و ه ٔﻪ ﺒﺎرزه ﺑﺎ ان و !

ﺷﻤﺎرۀ  ١١ ،١١٠٠ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٩
ٔ
دوره هﺸﺘﻢ ،ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺶ

ﮔﯿﺮی
ﺑﺤﺮان هﻤﻪ
ِ
ﮐﺮوﻧﺎ ،و واﻗﻌﯿﺖهﺎی
ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدههﺎی
ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را
ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﻓﻮل روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش آن هﻨﻮز در
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ وﯾﺮوس
ﺑﺴﯿﺎر واﮔﯿﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ هﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎن ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎﻧﺶ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم و
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪهای
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان در اﯾﻦ واﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ-
١٩در ٔ
زﻣﺮه ﮐﺎﻧﻮنهﺎی ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧﯽ
آن هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از
هﻤﻪﮔﯿﺮی )ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ( وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪهﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ در ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن را از روال
ﻋﺎدیﺷﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﺿﺮﺑﻪهﺎﯾﯽ وﯾﺮاﻧﮕﺮ از رهﮕﺬر ﺷﯿﻮع اﯾﻦ
وﯾﺮوس ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرهﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ
و ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻼﺋﻢ رﮐﻮد را از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل
از ﺟﯿﺐ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ۶

ﮐﺎر ان ﻪ ﻮر

ﺪ ﻮ ﺪ!

ٔ
ﮔﺰارش هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ٔ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان )ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن(

رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ
ٔ
ﺣـﺰب
ﺷﺸـﻢ
ﮐﻨﮕﺮه
ﺑﺮﮔﺰاری
از
ﭘﺲ
هﻔﺖ ﺳﺎل
ٔ
ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺸـﺴـﺖ )وﺳـﯿـﻊ(
ﻣﺮﮐﺰی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ،ﻧﮕﺮان از ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ٔو ﻧـﺎﭘـﺎﯾـﺪار
ﺣﺎﮐﻢ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻋـﺪاﻟـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻠﺢ ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و ﺑﻪ دور از
ﺗﺒﻌﯿﺾهﺎی ﻧﮋادی و ﺟﻨﺴﯽ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ٔدر ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ ٔ و ﯾﮑﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ّ
دهﻪ ﻗﺮن  ٢١ﺑـﺎ
ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ روﺑـﺮو هﺴـﺘـﻨـﺪ ،از ﻗـﺒـﯿـﻞ
ﺿﺮورت ﺟﻠﻮﮔـﯿـﺮی از ﺗـﺨـﺮﯾـﺐ ﺑـﯽﺑـﺎزﮔﺸـﺖ و
زﯾﺴﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺤﯿﻂ
ﺑــﻬــﺮهﮔــﯿــﺮی ﻋــﺎدﻻﻧـ ٔـﻪ ﻧــﯿــﺮوی ﮐــﺎر از ﺗــﻮان و
دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻓﻨﺎوری ٔﻧﻮﯾﻦ ،ﻧﺒﻮد ﺳﺎزوﮐﺎرهﺎی ﮐـﺎرا
ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋـﺎدﻻﻧـﻪ ﺛـﺮوت در ﺟـﻬـﺎن ،ﻧـﺒـﻮد
اهﺮمهﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼفهﺎ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ درﮔﯿﺮی هﺎی ﻣﯿـﺎن

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺎت  ٧ﺗﺎ ١١

ٔ
ٔ
ﭘﯿﺎم ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮدهای! ص ٣

ٔ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن :اﻗﺪامهﺎی
ﻓﻮری ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮدم و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن!

ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﻮﻗـﻌـﯿـﺖ ﻣﺴـﺌـﻮﻟـﯿـﺖ و
وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدمﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ آﻣﺎدهاﯾﻢ! ﻣـﺎ در ﺧـﻂ
ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺣﺎﺿﺮ هﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯽدرﻧﮓ هﻤﻪ اﻗﺪامهـﺎی ﻻزم در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻘﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و ﻗﺸـﺮهـﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ را در هﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮور اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دهﯿﻢ!
ﻣﺎ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ،و واﺣـﺪهـﺎی
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺰرگ روﺑﺮوﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣـﺒـﺎرزه
ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
ﻣﺎ ﺧﻮد را هﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ )ﮐﻮوﯾﺪ (١٩ -ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﻬﺒﻮدی هﺮﭼﻪ زودﺗﺮ آﻧﺎن از اﯾـﻦ
ﺑﯿﻤﺎری را آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﭼﯿﻦ ،ﮐﻮﺑﺎ ،و روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ارﺳﺎل ﻟـﻮازم
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ٔﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را دﯾﺪهاﻧـﺪ
درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،اﻗﺪام ُهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐـﻤـﮏرﺳـﺎﻧـﯽ اﺳـﺖ.
)ک وﯾﺪ (١٩ -ﮐﻤﺒﻮدهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﮐـﻪ
ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر و آﺷﻮب ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﻃﺮزی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ و ﺑﻪاﺛﺒﺎت ﻣـﯽرﺳـﺎﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدهﺎ ﺑﻪ ٔﻃﻮراﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮاﻧﻪ رخ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳـﻮی دوﻟـﺖهـﺎی
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎری ﮐﺮدن و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﻈﺎمهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺳـﻮداﮔـﺮی و
ﺳﻮدورزی ﮔﺮوههﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهـﺎ و
ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﺳـﺨـﮕـﻮﯾـﯽ ﺑـﻪ هـﻤـﻪ ﻧـﯿـﺎزهـﺎی اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٢
ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎل ٩٩؛ ﻧﻤﻮدار اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر و درﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر
درسهﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ!
ٔ
ٔ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻮوﯾﺪ :١٩-ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه داﻧﺶ و ﺧﺮد ﺑﺎ
ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ ،و ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ص۵
ص ١۴
ص ١۶

ٔ
ٔ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮی »ﻧﺎﻣﻪ
ٔ
ﻣﺮدم« ﺷﻤﺎره ٣١
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ!

ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری

ﺑﺮای آزادی ،ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮد رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ!

 ٢دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
ٔ
اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ...
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺑﺎ ﺷـﮑـﺴـﺖ ﻣـﻮاﺟـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎهﯿﺖ ﺿﺪ ﻣـﺮدﻣـﯽ
و اﻧﮕﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را آﺷﮑﺎر و ﺑﺮﺗﺮی و اهﻤﯿﺖ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺳﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺮﺟﺴـﺘـﻪ ﻣـﯽﮐـﻨـﺪ،
ﻧﯿﺎزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﺎن اوﻟﯿﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ،ﮐﺎرﮐـﻨـﺎن ﭘـﺰﺷـﮑـﯽ و
ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻃﺒﺎﺑﺖ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎههﺎ ،آزﻣﺎﯾﺶهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و هﺮ ﭼﯿـﺰ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﺳﻼﻣﺘﯽ داﺋﻢ و اﺿﻄﺮاری ﻣﺮدم ﻻزم اﺳﺖ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ و ﭘـﺎ ﮐـﻨـﺪ .روﻧـﺪ
رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن در ﻗﺒﻞ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐـﺮوﻧـﺎ ،هـﻢ اﮐـﻨـﻮن
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدیای ﺟﺪﯾﺪ در ﺟـﻬـﺎن ﺷـﺪت
ٔ
درﺑﺎره "اﺗﺤـﺎد" ،دوﻟـﺖهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در ﺧـﺪﻣـﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺑﺰرگاﻧﺪ ،اﻗﺪامهﺎی ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن را ﺑـﺮ ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ از ﮔـﺮوههـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر درﺻﺪد هﺴـﺘـﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎر
ﺑﺤﺮان را ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣـﺮدم ﻧـﺒـﺎﯾـﺪ
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را دوﺑﺎره ﺑﭙﺮدازﻧﺪ!
ٔ
"ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی" ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮده اﺳﺘﺘﺎری ﺑﺮ ﻣﺴـﺌـﻮﻟـﯿـﺖ دوﻟـﺖ و
ٔ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮد .اﻣﺮوز ،درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮهﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪهـﺎی اﻧـﺤـﺼـﺎری ﻧـﯿـﺰ ﻧـﯿـﺎزﻣـﻨـﺪ اﺳـﺖ،
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑـﻬـﺪاﺷـﺖ ﻣـﺮدم را در ﻣـﺤـﺮاب ﺳـﻮدورزی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی اﻧـﺠـﺎم ﻓـﻮری هـﻤـﻪ اﻗـﺪامهـﺎی ﻻزم
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ:
· ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻮری ﻧﻈﺎمهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ،اﺳﺘـﺨـﺪام
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر .ﺑﺮآوردن ﻧﯿـﺎزهـﺎی
واﺣﺪهﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ٔ
وﯾﮋه آی ﺳﯽ ﯾﻮ )(ICUو زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی ﻣﻮردﻧـﯿـﺎز ﺑـﺮای
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖهﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوهﺸﯽ.
· ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻮری ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم
ﺣﻔﺎﻇﺖ )ﻣـﺎﺳـﮏ ،دﺳـﺘـﮑـﺶ،
ﺑﺮایﺑﻪ ٔ
وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕـﺎن
ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮه( ﺑﺮای ﻣﺮدم
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻮداﮔﺮی .اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪامهﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑـﺮای هـﻤـﻪ ﮐـﺎرﮐـﻨـﺎن
درﻣﺎﻧﯽای ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری و اﯾﺜﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
· ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﻤﺰدهﺎ و ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،رﺳـﯿـﺪﮔـﯽ
ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺮاجهﺎی ﮔﺴـﺘـﺮده،
ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ دوران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ
ﻋﻮاﯾﺪاز ٔ
ﻣﻌﻮﻗﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻗﺪام
اﺳﺘﻌﻔﺎ ،ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪﮐﺎریهﺎ ،و دﯾﮕﺮ
ﻓﻮری ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر.
· ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮق دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﻣـﺮدم زﯾـﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ.
· ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪﺗﺮﻧﺪ و دﺷﻮاری هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔـﯽ
ﻣﺮدم را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮهﺎی ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣـﺮاﻗـﺒـﺖ از
ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم.
· ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪهﺎ و رزﻣﺎﯾﺶهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣـﯽ
ﻧﺎﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزهﺎی ﻣﺮدم ،ازﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ را
ﺧﻮاهﺎﻧﯿﻢ.
ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه:
 .١ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان
 .٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﺒﺎﻧﯽ
 .٣ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ
 .۴ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
 .۵ﺣﺰب ﮐﺎر اﺗﺮﯾﺶ
 .۶ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
 .٧ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﮕﻼدش
 .٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮزﯾﻞ
 .٩ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
 .١٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ
 .١١ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﺎی ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
 .١٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا
 .١٣ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﻠﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
 .١۴ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺮواﺳﯽ
 .١۵ﺣﺰب زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻗﺒﺮس )آﮐﻞ(
 .١۶ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮهﻤﯽ و ﻣﻮراوی )ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ(
 .١٧ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در داﻧﻤﺎرک
 .١٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺼﺮ
 .١٩ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ
 .٢٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
 .٢١ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن
 .٢٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﯾﻮﻧﺎن
 .٢٣ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
 .٢۴ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ
 .٢۵ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮﻟﻨﺪ
 .٢۶ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮﻟﻨﺪ
 .٢٧ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ(
 .٢٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اردن
 .٢٩ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
 .٣٠ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮه
 .٣١ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ )ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ(
 .٣٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻟﺖ
 .٣٣ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﮑﺰﯾﮏ
 .٣۴ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ هﻠﻨﺪ
 .٣۵ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺮوژ
 .٣۶ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
 .٣٧ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 .٣٨ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
 .٣٩ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﻮﺑﺎ
 .۴٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ
 .۴١ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن
 .۴٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل
 .۴٣ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ )پ.ک.پ(١٩٣٠ .
 .۴۴ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ روﻣﺎﻧﯽ
 .۴۵ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ
 .۴۶ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روﺳﯿﻪ
 .۴٧ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﯿﺮ ﺷﻮروی
 .۴٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی
 .۴٩ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﺎی ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
 .۵٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
 .۵١ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ
 .۵٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮازﯾﻠﻨﺪ
 .۵٣ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮﺋﺪ
 .۵۴ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
 .۵۵ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
 .۵۶ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ
 .۵٧اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ
 .۵٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وﻧﺰوﺋﻼ
 .۵٩ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن
 .۶٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ
 .۶١ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
 .۶٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
 .۶٣اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﺎی ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
 .۶۴ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﮑﺰﯾﮏ
 .۶۵ﻗﻄﺐ اﺣﯿﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 .۶۶ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 .۶٧ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﭙﺎل
 .۶٨ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮ
 .۶٩ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﻠﻮاک
 .٧٠ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
 .٧١ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
 .٧٢ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان
 .٧٣ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ
 .٧۴ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮرﯾﻪ—ﻣﺘﺤﺪ
 .٧۵ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ

 ٣دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩

ٔ
ﭘﯿﺎم ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮدهای!
رﻓﻘﺎ،
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ درودهﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
وﺳﯿﻊ
ﻧﺸﺴﺖ
ﺷﻤﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن راﺳﺘﯿﻦ راه ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻣﺒﺎرزان راه رهـﺎﯾـﯽ زﻧـﺎن
ﻣﯿﻬﻦ از ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖهﺎی ﺗـﺤـﺖ ﺳـﺘـﻢ و
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺻﻠﺢدوﺳﺖ ،آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐـﻨـﺪ .ﻧﺸـﺴـﺖ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﺮان دوران ﺑﺴـﯿـﺎر
وﺳﯿﻊ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﯿﺶ از
ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ و ﻣﻬﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﻋﺘﺮاضهﺎی
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر در آﺑﺎن ٔ  ،٩٨ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،و ﻇﻠﻢ و
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان هﻤﻪ
ﻓﺴﺎد روزاﻓﺰون دﺳﺘﮕﺎههﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔـﺮﻓـﺖ ،و در ﭘـﯽ آن،
اﻋﺘﺮاضهﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن هﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اوﮐﺮاﯾﻨـﯽ و ﮐﺸـﺘـﻪ
ﺷﺪن  ١۴٧ﺗﻦ از هﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎری از ﺧﺪﻣﻪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻏـﯿـﺮاﯾـﺮاﻧـﯽ اﯾـﻦ
هﻮاﭘﯿﻤﺎ و دروغﮔﻮﯾﯽ ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺟﻨﺎﯾﺖ هﻮﻟﻨﺎﮐﯽ
وﺿـﻌـﯿـﺖ ﺑﺴـﯿـﺎر
ﮐﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ هﻮاﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮐـﻨـﺎر
ٔ
ٔ
ﻧﮕﺮان ٔ
ﺗﺒﻬﮑﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ
ﮔﺴﺘﺮده وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﻮع
ﺑﻪ ّ دﻻﯾﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺷﻤﺎر ﮐﺜﯿﺮی از هﻢﻣﯿﻬﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮهﺎﯾﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ--وﮐﻪ ٔ
اداﻣﻪ ّ
ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب در اﯾﺮان ،ﺑﯽﺷﮏ هﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ و وﯾـﮋهای ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ
اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎ!
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ
وﺳﯿﻊ
ﻧﺸﺴﺖ
ٔ
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ ﺟـﻤـﻬـﻮری
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٧ﺳﺎل از ﯾﻮرش
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﯽ ٔﮔﺬرد .اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ٔ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﺎلهﺎی اﺧـﯿـﺮ،
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ را در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم »ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،روﺷـﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ در آن ﺳﺎلهﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳـﺎزﻣـﺎنهـﺎی
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﺰب ﻣﺎ از ﮐـﻤـﮏ ﺳـﺎزﻣـﺎن
ﺑـﻮدﻧـﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ " ِامآی "۶و هﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ "ﺳﯿﺎ" ﺑﺮﺧﻮردار
ٔ
ﯾﻮرش ﺑﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺻـﺤـﻨـﻪ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎ هﺪف ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺰب و ﺣـﺬف آن از
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺶ از دههـﺰار ﺗـﻮدهای ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎری از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖهﺎ ،اﻓﺴـﺮان ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ،
زﻧـﺎن و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎنٔ ،هﻨﺮﻣﻨﺪان ،و ﻓﻌﺎﻻن و رهﺒـﺮان ﺟـﻨـﺒـﺶهـﺎی
ّ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮر،
اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺎدی ﺣﺰب ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄـﺮهـﺎﯾـﯽ ﺟـﺪی
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﺮای ﺑـﯽاﻋـﺘـﺒـﺎر ﮐـﺮدن
روﺑﺮو ﮐﺮد .ﮐﺎرزار
رهﺒﺮان وﻗﺖ ﺣﺰب ،ﺑﻪ ٔراه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶهﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎری از ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻣـﻘـﻄـﻊ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺿﺪاﻃﻼﻋـﺎﺗـﯽ ،دروغﭘـﺮاﮐـﻨـﯽ ،و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرزار
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺣﺰﺑﯽ و ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺑـﺎزﺳـﺎزی ﺣـﺰب و
رهﺒﺮی آن ﮐﻪ ﺑﺎ ّ
هﻤﺖ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﻮرش رژﯾﻢ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑـﻮدﻧـﺪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺷﻮاریهﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺳﯽ و هﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﯾﻮرش ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ،و ﺳـﭙـﺲ ﻓـﺮوﭘـﺎﺷـﯽ اﺗـﺤـﺎد
ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
آن را "ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ" و ﺑﻪﺧﺎکﺳﭙﺎری ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﭘـﯽ
ٔ
ﭼﻬـﺮه
آن ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوهﺎی اردوﮔﺎه ﭼﭗ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮاب "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗـﺮک ﮐـﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ "راه ّ
ﺳـﻮم"
اﻧﺴﺎﻧﯽ" اردوﮔﺎه
ُ
ٔ
ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮﺷﻮر ﺗﮏﺗﮏ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗـﻘـﻨـﻮسوار از
درﻏﻠﺘﯿﺪﻧﺪٔ ،
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻬﻤﻦ  ۶١ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﻪ ﮔﻮاهﯽ دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ،و ﺑﻪرﻏـﻢ ﺗﺸـﺪﯾـﺪ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾـﻢ وﻻﯾـﺖ ﻓـﻘـﯿـﻪ ،ﺑـﺎر دﯾـﮕـﺮ ﺑـﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤـﯿـﻦ ﻋـﻠـﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻣﻨﯿـﺘـﯽ آن در
 ٣٧ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ دﻣﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﮐـﻨـﺎر
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﮔﺴﺴﺖهﺎی دردﻧﺎک در ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ،ﺗﻼشهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرزار
ﺑﺮای ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺣﺰب در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘـﯿـﻪ،
زﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮدن رهﺒﺮی ﺣﺰب ،و ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪهﺎ و ﺳﺎﯾﺖهﺎی اﯾﻨـﺘـﺮﻧـﺘـﯽ
ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪهـﺎی ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎن و
دﺳﺘﮕﺎههﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺣﺰب ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺳـﺮاﻧـﺠـﺎم
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ  ١٣۶١آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
رﻓﻘﺎ!
ٔ
ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ
ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب در ارزﯾـﺎﺑـﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﻢ رﺳﯿﺪ ﮐـﻪ
ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ٔ
ٔ
دﻟـﯿـﺮاﻧـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ
ﻣﺒﺎرزه
ﺣــﮑــﻮﻣــﺖ ﺟــﻤــﻬــﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ
ﻓـﻘــﻂ ﺑــﺎ اﻋــﺘـﺮاضهــﺎی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧـﻤـﯽﺗـﻮان رژﯾـﻢ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺸـﯽ
ّ
ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐـﺮد و راه را
ﺑﺮای ﺣﺬف ﮐﺎﻣـﻞ وﻻﯾـﺖ
ﻓﻘﯿﻪ از ﻧـﻈـﺎم ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
دﻣـﻮﮐـﺮاﺗـﯿـﮏ ﺑـﺎز ﮐـﺮد.
و
ﻣﻠﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺸﻮر و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ٔﺳﻤﺖ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﮐـﯿـﺪ ﮐـﺮد
ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﮐﺸـﻮر ،اﯾـﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﺪارک و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ذهﻨﯽ ﻧـﻤـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗـﯽ
ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشهﺎ را روی ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ٔدهﯽ ﺟﻨﺒـﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺠﺎد ﺟـﺒـﻬـﻪای وﺳـﯿـﻊ از هـﻤـﻪ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ٔﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧـﯽ
ٔ
هﻤﻪ ﺗﻮان ﻣﺎ و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗـﯽ
ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-در ﮐﺸﻮر،
و هﻤﻪﮔﯿﺮی
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ٔهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣـﺎﻧـﯽ در اﯾـﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ هﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ٔ ﺧﻄﯿﺮ و ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم از
اﯾﻦ ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺧﺪادهﺎی دو ﺳﺎل ٔاﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﯽاﻋﺘﺒـﺎری ﺑـﯿـﺶ از ﭘـﯿـﺶ
رهﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و در راس آن ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،وﻟﯽ ﻓـﻘـﯿـﻪ رژﯾـﻢ
اﺳﺖ .ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪای و اﻋﻮان و اﻧﺼﺎرش در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده او و دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮان
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ  ،٩٨ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻼشهﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﭘﺎﺳـﺦ
ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ،در ﮐـﻨـﺎر اﺗـﺨـﺎذ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ رهﺒﺮی رژﯾﻢ ،دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮدهاش در اﻣﻮر ﻗـﻮای
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری )ﻣﺠﻠﺲ( ،اﺟﺮاﯾﯽ )دوﻟﺖ( و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﮐـﻪ ﺑـﺮﮔـﻤـﺎری
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری هﻤﭽﻮن رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ٔ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪهـﺎی آن
َ
ﺑﻮدِ ،اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑـﺎد ده ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻟـﮕـﻮی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ از ﺳﻮی دﻓﺘـﺮ رهـﺒـﺮی ﺑـﻪ دوﻟـﺖ و
ﻧﻬﺎدهﺎی دﯾﮕﺮ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه هﺪاﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣـﻨـﯿـﺘـﯽ و
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه رهﺒﺮی رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ٔآﺑﺎن ٩٨
دارد
ﺟﻨﺎﯾﺖهﺎی هﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ٔ
واﻗﻌﯿﺖازﺗﺎﮐﯿﺪ ٔ
اﯾﻦ
اداﻣﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻬـﻠـﮑـﻪ
رهﺒﺮی ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﺮان را
ِ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ در ﺑﺮد.
رﻓﻘﺎ!
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﮐـﺎر ﺗـﺪارک
ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
ٔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب را آﻏﺎز ﮐﺮد و در اﯾﻦ راه ﺗﺼـﻤـﯿـﻢهـﺎی ﻣﺸـﺨـﺼـﯽ
هﻔﺘﻤﯿﻦ
ٔ
اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾـﻂ ﺑﺴـﯿـﺎر
در
ﺣﺰب
ﮐﻨﮕﺮه
هﻔﺘﻤﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰاری
و
ﺗﺪارک
ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺴﺎس اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل و هﺪﻓﻤﻨﺪ ٔ
هﻮاداران،
اﻋﻀﺎ،
هﻤﻪ
ٔ
ﮐﻤﯿـﺘـﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
و دوﺳﺘﺎن ﺣﺰب ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب و دﯾـﮕـﺮ
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﺳﻨﺎد ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﻮدهای در هﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﺣـﺪاﮐـﺜـﺮ
اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮد .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗـﻨـﻈـﯿـﻢ اﺳـﻨـﺎد و ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ در اﯾـﻦ زﻣـﯿـﻨـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیهﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ داد و ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀـﺎ ،هـﻮاداران ،و
دوﺳﺘﺎن ﺣﺰب ﺧﻮاهﺪ
رﺳﺎﻧﺪٔ .
هﻤﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮدهای و ٔ
ٔ
هﻤﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﮐـﻪ در
ﺗﺎﺑﻨﺎک
ﺧﺎﻃﺮه
ﺑﺎ درود ﺑﻪ
ٔ
راه ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻃـﺒـﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔـﺮ و زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن و ﺑـﺮﻗـﺮاری آزادی،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،ﺻﻠﺢ ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ!
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ٔ
ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان!
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺪارک و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮﻓﻖ هﻔﺘﻤﯿﻦ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٨

