
بر اساس گزارش خبرگزاری قوه قضـائـیـه (مـیـزان) 
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که 

روزه به بیمارستان منتقل شده  ۴۴در پی اعتصاب غذای 
بود و در روزهای اخیر به زندان عـمـومـی زنـدان زنـان 

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در ایـن  س:
اش را جشـن  مین سالگـرد بـنـیـادگـذاری٧۵ماه 
هـای عـمـده و  گیرد. شما چه مسایلی را زمینـه می

 بینید؟ اساسی فعالیت خود از اینجا به بعد می
، کنفرانس جهانی جـوانـان کـه در ١٩۴۵دهم نوامبر ج:

لندن برگزار شد، فدراسیون جهانـی جـوانـان دمـوکـرات را 
تأسیس کرد. این کنفرانس تاریخی به ابتکار شورای جهانـی 

جوانان تشکیل شد 
که در طول جـنـگ 

پیروز انتخابات شده است، اگـرچـه 

  هـای مـدنـی یک سال از اعـتـراض
ســراســری و مــردمــی در واکــنــش 

افزایش ضربتی نرخ بنزین می گذرد.  به
سرعت بیش از صد  هایی که با  اعتراض

شهر بزرگ و کوچک و دور و نـزدیـک 
مان را در بـر  جغرافیای گسترده میهن

ای و زیـر  دستور علی خامنـه گرفت. به
نظارت حسن روحانی، ابراهیم رئیسـی، 
و علی الریجانی، نیروهای امنـیـتـی و 
انتظامی رژیم این خیزش اعتراضـی را 

مـاه  ها در دی مانند خروش توده -هم
 به شدت سرکوب کردند.  -٩۶

پس از حمله وحشیانٔه رژیِم بـه ایـن 
دو خیزش عظـیـم، مـا شـاهـد رشـد 

صــنــفــی -  هــای اعــتــراضــی حــرکــت
کارگران، معلمان، و بازنشستگان بودیم  
که درمجموع نشانگر این واقعیت است 
که کنش و واکنش ها مـیـان مـردم و 
دیکتاتوری حاکم وارد وضعیت نـویـنـی 

 شده است.
نشست وسیع کمیتٔه مرکـزی حـزب 
تودٔه ایران در اسفندماه گذشته در ایـن 
ارتباط و با توجه به تـحـوالت اخـیـر و 

 -تر شدن وضعـیـت اجـتـمـاعـی وخیم
اقتـصـادی طـبـقـه کـارگـر و دیـگـر 
زحمتکشان و تهی دستان  و اثرگـذاری 

بــر   آن

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

 ١٣٩٩آبان  ١٩،  ١١١۶شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

تاملی بر موضوع 
به  »اتحاد نیروها«

مناسبت سالگرِد 
سرکوب های خونین 

  ٩٨ماه  آبان

 در آمریکا: گام اّول با شکست دادن ترامپ برداشته شد

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

  ٩ادامه  در صفحه 

 ۴ها                                                           ص  تورم فزاینده  و روند صعودی قیمت
 ۵ص                     ضرورت تشدید مبارزه با رژیم ضد مردمی و استبداد والیت فقیه

 ٧سازی پولی: بهترین کار برای اقتصاد در این شرایط است                 ص  یکسان
 ٨جنبش ضد خشونت پلیس نیجریه به خیزشی سراسری فراروییده است        ص 

 ١١ِجِرمی کوربین: به اندازٔه کافی پیش نرفتیم                                                ص 
 شکست تالش های مذبوحانٔه آمریکا، اسرائیل،   

 ١۴و نظامیان حاکم در سودان                 ص                                                         

 هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
 با رفیق آریتس رودریگز، دبیرکل فدراسیون جهانی جوانان دموکرات »نامه مردم«مصاحبه 

  ٢ادامه  در صفحه 

مبارزه برای آزادی همه 
عقیدتی -زندانیان سیاسی

 همچنان ادامه دارد!

آبـان)  ١٣شنبٔه هفتٔه پیش ( سه
گیری نهایی بـرای انـتـخـاب  رأی

جمهور و نمایندگان کنگره و  رئیس
قضات ایالتی و... در آمریکا برگزار 

بـیـنـی  طور کـه پـیـش شد. همان
شـد، شـمـارش آرا و اعـالم  می

نــتــیــجــٔه نــهــایــی انــتــخــابــات 
جمهوری همراه با جنجـال  ریاست

و مجادله و گـاه ابـراز خشـونـت 
همراه بود. و سـرانـجـام نـیـمـروز 
شنبه اعالم شد که جو بـایـدن از 
حزب دموکـرات، رقـیـب دونـالـد 

خـواه، بـا  ترامپ از حزب جمهوری
نماینده در "مـجـمـع  ٢٩٠کسب 

انتخاباتی" آمـریـکـا (حـد نصـاب 
نماینده است)  ٢٧٠برای پیروزی، 

  ٣ادامه  در صفحه 

ضمیمٔه کارگری 
، »نامٔه مردم«

 ٣٩شمارٔه 
 منتشر شد!



١٣٩٩آبان ماه  ١٩دوشنبه     ٢   ١١١۶شمارۀ  

جهانی دّوم برای مبارزه با فاشیسم توسط جوانان کشورهای متفق تشـکـیـل 
المللی جوانان، نمایندگـان بـیـش از  شد. برای اّولین بار در تاریخ جنبش بین

 ۶٣های گوناگون سیاسی و باورهای مذهبی از  میلیون جوان با ایدئولوژی٣٠
مّلت گرد هم آمدند. فدراسیون تعهد کرد که برای صـلـح و هـمـبـسـتـگـی 

گذاری فدراسیون جهانی جوانان دموکرات  المللی تالش کند. از زمان پایه بین
ها، یعنی امپریـالـیـسـم، بـا ایـن  این فدراسیون علیه دشمن شمارٔه یک مّلت

اعتقاد راسخ مبارزه کرده است که از راه وحدت، کار، و مـبـارزٔه کـارگـران و 
ایم و بـرای  توان دنیایی را ساخت که رؤیای آن را داشته دانشجویان جوان می

 ایم. آن جنگیده
 

س: از زمان شکست سوسیالیسم در اروپای شرقی و اتـحـاد 
کـارگـر بـه طـور  جماهیر شوروی، محیط برای جـوانـان طـبـقـهٔ 

ای خصمانه بوده است. اهداف بنیادی فدراسیون در بـه  فزاینده
 اند؟ چالش کشیدن این وضعیت کدام

پیامدهای این رویداد متعدد بود و به طور کلی روی همٔه کسـانـی کـه ج:
کشی را داشتند و دارند، اثـر گـذاشـت.  آرزوی غلبه بر این نظاِم مبتنی بر بهره

های عضـو آن نـیـز  حتٰی خود فدراسیون جهانی جوانان دموکرات و سازمان
ها، از دسـت  تحت تأثیر این رویداد قرار گرفتند. از دست دادن منابع و مرجع

رسانی به آنـچـه در هـر  توانستیم از آنها برای یاری هایی که می دادن تجربه
کشور جریان دارد یاد بگیریم، و از دست دادِن این احساس که این "دنـیـای 
ممکن دیگر" در حال دور شدن از ماست. تأثیری که آن شکست بر جوانان و 

ها گذاشت و هنوز هم دارد، بیش از آن است کـه مشـهـود اسـت. اّمـا  مّلت
عالوه بر پیامدهای آشکار ایدئولوژیکی که در مورد از دست دادن مـنـابـع و 

ها و احساس شکست به آن اشاره کردیم، باید پیامدهای ماّدی دیگری  مرجع
فقدان نیروهایی که توانایی عمل کردن بـه عـنـوان وزنـٔه  را نیز برجسته کرد.

های امپریالیسم را دارند، یکی از پیامدهایی است کـه  تعادل در برابر پیشَروی
ویژه، پیامدهای این وضع در  های جهان تأثیر گذاشته است. و به بر همٔه مّلت

بار بوده اسـت:  کشورهایی که تحت سلطٔه انحصارها باقی مانده بودند، فاجعه
ها، ناپدید شدن عمًال تمام حقوق اجتماعـی، وخـیـم شـدن  سازی خصوصی

رغـم پـیـامـدهـای جـّدی ایـن شـکـسـت، قـدرت  شرایط زندگی و غیره. به
ایدئولوژیکی فدراسیون و همچنین این اعتقاد راسخ رفقای شـریـف مـا کـه 

پذیر است"، سازمان ما را قوی نگه داشته و  کشی امکان "دنیایی فارغ از بهره
این امکان را برای فدراسیون به وجود آورده است که تا امروز به مبارزه ادامـه 
دهد. ِصرِف این واقعیت که فدراسیون از این بحران جان سالم بـه در بـرد، 

دهد، در حال حاضر خـودش  امروز زنده و فعال است، و به راه خود ادامه می
کـنـیـم.  ای است که ما به آن کفایت نمی پیروزی بزرگی است. اّما این پیروزی

پـذیـر  حاال وقت آن است که دوباره نشان دهیم که دنیای دیـگـری امـکـان
 توان به این نظام امپریالیستی، ستمگر، و استثماری پایان داد. است، که می

 
پـایـان  س: نسل جوان در خاورمیانه قربانی اصلی مـداخـلـٔه بـی

دیکتاتوری بوده است. فدراسیون از چـه  امپریالیستی، جنگ، و
هایی توانسته است از مبارزٔه جوانان در این منطقـه حـمـایـت  راه

 کند؟
هـای  سازمان از تـمـام قـاره ١۵٠امروزه فدراسیون متشکل از بیش از  ج:

آسـیـا و  یـی در آفـریـقـا، هـای مـنـطـقـه جهان اسـت. مـا کـمـیـسـیـون
و آمریـکـای  خاورمیانه و شمال آفریقا، آمریکای التین و کارائیب، اقیانوسیه،

شمالی و اروپا داریم. منطقٔه خاورمیانه و شمال آفریقا، مثل منـاطـق دیـگـر، 
یـی خـودش، و  های مـنـطـقـه ها و نشست های خودش، هماهنگی سازمان

کنـنـد.  بسیاری ابزارهای دیگر دارد که به تعمیق تحلیل فدراسیون کمک می
این بدان معنی است که عالوه بر تجزیه و تحلیل و کاری که مـا در سـطـح 

یی را نیز داریم که  دهیم، این پایگاه منطقه المللی در فدراسیون انجام می بین
گاهی و اطالعات بیشتری داشته باشیم و بـر اسـاس  به ما امکان می دهد آ

های مشخص کار کنیم. این امر به مـا امـکـان داده اسـت کـه در  واقعیت
هـاسـت  حمایت از مبارزٔه واال و شرافتمندانٔه جوانان و مردم فلسطین که سال

 ادامۀ  هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس ...

بدون وقفه در جریان است، بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. به مـا امـکـان 
های مردمی در عراق، لبنان، و در بسیاری از کشـورهـای  داده است از اعتراض

اند، حـمـایـت کـنـیـم.  ای در آنها داشته دیگر، که رفقای ما نقش رهبری کننده
هـای  هـا و یـورش یی، دانش عمیقی از تـعـرض های منطقه داشتن این پایگاه

گوناگون امپریالیسم علیه مردم سوریه، لیبی، و بسیاری کشـورهـای دیـگـر در 
حال توسعه، در اختیار ما قرار داده است. به ما امکان داده است که کـارزارهـای 

شماری را در حمایت از مردم خاورمیانه و شمال آفـریـقـا سـازمـان دهـیـم.  بی
ای از اینها، کارزاری بود که اخیرًا در همبستگی با جوانان و مردم لبنان در  نمونه

، و وضـعـیـت نـگـران ١٩-گیری کووید پی انفجار بندر بیروت، پیامدهای همه
 ها داشت، به راه انداختیم. ای که لبنان پیش از این فاجعه کننده

 
علیه جوانان، مـانـع از   های سرکوبگرانه س: دیکتاتوری و اقدام

دهی مؤثر مبارزٔه ضدامپریالیستی آنهاست. فدراسیـون در  سازمان
 بهبود این وضع چه کرده است؟

سرکوب توسط طبقات حاکم برای متوقف کردن مبارزٔه عادالنه ما و حفظ ج: 
شود؛ ابزار سلطه و ارعاب علیه جوانان و طـبـقـٔه کـارگـر  سلطٔه آنها استفاده می

است. متأسفانه وضع در ایران، و بلکه تقریبًا همٔه کشورهای منـطـقـه، چـنـیـن 
است. در مورد ایران، ما همبستگی خود را با مردم ایران در مـبـارزٔه آنـهـا بـرای 
صلح، حق حاکمیت، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک و عدالت اجتماعی اعـالم 

کـنـیـم،  ایم. این بدان معنی نیست که ما از مداخلٔه خارجی حـمـایـت مـی کرده
کنیم و از این امر  ای که مورد حمایت امپریالیسم است؛ ما این راه را رد می گزینه

کنیم که آیندٔه کشور توسط خوِد مردم ایران تعیین شود. ما همـچـنـیـن  دفاع می
سعیـد تـمـجـیـدی، مـحـمـد رجـبـی، و  -های اعدام سه جوان ایرانی را حکم

آمیز علیـه دولـت  های مسالمت به دلیل شرکت در اعتراض -امیرحسین مرادی
ایران، محکوم کردیم. ایستادن و کار کردن در کنار مردمان مظلوم جـهـان کـار 

ای نیست. در هر مورد، هر سازمان از تمام ابزارهایی که در اخـتـیـار دارد  ساده
گـاهـی برای مقابله با سرکوب استفاده می رسـانـی در مـورد  کند: کـارزارهـای آ

سرشت سرکوبگر دستگاه حکومتی، صندوق های کمک به پرداخـت خسـارات 
ناشی از مقاومت، ساختارهای حمایت از زندانیان، و غیره. در فدراسیون جهانـی 

هایی داریم که بـایـد در کشـورهـایـی کـه تـحـت  جوانان دموکرات ما سازمان
اند، در کشورهایی که امپریالیسم در آنها برخوردهای شدیدتری دارد، در  اشغال

کشورهایی که مردم مدام مورد آزار و اذیِت دستگاه سرکوبگر طبقات حاکم قـرار 
انگاری رفـقـای مـا  گیرند، یا در جاهایی مبارزه می کنند که تالش برای جرم می

چیز علیه آنهـاسـت.  چشمگیر است. به طور کلی، در مبارزٔه همٔه رفقای ما، همه
جز تاریخ. تاریخ همیشه در طرِف کسانی از ما خواهد بود که خواهـان  چیز به همه

 کند. غلبه بر این نظام هستند که ما را به زندگی در سختی و فالکت محکوم می
 

شان در راه صـلـح،  س:جوانان ایران بهای سنگینی برای مبارزه
حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، تـغـیـیـرهـای مـتـرقـی، و عـلـیـه 

تـوانـد  انـد. فـدراسـیـون چـگـونـه مـی پرداخته دیکتاتوری مذهبی
متـرقـی در ایـران گسـتـرش دهـد و  همبستگی خود را با جوانان

 تر کند؟ عمیق
در چنین شرایطی، همیشه سه خط روشن فعالیت وجود دارد. نـخـسـت، ج: 

در ایـن مـورد، از رفـقـای ایـرانـی  -بدیهی است که در این شرایط از رفقایمان
هـایـی  حمایت کنیم. دانستِن واقعیِت وضعیِت کار و تالش آنها، تهاجم -ای توده

که در معرض آنها قرار دارند، وضعیت کشور، و غیره، الزم و اساسـی اسـت، تـا 
گاهانه در کارزار همبستگی کـار و تـالش کـنـیـم. دّوم، در سـطـح  بتوانیم آ

   ٣ادامه  در صفحه المللی است، یعنـی نشـان دادن وضـعـیـت  بین



 ١١١۶شمارۀ   ١٣٩٩آبان ماه  ١٩دوشنبه    ٣ 

جوانان و مردم ایران به جهانیان. به عبارت دیگر، به مثابه حلقٔه پیوندی عمل کـنـیـم کـه 
های گـونـاگـون  واقعیت کار و زندگی کارگران و دانشجویان جوان در هر کشور را به گوشه

دهد. و سّوم، بدون شک، محور اساسی کار ماست: اینکه در هر  برد و نشان می جهان می
کشور، ما باید در هر محله، در هر مرکز مطالعه، در هر محل کار، به همه نشان دهیم کـه 
رفقای ما، دوستان، برادران و خواهرانمان در نقاط گوناگون دنیا چه وضعیتی دارند. نشان 

کنند، مبارزه یکی است، زیـرا دشـمـن یـکـی  دهیم که با اینکه مرزها ما را از هم جدا می
های جهان با ایـران  توانیم همبستگی جوانان و مّلت است: امپریالیسم. به این ترتیب، می

های جهان را نشان دهیم، و کارگران و دانشجویان جـوان را در  و همچنین با همٔه مّلت
گاه کنیم، و به این مبارزٔه بین المللی با دشمن شـمـارٔه  کشورهای خودمان از این وضعیت آ

 بپیوندیم. -امپریالیسم -ها یک مّلت
 

انـد.  حال حاضر فعاالن دانشجو و جوان زیادی در ایران زنـدانـی س: در
بـه  ٢٠١٩و  ٢٠١٨های  برخی به خاطر حضور در تظاهرات ضددولتی در سال

اند. برای اولویت دادن به کار فدراسیـون در دفـاع از  اعدام محکوم شده
این جوانان، و دفاع از حق جوانان برای مشارکت در مـبـارزٔه سـیـاسـی و 

 توان یا باید کرد؟ هایشان، چه می اجتماعی برای رسیدن به خواست
توانیم تضـمـیـن  طور که در سؤال قبلی گفتم، با توسعٔه این سه خِط کاری می همانج:

ها و نظرهای ما در محکومیت احکام زندان و اعدام به گوش کل جوانان  کنیم که خواست
کنید، برای این کـه مـا  ای ما در ایران می و مردم جهان برسد. کاری که شما رفقای توده

گذرد، چه مبارزاتی در حال انجام است، وضعیت کشور چطور است  بدانیم در ایران چه می
ای در کار فـدراسـیـون  و غیره، کاری اساسی است. به همین ترتیب، مشارکت رفقای توده

المللی کاری اساسی است تا هـر  برای بازتاب مسائل مربوط به جوانان ایران در سطح بین
سازمان عضو بتواند در هر محله، در هر مرکز مطالعه، و در هر محل کار واقعیت ایـران و 

 وضعیت کارگران و دانشجویان جوان را به جهانیان نشان دهد.
 

س: با توجه به تحّوالت منفی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در بـخـش 
بـار  مـدیـریـت فـاجـعـه ویژه سـوء بزرگی از جهان در طول دهٔه گذشته، و به

وهـوایـی، تـحـلـیـل  و تهدیِد تغیـیـرهـای زیـانـبـار آب١٩-گیری کووید همه
 فدراسیون از آیندٔه جوانان و مبارزه برای تغییرهای  اساسی چیست؟

شناخته شود و شروع به گستـرش در  ١٩-درست چند روز قبل از اینکه وجود کوویدج:
سراسر جهان کند، در نیکوزیا (قبرس)، صدها جوان در بیسـتـمـیـن مـجـمـع عـمـومـی 

گیری جهانی کنونـی،  کردند. شاید فکر کنید که همه گو فدراسیون با یکدیگر دیدار و گفت
کـنـد.  بار ویروس جدید را بـاطـل مـی های ما در پیش از اطالع از پیامدهای فاجعه تحلیل

های ما درست از آب  گیری، ما دیدیم که تمام تحلیل متأسفانه چنین نیست. در طول همه
دولتی اساسـی مـانـنـد -سازِی خدمات عمومی درآمد. ما گفته بودیم که چگونه خصوصی

تواند پیامدهایی جّدی در میان جوانان و طبقٔه کارگر داشته باشـد؛ و  بهداشت و درمان می
شـدٔه  سازی شدٔه بهداشت و درمان و نظام ویـران گیری پیامدهای نظام خصوصی این همه

است. ما گفتیم که وضعیت اشتغال، چـه  دولتی را نشان داده-بهداشت و درمان عمومی
در میان جوانان به طور خاص و چه در طبقٔه کارگر به طور عام، ناپایدار و شرایط بسیار بـد 

تـر از  گیری کنونی آنچه را که ما در تحلیل خودمان ارائه دادیـم، وخـیـم است؛ و این همه
هـاسـت؛ و در جـریـان  قبل کرده است. ما گفتیم که امپریالیسم دشمن شمارٔه یک مّلت

گیری جاری، تنها مشغولیت ذهنی نیروهای امپریالیستی افزایش قدرت آنـهـا بـوده  همه
هـای  هـا و تـحـریـم های امپریالیسـتـی، مـحـاصـره است و آنها برای این هدف، دخالت

اند. در این شـرایـط،  ها دنبال کرده پایان بیشتری را علیه مّلت های بی غیرقانونی، و یورش
داری پـیـامـدهـای  چندین مسیر کار روشن است: افشای اینکه چگونه این نظام سرمایـه

تشـخـیـص ایـنـکـه چـگـونـه کشـورهـای  گیری را چند بـرابـر کـرده اسـت؛ منفی همه
در مـقـایسـه بـا مـدیـریـت نـیـروهـای  -گیری کنونی ضدامپریالیستی در مدیریت همه

دهـی مـردم  های خودسازمان نشان دادن تجربه اند؛ های موفق بوده نمونه -امپریالیستی
اند، و حفظ کردن ایـن  گیری برای مقابله با پیامدهای بحران شکل گرفته که در طول همه

داری همچنان ادامـه دارد و  یافته در شرایطی که بحران نظام سرمایه های سازمان تالش
تـر، نشـان دادن ایـنـکـه نـظـام  و از همه مهـم افتد؛ اش بر دوش طبقٔه کارگر می هزینه

کنیم، ریشٔه مشکل اسـت، و  هایی است که در آن زندگی می امپریالیستی مقصر بدبختی
ایم، ضرورتی   ایم و برای آن جنگیده غلبه بر آن برای ساختن دنیایی که رؤیای آن را داشته

 مبرم است.

