
دستبرد زدن به حقوق و معیشت زحمتکـشـان، نـقـض کـردن 
منظور تفرقـه  شان به تبعیض قائل شدن بین شان،  امنیت شغلی

انـد. در ایـن  تر یـافـتـه انداختن میان آنان، ابعادی هرچه وسیع
فـقـیـه، اعضـای  ها، تمام دستگاه حاکمه، ولـی تجاوز و چپاول

کابینه دولت روحانی، نمایندگان مجلس، و قوه قضائی صاحـب 
هزار تـومـان عـبـور  ٣٢اند. درحالی که قیمت دالر از مرز  سهم

کرده  و خط فقر حداقلی به ده میلیون تومان در ماه رسـیـده و 
هـزار  ۶١١نرخ تورم به شصت درصد افزایش یافته، رژیم والیی "ترمیم دستمزد" و باال بردن مزد دو مـیـلـیـون و 

  ٩٩(که تقریبًا همان نیمـه دوم سـال  ٩٩را وعده داده بود در اواخر مهرماه  ٩٩تومانی کارگران در نیمه دوم سال 

ویژه در میان جـوانـان، بـه  چشمگیری در عرصٔه سیاسی، به
 دنبال آورد.

ساز انتـخـابـات امسـال ( اکنون آمریکا وارد مرحلٔه سرنوشت
ها، اگر اتفـاق  ) شده است. بر اساس بیشتر نظرسنجی٢٠٢٠
ای  بینی نشـده پیش

 درد و زخم تازیانه چند روزی بیش نیست
 راز دار خلق اگر باشی همیشه زنده ای

 مرتضی کیوان
 

شصـت و شـش سـال از اعـدام  ١٣٩٩با فرا رسیدن مهر و آبان 
هـای  افسران توده ای به دست رژیم جنایتکار شاه می گذرد. در مـاه

اعدام سه گروه از افسران عضو سـازمـان نـظـامـی  ١٣٣٣مهر و آبان
حزب توده ایران، و به همراه 

تـریـن آمـار رسـمـی  بر اساس تـازه
حـکــومـتــی، و هـمــچـنــیـن بـنــا بــر 
اظهارنظرهـای مـتـخـصـصـان، رونـد 

گیـری کـرونـا در تـمـام  گسترش همه
هـای کشـور  شهرهای بزرگ و اسـتـان

بیش از پیش از کـنـتـرل خـارج شـده 
هـای  است. پس از بروز اّولـیـن نشـانـه

، با بـحـرانـی ٩٨شیوع کرونا در بهمن 
هـای اخـیـر، و  شدن شرایط در هفتـه

رغم هشدارهای مکرر کـارشـنـاسـان  به
کفـایـت  داخلی و جهانی به حاکمان بی

جمهوری اسالمی، اکنـون وضـعـیـت 
طوری شده است که مـردم کشـور بـا 
َاَبربحران  انسانی و اقتـصـادی بسـیـار 

ای در ابعاد گوناگون روبـرو  کننده نگران
اند. به دستور "رهـبـری"، اّولـیـن  شده

واکنش رژیم والیی بنا بر "مـالحـظـات 
امـنـیـتـی، -مذهبی" و مسائل سیاسـی

گیری کرونا بـود.  انکاِر وجود خطر همه
ای از  سپس، و تا امـروز، مـجـمـوعـه

اثر، انفعـالـی و  های نامنظم و کم اقدام
هـای  بدون تدارک ماّدی، همراه با پیـام

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

 ١٣٩٩آبان  ۵، ١١١۵شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

مقابله با فاجعٔه 
گیری کرونا و دفاع  همه

های سالمت  اولویت«از 
را به هدفی  »همگانی

 مّلی تبدیل کنیم!

نگاهی به انتخابات 
حّساس کنونی در 

 آمریکا

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

  ٩ادامه  در صفحه 

 ۴ریاست جمهوری   ص »انتخابات«تالش های رژیم برای گرم کردن تنور 
 ۵گر سخن حق است همان باید گزید                                                    ص 

 ١١تاریخی بشریت است                              ص    فقر زدایی در چین، معجزهٔ 
درآمیزند، بر شدت   ١٩ -عدالتی  که با کووید  فقر، نژادپرستی، و بی

 ١٢افزایند                                                               ص  گیری کرونا می همه
 ١۴آسا در کهکشان ما         ص  چالۀ غول و سیاه ٢٠٢٠جایزۀ نوبل فیزیک 

 جمهور جدید بولیوی: رئیس
خواهیم  ما می«

دیکتاتوری را برای 
کن کنیم.  همیشه ریشه

مردم به نولیبرالیسم نه 
 ١۶ص  »گفتند

به یاد قهرمانان خاموش خلق 
 اسطوره های انسانیت و پایداری 

بـا کـورتـیـس  »نامـٔه مـردم«وگوی  گفت
تکینز، مدیر مسئول پیپلز ُورلـد (دنـیـای 

َ
ا

مردم)، نشریٔه حزب کمونیست آمریکا، و 
ـی حـزب کـمـونـیـسـت 

ّ
عضو شورای مل

 آمریکا
در آمـریـکـا، بـرنـی  ٢٠٢٠و  ٢٠١۶در انتخابات 

َسندرِز سوسیال دموکرات نـتـوانسـت در رقـابـت 
جـمـهـوری از حـزب  برای کسب نامزدی ریاست

دموکرات، در مقابل هیالری کلینتون پیروز شود، 
اما کارزاری که او به راه انـداخـت، تـغـیـیـرهـای 

  ٨ادامه  در صفحه 

یورش به حقوق زحمتکشان 
با ارزان سازی نیروی کار و 

مقررات زدایی در تامین 
 اجتماعی  



١٣٩٩آبان ماه  ۵دوشنبه    ٢   ١١١۵شمارۀ  

تهدید بیشتر جنبش کارگری دست زد و دستـمـزد کـارگـران را  است) فقط به
در راستای "آزادسازی مـزد" و  -ای" و "صنفی" اصطالح  بر اساس "منطقه به

تعیین کرده است. رئیس کـمـیـتـه دسـتـمـزد  -سازی بیشتر نیروی کار ارزان
عالی شوراها و یکی از رهبران تشکل حکومتی در رابطه با ترمیـم مـزد  کانون

مـهـرمـاه  ٢۴ای"، روز  صورت "منطقه کارگران و تهدید رژیم به تعیین مزد به
خبرگزاری ایلنا گفت: "حتی یک جلسه صوری هم با اسم ترمیم مزد برگزار  به

خواهـنـد حـداقـل دسـتـمـزد را  ای کردن مزد، می نشده... با ادعای منطقه
 سرکوب کنند و الزام به پرداخت آن را در مناطق مختلف کشور از بین ببرند." 

های تولید، درمـان، و  سازی بیشتر نیروی کار در تمام رشته عالوه بر ارزان
آموزش، اخیرًا دولت در یورشی تازه به منابع مالی و حقوق کارگران شـاغـل و 

اصطالح "اصالح قـانـون بـیـمـه بـیـکـاری"  بازنشسته، خیز دیگری برای به
اصطالح اصالح "قانون تأمین اجتـمـاعـی"  ای جدید برای به برداشته و الیحه

بـه   کشی بیشتر از کارگران که پیامدش تحمیل فـقـر بـیـشـتـر منظور بهره به
 بازنشستگان است به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده است.

 
درصـد  ١٢تقریبًا تا پنج سال پیش، رژیم نرخ بیکاری در کشور را باالتر از 

های امپریالیستی از سـوی آمـریـکـا،  کرد. با تحمیل شدن تحریم اعالم می
ادامه دادن به اجرای خشن برنامه تعدیل ساختاری از سوی خود رژیم، شیوع 

های صنعت، خـدمـات، و حـتـا  بیماری کرونا، و رکود گسترده در تمام رشته
درصـد"  ٩٫۵گزارش مرکز آمار، " به ٩٩مهرماه  ١٩کشاورزی، نرخ بیکاری در 
یعنی یک  ٩٩ست که روزنامه اعتماد، شهریورماه  اعالم شد! و این در صورتی

سال متوالی رشد اقتصادی منفی  ٣ماه قبل از آن اعالم کرده بود: "ایران در 
درصـد  ٢٠سال گذشتـه... اقـتـصـاد ایـران  ۴را تجربه کرده است. ... طی 
گـزارش  (یعنی سه روز پـس از  ٩٩مهرماه  ٢٢کوچکتر شده است." حتا روز 

درصدی نرخ بیکاری در  سال جاری) خبرگزاری ایـلـنـا  ٩٫۵مرکز آمار درباره 
که امسال هم رشد منفی برای سومین سال متوالی تکرار  نوشت: "در صورتی

 ٢٧شود." روز  درصد از سال گذشته کوچکتر می ١٧شود، اقتصاد کشورمان 
دیده از کرونـا بـا مـجـمـوع  میلیون" بنگاه آسیب ٣مهرماه هم ایلنا از وجود "

اصطالح "حمایت" از این  حل دولت برای به میلیون" کارگر خبر داد و راه ۵٫٨" 
دیده" همـراه بـا "سـود  دیده را دادن "وام ویژه مشاغل آسیب واحدهای آسیب

منظور "ضمانت بـازپـرداخـت" وام بـه  هایی به درصد" و لزوم دادن وثیقه ١٢
مـهـر  ٢٩های عامل اعالم کرد. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه،  بانک

زدایی ضد مردمی و ضد تـولـیـد در  های اشتغال ، با تأکید بر "خصلت٩٩ماه 
گزارش "مجمع جهانی اقـتـصـاد"،  تخصیص منابع ارزی و ریالی" و با اشاره به

آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شـده در ایـن گـزارش  گفت: "فاجعه
گری مالی و کـنـتـرل رفـتـارهـای پـرفسـاد و  مربوط به رتبه ایران در تنظیم

نابرابرساز بانکها و بویژه بانکهای خصوصی است که رتبه آخر جـهـان را در 
 میان کل کشورهای مورد بررسی دارد." 

ها کارگر بیکار شده نیز ایلـنـا،  در رابطه با مقرری بیمه بیکاری برای میلیون
مـاه  ، از انتظار "چندصد هزار بیکار شده" از میانه اردیـبـهـشـت٩٩مهرماه  ٢٨

ای از بـیـمـه  چنین پیشزمـیـنـه برای دریافت مقرری بیکاری خبرداد. در یک
بیکاری، رژیم ضد ملی والیت فقیه قصد دارد به اصطالح به "اصالح قـانـون 

 بیمه بیکاری" دست بزند.   
 
هـزار"  ۵٠٠میلـیـون و  ٣میلیون" کارگر شاغل و بیمه شده و "حدود  ١۴" 

بعد  -سازمان تأمین اجتماعی ٩٩مهرماه  ٢٨بر اساس آمار  -کارگر بازنشسته
هـای  ها حق بیمه، طبیعتًا صاحبان اصلی منابع مالی، بنـگـاه از پرداخت سال

ها و تمام امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعـی بـایـد  تولیدی، بیمارستان
های تولیـدی در  حساب آیند. عالوه بر دستبرد عظیم به منابع ملی و بنگاه به

سازی در چهار دهـه حـیـات رژیـم والیـت  کل کشورمان در قالب خصوصی
فقیه، مدیران برگزیده "نظام" در مقام مدیریت سازمان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی، 

سـازی  های تولیدی و مراکز درمانی این سازمان (و در قالب خصـوصـی بنگاه
میزانی کالن بـه  طور مداوم و به های اخیر) به ها و اموال سازمان در ماه بنگاه

 ادامۀ  یورش به حقوق زحمتکشان با ارزان ...

هـای  زمان در این چهار دهـه، دولـت اند. هم های کارگران دستبرد زده اندوخته
مختلف رژیم با امتناع از پرداخت سرانه درمان کارگران از حق بیمه و تـحـمـیـل 

گروه خاص" به تأمین اجتماعی در بیش از یـک دهـه اخـیـر،  ٢٣هزینه بیمه "
انـد.  بـار آورده هزار میلیارد تومان به این سازمان بـه ٣١٠مبلغ  ای کالن به بدهی

هـای  شان و تحـمـیـل هـزیـنـه های ها با ادامه پرداخت نکردن بدهی این دولت
شـان  هـای هزارمیلیارد تومان بـه بـدهـی ٣سنگین به سازمان، ماهیانه بیش از 

اش به سازمـان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  افزایند. رژیم تا کنون "ریالی" از بدهی می
 ١٣٩٧ایلـنـا، از مـیـانـه سـال  ٩٩مهرماه  ٢۵  گزارش پرداخت نکرده است. به

رسـیـده" اسـت.  ۵"ضریب پشتیبانی این سازمان [تأمین اجتماعـی] بـه زیـر 
هایش را به سازمان پـرداخـت نـکـنـد "ایـن  درصورتی که دولت پرداخت بدهی

ورشکستگـی  سال نخواهد بود، به ۵سازمان در یک بازه زمانی کوتاه که بیش از 
 ٢٧کامل خواهد رسید."  در حالیکه سال جاری، یک نـمـایـنـده مـجـلـس روز 

هـای  های حقوقی یکـی از شـرکـت از دریافت فهرستی از فیش ٩٩شهریورماه 
نفر کارمند با حقوق دریافتی هرنفر "یک میلیارد تـومـان" در  ٣٠دولتی با حدود 
اش به سـازمـان،  عوض پرداخت بدهی گفت. دولت رژیم والیی به ماه سخن می

یورشی تازه به حقوق کارگران از طریق افزایش سن بازنشستگی، خـارج کـردن 
آور"، و  بسیاری از مشاغل از فهرست مشاغل مشمول "قانون سـخـت و زیـان

کاهش نظارت بر پرداخت شدن یا نشدن حق بیمه کارگران از سوی پیمانـکـاران 
چنین یورشی به منایـع مـالـی و حـقـوق  و دالالن نیروی کار، آغاز کرده است. 

اصطالح "اصالحات پارامتریـک"  با به ١٣٩٧کارگران و بازنشستگان نیز در سال 
نتیجـه مـانـد. بـار  رژیم بی ٩٧آغاز شد، اما با مقابل کارگران با آن، یورش سال 

مـهـرمـاه امسـال (در  ١٢دیگر هم محمد شریعتمداری، وزیـر کـار، در روز 
اندیشی" وزارت کار با کارفرمایان و "اتاق بـازرگـانـی") در  اصطالح "جلسه هم به

قالب "قانون اصالح پراسنج" و با ترفند "حمایت از تولید، کمک به جهش تولید و 
اقتصاد مقاومتی"، از اضافه کردن یک نماینده کارفرمایی بـه هـیـئـت امـنـای 

سـود  سازمان تأمین اجتماعی، "تغییر ترکیب هیات َبـدوی و تـجـدیـدنـظـر بـه
سـود کـارفـرمـایـان"  هزار بخشنامه بـه ٢کارفرمایان" و "حذف و اصالح بیش از 

از کـاهـش  ٩٩مهرماه  ٢٨سخن گفت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در 
گـزارش  بخشنامه تنقیحی جایگزین" خبر داد.  به ۶٠هزار بخشنامه به " ٢حدود 
، با "اصالح پارامتریک قانون تأمین اجتماعی"، قصد وزارت ٩٩مهرماه  ٢۵ایلنا، 

پـردازی  کار از "افزایش سن و سابقه بازنشستگی با هدف افزایش دوران بـیـمـه
کارگران شاغل، کاهش میزان مستمری بازنشستگان و حـذف بـازنشـسـتـگـی 

رویه و غیرمنطقی از  اصطالح "برداشت بی آور" برای جلوگیری از به سخت و زیان
اصطالح اصـالح  منابع محدود صندوق" را دارد. همچنین هدف وزارت کار با به

های مربوطه"، باز گذاشـتـن دسـت  قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه ۴١"ماده 
 پیمانکاران "برای پرداخت نکردن حق بیمه کارگران پیمانکاری" است.    

 
وزارت کار در شرایطی قصد "اصالح پارامتریک قانون تأمیـن اجـتـمـاعـی" و 
کاهش مستمری بازنشستگان را دارد که کمیسیون تلفیق بودجه مـجـلـس در 

هزار تـومـانـی" را بـرای  ٨٠٠میلیون و  ٢"کف  ٩٩بازبینی نهائی الیحه بودجه 
مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب کرد درحالی که مـیـزان خـط 

(زمان تعیین حداقل دستمزد) ده میلیون تـومـان در مـاه  ٩٨فقر  در اسفندماه 
جاست که کارگزاران رژیم والیی بـرای تـفـرقـه انـداخـتـن بـیـن  بود. جالب این

زحمتکشان، مستمری بازنشستگـان کشـوری و 
   ٣ادامه  در صفحه اندازه زیادی بـیـش از مسـتـمـری  لشگری را به



 ١١١۵شمارۀ   ١٣٩٩آبان ماه  ۵دوشنبه   ٣ 

این طرح نبود. بر اساس "قانون" مصوب خود رژیم، بازنشستگی کـارگـران در 
سـال  ٣٠سال زودتـر از  ١٠سال سابقه کار و  ٢٠آور با  مشاغل سخت و زیان

معمول، "استحقاقی" است و در محاسبه مستمری بازنشسته هر یک سال کـار 
که  آور "باید یک سال و نیم به حساب بیاید." در صورتی در مشاغل سخت و زیان

سازی"، کارگزاران رژیم ده سال سـابـقـه کـار کـارگـران در  در اجرای "همسان
اند. بازنشستگان مشـاغـل  حساب آورده آور را "تشویقی" به مشاغل سخت و زیان

اش کـه بـازنـگـری کـردن در  وعـده آور از وزیر کـار عـمـل بـه سخت و زیان
طور که گفته شد، مـعـاون  سازی" بود را خواستارند. همان های همسان "فرمول

هـای  "احتمال" بازنگری در "فـرمـول ٩٩شهریورماه  ١۶دبیرکل خانه کارگر در 
 ٢١گـزارش ایـلـنـا، وسیله وزیر کار را عنوان کرده بود، اما بـه سازی" به همسان
 ٢١سـازی" الاقـل تـا  های هـمـسـان ، وعده تجدیدنظر در "فرمول٩٩مهرماه 
 بهانٔه نبودن اعتبار "عملی نشده" بود. به ٩٩مهرماه 

 
سـازی"، اجـرای  یکی دیگر از انتقادهای بازنشستگان به طـرح "هـمـسـان

سازی" در مورد کارگران "سایر سطوح" است. یک بازنشسته کارگری بـا  "همسان
 ٢٢ها"، بـه خـبـرگـزاری ایـلـنـا،  کارگیری "فرمول انتقاد از نبود شفافیت در به

، گفت: "کارگران سایر سطوح که تخصص و توانایی بـیـشـتـری ٩٩شهریورماه 
چه در زمان اشتغال و چـه در دوران  -بگیران دارند، همواره نسبت به حداقل

کـنـنـد.  بگیران سقوط می مالحظه به سمت حداقل با شیبی قابل -بازنشستگی
شـونـد." بـازرس کـانـون  یعنی به سمت خط فقر و زیر خط فقر سوق داده مـی

بـا  ٩٩مهـرمـاه  ٢٨بگیر تأمین اجتماعی نیز روز  کارگران بازنشسته و مستمری
سازی با افزایش حـقـوق  "مبهم خواندن" مفهوم "تجمیع افزایش مبلغ متناسب

بگیران"، "درج تمامی موارد در یک فیش حقوقی" و اعـمـال ضـریـب  مستمری
سـازی در  ها را ضـروی دانسـت. او انـجـام هـمـسـان "متناسب" بر افزایش

های کشوری و لشگری را که "دریافتی یـک بـازنشـسـتـه از نـاحـیـه  صندوق
ترازش افزایش یافـتـه اسـت" را قـاعـده  درصد شاغل هم ٩٠سازی تا  همسان

عبارت دیگر، تبعیض قائل شدن بین بازنشستگان کارگری و  مناسب دانست. به
منظور تفرقه انداختن بین زحـمـتـکـشـان و  بازنشستگان کشوری و لشگری به

خصوص بازنشستگان کارگری به زندگی در زیر خـط فـقـر،  سوق داده شدن به
زدایی در روابط کار به نابودی امـنـیـت شـغـلـی  شود. مقررات وقفه انجام می  بی

طیفی وسیع از زحمتکشان فکری و یدی منجر شده است. بـرای نـمـونـه، بـه 
های اخـیـر  نفر از خبرنگاران در هفته ۶٠٠تحمیل قراردادهای موقت به حدود 

 توان اشاره کرد. می
 

رژیم والیی بعد از اجرای سه دهه سیاست ویرانگر تعدیل ساختاری، با واگیـر 
های تولیدی، دیگر توان حـل  سابقه بیماری کرونا و ورشکستگی بنگاه شدن بی

گسیخته و حمایت از کارگران و زحمـتـکـشـان را نـدارد و  معضل بیکاری لگام
نخواهد داشت. رژیم تنها راه تضمین بقای "نظام" خود را یـورش بـه حـقـوق 

هایی چون "اصالح قانون بیمه بیکـاری" و اصـالح  زحمتکشان در قالب طرح
اش یـعـنـی سـرمـایـه  "قانون تأمین اجتماعی" و تضمین حمایت پایگاه طبقاتی

داند. تنها راه دستیابی به دستمزد، مستمری، و مقرری بیمـه  انگلی و سنتی می
بیکاری شرافتمندانه و حراست از منابع مالی زحمتکشان در تأمین اجتـمـاعـی، 
مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و مبارزه با سـیـاسـت ویـرانـگـر تـعـدیـل 

 ساختاری رژیم است. 