 ۴دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
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ﺗﺄﻣ ﯽ رو ﺪاد ی ا ان
ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎل ٩٩؛ ﻧﻤﻮدار اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر و
درﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر
در ﺳﺎل هﺎی اﺧﯿﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدهﺎی اﻧـﮕـﻠـﯽ و در رأس آنهـﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در آﺷﻔﺘﮕﯽ و از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اﻣﻮر اﻗﺼﺘﺎدی
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ  ٩٩ﻧـﯿـﺰ از اﯾـﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻻﯾـﺤـﻪ ﺑـﻮدﺟـﻪ
ﺳﺎل  ٩٩ﺑﺪون ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺠـﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣـﯽ ﺑـﺎ ﺣـﮑـﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻧـﮕـﻬـﺒـﺎن ارﺳـﺎل و
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠـﻠـﺲ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺷﻮرا اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۵ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ،ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾـﺖ آرا ﺑـﺎ
ﮐﻠﯿﺎت ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ٩٩ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐـﺮده ﺑـﻮدﻧـﺪ .در اﯾـﻦ ارﺗـﺒـﺎط،
ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﭼـﻬـﺎرﺷـﻨـﺒـﻪ ٢٨
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،١٣٩٨ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد" :اﯾﻦ ًﺷﻮرا از ﻻﯾﺤﻪ ﺑـﻮدﺟـﻪ  ٨٠اﯾـﺮاد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺮادهﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ،ﻣﺎﻟﯿـﺎت
ﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺧﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی رﺑﻂ دارد ﺑﻪ ﻣﺠﻠـﺲ
اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬـﺒـﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ".ﺑﺮای درک آﻧﭽﻪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔـﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ در رﺷﺘﮥ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ .هﻤﻪ اﯾﺮادهـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ او
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ داﻣﻦﮔﯿﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪاﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻤﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﺘﺒﺪادزده ،اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم آﻓﺖهﺎ و ﺑﻼﯾﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻓﺸﺎر و ﺧـﻔـﻘـﺎن،
ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺮاﻧﯽ ،دزدی ،ﻓﺴﺎد ،ﺷﯿﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻣﺮوزی دﺷـﻮار و
ﻓﺮداﯾﯽ ﺗﺎرﯾﮏ را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ آورد و هﻤﮥ آنهﺎ را ﺑﺎ هـﻢ آﻣـﯿـﺨـﺖ و
ﺗﺼﻮری ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آن را در اﺻـﻄـﻼح
"اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ" ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .دوﻟﺖ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨـﺪه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔـﺖ
ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ،و ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺷـﺪه ﻧـﺮﺳـﺪ،
دوﻟﺖ اﺟﺎزه دارد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺟﺒـﺮان
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺆﻣﻨﯽ ،اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕـﺎه
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻋـﻨـﻮان "ﭼﺸـﻢاﻧـﺪاز اﯾـﺮان در ﺳـﺎل ،"٩٩
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺳﺎل  ١٣٩٩در اﯾﺮان ﺳﺎل ﺳﺨﺖ و ﺣﺴـﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﺒﻮهﯽ از ﺑﺤﺮانهﺎ و ُدورهﺎی ﺑـﺎﻃـﻞ
روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻪ دهﻪ ﮔﺬﺷـﺘـﻪ
اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی را درو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در دهﻪهﺎی ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ
]ﮐﺎﺷﺘﻪاﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮارد[ ﺑﺎرهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻮﺷـﺰد
ﺷﺪه و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﻔﻆ ﮐﻠﯽ ،ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ،اﺑﻌﺎد ﺑﺴـﯿـﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ]اﺳﺖ[ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد
در ﮐﺘﺎب درﺳـﯽ ﻣـﻄـﺮح اﺳـﺖ ،ﺑـﺮای
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﯾﺸﻪهﺎی آن ﮐﻪ ً
ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺤﺮانهﺎﯾﻤﺎن ﺷﺪت ﺧﻮاهﺪ ﮔـﺮﻓـﺖ.
"از ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖهـﺎی
ﻣﺨﺮب و ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در رژﯾـﻢ وﻻﯾـﯽ اﻣـﺮ ﺗـﺎزهای
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎلهﺎﺳﺖ ﮐﻼنﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران واﺑﺴﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺎﮐـﻤـﯿـﺖ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از هﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت "ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و درآﻣﺪهﺎی ارزی
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﻏﺎرت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸـﻮر درﻧـﺘـﯿـﺠـﮥ ﺑـﯽﮐـﻔـﺎﯾـﺘـﯽ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿـﻖ و ﺣﺴـﺎبﺷـﺪه ،ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن آن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و از هﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺧﺼـﻠـﺖ

ﺗﮏ ﮐﻼﯾﯽ آن و ﻧﻮﺳﺎن ارزش ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ارﻗﺎم و ﮐـﻢ و
ﺑﯿﺶ ﮐﺮدن در ﺻﺪ درآﻣﺪهﺎی ﺑﻮدﺟﻪ هﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ
ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
در ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ٢۴ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،١٣٩٨آﻗﺎی ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :در ﻻﺑﻪﻻی ﻣﺴﺌـﻠـﻪی
ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﺷـﻮد اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪﻧﺎم ،آﯾﻨﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﯿـﻢ ...دوﻟـﺖ ﺑـﺮای اداره اﻣـﻮر
ﺟﺎری ﺧﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ وامﮔﯿﺮی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﯾـﻨـﺪه
ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮐﻨﻨﺪه ...دارد" .
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی داﻣﻨﻪ دار و ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آِن ﮐﺎهﺶ ﻗـﯿـﻤـﺖ ﻧـﻔـﺖ در
روزهﺎی اﺧﯿﺮ ،درآﻣﺪ ارزی دوﻟﺖ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،و ﭘـﺎﯾـﯿـﻦ آﻣـﺪن ارزش
رﯾﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ،دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ آﻗﺎی ﻣﺆﻣﻨﯽ ،از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﭽـﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﮐﺴﺮی ﻣﺎﻟﯽ رژﯾﻢ
ً
ﻣﺎ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ و ﻣﺂﻻ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﻧﻔﺖﺧﻮار ﻣﯽﮔﻮﯾﯿـﻢ،
ﺻﺤﻪ ًﻣﯽﮔﺬارد .آﻧﭽﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ وﺿـﻌـﯿـﺖ اﻗـﺘـﺼـﺎدی اﯾـﺮان،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ ﺷﺪﯾﺪ درآﻣﺪ ارزی از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاریهﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر روﺑﻪرو ﺧـﻮاهـﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﺳﻨﺪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺑﻪاﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﮔﺮﯾﺰی و ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﻬﺪات ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ در آﻣـﻮزش ،ﻣﺴـﮑـﻦ،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣـﺎ در
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آن اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺆﻣﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﮐﺴﺮی ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻄـﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ هﯿﭻوﺟـﻪ از ﺳـﻄـﺢ ﻓﺸـﺎرهـﺎی ﻣـﺎﻟـﯿـﺎﺗـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺰد
ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮑﺎﺳﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن اراده ﻣﺸﮑﻮک و ﻏﯿﺮﻗـﺎﺑـﻞﺗـﻮﺟـﯿـﻪ
ﺑﺮای رهﺎ ﮐﺮدن ﺻﺎﺣﺒﺎن درآﻣﺪهﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﻣﺸﺎهﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻟـﮕـﻮی
ﻣﺎﻟﯿﺎتﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪهﯿﭻﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯿﺴﺖ ......ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐـﻪ ﺗـﺤـﺖ ﻋـﻨـﻮان
ﮐﺴﺮی ﻣﺎﻟﯽ در ﮔﺰارشهﺎی رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ و ً ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﺟـﻮد دارد ،ﺑـﻪ
ﻃﺮز ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟـﻌـﻪ ﺑـﺎری ﺑـﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ٩٩ﺑﻪهﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... .ﻧﺪاﻧـﻢﮐـﺎریهـﺎ و ﻓﺴـﺎدهـﺎی ﻣـﺎﻟـﯽ
]ﻣﻮﺟﻮد[ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ رﻓﺘﺎرهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ...ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺮخ ﺑﻬـﺮه در ﺑـﺎزارهـﺎی رﺳـﻤـﯽ و
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﭘﻮل ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖهﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﺻﻪﺧﺮﺟﯽهـﺎ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ... .در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻧـﺰاع ﺑﺴـﯿـﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ آور در زﻣﯿﻨﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیهﺎی ﮔﺴﺘـﺮشدهـﻨـﺪه ﺑـﻪ رﮐـﻮد
اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﺎﺣﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺻﻌﻮدی و ]ﻣﯿـﺰان[ رﮐـﻮد ﻋـﻤـﯿـﻖﺗـﺮ
ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ" .
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﮥ ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎل  ،٩٩ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری و درﺑﺪری را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.

 ۵دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽ زاده
رﻓﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده  ،ﻣﺒﺎرز ﺧﺴﺘﮕﯽﻧـﺎﭘـﺬﯾـﺮ راه ﺳـﻌـﺎدت و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﻬﻦ ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣـﺘـﻌـﻬـﺪ و ﻣـﺮدﻣـﯽ و وﻓـﺎدار ﺑـﻪ آرﻣـﺎنهـﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٠اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،١٣٩٨در ﺳﻦ  ۶۶ﺳﺎﻟﮕـﯽ
و ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﻣﺒﺎرزه ،ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ،از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﻓﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ،در ﯾﺎزدهﻢ آذرﻣﺎه  ،١٣٣٢در ٔ
ﻣﺤﻠﻪ "ﭼﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ
"رﺷﺖ ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﭘﺪرش از ﻗـﻨـﺎدان ﺷـﻬـﺮ رﺷـﺖ ﺑـﻮد و در
ﺳﺒﺰهﻣﯿﺪان رﺷﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺖ و از اﯾـﻦ ﻃـﺮﯾـﻖ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ
هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤـﺪ،
دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺧﺬ دﯾـﭙـﻠـﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﭘﻮر )ﺳﺎﺑﻖ( ،در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .او ﮐـﻪ
در ﺗﻤﺎم دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣـﻤـﺘـﺎز ﺑـﻮد ،در ﺳـﺎل  ١٣۵٢وارد
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺷﺪ .ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕـﺎه ﺑـﻪﻟـﺤـﺎظ ﻓـﮑـﺮی
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ .رﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽ زاده هﯿـﭻ ﻓـﺮﺻـﺘـﯽ را ﺑـﺮای
آﻣﻮﺧﺘﻦ و آﻣﻮزش دادن از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد.
رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟـﻮد ﮔـﺬراﻧـﺪن داﻧﺸـﮕـﺎه
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد هﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻠـﮑـﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنهﺎ در رﺷﺖ در ﻣﻐﺎزۀ ﭘﺪرش ﯾﺦ در ﺑـﻬـﺸـﺖ درﺳـﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد و
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .در هﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧـﯿـﺰ از راه ﺗـﺪرﯾـﺲ
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ را ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
ﺷﯿﻤﯽ و زﺑﺎن در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﭘﻮر ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز،
ﻣﯽﮐﺮد .رﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده در اﻋﺘﺼﺎبهﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﺠـﻮﯾـﯽ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .او ﮐﻪ در اﻋﺘﺼﺎب وﺳﯿﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ١۶
آذرﻣﺎه  ١٣۵۴ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺖ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﺑﯿﺪادﮔﺎه رژﯾﻢ ﺳﺘﻢﺷﺎهﯽ،
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ هﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻋﻠﯿﻪاش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ  ۶ﻣـﺎه زﻧـﺪان ﻣـﺤـﮑـﻮم
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻮدهایهـﺎ در زﻧـﺪان آﺷـﻨـﺎ
ﺷﻮد .او ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ٔ
ﺗـﻮده اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺣـﻘـﺎﻧـﯿـﺖ ﺣـﺰب
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧـﻮﯾـﺶ
ﭘﯽ ﺑﺮد .ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﻋﺎدلآﺑﺎد ﺷﯿﺮاز و ﺳﭙﺮی ﮐـﺮدن ﺷـﺮاﯾـﻄـﯽ
ﻧﺎﮔﻮار ،دوﺑﺎره ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎﻣﺶ را ازﺳﺮﮔﺮﻓـﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑـﺎور ﺑـﻪ ﻓـﻠـﺴـﻔـﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،در دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و ﺑﻪﺟﺎن ﺧـﺮﯾـﺪن
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﻣـﯿـﻬـﻨـﺶ
ﺧﻄﺮ ،در ﻣﻘﺎم ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ،ﺑﻪ
وارد ﺷﺪ .ﮔﺎمهﺎﯾﺶ را ﺳﻨﺠﯿﺪهﺗﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ .از هﻮﭼـﯽﮔـﺮی و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻬﺒﺎن اﺳـﺘـﺎن ﻓـﺎرس ﺑـﻪ
ﻃﺒﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ و اﻗﺪام ﻋﻤﻠـﯽ در ﺟـﻬـﺖ ﺑـﻬـﺮوزی و
ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮر آﻣﺎج زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻮد .ﺑـﻌـﺪ از ﺷـﺮوع
ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺳﻮی ﻧﯿـﺮوهـﺎی ﻋـﺮاﻗـﯽ ،ﺑـﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺣﺰﺑﺶ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻣﺘﺠﺎوزان از ﺧﺎک ﻣـﯿـﻬـﻦ
هﻤﺮاه ﺧﯿﻞ ﮐﺜﯿﺮی از هﻢوﻃﻨﺎن ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪهﺎ ﺷﺪ.
رﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﺟـﺒـﻬـﻪهـﺎی ﺟـﻨـﮓ ﺑـﻪ
زﺧﻤﯽهﺎی ﺟﺒﻬﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯽداد .در اﯾـﻦ
ﺗﻼش هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺟﺴﻢ و رواﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺬهـﺒـﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و او را ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .رﻓﯿﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺳﻮی زﺧﻤﯽهﺎ ﻣﯽﺷـﺘـﺎﻓـﺖ .روح ﭘـﺮﺗـﻼﻃـﻢ او
ﺳﮑﻮن و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ در ﻣﺒـﺎرزه
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ او هـﯿـﭻوﻗـﺖ
از ﺧﺎﻃﺮههﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻣﺨﺘـﻠـﻒ در ارﺗـﺒـﺎط ﺑـﻮدﻧـﺪ
زدودﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ،ﺳﺮﺷﺎر از هﻤﺪﻟﯽ وهﻢ ﻧﻔﺴﯽ ﺑـﺎ
اﻧﺴﺎنهﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .او
ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۶٢در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺮد و
ﺟﺎن ﺻﺪهﺎ اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داد .رﻓﯿﻖ ﺑـﺨـﺸـﻌـﻠـﯽزاده ،ﺑـﺎ ﺣـﺲ
وﻃﻦدوﺳﺘﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از راﻧﺪه ﺷﺪن ﻋﺮاﻗـﯽهـﺎ ﺑـﻪ
ﺑﯿﺮون از ﺧﺎک ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﻄﻊ آزادی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ از اﺷﻐﺎل و در دﻣﺴـﺎزی ﺑـﺎ
ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ،آﺗﺶﺑﺲ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد و اداﻣـﻪ ﺟـﻨـﮓ ،ﺟـﻨـﮕـﯽ ﮐـﻪ ﺟـﺰ
ٔ
ﻧـﺘـﯿـﺠـﻪ دﯾـﮕـﺮی ﻧـﺪاﺷـﺖ ،ﺑـﯽﺣـﺎﺻـﻞ و
وﯾﺮاﻧﮕﺮی و ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎنهﺎ
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪزﯾﺎن هﺮ دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻋـﺮاق

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎد راﺳـﺦ
داﺷﺖ.
رﻓﯿﻖ ﻣـﺤـﻤـﺪ
ﺑﺨﺸﻌﻠﯽ زاده ،در
ﺳــﺎل  ١٣۶۶ﺑــﻪ
زادﮔﺎه ﺧﻮد رﺷـﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺸﻐﻮل
ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ
ﺑﺨﺸﻌﻠﯽ زاده ﺑـﺎ
ﺷــﮑــﯿــﺒــﺎﯾــﯽ و
اﻋﺘﻤﺎدﺑـﻪﻧـﻔـﺴـﯽ
وﯾﮋه ،آﻣﻮﺧﺘﻪهﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﻪهﺎی ﻓﮑﺮیاش ﭼﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭼـﻪ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ را در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻗﺮن ﮐﺸﻮر و ﺟـﻨـﺒـﺶ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺒﺎرزات ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾـﻂ زﻧـﺪﮔـﯽ
ﺗﻮدههﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم از ﭼﻪ اﺣﺘﺮام و ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ .دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ هـﻢ
از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺴﻠﮑﯽ و هﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽاش را در ﻧﻈﺮ ﻣـﺮدم ﺧـﻮد
ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﻣﻮرداﺣﺘﺮام اهﺎﻟﯽ رﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽ زاده در ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﺑـﯿـﻤـﺎری ﻣـﻬـﻠـﮏ ﮐـﺮوﻧـﺎ ﮐـﻪ ﮔـﺮﯾـﺒـﺎن
ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮد .او در ﻣﻘﺎم ﭘﺰﺷـﮑـﯽ
ﻣﺘﻌﻬﺪ و اﻧﺴﺎندوﺳﺖ دﻟﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑـﯿـﻤـﺎری ﺧـﻄـﺮﻧـﺎک ﺑـﻪ ﯾـﺎری
هﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﺑﯽﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﺷﺘﺎﻓﺖ .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن و اﻧﺴـﺎﻧـﯽ زﯾﺴـﺘـﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ! اهﻤﯿﺖ ﻋﻤﻞﮔﺮا ﺑﻮدن ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﻪﺧـﻮﺑـﯽ درک
ﮐﺮده ﺑﻮد .او هﻤﭽﻮن ﻧﺎﻗﻼن ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﻋﻤﻞ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷـﺮاﻓـﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی اﻧﺴﺎنهﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑـﺮای اوﻟـﯿـﻦ ﺑـﺎر هـﻢﻣﺴـﻠـﮏ و
هﻢرزﻣﺶ را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلهﺎ ﺣﺴﺮت دﯾﺪار ﺑﻪآﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و ﮔـﻔـﺖ :ﻧـﺎم رﻓـﯿـﻖ
ﭘﺮآوازهام را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺣﺎﻻ ﻧﻔﺴﺶ را ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻢ و دﺳﺘﺶ را در دﺳﺘـﻢ ﻟـﻤـﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ هﺮ دو از ﯾـﮏ ﺗـﺒـﺎرﯾـﻢ .ﻣﺴـﺘـﻘـﯿـﻢ ﯾـﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﻀﺎی ﻓﮑﺮی و ذوﻗﯽ ﭘﺮورشﯾﺎﻓﺘﻪ آﻧـﯿـﻢ .ﭘـﺎﺳـﺦ ﺷـﯿـﺮﯾـﻦ و
دلﻧﺸﯿﻦ رﻓﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﺆذنزاده ،ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ رﻓﯿﻖ دﮐـﺘـﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ
ﺑﺨﺸﻌﻠﯽ زاده ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد" :در اﻧﺪرون ﻣـﻦ ﺧﺴـﺘـﻪدل
ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﯿﺴﺖ  /ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻤﻮﺷﻢ و او در ﻓﻐﺎن و در ﻏﻮﻏﺎﺳﺖ" .
دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده اﻧﺴﺎن ﻓﺮهﯿﺨﺘﻪ ،ﻣﺒﺘﮑﺮ ،ﺳﺨﺖﮐﻮش و از ﭘﯿﺸـﮑـﺴـﻮﺗـﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻮد .او ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره در هـﯿـﺌـﺖﻣـﺪﯾـﺮه اﻧـﺠـﻤـﻦ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺷﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
رﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮشﻧﺸﺪﻧﯽ هﺮروز و هﺮﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺑـﯿـﻤـﺎران
ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺨﺘﯽ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ و
ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﻦ روزهﺎی ﺳـﺨـﺖ و دﺷـﻮار ﺧﺼـﻠـﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ او را آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﮐﺮد .او ﺧﻮد را ﺧﺎدم و ﻏﻤﺨﻮار اﻧﺴﺎنهﺎ ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ .اﻣـﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از هﻤﻪ اﯾﻦهﺎ ،رﻓﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد .اﯾﺜﺎر و ﺟﺎنﮔﺬﺷﺘﮕﯽ را از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﯾﺎد ﮔﺮﻓـﺘـﻪ
ﺑﻮد .او ﺧﻮد را از ﺗﺒﺎر هﻮﺷﻨﮓ ﺗﯿـﺰاﺑـﯽهـﺎ و اﺣـﻤـﺪ داﻧـﺶهـﺎ ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ را ﺟﺪا از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ هﻢرزﻣﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽدﯾﺪ.
او هﻨﮕﺎم ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﻪرﻏﻢ هﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎطهﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﻧﮑﺎه ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘـﻼ
ﺷﺪ و وﯾﺮوس ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ﭘﻨﺠﻪ دراﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد و ﺗـﺎ
آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪهﺎی زﻧﺪﮔﯽ او را رهﺎ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو هﻔﺘﻪ ﺗﺤﻤﻞ ،ﺗـﻦ
رﻧﺠﻮرش ﺑﯿﺶ از آن ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ،ﯾﺎران ،ﺧﺎﻧـﻮاده
و دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن و هﻤﮑﺎران ﺧﻮﯾﺶ وداع ﮔﻔﺖ ،و آﻧﺎن را در ﻏﻢ ژرف ﻧـﺒـﻮدﻧـﺶ
ﻓﺮوﺑﺮد .رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠﯽزاده ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزهﺎی زﻧﺪﮔـﯽاش ﺑـﺮ اﻧـﺪﯾﺸـﻪ و
آرﻣﺎنهﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﺎی ﻓﺸﺮد و اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ در ﺻﻔﻮف ﺣـﺰﺑـﺶ ﺑـﺎﻗـﯽ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان درﮔﺬﺷﺖ رﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﺨـﺸـﻌـﻠـﯽزاده را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده و
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ هﻤﻪ اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺣﺰب ،ﺑـﻪ دوﺳـﺘـﺎن ،آﺷـﻨـﺎﯾـﺎن و
هﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزهﺎی ﺗﻠﺦ و دﺷـﻮار ﺑـﺮای ﻧـﺠـﺎت
هﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﺟﺎوداﻧـﻪ
و ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد.

