت، شکنجه، سازوکار فشار برای گـرفـتـن 
های درازمدت بـدون وجـاهـت  های اجباری یا صدور حکم اعتراف

ها و حقوق دمـکـراتـیـک مـردم  قانونی برای فعاالن عرصه آزادی
ایران و همچنـیـن مـخـالـفـان اسـتـبـداد دیـنـی و فسـادهـا و 

های ناشی از آن خبری نخوانیم یـا نشـنـویـم. آخـریـن  عدالتی بی
ها از این خبرها عبارتند از: احضـار اخـیـر پـریسـا رفـیـعـی،  نمونه

ای  دلیل نوشتن نـامـه دانشجوی زندانی در زندان اوین به دادگاه به
هایی مانند تست بکارت" اعتـراض  که در آن به "شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم

کرده، احضار بهاره هدایت، فعال جنبش زنان، و مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی عمران دانشگاه تـهـران، هـر دو 
دلیل "شرکت در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اکراینی"، و انتقال به زندان سه عضو کـانـون نـویسـنـدگـان، رضـا  به

 ۵گزارش خبرگزاری هرانا، شنـبـه  خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، و کیوان باژن. به

های آتش درگیری نظـامـی خـطـرنـاکـی مـیـان  باردیگر شعله
جمهوری آذربایجان و ارمنستان در همسـایـگـی مـیـهـن مـا و 

هـای آشـکـار کشـورهـای  مرزهای آن باال گرفته است. دخالـت
ارتجاعی منطقه ازجمله دولت ارتجاعی اردوغان و رژیـم والیـت 
فقیه در تشویق حـکـومـت جـمـهـوری آذربـایـجـان بـه ادامـه 

شـک بـه  انـد کـه بـی هایی خطرناک های نظامی، اقدام درگیری
های کوتاه و دراز مدت امپریالیسم در منطقه یاری خـواهـد  هدف

جمهور ترکیٔه عضو پیمان ناتـو،  طیب اردوغان، رئیس رساند. رجب
منظور سرنگون کردن دولت ارمنستان شـد. بـر  جانبه به باغ خواستار جنگی همه حل نظامی مسئلٔه قره با دفاع از راه

ها و شرکت نیروی هوایی این کشور  های منتشر شده، حضور نیروهای نظامی ترکیه در درگیری اساس برخی گزارش
 وجود آورده است.  ها شرایطی بسیار بحرانی را به در آن

، نیروهای مسلح جمهوری ٢٠٢٠سپتامبر  ٢٧/  ٩٩مهرماه  ۶های جهان گزارش دادند که روز یکشنبه  خبرگزاری
باغ از سر گرفتند که ازجملـه بـه تـلـفـات گسـتـردٔه  قره -های داخل ناحیٔه ناگورنو هایش را به آماج آذربایجان حمله

خدمت گـرفـتـن جـنـگـجـویـان  هایی از به اند. همچنین گزارش غیرنظامیان و تخریب مناطق مسکونی منجر شده
هـای  جهادی مزدور از سوی دولت ترکیه در چند ماه گذشته در درگـیـری

هــای حســن  گــویــی بــرخــالف دروغ
روحانی در مورد وضـعـیـت اقـتـصـادی 
ایران که اخیرًا آن را بهتر از وضـعـیـت 
آلمان ارزیابی کرد، واقعیت آن است کـه 
شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشـور 

شـود. در حـالـی کـه  هر روز بدتر مـی
تـر شـدن وضـعـیـت  پیامدهای وخـیـم

بار اقتصادی فشار کمرشکنی بـر  فالکت
ویـژه زحـمـتـکـشـان و  اکثر مردم، بـه

کـنـد، عـدٔه  های فرودست وارد می الیه
اندکی زندگی بسیار مرفهی دارند و هـر 

یی آنها افـزوده  های افسانه روز بر ثروت
یـی شـدن  شود. برای مثال، رسـانـه می

دستگاه خودرو  ٧٠٠ماجرای وارد کردن 
لوکس پورشه به نام یک زن سـالـمـنـد 
روستایی در شهریور امسال، از یک سـو 
حکایت از فساد ساختـاری و انـبـاشـت 

تـجـاری و -های بـزرگ مـالـی سرمایه
ناموّلد دارد و از سوی دیـگـر نشـانـگـر 

هـای  وجود بازار و توان پولی عظیم الیـه
توانـنـد ایـن  فوقانی جامعه است که می
قـیـمـت را  گونه کاالهای بسیـار گـران

آسانی بخرند. جالب اینکه آنچه توجـه  به
گـرا و  های مجاز اصول شماری از رسانه

طلب را در ایران به خـود جـلـب  اصالح
کرد چرایی و چگونگی دریـافـت کـارت 
بازرگانی بـه اسـم یـک زن سـالـمـنـد 
روستایی و استفادٔه "غیراخالقی" از آن 

بود و نـه 

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

 ١٣٩٩مهر  ٢١، ١١١۴شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

دیکتاتوری دینی کنونی 
سلطنتی  »پیمان نوین«و 

هر دو سّد راه گذر از 
 اند دیکتاتوری

 اطالعیٔه حزب تودٔه ایران
 آفرین ارتجاع و امپریالیسم بکوشیم! های تنش برای حفظ صلح و خنثی کردن طرح

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

  ٣ادامه  در صفحه 

 ۴تفکر واپسگرا و قرون وسطایی نه حقوق انسانی می شناسد نه کرامت انسانی  ص 
 ١٣۶٧گردهمائی مجازی در محکومیت کشتارجمعی زندانیان سیاسی در سال 

 ٨دومین سالگرد فاجعٔه ملی)                                                                    ص  و (سی
 ٩ایم  ص  سال  پس از دولت اتحاد مردمی آلنده در شیلی آموخته ۵٠هایی که  درس

 ١٣بدون داشتن عالئم آشکار                   ص   ١٩-کوبا و چالش مبتالیان به کووید
 ١۶جمهور پیشین بولیوی  ص  مصاحبٔه نشریٔه اینترنتی ژاکوبن با اوو موراِلس، رئیس

ضمیمٔه کارگری 
، »نامٔه مردم«

 ٣٨شمارٔه 
 منتشر شد!

ضرورت تشدید مبارزه برای 
ها و حقوق  آزادی

 دمکراتیک در ایران

   ٢ادامه  در صفحه 

با مرگ محمدرضا شجریان، چهره هنرمند و مـانـدگـار مـوسـیـقـی ایـران 
(خواننده، آهنگساز، نوازنده، آموزگار، خطاط، و ابداع کننده برخی سـازهـا 

های هنری او بر  در زمینه موسیقی ایرانی) توقف چندساله جریان آفرینش
به خلئی  دردناک در عرصه هنر موسیقی روزگار ما انجامید و کـور سـوی  ٩٩مهرماه  ١٧اثر بیماریش روز پنجشنبه 

شـان را  یأس تبدیل شد و در پی آن انـدوه امید مردم، هنردوستان، و هنرمندان کشورمان به نجات او از بیماری  به
نـظـر  بنا بـه -العاده هنری و فنی شجریان های خارق یمن توانایی هایی گوناگون ابراز کردند. هنر آواز ایران به شیوه به

هایی از  مراتبی بسیار عالی ارتقا یافت، بلکه جلوه تنها نزد مردم  میهن ما به نه -نظران و هنرمندان این عرصه صاحب
همچون پاواروتی، استقبال شـد. گسـتـردگـی دامـنـه هـنـر   آن نزد اهل هنر در جهان، ازجمله هنرمندی برجسته

یـاد  شجریان را در سخن یکـی از بـرجسـتـگـان عـرصـه آواز ایـران یـعـنـی زنـده

استاد محمدرضا شجریان، خوانندٔه 
 هنرآفرین و نامی ایران درگذشت                          

   ٣ادامه  در صفحه 



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه     ٢   ١١١۴شمارۀ  

، این سه نویسنده و مترجم پس از حضور در واحد اجـرای احـکـام  ٩٩مهرماه 
دادسرای اوین ابتدا بازداشت و سپس جهت اجرای حکم به زنـدان مـنـتـقـل 

ماه زندان همراه با  اند. دو نفر از آنان شش سال و یک نفر سه سال و شش شده
های این سـه نـویسـنـده و  های اجتماعی را باید تحمل کنند. اتهام محرومیت

داخـلـی کـانـون،   مترجم "عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه
کانون برای انتشار داخلی،   تاریخ پنجاه ساله  آماده کردن کتاب پژوهشی درباره

ای  های سیـاسـی زنـجـیـره های کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل بیانیه
احمد شـامـلـو"   یعنی جعفر پوینده و محمد مختاری، و شرکت در مراسم ساالنه

ست که خبرگزاری ایسنا در گزارشی از نتایج مـرحـلـه اول  است، و این درحالی
مـهـرمـاه  ٢٢شنبـه،  داوری پنجمین دوره "جایزه شعر احمد شاملو" در روز سه

 دهد!  ، خبر می٩٩
در پرونده همه این محکومان به زندان جرمی مشترک وجود دارد: "تـبـلـیـغ 
ــی". ــل ــت م ــی ــن ــه ام ــی ــل ــاع ع ــم ــت ــی و اج ــان ــب ــظــام" و "ت ــه ن ــی ــل  ع

و  ۵٧های آغازین حاکمیتش پس از انقالب  جمهوری اسالمی در همان سال
اش، در برابـر خـواسـت مـردم  های سلطه ارتجاع و اسالم سیاسی تحکیم پایه

برای عملی کردن شعارهای اصلی انقالب سرکوبگری را شروع کرد و تا کنـون 
خـواه ادامـه  هم به بازداشت، زندان، شکنجه، و اعدام فعاالن مدنی و آزادی

گاه است اگر مردم و الیه های مختـلـف آن بـه  داده و خواهد داد، زیرا کامًال آ
هایی فردی (مانند حجاب اختیاری، تغییر کیش و آیین، خدانابـاوری، و  آزادی
های گروهی (مانـنـد آزادی تشـکـیـل احـزاب،  ها) و همچنین آزادی جز این
های صنفی و سندیکاهای مسـتـقـل، حـق طـبـیـعـی اعـتـصـاب و  اتحادیه
آمیز) در کنار دیگر حقوق دمکراتیک (مانند فـعـالـیـت  های مسالمت اعتراض

هـا) دسـت یـابـنـد، سـلـطـه  های سیاسی و اتحادیـه ها، حزب آزادانه سازمان
بالمنازع سیاسی اقلیت حاکم در جهت استثمار نیروهای کار یدی و فکـری و 

 تواند دوام و قوام یابد. هدف کسب سود بیشتر نمی غارت محیط زیست به
منظور نخست حفظ و تداوم قدرت بـالمـنـازع  حاکمیت والیت فقیه دقیقًا به

حاکمیت اسالم سیاسی و دوم کسب سـود بـیـشـتـر خـویـش و کـارگـزاران 
داران انگلی مالی و تجـاری و بـازاری و جـرگـه  ریزودرشتش همراه با سرمایه

تـنـهـا تـمـام  ساالر (الیگارش) با جایگزینی جرم سیاسی با جرم امنـیـتـی، نـه
 ۵٧مترقی، و دمکرات را که در پیروزی انقـالب   خواه، های سیاسی آزادی گروه

های جاسوسی و امنیتی (بخوان: امـنـیـت  اتهام اند به سهمی انکارناپذیر داشته
سیاسی و اقتصادی اقلیت حاکم) از سر راه خود برداشته، بلـکـه هـمـچـنـیـن 

هـا،  بیرحمانه هر نوع مبارزه و مقاومت فردی مبارزانی مانند ابوالفضل قـدیـانـی
مـنـفـردهـا، صـبـا کـرد  ها، مـریـم اکـبـری ها، نسرین ستوده نرگس محمدی

ها، و جز اینان را بـا  ها، محمد حبیبی ها، آتنا دائمی ها، زینب جاللیان افشاری
های جسمی و روانی سرکـوب  مدت و انواع شکنجه های بسیار بلند دادن حبس

هـای نـقـدی  کرده است. دختران و زنان مخالف حجاب اجباری را به جریـمـه
از حقوق اجتماعی مانند کار   های کوتاه و بلند مدت، و محرومیت گزاف، حبس

و تحصیل محکوم کرده است. فعاالن حفظ محـیـط زیسـت را بـا بـرچسـب 
هـای  ها گرفـتـار خـودکشـی های جاسوسی و امنیتی سرکوب  و در زندان اتهام

عنوان نمونه، دولت با گرفتن فتوا از مراجع تقـلـیـد دیـنـی  کند. به مشکوک می
بهانه "وابستگی" بینانگذار آن بـه حـزب تـوده  های طبیعت" را به تمام "مدرسه

ای از فعالـیـت  تواند حتی گوشه شود. رژیم نمی ایران از هر نوع فعالیت مانع می
اش هم این نـیـسـت، بـلـکـه  مدرسه موفق را زیر سؤال ببرد و مسئله ٩١این 

اینست که از هرچه زیر کنترل ایدئولوژیکی و سیاسی خودش نباشد و مستـقـل 
بهانه جلوگیری از  عمل کند هراس و واهمه دارد. امروز شاهدیم که حکومت به

های تازه ارعاب مانند "اوباش گردانـی در سـطـح  شیوه های اجتماعی، به جرم
دسـت  ها به گردنی، و ناسزاگویی پشت وانت محالت شهر" همراه با کتک، پس

منظور جلوگیری از هر گونه اعتـراضـی  آورد تا به پیکر نقابدار روی می افراد غول
در آینده در دل مردم رعب و وحشت بیافریند و گرنه این عمل مشمئز کـنـنـده 

ای جز کشتن بقایای شأن انسان در وجـود "اراذل و اوبـاش" (یـعـنـی  نتیجه
گران کوی و برزن شهرها حـاصـلـی نـدارد،  مجرمان اجتماعی) در برابر نظاره

گفته جانشین معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران "مطالبه  عملی است که به
رهبر جمهوری اسالمی" است. رابطه تنگاتنگ بین سرکـوب فـعـاالن مـدنـی 

خـواهـانـه  هـای عـدالـت طلب و سـرکـوب فـعـالـیـت خواه و دمکراسی آزادی
هـای طـبـیـعـت،  زحمتکشان یدی و فکری یکی از علل منع فعالیت مـدرسـه

گاه هستیـد ایـن مـدرسـه اقتصادی است. همان هـا بـا گـذاشـتـن  گونه که آ
های کم درآمد و با درآمد متوسط بـا  تر بر دوش خانواده  هایی بسیار پایین هزینه

گونه  رفت تا هم از نظر ِکمی (افزایش سریع تعداد این تر می سرعت هر چه تمام
ها در شهرهای گوناگون ایران) و هم از نظر کیـفـی (رویـکـرد پـویـای  مدرسه

ــرکــیــب آمــوزش و  ها ...  ادامۀ ضرورت تشدید مبارزه برای آزادی ت
هـای  فراگیـری درس

مربوط بـه هـر پـایـه 
تحصیلی بـا رفـتـار و 

ــی ــی انســان ــدگ ــر  زن ت
فراگیران با طـبـعـیـت 

جــان)  جــانــدار و بــی
جایگاه واقعی علمی و 

اش را در ایران تثبیت کند. با توجه به تورم شدید و فساد عمـیـق و  محیطی زیست
هـای غـیـرانسـانـی  نظامند (سیستماتیک) در کشور و تأثیر انکارناپـذیـر تـحـریـم

کشورهای امپریالیستی بر زندگی طبقات گوناگون اجتماعی و سـقـوط هـر چـه 
تر و رشـد  های چهار تا هفت و هشت ایران به طبقات پایین تر دهک بیشتر و سریع

هـای غـیـردولـتـی، خصـوصـی، و  هـای مـدرسـه ها و شهریـه آور هزینه سرسام
های طبیعت با تثبـت تـدریـجـی جـایـگـاه آمـوزشـی و  غیرانتفاعی، این مدرسه

توانست با همین سرعت جای ایـن مـرکـزهـای آمـوزشـی  اش می محیطی زیست
تر کند و ایـن رونـد، زنـگ  تر را تنگ و تنگ های فرادست مختص فرزندان طبقه

هـای  گذاران مـدرسـه خطری عاجل را در برابر سود هرچه بیشتر مالکان و سرمایه
صدا درآورد. نمونه دیگر این رابطه تنگاتنـگ مـنـطـقـی، سـرکـوب  قیمت به گران

طلبان حکومتـی،  های استبدادستیزانه کسانی است که برخالف اصالح کنشگری
ویژه والیت و ولـی  درستی به سمت نهادهای اصلی سرکوب به انگشت اتهام را به
اند. این واکنش سرکوبگرانه از سوی بنیانگـذاران، حـاکـمـان، و  فقیه نشانه رفته

زده کند، زیرا این خفقان، فساد، ستم و  هواداران اسالم سیاسی نباید ما را شگفت
های نابود کنـنـده حـقـوق بـنـیـادی  عدالتی ها و محیط زیست و بی غارت انسان

اکثریت مردم بازتاب و نتیجه همین استبداد دینی و کارکرد اسالم سیاسی اسـت. 
ها باشد، خـواه از نـوع  المسلمینی اردوغان خواه این اسالم سیاسی از نوع اخوان

ها باشد که مبنای اصول سیاسی، اقتصادی  ای ها و خامنه فداییان اسالم خمینی
ترین  ای که به مهم و شرعی جمهوری اسالمی بر آن استوار است، اسالم سیاسی

ابزار امپریالیسم در خاورمیانه و آفریقا و حاکمان این کشورها برای کسب سـود و 
ها) تبدیل شـده  ساالران (اولیگارش داران و جرگه تأمین منافع هرچه بیشتر سرمایه

روست که هر روز بیش از پیش قاضیانی ناعادل در مـقـام کـارگـزاران  است. ازاین
ولی فقیه را شاهدیم که مبارزان راه آزادی و حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعـی 

بینیم که اسالم سـیـاسـی،  کنند. نیز می را به زندان و شکنجه و اعدام محکوم می
این ابزار دست امپریالیسم و حاکمان ضد مردمی خاورمیانه و آفـریـقـا، هـر روز 
هستی و تمام حقوق بنیادین مردم این کشورها را در آتش جنگ و خونریزی نابـود 

کنند. اقلیت حاکم، پس، هر چه شرایط را برای سـودبـری بـیـشـتـر خـود و  می
هـمـان  کـم بـه قدرت سیاسی بهتر و بیشتر فراهم کنند، دست شان به برکشاندگان

تـر  فـرسـاتـر و کشـنـده اندازه رنج نیروهای کار یدی و فکری آن جامعـه را تـوان
اند، آن را سـد  هایی که در دوره حاکمیت این رژیم زاده و رشد کرده کنند. نسل می

بـار عـمـدتـًا  بیننـد و هـرچـنـد یـک راه خویش برای زندگی معمول و مردمی می
کنند. مسئله اکنون در این برهه ایـنـسـت کـه چـه  خودجوش بر ضد آن قیام می

شان بـتـوانـنـد بـا  بالقوه  شود کرد که قشرهای گوناگون جامعه با نیروی عظیم می
غایت ضـد مـردمـی و ضـد آزادی و عـدالـت  این حکومت به  ای جمعی مبارزه

ها، حقوق دمکراتیک، و استـقـرار  نشینی وادار کنند، به آزادی عقب اجتماعی را به
هـا   عدالت اجتماعی و حفاظت راستین از محیط زیست دست یـابـنـد یـا بـه آن

خواهانه افراد و یک طبقه اجتماعی را هـرگـز  های آزادی تر  شوند. خواست نزدیک
های دیگر همان جامعه جدا  خواهانه افراد و طبقه های عدالت توان از خواست نمی

روی، حزب توده ایران سخـت  کرد. یکی بدون دیگری تحقق یافتنی نیستند. ازاین
ها و حقوق دمکراتیک و تحقق عدالت اجتماعی  بر دو مبارزه همزمان برای آزادی

معتقد است و بر این باور اصرار دارد که در کنار تشویق و پشتیبانی سرسختـانـه از 
خواهی کارگران، معلـمـان، بـازنشـسـتـگـان، پـرسـتـاران، و  تداوم مبارزه عدالت

دانشجویان و اتحاد تمامی این قشرهای شریف جامعه، باید از مبارزه برای کسـب 
ها و حقوق دمکراتیک مردم ایران حمایت همه جانبه و آن را بیش از پـیـش  آزادی

تشدید کرد تا بتوان حاکمیت والیی ایران را که اکنون هم در انسداد کامل سیاسی 
نشینـی  جانبه داخلی و خارجی است، تا مرز تسلیم و عقب و هم زیر فشارهای همه
نشینی و در انتها تسلیم کامل استبداد دینی ایـران انـجـام  کامل وادارد. این عقب

خواهانه کارگران، معلمـان،  نخواهد شد مگر اینکه نخست مبارزات پراکنده عدالت
ها و حقوق دمکراتیـک و  بازنشستگان، و پرستاران با مبارزات پراکنده برای آزادی

دار شـدن  محیطی فعاالن مدنی با هم پیوند یابند و شرایط را بـرای دامـنـه زیست
های وسیع و سازمان یافته اجتماعی و اعتصاب های گستـرده کـارگـری  اعتراض

فراهم آورد. هدف اصلی همه مبارزان و نیروهای سیاسی مترقی داخـل و خـارج 
و  -کشور باید بر این امر حیاتی متمرکز شود که مسیر درست مبارزه برای تـغـیـیـر

از سوی نیروهای ضد مردمی داخل یا خـارج  -تعبیر ما تحوالت ملی دمکراتیک به
کشور، که کم هم نیستند، بار دیگر به بیراهه نـرود 

   ٣ادامه  در صفحه هـای خـونـیـن  ومرج و درگـیـری و کشور به هرج



 ١١١۴شمارۀ   ١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ٣ 

ریزی شده در این منطقه و در کنار نیروهای آذربـایـجـان  برنامه
های نـاحـیـٔه  های درگیری اند که به ماهیت و هدف منتشر شده

 کننده می دهند. باغ ابعادی بسیار نگران قره -ناگورنو
در روزهای اخیر همچنین نـمـایـنـدگـان ولـی فـقـیـه رژیـم 
جمهوری اسالمی در چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجـان 

ای مشترک اعالم کردنـد کـه  شرقی، اردبیل، و زنجان در بیانیه
باغ به جمهوری آذربایجان تعلق دارد. این نماینـدگـان ولـی  قره

فقیه ضمن دفاع از حرکت نظامی دولت آذربایجان، افـزدونـد: 
باغ به آذربایجان و اشغال آن و لـزوم  "هیچ تردیدی در تعلق قره

بیـت، نـیـسـت و  بازگشت این اراضی به آذربایجان، کشور اهل
گیری این اراضی کامـًال قـانـونـی و  دولت آذربایجان در بازپس
 شرعی عمل کرده است". 