هـای  بازنشستگان کارگری تصویب کرده بودند. هنگامی که حـتـا قـیـمـت
بهای یـک  درصدی داشتند و اجاره ۵٠٠امالک در عرض سه سال افزایشی 

ای فقیرنشین تهران بیش از یک میلیون تـومـان  آپارتمان کوچک در منطقه
بـا افـزایشـی  ٩٩در ماه بود، حداقل دستمزد کارگران در هفدهم خردادماه 

درصد، حداقل مستمری بازنشستگان کـارگـری بـا سـی  ٢۶میزان  صرفًا به
هزار تومان افزایش یافـت.  ٨٠میلیون و  ٢فقط به  ٩٩سال سابقه در تیرماه 
دهند.  درصد کل بازنشستگان کشور را تشکیل می ۶۵بازنشستگان کارگری 

هایی، ضـمـن ایـنـکـه بـیـن  چنین مستمری رژیم مرتجع والیی با تصویب 
بازنشستگان کارگری و بازنشستگان کشوری و لشگری آشکارا تبعیض قائل 

شود، فقر شدیدی را هم به تمام بازنشستگان کشورمان تحـمـیـل کـرد.  می
رغم شیوع گسترده ویروس کرونا، بازنشستگان کشورمان در هشـت مـاه  به

های اعتراضی زیـادی بـرپـا  اخیر و در واکنش به عملکرد رژیم والیی تجمع
 اند.   کرده
 

مبارزه دلیرانه بازنشستگان بر ضد سیاست های 
 مخرب رژیم 

 
 ٩٩های گسترده بازنشستگان، از آغاز سـال  علت اعتراض رژیم والیی به

سازی" مستمری بازنشستگان آغاز کرد،  اصطالح طرح "همسان اجرای به به
سـازی"  سال پیش اجرا شود. در ارتباط با "هـمـسـان ١۶طرحی که قرار بود 

بایست با منابع مالی دولـت و  مستمری بازنشستگان کارگری، این طرح می
هزار میلیارد تومان در قالب "سهام ُنـه  ٣٢اعتبار نقدی اجرا شود، اما دولت 

ها]" به سازمان تأمین اجتماعی داد و بـه  عنوان رد دیون [بدهی شرکت به
سازی" مستـمـری  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اجرای طرح "همسان

را اجـازه   میلیارد تومان" آن ۵٠٠هزار و  ١٣بازنشستگان کارگری را با فقط "
عـنـوان رد  هزار میلیارد تومان در قالب "سهام ُنه شرکت به ٣٢داد. پرداخت 
ها]" به سازمان، دستبرد زدن به منـابـع مـلـی زحـمـتـکـشـان  دیون[بدهی

هـای  منظور عمل به وظیفه حاکمیتی رژیم بود. اما حتا بر اساس گـفـتـه به
 ۵٠سازی" مستـلـزم  معاون دبیرکل خانۀ کارگر رژیم،"اجرای دقیق همسان

هزار میلیارد تومان بـودجـه سـالـیـانـه اسـت". خـود ایـن شـخـص هـم 
اصطالح  سازی" خواند. بعد از به سازی" اجرا شده را صرفًا "متناسب "همسان

هـزار نـفـر  ٢٠٠خصوص حـدود  به -سازی، بازنشستگان اجرای "همسان
هایی پردامـنـه بـه نـحـوه  اعتراض -آور بازنشستگان مشاغل سخت و زیان

بـازنشـسـتـگـان در  ٩٩شهریورماه  ١۵طور مثال،  اجرای آن بر پا کردند. به
سراسر کشور، ازجمله در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، تـبـریـز، ارومـیـه، 

هـای سـازمـان  رشت، اراک، کرمان، شوش، و لرستان در مقابل ساختمان
هایی اعتراضی برپا کردند و پـرداخـت  تأمین اجتماعی در این شهرها تجمع

هـای  های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و "بازنگـری در فـرمـول بدهی
ساز رژیـم  سازی"  را خواستار شدند. معاون دبیرکل خانۀ کارگر دست همسان

شهـریـورمـاه  ١۶اصطالح "رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری"،  و به
های یادشده)، ضـمـن "تـقـدیـر" از دولـت  زمان با برپایی اعتراض (هم ٩٩

عنوان یک "کار بزرگ"،  از "احـتـمـال  سازی" با  روحانی و توصیف "همسان
 وسیله وزیر کار خبر داد.  سازی" به بازنگری در محاسبات همسان

 
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، در تیرماه سال جاری، درباره میـزان 

سـازی، گـفـتـه بـود: "بـرای  افزایش حقوق ناشـی از اجـرای هـمـسـان
هـزار تـومـان و بـرای  ۶٠٠هـزار تـومـان تـا  ۵٠٠بگیرها حدود  حداقل

هزار تومان هم افزایش خـواهـیـم داشـت."  ٨٠٠بگیران بعضًا تا  غیرحداقل
مهرماه، گفـت: "حـقـوق  ٢۴بگیر گیالنی به خبرگزاری ایلنا،  یک مستمری

مـیـلـیـون و  ٢سازی  هزار تومان زیاد شده... قبل از همسان ١٩۶من فقط 
هـزار تـومـان."  ۶٢٠میلیون و  ٢گرفتم و حاال شده  [هزار تومان] می ۴٣٠

سازی" تنها مشکـل  افزایش ناچیز مستمری بازنشستگان با اجرای "همسان

 ادامۀ  یورش به حقوق زحمتکشان با ارزان ...



 

 ١١١۵شمارۀ 

محدود و بـر اثـر فشـار 
مردم و نیروهای مترقـی 
را نیـز (مـانـنـد الیـحـه 
مــعــروف مــطــبــوعــات) 

ــا "حــکــم  مــی ــوانــد ب ت
اش ممنـوع و  حکومتی"
اجرا کند و بدین  غیرقابل

ترتـیـب آن اخـتـیـارات 
محدود محـدودتـر هـم 

گفته  بشود، تا آنجا که به
ــمــی،  ــات ــد خ ــم ــح م

ــیــس ــه  رئ قــوه مــجــری
اصـــــــــالحـــــــــات، 

جمهور به یـک "  رئیس
بدل گـردد!  تدارکاتچی"

ــگــر یــکــی از  ایــن دی
های هویتی رژیم  شناسه

هـربـار  شده اسـت کـه
بــکــوشــد بــالــمــاســکــه 
انـــتـــخـــابـــات را بـــا 

های مختلف و  صورتک
های از پیش گزین  مهره

هـای  حال عـبـور داده شـده از صـافـی درعین -فرمان و حریص شده از افراد گوش به
به شمایل انتخاباتی "دموکراتیـک" از نـوع مـرسـوم دنـیـای  -گوناگون دستگاه استبداد

داری نزدیک کند. رژیم از میان کاندیداها نیز با مـهـنـدسـی رأی دهـنـدگـان و  سرمایه
داشـتـه بـاشـد، بـر  بایست نقش "تدارکاتچی" آماردهی تقلبی آرا، فرد مشخصی را که می

 نشاند.  مسند ریاست می
جمهوری مقامی است در خدمت اجرایی کردن سیاست هـا و  در رژیم "فقاهتی" ریاست

تصمیم های کالن والیت فقیه  که با اصول "جمهوریت" که متکی بر آراء مـردم اسـت، 
هایی مبنی بر تحقق بخشی از حـقـوق  وقتی محمد خاتمی با وعده هیچ سنخیتی ندارد. 

سال نـتـوانسـت در  ٨رئیس جمهور شد ولی پس از  ١٣٧۶سلب شده مردم در خردادماه 
هایش کاری از پیش ببرد، آشکار گفت: رئیس جمهور در رژیم "والیت فقیه"  راستای وعده

است. از آن زمان تا کنون نیز تحـوالت کشـور ازجـمـلـه بـر اثـر  صرفًا یک "تدارکاتچی"
هـای  های جنایتکارانه امپریالیسم جهانی در سمت و سوی محدودتر کردن آزادی دخالت

 مردم، فقر بیشتر مردم، و گسترش عملی اختیارات والیت فقیه جریان یافته است، 
زاده، نماینده ادوار مجلس  ، جالل جاللی١٣٩٩مهرماه  ٢٢به گزارش روزنامه انتخاب، 

شورای اسالمی، در سخنانی دربارٔه عملکرد حسن روحانی گفته است: "ما امـروز شـاهـد 
 آن هستیم که روحانی حتی نتوانست یک آبدارچی خوبی باشد." 

هـای فـریـبـکـارانـٔه  تنها اعتقادی به حقوق آحاد ملت ندارد، بلکه همٔه اقـدام رژیم نه 
فریبانه بیش نبوده و نیست. مردم امروز خود را گر فـتـار فشـار  اش نمایشی عوام انتخاباتی

جانبٔه ارتجاع داخلـی  خردکننده تحریم های ضد انسانی اقتصادی امپریالیسم و ستم همه
جـمـهـوری  و استبداد دینی از سوی دیگر می بینند. هنوز هشت ماه تا انتخابات ریـاسـت

سیزدهم باقی مانده است، اما انتظار برگزاری انتخاباتی واقعی، سالم، و شفاف در نظامـی 
انـگـاری و درک  گو، غارتگر، و جنایتکار در بهترین حالـت سـاده چنین سراپا فساد، دروغ

 نکردن نظام سیاسی حاکم بر کشور است. 
های میلیونی مردم پـس  های تاریخی مردم در میهن ما، از جمله تجربٔه اعتراض تجربه

هـای  ، و اعـتـراض١٣٨٨جمهوری خـردادمـاه  از کودتای ولی فقیه در انتخابات ریاست
انـد کـه بـرای آنـکـه  گستردٔه  سه سال اخیر در شهرهای کشور، همگـی نشـانـگـر آن

عـقـب نشـیـنـی وادارنـد،  های اعتراضی بتوانند ارتجاع و دیکتاتوری حاکم را بـه جنبش
ضرورتـی  -ویژه کارگران و زحمتکشان به -همکاری و اتحاد عمل همٔه نیروهای اجتماعی

تعیین کننده است. برای پدید آوردن پیوند و ایجاد همکاری و اتحاد عمل بین نـیـروهـای 
 هایی بیشتر اندیشیده و انجام شود.  ملی و دموکراتیک میهن، باید تدبیرها و تالش
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ان ی ا داد ی  رو  تأم

نارضایتی عمومی از سیاست ها و عملکرد ایران برباد ِده رژیم روز 
ای از مـردم  مالحظه شود. خودداری بخش قابل تر می روز گسترده به

ای تحت عـنـوان انـتـخـابـات، نشـانـگـر  بازی از شرکت در شعبده
های زحمتکش از سـیـاسـت ضـد مـردمـی  نارضایتی عمیق توده

سردمداران رژیم کنونی است. در پیام نشست وسیع کمیتٔه مرکـزی 
شود:  ، گفته می١٣٩٨حزب تودٔه ایران به مردم ایران در اسفند ماه 

شـمـار  هـای بـی سابقـه، نـاهـنـجـاری "فاجعٔه فقر و محرومیت بی
ها، غالب شدن جّو خفقان بر فضای کشور  اجتماعی، و در کنار این

هـای زنـدگـی، نـتـیـجـٔه  و زورگویی روزمره به مردم در همٔه عرصـه
گـو و حـاکـمـان نـابـخـرد،  مستقیم حاکمیت ُمشتی مرتجع دروغ

هـای  چپاولگر، و ناالیق است که در طلیعٔه پیروزی انقـالب، وعـده
ساالری به مردم و نیروهای  دروغین استقرار آزادی و عدالت و مردم

ای  فـاجـعـه  خواه و مترقی دادند ولی خیلی زود، هـمـچـون آزادی
 هولناک و مستمّر بر میهن ما چنگ انداختند و چیره گردیدند."

طـلـبـان در نـهـمـیـن دوره  مصطفی معین، کاندیدای اصـالح
، ١٣٩٩مـهـرمـاه  ٢٣ای در  انتخابات ریاست جمهوری، در مقاله

های مزورانه اصحاب قدرت رژیم والیی در  ای از پرده نمایش گوشه
نویسد: "جامعه تا کنون  می انتخابات و بحران مدیریت را کنار زده و 

ای بـرای  اعتنائی به تحرکات سیاسی انتخاباتی نداشته و انـگـیـزه
او بـا اشـاره بـه بسـتـه   مشارکت سیاسی و کنشگری فعال ندارد." 

هـای ایـن  شدن فضای سیاسی کشور، به برخی دیگر از واقـعـیـت
گوید: "در کشورهایی کـه دچـار  َمضَحکٔه تکراری تأکید کرده و می

اجتماعی و اقتصادی و ضـعـف فـرهـنـگ -نابرابری، فقر سیاسی
عمومی و اخالقیات اجتماعی هستند و ساختارهای ایـدئـولـوژیـک 

ها حاکـم اسـت،  [فرسوده فقه سنتی]، استبدادی و تحمیلی بر آن
گـیـری  ممکن است شرایط پیچیده و پیامدهای وخیـم ایـن هـمـه

بار به دیکتاتوری، اختناق و بسته شـدن بـیـشـتـر فضـای  مصیبت
سیاسی اجتماعی بیانجامد. این شرایط و دورٔه گـذاری اسـت کـه 

هـای بـیـشـتـری هـمـراه  ها و هزینـه خارج شدن از آن با دشواری
طـور  سامان شدن اوضاع یک جامعه به شود. طبیعی است که به می

گـاهـی،  خود به خودی رخ نـخـواهـد داد و مسـتـلـزم تـالش، آ
ها، اصـالح فـرهـنـگ و احسـاس  همبستگی، تغییر نگاه انسان

مسئولیت و عمل اجتماعی روشنفکران متعهد و نهادهای مـردمـی 
آن جامعه است." در همین راستا، آقای ابـوالـفـضـل قـدیـانـی، در 

، نوشته است: "برخـالف ١٣٩٨آذرماه  ١٩ای در سایت کلمه،  مقاله
گویند، تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در  آنچه که برخی می

فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شـده  -انتخابات مجلسی نمایشی
توان با برخی از اظهارنظرهای اعالم شـده  انفعال کامل است." می

موافقت کرد و بر این نکته مهم نیز تأکید ورزید که ستون فقرات هر 
 سازند.  های مردمی می تغییر بنیادی را حمایت

شـده  رژیم "والیی" در سال های اخیر سازوکاری ازپیش مهندسی
جهت نمایش دموکراسی "اسـالم  جمهوری  زیر نام انتخابات ریاست

کند. در نظـام اسـالم "فـقـاهـتـی" رئـیـس  اش برگزار می سیاسی"
جمهوری که از هیاهوی بسیار این نمایش تکیه بر مسـنـد قـدرت 

زند حتی در چهارچوب قوانین مصوب خود نظام هم اخـتـیـارات  می
مرسوم در دیگر کشورهای جهان را ندارد. تازه ولی فـقـیـه اجـرای 

جمهور بر پایه هـمـیـن اخـتـیـارات  ها از سوی رئیس برخی تصمیم

تالش های رژیم برای گرم کردن تنور 
 ریاست جمهوری »انتخابات«
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 ادامه رویدادهای ایران ...

وگویـی بـا آقـای پـرویـز  گفت ،١٣٩٩مهرماه  ٢٣سایت میدان، سه شنبه 
وگـو  انـجـام داده و در ایـن گـفـت پژوهشگر اقتصاد سـیـاسـی، صداقت،

انـدازی از  نویسد: "چه چشـم مجموعه دموکراسی مشارکتی، از قول او می از
آقای صداقـت بـا بـرخـوردی   تواند متضمن آزادی و برابری باشد." آینده می

های اجتماعی تأکید  گرایی و نقش جنبش منطقی و درست، به مبارزه با واپس
های اجتماعی یعنـی  گیری جنبش گوید: "شکل می باره  در این کرده است. او

هـای  ها و اعتراضاتی ولو بسیار گسترده به سمت حـرکـت فرا رفتن از خیزش
هـا در صـورت  ایـن جـنـبـش مند و پایدار دموکراتیک [!]، مند و هدف نظام

یـابـنـد و حـرکـت  آموزند و سخنگویان خود را مـی استمرار از تجربه خود می
جـویـانـه  های دموکراتیک و عدالت استوار درازمدت خود را برای نیل به آرمان

گاهی است  ترین تکیه های اجتماعی مهم کنند. نفس وجود جنبش دنبال می
پرویز صداقت بر ترکـیـب  تواند به ما در این مسیر طوالنی کمک کند." که می

"بـرای  شـود: دیالکتیکی آرمانگرایی و واقعگرایی تاکید دارد و مـتـذکـر مـی
گـرا بـود. در  گرا و از سوی دیگر باید واقـع رادیکال بودن از سویی باید آرمان

های ملموس گرفـتـار  اعتنایی به واقعیت ها و بی صورت تأکید صرف بر آرمان
حل برای شرایـط مشـخـص و  شویم که فاقد راه یک رادیکالیسم شعاری می

نـمـایـی  انضمامی است. به همان میزان خطرناک آن اسـت کـه بـا بـزرگ
جـویـانـه  ها را کنار بگذاریم و با نوعی نگاه مصلحت های جاری آرمان واقعیت

ی اصـلـی ایـن اسـت کـه  ای مسایل جاری را عمده کنیم. مسأله صرفًا پاره
های اجتماعی داشته باشیم تا براساس آن بـه  نگاهی دیالکتیکی به واقعیت

آنچـه کـه در   بینانه دست یابیم." گرایانه و واقع ای از نگاه آرمان ترکیب بهینه
این بحث مطرح است، آنست که، آموزش فلسفی، اقتصـادی، اجـتـمـاعـی 
منسجم و هماهنگ که با دقت و اصالت روزافـزون در جـامـعـۀ مـا دیـده 

شود، پیوند تئوری با پراتیک، با درنظر گرفتن اندیشۀ علمی در جـنـبـش  می
گاهی توده ها در عرصه های گوناگون می تواند  در انتها  مردمی است؛ رشد آ
به نیروهای اجتماعی سازمان یافته ای برای گذار از دیـکـتـاتـوری والیـی و 
دست یابی به حقوق و آزادی های دموکراتیک و عدالت اجتـمـاعـی مـنـجـر 

 شود. 
ی  آمـیـز و ظـالـمـانـه به ساختارهای تبـعـیـض درستی، آقای صداقت، به

هـای گـرایـش  های دیگر در حـوزه طبقاتی، مرکزگرا و مردساالر، انواع ستم
ایـن تـرتـیـب بـه  گـویـد: "بـه و مـی اشاره کرده  جنسی، مذهبی، و فرهنگی

های طبقاتی، مردساالرانه، نژادی، قومیتی، جنسیتی،  ماتریسی از انواع ستم
هـای  رسیم. در چنین ساختاری است که وقـتـی الیـه مذهبی و مانند آن می

متعدد این ستم را مشاهده کنیم اوج ستم را مثًال در زن بلوچ یا ُکرد یا عـرب 
توان نادیده گرفت و هـمـه  ها را نمی یک از این ستم بینیم. هیچ در حاشیه می

 باهم اثر تشدید کننده بر یکدیگر دارند."  
"باید نوعی حرکت پـایـدار  افزاید: می وگویش آقای صداقت در ادامه گفت 

گرانه در تمامـی مـنـاسـبـات  انقالبی در جهت انحالل تمامی مناسبات ستم
این یک حرکت درازمدت تاریخی خواهد بود که  اجتماعی وجود داشته باشد.

