
زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتـیـبـانـی  های ایران و جهان، محسن فخری گزارش رسانه به
قـتـل رسـیـد.  ای تروریستی بـه آذرماه در منطقه آبسرد شهرستان دماوند در حمله ٧نیروهای مسلح ایران، عصر جمعه 

ای جمهوری اسالمی داشته است، نامش از چـنـد سـال  های پژوهشی در صنایع هسته فخری زاده که سابقه فعالیت
ای ایران مطرح بوده است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در پـیـامـی تـوئـیـتـری  پیش در رابطه با پرونده هسته

های جدی از نقش اسرائیـل  که نشانه -کردند. این بزدلی ها امروز یک دانشمند برجسته ایران را ترور  تروریست“ نوشت: 
طلبی از سر استیصال مرتکبین این اقدام  نشانگر جنگ -شود در آن دیده می

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلـح رژیـم اسـالمـی، در ”  است.

در خالل دو هفته گذشته کشـور مـا 
ــه ــای ب ــداده ــم رخ ــه ه ــت ــوس ــی ای  پ

برانگیز را شاهد بوده و همـچـنـان  تأمل
شاهد اسـت، رخـدادهـایـی کـه رونـد 

هــای آتــی و   گــیــری تــحــول شــکــل
ها تـا مـوعـد نـمـایـش  گیری آن جهت

و تاثیرهـای   ١۴٠٠ماه  انتخاباتی خرداد
شــان بــر مــذاکــرات مــیــان   مــخــرب

نمایندگان  ولی فقیه و دولت بـایـدن را 
دهند. کشور ما همچنـان در  نشان می

شرایطی بسیار بحرانی و خطرناک قـرار 
دلیـل مـاهـیـت اسـتـبـدادی  دارد و به

حکومت والیی و "اقتصاد سیاسی" ضد 
احتمال قـوی وجـود دارد  اش،  مردمی

 -هـای عـاجـل پـیـِش رو که تصمیـم
در جـهـت  -ازجمله مذاکره با آمریـکـا

خالف مـنـافـع مـلـی و در راسـتـای 
سازی وضعیت زندگی اکثر مـردم   ویران

 ِسیر کنند. 
بردن منافع جناحـی و کسـب   پیش

های قدرت و ثروت در  امتیاز در عرصه
مـنـظـور هـدایـت  ها به چارچوب رقابت

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

 ١٣٩٩آذر  ١٧،  ١١١٨شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

قربانی شدن منافع 
های  ملی در رقابت

جناحی برای 
مذاکره با آمریکا و 
 بازگشت به برجام

اطالعیه دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی درباره 
 نشست کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۴وبلوچستان                                      ص  نگاهی به: طرح تقسیم استان سیستان
 ٨آیا دیالکتیک توانایی توضیح جهان را دارد؟                                                   ص 

 ضعیف شد، ولی بر این باور نباشید  »ترامپیسم«
 ١٢کبوتر صلح است!                               ص  »جو بایدن«که                                

های کمونیست و  سخنرانی سخنگوی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در همایش مجازی حزب
 کارگری مدیترانٔه شرقی، خاورمیانه، و منطقٔه خلیج فارس

 به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین

  ٧ادامه  در صفحه 

ضمیمۀ کارگری 
، »نامۀ مردم«

 ۴٠شمارۀ 
 منتشر شد!

پا خاستن و یک دقیـقـه  برگزار شد. نشست نخست با به ١٣٩٩آذر  ١۵ایران در   مرکزی حزب تودهٔ   نشست کمیتهٔ 
آزادی   بـاخـتـگـان راه ای و همچنین ابراز احترام به خاطرٔه ماندگار همٔه جـان باختگان توده احترام جان سکوت به

میهن، کار خود را آغاز کرد. دستور اصلی کار نشست کمیتۀ مرکزی بررسی طرح اسناد هفتمین کنگرۀ حزب تـودۀ 
ایران بود. نشست کمیتۀ مرکزی پس از بررسی، اظهار نظر، تدقیق و تصویب طـرح اسـنـاد ارائـه شـده، قـرار و 

 چگونگی انتشار طرح اسناد را به تصویب رساند. این اسناد عبارتند از:
 ارزیابی کلی حزب تودۀ ایران از اوضاع امروز ایران و جهان -طرح سند پایه 

 طرح برنامه و جهان بینی حزب تودۀ ایران
 طرح منشوری برای اتحاد عمل و آزادی ایران از چنگال دیکتاتوری

 دموکراتیک و دوران ما-طرح سند حزب تودۀ ایران، انقالب ملی
 و دوران ما لنینیسم-طرح سند حزب تودۀ ایران، مارکسیسم

نـامـه ” بر اساس تصمیم کمیتۀ مرکزی طرح تمامی اسناد تهیه شده به شکل یک کتابچه، همراه با شمارۀ آینده 
 انتشار بیرونی خواهد یافت.“ مردم

 ١٣٩٩آذر  ١۶دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، 

  ٢ادامه  در صفحه 

هـای  در واکنش به برخی تـحـّول
هــای اخــیــر کــه  خــطــرنــاِک مــاه

تـوجـه و  پیامدهای سیاسـی قـابـل
مهمی در کشورهای غرب آسـیـا و 

هـای  شمال آفریقا، و در مبارزٔه خلق
این کشورها در راسـتـای صـلـح و 
پیشرفت داشته است، هفتٔه گذشته 

هــای  هــمــایــش مــجــازی حــزب

های خطرناک  اطالعیۀ حزب تودۀ ایران: ضرورت مقابله با ماجراجویی
 امپریالیسم و ارتجاِع منطقه در روزهای پایانی دولت ترامپ

 ٧بدرود رفیق عباس ندیم، مبارز پرشور توده ای!     ص 



آذر نـیـز نشـریـٔه حـزب  ١۵ممکن است دربگیرد. گفتنی است که در روز شنبه 
هایی کلیدی از اطالعیٔه حزبمان دربارٔه تـرور مـحـسـن  کمونیست یونان بخش

 زاده را در کنار تحلیل مفصل خوِد در همین مورد منتشر کرد. فخری
 

سخنرانی سخنگوی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در همایش 
های کمونیست و کارگری مدیترانٔه شرقی، خاورمیانه،  مجازی حزب

 و منطقٔه خلیج فارس  
 

 رفقای عزیز،
خـاطـر ابـتـکـار  خواهم از رفقای خود در حزب کمونیست یونـان بـه اجازه می

عملشان در برگزاری این همایش مجازی اینترنتی تشکر کنم که فرصتی بـرای 
 ترین مسائل منطقٔه ما فراهم کرده است. تبادل نظریات و تجربیات در مورد مهم

ویژه در  را بر جامعٔه بشری و به ١٩–گیری کووید توانیم تأثیر ویرانگر همه ما نمی
زندگی طبقٔه کارگر در سطح جهان نادیده بگـیـریـم. امـروزه تـمـام مـا درگـیـر 

های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی ایجاد شده بر اثـر شـیـوع ویـروس  بحران
گیری کنونـی بـرای مـردم و  های ناشی از همه هستیم. چالش ٢-کوو-سارس
های فـاسـد،  هایی که تحت حکومت رژیم های کشورهای فقیرتر و مّلت جنبش

داری، و دیکتاتوری مانند بسیاری از کشورهای خاورمیـانـه قـرار  طرفدار سرمایه
 دارند، بیشتر بوده است.

طبیعی است که یکی از نکات اصلی تمرکز هـمـایـش مـا در روز جـهـانـی 
نوامبر، بررسی چگونگی و تقویت همبسـتـگـی  ٢٩همبستگی با مردم فلسطین، 

های کارگری و کمونیستی و نیروهای مترقی جهـان بـا مـردم  ها و جنبش حزب
 فلسطین و مبارزٔه عادالنه آنهاست.

های امپریالیستی در سالیان متمادی موجب شـده اسـت کـه مـردم  مداخله
هـای  منطقٔه ما همچنان با سرکوب سیاسی، مشکالت اقتصـادی، و درگـیـری
هـا و  مداوم نظامی روبرو باشند. سرنوشت مردم فلسطین نمونه بارز این سیاست

اند. کامًال آشکـار  های عظیمی را تحمل کرده های مخّرب است. آنها رنج مداخله
های اخیر، مبارزات مردم و نیروهای مترقی فلسـطـیـن هـدف  است که در سال

های بسیار هماهنگ امپریالیسم و همچنین نیروهای ارتجاعی مـنـطـقـه  توطئه
 قرار گرفته است.

های پیش روی دولت کنونی آمریـکـا بـرای سـلـب مشـروعـیـت از  سیاست
های مبارزات مردم فلسطین هم ارتجاعی و هم خطـرنـاک اسـت. دولـت  هدف

ترامپ در هماهنگی نزدیک با متحدان ارتجاعی خود در خـاورمـیـانـه و اروپـا، 
را در پیش گـرفـتـه  «معاملٔه قرن»ای مانند  های پیشرفته ها و استراتژی سیاست

است که هدف اصلی آنها از میان برداشتن مسئلٔه مـطـالـبـات عـادالنـٔه مـردم 
 فلسطین از دستور کار جامعٔه جهانی است.

باید اذعان کنیم که نیروهای ارتجاعی در رخدادهـای خـاورمـیـانـه نـقـشـی 
های امپـریـالـیـسـتـی اسـتـقـبـال  اند و آشکارا از طرح آور داشته سابقه و شرم بی

های مرتجع و استبدادی در عربستان سعـودی، امـارات مـتـحـد  اند. رژیم کرده
انـد  های آمریکا موافقت کـرده عربی، بحرین، مصر، اردن، و قطر آشکارا با طرح

های تاریخی مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل  اند تا خواست و در تالش
و قانونی را از میان بردارند. همچنین، شایان ذکـر اسـت کـه ظـهـور "اسـالم 
سیاسی" در چهار دهٔه گذشته، تأثیری مخّرب بر منطقٔه ما داشته است و فـقـط 

١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه     ٢   ١١١٨شمارۀ  

کمونیست کشورهای شرق مدیترانه، خاورمیانه، و منطقٔه خلـیـج فـارس بـه 
ابتکار و دعوت کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست یونان برگزار شد. این همایـش 

آذر  ٩نوامبر، در روز   ٢٩مصادف با روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، 
برگزار شد. هیئت نمایندگی کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران نیز بـا پـذیـرفـتـن 
دعوت حزب کمونیست یونان در ایـن هـمـایـش شـرکـت کـرد. عـالوه بـر 

دهنـده و  های کمونیست یونان (سازمان نمایندگان حزب ما، نمایندگان حزب
میزبان)، اردن، ترکیه، قبرس، اسرائیل، فلسـطـیـن (حـزب مـردم و حـزب 

خـواه دمـوکـراتـیـک) در ایـن  کمونیست)، سودان، و بحرین (تریبون ترقـی
 همایش حضور فعال داشتند.

در آغاز همایش، رفیق دیمیتریس کستومباس، دبیرکل حزب کمونـیـسـت 
های برادر حـاضـر در  یونان، پس از خوشامدگویی رسمی به نمایندگان حزب

دهی چنین همایشی چنین تـوضـیـح  همایش، دربارٔه دالیل ضرورت سازمان
هـای  خواهیم از مشارکت شما در همایش امروز حـزب داد: "رفقا، در ابتدا می

کمونیست و کارگری منطقه تشکر کنیم. این همایـش از راه دور و تـحـت 
وجـه  هـیـچ شود، اّما این امـر بـه گیری کنونی انجام می سابقٔه همه شرایط بی

تواند همبستگی قاطع ما را با مبارزٔه عادالنه ملت فلسطین و همـچـنـیـن  نمی
الشـعـاع قـرار دهـد.  مـان تـحـت نظر در مورد اوضاع منطـقـه ضرورت تبادل

همبستگی و تبادل نظر ما یکی از شرایط اصلی هماهنگی در مبارزٔه مشترک 
توجه باشیم که حمـایـت هـمـاهـنـگ و  توانیم به این امر بی ما است. ما نمی

مداوم ایاالت متحد آمریکا و اتحادیٔه اروپا از اسرائیل به زیـان حـقـوق مـردم 
فلسطین و سایر مردم همسایه، به شدیدتر شدن تجاوز جنایـتـکـارانـٔه دولـت 

 اسرائیل علیه فلسطین و در گسترٔه وسیع منطقه منجر شده است.
آمیز مایک ُپمپئو، وزیر امور خارجی آمریکا، به "مشـروعـیـت"  اقدام تحریک
های غیرقانونی اسرائیل در اراضی اشغالـی در کـرانـٔه  سازی دادن به شهرک

های دولـت تـرامـپ در هـمـیـن  غربی، و همچنین تعدادی دیگر از تصمیم
آویو بـه اورشـلـیـم  ترین آنها انتقال سفارت آمریکا از تل توجه ارتباط، که قابل

ترین مـتـحـد آمـریـکـا در  کند که اسرائیل "قوی است، این امر را  اثبات می
منطقه" است و نیز پشتیبانی کلی بورژوازی آمریـکـا از اسـرائـیـل را نشـان 

 دهد." می
هـای  جانبٔه خود، مشـخـصـه رفیق یونانی در ادامٔه سخنرانی مفصل و همه

های امـپـریـالـیـسـم در  اصلی تحلیل حزب برادر از اوضاع منطقه و سیاست
 منطقه را تشریح کرد:
های ایاالت متحد آمریکا، ناتو، و اتحادیـٔه اروپـا بـرای  "عجلٔه امپریالیست

تـر از  حل مسئله فلسطین و سایر مسائل در منطقه بخشی از تصویری بـزرگ
های رقیب و انحصارهای عظیم انـرژی  تشدید و تعمیق رقابت بین بورژوازی

[نفت و گاز] است که در خاورمیانه، شمال آفریقا، خلیج فارس، و مـدیـتـرانـٔه 
ای وسـیـع از  ریزی در منطقه شرقی درگیرند؛ رقابتی که باعث گسترش خون
 سوریه و لیبی گرفته تا یمن و غیره شده است.

های فلسطین، لبنان، و سـوریـه تـوسـط  امروزه، به غیر از اشغال سرزمین
های سوریه توسط ترکیه و آمریکا، و  دولت اسرائیل، ما شاهد اشغال سرزمین

 همچنین مداخلٔه نظامی بسیاری از نیروهای دیگر در منطقه هستیم.
کننـد. آنـهـا تسـلـیـم  نشینی نمی ایاالت متحد آمریکا و اتحادیٔه اروپا عقب

هایی جدید برای تقـویـت کـردن نـفـوذ  شوند و به طور مداوم روی برنامه نمی
تنها از اسرائیل، بلکه از سـایـر  کنند. آنها نه ژئوپلیتیکی خود در منطقه کار می

های متحدشان نیز در جنگ قدرت با سایر نیروهای قدرتمند رقیب بهره  رژیم
 گیرند." می

هـای کـمـونـیـسـت حـاضـر  در ادامٔه همایش، نماینـدگـان هـمـٔه حـزب
هایی کردند. متن سخنرانی نمایندٔه حزب توده ایران در همین شمـارٔه  صحبت

 "نامه مردم" آمده است.
در پایان همایش، رفیق جیوورگوس مارینوس، عضو هیئت سیاسی حـزب 

هـای  وگوهای انجام شده، به اقـدام بندی گفت کمونیست یونان، ضمن جمع
های آمریکا، اسرائیل، و عربستان سعودی در ارتـبـاط بـا  آمیز دولت تحریک

های اخیر و از جـمـلـه بـه تـرور مـحـسـن  جمهوری اسالمی ایران در ماه
هـای  زاده اشاره و آن را محکوم کرد. رفیق یونانـی هـدِف ایـن اقـدام فخری
آمیز را دامن زدن به جنگی جدید در خاورمیانه علیه ایران ارزیابی کرد  تحریک

ها نشان دهد،  نشده به این اقدام که در صورتی که رژیم ایران واکنشی حساب

 ادامۀ سخنرانی سخنگوی کمیتٔه مرکزی ...

