
 نهیم ما به رهبر انقالبی کبیر، والدیمیر ایلیچ لنین، ارج می
 دانیم ما خود را به تداوم راه او متعهد می

 
های کمونیست و کارگری جهان با امضای این بیانیٔه مشـتـرک  حزب 

مین سالگرد تولد والدیمیر ایلیچ لنین است، به ١۵٠آوریل، که  ٢٢در روز 
 کنند. پرداز سوسیالیسم علمی ادای احترام می این انقالبی بزرگ و نظریه

در حـال  ١٩-گیری کووید ویژه در شرایط کنونی، در حالی که همه به
گسترش است و کمبودهای عظیم نظام بهداشت و درمـان کشـورهـای 

داری و نیز سرشت ضداجتماعی و انگلی این نـظـام بـه صـورت  سرمایه
باری آشکار شده است، و در بستر این بحران جدید که بار آن را باز  فاجعه

هم به دوش کارگران و زحمتکشان خواهند گـذاشـت، و بـا تـوجـه بـه 
های امپریالـیـسـتـی  داری و باال گرفتن رقابت ماهیت تجاوزکارانٔه سرمایه

که صلح و زندگی مردم را با خطرهـای 
ای روبرو کرده است، ما بـیـش از  تازه

هـای  پیش ضرورت مراجعه به ویـژگـی

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

 ١٣٩٩اردیبهشت  ٨، ١١٠٢شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

پس از اینکه در خالل چند ماه 
گذشته و همچنین در مرحلٔه ابتدایی 

های  تصمیم ١٩-شیوع ویروس کووید
آور دولت  سران "نظام" و عملکرد تأسف

حسن روحانی در برابر این ویروس 
سالمت و درنتیجه جان مردم را با 

بار روبرو کردند، اکنون  وضعیتی فاجعه
ای دیگر از  کشور ما با مرحله

های خطرناک رژیم روبرو  سیاست
است. آنچه در کشور ما در چند ماه 
اخیر رخ داده است از منظر عملکرد و 

های دینی و  شیؤه تفکر همراه با توجیه
منظور "حفظ نظام"  سیاسی به

آور نیست. استفاده  وجه تعجب هیچ به
خطر انداختن جان  ابزاری از مردم و به

آنان در راه حفظ دین اما درعمل حفظ 
قدرِت "اسالم سیاسی"، برای خمینی و 

های خدا  ای نیز درحکم "نماینده خامنه
بر زمین"، امری عادی و ضروری 

 اند.   بوده
از همان ابتدای انتشار ویروس 

دانستند  جدید، سران رژیم والیی می
دلیل نبود سامانه "طب ملی" و ناچیز  به

رسانی  های خدمت بودن امکان

 ۶ادامه  در صفحه  

مدیریت بحران ویروس 
های  کرونا با برنامه
های  خطرناک و طرح
منظور  نولیبرالیستی به

 !»حفظ نظام«

اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به 
مناسبت اّول ماه مه، روز جهانی بزرگداشت مبارزٔه  

تاریخی کارگران و زحمتکشان جهان برای رهایی از 
 زنجیرهای ستم سرمایه

های کمونیست و کارگری جهان به مناسبت  بیانیٔه مشترک حزب
 مین سالگرد تولد والدیمیر ایلیچ لنین١۵٠

 ۴آمیز زندانیان سیاسی و عقیدتی   ص  بحران کرونا وضعیت مخاطره
 ١٠ویروس کرونا و جنگ بر ضد طبقٔه کارگر                                       ص 

  ١١داری، سوسیالیسم، و  اضافه تولید                                     ص  سرمایه
 ١٢به یاد لنین                                                                                         ص 

های این انقالبی  مین سالگرد تولد لنین: اندیشه١۵٠به مناسبت 
 ١۴تواند داشته باشد؟      ص  هایی برای امروز ما می بزرگ چه درس

چهل و پنجمین   به مناسبت
سالگرد کشتار وحشیانه 

بیژن جزنی و یاران توسط 
 ٩رژیم پهلوی  ص 

د! و د  ور  ه  ان   کار

  ٢ادامه  در صفحه 

رژیم والیت فقیه سّد 
اساسی در راه تحقق حقوق 
کارگران و زحمتکشان در 

 میھن ماست!
متحد و   پیروز باد مبارزٔه 

سراسری کارگران و 
زحمتکشان بر ضد ظلم، 

عدالتی، سرکوب،  بی
سازی، و نقض حقوق  خصوصی

 صنفی!
احیای سندیکاهای مستقل کارگری راهکاِر مؤثر برای تحقق حقوق صنفی کارگران 

  ٧ادامه  در صفحه  و حفاظت از آنھاست!  

! ی کار ھا ه، روز   ده باد اول ماه 



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه     ٢   ١١٠٢شمارۀ  

کنیم. او شـخـصـیـتـی  فکری و شخصیتی تاریخی و.ا. لنین را احساس می
بود که عمر خود را وقف آرمان طبقٔه کارگر و دیگر قشرهای مردمی جامعـه 

 و مبارزه در راه از میان بردن استثمار و ساختن جامعٔه سوسیالیستی کرد.
ما به و.ا. لنین به مثابه بنیادگذار حزب طبقٔه کارگر معاصر، "حـزب طـراز 

طـلـبـی و  گذاری کرد، از فـرصـت نهیم. حزبی که لنین پایه نوین"، ارج می
دور بـود. حـزب  های سوسیال دموکرات پیشین کامًال جدا و به ارتداد حزب

بلشویک چنین حزبی بود که در خط مقدم مبارزٔه طبقاتی پرولتاریا و دیـگـر 
دیده و محروم روسیه قرار داشت. حزب لنین با بـرانـداخـتـن  قشرهای ستم

طبقات استثمارگر و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، دولت کارگران و دهقانـان 
دیدگـان، طـبـقـٔه  در خدمت منافع عموم، در خدمت استثمارشدگان و ستم

کارگر روسیه را به پیروزی رساند. و.ا. لنین نقش پیشاهنگ حزب کمونیست 
فقط در بر پا کردن قدرت کارگران، بلکه در ساختن سوسیالیسم تعریف  را نه

 کرد و تحقق بخشید.
نهیم که با در نظر گـرفـتـن  پردازی ارج می ما به و.ا. لنین به مثابه نظریه

های گوناگون مارکسیسم، یعنی فلسفه، اقـتـصـاد  واقعیت مشخص، مؤلفه
روز کرد و بسـط داد. او ضـمـن ایـنـکـه  سیاسی، و کمونیسم علمی را به

دانست، مـخـالـف هـرگـونـه  مشارکت و مداخله از راه پارلمان را مردود نمی
طلبانه (اپورتونیستی) و تجدیدنظرطلبانه (رویزیونیستـی) در  انحراف فرصت

گرایی و توّهم داشـتـن  گرایی و فرقه اندیشه و عمل انقالبی، و مخالف جزم
 در مبارزٔه پارلمانی بود.

اند و چـگـونـه بـا سـوسـیـال  های او از قبیل "دوستان مردم کدام نوشته
داری در روسیه"، "چه بـایـد کـرد"،  جنگند"، "توسعٔه سرمایه ها می دموکرات

"دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک"، "ماتریـالـیـسـم و 
کریتیسیسم"، "مارکسیسم و رویزیونیسم"، "فروپاشی انترناسیـونـال -امپیریو

دّوم"، "سوسیالیسم و جـنـگ"، "دربـارٔه شـعـار ایـاالت مـتـحـد اروپـا"، 
داری"، "دولت و انـقـالب"، "تـزهـای  "امپریالیسم، باالترین مرحلٔه سرمایه

گرایی در کمونیسم"، "وظـایـف فـوری دولـت  آوریل"، "بیماری کودکی چپ
مانندی در ترویج و بسـط  شوروی"، و "ابتکار بزرگ" همگی آثار برجسته و بی

اند. آثار نظری ارزشمند لنین همچـنـان درخـور  مارکسیسم و پیکار انقالبی
ای از  سیاسی هر نسل تـازه-زمان، و راهنمای آموزش و عمل ایدئولوژیکی

 هاست. انقالبی
ما به و.ا. لنین در مقام رهبر انقالب کبیر سوسیـالـیـسـتـی اکـتـبـر ارج 

نهیم که در حدود یک قرن پیش دنیا را تکان داد. این انقالب پیروزمند،  می
وقتی کـه  -دیدگان را قدرت مبارزٔه طبقاتی، مبارزٔه استثمارشوندگان و ستم

خیزند و چرخ تاریخ را به جلو، به سـوی رهـایـی  به دفاع از منافع خود برمی
گیری  های اکتبر، شکل نشان داد. شور و شراره -دهند اجتماعی حرکت می

های کمونیستی و کارگری انقالبی  و سرعت گرفتن تشکیل شماری از حزب
را به دنبال داشت. لنین توانمندی استراتژیکی ُپربصیرتی داشت و اتحادهـا 

هایی بودند که لنین آنها را در  کرد. اینها توانایی را با مهارت تمام مدیریت می
 خدمت آرمان انقالبی سوسیالیستی قرار داد.

ما به لنین در مقام رهبر نخستین دولت سوسـیـالـیـسـتـی جـهـان ارج 
نهیم که برای اّولین بار قدرت کارگران را بر پایٔه نهادهای انقالبی نوینی  می

ای نـویـن،  مثل شوراها برقرار کرد، و کارکرد اقتصادی جامعه را بر شالـوده
یعنی بر پایٔه برآوردن نیازهای انسان معاصر و رشد آزادانه و چندجانبٔه همـٔه 
مردم، و نه بر پایٔه سودَورزی اقلیتی کوچک، بنا کرد. اتحاد جماهیر شوروی 

ای  سوسیالیستی، نخستین دولت سوسیالیستی جهان، که لنین سهم ویژه
در تحقق آن داشت، دستاوردهای اقتصادی، اجـتـمـاعـی، سـیـاسـی، و 

ای برای طبقٔه کارگر و قشرهای گستردٔه مردمی به  سابقه فرهنگی جدید بی
خواهانٔه تاریخی در سـراسـر  های ترقی ارمغان آورد که اثر ژرفی بر دگرگونی
ها در پیکارشان در راه سوسیالیسـم و  جهان داشت. این دولت، حامی مّلت

 صلح بود.
نهـیـم؛ رهـبـری کـه  ما به لنین به مثابه انترناسیونالیستی بزرگ ارج می

آمیز انترناسیونال  های خیانت پرچم انترناسیونالیسم پرولتاری را علیه گرایش
دّوم در جریان جنگ جهانی امپریالیستی اّول برافراشت، و با ناسیونالیـسـم 

وطنِی سرمایه مخـالـفـت  های بوروژایی مانند جهان بورژوایی و دیگر دیدگاه
کرد. او پیشگام تشکیل انترناسیونال کمونیـسـتـی سـّوم بـود کـه سـهـم 

ای در جنبش کمونیستی و کارگری جهان داشت و امروزه نیز منبعـی  عمده

ای است که آن  های انباشته شده های سودمند از تجربه یی برای گرفتن درس پایه
سازمان در کار خود به دست آورد. موضع لنین در مورد استعمار سـبـب شـد کـه 

ها را بشناسند و به آن توجه کنند. مـوضـع لـنـیـن  ها موضوع مستعمره کمونیست
های ضداستعماری، هم در کشـورهـای  ها در رهبری مبارزه بخش کمونیست الهام

 استعمارگر و هم در کشورهای مستعمره، بود.
های امپـریـالـیـسـتـی،  ناپذیر و پیگیر جنگ ما به لنین به مثابه مخالف خستگی

ها در راه رهایی مّلی و اجتماعی، عدالت اجتمـاعـی، صـلـح، و  مدافع مبارزٔه مّلت
 نهیم. سوسیالیسم، ارج می

تواند دستاوردهای سوسیالیسـم را  داری نمی روند ضدانقالبی و بازگشت سرمایه
ای که مـا اکـنـون بـا آن روبـرو هسـتـیـم،  عدالتی و فاجعه پوشی کند. بی پرده

هـا، و  های حاّد طبقٔه کارگر، قشرهای میانی کوچک، دهقانان، و مـّلـت دشواری
برند، تأکیـدی اسـت بـر  داری می رنجی که اینان به خاطر ستم و استثمار سرمایه

 ضرورت و بجا بودن سوسیالیسم در سراسر دنیا.
های کمونیست و کارگـری، مـوج سـکـوت یـا تـحـریـف ارتـجـاعـی و  حزب

ای را که نیروهای سیاسِی خادِم منافع سرمایه در سـراسـر جـهـان  ضدکمونیستی
کنـنـد.  اند، محکوم می خطاب به کارگران و جوانان، به راه انداخته  علیه و.ا. لنین،

کنیم؛ ما خود را به ادامٔه ترویج میراث او و دفـاع  ما برای ادامٔه کار لنین پیکار می
 خوانیم که از آن بیاموزند. دانیم، و کارگران و مردم جهان را فرامی از آن متعهد می

 ]١٣٩٩[سّوم اردیبهشت  ٢٠٢٠آوریل  ٢٢
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 ١١٠٢شمارۀ   ١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه    ٣ 

 های کمونیست و کارگری اعالمیٔه مشترک حزب
 آری به همبستگی، نه به محاصره!

ما خواستار لغو فوری محاصرٔه جنایتکارانٔه کوبا 
 ایاالت متحد آمریکا هستیم! توسط

که همـچـنـان در  19-گیر کووید گسترش بیماری همه
سراسر کره زمین ادامه دارد و باعث مرگ و رنـج عـظـیـم 

شود، وجود دو رویکرد مـتـفـاوت را در ایـن  ها می انسان
رویـکـردی کـه  کنـد: باری تصریح می زمینه به طرز تأسف

سود و ِاعماِل سلطه و کنترِل جهانی را به حفظ سـالمـت 
دهد، و رویکرد  عمومی و رفاه حال مّلت خودش ترجیح می

دیگری که پیش از همٔه منافـع دیـگـر، بـه مـردم و بـه 
 دهد. سالمتی و رفاه آنها اولویت می

، مـردم ١٩-گیـری بـیـمـاری کـوویـد در بحبوحٔه همه
الـمـلـلـی  های جهان شاهد همبستگی و همیاری بین قاره

هـای پـزشـکـی، بـه  اند که از طریق اعزام تـیـم کوبا بوده
ها کشور پاسخ مثبت داده است. ایـن  درخواسِت کمِک ده

ای  شائبه رسانِی بی ها یاری واکنش بشردوستانه، ادامٔه دهه
است که طی آن، پزشکان و پرستاران کوبایی بـه کـمـک 

هـا  گـیـری دیده از بالهای طبیعی یا همه کشورهای آسیب
اند. در حالی که پژواک واژٔه "همبستگی" از گوشـه  شتافته

و کنار جهان به عنوان رویـکـرد الزم بـرای مـقـابـلـه بـا 
شود، آمریـکـا تصـمـیـم  شنیده می ١٩-گیری کووید همه

گرفت که محاصرٔه غیرقانونی اقتصادی، تجاری، و مـالـی 
هـای  اش به کوبا را تشدید کند. در این لحظه تحمیل شده

هـا در مـعـرض خـطـر  حّساس، در حالی که جان انسان
هـای  است، آمریکا با کاربسِت بند مربوط به مـحـدودیـت

برتون، مـانـع -] ِهلمز١٩٩۶مرزِی قانوِن [ضدکوبایی  برون
از ارسال هرگونه تجهیزات ایمنی شخصی [مثل ماسـک]

و  رسانی مصنوعی (ونـتـیـالتـور)، های اکسیژن ، دستگاه
های آزمایش بیماری به کوبا شده است. ایـن رفـتـار  کیت

تـریـن جـلـؤه مـحـاصـرٔه  ترین و دهشتنـاک آمریکا، شنیع
سالٔه کوبا و پیامدهای آن برای زنـدگـی و  ۶٠جنایتکارانٔه 

 توسعٔه اقتصادی کوبا و مردم آن است.
هــای کــمــونــیــســت و  در ایــن شــرایــط، مــا حــزب

 اعالمیه: این امضاکنندهٔ   کارگری
محاصرٔه جنایتکارانٔه اقتصادی، تجاری، و مالی کوبـا  -

 کنیم می توسط ایاالت متحد آمریکا را محکوم
خواستار لغو فـوری مـحـاصـرٔه غـیـرقـانـونـی کـوبـا  -

 آمریکا هستیم توسط
های پزشکی  قدردانی خود را از همبستگی کوبا و تیم -

 کنیم آن کشور با مردم نیازمنِد دنیا ابراز می
و بار دیگر بر همبستگی خود با حزب کمونیست کوبا،  -

شان برای دفـاع از  دولت کوبا، و مردم آن کشور در مبارزه
 کنیم. مسیر سوسیالیستی توسعه تصریح و تأکید می

 آری به همبستگی، نه به محاصره!
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 ١١٠٢شمارۀ 

پزشکان جوانی کـه در وضـعـیـت 
بحران کرونا در شرایطی سخت کـار 

کنند امـا دسـتـمـزدی پـایـیـن  می
گیرند و بیمه اجتماعی هم ندارند  می

اند و خـواهـان حـل  [!]دفاع کرده
گفتٔه ایـن  اند. به مشکالت آنان شده
شان بـه نـمـکـی،  پزشکان در نامه

درصد از پرستاران و سایـر  ٣٠حدود 
نیروهای انسانـی غـیـرپـزشـک در 

ها از داشـتـن قـراردادی  بیمارستان
صورت مستقیم بـا بـیـمـارسـتـان  به

 محروم هستند. 
بحران کرونـا مـعـضـل کـمـبـود 
امکانات پزشکی و کـادر درمـانـی 

تـر کـرده  ویژه پرستاران را برجسته به
های خصوصی است. اما بیمارستان

که بیماران مبتال به کرونا را هـم  -
درحـال اخـراج  -کنند پذیرش نمی

گسترده پرستاران باسابقه هسـتـنـد. 
و در میانۀ بحران  ٩٩ماه  در فروردین

انـد. تـنـهـا در یـک  های خصوصی بیکـار شـده کرونا صدها پرستارشاغل در بیمارستان
انـد.  شـان را از دسـت داده پـرسـتـار شـغـل ٣٠بیمارستان خصوصی در مشهد حدود 

سازی بهداشت و خدمات درمانی خطری جدی، تهدیدی واقـعـی، و اقـدامـی  خصوصی
های مـحـروم جـامـعـه اسـت.  ویژه توده وطن ما به ها هم بار برای سالمت میلیون فاجعه

بخشی از برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و اصالح ساختارها به همین موضوع یـعـنـی بـه 
سازی خدمات درمانی مربوط بوده است، سیاستی که باید قاطعانه و سـازمـان  خصوصی

 یافته با آن مبارزه کرد!
ها نیاز به یک نظام  اند: "مبارزه با این بیماری پزشکان در نامه خود به سعید نمکی آورده

خواهی دارد. نظام طب ملـی و  یکپارچه، کادر درمانی مجرب، دوری از سودجویی و سهم
عـنـوان یـک  خواه این مرز و بوم است که بـه پزشک خانواده آرزوی دیرین پزشکان عدالت

دستور قانونی نیز درآمده است. "در زمینه توزیع ناعادالنه و ناهماهنگ پزشکان و مـراکـز 
اش  درمانی در کشورمان اگر حتی به آمارهای رسمی نظام پزشکی که در سالنامه آمـاری

انـد  ای که از کشور خارج شـده به آمار مربوط به درصد کادر درمانی  درج شده  و نیز در آن
 بارتر را در این زمینه خواهیم دید.  استناد کنیم، تصویری باز هم فاجعه

فروشی، تقلب و کاستن از کیـفـیـت"  امضاکنندگان این نامه همچنین از "احتکار، گران
در بازار اقالم بهداشتی و درمانی انتقاد کرده و خواهان ملی کردن بـازرگـانـی داخـلـی و 

های سنگین و کمـرشـکـن درمـان  اند. هزینه خارجی مربوط به دارو و اقالم پزشکی شده
ها و مراکز درمـانـی و خـدمـات  مردم را از پای انداخته است. بخش بزرگی از بیمارستان

پزشکی کشور در دست بخش خصوصی است. زحمتکشـان هـرروز از دریـافـت دارو و 
شود. دیگر از "خدمات پزشکی" سخنی هم  تر می شان کوتاه درمان ضروری و عاجل دست

های دیداری و  در میان نیست، بلکه بازار "تجارت پزشکی" در ایران رونق دارد و در رسانه
بـه ایـن   ١٣٩٩ماه  فروردین ٢٩شود. گزارشگر خبرگزاری "ایرنا" نیز در  نوشتاری تبلیغ می

