
نشست (پلنوم) وسیع کمـیـتـٔه مـرکـزی 
  ایران با شرکت اعضای کمیتهٔ   حزب تودهٔ 

مرکزی و مسئوالن حزبی، در ماه اسفند 
  برگزار شد. نشست وسـیـع کـمـیـتـهٔ  ٩٨

مرکزی نخست گزارش هیئت سـیـاسـی 
ترین تحوالت ایران و جـهـان  دربارٔه مهم

در فاصلٔه نشست قبلی تا این نشسـت را 
 بررسی و آن را با در نظر گرفتن پیشنهادهای تکمیلی و اصالحی تصویب کرد.

مرکزی حزب در بحث و بررسی خود پیرامون اوضاع حسـاس و   نشست وسیع کمیتهٔ 
بحرانی کنونی کشور و ضرورت تالش برای همکاری عملی هرچه بیشتر نیروهـای 

ای را بـرای بـررسـی  خواه کشور در پیکار با استبداد حاکم، کمیتـه مترقی و آزادی

ن! ی ز ھا تی  م مارس، روز   ده باد 

برگزار شد. نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حـزب  ١٣٩١ایران در اسفندماه   حزب تودهٔ   رفقای گرامی، ششمین کنگرهٔ 
دهـی بـرگـزاری  جانبه تصویب کرد کار تدارک و سـازمـان ای همه پس از بحث و بررسی ٩٨ایران در اسفندماه  تودٔه 

های حزب در شرایط بغرنج کنونی، آغـاز  منظور بررسی و تدقیق برنامه و سیاست ایران، به  حزب تودهٔ   هفتمین کنگرهٔ 
های تنظیم اسناد و کار تدارک کنگره را انتخـاب کـرد و قـرارهـایـی  مرکزی، کمیسیون  گردد. نشست وسیع کمیتهٔ 

مرکزی بر این اعتـقـاد اسـت کـه   تصویب رساند. نشست وسیع کمیتهٔ  ُبرد کار برگزاری کنگره به مشخص برای پیش
منظور نظرخواهی رفقا، هـواداران، و دوسـتـان  انتشار علنی طرح برنامه نوین حزب پیش از برگزاری کنگره هفتم به
 تواند بسیار مفید باشد.  حزب، همچنان که روند برگزاری ششمین کنگره حزب نشان داد، می

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٨اسفندماه 

گاه و دلیر ایران  زنان آ
پلنوم کمیته مرکـزی حـزب تـوده 
ایران، پرشورترین درودهـای خـود را 
نثار شما، غرور آفرینان آوردگاه پیکـار 
با کهنه پرستی و کهنه پرسـتـان مـی 
کند. درود ما بر شما قهرمانان که بـا 
رزم جسورانه و مبتکرانه خود، خـواب 
راحت را ازچشمان واپسگرایان خرافی 
و خـرافـه پـرسـتـان تـاریـک تـریـن 
داالنهای تاریخ، ربوده ایـد. پـیـکـار 
حماسی شما زنان آزادیـخـواه ایـران، 
برای رسیدن به حقوق برابر با مـردان 
و روبیدن هـنـجـارهـا و بسـتـرهـای 
فرهنگی و اجتماعی واپس مانده کـه 
پدیدآورنده نابرابری های جنـسـیـتـی 

اند، یکی از ستایش برانگیزترین پهنه های پیکار عمومی مردم ایران با رژیم والیی و 

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

  ١٣٩٨اسفند  ١٢، ١٠٩٨شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

د! و د  ور  ه  ان   کار

اکثر مردم   پاسخ قاطع و "نه تاریخی"
کشورمان به دیکتاتوری والیی در رابطه 

"انتخابات   با نمایش یازدهمین دورهٔ 
مجلس شورای اسالمی" مؤید این 
واقعیت است که سران حکومت و در 

ای، و  رأس آنان ولی فقیه، خامنه
لحاظ  کارگزارانش نزد اکثر مردم به

اند. این درحالی  اعتبار شده سیاسی بی
است که در چند سال اخیر کشور ما  

ها و  دائمًا با طیفی جدید از بحران
شود  های روزافزون مواجه می مشکل

شان بر دوش مردم  که اساسًا بار
سنگینی کرده و تا وقتی که شرایط 
کنونی حاکم است همچنان بر دوش 

 مردم نهاده خواهد شد.
روشن است که سران "نظام"، 

های دولتی از  کارگزارانش، و دستگاه
گیری، مدیریت، و حتی تخفیف  پیش

منظور هر  این  ها عاجزند و به این بحران
پوشی  دروغ گویی و پرده چه بیشتر به
شوند. ناتوانی مهار کردن  متوسل می

بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا 
های بارز این عجز است.  یکی از نمونه

های  مهم اینکه اکثر مردم نیز به ناتوانی
گاه دانند که  اند و نیک می حکومت آ

ها و عملکرد  فرمان  ها و  تصمیم
اش که  ای و دستگاه والیی خامنه

درحکم 
 ۶ادامه  در صفحه  

نگاهی فراتر از 
انتخابات فرمایشی 
ولی فقیه به تحوالت 

 فراروی کشور

 ایران به زنان دلیر و پیکارگر میهن مان!  پیام نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
 فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگی جهانی زنان! 

 ٣ادامه  در صفحۀ 

  اطالعیٔه دبیرخانٔه کمیتٔه 
مرکزی حزب تودٔه ایران 

برگزاری نشست وسیع   دربارٔه 
 کمیتٔه مرکزی حزب

 ٢پیام نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران به مردم ایران                  ص 
 ٧به استقبال صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران                              ص 

 حزب تودٔه ایران  پیش به سوی تدارک و برگزاری هفتمین کنگرٔه 

گویی سران  کفایتی، و دروغ اندیشی، بی بیانیٔه حزب تودٔه ایران: تاریک
 ٩گیری ویروس کرونا   ص  جمهوری اسالمی در برخورد با خطر جّدی همه

 ١٠گیری کورونا نیاز به شفافیت و تالش جمعی دارد          ص  مقابله با همه
انتخابات فرمایشی، پاسخ قاطع مردم به   نتیجٔه   بیانیٔه حزب تودٔه ایران:

 ١١ولی فقیه و حکومت ورشکستٔه جمهوری اسالمی                                     ص 

 ٣ادامه  در صفحۀ 

نامٔه «ضمیمٔه کارگری 
 ٣٠، شمارٔه »مردم

 منتشر شد!



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه     ٢ 

به کارگران و زحمتکشان مبارز؛ 
به فرهنگیان و بازنشستگان محروم؛ 
به جوانان و دانشجویان پیکارگر؛ 
هـای تـحـت  به مبارزان راستین راه تحقق حقـوق خـلـق

 ستم؛
های آنان؛ عقیدتی و خانواده-به زندانیان سیاسی 
 به روشنفکران، هنرمنـدان، نـویسـنـدگـان، و فـعـاالن

 مدنی؛-اجتماعی
 
 میهنان گرامی! هم

تـریـن  نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در یکی از بحرانـی
دوران چهل و یک سالٔه حکومـت جـمـهـوری اسـالمـی بـرگـزار شـد. 

های ضدمـردمـی و  ورشکستگی کامل اقتصادی کشور به دلیل سیاست
سازی گسترده، حاکمیـت روابـط داللـی و  نولیبرالی متکی بر خصوصی

رانتی، آزادسازی بازار، و تعدیل انسـانـی نـیـروی کـار از یـک سـو، و 
های ضدانسانی امپریالیسم آمریکا از سوی دیگـر، در مـجـمـوع  تحریم

ها شهروند میهـن مـا پـدیـد آورده  شرایط بسیار دشواری را برای میلیون
است. تکرار انفجارهای اجتماعِی انبوِه مـردم جـان بـه لـب رسـیـده و 

و سـپـس در آبـان  ٩۶های اخیر، نخست در ماه دی  خشمگین در سال
، و پس از آن در پی سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکـرایـنـی ٩٨

توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، که تظاهرات اعـتـراضـی مـردم در 
های مردمی به فـرمـان  صدها شهر کشور و سرکوب خونین این اعتراض

ولی فقیه رژیم را به دنبال داشت و به کشتار صـدهـا تـن و مـجـروح و 
وطنان ما انجامید، همگی نشان روشنـی  دستگیر شدن هزاران تن از هم

های جّدی رژیم والیی برای ادامٔه حـیـات خـودش و مـهـار  از دشواری
های مردم بوده است. بیهوده نبود که سران حکومت ایـن  نارضایتی توده

های گستردٔه مردمی را "جنگ جهانی" و "مهلکٔه بزرگی" ارزیابـی  اعتراض
 کردند که رژیم از آن جان سالم به در ُبرد. 

نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران اندکی پس از چـهـل و 
برگزار شد. این انقالب مردمـی  ۵٧یکمین سالگرد پیروزی انقالب بهمن 

گـرایـان طـرفـدار او  و شکوهمند به خاطر خیانت آشکار خمینی و اسالم
هـای  اش یعنی استقرار حقوق و آزادی خیلی زود از مسیر و آرمان اصلی

دموکراتیک و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی منحرف شد و در 
شّدت ضدمردمی و قرون وسطایی سقوط کـرد.  نهایت در ورطٔه رژیمی به

های میلیونی مردم در روند انقالب، رژیمی شد  های توده فشانی ثمرٔه جان
که بر پایٔه نظریٔه "اسالم سیاسی" و با هدف تأمین حاکمـیـت بـالمـنـازع 

 اندیش بر میهن ما حاکم گردید.  گرایان تاریک روحانیت و اسالم
شمار اجتماعی، و  های بی سابقه، ناهنجاری فاجعٔه فقر و محرومیت بی

در کنار اینها، غالب شدن جّو خفقان بر فضای کشور و زورگویی روزمره به 
های زندگی، نتیجٔه مستقیم حاکمیت ُمشتی مرتجـع  مردم در همٔه عرصه

گو و حاکمانی نابخرد، چپاولگر، و ناالیق است که در طلیعٔه پیـروزی  دروغ
سـاالری بـه  های دروغین استقرار آزادی و عدالت و مـردم انقالب، وعده

هـمـچـون    خواه و مترقی دادند ولی خـیـلـی زود، مردم و نیروهای آزادی
 و مستمّر بر میهن ما چنگ انداختند و چیره گردیدند. ای هولناک فاجعه

 
 میهنان گرامی! هم

های اخیر کشور، از جمله سرکوب خونـیـن تـظـاهـرات  رخدادهای ماه
شما در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین در آبان امسال، و به دنـبـال 

گـویـی سـران   آن تظاهرات اعتراضی شما در دی مـاه بـه خـاطـر دروغ
نفر از  ١۴٧حکومت و پنهان کردن سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشتار 

پـردازی  کفایتی و دروغ های اخیر، بی  میهنانمان، و همچنین در هفته هم
سران حکومت در برخورد با فاجعٔه شیوع ویروس کورونا که تا امروز جـان 

نشانگر و تأییدکنندٔه ایـن   رو کرده است، صدها تن را با خطری جّدی روبه

واقعیت است که تا این حکومت 
ضدمردمی و این نظام سیـاسـی 
استبدادی قرون وسـطـایـی در 

تـوان بـه  ایران پابرجاست، نمـی
ها و حقوق مردم  تحقق خواست

برای داشتن امنیت و آسایش و 
 زندگی شایسته امیدوار بود. 

شایان توجه است که میـهـن 
ما در دو سال گـذشـتـه شـاهـد 

های مداوم و فـزایـنـدٔه  اعتراض
قشرهای گوناگون اجـتـمـاعـی 

های رژیم والیـت  برضد سیاست
های گوناگون و  فقیه در عرصه

ابراز همبستگی با یکدیگر بـوده 
 است:

های فزایندٔه کارگران و زحمتکشان، از جمله مبارزات قهرمانانٔه کـارگـران  اعتراض
ها  های آذرآب و هپکو در اعتراض به ماه کارخانه  نورد اهواز، تپه،  مجتمع نیشکر هفت
افتاده، قراردادهای سفیدامضا، نداشتن امنیت شغلی، و سـقـوط  دستمزدهای عقب

های رو بـه  ارزش واقعی مزدها و درآمدها در مقابل توّرم فزاینده، و همچنین اعتراض
شان ازجـمـلـه حـق تشـکـیـل  افزایش آنان به سرکوب خشن و نقض حقوق صنفی

 سندیکاهای مستقل کارگری و حق برخورداری از ایمنی و بهداشت کار؛
هـای  سازی مدرسـه معلمان و فرهنگیان کشور به خصوصی  های گستردهٔ  اعتراض

گیری باندهای  سپاری آموزش و خرید خدمات آموزشی، شکل کشور که در قالب برون
فروشی"، لطمٔه زیادی به کیفیت آموزشی زده است؛ اعـتـراض بـه  مافیایی و "مدرسه

توجهی دولت نسبت به پـرداخـت  سطح پایین حقوق معلمان و فرهنگیان کشور و بی
های خود به فرهنگیان، و همچنین وضعیت ناهنجار و ناکارآمد بیمٔه خـدمـات  بدهی

 درمانی فرهنگیان کشور؛
رو هستند، و  های روزافزونی که با آنها روبه اعتراض بازنشستگان کشور به دشواری

هایی همچون بهبود سـطـح زنـدگـی، افـزایـش عـادالنـٔه حـقـوق و  طرح خواست
یی، حفـظ و  ها، ارتقای سطح خدمات درمانی، تقویت و بهبود خدمات بیمه مستمّری

های واقـعـی  های بازنشستگی، و برخورداری از حق برپایی تشکل صیانت از صندوق
های اعتراضی گوناگون خود اعـالم  سندیکایی، که بازنشستگان کشور در گردهمایی

 اند؛ کرده
هـای  هـا را از سـیـاسـت اعتراض جوانان و دانشجویان کشور که بیشترین آسیب

اند، بـه نـرخ بـاالی بـیـکـاری و نـبـوِد  اجتماعی ضدمردمی رژیم دیده-اقتصادی
ای عـمـلـی بـرای پـایـان دادن بـه بـیـکـاری  های شغلی مناسب و برنامـه فرصت
برانداز آنان، و نیز اعتراض به پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیان خـود و  خانمان

اندیشان حاکم در تحمیل سبک و نوعی از زنـدگـی بـه  فشارهای ضدانسانی تاریک
 ها پیش بنا شده است؛ جوانان که بر پایٔه ذهنّیات ارتجاعی قرن

های تحت ستم کشور به ادامٔه سرکوب خشن و نقض حقـوق مـلـی  اعتراض خلق
اقتصادی تحمیل شده به مـردم مـحـروم -های اجتماعی عدالتی آنها و همچنین بی

 برند؛ این مناطق که از ستم ملی و طبقاتی شدید رنج می
هـای  پایه و صـدور حـکـم های بی اعتراض فعاالن اجتماعی و مدنی به بازداشت

های کشور نیز کشانده  سنگین زندان و تشدید جّو سرکوب و اختناق که حّتی به زندان
عقیدتی در سال اخیر؛ نگرانی مضاعف در -شده است، و آزار و اذیت زندانیان سیاسی

هـای  روزهای اخیر از این بابت است که با شیوع ویروس کورونا، سرایت آن به زنـدان
تواند جان بسیاری از زندانیان سیاسی کشور را که در  عمد و حتی غیرعمد می کشور به

انـد، بـا  ترین خدمات بهداشتی نگه داشته شـده یی شرایط غیرانسانی و محروم از پایه
 رو کند؛ خطرهایی جّدی روبه

-همبستگی و همگامی بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، و فعاالن اجـتـمـاعـی
های مردمی در آبان امسال، که از جمله تبلورهای آن تحریـم  مدنی کشور با اعتراض

دانـان و  سـازان و مـوسـیـقـی های حکومتی فجر توسط بسیاری از فـیـلـم جشنواره
های مثبت گسترش مبارزٔه اعتراضی مردمی میهن مـا  هنرمندان کشور بود، از پدیده

بوده است که البته با تشدید جّو ارعاب و سرکوب هنرمندان و نـویسـنـدگـان کشـور 
هـای اخـیـر،  توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی نـیـز هـمـراه بـود. در مـاه

های رژیم والیت فقیه اعضای کانون نویسندگان ایران رضا خندان مهابـادی  بیدادگاه
سال حبس، و کیوان باژن را به سه سال و نیم حبـس  ۶و بکتاش آبتین را هر یک به 

سال زندان برای سه نویسنده، مـتـرجـم، و  ١٨محکوم کردند. پیش از این نیز حکم 
فعال و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگـان ایـران 
 ٣ادامه  در صفحۀ در اردیبهشت امسال توسط قاضی مقیسه صادر شده 

پیام نشست وسیع کمیتٔه مرکزی 
 حزب تودٔه ایران به مردم ایران



 ١٠٩٨شمارۀ    ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ٣ 

 ادامه فرخنده باد هشتم مارس...

واپس گرایی است. فرارسیدن هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه جهانی زنان، بـر شـمـا 
 زنان پیکارجوی ایران مبارک باد! 

(چـهـار  ١٩١٠اوت  ٢٧سال پیش، دومین کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست در  ١١٠
زنـان  ) در کپنهاگ، تحت تاثیر معنوی بی بدیل کالرا ستکین، بـا پـیـشـنـهـاد١٢٨٩شهریور 

سوسیالیست آمریکا مبنی بر انتخاب روزی به عنوان روز جهانی زنان، موافقت کرد و بـی آن 
زنـان ” که برای این روز، تاریخی مشخص را پیشنهاد دهد، در قطعنامه خود تصویب کرد که: 

گاه بـه مسـایـل  سوسیالیست همه کشورها، هرساله روزی را در هم آهنگی با سازمان های آ
طبقاتی و سندیکاهای کشورشان، برگزار خواهند کرد که در درجه نخست به ترویج حـق رای 

روز زنان باید کاراکتری بین المللی داشته باشد و با کمال دقت، آماده و …  زنان کمک رساند. 
، روز جهانی زنان هر خورشیدی)  ١٢٩٩میالدی ( ١٩٢١از آن پس تا سال  “سازماندهی شود.

ساله در روزهایی متفاوت بزرگ داشته می شد. برای نمونه، نخستین روز جهانی زنان در سـال 
مجـارسـتـان و  ،خورشیدی) در چهار کشور، آلمان، دانمارک، اتریش ١٢٩٠میالدی ( ١٩١١

مارس و یک سال پس از آن ( ١٩سوئیس، با شرکت بیش از یک میلیون تن از زنان، در روز 
ماه می برگزار شد.  بدین گـونـه روز  ١٢میالدی) روز ویژه زنان در کشور آلمان، در روز  ١٩١٢

میالدی و برپایی دومین کنفرانس زنان کمونیست در مسکـو، هـر  ١٩٢١جهانی زنان تا سال 
سال در روزی متفاوت برگزار می شد. در این کنفرانس و در پی پیشنهاد هیئت زنان بـلـغـاری، 

مارس به عنوان روز جهانی زنان به تصویب رسید. دلیل این پیشنهاد نیز شرکت گستـرده  ٨روز 
مارس بنا بر سـالـنـامـه  ٨میالدی ( ١٩١٧مارس  ٨زنان دهقان و تهیدست در روسیه، در روز 

فوریه بر پایه سالنامه قدیم روسیه) در تظاهرات برای نان، صلح و آزادی در ایـن  ٢٣نوین و 
کشور بود. برخی از پژوهش گران تظاهرات گسترده زنان در این روز را سرآغاز انقالب فـوریـه 

 در روسیه می دانند. ١٩١٧
(سـال  خورشیـدی ١٣٠٠مارس در هفدهم اسفندماه سال  ٨در ایران، نخستین جشن روز 

میالدی) در شهر رشت از سوی انجمن های زنان که از حزب کمونیست ایران تـاثـیـر  ١٩٢٢
گذاری   می گرفتند، برگزار شد که در سال های پس از آن، دامنه ای گسترده تر یافت. با بنیان

حزب توده ایران و آغاز فعالیت پر ثمر اعضا و هواداران تشکیالت دمکراتیک زنان ایران، ایـن 
کوتاه فعالیت سیاسی علنی، هر چه با شکوه تـر و بـا تـظـاهـرات بـزرگ  هٔ روز به ویژه در دور

های مخـتـلـف   ها و سازمان خیابانی جشن گرفته می شد. نزدیک به یک میلیون زن از گروه 
 ١٣۵٧مارس پس از انـقـالب بـهـمـن سـال  ٨های تهران، نخستین سالروز   تنها در خیابان

خورشیدی را که شوربختانه به استبداد سیاه مذهبی حاضر انجامید، جشن گرفتند. با تثـبـیـت 
خـورشـیـدی در  ١٣٧۶تا سال  ١٣۶٠مارس از سال  ٨استبداد و سرکوب در ایران، برگزاری 

درون خانه ها و محفل های خصوصی برگزار می شد ولی از آن پس تا به امروز، با هم گرایی و 
توانمندتر شدن پیکار زنان و کاربست شکل ها و ترفندهای گوناگون، مراسم و همایش هـای 

مارس، با شرکت ده ها و صدها تن از زنـان در مـکـان  ٨گوناگون زنان، به انگیزه بزرگداشت 
ها و مدارس عالی برگزار می شود که بی گمـان بـه  های مختلف فرهنگی، پارک ها، دانشگاه

گاهی جنسیتی در جامعه ایران یاری فراوان می رسانند.   بردن آ
در همگی این سال ها تا به امروز، روز بین المللی زنان چه در سطح جهان و چه در پـهـنـه 
ایران، همواره جلوه ایی از پیکار همبسته سراسری زنان برای رسیدن به آماج هـای انسـانـی، 
صلح خواهانه، برابر حقوقی  و دگرگون سازی روابط مردساالرانه و زن ستیـزانـه حـاکـم بـوده 
است. حزب ما بر این باور بنیادین است که آزادی هر جامعه، درگرو آزادی زنـان آن جـامـعـه 
است و از این روی، پشتیبانی از پیکار و شرکت فعال در مبارزه و تالش بـرحـق زنـان، در راه 

خواهانه و لغو هرنوع ستم جنسیتـی را، وظـیـفـٔه مـلـی و  های برابری دست یابی به خواست
خواه می داند. امروز زنـدانـهـای ایـران لـبـریـز از زنـان مـبـارز و  انقالبی هر پیکارگر آزادی

آزادیخواهی است که با پایداری خود حماسه ها آفریده و می آفرینند، زنـانـی از الیـه هـای 
گوناگون جامعه، از زنان حقوقدان و خبرنگار گرفته تا زنان خانه دار، فعاالن حـقـوق زنـان و 
حقوق بشر، و از دختران دانشجو گرفته تا کنشگران محیط زیست و جز آن که با مـقـاومـت و 

روحیه بی نظیر خود در زندانهای جمهوری اسالمی، به مقاومت و مبارزه عمومی در جـامـعـه،  
کمکی بی بدیل و ارزشمند، می رسانند. نشست وسیع کمیته مرکزی حزب توده ایران بر شـمـا 
زنان هوشیار و بیدار دربند که دالورانه با خودکامگی و واپس گرایی پیکار می کنید، درود مـی 
فرستد و از همه توده ای ها در هر کجای جهان، می خواهد تا تمـامـی تـوان خـود را بـرای 
گاه و  افشای رژیم آزادی کش جمهوری اسالمی و برپایی کارزارهای همبستگی با شما زنان آ
مبارز و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند به کار گیرند و از هیچ کـوشـشـی تـا گشـودن 

 درهای زندان و آزادی شما عزیزان، خودداری نکنند.
 درودها به پیکار درخشان و دلیرانه زنان ایران بر ضد واپس گرایی، بـرای زدودن سـتـم

 جنسی و جنسیتی و در راه تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک!
 درودها به زندانیان زن مبارز که در دخمه های قرون وسطایی رژیم به پیکار دالورانه خود

 دهند! ادامه می
!پیروز باد پیکار زنان ایران و جهان برای برابری حقوق و پایان ستم جنسیتی 

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٨اسفندماه 

 بود.
 
