
آماده انتشار می شـد “  مردم  نامهٔ ” در آخرین لحظاتی که 
گـر،  دانا ، نویسنده، پژوهش مطلع شدیم دکتر فریبرز رئیس

و استاد اقتصاد، بنابر خبری که از سوی ناصر زرافشان در 
اسفندماه پس  از شـش روز بـه  ٢۶اختیار رسانه ها قرار گرفت، صبح روز دوشنبه 

 میهنان گرامی! هم
باوجود شرایط بسیـار دشـوار و بـحـرانـی  -و فصل بهار را ١٣٩٩ایران فرارسیدن سال   کمیتٔه مرکزی حزب تودهٔ 

گوید و امیدوار است که سال نو سال پایان تاریکی و حکومت ضحاکیـان و  به شما تبریک می -مان حاضر در میهن
در پیروزی مبارزٔه  مردم ما برای رهایی از زنجیرهای استـبـداد و   سالی تعیین کننده

حرکت به سمت استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت باشـد. "نـوروز" مـا ایـرانـیـان 

رفقا اجازه بدهید تا پنجمین نشست (وسیع) کمـیـتـۀ مـرکـزی، 
پس از ششمین کنگره حزب، را به سّنت همیشگی با یک دقـیـقـه 

ای و جنبش مـردمـی و  باختگان توده سکوت به احترام همٔه جان
 خواهانٔه میهنمان آغاز کنیم. آزادی

مرکزی حزب ما در شرایطی بـرگـزار   کمیتهٔ  ١٣٩۶نشست بهمن 
در بیش از صـد  ٩۶مردمی در دی   های گستردهٔ  شد که اعتراض

گرایـان را بـا چـالشـی جـّدی  شهر کشور، حکومت فقها و اسالم
رو کرده بود. جمهوری اسالمی به روال مـعـمـول بـا بسـتـن  روبه

و سرکوب خشـن و   خطوط ارتباطی کشور (تلفن همراه و اینترنت)
ها توانست اوضاع را آرام کند. ارزیابی مـا در پـی  خونین اعتراض

این بود که اگرچه حاکمیت توانسته اسـت  ٩۶سرکوب خونین دی 
هـای اصـلـی  بحران را به طور موقت پشت سر بگذارد، ولی زمینه

هـای مـخـّرب و  های مردمی، یعنی سیاست نارضایتی و اعتراض
ضد ملی، فقر و 

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

  ١٣٩٨اسفند  ٢۶، ١٠٩٩شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

د! و د  ور  ه  ان   کار

سران رژیم والیت فقیه و در رأس 
سبب  ای به آنان علی خامنه

شان در مهار شیوع ویروس،  ناتوانی
مردم کشورمان را بار دیگر در وضعیتی 
بسیار خطرناک قرار داده و با 

اند. در کنار  َاَبربحرانی دیگر روبرو کرده
اثرهای جسمانی هالک کنندٔه کرونا، 
روان جامعه و مردم زیر فشار وحشت 
ناشی از بیم مبتال شدن به این ویروس 

شدت در اضطراب و نگرانی است.  به
پردازی  کاری، و دروغ دیرکرد، مخفی

سران رژیم و شماری از کارگزارانش در 
اطالع رسانی و اقدام به مقابله و 
مداوای این اپیدمی، مردم را بیش از 

های حکومتی  پیش نسبت به دستگاه
 اعتماد ساخته است. و سران آن بی

در چنین وضعیتی زحمتکشان  
بگیر در مورد وضع  مزدبگیر و حقوق
هایی  شان  نگرانی معیشت و شغل

سر  دانند آیا به روزافزون دارند. آنان نمی
شان  کار بروند یا در خانه بمانند و شغل

را از دست دهند؟ آنان در این شرایط 
همچون دیگر  -بسیار بحرانی

احساس  -های فرودست جامعه الیه
های وضعیت  کنند در قبال آسیب می

موجود 
 ۶ادامه  در صفحه    هیچ

بحران کرونا، 
درماندگی رژیم 

نما شدن  والیی، و نخ
 »اسالم سیاسی«

  گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتٔه 
 ایران (بخش ایران)  مرکزی حزب تودٔه 

 ١١تا  ٧ادامه  در صفحات  

پیام کمیتٔه مرکزی 
حزب تودٔه 

مناسبت  ایران، به
 فرارسیدن سال نو

                            ۴دربارۀ ضرورت طرد رژیم والیت فقیه                                          در ص 
داری از همٔه  سرمایه »بنیاِد  اقتصاد دانش«نگرانه: چگونه  واکاوی پیش

 ١٣ص                                                                                 »برداری داده«ما 
 ١۴تولید وجود نداشت    ص  چرا در اقتصاد سوسیالیستی بحران اضافه

 ١۶خواهانه                 ص   یک سال پس از آغاز جنبش آزادی -الجزایر

  ٣ادامه  در صفحه 

جشن روز جهانی 
 زن در لندن

 ١٢در ص 

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان مدافع 
سوسیالیسم، استاد دانشگاه، از مدافعان 
پرشور کارگران، فعال حقوق بشر، و عضو 

 کانون نویسندگان ایران درگذشت 

  ۵ادامه  در صفحه 



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه     ٢ 

های سـران و  که شیوع ویروس کرونا ابعاد ناکارآمدی و خیانت درحالی
های مردم هم  مسئوالن رژیم والیت فقیه را آشکارتر از پیش کرده، و توده

اند، معیشت زحمتکشان میهن مـا و چـگـونـگـی  ها را تشخیص داده آن
تعیین میزان حداقل مزد کارگران (کـارگـران مشـمـول قـانـون کـار) و 
همچنین امنیت شغلی و حفظ سالمت طبقٔه کارگر و زحـمـتـکـشـان در 
وضعیت گسترش مرگبار ویروس کرونا به موضوعی جدال برانگیز مـبـدل 
شده است. با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستـمـزد کـارگـران، در 
طول سه ماه اخیر، کارگزاران رژیم والیی در دولت و مجلس، بـار دیـگـر 

شـان را  سازی بیشتر نیروی کار، تمام ترفندهـای مـعـمـول هدف ارزان به
یا اگر نـتـوانسـتـنـد  -اند تا زیر نام آزادسازی دستمزد کارگران کار گرفته به

به طبقه کارگر کشورمان تحمیـل  -حداقل مزدی چندین بار زیر خط فقر
کنند. رژیم والیت فقیه در تالش برای فریـب کـارگـران و جـلـوه دادن 

هـایـش را  های زرد حکومتی در مقام حامی منافع کارگران، برنامه تشکل
و  ١٣٩٧برد. در اواخـر سـال  سازی نیروی کار پیش می منظور ارزان به

نزدیک شدن به موعدتعیین حداقل دستمزد همچنیـن در طـول سـال 
نام "مزد شناور" را  خصوص، چیزی به )، رهبران خانٔه کارگر به٩٨جاری (

همچون ضامن منافع کارگران و حافظ قدرت خریدشـان و بـاال رفـتـن 
کردند. در ادامـه تـالش  به کارگران توصیه می ٩٨دستمزدشان در سال 

منظور آزادسازی دستمزد که با حمایت دولت  به  این سرکردگان تشکل زرد
عالی کـار  همراه بود، امسال نیز دوباره "نمایندگان کارفرمایان" در شورای

ای" و "صنفی" را پیش کشـیـدنـد  صورت "منطقه برای مدتی "دستمزد" به
شـان چـیـسـت تـا  اصطالح ببینند مزه دهان کارگران و واکـنـش که به
های اجرای برنامٔه آزادسازی مزد را در سطح جامعه و نیز در مـیـان  زمینه

ها هزار کـارگـر  دهند که ده ها نشان می کارگران بسنجند. آخرین گزارش
شان را از دست  بهانٔه شیوع ویروس کرونا امنیت شغلی در سراسر کشور به

طور جدی در خـطـر اسـت.  هایشان هم به داده و سالمتی خود و خانواده
اند که شمار بسیاری از کـارگـران سـاخـتـمـانـی،  ها حاکی از آن گزارش

های مخـتـلـف مـانـنـد  کارگران صنعت برق و برقکاران و کارگران صنف
های خـدمـاتـی و  کارگران کفاش، خیاط، بافنده سوزنی، کارگران بخش

های مرتبط با صنعت خودروسـازی و جـز  سازی همچنین کارگران قطعه
های اصلی شیوع کرونا با تهدید بیکاری گسـتـرده  ویژه در استان ها به این

اند. پرستاران و کارکنان بخش بهداشت کـه بـا فـداکـاری و  مواجه شده
منظور معالجه و مقابله با گسترش بیشتر ویروس کرونا و حفظ  جانبازی به

هـای  کنند نیز از گزند سـیـاسـت سالمت مردم و جامعه انجام وظیفه می
های کارگر ستیـز در شـرایـطـی  اند. سیاست ضد کارگری در امان نمانده
ها تالش رژیم به پـنـهـان کـردن عـمـلـکـرد  جریان دارد که بعد از هفته

اسـفـنـدمـاه،  ١٧اش در رابطه با شیوع ویروس کـرونـا، روز  جنایتکارانه
نماینده رشت در مجلس، موقعیت رشت را  "در آستانٔه  فاجعه"  توصـیـف 

اش نـوشـت:  کرد  و یک عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه توییتـری
الشعاع انتخابات مجلس پنهان شد؟" در شـرایـط  "چرا کرونا در قم تحت

گیر کرونا در گیالن، کـارگـزاران وزارت  اوج موج دوم شیوع بیماری همه
نمـایـش گـذاشـتـنـد. در  شان با طبقه کارگر را به کار رژیم خصومت ویژه

کشور را کـنـار   ٩٩اوضاع و احوالی که مجلس حتا بررسی الیحٔه  بودجه  
هایش را  تعطیل کرده است، مدیرکل تعـاون، کـار و  گذاشته  و  نشستن

رفاه اجتماعی استان گیالن تأکید کرده است:  "نباید از حـجـم تـولـیـد 
دنـبـال ایـن نـحـوه  اسفندماه  ایـلـنـا: "بـه ١٩گزارش  کاسته شود."  به

ها سه شیفت کـار  گیری مدیرکل کار استان گیالن، برخی کارخانه موضع
را به یک شیفت کار تبدیل کردند و تمام کارگران خود را در یـک سـالـن 

صورت دو شـیـفـت و سـه  ها هم به تولید جمع کردند. ... برخی کارخانه
انـد."  کـارگـران از  کار گرفته ساعت کار، کارگران خود را به ١٢شیفت یا 

بینند و از سـوی  سوئی با شیوع ویروس کرونا سالمت خود را در خطر می
بهانٔه  جلوگیری از شیوع آن  بینند در پس پردٔه بحران کرونا و به دیگر می

بـرانـداز  جانبٔه رژیم به اجرای سیاست خانـمـان کارفرمایان با حمایت همه
کـارگـران را   تعدیل نیروی کار شتاب بخشیده و مسئله مهم امنیت شغلی

کنند. در همین حال هم مسئلٔه حیاتی چـگـونـگـی  به نابودی تهدید می
ای از  عالی کار در این زمینه در پرده و نشست شورای ٩٩تعیین دستمزد 

فعاالن کارگری، بازنشـسـتـگـان،  ١٣٩٧اسفندماه  ١۶ابهام است.  در تجمع گسترده 
معلمان، نویسندگان و شعرا، هنرمندان، فعاالن حـقـوق زنـان و حـقـوق کـودکـان 

مارس، روز جهانی زن، عنوان پیام این مراسم "دستمزدها را بـه بـاالی  ٨مناسبت  به
میلیون ببرید" بود! در مقابل و بر خالف مقاصد صنـفـی، اجـتـمـاعـی، و  ٧خط فقر 

عالی کار  ای از عملکرد شورای ای، نمونه دارای خصائل انسانی چنین تحرک گسترده
منظور پایین نگه داشتن دستمزد کارگران را هـم شـاهـد  های زرد به و رهبران تشکل

اصطالح] نمایندگـان کـارگـری [یـعـنـی  بودیم: نمایندگان دولت، کارفرمایان، و [به
 ٣، سبد معاش حداقلی را "١٣٩٧های زرد حکومتی]، در اسفندماه  سرکردگان تشکل

 ٢٨هزار تومان" اعالم کردند، اما چنـد روز پـس از آن یـعـنـی در  ٧۵٠میلیون و 
 ١٣٩٨) حـداقـل دسـتـمـزد ٩٨(موعد اعالم حداقل دستمز سال  ١٣٩٧اسفندماه 
مـیـلـیـون  ٢هزار تومان" تعیین شد، و با تمام مزایا، حدود  ۵١٧میلیون و  ١کارگران "

بر  ١٣٩٨اسفندماه  ١٢تومان اعالم گردید [!]. خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی در 
بگیرند، یعنی در حال حـاضـر،  درصد کارگران" حداقل ٨٠این واقعیت تأکید کرد که: "

میلیون تومان در ماه اسـت. بـا  ٢درصد کارگران همراه با تمام مزایا، حدود  ٨٠درآمد 
، افـزایـش سـه ٩٧درمانی" ارزی سال  وجود اینکه اثرهای خانمان بر باد ده  "شوک

گسیخته قیمـت مـواد مـوردنـیـاز  ، و افزایش لگام٩٨ماه  برابری قیمت بنزین در آبان
طور کامل آشکار است، اما کارگزاران رژیم در عرصٔه امـور  معیشت هرروزٔه کارگران به

اصطـالح کـارگـری، در نـظـر دارنـد  های به های مرتجع تشکل کارگران و سردسته
هـمـیـن  (سال آینده) کارگران را نیز بـه ١٣٩٩عملکردشان در رابطه با دستمزد سال 

های حـکـومـتـی عـمـلـی کـردن   روال ادامه و تکرار کنند. هدف این مجریان برنامه
 سیاست آزادسازی دستمزد کارگران  است.

با افزایش قیمت کاالهای موردنیاز برای معیشت روزمرٔه کارگران، رئیس کـمـیـتـه 
عالی شوراها (تشکل زرد کارگری)، در طول شش ماه نخـسـت سـال  دستمزد کانون

هـایـی  نفرٔه کارگری محاسـبـه ٣٫٣بار در مورد سبد معاش خانوارهای  ۴جاری حدود 
های عمومی کشور انتـشـار یـافـت. بـر اسـاس  ها در رسانه کرد و نتایج این محاسبه

: "در ٩٨مـاه  های این تشکل و همچنین گزارش ایلـنـا در بـهـمـن آخرین محاسبه
هزار تومـان رسـیـد." بـا وجـود  ۵٠٠میلیون و  ٨، نرخ [این] سبد به ٩٨شهریورماه 
های این تشکل حکومتی، نمایندگان دولت، کارفرمایان، و نمایندگان همین  محاسبه
"سبد معاش   ٩٨عالی شوراها، روز پنجم اسفندماه  های زرد حکومتی در کانون تشکل

هزار تومان تعیین کردند و هر  ٩۴٠میلیون و  ۴نفره" را  ٣٫٣برای یک خانوار متوسط 
سه گروه این نمایندگان "پای این رقم امضـا گـذاشـتـنـد" [!]. بـرخـی از رهـبـران 

های زرد حکومتی علت تعیین این مبلـغ بـرای سـبـد مـعـاش را بـا "فشـار  تشکل
عالـی شـوراهـای  کارفرمایان و دولت" توجیه کردند. در صورتی که نایب رئیس کانون

وجه موضوع فشـار مـطـرح" نـبـود.  هیچ اسفندماه، به ایلنا گفت: "به ۶اسالمی کار، 
دور  ۴کـه حـداقـل  اکنون همان رئیس کمیته دستمزد آن تشـکـل زرد، درحـالـی

اصـطـالح  های سبد معاش خانوار کارگری را پشت سر گذاشته است، بـر بـه محاسبه
کند! این مانوری فریبکارانه است کـه جـنـبـش  حفظ قدرت خرید کارگران تأکید می

خرج دهند. پنهـان  کارگری و فعاالن راستین سندیکایی باید در قبال آن هوشیاری به
شان زیر نقاب "حفـظ قـدرت خـریـد  های زرد حکومتی و حامیان شدن سران تشکل

کارگران" چیزی نیست جز پذیرش ارادٔه کارفرمایان و همدستی با دولت بـرای تـداوم 
های ضد ملی تعدیل ساختاری که طی آن رژیم والیت فقیـه نـیـروی  اجرای سیاست

کار ارزان و مطیع برای جلب و جذب سرمایه خارجی و همچنین تأمین امنیت سرمایه 
، رئیس کمـیـتـه دسـتـمـزد حـل ٩٨اسفندماه  ٧آورد. بنا به گزارش  ایلنا،  فراهم می

هـزار تـومـان" بـه  ١٨٠میلیون و  ١معضل قدرت خرید کارگران را با افزودن صرفًا "
هـزار  ١٨٠میلیـون و  ١داند. افزودن " کارگران ممکن می ٩٨حداقل دستمزد سال 

میلیون تومان با تمام مزایا)، حداقل دستـمـزد  ٢تومان" به حداقل دستمزد کارگران (
رساند، و  هزار تومان می ١٨٠میلیون و  ٣) را به ٩٩در سال آینده کارگران (یعنی سال 

، یعـنـی ٩٨هایی خود او در شهریورماه  هزار تومان کمتر از محاسبه ٣٢٠میلیون و  ۵
 ٩٨اسفندماه  ۵هزار تومان کمتر از محاسبٔه  ٧۶٠میلیون و  ١شش ماه پیش، و حتا 

رسد، این شخص، به "اشتباه" اختالف دو سبد معاش محـاسـبـه  نظر می آن است. به
 ٣ادامه  در صفحۀ هزار تومان)  ٧۵٠میلیون و  ٣(   ٩٧شده در اسفندماه 

گسترش ویروس کرونا؛ برنامٔه رژیم والیت فقیه 
برای تعیین حداقل دستمزد، تأمین امنیت شغلی 

 و سالمت زحمتکشان چیست؟!



 ١٠٩٩شمارۀ    ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ٣ 

 ادامه گسترش ویروس کرونا؛ برنامٔه رژیم  ...

وقـت  کند گرچه کارگران هـیـچ هزار تومان) را عنوان می ٩۴٠میلیون و  ۴(   ٩٨و اسفندماه 
را دریـافـت  ٩٧عالی کار در اسـفـنـدمـاه  مبلغ سبد معاش محاسبه شده از سوی شورای

هـای زرد  اصطالح "اشتباه" را دیگر رهبران تشـکـل جاست که همین به نکردند. جالب این
عـالـی  اسفندماه، نائب رئیس کانـون ١٠عنوان نمونه، مطابق گزارش ایلنا،  کنند. به نیز می

هـزار  ١٨٠میلیون و  ١شوراهای اسالمی کار نیز حفظ قدرت خرید کارگران را با افزایش "
هـای زرد  دستی رهبران تشکل کارگران ممکن دانست.  هم ٩٨تومان" به حداقل دستمزد 

حکومتی با کارگزاران رژیم والیی صرفًا به تعیین مبلغ سبد معاش یا تـحـمـیـل دسـتـمـزد 
هـای  یابد. مثًال، دبیرکل کانون عالی انجمـن چندین بار زیر خط فقر به کارگران خاتمه نمی

،  گفت: "در شرایط موجود ممکن است کارفرمایان توان ٩٨اسفندماه  ١١صنفی به ایسنا، 
افزایش دستمزد را نداشته باشند." او بار دیگر "اختصاص سبد کاال به کارگران" را پیشنهاد 

صورت نقدی و مـاهـیـانـه، ارائـه  عوض افزایش عادالنه دستمزد به دیگر، به عبارت کرد. به
بـا آن ظـاهـر  -هزارتومانی بـه کـارگـران ٢٠٠ی  اصطالح "سبد کاال" بار به احتماًال یک
خواهند سرو ته قضیٔه خواستی مهم در زمینه دسـتـمـزد را سـر هـم  می  -تحقیرآمیزش

دانیم چگونگی تعیین حداقل دستـمـزد و مـیـزان آن عـالوه بـر اثـر  بیاورند.   همه می
ویژه بازنشستـگـان  به -مستقیمی که بر زندگی کارگران شاغل دارد، بر زندگی بازنشستگان

بـا  ٩٩هم تأثیر دارد. تعلل در اعالم میزان نهایی دستمزد بـرای سـال  -تأمین اجتماعی
اصطالح نگرانی وزارت کار از شیوع ویروس کرونا هیچ ارتباطی ندارد. تجربه نشان داده  به

هایی گوناگون، در واپسین روزهای منتهی به سـال  بهانه است که هرسال با فریبکاری و به
شود. بـنـا بـه گـزارش خـبـرگـزاری  جدید، مصوبٔه حداقل دستمزدها اعالم و منتشر می

 ٩٩عالی کار در ارتبـاط بـا دسـتـمـزد  اسفندماه شورای ٢٠، جلسه ٩٨اسفندماه  ١٩مهر،
کارگران نیز "کنسل" شد. تنها راه دستیابی کارگران به دستمزدی شرافتمـنـدانـه، افشـای 

دهی و تشـکـیـل  های زرد حکومتی و سازمان گستردٔه عملکرد ضدکارگری رهبران تشکل
ای پـیـگـیـر و  سندیکاهای مستقل با ماهیتی طبقاتی است، و این امر هم فقط با مـبـارزه

نشینی بـه رژیـم  های اقتصادی ویرانگر نولیبرالی رژیم و تحمیل عقب متحد علیه سیاست
 ضدکارگری ممکن خواهد شد.

خاطر عوارض ناشی از بیماری ذات الریه  در بیمـارسـتـان تـهـران 
 پارس درگذشت.
های مختلف اجتماعی، صنفـی، و  دانا که در زمینه فریبرز رئیس

جـانـبـه داشـت سـالـیـان  فرهنگی حضوری پررنگ فعالیتی همـه
بسیاری زیر فشارهای امنـیـتـی بـود و هـمـواره بـا مـحـدودیـت 

 های دانشگاهی و ممانعت از تدریس روبرو بود. فعالیت
درگذشت این استاد اقتصاد و  مدافع حقوق زحمتکشان بازتـابـی 

های سندیکایی و صـنـفـی  ها و شخصیت گسترده در میان تشکل
داشت، ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 

هـمـاهـنـگـی   حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شورای
ایران، و اتحاد سراسری بازنشستگان   صنفی فرهنگیان  های تشکل

اش در راه حق طـلـبـی،  درگذشت او خاطرٔه مبارزه  ایران، با تسلیت
آزادی و آزادگی، و در افشای بی لیاقـتـی مسـئـوالن  و بـر ضـد 
سیاست سود محور بازار آزاد رژیم در زمینٔه  سـیـسـتـم سـالمـت 

دانـا در کـانـون  یاد فـریـبـرز رئـیـس داشتند. زنده عمومی، گرامی
نویسندگان ایران فعال و بر ضد سانسور و در دفاع از آزادی بیان و 

گری با ثبات بود. او همراه نویسندگان مترقـی ایـران در  نشر کنش
آیین خاکسپاری محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، قـربـانـیـان 

های زنجیره ای، شرکت فعال داشت، اخیرًا از جملـه شـرکـت  قتل
کنندگان در مراسم خاکسپاری رفیق زنده یاد ملکه محمدی بود  و 

جـان بـاخـتـگـان   همچنین در سالگردهای گرامی داشت خاطـرهٔ 
،  در خاوران نیز ١٣۶٧فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، در سال 

 یافت. حضور می
اسفـنـدمـاه:  ٢۶ای در سایت بی بی سی فارسی،  نقل از مقاله به

هـا، آذرمـاه  دانا، در نیمه شب اجرای هدفمندی یارانه فریبرز رئیس
سی فارسی، از سـوی  بی وگویی با تلویزیون بی ، پس از گفت١٣٨٩

دلیل بازداشت او انتقـاد از اجـرای  نیروهای امنیتی بازداشت شد. 
نژاد] بود کـه او  وسیله دولت احمدی ها [به برنامه هدفمندی یارانه

خواند. این اقتصاددان در تـوصـیـف  آن را سیاستی "نولیبرالی" می
هـا آن را "فشـردن گـلـوی کـارگـران و  برنامه هدفمندی یـارانـه
 جانبه به سفره خالی آنان" نامید. زحمتکشان و حمله همه

دادگـاه انـقـالب  ٢٨دانا در شعـبـه  پرونده اتهامی فریبرز رئیس
اسالمی به ریاست محمد مقیسه بررسی شد و به یک سال حـبـس 

دانا در ایـن پـرونـده عـبـارت  های رئیس محکوم شد. ازجمله اتهام
بودند از: "عضویت در کانون نویسندگان ایران، صدور بیانیه عـلـیـه 

زبان خـارج از کشـور،  و  های فارسی وگو با رسانه سانسور، گفت
متهم کردن جمهوری اسالمی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان". 