نویسد: "بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسـیـون اصـل  کند. او می روشنی اشاره می نکته به
مجلس هم در تیرماه سال گذشته از تخلف گسـتـرده در صـنـعـت دارو و گـردش  ٩٠

عنوان زمینه رانت اطالعاتی و قدرت و  هزار میلیاردتومانی دارو به ١۵اقتصادی سنگین و 
واسـطـه تـولـیـدات  درصد نیاز دارویی کشور بـه ٩٧گفتٔه او  ایجاد مافیا سخن گفته بود. به

مـراتـب بـیـشـتـر از  شود، اما سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به داخلی تأمین می
 درصد تولید داخل است. " ٩٧[سهم ارزی] 

ای  تلویحی به مدعیان طب  شان اشاره پزشکان نویسنده نامه به وزیر بهداشت، در نامه
انـد  با عنوان "افرادی شیادی"، نـوشـتـه ١٩گیری ویروس کووید  اسالمی در مقابله با همه

اینان "با سوِءاستفاده از اعتقادات صمیمی مردم، خود را درمانگر جا زده و جایی در بـازار 
های نـادرسـت ازجـمـلـه  پروری و ترویج انگاره اند. خرافه وپا کرده سالمت برای خود دست

قیمت جان مردم نیز تمام شـده  کارهای مدعیان طب اسالمی بوده که در بیشتر موارد به
است. اینان مصادیق کامل شارالتان و شیادند که مبارزه با آنها ازجمله وظایف قطعـی آن 
وزارتخانه و شخص شماست. ضروری است که قوانین مربوط به مداخله افراد غیرپزشـک 
در امور پزشکی بازنگری شود و نظارت بیشتری بر این افراد صورت بگیرد. "بـهـداشـت و 

رو  ها و تدبیرهای پیشگیرانۀ پزشکی اثرگذار نخواهند بود. ازایـن اندیشی درمان بدون چاره
ای پیشگیرانه، در باال بردن سطح اطالعات بهداشتی مردم  های پزشکی باید ضمن اقدام

حـل  گفتٔه این پزشکان "مبارزه علمی و کارشناسی تنهـا راه شود. به  جانبه هایی همه تالش
 گیری است. " مقابله با این همه

  ١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

اقـتـصـادی در جـامـعـه  -وجود مشکالت عظیم اجـتـمـاعـی
ومرج حاکم بر کشور نیز بر کسی پوشیـده  انکارشدنی نیست و هرج 

نیست. اینکه رژیم والیت فقیه قادر نیست و قادر نخواهد بود گرهی 
از مشکالت جامعه را بگشاید نیز برای همگان روشن است. سـؤال 

بست چه بایـد  رفت از این بن این است: در شرایط کنونی برای برون
کرد؟ برای اینکه ببینیم چه پاسخی باید به این پرسش داده شـود، 

گسترش و سطح نازل دستمزد  های پیوسته رو به قیاس میان هزینه
کارگران، کارمندان و مجموعه مزدبگیران کشور با نرخ واقعی تـورم 

هـای بـهـداشـت و  کند اکثریت جامعه از پرداخت هزیـنـه ثابت می
اند و در وضعیتی که شیوع کرونا سراسر کشور را فـرا  درمان ناتوان

هایشان را نـدارنـد.  گرفته است قدرت تأمین سالمت خود و خانواده
در این راستا، اعضای جامعه پزشکی، با توجه به وضعیت کـنـونـی 

ای بـه  در کشور، طـی نـامـه ١٩گیری ویروس کووید  ناشی از همه
سعید نمکی، وزیر بهداشـت دولـت حسـن روحـانـی، مسـائـل و 
مشکالت کنونی نظام بهداشتی را برشمرده و بر اجرای عدالـت در 
نظام بهداشتی کشور و ارائه اطالعات شفاف به مردم دربارٔه شیـوع 

هـای  ویروس جدید کرونا تأکید کردند و کـنـار گـذاشـتـن دیـدگـاه
ایدئولوژی اسالمی در مورد مسائل پزشکی، مقابله وزارت بهداشـت 

پرستی، کنترل بر بازار اقالم بهداشتی و درمانی، و پایبندی  با خرافه
به نظریات کارشناسی را خواهان شدند. سعید نـمـکـی افـزون بـر 
مسئولیت وزارت بهداشت دولت دوازدهم رژیم جمهوری اسـالمـی، 

 ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا را نیز برعهده دارد.
 ٧٣، ١٣٩٩مـاه  فروردین ٢٨وله،  گزارش سایت فارسی دویچه به

 اعتنا نیستند" تن از پزشکان کشور "که به مسائل اجتماعی بی
جـای  شان به نمکی جایگزینی نظـرات کـارشـنـاسـی بـه در نامه
اند:  اند و گفته شده های ایدئولوژیک [فقه سنتی] را خواستار  دیدگاه

"در طی سالیان گذشته و در بسیاری از موارد، نظر کـارشـنـاسـی و 
های ایدئولوژیک یا حتی منافع اقلـیـتـی  عقالنی تحت شعاع دیدگاه

هـای  رو اگر قرار است محدودیت فرادست قربانی شده است"، ازاین
همچنان اعمال شود "با اقتدار از نـظـر  ١٩ناشی از ویروس کووید 

 کارشناسی در برابر منافع اقلیتی زورمند دفاع کنید. "
این پزشکان همچنین شفافیت و پاسخگویـی در مـورد شـمـار 

ومـیـر نـاشـی از آن، مـیـزان  ، میزان مرگ١٩مبتالیان به کووید 
های انجام آزمـایـش  برخورداری مبتالیان از خدمات درمانی، روش

اند این اطالعـات "بـایـد  اند و گفته را از وزیر بهداشت خواستار شده
هـا  صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد" و "ارائه آمار و داده به

 در جلسه غیرعلنی مجلس دردی را دوا نخواهد کرد. "
اطالعاتی متناقض و غیرواقـعـی  ١٩از آغاز شیوع ویروس کووید 

اند.  از سوی نهادهای دولتی و برخی از مسئوالن کشوری ارائه شده
 ٢٣وکارهای کم ریسک" در کشـور از  که بازگشایی "کسب درحالی 
ماه آغاز شده است، سازمان نظام پزشکی نسبـت بـه ایـن  فروردین

بازگشایی ابراز نگرانی کرده است. حسـن روحـانـی پـیـش از ایـن 
پور،  وضعیت در چند استان را "سفید" اعالم کرد، اما کیانوش جهان

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهارات حسن روحانـی را رد 
کرد و گفت: "وضعیت در هیچ استانی سفید نیست و عدم رعـایـت 

 کند. " فروردین معضل ایجاد می ٢٣ها بعد از  محدودیت
شان به نمکی، عدالت در نظـام  پزشکان در بخش دیگری از نامه

اند. پزشکان مـعـتـرض از سـویـی  بهداشتی کشور را خواهان شده
نسبت به کوتاهی در ارائه خدمات درمانی به شهروندان غیرایرانـی، 

اند و از سوی دیگـر از حـقـوق  ها، اعتراض کرده ویژه افغانستانی به
های  که درواقع از طریق شرکت -پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران

و هـمـچـنـیـن  -شوند" ها "اجاره داده می کاری به بیمارستان پیمان

تبعیض، میوۀ زهرآگین نظام بهداشتی و 
 درمانی

  ۵ادامه  در صفحه 
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این روزها خیلی بدتر شده است. چند شب پیش بعد از ساعت خاموشی شـاهـد 
های بعد شاهد تهدید زندانیان توسط یک زندانـی  خودزنی هولناکی بودیم. شب

گـفـت  کشید و مـی ها می دیگر با تیزی بودم که روی پوست گردن و دست بچه
تر مـن را  خواهد دو سه نفر را بزند. این خانم همان زندانی است که نورخان می

 نیز تهدید جانی و جنسی کرده  بود. "
در ارتباط با کارشکنی قوه قضائیه در مرخصی زندانیان سیاسی و جلوگیری از 

، هشـت تـن از ١٣٩٩مـاه  فـروردیـن ٢٧شیوع گسترده کرونا در زندان هـا، 
ای آزادی زنـدانـیـان  سازان و کارگردانان نامدار سینمای کشور ما در بیانیه فیلم

سیاسی را خواهان شدند. "محسن امیریوسفی"، "جعفر پـنـاهـی"، "کـیـومـرث 
اف"، "داریـوش  پوراحمد"، "علیرضا داودنژاد"، "رضا درمیشیان"، "محمد رسـول
اند.  آنان در ایـن  مهرجویی"، و"مجتبی میرطهماسب" امضاءکنندگان این بیانیه

بیانیه مشترک نسبت به تأمین بهداشت و سالمت زندانیان عقیدتی، سیاسی و 
اند: "در این روزهای سخت ما  اند. آنان نوشته فعاالن محیط زیست هشدار داده

دانیم تأمین بـهـداشـت و سـالمـت زنـدانـیـان  ی خود می سینماگران وظیفه
زیست را هشدار دهیم. هـمـچـنـیـن اعـالم  عقیدتی، سیاسی و فعاالن محیط 

ناپذیری را  تواند عواقب جبران داشتن این افراد می کنیم، تداوم در زندان نگه می
ی ایـن عـزیـزان بـا  هـا همراه داشته باشد.  شایسته نیست مردم و خـانـواده به

هـا  ی جـانـی آنـان در زنـدان گیران، شاهد مخاطره اشتباهی از سوی تصمیم
 باشند. "
، شیراحمد شیرانی، زندانـی ١٣٩٩ماه  فروردین ١٣گزارش خبرگزاری هرانا،  به

ای سرگشاده در مورد وضعیت  تر در نامه سیاسی تبعیدی در زندان اردبیل، پیش
زندانیان سیاسی و وجود خطر جانی برای آنان باتوجه به شیوع ویروس کرونا در 

نویسد: "اگر مسئوالن عالی قضایی و امنیتی، اقـدامـی  کشور تأکید کرد. او می
عاجل و فوری در جهت حفظ سالمت و جان زندانیان سیاسی و تسهیل شرایط 
اعطای مرخصی به آنان و مخصوصًا زندانیان سیاسی حـبـس سـنـگـیـن کـه 

اند، تدبیری اتخاذ نکنند  تاکنون هرگز در طول مدت زندانشان به مرخصی نرفته
بدون شک بسیاری از این زندانیان درنهایت مظلومیت و پیش چشم جهـانـیـان 
قربانی خواهند شد و آن وقت تاریخ درباره عمدی بودن این فـاجـعـه قضـاوت 

 خواهد کرد." 
رِژیم والیت فقیه همچنین  برای ایجاد رعب و وحشت بیشـتـر در جـامـعـه، 
"مصطفی سلیمی"، زندانی سیاسی ُکرد و عضـو پـیـشـیـن حـزب دمـوکـرات 
کردستان ایران را در زندان سقز اعدام کرد. حزب توده ایران ضـمـن مـحـکـوم 
کردن این جنایت هولناک و همدردی با خانواده و بـازمـانـدگـان ایـن زنـدانـی 

خواهد تـا بـا بـلـنـد  خواه جهان می باخته، از همۀ نیروهای مترقی و آزادی جان
شان، جلو ادامه کشتار زندانیان سیاسی و عـقـیـدتـی در  کردن صدای اعتراض

 های رژیم جمهوری اسالمی را بگیرند. زندان
های بسیـار دیـگـر  نمونه  مواردی که برشمرده شد، مشت نمونه خروار است. 

ایم. بـایـد مـبـارزه در راه  ها سخن گفته کرات درباره آن نیز وجود دارند که ما به
نجات زندانیان سیاسی و آزاد ساختن آنان از سیاهچال های رژیم را دوچنـدان 
کرد. بسیج افکار عمومی در ایران و جهان و سازماندهی گسـتـرده کـارزارهـای 
اعتراضی به این سیاست های ضد انسانی از جمله راهکارهایی است کـه مـی 

 تواند به نجات جان زندانیان سیاسی میهن ما یاری رساند. 
 

حل "مبارزٔه علمی و کارشناسی" نیز بدون تبدیل بهـداشـت و درمـان  راه
پذیر نیست. انجام این مهم از عهـدۀ  کشور به امری ملی و اجتماعی امکان

آید، بلکه تنـهـا از  ای همچون این دولت برنمی های ضد مردمی این دولت
 آید! عهدۀ حکومتی ملی و دمکراتیک برمی

 

هـای حـقـوق بشـری،  رغم هشدارهای مکرری که از سوی سازمـان به
های اخیر، رژیم هـنـوز  های سیاسی میهن ما در هفته ها، و سازمان حزب

منظور دور نگـداشـتـن آنـان از  سبب شیوع کرونا و به حاضر نشده است به
گیر، بسیاری زندانیان سیاسـی و عـقـیـدتـی،  خطر جانی این ویروس همه

فعاالن صنفی، مدافعان حقوق کودکان، مدافعان حقوق زنان، مـدافـعـان 
نگاران، نویسندگان و هنرمندان، فعاالن مـحـیـط  حقوق کارگران، روزنامه

اش آزاد  های جهـنـمـی چال زیست، مدافعان حقوق بشر، و وکال را از سیاه
کند. با توجه به محیط بستٔه زندان، تغذیه نـامـنـاسـب، نـبـود امـکـانـات 
بهداشتی و پزشکی الزم، تراکم باالی جمعیت زندانیان، جان شـمـاری از 

وطنان اسیر در چنگال رژیم در خطر است. با وجود ایـنـکـه بـرخـی از  هم
زندانیان در زندان ها  مبتال بودنشان به بیماری ناشی از ویروس کـرونـا در 

های  تأیید شده است هنوز اعزام این افراد  به مرخصی با کارشکنی دستگاه
امنیتی و قضایی روبرو است. قوه قضائیه مدعی است که در ایـن زمـیـنـه 
مشکلی وجود ندارد، اما واقعیت امر مغایر اظهارات مسئوالن قوه قضائـیـه 

قرچـک   است. خبرگزاری "خبرآنالین" گزارشی دربارٔه شیوع کرونا در زندان
شهرری منتشر کرده است که اظهارات مسئوالن قضایی را زیر سؤال بـرده 

تر از این نیز آقای جـاویـد  گری خطرناک پرده برداشت. پیش و از این خدعه
رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امـور ایـران، بـه 

رغـم خـطـر  ممانعت مسئوالن از اعزام زندانیان سیاسی به مـرخصـی بـه
مندی هـمـه  ابتالی آنان به ویروس کرونا اشاره کرده بود و رعایت حق بهره

 زندانیان سیاسی از امکان مرخصی را از مسئوالن خواستار شده بود.
نقل از آقای محمـد  ، به١٣٩٩ماه  فروردین ٢٨پایگاه اینترنتی خبرآنالین، 

مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشـد حـقـوق بشـر، درخصـوص 
وضعیت بهداشتی و درمانی بند زنان زندان قرچک نوشته است: "موکـالن 

اند اقالم بهداشتی بعد از شیـوع کـرونـا بسـیـار  او از درون زندان خبر داده
محدود شده و زندانی باید مواد اولیه بهداشتی موردنیاز خود را به چـنـدیـن 

افـزوده  های زندان بخرد." او هـمـچـنـیـن  برابر قیمت رسمی از فروشگاه
تنهـا از آزادی  های پس از شیوع کرونا، زندانیان در ایران نه است: "در ماه
اند بلکه به حداقل استانداردهای بهداشتی و پزشکی در زندان  محروم شده

 دسترسی ندارند. "
گوید: "در شرایط فعلی مسئولیت جـان  آقای محمد مقیمی همچنین می

زندانیان برعهده کل حکومت است. " در ادامه گزارش خـبـرآنـالیـن آمـده 
تنها امکانات بهداشتی در زندان قرچک هـمـچـنـان بـا کـمـبـود  است نه

های پیشگیرانه دیگر  هم در  روبروست، بلکه از غربالگری زندانیان و اقدام
 این زندان خبری نیست!

ها، در  خانم عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی مبارز حقوق بشر و آزادی
بـه رئـیـس قـوه    آخرین اقدام خود یعنی ارسال چهارمین نامه سـرگشـاده

قضائیه رژیم، به وضعیت زندانیان اعتراض کرده و درباره تـهـدیـد جـانـی 
نرگس محمدی در زندان زنجان هشدار داده است. خانم نرگس محمـدی، 

سال زندان محکوم شـده  ١۶رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که به  نایب
هایی گوناگون ازجـمـلـه فـلـج  و در زندان زنجان محبوس است به بیماری

عضالنی و آمبولی ریوی مبتال است.  در نـامـه سـرگشـاده مـادر نـرگـس 
محمدی آمده است: "نرگس نگران وضعیت روحی و روانی زندانیان عـادی 

ها، زنـدانـیـان عـادی  گوید در شرایط حاکم بر زندان هاست و می در زندان
هـای عـادی  گوید در زنـدان نرگس می…  تحت فشار روانی شدید هستند. 

دلیل عدم بودجه کافی، وضعیت تغذیه بسیار بد است و غـذای کـافـی،  به
خصوص میوه و سبزیجات وجود ندارد و سالمت جسمی زندانی در خطر  به

است. من در مدت سه ماه و نیمی که در زنـدان عـادی زنـجـان هسـتـم 
دعواها و زدوخوردهای شدیدی را شاهد بودم، اما وضعیت روانی زندانـیـان 

 ادامه رویدادهای ایران ...

آمیز زندانیان  بحران کرونا؛ وضعیت مخاطره
 سیاسی و عقیدتی
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 ادامۀ مدیریت بحران ویروس کرونا ... 

منظور توقف  ای ضروری به  های درمانی اجتماعی در کشور از عهدٔه اقدام
سان با دیرکرد و در مرحلٔه نخست  شیوع بیماری کرونا برنخواهند آمد. بدین

اثر را آغاز  های ناهماهنگ و کم ای از اقدام فقط برای حفظ ظاهر مجموعه
ای دقیق و تدارک  ریزی علمی کردند که تا کنون و همچنان بدون برنامه

نحوی نمایشی و منفعالنه همراه با ارائٔه آمارهایی جعلی  ای کافی، به مادی
 اند. اجرا شده

اما رهبران رژیم والیی در جریان مدیریت بحران کرونا برنامه و 
گیری  کنند. شکل های مشخص دیگری را نیز دنبال کرده و می هدف

ازای  ومیر مردم و ناگزیر بودن آن به افکارعمومی در پذیرش افزایش مرگ
وکار و امور کشور هدفی است نهفته در  در اولویت قرار گرفتن فعالیت کسب

قلب این برنامٔه شوم. در این ارتباط حسن روحانی از اوایل اسفندماه تا 
چینی و آزمایش  منظور زمینه شده و به نحوی حساب کنون چندین بار به

میزان پذیرش افکارعمومی موضوِع "بازگشت به روال عادی" را آن هم با 
 بیان: در "چند روز آینده" یا "شنبٔه آینده"، مطرح کرده است.