 ادامۀ  هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس ...

 تهران برده شده بود به مرخصی رفت. 
نسرین ستوده در آخرین پرونده خود برای اتهاماتی مانند تبانی 
علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اهانت 

ضـربـه  ١۴٨سال حبس و  ٣٣به مقامات ارشد حکومت ایران به 
 ١٢شالق محکوم شده اما بر اساس قانون مجـازات اسـالمـی 

شود. حزب ما در هنـگـام صـدور ایـن  سال از این حکم اجرا می
احکام جابرانه بر ضد نسرین ستوده و دیگر فعاالن حقـوق بشـر 

حزب توده ایران، ضمن ضـد حـقـوق ” در ایران از جمله نوشت: 
های غیرعادالنه، که هیچـگـونـه پـایـه  بشری دانستن این حکم

قضایی ندارد، معتقد است روندهای موجـود صـادر شـدن ایـن 
هایی جدی در ارتباط با حیات زندانیان سیاسی را  ها نگرانی حکم

دامن زده است. فعاالن مدنی سرشناسی همچون نسرین ستوده 
تا این زمان چندین و چند سال است که مـدام نرگس محمدی و 

رسد عزم حاکمـیـت در  نظر نمی اند و به داشته شده در زندان نگه
مـان  فرسایش تدریجی زندگی فعاالن حقوق بشری در مـیـهـن

نشینی باشد. موضوع زندانیان سیاسی در اولـویـت  عقب حاضر به
این دلیل که ادامه روند کنونـی در  های کشور ما است. به معضل

این زمینه روحیٔه یأس و نومیدی را بر کل حیات جامعه مستولـی 
هایـی جـدی  کند و ادامه فعالیت کنشگران مدنی را با چالش می

واسطـه هـمـیـن  نشینی نکردن حاکمیت به کند. عقب مواجه می
اسفند مـاه  ٢٧، ١٠٧٣(به نقل نامۀ مردم، شمارۀ “  ارزیابی است.

١٣٩٧  ( 
ای را  شدت هر کنشگری سیاسی و مدنی رژیم مصمم است به

تـریـن  در نطفه خفه کند و قؤه قضاییٔه وابسته به حاکمیت اصلـی
تواند از آن برای انجـام ایـن مـقـصـود  ابزاری است که رژیم می

استفاده کند. چنانچه نیروهای سیاسـی در داخـل و خـارج از 
کشور راهکاری عملی برای این معضل پیدا نکنند، نباید انتـظـار 

نفع کنشگران مدنی و سیاسی رقـم  رو به داشت فرایندهای پیش 
بخورد. مرخصی موقت نسرین ستوده را باید از جمله مانـورهـای 
رژیم برای مقابله با فشارهای فزاینده بین المللی در محکومـیـت 
رژیم فقها در عرصه حقوق بشر دانست. واقعیت این اسـت کـه 

عقیدتی نه تنها بهبودی نیافته اسـت -وضعیت زندانیان سیاسی
بلکه  دستگاه های سرکوبگر رژیم همچنان بـه شـکـار، آزار و 
شکنجه مبارزان راه آزادی ادامه می دهند و هنوز صدها زندانـی 
مبارز از جمله شماری از زندانیان سیاسی زن در سیاه چال هـای 

 رژیم اسیرند.
از زنـدان  ١٣٩٧نسرین ستوده در نامه ای که در مرداد مـاه 

به رؤیای عـدم خشـونـت و ” اوین نوشته بود از جمله گفته بود: 
اندیشم. به آزادی انتـخـاب پـوشـش زنـان و  استقرار قانون می
اندیشم. به رؤیای پایـان آپـارتـایـد مـذهـبـی  انتخاب مذهب می

اندیشم به اینکه هر زنی حق داشته باشد از تمامی سکوهـای  می
آنکه داغ و درفش هیـچ دادگـاه و زنـدانـی در  شهر باال رود بی

انتظارش باشد. با این حال اگر قدرت به ما نزدیک باشد بیش از 
هر زمان دیگری به عدم خشونت و فرهنگ صلح و مـهـربـانـی 

ی تحقق رؤیاهایمـان  اندیشم. اکنون و در میدان عمل، زمانه می
است. رؤیایی که تحقق آن در گرو رفتار ماست. اکـنـون نـوبـت 
ماست تا نشان دهیم چه اندازه مـطـابـق رؤیـاهـایـمـان عـمـل 

کنیم. من به قدرت صلح و دوستی و عدم خشونت باور دارم.  می
باوری تام و تمام و بر این باورم تنها با پرهیز از هرگونه خشونت و 

 “ای پایدار خواهیم رسید. البته ایستادگی قدرتمندانه به نتیجه
باید مبارزه در راه آزادی فوری و بدون قید و شرط همه مبارزان 
در بند را تشدید کرد. همبستگی و رزم مشترک مـا کـلـیـد وادار 

 کردن رژیم جهل و جنایت به عقب نشینی است. 

 ادامۀ  مبارزه برای آزادی  ...



 

 ١١١۶شمارۀ 

حســــیــــن راغــــفــــر، 
وگویـی  اقتصاددان، در گفت

مـهـر  ٨با روزنامه  "شرق"،  
، افزایش نرخ ارز ١٣٩٩ماه 

را دلیل اصلی افزایش نـرخ 
کند  تورم شمرده و روشن می

که  "دولت و مصوبات سران 
قوه، عاملی برای ایجـاد   سه

هـای اخـیـر،  تورم در سـال
، ١٣٩۶مـاه  ویـژه از دی به

بوده اسـت. وقـتـی دولـت 
قیمت ارز را بـرای جـبـران 
کسری بودجـه دسـتـکـاری 

  کند و منجر به افـزایـش می
شـود،  رویه نـرخ ارز مـی بی

یکی از پیامـدهـای اصـلـی 
ــورم  آن، افــزایــش نــرخ ت
خواهد بود. " راغفر با بـیـان 
اینکه تورم ناشی از افزایـش 
نرخ ارز روی تمامی کاالها و 
خدمات اثرگـذار اسـت، در 

، چنـدان ١۴٠٠درصدی برای سال  ٢٢گذاری تورم  افزاید: "بر این اساس، هدف ادامه می
مـراتـب  های قبل بـه منطقی نیست. نرخ تورم در سال جاری و سال آینده، نسبت به سال

، سال پس از آن، با کسـری  افزایش نرخ ارز کرده بیشتر است. هر بار که دولت مبادرت به
تری مواجه شده و باز هم برای تأمین همان کسـری بـودجـه، مـبـادرت بـه  بودجه بزرگ

وگـو  های انرژی کرده است. " حسین راغفر در ادامـه ایـن گـفـت افزایش نرخ ارز و حامل
یـابـد،  یابد و تولیدات صنعتی نیز در پی آن کاهش می "وقتی نرخ ارز افزایش می   گوید: می

شوند و  طبیعی است که در پی آن، بسیاری از واحدهای تولیدی از چرخٔه رقابت خارج می
یـابـد و  کاری گسـتـرش مـی حیات خود ادامه دهند. در ادامه آن، بی قادر نخواهند بود به

دنبال خواهد داشت. این مجموعه عـوامـل در کـنـار  ای را به پیامدهای متنوع و گسترده
عنوان یکی از مشکالت اصلی اقتصـاد کشـور، مـنـجـر بـه افـزایـش  گسترش فساد به

ها را نیـز افـزایـش داده  های اجرای بسیاری از برنامه های معامالتی شده و هزینه هزینه
است. بنابراین اقدامات سیاسی تنها کارساز نیست و کارکردهای دستـگـاه قضـائـی نـیـز 
نقشی کلیدی در کنترل این فساد دارد. اقداماتی هم که تا کنون انجـام شـده، در بـرابـر 

  مبارزه با فساد و کنترل آن بسیار ناکافی است. " 
شود.  تر می ها بلندتر از قبل و نرخ نان هم گران در چنین شرایطی است که صف نانوایی

درآمد مردم است آنان را با مشکالتـی جـدی  پیامد گرانی نان که قوت غالب قشرهای کم
شان روبرو خواهد کرد. براساس اعالم مرکز آمار، نان و غالت تنها در فـاصـلـه  در معیشت

تر شده است. ایـن بـرآورد مـرکـز آمـار  درصد گران  ۵٢/۶تا مهر امسال،  ١٣٩٨مهرماه 
احتماًال پیش از افزایش قیمت نان در تابستان امسال صورت گرفته اسـت. گـرانـی ایـن 

تر شدن باز هم بیشتر سفره زحمتکشان و گرسنگـی  "قوت غالب" مردم چیزی جز کوچک
، مصطفی معین، ١٣٩٩مهرماه  ٢٢گزارش روزنامه شرق،  و پیامدهایش نبوده و نیست. به

عالی نظام پزشکی ایران، با هشدار نسبت بـه احـتـمـال وقـوع شـورش و  رئیس شورای
اعتراض در ایران اعالم کرد: "سنگینی فشار تورم و گرانی، بیکاری و مشکالت معیـشـت 

تـوانـد  بر مردم و عدم کارآمدی و پاسخگویی دولت و مجلس جدید در ایـن شـرایـط مـی
ساز امواج جدید اعتراض و شورش باشد. " آقای معین تصریـح کـرد کـه احسـاس  زمینه

امـان و تـهـدیـدات  هـای بـی ، تـحـریـم١٩گیری ویروس کووید روزی از همه خطر شبانه
"طـرح  دار شدن تمامیت ارضی و امنیت ملی، بـر   جو، نگرانی از خدشه آمریکای سلطه

 گذارد. مطالبات و اعتراضات " سرپوش می
های سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی، همچنیـن بـا  رژیم والیی با سرکوب کردن آزادی

دوست و زحمتکشان و با بـاز گـذاشـتـن  سرکوب خشن و خونین نیروهای مردمی و میهن
دست غارتگران فاجعه کنونی را بر میهن ما تحمیل کرده است. مبارزه با سیـاسـت هـای 
مخرب و خانمان برانداز اقتصادی رژیم والیت فقیه بخش جدایی ناپذیر از مبارزه مردم مـا 

 در راه گذار از حکومت دیکتاتوری دست یابی به  آزادی و عدالت اجتماعی است.  
 

  ١٣٩٩آبان ماه  ١٩دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

ای در  بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تـورم نـقـطـه
درصد رسیده است، یعنی خانـوارهـای  ۴١/۴به عدد  ١٣٩٩مهرماه 
بـرای  ١٣٩٨درصد بیش از مهـرمـاه  ۴١/۴طور میانگین  کشور به

انـد.  خرید یک "مجموعه [از] کاالها و خدمات یکسان" هزینه کرده
ها و دخانیات"  ها، آشامیدنی ای گروه عمده "خوراکی نرخ تورم نقطه

درصـد و گـروه "کـاالهـای  ۴٠/۵واحد درصدی به  ٩با افزایش 
 ۴١/٩واحد درصـدی بـه   ۶/٠غیرخوراکی و خدمات"  با افزایش 

درصد رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار،این مـیـزان رشـد 
تورم در هفت ماه نخست سال جاری در چهار دهٔه اخیر در کشـور 

ترین سـال تـاریـخ پـس از  را باید متورم ٩٩سابقه است و سال  بی
 انقالب نامید. 

هـا  صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سـرسـام آور قـیـمـت
ها، مسکن، بهـداشـت، و  هایی مانند خوراکی خصوص در بخش به

ترین میزان  حمل و نقل، سطح دستمزد زحمتکشان جامعه را به کم
در چند سال اخیر رسانده است، با عبور بهای سبد کاالی خانوار از 

مـیـلـیـون و  ٢میلیون تومان، ارزش واقعی حداقل دستمزد  ٨مرز 
هزار تـومـانـی  ٨٠٠میلیون و  ٢هزار تومانی کارگران شاغل و  ۶١١

 درصد خود رسیده است.    ٣٠زیر  کارگران بازنشستٔه حداقل بگیر به
چنان بحرانـی اسـت کـه  اجتماعی کشور آن -اوضاع اقتصادی

تواننـد آن را پـنـهـان کـنـنـد.  حتی نهادهای والیی نیز دیگر نمی
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغیـیـرات قـیـمـت اقـالم 
خوراکی در مناطق شهری که در مهرماه امسال منتشر شده اسـت 

 ۴١قلم کاال افزایش قیمـتـی بـاالتـر از  ٣٢ از آن است که  حاکی
افـزایـش   اند. بر پایه این گـزارش، درصد نسبت به سال قبل داشته

بـرنـج خـارجـی،   قیمت متوسط کاالهایی از جمله هندوانه، عدس،
مرغ ماشینی، خربزه، و لوبیا قرمز نسـبـت  تخم  ای، فلفل دلمه  لپه،

درصد بوده و افزایش قـیـمـت  ١٠٠به ماه مشابه سال قبل بیش از 
 درصد رسیده است. ١۵۵هندوانه نزدیک به  

  قلم کاالی خوراکی ۵٣قلم از  ٣٢مرکز آمار اعالم کرده است که 
ای کـل کشـور کـه  ای باالتر از نرخ تورم نقطه درصد تغییر ساالنه

در   اند. همچنین از لحاظ تورم مـاهـانـه، درصد است داشته ۴/۴١
درصد و برنج درجه یک  ١٢گروه نان و غالت، برنج خارجی بیش از 

یـعـنـی   ایرانی بیش از پنج درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل،
اند. این افزایش قیمت، در گروه گوشـت، بـرای  شهریورماه، داشته

 ۶درصد بوده و مرغ ماشینی نیـز بـیـش از  ٩/٧کنسرو ُتن ماهی 
درصد افزایش قیمت داشته است. باالترین نرخ تـورم مـاهـانـه در 

 ۴٠/٣گروه لبنیات را کره پاستوریزه داشته اسـت کـه رشـد نـرخ 
درصـد افـزایـش  ٢١دهد. تخم مرغ نیز بیش از  درصد را نشان می

قیمت نسبت به ماه پیش داشته است. ریشـٔه اصـلـی هـمـه ایـن 
ها روبرویند،  ویژه زحمتکشان با آن مشکالت معیشتی که مردم ما به

گیری اقتصادی نولیبرالی در میهن ما است. یکی از اصـول  سمت
اساسی اقتصاد نولیبرالی نهادینه شده در برنامه ریـزی اقـتـصـادی 
کشور راه اندازی بازار کار منعطف  و از این طـریـق پـایـیـن آوردن 
ارزش نیروی کار است که محرومیت و فقر بیش از پیش تـوده هـا 

گیری اقتصادی است کـه  منجر می شود. در راستای همین سمت
کفایت  های بی منافع اقتصاد ملی ایران از سوی رژیم والیی و دولت

شـود و رونـد   ویژه دولت روحانی، نادیده گرفته مـی فسادپرورش، به
 یابد.  نابودی تولید ملی ادامه می

 ها تورم فزاینده  و روند صعودی قیمت



١٣٩٩آبان ماه  ١٩دوشنبه    ۵   ١١١۶شمارۀ  

 ادامه رویدادهای ایران ...

قلم ابـوالـفـضـل   ای به ، در مقاله١٣٩٩ماه  آبان ٨سایت "کلمه"، پنجشنبه  
های مـخـتـلـف  خاطر فجایعی که در عرصه قدیانی، نوشت: "جامعٔه ایران به

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رخ داده است و فـجـایـع در حـال 
شدت مستعد جنبش و قیام است، هر زمان که فرصت و مـوقـعـیـت  وقوع به

راه خواهـد افـتـاد و  خواهی ملی به مناسبی فراهم شود جنبش تغییر و تحول
را تسخیر خواهد کرد و البته این حق مسلم …  ها و میادین و شهرها و خیابان

ملت است چون کشور از آن ملت است. این حـق مـلـت اسـت کـه نـظـام 
نامشروع مستبد را با جنبش خود کنار بگذارد و نظام دلخواه خود را مسـتـقـر 

هـای  توان گفت که تقریبًا سرنوشت مـحـتـوم تـمـام حـکـومـت نماید. و می
های اعتراضی مردم کنار گذاشته شونـد از  استبدادی است که توسط جنبش

جمله نظام استبدادی جمهوری اسالمی در ایران چون ایـن نـظـام اصـالح 
اصالح نخواهد داد و تمام راه هـای اصـالحـی را  ناپذیر است و هرگز تن به
   بست روبرو کرده است." مسدود و کشور را با بن

شـده و از  های سیاسـی شـنـاخـتـه آقای ابوالفضل قدیانی، از شخصیت  
های سـراسـری  مناسبت سالگرد اعتراض منتقدان دستگاه "والیت فقیه"، به

رسیدگان" یاد کرده و گـفـتـه اسـت کـه  لب به ، از "جنبش جان١٣٩٨ماه  آبان
ضمن بیـان ایـنـکـه در  شدت مستعد جنبش و قیام است. او جامعٔه ایران به

قصد کشتن معترضان قلب و  مأموران حکومتی "به ٩٨ماه  های آبان اعتراض
دسـتـور  اند، تأکید کرده است که ایـن اقـدام بـه را هدف قرار داده مغزشان"

رهـبـر جـمـهـوری  ای صورت گرفته است. آقای قدیانی مستقیم علی خامنه
اسالمی را مسئول مشکالت کنونی ایران دانسته و گفته اسـت نـارضـایـتـی 

او شمار دسـتـگـیـرشـدگـان  شود. روز بیشتر می هایش روز به مردم از سیاست
برشمرده و نـوشـتـه اسـت:  ماه سال گذشته را "بیش از هشت هزار نفر" آبان

"همه یا بسیاری از آنان مورد ضرب و شـتـم و شـکـنـجـه وحشـیـانـه قـرار 
آقای ابوالفضل قدیانی چنین اقدامی را "قتل غیرمستقیم زنـدانـیـان  گرفتند."

ارزش  خوانده و تصریح کرده است که علت این گونه رفتارها "اوًال بـی پناه" بی
بودن جان مردم نزد حاکمان خودپرست است، ثانـیـًا هـراس و وحشـت از 
دست دادن این قدرت نامشروع و فاسد توسط قیام مردم است، ثالثـًا ایـجـاد 
رعب و وحشت در میان مردم مخالف حکومت در راستای استراتژی شکست 
خورده و رسوای نصر بالرعب است." آقای قدیانی در پایان نتیجه گرفته است 

"بنابراین دم از اصالح نـظـام زدن  ناپذیر است و که رژیم والیت فقیه اصالح
  " توفیق و آب در هاون کوبیدن است. جهد بی

) هـم بـا انـتـقـاد از رهـبـر ٩٩ماه امسال ( ابوالفضل قدیانی در فروردین 
ای و نیز حاکمیـت  علی خامنه  غاصبانهٔ   جمهوری اسالمی، گفته بود: "سلطهٔ 
تـر از ویـروس کـرونـا  مشکلی بـزرگ نظام جمهوری اسالمی بر این کشور"

ای فـاسـد و ضـد  درستی نظام استـبـدادی او جمهوری اسالمی را به است.
مردمی خوانده که از نظر او با مخالفت اکثریت مردم مواجـه اسـت. در ایـن 
مورد بدون تردید تاریخ داور نهایی است. هم اوست که نقاب تزویر از چـهـره 

درست از این مـنـظـر  منحوس سیاهکاران و دشمنان خلق بر خواهد داشت.
درستی بر ایـن  شود. او به است که سخنان آقای ابوالفضل قدیانی ارزیابی می

دستگیری فعاالن سیاسی "از بن و بنیاد، خالف حـقـوق  نکته تأکید دارد که
خواهد مردم را در قـالـبـی  رژیم قرون وسطایی "والیت فقیه" می بشر است."