دانا با ضبط و انتشار ویدئوهایی دربارٔه اقتـصـاد نـولـیـبـرالـی  رئیس
کرد و بـا کـالمـی  حکومت اسالمی مطالبی روشنگرانه مطرح می

های آن و پیامدهایش در زندگی زحمتکشان را توضیح  ساده معضل
 داد. می

فریبرز رئیس دانا، هنگامی که پشت کردن به اندیشه های چپ، 
نـو انـدیشـی ” سوسیالیسم و مارکسیستی به عـنـوان نـمـادی از 

معرفی می شد بـا جسـارت تـحـسـیـن بـرانـگـیـزی از “  سیاسی
سوسیالیسم و اندیشه های دوران ساز مارکسیـسـم دفـاع کـرد و 
حاضر نشد قدمی از باورهایش دربارٔه  ضرورت مبارزه در راه آرمـان 
های طبقه کارگر و زحمتکشان  و افشای نظام سرمـایـه داری بـه 
عنوان معضل اساسی جامعه بشری عقب بنشیند. با درگذشت دکتر 
فریبرز رئیس دانا جنبش کارگری و زحمتکشان میهن مـا مـبـارزی 

 پیگیر و همراهی ارزنده ای را از دست داد.
دانا را به خانواده ایشـان،  حزب تودٔه ایران درگذشت فریبرز رئیس

یاران و همکارانش و تمامی نیروهای مترقی کشـورمـان تسـلـیـت 
 گوید. یادش گرامی و ماندگار باد. می

 ادامه فریبرز رئیس دانا ...

واحد بود، بنابراین در چنـان اقـتـصـادی  ۶٠(و بنابراین مقدار مصرف) از توزیع درآمد پایه 
دادند تا از کمبـود تـقـاضـا بـرای مصـرف  واحد افزایش می ٨٠سادگی به  سهم مزد را به

گذاشتند که احتمال کمبود تقاضای کـل بـه  جلوگیری کنند. (به عبارت دیگر، هرگز نمی
واقعیت تبدیل شود، چون سهم مزد همیشه متناسب با میزان الزم تطبیق و افزایش داده 

ها و ثـابـت نـگـه  شد.) شیؤه چنین تطبیقی هم ساده بود. این کار از راه کاهش قیمت می
گرفت. به عبارت دیگر، در اقتصاد سوسیالیـسـتـی تـولـیـد بـا  داشتن مزد پولی انجام می
کردند که کـاالهـا در بـازار  ها را طوری تعدیل می یافت، اما قیمت ظرفیت کامل ادامه می

هـا  باقی نمانند و همیشه تقاضای واقعی برای آن تولید وجود داشته باشد: وقتی قـیـمـت
یافت، در حالی که مزدهای پولی معّین و مشخص بود، مزدهـای واقـعـی، و  کاهش می

ها به سطحی کاهش  یافت، و در نتیجه قیمت بنابراین مصرف و تقاضای کل، افزایش می
واحد باشد. به این صورت بود کـه در اقـتـصـاد  ١٠٠یافت که تقاضا همچنان در حد  می

سوسیالیستی، از راه تنظیم و تعدیل مزدهای واقعی و در نتیجه تقـاضـا بـرای کـاالهـای 
واحد [محصول تولید در ظرفیت کامل] مورد تقـاضـا  ١٠٠مصرفی، به طوری که همیشه 

 شد. باشد، همواره تولید با ظرفیت کامل حفظ می
در اینجا نکتٔه جالب توجهی وجود دارد. از زمان آدام اسمیـت، در تـعـریـف اقـتـصـاد 

هـا در بـازار  پذیری قیمت داری آمده است که در این نظام کاالها به سبب انعطاف سرمایه
داری چنین چیزی وجود ندارد. در شرایطی  مانند. در حقیقت، در اقتصاد سرمایه باقی نمی

و از دیربـاز چـنـیـن بـوده  -داری تسلط دارند که انحصارهای معدودی بر اقتصاد سرمایه
ها متناسب با مزدهای پولی مـعـّیـن و  این اقتصاد هیچ انعطافی در تنظیم قیمت -است

دهد. از سوی دیگر، اقتصاد سـوسـیـالـیـسـتـی، اقـتـصـادی  مشخص از خود نشان نمی
کند. با وجـود ایـن،  ها پرهیز می پذیری قیمت ریزی شده است که اساسًا از انعطاف برنامه

هـا و  مند و دقیقًا از راه انعطاف در قـیـمـت اقتصادهای سوسیالیستی پیشین به طور نظام
تولید پیشگیری  شده، از وقوع بحران اضافه تعدیل آنها در تناسب با مزدهای پولی پرداخت

توانند کارکرد این الـگـوی  کردند. اینجاست فقر نظری و دیدگاهی روشنفکرانی که نمی می
ای  های تازه اقتصادی را درک کنند. پیشَروی در توفیق نظام سوسیالیستی بدون شک راه

را برای کارکرِد اقتصادهای سوسیالیستی در آینده به ارمغان خواهد آورد. اما همٔه ایـنـهـا 
کم باید دو ویژگِی سوسیالیسم پیشین را داشته باشند: یـکـی اشـتـغـال کـامـل، و  دست

داری نتوانسته است  تولید. تا کنون هیچ اقتصاد سرمایه دیگری پیشگیری از بحران اضافه
 کدام از اینها دست یابد و در آینده نیز نخواهد نتوانست. به هیچ

 

 ادامه چرا در اقتصاد سوسیالیستی بحران ...



 

 ١٠٩٩شمارۀ 

مظلوم و زحمتکش موردتهاجم 
و سرکوب و زندانی شـدن قـرار 

اند. از فعـاالن سـیـاسـی  گرفته
شناخته شده کیوان صمیمی و 
محمد کیانوش راد را احضـار و 
اتهامات جدیدی بـه اتـهـامـات 

ــزوده ــا اف ــه ــی آن ــل ــب ــد،  ق ان
نگاران و اعضای کانـون  روزنامه

نویسندگان مـوردتـهـاجـم قـرار 
ای از آنان دستگیر و  گرفته عده
اند." آقای قـدیـانـی  زندانی شده

پس از اشاره به مـوردهـایـی از 
ظلم و جور ترور و اختناق حاکم 

هـا  بر کشورمان که مردم از آن
گویـد: "آنـچـه  برند، می رنج می

آوردم اندکی است از بسـیـار." 
هـا و  ائـتـالف همین سبـب  به

اتحادهایی بر ضد رژیم "والیی" 
از پشتیبانی قشرهای گوناگـون 
مردم برخوردار خواهد شد، زیـرا 

ــه ضــرورت  مــدت هــاســت ک
گاهی ملـی بـرای جـنـبـش مـردمـی  و اتحاد در حکم تکیه  گیری ائتالف درنگ شکل بی
 روشن شده است.  ما 

هـای  رغـم کـارشـکـنـی جانبۀ این نقطۀ  اتکا تالش کرد. ما به باید در راه گسترش همه
گاه به این تالش ادامه می حـال بـایـد مـبـارزۀ  درعیـن دهیم. دشمنان و حتی دوستان ناآ

طبقاتی که متد اساسی تحلیل ماست را در نظر داشت. تجارب تاریخی به ما آموخته است 
 داری تنها تاریخ مبارزۀ طبقاتی نیست،  که تاریخ سرمایه

حال، از دیدگاه نیروهای ارتجاعی، تاریخ نفی و انکار مبارزۀ طبـقـاتـی  این تاریخ، درعین
سبب نیست که حکام  داری و دوام موجودیتش نیز هست. بی در جهت حفظ منافع سرمایه

وجود طبقات  -داری از نوع معیوب آن  یعنی پاسداران  نظامی سرمایه -جمهوری اسالمی
شـان از  کنند و با اشاره به احادیث (با تلقی خاص حـکـومـتـی و مبارزه طبقاتی را نفی می

کوشند مبارزٔه جنبش کارگری را (با سوار شدن بر موج باور مذهبی کارگـران) از  ها) می آن
نیروهای مترقی مدافع کارگران را هـم در  موازات آن مسیر راستین آن منحرف کرده و به

 کشور ما خارج از دین بدانند و سرکوب کنند. 
ها مـانـع از  در بخش دیگر این مقاله نویسنده با بیان باور خود به اینکه این سرکوبگری

العلل این تـهـاجـم و  گوید: "روشن است که علت شود، می اضمحالل استبداد والیی نمی
هر شکل ممکن است چون جان و سالمت و حیثیت مـردم در  جویی حفظ قدرت به انتقام

مقابل حفظ نظام یعنی همان حفظ قدرت برای مستبد و اصحاب اسـتـبـداد اهـمـیـت و 
پناه  ماه مغز و قلب معترضین بی همین علت خیزش اعتراضی مردم در آبان ارزشی ندارد به
ها هرگز به داد قدرت نخواهد رسید و  گیرد... این خشونت های آتشین قرار می هدف گلوله

این دلیل ساده و روشن که این نظام در مـیـان مـردم  مانع اضمحالل آن نخواهد شد. به
اند... بنا  پایگاه بسیار کمی دارد، به اعتقاد من بیش از نود در صد مردم با این نظام مخالف

بر آن چه گفته شد اصالح ساختاری نظام جمهوری اسالمی ممکن نیست چون اصـالح 
ی فقیه یعنی استبداد  ساختاری با ایدئولوژی حاکم بر این نظام که محور آن والیت مطلقه

باشد و منطقًا یک تناقض است. متأسفم برای کسانـی  جمع می مطلقه فقیه است غیرقابل
طور  ی بیش از چهل سال گذشته به که هنوز دل در گرو اصالح این نظام دارند و از تجربه

گیرنـد. امـیـدوارم بـا  طور خاص پند نمی ی اصالحات به ساله ٢٢ی بیش از  عام و تجربه
بین به گذشته در استراتژی خود تجدیدنظر کنند." سرکوب شدید و خونـیـن  ی عبرت دیده

ای، بـار  دستور مستقیم علی خامنـه ، به٩٨ماه  و آبان ٩۶ماه  های مردمی در دی اعتراض
اثبات رساند که "تداوم نظام" خودکامه دینـی بـا مـنـافـع مـلـی و   دیگر این واقعیت را به

ناپذیر دارد. جنبش مـردمـی مـیـهـن مـا بـه  های مردم کشورمان تضادی آشتی خواست
ای مردمی، رادیـکـال، و مـتـکـی و مـتـعـهـد بـه  دهی، اتحاد عمل، و رهبری سازمان
 های محروم نیازمند است.  های توده خواست

پیش در حـل ایـن  حزب تودٔه ایران همواره بر این نکتٔه کلیدی تأکید دارد که تنها راه به 
تضاد، تشکیل جبهٔه واحد ضد دیکتاتوری با شعار واحد "حذف کامل حـاکـمـیـت والیـت 
فقیه" است. بدون مبارزه با خودکامگی، امکان ترقی و پیشرفـتـی وجـود نـدارد. رشـد و 

گاهی طبقاتی در تحقق آماج ترین نقش را دارد. بـایـد هـمـۀ  های انسانی مهم پیشرفت آ
 امکانات خود را در این زمینه تجهیز کنیم.

   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

 ١٧ای در سـایـت کـلـمـه، شـنـبـه  ابوالفضل قدیانی، در مقاله
، نوشت: "عوامل نظام استبداد دینی و رئـیـس آن ١٣٩٨اسفندماه 
بـا  ٩٨ای در انتخابات نمایشی فرمایشی دوم اسفندماه  علی خامنه

ها نتوانستند مردم را بـه پـای  فریبی تمام تمهیدات، تبلیغات و عوام
های رأی بیاورند و از این طریق موفق نشدند مشروعـیـتـی  صندوق

وپا کنند و آن را به افکارعمومی بـفـروشـنـد.  کاذب برای خود دست
درنتیجه، یک نه بزرگ با طنینی بسیار رسا شنیدند که یک بار دیگر 
ــظــام جــمــهــوری اســالمــی را آشــکــار  زوال مشــروعــیــت ن

گیری درست آقای قدیانی و تحلـیـل او از سـاخـتـار  موضع  کرد."
درستی و با قاطعـت سـرکـوب  حاکمیت کنونی متهورانه است. او به

 کند. خشن و خونین جنبش مردمی را محکوم می
لب رسـیـده  به واقعیت این است که خواست مشخص مردم جان

میهن ما پایان بخشیدن به حکومت ظلم و استبداد در ایران اسـت. 
اکثر جمعیت مردم میهن ما و آحاد آن، از ظلم و جور ترور و اختناق 

نویسـد:  برند. در این ارتباط، آقای قدیانی می حاکم بر کشور رنج می
های چند ماه گذشتۀ نظام از خیزش اعـتـراضـی  "با توجه به رسوایی

ای و سرنگـونـی  فرمان آقای خامنه بار آن به ماه و سرکوب خون آبان
سرنشین و جـان بـاخـتـن هـمـه  ١٧۶هواپیمای مسافربری حامل 

های زمین به هوای سپـاه پـاسـداران و نـیـز  سرنشینان با موشک
تحریم انتخابات [از سوی] مردم، حاکمیت را گیج و عصبی کـرده 

جویی خود قـرار  توزی و انتقام های مختلفی را هدف کینه لذا جریان
داده است ازجمله صدور حکم اعدام امیرحسیـن مـرادی، سـعـیـد 
تمجیدی، و محمد رجبی سه نفر از دستگیـرشـدگـان اعـتـراضـات 

ماه که تحت فشار و شکنجه از آنان اعترافات دروغین گـرفـتـه  آبان
شده است توسط قاضی صلواتی مزدور و مطیع نیروهای امنـیـتـی، 
گویا بعداز آن همه کشتار هنوز عطش ریـخـتـن خـون در نـظـام 
خودکامه فروکش نکرده و درصدد است مظلومان دیگری را قربانـی 

بیـگـی را بـه زنـدان  کند. شهناز اکملی مادر شهید مصطفی کریم
برند برای این که از مردم دعوت کرده بود که در مراسم چـهـلـم  می

 ] شرکت کنند، ٩٨ماه  باختٔه آبان پویا بختیاری [جان
کنند و مورد اهانت و تـهـدیـد قـرار  حسین کروبی را دستگیر می

طلبان آقای کروبی طـی  دهند چراکه پدر او شیخ شجاع اصالح می
ای از او خواسته که از مـقـام خـود  ای خطاب به آقای خامنه بیانیه
گیری کند چون صالحیت و کفایت الزم برای رهبری را ندارد،  کناره

باختـگـان هـواپـیـمـا [ی  در جریان دعوت به ادای احترام به جان
وشتم و خشونت بسیار تـوسـط  اوکراینی] نرگس محمدی را با ضرب

رئیس زندان برخالف قانون و تمامی مقررات به زندان زنجان تبعیـد 
شـود،  وشتم و اهانت دسـتـگـیـرمـی کنند. بهاره هدایت با ضرب می

گـردد، در  مهدی محمودیان با تهدید و توهین مجددًا بازداشت می
[جریان] تحریم انتخابات [حاکـمـیـت] خشـم خـود را مـتـوجـه 
دانشجویانی چون ضیاء نبوی، علی حقیقت جـوان، امـیـرحسـیـن 

ای از دو لـیـسـت  کرده، احکام سنگینی برای عده… بخشی و علی
ای و تغیـیـر قـانـون  نفرهایی که خواهان استعفای آقای خامنه ١۴

زاد (کـه در اثـر  اساسی شده بودند صادر شده ازجمله محمد نوری
اعتصاب غذای طوالنی نیاز جدی به معالجه و بسـتـری شـدن در 

فـر، گـیـتـی  بیمارستان دارد)، هاشم خواستار، مـحـمـد مـهـدوی
پورفاضل، نرگس منصوری، جواد لعل محمـدی، مـحـمـدحسـیـن 

که از حق طبیعی و قـانـونـی خـود در آزادی بـیـان …  سپهری و
 اند.  استفاده کرده

اند و هـمـچـنـان  به زندانیان محیط زیستی احکام سنگین داده
ای از معلمان و کارگران  برند، عده سر می بدون مرخصی در زندان به

 دربارۀ ضرورت طرد رژیم والیت فقیه



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ۵ 

کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، ضمن شادباش مجدد فـرارسـیـدن نـوروز و  ادامه پیام کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ...
بـاخـتـگـان راه آزادی و  های همٔه جـان و با تجدیدعهد با آرمان  ،١٣٩٩سال 

ها ایرانی، آزادِی فوری و بدون قـیـدوشـرط  صدا با میلیون هم  عدالت اجتماعی،
عقیدتی، پایان دادن به روند سـرکـوب مـعـتـرضـان و  -همه زندانیان سیاسی

هـای بـزرگ بـرای جـنـبـش  دگراندیشان را خواهان است. ما با آرزوی پیروزی
 رویم. مان به استقبال بهار و سال نو می مردمی میهن

 
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 

 ١٣٩٨اسفندماه  ٢۶

ریزی مدون ملی  دهی کارآمد منابع و برنامه با کار جمعی و اجتماعی و سازمان
کنند. چهار دهه تحمیل نولیبرالیسم، مسیر مقابله با بالهایی مانند  عمل می

های  ویژه خطر گرمایش کره زمین را در عرصه ها و به شیوع جهانی ویروس
 تر کرده است. سیاسی و اقتصادی بسیار مشکل

از هفته گذشته و با سقوط شدید بازار سهام، دونالد ترامپ و بوریس جانسون 
در آمریکا و بریتانیا و همچنین دیگر سران کشورهای غربی که تا همین 

انداختند، ناگهان با  روزهای اخیر مسئولیت بحران کرونا را به گردن چین می
ای ضربتی  های سیاسی شان و درپیش گرفتن حرکت تغییری فاحش در گفتمان
ای  های سیاسی و اقتصادی اند. درپیش گرفتن اقدام وارد صحنٔه بحران شده

که نظام  افراطی، درحالی  ویژه از جانب رهبران نیروهای راست غیرمتعارف به
های  داری جهانی از یک سال قبل به سوی رکود و گسترش اعتراض سرمایه

رفته است، زیر لوای مقابله با "ویروس کرونا" و دامن زدن به جو  اجتماعی می
هایی که رویاروی  افکنی، و خارجی هراسی برای توجیه بحران ترس، نفاق

ای مناسب   تواند فرصت و حربه ها می داری جهانی است و مدیریت آن سرمایه
 باشد.  

شدت منفور و  در این ارتباط، همچنین سران دیکتاتوری والیی که به
اعتبارند،  و در نمایش انتخابات اخیر از جانب مردم شکست سختی  بی

های روزافزون را ندارند نیز فرصت را  اند و توان حل مشکالت و بحران خورده
اند. آنان نیز در روزهای اخیر با طرح  هایی غیرمتعارف مغتنم شمرده برای اقدام

دلیل "حمله بیولوژیک" بوده، حکم  این مسئله که شیوع کرونا در کشور به
منظور مقابله با شیوع این ویروس  تشکیل قرارگاهی از سوی نیروهای مسلح به

ای، زیر  دستور فرمانده کل قوا، حاکم مطلق، علی خامنه اند. به را صادر کرده
-اسفندماه فضای نظامی ٢۴پرچم مقابله با "ویروس کرونا" از روز شنبه 

بهانٔه  ها به ای شدیدتر را با حضور مستقیم نیروهای مسلح در کف خیایان امنیتی
اند. در  هایشان همراه با کارزار وسیع تبلیغاتی عملیاتی کرده راندن مردم به خانه

ها و برخوردهای نظامی در هفته گذشته بین  این ارتباط بروز دوبارۀ تنش
نظامیان متصل به نیروی قدس سپاه پاسداران مایه  نیروهای آمریکا و شبه

وجود  نگرانی است. مشخص است که هم آمریکا و هم رژیم والیی مترصد به
 اند.   منظور انحراف افکارعمومی های خارجی به آوردن بحران

وسیله  باید امیدوار بود که شیوع ویروس کرونا هر چه زودتر در پهنه جهان به
هایی  اکنون درحال وقوع است واقعیت علم و خردمندی مهار شود. اما آنچه هم

نمایش گذاشته است و آن این است که، با در دست داشتن  مشخص را به
ای مدون  ای توسعه یافته و اجرای برنامه اقتصادی-های اجتماعی زیرساخت

جمله بر شیوع ویروس، سیالب و  توان بر بالیای طبیعی و از در سطح ملی می
موازات نبوِد زیر ساختارهای  زلزله غلبه کرد. شوربختانه اما در میهن ما به

ای  ضرور، سایه سنگین و شوم حاکمیت مطلق والیت فقیه و شخص خامنه
تنها راه  توسعه جامعه و بهروزی مردم بسته  درحکم "نماینده خدا بر زمین" نه

است، بلکه جان و معیشت مردم و نیز امنیت کشور را برای "حفظ نظام" و 
 تسلط "اسالم سیاسی" قربانی خواهد کرد.

ها  اند که دوره رهبرانی که از اعتقادات دینی توده برده ها است پی مردم مدت
گونه  یقین گسترده شدن این سر آمده است و به کنند به سوءاستفاده می

های اکید  های ویرانگر مانند شیوع کرونا در داخل کشور نتیجه حکم بحران
روی، حزب تودٔه ایران حذف کامل حاکمیت مطلق  ای است. ازاین علی خامنه
های عاجل در مسیر  دنبال آن جدایی دین از حکومت را نخستین گام والیی و به

 داند. حرکت کشورمان روبه جلو می

 ادامۀ بحران کرونا، درماندگی ...

همواره نماد روشن فرارسیدن بهار، جشن نو شدن طبیعت، و جـوانـه زدن 
نهال امید مردم به آمدن روزگاری روشن و سرشار از سالمت، پیشرفـت، و 

 شادکامی بوده است. 
خـاطـر  رسد کـه مـیـهـن مـا بـه در اوضاع و احوالی فرامی ١٣٩٩سال 
کفایتی سران حکومت جمهوری اسالمی از  های ضد مردمی و بی سیاست

های نادرست و ضـد  ای ناشی از سیاست یک سو با بحران شدید اقتصادی
داران بـوده و  سـرمـایـه مردمی رژیم که تا کنون در راستای منافـع کـالن

روسـت کـه  های غیر انسانی آمـریـکـا روبـه حال با سیاست تحریم درعین
ها میلیون تن از مردم ایـران  ها به فقر و محرومیت ده جملگی این سیاست

گیر ویروس کـرونـا  اند، و از سوی دیگر هم با فاجعٔه شیوع همه منجر شده
که حتی بر اساس اعالم رسمی وزارت بهداشت شمار مبتالیان بـه آن از 

انـد  نفر نیز بر اثر آن جـان بـاخـتـه ٨٠٠هزار نفر گذشته و تا کنون ١۴مرز 
 درگیر است. 