  ٣ادامه  در صفحه 



 ١١١٨شمارۀ   ١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه    ٣ 

در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی و امپریالیستـی در بـرابـر نـیـروهـای 
 مترقی و چپ و مبارزٔه آنها بوده است.

هـای اخـیـر، کشـورهـای  حزب تودٔه ایران بر این باور است که در مـاه
مرتجع عربی مبارزات قهرمانانه و مطالبات عادالنٔه مردم فلسطین را کنـار 

های دولت نژادپرست و فـوق ارتـجـاعـی  های و سیاست گذاشته و هدف
ای طرفدار  اسرائیل و امپریالیسم آمریکا در منطقه را برای ایجاد خاورمیانه

اند. این واقعیت که در روزهای پایانی دولـت تـرامـپ،  امپریالیسم، پذیرفته
خود را در هفتـٔه گـذشـتـه بـرای انـجـام  ۵٢-های بی آمریکا بمب افکن

سـابـقـٔه  مأموریت بر فراز خلیج فارس فرستاد، و همچنین دیدار اخیر و بی
سلمـان، کـه گـویـا در مـورد  بنیامین نتانیاهو و مایک پمپئو و محمد بن

های استراتژیک در ایران بوده است، هشدارهایی جـّدی در  بمباران هدف
 مورد خطرناک شدن وضعیت است.

 
 رفقای عزیز،

زاده،  نوامبر، محسـن فـخـری ٢٧دانید، در روز جمعه  طور که می همان
گاهی و پشتیبانـی  رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، با آ
کامل دولت ترامپ، توسط عوامل اسرائیلی در تهران ترور شد. حزب تـودٔه 
ایران ضمن محکوم کردن این گسـتـاخـی دولـت تـرامـپ و مـتـحـدان 

المللی، معتقد اسـت کـه بـرای  یی آن در نادیده گرفتن قوانین بین منطقه
بـاری در  تواند به درگیری نظامی فـاجـعـه جلوگیری از تشدید تنش که می

منطقه منجر شود، باید تالش نمود. یادآوری این نکته نیز مهم است کـه 
های نظامی در خاورمیانه فقط به نفع نـیـروهـای  ها و درگیری همٔه جنگ

ارتجاعی و ضدمردمی در منطقه و جهان، و در تضاد کامل با منافع کوتـاه 
مّدت زحمتکشان ایران و منطقه است. حزب تـودٔه ایـران از هـمـٔه  و بلند

خواهـد  طلب در ایران، منطقه، و سراسر جهان می نیروهای مترقی و صلح
که در این روزهای پایانی دولت ترامپ، تالش خود را برای بسـیـج کـردن 

هـا و  افکار عمومی به منظور مقابله با خطر تشـدیـد و افـزایـش تـنـش
 های خطرناک نظامی در منطقه ادامه دهند. درگیری
های  طور که اطالع دارید، دیکتاتوری مذهبی در ایران با سیاست همان

باری را بـرای  اقتصادی نولیبرالی خود شرایط اقتصادی و اجتماعی فاجعه
اکثر زحمتکشان کشور ما ایجاد کرده است. امروزه، حتٰی طبق آمار خـوِد 

کـنـنـد و  ها میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر زندگـی مـی حکومت، ده
هاست حقـوق  ویژه توسط کارگران مبتال به فقر که ماه هرگونه اعتراض، به

 شود. ای سرکوب می اند، به طرز وحشیانه دریافت نکرده
فـقـط نـیـروهـای  های این رژیم، نـه ما بر این باوریم که بر اثر سیاست

هـا بـه قصـد  ترین سـرکـوب مترقی و چپ در ایران در معرض غیرانسانی
ویـژه در  اند، بلکه این نیروها در سراسر منطقه و بـه نابودی آنها قرار گرفته

گـرا، ضـربـه  فلسطین، بر اثر حمایت رژیم از نیروهای ارتجاعـی و فـرقـه
رغم شعارهایی که جمهوری اسالمی ایران سر  اند. به خورده و ضعیف شده

طـور کـه  های آن هرگز ضدامپریالیستی نبوده و، همان دهد، سیاست می
دهد، زمانی که به سودشان بـوده اسـت، از جـمـلـه در  تجربه نشان می

حمایت از تجاوز امپریالیستی در افغانستان و اشغال عـراق، بـا آمـریـکـا 
 اند. همکاری کرده

هـای ارتـجـاعـی و  های سنگینی بـرای سـیـاسـت مردم ایران هزینه
های غیرانسانی آمریکا،  اند. تحریم ماجراجویانٔه جمهوری اسالمی پرداخته

اقتصاد مّلی ایران را کامًال فلج کرده است و به تعطیلی واحدهای تولیدی، 
تـا کـنـون،  ٢٠١٨بیکاری گسترده، و فقر شدید منجر شده است. از سال 

ایران صحنٔه دو قیام بزرگ در صد شهر کشور، و به دنـبـال آن، شـاهـد 
افـتـاده،  هـای عـقـب های گستردٔه کارگران صنایع مهم با حقوق اعتراض

ها، مـا  رغم این اعتراض بدون ایمنی شغلی و همراه با فقر، بوده است. به
مـنـظـور  از مذاکرات پنهانی و از سر عجز حکومت ایران با دولت آمریکا به

 کاهش فشار و با هدف نهایی حفظ آیندٔه این حکومت اطالع داریم.
ما امروزه در ایران با رژیمی روبرو هستیم که مدافـع مـنـافـع بـورژوازی 

هـای  انگلی بزرگ تجاری و بوروکراتیک است و طی چندین دهه، سیاست
المللـی پـول و بـانـک  مخرب اقتصادی نولیبرالی مورد نظر صندوق بین

 جهانی را اجرا کرده است.

هـای  حکومت فاسد و ضدمردمی ایران، مانند بسـیـاری دیـگـر از رژیـم ادامۀ سخنرانی سخنگوی کمیتٔه مرکزی ...
، ایـران را بـه ١٩-گیری کووید مرتجع در جهان، با سوءمدیریت کامل همه

کانون شیوع کرونا در غرب آسیا تبدیل کرده و موجب بروز فاجـعـه انسـانـی 
ای شده است. حزب تودٔه ایران از همٔه نیروهای مترقی در ایـران  سابقه بی

دعوت کرده  است تا باهمکاری و  اتحاد در جبهٔه ضددیکتاتوری، حکومـت 
نشینی کنیم، تا زمینه برای تـغـیـیـرهـای  استبدادی مذهبی را وادار به عقب

اساسی دموکراتیک و پایدار فراهم شود و به مردم ایران ایـن فـرصـت داده 
شود تا از تمامیت ارضی کشور خود در برابر امپریالیسم آمریکا دفاع کـنـنـد. 
ما معتقدیم که آیندٔه کشور ما باید از راه مـبـارزٔه خـوِد مـردم مـا بـا رژیـم 

شّدت مخالف هرگونه دخـالـت  دیکتاتوری حاکم تعیین شود. بنابراین، ما به
خارجی در امور کشورمان هستیم. ما اطمینان داریم که مبارزٔه دشوار ما بـا 

ای عـاری از  موفقیت روبرو خواهد شد و از این طریق، به توسعٔه خاورمیانـه
 جنگ و نظامیگری کمک خواهیم کرد.

در پایان، بار دیگر همبستگی ُپرشور حزب توده ایران را با مبـارزات مـردم 
فلسطین برای دستیابی به حقوق برحق خود و داشـتـن کشـور مسـتـقـل 

و با اورشلـیـم شـرقـی بـه عـنـوان  ١٩۶٧فلسطین با مرزهای قبل از ژوئن 
 کنیم. پایتخت آن، ابراز می

 المللی زنده باد همبستگی بین
 ٢٠٢٠نوامبر  ٢٩

 

در "روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین" که تـوسـط سـازمـان مـلـل 
متحد تعیین شده است، دکتر عاقل تغز، دبیر کمیتٔه فلسـطـیـنـی صـلـح و 
همبستگی و عضو حزب مردم فلسطین، خواستار تجدید و تقویت حـمـایـت 

 المللی از مبارزٔه مردم فلسطین است. بین
در  -المللـی یی، و بین داخلی، منطقه -آرمان مردم فلسطین از هر طرف

اصطالح "مـعـامـلـٔه قـرن"  درپی قرار دارد. با اعالم به های پی معرض ضربه
ترامپ، شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل توسط دولت آمـریـکـا، 
انتقال سفارت آمریکا به آنجا، و حمایت آن دولت از طرح دولـت اسـرائـیـل 

به خاک اسرائیل، باید گفـت  -درصد کرانٔه غربی٢٨ -برای الحاق درٔه اردن
 المللی، اتحاد آمریکا و اسرائیل به اوج خود رسیده است. که در صحنٔه بین

هـای  ها در سرزمین عالوه بر شتاب بخشیدن اسرائیل در ساختن شهرک
تر شـده اسـت. ایـن  فلسطین، ابعاد استراتژیک این طرح مخّرب نیز روشن

فقط به دنبال از بین بردن بنیادهای آرمان فلسطین، بلکـه در پـی  طرح نه
المللـی بـرای رسـیـدن بـه  یی و بین های منطقه پایان دادن به تمام تالش

حل سیاسی عادالنه و پایدار برای مسئلٔه فلسطـیـن و تـأسـیـس کشـور  راه
 فلسطین است.

در  -واسطٔه سازمان ملـل مـتـحـد از جمله به -المللی ناتوانی جامعٔه بین
المللـی،  ها، منشورها، و هنجارهای بین پایان دادن به نقض آشکار قطعنامه

حـلـی بـرای  المللی در یـافـتـن راه رساند که توان بین ما را به این نتیجه می
 ای کاهش یافته است. مالحظه مسئلٔه فلسطین به طور قابل

با آن  ١٩-گیری کووید هایی را که دنیای اسیر در چنگال همه اگر چالش
روبروست، و درگیر بودن بسیاری از کشورها با مسائل داخلی خودشان را نیز 

ها  بینیم که مبارزٔه فلسطینی وضوح می به این موضوع اضافه کنیم، آنگاه به
 هایی روبروست. با چه دشواری

کـنـد.  بینیم، در مورد منطقه نیز صدق مـی المللی می آنچه در عرصٔه بین
حمایت اعراب از آرمان فلسطین رو بـه کـاهـش بـوده اسـت. عـالوه بـر 
فشارهای زیادی که کشورهای عربی وابسته به واشنگتن بر فلسطـیـنـیـان 

کنند تا تعامل خودشان بـا  وارد می
آمریکا تسهیـل شـود، بـرخـی از 

 فلسطین در کانون توفان

  ١١ادامه  در صفحه 



 

 ١١١٨شمارۀ 

ــــــان  -٣ ــــــت اس
شـامـل  "بلوچسـتـان" 
هـــای  شـــهـــرســـتـــان

ایرانشهر (مرکز استان)
، ســراوان، ســیــب و 
سوران و مهرسـتـان و 
دلگـان بـا جـمـعـیـت 

 هزار نفر؛ ۶٠٠تقریبي 
ـــــان  -۴ ـــــت اس

شـــامـــل  "مـــکـــران" 
های چابهـار  شهرستان

(مرکز استان)، کنارک، 
شــهــر، ســربــاز،  نــیــک

قصــرقــنــد وفــنــوج بــا 
 ۶٠٠جمعیت تقریـبـی 

 هزار نفر. 
بر پـایـٔه  آمـارهـای 
اعالم شـده، اسـتـان 

وبلوچستان بـا  سیستان
جمعیتی بـیـش از دو 

هزار تن  ٧٠٠میلیون و 
و مساحتی نزدیک بـه 

کیلـومـتـرمـربـع،  ١٨٢
دومین استان پهناور کشور ما پس از استان کرمان است. پیشنهاد دهندگـان ایـن طـرح 

گیری و  کنند که آن را با هدف "تمرکززدایی در تصمیم بدون پشتوانٔه اسناد و ارقام  ادعا می
شمار زیادی از  اند. اما مندی ساکنان از امکانات دولتی" تهیه و ارائه کرده مساوات در بهره

زهی"، امام جمعه اهـل  ساکنان و مسئوالن محلی، از جمله "موالنا عبدالحمید اسماعیل
ها است. او خطاب  حل مشکالت این استان در تغییر نوع نگاه گویند راه سنت زاهدان، می

اند، گفته اسـت:  به نمایندگان مجلس و کسانی که چنین طرحی را در دستورکار قرار داده
کارگیری مدیران توانمند و شایستگان  جای تقسیم استان تبعیض را برطرف کنید و با به "به

بار را  های رنج ای از این دشواری های مردم رسیدگی کنید." پاره خلق و مذاهب، به خواسته
 ٧۵، برشمرده است: "١٣٩٧آقای علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس، در سال 

درصد مردم استان فقر غذایی دارند، مردم روستاهای این استان آب سالم بـرای خـوردن 
لحاظ معیشت، از هرنظر که فکر کنید، در شرایط نامطـلـوبـی قـرار  ندارند، نان ندارند و به

کشی ندارند و در  هزار نفر آب سالم لوله ٣۵٠دارند. حتی در خود شهر زاهدان نیز بالغ بر 
شود. هیچ بعید نیست که مـردم رو بـه  رسانی می خیلی از نقاط خود شهر نیز با تانکر آب

هـای مـورد اشـاره آقـای  خوردن گوشت حیواناتی نظیر گربه و کالغ بیاورنـد." دشـواری
اند.   یارمحمدی یا موالنا عبدالحمید، اگر تا کنون تشدید نشده باشند، مسلمًا برطرف نشده

ای اندیشیده است؟ آیـا از  ها چاره ها و محرومیت اکنون طرح تقسیم استان برای این رنج
ای میان رفع این مشکالت مردم با تقسیم این استان وجود دارد؟ و آیا هرگـز  اساس رابطه

کوشش شده است تا نظر مردم به این امر جلب شود و مطابق نظرشان تصمـیـم گـرفـتـه 
ای از "تـمـرکـززدایـی در  شود؟ اگر پاسخ منفی است، پس ارائه کنندگان طرح بر چه پایه

 میان می آورند؟  گیری" سخن به تصمیم
های مـکـرر  وبلوچستان و قطعی آب آشامیدنی در بسیاری از نقاط استان سیستان نبود

از جمـلـه مشـکـالت ایـن اسـتـان اسـت.  -عنوان مرکز استان به -آب در شهر زاهدان
خـردادمـاه  ٢وبلـوچسـتـان،  بخش ریگی، رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان الله

هزار کیلومترمربع، درگیر  ١١١درصد از گستره این استان برابر با  ۶١، اعالم کرد: "١٣٩٩
وبلوچستان نرخ بیکاری بیـن  در برخی از مناطق سیستان خشکسالی بسیار شدید است." 