ای توقف آن پـیـشـروی  وخیزهای فراوان خواهد داشت اما لحظه قطعًا افت
نیروهای مقابل را به دنبال دارد. باید امیدوار بود حاصل این مبارزات تاریخـی 
درازمدت قادر باشد رؤیای دیرین انسان برای حضور توأمان عدالت و آزادی 
را محقق سازد." روشن است که بار کاربرد اسـلـوب عـلـمـی و انـقـالبـی و 

توان بافت مشخص جامعۀ ما را  همچنین نقادانه تفکر علمی و اجتماعی می
بررسی کرده و نتایج الزم را ارائه کرد. ما عمیقًا بر ایـن بـاوریـم کـه چـنـیـن 

آورد، و  سوی خویش می ها و خردها را به طلبانه تدریجًا دل های تحول اندیشه
خـیـزد". از  سرانجام "از اخگر شـعـلـه بـرمـی های روس، سخن دکابریست به

های مستبـدان  فروز که در آن کاخ هایی جهان اخگری کورسو و نامرئی، شعله
سوزد. چنین است منطق درونی پویائی تاریـخ، اگـرچـه گـاه  نخوت فرومی پر

قهقرا، در مسیر ایـن  ها، حتی سیر به هایی از سکوت و رکود و درجا زدن  دوره
درست از این منظر است کـه  آید. تواند پیش آید و پیش می پویائی عمومی می

درستی ضـرورت و نـقـش  شود. او به سخنان آقای پرویز صداقت ارزیابی می

 گر سخن حق است همان باید گزید 

کند و تأکید مـی کـنـد کـه بـدون آن  مهم اتحاد و همبستگی را برجسته می
هـای  تـوان طـرح هـای فـعـال اجـتـمـاعـی، نـمـی جنبـش یـا جـنـبـش در

بخشی  گوید: "همین گفتمان توان وحدت خواهی را پیش برد. او می دموکراسی
خـواهـی در سـطـح  به طیف متکثر نیروها را دارد. اما اگر گفتمان دموکراسـی

حقوق صوری دموکراتیک متوقف بماند و از آن به سمت حقوق دمـوکـراتـیـک 
هـای  واقعی یعنی عدالت اجتماعی و تمرکززدایی و شکل دادن به انواع شـیـوه

تر نخواهد بود. بنابراین، در  خودگردانی حرکت نشود قادر به حل مسائل بنیادی
خواهی را همچـون چـتـر فـراگـیـری  ی کنونی باید گفتمان دموکراسی مرحله

های طبقـاتـی و  برگزید که طیف متنوعی از نیروهای اجتماعی، و انواع هویت
اما این گفتمان را بـایـد سـکـوی پـرشـی بـرای  گیرد. غیرطبقاتی را دربرمی

یابی به حقوق دموکراتیک واقعی ساخت." چالش اصلی در برابر جنـبـش  دست
حاضر به چگونگی سازوکارهای الزم برای حذف کامل حاکمیت  مردمی درحال

شرط فرایند گذار از مرحله دیـکـتـاتـوری بـه  عنوان پیش مطلق والیت فقیه به
توان بدون لحاظ کـردن ُبـعـدهـای  شود که نمی مرحله دموکراتیک مربوط می

های مرتبط با کار و تولید (یعـنـی  ها و طبقه اجتماعِی مطالبات الیه -اقتصادی
هـاسـت کـه ضـرورت  همین سبب، مـدت محقق کرد. به اکثریت مردم) آن را 

گاهی ملی بـرای جـنـبـش  و اتحاد در حکم تکیه  گیری ائتالف درنگ شکل بی
 مردمی ما شده است. 

تجارب تاریخی و مبارزات مردم میهن ما نشان داده است کـه راه اسـاسـی 
برکنار کردن دیکتاتوری و برقراری دمکراسی، بسیج نیرو در صف مبارزه پایـدار 

تـریـن تـوافـق در  و سیاسی مختلف و نیز وسیـع و گسترده گروهای اجتماعی
خواه و اپوزیسیون مردمی است. امروز پـس از گـذشـت  نیروهای آزادی  میان

چهل و یک سال از انقالب بهمن جامعۀ ما با بحرانی عمیق رو برو اسـت کـه 
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، و معنوی را  کلیۀ عرصه

این تراژدی عظیم که در کشور ما جـریـان    فرا گرفته است. برای پایان دادن به
خواه باید متحد شوند و مبارزه کـنـنـد.  پرست و ترقی دارد، همه نیروهای میهن

 جز این راهی نیست!
حزب ما بارها تاکید داشته و اعالم کرده است: تنها با مـبـارزٔه مشـتـرک و 

چالش کشیدن سـاخـتـار  خواه و به یافتٔه همٔه نیروهای مترقی و آزادی سازمان
تـوان بـه  ضد مردمی حکومت در ایران، یعنی رژیم والیت مطلقه فـقـیـه، مـی

 اندیشان کنونی، امیدوار بود. ای رها از زنجیرهای تاریک  ای دیگر، آینده  آینده
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تردید مهندسی خواهد شد و نتیجٔه آن دردی را از مـردم  توان گفت که بی قبلی می
کفایت و درمانـدٔه جـمـهـوری  دیدٔه کشور درمان نخواهد کرد. حاکمان فاسد و بی رنج

میلیون نـفـر، جـان و ٨٠اسالمی با عدم توجه جّدی به سالمت و معیشت بیشتر از 
 اند.  زندگی آنها را به بازی غیرانسانِی خطرناکی گرفته

های مجاز در داخل کشور و تحلیلگران آنـهـا کـه ایـن چـنـیـن  باید پرسید، رسانه
مـهـار  کنند که غـیـرقـابـل اند، چرا حداقل تالش نمی " شده١۴٠٠دلواپس "انتخابات 

رفت از این َاَبر بحران سالمت و اقـتـصـاد را بـه  شدن شیوع کرونا و چگونگی برون
هایی از  " تبدیل کنند؟ همین سؤال نیز متوجه بخش١۴٠٠موضوع اصلی "انتخابات 

پرورانند؛  نیروهای اپوزیسیون است که اّدعا و توّهم رهبری کشور را در  خیال خود می
تـر شـدن  یی، منتظر است که بـدبـخـت فکران ُحجتیه اپوزیسیونی که به سبک کوته

ها (بر اثر گسترش فقر و بیماری کرونا)، وضع را چنان وخیم کند که سـرانـجـام  توده
 "آقا تشریف بیاورند" و اوضاع به "براندازی" جمهوری اسالمی منتهی شود!

ها و تـحـلـیـلـگـران  های فاسد درون آن، همراه با رسانه سران رژیم والیی و جناح
کدام حـاضـر بـه ارائـۀ  هایی از اپوزیسیون، هیچ وابسته به "نظام"، و همچنین بخش

های فاجعٔه انسانی کنونـی و  یابی عّلت اقتصادی برای ریشه-تحلیل عمیق اجتماعی
گـیـری  حل مؤثر برای توقف همه یافتِن راه چاره برای آن نیستند. به نظر ما، یافتن راه

انـدیشـی  و نجات مردم از ایـن بـحـران، مسـتـلـزم هـم ١٩-کرونا و بیماری کووید
جانبه و جـّدی در راسـتـای تـعـیـیـن  ریزی، و تدارک "ملی" همه کارشناسانه، برنامه

رسـد کـه  های "سالمت همگانی" و تالش در راه تحقق آن است. به نظر مـی اولویت
کـفـایـت  اقتصـادی سـران بـی-این شیوه کامًال در نقطٔه مقابل دیدگاهای اجتماعی

 نویس و حّراف قرار دارد.  جمهوری اسالمی و تحلیلگران آن و اپوزیسیون مقاله
در برخورد با وضعیت بسیار خطرناک گسترش کرونا، صرفًا انتشار آمار (که الـبـتـه 

طـور   الزم است) و ابراز تأسف برای مردمی که جان، سالمت، و تأمین معاش آنها به
های عـمـلـی  حل جّدی در خطر است (که البته کاری شایسته است)، بدون اینکه راه

بازی و دلسوزی ظاهـری و اشـک  کارشناسانه ارائه داده شود، کاری عبث یا سیاسی
، ١٩-تمساح ریختن است. ُپر واضح است که در مراحل آغازین شیوع بیماری کوویـد

های خطرناک و ضدمردمی "نماینده خدا بر زمین" و عامالنش در نـهـادهـای  تصمیم
گوناگون برای مردمی که از حاکمان انتظار توجه به سالمت و زندگی آنـهـا دارنـد، و 

ها، و اطاعت محِض حسن روحانی و کارگزاران حکومت از  گویی ها، دروغ کاری پنهان
های زاینـدۀ وضـعـیـت کـنـونـی اسـت کـه  ای، از عامل های خطرناک خامنه حکم
توان آنها را صرفًا به ِاهمال یا اشتباه محاسبه و عملیـات تـنـزل داد.  وجه نمی هیچ به

هـا  همچنین، به وجود آمدن وضعیت بسیار خطرناک کنونی را صرفًا متوجه تـحـریـم
اعتنایی به مجموعٔه عوامل داخلی و خارجی  پوشی بر عوامل داخلی و بی کردن، چشم
ها کار کادر درمانی زحمتکش را دشوارتر کرده است، ولـی ایـن  تردید تحریم است. بی

های ماّدی و  زمینه فقط یک وجه قضیه است. پیش

سر در گم کننده و ضد و نقیض، مصیبتی بـزرگ را 
 بر مردم کشور ما فرود آورد.
مـاه، یـکـی دیـگـر از  ٩متأسفانه پس از گذشت 
های ضدمّلی و ویرانگرانٔه  پیامدهای این چنین اقدام

حکومتی، بروز خشـم، بـدگـمـانـی، و رفـتـارهـای 
هایی از جامعه بوده اسـت  در میان بخش غیرسازنده 

 دهد. که به نوبٔه خود شیوع بیماری را افزایش می
های تـبـلـیـغـاتـی و رسـمـی  اّما برخالف تالش 

حکومتی، در ایجاد این و ضع مردم مقّصر نیستـنـد، 
انـد. مـقـصـر اصـلـی جـمـهـوری  آنها خود قربانـی

هـا و  کفایت اسالمی اسـت کـه تـمـام فـرصـت بی
و نجـات  ١٩-های مهار شیوع  بیماری کووید امکان

جامعه را سوزاند. سران رژیم والیـی عـامـدانـه بـار 
ویـژه  گیری را عمًال بر دوش مـردم، بـه سنگین همه

انـد،  های فرودست جامعه گذاشته زحمتکشان و الیه
انـد؛ دسـت از  و مشکل را به خوِد مردم واگذار کرده

اصطالح "بـه  اند و مّلت را به مسئولیت خود به عنوان مدیران جامعه کشیده
 اند!" اماِن خدا رها کرده

امروزه مردم با شرایط بسیار آشفته و خطرناکی روبرویند و مشخص است 
فقط در مجموع توان مهار این بیماری را از دسـت  که حکومت اسالمی نه

داده است، بلکه دیگر امکان الپوشانی این واقعیت تـلـخ و خـطـرنـاک را 
روشنی گـویـای  ندارد. سخنان هفتٔه گذشتٔه سعید نمکی، وزیر بهداشت، به

گـویـد:  وضعیت وخیم مّلت و کشور، و درماندگی دولت است، وقـتـی مـی
تنهـایـی ایـن  توانم به "ایهاالناس بدانید که من به عنوان وزیر بهداشت نمی

اپیدمی و وضعیت را جمع کنم، و جمع کردن آن اصل بسیار فراتـر از ایـن 
خواهد." از سوی دیگر، هفتٔه گذشته انتشار وسیع خـبـری بـا عـنـواِن  می

هـای ُمـجـاز،  "استفتائات جدید درباره کرونا از رهبر انقالب" در تمام رسانه
گرای حکومتی را نشان داد که نـتـوانسـتـه اسـت از جـان،  ماهیت واپس

سالمت، و وضعیت معیشت مردم محافظت کند و در مقابل، برای خـالـی 
ای، بــه  نــبــودن عــریضــه، رأس دیــکــتــاتــوری دیــنــی، عــلــی خــامــنــه

های دینی و دادِن حـکـم دیـنـی) مـتـوسـل  "استفتائات" (پاسخ به پرسش
 شود. می

وآمد خانوادگـی و نـیـز  برای مثال، در پاسخ به این سؤال که "حکم رفت
حضور در مراسمات که در آن احتمال مبتال شدن به کـرونـا وجـود دارد، 

ارزشـی را  چیست؟" ولی فقیه در لفافۀ گفتمان دینی، توضیِح واضحاِت بی
کند: "از وارد شدن به محلی که احتمـال عـقـالیـی  به اسم فتوا مطرح می

مبتال شدن وجود دارد، اجتناب شود، مگر اینکه با رعایت نکات بهداشتی، 
توجه باشد." واقعیت این است که بحران و  این احتمال منتفی و یا غیرقابل

هاست که این شیؤه سوءاستفاده از اعتقـادات  گیری کرونا مّدت فاجعٔه همه
ها را َبرَمال کرده است. حکومت اسالمی و ولی فقیـه آن دیـگـر  دینی توده

اعتبار نظری خود را پیش مردمی که جـان و زنـدگـی خـود را در خـطـر 
 اند. بینند، از دست داده می

دهد که "نمایندٔه خدا بر زمـیـن"  ای نشان می های خامنه گونه نمایش این
ای  حلی برای مهار و مقابله کردن بـا فـاجـعـه او راه“ و دولت "تدبیر و امید

انسانی که خودشان عامل آنند، ندارند و ناتوان از این کارند. مسئلـٔه مـهـم 
هـای  شمار کارشناسان و مـعـدود مـقـالـه جز انگشت دیگر این است که به

هـا و  های ُمجاز کشـور، در مـجـمـوع رسـانـه تحلیلی در برخی از روزنامه
های فاجعـٔه سـالمـت کـنـونـی، و  های سیاسی کشور به ریشه شخصیت

کنند. در عـوض،  ای نمی رفت از آن اشاره تر از آن، به چگونگی برون مهم
های جناحی برای حفظ رانت، و نشر انواع  دغدغٔه اصلی آنان متوجه رقابت

های سطحی در مـورد کـانـدیـداهـای احـتـمـالـی  زنی ها و گمانه داستان
هـای  ای که بر اساس انتخابـات " است. نمایِش انتخاباتی١۴٠٠"انتخابات 

 گیری  ...  ادامۀ مقابله با فاجعٔه همه

 ٧ادامه  در صفحه  



١٣٩٩آبان ماه  ۵دوشنبه   ٧   ١١١۵شمارۀ  

خواه در پـهـنـٔه  ایم که فشار از جانب مردم و نیروهای ترقی در چنین وضعیتی، دیده
ها، که کامًال قابـل درک اسـت، تـوانسـتـه اسـت  گذاران و دولت جهانی بر سیاست

های مردمی"  که "سالمت  همگانی" را در نـظـر  حل ها را به سوی اجرای "راه دولت
گیرد، سوق دهد. برای مثال، در کشورهایی مانند اسپانـیـا و ایـرلـنـد، بـرخـالف  می

های حاکم مجـبـور  ها و قواعد نولیبرالی دیکته شده توسط اتحادیٔه اروپا، دولت نسخه
ها شدند. یا در کشورهایی مـانـنـد بـریـتـانـیـا،  ها و کلینیک به مّلی کردن بیمارستان

های نولیبرالی مانند "اقتصاد ریاضتی" به  فرانسه، و ایتالیا ضرورت کنار گذاشتن برنامه
 سیاسی تبدیل شده است.-موضوع اصلی مبارزٔه اجتماعی

در کشور ما نیز فقط و فقط با کنار زدن و دور ریختن کامل الگوی اقتصاد نولیبرالی 
گیری کرونا و نـجـات جـان و  توان و باید شرایط الزم را برای مقابلٔه مؤثر با همه می

بار فراهم آورد. تردیدی نیست که پیشُبرد این مهم در  زندگی مردم از این بحران فاجعه
کشور ما بسیار ُپرچالش است، زیرا حکومت دیکتاتوری دینی که روبنای سیـاسـی آن 

تجاری نامولد است، در بـرابـر ضـرورت -های مالی متکی به، و حافظ منافع سرمایه
های مردمی" برای مقابله با ادامٔه فاجعۀ بحران سالمت کنونی  حل عملیاتی شدن "راه

تا کنون مقاومت کرده و باز هم خواهد کرد. دیکتاتوری دینی حـاکـم بـر ایـران سـّد 
اساسی در برابر هر گونه تغییر بنیادی دموکراتیک به سود اکثریت مردم اسـت چـون 

طور که حاکمان ضدمردمی بر پیشُبرد  بیند. ولی همان آن را با بقای خود در تضاد می
های زیانبار خود اصرار دارند، نیروهای مردمی و مترقی نیز بر مطرح کردن و  سیاست

گشای خود به سود اکثریت مردم زحمتکش  دوستانه و راه های انسان پیشُبرد سیاست
رغم سرکوب شدید بختِک جـمـهـوری  کنند. این مبارزٔه مرگ و زندگی به پافشاری می

 اسالمی ادامه دارد.
خواه و دموکراِت مخالـف  از این رو، حزب تودٔه ایران نیروهای سیاسی و مدنی ترقی

خواند که تا از این دیرتر نشده، با هـمـکـاری و اتـحـاد بـا  دیکتاتوری حاکم را فرا می
دیده کشور برای بهبود زندگی بکوشیم، و  رسانی به تالش مردم رنج یکدیگر برای یاری

هـای  گیری کـرونـا و دفـاع از "اولـویـت حیاتی با همه  ویژه در حال حاضر، مقابلهٔ  به
 سالمت همگانی" را به هدفی "مّلی" تبدیل کنیم.  