ای: "جمهوری اسالمی بـاالتـریـن  ادعای نمایندگان خامنه به
باغ به آذربایجان داشته و  کمک و حمایت را در طول اشغال قره

المللی از تمامیت ارضی آذربـایـجـان دفـاع  در تمام محافل بین
کرده و وزارت امور خارجه نیز اخیرًا دوباره بر تـمـامـیـت ارضـی 
آذربایجان در غائله اخیر تـأکـیـد کـرده اسـت. اگـر عـنـایـات 

باغ نبود قطعًا اشغال تا باکو  جمهوری اسالمی در بدو اشغال قره
 یافت".  امتداد می

شونـد کـه حـکـومـت  البته این مدعیات در حالی مطرح می
های اخیر روابط اقـتـصـادی و  جمهوری اسالمی در طول سال

ای بسیار گسترده  را با حکومت ارمنستان برقـرار کـرده  سیاسی
ها به دیگر کشورهـای مـنـطـقـه و  است. گسترش این درگیری

مّدت آن و همراه شدن آن بـا دخـالـت  همچنین ادامٔه طوالنی
طلبانٔه خـود را  نیروهای خارجی و امپریالیستی که منافع توسعه

کننده است. چنیـن  کنند، خطری بسیار جّدی و نگران دنبال می
ای  سـیـاسـی -تواند به پیدایش کانون بحران نظامـی امری می

ویرانگر در این منطقه، در نزدیکی مرزهای ایران، منجـر شـود. 
طـور  در خبرها نیز بود که حّتی برخی از روستاهای ایران نیز بـه

هـای  اند. خانواده ها آسیب دیده مستقیم بر اثر آتش این درگیری
ایرانی در آذربایجان ایران در معرض پیامدهای مرگبار و ویرانگر 

 ها قرار دارند. این درگیری
های نظـامـی مـیـان آذربـایـجـان و  جنگ و تشدید درگیری

نفع منافع مردم آذربایجان اسـت و نـه  شک نه به ارمنستان بی
چنـان کـه  -ها و کشتارها نفع مردم ارمنستان. از این تخریب به

تنها ارتـجـاع  -جنگ هشت ساله میان ایران و عراق نشان داد
محلی، انحصارهای اسلحه سازی، و نیروهای امپریـالـیـسـتـی 

هـای  برند، یعنی همان نیروهایی که همواره از درگیـری سود می
شـان  نظامی -منظور گسترش نفوذ سیاسی ای به نظامی منطقه

 اند.  بهره برده
حزب تودۀ ایران معتقد است که در شرایط حسـاس کـنـونـی 

دوسـت جـهـان و   ضروری است همٔه نیروهای مترقی و صلح
منطقه تالش خود را بـرای مـتـوقـف کـردن فـوری و بـدون 

های خونـیـن نـظـامـی مـیـان جـمـهـوری  قیدوشرط درگیری
هـای  گـیـری کار گـیـرنـد. مـا مـوضـع آذربایجان و ارمنستان به

ویـژه  ها و نیروهای سیاسـی، بـه گرانٔه دولت جانبدارانه و مداخله
ورتـر کـردن ایـن کشـاکـش  مداخلٔه نظامی، در جهت شـعـلـه
کنیم و همچنین خواهان خـروج  خطرناک را شدیدًا محکوم می

 فوری نیروهای مزدور جهادی از این منطقه هستیم.
باید همه توان خویش را به تجهیز افکارعمومی و گسـتـرش 

آمـیـز،  حلی مسـالـمـت منظور یافتن راه المللی به های بین تالش
حفاظت از ثبات و امنیت در منطقه، برقراری صـلـح، و کـوتـاه 

 گران از منطقه متوجه کرد.  کردن دست مداخله
هـا مـیـان  بس فوری و بدون قـیـدوشـرط درگـیـری ما آتش

منظور توافق  وگو به جمهوری آذربایجان و ارمنستان و آغاز گفت
دائمی صلح زیر نظر سازمان ملل متحد و بـر اسـاس مـنـشـور 

 سازمان ملل متحد را خواستاریم.
 حزب تودۀ ایران

  ١٣٩٩مهرماه  ١١

 ها ...  ادامۀ ضرورت تشدید مبارزه برای آزادی ادامۀ اطالعیٔه کمیتۀ مرکزی  ... 

داخلی کشانده نشود. حزب توده ایران ضمن پشتیبانی از مبارزه شجاعانه تمام زحـمـتـکـشـان 
ها و حقوق دمکراتیک و نـیـز پـیـونـد و  خواه، تشدید مبارزه برای آزادی یدی و فکری عدالت

داند. مـیـهـن مـا  سیاسی شدن هر چه بیشتر این دو عرصه مبارزاتی را ضرورتی انکارناپذیر می
گذراند. امکان دخالت خارجی و کشاندن ایران به  شرایطی بسیار دشوار و خطرناک را از سر می

تنها کمکـی بـه رونـد  های نظامی با ارتجاع محلی و کشورهای امپریالیستی نه سمت درگیری
تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی در میهن ما نخواهد کرد، بلکه می تواند راه را بـرای روی 

قدرت رسیدن آن بـاز کـنـد. حـزب تـوده ایـران  ای دیگر و به کار آمدن حکومت ضد مردمی
توانند و بـایـد در  همچنان بر این باور است که تمام زحمتکشان و نیروهای سیاسی مترقی می

های  مانند صلح، آزادی -های بنیادی مردم جبهه واحد ضد دیکتاتوری پیرامون محور خواست
گرد هم آیند تا ایران و ایـرانـیـان بـتـوانـنـد از  -مدنی، حقوق دمکراتیک، و عدالت اجتماعی

 دشمنان سوگند خورده داخلی و خارجی نجات یابند.

آموزان توانستند بـا  راستایی شرایط کارشان با وضعیت یادگیری دانش که آنان با استفاده از هم
آموزان اتحادی را رقم زنند. یا در مبارزۀ کنـشـگـران بـرای افـزایـش حـداقـل  والدین و دانش

نـیـافـتـنـی بـه  دالر در ساعت، آنان موفق شدند این سیاست را از آرزویی دست ١۵دستمزد به 
ای  سیاستی واقعی که در ظرف چند سال تحقق خواهد یافت، تبدیل کنند. با نگاه به گـذشـتـه

کار متحد یا اعتصـاب کـارگـران  دورتر، از تحریم مصرف انگور از سوی اتحادیٔه کارگران کشت
گر شهرداری که مارتین لوترکینگ را برای آخرین پیکارش به ممفیس در ایالت تـنـسـی  نظافت

های اخالقی قوی در  دهی با روایت اند از  ترکیب سازمان هایی توان یاد کرد که  نمونه آوردند می
مبارزات.  باوجودی که اعتصاب بازیکنان رویدادی بسیار مهم است، ولی فراتر از خود رویـداد 

توانند نقطٔه عطفـی بـرای خـیـزشـی  نیستند. با نگاهی دوباره به تاریخ، چنین رویدادهایی می
در شهرهای مینیاپولیس، سانفرانسیسکـو، و  ١٩٣۴های سال  تر باشند، مشابه اعتصاب بزرگ

راحتی رنـگ  توانستند به آغاز شدند. وگرنه این رویدادها می ١٩٣٠تولیدو که با خیزش کارگری 
ویژه با تـوجـه بـه  ببازند. با در نظر گرفتن تشکلی که بازیکنان را تا این مرحله کشانده است، به

سادگی تحلیل برود. پـرسـش  اند، بعید است که اعتراض بازیکنان به میزان موفقیتی که داشته
 گستر خواهند شد. ها تا چه حد دامن اساسی این است که این اعتراض

 ای ...  های ورزشکاران حرفه ادامۀ اعتصاب

 ادامۀ استاد محمد رضا شجریان ... 

توان شنید. قوامی گفته بود: "تـوی آواز هـر  نقل از "سایه" می ای" (حسین قوامی) به "فاخته
 کاری که ما آرزو داشتیم و نتونستیم انجام بدیم، آقای شجریان کرده."  

های خبری صداوسیمای جمهوری اسالمی پس از درگذشت شجریان در بـعـدازظـهـر  شبکه
هایی که محتـوای  ای کم خبر آن را پوشش دادند و با متن با فاصله  ٩٩مهرماه  ١٧پنجشنبه 

ها تا آخرین لحظه حیات از ایـن دسـتـگـاه  ها چیزی جز فخر کردن به هنرمندی که سال آن
آن روی برگـردانـده بـود، مـعـنـای دیـگـری   های ضد مردمی دلیل خودکامگی و سیاست به

ای چـون  اصطالح ماِل خود کردن چهره هنری برجسته ها با تالش به به نداشت. این شبکه
 -رئیس دستگاه سانسور هنر ستـیـز -جمهور و وزیر ارشاد های تسلیت رئیس شجریان از پیام

تر به  یاد شجریان غیر از آن که پیش مناسبت مرگ شجریان و ابراز تأسف از آن گفتند. زنده به
های دست پخت صدا و سیما و بدون اجـازه او اعـتـراض  پخش آثارش در قالب ویدئو کلیب

دنبال داشت اقدامی که کینه کارگزاران آن را به -کرد و مانع پخش آثارش از این دستگاه شد
در جریان جنبش سبز هم جانب مردم معترض را گرفت و عالوه بر ایـنـکـه بـا صـراحـت  -

نژاد را که معترضان را یک مشت خس و خـاشـاک  فریب احمدی  جمهور عوام  ترهات رئیس
نامید با صراحت پاسخ داد، ترانه معروف "تفنگت را زمین بگذار" (با شعر فریدون مشیری) را 

بدستان فریب خورده و اجیر شده رژیم خواند. این ترانه تأثیری روشـنـگـر در  خطاب به سالح
الـمـجـالـس  یـاد شـجـریـان زیـنـت شرایط آن روز ایران بر جامعه داشت. دیده نشد که زنـده

های مبتذل و هدفمند صداوسیمای ارتجاع گردد یا با رجال جمهوری اسالمی عکـس  برنامه
ای که هر دم صدا و هنرش از سوی سـران  یادگاری بگیرد. حفظ این پرنسیپ از سوی چهره

سـت  اش قرار دارد کـاری رژیم در معرض نگاه، کنترل، و نیت سوِء استفاده از شهرت مردمی
آید. شجریان تا آخر حیاتش شـأن واالی یـک  بسیار دشوار که از کمتر صاحب شهرتی برمی

هنرمند مردمی را حفظ کرد. محمدرضا شجریان در حضورها و اجراهایش همواره در بـرابـر 
کرد و در برابرحاکمان سرکشی، چندان که آموختن از او بسیار شایسته است  مردم خضوع می

و شایسته خواهد بود. حزب توده ایران، هواداران، و اعضای حزب، درگذشت هنرمنـد بـزرگ 
مـان  ایران را به خانواده شجریان، به مردم ایران، و به همه هنردوستان و هنرمندان مـیـهـن

 گوید. یادش گرامی باد. تسلیت می



 

 ١١١۴شمارۀ 

تـریـن حـقـوق  ابتـدایـی
ــدان  ــی شــهــرون انســان
مـــیـــهـــن قـــربـــانـــی 

ــه ــدیش ــرون  ان ــای ق ه
وســطــایــی حــاکــمــیــت 

  شود. استبدادی می
ها  با افزایش اعتراض

هـــا بـــه  و واکـــنـــش
تحریکات این دو امـام 
جمعه، دفتر نماینده ولی 
فقیه در اصـفـهـان بـا 

ای مـدعـی  انتشار بیانیه
هـا بـا  شد برخی رسـانـه

تقطیع سـخـنـان امـام 
اند بـا  جمعه تالش کرده

"الـــقـــای مـــطـــالـــب 
خــودســاخــتــه، افــکــار 
عمومی را از موضوعـات 
ــی  و مشــکــالت اصــل
کشور" منحرف کـنـنـد. 
البته این نخستـیـن بـار 
نیـسـت کـه نـمـایـنـده 

 ١٣٩٨کند. او تیـرمـاه  ای در اصفهان برخورد قهری با زنان و دختران را تشویق می خامنه
ها از بین ببرد، چـرا  خواهد حیا را در خانواده زدایی دارد و می گفته بود: "دشمن قصد عفاف

 دانند." ها می زدایی و نابودی خانواده که کلید انحطاط ایران اسالمی را عفاف
ویکـم  گرایی انسان سدۀ بیست رژیم قرون وسطایی حاکم بر میهن  ما با سرشت آزادی 

گـونـه قـرابـتـی بـا  در تضاد آشکار قرار دارد. این رژیم خودکامه برخالف ادعاهایش هیـچ
هـای اخـیـر ایـن تضـاد  تواند داشته باشد. تجربـۀ سـال دوستی نمی دموکراسی و انسان

 ای عریان در برابر قضاوت عام قرار داده است.  گونه سرشتی را به
در کشور ما مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد به شکلی خشن زیرپا گـذاشـتـه 
می شود و تعرض به حقوق اولیه و انسانی زنان بخش جدایی ناپذیر از سیاست هایی است 
که رژیم در سالهای اخیر به طور پیگیر دنبال کرده است. از نظر رژیم والیـت فـقـیـه زن 

و تولید فرزند آفریده شده اسـت. بـه زنـان حـکـم   داری، تمکین به مرد، فقط برای خانه
ای  اسـالمـی را مراعات کنند و با تصویب مقررات حکومـتـی “  عفاف و اخالق” کنند تا  می

هـاسـت، در  ها در کنار مردان در زمرٔه آن ویژه که ظاهر نشدن در ادارات دولتی و کارخانه
های شناخته شدٔه رژیم برای کنار گذاشتن زنان از اشتغـال در چـرخـه  واقع یکی از شیوه
های دولتی، و همچنین ممانعت از حضور فعال و مـؤثـر اجـتـمـاعـی و  تولید و دستگاه

 سیاسی زنان است. 
و یک ساله رژیم فقها نشان داده است که با حضور فعال اجتماعی زنـان   عملکرد چهل

و اشتغال آنان سر ستیز دارد و همواره کوشیده است در مقابل کار و اشـتـغـال آنـان در 
ها و ترفندهایی گوناگون زنان را از کار بازداشته و  اندازی کند و با طرح بهانه ادارات سنگ

شان روانه کرده است. اخراج و بیکار کردن زنان و سوق دادن آنان بـه کـنـج  های به خانه
شود که بخش عظیمی از قشرهای محروم و فقیر جامعه را زنان تشکـیـل  خانه موجب می

هـا را  دهند. اینجاست که فقر و فالکت با ستم جنسیتی و طبقاتی گره خـورده و آسـیـب
به ارزش واالی انسـانـی  بخشد. ترویج فرهنگ خشونت نسبت به زنان و اهانت شدت می

زن، لکٔه ننگین و نازدودنی است بر دامـن رژیـم ارتـجـاعـی جـمـهـوری اسـالمـی. در 
ستیزی چنان شأن و جایگاه واالیی دارد کـه فـردی چـون امـام  رژیم والیی، زن قاموس

حجـابـی  جمعه اصفهان بر آن پایه خواستار برخورد جدی مأموران امنیتی و انتظامی با "بی
داند غلـط کـرده  شود و می گوید "هر کس ماشین را حریم خصوصی می در خودروها" می

شان  های آنکه از سوی سردمداران رژیم و در چارچوب همان اخالقی که در بوق است" بی
روز و شب گوش مردم را برده است اندکی شماتت شود. ما ضمن محکوم کـردن چـنـیـن 

که آزادی هر جامـعـه بـا  سخنان تحریک کننده و ضد انسانی بر این باور بنیادین هستیم
یابی به  روی، پشتیبانی از پیکار زنان در دست آزادی زنان آن جامعه گره خورده است! ازاین

خواهانه و ضد ستم جنسیتی را وظیفٔه ملی و انقالبی هـر پـیـکـارگـر  های برابری خواست
 دانیم. خواه می آزادی

 
 

  ١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

ای در  نژاد، امام جمعه و نماینده علی خـامـنـه یوسف طباطبایی
اصفهان، در مالقات با فرمانده انـتـظـامـی اسـتـان و جـانشـیـن 
اطالعات و امنیت ستاد کل، "ناامن" کردن فضای جـامـعـه بـرای 
عامالن "کشف حجاب" [معادل "بدحجابـی" در اصـطـالح رژیـم 

کرده اسـت در  والیی] را خواستار شده و به نیروی انتظامی توصیه
تر هم گفته بود که برای مقابلـه  خرج دهد. او پیش این امر جدیت به

 َتر" را باال برد.  با "بدحجابی" باید "چوب
امام جمعه بجنورد و نماینده ولی فقیه در  نژاد،  پس از طباطبایی

خراسان شمالی هم از نیروی انتظامی خواست زندگی "بدحجـابـان" 
گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالقاسم یـعـقـوبـی، در  را ناامن کند. به

مهرماه گفت: "مبادا ویروس کرونا مـا را  ١١های نماز جمعه  خطبه
های انتظامی زندگی بدحجابان را  ها غافل کند. نیرو از سایر ویروس

ها درصدد این هستند که جامعه دینی مـا را  ناامن کنند، چرا که آن
های نابخردانه و ضد انسانـی بـا  ناامن کنند." این تهدیدها و توصیه

در میهن ما روبرو شده اسـت. در  فزاینده ای  های انتقادی واکنش
این ارتباط، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یک 
پیام توئیتری اظهارات امام جمعه اصفهان را مصداق مـعـاونـت در 
جرم از طریق تحریک مجرم ارزیابی کـرده و نـوشـت: "یـکـی از 
مصادیق معاونت در جرم تحریک است و سـخـنـان امـام جـمـعـه 

رغم ایشـان،  اصفهان در خصوص نا امن سازی برای بدحجابان به
در شهری که سابقه اسید پاشی بر روی زنان وجود دارد، در صـورت 
ارتکاب هرگونه اقدام خودسرانه علیه زنان، ایشـان را در مـعـرض 
اتهامی قرار میدهد که بایـد پـاسـخـگـوی آن بـاشـد." سـخـنـان 

های ولی فقیه در اصفهان و خـراسـان شـمـالـی، چـنـان  نماینده
هـا نـیـز  خشونت آمیز و جنایتکارانه است که حـتـی بـیـن خـودی

ساز شده است. در این راستا، امیر نـاظـمـی، مـعـاون وزیـر  مسئله
با انتـشـار  ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات رژیم والیی،

تصویر یکی از قربانیان اسیدپاشی، در پیامی از امام جمعه اصفهان 
صراحت اعالم کند منظورش از ناامن کردن فضا شامـل  خواست به

 شود؟  حمله فیزیکی و اسیدپاشی هم می
مصطفی فقیهی، روزنامه نگار و صاحب امتیاز سایت انتخاب، بـا 
اشاره به تشابه سخنان دو امام جمعه اصفـهـان و بـجـنـورد، ایـن 
پرسش را مطرح کرده که "آیا نوعی هماهنگی در مـیـان اسـت؟" 

، "از آنجایی که خـطـوط و  ١٣٩٩ماه  مهر ١١ِوله،  گزارش دویچه به
گذاری ائـمـه  های نماز جمعه در شورای سیاست رئوس کلی خطبه
شود احتمال وجود این هماهنگی منتفی نیـسـت.  جمعه تنظیم می

از طرف دیگر سخنان امام جمعه اصفهان مربوط به خطـبـه نـمـاز 
رود تشابه اظهارات او بـا امـام جـمـعـه  جمعه نبوده و احتمال می

های این دو در مـورد بـرخـورد بـا  علت نزدیکی دیدگاه بجنورد به
وسطایی  هستند." رژیم قرون ،بدحجاب،زعم آنها  کسانی است که به

چنان شرایطی در ارتباط با زنـان و جـوانـان  جمهوری اسالمی آن
وجود آورده است که تحقیر و توهین در برخورد با آنان به  میهن ما به

 ای مرسوم تبدیل شده است. شیوه
های رژیم ضـد انسـانـی والیـت  ها به سیاست در ادامه اعتراض
نگاران و فعاالن مدنی نیز در فضای مـجـازی  فقیه، تعداد از روزنامه

به سخنان این دو امام جمعه واکنش نشان داده و توصیه به ِاعمال 
انـد. واقـعـیـت ایـن  خشونت و ایجاد فضای ناامن را نکوهش کرده

است که با حاکم بودن نظام سیاسی کـنـونـی بـر کشـور، حـتـی 

تفکر واپسگرا و قرون وسطایی نه حقوق 
 انسانی می شناسد و نه کرامت انسانی!



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ۵   ١١١۴شمارۀ  

 ادامه رویدادهای ایران ...