 میهنان گرامی! هم

واقعیت این است که حّتی سران حکومت جمهـوری اسـالمـی 
بسـت بـحـرانـی  کنند که جامعٔه مـا امـروز در بـن نیز پنهان نمی

تردید دلیل اصلی آن  ای که بی جانبه قرار دارد، بحران ُپردامنه همه
 ادامٔه حاکمیت ضدملی و مخّرب رژیم والیت فقیه است.

یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی که در آن حـّتـی 
طلبان حکومتی که چهار سـال  شمار بسیاری از نامزدهای اصالح

ای بـودنـد  در تالش برای "اعتمادسازی" با حاکمیت و علی خامنه
نیز رد صالحیت شدند، از یک سو تجربٔه مهمی در شناخت میزان 
و توان هدایت افکار عمومی جامعه توسط رژیم و رهـبـری آن در 
شرایط کنونی، و از سوی دیگر نشانٔه بارز توان مشترک نـیـروهـای 
مخالف با حاکمیت استبدادی ایران بود. شکست سنگین رهبران 

بـرای کشـیـدن  -های هنگـفـت با وجود صرف هزینه -حکومت
رغم فـتـواهـا و خـواهـش و  های رأی، و به مردم به پای صندوق
ای و دیگر سران حکومتی مبنی بر "وظـیـفـٔه  تمناهای علی خامنه

شرعی" بودن شرکت در انتخابات، و پاسخ "نه" تاریخی مـردم بـه 
رهبران جمهوری اسالمی، فصلی نو در مبارزٔه مـردم مـا بـرضـد 

 جمهوری اسالمی و رژیم والیت فقیه گشود.
نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران بر این بـاور اسـت 

شـود.  ای جدید وارد می که مبارزه برضد رژیم والیت فقیه به مرحله
های مهم این مـرحـلـٔه جـدیـد، پـایـان یـافـتـن  از جمله شاخص

طلبان حکومتی و شکست قطعی نظریٔه  های اصالح بازی سیاست
پذیری "نظام سیاسی" کنونی به قصد حفظ حاکمیت رژیـم  اصالح

ویـژه  هـایـی هـرچـه بـیـشـتـر از مـردم، بـه والیی است. بخـش
زحمتکشان، به دنبال یافـتـن راهـکـارهـایـی جـّدی بـرای حـل 

اند. به  های گستردٔه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جامعه معضل
گمان ما، معضل اساسی جنبش اعتراضی و مردمـی در شـرایـط 

یافـتـه و مـردمـی  نیافتگی و نبوِد جنبش سازمان کنونی، سازمان
 بدیل در مقابل رژیم استبدادی است. 

هـای  های تاریخی میهن ما، از جمله تجـربـٔه اعـتـراض تجربه
میلیونی مردم پس از کودتای انتخاباتـی ولـی فـقـیـه در خـرداد 

های گستردٔه دو سال و اندی اخیر در شهرهای  ، و اعتراض١٣٨٨
اند که برای شکسـت دادن ارتـجـاع و  کشور، همگی نشانگر آن

های دیکتاتوری، همکاری و اتحاد عمل همٔه نـیـروهـای  حکومت
هـای  در جـنـبـش -ویژه کارگران و زحـمـتـکـشـان به -اجتماعی

اعتراضِی مردم امری ضروری است. برای پدید آوردن پیـونـدهـای 
مشترک و ایجاد همکاری و اتحاد عمل بین نـیـروهـای مـلـی و 

ها را به کار گرفت. تـجـربـٔه  دموکراتیک میهن ما، باید همٔه تالش
هـای دلـیـرانـٔه  دهد که فقط با اعـتـراض دو سال اخیر نشان می

توان رژیم استبدادی حاکم را بـه زانـو درآورد. بـایـد  خیابانی نمی
های بنیادی از کـار انـداخـتـن  شرایط را برای فلج کردن دستگاه

های حکومت فراهم آورد. حزب تودٔه ایران همچنان بر ایـن  چرخ
عقیده است که نظام سیاسی کنونی، یعنی رژیم والیـت مـطـلـقـٔه 
فقیه، که نماد روشن و انکارناپذیر دیکتاتوری قرون وسـطـایـی در 

سیـاسـی بـه -میهن ماست، سّد اساسی هرگونه حرکت اجتماعی
منظور گشایش راه جامعـه در مسـیـر نـجـات آن از وضـعـیـت 
دهشتناک کنونی است. بدون حذف کامل رژیـم والیـت فـقـیـه 

توان به انجام تغییرهای بنیادین در جامعٔه ایران امید داشـت.  نمی
ها و نیروها را در این عرصه از مـبـارزه  از این روی، باید همٔه تالش

 بسیج کرد.
 

باهم به سوی تشکیل جبهٔه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، 
 صلح، استقالل، عدالت اجتماعی، و طرد رژیم والیت فقیه!

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

 مرکزی ... ادامه پیام کمیتٔه 



 

 ١٠٩٨شمارۀ 

واقعی مردم و کشور ما را در روال 
مــعــمــولــش بــه "جــاســوســی" و 

های "متخاصم"  همکاری با دولت
گـونـه  کنـنـد. زدن ایـن متهم می

هایـی  به انسان  های سخیف اتهام
ـــیـــشـــرفـــت  ـــه بـــرای پ ک

کـنـنـد در  مبـارزه مـی  کشورشان
ایران، نه تازگی دارد و نه مختـص 

سران حکومت اسالمی اسـت.   به
هایی  برخالف تبلیغات و زدن اتهام

ساختگی، یـگـانـه انـگـیـزه ایـن 
های شـریـف خـدمـت بـه  انسان

میهن و محرومان جـامـعـه بـوده 
 است.

های رژیم "والیی" تنها  در زندان
زبان رسا، زبان تازیانـه و یـگـانـه 
منطق فرمانروا، منطق فـحـش و 

هـای  توهین و ناسزاسـت. زنـدان
تـمـام  رژیم جمهوری اسالمـی بـه

انـد  هـایـی ها و قربانگـاه معنا دوزخ
که بنا به بیان کتبـی و شـفـاهـی 

شدگان در طول چهل سال حاکمیت اسالم سیاسی شب و روز فریاد و شـکـایـت  شکنجه
ها خاموشـی نـدارد.  شکنجه شوندگان و حتا زندانیان در وضع عادی در فضای مرگبار آن

در چـنـیـن   گـیـرد. های رژیم صفیر شالق و جریان دائم شکنجه آرام نـمـی چال در سیاه
هـای  هایی ساختگی به فرزنـدان وفـادار مـیـهـن بـه آرمـان فضایی تحمیل کردن اتهام

هـایـی  گیری شـیـوه ، شکنجه، و اعتراف های ویژه بازجویی خواهانٔه مردم در سردابه آزادی
هـای  است که مبارزان میهن از بـام شان را سالیان سال  اند که تشت رسوایی شناخته شده

 اند.   زیر انداخته هردو رژیم پیش و پس از انقالب به
هـای کـارگـری و  چنین به سرکوب اعـتـراض اش هم الملل در گزارش ساالنه عفو بین

بازداشت و محکومیت "تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت مـلـی" 
دلیل شرکت در تجمع اعتراضـی روز  اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز و ندا ناجی به

 سال زندان گفته است. ۵جهانی کارگر در تهران و محکوم کردن آنان به بیش از 
لیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حـبـس و 

ُ
محکوم شدن سپیده ق

آمیز در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت  های: "شرکت در تجمعات مسالمت دلیل شالق به
تپٔه استان خوزستان"، "اظهارات علنی این دو فعال  دستمزد کارگران کارخانٔه نیشکر هفت

هـا" پـس از پـخـش  مبنی بر شکنجه شدن در طول دورۀ بـازجـویـی در بـازداشـتـگـاه
های اجباری"شان از سوی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران، مقولٔه دیگـری  "اعتراف

اش از  وضـعـیـت کـارگـران و  اش و در بررسی الملل در گزارش ساالنه است که عفو بین
 کند.  ها اشاره می فعاالن این حوزه به آن

زنـد) کـه  نـادانـی مـی کند خود را به دانند (و آنکه انکار می امروز شاید اکثر مردم ما می
های رژیم با عنوان "حد" و  "تعزیر" در زیر لباس شرع پیکرهای فرزندان میهن را زیر  گزمه

بـار  خواهان را در آزمونی مـرگ برند تا نیروی پایداری این آزادی ها می ترین شکنجه حیوانی
 -شـان درهم شکنند و به کار نکرده اعتراف کنند. بازجویان در دسـت یـافـتـن بـه هـدف

کـنـنـد.  با دست باز و آزادی کامل عـمـل مـی -برکت استیالی مرتجعان بر امور مردم به
های رژیـم  شان در زندان های معمول مطبوعاتی دلیل فعالیت نگاران به شماری از روزنامه

المـلـل از  اند که عفو بین هایی اسیرند. مسعود کاظمی و مرضیه امیری در زمرٔه مطبوعاتی
معنای دفاع از آزادی انـدیشـه،  نگاران به آنان نام برده است.  دفاع از حقوق بدیهی روزنامه

نگـاران  بیان، و قلم است. هراس رژیم از فعالیت مطبوعات غیروابسته به ارتجاع و روزنامه
های سرکـوبـگـر  خواه و مردمی چنان ژرف است که بخشی از برنامه ارگان مستقل و آزادی

طور مشخص به ایـن گـروه از  های حکومت "اسالمی" به مانند سپاه پاسداران و بیدادگاه
تـازد تـا مـهـارشـان  را  ها مـی های مردمی اختصاص یافته و به منافع و حقوق آن رسانه
 دست خود بگیرد.  به

تن از  ١۶کم  الملل پرداختن به بازداشت دست از دیگر بندهای گزارش ساالنه عفو بین
ای است که در آن فعاالن سیاسی تغییرهایی ساختاری و بنیادین در   امضاکنندگان بیانیه

ای" بـازداشـت  اتهام "توهین بـه خـامـنـه نظام سیاسی کشور خواستار شده بودند. آنان به
امان علیه استبداد در طرد رژیم والیت فقیه و "مقام رهبری فقها"  اند. نبرد پیگیر و بی شده

هرگونه مظاهر خودکامگی و خصلت مردمی این پیـکـار در  کند و با پیکار با معنی پیدا می
خاطر رهایی محرومان جامعه از فقر و مسکنت و دربدری  ارتباطی ناگسسـتـنـی  تالش به

های جابـرانـه رژیـم کـه زنـدگـی و حـیـات  الملل گذشته از بررسی حکم دارند. عفو بین
هـرچـنـد  - ١٣٩٨دوستان مبارز گرفتار در بند، دربارٔه وضعیت حقوق زنان در سال  میهن

اند اشـاره  تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده به
نـویسـد: "در سـطـح کـالن  با این وجود مـی -کند می

های کیفری و مدنی،  تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه

   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه     ۴ 

 ۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا داد ی  رو  تأم

الملل انتشار یافته است،  "در آخرین گزارشی که از سوی عفو بین
با اشاره به برخی خـبـرهـای درز کـرده از پشـت درهـای بسـتـٔه 

هـای دوزخـی رژیـم در  ها یا از پس دیوارهای سیاهـچـال بیدادگاه
خبرها را مصداق ادامه یافتن نقض شدیـد حـق   های اخیر، این ماه

آزادی بیان، تشکل، آزادی تجمع، و سرکوبگری در ایـران اعـالم 
الـمـلـل  کرده است. در گزارش تازٔه نهاد حقوق بشـری عـفـو بـیـن

بـا صـدهـا کشـتـه و  ٩٨ماه  های آبان همچنین سرکوب اعتراض
هزاران بازداشتی آمده است و در آن بـه "کشـتـه شـدن تـعـدادی 

رحمانـه،  کودک"، "ناپدید شدن" برخی از معترضان، و "رفتارهای بی
غیرانسانی و شکنجه" از سوی مأموران امنیتی نیز اشاره و بـررسـی 

آیـد،  الـمـلـل بـرمـی که از این گزارش عفـو بـیـن شده است. چنان
ها با شتاب بیشتر ادامه دارد و با زیر  های دربسته بازداشتی محاکمه

مـوازیـن و حـقـوق قضـایـی بـرای آنـان  ترین ابتدایی پا گذاشتن
 شود. صادر می هایی درازمدت حکم

شویم که این دستگیر شدگان و درواقع اسیران رژیم در   یادآور می 
طور غیرقانونی بازداشت  که به  ای قانونی های مدنی میدان اعتراض

اند و دراصطالح قضای حکومت والیی انـگ "مـتـهـم"هـای  شده
طور غیرقانونـی در  بر آنان زده شده است به ٩٨ماه  رویدادهای آبان

شـونـد و بـرای آنـان  صالحیت رژیم محاکمه مـی های  بی دادگاه
 شود. های درازمدت  زندان  داده می حکم

تـن از  ٢۴٠کم  الملل از بازداشت "دست در گزارش تازه عفو بین
مدافعان حقوق بشر، ازجمله وکال، فعاالن حقوق کارگران، فعـاالن 

ها، فعـاالن حـقـوق زنـان و  محیط زیست، مدافعان حقوق اقلیت
هـای  کنشگران فعال در زمینٔه لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام

 شود.                                                    " سخن گفته می۶٠های] دهٔه  [سال
الملل با انتقاد از "قطعی اینترنت در جریان اعـتـراضـات  عفو بین

ها"، آن را "تـالش مسـئـوالن  ]" و "سانسور انواع رسانه٩٨ماه [ آبان
وسـیـلـٔه مـردم از  رسـانـی بـه منظور ممانـعـت از اطـالع کشور به
ورزی مرگبار نیروهای امنیتی" دانسته اسـت. در گـزارش  خشونت

الملل ادامه یافتن سرکوب وکالی حـقـوق بشـری  ساالنۀ عفو بین
انـد دفـاع از  آمیزشان که از آن جمله های مسالمت دلیل فعالیت به

هایی واهی به اقدام علیه "امنیت ملی" روبروینـد،  کسانی که با اتهام
اند. در این گزارش تازه، به محـکـومـیـت  از دیگر موردهای یاد شده

سـال و سـه مـاه  ٢٩سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و  ٣٣
زمان با انـتـشـار  حبس امیرساالر داوودی نیز اشاره شده است.  هم

الملل، غالمحسین اسماعیلی، سخنـگـوی  گزارش ساالنۀ عفو بین
اش،  قوه قضاییه رژیم جمهوری اسالمی، در نشست خبری هفتگی

، از نهایی شدن حکم فعاالن مـحـیـط زیسـت ١٣٩٨ماه  بهمن ٢٩
فـعـاالنـی  -های او، فعاالن محیط زیست خبر داد. بر اساس گفته

سـال زنـدان  ۵٨ به  -که از دو سال پیش در چنگال رژیم اسیرند
های رژیم، مراد طاهباز و نیلوفر بیانـی را  اند. بیدادگاه محکوم شده

سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان را  ١٠هر کدام به تحمل 
سال زندان، سام رجبی و حمیده (سپیده) کاشانـی را  ٨هر کدام به 

سال زندان محکوم کرده اسـت. غـالمـحـسـیـن  ۶نیز هرکدام به 
 -اصطالح اتهام آنان را اسماعیلی، سخنگوی قضای حکومتی، به

"همکاری با دولت مـتـخـاصـم  -اند هایی ساختگی که همگی اتهام
گفته او در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شـده  آمریکا" اعالم کرد که به

هـای رژیـم بـار دیـگـر  پایه در بیدادگاه های بی است. چرا محاکمه
ایـن سـؤال سـاده  یافته است؟ پاسخ بـه   ای گسترده چنین دامنه

دوسـتـان و خـادمـان  است: سران رژیم جمهوری اسالمی میهـن

 -مبارزه در راه آزادی زندانیان سیاسی
ناپذیر همٔه نیروهای  عقیدتی، وظیفٔه درنگ

 انقالبی و دمکرات است!



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ۵ 

 ادامه رویدادهای ایران ...

