
های کمونیستی و کارگری در موقـعـیـت مسـئـولـیـت و  حزب
ایم! مـا در خـط  اند. ما آماده مان قرار گرفته وظیفه در برابر مردم

هـای الزم در  اقدام  درنگ همه مقدم مبارزه حاضر هستیم تا بی
حمایت از امر سالمت و حفظ حقوق طبقه کـارگـر و قشـرهـای 

 مردمی را در هر جایی که ضرور است انجام دهیم!
ها، و واحـدهـای  ما از پزشکان، پرستاران، کارکنان بیمارستان

درمانی که درحالی که با مشکالتی بزرگ روبرویند در این مـبـارزه 
 شرکت دارند، صمیمانه سپاسگزاریم.

دانیم و بهبودی هرچه زودتر آنان از ایـن  ) می١٩ -گیر کرونا (کووید ما خود را همبسته با مبتالیان به بیماری همه
رسانی، یعنی ارسال لـوازم  کنیم. ما به کشورهایی همچون چین، کوبا، و روسیه که با اقدام به کمک می بیماری را آرزو 

انـد  کننده، امکانات و متخصصان بهداشتی، به مردم و کشورهایی که از این بیماری بیشترین صدمه را دیده محافظت
رسـانـی اسـت.  هایی که، در تضاد آشکار با حضور نداشتن اتحادیه اروپا در این عرصٔه کـمـک فرستیم، اقدام درود می

داری را کـه  های بهداشتی در همه کشورهای سرمایه کمبودهای عظیم سیستم )١٩ -گیر کرونا (ُک وید بیماری همه
رسـانـد.  اثبات مـی دهد و به بار نشان می طرزی فاجعه قبل از ظهور و آشوب شیوع ویروس کرونا شناخته شده بودند به

هـای  اند که از سـوی دولـت گیرانه رخ ندادند، بلکه حاصل آن سیاست ضد مردمی طوراتفاقی و غافل این کمبودها به
بهداشتی دنبال شد تا از سـوداگـری و   های منظور تجاری کردن و خصوصی سازی نظام خدمتگزار سرمایٔه بزرگ به

هـا و  داری انحصاری حمایت کنند. این سیاست، توانایی های سرمایه سودورزی گروه
های علمی و فناوری عظیم موجود در پاسـخـگـویـی بـه هـمـه نـیـازهـای  ظرفیت

 رفقای گرامی
هفت سال پس از برگزاری کنگرٔه ششـم حـزب 
توده ایران، پنجمین نشـسـت (وسـیـع) کـمـیـتـٔه 

شود که مردم سراسر  مرکزی در شرایطی برگزار می
جهان، نگران از پیامدهای ویرانگر نظم اقتصـادی 

داری استثمارگرانه، غیر عادالنه و نـاپـایـدار  سرمایه
حاکم، در جستجوی نظامی نوین بر پایـٔه عـدالـت 

زیست، و به دور از  اجتماعی و صلح، حفظ محیط
های نژادی و جنسی هستند؛ نظامی که به  تبعیض

 گمان ما، سوسیالیسم در قرن بیست و یکم است.
بـا  ٢١مردم جهان در آستانٔه سّومین دهٔه قرن 

های عظیمی روبـرو هسـتـنـد، از قـبـیـل  چالش
بـازگشـت و  ضرورت جلوگـیـری از تـخـریـب بـی

زیست، ایجاد شرایط برای تضمین  خطرناک محیط
گــیــری عــادالنــٔه نــیــروی کــار از تــوان و  بــهــره

دستاوردهای فناوری نوین، نبود سازوکارهای کـارا 
برای تقسیم عـادالنـٔه ثـروت در جـهـان، نـبـود 

ها و پایان دادن به درگیری های میـان  های مؤثر برای حل اختالف اهرم

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

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

د! و د  ور  ه  ان   کار

بخش بزرگی از مردم جهان را 
بحران کرونا درگیر خود کرده است و 
افول روند گسترش آن هنوز در 

ای نزدیک دیده  انداز آینده چشم
شود. بیماری ناشی از این ویروس  نمی

بسیار واگیر تاکنون به مرگ بیش از 
بیست هزار نفر در جهان منجر شده و 
درحال حاضر جان صدها هزار نفر از 

کند. مردم و  مبتالیانش را تهدید می
ای  کشورهای عقب نگه داشته شده

-کوویدمانند ایران در این واگیری 
شدت بحرانی  های به در زمرٔه کانون١٩

آن هستند. بحران اقتصادی ناشی از 
گیری (پاندمی) ویروس کرونا در  همه

عرض چند هفته زندگی صدها میلیون 
ترین  نفر در شماری از پیشرفته

  کشورهای ثروتمند جهان را از روال
 شان خارج کرده  است.  عادی

سرعت  در مدتی کوتاه و به
هایی ویرانگر از رهگذر شیوع این  ضربه

ویروس بر پیکر اقتصادی کشورهای 
داری جهانی  پیشرفته و سامانه سرمایه

  و میهن ما وارد شده است. توجه
داری جهانی که  برانگیز اینکه، سرمایه

از یک سال پیش عالئم رکود را از خود 
داد و دیگر بار به تزریق پول  نشان می
از جیب 

 ۶ادامه  در صفحه  

گیرِی  بحران همه
های  کرونا، و واقعیت
های  عینی زندگی توده
 کار و زحمت

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

 ١١تا  ٧ادامه  در صفحات  

های  های کمونیستی و کارگری جهان: اقدام بیانیٔه مشترک حزب
 فوری برای حمایت از سالمتی مردم و حقوق آنان!

 ۵؛ نمودار اقتصاد بیمار و درحال احتضار        ص ٩٩بودجۀ سال 
 گیر جهانی  ای که از بیماری همه هایی پایه درس
 ١۴توان آموخت!                                                                       ص  می

 : عرصٔه مبارزٔه دانش و خرد با ١٩-چالش کووید
 ١۶جهل و خرافه، و پیکار کار با سرمایه                 ص                      

  ٢ادامه  در صفحه 

نامٔه «ضمیمٔه کارگری 
 ٣١شمارٔه  »مردم

 منتشر شد!

 ٣ای!    ص  مرکزی حزب تودٔه ایران به رزمندگان توده  پیام نشست وسیع کمیتٔه 

! و ان  بارزه با  ٔه  ه   و



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه     ٢   ١١٠٠شمارۀ  

با شـکـسـت مـواجـه  های بهداشتی مردم را تضعیف و  پیشگیرانه و مراقبت
 کند. می

ای که امروز در مبارزه با کرونا در جریان است، ماهیت ضد مـردمـی  تجربه
داری را آشکار و برتری و اهمیت بالفصل سوسـیـالـیـسـم و  و انگلی سرمایه

کـنـد،  اساسی بر اساس نیازهای مردمی را برجسـتـه مـی  ریزی علمی برنامه
ها، کارکـنـان پـزشـکـی و  نیازهایی که درمان اولیه و پیشگیری، بیمارستان

های پزشکی و هر چیـز کـه بـرای  ها، آزمایش پرستاری، طبابت، آزمایشگاه
رونـد   سالمتی دائم و اضطراری مردم الزم است را بتواند دست و پـا کـنـد.
اکـنـون  رکود اقتصادی موجود جهان در قبل از شیوع ویروس کـرونـا، هـم

ای جدید در جـهـان شـدت  و خطر بروز بحران اقتصادی شدت گرفته است
هـایـی کـه در خـدمـت  رغم تبلیغات دربارٔه "اتحـاد"، دولـت گرفته است. به

هـای  شان را بـر حـمـایـت از گـروه های مالی اند، اقدام های بزرگ سرمایه
کنند و دیگر بار درصدد هسـتـنـد تـا بـار  داری انحصاری متمرکز می سرمایه

بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهند. کارگران و مـردم نـبـایـد 
    هزینٔه این بحران را دوباره بپردازند!

زمینه پردٔه استتاری بر مسـئـولـیـت دولـت و  "مسئولیت فردی" نباید پیش
به مبارزٔه مردم علیه  حاکمیت شود. امروز، درپیش گرفتن تدبیرهای ضروری 

هـای انـحـصـاری نـیـز نـیـازمـنـد اسـت،  حمایت از سرمایـه های سیاست
هایی که سالمتی و بـهـداشـت مـردم را در مـحـراب سـودورزی  سیاست
 کند. داری قربانی می سرمایه
هـای الزم  های کمونیستی و کارگری انـجـام فـوری هـمـه اقـدام حزب

 گیر ازجمله موارد زیر را خواستارند: منظور رسیدگی به این بیماری همه به
های بهداشت عمومی با بودجه دولتی، استـخـدام  تقویت فوری نظام       · 

نیـازهـای   وقت پزشکی و پرستاری با حقوق کامل کار. برآوردن کارکنان تمام
های موردنـیـاز بـرای  و زیرساخت (ICU)واحدهای مراقبت ویژٔه آی سی یو 

 های درمانی و خدمات پژوهشی. عملکرد کامل مراقبت
تأمین فوری کلیه وسایل الزم برای حفاظت (مـاسـک، دسـتـکـش،        · 

صورت رایگـان  وسیلٔه دولت و به برای مردم به  کننده و غیره) مواد ضدعفونی
های حفاظتی بـرای هـمـه کـارکـنـان  و مبارزه با سوداگری. ارائه کلیه اقدام

 کنند. ها با فداکاری و ایثار مبارزه می ای که در بیمارستان درمانی
حفاظت از دستمزدها و حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان، رسـیـدگـی        · 

های گسـتـرده،  هایی که طی دوران مبارزه با کرونا از طریق اخراج به اندوخته
ها، و دیگر عواید معوقٔه انباشته گردیده و اقدام  کاری استعفا، نپرداختن اضافه

 فوری برای محافظت از کارگران در محل کار.
مخالفت با محدود کردن و استحاله حقوق دموکراتیـک مـردم زیـر        ·  

 پوشش مبارزه با ویروس کرونا.
ای که در  های اقتصادی ها و محرومیت پایان دادن به تمامی تحریم       ·  

ترند و دشواری هرچه بیشتر زندگـی  تر و جنایتکارانه این شرایط حتی ناعادالنه
منظور مـراقـبـت از  اند. درپیش گرفتن تدبیرهای الزم به مردم را موجب شده

 سالمتی و زندگی مردم.
های نظامـی  های امپریالیستی مانند برنامه ها و رزمایش ما با مداخله       ·  

ناتو مخالفیم و استفاده از منابع عمومی برای برآوردن نیازهای مردم، ازجمله 
بهداشت عمومی و سیستم تـأمـیـن اجـتـمـاعـی را   تأمین اعتبار برای نظام

 خواهانیم.
 
 های کمونیست امضا کننده: لیست اسامی حزب 

 
 . حزب توده ایران١ 
 . حزب کمونیست آلبانی٢
 . حزب کمونیست آرژانتین٣
 . حزب کمونیست استرالیا۴
 . حزب کار اتریش۵
 . حزب کمونیست آذربایجان۶
 . حزب کمونیست بنگالدش٧
 . حزب کمونیست برزیل٨
 . حزب کمونیست انگلیس٩
 . حزب کمونیست جدید انگلیس١٠
 . حزب کمونیست های بلغارستان١١
 . حزب کمونیست کانادا١٢
 . حزب کمونیست شیلی١٣

 . حزب کارگران سوسیالیستی کرواسی١۴
کل)١۵  . حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آ
 . حزب کمونیست بوهمی و موراوی (جمهوری چک)١۶
 . حزب کمونیست در دانمارک١٧
 . حزب کمونیست مصر١٨
 . حزب کمونیست فنالند١٩
 . حزب کمونیست متحد گرجستان٢٠
 . حزب کمونیست آلمان٢١
 . حزب کمونیست یونان٢٢
 . حزب کارگران مجارستان٢٣
 . حزب کمونیست هند٢۴
 . حزب کارگران ایرلند٢۵
 . حزب کمونیست ایرلند٢۶
 . حزب کمونیست (ایتالیا)٢٧
 . حزب کمونیست اردن٢٨
 . جنبش سوسیالیستی قزاقستان٢٩
 . حزب کارگران کره٣٠
 . حزب سوسیالیست (لیتوانی)٣١
 . حزب کمونیست مالت٣٢
 . حزب کمونیست مکزیک٣٣
 . حزب کمونیست جدید هلند٣۴
 . حزب کمونیست نروژ٣۵
 . حزب کمونیست پاکستان٣۶
 . حزب کمونیست فلسطین٣٧
 . حزب مردم فلسطین٣٨
 . حزب کمونیست کوبا٣٩
 . حزب کمونیست پاراگوئه۴٠
 . حزب کمونیست لهستان۴١
 . حزب کمونیست پرتغال۴٢
 )١٩٣٠. حزب کمونیست فیلیپین (پ.ک.پ. ۴٣
 . حزب سوسیالیست رومانی۴۴
 . حزب کمونیست فدراسیون روسیه۴۵
 . حزب کارگران کمونیست روسیه۴۶
 . حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی۴٧
 . حزب کمونیست جدید یوگسالوی۴٨
 . حزب کمونیست های صربستان۴٩
 . حزب کمونیست کارگران اسپانیا۵٠
 . کمونیست های کاتالونیا۵١
 . حزب کمونیست سوازیلند۵٢
 . حزب کمونیست سوئد۵٣
 . حزب کمونیست سوریه۵۴
 . حزب کمونیست ترکیه۵۵
 . حزب کمونیست اوکراین۵۶
 . اتحادیه کمونیست های اوکراین۵٧
 . حزب کمونیست ونزوئال۵٨
 . حزب کمونیست ارمنستان۵٩
 . حزب کمونیست بلژیک۶٠
 . حزب کمونیست هند (مارکسیست۶١
 . حزب کمونیست اسرائیل۶٢
 . اتحادیه کمونیست های بلغارستان۶٣
 . حزب سوسیالیست مردمی مکزیک۶۴
 . قطب احیای کمونیستی در فرانسه۶۵

 
 اضافه شده به لیست امضاء کنندگان

 . حزب کمونیست ایتالیا۶۶
 . حزب کمونیست نپال۶٧
 . حزب کمونیست پورتوریکو۶٨
 . حزب کمونیست اسلواک۶٩
 . حزب کمونیست آفریقای جنوبی٧٠
 . حزب کمونیست اسپانیا٧١
 . حزب کمونیست سودان٧٢
 . حزب کمونیست سوئیس٧٣
 متحد—. حزب کمونیست سوریه٧۴
 . حزب کمونیست ایاالت متحد٧۵

 های کمونیستی ... ادامه بیانیٔه مشترک حزب
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مرکزی حزب   پیام نشست وسیع کمیتٔه 
 ای!     تودٔه ایران به رزمندگان توده

 رفقا،
ترین درودهای خـود را بـه  مرکزی حزب تودٔه ایران گرم  نشست وسیع کمیتهٔ 

مبارزان راه رهـایـی زنـان   شما رزمندگان راستین راه طبقٔه کارگر و زحمتکشان،
های تـحـت سـتـم و  میهن از ستم جنسیتی، پیکارگران تحقق حقوق ملی خلق

کـنـد. نشـسـت  دوست، آزاد و دموکراتیک تقدیم می برپایی ایرانی مستقل، صلح
مرکزی حزب ما در شرایطی برگزار شـد کـه ایـران دوران بسـیـار   وسیع کمیتهٔ 

مردمی در بیش از   های گستردهٔ  گذارد. اعتراض پرحادثه و مهمی را پشت سر می
، که به خاطر افزایش قیمت بنزین و در واقع به دلیل ٩٨صد شهر کشور در آبان 

سابقٔه فقر و محرومیت، و ظلم و  جانبٔه اقتصادی، گسترش بی تشدید بحران همه
و در پـی آن،   های حکومتی به مردم صورت گـرفـت، فساد روزافزون دستگاه

های مردم به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینـی و کشـتـه  اعتراض
میهنان ما و شماری از خدمه و مسافران غـیـرایـرانـی ایـن  تن از هم ١۴٧شدن 

گویی سران جمهوری اسالمی برای پنهان کردن جنایت هولناکی  هواپیما و دروغ
که پدافند هوایی سپاه پاسداران مرتکب شده بود، در کـنـار وضـعـیـت بسـیـار 

و پنهانکاری تبهکارانٔه رژیم والیی  ١٩-کنندٔه شیوع گستردٔه ویروس کووید نگران
میهنان ما را با خطرهایی  تواند جان شمار کثیری از هم که می -به دالیل سیاسی
شک همگی نشانگر  و ادامٔه جّو خفقان و سرکوب در ایران، بی -جّدی روبرو کند

ای قـرار گـرفـتـه  این واقعیت است که میهن ما در شرایط بسیار بحرانی و ویـژه
 است.

 
 رفقا!

مرکزی حزب تودٔه ایران همچنین در شرایطی برگزار شـد   نشست وسیع کمیتهٔ 
سال از یورش وحشیانٔه نیروهای امنیتی حـکـومـت جـمـهـوری  ٣٧که بیش از 

های اخـیـر،  گذرد. انتشار اسناد گوناگون در سال اسالمی به حزب تودٔه ایران می
منتشر کردیم، روشـن  «که ما شماری از آنها را در نشریٔه مرکزی حزب نامٔه مردم

هـای  ها اشاره کرده بود، سـازمـان طور که حزب ما در آن سال کند که همان می
امنیتی جمهوری اسالمی در یورش به تشکیالت حزب ما از کـمـک سـازمـان 

" و همکاری سازمان امنیت آمریکا "سیا" برخوردار بـودنـد. ۶آی امنیت بریتانیا "ِام
  یورش به حزب تودٔه ایران با هدف نابودی کامل حزب و حـذف آن از صـحـنـهٔ 

ای، از  هـزار تـوده سیاسی کشور صورت گرفت و با دستگیری بیش از ده  مبارزهٔ 
  ها، افسـران مـتـرقـی، ترین اندیشمندان، سندیکالیست جمله شماری از برجسته

هـای زنـان و  نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، و فعاالن و رهبـران جـنـبـش
حیات و فعالیت عادی حزب ما را با خطـرهـایـی جـّدی   ادامهٔ   دانشجویی کشور،

اعـتـبـار کـردن  تبلیغاتی جمهوری اسالمی بـرای بـی  روبرو کرد. کارزار گستردهٔ 
های تلویزیونی ضدانسانی از قربانیـان  رهبران وقت حزب، به راه انداختن نمایش

شکنجه، که در کمال تٔاسف با استقبال شماری از نیروهای سیاسی آن مـقـطـع 
پـراکـنـی، و  و همچنین کارزار گستردٔه ضداطالعـاتـی، دروغ  تاریخی روبرو شد،

های حزبی و مختل کردن روند بـازسـازی حـزب و  تالش برای نفوذ در سازمان
رهبری آن که با هّمت رفقایی که از یورش رژیم جان سالم به در برده بـودنـد در 

 های عظیمی بود که حزب ما با آن مواجه شد. از جمله دشواری  جریان بود،
و سـپـس فـروپـاشـی اتـحـاد   سی و هفت سال پس از آن یورش جنایتکارانه،

داری  شوروی و کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی، که مدافعان سـرمـایـه
سپاری مارکسیسم و لنینیسم اعالم کردند، و در پـی  خاک و به  آن را "پایان تاریخ"

  داری با چهـرهٔ  آن شمار بسیاری از نیروهای اردوگاه چپ به دنبال سراب "سرمایه
اردوگاه مبارزٔه جهانی کار با سرمایه را تـرک کـردنـد و بـه "راه سـّوم"   انسانی"

وار از  تک شما توانست قـقـنـوس ُپرشور تک  حزب ما با اتکا به مبارزهٔ   درغلتیدند،
رغـم تشـدیـد  برخیزد و به گواهی دوست و دشمن، و به ۶١بهمن   خاکستر حملهٔ 

های امنیتی رژیـم والیـت فـقـیـه، بـار دیـگـر بـه   های تبلیغاتی دستگاه حمله
تأثیرگذارترین نیروی سیاسی چپ در ایران تبدیل شود. درست به همـیـن عـلـت 

های امنیـتـی آن در  های حکومت جمهوری اسالمی و دستگاه است که تالش
سال گذشته برای ضربه زدن به حزب ما دمی متوقف نشده است. در کـنـار  ٣٧

هایی مانند کارزار گستردٔه تبلیغاتی  های دردناک در صفوف حزب،  تالش گسست
اعتبار کردن سیاست قاطع و پیگیر حزب در مبارزه با رژیم والیت فقـیـه،  برای بی

های اینـتـرنـتـی  ها و سایت زیر ضربه بردن رهبری حزب، و به راه انداختن نشریه
هـای مـخـالـفـان و  کننده، بخشی از بـرنـامـه تقلبی با استفاده از عناوین گمراه

های اطالعاتی حکومت والیی برای نابود کردن حزب ما و به سـرانـجـام  دستگاه
 آغاز شد. ١٣۶١ای بوده است که در بهمن  رساندن برنامه

 رفقا!
نشست وسیع کـمـیـتـٔه 
مرکزی حزب در ارزیـابـی 
شرایط مشخص کشور بـه 
این نتیجه مهم رسید کـه 

های اخیر  های سال تجربه
دلـیـرانـٔه مـردم بـا   مبارزهٔ 

ــوری  ــه ــم ــت ج ــوم ــک ح
دهد که  اسالمی نشان می

هــای  فـقــط بــا اعــتـراض
تـوان رژیـم  خیابانی نـمـی

والیت فقیه را بـا چـالشـی 
جّدی روبرو کـرد و راه را 
برای حذف کامـل والیـت 
فقیه از نـظـام سـیـاسـی 

کشور و حرکت به سمت استقرار حکومتی ملی و دمـوکـراتـیـک بـاز کـرد. 
مرکزی حزب همچنین بر این اصل مهم تٔاکـیـد کـرد  نشست وسیع کمیتٔه 

های نیرومندی از وضعیت انقالبی در کشـور، ایـن  رغم وجود نشانه که به
تـوانـد بـه صـورتـی  وضعیت بدون تدارک و ایجاد شرایط الزم ذهنی نـمـی

خودی به انقالب و پیروزی جنبش مردمی منتهی شود. برای تحقـق  خودبه
دهی جنبـش  ها را روی ارتقای کیفیت سازمان این پیروزی، باید تمام تالش

ای وسـیـع از هـمـٔه نـیـروهـای  مردمی و حرکت به سوی ایجاد جـبـهـه
ضداستبداد متمرکز و متوجه کرد. بدیهی است که در شرایط دشوار کنونـی 

همٔه توان ما و نیروهای مترقـی   در کشور، ١٩-گیری گستردٔه کووید و همه
های بهداشتی و درمـانـی در ایـن  رسانی به فعالیت یکپارچه متوجه یاری

 شرایط خطیر و نجات مردم از این فاجعٔه هولناک است.
نکتٔه دیگری که نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب ما به آن توجه داشت 

اعتبـاری بـیـش از پـیـش  این بود که رخدادهای دو سال اخیر نشانگر بی
ای، ولی فـقـیـه رژیـم  رهبری جمهوری اسالمی و در رٔاس آن علی خامنه

ای و اعوان و انصارش در انتخابات فرمایشی  است. شکست سنگین خامنه
های گستردٔه او و دیگـر سـران  رغم تالش ، به٩٨مجلس شورای اسالمی 

حکومت برای شرکت مردم در این نمایش انتخاباتی که با مخالفت و پاسـخ 
هـای  قاطع مردم و نیروهای مترقی روبرو شد، در کـنـار اتـخـاذ سـیـاسـت

اش در امور قـوای  خارجی ماجراجویانه توسط رهبری رژیم، دخالت گسترده
گذاری (مجلس)، اجرایی (دولت) و قضایی، کـه بـرگـمـاری  گانه قانون سه

هـای آن  قضایی از آخرین نمونه  جنایتکاری همچون رئیسی به ریاست قوهٔ 
های اقتصادی ایران َبر بـاد ده بـر اسـاس الـگـوی  ِاعمال سیاست  بود،

داری که از سوی دفتـر رهـبـری بـه دولـت و  نولیبرالیسم اقتصاد سرمایه
شود، و باالخره هدایت تمام نیروهای امـنـیـتـی و  نهادهای دیگر ابالغ می

 ٩٨سرکوبگر کشور توسط دستگاه رهبری رژیم والیی، که از جمله در آبان 
های هولناکی شدند، بیش از پیش بر این واقعیت تٔاکید دارد  مرتکب جنایت

توان ایران را از مهـلـکـٔه  کفایت و ضدمردمی نمی که با ادامٔه این رهبرِی بی
 خطرناک کنونی به سالمت به در برد. 