هـای  سابقه زیر گـام ای بی گونه غول تورم و گرانی زندگی زحمتکشان را به
نـقـل  گزارش همشهری آنالین، به کشاند. به نابودی می سنگین و بلند خود به

درصـد رسـیـده  ٣۴/۴، به  ١٣٩٩ای در شهریورماه  از ایسنا، نرخ تورم نقطه
ای، درصد تغییر عدد شاخـص قـیـمـت،  است (توضیح اینکه نرخ تورم نقطه

نسبت به ماه مشابه سال قـبـل آن اسـت)، یـعـنـی خـانـوارهـای ایـرانـی 
بـرای خـریـد یـک  ١٣٩٨درصد بیشتر از شهریورماه   ٣۴/۴طورمیانگین  به

 اند.   "مجموعه کاالها و خدمات یکسان" هزینه کرده
درصـد  ۴٫٠در مقایسه با ماه قـبـل  ١٣٩٩ای شهریورماه  نرخ تورم نقطه

هـا  ها، آشامیدنـی ای گروه عمده "خوراکی افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه
درصـد و گـروه "کـاالهـای  ٣١/۵درصدی به  ۵/۵و دخانیات" با افزایش 

درصـد رسـیـده   ٣۵/٩درصدی بـه  ٣/٣غیرخوراکی و خدمات" با افزایش 
است. تورم و گرانی موجود در کشور پیش از هر عاملی از سیـاسـت نـاسـالـم 

گیرد. گزارش تحوالت مسـکـن  زای رژیم سرچشمه می اقتصادی و مالی تورم
از سوی بانک مرکزی منتشـر شـد  ١٣٩٩در شهر تهران در شهریورماه سال 

که بر اساس آن متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحـد مسـکـونـی در 
میلیون و دویست و نود هزار تومان رسید که نسبت به ماه قـبـل  ٢۴تهران به 

درصد افـزایـش نشـان  ٩١/٧و  ۵/١و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 
ای برای خانوارهـای شـهـری  دهد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه می

درصد افزایش داشـتـه اسـت.  ٣/٩درصد است که نسبت به ماه قبل  ٣۴/۵
درصد بوده که نسبت بـه  ٣۴/١چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی  هم

درصد افزایش داشته است. رویکرد جدید مرکز آمار که مسلمًا با  ۴/۵ماه قبل 
هماهنگی و دستور دولت انجام گرفته است، جز عدد سازی نیسـت و تـورم 

هـا  کند. این نوع آمار سـازی واقعی چند برابر آماری است که رژیم منتشر می
تبلیغات دولت است که سعی در عـادی  دهندٔه پوچ بودن   در درجه اول نشان

مهرمـاه  ١٢جلوه دادن اوضاع اقتصادی دارد. در این ارتباط، حسن روحانی، 
، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، وضعیت اقتصادی ایران را بهتر از ١٣٩٩

آلمان ارزیابی کرده و می گوید: "صبح امروز گفته شد، وضعیـت اقـتـصـادی 
شـان  است که اقتصادشان کوچک شده و رشد اقـتـصـادی ۵/٢آلمان منفی 

منفی است. آلمان یک کشور پیشرفته است که تحریم نیست. حتما اقتـصـاد 
ما وضعیت بهتری از این رقم داشته." روحانی اما در بیان اینکه رشد اقتـصـاد 
"ما"  مثبت یا منفی بوده دچار لکنت شد و گفت: "رشد ما مثبت شده یـا اگـر 

 ١٢منفی شد، وضعیت ما بهتر از وضعیت آلمان اسـت. "[سـایـت زمـانـه، 
هـایـی  ]. مرکز آمار و بانک ملی ایران حدود یک ماه پیش داده١٣٩٩مهرماه 

ها که با یکدیگر مـغـایـرت  مربوط به رشد اقتصادی را منتشر کردند. این داده
دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب  گونه نشان می دارند، این
درصـد  ٣/۵تا منفی  ٢/٨ماهه اول سال جاری عددی بین منفی  نفت در سه

اما نکته مهم و همچنین نگران کننده در این رویکرد جدید در زمیـنـٔه  است. 
آمار با زندگی و معیشت زحمتکشان مرتبط است. قیمت کاالهای اساسی در 

طوری که حتـی کـاالهـایـی  اند، به توجه داشته دو سال گذشته افزایشی قابل
اند. خبرهای دریـافـتـی  مثل گوشت مرغ رشد قیمتی باالی صددرصد داشته

درصد گـران شـده  ٩٠گرمی  ١٠٠های اخیر نشان می دهند که کره  در ماه
رسـد. قـیـمـت  فروش می هزار تومان به ١٣قیمت  گرمی به  ۵٠٠است. پنیر 

طـور  هزار تومان در هر شانه رسید و سپس دولت آن را بـه ٣٠تخم مرغ به 
هـزار  ١۵هزار تومان اعالم کرد. قیمت یک کیلوگرم گوشت مرغ  ٢۶رسمی 

هزار تومان و بیشتر گـزارش شـده  ١٧اما در بازار مصرفی  تومان اعالم شده
است. برنج خارجی در بازار چندین برابر افزایش قیمت داشته اسـت. دیـگـر 

هـا در  بیش از ایـن  هایی اند با قیمت اقالم خوراکی که مایحتاج اصلی مردم
آن با استناد بـه  های وابسته به شوند. با اینکه دولت و دستگاه بازار عرضه می

دهـنـد، امـا  آمارهای انتشار یافته وضعیت اقتصادی را مطلـوب جـلـوه مـی
دارند که حتی هـمـیـن آمـارهـای  روشنی نشان از آن  های موجود به واقعیت

از سوی مسئـوالن رژیـم  اعالم شدٔه مخدوش، غیرواقعی، و دستکاری شده
هم وضعیت بحرانی موجود را که دامنگیر اکثریت محروم جامعه شده اسـت 

 توانند پنهان سازند.  نمی
تبار، بـازرس  ، از قول حمیدرضا امام قلی١٣٩٩مهرماه  ١٢روزنامه اعتماد، 

مـیـلـیـون  ١٠عالی مجمع نمایندگان کارگری کشور، از رسیدن خط فقر بـه 
تومان خبر داده و می نویسد: "هرچند خردادماه محمد قاسـمـی سـرپـرسـت 

 تورم تازنده در میهن ما

مـیـلـیـون تـومـان  ۴/۵های مجلس خط فقر در تهران را  وقت مرکز پژوهش
های مرکز آمار و بـانـک مـرکـزی در  عنوان کرده بود، اما با استناد به گزارش

 ١٠خصوص تورم ماهانه و ساالنه همچنین قیمت مسکن شایـد خـط فـقـر 
های اقتصادی ایران را بیشتر نشان دهد. فاصلـه  میلیون تومانی بتواند واقعیت

میلیون تومـان] از  ١٠میلیون تومان تا  ۴٫۵میلیون تومانی خط فقر [از  ۵/۵
گاه آن هم به فاصله حدود چهار ماه نشان از تاثیر بسیار زیاد دالر بـر  دو منبع آ

پربیراه نباشد. اما اقتصـادی کـه  ،اقتصاد دالریزه،اقتصاد دارد تا جایی که لفظ 
شـود، اقشـار  ها با دالر محاسبـه مـی ریال و مخارج و هزینه در آن درآمدها به
  شوند. " بینند و فقیر و فقیرتر می زیادی آسیب می

بـنـدی  در چنین شرایطی است که رژیم جمهوری اسالمی همچنین در رتبه 
خود اختـصـاص داده اسـت. سـران  جهانی شاخص فالکت جایگاه دوم را به

شـمـارنـد.  رژیم علل و عوامل گوناگونی برای توجیه بـحـران کـنـونـی بـرمـی
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیـه جـلـسـه سـتـاد 

خواهیم از رکود خـارج شـویـم  ، در این مورد گفت: "اگر می١۴٠٠بودجٔه سال
دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببـیـنـد." 
تورم از جمله می تواند نتیجۀ کسری بودجه باشد، و این زمانی است که دولـت 

هـای  ها، شروع به پر کردن شکاف هـزیـنـه ها، و جز این از طریق مالیات، وام
انـد. تـورم  های اقـتـصـادی کند که  ناشی از نابسامانی فزایندۀ غیرتولیدی می

یکـی  شود. سبب کاهش ارزش پول در رابطه با طال، کاالها، و پول خارجی می
هـا  های کاذبی است که در آن از عوامل عمدۀ تورم در میهن ما تنظیم بودجه

دولت هـمـخـوانـی وجـود  بینی شدۀ ها و درآمدهای واقعی و پیش میان هزینه
وجود آمده در بودجه از طریق استقراض بانکی  ندارد و شکاف عظیم کسری به

هایی که کارشناسان اقتصاد کشـور بـا هـدف  شود. با وجود تمام توصیه پر می
ریـزی  جای برنـامـه اند، اما دولت روحانی به تلطیف چهره خشن تورم ارائه کرده

منظور کاهش فشار بر مردم، رویکرد منفعالنٔه مخفی کردن آمار را در  بهینه به
 ١٣٩٩مـهـرمـاه  ١٢گـزارش ایـلـنـا،  دستور کار خود قـرار داده اسـت. بـه

گذار پولی در زمینه تثبیت یک الگو، موفق نبوده است. مـقـابـلـه بـا  "سیاست
نگر و مسـتـقـل از  سرگردانی در تدوین یک سیاست پولی جامع، که بلندمدت

ناپذیر است، چراکه اقتصاد ایـران درگـیـر  ها باشد، اجتناب اراده سیاسی دولت
های باالتر را  هایی که ظرفیت خلق تورم روزی است؛ نوسان های شبانه نوسان

این منظور عرضه پول و نرخ بهره باید به نفع رفع رکود، تنظیم شـونـد؛  دارند. به
موضوعی که در اقتصاد ایران محل منازعه است؛ بر سر افزایش عرضـه پـول 

یـابـد. در  و گاه کاهـش مـی اتفاق نظر وجود ندارد و نرخ بهره نیز گاه افزایش
کشور همسایه ترکیه، دولت با وجود مخالفت بانک مرکزی، در مقطعی، اقـدام 
به کاهش نرخ بهره کرد تا از افزایش تورم جلوگیری کنـد. "تـورم مـوجـود در 
ایران، تورم تازنده است. در حال حاضر، تاروپود اقتصاد کشور با پـدیـدۀ تـورم 
روبرو است. این تورم خصلت فراگیر و ساختاری دارد و تظاهر آن را تـنـهـا در 

آور  هـای سـرسـام افزایش قیمت این یا آن کاال نمی بینیم، بلکـه در قـیـمـت
درمـانـی،  هـای مجموعۀ کاالها و خدمات اعم از مواد غذایی، پوشاک، هزینـه

ونقل، کتاب و لوازم تحریر، لوازم خانگی، اتومـبـیـل،  بهای مسکن، حمل اجاره
ارزش شدن فزاینده و باورنکردنی واحد پول  طور خالصه در بی لوازم یدکی، و به
 توان مشاهده کرد.  کشورمان می

ریشۀ بحران اقتصادی کنونی به وابستگی دیرینٔه اقتـصـاد کشـورمـان بـه 
گردد که پس از انقالب هم با وجود انبوه وعـده و وعـیـدهـا  امپریالیسم برمی

منظور تبدیل آن به اقتصادی ملی انـجـام  کوششی علمی، عملی، و بنیادی به
المـلـلـی پـول و  های صندوق بین نگرفت و برعکس، با پیروی از دستورالعمل

انداختن اقتصاد کشور در کام نولیبرالیسم، زیر ساختار تولیدی میهن مـا را بـا 
لطمات جدی رو به رو کرده اند و اقتصادی مبتنی بر داللی و رانت خواری پدید 

 آورده اند. 
تحمیل سیاست های کالن اقتصادی از سوی دفتر خامنـه ای بـه دولـت 
های گوناگون جمهوری اسالمی در دهه های اخیر بـه صـورت پـیـگـیـر در 
راستای تأمین منافع کالن سرمایه داری تجاری و سرمایه داری دیـوان سـاالر 
کشور، که بخش مهمی از آن در دستگاه های دولتی و سپاه پاسـداران رژیـم 
رشد یافته و بر حیات اقتصادی کشور چنگ انداخته است، بوده اسـت و ایـن 

 سیاست های کالن است که مسبب اصلی فاجعه کنونی در میهن ماست.  
های اقتصادی نولیبرالی و ضد ملی رژیـم والیـت فـقـیـه  مقابله با سیاست

 ناپذیر از مبارزۀ عمومی خلق در طرد رژیم والیت فقیه است.   بخشی جدایی



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ۶   ١١١۴شمارۀ  

فقط محتوای ناروشنی دارد، بلـکـه  شود نه اما آنچه با عنوان "پیمان نوین" مطرح می
هـا و نـیـازهـای  ها و خـواسـت همان هم که مطرح شده است اصوًال ربطی به دغدغه

دمـوکـراتـیـک در -ویژه ضرورت انجام تغییرهای بنیادی مّلـی فوری و واقعی مردم و به
خاطر شرایط دهشتناک میهن مـا در زیـر  کنند که به ایران ندارد. این نیروها خیال می
بار رژیم ضـدمـردمـی والیـت  های فاجعه خاطر سیاست حکومت خودکامٔه اسالمی، به

توانند خودنمایی کنند و چرخ تاریخ مبارزٔه مـردم  فقیه، شرایطی فراهم آمده که آنها می
ما را به عقب برگردانند. حکومِت پدِر رضا پهلوِی، با کودتای "سیا"ی آمریکا و سـازمـان 
امنیت بریتانیا و سرنگون کردن حکومت مّلی و منتخِب مردم دکتـر مـحـمـد مصـدق 

غیر از سه چهار سال اّول سـلـطـنـت  جای پای استبداد خود را در ایران محکم کرد. به
خوار رضاشاِه دیکتاتور، که ایران را به سمت حمایت از فاشیسم  محمد رضا شاه  (میراث

آزادی  -هـا ای ویـژه تـوده به -خواه می برد) که به ُیمن جنبش مردمی و مبارزان آزادی
های فعالیت مدنی وجود داشـت، ایـران در بـقـیـٔه دوران  محدودی در برخی عرصه

حکومت سلطنتی مستبدانٔه او روزهای تاریکی را گذراند: دوران تاریِک سرکوب پلیسـی 
های مردم، دوران غارت گستردٔه کشور و درآمد نفت توسط انحصارهای  حقوق و آزادی

های اداری و نظامی و دربـاری، و  نفتی امپریالیستی، دوران فساد گسترده در دستگاه
شـان بـا  دوران حکومت ُمشتی مرتجع و انحصارطلب ضدآزادی بود که تفاوت اساسـی

توان در این خالصه کرد که مرتجعان کنونی این جـنـایـت را بـا  حکومت کنونی را می
تر و در لـبـاس مـذهـب و اسـالم، و حـکـومـت  تجربه و امکانات بیشتر و امروزی

مـیـهـن" مـرتـکـب -شاه-شاهنشاهی آن را به اتکای دربار شاهنشاهی و با شعار "خدا
های امنیتی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی تا حّد زیادی زیر نظر و  شد. دستگاه می

به دست سران ساواک حکومت پهلوی، مانند فردوست، شکل گرفت. سرکوب خونیـن 
هر صدای مخالفت و دگراندیشی در  بیشتر از چهار دهٔه گذشته در ایران نـیـز مشـابـه 
سرکوب آزادی خواهان در دوران حکومت پهلوی است که حاکمان کنونی جـمـهـوری 

 اند.  سابقه گسترش داده اسالمی آن را در ابعادی بی
نکتٔه دیگری که در انتشار "پیمان نوین" رضا پهلوی قابل توجـه اسـت، اسـتـقـبـال 
مجامعی مثل "شورای مدیریت گذار" از "پیام سلطنتی" است. آنچه با عـنـوان "شـورای 

هـای  مدیریت گذار" مطرح شده است، در اساس مجمعی از برخی از افـراد و جـریـان
ایـجـاد اتـحـاد بـیـن   خورده بر محورِ  سیاسی است که یک دهه پس از تالِش شکست

شّدت دچـار سـردرگـمـی،  خواهان، و "وحدت چپ" اکنون به طلبان،  جمهوری اصالح
های سیاسی سرگردان که بـرای  اند. این بخش از جریان تشّتت نظری، و بحران هویت

زمان مـورد تـوجـه  بقای خود محتاج به پیوستن به محور سیاسی "نوین"اند، اکنون هم
هـایـی از  تبلیغاتی رژیم و نحله-های امنیتی دستگاه
اند کـه بـرای  طلبان حکومتی نیز قرار گرفته اصالح

اینکه در این شرایط سخت در زیر سایٔه "نمایندٔه خدا بر زمین" جامعه تا ایـن 
 عدالتی ضدانسانی شده است. حّد دچار شکاف طبقاتی و بی
بار تحمیل شده بر مردم بـه واسـطـٔه سـرشـت و  افزون بر شرایط مشقت

بـار مـوج  ساختار ناعادالنٔه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور، پیامدهای فاجعه
روّیٔه بیماری کرونا در ابعاد گوناگون نیز زنـدگـی مـردم را بـا  سّوم شیوع بی

گـوی  کننده روبرو کرده است. به گفتٔه سـخـن خطرهایی بسیار جّدی و نگران
هـای  مـهـر، اسـتـان ١٧وزارت بهداشت، دکتر سیما سادات الری، در روز 

تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قـزویـن، 
لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بـویـراحـمـد، گـیـالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بخـتـیـاری، 
البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، و یزد در 

گـیـری کـرونـا از  وضعیت قرمز قرار داشتند! مشخص است که مهار هـمـه
دست حکومت خارج شده است. پیامدهای ویرانگر شیوع خارج از کـنـتـرل 

های مردم عـادی و زحـمـتـکـش، بـر اثـر  کرونا بر وضعیت معیشتی توده
کفایتی و ناتوانایی حکومت جمهوری اسالمی در مقابـلـه بـا  اعتنایی و بی بی

عدالتی اجتماعِی عریاِن حاکـم  گیری کرونا، عرصٔه دیگری از بی بحران همه
 بر کشور است.

بخش بزرگی از مردم کشور امید و اعتمادشان را به حـکـومـت دیـنـی و 
های سیاسی تشکیل دهندٔه آن، برای تأمـیـن مـعـیـشـت و  مجموعٔه جناح

اند. با خرد شدن شمـار بـیـشـتـری از  امنیت اجتماعی، کامًال از دست داده
های اجتماعی زیر فشار اقتصادی کنـونـی، ایـن بـخـش از  ها و طبقه الیه

خوبی متوجه شده است که عامل به فالکت و ورطٔه سقوط کشانده  جامعه به
اند. الـبـتـه وجـود  مردم و اقتصاد کشور، صاحبان کنونی قدرت  شدن زندگی

این شرایط نامتعادل و شکننده برای حکومت الزامًا به مـعـنـای فـروپـاشـی 
خودی "نظام" از درون نیست، و دیکـتـاتـوری دیـنـی بـا تـوسـل بـه  خودبه
های گوناگون مانند سرکوب خونین یا تغییرهای ظاهری و غیـرعـمـده  شیوه

فعًال توانسته است قدرت را به نفع خود همچنان حفظ کند و باز هم ممـکـن 
است ترفندهای دیگر در آستین داشته باشد. اما واقعیت این است که اعتبار 

ای، در  حکومت جمهوری اسالمی، و در رأس آن ولی فقیه عـلـی خـامـنـه
الله علـوی  های اخیر آیت چشم مردم به طور کامل از دست رفته است. گفته

مهر در تأیید همین واقعیت است. او در بـخـشـی از  ١۵بروجردی در روز  
دهد: "...مردم همٔه کمبودها را از  هایش به سران "نظام" هشدار می صحبت

 بینند." عّمامه و دین و مذهب می
آمده در نگاه مردم نسبت بـه حـکـومـت دیـنـی، و  اعتمادی پیش این بی

تردید بستری آماده برای فعـالـیـت  ناپذیر این حکومت، بی اعتباری برگشت بی
کند کـه  های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسالمی فراهم می نیروها و چهره
ترین و مؤثرترین وجه از آن برای پیشُبرد مبارزه علیه دیکتاتوری  باید به عملی

فقط پیشاپیش خـود  بهره برد. اّما برخی نیروهای ارتجاعی و فرصت طلب نه 
دانند، بلکه اصـوًال آن را  را شایستٔه رهبری معنوی و سیاسی مردم ایران می

شمارند. از آن جمله است رضا پهلوی، نماد روشـن و  حق خدادادِی خود می
خوار حکومت استبدادی و وابستٔه سلطنتـی پـهـلـوی در ایـران کـه  میراث

ها سال غارت کردند و با سرکـوب خشـن و  خانواده و نزدیکانش کشور را ده
جو راه را برای رشد نـیـروهـای  خونین نیروهای مترقی و روشنفکران عدالت

ارتجاعی مذهبی باز کردند تا "کمربند سبز ایمنی علیـه رشـد کـمـونـیـسـم" 
وتاب و ظاهرًا بـه یـاد مـردم ایـران و  باشند. در این روزها، او دوباره به تب

هـای خـانـدان  ترین نمونه از تـالش دردهای آنها افتاده است. البته این تازه
پهلوی برای آماده کردن زمینٔه بازگشت خودشان و سلطنت به ایران اسـت، 

حق با شـعـار  سال پیش به ۴٠آن هم سلطنتی موروثی و مستبد که بیشتر از 
های شکست خوردٔه گذشتـٔه ایـنـان، از  "مرگ بر شاه" برانداخته شد. تالش

جمله متوسل شدن به دولت نژادپرست تـرامـپ و حـزب افـراطـی راسـت 
های ضدانسانی آمریکا علیـه مـردم  خواه آمریکا، حمایت از تحریم جمهوری

ما، و امید بازگشت به کشور و به دست گرفتن دوبارٔه قدرت و پادشـاهـی بـه 
های آمریکایی بوده است. تالش این بار آنـهـا زیـر  ها و نظامی کمک تانک

عنوان "پیمان نوین" سلطنتی [مثًال با مردم]، برای اینکه جلب توجه کـنـد، 
عوض بیان صریح برنامٔه کار و نَیت خودشان از این کارزار، به ابتکـارهـای  به

های ورزشـی و  مضحکی متوسل شده است. انتشار ویدیوهایی مانند تمرین
یوگا در دورٔه قرنطینٔه خانگی و جاز (درام) زدن رضا پهلوی به همراه خواننـدٔه 

بسته به "دوران طالیی" حکـومـت خـودکـامـٔه شـاه را  بازنشسته شده و دل
توان از جمله شگردهای تبلیغاتی "نوین" برای جلب توجـه، و امـیـد بـه  می

 جذب نیرو دانست. 