درصد است. جنوب این استان وضعیتی اسفناک دارد و نرخ بیکاری آن حـدود  ۶٠تا  ۴٠
های مرزنشینان خالی است"،  [نگاه کنید به: خبرگزاری ایلنا، مقالٔه "سفره درصد است ۶٠
]. چنین ابتکارهای فارغ از واقعیت درد و رنج مردم، فقط از مـجـلـس ١٣٩٩خردادماه  ۵

نـظـر از  آید. تا زمانی که توزیع عادالنه قدرت و ثروت میان همٔه مردم، صـرف والیی برمی
ها و دردها پایان نخواهند گرفـت. راه حـفـظ  شان، انجام نگیرد، این رنج قومیت و مذهب

رسمیت شناخـتـن  های میهن ما فقط با به تمامیت ارضی کشور و حفظ وحدت میان خلق
 میهن است! های هم وچرای حقوق خلق چون بی

 

  ١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

هـای  وبلوچستان چندین بار در سال طرح تقسیم استان سیستان
های گسترده مردم و  دلیل مخالفت اخیر مطرح شده و هربار هم به

وبلوچستان از اجرایی شـدن  های مذهبی و اداری در سیستان  مقام
نظر  آن جلوگیری شده و در حد پیشنهاد باقی مانده است. این بار به

تر دنبال خواهد شد. "محسن دهنوی"، عضـو  رسد مسئله جدی می
مـاه  آبـان ٢٨رئیسه مجلس شورای اسالمی، روز چهارشنبه   هیئت
 ، در جلسه رسمی مجلس، این طرح را اعالم وصول کرد. ١٣٩٩

چنین طرحی اعتـراض  شمار زیادی از طریق کاربری در توییتر به
وبلوچستان را فقر، محرومیت، و تبـعـیـض  کردند و مشکل سیستان

دانستند. عالوه بر این، شمار زیادی از فعاالن مدنی نیز نسبت بـه 
هـای  های احتمالی پشت چنین طرحی و همچنین خسـارت انگیزه

 احتمالی ناشی از آن هشدار دادند.
فراگیر شدن این هشدارها، به فراخوانی برای اعتراض انجامـیـد  

کاربران توییتر با استفاده از هشـتـگ  ١٣٩٩آذرماه  ۶و سرانجام در 
 "نه به تقسیم بلوچستان" مخالفت خود را با این طرح ابراز کردند.

با وجود محدودیت دسترسی بـه فضـای مـجـازی در اسـتـان 
وبلوچستان، این هشتگ سـاعـاتـی پـس از آغـاز کـارزار  سیستان

هزار بار نشر و بازنشر شد. فعاالن مدنی فهـرسـتـی  ١٠٠نزدیک به 
طــوالنــی از مشــکــالت مــخــتــلــفــی کــه شــهــرونــدان اســتــان 

گویند  اند و می اند برشمرده گریبان  به وبلوچستان با آن دست سیستان
های سیستانیان و بلوچستانـیـان تـقـسـیـم اسـتـان  حل معضل راه

نیست، نیاز فوری این مردم رهایی از: فقر، بـیـمـاری، بـیـکـاری، 
آب سالم و بهداشت و آمـوزش -های رنگارنگ تبعیض، محرومیت

 ها، است.  افکنی بین خلق و تفرقه -
  جـمـعـه  زهـی، امـام در این راستا، مولوی عبدالحمید اسماعیل

ــوســعــه زاهــدان، مــی ــد: "ت ــتــگــی و مــحــرومــیــت   گــوی ــاف ــی ن
دلیل گستردگی این استان نـیـسـت.  وبلوچستان  الزامًا  به سیستان

این استان  آمیز و امنیتی به راهکار حل این مشکل رفع نگاه تبعیض
وبلوچستان همچنان تنهـا اسـتـانـی  و ساکنان آن است." سیستان

است که از داشتن گاز شهری مـحـروم اسـت. شـمـار زیـادی از 
انـد  و تـنـهـا  کاره رهـا شـده های عمرانی و صنعتی نیز نیمه طرح
 گیرنـد.  های امنیتی و نظامی در این استان مورد توجه قرار می پروژه

هـای مـلـی و از  آقای فرزین کدخدایی، از فعاالن حقوق اقـلـیـت
خـود تصـویـری از دو کـودک   مخالفان این طـرح، در تـویـیـت

نـویسـد: "ایـن حـال و روز  شناسنامه بلوچ را منتشر کرده و می بی
خاطـر  مان را نیز بگیرند به خواهند کپرهای ماست! با این تقسیم می

هایشان! سهم مـا از ایـن  ایجاد چند منصب و کرسی برای آقازاده
 تقسیم فقط فقر بیشتر است!" 

راستی این طرح مشکالت مردم زجرکشیده و ستمدیده این پـاره 
کند؟ بر اساس "طرح تفکیک" ارائـه شـده،  مان را حل می از میهن

شـود. بـنـابـر  سیستان و بلوچستان به چهار استان تـقـسـیـم مـی
شرح زیر خواهـد  ها، حوزه این چهار استان به زنی برخی رسانه گمانه
 بود:
های زابل (مرکز استـان) شامل شهرستان استان "سیستان"  -١ 

هزار نفر؛  ۶٠٠، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز با جمعیت تقریبی 
 هزار نفر؛

های زاهدان (مرکز استان)،  استان "سرحد" شامل شهرستان -٢
 خاش و میرجاوه بـا جـمـعـیـت تـقـریـبـی یـک مـیـلـیـون نـفـر؛

 وبلوچستان نگاهی به: طرح تقسیم استان سیستان



١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه    ۵   ١١١٨شمارۀ  

 ادامه رویدادهای ایران ...

گیر شدن ویروس کرونا نشان داد که تا چـه انـدازه جـان  گسترش و همه 
ها در معرض خطر قرار گیـرد.  سازی بیمارستان تواند با خصوصی ها می انسان

وجه  هیچ درمان و آموزش نظام پزشکی در رژیم "والیی" به و وضعیت بهداشت
زدایی نیست. در کنار فعالیت خدمات درمـانـی دولـتـی،  در جهت محرومیت

رسـمـی و  آور، و غالبًا غـیـر هایی گزاف، سرسام بخش خصوصی نیز با هزینه
های انتشاریافته،  کند. بر اساس گزارش کار می بیرون از کنترل در این زمینه 

اندرکار بیماری کرونا  بابت  هر پرستاری کـه بـرای  های سوداگر دست بنگاه
وپانصدهـزار ریـال  فرستند، روزی شش میلیون های آنان می بیماران به خانه

کنند. از این مبلغ تنها سه میلیون ریال سهم پرستار است. بـابـت  دریافت می
گیرند که تنها چـهـار  یک بار ویزیت پزشک در خانٔه بیمار ده میلیون ریال می

هـایـی  میلیون آن سهم پزشک است. گذشته از اینکه دریافت چنیـن مـبـلـغ
گـونـه  غارت افراد گرفتار اضطرار در قشر متوسط است، نرخ اسـتـثـمـار ایـن

سابقه و باورنکردنی شست  های اقتصادی در چارچوب نولیبرالی رقم بی بنگاه
هـای  های دریافتـی بـیـمـارسـتـان دهد! آنچه دربارٔه مبلغ درصد را نشان می
شان که ویژٔه بیماران کرونایی ثروتمند جـامـعـه  های پیوست خصوصی و هتل

های دولـتـی بـا  ناچار بیمارستان راستی سرسام آور است. به شود به گفته می
ها و مشکالتی که دارند، مرجع قشر عظـیـم نـود  ها و ضعف سامانی همٔه نابه
هـا و  اند و هجوم محرومان دردمند به این بیـمـارسـتـان های جامعه درصدی

، جـز ١٩-تحمل زمان دراز نوبت، زیر وحشت خطر ابتال به ویروس کـوویـد
های سنگین بخش خصـوصـی نـیـسـت. اجـرای  ناتوانی در پرداخت هزینه

های نولیبرالیستی خصوصی سازی، تعدیل ساخـتـاری، و مـقـررات  سیاست
های سوداگرایـانـه  زدایی، سیستم درمانی را ناکارآمد کرده است، این سیاست

کـاری را بـرای  های کار کادرهای درمان افزوده، اضافـه بر شدت و دشواری
مـنـظـور  آنان اجباری کرده، در نتیجه، توان جسمانی و روحی  پرسـتـاران بـه

این بیماری را کاسته و شوربختانه موارد بسیار مرگ آنـان  مداوای مبتالیان به
، در گزارشی اعـالم کـرده ١٣٩٩آذرماه  ٩را سبب شده است. خبرنگار ایلنا، 

است که "سازمان نظام پرستاری ایران گزارشی از مرگ و میر پـرسـتـاران در 
کشورهای جهان بر اثر ابتال به ویروس کرونا منتشر کرده است." بـر اسـاس 

بنظر می رسد ارقام محافظه کارانه ای را منتشر کرده اسـت ٨۵این گزارش، 
اند و  از دست داده ١٩-پرستار در کشور جان خود را در اثر ابتال به کووید ٨۵

های  افزایش است. برپایٔه گزارش ومیر کادر درمان رو به احتمال داده که مرگ
تـا پـایـان  ١٣٩٨ تن از این پرستاران در فاصله اسفندمـاه  ۵۴انتشار یافته، 

مـاه سـال جـاری  تن دیگر در آبـان ٣٠اند و  قربانی کرونا شده ١٣٩٩مهرماه 
، اعضـای ١٣٩٩آذر مـاه  ٨انـد.  روز شـنـبـه  جان خود را از دست داده

های پرستاری سـراسـر کشـور در  رئیسه نظام عالی پرستاری و هیئت شورای
توجهی مسئوالن به مطالبات پرستاران اظهـار  ای به حسن روحانی از بی نامه

پیامدهای آن هشدار دادند. در نـامـٔه  یـادشـده،  نارضایتی کرده و نسبت به
بهانه کاهش  پرستاران به رئیس دولت از کاهش دستمزد و کارانه پرستاران به

ها، استخدام نشدن نیروی کاری جدیـد و عـمـلـی نشـدن  درآمد بیمارستان
های وزارت بهداشت مبنی بر افزایش دستمزد پرستاران شکایت کرده و  وعده
علت عدم افزایش نیرو و شرایط خاص بیماری و  اند: "در این شرایط به نوشته

روانـی زیـادی بـه کـادر درمـان و  -بیماران کرونایی؛ فشار کاری و روحی
هـای  هـا و بـخـش ای که در برخی از بیمارستان گونه پرستاران وارد شده، به

شـود." طـرح ایـن  بیمار و بلکه بیشتر به یک پرستار سپرده می ١٠کرونا هر 
دهـد،  نامه و ارسال آن گذشته از آنکه آشکارا ناکارآمدی رژیم را نشـان مـی

کند. سعید نمکی، وزیر بـهـداشـت دولـت  افالس مالی رژیم را نیز برمال می
یافته در اقـتـصـاد و شـبـکـه  حسن روحانی، به فسادهای گسترده و سازمان

پزشکی ایران اعتراف کرده و از اختالس یک میلیارد و سیصد میلیون دالری 
ارز تجهیزات پزشکی خبر داده است. او در این خصوص اعالم کـرد: "ایـن 
مقدار از ارز که برای خرید تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود توسط بـانـد 

کـس هـم جـرأت  مافیایی شبکه بهداشت و پزشکی اختالس شده و هـیـچ
تحقیق در این خصوص را ندارد." درباره فساد مالی نهادینه در ارکـان رژیـم 

های داخـلـی و خـارجـی انـتـشـار  هایی متعدد در رسانه فقیه گزارش والیت 
وبیش به آن آشنایند. اما تأثیر این فساد مـالـی بـر  اند و همگان هم کم یافته

هـای ایـن  ویژه زحمتکشان جامعه در گـزارش های محروم به سالمتی توده
اند. وضع بهداشت و درمـان در فـرمـانـروایـی  ها بازتاب چندانی نیافته رسانه

 رود.  قهقرا می روز به "والیت فقیه" روز به

 ساختار ناکارآمد سیستم درمانی در رژیم  اسالمی

کل وزارت بهداشت، مشـکـالت مـالـی درمـان  دکتر ایرج حریرچی، معاون
بـا  ١٩گوید: "در حال حاضر برای هر بـیـمـار کـوویـد  شمرده و می کرونا را بر

هزار تومان فقط بـرای  ۵٠٠ها، حدود  روز بستری در بیمارستان ٢٫۵متوسط 
گـذارد.  شود که بر نظام سالمت تأثیر مـی وسایل محافظتی از بیمار هزینه می
هزار تومان و هـزیـنـه  ٢۴٠حدود  PCRهزینه مستقیم یک کیت تشخیصی 

های  از آغاز شیوع کرونا، هزینه هزار تومان است." ۴٠٠غیرمستقیم آن حدود 
ها به سبـد هـزیـنـٔه خـانـوار  جدیدی مانند مواد ضدعفونی، ماسک، و شوینده

بـاره  ، دراین١٣٩٩تیرماه  ٢٧اند. دکتر حریرچی در مصاحبه با ایرنا،  اضافه شده
های غیرمستقیم به خانوارها در شرایط اپـیـدمـی کـرونـا،  "برخی هزینه گفت:

شود. ... از دست دادن شغل افراد مبتال، ترس و اجتناب از مراجعه  تحمیل می
تر... و همچنین تبعـات روانـی  های سنگین ها...  پرداخت هزینه به بیمارستان

های غیـرمسـتـقـیـم بـه  ترین هزینه مرتبط با مشکالت اقتصادی ازجمله مهم
 خانوارها در این شرایط است." 

کفایتی رژیم والیت فقیه کشور ایـنـک بـا خـیـز جـدیـدی از  در نتیجه بی
های پیش مـواجـه  ماه تر نسبت به گیری ویروس کرونا در مقیاسی گسترده همه

هـای  ، سعید نمکی، در اجالس روسای دانشگـاه١٣٩٩آذرماه  ١٠شده است. 
ویـژه در  علوم پزشکی ایران، نسبت به مـوج زمسـتـانـی ویـروس کـرونـا بـه

های جـنـوبـی االن  های جنوبی کشور هشدار داد. او گفت: "در استان استان
ها رفته و  تر است ولی با پیشروی به سمت سرما مردم به داخل خانه هوا معتدل

او در ادامـه اظـهـار  رود." بندند و شیوع بیماری باال می ها را می ها و پنجره در
ویژه در حاشیه شهرها و در مـیـان  داشت: "برای غربالگری بهتر مبتالیان به

برخوردار جامعه که فضای کمتر برای زندگـی در اخـتـیـار دارنـد  های کم الیه
تـا  ۵٠ساعته برای ارائه خدمات سرپایی که بتوانـد  ٢۴و  ١۶بایست مراکز  می
گـزارش پـایـگـاه  بـه  هزار [نفر] را تحت پوشش قرار دهد، دایر گـردد." ١٠٠
، جـلـیـل ١٣٩٩شـهـریـورمـاه  ١١رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا،  اطالع
زاده، رئیس دانشگاه عـلـوم پـزشـکـی ایـران، در اجـالس رؤسـای  کوهپایه
درصدی درآمد حاصـلـه از  ۵٠های علوم پزشکی، با اشاره به کاهش  دانشگاه

های انتشار یافته حکایت از آن  ها در دوران کرونا تأکید کرد. گزارش بیمارستان
درصد کل بودجه وزارت بهداشت از درآمـد اخـتـصـاصـی  ۶٠دارند که  "حدود 

گردد که این میزان در زمان شیوع کرونا بسیـار تـنـزل  ها تأمین می بیمارستان
  یافته است." 

بار درمان و بهـداشـت در جـمـهـوری  ای از وضع فاجعه چنین است گوشه 
تنها بـه رفـع کـمـبـودهـا و  های ضد مردمی رژیم نه اسالمی. اتخاذ سیاست

هـایـی تـازه  کند، بلکه دشـواری های بهداشت و درمان کمکی نمی نابسامانی
آورد. راهکار بنیادی پایان بخشیدن به  بار می برای زحمتکشان در این زمینه به

وضع ناهنجار موجود، ایجاد نظام بهداشت و درمان ملی، همگانی، و رایـگـان 
است. حزب ما برخالف نگرش و عملکرد رژیم "والیت فقیه" بر آن اسـت کـه 
دست سوداگران باید از عرصٔه بهداشت و درمان کوتاه گردد. دولـت بـایـد بـا 
تأمین بودجٔه کافی ابتکار عمل را در عرصٔه بهداشت و درمان در دسـت خـود 
گیرد. باید ضمن فراهم آوردن شرایط مناسب کار و زندگی بـرای پـزشـکـان و 
تمامی کادر پزشکی، در توزیع ناعادالنٔه امکان های بهداشتی درمانی تجـدیـد 

مندی فراگیر مردم در شهر و روستا باید به  نظر اساسی صورت گیرد. برای بهره
 های ثابت و سیار کافی اقدام شود.  گسترش درمانگاه

 ادامۀ قربانی شدن منافع ملی در ...