بریزد که خود نیز تا کنون شکلی منظم و ثابت و منطقی از آن ارائـه نـداده 
ستیز و واپسـگـرای ایـن قـالـبـنـدی بـه  های دانش است. در تحمیل ویژگی

های سیاسی و اجتماعی را از بین برده،  تنها آزادی ها انسان ایرانی، نه میلیون
های فردی شهروندان را نیز از آنان سلب کرده است. منع آزادی  بلکه آزادی

ها، و سندیکاها، در کنار سرکوب خونین  عقیده، قلم، بیان، اجتماعات، حزب
ها، روال روزمره و عادی حکمرانی رژیم والیـی و کـارگـزارانـش  مبارزٔه خلق

درنگ هرکسی است که بـخـواهـد  است. حبس و شکنجه و اعدام عقوبت بی
های این جنایت پیشگان بیندیشد و زندگـی کـنـد.  و خواست خالف مدعیات

هـا را  آزمـایـنـد. آزادی بار  تاریخ  را  بـازمـی سران رژیم آزمودۀ همواره فاجعه
توان با توسل به سرنیزه و زندان خفه کرد. مردم کشور مـا در راه آزادی  نمی
طـور کـه  نهایی ادامه خواهند داد. هـمـان شان را تا پیروزی رزمند و مبارزه می

ناپـذیـر  تجربه حداقل دو دهه اخیر نشان داده است، رژیم والیت فقیه اصالح

ضرورت تشدید مبارزه با رژیم ضد مردمی و استبداد 

توان بـه عـمـلـی شـدن  است و بدون حذف کامل حاکمیت والیت فقیه، نمی
 های مردمی و نجات کشور از ورطۀ نابودی امیدوار بود.  خواست

ای  ، مـقـالـه١٣٩٩آبان مـاه  ۶در این راستا، مجله "ایران فردا"، سه شنبه 
مذهبی و اسـتـاد و عضـو  قلم آقای سعید مدنی (عضو شورای فعاالن ملی به

گروه پژوهشی رفاه اجتماعی علوم بهزیستی و توانبخشی) منتشر کـرده اسـت 
ای  نویسد: "جامـعـه برانگیز آن ضروری است. او می های تأمل که توجه به نکته

که هزار مسئله دارد، اساسًا اگر کنش اعتراضی نداشته بـاشـد، مـوجـودیـتـی 
ندارد. واکنش سرکوبگرانه نسبت به اعتراض امر غیرعادی و ناهنجـار اسـت. 

گـیـرد. مسـئـولـیـت  ... اعتراض تجویز نیست، بلکه در متن جامعه شکل مـی
های سیاسـی اسـت. ... اخـالقـًا  رسیدن به نقطه فروپاشی متوجه خود نظام

نکنید، ... هـمـیـن مـعـتـرضـیـن،   کرد اعتراض توان به معترضین توصیه  نمی
ممکن است از شورش اجتماعی به جنبش اجتماعی گذار کنند. ... در بـرخـی 

عقب نشینی نظام مستقر ختم شده و بنابراین نتایـج و  مواقع این اعتراضات به
مثـل  -تشدید سرکوب و گاه نیز به -١٣٣١مثل سی تیر  -آثار مثبتی نیز داشته

منجر شده است. ... وقـتـی بـه  -۵٧یا شهریور  ۴٢خرداد  ١۵اعتراضات در 
مطالبات معترضان پاسخ داده نشود و آنها سرکوب شوند، آنـهـا بـا نـاکـامـی 

شود و  بیشتری مواجه شوند، این ناکامی عمومًا به پرخاشگری بیشتر منجر می
گیرد که تا خـروج از بـحـران تـداوم  ای از خشونت شکل می در نتیجه چرخه

های بزرگی رخ داد و الـبـتـه در  شورش ٩٨و آبان  ٩۶خواهد یافت. ... در دی 
این میان هم انبوهی از تجمعات اعتراضی البته در ابعاد محدودتر رخ داد. این 

افـزایـی دارنـد.  ای نیستند و بر یکدیگر اثرگذارند و هـم حوادث جزایر جداگانه
ی در بحران است و دچار انبوه مسائل اعم از سیاسـی،  ی ما یک جامعه جامعه

اقتصادی و اجتماعی است که در چارچوب ساختارهای موجود راه حلی بـرای 
ها در تلفیق با یکدیگر یک بحران بنیادین شده که  آن وجود ندارد. انبوه بحران

  تردید اصالح ساختار است." حل آن بی راه
کند که در  درستی بر اصالح ساختار کژبنیادی اشاره می آقای سعید مدنی به

اعتـقـاداتـی  زمرٔه "چارچوب"های "موجود" آن، از نظر ما، ادارٔه امر اجتماعی به
ویژه وابسته شده و ملتی را از دخالت در سرنوشت خویش محروم کرده اسـت. 

َدرآمد دگرگونی های ساختاری از نظر ما طرد رژیم  والیت فـقـیـه اسـت،  پیش
ها و ُمجازهایش در همه امور کشـور  الخطاب بودن  ممنوع رژیمی که با فصل

حل و اصالحی "در چارچوب ساختارهای موجـود"  هیچ  راه -مادی و معنوی -
 تواند صورت پذیرد. ی دربحران" ما نمی در "جامعه

مسائل گرهی امروز و  بارها نظرات مشخص خود را پیرامون حزب تودۀ ایران
روشنی بیان کرده است. به گمان مـا  به در اسناد و نشریات حزبی آیندۀ جنبش

تنها با طرد کامل رژیم والیت فقیه از نظام سیاسی کشور می توان راه را بـرای 
تحوالت بنیادین، پایدار و دموکراتیک گشود و این امر تنها با اتحاد عمل هـمـه 

 نیروهای مترقی و آزادی خواهی در جبهه واحدی امکان پذیر است. 

توان برهم زدن توازن نـیـرو بـر ضـد  ما معتقدیم در مرحله کنونی مبارزه، 
دیکتاتوری دینی حاکم معیاری برای سنجش امکان موفقیت "اتحاد نیـروهـا" 

ها  های مختلفی از طبقه میدان آوردن حداکثری طیف به است. توانی که فقط
زمـان در  آورد. در این ارتباط مبارزه هم وجود می های اجتماعی آن را به و الیه

هم پیوسته تحقق "دموکراسی، عدالت اجتـمـاعـی، و دفـاع از  سه عرصٔه به
منظور برپایی جبهٔه وسیع ضـد  تواند اشتراک منافع الزم به حاکمیت مّلی" می
وجود آورد. تنها از این راه و با تغییر دادن توازن نیرو در رونـد  دیکتاتوری را به

توان در گام بعدی فرایند گذار میهن از  حذف حاکمیت مطلق والیت فقیه می
های بنیادین دموکراتیک و پایدار در سطح مّلی را  دیکتاتوری و تحقق دگرگونی

 پذیر کرد.   امکان
حزب تودۀ ایران همانطور که در سالهای اخیر، در سندهای مـخـتـلـف از 

، عـنـوان کـرده “ جبهه واحد ضد دیکتاتـوری” و برنامه “  منشور آزادی” جمله 
منظور تدارک کارپایۀ برنامه مبارزاتی مشترک و آغـاز  است معتقد است که  به

 بحث و توافق بر سر آن، می توان اهداف زیر در نظر گرفت :
حذف کامل رژیم والیت فقیه و جدایی دین از حکومت با هدف دموکراتیـک 

 کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور؛
گرایی در شـئـون  های نولیبرالیسم اقتصادی و روند مالی توقف کامل برنامه
 اساسی اقتصاد کشور؛

 دفاع از حاکمیت مّلی.

 »…اتحاد نیروها«ادامۀ تاملی بر موضوع 
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آنچه در کشـور 
ــوده ــا ت ــا را  م ه

هـای  اعتراض  به
و خـیـزش   وسیع

واداشتـه و وادار 
خواهد کرد و در 

ــه ــان ــارخ ــا و  ک ه
ــــــدارس و  م

هــا  بــیــمــارســتــان
صدای اعتـراض 

هـــایـــی  طـــیـــف
گـــونـــاگـــون از 
زحمتکشان را هر 
روز بیشتر بـلـنـد 

کـــــنـــــد،  مـــــی
ای است کـه سـازوکـارش بـر  طورمستقیم برآمده از پیامدهای "اقتصادی سیاسی" به

کند. در سایه دیکتاتوری دیـنـی،  رحمانه عمل می مبنای "اجماع واشنگتن" است و بی
ها و حقوق صنفی هـر از چـنـد گـاه  ویژه سرکوب آزادی نبود مبانی دموکراتیک و به

هـا  لب رسیده، خـروش و خـیـزش های جان به سرانجام با باال گرفتن اعتراض توده
فـرایـنـدی کـه   عبارت دیـگـر، انجامد، یا به سرکوب خونین حکومتی می دیگر بار به

نفع دیکتاتوری والیی ادامه خواهـد داشـت. در ایـن  دلیل دوام یافتن توازن نیرو به به
) با اشاره به تجربه ناکامی ٩٨ارتباط نشست وسیع کمیته مرکزی حزب ما (اسفند ماه 

و  ٩٨مـاه  و آبـان ٩۶ماه  های مردمی دی و خیزش ١٣٨٨تظاهرات میلیونی سال 
مان بر این واقعیت تاکید  میهنان ضرورت اتحاد عمل در سطحی "ملی"، خطاب به هم

های دلیرانٔه خیابـانـی  دهد که فقط با اعتراض کرد که "تجربه دو سال اخیر نشان می
زانو درآورد. باید شـرایـط را بـرای فـلـج کـردن  توان رژیم استبدادی حاکم را به نمی

 های حکومت فراهم آورد." دستگاهای بنیادی و از کار انداختن چرخ
های اخیر "اتحاد نیروها"، در حکم عاملی ضروری برای مبارزه با  خوشبختانه در ماه

وگوهای اینترنتـی و  ها در شماری از گفت دیکتاتوری مذهبی، به موضوع عمده بحث
های تحلیلی نیروهای اپوزیسیون تبدیل شده است که از آن باید استقبال کـرد.  مقاله

ویـژه  روشن است که در ارتباط با ایجاد شرایط و امکان تشکیل "اتحاد نیـروهـا" و بـه
باید در نظر داشت.  هستند نیروهـایـی  هایی بسیار مهم را می تاثیر گذار بودن آن نکته

هایشـان نـه  ها و برنامه که بر خود عنوان اپوزسیون را می گذارند ولی در عمل نظرگاه
تنها در جهت ارتقای مبارزه جنبش ضد دیکتاتوری عمل نمی کنند بلـکـه در عـمـل 

 تالشی است در راستای استقرار نوع دیگری از حکومت استبدادی در میهن ما.  
اشاره کرد کـه ضـمـن  “ شورای مدیریت گذار” توان به  نظرگاه های  برای نمونه می

رضا پهلوی  مدعی است که نیروهای سلـطـنـت طـلـب کـه “  پیام نوین” استقبال از 
کارنامه سیاهی از استقرار استبداد وابسته و مخرب در میهن به همراه دارند می توانند 
در مبارزه بر ضد رژیم استبدادی کنونی و استقرار دموکراسی و عدالت اجتمـاعـی در 

مـان بـرنـامـٔه  خواه میـهـن باور بسیاری از نیروهای آزادی آفرین باشند. به  ایران  نقش
روشنی نشـان  منظور گذار کشور از مرحله دیکتاتوری باید به حداقلی "اتحاد نیروها" به

دهد کدام سازوکارهایی برای مسدود کردن راه بازگشت هرنوع دیکتاتوری را تـدبـیـر 
 کرده است.

برانگیز اینکه در عرصه سیاست های اقتصادی از دیدگاه "شورای مـدیـریـت  توجه 
گذار" برنامٔه "اتحاد نیروها" باید بر الگوی "اقتصاد بازار بنیاد" متکی باشد! این درواقـع 

های نولیبرالیسم اقتصادی ویرانگر مورد نظر و تأیید  یعنی ادامه همان سه دهه برنامه
های رژیـم  امید" روحانی و دیگر دولت ای است که در دستورکار دولت "تدبیر و خامنه

اسالمی قرار داشته است! الگوی "اقتصاد بازار بنیاد" مورد نظـر "شـورای مـدیـریـت 
گذار" همان چیزی است که اقتصاد ملی کشورمان را نابود کرده و طبقه کارگر، طیف 

بـار  مان را با وضعیت فـالکـت وسیع زحمتکشان و فرودستان، یعنی اکثر مردم میهن
هـای ضـد  کنونی روبرو ساخته و حق حاکمیت ملی و امنیت کشور را در برابر تحریـم

خطر انداخته است. درحالی کـه  دفاع کرده  و به های آمریکا بی اندازی انسانی و دست
چنان مفادی را در جهت تامین منافع مـادی  باید آن برنامه حداقلی "اتحاد نیروها" می

سـوی  و حقوق صنفی طبقه کارگر و طیف وسیع زحمتکشان شامل باشد که آنان را به
در   چنین اتحادی جذب کند و نه دفع. طبقه کارگر و طیف وسـیـع زحـمـتـکـشـان

شـدت  های "اقتصاد بـازار بـنـیـاد" بـه اند که با برنامه های اخیر بارها نشان داده سال
مخالفند. بدون جذب این بخش بسیار بزرگ جامعه یا درحقیقت اکثر مردم کشور بـر 

مند شدن از عدالت اجتماعـی شان یعنی بهره اساس ارتقای منافع اقتصادی و صنفی
عبارتی بدون تلفیق کردن مبارزه ضد دیکتاتوری با مبارزه برای عدالت اجتماعـی به -
ای گسترده که قدرت آن را بیـابـد تـا تـوازن نـیـرو را عـلـیـه  برپایی اتحاد مردمی -

  دیکتاتوری والیی تغییر دهد  بسیار مشکل خواهد بود.

"... از جـمـلـه   هـا تـأکـیـد کـرد: مبارزه ضد دیکتاتوری، بر این نـکـتـه
های  بازی سیاست  های جدید و مهم این مـرحلٔه جدید، پایان یافتن شاخص
نـظـام ،پـذیـری  طلبان حکومتی و شکست قطعی نظـریـٔه اصـالح اصالح
هـایـی  قصد حفظ حاکمیت رژیـم والیی اسـت. بـخـش کنونی به ،سیاسی

دنبال یافتـن راهـکـارهـایـی  ویـژه زحمتکشان، به هرچه بیشتر از مردم، بـه
های گستردۀ اقتصادی، اجتـمـاعـی، و سـیـاسـی  جدی برای حل معضل

گمان ما، معضل اساسی جنبـش اعـتـراضـی و مـردمـی در  اند. به جامعه
کنونی سازمان نیافتگی و نبود جنبش سازمان یافته و مردمی بدیـل  شرایط

 در مقابل رژیم استبدادی است."
ماه  آبان ٢۴گیری افزایش ضربتی نرخ بنزین در روز جمعه  چرایی تصمیم

همراه دروغگویی حسن روحانـی در مـورد  و نحؤه عملیاتی شدن آن به ٩٨
ای در روز  گیری و ورود مستقیم علی خامـنـه عدم اطالع او از این تصمیم

هـای  تـنـهـا آتـش خشـم تـوده بعد (شنبه) در پشتیبانی از این تصمیم، نه
تر کرد، بلکه حتی موقتًا دفـاع از روحـانـی را بـرای   معترض را برافروخته

 -چـاک کـاروان اعـتـدالـگـرایـی بسیاری از طرفداران دوآتشـه و سـیـنـه
ناپذیر کرد، هرچند طبق روال معمول، با ورود ولی فقیه  طلبی توجیه اصالح

و  به قضیه و حمایتش از تصـمـیـم "شـورای هـمـاهـنـگـی سـران قـوا"
دربـاره  سرعت صدای هرگونه انتقاد در درون "نظام" های خونین به سرکوب
  های خونین را خاموش کرد. سرکوب

و دنبالـه داشـتـن  ٩٨ماه  و آبان ٩۶ماه  اما این دو خیزش مردمی در دی
-تا حال حاضر نشانگر وضعیت بسیار وخیم اجتـمـاعـی  ها  امواج اعتراض

هـای  هـا و الیـه ای است که هر روز مردم بیشـتـری از طـبـقـه اقتصادی
های  زمینه ریشه و پیش کند. بار روبرو می اجتماعی را با فقر و زندگی فالکت

تبع آن وضعیت  بد معیشت اکـثـر مـردم بـا  ویران کنندۀ اقتصاد ملی و به
های اقتصادی گسترده در سه دهه گذشته مرتبط بـوده اسـت کـه  تعدیل

بار کـرونـا  ناپذیری فاجعه ازجمله پیامدهایش بروز َاَبر بحران کنونی و کنترل
هـای  دلیل در اولویت نبودن سالمت مردم برای حـکـومـت و تصـمـیـم به

   هایی کم اثر از سوی رژیم در این عرصه است. خطرناک و اقدام
در خالل سه دهه گذشته اقتصاد ملی کشورمان با حمایـت مسـتـقـیـم 

ای از اجرای برنامه اقتصادی نولیبرالی بر مـحـور ثـروت انـدوزی و  خامنه
خصـوصـی کـامـًال از درون تـهـی و  انباشت سرمایه خصوصی و شـبـه

گرایـی و وابسـتـگـی بـه  غیرتولیدی شده است. گسترده شدن فرایند مالی
واردات و ارزش مبادلۀ دالر با فساد پذیر شدن شئون اسـاسـی اقـتـصـادی 

چنان موقعیت ضعیفی قرار داده که رژیـم والیـی  اکنون کشورمان را در آن
داری آمـریـکـا  های مالی از سوی خزانه در برابر فشارها و پیامدهای تحریم

تواند کار مؤثری انجام دهد. این واقعیت عـیـنـی عـامـلـی  نتوانسته و نمی
های داخلی و خارجی کشورمـان زیـر سـایـه  کننده در سیاستگذاری تعیین

حکومت اسالمی است که خود نیز شرایط مذاکره احتمالی مـیـان دولـت 
  ای را تعیین خواهد کرد. آمریکا و نمایندگان علی خامنه

فارغ از چگونگی بازچینی نیروهای سیاسی در آمریکا پس از انتـخـابـات 
ای  جمهوری، آنچه مسلم است حضور نمایندگان علی خامـنـه اخیر ریاست

در پای میز مذاکرات با آمریکا از موضع ضعف خواهـد بـود. هـمـچـنـیـن 
یعنی "حفظ نـظـام" و ادامـه  های اصلی سران رژیم والیی دلیل اولویت به

"اقتصاد سیاسی"اش که حکومت بدان تـکـیـه دارد، ضـرورتـا هـرگـونـه 
دور از چشم مـردم خـواهـد بـود.  وگویی با آمریکا بار دیگر پنهانی و به گفت
منظور رشد اقتصادی به  ریزی کالن رژیم والیی به برانگیز اینکه برنامه توجه
ای منجر شده است که دوام "نـظـام  چنان "اقتصاد سیاسی" گیری آن شکل

های خصـوصـی و  طورکامل به انباشت و رشد بیشتر سرمایه سیاسی" را به
تجاری نامولد وابسته کرده اسـت.  -پیکر و پرنفوذ مالی خصوصی غول شبه

منظور تسهیل امر مذاکرات یعنی پیشبـرد مـعـامـالت  مهم این است که به
پشت پرده میان رژیم والیی با آمریکا این "اقتصاد سیاسی" کشور ما کـه بـا 

سوی "اقتصـاد بـازار  گیری به جهت های نولیبرالی در راستای اجرای تعدیل
بنیاد" زیر سایه حکومت اسالمی شکل گرفته است، و می تواند به عـنـوان 

در رسیدن به اشتراک عمل میان دو طرف مذاکره عمل کنـد. زیـرا   عاملی
الـمـلـلـی پـول،  های صندوق بین ریزی کالن کشور با اجرای نسخه برنامه

ای دارد که در "اجماع واشنـگـتـن" بـر  اکنون ساختار و سازوکارهای اصلی
سازی گسترده، ایجاد بـازار  ها تاکید شده است، و عبارتند از: خصوصی آن

داران بـزرگ و  نـفـع سـرمـایـه پذیر، اصالح قانون مالیـات بـه کار انعطاف
ثروتمندان، تنزل دائمی خدمات رفاهی و طب ملی و قانون زدایـی در راه 

  "آزادسازی اقتصاد".