 ... »پیمان نوین«ادامۀ دیکتاتوری دینی کنونی و 

 ٧ادامه  در صفحه  

میدان ژاله تهران : کشتار مردم معترض به استبداد  - ١٣۵٧شهریور  ١٧
 سلطنتی توسط گزمگان حکومت محمد رضا شاه پهلوی



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ٧   ١١١۴شمارۀ  

تـوانـنـد جـایـگـزیـن  شان اصوًال نمـی دلیل دیدگاه اقتصادی و همچنین منافع طبقاتی
های اقتصادی نولیبرالی رژیم والیی بـه مـردم  ای در برابر برنامه دموکراتیک و عادالنه

های کالن نولیبرالی دیـکـتـاتـوری حـاکـم  ارائه دهند، چون در واقع و اصوًال با برنامه
اند همان سیاست اقتـصـادی اسـت کـه از  همدل هستند. آنچه اینها به آن دل بسته

 زمان رفسنجانی تا کنون در ایران دنبال شده است.
ای مدافع رژیم خودکامٔه سلطنتی موروثی کامًال نـقـض غـرِض در  . حضور چهره٣

-فرایند و جنبش کنونی گذار از دیکتاتوری در کشور و حرکت به سوی حاکمیتی مـّلـی
فقط نافی حاکمیت مطلـق یـک  دموکراتیک است، چون سلطنت و حکومت درباری نه

نشـدٔه  شخص نیست، بلکه ادامه دهندٔه چنین حکومتی است. فارغ از اّدعاهای ثـابـت
رضا پهلوی و اظهار عالقٔه وی به "آزادی ایران" و دموکراسی (که معـنـایـش را روشـن 
نکرده است)، واقعیت آن است که رضا پهلوی و سلطنت طلبان خودشان بـخـشـی از 

حل، زیرا که وجود کسانی مثل او یعنی باقی مانـدن کشـور در دوِر  مشکل اند و نه راه
باطل و ویرانگر تداوم دیکتاتوری و تحمیل قدرت یک فرد بر یک مّلت (در قالب بـیـت 
رهبری یا دربار سلطنتی)، که در صد سال گذشته و تاکنون باعث مسدود شدن مسـیـر 

 های بنیادین دموکراتیک و مّلی در ایران بوده است. ایجاد دگرگونی
هرچند انـدک -هایی رضا پهلوی و دستگاه تبلیغاتی ُپرسر و صدای او که توجه بخش

از نیروهای سیاسی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است، در صدد ایجاد رهبـر  -
هـای تـبـلـیـغـاتـی  انـد. آنـان از راه شده و قّیم برای مردم ایران و "شاه" از پیش تعیین

ها نفر از مردم ایران که در  خواهند این نظر را در افکار عمومی القا کنند که میلیون می
شرکت کردند و با شعار "مرگ بر شاه" به رژیم مستبـد  ۵٧انقالب مردمی و ضدسلطنتی 

سلطنتی پایان دادند، مّلتی گمراه شده و قدرنشناس بودند که بـه مـحـمـدرضـاشـاه و 
پرستانه"اش (منظور البد حضور بیش از سی هزار مستشاران خارجـی و  "خدمات وطن

ایجاد ساواک برای سرکوب خشن و خونین هرگونه اعتراضی بر ضد سلـطـنـت، و راه 
انداختن حزب رستاخیر  به عنوان تنها حزب قانونی در ایران بود که همه یا بایـد عضـو 

 آن می شدند و یا ایران را ترک می کردند) پشت کردند! 
گرانه خـود را تـنـهـا کسـی  های حیله طبق این روایت، رضا پهلوی با انواع بندبازی

داند که باید زمام امور کشور را به دست بگیرد! البته برای ایجاد ابهام، او به شـیـؤه  می
کند که او به دنبال کار سیـاسـی  گویی فریبکارانٔه ترامپیستی در ضمن اعالم می تناقض

نیست (مثل خمینی که قرار نبود حکومت کند)، اگرچه فقـط او "شـایسـتـٔه رهـبـری 
 اپوزیسیون" است!

هـا و خـوِد  های اطراف رضا پهلوی مانند َفَرشگـردی بندی قابل توجه است که گروه
مآب آمریکا یعنی دونالد  جمهور نژادپرست و فاشیست شخص او ارادت خاصی به رئیس

ترامپ دارند و به طور مشخص از او خواهان ایراد فشار بـیـشـتـر از طـریـق ِاعـمـال 
اند. رضا پهلوی هـم نـظـیـر  ها بر مردم ایران، و حتٰی حملٔه نظامی به ایران بوده تحریم
کند. او از طریق دستگاه تـبـلـیـغـاتـی  گران دینی حاکم بر کشور دودوزه بازی می خدعه
هـای  دهـد، امـا در رسـانـه زبانش خود را "دلسوز" مّلت دردمند ایران نشان می فارسی

راستی در آمریـکـا و اروپـا، در مـقـام قـّیـِم  خارجی خطاب به هارترین محافل دست
هـای ضـدانسـانـی  شود که "این مّلت" پذیرای تحریم خودخواندٔه مردم ایران مّدعی می

شان تحّمل خواهند کرد! شایان توجه است که بخشـی  خاطر آزادی اند و آن را به ترامپ
دور از چشـم کنند و  خواه  قلمداد می هایی که خود را "چپ نوین" و جمهوری از جریان

هاست که در  کنند، مّدت ها یا از طریق "شورای مدیریت گذار" با رضا پهلوی همدلی می غریبه
هـای  شده و جّدی کشـور عـلـیـه سـیـاسـت گیری نیروهای چپ شناخته برابر هرگونه موضع

نظر "چپ سّنتی" تقبـیـح  شوند و آن را در حکم نقطه گرانٔه امپریالیسم آمریکا آشفته می مداخله
هایی از نـوع اتـحـاد حـول  کنند! تجربه نشان داده است که در زیر چتر تبلیغاتی ائتالف می

خطـر و ُمـنـکـِر  "پیمان نوین" سلطنتی مسلمًا به سنخ مشخصی از "چپ" غیرمارکسیستی بی
 وجوِد امپریالیسم نیز احتیاج خواهد بود. 

کفایت کنونی  حزب تودٔه ایران معتقد است که کشور ما در زیر حکومت دیکتاتوری دینی بی
اعتباری حکومت والیت فقیه در چشـم مـردم  ها و خطرهای مرگباری روبروست. بی با بحران

توان از آن برای گسترش مبارزه بـر  ایران و ناپایداری آن فرصت و بستری مناسب است که می
ضد دیکتاتوری دینی و "اسالم سیاسی" و عبور از آن بهره برد، و در سه عرصٔه به هم پیوستـه 
تحقق "دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت مّلی" به طور همزمان رزمیـد. بـر هـم 
زدن توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری دینی حاکم، و موفقیت در عبور از آن و برپایی حـکـومـتـی 
مّلی و دموکراتیک، فقط با ارتقای سطح مبارزٔه جنبش مردمی بر پایٔه یک برنامٔه حداقل روشن 

پذیر  خواه، امکان و مشترک، و برپایی جبهٔه واحد ضددیکتاتوری از نیروهای دموکرات و آزادی
ای بـرای  کـارپـایـهاست. حزب ما پیش از این پیشنهاد مشخص "منشور آزادی" را به عنوان 

وگو و تشکیل جبهٔه مشترک مطرح کرده و همیشه آمادگی خود را برای بـحـث و  گفت
های ما در ایـن  ترین هدف توافق بر سر برنامه مبارزاتی مشترک ابراز کرده است. عمده

 مسیر عبارتند از:
حذف کامل رژیم والیت فقیه و جدایی دین از حکومت با هدف دموکراتـیـک کـردن 

 حیات سیاسی و اجتماعی کشور 
گرایی در شئـون اسـاسـی  های نولیبرالیسم اقتصادی و روند مالی توقف کامل برنامه

 اقتصاد کشور 
 دفاع از حاکمیت مّلی

 

تمدید تاریخ مصرفشان در مسیر "حـفـظ نـظـام" مـجـبـورنـد تـغـیـیـرهـای 
بـه اجـرا  -ویژه در حیطٔه روابط "خودی و غیرخـودی" به -ای را شده حساب

بگذارند. برای مثال، سعید حجاریان، از فعاالن امنیتی سابـق و سـیـاسـی 
هـای  کنونی و معروف به تئوریسین جریان اصالحات، در مورد جذب جریـان

برای "حفظ نـظـام"  ١۴٠٠سیاسی سرگردان شده در راه داغ کردن انتخابات 
شـان،  ها فارغ از عقاید سـیـاسـی نشین هایی از خارج گوید: "بخش چنین می

 روی مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند."
طلب و "شورای مدیریت گذار" با تکـیـه بـه  های سلطنت همگرایی جریان

های تلویزیونی و فضای مجازی و کادر تبلـیـغـاتـی  منابع مالی عظیم و رسانه
یی شاید بتواند در قدم نخست نمـادی از یـک  نویسان اجاره یی و مقاله حرفه

یی ضد رژیم والیی را به نمایش بگذارد، اما از این جلوتر نخواهـد  اتحاد رسانه
توان گفت که بار دیگر در ایجاد نیروی ماّدی  رفت و بر پایٔه تجربٔه گذشته می

الزم در درون جامعٔه ایران شکست خواهد خورد، چون در درجٔه اّول، بیانگـر 
هـای  های فوری اکثریت مردم ایران نیست. اشباع کـردن بـرنـامـه خواست

رغم برخی تأثیرهای موقتی  تلویزیونی یا ایجاد "طوفان" در فضای مجازی، به
که ممکن است بر افکار عمومی بگذارد، چیزی به غیر از رقابت با دستـگـاه 
تبلیغاتی رژیم اسالمی برای به بازی گرفتن افکار عمومی نـیـسـت؛ هـر دو 

های تبلیغاتی فریبکارانٔه قـوی تـرامـپـیـسـتـی و  طرف مجهز به انواع شیوه
 اند.  نویسی جعلی تاریخ

ضـعـف کـلـیـدی  توان سه مشخصٔه اساسی و نقطه تر می با نگاهی دقیق
حاصل و ظاهری و بدون پشتوانٔه مردمـی  گونه همگرایی و اتحادهای بی این

 آمیزی نخواهد داشت: را دید که فرجام موفقیت
هـا، مـانـنـد  دهد کـه ایـن جـریـان .   تجربه و شواهد موجود نشان می١

واسطٔه پیـونـدهـای عـلـنـی و  پیشینیانشان در بیش از یک دهٔه گذشته، به
هـای  گر، در عمـل در حـکـم "پـروژه غیرعلنی با پشتیبانان خارجی مداخله

هـای فشـار  آلترناتیوسازی" از جانب قدرتی مثل آمریکا به منظور ایجاد اهرم
گـیـرنـد.  برداری قرار مـی تبلیغاتی بر رژیم والیی در حین مذاکرات مورد بهره

سرنوشت و آیندٔه این بخش از مخالفان جمهوری اسالمی تـابـع کـنـش و 
های نهانی و آشکار بین حکومت والیی ایران با آمریکا و اروپا است و  واکنش

کنندگان به توافق برسند، توجـه بـه ایـن سـنـخ از  به محض اینکه مذاکره
شـونـد.  شود و آنها در عمل از صحنه خارج مـی ها بسیار کمرنگ می جریان

بـرای "حـفـظ  ١٣٩٢برای نمونه، به محض ظهور حسن روحانی در سال  
یی که به برجام انجامید، تـمـام سـر و صـدای  نظام" و پیشُبرد توافق هسته

های متعدد در پـراگ و  خواهی با نشست های جمهوری تبلیغاتی و همایش
سرعت ساکت و محو شد. عّلت آن بود که در آن برهه، هـم بـرای  برلین به

سران رژیم والیی و هم برای آمریکا و اروپا بر سر کار آمدن جناحی بر محـور 
داری مدرن نـولـیـبـرال" در  روحانی در نقش نمایندگان "سرمایه-رفسنجانی
تر، مفیدتر، و مؤثرتر بود و دیگر احتیـاجـی بـه  مراتب جّدی ای به ایران گزینه

هـایـی  وارد آوردن فشار با "پروژٔه آلترناتیوسازی" نبـود. در آن دوره، رسـانـه
سی فارسی و صدای آمریکا نیز با رویکردی کامًال مـتـفـاوت،  بی همچون بی

 کردند. آمیز، با رژیم والیت فقیه برخورد می یعنی مصالحه
های خطرنـاک فـراروی حـکـومـت اسـالمـی ایـران،  رغم بحران .  به٢

طلب و "شورای مدیریت گذار" به عـّلـت ارائـه نـکـردن  های سلطنت جریان
برنامٔه مشخص و روشن به سود اکثریت مردم و زحمتکشان، قادر به بسـیـج 

های زحمتکش برای بر هم زدن تـوازن نـیـرو بـر ضـد  ویژه توده مردم و به
جمهوری اسالمی نیستند. آنچه رضا پهلوی و "شورای مـدیـریـت گـذار" در 

گویی در مورد "تغییر رژیم" و بیان  کنند، جز کلی های مختلف تکرار می شکل
های منفی حکومت دیکتاتوری اسالمی (کـه امـر پـنـهـانـی  برخی از جنبه

های دموکراتیک، دربـردارنـدٔه  نیست) و برخوردی انتزاعی و مبهم به آزادی
فـقـط  چیز دیگری نیست. چشم اسفندیار این سنخ مخالفان آن است که نـه

های کالن اقتصادی نولیبرالی ندارند کـه  مخالفتی اصولی با سه دهه برنامه
شان  کشور را به شرایط خطرناک کنونی کشانده است، بلکه دیدگاه اقتصادی

آفـریـنـی  گرایانه که رشد اقتصـادی را در گـرو ثـروت دیدگاهی است راست
زده و رو بـه  داری جهانِی بحران شخصی در "بازار آزاد" و وابستگی به سرمایه

داند. این در حالی است که تحوالت چند سال اخیر در ایران نشـان  افول می
های زحمتکش کشور که بـا وضـعـیـت  دهد که طبقٔه کارگر و دیگر الیه می

سازی و ایجـاد بـازار  باری روبرویند، با خصوصی اقتصادی مشقت-اجتماعی
انـد.  شّدت مخـالـف های ساختاری نولیبرالی به پذیر و انواع تعدیل کار انعطاف

های رضا پهلوی، "شورای مدیریت گذار"، و نیروهایی که فعًال دور  بندی گروه
کنند، بـه  حرکت می…)  از چشم اغیار و زیر "تابلوی چپ" (نوین، غیرسّنتی و

 ... »پیمان نوین«ادامۀ دیکتاتوری دینی کنونی و 
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ای در محـکـومـیـت کشـتـار  روال پائیز هرسال که در تورنتو کانادا برنامه به
 ٣/  ٩٩مـهـرمـاه  ١٢شود، در  برگزار می ١٣۶٧زندانیان سیاسی در تابستان 

دومـیـن  و مناسبت سـی ای در محکومیت این جنایت به نیز برنامه ٢٠٢٠اکتبر 
-گیری کووید سالگرد آن برگزار شد. با توجه به شرایط متفاوتی که در اثر همه

صورت مجازی تدارک و اجـرا شـد. ایـن  وجود آمده است، این برنامه به به ١٩
 -برنامه با همکاری سه حزب و سازمان:  "حزب چپ ایران (فدائیـان خـلـق)

واحـد  -کانادا"، و "حزب تـوده ایـران -کانادا"، "کومله زحمتکشان کردستان
اجرا درآمد. پس از خوشامدگویی از سوی مجریان به حـاضـران در  کانادا"، به

وسیلٔه رفیق "درو گـاروی"  برنامه، پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست کانادا به
(Drew Garvey) عضو کمیته مرکزی و رهبر حزب کمونیـسـت کـانـادا ،- 

انتاریو، خوانده شد. در این پیام ازجمله آمده است: "حزب کمونیـسـت کـانـادا 
علت درخطر قرار گرفتن سـالمـت  رغم امکان نداشتن گردهمایی معمول به  به

منظور یادکرِد جنایت بزرگی که در  هایی مانند این را که به عمومی، گردهمائی
کنـد.  شود، بسیار ضروری ارزیابی می انجام شد برگزار می ١٣۶٧/ ١٩٨٨سال 

منظور از بین بردن نیروی رهـبـری  سال پیش به ٣٢ای که  کشتار دستجمعی
کننده زحمتکشان ایران صورت گرفت هرگز نباید فـرامـوش شـود. " رفـیـق 
گاروی در ادامه گفت: "حزب کمونیست کـانـادا خـواهـان خـروج  تـمـامـی 
نیروهای آمریکائی و ناتو از منطقه [خاورمیانه] است. حزب کمونیست کـانـادا 

های دولت آمریکا و همـچـنـیـن  همچنین ابراز مخالفت دولت کانادا با توطئه
 های خارجی و تجاوز علیه ایران را خواهان است." تمامی دخالت
مـنـاسـب  های سه حزب و سازمان سیاسی به هایی از اعالمیه سپس بخش

خوانده شد و نمایندگان سه حزب و سازمان در ارتـبـاط بـا  ١٣۶٧کشتار سال 
ایراد کردند. رفیق "محمد اعظمی"، عضو کمیته مـرکـزی   این جنایت سخنانی

و هیئت سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، در سخنانش زیـر عـنـوان: 
میزی دادخواهی با مصلحت سیاسی، قربانی کردن عدالـت اسـت!"،  درهما“ 

دلیل اینکه موضوع بـحـث پـرداخـتـن بـه  گفت: "ابتدا مایلم توضیح دهم به
طلبان و آقای موسوی در آن دوره است صحبت من بیشـتـر  مسئولیت اصالح

کنم که نقش دستگـاه  رو بار دیگر تأکید می شود. ازاین روی این تم متمرکز می
والیت و شخص خمینی در کشتار، تعیین کننده و اصلی بوده اسـت." او  در 

طـلـبـان بـا تـوجـه بـه  ادامه و در بخشی دیگر از سخنانش گفت: "اصـالح
شان در [این] جنایت امـا حـداقـل  شان و با فرض آلوده نبودن دست موقعیت

بایست  خاطر ندادن اطالعات برای دستیابی به حقیقت، متهم هستند و می به
اند؟ تقریـبـًا اطـالعـی  پاسخگو باشند. تا کنون از راز کشتار زندانیان چه گفته

های ما از کشتار زندانیان سیاسـی اسـاسـًا  شان ثبت نشده است. دانسته نام به
دست آمده است. از میان حکومـتـیـان فـقـط  توسط قربانیان جان بدر برده به

منتظری در این زمینه اطالعات ارزشمندی البته با تأخیر در اخـتـیـار  الله آیت
همه مقامات بلندپایه کـه در  توان تصور کرد که این مردم قرار داده است. نمی

انـد. در  اطـالع بـوده اند از این کشتار سـراسـری بـی های کلیدی بوده پست
کـنـیـم" بـه دادن  بخشیم اما فراموش نمی افریقای جنوبی شعار مشهور "می

انـدرکـاران در زمـیـنـه  اطالعات صادقانه مشروط شده بود. یعنی اگر دسـت
 شد." معنا می کردند، موضوع بخشش بی دستیابی به حقیقت همکاری نمی

رفیق اعظمی همچنین افزود: "برای برآمد جمعی پیشـنـهـادم ایـن اسـت 
منظور اجرای عدالت کار مشترک کنـیـم.  حول خواست دستیابی به حقیقت به

تواند دادخواهی علیه جمهوری اسالمی در کلیتـش  محورهای مورد تأکید می
ها و مقاماتش در قبال ایـن جـنـایـت  شمول جناح باشد. جمهوری اسالمی به

توانیم در این چارچـوب  اند و باید پاسخگو باشند. ما جریانات سیاسی می متهم
 فعالیت مشترک کنیم و جنبش دادخواهی را تقویت کنیم."

واحد کانادا بود که در سخنـانـش  -سخنران بعدی نماینده حزب توده ایران
هایی مختلف اشاره کرد. او گفت، اول اینکه جنـایـت در جـمـهـوری  به نکته

اشـکـال  نبوده است و قیل از آن و بعد از آن بـه ۶٧اسالمی محدود به سال 
مختلف ادامه داشته است و امروز هم در این رابطه مـا شـاهـد اعـدام نـویـد 
افکاری هستیم. دوم اینکه رژیم با تمام توان خود سـعـی کـرده اسـت ایـن 

خصـوص پـیـرامـون  رسـانـی بـه جنایات را پوشیده نگه دارد و هـرگـونـه اطـالع
را در نطفه خفه کند، ولی اطالعات از طرق مختلف از درون  ۶٧های سال  اعدام

طلب در رژیـم ایـران  بیرون درز کرده است. سوم، بخش اصالح و برون رژیم به
و  ۶٧ساالری" و "حکومت قانون"، در برابر جنایت سال  باوجود دم زدن از "مردم

معرفی آمرین و عاملین آن سکوت اختیار کرده است. این تنها چراغ سبزی است 
به این آمرین و عاملین برای کشتارهای بعدی. و چهارم، آمرین و عاملینی که در 

ها را واکنشـی بـه عـمـلـیـات  اند آنان اعدام اظهارنظر کرده ۶٧های  مورد اعدام
اند. اما شمار قابل توجهی از اعـدام  های جنگ معرفی کرده مجاهدین در جبهه

اند و  اعتقادی هم به مبـارزه مسـلـحـانـه  شدگان عضو سازمان مجاهدین نبوده 
 اند. نداشته

رفیق در ادامه سخنانش نتیجه گرفت که بین مبارزه برای روشن ساختن ابعـاد 
و مبارزه برای آزادی و دمکراسی پیوند تنگاتنگی وجود دارد. نـظـامـی  ۶٧کشتار 

دهـی و اجـرا کـرد هـرگـز  توان چنان جنایتی را سازمان که در چارچوب آن می
پذیر نیست. حکومت فـقـط در نـام جـمـهـوری اسـت و در مـاهـیـت  اصالح

های اعـدام  خوار است و عزیزانی که در برابر چوبه ریز و خون ای خون دیکتاتوری
قرار گرفتند آرزویی جز زندگی بهتر برای همه ایرانیان نداشتنـد و ایـن مـمـکـن 

 نیست مگر با اتحاد همه نیروهای مردمی.
هـای خـارج کشـور کـومـلـه  آقای شهرام وحدانی، عضو کمیسیون کمـیـتـه

زحمتکشان کردستان و مسئول کمیته خارج کشور سوئد، سخنران سوم جلـسـه 
یـکـی  ۶٧های سال  گمان اعدام هایی از بیاناتش گفت: "بی بود. ایشان در بخش

های نـمـایشـی تـراژیـک از  ترین صفحات تاریخ ایران و منفورترین پرده از سیاه
سـتـیـز، و ضـد آزادی [بـود] کـه  قدرت رسیدن نیروهای ضد انسانـی، زن به

درازا کشیده است. مـا مـبـارزه  شوربختانه این نمایش کریه بیش از چهار دهه به
امید روزی که با گردهـم آمـدن تـمـام نـیـروهـای  کنیم  به کنیم، تالش می می

زیر بکشیـم  خواه، پیشرو سیاسی و اجتماعی بتوانیم این رژیم ارتجاعی را به آزادی
و تاریخی دگرگون و شایان نام و شأن انسان آزاد رقم بزنیـم." ایشـان در ادامـه 
اظهار داشت: "با تمام احترام و ارزشی که برای مبارزات و تاریخ مبارزات طـالئـی 

خصوص حزب توده و فدائیان،  های  زرینی که در مبارزات جریانات چپ به و برگ
هـای  های فدائی خلق، رقم خورده در تاریخ ما و با احترام بـه جـانـبـازی چریک

ویژه فکر چپ... مـن امـیـدوارم کـه ایـن  فعالین جریانات سیاسی مختلف و به
ساز آغاز تحولی بنیادین باشد در ذهن و تـفـکـر  ها سبب گونه یادمان یادمان و این

هر ایرانی، هر انسان ایرانی، با هرگونه رویکرد فکری و ایدئولوژیک و تـعـلـق بـه 
 حزب و جریان سیاسی. تحولی باشد که همه آزادی را برای همگان بخواهیم."