 
 رفقا!

مرکزی حزب تصمیم گرفت کـه بـایـد کـار تـدارک  نشست وسیع کمیتهٔ 
هـای مشـخـصـی  هفتمین کنگرٔه حزب را آغاز کرد و در این راه تصـمـیـم

گرفت. کار تدارک و برگزاری هفتمین کنگرٔه حزب در این شـرایـط بسـیـار 
حساس ایران و جهان بدون شرکت فعال و هدفمند همٔه اعضا، هواداران، 
و دوستان حزب ممکن و موفق نخواهد بود. تصمیم نشست وسیع کمیـتـٔه 
مرکزی حزب بر این بود که در کار مهم تنظیم برنامٔه جدید حزب و دیـگـر 

ای در هر کجا که هستند حـداکـثـر  اسناد کنگره باید از تمام نیروهای توده
استفاده را کرد. کمیسیون تـنـظـیـم اسـنـاد و بـرنـامـه در ایـن زمـیـنـه 

های الزم را انجام خواهد داد و به اطالع اعضـا، هـواداران، و  ریزی برنامه
 دوستان حزب خواهد رساند.

ای و همٔه مبارزانی کـه در  تابناک همٔه رزمندگان توده  با درود به خاطرهٔ 
راه تحقق حقوق طـبـقـٔه کـارگـر و زحـمـتـکـشـان و بـرقـراری آزادی، 

 صلح، و عدالت اجتماعی جان باختند! دموکراسی،
 پیش به سوی تدارک و برگزاری موفق هفتمین کنگرٔه حزب تودٔه ایران!

 
 ایران  نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
 ١٣٩٨اسفند 



 

 ١١٠٠شمارۀ 

و  تک کالیی آن و نوسان ارزش بازار جهانی نفت دچار بحران است و  بازی با ارقام و کـم 
تـوانـد  بیش کردن در صد درآمدهای بودجه هیچ تغییری در بحران اقتصادی و مالی نمـی

 وجود آورد.  به
ی  الی مسئـلـه گوید: "در البه ، آقای مؤمنی می١٣٩٨اسفندماه  ٢۴گزارش تسنیم،  در 

شـود ایـن  شود یا تظاهر به نادیده گرفتن می کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته می
مواجه هستیـم... دولـت بـرای اداره امـور  ،آینده فروشی،نام  ای به است که با یک پدیده

گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل  صورت فزاینده به وام جاری خود به
گذارند، بلکه آیـنـده  صورت کالسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی شده است که به

 فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک کننده... دارد. "  
دنبال آِن کاهش قـیـمـت نـفـت در  های دامنه دار و گسترده و به به دلیل ادامه تحریم

دنبال آن امکانات پول ملی، و پـایـیـن آمـدن ارزش  روزهای اخیر، درآمد ارزی دولت و به
ریالی در کشور، دولت روحانی دچار محدودیت شدید شده است. ارزیابی آقای مؤمنی، از 
وضعیت اقتصادی کشور و کسری مالی رژیم جمهوری اسالمی در شرایط کنونی بر آنچـه 

گوییـم،  خوار می ما به آن وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و مآًال به انحصارهای نفت
گذارد. آنچه روشن است این واقعیت است کـه وضـعـیـت اقـتـصـادی ایـران،  صحه می

رو خـواهـد  هایی بسیار روبه خصوصًا با کاهش شدید درآمد ارزی از فروش نفت با دشواری
اجرا  به ١٣٩٩ای در سال  بود. بر اساس آنچه در سند الیحه بودجه که با حکم علی خامنه

گریزی و کاهش تعهدات حـکـومـت در آمـوزش، مسـکـن،  شود، مسئولیت گذاشته می
مسئولیتی دولت نسبت به مردم میهن مـا در  بهداشت در شرایط شیوع ویروس کرونا و بی

 ترین سطح آن است.  سابقه بی
نویسد: "کسری مالی در شرایطـی  مهمی اشاره کرده می  آقای فرشاد مؤمنی، به مسائل

وجـه از سـطـح فشـارهـای مـالـیـاتـی بـه مـزد  شود که از یک طرف به هیچ ایجاد می
تـوجـیـه  مشکوک و غیرقـابـل  ایم، اما همچنان اراده بگیران و تولیدکنندگان نکاسته حقوق

شود؛ یعنی الـگـوی  برای رها کردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده می
اندازی کـه تـحـت عـنـوان  عنوان متعارف نیست...... چشم هیچ گیری حکومت به مالیات

های رسمی دولت و ارزیابی تکمیلی کارشناسان وجـود دارد، بـه  کسری مالی در گزارش
تواند نتایج فاجـعـه بـاری بـرای  کننده است و طبیعتًا این روند می ای نگران سابقه طرز بی

هـا و فسـادهـای مـالـی  کـاری همراه داشته باشد. ... ندانـم به ٩٩اقتصاد کشور در سال 
گیری  این صورت به رفتارهای مالی گشوده است... متأسفانه جهت [موجود] آثار خود را به

معطوف به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش افراطی نرخ بهـره در بـازارهـای رسـمـی و 
هـا از  خرجی های دولتی به حیات خلوتی برای خاصه غیررسمی پول، تبدیل کردن شرکت

های بروز بحران کنونی است. ... در سال آینده ما بـا یـک نـزاع بسـیـار  ترین زمینه مهم
دهـنـده بـه رکـود  های گستـرش گیری خطرناک و شکنندگی آور در زمینه رویارویی جهت

اقتصادی از ناحیه دولت مواجه خواهیم شد که به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بر ایـن 
تـر  شود در سال آینده نرخ تورم صعودی و [میـزان] رکـود عـمـیـق بینی می اساس پیش

 خواهد شد. " 
، فقر و تنگدستی، بیکاری و دربدری را تشدید ٩٩تردیدی نیست که الیحۀ بودجۀ سال 

 خواهد کرد. 
 

  ١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

هـا   در سال های اخیر دخالت نهادهای انـگـلـی و در رأس آن
ای در آشفتگی و از هم پاشیدگی امور اقصتادی  دخالت علی خامنه

نـیـز از ایـن  ٩٩و برنامه ریزی کشور نقشی مؤثر داشته و بودجـه 
قاعده  مستثنا نیست.  با توجه به آنچه گفته شد، الیـحـه بـودجـه 

بدون تصویب در مجـلـس شـورای اسـالمـی بـا حـکـم  ٩٩سال 
ای، مستقیم به شورای نـگـهـبـان ارسـال و  حکومتی علی خامنه

عنوان مصوبه مجـلـس بـه ایـن  مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به
گیرد کـه  سابقه درحالی صورت می شورا ارائه شده بود. این اقدام بی

اسفندماه، با اکثریـت آرا بـا  ۵نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
مخالفت کـرده بـودنـد. در ایـن ارتـبـاط،  ٩٩کلیات الیحه بودجه 

 ٢٨عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، چـهـارشـنـبـه 
ایـراد  ٨٠، گفته بود: "این شورا از الیحه بـودجـه ١٣٩٨اسفندماه 

گرفته است. این ایرادها که عمدتًا به حقوق کارکنان دولت، مالیـات 
های خالی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ربط دارد به مجلـس  خانه

ابالغ شده و سال آینده اصالحیه الیحه بودجه در شورای نگهـبـان 
شود." برای درک آنچه عباسعلی کدخدایی گفـتـه اسـت  بررسی می

نیازی به تخصص در رشتۀ اقتصاد نیست. همه ایرادهـایـی کـه او 
گیر اقـتـصـاد  مطرح کرده است، نظر ما دربارۀ بیماری مزمن دامن

 رساند.  اثبات می کشور را به
گوییم اقتصاد بیمار در جامعۀ استبدادزده، انواع و  که می هنگامی
ها و بالیا، مانند شیوع بیماری کرونا، فشار و خـفـقـان،  اقسام آفت

بیکاری، گرانی، دزدی، فساد، شیوع مواد مخدر، امروزی دشـوار و 
ها را با هـم آمـیـخـت و  فردایی تاریک را باید درنظر آورد و همۀ آن
جویی آن را در اصـطـالح  تصوری کلی پیدا کرد که ما برای صرفه

ایم. دولت در الیحه بودجه سال آینـده  "استبداد دینی" خالصه کرده
پیشنهاد کرده بود در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفـت 

میعانات گازی، و صادرات گاز به سقف تعییـن شـده نـرسـد،   خام،
دولت اجازه دارد این اختالف را از محل حساب ذخیره ارزی جبـران 

 ای است. کند که در اختیار خامنه
توجه است که آقای فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگـاه  جالب

"، ٩٩انـداز ایـران در سـال  عالمه طباطبایی زیر عـنـوان "چشـم
در ایران سال سخت و حسـاسـی اسـت.  ١٣٩٩نویسد: "سال  می

ها و ُدورهای بـاطـل  شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران
گذاری اقتصادی در سه دهه گذشـتـه  رو است که ثمره سیاست روبه

های گـذشـتـه  کنیم که در دهه است و امروز ما آن چیزی را درو می
ایم. این موارد] بارها توسط کارشناسان به مسئوالن گوشـزد  [کاشته

ابعاد بسـیـار  ،کسری بودجه،شده و نادیده گرفته شده بود. لفظ کلی 
ای پیدا کرده [است] که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود  پیچیده

های آن که در کتاب درسـی مـطـرح اسـت، بـرای  و تنها به ریشه
هایمان شدت خواهد گـرفـت.  جویی بسنده کنیم، قطعًا بحران چاره

هـای  توان نتیجه گرفت که ادامه سیاسـت "از گفته آقای مؤمنی می
ای  مخرب و تاراج منابع اقتصادی کشور در رژیـم والیـی امـر تـازه

داران وابستـه بـه حـاکـمـیـت بـا  سرمایه هاست کالن نیست. سال
استفاده از همه امکانات "قانونی"، منابع طبیعی و درآمدهای ارزی 

کـفـایـتـی  برند. اقتصاد کشـور درنـتـیـجـۀ بـی غارت می کشور را به
شـده، سـیـاسـت  گردانندگان آن، نداشتن برنامٔه دقیـق و حسـاب

داری، خصـلـت  تر، عملکرد نظام سرمایه گری و از همه مهم نظامی

؛ نمودار اقتصاد بیمار و ٩٩بودجۀ سال 
 درحال احتضار
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ایـن  دید و بـه  می بدرود رفیق محمد بخشعلی زاده
نظر اعتقاد راسـخ 

 داشت.
رفیق مـحـمـد 
بخشعلی زاده، در 

بــه  ١٣۶۶ســال 
زادگاه خود رشـت 
برگشت و مشغول 
طبابت شد. رفیق 
بخشعلی زاده بـا 
ــی و  ــای ــب ــی ــک ش

نـفـسـی  اعتمادبـه
اش چه پزشکی و چـه سـیـاسـی را در  های فکری ها و اندوخته ویژه، آموخته

دانست که تاریخ یک قرن کشور و جـنـبـش  خوبی می کار گرفت. او به زندگی به
ویژه مبارزات حزب توده ایران در تالش برای بهبود شـرایـط زنـدگـی  مردمی به

ها در بین مردم از چه احترام و توجهی برخورداراست. دیری نپایید که هـم  توده
خـود  اش را در نظر مـردم  مسلکی و هم از لحاظ عقیده جایگاه واقعی از جنبه 

 دست آورد و مورداحترام اهالی رشت قرار گرفت. به
رفیق بخشعلی زاده در مبارزه بـا بـیـمـاری مـهـلـک کـرونـا کـه گـریـبـان  

سراسر میهن ما را گرفته است، جان خود را فدا کرد. او در مقام پزشـکـی  مردم 
دوست دلیرانه در مبارزه با این بـیـمـاری خـطـرنـاک بـه یـاری  متعهد و انسان
دانست انسان بودن و انسـانـی زیسـتـن  پناه خود شتافت. او می همشهریان بی

خـوبـی درک  بینی را فراگرفته و بـه گرا بودن جهان چگونه است! اهمیت عمل
عمل و کتابی به کرامت و شـرافـت و  کرده بود. او همچون ناقالن خشک و بی

مسـلـک و  کرد. وقتی بـرای اولـیـن بـار هـم ها نگاه نمی جایگاه واالی انسان
آغوش کشید و گـفـت: نـام رفـیـق  ها حسرت دیدار به رزمش را بعد از سال هم

ام را شنیده بودم حاال نفسش را بر صورتم و دستش را در دستـم لـمـس  پرآوازه
کنم. چه افتخاری باالتر از اینکه ما هر دو از یـک تـبـاریـم. مسـتـقـیـم یـا  می

یافته آنـیـم. پـاسـخ شـیـریـن و  غیرمستقیم در فضای فکری و ذوقی پرورش
زاده، چنان تأثیری بر رفیق دکـتـر مـحـمـد  نشین رفیق دکتر جمشید مؤذن دل

دل  "در اندرون مـن خسـتـه کرد:  بخشعلی زاده گذاشته بود که بارها زمزمه می
 ندانم کیست / که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. "

کوش و از پیشـکـسـوتـان  زاده انسان فرهیخته، مبتکر، سخت دکتر بخشعلی
مـدیـره انـجـمـن  دوره در هـیـئـت جامعه پزشکی استان گیالن بود. او چندین

 جا گذاشت. پزشکان عمومی رشت حضور داشت و تأثیر ماندگاری به
نشدنی هرروز و هرلحظه با بـیـمـاران  زاده با شجاعتی فراموش رفیق بخشعلی

فرسا و  کرد. سختی و فشار کار طاقت کرونا سروکار داشت و به آنان رسیدگی می
ویژه در این روزهای سـخـت و دشـوار خصـلـت  جانکاه برای نجات بیماران به

دانسـت. امـا  ها مـی مردمی او را آشکارتر کرد. او خود را خادم و غمخوار انسان
زاده یک مبارز سیاسی  ها، رفیق دکتر محمد بخشعلی تر از همه این باالتر و مهم

گذشتگی را از قهرمانان حزب توده ایران یاد گرفـتـه  و اجتماعی بود. ایثار و جان
دانسـت و  هـا مـی هـا و احـمـد دانـش بود. او خود را از تبار هوشنگ تیـزابـی

 دید. رزمانش نمی سرنوشتش را جدا از سرنوشت هم
های الزم به بیماری جانکاه کرونا مبتـال  رغم همه احتیاط او هنگام طبابت به

زاده پنجه درافکنده بود و تـا  شد و ویروس بر جسم و جان رفیق محمد بخشعلی
های زندگی او را رها نکرد تا جایی که پس از دو هفته تحمل، تـن  آخرین لحظه

رنجورش بیش از آن تاب نیاورد و سرانجام برای همیشه با رفقا، یاران، خانـواده 
و دیگر بستگان و همکاران خویش وداع گفت، و آنان را در غم ژرف نـبـودنـش 

اش بـر انـدیشـه و  زاده تا آخرین روزهای زندگـی فروبرد. رفیق محمد بخشعلی
های انسانی خود پای فشرد و استوار و پابرجا در صفوف حـزبـش بـاقـی  آرمان
 ماند.

زاده را بـه خـانـواده و  حزب تودٔه ایران درگذشت رفیق محمـد بـخـشـعـلـی
بازماندگانش و نیز به همه اعضا و هواداران حزب، بـه دوسـتـان، آشـنـایـان و 

ویژه کادر درمانی که در این روزهای تلخ و دشـوار بـرای نـجـات  همکارانش به
گوید. یادش گرامی و راهش جاودانـه  اند، تسلیت می پا خاسته وطنان خود به هم

 و پر رهرو باد.

نـاپـذیـر راه سـعـادت و  زاده ، مبارز خستگی رفیق دکتر محمد بخشعلی
هـای  پیشرفت میهن، پزشک مـتـعـهـد و مـردمـی و وفـادار بـه آرمـان

سالگـی  ۶۶، در سن ١٣٩٨اسفندماه  ٢٠زحمتکشان، صبح روز چهارشنبه 
 و پس از عمری مبارزه، تحمل رنج و سختی، از میان ما رفت.

، در محلٔه "چله خانه ١٣٣٢زاده، در یازدهم آذرماه  رفیق محمد بخشعلی
"رشت، چشم به جهان گشود. پدرش از قـنـادان شـهـر رشـت بـود و در 

تـوانسـت  میدان رشت، شیرینی فروشی داشت و از ایـن طـریـق مـی سبزه
اش را تأمین کند، رفیق محمـد،  هزینه تحصیل پنج فرزند و مخارج خانواده
پایان رساند. پس از اخذ دیـپـلـم  دوره ابتدایی و متوسطه را در شهر رشت به

طبیعی از دبیرستان شاپور (سابق)، در کنکور سراسری شرکت کرد. او کـه 
وارد  ١٣۵٢در تمام دوران تحصیل از شاگردان مـمـتـاز بـود، در سـال 

لـحـاظ فـکـری  دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز شد. محیط دانشگـاه بـه
تاثیری عمیق بر او گذاشت. رفیق بخشعلی زاده هیـچ فـرصـتـی را بـرای 

 داد. نمی  آموختن و آموزش دادن از دست
رفیق محمد که فرزند بزرگ خانواده بود، با وجـود گـذرانـدن دانشـگـاه 

ای برای معاش خانواده نداشته بـاشـد، بـلـکـه  تنها سعی می کرد هزینه نه
کـرد و  در مغازۀ پدرش یخ در بـهـشـت درسـت مـی  ها در رشت تابستان

فروخت. در هنگام تحصیل در دانشکده پزشکی نـیـز از راه تـدریـس  می
شیمی و زبان در دبیرستان شاپور شهر شیراز، هزینٔه تحصیلش را تـأمـیـن 

های صنفی و سیاسی دانشجـویـی  زاده در اعتصاب کرد. رفیق بخشعلی می
 ١۶مناسبت  کرد. او که در اعتصاب وسیع دانشجویان به فعاالنه شرکت می

شاهی،  شرکت فعال داشت، دستگیر و در بیدادگاه رژیم ستم ١٣۵۴آذرماه 
مـاه زنـدان مـحـکـوم  ۶اش وجود نداشت، به  با اینکه هیچ مدرکی علیه

هـا در زنـدان آشـنـا  ای گردید. این زمان مناسبی بود که از نزدیک با توده
شود. او با تأمل بر مشی انقالبی حزب تـودٔه ایـران بـه حـقـانـیـت حـزب 
زحمتکشان و کارگران و سرگذشت مبارزه جنبش مردمی سرزمین خـویـش 

آباد شیراز و سپری کـردن شـرایـطـی  پی برد. پس از آزادی از زندان عادل
تمامش را ازسرگرفـت.  ناگوار، دوباره به دانشکده برگشت و تحصیالت نیمه

این بار دیگر نه یک فعال صنفی و دانشجویی، بلکه با بـاور بـه فـلـسـفـه 
جان خـریـدن  شرایط در ایران و جهان و به  انقالبی و علمی، در دشوارترین 

خطر، در مقام عضو حزب توده ایران، به عرصٔه مسائل مبتالبه مـیـهـنـش 
گـری و  داشت. از هوچـی تر و استوارتر برمی هایش را سنجیده وارد شد. گام

خودنمایی متنفر بود. بعد از انقالب در شهر استهبان اسـتـان فـارس بـه 
طبابت پرداخت. عشقش به میهن و اقدام عملـی در جـهـت بـهـروزی و 

ویژه زحمتکشان کشور آماج زندگی او بود. بـعـد از شـروع  سعادت مردم به
جنگ و اشغال قسمتی از خاک کشور ما از سوی نیـروهـای عـراقـی، بـه 
فراخوان حزبش پاسخ داده و برای بیرون راندن متجاوزان از خاک مـیـهـن 

 ها شد. وطنان عازم جبهه همراه خیل کثیری از هم
هـای جـنـگ بـه  نظیری در جـبـهـه زاده با فداکاری بی رفیق بخشعلی

داد. در ایـن  کرد و آنان را از مرگ نجات می های جبهه رسیدگی می زخمی
کرد. مذهـبـی و  گونه خستگی در جسم و روانش احساس نمی تالش هیچ

نامیدند. رفیق  گذاشتند و او را فرشته نجات می غیرمذهبی به او احترام می
شـتـافـت. روح پـرتـالطـم او  ها می محمد با شوق فراوان به سوی زخمی

یادماندنی در مبـارزه  هایی به سان نشانه شناخت و بدین سکون و تسلیم نمی
وقـت  گذاشت. عملکرد انسانی او هـیـچ و فعالیت اجتماعی از خود باقی می

های مختـلـف در ارتـبـاط بـودنـد  های کسانی که با او در زمینه از خاطره
زاده، سرشار از همدلی وهم نفسی بـا  زدودنی نیست. رفیق محمد بخشعلی

ناپذیر خورده بودند. او  نوعی ضرباتی جبران هایی بود که در زندگی به انسان
عنوان پزشک متعهد انجام وظیفه کرد و  در بدترین شرایط به ١٣۶٢تا سال 

زاده، بـا حـس  جان صدها انسان را از مرگ نجات داد. رفیق بـخـشـعـلـی
هـا بـه  دوستی و احساس مسئولیت عظیم، بعد از رانده شدن عراقـی وطن

بیرون از خاک کشور در مقطع آزادی خرمشهر از اشغال و در دمسـازی بـا 
کرد و ادامـه جـنـگ، جـنـگـی کـه جـز  بس را تبلیغ می نظر حزب، آتش

حـاصـل و  ها نـتـیـجـٔه دیـگـری نـداشـت، بـی ویرانگری و کشتار انسان
زیان هر دو ملت ایران و عـراق  دانست. او ادامه جنگ را به سوز می خانمان
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 گیرِی کرونا، ... ادامۀ بحران همه

های کار و زحمت نیازمند و آماده شده و بدان رو کرده بود، اکنون  توده
چنان بحرانی دچار شده  وضعیت امور جاری  اقتصادی در کشورها به 

ای  است که هفته گذشته کنگره و سنای آمریکا الیحٔه تزریق رقم نجومی
سرعت و با اکثریتی قاطع و  تریلیون دالر به اقتصاد این کشور را به ٢معادل 

های مرکزی برخی دیگر کشورهای  سابقه از آرا تصویب کردند. بانک کم
سرعت اجرا  های مالی ضربتی را به گونه اقدام داری نیز این پیشرفته سرمایه