 ۶دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ... ،
اداﻣﮥ ﺑﺤﺮان هﻤﻪ
ِ
ﺗﻮدههﺎی ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﺪان رو ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن
ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ دﭼﺎر ﺷﺪه
وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻮر ﺟﺎری اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرهﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ٔ
ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺰرﯾﻖ رﻗﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽای
اﺳﺖ ﮐﻪ هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﮕﺮه و ﺳﻨﺎی
ﻣﻌﺎدل  ٢ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎﻃﻊ و
ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ از آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪامهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮﺑﺘﯽ را ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا
ﮐﺮدﻧﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺮﮐﺖ دﻓﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
دﻻری ،ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺧﺘﻼل در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ً
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار و ﻣﺸﺘﻖهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم "دﻻر ﺳﻮآپ" ١را ﺳﺮﯾﻌﺎ در ﺳﻄﺤﯽ
وﺳﯿﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ "دﻻر ﺳﻮآپ" در ﺧﻼل ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎل  (١٣٨٧) ٢٠٠٨ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞهﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و در ﺣﮑﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ در زرادﺧﺎﻧﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از رﮐﻮد ﮐﺎﻣﻞ
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﺸﺘﻖهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳﻮآپ هﺎی ارزی" ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﻮد ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنهﺎ ﯾﻌﻨﯽ "دﻻر ﺳﻮآپ" در ﺣﮑﻢ ﯾﮑﯽ از
اهﺮمهﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه هﮋﻣﻮﻧﯽ دﻻر و ﭘﯿﺶ ُﺑﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪهﺮﺻﻮرت ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎری از ﻧﺎﻇﺮان هﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖهﺎی واﮐﻨﺸﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل در اﯾﻦ دوران
ﺣﺴﺎس ،در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدهﻨﺪ
و ﺑﻪﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻤﺪۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اراﺋﻪ ﻃﺮحهﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدیای ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﻄﺮ هﻤﻪﮔﯿﺮی
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ارﻗﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ ًﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﯾﻖ ،ﺧﺰاﻧﻪداری ً آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺎﻧﮏهﺎی ﻣﺮﮐﺰی
هﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮوش اوراق ﻗﺮﺿﻪ
دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﺎپ ﭘﻮل ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺛﺮوتهﺎی ﻋﻈﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آرام ﮐﺮدن اﻟﺘﻬﺎب در
از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎ و ً
ﺑﺎزارهﺎی ارزی و ﺳﻬﺎم و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه .ﺑﺎر
ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺨﺮب هﻤﻮاره ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ،ﺑﻪوﯾﮋه
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻻﯾﻪهﺎی ﻓﺮودﺳﺖ و ﺧﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﻪهﻤﺮاه ﺗﺤﻤﯿﻞ
رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮده و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان،
دوﻟﺖهﺎ و رهﺒﺮانﺷﺎن ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻮرﻣﺎل ﮐﻮرﻣﺎل،
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺪارک ﻣﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻪﻓﻘﻂ اهﻤﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ -ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،
ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﺳﺖ ﻣﺨﺎرج ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و روﻧﺪی داﺋﻤﺎ
ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﺑﺎور اﯾﻦ رهﺒﺮان ،ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
هﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد و در ازای آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و "ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن" )هﻤﺎن
ﮐﺎﺳﺐﮐﺎران( ﺑﺎ "اﻧﮕﯿﺰه ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﯽ" ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در اﻣﻮر ﻋﻬﺪهدار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ" ،ﻓﺮد" و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽاش اوﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ
ٔ
ﺑﺎزدارﻧﺪه
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎنهﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎﻣﻞ
"ﺛﺮوت آﻓﺮﯾﻨﯽ" داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻪﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی درﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ازﺟﻤﻠﻪ در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺣﺎﻻ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،واﻗﻌﯿﺖهﺎﯾﯽ ﺗﻠﺦ و ﺑﺮآﻣﺪه از ﭼﻬﺎر دهﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎی ﻣﺮگآﻓﺮﯾﻦ را ﺑﻪﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ و
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺑﻮرﯾﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن ،و ﺟﺎﯾﯿﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو
)رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮزﯾﻞ( و ﻣﺸﺎوران راﺳﺖاﻓﺮاﻃﯽﺷﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻬﺎدهﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و دﺳﺘﮕﺎههﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنهﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﺸﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎدی و ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ ﻻزم و
ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ وﺳﯿﻊ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎن ﻣﺮدم را ﻧﺪارﻧﺪ.
هﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﯾﺮ ﺟﻨﺒﯿﺪن اﯾﻦ رهﺒﺮان و دوﻟﺖ ً
اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪنﺷﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎهﺎﻧﻪ و ﺑﺎ هﺪف ﺧﻮدداری
از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺮور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮدهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و
ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮا ﻧﺒﻮدن
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﻠﯽ
ٔ
وﺟﻬﻪ "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺑﺎ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻗﻢ و اﻣﺎﮐﻦ
ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﻣﺬهﺒﯽ و ﻗﻄﻊ ﭘﺮوازهﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ او
ﻧﯿﺰ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﺮود آورد.
ﺗﻮﺟﻪﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎ هﻤﯿﺎری رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای از زﯾﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن رهﺒﺮان و ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻮارض آﺷﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺮدم را در
ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯽدﻓﺎع و ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮدههﺎ،
"اﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺼﺮ" ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﻮن در
ﺧﺎﻧﻪهﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﭘﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺴﺒﺐ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺮگوﻣﯿﺮ هﺴﺘﯿﺪ!
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،اﺟﺮای ﭼﻨﺪ دهﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺐ ﻣﻠﯽ
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﯾﺎ ﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮدن و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﺳﮏ و ﻟﺒﺎس ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻗﺪامهﺎﯾﯽ دﯾﺮهﻨﮕﺎم ،ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ،و ﮐﻮرﻣﺎل
دوﻟﺖهﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﺮ
ﮐﻮرﻣﺎل اﯾﻦ ً
داﻧﺴﺖ! اﺗﻔﺎﻗﺎ دﯾﺮﮐﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ و دادن ﭘﯿﺎمهﺎی ﺳﺮدرﮔﻢ ﮐﻨﻨﺪه،
ﺳﺮﮔﯿﺠﻪآور ،ﮐﺎذب ،و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﺗﺮاﻣﭗ،
و ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو و ﺟﺰ اﯾﻨﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ،وﺣﺸﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ رﻓﺘﺎرهﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪ و ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻤﺒﻮدهﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع و ﻣﺮگوﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪً .
ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﻤﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از ًﻣﺮدم ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﺮی ﭼﺎﻟﺶاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی "اﻗﺘﺼﺎد آزاد" در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮش
"ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ" ]ﺑﺨﻮان:اﺳﺘﺜﻤﺎر ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ از اﻧﺴﺎنهﺎ[ دههﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ
ﻗﺮاردادهﺎی "ﺳﻔﯿﺪاﻣﻀﺎ" در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ هﺮروزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭼﻨﺪرﻏﺎز درآﻣﺪ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر روزﻣﺰدی ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ! در ﭼﻬﺎر دهﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد "ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ" و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﺮدن ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪهﺎ ،ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﺪی و ﭼﻪ ﻓﮑﺮی،
ﺑﻪهﻤﺮاه ﺗﻨﺰل ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎهﯽ و ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ "ﻃﺐ ﻣﻠﯽ" هﻤﮕﯽ از ارﮐﺎن
اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی "رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی" ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﻋﺪهای ﻗﻠﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﻬﺎن،
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرهﺎی ً
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮش "ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ" ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
"اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ" اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ً
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎزدارﻧﺪه در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و هﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻮری و ﺑﻨﯿﺎدی
ﮐﺸﻮرهﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖدرﮐﻪ ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آنهﺎ ،ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎشﺷﺎن ،و
"ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر" )در ﻣﯿﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ و ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ و ﺻﻒ ﺑﯿﮑﺎران( ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻀﺎدی ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر و ﺣﺎد اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪهﻤﺮاه ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﻤﺒﻮدهﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮآﻣﺪه از ﺳﻪ دهﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻀﺎدی رﯾﺸﻪای و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﻦ اداﻣﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺧﻮاﺳﺖهﺎی ﻓﻮری اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﻗﺪﯾﺎﻧﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢهﺎی اﺧﯿﺮ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ" :ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪی ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻪی ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﻧﯿﺰ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ".
ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﺣﮑﻢ "ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ" ﺧﺪﻋﻪﮔﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و
ﺑﻪهﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﺳﺮان ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای "ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم" هﯿﭻﮔﺎه از دادن
دروغﮔﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ در ﭘﯿﺎمهﺎیﺷﺎن
وﻋﺪههﺎی ﮐﺬب و
ً
ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎل ﻧﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎ و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺎم
ﻧﻮروزیاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺎل دوم ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺎل ﺳﻼﻣﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺴﺎزﯾﻢ" .وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﻧﻬﺎدهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩٩را ِ
هﻢ ﭘﺲ از ﺳﺎلهﺎ ﺗﮑﺮار ﺗﺮهﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ" و "ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﻼﻣﯽ" ،اﮐﻨﻮن هﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺗﺮهﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎل  ٩٩را
"ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ" ﻧﺎﻣﯿﺪ .رﺧﺪاد ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻼبهﺎ ،زﻟﺰﻟﻪهﺎ ،و وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻣﺨﺮب و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ "ﺻﺪور اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ" ﭘﺎﯾﻪهﺎی ﻧﻈﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﻪﺷﺪت ﻟﺮزاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
"ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺮ زﻣﯿﻦ" ﺑﺎ ﺧﺪﻋﻪﮔﺮی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٣

 ٧دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﻪ ﮔﺰارش هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ...
ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،و وﻗﻮع ﺟﻨﮓهﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﻧﺎﺑﻮدی هﺴﺘﻪﯾﯽ.
دوﻟﺖهﺎی ٔ
ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎن ،در ﺣـﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺟـﻬـﺎن هـﻨـﻮز هـﻢ ﺑـﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ دهﻪ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،هﻤﭽﻨﺎن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﺨـﺶ ﻋـﻤـﺪهای از ﺑـﺎر
ﻟﻄﻤﻪهﺎ و ﺧﺴﺎرتهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرهـﺎ را ﺑـﻪ دوش ﻣـﺮدم
ﺧﻮدﺷﺎن و ﮐﺸﻮرهﺎی ﻓﻘﺮزده و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .آﻧـﻬـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﻬـﻢ را ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدهﺎی ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ٔدر ﭘـﯿـﺶ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ،و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﭘـﯿـﺶ
ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ٔﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌـﻪ را در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ٔ
ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ
ارﺗﺠﺎﻋـﯽ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺑـﻪ ٔﺗـﺪاوم و
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮا و
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ِ ﮐﻪ در ﭘﻠﻨﻮمهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾـﺮان
ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻪﻓﻘﻂ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ّﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﮐﻨﻮن از ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎزوی ﻣﺴﻠﺢ دﯾﭙﻠﻤـﺎﺳـﯽ ﺧﺸـﻦ ﺧـﻮد ﺑـﺮای
ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در هـﻔـﺘـﻪهـﺎی اﺧـﯿـﺮ،
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن
ً
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺳﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤـﺎن
ﻧﺎﺗﻮ در درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﺗـﺤـﻘـﻖ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ،ﺧـﻄـﺮ ﺟـﻨـﮓ و
ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ٩ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ٔ
دوره رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬـﻮری دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗـﺮاﻣـﭗ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻧﯿﺮوهﺎی دﺳـﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮهﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدهـﺎی
راﺳﺘﯽ
ٔ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ او ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺟـﻬـﺖ
درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ٔﺧـﻠـﯿـﺞ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دهﻨﺪ .ﺧﻄﺮ
ّ
ﻓﺎرس و هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺻﻠﺢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻨـﻄـﻘـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮازن ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ٔ
ﺑـﺮرﺳـﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن ،و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣـﻨـﻄـﻘـﯽ از آن در
ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ﺟﻬﺎن و ِ
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ و ٔ
ٔ
ﮐﻨﺶ
درﺑﺎره ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ
اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ
و واﮐﻨﺶهﺎی ٔ
ﻋﻤﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
رﻓﻘﺎ!
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای اراﺋﻪ ٔﺑﻪ ﭘﻠﻨـﻮم ٔ وﺳـﯿـﻊ
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ،ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪﯾﺎﺑﻨﺪه و ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﯾﮏ دهﻪ اﺧـﯿـﺮ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﺑـﯿـﻨـﺪازﯾـﻢ ﺑـﻪ
ﺑﻮده
ﺟﻬﺎﻧﯽ
داری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ٔ ،ﺟﻨﮓﻃﻠـﺒـﯽ،
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﻈﺎهﺮ
ٔ
ﻧﻈﺮاﻧﻪ ﺿﺪﻣﻬﺎﺟﺮ ،و ﻟﻔﺎﻇﯽهﺎی ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ )ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘـﯽ(
رﺷﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻨﮓ
راﺳﺖﮔﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ٔآﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﻓﻞ ٔ
ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی ،ﺑـﻪ دﻟـﯿـﻞ
ﮐﻨﻮﻧـﯽ
ﻧﺸﺴﺖ
و
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﻠﻨﻮم
ﺑﯿﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
در
ٔ
ٔ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ در ﺣـﻤـﺎﯾـﺖ از
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در
ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی دوﻟﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴـﺘـﺎن
ﺑـﺮﺧـﻮردهـﺎی
ﺳﻌﻮدی ،و در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗـﻨـﺶ و
ّ
هﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ اداﻣﻪ و ﮔﺎه وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪﺷـﺪت
ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺟﻨﮓ ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗـﺤـﻮﻻت دو ﺳـﺎل
ﺧﻄﺮﻧﺎک در
اﺧﯿﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیهﺎی اﯾﻦ ﺑـﺮرﺳـﯽ را
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی اوﺿﺎع ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ در ﻣﺒﺎرزه در راه ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰﺑﻤﺎن در ﻣﯿﻬﻦ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﻮاﺿﻊ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿـﻮﻧـﺎﻟـﯿـﺴـﺘـﯽ و
ﺷﻌﺎر
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﺰﺑﻤﺎن ،در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺧﻮاهﯿﻢ داد.
ﺻﻠﺢ
ٔ
 .١ﺟﻬﺎن و ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی اداﻣﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺲ از  ١٩٢٩را ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺑـﻪ
ﺳﻘﻮط و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزارهﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾـﮕـﺮ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣـﻬـﻢﺗـﺮﯾـﻦ
ٔ
دهﻨﺪه ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻠﯿﺪی در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻋﺎﻣﻞهﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ٔﮐﻨﻨﺪه و
ﺷﮑﻞ ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ارزﯾـﺎﺑـﯽ ﮐـﺮد .رﯾﺸـﻪهـﺎ و ﻋـﺎﻣـﻞهـﺎی
ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده هﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻈـﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ در ﻧـﻈـﺎم
ﺑﺎﻧﮑﯽ و در ﺑﻨﮕﺎههﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﻣـﺤـﻮر ٔﺟـﻬـﺎﻧـﯽﺳـﺎزی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻪ اﻧﺤﺼﺎریهـﺎی ﭼـﻨـﺪﻣـﻠـﯿـﺘـﯽ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدیٔ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهـﺎی ﻣـﺎﻟـﯽ
ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
هﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی اﻗﺘـﺼـﺎدی و ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
ﻗﻤﺎری )اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺎزﯾﻨﻮﯾﯽ( ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه َاﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺷﻤﺎری از
ّ
ﺷﺪت ّ
دواری
ا
ﺑـﺤـﺮان
اﯾـﻦ
اﻗـﺘـﺼـﺎدی
اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ
ب
ﻣﺨﺮ
ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی
ِ
ِ
ّ
ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ٔﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺪاوم و ﻓﺸـﺎر آن
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﻗﺸﺮهﺎی ﻓﺮودﺳﺖ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ،و ﺑـﺨـﺶ
وﺳﯿﻌﯽ از ﻗﺸﺮهﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ،ﺗﻐﯿﯿﺮهـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﺑﺴـﯿـﺎر
ﻣﻬﻤﯽ را در ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨـﻮﺑـﯽ،
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﻣـﻮازات ﺑـﺮ
و هﻨﺪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.دراﯾﻦ ٔ
هﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زﯾﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و هﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ
ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی اﻧﺤﺼﺎری ،آﺷـﮑـﺎرا
ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ٔ
آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧـﻮاهـﺪ
ٔ
ﺟـﻬـﺎن
داﺷﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎ و آﻣﺎرهﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدهﺎی ﻋﻤﺪه
ٔ
در ٔ
زﻣـﯿـﻨـﻪ
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلهﺎی  ٢٠٠٨ﺗﺎ  ٢٠١٨ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدهـﺪ ﮐـﻪ در
ﻣﺘﺪاول رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻬـﺎن ﺷـﺎهـﺪ ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮهـﺎی
و
اﺻﻠﯽ
هﺎی
ﺷﺎﺧﺺ
ِ
ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎلهﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از "اﻗﺘﺼﺎدهﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر" و در ﺣـﺎل
رﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﻦ ،هﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی ﺑـﺮزﯾـﻞ اﺳـﺖ ،رﺷـﺪ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎهﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐـﻤـﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ،و اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ رﮐﻮد ﯾﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی داﺷـﺘـﻪاﻧـﺪ .اﻗـﺘـﺼـﺎددان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﻮﻣﺎس ﻓﯿﻠﯿﭙﻮن ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻋﻘـﺐﮔـﺮد ﺑـﺰرگ" )
 ،(٢٠١٩اﺳﻨﺎد و آﻣﺎر ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در هﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣـﻮرد اﻗـﺘـﺼـﺎد
آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﺳﺎلهﺎی  ٢٠٠٨ﺗﺎ  ،٢٠١٨ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از  ١۴٫٧ﺑﻪ  ٢٠٫۵ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
هﻤﯿﻦ دوره ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ از  ۴٫۶ﺑﻪ  ١٣٫٣ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر؛ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ هﻨﺪ از  ١٫٢ﺑﻪ  ٢٫٧ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ،و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﺮزﯾـﻞ
از  ١٫۶ﺑﻪ  ١٫٩ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ
در اﯾﻦ دوره در آﻟﻤﺎن از  ٣٫٧ﺑﻪ  ٣٫٩ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از  ٢٫٩ﺑﻪ  ٢٫۶ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و در ﺑﺮﯾﺘـﺎﻧـﯿـﺎ در
ﻣﺮز  ٢٫٨ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ژاﭘﻦ و در هﻤﯿﻦ دوره ،اﯾﻦ رﻗﻢ از
 ۵ﺑﻪ  ۴٫٩ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎهﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪهﮑﺎر دﻧﯿـﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎری آن در هﺮ دو ﺳﺎل  ٢٠٠٨و  ۶٢١ ،٢٠١٨ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده
اﺳﺖ )اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی ﺗـﺠـﺎری ﮐـﺎهـﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽهﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎری آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ در
ﺳﺎل  ٢٠٢٠از ﻣﺮز ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ٔ ﮐﺴﺮی در ﺳﺎل ) ٢٠١٨در ﺣﺪود  ٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑـﺎ
ﭼﯿﻦ ،و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ارﺗﺒﺎط دارد .ﻣـﺎزاد ﺗـﺠـﺎری
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ از  ٠٫٢۶ﺑﻪ  ٠٫٢٨ﺗﺮﯾﻠﯿـﻮن دﻻر رﺳـﯿـﺪه
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در هﻤﺎن ﺣﺪ  ٠٫٣ﺗﺮﯾـﻠـﯿـﻮن
دﻻر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟـﺺ ﻣـﻠـﯽ ﭼـﯿـﻦ ﮐـﺎهـﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ٔ
ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺮه ﺷـﺪن ﺑـﺮ ﻣﺸـﮑـﻼت و ﺑـﺤـﺮانهـﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری ٔ
دهﻪ  ٧٠ﻣﯿﻼدی ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴـﺘـﻦ اﻟـﮕـﻮی ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﻣﻘﺮارتزادﯾﯽ ﺑﻪ ﻧـﻔـﻊ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪهـﺎی
اﻧﺤﺼﺎری ،ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺣﺬف ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺗﻀـﻌـﯿـﻒ
ﻧﻬﺎدهﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟـﮕـﻮی
ﺗﺎﭼﺮﯾﺴﻢ-رﯾﮕﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺲ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺷـﺪن از ٔ ﯾـﮏ
دوره رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺮخ ﺳﻮد در دهـﻪ ٨٠
ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ وارد ٔ
دوره اﻓﻮل ﺑﺎرآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺗـﻮﻟـﯿـﺪی و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶهﺎ ﺷﺪ .ﯾﮏ دهﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪهـﺎی
ﮐﺎهﺶ
ﺳﻮدآوریﺑﺮدر ٔ
رﯾﺎﺿﺘﯽ دردﻧﺎک
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺨﺶ ﺑـﺰرﮔـﯽ از ﻗﺸـﺮهـﺎی اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ژاﭘﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ -ﯾﻌﻨـﯽ ﻧـﺮخ
زﺣﻤﺘﮑﺶ در اروﭘﺎُ ،
ﮔﺎم درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ا ِ
ﻓﺖ ﮔﺎم ﺑﻪ ِ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺪهﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣـﺮز
 ٢٢ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ .ﻃﺒـﻖ اﺳـﻨـﺎد ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ ﺷـﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ وزارت
ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از اﯾﻦ ﻣـﯿـﺰان ١۶٫٢ ،ﺗـﺮﯾـﻠـﯿـﻮن دﻻر ﺑـﺪهـﯽ وزارت
ﺧﺰاﻧﻪداری و  ۵٫٨ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺪهﯽ ﻧﻬﺎدهﺎی دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ٔ
دوﻟﺘـﯽ
ﺑﻬﺮه اﯾﻦ ﺑﺪهﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﺪهﯽاﺗﺤﺎدﯾﻪٔ
در ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .هﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی
اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .در ﻣﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯿﺰان ﻧﺠﻮﻣﯽ و رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾـﺶ
ﺑﺪهﯽ دوﻟﺘﯽ  ٣٣ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری در ﺳـﺎل
 ٢٠٢٨ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺪﯾـﺮﯾـﺖ اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٨