های  در زندان ١٣۶٠های دهه  در آخرین بخش برنامه سه تن از زندانیان سال
هـای مـخـتـلـف و  شـان در زنـدان های جمهوری اسالمی، در ارتباط با تجربه
 وگو پرداختند. گفت همچنین در مورد امر دادخواهی به

ای در محکومیـت کشـتـارجـمـعـی  نامه در پایان این گردهمائی مجازی، قطع
 توسط یکی از مجریان خوانده شد. ١٣۶٧زندانیان سیاسی در سال 

در طول این گردهمائی مجازی، اشعاری مـخـتـلـف و داسـتـانـی کـوتـاه از 
وسیله مجریان برنامه خوانده شـد  اشرف درویشیان در ارتباط با این یادمان به علی

 و اسالیدهایی در همین زمینه نشان داده شد.
 

گردهمائی برای محکومیت کشتارجمعی 
دومین  و (سی ١٣۶٧زندانیان سیاسی در سال 

 سالگرد فاجعٔه ملی)
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جمهوری مـعـرفـی شـد.  عنوان نامزد ریاست ، سالوادور آلنده دوباره به١٣۴٣/ ١٩۶۴
این بار دولت ایاالت متحده مستقیمًا مداخله کرد و بـرای پـیـروزی "ادواردو فـری 

العاده برای مبارزات  ای فوق مونتالوا" تالش کرد. دولت ایاالت متحده با تأمین بودجه
نفع او، از پیروزی آلنـده  گرایان شیلی به انتخاباتی ادواردو فری و با هدایت آرای راست

مند بود؟ خیر، بـه  در این ُدور نیز جلوگیری کرد. آیا دولت آمریکا به دموکراسی عالقه
هـای آمـریـکـایـی  مند بود که کنـسـرسـیـوم های مس شیلی عالقه مالکیت کمپانی

ها داشتند. صـاحـبـان  کشی و کسب سود در آن کمپانی امکاناتی نامحدود برای بهره
ها  اصالحات محدودی را در ارتباط بـا مـلـی شـدن صـنـایـع مـس و  آن کمپانی

توانستند بپذیرند، یعنی اصالحاتی که از سوی سازمان "اتحـاد  اصالحات ارضی را می
وسیله جان اف کندی تشکیل شد و مخالف انـقـالب  برای پیشرفت" (سازمانی که به

 توانستند دولت آلنده را بپذیرند. کوبا بود) حمایت می شد، ولی نمی
/ ١٩۶٩اکتبر  ٩رغم این شکست، روند مبارزاتی پیشنهادی آلنده حفظ شد و در  به
سـپـتـامـبـر  ۴جبهه "اتحاد مردمی" تاسیس گردید. سرانجام، در  ١٣۴٨مهرماه  ١٧

جبهه "اتحاد مردمی" و نامزد آن یعنی سالوادور آلـنـده  ١٣۴٩شهریورماه  ١٣/  ١٩٧٠
 دست آوردند. درصد آرا پیروزی تاریخی خود را به ٣۶٫۶با کسب 

هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا، سعی داشت تا مانع از تأییـد ریـاسـت 
جمهوری آلنده از سوی کنگره ملی شیلی شود و در عـوض، رقـیـب او، خـورخـه 

نـفـع  جمهور اعالم شود، با این ایده که آلساندری متعاقبًا به عنوان رئیس آلساندری به
زمان، کیسینجر به دنبال طرفدارانی در ارتـش  "ادواردو فری" استعفا خواهد داد.  هم

 شیلی بود که بتوانند این فرمول را اجرا و تحمیل کنند.
کل ارتش شیلی، ژنرال رنه اشنایدر، شخصیتی که به قانون اساسی متعهد  فرمانده

گیری دموکراتـیـک کـنـد.  بود، هشدار داد کنگره باید بدون دخالت نظامیان تصمیم
ربایـی  بنابراین، کیسینجر شخصًا دستور داد که اشنایدر حذف شود. یک عملیات آدم

رهبـری ژنـرال  توسط اعضای "پاتریا و لیبرتاد" (میهن و آزادی) به١٩٧٠اکتبر  ٢٢در 
  سابق کودتا، روبرتو ویوو، انجام پذیرفت.

 ١٣/  ١٩٧٠اکـتـبـر  ٢۴رغم این واقعه و زخمی شدن شدید اشنایدر، کنگره در  به
جمهوری سالوادور آلنده را تأیید کرد. سالـوادور آلـنـده در  ، ریاست١٣۴٩شهریورماه 

جمهور مارکسیست در جهان که از طریق انتخابات عمومـی و  مقام "نخستین رئیس
قدرت رسیده است" توصیف شد. هدف او ایجاد سوسیالیـسـم "از  صورت قانونی به به

در دفـاع از  ١٣۴٩/  ١٩٧٠اکتبر  ٢۵طریق دموکراتیک" بود. ژنرال رنه اشنایدر در 
های سـیـاسـی یـا   قانون اساسی و پایبندی به آیین منع مداخله نظامیان در اختالف

دانـیـم، بـا دخـالـت آمـریـکـا و  طور که مـی اجتماعی جان باخت. این آیین، همان
راستگرایان شیلی نابود شد. آمریکا و راستگرایان شیلی سرانجام توانستند بـا ایـجـاد 

هـا،  ثبات سـازی، مـحـاصـره فساد در صفوف نیروهای مسلح و ِاعمال استراتژی بی
نـظـامـی،  وجود آوردن مصنوعی کمبودها و تشکیل نیروهای شـبـه ها، به خرابکاری

ریزی کودتا روزها پیش از روی کـار آمـدن  دموکراسی در شیلی را کنار بزنند. برنامه
جمهور  آغاز شده بود. دولت جبهه "اتحاد مردمی"  اوج  فراینـدی  آلنده در مقام رئیس

بود که ریشه در جنبش مردم داشت و نشان دهنده نارضایتی سالیان متمادی مـردم 
شیلی از وضعیت بود  برای مقابله با استثمار کارگران، ضدیت با بـنـدگـی در بـرابـر 

ها از این بندگی. مردمی کـه اغـلـب از  حاکمیت مالکان بزرگ و سوِءاستفاده کردن
ای  عـدالـتـی شونـد، قـربـانـی بـی شوند و فریب داده می سوی حکومت سرکوب می

گـیـرد.  های اجتماعی و نژادپـرسـتـی شـکـل مـی شوند که بر مبنای تضاد طبقه می
ممـکـن  -دولت آلنده -قدرت رسیدن دولتی مردمی ها در مبارزه سپری شد تا به سال

ها  پیش برنده این روند بود، ولـی  دراسـاس   شود. درست است که ائتالفی از حزب
 قدرت کارگران، دهقانان، و معدنچیان بود که این تغییر را ممکن ساخت.

خـاطـر  بایـد بـه ١٩-گیری کووید این درسی است از تاریخ که در این روزهای همه
  منظور انجام تغییرهایی اسـاسـی تر از همه، این درسی برای مبارزه به سپرد. ولی مهم

 جدید برای شیلی بود.  ترین تغییر یعنی تهیه قانون اساسی و مهم
 نشریه حزب کمونیست آمریکا“ جهان مردم”به نقل از نشریه 

 ٢٠٢٠سپتامبر  ٢٩ 

مردم و زحمتکشان شیلی و آمریکای التین در نیمه دوم شهریورماه یـادبـود 
خواه نیروهای سیـاسـی  ، جبهه ترقی” اتحاد مردمی” پنجاهمین سالگرد پیروزی 

جمهور فقیـد ایـن کشـور را  گـرامـی  رهبری سالوادور آلنده، رئیس شیلی، به
ها، و  ها، سوسیالیست او ائتالفی از کمونیست“  وحدِت مردمی” داشتند.  دولت 

ای در مسیـر بـاال بـردن سـطـح  گرا بود همراه با برنامه دو حزب مسیحی چپ
ای مثل مّلی کردن صـنـعـت  های اقتصادی زندگی زحمتکشان از راه دگرگونی

دسـتـان  مس، اصالحات ارضی، و تأمین حقوق اجتماعی و اقتـصـادی تـهـی
ها فعالیت مشترک دو حزب کـمـونـیـسـت و  روستایی. این ائتالف، برآمِد سال
حکومت برسانند که  وسیله آن بتوانند دولتی را به سوسیالیست در شیلی بود تا به

حقیقت نماینده زحمتکشان باشد. همین اتحاد و همکاری نزدیـک بـود کـه  به
ریـاسـت  ها سال مبارزه اجتمـاعـی و سـیـاسـی بـه سرانجام آلنده را پس از ده

جمهوری شیلی برکشید. حزب کمونیست شیلی، همدوش با دیگـر نـیـروهـای 
قدرت رسیدن و مبارزه قهرمانانه و با شکوه دولت وحدت مردمـی سیاسی، در به

جمهور فقـیـد  رهبری سالوادور آلنده، رئیس ) به١٣۴٩-١٩٧٣/١٣۵٢ -١٩٧٠( 
های مبارزه طبقاتی، و باالتریـن  ها، حادترین تجلی شیلی، سهیم بود. این سال

نـمـایـش  دهِی پرولتاریا و دیگر قشرهای اجتماعی را در شیلی بـه درجه سازمان
های پس از پایان جـنـگ جـهـانـی دوم  گذاشت. تاریخ معاصر جهان در سال

های متعددی را در رابطه با عملکرد دیپلوماسی خشن  آمریکا در بر دارد.  نمونه
های مردمی مخالف بـا  ها سرنگون کردن حکومت ترین این نمونه ازجمله مهم

آمریکا  است، و این درحالی است که داعیه آزادی بیـان و ”  منافع استراتژیک” 
دموکراسی و حقوق بشر آمریکا گوش فلـک را کـر کـرده اسـت. شـیـلـی و 

گـری و  جمهور منتخب آن، سالوادور آلنده گونزالز، نیز از ایـن وحشـی رئیس
ریاکاری آمریکا در امان نبودند. آمریکا شیلی را تحریم کرد، تورم را در آن کشور 

درصد رساند و زمانی که حمایت قشرهای متوسط از سـالـوادور آلـنـده  ٢٠٠به 
کاهش یافته بود، پینوشه را مأمور کودتا در شیلی کرد. پس از آن ژنرال پینوشـه 

 سال با مشت آهنین بر شیلی حکومت کرد. ١٧مدت  به
ای  قدرت رسـانـدن گـزیـنـه هایی مهم از مبارزه برای به در مقاله زیر بر جنبه

خواه در شیلی و نقش نیروهای چپ و ترقیخواه در  دموکراتیک، مردمی، و ترقی
 این مبارزه  تأکید شده است.                                                                      

با امـکـانـات مـحـدودی کـه داشـت در  ١٣٣١/ ١٩۵٢سالوادور آلنده در 
نخستین مبارزه انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری شرکت کرد. او از حمایـت 

کـارلـوس ” حزب سوسیالیست برخوردار بود که بسیاری از هواداران مبارز آن از 
و حزب کمونیست که غیرقانونی بود و مخفیانه فعالیت می کرد حمـایـت ”  ایبانز
کردنـد. انـتـظـارات  ای مردمی فعالیت می ها همچون جبهه ملی کردند. آن می

بیشتر شده بود، زیرا زنان برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری رأی 
کردند آلـنـده در آیـنـده  دادند. در آن روزها عده معدودی بودند که فکر می می

جمـهـوری) خـواهـد  سال پا به کاخ الموندا (مقر ریاست ٢٠یعنی تقریبًا پس از 
١٩۵٢-، در آن سـال” کارلوس ایبانز دل کامپو” گذاشت. دیکتاتور سابق، یعنی 

هایی مانند مبارزه با فساد و آوردن نـان بـه  پیروز شده بود. او با وعده -١٣٣١/  
هـای  های خانوارهای شیلی اکثریت آرا را به دست آورده بود. ولی ناآرامـی سفره

 ١٣٣٧/  ١٩۵٨ای در  زودی او را زیر فشار گذاشتند. مبارزات توده اجتماعی به
موجب لغو "قانون منفور"ی شد که حزب کمونیست شیلی را غیرقانونی اعـالم 
کرده بود. این پیروزی به قانونی شدن مجدد حزب کمونیست شیلی و ثبت نـام 
فعاالن و مبارزان آن در فهرست انتخابات منجر شـد و در نـتـیـجـه، وجـود 

های کارگری و اجتماعی را اعالم داشت. از آن پس نیـروهـای  قدرتمند سازمان
وجـود آمـدن  اجتماعی و سیاسی فعال گردیدند و مطـرح شـدن ضـرورت بـه

انـداز  تغییرهای اساسی در کشور را موجب شدند. این تغییرات بر اساس چشـم
های سوسیالیست، کمونیست، و دیگر احزاب بود. "جبهه جنبش مردمی"  حزب

تشکیل شد و همراه با حضور شخصیت آلنده، برنامه قدرتمندی از اصـالحـات 
های ضد امپریالیستی، ضد الیگارشی، و ضـد فـئـودالـی را  ساختاری و اقدام

هـای  مطرح کرد. "جبهه"، ملی کردن صنایع مس، اصالحات ارضی و سیاست
ویژه برای مـادران و  دستمزدی، و همچنین اصالحات آموزشی و بهداشتی به

کودکان را مطرح و پشتیبانی کرد. آلنده، انتخابات ریـاسـت جـمـهـوری سـال 
را با اختالفی بسیار کم به "خورخه آلسـانـدری" بـاخـت. از آن  ١٣٣٧/  ١٩۵٨

هایش، حمایت قاطع بـیـش  دلیل ماهیت برنامه زمان "جبهه جنبش مردمی" به
درصد از رای دهندگان از آن، و کیفیت رهبری سالوادور آلنده، همچـون  ٣٠از 

خود جلـب کـرد. در   خطری بالقوه  نظر مداخله گران دولت ایاالت متحده را به

سال  پس از دولت  ۵٠هایی که  درس
اتحاد مردمی آلنده در شیلی 

 ایم آموخته



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ١٠   ١١١۴شمارۀ  

AstraZeneca-Oxford  تولید و وارد بازار شود، مؤسسـٔه سـُرم، در پـونـا، کـه
توجهی از محصول را برای خودش رزرو  است، بخش قابل AstraZenecaشریک 

های ساخِت داخِل کادیال و بهارات بیـوِتـک در حـال حـاضـر  کرده است. واکسن
توجهی نیز بـرای  ها ظرفیت قابل گذرانند. این شرکت مرحلٔه کارآزمایی بالینی را می

های هند نـیـز بـا مـؤسـسـه تـحـقـیـقـاتـی  تولید واکسن دارند. یکی از آزمایشگاه
" مشـارکـت کـرده ۵-اپیدمیولوژی گامالیای روسیه برای توزیع واکسن "اسپوتنیک

روسـیـه  ۵-های خبری منتشر شده، اسپـوتـنـیـک است. برخالف برخی از گزارش
 -هرگز برای استفادٔه عموم ُمجاز نبوده است، و از ماه اوت در کشورهای گوناگـون

مرحلـٔه سـّوم  -روسیه، امارات، عربستان سعودی، برزیل، مکزیک، و احتماًال هند
 گذراند. آزمایش را می

جمـهـور آمـریـکـا در مـقـابـلـه بـا  بار دونالد ترامپ رئیس پس از عملکرد فاجعه
خواهد که تا پیش از  گیری کنونی، این روزها او بد جوری مستأصل است و می همه

ای که شده، ادعای موفقیت کند. او  جمهوری نوامبر، در هر زمینه انتخابات ریاست
ادارٔه فدرال دارو را تحت فشار قرار داده است تا مجـوز اضـطـراری بـه بـرخـی از 

مـیـلـیـارد دالری خـود در آن ١١هایی بدهد که آمریکا از طریق بـرنـامـٔه  واکسن
های تولیدکنندٔه واکسن برای اینکه تـأیـیـد ادارٔه  گذاری کرده است. شرکت سرمایه

فدرال و مجوز توزیع و استفادٔه واکسن را بگیرند باید شواهدی ارائه دهند که نشـان 
خطر است و با جلوگیری کردن از بیماری یا محدود کـردن آن بـه  دهد واکسن بی

ها  کند. از آنجا که برخی از این واکسن شکل بروز خفیف، مصونیت کافی فراهم می
کم دو ماه پس از تـزریـق دّوم زمـان نـیـاز  اند و برای اثربخشی دست یی دو مرحله

نـوامـبـر،  ٣دارند، هیچ راهی وجود ندارد که چنین کاری (تأیید و تجویز واکسن) تا 
 پذیر باشد. گیری، انجام روز رأی

خاطر صدور غیررسمی مـجـوز  پس از انتقاد عمومی از ادارٔه فدرال دارو آمریکا به
اضطراری برای استفاده از هیدروکسی کلروکین و پالسمادرمانی، که هر دو معلـوم 
شد ارزش درمانی کمی دارند، ادارٔه فدرال دارو اکنون خیلی مـحـتـاط اسـت کـه 

خصوص که شک و تردید نسبت به واکسـن زدن (و  مرتکب اشتباه سّوم نشود، به
حتٰی مخالفت با واکسن) اصوًال در آمریکا قوی است. دکتر فاوچی، رئیس مؤسسـٔه 

های عفونی آلرژی در آمریکا، مخالفان واکسن را بخشی از جـنـبـش  مّلی بیماری
توجهی در آمـریـکـا دارنـد. ضـدعـلـم بـودن،  ضدعلم نامیده است که نفوذ قابل

اعتمادی شدید به دولت، موجب چرخش به راست در سـیـاسـت  نژادپرستی، و بی
تواند به آسیب چشمگـیـری  ها می آمریکا شده است. یک گام غلط در زمینٔه واکسن

 در حفاظت از مردم در درازمّدت منجر شود.
های مشابهی بودیم که مسـئـوالن دولـتـی بـا صـدور  در هند نیز شاهد اشتباه

و  ٢٫١های مرحلٔه  وسخت خواستار آن شدند که تمام کارآزمایی دستورالعملی سفت
اوت اعالم کنند که موفق  ١۵در عرض شش هفته به پایان رسد تا آنها بتوانند تا  ٣

اند! پس از یک اعتراض جمعی، مسئوالن ادعا کرد که آن دستورالعمل فـقـط  شده
یک پیشنهاد بوده است، و هیچ توضیحی ندادند که اصًال چرا چنـیـن پـیـشـنـهـاد 

 ای دادند. سرانه سبک
موفق بـوده اسـت، ٣های مرحلٔه  شود یک واکسن در آزمایش زمانی که ثابت می

سرعت رفع خـواهـد شـد.  ممکن است چنین تصّور شود که مشکالت از آن پس به
ولی چنین نیست. ما تازه با این مشکل بزرگ روبرو هستیم که چگونه واکسن را در 

تدریج مصونیت جـمـعـی حـاصـل  میلیارد نفر قرار دهیم تا به ۵-۴دسترس حداقل 
میلیارد دوز واکسن الزم است، چون بـعـضـی از  ٩-٨شود. و این یعنی تولید حدود 

ــن واکســن ــه ای ــل ــرح ــا دوم ــی ه ــه  ی ــف ــی ــد. وظ ان
های تأمـیـن بـرای  برانگیزتر، مدیریت زنجیره چالش

 پرابیر پورکایاستها
در سراسر جهان ادامـه دارد، بـه نـظـر  ١٩-گیری کووید در حالی که همه

انـد،  دست کشیده ١٩-رسد که شماری از کشورهای دنیا از مبارزه با کووید می
گیری هستند. در  و اکنون منتظر آماده شدن واکسن برای متوقف کردن همه

انـد، و بـیـش از  میلیون نفر به این بیماری مبتال شـده 3٧حالی که بیش از 
ای  اند، اقتصاد جهـان نـیـز ضـربـه میلیون نفر جان خود را از دست داده یک
 تر از هر زمان دیگری در قرن گذشته خورده است. بزرگ

کشورهایی مانند آمریکا و هند اکنون بیشترین آمار را از نظر کل موارد ابتال 
به ویروس و موارد جدید ابتالی روزانه به ویروس دارند. در این دو کشور دیگـر 

زنند، و فقط بر باز  گیری نمی حتی حرفی هم دربارٔه چگونگی جلوگیری از همه
نـامـد،  طور که هـنـد آن را مـی یا آن ها، وکارها و فعالیت کردن مجدد کسب

 اند. "بازگشایی"، تمرکز کرده
به معنای پذیرش این امر است ١٩-گیری کووید دست کشیدن از مهار همه

های بهداشت و درمان عمومی این کشورها ناکارآمد بوده است. هند  که نظام
عـمـومـی یـکـی از -های ضعیف بهـداشـت و درمـان دولـتـی با زیرساخت
های بهداشت و درمـان جـهـان را دارد. آمـریـکـا  ترین نظام شده  خصوصی
های بـهـداشـتـی و درمـانـی را در مـیـان  ترین نظام مراقبت شده خصوصی

کشورهای ثروتمند جهان دارد. جای تعجب نیست که هر دو این کشورهـا در 
مواجهه با چالشی که اساسًا مشکل سـالمـت عـمـومـی اسـت، شـکـسـت 

تناقض بین تأمین سالمت مردم از یک سـو،  ١٩-گیری کووید اند. همه خورده
و نیازهای سرمایه را از سوی دیگر، که مستلزم بیمـاری بـرای کسـب سـود 

 دهد. است، به طور بارزی نشان می
نمونه واکسن، یـا  ٣٨خبر خوب برای جهانیان این است که در حال حاضر 

گـذرانـنـد، و  تر واکسن بالقوه، مراحل گوناگون کارآزمایی بالینی را مـی دقیق
واکسن دیگر نیز در جریان است. دو شرکت هنـدی کـادیـال و  ١۴٩آزمایش 

کارآزمایی دارند، و دارنـد   ٢و  ١های  بهارات بیوِتک نیز دو واکسن در مرحله
شوند. بهارات بـیـوِتـک در  های خود آماده می کارآزمایی 3برای شروع مرحلٔه 

کند. این واکسـن  تهیٔه این واکسن با دانشگاه واشینگتن آمریکا همکاری می
 شود. از مسیر بینی به بدن شخص تلقیح می

کشـد.  تحقیق و تهیه و آزمایش واکسن معموًال از پنج تا ده سال طول مـی
هـای  بنابراین، اگر تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینـده بـتـوانـیـم واکسـن

مؤثری ارائه دهیم، خودش موفقیت و دستاورد مهمی خواهد بـود. ایـن امـر 
هـای  دهد که ما برای یافتن و تولید بسـیـاری از واکسـن همچنین نشان می

های ُمسری توانایی علمی الزم را داریم. دلیل اینکه مـا ایـن کـار را  بیماری
هـای ُمسـری،  شود که این بیـمـاری کنیم این است که همیشه تصّور می نمی

هـای داروسـازی بـزرگ  های کشورهای فقیر هستند، و برای شرکـت بیماری
هـایـی  قدر سود ندارد که بخواهند بـرای تـولـیـد چـنـیـن واکسـن جهانی آن
گذاری کنند. حتمًا باید این وضعیت اضـطـراری سـالمـت عـمـومـی  سرمایه
آمد تا تحقیق و تـولـیـد واکسـن  ) در کشورهای ثروتمند پیش می١٩-(کووید

 دوباره در علم پزشکی اولویت پیدا کند.
دانیم که مصونیت در برابر  از آنجا که بر پایٔه نتایج تا کنون به دست آمده می

این بیماری ممکن است دائمی نباشد، بنابراین همچنان شاهد شیوع بیماری 
شناسد  چون این ویروس مرز نمی -در کشورهای گوناگون جهان خواهیم بود

مگر آنکه مصونیت جمعی در سـطـح جـهـان  -نوردد و مرزهای مّلی را درمی
های بزرگی از جمعیت جـهـان  حاصل شود. از سوی دیگر، در حالی که بخش

هیچ تضمینی برای دسترسی به واکسن و دریافت آن ندارد، آمریکا و اتحادیـٔه 
خـریـد" و  برابر میزان واکسنی را که نیاز دارند "پیش ۵تا  ٣اروپا از همین حاال 

 اند. "ِرِزرو" کرده
تر از بیشتر کشورهای در حال توسعٔه دیـگـر  شانس هند ممکن است خوش

باشد، چون ظرفیـت زیـادی بـرای سـاخـتـن واکسـن دارد. اگـر واکسـن 

حتی با وجود واکسن، راهی دراز و 
 ُپرفراز ونشیب تا ایمنی در پیش داریم

   ١١ادامه  در صفحه 



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ١١   ١١١۴شمارۀ  

ارائٔه واکسن به مراکز درمانی در هر کشور، و سپس مـرحـلـٔه اصـلـی 
 زدن واکسن به مردم است.