ازجمله در رابطه با ازدواج، طالق، استخـدام، ارث و تصـدی مـنـاصـب 
 سیاسی ادامه یافته است. "

هـای  انـگـاری خشـونـت در این گزارش به "قصور مسـئـوالن در جـرم
جنسیتی رایج علیه زنان و دختران ازجمله ازدواج زودهنگام" و به "کـاهـش 
تأثیرگذاری الیحٔه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تـغـیـیـرات 

 ی قضاییه" اشاره شده است. گسترده در الیحه از سوی قوه
"شدت بخشیدن [به] سرکوب مخالفان با حجاب اجباری" و محکومیت 
برخی از فعاالن این حوزه، موضوع دیگر در حوزٔه حقوق زنـان اسـت کـه 

در روزهـای اخـیـر گـیـتـی  الملل به آن پرداخته اسـت.  گزارش عفو بین
و سه تـن  -نویسنده، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران -پورفاضل

بین، زهرا جـمـالـی و شـهـال  دیگر از کنشگران حقوق زنان (شهال جهان
ای انتقادی خطاب به حاکمیـت جـمـهـوری اسـالمـی  انتصاری) که نامه

اند. تاریخ چـهـار دهـۀ  ماه زندان محکوم شده ٢٧نوشته بودند، هریک به 
هـا،  ها، شـکـنـجـه اش با  نا کامی اخیر میهن ما، پیروزی سیاسی نخستین

ها توأم بوده است. از دیگر موارد نقض حـقـوق بشـر در  ها، و اعدام زندان
الملل "شکنجه و سـایـر رفـتـارهـای  میهن ما در گزارش ساالنه عفو بین

های انفـرادی بـه مـدت طـوالنـی"  رحمانه، غیرانسانی، ازجمله سلول بی
است! فرزندان ایران زمین با علم به این حقیقت گام در کام خطر گذاشتـه 

گذارند. این نهاد حقوق بشری از " شکنجۀ منجر به مرگ" بـازداشـت  و می
هایی دربارٔه جان باختن چـنـدیـن  شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش
در زنـدان،  ٩٨مـاه  های آبـان تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض

شکنجۀ آرش صادقی (مدافع حقوق بشر) و  "مـحـرومـیـت عـامـدانـه از 
ای  گوید. نگاهی به پاره های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی" می مراقبت
جرم شرکـت  که برای شماری از بازداشت شدگان صرفًا به  هایی تازه از حکم

اسـت. عـفـو   های مردمی داده شده نشانگر حقایق بسـیـاری در اعتراض
های ناعادالنه"،  دنبال برگزاری محاکمه الملل از "اعدام تعداد زیادی به بین

 ١٨"اعدام در مألعام"، و "اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کـمـتـر از 
 اند" در گزارشش آورده است.  سال سن داشته

هـای اعـدام و پـایـان دادن بـه فضـای تـهـدیـد و  برای لغو حـکـم
هـای  منسجم و همگانی نیاز است. انتظار توده ای آفرینی به مبارزه وحشت

کنـنـد کـه هـمـه  ستمدیده و حفاظت از روحیه جنبش مردمی ایجاب می
خواه در  نیروهای ملی، ملی مذهبی، چپ و مترقی، و دیگر نیروهای آزادی

ای کـه  های جابرانه کشور با اقدامی یکپارچه و با تدبیری ملی در برابر حکم
چکان ریشه حیات اسیران در بند رژیم را تـهـدیـد  همچون ساطوری خون

 کند بایستند. می
ای دیگـر در  مقوله یافتۀ حقوق بشر"  "اعترافات اجباری و نقض سازمان

الملل است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پـخـش  گزارش عفو بین
"اعترافات" مازیار ابراهیمی، از ارائۀ طرحی از سـوی مـحـمـود صـادقـی، 

انگاری ضبط و پخـش  نمایندٔه مجلس شورای اسالمی، که مبتنی بر "جرم
اعتقاد گردآورندگان ایـن گـزارش،  نویسد: "به اعترافات اجباری" است، می

رسد." در این گزارش همچنین بـه "اعـتـرافـات  نظر می تصویب آن بعید به
 ٩٨مـاه  هـای سـراسـری آبـان اجباری" معترضانی که در جریان اعتراض

 اند نیز اشاره شده است. دستگیر شده
کاری مسئوالن" در مـورد سـرنـوشـت و  الملل به ادامٔه "پنهان عفو بین

محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان فاجعۀ مـلـی 
قتل رسیدند و نیز  به ١٣۶٧(کشتار زندانیان سیاسی) در تابستان سیاه سال 

 "ناپدیدسازی قهری" را "مصداق جنایت علیه بشریت" نامیده است.
منظور پایان بخـشـیـدن  باید این درس تاریخی را آموخت که در مبارزه به

به ادامٔه شکنجه و بیدادگری و در دفاع از آزادی زنـدانـیـان سـیـاسـی و 
اش بـا اسـتـبـداد  عقیدتی، یعنی زندانیانی که افتخار مردم ایران در مبارزه

هستند، تنها راه کامیابی و رسیدن به این هدف اتحاد و تشکیل صف واحد 
ها را به یکدیگر پیوند داد و یکپارچـه،  ها و دل همه نیروها است. باید دست

دفاع از ایران و آزادی آنان برخاست و لـغـو حـکـم  متحد، و هماهنگ، به
اعدام از همٔه قوانین و مقررات کشور را خواستـار شـد. در ایـن روزهـای 

الملی مدافع حـقـوق  سخت و دشوار، مردم میهن ما بار دیگر نهادهای بین
هـای پـر  های مترقی و دمکرات، همه کانون ها و سازمان بشر، همه حزب

اعتبار حقوقی در سراسر جهان را به یاری مردم ایران و فرزندان در بـنـدش 
 خواند. فرامی

 

 ادامه مقابله به ویروس کرونا...

در ایران در حفاظت از جان مردم د رمقابل این ویروس، مصداق جرم و قابل 
 محاکمه خواهد بود.

ها و  ها و دانشگاه خوشبختانه در روزهای اخیر تصمیم به تعطیل کردن مدرسه
ها، و حّتی تعطیل کردن مجلس  ها و اداره بازارها، محدود کردن ساعت کار بانک

نظران پزشکی و مدیریت بحران اقدام مؤثری بود که  نمایندگان، به اعتقاد صاحب
هایی جّدی وجود  کند. اّما هنوز نگرانی به کنترل کردن انتشار ویروس کمک می

ها و  ها و بیمارستان ها و کارخانه های کار زحمتکشان (اداره دارد دربارٔه محیط
ونقل عمومی و غیره) که با کمبود امکانات ایمنی  ها و حمل ها و فروشگاه پادگان

و بهداشت و وسایل پیشگیری روبرو هستند. یکی دیگر از موارد نگرانی جّدی، 
های ایران در معرض آسیب جّدی  ها هزار زندانی است که در زندان وضعیت ده

هایی مطرح شده است  ابتال به این ویروس خطرناک قرار دارند. اخیرًا خواست
مبنی بر مرخصی دادن به زندانیان یا اطمینان از اینکه دسترسی کافی به وسایل 

های تشخیص بیماری،  پیشگیری و درمانی داشته باشند. تهیه و تأمین کیت
های پیشگیری مثل ماسک و ژل ضدعفونی (الکلی) و لباس محافظ  کیت

تردید اهمیت بسیاری دارد که همراه  مخصوص برای کادر درمانی و غیره نیز بی
تواند به مهار این ویروس و جلوگیری از  های مؤثر، می با آموزش مناسب از راه

کفایتی مدیران کنونی کشور،  روّیٔه آن کمک کند. متأسفانه در کنار بی انتشار بی
صفت، عامِل  ویران شدن تولید داخلی، و سودجویی واردکنندگان و دالالن انگل

های سنگین و ضدمردمی ِاعمال شده بر ایران نیز باعث کاهش امکان  تحریم
تهیه و تأمین این وسایل بهداشتی و ایمنی شده است. در چنین شرایطی، باید 

های واردات  ها از روی ایران و باز کردن راه بیش از پیش برای برداشتن تحریم
های خرید و تحویل دادن وسایل  وسایل مورد نیاز، کوشش کرد. مسدود کردن راه

و تجهیزات پزشکی الزم به ایران در چنین شرایطی، اقدامی ضدانسانی 
شود که شاید در این مورد  هایی دیده می جنایتکارانه است. خوشبختانه نشانه

 هایی از طریق کشور سوییس باز شود. راه
هایی  هایی در هر کشوری سبب وارد شدن زیان مسّلم است که چنین بحران
در  ١٩-شود. از زمان آغاز انتشار ویروس کووید سنگین به اقتصاد آن کشور می

چین تا کنون، بخش بزرگی از تولید آن کشور متوقف شده است چون کارگران و 
تدریج و باز هم  هایی از کارگران به تازگی بخش اند. به دیگر کارکنان آنها در قرنطینه

زیر کنترل دقیق (مثًال روزی دو بار گرفتن درجٔه حرارت بدن و استفادٔه اکید از 
اند تا تولید را از سر بگیرند. توقف  های کار خود بازگشته ماسک ایمنی) به محل

فقط ضربٔه سنگینی به اقتصاد چین زده  تولید در چین به مّدتی در حدود دو ماه نه
است، بلکه سبب اختالل در زنجیرٔه تأمین قطعات و مواد و خدمات، و اختاللی 
جّدی در تولید کشورهای دیگر نیز شده است. اینجاست که خواست مشترکی پیدا 
شده است، و آن پایان دادن به بحران جهانی ویروس کورونا است. البته هستند 

ها انسان، بلکه فقط به  هایی که در این میان نه به جان میلیون ها یا محفل شرکت
کنند. دونالد ترامپ یکی از  توانند از این فاجعه ببرند فکر می سودی که می

ها انسان در  آنهاست که بیشتر نگران سقوط بازار بورس است تا جان میلیون
 آمریکا و جهان.

تحّمل بار اقتصادی این بحران برای ایرانی که دچار سوءمدیریت مزمن و 
های کمرشکن است نیز آسان نخواهد بود. در چنین مواردی، یاری گرفتن  تحریم

المللی برای نجات دادن جان شهروندان، هیچ جای تعارف و  از نهادهای بین
های بشردوستانه ممکن باشد، که هست، نباید از آنها روی  شرم ندارد. اگر کمک

 گرداند.
گاهی ها و نهادهای مسئول، شفافیت  رسانی صحیح و علمی از مجرای مقام آ

در اعالم آمار و وضعیت موجود، جلوگیری از دخالت متولیان خرافات در کار 
تخصصی کادر پزشکی و درمانی، تأمین وسایل و تجهیزات الزم برای -علمی

مقابله با گسترش ویروس، حمایت از زحمتکشان در این عرصه، تالش برای 
ها)، مشارکت در  المللی (از جمله از راه تعلیق تحریم برخورداری از امکانات بین

میهنان، و  المللی، و تأمین امکانات عمومی الزم برای همٔه هم های بین همکاری
اند  اند، عواملی اکنون دچار ابتال به این بیماری شده هایی که هم ویژه در استان به

و بیرون رفتن از بحران کنونی  ١٩-توانند به مهار کردن ویروس کووید که می
تر شدن  کفایتی مدیران کنونی ایرانی مایٔه تشدید بحران و وخیم کمک کنند. بی

خطر شیوع ویروس است. نباید گذاشت رفتارهای غیرمسئوالنه و سوءمدیریت 
وطنان تمام شود. با تالش جمعی  بحران در جمهوری اسالمی به بهای جان هم

 شود بر این بحران غلبه کرد. می



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ۶ 

 ادامۀ نگاهی فراتر از انتخابات ...

 های کمرشکن برای مردم هستند. اند، زایندۀ مشکل الخطاب فصل
ای جدید از  مهندسی انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی نشانگر دوره

منظور  های پیرامون ولی فقیه به هدف هماهنگی منافع و ُمهره تالش به
تمرکز بیش از پیش قدرت حول محور نیروهای "ذوب کامل در والیت" در 

های  ها است. واقعیت اما آن است که با گسترش تحریم برخورد با بحران
های دیپلماتیک تاکنونی، فضای عمل و  نتیجه ماندن تالش آمریکا و بی

های آتی و بالهایی که بر سر مردم آوار  مقاومت رژیم والیی در برابر بحران
روی،  در افق تحوالت آتی،  شوند پیوسته محدودتر خواهد شد. ازاین می
کارگیری هر چه بیشتر سرکوب و ارعاب در کنار ترفندهایی مانند  به

باید از سران حکومتی و  های پوچ را می گویی، و وعده کاری، دروغ مخفی
اش انتظار داشت. در این میدان، حسن روحانی،  دستگاه تبلیغاتی

تر  جمهور والیت، در مقام سخنگوی اصلی و نماد بیرونی و نرم رئیس
ها و  کاری ای ساتر در توجیه کردن پنهان دیکتاتوری والیی، با ایجاد پرده

کند. این درحالی است که رأس قدرت  آفرینی می ها نقش سرکوبگری
جمهور و کارگزاران "نظام"، همگی  حکومت والیی، یعنی علی خامنه و رئیس

اند، بحرانی که در آینده شدت  وضوح با بحران مشروعیت روبرو شده به
 بیشتری خواهد یافت.

المللی دیکتاتوری حاکم  همچنین باید یادآور شد که، موقعیت بین
لحاظ توازن نیروها در سطح جهانی چندان که امکان تأثیرگذاری بر  به

تحوالت و تخفیف بحران خارجی رژیم  را در بر داشته باشد نیز بادوام 
های  ها و واکنش نیست. در دو ماه اخیر و پس از ترور قاسم سلیمانی تنش

اند که  دیپلماتیک و نظامی بین دولت ترامپ و جمهوری اسالمی نشان داده
سازی، و  جز رجزخوانی، صحنه ای، و فرماندهان سپاه به سران رژیم، خامنه

ندارند. هرچند    چنان چیزی در چنته ادعاهای پوچ برای دفاع از کشور آن
سازی  همراه اقدام نابخردانٔه از سرگیری غنی های خطرناک به این رجزخوانی

مرزی نیروی قدس سپاه در منطقه (یا  های برون ای و ادامٔه فعالیت هسته
زعم امثال محسن رضایی برپایی"امپراتوری اسالمی") در کنار  به

ویژه در ارتباط با کارزار انتخابات  های خطرناک دولت ترامپ به  گیری موضع
توانند به برخورد نظامی و حتی جنگ  آتی این کشور، می  جمهوری ریاست

های آمریکا حکایت دارند و حکومت  منتهی شوند. شواهد از افزایش تحریم
 ها را ندارد. لحاظ اقتصادی توان مقابله با فشارهای ناشی از تحریم والیی به

حدود دو سال پیش دونالد ترامپ با امضای "فرمان اجرایی" و پیامی 
داری آمریکا توانست سریعًا و  های خزانه توییتری در مورد بازگشت تحریم

آسانی و از طریق واداشتن ارزش ریال ایران به سقوِط آزاد و مسدود کردن  به
المللی ایران، بحران ساختاری موجود در اقتصاد  های معامالت بین کانال

تر کند. مشکل بنیادی بر سر راه سران رژیم والیی و در  کشورمان را گسترده
ای و روحانی در مقابله با فشارها و  هایی مانند خامنه رأس آنان چهره

ای بسیار  تهدیدهای روزافزون از جانب دولت ترامپ، وجود اقتصاد ملی
محصولی متکی به صدور نفت خام، و بسته  ضعیف، نامولد، وارداتی، تک

بودن بند نافش به ارزش مبادله دالر و ریال است. واقعیت آن است که 
ساختارها و عملکرد کالن اقتصاد کشورمان طی سه دهٔه  گذشتٔه پسا 

گاهانه درخدمت منافع سرمایه مالی و  -داری تجاری جنگ ایران و عراق، آ
داری  در پیوند تنگاتنگ با همکاری مستقیم نمایندگان سیاسی سرمایه

های اقتصادی بر مبنای  اند. اجرای سه دهه تعدیل بوروکراتیک شکل گرفته
هدف ایجاد "رشد  های صندوق جهانی پول به الگوی نولیبرالیستی و نسخه

اندوزی   های کالن با انگیزٔه  ثروت اقتصادی" بر محور انباشت سرمایه
سازی، شئون اساسی  خصوصی سازی و شبه شخصی از طریق خصوصی

خوار،  تولید و توزیع در کشور بود. این فرایند، در ایجاد اقتصادی نامولد، رانت
های  مالی متصل به جناح -های الیگارشی تجاری و اسیر سلطٔه الیه
کننده داشته است و اقتصاد ملی ایران را در این سه  سیاسی نقشی تعیین

دهه همیشه در بحرانی ساختاری و وضعی شکننده قرار داده است. بر این 
جمهوری بارک اوباما تا کنون از  بستر اقتصادی بود که آمریکا از دورٔه ریاست

راحتی اقتصاد ملی کشورمان را  های مالی به طریق اعمال دوباره تحریم
اگر از در انقالب بیرون انداخته شد از پنجرٔه اقتصاد  -اسارت گرفته است به

وارد شد. برای مثال اکنون که کشور ما با بحرانی دیگر یعنی گسترش 
صداقتی، مدیریت امنیتی شتابان ویروس کرونا روبرو شده است، در کنار بی

سیاسی و عقیدتی مسئوالن و روحانیت مرتجع باید به یکی دیگر از -
های اصلی سازندۀ این بحران اشاره کرد: نبوِد سامانٔه "طب ملی" در  عامل

شده در  ریزی کشور ما! چون این عرصه حیاتی جامعه عامدانه و برنامه
دست  پیروی از الگوی نولیبرالیسم اقتصادی و در حکم کاالیی سودآور به
روی،  قانون مقدس "بازار آزاد" یعنی "عرضه و تقاضا" سپرده شده است. ازاین

منظور مهار کردن  باوجوداین که کادر پزشکی، پرستاری، و دیگر کارکنان فداکارانه به
دلیل کمبود شدید امکانات ضروری در سطح کشور،  ورزند، اما به شیوع کرونا تالش می

 اثر بوده است. چنین کم روند مهار ویروس کرونا این
تر شدن کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که دامنٔه آن  های آینده با داغ در ماه
و بنا به آنچه تاکنون  -کشیده خواهد شد، "مسئله ایران" منطقاً  ١٣٩٩ماه سال  تا آبان

ها و  از جانب تیم تبلیغاتی ترامپ به یکی از حربه -در این زمینه روی داده است
های  ابزارهای اصلی در مبارزات انتخاباتی تبدیل خواهد  شد. با توجه به دیدگاه

های راست افراطی در پیرامون  دونالد ترامپ، درصورت ضروری  شونیستی جریان
زاتر در   تر و تنش هایی بالقوه خطرناک دانسته شدن برای پیروزی انتخاباتی، حرکت

توان داشت که بین  تردید نمی شود انتظار داشت. همچنین  دستورکار دولت آمریکا می
های متصل به هرم قدرت هم  افزایش تنش با  اصحاب قدرت رژیم والیی و اندیشکده

های مردم  تواند همچون بهانه یا ترفندی برای مقابله با باال گرفتن اعتراض آمریکا می
اش از درون تهی  لحاظ شود. سرشت اقتصاد ملی کشور و عملکرد آن که توان تولیدی

همراه فرودستان را  های زیادی از قشر میانی  به شده و زندگی طبقٔه کارگر و بخش
های تجاوزکارانه و  تباهی کشانده، اکنون درعمل کشورمان را در برابر سیاست به

دفاع نگه داشته است.  های امپریالیستی آمریکا بی خطرناک یکی از هارترین محفل
گیری تحوالت آینده  شکی نیست که وضعیت اقتصادی کشورمان در چگونگی شکل 

کننده  های بین سران رژیم والیی و دولت ترامپ نقشی تعیین وواکنش در رابطه با کنش
خواهد داشت.  حزب ما همواره بر این نکته تأکید کرده است که منطق ادامۀ "جنگ 

سوز  ناپذیر  "جنگ نظامی"ای خانمان بازگشت تواند به نقطٔه   اقتصادی" دولت ترامپ می
باید با بسیج افکارعمومی و جنبش  در خاورمیانه منتهی شود. بنابراین، می

وجود  خواهی، با هر وسیله ممکن در داخل و خارج کشور، برای جلوگیری از به صلح
 آمدن هرنوع زدوخورد نظامی بر هر دو طرف فشار وارد آورد.

گام از سه دهه  وقوس اما درمجموع و گام به های اقتصادی که باکش البته برنامه
گاهانه در  گذشته تا کنون در کشور اجرا شده اند، شئون اساسی و کالن اقتصاد ملی را آ

اند. در  داری جهانی "آماده سازی" کرده جانبه با سرمایه سمت ادغام ارگانیک و همه
المللی پول" با تقدیر از روند  های مکرر "صندوق بین باره باید یادآور شد که  گزارش این

ویژه در دورٔه  های اقتصادی  در ایران (از دورٔه دولت اصالحات و به اجرای تعدیل
بانکی و استقبال گرم  -آمیز" بخش مالی نژاد) و با اشاره به رشد "تحسین احمدی

(مانند طرح   ها منظور آزادسازی قیمت درمانی"ها به  کارگیری "شوک خصوص از به به
)، همگی نشان ٩٨ماه  ها" یا افزایش قیمت بنزین در آبان "هدفمندی یارانه

سازی اقتصاد کشور با الگوی نولیبرالیستی موردنظر کشورهای قدرتمند غربی  دگرگون
 اند.   بر خود داشته

هایی کلیدی در  گیری تحوالت آتی و گرفتن تصمیم دیگر، در فرایند شکل عبارت به
ویژه  داری و به اش با کشورهای قدرتمند  سرمایه راستای "تداوم نظام" و همزیستی

هایی بسیار مهم با همان "استکبار  آمریکا، اقتصاد ملی کشورمان از نقطه اشتراک
جهانی" برخوردار بوده است. دیکتاتوری حاکم بر اساس تقدیم نیروی کار ارزان و مطیع 

های  کشی ای مؤثر در برابر بهره دهی شان سازمان (که با محروم بودن از سندیکاهای
، برای دادوستد سیاسی  سبعانه ندارند) و با فروش نفت خام و داشتن اقتصادی وارداتی

های  و مصالحه آمادگی الزم را دارد. روشن است که درصورت اختیار این گزینه، الیه
تجاری در کشور، همراه با همقطارانشان در  -داری مالی سرمایه بسیار پرنفوذ کالن

 -های پرقدرت اقتصادی خارج کشور، برنده اصلی این مصالحه خواهند بود. این کانون
های پرنفوذ بورژوازی بوروکراتیک و بخشی از  برکت اتحاد تنگاتنگ با الیه سیاسی، به

های پرقدرت  ارند. این الیه کننده د های کلیدی نقشی تعیین گیری روحانیت، در تصمیم
صورت "بورژوازی  الیگارش، در تکمیل دگردیسی خویش و درآمدن به

ُکمپرادور" (وابسته و سرسپرده)، هیچ نوع تعهدی به منافع ملی میهن خود ندارند و 
ها در اقتصاد ملی کشورمان با منافع  مشترک نخواهند داشت! وجود فصل

داری جهانی در حاکمیت مطلق والیت فقیه، عاملی بسیار مهم در فرایند  سرمایه کالن
ها  مشترک شک رژیم والیی از این فصل های نهایی طرفین خواهد بود. بی گیری  تصمیم

برداری کرده و خواهد کرد، اما دولت ترامپ خواهان  برای تضمین بقای خود بهره
 ها است. مشتراک مطالباتی فراتر از محصول این فصل

های  مسئله اصلی تهدیدکنندٔه  بقای دیکتاتوری حاکم  و منافع مادی عظیم جناح
ناپذیر خواست تغییرهای بنیادی  قدرت، عاملی است درونی و برآمده از تضاد آشتی

 خواهانٔه مردم با تداوم حاکمیت مطلق والیت فقیه است.  دموکراتیک و عدالت
تواند در خالل یک سال آتی دستخوش تحوالتی  دهد کشور ما می شواهد نشان می

ها و  و واکنش  نتیجٔه کنش  باید به گیری آینده میهن را نمی شود. شکل  کننده تعیین
ای و ترامپ واگذار کرد. پیکان مبارزه را باید به  میان علی خامنه ها  ونشان کشیدن خط