الـمـلـلـی و شـمـاری از مسـئـوالن  های بیـن البته بسیاری از سازمان
گذشتگی و شهامت درتـالش  حکومتی، پزشکان، و پرستارانی که با از جان

اند معتقدند که، شمار واقعی مبتالیان به کرونا  مداوا و نجات جان مبتالیان
زند و سیستم بهـداشـتـی کشـور در  ها هزار نفر می در کشورمان سر به ده

توان مقابـلـه بـا ایـن   -خصوصًا در شهرهای شمالی  -بسیاری از شهرها
ویروس و یاری رسانی به این شمار از بیماران را در خود نـدارد. سـیـاسـت 

اعتنایی به سیستم بهداشتی کشور و تخصیص نـدادن بـودجـه  ها بی سال
که صدها میلیارد تومان بـه   درحالی -ضروری به امر حیاتی بهداشت مردم

رود تـخـصـیـص داده  نهادهای مذهبی که درواقع به جیب سران رژیم می
درنـگ بـرای  در شرایط بسیار بحرانی کنونی خطراتی جدی و بی -شود می

 میهنان ما پدید آورده است. شمار کثیری از هم
 
 میهنان گرامی! هم

سالی که گذشت سال پرحادثه و در مجموع دشواری در تاریخ چهار دهٔه 
، سال تعمیق بحران اقتصادی در کشـور، ١٣٩٨اخیر میهن ما بود. سال 

سال سقوط آزاد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، سال افزایش شدیـد 
ها و افت درآمد و قدرت خرید واقعی مـردم، سـال کـمـبـود دارو و  قیمت

وسایل پزشکی، سال سیل و زلزله که  به دلیل سیاستهای سودجـویـانـه و 
ویرانگر محیط زیستی رژیم لطمات جبران ناپذیری را برای مـردم مـیـهـن 

بار آورد،  سال ورشکستگی شمار زیادی از واحدهای تولیدی کشـور  مان به
های  و افزایش بیکاری خصوصًا در میان جوانان کشور، سال تشدید تحریم

رحمانه و ضد انسانی دولت ترامپ،  سال موشک پرانی های تبلیـغـاتـی  بی
علیه نیروهای آمریکایی در عراق  و سرنگون کردن هواپیمای اوکرایـنـی و 

هـای  تن از هم میهنان مان، سال تشدید فزاینـدٔه اعـتـصـاب ١۴٨کشتار 
های اعتراضـی جـوانـان و دانشـجـویـان، مـعـلـمـان و  حرکت  کارگری،

 ٢٧لب رسیده در  به های شما مردم جان بازنشستگان کشور و سال اعتراض
هـای ضـد مـردمـی  شهر کشور به سـیـاسـت ١٣٠استان و  ٣١استان از 

حکومت جمهوری اسالمی، و همچنین سال مقابله سرکوبگرانه و خونـیـن 
های امنیتی حـکـومـت بـه  ها از سوی سپاه و دیگر دستگاه با این اعتراض

 ها بود.  جای پاسخگویی به اعتراض
همچنین سال حرکت موفق نیروهای مردمی و متـرقـی در  ١٣٩٨سال 

مجلس شورای اسالمـی   تحریم یکپارچٔه انتخابات نمایشی یازدهمین دورهٔ 
ای و دیگر سران  های علی خامنه ها و توصیه در "نه تاریخی"شان به فرمان

حکومت به شرکت مردم در این نمایش انتخاباتی بود. رژیم نگران از ایـن 
تحریم گسترده حتی شیوع ویروس کرونا در ایران را   تا روز پس از برگزاری 

تـریـن مـیـزان  انتخابات از مردم پنهان کرده بود.  این "نه تاریخی"، پایـیـن
شرکت مردم در انتخابات در چهل سال تاریخ حکومت جمهوری اسـالمـی 

هـای  اثر شدن نـفـوذ و تـوصـیـه را موجب شد و نشانگر ابعادی تازه از بی
رهبران رژیم و شکست آنان و موفقیت کارزار جنبش مردمی و نـیـروهـای 

 خواه کشور است. مترقی و آزادی
 
 میهنان گرامی! هم
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 ادامۀ بحران کرونا، درماندگی ...

سان در کشور ما زیر سایه حکومتی دیکتاتوری و در  گاهی ندارند. بدین تکیه
اعتماد کرد، پیامدهای شیوع کرونا در  ای که بشود بدان  رسانی نبود اطالع

ای از ابهام قرار دارد و وحشت و اضطراب در جامعه و در آحاد مردم  هاله
شدت درحال گسترش است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در  به

چندماه آینده بحران کرونا با نابودی حجم بزرگی از اقتصاد، بر ایران 
 خواهد داشت.                                        تأثیری شکننده

در حالی که از ولی فقیه گرفته تا رییس جمهور و کارگزاران ریز و درشت 
گویند، در مقابل، کادر پرستاری، پزشکی،  "نظام" به مردم دروغ گفته و می

شناس) در  شناس (اپیدمی گیری ها و کارشناسان همه کارکنان بیمارستان
سالح  گیر همراه با نبود تجهیزات کافی همانند جنگاورانی بی تالشی نفس

اند. این  مبارزه  روز در میدان در مقابله با این ویروس و مهار آن شبانه
کوشندگان سالمت مردم، با علم و خرد و شکیبایی خویش، بار سنگین 

بار عقیدتی، باورهای خرافی  های فاجعه ها یا تصمیم تصمیمی بی
دوش  های مختلف حکومتی را به های طیف پردازی واپسگرایانه، و دروغ

ها در  کشند. شماری از پرستاران و پزشکان قربانی کوتاهی می
اند و آمارها از سیر صعودی بسیار  رسانی از سوی منابع رسمی شده اطالع
روی، در نگاه  کنند. ازاین کنندٔه مرگ پرستاران و پزشکان حکایت می نگران

های انسانی پرستاران و پزشکان و کارکنان  مردم، برخالف تالش
ها برای رفع بحران اصلی، دستگاه حکومتی "رهبر" و دولتش،  بیمارستان

ساز و تهدیدی بالقوه برای  و بحران  عمًال بخش عمدۀ مشکل در کشور
اند. مردم به تفاوت قائل شدن بین عملکرد  جان، معیشت، و شغل مردم

برداران، و موهوماتی زیر عنوان طب اسالمی با نتایج  فروشان، کاله دین
گاه های علمی و پزشکی به شفابخش تالش  اند.  خوبی آ

ماه خطر انتقال و  اند که از اواخر دی شواهدی مشخص حاکی از آن
یعنی  -شیوع ویروس کرونا از طریق چین و کانون اولیه آن در داخل کشور

اطالع شخص "رهبر" رسیده   وسیله حسن روحانی مستقیمًا به به -شهر قم
و ضرورت قطع پروازها از چین و قرنطینه شدن شهر قم مطرح شده بود. 

های تدارکاتی  گونه طرح اما ولی فقیه موضوع کرونا را کذب دانسته و با این
که ویروس کرونا از طریق قم در سراسر   شدیدًا مخالفت کرده بود. درحالی

یافت، حسن روحانی در تبعیت مطلق از حکم  سرعت گسترش می کشور به
، به مردم گفت: "از روز شنبه ٩٨شنبه ششم اسفندماه  ولی فقیه، روز سه

 ها با صورت عادی خواهد بود"[!] همه روال
طورمستقیم  مسئولیت این تصمیم شوم تاریخی در درجه نخست و به

ای است که فنا شدن جان و زندگی مردم را در قیاس  متوجه شخص خامنه
سان تدارک  کلی ناچیز دانست و بدین با اهمیت قرنطینه نشدن قم امری به

مقابله با شیوع کرونا بسیار دیر، اندک، سازمان نیافته، و نمایشی آغاز شد. 
البته پیامدهای این تصمیم تلخ تاریخی از جانب "نماینده خدا بر زمین" 

ها، و اطاعت محِض حسن روحانی  گویی ها، دروغ کاری برای مردم و پنهان
ای تنها یک جانب ماجرا  و مسئوالن سرسپرده حکومت از این حکم خامنه

توان آن را به اهمال یا اشتباهی عملیاتی تنزل  وجه نمی هیچ است که به
وجود آمدن وضعیت بسیار  های به داد. از سویی هم دیگر دلیل یا دلیل

پایه است.  ها کردن نیز بی خطرناک کنونی را صرفٌا متوجه تحریم
دلیل نبود  وجود آمدن این بحران مستقیمًا به های مادی به زمینه پیش

ای است که  های اقتصادی ها و تعدیل سامانٔه  "طب ملی" و برآمده از برنامه
با تأیید و حمایت ولی فقیه از دوره دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون 
سالمت جامعه و بهداشت و درمان مردم  را به کاالهایی پرسود تبدیل 

عراق، سامانه "طب ملی" -اند. سه دهه پس از پایان جنگ ایران کرده
شد، اما حاال و در نبود آن، مردم  حال ساخته و عملیاتی می بایست تا به می

و امنیت کشورمان با چنین خطری  ویرانگر و َاَبربحرانی دیگر روبرو شده 
 است.

ای و  واقعیت امر این است که در ُمخیلۀ رهبرانی چون خمینی و خامنه
گرای "اسالم سیاسی"، چه در مورد حکم  در چارچوب نظریٔه واپس

با سر  ١٣۶٠های دهه  وچرای ادامه دادن به جنگ در طول سال چون بی
دادن شعار "جنگ جنگ تا پیروزی" و چه اکنون در راستای "تداوم نظام" 

تنها ارزشی نداشته، بلکه آنان "مرگ" را برای  ها نه به هر قیمت، جاِن انسان
گذاران، و  پردازان، سیاست دانند! همچنین در دیدگاه نظریه مردم "حق" می

وکار و  کارگزارانی که عرصه طب و درمان مردم را به بازار کسب

های مرتبط با کار  اند نیز فقر، درد، و مرگ طبقه کارگر و الیه اندوزی تبدیل کرده ثروت
کشی  های اقتصادی" و ریاضت بلکه در کنار "شوک  ست، تنها طبیعی زحمت نه

ها به قوانین مقدس "اقتصاد بازار" در جهت رشد اقتصادی  هدف عادت دادن توده به
 اند.  هایی الزم و ضروری  اندوزی هزینه بر محور ثروت

حاصل تلفیق دین، سیاست، و اقتصاد نولیبرالی در چارچوب رژیم والیت فقیه،  
ای است ویران ساز که حزب توده ایران همواره درحکم عاملی ضد  شکل گرفتن پدیده

مردمی، ضد ملی، و ضد دموکراتیک بر آن انگشت گذاشته است. این پدیده امکان 
های  ای ضروری در کشورمان را مسدود کرده و زاینده َاَبربحران تغییرهای بنیادی

، با ۵٧وجود آورده و خواهد آورد. چهار دهه پس از انقالب بهمن  برانداز را به خانمان
اند  های بنیادی مردم که از آن جمله مسلط شدن "اسالم سیاسی" بر کشور، خواست

منظور توسعه و ترقی  دهی آن به مندی از "طب ملی" و سامان ها یا بهره برقراری آزادی
های جمهوری  تمام دولت ١٣٧٠های دهه  کشور تحقق نیافتند. درعوض، از سال

برداری از الگوی اقتصاد نولیبرالی متعلق به همان "استکبار  اسالمی تا کنون با گرته
و زیر لوای دیکتاتوری  -یعنی دشمن اسالم از نظر رژیم جمهوری اسالمی -جهانی" 

ای از درون تهی شده، حاال هم   والیی با شکل دادن به "جامعه زرساالر" و اقتصاد ملی
هایی پی در پی و خطرناک  امنیت ملی، جان و زندگی و معیشت مردم را با بحران

 اند. روبرو کرده
گسترش سریع ویروس کرونا در پهنه جهان و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن به  

المللی تبدیل شده است. شهر ووهان در چین اولین کانون شیوع کرونا  خطری بین
گفتٔه شی جینپینگ، رییس جمهور چین، و تأیید آن از سوی سازمان  بود، ولی به

بهداشت جهانی، دولت چین پس از حدود دو ماه قرنطینه کردن ووهان و انجام 
طور اساسی شیوع کرونا را مهار  هایی مؤثر در استان هوبئی توانسته است به اقدام

دهد درصورت وجود  کند. چین اطالعات مفیدی را منتشر کرده است که نشان می
گونه  توان شیوع این ریزی دقیق و اجرای آن می امکانات مادی در سطح ملی با برنامه

 های خطرناک را کنترل و درنهایت متوقف کرد. بیماری
های گسترش ویروس کرونا در کشورهای پیشرفته غربی  از نخستین مشخصه

های پزشکی و همچنین  وجود تردید در مورد توان مقابله مؤثر با آن در عرصه
های ارزش سهام در بازارها منجر  اقتصادی است که سریعًا به سقوط شدید شاخص

اقتصادی ضرور برای مقابله با شیوع -شد. وجود نداشتن امکانات دولتی و اجتماعی
وسیع کرونا در برخی از کشورهای اروپایی و ایاالت متحده آمریکا کامًال مشهود شده 

زند. درصورت گسترش  است، امری که نگرانی متخصصان امور و مردم را دامن می
ای مشابه بحران اقتصادی  فزایندٔه بیماری کرونا، امکان رکود شدید اقتصادی جهانی

وجود آمدن  به تهدیدی واقعی و جدی تبدیل شده است. خطر به  )١٣٨٧( ٢٠٠٨سال 
شدت  داری جهانی را به بحران مالی، اصحاب قدرت سیاسی و گردانندگان سرمایه

 ثباتی در بازارهای مالی را باعث شده است. نگران کرده و اضطراب و بی
شایان یادآوری است که در چهار دهه گذشته شماری از کشورهای پیشرفته 

های اقتصادی نولیبرالی،  ویژه آمریکا و بریتانیا، یعنی پیشگامان تعدیل داری به سرمایه
سازی نقش دولت و  موازات آن کوچک های پردامنه و به سازی با اجرای خصوصی

سود کاالیی کردن "طب  بخش عمومی، کاهش شدید خدمات رفاهی و پزشکی را به
های دهٔه  اخیر، در آمریکا و شماری از  اند. همچنین در طول سال ملی" موجب شده

با   )١٣٨٧( ٢٠٠٨منظور مدیریت کردن بحران مالی سال  کشورهای اتحادیه اروپا به
اقتصادی و -های اجتماعی شان، زیرساخت تحمیل ریاضت اقتصادی به کشورهای

ای عمیق را  های ساختاری سامانٔه "طب ملی" و سیستم رفاهی این کشورها ضعف
هایی  این دلیل در بسیاری از کشورهای جهان مقابله با بحرانی اند. به متحمل شده

برانگیز شود. مشکل بنیادی آن  تواند بسیار چالش مانند اپیدمی ویروس کرونا می
داری و  است که اصوًال آنارشیسم درونی سرمایه

 ۵ادامه  در صفحه  نامند، در تضاد  نظارت) می آنچه آن را "بازار آزاد" (بی
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بایست جنگ را بـه داخـل  دفاع مرتجع عربستان سعودی در مورد اینکه "می
مرزهای ایران کشاند" و در پی آن نخستین حملٔه خونین تروریستی داعش در 

جویانٔه رکس تـیـلـرسـون، وزیـر امـور  پایتخت کشورمان و اظهار نظر مداخله
خارجی وقت آمریکا، مبنی بر حمایت آمریکـا از "تـغـیـیـر رژیـم" در ایـران 

های تجاوزگرانٔه امپریالیستی و دخـالـت  های روشنی از تداوم سیاست نشانه
آشکار آمریکا در تعیین آیـنـده و سـرنـوشـت مـردم کشـورمـان بـود. ایـن 

های تهاجمی و ویرانگر که در سه سال گذشته در منطقٔه ما و توسـط  سیاست
ویـژه در  های راست افراطی حاکمیت آمریکا، بـه ترین جناح یکی از خطرناک

پـرانـی نـمـایشـی و  مورد میهن ما شکل گرفته است، و بـر رغـم مـوشـک
تـریـن شـرایـط  های سران رژیم والیت فقیه، ایران را در ضـعـیـف گویی یاوه

 المللی قرار داده است.  اقتصادی و بین
 
 ”مبارزه با امپریالیسم”. سیاست خارجی جمهوری اسالمی و ٢
 

 رفقا!
موضوع سیاست خارجی حکومت جمهوری اسالمی در دو دهٔه اخـیـر از 
مسائل مهم مورد بررسی ما و دیگر نیروهای سیاسی بوده و همچنان اسـت. 
مدافعان رژیم والیت فقیه، و همچنین بخشی از نـیـروهـایـی کـه خـود را 

کنند که سـیـاسـت  کنند، این نظر را تبلیغ می اپوزیسیون حکومت معرفی می
خارجی جمهوری اسالمی ایران بر محور مبارزه با امپریالیسم (یا بـه ادعـای 

هـای  سران حکومت، مبارزه با استکبار) و در دفاع از محرومـان و جـنـبـش
هـا ایـن  بخش منطقه بنا شده است. محور دیگـر ایـن نـوع ارزیـابـی آزادی

ادعاست که سیاست خارجی جمهوری اسالمـی در مـنـطـقـه "سـیـاسـتـی 
گیرنده" برای جلوگیری از تجاوز امپریالیسم و ارتجاع به خاک میهن مـا  پیش

جنگیدیم بـایـد در تـهـران  ای، اگر ما در دمشق نمی است، و به قول خامنه
 جنگیدیم (نقل به معنی). می

های جمهوری اسالمی ایران در منطـقـه  به نظر حزب تودٔه ایران، سیاست
نه ماهیت مبارزه با امپریالیسم دارد و نه در خدمت کمک بـه مـحـرومـان یـا 

بخش ملی است. رژیم والیت فقیه حکومتی است مبتـنـی  های رهایی جنبش
گـرا کـه رهـبـران آن نـمـایـنـدگـان  داری با روبنایی واپـس بر روابط سرمایه

دالل ایـران هسـتـنـد. -داری تجاری و بورژوازی بوروکراتـیـک سرمایه کالن
داری  ها پیوند تنگاتنگی با انحصارهای سـرمـایـه بخش عمدٔه ثروت این گروه

های اقتصادی جمهوری اسالمی در  جهان دارد و بیهوده نیست که سیاست
جمهوری رفسنجانـی، بـه طـور  بیش از سه دهٔه اخیر، از آغاز دوران ریاست

المـلـلـی پـول و  های تجویز شده از سوی صندوق بین عمده بر پایٔه سیاست
ای  زده هـای شـتـاب بانک جهانی بوده است. برخالف برخی اّدعاها و ارزیابی

که در آغاز انقالب با وجود جّو انقالبی و نـفـوذ سـنـگـیـن مـعـنـوی چـپ، 
های جـمـهـوری  ایران، دربارٔه برخی شعارها و سیاست  خصوص حزب تودهٔ  به

ای،  شد، سران رژیم والیت فقیه، از خمینـی تـا خـامـنـه اسالمی مطرح می
آن طور که حزب ما آن را  -فقط درک روشن و درستی از مقولٔه امپریالیسم نه
نداشتند، بلکه به گواهی انبوه اسنادی کـه تـا  -کرد شناخت و ارزیابی می می

امروز منتشر شده است، چه در شکل خاطرات برخـی سـران رژیـم مـانـنـد 
های غـربـی از  الله منتظری و دیگران و چه در اسناد دولت رفسنجانی و آیت

رغـم شـعـارهـای ضـدغـربـی و  جمله آمریکا، سران رژیم از همان ابتدا، به
ضدآمریکایی، خواهان داشتن روابط نزدیک با کشورهای غربی بودند و برای 
ترغیب غرب به گسترش این روابط، خود را سّدی جـّدی در مـقـابـل خـطـر 

های رد و بدل شده میان جـیـمـی کـارتـر،  کردند. (پیام کمونیسم معرفی می
از  ٢٠١۵، در نـوامـبـر ١٩٧٩جمهور پیشین آمریکا و خمینی در سال  رئیس

بندی شدٔه وزارت امور خارجی آمریکا خارج شـد. بـررسـی  شمول اسناد طبقه
دهد که آمریکا در این دوران نگران نـفـوذ شـوروی در  ها نشان می این پیام

ایران بوده است و با اشاره به پیوند نزدیک نظامیان و نـیـروهـای مـذهـبـی، 
هـا"  ای های توده دهد که نباید گذاشت که این نزدیکی با "تحریک هشدار می

هـای او را  رساند و پـاسـخ نادیده گرفته شود. یزدی این پیام را به خمینی می
یادداشت و از طریق تلفن به نمایندٔه وزارت امور خارجـی آمـریـکـا مـنـتـقـل 

کند. بر اساس همین اسناد منتـشـر شـده، خـمـیـنـی در گـفـتـگـو بـا  می
ها در کشور و رابطه بـا شـوروی  ها، در مورد کنترل نفوذ کمونیست آمریکایی
 هایی در مقابل حمایت آمریکا داده بود.) تضمین

اسالمی ایـران در  تواند مطرح شود که آیا جمهوری بنابراین این سؤال می
خـواهـانـه داشـتـه  گیری تـرقـی تواند سمت یی خود اصوًال می سیاست منطقه

باشد؟ در جواب باید گفت که جهت سیاست خارجی و عملـکـرد جـمـهـوری 
هـای  طور کلی با ماهیت طبقاتی و فـرهـنـگـی آن و سـیـاسـت اسالمی به

تـوانـد بـیـگـانـه بـاشـد. حـکـومـت  سرکوبگرانه و ضـدمـردمـی آن نـمـی
اسالمی، بنا بـه مـاهـیـت خـود،  جمهوری

خــارجــی و  بــرای پــیــشــبــرد ســیــاســت 

های حـکـومـتـی و  ها میلیون خانوادٔه ایرانی، تعّدی و ظلم دستگاه محرومیت ده
فساد نهادینه شده در درون ساختارهای دولتی، قضایی، و مجـلـس هـمـچـنـان 
پابرجاست و دیر یا زود دوباره جامعه را به سمت انفجار اجتماعی دیـگـری پـیـش 

 خواهد برد. 
های فزایندٔه کارگـران  ، افزون بر اعتراض٩۶های دی  دو سال پس از اعتراض

های مردمی به دلیـل  اعتراض ٩٨و زحمتکشان، معلمان و بازنشستگان، در آبان 
گران شدن نرخ بنزین بیش از صد شهر کشـور را فـرا گـرفـت و سـران رژیـم 

عـام  کرد، دستور قتل هراسناک از خطری جّدی که ادامٔه حکومتشان را تهدید می
و سرکوب خشن تظاهر کنندگان را صادر کردند. بـر اسـاس آمـارهـای مـنـابـع 

بـه  ٩٨های اعتراضی مردم در آبـان  گوناگون، در جریان سرکوب خونین حرکت
ای، صدها تن کشته، شمار بسیـاری زخـمـی و هـزاران تـن  دستور علی خامنه

هـای  ها شدند. سران حکـومـت اسـالمـی اعـتـراض گاه دستگیر و روانٔه شکنجه
تری از قشرهای اجتماعی را در  که طیف گسترده-را  ٩٨گستردٔه مردمی در آبان 

ای خطرناک و "جنگ جهانی" تشبیه کـردنـد کـه ادامـٔه  به َمهلکه -گرفت بر می
رو کرد. نکتٔه مهم دیگر اینـکـه  حیات جمهوری اسالمی را با خطرهایی جّدی روبه

، و در پی سـرنـگـون کـردن ٩٨بالفاصله پس از سرکوب جنبش مردمی در آبان 
هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافـنـد هـوایـی سـپـاه پـاسـداران در روز 

گویی و انکار سران جمهوری اسـالمـی بـرای سـه  و دروغ دی ماه ١٨چهارشنبه 
روز، دانشجویان و جوانان و مردم به صورت گسترده و خودجوش در اعتراض بـه 

 ای زدند. های گسترده های رژیم دوباره دست به اعتراض سیاست
ترین رویدادهای دو سال گذشته، ارزیابی نـقـاط قـّوت و ضـعـف  بررسی مهم

هایی که در مقابل آن قرار دارد، و تـنـظـیـم و تـدقـیـق  جنبش مردمی و چالش
های مبارزاتی حزب در شرایط حساس کنونی، از جمله وظایـف مـهـمـی  سیاست

 است که پیش روی نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب ما قرار دارد.
 