اند، بنابراین  تعدادی از تولیدکنندگان ظرفیت تولیدشان را زیاد کرده
ممکن است ظرفیت ساخِت تعداد واکسن الزم را داشته باشیم، حتـی 

ای در بـرآورده کـردن سـریـع  اگر این عامل هنوز محدودیت عمـده
تر ممکن است ایـجـاد زنـجـیـرٔه  نیازهای موجود باشد. اما کاِر سخت

تأمین "سرد" (یخچالی) برای رساندن واکسن به مراکز واکسیناسیون 
 باشد.

هایی مـثـل  های غیرفعال قدیمی، یا بیشتر واکسن در مورد ویروس
درجٔه  ٨تا  ٢آنفوالنزا و فلج اطفال، به زنجیرٔه تأمین یخچالی با دمای 
هـا، دمـای  سانتیگراد نیاز است. ولی برای انتقال بعضی از واکسـن

درجه سانتیگراد اسـت، کـاری  80-70مورد نیاز در محدودٔه ِمنهای 
مراتب دشوارتر که حتٰی برای کشورهایی مانند آمریکـا هـم آسـان  به

شـونـد از ایـن نـوع  هایی که در نهایت تأیید مـی نیست. اگر واکسن
هایی بـا اسـتـفـاده از  باشند، ایجاد زنجیرٔه تأمین برای چنین واکسن

درجه داشته  ٨٠  -٧٠سازی در منهای  هایی که امکان ذخیره یخچال
مراتب بیش از یک سـال  باشند، برای بسیاری از کشورهای جهان به

 طول خواهد کشید.
چالش دیگر این است که ما هرگز در چنین مّدت کوتاهی چـنـیـن 

ایم. میزان تزریق واکسن آنفـوالنـزا در  تعداد زیادی را واکسینه نکرده
میلیون نفر است. در هند، در برنامٔه واکسیناسیـون ٢٠٠سال کمتر از 

شـود و هـر  یی خوراکی استفاده می برای فلج اطفال از واکسن قطره
شوند. این میزان هنـوز  سازی می میلیون نفر ایمن١٧٠سال در حدود 
برای هنـد اسـت.  ١٩-میلیارد واکسن کووید ٢-  ١٫۵خیلی کمتر از 

یی، ردیابی افرادی اسـت  های دو مرحله مشکل دیگر در مورد واکسن
اند. باید مطمئن شد که ایـن عـده دوز  که اّولین دوز را دریافت کرده

 گیرند. دّوم را هم می
حتی اگر اقتصادهای بزرگ دنیا بتوانند با خرج کردن پول یا ذخیره 
کردن تولید برای خودشان در صف طوالنی واکسن جـلـو بـزنـنـد و 
مشکل خود را برای تهیٔه واکسن حل کنند، بـقـیـٔه دنـیـا چـه بـایـد 

برای آنها تنها جایگزین عـمـده، طـرح واکسـن کـوواکـس  بکنند؟
(Covax)  ٢٠٢٠سازمان جهانی بهداشت است کـه تـا دسـامـبـر 

مـیـلـیـون دالر بـرای ٧٠٠میلیارد دالر نیاز دارد. تا کنون ٢حداقل به 
 ۶۴آوری شده است، و تـعـهـدهـایـی از  طرح تولید این واکسن جمع

تـا  ٧٠٠کشور بزرگ برای تأمین بودجه گرفته شده است، اما هـنـوز 
 میلیون دالر کمبود بودجه وجود دارد. ٨٠٠

آمریکا که از سازمان جهانی بهداشت خارج شده است، در هـیـچ 
گوید که ممکـن  تالش جهانی برای تهیٔه واکسن مشارکت ندارد و می

است فقط پس از کمک به خودش، به دیگران کمک کند. روسیـه و 
چین در طرح تهیٔه واکسن کوواکس شرکت نـدارنـد و بـرای تـهـیـٔه 

هـای بـالـیـنـی  های دوجانبه همراه با کـارآزمـایـی واکسن، همکاری
 مشترک با یکدیگر دارند.

اگر تهیه و تولید واکسن به سادگِی یک آزمایش علمی بـود، بـایـد 
توان نتایج  ها پاسخ دهیم که: چه زمانی می توانستیم به این سؤال می

بـخـش  کارآزمایی بالینی را برای شروع واکسیناسیون عمومی رضایت
و با چـه  کدام بخش از مردم باید واکسن بزنند و چه زمانی؟ دانست؟
توانستیم در مـورد چـگـونـگـی ایـجـاد  همچنین باید می ای؟ هزینه

های جهانی و مّلی برای اینکه همٔه کشورها و همـٔه مـردم  زیرساخت
وگو کنیم. در عوض، شاهد چهرٔه زشـت  در امان باشند، بحث و گفت

"ناسیونالیسم واکسن" هستیم، که هر کشور به فکر خودش است، و 
های  تواند از مّلت خودش مراقبت کند و نه از مّلت به این ترتیب نه می
هـای  های تجاری، به جنگ های فّناوری و جنگ دیگر. پس از جنگ

 واکسن خوش آمدید!

 ادامۀ حتی با وجود واکسن، ...

خواستم بولیوی را ترک کنم. برای من مسئلٔه وطن یا مرگ بود. اما گروهی از  "نمی
نمایندگان مجلس، رهبران مّلی، برخی از وزیران، به من گفتند که نخست 'برای 
نجات دادن روند تغییر، باید جاِن اوو را نجات دهیم.' تعجب کردم و چندان متقاعد 

نوامبر... شنیدم که نیروهای مسلح خواستار استعفای  ١٠نشدم که درست باشد. روز 
یی کانون کارگران بولیوی نیز از من  من هستند. به دنبال آن، برخی از رهبران اتحادیه

دادم، روز  که اگر استعفا نمی خواستند که استعفا دهم. در آن لحظه چه فکری کردم؟
افتاد. برای جلوگیری از قتل عام،  بعد، با چنین افزایش تشنجی، قتل عام اتفاق می

 گوید: استعفا را انتخاب کردم، چون ما مدافع زندگی هستیم." او در ادامه می
العاده اعالم  ها از من خواستند که دست به کار نظامی بزنم و وضعیت فوق "بعضی

های زیادی با فرماندهان نظامی و پلیس داشتم و به  کنم، اما من نپذیرفتم. مالقات
آنها گفتم که قرار است از گلوله برای دفاع از خاک بولیوی استفاده شود نه علیه 

جمهور اوو مورالس، قتل عام، مرگ. چه وضعی  مردم. تصّورش را بکنید: رئیس
 افزاید: شد؟" او می می

کردم اگر استعفا نکنم، روز بعد در الپاز قتل عام رخ خواهد  "در آن لحظه فکر می
داد. پلیس و ارتش قرار بود به برادران و خواهرانم شلیک کنند... و آن وقت من را 

من استعفا دادم تا هیچ مرگ و قتل عامی در دولت من رخ  کردند. مقصر معرفی می
ندهد، زیرا ما مدافع زندگی و صلح، ولی همراه با عدالت اجتماعی، هستیم... مبارزه 

داری است. اگر صلح همراه با عدالت اجتماعی وجود  برای صلح، مبارزه با سرمایه
داری وجود نداشت؛ شکست خورده بود. به این ترتیب بود که  داشت، دیگر سرمایه می
 نوامبر من بولیوی را ترک کردم." 11روز 

 گوید: او در مورد واکنش کودتاچیان می
"برای رژیم [پس از کودتا] فقط دو نتیجٔه قابل قبول وجود داشت: یا اوو مورالس 

] در شیلی ١٩٧٣ها این وضع را با کودتای [ ُمرده، یا اوو مورالس در آمریکا... بعضی
ام زندانی، تحت  کردند. من در دورٔه فعالیت سندیکایی و مبارزٔه سیاسی مقایسه می

وقت درخواست  ام. ولی پیش از این هیچ پیگرد قانونی، و در بولیوی در حصر بوده
پناهندگی نکرده بودم. حاال که من پناهنده هستم، کارنامه و رزومٔه 

کشد، کامل شد... آمریکا  گرایی که از مبارزه دست نمی ام، رزومٔه چپ ضدامپریالیستی
گفت که جنبش سوسیالیسم نباید به دولت، و اوو مورالس نباید به بولیوی بازگردد. اما 

گردیم و آزادی را به  مان، دوباره روزی برمی مطمئن هستم که ما، جمعیت میلیونی
 گردانیم." مردم بولیوی بازمی

گشت، چه اصالح و  از اوو مورالس پرسیده شد که اگر دوباره به آن زمان برمی
و با نگاه به آینده، امروزه چه انتظاری ازجنبش  کرد؟ بهبودی در کار دولت بولیوی می
 دهد: خواهد به عهده بگیرد؟ او جواب می سوسیالیسم دارد و چه نقشی می

"اول اینکه به وجود آوردن رهبران جدید خود نیاز به هدایت و رهبری زیادی دارد. 
ام، و نیز  کردم: در اختیار گذاشتن تجربٔه مبارزٔه سندیکایی بنابراین این کارها را می

ام در مبارزٔه انتخاباتی و ادارٔه دولت. سیاست علِم خدمت، تالش، تعهد، و  تجربه
ای میان  فداکاری برای اکثریت و بینوایان است. بدیهی است که سیاست، مبارزه

کند این است  منافع گوناگون و متفاوت است. و چیزی که ما را از دیگران متمایز می
کنیم. مبارزٔه ما  دستان مبارزه می که ما برای منافع مشترک، منافع جمعی، به نفع تهی

برای تمرکز سرمایه در دست تعدادی اندک نیست، بلکه بازتوزیع ثروت است به 
طوری که حّدی از برابری، عدالت اجتماعی، و صلح همراه با برابری و عزت و عدالت 

و دیر یا زود باید  -اجتماعی تأمین و تضمین شود. هنگامی که ما به قدرت بازگردیم
خواهم که آن تجربه را، که بخش کوچکی از همٔه آن مبارزه  من واقعًا می -بازگردیم

 است، در اختیار دیگران قرار بدهم."
افزاید: "مدرسٔه من مبارزٔه سندیکایی، مبارزٔه اجتماعی، مبارزه در  او در پایان می

گویند "من از سازمان جوانان کمونیست یا  میان جامعه بود، نه مثل کسانی که می
ام که اوو چگونه بدون تحصیالت  ام از خودم پرسیده آیم. در زندگی سوسیالیست می

جمهوری رسیدی؟ و جوابم این بود که به خاطر حقیقت و  دانشگاهی به ریاست
صداقتمان بود که توانستم به این مقام برسم. این دولت سعی کرد مرا به اتهام فساد 
نکوهش کند، اما نتوانست. بعد از افتراهای زیادی علیه من... این یکی دیگر برای 

جمهوری را به دست  چیست؟ ما مطمئن هستیم که در آینده بارها و بارها ریاست
 خواهیم آورد."

 

 جمهور پیشین ... ادامۀ مصاحبٔه با اوو موراِلس، رئیس
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گرایی،  در دوران چند جانبه
های  داشتن استقالل در برنامه

 راهبردی یک ضرورت است
نشریۀ حزب “ دمکراسی مردم”به نقل از مجلۀ   - ب. ارجون

 کمونیست هند (مارکسیست)
مشی  جهان در رویکرد به چین چند قطبی شده است. برخی کشورها خط

کنند و در  تفکیک می  کنند، اقتصاد خود را از چین ایاالت متحده را دنبال می
کند وظیفه  تحقق رسالت مایک پمپئو و دولت ایاالت متحده که اعالم می

کرد حزب کمونیست چین نباید تنها بر عهده مردم چین  تغییر رفتار و عمل
کنند: "کشورهای آزاد برای دفاع از آزادی باید سخت  باشد، همدستی می

پرده برای تغییر رژیم که از سوی رهبری  های بی بکوشند." چنین لفاظی
ها و ابزارهای قدرت نرم  وسیلٔه رسانه شوند و به ایاالت متحده پیش برده می

مداری مدبرانه، و صادرات  این کشور از جمله سیاست خارجی، سیاست
استفاده از قدرت  شوند چین را ناگزیر ساخته است که به فرهنگی تبلیغ می

آسانی از سوی قدرت  پذیر بوده و به هایی که آسیب ویژه در زمینه سخت خود به
 ایاالت متحده و متحدانش نفوذپذیرند، روی آورد.

این نوشتار به رویکردهای سیاست خارجی دو متحد نزدیک ایاالت متحده 
افکند. نخست، کشور استرالیا است،  در رابطه با برخورد با چین نظر می

کشوری که نسبت به ایاالت متحده وفادار و رفتارش از روی احترام بوده است 
های درازمدت ضد چینی با ایاالت متحده  ُبرد برنامه روی در پیش و از این

خطر انداخته و  اش با چین را به همداستان بوده و پیوندهای اقتصادی
های مردمی بین دو ملت را در شش ماه اخیر از بین برده  شکوفایی همکاری

خطر انداختن فرایند مناسبات  است. کشور دوم آلمان است که از به
کند.  منظور خشنود ساختن ایاالت متحده خودداری می اش با پکن به سازنده

ایجاد و در   ای شایسته آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، توانسته است موازنه
 برابر فشار ایاالت متحده ایستادگی کند.

، Five Eyes)استرالیا، عضو اساسی پیمان متحدان امنیتی پنجگانه 
اطالعاتی پنج کشور نیوزیلند، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا،   اتحادیه

ای  یواس بریتانیا، و کانادا است. این کشورها عضو توافق چندجانبه یوکی
هستند که پیمانی برای انجام شنود الکترونیک است)، تصمیم گرفته است 

های سیاسی میان دو  چین را دشمن قلمداد کند که حاصل آن افزایش تنش
بول،  ، ملکوم ترن١٣٩٧/ مردادماه  ٢٠١٨کشور شده است. در ماه اوت 

ای در دانشگاه نیوساوت ولز در مورد  نخست وزیر وقت استرالیا، در سخنرانی
مناسبات میان چین و استرالیا گفت: "پیوند بین دو کشور بسیار عمیق است، 

گردد." دولت  تر می تر و محکم ای سترگ که پیوسته ژرف فرصت و ذخیره
استرالیا با باال گرفتن شتاب جنگ تجاری ترامپ علیه چین مسیر خود 

های  تغییر داد و سیاستش را در زمینه روابط با چین در هماهنگی با هدف  را
راهبردی ایاالت متحده همساز کرد. پس از آن که استرالیا از تحقیق 

گیر ویروس کرونا  المللی پشنهادی ترامپ در خاستگاه بیماری همه بین
 وخامت گذاشت.  حمایت کرد اوضاع روابط استرالیا با چین رو به

رشد  اینکه تا این اواخر تجارت دوجانبه میان استرالیا و چین رو به با توجه به
میلیارد  ۴/٢۵١به ١٣٩٧/  ٢٠١٨میلیارد دالر در سال  ۵/١٨٣داشت و از 

رسیده بود درک منطق زوال پرشتاب مناسبات ١٣٩٨/  ٢٠١٩دالر در سال 
وقفه دانشجویان و گردشگران به  بین دو کشور دشوار است. روند سفر بی

ها در  استرالیا فایده بزرگی برای اقتصاد این کشور داشت. اکنون استرالیایی
های فناوری چین و نیز روشنفکران آن کشور بسیار با دیدۀ تردید  مورد فراورده

بهانه حفظ امنیت ملی از  به ١٣٩٧/  ٢٠١٨نگرند. دولت استرالیا در سال  می
جی در این کشور جلوگیری کرد. ۵مشارکت شرکت هواوی در ساختن شبکۀ 

های تند و تیز دولت کانبرا از واردات گوشت گاو از  پکن در پاسخ به سخنرانی
 درصدی بر واردات جو از آن کشور بست. ٨٠استرالیا جلوگیری و تعرفه 

همان اندازه  به ای سخت را در پیش گرفته است. جویانه چین رویکرد تالفی
نام   تازگی دو خبرنگار، یکی به نیز در مورد طرفداران آمریکا بدگمان است. به

نام مایک  سی (شبکۀ ملی استرالیا) و دیگری به بی بیل بیرتلز از رسانه ای
اسمیت از فایننشال رویو استرالیا که از ترک خاک چین ممنوع شده بودند با 

وجود آمدن گشایشی از طریق گفتگوهای دیپلماتیک توانستند به کشور  به

خبرنگار  ١٧سی، از آغاز سال جاری میالدی  بی گزارش بی خود بازگردند. به
اند که رکورد جدیدی را رقم زده است. استرالیا که  خارجی از چین اخراج شده

عضو اساسی طرح چهارسویه به سرکردگی ایاالت متحده برای مهار چین در 
رود، در برخورد به اقدام دولت  شمار می منطقه اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به

در  کنگ نیز نقشی فعال داشته است. تر کردن کنترل خود بر هنگ چین در تنگ
خاطر  مردادماه، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، به -ماه ژوییه/ تیر

نامه  کنگ) توافق اش از پیامدهای قانون امنیت ملی جدید (هنگ نگرانی
هزار شهروند  ١٠کنگ را معلق کرد و ویزای  استرداد مجرمان با هنگ

 برند  تمدید کرد. سر می کنگ را که اکنون در استرالیا به هنگ
اش با ایاالت متحده در مقابل پیوندهای  استرالیا که به مناسبات امنیتی

رهبر مالزی   اش با چین اولویت داده است درستی نظر مهاتیر محمد اقتصادی
نشان داد که گفته بود استرالیا "اسب تروای غرب  ١٣٨١/  ٢٠٠٢را در سال 

 های آسیایی است." زانو درآوردن ملت رهبری ایاالت متحده برای مهار و به به
 

 ورزد آلمان از اینکه یک پادوی ایاالت متحده باشد امتناع می
با بنای کارخانه  ١٣۶٣/ ١٩٨۴پایه مناسبات میان چین و آلمان در سال 

گذاشته شد.  واگن از سوی دولت آلمان در شهر شانگهای خودروسازی فولکس
های آلمانی همچون زیمنس و شرکت  پس از آن با حضور دیگر شرکت

اف، تولیدکنندۀ مواد شیمیایی، پی گرفته شد. این مشارکت اقتصادی  اس ای بی
در چهار دهه گذشته چندین برابر گسترش یافته است. حجم کنونی تجاری 

میلیارد یورو رسیده است. از اردیبهشت تا تیرماه  ٢٠٠میان دو کشور نزدیک به 
میلیارد  ٢۵/٢٧میلیارد یورو (یا ٢٣)، "چین کاالهایی به ارزش ١٣٩٩امسال (

ها  دالر) از آلمان وارد کرده است که جایگزین بازار ایاالت متحده که سال
 های آلمان بود شده است." ترین خریدار فراورده بزرگ

هایی است که صدر اعظم آنگال  این تعامل اقتصادی گسترده یکی از دلیل
گیری قاطع علیه چین خودداری کرده  مرکل از درخواست آمریکا برای موضع

های درگیر جنگ سرد  است. مرکل فشار واشنگتن برای برگزیدن یکی از طرف
ها منتظرند تا  جدید میان چین و ایاالت متحده را نادیده گرفته است. آلمانی

) در ایاالت ٩٩ماه  تنش میان ایاالت متحده و چین پس از انتخابات (در آبان
متحده فروکش کند. آلمان قراردادش در رابطه با استرداد مجرمان با 

پذیر و  کنگ را معلق کرد، اما رویکرد آن در برخورد با چین "انعطاف هنگ
های  گرایانه" باقی مانده است. برلین نه به منع استفاده از کاربردهای تلفن عمل

های چینی بسته است.  ای بر فرآورده همراه چین روی آورده و نه مالیات تازه
مرکل حق خود را در انتقاد از کارنامه حقوق بشری چین محفوظ نگه داشته 

نوازی کرد، اما خردمندانه  است. او از داالی الما در سفرش به آلمان مهمان
 سیاست و اقتصاد را از هم جدا نگاه داشته است.

گاه است. برنامه راهبردی آن این  آلمان به خوبی از موقعیت جغرافیایی خود آ
واقعیت را درنظر دارد که آینده این کشور فراتر از رابطه دوسوی اقیانوس 

های اوروآسیا در آستانه تأثیرگذاری بر  ویژه اینکه ارتباط آتالنتیک است، به
های  دولت آلمان با درنظر گرفتن این واقعیت جغرافی سیاسی منطقه قرار دارد.