 ٨دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﻪ ﮔﺰارش هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ...
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ ﺑﺪهﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی ﺗـﻬـﺎﺟـﻤـﯽ
ﮐﺮدن اﻓﺰاﯾﺶ
ٔ
ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻨﺶهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ هﺪف ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷـﺘـﻦ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی دﻻر ﺑﻮده و ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ارزش دﻻر و اﻗـﺘـﺼـﺎد
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ٔ
ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی و
اداﻣـﻪ
درون ﺟـﻬـﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ  ،٢٠٠٨ﺑـﻪ ﺣـﺎدﺗـﺮ ﺷـﺪن ﺗﻀـﺎدهـﺎ در ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻀﺎدهﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺳـﻪ ﺳـﺎل
اﺧﯿﺮ( و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﭼﺎﻟﺶهﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ٔ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪهـﺎی اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﻧـﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎﻋـﺚ
ٔ
ﻋـﻤـﺪه
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎﯾﯽ در ُﺑﻌﺪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهـﺎ در ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻟﯿـﺒـﺮال
دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺎ رﯾﺰش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﭘﺎﯾـﮕـﺎه اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ اﯾـﻦ
ﺷﻤﺎری از آﻧﻬﺎ در اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎتهـﺎی
ﺟﺮﯾﺎنهﺎ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖهﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦاز ٔ
دهﻪ  ٩٠ﻣـﯿـﻼدی ﺟـﺮﯾـﺎنهـﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻟﯿﺒﺮال و ﭼﭗﻧﻤﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺰبهﺎی اﺻﻠﯽ ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐـﺮات
در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﺳـﺮﻋـﺖ و ﺗـﻤـﺎم و ﮐـﻤـﺎل اﯾـﺪﺋـﻮﻟـﻮژی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و "اﻗﺘﺼﺎد آزاد" )ﺑﯽﻧﻈﺎرت( را ﺟـﺬب ،و
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺑﯽﻗﯿﺪوﺷﺮط آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ ﺧـﻮد
ﺳﻮم" ﮐﻪ از ٔ
ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "راه ّ
دوره ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨـﺘـﻮن،
ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ ،و ﮔﺮهﺎرد ﺷﺮودر در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎلهﺎی
ﺑﺎرز ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻟﯿﺒﺮال و ﺣﺰبهﺎی ﺳـﻮﺳـﯿـﺎل دﻣـﻮﮐـﺮات در ﮐـﺎم
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻘـﺐﻧﺸـﯿـﻨـﯽ ﺳـﻮﺳـﯿـﺎل دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ و دﮔـﺮدﯾﺴـﯽ
ٔ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ٔ
آزاد" )ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪداری(
دهﻨﺪه
ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ
اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی "اﻗﺘﺼﺎد ّ
ِ
ﺑﻮد .ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮا ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن
ﮔﺮوهﺑﻨﺪیهﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﻣﻬﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در
ٔ
ﻋـﻤـﺪه ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻧـﻈـﺮﯾـﻪﭘـﺮدازان ٔو
ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﻮرهـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻋﻮامﻓﺮﯾﺐ )ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ( ﺟﺮﯾﺎنهﺎی راﺳﺖﮔﺮا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺤﺎﺳـﺒـﻪ
هﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟـﯽ،
دﻗﯿﻖ،
ﺟﻤﻠﻪﺑﺮدرﮐﺎﺳﺘﯽ ٔ
"اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ" در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و اﺣﯿـﺎی رﺷـﺪ اﻗـﺘـﺼـﺎدی
از
ﻣﻮزون در ﺣﺪ ٔﻻزم ،اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾـﺶ ﻧـﺎرﺿـﺎﯾـﺘـﯽ و
اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی و ﻗﺸـﺮهـﺎی ﻓـﺮودﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ ﺿﺮﺑﻪهﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ِاﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﯾﺎﺿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ هﺪف را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻸ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه
ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺰش ﺟﺮﯾﺎنهﺎی ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و هـﻤـﭽـﻨـﯿـﻦ
ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و اﺗﺤﺎدﯾﻪهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را ُﭘﺮ ﮐـﻨـﻨـﺪ .ﻧـﻈـﺮﯾـﻪﭘـﺮدازان اﯾـﻦ
ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔﺮا ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ،ﺑﺪون ﭘﺸﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒـﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی وﺳـﯿـﻊ،
ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ در راه ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺑﯽﻗﯿﺪوﺑﻨﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﯾﺎ ﮐﺎهـﺶ
داﺋﻤﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﮐﺎهﺶ و ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣـﺎت رﻓـﺎهـﯽ
ﻇـﺎهـﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳـﺎزی ﻣـﻮﺟـﻮد ،ﺑـﺎ
ِ
"ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ٔاﻗﺘﺼﺎدی" وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزﯾﻦ َ
راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ در آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،ﻧـﯿـﺮوهـﺎﯾـﯽ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ
ﭘﯿﺸﺮوی ِ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ هﺪف ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ،
ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺎت
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ ﺑﻪ ﺳـﻮد ﺧـﻮد و ﺗـﺤـﮑـﯿـﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
ٔ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ از ﻟـﺤـﺎظ ﺗـﺎﺛـﯿـﺮ
ﺳﻠﻄﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ و
ٔ
ﮔﺬاریاش ﺑﺮ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوهﺎ در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺎﻓـﻊ
ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎُ ،ﭘﺮاهﻤﯿﺖ اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖﮔـﺮای ﻏـﺎﻟـﺐ در
ﺗﺮاﻣﭗ ،داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ّاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
هﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از زﺑﺎن دوﻟﺖ
ً
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب "ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی" را ﮐﺎﻣﻼ رد ﻣﯽﮐـﻨـﻨـﺪ .آﻧـﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﯾـﺠـﺎد
ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﺷﺪﯾﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺣﺘﯽ ﺗﻨﺶهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘـﯿـﺶ ﻣـﯽروﻧـﺪ ،ﭼـﻮن
ّ
ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﺧﻮاهﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧـﻬـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ
"ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ" هﺴﺘﻨﺪ.
رﺷﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ٔ
دوره ﺗـﺎﭼـﺮﯾﺴـﻢ-
ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ٔداری ﻓﺮدرﯾﮏ هﺎﯾـﮏ و ﻣـﯿـﻠـﺘـﻮن
رﯾﮕﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ّ
ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود ﺳﻪ دهﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﻓـﺰاﯾـﺶ
دروﻧـﯽ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺷﺪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ ،و ﻣـﺪﯾـﺮﯾـﺖ
ﺗﻀـﺎدهـﺎی ﺑﻪ ٔ
اراﺋـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اراﺋﻪ دهﺪ .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺎزهﻧﻔﺲ راﺳﺖﮔﺮا ﻗﺎدر
َ
ﭘـﯿـﺸـﺮوی
اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧـﻪ ﻗـﺎﺑـﻞ ً ﺑـﺤـﺚ ٔاﺳـﺖ ،ﭼـﻮن
ﺣﯿﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﻓﻘـﯿـﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ در

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
ً
آﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و اﺻﻮﻻ ﻧﺎﮐـﺎرآﻣـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ
ﻧﺘـﯿـﺠـﻪاش ٔ
دره ﻋـﻤـﯿـﻖ ٔ ﮐـﻨـﻮﻧـﯽ ﺑـﯿـﻦ داراﯾـﯽهـﺎی ﯾـﮏدرﺻـﺪیهـﺎ و
ﭘـﺮدازان ﻟـﯿـﺒـﺮال دﻣـﻮﮐـﺮات و
٩٩درﺻﺪیهﺎﺳﺖ .ﻃﯽ دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻧـﻈـﺮﯾـﻪ ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺘـﻮاﻧﺴـﺘـﻪاﻧـﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﭼﭗﻧﻤﺎ در
ٔ
ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ )رﻓﻮرﻣﯿﺴﺘﯽ( ﺗـﺎزهای
اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻼح
و
ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮی ٔو ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ِ
ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻤﻞ ،در ﭼﺎرﭼـﻮب دﻓـﺎع از
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ِ"ﮐﯿﻨﺰی" ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
درک وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوهﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘـﺮدازان ﻟـﯿـﺒـﺮال دﻣـﻮﮐـﺮات و
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات در ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺸﺮﻓـﺘـﻪ از
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اهﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺣﺰبهﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﯾـﺮاﻧـﯽ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
دﻣـﻮﮐـﺮاﺳـﯽ ٔو ﺳـﻮﺳـﯿـﺎل
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﭗهﺎی ﺳﺎﺑﻖ و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﻟﯿـﺒـﺮال
ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل هﻤﻪ ﻣﺸـﮑـﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داری در ﯾﮏ ٔ
ٔ
ّ
ﻣـﺨـﺮﺑـﯽ ﺑـﺮ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺛـﺮ
اداﻣﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟـﻬـﺎنٔ داﺷـﺘـﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هﺎی ٔ
اﺳﺖ .در
دهﻪ اﺧﯿﺮ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺟﻨﻮب" هـﺰﯾـﻨـﻪ زﯾـﺎدی
ﺑﺮای ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺗﻌﺪﯾﻞهﺎی ﺳﺎﺧـﺘـﺎری ﯾـﺎ هـﻤـﺎن ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
ِاﻋﻤﺎل
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺸﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ،ﺑﻪ هﻤﺮاه ﮔﺴـﺘـﺮش
و
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﻘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻗﺸﺮهﺎی ﻓﺮودﺳـﺖ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ٔ ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﮏ دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐـﺎهـﺶ ﺗـﻮان ﮐﺸـﻮرهـﺎی
هﺎی
هﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞ
داری در ﯾﮏ ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ.
"ﺑﺮﯾﮑﺲ" ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در دو ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮزﯾﻞ و هـﻨـﺪ،
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و ِاﻋـﻤـﺎل ﭘـﯿـﮕـﯿـﺮ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳـﻤـﺖﮔـﯿـﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ هﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺟـﺎهﻃـﻠـﺒـﯽهـﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟـﺖ ﺗـﺮﻗـﯽﺧـﻮاه
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮزﯾﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮد راﺳﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻣـﺜـﻞ ژاﯾـﯿـﺮ
ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ هﯿﭻﮐـﺪام از اﯾـﻦ دو ﮐﺸـﻮر ﻋﻀـﻮ
ﺑﺮﯾﮑﺲ هﯿﭻ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﮑﺲ ،در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ
ﺧﻮدش ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﻧـﺘـﺨـﺎب
ﭼﻬﺮه ﻣﻠﯽ و دﻣﻮﮐﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ٔ
ﺳﯿﺮﯾﻞ راﻣﺎﻓﻮزأ ،
ﺷﺪه آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾـﻦ ِﺳ َـﻤـﺖ،
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽاش ﺗﺼـﺤـﯿـﺢ
ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨـﻮﺑـﯽ هـﻨـﻮز در
ّ
ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﺤﻮﻻت ٔﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪهﺪ.
در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﮑﺲ ،ﯾﻌﻨﯽ روﺳﯿﻪ ،در اداﻣﻪ و دﻧﺒﺎﻟﻪ ٔﺗﺤﻠـﯿـﻞهـﺎﯾـﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﮔﺰارشهﺎی ﻗﺒﻠﯽ هﯿﺌﺖ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﮐـﻤـﯿـﺘـﻪ ﻣـﺮﮐـﺰی در
ﭘﻠﻨﻮمهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح و ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﺷـﺪ ،اﮐـﻨـﻮن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ٔاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪهﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ،روﺳﯿﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در
در
اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ّ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و
ّ
ﺿﺪﻣﻠﯽاش ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮهﺎﯾﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ ،رواﺑﻂ ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ و
هﺎی روﺳﯿﻪ و وزن و ﺗـﻮان
اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ٔ
ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮازن ﻗﻮا در
ّ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،اﺳﺘﻘﻼل ،و ﻣﺼﺎﻟﺢ زﺣـﻤـﺘـﮑـﺸـﺎن
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮدٔ .
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎ ٔو ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ دارای ﻓـﻨـﺎوری
ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺪراﺳﯿـﻮن روﺳـﯿـﻪ ﺑـﺎ
درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ  ١٫۶ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری ،در ٔ
رده ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬـﺎن ﻗـﺮار
دارد و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ )ﺑـﺮای ﻣـﻘـﺎﯾﺴـﻪ:
درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ١٫٩ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ( .اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪهـﺎی ﻋـﻈـﯿـﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻧﮕﻠﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ در
ٔ
ﺷﺎﻟﻮده اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ ،ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم و ﮔـﺎز و ﻓـﺮوش
روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎﻣﯽ
ً
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ٔ
ـﺮد
در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی هﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋـﻤـﻼ ﺑـﺮ ِﮔ ِ
ﯾﻌﻨﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،و ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
ﻧﻈﺮهﺎی ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ،ﺑﻪ ٔ
ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ
اﻗـﺘـﺼـﺎدی
ﻋـﻈـﯿـﻢ
ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ
از
ﺧﻮد
ﻧﻮﺑﻪ
ﮐﻪ
ﺷﻮد
او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ُ ُ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن در درون و ﺑﯿﺮون روﺳﯿﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .دﻣـﯿـﺘـﺮی ﻧـﻮﯾـﮑـﻮ،
ٔ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ روﺳﯿﻪ )دوﻣﺎ( و ﻋﻀﻮ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺖ ﻓـﺪراﺳـﯿـﻮن
روﺳﯿﻪ ّ
)دوﻣﯿﻦ ﺣﺰب ﺑـﺰرگ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر( و
ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻣـﺎ ،در اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ٩