 »…اتحاد نیروها«ادامۀ تاملی بر موضوع 

 ۵ادامه  در صفحه  
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سازی پولی: بهترین کار  یکسان
 برای اقتصاد در این شرایط است

وگوی روزنامه "گرانما" بـا "الزارو  گفت
 Lzaro Toirac)تــویــراک آیــاال" 

Ayala) دکترای علـوم اقـتـصـادی و ،
سـال  ۵٠متخصص اقتصادی،  بیش از 

در این زمینه تجربه دارد و درحال حاضر 
رئیس ادارۀ مرکزی برنامه و مشاور وزیـر 
اقتصاد کوبا است.  تـیـمـی از روزنـامـۀ 

ریـزی  گرانما در وزارت اقتصاد و بـرنـامـه
(MEP)ــؤســســه ــه در آن  ، م ای ک

های اقتصادی دولت  های سیاست شیوه
شود، با دکتر الزارو  و حاکمیت تدوین می

تویراک آیاال که درحال حـاضـر مشـاور 
وزیر اقتصاد کوبا است، دربارۀ مفاهیمی 
از قبیل ارزها، نـرخ ارز، دوگـانـگـی و 

هــا و  ســازی پــولــی، بــحــران یــکــســان
 وگو کرد. ها، گفت حل راه

هـای اصـلـی در  ما [تیم روزنامۀ گرانما] با الزارو تویراک آیاال یکی از چهره
رسانی مدل اقتصادی و اجتماعی کوبا که تحولی اساسی در سـیـسـتـم  روز به

دهـد، ایـن  ریزی عنصر اصلی آن را تشکیل مـی مدیریت توسعه است و برنامه
هـای دگـر آن،  بحث گذاشتیم. مـؤلـفـه مدل اقتصادی و اجتماعی کوبا را به

طـور کـه در سـنـد  مقررات، مدیریت ایالتی و دولتی و کنترل هستند. همـان
شود، سیستم مـدیـریـت،  مصوب کنگرۀ هفتم حزب کونیست کوبا مطرح می

برنامۀ ملی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، بودجۀ دولت و تراز پولی و مالی 
های مالی، پولی، اعتباری، نرخ ارز، حقوق و دستمزد و  را در تطابق با سیاست

 دهد. هم پیوند می ها، به قیمت
روزرسانی مدل اقـتـصـادی و  پرسش: نقش سیستم پولی در به

 اجتماعی کوبا چیست؟
روزرسـانـی  روزرسانی مدل مدیریـت یـا "بـه توانیم در مورد به ما نمیپاسخ: 

مدل" بدون یک نظام پولی صحبت کنیم. چرا؟ چون مـا درحـال حـاضـر در 
اقتصاد یک کژی بزرگ، یک شکاف داریم: ما دو نوع نرخ مبادله داریم، یکی 

پزو کوبایی و نیـز بـرابـر  ٢۵مبادله با ارز برابر است با  برای مردم (یک پزو قابل
مبادله با ارز برابـر  است با یک دالر) و دیگری برای حوزۀ تجارت (یک پزو قابل

 است با یک پزو کوبایی و نیز برابر است با یک دالر).  
طوردقیق، یکی از عناصری که مجددًا تنظیم خواهد شد این اسـت کـه  به

کـارهـای  و های دولتـی، صـاحـبـان کسـب همۀ کارگزاران اقتصادی (شرکت
ها و غیره) باید در شرایط برابر باهم رقابت کـنـنـد. در مـورد  کوچک، تعاونی

که مبلغی را به بخش غیردولتی  است، اما هنگامی ١× ١شرکت دولتی، معامله 
مبادله با ارز  تواند یک پزو قابل وکار کوچک می کند، صاحب کسب پرداخت می

عبارت دیگر، دو مدار وجود دارد که بـازار را  پزو کوبایی عوض کند. به ٢۴را با 
 کنند. دچار کژی می

کند. اگـر  گونه واردات را تشویق می مثال دیگر وضعیت کنونی است که چه
ارز برای شما معادل یک پزو کوبایی باشد، واردات با متوسل شدن به اقتصـاد 
داخلی متفاوت است. از سوی دیگر، عمل صادرات نیاز به مدیریت و فعالـیـت 

کـنـد و  شود، زیرا صادر مـی تری از طرف صادرکننده دارد که تشویق نمی بیش
کند. و این یک کژی  مبادله با ارز یک پزو کوبایی دریافت می برای هر پزو قابل
 بزرگ دیگر است.

هایی که درحال حاضر بازار ارسـال  ها بدان معنی است که عالمت همۀ این
تر از صادرات  همین دلیل انگیزه برای واردات بیش کند، اشتباه هستند. به می

 است.
گـونـه بـرخـورد  پرسش: سایر کشورها با ایـن نـوع رونـد چـه

 کنند؟ می
هـا  یابد، آن که ارزش پول کاهش می در برخی از کشورها، هنگامیپاسخ: 
گـونـه بـایـد بـاشـد و درنـهـایـت  هـا چـه گیرند که شاخص قیمت درنظر می
قدر رشد خـواهـد کـرد و درآمـدهـا  کنند: "این این ها را مقرر می ترین مناسب

گذارند که بخش تجارت در مورد  ها می طورکلی آن گونه خواهند بود." اما به این
گیری کند. و از هـمـیـن جـا اسـت کـه مـبـارزات  میزان رشد درآمد تصمیم

شود. زیرا روزی که کاهش ارزش پول اعـالم  ها با کارفرمایان آغاز می اتحادیه
 کنند به افزایش یافتن. ها شروع می شود، قیمت می

 
 گونه خواهد بود؟ پرسش: کاهش ارزش پول ما چه

ما یک کاهش ارزش بزرگ و جامع خواهیم داشت. کـاهـش ارزش پاسخ: 
فـروشـان مـنـجـر  فروشان و هـم بـرای خـرده به تغییر قیمت هم برای عمده

تری خواهد داشت. اگر این بخـش  شود، زیرا محصول وارداتی هزینۀ بیش می
گرفـتـیـم، تـغـیـیـرشـکـل  یا بخش دیگری را که درآمد مردم است، نادیده می

 توانست عظیم باشد.   می
ها، دستمزدها و ترکیب مـجـدد حـقـوق بـازنشـسـتـگـی و  اصالح قیمت

هـا و  ریزی شده است. بنابـرایـن، ابـعـاد قـیـمـت های اجتماعی برنامه کمک
 درآمدها برای مردم متفاوت خواهد بود.

مـعـنـای شـروع  ما باید صحنۀ خود را دوباره بسازیم. اصالح دستمزدها بـه
اصالح هرم معکوس معروف است و درحالی که کار ارزش خـود را بـازیـابـی 

کـنـد. دوبـاره تـکـرار  کند، بازآرایی، اقتصاد را به کارایی مؤثرتر ترغیب مـی می
 تر ایجاد نخواهد کرد. تنهایی ثروت بیش کنم، سیستم پولی به می

 پرسش: بیایید دربارۀ بودجۀ دولت صحبت کنیم...
وجود آمده است، منجر به این شده  ای که با دوگانگی پولی به کژیپاسخ: 

کننده در اقـتـصـاد عـمـل کـنـد.  عنوان عنصری متعادل است که بودجه به
هایی نیـز  شد و یارانه ها یارانه مقرر می محصوالتی وجود دارند که باید برای آن

 اند. تر با تولیدکنندگان ربط داشته وجود دارند که بیش
شود. در  چیز شروع می این معنی نیست که روز صفر همه روند نظام پولی به

هـای  این روز ما با یک نرخ ارز جدید بیدار خواهیم شد، اما بقیۀ تحوالت زمـان
های خود را دوباره  ها باید برنامه مثال، شرکت  عنوان دیگری خواهند داشت. به

های جدید مانند افزایش حقـوق ایـجـاد  تنظیم کنند و شرایطی را برای هزینه
کنند. این نیز فرایندی است که باید بر آن نظارت شود. در رویـارویـی بـا هـر 
واقعیت غیرضروری، فرد باید توانایی اصالح آن را داشته باشـد، زیـرا گـرچـه 

صورت یکپارچه تصور شود، اما این بـدان مـعـنـا  چیز به سعی شده است همه
آید. اقتصاد یک علم دقـیـق (مـحـض)  وجود نمی نیست که هیچ مشکلی به

نیست، بلکه یک علم اجتماعی است. اگر دقیق بود، هیچ بحرانی در دنیا رخ 
های متناسب بـا آن  شد و اقدام ای ظاهر می داد. چون فرض کنید پدیده نمی
 شد و تمام. چیز حل می شد و همه کار برده می به

ریزی مرکزی در کوبا برای رویـارویـی  پرسش: استفاده از برنامه
 سازی پولی چه مزایا و چه معایبی دارد؟ با چالش یکسان

کوبا اقتصادی دارد که در آن بخشی از مدیریت، متـمـرکـز اسـت. پاسخ: 
قوت است، زیرا در نوع دیـگـری از  برای وضعیتی که ما داریم این یک نقطۀ 

وکـار  خواهیم در سیسـتـم کسـب اقتصاد این پیچیده است که بگوییم: "ما می
 ارزیابی کنیم و باید دستمزدها و حقوق بازنشستگی را افزایش دهیم. "

هـای زیـادی در مـورد  ایم. اکنـون بـحـث مند شده چه داریم بهره ما از آن
کنم این مفهوم تـحـریـف شـده  ریزی مرکزی وجود دارد و من فکر می برنامه

ریزی  کنند، زیرا برنامه تری طرفداری می است.  کسانی هستند که از تمرکز کم
 متمرکز با تخصیص مرکزی منابع همراه است. این یک برداشت غلط است.

دهد اقتصاد خود را هدایت کند. من  ریزی متمرکز به دولت امکان می برنامه
تر باشد، یعنی همۀ قشرها در آن  توانم بگویم: "باید متمرکزتر و دموکراتیک می

 ها. " شرکت داشته باشند و نه فقط بخش تجارت و صاحبان شرکت
اجماع بر اساس منطق اقتصادی دنبال شده اسـت. بـرنـامـه بـرای سـال 

خواهیم برویم، این برنامه  تعادل منابع را درنظـر  گوید که به کجا می می ٢٠٣٠
ریـزی  بخشند. این برنامـه شود که به ما انرژی می گیرد و شامل منابعی می می

روزرسانی مدل، سیستم مدیریتی است که ابـزاری اسـت کـه  است. مبنای به
تـوانـد رویـکـردهـایـی  کنـد و مـی دولت برای ادارۀ اقتصاد از آن استفاده می

 شود. ریزی محور اصلی شناخته می گوناگون داشته باشد، اما کًال برنامه
سیستم پولی و نرخ ارز به بازیابی پول در عملکرد خود منجر خواهد شـد و 

ریزی هم  تری خواهند داشت، برنامه ها استقالل بیش در این رابطه که شرکت
تدریج انجـام خـواهـد  رو هستیم که به به باید تغییر کند. بنابراین ما با روندی رو

رو خواهیم شد ارزشش را دارد، چـون دسـتـگـاه  گرفت.  خطری که با آن روبه
های مالکیت تمایزهایی قائل نخواهد شـد و ایـن امـر  تولیدی ما برای شکل

تـری داشـتـه  شود شرایط بهتری ایجاد شود و دستاوردهـای بـیـش باعث می
 باشیم.

پرسش: نقش اقتصاددانان در روند مشاوره در این مسیـر چـه 
 بوده است؟

رهبری کشور به تمام پیشنهادهایی که داده شده توجه کرده اسـت. پاسخ: 
 ١۵ادامه  در صفحه  ما بسیاری از همکاران باتجربـه داریـم کـه 



١٣٩٩آبان ماه  ١٩دوشنبه    ٨   ١١١۶شمارۀ  

تا کنون بر ضد "گـروه ویـژٔه ضـد  ٩٩مهرماه  ١۶اکتبر/  ٧ها از  ای نیجریه
واحد بدنام پلیس نیجریه که به قتل، اخاذی،  -(SARS)راهزنی" یا "سارس" 

  اند و تظاهرات ها حضور یافته در خیابان -های دیگر متهم است و سوِءاستفاده
است، اما اکنون مـعـتـرضـان  اند. این واحد پلیس اخیرًا منحل شده  برپا  کرده

 اند.  تغییرهای دموکراتیک بیشتری در کشور را خواهان
هـا  کشته شـدن ده واکنش خشن دولت در برابر این تظاهرات اعتراضی به

هایی جدید از طرف تظاهرات کنندگان  تن منجر شده است و این خود خواست
شان افزوده است. شماری از افراد پلیـس  های پیش کشیده و به دیگر خواست

جمهـور "مـحـمـدو  اند. رئیس ها کشته شده و ارتش نیز در جریان این درگیری
هـای مشـروع از جـانـب مـردم  است از طرح خواسـت بوهاری" تالش کرده 

تفسیرهایی ناروا ارائه و مطرح کند ازجمله این ادعا که برخی محـافـل سـعـی 
 راه اندازند.   دارند زیر پوشش این شعارها در کشور آشوب به
نویس متولد جامائیکا، کـه از  در مقالٔه زیر، "لیندسی لوهان"، شاعر و رمان

کند، تجزیه و تحلیلـش از آخـریـن  در نیجریه زندگی می ١٣۴۵/ ١٩۶۶سال 
بـه یـک قـیـام  (SARS)ها و چگونگی تغییر جنبش ضد  "سـارس"  تحول

 دهد: تر را ارائه می گسترده
های اخیر در چندین منطقه نیجریـه بـر ضـد  تظاهراتی که در خالل هفته

آغاز و فـراگـیـر  (SARS)یک واحد بدنام پلیس یعنی گروه ویژه ضد راهزنی 
شد اکنون به خیزش نسل جوان بر ضد بخشودگی و ظلم درآمده اسـت. ایـن 

هـمـان سـان بـرخـی از  صورت خودجوش بوده اسـت، امـا بـه ترادیسی به
تر جامعه نیز با صراحت و انتقاد ضمنی از این کنش  ها و نسل مسن شخصیت
 اند. آمیز پشتیبانی کرده اعتراض
اش برای رو در رو شدن با معترضان نباید  گیری همه، دولت در تصمیم بااین

سـبـب  بر اساس رفتار نابکار چند نفر دچار اشتباه گردد. باید خود دولت را بـه
رود کـه  اش تقصیرکار دانست. از این رو انتظار می کاستی در عملکرد و ناکاری

 های معترضان گوش فرادهد. ها و توصیه این دولت هشیارانه به خواست
ایـن حـرکـت  تنها آن زمان که دولت نشان دهد توانایی گوش سـپـردن بـه

های پیدایش آن را دارد، جنبش به جایگاه واقعی خود  اعتراضی و درک انگیزه
در گفتمان ملی دست خواهد یافت. از آنجا که شور و هیجان معـتـرضـان بـه 

 وبیش ناشدنی است. نقطه جوش رسیده است، یافتن جایگزین دیگری کم
هایی مشخص در حاکمیت اسـت  نیجریه هر روز شاهد گسترش ناهنجاری

کننـد. اکـنـون  ها اشاره می کنندگان در این جنبش اعتراضی به آن که شرکت
جای  صورت شعار اصلی معترضان درآمده است. آنان به این خواست آغازین به

فـهـرسـتـی کـامـل از  خواست انحالل فقط یک واحد پلیس، پایان دادن به 
 کنند. ها و خطاهای بلندپایگان گرداننده کشور را دنبال می لغزش

ای که برای پایان دادن به فعالیت گروه ویژه راهزنی آغـاز  حرکت اعتراضی
های اصلی مـردم و تـدویـن  های ناخشنودی منظور یافتن ریشه شد اکنون به

تر تبدیل شده است کـه  های این حرکت اعتراضی به جنبشی گسترده خواست
یابی فرایند دستیابی به دموکراسی در نـیـجـریـه جـان  در این راستا به سامان

ای قوی و واقعی برای سـازنـدگـی پـدیـد  ای دمیده و در میان مردم روحیه تازه
 آورده است.

چگونگی رویکرد دولت و نمایندگان مجلس به گسترش جنبش اعـتـراضـی 
گذاران در مجـلـس اسـت کـه  آن  توجه شود. وظیفه قانون باید مشاهده و به

پیش برند. بسیـاری از ایـن نـمـایـنـدگـان را  دهندگان خود را به خواست رأی
رأی با معترضان این جنبش دید. بنـابـرایـن، ضـروری اسـت آن  توان هم می

کـنـنـد،  دهندگان خود صادقانه عمل مـی گذارانی که در خدمت به رأی قانون
خوانـی دارد ارزیـابـی  شان را که با خواست معترضان هم انتقادهای شعارگونه
 ها جامه عمل بپوشانند. کرده و به تحقق آن

انـتـقـاد واداشـتـه  در میان جستارهایی که برخی از نمایندگان مجلس را بـه
کند، نـیـاز بـه  است و ادامه اعتراض شمار چشمگیری از جوانان را توجیه می

 ها و دولت مرکزی وجود دارد. بازسازی مناسباتی است که بین ایالت

وگـوهـای  ها پیرامون این پرسمان، گاه در گـفـت بدبختانه، بسیاری از گفتمان
شوند. بیشتر معتـرضـان  ای و قومی گرفتار می های منطقه جویی مربوط به برتری
ها  های نامنصفانه در امتیازهای قانونی داده شده به برخی از ایالت وجود نابرابری
وگو  دربـارٔه لـزوم تـغـیـیـر روش در  دانند. به همین سبب، گفت را نادرست می

یافتن این جنبـش  صورت گفتمانی غالب درآمده است که ادامه  مدیریت دولت به
 اعتراضی را موجب شده است.

هـای فـرسـودٔه  بسیاری از جوانان بر این باورند که رهبری کـنـونـی از روش
کـنـار  هـا بـه کند و تا زمانی که ایـن روش اش  پیروی می ارث رسیده حکمرانِی به

تغییر را نخواهند پذیرفت. این  اندرکاران در حاکمیت، نیاز به گذاشته نشوند، دست
 تغییر و همدلی با معترضان سد اصلی راه حل مشکالت است. ناباوری به

سخنی دیگر، فراخوان برای پایان دادن به فعالیت گـروه ویـژه پـلـیـس بـه  به
مند دولت  های نادرست نظام فراخوانی برای پایان دادن به نارواپردازی و استدالل

هـای  روی پـوشـی از زیـاده تواند به چشـم دگرگونی یافته است. این دگرگونی می
 برده هدایت شود. عملکرد برخی از نهادها مانند گروه ویژه پلیس نام

رسد که جنبش پایان دادن به فعالیت گروه ویژه ضد راهزنـی  نظر می اکنون به
بحث گذاشتن شـکـل و مـاهـیـت  حرکت درآوردن جوانان نیجریه برای به در به

جویانه اثری فراگـیـر  رانی کشورشان با رویکردی پیگیرانه و مبارزه عملکرد و حکم
ها بیفزاید  این بحث تر صدایش را به صدای  داشته است.  هنگامی که نسل مسن

اش را از رویدادهای تاریخی ، مانند تصمیم بـرای تـغـیـیـر شـیـوه  و ناخشنودی
ارث رسیده  حکمرانی نیجریه را مطرح کند که از شکل پارلمانی دوران استعمار به

و سپس با قدرت گرفتن نظامیان به نظام جمهوری تغییر یافتـه اسـت، چـنـیـن 
 تر خواهد شد. گفتمانی عمیق

اهمیت این جنبش در این واقعیت نهفته است کـه تـوانسـتـه اسـت طـیـف 
هـای  خود جلب کند و همچنـیـن خـواسـت ای را به ای از جوانان نیجریه گسترده
 تر را توانسته است مطرح سازد. نیافته  نسل مسن تحقق

ها با رسالت مهم کشورسازی که هنوز در نیجریه ادامه دارد پیونـد  این خواست
ایـن نـکـتـه پـی بـبـرد کـه در رونـد  مستقیم دارند. ضروری است که دولت به

کشند و جنـبـش  دوش می اند که بار اصلی را به سازی، این شهروندان عادی ملت
های آشـکـار در ایـن  پایان دادن به فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی یکی از نمونه

آیند که مردم علیه نهادهایی کـه  های بزرگ هنگامی پدید می زمینه است. چالش
خیزند. در چنین وضعـیـتـی  اند برمی در انجام وظیفه به مردم مانند پلیس وامانده

دولت باید حق اعتراض مردم و خواست آنان برای متوقف سـاخـتـن عـمـلـکـرد 
 نامنظم و کوتاهی در خدمت را بپذیرد.