منظور  داری آمریکا در حرکت دفاعی دیگری به کردند. همچنین خزانه
المللی دالری، یکی از  های بین پیشگیری از اختالل در جریان معامله

را سریعًا در سطحی  ١نام "دالر سوآپ" های مالی به ترین ابزار و مشتق مهم
نظر بسیاری از  وسیع در اختیار شماری از کشورها قرار داده است. به

کارشناسان اقتصادی کاربرد وسیع "دالر سوآپ" در خالل بحران مالی 
ترین  های تعیین کننده و در حکم حیاتی یکی از عامل  )١٣٨٧( ٢٠٠٨سال 

داری آمریکا بود که توانست از رکود کامل  ابزار مالی در زرادخانه خزانه
داری جهانی جلوگیری کند. باید یادآور شد که این قبیل  اقتصاد سرمایه

های مالی موسوم  به "سوآپ های ارزی" منابعی بسیار پرسود برای  مشتق
اقتصادی  -اند، اما در فرایند توسعه و رشد اجتماعی داری مالی بوده سرمایه

ها یعنی "دالر سوآپ" در حکم یکی از  ترین آن نقشی مؤثر ندارند. مهم
های  ُبرد سیاست های تضمین کننده  جایگاه هژمونی دالر و پیش اهرم

 کند. جهانی آمریکا عمل می
هرصورت، تجربه نشان داده است و همچنین شماری از ناظران هم  به

های واکنشی تزریق پول در این دوران  گونه حرکت معتقدند که این
دهند  حساس، در بهترین حالت، پیامدهای بحران اقتصادی را تسکین می

داری  حاضر در کشورهای عمدۀ سرمایه اندازند. درحال تعویق می و به
منظور  ای به اقتصادی-های اساسی اجتماعی انداز ارائه طرح چشم

گیری  مدیریت و برطرف کردن بحران اقتصادی برآمده از خطر همه
گونه  شود. در اینجا باید افزود که منبع تأمین این ویروس کرونا دیده نمی

های مرکزی  داری آمریکا و بانک منظور تزریق، خزانه ارقام نجومی به
وسیله فروش اوراق قرضه  هستند و عمدتًا از طریق استقراض و عمومًا به

دیگر، چاپ پول بدون پشتوانه برای حفاظت  عبارتی  دولتی می باشند.  یا به
های عظیم از طریق آرام کردن التهاب در  ها و ثروت از منافع کالن سرمایه

بازارهای ارزی و سهام و نهایتًا حواله کردن مشکل اصلی به آینده. بار 
ویژه  های پولی مخرب همواره بر دوش مردم، به کمرشکن این سیاست

همراه تحمیل  داران به های فرودست و خرده سرمایه زحمتکشان و الیه
 -های اجتماعی کشی اقتصادی، تخریب و نابودی زیرساخت ریاضت

 اقتصادی بوده و خواهد بود.
کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، برزیل، و همچنین ایران، 

صورتی کورمال کورمال،  اند که به درستی متهم شان به ها و رهبران دولت
ریزی قبلی و بسیار دیر در مقابله با  منفعالنه، بدون تدارک مادی و برنامه

عملیاتی،  -فقط اهمالی مدیریتی اند. این نه ویروس کرونا وارد عمل شده
ای است که معتقد  بلکه برآمده از دیدگاه ایدئولوژیک اقتصادی و سیاسی

است مخارج خدمات اجتماعی باید در سطحی حداقلی و روندی دائمًا 
باور این رهبران، نقش مستقیم دولت در امور جامعه باید  نزولی باشند. به

داران و "کارآفرینان" (همان  هر چه کمتر شود و در ازای آن سرمایه
دار  کاران) با "انگیزه ثروت آفرینی"  باید نقش اصلی را در امور عهده کاسب

ارند  اش اولویت د باشند. در این دیدگاه ایدئولوژیک، "فرد" و منافع شخصی
ها در چارچوب توسعه و رشد جامعه عامل بازدارندٔه   و منافع جمعی انسان

 شود. "ثروت آفرینی" دانسته می
ترین کشورها بلکه حتی در کشورهای درحال  فقط در برخی از پیشرفته نه

های اقتصاد نولیبرالی  توسعه و ازجمله در میهن ما مردم حاال با واقعیت
هایی تلخ و برآمده از چهار دهه تاخت و تاز اقتصاد  شوند، واقعیت روبرو می

شدت ضعیف و  آفرین را به نولیبرالی که توان مقابله با شیوع کرونای مرگ
محدود کرده است. دونالد ترامپ، بوریس جانسون، و جاییر بولسونارو 

دانستند  خوبی می شان به افراطی (رییس جمهور برزیل) و مشاوران راست
های  که دولت، سیستم درمانی، نهادهای خدمات عمومی، و دستگاه

دهی الزم و  ها در کشورهایشان آمادگی مادی و توان سازمان مرتبط با آن
منظور حفاظت از کل جامعه و جان مردم را ندارند.  قدرت بسیج وسیع به

دلیل  ها برای مقابله با کرونا به  بنابراین، دیر جنبیدن این رهبران و دولت
گاهانه و با هدف خودداری  اشتباه یا غافلگیر شدن شان نبود، بلکه کامًال آ

از تخصیص منابع ضرور به منظور جبران کمبودهای ساختاری برای این 

دلیل پذیرا نبودن هزینٔه این مقابله و  ای نیز به مقابله بود. برای مثال، علی خامنه
صدمه خوردن به موقعیت و وجهٔه "اسالم سیاسی" با قرنطینه شدن قم و اماکن 

سان با تأخیر در مقابله با کرونا او  مذهبی و قطع پروازها به چین مخالفت کرد و بدین
 نیز مصیبتی بزرگ را بر مردم کشور ما فرود  آورد.

کار  های جمعی قدرتمند کشور و همچنین به برانگیز اینکه، با همیاری رسانه توجه
گرفتن فضای مجازی برای از زیر ضربه خارج کردن رهبران و تطهیر و پنهان 

های نولیبرالی در گذشته و حال که مردم را در  نگهداشتن عوارض آشکار سیاست
ها،  دفاع و ناتوان ساخته، اکنون خود قربانیان، یعنی توده چنین بی برابر آفت کرونا 

گویند: چون در  شوند و خطاب به آنان می "ابله و مقصر" شناخته و معرفی می
ومیر هستید!  مانید پس خودتان مسبب شیوع کرونا و مرگ هایتان نمی خانه
دیگر، اجرای چند دهه برنامه نولیبرالی اقتصادی، نبود سامانه طب ملی  عبارت به

تحلیل بردن و تضعیف این سامانه در بریتانیا و  (برای مثال در ایران و آمریکا) یا به
تکه، و کورمال  هایی دیرهنگام، تکه ایتالیا یا کمبود ماسک و لباس حفاظتی و اقدام

ها عامل اصلی بحران کرونا نیستند بلکه خود مردم را باید مقصر  کورمال این دولت
های سردرگم کننده،  دانست! اتفاقًا دیرکرد عملیاتی و تدارکاتی و دادن پیام

آور، کاذب، و ضد و نقیض از جانب کسانی مانند روحانی، جانسون، ترامپ،  سرگیجه
و بولسونارو و جز اینان، باعث بروز بدگمانی، وحشت، و بعضی رفتارهای نامناسب بین 

شود. مردم عامل اصلی ایجاد بحران کرونا و باعث و بانی  برخی مردم شد و می
ومیر این بیماری خطرناک  کمبودهای اساسی و ساختاری در مقابله با شیوع و مرگ

 نیستند.
دالیل مختلف اقتصادی و اجتماعی  مسلمًا در جهان شمار عظیمی از مردم به

مجبورند از خانه خارج شوند، مخصوصًا آنانی که برای امرار معاش و انجام مشاغلی 
انگیز  کلیدی باید بیرون بروند و این در عرصه مبارزه با شیوع کرونا امری چالش

گونه که در کشور ما بسیار رایج شده است، در بسیاری از  تواند باشد. اما همان می
داری نیز بنا بر الگوی "اقتصاد آزاد" در مسیر گسترش  کشورهای پیشرفته سرمایه

ها میلیون انسان با  ها] ده پذیر" [بخوان:استثمار ددمنشانه از انسان "بازار کار انعطاف
قراردادهای "سفیدامضا" در مشاغل موقتی هرروزه برای کسب چندرغاز درآمد 

خاطر  سیر کردن شکم خود و خانواده یا اشتغال به کار روزمزدی  باید  از  خانه  به
پذیر" و موقتی کردن عامدانه  بیرون بروند! در چهار دهه اخیر ایجاد "بازار کار انعطاف

ها، چه مشاغل یدی و چه فکری،  طیف وسیعی از مشاغل در بسیاری از زمینه
همراه تنزل شدید سطح خدمات رفاهی و نبود سیستم "طب ملی" همگی از ارکان  به

ای قلیل بوده است.  اندوزی عده های "رشد اقتصادی" بر محور ثروت اصلی سیاست
داری در جهان،  در کشور ما، آمریکا، بریتانیا، و شماری دیگر از کشورهای سرمایه

پذیر" عمیقًا نهادینه شده است.  ریزی شده گسترش "بازار کار انعطاف فرایند برنامه
اند که در حکم  نحوی شکل گرفته سان "اقتصاد سیاسی" این کشورها اکنون به بدین

گیری بیماری خطرناکی مانند کرونا عمل  عاملی کامًال بازدارنده در رویارویی با همه
داری مانند آمریکا و همچنین در  کنند. بحران کرونا در کشورهای پیشرفته سرمایه می

کشورهای درحال توسعه مانند ایران نشان داده است که منافع فوری و بنیادی 
ها، خود فرایند  شان، و در نتیجٔه آن اکثریت مردم، یعنی سالمتی و امرار معاش

بگیر و صف بیکاران) با  "بازتولید نیروی کار" (در میان زحمتکشان مزدبگیر و حقوق
 داری جهانی در تضادی بسیار آشکار و حاد است. سرمایه

همراه فاجعه شیوع کرونا و کمبودهای  شود، به تا آنجا که به کشور ما مربوط می
بسیار عمیق ساختاری برآمده از سه دهه تحمیل برنامه تعدیل اقتصادی و نیز 

ناپذیر بین ادامه  ای و آشتی های غیر انسانی دولت ترامپ، تضادی ریشه تحریم
های فوری اکثریت مردم وجود دارد. ابوالفضل  حاکمیت مطلق والیت فقیه و خواست

درستی این  های اخیر و ضد مردمی ولی فقیه را به قدیانی، وضعیت موجود و تصمیم
ای و نیز  ی علی خامنه ی غاصبانه کند: "مشکل بنیادین سلطه گونه بیان می

 حاکمیت نظام جمهوری اسالمی بر این کشور است".
گری خطرناک و ضد ملی است و  ای در حکم "نماینده خدا بر زمین" خدعه خامنه

گاه از دادن  همراه دیگر سران قدرت مانند حسن روحانی برای "حفظ نظام" هیچ به
شان  های گویی دست بر نخواهند داشت و این در پیام های کذب و دروغ وعده
که در پهنه جهانی مشخص شده  مناسبت سال نو کامًال مشهود است. درحالی به

تواند بر مبنای منافع  است که راه مبارزه با بالیای طبیعی مانند ویروس کرونا نمی
اندوزی خصوصی باشد اما حسن روحانی در پیام  ها و بر محور ثروت کالن سرمایه

گوید: "بال دوم بخش خصوصی ما است که در کنار دولت و سایر  اش می نوروزی
را ساِل سالمت و اشتغال بسازیم". ولی فقیه  ٩٩نهادها باید به صحنه بیایند تا سال 

ها تکرار ترهاتی مانند "اقتصاد مقاومتی" و "تمدن سازی نوین  هم پس از سال
را   ٩٩اسالمی"، اکنون هم برای خالی نبودن عریضه ترهات دیگری بافت و سال 

ها، و ویروس  ها، زلزله "سال جهش تولید" نامید. رخداد بالیای طبیعی مانند سیالب
کرونا همراه با پیامدهای مخرب و ضد ملی سیاست ماجراجویانه "صدور انقالب 

سان  شدت لرزانده است. بدین های نظری حکومت والیت فقیه را به اسالمی" پایه
 ١٣ادامه  در صفحه  گری و در نهایت  "نماینده خدا بر زمین" با خدعه



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ٧   ١١٠٠شمارۀ  

قماری (اقتصاد کازینویی) همچنان در ساختارهای اقتـصـادی و سـیـاسـی 
 داری برقرار است و نهادینه شده است. شماری از کشورهای پیشرفتٔه سرمایه

اقـتـصـادی ایـن بـحـراِن َادوارِی -شّدت مخّرب اجتمـاعـی پیامدهای به
فقط برطرف نشده است، بلکه تداوم و فشـار آن  داری نه مّدت سرمایه  طوالنی

ویژه بر طبقٔه کارگر و زحمتکشان، قشرهای فرودست جـامـعـه، و بـخـش  به
بورژوازی، تغییرهـای سـیـاسـی بسـیـار  وسیعی از قشرهای بینابینی و خرده

مهمی را در شماری از کشورها در آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای جنـوبـی، 
و هند در پی داشته است. این تغییرهای سیاسی و اقتصادی، به مـوازات بـر 
هم خوردن توازن نیروها در عرصٔه جهان به زیان زحمتکشان، و همـچـنـیـن 

های انحصاری، آشـکـارا  تشدید رقابت بین کشورهای امپریالیستی و سرمایه
کننده خـواهـد  بر تحوالت سیاسی و اقتصادی و آیندٔه کشورمان تأثیری تعیین

ها و آمارهای مربوط به اقتصادهای عمدٔه جـهـان  داشت. بسیاری از تحلیل
دهـد کـه در زمـیـنـٔه  نشـان مـی ٢٠١٨تا  ٢٠٠٨های  در بازٔه زمانی سال

های اصلی و متداوِل رشد اقتصادی، جهـان شـاهـد تـغـیـیـرهـای  شاخص
ها، برخی از "اقتصادهای نوظهور" و در حـال  فاحشی بوده است. در این سال

ترین آنها چین، هند، و به میزان کمتری بـرزیـل اسـت، رشـد  رشد که مهم
اند، در حالی که آمریکا شاهد رشد اقتصادی کـمـی بـوده  چشمگیری داشته

انـد. اقـتـصـاددان  است، و اروپا و ژاپن رکود یا رشد منفی اقتصـادی داشـتـه
گـرد بـزرگ" ( برجسته پروفسور توماس فیلیپون، در کتابش با عنوان "عقـب

توجهی در همین زمینه در مـورد اقـتـصـاد  )، اسناد و آمار مهم و قابل٢٠١٩
 آمریکا و دیگر کشورهای جهان ارائه کرده است.

، تولید ناخالص ملی ٢٠١٨تا  ٢٠٠٨های  بر اساس آمار این کتاب، در سال
تریلیون دالر افزایش یافته است. در  ٢٠٫۵به   ١۴٫٧ایاالت متحد آمریکا از 

تریلیون دالر؛ تـولـیـد  ١٣٫٣به   ۴٫۶همین دوره، تولید ناخالص ملی چین از 
تریلیون دالر، و تولید ناخالص ملی برزیـل  ٢٫٧به   ١٫٢ناخالص ملی هند از 

تریلیون دالر افزایش یافته است. در اروپا، تولید ناخالص ملی  ١٫٩به  ١٫۶از 
تریلیون دالر رشد کرده اسـت، امـا در  ٣٫٩به  ٣٫٧در این دوره در آلمان از  

تریلیون دالر کاهش یافته، و در بریتـانـیـا در  ٢٫۶به  ٢٫٩فرانسه این رقم از 
تریلیون دالر ثابت بوده است. در ژاپن و در همین دوره، این رقم از   ٢٫٨مرز  
 تریلیون دالر کاهش یافته است.  ۴٫٩به  ۵

ترین کشور بدهکار دنیـاسـت  از نظر تراز تجاری، ایاالت متحد آمریکا بزرگ
میلیارد دالر بوده  ۶٢١، ٢٠١٨و   ٢٠٠٨که کسری تجاری آن در هر دو سال 

است (اگرچه نسبت به تولید ناخالص ملی، میزان  کسری تـجـاری کـاهـش 
های انجام گرفته، کسری تجاری آمـریـکـا در  یافته است). بر اساس بررسی

از مرز یک تریلیون دالر فراتر خواهد رفت. شایان توجه است کـه  ٢٠٢٠سال 
میلیارد دالر) به مبادله بـا  ٣٠٠(در حدود  ٢٠١٨نیمی از این کسری در سال 

چین، و بقیٔه آن به طور عمده به مبادله با آلمان ارتباط دارد. مـازاد تـجـاری 
تریلیـون دالر رسـیـده  ٠٫٢٨به  ٠٫٢۶آلمان با آمریکا، با اندکی افزایش از  

تریـلـیـون  ٠٫٣است، در حالی که مازاد تجاری چین با آمریکا، در همان حد 
دالر باقی مانده است، ولی نسبت به تولید ناخـالـص مـلـی چـیـن کـاهـش 

 چشمگیری داشته است.
داری جهانی  تغییرهای ساختاری اعمال شده در بخش عمدٔه نظام سرمایه

هـای  طی چهار دهٔه اخیر به منظور چیره شـدن بـر مشـکـالت و بـحـران
میالدی، شامل به کار بسـتـن الـگـوی نـولـیـبـرالـیـسـم  ٧٠ساختارِی دهٔه 

هـای  زادیی به نـفـع سـرمـایـه مقرارت سازی،  اقتصادی مشتمل بر خصوصی
انحصاری، تعدیل انسانی نیروی کار، حذف خدمات اجتماعی، و  تضـعـیـف 

خصوص سندیکاهای کارگری بوده است که به الـگـوی  نهادهای صنفی، به
 ریگانیسم مشهور است.-تاچریسم

داری پس از به کار بستن این الگو و برخوردار شـدن از یـک  نظام سرمایه
 ٨٠دوره رشد اقتصادی نسبی و افزایش انباشت سرمایه و نرخ سود در دهـٔه 

های تـولـیـدی و  تدریج و بار دیگر وارد دورٔه افول بارآوری سرمایه میالدی، به
هـای  ها شد. یک دهه تحمیل بـرنـامـه کاهش سودآوری در بسیاری از بخش

ریاضتی دردناک بر طبقٔه کارگر و بخش بـزرگـی از قشـرهـای اجـتـمـاعـی 
یعنـی نـرخ  -زحمتکش در اروپا، آمریکا، و ژاپن نتوانسته است مشکل اصلی

رشد اقتصادی پایین و ُافِت گام به گاِم درآمد سرانه را برطرف سازد. به عنـوان 
نمونه، بدهی دولت آمریکا در سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ از مـرز 

تریلیون دالر نیز گذشت. طبـق اسـنـاد مـنـتـشـر شـده تـوسـط وزارت  ٢٢
تـریـلـیـون دالر بـدهـی وزارت  ١۶٫٢داری آمریکا، از این مـیـزان،  خزانه
های دولتی دیگر بود. با توجه بـه  تریلیون دالر بدهی نهاد ۵٫٨داری و   خزانه

توان گفت که بازپرداخت این میزان عظیم بدهی دولتـی  بهرٔه این بدهی، می
در عمل ناممکن است. همین وضعیت در مورد شماری از کشورهای اتحادیٔه 
اروپا و ژاپن نیز صادق است. در مورد آمریکا، میزان نجومی و رو به افـزایـش 

تریلیون دالری در سـال  ٣٣بدهی دولتی 
بینی شـده اسـت. مـدیـریـت  پیش ٢٠٢٨

ویـژه  های ویرانگر و بـه کشورها بر پایٔه منشور سازمان ملل متحد، و وقوع جنگ
 یی. نابودی هسته

داری جهان، در حـالـی کـه جـهـان هـنـوز هـم بـا  های عمدٔه سرمایه دولت
ای دست به گریبان است که بیش از  سابقه پیامدهای بحران مالی و اقتصادی بی

ای از بـار  یک دهه پیش آغاز شده بود، همچنان سعی دارند که بـخـش عـمـده
های ساختاری در اقتصاد ایـن کشـورهـا را بـه دوش مـردم  ها و خسارت لطمه

خودشان و کشورهای فقرزده و در حال توسعه بیندازند. آنـهـا ایـن مـهـم را بـا 
الـمـلـلـی مـانـنـد  های ریاضتی، استفاده از نهادهای بـیـن گیری از سیاست بهره

هـای  المللی پول و بانک جهانی، یا با در پـیـش گـرفـتـن سـیـاسـت صندوق بین
رحمانٔه نولیبرالـیـسـم اقـتـصـادی پـیـش  طلبانه، نظامیگری، و تحمیل بی جنگ
اند و بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای در حال توسـعـه را در  برده

 اند. المللی قرار داده شرایط نامساعد موازنٔه بین
داری بـه تـداوم و تـوسـعـٔه  گرا و ارتجاعـِی سـرمـایـه گرایش نیروهای راست

های گذشتٔه حزب تودٔه ایـران  طلبانه و نظامیگری که در پلنوم های جنگ سیاست
فقط ادامه یافته بلکه سرعت گرفتـه اسـت. ایـاالت  مورد تأکید قرار گرفته بود، نه

متحد آمریکا اکنون از ناتو به مثابه بازوی مسّلح دیپلمـاسـی خشـن خـود بـرای 
هـای اخـیـر،  کند. در هـفـتـه تهدید کردن کشورهای در حال توسعه استفاده می

دونالد ترامپ رسمًا پیشنهاد کرده است که نیروها و سازوکارهای وابسته به پیمـان 
های خاورمیانه وارد شوند. تـحـقـق ایـن امـر، خـطـر جـنـگ و  ناتو در درگیری

 های نظامی را در سطح جهان آشکارا بیشتر کرده است. نظامیگری و درگیری
جمهـوری دونـالـد تـرامـپ در  ماه به پایان دورٔه ریاست ٩در حالی که کمتر از 

ترین محافل و نیروهای دسـت  آمریکا مانده است، باید اذعان داشت که ارتجاعی
نظرها و عملکردهـای  برداری از نقطه اند با بهره داری جهان توانسته راستی سرمایه

گذاری خارجی آمریکا را در جـهـت  های سیاست غیرمسئوالنٔه او برخی از عرصه
ویژه در خاورمیانه و خـلـیـج  های نظامی، به منافع خود شکل دهند. خطر درگیری

فارس و همچنین در شرق آسیا، شّدت یافته است، و روشن است که ادامٔه چنین 
بخش منـطـقـه  های رهایی تواند به سود صلح در خاورمیانه یا جنبش شرایطی نمی

باشد. حزب تودٔه ایران معتقد است که توجه دقیق به چگونگی توازن نـیـروهـای 
گیری مـنـطـقـی از آن در بـررسـِی  اقتصادی در پهنٔه جهان، و نتیجه-سیاسی

موشکافانه و ارائٔه تحلیل دقیق دربارٔه عناصر کلیدی تحوالت اخیر جهان و کنش 
 های عمدٔه تاثیرگذار بر کشورمان، امری ضروری است.  و واکنش

 رفقا!
ترین عنصر مورد بررسی در تنظیم این گزارش برای ارائه به پلنـوم وسـیـع  مهم

وقفٔه یک دهٔه اخـیـر  یابنده و بی کمیتٔه مرکزی، پیامدهای بحران اقتصادی ادامه
داری جهانی بوده است. بنابراین، منطقی است که نظری بـیـنـدازیـم بـه  سرمایه

طلـبـی،  ترین مظاهر برجستٔه شرایط کنونی جهان که نظامیگری، جنگ خطرناک
فریبانٔه (پوپولیستـی)  های عوام نظرانٔه ضدمهاجر، و لفاظی رشد ناسیونالیسم تنگ

 ترین آنهاست. داری انحصاری از عمده گرای سرمایه محافل راست
در فاصلٔه بین پلنوم گذشته و نشست کنونـی کـمـیـتـٔه مـرکـزی، بـه دلـیـل 

های ماجراجویانٔه دولت ترامپ در منطقـٔه خـاورمـیـانـه در حـمـایـت از  سیاست
های دولت نژادپرست اسراییل و حکومت ارتجاعی و ضدمردمی عربسـتـان  برنامه

داری آمریکا، تـنـش و بـرخـوردهـای  سعودی، و در راستای تأمین منافع سرمایه
شـّدت  های نیابتی ادامه و گاه وسعت یافته و شرایطی پیچیده و به نظامی و جنگ

خطرناک در منطقٔه خاورمیانه پدید آمده است. در این زمینه، تـحـوالت دو سـال 
های این بـررسـی را  گیری اخیر در خاورمیانه را باید پیگیرانه بررسی کرد. ما نتیجه

یی در مبارزه در راه پیش بردن  المللی و منطقه برای توجه به پیامدهای اوضاع بین
شعار استراتژیک حزبمان در میهن، و نیز تصریح مواضع انترناسیـونـالـیـسـتـی و 

 های سیاسی خود قرار خواهیم داد. گیری طلبانٔه حزبمان، در مرکز تصمیم صلح
 
 داری . جهان و پیامدهای ادامٔه بحران ساختاری سرمایه١

بـه  ٢٠٠٨را، که در سال  ١٩٢٩داری پس از  ترین بحران نظام سرمایه طوالنی
های آمریکا و دیـگـر  سقوط و ورشکستگی بخش بزرگی از بازارهای مالی و بانک

تـریـن  توان یکـی از مـهـم تردید می داری منجر شد، بی کشورهای جهان سرمایه
داری  دهندٔه تحوالت کلیدی در کشورهای سرمایه کننده و شکل های تعیین عامل

هـای  هـا و عـامـل پیشرفته و در پهنٔه جهان در دهٔه اخیر ارزیـابـی کـرد. ریشـه
گیری این بحران عمیق و گسترده هنوز به جای خود باقی است، زیرا نظـام  شکل
زدایی در نـظـام  داری همچنان به جای خود باقی است. به لطف مقررات سرمایه

داری و  سـازی سـرمـایـه های مالی عظیم بر مـحـور جـهـانـی بانکی و در بنگاه
هـای چـنـدمـلـیـتـی  گرایی و سلطٔه انحصاری نولیبرالیسم اقتصادی، فرایند مالی

 ٨ادامه  در صفحه  هـای مـالـی  داری جهانی در چارچوب فعالیت پیکر مالی بر مجموعٔه سرمایه غول

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ٨   ١١٠٠شمارۀ  

هـای تـهـاجـمـی  کردن افزایش ناگزیر این بدهی یکی از ارکان اصلی سـیـاسـت
المللی به هدف باال نگه داشـتـن  های بین امپریالیسم در حیطٔه مناسبات و تنش

میزان تقاضای دالر بوده و خواهد بود. در غیر این صورت، ارزش دالر و اقـتـصـاد 
 آمریکا با سقوط مواجه خواهد شد.