 ٩دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﻪ ﮔﺰارش هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ...
ٔ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬـﺎن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش در ﻧﺸﺴﺖ
در هﺎﻧﻮی ،وﯾﺘﻨﺎم ) (٢٠١۶وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد" :در
روﺳﯿﻪ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان داﺧـﻠـﯽ ﻧـﺎﺷـﯽ از اﺣـﯿـﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮرژوازی هﻤﺮاه اﺳﺖ".
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ٔ
دهﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ
اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔدر
روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮ در ﻣﺮزهﺎﯾﺶ در اوﮐﺮاﯾـﻦ ،ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ ﺧـﺎرﺟـﯽ
روﺳﯿﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زورﮔﻮﯾﯽ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ٔﺗﻤﺎم ﺟـﻬـﺎن را
ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و واﺑﺴﺘﻪ روﺳـﯿـﻪ ،اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ٔﻣﺨﺎﻟﻒ واﻗﻌﯽ و اﺳﺘﻮاری در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣـﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮازن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻮا در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دهﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در روﺳﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد،
ﺑﻮرژوازی ُﭘﺮﻗﺪرت و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎﻧﻔﻮذ
ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺸﺮهﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ
ِ
و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ )اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ( روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻗﺸـﺮهـﺎی ﺑـﻮرژوازی در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ هﻤﻮاره ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐـﻨـﻨـﺪه در رواﺑـﻂ روﺳـﯿـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪوﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧـﻬـﺎﯾـﯽ
روﺳﯿﻪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺧﻠﻖهﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ و در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ داﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ،
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﯾﮑﺲ
ﻃﺮﻓﺪار
هﻤﯿﺸﻪ
ﭼﯿﻦ ،ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﮑﺲ،
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪهﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ هﻤﮑﺎری ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀـﻮ اﯾـﻦ
ﮔﺮوه در ﭼﻬﺎر ٔ
ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻗﺎره ﺟﻬﺎن روﻧﺪی ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐـﺎرﭘـﺎﯾـﻪٔ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر هﯿﭻﮔﺎه دورﻧﻤﺎ و ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪ ﯾﺎ
ﮐﺸﻮرهﺎیﺣﺘـﯽ ٔ
اﺗﺤـﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ
ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺘﺼﺎدی ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﯿﺎن
وﺟﻮد دارد ،ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮﯾﮑﺲ را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧـﻨـﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻋـﺪم ﺗـﻌـﻬـﺪ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ در اوج ﻗـﺪرت ﺧـﻮد ،ﺳـﻤـﺖﮔـﯿـﺮیهـﺎی
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺖ.
ُ
ﻓـﺖ ﻧـﺮخ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ا ِ
ٔ
رﺷﺪ ٔﺑﻪ ۶درﺻﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ٔاﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺮوه ﺑﺮﯾﮑﺲ و در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ و
دهﻪ اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾـﺶ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪﮔـﺬاری در
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮزوﻧﯽ در
ﭘﺮوژههﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ داﺧﻠﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪﮔـﺬاریهـﺎی ﺑـﺰرگ ﺧـﺎرﺟـﯽ و
ُ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮح "ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﺎده" در دههﺎ ﮐﺸﻮر ﺟﻬـﺎن ،ﺑـﺎ ﺑـﻬـﺮهﮔـﯿـﺮی از
ﺿـﺮﺑـﻪهـﺎی
از
اﺳـﺖ
ﺗﻮاﻧﺴﺘـﻪ
اﺳﺖ،
داﺷﺘﻪ
ﻓﻨﺎوری
در
ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﯽ
هﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ّ
وﯾﺮاﻧﮕﺮ ٔ
اداﻣﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣـﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﻦ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺎﺧـﺎﻟـﺺ ﻣـﻠـﯽ١٣٫٣ :
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر( ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ٢٠٫۵ :ﺗﺮﯾﻠـﯿـﻮن دﻻر( دوﻣـﯿـﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﺮخ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ُ
ﮐـﺎرﺑـﺮد اﻧـﺮژیهـﺎی ﺗـﺠـﺪﯾـﺪﭘـﺬﯾـﺮ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ٔهﺎ در ﺣـﺎل ﺳـﺒـﻘـﺖﮔـﯿـﺮی از
ﻓﻨﺎوریهﺎی ﺑﺮﺗﺮ و
ﺻﻮرت ٔ
دهﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ُﭘﺮﻗـﺪرتﺗـﺮﯾـﻦ
اداﻣﻪ هﻤﯿﻦ روﻧﺪ ،در
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و در
ﺷﻮد.
ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ ّ
ٔ
ﻣﺼـﻮن ﻣـﺎﻧـﺪن آن از
و
ﭼﯿـﻦ
ﻣﺪاوم
ﺗﻮﺳﻌﻪ
و
رﺷﺪ
اﺻﻠﯽ
هﺎی
ﺖ
ﻋﻠ
ﯾﮑﯽ از
ّ
اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮ
ی
ﺟﺪ
اﺗﮑﺎی
داری،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺑﺤﺮان
ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ
هﺎی
ﺿﺮﺑﻪ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ و ّ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﻣﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
داری
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﭙﺮدن ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ "ﺑﺎزار آزاد"
رﺷـﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ ٔ
ﻗـﺪرﺗـﻤـﻨـﺪاﻧـﻪ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮده اﺳﺖٔ .ﺷﻮاهﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌـﻪ و
ﭘﺎﯾﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻨﺎوریهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،و ٔهﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎهـﯿـﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﺮ
"اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﭼﯿﻦ زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ،در دهﻪ آﯾﻨـﺪه ﯾـﮑـﯽ از
واﮐﻨﺶهﺎی ﮔﺎه ﺧﺼـﻮﻣـﺖآﻣـﯿـﺰ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﻋﺎﻣﻞ ٔهﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻨﺶ و
ٔ
ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور دور -ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖهﺎی
ٔ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ٔ .٢
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ُﭘﺮﻗﺪرﺗﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ "ﺑﺎزار واﺣﺪ اروﭘﺎ" اﺳﺖ ٔﮐﻪ ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾـﻦ ﻧـﻤـﺎد و
ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ٔ"اﻗﺘﺼﺎد آزاد" از دهﻪ  ٨٠ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻏﯿـﺮﭘـﺎﺳـﺨـﮕـﻮ ﺑـﻪ
ّ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی
ﻣﻠﺖهﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ارﺷﺪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﭘﺸـﺖ
آﻟـﻤـﺎن و ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ و
درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرهﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻀﻮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ از ﺣـﻞ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﺮان و ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ  ٢٠٠٨ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺳﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی ﻧـﻮﻟـﯿـﺒـﺮاﻟـﯿـﺴـﻢ
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ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ را ﻧـﺰد اﮐـﺜـﺮﯾـﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ٔاﺻﺮار ٔﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ،
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎ ﺑـﯽاﻋـﺘـﺒـﺎر ﺳـﺎﺧـﺘـﻪ
ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ
اﺳﺖ .رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻋﻠـﯿـﻪ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖ هـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﺤﺼﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻨﺒﺶ ”ﺟﻠﯿـﻘـﻪ زردهـﺎ“ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﺑﻦ اﻋﺘﺮاض هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوهﺎی ﭼﭗ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿـﺴـﺖ اروﭘـﺎﯾـﯽ
ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ٔ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ هﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﺗـﺤـﺎد ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ و
هﻤﻮاره ﻣﺨﺎﻟﻒ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
ﻋﻤﻠﯽ ﻻزم را ﺑﺮای
دﻣﻮﮐﺮات ،ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات ،و ﻣﯿـﺎﻧـﻪروهـﺎی
ﻟﯿﺒﺮال
هﺎی
ﺷﮑﻞ دهﻨﺪ .ﺣﺰب
ٔ
ﺣـﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ
در
هﺴﺘﻨﺪ،
و
اﻧﺪ
ﺑﻮده
اروﭘﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺗﺪاوم
ﺳﺮﺳﺨﺖ
ﭼﭗﻧﻤﺎ ﻣﺪاﻓﻊ
ٔ
"اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ" ﺑـﺮ
راﺳﺖﮔﺮای اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی
ﻧﯿﺮوهﺎی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮجهﺎی ﻧـﺎرﺿـﺎﯾـﺘـﯽ ﻧـﺎﺷـﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ٔﻣﻨﻔﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞهﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ،ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
ﺿﺪ"اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ"ی ﺧﻮد را ﺣﯿﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣـﯽﺑـﺮﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻧـﻤـﻮﻧـﻪ ،در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات از ٔ
دوره رهﺒﺮی ﺗﻮﻧـﯽ ﺑـﻠـﺮ در
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﺎ هﻤﺮاهﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ راﺳـﺖ در ﺣـﺰبهـﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ،ﻟﯿﺒﺮال ،و ﺳﺒﺰهﺎ ،هﻤﮕﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب دﻓـﺎع از ﺟـﻬـﺎﻧـﯽﺳـﺎزی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﺑﻪوﯾﮋه در اﻣﺮ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﯾﺖ در"ﺑﺎزار واﺣﺪ اروﭘﺎ" ﻋـﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪٔ .
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄـﺐهـﺎی ٔاﻗـﺘـﺼـﺎدی ﺟـﻬـﺎن اﺳـﺖ )ﺑـﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ١٩ :ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ( در دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎتﺗﺮ و ﻧﺎﮐـﺎرآﻣـﺪﺗـﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ٔ
آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷﻨـﯽ از ﺗـﻐـﯿـﯿـﺮ ٔدر اﯾـﻦ
ُ
ٔ
ﺧﺮوج ﭘﺮدردﺳﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و
وﺿﻌﯿﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺟﺎﻧﺐ ِ
ﻣﺮدم ﺑـﺮﺧـﯽٔ دﯾـﮕـﺮ از ﮐﺸـﻮرهـﺎ،
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از
ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﻣﮑﺎن
ِ
ِ
ِ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
 .٣ﺗﻀﺎدهﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎی
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ٔ
اﻣـﺮوزی
ﭘﯿﺸـﺮﻓـﺘـﻪ
ﻓﻨﻮن
و
ﻋﻠﻮم
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺸﺪه از
ٔ
زﻣﯿـﻨـﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻨﺎوری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی )اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن( و هﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻهﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﻮر اداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرآوری و ﻧﺮخ ﺳـﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺳﺆالﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ از دادههﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﻓـﺮاد ﺑـﺮای ﮐـﻨـﺘـﺮل
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺟﻤﻊآوری و ﻓـﺮوش
اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑـﻪ ﻓـﺮاﯾـﻨـﺪی
ﺷـﻤـﺎری از ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮلُ ،ﭘﺮهﺮجوﻣﺮج ،و ﺑﯽﺛﺒﺎت در اﻗﺘﺼﺎد
ٔ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯽروﯾﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ً
ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ هﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺎﻋـﺚ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ّ
ﮐﻤ ِﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ هﻤﮕﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ٔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﺎﻟﻘﻮه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﺎوری و ﻧﻈﺮﯾـﻪﭘـﺮدازان هـﻮادار
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری هﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻣـﻮرد ﭼـﻮن و ﭼـﺮاﯾـﯽ ﺗﻀـﺎد ﺑـﯿـﻦ
دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑـﻬـﺮهﺑـﺮداری از هـﻮش ُ ﻣﺼـﻨـﻮﻋـﯽ و
ٔ
ﻓـﺰاﯾـﻨـﺪه
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪهﺎ و اﻓـﺖ
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﭼﺎﻟﺶهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘـﺼـﺎدی از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و راهﺣﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ دهﻨﺪ .راهﺣﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﯿـﺶ
از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ  ،٢٠٠٨ﯾﻌﻨﯽ دادن اﻋﺘﺒﺎرهﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯽ ّ
روﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑـﺮای ﺑـﺎﻻ
ﺑﺮدن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ،اﮐﻨﻮن ِّدﯾﮕﺮ ﭼﺎرهﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺤﻮل ﻧﮕﺮان ٔ
ّ
ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان ﮔـﺮﻣـﺎﯾـﺶ
ٔ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ زﻧـﺪﮔـﯽ
زﻣﯿﻦ
ﮐﺮه
و
ٔ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﺎﮐﻦ روی زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮهﺎﯾﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ روﺑﺮو ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ داﻣﻦ زدن داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ
هﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻟﮕﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ هﺪف اﻧﺒﺎﺷـﺖ
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﻮداﮔﺮی ،و ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ،از ﻋﻮاﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی از ﺑـﺮﺧـﻮرداری
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧـﺪه ٔاﺳـﺖ و ﺑـﻪرﻏـﻢ
ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
ﺗﻤﺎﯾﻞ ٔﺑﻪ ﻣﺼﺮف ،ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ّ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﯽ و ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﺎل ﺷـﺪت و
در
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺣﺬف ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻌﯿـﺎرهـﺎی زﯾﺴـﺖﻣـﺤـﯿـﻄـﯽ ﺗـﻮﺳـﻂ
اﻗـﺘـﺼـﺎدی ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری
دوﻟﺖهﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ دارای ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی
ً
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ِﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮزﯾﻞ و هﻨﺪ ،ﻋـﻤـﻼ ﺑـﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾـﺶ
ﮔﺎزهﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﯾﯽ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮔـﺮﻣـﺎﯾـﺶ ٔ
ﮐـﺮه
زﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ هﺮﭼﻪ زودﺗـﺮ ﻣـﻬـﺎر اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٠

 ١٠دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﻪ ﮔﺰارش هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ...
ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﺗـﻬـﺪﯾـﺪ
ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ٔ
ﺳـﯿـﺎﺳـﺖﮔـﺬاران در
و
ﭘﺮدازان
ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻋﻤﺪه
ً
ﻃﯿﻒ ﺣﺰبهﺎی راﺳﺖﮔﺮای ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪداری اﺻـﻮﻻ ﻣـﻨـﮑـﺮ ﭼـﻨـﯿـﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮهﺎی آبوهﻮاﯾﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟـﯿـﺖهـﺎی اﻧﺴـﺎناﻧـﺪ .ﻧـﻈـﺮﯾـﻪﭘـﺮدازان و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮات و ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﭼﭗﻧﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗـﺤـﻠـﯿـﻞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ واﺑﺴـﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ ٔهـﺎی ﺑـﺰرگ در ﭼـﺎرﭼـﻮب
اراﺋـﻪ اﺻـﻼﺣـﺎت ﺳـﻄـﺤـﯽ و
ﻏﯿﺮ از
ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ،
ﺑﺮایﺑﻪ ٔ
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘـﺎﺑـﻠـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﻓﺎﻗﺪ اراده و ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﺷـﯿـﻮه ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران روی ٔ
ﮐـﺮه زﻣـﯿـﻦ در ﺗﻀـﺎدی
آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺣﺘﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و در ﻧـﻈـﺮ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ
ﺳﺮﺷﺖ دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﺘﻦ ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘـﺎری آن،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ٔاﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد ٔﮐﻪ :ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻋﻠﻢ و
ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﻓﻨﺎوری در هﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪهﺎ در ﭼﻨﺪ دهﻪ اﺧﯿـﺮ ،اﮐـﻨـﻮن ﻧـﻪﻓـﻘـﻂ در
ٔ
ٔ
ﭘﯿﺸـﺮﻓـﺘـﻪ
ﺟﻬﺎن( ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎی
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم
ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﮐﻢﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ )در ﺑﺮ
ٔ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ،ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻗﺸﺮهﺎی ﻓـﺮودﺳـﺖ ،و
ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ،ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺛﺒـﺎت و ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘـﻦ
واﻗﻌﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ّ
ﮐﻤ ِﯽ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و درآﻣﺪهﺎی واﻗﻌﯽﺷﺎن ،ﺑﺎ ٔ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،و اﺷﺘﻐﺎل ،و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﺧﻄﺮ ٔﻓﺎﺟﻌـﻪ زﯾﺴـﺖﻣـﺤـﯿـﻄـﯽ
داری ﺣـﺎﮐـﻢ از
روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪ ِ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی ﻣـﻮﻟـﺪ
دﺳﺘﺎوردهﺎی اﻧﻘﻼب ﻓﻨﺎوری در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و رﺷﺪ و
اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ از زﻧـﺠـﯿـﺮهـﺎی
ﺳﺘﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ّ
ﻣﺨﺮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی اﻧﺤﺼﺎری و ﭘـﺪﯾـﺪ
آوردن ﻧﻈﻤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 .۴ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی رﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی و درﮔﯿﺮیهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺎن
اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ٔاز اﻣﮑﺎن ﺟـﻠـﻮﮔـﯿـﺮی از
اﺑﺮﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ،در ﺑﺮهﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿـﺶ از ﭘـﯿـﺶ
ﺳﻘﻮط ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ِ
هﺪف ﺧﻮد را ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ
اﺑﺮﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻤـﺖﮔـﯿـﺮی ،ﺑـﻪ
ﺑﺮﻃﺮف ِ ﮐﺮدن ﻋﻄﺶ هﻤﯿﺸﮕﯽ َ
ﺳﻮدورزی اﻧﺤﺼﺎرهﺎی اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزی و ﺳﺎزﻧﺪﮔـﺎن
و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ِ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺪرن ﺟﻬﺎن -ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ -و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ٔﺧﺼﻮﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧـﻮاهـﺪ
ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺮاﻣﭗ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﭘـﺮوژههـﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در درﮔﯿﺮیهﺎی ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ
ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ٔﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیهﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﭼﯿﻦ -ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ هﺪف ﻣﻬﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ -ﻧﯿﺰ ﭼـﺮاغ ﺳـﺒـﺰی ﺑـﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ٔ
ژاﻧﻮﯾـﻪ  ،٢٠١٧او زﯾـﺮ
دوره رﯾﺎﺳﺖ ٔﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮاﻣﭗ در
ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻌﺎر "ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ" و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻨﺎﯾﻊ ٔﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ و
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ٔﺑـﺎﻻ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤـﺎﺗـﯽ
ﺗﻨﺶهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن و ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾـﮑـﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزهﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬـﯽ از
ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن را ،از ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﮐﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﺮان و وﻧـﺰوﺋـﻼ،
ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ و "ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن" ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺗـﻮﺳـﻂ ﮐﺸـﻮرهـﺎﯾـﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﮐﻮﯾﺖ ،و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ،رﺷـﺪ ﺗـﻮﻟـﯿـﺪ و ﺻـﺪور
اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن و ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪﯾـﯽ
ﻣﺜﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﮔﯿﺮی ٔهﺎ و ﺗﻨﺶهﺎی ﻣﺮزی ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻓﻬﺮﺳـﺖ
دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﮐﻪ در
 ١٠ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽدررا ٔ
رﺗﺒﻪ ّ
ﺳﻮم و روﺳﯿﻪ در ردﯾﻒ ﺷـﺸـﻢ
ﺳﻌﻮدی
ﻣﻘﺎم ّاول و ّدوم هﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ٔ
ﮐﻪ
ﮔﺬاﺷﺖ
ﻗﺮار ٔدارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑـﺮاﺑـﺮ
ٔ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ  ٧ﮐﺸـﻮر ﺑـﻌـﺪی در اﯾـﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮع
روﺳﯿﻪ و آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ(
ﻓﻬﺮﺳﺖ )ﭼﯿﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و
هﻨﺪ و ٔ
ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ
اﻣﻮر
ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺧﺘﺼﺎص
ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
اﺳﺖ .دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﺮده
ٔ
ﺑـﻮدﺟـﻪ
در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاهﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﻞ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ّاول اﮐﺘﺒﺮ  ٢٠١٩ﺗﺎ  ٣٠ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) ٢٠٢٠ﯾﮏ ﺳـﺎل(
ﺑﻪ رﻗﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ  ٩٨٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿـﻠـﮕـﺮان ﻧـﻈـﺎﻣـﯽ

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ هﺪفهـﺎﯾـﯽ در
آﺳﯿﺎ ،اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻨﮓ ﺑـﺎ اﯾـﺮان ﻧـﯿـﺰ
اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻇﻬﺎرات ﺗﺮاﻣﭗ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری آﻣـﺮﯾـﮑـﺎ ﺑـﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و
ﺗﻨﺶزداﯾﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ و رﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی ﺑـﺎﯾـﺪ در رأس ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ٔ
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺸﻮرهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﻮادور،
ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ ،ﺑﻮﻟﯿﻮی ،وﻧﺰوﺋﻼ ،و ﮐﻮﺑﺎ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،و ﺑﻪوﯾﮋه از زﻣـﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺟـﻤـﻬـﻮریﺧـﻮاهـﺎن در
ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺗﺮاﻣﭗ ٔ و ﮐﻨﺘﺮل
ﺳﻨﺎی ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتهﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑـﺎ
ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ هﻤﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،٢٠١۶
هﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرهـﺎی ٔ
ﻗـﺎره
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻄﺎﻣﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﺤﺼﺎرهﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺴﻠـﯿـﺤـﺎﺗـﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻮدﺗﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﻮﻟﯿﻮی و ﺣﻤﻠﻪهﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴـﺘـﯽ و ﺗـﺮور رهـﺒـﺮان
ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﺘـﺨـﺎب ﻣـﺠـﺪد ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اوو ﻣﻮراﻟﺲ ،ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺣﻤـﺎﯾـﺖ
آﺷﮑﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻞ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑـﺎ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دهﻪهﺎی  ١٩۵٠و  ١٩۶٠ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﻢﻗﺎره ٔاﺳﺖ.
ﺑﻪ ٔ
اﺗـﺤـﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ،و
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺷﮑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﻃﺮحهﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ در وﻧـﺰوﺋـﻼ و اﯾـﺠـﺎد ﭘـﺎﯾـﮕـﺎه
ٔ
ٔ
راﺳﺖ و "ﺗﻐﯿﯿـﺮ رژﯾـﻢ" در آن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺮه ﺳﺮﺳﭙﺮده واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوهﺎی ّ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در وﻧﺰوﺋﻼ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺪ ﮐـﺮدن ﻣﺴـﯿـﺮ ﺗـﺤـﻮﻻت
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از دو دهﻪ ﭘﯿﺶ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ "اﻧﻘﻼب ﺑﻮﻟﯿﻮاری" ﺑﺎ رهـﺒـﺮی
هﻮﮔﻮ ﭼﺎوز ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺗﺤﺎدی ﻧﺎﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﻟﯿﮕـﺎرﺷـﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺮژی وﻧﺰوﺋـﻼـﺳـﺖ،
ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻌﯽ در ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺼﻤ ٔ
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و ّ
ﻤﺎﻧﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ وﻧـﺰوﺋـﻼ در
دﻓﺎع از دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺒﻬﻪای دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﺟـﻤـﻠـﻪ
ِاﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن و ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن ﻣﺮدم و دوﻟـﺖ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟـﯿـﺴـﻢ آﻏـﺎز
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻮﺑﺎ ﮐﻪ  ۶١ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ٔ
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی و
رﻏﻢ
ﺑﻪ
اﺳﺖ.
ﮐﺮده
ﺗﺸﺪﯾﺪ
را
آن
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ اداﻣﻪ داده
ٔ
هﻤﻪو ٔ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،و
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﻮﺑﺎ ﺗـﻮﺳـﻂ
ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧـﻮاه
و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺎ
ﮐﻮﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ٔ
اﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ،
ﺑـﯿـﻦ
و
داﺧـﻠـﯽ
ﻋﺮﺻﻪ
در
اش
ﻣﺮدﻣﯽ
هﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ اﺗﮑﺎی
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را اداﻣﻪ ﺑﺪهﺪ و ﺑﻪرﻏﻢ ٔ
هﻤـﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
دﺷﻮاریهﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗـﺤـﺎد ﺷـﻮروی و دﯾـﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ.
ٔ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
 .۵ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺤﺮان در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ٔ
ٔ
ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺸـﻮرهـﺎی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ٔ اﯾﺮان و ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ،از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪهﺎ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ
ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دهﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ٔ وﯾﮋﮔﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳـﯿـﺎﺳـﺖهـﺎی اﯾـﻦ
ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.
ٔ
ﻓﺰاﯾﻨـﺪه
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاش ﺑﺎ رﺷﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ٔ
ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺴﻠﻂ ﺧـﻮد در
ﭼﯿﻦ و ﻧﻘﺶ آن در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ دارد .ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ هـﻢ ﺑـﺮای
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و هﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟـﯿـﻞ ﮐـﻪ
ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارزش دﻻر در ﺗﺠﺎرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ٔ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻃـﺮاﺣـﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎههﺎی داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری َ َاز آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻔﺖ ِﺷﯿﻞ ِ
ﺳﺒﮏ ِ
رﻗﺪرﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﯽ ٔ آن اﺳﺖ ،ﺑـﺎﻋـﺚ
از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ِهﯿﭻ ﮐﺸﻮری در هﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧـﺎورﻣـﯿـﺎﻧـﻪ را
ﻣﺪاوم و هﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ٔﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه،
ﺗﻼش ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ،
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
و ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﻧﻪ و
ﻣﺼﺮ ،و اﯾﺮان در دهﻪهﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑـﺮای
،
ﺳﻌﻮدی
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ٔ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻋﻤﺪه و اﺳـﺎﺳـﯽ
ﻋﻤﺪه اﯾﻦ
ﺑﺮای ﻧﯿﺮوهﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣـﺘـﺤـﺪ و ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﻣـﺜـﻞ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺤـﺮانهـﺎﯾـﯽ
ٔ
اداﻣـﻪ
ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر ،ﯾـﺎ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﯾﻤﻦ و ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ٔ
اداﻣـﻪ ﺳـﺎﺧـﺘـﻤـﺎن ﺷـﻬـﺮکهـﺎی
ﺳﺮزﻣﯿﻦهﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿـﻨـﯽ،
اﺷﻐﺎل
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ٔ
ﮐﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ رود اردن و اراﺿﯽ اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ٔﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﯾﻬﻮدیﻧﺸﯿﻦ در
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﮐﻨﻮن ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻـﺤـﻨـﻪ ﺧـﻮﻧـﯿـﻦ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻗﺪرتدرو ٔ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷـﻤـﺎل اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١١