بار مستقیمًا به نبود نـظـام  اقتصادی زایندۀ این َاَبربحران فاجعه-اجتماعی
های ضروری آن مـربـوط  "طب مّلی" کارآ، همگانی، و رایگان و زیرساخت

هـای اقـتـصـادی و  است. چنین وضعی برآمده از در پیش گرفتن برنـامـه
های ساختاری زیانباری است که با تأیید و حمایت ولی فقیه از دورٔه  تعدیل

دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون، امور بهداشت و درمان مردم، یعنی امـر 
خـواران و سـودجـویـان و  سالمت جامعه را به کاالیی ُپرسود بـرای رانـت

 خواران تحریم" تبدیل کرده است. "نان
هـا و عـدم رعـایـت  وزیر بهداشت، سعید نمکی، در مورد ناهماهنـگـی

های بهداشتی گفته است: "اگر این بال شکسـتـٔه مـا را تـرمـیـم  پروتکل
شود و ما ته رودخانه بـایـد جـنـازه  نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی

 جمع کنیم". 
هـای  سعید نمکی، مانند همتایانـش در کشـورهـایـی کـه در بـرنـامـه

چنان کـاری  هایشان اقتصاد نولیبرالی در پیش گرفته شده است، آن دولت
 -در بهتـریـن حـالـت -آید، چون از دستش برای حل معضل کنونی برنمی

رفت از بحران سالمت  تواند راهکار مردمی اساسی و مؤثری برای برون نمی
طور که تجربٔه موفق کشورهای دیگر  نشـان داده  کنونی ارائه دهد. همان

های سالمت از ایـن دسـت، نـیـاز بـه  است، کامیابی در مقابله با بحران
های بهداشت و درمان کارآ برای "سالمت همگانی" در سـطـح  زیرساخت
 مّلی دارد.

های ساختارِی اقتصاد نولیبرالی در سه دهٔه گذشـتـه در  توسل به تعدیل
جمهوری اسالمی، کشور ما را در چنبرٔه رشد اقتصادی ناچیـز، نـامـوزون، 
-ناپایدار، غیرتولیدی، ناعادالنه، فسادآور، و بـدون تـوسـعـٔه اجـتـمـاعـی

ریزی کالن جمهوری اسالمی بـرای  اقتصادی به دام انداخته است. برنامه
خصـوصـی  های خصوصی و شبـه رشد اقتصادی بر مبنای انباشت سرمایه

تجاری نامولد بوده که اکنون دوام دیـکـتـاتـوری -پیکر و ُپرنفوذ مالی غول
والیت فقیه به آنها وابسته شده است. این زنجیر باید شـکـسـتـه شـود. در 

تـوان از سـران  گیری کرونا، نمی چنین "نظام"ی، برای متوقف کردن همه
اند خواست و تـوان بـهـبـود  خوار و کارگزاران حکومتی، که نشان داده رانت

ریزی "مّلی" در راه مدیریت و حل بحران  زندگی مردم را ندارند، انتظار برنامه
ریـزی مـدّون  به سود اکثریت مّلت زحمتکش داشت چون اصوًال به برنامه

مّلی، به سود مّلت، اعتقادی ندارند. برای آنها قوانین مقّدس "اقتصاد بازار" 
اندوزی خصوصی، در کنار ترویج خرافه و فـتـوا و مـوعـظـه و...،  و ثروت

نوشداروی حّالل همٔه مشکالت است. منافع شخصی و طبقاتی حاکمـان 
ضداجتماعی گره خورده است. در مـیـان -کنونی به این الگوی اقتصادی

تر از این و بـه  گرای درون اپوزیسیون نیز برخوردی جّدی های راست جریان
 شود. سود اکثریت مردم دیده نمی

آن بخش از نیروها و فعاالن سیاسی کشورمان که خواهان تغـیـیـرهـای 
هـای زحـمـتـکـشـان و  بنیادی از منظر منافع طبقٔه کارگر و دیـگـر الیـه

شـّدت  دوستانه به فرودستان (یعنی اکثریت مردم) هستند، با نگاهی انسان
ناپـذیـر  های جبران اند، و متوجه آسیب نگران وضعیت خطرناک و رنج مردم

گـیـری  اقتصادی ناشی از ادامٔه نولیبرالیسم به طور کلی، و همه-اجتماعی
روّیٔه کرونا به طور خاص در شرایط کنونی هستند که جان و زندگی مردم  بی

 کند. و آیندۀ کشور را تهدید می
و  ١٩-شواهد متعدد گویای این واقعیت است که گسترش ابتال به کووید

مرگ ناشی از آن در شماری از کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و بـرزیـل و 
های آنها بـر شـالـودٔه  هند، و نیز در کشورهایی مانند میهن ما که سیاست

مهار شده  نولیبرالیسم اقتصادی تنظیم شده است، اکنون در عمل غیرقابل
بار در چنیـن کشـورهـایـی،  است. در نتیجه، عالوه بر تلفات انسانی فاجعه

شان نیز متحمل صدمات عظیمی شده و خواهد شد، و روشـن  اقتصاد مّلی
اجـتـمـاعـی -هـای اقـتـصـادی است که در صورت ادامٔه اجرای بـرنـامـه

نولیبرالی، پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران سالمِت کـنـونـی بسـیـار 
 مّدت خواهد بود. منفی و طوالنی

 گیری  ...  ادامۀ مقابله با فاجعٔه همه

اطالعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی 
 حزب تودۀ ایران

در هفته های اخیر گزارش هایی دربارۀ برخی 
برخوردها در فضـای مـجـازی در دفـاع و 
همچنین برضد حزب به دبیرخانه حزب ارسال 
شده است که توضیح کوتاهی را در این زمینه 
ضروری می نماید. حزب تودۀ ایـران بشـدت 
مخالف هتّاکی و برخوردهای دور از اخالق و 
ادب سیاسی حتی با مخالفان حزب می باشد. 
رعایت فرهنگ انسانی و مترقـی در بـرخـورد 
های نظری و سیاسی از جـمـلـه ضـروریـات 
پایبند بودن به آرمان و فرهنگ مترقی ای است که حزب ما در نزدیـک بـه هشـت 

 دهه گذشته برای تحقق آنها رزمیده است.
 
 دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

  ١٣٩٩مهرماه  ١١
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ای، آغاز گردید، و به فاصله چند ماه بعـد گـروه  آنان مرتضی کیوان شاعر توده
نیز تیرباران شدند.  ١٣٣۴مرداد  ٢۶ای شامل شش تن در  چهارم افسران توده

افسر و یک تن شاعر جوان به دستور رژیم جنایتـکـار شـاه بـه  ٢۶درمجموع 
جرم میهن پرستی، آرمان گرایی، و عدالت جویی، جان خود را از دست دادند. 

ترین، و میـهـن  ترین، پاک ترین، نخبه ای همگی از زمره برجسته افسران توده
ترین افسران وقت ارتش ایران بودند و دوست و دشـمـن بـر ایـن امـر  پرست

 گواهی داده است.
، رژیم جنایتکار شاه در ادامه سـیـاسـت ١٣٣٣مهرماه سال  ٢٧در سحرگاه 

های دیکتاتوری خود کـه در سـایـه  سرکوب خونین جهت استقرار مجدد پایه
، تحقق پذیرفته بود، به انتقـام ١٣٣٢مرداد  ٢٨ساخته ” سیا“کودتای ننگین و 

جویی از خلق و نیروهای انقالبی و میهن پرست دست زد. در چـنـیـن روزی 
هـای دژخـیـمـان و  ای هـدف گـلـولـه انقالبی تـوده ١٠قلب تپنده و پرمهر 

سرسپردگان تبهکار قرار گرفت. این گونه بود که نخستین دسـتـه از افسـران 
هـای  افسر نظامی و یک غیر نظامی به خـاطـر آرمـان ٩ای، متشکل از  توده

انسانی خود که همانا دستیابی به آزادی، استقالل و عدالت اجتماعـی بـرای 
مردم و میهن بود، دالورانه در میدان تیر جان باختند. تیرباران این ده مـبـارز 

ها توسـط  ای خستگی ناپذیر و میهن پرست، در واقع آغاز موجی از کشتار توده
رژیم کودتا و به مثابه استقرار دور جدیدی از اسـتـبـداد آن هـم بـه شـکـل 
دیکتاتوری خشن و کامًال وابسته بود. افرادی که در اولین گـروه بـه حـوخـه 
های اعدام سپرده شدند و به شهیدان راه آزادی میهن پیوستند، عبارت بودند 

الله سیامک ، سرهنگ محمدعلی مبشری، مهـنـدس  از رفقا: سرهنگ عزت
نگار انقالبی)، ستوان یکم عبـاس افـراخـتـه،  مرتضی کیوان (شاعر و روزنامه

قائـمـی، سـتـوان  الدین مدنی، سروان محمدعلی واعظ سروان شهربانی نظام
نعمت عزیزی نمین، سرگرد هوشنگ وزیریان، سرگرد نصراله عطارد و سروان 
نورالله شفا. این سرودخوانان آزادی با دالوری ویژه خویش لحظاتـی قـبـل از 

زنـده بـاد “ و ”  زنده باد حزب توده ایران“ اجرای فرمان آتش، با سر دادن شعار 
سکوت سرد سحرگاهی را در میدان تیر شکستند و آغاز پایان شـب ” …  ایران

 استبداد را دوباره بشارت دادند.
مرداد و کشف سازمان نظامی حـزب  ٢٨ای به دنبال کودتای  افسران توده

کـوشـیـدنـد  بازداشت شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند. دربار و اربابان آن می
رژیم کودتا را تثبیت کنند، و ضمن برقراری آرامش گورستانی در جـامـعـه از 
مردم انتقام بگیرند. اعدام افسران عضو سازمان نظامی حـزب در حـقـیـقـت 

دلیل نبود که همزمان با  برای درهم کوبیدن جنبش مردمی صورت گرفت. بی
اعدام این رادمردان دالور قرارداِد نفت مـیـان رژیـم سـلـطـنـتـی کـودتـا بـا 

ای و  غارتگر نفت امضا شد. مقاومت و پایـداری افسـران تـوده“  کنسرسیوم“ 
هـای دفـتـر  ترین برگ نظیر آنان در برابر جوخه اعدام از درخشان شجاعت بی

های زحمتکش ایران در تاریخ میهن مـاسـت. درایـن  پیکار رهایی بخش توده
های بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، در کتاب ایران  زمینه اسناد و گزارش

بین دو انقالب، در باره لحظه اعدام رفقای قهرمان ما، چنین نـوشـتـه شـده 
خبرنگاران غربی که شاهد مراسم اعدام بودند، به سازمان سیا گفتنـد ” است: 

که افسران جسورانه با سردادن شعارهای حزب توده (ایران) به سـوی مـرگ 
رفتند و فرمانده جوخه آتش مجبور شد کار را با تیرخالص تـمـام کـنـد، زیـرا 
جوخه چهل نفره به سبب ناراحتی عصبی یا همدردی بـا قـربـانـیـان حضـور 

های زیادی از مردم بـه دلـیـل جسـارت و  نداشت. سیا گزارش داد که گروه
ای) از خـود نشـان دادنـد، بـه شـدت  شهامتی که محکومان (افسران توده

ایران بین دو انقالب، از مشروطه تـا انـقـالب اسـالمـی، یـروانـد “ [  متاثرند
ــه  ــح ــف ــز، ص ــرک ــر م ــم، نش ــج ــن ــاپ پ ــان، چ ــی ــام ــراه  ].٣٠٧آب

های تبلیغاتی رژیم ستم شاهی بسی تالش کرد کـه یـاد و اثـری از  دستگاه
فداکاری و دالوری این قهرمانان به ویژه هنگام تیرباران در یادها باقی نمـانـد 

هـای  نامه چنین وصیت هایی که از لحظات اعدام به جا مانده و هم ولی عکس
هایی که به بیرون از زندان راه پیدا کردند، نشان از  ها و یادنوشته کوتاه، خاطره

فـتـنـد، دارد.  ر پایبندی و ایمان این رفقا به میهن، حزب خود و راهی که مـی
کنیم: رفیق سرهنگ  های کوتاهی اکتفاء می برای نمونه در زیر ما به نقل تکه

هـای خـود  سیامک یک روز پیش از اعدام، در مالقاتی که افسران با خانـواده
برای وداع داشتند، برای دلداری به بستگان خود گفت: "آدم وقتی قرار است 
بمیرد، چرا خوب و باشکوه نمیرد؟" و زمان جدایی مشت حود را گره کرد و بـا 

 ما رفتیم، شما زنـده بـاشـیـد و خـوب زنـدگـی کـنـیـد.“صدای رسا گفت: 

ای قوی و عزمی راسخ داشت و در کنار یـاران خـود در  سرهنگ سیامک روحیه
هـای  صدا با آنان با شعار "زنده باد حزب توده ایران" تن به گلولـه لحظه اعدام هم

 آتــش دشــمــن ســپــرد و بــرگــی از تــاریــخ خــونــیــن حــزب مــا را رقــم زد.
نـویسـد: "مـن  اش چنین می رفیق مبشری در آستان مرگ به همسر و یار زندگی

جز سعادت و خوشبختی ملت عزیز ایران هیچ سودا و آرزویی در سر نداشتم و در 
 اســت..." شــوم. ایــن مــرگ، مــرگ شــرافــتــمــنــدانــه  ایــن راه کشــتــه مــی

مرتضی کیوان شاعر و انقالبی بزرگ، تنها غیرنظامی گروه محکوم به اعدام بـود 
و با سری افراشته تمام مراحل شکنجه در زندان را قهرمانانه طی کرده بود. یـک 

کند: او در زندان مـثـل  زندانی سیاسی که او را در زندان دیده بود، چنین نقل می
رفـیـق مـرتضـی …  ها را تحمل کـرد وار همه شکنجه سنگ خارا ایستاد و حالج

نگاری برجسته، اندیشمند و دارای شم سیاسی قوی بـود. وی در  کیوان روزنامه
بندانش چنین گفته بود: "در بیرون خبـرهـایـی  آستانه اعدام خود و یارانش به هم

هایی دارد. من هیچ از  هست. الیحه نفت باید به تصویب برسد. این الیحه قربانی
الوقوع خود متاسف نیستم. زندگی ما در برابر آزادی و استقالل میهن  مرگ قریب

عزیز ما هیچ ارزشی نـدارد" رفـیـق عـبـاس افـراخـتـه، ایـن افسـر فـروتـن و 
داشتنی، در وصیتنامه خود شب پیش از اعدام به خانـواده اش تـوصـیـه  دوست
ها یعنی ادامه راه پدر را بیاموزند. هـمـرزم  کند که به فرزندان او راه واقعی توده می

نـویسـد: "دوسـت دارم،  ای به همسرش چنیـن مـی الدین مدنی در نامه او نظام
های عزیزم پس از این که بزرگ شدند بدانند که پدرشان شرافتمـنـد بـود و  بچه

طور که ناظر بودی از طرف من به احدی اجحاف  شرافتمندانه از دنیا رفت. همان
قـائـمـی در یـکـی از آخـریـن   و رفیق واعظ نشد و همه مرا دوست داشتند..." 

هایش چنین نوشته است: "مرا به جرم حقیقت و پاکدامنی و بیگناه به قـتـل  نامه
شوم. حتی در آخـریـن مـرحـلـه  من در راه حق و حقیقت شهید می…  رسانند می

زندگی هم مرا از دیدار تو و نورچشمانم محروم کردند. پاکدامـنـی و صـداقـت و 
خدمت بود که شما را تهی دست نمود. چنین است پاداش هیئـت حـاکـمـه بـه 

 …"درستی و راستی
بسیار قوی حتی در لحظه اعـدام بـه   رفیق سرگرد هوشنگ وزیریان با روحیه

داد و چنین درخـواسـت کـرد: "چشـمـانـم را نـبـنـدیـد!  جوخه آتش فرمان می
 های شما را ببینم!" خواهم در دم مرگ لرزش دست می

)، درپای عکس رفـیـق ١٣٣٣همان سال (   چاپ“  اطالعات“ خبرنگار روزنامه 
زاده است، در هـمـیـن  این سروان محقق” زاده نوشته بود:  شهید سروان محقق

اند، خنده او اعجـاب بـرانـگـیـز  لحظه او را از اتاق شکنجه به سلول زندان آورده
 “است.

تـیـربـاران  ١٣٣٣آبـان  ٨گروه دوم افسران حزب توده ایران در سحرگاه روز 
شدند. اسامی این سرداران عبارت است از: رفقا سرگرد محمدرضا بهنیا، سـروان 

حسـیـن  مصطفی بیاتی، سروان حسن کاللی، سروان منصور کلهر، سرگرد غالم
، پیکـرهـای ١٣٣٣آبان  ١٧محبی و سروان احمد مهدیان. دو هفته بعد در تاریخ 

ای به گلوله بسته شد. رفقای شهید این گروه عبـارت  گروه سوم از قهرمانان توده
بودند از: رفقا سرگرد جعفر وکیلی، سرهنگ کاظم جمشیدی، سـرهـنـگ امـیـر 

مـرداد  ٢۶افشار بکشلو، سرهنگ محمد جاللی و محمدباقر واله. و باالخره در 
ای با سرود آزادی بـر لـب، در خـون خـود  ، گروه چهارم از افسران توده١٣٣۴

شکست چنین است: رفقای شهید سرگرد رحیم  غلتیدند. اسامی این سرداران بی
زاده، سـتـوان حسـن  بهزاد، سرگرد ارسطو سروشیان، سروان اسماعیل محـقـق

مرزوان، ستوان منوچهر مختاری و ستوان اسداله نصیری. در طـول شـصـت و 
شش سال گذشته، در رثای افسران شهید و سایر سـرداران سـر بـدار و بـرای 

بـه   مـرداد ٢٨هایی که بعد از کـودتـای  نگاه داشتن خاطره عزیز همه آن زنده
هـا، شـعـرهـا،  های وجودشان پرپر شد، رمان های اعدام بسته شدند و گل چوبه
ها و آثار هنری فراوانی ساخته و پرداخته شده است. این همه گویای عهـد  آهنگ

هـای بـعـدی بـوده  هایی از آموزش انقالبی و پرورش نسل و پیمان و خود گوشه
 است. 

زنده یاد رفیق احسان طبری درباره رفقای قهرمان ما نوشت: "رفقای شهید ما 
در بازجویی و دادرسی و به ویژه در بازپسین مرحله حیات و در آسـتـانـه اعـدام 
قهرمانی شگرفی از خود بروز دادند. ایران از این قهرمانی تکان خورد. جهـان از 

گاه شد. فرزندان مزدک و بابک، حیدر اوغلی و ارانـی، نشـان  عمو این قهرمانی آ
دادند که روح مقاومت و عناِد انقالبی در ایران نمرده است، کماکان در پـرتـویـی 

ای از جانبازان حقیقـت و  های تازه و مایه پرورِش نسل…  نیرومند در تجلی است
، احسـان “ خـواه اعـدام افسـران آزادی” هـا،  عدالت شد [ اسـنـاد و دیـدگـاه

 ].٣۴٧ص  طبری،
یاد و خاطره غرورانگیز این مـبـارزان راه آزادی هـمـواره مـایـه سـرمشـق و 

 ای بهتر و عادالنه است.  آموزی برای مبارزه در راه ساختن جامعه درس

 ادامۀ قهرمانان خاموش خلق... 