های کالن خارجی به آن امید بسته  خاطر سرازیر شدن سرمایه اقتصادی و به
وجـود آورنـدٔه  بودند و هنوز هم امیدوارند. "برجام" توانایی و نیروی بالـقـؤه بـه

هـا را  ویژه در وضعیت معیشت توده های بنیادی در اقتصاد ملی و به دگرگونی
 گاه نداشته و نخواهد داشت.   هیچ

با توجه به شرایط خطیر کنونی، حزب تودٔه ایران بار دیگر بر این نکته تأکید 
گـرا و ضـد  کند که، در روزهای پایانی دولت ترامپ نباید به رهبران واپس می

هـای ارتـجـاعـی  مردمی رژیم حاکم در ایران و دولت ایاالت متحده و دولـت
عربستان و اسرائیل اجازه داد تا منطقه خاورمیانه را بار دیگر به ورطـٔه آتـش 

رفت میهـن  سوز جنگی تازه بکشانند. همچنین ما معتقدیم برای برون خانمان
مـنـظـور  طـور بـه از این وضعیت بحرانی و فروپاشی اقتصاد ملـی و هـمـیـن

اندازی به حاکمیت ملی و تخریـب آن از جـانـب  جلوگیری از ناامنی و دست
جـلـو، حـذِف  های امپریالیستی و متحدان آن در منطقه، تنها راه بـه محفل

کامل حاکمیت مطلق والیت فقیه و تغییر جهت اساسی در اقـتـصـاد کـالن 
 های اقتصادی نولیبرالی است.   کشور با ایست کامل برنامه



١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه    ۶   ١١١٨شمارۀ  

مــوضــوع فســاد 
ساختاری در تاروپود 

ـــاه ـــگ ـــت ـــای  دس ه
حکومتی و خطر آن 
برای "نظام" چـنـان 

سـاز  آشکار و بحـران
شده است که حتـی 
تحلیلگـران هـوادار 
 -جناح اعتدالگرایی

ــی و  اصــالح ــب ــل ط
پـذیـر  مدعی اصالح

ــت  ــوم ــک ــودن ح ب
والیت  فقیه، مانـنـد 

های حساسی واداشـتـه  اظهارنظر  دربارٔه  چنین موضوع عباس عبدی، را نگران و به
گویـد: "تـا  های ترور اخیر" در نشریه انصاف می است. عبدی در تحلیلی با تیتر "ریشه

دهـد:  ام"، و در ادامه، این نظریه را ارائـه مـی گاه در این زمینه ورود نکرده کنون هیچ
ها نیست بلکـه  "مسئله اصلی در این رخداد تأکید و برشمردن بدذاتی اسرائیل و غربی

ریشه آن را باید جای دیگری یافت. ... ریشه ماجرا در مجموعه اتفاقاتی است که بعـد 
رخ داد. شاید برخی تعجب کنند، ولی معتقدم که این نـفـوذ اطـالعـاتـی   ٨۴از سال 

ریشه است. هر دو ناهنجاری از یک سو محصول عمومیت یـافـتـن  دقیقا با فساد هم
تعهدی به سیاست و کشور است، و از یک سوی دیگر ناشی از طـبـیـعـی شـدن  بی

نرخ روز خور و دورو و دروغگو و چاپلـوس  ریشه و نان به طلب و بی حضور افراد فرصت
در ساختار مدیریتی کشور بود. هر دو علت و هر دو نتیجه یعنی فساد و نفوذ یکدیگـر 
را تقویت کردند. در نتیجه این وضعیت سطح سیاست در ایران چنان نـازل و حـتـی 

 گنجد."  سخیف شده که در تصور نمی
های حـکـومـتـی و در پـی آن  عباس عبدی عملکرد وضعیت فسادآمیز دستگاه

خودی خود ریشه ماجـرا  کند. اما "فساد" به درستی بیان می خطر افتادن امنیت را به به
هـای  های مربوط به وضعیـت فسـادآمـیـز دسـتـگـاه نیست، بلکه بخشی از واقعیت

دوره احمدی نژاد منحصر کرد. باید یادآور شد  حکومتی است و نمی توان آن را تنها به
های اقـتـصـادی  که تهی از توان شدن اقتصاد ملی بر پایه اجرا شدن سه دهه برنامه

نولیبرالی با هدف دامن زدن به رشد اقتصادی بر محور ثروتمندتر شدن ثروتمنـدان و 
گرایی در اقتصاد ملی، امنیـت کشـور را هـم در بـرابـر  ویژه گسترش فرایند مالی به

های  اندازی از خارج  دچار ضعف کرده است. حاصل اجرا شدن سه دهه برنامه دست
ای که  تـا  های اقتصادی نولیبرالی برنامه -اقتصادی نولیبرالی با پشتیبانی ولی فقیه

بـه پـدیـد  -اند پردازانی از سنخ  عباس عبدی به آن ایرادی ابراز نداشته حال  نظریه به
هـای  آمدن "نظام زرساالر" در کشور انجامیده است. فساد ساختاری یکی از مشخصه

چیز، حتی کلیه ، قرنیٔه چشم، و نوزادان فـقـرزدگـان  این "نظام زرساالر" است که همه
نیازمند، و "امنیت کشور" را نیز به "کاال"هایی در بازار مکاره نولیبرالیسم از برای خرید 

 و فروش تبدیل کرده است. 
کـارگـیـری ابـزار سـرکـوب  سهولت و از طریق بـه های امنیتی حکومتی به دستگاه

هـای مـردم و  منظور تأمین امنیت "نـظـام" و دفـع خـطـر از جـانـب اعـتـراض به
های اپوزیسیون امکان و توانـایـی الزم را  خواهان و حتی نفوذ در برخی جریان آزادی

نفع حکومـت والیـی اسـت. امـا در  نیرو در این عرصٔه بیدادگری به دارند، زیرا توازن
های سری نـظـامـی و  ای، انفجارها در محوطه رخدادهایی مانند سرقت اسناد هسته

هـای  زاده همین دستگـاه حکومت مانند محسن فخری ای، و ترور وابستگان به هسته
امنیتی در تأمین امنیت ملی و مقابله با آمریکا، اسـرائـیـل، و عـربسـتـان سـعـودی 

اند. این پارادوکس در زمینٔه امور امنیتی رژیم در افـکـار عـمـومـی و فضـای  ناتوان
پردازان در داخـل کشـور را  برانگیز شده است که برخی نظریه چنان بحث مجازی آن

یابی آن واداشته است. برای مثال، محمد فاضلی، عضـو هـیـئـت  واکاوی و ریشه به
یابی ظرفـیـت  نویسد: "... ریشه اش می علمی دانشگاه شهید بهشتی، در پیام توییتری

ای بسیار فراتـر از صـرفـًا  زاده، مقوله ترور محسن فخری های امنیتی منجر به و حفره
هـا و مـحـاسـبـات  های اجتماعی پیدایش حـفـره مداقه در نظام امنیتی است. ریشه

 طراحان ترور را باید لحاظ کرد." 
ترین مسئله  اصلی موضوع مذاکرات با آمریکا و "بازگشت به برجام" درحال حاضر به

های سیاسی تبدیل شده است. اما واقعیت امر آن اسـت  ای و رقابت های رسانه بحث
که از منظر منافع ملی، تجربه نشان داده است "برجام" چیزی بیش از عاملی مسدود 

تـوانسـتـه بـاشـد.  ای ماجراجویانه رژیم والیی نمـی های هسته کننده در برابر سیاست
ای موقت در رفع بحران بـوده اسـت کـه سـران  المللی حل سیاسی و بین "برجام" راه

ای بـرای  "نظـام" و در رأس آن خـامـنـه
هـای  مدیریـت کـردن بـرخـی از مشـکـل

هـا  و  ها  بـیـن جـنـاح ای از  رویارویی مذاکرات با آمریکا، آغازگر ُدور تازه
هـا هـمـان  جـنـاح  های سیاسـی رژیـم والیـی شـده اسـت. ایـن چهره
موازات رقابت با یکدیگر، در سرکوب خونین  اند که به اندرکاران "نظام" دست

خواهان، و نیروهای مترقی همواره  بـر پـایـٔه  های مردمی، آزادی اعتراض
بردن و   احکام مطلق ولی فقیه متحد با هم عمل کرده و خواهند کرد. پیش

هـایـی  سرمایـه کالن -های پرنفوذ و قدرتمند سرمایه حفاظت از منافع کالن
مند شدن از مواهب  همراه با بهره -ها است که اتکای حکومت والیی بر آن
هـا بـوده اسـت. ایـن  های شدید بین جناح آن همواره محل نزاع و رقابت

هـا بـر مـحـور  زمان اتحاد ضد مردمی آن ها و هم فرایند مکرر رقابت جناح
اطاعت از اوامر ولی فقیه طبیعتًا برخالف منافع ملی عمل کرده و خـواهـد 

 کرد. 
برای مثال، هفته گذشته، مجلس شورای اسالمی ظرِف دو روز الیـحـه 

تصویب رساند که بنا بـر  ها" را به دوفوریتی "اقدام راهبردی برای لغو تحریم
هـایـی  اجـرا کـردن اقـدام آن پیش از شروع مذاکرات با آمریکا دولت را بـه

کـنـد. ایـن الیـحـه  ای مکلـف مـی های هسته مشخص در زمینه فعالیت
رسد  و  رئـیـس مـجـلـس،  تأیید  شورای نگهبان رژیم  می بالفاصله  به

جمهـور، حسـن  درنگ آن را برای اجرا به رئیس محمدباقر قالیباف، نیز  بی
کند. این حرکت جناحی در حـکـم پـاسـخ جـمـهـوری  روحانی، ابالغ می

جمهور  زاده است که  با واکنش منفی رئیس اسالمی به ترور محسن فخری
کند: "دولت با مصوبه دیروز  شود و اعالم می اش روبرو  می و اعضای کابینه

دانـد."   های دیپلماتیک مضر می مجلس موافق نیست و آن را برای فعالیت
شود: "مجلـس  رئیس مجلس هم در مقام سرکرده جناح مقابل، مدعی می

نـامـه  طرفٔه برجام  پایان  داد." البته قابل توجه است که توافـق به جادٔه  یک
 دو روز تصویب کرده بود. "برجام" را هم مجلس پیشین در عرض یکی 

زنـی در  های چانـه مسلمًا این اقدام مجلس در ظاهر امر یکی از موضوع
ای در مـذاکـرات  مذاکرات با آمریکا خواهد بود و فرستادگان علی خامـنـه

هدف مصرف تبلیغات داخلی اعالم خـواهـنـد کـرد کـه آنـان  موردنظر به
کنـنـد  نمایندگی از مردم ایران و در چارچوب "مصوبات مجلس" عمل می به
البته مجلسی که مردم در انتخابات آن شرکت نکردند و گـمـاشـتـگـان  -

 ای دیکتاتور هم مورد قبول مردم نیستند! "رهبری"
واقعیت امر آن است که روحانی و قالیباف، رئیسان دو قوه از سـه قـوه  

دانـنـد کـه جـمـهـوری  های قدرت نیک مـی حکومت و سرکردگان جناح
اسالمی در حیطۀ روابط خارجی از نظر توان اقـتـصـادی، یـا در عـرصـٔه  

المللی و حتی در حال حاضر در زمـیـنـٔه امـنـیـت کشـور در  سیاست بین
شرایطی نیست که در مذاکرات با آمریکا "شرط" تعیین کند. توجه بـه ایـن 
نکته نیز اهمیت دارد که سران رژیم در عرصۀ مسائل داخلی  نیز با وجـود 
برخی اختالف نظرها همواره اساس تصمیم گیـری شـان تـأمـیـن تـداوم 
حاکمیت مطلق ولی فقیه بوده و خواهد بود و لذا باید منظر بود  که دیـر یـا 
زود مذاکراتی محرمانه در پشت درهای بسته با آمریکا از سر گرفتـه شـود. 

درسـتـی  در این ارتباط، چهارشنبه گذشته، ربیعی، سخنگـوی دولـت، بـه
ای اسـت [بـخـوان:  ای فـراقـوه یادآور شد:  "تصمیم دربارٔه برنامه هسته

 ای است]." تصمیمش با خامنه
ای نـظـیـر "اقـدام  بنابراین، برخوردهای جناحی هفته گذشته و مصوبـه

ها" درحال آماده شدن برای مذاکرات با آمـریـکـا  راهبردی برای لغو تحریم
هدف دفاع و حفظ منافع ملی نیسـتـنـد. ایـن بـرخـوردهـا و  وجه به هیچ به

منظور رقابت در عرصٔه انـتـخـابـات مـهـنـدسـی شـدٔه  صرفًا به ها  مصوبه
یعنی کدام بخش از  -است تا نشان دهند کدام جناح ١۴٠٠خردادماه سال 

حضور مردم توان ابراز "لیاقت" و اتوریته مدیریت  بی -بورژوازی بوروکراتیک
ای برای بقای دیـکـتـاتـوری  قوه مجریه در مذاکره با آمریکا را دارد، مذاکره

 تجاری! -داران مالی والیی و حفظ منافع سرمایه
بافت قدرت در حکومت استبدادی والیت فقیه در کنار ماهیت اقـتـصـاد 

های حکومـتـِی  قوا بین جناح اش و همراه با سازوکار برقراری توازن سیاسی
های اصـلـی فسـاد در  رقیب بر اساس منویات دیکتاتوری والیی، از عامل

دار شده کـه  شئون اقتصادی و روابط سیاسی است. این فساد چنان دامنه
انـدازی  حتی توان نیروهای امنیـتـی رژیـم بـرای جـلـوگـیـری از دسـت

های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل در کشورمان را ضـعـیـف کـرده  سازمان
 است.

 ادامۀ قربانی شدن منافع ملی در ...

  ۵ادامه  در صفحه 



مطلع شدیم رفیق عباس نـدیـم 
آذرمــاه  ١٣دســامــبــر ( ٣روز 

) در پی بیماری طوالنی و ١٣٩٩
یک روز قبل از تولدش در سـن 

ــه  ٩۴ ــی ــگــی در صــوف ــال س
درگذشت. رفیق عباس انسـانـی 
مبارز ، فرهیخـتـه و تـوده ای 
پرشوری بود که در طول بیش از 
شش دهه فعالیت در صفوف حزب تودۀ ایران و با وجود همه دشـواری هـای 
زندگی هیچگاه در عقایدش نسبت به حزب و مبارزۀ زحـمـتـکـشـان مـیـهـن 

بود و بـعـد از  ١٣٠۵آذر ماه سال  ١١تزلزلی ایجاد نشد.  رفیق عباس متولد 
گذارندن تحصیالت ابتدایی و دبیرستانی در تهران برای تحصیـل در رشـتـه 
برق به دانشگاه فنی تهران رفت و در آنجا بود که با اندیشـه هـای تـوده ای 

 آشنا شد و سپس به صفوف حزب تودۀ ایران پیوست.   
رفیق ندیم در دوران شکوفایی مبارزۀ حزب و جنبش کارگری در ایـران در 

شمسی از جمله کادرهای جوان و با استعداد حـزب بـود  ٣٠و  ٢٠دهه های 
هـای  آهن به کار سازماندهی حزبی و فعـالـیـت عنوان مسئول کمیته راه که به

کارگران پرداخت. رفیق ندیم نیز مدتی در بخش اطالعات و از دسـتـیـاران 
مرداد  ٢٨رفیق خسرو روزبه بود. با شکست نهضت ملی شدن نفت و کودتای 

رفیق عباس که مدتی کار مراقبت از رفیق روزبه را عهده دار بود و با لو رفـتـن 
سازمان افسران حزب به مهاجرتی ناخواسته به بلغارستان رفت. رفیق ندیم در 
مهاجرت نیز همواره با پیگیری فعالیت در صفوف حزب را در عـرصـه هـای 

از جمله در رادیوی "پیک ایران" و همچنین دیگر کارهای تبلیغاتی و  مختلف، 
 انتشاراتی حزب ادامه داد.  