هرچند در ابتدا موضوع "بازگشت به روال عادی" با بهت، ابهام، ترس، و 
شد، اما بااینهمه،  حتی همچون یک شوخی در افکارعمومی روبرو می

دانستند که فشار کمرشکن فقر بر طبقه  خوبی می روحانی و سران نظام به
بگیر) و مخصوصًا فرودستان در  کارگر و زحمتکشان (مزدبگیر و حقوق

همراه  های مادی مؤثر و ناچیز بودن سامانه خدمات اجتماعی  نبود کمک
بینانه در مورد روند نزولی شیوع کرونا،  با ارائٔه مکرر آمار جعلِی خوش

های زیادی از  نشینی را در بخش سرانجام اهمیت ضرورِت قرنطینه و خانه
 رنگ و حتی منتفی خواهد کرد. جامعه کم

دار شدن  خانه ماندن بخش بزرگی از جامعه بدون داشتن درآمد، دامنه
فقر، و باال گرفتن خطر بیماری، برای"نظام" درحکم تهدیدی بزرگ در 

سان  توانست باشد. بدین می ٩٨ماه سال  قیاس با تهدید خیزشی نظیر آبان
ریاست روحانی سرانجام از هفته گذشته و پس از یک  دولت والیت فقیه به

سازی افکارعمومی طرح زودهنگام و خطرناک رفع مقررات منع  دوره آماده
های مربوط به قرنطینه،  تردد، برچیده شدن شماری از مقررات محدودیت

وآمدهای شهری و بین استانی، و برگشتن اجباری  جریان یافتن رفت
از مردم به محل کار و مراکز بزرگ خرید و فروش را عملیاتی   بخشی عمده

 کرد.
های اکید و فوری صاحبان قدرت، رفوی  همچنین یکی دیگر از خواست

نما شدۀ اعتبار "اسالم سیاسی" و نفوذ و اثرگذاری اجتماعی  عبای نخ
تر اماکن  وسیله بازگشایی هرچه سریع های ارتجاعی روحانیت به طیف

زودی "پروتکل" آن از جانب وزارت بهداشت  مذهبی است که قرار است به
صادر شود! این همان وزارت بهداشتی است که روزانه با انتشار ارقام 

منظور  شده قربانیان کرونا در مسیر آماده سازی افکارعمومی به دستکاری
کند. گفتنی است که برای مهندسی  "بازگشت به روال عادی" عمل می

انکارناپذیر وجود دارند.  کردن سیر نزولی آمار تلفات جانی کرونا، شواهدی 
ای شدن آن مستقیمًا زیر نظر  ثبت علت فوت تمام بیماران و اعالم و رسانه

و با تأیید نیروهای امنیتی سپاه درآمده است. هفته گذشته حسن روحانی 
هرنوع تردید یا انتقاد نسبت به آمار رسمی را با استفاده از ادبیات و ترهات 

ای به "خناس" (شیطان یا شیطان صفت) نسبت داد! بنا  معمول خامنه
دلیل درخواست حوزٔه علمیه بازگشایی اماکن مذهبی در  گفتٔه روحانی، به به

ماه، یعنی دو هفته زودتر موردنظر قرار گرفته است. در  اواسط اردیبهشت
این نکته اشاره کرده است که برای  این ارتباط حزب توده ایران همواره به 

های سیاسی،  های قدرت، عمده شخصیت دفع خطر از جانب مردم، جناح
شان،  گرا، با وجود رقابت و برخورد میان سران سپاه، و روحانیون واپس

درنهایت برای بقای خویش یعنی "حفظ نظام"، همگی در وحدت با یکدیگر 
 کنند!  برگرد حاکمیت مطلق والیت فقیه عمل می

شدت ضعیف  روشن است که وضعیت مالی و خزانه رژیم والیت فقیه به
چندان دور توان  ای نه شده است و درصورت ادامه شرایط موجود در آینده

برانگیز خواهد شد. همچنین، روند  اداره امور از سوی رژیم بسیار چالش
های  جناحی در هرم حاکمیت به سوی مرحله رقابت و برخوردهای بین

نهایی درحال حرکت است. برای جناح سیاسی و منافع کالن اقتصادی 
کند زمان کوتاه و نقطه  این جناح که حسن روحانی آن را نمایندگی می

است. در ارتباط با  ١۴٠٠نهایی آن انتخابات ریاست جمهوری سال 
های مالی  های خارجی تأثیرگذار بر تحوالت عمده کشورمان، تحریم عامل

دولت ترامپ نیز در کوتاه یا میان مدت، یعنی تا موعد انتخابات ریاست 

وضعیت مالی  -درصورت ادامه وضع موجود -)١٣٩٩ماه  جمهوری آمریکا (آبان
 تر خواهد کرد. دولت جمهوری اسالمی را مشکل
شده از جانب دولت حسن روحانی  ریزی هایی برنامه در این ارتباط، شواهد از حرکت

اش برداشتن خیزی بلند و جدید در عملیاتی  کنند که مشخصٔه عمده حکایت می
های نولیبرالی بسیار عمیق و وسیع در تمامی  کردن فوری موجی دیگر از تعدیل

ها و شئون اقتصادی است. از هفته گذشته، در زیر تابلو و شعار "جهش تولید"  عرصه
ای، در بحبوحه واگیری ویروس کرونا و با پذیرش فدا کردن جان و سالمت  خامنه
های اقتصادی  حسن روحانی از برنامه -"بازگشت به روال عادی" -مردم

برداری کرد. در عرصه  اند، پرده  شک با تأیید ولی فقیه همراه براندازی که بی خانمان
المللی نیز کادر دیپلماتیک و دستگاه بانک مرکزی هم وارد عمل  های بین چالش
حال بحران  ای که تا به اند. برخالف تبلیغات رسمی حکومتی و شخص خامنه شده

اند، حاال در گامی کامًال برعکس جهت مواضع  بوده  مالی و تهی شدن خزانه را منکر 
، در ٩٩ماه  فروردین ٣١کل بانک مرکزی،  قبلی "رهبری"، عبدالناصر همتی، رئیس

های پرتیراژ و پرنفوذ در آمریکا و در سطح  ای کتبی با بلومبرگ (یکی از رسانه مصاحبه
تر در اعتبار  میلیارد یورو اضافه ١٠صراحت اعالم کرد: "ما به تأمین  المللی) به بین

 این یک واقعیت است."… خارجی خود  نیاز داریم
سازی  یکی از ارکان اصلی مرحلٔه جدید سیاست اقتصادی دولت، اجرای خصوصی

اموال عمومی و شئون بنیادی اقتصاد ملی از طریق واگذاری به بازار بورس سهام 
آمیز" سهام  تر است. در این مرحله آنچه واگذاری "موفقیت طورگسترده به

گذاری سازمان تأمین اجتماعی) به بازار بورس با بوق کرنا  "َشستا" (شرکت سرمایه
تر است!  سازی وسیع شود، همان الگوی موردنظر دولت برای خصوصی تبلیغ می

آنچه در بیش از سه دهٔه گذشته رژیم والیت فقیه بر سر شستا و زندگی و آینده 
های مختلف  ای عظیم برای طبقه کارگر و الیه اکثریت مردم آورده است از فاجعه

آمیز" دربارٔه واگذاری سهام شستا  زحمتکشان حکایت دارد. آنچه زیر عنوان "موفقیت
های فوقانی بورژوازی مالی ایران و  شود، درواقع فقط موفقیتی برای الیه تبلیغ می

آمیز"، پیوند شستا  دولت نولیبرالی حسن روحانی است. در مرکز این واگذاری "موفقیت
های مالی جهانی و کسب سودهایی نجومی نهفته است، سودهایی که به  با سرمایه

های رقیب و پشتیبانی ولی فقیه کسب  قیمت بدبختی اکثریت مردم و با توافق جناح
 شود.   می

بارتر کردن  رحمانه به حقوق صنفی طبقه کارگر و فالکت تهاجم آشکار و بی
های دولت در زیر  های مرحلٔه جدید برنامه وضعیت کارگران، یکی دیگر از ویژگی
ای است. تحمیل زورگویانه حداقل دستمزد  تابلوی "جهش تولید" موردنظر علی خامنه

وسیله دولت روحانی و در تبانی با  هزار تومان به ٨٣٠میلیون و  ١در حد  ٩٩سال 
داران، حرکتی عامدانه در نقض قانون کار و فسخ  سرمایه مافیای کارفرمایان و کالن

جانبه در مورد تعیین حداقل دستمزدها است. در  منظور توافق سه عرف مشاوره به
ترین  هزار تومان حتی جوابگوی ابتدایی ٨٣٠میلیون و  ١دانند که مبلغ  ایران همه می

پردازان دوآتشٔه طرفدار "بازار کار  نیازهای یک خانوار نیست، اما حامیان دولت و نظریه
اند که افزایش دستمزدها در وضعیت اقتصادی کنونی مشکالت  پذیر" مدعی انعطاف

گیری سطح تورم منجر خواهد شد! این  کشور را افزایش خواهد داد و به اوج
فریبکاری بزرگ از جانب دولت نولیبرالی حسن روحانی زیر سایه دیکتاتوری والیت 

های  شرمانه به طبقه کارگر و الیه رحمانه و بی چنین بی تاز و بدون رقیب  فقیه که یکه
تواند در بحبوحه واگیری ویروس کرونا جان  شود می ور می مختلف زحمتکشان حمله

 ها را به خطر اندازد.  توده
توان گفت رژیم والیت فقیه برای نجات از بحران اقتصادی به  کوتاه سخن، می

های انبساط اقتصادی برای خروج از رکود سنگین و فراگیر  اجرا کردن سیاست 
هرحال  ناپذیر است که به مجبور است. در این راستا، تزریق پول به اقتصاد اجتناب

افزایش نرخ تورم را موجب خواهد شد. اما مطلب از این قرار است که از کدام مجراها 
ها به کجا سرازیر  شود و این پول  هایی این تزریق پول انجام می و برای چه هدف

خواهند شد؟ تجربه نشان داده است این نوع تزریق پول سرانجام به بازار سرمایه و 
شود. شایان توجه است که مجموعه  های نامولد سرازیر می بازی و فعالیت سفته
های قدرت،  این کانون پردازان متصل به خواران و نظریه های مطرح، جیره جناح

اند و از آن منتفع شده و  های اقتصادی کامًال اعتقاد داشته اجرا شدن تعدیل همواره به
 شوند. می

داری  سرمایه ای که حسن روحانی نمایندگی آن را از جانب کالن فعًال جناح سیاسی
عهده دارد، ابتکار عمل را در دست دارد. فارغ از اینکه کدام جناح سیاسی  نولیبرال به

منظور مدیریت اقتصاد و  داری در میدان مبارزه جناحی به سرمایه و چه ترکیبی از کالن
شود، مهم این است که در هرم قدرت، فدا شدن جان و  کسب سهم شیر پیروز می

همراه با خیزاندن موجی دیگر از  ها در مدیریت شیوع بیماری کرونا  سالمت توده
 هاست.  شده از سوی همه جناح "شوک اقتصادی" نولیبرالی امری پذیرفته

های اقتدارگرایانه ضد انسانی دولت  های تبلیغاتی، عملیاتی، و حتا دیدگاه بین روش
راست افراطی آمریکا و عملکرد سران رژیم والیت فقیه در مورد نحوه مدیریت بحران 

 ٨ادامه  در صفحه  شان  های اقتصادی واگیری ویروس کرونا و اولویت



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه    ٧   ١١٠٢شمارۀ  

  های محروم قرار گرفته و رها از هر قیدوبند سرمایه برای استثمار خشن توده
 است.  

   
 کارگران و زحمتکشان میهن!

نزدیک به هفت سال از روی کار آمدن   ،١٣٩٩اردیبهشت  ١١با فرا رسیدن 
نجات ایران   جمهوری که خود را "کلیددار" گذرد. رئیس دولت حسن روحانی می

های کالن  کرد، همان سیاست اقتصادی معرفی می–از بحران سیاسی
نژاد را دنبال و اجرا کرد؛  اقتصادی دولت فاسد و ضدمردمی احمدی

ای و مشاوران او تنظیم و به هر دو  هایی که توسط دفتر علی خامنه سیاست
اش ادامٔه بحران اقتصادی و تشدید فقر و  دولت دیکته شده بود و ثمره

محرومیت طبقٔه کارگر ایران و دیگر قشرهای زحمتکش جامعه بوده است. 
واقعیت این است که حتی پیش از آغاز شیوع گستردٔه ویروس کورونای جدید 

های نادرست رهبری جمهوری  نیز اقتصاد ایران، در درجٔه اّول به دلیل سیاست
های غیرانسانی دولت ترامپ، در وضعیت بسیار  اسالمی و نیز به سبب تحریم

 وخیمی قرار داشت.
ترین معضالت کنونی رژیم ُافت عظیم درآمد ارزی ناشی از  یکی از مهم

المللی است. بر اساس برآوردهای صندوق  فروش نفت در بازارهای بین
المللی پول، ایران برای اینکه بتواند بودجٔه سال آیندٔه خود را متوازن کند،  بین

دالر خواهد داشت که این  ١٩۵نیاز به فروش نفت با قیمت هر بشکه در حدود 
های  بینانه است. (متوسط قیمت هر بشکه نفت در ماه شک غیرواقع رقم بی

شدت سقوط کرد، و برای  دالر بوده است که با شروع بحران کورونا به ۴٠اخیر 
دالر سقوط  ٣٧فروش نفت آمریکا برای ماه مه به منهای  مثال، قیمت پیش

ترین  المللی پول، ایران که یکی از مهم کرد.) به گزارش رویترز از صندوق بین
( ٢٠١٩اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است، در سال 

های آمریکا با کسری بودجٔه چهار و نیم درصدی  به خاطر تحریم  )١٣٩٩–١٣٩٨
مواجه بوده است. بر اساس همین گزارش، کاهش ارزش پول مّلی ایران پس از 

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

بینی صندوق  بینی کرده است. بر اساس پیش درصد پیش٣۵٫٧ایران را 
المللی پول، صادرات کاال (که بخش اعظم آن کاالهای نفتی و گازی  بین

میلیون دالر در سال گذشته (٢٠٠میلیارد و ١٠٣است) و خدمات ایران از  
کاهش یافته و در سال  ٢٠١٩میلیون دالر در سال ٣٠٠میلیارد و ۶٠) به ٢٠١٨
میلیارد دالر سقوط خواهد ۵۵٫۵شود و به  نیز باز هم با کاهش روبرو می ٢٠٢٠

 کرد.
های ویرانگر و ضدمّلی اقتصادی  از جمله پیامدهای مستقیم سیاست

داری بزرگ کشور  جمهوری اسالمی که هدف اساسی آن تأمین منافع سرمایه
سابقٔه فقر و محرومیت  بوده و است، رشد فزایندٔه بیکاری و تشدید و گسترش بی

ها میلیون خانوادٔه ایرانی بوده است که حتی برای تأمین زندگی حداقلی، با  ده
کار  های بسیاری روبرو هستند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی دشواری

ساله و بیشتر نشان  ١۵منتشر شد، آمار بیکاری افراد  ١٣٩٨که در پاییز سال 
درصد از جمعیت فعال و آماده به کار کشور (شاغل و ١٠٫۶دهد که  مي

های اخیر و با  اند. البته این ارقام در ماه بیکار بوده١٣٩٧بیکارشده)، در سال 
 تر شده است.  بسیار وخیم ١٩-شیوع بیماری کووید

ای خبر داده که نشان  سازی دانشگاه امام صادق از نتیجٔه مطالعه دفتر مدل
های  درصد از بنگاه۶۵دهد که از آغاز شیوع کورونای جدید تا کنون، تولید  می

های این پژوهش، فقط فعالیت  اقتصادی ایران کاهش یافته است. بر پایٔه یافته
ها افزایش داشته است. بر این اساس، افزایش چشمگیری در  درصد از بنگاه۴

شود، در حالی که به روایت مرکز آمار، میزان  بینی می میزان بیکاری پیش
درصد بوده ٢۶بیش از  ١٣٩٨ساله در تابستان سال  ٢۴تا  ١۵بیکاری جوانان 

 است.
  

 کارگران و زحمتکشان مبارز!
گذرد؛ انقالبی که با شرکت  می ١٣۵٧سال از انقالب بهمن  ۴١بیش از 

ُپرتوان کارگران کشور به پیروزی رسید و بهبود وضعیت و تحقق حقوق کارگران 
بسیار کوتاهی پس از پیروزی انقالب،   جز دورهٔ  های آن بود. به یکی از آرمان

های ضدمّلی و کارگر  ها سیاست حکومت جمهوری اسالمی در تمام این سال
ای را دنبال کرده است که پیامدهای بسیار وخیمی برای کارگران و  ستیزانه

زحمتکشان میهن ما به همراه داشته است. طبقٔه کارگر و زحمتکشان به تجربه 
اند که رژیم والیت فقیه سّد اساسی در راه بهبود وضعیت زندگی  دریافته

های  زحمتکشان و تحقق حقوق و آزادی
از جمله حق تشکل در   دموکراتیک،

 کارگران و زحمتکشان مبارز!  
اردیبهشت)، روز  ١١کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران فرارسیدن اّول ماه مه (

گوید. بزرگداشت اّول ماه مه امسال، به  جهانی کارگر را به شما شادباش می
شک در شرایطی ویژه و بدون  بی ١٩-گیری کنونی ویروس کووید خاطر همه
های  پیمایی ها کارگر بتوانند در شهرهای جهان در مراسم و راه آنکه میلیون

برگزار خواهد شد. با وجود این، فراموش   شکوهمند هر ساله شرکت کنند،
های  کنیم که اهمیت بزرگداشت روز جهانی کارگر در تجدید عهد با آرمان نمی

کشی از نیروی کار توسط  عدالتی، محرومیت، و بهره واالی پایان دادن به بی
سرمایه است. روز جهانی کارگر نماد برافراشته نگاه داشتن پرچم رزمی است که 

مارِکت" در اعتراض  در میدان "ِهی ١٨٨۶کارگران شیکاگو در روز چهارم ماه مه 
به کشتار روز قبل پلیس و ادامٔه اعتراض به شرایط دشوار کار و به خاطر کاهش 
ساعت کار روزانه به هشت ساعت برافراشتند. این تجمع اعتراضی نیز با یورش 
سرکوبگرانه و تیراندازی پلیس شیکاگو روبرو شد. سه سال پس از این نبرد 

کنندگان در کنگرٔه انترناسیونال دّوم، روز اّول  قهرمانانٔه کارگران شیکاگو، شرکت
باخته در شیکاگو، روز  به پاس رزم و خاطرٔه ماندگار کارگران جان  ماه مه را

 جهانی کارگر اعالم کردند.
شود که شیوع  امسال بزرگداشت روز اّول ماه مه در شرایطی برگزار می

ای قرار  گیر کورونای جدید جهان را در شرایط بسیار دشوار و ویژه ویروس همه
میلیون نفر در سراسر جهان ٣ها، بیش از  داده است. بر اساس آخرین گزارش

هزار نفر بر اثر ابتال به این ویروس ٢٠٠اند و بیشتر از  به این ویروس آلوده شده
اند. بخش بزرگی از قربانیان این فاجعٔه جهانی زحمتکشان و  جان باخته

محرومان کشورهای جهان هستند. در شرایط ادامٔه این بحران سالمت، و 
داری که پیش از آن آغاز شده بود، عملکرد  بحران اقتصادی سرمایه

های  داران بزرگ و شرکت داری جهانی که در درجٔه اّول به نجات سرمایه سرمایه
ها میلیون نفر در کشورهای  بزرگ مالی اولویت داد، آن هم در حالی که ده

اند و برای تأمین حداقل زندگی با  داری پیشرفته به صف بیکاران پیوسته سرمایه
هایی جّدی روبرو هستند، نشان روشنی از ماهیت ضدانسانی و  دشواری

داری است. فقط در آمریکا، یعنی در  رحمانٔه نظام اقتصادی سرمایه بی
داری دنیا، شمار زحمتکشانی که در سه ماه گذشته به  ترین قدرت سرمایه بزرگ

میلیون نفر گذشته است، که معادل با ٢۶اند از مرز  صف بیکاران پیوسته
 درصد نیروی کار آن کشور است.١۵

های کشورهای پیشرفتٔه  های مخّرب نولیبرالی توسط حکومت ادامٔه سیاست
داری، به بحران فزایندٔه بیکاری و فقر صدها میلیون انسان زحمتکش  سرمایه

المللی کار  در پهنٔه جهان منجر شده است. بر اساس گزارش سازمان بین
) ١٣٩٨( ٢٠١٩انداز اجتماعی و کار" که در سال  (آی.ال.او) با عنوان "چشم

در جهان مشغول به  ٢٠١٨میلیارد نفری که در سال ٣٫٣منتشر شده است، "از 
های برابر  و فرصت امنیت اقتصادی،   کار بودند، اکثریت آنها از رفاه ماّدی،
اند." بر اساس همین گزارش، در سال  برای پیشرفت و تحّول برخوردار نبوده

اند که ساالنه  بیکار بوده میلیون نفر بیکار یا نیمه١٧٢) بیش از ١٣٩٧( ٢٠١٨
شود. البته این ارقام در شرایط شیوع ویروس  میلیون نفر نیز به آنها افزوده می١

زدٔه جهان  باری بر اقتصاد بحران کورونای جدید در جهان، که پیامدهای فاجعه
شود. بر اساس برآوردهای  تر می کننده داری داشته است، بسیار نگران سرمایه

المللی پول، وضعیت کنونی اقتصاد جهان بسیار شبیه به دوران  صندوق بین
است. به گفتٔه گای رایدر،  ١٩٣٢تا  ١٩٢٩های  رکود بزرگ اقتصادی سال

، میزان بیکاری در جهان ١٣٩٩المللی کار، در فروردین  دبیرکل سازمان بین
میلیون نفر گذشته است، و در شرایط کنونی، به خاطر بسته ١٩٠اکنون از مرز 

میلیارد کارگر با  ٢٫٧ها و واحدهای تولیدی، بیش از  شدن بسیاری از شرکت
 اقتصادی روبرو هستند.-جانبٔه مالی های همه دشواری
که برای رهایی از چنگال بحران عمیق و  داری جهانی در حالی سرمایه

های  های اخیر هزاران میلیارد دالر از دارایی اش در هفته جانبٔه اقتصادی همه
ها و انحصارهای بزرگ در  مّلی کشورهای گوناگون را به حساب شرکت

های  های گوناگون سرازیر کرده است، در قبال کارگران سیاست رشته
دهد (فقط در آمریکا در  اش را همچنان ادامه می گیرانه کشی سخت ریاضت
میلیارد دالر برای کمک به گردش اقتصادی ٢٠٠٠های اخیر بیشتر از  هفته

های  اختصاص داده شده است که از این میزان دو سوم آن دالر سهم شرکت
بزرگی مثل بوئینگ بوده است). واقعیت این است که در شرایط بسیار دشوار 

های دموکراتیک طبقٔه کارگر و زحمتکشان جهان بیش  کنونی، حقوق و آزادی
های مخّرب و ضدانسانی  از پیش در معرض تهاجم سرمایٔه انحصاری و سیاست

 ادامه اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی ...