 ١١دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﻪ ﮔﺰارش هﯿﺌﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ...
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳـﻌـﻮدی و ﺑـﺮﺧـﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ّ
ﺳﻠﻄﺎنﻧﺸﯿﻦهﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪﺷﺪت ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ دوﻟـﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ،هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺪس زده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانهﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ.
ٔ
ﻣـﺒـﺎرزه
ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﺮان ،ﺷﺎهﺪ
ﻣﺮدم در ﺳﻮدان ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻋﺮاق ،و ﻟﺒﻨﺎن در اﺑﻌﺎدی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐـﻪ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﻗﺪرت ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧـﺪاﺧـﺘـﻪ
ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد در ارﮐﺎن
ﺗﺤﻮﻻت ٔ
اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ در
هﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮرهـﺎ ﺑـﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎ زﯾﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،رﺷﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﻮاهﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ( و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﺴـﺎد و راﻧـﺖﺧـﻮاری ،ﺗـﺮس و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖهﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﺤﻮﻻت ﻣـﺮدﻣـﯽ
ﺳﻮدان ،ﮐﻪ ﺑﺎ هﺪف ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻓـﺎﺳـﺪ ﻋـﻤـﺮ اﻟـﺒـﺸـﯿـﺮ و
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮدان ﻧﻘﺸﯽ ٔﻣﺤـﻮری اﯾـﻔـﺎ
ﺟﺒﻬﻪ ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﮐﺮد .ﺣﺰب ﺑﺮادر در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ و ﺗﺤﻘﻖ دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﻬﻢ
زﯾـﺮ
ﻣﺮدﻣﯽ ،و ﻧﯿﺰ در هﺪاﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادی ،و از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺑـﻪﺟﺒـﻬـﻪٔ
ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ از ﻗﺪرت و ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای داﺷﺖ .در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻧﯿـﺮوهـﺎی ﻣـﺮدﻣـﯽ و آزادیﺧـﻮاه ﺑـﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎهﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ ،ﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﻪاﻧـﺪ
ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاه ﺣﺎﮐﻢ را ﺷﮑﺴﺖ دهﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ اﯾـﺠـﺎد زﻣـﯿـﻨـﻪهـﺎی
ُ
ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺎمهﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی
ٔ
در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺒﻬﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿـﺮوهـﺎی ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ ﺣـﺰبهـﺎی
ٔ
ﻣﺒﺎرزه دﺷﻮار و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈـﺎمهـﺎی ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ ﻓـﺎﺳـﺪ،
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
راﻧﺖﺧﻮار ،و ﺿﺪدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در هﺮ دو ﮐﺸﻮر ،ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎی اﺳﻼم ﺳـﯿـﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻬـﻢ و ﻧـﻘـﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای در دوﻟﺖهﺎی ﺣﺎﮐﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ هﺪفهﺎی ﺟﻨـﺒـﺶ ،ﯾـﻌـﻨـﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاهﯽ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد و ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ )ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﻢ( ﻧﯿﺮوهـﺎی
ﻗﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣـﻌـﺘـﺮﺿـﺎن
ﻣﺬهﺒﯽ و ٔ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ اﯾﺮان در ﺗـﺤـﻮﻻت ﻋـﺮاق ،ﺑـﻪ
زدهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای داﻣﻦ زده ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪهﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧـﻬـﺎدهـﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ و ﻧﯿﺮوهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺖ
ﺷـﮑـﺎر ﻓـﻌـﺎﻻن
ﻋﺮاق ﺑﺎ هﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ً
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزان دﻣﻮﮐﺮات و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ دﺳﺖ زدهاﻧﺪ .اﺧﯿﺮا ﻃﺮﻓـﺪاران
ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان َ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻣﺸـﺎﺑـﻪ ،در
ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوهﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰباﻟﻠﻪ و ﺟﻨﺒﺶ ا َﻣﻞ ﻧـﻘـﺶ ارﺗـﺠـﺎﻋـﯽ ﺧـﻮد را در
ﻃﺮﻓﺪاران رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﺴـﺎد و راﻧـﺖﺧـﻮاری
دﻣﻮﮐﺮات و
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوهﺎی
هﻔﺘﺎد ٔ
ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دوﻧـﺎﻟـﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺮاﻣﭗ در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ٨ﺑﻬﻤﻦ ) ٢٧ژاﻧﻮﯾﻪ( در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒـﻮﻋـﺎﺗـﯽ ﻣﺸـﺘـﺮﮐـﯽ ﺑـﺎ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎهﻮ ،در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از "ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ" ﺧـﻮدش ﺑـﺮای
"اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ در ً ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ" ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﺮد و آن را راهﺣﻠﯽ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای دو ﮐﺸـﻮر
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑـﺪون هـﯿـﭻﮔـﻮﻧـﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه و ﻣﺸﻮرت واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻋﻤﻞ ،ﻋﻤﺪهﺗـﺮﯾـﻦ
اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖ ﻓﻠـﺴـﻄـﯿـﻦ و
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣـﺮدود داﻧﺴـﺘـﻨـﺪ .ﺻـﺎﺋـﺐ
ﺳﯽ.ان.ان در روز
ﻋﺮﯾﻘﺎت ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ
ٔ
"ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﻪ ﻗـﺮن" را
 ٧ﺑﻬﻤﻦ ) ٢۶ژاﻧﻮﯾﻪ( ،ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ادﻋﺎﯾﯽ ﺗـﺮاﻣـﭗ ﻣـﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ
ٔ
ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﺗﺸـﮑـﯿـﻼت ﺧـﻮدﮔـﺮدان ﻓـﻠـﺴـﻄـﯿـﻦ
ﮐﻼهﺒﺮداری و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺰرگ ﻗﺮن و
ﺧﻮاﻧﺪ .ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﯾﻘﺎت ﺑﺎ رد ﮐﺮدن ادﻋﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎدش ﺑـﻪ ﻧـﻔـﻊ
ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺘﺤﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽهﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ
راه ﺣﻞوﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼفهﺎ ﻣـﯽداﻧـﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻠﺢ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ و ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ِ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ در درون ﻣﺮزهﺎی  ١٩۶٧ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد".
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺗـﻮازن ﺑـﯿـﻦ ﻗـﺪرتهـﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﺘﺮل "ﻣﻄﻠﻮب" ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃـﺮﯾـﻖ ﺑـﺘـﻮاﻧـﺪ
ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨـﺪ .اﻧـﺤـﺼـﺎرهـﺎی
ٔ
ﻋﻤﺪه اﺳﻠﺤﻪ و ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﯾـﺘـﺎﻧـﯿـﺎﯾـﯽ،
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮازن ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﻮزههﺎی ﻏﻨﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در آبهﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺒﺮس در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ،
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش دهﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣـﺘـﺤـﺪان
ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎن )ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ( ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﻗـﺒـﺮس ﺳـﻌـﯽ دارد ﺑـﺎ اﯾـﺠـﺎد

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ،ﺿﻤـﻦ
هﻤﮑﺎریهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل ٔ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺘـﺮاﺗـﮋﯾـﮏ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدش و ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ٔاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻻﯾـﺤـﻪ اﻣـﻨـﯿـﺖ و اﻧـﺮژی
ﺑﯿﺎوردٔ .در روز  ٢٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٩ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﺪرز -روﺑﯿﻮ  ٢٠١٩را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﻨـﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﯾﻮﻧﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،و ﻗﺒﺮس ﻣﯽﺷﻮد.
اﺗﺤﺎدی رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎٔ ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑـﺎ ﻟـﯿـﺒـﯽ ،زﻣـﯿـﻨـﻪﺳـﺎز
ﻻﯾﺤﻪ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮاﻓﻖ
اﯾﻦ
ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  ١٩ژاﻧﻮﯾﻪ  ٢٠٢٠ﺑﺮ ّﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،روﺳـﯿـﻪ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﻮﻧﺎن ،ﻗﺒﺮس ،و دو ﻣﺪﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﻗﯿﺐ در ﻟـﯿـﺒـﯽ ّ ﺑـﻮد.
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺗﻮاﻓﻖ در ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن درﮔـﯿـﺮی ﺑـﯿـﻦ دو ﻣـﺪﻋـﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻟﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮق ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ رهـﺒـﺮی
اﻣﻀﺎی آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺣﻔﺘﺮﺑﻪاز ٔ
هﻤﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖهﺎ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐـﻪ وﺿـﻌـﯿـﺖ در
ﺑﺎ ٔﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای رو ﺑـﻪ
وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬارده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺧﻄـﺮﻧـﺎک ﺗـﺒـﺪﯾـﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﺮاردادهﺎی ﺑـﯿـﻦاﻟـﻤـﻠـﻠـﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺾ ﺧﺸﻦ و آﺷﮑﺎر آﻧﻬﺎ ،و ﺣﺘﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖهﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ و ﺗـﻬـﺎﺟـﻢ و ﺗـﺠـﺎوز ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮرهﺎﺳﺖ .در هﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ،دورﻧﻤﺎی ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎک و اﺣﺘـﻤـﺎل زﯾـﺎد
درﮔﯿﺮیهﺎی ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ در اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،ﺗﺮﮐـﯿـﻪ ،و
ﺳﻮرﯾﻪ در ﺳﺎلهﺎی آﺗﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷـﺖ .ﻧـﯿـﺮوهـﺎی
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﻃﺮﻓﺪار ﺻﻠﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻣﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از راهﺣﻞهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﻨﮓ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ و ُ
ﭘﯿﺸـﺒـﺮد راهﺣـﻞهـﺎی
اﺳﺎﺳﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣـﻠـﯽ ،ﻃـﺒـﯿـﻌـﯽ ،و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻠﻖهﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه
دارﻧﺪ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزه در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻤﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ در
ﺟﻬﺎن
هﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و هﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧـﯿـﺴـﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش
هﻤﮑﺎری ٔ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ و ﺑـﺮﮔـﺰاری  ٢٠ﻧﺸـﺴـﺖ ﺳـﺎﻻﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻬﺎن در دو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿـﻮعهـﺎی ﮐـﻠـﯿـﺪی
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺰب ٔ
ﻣﻄﺮح در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهﯾﯽ ٔ
ﺗﻮده
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸـﺘـﺮک ﻧـﻪﻓـﻘـﻂ ﻣـﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺳـﺎزوﮐـﺎرهـﺎی
ٔ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾـﺮان و
درﺑﺎره
ﭘﮋوهﺸﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ
ٔ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺷﻨﮕﺮی و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ
ﻏﻨﺎی اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻼش ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪاوم و ﺗـﻘـﻮﯾـﺖ
ٔ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐـﻤـﻮﻧـﯿـﺴـﺘـﯽ ﺟـﻬـﺎن ﮐـﻤـﮏ
ٔ
دوﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶهﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻠـﯽ زﻧـﺎن،
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ،و ﺟﻮاﻧﺎن ،و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭘﺲ
ٔ
از
ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳـﺎﺑـﻖ
ٔ
اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،اﻣﮑﺎنهﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﻪ
هﺎی ٔ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .اهﻤﯿﺖ اﯾﻦ ّ
دهﻪ  ١٩٩٠و
ﺗﺤﻮل در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﭘﺲ از
ﺳﺎلهﺎی ٔ
دهﻪ اول ﻗﺮن  ٢١ﻣﯿﻼدی را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﻈـﺮ دور داﺷـﺖ .اﯾـﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﮐﻪ در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ،از ﺟـﻤـﻠـﻪ در آﻓـﺮﯾـﻘـﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻧﭙﺎل ،و ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در هﻤﮑﺎری ﺑـﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎدهﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﺼﻤـﯿـﻢﮔـﯿـﺮی در
ٔ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻬﻢ ﺟـﻨـﺒـﺶ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی داﻧﺴﺖ.
ٔ
ﺣﺰب ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺗﻮده ٔاﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از
ﺑـﺮای
ﺟـﻬـﺎن
ﻣـﺘـﺮﻗـﯽ
و
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻧﯿﺮوهﺎی
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺟﺒﻬﻪ
ﺟﻬﺎن و
ٔ
رهﺎﯾﯽ ﮐﺎر از زﻧﺠﯿﺮهﺎی ﺳﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ،ﻧﺠﺎت ٔ
ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ از
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ اﺳـﺖ ،ﺗـﻤـﺎم ﺗـﻮان و
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،و
ﺑﺮﻗﺮاری ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﮑـﺸـﺎن ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺧـﻮاهـﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را در راه ﭘﯿﺮوزی
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ،ﺑﺨﺸﯽ ﺟـﺪاﻧﺸـﺪﻧـﯽ از ﻧـﺒـﺮد
ﺧﻄﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و آزادیﺧﻮاه اﯾﺮان ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣـﺎﯾـﻪداری و
روﺑﻨﺎی واﭘﺲ ٔ
ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ٔ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان
ﻣﺼﻮب ﻧﺸﺴﺖ وﺳﯿﻊ
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٣٩٨

 ١٢دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠

آﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ »اﺧﻼقﮔﺮا« اﺳﺖ؟
ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ ﯾـﮏ
آری ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ
اﺻﻮل اﺧﻼق -اﺗﯿﮏ -ﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق و ﮐﺮدارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارد
ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ هﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوهﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن هﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ هـﺪاﯾـﺖ
ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﻼق را ﺑـﻪﺳـﻮد ﺑـﯿـﻨـﺶ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و "ﻋﻠﻤﯽ" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﭘﺮهﯿﺰ از ﭘﺮداﺧـﺘـﻦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﻤﺘﯽ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺧﻼﻗﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ٔ
ﺷﺎﻟﻮده آن را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺳﻨﺠﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮی دارد.
ﺷﻮد،
ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻼق را ﺳـﺎﺧـﺘـﺎری از ارزشهـﺎی
ﻣﻄﻠﻖ و ﯾﺎ ﺣﮑﻢهﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه "از آﺳﻤﺎن" )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﯿﺸـﺘـﺮ دﯾـﻦهـﺎ راﯾـﺞ
اﺳﺖ( ﯾﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ در "ﮔﻮهﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ"ای ﻣﺎدرزاد ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽاﻧﮕﺎرد،
ﺑﻠﮑﻪ اﺧﻼقﻣﻨﺪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺸﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘـﯿـﺸـﺮﻓـﺖ
دارد.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد" :ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺳﮑﻮﻻر را ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶهـﺎی
اﻟﻬﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﺳـﮑـﻮﻻر
درﻣﯽآورﯾﻢ" ،ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺑﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﺳﺎﺧـﺘـﺎری از ارزشهـﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻢهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ "ﺑﺎﯾﺪ/ﻧﺒـﺎﯾـﺪ" و ﭼـﻪ
ﻣﻔﻬﻮمهﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽﺗﺮی هﻤﭽﻮن "وﻇﯿﻔﻪ" ﯾﺎ "ﻋﺪاﻟﺖ" ،ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
هﻤﺎن ﺳﺎن آﻧﺎن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ هﻨﺠﺎرﮔﺮا و ﺑﺎ رﺳﺎﯾﯽ و روﺷﻨﯽ )و زﻣﺎﻧﯽ ُﭘﺮ آبوﺗﺎب(
از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری هﻤﭽﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ "ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ"" ،از ﺧﻮﯾﺶﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺎز" و
"ﻧﺎاﻧﺴﺎﻧﯽ" و از ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﺷـﯿـﻮههـﺎی ﺑـﻬـﺮهﮐﺸـﯽ ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪداری هـﻤـﭽـﻮن
"دﺳﺘﺒﺮدهﺎی هﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﮐﻪ ﺑﻪ "ﺗﺴﻠﯿﻢﭘـﺬﯾـﺮی" و "رﻧـﺞ و درد" اﻧﺴـﺎن
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن هﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽﺷﺪ واژههﺎی "ﺧﯿﺮ" و "ﺷﺮ"
را هﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﺳـﺪه
ﻟﻨﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را "وارث ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘـﺎوردهـﺎی اﻧﺴـﺎن در
ﻧﻮزدهﻢ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﮥ آﻟﻤﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ
ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ .روﯾﮑﺮدهﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﺧﻼق در ﺳﻪ ﻣﺴﻠﮏ "آﻣﻮزﺷﯽ"
ﺟﺎ اﻓﺘﺎده )و هﻢﭘﻮﺷﺎﻧﻪ( و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ اﺧـﻼق در آنهـﺎ ﻣﺸـﺨـﺺ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺧﻼق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮراﺳﺖﮐﺮداری ،اﺧﻼق وﻇﯿﻔﻪﮔﺮا ﯾﺎ اﺧـﻼق
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،و اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺪﮔﺮا .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖآور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
اﺟﺰاﯾﯽ از هﻤﮥ آنهﺎ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺧﻼق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راﺳـﺖﮐـﺮداری را
ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎن و ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻـﻞهـﺎی اﺧـﻼﻗـﯽ
اﻧﺘﺰاﻋﯽ هﻤﭽﻮن ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺧﺮدﻣﻨﺪی ،و ﺳﻌﺎدت ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑـﺪون
ﻓﺮاﮐﺎﻓﺖ هﻢ از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺖهـﺎ ازﺟـﻤـﻠـﻪ ﻣـﺎرﮐـﺲ و اﻧـﮕـﻠـﺲ و هـﻢ
ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ )ﺑﻪوﯾﮋه آﮔﻬﯽدهﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻓـﺮآوردههـﺎی ﻣﺼـﺮﻓـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ( ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻨﺼﺮهﺎی اﯾﻦ اﺧﻼق را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﺛﺮهﺎﯾﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺮ "رﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهﺎی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن" ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦهﻤﻪ ،زﻣـﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ
ارﺳﻄﻮ درﺑﺎره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن درون ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪای ﻧـﻮ ﻣـﺘـﻤـﺮﮐـﺰ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ هﺮ ﮐﺲ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺧﻼق وﻇﯿﻔﻪﮔﺮا ﯾﺎ
دﺋﻮﻧﺘﺎﻻژی )از واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﺋﻮن ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ( ،ﺑﺎ ﮐﻨﺪوﮐـﺎو ﺑـﺮای
ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنهﺎی رﻓﺘﺎری ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺎرﮐﺲ در ﻣﻮرد "ﺿﺮورت ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑـﺮدن ﺗـﻤـﺎﻣـﯽ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮارﺷﺪﮔﯽ ،ﺑﺮدﮔﯽ ،ﺑﻪدوراﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ،و ﻧـﻔـﺮت ﺑـﯿـﻦ اﻧﺴـﺎنهـﺎ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ" ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺪﮔﺮا ﺑـﺮ ﭘـﯿـﺎﻣـﺪ
ﮐﺮدارهﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯽ ﺑـﺮ دﯾـﮕـﺮان ﺗـﺄﮐـﯿـﺪ دارد .اﯾـﻦ اﺧـﻼق،
ﺑﺮداﺷﺖهﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻓﺎﯾﺪهﮔﺮاﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽهﺎی ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘـﺬﯾـﺮ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ "هﺪفهﺎی ﺧﯿﺮ و واﻻﺗﺮ هﻤﮕﺎﻧﯽ" را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،هـﻢ در درون
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪههﺎی آﻣﻮزه "ﻟﺬت ٔو ﺧـﻮﺷـﯽﮔـﺮاﯾـﯽ" و "ﺳـﻠـﯿـﻘـﻪهـﺎی
ﺷﺨﺼﯽ" ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای هﻤﻪ و هـﺮﮔـﻮﻧـﻪ
ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ" ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و هﻢ در درون ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳـﯿـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ و
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽهﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ]"هﺪفهﺎی ﺧﯿﺮ
و واﻻﺗﺮ هﻤﮕﺎﻧﯽ"[ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ٔ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺧـﻼق ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
در ﮐﻨﺎر هﻤﻪ اﯾﻦهﺎ ،ﻣﻔﻬﻮمهﺎی ﻓﺮﺟﺎم
"هﺪفهﺎ" و ﺧﻮاﺳﺖهﺎﯾﯽ هﻢﺳﺮﺷﺖ ﺑﺎ هﺴﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه هﺪاﯾﺖ و ﻣـﻌـﯿـﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آز و ﺧﻮدﺧﻮاهﯽ )و ﮐـﻤـﺘـﺮ از آنهـﺎ ،ﺳـﺨـﺎوتﻣـﻨـﺪی و از
ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﻪ( ﭘﺎرهای از "ﮔﻮهﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ" " -در ژن اﻧﺴـﺎن" -ﯾـﺎ
ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنهﺎ هﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖﮔﺮاﯾﯽهﺎی ﻋﻠﻤﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ
ﮐﻪ "ﮔﻮهﺮ اﻧﺴﺎن" اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ )و ﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ( ،و ﻧﺎهﻤﮕﻦ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴـﺎنهـﺎ و
ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎ ﻧﺎهﻤﺴﺎن هﺴﺘﻨﺪ( و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﻬﺖدار اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ از ﭘـﯿـﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ هﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮان وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎ
ٔ
ﻓﺮآورده ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣـﺮﺣـﻠـﮥ رﺷـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و هﻢ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖهﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣـﯽﮐـﻨـﻨـﺪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﯾﺎ از ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺤﺚهﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﺶ ﺑﻪ "ﻧﯿـﮏﺳـﺮﺷـﺘـﯽ" ﻓـﻄـﺮی
اﻧﺴﺎنهﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖهﺎ اﺧﻼق را در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺷﺪ آن ﯾﺎ ﺑﻪﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ در "روﺑﻨﺎ" ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی در
هﯿﭻ ﺳﻮی آن ﺟﺒﺮی ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و هﺮ ﺳـﻮی اﯾـﻦ ﭘـﯿـﻮﻧـﺪ ﺑـﺮای
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺗﻀﺎدهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در درونﺷﺎن ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ دهﻨﺪه درﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﺧﻼق ﺣﺎﮐﻢ اﻏـﻠـﺐ
ﺑﻪ اﺧﻼق ﻃﺒﻘﻪهﺎی ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ و وﺿـﻊ ﻣـﻮﺟـﻮد را
ﺑﺎزﺗﺎب داد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﮥ ﻟﺌﻮن ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ،اﺧﻼق "ﺑﯿﺶ از هﺮ ﻣﺮاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻃـﺒـﻘـﺎﺗـﯽ
دارد ".ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻃﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻢ آن "ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زور ﺣﺘﺎ ﯾﮏ هﻔﺘﻪ هـﻢ
دوام آورد) .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم( ﺑﻪ ﺳﺎروج اﺧﻼق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ".
اﻣﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎی ﻧﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﻼق ﻏﺎﻟـﺐ
ﺑﻪهﺮﺣﺎل از ﺳﻮﯾﻪهﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر و از ﺟﺎﯾﮕﺎههﺎﯾﯽ ﻧﺎهﻤﺴﺎن ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷـﻮد.
در ﺟﺎﻣﻌﻪهﺎی ﺑﺮدهداری ،ﺗﻘﺪس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺳﻮی اﺧﻼق ﻣﺒﺘـﻨـﯽ ﺑـﺮ
آزادی ﻓﺮدی و هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
در دوران ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻃﺒـﻘـﻪ و ﻗـﺪرت ﺧـﺪاﺧـﻮاﺳـﺘـﻪ از ﺳـﻮی
ﺑﺮداﺷﺖهﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯽرﻣﻖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﺼـﻮﺻـﯽ و "ﺣـﻘـﻮق"
ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻣﯽدهﺪ .ﺣﺎﺻﻞ آن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻢ ﺑـﺮای ﺑـﻬـﺮهﮐـﺶ و هـﻢ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻮﻧﺪه ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و هﻤﭽﻨﯿﻦ در درون ﺧـﻮد ﺷـﺮاﯾـﻄـﯽ را ﺑـﺮای
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺎمهﺎ و ارزشهﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﮔـﺮﮔـﻮﻧـﯽهـﺎی
ژرف ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاهﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و از آنهﺎ ﺟﺎﻧﺐداری ﻣﯽﮐﻨـﻨـﺪ .اﻧـﮕـﻠـﺲ
اﻋﻼم ﮐﺮد" :از اﯾﻦﮐﻪ در اﺧﻼق هﻤﭽﻮن دﯾﮕـﺮ ﺷـﺎﺧـﻪهـﺎی داﻧـﺶ اﻧﺴـﺎﻧـﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روی داده اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ هﻨﻮز از اﺧﻼق ﻃﺒﻘﻪ )ﺣﺎﮐﻢ( ﻓـﺮاﺗـﺮ
ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﯾﮏ اﺧﻼق ﺑﻪواﻗﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻀﺎدهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺮدهرﯾﮓ آن در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮ
ﺗﻀﺎدهﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠـﮑـﻪ در زﻧـﺪﮔـﯽ روزﻣـﺮه هـﻢ آنهـﺎ را
ﺑﻪﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﺎ هﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳـﺖ ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ )ﺑـﻪ
ادﻋﺎهﺎی ﺧﻮد( ﮐﺶوﻗﻮس دهﺪ ،اﻣﺎ آن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽای را ﮐﻪ او ﻣﯽﺧـﻮاهـﺪ
از در ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ،از ﭘﻨﺠﺮه دوﺑﺎره وارد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .و اﮔـﺮﭼـﻪ او ﻣـﯽﭘـﻨـﺪارد ﮐـﻪ
ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﻮزۀ اﺧﻼق ﻗﺎﻧﻮنهﺎﯾﯽ ﺑﺮای هﻤﮥ زﻣﺎنهﺎ و هﻤﮥ ﺟـﻬـﺎنهـﺎ را ﺑـﻨـﺎ
ﻣﯽﻧﻬﺪ ،درواﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﻤﺎﯾﻞهﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻣﺎﻧﮥ ﺧـﻮد
را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮥ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و از رﯾﺨﺖ ﻃـﺒـﯿـﻌـﯽ
ﺧﻮدش اﻓﺘﺎده و هﻤﭽﻮن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ در آﯾﻨﮥ ﺗﻮﮔﻮد،
اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١٣
واژﮔﻮن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ".