١٣٩٩آبان ماه  ۵دوشنبه   ٩   ١١١۵شمارۀ  

صـنـعـتـی، شـاهـد رشـد انـفـجـاری سـودهـایشـان در -مانند مجتمع نـظـامـی
 جمهوری ترامپ بودند. ریاست

دارهـای بـزرگ خـواهـان دورٔه دّوم  ، بیشتر سرمایه١٩-گیری کووید پیش از همه
جمهوری ترامپ بودند. اّما به دنبال فاجعٔه شیوع ویروس کورونای جـدیـد و  ریاست

َولـی  اسـتـریـت [مـالـی] و در سـیـلـیـکـون رکود اقتصادی، حاال بسیاری در وال
های پیشرفته] آمادٔه پذیرش دولِت بایدن هستند. آنها شوقی به افـزایـش  [فّناوری

خـواهـان بـا  ها در دولت بایدن ندارند، اّما مـخـالـفـت جـمـهـوری احتمالی مالیات
 خواهان دلسرد کرده است. ها را از جمهوری های اقتصادی بیشتر، خیلی محّرک

ای هستند که از ترامپ حـمـایـت  داری عمده روشن است که هنوز نیروهای سرمایه
هـای امـالک و  گـذاری و غـول های سرمـایـه کنند. مدیراِن میلیاردر صندوق می

هسـتـنـد و "فـاکـس نـیـوز"   کنندگان مالی ترامـپ ترین کمک مستغالت از بزرگ
های انتخاباتی و تبلیغاتی او را از تـلـویـزیـون پـخـش  همچنان وفادارانه گردهمایی

آوری پـول  کند. اّما در حالی که ترامپ در روزهای پایانی انتخابات بـرای جـمـع می
 رسد که این حامیان ترامپ چند استثنا بیشتر نباشند. زند، به نظر می دست و پا می

 
رسد که ائتالف ضد ترامپ موفقی از طیـفـی از نـیـروهـای  نظر می به

بایدن را تضمین کـنـد. نـقـاط  گوناگون تشکیل شده است تا پیروزی
قّوت و ضعف این ائتالف چیست، و آیا این پیماِن تاکـتـیـکـی بـعـد از 

 تواند ادامه یابد؟ انتخابات هم می
هـای  بندی انتخاباتی است که در دهـه ترین گروه مخالفان ترامپ گسترده ائتالِف  

ای هـمـگـانـی" اسـت کـه نـیـروی کـار  اخیر دیده شده است. در اساس، "جبهه
های بـومـیـان، آمـریـکـای  یافته، "زندگی سیاهان اهمیت دارد"، و سازمان سازمان
هـای زنـان و دگـربـاشـان جـنـسـی،  های مهاجر، گـروه ها و [دیگر] گروه التینی
های و یهودیان، جوانان، مسلمانان، و شماری دیگر را در بـر  های آسیایی سازمان

بـرخـی از  روهـا، هـا، مـیـانـه گرایان، لیـبـرال گیرد. در صفوف این ائتالف، چپ می
 وکارها نیز جای دارند. هایی از کسب کاران، و بخش محافظه

هایی ذاتـی  با توجه به چنین تنوع منافع طبقاتی و اجتماعی، طبیعی است که تنش
نیز در این ائتالف وجود دارد. این موضوع زمانی آشکار شد که کارپایٔه انتـخـابـاتـی 

های درمانی برای همه  ها خواهان تأمین مراقبت شد. چپ هریس تدوین می-بایدن
هـای  های بهداشت و درمان همـگـانـی) بـودنـد، در حـالـی کـه البـی (مراقبت
ای بر پایٔه "گـزیـنـٔه  کردند. نتیجه، مصالحه های بیمٔه خصوصی مقاومت می شرکت

گذارد. این فقط یـک  های خصوصی را دست نخورده باقی می عمومی" بود که بیمه
ها به احتمال زیـاد  ها در انتخابات برنده شوند، این تنش نمونه است. اگر دموکرات

 باال خواهد گرفت.
های چپ و مترقی ممکن است خود را در تضاد با عناصـر  پس از انتخابات، جنبش

دیگری از آنچه ائتالِف ضد ترامپ بوده است، ببینند. اّما با توجه به حضـور راسـت 
افراطی در کنگره، که در پی خرابکاری و مسدود کردن پیشرفت کارهاست، باز هـم 

 ها نیاز خواهد بود. به وحدت [نظر و عمل] در بسیاری از عرصه
 

کارگران و زحمتکشان همیشه وظیفٔه اصلی هر جنبش و حـزب  بسیج
خواهد بود. رویکرد حزب کمونیست آمریکا در ایـن  چپ بوده است و

 زمینه چه بوده است؟
ناپذیر از ائتالف ضد تـرامـپ اسـت و بـرای  حزب کمونیست آمریکا بخشی جدایی

کند. از آن جمله است کارزار "عـلـیـه  بردن مفاهیم مترقی به درون مبارزه تالش می
فاشیسم رأی دهید" حزب کمونیست آمریکا که هدفش هشدار دادن بـه طـبـقـٔه 

هـای  جمهوری] ترامپ در بر دارد. همایـش کارگر در مورد خطری است که [ریاست
دهندگان، و پوشش روزانه  های خیابانی، امضا جمع کردن از رأی عمومی، اعتراض
هـای  هـایـی از تـالش ها در روزنامٔه پیپلز ُورد، هـمـه بـخـش دربارٔه این موضوع

 هاست. کمونیست
کند که نخستین بـار  حزب کمونیست آمریکا استراتژی "جبهٔه مردمی" را دنبال می

مـیـن کـنـگـرٔه ٧[در  ١٩٣۵گئورگی دیمیتروف [کمونیست برجستٔه بلغار] در سال 
کمینترن] مطرح کرد. جامعٔه آمریکا پیچیده است، و نیروهای طبقاتی و اجتماعـی 
متعددی در مبارزه شرکت دارند، اما در حال حاضر سؤال اصلی این است: "شما در 

 کدام طرف هستید؟"
در لحظٔه کنونی، دو گرایش سیاسی مخالف در آمریکا وجود دارد. در یـک طـرف، 

ترین عـنـاصـرنـد کـه در کـنـار تـرامـپ  ترین، و فاشیست گراترین، ارتجاعی واپس
خواهند دموکراسی بورژوایی را بـا  اند که می اند. در طرف دیگر، همٔه کسانی ایستاده

 همٔه نواقصی که دارد حفظ کنند.
ها بستـه بـه  های کمونیست استراتژی و تاکتیک

نتیجٔه انتخابات تنظیم خواهد شد. مبتکر بخـش 

ها برنده خواهند شد،  نیفتد و شگفتی خاصی پیش نیاید، جو بایدن و دموکرات
ای  خواهان در آن اکثریت شکـنـنـده حتٰی در مجلس سنا که اکنون جمهوری

 دارند.
ترین برهه در تاریخ معاصر آمریکا، کـه بـه نـظـر بسـیـاری از  در این بحرانی

تحلیلگران، فاشیسم در جامعٔه آمریکا سر بلند کرده است و چهرٔه وحشـیـانـٔه 
خواهی در آمریکا به  خود را آشکارا نشان داده است، نقش جنبش چپ و ترقی

طور کلی، و حزب کمونیست آمریکا به طور خاص، در رخدادهای آن کشـور 
وگویی داشته باشـیـم  شایان توجه است. به همین منظور بر آن شدیم که گفت

با کورتیس َاتکینز، مدیر مسئول نشریٔه پیپلز ُورلد و عضو شورای مـّلـی حـزب 
 خوانید. کمونیست آمریکا، که در ادامه می

***** 
هـایـی از مـردم  چه بخش کنند؟ کسانی از ترامپ حمایت می چه

به او رأی دادند و به نظر شـمـا، آیـا در روز  ٢٠١۶آمریکا در سال 
 ها به او رأی خواهند داد؟ سّوم نوامبر امسال باز هم همان

گیرد. تردیدی نیست کـه  های متعددی را در بر می پاسخ به این پرسش جنبه 
هـای  یی برخوردار است. حمایت از او در ایـالـت ترامپ از حمایت جنبشی توده

جا بیشتر است. او از راه برانگیختن  هایی از غرِب میانه از همه جنوبی و بخش
هراسی، و احساسات ضد مهاجران سعی کرده  ستیزی، اسالم نژادپرستی، زن

هایی از مردم را جلب کند. خبر خوب، اگر خـبـر خـوبـی  است حمایت بخش
دهنـدگـان  سّوم کل رأی باشد(!)، این است که هواداران او فقط در حدود یک

یی فاشیسم در آمریکا همین بخـش  دهند. پایگاه توده آمریکایی را تشکیل می
نظر از اینکه گفتار و کردار ترامپ چقدر زشـت  دهندگانی که صرف رأی -است

مرگ ناشی از کوویـد ٢٢٠،٠٠٠و زننده است، در کنار او خواهند ایستاد. حتٰی 
 کند. نیز آنها را از میدان به در نمی ١٩-

دهـنـدگـان  پایگاه انتخاباتی خود را با انـبـوهـی از رأی ٢٠١۶ترامپ در سال 
های صنعتی نیز توأم کرد، که مـعـمـوًال بـه  سفیدپوست طبقٔه کارگر در ایالت

سازی" و "تجارت آزاد" نظر مـردم [و  ها "جهانی اند. دهه ها رأی داده دموکرات
ویژه این عده] را به اّدعاهایی فریبکارانه مثل این جلـب کـرد کـه تـرامـپ  به

سپاری شده] را به آمریکا باز خواهد گرداند." ولی این اتفـاق  ها[ی برون "شغل
اند. شکسـت او  دهندگان ترامپ را رها کرده نیفتاد، و حاال بسیاری از این رأی

ممکن عدٔه باز هم بیشتری را از او  ١٩-گیری کووید در مدیریت و مهار همه
 دور کند.

 
آیا ترامپ هنوز از همان سطح حمایت در داخل دستگاه حکـومـِت 

 داشت؟ ٢٠١۶آمریکا برخوردار است که در سال 
های حمایت از ترامپ در در درون دستگاه سیاسی و اقتصادی آمـریـکـا  عّلت
ای  خواهان، ترامپ صرفًا وسیلـه تر است. از دیدگاه بسیاری از جمهوری متنوع

هـای  برای رسیدن به هدف بود. آنها ممکن است با سبک کار او یـا نـظـریـه
زدایـی، [افـزایـش]  توطئٔه او موافق نباشند، اما او کاهش مالیـات، مـقـررات

ها را، که آنـهـا  کار در دادگاه های نظامی، و [برگماری] قضات محافظه هزینه
 خواستند، برای آنها تأمین کرد. می

در ایـن  ٢٠١۶داری، باید گفت که در سـال  در مورد مجموعٔه طبقٔه سرمایه
مالحظگی و سیـاسـت  مسئولیتی و بی طبقه تا حّد زیادی چنددستگی بود. بی

شـد. بـه  المللی دیده مـی انگیز ترامپ، تهدیدی برای نظم نولیبرالی بین تفرقه
وکارها، بـیـشـتـر  همین دلیل است که نخستین حامیان ترامپ در میان کسب

 های کوچک و متوسط داخلی بودند. نمایندگاِن سرمایه
هـای پـیـشـرفـتـه، نـامـزدی  هایی مانند انـرژی، مـالـی، و فـّنـاوری بخش

خواه در درون دستگاه حکومتی، مثل جورج بوش، یا حتٰی نامـزدی  جمهوری
و کـار آنـهـا  دادنـد. کسـب از حزب دموکرات مانند کلینتون را تـرجـیـح مـی

المللی است، بنابراین بسیاری از آنها تمایلی نداشتند به ایـنـکـه ریسـک  بین
کردن تجارت  کنند و از کسی حمایت کنند که تهدید به بستن مرزها و محدود

کرد. از دیدگاه منافع آنها، معیار اصـلـی، مـدیـریـِت کـارآمـِد نـظـام  آزاد می
 داری بود. سرمایه

]، کـل طـبـقـٔه ٢٠١۶البته پس از باخِت هیالری کلینتون [در انـتـخـابـات 
زدایـی کـه  داری با خـوشـحـالـی از کـاهـش مـالـیـات و مـقـررات سرمایه
ها،  آورد، استقبال کردند. برخی از بخش جمهوری ترامپ به ارمغان می ریاست

 ادامۀ انتخابات مهم آمریکا... 

 ١٠ادامه  در صفحه  



١٣٩٩آبان ماه  ۵دوشنبه   ١٠   ١١١۵شمارۀ  

تحلیل شما در مورد مناسبات آمریکا و چین، بسته به نتیجٔه انتخابات، 
 چیست؟

اند و  این دو حزب آمریکایی از دیرباز دربارٔه سیاست خارجی مواضع مشابهی داشته
رسد کمترین تفاوت بین ترامپ و بـایـدن  ای است که به نظر می این احتماًال عرصه

خـواه در  در آن وجود داشته باشد. برای مثال، هر دو حزب دموکرات و جـمـهـوری
پرده از اسرائیل نقطٔه اشتراک دارند. اّما بسته به اینکه چه کسی  حمایت صریح و بی

در انتخابات برنده شود، حتٰی در خاورمیانه عوامل مؤثر در مبارزه متفـاوت خـواهـد 
 بود.

بایدن مطمئنًا موضع تهاجمی علیه جمهوری اسالمی را حفظ خواهد کرد. بـا ایـن 
هـای زیـانـبـار  جانبٔه تهدید و تحریـم جای دنبال کردن سیاست یک حال، بایدن به

را احـیـا خـواهـد کـرد. اّمـا  ٢٠١۵مانند ترامپ، به احتمال زیاد روند برجام سال 
های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی بالفاصله پس از رسیدن بایدن بـه  تحریم

جمهوری لغو نخواهد شد. اینکه سیاست آمریکا با چه سرعتی تـغـیـیـر  مقام ریاست
] در ایران و نتیجـٔه آن نـیـز بسـتـگـی ١۴٠٠[   ٢٠٢١کند، به روند انتخابات سال 

 خواهد داشت.
سیاستی که در قبال چین در پیش گرفته خواهد شد عـرصـٔه دیـگـری اسـت کـه 

توجهی میان ترامپ و بایدن در آن خواهد بود. امپریالیسم آمـریـکـا،  پیوستگی قابل
بیند. اقدام برای "مـهـار  می -از نظر اقتصادی و فّناوری -چین را رقیب اصلی خود

کردن" چین از قبل در زمان اوباما آغاز شده است. ترامپ آن را شتاب بخشید و بـا 
تری را در پیـش گـرفـت.  اش، مسیر تهاجمی های فّناوری و جنگ تجاری محاصره

بایدن به رفتار با چین به مثابه رقیب متخاصم ادامه خواهد داد، و سیاست آمریـکـا 
به سمت "جنگ سرد جدید"ی پیش خواهد رفت. اّما این جنگ سردی خواهد بـود 

ای به تکرار رویارویی سابق بین آمریکا و  چین عالقه خواهد؛ که فقط واشنگتن می
 شوروی ندارد.

 
جنبش "زندگی سیاهان اهمیت دارد" در حـال افـزایـش نـفـوذش در 

گرایانٔه خـود را در  های چپ جامعه است و برخی از رهبران آن دیدگاه
کـنـنـد.  نمی داری، انکار های اقتصادی ذاتی سرمایه ارتباط با نابرابری

 بینید؟ این جنبش و برنامٔه عمل آن را چگونه می
های اخیر از درون مبارزه با خشـونـت  جنبش "زندگی سیاهان اهمیت دارد" در سال

پلیس و نژادپرستِی ساختاری [در آمریکا] بیرون آمد، اّما به طور کـلـی مـحـصـول 
پوستان در آمریکای شمالی است. قـتـل جـورج  ساله برای آزادی سیاه ۴٠٠مبارزٔه 

فلوید در تابستان امسال به دست پلیس، جرقٔه شورشی ضـد نـژادپـرسـتـی را در 
اکـنـون شـمـار عـظـیـمـی از  ور شـد و هـم شهرهای سراسر کشور زد که شعلـه

 رو کشانده است. تبار را به رأی دادن در انتخابات پیِش  های آفریقایی آمریکایی
بسیاری از رهبران و فعاالن جنبش "زندگی سیاهان اهمـیـت دارد" ارتـبـاط بـیـن 

دانند که پایـان دادن قـطـعـی بـه  شوند و می می  داری و نابرابری را متوجه سرمایه
رود کـه  داری دارد. انـتـظـار مـی نژادپرستی نیاز به دگرگونی بنیادِی نظام سرمایه

کم یکی از رهبران این جنبش به کنگره راه یابد. این جنبـشـی اسـت کـه از  دست
رود و از همین حاال تأثیری تاریخی بر جامـعـٔه آمـریـکـا  مبارزه با ترامپیسم فراتر می

 گذاشته است.
 

در ترویج برنامٔه کار چپ را چگونه ارزیابـی  "جنبش" برنی َسندرز نقش
 کنید؟ می

کارزارهایی که َسندرز به راه انداخت به جرقه زدن آنچه حزب کمونیست آمریکـا آن 
ها جوان و کارگر  خواند، کمک کرد. میلیون ای سوسیالیستی" در آمریکا می را "برهه

اند و اکنون ذهن خود را به روی اندیشٔه سوسیـالـیـسـم بـاز  آمریکایی سیاسی شده
اند؛ حتٰی اگر هنوز برای آنها کامًال روشن نیست که معنا و مـفـهـوم دقـیـق  کرده

سوسیالیسم چیست. اصالحات در زمینٔه بهداشت و درمان برای همه، مالیات بـر 
یی، و مـتـوقـف کـردن تـغـیـیـرهـای  ثروتمندان، آموزش رایگان، حقوق اتحادیه

وهوایی زیانبار همه به لطف َسندرز در میان مردم محبوبیت بیشتری پیدا کـرده  آب
 است.

توان یافت.  های چپ دیده شد نیز می تأثیر او را در رشد سریعی که اخیرًا در سازمان
هـای  ترین گروه سـوسـیـال دمـوکـرات های دموکرات آمریکا"، بزرگ "سوسیالیست

شاهد رشدی انفجاری در میزان عضویت بود. و حـزب  ٢٠١۶آمریکا، پس از سال 
کمونیست آمریکا نیز در چند سال اخیر هزاران عضو جدید جذب کرده است. بیش 

داری را زیر عالمت سؤال  از هر زمان دیگری، اکنون مردم وضعیت موجود سرمایه
توانند در ایجاد تـغـیـیـر مـوفـق  آموزند که اگر متحد شوند، می برند، و دارند می می

 شوند.
 

هـای  خوِد جنبش  ای از بسیج و تحّرکی که تا کنون صورت گرفته است، عمده
اند، نه حزب دموکرات. این همان شکل استقالل سیاسی اسـت  یی بوده توده

ها تالش خواهند کرد گسترش دهند، و به مبارزٔه مردمی بر سـر  که کمونیست
 برنامٔه کار دولِت بایدن وارد کنند.

نتیجٔه انتخابات سّوم نوامبر هرچه باشد، حزب کمونیست آمریکـا بـه ایـجـاد 
هـای  َروی ادامه خواهد داد. کمـونـیـسـت گرایی یا تک اتحاد و اجتناب از فرقه

ای که برای شـکـسـت دادن راسـت  آمریکا هرگز خود را از نیروهای گسترده
کنند، جدا نخواهند کرد، و در نهایت سوسیـالـیـسـم را بـه  افراطی تالش می

ها هستند همان جایی است کـه حـزب را  دست خواهند آورد. هر جا که توده
 خواهید یافت.