تواند به افزایش  موقع بازشناسی نکند، برآمد آن می اگر دولت این ضرورت را به
کند. زمانی که  سرخوردگی عمومی بینجامد که نافرمانی مدنی مردم را توجیه می

پذیر است، خیلی زود،  های دولت توجیه مردم احساس کنند نافرمانی از رهنمون
 های حفظ پایداری و نظم اجتماعی دستخوش ریزش خواهند شد. بنیان

جنبش پایان دادن به فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی گویای این احتمال است. 
در این جنبش دیده شده است که بسیاری از معترضان به شیوه نافرمانی پایبندند 

های قانونی از خـود مـایـه بـگـذارنـد. در  اند که در سرپیچی از رهنمون و آماده
اند که هرگونه تضمین یا پیمانی را کـه از سـوی  حقیقت، معترضان نشان داده

انـد کـه رد  شود مصـمـم جویی پیشنهاد می مسئوالن کشور در تالش برای چاره
کنند. حتا هنگامی که دولـت اعـالم کـرد بـه 
درخواست بـرچـیـدن ایـن گـروه (ویـژه ضـد 

جنبش ضد خشونت پلیس نیجریه به 
 خیزشی سراسری فراروییده است

 ١۵ادامه  در صفحه  



١٣٩٩آبان ماه  ١٩دوشنبه    ٩   ١١١۶شمارۀ  

هـا،  های موقتی بـرای ریـخـتـن رأی کشور مطرح شد، مخالفت با نصب صندوق
پوستان (که بـایـد وقـت  ویژه برای زحمتکشان و رنگین نام به دشوار کردن روند ثبت

تراشی  زیادی برای گرفتن برگٔه شناسایی دولتی ویژٔه انتخابات صرف کنند)، اشکال
های ُپستی (و گماردن یکی از دارودستٔه ترامپ به ریاست  در کار تحویل سریع بسته

گـیـری در  هـای رأی ُپست)، تالش گسترده برای بستن تـعـداد زیـادی از حـوزه
های  دهندگان دموکرات بیشتری دارند (که منجر به صف شهرهایی که معموًال رأی

شد،  -شنبه سه -دادن در یک روز کاری  ها ایستادن در صف رأی طوالنی و ساعت
هـای حـامـی  نشین)، گماردن قاضـی نشین و خارجی پوست ویژه در مناطق سیاه به

افراطی در دیوان عالی کشور (که در صورت مناقشه در نتیجـٔه   های راست سیاست
انتخابات به سود او رأی بدهند)، و تدارک مالی و حقوقی بـرای شـکـایـت کـردن 

میلیون نفر در  ١۴٠رغم همٔه این تمهیدات، بیشتر از  نسبت به نتیجٔه انتخابات. به
درصد تعداد افراد واجد شـرایـط). بـه دلـیـل ۶٧گیری شرکت کردند (در حدود  رأی

بـرد، در  های حضوری زمان مـی اینکه شمارش آرای ُپستی بیشتر از شمارش رأی
های آمریکا اعالم نتیجٔه نهایی چند روز به درازا کشید، کـه هـمـیـن  برخی از ایالت

نتیجٔه انتخابات شد که تا روز جـمـعـٔه   باعث راه افتادن ماشین تبلیغاتی ترامپ علیه
کـه  -گذشته، به زیان او چرخیده بود. تکیٔه اصلی این تبلیغات علیه آرای ُپستی بود

مطابق قوانین آمریکا کامًال قانونی و ُمجاز است. بسیاری از آشنایـان بـه جـامـعـٔه 
آمریکا معتقدند که بیشتر طرفداران حزب دموکرات به آرای ُپستی روی آوردنـد کـه 

تر از ایسـتـادن در  ای مناسب آن را شیوه ١٩-گیری کووید خصوص در دورٔه همه به
گـیـری  خواهان کمتر به این "داستان" هـمـه ی دانند. جمهور های طوالنی می صف

جا که ترامپ از بایدن جـلـوتـر بـود، و آرای  "اعتقاد" دارند! جالب است که در یک
ُپستی در حال شمارش بود (که وقت و دقت بیشتری الزم دارد) ماشین تبلـیـغـاتـی 

کـردنـد،  های شمارش آرا تـظـاهـرات مـی ترامپ، و هوادارانش که در جلوی محل
خواهان توقف شمارش آرای ُپستی شدند، و در جایی که ترامپ از بایدن عقب بـود، 
خواهان ادامٔه شمارش آرا بودند! در چند مورد، هوادارن مسّلح ترامپ حتـٰی بـرای 
حمله به مرکز شمارش آرا آمده بودند، که دستگیر شدند. در چند مورد دیـگـر هـم 
هواداران نژادپرست مسّلح ترامپ برای مقابله با هواداران حزب دمـوکـرات و زهـر 

 ها آمدند.  گرفتن به خیابان  چشم
 

 جنبش کارگری در قلب کارزار مبارزه برای دفاع از رأی مردم
های کارگری و نیروهای سـیـاسـی و  البته در طرف مقابل نیز شماری از اتحادیه

پیمایی  های مدنی و اجتماعی مخالف ترامپ نیز با برگزاری گردهمایی و راه سازمان
و با شعار "از نتیجٔه انتخابات حراست کنیم" عـزم خـود را بـرای جـلـوگـیـری از 

ومرج و تقلب نشان دادند. برای نمونه، در گردهمایی نیویورک، یکی از فعاالن  هرج
اتحادیٔه کارگران مخابرات آمریکا گفت: "این ایالت [نیویورک] ممکن است ایـالـِت 

دهنـدگـان  آبی [هواداِر حزب دموکرات] باشد، ولی ممانعت از شرکِت بخشی از رأی
شده را بشـمـاریـد!" و  افتد؛ تماِم آرای ریخته در انتخابات هنوز اینجا هم اتفاق می

خـواهـد از  المللی کارگران خدماتی گفت: "ترامـپ مـی یکی از فعاالن اتحادیٔه بین
رغِم تماِم  شمارِش آرا جلوگیری کند، زیرا به نفِع او نیست که تماِم آرا شمرده شود. به

هاِی دادگاهی که ترامپ بخواهد علیه ما آغاز کند، و هر مّدتـی کـه ادامـه  شکایت
یابد، ما باید صبور باشیم و خواستاِر شمارِش تـمـاِم آرا بـاشـیـم." رفـقـای حـزب 
کمونیست آمریکا نیز در این گردهمایی شرکت داشتند. به گفتٔه یکی از ایـن رفـقـا، 

کشِی ترامپ نخواهد بود، و اگر الزم باشد، ما باید آمـادٔه  "پیروزِی بایدن بدوِن گردن
جمهوری آمـریـکـا در  مبارزه تا ژانویه باشیم." گفتنی است که مراسم سوگند ریاست

 کند. جمهور منتخب کار خود را رسمًا آغاز می شود که رئیس ماه ژانویه برگزار می
جمهوری تـرامـپ  سال گذشتٔه ریاست ۴های راست افراطی و فاشیستی در  گروه

میدان وسیعی برای خودنمایـی پـیـدا کـردنـد و 
خواهد از آنها برای اعمـال فشـار  ترامپ امروز می

کند و در حـال شـکـایـت  تیم ترامپ همچنان از پذیرفتن شکست امتناع می
های قضایی گوناگـون  های انتخاباتی به مقام ها و تقلب کردن در مورد ِاشکال

است. پس از رأی دادن و تأیید نهایی نـمـایـنـدگـاِن دو حـزب در "مـجـمـع 
وشـشـمـیـن  دی، جو بـایـدن چـهـل ١٧انتخاباتی" (یا ِاِلکترال کالج) در روز 

 جمهور آمریکا خواهد بود که از اّول بهمن کارش را آغاز خواهد کرد. رئیس
های اقتصادی دولت ترامپ به سود بخشی بـزرگـی از  چهار سال سیاست

های مالی و نظامی و مستغالت، و به زیان  ویژه سرمایه های کالن، به سرمایه
فریبانه در مورد ایجاد اشتغال و بـازگـردانـدن  زحمتکشان اّما با شعارهایی عوام

وقفه برای در هم شکسـتـن خـدمـات  ها از خارج، چهار سال تالش بی شغل
سازی گستردٔه، چهار سـال  همگانی دولتی مثل آموزش و درمان و خصوصی

های ضدانسانی و ضـدعـلـمـی در بـرخـورد بـا مسـئـلـٔه بـحـران  سیاست
هـای خـارجـی  محیطی و خروج از توافق پاریس، چهار سال سـیـاسـت زیست

آفرین در ظاهر صلح و برقراری آشتی از جمـلـه خـروج از  قلدرمنشانه و تنش
برجام و قطع روابط با کوبا و دامن زدن به "جنگ سرد" با چین، چـهـار سـال 
تالش علنی ضدمهاجران و برای دخالت در امور داخلی کشورها از ونزوئال و 

آمـیـز  هـای تـفـرقـه بولیوی گرفته تا ایران و افغانستان، چهار سال سـیـاسـت
ستیزانه، فاشیستی، پلیسی، سرکوبگرانه، و ضددموکـراتـیـک  نژادپرستانه، زن

تـوجـهـی  در داخل آمریکا، و در یک سال گذشته، در پیش گرفتن سیاست بی
و نـادیـده  ١٩-کامل به سالمت جامعه و شهروندان در شرایط بحران کوویـد

گرفتن و کنار گذاشتن متخصصان علمی و حمایت نکردن از سازمان جهانـی 
بهداشت، همگی به جایی رسید که سبب توجه عظیم مردم آمریکا (و جهان) 

جمهوری (نیز انتخابات کامل کنگره و بخـشـی از  به انتخابات امسال ریاست
جمهوری امسال بین دو نامزد اصلـی  سنا) در آن کشور شد. انتخابات ریاست

خواه، و جو بایدن از حزب دموکرات. چنـد  بود: دونالد ترامپ از حزب جمهوری
نامزد دیگر هم در رقابت شرکت داشتند کـه مـیـزان آرای آنـهـا در حـدود 

 ٢٠١۶درصد کل آرا بوده است. گفتنی است که امسال نیز مانـنـد سـال  یک
های متمایل به چپ و سوسیالـیـسـتـی اسـت،  برنی سندرز که دارای سیاست

جمهوری از طـرف حـزب دمـوکـرات  نتوانست در رقابت برای نامزدی ریاست
هیالری کلینتون در این رقابت برنده شد و امسـال  ٢٠١۶پیروز شود. در سال 

های مقـدمـاتـی،  گیری برنی سندرز در نیمٔه راه  و پس از عدم موفقیت در رأی
 خودش کناره گرفت.

به دلیل حساسیت این انتخابات و توجه عظیم مردم آمریکا به آن، طـبـق 
آماری که تا کنون منتشر شده است، میزان شرکت مردم در این انتخابات در 

نظیر بوده است و آرای ریخته شده به نام هر کـدام از  تاریخ معاصر آمریکا بی
سابقه بوده است. جو بایدن با نزدیـک  جمهوری  نیز بی دو نامزد عمدٔه ریاست

جمهوری را در تاریخ آمریکا بـه خـود  میلیون رأی بیشترین رأی ریاست٧۴به 
مـیـلـیـون رأی ٧٠اختصاص داد و دونالد ترامپ با به دست آوردن نزدیک به 

رأی آورد. نکتٔه جالـب تـوجـه ایـن  ٢٠٠٨حتٰی بیشتر از باراک اوباما در سال 
انـگـیـز  است که با تمام آنچه در ایـن چـهـار سـال در دورٔه بسـیـار بـحـث

جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا گذشـت، هـنـوز هـم نـزدیـک بـه  ریاست
هایی که بیشترین صدمه را از  میلیون نفر به او رأی دادند! او حتٰی در ایالت٧٠

اند، توانست بر رقـیـب  دیده ١٩-های دولت ترامپ در برخورد با کووید سیاست
میلیون رأی پیش ١٠٠خود پیشی بگیرد. سوای میزان مشارکت در انتخابات (

میلیون در کل)، میزان پولی که برای تبلیغات ١۴٠از روز انتخابات و بیشتر از 
سابقه بود. دو نـامـزد در مـجـمـوع  نامزدها خرج شد نیز در این انتخابات بی

میلیارد دالر خرج تبلیغات کردند که البته بخش عظـیـمـی از آن تـوسـط ١١
ای است از نـفـوذ  دار آنها تأمین شده است و خود نشانه سرمایه حامیان کالن

داری آمریکا در انتخابات آن کشور. بخـش بـزرگـی از ایـن پـول در  سرمایه
های اجتماعی صـرف تـبـلـیـغـات شـد. بـا ایـن  های متعارف و شبکه رسانه
شد خیلی از خدمات اجتماعی را بهبود بـخـشـیـد، ولـی بـرای  میلیارد می١١

داری حـاکـم در آمـریـکـا، فـرسـتـادن  های گوناگون طبقٔه سـرمـایـه جناح
شان به کاخ سفید برای ادامٔه چپاول ثروتی که زحمـتـکـشـان تـولـیـد  نماینده

 کنند، اولویت باالتری دارد. می
ها پیش زمزمٔه نپذیرفتن شکست در انتخابات امسـال  دولت ترامپ از مّدت

هایی تدارکی را برای زیر سؤال بردن نتیـجـٔه انـتـخـابـات  را سر داده و تالش
اش در انتخـابـات آغـاز کـرده بـود.  جمهوری و افزایش بخت پیروزی ریاست
های روزانه دربارٔه رقیبان انتخاباتی و اینکه حتمًا تقلب خـواهـنـد کـرد،  توییت

در این  ١٩-گیری گستردٔه کووید خاطر همه مخالفت با رأی دادن ُپستی که به

 ادامۀ در آمریکا: گام اّول با ...
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های نژادپرستـانـه و  داران دستگاه حکومتی آمریکا با دیدگاه که خودش از سابقه -
تر و متمایـل بـه چـپ در عـرصـٔه  ضد زحمتکشان است، ظهور نیروهای رادیکال

سیاست آمریکا، مثل برنی سندرز، آنجال دیویس، نوام چامسکی، یا چهار خـانـمـی 
که دو سال پیش به مجلس نمایندگان راه یافتند (و امثال هم دوباره در انتـخـابـات 

ها در جامعٔه آمریکا و گسترش  پیروز شدند)، در زمینٔه عینی افزایش عظیم نابرابری
ای انـدک  یی توسط عده های افسانه فقر و بیکاری و در سوی دیگر انباشتن سرمایه

هـای  های اهدایی ترامپ یا کسب سودهای کالن در بـخـش (از راه کاهش مالیات
نظامی و مالی و مستغالت)، همگی باعث تشدید تضادهای اجتماعی در جـامـعـٔه 

هـای  بـنـدی آمریکا شده و مسائلی مثل تبعیض نژادی را حاّدتر کرده اسـت. صـف
تر ابـعـاد  تر شده است و مبارزه برای زندگی بهتر و عادالنه طبقاتی روشن-اجتماعی
های آن  رغم قشربندی داری حاکم به تردید طبقٔه سرمایه ای یافته است. بی گسترده
هایی که در شیؤه کسب سود دارند، هنوز بسیار قدرتمندانه حکومت را در  و تفاوت

اش در کنار دستگاه  دست دارد و با تمام قوا از نیروهای قضایی و انتظامی و امنیتی
هـایـش  های متعارف یا امروزی برای پـیـشـُبـرد هـدف اش در رسانه عظیم تبلیغاتی
کند. برای مثال، جـو بـایـدن، رقـیـب تـرامـپ، در سـراسـر کـارزار  استفاده می
پیکر آمـریـکـایـی و فـرامـّلـی  های غول اش هیچ سخنی از غارت شرکت انتخاباتی

های خارجی هر دو رقیب هم در عمل تفاوتی با یـکـدیـگـر نـدارد.  نگفت. سیاست
خوشبختانه حضور نیروهای مردمی در آمریکا کامًال محسوس و چشمگـیـر اسـت 

داری (ضـد  های ضدسرمـایـه های گذشته، گردهمایی های آن در دهه که از طلیعه
المللی پول) در سال آخر قـرن گـذشـتـه در  سازمان تجارت جهانی و صندوق بین

هـای  سیاتل و بعد در واشنگتن بود. در بـیـسـت سـال گـذشـتـه نـیـز جـنـبـش
هـای  استریت) و سپس تنوعـی از جـنـبـش خواهانه با جنبش تسخیر (وال عدالت
محیطی و ضدنژادپرستی و حقوق زنان و غیره ادامه یافته اسـت، حـتـٰی در  زیست

 درون حزب دموکرات.
انتخابات امسال آمریکا، عرصٔه دیگری از مبارزٔه حاّد جـاری در درون جـامـعـه 

حزبی، تعییـن -است. عالوه بر مشکالت اقتصادی و اجتماعی، نظام انتخاباتی دو
جمهور توسط "مجمع انتخاباتی" (نه مستقیم توسط مردم)، تناسبـی نـبـودن  رئیس

تعداد آرا (بیشترین رأی در هر ایالت، تمام نمایندگان مجمع انتخاباتی را مال خـود 
ها نفـر را از رأی دادن مـحـروم  کند)، انواع قوانین فدرال و ایالتی که میلیون می
گـیـری در وسـط هـفـتـه  کنند (از جمله کسانی که سابقٔه ُجـرم دارنـد)، رأی می
ها در آمـریـکـا  شنبه)، و یکسان نبودن قوانین برگزاری انتخابات در همٔه ایالت (سه

شـدٔه  ریـزی نیز حاکی از ضعف اساسی این نظام و غیردموکراتیـک بـودن بـرنـامـه
تـوانـد در  انتخابات است. به همین دلیل است که در آمریکا کسی مثل ترامپ مـی

برندٔه انتخابات شود (به خاطر داشتن نماینـدٔه بـیـشـتـر در "مـجـمـع  ٢٠١۶سال 
شدٔه مردم به نام او از رقیبش کـمـتـر  انتخاباتی") در حالی که تعداد کل آرای ریخته

بینی شده است کـه حضـور حـزب سـّوم در  است. در قوانین آمریکا موادی پیش
هـایـی جـّدی  کند. با جود این، از هم اکنون صـحـبـت انتخابات را بسیار دشوار می

هـای  دربارٔه فراهم کردن شرایط برای حضور حزب سّوم در کـارزارهـا و مـنـاظـره
انتخاباتی در جریان است. اّما این باعث نشده است که نیروهای چپ و دموکرات از 

هـای مـدنـی،  تالش خود در درون جامعه دسـت بـردارنـد. مـبـارزه در جـنـبـش
هـای  هـای مـدافـع حـقـوق و آزادی های صنفی و کارگری، و جـنـبـش اتحادیه

دموکراتیک ادامه دارد، و همین جنبش بود که تالش زیادی برای شکـسـت دادن 
ترامپ کرد. از آن جمله بود کارزار "علیه فاشیسم رأی دهید" حـزب کـمـونـیـسـت 

جمهوری  آمریکا که هدفش هشدار دادن به طبقٔه کارگر در مورد خطر ادامٔه ریاست
 ترامپ بود.

انـد،  طور که اکثریت تالشگران دموکرات و چپ آمریکایی تأکید کـرده ولی همان
مبارزه با شکست دادن ترامپ و پیروزی جو بایدن متوقف نخواهد شد و تـازه گـام 

ای جاری و پیوسته برداشته شده است. و در مسیر بـعـدی، مسـلـمـًا  اّول در مبارزه
سـیـاسـی بـرای -ترها به مبارزٔه اجتماعـی ها تغییر خواهد کرد و رادیکال بندی صف

هـای حـاّد  تغییرهای بنیادین و دموکراتیک ادامه خواهند داد. بـه عـّلـت بـحـران
محیطی در آمریکا، و به خاطر فـعـالـیـت نـیـروهـای  اقتصادی، سالمت، و زیست

اش بـا نـامـٔه  دموکرات و چپ، به گفتٔه رفیق آمریکایی کورتیس اتکینز در مصاحبه
های نولیبرالی را در پیش  توانند صرفًا همان سیاست ها نمی مردم "بایدن و دموکرات

 بگیرند و به روال سابق ادامه دهند. 
های بزرگی از سـرمـایـٔه  ای از مبارزه است. بخش حزب دموکرات خودش عرصه

هـای  مالی و سرمایٔه فّناوری پیشرفته برای کسب نفوذ در داخل حزب، با جـنـبـش
اند. سرمایه تالش خواهد کرد تا دولِت احتـمـالـی  کارگری و مترقی روبرو و در رقابت

بایدن را به مسیر دلخواه خودش، در مقابِل نیازهای مردم، بکشاند. به همین دلیـل 
 یابد." ها برنده شوند، مبارزه ادامه می است که حتٰی اگر دموکرات

در "انتخابات دموکراتیک" آمریکا استفاده کند.برای ترامپ و ترامپیان، مـهـم 
ای که شده! ترامپ هر جـا کـه  پیروزی و رسیدن به هدف است، به هر وسیله

خواند و هـر جـا  نتیجه به زیانش باشد انتخابات را تقلبی و دستکاری شده می
کند! همان کـاری کـه  که به نفعش باشد، از "دموکراسی" آمریکایی دفاع می

و اگر هم نتیجه موافق میلش نباشد،   کند، امپریالیسم در کشورهای دیگر می
 جمهور" هم ِابایی ندارد.  از فرستادن نیروی نظامی و "تعیین رئیس

دونالد ترامپ خودشیفته که کمترین توجهی به زنـدگـی زحـمـتـکـشـان و 
های بـورس  معیشت آنها ندارد و بهبود اقتصادی را فقط در باال رفتن شاخص

برند، بـا ایـن  هایی می داند که خودش و شریکانش از آن سودهای افسانه می
هایـش بـه سـود  امید که چهار سال دیگر هم به چپاول ثروت مّلی و سیاست

طبقٔه خود ادامه دهد، وارد کارزار انتخابات شده بود، ولـی پـیـروز نشـدن در 
شـنـبـٔه گـذشـتـه،  همان روز اّول، او را سخت متحّیر و سرخورده کرد. روز پنج

ها خوانده شده بود و جـو بـایـدن بـا اخـتـالف  وقتی که بخش زیادی از رأی
جـمـهـور کشـور  توجهی از ترامپ جلو بود، دونالد ترامپ که هنوز رئـیـس قابل

است در مقابل خبرنگاران حاضر شد تا دربارٔه انتخابات صحبت کند. اّما ایـن 
هـا و  پـرانـی ترامپ آن ترامپ همیشگی نـبـود کـه عـادت داشـت بـا مـزه

ها و حرکات دست و صورت تمسخرآمیز صحبت کند.  زنی ها و الف گویی دروغ
کرد کـه روزهـای  رسید و انگار باور نمی خورده به نظر می این ترامپ، شکست

هایش رو به پایان است. به حالتی سرافکنده متنی را از روی نـوشـتـه  نمایش
خواند و از سالن خارج شد، بدون اینکه مهلتی به خبـرنـگـاران بـرای سـؤال 
کردن بدهد. چند کانال تلویزیونی هم پخش مستقیم سخنان او را کـه پـر از 

پایه در مورد تقلب در شهرهای متعدد بود، پس از چنـد دقـیـقـه  های بی اتهام
سابقه بود. حرکت عظیم مردم آمریکا برای بـیـرون  قطع کردند که تا کنون کم

راندن از کاخ سفید، به مذاق ترامپ فاشیست خوش نیامده است. کریستـیـن 
هـای  گیـری یی معروف جهان در توییتی دربارٔه موضع امانپور، شخصیت رسانه

اش گـزارش  جمهوری که من درباره این چند روز ترامپ نوشت: آخرین رئیس
دادم که از پذیرش شمارش آرا در انـتـخـابـات خـودداری کـرد، مـحـمـود 

 ) بود.١٣٨٨( ٢٠٠٩نژاد در ایران،  احمدی
 ۴٣۵جمهـور، تـمـام  گیری امسال آمریکا، عالوه بر انتخاب رئیس در رأی

نماینده) مجلس سـنـا، و  ١٠٠نماینده (از  ٣٣نماینده در مجلس نمایندگان، 
های قضایی و اجرایی فدرال، ایالتی، و محلی، چـنـد مـورد  تعداد زیادی مقام

های آن کشور نیز بـرگـزار  های گوناگون در ایالت پرسی در مورد موضوع همه
شد، از جمله در مورد استقالل پورتوریکو (که در واقع مستعمرٔه آمریکاسـت)، 

داری که  افزایش حداقل حقوق، افزایش مالیات ثروتمندان، پایان رسمی برده
پذیر بـود (و  تا پیش از این به عنوان مجازات در دو ایالت یوتا و نبراسکا امکان

م قانون اساسی آمریکا هنوز هم وجود دارد!)، اصالحات در پلیس، ١٣ متمم 
جنیـن، و شـیـؤه بـرگـزاری  روز کردن قوانین ایالتی و شهری، مسئلٔه سقط به

انتخابات (تناسبی کردن). حزب دموکرات تالش کرد که تعداد کرسی هایـش 
را در مجلس سنا افزایش دهد و اکثریت آرا را از دست حزب جمهـوری خـواه 
بگیرد، و در ضمن اکثریت خود در کنگره را نیز حفظ کند. بر اساس آخـریـن 
نتایج اعالم شد تعداد نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجـلـس 

کرسی است و نتیجه دو کرسی بـاقـی مـانـده بـه دور دوم  ۴٨سنا هرکدام 
 انتخابات در ماه ژانویه کشیده شده است.