مدیریت و روشن شدن ناکارآمدی الگوی نولیبرالیسم اقتصـادی و ادامـٔه  سوء
، بـه حـادتـر شـدن تضـادهـا در دروِن جـهـان ٢٠٠٨پیامدهای بحران مالی 

داری (از جمله تضادهای کشورهای اروپایی با دولت ترامپ در سـه سـال  سرمایه
اقتصادی در چنـد سـال -های بسیار بغرنج اجتماعی اخیر) و پدیدار شدن چالش

گذشته منجر شده است. این فراینـدهـای اقـتـصـادی بـه نـوبـٔه خـود بـاعـث 
هایی در ُبعدهای سیاسی و تغییر توازن نیروهـا در کشـورهـای عـمـدٔه  دگرگونی
 داری شده است: سرمایه
های لیـبـرال  اقتصادی جریان-های سیاسی اعتبار شدن ایدئولوژی و برنامه بی

دموکرات و سوسیال دموکرات با ریزش قابل مالحظۀ پایـگـاه اجـتـمـاعـی ایـن 
هـای  های سنگین شماری از آنها در انـتـخـابـات ها، که منجر به شکست جریان

هـای  مـیـالدی جـریـان ٩٠گوناگون شد. این روندی ناگزیر بود زیرا که از دهٔه 
های اصلی لیبرال دموکرات و سوسیال دموکـرات  نما در قالب حزب لیبرال و چپ

سـرعـت و تـمـام و کـمـال ایـدئـولـوژی   داری پیشرفته به در کشورهای سرمایه
نظارت) را جـذب، و  نولیبرالیسم اقتصادی و تعدیل ساختاری و "اقتصاد آزاد" (بی

های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعـی خـود  قیدوشرط آن را در برنامه کاربست بی
قرار داده بودند. کاربست سیاست موسوم به "راه سّوم" که از دورٔه بیل کلینـتـون، 

های  تونی بلر، و گرهارد شرودر در آمریکا و بریتانیا و آلمان آغاز شد، یکی از مثال
های سـوسـیـال دمـوکـرات در کـام  های لیبرال و حزب بارز بلعیده شدن جریان

نشـیـنـی سـوسـیـال دمـوکـراسـی و دگـردیسـی  نولیبرالیسم اقتصادی و عقـب
داری)  سازی "اقتصاد آزاد" (سرمایـه دهندٔه اصلِی جهانی کنندٔه آن به اشاعه تعیین

گرا تا حّد به قدرت رسیدن  بود. گسترش نفوذ سیاسی و ایدئولوژی نیروهای راست
های راست افراطی، یکی دیگر از تغییرهای مهم در چند سال اخیر در  بندی گروه

پـردازان و  داری بـوده اسـت. نـظـریـه شماری از کشورهـای عـمـدٔه سـرمـایـه
گرا با مطالعه و محاسـبـٔه  های راست فریب (پوپولیست) جریان سیاستمداران عوام
داری نولیبرالـی،  سازی سرمایه های ساختاری جهانی ها و ناتوانی دقیق، بر کاستی

از جمله در "اتحادیٔه اروپا" در غلبه بر رکود اقتصادی و احیـای رشـد اقـتـصـادی 
موزون در حد الزم، انگشت گذاشتند. آنان با تکیه بـر افـزایـش نـارضـایـتـی و 

بورژوازی و قشـرهـای فـرودسـت بـه  اعتراض طبقٔه کارگر و زحمتکشان و خرده
های ریاضت  های جهانی شدن نولیبرالی اقتصادی و ِاعمال سیاست سبب ضربه

اقتصادی در چند سال اخیر، این هدف را در نظر گرفتند که خأل به وجـود آمـده 
های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و هـمـچـنـیـن  ناشی از ریزش جریان

پـردازان ایـن  های کارگری را ُپر کـنـنـد. نـظـریـه ضعف نیروهای چپ و اتحادیه
گرا با زیرکی، بدون پشت کردن به مبانی بنیادی نولیبـرالـیـسـم و  نیروهای راست
سازی وسـیـع،  داری در اقتصاد داخلی کشورشان (مانند خصوصی اقتصاد سرمایه

زیست، یا کاهـش  قیدوبند از نیروی کار و محیط کشی بی زدایی در راه بهره مقررات
داران و ثروتمندان بزرگ و کاهش و قطع خدمـات رفـاهـی  دائمی مالیات سرمایه

سـازی مـوجـود، بـا ظـاهـِر  اجتماعی) با بزرگنمایی کردن مخالفتشان با جهانی
 "ناسیونالیسم اقتصادی" وارد صحنه شدند.

در این مرحلٔه آغازین پیشَروی راسِت افراطی در آمریکـا، نـیـروهـایـی مـانـنـد 
های بزرگ نفتی و مالی و نـظـامـی،  بندی ترامپ با هدف حفظ منافع سرمایه گروه

داری و مـنـاسـبـات  سازی سرمایه سرسختانه مترصد بازتعریف و بازسازی جهانی
المللی به منظور تغییر دادن توازن نیروها به سـود خـود و تـحـکـیـم  موجود بین

موقعیت سرکردگی و سلطٔه امپریالیسم آمریکا هستند. این روند از لـحـاظ تـاثـیـر 
ویژه منافـع  المللی، و به اش بر توازن نیروها در پهنٔه جهانی و در روابط بین گذاری

گـرای غـالـب در  ملی کشور ما، ُپراهمیت است. روشن است که نیروهای راست
هیئت حاکم آمریکا، از زبان دولت ترامپ، داشتن سهم مساوی برای امپریالیسم 

کـنـنـد. آنـان تـا حـّد ایـجـاد  سازی" را کامًال رد می آمریکا در چارچوب "جهانی
رونـد، چـون  های نظامی پـیـش مـی برخوردهای شدید دیپلماتیک و حتی تنش

مصّرانه خواهان تغییر ساختارهای موجود و تطبیق آنـهـا بـر اسـاس سـیـاسـت 
 "نخست آمریکا" هستند.

-های راست افراطی و نولیبرالیسم اقتصادی در دورٔه تـاچـریسـم رشد نظریه
داری فردریک هایـک و مـیـلـتـون  های اقتصاد سرمایه ریگانیسم بر بنیاد نظریه

فریدمن توانست به مّدت حدود سه دهه مرحلٔه تکاملی جدیدی را برای افـزایـش 
انباشت سرمایه و رشد نـرخ سـود سـرمـایـه، و مـدیـریـت تضـادهـای درونـی 

گرا قادر به ارائـٔه  نفس راست داری ارائه دهد. اینکه آیا اکنون نیروهای تازه سرمایه
الگوی اقتصادی جدیدی باشند یا نـه قـابـل بـحـث اسـت، چـون پـیـشـَروی 

های آنها تا کنون صرفًا در حیطٔه سیاسی بوده و موفقـیـت  ایدئولوژیکی و موفقیت

های اقتصادی بسیار کمتر و اصوًال ناکـارآمـد بـوده اسـت، کـه  آنان در برنامه
هـا و  درصـدی هـای یـک اش درٔه عـمـیـق کـنـونـی بـیـن دارایـی نتـیـجـه

پـردازان لـیـبـرال دمـوکـرات و  هاست. طی دهٔه گذشته، نـظـریـه درصدی٩٩
انـد  داری نتـوانسـتـه نما در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه سوسیال دموکرات و چپ

ای  طلبانٔه (رفورمیستی) تـازه مشی سیاسی و اقتصادِی اصالح پایٔه نظری و خط
برای مرحلٔه بعدی تکامل جامعه تدوین کنند و در عمل، در چارچـوب دفـاع از 

 اند. نولیبرالیسم و تلفیق ناموفق آن با الگوی "ِکینزی" مانده
پـردازان لـیـبـرال دمـوکـرات و  درک وضعیت کنونی و نقش نیروها و نظریه

داری پیشرفـتـه از  های کالن کشورهای سرمایه سوسیال دموکرات در سیاست
ویـژه  پردازان ایـرانـی، بـه ها و نظریه این لحاظ اهمیت دارد که شماری از حزب

طلبان، لیـبـرال دمـوکـراسـی و سـوسـیـال  های سابق و اصالح برخی از چپ
داری را به عنوان حّالل همٔه مشـکـالت  دموکراسی و اقتصاد نولیبرالی سرمایه

 کنند. اقتصادی کشورمان مطرح می
داری در یک دهٔه گذشته، اثـر مـخـّربـی بـر  ادامٔه بحران ساختاری سرمایه

اجتماعی اکثر کشورهای جـهـان داشـتـه -های توسعه و رشد اقتصادی برنامه
است. در دهٔه اخیر و تا کنون، کشورهای موسوم به "جنوب" هـزیـنـٔه زیـادی 

داری، یعنی آمریکا، شروع شد.  اند که از قلب سرمایه برای بحرانی متحمل شده
هـای  های ساخـتـاری یـا هـمـان سـیـاسـت اصطالح تعدیل ِاعمال فزایندٔه به

های ریاضتی، به همراه گسـتـرش  اقتصادی نولیبرالی و تحمیل خشن سیاست
فقر و افزایش فشار بر طبقٔه کارگر و قشرهای فرودسـت جـامـعـه، از جـمـلـه 

داری جهانی در یک دهٔه گذشته در  پیامدهای ویرانگر بحران ساختاری سرمایه
 بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است.

های کـاهـش تـوان کشـورهـای  توان گفت که یکی از عامل همچنین، می
داری در یک دهٔه گذشته بوده اسـت.  "بریکس" تداوم بحران ساختاری سرمایه

این بحران به طور مشخص در دو کشور عضو این بلوک، یعنی برزیل و هـنـد، 
هـای  چرخشی سیاسی به سوی راست افراطی و ِاعـمـال پـیـگـیـر سـیـاسـت
گـیـری  اقتصادی نولیبرالی به دنبال داشته است. با توجه به عملکرد و سـمـت

هـای  طـلـبـی وزیر هند، که گذشته از هر چیز جـاه سیاسی نارندرا مودی نخست
خـواه  یی خاص خود را دارد، و نیز کودتای مؤثری که علیه دولـت تـرقـی منطقه

گرایی مـثـل ژایـیـر  حزب کارگران در برزیل صورت گرفت و در نهایت فرد راست
کـدام از ایـن دو کشـور عضـو  بولسونارو را به قدرت رساند، اکنون دیگر هیچ

 کنند. بریکس هیچ نوع سیاست ضدامپریالیستی را دنبال نمی
های اخیر درگیر مسائل داخلی  آفریقای جنوبی، عضو دیگر بریکس، در سال

جمهور این کشور و انـتـخـاب  رود با تغییر رئیس خودش بوده است که امید می
شدٔه آن کشور به ایـن ِسـَمـت،  سیریل رامافوزا، چهرٔه ملی و دموکرات شناخته

اش تصـحـیـح  آفریقای جنوبی بتواند مسیر حرکت خود را در راستای منافع ملی
کند. واقعیت این است که قدرت و نفوذ اقتصادی آفریقای جنـوبـی هـنـوز در 

 حّدی نیست که به آن امکان ایفای نقشی قدرتمند در تحوالت جهانی بدهد.
هـایـی  در مورد عضو اروپایی بریکس، یعنی روسیه، در ادامه و دنبالٔه تحلـیـل

های قبلی هیئت سـیـاسـی کـمـیـتـٔه مـرکـزی در  که پیش از این در گزارش
های گذشته در مورد فدراسیون روسیه مطرح و تصـویـب شـد، اکـنـون  پلنوم

 های دیگری نیز توجه شود. مناسب است که به نکته
ای در منطقٔه خاورمیانه داشته  کننده در دهٔه اخیر، روسیه نقش مهم و تعیین

های ماجراجویانه و  است. در شرایطی که رژیم والیت فقیه در ایران، با سیاست
اش کشور ما را با خطرهایی جّدی روبرو کرده است، روابط سـیـاسـی و  ضدمّلی

های روسیه و وزن و تـوان  اقتصادی روسیه با ایران را باید با توجه به سیاست
اقتصادی و نظامی آن در چارچوب توازن قوا در پهنٔه جهانی، و نیز در ارتباط بـا 

ویژه مبارزه برای صلح، استقالل، و مصالح زحـمـتـکـشـان  منافع مّلی ایران، به
 کشورمان، ارزیابی کرد.

ها و تسلیحات نـظـامـی دارای فـنـاوری  فدراسیون روسیه در زمینٔه سیستم
ای است. با وجود این، در عرصٔه کلی اقتصاد، فدراسیـون روسـیـه بـا  پیشرفته

تریلیون دالری، در ردٔه میانی کشورهای جهـان قـرار  ١٫۶درآمد ناخالص ملی 
آید (بـرای مـقـایسـه:  شمار نمی دارد و اقتصادی قدرتمند با تولیدی پیشرفته به

هـای عـظـیـم  تریلیون دالر است). انباشت سرمایـه ١٫٩درآمد ناخالص ایتالیا 
های اصلی نظام حاکم در  خصوصی الیگارشی غیرتولیدی و انگلی از مشخصه

روسیه است. شالودٔه اصلی اقتصاد روسیه، صدور نفت خـام و گـاز و فـروش 
 تسلیحات نظامی است.

های هیئت حاکم در این کشور عـمـًال بـر ِگـرِد  المللی، برنامه در عرصٔه بین
بندی بسیار خاص پیرامـون  نظرهای یک شخص، یعنی والدیمیر پوتین، و گروه

سـیـاسـی -شود که به نوبٔه خود از مـنـافـع عـظـیـم اقـتـصـادی او تعیین می
گیرد. دمـیـتـری ُنـویـُکـو،  های کالن در درون و بیرون روسیه تأثیر می سرمایه

نمایندٔه مجلس روسیه (دوما) و عضو رهبری حزب کـمـونـیـسـت فـدراسـیـون 
روسیه (دّومین حزب بـزرگ ایـن کشـور) و 

 ٩ادامه  در صفحه  المللی دومـا، در  معاون کمیسیون روابط بین

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ٩   ١١٠٠شمارۀ  

های ریاضتی، اتحادیٔه اروپـا را نـزد اکـثـریـت  اقتصادی و اصرار بر سیاست
اعـتـبـار سـاخـتـه  مالحظٔه طبقٔه کارگر و زحمتکشان کشورهای اروپا بـی قابل

رشد روز افزون جنبش های اعتراضی مردمی علـیـه سـیـاسـت هـای  است. 
در “  جلیـقـه زردهـا” سرمایه داری انحصاری از جمله حرکت اعتراضی جنبش 

   فرانسه از نمونه های جالب ابن اعتراض های مردمی است.
های کمونیـسـت اروپـایـی  بخش بزرگی از نیروهای چپ و بسیاری از حزب

اند اتـحـاد سـیـاسـی و  اند اما هنوز نتوانسته همواره مخالف اتحادیٔه اروپا بوده
داری جـهـانـی  ترین نهاد سرمایه عملی الزم را برای مبارزٔه قاطعانه با این بزرگ

روهـای  های لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، و میـانـه شکل دهند. حزب
اند و هستند، در حـالـی کـه  نما مدافع سرسخت تداوم اتحادیٔه اروپا بوده چپ

گیری از تأثیر ناکارآمدی "اتحادیٔه اروپا" بـر  گرای اروپایی، با بهره نیروهای راست
های نـارضـایـتـی نـاشـی از  بورژوازی، سوار بر موج زندگی طبقٔه کارگر و خرده
هـای  های ساختاری نولیبرالی در جـامـعـه، سـیـاسـت پیامدهای منفی تعدیل

بـرنـد. بـرای نـمـونـه، در  گرانه به پیش مـی ضد"اتحادیٔه اروپا"ی خود را حیله
ماندگان جریان سوسیال دموکرات از دورٔه رهبری تونـی بـلـر در  بریتانیا، باقی

هـای  رو متمایل بـه راسـت در حـزب حزب کارگر، با همراهی نیروهای میانه
سـازی  کار، لیبرال، و سبزها، همگی در چارچوب دفـاع از جـهـانـی محافظه
ویژه در امر حفظ عضویت در"بازار واحد اروپا" عـمـل  داری نولیبرال، به سرمایه

 کنند. می
هـای اقـتـصـادی جـهـان اسـت (بـا   ترین قطـب اتحادیٔه اروپا که از بزرگ

تر و ناکـارآمـدتـر  ثبات تریلیون دالر ) در دهٔه گذشته بی ١٩تولیدناخالص ملی: 
انداز روشنـی از تـغـیـیـر در ایـن  بینی، چشم شده است و در آیندٔه قابل پیش

شود. فرایند پیچیدٔه خروِج ُپردردسر بریتانیا از اتحادیٔه اروپا و  وضعیت دیده نمی
امکاِن تقویِت خواسِت مشابهی از جانب مردم بـرخـی دیـگـر  از کشـورهـا، 

 ای برای اتحادیٔه اروپا خواهد داشت. کننده پیامدهای سیاسی مهم و تعیین
 

. تضادهای کاربرد فناوری پیشرفته و تهدیدهای ٣
 محیطی       زیست

ریزی نشده از علوم و فنون پیشـرفـتـٔه امـروزی  برداری شتابان و برنامه بهره
ویژه در زمیـنـٔه  مانند مهندسی ژنتیک در تولید کشاورزی و فناوری دیجیتال به

خودکارسازی (اتوماسیون) و هوش مصنوعی، از جمله در تولید و توزیع کاالها 
و خدمات و امور اداری به منظور حذف مشاغل و افزایش بارآوری و نرخ سـود 

ها و اطالعات افـراد بـرای کـنـتـرل  برانگیز از داده گیری سؤال سرمایه، بهره
آوری و فـروش  اجتماعی، و جمع-های اقتصادی زندگی شهروندان و فعالیت

اطالعات و شکل دادن به افکار عمومی در چند سال گذشته، بـه فـرایـنـدی 
ثبات در اقتصاد شـمـاری از کشـورهـای  ومرج، و بی غیرقابل کنترل، ُپرهرج

رویٔه نیروی کار انسانی با  داری پیشرفته تبدیل شده است. جایگزینی بی سرمایه
های کامًال خودکار و مجهز به هوش مصنوعی، به جای اینکه بـاعـث  ماشین

ایجاد تغییرهای کیفی و کّمِی مفید و مثبت در زندگی همگان در سطح جامعه 
اقتصادی برای زندگی زحمتکشان تبدیل شده -شود، به تهدید بالقؤه اجتماعی

پـردازان هـوادار  است. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی و فناوری و نظریـه
اند در مـورد چـون و چـرایـی تضـاد بـیـن  داری هنوز نتوانسته نظام سرمایه

بـرداری از هـوش مصـنـوعـی و  ویژه بـهـره دستاوردهای علم و فناوری، به
خودکارسازی از یک سو، و عدم رشد سطح متوسط درآمدها و ُافـت فـزایـنـدٔه 

اقتـصـادی از -های اجتماعی قدرت خرید مردم و افزایش عظیم انواع چالش
حل موقت پیـش  حلی عملی ارائه دهند. راه سوی دیگر، تحلیلی مشخص و راه

روّیه به مردم بـرای بـاال  ، یعنی دادن اعتبارهای پولِی بی٢٠٠٨از بحران مالی 
 ساز نیست.   بردن مصنوعی قدرت خرید مزدبگیران، اکنون دیگر چاره

کنندٔه دیگر در چند سال اخیر، شّدت یافتن بحران گـرمـایـش  تحّول نگران
محیطی است کـه زنـدگـی  کرٔه زمین و افزایش سریع تخریب و آلودگی زیست

سابقه روبرو کرده  نوع بشر و همٔه جانداران ساکن روی زمین را با خطرهایی بی
داری با  گرایی در کشورهای سرمایه تردید دامن زدن دائمی به مصرف است. بی

گسیخته با هدف انباشـت  انتهای تولید و توزیع و مصرف لگام هدف افزایش بی
کننده  اندوزی، از عوامل اصلی این وضعیت نگران سرمایه، سوداگری، و ثروت

بوده است. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعٔه بشری از بـرخـورداری 
رغـم  های زندگی محروم مانـده اسـت و بـه ترین وسایل و نیازمندی از ابتدایی

داری  تمایل به مصرف، توان خرید ندارد. حتی در کشورهای پیشرفتٔه سـرمـایـه
سابقه در حال شـّدت و  در دهٔه گذشته، فقر نسبی و فقر مطلق به صورتی بی

 گسترش بوده است. 
مـحـیـطـی تـوسـط  در چند سال اخیر، حذف موازین و معیـارهـای زیسـت

داری  هـای اقـتـصـادی سـرمـایـه های راست افراطِی دارای سـیـاسـت دولت
نولیبرالی در کشورهایی مانند آمریکا و برزیل و هند، عـمـًال بـاعـث افـزایـش 

یی و تشدید گـرمـایـش کـرٔه  گازهای گلخانه
زمین شده است که اگر هرچه زودتـر مـهـار 

های کمونیست و کارگری جهـان  اش در نشست ساالنٔه نمایندگان حزب سخنرانی
) وضعیت کنونی کشور خود را این گونه تحلیل کرد: "در ٢٠١۶ویتنام (  در هانوی،

اقتصادی جهانی با بحران داخـلـی نـاشـی از احـیـای -روسیه بحران اجتماعی
 داری و ورشکستگی سیاست لیبرال بورژوازی همراه است." سرمایه

های موفق نظامی و سیاسـی  البته روشن است که در دهٔه اخیر، با وجود حرکت
روسیه در سوریه و مقابلٔه آن با ناتو در مرزهایش در اوکرایـن، سـیـاسـت خـارجـی 

جویی امپریالیسم آمریکا در تمام جـهـان را  روسیه توان مقابله با زورگویی و سلطه
ندارد. با توجه به بافت اقتصادی به طور عمده غیرتولیدی و وابستٔه روسـیـه، ایـن 

تواند به عنوان قطب مخالف واقعی و استواری در برابر امـپـریـالـیـسـم  کشور نمی
 آمریکا، توازن کنونی قوا در عرصٔه جهانی را تغییر دهد.