 ترین رویدادهای کشور در دو سال گذشته بررسی کوتاهی از مهم
 
 های گستردٔه  . خروج یکجانیه آمریکا از برجام  و آغاز تحریم١
 

 رفقا!
انگارانٔه رهبران جـمـهـوری اسـالمـی از جـریـان  های ساده برخالف ارزیابی
ای دربـارٔه تـرامـپ،  جمهوری آمریکا و لحن تأییدآمیـز خـامـنـه انتخابات ریاست

درستی اعالم کـرد کـه نـتـیـجـٔه  به ٩۶نشست کمیتٔه مرکزی حزب ما در بهمن 
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهـوری آمـریـکـا، قـدرت گـرفـتـن 

داری جـهـان اسـت کـه  ترین محافل و نیروهای دست راستی سرمایـه ارتجاعی
اند ُمهره ای را در کاخ سفید بر کرسی قدرت بنشانـنـد کـه گـفـتـمـان و  توانسته
های داخـلـی و خـارجـی  های بسیار خطرناکی را در دستور کار سیاست سیاست

 آمریکا قرار داده است.  
اردیبهـشـت) بـه طـور  ١٨ماه مه ( ٨کمی بعد از این ارزیابی، دولت ترامپ در 

المللی برنامٔه جامع اقدام مشترک (برجام) خـارج شـد.  نامٔه بین جانبه از توافق یک
های چین، روسیه، آلمان، بریتانیا،  نامه به امضای دولت اوباما، و دولت این توافق

و فرانسه رسیده بود و در شورای امنیت سازمان ملل نیز تأیید شـده بـود. نـکـتـٔه 
های آخر دورٔه  تأمل دربارٔه این اقدام دولت ترامپ این واقعیت بود که در هفته قابل

ُمنتهی به خروج دولت ترامپ از برجام، سران کشورهای بزرگ اروپایی و همچنین 
جمهور آمریکا دیدار کردند و از او خواستنـد تـا در  مجموعٔه اتحادیٔه اروپا با رئیس

جـمـهـور آمـریـکـا  های اروپایی به رئـیـس نامه باقی بماند. سران دولت این توافق
هـای  نامٔه برجام، در جهت تـحـقـق خـواسـت پیشنهاد کردند در کنار حفظ توافق

یی و موشـکـی ایـران بـه  های منطقه اصطالح کنترل فعالیت منظور به آمریکا به
هایی مشترک دست بزنند ولی دونالد ترامـپ بـه صـورتـی تـحـقـیـرآمـیـز  تالش

های اروپایی کـه در  اش را به طور علنی رد کرد. دولت درخواست متحدان اروپایی
زیست و  های مهم اقتصادی، محیط گذشته و در دورٔه زمامداری اوباما در موضوع

یی متحدان مورد اعتماد دولـت آمـریـکـا بـودنـد  دیگر معضالت جهانی و منطقه
اکنون به قول دونالد تاسک، رئیس سابق اتحادیٔه اروپا، به جایگاه دربـان دولـت 

اند. البته این تغییر در عرصٔه سیـاسـت جـهـانـی کـه  ترامپ تنزل مقام پیدا کرده
های مهمـی  داری است، از جمله موضوع های سرمایه بندی حاکی از تشدید قطب

تـری بـه آن  جـانـبـه است که ما در بخش بررسی رویدادهای جهان به طور همـه
 خواهیم پرداخت.

، ١٣٩۶اردیـبـهـشـت  ٣٠پس از سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی در 
هایی بـود کـه امـنـیـت  فارس و خاورمیانه بار دیگر شاهد حاّدتر شدن تنش خلیج

 ٨ادامه  در صفحه  ثبات کرد. سخنان گستاخانه و تهدیدآمیز ولیعهد و وزیر  منطقه را بیش از پیش بی

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ٨ 

گیری  گرایِی مذهبی و بهره کند: فرقه اش فقط از یک اسلوب پیروی می یی منطقه
اندازی نیروهای مـزدور بـا  از ثروت متکی به صدور و فروش نفِت کشور برای راه

 اش در منطقه. نظامی-هدف گسترش نفوذ سیاسی
محور اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ایجاد یـک "قـدرت 

انـد، بـازسـازی  طور که شماری از رهبران رژیم مطرح کـرده یی"، و همان منطقه
"امپراتوری اسالمی" در منطقه است. سیاست دخالت جـمـهـوری اسـالمـی در 

تواند سیاستی ملی و مترقی و قابل دفاع برای هیچ نیـروی  کشورهای منطقه نمی
خواهی باشد. فراموش نکنیم که حزب ما و دیگر نیروهای ملی و مترقـی در  ترقی
درستی بر شعار "مخالفت با هرگونه دخالت خارجـی در ایـران"  های اخیر به سال

اند و به همین دلیل نیز مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور دیـگـر  تأکید کرده
تـوانـد مـطـرح شـود کـه  اند. بنابراین، این سؤال منطقی مـی کشورهای منطقه

هـای مـاجـراجـویـانـه و  های کارا و مؤثِر مقاومت در بـرابـر سـیـاسـت سیاست
اگـر  تواند استوار بـاشـد؟ بـه گـمـان مـا  امپریالیستی آمریکا بر چه مبنایی می

های اتخاذ شـده از  جای سیاست حاکمیتی مردمی در میهن ما بر سر کار بود، به
سوی رژیم والیی کنونی، تمام تالش خود را متوجه در پیش گرفتن راهکـارهـای 

های تجاوزکارانٔه امپریالیسم در مـنـطـقـه و  مترقی و مردمی در مبارزه با سیاست
کرد: در پیش گـرفـتـن  آمیزی از این قبیل می خواهانه و صلح های ترقی سیاست

گرانٔه ارتجاعی؛ دوری  های مداخله زدایی و دوری کردن از سیاست مشی تنش خط
های ارتـجـاعـی  گرایانه و مذهبی که از سوی محفل های فرقه جستن از اختالف

های بزرگ (متروپل) حمایت و تقویـت  المللی در منطقه و در کشورهای قدرت بین
یـی و قـاچـاق سـالح بـه  یی و طایفه های فرقه شود؛ دوری جستن از جنگ می

ها و دامن زدن به جنگ و درگیری (به عنوان نـمـونـه  های آتش این جنگ کانون
چـه  -اند هایی که مخالف گسترش تنش در عراق)؛ گردآوری همٔه نیروها و دولت

مـنـظـور  المللی بـه و استفاده از نهادهای حقوقی بین -المللی یی و چه بین منطقه
های مدافع صـلـح در  کاهش دادن جنگ و تنش؛ اجازٔه فعالیت دادن به جنبش

کشورهای منطقه و کمک به ایجاد هماهنگی بین آنـهـا در جـهـت فـعـالـیـت 
 مشترک.

و حملٔه مستقـیـم آمـریـکـا بـه   ،٢٠١٩رخدادهای روزهای آخر سال میالدی 
نیروهای تحت حمایت جمهوری اسالمی ایران در عراق و سوریه، و سپس انجام 

هـای  المللی آن را "گام های بین عملیات تروریستی قتل قاسم سلیمانی، که رسانه
هـای  اّولیه در آغاز جنگ نیابتی آمریکا با ایران" خواندند، نشان داد که سـیـاسـت

هـای  طلبانٔه امپریالیسم آمریکا از یـک سـو، و سـیـاسـت ماجراجویانه و برتری
تـوانـد مـیـهـن مـا را بـا  نابخردانٔه رژیم والیت فقیه از سوی دیگر، چگونه مـی

هـای مـاجـراجـویـانـه و مـخـّرب  رو کند. در مورد سیاسـت خطرهایی جدی روبه
"سحام نیوز" از بـرگـزاری  ٩٨دی  ۵جمهوری اسالمی ایران در منطقه، گزارش 

ای در وزارت امور خارجه به دعوت محمدجواد ظریف با حضور شصت نفـر  جلسه
های پس از انـقـالب، بسـیـار جـالـب  از وزیران و معاونان این وزارتخانه در سال

است. بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف در این جلسه آشکارا از شکـسـت 
کـنـد و از  های ماجراجویانٔه جمهوری اسالمی در منطقه صحبـت مـی سیاست
رود که به ضـرر ایـران  ای پیش می گوید: "روند تحوالت منطقه به گونه جمله می

است... متأسفانه وضعیت ایران در عراق و جّو آنجا به دلیل تبلیغات و رفتـارهـای 
غلطی که از طرف ایران در آنجا صورت گرفته، ضد ایرانی است و موقعیت ایـران 

شّدت رو به افول است... در ماجرای افغانستان و مذاکراتی کـه  نزد مردم عراق به
اند، توافق شده که در تدویـن قـانـون اسـاسـی  ها انجام داده طالبان با آمریکایی

خواهند نوشته شود، تغییراتی انجام دهند که در آن حق شیعـیـان و   جدید که می
ها مرتب مذاکراتـی بـا  زبانان نادیده گرفته خواهد شد... در یمن هم حوثی فارسی

رسانند، ولـی  حکومت عربستان دارند. فعًال محتوای مذاکرات را به اطالع ما می
انـد کـه آنـان را  هـا صـریـحـًا بـه مـا گـفـتـه خواهند. یمنی مشورتی از ما نمی

المصالحٔه خود با عربستان قرار ندهیم... در لبنان نسبتًا اوضاع بد نیست، به  وجه
 خاطر اینکه آنجا مدیریت با ما نیست و دست خود سیدحسن نصرالله است."

 رفقا!
طلبان حکومتی و نیروهـای  تذکر این نکته نیز اهمیت دارد که برخی از اصالح

ای به نام امپریالیسم در جـهـان  اند که مقوله شده به راست، مدعی چپ استحاله
امروز دیگر نه موضوعیتی دارد و نه درست است. برخی از همین نیروها، روی کار 
آمدن دونالد ترامپ با شعارهایی مانند "اّول آمریکا" را "فرصتی تاریخـی" ارزیـابـی 

دهندٔه آن است که ترامپ تمایـلـی بـه  کردند، زیرا به گمان آنها این شعارها نشان
تـوان از ایـن  جویانٔه امپریالیستی ندارد، و از این رو مـی های سلطه ادامٔه سیاست

های سه سال گذشته و تحوالتی که در  نفع ایران استفاده کرد! واقعیت فرصت به
ها یـا  دهد که این نوع تحلیل ارتباط با منطقه و میهن ما رخ داده است، نشان می

تجربگی سیاسی دارد یا در بدترین حـالـِت آن، نشـانـگـر تـفـکـری  نشان از بی
خطرناک است که ضرورت دفاع از حق حاکمیت مّلی در برابر زورگویی آمریکـا را 

کند! حـفـظ سـرکـردگـی  گرایانه و منسوخ اعالم می نفی و آن را سیاستی چپ
بـرای هـمـٔه  -ویژه در منـطـقـٔه خـاورمـیـانـه به -(هژمونی) آمریکا در جهان

جمهورهای آمریکا که در انتها کارگزاران سرمایٔه انحصاری این کشورنـد،  رئیس
 همواره در درجٔه نخست اهمیت قرار داشته و دارد. 

باال گرفـتـن   دربارهٔ  ١٣٩٨دی  ١٨ای که روز  مرکزی حزب ما در بیانیه  کمیتهٔ 
  تشنج و خطر درگیری نظامی میان ایران و آمریکا منتشر کرد، از جمله نوشـت:

ای که در پی ترور قاسم سلیمانی منتشر کرد یادآوری کرد کـه  "حزب ما در بیانیه
اعتنـایـی  ما ضمن محکوم کردن این عمل تروریستِی دولت ترامپ که نشانٔه بی

المللی است، معتقدیم که به منـظـور  و کمال آن به قوانین بین  جنایتکارانٔه تمام
وجود آمـده بـه  های به  جلوگیری از تشدید بحران در منطقه و رانده شدن تنش

کـار گـرفـت. و  ها را بـه های خطرناک نظامی، باید همٔه تالش سمت درگیری
های نظامی در منـطـقـه  همچنین بر این نکته تأکید کردیم که جنگ و درگیری

ترین نیروها در منطقه و جهان و بر ضـد  ترین و ضد مردمی تنها به نفع ارتجاعی
 منافع مردم و زحمتکشان خواهد بود."

  های صادر شده از سـوی سـپـاه، ما همچنین اشاره کردیم که بررسی بیانیه
ای،  های محمدجواد ظریف، و سخنان آن روزهای علـی خـامـنـه گیری موضع

حکایت از آن داشت که حکومت ایران امیدوار بـود کـه آمـریـکـا در مـقـابـل 
العملی از خود نشان ندهـد و بـدیـن  های موشکی نمایشی ایران، عکس حمله

ترتیب ایران پس از آن همه تهدیدها به گرفتن "انتقام سخت"، ضـمـن ایـنـکـه 
ها زده است، بتواند راه را برای مذاکـره بـا  ادعا کند "سیلی سختی" به آمریکایی

 ها باز کند. آمریکایی
تهران ایراد کرد، ضـمـن  ٩٨دی  ٢٧ای در سخنانی که در نماز جمعٔه  خامنه

های مخّرب و سرکـوبـگـرانـٔه جـمـهـوری اسـالمـی، دربـارٔه  دفاع از سیاست
"اقدام سپاه ضربه به هیبـت ابـرقـدرتـی   های اخیر از جمله گفت: پرانی موشک

های سپاه پایگاه آمریکایی در عـراق را  آمریکا بود"، و افزود: "روزی که موشک
ای در هـمـیـن سـخـنـرانـی بـدون  در هم کوبید، از ایام الله است." خـامـنـه

شـدگـان سـانـحـٔه  ایرانی و دیگر کشته ١۴٧های داغدار  عذرخواهی از خانواده
کـنـم کـه  سرنگونی هواپیمای اوکراینی  گفت: "از فرماندهان سپاه تشکر مـی

موضوع را توضیح دادند، ولی این موضوع باید پیگیری شود تا از حوادث مشابه 
 نیز به شکل جّدی پیشگیری شود." 

ای در هـمـیـن سـخـنـرانـی ضـمـن حـمـلـه کـردن بـه مـردم و  خامنه
گیـری او و رژیـم فـاسـد  کنندگانی که در سراسر ایران خواهان کناره اعتراض

خوردگانی که فریاد زدند نـه غـزه  والیت فقیه شده بودند، از جمله گفت: "فریب
نه لبنان جانم فدای ایران، جان که هیچ، آرامش خـود را نـیـز فـدای ایـران 

گویند در کنـار مـردم  های آمریکایی که به دروغ و با رذالت می نکردند... دلقک
ایران هستیم، ببینند مردم ایران چه کسانی هستند. آیا چند صد نفری کـه بـه 

کنند، مردم ایران هستند یا جمعیت عـظـیـم و  عکس سردار عزیز ما اهانت می
دهند؟" روشن نیست  کـه چـرا  ها نشان می میلیونی که خودشان را در خیابان

گویند و باور دارند که مردم ایـران  ای و سران حکومت راست می اگر علی خامنه
های سرکوبگرانه را پیگیرانه بر ضد مردم به  گونه سیاست پشت آنها هستند، این

آمیـز،  گیرند. جلوگیری از هرگونه اعتراض مسالمت اند و همچنان می کار گرفته
هـا ایـرانـی در جـریـان  سرکوب خشن و کودتایی و پایمال کردن رأی میلیـون

، دستگیری و حصر رهبران جنبش سبز و سرکوب خشـن و ٨٨انتخابات سال 
که سران رژیـم آن  ٩٨و آبان  ٩۶های گستردٔه مردمی در دی  خونین اعتراض

را به "جنگ جهانی" و "خطر مهلکی" که از سر "نظام" گذشت تشبـیـه کـردنـد، 
دی  ٢٧ای است که ولی فقیه در نماز جمـعـٔه  پایه همگی در نفی ادعاهای بی

در تهران مطرح کرد. واقعیت این است که سه دهه حاکمیت والیـی عـلـی  ٩٨
ای کـه بـرآمـد  درپـی های پی ای و همچنین رخدادهای اخیر و شکست خامنه
دهـد  وضوح نشـان مـی های داخلی و خارجی او و اطرافیانش است، به تصمیم

هاست که از دیدگاه اکثریت قاطع مردم میـهـن مـا  که رژیم والیی اکنون مدت
ای نـیـز  هرگونه حقانیتی را برای ادامٔه حکومت از دست داده است و خـامـنـه

صالحیت رهبری کشور را نداشته و ندارد؛ باید همٔه توان را به کار گرفت و راه را 
 برای روی کار آمدن حکومتی مّلی و دموکراتیک گشود.

 رفقا!
یکی از مسائل مهم دو سال گذشته در پی خروج دولت تـرامـپ از بـرجـام، 

مالی و بـانـکـی بـر ضـد   رحمانٔه اقتصادی و سابقه و بی های بی ِاعمال تحریم
زا و  های تشنـج میهن ما بوده است. حزب ما ضمن محکوم کردن این سیاست

ها در درجٔه اول اثر وخیـمـی  درستی تأکید کرده است که تحریم غیر انسانی، به
هـای  بر زندگی مردم عادی و زحمتکشان بر جای خواهـد گـذاشـت. تـحـریـم

ضدانسانی دولت ترامپ، افزون بر تشدید فشارهای اقتصادی که به تعـطـیـلـی 
های بانکی و ارزی و واردات  بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت

هـا مـیـلـیـون  مواد اّولیه انجامیده، و در کنار آن تشدید فقر و مـحـرومـیـت ده
از جمله باعث کمبود جّدی دارو و   وطن، هم

 ٩ادامه  در صفحه  وسایل و تجهیزات پزشکـی در ایـران شـده 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ٩ 

بینی شده است، در حالی که بر اساس آخرین برآوردها، مـیـزان واقـعـی  پیش
صدور و فروش نفت ایران در حال حاضر کمتر از این میزان اسـت. بـدیـهـی 

ای که فشار بر گردٔه مردم را بیش از پیش کرده و به  است که بحران اقتصادی
ای در جامعٔه ما انجامیده است، در درازمّدت قـابـل  سابقه فقر و محرومیت بی

دوام نیست، و از همین روست که سران جمهوری اسالمی سخت در تـکـاپـو 
هستند که با مذاکرٔه پشت پرده با آمریکا (از جمله از طـریـق ژاپـن و قـطـر)  

 های آمریکا پیدا کنند. حلی برای تخفیف تحریم راه
 رفقا!
تر شدن درٔه عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشـر وسـیـعـی از  عمیق
ها کارگر بیکار، تأثیرهای مهمی بر بافـت  نشینان شهرها در کنار میلیون حاشیه

اجتماعی میهن ما بر جای گذاشته است. محسن هاشمـی، رئـیـس شـورای 
با استناد به آمـار رسـمـی  ٩٧مرداد  ٢٣هایش در روز  شهر تهران، در صحبت

دهم آنان در زیر "خط فقـر  سّوم مردم ایران در زیر خطر فقر و یک گفت که یک
کنند. در موردی دیگر، حسین راغفر، اقتصاددان، "خط فقـر  مطلق" زندگی می

مطلق" برای یک خانوادٔه چهار نفری شهری را حدود چهار مـیـلـیـون تـومـان 
درصد جمعیت ایران دچـار "فـقـر مـطـلـق" ٣٣ارزیابی کرد و نتیجه گرفت که 

هـای  برند. مقام هستند و شش درصد آنها نیز در زیر "خط گرسنگی" به سر می
کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حـتـی تـوان  دولتی ایران اذعان می

مالی تأمین غذای مورد نیاز خود را هم ندارند. بر اساس آمارهای موجود و بـه 
های کارگری در زیر خـط فـقـر  درصد خانواده٧٠اعتقاد کارشناسان بازار کار، 

کنند. بر این بنیاد است که در پی هر تغییر یا تحّولی کـه وضـعـیـت  زندگی می
کند، مـردِم جـان بـه لـب  رو می ای روبه های تازه معیشتی مردم را با دشواری

 آیند. ها می رسیدٔه ایران در اعتراض به حکومت فاسد و ظالم به خیابان
های اعتراضی مردم در سه سال اخیر نشانگر ایـن واقـعـیـت  ارزیابی حرکت

ها مسئلٔه فقر، گـرسـنـگـی و مـحـرومـیـت  است که محور مهم این اعتراض
بـورژوازی)،  هایـی از قشـرهـای مـیـانـی و خـرده زحمتکشان (شامل بخش

آیندگـی  های دولتی، و بی عدالتی و فساد نهادینه شده و گسترده در دستگاه بی
هـای کشـور بـا  بخش مهمی از نسل جوان کشور است که در برخی از استان

 ٩۶های اعتراضی مردم در دی  روست. بررسی حرکت درصدی روبه٧٠بیکاری 
نیز تأییدکنـنـدٔه ایـن  ٩٨های اخیر در آبان  در بیش از صد شهر کشور و در ماه
های اعتراضی مردم جان بـه لـب رسـیـده  ارزیابی است که محور این حرکت

های حـکـومـتـی  های کمرشکن، و ظلم و فساد و تعّدی دستگاه مسئلٔه گرانی
ترین نمونه، در پی حرکت مشـتـرک سـران رژیـم بـا حـمـایـت  است. در تازه

بندی بنزین، موج اعتراض بـیـش از صـد  ای، و افزایش نرخ و سهمیه خامنه
یی لیتـری  شهر کشور را فراگرفت. بر اساس این تصمیم، قیمت بنزین سهمیه

تومان، و قیمت هر لیتر بـنـزیـن  ٣٠٠٠تومان، نرخ هر لیتر بنزین آزاد  ١۵٠٠
برابری نرخ بنزین آزاد در وضـعـیـت  تومان تعیین شد. افزایش سه ٣۵٠٠سوپر 

طـور  اقتصادی بسیار وخیم کنونی، و با وجود کمبودها و گرانی کمرشکن، بـه
ویژه کارگران و دهقانان بـا  تواند در حکم حمایت از اکثریت مردم و به قطع نمی

مرتبه در زیر خط فقر باشد. افزون بر ایـن، افـزایـش  دستمزدهایی بیش از پنج
تواند به افزایش قیمت محصوالت غـذایـی، کـرایـٔه وسـایـل  بهای بنزین می

 ها نیز منجر گردد.  ونقل عمومی، و نیازهای روزانٔه خانواده حمل
شنبـه  جمهوری اسالمی ایران، در سخنانی که روز سه حسن روحانی، رئیس

شهریور در صحن علنی مجلس شـورای اسـالمـی ایـراد کـرد، گـفـت:  ١٢
گویند مقاومت مردم ایران پاسخ داده است. آمار و  های اقتصادی می "شاخص

دهد [که] وضع ما نسبت به سال پیش بهتر اسـت."  ارقام اقتصادی نشان می
برخالف اّدعای روحانی، مرکز آمار ایران در همان ماه اعالم کرد که وضعـیـت 
اقتصادی ایران در شرایط دشواری قرار دارد و اختالف طبقاتـی در ایـران بـه 

ای شدید شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سقـوط  سابقه شکل بی
ترین عوامل افـزایـش  درصد و افزایش نرخ توّرم مهم ٧٠ارزش ریال به میزان 

شکاف طبقاتی در ایران بوده است. مرکز آمار ایران در این گـزارش "ضـریـب 
را نیز اعالم کرد. بـر ایـن  ١٣٩٧جینی" ساالنٔه خانوارهای کل کشور در سال 

واحـد  ٠،٠١١٢، معادل  ١٣٩۶در مقایسه با سال  ١٣٩٧اساس، ضریب جینی 
رشد کرده و  این شاخص شکاف طبقاتی در کل کشـور در سـال گـذشـتـه (

تا کـنـون  ١٣٨٩/. و در مجموع به باالترین حد خود از سال ۴٠٩٣) به ١٣٩٧
رسیده است. (هرگاه شاخص جینی افزایش پیدا کند، معنای آن این است کـه 
درآمد از افراد فقیر جامعه به افراد غنی منتقل شده است. ضریب جیـنـی هـر 

تر شود، نمایانگر برابری بیشتر و هـر چـه بـه عـدد یـک  چه به صفر نزدیک
دهندٔه تشدید نابرابری است. ضریب جینی تـفـاوت مـورد  نزدیک شود، نشان

 دهد.) انتظار در درآمد بین دو فرد یا خانوار در جامعه را نیز نشان می
 
 های فزایندٔه کارگری . اعتراض۴

هـای  های رخدادهای سال یکی از ویژگی
مرکزی   اخیر که ما در نشست گذشته کمیتهٔ 

های اقتصادی که پیامدهـای زیـانـبـار و  است. افزون بر کمبود دارو بر اثر تحریم
ناپذیری برای کودکان و سالمندان جامعه به هـمـراه داشـتـه اسـت، ایـن  جبران
ها موجب فلج شدن بخش مهمی از واحدهای تولیدی باقی مانده در کشور  تحریم

هـای اخـیـر بـه طـور  طور که در خبـرهـای هـفـتـه شده است، و از جمله همان
ای منعکس شده بود، بخش بزرگی از خطوط هواپیمایی کشور را با کمبود  گسترده

رو کرده است که از نظر تأمین ایمنی مسافـران، خـطـری  جّدی قطعات یدکی روبه
 جّدی را در خطوط هوایی کشور پدید آورده است.