سمت قلب دیکتاتوری حاکم یعنی نهاد والیت فقیه و ساختارهای اصلی اعمال قدرت 
آن نشانه گرفت. در این راستا حزب توده ایران بنا بر ضرورت این لحظه حیاتی برای 

دوست را به  خواه و میهن گران سیاسی و مدنی آزادی مان، نیروها و کنش میهن
گیری جبهه واحد ضد دیکتاتوری  همکاری و تالشی سترگ در جهت شکل

 خواند. فرامی
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ــــــی  ــــــالب ــــــق ان
ها  دموکرات سوسیال

را بین زحمتکـشـان 
آذربایجان و دیـگـر 
ــــــان  ــــــی ــــــران ای

دهی کـنـد.  سازمان
در هــمــان ســال، 
ـــو  ـــی ـــی مس ـــل ع

هـــا و  اعـــالمـــیـــه
هایی را که در  جزوه
هـای بـاکـو،  شعبـه

تفلیـس، و تـبـریـِز 
ــران  ــارگ ــزب ک "ح

دمـوکـرات  سوسیال
روسیه (بلشـویـک)" 

شــد،  مـنـتـشـر مـی
ــــه ــــط در  ن ــــق ف

آذربایجان و دیـگـر 
نقاط ایران، بـلـکـه 

ها به عربی، در شهرهای بغداد و کاظمین (در عراق) نـیـز  پس از ترجمه کردن آن
هـا، در  های نشریٔه "ایسکرا"، ارگان مرکزی حزب بلشـویـک کرد. نسخه پخش می
شـدنـد.  فـرسـتـاده مـی ، از طریق باکو به تبریـز ١٩٠٢تا  ١٩٠١های  فاصلٔه سال

کردند.  دهی می عملیات ارسال ایسکرا را خود لنین و همسرش کروپسکایا سازمان
عامیـون"  دموکراسی را نخستین بار گروه "همت" به "اجتماعیون اصطالح سوسیال

های اروپایی آشنایی  ترجمه کرد تا معنای آن از سوی زحمتکشان ایرانی که با زبان
از روسیه به ایـران  ١٩٠۴که در سال  فهمیده شود. حیدر عمواوغلی وقتی نداشتند 

هـای  دموکـرات های سوسیال بازگشت، همراه با برخی از رفقایش، نخستین هسته
انقالبی را در شهر مشهد تشکیل داد. یک سـال بـعـد و در آسـتـانـٔه انـقـالب 

ای  دموکراسی ایران در جـلـسـه مشروطیت، نخستین سند رسمی جنبش سوسیال
تصویب رسید. پس از شکست انقالب مشروطیت (برآمدن اسـتـبـداد  در مشهد به

هـای  دمـوکـرات )، سـوسـیـال١٩١۴صغیر) و سپس در جریان جنگ جهانی اّول (
شان هم در ایران و هم در تبعید ادامه دادند. پس از  های  انقالبی ایرانی به فعالیت

هـای  روسیه و سرنگون شدن رژیم تزاری، انـقـالبـی ١٩١٧پیروزی انقالب فوریٔه 
شـان را  ای که به روسیه مهاجرت کرده بودند امکان پیدا کردند تشـکـیـالت ایرانی

شان را شّدت بخشند، و دفترهای حزبی و مراکز کارگـری  های علنی کنند، فعالیت
در  ١٩١٧دموکرات "عدالت" ایران در ماه مـه  برای خود برپا کنند. حزب سوسیال

اش به دو زبان فارسی و آذری منتـشـر گـردیـد. در  شهر باکو تأسیس شد و برنامه
، آمـده اسـت: "یـکـی از ١٢بخش فارسی سند برنامٔه حزب عدالت، صـفـحـٔه 

تغییر و تحّول زندگی و مناسبات اجتماعی بـر پـایـٔه  ،عدالت،های [حزب]  خواست
هایی که بـر جـامـعـه  سوسیالیسم است تا بتوان به استثمار زحمتکشان توسط آن

 کنند پایان داد."  حکومت می
(ژوئـن  ١٢٩٩دموکرات "عدالت" ایران در تیرماه  نخستین کنگرٔه حزب سوسیال

طـورکـلـی سـیـر  )، در انزلی، "حزب کمونیست ایران" را  بنیاد گذاشـت. بـه١٩٢٠
ایـن  توان بـه اوضاع سیاسی در جامعه در آغاز تشکیل حزب کمونیست ایران را می

های شـمـال کشـور، تـا مـدتـی  های قیام شکل خالصه کرد که، پس از ناکامی
هـا و  طورعموم روحیه ضد استعماری بر کشور تسلط دارد و منافع محدود طبقه به

گـیـرد. در اثـر ایـن وضـع،  الشعاع این روحیه قـرار مـی قشرهای مختلف تحت
 -های مـخـتـلـف کشـور هایی وسیع از نیروهایی ضد استعماری در نقطه سازمان

وجـود  -جاها  هایی نظیر قزوین، همدان، کرمانشاه، و جز این خصوص در نقطه به
ها،  های گوناگون سابق (مانند: دمکرات های حزب ها، بازمانده دارند. این سازمان

هـای مـحـل و سـابـقـٔه  ها) بودند که بنا بر ویـژگـی ها، وجزاین دمکرات سوسیال
اند. حزب کمونـیـسـت ایـران، از  خود گرفته شان، شکل و نامی خاص به مبتکران

هـای  کند، کار در بـیـن ایـن تشـکـل زمانی که مرکزیتش را به تهران منتقل می
دلـیـل نـداشـتـن  دهد. حزب کمونیست ایـران بـه اش قرار می پراکنده را در برنامه

های پراکنده را در خود ندارد، امـا  کادرهای ورزیده، هنوز توان رهبری این جنبش
مـنـظـور  دهد، و درنتـیـجـه، بـه ها را مدنظر خود قرار می ارتقای سطح  این تشکل

وجود آوردن وحدت تشکیالتی و بـاال بـردن تـوان نـظـری (تـئـوریـک) ایـن  به
های ضد استعماری، نخست روزنامٔه "حقیقت"، سپـس روزنـامـٔه "کـار"، و  تشکل

ای مثل روزنامٔه "نصیحت" قزوین، "پیک رشـت"،  های محلی ها روزنامه دنبال آن به
کـنـد. در ایـن دوره، حـزب  ای دیگر را منتشر مـی های محلی (والیتی) و روزنامه

رهـبـری  شدت زیر تأثیر انقالب اکـتـبـر بـوده، بـه خواه و مبارز دیگری که به ترقی
شخـصـیـت بـنـام انـقـالب مشـروطـه یـعـنـی 

استقبال صدمین سالگرد  تٔاسیس  به
 حزب کمونیست ایران!

 رفقای گرامی!
از تاریخ تأسیس حزب کمونیست ایران صـد  ١٣٩٩با فرارسیدن خردادماه 

دموکراسی  های جنبش کارگری و سوسیال شود. اگرچه نطفه سال سپری می
در میهن ما در دوران انقالب مشروطیت نضج یافت و تٔاثیرهایی تعیین کننده 

گیری و پیروزی انقالب مشروطیت داشت اما بااینهمه جـنـبـش  بر روند شکل
یافتـه و مـنـسـجـم در  کارگری و کمونیستی ایران در هیئت حزبی سازمان 

رهبری شخصیت  خورشیدی و تشکیل حزب کمونیست ایران به ١٢٩٩تیرماه 
 گردد.   طوررسمی آغاز می برجسته انقالب مشروطیت حیدر عمواوغلی به

های چپ و مارکسیستی در ایران اواخر قرن نوزدهم و  سرآغاز رشد اندیشه
اوایل قرن بیستم میالدی است. با رشد صنعـت و تـوسـعـٔه شـیـؤه تـولـیـد 

یابد. صحنـٔه اجـتـمـاعـی و  های مارکس به ایران راه می داری، آموزه سرمایه
سیاسی این دوره را در چارچوب تحّول تاریخی جامعٔه ایـران در گـذار آن از 

داری  توان خالصه کرد. پا گـرفـتـن سـرمـایـه داری می فئودالیسم به سرمایه
گـیـری  رشد بود و زایش و شکـل کندی، اما درحال  نوزادٔه آن زمان، اگرچه به

های آخـر قـرن نـوزدهـم  طبقٔه کارگر کشور درحال کامل شدن بود. در سال
های چپ مترقی، مبارزٔه ضـداسـتـبـدادی  میالدی، و زیر تأثیر و نفوذ دیدگاه

ای از مردم به مبارزٔه انقالبی پیوسـتـنـد.  رشدی چشمگیر کرد و شمار فزاینده
گاهی در "تـاریـخ  دان برجسته میهن ما، رفیق جان تاریخ باخته عبدالحسین آ

هـای سـوسـیـالـیـسـتـی در ایـران  احزاب در ایران"، در زمینه رشد اندیشـه
های سوسیالیسم معاصر برای نخستیـن بـار در  نویسد: "پیرامون اندیشه می

نقل از  ) به١٢٩۵، اسفندماه ۴٠٢ای که روزنامه ایران (شمارٔه  ایران، در مقاله
 ١٨مناسبت نهمین سالگرد کمون پاریس ( روزنامه "اختر" (چاپ استانبول) به

تفصیل سخن رفته  خورشیدی) درج کرده، به ١٢۴٩/ اسفندماه ١٨٧١مارس 
هـا...  دهد: سوسیالیـسـت است. روزنامه علت درج مقاله را چنین توضیح می

نمایند... و اآلن قـریـب  روز در ترویج دادن مقاصد خودشان ترقی می روز به
اند. ..." نـویسـنـده  شود که در جمیع اروپ [اروپا] منتشر شده بیست سال می

خواهند "فقرا و عمله  نویسد می در توضیح "اصل مقصود این گروه" ازجمله می
در کل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقـرا و 
رنجبران را خاطرجمعی دهند و در این خصوص مٔولفیـن بسـیـار تـألـیـفـات 

 اند." شمار نوشته بی
دمـکـراسـی  گرچه عقیده محققان دربارٔه تاریخ دقیق آغاز جنبش سوسیال

اند و آن هم این اسـت  در ایران مختلف است، اما همگی در این باور شریک
عامیون" اولین حزب نسبتًا متشکل در ایران بود که نـقـشـی  که "اجتماعیون

) داشت. فعاالن ١٢٩٠  -١٢٨۴فعال در تدارک و برپایی انقالب مشروطیت (
دمکراسی انقالبی، مانند اسـدالـلـه غـفـارزاده و دیـگـران  جنبش سوسیال

 اند. کوششی فراوان در راستای انقالب مشروطیت داشته
هـای  هـا و انـدیشـه در این دوران بود که با تأثیـر پـذیـرفـتـن از دیـدگـاه

 -ویژه در تبریز، تهران، و اصفهـان به -مارکسیستی، در شهرهای بزرگ ایران
های مردم را بسیج و  ای زیرزمینی شکل گرفتند تا توده های سیاسی سازمان

دمکراسی در ایـران پـس از  به مسیر انقالب هدایت کنند. جنبش سوسیال
شکست انقالب مشروطیت و بعد از آن یعنی در طی جنگ جهانی اول، چـه 

ویژه در روسیه)، فعالیتش را  در ایران و چه در مهاجرت (در اروپای غربی و به
عامیون"  ادامه داد. اوایل جنگ جهانی اول گروهی از مجاهدین "اجتماعیون

رهبری اسداله غفـارزاده (صـدرمـیـرزا اقـوام)  و کارگران معادن نفت باکو، به
زاده، و  اله ابراهیـم زاده، سیف کاتب، بهرام آقایف، باباهاشم زاده، رستم کریم

دادند،  های اعتراضی کارگران را تشکیل می دیگران، که تظاهرات و میتینگ
 خود را گروه "عدالت"  نامیدند.

ها گروهی سیاسی بود که "علی ُمسیو"، از روشنفکران برجستٔه  در میان آن
ش) تشکیل داد. این سازمان بعدها به یکی از  ١٢٧٧( ١٨٩٨تبریز، در سال 

قدرتمندترین مرکزهای مبارزٔه ضداستبدادی تبدیل شد. نخستین بار کارگران 
رفتند،  ای که برای کارهای فصلی به قفقاز و مناطق آسیایی روسیه می ایرانی

هـای  ویژه برای کار در صنعت نفت باکو (بیشتر از نیمی از کارگران مـیـدان به
های  دموکراسی را به ایران آوردند. انقالبی نفتی باکو، ایرانی بودند)، سوسیال

ای بزرگ همچون حیدر عمواوغلی (از رهـبـران بـرجسـتـه انـقـالب  ایرانی
مشروطیت و دبیرکل حزب کمونیست ایران) از میان این کارگران برخاستنـد. 

 ٨ادامه  در صفحه  هـای  گذاری شد تا فعالـیـت ، گروه سیاسی "همت" در باکو پایه١٩٠۴در سال 

اولین کنگره بزرگ رهبران حزب کمونیست  ١٢٩٩شهریور 
کنگره ی ملل «کشورهای آسیایی و آفریقایی تحت عنوان 

که با حضور لنین در شهر باکو برگزار  »ستمدیده ی مشرق زمین
حیدر عمواوغلی رهبری هیأت کمونیست های ایرانی را بر  شد.

 عهده داشت. 
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میرزا اسکـنـدری، و آن، حـزب "اجـتـمـاعـیـون" (مـعـادل فـارسـی  سلیمان
های قشرهای میانٔه جامعه شکـل  "سوسیالیست") نام دارد که بر مبنای گرایش

ای بسیار نزدیک میان حزب کمونیسـت ایـران و حـزب  گرفته است. همکاری
نـحـوی  وجود آمد. نزدیکی و وحدت کاری میان این دو حزب بـه اجتماعیون به

هایی که در این دوران بـرای  است که بارها کنسول بریتانیا در ایران در گزارش
فرستد این دو حزب را با هم اشتـبـاه گـرفـتـه  وزارت خارجه کشور متبوعش می

هـایـی  است. در آن هنگام جوانان روشنفکر کشورمان برای ایـجـاد جـمـعـیـت
دادنـد. در  فرهنگی، ادبی، و نمایشی ذوق و شوق مخصوصی از خود بروز مـی

هـایـی نـیـز  های سیاسی، چنین جمعیت نظر از سازمان برخی از  شهرها، صرف
ها عـبـارت بـودنـد از: "جـمـعـیـت  ترین این جمعیت وجود آمده بودند. مهم به

فرهنگ" در رشت، "انجمن پرورش" در قزوین، "جمعیت فرهیـخـت" در بـنـدر 
انزلی، و "پیک سعادت نسوان [زنان]" و "نسوان [زنان] وطنخواه" در تهران. در 

  ها، حزب اجتماعیون و حزب کمونیست ایران نقشی بـرجسـتـه تمام این تشکل
های دهـه  های پیش از تشکیل حزب کمونیست ایران یعنی سال داشتند. سال

هـای کـارگـری  گیری اعتصـاب همچنین با رشد جنبش کارگری و شکل ١٢٩٠
 ٨ها، کارگران خواستار حقوق خـود ازجـمـلـه حـق  همراه است. در این حرکت

گاهی در کار تحقیقی اش در این زمینه یـادآور  ساعت کار در هفته بودند. رفیق آ
هـای کـارگـری  خورشیدی "شورای مرکزی اتحادیه ١٢٩٩در سال   شود که، می

سـزا  ای اهـمـیـتـی بـه تهران" پدید آمد که در تاریخ جنبش کارگری و اتحـادیـه
های کارگری تهران، بعدًا توسعه یافـت و  داشت. همین شورای مرکزی اتحادیه

پیوستند. بر اساس منابع آمـاری  آن می  های کارگری دیگر شهرها نیز به اتحادیه
 ١٠هزار نفر جـمـعـیـت،  ٢٠٠، در تهران با بیش از ١٣٠٠ماه  گوناگون، در دی

اند. در تـبـریـز بـا  کرده هزار نفر  عضو فعالیت می ١٠اتحادیٔه کارگری با حدود 
هـزار  ٣های کارگری و صنفی در حدود  هزار نفر جمعیت، اتحادیه ٢٠٠حدود 

هـای  هزار نفر جـمـعـیـت، اتـحـادیـه ۴٠اند. در رشت با حدود  نفر عضو داشته
کـارگـران   هزار نفر عضو داشتند. در انزلی و حومه اتحادیـه ٣کارگری در حدود 

کـارگـران روسـی بـودنـد.   درصد آن ٣٠هزار نفر عضو داشت که  ٣ماهیگیری 
اند بـا در  حال، در بندر انزلی کارگران بندر نیز اتحادیه خودشان را داشته درعین
هـای کـارگـری و   نفر عضو. در دیگر شهرهای ایران نیز اتـحـادیـه ٢٠٠حدود 

دهی و رهـبـری  آیند. در این دوره درنتیجٔه سازمان وجود می تدریج به صنفی به
های کارگری تـوانسـتـنـد  ها، جنبش اعتصابی گسترش یافت و اتحادیه اتحادیه

هاینـد  چندین اعتصاب پیروزمند را سازمان دهند. از جمله آن ١٣٠٠اوایل سال 
های تـهـران،  های تهران، اعتصاب کارگران نانوایی اعتصاب  کارگران چاپخانه
های ریسندگی تهران، اعتصاب کارگران بندر انزلی و  اعتصاب کارگران کارخانه

طورکلی جنبٔه اقتصادی داشتند. پس از اسـتـقـرار حـکـومـت  ها، که به جز این
های نیروهای ارتـجـاعـی بـر ضـد  ، حمله١٣٠۴دیکتاتوری رضاخان در سال 

تر پیدا کرد. در هـمـیـن سـال  ای ُبعدی تازه و گسترده جنبش کارگری و اتحادیه
هـای  و در آستانٔه انتخابات مجلس شورای ملی، شورای مرکزی اتحادیه ١٣٠۴

بـر ضـد   فرمان رضاشاه منحل گردیـد و کـارزاری گسـتـرده کارگری تهران به
، رضـاشـاه ١٣١٠ها و نیروهای چپ آغاز شد. سرانجـام، در سـال  کمونیست

اش گذراند که بعدها به "قانـون  نشانده قانونی ننگین را از تصویب مجلس دست
سیاه" معروف شد. مطابق این "قانون سیاه" ضد کمونیستی، هرگونه فـعـالـیـت 
کمونیستی در ایران ممنوع شد. در همین سال است که دکتر تـقـی ارانـی در 

گـیـرد. رهـبـری جـدیـد حـزب  جمع رهبری حزب کمونیست ایران جـای مـی
های تشکیالتی حزب بود، در اوایل سال  کمونیست که هدفش متحد کردن رده

آغـاز  - سیاسی و تئوریکی کمونیستی بود ٔکه درواقع نشریه -"دنیا"  نشریهٔ  ١٣١١
شـدت  بینی ماتریالیستی" را در جامعٔه بـه انتشار کرد که و نخستین بار "جهان به

داشته شدٔه ایران مطرح کرد. پـلـیـس رضـاشـاه در سـال  نگه مذهبی و عقب 
، دکتر ارانی و گروهی از رهبران و کادرهای حزبی را دستگـیـر کـرد کـه ١٣١۵

نفر درعمل بـه از هـم  ۵٣این   نفر" شهرت یافتند. بازداشت ۵٣بعدها به "گروه 
پاشیده شدن حزب کمونیست ایران منجر شد. چندی بعد موتور محـرک حـزب 

هایی که شده  بـود جـان  یعنی دکتر ارانی در زندان رضاشاهی و  بر اثر شکنجه
 باخت.  