پرسی در این انتخابات، دربارٔه ادامٔه کار دونالد ترامپ و  ترین همه اّما بزرگ
جمهور) و مایک پومپئو (وزیر امور خـارجـی)  امثال مایک پنس (معاون رئیس

مآب ترامپ بود. به اعتقاد بسیـاری، انـتـخـابـات  در مجموعٔه دولت فاشیست
جمهوری در تاریخ معـاصـر آمـریـکـا بـود،  ترین انتخابات ریاست امسال مهم
رغـم  انـد. بـه های شبیه به ترامپ در گذشتٔه آمریکا کـم نـبـوده اگرچه نمونه

هـایـی نـیـز داشـت، کـه  شد، این انتخابات شگفـتـی هایی که می بینی پیش
حزب میلیون نفر به تـرامـپ بـود کـه  ٧٠ترین آن، رأی دادن نزدیک به  مهم

(بدترین وضعیت در هـمـٔه  ١٩-هزار نفر بر اثر کووید٢٢٠حتی مرگ بیشتر از 
دنیا آن هم در ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور دنـیـا) آنـهـا را از تـرامـپ 

 گردان نکرد.  روی
ترامپ همچنین توانست در ایالت فلوریدا رأی بیشتر از رقیبـش بـه دسـت 
آورد که بخش بزرگی از آن را مهاجران کشورهای آمریکای التین در نیم قرن 

های بعد از انقالب آن کشـور کـه  دهند، از جمله کوبایی گذشته تشکیل می
جو بایـدن -خواهان سرنگونی دولت آن کشورند. ضعف نامزد حزب دموکرات

 ادامۀ در آمریکا: گام اّول با ...
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ِجِرمی کوربین: به اندازٔه 
 کافی پیش نرفتیم

وگوی نشریٔه انگلیسی تریبیون با جرمی  متن خالصه شدٔه گفت
اش به عنوان رهبر  کوربین در مورد دوران پنج سالٔه زمامداری

 های آن دوره. ها و درس چالش ، حزب کارگر و بحث
 

)، جرمی کوربین پس از تقریبًا پنج ٢٠٢٠در آوریل سال جاری میالدی (
 گیری کرد. سال در مقام رهبر حزب کارگر از سمت خود کناره
وجوشی بود؛ از شوک پیروزی  زمامداری او در حزب کارگر در دوران ُپرجنب

او در رقابت برای رهبری حزب به نمایندگی از جناح چپ و مترقی، در سال 
، و از بازگشت ٢٠١۶تا تالش برای کودتای حزبی علیه او در سال  ٢٠١۵

تا شکست  او در انتخابات سراسری سال  ٢٠١٧انتخاباتی معروف او در سال 
. و در کنار همٔه اینها، رخدادهای مربوط به برگزیت (خروج بریتانیا از ٢٠١٩

انداز سیاسی کشور  تر، اوضاع آشفتٔه چشم اتحادیٔه اروپا) و در سطح گسترده
 بود. 

کرد که تبدیل شدن  َبند استدالل می دوست قدیمی شما رالف میلی س:
حزب کارگر به ابزاری برای دستیابی به سوسیالیسم کار عبثی بود. آیا 

 رویدادهای پنج سال اخیر آن نظر را ثابت کرده یا نفی؟
 ٢٠١۵گیری قطعی باشد. من در سال  کنم نتیجه فکر نمیکوربین: 
زمانی که میزان عضویت در حزب و تعداد هواداران حزب   انتخاب شدم،

سرعت رشد کرد. در مّدتی کوتاه، عضویت در حزب بیش از دو برابر شد، و  به
خواستم که در کتاب زندگی حزب برگ جدیدی ورق بخورد. اساس  من می

 ٢٠١۵و  ٢٠١٠های  کارزار انتخاباتی ما این بود که در انتخابات سال
های گوناگونی از ریاضت را ارائه داده بودیم، همراه با انجماد مزدها و  شکل

های خدمات دولتی عمومی. استدالل من این بود که  ادامٔه کمبود بودجه
گذاری کند؛  کشور باید از نقطه عطفی عبور کند و برای آینده سرمایه

تر، رویکردهای  هایی را بر این اساس تدوین کند، و از همه مهم سیاست
 المللی خود را تغییر دهد. محیطی و بین زیست

تر و  خواستم که حزب سازمانی بسیار دموکراتیک من همچنین می
تر باشد، و در سراسر کشور حضور داشته باشد. حزب کارگر اگر تنها  گو پاسخ

یی باشد و استراتژی دولت را  کند این باشد که سرگرم بازی رسانه کاری که می
تواند برنده شود. حزب باید حضور واقعی در  دنبال کند، در درازمّدت نمی

تواند  جامعه داشته باشد تا مردم را بسیج و آنها را متقاعد کند که اوضاع می
تغییر کند و بهبود یابد. شدیدترین مقاومتی که من در درون بوروکراسی و 
ساختارهای حزبی با آن روبرو بودم، مقاومت در برابر اهمیت دادن به امر 

خواستند به شیؤه قدیمی  دهی حزبی در میان جامعه بود. آنها می سازمان
 ادامه دهند که به نظر من اشتباه بزرگی است.

دانند، من از همان ابتدای کارم با مخالفت  طور که همه می همان
ای از درون فراکسیون پارلمانی حزب کارگر روبرو بودم. سال اّول تمام  گسترده

وقتم صرف برخورد با فشارهای داخل حزب شد، و بعد درگیر مبارزات 
شدم، که ما با اکثریت حتٰی بزرگتری  ٢٠١۶انتخاباتی رهبری دّوم در سال 

ای دانست که در آن حزب حداقل متوجه  برنده شدیم. این برهه را باید نقطه
 شد که در میان اعضای حزب عطش زیادی برای تغییر وجود دارد.

تا جایی که من به یاد دارم، حتٰی از زمان به راه افتادن کارزار دفاع از 
، که بحثش دربارٔه تبدیل کردن ١٩٧٠دموکراسی حزب کارگر در اوایل دهٔه 

های جنبش در کل  گو و فعال در برابر خواست حزب پارلمانی به حزبی پاسخ
بود، رابطٔه فراکسیون (نمایندگان) پارلمانی حزب با کل حزب همیشه مورد 
اند  بحث و مناقشه بوده است. نمایندگان پارلمان فقط به این دلیل در پارلمان

اش  کنند و جمعیتی که آنها نمایندگی که اعضای ما از نامزدی آنها حمایت می
 اند که آنها در پارلمان باشند. کنند، خواسته می

 
از لحاظ اصالحات در حزب، کارنامٔه خودتان را در مقام رهبر چگونه س:

 کنید اصالحات به اندازٔه کافی پیش رفت؟ فکر می کنید؟ ارزیابی می

ما به اندازٔه کافی پیش نرفتیم. ما به اندازٔه کافی سریع حرکت کوربین: 
ها و انتخاب رهبری را تغییر دادیم. بنابراین کمی در  نکردیم. ما قوانین گزینش

 ها کار بهبود یافت. این عرصه
و بدیهی  -کنم ای کاش بیشتر در آن پیش رفته بودیم ای که آرزو می عرصه

دگرگون کردن فرهنگ کار و فعالیت  -است که این اتفاق دیر یا زود باید بیفتد
گو  مراتب بیشتر از این به جامعه پاسخ های محلی حزب است. آنها باید به سازمان

های آنها را بازتاب دهند. مردم بارها و بارها با من تماس  باشند و خواست
به حزب پیوسته  ٢٠١۵گفتند به دنبال انتخابات ما در سال  گرفتند و می می

بودند، به جلسٔه محلی حزب رفته بودند، و آن را غیردوستانه، سرد، و 
خواستند دوباره به جلسٔه حزبی برگردند. آنها  کننده دیده بودند، و نمی خسته

کمترین احساس استقبالی از طرف حزب نکرده بودند، با اینکه به طور کامل از 
زیست، اقتصاد، عدالت اجتماعی، و  گیری سیاست حزب در مورد محیط جهت

 کردند. دیگر مسائلی که ما مطرح کرده بودیم، حمایت می
کنم که حزب باید این امر را تشخیص دهد و متوجه باشد که  من فکر می
رود. افراد بسیار  ها با حزب کارگر و جنبش کارگری از بین نمی خصومت رسانه

های حزب  نظر از سیاست ثروتمند و قدرتمندی هستند که در هر صورت، و صرف
خواهند این  کارگر، حمله کردن به حزب را ادامه خواهند داد، چون اصًال نمی

ها، برقراری ارتباط در  حزب وجود داشته باشد. تنها واکنش مؤثر به این حمله
های اجتماعی و از راه فعالیت  میان خودمان [حزب و مردم]، از طریق رسانه

 روزمّره در میان مردم است.
 

توجه در داخل حزب خودتان با انتخاب شما به  با توجه به مخالفت قابل س:
های بزرگی از برنامٔه شما، و با سیاست دولت  وزیری، با بخش مقام نخست

کنید که راه انداختن کارزاری برای  سوسیالیستی به طور کلی، آیا فکر می
برقراری دولت سوسیالیستی، چه رسد به اینکه در عمل چنین دولتی را اداره 

 کنید، واقعًا شدنی است؟
خوب البته در زمانی که نیروهایی وجود دارند، به خصوص در کوربین: 

کنید مخالفت  فراکسیون پارلمانی حزب، که با تقریبًا هر کاری که شما می
کنند،  کنند، و در تمام مّدت در کار شما اخالل و موقعیت شما را ضعیف می می

کار کردن آسان نخواهد بود. اّما در میان اکثریت قریب به اتفاق اعضای حزب 
 های کارگری نیز چنین نبود. چنین نبود، و قطعًا در میان بیشتر اتحادیه

ها، و  یی، کنفرانس های اتحادیه من زمان زیادی را صرف رفتن به جلسه
شد. مایلم از  گرمی استقبال می کردم. همیشه از من به های دیگر می برنامه

خاطر حمایتی که از من کردند تشکر کنم، و نیز بگویم که  جنبش کارگری به
ها برای من مایٔه افتخار فراوان است. این پیوند  پیوند میان حزب کارگر و اتحادیه

 بخشی اساسی و ذاتی از جنبش ماست.
توانیم در  من این نکته را مطرح کردم که صرفًا با کار اداری و دفتری نمی

انتخابات عمومی پیروز شویم. بنابراین، من تمام پنج سال را صرف سفر به 
   ١٢ادامه  در صفحه سراسر کشور کردم، و صدها بازدید انجام 
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های حزبی،  ها، و در جلسه ها، و دانشگاه ها، کالج ها، مدرسه دادم: از کارخانه
های مستأجران، و موارد دیگر شرکت کردم. این  یی، جلسه  های اتحادیه جلسه

های مردم و بسیج  وگوها راهی بود برای گوش دادن به حرف بازدیدها و گفت
زیست و پایان  کردن آنها، و جلب نظر کسانی که در مورد تغییرهای محیط

دادن به حکایت جمعیِت 'تنبل و متقلب' [اشاره به مددجویانی که 
کنند]، که بحث رایجی در  های دولتی و مشابه آن دریافت می هزینه کمک

ما باید  -میان هر دو حزب بود، جّدی بودند. دیگر هرگز نباید چنین شود
 شمول بسازیم. ای فراگیر و همه جامعه

ها [با من در مقام رهبر حزب] در  ما همٔه این کارها را کردیم. بله، مخالفت
های  کنم کسانی که در حزب حمله درون حزب اشتباه بود. من فکر می

کنند و چرا این کار را  شخصی به دیگران کردند باید در مورد کاری که می
ای تأمل کنند. آنها نمایندگان پارلمان هستند، فقط چون  کنند لحظه می

 اند. توسط حزبشان و توسط جامعه معرفی شده
 

من در بسیاری از نقاط کشور برای تبلیغ و رأی جمع کردن فعالیت س: 
ای  کردم و چیزی که متوجه شدم این بود که از یک سو حزب کارگر برنامه

ها نفر از طبقٔه کارگر را به طور اساسی  توانست زندگی میلیون داشت که می
متحّول کند، و با وجود این، در عین حال مردم بسیاری از نقاط کشور که 
بیشتر از همه به اجرای آن برنامه نیاز داشتند، آن را از آِن خود احساس 

 ای است؟ کردند. به نظر شما این توصیف منصفانه نمی
انگارانه است. ما در سال  کنم که این توصیف کمی ساده فکر میکوربین: 

رأی از حزب کارگر را به حزب توری  ٣٠٠،٠٠٠در حدود  ٢٠١٩
هایمان هم به سوی لیبرال دموکرات  کاران] باختیم. مقداری از رأی [محافظه

ها و به سبزها رفت، و خیلی از هواداران ما هم اصًال رأی ندادند. اّما این روند 
ها بود که در جریان بود. "اکثریت آرا"ی  هایی که از دست دادیم مّدت در حوزه

و پس از  ٢٠١٩سرانجام در سال  ١٩٩٠و  ١٩٨٠های  عظیم دهه
مّدت ناپدید شد. در سراسر کشور بازچینی آرا در جریان  های طوالنی کاهش

 بوده است، که البته همیشه به سود ما نیست.
های لندن، حزب کارگر  شهری مانند حوزه های انتخابی درون در حوزه

صنعتی سابق در  های تک تری پیدا کرده است، و شهرک موقعیت قوی
اند. من این وضع را به خیلی  تر شده میدَلندز و نورت به طور کلی ضعیف

زدایی و نبود شغل  دلیل صنعت اند که به دانم. یکی، جوانانی چیزها مربوط می
روند. دیگری، از دست رفتن حضور  از این مناطق به جاهای دیگر می

ها، از میزان  هاست. عضویت در اتحادیه های کارگری در این شهرک اتحادیه
خیلی زیاِد عضویت [سابق] در مناطق صنعتی و تولیدی و در بخش 

 خصوصی، تا حّد زیادی به بخش دولتی تغییر یافته است.
های دولتی محلی،  عوامل دیگری نیز وجود دارد: کمبود بودجٔه اداره

و در بسیاری از موارد، عدم  -های آنها کاهش خدمات عمومی دولتی و بودجه
حضور حزب کارگر. نه در همٔه مناطق، ولی در بسیاری از مناطق، جنبشی 

گذاری  هایی مانند سرمایه ُپرانرژی و فعال برای تبلیغ و کارزار در زمینٔه موضوع
کنم درسی که باید از  در بهداشت و درمان و مسکن غایب بود. من فکر می

این وضع گرفت این است که چپ برای اینکه موفق شود باید در همٔه مناطق 
تواند ما را در  ای" نمی به مثابه نیرویی مؤثر و فعال دیده شود. سیاسِت "معامله

 انتخابات آینده پیروز کند.
 

به عنوان یک سوسیالیست در رهبری حزبی به طور عمده سوسیال س: 
دموکرات، لطفًا برای ما توضیح دهید که این کار چقدر دشوار بود، و به طور 

 هایی مواجه بودید. ها و بحران روزمّره با چه چالش
برای هر رهبری در حزب این طور است که از لحاظ مدیریت کوربین: 
هایی که در صدد رسیدن به آنهاست، هر روز زیر فشارهای  زمان و هدف

زیادی قرار دارد. خیلی راحت ممکن است به طور کامل در ِوست مینستر 
چیز را از دریچٔه هر آنچه در همان  [کاخ محل پارلمان] گیر بیفتید و همه

ترین افراد  افتد ببینید. در حالی که سیاسی لحظه دارد پیرامون شما اتفاق می
ها] تماشا  های پارلمان را [در محل یا از رسانه در سراسر کشور جلسه

کنند.  اصًال کار پارلمان را دنبال نمی کنند، بیشتر مردم این طور نیستند؛ می

آنها عالقٔه خاصی به این ندارند، و زبان مورد استفاده در پارلمان و سبک کارش 
 برایشان نسبتًا نامفهوم است.

ای برای مطرح کردن نظرهایتان استفاده  شما باید از پارلمان به عنوان وسیله
هایتان را مطرح کنید، و دولت را به چالش بکشید، چون این  کنید، استدالل

تان را بیرون و به  تنها فرصتی است که برای این کار دارید. ولی سیاست و برنامه
میان مردم هم باید ببرید. بنابراین من مجبور بودم وقتی را که در محافل 

کردم و  گذراندم با زمانی که صرف سفر به سراسر کشور می پارلمانی می
گذراندم، به طور مناسب تقسیم  همچنین زمانی که در حوزٔه انتخابی خودم می

شد،  کنم. موضوعی که بیشتر از همه در دفتر من در موردش صحبت می
های گوناگون بود. من همیشه بر صرف وقت در حوزٔه  تخصیص زمان به فعالیت

ام اصرار داشتم، چون معتقدم برای نمایندٔه پارلمان مهم است که به  انتخابی
 دهندگان دارد عمل کند. تعهداتی که در مقابل رأی

بندی کنید، چون  سپس این سؤال وجود داشت که چگونه کارها را اولویت
توانید به همٔه مسائل رسیدگی کنید. برای مثال، تدوین و تنظیم  شما نمی

مشی سیاسی را در نظر بگیرید. موضوع فقط مخالفت با تغییرهایی  خط
وهوایی نیست، بلکه باید استراتژی جایگزینی نیز برای انجام انقالب صنعتی  آب

 سبز داشته باشید.
خواهیم. برخالف  موضوع این بود که بگوییم: "ما انقالب صنعتی سبز می

های صنعتی، ما واقعًا قدرت را دوباره بازتوزیع خواهیم کرد،  دیگر انقالب
شان اطمینان و  زیست را بهبود خواهیم بخشید، و به مردم در مورد آینده محیط

توانید به سراغ افرادی بروید که اآلن  اعتماد خواهیم داد." برای اینکه شما نمی
کنند و صرفًا بگویید: "ببخشید، این صنعت  در صنایع آالیندٔه محیط کار می

شما باید صنایع جایگزین  خواهیم تعطیلش کنیم." کننده است و ما می آلوده
 پذیر کنید. چیز را زیست جدید و مشاغل جدید ایجاد کنید، و باید همه

در دوبلین از من در مورد شکسِت  ٢٠١۵در جریان انتخابات رهبری سال 
های حاوی نفت، یا فَرکینگ] در صنعت نفت  هیدرولیکی [با فشار آب در صخره

کردند. واضح است  های کارگری از آن حمایت می پرسیدند که برخی از اتحادیه
برداری از فرایند شکست  که هم در ساخت و نصب تأسیسات و هم در بهره

اند. من به دلیل آسیبی که این  های گوناگونی به کار مشغول  هیدرولیکی حرفه
دار حاوی آب در پوستٔه زمین]  وفرج های خلل ها [صخره شیوه به آبخوان

های آب زیرزمینی، و این واقعیت که آن را  زند، به دلیل آلوده شدن سفره می
کند، با آن مخالف  میCO2)اکسید کربن (  تبدیل به منتشر کنندٔه گاز دی
گذاری بسیار بزرگ در تولید انرژی باد، موج،  هستم. اّما من طرفدار سرمایه

های  گرمایی هستم. و واقعیت این است که در این انرژی خورشیدی، و زمین
توان ایجاد کرد. این شیوه در درازمّدت  های بیشتری می تجدیدپذیر، شغل

 پذیر نیست. پذیر است، ولی شکست هیدرولیکی زیست زیست
به همین ترتیب، و در مورد عدالت اجتماعی، یکی از نقاط عطف در کارزار 