های اقتصادی بر ضد عراق پیش از سـرنـگـونـی  نباید فراموش کرد که تحریم
هـای  رژیم صدام چه پیامدهای ناگواری برای مردم این کشـور داشـت. تـحـریـم

آغاز شد و در نهایت با تحریم صادرات نفت عـراق  ١٩٩٠ای که از سال  اقتصادی
شد و تا اشغال نـظـامـی  ١٩٩۵"فروش نفت در برابر غذا" در سال   منجر به برنامهٔ 
های تـولـیـدی عـراق را بـه  فقط زیرساخت ادامه داشت، نه ٢٠٠٣عراق در سال 

 ١٩٩۶نابودی کشاند، بلکه تلفات انسانی آن نـیـز دهشـتـنـاک بـود. در سـال 
اس از مادلین آلبرایت، وزیر امـور خـارجـی وقـت  بی میالدی، خبرنگار شبکٔه سی
های اقتصادی در عراق "نیم میلیون  شود در اثر تحریم آمریکا، پرسید که گفته می

اند. این حتی بیش از تعداد کودکانی است که در هیروشـیـمـا کشـتـه  کودک مرده
شدند. به نظر شما چنین بهایی ارزشش را دارد؟" و پاسخ آلبرایت این بود: "از نظـر 

 ما ارزشش را دارد."
 
هـای فـزایـنـدٔه  اقتصادی و اعـتـراض-. بحران عمیق اجتماعی٣
 ها توده
 

 رفقا!
چنان بحرانی است که حتی سـران رژیـم  اجتماعی کشور آن-اوضاع اقتصادی
توانند آن را پنهان کنند. به گـزارش "آفـتـاب نـیـوز"، حسـن  والیی نیز دیگر نمی
ها و فعاالن صنعت پتروشیـمـی  دی در جمع مدیران شرکت ٩روحانی روز دوشنبه 

کشور در توجیه وضع خراب اقتصادی و توضیح اینکه چرا دولت نتوانسته است بـه 
ها را  اش عمل کند از جمله گفت: "ما در شرایط صلح آن قول های انتخاباتی وعده

 ایم." دادیم؛ اآلن وارد جنگ شده
های اقتصادی مخّرب مـتـکـی بـر نـولـیـبـرالـیـسـم و  ها سیاست اجرای دهه

کـه   الـمـلـلـی پـول، های تجویز شده توسط بانک جهانی و صندوق بیـن سیاست
های اساسی آن برپایی سیستم اقتصادی مبتنـی بـر مـقـرارت زدایـی،  مشخصه

هـا، "تـعـدیـل"  سازی گسترده، حذف یارانـه خواری، تشدید خصوصی داللی و رانت
داری بزرگ برای تشدید استثمار کارگران و  نیروی کار، و باز گذاشتن دست سرمایه
های ضدانسانی دولت ترامپ، در مجـمـوع  زحمتکشان بوده است، در کنار تحریم

وضعیت اقتصادی کشور را در مرز ورشکستگی کامـل قـرار داده اسـت. اعـالم 
، بـدون آنـکـه ١٣٩٨آذر  ١۴ناگهانی دریافت پنج میلیارد دالر وام از روسیه در 

شرایط بازپرداخت آن توسط ایران اعالم شود، نشانٔه روشنی از بـحـران فـزایـنـدٔه 
 اقتصادی رژیم فقها است.

ترین معضالت کنونی حکومت جمهوری اسالمـی ُافـت عـظـیـم  یکی از مهم
وزیـر   المللی است. مایک ُپمـپـئـو، اش از فروش نفت در بازارهای بین درآمد ارزی

درصدی فروش نفت ایران خـبـر ٩۵از کاهش  ٩٨در شهریور   امور خارجی آمریکا،
المللی پول، ایران برای اینکه بتواند بـودجـٔه  داد. بر اساس برآوردهای صندوق بین

 ١٩۵سال آیندٔه خود را متوازن کند، نیاز به فروش نفت با قیمت هر بشکه حـدود 
دالر خواهد داشت که این رقم بی شک غیر واقع بینانه است (متوسط قیمـت هـر 

دالر بوده است). به گـزارش رویـتـرز، صـنـدوق  ۴٠های اخیر  بشکه نفت در ماه
اکتبر) اعالم کرد که ایران که یکـی از  ٢٨المللی پول روز دوشنبه ششم آبان ( بین
ترین اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) اسـت، در سـال  مهم

های آمریکا با کسری بودجٔه چهار و نیم درصـدی  ) به خاطر تحریم٢٠١٩جاری (
مواجه است. بر اساس همین گزارش، کاهش ارزش پول ملی در ایـران پـس از 

) باعث اختالل در تجارت خـارجـی و ١٣٩٧های آمریکا (در سال  بازگشت تحریم
المللی پول میزان تـوّرم امسـال در  افزایش توّرم ساالنه شده است. صندوق بین

بینی صندوق  بینی کرده است. بر اساس پیش دهم درصد پیش و هفت ٣۵ایران را 
المللی پول، صادرات کاالها (که بخش اعظم آن صـادرات نـفـتـی و گـازی  بین

) ٢٠١٨میلیون دالر در سال گذشته (٢٠٠میلیارد و ١٠٣  است) و خدمات ایران از
نیـز  ٢٠٢٠کاهش یافته و در سال  ٢٠١٩دالر در سال  میلیون٣٠٠میلیارد و ۶٠ به

 و نیم میلیارد دالر سقوط خواهد کرد.  ۵۵شود و به  رو می باز هم با کاهش روبه
توان دید کـه بـودجـه  های اقتصادی و آمارهای رسمی، می بر اساس این داده

بر پایٔه ارقام غیـرواقـعـِی درآمـد دولـت  ١٣٩٩ارائه شدٔه دولت روحانی برای سال 
میلیون بشکه نـفـت در روز  تنظیم شده است. در این بودجه، صدور و فروش یک

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...

 ١٠ادامه  در صفحه  



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١٠ 

نیز به آن اشاره کردیم، گسترش ابـعـاد مـبـارزٔه طـبـقـٔه کـارگـر بـا سـیـاسـت 
های جمهوری اسالمی به حقوق کارگران است. کاهـش  سازی و تعّدی خصوصی

هـای اخـیـر، تـبـعـیـض و  جّدی مزد واقعِی کارگران (با احتساب توّرم) در سـال
ها بـر  ها و محدودیت نابرابری حقوق زنان و مردان مزدبگیر و ِاعمال انواع مضیقه

هایی از قانون کار که حافظ حقوق کارگـران بـود و  حذف بخش ضد زنان کارگر، 
نبود قانون کاری امروزی و فراگیر و دموکراتیک که از حقوق کارگران دفاع کنـد، 
نبوِد کمترین ضابطه و قانونی برای ملزم کردن کارفرمایـان بـه رعـایـت اصـول 

ها و واحدهای تولیدی، و به کار گرفتـن کـودکـان بـا  ایمنی و بهداشت در کارگاه
مزدهای بسیار ناچیز، فقط چند نمونه از دردنامٔه کارگـران و زحـمـتـکـشـان در 

مرکزی حزب ما در روز جهـانـی کـارگـر  حاکمیت رژیم "والیت فقیه" است. کمیتهٔ 
امسال در ارزیابی این وضعیت اشاره کرد که ما در دو سال اخیر شاهد گسـتـرش 

هـا و  ایم. اعتصاب های کارگری در سراسر کشور بوده سابقه و فراگیر اعتراض بی
تپه و  های گسترده و طوالنی کارگران فوالد اهواز و مجتمع نیشکر هفت اعتراض

گـاهـی  سازی و دریافت نکردن ماه هپکو علیه خصوصی ها مزد، ضمن ارتقـای آ
تـر کـردن  ها و واحـدهـای تـولـیـدی و روشـن طبقاتی کارگران در دیگر بخش
تری به مبارزات  صنفی گسترده-سازی، ابعاد سیاسی پیامدهای ویرانگر خصوصی

های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمـی  کارگری سال گذشته بر ضد برنامه
داد. اعتصاب سی و هشت روزٔه کارگران فوالد اهواز کـه سـرانـجـام بـا بـرخـی 

های حاکمیت و در عین حال سرکوب خشن فعاالن کـارگـری ایـن  نشینی عقب
گیری بحران کارگری و در عـیـن حـال  واحد تولیدی به پایان رسید، نشانگر اوج

های اعتراضی کارگران بر ضد حکومت است. افزون بر ایـن  ارتقای کیفی حرکت
هـای  های کـارگـری در واحـد های اعتراضی، ما همچنین شاهد حرکت حرکت

سازی شدٔه دیگری مانند گروه ملی فوالد ایران، کارخانٔه َسدیـد،  تولیدی خصوصی
گـری ایـران، شـرکـت  سازی مشهد، شرکت ریـخـتـه سازی تبریز، رینگ ماشین
ها واحد دیگر بودیـم کـه در  سازی آرمکو، کارخانه روغن نباتی جهان، و ده قطعه

شـان تـوسـط  ها مزد و حق بـیـمـه ها و پرداخت نشدن ماه آنها کارگران به اخراج
اردیبـهـشـت  ٢۶سازی تبریز در  کارفرمایان اعتراض کردند. مجتمع بزرگ ماشین

مـاه از زمـان  ۶به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از گذشت فـقـط  ٩٧سال 
آذر خبرگزاری ایلنـا  ٢۵واگذارِی این واحد عظیم تولیدی به بخش خصوصی، روز 

یی شدن "برخی تخلفات سهامدار اصلی" کارخانه در "مـراجـع قضـایـی"  از رسانه
آذر، رضا شیران خراسانی، عضو کـمـیـسـیـون اجـتـمـاعـی  ١٠گزارش داد. روز 

مجلس، به ایلنا گفت: "اکثر واحدهایی که کارگران معترض در آنها فعالیت دارنـد 
ها  سازی، مالکاِن کارخانه اند... و بعد از خصوصی به بخش خصوصی واگذار شده

اند." نشست کـمـیـتـٔه  ها و ابزارآالت مفید کارخانجات را به فروش رسانده ماشین
یـابـنـدۀ  هـای اوج ، ضمن توجه به اعتراض٩۶مرکزی حزب تودۀ ایران در بهمن 

هـای  ها و اعتصاب کارگری بر این نکته تأکید کرد که مشکل اساسی در اعتراض
 -های اخیـر مشـهـود بـود های مشابه در سال همچنان که در حرکت -کارگری

دهی، و نداشتن هماهنگی الزم به دلـیـل سـرکـوب و  پراکندگی، ضعف سازمان
پیگرد فعاالن کارگری توسط نیروهای امنیتـی حـکـومـت والیـی اسـت. نـبـود 

یـی سـازمـان  های پـایـه نامه های مستقل کارگری و زیر پا گذاشتن مقاوله تشکل
از جـمـلـه زیـر پـا گـذاشـتـن  -جهانی کار توسط کارفرمایـان و خـوِد دولـت

که اجرای آنها برای همٔه کشـورهـای عضـو سـازمـان  ٩٨و  ٨٧های  نامه مقاوله
اند که فعاالن جنبش کـارگـری  هایی جّدی بوده معضل -جهانی کار الزامی است

هـای  اند. این معضل همچنان یـکـی از دشـواری برای مقابله با آنها تالش کرده
 جّدی جنبش کارگری در شرایط امروز میهن ماست.

 
، انـقـالب و «وضعیت انقـالبـی». تأملی درباره شرایط کنونی ، ۵

 شیوه های موثر مبارزه
 رفقا!

های اخیر بحث دربارٔه امکان دگردیسی یا استحالٔه رژیم والیی ایران و  در سال
های مناسب مبارزه بر اسـاس ایـن درک از وضـعـیـت کشـور، تـوسـط  شیوه

ای در  طلبان حکومتی و طیفی از نیروهای اپوزیسیون به شکل گسـتـرده اصالح
هـا و  جامعه مطرح شده است و ما در مقاطع و مـوارد مـتـعـددی در تـحـلـیـل

هـای شـکـسـت  ایم. تجربه های حزب نادرستی این نظرها را گوشزد کرده ارزیابی
خوردٔه دو دهٔه اخیر با هدف ایجاد تغییـرهـایـی هـرچـنـد سـطـحـی در شـیـؤه 

مداری در میهن ما و ادامٔه حاکمیت ارتجاعی و ضدمردمی رژیم والیـت  حکومت
اقتصادی ایران نشان داده اسـت کـه -فقیه و سلطٔه کامل آن بر حیات سیاسی

هـای قـدرت  تصّور اینکه ارتجاع حاکم با موعظه و نصـحـیـت دسـت از اهـرم
دهد، سراب خطرناکی اسـت  دارد و حکومت را تحویل نیروهای مردمی می برمی

اش فقط خاک پاشیدن در چشم مردم و یاری رساندن به ادامٔه حـیـات  که نتیجه

ناپذیر اسـت  حکومت استبدادی کنونی در میهن ماست. رژیم والیت فقیه اصالح
تـوان بـه گشـوده  های قدرت سیاسی می و فقط با طرد و حذف کامل آن از اهرم

شدن راه برای رهایی میهن از چنگال حاکمیت استبداد مذهبی کنونی امـیـدوار 
بود. افزون بر این، مدافعان نظریٔه دگردیسی رژیم، از جـمـلـه نـیـروهـای چـپ 

اند و هستند که از آنجـا کـه دوران  استحاله شده به راست، همچنین معتقد بوده
های اجتماعی (و البد مبارزٔه طبقاتی) به پایان رسیده است، هرگونه شیؤه  انقالب

مبارزاتی که به انقالب بینجامد نادرست است و فقط باید از طریق گفتگو و تفاهم 
با سران جمهوری اسالمی امیدوار بود که شرایط کشور تغییر و به سمت بهبـودی 

ای از نیروهای سیاسی کشور متهم بـه  برود. در این دستگاِه نظری، بخش عمده
اند که با "سیاست و برخوردهای تندَروانه" خود کشـور را بـه  جرم "براندازی" رژیم
دهند. البته روشـن اسـت کـه هـدف دیـگـر  ریزی سوق می سمت تنش و خون

نظریاتی از این دست، تطهیر رژیم والیت فقیه و جنایاتی اسـت کـه جـمـهـوری 
 دهد. اسالمی برضد مردم ایران انجام داده است و می

ها حکومت جمهوری اسالمی مالک عملی و روشنی از مـاهـیـت  تجربٔه دهه
ها سـرکـوب و  داری حاکم بر میهن ماست. سال شّدت ضدمردمی رژیم سرمایه به

ریزی و خفه کردن هر صدای اعتراض مردم و فریادهای سرکوب و منکوب  خون
کنید رهبر حکومت بر ضد مردمی که خسته و جان بـه لـب رسـیـده از فـقـر و 

اند سند محکم و  های حکومتی به خیابان آمده محرومیت و ظلم و تعّدی دستگاه
ریزی در مـیـهـن  انکارناپذیری در تأیید این واقعیت است که منشأ سرکوب و خون

های سرکوبگر آن همچون سـپـاه، وزارت اطـالعـات،  ما، رژیم حاکم و دستگاه
بسیج، و دیگر نهادهای رنگارنگ امنیتی است. ایران چهل و یک سـال پـس از 
پیروزی انقالب بهمن کشوری اسیر زنجیرهای حکومتی قرون وسطایی است کـه 

 هیچ ارزشی برای حقوق مردم قایل نیست.
های گستردٔه مردمـی  ویژه پس از اعتراض در بررسی وضعیت کنونی کشور و به

شود که آیا میهن ما در وضعـیـت  در دو سال گذشته، اکنون این سؤال مطرح می
 انقالبی قرار دارد؟

یعنی دو سال پـیـش   ،١٩١۵الملل دوم" در  لنین در اثر مهم خود "فروپاشی بین
دهـد:  از انقالب اکتبر، وضعیت انقالبی را به طور خالصه چنین تـوضـیـح مـی

طبقات پایین دیگر نخواهند زندگی را با شرایط موجود ادامه دهند، و طبقات بـاال 
نیز نتوانند به شکل و شیؤه پیشین به حکومت ادامه دهند؛ فقر و نابرابری تشدیـد 

های زحمتکش بیش از پیش به مبارزٔه تاریخی مسـتـقـل جـلـب  شود؛ و توده می
شوند. لنین در عین حال معتقد بود که هر وضع انقالبی به انـقـالب تـبـدیـل  می
دهی و فعالیـت و  شود و عالوه بر شرایط عینی، شرایط ذهنی، یعنی سازمان نمی

توان طبقٔه انقالبی در پیشُبرد انقالب نیز باید وجود داشته باشد تا بـتـوانـد نـظـام 
سیاسی کهنه را در هم شکند، زیرا اگر نتوان نظام سیاسی کهنه را  واژگون کـرد، 

های قدرت دسـت بـر نـخـواهـد  روشن است که خودش به خودی خود از اهرم
 داشت.
 رفقا!

های نیرومندی از وجود وضـعـیـت  شک نشانه بر این اساس روشن است که بی
توان دید که در وضعیت کنونی،  انقالبی در کشور ما وجود دارد و در عین حال می

یافتـه بـا رهـبـری  آن شرایط ذهنی الزم، یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان
مبارزاتی مشخص برای ارائٔه جایگـزیـنـی -معتبر و جبهٔه واحدی با برنامٔه سیاسی

های جنبش مردمی و طرد کامل رژیم والیـت فـقـیـه از  مردمی و تحقق خواست
های اخیر، این موضوع که چگونه با  حیات سیاسی کشور، موجود نیست. در سال

اجتماعـی -العاده بحرانی اقتصادی ها و وضعیت فوق وجود نارضایتی عمیق توده
دهی کرد و به پیش برد کـه بـتـوانـد  ای را در جامعه سازمان توان مبارزه کشور می

زمینه را برای تحقق تغییرهایی اساسی، دموکراتیک، و پـایـدار فـراهـم آورد، از 
خواه و جنبش مردمی میـهـن  های جّدی پیِش روی نیروهای ملی و آزادی معضل

و پـیـروزی جـنـبـش  ۵٧های مهم انقالب بهمـن  ما بوده است. یکی از تجربه
های هماهنگ و نیرومند کارگران، زحمتکشان، و کارمندان در  مردمی، اعتصاب

های گستردٔه خیابانی بود که سرانجام حکومت شاه را فلج کرد و آن  کنار اعتراض
تـوان بـه  را به زانو در آورد. روشن است که در شرایط دشوار امروز میهن ما نـمـی

گرایانه امیدوار بود که شعار اعتصاب عمومی بدون کار وسیع سیاسی،  شکل اراده
سازی نیروهای اجتماعی تحقق یـابـد.  گرانه در جامعه و آماده روشنگرانه، و بسیج

یافتگـی طـبـقـٔه  ای را با هدف اعتالی سازمان یافته باید در این زمینه کار سازمان
کارگر و زحمتکشان و دیگر نیروهای اجتماعی به پیش برد تا بتوان شعار اعتصاب 

اجتماعی تبدیل کرد و شرایط را برای تـحـقـق -یی عمومی را به شعار فراگیر توده
 انقالب ملی و دموکراتیک در میهن ما فراهم آورد.

 ٢جـمـهـوری  تجربٔه مبارزاتی مردم ایران، از "نه" تاریخی در انتخابات ریـاسـت
، و در پـی آن، ٨٨، تا اعتراض میلیونی بر ضد کودتای انتخاباتی سال ٧۶خرداد 

کـه  ٩٨و آبـان  ٩۶ها شهر کشور در دی  های گستردٔه مردمی در ده اعتراض
جمهوری اسالمی توانست با سرکوب خونین مردم اوضاع را به طور مـوقـت آرام 

هـای  کند، نشان داده است که فقط با اعتراض
 ١١ادامه  در صفحه  توان حکومت جمهوری اسالمی را  خیابانی نمی

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١١ 

های گستردٔه امـنـیـتـی و  به زانو درآورد و این حکومت قادر است با استفاده از امکان
های مردمی را عقیم  های ارتباطی کشور، اعتراض از جمله قطع خط  اش، سرکوبگرانه

 کند. 
های پیش از انقالب بهمن نیز نشانگر این واقعـیـت  تجربٔه تاریخی میهن ما در ماه
های خیابانی به زانو در نیامد. حـکـومـت شـاه هـم  بود که رژیم شاه فقط با اعتراض

توانست با سرکوب خونین تظاهرات مردم در میدان ژاله و دیگر شهرهای کشور مدتی 
را توانمند کرد و به پیروزی نـهـایـی  ۵٧اوضاع را آرام کند. آنچه جنبش انقالبی بهمن 

های گستردٔه کارگران و کارمندان کشور و  دهی اعتصاب رساند، نیروی آن در سازمان
های اقتصادی و امکان عملکرد اجتماعی رژیم شـاه بـود.  سرانجام فلج کردن چرخ

ای  فراموش نکنیم که حکومت شاه نیز از امکانات سـرکـوبـگـرانـٔه بسـیـار گسـتـرده
های اعتراضی مردم به هم پیوند خورد و کـارگـران  برخوردار بود ولی آنگاه که حرکت

ویژه کارگران نفت و برق، دست از کار کشیدند و کارمندان بـه صـف  صنایع کشور، به
اعتصاب پیوستند و سرانجام بازار نیز تعطیل شد، رژیم شاه عمًال کنتـرل ادارٔه امـور 

هـای مـردم  نشینی و تسلیم شدن به خـواسـت کشور را از دست داد و راهی جز عقب
 نداشت.

های دیکتاتوری و گشودن راه بـه سـمـت  به گمان ما به چالش کشیدن حکومت
استقرار جایگزینی مردمی، بدون رهبری سیاسی و اتحاد عمل همٔه نیروهای مترقـی 

سـاالر،  خواه معتقد به مبارزه برای نفی استبداد و برقراری حـکـومـتـی مـردم و آزادی
ممکن نیست. جامعٔه ما نیز امروز نیازمـنـد هـمـکـاری و مـبـارزٔه مشـتـرک هـمـٔه 

طلـبـی کـه راه خـود را از  های اجتماعی اصالح خواهان است، از شخصیت آزادی
سازشکاران و مدافعان "نظام والیت" همچون عارف، موسوی الری، تابش، تاجـزاده، 

هـای  مذهبی، نیروهای سیاسی خلـق-اند، تا نیروهای ملی و ملی خاتمی... جدا کرده
میهن ما که معتقد به ایرانی متحد، دموکراتیک، و فدرال هستند، و طیـف گسـتـردٔه 

هـای  گیری از تجربه کنند. باید با درس نیروهای چپ که در راه حقوق مردم مبارزه می
ها و پراکندگی نیروهای متـرقـی در دوران پـس از  دردناک گذشته، از جمله اشتباه

اندیش و ضدمردمـی  پیروزی انقالب بهمن که منجر به قدرت گرفتن نیروهای تاریک
و استقرار حکومتی استبدادی شد، اجازه نداد تا میـهـن مـا بـار دیـگـر بـه خـاطـر 

های مخّرب این امکان تاریخی بـرای آزادی و  گرایی های سیاسی و فرقه نظری تنگ
هـا  ای از واقعیـت پیشرفت ایران را از دست بدهد. رژیم والیی ایران به خاطر مجموعه

و شرایطی که ما پیشتر به آنها اشاره کردیم در وضعیتی بسیار بحرانی قرار دارد. بـایـد 
خواهانه و جنبش مردمـی حـداکـثـر  از این فرصت تاریخی برای پیشُبرد مبارزه آزادی

 استفاده را کرد.
 رفقا!