 ٨ادامه  در صفحه  



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه    ٨   ١١٠٢شمارۀ  

، که با تحریم گسترده و قاطع مردم و زحمتکشان میهن ٩٨فرمایشی اسفند 
  توجهی به نیازهای کارگران و زحمتکشان در زمینهٔ  و سپس بی  ما روبرو شد،

های مناسب  پیشگیری و ارائٔه بسته-تأمین حداقلی از امکانات بهداشتی
ها خانوادٔه کارگری که به خاطر وضعیت  اقتصادی برای کمک به میلیون
شک چالشی  بی  اند، بیکاران کشور پیوسته کنونی به انبوه بیکاران و نیمه

 جّدی در برابر طبقٔه کارگر و زحمتکشان میهن ماست.
 

 کارگران و زحمتکشان!
های کارگری در سراسر کشور، در اعتراض به بسته شدن  رشد اعتراض

در اعتراض به پرداخت نشدن مزدهای به تعویق افتاده،   واحدهای تولیدی،
در اعتراض به افزایش چشمگیر قراردادهای موقت، و در اعتراض به 

وقفٔه حکومت برای تغییر دادن قانون کار به زیان کارگران،  های بی تالش
های روشنی از پیکار فزایندٔه طبقٔه کارگر ایران در مقابله با نظام  نمونه 

هاست که بر این نکتٔه مهم  داری حاکم بر ایران است. حزب ما سال سرمایه
های برگماردٔه آن، نه  تأکید داشته است که حاکمیت اسالمگرا و دولت
داری تجاری و  سرمایه نمایندٔه کارگران و زحمتکشان، بلکه نمایندگان کالن

داری رانتی و بوروکراتیک ایران هستند، و از این روی، منافع آنها با  سرمایه
ناپذیر دارد. بر این  منافع طبقٔه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن تضادی آشتی

های صنفی طبقٔه کارگر و بهبود  اساس، مبارزه برای دستیابی به خواست
ناپذیر با مبارزٔه طبقاتی در جامعه ما  وضعیت معیشتی آنان، پیوندی جدایی

دار حاکم دارد. بنابراین، گسترش مبارزه برای تشکل طبقه  علیه طبقٔه سرمایه
کارگر از طریق برپایی سندیکاهای مستقل کارگری و سازمان دادن به 
مبارزات پراکنده ولی رشد یابندٔه طبقٔه کارگر در سراسر کشور، و بسیج همه 
امکان های بالقوه موجود در جنبش کارگری گامی مهم در راه به چالش 

های حاکمیت کنونی و گام گذاشتن در راه دستیابی به  کشیدن سیاست
 حقوق کارگران و زحمتکشان است.

بار   حزب تودٔه ایران، حزب متعلق به طبقٔه کارگر ایران و مدافع زحمتکشان،
گوید و همچنان  را صمیمانه به شما شادباش می  دیگر فرا رسیدن اّول ماه مه

های انسانی، حقوق  ناپذیر در کنار شما، در راه تحقق آرمان پیگیر و خلل
بنیادی کار، عدالت اجتماعی، و پایان دادن به ستم طبقاتی و استثمار، به 

 دهد. پیکار خود ادامه می
  

 فرخنده باد اّول ماه مه، روز جهانی کارگر!
 عقیدتی و فعاالن کارگری دربند!-آزادی برای همٔه زندانیان سیاسی

دست در دست هم در راه برپایی جبهٔه واحد ضددیکتاتوری و طرد رژیم 
 والیت فقیه!

  
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٩اردیبهشت  ٧

 ادامه اعالمیٔه کمیتٔه مرکزی ...

 سندیکاهای مستقل کارگری است. 
درپی جمهوری اسالمی، از جمله دولت کنونی حسن روحانی،  های پی دولت

فقط هیچ گام اساسی و مثبتی در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان  نه
یی  های آنها، زندگی شخصی و حرفه اند، بلکه در نتیجٔه سیاست برنداشته

های متفاوت، با  زحمتکشان میهن ما در چهار دهٔه اخیر، در عرصه
های اخیر شاهد بودیم که شورای  روبرو شده است. در هفته  هایی جّدی دشواری

را اعالم کرد، در حالی که  ١٣٩٩درصدی مزدها در سال ٢١عالی کار افزایش 
درصد است. به این ترتیب، ٣۶بر اساس برآوردهای رسمی، نرخ توّرم بیش از 

درصد کاهش ١۵های زحمتکش و مزدبگیر ایران در واقع  قدرت خرید خانواده
شود که در  یابد. این کاهش قدرت خرید در حالی به کارگران تحمیل می می

دولت روحانی، صدها میلیارد تومان به نهادهای مذهبی وابسته  ٩٩بودجٔه سال 
به سران حکومت اختصاص داده شده است که هیچ نقشی در تولید مّلی 

میلیارد تومان ٧٩٩های علمیه  عنوان نمونه، بودجٔه مرکز خدمات حوزه ندارند. به
میلیارد تومان ۶٩٨تعیین شده است، در حالی که بودجٔه این نهاد در سال پیش 

درصد ١۴) بودجٔه این نهاد مذهبی را ٩٩بود. یعنی دولت برای سال آینده (
افزایش داده است. برای سازمان تبلیغات اسالمی نیز که از لحاظ میزان 

های مذهبی و فرهنگی حکومت  های هنگفت توسط دستگاه دریافت بودجه
میلیارد تومان اختصاص ۵١۴ای با رقم  والیی در رتبٔه سّوم قرار دارد، بودجه

 یافته است.
فروردین امسال،  ٢٧های ضدمّلی، روز چهارشنبه  در راستای همین سیاست

داری نولیبرالی  برانداز سرمایه های خانمان دولت روحانی در ادامٔه سیاست
سازی خود را در ابعادی تازه توسعه  های خصوصی های قبلی، سیاست دولت

داری تاراجگر و غارتگر،  داد و اموال سازمان تأمین اجتماعی را، به نفع سرمایه
ای ولی فقیه  برای فروش به بازار سهام ارائه کرد. روحانی با موافقت خامنه

گذاری تأمین  های شرکت سرمایه درصد از اموال و دارایی١٠حکومت اسالمی، 
 اجتماعی (شستا) را برای فروش در بازار بورس اوراق بهادار گذاشت.

 
 کارگران و زحمتکشان مبارز!

خوبی از توان طبقٔه  حکومت جمهوری اسالمی از همان آغاز بنیادگذاری به
پلیسی شاه -کارگر و نقش تاریخی آن در سرنگون کردن حکومت دیکتاتوری

گاه بود و از همان رو نمی های صنفی و  خواست تا طبقٔه کارگر ایران در سازمان آ
دهی شود. حمله به سندیکاهای کارگری، و سپس یورش  مستقل خود سازمان

، که در ١٣۶١در سال   ایران، حزب مدافع طبقٔه کارگر،  جانبه به حزب تودهٔ  همه
های جنبش سندیکایی ایران دستگیر و  ترین چهره جریان آن شماری از برجسته

شدند، نشانٔه   های "سربازان گمنام امام زمان" گاه ها و شکنجه روانٔه زندان
روشنی از کارگرستیزی حاکمان کنونی در کشور ما بود. رژیم والیت فقیه 

های حکومتی کارگران، از  همچنین کوشیده است تا با راه انداختن تشکل
یابی  مبارزٔه صنفی و سیاسی واقعی کارگران، یعنی تالش شما در راه تشکل

داری نولیبرالی جمهوری  های ویرانگر سرمایه مستقل و مقابله با سیاست
اندازی "خانٔه  های گسترده، جلوگیری کند. راه سازی اسالمی، از قبیل خصوصی

ها همگی به منظور مقابله با فعاالن  اسالمی در کارخانه های کارگر" و انجمن
های واقعی و مستقل کارگری بوده است.  واقعی کارگری و شمار اندکی از تشکل

"خانۀکارگر" که نهادی در خدمت حکومت استبدادی و کارگرستیز است، در 
های اصلی آن را به  های اخیر نقش منحرف کنندٔه طبقۀ کارگر  از هدف دهه

عهده داشته است. همکاری با نهادهای اطالعاتی حکومت و به راه انداختن 
های فشار و چماقدار برای حمله به  های سرکوبگرانه با استفاده از گروه حرکت

ها بوده است. جمهوری  فعاالن راستین سندیکایی، از جملٔه این گونه اقدام
اسالمی از موقعیت تحمیلی و امنیتی خانۀ کارگر به عنوان اهرمی برای محروم 

های صنفی و سیاسی متعلق به خود  کردن کارگران میهن ما از داشتن تشکل
دانند که طبقٔه کارگر ایران در  بهره جسته است. سران حکومت خوب می

تواند  نیرویی توانمند خواهد بود که می  صورتی که سازمان یابد و منسجم شود،
 های گوناگون به چالش بکشد. رِژیم والیت فقیه را در عرصه

در برخورد با شیوع فراگیر   های اخیر، های رژیم والیت فقیه در ماه سیاست
ویروس کورونای جدید، و بی توجهی کامل حکومت و نهادهای 

در دفاع از حقوق کارگران، نشانٔه روشنی   اش همچون "خانٔه کارگر" نشانده دست
های مستقل خودش است.  از نیاز مبرم و فوری طبقٔه کارگر برای ایجاد تشکل

برخورد جنایتکارانٔه سران حکومت، نخست در پنهان کردن خطر گسترش 
های رأی انتخابات مجلس  ویروس به منظور کشاندن مردم به پای صندوق

خورند. رییس جمهور آمریکا و  چشم می برانگیز به توجه هایی  شباهت
گرا برای از سرگیری امور اقتصادی  های راست داران و ایدئولوگ سرمایه کالن

ترین  داری نولیبرال به خطرناک و ترمیم وجه ایدئولوژیک نظام سرمایه
های بازی با افکارعمومی برای پذیرش موضوع "بازگشت به روال عادی"  شیوه

های  پردازی، دسیسه ترین نوع دروغ اند. مانند کشور ما، وقیح متوسل شده
کار گرفته  ها، و ایجاد سردرگمی در افکارعمومی به دار، فرافکنی شاخ
شوند. دونالد ترامپ و معاونش مایکل پنس هم خواهان برداشتن  می

زودهنگام مقررات قرنطینه هستند. آنان با حمایت بخشی از هیئت حاکمه 
های  های جمعی و با رد کردن نظر و توصیه داران و رسانه آمریکا، سرمایه

علمی متخصصان، در مقابل، با تحریک بنیادگرایان مسیحی ارتجاعی و 
های مشکوک و مسلح راست افراطی،  حمایت آنان و به خیابان آوردن جریان
 اند! خواستار "آزادسازی اقتصاد آمریکا" شده

دهد که در زیر سایه حاکمیت مطلق والیت فقیه  حزب تودٔه ایران هشدار می
گیری  ای بسیار دهشتناک در ُبعدهایی مختلف در کشور درحال شکل فاجعه

کند و از  است. از یک جهت واگیری ویروس کرونا جان مردم را تهدید می
های اقتصادی دولت روحانی با به حراج گذاشتن  سوی دیگر بر اساس طرح

 اندازی تاریک روبروست. های ملی، آینده کشورمان با چشم ای ثروت فله

 ادامۀ مدیریت بحران ویروس کرونا ... 
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چهل و پنجمین سالگرد کشتار وحشیانٔه   به مناسبت
 بیژن جزنی و یاران توسط رژیم پهلوی

، چهل و پنج سال از جـنـایـت هـولـنـاک رژیـم ١٣٩٩با فرا رسیدن فروردین 
محمدرضاشاه پهلوی و دستگاه امنیتی آن، ساواک، در کشتار گروهی از مبارزان 

نـفـر از  ٩، ١٣۵۴ فـروردیـن  ٣٠گذرد. در روز  راستین راه آزادی میهن ما می
زندانیان سیاسی رژیم شاهنشاهی که تنها جرمشان پیکار در راه تحقق آزادی و 

گران ساواک به خاک افتـادنـد.  عدالت در میهن ما بود، با رگبار مسلسل شکنجه
یادان بیژن جزنی،  در جریان این جنایت هولناک، هفت نفر از فدائیان خلق، زنده

عباس سوَرکی، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده، احمد جـلـیـل افشـار، حسـن 
ضیاءظریفی، سعید کالنتری، و دو نفر از مجاهدین خلق زنده یادان مصـطـفـی 

های اوین، با دسـتـان بسـتـه، بـه  جوان خوشدل و کاظم ذواالنوار در باالی تپه
 دست جالدان رژیم شاهنشاهی به رگبار گلوله بسته و کشته شدند.

بیژن جزنی در دادگاه نظامی فرمایشی حکومت پهلوی در دفاع از حـقـانـیـت 
گاه های ساواک کشانده شده بـود، از جـمـلـه  ای که برای آن به شکنجه مبارزه

کنم. من خواستار آزادی،  گفت: "من یک فرد سیاسی هستم و بە این افتخار می
یعنی تأمین حقوق فردی و اجتماعی ملت ایران کە در قانون اساسـی، اعـالمـیە 

باشم. من این آزادی را الزمۀ حـیـات  حقوق بشر جهانی تصریح شدە است، می
آورم، چون هر اصالح و اقدامی در هر زمینە بخواهد بە نـتـایـج  شمار می ملت به

مطلوب برسد، این آزادی و دموکراسی ضـروریسـت. فـقـط در سـایۀ آزادی و 
تواند نیروی خالقۀ خود را در ساختمان کشـور  دموکراسی است کە ملت ایران می

بە حّد کمال بە کار گیرد و ایرانی آباد و پیشرفتە بە دنیا عرضە کند؛ انتخاب آزاد کە 
طرفانە انـجـام شـود.  باید مجلس ملی را به وجود آورد، باید به طور صحیح و بی

 ام." اینها مسائلی است کە از سالیان گذشتە برایشان فعالیت کردە
) و ١٣٧۴فروردیـن  ٢٣رفیق علی خاوری در پاسخی به پرسش "کار آنالین" (

،دربـارٔه ١٣٩۴مـهـر  ٢٧، ٩٨۴مردم"، شـمـاره   اش با "نامهٔ  سپس در مصاحبه
گوید: "همان طور که در آن مصـاحـبـه  یاد جزنی از جمله می دیدارهایش با زنده

یاد بیژن جزنی و یـاران  هم اشاره کردم، دو بار، در دو دوره فعالیت سیاسی، زنده
�قلـعـه در سـال� ها در زندان قزل او را مالقات کردم. نخستین بار، این مالقات

در زندان قصر  ١٣۵۴تا  ١٣۵٣های  [بود] و سپس در سال ١٣۴۵تا  ١٣۴۴های 
های طوالنی داشتم. بار نخست، او را به اتفاق چـنـد نـفـر از  با او دیدار و بحث

فعاالن کمیتٔه دانشگاه و هیئت تحریریٔه پیام دانشجو، برای مّدت چنـد مـاه بـه 
های شب  قلعه آورده بودند. ما توانستیم چند بار، در درون سلول  من، از نیمه قزل

تا صبح، به گفتگویی دوستانه و صمیمانه بنشـیـنـیـم. او را جـوانـی ُپـرانـرژی، 
های سوسیالیستی دیـدم. او از  لنینیسم و آرمان-بااستعداد، مشتاِق مارکسیسم

-دوران فعالیتش در سازمان جوانان حزب تودٔه ایران به عنوان آموزشگاه سیاسی
وسـوی  اجتماعی و آشنایی با افکار سوسیالیستی که تـعـیـیـن کـنـنـدٔه سـمـت

کرد. تحت تأثیـر شـدیـد  هایش گردیده بود، یاد می سرنوشت، عالیق و دلبستگی
مرداد، در اندیشٔه طرحی نـو بـرای  ٢٨ای در  شکست نهضت ملی و جنبش توده

هـای مـتـنـوع جـامـعـه و  های آینده با رژیم [شاه] بود. شبی از گرفتاری مقابله
های سیاسی علیـه رژیـم صـحـبـت  چگونگی و نتایج احتمالی مبارزات سازمان

کردیم. صحبتی بود بسیار صمیمانه و با اعتماد متقابل. به او گفتم نظرات تـو  می
گنجد، و بـا شـوخـی  در چارچوب شعارهای سیاسی و اجتماعی جبهٔه ملی نمی

گویند شترسواری دوال دوال. خندیـد و  کنی می اضافه کردم: و به کاری که تو می
 گویند. طور می گفت: دیگرانی هم درست همین

"بار دّوم، مرحلٔه بعدی دیدار در زندان قصر انجام شد. در اینجا، هم او و هـم 
ای روابط نزدیـک  رغم تبلیغات متداول و روزمرٔه ضدتوده حسن ضیاءظریفی علی

جو و من حفـظ کـرده بـودنـد، و هـمـچـنـان  و صمیمانٔه خودشان را با حکمت
های چپ آن روز  ایران انجام  مذاکراتی جستجوگرایانه برای بهبود روابط سازمان

نمایانه،  شد که از نمودهای صرفًا احساسی و چپ خوبی احساس می دادیم. به می
خورد، ناراضی و ناراحت اسـت. او  ها کم به چشم نمی که در آن دوران در زندان

گوارا به شیوه و راِه انقـالبـیـون  تحت تأثیر جنبش انقالبی به رهبری کاسترو و چه
 ١٣۴۴ورزید. این عالقه را من در سـال  اندیشید و عشق می آمریکای التین می

دیدم. او اّولین کسی بود که با دفاعیات من بـرای ارائـه  نیز همراه و همدم او می
به دادگاه نظامی آشنا شد. خوشحال و راضی بود و در عین حال نگران از نتیجـٔه 

هـای  دادگاه. متن دفاعیات من را جزنی به خارج از زندان رسانید. ما هـمـکـاری

سیاسی دیگری هم داشتیم. ما ضمن حفظ روابطی دوستانه، سعی داشتیم 
 که هر یک دیگری را به مواضع مورد اعتقاد خود برساند.