حاکمیت کنونی در روسیه بر اساس منافع خاص خود عمل کرده و خواهد کرد، 
که برآمده از منافع اقتصادی قشرهای باالیی بورژوازِی ُپرقدرت و ثروتمندان بانفوذ 
و قدرتمند (الیگارشی) روسیه است، و منافع حیاتی این قشـرهـای بـورژوازی در 

کـنـنـده در روابـط روسـیـه بـا  داری جهانی همواره نقشی تعیین تعامل با سرمایه
ویژه آمریکا ایفا خواهد کرد. بنابراین، اینکه در تحلیل نـهـایـی  کشورهای غربی به

کننده به سود  روسیه و حاکمیت کنونی آن بتواند مانند اتحاد شوروی تأثیری تعیین
های دیگر کشورها و در پشتیبانی از نیروهای ملی و مترقی داشـتـه بـاشـد،  خلق

 ای نیست.   ارزیابی دقیق و مسئوالنه
عضو دیگر بریکس، همیشه طرفدار پیشرفت و ارتقای اقتصادی بریکس   چین،

وجه محـدود بـه  هیچ بوده است، ولی سیاست اقتصادی چین در عرصٔه جهانی به
این گروه خاص نبوده است. در حالی که همکاری چین با کشورهای عضـو ایـن 
گروه در چهار قارٔه جهان روندی معقول و منطقی داشته است، ولی نباید فرامـوش 

گاه دورنما و بینش سیاسی واحد یا حتـی کـارپـایـٔه  کرد که بین این پنج کشور هیچ
مشترک اقتصادی، آن طور که به عنوان مثال در میان کشورهای اتحـادیـٔه اروپـا 

توان بریکس را شبیه به نهادهایی مانـنـد  وجود دارد، شکل نگرفت. همچنین نمی
هـای  گـیـری جنبش عـدم تـعـهـد دانسـت کـه در اوج قـدرت خـود، سـمـت

 توجهی داشت.   ضدامپریالیستی قابل
توان گفت که اقتصاد چین، با وجود برخی مشکالت ساختاری و ُافـِت نـرخ  می

درصد، تنها اقتصادی در گروه بریکس و در پهنٔه جهانی است که رشد و ۶رشد به 
گـذاری در  توسعٔه موزونی در دهٔه اخیر داشته است. چین بـا افـزایـش سـرمـایـه

هـای بـزرگ خـارجـی و  گـذاری یی عظیم داخلی، و نیز سرمایـه های توسعه پروژه
گـیـری از  ها کشور جهـان، بـا بـهـره پیشُبرد طرح "یک کمربند یک جاده" در ده

هـای  های مهمی که در فناوری داشته است، توانستـه اسـت از ضـربـه پیشرفت
داری در مجموع مصون بماند و حـّتـی بـه  ویرانگر ادامٔه بحران ساختاری سرمایه

 ١٣٫٣کشورهای دیگر نیز در این راه کمک کند. چین (تولید نـاخـالـص مـلـی: 
تریلـیـون دالر) دومـیـن  ٢٠٫۵تریلیون دالر) پس از آمریکا (تولید ناخالص ملی: 

اقتصاد بزرگ دنیاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تولید صنعتی و نرخ رشد 
هـای تـجـدیـدپـذیـر و  ویژه در زمینٔه تولید و کـارُبـرد انـرژی اقتصادی چین، به

گـیـری از  ها در حـال سـبـقـت های برتر و دیجیتال، در بسیاری از زمینه فناوری
تـریـن  تواند به ُپرقـدرت آمریکاست و در صورت ادامٔه همین روند، در دهٔه آینده می

 اقتصاد دنیا تبدیل شود.
های اصلی رشد و توسعٔه مداوم چیـن و مصـون مـانـدن آن از  یکی از عّلت 

داری، اتکای جّدی این کشـور بـر  های کمرشکن بحران ساختاری سرمایه ضربه
ریزی منظم و مدّون توسعه و رشد اقتصاد ملی به منظور توسعٔه نـیـروهـای  برنامه
داری  جای سپردن تام و تمام ارکان بنیادی اقتصاد به "بازار آزاد" سـرمـایـه مولد به

دهد که این توسعـه و رشـد قـدرتـمـنـدانـٔه  نولیبرال بوده است. شواهد نشان می
های پیشرفته، و همچنین ماهـیـت  اقتصادی چین بر پایٔه طیف وسیعی از فناوری

"اقتصاد سیاسی" چین زیر نظارت حزب کمونیست چین، در دهٔه آینـده یـکـی از 
آمـیـز کشـورهـای  های گاه خصـومـت کننده در  کنش و واکنش های تعیین عامل

 خواهد بود. -های خرابکارانٔه آمریکا با دخالت -منطقٔه خاور دور
 
 . پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی اتحادیٔه اروپا ٢

داری جهانی است.  اتحادیٔه اروپا ساختار اقتصادی و سیاسی ُپرقدرتی در سرمایه
تـریـن نـمـاد و  یکی از ارکان بنیادی این اتحادیه "بازار واحد اروپا" است که بـزرگ

 میالدی است.  ٨٠سازوکار جهانی برآمده از نولیبرالیسم "اقتصاد آزاد" از دهٔه 
از نظر سیاسی، ساختارهای اتحادیٔه اروپا غیردموکراتیک و غیـرپـاسـخـگـو بـه 

گذاران ارشد این اتحادیه در پشـت  های جداگانه است و کارگزاران و سیاست مّلت
درهای بسته توسط سران کشورهای اصلی عضو آن مانند آلـمـان و فـرانسـه و 

اند. سران و ساختارهای بوروکراتیک اتحادیـٔه اروپـا از حـل  بریتانیا منصوب شده
هـای نـولـیـبـرالـیـسـم  اند. ادامه دادن به سیـاسـت عاجز بوده ٢٠٠٨بحران مالی 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...

 ١٠ادامه  در صفحه  



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١٠   ١١٠٠شمارۀ  

نشود، به فاجعٔه بزرگی منجر خواهد شد که بقای حیات بر روی زمین را تـهـدیـد 
گـذاران در  پردازان و سـیـاسـت کند. قابل توجه است که بخش عمدٔه نظریه می

داری اصـوًال مـنـکـر چـنـیـن  گرای کشورهای سرمـایـه های راست طیف حزب
پـردازان و  انـد. نـظـریـه هـای انسـان وهوایی زیانبار بر اثر فعالـیـت تغییرهای آب

نما نیز در تـحـلـیـل  گذاران لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و چپ سیاست
هـای بـزرگ در چـارچـوب  نهایی به دلیل منافع طبقاتی وابسـتـه بـه سـرمـایـه

داری نولیبرالی، به غیر از ارائـٔه اصـالحـات سـطـحـی و   سازی سرمایه جهانی
های مؤثر به منظور مقـابـلـه بـا  تبلیغاتی، فاقد اراده و توان کافی برای ارائٔه برنامه

توان گفت کـه شـیـوه تـولـیـد  درستی می اند. از این رو، به محیطی بحران زیست
داری با زندگی نوع بشر و دیگر جانداران روی کـرٔه زمـیـن در تضـادی  سرمایه
 ناپذیر قرار گرفته است. آشتی

با نگاهی حتی اجمالی به اوضاع جهان در چند سال اخیر و در نـظـر گـرفـتـن 
داری در متن تداوم بحران ساختـاری آن،  سرشت درونی اقتصاد سیاسی سرمایه

انگیز علم و  به این سؤال اساسی باید پاسخ داد که: چرا با وجود پیشرفت شگفت
فـقـط در کشـورهـای  ها در چند دهٔه اخیـر، اکـنـون نـه فناوری در همٔه عرصه

یافته (در بر گیرندٔه اکثریت مردم جهان)، بلکه در کشورهای پیشـرفـتـٔه  توسعه کم
داری نیز زحمتکشان و عامٔه مردم، طبقٔه کارگر و قشرهای فـرودسـت، و  سرمایه

جای برخورداری از ثبـات و بـاال رفـتـن  بورژوازی، به حتی بخش بزرگی از خرده
-ثباتی اقتصادی شان، با بی واقعی کیفی و کّمِی سطح زندگی و درآمدهای واقعی

مـحـیـطـی  اجتماعی، معیشتی، و اشتغال، و گسترش فقر و خطر فاجعـٔه زیسـت
دارِی حـاکـم از  جانبٔه سرمایـه برداری یک روبرو هستند؟ ما بر این باوریم که بهره

نـیـروهـای مـولـد   دستاوردهای انقالب فناوری در تضاد با تحول و رشد و توسعهٔ 
است و لذا حل این معضل فقط از راه مبارزه برای نجات بشریت از زنـجـیـرهـای 

های انحصاری و پـدیـد  ویژه سرمایه داری و به های مخّرب سرمایه ستم و سیاست
 آوردن نظمی عادالنه در جهان ممکن است.

 
 های نظامی در جهان . پیامدهای رشد نظامیگری و درگیری۴

اکنون مشخص است که ایاالت متحد آمریکا ناامید از امکان جـلـوگـیـری از 
سقوط خود به عنوان ابرقدرِت اقتصادی جهان، در برهٔه کنونی بیـش از پـیـش 
هدف خود را شتاب بخشیدن به روند تقویت و حفظ موقعیت خود به مثابه تـنـهـا 

گـیـری، بـه  ابرقدرِت نظامی جهان قرار داده است. روشن است که ایـن سـمـت
سازی و سازندگـان  برطرف کردن عطش همیشگِی سودَورزی انحصارهای اسلحه

ترین آنها در آمریکا  که عمده -های تسلیحاتی مدرن جهان و فروشندگان سیستم
و پیمانکاران خصوصی وابسته به آنها کمک خـواهـد  -و اروپای غربی قرار دارند

هـای  گذاری آمریکـا در پـروژه کرد. در یک سال گذشته، ترامپ در زمینٔه سرمایه
های خـاورمـیـانـه  نظامی کردن فضا و گسترش ناتو برای ایفای نقش در درگیری

آمیز او در ارتباط با  های تحریک گیری چراغ سبز نشان داده است. برخی از موضع
نیز چـراغ سـبـزی بـه  -بدون شک با هدف مهار توسعٔه اقتصادی چین -چین

 طلبان بوده است. گرایان و جنگ نظامی
، او زیـر ٢٠١٧جمهوری ترامپ در ژانویـٔه  از همان ابتدای شروع دورٔه ریاست

پوشش شعار "نخست آمریکا" و به بهانٔه باز گرداندن صنایع تولیدی به آمـریـکـا و 
هایی برخاست که نتیجٔه آنها بـاال گـرفـتـن  ایجاد اشتغال، به حمایت از سیاست

گرایی در جهان و شتاب گرفتن مسابقٔه تسلیحـاتـی  المللی ونظامی های بین تنش
جمهوری که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که آمریـکـا  بوده است. رئیس

توجهـی از  به دنبال شرکت در جنگ در خارج از مرزهای خود نیست، تعداد قابل
کشورهای جهان را، از جمهوری دموکراتیک خلق کره گرفته تا ایران و ونـزوئـال، 

 به تجاوز نظامی و "نابود کردن" تهدید کرده است.
ها، از جمله افزایش خرید تسلیحات تـوسـط کشـورهـایـی  نتیجٔه این سیاست

مانند عربستان سعودی، کویت، و امارات متحد عربی، رشـد تـولـیـد و صـدور 
یـی  های بزرگ منطقه داری بزرگ جهان و قدرت اسلحه توسط کشورهای سرمایه

های مرزی بوده است. در فهرسـت  ها و تنش مثل اسرائیل، و باال گرفتن درگیری
کشوری  که باالترین ارقام بودجٔه نظامی را دارند، پس از آمریکا و چین که در  ١٠

مقام اّول و دّوم هستند، عربستان سعودی در رتبٔه سّوم و روسیه در ردیف شـشـم 
قرار دارد. البته ناگفته نباید گذاشت که بودجٔه نظامی آمریکا نزدیک به سه بـرابـر 

کشـور بـعـدی در ایـن  ٧بودجٔه نظامی چین و بیشتر از مجموع بودجٔه نظامی 
فهرست (چین و عربستان سعودی و هند و روسیه و آلمان و بریتانیا و فـرانسـه) 
است. دونالد ترامپ اعالم کرده است که بودجٔه اختصاص یافته به امور نـظـامـی 

درصد افزایش خواهد یافت که در نتیجه، کل بـودجـٔه ۵به میزان  ٢٠٢٠در سال 
(یک سـال)  ٢٠٢٠سپتامبر  ٣٠تا  ٢٠١٩نظامی و تسلیحاتی آمریکا از اّول اکتبر 

میلیارد دالر بالغ خواهد شد. برخی از تحلیـلـگـران نـظـامـی  ٩٨٩به رقم نجومی 

هـایـی در  های تسلیحاتی آمریکا متوجه هدف معتقدند که بیشترین بخش بودجه
 آسیا، اقیانوسیه، و خاورمیانه است.  

نیروهای طرفدار صلح در جهان در مورد تهدید مشخص جنگ بـا ایـران نـیـز 
گذاری آمـریـکـا بـه  اند. اظهارات ترامپ و سایر سران سیاست اظهار نگرانی کرده

نگرانی از خطر جنگ جدیدی در خلیج فارس دامن زده است. مبارزه برای صلح و 
هـا و  زدایی و مخالفت با ادامه و رشد نظامیگری بـایـد در رأس سـیـاسـت تنش

 های حزب تودٔه ایران باقی بماند.  فعالیت
در بخش دیگری از قارٔه آمریکا، کشورهای آمریکای التین و از جمله اکوادور، 

ویژه از زمـان  های اخیر، و به برزیل، نیکاراگوئه، بولیوی، ونزوئال، و کوبا در سال
خـواهـان در  به قدرت رسیدن ترامپ و کنترل سنای آمریکا تـوسـط جـمـهـوری

های بزرگ دنیا بـا  جانبٔه آمریکا و دیگر قدرت ، عرصٔه تهاجم همه٢٠١۶انتخابات 
های سیاسی در این کشـورهـای قـارٔه  گیری هدف تغییر مسیر تحوالت و تصمیم

آمریکا در جهت منافع و مطامع امپریالیسم و انحصارهای نفتی و تسلـیـحـاتـی و 
های فاشیسـتـی و تـرور رهـبـران  اند. کودتای اخیر در بولیوی و حمله مالی بوده
های سیاسی و اجتماعی در این کشور پس از انتـخـاب مـجـدد قـانـونـی  جنبش
جمهور اوو مورالس، کودتایی که توسط نیروهای نظامی و پلیس با حمـایـت  رئیس

جمهور آمریکـا  آشکار آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفت، نمایشی از تمایل رئیس
 قاره است. به این نیم ١٩۶٠و  ١٩۵٠های  به بازگرداندن فضای سیاسی دهه

های ارتجاعی آمریکا، اتـحـادیـٔه اروپـا، و  ها و توطئه نمونٔه آشکار دیگر، طرح
سازمان کشورهای آمریکایی برای اقدام به کودتا در ونـزوئـال و ایـجـاد پـایـگـاه 
اجتماعی برای مهرٔه سرسپردٔه وابسته به نیروهای راست و "تغییـر رژیـم" در آن 
کشور است. امپریالیسم در ونزوئال در تالش برای سّد کـردن مسـیـر تـحـوالت 

ای است که از دو دهه پیش زیر پرچم "انقالب بولیواری" با رهـبـری  خواهانه ترقی
هوگو چاوز شروع شد. امپریالیسم در این کشور در اتحادی نامقدس با الیگـارشـی 
محلی سعی در به دست گرفتن کنترل منابع غنی طبیعی و انرژی ونزوئـالـسـت، 
ولی با مقاومت قهرمانانه و مصّممانٔه زحمتکشان و نیروهای مترقی ونـزوئـال در 

 دفاع از دستاوردهای خود روبرو شده است.
های ارتجاعی آمریکا و از جـمـلـه  ای دیگر، دولت ترامپ به سیاست در جبهه

های کمرشکن برای منزوی کردن و به زانو درآوردن مردم و دولـت  ِاعمال تحریم
سال پیش مبارزٔه خود را برای ساختمان سوسیالـیـسـم آغـاز  ۶١انقالبی کوبا که 

رغم محاصرٔه اقتصادی و  کردند، پیگیرانه ادامه داده و آن را تشدید کرده است. به
جانبٔه بازرگانی، مالی و بانکی، و فناورانٔه کوبا تـوسـط  های ضدانسانی همه تحریم

خـواه  آمریکا، دولت انقالبی کوبا با حمایت یکپارچه و پیگیر مردم و نیروهای ترقی
الـمـلـلـی،  اش در عرصٔه داخـلـی و بـیـن های مردمی جهان و به اتکای سیاست

رغم همـٔه  توانسته است مسیر حرکت خود به سوی سوسیالیسم را ادامه بدهد و به
های بزرگی که در پی فروپاشی اتـحـاد شـوروی و دیـگـر کشـورهـای  دشواری

 سوسیالیستی با آن روبرو بود، به دستاوردهای شگفتی نایل آید. 
 
 جویانٔه آمریکا . تعمیق بحران در خاورمیانه و سیاست سلطه۵

طلبانٔه آمریکا در برخورد با کشـورهـای مـنـطـقـٔه  عملکرد ماجراجویانه و برتری
ترین تهدیدها نسـبـت بـه  ویژه با ایران و عراق و سوریه، از خطرناک خاورمیانه، به

هـای ایـن  است و ویژگی امپریالیستی سـیـاسـت صلح جهانی در دهٔه اخیر بوده
 دهد. خاورمیانه را به روشنی نشان می  قدرت بزرگ جهانی در برخورد با منطقهٔ 
اش با رشد فزاینـدٔه  از جمله به دلیل مقابله آمریکا به دالیل اقتصادی و نظامی، 

چین و نقش آن در عرصٔه اقتصاد جهانی، نیاز به حفظ و گسترش تسلط خـود در 
نیاز این کشور به کنترل منابع و جریان نفت خاورمیانه هـم بـرای  خاورمیانه دارد.

حفظ موقعیت ارزش دالر در تجارت جهانی مهم است و هم بـه ایـن دلـیـل کـه 
های داخلی آمریکا برای تصفیٔه نفت سنگین خاورمیانه طـراحـی  بیشتر پاالیشگاه

 توانند از نفت ِشیل سبِک خوِد آمریکا استفاده کنند. اند و بسیاری از آنها نمی شده
َدرقدرتِی جهانی گسترده

َ
ای که آمریکا در پی آن است، بـاعـث  از نظر نظامی، ق

شود که آمریکا تالش هیچ کشوری در هیچ بخشی از منطقٔه خـاورمـیـانـه را  می
عالوه، تالش مداوم و هدفمند  برای به چالش کشیدن این قدرت تحمل نکند. به

گرانه و ماجراجویانٔه چند کشور قدرتمند منطقٔه خاورمیانـه،  های مداخله و سیاست
بـرای  های اخیـر یعنی ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی ، مصر، و ایران در دهه

افزایش نفوذ خود بر تحوالت عمدٔه این منطقٔه حساس، چالشی عمده و اسـاسـی 
  بوده است. برای نیروهای طرفدار صلح و پیشرفت

ویـژه  به دلیل ناتوانی یا عدم تمایل کشورهای عضو سازمان ملل مـتـحـد و بـه
هـایـی مـثـل  آمیز و قطعی بحـران وفصل صلح شورای امنیت این سازمان در حل

تجاوز نظامی عربستان در یمن و جنگ داخلی نیابتی در ایـن کشـور، یـا ادامـٔه 
هـای  های فلسطیـنـی، ادامـٔه سـاخـتـمـان شـهـرک اشغال غیرقانونی سرزمین

نشین در کرانٔه غربی رود اردن و اراضی اشغالی و نقض آشکار حقوق بشر  یهودی
و لیبی نیز به صـحـنـٔه خـونـیـن  فقط سوریه بلکه عراق توسط اسرائیل، اکنون نه

رقابت بر سر قدرت و کنترل مناطق استراتژیک 
 ١١ادامه  در صفحه  و منابع زیرزمینی در منطقٔه خاورمیانه و شـمـال 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١١   ١١٠٠شمارۀ  

در عین حال، حمایت اسرائیل و عربستان سـعـودی و بـرخـی  اند. آفریقا تبدیل شده
آمیز دولـت  شّدت غیرمسئوالنه و تحریک های خلیج فارس از تصمیم به نشین سلطان

های موجـود در  شد به بحران گونه که حدس زده می آمریکا به خروج از برجام، همان
 منطقه عمق و گسترش داده است.