گذرد، رهبری حزب ما با برخی از نیروهـای  در فاصلٔه دو سالی که از پلنوم قبلی می
سیاسی برای عمل مشترک گفتگو و تبادل نظر کرده است. معضل واحد هـمـٔه ایـن 

گوینـد و بـه  رغم اینکه اکثر این نیروها از ضرورت اتحاد عمل سخن می گفتگوها، به
هـا و مـواضـع  انـد، دیـدگـاه گفتٔه خودشان همٔه تالششان را در این راه به کار گرفته

بینی و پایبندی حزب ما بـه  ای، و در واقع مخالفت جّدی با جهان سخت ضدتوده جان
منافع کارگران و زحمتکشان اسـت کـه خـود را در ظـاهـِر "مشـکـل داشـتـن بـا 

دهد. جّو تبلیغ و تحریـک بـرخـی از نـیـروهـای  های گذشته حزب" بروز می سیاست
گیری مسـتـقـل،  سیاسی بر ضد یکدیگر و همچنین نبود جسارت سیاسی در تصمیم

شود همکاری نیروهای مختـلـف  های دشوار پیِش روست که سبب می یکی از عرصه
رو شود و کار از حـّد  های زیاد روبه با یکدیگر در قالب جبهٔه ضداستبدادی با دشواری

 دادن این یا آن اعالمیٔه مشترک فراتر نرود.
آنچه جنبش مردمی و ضداستبدادی میهن ما نیازمند آن است اتـحـاد نـیـروهـای 
جّدی سیاسی اپوزیسیون کشور دارای پایگاه اجتماعی در میهن ما، حول یک برنـامـٔه 
سیاسی و مبارزاتی مردمی مشترک است. نهادهایی نمایشی و بدون  پشتوانٔه مـردمـی 

هـای اخـیـر  های مشابه آن را در سـال همچون "شورای مدیریت گذار"، که ما نمونه
اند که  ایم و به طور عمده طبق الگوی "کنگرٔه ملی عراق" شکل گرفته چندین بار دیده

احمد چلبی با پول آمریکا و کشورهایی همچون عربستان سعودی قـبـل از اشـغـال 
هـای نـاهـمـگـون  عراق و سرنگونی صدام حسین به راه انداخته بود، در واقع جـمـع

شماری فعال سیاسی بدون هیچ برنامٔه جّدی و تدوین شدٔه مبارزاتی و هیـچ پـایـگـاه 
شک نخواهند توانست نقشی مـثـبـت  اجتماعی در میان مردم میهن ما هستند که بی

یـی خـود را  در تحوالت آینده میهن ما داشته باشند. حزب ما همچنان هدف مرحـلـه
برای تشکیل جبهٔه متحد ضددیکتاتوری و طرد رژیم والیت فقیه و گذار از جمـهـوری 

های خود در ایـن  کند و به تالش اسالمی به حکومتی مردمی و دموکراتیک دنبال می
 راه ادامه خواهد داد.

 ١٣٩٨اسفند  -ایران   مرکزی حزب تودٔه   پلنوم وسیع کمیتهٔ 
 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...

بندند تا به آنها در شناسایی دانشجویان بالقوه کمک کنند. واکـاوی  قرارداد می
های موجود دربارٔه نژاد، جنسیت، محل جغرافیایی زیست ،  نگرانه از داده پیش

هایی مهم از سـیـسـتـم  های تحصیل به عنوان بخش و توانایی پرداخت هزینه
کند تا دانشجویان بالقوه را بر اساس میزان احـتـمـال  امتیازبندی استفاده می

بندی کـنـد. وقـتـی کـه  نام، و موفقیت در ادامٔه تحصیل رتبه درخواست، ثبت
های دولـتـی  برترین دانشجویاِن بالقوه شناسایی شدند، آنگاه است که دانشگاه

شوند تا منابع و امکـانـات ارزشـمـنـد خـود را بـرای جـذب  دست به کار می
ها را در سیستم امتیازبـنـدی دارنـد.  دانشجویانی صرف کنند که باالترین رتبه

یک از کسانی که در این روند شرکت دارند اذعـان نـخـواهـنـد کـرد کـه  هیچ
کنندٔه موفقـیـت آتـی  معتقدند نژاد یا طبقٔه اجتماعی یا جنسیت شخص تعیین

تواند بکند جز ایـنـکـه بـه  نگرانه کاری نمی اوست. با وجود این، واکاوی پیش
های ساختاری موجود در آمریکا مانند تبعیض  هایی تکیه کند که نابرابری داده

دهند. دانشجویانی که  نژادی، تبعیض جنسی، یا تبعیض طبقاتی را بازتاب می
های سفیدپوست و مرفه هستند، مزّیتی قطعی خواهند داشت. آنهـا  از خانواده

که در پی جذب دانشجو هستند، کسانی را هدف خواهند گرفت که امـکـانـات 
پـوسـت یـا  مالی بیشتری دارند. دانشجویان تنگدست یا از طبقٔه کارگر، سـیـاه

التینی، یا روستایی، همچنان با موانع ساختاری در برابر دسترسی به آمـوزش 
های ایدئولوژیک دربارٔه تـحـّرک  پردازی عالی روبرو خواهند بود. با وجود افسانه

اجتماعی و موفقیت در جامعٔه آمریکا، مشخصٔه پایدار جامعٔه آمریکا نابـرابـری 
هـای  است. تحّول جدیدی که صورت گرفته این اسـت کـه امـروزه شـرکـت

 برند. خصوصی از نابرابری در آموزش همگانی سود می
داِر موجـود  های عمیق و ریشه ها و تفاوت سیستم انگیزشِی کنونی، نابرابری

در جامعٔه آمریکا را بیشتر خواهد کرد. پژوهشگران اندیشکـدٔه آمـریـکـای نـو 
توان به تمرکز بر تحّرک اجتماعی و کمـک  ها را می گویند: "اگرچه دانشگاه می

شده تشویق کرد، اّما تا زمانی که نـوع  به پایان دادن به تبعیض نژادِی نهادینه
ها تغییر نکند، سامانمند کردن این  تغییرها دشوار خواهد بود." تا زمانـی  انگیزه

های خصوصی انتفاعی اسـت کـه  که سیستم انگیزشِی کنونی به سود شرکت
گردانند، بازیگـران  ای را برای خودشان می نظام پذیرش دانشگاهی انحصاری

 قدرتمند در نظام آموزش خصوصی برای حفظ آن سخت تالش خواهند کرد.
وزیر آموزش و  (DeVos)یکی از این بازیگران قدرتمند، خانم ِبتسی ِدواس 

پرورش میلیاردر [آمریکا] است. زمانی که دونالد ترامپ او را بـه ایـن ِسـَمـت 
منصوب کرد، بر اساس مقررات اخالقی دولت، خانـم ِدواس وادار شـد کـه 

هایش را برای اطالع همگان اعالم کند. بـه نـوشـتـٔه وال اسـتـریـت  دارایی
هـای پـوشـشـی  جورنال، در این روند، شبکٔه خصوصـی بـزرگـی از شـرکـت

هـای  هـا و ُهـلـدیـنـگ هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند)، تراست (شرکت
های مالِی مشـکـوِک خـانـوادٔه خـانـم  مخفی آشکار شد، اّما بسیاری از شبکه

 ِدواس مخفی باقی ماند.
هایی که خانوادٔه وزیر آموزش و پرورش در آن زمـان در آن  یکی از شرکت

 Vista)افزاری "ویستـا ِاکـویـیـتـی پـارتـنـرز"  منافع مالی داشت، شرکت نرم
Equity Partners)  بود. این شـرکـت مـالـک شـرکـتEAB  اسـت کـه

نـگـرانـه در آمـوزش  طور که پیشتر اشاره شد، در فّناوری واکاوی پیـش همان
عالی تخصص دارد. اسناد بررسِی اخالقِی سابقٔه خانم دواس نشان داد که او 

دار چند شرکت آموزشِی خصوصی است که از کمبودهای کـار  همچنین سهام
جانبٔه سود و قدرت و سیاست بـاعـث  اند. این پیوند سه آموزش دولتی سود برده

شد که استیون کورتنی، محقق امور آموزش، خانم ِدواس را "بازیگری عـمـده 
هـا بـه زیـان  در تسهیل و فراهم آوردن امکان رشد و شکوفایی منافع شرکـت

 منافع عموم" توصیف کند.
مقاومت در برابر این روند مخّرب در آموزش عالی با انتخاب کردن شخصی 

های دانشجویی، بـرای  جمهوری که برای بخشودگی وام برای نامزدی ریاست
هـا در مـیـان  های مناسب و ارزان، و میزان باالتر تشکیـل اتـحـادیـه شهریه

تواند نـقـطـٔه آغـاز درخشـانـی بـرای  کارکنان آموزشی مبارزه خواهد کرد، می
ای بـزرگ و  معکوس کردن این روند باشد. اّما، حّتی آن هم فقط آغاز مبـارزه

 جمعی خواهد بود.
Predictive Analytics 

- G.I. Bill  قانونی بود که مزایایی را برای سربـازان 1944اصالح قانون ،
 1956کرد . قانون اصـلـی در سـال  بازگشته از جنگ جهانی دّوم فراهم می

های کمک بـه  منقضی شد، اّما اسم الیحٔه جی آی هنوز برای اشاره به برنامه
 م-رود  ارتشیان به کار می

-  Pell Grant ای است که دولت فدرال آمریکا برای پرداخت  کمک هزینه
داد. عنوان اصلی قانون "تضمـیـن فـرصـت  شهریه به دانشجویان نیازمند می

 برای آموزش بود که به نام سناتور دموکرات کلیبورن پل معروف شد.م  

 نگرانه: چگونه  ... ادامه واکاوی پیش



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١٢ 

نماینده تشکیالت دموکراتیک زنان ایران در سخنرانی خود در این 
یادماندنی که با تم محوری "زنان در صف اول مبارزه  گردهمایی به

های گوناگون مبارزه  برای عدالت، برابری و صلح" برگزار شد، جنبه
 زنان میهن را تصویر کرد.

 
خـواه زنـان از  های دموکراتیک و ترقی لندن امسال هم شاهد کوشش سازمان

مـنـاسـبـت  کشورهای مختلف جهان برای برگزاری موفق جشن روز جهانی زن به
اسـفـنـدمـاه)  ١٧مـارس (مصـادف بـا  ٧مارس بود. در روز شنبه  ٨فرارسیدن 

گردهمایی باشکوهی با همکاری نزدیک و هماهنگ "مجمع ملی زنان بریتانـیـا"، 
خواه قبرس"، "اتحـادیـٔه [لـیـِگ]  "تشکیالت دموکراتیک زنان ایران"، "زنان ترقی

زنان عراق"، "زنان کمونیست یونان"، "سازمان زنان کمونیست سودان"، "سازمـان 
  خواه بنگالدش در بریتانیا"، در مراسمی زیبا و متنوع و باشکوهی ویـژه زنان ترقی

 با شرکت مدعوین از کشورهای مختلف جهان جشن گرفته شد.
های کمونیست که در بریتانیا حضور و فعالیـت  ابتکار کمیته هماهنگی حزب به

عهده نماینده حزب توده ایران در  های اخیر به دارند، و مسئولیت اداره آن در سال
های دموکـراتـیـک  ای متشکل از سازمان بریتانیا است، در ده سال گذشته کمیته

زنان مبارز از چند کشور مسئولیت تدارک و برگزاری جشن "روز جـهـانـی زن" را 
عهده داشته است. "تشکیالت دموکراتیک زنان ایران" و "مجـمـع مـلـی زنـان  به

بریتانیا" نقشی پررنگ در کمیته ایفا کرده و در ادامه و توسعه این جشـن سـاالنـه 
هـا قـبـل  آن را از مـاه های مربوط به اند و هماهنگی فعالیت سهمی مهم  داشته

هـای کـوتـاه از سـوی  دهند. برنامه جشن امسال شامل سخـنـرانـی سازمان می
هـای هـنـری شـامـل رقـص، آواز، و  های شرکت کننده و آنگاه برنامه سازمان

ای  موسیقی سنتی در سه بخش و در انتها پذیرایی از شرکت کنندگـان بـا سـفـره
رنگین از غذاهای ملی از کشورهای مختلف بود که حضور غذاهـای سـنـتـی از 

 داده بود.  ای ویژه ایران به آن جلوه
صدر حزب کمونیست بریتانیا و عضـو   مراسم با سخنان رفیق دکتر "لیز پین"، 

آمـد بـه  هیئت اجرائیٔه "مجمع ملی زنان بریتانیا"، آغاز شد که در آن ضمن خوش
های زن بیشتری از مراسم امسـال،  حضار و اظهار خوشحالی از استقبال سازمان

دهی جشن روز جهانی زن در لندن توضیح داده شد، جشنی که در  فلسفه سازمان
خـواه، و مـبـارز کشـورهـای  های اخیر با شرکت نمایندگان زنان چپ، ترقی سال

مختلف ساکن انگلستان جلؤه بسیار یافته است و حضور چشمگیر زنان در جشـن 
 امسال بازتاب جذابیت و موضعیت برنامه آن است.

هـای زنـان  در شروع بخش اول برنامه که به سخنرانی نمـایـنـدگـان سـازمـان
خواه کشورهای مختلف اختصاص داشت، رفـیـق پـیـن پـیـام تـبـریـک و  ترقی

همبستگی "مجمع ملی زنان بریتانیا" به مراسم روز جهانی زن امسال را ارائه داد. 
او در سخنانش به نقش زنان بریتانیـا در مـبـارزه بـرای حـفـظ دسـتـاوردهـای 
زحمتکشان این کشور و همچنین حضور آنان در مبارزه برای صلح و پـیـشـرفـت 
اشاره کرد. رفیق انگلیسی به گسترش صفوف "مجمع ملی زنـان بـریـتـانـیـا" کـه 
انعکاسی از موفقیت آن در ایجاد رابطه با زنان کشور در مبارزات روزانه بـر عـلـیـه 

کار حاکم بوده است، اشاره کرد. رفیـق  های محافظه های ارتجاعی دولت سیاست
خـواه بـریـتـانـیـا در سـال گـذشـتـه  پین خاطرنشان کرد که سازمان زنان ترقـی

نمایش  طور فعال به اش با مبارزات زنان در ایران، عراق، و سودان را به همبستگی
های مختلف همکاری داشته است. او بـا تشـکـر از  ها در عرصه گذاشته و با آن

های زن شرکت کننده در تدارک و برگزاری جشن روز جـهـانـی زن کـه  سازمان
اش را در تقویم جـنـبـش کـارگـری  ابتکاری بسیار بااهمیت است و جای شایسته

خـواه  بریتانیا باز کرده است، از فرصتی که این مراسم برای مجـمـع زنـان تـرقـی
بریتانیا فراهم کرده است تا بتواند با رفقای زن از کشورهای مختلف دیدار کنـد و 
در جریان مبارزات آنان برای صلح، برابری، عدالت، و سوسیالیسـم قـرار گـیـرد، 

 تشکر کرد.
اولین سخنران این مراسم رفیق کارول استوراس، رئیس شـعـبـه زنـان حـزب 

ای مفصل ازجمله اظهار داشت: "از آنجائی  کمونیست بریتانیا بود که در سخنرانی
گیرد، امشب یـاد  اش را جشن می که حزب ما امسال صدمین سالگرد بنیانگذاری
عهده گرفتنـد و بـه  به  هایی عمده رفقای زنی که در حزب ما وظایفی مهم و نقش

پیش سوق دادند،  ها را به های حزب کمك کرده و مبارزه کمونیست توسعه سیاست
صد مبارز برجسـتـه   شایسته است گرامی بداریم. ما درحال تدوین کتاب زندگینامه

دارند. و آنان رفقایی هـمـچـون   حزب هستیم که زنان در میان آنان جایی برجسته
پـوسـت در  اش دربارٔه موقعیت زنان سیاه خواهانه های ترقی کلودیا جونز که نوشته

جامعه، تجزیه و تحلیل مارکسیستی از نژاد، طبقه و جنس را مطرح کـرد، رفـیـق 

برگزاری مراسم روز جهانی زن 
 در لندن

داری در  دوروتی کویا، مربی و فعال حقوق مدنی که در تأسیس مـوزه ضـد بـرده
لیورپول تأثیرگذار بود، رفیق ثورا سیلورتورن که در آغاز جنگ داخلـی اسـپـانـیـا (

خواهـان  المللی حمایت از جمهوری ) در مقام عضوی از بریگاد بین١٩٣٩  -١٩٣۶
های جنـگ بـه اسـپـانـیـا  منظور پرستاری از مصدومان و زخمی ضد فاشیست به

مان را در حـمـایـت از دسـتـاوردهـای زنـان و  رفت،.. ما سنت افتخارآمیز حزب
گیریم.  روند  المللی جشن می همبستگی با مبارزات آنان در بریتانیا و در سطح بین

آغاز شد و در سایر نقاط جـهـان گسـتـرش  ١٨صنعتی شدن در انگلیس در قرن 
هـایـی کـه قـانـون  یافت. سوءاستفاده سبعانه و حیوانی از زنان کارگر در کارخـانـه

دهی خودشان سوق داد.  حدومرز بود، آنان را به سازمان کشی بی شان بهره نانوشته
آنان مبارزات قدرتمندی را که تغییرهایی اقتصادی و اجتماعی را به کـارفـرمـایـان 

 کرد سازمان دادند." تحمیل می
نماینده تشکیالت دمکراتیک زنان ایران (ت.د.ز.ا.) در پیام خود، پس از تبریک 

مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن، در ابتدا به تاریخچه بزرگداشت روز جـهـانـی  به
، روز هشتـم ١٣٠٠زن در ایران پرداخت و گفت: "زنان ایرانی نخستین بار در سال 

های زنـان کـه از حـزب  مارس را در شهر رشت در شمال ایران از طریق انجمن
گرفتند، جشن گرفتند. با بنیانگذاری حزب توده  کمونیست ایران آن زمان الهام می

ایران و تأسیس تشکیالت دمکراتیک زنان ایران، مـراسـم بـزرگـداشـت ایـن روز 
مرتب از آن تاریخ تا کنون برگزار شده است. مبارزات زنان برای حـقـوق   صورت به

گذاران جنبش زنان طبقه کـارگـر  برابر، صلح، و عدالت اجتماعی، با الهام از بنیان
ازجمله زتکین، کولونتای، لوکزامبورگ، و دیگران، همچنان ادامه دارد. هرسـالـه، 
بزرگداشت روز جهانی زن، منعکس کننده وضعیت مبارزات زنان در سراسر جهـان 

شود. امسال بدون شک، وضعـیـت  مان می ها و کشورهای و همچنین در سازمان
زنان ایرانی در مقایسه با مقطع بزرگداشت این روز در دوازده ماه پیش، بدتـر شـده 

دلـیـل  های تحمیلی توسط قوانین ضـد زن رژیـم اسـالمـی، بـه است. دشواری
هر قیمتی، مضاعف شده است. انتخابات  پافشاری حکومت بر تأمین بقای خود به

مجلس، برای رژیم دارای اهمیت بسیاری بود. در پی ترور قاسـم  ١٣٩٨اسفندماه 
در  ،اسالم سیاسی،سلیمانی، فرمانده نظامی سپاه قدس و صادر کننده ایدئولوژی 

منطقه توسط آمریکا، شلیک و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی تـوسـط رژیـم و 
گـنـاه، شـاهـد  کشته شدن نزدیک به دویست نفر خدمه هواپیما و مسـافـران بـی

های شهرهای اصلی کشور بودیم و کـلـیـد  راهپیمایی صدها هزار نفر در خیابان
های جدید علیه رژیم و دستگیری تعداد زیادی از معترضـان  خوردن موج اعتراض

هـای ایـاالت  های اخیر را موجب شد. شرایط اقتصادی ناشی از تـحـریـم در ماه
های اقتصادی نولیبرالی و فسـاد گسـتـرده در سـطـح بـاالی  متحده، سیاست

زمان  است... آغاز شیوع ویروس کرونا، هم  حکومت وخامت اوضاع را بیشتر کرده
 ١٠اسـفـنـدمـاه)  ٢۵ها، در ایران تا کنون (تا تاریخ  با این دوره بود. طبق گزارش

انـد. کـذب  اند و  صدها نفر نیز جان بـاخـتـه هزار  نفر به ویروس کرونا مبتال شده
خواندن شیوع ویروس در ایران از سوی رژیم، و سپس نشان دادن واکنشی ُکـنـد 

توجهی کامل به سالمت مـردم در چـارچـوب  ها بی برای مهار آن و درنتیجه این
  هـای رأی پـای صـنـدوق خواست مردم را به ترفندی بود که رژیم از طریق آن می

دست آوردن مشروعیت از طریق حضور گسترده مـردم  بکشاند. ترفند رژیم برای به
نیروهای مترقی و هـمـچـنـیـن  -همراه نداشت  در انتخابات مجلس، موفقیتی به

درنتیجه، مشارکت در انتخابـات بـا   –دهندگان انتخابات را تحریم کردند  اکثر رأی
درصد، بـه  ٢۵درصد از کل حائزین شرایط رأی در سطح کشور و در تهران زیر  ۴٢

سال گذشته رسیـد. یـکـی از نـتـایـج  ۴٠های ترین سطح خود در انتخابات پایین
انتخابات تقلبی این است که محمدباقر قالیباف، یکی از رهـبـران سـابـق سـپـاه 
پاسداران، مهره جنایتکاری که به کشتار دانشجویان در تظاهرات تابسـتـان سـال 

باشـد،  برداری و فساد می پرونده قضایی کاله ٨٠٠کرد و دارای  مباهات می ١٣٧٨
کـه نـاوگـان  صاحب کرسی اول و مدعی کسب ریاست آینده مجلس شد. درحالـی

هـا  اند، جایی که مـیـلـیـون های امپریالیستی در منطقه تجمع کرده نظامی قدرت
 ١۵ادامه  در صفحه  گناه از افغانستان تا عراق، لیبی، یمـن  انسان بی



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١٣ 

ند
َ
 لیو-نوشتٔه جوئل ِوندل

 ترجمه از "دنیای مردم"، نشریٔه آنالین حزب کمونیست آمریکا
نـویسـد: اصـطـالِح  فیلسوف کـمـونـیـسـت، مـی (Jodi Dean)جودی دین 

بـنـیـاد  بنیاد و فـّنـاوری ای از تولید کاالیی دانش داری ارتباطی" به مرحله "سرمایه
اشاره دارد که در آن اطالعات در مقیاسی عظیم، به منظور کسب سود، تولـیـد و 

شود. آنچه ما امروزه "جامعٔه اطـالعـاتـی" یـا "اقـتـصـاد  آوری و فروخته می جمع
نامیم در واقع کارگرسازی (پرولتاریا کـردن) افـراِد اغـلـب دارای  بنیاد" می دانش

مهارت) در مقیاسی عظیم است  درآمد (اغلب کم تحصیالت عالی، در مشاغل کم
کاری و درآمدهای نامنظم و از این ستون به آن ستون کردن، بـرای  که با پراکنده
های دانشجویی، پرداخت بیمٔه درمانی، و زندگی بـخـور و نـمـیـر  بازپرداخت وام