به بـعـد  ١٣۵٢"ساواک با تمرکز عمده زندانیان سیاسی در تهران از سال 
برنامه ویژٔه 'حل مسئلٔه زندانیان سیاسی'  را به مرحلٔه اجـرا گـذاشـت. بـه 
موجب این برنامه، زندانی سیاسی یا باید زیر فشار شدید و مداوم تسلیم و بـا 

شد. شهـادت  شد، یا به انحای گوناگون نابود می� شرایطی از زندان آزاد می
در واقـع اعـالم رسـمـی دور جـدیـِد  ١٣۵٣جو در تابستان  رفیق حکمت

ها و فشارهای حیوانی و کشتار زندانیان سـیـاسـی بـود. جـزنـی،  شکنجه
جو را در زندان کمیتٔه شهربانی و ساواک دیده بود. پس از مراجعـت  حکمت

ای در حال عبـور دیـده  جو را برای لحظه از کمیته، به من گفت که حکمت
خواهد بدهد (طبیعی اسـت کـه  خواهند که او نمی است. چیزهایی از او می

ها در کمیته بود که پس از  طبق معمول شرافتش را). به دنبال این شکنجه
جو اندوه عظیمی با خود به زندان آورد. زنـدان  چند روز خبر شهادت حکمت

ای نظیر [این] را در انتظار بود. وقتی که آخرین بـار جـزنـی،  هر روز حادثه
' ٨حسن ضیاءظریفی، سوَرکی، سرمدی،... را از بلندگوی زندان بـه 'زیـر 

فراخواندند، همٔه زندانیان از جمله جزنی و یارانش لحن شـوم دعـوت بـه 
 خوبی احساس کردند. و همان شد!" شکنجه و نابودی را در این صدا به
گوید: "در خـاتـمـه،  اش با "کار آنالین" می رفیق خاوری در پایان مصاحبه

ماند، در کجای ایـن  یاد جزنی زنده می ام: اگر زنده من بارها از خود پرسیده
گرفت؟ و شناختی که از او دارم پاسخـم را  جنبش چپ امروز ایران قرار می

 دهد: "نه در میانه و نه در سمت راسِت این جنبش." گونه می این
بیژن جزنی از جمله مبارزان راه آزادی میهن ما بود که استوار و پایدار تـا 

اش بـرای  اش دست از آرمان های شریف و انسانـی آخرین لحظات زندگی
آزادی میهن از چنگال رژیم دیکتاتوری شاه برنداشت و با سری برافراشـتـه 

های مـحـمـدرضـاشـاه  به سوی مرگ رفت. مبارزٔه جزنی و یارانش در زندان
خواهانه است که در تاریخ میهن ما مـانـدگـار  نماد روشنی از مبارزات آزادی

های متفاوت و در عـیـن حـال  بوده و خواهد بود. اعتقاد به داشتن اندیشه
های بیژن جزنی اسـت  تالش در راه همکاری و اتحاد عمل از جمله ویژگی

دهندگاِن راِه او باشد. طی چهل و  تواند سرمشق مناسبی برای ادامه که می
اند تا با اّدعای نزدیک بودن به جزنی  پنج سال گذشته، بسیاری تالش کرده
هـای  یـاد بـیـژن جـزنـی، انـدیشـه و در واقع پنهان شدن پشِت نـام زنـده

ای ستیزی خود را ارثیٔه معنوی جـزنـی  طلبی و توده و فرصت  گرایانه، راست
های تاریخی چنین نیست. بیژن جزنی در ارزیابی  معرفی کنند. ولی واقعیت

، بـه بـرخـوردی ١٣۵٠تا دهٔه  ١٣٢٠خود از تاریخ سی سالٔه ایران، از دهٔه 
پردازد ولی این برخورد نقادانه نه از  ها و تاریخ حزب ما می نقادانه با سیاست

نظری، بلکه تالشی اسـت در رونـد  سِر دشمنی با حزب ما و نه از سِر تنگ
 یافتن راهی برای پیشُبرِد مبارزٔه مردم ما برضد رژیم شاهنشاهی.

یاد بیژن جزنـی از  های زنده حزب ما با وجود داشتن تفاوت نظر با ارزیابی
تأثیر و نـقـش حـزب   های او دربارهٔ  تاریخ مبارزات معاصر میهن ما و دیدگاه

تودٔه ایران، برای مبارزٔه راستینی که او و یارانش در آن دوران تاریِک میهـِن 
 گذارد. استبداد زدٔه ما دنبال کردند، احترام قائل است و بر آن ارج می

 
 یاد این مبارزان راه آزادی گرامی و ماندگار باد!
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گر سابق یک شرکت بزرگ داروسازی و  داری، هستند. گروگان، البی وزیر خزانه
مسئول اصلی از بین بردن بیمه بهداشت عمومی هرچند ناکارآمد مـعـروف بـه 

که به هنگام امر محافظت از مردم  بیمه عمومی اوباما، دقیقًا آن شخصی است
 در برابر ویروسی مرگبار نباید به او اطمینان کنید.

گـذاران  داری، از نسل دوم مدیران اجرایی و سـرمـایـه و منوچین، وزیر خزانه
گلدمن ساکس و پرچین بودجه،  کسی که نسبت به آنانی که برای زنده مـانـدن 

ای از خود نشان نداده است. جای تعجب نیست که  کنند هرگز همدردی کار می
اسـتـریـت  او رهبری مبارزه بر ضد متخصصان بهداشتی دولـت کـه بـرای وال

 ١٩ -کنند، را برعهده دارد. ظاهرًا از مرگ سه کارگر از کـوویـد نمی  سوداگری
کـردنـد  کرایسلر سود تولـیـد مـی -سازی فیات درحالی که برای کارخانه اتومبیل

دقیقًا پس از آنکه تهدید مرگ از سوی این ویروس آشکار شد، چیزی آمـوخـتـه 
داری در ایاالت متـحـده در ایـن  نشد. آنان جزو اولین شهدای آزمندی سرمایه

اند. کارخانه فـورد اعـالم کـرده اسـت کـه در بـرنـامـه دارد  سابقه بحران بی
که ویروس همچنان درحال  آوریل بازگشایی کند درحالی  ١۴هایش را در  کارخانه

 گسترش تصاعدی است.
تریلیون دالری که از سوی کنگره ایـاالت  ١/٢های اضطراری"  "الیحه کمک
بندی شد، مهر تأیید اکثریت میلیونرهای کابیـنـه دولـت ایـاالت  متحده سرهم

رتبه اجرایی و قضایی را بر خـود دارد. کـمـتـر از  متحده و سایر کارمندان عالی
ها،  سوم این مبلغ، به بیمه بیکاری، پرداخت مستقیم به خانوارها، بیمارستان یک

هـای  ونقل عمومی و مابقی برای دولـت و شـرکـت مراقبت از جانبازان و حمل
هـای  بزرگ خصوصی اختصاص داده شده است. کامًال واضح است که اولویـت

 آنان در کجا قرار دارد.
رزوو بـا  طور که جک راسموس، اقتصاددان، متذکر شده است، فـدرال همان

افزودن به مبلغ موردنظر در برنامه پیشنهادی کنگره، "بانک مرکزی فدرال رزرو 
گذاران  ها و سرمایه تریلیون دالر برای کمک به بانک ۶٫٢آمریکا سریعًا بیش از 

اختصاص داده است حتی اگر ورشکسته هم نشده باشنـد. هـمـچـنـیـن قـول 
های بـیـشـتـری انـجـام  دهد درصورت لزوم و تا زمانی که الزم باشد، کمک می

 داران است." داران و سرمایه منزله دادن چک سفید به بانک دهد. این امر به
سـوم از  کند و تنها یـک مبلغ را فراهم می چهارم این حال، کنگره یک درعین
درصد مبـلـغ کـل بـودجـه اخـتـصـاصـی)، بـه  ٨چهارم (رقمی حدود  این یک
های طبـقـه مـتـوسـط  روزمره زندگی شهروندان، کارگران، و خانواده های هزینه

داری برای انـبـاشـت سـود، چـهـره  پایان سرمایه یابد. عطش بی اختصاص می
دهـد. چـه در خـالل یـک  راحتی در یک بحران عمیق نشان می زشتش را به

دلیل مانند جنگ امپریالیستی جهانی اول، یا همچون امروز با تهدید  عام بی قتل
کشنده و نامرئی ویروس جدیـد، خصـلـت غـیـرانسـانـی، ضـد اجـتـمـاعـی و 

 شود. داری برای همه آشکار می خودخواهانه سرمایه
رحم و سرسخت جنگ جهـانـی اول کـه سـربـازان را  های بی همانند ژنرال

فرستادند، اربابان ثروت  ها می رحمانه به کشتارگاه شان بی خاطر غرور شخصی به
شان، کارگران بیشتری را  شان، برای حفاظت از سود سهام مالی ان و خدمتگزار

 افزایند. به لیست فزاینده قربانیان ویروس کشنده می
گـذاران  مـیـالدی، از پـایـه ١۶آنجا که مارتین لوتر (کشیش مسیحی قـرن 

پرست، حاضـر  طلب) نوشت: "شخص سوداگر و پول کلیسای پروتستان اصالح
و نداری، هالک شوند تـا  است همه مردم جهان از گرسنگی و تشنگی، فالکت

داران و رهـبـران  حدوحصر بانک چیز از آِن او گردد"، مطمئنًا طمع بی مگر همه
کرد. اینان با ربودن سهمـی مشـمـئـز کـنـنـده و  ذهنش خطور نمی ما به مالی

رخ کشـیـده و  روشنی فراتر از "طال و ابریشم" را به غیراخالقی از ثروت جامعه به
کرد که ما باید "همه سـوداگـران  دهند. اگر لوتر در قرن شانزدهم فکر می پز می

داران و مـدیـران مـالـی  شان جدا کنیم"، برای بانـک را شکار کرده و سر از تن
 کرد؟ گذاری چه مجازاتی تعیین می های سرمایه صندوق

ویروس کرونا و جنگ بر ضد طبقٔه 
 کارگر

داران و "میلیاردرهای نگران" جهان درتالش هستند که پزشکان و  سرمایه
داری را سریعاً  را نادیده بگیرند و روند سوداگری سرمایه  متخصصان بهداشتی

 ).١٣٩٩فروردین  ١۶ -از سر بگیرند (زولتان زیگدی 
 
هـای  اساس اخبار آژانس خبری بلومبـرگ، مـدیـران مـیـلـیـاردر شـرکـت  بر

مـاه  فروردیـن ۵شنبه  گذاری بورس و صندوق سهام خصوصی که روز سه سرمایه
هـای  جمهور دونالد ترامپ مالقات کـردنـد، "از تـوقـف فـعـالـیـت با رئیس ٩٩

خواهند کـه  اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا ناخشنودند." آنان از دولت می
کـار   تعطیلی اضطراری را ملغٰی کند. آنان خواستار بازگشت کـارگـران بـه  حکم

خواهند "درمان بدتر از  جمهور، نمی همراه رئیس شدند. میلیاردرهای "نگران"، به
 خود مشکل باشد."

هـای  گذار شرکـت دوست"، بنیان دیوید نیلمن، یکی دیگر از ثروتمندان "انسان
و سـهـامـدار اصـلـی  (WestJet)جـت  و وست (JetBlue)بلو  هواپیمایی جت
المللی در آمریکا، برزیل، و پرتغال، همچـون  های هواپیمایی بین تعدادی شرکت

آژانس خبری بلومبرگ ابراز نگرانی کرد که نباید از مشکالت کارکنان و کارگـران 
کـس شـاغـل نـیـسـت. مـردم  غفلت کرد: "سردرگمی زیادی وجود دارد. هیـچ

روند و در خانه هسـتـنـد.  ها مدرسه نمی دهند، بچه های خود را از دست می خانه
 ایم." ما از هر نظر بد آورده

انـد،  بدون شک کارگران آمریکایی که در معرض تهدید این ویـروس کشـنـده
خواهند باور کنند که نیلمن فقط در جهت منافع آنان صـحـبـت  توانند و نمی نمی
گذاری بنچمارک و  کند. بیل هارلی، از صاحبان اصلی شرکت عظیم سرمایه می

 ٣ای بـیـش از  گـذاری هایی تازه تأسیس با سرمـایـه از پشتیبانان مالی مؤسسه
کارگران و مردم عادی شده و خواستار پایان تعطیلـی  میلیارد دالر، نیز گویا حامی
هـا]  دنبال آن ها و [به وکار گردیده است. او ورشکستگی اقتصادی و شروع کسب

کند که "ریسـک کـردن، امـری  کند و یادآوری می بینی می ها را پیش خودکشی
خطر انداخته  خواهید زندگی کارگران را به نسبی است"، که مطمئنًا، زمانی که می

 اندازی کنید، صحیح  است. گذاری خود را راه تا بتوانید سرمایه
گـذاری، بـا  های سرمـایـه ویلیام اکمن، یکی دیگر از مدیران میلیاردر صندوق

ای جدی  گوید که ما توقف کاری گیرد، می ژست و لحن کسی که حد وسط را می
کند باید اعمال کنیم. ولی پـس  جمهور پیشنهاد می دو هفته بیش از آنچه رئیس

گوید:  از این مدت، همه را به کار خود بازگردانیم. او به خبرگزاری سی ان ان می
ما این مشکل را حل نکنیم و پشت سر نگذاریم، آیا با خطـر نـابـود کـردن   "اگر

گوید ... مـن  جمهور درست می داری مواجه نیستیم؟ بله. بنابراین رئیس سرمایه
 نامم." آن را استراتژی مرگ یک بار، شیون یک بار می

اند که اکمن پس از هشدار به خبرگزاری سی ان بی سی و  برخی اظهار داشته
بـنـدی عـلـیـه  مخاطبانش که با شیوع ویروس "جهنم در راه است"، از راه شـرط

طـلـبـی  ها دالر به جیب زده است. مبادا آن را فرصت وضعیت اقتصادی، میلیون
لوید بلنکفین، مدیرعامل سابق گلدمن ساکـس،  بنامید! فرد دیگری هم هست،

برداری قانونی [فروش ضایعات] توانست به منافـعـی عـظـیـم  که از طریق کاله
کارگیری آن توانست شرکتش از امـواج  مالی دست پیدا کند، یعنی روشی که با به

طـلـبـی عـمـیـق  بگذراند. حس عـدالـت ٢٠٠٨  –  ٢٠٠٧های   های سال بحران
دهد که "نابودی اقتصـاد، مشـاغـل، و روحـیـه نـیـز  بلنکفین این اخطار را می

ای بهداشتی و فراتر از آن است." درعوض، اوج فراست در کـالمـش را  مسئله
دهد: "پس از چند هفته اجازه دهید کسانی که در مـعـرض  بدین گونه ارائه می

خطر کمتر ابتال به این بیماری هستند، به کار خود برگردند." خطر کمتـر، آقـای 
گیرد؟ آیا کارگران باید تـخـت  بلنکفین؟ چه کسی درباره میزان خطر تصمیم می

 چرخش اندازند؟ بیمارستان را رها کنند تا چرخ صنعت را به
مشاور اقتصادی کاخ سفید، الری کودلو، چهرٔه تلویزیونی سابق، اما در ارتباط 

هـای  دهد: "ما توصیـه استریت، مانند رئیسش ترامپ، اطمینان می عمیق با وال
گذاریم، ولی فریادهایی بـرای بـازگشـایـی یـا  متخصصان بهداشت را زیر پا نمی

داران بـرای  بله، "فریاد" سرمایـه  وکار بلند شده است." تخفیف در تعطیلی کسب
 اندازی سریع روند انباشت سود سرمایه. های پزشکی و راه نادیده گرفتن توصیه

ویـروس   ازجمله رهبران کاخ سفید که سعی فراوان در اعزام کارگران به کـام
گذاری داخلی و استیون منوچین،  کرونا دارند، جو گروگان، مدیر شورای سیاست



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه    ١١   ١١٠٢شمارۀ  

هـای ضـریـبـی را کـه  ها رابطـه مردم کشیده نشوند. به سخنی دیگر، آن
این سبـب اسـت  گسلند. این به اند را از هم می داری مشخصۀ نظام سرمایه

شـد کـه بـا  های تولیدی فعال در اقتصاد خواستـه مـی که از تمامی بنگاه
دلیل کاسـتـه شـدن  ظرفیت کامل به تولید خود ادامه دهند و اگر تقاضا به

هـا را  شـد قـیـمـت ها خواستـه مـی آمد، از شرکت گذاری پایین می سرمایه
 فروش برسد. کردند به هایی را که تولید می کاهش دهند تا فراورده
های تـولـیـد  کنندۀ بازار" برخی بنگاه های "تخلیه گذاری با اجرای این قیمت

بردند، اما این اهمیتی نـداشـت  شدند و برخی دیگر سود می دچار زیان می
ِده به دولت تعلق داشتنـد و دولـت  های سودِده و هم زیان چون هم بنگاه

ها یارانه پـرداخـت  دیده از سود دیگر شرکت های زیان توانست به شرکت می
ماند (هرچند با میزانی  گذاری مثبت باقی می کند. و تا جایی که کل سرمایه

 تر) کل سود برای هردو بنگاه تولیدکننده ترازمند بود. پایین
داری بود و راهنـمـایـی  برانگیز از عملکرد سرمایه ای تحسین این گسستگی

داری  برای یافتن چرایی پیدایش بحران تولید و اشتغال در نظـام سـرمـایـه
داری کارکرد یک بنگاه تولیدی چنیـن اسـت کـه  است. در اقتصاد سرمایه

دهد و زمانـی کـه  ها را تأمین نکنند به تولید ادامه نمی ها هزینه اگر قیمت
ها با تبانی مـیـان  رود، زیرا قیمت تقاضا پایین باشد قیمت کاالها پایین نمی

"مـدیـریـت"  ١شمارند (اولیگاپولی) های انحصار هم رقیب که انگشت بنگاه
ها (تولیدات، مـحـصـوالت) و بـنـابـرایـن  داده جای آن، برون شوند. به می

اشتغال برای برابرسازی عرضه و تقاضا و کاستن از انبار کاالهایـی کـه در 
 کنند. اند، کاهش پیدا می مدت انباشته شده بازه زمانی کوتاه

توان به ایـن مـوضـوع نـظـر افـکـنـد. آنـچـه در  از زاویۀ دیگری هم می
این شکل بود که با دستمزدها و وجود اشتغال،  داد به سوسیالیسم روی می

معنای آن بود که سهم دستمزدها در کـل تـولـیـد بـاالتـر  ُافت قیمت به
شـد.  سـود کـارگـران تـمـام مـی طور خالصه، توزیع درآمد به رفت و به می

کـنـنـد،  شان را هزینه می وبیش تمام دستمزدهای که کارگران کم ازآنجایی
سود کارگران سهم مصرف در کل تولـیـد  جایی در توزیع درآمد به چنین جابه
ُبرد. بنابراین اقتصادهای سوسیالیستی هرگز با بـحـران اضـافـه  را باال می

گذاری در تولید ُافـت  هر دلیل که سرمایه شدند، زیرا حتا به تولید روبرو نمی
شد و سـهـم مصـرف بـرای جـبـران  داشت، در تولید تغییری حاصل نمی

 کرد. گذاری با رشد سهم کارگران در تولید افزایش پیدا می کاهش سرمایه
شـود، چـون  داری دیـده نـمـی ای هـرگـز در سـرمـایـه اما چنین پدیـده

خواست خود، حتی در شـرایـط کـلـی تـقـاضـای  گاه به داران هیچ سرمایه
شان و افزایش متناسب سهم کارگران در تـولـیـد  ناکافی، به کاهش سهم

داری با بحران اضافه تولیـد  گردند. برای همین است که سرمایه راضی نمی
شدت درآمیخته با  داری، توزیع درآمد موضوعی به شود. در سرمایه روبرو می

داران بـه کـاهـش  وجه موافقـت سـرمـایـه هیچ مبارزۀ طبقاتی است که به
خاطر چیرگی بر اضافه تولید را در بـر  شان و افزایش سهم کارگران به سهم
 گیرد.   نمی

واسـطـۀ آن کـاهـش  کـنـد و بـه داری عمل مـی "ضریبی" که در سرمایه
گذاری موجب کاهش مصرف و از این جهت کاهـش کـل تـولـیـد  سرمایه

دیـگـر  پذیر نیست. به دهد که توزیع درآمد انعطاف گردد برای این رخ می می
داران" و  سخن، این "ضریب" بر اساس سـهـم نسـبـی مـیـان "سـرمـایـه

تنها سـهـم  داری نه "کارگران" معین شده است. درحقیقت، در نظام سرمایه
کنـد، بـلـکـه در  خاطر جبران تقاضای ناکافی افزایش پیدا نمی کارگران به

این معنا که در شـرایـط کـم  های بحرانی گرایش برخالف آن است به دوره
گذاری که باعث بحران گردیده بود، دستمزدها افت کـرده و  شدن سرمایه

رود که در عمل بیشتـر  سهم سود باال می

 داری، سوسیالیسم، و سرمایه
 اضافه تولید                                                                               

 پاتنایک پرابهات
ای است که پیش از این دربـارٔه "چـرایـی  منظور روشن کردن نکته این نوشتار به

های سوسیالیستی پـیـشـیـن بـرخـالف نـظـام  نبوِد بحران اضافه تولید در نظام
 ، منتشر گردید.١٣٩٨اسفندماه   ٢۶، ١٠٩٩داری"  در نامٔه مردم، شمارٔه  سرمایه

"بحران اضافه تولید" یا بحرانی که از "اضافه تولید" نسـبـت بـه مصـرف نـاشـی 
معنای آن نیسـت  داری است. "اضافه تولید" به گردد، در سرشت نظام سرمایه می

گردند و در انبارها بـر  ها نسبت به نیاز مصرف بیشتر و بیشتر تولید می که فراورده
ای کوتاه در آغـاز بـحـران  شوند. این پیشامد در برهۀ زمانی هم انباشته می روی

ها در انبار، تولید پایین آمده که  ممکن است رخ دهد، اما با انباشته شدن فراورده
طـور خـالـصـه، "اضـافـه تـولـیـد"،  انجامد. بـه به رکود اقتصادی و بیکاری می