بر بستر چنین شرایطی است که در یک سال اخیر، به غیر از ایران، شاهد مـبـارزٔه 
ایم کـه نـیـروهـای  سابقه بوده مردم در سودان، الجزایر، عراق، و لبنان در ابعادی بی

ارتجاعی را به خاطر از دست دادن مواضع خود در ارکان قدرت به وحشت انـداخـتـه 
است. نقش ارتجاعی طرفداران اسالم سیاسی در تحوالت همٔه این کشـورهـا بـدون 
استثنا زیر عالمت سؤال بوده است. از سوی دیگر، رشد نیروهای خواهان دموکراسی 

خـواری، تـرس و  و جدایی دین از حکومت (سکوالریسم) و مخالفان فسـاد و رانـت
های دیکتاتوری و ارتجاعی را بیشتر کرده است. در تحوالت مـردمـی  نگرانی حکومت

سودان، که با هدف سرنگون کردن دیکتاتوری اسالمی و فـاسـد عـمـر الـبـشـیـر و 
عدالتی شکل گرفت، حزب کمونیست سودان نقشی محـوری ایـفـا  برچیدن فقر و بی

گیری جنبش و تحقق دستاوردهای مهم جبهٔه نـیـروهـای  کرد. حزب برادر در شکل
مردمی، و نیز در هدایت جنبش با شعار کلیدی نان، کار، آزادی، و از جملـه بـه زیـر 
کشیدن عمر البشیر از قدرت و برقراری حکومتی ائتالفی با شرکت نمایندگان جبـهـٔه 

خـواه بـا  ای داشت. در الجزایر، نیـروهـای مـردمـی و آزادی مردمی، نقش برجسته
انـد  برگزاری تظاهرات اعتراضی پیاپی در نزدیک به یک سـال گـذشـتـه، تـوانسـتـه

هـای  خواه حاکم را شکست دهند و در مسیر ایـجـاد زمـیـنـه طرفداران نظام تمامیت
 هایی مهم به جلو بردارند. های مردمی و مترقی جنبش گام پیشُبرد برنامه

هـای  در عراق و لبنان، جبهٔه وسیعی از نیـروهـای سـیـاسـی، از جـمـلـه حـزب
هـای حـکـومـتـی فـاسـد،  ای را بر ضد نظـام کننده کمونیست، مبارزٔه دشوار و تعیین

توجه است، ایـن  اند. آنچه بسیار مهم و قابل خوار، و ضددموکراتیک به پیش برده رانت
است که در هر دو کشور، طیفی از نیروهای اسالم سـیـاسـی کـه سـهـم و نـقـش 

های جنـبـش، یـعـنـی  اند، آشکارا با هدف های حاکم داشته ای در دولت کننده تعیین
گرایی (سکتاریسم) نیروهـای  خواهی و برچیدن نظم مبتنی بر فساد و فرقه دموکراسی

اند و گاه نیز دست به خشونت علیه مـعـتـرضـان  مذهبی و قومی، به مخالفت پرداخته
امنیتی رژیم والیی ایران در تـحـوالت عـراق، بـه -اند. مداخلٔه مستقیم سیاسی زده

هایی بـه نـهـادهـای  ای دامن زده که در چند مورد به حمله جانبه بحران سیاسی همه
نظامیان حشدالشعبی و نیروهای امنیتی دولت  وابسته به ایران منجر شده است. شبه

عراق با هدایت فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به شـکـار فـعـاالن 
اند. اخیرًا طرفـداران  گرایی حاکم دست زده سیاسی و مبارزان دموکرات و مخالف فرقه

ای مشـابـه، در  اند. به شیوه مقتدا صدر نیز زیر فشار ایران به این سرکوبگران پیوسته
الله و جنبش َاَمل نـقـش ارتـجـاعـی خـود را در  لبنان نیز نیروهای وابسته به حزب

خـواری  کن کردن فسـاد و رانـت سرکوب کردن نیروهای دموکرات و طرفداران ریشه
اند. در ارتباط با مسئلٔه هفتاد سالٔه فلسطین و اشغالگری اسرائیل، دونـالـد  بازی کرده

در کنفرانس مطبـوعـاتـی مشـتـرکـی بـا  ژانویه) ٢٧بهمن ( ٨شنبه  ترامپ در روز سه
وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید از "توافق نهایی" خـودش بـرای  نخست

گرایانه برای دو کشـور  حلی واقع برداری کرد و آن را راه "ایجاد صلح در خاورمیانه" پرده
گـونـه  این طرح بـدون هـیـچ دانست که قبًال بر سر آن با اسرائیل توافق شده است.

تـریـن  مذاکره و مشورت واقعی با طرف فلسطینی تنظیم شده است، و در عمل، عمده
ها برای احقاق حقوق خلق فلـسـطـیـن و  یی مطرح شده توسط فلسطینی اصول پایه

 حل اختالف دیرینه بین اسرائیل و فلسطین را نادیده گرفته است.
صـائـب  مردم و نیروهای سیاسی و مبارز فلسطینی این طرح را مـردود دانسـتـنـد.

ای با سی.ان.ان در روز  بخش فلسطین، در مصاحبه عریقات، دبیرکل سازمان آزادی
ژانویه)، طرح صلح ادعایی تـرامـپ مـوسـوم بـه "مـعـامـلـٔه قـرن" را  ٢۶بهمن ( ٧

کالهبرداری و فریب بزرگ قرن و نابودکنندٔه تشـکـیـالت خـودگـردان فـلـسـطـیـن 
صائب عریقات با رد کردن ادعای ترامپ مبنی بر اینکه پیشنهـادش بـه نـفـع  خواند.

اند که بـه  ها آنهایی کنم متحدان فلسطینی مردم فلسطین است، گفت: "من فکر می
دانـنـد، کـه بـه  ها مـی وفصل اختالف صلح اعتقاد دارند و مذاکره را بهترین راِه حل

 منجر شود." ١٩۶٧ تشکیل کشور فلسطین در کنار کشور اسرائیل در درون مرزهای
هـای  استراتژی کنونی آمریکا مبتنی بر حفظ و مدیریت نوعی تـوازن بـیـن قـدرت

یی و در عین حال کنترل "مطلوب" خاورمیانه است تا به این طـریـق بـتـوانـد  منطقه
انـحـصـارهـای  متمرکز کنـد. نیروی اصلی خود را برای مقابله با جمهوری خلق چین

عمدٔه اسلحه و نفت دنیا، و همچنین نهادهای عظیم مالی آمریکایی، بریـتـانـیـایـی، 
یی مناسبی در خاورمیـانـه کـه  آلمانی، و فرانسوی نیز به برقراری توازن قدرت منطقه

 توسط آمریکا مدیریت شود، نیاز دارند.
های ساحلی قبرس در دریای مدیترانـه،  های غنی گاز طبیعی در آب با کشف حوزه

آمریکا در یک سال اخیر کوشش خود را متوجه ایجاد شرایطـی کـرده اسـت کـه از 
آمریکا با کمک مـتـحـدان  طریق آن بتواند نفوذ خود را بر این منطقه گسترش دهد.

یی خود مانند یونان (عضو ناتو)، اسرائیل، و قـبـرس سـعـی دارد بـا ایـجـاد  منطقه

های نظامی و کنترل منابع انرژی، ضمـن  یی در عرصه های منطقه همکاری ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...
جلوگیری از دستیابی فدراسیون روسیه به منابع این منطقـٔه اسـتـراتـژیـک، 
شرایطی را برای تأمین نفوذ و کنترل خودش و ناتو بر این منطقه بـه وجـود 

، سنای آمریکا الیـحـٔه امـنـیـت و انـرژی ٢٠١٩دسامبر  ٢٠بیاورد. در روز 
مـنـجـر بـه  را تصویب کـرد. ایـن امـر ٢٠١٩روبیو   -مدیترانٔه شرقی مندرز

 شود. تشکیل اتحادی رسمی بین آمریکا، یونان، اسرائیل، و قبرس می
سـاز  نامٔه قبلی ترکیه بـا لـیـبـی، زمـیـنـه این الیحٔه سنای آمریکا و توافق

برلین با حضور آمریکا، ترکیه، روسـیـه،  ٢٠٢٠ژانویه  ١٩فراخوان کنفرانس 
فرانسه، بریتانیا، یونان، قبرس، و دو مّدعی حکومت رقیب در لـیـبـی بـود. 
نتیجٔه این اقدام، توافق در به حداقل رساندن درگـیـری بـیـن دو مـّدعـی 
حکومت در لیبی است که دولت نظامی حاکم بر شرق کشـور بـه رهـبـری 

 کند. خلیفه حفتر از امضای آن امتناع می
توان دید کـه وضـعـیـت در  روشنی می ها، به با توجه به همٔه این واقعیت

ای رو بـه  های اخیر به طور فزاینده منطقٔه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال
آنچه شرایط را به بحرانی عمیق و خطـرنـاک تـبـدیـل  وخامت گذارده است.

الـمـلـلـی و در  توجهی عمدی به قوانین و قراردادهای بـیـن کرده است، بی
های قدرتمنـد  نهایت نقض خشن و آشکار آنها، و حتی دخالت نظامی دولت

در امور داخلی کشورهای دیگر و تـهـاجـم و تـجـاوز بـه ایـن  امپریالیستی
در همین ارتباط، دورنمای تحوالت خطرناک و احتـمـال زیـاد  کشورهاست.

برانگیز در مناطق کردنشین در ایران، عراق، ترکـیـه، و  های چالش درگیری
توان و نباید از نظر دور داشـت. نـیـروهـای  های آتی را نمی سوریه در سال

های مبتنی بر  حل خواه و طرفدار صلح در منطقه در امر جلوگیری از راه ترقی
هـای  حـل جنگ و برادرکشی از یک سو، و تالش برای یافتن و پیشـُبـرد راه

آمیز برای احقاق حقوق مـلـی، طـبـیـعـی، و  بینانه و مسالمت اساسی واقع
های منطقه از سوی دیگر، وظیفه و مسئولیتی عظیم به عهـده  انسانی خلق

 دارند.
 

تر در  حزب تودٔه ایران و مبارزه در مسیر ایجاد نظمی عادالنه
 جهان 

های کمونـیـسـت و  های سازنده و هدفمند میان حزب گسترش همکاری
نشـسـت سـاالنـه بـا  ٢٠کارگری جهان در دو دهٔه گذشتـه و بـرگـزاری 

هـای کـلـیـدی  ریزی معّین و منظم به منظور بحث و بررسی موضـوع برنامه
یی پدیدٔه مثبتی است که ادامه یافته است. حزب تودٔه  مطرح در جنبش توده

فـقـط مـوفـق بـه  ایران با شرکت مؤثر و فعال در این فعالیت مشـتـرک نـه
گیری از دانش موجود در جنبش کارگری و کمونیستی و سـازوکـارهـای  بهره

پژوهشی آن شده است، بلکه به طور مرتب دربارٔه تحوالت سیاسی ایـران و 
شرایط مبارزٔه زحمتکشان ایران و منطقه روشنگری و ارائٔه نظر کـرده و بـه 
غنای این جنبش کمک کرده است. این تالش حزب ما به تداوم و تـقـویـت 
موقعیت برجستٔه آن در جنبش کارگری و کـمـونـیـسـتـی جـهـان کـمـک 

الملـلـی زنـان،  های بین دهی دوبارٔه جنبش چشمگیری کرده است. سازمان
های اخیر، پس  کارگران، و جوانان، و همچنین شورای جهانی صلح در سال

از ضربٔه ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی سـابـق 
های جدیدی را برای مردم جهان در مبارزٔه برای صلح  اروپای شرقی، امکان

های بنیادین این  و پیشرفت ایجاد کرده است. حزب ما افتخار دارد که از پایه
و  ١٩٩٠بازسازی بوده است. اهمیت این تحّول در شرایط دشوار پس از دهٔه 

توان از نظـر دور داشـت. ایـن  میالدی را نمی ٢١های دهٔه اول قرن  سال
تغییر مثبت را که در تعدادی از کشورهای جهان، از جـمـلـه در آفـریـقـای 

خواه در همکاری بـا  جنوبی، پرتغال، اسپانیا، نپال، و بلژیک، نیروهای ترقی
گـیـری در  گذاری و تصمـیـم ها سهم خود را در نهادهای سیاست کمونیست

اند، باید متأثر از این مبارزٔه مهم جـنـبـش جـهـانـی  سطح ملی تقویت کرده
 کمونیستی و کارگری دانست.

حزب تودٔه ایران که عضوی از خانوادٔه بزرگ جنبش کارگری و کمونیستی 
جهان و جبهٔه نیرومند نیروهای ضدامپریالیستی و مـتـرقـی جـهـان بـرای 
رهایی کار از زنجیرهای ستم سرمایه، حفظ صلح، نجات کرٔه زمین از فاجعٔه 

زیست، و برقراری عدالت اجتمـاعـی اسـت، تـمـام تـوان و  نابودی محیط
امکانات خود را در راه پیروزی طبقٔه کارگر و زحمتکـشـان بـه کـار خـواهـد 

نشـدنـی از نـبـرد  گرفت. این مبارزه در سطح منطقه و جهان، بخشی جـدا
خواه ایران بر ضد  خطیری است که حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی

داری و  حکومت استبدادی و ضدمردمی جمهوری اسالمی و نظام سرمـایـه
 برند. ماندٔه حاکم بر میهن ما به پیش می روبنای واپس

 
 مرکزی حزب تودٔه ایران  کمیتهٔ مصوب نشست وسیع 

 ١٣٩٨اسفندماه 
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پژوهشگران کتابخانۀ یادبود مارکس معتقدند که پاسخ به این پـرسـش یـک 
 آری قاطع است
یا فلسفۀ اخالق و کردارشناسی با اصولی سروکار دارد  -اتیک -اصول اخالق

که رفتار انسانی هر شخص یا گروهی بر اساس آن هدایت شده یا باید هـدایـت 
سـود بـیـنـش  شود که اخالق را بـه شود. اغلب به مارکسیسم این اتهام زده می

گیرد و این پرهیز از پرداخـتـن  ماتریالیستی و "علمی" نسبت به جامعه نادیده می
 گردد. های اخالقی را باعث می به پرسش

مارکسیسم ساختاری اخالقی، یا بهتر گفته  اساس است. اما چنین تهمتی بی
 سازد که در سنجه با دیگران برتری دارد. شود، شالودٔه آن را فراهم می

هـای  برتری مارکسیسم از این جهت است که اخالق را سـاخـتـاری از ارزش
هـا رایـج  هایی صادر شده "از آسمان" (چنانکه در بیشـتـر دیـن مطلق و یا حکم

انگارد،  ناپذیر و پایدار نمی ای مادرزاد یا دگرگون است) یا نهفته در "گوهر انسانی"
مندی مارکسیسم در درون جامعه ریشه داشته و توانایی پـیـشـرفـت  بلکه اخالق

 دارد. 
هـای  های سکوالر را به پرسـش طور که مارکس اعالم کرد: "ما پرسش همان

های سـکـوالر  های الهی را به صورت پرسش گردانیم، بلکه پرسش الهی برنمی
هـای  آوریم"، مارکس و انگلس با هرگونه مفهومی از ساخـتـاری از ارزش درمی

های مذهبی "باید/نبـایـد" و چـه  اخالقی که از جامعه گسسته باشد، چه حکم
 تری همچون "وظیفه" یا "عدالت"، سخت مخالف بودند. های انتزاعی مفهوم

وتاب)  همان سان آنان با زبانی هنجارگرا  و با رسایی و روشنی (و زمانی ُپر آب
ساز" و  بیگانه داری همچون نظامی "ظالمانه"، "از خویش از توصیف نظام سرمایه

داری هـمـچـون  کشـی سـرمـایـه هـای بـهـره "ناانسانی" و از توصیـف شـیـوه
پـذیـری" و "رنـج و درد" انسـان  "دستبردهای همراه با خشونت" که به "تسلیم

های "خیر" و "شر"  شد واژه شود ابایی نداشتند. آنان هرجا که الزم می منتهی می
 بردند. کار می را هم  با خرسندی به

مند بهترین دستـاوردهـای انسـان در سـدٔه  لنین مارکسیسم را "وارث قانون
نوزدهم که در فلسفۀ آلمان، اقتصاد سیاسی انگلستان، و سوسیالیسم فـرانسـه 

نامید. رویکردهای سنتی به اخالق در سه مسلک "آموزشی"  تبلور یافته بود" می
هـا مشـخـص  پوشانه) و یا چگونگی برخورد به اخـالق در آن جا افتاده (و هم

گرا یا اخـالق  کرداری، اخالق وظیفه شوند عبارتند از: اخالق مبتنی برراست می
آور نیست که مارکسیسم  مبتنی بر مسئولیت، و اخالق پیامدگرا. بنابراین شگفت

کـرداری را  ها را در خود داشته باشد. اخالق مبتنی بر راسـت اجزایی از همۀ آن
هـای اخـالقـی  توان در فلسفۀ یونان و چین باستان ردیابی کرد که با اصـل می

انتزاعی همچون صداقت، خردمندی، و سعادت سروکار دارد که بیشتـر بـدون 
هـا ازجـمـلـه مـارکـس و انـگـلـس و هـم  فراکافت هم از سوی مارکسیسـت

گهی ها (به غیرمارکسیست هـای مصـرفـی  دهندگان برای فروش فـرآورده ویژه آ
 شوند.  کار برده می شیوۀ زندگی) به مربوط به

توان در اثرهایی از مارکس یافت کـه  عنصرهای این اخالق را برای نمونه می
همه، زمـانـی کـه  بااین کنند. های یک انسان" تأکید می بر "رشد تمامی توانایی

کند،  داری تمرکز می ارسطو درباره شکوفایی انسانی بر نخبگان درون نظام برده
ای نـو مـتـمـرکـز  ها توجه خود را بر چگونگی دستیابی به جـامـعـه مارکسیست

گرا یا  سازد. اخالق وظیفه پذیر می کنند که در آن شکوفایی هر کس را امکان می
معنای تعهد یا مسئولیت)، با کندوکـاو بـرای  دئونتاالژی (از واژه یونانی دئون به

توانند در سراسر جهان  های رفتاری سروکار دارد که می یک قاعده کلی یا قانون
 پذیر شوند. تعمیم

وچرای از بین بـردن تـمـامـی  چون برای نمونه، مارکس در مورد "ضرورت بی
هـا  دورافکندگی، و نـفـرت بـیـن انسـان شرایطی که به خوارشدگی، بردگی، به

انجامد"، دست به قلم برده است. از سوی دیگر اخالق پیامدگرا بـر پـیـامـد  می
کردارهای شخصی یا اجـتـمـاعـی بـر دیـگـران تـأکـیـد دارد. ایـن اخـالق، 

پـذیـر  های  یا توجیه اندیشی گرایی یعنی مصلحت هایی گوناگون از فایده برداشت
شود، هـم در درون  های خیر و واالتر همگانی" را شامل می در رابطه با "هدف

هـای  گـرایـی" و "سـلـیـقـه های آموزه "لذت و خـوشـی داری (که فایده سرمایه
منزلٔه "بهترین روش برای همه و هـرگـونـه  شخصی" برای توجیه اقتصاد بازار به

شوند) و هم در درون نظام سوسـیـالـیـسـم و  تشویق و ترویج می جهان ممکن"
های خیر  یابی به آن ["هدف منظور دست های سوسیالیستی به اندیشی مصلحت

 گردند.  و واالتر همگانی"]  تأمین می

 است؟ »گرا اخالق«آیا مارکسیسم 

شناسانٔه اخـالق قـرار دارنـد کـه بـا  های فرجام ها، مفهوم در کنار همه این
سرشت با هستی شخص یا گروه هدایت و مـعـیـن  هایی هم ها" و خواست "هدف
 شوند. می

مـنـدی و از  هـا، سـخـاوت شود آز و خودخواهی (و کـمـتـر از آن گفته می
یـا  -"در ژن انسـان" -ای از "گوهر انسانی"  دوستانه) پاره خودگذشتگی انسان

 ها هستند. بقایایی از گذشتۀ فرگشتی ما انسان
کنند و بر این باورنـد  های علمی را رد می گرایی ها چنین فروکاست مارکسیست

هـا و  پذیر (و نه ثابت)، و ناهمگن است (یعنی انسـان که "گوهر انسان" انعطاف
شود. و در حالی  ها ناهمسان هستند) و با گذشت زمان دچار دگرگونی می جامعه

دار است، ثابت یا از پـیـش  که رشد انسان و تاریخ اجتماعی او تا حدودی جهت
گران وضع موجود که ادعا  ها هم با توجیه شده نیستند. دیدگاه مارکسیست تعیین
داری فرآوردٔه طبیعی فرگشت انسانی یا باالترین مـرحـلـۀ رشـد  کنند سرمایه می

کـنـنـد  های تخیلی که ادعا مـی رود و هم با سوسیالیست تاریخی آن بشمار می
سـرشـتـی" فـطـری  های منطقی و یا کشش به "نیـک دگرگونی یا از برآیند بحث

ها اخالق را در  شود،  تفاوت دارد. در برابر آن، مارکسیست ها حاصل می انسان
بینند. چنین پیوندی در  سخنی دیگر در "روبنا" می پیوند با جامعه و رشد آن یا به

هیچ سوی آن جبری نه بلکه دیالکتیکی است و هر سـوی ایـن پـیـونـد بـرای 
صورت  شان به دیگری نیروبخش است. افزون بر آن، تضادهای موجود در درون

آیند. با پیدایش جامعۀ طبقاتی، اخالق حاکم اغـلـب  می نیرویی حرکت دهنده در
های حاکم و نخبگان قدرتمند تبدیل شـد و وضـع مـوجـود را  به اخالق طبقه

 بازتاب داد و تقویت کرد. 
نوشتۀ لئون تروتسکی، اخالق "بیش از هر مرامی دیگر خصلتی طـبـقـاتـی  به

توانست تنها با زور حتا یک هفته هـم  داری و طبقۀ حاکم آن "نمی سرمایه دارد."
 دوام آورد. (این نظام) به ساروج  اخالق نیازمند است."