، بـه ١٣۴۵با پیروزی انقالب بهمن، رفیق عباس از آنجائیـکـه در سـال 
جرایم واهی از طرف دادگاه های شاه به اعدام محکوم شده بود، با صالحدید 
حزب به ایران بازنگشت و همچنان در مهاجرت به کار حزبی خود ادامه داد. 

عنوان مشاور  رفیق عباس در پلنوم پانزدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران به
طور غیابی به عضویت کـمـیـتـه  کمیته مرکزی و در پلنوم هفدهم (وسیع) به

 مرکزی برگزیده شد.
در پی یورش رژیم جمهوری اسالمی به حزب توده ایـران و دسـتـگـیـری 

کادرهای برجسته،اعضاء و هواداران حزب و مهـاجـرت  هزاران تن از رهبران،
ناخواسته هزاران توده ای به خارج و عمدتا به کشورهای سـوسـیـالـیـسـتـی 

رفیق عباس در شعبه تشکیالت حزب در کنار رفیق صفـری بـه کـار  سابق، 
سازماندهی تشکیالت حزب برخاست. بسیاری از رفقای حزبی که برای دیدار 
با رهبری حزب به آلمان شرقی مسافرت می کردند هنگام ورود بـه بـرلـیـن 
شرقی چهره شاد و مهربان رفیق عباس را می دیدند که منتظر آنها بـود. در 
آن دوران رفیق عباس در کنار رفیق صفری، ژیال سیاسی و رفیـق زنـده یـاد 
داود نوروزی،  نقش عمده ای در بازسازی حزب و همچنین به راه انـداخـتـن 
تحریریه "نامۀ مردم" ایفاء کرد. رفیق ندیم در آن دوران دشوار گسسـت هـا و 
انشعاب ها، خصومت ها و تهمت پراکنی های گسترده ای که خصـوصـًا بـر 
ضد رفیق صفری به شکل گسترده ای سازمان دهی می شد، پیگیر و استـوار 

 از حقانیت حزب و رهبری آن  و سیاست های حزب دفاع می کرد. 
همراه خانواده اش به بلغـارسـتـان  رفیق ندیم بعد از فروپاشی دیوار برلین به

رفت و با وجود همه دشواری های زندگی در بلغارستـان پـس از فـروپـاشـی 
سوسیالیسم، و خصوصًا از دست دادن دخترش در یـک حـادثـۀ دلـخـراش 
رانندگی، تا انتها به عنوان یک توده ای معتقد زیست. رفیق عباس در طـول 
این سالها با همه دشواری ها و بیماری که دچار آن بود توانست کار تـرجـمـه 

نامه بلغاری به فارسی و فارسی به بلغاری را با همکاری همـسـرش اوچـه  واژه
پشوا به پایان ببرد (رفیق عباس با اسم مستعار رضا مهراز)  و بـدیـن تـرتـیـب 
ارثیه معنوی ارزشمندی را برای نسل های بعدی به یادگار بگذارد.  حزب تودۀ 
ایران درگذشت رفیق عباس ندیم، مبارز پرشور حزب تودۀ ایران و طبقه کارگـر 
میهن ما را به همسر و پسر رفیق عباس و همه رفقای توده ای تسلـیـت مـی 

 گوید.
 یادش گرامی و ماندگار باد.

١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه    ٧   ١١١٨شمارۀ  

و ”  انتقام سختی در انتظار آمران و عامـالن تـرور خـواهـد بـود“ باره تأکید کرد:  این
، ” انتقام حق ماسـت“ ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، با هشتک 

ای مشابه کرد. فداحسین مالکی، دیگر عضو کمیسیون امنـیـت مـلـی،  گیری موضع
ترور رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفـاع را لـکـه نـنـگـی بـر پـیـشـانـی 

ها در روزهای پایانی تـرامـپ بـا  اسرئیلی“ های موساد و سیا دانست و گفت:  سرویس
 ”عیار در منطقه هستند. این حرکات مذبوحانه به دنبال یک جنگ تمام

های اطالعاتی کشـورهـای  های اخیر نیست که سازمان این نخستین بار در سال
دیگر ازجمله اسرائیل چنین آزادانه در تهران موفق به اجرای عملیاتی گسترده بر ضد 

شک نشانه نفـوذ  زاده می شوند، امری که بی وابستگان رژیم همچون محسن فخری
پـذیـری آن  های اطالعاتی رژیم والیت فقـیـه و ضـربـه عمیق و گسترده در سیستم

های اخیر خبرهایی مخـتـلـف  جانبه ارکان حکومتی است. در هفته دلیل فساد همه به
اند دال بر تالش دولت ترامپ و متحدان مرتـجـع و مـاجـراجـویـش در  منتشر شده

پرست اسرائیل و حکومت ارتجاعی عربستان سعودی، کـه  منطقه، ازجمله دولت نژاد
العملی حساب نشده و کشـانـدن  ها واداشتن ایران به نشان دادن عکس هدف از آن 

بـه ”  مـحـدود“ های خطرناک نـظـامـی  آن به اقدامی که تشدید تنش و آغاز درگیری
کشورمان را موجب شوند. برگزاری جلسه رایزنی دو هفته قـبـل دونـالـد تـرامـپ بـا 

منظور بررسی امکان بمباران مراکـز هسـتـه ای  اش در کاخ سفید به مشاوران عالی
 ٢٧نـوامـبـر/  ١٧به منطقه خلیج فارس در روز ”  ۵٢بی “ایران، اعزام هواپیماهای 

” و ”  اطمینان خاطر دادن به متحدان آمریکا در مـنـطـقـه“ زیر پوشش  ٩٩ماه  آبان
و همچـنـیـن ”  اخطار به نیروهایی که منافع متحدان آمریکا در منطقه را تهدید بکنند

منـظـور  سابقه نتانیاهو و رئیس موساد به شهر نئوم در عربستان به سفر محرمانه و بی
سلمان، ولیعهد عربستان و مایک پمپـئـو در  جانبه با محمد بن ای سه برگزاری جلسه

هـای  توان نمونـه رابطه با ابعاد برخورد با جمهوری اسالمی ایران و چگونگی آن را می
مشخص و آشکار تالش دولت ترامپ و متحدان مرتجع و ماجراجویش در مـنـطـقـه 
 دانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.

زاده که با هدف کـلـیـد  قتل محسن فخری تروریستِی منجر به  حزب تودٔه ایران حملهٔ 
طـلـب  هـای جـنـگ جویانه از سـوی مـحـفـل ای از برخوردهای انتقام زدن زنجیره

کند و تالش برای حفظ آرامـش در مـنـطـقـه  دهی شده است را محکوم می سازمان
 خاورمیانه در جهت منافع مردم ستمدیده ایران و سراسر منطقه را خواستار است.

های پـایـانـی  برای حزب تودٔه ایران جای شگفتی نیست که دونالد ترامپ در هفته
اش که برای صلح و ثـبـات در جـهـان و مـنـطـقـه  جمهوری بار ریاست دورٔه فاجعه

مـنـظـور  دار داشته و خواهد داشت همچنان در تالش بـه هایی دامنه خاورمیانه زیان
آمیز و خطرناک باشد. تالش او در خالل چهار  بندی کردن ترفندهایی تحریک سرهم

آمـیـز  گشـایـی مسـالـمـت سال گذشته این بوده است تا هر فرصتی در مسـیـر گـره
ها میان دو کشور ایران و ایاالت متحده در چارچوب منشور سازمان ملل و  ناسازگاری

 المللی را باطل و از بین ببرد. های بین قانون
های ماجراجویانه امپریالیسـم ایـاالت  حزب تودٔه ایران بارها در مورد خطر سیاست

هـای  گرای عربستان سعودی و سـیـاسـت متحده و متحدانش، از جمله دولت واپس
جویانه رژیم ایـران  های نابخردانه و دخالت نژادپرستانه اسرائیل، و همچنین سیاست

پروایی دولت تـرامـپ و  در منطقه، هشدار داده است. حزب تودٔه ایران درحالی که بی
کند، بـر  المللی را محکوم می های بین اش در نادیده گرفتن قانون ای متحدان منطقه

بـار در  ای فاجعه ها در جهت درگیری نظامی این باور است که برای باال نگرفتن تنش
ها را تشدید کرد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که همـه  منطقه باید تمام تالش

گـرا و ضـد  سود نیروهای واپـس های نظامی در خاورمیانه تنها به ها و درگیری جنگ
مـدت مـردم  درنـگ و دراز مردمی منطقه و جهان و در تضاد آشکار با مـنـافـع بـی

طـلـب در  زحمتکش مهین ماست.حزب تودٔه ایران از همٔه نیروهای مترقی و صـلـح
شان را برای بسیج افکار عـمـومـی  خواهد تا تالش ایران، منطقه، و سراسر جهان می

های خطرناک نظامی در مـنـطـقـه  ها و درگیری منظور مقابله با خطر تشدید تنش به
گرا و ضـد مـردمـی  ادامه دهند. در روزهای پایانی دولت ترامپ نباید به رهبران واپس

های ارتجاعی عربستان و اسرائیل  رژیم حاکم در ایران و دولت ایاالت متحده و دولت
سـوز جـنـگـی تـازه  اجازه داد تا منطقه خاورمیانه را بار دیگر به ورطٔه آتش خـانـمـان

افروز در خـاورمـیـانـه و  راندن نیروهای جنگ بکشانند. پیکار برای حفظ صلح و پس
ترین وظیفه عاجـل مـا در شـرایـط  دفاع از منافع مردم زحمتکش و ملت ایران مهم

کنونی است. حزب تودٔه ایران بر این باور است که مبارزٔه مردم ایـران بـرای صـلـح، 
های دموکراتیک، و عدالت اجتماعی از مسیر طـرد رژیـم  حقوق و آزادی  دموکراسی،

پیروزی خواهد رسید. ما بر این باوریم که در این راستـا هـیـچ  والیت فقیه در کشور به
هـر  پذیر نیست و هرگونه اقدام تروریستی را به ای توجیه هیچ بهانه مداخلٔه خارجی و به

کنیم. تعیین مسیر آینده سیاسـی  دانیم و محکوم می بهانه و با هر پوششی مردود می
عهدٔه مردم ایران و جبهه متحد نیروهای مترقی و دمـوکـراتـیـک  ایران فقط و فقط به

 ها است. نمایندٔه آن
 ١٣٩٩آذرماه  ٨حزب تودۀ ایران، 

بدرود رفیق  ادامۀ اطالعیۀ حزب توده ایران ...
عباس ندیم، 
مبارز پرشور 

 توده ای!     



١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه    ٨   ١١١٨شمارۀ  

از سوی طبقه کـارگـر 
گاه به چالش طلبیـده  آ

شود و این طبـقـه،  می
بالقوه، جامعه را  بـه 

ای نو مـتـحـول  جامعه
 کند.  می

هم مارکس و هـم 
انگـلـس در سـراسـر 

ــژوهــش ــای پ ــان  ه ش
تنها به پویایی درونی  نه

جامعۀ انسانی بـلـکـه 
صورت یک کل توجه داشتند. مارکـس در  ها با جهان پیرامون به روابط میان انسان

حـال آن را  اند و درعیـن ها هم  جزئی از طبیعت کتاب سرمایه تأکید کرد که انسان
 بار. سازند، اغلب با تأثیرهای زیان دگرگون می

هـای  انگلس پس از درگذشت مارکس، با روشی دیالکتیکی به فراکافت جـامـعـه
داری روی آورد و دستاوردهایش را در کتاب منشأ خانـواده، مـالـکـیـت  پیشاسرمایه

 نگارش درآورد. خصوصی، و دولت به
او همچنین در نوشتارهایی پراکنده دیالکتیک را از جامعۀ انسـانـی بـه جـهـان 
غیرانسانی گسترش داد که دیرزمانی پس از درگذشت او در کـتـاب دیـالـکـتـیـک 

ها نوشتاری نوآورانه و ناتمام با نام "نقش کار انسان  طبیعت منتشر شدند.یکی از آن
های چـارلـز دارویـن در  ها به انسان" بود که آن را بر مشاهده واره در گذار از انسان

گونه که ماتریالیسم  پادزهـری  مورد فرگشت (تکامل) انسان گرد آورد. درست همان
گونه دیالـکـتـیـک تـبـایـنـی در بـرابـر  همین آلیسم فلسفی است،  مهم  برای ایده

ماتریالیسم مکانیکی است. در دیدگاه ماتریالیسم مکانیکی این برداشت که تمامـی 
تـوانـد  شـونـد مـی ها در درجه نخست از برآیند تأثیرهای برونی ناشـی مـی دگرگونی

ای  های حرکت نیوتون نمونـه ویژه فیزیک باشد. قانون رویکردی سودمند در علم به
هـای  شناسی و پرسمان ویژه در زیست اند. اما ماتریالیسم مکانیکی، به در این زمینه
ها  بر  گرایی بینجامد، یعنی، کوشش در توضیح همه پدیده تواند به تقلیل انسانی می

هـا  مـنـدی یـا درک کـردن انـدام تر" از سازمـان ها در سطحی "نازل حسب پروسه
 ) در حکم ماشین. های) زیستی (ازجمله موجودات انسانی (ُارگان
هـا "تـوضـیـح"  های تک تـک آدم گرایی، جامعه را همچون سرجمع کنش تقلیل

دهد (سخنان مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین انگلیس را به یـاد آوریـد کـه  می
هـای  گفت "چیزی به نام جامعه وجـود نـدارد"): هـر فـرد بـا عـمـلـکـرد انـدام

وسازی،  هایش، سپس مسیرهای سوخت دهندۀ خود و تنها بر اساس سلول تشکیل
هـای  هـا و ذره ها، اتم یا هسته فرآیندهای شیمیایی و در نهایت کردارهای مولکول

تواند اسلوبی نیرومند اما تـنـهـا بـخـشـی از  اند. این می بنیادی است که فهمیدنی
های نـورسـیـده و  های پیچیده، ویژگی واقعیت در علوم باشد که به ارزیابی سامانه

تـر  های مختلف فراکافت نیز نیازمند است. گمراه کننـده های میان رتبه کنش برهم
بهره از چـیـزی  بی گرایی (که فیلسوف مارکسیست جان لوئیس آن را " آن که، تقلیل
شناسی اجتماعی و روانشـنـاسـی  نامد) همچنین (چنان که در زیست ستودنی" می

برداری زنـان بـر  انگاری وجود نابرابری، نژادپرستی، و فرمان فرگشتی) برای درست
شود. ماتریـالـیـسـم  دار به کار برده می های زیستی دنباله اصطالح  ویژگی اساس به

شـود،  آن یـاد مـی   "Diamatاش "دیـامـت دیالکتیک که گاهی با نام کوتاه شده
 های درون خود را نیز دارد. کشمکش

کار نبردند. این واژه را ژوزف دیتزگـن  ای را به گاه چنین واژه مارکس و انگلس هیچ
کـار بـرده  ساخت و سپس از سوی گئورگی پلخانف و پس از او لنین (و استالین) به

هـای دیـگـر  هم در اتحاد شوروی و هم برای مارکسیسـت -شد. در دورانی دیامت
های" مدون (نخست انگلس آن را مـطـرح  منزلٔه  یک سری از "قانون به -کشورها

کرد) که به نوعی مبانی تبدیل شد؛ مانند دگرگونی کمیت به کـیـفـیـت، وحـدت و 
 تنیدگی اضداد، و نفی در نفی. درهم
طورمثال،  در اتحاد شوروی نوپا، همراه با نـیـاز مـبـرم بـه افـزایـش تـولـیـد  به

کشاورزی، این دیدگاه [دیامت] دانش ژنتیـک "غـرب" را هـم درحـکـم دانشـی 
هـا صـرفـًا مـفـروض  آلیستی (چون کسی یک ژن را "ندیده" بود و وجـود آن ایده

شناسان بـر ایـن بـاور  شد) و هم در حکم دانشی مکانیکی (چون ژن پنداشته می
رسید های فردی و گروهی از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر می بودند که مشخصه

انگاری برتری نژادی، "نسل ُکشی"، و نـابـودی  ها برای درست ای که نازی نظریه -
 بردند) تشخیص داد و آن را رد کرد. کار می "عناصر ناباب" به

های  ویژه در مورد بخش ها به این بحث هنوز میان مارکسیست
 "دیالکتیکی" دیامت ادامه دارد.