ای است بدین معنا که: اگر تولید با ظرفیت کامل (یـا در  نگری بینی و آینده پیش
واسطۀ کاهش تقاضا، محصـول تـولـیـدشـده  سطحی مطلوب) صورت گیرد، به

امکان فروش نخواهد یافت، اما در جهان واقعی در شمایـل رکـود و بـیـکـاری 
 -ای تلقی کنیـم های دوره هایی را تنها بحران یابد. اینکه چنین بحران بازتاب می
ای اشتباه اسـت و  ارزیابی -گردند خود و پس از مدتی برطرف می خودی یعنی به

که بحران  ١٩٣٠های دهٔه  باید گفت خالف آن درست است. رکود بزرگ در سال
سبب جـنـگ، یـا  درازا کشید و سرآخر به وار بود، یک دهه به تولیدی نمونه اضافه
سبب مخارج تدارک نظامی در جنگ دوم جهانی، بر این  تر گفته باشیم، به دقیق

وجود آمـده کـه بـا  دوباره بحران اضافه تولید به ٢٠٠٨بحران غلبه شد. از سال 
اکنون ادامه یافته است. بنابراین ناپدید شدن بحران اضافـه  شدتی متفاوت تا هم
خودی امکان ندارد. امـا آنـچـه در  صورتی خودبه داری به تولید در نظام سرمایه

های سوسیالیستی پیشـیـن در اتـحـاد شـوروی و اروپـای شـرقـی  مورد نظام
گونه بحران اضافه تولید است. پـرسـش ایـن  برانگیز است دیده نشدن هیچ توجه

 است که چرا؟
دهد: نخست آنـکـه، در  داری به دو دلیل رخ می بحران اضافه تولید در سرمایه

گذاری بـرای تـولـیـد کـاالیـی بـه  ها در سرمایه گیری داری تصمیم نظام سرمایه
منزلـه  افزایش مورد انتظار تقاضا بستگی دارد، که در آن افزایش جاری تقاضا به

گـذاری نـیـز مـحـدود  شود: اگر تقاضا کاهش یابـد، سـرمـایـه سرنخ گرفته می
گذاری محدود شود، مصرف هم محدود شـود  گردد. دوم آنکه، هرگاه سرمایه می

یابد. این پدیده تأثیر "ضریب  همین ترتیب کاهش می و در پی آن درآمد کل نیز به
 شود. گذاری نامیده می افزایشی" سرمایه

ها از میان برداشتـه شـده بـودنـد.  های سوسیالیستی هردوی این دلیل در نظام
ای در چنین نظامی بر اسـاس بـرنـامـه و نـه  گذاری برای تولید فرآورده سرمایه

هـر  که آهنگ رشد تقاضـا بـه رو هنگامی گرفت ازاین حکم سودآوری انجام می به
گذاری نیز وجود نداشت. با این  شد تردیدی برای کاستن از سرمایه دلیلی ُکند می
گذاری وجود داشت اما نه در واکنش به سـوددهـی از  ها در سرمایه حال نوسان
زاد) بودند که از میان  های بیرونی (برون دلیل ها، بلکه تمامًا به گذاری این سرمایه

 برخوردار بودند.  ها دو دلیل از اهمیتی ویژه آن
هـایـی کـه  های محصوالت کشاورزی بود. در سـال یکی از آن دو دلیل نوسان
هـایـی دیـگـر کـاهـش  دلـیـل آب و هوا یا بـه  دلیل بدی محصوالت کشاورزی به

منظور جلوگیری از فشارهای تـورمـی بـر  گذاری نیز به یافت از مقدار سرمایه می
شد و متنـاسـب بـا احـیـای مـحـصـوالت  های غذایی کاسته می قیمت فرآورده

یـافـت. امـا ایـن  گذاری هم از سـوی دیـگـر افـزایـش مـی کشاورزی، سرمایه
های سودآوری سرمـایـه هـیـچ ربـطـی  گذاری با حسابگری های سرمایه نوسان

 ناپذیر بودند.   شده هم اجتناب ریزی ها حتا در اقتصاد برنامه نداشتند. نوسان
سری  دلیل دوم، عملکرد "تأثیرهای تکرارشونده" بود. برای نمونه فرض کنید یک

های جدید در یک زمان ویژه درنظر گرفته شده باشد مثًال در آغـاز  گذاری سرمایه
صـورت  ریزی. این قطعه ابزارها چند سـال بـعـد بـایـد بـه بازۀ زمانی یک برنامه

خاطر ازکارافتادگی کنار گذاشته شوند که به باال رفتن بودجـۀ  زمان به گروهی هم
گذاری کلـی در آن تـاریـخ خـواهـد انـجـامـیـد تـا هـم  ریزی و سرمایه برنامه
گذاری اصلی و هم نیازهای جایگزینی ابزارها درنـظـر گـرفـتـه شـونـد.  سرمایه

دهـد و بـا  گذاری همواره رشـد ثـابـتـی را نشـان نـمـی بنابراین میزان سرمایه
هـای سـودآور  ها بار دیگر با حسابـگـری هایی همراه است. اما این نوسان نوسان

 دهند. های پیشین روی می گذاری خاطر سرمایه هیچ ربطی نداشته بلکه به
آمد اقتصادهای  گذاری پیش می ها در طی سرمایه که این نوسان اما حتا هنگامی

 ١٣ادامه  در صفحه  ها به نوسان در مصـرف و درآمـد  کردند که این نوسان سوسیالیستی تضمین می
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نوشتٔه پراکاش کارات، دبیرکل سابق حزب کمونیست هند 
 (مارکسیست)

 
، صدوپنجاهمین سالگرد تولد والدیمیر ایلیچ لنین، ٢٠٢٠آوریل  ٢٢
ترین شخصیت انقالبی قرن بیستم است. لنین پس از مارکس و انگلس،  بزرگ
ترین سهم را در بسط تئوری و عمل مارکسیسم داشت. آثار نظری  بزرگ

گیری و  پیشگامانٔه لنین، مانند تحلیل او از امپریالیسم، صحنه را برای شکل
آماده  ١٩١٧پیروزی نخستین انقالب سوسیالیستی جهان در روسیه در اکتبر 

های  ای تدوین کرد که پرولتاریای صنعتی و مّلت کرد. لنین استراتژی انقالبی
-گرفت. مفهوم اتحاد کارگر ها و کشورهای تحت ستم را در بر می مستعمره

دهقان جنبٔه دیگری از این استراتژی بود. در حوزٔه عمل انقالبی، لنین برای 
بار نقش سازمان حزب انقالبی به مثابه پیشاهنگ طبقٔه کارگر را نشان  نخستین

های  داد. لنین برای حراست از ماهیت انقالبی طبقٔه کارگر علیه همٔه شکل
وقفه مبارزه کرد. لنین در رهبری حکومت جدید  رفورمیسم و سازش طبقاتی بی

برای جهت دادن به ساختمان  -ای کوتاه بود گرچه دوره-اتحاد شوروی
شمار موجود تالش فراوانی کرد. آن  سوسیالیسم در رویارویی با مشکالت بی

 تجربه اهمیت زیادی برای ساختن آینده پیدا کرد.
در این بزرگداشت مختصر از لنین، سهم آغازگر لنین را در شناخت 
امپریالیسم، اهمیت این مفهوم در دورٔه معاصر، و نیز سهم لنین و حکومت 

 کنیم. ها بررسی می جوان شوروی را در مقابله با بیماری
 

 امپریالیسم امروزی
بینی کرد،  داری به مثابه نظامی جهانی را پیش گرچه مارکس برقراری سرمایه

داری انحصاری  داری به مرحلٔه سرمایه اّما فقط پس از مرگ او بود که سرمایه
های [مارکس] او را قادر ساخت که چگونگی  رشد کرد. تسلط لنین بر نظریه

های درونی  فرارویی امپریالیسم به مثابه نظامی جهانی به علت ضرورت
داری انحصاری را ببیند، و نظریٔه امپریالیسم را با استراتژی و  سرمایه
 های انقالب جهانی پرولتری ادغام کند. تاکتیک

شناخت ژرف لنین از امپریالیسم سبب شد که او نخستین مارکسیستی باشد 
که از این درک متعارف فاصله بگیرد که انقالب سوسیالیستی فقط در جوامعی 

اند.  یافته را طی کرده داری کامًال توسعه پذیر است که گذار به سرمایه امکان
داری در دوران امپریالیسم، پیروزی  لنین توجه کرد که توسعٔه ناموزون سرمایه

مانده  داری عقب انقالب سوسیالیستی را در کشوری که از نظر توسعٔه سرمایه
پذیر کرده است. در دوران امپریالیسم، در هر جا که بتوان  است، امکان

داری را شکست، انقالب  ترین حلقٔه زنجیر جهانی استثمار سرمایه ضعیف
تواند رخ دهد. لنین بود که پس از آغاز جنگ جهانی اّول، که نتیجٔه  می

ترین حلقه  امپریالیستی بود، متوجه شد که روسیٔه تزاری ضعیف های بین رقابت
 در آن زنجیر است.

شناخت لنینیستی از امپریالیسم، پیوند مبارزات طبقه کارگر در کشورهای 
ها را  های مستعمره بخش مّلی مّلت داری با مبارزات رهایی پیشرفتٔه سرمایه

 ریزی کرد. پی
توان با واقعیِت سرمایٔه  فقط بر پایٔه نظریٔه امپریالیسم لنین است که امروزه می

شده مقابله کرد. البته از زمانی که لنین امپریالیسم را تحلیل کرد،  مالِی جهانی
تا امروز تغییرات بزرگی در ماهیت سرمایٔه مالی صورت گرفته است. طی سه 
دهٔه گذشته، ِگردایی سرمایه [افزایش بر اثر انباشت] و تمرکز سرمایه [به هم 

های موجود] در مقیاسی عظیم صورت گرفته است. سرمایٔه  پیوستن سرمایه
مالی در طلب سود، خواهان دسترسی نامحدود [به بازارها] در سراسر جهان 

داری،  های نولیبرالی سرمایه است. این مالی شدن سرمایه، همراه با سیاست
ها  دولت-پیامدهایی جّدی برای حاکمیت و استقالل اقتصادی و سیاسی مّلت

 و برای زندگی زحمتکشان داشته است.
این تغییرات بدین معنی نیست که ماهیت تجاوزگرانه و غارتگرانٔه امپریالیسم 

امپریالیستی به وقوع جنگ میان  مالیم شده است. اگرچه تضادهای بین
های امپریالیستی نینجامیده است، اّما سرکردٔه بلوک امپریالیستی، یعنی  قدرت

بخش مّلی جنگ به راه انداخته  ایاالت متحد آمریکا، علیه مبارزات رهایی
های امپریالیستی برای مقهور و مطیع کردن کشورها و حفظ و  است، و ائتالف

اند. آمریکا علیه  ادامٔه سلطٔه خود بر آنها، علیه این کشورها جنگ به راه انداخته

 مین سالگرد تولد والدیمیر ایلیچ لنین١۵٠به مناسبت 

 به یاد لنین
طلبانٔه آن شوند، از محاصرٔه اقتصادی و  های سلطه کشورهایی که سّد راه طرح

 کند. های زورگویانه استفاده می تحریم
ماهیت غارتگرانٔه امپریالیسم را در سلب مالکیت و انباشت سرمایه از طریق 

کشی از منابع کشورهای در حال توسعه؛ در اجرای  ماِل خود کردن و بهره
سیاست نولیبرالِی واگذارِی خدمات اساسی مانند بهداشت و درمان و آموزش، و 
تسهیالت عمومی مانند آب و برق، به بخش خصوصی؛ و در تشدید استثمار 

 توان دید. داری می زحمتکشان در همٔه کشورهای سرمایه
  ١٩١٩-١٩١٨های  گیری آنفلوانزا در سال همه

گیریم که جهان در  مین سالگرد تولد لنین را در زمانی جشن می١۵٠ما 
کشور، و  ١٨۵آوریل، در  ١۵گرفتار است. تا  ١٩-گیری کووید چنگال همه

نزدیک به دو میلیون نفر در سراسر جهان، به ویروس کورونای جدید مبتال 
گیری آنفلوانزا در یک قرن پیش  گیری در جهان، همه ترین همه اند. بزرگ شده

که از اسپانیا آغاز نشده بود، به  بود که با وجود این ١٩١٩-١٩١٨های  در سال
تا  ۵٠نامند. واگیری آنفلوانزا بین  خطا آن را آنفلوانزای اسپانیایی می

میلیون نفر را کشت. شیوع جهانی آنفلوانزا به دلیل مبتال شدن سربازان در ١٠٠
جایی سربازان در جریان جنگ بود. هند، تحت  جنگ جهانی اّول و جابه

شود که  گیری بود؛ تخمین زده می ترین قربانی این همه حکومت بریتانیا، بزرگ
میلیون نفر به علت ابتال ١٨تا  ١۶پس از بازگشت سربازان هندی به کشور، بین 

 به ویروس جان باختند.
گیری چند هفته پیش از وقوع انقالب اکتبر آغاز شد. لنین، به  این همه

نمایندگی از طرف دولت کارگران و دهقانان، در ماه اکتبر فرمان صلح را صادر 
های بزرگ شد. فراخوان  های میان دولت کرد و خواهان پایان دادن به خصومت

سو، و آلمان و متحدانش از  او را بریتانیا، فرانسه، و ایاالت متحد آمریکا از یک
دیدند و  سوی دیگر، نادیده گرفتند. بریتانیا و متحدانش پیروزی را نزدیک می

خواستار ادامٔه جنگ بودند. اگر با پیمان صلح موافقت شده بود، مبارزٔه بهتری با 
تر  توانست صورت بگیرد. زمانی که موج دّوم و ُمسری آنفلوانزای کشنده می

 ها هزار سرباز در مّدتی کوتاه جان باختند. رخ داد، ده ١٩١٨آنفلوانزا در اکتبر 
این دورٔه تاریک در تاریخ جنگ جهانی اّول، ماهیت غیرانسانی امپریالیسم را 

های  جویی، همۀ مالحظات انسانی مراقبت از بیماران و انسان نشان داد. سلطه
 در حال مرگ را پایمال کرد.

روسیه در این دوره سخت درگیر جنگ داخلی بود. نیروهای ضدانقالبی 
ای را برای نابود کردن انقالب و دولت کارگران به راه انداخته  جنگ ددمنشانه

های گوناگون شد. معلوم  بودند. دراین دوره، روسیه دچار قحطی و واگیری
گیری آنفلوانزا جان باختند. یکی از قربانیان  نیست دقیقًا چه تعداد بر اثر همه

سال  ٣۴سرشناس این بیماری، یاکوف سِوردلوف از سران جوان (او کمتر از 
سن داشت) حکومت جمهوری جوان بود. اندکی پس از پایان جنگ جهانی 

های امپریالیستی توجه خود را به حمله به روسیه و نابود کردن  اّول، قدرت
انقالب معطوف کردند. یازده کشور در حمایت از نیروهای ضدانقالبی به روسیه 

گیری  سرباز فرستادند. دغدغٔه آنها سرکوب انقالب بود، و نه مبارزه با همه
 کرد. آنفوانزا که سربازان را کشتار می

 
 های بهداشتی و درمانی دولتی پیشگامی در مراقبت

وزیر در دولت  لنین صدر شورای کمیسرها بود که مقامی معادل نخست
هایی که لنین برداشت، در زمینٔه بهداشت و  انقالبی بود. یکی از نخستین گام
، کمیساریای خلق برای بهداشت و ١٩١٨درمان دولتی بود. در ماه ژوییٔه 

های آن  های ُمسری یکی از اولویت درمان دولتی تشکیل شد که مهار بیماری
نوشت: "ما باید همٔه عزم و اراده و همٔه تجربٔه خود از  ١٩٢٠بود. لنین در سال 

 ها به کار بندیم." گیری جنگ داخلی را برای مقابله با همه
اهمیت سیاست شوروی نوپا در  این زمینه در کتاب گیرا و جذاب "سوار 

توضیح داده شده است که لورا اسپینی در سال  (Pale Rider)پریده"  رنگ
نویسد: "بنابراین در  دربارٔه آنفوالنزای "اسپانیایی" نوشته است. او می ٢٠١٧
، روسیه نخستین کشوری بود که نظام متمرکز و کامًال دولتی ١٩٢٠سال 

های  بهداشت و درمان را به اجرا گذاشت. این نظام همگانی نبود، زیرا جمعیت
روستایی را هنوز زیر پوشش نداشت... اما با وصف این، دستاورد عظیمی بود که 

برندٔه آن، والدیمیر لنین بود... بینش رسمی در مورد ویژگی پزشک  نیروی پیش
های پزشکی  تعریف شد، یعنی زمانی که دولت از دانشکده ١٩٢۴آینده در سال 

خواست که پزشکانی تربیت کنند که از جمله "توانایی مطالعه و بررسی شرایط 
فقط درمان بیماری، بلکه ارائٔه  شغلی و اجتماعی منجر به بروز بیماری، و نه

دانست که پزشکی نباید فقط  های پیشگیری از آن را" داشته باشند. لنین می راه
شناسانه نیز باشد.  شناسانه (بیولوژیک) یا تجربی باشد، بلکه باید جامعه زیست

علم الگوهای رفتاری  -گیرشناسی (اپیدمیولوژی) ها بود که همه در همان زمان
ها، که  ها در بیماری  و معلول ها  و عّلت
 ١٣ادامه  در صفحه  به مثابه یک  -پایٔه نظام درمانی است سنگ
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دیدگان و روشنگران در مبارزه برای  شود برعکس کرد. ستم مسیر تاریخ را نمی
 انداز است. داری متحد خواهند شد. بقای نوع بشر در این چشم نابودی سرمایه

شود. روندهای جاری در دنیا،  داری در افق دیده می ورشکستگی کامل سرمایه
و   کند و درستی تالش او برای برقراری سوسیالیسم نظریات لنین را اثبات می

 دهد. پیروزی برابری و عدالت اجتماعی را نشان می
داری است. لنین نیز پس از مارکس و انگلس، بر این  پرولتاریا گورکن سرمایه

داری را بکند و  نظر بود که مأموریت تاریخی طبقٔه کارگر این است که گور سرمایه
کند و به آنها  جامعٔه کمونیستی را برقرار کند. سرمایه، کارگران را جمع و متحد می

پردازان بوروژایی و  آموزد که چگونه همراه با هم عمل کنند. برخالف نظریه می
میلیارد ٢طلبان، امروزه تعداد کارگران [یدی و فکری] در جهان بیشتر از  فرصت

میلیون بیشتر از ٢٠٠یعنی   کنند، میلیون از آنها در صنایع کار می٧۶٠نفر است که 
کرد که  سال پیش. ولی موضوع فقط تعداد [کارگران] نیست. لنین تأکید می ٢٠

توان پرولتاریا در تحّول تاریخی بسیار فراتر از سهم آن در کل جمعیت است. ولی 
طبقٔه کارگر برای اینکه موتور تغییر انقالبی بشود، باید به منافع طبقاتی خودش 

گاه باشد. مادام که سرمایه شود. مادام  داری وجود دارد، کارگر ناگزیر استثمار می آ
داری حاکم است، قدرت بورژوازی ادامه  که مالکیت خصوصی و بازار سرمایه

خواهد داشت. مارکس و انگلس در زمان خود تأکید کردند که پرولتاریا برای اینکه 
ای برای [به سود] خودش" بشود و از  خودش را از استثمار آزاد کند، باید "طبقه

گاه باشد، سازمان خودش را تشکیل دهد، و برنامٔه خودش را  منافع خاص خود آ
های کارگری علیه کارفرمایان  مطرح کند. پیکار [اقتصادی] سندیکاها و اتحادیه
کند که متشکل شود و پیوند  آموزشگاه الزم برای پرولتاریاست و به او کمک می

 بین اقتصاد و سیاست را بشناسد.
گاهی سوسیالیستی به خود پدید  خودی لنین این اصل بنیادی را مطرح کرد که آ

شود. به  های پرولتاریا برده می آید، بلکه توسط حزب انقالبی به میان توده نمی
همین دلیل، او با "اقتصادگرایی" (اکونومیسم) که معتقد به خودانگیختگی 
جنبش کارگران و اولویت دادن به مبارزه برای بهبودهای اقتصادی جزئی بود، 

کرد و معتقد بود که  کرد. در عوض او بر اهمیت تئوری انقالبی تأکید می مبارزه می
ده پرولتاریا باشد و مسیر حرکت را بر پایٔه تئوری  حزب [کمونیست] باید سازمان