 گفتند چه شد! اند که آن "رؤیای آمریکایی" که می کنند، و در حیرت تالش می
های فّناوری  داری ارتباطی، نقش شرکت های مخّرب سرمایه یکی دیگر از جنبه

بـنـیـاد  گذاری در اقتصـاد دانـش های مشارکتی و اشتراک گیری از ویژگی در بهره
های اجتماعی، آرشیوهای اطالعات شخصی دیجیـتـالـی  ویژه از طریق رسانه (به

سـازی،  بـرداری، ذخـیـره وجو، و خرید آنالین) بـرای داده شده، موتورهای جست
های دیـگـر  کنندگان و کارَبران به شرکت دهی، و فروش اطالعات مصرف سازمان

بـوک بـه اشـتـراک  دانیم که بر سر اطالعاتی کـه در فـیـس مان می است. همه
کـنـیـم، چـه  وجو در سایت آمازون یا گوگل وارد مـی گذاریم ، یا هنگام جست می
مان و  های اجتماعی های شبکه آید، و وقتی که تبلیغات کاالهایی را در صفحه می

ایـم،  بینیم که مرتبط با همان چیزهایی است که ما جستجو کرده هامان می ایمیل
 کنیم. ندرت از این امر تعجب می به

کنـد  بنیاد را کار رایگانی توصیف می خانم جودی دین این جنبه از اقتصاد دانش
های کاالشده برای سرمایٔه فّناورانه است. هر وقت که با تمـاشـا  که تولیدش، داده

فلیکـس، یـا خـریـدن  ها در شبکٔه خصوصی ِنت ها یا سریال ترین فیلم کردن تازه
مان، یا افـزودن اطـالعـاتـی بـه حسـاب  چیزی از فروشگاه آنالین مورد عالقه

یـی) خـود، در ایـن رونـد  شبکٔه اجتماعی مشاغل حرفه LinkedIn)لینکداین 
اطالعاتی را از زندگی و عالئق خـودمـان در  کنیم، در واقع داریم خرده شرکت می

هـای  کنیم) که توسـط شـرکـت گذاریم (یا به عبارتی، تولید می اختیار دیگران می
شوند. ما این کار را رایـگـان انـجـام  فروش تبدیل می  های قابل فّناوری به فراورده

 کنیم. ها هم وقت صرف آن می دهیم و ساعت می
ها قادرنـد تصـاویـر و مشـخـصـات  های فّناوری با استفاده از این داده شرکت

کنـنـدگـان و کـارَبـران،  توجهی از مصرف های) دیجیتالی قابل شخصی (پروفایل
هـا و  هـا و گـرایـش های آنها، کارها و رفتارهای آنها، و حـرکـت نیازها و خواست

تـخـیـلـی -دانم که این شاید مثل فـیـلـم عـلـمـی های آنها بسازند. می وابستگی
گیری از  بنیاد" در بهره انگیزی به نظر بیاید، اّما حقیقت دارد. "اقتصاد دانش هراس

ای بسیار کـارآ  وسیله -برای بودن در جمع -میل ما برای ارتباط گرفتن با دیگران
آورد، برای تبلیغ و تـرویـج کـاالهـایـی  و مؤثر است. از اطالعاتی که به دست می

هایی به  ایم. آنها این کاالها را به شیوه کند که خوِد ما سرنخ آن را داده استفاده می
دارِی  فروشند که انگار قرار است جای خالی آنچه را در سرمایه نمایانند و می ما می
 شود. شده از آن محروم هستیم، ُپر کنند، اگرچه هرگز چنین نمی بیگانه
هـا و آرزوهـای مـا را بـا  های تبلیغ آن طوری است که نیازها و خواست شیوه

دهند تا تمایل ما را بـرای  کنند و به خورِدمان می ظرافت برای خودمان تعریف می
کنند و ما را متقاعد سازد که فردّیت ما بـرای  در جمع و با جمع بودن نفی و خنثٰی 

بنیاد" از این اعتقاد ساختگـی  تر است. "اقتصاد دانش چیز مهم زندگی سالم از همه
ها  و دروغین برای جدا کردن ما از یکدیگر و برای منحرف و جذب کردن مخالفت

افـزار  هـای سـیـاسـی، در داخـل نـرم یا انتقادهای ما، یا خواست ما برای اقدام
 کند.  کاالسازِی خودش استفاده می

یک ُبعِد دیگر این هیوالی اطالعاِت کاالسازی، آموزش عالی اسـت. آمـوزش 
عالی، که زمانی عرصٔه حضور نخبگانی بود که فرهنگ و تمدن ثروتمندان را رواج 

دادند، در میانٔه قرن بیستم به عرصٔه مبارزٔه طبقٔه کارگر و تحّرک طبـقـاتـی در  می
هزینٔه ِپـل در  جامعه تبدیل شد. الیحٔه جی آی پس از جنگ جهانی دّوم ، کمک

هـا، و شـهـریـٔه  ها از پول مالیـات دورٔه جنگ علیه فقر، اهدای زمین به دانشگاه
درآمدها مقدور و در خـیـلـی  ارزان، همگی دسترسی به آموزش عالی را برای کم

جاها اصًال مجانی کرد. دانشجویان محلی دورٔه کارشناسی در دانشگاه کالیفـرنـیـا 
پرداختند. من تـا اواخـر  دالر هزینٔه تحصیل می 150ساالنه فقط  1970در دهٔه 

بـاال،  هـای دولـتـی رتـبـه وقت در یکی از دانشکده برای شهریه تمام 1990دهٔه 
پرداختم. امروزه، میانگیـن شـهـریـٔه پـرداخـتـی  دالر می 2٫500ساالنه کمتر از 

اقتصاد «نگرانه: چگونه  واکاوی پیش
داری از همٔه ما  سرمایه »بنیادِ  دانش

 کند  می »برداری داده«

دانشجویان محلی برای دورٔه کارشناسی در ایالت میشیگان ساالنـه نـزدیـک بـه 
های زندگِی سر به فلک کشیده که مردم بایـد  دالر است. عالوه بر هزینه 15.000

بپردازند، امروزه کارفرماها برای استخدام در هر شغلی که بتواند حقوق ُمکـفـی و 
خواهـنـد. بـیـخـود  نامه و مدرک دانشگاهی می مزایای الزم را تأمین کند، گواهی

تریلیون دالر وام دانشجویی بدهکارند و مـجـبـور بـه  1.6ها  نیست که آمریکایی
کردند، فقط برای اینکـه بـتـوانـنـد آن  شوند که هرگز تصورش را نمی کارهایی می

ها را بپردازند. در قرن نوزدهم، منتقداِن این شکل از فعالیت اقتصادی، آن را  وام
خواندند. بخشی از آنچه این تغییر و افتادن به داِم بـدهـی آمـوزش  بردگِی وام می
داری دست بـه  کند، آن است که در مرحلٔه نولیبرالی سرمایه پذیر می عالی را امکان

های دولتی (هـمـگـانـی) زده  ها و بخش ریزی شده از عرصه سلب مالکیت برنامه
شود، از بهداشت و درمان گرفته تا آموزش و پرورش، آب و بـرق و تـلـفـن،  می

 ها و پلیس و ارتش و منابع طبیعی. ونقل همگانی، و تا زندان های حمل سیستم
آموزش عالی دولتی (همگانی) به طور مداوم دارد ویژگی "دولتی" یا هـمـگـانـی 

دهد. منابع، نیروی کـار، سـرمـایـٔه فـرهـنـگـی، و اعـتـبـار  خود را از دست می
هـا  گیرند. پس از دهـه های آمریکا را دارند برای کسب سود به خدمت می دانشگاه

ها از منابع مورد نیازشـان مـحـروم  های نولیبرالی، اکنون دانشگاه اجرای سیاست
هـا  خواه برای کاهش مالیـات ها طرح نمایندگان جمهوری اند. برای مثال، ده شده

وسخت بر  های سفت به بعد، همراه با محدودیت 1990در ایالت میشیگان از دهٔه 
کنند، باعث شده است  چگونگی صرف منابع و اینکه چه کسانی آنها را دریافت می

 که دانشجویان میشیگان در موقعیت نامناسب و ناپایداری قرار بگیرند.
های آموزشی خصوصی (انتفاعی) نیز وارد ایـن بـحـران  در این میان، شرکت

نگـر، و  های آینده ای از سلب مالکیت غیرمستقیم، فّناوری شوند و آمیزه مالی می
توانـد دانشـگـاه  کدام از آنها نمی دهند که هیچ تبلیغ برای فروش آموزش ارائه می

 دولتی امروزی و مدرن آمریکایی را از بحرانی که با آن روبروست نجات دهد.
ای  افـزاری هـای نـرم های آموزشی دارای فّناوری پـیـشـرفـتـه، بسـتـه شرکت

ها صـدهـا دانشـگـاه و  کنند. این شرکت فروشند که به ادعای آنها معجزه می می
دانشکدٔه مواجه با بحران کمبود منابع و درگیر در رقابت شـدیـد بـرای دانشـجـو 

اند که فّناوری پیشرفته به آنها کمک خواهد کرد که خـیـلـی  گرفتن را متقاعد کرده
ارزان بتوانند دانشجو بگیرند. طبق پژوهش جدید اندیشکدٔه غیرانتفاعی "آمریکای 

نـگـرانـه" اسـتـفـاده  ها از شیؤه"واکاوی پـیـش افزار پیشنهادی این شرکت نو"، نرم
نگرانه در سیسـتـم  های شناخته شدٔه  واکاوی پیش کند. یکی از اولین استفاده می

ای بود که وزارت دفاع آمریکا در جریان جنـگ بـا ویـتـنـام  یی، پایگاه داده شبکه
های سیا و وزارت دفاع در قراردادی که با یک شـرکـت  درست کرده بود. تکنیسین

ای طراحی کردند. بر  آوری داده ویژه خصوصی داشتند، پایگاه داده و سیستم جمع
المللی مـنـتـشـر  تازگی توسط اولیور ِبلِچر محقق روابط بین اساس پژوهشی که به

آوری شده از بیش  شد، مشاوران نظامی آمریکا این پایگاه داده را با اطالعات جمع
 دهکده در ویتنام جنوبی تکمیل کردند. 11.000از 

آم بـارگـذاری  بـی ها را به صورت مداوم و مرتب روی کامپیوترهای آی این داده
های پویای زمانی و مکانی از مـنـابـع مـوجـود،  کردند، و بر اساس آنها، نقشه می
های مقاومت ضدآمریکایی، و سطح توسعٔه اقتصادی و اجـتـمـاعـی تـولـیـد  گروه
هـا،  توانستند با استفاده از ایـن نـقـشـه های نظامی می کردند. آنگاه تکنیسین می

دربارٔه اینکه چه افرادی باید کشته شوند، چه روستاهایی الزم است  نابود یا اشغال 
شوند، یا اینکه منابع به کجا یا از کجا منتقل شوند، پیشنهادهایی ارائه کنند. ایـن 

هـا انسـان را  های امپریالیستی دولت آمریکا، مـیـلـیـون پروژه، برای تأمین هدف
 کرد. مستوجب کشتار و اذیت و آزار و عاری از خصلت انسانی تلقی می

امروزه اگرچه این فّناوری دیگر همیشه با جنگ و قتل عام مرتبط نیست، ولـی 
شود. و این  ریختن زندگی مردم عادی منجر می هم همچنان به ناانسان کردن و به

بار، هدف عبارت است از سودآوری برای میلیاردرها. از این فّناوری در "مـراقـبـت 
تبارها، یـا  تبارها، التین نگرانه" به منظور پاییدِن تنگدستان یا آفریقایی پلیسی پیش

های بـهـداشـت و درمـان بـه  نژادی، و در امر مراقبت دیگر جوامع مورد تبعیض
های این مراقبـت و بـهـبـود شـرایـط بـرای سـودَورزی  بینی هزینه منظور پیش

 شود. های خصوصی استفاده می ها و کلینیک های بیمه و بیمارستان شرکت
ها دوسـت دارنـد  کند: دانشگاه این فّناوری در آموزش عالی این طور عمل می

نام کـنـنـد، و سـپـس بـه  دانشجویانی بگیرند که درخواست پذیرش بدهند و ثبت
ها به منابع دولتی، هـم  دانشگاه بروند و درسشان را تمام کنند. دسترسی دانشگاه

ها بستگی دارد و هم به میزان ادامٔه تحصیـل دانشـجـویـان در  نام به میزان ثبت
های مالی خصوصـی  عالوه، دریافت کمک ها. به التحصیلی دانشگاه و تعداد فارغ

های بزرگ نیز به جایگاه دانشگاه از  های جدید و ورزشگاه برای ساختن ساختمان
التحصیلی دانشجویان آن وابسـتـه اسـت. بـر پـایـٔه  نظر موفقیت در میزان فارغ

پژوهش اندیشکدٔه "آمریکای نو"، این چرخٔه پاداش و تنبیه، "سیستم انگـیـزشـِی" 
کند کـه  های دولتی را نیز مجبور می آورد که دانشگاه وابسته به بازاری به وجود می

 بر اساس قواعد بازار عمل کنند.
 Civitasیـا  EABهایی ماننـد  ها برای موفقیت در رقابت، با شرکت دانشگاه

 ١١ادامه  در صفحه  نـگـرانـه در آمـوزش)  (متخصص واکاوی پیش
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 نوشتٔه پرابهات پاتنایک
 

در حدود سی سال است کـه 
ســوســیــالــیــســم در گســتــرٔه 
ــهــنــاوری از کــرٔه زمــیــن  پ
فــروپــاشــیــده اســت. در 
کشـــورهـــایـــی هـــم کـــه 
سوسیالیسم در آنـهـا هـنـوز 

هــا و  بــرپــاســت، ســیــاســت
ساختارهای اقتصادی دستخوش اصالح و تغییرهای چشمگیری شـده اسـت. 

های سوسیالیستی پیـشـیـن و سـاخـتـارهـای  از این رو، تعجبی ندارد که نظام
محابایی قـرار دارنـد. در  بی های  اقتصادی آنها این روزها هدف افترا و بدگویی

برد، و چرایی آن هم روشـن  داری از انتشار این افتراها بهره می حالی که سرمایه
ای  داری که انگار هنوز در شوک ضـربـه است، نیروهای چپ و مخالِف سرمایه

هستند که در پی فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالـیـسـتـی اروپـای 
دهـنـد.  شرقی متحمل شدند، تالش الزم را برای مقابله با این روند نشان نـمـی

هـایـی  های سوسیالیستی پیشین مسائل و کـاسـتـی تردیدی نیست که در نظام
زدایی از طبقٔه کـارگـر  جّدی وجود داشت، که پیش از هر چیز خود را در سیاست

ها حکومِت این طبقه را مسّلط و نمـایـنـدگـی  داد که قرار بود این نظام نشان می
های سوسیالیـسـتـی، بـا  کنند. اّما در عین حال نباید فراموش کرد که آن نظام

هایی که داشتند، نظامی اقتصادی ایجـاد کـردنـد کـه از لـحـاظ  همٔه کاستی
اش در تاریخ [مدرن] بشـر دیـده نشـده  رسیدگی به زندگی زحمتکشان، نمونه

 است.
هـای  شود: چـرا آن نـظـام با طرح یک پرسش ساده این موضوع روشن می

تولید، که ویژگی هـمـیـشـگـِی  های اضافه گاه بحران سوسیالیستی پیشین هیچ
داری است، نداشتند؟ به بیان نیکوالی بوخارین، روزا لوکزامبـورگ  نظام سرمایه

داری، در نبوِد امپریالیـسـم، در  حّتی به این دریافت رسیده بود که نظام سرمایه
نـظـر از ایـنـکـه کسـی  تولید همیشگی'' گیر افتاده است. صرف چرخٔه ''اضافه

پذیرد یا نه، این واقعیـت قـابـل انـکـار نـیـسـت کـه نـظـام  استدالل او را می
تولید عمـومـی"  یی "اضافه های دوره کم در معرض بحران داری که دست سرمایه

زمان شاهد بیکاری  قرار دارد، به خاطر ناکافی بودن تقاضای کلی در جامعه هم
گسترده از یک سو و وجود ظرفیت بدون استفاده ماندٔه تولید از سـوی دیـگـر 

آغاز شد یکی از این موارد بـود، کـه اگـر کـل  ٢٠٠٨است. بحرانی که از سال 
مـّدت  اقتصاد جهان را در نظر بگیریم، از آن زمان تا کنون دچار بحران طوالنی

تولید بوده است. پس چگونه است که اقتصادهای سوسیالیستی پیشـیـن  اضافه
هایی را به خود ندیدند و حتی از دید منتقدان آن نـظـام، از  هرگز چنین بحران

واقع موفـق بـه  جمله کسانی مانند یانوس کورنای اقتصاددان برجستٔه مجار، به
 حفظ اشتغال کامل همیشگی هم شدند؟

مـحـور -ها نـه بـازار پاسخ کوتاه به این پرسش این است که اقتصاد آن نظام
ریزی شده بود، و از این رو از ''خودانگیختگی'' بازار [آزاد] در امـان  بلکه برنامه

ریـزی بـه  بودند. اما باید فراتر از این پاسخ رفت و سؤال دیگری کرد: این برنامه
تـولـیـد و  توانست روی ندادن بحران اضافـه کرد که می طور مشخص چکار می

تأمین اشتغال کامل را در آن کشورها تضمین کند؟ پاسخ به این پرسش را، کـه 
ساده و بسیار روشن است و اقتصاددان مارکسـیـسـت لـهـسـتـانـی، مـیـخـال 

 توان به صورت زیر بازگو کرد. کاِلچکی، آن را توضیح داده است، می
تـولـیـد روبـرو هسـتـنـد زیـرا  داری بـا بـحـران اضـافـه اقتصادهای سرمایه

  گذاری در درون این نظام اقتصادی، به مفهوم افزایش مقدار سـرمـایـهٔ  سرمایه
داران  تولیدی [از بخشی از سوِد به دست آمده]، بستگی به این دارد که سرمایـه

قـدر  داران فـقـط هـمـان چه نرخ سودی از این افزایش انتظار دارند. سـرمـایـه
کنند آن نرخ سـود مـورد  کنند که فکر می گذاری [در وسایل تولید] می سرمایه

گذاری کمتر از مـیـزان  انتظار را برایشان خواهد آورد. اما اگر این مقدار سرمایه
نشده در شرایط ظرفیِت کامل تولید، در نسـبـِت مشـخـصـی از  فراوردٔه مصرف

تقسیم درآمد بین مزد پرداختی و سود سرمایه باشد، آنگاه اگر چنین تولیدی (در 
ظرفیت کامل) در این اقتصاد صورت گیرد، تقاضای کافی برای محـصـول آن 

خاطر نداشتن توانایی مالی مزدبگیران]. و از آنجـا کـه  وجود نخواهد داشت [به
شـود،  داری اگر تقاضا برای چیزی نباشد، تولـیـد هـم نـمـی در اقتصاد سرمایه

چرا در اقتصاد سوسیالیستی بحران 
 تولید وجود نداشت؟ اضافه

اقتصاد به زیر میزان تولید با ظرفیت کامل خواهد لغزید. ولی هنگامی که چنین 
شود، تقاضا برای مصرِف محصول تولید شده نیز از سطحی که در شـرایـط  می

تولید با ظرفیت کامل (در نسبت معّین توزیع درآمد بین مزد و سود) خواهد بـود، 
یابد، و ایـن چـرخـه  رود، به طوری که تولید باز هم بیشتر کاهش می تر می پایین

ای معّین در زیر سطح تولید با  کند تا اینکه باالخره اقتصاد در نقطه ادامه پیدا می
شود، تقاضا برای مصـرف  ماند که در آن، برای هرچه تولید می ظرفیت کامل می

گذاری [در مورد تولـیـد وسـایـل  های مصرفی] و سرمایه [در مورد تولید فراورده
زمـان هـم ظـرفـیـِت تـولـیـِد  تولید] وجود دارد. در این نقطه اسـت کـه هـم

 مانده وجود دارد و هم بیکاری انبوه. مصرف بی
توان این نکته را روشن کرد. فرض کنیـد در یـک اقـتـصـاد  با یک مثال می

واحد باشد، و تولیِد آن اقتصاد همیشه بین مـزد  ١٠٠معّین، ظرفیت تولید کامل 
تقسیم شود. فرض کنیم که همٔه مزدهای پـرداخـتـی  ۴٠و  ۶٠و سود به نسبت 

شـود  شود اما سود حاصل اصـًال خـرج نـمـی خرج خرید کاالهای مصرفی می
(برای ساده کردن مطلب). اکنون اگر سطح تولید در حّد ظرفیت کامل تـولـیـد 

واحد خواهد بود، و این تولید با ظرفیت کامل فـقـط در  ۶٠باشد، مقدار مصرف 
واحـد  ۴٠گذاری [در وسایل تولـیـد]  صورتی مورد تقاضا خواهد بود که سرمایه

عـالؤه  هـای مصـرفـی بـه باشد (چون کل تـقـاضـا شـامـل مصـرف فـراورده
داران در کل این اقـتـصـاد  گذاری در وسایل تولید است). اما اگر سرمایه سرمایه

گذاری کنند [و بـه چـرخـٔه تـولـیـد  واحد [سود] را سرمایه ۴٠واحد از  ٢٠فقط 
واحـد، نـرخ  ٢٠گذارِی بیشتر از  کنند که هر سرمایه برگردانند]، چون فکر می

سودی را که از نظر آنها کافی است نخواهد داشت، در آن صورت کل تقاضا در 
) خواهد بـود ٢٠+    ۶٠واحد ( ٨٠آن اقتصاد، تولید با ظرفیت کامل فقط در حد 

واحد است. در چـنـیـن  ١٠٠که کمتر از خوِد تولید ممکن با ظرفیت کامل یعنی 
رود و در مـرز  موردی، اقتصاد به زیر حداکثر تولید در ظرفیت کامل پایین مـی

واحد خواهد بود، کـه  ٣٠ماند، که در آن، میزان مصرف  واحد تولید می ۵٠فقط 
واحـدی. بـه  ۵٠شود همان تولید  واحدی، دقیقًا می ٢٠گذاری  عالؤه سرمایه به

ظـرفـیـت  ٪۵٠زمان با  تولید پدید خواهد آمد که هم سخنی دیگر، بحران اضافه
 استفاده نشدٔه تولید است.