آیا دیالکتیک توانایی توضیح جهان 
 را دارد؟

دهند که مـاتـریـالـیـسـم  پژوهشگران کتابخانۀ یادبود مارکس توضیح می
تواند یک روش یافتاری سـودمـنـد یـعـنـی  دیالکتیک در بهترین حالت می

گشایی، فراکافـت، و کـنـدوکـاو ارزیـابـی شـود. آیـا  اسلوبی کارآ برای راه
دیالکتیک توانایی توضیح جهان را دارد؟ پاسخ ساده آن اسـت کـه خـیـر. 

چـیـز را نـدارد. ایـن کـار  خودی خود توانایی "توضیح" هـیـچ دیالکتیک به
کسـانـی  -نگاران جستجوگر شناسان، روزنامه دانشمندان، مهندسان، تاریخ

هـا  آوری دانـش گـردهـم کنند یـا بـه شده را بررسی می که پرسمانی شناخته
از   هـایـی ویـژه اندازی از چگونگی کارکرد جنـبـه است تا چشم -پردازند می

های قانونی و حقوقی، چـه در مـورد  دست دهند. اما فراکافت جهان را به
یابی و پخش ویـروس  کارکرد اقتصاد یا پرسمانی مشخص در تاریخ یا ریشه

های دیالکتـیـک در کـارنـد و  دهند که اصل ، همواره نشان می ١٩-کوید
مـان و  تواند کمکی پرارزش به شنـاخـت خـویشـتـن اسلوب دیالکتیکی می

 مان باشند. جهان پیرامون
رسـان بـاشـد.  های درسـت یـاری تواند برای طرح پرسش دیالکتیک می
هایی را که پیش از این به جـامـعـه  ما کمک کند پاسخ تواند به همچنین می

چـالـش طـلـبـیـم.  پرسش گرفـتـه و بـه انسانی و طبیعت داده شده بود به
دیالکتیک مارکسیستی رویکردی برای دریافت کارکرد جهان مادی هـم از 

ترین وجه خود از این  نظر انسانی و هم "سرشتی" است. دیالکتیک در ساده
 صورت ابدی ثابت یا ایستا نیست. کند که هیچ چیز به برداشت آغاز می

حرکت باشـنـد در سـطـح دیـگـری  رسند بی نظر می حتا چیزهایی که به
های یک قطعۀ فلزی یا فردی در یک جامعه) در حـالـت  (همچون هسته

اند.  دگرگونی هـرچـیـزی در ایـن  سیالن (شار در فیزیک) یا تغییر دائمی
سبب تأثیر نیروهای خارجی بلکه پیامد فراینـدهـای درونـی  تنها به جهان نه

 گیرد. اغلب مخالف (یا "متضاد") انجام می
ورزی و بحث در یونان بـاسـتـان  دیالکتیک همچون روشی برای اندیشه

 ای از دیالکتیک سهم دارند. ها هم در پیدایش گونه آغاز شد، هرچند چینی
اندیشٔه دیالکتیک از سوی هگل، فیلسوف آلمانی، پی گرفته شد و پـس 

شکل ماتریالیسم دیالکتیک بسـط  از آن از سوی مارکس و انگلس بیشتر به
داده شد. بخش "ماتریالیسم"  آن  مهم است.  ماتریالیسم بر آن اسـت کـه 

هـا ازجـمـلـه  جهان، کیهان، "طبیعت"، درواقع هستی دارند و همٔه پـدیـده
گاهی درنهایت پیامد (و نه ساده  اند. شده) فرایندهای مادی آ

تـوانـنـد  هـا در اسـاس مـی ماتریالیسم همچنین بر آن است که انسـان
صورت کامل،  ها نادرست و هرگز نه به دریافت جهان، هرچند بیشتر وقت به

سازد که بـه  مطرح می  هایی تازه دست یابند (هر پیشرفتی در دانش پرسش
توانیم در درازای زمان بـا هـمـکـاری و در کـنـار  پاسخ نیاز دارند)، اما می

منظور شناخت بهتِر واقعیت و کارکرد آن بکوشیـم. ایـن شـیـوه  یکدیگر به
نگرش در تضاد با "تفسیرهای" حاضر و آمادٔه مذهبی دربارٔه جـهـان اسـت 

آلیسم  داند و بر پایه دیدگاه فلسفی ایده ای "فراطبیعی" می که جهان را پدیده
توانیم بدانیم تأثیر احساساتی اسـت کـه در "درون  بر آن است آنچه ما می

ای هم مـوجـودیـت داشـتـه  گذرد، و اگر جهان "واقعی" کاسه سرمان" می
شـیـؤه  ورزی بـه باشد، از بنیاد ناشناختی است. پیش از مـارکـس، انـدیشـه

گمان در شناخت از دنیای طبیعی، ماننـد دانـش فـیـزیـک  دیالکتیکی بی
شـنـاسـی و  ویژه الکترومغناطیس و دماپویایی [ترمودینامک])، زمـیـن (به

 فرایندهای کره زمین، و نظریٔه فرگشت (تکامل)، ریشه دوانده بود.
مـنـزلـه  ورزی بـه سهم مهم مارکس و انگلس شناخت این شیؤه انـدیشـه

های انسانـی  توان آن را در شناخت در زمینٔه پرسمان اصلی کلی بود که می
تـوان در  کار  بست. برای نمونه، رونـدهـای دیـالـکـتـیـکـی را مـی نیز  به
بـرآمـدن  وری و اجـتـمـاعـی کـه بـه های فنا کنش اقتصاد، دگرگونی برهم

داری از درون فئودالیسم منجر گردیدند مشـاهـده کـرد. تـکـاپـوی  سرمایه
های نـو اسـت   وری داری متضمن رشِد فنا سودورزی در درون نظام سرمایه
گیرد اما کـاالهـا و بـازارهـای جـدیـد را  که از یک سو جای مشاغل را می

داری کـه بـر  تر، خود نظام سرمایـه وجود آورد.  در سطحی کلی تواند به می
داران از طبقۀ کارگر استوار است سرانجام قدرتش  کشی سرمایه شالوده بهره



١٣٩٩آذر ماه  ١٧دوشنبه    ٩   ١١١٨شمارۀ  

همایش بزرگداشت فریدریش 
انگلس در دویستمین سالگرد 

 تولدش!
به مناسبت دویستمین سالگرد تولد فریدریش انگلس، اندیشمند و فیلسوف 
برجستٔه قرن نوزدهم، یار و همکار کارل مارکس، و از بنیادگذاران سوسیالیسم 

نوامبر) همایشی به میزبانی مشـتـرک حـزب  ٢٨آذر (   ٨علمی، در روز شنبه 
های این همایش  کمونیست بریتانیا و حزب کمونیست آلمان برگزار شد. برنامه

شـد، نـزدیـک بـه هـزار نـفـر از  را، که به طور مجازی برگزار و پخـش مـی
مندان فریدریش انگلس از کشورهای متعدد جهان به طور زنده دنـبـال  عالقه

کردند. شماری از میزبانان این همایش از رفقای حزب کمونیست بـریـتـانـیـا، 
کـردنـد.  غربی انگلستان، اجرا می شهر شمال برنامه را از شهر منچستر، کالن

سـال اّول اقـامـت خـود در  ٢٠منچستر شهری است که فریدریش انگلس 
انگلستان را در آنجا گذراند. به دعوت برگزارکنندگان همایـش، نـمـایـنـدگـان 

 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران نیز در این مراسم ویژه شرکت کردند.
های این همایش مجازی در سه بخش سیاسی، فرهنگی، و نمایـش  برنامه
برداری از مجسمٔه عظیم فریدریش انگلس در مرکز شهر منچـسـتـر  فیلم پرده

تنظیم شده بود. در بخش سیاسی که با مدیریت رفیق دکتر لیز پـیـن، عضـو 
هیئت سیاسی و صدر حزب کمونیست بریتانیا، برگزار شد، رفـیـق پـروفسـور 

المللی حزب کمونیست بریتانیا، رفیق رنـاتـه  جان فاستر، دبیر شعبٔه روابط بین
المللی حزب کمونیست آلمان، و همچنیـن آقـای ژنـگ  کوپه دبیر روابط بین

 شیوان،کنسول سفارت چین در منچستر، سخنرانی کردند.
 «انگلس و انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـم»سخنران حزب کمونیست آلمان دربارٔه 

انگلـس در بـریـتـانـیـا و »رفیق جان فاستر   صحبت کرد، و موضوع صحبت
بود که در آنها بر اهمیت سهم انگلس در مارکسیسم و ارثیٔه معنوی او  «ایرلند

انگـلـس، چـیـن، و »تأکید شد. رفیق ژنگ شیوان سخنرانی خود را با عنوان 
زمان تـوسـط مـتـرجـم بـه  به زبان چینی ایراد کرد که هم «تالش برای صلح

هـای  شد. متن کامل دو سخنرانی رفقـای حـزب انگلیسی ترجمٔه شفاهی می
 کمونیست بریتانیا و آلمان در همین شمارٔه "نامٔه مردم" آمده است.

، بازیگر توانا و هنرمنـد پـیـشـرو «ماکسین پیک»در بخش فرهنگی، خانم 
تئاتر بریتانیا، فراخوان انگلس به طبقٔه کارگر را با توانایی و زیـبـایـی خـاصـی 

کنندگان به شنیدن دو ترانٔه زیبا با اجـرای  دکلمه کرد. در بخش بعدی، شرکت
هنرمندانٔه خانم بتانی الن، هنرمند کمونیست بریتانیایی، دعوت شدنـد. ایـن 

شد، بـه  دو بخش با اجرای سرود انترناسیونال که توسط بتانی الن رهبری می
ساز موفق انگلیسی،  پایان رسید. در آخرین بخش، فیل کالینز، هنرمند و فیلم

نخست دربارٔه پروژٔه خود برای انتقال مجسمٔه عظیم و بـاشـکـوه فـریـدریـش 
هایی داد. در ادامه، او فیلمی را کـه در  انگلس از اوکراین به منچستر توضیح

کنندگان به نمایش گذاشت.  همین مورد تهیه کرده است برای تماشای شرکت
دربارٔه تالش این هـنـرمـنـد بـرای یـافـتـن  «مراسم -مجسمٔه انگلس»فیلم 

ای در اوکراین و چگونگی خرید و انتقال  فریدریش انگلس در دهکده  مجسمهٔ 
شود که شهر منچستر  آن با تریلی از مسیر زمینی به منچستر بود. یادآوری می

به مّدت دو دهه محل زندگی و کار (در کارخانٔه نساجی پدرش) و همکاری بـا 
نامٔه دویستمین سالگرد تولـد  های گوناگون بود. در ویژه کارل مارکس در زمینه

منتـشـر شـد  «نامٔه مردم»که به ضمیمٔه  ٩٩آذر  ٣فریدریش انگلس به تاریخ 
نیز مطلبی دربارٔه همین مجسمه و انتقال آن از اوکراین به منچستر آمده بـود. 
مجسمٔه فریدریش انگلس که فیل کالینز از اوکراین به منچستر منتقل کـرده، 
اکنون در قلب این شهر نصب شده است و روزانه مورد بازدید هزاران نفر قـرار 

 گیرد. می
 

دهنده، اندیشمند، و نویسندٔه  فریدریش انگلس: سازمان
ادای احترام به فریدریش  -مشترک مانیفست کمونیستی 

 مین سالگرد تولد او٢٠٠انگلس در 
 نوشتٔه جان فاستر

 

مین سالگرد تولد فریدریش انگلس هرچه از سهم او در ٢٠٠در بزرگداشت 
المللی طبقٔه کارگر و در تـدویـن و بسـط آثـار  گیری و رشد جنبش بین شکل

 تر آن گفته شود، کم است. نظری خود مارکس و انتشار گسترده
داری بود. او  اندیش جامعٔه سرمایه دهنده بود. او منتقد ژرف انگلس سازمان

تحلیلی نوآورانه از خاستگاه جوامع طبقاتی و روابط جنسیتی به دسـت داد. و 
همٔه این کارها را در همکاری نزدیک با مارکـس انـجـام داد، هـمـکـاری و 
مشارکتی که باعث حفظ کامل آثار ُپرنبوغ خوِد مارکس شد تا در اختیار جنبش 

خواهم بر اهمیت اّولین کتاب انگلس به نـام  ما قرار بگیرد. قبل از هر چیز می
تأکید کنم. او ایـن کـتـاب را در اوایـل  «وضعیت طبقٔه کارگر در انگلستان»

گیری کامـل مشـارکـت  اش و به طور عمده قبل از شکل بیست و چند سالگی
اش با مارکس نوشت. اّما این اثری بود که هـم بـرای آن مشـارکـت و  کاری

 همکاری و هم برای بسط اندیشٔه خوِد مارکس اهمیت زیادی داشت.
انگلس در این اثر نوآورانه برای نخستین بار تکوین و پیدایش جنبش واقعی 

یی طبقٔه کارگر را توصیف کرد. این جنبشی بود که درست دو سال پـیـش  توده
، مستقیمًا قدرت دولتی بریتانیا را بـه ١٨۴٢از آن، در اعتصاب عمومی سال 

 چالش کشیده بود.
، و بر اساس توصیف انـگـلـس از ١٨۴۵تا  ١٨۴۴همچنین، در سال های 

این چالش طبقٔه کارگر در برابر قدرت حاکم بود که مارکس تمایز بنیادی بـیـن 
 -را «برای خـود»ای  و طبقه -یک مقولٔه توصیفی ساده -«در خود»ای  طبقه
گاهانه می طبقه  مطرح کرد. -تواند تاریخ را بسازد ای بسیج شده که آ

این شواهد زندگی واقعی از قدرت واقعی زحمتکشان، کـه در سـفـر خـوِد 
ای مرکزی در تـکـویـن و  تأیید شد، مقوله ١٨۴۵مارکس به منچستر در سال 

تدوین مفهومی بود که بعدها به ماتریالیسم تـاریـخـی شـنـاخـتـه شـد. ایـن 
سازند. تمام تاریخ ثبت شده، تاریخ مبارزٔه طـبـقـاتـی  اند که تاریخ را می طبقات

است. همین درک مشترک از توان بالقؤه طبقٔه کارگر برای نو کردن جامعه بود 
که سپس به تدوین نخستین طرح کامل ماتریالیسم تاریخی، و تهیٔه مانیفست 

منجر شد، که مارکس و انگلـس بـه طـور مشـتـرک  ١٨۴٨کمونیستی سال 
 نوشتند.