 ١٣دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
اداﻣﻪ آﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ اﺧﻼق ...
ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺗﻼش ﻣﯽﮐـﻨـﺪ ﺗـﺎ اﺧـﻼق را ﺑـﺮ
ﺷﺎﻟﻮده "ﻋﻠﻤﯽ" اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ارزشهﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،ﭼـﻪ
آنهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﭼﻪ آنهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑـﻪدﻓـﺎع ازﺷـﺎن
ﻣﯽﭘﺮدازد ،هﻤﭽﻮن ﻣﻔﻬﻮمهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رﺷـﺪ
ﻣﻔـﻬـﻮمهـﺎﯾـﯽ اﻧـﺘـﺰاﻋـﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ هﻤﭽﻮن
ازاﻧﺪازه ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ "ﻋﻠﻤـﯽ" اﺧـﻼق
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .هﻢزﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪای واروﻧﻪ ﺑﻪﺑﺎر آورد .اﺧﻼق ﭘﺎرهای از "روﺑﻨﺎ" اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ دارد و "ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﯾﺨـﺘـﻪﮔـﺮی ﺑـﻪدﺳـﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ" ،و ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿـﺪه ﺷـﻮد ،ﺑـﻪﭼـﺎﻟـﺶ ﮐﺸـﯿـﺪه ﺷـﻮد ،و
ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺮدی و هﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﮏﻟﻼن ،رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐـﺘـﺎﺑـﺨـﺎﻧـﮥ ﯾـﺎدﺑـﻮد
ﻣﺎرﮐﺲ در ﻟﻨﺪن ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺪه و ﻧﯿـﻢ" ،ﻣـﺎرﮐﺴـﯿـﺴـﻢ
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ اﻣﯿﺪهـﺎیﺷـﺎن ﺑـﺮای ﺟـﺎﻣـﻌـﻪای
ٔ
درﺑـﺎره ﻣـﺬهـﺐ،
ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ را ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﺿـﯿـﺢ ﻣـﺎرﮐـﺲ
هﻤﭽﻮن اهﺮﻣﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ،ﺑﺎ هﻤﺎن ﻧـﯿـﺮوﻣـﻨـﺪی ﻣـﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرتهﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد او دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪﮐـﺎر ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :آه ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،اﺣﺴﺎس ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﻗﻠﺐ و روح
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽروح"" .اﯾﻦ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن اﯾـﻦ
آرﻣﺎنهﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻮب و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ".
ﺗﺮی اﯾﮕﻠﺘﻮن از "ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯿﺎن داوری اﺧﻼﻗﯽ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و
ﻓﺮاﮐﺎﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
ٔ
درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد و
اﺧﻼق ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ آﮔﺎهﺎﻧﻪ
در دل ﭘﯿﮑﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﯿـﮑـﺎرهـﺎی
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره اﺗﺤﺎد در ﻣﺤـﯿـﻂ ﮐـﺎر و آﮔـﺎهـﯽ ﺻـﻨـﻔـﯽ/
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻼش هﻤﮑﺎری و اﺷﺘﺮاک ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐـﻨـﺸـﮕـﺮی
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﻘﻮق "اﻗﻠﯿﺖهﺎ" ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽهﺎی ﺟﺴﻤﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﭙـﺮﯾـﺎﻟـﯿـﺴـﻢ و در
هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶهﺎی رهﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،در ﮐـﻨـﺶ ﻋـﻠـﯿـﻪ
ﺟﻨﮓ و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای آن ،ﯾﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎهﯽ ﻣـﺎ از
ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ... ،
اداﻣﮥ ﺑﺤﺮان هﻤﻪ
ِ
اﺑﺘﺬال ﺑﺮای ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖهﺎ ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﮑﺎری
دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ از ﻧﻮع "ﺟﻦ و اﻧﺲ" و "ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ" ﺑﻪ "ژن اﯾﺮاﻧﯽ"
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ! اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺛﺮﮔﺬاریﺷﺎن ﺑﺮ ذهﻦهﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﻮدههﺎی
ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ و ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ"
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ و راﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از درون ﺗﻬﯽ و در ﺑﺮاﺑﺮ
زورﮔﻮﯾﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﯽدﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون
اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﯽ" ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ رو ﺳﻮی
وﯾﺮاﻧﯽ دارد ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺑﻪ ﺳﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران "ﻧﻈﺎم" در ﺑﻪاﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدیای ﺑﺎ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
اﻣﯿﺪی ﺑﺴﺖ ،زﯾﺮا دوام هﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ
ﮔﺮه ﺧﻮرده و دوام ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ
ٔ
ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺸﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان هﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺤﻮر "ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی" در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ
را ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
-------------" .١ﺳﻮآپ ارزی" )(swapﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻃﺮف
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖهﺎی دورهای دو ارز ﻣﺸﺨﺺ را در
دوره زﻣﺎﻧﯽای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠

ﺑﺪرود رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز ﻗﯿﻄﺎﺳﻮﻧﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣـﺒـﺎرزان راه آزادی و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در  ٢٣ﺑﻬﻤﻦ ٩٨
و در ﺳﻦ  ٦٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ.
رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز ﻗﯿﻄﺎﺳﻮﻧﺪ ،ﺳـﺎل ١٣٣٥در
روﺳﺘﺎی دو ﺑﻠﻮﮐﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷـﻬـﺮﺳـﺘـﺎن
ازﻧﺎ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و در ﺧـﺎﻧـﻮاده ای
زﺣﻤﺘﮑﺶ دﯾﺪه ﺑﻪ هﺴﺘﯽ ﮔﺸﻮد.
رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﯽ
ﺧﻮد را در روﺳﺘﺎ ﮔﺬراﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﮐـﺎر
ﺳﺨﺖ ﮐﺸﺎورزی در آن ﺳﺎلهﺎ و ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ دهـﻘـﺎﻧـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﺪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ در هﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺎهﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻓﻘﺮ و ﻏﺎرت دﺳﺖرﻧﺞ ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﺳـﺮﻣـﺎﯾـﻪ ﺑـﻮد.
رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ راهﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﺗـﺤـﺼـﯿـﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ،و در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺟﺬب ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﻚهﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﮔـﻮدرز
در ﺳﺎل هﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ آﺛﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٥٩ﺑـﻪ
ﺻﻔﻮف ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺖ .رﻓﯿﻖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟـﻨـﺪی ﺷـﺎهـﭙـﻮر
اهﻮاز ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺻﻨﻔﯽ و دﻓﺎع آﺷﮑﺎر از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺗـﺎ ﻣـﺮز اﺧـﺮاج
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن او را ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﻓﯿﻖ ﮔـﻮدرز
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اداره راهﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ اهﻮاز ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘـﺲ
از ﻣﺪﺗﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺸﺖ .ارﺗﺒﺎط دو ﺑﺎره اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺑـﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آنهﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﺻﻨﻔﯽ و ﻣـﻄـﺮح ﮐـﺮدن
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﺑﯿـﻤـﺎرﺳـﺘـﺎن و ﺗـﺤـﺖ ﻧـﻈـﺮ ﺣـﺮاﺳـﺖ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﻮرش هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و
دﺳﺘﮕﯿﺮیهﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎل  ٦٢در اهﻮاز .درﺳﺖ در هﻤﯿﻦ زﻣﺎن رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز در ﺳﻔﺮ
ﺑﻮد و رژﯾﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﻧﺸﺪ .رﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اهﻮاز ﺑـﺮ ﮔﺸـﺖ و از
دﺳﺘﮕﯿﺮیهﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ اهﻮاز را ﺗﺮك و ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه رﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ دﺳـﺘـﮕـﯿـﺮی
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﺮﯾﺨﺖ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺮج )ورداورد( ﺑﺎ ﻧـﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎر و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ در ﮐﺎرﮔﺎهﯽ ﮐﻮﭼﻚ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ دو ﺳﺎل در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﻔﯽ و ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑـﺮﺧـﯽ از
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺘﺎن ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز ﭘﺲ از ﯾﻚ دوره ﺳﺨﺖ زﻧـﺪﮔـﯽ ﻣـﺨـﻔـﯽ و ﮐـﺎر در
ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺮج ﺑﻮاﺳﻄﻪ دوﺳﺘﺎن در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اراك ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﮑﺎر ﺷﺪ  .رﻓﯿﻖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎر در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻼس هﺎی ﺳـﻮاد
آﻣﻮزی را داد و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻼسهﺎ ﺑﺮﻗﺮار و رﻓﯿﻖ اﻗـﺪام ﺑـﻪ
آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﺑﯽ ﺳﻮاد ﮐﺮد ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎﭼﻨﺪ ﺳﺎل اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﮐﺎرﮔـﺮان
زﯾﺎدی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاد آﻣﻮزی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓـﯿـﻖ ﮔـﻮدرز در
ﮐﻼسهﺎی درس ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اهﻤﯿﺖ ﺗﺸﮑﻞهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ وهﻤﯿﻦ ﺑـﺎﻋـﺚ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐـﺎرﮔـﺮان ﺷـﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺨـﺸـﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﺷﺎن ﺷﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز را ﺗـﺤـﺮﯾـﻚ ﮐـﺎرﮔـﺮان
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد او را در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺧﺮاج ﮐﺮد.
رﻓﯿﻖ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﺟﺮم دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاج و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،او
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه
ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺬران ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از هﻤﮑﺎران اﺧﺮاﺟﯽ ﺧﻮد ،در ﮐﺸﺘﺎرﮔـﺎهـﯽ
در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ اراك ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑـﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن آن ،ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪ.
رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﭘﺮوژههﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرك ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ در
ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮهﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺮج دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷـﺖ از
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪ .رﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐـﺎرﮔـﺮی ﺳـﺨـﺖ
ﮐﻮش و ﺗﻼش ﮔﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎدوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﮐـﺜـﺮ آﻧـﺎن
ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اراﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ هﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ اﺣﺘﺮام ﻣـﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .رﻓﯿﻖ ﮔﻮدرز ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آرﻣﺎن ﺗﻮدهای ﺧﻮد اﯾﺴﺘـﺎد و از
ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد .رﻓﯿـﻖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮش ﺑﻪ رﻓﻘﺎ ،دوﺳﺘﺎن ،آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺣﺘﯽ هﻤﺴﺎﯾﻪهﺎ،
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﮔﻮدرز .در ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺑﻪ ﺧـﺎﻧـﻮاده و رﻓـﻘـﺎی
ﺳﻮﮔﻮار و ﯾﺎران ﺣﺰب ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﯾﺎدش را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ .
ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ و راهﺶ ﭘﺮ رهﺮو ﺑﺎد
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درسهﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری
هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ!
ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﭘﺮاﺑﻬﺎت ﭘﺎﺗﻨﺎﯾﮏ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن
از ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ -ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود  ٢٧درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
آن روز دﻧﯿﺎ ]ﮐﻪ  ١٫۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻮد[ -را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد و ﻧﺮخ ﻣﺮگوﻣﯿﺮ در ﻣـﯿـﺎن
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۵٠ﻣـﯿـﻠـﯿـﻮن ﻧـﻔـﺮ ﺑـﻮد )ﺑـﺮآورد
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ( .ﺑﺮآورد ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در هﻨﺪ  ١٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎنﺷﺎن را
از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﻪاﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ هﺰار ﻧﻔـﺮ را در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده و درﺻﺪ ﻣﺮگ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در ﺣﺪود  ٣درﺻـﺪ
اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﻃﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد هﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿـﺴـﺖ .اﯾـﻦ
ُﺑﯿﻤﺎریهﺎ وﯾﮋﮔﯽهﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف دارﻧﺪ .آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ١٩١٨ﭘـﺲ از
اﻓﺘﯽ ﻇﺎهﺮی ،دوﺑﺎره در اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٨و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮ ﭘـﺪﯾـﺪار ﺷـﺪ و
ﭘﺲ از آن هﻢ در ﺧﻼل ﻣﺪتزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔـﺮدﯾـﺪ .روﻧـﺪ ﺑـﯿـﻤـﺎری
هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ هﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن درسهﺎی ﭘﺎﯾﻪای آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آن ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ :اﮔـﺮ اﯾـﻦ
ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﻪزودی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،هﺰﯾﻨﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ درسهـﺎ ﻧـﺎﭼـﯿـﺰ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎریاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،درﺳﺖ ﺑﻪﻋﻠﺖ آﻧﮑـﻪ اﯾـﻦ
درسهﺎ را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .دو درس
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻬﻢاﻧﺪ:
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درس ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺿـﺮورت ﺑـﯽﭼـﻮنوﭼـﺮای داﺷـﺘـﻦ ﻧـﻈـﺎم ﺧـﺪﻣـﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽای هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  ١۴٠ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ در هﻨﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣـﺎندهـﯽای
وﯾﮋه درﻣﺎن آﻧﺎن را در ﻧﻬﺎدهﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد .ﺑـﻪ
هﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺶهﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾـﺮوس ﮐـﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ هﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶهﺎ ﺑﺪون دﺷﻮاری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔـﺮ
ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﺑـﺪ ،آﻧـﮕـﺎه
ﻧﻬﺎدهﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪکاﻧﺪ و ﺑـﺎ ﮔـﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻓـﺮﺳـﻮده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺸﺪت درﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و
ﭼﻮن ﻧﻬﺎدهﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آزﻣﺎﯾﺶ و درﻣﺎن را ﺑـﺪون درﯾـﺎﻓـﺖ
ﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰاف اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داد ،ﺷﻤﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﻧـﺎﺗـﻮاﻧـﯽ
ﻣﺎﻟﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ دﯾﺪ .در آن ﺻﻮرت ﻣﺎهـﯿـﺖ ﻃـﺒـﻘـﺎﺗـﯽ ﻧـﺎﺧـﻮﺷـﺎﯾـﻨـﺪ
هﺮجوﻣﺮج ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ،اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه وﺿﻌﯿـﺖ ﺑـﻪﮔـﻮﻧـﻪای
دﯾﮕﺮ درﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن اﻧـﺪک اﺳـﺖ .در هـﺮ ﺣـﺎل ،ﺗـﺎ ﮐـﻨـﻮن در
هﻨﺪوﺳﺘﺎن هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘـﺎنهـﺎی ﺧﺼـﻮﺻـﯽ ﺑـﺪون
ﺑـﯿـﻤـﺎرﺳـﺘـﺎن
درﯾﺎﻓﺖ هﺰﯾﻨﻪ )ﺣﺘﯽ در ﻣﻮردهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘـﺮی ﺷـﺪن ﺑـﯿـﻤـﺎر در
ٔ
ﺣـﻤـﻠـﻪ
"ﻏﯿﺮﮔﺰﯾﻨﺸﯽ" ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽهﺎی ﺗﺼﺎدفهﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑـﻪ
ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﻨﺞهﺎی ﻣﻐﺰی و ﻋﻀﻼﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -ﺑـﯿـﻤـﺎران را ﺑـﺮای درﻣـﺎن
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه -ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزارﻣﺤﻮر -در
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖهﺎﯾﺶ ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻮردهﺎی درﻣﺎن اﺿﻄﺮاری ،ﯾﻌﻨـﯽ
درﻣﺎن "ﻏﯿﺮﮔﺰﯾﻨﺸﯽ" ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﺪه و ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴـﺘـﺮی ﺷـﺪن
ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺘﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﻮﺷـﺶ
ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ هﺰﯾﻨﻪای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در هﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑـﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﻣﺘﯿﺎزهﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل و
ﺟﺰ اﯾﻦهﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏهﺎی درﻣﺎﻧﯽای ﭘـﯿـﺸـﮕـﯿـﺮاﻧـﻪ(،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﻮردهﺎﯾﯽ "ﻏﯿﺮﮔﺰﯾﻨﺸﯽ" ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن هﯿﭻ اﺟﺒﺎری ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑـﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺧﻄﺮآﻓـﺮﯾـﻦ
ﺷﻮد ﻣﺎ را ﺑﺮای رودرروﯾﯽ ﺑﺎ آن ﯾﮏﺳﺮ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﺟـﻬـﺎﻧـﯽﺳـﺎزی،
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎریهﺎی هﻤﻪﮔﯿﺮ اﮔﺮﭼﻪ هﻤﭽﻮن آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای  ١٩١٨ﮐﺸﻨﺪه ﻧﺸﺪه اﻧـﺪ
اﻣﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ ﺣـﻖ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽای هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔـﯿـﺮی
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘـﻪ ﮔـﺮدﯾـﺪه
از رﻧﺞ
اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
دوﻣﯿﻦ درس ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ﺿﺮورت ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾـﻊ
هﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮهﺎی اﯾﻦ ﺑﯿـﻤـﺎری
هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﺮ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻔﺴـﯿـﺮهـﺎی زﯾـﺎدی ﺑـﻪﻧـﮕـﺎرش درآﻣـﺪهاﻧـﺪ.
درﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘـﯿـﺶ
رﺷﺪﯾﺎﺑﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،اﮐﻨﻮن اﻗﺘﺼﺎد آن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓـﺮوﮐـﺶ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎن ﺧﻮاهﺪ دﯾﺪ و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎهﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهـﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪهﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ هﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﺑـﺮای ﺑـﻘـﯿـﻪ ﺟـﻬـﺎن ﺗـﺄﺛـﯿـﺮی
اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .اﻓﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﮔـﺮدﺷـﮕـﺮی و
رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﯿﺰ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺻﻨﻌـﺖ
هﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و هﺘﻞداری ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮوﮐﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ روی دﯾﮕﺮی هـﻢ دارد ﮐـﻪ ﮐـﻤـﺘـﺮ ﺑـﻪ آن ﭘـﺮداﺧـﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﺧﻮدﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮕﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ ﻧﻔﺮ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮهای از ﮐﺎﻻهﺎی ﺿﺮوری و اﺳﺎﺳﯽ
را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در دوران ﺷـﺪت
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮔﺮدآوری و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪﻣـﯿـﺰان
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﻪدﻟﯿﻞ واهﻤﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺺ از ﮔﺮدآوری و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان و در ﭘـﯽ
آن ﮐﻢ آوردن ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .هﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺧـﻮاﺳـﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد
ﺑﺮای دورهای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺮدآوری و اﻧـﺒـﺎﺷـﺖ ﮐـﺎﻻ
ﺑﻪﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺷﮕﻔﺖآور ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﻣﺤﺘﮑﺮان ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑـﯿـﻨـﯽ
ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر روی ﻣﯽآورﻧﺪ و در ﭘﯽ آن ﻗﯿﻤـﺖهـﺎ ﺑـﺎز
هﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .رویهﻢرﻓﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ در ﮔﺴﺘﺮهای از ﮐـﺎﻻهـﺎی
ﺿﺮوری ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﭘﺪﯾﺪاری اﯾﻦ روﯾﺪاد هﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ در هﻨﺪوﺳـﺘـﺎن ﮐـﻪ اﺑـﺘـﻼ ﺑـﻪ
ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺪک اﺳﺖ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﯾﺪ در روزهـﺎی آﯾـﻨـﺪه
ﺣﺎدﺗﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داﺷـﺖ .ﻣـﯽﺗـﻮان
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗـﺮار
ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺘـﺪﻻل ﺑـﻪ دو
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه
آﻧﮑﻪ ٔ
هﻤﻪ ﮐﺎﻻهﺎی ﺿﺮوری در ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕـﺎﻧـﯽ
ﻧﺨﺴﺖ
دﻟﯿﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ:
آﻧﮑﻪ ٔ
هﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘـﻨـﺪ.
ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،و دوم
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖهﺎی
ﯾﺎراﻧﻪای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از ﭘﻮﺷـﺶ آن
ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﮐﺎﻻهﺎ از ﺑﺎزار درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺒﺎر ﺑـﯽروﯾـﻪ هـﻤـﺮاه ﺑـﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ اﺣﺘﮑﺎرﮔﺮان ،ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪهﻤﯿﻦ ﻋـﻠـﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮۀ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎﻻهﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻪﻓﻘﻂ
داﻧﻪهﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ را در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دهﺪ ﺿﺮوری ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺿﺮورت اﯾﻦ اﻣﺮ در دورههﺎﯾﯽ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼـﻨـﯿـﻦ
داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺗـﻮزﯾـﻊ
دوراﻧﯽ در اﯾﻦ روزﮔﺎر زودآﯾﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ ،دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﺑﺮای ٔ
ﻣـﻨـﺰﻟـﻪ ﺧـﻂﻣﺸـﯽای
هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮهای از ﮐﺎﻻهﺎی ﺿـﺮوری را ﺑـﻪ
هﻤﯿﺸﮕﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪدﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آن دﺳـﺖ ﺑـﻪﮔـﺮﯾـﺒـﺎﻧـﯿـﻢ
هﻤﺎﻧﻨﺪیای ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دوران ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺪارد و هـﻤـﭽـﻮن دوران ﺟـﻨـﮓ ﮐـﻪ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از ﺳﻮی اﺣﺘﮑﺎرﮔﺮان
اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﻣﯽﺷﻮد .داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘـﺎدزهـﺮی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد درﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﯿﻤﺎری هﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧـﻈـﺎم ﺗـﻮزﯾـﻌـﯽ
هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریهﺎی هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮ روی
ﻣﯽدهﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ هﻤﯿﺸﮕﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
هﻢ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽای هﻤﮕﺎﻧﯽ و هﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻌﯽ هﻤﮕﺎﻧـﯽ در
زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ
را داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ هﺮدوی اﯾﻦ ﻧﻈـﺎمهـﺎ ﭘـﺎﯾـﺎن
داد .ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣـﻮزش و درﻣـﺎن را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ورود ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺧﺼﻮﺻﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪهﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺎی ﻓﺸـﺮد .درﺣـﻘـﯿـﻘـﺖ ،ﮐﺸـﻮرهـﺎی ﭘـﯿـﺸـﺮﻓـﺘـﻪ در
ﻣﺬاﮐﺮههﺎیﺷﺎن در ﻗﺎﻟﺐ "ﺳﺎزﻣﺎن ﺗـﺠـﺎرت ﺟـﻬـﺎﻧـﯽ" ﺑـﺎ هـﻨـﺪ از اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽاش را ﻣﺤﺪود ﮐـﺮده و ﻧـﻈـﺎم ﻓـﺮاهـﻢﺳـﺎزی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهﺎی ﺿﺮوری ﻣﺮدم را درﻋﻤﻞ ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ .اﻣﺎ هﯿﭻ دوﻟﺘﯽ در هـﻨـﺪ ﺟـﺮﺋـﺖ
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪهﻤـﯿـﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ هﻨﻮز ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺮوه ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان
دارﯾﻢ .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،رژﯾﻢ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﮐﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮر را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریهﺎی هﻤﻪﮔﯿﺮ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﺪون دﻓﺎع ﻣﯽﮔﺬارد .
درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ درس از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪی را ﮐﻪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ واروﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧـﻈـﺎم
ﺗﻮزﯾﻊ هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬارد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺟﺎنهﺎی ﻋـﺰﯾـﺰ ﺑﺴـﯿـﺎری از
دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ.