پس از آنکه نیروهای متفقین رضاشاه را از قدرت برکنار کردند و افـراد گـروه 
دلیل شکسته شدن یخ فضای دیکتاتـوری از  نفر و دیگر زندانیان سیاسی به ۵٣

حزب تودٔه ایران، در مقام حزب طبقٔه کارگـر  ١٣٢٠زندان آزاد شدند، در مهرماه 
های سـتـرگـی  ایران و ادامه دهندٔه راستین راه حزب کمونیست ایران و انقالبی

همچون حیدر عمواوغلی و دکتر تقی ارانی، بنیاد نهاده شد و  به عرصٔه فعالیـت 
پا نهاد و بار دیگر پرچم ظفرنمون رزم طبقٔه  کارگر و زحمتکشان را در میهن مـا 

 اهتزاز درآورد. به

 رفقا! استقبال صدمین سالگرد  تٔاسیس ... ادامه  به
ها و حزب تودٔه ایران در انـجـام  گواهی تاریخ صدسالٔه  اخیر، کمونیست به

مان ایران، نـقـشـی   شدن تغییرهایی سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی در میهن
ای از سـوی ارتـجـاع و  که هیچ تالش تبلیغاتی  اند ای داشته یگانه و تاریخی

های امپریالیستی توان نفی آن را ندارد و بنا بر این تـالـشـی  بلندگوهای رسانه
ای بـوده  ها و خصوصًا مبارزان تـوده است مذبوحانه. در نتیجه کار کمونیست

های جنبش انقالبی  های مارکس و لنین و دیگر آثار و نوشته است که آموزش
در ایران منتشر و پخش شد. غـنـای   طور گسترده فارسی ترجمه و به جهان به

هـای  های دهـه نظری و اجتماعی حزب ما و پایگاه مردمی عظیم آن در سال
چنان بوده است که حتی  آن ۵٧و سپس در نبرد انقالب بهمن  ١٣٣٠و١٣٢٠

های حـزب  کنند. نفوذ اندیشه آن اعتراف می  دشمنان و مخالفان حزب نیز به
ها و انسـجـام  در بین روشنفکران و تأثیر پایگاه مردمی آن در ارتقای خواست

هـای زحـمـتـکـش کشـورمـان را  ها و الیه جنبش طبقٔه کارگر و دیگر طبقه
انـد. بـرخـی از  غرض جامعه و تاریخ ایران اذعان کـرده بسیاری از ناظران بی

اند که عبارتنـد  ترین آثار مارکسی از سوی حزب توده ایران منتشر شده برجسته
ای از مارکس و انگلس و ازجمله "سرمایه" [کـاپـیـتـال]  از: ترجمٔه آثار کلیدی

تـرجـمـٔه رفـیـق  ترجمٔه رفیق ایرج اسکندری، بخش بزرگی از آثار لنیـن بـه به
باخته محمد پورهرمزان، دو کتاب مرجع "ماتریالیـسـم دیـالـکـتـیـک" و  جان

(امـیـر   باخـتـه هـوشـنـگ نـاظـمـی "ماتریالیسم تاریخی" نوشتٔه رفیق جان
های اقتصاد سیاسی و امپریالیـسـم نـوشـتـٔه  آیین)، آثاری مهم در زمینه نیک

الله میزانی (جوانشیر) و رفعت محـمـدزاده (اخـگـر)، از اعضـای  رفقا: فرج
کمیتٔه مرکزی و هیئت سیاسی حزب که از سوی رژیم جـمـهـوری اسـالمـی 

وسیلٔه رفـیـق  نگاری نوین مردمی در ایران  به گذاری تاریخ اعدام شدند، بنیان
گاهی و رفقا:  جان رحیم نامور، و حسن قزلچی (در زمینه  باخته عبدالحسین آ

بخـش زنـان از  ، انتشار آثاری کلیدی در زمینه جنبش رهایی تاریخ خلق ُکرد)
یاد ملکه محمدی و مریم فیروز، و چاپ و نشـر  قلم رفقا: زنده ستم جنسی به

هـای ایـدئـولـوژی و تـئـوری مـارکسـیـسـم،  در زمینه  آثاری مهم و برجسته
شناسی، و تاریخ با قلم توانای رفیق احسان طبری و همـچـنـیـن آثـاری  زبان

های وحشیانه  ارزنده از رفیق قهرمان رحمان هاتفی (مهرگان) که زیر شکنجه
هایی هـمـچـون عـلـی امـیـد،  عالوه، چهره رژیم والیت فقیه جان باخت. به

معلم، حسین پور تبریزی، و دیگران، نقشی درخشان در جـنـبـش   شناسایی،
اند و در تاریخ مبارزات معـاصـر جـنـبـش کـارگـری و  سندیکایی ایران داشته

 کمونیستی میهن ما ماندگارند.
هـای  ها و مـجـلـه انتشار صدها کتاب و جزوه علمی، نشریه  کوتاه سخن:

هـا و  پرمحتوای سیاسی، اجتماعی، و فرهـنـگـی، نشـر گسـتـردٔه انـدیشـه
دهـی  لـنـیـنـیـسـم در جـامـعـه، سـازمـان-ساز مارکسیسم های دوران آموزه

های صنفی دانشجویـی  دهی فعالیت سندیکاهای کارگری و دهقانی، سازمان
گـرایـی و  های پیشرو در راه رهایی زنان میهن از چنگال واپـس و ایجاد تشکل

رسـمـیـت  هایی انقالبی و مبارزه بـرای بـه ستم جنسی و طبقاتی، طرح برنامه
شناخته شدن حقوق کارگران و تصویب قانـون کـار، مـبـارزه بـرای اجـرای 

نفع دهقانان، مبارزه برای دستیابی زنان میـهـن بـه حـق  اصالحات ارضی به
مند شدن هـمـگـان از  خاطر بهره انتخاب شدن و انتخاب کردن، کوشش به

بهداشت و آموزش رایگان برای همه، تقسیم عادالنه ثروت و تحقق عـدالـت 
هـای کشـورمـان در  اجتماعی، تحقق حق خودمختاری برای هـمـه خـلـق

هـا و  خـاطـر آزادی فـعـالـیـت حـزب چارچوب ایرانی آزاد و یگانه، مبارزه بـه
ساز بودند که  ها و کارزارهایی دوران های صنفی، در زمرٔه دیگر اندیشه جمعیت

مان در شکـل و  ها خصوصًا حزب ما در میهن نخستین بار از سوی کمونیست
محتوایی سازنده و خالق مطرح شدند و از استقبال گستردٔه  جامعه برخـوردار 

بـار نشـسـتـن ایـن  ها و بـه شدند. در راه جامه عمل پوشاندن به این اندیشه
ای متـشـکـل را  ای و همچنین نیروهایی مترقی مبارزه ها، هزاران توده تالش
 دهی کردند. سازمان

نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، رهـبـری حـزب را مـوظـف 
داشت  صدمین سالگرد تٔاسیس حزب کمونیسـت ایـران  کند که در گرامی می

های تبلیغی و ترویجی ازجمـلـه  ای از برنامه در خالل یک سال آینده مجموعه
 دهی کند. این مناسبت را سازمان انتشار کتابی به

 
 نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

   ١٣٩٨اسفندماه 
  



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ٩ 

کفایتی، و  اندیشی، بی بیانیٔه حزب تودٔه ایران: تاریک
گویی سران جمهوری اسالمی در برخورد با  دروغ

 گیری ویروس کرونا خطر جّدی همه

آورد." اشاره به این نکـتـه نـیـز  ای از حرم و صحن، مشکلی پیش نمی گوشه
ضروری است که در حالی که نشست مجمع تشخیص مصـلـحـت و دیـگـر 

درستی برای جلوگیری از انـتـقـال احـتـمـالـی  های حوزوی و غیره به جلسه
ویروس به حاضران تعطیل شد، اّما سران حکومت اسـالمـی و نـیـروهـای 

ها و ادامٔه تحمیق عامه و تلـقـیـن  اندیش برای حفظ درآمدشان از حرم تاریک
خرافات به مردم، با اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خرافی، از اعـتـقـادهـای 

 اندازند. کنند و جان آنها را به خطر می مذهبی مردم سوءاستفاده می
ای  بار در برخورد با خطر جـّدی گرایی فاجعه اندیشی و واپس اوج این تاریک

گیری ارتـجـاعـی "مـراجـع  کند، موضع که مردم میهن ما را تهدید کرده و می
تقلید" در قم بوده است. برای نمونه، حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلـیـد 
شهر قم، برای مبارزه با ویروس کرونا توصیه کرد: "هر روز دست خود را روی 
قلبتان بگذارید و هفت مرتبه سورٔه حمد را قرائت کنید و نیز هر روز صـبـح و 

الکرسی را قرائت نمایید." و ناصر مکارم شیرازی نیـز از  شب هفت مرتبه آیت
مؤمنان خواست که به خاطر مبارزه با ویروس کرونا "شایسته است در تـمـام 

 ها زیارت عاشورا و حدیث کساء خوانده شود." خانه
عقیدتی سران حکومت والیی و روحانیت مرتجع بـا -برخورد کامًال سیاسی

های دولـتـی  اثر دستگاه فاجعٔه سرایت ویروس کرونا، و مدیریت ضعیف و کم
سرعت به شهرهای مـتـعـدد کشـور  در مقابله با این ویروس خطرناک که به

گـویـی حـاکـمـان  کفایتی و دروغ منتقل شده است، بیش از پیش نشانٔه بی
اندیش ایران است. در مقابل اعتقادهای خرافی و ارتجاعی  گرا و تاریک واپس

میهنـان مـا  و ضرورت "حفظ نظام" این حاکمان مرتجع، تندرستی و جان هم
گاهی دادن به مردم،  جای اطالع ارزشی ندارد. سران رژیم والیی به رسانی و آ

شکافتن علمی این بیماری و توضیح دادن وضعیت خـطـرنـاک مـوجـود، و 
ای مؤثـر، مـردم را بـه  آماده کردن مردم برای مقابله با شیوع کرونا به شیوه

اصـطـالح  آور از بـه های شرم الکرسی" دعوت و برای آنها نسخه خواندن "آیت
 کنند. "طب اسالمی" تجویز می

برخورد سران جمهوری اسالمی با پدیدٔه انتشار ویروس کرونا، هـمـچـون 
برخوردشان با شلیک موشک نظامی خودی بـه هـواپـیـمـای مسـافـربـری 

میهنان ما، بر پـایـٔه دروغ و  نفر از هم ١۴٧اوکراینی و سرنگونی آن و کشتار 
 حفظ "نظام" و منافع حاکمان مرتجع به هر قیمتی استوار است.

توجهی به رهنمودهای سازمان جهانی بـهـداشـت و تـجـربـٔه مـوفـق  بی
از جـمـلـه  -کشورهای دیگر به منظور کنترل کردن شیوع ویـروس کـرونـا

توجهی به اهمیت قرنطینه کردن مراکز عـمـومـی و تـأمـیـن وسـایـل و  بی
کننـده و  شک پیامدهایی بسیار نگران بی -تجهیزات و امکانات پزشکی الزم

گـیـری  خطرناک برای شهروندان میهن ما خواهد داشت. متوقف کردن همه
طلبد. با بسیج افکار عـمـومـی ایـران و  المللی می ویروس کرونا تالشی بین

های ناکارآمد جمهوری اسـالمـی ایـران، بـایـد  جهان و اعتراض به سیاست
المللی و انطباق آنـهـا بـا  سران حکومت والیی را به اجرای رهنمودهای بین

شرایط خاص ایران به منظور کنترل مؤثر گسترش خطرناک ویـروس کـرونـا 
 واداشت.

  
 حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٨اسفند ماه  ٧

گیری ویروس کرونا در ابـعـاد گسـتـرده بسـیـاری از  نگرانی از شیوع و همه
کشورهای جهان را فراگرفته است. بر اساس آخرین برآوردهای سازمان جهانـی 

اند و  نفر در جهان به این ویروس مبتال شده هزار ٨٠بهداشت، تا کنون بیش از 
انـد. در بسـیـاری از  نفر بر اثر ابتال به این ویروس جان بـاخـتـه ٢٧٠٠بیش از 

ویژه در شهرهایی که خطر ابتال به این ویـروس افـزایـش  کشورهای جهان و به
هـا، و بسـیـاری از  هـا، کـارخـانـه ها، ورزشگـاه ها، دانشگاه یافته است، مدرسه

ها لغو شده است، و  و مسابقه اند، بسیاری از مراسم  های تجمع بسته شده مکان
 اند. ها هزار نفر در قرنطینه نگه داشته شده ده

سازمان جهانی بهداشت در روزهای اخیر نسبت به افـزایـش سـریـع تـعـداد 
اطالعی از میزان دقیق گسترش این ویـروس در  مبتالیان به ویروس کرونا و بی

ایران ابراز نگرانی کرده است. تا کنون هفت کشور جهان، از جمله ارمنسـتـان و 
گرجستان و عراق و افغانستان و ترکیه، برای حفاظت از مـردم خـود در بـرابـر 

انـد و  شیوع کرونا، مرزهای خود را به روی مسافران و کاالهـای ایـرانـی بسـتـه
اند که پروازهای خود بـه  های هواپیمایی خارجی نیز اعالم کرده شماری از شرکت

اند. این در حالی است که هواپیمایی  ایران و از ایران را تا اطالع بعدی قطع کرده
ماهان ایر ایران خودش اعالم کرده است که "پس از مصوبٔه هیئت دولت مبنـی 

پرواز باری و مسافربری به شهرهای مختلف چیـن  ٩بر ممنوعیت پرواز به چین، 
 داشته است."

گـویـی  کفایتی سران جمهوری اسالمی ایران در مقابله با این بیماری، دروغ بی
آنها به منظور پنهان کردن ابعاد فاجعٔه خطرناک انتشار ویروس کرونا در مـیـهـن 

گـیـری ایـن  ریزی دقیق و امکانات الزم برای مهار کردن هـمـه ما، و نبود برنامه
را بـا  -و حّتی کشورهای دیگر -شک شهروندان میهن ما ویروس در کشور، بی
شود که شواهدی مبنی بر ورود ایـن  رو کرده است. گفته می خطرهایی جّدی روبه

ها قـبـل دیـده شـده  ویروس و مبتال شدن شماری از شهروندان به آن، از هفته
کفایت جمهوری اسالمی به تصّور اینکه اعالم این امر مـمـکـن  است و سران بی

یـا  ۵٧است به میزان شرکت مردم در تظاهرات نمایشی سالگرد انقالب بهمـن 
انتخابات فرمایشی مجلس اسالمی لطمه بزند، خبر آن را عامدانه تا بعـدازظـهـر 

اند. بر اساس آخرین آمار رسـمـی، شـمـار  اسفند پنهان نگاه داشته ٢روز جمعه 
نفر افزایش یافت و شمار  ٩۵نفر در قم به  ٢مبتالیان به ویروس کرونا ناگهان از 

های تأیـیـد نشـده شـمـار  نفر گذشت. بسیاری از گزارش ١۶تلفات جانی از مرز 
دانـنـد.  مبتالیان و تلفات جانی این ویروس خطرناک را بسیار بیشتر از ایـن مـی

نکته قابل تأمل دیگر اینکه بسیاری از بیمارستان های کشور و پرستـاران بـدون 
داشتن امکانات الزم خود در خطر بیماری کرونا قرار دارند. به گزارش ساعد نیوز 

ساله بیمارستان میالد الهـیـجـان  ٢۵خانعلی زاده پرستار   نرجس  در روز گذشته 
جان جوانش را وقف بیماران کرد و سرانجام خودش هم امروز به دلیل ابتـال بـه 

 کرونا درگذشت.
جمهور اسالمی ایران، پس از شرکت  در چنین اوضاعی، حسن روحانی، رئیس

هایی که به طور مستقیم از  در اّولین جلسٔه "ستاد ملی مبارزه با کرونا" در صحبت
تلویزیون ایران پخش شد، از جمله گفت: "توطـئـٔه دشـمـنـان مـاسـت کـه بـا 

افکنی زیاد در جامعه، کشور را به تعطیلی بکشند." این در حالی است کـه  هراس
در هفتمین روز انتشار خبر ورود ویروس کرونا به ایران، گـزارش شـد کـه ایـرج 
حریرچی، معاون وزیر بهداشت، و محمود صادقی، از نمایندگان مجلس شـورای 

 اند. اسالمی، به این ویروس مبتال شده
پس از اعالم شیوع ویروس کرونا در قم، وزارت بهداشت خواستار قـرنـطـیـنـه 

رو شـد. مـحـمـد  اندیشان حاکم روبه کردن شهر بود که با مخالفت شدید تاریک
سعیدی، نمایندٔه ولی فقیه در قم، در این مورد گفت: "مـا بـا صـراحـت اعـالم 

ها همکاری با مسئوالن بهداشـت را مـورد تـوجـه قـرار  کنیم که همٔه قمی می
دهد تا دشمن فضای قم را ناامن جلوه دهـد  دهند، اّما هیچ فردی اجازه نمی می

و ترامپ خائن و مزدوران داخلی آرزوی شکست قم را بـه گـور خـواهـنـد بـرد." 
نژاد، مشاور "تولیت حرم حضرت معصومه"، نیز گفت: "تعطیـل  اکبر حسینی علی

کردن حرم پیام تلخی دارد. اینجا پناهگاه مـردم اسـت و نشـسـتـن مـردم در 



 ١٠٩٨شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ١٢دوشنبه    ١٠ 

بار دیگر میهن ما و مردم ایران با مصیبت دیگری روبرو شدند. این بار 
(که اشاره به کورونا، ویروس، بیماری، و  ١٩-ویروسی خطرناک به نام کووید

دارد) به جان مردم افتاده است. بر اساس اطالعات منتشر شده، این  ٢٠١٩
های تنفسی حاّد و ناگهانی است و عالئم ظاهری آن  ویروس، که عامل بیماری

میلیونی ووهان ١١تا حّدی شبیه به آنفلوآنزای معمولی است، نخست در شهر 
کوتاهی به شهرهای   در استان هوِبی در کشور چین مشاهده شد که در فاصلهٔ 

دیگر چین منتقل شد و گسترش یافت. طبق آمار موجود، تا تاریخ نوشتن این 
هزار نفر در سراسر جهان به این ویروس ٨٧اسفند)، نزدیک به  ١٠متن (شنبه 
هزار مورد در چین بوده است. پس ٨٠اند که از آن میان، نزدیک به  مبتال شده

مبتال، و ایتالیا و ایران به ترتیب با حدود  ٣۵٠٠از چین، کرٔه جنوبی با بیشتر از 
مورد ابتال به این ویروس، بیشترین موارد ابتال را دارند. اگرچه تا  ۵٩٠و  ١١٠٠

نفر در سراسر جهان جان خود را به عّلت ابتال به  ٣٠٠٠کنون نزدیک به 
درصد از آنها در چین بوده ٩۴که در حدود  -اند از دست داده ١٩-ویروس کووید

ویژه در  ولی خوشبختانه به عّلت واکنش منظم و منضبط و علمی به -است
چین در مقابله با گسترش این ویروس، میزان کلی مرگ ناشی از این ویروس 

آید که  درصد مبتالیان بوده است و به نظر می٣٫۵در سراسر جهان کمتر از 
آمار مبتالیان به این ویروس در چین در حال کاهش تدریجی است. طبق آمار 

اسفند  ١٠رسمی اعالم شده در ایران، شمار تلفات جانی در ایران تا روز شنبه 
درصد مبتالیان) بوده است که متأسفانه پس از شمار تلفات در ٧٫٢نفر ( ۴٣

 دیده از این بیماری بوده است. چین، بیشترین میزان مرگ در کشورهای آسیب
گیری آن است  آنچه مهم است، مقابلٔه جهانی با این ویروس برای مهار همه

طلبد، چون  ای است که همکاری و همیاری همٔه جهانیان را می و این عرصه
های معّین را هدف  های معّینی از جامعه چیزی نیست که فقط بخش یا بخش

بگیرد. مثل ویروس سرماخوردگی و آنفلوآنزا، این ویروس دستگاه تنفسی هنوز 
بیوتیک قابل درمان نیست. اّما بدن  ها با آنتی داروی معالج ندارد و مثل باکتری

  تواند با آن مقابله و در نهایت آن را دفع کند. به همین دلیل، خود انسان می
های مزمن مثل فشار خون باال یا قند (دیابت)  سالمندان و افراد دارای بیماری

بیشتر از جوانان و افراد سالم در معرض آسیب دیدن از آن قرار دارند. اّما 
شود برای آن واکسن پیشگیری ساخت. به فاصلٔه فقط چند روز از شیوع این  می

های چینی توالی ژنتیکی این ویروس را یافتند و در اختیار  ویروس، مقام
کارشناسان جهان قرار دادند. در روزهای بعد، انستیتو پاستور فرانسه و چند 
مرجع معتبر دیگر نیز توالی ژنتیکی این ویروس را شناسایی و تأیید کردند. در 
حال حاضر کارشناسان چند کشور جهان با استفاده از این اطالعات برای 

کنند و  یافتن واکسن مؤثر در مقابل این ویروس مطالعه و پژوهش و آزمایش می
اند و اکنون در حال امتحان برخی داروها در  تا کنون به نتایج خوبی هم رسیده

ها هستند. ولی تا رسیدن به نتیجٔه قطعی و تهیه و  بر روی جانورها در آزمایشگاه
توزیع داروی مؤثر، هنوز راه درازی در پیش است و فعًال تنها راه مؤثر، رعایت 

های احتیاطی و پیشگیرانه است. در صورت نبود مراقبت و نظارت و  اقدام
تواند کل بشر روی کرٔه زمین را به  پیشگیری کافی، این خطری است که می

ویکم دستاوردهای علمی و  طور جّدی تهدید کند. خوشبختانه در قرن بیست
هایی زیاد  گیری فناوری بشر در حّدی است که امکان برای مقابله با چنین همه

های  است، و فقط باید به طور منصفانه و با مدیریت علمی و با اتکا به شیوه
پزشکی مناسب، در اختیار همگان قرار بگیرد. در این میان، پزشکان و 

شناسی و  پرستاران و بهیاران و کارشناسان آزمایشگاهی، و کارشناسان ایمنی
شناسی و... نقش و وظیفٔه مهمی به عهده  گیری و دانشمندان ویروس همه

دارند. از آنچه تا کنون در چین و ایران و دیگر کشورهای جهان دیده شده است 
آید که این متخصصان علمی و کاربردی با تمام وجود و متعهدانه  چنین برمی

اند و دانش و مهارت خود را در خدمت نجات  به وظیفٔه خود عمل کرده
اند. متأسفانه کورونا از میان این زحمتکشان نیز  مبتالیان به بیماری به کار برده

قربانیانی گرفته است، از جمله پزشکان و پرستارانی در چین و ایران که جان 
 اند. خود را در راه خدمت به مردم از دست داده

مدیریت این بحران نیز عامل مهمی است که در کشورهای گوناگون 
ها و کمبودهایی جّدی داشته است. در چین موفق شدند  ها و دشواری موفقیت

قرنطینٔه وسیعی را ِاعمال کنند و اکثریت مردم نیز داوطلبانه و با اعتماد به 
مسئوالن کشور، به دستورهای مسئوالن برای حفظ جان مردم و مهار گسترش 

گیری کورونا نیاز  مقابله با همه
 به شفافیت و تالش جمعی دارد

بیماری گوش دادند و با آنها همکاری کردند. میزان اعتماد مردم به دولت و 
رسانی، عامل مهمی در همکاری جمعی در  مسئوالن پزشکی و درمانی و اطالع

چین در مقابله با این ویروس خطرناک بوده است. دولت چین حّتی تا آنجا پیش 
رفت که برای رفاه مردم و گذران زندگی، امکان تحویل غذا و دارو به محل 

 زندگی (و قرنطینه) مردم را فراهم کرد که همچنان نیز ادامه دارد.
در ایتالیا نیز میزان گسترش ویروس وسیع بوده است و متأسفانه از میان 

نفر (در حدود  ٢٩نفر مبتالیان به این ویروس تا روز شنبٔه گذشته،  ١١٢٨
هایی از ایتالیا نیز قرنطینه  اند. در بخش درصد) جان خود را از دست داده٢٫۶

کردن مردم ِاعمال شده است تا بتوانند از گسترش انتقال ویروس تا حّد ممکن 
 جلوگیری کنند.