موضع حزب ما در مورد الیحٔه اصالحات رفاهی  ٢٠١۵انتخاب رهبری در سال 
کاران (توری) بود. من به آن الیحه رأی مخالف دادم و کامًال مطمئنم  محافظه

که کار درستی کردم. ما هرگز نباید وارد این قلمرو شویم که بگوییم مردمی که از 
اند، چون  کنند، تنبل و شّیاد و متقلب های رفاهی و بهزیستی استفاده می کمک

دهد،  ای فراگیر اعتقاد داریم که به نیازهای همه اهمیت می اگر ما به جامعه
ای داشته باشیم که مراقبت از همه را تضمین  پس باید نظام تأمین اجتماعی

وگو در جامعه در مورد مالکیت  کنم ما توانستیم بحث و گفت کند. فکر می
المللی را نیز تغییر دهیم. نظر من همیشه این  همگانی (دولتی) و مسائل بین

سازِی سامانٔه ریلی کشور اشتباه بوده است. ما پول زیادی در  بوده که خصوصی
ها هم پول زیادی درآوردند. در اساس،  های عامل قطار ریختیم و خیلی شرکت

اند ولی سودها را ما به  ها را مردم پرداخت کرده هزینٔه ایجاد زیرساخت
 ایم. های خصوصی داده شرکت

خواستم. در عرصٔه آب، با  تری از مالکیت را می من شکل بسیار دموکراتیک
تر  کارگیری گسترده های محلی، به درگیر کردن بیشتر خوِد مردم و دولت

ها، تالش زیادی برای این  محیطی مبتنی بر حوضٔه رودخانه رویکردهای زیست
طور که قابل  کار کردیم. حمایت زیادی برای این کار وجود داشت، ولی همان

گذاری نیز بود که مالک بیشتر  های سرمایه بینی بود، مخالفت صندوق پیش
 های آب هستند. شرکت

من در مقام رهبر حزب مصّمم بودم که سیاستمان را تغییر خواهیم داد و به 
   ١٣ادامه  در صفحه خاطر جنگ عراق هم عذرخواهی خواهیم 

 ادامۀ جرمی کوربین: به اندازه ...
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دار کردم. این  های نظامی داغ کرد. من خودم عذرخواهی کاملی از خانواده
ها در تمام آن پنج سال بود؛ ایستادن در مقابل  یکی از اندوهبارترین لحظه

گروهی از مردم که اعضای خانوادٔه خود را در عراق از دست داده بودند و 
 خواستند بدانند چرا. می

 
تری نیز  عالوه بر مسائل داخلی ادارٔه حزب، مسائل سیاسی گسترده س:

بود که در مجموع ُمهر و نشان رهبری شما را داشت. شاید بیش از هر چیز 
 مسئلٔه برگزیت بود. به نظر شما برخورد به این موضع چگونه بود؟ دیگری، 

ای سوسیالیستی زندگی کنم، و  خواهم در جامعه من می کوربین:
خواهم بهترین راِه رسیدن به آن را در پیش بگیرم که همه را با خود به آن  می

کنید، آنچه را در نهایت در تالش  مقصد ببرد. شما باید در هر کاری که می
سالی  برای رسیدن به آن هستید در نظر داشته باشید. در تمام زندگی بزرگ

توجه در سیاست بوده  من، اتحادیٔه اروپا و بازار مشترک همیشه عاملی قابل
است. بازار مشترک بعدًا به اتحادیٔه اروپا تغییر یافت و عنصرهای اجتماعی 
بسیار بیشتری را در درون خود پدید آورد. تردیدی نیست که در بسیاری از 

زیست، حمایت از  های اروپایی در مورد حقوق کار، حمایت از محیط سیاست
های تجاری  کنندگان، و همچنین از لحاظ حقوق بشر در پیمان مصرف

اگرچه اجرای آنها  -اتحادیٔه اروپا، عنصرهای اجتماعی نیرومندی وجود دارد
چندان مؤثر نبوده است. در هر صورت، حمایت از اصِل ماندن در اتحادیٔه 
اروپا زیاد شد. و در درون حزب ما، موضع حزب باقی ماندن در اتحادیٔه اروپا 
شده بود. برنامٔه کارزار من، 'باقی ماندن و اصالحات' در داخل اتحادیٔه اروپا 

های کارزار 'بهتر با هم در اسکاتلند' را تکرار  خواستم همان اشتباه بود. نمی
 ها اتحاد کردیم. کنم که برای تحقق آن با توری

پرسی [برگزیت] این بود که آن بخش از جمعیت که به دلیل  نتیجٔه همه
وزیری مارگارت تاچر]  زدایی تاچری [نولیبرالیسم در دورٔه نخست صنعت

های درون شهری  باالترین سطح بیکاری را داشتند، رأی "نه" دادند. جمعیت
های تاچر آسیب  کنم، که آنها هم از سیاست مانند جایی که خودم زندگی می

کردم  ای که من اغلب مطرح می زیادی دیده بودند، رأی مثبت دادند. نکته
این بود که اگر شما در شرایط حداقل مزد، بدون امنیت شغلی، یا با 

ساعت [بدون تضمین حتٰی یک ساعت کار در هفته] کار -قراردادهای صفر
یی خصوصی در شمال لندن یا َمنسفیلد  های اجاره کنید، در منطقٔه خانه می

کنید، منافع همٔه شما یکسان است. شما ممکن است در مورد  زندگی می
های متفاوتی داشته باشید، اّما  اینکه باید در اتحادیٔه اروپا بمانیم یا نه دیدگاه

 خواهید در آن زندگی کنید، یکسان است. ای که می منافع شما در نوع جامعه
من سعی کردم بعد از انتخابات هم که موضوع دوباره برجسته شد، همین 

های داخلی زیادی  پیام را ادامه دهم، اما سخت بود. حزب ناچار درگیر بحث
خصوص در کابینٔه سایه و در فراکسیون پارلمانی حزب. من احساس  شد، به

 2019کردم تنها راِه به جلو، توافقی است که تقریبًا به اتفاق آرا در کنفرانس 
به آن رسیده بودیم. و آن، این بود که بگوییم ما در مورد چگونگی مسائل 
تجاری و گمرکی با اتحادیٔه اروپا مذاکره خواهیم کرد و این توافق را تا شش 

شد کار را یکسره و  ماه دیگر به رأی عمومی خواهیم گذاشت. این طوری می
 های بسیار زیاد، همین پیشنهاد را مطرح کردیم. تمام کرد. در نتیجٔه بحث

به دست  ٢٠١٩کردیم که در کنفرانس سال  اگر همه از توافقی حمایت می
توانستیم آن بحث و دستور کار را به بحثی دربارٔه عدالت  آمده بود، می

اجتماعی تبدیل کنیم. اما این کار را نکردند. استدالل دربارٔه این یا آن راه 
آید تجمع بزرگی در نیوکاسل  وقفه ادامه داشت و تمامی نداشت. یادم می بی

او گفت:  داشتیم که ایان الِوری [صدر حزب کارگر] خیلی خوب حرف زد.
خواهم در حزبی باشم که صرفًا خواهان باقی ماندن در اتحادیٔه  "من نمی
خواهم در حزبی باشم که صرفًا خواهان "خروج" [از اتحادیٔه  نمی اروپاست؛

 خواهم در حزبی باشم که سوسیالیست است. اروپا] است. من می
به هر حال، نتیجه [برگزیت] آن شد که دیدیم. ما حاال دولت "توری" 

کفایت و خطرناکی در قدرت داریم. آنها باید به نوعی توافق با اتحادیٔه اروپا  بی
برسند، اّما از همین اآلن معلوم است که رسیدن به چنان توافقی دشوار 

 شد کارها را خیلی بهتر از این انجام داد. است. می
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های اعضای نظامی شورای حاکمیت، که سعی در تحمیل  محکومیت اعالمیه
سازی تحت عنوان سیاسِت دولتی دارند،  تأیید کرد. دبیر سیاسی  روند عادی

های گسترده برای دفاع از دستاوردهای  کمیتٔه مرکزی حزب بر لزوم انجام اقدام
های ضدانقالبی برای تغییر مواضع  و شکست دادن تالش  ٢٠١٩دسامبر 

تاریخی ضدامپریالیستی اکثریت مردم سودان، تأکید کرد. عالوه بر این، وی 
خواستار افزایش همبستگی با مردم فلسطین در مبارزٔه آنها با اشغالگری اسرائیل 

 و ایجاد کشور مستقل خود به پایتختی اورشلیم شد.
ترین  ، یکی از برجسته(SCP)"اتحاد توافق ملی"، که حزب کمونیست سودان 

ای  احزاب عضو آن است، نیز این توافق را رد کرد. این ائتالف سیاسی طی بیانیه
کنیم  سازی روابط با حکومت صهیونیستی را رد می اعالم کرد: "ما هرگونه عادی

سازی روابط را که بدون مجوز از شورای  و هر تصمیمی راجع به عادی
ویژه با توجه به عدم حضور کامل مردم  گذاری منتخب مردم گرفته شود، به قانون

کنیم." حزب کمونیست سودان بر اساس "همبستگی با  و نمایندگان آنها، رد می
مردمی که تحت ستم و آزار و در مبارزه برای آزادی و دموکراسی قرار دارند" بر 

سازی روابط با اسرائیل ایستاده است. حزب  موضع خود مبنی بر رد عادی
کند که هرگونه توافق با اسرائیل تا زمان دستیابی  کمونیست سودان تأیید می

 های خود، مردود است. حل عادالنه برای هدف ها به راه فلسطینی
 

 در سودان چه می گذرد؟
رفیق فتحی الفاضل، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان، که اخیرًا 
اسفری به اروپا داشت، در پاسخ به سؤال نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 
در مورد شرایط کنونی کشور سودان گفت: "در حال حاضر دو مرکز اصلی قدرت 
وجود دارد: بخش نظامیان در شورای حاکمیت و 'نیروهای آزادی و تغییر'. 

اند. مأموریت اصلی  ارتش و ژنرال برهان و افرادش در اساس ادامٔه رژیم قبلی
آنها متوقف کردن پیشَروی مردم در مسیر دستیابی به حکومتی کامًال غیرنظامی 

است که بر پایٔه آن، همٔه نیروهای  2019به منظور اجرای عهدنامٔه ژانویه 
مخالف در آن زمان برای سرنگونی البشیر و یارانش و برای برچیدن و انحالل 

 آن رژیم توافق کردند.
های سیاسی در سودان ادامه دارد.  هاست که رودررویی "پیرامون این موضوع

بین بخش نظامی و نیروهای رادیکال، در داخل و خارج 'نیروهای آزادی و 
های متعددی وجود دارند که  تغییر'، نیروهای متشکل سیاسی و مدنی و سازمان

 ممکن است مواضع خود را با توجه به تحوالت موجود تغییر دهند...
"در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در حالی که نهادهای سرکوبگر دولتی 
هنوز تحت کنترل ارتش هستند، نیروهای رادیکال در جبهٔه 'نیروهای آزادی و 

یی' با کنترل  های مقاومت' و 'اتحادیٔه مشاغل حرفه تغییر' در اتحاد با 'کمیته
ها، خواهان اجرای کامل برنامٔه حداقل 'نیروهای آزادی و تغییر"  کردن خیابان

هستند: حل بحران اقتصادی با حرکت کردن در مسیری جدید و با ترکیبی 
اقتصادی است که بخش دولتی بخش اصلی آن را تشکیل دهد، تحویل البشیر 

المللی هستند، محاکمٔه  و همٔه کسانی که تحت تعقیب دیوان کیفری بین
تر،  جانبه )، دستیابی به صلح همه٢٠١٩ژوئن ( ٣عام  مجرمان قتل

تر در دارفور، کردوفان جنوبی، و نیل آبی، با مشارکت  تر، و عادالنه دموکراتیک
دیده از جنگ داخلی و همٔه احزاب سیاسی... "در واقع،  همٔه نیروهای آسیب

وزیر  ویژه نخست اکنون هیچ اتحادی حاکم نیست. دولِت غیرنظامی انتقالی و به
کنند و بیشتر  المللی پول را دنبال می های صندوق بین راحتی دستورالعمل به

اند. این احتمال کامًال وجود دارد که   های بخش نظامی حاکمیت ُمجری سیاست
یی و فشار نمایندٔه سازمان ملل،  حمدوک با فشار از پایین، مانند تظاهرات توده

ها توجه خواهد کرد، ولی زمانی که این امر موقعیت  نوید بدهد که به خواست
نظامیان را به خطر اندازد، مسیر خود را تغییر خواهد داد. این نیز درست است که 

ای با عزم راسخ و اقدام  مبارزه ادامه خواهد یافت، و الزم است که هر مسئله
 یی به نتیجٔه مثبت برسد... توده

های  های اعمال شدٔه بهداشتی هم بر اقدام گیری وکورونا و محدودیت "همه
گستردٔه خیابانی مردم تأثیر گذاشته است و هم طبقات ضعیف اجتماعی را از 

 درمانی تحت فشار قرار داده است."-نظر اقتصادی و بهداشتی

 ادامۀ شکست تالش های مذبوحانٔه آمریکا، ...
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شکست تالش های مذبوحانٔه 
آمریکا، اسرائیل، و نظامیان حاکم 

 در سودان

سازی  جانبه برای عادی خواهان خاورمیانه توافق سه ترقی -
 روابط بین اسرائیل و سودان را مردود اعالم کردند!

توافق سودان و اسرائیل در واقع ترفند ترامپ برای جلب  -
 جمهوری آمریکا بود رأی در انتخابات ریاست

های کمونیست اسرائیل، سودان، و فلسطین سندّیت  حزب -
امضای نظامیان سودان در پای پیمان توافق با اسرائیل و آمریکا 

 سازی روابط سودان و اسرائیل را مردود شمردند. برای عادی
آبان  ٢جمهور آمریکا، در اقدامی نمایشی در روز جمعه  دونالد ترامپ، رئیس

اکتبر) اعالم کرد که سودان با برقراری صلح با اسرائیل موافقت کرده  ٢٣(
است و بدین ترتیب، این کشور گویا سّومین کشور عربی است که در بخشی از 

گرایانٔه امپریالیسم آمریکا از ماه اوت/مرداد، روابط خود را با  معامالت میانجی
اش او را  کند. ترامپ در حالی که وزیران و مشاوران اصلی اسراییل عادی می

ای با بنیامین نتانیاهو،  جانبه کردند، پس از تماس تلفنی سه همراهی می
وزیر اسرائیل، ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت  نخست

سودان، و عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان، خبرنگاران را وارد دفتر خود 
کرد و گفت که "دولت اسرائیل و جمهوری سودان برای برقراری صلح توافق 

المللی این اقدام ترامپ را کوششی از  اند." اکثر تحلیلگران مسائل بین کرده
المللی دولت خود در  روی درماندگی برای کسب اعتبار در کارنامٔه بین

آبان روز  ١٣جمهوری آمریکا (که  های آخر کارزار انتخابات ریاست هفته
 گیری نهایی بود) ارزیابی کردند. رأی

های نظامی دولت  دولت آمریکا در مذاکرات پنهانی مایک پومپئو با مقام
سودان قول داده است که در صورتی که سودان طرح عادی شدن روابط با 
اسرائیل را امضا کند، آمریکا سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم 
خارج و تهدید به محاکمٔه سران دولت دیکتاتوری پیشین در دیوان کیفری 

 المللی را از دستور کارش  خارج خواهد کرد. بین
وگوی تلفنی با ترامپ گفته بود: "ما تحت رهبری شما،  نتانیاهو در گفت
دهیم." ترامپ در پاسخ با اشارٔه  سرعت گسترش می دایرٔه صلح را به

غیرمستقیم به عربستان سعودی و مصر گفته بود: "کشورهای بیشتری در راه 
هستند." حمدوک نیز گفته بود: "ما بسیار مشتاقانه منتظریم تا روابط سیاسی 
و اقتصادی محکمی بین مردم خود و بقیٔه جهان برقرار کنیم." البرهان 

جمهور موقت سودان هم تأکید کرد: "متشکرم آقای رئیس جمهور  رئیس
وزیر بنیامین نتانیاهو، مایک [پومپئو، وزیر امور  ترامپ؛ متشکرم آقای نخست

 خارجی آمریکا]، متشکرم، زیرا شما از آغاز در کنار ما بودید." 
سودان در پی پخش بیانیٔه مشترک بین آن کشور و اسرائیل و آمریکا، 
توافق مذکور را به طور علنی در تلویزیون دولتی سودانی نیز تأیید کرد: 
"سودان و اسرائیل توافق کردند که روابط خود را عادی نمایند و به خصومت 
بین خود پایان دهند." البته مشخص نشده است که در چه زمانی، اسرائیل و 

 های خود را در کشورهای یکدیگر باز خواهند کرد. سودان سفارتخانه
آبان اعالم کرد که  ٢تشکیالت خودگردان فلسطین در روز جمعه 

جانبٔه روابط بین کشورهای عربی و اسرائیل را "محکوم  سازی یک عادی
کند و مردود می شمارد." در اسرائیل، جبهٔه دموکراتیک برای صلح و  می

برابری این توافق را به دلیل نادیده گرفتن طرف فلسطینی و ادامٔه اشغال 
فلسطینی توسط اسرائیل محکوم کرد و گفت که فقط با -های عربی سرزمین

 توان به صلح واقعی در منطقه دست یافت. ایجاد کشور فلسطین می
آیدا توما سلیمان، عضو رهبری حزب کمونیست اسرائیل و از اعضای 
-ائتالف فهرست مشترک در پارلمان آن کشور، با انتقاد از توافق سودان

ای جنایتکار در منطقه  اسرائیل، ترامپ و نتانیاهو را رهبران دارودسته-آمریکا
یی را اداره  توصیف کرد. او گفت: "نتانیاهو و ترامپ یک کارتل جنایی منطقه

کنند: هنگامی که مشغول فروش سالح نیستند، کشورها را با تهدید وادار  می

طور که اکنون در مورد سودان اتفاق افتاد.  کنند، همان سازی روابط می به عادی
همٔه اینها با هدف کمک به موقعیت دولت کنونی آمریکا در انتخابات آتی 

جمهوری] است." به گفتٔه توما سلیمان، "چنین توافقی بین اسرائیل و  [ریاست
یک کشور دوردست، باعث پیشرفت صلح یا رفاه برای مردمان ساکن  منطقه 

ها است. فقط با پایان  نخواهد شد. این نمونٔه دیگری از قربانی کردن فلسطینی
توان به صلح واقعی و پایدار در  یافتن اشغال و استقرار دولت فلسطین می

 خاورمیانه دست یافت."
ُافر کسیف، نمایندٔه کمونیست پارلمان اسرائیل و عضو فهرست مشترک از 
جبهٔه دموکراتیک برای صلح و برابری گفت: "محور شرارت ترامپ و نتانیاهو را 

مانده، [کاری کند  های عقب داریم" که سعی دارد " از طریق رشوه دادن به رژیم
ها جلوی ریختن  که آنها] اشغال اسرائیل را  به رسمیت بشناسند... این توافق

حتٰی یک قطره خون را نخواهند گرفت، و در واقع برعکس: همکاری نتانیاهو و 
ریزی بیشتر در اسرائیل،  ترامپ و دوستی آنها با دیکتاتورها، موجب خون

 فلسطین، و دیگر نقاط جهان خواهد شد."
در خارطوم، این تصمیم سران دولت موقت سودان، شورای حاکمیت و دولت 

آزادی و ”های سیاسی نیروهای مؤتلف در جبهٔه  موقت را در تقابل با حزب
(ائتالف حاکم) قرار داد. مخالفان توافق اخیر اصرار دارند که این تصمیم “تغییر

قانونی نیست زیرا توسط دولتی انتقالی، و نه دولِت منتخب مردم، اتخاذ شده و 
 مورد تأیید پارلمان نیز نیست.

سازی  ای روند عادی ائتالف "نیروهای آزادی و تغییر" سودان با صدور بیانیه
روابط سودان و اسرائیل را محکوم کرد و اظهار داشت که این ائتالف به سیاست 
فعلی خود در حمایت از مبارزات مردم فلسطین برای ایجاد کشوری مستقل به 
پایتختی اورشلیم ادامه خواهد داد. این ائتالف متعهد شد که مردم سودان را 

هایی که مخالف منافع ملی مردم سودان  برای مبارزه با دولت در اجرای برنامه
 است، بسیج کند.