معنای آن بود که اخالق غالـب  های نهانی در جامعۀ طبقاتی به اما کشمکش
چالش کشیده شـود.  هایی ناهمسان به هایی بسیار و از جایگاه هرحال از سویه به

داری، تقدس مالکیت خصوصی از سوی اخالق مبتـنـی بـر  های برده در جامعه
 شد. چالش طلبیده  می آزادی فردی و همگانی به

مراتب طبـقـه و قـدرت خـداخـواسـتـه از سـوی  در دوران فئودالی، سلسله
 گردید. رمق می تدریج بی های سکوالر حق شهروندی و مالکیت به برداشت

ای به تقدیس سرمایۀ خصـوصـی و "حـقـوق"  داری امتیاز ویژه نظام سرمایه
کـش و هـم  دهد. حاصل آن نظامی است که هم بـرای بـهـره صاحبان آن می

استثمارشونده خوارکننده است و همچنین در درون خـود شـرایـطـی را بـرای 
هـای  آورد که امکان دگـرگـونـی های جایگزین پدید می ها و ارزش پیدایش نظام
کنـنـد. انـگـلـس  داری می ها جانب بینی کرده و از آن خواهانه را پیش ژرف ترقی

هـای دانـش انسـانـی  که در اخالق همچون دیگـر شـاخـه اعالم کرد: "از این
پیشرفت روی داده است تردیدی نیست. اما هنوز از اخالق طبقه (حاکم) فـراتـر 

ریگ آن در  واقع انسانی که از تضادهای طبقاتی و مرده ایم. یک اخالق به نرفته
تنها بـر  پذیر است که نه ای از جامعه امکان اندیشه فراتر رفته باشد تنها در مرحله

هـا را  تضادهای طبقاتی چیره شده باشد، بلـکـه در زنـدگـی روزمـره هـم آن
تـوانـد (بـه  پرداز ما هرچقدر که مایل اسـت مـی فراموشی سپرده باشد. نظریه به

خـواهـد  ای را که او می قوس دهد، اما آن واقعیت تاریخی و ادعاهای خود) کش
پـنـدارد کـه  از در خارج کند، از پنجره دوباره وارد خواهد شد. و اگـرچـه او مـی

هـا را بـنـا  ها و همۀ جـهـان هایی برای همۀ زمان چارچوب آموزۀ اخالق قانون
کارانه یا انقالبی زمانۀ خـود  های محافظه نهد، درواقع تنها تصویری از تمایل می

دهد، تصویری که از پایۀ واقعی خود کنده شده و از ریخت طـبـیـعـی  را ارائه می
خودش افتاده و همچون بازتابی در آینۀ توگود، 

 ١٣ادامه  در صفحه   واژگون ایستاده است."
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کـنـد تـا اخـالق را بـر  برخوردی مارکسیستی با اخالق تالش می
های اخالقی، چـه  این معنی که ارزش شالوده "علمی" استوار سازد، به

دفـاع ازشـان  هایی را که بـه کشد و چه آن چالش می هایی را که به آن
هایی که با مرحلۀ مشخص تاریخی و رشـد  پردازد، همچون مفهوم می

هـایـی انـتـزاعـی  کنند و نه همچون مفـهـوم اجتماعی ارتباط پیدا می
ازاندازه بر پایٔه "علمـی" اخـالق  زمان تأکید بیش شوند. هم ارزیابی می

ای از "روبنا" اسـت کـه  بار آورد. اخالق پاره ای وارونه به تواند نتیجه می
دسـت  گـری بـه شود بلکه با ریخـتـه استقالل نسبی دارد و "یافته نمی

چـالـش کشـیـده شـود، و  آید"، و الزم است سنجیـده شـود، بـه می
 کار گرفته شود.  صورتی فردی و همگانی پذیرفته و به به

لالن، رئیس کنونی کـتـابـخـانـۀ یـادبـود  طور که دیوید مک همان
مارکس در لندن گفت، برای بیش از یک سده و نیـم، "مـارکسـیـسـم 

ای  شـان بـرای جـامـعـه ها نفر امیدهـای زبانی بوده است که میلیون
اند. توضـیـح مـارکـس دربـارٔه مـذهـب،  تر را با آن بیان کرده عادالنه

تـوانـد بـه  همچون اهرمی برای اعتراض، با همان نـیـرومـنـدی مـی
کـار گـرفـتـه  هایی گوناگون که پیام خود او دیده شده است بـه صورت

گوید: "آه موجود ستمدیده، احساس جهان بی قلب و روح  شود که می
روح". "این فروکاستن به فرمولی علمی و نهادینه کردن ایـن  شرایط بی

 ها است که موجب آشوب و گرفتاری شده است." آرمان
تری ایگلتون از "تمایز نادرست میان داوری اخالقی از یـک سـو و 

 نویسد. فراکافت علمی از سوی دیگر" می
گاهانه دربارٔه آن بحث می اخالق سوسیالیستی هنگامی شود و  که آ

گردد. این پیـکـارهـای  گیرد نیرومندتر می در دل پیکار جمعی قرار می
گـاهـی صـنـفـی/ جمعی می توانند درباره اتحاد در محـیـط کـار و آ

سندیکایی، در مفهوم تالش همکاری و اشتراک محلی، کـنـشـگـری 
ها" ازجمله آنانی کـه  علیه نژادپرستی، تبعیض جنسی و حقوق "اقلیت

برند، پیکار بر ضد امپـریـالـیـسـم و در  های جسمی رنج می از ناتوانی
المللی، در کـنـش عـلـیـه  بخش بین های رهایی همبستگی با جنبش

گاهی مـا از  جنگ و آماده سازی برای آن، یا کنشگری برای افزایش آ
 بحران محیط زیست و مسئولیت ما در برابر کرۀ زمین باشند.

 بدرود رفیق گودرز قیطاسوند
یکی دیگر از مـبـارزان راه آزادی و 
عدالت اجتماعی، حامی و مدافع حقوق 

 ٩٨بهمن  ٢٣کارگران و زحمتکشان در 
سالگی بدرود حیات گفت.   ٦٣و در سن 

در ١٣٣٥رفیق گودرز قیطاسوند، سـال 
روستای دو بلوکان از توابع شـهـرسـتـان 
ازنا در استان لرستان و در خـانـواده ای 

 زحمتکش دیده به هستی گشود.
رفیق گودرز دوران کودکی و نوجوانـی 
خود را در روستا گذراند، از این رو با کـار 

ها و ظلم و  سخت کشاورزی در آن سال
هایی که بـه دهـقـانـان مـی شـد  ستم

آشنایی کامل داشت در همین زمان بود 
رنج کشاورزان توسط صاحبـان سـرمـایـه بـود.  که شاهد نابرابری و فقر و غارت دست

رفیق گودرز برای ادامه تحصیل راهی خوزستان شد و در آنجا بـه ادامـه تـحـصـیـل 
های فدایی خلق شد. رفیق گـودرز  پرداخت، و در آستانه انقالب جذب سازمان چریك

بـه  ٥٩در سال های نخستین انقالب با آثار حزب توده ایران آشنا شد و در اواخر سال 
صفوف حزب توده ایران پیوست. رفیق که از کارمندان بیمارستان جـنـدی شـاهـپـور 

های صنفی و دفاع آشکار از حقوق کارگران تـا مـرز اخـراج  اهواز بود به دلیل فعالیت
کرد و در نهایت رفیق گـودرز  پیش رفت. مدیریت بیمارستان او را بطور مکرر جابجا می

را به عنوان مامور به خدمت به اداره راهنمایی و رانندگی اهواز تبعید کردند، ولی پـس 
از مدتی و بنا به نیاز بیمارستان به محل کار خود بر گشت. ارتباط دو باره این رفیق بـا 

ها به ایجاد تشکل صنفی و مـطـرح کـردن  کارگران بیمارستان و تشویق و ترغیب آن
مطالبات قانونی خود، مورد خشم مسوولین بیـمـارسـتـان و تـحـت نـظـر حـراسـت 
بیمارستان قرار گرفت این روند ادامه داشت تا یورش همه جانبه به حزب توده ایران و 

در اهواز. درست در همین زمان رفیق گودرز در سفر  ٦٢های گسترده سال  دستگیری
بود و رژیم موفق به دستگیری او نشد. رفیق به مجرد اینکه به اهواز بـر گشـت و از 

ها مطلع شد اهواز را ترك و به کرمانشاه رفت، با توجه به خطر دسـتـگـیـری  دستگیری
بعد از مدتی کوتاه و بطور مخفیانه به تهران گریخت و در حاشیه کرج (ورداورد) با نـام 
مستعار و شناسنامه جعلی در کارگاهی کوچك مشغول بکار شد و نزدیك به دو سال در 
شرایط سخت مخفی و کار سنگین کارگری سپری کرد تا موفق به ارتباط با بـرخـی از 
رفقا و دوستان شد. رفیق گودرز پس از یك دوره سخت زنـدگـی مـخـفـی و کـار در 

های صنعتی اراك مشغول  های حاشیه کرج بواسطه دوستان در یکی از کارخانه کارگاه
بکار شد . رفیق بعد از چند ماه کار در این کارخانه، پیشنهاد ایجاد کالس های سـواد 

ها برقرار و رفیق اقـدام بـه  آموزی را داد و پس از موافقت مدیریت شرکت، این کالس
آموزش کارگران کم سواد و بی سواد کرد، این روند تاچند سال ادامه داشت و کارگـران 
زیادی عالوه بر سواد آموزی به حقوق حقه خود آشنا شده بودند و رفـیـق گـودرز در 

پرداخت وهمین بـاعـث  های کارگری می های درس به موضوع اهمیت تشکل کالس
اعتصاباتی شده بود که این  خود باعث دستیابی کـارگـران شـرکـت بـه بـخـشـی از 

شان شد اما کارفرمای شرکت که فعالیت رفیق گودرز را تـحـریـك کـارگـران  مطالبات
 خوانده بود او را در قالب طرح تعدیل اخراج کرد. 

رفیق برای چندمین بار و به جرم دفاع از حقوق کارگران اخراج و بیکار شده بود، او 
که حاال دارای دو فرزند بود باید دنبال کار جدیدی می رفت، باالخره پس از چنـد مـاه 
بیکاری و گذران سخت زندگی توسط یکی از همکاران اخراجی خود، در کشتارگـاهـی 
در شهر صنعتی اراك مشغول بکار شد و بیش از یکسال در این کشتارگاه کارکرد و بـا 

 تعطیل شدن آن، مجددا بیکار شد.
های مختلف در جزیره خارك مشغول بکار بود تا در  رفیق گودرز چند سالی در پروژه

یکی از سفرهایش به کرج دچار سکته مغزی شد و چون توانایی کار کردن نداشـت از 
بیمه بیکاری استفاده کرد تا به بازنشستگی رسید. رفیق به عنـوان کـارگـری سـخـت 
کوش و تالش گر ارتباط نزدیکی بادوستان کارگر خود داشت بطوری که اکـثـر آنـان 
ازجمله کارگران اراکی که توسط ایشان باسواد شده بودند همیشه به رفیق احترام مـی 

ای خود ایستـاد و از  گذاشتند. رفیق گودرز تا آخرین لحظات زندگی بر سر آرمان توده
مواضع حزب کارگران و زحمتکشان، حزب توده ایران سرسختانه دفاع می کرد. رفیـق 

ها،  های بی حد و حصرش به رفقا، دوستان، آشنایان و حتی همسایه به دلیل مهربانی
معروف شده بود به عمو گودرز. در گذشت این رفیق مهربان را به خـانـواده و رفـقـای 

 داریم .  گوییم و یادش را گرامی می سوگوار و یاران حزب تسلیت می
 

 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

 ادامه  آیا مارکسیسم اخالق  ...

هایی مانند همکاری  ها به دسیسه ابتذال برای الپوشانی واقعیت
دشمنانی از نوع "جن و انس" و "حمله بیولوژیک" به "ژن ایرانی" 

های شرایط عینی جامعه همراه با  متوسل شده است! اما واقعیت
های  ویژه در عرصه زندگی روزمره  توده ها به شان بر ذهن اثرگذاری

کار و زحمت و فرودستان حکایت از آن دارد که "اسالم سیاسی" 
 لحاظ  تاریخی به انتهای خط رسیده است. به

اقتصاد ملی نامولد و رانتی کشور ما از درون تهی و در برابر 
دفاع شده است. فقط بر اساس برنامه مدون  زورگویی دولت ترامپ بی

اقتصادی عملی، یعنی برنامه "اقتصادی مردمی" بر محور توسعه 
توان مسیر کنونی اقتصاد که رو سوی  اجتماعی می -اقتصادی

اجرا گذاشتن  ویرانی دارد تغییر داد. به سران و کارگزاران "نظام" در به
گونه  توان هیچ گیری مردمی و ملی نمی ای با سمت برنامٔه اقتصادی

امیدی بست، زیرا دوام هستی آنان به ادامه دیکتاتوری والیت فقیه 
شان به ادامه نولیبرالیسم اقتصادی که بر  گره خورده و دوام منافع

 پایٔه استثمار خشن نیروی کار و محیط زیست بنا شده وابسته است.
حزب تودٔه ایران همواره بر این امر تأکید کرده است که تنها راه به 
جلو حذف کامل حاکمیت مطلق والیت فقیه و برپایی حکومتی 

های  دموکراتیک و پاسخگو است که قدرت تدوین و اجرای برنامه
اقتصادی" در سطح ملی  -رشد اقتصادی بر محور "توسعه اجتماعی

 را خواهد داشت.
-------------- 

نوعی قرارداد مالی است که دو طرف  (swap)"سوآپ ارزی"    .١
ای دو ارز مشخص را در  های دوره کنند پرداخت این معامله توافق می

 با یکدیگر معاوضه کنند.  ای تعیین شده دوره زمانی

 گیرِی کرونا، ... ادامۀ بحران همه



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١۴   ١١٠٠شمارۀ  

 نوشته: پرابهات پاتنایک 
 

ومیر ناشی از آن  لحاظ نرخ مرگ وتاز ویروس کرونا تا کنون به پیامدهای تاخت
تر بوده است. بیماری  صد سال پیش بسیار پایین از تلفات آنفوالنزای اسپانیایی در 

درصد جمعیت  ٢٧یعنی در حدود  -میلیون نفر ۵٠٠آنفوالنزای اسپانیایی بیش از 
ومیر در مـیـان  را مبتال کرد و نرخ مرگ -میلیارد نفر بود] ١٫۶۵آن روز دنیا [که 

مـیـلـیـون نـفـر بـود (بـرآورد  ۵٠درصد تعداد آنان یعنی  ١٠مبتالیان در حدود 
شـود کـه  شدگان متفاوت است و این رقم نوعی میانگین است). برآورد مـی کشته

شان را  سبب ابتال به آنفوالنزای اسپانیایی باید جان میلیون نفر به ١٧تنها در هند 
امروز کمتر از دویست هزار نفـر را در  از دست داده باشند. ولی ویروس کرونا تا به

درصـد   ٣سرتاسر جهان مبتال کرده و درصد مرگ در میان این مبتالیان در حدود 
گیر طی خواهد کرد هنوز روشن نیـسـت. ایـن  است. مسیری که این بیماری همه

پـس از  ١٩١٨هایی نامتعارف دارند. آنفوالنزای اسپانیایی سال  ها ویژگی بیماری
تر پـدیـدار شـد و  صورتی کشنده و این بار به ١٩١٨ُافتی ظاهری، دوباره در اکتبر 
زمانی کوتاه یکسره ناپدید گـردیـد. رونـد بـیـمـاری  پس از آن هم در خالل  مدت

 ناپذیر است.   بینی گیر کنونی کرونا هم مشابه آنفوالنزای اسپانیایی پیش همه
ای آموخته شده از آن بسیار روشن است: اگـر ایـن  های پایه اما تا اکنون درس

هـا نـاچـیـز  اعتنایی به ایـن درس زودی از بین برود، هزینه بی گیر به بیماری همه
علت آنکـه ایـن  اش بیشتر شود، درست به خواهد بود، اما در صورتی که ماندگاری

بار باشد. دو درس  تواند مصیبت ایم، پیامدهایش می ها را از گذشته نیاموخته درس
 اند: ویژه مهم به

وچـرای داشـتـن نـظـام خـدمـات  چـون نخستین درس مهم با ضـرورت بـی 
منظور پوشش دادن تمامی ساکنان کشور پیوند دارد. از  ای همگانی به بهداشتی

ای  دهـی مورد ابتال در هند دیده شده است، با سازمـان ١۴٠آنجا که تا کنون تنها 
توان فراهم کرد. بـه  درمان آنان را در نهادهای خدمات بهداشت همگانی می  ویژه

ها برای تعیین موارد ابتال به ویـروس کـم  همین ترتیب، از آنجا که شمار آزمایش
اند. اما اگـر  ها بدون دشواری انجام گرفته بوده است، به همان نسبت این آزمایش

شمار کسانی که به آزمایش نیازمند باشند و شمار مبتالیان افزایش یـابـد، آنـگـاه 
اند و بـا گـذشـت زمـان فـرسـوده  نهادهای خدمات بهداشت همگانی که اندک

ماند، و  شوند، برای روبرو شدن با این بیماری از انجام وظیفه بشدت درخواهند  می
چون نهادهای خدمات بهداشتی خصوصی آزمایش و درمان را بـدون دریـافـت 

دلیـل نـاتـوانـی  بهای بسیار گزاف انجام نخواهند داد، شمار عظیمی از بیماران به
مالی آسیب جانی خواهند دید. در آن صورت ماهـیـت طـبـقـاتـی نـاخـوشـایـنـد 

 جویی نمایان خواهد شد. گیر برای انتقام ومرج ناشی از این بیماری همه هرج
های خصوصی را به آزمایش  با توجه به شرایط اضطراری، اگر دولت بیمارستان

ای  گـونـه صورت رایگان مجبور کند، آنگاه وضعیـت بـه گرفتن و درمان بیماران به
دیگر درخواهد آمد، که احتمال آن انـدک اسـت. در هـر حـال، تـا کـنـون در 

هـای خصـوصـی بـدون  گونه مقرراتی وضع نشده تا بیمارسـتـان هندوستان هیچ
دریافت هزینه (حتی در موردهایی که بستـری شـدن بـیـمـار در بـیـمـارسـتـان 

ها یا کسانی که ناگهان بـه حـمـلـٔه   های تصادف "غیرگزینشی" باشد مانند قربانی
بـیـمـاران را بـرای درمـان  -شوند های مغزی و عضالنی دچار می قلبی یا تشنج

در  -داری با اقتصاد بازارمحور ترین سرمایه بزرگ -بپذیرند. حتی در ایاالت متحده
هایش مقرراتی وجود دارد که در موردهای درمان اضطراری، یعنـی  برخی از ایالت

درمان "غیرگزینشی"، ازجمله جراحی عمده و نگهداری و نیاز به بسـتـری شـدن 
پس از جراحی تا زمان ترخیص بیمار، بیمارستان حتی درصورتی که بیمار پوشـش 

کند. اما در هند، با وجود آنکـه  ای مطالبه نمی گونه هزینه بیمه نداشته باشد، هیچ
قیمت نازل و  های خصوصی از امتیازهای دولتی مانند دریافت زمین با  بیمارستان
ای پـیـشـگـیـرانـه)،  های درمانی تنها تأمین کمک شوند (نه مند می ها بهره جز این

 صورت رایگان هیچ اجباری ندارند. بلکه به درمان موردهایی "غیرگزینشی" به
دیگر، نظام خدمات بهداشتی ما که با گذشت زمان هر چه بیشتـر بـه  عبارت به

آفـریـن  گیر خطر شود، در صورتی که این بیماری همه بخش خصوصی وابسته می
سـازی،  کنـد. بـا رونـد جـهـانـی سر ناتوان می شود ما را برای رودررویی با آن یک

کشنده نشده انـد  ١٩١٨گیر اگرچه همچون آنفوالنزای  های همه گونه بیماری این
اما رو به افزایش و بیشتر و بیشتر شدن است. از سوی دیگر ضرورت داشتن حـق 

منظور جلوگـیـری  ای همگانی به مسلم برای برخورداری از نظام خدمات بهداشتی
گیر کنونی یعنی کرونا برجستـه گـردیـده  از رنج گستردٔه ناشی از  این بیماری همه

 است.

ای که از بیماری  هایی پایه درس
 توان آموخت! گیر جهانی می همه

وچرای داشتن نظام توزیـع  چون دومین درس که باید آن را فراگرفت ضرورت بی
همگانی کاالهای اساسی برای گذران زندگی است. درباره تأثیرهای این بیـمـاری 

انـد.  نـگـارش درآمـده گیر بر رکود اقتصادی جهانی تفسـیـرهـای زیـادی بـه همه
درحقیقت، کشور چین که خاستگاه گسترش این بیماری بود و نیز تا چندی پـیـش 

دلیل فـروکـش  رفت، اکنون اقتصاد آن به ترین اقتصاد جهان بشمار می رشدیابنده
معنای کاهش تقاضای کلی در سراسر جهان خواهـد  در تولید زیان خواهد دید و به

همین ترتیب هم ناتوانی آن در تأمین کاال بـرای بـقـیـه جـهـان تـأثـیـری   بود. به
انقباضی بر روند تولید در جهان خواهد داشت. افزون بـر ایـن، گـردشـگـری  و 

گیری بر صنعـت  وآمد مسافران نیز افت شدیدی یافته است که اثر منفی چشم رفت
سبب این  داری خواهد داشت. بنابراین، اقتصاد در سراسر دنیا به هواپیمایی و هتل

 بیماری فروکش خواهد کرد.
شـود.  اما مسئله روی دیگری هـم دارد کـه کـمـتـر بـه آن پـرداخـتـه مـی

ای از کاالهای ضروری و اساسی  ها نفر، تقاضا برای گستره خودقرنطینگی میلیون
تنها به این دلیل است که مردم در دوران شـدت  برد. افزایش در تقاضا نه را باال می

مـیـزان  پردازند،  بلکه بـه یافتن بیماری به گردآوری و انبار کردن مواد مصرفی می
دلیل واهمه داشتن شخص از گردآوری و انبار کردن دیگران و در پـی  باالتری به

شـود  که از مردم خـواسـتـه مـی آن کم آوردن برای انباشت خویش است. هنگامی
ای طوالنی در خانه بمانند، گرایش به سوی گردآوری و انـبـاشـت کـاال  برای دوره

بـیـنـی  آور نیست. افزون بر آن، محتکران کاال با پیش مقدار بیش از نیاز شگفت به
هـا بـاز  آورند و در پی آن قیمـت کمبود ناشی از چنین انباشتی، به احتکار روی می

ای از کـاالهـای  رفته بدین خاطر کمبود شدید در گستره هم رود. روی هم باالتر می
 آید. ضروری پدید می

اکنون حتی اینجا یعنی در هندوسـتـان کـه ابـتـال بـه  پدیداری این رویداد هم
هـای آیـنـده  بیماری اندک است نیز آغاز شده است. اما این وضعیت شاید در روز

تـوان  بار بر زندگی زحمتکشان خواهد داشـت. مـی حادتر شود که تأثیری مصیبت
گونه بحث و استدالل کرد که، چون آنان زیر پوشش نظام توزیع همگانی قـرار  این

ازاندازه نگران این مطلب شد. اما این استـدالل بـه دو  خواهند گرفت، نباید بیش
دلیل نادرست است: نخست آنکه همٔه کاالهای ضروری در نظام توزیع همگـانـی 
قرار ندارند، و دوم آنکه همٔه زحمتکشان زیر پوشش نظام توزیع همگانی نیستـنـد. 

های  از زمانی که تمایزی میان دو گروه گذاشته شد و نظام توزیع همگانی با قیمت
ای تنها به گروه نخست محدود گردید، شمار بسیاری از مردم از پوشـش آن  یارانه

رویـه هـمـراه بـا  اند. ناپدید شدن کاالها از بازار درنتیجه انبار بـی کنار گذارده شده
همین عـلـت  های شریرانه احتکارگران، بر مردم بسیار گران خواهد آمد. به فعالیت

فقط  است که نظام توزیع همگانی فراگیر که گسترۀ بزرگی از کاالهای اساسی و نه
 گردد. های خوراکی مانند گندم و جو را در دسترس قرار دهد ضروری می دانه

گردد، اما از آنجا که چـنـیـن  چنین آشکار می هایی این ضرورت این امر در دوره
دورانی در این روزگار زودآیند هستند، دلیل دیگری است برای داشتن نظام تـوزیـع 

ای  مشـی مـنـزلـٔه خـط ای از کاالهای ضـروری را بـه همگانی فراگیر که گستره
 فروش رساند. همیشگی در سیاست اقتصادی به

گـریـبـانـیـم  گیر جهانی که اکنون با آن دسـت بـه دیگر سخن، بیماری همه به
ای کمتر با شرایط دوران جنگی ندارد و  هـمـچـون دوران جـنـگ کـه   همانندی

آید بلکه با انبار کردن ساختگی از سوی احتکارگران  وجود می تنها کمبود کاال به نه
صورت پـادزهـری  شود. داشتن نظام توزیع همگانی به وجود آورده می این کمبود به

گیر کنونی نیز به نـظـام تـوزیـعـی  آید. بیماری همه اساسی برای این کمبود درمی
گیر با تناوبی بـیـشـتـر روی  های همه همگانی نیاز دارد، و از آنجا که این بیماری

ریـزی  صورت خصوصیتی همیشگی در برنامـه باید به دهند، این نظام توزیع می می
 اقتصادی گنجانده شود.