 ١۵دوﺷﻨﺒﻪ  ١١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ١٣٩٩
ٔ
اداﻣﮥ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻮوﯾﺪ :١٩-ﻋﺮﺻﻪ ...
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎری ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و ﺟﻨﺒﺶهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮای
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،و آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم هﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و دﯾﮕﺮ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و
اﻗﺘﺼﺎدی ٔ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
و ﻧﯿﺮوهﺎی راﺳﺖ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺎز هﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آزادیهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهﺎی
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ( و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ رواج ﺑﯿﮕﺎﻧﻪهﺮاﺳﯽ و
ﻧﮋادی )از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼق "وﯾﺮوس ٔﭼﯿﻨﯽ" ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻣﭗ( را
ﺗﺒﻌﯿﺾ ّ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،
ﺣﺰب
هﻔﺘﮕﯽ
ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﮔﺎردﯾﻦ،
داﻧﻨﺪ.
ﻣﯽ
ی
ﺟﺪ
ﺧﻄﺮی
ٔ
هﺰﯾﻨﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در
هﺸﺪار ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ "ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﺪ" و از دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﮑﺎر
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻧﻮﺷﺖ:
"ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﻣﺎﻟﯽﺳﺎزی ،و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮐﺎهﺶهﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺑﺰرگ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ،و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ّ
روﯾ ٔﻪ ﺑﺎزار 'آزاد' ،دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ را در ﮔﺬار از ﭼﺎﻟﺶ
ٔ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ".در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
"ﺑﺎ اﻗﺪامهﺎﯾﯽ ]ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ[ ﮐﻪ ﺑﺎ هﺪف ﻣﻨﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻧﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺴﺲ دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪهﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ،١٩-ﺗﻤﺪﯾﺪ
]ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ[ دورههﺎی ﻣﻘﺎمهﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،و ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺣﻀﻮر
ّ
ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد ".ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاهﺎن ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖهﺎی اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ٔﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ١٩-
هﺴﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢهﺎی ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺑﺎ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان
ﮐﻪ اﻗﺪام ﻓﻮری ﻋﻠﯿﻪ آن ﻧﺸﻮد ،هﺸﺪار
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس در آن ﮐﺸﻮر در
ﺻﻮرﺗﯽ ٔ
ﺟﺒﻬﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭼﭗ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺮاﻻ در
داده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺑﺮادر ،ﺗﻼشهﺎی
ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ٔﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن هﻤﮕﺎﻧﯽ را ﺳﺘﻮد و
هﻤﻪ اﯾﺎﻟﺖهﺎ ٔدر ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖهﺎی
از دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی هﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻻزم در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖهﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻓﺮوردﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز
ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ هﻨﺪ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( روز ّدوم
ٔ
ﮐﺮد و از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد و هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
"هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم" اﻋﻼم ّ
ﺑﺨﺸﻨﺪ .در ﺧﺒﺮهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ هﻨﺪ ﺑﺮای
ت
ﺷﺪ
ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ روز را
ٔ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ  ٣هﻔﺘﻪﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده
ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس،
اﺳﺖ .ﺻﺪر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺿﻤﻦ
هﺸﺪار دادن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آهﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-در آن ﮐﺸﻮر ،آﻧﮕﻼ
ﻣﺮﮐﻞ و دوﻟﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ در ٔﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺮ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ
داﻧﺴﺖ ،ﭼﻮن "آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺤﺼﺎری،
ﻧﻈﺎم ٔ
اداﻣﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮای ﺳﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ".در
و درﻣﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ّ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ درآﻣﺪ و ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺮدم
"اﯾﻦ هﻤﻪﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ٔ
ﺑﺴﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  ١۵۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ".در ﺧﺒﺮهﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﯾﮏ
اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیهﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
هﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮐﺎهﺶ ﺑﻮدﺟﻪهﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
"اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ و ﮐﺎر ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ،هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن
ﻣﺴﮑﻦ ارزان و ﮐﺎهﺶ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮐﺎری،
ﺑﺤﺮان را وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دوﻟﺖهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻓﺪرال اﺳﺖ ".ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا هﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ واﮐﺴﻦ در
اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖهﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺰرگ درآﯾﺪ و در ﺗﻮزﯾﻊ ٔ آن ﻓﻘﻂ ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼن
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
واﮐﺴﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺳﻼﻣﺖاﯾﻦ ٔ
هﻤﻪ ﺑﺸﺮ از واﮐﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ".ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺣﻔﻆ و ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاهﺎن ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﻐﻞهﺎی ﺿﺮوری ،و ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺷﻤﺎرۀ ١١٠٠
ٔ
ﻣﻌﺎش ٔ
ﻣﺎهﺎﻧﻪ
ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه )ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎﯾﺎن( ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
هﻤﻪ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ٔ
)ﺑﻼﻋﻮض( ﮐﺎﻓﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﻦ
روزهﺎی دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻧﯿﺰ هﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ درآﻣﺪهﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺷﻮد" ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎزار
]ﻣﺼﺮف[ داﺧﻠﯽ و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ".در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻮروﻧﺎ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ
ﭼﭗهﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎ و دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم و "ﻣﻠﯽ" ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از "اﻗﺪامهﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺮدم ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﺮوﻣﺎن" ،درﺧﻮاﺳﺖ
دوﻟﺖ
ﻓﺮﺻﺖدر ٔ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهﺎی ﮐﻼن ﺑﺮای "ﮐﺎهﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت"ﺷﺎن را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺪرتهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮﻟﻨﺪ ٔﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان درﻣﺎﻧﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ،
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت هﻤﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻮوﯾﺪ-
دوﻟﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ در
ّ
 ١٩در آن ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ "ﮔﺎمهﺎی ﻓﻮری در راه ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻣﺮﮐﺰی ...ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزهﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺮدم" را اﻗﺪاﻣﯽ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ از اﻓﺰاﯾﺶ ١٠٠درﺻﺪی
ﺣﻘﻮق ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ آن ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖهﺎی
ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای "اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺰﺷﮏ و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﯽ )ﻣﺎﺳﮏ و ﻟﺒﺎس و ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻏﯿﺮه( ،و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ" را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .آﮐﻞ )ﺣﺰب ﻣﺘﺮﻗﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻗﺒﺮس( ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪامهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ
دوﻟﺖ ﻗﺒﺮس ،ﺣﺰبهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ ،و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﺎی ﻣﺸﺨﺺ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آن ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻓﺮهﻨﮓ )ﺗﺌﺎﺗﺮ،
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ( و ١٢٠هﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آن ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺰب آﮐﻞ هﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎندهﯽ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏهﺎی ﻣﻮﻗﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارو و ﻏﺬا و دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ٔ
ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس هﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ّ ﻗﺎرههﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد ِاﺑﻮﻻ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎﯾﯽ ﺟﺪی وﺟﻮد دارد.
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻗﺪام دوﻟﺖ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﯿﺮﯾﻞ
راﻣﺎﻓﻮﺳﺎ در اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان را اﻗﺪاﻣﯽ درﺳﺖ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر هﻤﮑﺎری هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﻬﺎر هﻤﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ُﭘﺮﺷﺘﺎبﺗﺮ در راه ﺣﺬف ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺣﺰب ٔ
ﺗﻮده اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺰبهﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻬﺎن در
اﻣﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
رﺷﺘﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﯿﺎری و هﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
َ
ﺳﻮدورزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻼن و اﻧﺤﺼﺎری از ﺑﺤﺮان ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺪﮔﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﮐﺴﺐوﮐﺎرهﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎﯾﺎن )ﭼﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪﮔﺎن و ﭼﻪ ٔآﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ( ،هﻤﮕﺎم ﺑﺎ هﻤﻪ ٔ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﻬﺎن ،از
ﺗﻼشهﺎی ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان و در هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ ،و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ )دارو و درﻣﺎن( ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻮﻣﯽ هﺮ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ،ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻠﻔﺎت از ٔاﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .در هﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ
هﻤﻪ "ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،دارو ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺰ از
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ" در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ،
ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺤﺮانزده ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮانهﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻓﺮدای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺗﻼش
ﻧﯿﺮوهﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ ارﺗﺠﺎع ﺿﺪﻋﻠﻢ از
ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﺗﺮ و
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎزهﺎی اﻧﺴﺎن و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ
ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
اوﻟﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ِ
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ٔ
ٔ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻮوﯾﺪ :١٩-ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه داﻧﺶ و
ﺧﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ ،و ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺎر
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ٔ
ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺣﺰبهﺎی ّﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺟﻬﺎن هﻤﮕﺎم ﺑﺎ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﺖهﺎ در ﺑﺤﺮان ﺟﺎری
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی درﮔﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﯽ ٔﺳﺎﺑﻘﻪ و
ّاﯾﻦ روزهﺎ
ّ
ﺟﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖهﺎ اﯾﺠﺎد ٔﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﯿﻌﻪ آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ وﻗﻮع و ﺗﺸﺪﯾﺪ
آن ﺑﺤﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮدٔ .
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﺠﺎت ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و
ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اهﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ٔو
ﺟﺎن ﻣﺮدم ،و ﺣﺎﻻ اﻓﺸﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
هﻤﻪﮔﯿﺮی اﯾﻦ وﯾﺮوس ،ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎمهﺎی ﺧﻮد در اوج ﮔﺮاﻧﯽ ،و ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط ﺑﻬﺎی
ﺳﻬﺎم ﭘﺲ از اﻋﻼم هﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ،١٩-ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زدهاﻧﺪّ .
ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ٔ
ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﮏ دوﻟﺘﯽ ﭼﻨﺪهﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎٔ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽهﺎی ﺧﻮشﺧﯿﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ
ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو )در ﺑﺮزﯾﻞ( در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮدی ﺳﺮﯾﻊ
اﻣﺜﺎل دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺑﻮرﯾﺲ ﺟﺎﻧﺴﻮن و ژاﯾﯿﺮ ً
اوﺿﺎع ﺗﺎ ﻓﻼن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺬهﺒﯽ هﻢ ﮐﻪ هﯿﭻ ﻣﻨﺸﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﺑﺎ هﺪف اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ
دادن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و روﺣﯿﻪ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آرام و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدن از ﺳﻘﻮط ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ .در
ﺑﯽﺧﻄﺮ ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و
ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ در
ﺗﺤﻤﯿﻞ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ -در ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻮد اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ -اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ّدرﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ِ
از ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ
وﯾﺮوس در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ رخ داد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﻮﺑﺎ و ٔ
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،دوﻟﺖهﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮههﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
و ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻣﺜﻞ ﺳﺎرس در ﭼﯿﻦ( ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ و از هﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و
ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وﯾﺘﻨﺎم و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻠﻖ
ﭼﯿﻦ در ﻣﻬﺎر ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس و درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻓﻨﺎوریهﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ هﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺰب
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ٔ
هﻤﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم درﻣﺎﻧﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ -و ﻧﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻮد -دﺳﺘﺎورد ّ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی و ﺣﺎوی درسهﺎﯾﯽ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺳﺖ .در اﯾﺮان ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
رﺳﺎﻧﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ
ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰهﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻃﻼع
ٔ
ﺗﻮﻃﺌﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻣﺬهﺐ در اﻣﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﺴﺎد و اﺣﺘﮑﺎر ،ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
هﺎی دروﻏﯿﻦ و ﺿﺪﻋﻠﻤﯽ ،و دﯾﺪﮔﺎههﺎی واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ّ ،ﺿﺪﻋﻠﻤﯽ،
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،وﻋﺪه ّ
ﺣﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ّ
ﺟﻦ و ِاﻧﺲ ،ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺧﺮاﻓﯽ ،و
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺎ ٔ
اﻓﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ٔاز  ٢۵٠٠ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ
دههﺎ ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻇﺮان و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،رﻗﻢهﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ٔ
ﺷﯿﻮه
"اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ" ٔدر اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺑﺘﻼی "ﺟﻤﻌﯽ" ﺑﻪ وﯾﺮوس )ﺗﺎ ﺣﺪود ٧٠درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ( و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ "ﻃﺒﯿﻌﯽ" ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد "اﯾﻤﻨﯽ" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮوس ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦهﺎی
ﻣﻮرد
هﻨﻮز واﮐﺴﻦ و داروﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد ﻧﺪاردّ ،
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎی ﺟﺪی
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ﻣﺮگ دﺳﺖﮐﻢ ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖٔ .ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻧﮑﺮدن
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،
ﻣﺮﮐﺰهﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻤﯿﻦ ٔ
ﺷﯿﻮه "اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻤﻌﯽ" اﺳﺖ.
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ٔﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﯿﮑﺎرﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ( درآﻣﺪ
ﺻﻮرت اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﻨﺪ ،ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻏﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرهﺎی ﺿﺮوری اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ،
دﺳﺖ رد زدن ﺑﻪ ﮐﻤﮏهﺎی ﻧﻬﺎدهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز ،در
ﮐﻨﺎر ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﺷﯿﺎدان ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ،هﻤﮕﯽ
رهﺒﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن از ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ّ
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،در دﻧﯿﺎی "ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺷﺪه" و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ٔ
ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوزی ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮوﯾﺪ ١٩-ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ٔ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﯽ ﺟﯿﻦﭘﯿﻨﮓ،
هﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده
ٔ
"ﺟﺎﻣﻌﻪ ]اﻧﺴﺎﻧﯽ[ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک" ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص هﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﮏهﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ دوﻟﺖهﺎی ﮐﻮﺑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرهﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ٔﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ هﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و
ﺑﺤﺮانزده ﻣﺜﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ "ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ"
ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارد و زﯾﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ روزهﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن
دوﻟﺖ و ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ و "ﺑﺎزار آزاد" ﯾﻘﻪ ﭘﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻪﺟﺰ
راﺳﺖهﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺟﺎﻧﺴﻮن و ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو( و هﻤﻪ از
دوﻟﺖهﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﺪ.
در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﻪهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﻦ
روزهﺎ هﺮﭼﻪ در ﺗﻮان دارﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮوﯾﺪ١٩-
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن،
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﺰبهﺎی ّ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٔو
هﻤﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ،
هﻤﯿﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﺳﻼﻣﺖ
ٔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ رﻓﯿﻖ
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ّاﺳﭙﺎﻧﯿﺎ..." ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ،
ﺳﻨﺘﻪﻻ ،ﺻﺪر ﺣﺰب
ﻣﺸﺘﺮک ٔ
هﻤﻪ ﻣﻠﺖهﺎی ﺳﺎﮐﻦ ٔ
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
هﻤﮑﺎری ،و ﮐﺎر
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ".
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮕﺮان آن اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺒﻮد آزﻣﺎﯾﺶهﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺴﺘﺮده ،هﻨﻮز از ﻣﯿﺰان و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺤﺮان ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﻢ ".رﻓﻘﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﮐﺸﻮر ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس و ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮههﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن اﻓﺮاد و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺷﻬﺮهﺎ
و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞهﺎی ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻣﺮی ﺿﺮوری در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﺑﺤﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری را ﻧﯿﺰ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺿﻤﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ً ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪهﺎی ﻧﺠﺎت دوﻟﺖ
ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ١۵

رﻓﯿﻘﯽ از ﺳﻮﺋﺪ

ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه

 ١٠٠ﯾﻮرو

ً
ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس هﺎی زﯾﺮ از ذﮐﺮ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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