متأسفانه در جمهوری اسالمی ایران مدیریت بحران بسیار ضعیف بوده 
ای پایین است که  است، و میزان اعتماد عمومی به دولت و حکومت به اندازه

های احتیاطی و پیشگیرانه در روزهای اّوِل اعالم ورود این  هماهنگی فعالیت
آمیز نبود. وقتی که در اعالم ورود ویروس به  ویروس به ایران چندان موفقیت

بهمن و برگزاری انتخابات)  ٢٢پیمایی  ایران به خاطر مصحلت سیاسی (راه
که موجب خشم مردم شد، وقتی که پروازهای شرکت  -شود تأخیر می

کند، یا  هواپیمایی ماهان پس از اعالم لغو پروازها به چین باز هم ادامه پیدا می
جمهور اّول مسئله  کند، رئیس وقتی که ولی فقیه موضوع را کوچک قلمداد می

کند و دو  دانند و بعد شرایط را "از روز شنبه" تحت کنترل اعالم می را "توطئه" می
گوید "پیِک [نقطٔه اوج] اصلی بیماری در هفتٔه  روز بعد وزیر بهداشِت او می

آینده است"، یا وقتی که معاون وزارت بهداشت، یک روز پیش از اعالم اینکه 
اش بارها سرفه  شده است، در مصاحبٔه تلویزیونی ١٩-مبتال به ویروس کووید

کند بدون اینکه جلوی دهانش را بگیرد، و با وجود احساس بیماری، بدون  می
رعایت احتیاط و پیشگیری بهداشتی در نشست خبری سخنگوی دولت حاضر 

کند، طبیعی است که اعتماد مردم به مسئوالن کشور  شود و صحبت می می
شود. عدم اعتماد به مسئوالن و مدیران ایران به خوِد ایران نیز محدود  زایل می

نشد. از آنجا که مسافران ایرانی یکی از عوامل انتقال ویروس به کشورهای 
ویژه در خاورمیانه و حّتی تا کانادا و نیوزیلند بودند، بیشتر از ده کشور  دیگر به

همسایٔه ایران برای حفظ جان شهروندان خود، از جمله تصمیم به بستن 
مرزهای (هوایی و غیره) خود با ایران گرفتند تا از انتقال ویروس از ایران به 

هایی برای  کشورشان جلوگیری کنند. آمریکا هم اعالم کرد که محدودیت
 مسافران از ایران (و کره جنوبی و ایتالیا) اعمال خواهد کرد.

رسانی کارشناسان داخلی (از جمله ترجمٔه  با وجود این، به لطف اطالع
از زبان چینی توسط مدیر  ١٩-دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتال به کووید

المللی  و دانشجویان گروه چینی دانشکدٔه زبان دانشگاه تهران) و نهادهای بین
ای را به  که جزوه -مثل سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد

گاهی  -رسانی در مورد این ویروس منتشر کرد دو زبان فارسی و انگلیسی برای آ
های مجازی، خوشبختانه اطالعات  های اجتماعی و رسانه و دسترسی به شبکه

مفید زیادی توسط کارشناسان علمی کاردان در اختیار مردم ایران گذاشته شده 
تردید تأثیر مثبتی در مقابله با وضع موجود دارد. آنچه در این میان  است که بی

پایه و اساس و  گاه موجب سردرگمی شده است، انتشار و پخش اطالعات بی
های "درمان" یا مقابله با آن، دستورهای  مانند در مورد بیماری و راه شایعه

اندیش در ایران (و انواع  گرایان تاریک ضدعلمی و خرافی برخی از اسالم
کاری مسئوالن حکومتی  ها در کشورهای دیگر)، و از همه بدتر، پنهان مذهبی

امنیتی کردن مسئله بوده است که مثل همیشه با انکار شروع شد و -و سیاسی
های سردرگم و متناقض و دادن آمارهای نادرست و  سپس با پیام

پرستان  اعتماد ادامه یافت. کوتاهی عمدی مسئوالن حکومتی و خرافه غیرقابل

 ۵ادامه  در صفحه  
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 ٢"انتخابات" مجلس شورای اسالمی روز جـمـعـه   یازدهمین دورهٔ 
مـردم بـه رژیـم فـاسـد و   اسفندماه با شکست قاطع و "نه تاریخی"

مان پـایـان یـافـت. بـر اسـاس اعـتـراف  دیکتاتوری حاکم بر میهن
درصـد  ۴٢٫۵٧ فضلی، وزیر کشور دولت روحانی،  عبدالرضا رحمانی

از واجدان شرایط رأی دادن، در این انتخابات شرکت کردند. حتی در 
صورتی که این آمار را نزدیک به واقعیت بدانیم، این میزان مشـارکـت 

ترین درجه از میزان مشارکت در انتخابات مـجـلـس  کم  در انتخابات
 ساله جمهوری اسالمی است، چهل شورای اسالمی در تاریخ 

درحالی که میزان شرکت واجدان شرایـط رأی دادن در اسـتـان 
درصد گـزارش شـده اسـت،  ۴٢٫۵٧تر از  مرکزی و تهران بسیار کم

درصد است. عـلـی  ٢۵چندان که در تهران این میزان کمی بیش از 
راد، دبیرکل حزب "اتحاد ملت"، با قیاس کردن مـیـزان آرای  شکوری

، در حسـاب تـویـتـر خـود ٩٨و  ٩۴های  مرتضی آقاتهرانی طی سال
رأی نفـر سـوم  ٨۶٨٫٠٢۵  با ٩٨نوشت: "مرتضی آقاتهرانی در سال 

ودوم  رأی نـفـر سـی ٨٨۴٫٠٣٣با  ٩۴که در سال  شده است در حالی
 ٣به رتبه  ٣٢شده بود. یعنی با اینکه رأی ایشان کم شده ولی از رتبه 

 رسیده است" [!].
پاسخ قاطع مردم به رهبران رژیم از این نظر حائز اهمیت است کـه 

صورت مستقیم و در دو نوبـت مـتـفـاوت از مـردم  ای به علی خامنه
خاطر منافـع ایـران  خواست که حتی اگر هم مخالف او هستند اما به

ای درست پیـش از بـرگـزاری ایـن  در انتخابات شرکت کنند. خامنه
اش در استان آذربایجان شرقـی، انـتـخـابـات  انتخابات در سخنرانی

مجلس شورای اسالمی را "جهاد عمومی" و "جشن ملـی" نـامـیـد و 
فضلی در  مجددًا از مردم خواست تا در انتخابات شرکت کنند. رحمانی

توجیه این شکست سنگین رژیم، ازجمله گفت: "ما هم ورود بیمـاری 
کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیـمـا، 
حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این مـیـزان حضـور و 

قبول است." البته منظور او از "این مـیـزان  مشارکت مردم کامًال قابل
حضور و مشارکت مردم"، بسیار اندک بودن شـرکـت مـردم در ایـن 

 انتخابات است!
سازی گستردٔه نامزدهای انتـخـابـاتـی و حـتـی رد  با توجه به پاک

فرمان والیت در مجلس دهـم  صالحیت نامزدی نمایندگان گوش به
اندازٔه کافی "در والیت ذوب نشده بودنـد"، نـتـیـجـٔه ایـن  که شاید به

سـاخـت.  های پیش روشن مـی نمایش فرمایشی انتخابات را از هفته
اینکه مهرٔه فاسد و جنایتکاری مـانـنـد قـالـیـبـاف کـه افـتـخـارش 

در تـیـرمـاه   کشی در کف خیابان و کشتار دانشجویان کشـور چماق
اش  برداری و فساد مالی پروندٔه کاله ٨٠٠بوده است و بیش از  ١٣٧٨

شود، بیـش از  نزد قوه قضائیه رژیم باز است "منتخب" اول تهران می
اندیش حـکـومـتـی حـکـایـت  هرچیز از ماهیت عمیقًا فاسد و تاریک

کند که وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی میهن ما را چنین  می
چنین رژیمی هـم  راستی که برازندٔه  بار و دردناک کرده است. به  فاجعه

ریـزی هـمـچـون رئـیـسـی مسـئـول قـؤه  این است که جانی خون
اش باشد و فاسد لمپنی همچون قالیباف نمایندٔه اول آن در  قضائیه

 اش گردد. قؤه مقننه زیاد رئیس آتی  احتمال مجلس و به
خواه کشـور  حرکت مشترک اکثریت قاطع نیروهای مردمی و آزادی

مذهـبـی  -طلبان رادیکال و نیروهای ملی همراه شماری از اصالح به
توان با هـمـاهـنـگـی و  در تحریم گستردٔه انتخابات نشان داد که می

هایی جدی روبرو کرد. نتیـجـٔه  اتفاق نظر رژیم والیت فقیه را با چالش
انتخابات یازدهمین دورٔه مجلس شورای اسالمی درسـی شـایسـتـٔه 

دهـی و  منظـور سـازمـان آموختن برای همه ماست. از این تجربه به
ُبرد مبارزٔه مردم در مسیر طرد کامل رژیم والیت فقیه باید بـهـره  پیش

های متحـد بـعـدی در مـخـالـفـت و  جست و زمینه را برای حرکت
 مقاومت با حکومت استبدادی حاکم آماده ساخت.

 حزب تودٔه ایران 
 ١٣٩٨اسفندماه  ۵

انتخابات   نتیجهٔ   بیانیٔه حزب تودٔه ایران:
فرمایشی، پاسخ قاطع مردم به ولی فقیه 
 و حکومت ورشکستٔه جمهوری اسالمی

 ادامۀ ویژگی های جهان خطرناکی که در آن ...

ای از  عزت، و برابری بیشترند که گواهی است بر توانایی آنان در تفکر در مقام جامعه
 ای مدنی. شهروندان، جامعه

ای  در این دوران، وضعیت خشونت در لیبی، یمن، سوریه ادامه دارد. ائتالف راهبردی
دهد، با اینکه استحکام  هم پیوند می که عربستان، ایاالت متحده، مصر، و اسرائیل را به

خورد. ایاالت متحده پس از خروج  چشم نمی قبل را ندارد اما نشانی از انحالل در آن به
های شدید اقتصادی بر ضد  ای با ایران (برجام) و ِاعمال تحریم جانبه از توافق هسته یک

این کشور، تحریک خطرناک به برافروختن آتش جنگ، و تهدیدهایی تازه برای درگیری 
فراموشی سپردن موجودیت کشور  میان کشیده است. "طرح ترامپ" برای فلسطین با به به

 زند. ها دامن می ای  مستقل، عمًال به آتش درگیری فلسطینی
طور فعال از  که به در رابطه با ترکیه باید اشاره کرد که دولت این کشور درحالی

ای را هم دنبال  سابقه کند، سیاست سرکوبگرانه بی های جهادی حمایت می سازمان
اش در عراق، در سوریه،  طلبی کند. جنگی دوباره بر ضد مردم ُکرد آغاز کرده و به توسعه می
ای جدید در شرق  حاضر در لیبی با باز کردن جبهه ویژه در روژاوا در سوریه، و درحال و به

اشغال خود دارد. ترکیه   طور غیرقانونی در دهد. شمال قبرس را به مدیترانه، ادامه می
پروراند، برای خویش مأموریتی تاریخی متصور  طلبی را در سر می که برنامه سلطه درحالی

نشینی  است. اردوغان یک جنایتکار است. اردوغان مترادف  جنایت است! نشان از عقب
تواند باعث احیای  های مداوم می نیروهای جهادی دارد، خشونت در این جوامع و جنگ

 نیروهای جهادی و تضعیف روند انقالبی شود..
 

 مشروعیت نداشتن جنگ و مبارزه با تقدیرگرایی 
ما نبرد ایدئولوژیک را برای اینکه جنگ در هر حالتی نامشروع محسوب گردد باید از سر 

ها  ، جنگ٢٠٠١کند. از سال  بگیریم. مسابقه تسلیحاتی امنیت شهروندان را تضمین نمی
حل نظامی هم   اند (جنگ در لیبی، در سوریه، در یمن، در ساحل ...) و راه چندین برابر شده

های  های جایگزین تدوین شوند. قدرت کامًال  شکست خورده است. بنابراین باید سیاست
شدت  شان را به دیگر نقاط جهان تحمیل کنند، زیرا جهان به توانند قوانین قدیمی دیگر نمی

جا ریشه دوانید، کاهش نفوذش را در  متحده، پس از آنکه در همه تغییر کرده است. ایاالت
زانو  کند، به های مردم ایران را تشدید می ها با ایران، اگرچه رنج خاورمیانه شاهد است. تنش

 کند، باعث نخواهد شد. خواه را تشدید می درآوردن رژیم که سرکوب نیروهای آزادی
های عام بشری را که طبیعتًا  گونه که ما درنظر داریم] ارزش سازی [آن سرانجام، جهانی

ای به همکاری و همبستگی نیاز دارند، دائمًا خلق  طور فزاینده و به  ناپذیرند  تفکیک از هم 
رویه از جهان در نظر بیاوریم چندان که چنین  اندازی یک روی، نباید چشم کند. ازاین می

های  ها، تالش تواند به تقدیرگرایی (فاتالیسم) منجر شود. در بین دولت نگاهی می
آمیز وجود دارند و ادامه  هایی همراه با پیوند و مسالمت حل های مردمی در یافتن راه جنبش
 ای؛ یونان/ مقدونیه شمالی).  یابند (مثًال  توافق هسته می
  

 ای سیاسی  صلح در حکم پروژه
ترین نبردهاست"، بنابراین صلح  تأکید کرد: "تأیید صلح بزرگ ١طور که ژان ژورس همان
بخش است. این امر مستلزم پذیرفتن و تائید کردن  ای سیاسی در مرکز مبارزات رهایی پروژه

 منزلٔه شرط صلح است. حل سیاسی بر استفاده از زور به تقدم راه
خاطر بشریت است. پاسخی است به شرایط  صلح عنصر اساسی هر پروژه جهانی به

کارگرفتن  وهوا و خواست برقراری عدالت اجتماعی. و این مستلزم گزیدن و به اضطراری آب
 های متقابل، و همبستگی است. منطق همکاری، اشتراک، کمک

گری زدایی،  ویژه در خاورمیانه و مغرب (کشورهای شمال آفریقا) بدون نظامی این امر به
نامه جهانی "ان پی  ای (اجرای کامل و بدون قید و شرط موافقت از بین بردن سالح هسته

تصورناپذیر است. انحالل ناتو و خنثی کردن  تی") و کاهش شدید هزینٔه تسلیحاتی 
طلبی ترامپ در پدید آوردن ناتوی "عربی" موردهای یاد شده برای پروژٔه صلح را در بر  جاه
ای (طرح "تی آی ای ان") که  اندازی معتبر از جهانی بدون سالح هسته گیرد. چشم می

تصویب  منظور تکمیل "ان پی تی" به کشور به ١٢٢آورد، از سوی  وجود می ای به پویایی تازه
دست گرفتند.  رسید. متأسفانه فرانسه و ایاالت متحده رهبری مخالفت با این طرح را به

پذیری برای آینده، ادامه حرکت به سمت جهانی است پرمحتوا، با  دوام انداز  تنها چشم
ای تازه که امکان ادغام کشورها در فضای  گرایی تر، و چندجانبه همبستگی بیشتر، متحرک

کند. در این  جهانی را بر مبنای تساوی در سازمان ملل متحدی دموکراتیک فراهم 
ها، مسائل اقلیمی، توسعه و امور صلح  وفصل مناقشه توانیم به حل چارچوب است که می

های  بپردازیم. این همان چیزی است که تعهد انترناسیونالیستی ما را در رویارویی با چالش
 کند. کنیم بیان می دورانی که در آن زندگی می

---------------------------------------- 
چهره ای درخشان در چپ فرانسه و بنیان گذار حزب سوسیالیست این کشور،   .١
 طلب و انترناسیونالیست برجسته. او یک روز پیش از آغاز جنگ جهانی اول ترور شد. صلح
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[به قلم پرفسور پاسکال تور، استاد دانشگاه و معاون شعبه روابط 
 حزب کمونیست فرانسه] المللی بین
کند مشخص شده است.  هایی که بشریت را تهدید می المللی با بحران اوضاع بین 

کند.  های انسانی، احساس حقارت را تشدید می ها، ناامنی داری جهانی شده، نابرابری سرمایه
گری است و عملیات نظامی را  خشونت، جنگ، منطق قدرت و سلطه منشأ مداخله

ها انقباض دموکراسی را موجب شده، تنوع زیستی و شرایط حیات در کره  انگیزد. این برمی
 اندازند. خطر می زمین را به

 
 های جنگ ها و منطق ایدئولوژی 

گرایی قرار  المللی زیر سلطه روابط قدرت است که بر پایه نظامی دیرزمانی است که روابط بین
گرایی زیربنای این شرایط بوده است. تسلط بر پایه قدرت دیگر توان حل مشکالت  دارد. نظامی

جا مشکالتی که خشونت و  محیطی را ندارد. این مسئله در همه اقتصادی، اجتماعی، یا زیست
های کنونی در رقابت  کند. درگیری شوند تشدید می محیطی را موجب می های زیست آسیب
داری ریشه دارد که  شدن سرمایه تر ریشه دارد، بلکه بیشتر در پیامدهای جهانی ها کم قدرت

تر ساخته، قشرهای میانی را از بین برده، و مستمندان را فقیرتر کرده  طبقات مسلط را غنی
های امروزی ریشه  آیند. درگیری ها پدید می ها و دولت ها از تجزیه و تخریب جامعه است. جنگ

ها. و این به تجزیه  گردد تا بسیج ارتش نظامیان را بیشتر موجب می اجتماعی دارند و بسیج شبه
کند.  جنگ و درگیری کمک می های خشن و خوکرده به ها و به ظهور جامعه شدن جامعه

حال، نبرد ایدئولوژیک برای بازسازی و بخشیدن اعتبار مجدد به ایدئولوژی جنگ چند  درعین
های تسلیحاتی و  شود که الزم است برای جنگ آماده شویم، هزینه شود. ادعا می برابر می
های "پیشگیرانه" در خارج از کشور را چندین برابر کنیم تا از امنیت خود که ازجمله  درگیری

مواجه با تهدید تروریسم است دفاع کنیم. نیروهای راست و راست افراطی، گفتمان مبتنی بر 
کنند. آنان کیش و آئین زور را در برابر  دروغ، ترس، نارضایتی، و تجلیل از هویت را تغذیه می

ها از تعریف و قبول ساختار  کنند. همه این قانون و دمکراسی ستایش و تمجید می
ای کوچک از قدرتی که در  شوند که در آن الیگارشی ای در جهان تغذیه می مراتبی سلسله
شوند برای دیگر کشورها  دهی می " سازمان٢٠" یا "گروه ٧های قدرتمندی نظیر "گروه  کلوپ

 گیرد. خارج از چارچوب سازمان ملل تصمیم می
 

 گرایی موجی تازه از نظامی
، نوعی ٢٠٠٨زمانی بحران سال  ویژه از مقطع های نولیبرالیستی، به گیری با انگیزه و جهت

ها،  منظور تحمیل سلطه و ایجاد تغییر در توازن قوا بین قدرت گرایی به پویایی در تجدید نظامی
های نظامی در  ای از هزینه تشدید شده است. هدف، تقویت جهان غرب است که بخش عمده

های  هدف کنار گذاشتن توافق شکلی همبسته به به  آنجا متمرکز شده است. جنبشی گسترده
ریاست جمهوری ترامپ، درحال قدرت گرفتن  المللی، ازجمله از سوی ایاالت متحده به بین

های  ای، پیمان سالح های هسته ای ایران، پیمان منع گسترش سالح است: پیمان هسته
های ضد بالیستیک، پیمان جهانی پاریس در رابطه با  ای با برد میانه و کوتاه، موشک هسته

های بیشتر  افروزی ). ... تجارت اسلحه به حداکثر رسیده و به جنگ٢١محیط زیست (کوپ 
خواهد از قافله عقب بیفتد. ماکرون با  زند. در این عرصه فرانسه هم فعال است و نمی دامن می

درصد تولید ناخالص ملی، طبق دستورالعمل ناتو، دفاع اروپا را  ٢افزایش بودجه نظامی معادل 
دهد. پاریس سومین فروشنده بزرگ  در مرکز بازآفرینی پروژه اروپا در شرایط کنونی قرار می

 اسلحه در جهان است. 
 