واحد بـا ظـرفـیـت کـامـل  ١٠٠اما فرض کنید که در چنین اقتصادی، تولید 
واحد بود، میـزان  ٢٠گذاری [در وسایل تولید]  شد و زمانی که سرمایه انجام می

واحد افـزایـش یـابـد. در آن  ٨٠واحد اولیه تا  ۶٠توانست از  مصرف کاالها می
بود و در نتیجه هـیـچ دلـیـلـی بـرای  صورت، هیچ کمبودی در کل تقاضا نمی

واحد در شـرایـط  ٨٠واحد به  ۶٠تولید نبود. اما افزایش مصرف از  بحران اضافه
است (چون  ٪٨٠به  ٪۶٠تولید با ظرفیت کامل، به معنای افزایش سهم مزد از 

شـونـد [یـعـنـی  همٔه مزدها و فقط مزدها هستند کـه مصـرف یـا خـرج مـی
شوند]). پس نتیجه این است که اگر سهم مزدها را بـتـوان  گذاری نمی سرمایه

داری  تولید پدید نخواهد آمد. و اینکه اقتصاد سرمایه باال برد، هرگز بحران اضافه
داران به خاطر پرهـیـز  تولید همراه است فقط برای اینکه سرمایه با بحران اضافه

از چنان بحرانی، سرسختانه از باال بردن مزدهای واقعی [مـتـنـاسـب بـا تـوّرم 
 کنند. هزینٔه زندگی] خودداری می

تولید وجود داشته باشد و تـولـیـد  الزم به یادآوری است که اگر بحران اضافه
واحد است. اما اگر  ٢٠واحد باشد، آنگاه مقدار سود حاصل از این تولید  ۵٠فقط 

واحد تولید در ظرفـیـت کـامـل) از  ١٠٠واحد (از  ٨٠با افزایش هزینٔه مزدها تا 
واحـد  ٢٠تولید پیشگیری شود، باز هم سود حاصل در همان حد  بحران اضافه

تولید بـا بـاال بـردن  بینیم که پیشگیری از بحران اضافه خواهد بود. بنابراین می
زند.  ای به سود نمی مزدها، و در نتیجه افزایش تقاضا برای مصرف، هیچ صدمه

داران  افزایش مزدها به بهای [کاهش] سود نیست؛ و با وجود ایـن، سـرمـایـه
زنند. و علت هم این است کـه  سرسختانه از چنین افزایشی در مزدها سر باز می

داری  ناپذیر است: این مـاهـیـت سـرمـایـه داری نظامی ناسازگار و آشتی سرمایه
داران با افزایش مزد به بهانٔه کاهـش سـود بـازتـاب  فقط در مخالفت سرمایه نه
داران با افزایش مزد حتی هنگامی کـه  یابد، بلکه خود را در مخالفت سرمایه می

دهد. ترس آنان این اسـت  افزایش مزد اثری بر کاهش سود ندارد نیز نشان می
داری) بـه طـور  که این افزایش، کارگران را نیرومندتر کند. این نظام (سـرمـایـه

نـاپـذیـر  شناسانه نظامی ناسازگـار و آشـتـی خالصه، و در اساس، از نظر هستی
ناپذیری طبـقـاتـی در آنـهـا  های انسانی که آشتی است. در حقیقت همٔه جامعه
هـای  انـد. نـظـام نـاپـذیـر بـوده هایی ناسازگار و آشتی وجود داشته است، جامعه

ناپذیری به این مفهوم نـداشـتـنـد، و بـرای  سوسیالیستی پیشین ماهیت آشتی
تولید روبـرو نشـدنـد. در اقـتـصـادهـای  همین است که هرگز با بحران اضافه

سوسیالیستی پیشین هرگاه کمبودی در تقاضای کل در شرایط تولید با ظرفیـت 
  گذاری کل در هـمـهٔ  گیری دربارٔه سرمایه شد، از آنجا که تصمیم کامل دیده می

واحد تولید در ظرفیت  ١٠٠واحد از  ٢٠مؤسسات سوسیالیستی فقط در مجموع 
هـا در  کامل بود (چگونگی گرفتن این تصمیم

 ٣ادامه  در صفحه  اینجا مهم نیست)، در حالی که سهم مـزدهـا 



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١۵ 

ها و کشورهایشـان ویـران شـده  اند و خانه و سوریه تا کنون جان باخته
انـدازی بـر اسـاس  های نولیبرالی وارد مرحله شوم تفرقه است و برنامه

طـلـب در  نژاد، قومیت و مذهب شده و در زمانی که رهـبـران جـنـگ
کنند، باید در مقابل احـتـمـال  بسیاری از کشورهای جهان حکومت می

هـای  شروع جنگ جدیدی در مـنـطـقـه مـقـاومـت کـرد. سـیـاسـت
ای بـرای  گرانه جمهوری اسالمی در کشورهای همسایه بهـانـه مداخله
شـان را بـرای غصـب  هـای طلبان امپریالیستی است تا برنـامـه جنگ

های مردم منطقه اجرایی کنند. زنان ایران همراه بـا  ها و ثروت سرزمین
دیگر مردم منطقه خواستار صلح و عدالت اجتماعی هستند. این امر در 
پیام صلح نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، که در زندان اوین در بـنـد 

 اسفندماه بود." ١۶خوبی بیان شده است. تاریخ این پیام  است، به
نمایندگی از زنان کمونیـسـت یـونـانـی، در  رفیق ماریا آنتونوپولو، به 

سخنانش ضمن ارائه پیام تبریک رفقای یونانی به مراسم و تشـکـر از 
دهی موفق این مراسم سـاالنـه یـادآور  کمیته هماهنگی برای سازمان
مناسبت روز جهانی زن از زنان کـارگـر،  شد که حزب کمونیست یونان به

بـگـیـران، مـادران جـدیـد،  کارمند، محقق، کشاورز، بیکار، مستمـری
ها، پناهندگـان و مـهـاجـران دعـوت  آموزان مدارس و دانشگاه دانش
کند تا در مبارزه برای تغییرهای مثبت در جامعه شرکت کنند." حزب  می

روز جهانی زن همچون بـرگـزاری یـک  کمونیست یونان به بزرگداشت 
کند بلکه آن را روزی مهم در مبارزات روزمره بـرای  سالگرد برخورد نمی

تـوانـد بـه  کند... تحقیقات عـلـمـی مـی برابری و رهایی زنان تلقی می
های برخورد و مقابله با عواقب نـاشـی از کـارهـای کسـل  اکتشاف راه

توانند تـا حـد زیـادی خـودکـار شـود  که درواقع می -کننده و تکراری
توان از  (اتوماسیون) کمک کند. به منظورکاهش فشار بر بدن زنان می

های تکنولوژیکی در تولید استفاده کـرد. بـا وضـع قـوانـیـن و  نوآوری
از قبیل مرخصی با حقوق بـرای والـدیـن نـوزادهـا،  -مقررات حمایتی

کاهش ساعات کار برای زنان باردار، بازنشستگـی زودرس، مسـتـثـنـا 
بـرای زنـانـی کـه بـاردار  -های شبانه یا نامنظم  شدن زنان از شیفت

اند باید دسترسی و دستیابی زنان به اشتغال را از  هستند یا زایمان کرده
 دستبرد کارفرمایان محافظت کرد."

رفیق مونا علی، نماینده "مجمع (لیگ) زنان عراقی" در پیامـش بـه  
دهی موفق مراسم در رابطه با تـحـوالت  مراسم ضمن تشکر از سازمان

مـان در  های اخیر در عـراق اظـهـار داشـت: "از جشـن سیاسی ماه
اسفندماه سال گذشته، تحوالت بزرگی در عراق رخ داده است. در اول 

های ایجـاد شـرایـط  قیام مردمی در بغداد با خواست ٢٠١٩اکتبر سال 
هـای سـکـتـاریسـتـی و  بهتر زندگی، پایان دادن به فساد و سـیـاسـت

گرایانه که عراق را غارت کرده و آینده جوانان را در سـراسـر کشـور  فرقه
مـا ،یغما برده است، بر پا شده است. فراخوان آنان در قالـب شـعـار:  به

بیان شده است. رفیق عراقی در پایان خواستار ادامه  ،خواهیم میهن می
 و گسترش جنبش همبستگی با مردم عراق شد.

دهـی شـده  های فرهنگی سازمان بخش نهایی این نشست به برنامه
نـفـره  ٨برای جشن امسال اختصاص داشت. هنرنمایی گروه رقـص 

شان در مـراسـم  های ملی زیبای دختران جوان بنگالدشی که با لباس
العاده زیبا بود. در بخش بعدی بـرنـامـه، سـاحـره،  شرکت داشتند، فوق

رفیق زن عراقی عضو لیگ زنان عـراق، بـا خـوانـدن دو آهـنـگ و 
نوازی استادانه خود با عود دو قطعه زیبا به زبان عربی ارائه داد. در  هم

آخرین بخش برنامه فرهنگی جشن خانم سیلویا بالدوچی، هنرمند چپ 
خواه ایتالیایی االصل ساکن لندن، در کنسرتی چهار اثر خـود را  و ترقی

ویژه شیـلـی  طلبانه در آمریکای التین و به های حق در ارتباط با جنبش
های معروف و زیبای "فرمانده چه گـوارا" را  اجرا کرد.  او همچنین ترانه
یاد "ویکتـور خـارا"، شـاعـر، خـوانـنـده، و  اجرا کرد و در یک بخش به

گیتاریست کمونیست شیلیایی که زیر شکنجه مأموران امنـیـتـی رژیـم 
هـایـی از  ای اجـرا کـرد. بـخـش کودتایی پینوشه جان باخت، قطـعـه

هنرنمایی سیلویا با همراهی حضار اجرا شد که شور و حـالـی ویـژه بـه 
کـنـنـدگـان و خـوانـدن سـرود  مراسم داد.  با سرودخوانی همه شرکت

شـد،  زمان و همراه با صدای سیلویا اجرا می طور هم انترناسیونال که به
کنندگان در  پایان رسید. از شرکت مراسم جشن روز جهانی زن امسال به

کنـنـده: ایـران،  مراسم، با سفرٔه متنوعی از غذاهای کشورهای شرکت
بنگالدش، عراق، نوشیدنـی، و مـیـوه پـذیـرایـی شـد. ایـن جشـن 

یادماندنی و موفق با پیمان دوباره به ادامٔه این سنت زیبا، انسـانـی و  به
 پایان رسید. مبارزاتی، در میان شادی حاضران به

 یک سال پس از آغاز ... -ادامۀ الجزایر

ای  ای روشن داشته باشد، و خطوط استراتژیکی تواند شکل بگیرد که ایده در صورتی می
را در جهان امروز شناسایی کند و این با واقعیت امروز دیپلماسی در حکومت الجزایر 

روی دولت جدید، وضعیت اقتصادی کامًال  ترین چالش پیِش  فاصله زیادی دارد. مهم
ها و گسترش رفاه  طلبی وابسته به نفت و واردات آن است. کاهش قیمت نفت، جاه

،  ١٩٩٢ -١٩٨٨های  کند. زیاد دور از انتظار نیست که چون سال اجتماعی را محدود می
المللی پول متوسل شده و اقتصاد ریاضتی جدیدی را به مردم  دولت به صندوق بین

 که فساد و غارت منابع طبیعی همچنان ادامه دارد. تحمیل کند درحالی 
هایی  در شرایط تازه و افزایش مطالبات اجتماعی، "هیراک" باید آماده مواجهه با چالش

 جدید باشد.
 

 ای دارد؟ "هیراک" چه آینده
ها از ُکند شدن تظاهرات اعتراضی مردم، بسیج همچنان ادامه  رغم برخی نشانه به

روی،  دهد. ازاین دارد و هیراک همچنان به ساختارسازی زندگی سیاسی ادامه می
چالشی ساختاری و ماندگار در کشور با خصلتی همگانی جایگزین شده است که 

هایی رقیب را گرد آورده است.  ها و بعضًا پروژه ای متنوع، ایدئولوژی نیروهای اجتماعی
منظور تحقق انتقالی  هایی روشن به پیرامون خواست -گرچه ناهمگون -این جنبش

هایی مستقل، با نهادهایی نو، و انتخاب یک مجلس  دموکراتیک با مدیریت شخصیت
 مؤسسان قانون اساسی، وارد میدان شده است.

ای مهم است، خصوصًا  های پیرامون برابری بین زن و مرد همچنان مسئله خواست
که حضور زنان در جنبش بسیار گسترده است. اختصاص یافتن میدان برای آنان در این 

کند. این امر جدیدی نیست، چون جنبش زنان در  تظاهرت حضور زنان را برجسته می
گیرد. گرایش جنبش و خصلت  کار شکل می ای محافظه  طول قرن بیستم در جامعه

های ابتدایی آن بود، اما  گیر آن، واگذار کردن خواست زنان به بعد از موفقیت مرحله همه
زنان مقاومت کردند. طرد هرگونه ظلم در الجزایر مانند هر جای دیگر مستلزم از بین 
بردن همه انواع سلطه مردساالرانه است. محترم شماردن حقوق زنان برای دموکراسی 

توجه به تحوالت اجتماعی،  دانند که دولت کنونی بی خوبی می ضروری است و همه به
 گرا در رابطه با نقش زن در خانواده را کنار بگذارد. قصد ندارد قانون واپس

دلیل نداشتن ساختاری مشخص، نیرویی ایجاد کرده که در حین انتقاد از  جنبش به
اندازی به جنبش را از بین برده است.  سیستم سیاسی سرکوبگر، امکان دخالت و دست

ایجاد ساختاری برای جنبش در مرحله کنونی، با اینکه در این خصوص بحث است، 
اند و  های سیاسی سنتی عمدتًا اعتبارشان را از دست داده ویژه که حزب مطرح است، به

ها  مشکل بتوانند خود را بازسازی کنند. دشواری کار آنجاست که جامعه مدنی طی ده
بهره بوده است. باوجوداین موانع،  سال استبداد حکومتی از هرگونه امکان تشکیالتی بی

دهی جامعه مدنی  توانند به سازمان اند که می هایی جدید در صحنه حضور پیدا کرده چهره
 منظور دستیابی به اهداف "هیراک" کمک کنند.  به

نگار الجزایری،  ) خالد درینی، روزنامه٩٨اسفندماه  ٢٠( ٢٠٢٠مارس  ١٠شنبه  روز سه
اتهام نقض وحدت ملی در نظارت قضایی قرار  پس از سه روز بازداشت آزاد شده و به

 ١٧مارس ( ٧گرفته است. تنها گناه او گزارش جنبش اعتراضی هیراک در روز شنبه 
اسفندماه) بوده است. کریستف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز که خالد درینی 

گوید: "خالد درینی در زمان دستگیری فقط  یکی از گزارشگران آن در الجزایر است، می
نگاران ملی  های غیردولتی و روزنامه داده." سازمان اش را انجام می نگاری فعالیت روزنامه

منظور پشتیبانی از مدیر "تریبون کازبا" بسیج شدند و با نشستن در مقابل  سرعت به به
شان امضا شده  دادگاه تحصن کردند و طوماری که از سوی چندصد نفر از همکاران

منتشر کردند. اما آزادی خالد درینی با ممنوعیت خروج او از کشور و خطر محکومیت 
های زندان برای  زند. صدور حکم ها را کلید می سال زندان، شروع تالش ١٠شدنش به 

یکی  -اسفندماه) ازجمله کریم تابو ٢١مارس ( ١١چندین مخالف رژیم در روز چهارشنبه 
های ارعابی حکومت حکایت دارد. کریستف  از اقدام -های اصلی هیراک از چهره

ها را "مضر برای آزادی مطبوعات"  دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، این اقدام
ها علیه خالد  ای به رئیس جمهور جدید "خواستار پایان تمام دادرسی دانسته و در نامه

 درینی شده است".
ومیل  های دموکراتیک و خشم در برابر فساد و حیف جنبش مردمی، ورای خواست

ای است که از  پرورد که آن جنبه ای اساسی را نیز در خود می منابع کشور، ُبعد اجتماعی
شود: آنان کار، خدمات عمومی، و زندگی  سوی جوانان طبقات زحمتکش برجسته می

های نولیبرالی بازمانده از  باعزت را خواستارند و دستگاه دولت جدید قصد ندارد گزینه
دوران عبدالعزیز بوتفلیقه را کنار گذارد. این وضع، موج تظاهرات و مخالفت شدید را 

ای بدون حاکمیت  کنند که هیچ استقالل واقعی انگیزد. معترضان ادعا می برمی
 اقتصادی وجود ندارد.

 

 ادامۀ جشن روز جهانی زن ...
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گذرد. جمعه  آمیز مردم الجزایر می آمیز، قاطعانه، و صلح یک سال از جنبش مسالمت
ها آمدند.  ها هزار نفر به خیابان های متوالی، ده وسومین جمعٔه اعتراض گذشته در پنجاه

منظور مخالفت با تصمیم عبدالعزیز بوتفلیقه به اعالم  تنها به خیزش مردمی(هیراک) نه
اش در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار متوالی، بلکه علیه فساد،   نامزدی

ازپیش موجب ترک کشور از  خواری، لیبرالیسم، بیکاری، نابرابری که بیش اقتدارگرایی، رانت
عدالتی، فساد، و تحقیر  آغاز گردید. بی ١٣٩٧شود، در زمستان سال  سوی جوانان می

شده بر قشرهای مختلف مردم از سوی دولتیان، در شعار طرد "ساختار" کنونی و  انباشته 
دست  اند.  مردم الجزایر پس از به پرور متبلور شده آرزوی برپایی حکومتی مدنی و عدالت

، اکنون به کسب استقاللی نو ١٣۴١/ ١٩۶٢شان از استعمار در  آوردن استقالل سرزمین
 اند، یعنی استقالل از رژیمی که آبرویی برایش باقی نمانده است.  مصمم

ها رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه  اند. الجزایری در این انقالب طوالنی مدت، دستاوردها فراوان
را قریب یک سال پیش به حاکمیت تحمیل کردند. آنان سد وخاکریز ترس را برچیدند و 

آمیز حاکمیت که به گسترش شکاف  فضای عمومی را بازپس گرفتند، سازوکارهای خشونت
بین مردم و کاست انحصارطلب منجر شد و نماد تضاد اصلی جامعه الجزایر را افشا کرد، 

 ناپذیر شده است. نشان داد که این گسست برگشت
چیز مثل سابق نخواهد بود. با این حال، مشخص  با وجود این جنبش و ادامٔه آن هیچ

که دولت به  راحتی از شر دیکتاتوری حاکم خالص شوند. درحالی توانند به است که مردم نمی
دادن برخی امتیازها ازجمله زندانی کردن مسئوالن سیاسی و اقتصادی یا برکناری آنان 
گردن نهاده است، ولی تظاهرات تا کنون نتوانسته سیستم استبدادی حاکم را از بین ببرد. 

ها و  سران حکومت که درواقع کل قدرت را در دست دارند، با هرگونه انتقال قدرت به توده
ازجمله ژنرال احمد قائد صالح،  -ها اند. ژنرال حل از طریق مذاکره مخالفت کرده هرگونه راه

گیری برای انتخابات ریاست جمهوری،  دهی رأی با سازمان -رئیس ستاد مشترک ارتش
شان که هدف آن رد هرگونه تغییر بنیادی و بازآفرینی "ساختار" موجود است به مردم  برنامه

 اند. تحمیل کرده
  

 ضدحملٔه حاکمیت
انتخابات ریاست جمهوری با تحریم گسترده مردم روبرو شد. عبدالمجید تبون که 

درصد  ٣٩کاندیدای ژنرال قائد صالح مرد قدرتمند حکومت است، با شرکت فقط 
ریاست جمهوری انتخاب شد. در  ) به١٣٩٨آذرماه  ٢٨( ٢٠١٩دسامبر  ١٩دهندگان در  رأی

خاطر نقش مهم او در حفظ تمامیت ملی،  این روز، عبدالمجید تبون، از ژنرال قائد صالح "به
باالترین مدال افتخار  -ثبات کشور و امنیت" تجلیل کرد. سپس مدال شایستگی ملی را

دنبال یک سکته  سالگی به ٧٩به او داد. سه روز بعد، ژنرال قائد صالح در سن  -الجزایر
قلبی درگذشت. او آخرین نماینده نسل رهبران جنگ استقالل الجزیره بود. او تا پایان عمر، 

کرد که از طرف اکثریت مردم الجزایر مردود شناخته  تداوم حکومتی را نمایندگی می
شود. ارتقای مقام او به سمت رئیس ستاد ارتش تا حدودی مدیون عبدالعزیز بوتفلیقه  می

است. قائد صالح به بوتفلیقه اطالع داد که رئیس وقت ستاد ارتش یعنی ژنرال محمد 
های مخفی و  العماری با پشتیبانی ژنرال دیگر ارتش یعنی محمد مدین (رئیس سرویس

خواسته است او را بازنشسته کند. عبدالعزیز بوتفلیقه درواقع با  فرمانده اطالعات الجزایر) می
یک تیر دو نشان را هدف گرفت: از یک سو خود را از شر ژنرال العماری که با هرگونه سازش 

رو مخالف بود خالص کرد و از سوی دیگر قائد صالح را که  گرایان حتی میانه با اسالم
وپاگیر بود به سمت رئیس ستاد ارتش انتخاب کرد. درعوض  لحاظ سیاسی کمتر دست به

سال از عبدالعزیز  ١۵شروع جنبش (هیراک) به مدت  ١٣٩٨/  ٢٠١٩قائد صالح تا مارس 
بوتفلیقه طرفداری کرد. قائد صالح هدف خود در این مرحله را تداوم سیستم، بدون بوتفلیقه 

 دهد. و دوستانش قرار می

صالح از این مقطع به بعد به ایجاد تفرقه در جنبش کوشش 
است: تالش ناموفق به احیای اختالف بین  کند که از آن جمله  می

ها جوان تظاهرکننده و مخالفت با  بربر و عرب، زندانی کردن ده
صالح (که پس از برکناری  جمهور موقت، یعنی عبدالقادر بن رئیس

قدرت رسید و زندانیان عقیدتی را  به ٢٠١٩بوتفلیقه در آوریل 
حلی برای بحران آزاد  منظور یافتن راه هدف گسترش گفتگو به به

های مداوم یک یا دو بار در  کرده بود). ژنرال قائد صالح با سخنرانی
هفته، در مقام کسی قرار گرفت که ادارٔه الجزیره را برعهده دارد. او 
درگذشت اما مخالفت با او ادامه دارد. و باید دید آیا پس از او، با آزاد 

در   شدن زندانیان عقیدتی (که او  با آن مخالف بود)، دیدگاهی تازه
آید یا سیستمی که او آرزویش را داشت در نبود  وجود می حکومت به
 یابد؟ او ادامه می

جمهور "منتخب"، نزد اکثریت مردم  عبدالمجید تبون، رئیس 
گونه مشروعیتی ندارد. او  الجزیره که انتخابات را تحریم کردند هیچ

ای  سازی دنبال صحنه در ارتش و به  از سوی صاحبان تصمیم
جمهوری رسیده است. با این حال، در  انتخاباتی به مقام ریاست 

هایش خود را تجسم شعارهای جنبش شمرده و سعی در  سخنرانی
 دارد.  -"ستون فقرات رژیم" -آرام کردن آن و نجات ارتش

اصطالح گسست از گذشته، "رژیم" سعی دارد با  در پشت این به
پیروی از نظم پیشین، دوباره خود را بازسازی کند. با وجود آزاد 

زندانی عقیدتی هنوز در زندان  ١٢٠کردن چند زندانی عقیدتی، 
دادرسی در زمینٔه عقیدتی درحال انجام است و  ١٣٠٠هستند و 

های عمومی در مخاطره است. تحریکات و سرکوب وحشیانه  آزادی
های اخیر در رابطه با  گونه که خشونت ادامه دارد همان

الجزایر را شاهد بودیم. آزادی تجمع هنوز ممنوع   نشینان قبیله
 است و خبرنگاران مدام با اذیت و آزار پلیس روبرویند.

قصد تغییر دادن قانون اساسی  جمهور جدید کمیسیونی به رئیس
های پرسروصدای آن، هدف  تشکیل داده است، ولی اولین اعالمیه

کند.  جمهور را مخفی نمی اش یعنی تمرکز قوا در دست رئیس اصلی
تواند هدف استقرار حکومتی از  با احتمال رایزنی با پارلمان، رژیم می

مانده را در سر داشته باشد  گرایان با افکار عقب نسل جدید اسالم
 های ارتش نداشته باشد. ای چندان با افکار ژنرال که فاصله

سعید شنقریحه، رئیس جدید ستاد ارتش پس از مرگ ژنرال قائد  
صالح، در ادامٔه طریق سلف خود با استفاده از لفاظی، ترس و 

نشینان شمال آفریقا (ساکن الجزایر) را  آفریند، قبیله وحشت می
ای خارجی در پشت صحبت  کند و از وجود توطئه محکوم می

کند و سرانجام اینکه حکومت فعلی نقشه بازگشت الجزایر به  می
کند. عبدالمجید تبون مرتبًا  از  المللی را طراحی می صحنه بین

ابتکارهای دیپلماتیک با هدف کسب مشروعیت در خارج از الجزایر 
گوید، ازجمله نقش حفاظتی ارتش در بحران لیبی را  سخن می

  کند. و این درحالی یادآوری می
ای مشخص  است که دیپلماسی

یک سال پس از آغاز جنبش  -الجزایر
 خواهانه آزادی

 ١۵ادامه  در صفحه  