در دهٔه بعد، باز هم انگلس بود که رابطٔه کاری نزدیِک مارکس با رهـبـران 
ها مانند ِارِنست جونز را هـدایـت کـرد، و در دهـٔه  برجستٔه جنبش چارتیست

 های سازمانی برای تشکیل انترناسیونال اّول را فراهم کرد. زمینه ١٨۶٠
این تجربه از لحاظ نظری نیز مهم بود. در این دوره، مـارکـس و انـگـلـس 

های کارگری بریتانیا را توضیح دهند و  مجبور بودند چرخش به راسِت اتحادیه
با آن مقابله کنند؛ در واقع، یار سیاسی حزب لیبرال بشوند. آنچه پیش از آن، 
جنبش طبقاتی منسجمی بود، از هم پاشید. مارکس و انگلس، همراه با هـم، 
توضیح فرهنگی ژرفی از این جدایی، و ظهور آنچه آنها اشـرافـیـت کـارگـری 

 «سـرمـایـه»طور کـه مـارکـس در  کردند، به دست دادند. همان توصیف می
دارهای بریتانیا در برابر این چالش طبقاتـی،  نوشت، در نتیجٔه وضعیت سرمایه

داران به برخی اصالحات تن در دادند. آنها به طـور عـمـده بـه نـفـع  سرمایه
اصـالحـات »های طبقٔه کارگر مجبور به انجام ایـن  ترین بخش یافته سازمان
ای این اصـالحـات را انـجـام دادنـد کـه از نـظـر  شدند و به شیوه «لیبرال

ایدئولوژیکی بتوانند رهبری سیاسی کارگران را به تصرف خودشان در آورند. اّما 
اینها امتیازاتی بودند که فقط در مرحلٔه جدید 

 ١٠ادامه  در صفحه  
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پـذیـر  امپریالیسم، صدور سرمایه، و تبعیت مالی و اقتصادی بقیٔه جهان امکان
 شد.

داری طـبـقـٔه کـارفـرمـا از  به موازات اینها، مارکس و انگلس موضوع بهره
ها در پـی قـحـطـی در  مهاجرت ایرلندی «تهدید»نژادپرستی را با استفاده از 

ایرلند برجسته کردند، موضوعی که از آن برای ایجاد جدایی و تفرقه در مـیـان 
شد. عالوه بر این، انگلس به نوبٔه خود تحلیلی از  برداری می زحمتکشان بهره

خصلت انقالبی و نیمه پرولتری زحمتکشان محروم ایرلند ارائه کرد که زمیـنـٔه 
خـواه و  های جیـمـز کـانـلـی [فـعـال جـمـهـوری ای شد برای فعالیت عمده

گیری و رشد جنبش انقالبی خوِد  ] و شکل٢٠-١٩سوسیالیست ایرلندی قرن 
 ایرلند.

ای دیگر، باز هم انگلس بود که به انتقال میراث نظری مـارکـس  در عرصه
های انگلس در مـراسـم تـدفـیـن  یاری رساند. لحن غمبار و تأثرانگیز صحبت

ربع به ساعت سه بعدازظـهـر،  یک»از یاد نرفته است:  1883مارکس در سال 
ترین اندیشمند زنده از اندیشیدن بازماند. او را کمتر از دو دقیـقـه تـنـهـا  بزرگ

اش بـا آرامـش  گذاشتیم، و وقتی برگشتیم، او را دیدیم که در صندلی راحتـی
 «اّما برای همیشه. -خوابیده است

انگلس پس از مرگ مارکس همٔه کارهای خودش را کنار گـذاشـت و سـه 
های مارکس کرد و با دقت و وسـواس  نویس سال را صرف منظم کردن دست

را به عهده گرفت تا آن طور که مارکس  «سرمایه»تنظیم جلدهای دّوم و سّوم 
خود  «منشأ خانواده»خواست به چاپ رسد. فقط پس از این بود که انگلس  می

 را تکمیل کرد، اثری که بر اثر کار مشترک او و مارکس شکل گرفت.
بـود  ١٨٨٠ها در دهٔه  در سیاست عملی هم همین طور بود. در همین سال

همکـاری بـا ِاِلـنـور  -تر کرد که انگلس میراث سیاسی مارکس را حفظ و ژرف
های  یی اتحادیه مارکس، تام مان، و ویلیام موریس برای بازآفرینی جنبش توده

گـفـت  طور که مارکس همیشه مـی کارگری در میان عموم کارگران، که همان
اش در میان تودٔه کارگران در شرق لندن بود و نه در مـیـان  باید باشد، شالوده

 اشراف کارگری.
در این دویستمین سالگرد تولد فریدریش انگلس، ما بـه خـاطـرٔه او درود 

دهنده، اندیشمند، و نویسندٔه مشترک مانیفسـت  فرستیم، به او که سازمان می
کمونیستی بود، مانیفستی که در میان آشفتگی جنایتکارانٔه نظام کهنه، هنـوز 

 بخش دنیایی نوین است. الهام
 

 درود به خاطرٔه فریدریش انگلس
در یادبودهای فرهنگی برای بزرگداشت این اندیشمند بزرگ 
آلمانی، باید به یاد داشته باشیم که او پیش از هر چیز، انقالبی 

 بود.
المللی حزب کمونیست  های رناته کوپه، دبیر بین متن صحبت

 .(DKP)آلمان 
چندان دور از شهر ُبن کـه  سال پیش در ووپرتال، نه 200فریدریش انگلس 
کنم، به دنیا آمد. فریدریش انـگـلـس، در کـنـار کـارل  من در آن زندگی می

وضعیت طبـقـٔه »مارکس، بنیادگذار سوسیالیسم علمی بود. کتاب او با عنوان 
استثمار کارگران در انگلستان قرن نوزدهم را تـوصـیـف  «کارگر در انگلستان

کرد. انگلس عالوه بر مشارکت در مبارزات کارگران، یـکـی از بـنـیـادگـذاران 
ای بود که این امکان را پدید آورد که بتوان به اهمیت تاریـخـی طـبـقـٔه  نظریه

کارگر برای رهایی همٔه نوع بشر، برای برقراری سوسیالیسم، پی بـرد، و ایـن 
دانش را در عمل به کار گرفت. او همراه با مارکس نویسندٔه مانیفـسـت حـزب 

 کمونیست بود.
در روند تدوین مشترک بینش ماتریالیستی تاریخ توسط انگلس و مـارکـس، 

های فلسفی، و خیلی  های جامعٔه طبقاتی، پرسش انگلس به مطالعٔه خاستگاه
فـقـط شـالـودٔه  های دیگر پرداخت. کار او، همراه با کار مـارکـس، نـه موضوع

های سوسیالیسـتـی قـرن  سوسیال دموکراسی انقالبی زمان خوِد او و انقالب
هـا نـفـر در سـراسـر  بیستم را ایجاد کرد، بلکه امروزه همچنان برای میلیون

 کنند، موضوعیت و اعتبار دارد. جهان که علیه استثمار و ظلم مبارزه می
وجه خودش را به کارهای نظری محدود نکرد. او انـقـالبـی  هیچ انگلس به

در شهر سکـونـت  ١٨۴٩و  ١٨۴٨های  فعالی بود. او در انقالب آلمان در سال
 در نزدیکی ووپرتال رزمید. (Elberfeld)خود ِالبرِفلد 

های دیگـر  پس از شکست آن انقالب، او مجبور شد مانند بسیاری از انقالبی
به انگلستان فرار کند، به جایی که پیش از آن در شرکـت نسـاجـی پـدرش (در 
منچستر) کار کرده بود. او در تمام عمرش فعاالنه در جنبش سـوسـیـالـیـسـتـی 
شرکت داشت. او با جنبش انقالبی کار در آلمان و بریتانیا و همچنین در فرانسـه 

الـمـلـلـی کـارگـران،  پیوندهای نزدیکی داشت. او فعـاالنـه در انـجـمـن بـیـن
 کرد. انترناسیونال اّول، کار می

والدیمیر ایلیچ لنین در سخنرانی یادبود خـود در مـرگ انـگـلـس نـوشـت: 
توان در چند کلمه بـه  های مارکس و انگلس برای طبقٔه کارگر را می شایستگی»

این صورت خالصه کرد: آنها خودشناسی و اعتماد به نفس را به طبـقـٔه کـارگـر 
 «آموزش دادند، و علم را جایگزین وهم و خیال کردند.

 مطالعٔه ما در آثار انگلس، و نیز آثار مارکس، صرفًا ارزش تاریخی ندارد.
های مهمی برای مـبـارزٔه انـقـالبـی امـروزی خـود  توانیم از آنها درس ما می

از  -منظور حل مسائل بشـر و ایـجـاد بگیریم: ضرورت برقراری سوسیالیسم به
ای که منافع اکثریت بـزرگ مـردم را بـرآورده  جامعه -طریق رهایی طبقٔه کارگر

 کند. می
انگلس در آثارش به دیالکتیک جامعٔه بشری و طبیعت، و به اهمـیـت حـفـظ 

پـردازد. او  های طبیعی زندگی در حکم امری بنیادی به سوِد طبقٔه کارگر می پایه
بر نقش طبقٔه کارگر و جنبش کارگری در مبارزه برای برقراری سوسیالـیـسـم، و 

شرطی ضروری بـرای  ویژه بر این واقعیت تأکید کرد که حزب کمونیست پیش به
رغم اینـکـه  کامیابی مبارزات طبقاتی، برای پیشرفت در راه سوسیالیسم است. به

ها در آنها اهمیت زیادی  اند و فعالیت کمونیست های کارگری بسیار مهم اتحادیه
هـای کـارگـری  های اجتماعی یا اتـحـادیـه توان با جنبش دارد، ولی حزب را نمی

 جایگزین کرد.
گیری کرونا عـّلـت آن نـبـود  داری امروزی، بحرانی که همه در بحران سرمایه

بلکه فقط آن را تشدید کرد، یک بار دیگر شاهد دنیایی هسـتـیـم کـه خـواهـان 
جـای  ریزی مرکـزی، و مـالـکـیـت عـمـومـی/دولـتـی بـه سوسیالیسم، برنامه

 حداکثرسازی سود از جیب مردم است.
کند که آن دسته از کشورهـایـی کـه بـر  گیری کنونی بار دیگر روشن می همه

های مارکس، انگلس، و لنین مسیر سـوسـیـالـیـسـتـی را دنـبـال  اساس نظریه
کنند، مانند کوبا، چین، و ویتنام، در موقعیتی بسیار متفاوت برای مقابلـه بـا  می

چنین چالشی (بحران سالمت) قرار دارند. در این کشورها بهداشت و درمان در 
 خدمت مردم است، نه در خدمت کسب سود.

اندازد، روسیـه  بینیم که امپریالیسم در سراسر جهان جنگ به راه می وقتی می
کشـد،  کند، کشـورهـا را بـه نـابـودی مـی و چین را از نظر نظامی محاصره می

شـونـد، بـاز هـم  کند که مطیع آن نـمـی هایی را بر آنهایی تحمیل می محاصره
بینیم که جنبش انقالبی طبقٔه کارگر، کـه در آن حـزب کـمـونـیـسـت راه  می

آمـیـز را بـرای  سوسیالیسم را نشان دهد، مطلقًا الزم است تا بتوان دنیایی صلح
 بشر تأمین کرد.
هـا ایـن  سالگی تولد فریدریش انگلس، وظیفٔه کمونـیـسـت ٢٠٠به مناسبت 

 -ها را برای دیگران روشن کـنـنـد و اجـازه نـدهـنـد است که همٔه این موضوع
تولد او فقط مناسـبـتـی بشـود  -شود طور که اغلب در کشور ما تالش می همان

برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، بدون هیچ ارتباطی با هـویـت فـریـدریـش 
 انگلس انقالبی.

ایم در برابر این تالش مقاومت کـنـیـم. در مـاه اوت  در آلمان ما سعی کرده
گذشته، تظاهراتی در بزرگداشت انگلس در ووپرتال برگزار شد که در آن دیـگـر 

خواهـیـم  های چپ، در کنار حزب کمونیست آلمان شرکت کردند. ما می سازمان
 این نکته را روشن کنیم که انگلس انقالبی بود، مبارزی در راه سوسیالیسم بود.

ای از انگلس در منچستر وجود دارد که تـوسـط  تازگی فهمیدم که مجسمه به
فیل کالینز از اوکراین نجات یافته و به منچستر برده شده است. بقایای رنگ آبی 

های اوکراینـی روی آن پـیـکـره زده  گرایان افراطی و فاشیست و زردی که ملی
شود. این واقعیت که این مجسمه اکنون در منچـسـتـر  بودند، هنوز هم دیده می

 المللی است، مانند همین برنامٔه امروز شما. است، نشانٔه همبستگی بین
المللی با مردم اوکـرایـن اسـت کـه عـلـیـه  همچنین، نشانٔه همبستگی بین

ویژه همبستگی با مردم دونباس که با سالح در دسـت  جنگند، و به فاشیسم می
کنند. و مثل اینجا، مثل منـچـسـتـر و سـراسـر جـهـان،  خود، از خود دفاع می

های حزب کمونیست به مناسبت دویستمـیـن  کارگران در دونتسک نیز در برنامه
 کنند. سالگرد تولد فریدریش انگلس شرکت می

 

 ادامۀ همایش بزرگداشت فریدریش انگلس ...
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این را خواهد داشت تا از این موقعیت تقریبًا هرطور که مایل باشد استفاده 
 کند.

های اسرائیل به نوار غزه در  یادآوری است که مرگبارترین حمله الزم  به
هایی صورت  یعنی در زمان ١٣٩٣/ ٢٠١۴و  ١٣٨٩/  ٢٠١٠های  سال

جمهور در  جمهور و بایدن نیز معاون رئیس گرفت که باراک اوباما رئیس
موردها   طور غیرمعمول درگیر سیاست خارجی بود. همه این کنار او و به

تر ایاالت متحده باید دیده و بررسی شوند.  های گسترده در چارچوب هدف
ترین مسئله سیاست خارجی کنونی آمریکا، در ارتباط با چین،  در مهم

ای تند و  در جناح  موسوم به "عقاب ها" جای دارد.  گیری بایدن موضع
کرد و مدعی  اش به ترامپ حمله می بایدن  در جریان تبلیغات انتخاباتی

دولت "شی جین پینگ" در چین نرمش  بود که دولت ترامپ نسبت به 
سمت آسیای دور  گری به دهد. بایدن  قصد دارد چرخش نظامی نشان می

را که از سوی اوباما شروع شد سرعت بخشد و در مورد تایوان که نقطه 
هایی سخت  گیری افروزی آتی میان دو کشور است، احتماًال موضع آتش

 درپیش گیرد. 
تالش برای درپیش گرفتن سیاست کاهش تنش در خاورمیانه ]در 

هایی  منظور توانایی مقابلٔه  مؤثرتر با چین بود. دلیل دورٔه اوباما[ همیشه به
های ایاالت متحده در اولویت  عینی وجود دارند که چرا چین در سیاست

های دهٔه گذشته، تولید ناخالص داخلی چین بر اساس  قرار دارد. در سال
تر شده  اش با آمریکا کم طور مطلق نیز فاصله محاسبه قدرت خرید، به

ترین تأمین کنندٔه کاال برای اروپا، آسیا،  است. چین اخیرًا در مقام عمده
آفریقا، و آمریکای جنوبی از ایاالت متحده پیشی گرفت. از این بدتر برای 

مقدار زیادی گسترش  اش را به آمریکا، چین در دهه گذشته قدرت نظامی
 داد. 