 خاورمیانه و مغرب در آشفتگی
دلیل  از زمان مبارزه ضد استعماری، مغرب (کشورهای شمال آفریقا) و خاورمیانه به

اند:  نهایت پیش رفته پایان و مداخله مدام خارجی در راستای مشکالت و رنج بی های بی جنگ

ها در  های فلسطین، ُکردها، صحرا (مراکش). جنگ درگیری
 افغانستان، عراق / ایران، لبنان، جنگ خلیج فارس.

ملت که از سوی نیروهای  -آمیز نبودن الگوی دولت موفقیت
ثبات کننده در  ای بی استعماری تحمیل شده است، عامل اصلی

منطقه است که مردمان فلسطین، ُکردها، و ساکنان صحرای غربی 
، پیروزی ١٩٨٠های دهه  شان محروم کرده است. در سال را از حقوق

المللی پول را  های صندوق بین نولیبرالیسم، اجماع واشنگتن و برنامه
تحمیل کرد که به تخریب خدمات عمومی و از بین رفتن منابع و 

های ملی منجر شد. نخبگان عرب با تمایل به واشنگتن به  ثروت
گرایی و جنبش فلسطین خیانت کردند. خبری از آزادی نشد.  ملی

های مغرب  بار آورد. جامعه نولیبرالیسم برای مردم فاجعه به
های جهان  (کشورهای شمال آفریقا)  و خاورمیانه نابرابرترین جامعه

های  دهند. سرکوب نیروهای انقالبی از سوی رژیم را تشکیل می
های غربی، دلگرمی بزرگی برای  اقتدارگرا با حمایت قدرت

های نولیبرالی و  جا سیاست ای سیاسی بود که همه گرایی اسالم
ها را زیر فشار  ای که همه آزادی گرایانه و نابخردانه های واپس گرایش
 گذارد  تحمیل کرده است. می

 
 فرهنگ صلح را گسترش دهیم، مرحله جدید

 سازی جهانی 
بارش را تحمیل کرده  سالی است که نولیبرالیسم قوانین فاجعه ۴٠

ای تازه آغاز شده است که  ، مرحله٢٠٠٨است. از زمان بحران سال 
ثباتی، منطق  هدفش آن است که از طریق فعال کردن مجدد بی

دوش  جا، هزینٔه بحران را به های مسلحانه در همه جنگ و درگیری
هایی گسترده برانگیخته است  ها اعتراض مردم بیندازد. این سیاست

ایم. ...  توان گفت به مرحلٔه اعتراض جهانی وارد شده تا آنجا که می
حتی اگر همیشه پیشرو نباشد (نئو ناسیونالیسم، پوپولیسم). این 
مبارزات با طرد نولیبرالیسم و زیر عالمت سؤال قرار دادن 

های نمایندگی سیاسی موجود، خواهان تحوالت اجتماعی  سیستم
اند در راه پیروزی  های اتکایی مردمی هستند. این مبارزات نقطه

هایی  دمکراسی، احترام به حقوق بشر، و پیش کشیدن گزینه
 آمیز. جایگزین برای دنیایی صلح

ها در تونس، مصر، لیبی، و یمن را  "بهار عربی" سقوط دیکتاتوری
باعث شد. این پدیده همچنین شوکی بزرگ به بحرین و سوریه وارد 

های اعتراضی در مراکش، الجزایر، عراق یا  کرد، همچنین جنبش
ها تسریع در  سودان را نباید از نظر دور داشت. برخی از این انقالب

های حاکم (یمن، سوریه) را باعث  های گسترده در نظام دگرگونی
هایی خونین (ازجمله در مصر) را  انقالب اند. دیگر کشورها، ضد شده

ای از سرکوب، تزریق پول از جانب کشورهای عربی حوزه  با آمیزه
اند،  وبیش رسمی تجربه کرده خلیج فارس، و کسب امتیازهایی کم

های داخلی همچون  که ترس از برافروخته شدن آتش جنگ درحالی
 های اعتراضی بوده است. هشداری به  برخی جنبش

هایی  آغاز شد. آنانی که توهم ٢٠١٩ها در سال  موج دوم اعتراض
در مورد "ثبات بازیافته" در منطقه داشتند، ناامید شدند. سودان 
دیکتاتوری عمرالبشیر را سرنگون کرده است. موج گسترده مبارزات 

ای استثنائی  اعتراضی که خالقیت، رادیکالیسم، و تداوم زمانی
اند در الجزایر در جریان است. باوجود سرکوب وحشیانه، مردم  داشته

های  کنند. با همان عبارت ها قیام می عراق همانند ایرانیان و لبنانی
کلیدی "بیایید همه آنان را از صحنه بروبیم". حتی مصریان در ماه 

ها آمدند. همه آنان خواستار دموکراسی، آزادی،  سپتامبر به خیابان

ویژگی های جهان خطرناکی که در آن 
 هاست! کنیم، افزایش بحران زندگی می

 ١١ادامه  در صفحه  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د! و د  ور  ه  ان   کار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موجود 
 ۶ادامه  در صفحه    هیچ

بحران کرونا، 
درماندگی رژیم 

نما شدن  والیی، و نخ
 »اسالم سیاسی«

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

 ١١تا  ٧ادامه  در صفحات  

پیام کمیتٔه مرکزی 
حزب تودٔه 

مناسبت  ایران، به
 فرارسیدن سال نو

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

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

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

  ٣ادامه  در صفحه 

جشن روز جهانی 
 زن در لندن

 ١٢در ص 

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

 کانون نویسندگان ایران درگذشت 

  ۵ادامه  در صفحه 



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه     ٢ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و سالمت زحمتکشان چیست؟!



 ١٠٩٩شمارۀ    ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ٣ 

 ادامه گسترش ویروس کرونا؛ برنامٔه رژیم  ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ادامه فریبرز رئیس دانا ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ادامه چرا در اقتصاد سوسیالیستی بحران ...



 

 ١٠٩٩شمارۀ 

مظلوم و زحمتکش موردتهاجم 
و سرکوب و زندانی شـدن قـرار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران 

 ١٣٩٨اسفندماه  ٢۶

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 داند. حرکت کشورمان روبه جلو می

 ادامۀ بحران کرونا، درماندگی ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خواه کشور است. مترقی و آزادی
 
 میهنان گرامی! هم
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سان در کشور ما زیر سایه حکومتی دیکتاتوری و در  گاهی ندارند. بدین تکیه
اعتماد کرد، پیامدهای شیوع کرونا در  ای که بشود بدان  رسانی نبود اطالع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۵ادامه  در صفحه  نامند، در تضاد  نظارت) می آنچه آن را "بازار آزاد" (بی



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ٧ 

بایست جنگ را بـه داخـل  دفاع مرتجع عربستان سعودی در مورد اینکه "می
مرزهای ایران کشاند" و در پی آن نخستین حملٔه خونین تروریستی داعش در 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خــارجــی و  بــرای پــیــشــبــرد ســیــاســت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ٨ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٩ادامه  در صفحه  وسایل و تجهیزات پزشکـی در ایـران شـده 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ٩ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...

 ١٠ادامه  در صفحه  
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نیز به آن اشاره کردیم، گسترش ابـعـاد مـبـارزٔه طـبـقـٔه کـارگـر بـا سـیـاسـت 
های جمهوری اسالمی به حقوق کارگران است. کاهـش  سازی و تعّدی خصوصی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شیوه های موثر مبارزه
 رفقا!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 استفاده را کرد.
 رفقا!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ١٣٩٨اسفند  -ایران   مرکزی حزب تودٔه   پلنوم وسیع کمیتهٔ 
 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 جمعی خواهد بود.
Predictive Analytics 

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

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

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

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

 نگرانه: چگونه  ... ادامه واکاوی پیش



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١٢ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برگزاری مراسم روز جهانی زن 
 در لندن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١٣ 

ند
َ
 لیو-نوشتٔه جوئل ِوندل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کند  می »برداری داده«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ١١ادامه  در صفحه  نـگـرانـه در آمـوزش)  (متخصص واکاوی پیش



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١۴ 

 نوشتٔه پرابهات پاتنایک
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرا در اقتصاد سوسیالیستی بحران 
 تولید وجود نداشت؟ اضافه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 ١٠٩٩شمارۀ   ١٣٩٨اسفند ماه  ٢۶دوشنبه    ١۵ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 یک سال پس از آغاز ... -ادامۀ الجزایر

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

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

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

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

 جدید باشد.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اند. تحمیل کرده
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دهد. و دوستانش قرار می

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

ها جوان تظاهرکننده و مخالفت با  بربر و عرب، زندانی کردن ده
صالح (که پس از برکناری  جمهور موقت، یعنی عبدالقادر بن رئیس

قدرت رسید و زندانیان عقیدتی را  به ٢٠١٩بوتفلیقه در آوریل 
حلی برای بحران آزاد  منظور یافتن راه هدف گسترش گفتگو به به

های مداوم یک یا دو بار در  کرده بود). ژنرال قائد صالح با سخنرانی
هفته، در مقام کسی قرار گرفت که ادارٔه الجزیره را برعهده دارد. او 
درگذشت اما مخالفت با او ادامه دارد. و باید دید آیا پس از او، با آزاد 

در   شدن زندانیان عقیدتی (که او  با آن مخالف بود)، دیدگاهی تازه
آید یا سیستمی که او آرزویش را داشت در نبود  وجود می حکومت به
 یابد؟ او ادامه می

جمهور "منتخب"، نزد اکثریت مردم  عبدالمجید تبون، رئیس 
گونه مشروعیتی ندارد. او  الجزیره که انتخابات را تحریم کردند هیچ

ای  سازی دنبال صحنه در ارتش و به  از سوی صاحبان تصمیم
جمهوری رسیده است. با این حال، در  انتخاباتی به مقام ریاست 

هایش خود را تجسم شعارهای جنبش شمرده و سعی در  سخنرانی
 دارد.  -"ستون فقرات رژیم" -آرام کردن آن و نجات ارتش

اصطالح گسست از گذشته، "رژیم" سعی دارد با  در پشت این به
پیروی از نظم پیشین، دوباره خود را بازسازی کند. با وجود آزاد 

زندانی عقیدتی هنوز در زندان  ١٢٠کردن چند زندانی عقیدتی، 
دادرسی در زمینٔه عقیدتی درحال انجام است و  ١٣٠٠هستند و 

های عمومی در مخاطره است. تحریکات و سرکوب وحشیانه  آزادی
های اخیر در رابطه با  گونه که خشونت ادامه دارد همان

الجزایر را شاهد بودیم. آزادی تجمع هنوز ممنوع   نشینان قبیله
 است و خبرنگاران مدام با اذیت و آزار پلیس روبرویند.

قصد تغییر دادن قانون اساسی  جمهور جدید کمیسیونی به رئیس
های پرسروصدای آن، هدف  تشکیل داده است، ولی اولین اعالمیه

کند.  جمهور را مخفی نمی اش یعنی تمرکز قوا در دست رئیس اصلی
تواند هدف استقرار حکومتی از  با احتمال رایزنی با پارلمان، رژیم می

مانده را در سر داشته باشد  گرایان با افکار عقب نسل جدید اسالم
 های ارتش نداشته باشد. ای چندان با افکار ژنرال که فاصله

سعید شنقریحه، رئیس جدید ستاد ارتش پس از مرگ ژنرال قائد  
صالح، در ادامٔه طریق سلف خود با استفاده از لفاظی، ترس و 

نشینان شمال آفریقا (ساکن الجزایر) را  آفریند، قبیله وحشت می
ای خارجی در پشت صحبت  کند و از وجود توطئه محکوم می

کند و سرانجام اینکه حکومت فعلی نقشه بازگشت الجزایر به  می
کند. عبدالمجید تبون مرتبًا  از  المللی را طراحی می صحنه بین

ابتکارهای دیپلماتیک با هدف کسب مشروعیت در خارج از الجزایر 
گوید، ازجمله نقش حفاظتی ارتش در بحران لیبی را  سخن می

  کند. و این درحالی یادآوری می
ای مشخص  است که دیپلماسی

یک سال پس از آغاز جنبش  -الجزایر
 خواهانه آزادی

 ١۵ادامه  در صفحه  



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

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

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

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

دانیم و بهبودی هرچه زودتر آنان از ایـن  ) می١٩ -گیر کرونا (کووید ما خود را همبسته با مبتالیان به بیماری همه
رسانی، یعنی ارسال لـوازم  کنیم. ما به کشورهایی همچون چین، کوبا، و روسیه که با اقدام به کمک می بیماری را آرزو 

انـد  کننده، امکانات و متخصصان بهداشتی، به مردم و کشورهایی که از این بیماری بیشترین صدمه را دیده محافظت
رسـانـی اسـت.  هایی که، در تضاد آشکار با حضور نداشتن اتحادیه اروپا در این عرصٔه کـمـک فرستیم، اقدام درود می

داری را کـه  های بهداشتی در همه کشورهای سرمایه کمبودهای عظیم سیستم )١٩ -گیر کرونا (ُک وید بیماری همه
رسـانـد.  اثبات مـی دهد و به بار نشان می طرزی فاجعه قبل از ظهور و آشوب شیوع ویروس کرونا شناخته شده بودند به

هـای  اند که از سـوی دولـت گیرانه رخ ندادند، بلکه حاصل آن سیاست ضد مردمی طوراتفاقی و غافل این کمبودها به
بهداشتی دنبال شد تا از سـوداگـری و   های منظور تجاری کردن و خصوصی سازی نظام خدمتگزار سرمایٔه بزرگ به

هـا و  داری انحصاری حمایت کنند. این سیاست، توانایی های سرمایه سودورزی گروه
های علمی و فناوری عظیم موجود در پاسـخـگـویـی بـه هـمـه نـیـازهـای  ظرفیت

 رفقای گرامی
هفت سال پس از برگزاری کنگرٔه ششـم حـزب 
توده ایران، پنجمین نشـسـت (وسـیـع) کـمـیـتـٔه 

شود که مردم سراسر  مرکزی در شرایطی برگزار می
جهان، نگران از پیامدهای ویرانگر نظم اقتصـادی 

داری استثمارگرانه، غیر عادالنه و نـاپـایـدار  سرمایه
حاکم، در جستجوی نظامی نوین بر پایـٔه عـدالـت 

زیست، و به دور از  اجتماعی و صلح، حفظ محیط
های نژادی و جنسی هستند؛ نظامی که به  تبعیض

 گمان ما، سوسیالیسم در قرن بیست و یکم است.
بـا  ٢١مردم جهان در آستانٔه سّومین دهٔه قرن 

های عظیمی روبـرو هسـتـنـد، از قـبـیـل  چالش
بـازگشـت و  ضرورت جلوگـیـری از تـخـریـب بـی

زیست، ایجاد شرایط برای تضمین  خطرناک محیط
گــیــری عــادالنــٔه نــیــروی کــار از تــوان و  بــهــره

دستاوردهای فناوری نوین، نبود سازوکارهای کـارا 
برای تقسیم عـادالنـٔه ثـروت در جـهـان، نـبـود 

ها و پایان دادن به درگیری های میـان  های مؤثر برای حل اختالف اهرم

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

 ١٣٩٩فروردین  ١١، ١١٠٠شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال  سی و شش

د! و د  ور  ه  ان   کار

بخش بزرگی از مردم جهان را 
بحران کرونا درگیر خود کرده است و 
افول روند گسترش آن هنوز در 

ای نزدیک دیده  انداز آینده چشم
شود. بیماری ناشی از این ویروس  نمی

بسیار واگیر تاکنون به مرگ بیش از 
بیست هزار نفر در جهان منجر شده و 
درحال حاضر جان صدها هزار نفر از 

کند. مردم و  مبتالیانش را تهدید می
ای  کشورهای عقب نگه داشته شده

-کوویدمانند ایران در این واگیری 
شدت بحرانی  های به در زمرٔه کانون١٩

آن هستند. بحران اقتصادی ناشی از 
گیری (پاندمی) ویروس کرونا در  همه

عرض چند هفته زندگی صدها میلیون 
ترین  نفر در شماری از پیشرفته

  کشورهای ثروتمند جهان را از روال
 شان خارج کرده  است.  عادی

سرعت  در مدتی کوتاه و به
هایی ویرانگر از رهگذر شیوع این  ضربه

ویروس بر پیکر اقتصادی کشورهای 
داری جهانی  پیشرفته و سامانه سرمایه

  و میهن ما وارد شده است. توجه
داری جهانی که  برانگیز اینکه، سرمایه

از یک سال پیش عالئم رکود را از خود 
داد و دیگر بار به تزریق پول  نشان می
از جیب 

 ۶ادامه  در صفحه  

گیرِی  بحران همه
های  کرونا، و واقعیت
های  عینی زندگی توده
 کار و زحمت

  گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتٔه 
 ایران (بخش جهان)  مرکزی حزب تودٔه 

 ١١تا  ٧ادامه  در صفحات  

های  های کمونیستی و کارگری جهان: اقدام بیانیٔه مشترک حزب
 فوری برای حمایت از سالمتی مردم و حقوق آنان!

 ۵؛ نمودار اقتصاد بیمار و درحال احتضار        ص ٩٩بودجۀ سال 
 گیر جهانی  ای که از بیماری همه هایی پایه درس
 ١۴توان آموخت!                                                                       ص  می

 : عرصٔه مبارزٔه دانش و خرد با ١٩-چالش کووید
 ١۶جهل و خرافه، و پیکار کار با سرمایه                 ص                      

  ٢ادامه  در صفحه 

نامٔه «ضمیمٔه کارگری 
 ٣١شمارٔه  »مردم

 منتشر شد!

 ٣ای!    ص  مرکزی حزب تودٔه ایران به رزمندگان توده  پیام نشست وسیع کمیتٔه 

! و ان  بارزه با  ٔه  ه   و



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه     ٢   ١١٠٠شمارۀ  

با شـکـسـت مـواجـه  های بهداشتی مردم را تضعیف و  پیشگیرانه و مراقبت
 کند. می

ای که امروز در مبارزه با کرونا در جریان است، ماهیت ضد مـردمـی  تجربه
داری را آشکار و برتری و اهمیت بالفصل سوسـیـالـیـسـم و  و انگلی سرمایه

کـنـد،  اساسی بر اساس نیازهای مردمی را برجسـتـه مـی  ریزی علمی برنامه
ها، کارکـنـان پـزشـکـی و  نیازهایی که درمان اولیه و پیشگیری، بیمارستان

های پزشکی و هر چیـز کـه بـرای  ها، آزمایش پرستاری، طبابت، آزمایشگاه
رونـد   سالمتی دائم و اضطراری مردم الزم است را بتواند دست و پـا کـنـد.
اکـنـون  رکود اقتصادی موجود جهان در قبل از شیوع ویروس کـرونـا، هـم

ای جدید در جـهـان شـدت  و خطر بروز بحران اقتصادی شدت گرفته است
هـایـی کـه در خـدمـت  رغم تبلیغات دربارٔه "اتحـاد"، دولـت گرفته است. به

هـای  شان را بـر حـمـایـت از گـروه های مالی اند، اقدام های بزرگ سرمایه
کنند و دیگر بار درصدد هسـتـنـد تـا بـار  داری انحصاری متمرکز می سرمایه

بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهند. کارگران و مـردم نـبـایـد 
    هزینٔه این بحران را دوباره بپردازند!

زمینه پردٔه استتاری بر مسـئـولـیـت دولـت و  "مسئولیت فردی" نباید پیش
به مبارزٔه مردم علیه  حاکمیت شود. امروز، درپیش گرفتن تدبیرهای ضروری 

هـای انـحـصـاری نـیـز نـیـازمـنـد اسـت،  حمایت از سرمایـه های سیاست
هایی که سالمتی و بـهـداشـت مـردم را در مـحـراب سـودورزی  سیاست
 کند. داری قربانی می سرمایه
هـای الزم  های کمونیستی و کارگری انـجـام فـوری هـمـه اقـدام حزب

 گیر ازجمله موارد زیر را خواستارند: منظور رسیدگی به این بیماری همه به
های بهداشت عمومی با بودجه دولتی، استـخـدام  تقویت فوری نظام       · 

نیـازهـای   وقت پزشکی و پرستاری با حقوق کامل کار. برآوردن کارکنان تمام
های موردنـیـاز بـرای  و زیرساخت (ICU)واحدهای مراقبت ویژٔه آی سی یو 

 های درمانی و خدمات پژوهشی. عملکرد کامل مراقبت
تأمین فوری کلیه وسایل الزم برای حفاظت (مـاسـک، دسـتـکـش،        · 

صورت رایگـان  وسیلٔه دولت و به برای مردم به  کننده و غیره) مواد ضدعفونی
های حفاظتی بـرای هـمـه کـارکـنـان  و مبارزه با سوداگری. ارائه کلیه اقدام

 کنند. ها با فداکاری و ایثار مبارزه می ای که در بیمارستان درمانی
حفاظت از دستمزدها و حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان، رسـیـدگـی        · 

های گسـتـرده،  هایی که طی دوران مبارزه با کرونا از طریق اخراج به اندوخته
ها، و دیگر عواید معوقٔه انباشته گردیده و اقدام  کاری استعفا، نپرداختن اضافه

 فوری برای محافظت از کارگران در محل کار.
مخالفت با محدود کردن و استحاله حقوق دموکراتیـک مـردم زیـر        ·  

 پوشش مبارزه با ویروس کرونا.
ای که در  های اقتصادی ها و محرومیت پایان دادن به تمامی تحریم       ·  

ترند و دشواری هرچه بیشتر زندگـی  تر و جنایتکارانه این شرایط حتی ناعادالنه
منظور مـراقـبـت از  اند. درپیش گرفتن تدبیرهای الزم به مردم را موجب شده

 سالمتی و زندگی مردم.
های نظامـی  های امپریالیستی مانند برنامه ها و رزمایش ما با مداخله       ·  

ناتو مخالفیم و استفاده از منابع عمومی برای برآوردن نیازهای مردم، ازجمله 
بهداشت عمومی و سیستم تـأمـیـن اجـتـمـاعـی را   تأمین اعتبار برای نظام

 خواهانیم.
 