 
توجه به بحران اقتصادی کنـونـی، آیـا بـایـدن بـه سـیـاسـت  با

هـای  گردد، و در خدمت سرمایٔه مـالـی و شـرکـت نولیبرالی برمی
یا اینکه حاضر خواهد بود برنامٔه کار متفاوتـی  فّناوری خواهد بود؟
 را در پیش بگیرد؟
نیست. خیلي چیزهـا تـغـیـیـر  ٢٠٠٠های  یا سال1990اآلن دیگر مثل دهٔه 

از  -سابقه ای بی ای مرگبار و بحران اقتصادی گیری کرده است. آمریکا با همه
مواجه است. عالوه بر ایـن، امـروزه  -] تا کنون١٩٣٠زمان رکود بزرگ [دهٔه 

های پیش  تر از آنند که در سال تر و برانگیخته های چپ و مردمی فعال جنبش
بینید که این بدان معنی اسـت کـه  بودند. همٔه اینها را با هم جمع کنید و می

های نولیبرالی را در پیـش  توانند صرفًا همان سیاست ها نمی بایدن و دموکرات
 بگیرند و به روال سابق ادامه دهند.
های بـزرگـی از  ای از مبارزه است. بخش البته حزب دموکرات خودش عرصه

سرمایٔه مالی و سرمایٔه فّناوری پیشرفته برای کسب نفوذ در داخل حـزب، بـا 
اند. سرمایه تالش خواهد کـرد  های کارگری و مترقی روبرو و در رقابت جنبش

تا دولِت احتمالی بایدن را به مسیر دلخواه خودش، در مقابِل نیازهای مـردم، 
ها برنده شـونـد، مـبـارزه  بکشاند. به همین دلیل است که حتٰی اگر دموکرات

 یابد. ادامه می
 

ای  بـنـدی اگر ترامپ ببازد، آیا ترامپیسم، بـه مـثـابـه گـروه حٰتی
رانـده  یابد یا بـه حـاشـیـه انگیز، ادامه می سیاسی و َمرامی تفرقه

 شود؟ می
زنند: مـحـروم کـردن  ترامپ و دوستانش برای پیروزی دست به هر کاری می

گیری، خرابکـاری  های رأی های گوناگون]، بستن مکان دهندگان [از راه رأی
ها بـا  های رأی، و ُپر کردن دادگاه در ُپست برای به تأخیر انداختن ارسال برگه

دهد که ترامپ به مشکل  ها نشان می های وفادار به ترامپ. نظرسنجی قاضی
برخورده است، اما رقابت در این انتخابات هنوز خیلی تنگاتنگ است. هـرچـه 

ها علیه ترامپ بیشتر بـاشـد، بـرای او انـکـار  [در پایان انتخابات] تعداد رأی
تر خواهد بود. به همین دلیل است که حزب  نتیجه و مناقشه دربارٔه آن سخت

کمونیست آمریکا برای حداکثر کردن میزان شرکت مردم در انتخابات تـالش 
 کند. می

شکست ترامپ با اختالف زیاد ضربٔه بزرگی به ترامپیسم وارد خواهد کرد، اّمـا 
تـریـن،  وجـور خـواهـد کـرد. تـرامـپ رذل راست دوبـاره خـودش را جـمـع

ترین عناصر را تقویت و جسورتر کرده است؛ اینـهـا  ترین، و ارتجاعی نژادپرست
ناگهان ناپدید نخواهند شد. حتٰی اگر ترامپ به عنوان یک فرد از صـحـنـه  به

خواهانی هستند که پا جای پای او خواهند گذاشت. اّمـا  خارج شود، جمهوری
کننـد  روهایی بجنگند که تالش می خواهاِن شبیِه ترامپ باید با میانه جمهوری

حزب خود را از افتادن در پرتگاِه فاشیستی شدن نجات دهند. مبارزٔه جنـاحـی 
ای وجود خواهد داشت، اّما متأسفانه با ترامپ یا بدون او، ترامپـیـسـم  گسترده

 هنوز وجود خواهد داشت.
 

) به نظر شـمـا، در صـورت پـیـروزی ١خارجی:  در مورد سیاست
بایدن، سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران چـگـونـه 

ریـزی  ) الگوی اقتصادی برنـامـه٢ تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟
شده و توسعه و رشِد سـریـع فـّنـاورانـٔه چـیـن چـالشـی بـرای 

اسـت.  داری نـولـیـبـرالـی آن سرکردگی آمریکا و الگوی سرمایه

 ادامۀ انتخابات مهم آمریکا... 



١٣٩٩آبان ماه  ۵دوشنبه   ١١   ١١١۵شمارۀ  

   فقر زدایی در چین، معجزٔه 
 تاریخی بشریت است

"احترام به حقوق بشر و تضمین آن خواست مشترک و همیشگـی تـمـامـی 
های بسیارمهم حقـوق  هاست و کاهش و نابودی فقر نیز یکی از مسئله انسان

بشری است. حزب کمونیست و دولت چین همیشه حق زیست و پـیـشـرفـت 
شان قرار داده و درراستای تـرویـج و تضـمـیـن  مردم را در اولویت برنامه های

 اند." حقوق بشر، در کاهش فقر همواره در تالش بوده
این بخشی از سخنان "چی.جی.گانگ، معاون دفتر شورای دولـتـی چـیـن 

مناسبت روز  به ٢٠٢٠اکتبر  ٨/  ٩٩مهرماه  ١٧برای کمک به فقرزدایی در روز 
کنی فقر، در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فقرزدایی بـود.  جهانی ریشه

ها و دستاوردهای چین در برنامه فقرزدایی را در  گانگ در این سخنان، تجربه
 اختیار بقیه کشورها قرار داد.

هایی هدفمند در  های فقرزدایی دولت چین در حال حاضر با برنامه سیاست
اند و  دستاوردهایی بسیار چشمگیـر هـم در ایـن  اجرا در آمده سراسر چین به
های مبارزه  های فقرزدایی، کار گروه های سیاست اند. بنا بر برنامه زمینه داشته
شـود، بـلـکـه  های مالی محدود نمی کنی آن تنها به ارایه کمک با فقر و ریشه
هـای  های شغلی و فراهم کـردن زمـیـنـه وجود آوردن موقعیت تالش برای به

استقالل اقتصادی از طریق ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی متـنـاسـب بـا 
الـعـبـور  ای و تسهیل ارتباطات ترابری در نقاط صعـب امکانات محلی و منطقه

های مبارزه با فقر، با شناسایی تمـامـی نـقـاط  شود. این گروه کشور تالش می
هـای  تـالش دارنـد نـطـفـه -العبور کوچک و بزرگ و حتی صعب -دورافتاده

 از بین ببرند. ٢٠٢٠وجود آمدن فقر را تا پایان سال  به
پس از برگزاری هجدهمین کنفرانس نمایندگان حزب کمونیست در سـال 

، کمیته مرکزی حزب کمونیست فقرزدایی در تمام روستـاهـا و ١٣٩١/  ٢٠١٢
های فقیر و پایان بخشیدن به فقر در تمامی کشور تا پـایـان سـال  شهرستان

 را در دستورکار خود قرار داد.  ٢٠٢٠
جمهور و دبیرکل حزب کمونـیـسـت  پینگ، رئیس در همین ارتباط شی جین

 ١٢کـنـی فـقـر کـه در روز  المـلـلـی ریشـه چین، در پیامش به سمینار بین
در فوژو (مرکز استان فوجیان چین) و با حضـور   ٩٩مهرماه  ٢١/  ٢٠٢٠اکتبر

کشور جهان برگزار شد، با اشاره به عـزم راسـخ  ١٠٠نماینده از  ۴٠٠بیش از 
ایـن  یـابـی بـه کن کردن آن و اینکه چین با دست چین در مبارزه با فقر و ریشه

ده سال از زمان تعیین شده سازمـان مـلـل بـرای   ٢٠٢٠هدف تا پایان سال 
 توسعه پایدار جلوتر خواهد بود، گفت:

های حزبی و دولت در تمامی سطوح  باید جنبش مبارزه با فقـر  "همه کمیته
دست نیامده است ادامه دهند و هرگز مـتـوقـف  را تا زمانی که پیروزی کامل به

ای نسبتًا  مرحله نهایی تالش چین برای ساختن جامعه ٢٠٢٠نشوند. ... سال 
 مرفه در تمامی شئون و پیروزی در مبارزه با فقر است.

 -ها  و شیوع ویـروس کـوویـد دلیل جاری شدن سیل چین با وجود اینکه به
هایی مضاعف روبرو بوده است، همچنان عزم خود را در کـامـل  با چالش ١٩

 ) جزم کرده است."٢٠٢٠کردن مبارزه با فقر تا پایان امسال (
هـا در سـیـسـتـم نـابـرابـر  سر بردن بسیاری از انسان در فقر و گرسنگی به

بـایسـت  کن کردن فقر مـی اقتصادی حاکم بر جهان واقعیتی است تلخ. ریشه
هدف مشترک تمامی بشریت باشد. بنا بر آمار بانک جهانی، تعداد کسانی کـه 

دالر  یـا  ١٫٩٠در فقر مطلق در جهان زندگی می کنند ( کسانی که در روز  
١٩٩٠کمتر درآمد دارند) از یک میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون نفر در سال 

کـاهـش  ١٣٩۴/  ٢٠١۵وشش میلیون نفر در سـال  وسی به هفتصد١٣۶٩/  
کمک دولت چین ششصدودو میلـیـون و  یافته است. در همین بازٔه زمانی، به
درصدی فـقـر در  ۵۴اند که برابر با کاهش  هفتصد هزارنفر از فقر رهایی یافته

 جهان است.
وچهار میلیون نـفـر را از  سال گذشته بیش از هفتصدوپنجاه ۴٠چین طی 

ها از تعداد کل جمعیت اروپا بیشتر  فقر نجات داده است که این تعداد از انسان
وهفت مـیـلـیـون و  حدود هفتصد و چهل ٢٠٢٠است (جمعیت اروپا در سال 

 هفتصد هزار نفر است).

های فقرزدایی در چین همچنین افزایش منظم هرساله درآمد  بخشی از برنامه
تـا  ١٣٩٢(از  ٢٠١٩تـا    ٢٠١٣شد. از سال  مردم در این مناطق را شامل می

یوان افـزایـش ١١۵۶٧یوان به  ۶٠٧٩)، در آمد مردم مناطق فقیرنشین از ١٣٩٨
درصد بیـش از مـتـوسـط  ٢٫٢درصدی و  ٩٫٧یافته که برابر با افزایش ساالنه 

افزایش دستمزدها در کشور است. همچنین در سه ماهه نخست سال نیز بیش 
میلیارد دالر) از بودجه دولت به مناطق فقیـر   ١٩٫٧میلیارد یوان (حدود  ١٣٩از 

 اختصاص داده شده است.  
/ ٢٠٢٠اکـتـبـر  ۶بر اساس آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری "شین هوا"، 

تـا  ٢٠١۵، تعداد کل جمعیت فقیر ثبت شده در چـیـن از سـال ٩٩مهرماه ١۵
وپنجاه هزار نفر به پـنـج  وپنج میلیون و هفتصد ) ازپنجاه١٣٩٨تا  ١٣٩۴( ٢٠١٩

ویک هزار نفر کاهش پیدا کرده که با شش دهم درصـد از کـل  میلیون و پنجاه
جمعیت چین برابر است. بنا بر همین گزارش، تا پایان سال جاری پدیده فقر کـه 

ای  تاریخ خواهد پیوست که "معـجـزه هزاران سال در چین وجود داشته است، به
 تاریخی برای بشریت محسوب می شود."

های اجرا شده از سوی چین در کاهش فقر و دسـتـاوردهـای  ها و طرح برنامه
کنند. "آنـتـونـیـو  هایی ارزشمند در مبارزه با فقر را به جهانیان ارائه می آن، تجربه

های چین در زمینه فقـرزدایـی در  گوترش"، دبیر کل سازمان ملل، درباره تجربه
 ، نوشت:١٣٩۶/  ٢٠١٧ای به اجالس توسعه و کاهش فقر در سال  نامه

ترین  های هدفمند کاهش فقر تنها راه رسیدن به افراد در دورافتاده "استراتژی
هایی بلندپروازانه دسـتـورکـار سـازمـان مـلـل  مناطق و برای دستیابی به هدف

است. ... چین صدها میلیون نفر را  ١۴٠٩/  ٢٠٣٠منظور توسعٔه پایدار تا سال  به
های با ارزشـی را بـه  تواند درس های آن می از فقر بیرون کشیده است و تجربه

 کشورهای دیگر منتقل کند."
اش، در راه تـحـقـق کـاهـش و  چین ضمن تالش برای کاهش فقر در خانه

رشد هم فعاالنه یاری رسانده است. از اکتبر  نابودی فقر به دیگر کشورهای رو به
تا کنون چین نزدیک به چهارصد مـیـلـیـارد یـوان (حـدود  ١٣٩۴/  ٢٠١۵سال 

المللی کمک رسـانـده  کشور و سازمان بین ١۶۶شصت میلیارد دالر) به بیش از 
وشش هزار نفر از اعضای کادر درمانی و پزشکـی  است و بیش از یکصدوشصت

 منظور ارائه خدمت اعزام کرده است.  کشور جهان به ۶٩چین را به 
ای که با طرح اقتصادی عظیم "یک جاده، یک کـمـربـنـد"  های توسعه پروژه

های اقتصادی مناطق فقیـر کشـورهـای رو  گیرند از طرفی رشد پایه صورت می
 کاهد.  شود و از سوی دیگر از فقر جهانی می رشد را سبب می به
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عدالتی  که  فقر، نژادپرستی، و بی
درآمیزند، بر شدت   ١٩ -با کووید 
 افزایند  گیری کرونا می همه

 -نوشته: و. ت. ویتنی (پزشک بازنشسته متخصص کودکان)
 نشریه "جهان مردم"

 
اکتبر [ ۵آمد. تارنمای حزب کمونیست کلمبیا در تاریخ  نظر درست نمی به
]، تأمالت یک پزشک درباره مشخص ساختن مجدد یک بیماری را ٢٠٢٠

ای که در نشریه مشهور  منتشر کرد. دکتر فلیکس لئون مارتینز از سرمقاله
صورت مشروح نقل کرد.  شود را به نام َلنِست  منتشر می پزشکی بریتانیایی به

  ١٩ -اند که کووید مارتینز و سردبیر لنست، ریچارد هورتون (پزشک)، مدعی
یک بیماری نیست، بلکه  بیشتر آن چیزی است که هورتون آن را 

گیری یا  های پیاپی دو یا بیشتر همه "سینِدمیک" (انباشتگی همزماِن خوشه
 بیماری) می نامد.

هایی دارد که و  هایی دارد و علت یا علت هر بیماری عالئم و نشانه
های درمان آن هم معموًال کامًال مشخص است. هر دو نویسنده (مقاله  روش

و روش معالجه آن کمتر شناخته  ١٩ -پزشکی) بر این باورند که علل کووید 
اش از سرمقاله هورتون در َلنِست  برای  اند. مارتینز در مقاله شده
کند. هدف این  در کلمبیا استفاده می ١٩ -تحلیل وضعیت کووید  و تجزیه

تحلیلی در مورد ایاالت متحده و تعمیم نظرات  و مقاله  نیز انجام چنین تجزیه
 گیری است. هورتون درباره مدیریت این همه

افزایی  گیری (پانِدمیک) به هم عنوان مقاله مارتینز چنین است: "از همه
گهی (پروگنوسیس) ناکافی". او اظهار داشت: "بیماری  (سینِدمیک): پیش آ

ای است با منشأ بیولوژیکی  ، اگرچه دراصل پدیده١٩ -گیر کووید  همه
شناختی)، ولی تأثیر آن در کشورهای مختلف، با توجه به  (زیستی، زیست

 ساختار سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی این کشورها، متفاوت است."   
مارتینز با دانشگاه ملی کلمبیا در ارتباط است، مکانی که او در آنجا 

دهد و درباره آن می  هایش را در مورد حفاظت اجتماعی انجام می پژوهش
نویسد او به عنوان رئیس بنیاد پژوهش و توسعه در بهداشت و تأمین اجتماعی 

 کار است. در دانشگاه کلمبیا مشغول به
کند، اظهار داشته  طور مبسوط از او نقل قول می هورتون که مارتینز به

است: "ما علت این بحران را یک بیماری عفونی شناختیم... ولی... داستان 
هایی خاص  چندان ساده نیست. دو گروه این بیماری در جامعه ١٩ -کووید

گیری با عالئم حاد تنفسی  ند. همه درحال واکنش و تأثیر متقابل با یکدیگر
های  ای از بیماری و مجموعه -SARS-CoV)  ٢(   ٢ویروس کرونا 

ای  های اجتماعی واحوال در دور و بر گروه این اوضاع .( (NCDsغیرواگیر
دار در  عدالتی عمیقًا ریشه شود که مطابق با الگوهای بی جمع و انباشته می

های    زمینٔه  تفاوت ها بر  پیش های ما هستند. تجمع این بیماری جامعه
 کند." اجتماعی و اقتصادی، اثرهای سوِء هر بیماری را جداگانه تشدید می

ها با  افزایی طور که توسط هورتون توصیف کرده است، "هم همان
ها و تأثیرهای متقابل بیولوژیکی و اجتماعی میان شرایط و مناطق  واکنش

ها و تأثیرهای متقابلی که افزایش حساسیت فرد  شوند، واکنش مشخص می
شوند... مشخصه  اش را باعث می پذیری یا بدتر شدن وضع سالمتی به آسیب

افزایی، وجود دو یا چند حالت پاتولوژیک (بیمارگون،  اصلی یک هم
َروی  شناختی) است که کنش و اثر متقابل بر هم دارند و بر روند پیش آسیب

چیزی است فراتر از یک  ١٩ -گذارند." بنابراین کووید  یکدیگر، تأثیر منفی می
 گیر.  بیماری همه

گوید: "برای میلیاردها نفر از فقیرترین مردم جهان امروز  هورتون می
های  بیش از یک سوم بار سنگین بیماری (  NCDs)های غیرواگیر  بیماری

ترین نتیجه از فهم و تشخیص  کند "مهم گیرد" و اضافه می آنان را در بر می
افزایی (سینِدمیک)، عمده کردن منشأهای  درحکم یک هم ١٩ -کووید

پوست، آسیایی،  پذیری شهروندان مسن، سیاه است. آسیب ١٩ -اجتماعی کووید
های قومی (ِاتنیک)، و کارکنان در مشاغل ضروری که معموًال  و جماعات اقلیت

ای کمتر برخوردارند  گیرند و از خدمات تأمین اجتماعی دستمزدی کمتر می
رسمیت شناخته نشده است:  دهد که تا کنون حقیقت آن چندان به نشان می

حلی خالصًا   های درمانی یا واکسن، هر چند مؤثرند، جستجوی  راه روش
 با شکست مواجه خواهد شد."  ١٩ -پزشکی (بیومدیکال) برای کووید  زیست

کند.  های شدید اقتصادی در کلمبیا تأکید می اش بر نابرابری مارتینز در مقاله
های قابل  درصد زمین ٨٢درصد  از زمینداران  ١٠گوید  عنوان مثال، می به