های نظامی  درصد هزینه ١۵های نظامی چین  در حال حاضر هزینه
های نظامی ایاالت متحده  تر از هزینه جهان است که هنوز هم بسیار کم

ترین قدرت نظامی دوم در جهان است.  وچرا بزرگ چون است، اما بی
اکنون از ایاالت متحده بیشتر است.  های جنگی چین هم تعداد کشتی

حساب  این گامی در جهت تغییر در جغرافیای (ژئوپلیتیک) جهان به
ترین قدرت جهانی است،  آید. ایاالت متحده اگرچه هنوز اساسًا بزرگ می

ولی دیگر مانند ابتدای قرن حاضر این قدرت بدون چالش نیست. این 
های پیِش رو  بر سیاست خارجی ایاالت متحده  تنهایی در سال واقعیت به

های دفاعی بیشتر  و   معنای صرف هزینه تاثیر گذار خواهد بود. این به
تبلیغات  ضد چینی بیشتر  در یک جنگ سرد و توجیه کنندٔه نگرانی 

منظور توفیق و تسلط آمریکا  تر به بایدن در اعمال فشار بیشتر و سریع
لحاظ نظامی در آسیا و اقیانوسیه است. اما این اعمال فشار برای تسلط  به
 ها در سراسر جهان نیز منجر خواهد شد.  افزایش تنش به

ها در مناطق دیگر داشته  هر آرزویی که بایدن برای خروج از مناقشه
اکنون به مقابله با افزایش نفوذ روزافزون چین  باشد، ایاالت متحده هم

دنبال خواهد داشت. جنبش  جا پیامدهایی به متعهد است و این در همه
ضد جنگ بنابراین باید در اروپا و سراسر جهان تقویت شود. ما با دو 

ها در دامن زدن به هیستری  اولویت روبروئیم. نخست، مقابله با تالش
ضد چینی و ترویج جنگ سردی جدید، و دوم، بسیج افکار عمومی جهان 

های مثبت  منظور وادار ساختن ایاالت متحده به عملی کردن جنبه به
 های بایدن. برنامه

المللی بر ضد جنگ در یمن شرکت داریم  ای بین اینکه در برپایی شبکه
شود،  که تا کنون از سوی صدوبیست سازمان جهانی پشتیبانی می

 ۶ژانویه/  ٢۵موقع است. این شبکه اقدام جهانی در تاریخ   نهایت به بی
بار را خواستار است.  برای پایان دادن به این جنگ فاجعه ٩٩ماه  بهمن

های ضد جنگ در سراسر  پنج روز پس از مراسم تحلیف بایدن، اعتراض
جمهوری جدید است. لطفًا  جهان بهترین راه ممکن برای شروع ریاست

 در این جنبش شرکت کنید.
 

 ضعیف شد، ولی ... »ترامپیسم«ادامۀ 

کشورهای عربی نیز، با وجود اینکه پیشرفتی در روند حل مسئلٔه فلسطین وجود 
 اند. سازی روابط خود با اسرائیل کرده ندارد، شروع به عادی

کند که حل مسئلٔه فلسطین و ایجـاد کشـور  تصریح می «ابتکار صلح عربی»
رسد که ایـن  سازی روابط با اسرائیل است. به نظر می شرط عادی فلسطین پیش

رهنمود فراموش شده است. عالوه بر این، سـوریـه و لـبـنـان و عـراق نـیـز 
هاست که درگیر وضعیت داخلی بسیار دشـوار خـود هسـتـنـد، و آرمـان  سال

 فلسطین دیگر در اولویت آنها قرار ندارد.
پیش آمد، و عدم ارتباط جغرافیایـی  ٢٠٠٧با توجه به تفرقٔه داخلی که از سال 

درپی علیه نوار  های پی بین کرانٔه غربی و نوار غزه، و در حالی که اسرائیل جنگ
غزه به راه انداخته است و محاصره به قصد مجازات را به این سرزمین تحـمـیـل 

 کرده است، باید گفت که در خوِد فلسطین نیز وضعیت خوب نیست.
ویژه با توجه به کاهش حمایت مالی از فلسطین و افزایش بیکاری ناشی از  به

آن، و ناتوانی هر دو تشکیالت حکومتی و بخش خصوصی در پرداخت حـقـوق 
بار بـیـشـتـری را بـه  ١٩-گیری کووید کارکنان و کارگران، روشن است که همه

 دوش مردم فلسطین و رهبری آن انداخته است.
رغم همٔه این شرایط دشوار و متغیر، عوامل زیادی نیز وجـود دارد کـه  اما به

توان به آنها تکیه کرد تا موضوع فلسطین زنده و در دسـتـور کـار جـامـعـٔه  می
 المللی بماند. بین

اند و هـر روز  را مردود اعالم کرده «معاملٔه انحالل قرن»اوًال، مردم فلسطین 
انـد، کـه  شان تأیید کـرده آمادگی خود را برای ادامٔه مبارزه تا تحقق هدف اصلی

چیزی نیست جز پایان دادن به اشغال توسط اسرائیل و ایجاد کشـور مسـتـقـل 
، با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت آن، و ١٩۶٧ژوئن  ۴فلسطین در مرزهای 

سازمان ملـل  ١٩۴های خود مطابق با قطعنامٔه  حق بازگشت پناهندگان به خانه
 متحد.

هـای رسـمـی و  نشـیـنـی مـقـام یی، با وجود عـقـب در سطح عربی و منطقه
هـا بـه  های عرب از حمایت از مردم فلسطین، و حرکت تعدادی از دولـت رژیم

سازی روابط و همکاری با اسرائیل، و تشکیل ائتالف علیـه ایـران،  سمت عادی
هـای ایـن کشـورهـا و  باید گفت که دشمن مشترک هر دو طرف، یعنی مـّلـت

های مّلی و مترقی آنها، هنوز به حمایت از مردم فلسطین و همبستگی بـا  حزب
 آنها تا پایان اشغال و تحقق استقالل ملی متعهد و وفادار هستند.

ایم که در بسیاری از کشورهایی که با اسرائیل روابط برقرار  ما پیش از این دیده
سازی روابـط، و حـامـی  های مردمی مخالف عادی ها و کمیته اند، جنبش کرده

مردم فلسطین، هنوز وجود دارد. نباید فراموش کرد که مردم مصر، چهـار دهـه 
سـازی را رد و از مـبـارزٔه  پس از امضای قرارداد کمپ دیویـد، هـنـوز عـادی

 طور است. کنند. در مورد مردم اردن نیز همین ها حمایت می فلسطینی
رغم شّدت گرفتن حملٔه امپریالیسـتـی بـه  المللی، به در ارتباط با وضعیت بین

بخش جهان و به کشورهایی که سلطه و سرکردگی آمریکا را  های آزادی جنبش
اند و از استقالل خود دفاع  ها و کشورها به پا خاسته کنند، بسیاری از مّلت رد می
کـنـنـد. کـوبـا،  اند و هنوز هم از آرمان عادالنٔه مردم فلسطین حمایت مـی کرده

ونزوئال، نیکاراگوئه، و بولیوی در آمریکای التین، و همچنین چین و روسـیـه، 
طـور  المللی پایبند هستند، و همـیـن همچنان به تعهد خود نسبت به قوانین بین
گرچه با ترس و تـردیـد. بسـیـاری از  -است در مورد برخی از کشورهای اروپایی

کشورهای منطقٔه خاورمیانه مانند سوریه، عراق، لبنان، و یمن نـیـز بـا وجـود 
های گوناگون قرار دارند، همچنـان از آرمـان  اینکه در معرض فشارها و توطئه

 کنند. فلسطین حمایت می
رغم نیروی کـم  به همین ترتیب، در داخل اسرائیل، نیروهای صلح و ترقی، به

شـود،  نشینان بـه آنـهـا مـی آنها و ستمی که از سوی نیروهای راست و شهرک
هـای  کنند. به همین نـحـو، جـنـبـش ها دفاع می همچنان از حقوق فلسطینی

خواه، و جوانان و نیروهای صلح، رهایی، و حقوق بشر جـهـان  دموکراتیک، ترقی
 اند. ها و دفاع از حقیقت نیز هنوز متعهد به ایستادن در کنار فلسطینی

بنابراین ما معتقدیم که همبستگی با مردم فـلـسـطـیـن هـنـوز از اهـمـیـت 
ای برخوردار است، حتٰی بیش از هر زمان دیگری، زیرا پیروزی آرمـان  العاده فوق

هایی است که خـواسـتـار و مـدافـع  عادالنٔه مردم فلسطین، پیروزی همٔه مّلت
 آزادی، عدالت، و حقوق بشرند.

 ادامۀ فلسطین در کانون توفان ...
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ای است، ولی هیچ  درحالی که شکست ترامپ در انتخابات خبر خوب و خوشحال کننده
 -طلبانٔه ایاالت متحده تغییری اساسی کند ای وجود ندارد که "سیاست خارجی" جنگ نشانه

 نوشتٔه کریس ناینهام، رهبر جنبش صلح.
ها  جمهوری اخیر موجب آسودگی خاطر میلیون شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست

زنی در مورد ُسر خوردن مدام   نفر در ایاالت متحده و سراسر جهان شد. این امر، گمانه
های ایاالت متحده را از میان برداشت. این موفقیت بزرگی است تا بتوان با  راست سیاست به
رسد  نظر می جمهور تاریخ خداحافظی کرد، مردی که به ترین و بیقیدترین رئیس مالحظه بی

شود. اینکه او حتی پس از شکست در انتخابات  هنوز  در مواجهه با مخاطره خوشحال می
این نکته   خود در پنتاگون است، یادآوری خواهان وفادار به آوری جمهوری هم درصدد جمع

 است که ترامپ در صحنه جهانی همیشه چقدر خطرآفرین بود.
گرا" در سراسر جهان  راستی "ترامپ های دست نتیجٔه این انتخابات، موجب تضعیف رژیم

خواهد شد. این امر همچنین باعث اضطراب رهبران عربستان سعودی و اسرائیل، دو 
منظور مقابله با  هایش به ای، خواهد شد که ترامپ همچون بخشی از تالش کشورخاورمیانه

همه،  این کرد. با ها حمایت می ها از آن گذاری ها و سیاست ایران، همراه با شدیدترین اقدام
طلبانه منجر  تر جنگ ای کم رسد که نتیجه این انتخابات به سیاست خارجی نظر می بعید به

خواه،  گرایان در حزب جمهوری ها در انتخابات و قدرت راست شود. عملکرد ضعیف دموکرات
 بن بست خواهد کشاند. سیاست داخلی ایاالت متحده را به

گرا  خواهان راست ها و حتی جمهوری بنا بر گزارش اخیر روزنامه گاردین، دموکرات
هایی مشترک در زمینٔه سیاست خارجی دارند و بایدن احتماًال بر این  گیری موضع
 ها تمرکز خواهد کرد.  گیری موضع

بایدن با متحدانش همکاری بیشتری خواهد داشت. او احتماًال خروج شتابان ترامپ از 
های  پاریس  در زمینه حفظ محیط زیست را معکوس  نامه سازمان بهداشت جهانی و توافق

تر مقابله کند، اگرچه فشارهای ترامپ  اش کم خواهد کرد. او ممکن است با متحدان ناتوئی
عهده گرفتن سهمی بیشتر از بودجه ناتو از سوی اروپا را ادامه خواهد داد. ولی  منظور به به

این امر نشانگر استفاده از رویکردی متفاوت در مسیر تقویت نفوذ و قدرت ایاالت متحده در 
سراسر جهان است و نه تغییری در ماهیت این رویکرد.  بیشتر نخبگان سیاست خارجی بر 

المللی به جایگاه ایاالت متحده در  این باورند که عملکرد اخاللگرانه ترامپ در عرصٔه بین
 سراسر جهان آسیب زده و درنتیجه آن را تضعیف کرده است. 

طور مؤثرتری نفوذ ایاالت متحده را  بایدن اتحاد غرب را بازسازی خواهد کرد تا بتواند به
ِاعمال کند. سیاست بایدن در خاورمیانه، درظاهر، نسبت به سیاست ترامپ در خاورمیانه 

دنبال  رسد. بایدن اظهار داشته است که در منطقه خلیج فارس به نظر می تر به معتدل
های استبدادی در کشورهای حاشیه خلیج  گری  نخواهد بود و به پشتیبانی از رژیم نظامی

تر از همه اینکه، حمایت از جنگ در  دهد، و مهم فارس ازجمله عربستان سعودی خاتمه می
کند. بایدن تعهد کرده است که مذاکرات با ایران دربارٔه تسلیحات  یمن را متوقف می

های استعمارگرانه در کرانه غربی  سازی ها در مورد شهرک ای را آغاز کند و با اسرائیلی هسته
حل دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی  تر داشته باشد. او دربارٔه راه برخوردی سخت

های کوچک برنامه  های ریز و تبصره مذاکرات را از سر گرفته است. ولی باید به نکته
های مهم  پیشنهادی او برای سیاست خارجی  توجه کرد، زیرا که دربر دارندٔه برخی شرط

رنگ، محدود، و  ای کم طور مثال، دربارٔه  "حضور نظامی است. به
متمرکز یک واحد ضد ترور در سوریه و حضور در عراق برای 
شکست دادن داعش" پیشنهاد داده شده است. در مورد یمن و 
عربستان سعودی نیز این خطر وجود دارد که بایدن تسلیم 

طلب شود و به جریان غالب در سیاست آمریکا تن  نیروهای جنگ
ای است که  دهد که: عربستان سعودی متحد نظامی و تجاری

هر قیمتی آن را راضی نگاه  پوشید و  باید به  نباید از آن چشم
داشت. تغییر قاطع  در سیاست آمریکا در ارتباط با ایران نیز با 

هایی همراه است. نیروهای تندرو در ایران مسلط هستند،  مشکل
ای  ای این کشور از زمان خروج ترامپ از توافق هسته برنامٔه هسته

تر اینکه، طبقٔه حاکم در  (برجام) توسعه یافته است، و از همه مهم
بیند.  ش در خاورمیانه می ا آمریکا ایران را همچنان دشمن اصلی

موردها مذاکرات جدید با ایران را بسیار دشوار خواهند   همٔه این
کرد. در تشکیالت حزب دموکرات یک گروه قدرتمند وجود دارد که 

منظور مذاکره و  شرط به تغییر عملکرد ایران را در منطقه یک پیش
دانند. این شرط از نظر رژیم حاکم در تهران  توافق با ایران می

احتماًال یک مانع برای مذاکرات است.  دولت اسرائیل از پیروزی 
بایدن مسلمًا استقبال نخواهد کرد. حمایت گستاخانه و مشتاقانه 

های رژیم اسرائیل به غزه  ها و حمله سازی ترامپ از شهرک
یابند. این امر ممکن است تأثیری  احتمال زیاد پایان می به

مهارکننده بر بنیامین نتانیاهو داشته باشد، با این وجود، روند کلی 
رابطه میان اسرائیل و فلسطینیان را تغییر نخواهد داد. اسرائیل یك 

گونه  متحد مهم آمریکا در منطقه باقی خواهد ماند و از آنجا که هیچ
اقدام عملی آمریکا علیه این کشور پذیرفتنی نیست، اسرائیل قدرت 

 ١١ادامه  در صفحه  

ضعیف شد، ولی بر این باور  »ترامپیسم«
 کبوتر صلح است! »جو بایدن«نباشید که 

 مالی رسیده  کمک
 کمك به تدارك کنگره هفتم، 

  کرون ١۵٠٠    از گوتنبرگ سوئد                                           