 [انقالبی] نشان دهد.
تاریخ نظر لنین را تأیید کرد. تکامل خالقانٔه مارکسیسم، اندیشٔه اتحاد میان 
پرولتاریا و دهقانان زحمتکش، پیدایی شوراها به مثابه بهترین شکل دولت 

پذیر کرد. انضباط بلشویکی  پرولتاریایی، انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر را امکان
گری [خارجی] و گاردهای سفید  شرط انقالب اکتبر و پیروزی بر مداخله پیش

[علیه دولت شوراها] بود. صنعتی شدن، انقالب در فرهنگ، شکست دادن 
فاشیسم، و کاوش در فضا، مقاطع کلیدی در پیشرفت جامعٔه سوسیالیستی به 

های مستعمره یاری رساند که به  سوی آینده بود. انقالب اکتبر به بیداری مّلت
پیروزی نیروهای انقالبی در چین، ویتنام، کره، الئوس، و کوبا منجر شد. نه 

های  ، نه فروپاشی اتحاد شوروی، و نه پیچیدگی١٩٩٠جنبش ضدانقالبی دهٔه 
ارزش نکرد.  کدام میراث لنین را بی بعدی در جنبش جهانی کمونیستی، هیچ

ها به رنج کشیدن از  ها، عدم تمایل مّلت داری، فقر گستردٔه توده بحران سرمایه
 عدالتی، سوسیالیسم را بیش از پیش جّذاب کرده است. بی

هایی  رغم دروغ مبارزٔه ایدئولوژیک [میان کار و سرمایه] همچنان ادامه دارد. به
استالین، و قدرت شوروی گفته شده است، خیل عظیمی از   که دربارٔه لنین،

روشنی دربارٔه  های فرهنگی جهانی به سیاستمداران، دانشمندان، و شخصیت
عظمت کار لنین، شخصیت او، نبوغ و استعداد او، تأثیر او بر معاصران و آیندگان، 

 اند. و نقش تاریخی جهانی عظیم او گواهی داده
رومن روالن، نویسندٔه فرانسوی، در پی مرگ لنین گفت: "من شخصیتی 

شناسم. عزم و ارادٔه او چنان اقیانوس  قدرتمندتر [از لنین] در اروپای نوین نمی
های  افتاده را زیر و رو کرده است که رّد او برای مّدت آشفتٔه نوع بشِر از رمق

نوردد و  ها را درمی طوالنی در آب خواهد ماند و از این به بعد، ِکشتی او، که توفان
 گذرد، با شتاب کامل به سوی دنیایی نوین در حرکت است." می

تپید، تقریبًا یک  های مظلوم و محروم می قلب لنین که برای زدودن رنج توده
های بزرگ او همچنان زنده است.  قرن پیش از تپیدن باز ایستاد. اّما اندیشه

خواهانه در راه  گزاری فداکارانه و نیک طور است سرمشق او در خدمت همین
بخش ما در پیکارهای تازه است.  آرمان رهایی بشر. این سرمشق بزرگ، الهام

رهمنون ما به سوی پیروزی کار شرافتمندانه، حاکمیت مردم، و عدالت اجتماعی 
ویکم این است که این قرن را، قرن  ها در قرن بیست است. وظیفٔه کمونیست

پیروزی سوسیالیسم کنند. باشد که سرمشق لنین به ما نیرو، اطمینان و اعتماد، و 
 شخصیت پیروزمندان را بدهد.

 ادامۀ به یاد لنین ...

پریده:  رشتٔه علمی رسمیت کامل یافته بود." (لورا اسپینی، "سوار رنگ
و اینکه چگونه جهان را تغییر داد"، انتشارات  ١٩١٨آنفوالنزای اسپانیایی 

 )٢٠١٧ِکیپ، 
های خدمات درمانی  لنین و حکومت سوسیالیستی نوین در عرصه

که   چنین پیشگام بودند. و واقعاً  های واگیردار این دولتی و مبارزه با بیماری
های قدرت امپریالیستی  آن سیاست چه تفاوت و تضاد فاحشی با اقدام

 اّول امروز جهان دارد!
گیری باشد یا نباشد، به جنگ اقتصادی و  آمریکا، چه دنیا درگیر همه

دهد. آمریکا حتی به  سیاسی خود علیه کوبا، ونزوئال، و ایران ادامه می
زیان متحدان خودش، در پی مصادرٔه وسایل پزشکی به سود خودش 
است. وزیر کشور دولت آلمان تغییر مسیر محمولٔه ماسِک صورت به 
مقصد آلمان توسط آمریکا را "دزدی دریایی مدرن" دانست و محکوم کرد. 

شّدت  که در آمریکا به دلیل نظام بهداشت و درمان به در حالی
قیمت آن کشور هزاران نفر بر اثر ابتال به ویروس  شده و گران خصوصی

میرند، ترامپ پرداخت سهم آمریکا به بودجٔه سازمان  [کورونای جدید] می
جهانی بهداشت را متوقف و آن سازمان را به همدستی با چین در 

 سرپوش نهادن بر چگونگی شیوع ویروس کورونای جدید متهم کرد.
گیری، بیایید مشاهدات داهیانٔه لنین دربارٔه  در این روزهای بحران همه

ناپذیر او را برای برقراری نظامی انسانی های خستگی امپریالیسم و تالش
 در اتحاد شوروی، به یاد داشته باشیم. -سوسیالیسم -

گذاری در چـنـیـن  زند. کاهش ده درصدی در سرمایه به بحران دامن می
شرایطی تنها به ده درصد کاهش در تولید چنانکـه تـجـزیـه و تـحـلـیـل 

انجامد، بلکه بیشتر از ده درصـد، یـعـنـی  کند نمی بینی می "ضریب" پیش
تواند موجب پانزده درصد کاهش شود زیرا فشـار افـزوده بـر مصـرف  می
دلیل افت سهم کارگران با افت دستمزدهایشان نیز اضافه بـر کـاهـش  به

 گردد. ها بدان افزوده می گذاری سرمایه
منظور جبـران گـرایـش  این حقیقت که به افزایش سهم نسبی کارگران به
داری است، اجـازه داده  نظام به اضافه تولید، که مشخصۀ بنیادی سرمایه

شود نهایت غیرمنطقی بودن آن به منزله یک نـظـام را نـیـز نشـان  نمی
دهد که چنین نظامی آماده است تا ظرفیت تولید بدون  دهد. نشان می می

های تـولـیـدی  گفتۀ دیگر هدردهی سرچشمه مصرف و بیکاری بیشتر یا به
دلیل نبود تقاضا را بر خود هموار کند تا اینکه تولید چـون گـذشـتـه بـا  به

جلوگیری از این هدردهی از طریق بخشیدن سهم بیشتر به کارگران ادامه 
ها برای افزایش میزان مصرف از  جای استفاده از آن یابد. از این منظر، به

شود. درست اسـت  ها ترجیح داده می سوی کارگران، هدر دادن سرچشمه
گـاهـانـه انـجـام  ریزی وجود ندارد این حساب که در نظامی که برنامه ها آ

زا بـدان  هـای درون گیرد، اما این آن چیزی است که چنین گـرایـش نمی
شود. سوسیالیسم با افزایش متناسب میزان مصرف کارگران از  منتهی می

 کند. انجامد جلوگیری می کاری که به بحران می چنین هدردهی و کم
شـود، مـردم  همچنان که فروپاشی اتحاد شوروی در تـاریـخ دورتـر مـی

چندان دور نظامی برپا بـود کـه  ای نه برند که در گذشته تدریح از یاد می به
های پرشمار در آن وجود داشت، با ایـن حـال از  اگرچه نارسایی و کاستی

داری  منطقی کارکرد نظام سرمـایـه های اضافه تولید، و بی بیکاری، بحران
 آسوده  بود.

--------------------------------------------- 
١ .   oligopoly اولیگاپولی [اصطالح فارسی برگرفته از فرهنـگ عـلـوم ،

داریوش آشوری]، شکلی از بازار است که در آنجا یـک بـازار یـا  -انسانی
هـا)  ها (ُالیگوپلـیـسـت صنعت در سلطٔه گروه کوچکی از گسترده فروشنده

هایی متنوع از تبانی که رقابـت  تواند از شکل ها می گیرند. ُالیگوپلی قرار می
کنندگان کشـیـده شـود.  های باال برای مصرف دهد و به قیمت را تنزل می
گیری از مـنـابـع  ها ساختار بازار خاص خودشان را دارند [با بهره ُالیگوپلی

 اینترنتی التین].
 

 ادامۀ سرمایه داری، سوسیالیسِم و  ...

 ادامۀ میراث نظری لنین و مبارزٔه  ...



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه    ١۴   ١١٠٢شمارۀ  

 نوشتٔه پروفسور جاناتان وایت
ترین شخصیت در  گذرد که شاید بتوان او را بزرگ سال از تولد لنین می ١۵٠
ترین رخداد تاریخ معاصر بشر [انقالب اکتبر روسیه] دانست. چرا چنین  برجسته

ای از مردان بزرگ  ها تاریخ را صرفًا به صورت مجموعه گوییم؟ مارکسیست می
دانند که از درون تضادهای  بینند، بلکه آن را تاریخ مبارزات طبقاتی می نمی

آید. پس از چه لحاظ است که بزرگی و  توسعٔه نیروها و مناسبات تولید پدید می
 کنیم؟ عظمت لنین را تجلیل می

ها، و در واقع طبقات، در  ها، بزرگی و عظمت انسان از نگاه مارکسیست
میزان توانایی آنها در تحلیل و درک نیروهای مؤثر در لحظٔه تاریخی حیات آنها، 

های آنها، و سپس استفاده از این توانایی در عمل  در شناخت توان و محدودیت
گاهانه که مستقل از ارادٔه آنها  -ای است که رشد بیشتر نیروهای مترقی را خودآ
 کند. پذیر می امکان -کنند عمل می

بزرگی و عظمت لنین در توانایی او در برداشت عمیقش از مارکسیسم و 
های موجود در زمان خودش، و کاربرد این دانش  ها و جنبش شناخت گرایش

های حّساس برای تودٔه مردم  در عمل انقالبی بود به طوری که در لحظه
داد که گام بزرگی به جلو بردارند  درک بود و به آنها این امکان و توان را می قابل

که تاریِخ آنها را شکل داد و حاِل حاضر متالطم ما را نیز همچنان شکل 
 دهد. می

گاهی سیاسی لنین در زمانی و در دنیایی شکل گرفت و قوام یافت که  آ
داری در حال ادغام با قدرت دولتی بودند تا بازار  انحصارهای بزرگ سرمایه

های جهانی عظیمی را  داری ناموزونی را شکل دهند که بحران جهانی سرمایه
اندازد. این روند در عین  های امپریالیستی به راه می آورد و جنگ به وجود می

های عظیمی از زحمتکشان در قالب نیروی کار  حال به تجمع جمعیت
های  های کارگری و حزب اجتماعی منجر شد که به نوبٔه خود، جنبش

 سوسیالیستی را، با آرماِن ساختن دنیایی بهتر، به وجود آورد.
فراموش نکنیم که در زمان حیات لنین چند نفر بودند که خودشان را 

دانستند؟ لنین خودش جزو عدٔه نسبتًا اندکی بود که  کمابیش مارکسیست می
ای رسیده است که  داری به نقطه دیدند که توسعٔه شیؤه تولید سرمایه می

داری را حتمی و نزدیک کرده  های انقالبی در سراسر دنیای سرمایه خیزش
های حیاتی در زمینٔه  است. از دید لنین و هواداران او، پاسخ دادن به پرسش

ها ضرورت مبرم آن لحظٔه  استراتژی و تاکتیک انقالبی توسط مارکسیست
بایست آن را به زمانی دور، به آیندٔه تاریخ بشر، موکول کرد.  تاریخی بود و نمی

های او،  بزرگی و عظمت لنین در اساس در این واقعیت نهفته است که نظریه
های عظیم  های توده های کاربردی او در خدمت جنبش که به صورت اندیشه

ها در  کننده برای توده درآمد و بیان شد، نقش رهبری ١٩١٧مردم در سال 
های مهم داشت، و آنها را قادر ساخت که جنبش انقالبی عظیمی را در  لحظه

 جامعه شکل دهند و به پیش برند.
داری  های لنین و رهبری او این امکان را به او داد که ضعف سرمایه نظریه

خوبی متوجه شود و این  داری جهان را به روسیه در درون توسعٔه ناموزون سرمایه
کنندٔه وقایع در جایی دیگر  تواند تعیین امکان را شناسایی کند که آن ضعف می

های لنین همیشه بر این امر تأکید شده است که  باشد. در عین حال، در نوشته
داری نطفه  های جنینی شیؤه تولید سوسیالیستی در خوِد نظام سرمایه شکل
هایی مانند: ایجاد مؤسسات عظیمی که در آنها هزاران  بندد. در فرایند می

شوند،  کارگر در مکان و زمان معّینی [برای تولید] گرد آمده و سازمان داده می
های نوین  داری، و ایجاد شکل افزایش نقش دولت در بازتولید نظم سرمایه

دید که از  ای را می های اجتماعی توسط دولت، لنین آینده ارتباطات و زیرساخت
این عبارت ماندگار را نوشت:  ١٩١٧آید. او در سال  درون حال بیرون می

داری نوین به ما خیره شده  های سرمایه "سوسیالیسم اکنون از همٔه دریچه
دانیم که لنین نظریٔه مارکسیستی دولت را تکمیل کرد و در  است." البته می

جایگاه خودش در قلب اندیشه و عمل انقالبی قرار داد. او ماهیت انقالب را 
خود و  خودی ها به دانست. دولت انتقال قدرت از یک طبقه به طبقٔه دیگر می

بدون در دست گرفتن دستگاه حکومتی و استفاده از آن علیه مقاومت طبقٔه 

مین سالگرد تولد لنین: ١۵٠به مناسبت 
های این انقالبی بزرگ چه  اندیشه
تواند  هایی برای امروز ما می درس

دار، بدون استفاده از این قدرت به منظور سلب مالکیت کردن از سلب  سرمایه
مالکیت کنندگان، و مهم اینکه، بدوِن از قید و بند رها کردِن مناسبات و 

توانند  داری، نمی نیروهای تولید سوسیالیستِی رشد یافته در درون سرمایه
توان سوسیالیسم  داری نمی سوسیالیسم را برقرار کنند. با ماشین دولتی سرمایه

را برقرار کرد. مرحلٔه انتقالی انقالب باید شکل سیاسی معّینی داشته باشد: 
ای که در  دیکتاتوری پرولتاریا [دیکتاتوری از ریشٔه دیکته کردن]؛ یعنی مرحله

وسو و آهنگ تغییر را  دهد که سمت آن طبقٔه کارگر خود را در موقعیتی قرار می
کند. در  کند، و آزاد کردن و ساختِن عناصر شیؤه تولید نوین را آغاز می دیکته می

این شکل سیاسی است که رونِد در هم شکستن دستگاه حکومتی بورژوایی، 
دموکراتیک کردن اجزای سازندٔه آن و قرار دادن آنها در خدمت ارادٔه مردم، و 

دولتی که در روند تحّول آیندٔه خود [عّلت   شود، ساختن دولتی نوین آغاز می
دهد و] دیگر دولت [به معنایی که  وجودی خود را به طور کامل از دست می

کنیم] نخواهد بود. بینش نظری لنین قابل تبدیل به عمل  اکنون تعریف می
ها را به حزب بلشویک جلب کند، و  بود. او با این بینش و موضع توانست توده

 -های خودانگیختٔه انبوه مردم روس های جنبش ضمِن شناخت و بیان خواست
ها را مناسب با  ، توانست استراتژی بلشویک١٩١٧در سال  -کارگران و دهقانان

لحظه تدوین و هدایت کند. خیزش انقالبی در کشورهای اروپایی، که انقالب 
تر از آن بود که لنین امید داشت، و به  روسیه نیز بخشی از آن بود، ضعیف

همین دلیل در آلمان، مجارستان، و ایتالیا به عقب رانده شد. با همٔه اینها، 
انقالب روسیه زنده ماند. دیکتاتوری پرولتاریا [در روسیٔه انقالبی] از طبقٔه 

 دار سلب مالکیت کرد و مناسبات سوسیالیستی تولید را برقرار کرد. سرمایه
های  در نتیجه، نیروهای تولیدی عظیمی رها شدند که توانستند کامیابی

ای به دست آورند، و بسیج نیروها [طی جنگ جهانی دّوم] شکست  العاده خارق
پذیر کرد. وضعیت برابری  را امکان ١٩۴۵دادن فاشیسم جهانی در سال 

های سوادآموزی، خدمات  اجتماعی بهبود چشمگیری یافت، و در زمینه
های بزرگی به دست آمد. پس از  بهداشتی و درمانی، و دانش و فن پیشرفت

جنگ جهانی دّوم، مناسبات تولید سوسیالیستی به کشورهای دیگر در شکل 
ها، حّتی در درون  های مردمی گسترش یافت. بر اثر این دگرگونی دموکراسی

داری انحصاری دولتی حاکم بود، نیروهای  کشورهای امپریالیستی که سرمایه
گرفته از انقالب اکتبر روسیه  طبقٔه کارگر با هدایت نیروهای سوسیالیستِی الهام

توانستند با مبارزات خود، از طبقٔه حاکِم نگران و بیمناک این کشورها، 
 امتیازهایی برای مردم بگیرند.

در اهمیت تاریخی لنین و آثار او تردیدی نیست. ولی حّتی امروزه نیز، پس از 
نشینی نیروهای سوسیالیستی جهان [پس از فروپاشی شوروی و  عقب
های سوسیالیستی اروپای شرقی]، سرمشق لنین و تا حّد زیادی  دولت
های او، همچنان اهمیت فراوانی برای همٔه ما دارد. ما در دنیایی زندگی  نظریه
های چندملیتی همچنان از قدرت حاکم به  کنیم که انحصارها و شرکت می

منظور تقسیم کردن جهان بین خودشان و به خدمت گرفتن آن برای تخریب 
داری نظام و شیؤه  کنند. سرمایه های خودشان استفاده می سطح زندگی مّلت

تولیدی پوسیده و تهدیدی برای هستِی مردم جهان است. از لحاظ اقتصادی، 
های مالی است که آن را به سوی  نظامی راکد و در معرض همیشگی شوک

داری نه  کشاند. سرمایه ها تن را به فقر و گرسنگی می راند و میلیون رکود می
تواند واکنش مناسبی نسبت  محیطی را مهار کند و نه می تواند نابودی زیست می

گیری جهانی کنونی نشان دهد که اقتصادهای شکننده و ضعیف را در  به همه
کند. نظام  های اجتماعی را تهدید به فروپاشی می شکند و زیرساخت هم می
داری همچنان به تولید اجتماعی و تولید طبقٔه کارگر و زحمتکشان ادامه  سرمایه

تر از قبل است. اگرچه سرمایٔه مالی و کشاورزی  دهد که اکنون بسیار بزرگ می
دارانه باعث نابودی دهقانان شده است، ولی این زحمتکشان هنوز  سرمایه

دهند. در برابر  بخش بزرگی از جمعیت کشورهای جهان سّوم را تشکیل می
های سوسیالیسم واقعًا موجود، هیچ راه بدیل دیگری  ها و ناکامی همٔه کاستی

به سوی سوسیالیسم کشف نشده است که بتواند جایگزیِن نیاز به نوعی 
ها کنترل و شکل  تر شدن حاکمیِت مسّلِط پرولتاریا بشود: برخی دموکراتیک

 کنند. اعماِل قدرت دولتی در کل خودش را مطرح می
مارکسیسم، شامل میراث تاریخی عظیم زندگی و آثار لنین، تا زمانی که 

داری وجود دارد، موضوعیت خواهد داشت. ما باید این میراث غنی را  سرمایه
 بیاموزیم و درک کنیم و آن را در دورٔه هولناک کنونی خودمان به کار بندیم.

 



١٣٩٩اردیبهشت ماه  ٨دوشنبه    ١۵   ١١٠٢شمارۀ  

گیرند که لنین آن را "[چرخش] از دموکراسی به ارتجاع سیاسی" خواند  را می
و تأکید کرد که امپریالیسم هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، 

سابقٔه مبارزٔه طبقاتی،  کند. تشدید بی دموکراسی را نقض و ارتجاع را ترویج می
های باال، ظلم و ستم انحصارهای بزرگ، نظامیگری، و  فقر، بیکاری، قیمت

حّتی در آزادترین کشورها. در چنین شرایطی، هر صحبتی  -استبداد سیاسی
کند: انحراف اذهان و  از "آزادی" و "دموکراسی" فقط یک هدف را دنبال می

کرد،  طور که لنین همیشه تصریح و تأکید می های مردم. همان فریب توده
آورد نه آزادی." پدید آوردن  جا سلطه با خود می سرمایٔه مالی و انحصارها "همه

طلبان، مستلزم  اتحاد میان قشرهای دموکراتیک برای متوقف کردن جنگ
 یک هستٔه نیرومند پرولتاریایی است.