نفر، سه نفر در کلمبیا در وضعیت معیشتی  ۵زودی "از هر  اند و به کشت را مالک
درصد از افراد طبقه متوسط به  ٢۴سر خواهند برد  و  متزلزل یا فقر کامل  به

 زیرخط فقر خواهند رفت."
های قلبی،  کند که در کلمبیا تعداد افرادی که از حمله او  خاطرنشان می

های عروقی، مغزی، و فشارخون باال (سه دلیل عمده مرگ)  و بیماری  بیماری
ها  افزایش بود. این عارضه رو به  ١٩ -رفتند  قبل از ظهور  کووید  قند از بین می

ها  همراه چاقی، شیوع بیشتری نیز پیدا کرده بودند. برای بسیاری از کلمبیایی به
کیفیت است.  ناپذیر و بی ای دسترسی های درمانی برای هرگونه بیماری مراقبت

، احتمال  ١٩ -ها در افراد مبتال به کووید گونه بیماری گفته مارتینز، وجود این به
 دهد. بحرانی شدن اثرات بیماری یا مرگ بیماران را افزایش می

هزار کلمبیایی جان خود را بر اثر  ٢٩تا هنگام درج این نوشتار، نزدیک به 
درصد و   ٣٫١اند. میزان مرگ و میر در کلمبیا  از دست داده ١٩ -کووید 

دهد  دهمین مورد در جهان است. مارتینز با استناد به نظرسنجی اخیر نشان می
درصد از خانوارها، حداقل  ۶۵درصد از مردم بوگوتا سوِء تغذیه دارند و در  ١۶که 

 ، بیکار است. ١٩ -دلیل کووید یک نفر به
دهنده وضعیت کلی آنجا نیز   در ایاالت متحده، نشان ١٩ -تجربه کووید

است. طبق آمار مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایاالت متحده ( 
CDC)برابر بیشتر از  ۶/٢ها، حداقل  ،  سیاه پوستان، سرخپوستان، و التین

هستند و میزان مرگ ناشی از  ١٩ -سفید پوستان در معرض خطر ابتال به کووید
درصد  بیشتر از  ٢/١و  ١/۴ترتیب  پوستان به در سرخپوستان و سیاه ١٩ -کووید

 پوستان در اثر کرونا است. میزان مرگ سفید
ها،  آمریکایی -اند که آفریقایی دفعات نشان داده های انجام شده به پژوهش

های غیرواگیر بیشتر از  های بومی برای ابتال به بیماری جوامع التین و آمریکایی
 -دیگران در معرض خطرند، امری که باعث افزایش خطر ابتالی آنان به کووید 

 شود. می ١٩
گیر در نشریه  های همه ولی بر اساس نظر شارل باربر، متخصص بیماری

دهند ولی  درصد از جمعیت ایاالت متحده را تشکیل می ١٣پوستان  َلنِست "سیاه
از آنان است که از تعداد قربانیان  ١٩ -چهارم قربانیان کووید  تقریبًا یک

در  -پوستان پوست حدود چهار برابر بیشتر است... احتمال ابتالی سیاه سفید
تقریبًا سه برابر بیشتر  -های سنی تمام گروه

   ١٣ادامه  در صفحه  از شهروندان سفیدپوست است."

سربازی  با تجهیزات حفاظتی در منطقه بولیوارشهر بوگوتا، کلمبیا که در 
آن کورونا شیوع گسترده داشته است، درچند قدمی یک مرد بی خانمان 

 که حتی ماسک حفاظتی ندارد.
 عکس از فرناندو ورگارا  ٢٠٢٠ژوئیه  ١٣ 
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پوست و التین زودتر از  پیش از شیوع این ویروس، مردم سیاه
های مزمن  سفیدپوستان در اثر سرطان، دیابت، فشارخون، بیماری

کردند. متوسط عمر  های غیرواگیر فوت می تنفسی و سایر بیماری
سال است که از عمر سفید پوستان ایاالت متحده بسیار  ۵٠آنان 

 -شان به کووید  کمتر است. وضعیت سالمتی آنان در هنگام ابتالی
شان در بر دارد. مطالعات متعدد نشان دهنده  خطراتی جدی برای ١٩

های  وجود تبعیض نژادی و نگرشی نژادپرستانه در تجربه مراقبت
بهداشتی از آنان است. نتیجه این مطالعات اغلب نمایانگر کیفیت 

و کاهش دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و   پایین مراقبت پزشکی
 پزشکی است.

،  ٢٠١٨تبار آمریکایی در سال  متوسط درآمد یک خانواده آفریقایی
دالر و  ٧٠های سفیدپوست  سنت و خانواده ٣۶١دالر و  ۴١  مبلغ
 ٨/٢٠تبارها در آن سال  نرخ فقر در آفریقایی سنت بوده است. ۶۴٢

نرخ سفیدپوستان بوده است. در   درصد بود که بیش از دو برابر
ها را مستعد ابتال  پوستان و التین تنهایی سیاه حقیقت، فقر به

کند. درآمد کم  می ١٩ -ای جدی یا مرگ از طریق کووید بیماری به
دلیل نداشتن  معنای کاهش دسترسی به خدمات درمانی به اغلب به

ها یا نبودن زیر پوشش بیمه درمانی  توانایی مالی در پرداخت هزینه
های  بهره ماندن از مراقبت است. اغلب نتیجه امر این است: بی

پرجمعیت و   منظم بهداشتی، داشتن مشکالت معیشتی، خانواده
ویروس قرار   ای که ممکن است آنان را در معرض شیوع شرایط کاری
همه، تأثیرات درآمد کم و نژادپرستی اغلب با هم  دهد. بااین

راحتی از هم متمایز  به  گونه مطالعات این و در  گردیده  ترکیب
 شوند. نمی

صورت مشارکتی انجام  های بهداشتی به آل، مراقبت در شرایط ایده
شان که در مورد شرایط  طورمعمول از همکاران پذیرند. پزشکان به می

گاهی دارند یا مهارت های درمانی ویژه دارند  ناشناخته پزشکی آ
دنبال مشاوره هستند. ریچارد هورتون،  گیرند. آنان به کمک می

های عفونی توصیه  سردبیر نشریه َلنِست، به متخصصان بیماری
خصوص: "برای  مشورت کنند. به ١٩ -کند برای مقابله با کووید می

است توجه   الزم ١٩ -های ناشی از کووید محدود کردن آسیب
های اقتصادی و نابرابری  (NCD)های غیرواگیر  بیشتری به بیماری

ها و برنامه  [و] تا زمانی که دولت ها، سیاست اجتماعی مبذول کنند-
های  های عمیق طرح نکنند، جامعه هایی را برای غلبه بر این تفاوت

 نخواهند بود." در امان  ١٩ -طور واقعی از کووید ما هرگز به
در واقع دکتر هورتون و دکتر مارتینز، هر دو، از فعاالن سیاسی، 

های  خواهند تا در تدوین برنامه می  سیاستمداران، و جنبش مردمی
جانبه (در بر گیرنده همه قشرهای جامعه) برای پیشگیری و  همه

ای مبتنی بر  جامعه درمان، نقشی فعال داشته باشند. آنان در مسیر
کنند. هنگامی که سردبیران  عدالت تالش می

مقاله مارتینز را  (pacocol.org)کلمبیا   کمونیست حزب سایت
منتشر کردند، تلویحًا نیز اعالم کردند که  در این مورد از جامعه بیمار، 

های کلمبیا به صف پزشکان متخصص ضروری خواهند  کمونیست
 پیوست.

----------------------------------------
-------------------------------- 

یا "سینرژیستیک"       ) syndemicگیری "سینِدمیک" ( * همه
(synergistic های پیاپی  )، جمع شدن (انباشتگی) همزماِن خوشه

گیری یا بیماری یا بیشتر در جمعیتی همراه با کنش و تأثیر  دو همه
شناختی) که آینده و بار سنگین  متقابل بیولوژیکی (زیستی، زیست

 تر می کند.   بیماری را وخیم
 

 عدالتی  ... ادامۀ فقر، نژادپرستی، و بی

های تندرو سیاسی و روشنفکری که  پذیرش این را نداشت که "کسی با داشتن گرایش
زند به باالترین جایگاه در عرصـه فـیـزیـک  شود دست به آزمایش (هم) نمی گفته می

به کشف فراموش شده آلیاژ فوالد و نیکل تـعـلـق  ١٩٢٠دست یابد." جایزۀ نوبل سال 
شـتـایـن بـرای  ای به کسی اهدا نشد. در آن سال انکار آیـن جایزه ١٩٢١گرفت و در 

پذیر نبود. سرانجـام در  کمیته (نوبل) شدنی بود اما اهدای جایزه به کس دیگر امکان
خـاطـر  شتاین دریافت کرد. ولی نه بـه جایزٔه نوبل دیرهنگام از سال پیش را آین ١٩٢٢

خاطر کشـف اثـر  شد، بلکه به نظریه نسبیت که شهرتش بیش از همه از آن ناشی می
کنـد. ایـن هـمـان  بود که نشان داد نور همانند ذره عمل می ١٩٠۵فوتوالکتریک در 
های نسبیت و تئوری  هایش را در زمینه مقوله شتاین نخستین نوشته سالی بود که آین

 نسبیت خاص را منتشر کرده بود.
ها و در مرکز آن تکیـنـگـی  چاله کار پنروز زیربنای استوار ریاضی برای شناخت سیاه

زمان را آماده کرده بود. هاوکینگ آن را بیشتر گسترش داد، و مطرح کـرد کـه -فضا
کل کیهان با یک تکینگی در زمان مهبانگ (انفجار بزرگ) آغـاز گـردیـد. هـرچـنـد 

رود بـه  شمـار مـی شتاین به دان پس از آین ترین فیزیک هاوکینگ که شاید سرشناس
جایگاه نمادین دست یافت، اما هرگز جایزۀ نوبل به او اهدا نشد. جایزۀ نـوبـل پـنـروز 

ای  خاطـر جـایـزه زمان شاید سر فرود آوردن در برابر هاوکینگ به-برای تکینگی فضا
 باشد که هرگز دریافت نکرد.

آورند که بتوان جهان را شناخت. اما  هایی را پدید می های علم فیزیک امکان نظریه
تـوانـد در  آزمایی آزمونی هنوز تردید اندکی وجود دارد که پدیدٔه نوینی می بدون راستی

آزمایی آزمونـی،  وجو برای راستی تناقض با بینشی علمی قد علم کند. بنابراین، جست
رسـد،  رود. هنگامی که به مقوله اخترفیزیک مـی شمار می استاندارد طالیی فیزیک به
های نوری با ما فاصله دارند امری سترگ اسـت! ازایـن  آزمایش با اخترهایی که سال

سـال  ۵۵سال و به پنروز  ۵٠روی است که اهدای جایزۀ نوبل به چاندراسخار بیش از 
دانـان  شود برخی از فیزیـک درازا کشید! و از آنجا که نوبل به درگذشتگان اهدا نمی به

 کنند. هرگز آن را دریافت نمی
دکتر آندریا ِگز، استاد دانشگاه کالیفرنیا در شهر لس آنجلس ودکتر گـنـزل، مـدیـر 

کننـد. تـیـم دکـتـر ِگـز از  انستیتوی ماکس پالنک، در گارچینگ آلمان خدمت می
های گروه گنزل با تلسکوپ شیلی  رصدخانۀ کک در هاوایی استفاده کردند و مشاهده

شود صورت گـرفـت. هـردو تـیـم بـرای  که از سوی رصدخانۀ جنوبی اروپا اداره  می
انـد.  داشته شده طور مشترک بارها ستوده و گرامی  ها در "رقابت" بودند و هردو به مدت

موضوع رقابت در این مورد، ردیابی مسیر اخترهای نزدیک به مرکـز کـهـکـشـان راه 
بـرای  ٢ برای تیم ِگز و اس ٢ او های اس شیری بود. هردو تیم اختر یکسانی را به نام

کردند که مدار کوتاهی در چرخش خود دور و بر مـرکـز راه شـیـری  گنزل ردیابی می
میلـیـون سـال خـورشـیـد مـا اسـت.  ٢٠٠سال در مقایسه با مدار  ١۶داشت و تنها 

های گردآوری شـده  های متفاوت و داده های هر دو تیم با کاربرد تلسکوپ یافته دست
ها سال نشان داده است که هر دو تیم درباره وجود شیء َاَبرسنگیـن بـا  در طول دهه
میلیون برابر جرم خورشید که در مرکز کهکشان ما قرار دارد هماهنگ  ۴جرمی حدود 

ها آن اسـت کـه آن  گفتٔه کمیتۀ نوبل "تفسیر قاطع این مشاهده رأی هستند. به و هم
 جرم سازگاری دارد." چالۀ کالن شیِء فشرده در مرکز کهکشان با بودن یک سیاه

شتاین و فروپـاشـی اخـتـران چـانـدراسـخـار راه درازی را  ما از نظریٔه نسبیت آین
ایم. پس بگذارید با بخشی از سخنرانی چاندراسخار پس از دریافت جایزه نوبل  پیموده

 گوید: نقل از رابیندرانات تاگور می پایان برسانم، یعنی آن جا که او به این نوشتار را به
 آنجا که اندیشه، بری از هراس، و سر افراشته است

 آنجا که دانش آزاد است
 خیزند ها از ژرفای حقیقت برمی آنجا که واژه

 کنند سوی کمال دراز می امان بازوان، خود را به آنجا که تالش بی
 آنجا که رود زالل ِخَرد، راه خود را به شن و ماسه کویر مرده از دست نداده است

 بگذار من سر برآورم از درون آن بهشت آزادی.
گفتاوردی که شاید بیش از اندازه استفاده شده باشد، اما برای روزگار تار و تـیـره مـا 

 نماید. بس شایسته می
 

 ... ٢٠٢٠ادامۀ جایزۀ نوبل سال 
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و  ٢٠٢٠جایزۀ نوبل فیزیک 
 آسا در کهکشان ما چالۀ غول سیاه

 پرابیر پورکایاستها 
دان  دان و ریـاضـی به "راجر پنروز" فیـزیـک

هـا  چاله خاطر کار بر بنیادهای نظری سیاه به
و "رایـنــهـارد گـنــزل" و "آنــدریـا ِگـز" ،دو 

هـایـی  اخترشناس، که هرکدام با هدایت تیم
سـنـجـی هسـتـی  منظور درستـی مستقل به
ای در مرکز کـهـکـشـان راه  چاله چنین سیاه

 ٢٠٢٠شیری ما، جایزۀ نوبل فیزیک سـال 
طور مشترک اهدا گردید. پنروز نشـان داد  به

هـا را  چـالـه گیری سـیـاه شتاین شکل که نتیجٔه منطقی نظریٔه نسبیت عام آین
ای  های فشـرده تنها از اخترهای در حال فروپاشی، بلکه همچنین در ناحیه نه

چیز حـتـا  بلعند، هیچ ها همه چیز را می چاله گیرد. این سیاه از فضا نیز دربر می
طور مستقل  شان به های ها را ندارد. گنزل و ِگز و تیم نور هم توانایی گریز از آن

با ردیابی مسیر یک اختر نشان دادند که در مرکز کهکشان راه شـیـری یـک 
شیء بسیار سنگین با جرمی حدود چهار میلیون برابر جرم خـورشـیـد وجـود 

کـنـد.  دارد. ِگز چهارمین زنی است که جایزۀ نوبل فیـزیـک را دریـافـت مـی
 دریافت کرد. ١٩٠٣نخستین آنان ماری کوری بود که نوبل فیزیک را در 

ها دو خویشاوندی با کشور هـنـدوسـتـان دارد.  چاله پژوهش در پدیده سیاه
دان  خویشاوندی نخست از سمت فیزیک است. سوبر چاندراسخار، فـیـزیـک

برابر جرم  ١/۴نشان داد که اگر اختری جرمی بیش از  ١٩٣٠هندی، در سال 
تواند از فروپاشی جلـوگـیـری کـنـد. چـانـدراسـخـار  خورشید داشته باشد نمی

وی رامان نخستین برندۀ جایزه نوبل فیزیک از هند بود. او در  خواهرزادۀ سی
شهروند ایاالت متحده شـد.  ١٩۵٣به ایاالت متحده مهاجرت کرد و در  ١٩٣۵

تر از این مقدار (پس از فروپاشی اختر) که امروز به حد چاندراسخار  در جرم کم
شود. او از اینکه اگـر  شود (این اختر) به کوتولۀ سفید دگرگشت می شناخته می

گاهی نداشت. مـا اکـنـون  این جرم باالتر از آن باشد چه اتفاق خواهد افتاد آ
دانیم که چنین اختری با یک ابرنواختر منفجر خواهد شد یا منفجر شده و  می

های آن در فضای یک هستٔه اتم فشرده شـده  شود و اتم سپس فروپاشیده می
و به یک اختر نوترونی دگردیس خواهد شد یا از آن هم فـراتـر رفـتـه و یـک 

 جایزۀ نوبل فیزیک را دریافت کرد. ١٩٨٣آفریند. چاندراسخار در  چاله می سیاه
چاله نهـفـتـه  دومین خویشاوندی این پدیده با هندوستان، در خود واژه سیاه

که برازنده نیست. اکنون مشخص شده است که فیلیپ دیک، اسـتـاد عـلـوم 
چـالـه  شتاین در دانشگاه پرینستون، نخستین کسی بود که نام سیاه آلبرت آین

 singularityرا برای فروپاشی گرانشی یک اختر و پدیدٔه تکینگی [تکینی یا  
معنای چیز شگفت، غیرعادی] بـرگـزیـد. خـانـوادۀ او روایـت  در ریاضیات به

چـالـٔه  پرسید آیا در سـیـاه کرد می کند که هرگاه چیزی را در خانه پیدا نمی می
دانـیـم  چالۀ کـلـکـتـه چـنـان کـه مـی (شهر) کلکته ناپدید شده است. سیاه

ای است که شماری سرباز انگلـیـسـی و کـارکـنـان  گویی درباره افسانه گزاف
اروپایی شرکت هند شرقی در سلول کوچکی با دو روزنه زندانی شده بودند کـه 

باختگانی که شرکت هـنـد  چند نفر از آنان دچار خفگی گردیدند. در شمار جان
شناسان بسیاری تردید شده است.  شرقی در آن زمان اعالم کرد از سوی تاریخ

هایی شـد کـه  اما این رویداد دستاویزی برای کشتار، غارت، و تصاحب زمین
گیری امپراتوری بریتانیا در هندوستان انجامید. این پیشامد در  سرآخر به شکل

هـا و  شمار استعمار بریتانیایـی اندیشه عمومی مردم انگلیس بر کشتارهای بی
رانی بریـتـانـیـا بـود سـایـه  کننده که همراه با حکم های تباه گرسنگی و نایابی

 افکند. می
کند که کل ماده در آن گم گشتـه و  چاله با خود جایی را تداعی می نام سیاه

توان وجود آن را نشـان داد؟  آورد. پس چگونه می هیچ چیز از آن سر بر نمی
کارگیری دانش ریاضـی آن  ای ثابت شده با به یک روش آن است که از نظریه

یابی کنیم. این همان روشی است که پنروز انجام داد و آن را از راه  را ریشه
یابی کرد. او همچنین با استفاده از دانـش  شتاین ریشه نظریٔه نسبیت عام آین