سازی روابط با  حزب کمونیست سودان نیز مخالفت خود را با توافق عادی
اسرائیل که توسط رهبران نظامی صورت گرفته، اعالم کرد.  رفیق کمال کرار، 
عضو کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست سودان، با تأکید بر خطر این توافق و تأثیر 
منفی آن بر انقالب مردم سودان، گفت: "این توافق به طور کلی مردود و 

اکتبر  ٢۴آبان/ ۴قبول است." کرار در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه  غیرقابل
سازی روابط [سودان] با اسرائیل باعث جدایی  اظهار داشت: "تصمیم به عادی

میان مردم وسبب به وجود آمدن مشکالتی میان حکومت و حامیان سیاسی آن 
های مردم انقالبی از سوی دیگر خواهد شد... این اقدام باعث  از یک سو، و توده

دوام و نفوذ نظامیان در دستگاه اجرایی حکومت خواهد شد." وی در ادامه، با 
اشاره به نقش ژنرال عبدالفتاح برهان (رئیس شورای فرماندهی) در توافق 

سازی روابط با اسرائیل اضافه کرد: "برهان به مثابه نوک تیز سالحی علیه  عادی
کند و این اقدام نشان دهندٔه بسط سلطٔه نظامیان بر حکومت  انقالب عمل می

ها و وظایف  و مردم است، در حالی که روابط خارجی کشور جزو مسئولیت
شورای وزیران است." کرار به واکنش حزب کمونیست به این تصمیم اشاره کرد 
و گفت: "موضع ما مبارزه با این توافق با استفاده از همٔه َاشکال مبارزه، از جمله 
مبارزٔه انقالبی است... ما موضع خود را به اطالع شورای مرکزی 'نیروهای 

اتفاق  نظر میان همٔه نیروها، به آزادی و تغییر' خواهیم رساند، و در صورت اتفاق
علیه آن اقدام خواهیم کرد. در غیر این صورت، موضع [حزب] خود را به صورت 

 بیانیه به اطالع مردم خواهیم رساند."
اکتبر، در کنفرانسی  ٢٧آبان/ ۶شنبه  حزب کمونیست سودان در روز سه

   ١٣ادامه  در صفحه مطبوعاتی، موضع خود را مبنی بر 



١٣٩٩آبان ماه  ١٩دوشنبه    ١۵   ١١١۶شمارۀ  

دهی مقاومت بسیار  خشن، یعنی هنگامی که سازمان  در دیکتاتوری
بسیاری از نیروهای چپ شیلی نیرو بخشید. دولت قبلی  دشوار بود، به

های  ) که ائتالفی از حزب١٣٨٩تا  ١٣۶٩/ از  ٢٠١٠تا ١٩٩٠باِشِله (از 
های نولیبرالی و بازار آزاد زمان  میانی و میانی متمایل به چپ بود، برنامه

را   ١٣۵٩/ ١٩٨٠دیکتاتوری و در سایه حمایت قانون اساسی پینوشه در 
 چالش نطلبید. صورتی واقعی به به

عنوان دختر  اش به های چشمگیر شخصی رغم پیگیری دولت باِشِله، به
دلیل حمایت نکردن از کودتای فاشیستی شکنجه  ای که به ژنرال نظامی

های  اعتبار شد. رسوایی زندان افتاده بود، بی شده بود و خودش هم به
های ائتالف و خانواده  باِشِله، نظام  ناشی از فساد گسترده مرتبط با حزب

اعتبار کردند. این واقعیت که در خالل  سیاسی کشور را بیشتر بی
های باِشِله، نولیبرالیسم و خصوصی سازی، در حالی که  حاکمیت دولت

یافت، شکوفا شدند، و این به  سطح زندگی مردم کاهش می
گیری روز  های سیاسی منجر شد و در رأی ای عمومی از حزب  سرخوردگی

شان بازتاب یافته است.  ها و نمایندگان پارلمانی یکشنبه بر ضد این حزب
ای که پیروز شد، ممانعت از مشارکت و دخالت نمایندگان  معنای گزینه
های سیاسی موجود در پارلمان در تدوین قانون اساسی جدید  فعلی حزب

است. متأسفانه، حزب کمونیست شیلی که بخشی از دولت اکثریت جدید 
داد، از این ناامیدی عمومی از  جمهور باِشِله را تشکیل می رئیس
نصیب نماند. گرچه برخی رهبران حزب کمونیست،  های سیاسی بی حزب

اند که از سوی  مانند دانیل َجدو شهردار رکولتا، جزو معدود سیاستمدارانی
 شوند. جنبش اعتراضی کنونی تأیید می

ها در سه دهه  از تغییر نکردن وضعیت کشور در خالل حاکمیت دولت
هایی با اهمیت کشید که به جنبش  اعتراض اخیر بر خشم مردم افزود و به

ای مردم در ماه اکتبر/مهرماه سال گذشته یعنی زمانی که هر استان  توده
و هر شهر بزرگ و شهرستان  در سراسر کشور شاهد تظاهرات عظیمی  
شدند که قبًال هرگز در شیلی دیده نشده بود انجامید. من تقریبًا نمی 

هایی را که اقوام و دوستان از تظاهرات ماه اکتبر/مهرماه  توانستم فیلم
ها  کرد، خیابان گذشته برایمان فرستادند باور کنم. تا آنجا که چشم کار می

ها در تمامی شهرهای کشور از تظاهرکنندگان مملو بودند.   و کوچه
رسید پلیس  نظر می زده کرد: به واکنش پلیس و ارتش، مردم را شگفت

داده است. آژانس خبری  چشمان تظاهر کنندگان را هدف قرار می
ها  صدوچهل نفر از ناحیه چشم  بلومبرگ گزارش داد در این اعتراض

/ ٢٠٢٠ژانویه  ٣١اند. سازمان حقوق بشر شیلی اعالم کرد تا  آسیب دیده
های الستیکی سفت  نفر در اثر اصابت گلوله ٢٩، تعداد ٩٨ماه  بهمن ١١

آور که به سمت سر آنان شلیک شده بود، از  های گاز اشک یا نارنجک
تایمز  اند.  نشریٔه نیویورک بینایی کامل یک یا هر دو چشم محروم شده

، چشم حداقل ٩٨/مهرماه ٢٠١٩های  اکتبر  گزارش داد در اعتراض
طور  جمهور پینِیرا  ارتش را به نفر "آسیب شدید" دیده است. رئیس ٢٨۵

کشته شدن حداقل دوازده نفر منجر  ها فرستاد که به غیرقانونی به خیابان
شد تا اینکه مخالفت ستاد فرماندهی کل ارتش با مشارکت در سرکوب 

 نشینی مجبور کرد. فراخواندن نظامیان به عقب جمهور را به بیشتر، رئیس
های ژانویه و فوریه در شیلی)،  با شروع تعطیالت تابستانی (ماه

گیر کووید دلیل بیماری همه های  سال گذشته کمتر و سپس به اعتراض
ها بود که دولت  دلیل همین اعتراض ، متوقف شدند. بااینهمه، به١٩ -

پرسی اخیر درباره قانون اساسی جدید  گرای پینیرا با همه کنونی راست
 ٢۶پرسی نخست برای  ناگزیر موافقت کرد.   انجام این همه شیلی به

دلیل  ریزی شده بود و سپس به برنامه ٩٩ماه  اردیبهشت ٧/ ٢٠٢٠آوریل 
 ٨٠گیری کرونا،  به یکشنبه گذشته موکول شد که با کسب  اکثریت  همه

تر، و  نفع تدوین یک قانون اساسی جدیدتر، دموکراتیک درصدی آرا به
جمهور آلنده که اندکی  تر منجر گردید. سخنان آینده نگر رئیس مترقی

ثبت شده است، حداقل تا  ١٩٧٣سپتامبر  ١١قبل از مرگش در کودتای 
من به شیلی و سرنوشت آن ایمان ”حدودی تحقق یافته است: 

دارم. زمانی که خیانت آشکار شود، آیندگان بر این 
یاد داشته  های تاریک و تلخ غلبه خواهند کرد. اما به لحضه

های بزرگی باز خواهند شد  باشید که خیلی زود، بار دیگر، راه
ای بهتر، گام  ها افرادی آزاده برای ساختن جامعه که در آن

 “.برخواهند داشت

اند،  درگیر این وظیفه هستند و منظور من فقط کسانی نیستند که از دولت مرکزی
ها و مراکز تحقیقاتـی هسـتـنـد و نـقـشـی بـزرگ  اند که از دانشگاه بلکه کسانی

 اند. این یک کار جمعی بوده است. داشته
ای  سازی گرایانۀ انقالب در متناسب گونه جوهر انسان پرسش: چه

 مانند این حفظ خواهد شد؟
وقت کوبا به شوک درمانی متوسل نشده است، حتی در مـرحـلـۀ  هیچپاسخ: 

درصد کاهش یافت، چیزی که برای هر کشـور  ٣۵ویژه که اقتصاد طی سه سال 
هم  چنین چیزی اتفاق نیـفـتـاده  ١٩ -بود. اکنون با کووید دیگری یک فاجعه می
 خانمان نشده است. است. هیچ کارگری بی

ای مناسب است. خسارت ناشی  مسئلۀ دیگر این است که آیا این لحظه، لحظه
سال گذشته داشته است. آنـان  ۶٠باالترین میزان را در  ٢٠٢٠از تحریم در سال 

کنند که ممکن است منبع درآمدی برای  چه تصور می [تحریم کنندگان] به هر آن
 اند. مردم کوبا باشد، حمله کرده

کـنـد تـا کـل  هایی را بـرای مـا ایـجـاد مـی سازی پولی زمینه اما روند یکسان
 پیچیدگی اقتصادی خود را تنظیم کنیم. درهم

 سازی پولی هستیم؟ ای از یکسان پرسش: در چه مرحله
طـورجـامـع  ها درحال پایان یافتن هستند. کـار بـه در این لحظه فصلپاسخ: 

سازی نیز صورت گرفته است. نرخ ارز جـدیـد  انجام شده است و یک تمرین شبیه
نه با هوس، بلکه با یک فرایند اعتبارسنجی حاصل خواهد شد. و ایـن بـهـتـریـن 

 توانیم برای اقتصاد در این شرایط انجام دهیم. کاری است که می
 منبع: سایت گرانما 

 ... ادامۀ یکسان سازی مالی ... ادامۀ پیروزی تاریخی

راهزنی) پاسخ داده است، واکنش جنبش این بود که علیه اعضایی در ایـن گـروه 
که عملکردشان این جنبش را پدید آورده و آن را موجه سـاخـتـه اسـت خـواهـان 

ترند. چنین واکنشی نشانگر این است که از رودر رویی بیشتر ایـن  هایی قاطع اقدام
خاطر پایان دادن به فعالـیـت گـروه ویـژه ضـد  جنبش با نیروهای انتظامی که به

 توان جلوگیری کرد.  راهزنی بوده است می
وگو بین مسئوالن دولت و یافتن بهترین روش کنترل یا از حرکت انداختـن  گفت

زودی جـوانـان  جنبش به موضوع اصلی گفتمان عمومی تبدیل شده اسـت و بـه
شان را خواهند پذیرفت. همچنـیـن  های معترض سازگاری این راهکارها با خواست

هایی دیـگـر  تواند به پایان معضل پایان فعالیت گروه ویژه ضد راهزنی سرانجام می
 منجر شود.

با این حال، الزم است که ما از خطرهای ناشی از حضور این روحـیـه سـرکـش 
گاه باشیم که سرآمد آن خطر ربودن این جنبش از سوی نـابـکـاران و حـامـیـان  آ

 شان است.   های ثباتی (در کشور) برای رسیدن به هدف بی
دولت باید اهمیت این نکته را درنظر داشته باشد که بیش از نیمی از جـمـعـیـت 

تر است. معنای این نکتـه  شان از سن استقالل کشور کم اند که سن کشور جوانانی
گرایی و  شان ملی هایی که خاستگاه ها به آن بحث ای چنین است که بیشتر نیجریه

پرستی در پیوند با جنبش استقالل کشور است کشش و گـرایشـی نـدارنـد.  میهن
بدین سان، طرفداران اصلی معترضان در جنبش کنونـی نـیـجـریـه از خـطـر از 

ای  پاشیدگی وحدت ملی در کشور هراسان نیستند و از چندپارگی کشور واهمـه هم
ندارند. این پرسمان برای آنان باید آموزنده و هشدارآمیز باشد که سرنوشـت دیـگـر 

پاشیدگی وحدت ملی انجامیده  کشورهای آفریقا و جهان چه بوده و چگونه به ازهم
حضـور  های ملی ناکارآمدش در سال های اخـیـر بـه است. نیجریه با وجود ویژگی

ای اثرگذار دست یافته است. اگر این جنبش بتواند اصول مثبت هویت ملی  جهانی
را همچون هدفی مشخص شناسایی کند، ممکـن اسـت در بـازسـازی روحـیـه 

یافتنی که همٔه کشور را در ایـن  پرستی و برتری ملی همچون هدفی دست میهن
 کار آید. راستا بسیح کند به

رسد هدف و مسیر جنبش اعتراضی تا ایـن دم بـرخـالف ایـن مـوج  نظر می به
روی  گرایی سازنده چرخیده است که جای تأسف است. اگر این جنبش به کـج ملی

نظمی غلـبـه کـنـد  کشانده شود و دولت شرایطی را فراهم سازد که اغتشاش و بی
طلبانه دامن زند و نقطـه  های جدایی افزونی وجود دارد که به گرایش آنگاه خطر دم

 پایانی برای یکپارچگی نیجریه باشد.

 ادامۀ جنبش ضد خشونت پلیس نیجریه ...
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قدرتی  -ها سال پس از اینکه دیکتاتور خونریز پینوشه قدرت را رها کرد ده 
ای تاریخی  پرسی همه -که دولت قانونی سوسیالیستی شیلی را سالخی کرد

روانٔه پینوشه رأی داد. ِکیت کالرک،  به از بین بردن قانون اساسی راست
نویسد: "اکنون زمان آن فرا رسیده است که  خواه می المللی ترقی خبرنگار بین

 جلو خیز بردارند." ای نو  به نیروهای چپ با قرارداد اجتماعی
 

برای کسی مثل من و هزاران شیلیایی که شاهد کودتای خونین نظامی مورد حمایت 
بودند و از آن زمان در انگلیس در  ١٣۵٢شهریور  ٢٠/ ١٩٧٣سپتامبر  ١١ایاالت متحده در 

برای طرد  ٩٩ماه  آبان ۴/ ٢٠٢٠اکتبر  ٢۵گیری روز یکشنبه  برند، رأی سر می تبعید به
قاطعانه قانون اساسی فاشیستی پینوشه بیش از حد خوشحال کننده است. در حقیقت، 

خاطر آن  شان دیروز در کنسولگری شیلی در لندن رأی دادند و به صدها شیلیایی و فرزندان
های اروپایی و دیگر  همین ترتیب، در بسیاری از پایتخت ها در صف ایستادند. به ساعت

ای که دکتر سالوادور  های تبعیدی در وحشت پس از کودتای وحشیانه شهرهایی که شیلیایی
قتل رسید،  آلنده، رئیس جمهور سوسیالیست شیلی مطابق قانون اساسی، در جریان آن به

برای ادامه زندگی به آنجا گریختند، رأی دادند. در آن روز تلخ، یک هواپیمای هانترهوکر 
پرواز درآمده بود، کاخ  هایی در نیروی هوایی شیلی به وسیله خائن بریتانیایی که به

 جمهوری موِندا در سانتیاگو را بمباران کرد. ریاست
درصد در  ٢٢٫١۵نفع تغییر قانون اساسی و  درصد از مردم شیلی به  ٧٧٫٨۵روز یکشنبه، 

نفع قانون اساسی دورٔه دیکتاتوری) رأی دادند. پیشنهاد دولت  مخالفت با این تغییر (یعنی به
درصد آن  ۵٠وسیلٔه هیئتی که  ای تازه به اساسی راستی کنونی (پیشنهاد نوشتن قانون دست

طورمستقیم از سوی مردم  درصد دیگر از شهروندانی که به ۵٠از اعضای فعلی پارلمان و 
 درصد از رأی دهندگان قاطعانه رد شد. ٨٠انتخاب شده باشند) نیز از سوی تقریبًا 
شود که از سوی مردم  وسیله هیئتی تنظیم و تدوین می بنابراین، قانون اساسی نو شیلی به

موازات  زمان و به گیری دومی نیز هم و نه نمایندگان مجلس انتخاب خواهند شد. رأی
/ ٢٠٢١اردیبهشت سال آینده ( -ها در آوریل/ فروردین ها و ایالت انتخابات شهرداری

) برگزار خواهد شد که اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید را انتخاب ١۴٠٠
هایی  گیری با همان قوانین انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و نگرانی خواهد کرد. رأی

های  های سیاسی نسبت به جنبش تر حزب ای با حضور گسترده گیری هست که چنین رأی
های جاری به قانون اساسی پینوشه  هایی که محرک اصلی اعتراض جنبش -اجتماعی

 ممکن است توازن مجلس مؤسسان آتی را تغییر دهد. -اند بوده
ای عظیم برای مردم شیلی است و اهمیت آن را نباید ناچیز  پرسی اخیر پیروزی نتیجه همه

کنند که مطابق  اتفاق مردم شیلی درک می شمرد. این واقعه نشان داد که اکثریت قریب به
پینوشه هرگز نمی توانستند تغییرهای  دموکراتیک اجتماعی  ١٣۵٩/ ١٩٨٠قانون اساسی 

نفع راستگرایان، از جمله  شدت به وجود آورند، زیرا این قانون اساسی به مورد نیازشان را به
گیری محکم بر ضد مشارکت و دخالت  همین دلیل است که چنین رأی ارتش، است.  به

های سیاسی برای حضورشان در تدوین قانون  گسترده  نمایندگان پارلمانی فعلی حزب
پذیر کردن  اساسی جدید از سوی مردم انجام شد. زیرا مردم تغییرهایی عمیق برای تحمل

مانند دولت  -های میانه متمایل به چپ های راستگرا و نه  در دولت شان نه در دولت زندگی
اند. شیلی در حاکمیت دیکتاتوری (از  را شاهد نبوده -ریاست میشل باِشِله هایی به حزب
آمیزترین کشور در حیات خود شد. شیلی در  ) تبعیض١٣۶٩تا  ١٣۵٢/ ١٩٩٠تا  ١٩٧٣

ها، و مرکزخریدهای زیبا نزد  خراش ظاهرش  کشوری مدرن و مرفه، مملو از آسمان
های  شان را به خانه آبادها هم جای آمد. حتی حلبی مهمانان مسافر و گردشگر درنظر می

اند و یک بزرگراه مدرن، شمال و جنوب این  ها آسفالت شده اند. جاده مرتب و کوچک داده
 کند. هم وصل می کشور باریک و دراز را به

دانند، اگر با دستفروشان در  طور که همه می ولی همان
شما خواهند گفت مردم شیلی تا خرخره  ها صحبت کنید، به خیابان

صورت اعتباری خریداری شود. آنان با  چیز باید به اند. همه در قرض
روند. در حاکمیت  کنند و با بدهی از دنیا می بدهی زندگی می

 ١٣۶٩/ ١٩٩٠های پس از آن، از سال  دیکتاتوری پینوشه و دولت
چیز خصوصی شده است. صندوق بازنشستگی (به  تا کنون، همه

استثنای حقوق پرسنل نظامی) خصوصی شد و کارمندان دولتی 
که قبًال از حقوق بازنشستگی دولتی برخوردار بودند در فقر فرو 

 رفتند.
اندازهای مردم به نهادهای  خصوصی سازی موجب انتقال پس

اندازها این  گذاری این پس بخش خصوصی شد که از طریق سرمایه
های بازنشستگی  نهادهای خصوصی ثروتمند شدند. شرکت

خصوصی با استفاده از ثروت عمومی، ثروتمند شدند. بسیاری از 
 ٨٠و  ٧٠های  افراد متخصص در شیلی مجبور هستند که در سن

سالگی هنوز کار کنند، زیرا از این که نتوانند با حقوق بازنشستگی 
 شان زندگی کنند، در هراسند. خصوصی شده

صنایع آب و برق نیز خصوصی شدند. بهداشت و درمان به 
ها هم خصوصی  های فراملی واگذار شد. مدارس و دانشگاه شرکت

شدند و این موجب افت سطح استاندارد آموزشی شد. بخشی از 
/ ١٩٧١های بزرگ در سال  صنعت مس که با پشتیبانی همه حزب

ملی شده بود، خصوصی سازی شد. اهمیت این صنعت  ١٣۵٠
برای اقتصاد و خزانه دولت چنان است که حتی برای پینوشه نیز 

 بخش خصوصی واگذار کند. غیرممکن بود که تمامی آن را به
بخش خصوصی  ولی عمًال هر چیز دیگری را که توانستند به

انتقال دادند و کار ثروتمندان بیش از پیش رونق یافت، درحالی که 
بگیران شاهد کاهش ارزش درآمد خود شدند. خوانندگان  حقوق

دانش آموزان را  ١٣٧۵/ ٢٠٠۶های سال  ممکن است اعتراض
دلیل لباس فرم سیاه و سفیدشان به  یاد داشته باشند که به به

های گسترده مدارس در  ها" معروف شد. اعتصاب اعتراض "پنگوئن
 طول انجامید. ها به سطح کشور، ماه

این نوجوانان خواستار ایاب و ذهاب رایگان و پایان دادن به 
سیستم ناعادالنه گسترش مدارس خصوصی و کاهش یافتن 

هایی بسیار  بودجه و امکانات مدارس دولتی بودند که به اعتراض
نام اکثریت  گسترده در زمان حاکمیت دولت باِشِله (ائتالفی به

آموزان دوره متوسطه توانستند امتیازهایی  جدید) منجر شد. دانش
  های دست آورند و اعتراض مهم به
 ١۵ادامه  در صفحه  ها زندگی  شان پس از دهه گسترده

 پیروزی تاریخی مردم شیلی