ای همگانی و هم نظام توزیعی همگانـی در  هم داشتن نظام خدمات بهداشتی
های اقتصادی و اجتمـاعـی  هایی که حق دخالت در سیاست زمان حاکمیت دولت

هـا پـایـان  شد. نولیبرالیسم به هردوی این نظـام را داشتند خواستی مهم تلقی می
ای مانند آمـوزش و درمـان را  سازی خدمات اساسی داد. نولیبرالیسم خصوصی

های فراملیتی به بازار  تشویق کرد. به ورود بازرگانان بزرگ خصوصی ازجمله شرکت
های خوراکی پای فشـرد. درحـقـیـقـت، کشـورهـای پـیـشـرفـتـه در  تولید دانه
شان در قالب "سازمان تـجـارت جـهـانـی" بـا هـنـد از ایـن کشـور  های مذاکره
سـازی  اش را محدود کـرده و نـظـام فـراهـم خواستند تا نظام توزیع همگانی می

های ضروری مردم را درعمل برچیند. اما هیچ دولتی در هـنـد جـرئـت  نیازمندی
همـیـن  دست زدن به این اقدام و برچیدن نظام توزیع همگانی را نداشته است و به

دلیل است که ما هنوز نظام توزیع همگانی را تنها برای یکی از دو گروه نیازمنـدان 
ها را پیاده کرده است، کشور را  داریم. کوتاه سخن، رژیم نولیبرال که این دگرگونی

 گذارد . گیر تناوبی بدون دفاع می های همه در برابر بیماری
ترین درس از این بیماری این است که روندی را که نولیبرالیسـم  درحقیقت مهم

به ما تحمیل کرده است باید وارونه ساخت و یک نظام خدمات بهداشت و نـظـام 
های عـزیـز بسـیـاری از  جهت جان توزیع همگانی فراگیر را پایه گذارد، وگرنه بی

 دست خواهد رفت.



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١۵   ١١٠٠شمارۀ  

های دموکراتیک  شود، به یاری سندیکاها و جنبش داری تقدیم می سرمایه
شتافته است که خواهان مرخصی درمانی با حقوق و حقوق بیکاری برای 

 های پزشکی رایگان برای عموم هستند. زحمتکشان، و آزمایش و مراقبت
های کمونیست و کارگری و نیروهای  حزب کمونیست آمریکا، و دیگر حزب

دار  برداری اقتصادی طبقٔه سرمایه خواه در دیگر کشورهای جهان، بهره ترقی
و نیروهای راست و ارتجاعی از شرایط موجود و نیز محدود کردن باز هم 

های  های دموکراتیک (از جمله انتخابات دموکراتیک و فعالیت بیشتر آزادی
هراسی و  سندیکایی) و خدمات اجتماعی همگانی، یا رواج بیگانه

توسط ترامپ) را  ١٩-نژادی (از جمله اطالق "ویروس چینی" به کووید تبعیض
دانند. گاردین، نشریٔه هفتگی حزب کمونیست استرالیا،  خطری جّدی می

خواهد به هزینٔه زحمتکشان در  داری می دهد که "نظام سرمایه هشدار می
خواهد که در  سراسر جهان به بقای خود ادامه دهد" و از دولت استرالیا می

این شرایط دشوار، حفاظت و حمایت از زحمتکشانی را که ممکن است بیکار 
اش نوشت:  شوند تضمین کند. حزب کمونیست بریتانیا در بیانیه

گذاری در بخش  تناسب سرمایه بی سازی، و تمرکز  سازی، مالی "خصوصی
های بزرگ و  های مالیاتی عظیم برای شرکت نظامی، کاهش-صنعتی

روّیٔه بازار 'آزاد'، دستگاه دولتی را در گذار از چالش  ثروتمندان، و گسترش بی
پیچیدٔه کنونی ناتوان کرده است." در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 

هایی [توسط دولت] که با هدف منع فعالیت و انتقاد سیاسی،  "با اقدام
، تمدید ١٩-هایی غیرمرتبط با ویروس کووید افزایش تجسس دولتی در زمینه

سازی حضور  های دولت مرکزی، و عادی های مقام [غیردموکراتیک] دوره
گیرد باید مخالفت و مقابله کرد." حزب  نیروهای مسّلح در جامعه صورت می

های اعمال  ها و محدودیت کمونیست بریتانیا همچنین خواهان لغو تحریم
 ١٩-رسانی به کشورهایی شده است که درگیر مقابله با کووید شده برای کمک

جانبٔه دولت آمریکا بر کشورهایی  های یک هستند، از جمله برداشتن تحریم
مثل کوبا. حزب کمونیست هند (مارکسیست) نیز نسبت به تشدید بحران 
شیوع ویروس در آن کشور در صورتی که اقدام فوری علیه آن نشود، هشدار 

های جبهٔه دموکراتیک چپ در ایالت کراال در  داده است. حزب برادر، تالش
مهار کردن شیوع ویروس با اتکا به نظام بهداشت و درمان همگانی را ستود و 

های  ها در تأمین زیرساخت از دولت مرکزی هند خواست که به همٔه ایالت
الزم را برای کمک به   الزم در شرایط اضطراری کنونی یاری رساند و بودجهٔ 

شوند تأمین  ها بیکار می ها و کارخانه زحمتکشانی که به خاطر تعطیلی شرکت
کند. حزب کمونیست هند (مارکسیست) روز دّوم فروردین را به عنوان روز 
"همبستگی مردم" اعالم کرد و از اعضای خود و همٔه مردم خواست که 

رسانی در این روز را شّدت بخشند. در خبرها بود که دولت هند برای  یاری
یی در سراسر کشور اعالم کرده  هفته ٣مهار کردن شیوع ویروس، قرنطینٔه 

ای که منتشر کرد ضمن  است. صدر حزب کمونیست آلمان نیز در بیانیه
در آن کشور، آنگال  ١٩-هشدار دادن نسبت به آهنگ افزایش ابتال به کووید

مرکل و دولت او را به خاطر کمبود ظرفیت در نظام درمانی کشور مقصر 
دانست، چون "آنها بودند که به نمایندگی از سرمایٔه انحصاری، نظام بهداشت 

ای برای سود حداکثری تبدیل کردند." در ادامٔه این  و درمان را به وسیله
بیانیه، ضمن ابراز نگرانی جّدی نسبت به وضعیت بیکار شدگان و کسانی که 
باید در خانه بمانند ولی تکلیف درآمد و معیشت آنها معلوم نیست، آمده است: 

داری قادر به حل مسائل بنیادی مردم  گیری نشان داد که سرمایه "این همه
میلیارد یورویی  ١۵۶نیست." در خبرها بود که دولت آلمان یک بستٔه تکمیلی 

استقراضی برای مقابله با پیامدهای بحران کنونی را ارائه داده است که البته 
های بزرگ نیز استفاده خواهد شد. حزب کمونیست  برای کمک به شرکت

های گسترده در خدمات اجتماعی  سازی کانادا نیز با اشاره به خصوصی
های بهداشت و درمان تأکید کرده است که  همگانی و کاهش بودجه

ها و کار کادر درمانی، همراه با فقر و ناکافی بودن  "افزایش بار بیمارستان
کاری،  مسکن ارزان و کاهش سطح زندگی زحمتکشان و گسترش پراکنده

های  بحرانی که پیامد سی سال اجرای سیاست  تر کرده است؛ بحران را وخیم
های مختلف در سطح استانی و فدرال است." حزب  نولیبرالی دولت

کمونیست کانادا هشدار داده است که "نباید گذاشت ساختن واکسن در 
های داروسازی بزرگ درآید و در توزیع آن فقط سودهای کالن  انحصار شرکت

در نظر باشد. مالکیت این واکسن باید در اختیار عامٔه مردم باشد و فقط برای 
حفظ و تضمین سالمت همٔه بشر از واکسن استفاده شود." حزب کمونیست 

خواه دیگر  های کمونیست و ترقی کانادا نیز مثل شمار دیگری از حزب
های ضروری، و تأمین  خواهان حفظ سالمت زحمتکشان شاغل در شغل

فرمایان)، با پرداخت ماهانٔه  معاش همٔه زحمتکشان بیکار شده (شامل خویش : عرصٔه ...١٩-ادامۀ چالش کووید
(بالعوض) کافی از بودجٔه دولتی برای گذران زندگی زحمتکشان در این 
روزهای دشوار شده است. حزب کمونیست پرتغال نیز هشدار داده است که 
اگر درآمدها قطع شود و قدرت خرید مردم کم شود، "منجر به انقباض بازار 
[مصرف] داخلی و رکود اقتصادی خواهد شد که باید از آن جلوگیری کرد." در 
اسپانیا، که بحران کورونا در آن بسیار شدید بوده است، دولت ائتالفی با 

ها و دیگر  کم در طی این بحران، بیمارستان ها اعالم کرد که دست چپ
خدمات درمانی خصوصی در خدمت مردم و "ملی" خواهد بود. حزب 

های  ای که منتشر کرد، ضمن پشتیبانی از "اقدام کمونیست اسپانیا در بیانیه
ویژه محرومان"، درخواست  دولت در حمایت اقتصادی و اجتماعی از مردم، به

های کالن برای "کاهش مالیات"شان را مردود دانست و  طلبانٔه سرمایه فرصت
های اقتصادی تمام و کمال  خواستار آن شد که سهم مالیات این قدرت

دریافت شود. دولت جمهوری ایرلند نیز برای افزایش توان درمانی همگانی، 
مؤسسات درمانی خصوصی در اختیار   اعالم کرد که امکانات و خدمات همهٔ 

-دولت خواهد بود. حزب کمونیست ترکیه نیز در واکنش به شیوع سریع کووید
ریزی  های فوری در راه مّلی کردن و برنامه در آن کشور، برداشتن "گام ١٩

مرکزی... برای برآورده کردن نیازهای بنیادی مردم" را اقدامی الزم دانسته 
درصدی ١٠٠است. گفتنی است که وزارت بهداشت ترکیه نیز از افزایش 

های  حقوق کادر درمانی آن کشور تا سه ماه آینده خبر داده است. کمونیست
یونان نیز اقدام فوری برای "استخدام پزشک و کادر درمانی، تأمین وسایل 
حفاظت شخصی (ماسک و لباس و محافظ و غیره)، و در اختیار گرفتن 

کل (حزب مترقی  امکانات بخش خصوصی توسط دولت" را خواستار شده اند. آ
هایی که در شرایط کنونی با هماهنگی  زحمتکشان قبرس) نیز عالوه بر اقدام

های کارفرمایی  های سیاسی، سندیکاها، و سازمان دولت قبرس، حزب
صورت گرفته است، پیشنهادهای مشخص دیگری را نیز برای حمایت از 
  کارگران و زحمتکشان آن کشور، از جمله کارکنان بخش فرهنگ (تئاتر،

کنند،  هزار نفری که در بخش گردشگری کار می١٢٠سینما، موسیقی) و 
کل همچنین در سازمان دهی  تقدیم به مجلس آن کشور کرده است. حزب آ

های موقتی انتقال خون، و نیز توزیع خانگی دارو و غذا و دیگر  کلینیک
ویژه سالمندان و افراد دارای ناتوانی جسمی، شرکت  نیازهای اساسی مردم، به

 فعال داشته است.
های دیگر  در قارٔه آفریقا، در حالی که شیوع ویروس هنوز به گستردگی قاره

هایی جّدی وجود دارد.  های قبلی در مورد ِابوال، نگرانی نیست، به خاطر تجربه
حزب کمونیست آفریقای جنوبی اقدام دولت آن کشور به ریاست سیریل 

العاده و مدیریت بحران را اقدامی درست  رامافوسا در اعالم وضعیت فوق
گیری شده  دانسته و خواستار همکاری همگانی برای موفقیت در مهار همه

های  است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی، همچنین خواستار تقویت برنامه
های توسعه در آن کشور شده  تر در راه حذف نابرابری توسعه و حرکت ُپرشتاب

 است.
های کمونیست جهان در  حزب تودٔه ایران ضمن اشتراک نظر با دیگر حزب

با اتکا به کادر پزشکی و درمانی و متخصصان  ١٩-امر مقابله با کووید
های گوناگون علم و فن در چارچوب همیاری و همکاری جمعی  رشته
ریزی مرکزی، جلوگیری از  المللی و مدیریت مؤثر بحران با برنامه بین

داری کالن و انحصاری از بحران، و حمایت و حفاظت از  سودَورزی سرمایه
وکارهای کوچک و متوسط و  معیشت و سالمت و زندگی زحمتکشان و کسب

فرمایان (چه بیکار شدگان و چه آنها که کارشان در این وضعیت  خویش
خواه جهان، از  بحرانی ضروری است)، همگام با همٔه نیروهای ترقی

های کادر پزشکی در ایران و در همٔه کشورهای جهان در مراقبت از  تالش
کند و امیدوار است که به یاری علم و  شهروندان صمیمانه تقدیر و ستایش می

فناوری نوین، و کوشش کارشناسان در بخش سالمت (دارو و درمان) با 
استفاده از امکانات بومی هر کشور از جمله در ایران، بشریت بتواند با کمترین 
تلفات از این بحران عبور کند. در همین ارتباط، فدراسیون جهانی سندیکاها 

آالت، وسایل  نیز از همٔه "کارگرانی که در تولید مواد خوراکی، دارو، ماشین
کشند،  ونقل، ارتباطات، و خدمات دیگر" در این شرایط دشوار زحمت می حمل

 قدردانی کرد.
زده بار دیگر نشان داد که نظامی مناسب برای  داری بحران نظام سرمایه

هایی نیست. در فردای غلبه بر این بحران، تالش  مقابله با چنین بحران
اندیشی ارتجاع ضدعلم از  نیروهای پیشرو در مقابله با جهل و خرافات و تاریک
تر و  داری با نظامی انسان یک سو، و مبارزه برای جایگزین کردن سرمایه

زیست  عادالنه، نظام سوسیالیستی، که در آن نیازهای انسان و حفظ محیط
 اولویت داشته باشد نه سوِد سرمایه، دوچندان خواهد شد.
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خواه جهان همگام با مبارزٔه  های کمونیست و ترقی با نگاهی به تالش حزب
ت
ّ
 ها در بحران جاری جهانی مل

 
سابقه و  است که اختاللی بی ١٩-این روزها جامعٔه بشری درگیر مقابله با ویروس کووید

داری در آستانٔه بحران  ها ایجاد کرده است. در حالی که جهان سرمایه جّدی در زندگی مّلت
شد، شیوع این ویروس به تسریع وقوع و تشدید  اقتصادی دیگری بود که طلیعٔه آن دیده می

آن بحران کمک کرد. نحؤه برخورد و مقابله با این ویروس در کشورهای گوناگون بسیار 
متفاوت بوده است. در یک جا مثل آمریکا، دولت ترامپ به حفظ و نجات بازار سهام و 

داری اهمیت بیشتری داده است تا به زندگی و  های عظیم سرمایه سودهای کالن شرکت
جان مردم، و حاال افشا شده است که شماری از سیاستمداران آمریکایی در آستانٔه 

های خود در اوج گرانی، و پیش از سقوط بهای  گیری این ویروس، با فروش سهام همه
اند. حتّی بخش  ، سودهای کالنی به جیب زده١٩-گیری کووید سهام پس از اعالم همه

سابقه در تاریخ آمریکا، تقدیم به  بزرگی از بستٔه کمک دولتی چندهزار میلیارد دالری بی
خیاالنٔه توخالی  های خوش  گویی پیکر صنعتی و مالی خواهد شد. پیش های غول شرکت

امثال دونالد ترامپ و بوریس جانسون و ژاییر بولسونارو (در برزیل) در مورد بهبودی سریع 
اوضاع تا فالن مناسبت مذهبی هم که هیچ منشًا علمی ندارد، نه با هدف اطمینان خاطر 
دادن واقعی به مردم و روحیه دادن به آنها در مبارزه با این ویروس، بلکه به خاطر آرام و 

خطر نشان دادن وضعیت به منظور جلوگیری کردن از سقوط بازار سهام است. در  بی
های نولیبرالی و  داری نیز در نتیجٔه در پیش گرفتن سیاست کشورهای اروپایی سرمایه

در خدمت  -تحمیل ریاضت بر مردم و لطمه زدن به ساختارهای خدمات اجتماعی همگانی
امکانات بهداشتی و درمانی چنان صدمه دیده است که مراقبت  -افزایش سوِد اقلیتی ناچیز

از جان شهروندان در بحران کنونی با مشکلی جّدی روبرو شده است. متأسفانه کار به جایی 
در آمریکا و بیشترین موارد فوت ناشی از این  ١٩-رسید که بیشترین موارد ابتال به کووید

ویروس در ایتالیا رخ داد. در مقابل، در کشورهایی مثل چین و ویتنام و کوبا و کرٔه جنوبی و 
های علمی و با اتکا به دانش متخصصان  ها خیلی سریع و با استفاده از شیوه سنگاپور، دولت

های گذشته (مثل سارس در چین)، حفاظت از جان و زندگی شهروندان را در  و تجربه
اولویت قرار دادند و از هر امکان موجود مالی و معیشتی و انسانی برای تأمین سالمت و 
گذران زندگی مردم استفاده کردند. موفقیت جمهوری سوسیالیستی ویتنام و جمهوری خلق 

های  ریزی مرکزی، فناوری چین در مهار شیوع ویروس و درمان مبتالیان با اتکا به برنامه
های محلی حزب کمونیست،  کارگیری سازمان پیشرفته مثل هوش مصنوعی، و حتی به

دستاورد عظیمی برای همٔه  -و نه اولویت دادن به سود -برقراری نظام درمانی همگانی
بهاست. در ایران، متأسفانه به عّلت سوءمدیریت،  هایی گران جامعٔه بشری و حاوی درس

رسانی، دخالت  گیری، عدم شفافیت در اطالع های تصمیم کفایتی و چندگانگی مرکز بی
مذهب در امر تخصصی پزشکی، فساد و احتکار، فرافکنی با مطرح کردن توطئٔه ژنتیکی 

ضدعلمی،   گرایانه، های واپس های دروغین و ضدعلمی، و دیدگاه علیه ایرانیان، وعده
خرافی، و خطرناک تا حّد مطرح کردن جّن و ِانس، جان شهروندان به طور جّدی به خطر 

نفر، از جمله  ٢۵٠٠طبق آمار رسمی به مرگ بیشتر از   افتاد، که تا زمان تهیٔه این مطلب،
ها پزشک و پرستار و کادر درمانی منجر شده است، که البته به گفتٔه بسیاری از ناظران و  ده

های واقعی بسیار بیشتر از اینهاست. در پیش گرفتن شیؤه  کارشناسان در داخل کشور، رقم
درصد ٧٠"ایمنی جمعی" در ایران توسط دولت برای ابتالی "جمعی" به ویروس (تا حدود 

جمعیت) و مقابلٔه "طبیعی" جامعه برای ایجاد "ایمنی" نسبت به ویروس، در شرایطی که 
های  هنوز واکسن و دارویی برای این بیماری وجود ندارد، مورد اعتراض شدید انجمن

بینی  های جّدی جامعٔه پزشکی و پیش تخصصی پزشکی ایران قرار گرفته و باعث نگرانی

کم صدها هزار نفر در ایران شده است. قرنطینه نکردن  مرگ دست
مرکزهای جغرافیایی شیوع این ویروس به توصیٔه کارشناسان، 
احتماًال به دلیل در پیش گرفتن همین شیؤه "ایمنی جمعی" است. 
نداشتن برنامه برای تأمین معیشت بیکارشدگان یا کسانی که در 
صورت ایزوله کردن داوطلبانٔه خود (به خاطر سالمت جامعه) درآمد 

برنامگی در تأمین ایمنی و سالمت  دهند، بی خود را از دست می
کادر درمانی و شاغالنی که به کارهای ضروری اشتغال دارند، 

های نهادهایی مثل پزشکان بدون مرز، در  دست رد زدن به کمک
اصطالح طب اسالمی، همگی  کنار باز گذاشتن دست شیادان به

کفایتی رهبران و مدیران جمهوری اسالمی دارد که  نشان از بی
 موجب نگرانی شدید جامعٔه پزشکی و مردم ایران شده است.

سازی شده" و ارتباطات  آنچه مسّلم است، در دنیای "جهانی
نیاز به  ١٩-گستردٔه جهانی امروزی، مبارزه با ویروسی مثل کووید

پینگ،  همکاری گستردٔه جهانی دارد تا به قول شی جین
جمهور چین، "جامعٔه [انسانی] با سرنوشت مشترک" بتواند با  رئیس

توجه به وضعیت خاص هر کشور، بر این مشکل غلبه کند. 
های کوبا و چین به  های پزشکی و درمانی و دارویی دولت کمک

کشورهای دیگر، تا حد فرستادن کادر درمانی به کشورهای 
المللی شایسته و  زده مثل ایتالیا، نمونٔه بارز این همکاری بین بحران

هایی مثل "نخست آمریکا"  انسانی است. در این بحران، سیاست
کارآیی ندارد و زیانبار است. این روزها کسی برای کوچک کردن 

جز  کند (به زدایی و "بازار آزاد" یقه پاره نمی دولت و مقررات
های افراطی مثل ترامپ و جانسون و بولسونارو) و همه از  راست
ریزی مرکزی مدیریت  ها انتظار دارند که بحران را با برنامه دولت
 کند.

های مدنی و مردمی این  ها و سازمان در بطن جامعه نیز رسانه
 ١٩-رسانی به مبارزه با کووید روزها هرچه در توان دارند برای یاری

های کمونیست کشورهای جهان،  اند. از جمله، حزب به کار گرفته
ترین شرایط اضطراری  در شرایطی که جهان در یکی از جّدی

سالمت انسان در تاریخ معاصر قرار دارد، با تأکید بر همبستگی و 
رفت از بحران سالمت کنونی، همٔه  همیاری جهانی برای برون
اند. به نوشتٔه رفیق  رسانی به کار گرفته تالش خود را برای یاری

ال، صدر حزب کمونیست اسپانیا، "...فقط با برقراری روابط،  سنته
های ساکن کرٔه زمین است که  همکاری، و کار مشترک همٔه مّلت

 توانیم این وضعیت اضطراری را پشت سر بگذاریم." ما می
در آمریکا، حزب کمونیست آمریکا نگران آن است که "به خاطر 

های تشخیص گسترده، هنوز از میزان و گسترش  نبود آزمایش
خبریم." رفقای کمونیست آمریکایی، در مشورت با  بحران بی

کارشناسان پزشکی آن کشور، آزمایش سراسری در سطح کشور 
برای تشخیص ابتال به ویروس و کند کردن سرعت شیوع ویروس 

هایی مثل ایزوله کردن افراد و قرنطینه کردن شهرها  به کمک شیوه
های تجمع عمومی را امری ضروری در این مرحله از  و بستن محل
دانند. حزب کمونیست آمریکا توجه به زندگی و معیشت  بحران می

داند و ضمن  مردم در این شرایط اضطراری را نیز اولویتی مهم می
های نجات دولت  مخالفت با بسته

پیکر  های غول که صرفًا به شرکت

: عرصٔه مبارزٔه دانش و ١٩-چالش کووید
 خرد با جهل و خرافه، و پیکار کار 

 با سرمایه 

 ١۵ادامه  در صفحه  

 مالی رسیده  کمک
یورو ١٠٠رفیقی از سوئد                                                                    