های پـنـروز شـنـاخـتـه  نام تبدیل شناسی (توپولوژی) ریاضی که امروزه به مکان
هـا  چـالـه چنینی از سـیـاه های این شود، نشان داد که برخالف سایر برگرفته می
توان از اخترانی با جرمی مشخص بدون نیاز به تناسب کامل مـادۀ در حـال  می

اندازه کافی در یک فضـای  فروپاشی رسید. تنها شرط الزم، وجود چگالی ماده به
تـوان بـه  مشخص بود که با کاربرد نظریٔه نسبیت عام بدون نیاز به تناسـب مـی

چاله رسید. این روش یکی از کمبودهای موجود پـیـرامـون  گیری یک سیاه شکل
طورکامل بـا  تواند به ای نمی ها را که هیچ فروپاشی چاله چگونگی پدید آمدن سیاه

شتاین هم باور  مادٔه در حال فروپاشی متناسب باشد، برطرف کرد. درواقع حتا آین
کـرد  بـیـنـی مـی نداشت که اگر نظریٔه نسبیت عام هم چنین احتمالی را پـیـش

 توانند وجود داشته باشند. ها می چاله سیاه
ای کافی نیست. دانش فیزیک برای  دانان چنین استنباط نظری برای فیزیک

های آزمونی نیاز دارد. یا برای اهدای جـایـزۀ  تأیید یک فرض علمی به مشاهده
کادمی سوئد که به فیزیک آزمونی نسبت به فرض علمی امـتـیـاز ویـژه  نوبل و آ

ای ساطـع  دهد کافی نیست. مشاهدۀ وجود جرمی َاَبرسنگین که هیچ انرژی می
چاله است. ایـن آن چـیـزی  بینی پنروز برای وجود یک سیاه کند تأیید پیش نمی

است که گتزل و ِگز به آن دست یافتند و پی بردند که کهکشان راه شیری ماننـد 
 ای در کانون خود است. چاله ها میزبان سیاه بیشتر کهکشان

مـدی غـیـرمـنـتـظـره  پیـا ١٩١۵شتاین در  بندی نظریه نسبیت عام آین فرمول
داشت. در خالل چند ماه پس از انتشار آن، کارل شوارتزشیلد که در آن زمان در 

شـتـایـن  های میدانی آیـن رفتی برای معادله کرد راه برون ارتش آلمان خدمت می
داد اگر ماده و انرژی از مرز معینی فـراتـر رونـد بـاعـث  منتشر کرد که نشان می

  چـالـه زمان بر خود شده و به پیدایش یک تکینگی یـا سـیـاه -فروریختگی فضا
انجامد. جهاِن بیرون تأثیر گرانشی آن را احساس خواهد کـرد، ولـی هـیـچ  می

 ای بگریزد. چاله تواند از چنین سیاه جرمی یا حتا نور هم نمی
خاطر زیر و رو کردن جهان آشنای فیزیـک نـیـوتـونـی شـهـرت  شتاین به آین

سبب مخـالـفـت بـا جـنـگ  جهانی یافت. اما با وجود داشتن شهرت جهانی، به
های سوسیالیستی، دشمنانـی  جهانی اول، داشتن قومیت یهودی، و نیز اندیشه

شناسان  هم زد. در آن زمان بیشتر فیزیک هم در آلمان و هم در جامعه علمی به
آیینی (ارتدوکسی) غالب بر آنان،  دلیل نگرش درست و گردانندگان کمیته نوبل به

شتـایـن  های آین کردند که نظریه چندان دل خوشی از او نداشتند و استدالل می
 اند.  چیزی بیش از فرضیه نیستند و بدون اثبات و مشاهده آزمونی

این بحث  برای پایان دادن به ١٩١٩آرتور ادینگتون، اخترشناس انگلیسی، در 
آزمایی درباره نظریه نسبیت انـجـام بـگـیـرد.  پیشنهاد داد که یک آزمون راستی
اش، فضای اطراف خـود را خـم  دلیل ِجرم بدین ترتیب که اگر شیئی عظیم  به

گیری نور اخـتـری کـه در  کند، باید امکان آن باشد که این خمیدگی را با اندازه
گذرد مشاهده کـرد. ادیـنـگـتـون  هنگام خورشیدگرفتگی از نزدیک خورشید می

چنین آزمایشی را در جریان یک خورشیدگرفتگی انجام داد و توانست نشان دهد 
های نظریه نسبیت عام همخوانی دارد.  روزنامه تایمز  بینی وردها با پیش که دستا

لندن تیتر زد: "انقالبی در علم، نظریه جدید کیهان"، و نیویورک تایمز در سرخط 
شتاین چـهـرۀ  صفر رساند." آین توان زمان را به خبرهایش نوشت: "با سرعت، می

سرشناسی در علم فیزیک گردید، یعنی جایگاهی که هیچ دانشمند دیگری بدان 
 دست نیافته بود. 

بـه  ١٩٢١و  ١٩٢٠هـای  اما حتا این رویداد هم اعطای جایزۀ نوبل در سال
نـام  دان علم، در کـتـابـش بـه شتاین را موجب نگردید. رابرت فریدمن، تاریخ آین

   ١٣ادامه  در صفحه سیاست فرزانگی نوشت کمیته (نوبل) تحمل 
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نظامیان مسّلح جلوگیری  برخی مناطق زیر سلطٔه شبه
های  ها و جلوگیری از فعالیت شود؟ این آزار و شکنجه می

 ما باید افشا شود.
ها برای حذف نامزدی شما،  پس از همٔه تالشسؤال: 

پس از موانعی که برای نامزدی اوو مورالس در مجلس 
تواند شفافیت این  سنا ایجاد کردند، چه چیزی می

گیری و پذیرش نتیجٔه صندوق رأی در صورت پیروزی  رأی
 "جنبش به سوی سوسیالیسم" را تضمین کند؟

شّدت نگران آنچه ممکن است  ما بهلوئیس آرسه: 
اتفاق بیفتد هستیم. دادگاه عالی انتخابات در حال انجام 

گذارد. برای  تغییراتی است که بر شفافیت این روند تأثیر می
ها نتایج هر  های استان مثال، در انتخابات قبلی، دادگاه

کردند. اکنون  گیری را جداگانه اعالم می مرکز رأی
مرکز  ١۵تا  ١٠صحبت از اعالم نتایج کلی و یکجای

کند و  شود. این روند چیزی را پنهان می گیری می رأی
ایم و  هایی به دادگاه انتخابات ارسال کرده کند. پیشاپیش ما نامه تردید ایجاد می

مند  ها، بنیادهای عالقه نگاران، سازمان ایم که ناظران خارجی، روزنامه خواسته
به دموکراسی و روند دموکراتیک کردن انتخابات بتوانند به بولیوی بیایند وشاهد 

گیری، بلکه  فقط روند جاری در روز رأی روند انتخابات در کشور ما باشند. نه
تمام روند انتخابات باید بررسی شود. شاهدان باید ببینند که چگونه مورد آزار و 

هایمان جلوگیری شده و مورد هجوم تبلیغات  ایم و از فعالیت شکنجه قرار گرفته
خواهیم این ناظران پس از انتخابات هم  ایم. ما می باورنکردنی قرار گرفته

آوری  بمانند. جناح راست شکست خواهد خورد. با وجود تالشش برای جمع
"رأی مفید" مطمئنًا شکست خواهد خورد. ترس ما این است که پس از 
شکست، از عصر روز یکشنبه، به هر قیمتی، ضرورت دور دّوم انتخابات را 

خواهیم  اعالم کنند. چنین ترفندی مشکالتی را به دنبال خواهد داشت که می
 از آن اجتناب کنیم.

هیئت نمایندگی ناظر بر انتخابات از سوی "سازمان  کشورهای قارٔه سؤال: 
های تقلبی زمینٔه کودتا را فراهم کرد.  آمریکا" سال گذشته با جعل گزارش
 کنید؟ چگونه از تکرار این سناریو جلوگیری می

این دستکاری اکنون شناخته و اثبات شده است. این امر لوئیس آرسه: 
آمیز  مانع از آن نشد که "سازمان کشورهای قارٔه آمریکا" در اقدامی توهین

دیگری نسبت به مردم بولیوی، همان هیئت نمایندگی سال گذشته را اعزام 
کند. این امر نشانگر عدم پایبندی و شفافیت این سازمان به دموکراسی در 

 بولیوی است.
در صورتی که انتخابات به دور دّوم بکشد، "جنبش برای سؤال: 

سوسیالیسم" در برابر ائتالف و اتحاد نیروهای راست و راست افراطی چه آرای 
 ای در اختیار دارد؟ ذخیره

 تردید در مرحلٔه اّول پیروز خواهیم شد. لوئیس آرسه: ما بی
خواهید دولت وحدت مّلی  گویید که در صورت پیروزی می سؤال: شما می

 تشکیل دهید. با چه نیروهایی؟
های اجتماعی جامعٔه بولیوی فکر  ما بیشتر به بخشلوئیس آرسه : 

های  ای با رهبران شرکت کنیم تا به نیروهای سیاسی. من تازه از جلسه می
ایم تا  ها آماده وگو با همٔه بخش کوچک ومتوسط بیرون آمدم. ما برای گفت

 بتوانیم واقعًا آرامش را به کشور باز گردانیم و مسیر توسعه را در پیش بگیریم.
 ما تنها کشوری در جهان هستیم که یک سال است مدارسش تعطیل است.

های "جنبش به سوی سوسیالیسم"  ها. اولویت بازگردیم به مسئولیتسؤال: 
برای غلبه بر بحران اقتصادی و همچنین بحران سیاسی و دوقطبی شدن 

 جامعه به دنبال کودتا چه خواهد بود؟
ترین موضوع در حال حاضر برای ما، سالمتی در  : مهملوئیس آرسه

و احتمال بروز موج جدید ابتال به ویروس است. ما  19-گیری کووید زمینٔه همه

باید به بحران آموزشی خاتمه دهیم. ما تنها کشوری در جهان هستیم که 
یک سال است مدارسش تعطیل است! حاکمیت کنونی به فکر آموزش 

حل باشند.  توانند در این زمینه به فکر راه اند که نمی نیست. آنها نشان داده
های اجتماعی  فراتر از این شرایط اضطراری، از طریق بازگشت به سیاست

خود، با حمایت از نیازمندان جامعه، فعالیت خود را در زمینٔه احیای اقتصاد، 
درآمد و فقیر  اشتغال، و تأمین درآمد مردم متمرکز خواهیم کرد. از اقشار کم

کند. با  حمایت خواهیم کرد. چنین روندی بازگشت به صلح را تضمین می
های روشن، منصفانه، و قاطع به سود بهداشت و درمان، و آموزش  سیاست

های بهبود اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، بر قطبی  و پرورش، با سیاست
شدن جامعه فائق خواهیم شد. دلیل واقعی فاجعٔه اقتصادی کنونی، 

 های نولیبرالی بعد از کودتا است. بازگشت گزینه
 کنید؟ عملکرد اقتصادی دولت [کودتا] را چگونه ارزیابی میسؤال: 

بسیار بد است! زمانی که ما در دولت بودیم، نرخ رشد لوئیس آرسه: 
درصد کاهش ١٫١درصد بود، که در سه ماهٔه آخر سال گذشته به ۴٫۵

گیری دچار رکود اقتصادی شد. دلیل واقعی این  یافت. کشور ما قبل از همه
های نولیبرالی است. ما به الگویی باز خواهیم گشت  فاجعه، بازگشت گزینه

 که هم نتایج خوب اقتصادی و هم پیشرفت اجتماعی را امکان پذیر کند.
 بینید؟ تحوالت سیاسی اخیر در آمریکای التین را چگونه میسؤال: 

های راست  در چند سال گذشته ما شاهد بازگشت نیرویلوئیس آرسه: 
ایم.  نولیبرال به قدرت، با پیامدهایی بسیار منفی  و فقیر شدن جامعه بوده

های مردم شیلی  ببینید این روند چه نتایجی در برزیل به بار آورده! به رنج
نگاه کنید. این موجب نگرانی ماست. ما شاهد این بازگشت نولیبرالیسم در 
آمریکای التین هستیم. به اعتقاد ما نولیبرالیسم رویکرد کارآیی نیست. 
تجربٔه ما، کنار گذاشتن نولیبرالیسم است: ما با استفاده از منابع خویش، با 

المللی پول عمل  انتخاب مستقل، بسیار بهتر از توسل به صندوق بین
 ایم. کرده

در صورت پیروزی در این انتخابات، اوو مورالس چه نقشی سؤال: 
 خواهد داشت؟

اوو مورالس همچنان رئیس "جنبش به سوی لوئیس آرسه: 
توانیم در  سوسیالیسم" است. بقیه، به تصمیم خود او بستگی دارد، ما نمی

گیری به عهدٔه خود اوست. باید از خود او  این باره چیزی بگوییم. تصمیم
های جدید از طبقٔه کارگر را ترویج  خواهیم نسل جدید، و چهره پرسید. ما می

ای را که  دهیم، تا برای آینده آماده شویم، به جلو برویم، و تجربٔه سیاسی
 متعلق به ما است، منتقل کنیم و تداوم بخشیم.

 
 

 ...لوئیس آرسه کاتاکورا، ادامۀ 
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معاون لوئیس آرسه کاتاکورا، نامزد "جنبش برای سوسیالیسم" و  
جمهور سابق اوو موراِلس، در دور اّول انتخاباتی که در روز  رئیس

اکتبر) در بولیوی برگزار شد، با کسب  ١٨مهرماه ( ٢٧یکشنبه 
جمهور منتخب مردم  درصد آرا، برندٔه انتخابات شد. رئیس ۵٢٫۴

های دولت آیندٔه خود را بهداشت و درمان، آموزش،  بولیوی اولویت
های اجتماعی دوران اوو موراِلس اعالم کرد که با کودتایی در  اشتغال، و احیای سیاست

 جمهوری برکنار شد. از ریاست ٢٠١٩نوامبر 
جمهوری بولیوی پیروز شد و با  لوئیس آرسه کاتاکورا یکشنبه شب در انتخابات ریاست

کنیم. ما  کنیم. از همٔه فعاالن  تشکر می خوشحالی چنین گفت: "از مردم بولیوی تشکر می
جمهور منتخب  ای مهم را پشت سر گذاشتیم. دموکراسی و امید را باز یافتیم." رئیس مرحله

جمهوری خود را در هفتٔه  بولیوی که در دولت اوو مورالس وزیر اقتصاد نیز بود، دورٔه ریاست
 آخر آبان آغاز خواهد کرد.

وزیر امور خارجٔه دولت اوو مورالس و از رهبران "جنبش به گو پاری رودریگز،  دیه
مهر احتمال این را که بار دیگر کودتاچیان از انتقال  ٣٠سوی سوسیالیسم" در روز چهارشنبه 

قدرت جلوگیری کنند ناچیز دانست و گفت: "البته خطرها و تهدیدهایی وجود دارد. ولی من 
گیری، بهترین مانع در برابر تهدیدهای  معتقدم که نیروی مردم بولیوی و شفافیت نتیجٔه رأی

جمهور  احتمالی آتی علیه دموکراسی بولیوی است... عظمت این پیروزی و نیرویی که رئیس
لوئیس آرسه را برگزید، مجالی به رهبران کودتا نداد تا نتیجٔه انتخابات را به چالش بکشند. 
آنها هیچ فرصتی برای اعتراض پیدا نکردند. ما امیدواریم که آنها انتقال منظم و سریع 

 قدرت در روزهای آینده را بدون ایجاد مشکل انجام دهند."
گو رودریگز در ادامه اضافه کرد: "دولِت 'جنبش به سوی سوسیالیسم'، یعنی دولِت  دیه
های اجتماعی خواهد بود. پایگاه  جمهور منتخب لوئیس آرسه کاتاکورا، دولت جنبش رئیس

های کارگران، معدنچیان، بازرگانان  سیاسی آن، جنبش دهقانان بومی است که با جنبش
اند. رابطه با این اقشاِر مردمی است  دوست متحد شده وکار میهن کوچک، و صاحبان کسب

دهد. بنابراین، دولت ما در  که هویت سیاسی 'جنبش به سوی سوسیالیسم' را تشکیل می
های اجتماعی خواهد بود." او  وگوی دائمی با این جنبش هماهنگی مستقیم و گفت

همچنین گفت: "به نظر من، بازگشت دولتی مترقی در بولیوی، انگیزٔه جدیدی برای تشکیل 
سازی فضاهای گوناگون خواهد بود. در آیندٔه  اجماعی سیاسی در آمریکای جنوبی و فعال

دیده از دولت نامشروع کودتا با برخی از کشورها مانند  نزدیک، ما روابط دیپلماتیک آسیب
آمیز با  آرژانتین، مکزیک و اسپانیا را اصالح خواهیم کرد. برای ما مهم است که روابط احترام

این کشورهای دوست را تجدید کنیم. در نهایت، این پیروزی، نیروهای چپ و مترقی در 
 سراسر منطقه را قدرتمندتر خواهد کرد."

گیری، در  جمهور آتی بولیوی چند ساعتی قبل از آغاز رأی رئیس
با خانم ُرزا موساوی، گزارشگر روزنامٔه وگوی کوتاهی  گفت

وابسته به حزب کمونیست فرانسه، شرکت کرد و دربارٔه اومانیته، 
شرایط برگزاری انتخابات و نتایج مورد انتظار از آن سخن گفت. 

 وگو در ادامه آمده است. فرازهایی از این گفت
ها،  در مرحلٔه پایانی کارزار انتخاباتی، جّو ُپرشور فعالیتسؤال: 

 موجب اعتماد به نفس شما گردید. درست است؟
ما با تمرکز توجه بر طبقات مردمی و اقشار لوئیس آرسه: 

اند، شاهد احیای مجدد  میانی که از لحاظ اقتصادی ضعیف شده
های اجتماعی بودیم. ما برای تقویت کل این روند تالش  جنبش
کنند، به  ها فعاالنه در این کارزار شرکت می ایم و این جنبش کرده
ها بود چنین چیزی ندیده بودیم. همٔه رفقا به ما  ای که مّدت گونه
کنندگان در انتخابات  ایالت بولیوی، تعداد شرکت 9گویند که در  می

کننده و ارزشمند برای  دو برابر سال پیش است و این نیرویی تعیین
 "جنبش به سوی سوسیالیسم" است.

آمد که نامزدهای "جنبش به سوی  به نظر میسؤال: 
سوسیالیسم" در انتخابات پارلمانی وهمچنین خوِد شما با فضای 

آمیز و ُپرتنش مخالفان که هنوز هم ادامه دارید روبرو  خشونت
 بودید. نظرتان چیست؟

یک سال است که ما زیر سلطٔه دیکتاتوری لوئیس آرسه: 
کنیم و با نقض حقوق بشر روبرو هستیم. ما مورد اذیت و  زندگی می

ایم. این دیکتاتوری از دیکتاتوری صحبت  آزار و پیگرد قرار گرفته
کند. این هفته، در طی کارزار  کند، بلکه به آن عمل می نمی

انتخاباتی، دوباره یکی از نامزدهای ما را پلیس دستگیر کرد! این 
توانیم در  آور است. دموکراسی وجود ندارد. چگونه می رفتار تأسف

های اعضای  مورد دموکراسی صحبت کنیم زمانی که از فعالیت
 ١۵ادامه  در صفحه  "جنبش به سوی سوسیالیسم" در 

جمهور  لوئیس آرسه کاتاکورا، رئیس
 جدید بولیوی:

خواهیم دیکتاتوری را  ما می«
کن کنیم.  برای همیشه ریشه

 »مردم به نولیبرالیسم نه گفتند