جمهور ترامپ نیز خودداری  های رئیس جغرافیایی، از گوش سپردن به درخواست
های امنیتی با روسیه را نادیده گرفته است و به پروژه انتقال  ورزیده است، مسئله

گذرد و گاز روسیه را  که از زیر دریای بالتیک می ٢گاز طبیعی نورد ستریم 
 دهد. رساند ادامه می یکراست به آلمان می

گرایی و گشایش مسیرهای تجاری  سوی چندجانبه آلمان در جهانی که به
اش در برابر  دلیل سیاست خارجی سازی بی کند به امنیتی اوروآسیا حرکت می

کند که  اش را اعمال می چین تمایلی ندارد. این کشور استقالل راهبردی
 خواست هر ملت مستقل است.

 
 نتیجه گیری 

متأسفانه سیاست خارجی هند بسیار همسان با استرالیا و هر چه بیشتر در 
کند. نزدیکی  همدستی با سیاست ستیزجویانه ترامپ در برابر چین عمل می

پنداری  دشمن های اصلی تحریک همه دولت هند به واشنگتن یکی از دلیل
علیه چین و افزایش گردآوری نیرو و سازوبرگ نظامی در منطقه لداخ، در کشمیر 

های ایاالت متحده از  است. سیاست خارجی هند اگر در خدمت رفع نگرانی
های هند در آرام نگه داشتن  سربرآوردن چین نباشدممکن است پکن را از هدف

تواند در  پیمان صلح با چین می مرزها دوباره مطمئن سازد. هند با بستن
هزار کیلومتری مرزهای زیر کنترل  ٣باش ارتش در طول  های حفظ آماده هزینه

تواند در حفظ صلح  ای زبردستانه می مداری تنها سیاست  جویی کند. خود صرفه
 رسان باشد. و تأمین پول مورد نیاز برای رکود اقتصادی هند یاری



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ١٣   ١١١۴شمارۀ  

-کوبا و چالش مبتالیان به کووید
 بدون داشتن عالئم آشکار ١٩

های جمـعـی در هـمـه کشـورهـای جـهـان بـه  های گذشته رسانه در ماه
های موفـق سـیـسـتـم  راهکردهای کوبا در کنترل شیوع ویروس کرونا و روش

انـد. یـکـی از  گیر اشاره کـرده بهداشت این کشور در مصاف با این بیماری همه
ها در زمینه ابـتـال بـه  های موفق چالش موارد مشخص این راهکردها و روش

بدون وجود نشانه آشکار اسـت کـه در اسـتـراتـژی کـوبـا  ١٩ -بیماری کووید
 منظور کاستن از خطر سرایت کرونا با آن برخورد شده است به

روزنامه کوبایی "گرانما" با دکتر "ویویان کـوری کـاردال"، مـعـاون مـدیـریـت 
وگویی انجام داده است تـا از  مؤسسه طب مناطق گرمسیری "پدرو کوری" گفت

گاهی دهد.  تأثیر بسیاری از موارد بی  نشانه این بیماری، آ
 

 نوشته: نوریا باربوسا لئون، روزنامه گرانما، کوبا.
ناپذیر تالش کرده است بـیـمـاری  طرزی خستگی در شش ماه گذشته کوبا به

های بهداشتی، و دولـت مـا  را مهار کند. دانشمندان، مقام ١٩ -گیر کووید همه
  از هیچ تالشی برای متوقف کردن این بیماری بسیار واگیردار فروگـذار نـکـرده

ای که در صورت نادیده گرفتن هر اقدام ممکـن پـیـشـگـیـرانـه،  است، بیماری
کشد. ویروس این بیماری از راه  کند، و می شود، مبتال می ویروس آن تکثیر می

از جـمـلـه نـاقـالن  -های خارج شده از دهان و بینی فرد آلوده تماس با قطره
 یابد. هنگام سرفه، صحبت یا تنفس ساده، شیوع می به -نشانه بی

منظور اطالع رسانی و باال بـردن درک عـمـومـی از  روزنامه گرانما دقیقًا به
خطرهای این بیماری، مصاحبه ای با دکتر ویویان کوری کاردال انـجـام داد تـا 

گاهی بیشتری از تأثیر موارد فراوان بدون عالئم این بیماری به  دست دهد. آ
دکتر کوری کاردال توضیح داد که "یک فرد بدون عالئم، شخصی اسـت کـه 

های ظاهری بیماری را با خـود نـدارد.  زا، نشانه رغم آلودگی به عاملی بیماری به
گیـرد، نـتـیـجـه  اما هنگامی که این فرد در معرض آزمایش تشخیصی قرار می

تواند بیماری را به دیگران منتقل کند." دکـتـر  مثبت است و بنابراین این فرد می
کوری، میکروبیولوژیست متخصص ویروس شناسی، افزود که در مورد بیمـاری 

برداری از مجاری حـلـق و بـیـنـی  ، واگیری از طریق نمونه٢ -کووید -سارس
شود. او گفت: "مهم است که بین افراد بیـمـاِر بـدون عـالئـم و  مشخص می

اند فرق بـگـذاریـم.  مرحله نشان دادن عالئم بیماری نرسیده کسانی که هنوز به
گیری شود و بیمـاری  های نخست بیماری نمونه ممکن است از فردی در مرحله

گـیـرنـد،  دنبال آن بیاید. چنین افرادی در گروه بیماران بدون عالئم قرار نمـی به
شود که هرگز هیچ نـوع  زیرا گروه بیماران بدون عالئم تنها افرادی را شامل می

 دهند." ای درظاهر ارائه نمی نشانه
تـا  ۴٠دهند که پدیده بیماران بدون عالئم در  های علمی گزارش می مقاله

ویژه اگر مسئوالن بهداشـت  شود، به درصد موارد بیماری تأیید شده دیده می ٧٠
منظور تشخیص شیوع یـا مـوارد انـتـقـال  در حال انجام مطالعات جمعیتی به
 محلی در یک منطقه خاص باشند.

ای است که کوبا از زمان ظهور نخستین مورد از  این در واقع همان استراتژی
به کشور وارد شد با بستری کـردن  ١٣٩٨اسفندماه  ٢١مارس/  ١١کرونا که در 

فوری بیماران و همچنین آزمایش و جـداسـازی افـرادی کـه مسـتـقـیـم یـا 
اند، اجرا کرده است که موجب شد میانـگـیـن  غیرمستقیم با آنان در تماس بوده

 درصد گردد.  ۶٠عده مبتالیان بدون عالئم نزدیک به 
آیا بار ویروسی یک فرد بدون عالئم، از شخـصـی کـه عـالئـم را سئوال:  
 دهد بیشتر است؟ نشان می

هیچ دلیل علمی در این مـورد وجـود نـدارد. کـوبـا نـیـز ویویان کوری:  
هایی را در بـیـن  های فعلی تفاوت اطالعات قطعی در این زمینه ندارد. پژوهش

افراد با عالئم و بدون عالئم در طول مـدت مـثـبـت بـودن آزمـایـش نشـان 
(برای تعیین اینکه آیا سیستم ایمنی بدن به  ١بادی دهند. در آزمایشات آنتی می

ها در افرادی که عالئم دارنـد  بادی عفونت پاسخ داده است) آمده است که آنتی
 دهند.  زودتر و با بار و ماندگاری بیشتر رخ می

چه روش درمانی، عالوه بر قرنطینه شدن، برای مبتـالیـان بـدون سئوال: 
 شود؟ عالئم توصیه می

بیماران بدون عالئم در سراسر دنیـا هـیـچ نـوع درمـانـی ویویان کوری: 
شود که در خانه در قرنطینه بمانند  سادگی به آنان گفته می کنند. به دریافت نمی

و تماس خود با دیگران را محدود کنند. در کوبا به چنـیـن افـرادی داروهـایـی 
شـود.  فرون برای تقویت سیستم ایمنی بـدن داده مـی مانند اینترفرون و ناسال

فرون) ترکیبی شیمیایی است که از طریق بینی به بیمار داده  داروی دوم (ناسال
 تری برای بدن دارد. تر تهاجمی است و خطر کم شود که کم می

هـایـی بـرای  از چـه روشسئوال:  
تشخیص ابتـالی شـخـص بـه ویـروس 

 شود؟ استفاده می
شخص دارای عالئم ویویان کوری:  

شـود،  تنفسی در بیمارستان بسـتـری مـی
شود، و در محل موارد مشکوک  ارزیابی می
ای از تـرشـحـات  شود و نمونه قرنطینه می

شود. اگر نتیجه  حلق از او گرفته می-بینی
عنوان بـیـمـار  آزمایش مثبت باشد، فرد به

شـود و  مشخص مـی ١٩ -مبتال به کووید
شود کـه درمـان  ای منتقل می به مؤسسه

دهـد. اگـر  تخصصی بیماری را ارائـه مـی
نتیجه منفی باشد، شخص به یـک مـرکـز 

یابد. در مورد شـخـص  غیرکووید انتقال می
های او با افراد دیگر بررسی شده و همه اقـوام  آزمایش شده با نتیجه مثبت، تماس

شوند. مطالعاتی متمرکز در بین افرادی که فرد آزمـایـش  و دوستانش قرنطینه می
کند نیز برای تعیین میزان و دامنه واگیـری انـجـام  شده بین آنان زندگی و کار می

انـد نـیـز از سـوی  شود. افرادی که با فرد آزمایش شده تماس دورتر داشـتـه می
گیرند. افرادی که با بیمار تماس داشتـنـد و بـه  پزشکان عمومی زیر نظر قرار می

شونـد.  اند، پنج روز پس از آخرین تماس با بیمار آزمایش می قرنطینه فرستاده شده
اگر نتیجه آزمایش منفی باشد، آزمایش دومی پـس از پـنـج روز دیـگـر انـجـام 

ماند و هیچ ارتباطی با دیگران نـدارد.  گیرد. در خالل این مدت فرد در خانه می می
شـود، زیـرا ویـروس  گیری نگهداری می این گروه افراد زیر نظارت مطالعات همه

روز دارد. با این آزمایش دوم ما افـراد بـدون عـالئـم ١۴مدت  ای به دورٔه نهفتگی
توانیم شناسایی کنیم. افراد این گروه در مراکـزی  ابتال به ویروس را می ظاهری به

 مانند.  اند در قرنطینه می که برای موارد افراد بدون عالئم تأسیس شده
 آیا هزینه آزمایش تشخیصی زیاد است؟سئوال:  

ها را  کند. ما آن های تشخیصی را تولید نمی کوبا ابزار آزمایشویویان کوری: 
کنیم. ما فقط تعداد محدودی از اقالم جانبی مصرفی  از خارج کشور خریداری می

هـا  کنیم. ما  پوشش برداری را تولید می ها و ظرف مورد استفاده در نمونه مانند لوله
 کنیم. های محافظتی شخصی نیز تولید می و لباس

توانیم تولید کنیم مواد شیمیایی "معرف" هستند. ایـن مـواد از  آنچه که ما نمی
شوند. ایـن مـبـلـغ  دالر برای هر آزمایش تهیه می ۵٠خارج کشور با قیمت تقریبی

های آزمایشی، و هزینه آزمایش در آزمایشگاه را  های پزشکی، حمل نمونه مراقبت
ها را کـه بسـیـار  های بزرگ وسائل آزمایشگاهی این معرف گیرد. شرکت در بر نمی

فروشند. کوبا بـرای خـریـد ایـن  اند، می قیمت  و در حال حاضر هم کمیاب گران
هـای زیـادی  ها، حتی با در دست داشتن پول برای این منظور نیز، با مـانـع معرف

 روبرو است.
 ها را تولید کند؟ نیاز برای انجام آزمایش تواند لوازم مورد آیا کوبا میسئوال: 

ها و  چندین مرکز تولید دارو در حال بررسی امکان تولید معرفویویان کوری: 
دنبال استفاده مجدد از مواد پالستیکی هسـتـیـم.  مواد آزمایشگاهی هستند. ما به

شـنـاسـی  دهند که ما همه مواد استفاده شده در کـار زیسـت ها نشان می گزارش
ریزیم، ولی حاال ما درحال آزمـایـش نـوعـی پـروتـکـل بـرای  مولکولی را دور می

های فشار و حرارتی  شستشو و ضد عفونی مواد استفاده شده با استفاده از دستگاه
ای تا کـنـون در ایـن  های تشعشعاتی هستیم. نتایج دلگرم کننده اتوکالو و روش

 ایم. زمینه مشاهده کرده
دالر  ۵٠هزار آزمایش در روز با هزینـه  ٧انجام دادن حدود بیش از سئوال:   

ها  ای بالغ بر میلیون گیری یعنی هزینه برای هر آزمایش، از تاریخ ابتدای بروز همه
 دالر ...

هـای تشـخـیـصـی  هایی هنگفت برای این آزمایش کوبا مبلغویویان کوری: 
کند که این خود نشان دهنده تالشی عظیـم از سـوی  گذاری می واگیری سرمایه

حال در چـنـبـرٔه مـحـاصـره  عین کشوری توسعه نیافته مانند کشور ما است که در
اقتصادی دولت ایاالت متحده نیز قرار دارد. این هزینه قابل قـبـول اسـت، زیـرا 

گیر است که مهارش بسیار دشوار است و موجب ابـتـال  ای همه صحبت از بیماری
و مرگ بسیاری از مردم گردیده است. متأسفانه تـا زمـانـی کـه واکسـن آن در 

ای در سطح جـهـانـی در مـورد ایـن  دسترس نباشد هیچ کنترل مؤثر و گسترده
 گیر وجود نخواهد داشت. بیماری همه

------------------------------------------        
بادی یا پادتن، نوعی پروتئین است در دستگاه ایمنی بدن که ازجمله در  آنتی  .١

و آن را   ژن حمله شود تا به آنتی پاسخ به حمله باکتری یا ویروس در بدن تولید می
شود ردپای آن  ای (پادتنی) در بدن تولید شود، گفته می بادی اثر کند. اگر آنتی بی

ماند و وجودش در خون قـابـل اثـبـات اسـت. وجـود  ها در بدن باقی می تا مدت
دچـارشـده  معینی  تر به بیماری دهد که فرد پیش ها) نشان می (پادتن  ها بادی آنتی

 بادی را تولید کرده است. است که بدن در پاسخ به آن، آنتی



١٣٩٩مهر ماه  ٢١دوشنبه    ١۴   ١١١۴شمارۀ  

ای در  های ورزشکاران حرفه اعتصاب
ای  تواند دامنه ایاالت متحده می

 تر از ورزش داشته باشد وسیع
 نوشته: َباری ایدلین، از نشریه اینترنتی ژاکوبین

 
ای قدرت عظیمی دارند که چندی پـیـش، طـی  ورزشکاران و بازیکنان حرفه

خوبی از آن استفاده کردند. ولی کـارگـران  سابقه، به های بی یک سری اعتصاب
تواننـد  دارند که مانند ورزشکاران و بازیکنان می  ای قدرتی مشابه نیز در هر رشته

 عدالتی در جامعه استفاده کنند. با تعطیل کار از آن برای مبارزه با بی
ای در پـنـج گـروه ورزشـی (گـروه  اوت، ورزشکاران و بازیکنان حرفه ٢۶در 

بال و هاکی) دسـت  های بسکتبال، فوتبال، بیس ورزشی زنان و مردان در رشته
طور  دلیل رویدادهای سیاسی و مسائل آن، به ای زدند: آنان به سابقه به اقدام بی

کارشان را تعطیل کـردنـد. از   مشخص تبعیض نژادی و خشونت پلیس، محل
اشتباه "تحریم (بایکوت)" نام برده شـده اسـت،  ها در سطح وسیعی به این اقدام

ولی آنچه اهمیت دارد شناخت ماهیت و عملـکـردشـان اسـت، یـعـنـی خـود 
اعتصاب. در حالی که دامنـٔه اعـتـصـاب و مـاهـیـت سـیـاسـی مـطـالـبـات 

سابقه است، اما عملکرد آنان از بـرخـی  ای بی کنندگان در ورزش حرفه اعتصاب
کـنـد. بـررسـی  های کارگری پیروی می الگوهای آزموده شده در تاریخ اعتراض

ها در میان گروه کـوچـک ولـی  تواند در مورد روش این اعتصاب این الگوها می
 دست دیگر کارگران دهد. ای از کارگران، سرنخی به شده سرشناس و شناخته

 
 قدرت ساختاری

ای، کارگرانی بامهارت باال هسـتـنـد، چـنـانـکـه  ورزشکاران و بازیکنان حرفه
شناس، آنان را کـارگـرانـی "بـا هـزیـنـٔه بـاالیـی بـرای  ُهوارد کیِملُدرِف جامعه
پذیر نیستند کـه  هایی تعویض زبان ساده، آنان قطعه نامد. به جایگزینی"شان می

دسـت  ها را از روی هوٰی و هـوس دسـت بـه دید مدیریت بتوان آن صالح بنا به
کرد. این مسئله که در مورد بازیکنان بسکتبال شاخصی مانند ِلـبـرون جـیـمـز 

(LeBron James)  و جـــیـــانـــیـــس آنـــِتـــتـــوکـــوِنـــمـــپـــو(Giannis 
AnTetokounmpo) خورد، در مورد دیگر بازیکنان هـم  چشم می وضوح به به

که عامل ناملموسی چون انسجام تیـمـی را نـیـز  ویژه هنگامی صادق است، به
حساب آوریم. این امر خود به بازیکنان قدرت زیادی در مذاکره بـا مـدیـریـت  به
هـایشـان   دهد، زیرا بعید است که مدیریت بتوانـد درواکـنـش بـه خـواسـت می
 آسانی آنان را اخراج و جایگزینی برایشان استخدام کند.   به

نظر کردن از چنین نـیـروی کـاری  همچنین این بدان معنی است که صرف
وکـار  بـار آورد و کسـب تواند در دم زیان مالی برای مدیریت به بامهارت باال می
 تعطیل بکشاند. باره به معمول را یک

ازلحاظ تاریخی، سایر کارگران کمتر مشهور اما بسـیـار مـاهـر کـه هـزیـنـٔه 
انـد.  های کارگری نقش اساسی ایفا کرده جایگزینی سنگینی داشتند، در خیزش

آنان از قدرت ساختاری ناشی از آنچه برخی ممکن است موقعیت "بـرتـر" آنـان 
های مختلف کـارگـران  ببینند، برای ایجاد همبستگی طبقٔه کارگر در میان گروه

این ترتیب، کـارکـنـان مـاهـر و  و گرفتن امتیازات از مدیریت استفاده کردند. به
دهی کارگران خـطـوط مـونـتـاژ در صـنـعـت  ها، به سازمان کاردان در کارخانه
ونقل سرتاسری، همچنیـن  بندی گوشت،  به رانندگان حمل خودروسازی و بسته

 دهی کارگران "داخل" انبارهای توزیع کاال، وجز آنان، یاری رساندند. به سازمان
در این مورد، بازیکنان با قدرت ساختاری، از نیروی خویش برای همبستگـی 

شان در مـیـان چـنـیـن  پوست که بسیاری های اجتماعی محروم رنگین با گروه
اند، استفاده کردند. گام بعدی منطقی در هـمـسـویـی بـا  هایی بزرگ شده گروه

هـا هـزار  های پیشین کارگری، بسیج بازیکنان برای همبستگی بـا ده خیزش
داری و نـظـافـت  هـا، نـگـه وپرورش تـیـم کارگر خدمات است که برای آموزش

 کنند. های مسابقات کار می ها و استودیوم ورزشگاه
 

 قدرت ناشی از طبیعت محل کار
ای که بیشترین توانایی را دارد یعنی در محـل  بازیکنان قدرت خود را در نقطه

کنندگان، آنـان هـم  های پیشین اعتصاب گیرند. مشابه نسل کار می کارشان، به
ابزارشان را بر زمین گذاشته و از کار کردن خودداری کـردنـد. عـمـلـکـرد ایـن 

آورد کـه  یـاد مـی های "سریع" خودجوشی در دورانی را بـه ورزشکاران اعتصاب
 کارگران قدرت بیشتری داشتند، و بسیار هم معمول بود.

ای "روش رسـیـدگـی بـه  هـا گـونـه آن زمان هم مانند امروز این اعتـصـاب
جای انـتـظـار  مندی فوری از شرایط شغلی" بود که کارگران با تعطیل کار به گله

امور اداری طوالنی، مدیریت را زیر فشـار  گشایی طی یک روند وابسته به برای گره
 دادند. قرار می

ای متعدد حـتـی در  های تولیدی های سریع" در صنعت این فرهنگ "اعتصاب
هـای  های بعد از جنگ جهانی دوم یعنی ایامی که کـل اتـحـادیـه های دهه سال

هـای  های دهه ساالری شده بودند، ادامه داشت. اما در سال کارگری گرفتار دیوان
اند، زیرا کارفرمایان دست بـه  هایی تا اندازه زیادی ناپدید شده اخیر چنین اعتصاب

هـای  شان را از طریق روش وچرای چون اند تا "حق مدیریت" بی امانی زده حملٔه بی
هایی قانونی که توانایی کارگران را بـرای  های فناوری، و حکم مدیریتی، پیشرفت
 کرسی بنشانند. سازد، به مقابله محدود می

درواقع عملکرد بازیکنان، از نظر فنی، مطابق قراردادشان، غیرقانونی بود. امـا 
گسترش سریع و توافق (احتمالی) آنان تنها اثبات این مثل قدیمی کارگری بود که 

تـوانـد  نام اعتصاب غیرقانونی وجود ندارد، تنها اعتصاب نـامـوفـق مـی "چیزی به
 وجود داشته باشد."

افزایش دارد کـه بـا  ها سکون، رو به های اخیر، پس از دهه ها در سال اعتصاب
خواه" در ایـاالت  دار حزب جمهوری جرقٔه خیزش معلمان در"ایالت با اکثریت طرف

شروع شد. هرچه تعداد بیشتری از کارگران اعتصاب کرده و بـه  ٢٠١٨متحده در 
ای  های کارگری به گـزیـنـه پیروز دست یابند، استفاده از این ابزار برای دیگر گروه

ای  شود. هرچند که اکثر کارگران هرگز به ورزشـکـاران حـرفـه تر تبدیل می عملی
شوند، اما ممکن است از الگوی ورزشکاران برای ِاعمال قدرت جمعـی  تبدیل نمی

 پیروی کنند.
 