های آن از بین نرفته  "امپریالیسم" لنین همچنان معتبر است و ویژگی
است. امروزه پانصد شرکت بزرگ، اقتصاد آمریکا را در دست خود دارند که 

درصد از کل ٢٠نیمی از آنها، در پنج رشته با بیشتر سهم و فعالیت دارند. 
درصد سود حاصل از ۶٠هاست، و  نیروی کار آمریکا در استخدام این شرکت

 هاست. فعالیت اقتصادی در آمریکا متعلق به این شرکت
کند. امروزه،  های فراملیتی را تقویت می امپریالیسم جهانی نقش شرکت
ای چندوجهی و پیچیده از ساختارهای  یک شرکت عمدٔه جهانی، مجموعه

گذاری است که از  های تولید، بازرگانی، مالی، و سرمایه متعدد در بخش
هایی از پیمانکارهای دست اّول و دّوم و... با انبوهی از  طریق شبکه

های  های متوسط و کوچک پیوند دارد؛ دشوار بتوان این شرکت شرکت
المللی چندوجهی در  های عظیم بین تر را مستقل خواند. شرکت کوچک

گیری همچنان در دفتر  کشورهای متعدد فعالیت دارند ولی مرکز تصمیم
های فراملیتی در جایگاهی قرار دارند که مرزهای  مرکزی اصلی است. شرکت

کنند،  ها سرمایه انباشت می گمرکی برایشان باز است، در سودآورترین عرصه
دهند. سرمایٔه برخی از  و منابع عظیمی را برای تحقیق و توسعه اختصاص می

ها از تولید ناخالص مّلی بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است.  این شرکت
درصد تجارت جهانی، و ۶٠ها نیمی از تولید صنعتی دنیا،  این شرکت

طور که  های نوین دنیا را در اختیار دارند. همان درصد امتیازهای فناوری٨٠
شود. در  ها توسط صدور سرمایه تأمین می لنین اشاره کرد، سلطٔه این شرکت

گذاری مستقیم خارجی در دنیا  ، سرمایه٢٠٠۶تا  ١٩٨٢های  فاصلٔه سال
درصد از  ها بود. یک درصد از آن توسط این شرکت٩٠برابر شد که ٢٠

درصد از همٔه ۵٠المللی، در حدود  های بین ترین شرکت بزرگ
های خارجی دنیا را در اختیار دارند. امروزه فقط بخش کوچکی  گذاری سرمایه

شود. به طور کلی،  های اقتصادی جهان در "بازار آزاد" انجام می از فعالیت
کنند تا موفقیت خود را  های فراملّیتی مطابق طرح و برنامه عمل می شرکت

تضمین کنند. این همان چیزی است که موجب برتری رقابتی [نظام 
نوشته بود: "کل  THKاقتصادی] شوروی بود. زمانی بنیادگذار شرکت ژاپنی 

 ریزی مرکزی] شماست." نظام اقتصادی ما نسخٔه دّوم [برنامه
شدن تغییری در ماهیت  گویند، جهانی فریبان می برخالف آنچه عوام

داری نداده. لنین در کتاب "امپریالیسم"اش دنیای امروزی را حّتی  سرمایه
دهد. امروزه استعمار سیاسی و  توضیح می ١٩١۶بهتر از دنیای زمان 

تر از قرن بیستم شده  تر و خشن اقتصادی از بین نرفته است، بلکه پیچیده
سازی در زیر سیطرٔه  ها ادامه دارد و جهانی است. یورش به استقالل مّلت

داری، وجود کشور و مّلت مستقل به مثابه اصل اساسی زندگی  سرمایه
اجتماعی را زیر ضربه برده است. اقتصاد جهانی، اقتصاد فراملیتی شده 

داری  پردازان لیبرال که این روند را مربوط به سرمایه است. برخالف نظریه
کنند، به گفتٔه ِبری جونز،  داری" صحبت می دانند و از واقعیت "پساسرمایه نمی

دارانٔه  آمیزی سرمایه سازی باالترین مرحلٔه هم محقق بریتانیایی، جهانی
 اقتصاد جهان است.

ریزی  شدن، نولیبرالیسم است که فردریک هایک پایه شالودٔه نظری جهانی
کرد. شاگرد او میلتون فریدمن بود که شاگردانش در دانشگاه شیکاگو، بعدها 
همکاران و مشاوران سوهارتو (دیکتاتور اندونزی)، ژنرال پینوشه (شیلی)، و 
یلتسین (غاصب روسیه) شدند. اصول اساسی نولیبرالیسم، جدا کردن دولت 

سازی سراسری، آزادی کامل بازرگانی [حرکت آزاد کاال  از اقتصاد، خصوصی
های خدمات اجتماعی همگانی، و تصّرف همٔه  و سرمایه]، کاهش بودجه

های اقتصاد توسط بخش خصوصی. در سیاست، هدف نولیبرالیسم در  بخش
هم شکستن استقالل ملی و تحکیم قدرت سرمایٔه جهانی و افشاندن 

ومرج مدیریت شده" به منظور برقرار نظم نوین جهانی زیر  بذرهای "هرج
پوشش "جامعٔه آزاد" است. وظیفٔه دولت [از دید آنها]، حفاظت از منافع 

عدالتی  سرمایه در مقابل مردم است. وجود فقِر زحمتکشان، نابرابری و بی ادامۀ میراث نظری لنین و مبارزٔه  ...
دار  وبرق های زرق ای، نظریه فزاینده، خشونت، و استبداد در هر زمینه

کند. طبق گزارش امنیت غذایی سازمان  شده" را افشا می داری انسانی "سرمایه
میلیارد ٢کشند و  میلیون نفر در جهان گرسنگی می٨٢١)، ٢٠١٩ملل متحد (

میلیارد نفر دسترسی به آب آشامیدنی سالم ٢نفر هم دچار سوءتغذیه هستند. 
ندارند. بر اساس "گزارش نابرابری جهان" (پیکتی و آلواردو)، بیشرین افزایش 

سال گذشته در روسیه، آمریکا، و کشورهای آسیایی بوده است  ٣٠نابرابری در 
که عّلت آن هم فروپاشی اتحاد شوروی و پیشَروی نولیبرالیسم است. مجموع 

درصد از  درآمدترین افراد جهان، نصِف درآمِد یک درصد از کم۵٠درآمِد 
 ثروتمندان دنیاست. و این اختالف درآمد همچنان در حال افزایش است.

[و کاربست گستردٔه الگوی نولیبرالیسم] تقریبًا در همٔه  ١٩٨٠پس از 
جایی عظیمی مالکیت از دولت به بخش  داری] جابه کشورهای جهان [سرمایه
، ٢٠١٩های بزرگ صورت گرفت. در روسیه، در سال  خصوصی به سود شرکت

میلیارد ۵٣تای آنها  ٢٣نفر رسید و ثروت  ١١٠تعداد میلیاردرها [به دالر] به 
دالر بیشتر شد. این در حالی است که درآمد مردم عادی مرتب کمتر شده 

گیری  ارزش شدن روبل و همه است. امروزه بر اثر کاهش قیمت نفت و بی
 تر شده است. داری در روسیه وخیم کورونای جدید، بحران فزایندٔه سرمایه
داری نیز افزایش یافته است. تقریبًا  از سوی دیگر، مخالفت با سرمایه

داری برای بشر بیشتر  درصد از مردم جهان معتقدند که زیان نظام سرمایه۶٠
شود. حمایت  ها دیده می از فایدٔه آن است. گرایش به چپ در همٔه قاره

های اخیر در  یی در سال های توده سابقه از برنی سندرز در آمریکا، و جنبش بی
فرانسه، هند، شیلی، و کلمبیا، و "نه" میلیونی مردم جهان به فقر و پایمال 

رغم سرکوب پلیسی  شدن حقوقشان، گویای شّدت یافتن نبردهای طبقاتی به
 است.
گیری کورونای جدید نیز تضادها را شّدت بخشیده است. فقط  همه

های عظیمی است که جهان با آنها  سوسیالیسم ضامن پاسخ مؤثر به چالش
های جمعی هماهنگ،  روبروست. چین توانست از راه بسیج همگانی و اقدام

گیری خطرناک را تحت کنترل درآورد. نکته این است که تهدید اصلی  این همه
های گوناگون در این بحران  داری است. نشانه علیه نوع بشر، ویروس سرمایه

جهانی حاکی از فروپاشی این نظام است که لنین به طور علمی آن را 
دهد که جهان را در خون غرق کند تا  بینی کرد. اّما سرمایه ترجیح می پیش

ناپذیرش بردارد. فاشیسم را در اوکراین و کشورهای  دست از اشتهای سیری
زند.  گرایی مذهبی دامن می انگیزد. در هند و خاورمیانه به افراط بالتیک برمی

زند. یا مثل پارلمان اروپا،  دست به اذیت و آزار بومیان را در برزیل و بولیوی می
شود و در  کند که در آن فاشیسم با کمونیسم یکی می ای تصویب می قطعنامه

 شود. شوروی مقصر خوانده می به راه افتادن جنگ جهانی دّوم،
 آستانٔه انقالب سوسیالیستی

سازی امروزی یک ویژگی دیگر امپریالیسم را هم دارد که لنین  جهانی
 مطرح کرد، و آن بازتقسیم بازارهای 

های بزرگ و انحصارهایی است که در پشت این  جهانی توسط قدرت
آمیز اتحاد شوروی دشمن خطرناکی را حذف  ها قرار دارند. انهدام خیانت دولت

های فراملیتی گشود. پس از مّدت  کرد و بازار عظیمی را به روی شرکت
جست که منجر به  کوتاهی، اشتهای غارتگران بازار، قربانیان بیشتری می

پاره کردن یوگسالوی، عراق، لیبی و تالش برای بلعیدن سوریه شد.  تکه
داری  های ایجاد شده در بنیادهای سرمایه رخنه ٢٠٠٨بحران مالی جهانی 

جهانی را برمال کرد. حاشیٔه سود کم شد و رقابت بر بازارها و منابع شّدت 
های  یافت. وقتی دونالد ترامپ به قدرت رسید، برای حفظ سودهای شرکت

های امپریالیستی برداشت و مسیر  های ائتالف آمریکایی دست از تاکتیک
ها  حمایت از تولید داخلی و فشار بر رقیبان را در پیش گرفت که به تشدید تنش

 با اتحادیٔه اروپا، ترکیه، ژاپن، و برافروختن جنگ تجاری با چین منجر شد.
داری نتیجه گرفت که امپریالیسم، آستانٔه  لنین با توجه به تضادهای سرمایه

انقالب سوسیالیستی است. با توسعه و رشد امپریالیسم، سرمایٔه مالی 
طور که در  آمیزند. همان ها و دولت در هم می شود و شرکت متمرکزتر می

ها [برای نجات خود و نظام] دست به دامن  دیده شد، الیگارش ٢٠٠٨بحران 
شوند. امسال نیز شاهد همین روند  های نجات دولت می کمک و بسته

 هستیم.
های فراملیتی در تضاد آشکار با  اجتماعی شدن تولید در چارچوب شرکت

طور که لنین نوشت، این پوسته  داری است و همان مناسبات تولیدی سرمایه
دیگر با محتوا همخوانی ندارد. قدرتمندان مالی بیش از پیش متوجه بادهای 

های  شوند. اّما التیام زخم داری می تغییر تاریخی و نگران فروپاشی سرمایه
ها پنهان کرد.  شود آنها را موقتًا از چشم داری ناممکن است. فقط می سرمایه

 ١٩١٧نخستین ضربه را انقالب کبیر اکتبر 
 ١٣ادامه  در صفحه  رغم فروپاشی شوروی،  داری زد. به به سرمایه
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هایی از گزارش گنادی زیوگانوف، صدر حزب کمونیست فدراسیون  بخش
مین ١۵٠یی کمیتٔه مرکزی حزب، به مناسبت  روسیه، به دهمین نشست دوره

 سالگرد تولد والدیمیر ایلیچ لنین
 

های  ها بازگوکنندٔه آرمان رسد. این اندیشه ها می ها و هزاره های بزرگ به قرن عمر اندیشه
مانند و در مبارزٔه آنها برای ساختن جهانی نوین و  ها باقی می اند و در میان توده مردم عادی

های لنین هم به همین عّلت همچنان زنده و  شوند. اندیشه بخش آنها می عادالنه، الهام
 پیروزمندند.

داری به  نبوغ لنین در زمانی درخشید و راه نوین توسعه و رشد بشر را روشن کرد که سرمایه
کرد، و نظامی پیچیده را  ها تقسیم می ها را به مستعمره یافت، قاره سراسر جهان گسترش می

کرد. این در زمانی بود که هواداران  کشی از انسان و منابع طبیعی برقرار می برای بهره
ستودند و تنها راه ممکن توسعه  داری آن را به مثابه پیروزی خرد می سرسخت سرمایه

های  شد و توده دار می های این نظام فقط نصیب شمار اندکی سرمایه دانستند. اّما نعمت می
 بردند. عظیم مردم را در فقر و محرومیت به سر می

داری وارد مرحلٔه امپریالیسم  در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم [میالدی]، سرمایه
های محلی و  های بزرگ تقسیم مجدد جهان را شروع کرده بودند. در جنگ شد. قدرت می

ها نفر در راه مطامع سرمایه جان باختند. در چنین اوضاع و  در جنگ جهانی اّول، میلیون
ها!  احوالی بود که طنین شعارهای لنین به گوش زحمتکشان دنیا رسید: صلح برای مّلت

ها برای کارگران! قدرت از آِن شوراها!  نان برای گرسنگان! زمین برای دهقانان! کارخانه
های لنین طلیعٔه امیدی بود در چشم زحمتکشان برای رهایی از رنجی که  اندیشه
 کشیدند، و برای زندگی شایسته و سعادتمند. می

لنین زندگی خود را وقف خدمت به زحمتکشان، و آزاد کردن آنها از غل و زنجیر ستم 
حاکمان، جهل، و ایمان نداشتن به قدرت خودشان کرد. او هرگز از کارگران و زحمتکشان 

 گرفت. جدا نشد و پیوندهای نزدیکی با آنها داشت و در مبارزه از آنها الهام می
لنین دست به مطالعات گسترده و عمیقی زد و میراث نظری ارزشمند مارکس و انگلس را 

دهی بانبوغ،  [مطابق با شرایط نوین] توسعه داد و تکمیل کرد. در عین حال، او سازمان
ای از دولت، نخستین دولت سوسیالیستی دنیا، بود. دکتر سون  انقالبی، و بنیادگذار نوع تازه

آموزی، بلکه  گویی و می فقط می ِسن، انقالبی برجستٔه چینی، دربارٔه لنین نوشت: "تو نه یات
آوری. تو کشور نوینی پدید آوردی. تو راه را به ما نشان دادی."  هایت را به عمل درمی گفته

های جزمی و  ای از حکم لنینیسم مجموعه-اهمیت این موضوع در این است که مارکسیسم
هایی برای همه و هر وضعیت در زندگی بشر نیست. نوعی آیین دینی نیست. خود  نسخه

کرد که آموزٔه کمونیستی، روشی است برای تحلیل واقعیت. مارکسیسم، نظام  لنین تأکید می
-های فلسفی، اقتصادی، و اجتماعی فکری علمی منسجمی است متشکل از دیدگاه

سیاسی، و ابزاری است برای شناختن و تغییر دادن دنیا. او گوهر و اساس مارکسیسم را 
کاربرد دیالکتیک ماتریالیستی به منظور بازسازی کل اقتصاد سیاسی، از بنیاد آن تا تاریخ، 

دانست و در تمام عمر  های طبقٔه کارگر می علوم طبیعی، فلسفه، سیاست، و تاکتیک
اش همین آموزه را دنبال کرد. درک مارکسیسم به مثابٔه راهنمای عمل، چیزی بود  مبارزاتی

گفت که ما به  درستی می که لنین را اندیشمندی بزرگ و رهبری مردمی ساخت. او به
بلکه برعکس، آن را   کنیم، های مارکس به مثابه چیزی کامل و تغییرناپذیر نگاه نمی نظریه

خواهند آن را مطابق با  ها] اگر می ها [کمونیست دانیم که سوسیالیست شالودٔه علمی می
های آن پیشرفت حاصل کنند. او برای نوشتن دربارٔه  زندگی روز نگه دارند، باید در همٔه جنبه

کرد. ناژدا کروپسکایا، همسر لنین،  هر موضوعی، نخست همٔه منابع موجود را مطالعه می
کردیم، والدیمیر  وقتی در لندن [در تبعید] زندگی می ١٩٠٣-١٩٠٢های  گوید: "در سال می

گذراند که کتابخانٔه بزرگی دارد." لنین  ایلیچ (لنین) نیمی از وقت خود را در موزٔه بریتانیا می
کنیم.  نوشت: "ما اآلن در زوریخ [سوییس] زندگی می ١٩١۶ای به مادرش در سال  در نامه

ما به اینجا آمدیم تا 
های  بتوانیم در کتابخانه

محلی مطالعه کنیم." 
عالقٔه لنین فقط در 

های اجتماعی  موضوع
نبود. برای مثال، 

های جدید در  کشف
زمینٔه فیزیک او را 
تشویق کرد که کتاب 
-"ماتریالیسم و امپیریو

] را ١٩٠٩کریتیسیسم" [
در زمینٔه ماتریالیسم 

 دیالکتیک بنویسد.
ها، بدون  ما کمونیست

داشتن چنین نگاهی، 
توانیم پیروزی  نمی

ها در جنبش چپ، توشٔه نظری و  زحمتکشان را تأمین کنیم. خیلی
عملی مبارزان گذشتٔه راه سوسیالیسم را [به عنوان چیزی منسوخ] 

هایش در سّومین کنگرٔه سراسری  کنند. لنین در صحبت رد می
خطاب به چنین افرادی  ١٩٢٠سازمان جوانان کمونیست در سال 

های  توانید کمونیست بشوید که دانسته گفت: "شما فقط زمانی می
های خوِد  خود را با ثروِت دانش همٔه بشر غنی کنید." امروزه اندیشه

لنین بخشی از گنجینٔه فکری جامعٔه برشی است و در زندگی 
 ای دارد. سیاسی جهان نوین، جایگاه ویژه

  
 شدن: شکل نوین امپریالیسم جهانی

داری، به  لنین با بررسی و تحلیل روندهای توسعه و رشد سرمایه
داری به باالترین مرحلٔه خودش رسیده  این نتیجه رسید که سرمایه

 چنین تعریف کرد: های امپریالیسم را این است. او ویژگی
 گیرند ظهور انحصارها که نقشی کلیدی در اقتصاد به عهده می -
 ظهور سرمایٔه مالی و الیگارشی [قدرتمندان] مالی -
 اولویت یافتن صدور سرمایه نسبت به صدور کاال -
داری که جهان را  گیری اتحادهای انحصارهای سرمایه شکل -

 کنند میان خود تقسیم می
 های بزرگ های جهان در میان قدرت تقسیم نهایی سرزمین -

کرد که تمرکز تولید اجتماعی در دستان  البته لنین تأکید می
برد.  داری را از بین نمی انحصارها، تضادهای نظام سرمایه

آید و تضاد  تضادهایی در درون کشورها و در عرصٔه جهانی پدید می
فقط کارگران، بلکه  یابد. انحصارها نه میان کار و سرمایه شّدت می

بوروژازی را هم استثمار و زندگی آنها را تباه  دهقانان و خرده
کنند. نظر لنین دربارٔه رشد ارتجاع در دوران امپریالیسم نیز  می

داری انحصاری، دیکتاتوری  امروزه موضوعیت زیادی دارد. سرمایه
های  های دموکراتیک و جنبش کند. جنبش خودش را برقرار می

 ها کارگران را سرکوب و آزادی
کند.  و حقوق را پایمال می 

انحصارها، استقالل مّلی کشورها 

میراث نظری لنین و مبارزٔه زحمتکشان در راه 
 ویکم سوسیالیسم در قرن بیست

 ١۵ادامه  در صفحه  

 مالی رسیده  کمک
 دالر ۵٠٠                                             به یاد تیرباران رفیق افضلی و یاران