 قدرت جمعی
های سنگین جایگزینی و قـدرت سـاخـتـاری، اعـتـراض  حتی با وجود هزینه

جا بگذارد. ورزشکاران  توانست چنین تأثیری به ورزشکاران بدون قدرت جمعی نمی
، ِمـگـن ِرپـیـنـوئـه (Colin Kaepernick)ای مثل کولین ِکپـرنـیـک  برجسته

(Megan Repinoe)چـنـدان دور بـه گـرفـتـن  ای نـه ، و دیگران، در گذشتـه
اند، و در  ای نداشته اند ولی تأثیر مشابه های سیاسی اصولی دست زده گیری موضع

اش  اش به قیمت از دست دادن موقعـیـت شـغـلـی مورد ِکپرنیک، موضع سیاسی
شدند. برخـی  دهی می تمام شد. برای تعطیل کردن کامل، ورزشکاران باید سازمان

نـظـر  های اولیه در پی اعتراض فردی شجاعانٔه ِکپرنیک شروع شد، اما بـه تالش
سـر  شـان را در آن بـه ای که بازیکنان زنـدگـی های قرنطینه رسد این حباب می
شود. در  ای دستگاه زودپز سازمانی را باعث می گیری و ایجاد گونه برند، شکل می

توانستند با یکدیگر صحبت کـرده و تـدبـیـرانـدیشـی  چنین شرایطی بازیکنان می
هـای  های خود خارج شده و در جـنـبـش توانند از حباب کنند، ولی از اینکه نمی

روزٔه  کردند. متوقف کردن یک داِر بیرون شرکت کنند، احساس درماندگی می دامنه
ها را ترکانده و باعث شده که صدای ورزشـکـاران و  های ورزشی این حباب فعالیت

 بازیکنان در تمام دنیا شنیده شود.
گیری کروناویروس، کارگران بسیاری با وضعیـتـی  زمان با دوران همه امروزه هم

ها کارگر هم از کـار بـیـکـار  فرسا و نداشتن امنیت کاری روبرو بوده و میلیون توان
ای بسیار فـاصـلـه  گیری جنبشی توده اند. باوجودی که در این زمان از شکل شده

داریم، تعداد بیشتری از کارگران برخالف روال عادی گـام بـرداشـتـه و تشـکـل 
تـوانـد الـگـوی  یابند. اعتصاب بازیکنان با نمایش قدرت عمل جـمـعـی، مـی می

 نمایش بگذارد. تری را به گسترده
 

 قدرت نمادین
درسـتـی سـرمشـق  برخالف نظر چارلز بارکلی، کردار ورزشکاران و بازیکنان بـه

گیرد. گرچه آنان ممکن است از این نقش برای رواج مـد روز یـا  دیگران قرار می
وجود آوردن الگوهای موفقیت فردی استفاده کنند، اما سنتی دیرپا نیـز وجـود  به

شان در زمینه  های شان برای تقویت خواست دارد که ورزشکاران از موضع اخالقی
توان از َکسِتـر  کنند. عالوه بر ِکپرنیک و ِرپینوئه، می عدالت اجتماعی استفاده می

های تحمیل جنسیتـی،  اش علیه سیاست در مبارزه (Caster Semenya)ِسِمنیا 
در جنگ برای برابری جنسیت، تامـی  (Billie Jean King)از بیلی جین کینگ 

در ادای احـتـرام  (John Carlos)و جان کارلوس  (Tommie Smith)اسمیت 
های المپیک در مکزیک، محمدعـلـی کـلـی بـرای  به قدرت سیاهان در مسابقه

 اش در برابر جنگ ویتنام، و بسیاری دیگر، نام برد. گیری اصولی موضع
تواند از تأثیر محدودی برخوردار باشد، اما در  طور فردی می این قدرت نمادین به

بـر دیـگـران   تواند اثری تکان دهنـده ترکیب با قدرت جمعی و توان ساختاری می
دهی شده و از  خوبی سازمان داشته باشد. ممکن نبود که گروهی از کارگران که به

بودند بدون شهرت عمومی و موضع اخالقی بازیکنان،  نظر ساختاری قدرتمند می
تـوانـنـد مـانـنـد  دست یابند. همٔه کارگـران نـمـی  ای مشابه توانستند به نتیجه می

شان در راه پیشبرد عدالت اجتماعی استفـاده  بازیکنان، از شهرت و سرمشق بودن
های  های اخالقی برای شکل دادن به گفتمان توانند و باید از روایت کنند، ولی می

پیرامون مبارزات خود بهره گیرند. نمونـٔه آن را در 
   ٣ادامه  در صفحه ایم، جـایـی  های اخیر معلمان شاهد بوده اعتصاب
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ها بود، اما وقتی از  این بود که وقتی گاز در زیِر زمین بود، متعلق به بولیویایی
ها نیست! در قراردادهای خالف  زمین بیرون آمد، دیگر متعلق به بولیویایی

صراحت گفته شده بود که مالک حق مالکیت  شد به قانون اساسی که امضا می
 شرکت فراملی." آورد. و مالک کیست؟ را درست در سر چاه به دست می

پرسیده شد که  ٢٠٠٢جمهوری سال  از اوو مورالس دربارٔه انتخابات ریاست
 گوید: او در آن نامزد شده بود. می

اجماعی برای شرکت من در انتخابات وجود داشت. من  ٢٠٠٢"در سال 
الدن سرزمین  شک داشتم که بتوانم رأی زیادی بیاورم... سفیر آمریکا مرا "بن

خواند... مردم ضدامپریالیست بولیوی علیه این موضوع واکنش نشان  آند" می
ها بهترین مدیر کارزار  دادند... من گفتم که سفیر آمریکا به خاطر همین حرف

انتخاباتی [به سود] من است! و نتیجٔه انتخابات برای جنبش سوسیالیسم به 
خواهم صادقانه بگویم: تا آن لحظه خیلی  درصد آرا بود. می٢٠دست آوردن 

جمهور بشوم، اما از آن لحظه به بعد، فکر  مطمئن نبودم که هرگز بتوانم رئیس
کردیم. با همکاری گروهی  توانم. و حاال واقعًا باید خودمان را آماده می کردم می

ای بسیار جّدی و مسئوالنه را برای دولت،  یی تدوین برنامه از کارشناسان حرفه
 برای مردم بولیوی، شروع کردیم."

اوو مورالس در پاسخ به سؤالی دربارٔه جنبش مردمی علیه 
و نقشی که در کل   ٢٠٠۵-٢٠٠٣های  های گاز کشور در سال سازی خصوصی

ها  گوید: "با این مبارزات توانستیم به برخی خواست جنبش مّلی داشت، می
برسیم ولی هیچ تغییر ساختاری ایجاد نشد. در مذاکراتی که داشتیم، 

گفتند 'سیاست برای شما ُجرم است، گناه  نمایندگان دولت نولیبرال به ما می
توانستیم  به غیر از مسئلٔه مّلی شدن، ما نمی است...' مشکل اساسی چه بود؟

خواستند کارخانٔه گاز طبیعی مایع شده  های ما می بفهمیم که چرا دولت
(خصوصی و نه دولتی) را در خاک شیلی نصب کنند و از آنجا گاز را به کالیفرنیا 

فرستادند. چرا اّول  بفرستند. ما خودمان گاز نداشتیم، و آنها گاز را به آمریکا می
 دادند؟ ها گاز نمی به بولیویایی

ترین  تر شدن بود... مبارزترین و قوی "مبارزه برای مّلی شدن در حال عمیق
 اند..." دوست بلکه ضدامپریالیستی فقط میهن شوراهای محلی نه

مّلی کردن منابع گاز و نفت   او سپس به دستاوردهای دولت خودش در زمینهٔ 
 گوید: کند و می اشاره می

که نفت را مّلی  2005"مردم باید از این واقعیت مهم مطلع باشند که در سال 
میلیارد بولیویانو [در حدود ٣زحمت  کردیم، درآمد [ساالنه] کشور از نفت به

، درآمد نفتی ما ٢٠١٩میلیون دالر آمریکا] بود. پس از مّلی شدن، تا ژانویٔه ۴٣۵
] کل تولید ناخالص ٢٠٠۵میلیارد دالر] شد. [در سال ۵٫۵میلیارد بولیویانو [٣٨

]، این رقم به ٢٠١٩میلیارد دالر بود ولی تا ژانویٔه سال گذشته [٩٫۵داخلی ما 
میلیارد دالر رسید. فقط به اهمیت این تغییر توجه کنید... در شش سال از 42

جمهور بودم، بولیوی از لحاظ رشد اقتصادی در  چهارده سالی که من رئیس
پرسیدند که چطور  جایگاه اّول در آمریکای التین قرار گرفت... وقتی از من می

دادم: ما باید منابع طبیعی خود را مّلی کنیم و  ام، پاسخ می این کار را کرده
 گوید: خدمات اساسی باید جزو حقوق بشر باشد." او در ادامه می

ها اآلن دوباره برگشته است... دولت قرار نیست در  سازی "خصوصی
گذاری کند و کمتر به گسترش نیرو و ابزار تولید به  های دولتی سرمایه شرکت

المللی پول همه در  های صندوق بین کند... نسخه نفع مردم بولیوی کمک می
سازی برق، مخابرات، بهداشت و درمان، و آموزش و  حال اجراست: خصوصی

پرورش... دسترسی به خدمات اساسی جزو حقوق عمومی بشر است و 
تواند کاال  وکار خصوصی باشد. خدمات بهداشتی و درمانی نمی تواند کسب نمی

ها بسیار مهم است. به همین دلیل  باشد، و آموزش و پرورش برای آزادی انسان
 کنند. است که حاال مردم بر ضد این روند قیام می

گیری  گیری روبروست: همه "متأسفانه بولیوی در حال حاضر با دو همه
گیری  کند، و همه ُکشد و تولید را به خاطر قرنطینه فلج می ویروسی که ما را می

های  کند و در برابر سیاست دولتی که تمام خدمات عمومی را فلج می
و گسترش صنعتی   شود. وظیفٔه ما دفاع از مّلی شدن داری تسلیم می سرمایه

شدن است تا بتوانیم به رشد اقتصادی ادامه دهیم. ولی اّول باید دموکراسی را 
 دوباره زنده کنیم و کشورمان را پس بگیریم."

 گوید: اوو مورالس دربارٔه کودتایی که علیه او شد می
خواه آمریکایی ریچارد بَلک اذعان  "در دسامبر گذشته، سناتور جمهوری

ریزی شده بود... من از آنچه صاحب  کرد که این کودتا در آمریکا برنامه
زده  ژوییه گفت شگفت ٢۴شرکت خودروسازی ِتسال [ایالن ماسک] در 

شدم: او اعتراف کرد که در کودتا شرکت داشته است. آن کودتا علیه ما و 
بهای] لیتیوم، بود. دولت  برای [کنترل بر] منابع طبیعی ما، برای [فلز گران

ما تصمیم گرفته بود که تولید لیتیوم را صنعتی کند... قراردادهایی با اروپا و 
چین امضا شده بود... ما برنامه داشتیم که چهل و یک کارخانٔه تولید لیتیوم، 
بیش از پانزده کارخانٔه تولید کلرید پتاسیم، کربنات لیتیوم، هیدروکسید 

های دیگری  های لیتیوم، و کارخانه لیتیوم، سه کارخانه برای ساخت باتری
برای برای ساخت محصوالت جانبی بسازیم. اما من گفتم اینجا جای 

 آمریکای نیست؛ و همین ُجرم ما بود.
ای را به کار  "کودتا علیه الگوی اقتصادی ما هم بود. ما الگوی اقتصادی

کرد، اما رشد  المللی پول کار می بردیم که بدون دخالت صندوق بین
داد. و بعدش کودتا شد...  ها را کاهش می اقتصادی داشت و فقر و نابرابری

زمانی که شروع کردیم به نشان دادن اینکه وقتی خودمان بر خودمان 
آید، کودتا پیش  کنیم امید زیادی برای بولیوی به وجود می حکومت می

هایمان از لحاظ ایدئولوژی و برنامه  آمد... ما باید متحد باشیم، به تفاوت
 طلبد." احترام بگذاریم. تحقق این خواست، سیاست بدون خشونت را می

های جهان و قارٔه  های آمریکا در سرنوشت مّلت اوو مورالس دربارٔه دخالت
 گوید: آمریکا می

دولت ما  -حاال اوضاع خیلی فرق کرده -"در زمان چاوز، لوال، و کیرشنر
کرد. ما ابزارهای مهم همکاری  پیش از هر چیز به آمریکای التین فکر می

وجامعٔه  (UNASUR)های آمریکایی جنوبی  یی مانند اتحادیٔه مّلت قاره
را تشکیل دادیم. ولی  (CELAC)های آمریکای التین و کاراییب  دولت

های  باراک اوباما با راه انداختن 'ائتالف اقیانوس آرام' [ائتالفی از دولت
جمهوری کنونی آمریکا  گرا] روند نابودی هر دو را آغاز کرد. رئیس راست

گروه لیما را برای مقابله با ونزوئال سازمان داده است. در مواجهه با این 
ها، ما به وحدت بیشتر و همکاری بیشتر در ائتالف بولیواری برای قاره  اقدام

آمریکا نیاز داریم. ما تنها نیستیم. من امید زیادی دارم که مردم ما، 
های اجتماعی ما، دموکراسی را پس بگیرند... در حال حاضر ما به  جنبش

کنند این  گرای نولیبرال می های راست ایم. کاری که دولت گذشته بازگشته
گوید. آن سیاست قرن  است که فقط آن چیزی ر بگویند که آمریکا می

باید پایان  -دکترین مونرو -ها' گوید 'آمریکا برای آمریکایی نوزدهمی که می
کنند که آنها را خدا برای تسلط بر جهان  داری فکر می یابد. آمریکا و سرمایه

فرستاده است؛ که فقط آمریکا حق حاکمیت مستقل دارد. برای همین هم 
کند، بالفاصله پشت سرش  است که هنگامی که مّلتی خود را آزاد می

 آید." های نظامی و مداخلٔه نظامی و کودتاها می پایگاه
در مورد  از اوو مورالس پرسیده شد: تبعید برای شما چگونه بوده است؟

ارتشی که به شما خیانت کرد چه احساسی دارید، و جنبش سوسیالیسم 
هنگامی که به قدرت بازگردد چه خواهد کرد تا مطمئن باشد که ارتش به 

 گوید: بولیوی وفادار خواهد بود؟ او می
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 این مصاحبه در نیمه مهرماه  در نشریٔه اینترنتی ژاکوبن منتشر شده است
اول باید دموکراسی را دوباره زنده کنیم و کشورمان را پس بگیریم. ما باید متحد باشیم، به 

ای میان منافع  هایمان از لحاظ ایدئولوژی و برنامه احترام بگذاریم. سیاست، مبارزه تفاوت
کند این است که ما برای  گوناگون و متفاوت است. چیزی که ما را از دیگران متمایز می

 کنیم. دستان مبارزه می منافع مشترک، منافع جمعی، به نفع تهی
داری است. اگر صلح همراه با عدالت اجتماعی وجود  مبارزه برای صلح، مبارزه با سرمایه

 داری وجود نداشت. داشت، دیگر سرمایه می
) در بولیوی از همان ٩٨سرنوشت اوو موراِلس پس از کودتای نظامی نوامبر گذشته (آبان 

کند که بسیاری از رهبران چپ، مترقی، و  بار و دردناکی پیروی می الگوی فاجعه
هایی بین این کودتا با کودتا  ضدامپریالیستی منطقٔه آمریکای التین دچار آن شدند. شباهت

، اقدام به شورش نظامی علیه هوگو چاوز در ١٩٧٣علیه سالوادور آلنده در شیلی در سپتامبر 
آ در سپتامبر  ، و تالش پلیس اکوادور برای برکناری رافائل کوره٢٠٠٢ونزوئال در آوریل 

 شود. دیده می ٢٠١٠
برد، با وضعیت رهبر پیشین  وضعیت کنونی مورالس را که در آرژانتین در تبعید به سر می

توسط جناح  ١٩۵۵آن کشور خوان دومینگو پرون، پس از تصاحب قدرت در سپتامبر 
اند. دیکتاتوری نظامی در آن زمان، جنبش  کار ارتش آن کشور، مقایسه کرده فرامحافظه

پرونیستی (هواداران خوآن پرون) را به طور کامل ممنوع کرد، با این حال، پروِن تبعیدی، در 
نتیجٔه پایگاهی که به خاطر یک دهه انجام تغییرهای اجتماعی بنیادی و پیشُبرد سیاست 

اش به دست آورده بود، همچنان در جامعه نفوذ  خارجی مستقل در دورٔه ریاست جمهوری
عظیمی داشت. اگرچه نام بردن از او ممنوع شد، اّما جنبش پرونیستی همچنان فعال ماند و 

، پرون سرانجام اجازٔه ١٩٧٣پس از پیروزی انتخاباتی نامزد آن هکتور کامپورا در مارس 
 بازگشت به کشور پیدا کرد.

خود را در وضعیتی نسبتًا مشابه  (MAS)امروزه اوو مورالس و جنبش سوسیالیسم 
ها  ، سرکوب، قتل عام ده٢٠١٩بینند. مشخصٔه دورٔه پس از کودتای نظامی در ماه نوامبر  می

های کارگری و فعاالن اقوام بومی، و تالش برای منع کردن جنبش  تن از فعاالن اتحادیه
 ٢٧اکتبر ( ١٨جمهوری است که قرار است روز  سوسیالیسم از شرکت در انتخابات ریاست

ها و  ) برگزار شود. همراه با این سرکوب، کارزار مداوم تبلیغات فریبکارانٔه رسانه٩٩مهر 
نمایی چهارده سال حاکمیت دولت با گرایش سوسیالیستی  انتشار اخبار جعلی به منظور سیاه

ترین نیروی  شود. با وجود همٔه اینها، جنبش سوسیالیسم همچنان قوی به پیش برده می
دهد که لوئیس آرِکی کاتاکورا و  ها نشان می ترین نظرسنجی سیاسی بولیوی است، و تازه

درصد آرا در انتخابات پیروز  ۴۴٫۴هوآنکا معموًال باید در دور اّول با کسب  دیوید چوکوئه
درصدی الزم برای شکست دادن کارلوس ِمسا، نامزد رتبٔه ١٠شوند، یعنی بتوانند به حاشیٔه 
نیز بود، دست یابند. با وجود این، و با توجه به دخالت  ٢٠١٩دّوم که بازندٔه انتخابات اکتبر 

و دبیر آن لوئیس آلماگرو، برگزاری رقابتی آزاد  (OAS)مستمّر سازمان کشورهای آمریکایی 
 آید. و عادالنه خیلی بعید به نظر می

به مناسبت انتخابات پیِش رو در بولیوی، خبرنگاران سایت اینترنتی ژاکوبن با اوو مورالس 
های سندیکایی و در مقام رئیس دولت،  اش در فعالیت دیداری داشتند تا با او دربارٔه سابقه

در صورتی که بتواند دوباره قدرت دولتی را  -تجربه او از کودتا، و آنچه جنبش سوسیالیسم
 وگو کنند. (نقل از مقدمٔه ژاکوبن) تواند انجام دهد، گفت می -در دست گیرد

 خوانید. وگو را در ادامه می هایی از این گفت ترجمٔه فارسی بخش

-١٩٩٩های  اوو مورالس دربارٔه "جنگ آب کوچابامبا" در سال
سازی آب بود، و  یی علیه خصوصی ، که در واقع شورش توده٢٠٠٠

او آن زمان یکی از رهبران سندیکایی بودید که در برابر دولت 
گوید: "جا دارد از گروه رهبران  کرد، می نولیبرال "توتو" مقاومت می

و اوایل دهٔه  ١٩٨٠جوان دهقان و بومی یاد کنیم که از پایان دهٔه 
فعال بودند [و او خودش بخشی از آن بود]. ما از خودمان  ١٩٩٠
پرسیدیم: تا ِکی قرار است از باال یا از بیرون [طبقٔه زحمتکش]  می

ها باید از صندوق  ها و سیاست تا کِی برنامه بر ما حکومت کنند؟
توانند  ها ِکی می بولیویایی المللی پول و بانک جهانی بیاید؟ بین

 خودشان حکومت را در دست بگیرند؟
هایی از قدرت اجتماعی،  "جامعٔه بولیوی همواره دارای شکل

یی، و قدرت قومی و جمعی در سطح جامعه بوده  قدرت اتحادیه
توانیم منابع طبیعی و  پرسیدیم چگونه می است. اما وقتی می

خدمات اساسی خود را بر اساس این قدرت قومی و اشتراکی یا 
توانستیم  دیدیم که [فقط با آن ابزار] نمی اجتماعی مّلی کنیم، می

این کار را بکنیم. بنابراین مهم بود که استفاده از ابزار سیاسی را بر 
های استوایی و پیش از همه،  اساس جنبش دهقانی بخش

های بیش از سی ملّیت بومی در بولیوی در نظر بگیریم.  جنبش
ای  چنین بود که ابزار سیاسی رهایی مردم، برای مردم، و با برنامه

 مردمی را پیشنهاد کردیم.
کشیدیم. در  داری دست می "در این مقطع، باید از نظام سرمایه

نامند، و در آن قرار  های اجتماعی را 'تروریست' می این نظام جنبش
های صنفی و کارگری در سیاست وارد شوند. اّما  نیست که اتحادیه

های  توانیم فقط اتحادیه ما گفتیم که ما حقوق سیاسی داریم و نمی
های صنفی کارگران  صنفی و کارگری باشیم و فقط به خواست

های عمیق هستیم، ایجاد  بپردازیم. اگر خواهان دگرگونی
یابد. تا  های عمیق در ساختارهای دولتی نیز اهمیت می دگرگونی

حدودی با کارگرانی مشکل داشتیم که بر 'استقالل اتحادیٔه صنفی 
 کردند." و کارگری' و موضع غیرسیاسی آن پافشاری می

های برق و مخابرات در  سازی اوو مورالس سپس به خصوصی
درپی و واگذاری منابع طبیعی مانند گاز به  های پی دولت
های  وگوهایی که با رهبران اتحادیه های فرامّلی و نیز گفت شرکت

های نولیبرال داشته است  کارگری و دهقانی و نیز نمایندگان دولت
 گوید: کند، و می اشاره می

"ما همیشه موضوع مّلی شدن 
 ١۵ادامه  در صفحه  کردیم. استدالل ما  را مطرح می

 جمهور پیشین بولیوی مصاحبٔه با اوو موراِلس، رئیس
ما مدافع زندگی و صلح، ولی همراه با عدالت 

 اجتماعی، هستیم!