 های کمونیست امضا کننده: لیست اسامی حزب 

 
 . حزب توده ایران١ 
 . حزب کمونیست آلبانی٢
 . حزب کمونیست آرژانتین٣
 . حزب کمونیست استرالیا۴
 . حزب کار اتریش۵
 . حزب کمونیست آذربایجان۶
 . حزب کمونیست بنگالدش٧
 . حزب کمونیست برزیل٨
 . حزب کمونیست انگلیس٩
 . حزب کمونیست جدید انگلیس١٠
 . حزب کمونیست های بلغارستان١١
 . حزب کمونیست کانادا١٢
 . حزب کمونیست شیلی١٣

 . حزب کارگران سوسیالیستی کرواسی١۴
کل)١۵  . حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آ
 . حزب کمونیست بوهمی و موراوی (جمهوری چک)١۶
 . حزب کمونیست در دانمارک١٧
 . حزب کمونیست مصر١٨
 . حزب کمونیست فنالند١٩
 . حزب کمونیست متحد گرجستان٢٠
 . حزب کمونیست آلمان٢١
 . حزب کمونیست یونان٢٢
 . حزب کارگران مجارستان٢٣
 . حزب کمونیست هند٢۴
 . حزب کارگران ایرلند٢۵
 . حزب کمونیست ایرلند٢۶
 . حزب کمونیست (ایتالیا)٢٧
 . حزب کمونیست اردن٢٨
 . جنبش سوسیالیستی قزاقستان٢٩
 . حزب کارگران کره٣٠
 . حزب سوسیالیست (لیتوانی)٣١
 . حزب کمونیست مالت٣٢
 . حزب کمونیست مکزیک٣٣
 . حزب کمونیست جدید هلند٣۴
 . حزب کمونیست نروژ٣۵
 . حزب کمونیست پاکستان٣۶
 . حزب کمونیست فلسطین٣٧
 . حزب مردم فلسطین٣٨
 . حزب کمونیست کوبا٣٩
 . حزب کمونیست پاراگوئه۴٠
 . حزب کمونیست لهستان۴١
 . حزب کمونیست پرتغال۴٢
 )١٩٣٠. حزب کمونیست فیلیپین (پ.ک.پ. ۴٣
 . حزب سوسیالیست رومانی۴۴
 . حزب کمونیست فدراسیون روسیه۴۵
 . حزب کارگران کمونیست روسیه۴۶
 . حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی۴٧
 . حزب کمونیست جدید یوگسالوی۴٨
 . حزب کمونیست های صربستان۴٩
 . حزب کمونیست کارگران اسپانیا۵٠
 . کمونیست های کاتالونیا۵١
 . حزب کمونیست سوازیلند۵٢
 . حزب کمونیست سوئد۵٣
 . حزب کمونیست سوریه۵۴
 . حزب کمونیست ترکیه۵۵
 . حزب کمونیست اوکراین۵۶
 . اتحادیه کمونیست های اوکراین۵٧
 . حزب کمونیست ونزوئال۵٨
 . حزب کمونیست ارمنستان۵٩
 . حزب کمونیست بلژیک۶٠
 . حزب کمونیست هند (مارکسیست۶١
 . حزب کمونیست اسرائیل۶٢
 . اتحادیه کمونیست های بلغارستان۶٣
 . حزب سوسیالیست مردمی مکزیک۶۴
 . قطب احیای کمونیستی در فرانسه۶۵

 
 اضافه شده به لیست امضاء کنندگان

 . حزب کمونیست ایتالیا۶۶
 . حزب کمونیست نپال۶٧
 . حزب کمونیست پورتوریکو۶٨
 . حزب کمونیست اسلواک۶٩
 . حزب کمونیست آفریقای جنوبی٧٠
 . حزب کمونیست اسپانیا٧١
 . حزب کمونیست سودان٧٢
 . حزب کمونیست سوئیس٧٣
 متحد—. حزب کمونیست سوریه٧۴
 . حزب کمونیست ایاالت متحد٧۵

 های کمونیستی ... ادامه بیانیٔه مشترک حزب



 ١١٠٠شمارۀ   ١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ٣ 

مرکزی حزب   پیام نشست وسیع کمیتٔه 
 ای!     تودٔه ایران به رزمندگان توده

 رفقا،
ترین درودهای خـود را بـه  مرکزی حزب تودٔه ایران گرم  نشست وسیع کمیتهٔ 

مبارزان راه رهـایـی زنـان   شما رزمندگان راستین راه طبقٔه کارگر و زحمتکشان،
های تـحـت سـتـم و  میهن از ستم جنسیتی، پیکارگران تحقق حقوق ملی خلق

کـنـد. نشـسـت  دوست، آزاد و دموکراتیک تقدیم می برپایی ایرانی مستقل، صلح
مرکزی حزب ما در شرایطی برگزار شـد کـه ایـران دوران بسـیـار   وسیع کمیتهٔ 

مردمی در بیش از   های گستردهٔ  گذارد. اعتراض پرحادثه و مهمی را پشت سر می
، که به خاطر افزایش قیمت بنزین و در واقع به دلیل ٩٨صد شهر کشور در آبان 

سابقٔه فقر و محرومیت، و ظلم و  جانبٔه اقتصادی، گسترش بی تشدید بحران همه
و در پـی آن،   های حکومتی به مردم صورت گـرفـت، فساد روزافزون دستگاه

های مردم به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینـی و کشـتـه  اعتراض
میهنان ما و شماری از خدمه و مسافران غـیـرایـرانـی ایـن  تن از هم ١۴٧شدن 

گویی سران جمهوری اسالمی برای پنهان کردن جنایت هولناکی  هواپیما و دروغ
که پدافند هوایی سپاه پاسداران مرتکب شده بود، در کـنـار وضـعـیـت بسـیـار 

و پنهانکاری تبهکارانٔه رژیم والیی  ١٩-کنندٔه شیوع گستردٔه ویروس کووید نگران
میهنان ما را با خطرهایی  تواند جان شمار کثیری از هم که می -به دالیل سیاسی
شک همگی نشانگر  و ادامٔه جّو خفقان و سرکوب در ایران، بی -جّدی روبرو کند

ای قـرار گـرفـتـه  این واقعیت است که میهن ما در شرایط بسیار بحرانی و ویـژه
 است.

 
 رفقا!

مرکزی حزب تودٔه ایران همچنین در شرایطی برگزار شـد   نشست وسیع کمیتهٔ 
سال از یورش وحشیانٔه نیروهای امنیتی حـکـومـت جـمـهـوری  ٣٧که بیش از 

های اخـیـر،  گذرد. انتشار اسناد گوناگون در سال اسالمی به حزب تودٔه ایران می
منتشر کردیم، روشـن  «که ما شماری از آنها را در نشریٔه مرکزی حزب نامٔه مردم

هـای  ها اشاره کرده بود، سـازمـان طور که حزب ما در آن سال کند که همان می
امنیتی جمهوری اسالمی در یورش به تشکیالت حزب ما از کـمـک سـازمـان 

" و همکاری سازمان امنیت آمریکا "سیا" برخوردار بـودنـد. ۶آی امنیت بریتانیا "ِام
  یورش به حزب تودٔه ایران با هدف نابودی کامل حزب و حـذف آن از صـحـنـهٔ 

ای، از  هـزار تـوده سیاسی کشور صورت گرفت و با دستگیری بیش از ده  مبارزهٔ 
  ها، افسـران مـتـرقـی، ترین اندیشمندان، سندیکالیست جمله شماری از برجسته

هـای زنـان و  نویسندگان، مترجمان، هنرمندان، و فعاالن و رهبـران جـنـبـش
حیات و فعالیت عادی حزب ما را با خطـرهـایـی جـّدی   ادامهٔ   دانشجویی کشور،

اعـتـبـار کـردن  تبلیغاتی جمهوری اسالمی بـرای بـی  روبرو کرد. کارزار گستردهٔ 
های تلویزیونی ضدانسانی از قربانیـان  رهبران وقت حزب، به راه انداختن نمایش

شکنجه، که در کمال تٔاسف با استقبال شماری از نیروهای سیاسی آن مـقـطـع 
پـراکـنـی، و  و همچنین کارزار گستردٔه ضداطالعـاتـی، دروغ  تاریخی روبرو شد،

های حزبی و مختل کردن روند بـازسـازی حـزب و  تالش برای نفوذ در سازمان
رهبری آن که با هّمت رفقایی که از یورش رژیم جان سالم به در برده بـودنـد در 

 های عظیمی بود که حزب ما با آن مواجه شد. از جمله دشواری  جریان بود،
و سـپـس فـروپـاشـی اتـحـاد   سی و هفت سال پس از آن یورش جنایتکارانه،

داری  شوروی و کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی، که مدافعان سـرمـایـه
سپاری مارکسیسم و لنینیسم اعالم کردند، و در پـی  خاک و به  آن را "پایان تاریخ"

  داری با چهـرهٔ  آن شمار بسیاری از نیروهای اردوگاه چپ به دنبال سراب "سرمایه
اردوگاه مبارزٔه جهانی کار با سرمایه را تـرک کـردنـد و بـه "راه سـّوم"   انسانی"

وار از  تک شما توانست قـقـنـوس ُپرشور تک  حزب ما با اتکا به مبارزهٔ   درغلتیدند،
رغـم تشـدیـد  برخیزد و به گواهی دوست و دشمن، و به ۶١بهمن   خاکستر حملهٔ 

های امنیتی رژیـم والیـت فـقـیـه، بـار دیـگـر بـه   های تبلیغاتی دستگاه حمله
تأثیرگذارترین نیروی سیاسی چپ در ایران تبدیل شود. درست به همـیـن عـلـت 

های امنیـتـی آن در  های حکومت جمهوری اسالمی و دستگاه است که تالش
سال گذشته برای ضربه زدن به حزب ما دمی متوقف نشده است. در کـنـار  ٣٧

هایی مانند کارزار گستردٔه تبلیغاتی  های دردناک در صفوف حزب،  تالش گسست
اعتبار کردن سیاست قاطع و پیگیر حزب در مبارزه با رژیم والیت فقـیـه،  برای بی

های اینـتـرنـتـی  ها و سایت زیر ضربه بردن رهبری حزب، و به راه انداختن نشریه
هـای مـخـالـفـان و  کننده، بخشی از بـرنـامـه تقلبی با استفاده از عناوین گمراه

های اطالعاتی حکومت والیی برای نابود کردن حزب ما و به سـرانـجـام  دستگاه
 آغاز شد. ١٣۶١ای بوده است که در بهمن  رساندن برنامه

 رفقا!
نشست وسیع کـمـیـتـٔه 
مرکزی حزب در ارزیـابـی 
شرایط مشخص کشور بـه 
این نتیجه مهم رسید کـه 

های اخیر  های سال تجربه
دلـیـرانـٔه مـردم بـا   مبارزهٔ 

ــوری  ــه ــم ــت ج ــوم ــک ح
دهد که  اسالمی نشان می

هــای  فـقــط بــا اعــتـراض
تـوان رژیـم  خیابانی نـمـی

والیت فقیه را بـا چـالشـی 
جّدی روبرو کـرد و راه را 
برای حذف کامـل والیـت 
فقیه از نـظـام سـیـاسـی 

کشور و حرکت به سمت استقرار حکومتی ملی و دمـوکـراتـیـک بـاز کـرد. 
مرکزی حزب همچنین بر این اصل مهم تٔاکـیـد کـرد  نشست وسیع کمیتٔه 

های نیرومندی از وضعیت انقالبی در کشـور، ایـن  رغم وجود نشانه که به
تـوانـد بـه صـورتـی  وضعیت بدون تدارک و ایجاد شرایط الزم ذهنی نـمـی

خودی به انقالب و پیروزی جنبش مردمی منتهی شود. برای تحقـق  خودبه
دهی جنبـش  ها را روی ارتقای کیفیت سازمان این پیروزی، باید تمام تالش

ای وسـیـع از هـمـٔه نـیـروهـای  مردمی و حرکت به سوی ایجاد جـبـهـه
ضداستبداد متمرکز و متوجه کرد. بدیهی است که در شرایط دشوار کنونـی 

همٔه توان ما و نیروهای مترقـی   در کشور، ١٩-گیری گستردٔه کووید و همه
های بهداشتی و درمـانـی در ایـن  رسانی به فعالیت یکپارچه متوجه یاری

 شرایط خطیر و نجات مردم از این فاجعٔه هولناک است.
نکتٔه دیگری که نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب ما به آن توجه داشت 

اعتبـاری بـیـش از پـیـش  این بود که رخدادهای دو سال اخیر نشانگر بی
ای، ولی فـقـیـه رژیـم  رهبری جمهوری اسالمی و در رٔاس آن علی خامنه

ای و اعوان و انصارش در انتخابات فرمایشی  است. شکست سنگین خامنه
های گستردٔه او و دیگـر سـران  رغم تالش ، به٩٨مجلس شورای اسالمی 

حکومت برای شرکت مردم در این نمایش انتخاباتی که با مخالفت و پاسـخ 
هـای  قاطع مردم و نیروهای مترقی روبرو شد، در کـنـار اتـخـاذ سـیـاسـت

اش در امور قـوای  خارجی ماجراجویانه توسط رهبری رژیم، دخالت گسترده
گذاری (مجلس)، اجرایی (دولت) و قضایی، کـه بـرگـمـاری  گانه قانون سه

هـای آن  قضایی از آخرین نمونه  جنایتکاری همچون رئیسی به ریاست قوهٔ 
های اقتصادی ایران َبر بـاد ده بـر اسـاس الـگـوی  ِاعمال سیاست  بود،

داری که از سوی دفتـر رهـبـری بـه دولـت و  نولیبرالیسم اقتصاد سرمایه
شود، و باالخره هدایت تمام نیروهای امـنـیـتـی و  نهادهای دیگر ابالغ می

 ٩٨سرکوبگر کشور توسط دستگاه رهبری رژیم والیی، که از جمله در آبان 
های هولناکی شدند، بیش از پیش بر این واقعیت تٔاکید دارد  مرتکب جنایت

توان ایران را از مهـلـکـٔه  کفایت و ضدمردمی نمی که با ادامٔه این رهبرِی بی
 خطرناک کنونی به سالمت به در برد. 

 
 رفقا!

مرکزی حزب تصمیم گرفت کـه بـایـد کـار تـدارک  نشست وسیع کمیتهٔ 
هـای مشـخـصـی  هفتمین کنگرٔه حزب را آغاز کرد و در این راه تصـمـیـم

گرفت. کار تدارک و برگزاری هفتمین کنگرٔه حزب در این شـرایـط بسـیـار 
حساس ایران و جهان بدون شرکت فعال و هدفمند همٔه اعضا، هواداران، 
و دوستان حزب ممکن و موفق نخواهد بود. تصمیم نشست وسیع کمیـتـٔه 
مرکزی حزب بر این بود که در کار مهم تنظیم برنامٔه جدید حزب و دیـگـر 

ای در هر کجا که هستند حـداکـثـر  اسناد کنگره باید از تمام نیروهای توده
استفاده را کرد. کمیسیون تـنـظـیـم اسـنـاد و بـرنـامـه در ایـن زمـیـنـه 

های الزم را انجام خواهد داد و به اطالع اعضـا، هـواداران، و  ریزی برنامه
 دوستان حزب خواهد رساند.

ای و همٔه مبارزانی کـه در  تابناک همٔه رزمندگان توده  با درود به خاطرهٔ 
راه تحقق حقوق طـبـقـٔه کـارگـر و زحـمـتـکـشـان و بـرقـراری آزادی، 

 صلح، و عدالت اجتماعی جان باختند! دموکراسی،
 پیش به سوی تدارک و برگزاری موفق هفتمین کنگرٔه حزب تودٔه ایران!

 
 ایران  نشست وسیع کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه 
 ١٣٩٨اسفند 



 

 ١١٠٠شمارۀ 

و  تک کالیی آن و نوسان ارزش بازار جهانی نفت دچار بحران است و  بازی با ارقام و کـم 
تـوانـد  بیش کردن در صد درآمدهای بودجه هیچ تغییری در بحران اقتصادی و مالی نمـی

 وجود آورد.  به
ی  الی مسئـلـه گوید: "در البه ، آقای مؤمنی می١٣٩٨اسفندماه  ٢۴گزارش تسنیم،  در 

شـود ایـن  شود یا تظاهر به نادیده گرفتن می کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته می
مواجه هستیـم... دولـت بـرای اداره امـور  ،آینده فروشی،نام  ای به است که با یک پدیده

گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل  صورت فزاینده به وام جاری خود به
گذارند، بلکه آیـنـده  صورت کالسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی شده است که به

 فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک کننده... دارد. "  
دنبال آِن کاهش قـیـمـت نـفـت در  های دامنه دار و گسترده و به به دلیل ادامه تحریم

دنبال آن امکانات پول ملی، و پـایـیـن آمـدن ارزش  روزهای اخیر، درآمد ارزی دولت و به
ریالی در کشور، دولت روحانی دچار محدودیت شدید شده است. ارزیابی آقای مؤمنی، از 
وضعیت اقتصادی کشور و کسری مالی رژیم جمهوری اسالمی در شرایط کنونی بر آنچـه 

گوییـم،  خوار می ما به آن وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و مآًال به انحصارهای نفت
گذارد. آنچه روشن است این واقعیت است کـه وضـعـیـت اقـتـصـادی ایـران،  صحه می

رو خـواهـد  هایی بسیار روبه خصوصًا با کاهش شدید درآمد ارزی از فروش نفت با دشواری
اجرا  به ١٣٩٩ای در سال  بود. بر اساس آنچه در سند الیحه بودجه که با حکم علی خامنه

گریزی و کاهش تعهدات حـکـومـت در آمـوزش، مسـکـن،  شود، مسئولیت گذاشته می
مسئولیتی دولت نسبت به مردم میهن مـا در  بهداشت در شرایط شیوع ویروس کرونا و بی

 ترین سطح آن است.  سابقه بی
نویسد: "کسری مالی در شرایطـی  مهمی اشاره کرده می  آقای فرشاد مؤمنی، به مسائل

وجـه از سـطـح فشـارهـای مـالـیـاتـی بـه مـزد  شود که از یک طرف به هیچ ایجاد می
تـوجـیـه  مشکوک و غیرقـابـل  ایم، اما همچنان اراده بگیران و تولیدکنندگان نکاسته حقوق

شود؛ یعنی الـگـوی  برای رها کردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده می
اندازی کـه تـحـت عـنـوان  عنوان متعارف نیست...... چشم هیچ گیری حکومت به مالیات

های رسمی دولت و ارزیابی تکمیلی کارشناسان وجـود دارد، بـه  کسری مالی در گزارش
تواند نتایج فاجـعـه بـاری بـرای  کننده است و طبیعتًا این روند می ای نگران سابقه طرز بی

هـا و فسـادهـای مـالـی  کـاری همراه داشته باشد. ... ندانـم به ٩٩اقتصاد کشور در سال 
گیری  این صورت به رفتارهای مالی گشوده است... متأسفانه جهت [موجود] آثار خود را به

معطوف به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش افراطی نرخ بهـره در بـازارهـای رسـمـی و 
هـا از  خرجی های دولتی به حیات خلوتی برای خاصه غیررسمی پول، تبدیل کردن شرکت

های بروز بحران کنونی است. ... در سال آینده ما بـا یـک نـزاع بسـیـار  ترین زمینه مهم
دهـنـده بـه رکـود  های گستـرش گیری خطرناک و شکنندگی آور در زمینه رویارویی جهت

اقتصادی از ناحیه دولت مواجه خواهیم شد که به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بر ایـن 
تـر  شود در سال آینده نرخ تورم صعودی و [میـزان] رکـود عـمـیـق بینی می اساس پیش

 خواهد شد. " 
، فقر و تنگدستی، بیکاری و دربدری را تشدید ٩٩تردیدی نیست که الیحۀ بودجۀ سال 

 خواهد کرد. 
 

  ١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

هـا   در سال های اخیر دخالت نهادهای انـگـلـی و در رأس آن
ای در آشفتگی و از هم پاشیدگی امور اقصتادی  دخالت علی خامنه

نـیـز از ایـن  ٩٩و برنامه ریزی کشور نقشی مؤثر داشته و بودجـه 
قاعده  مستثنا نیست.  با توجه به آنچه گفته شد، الیـحـه بـودجـه 

بدون تصویب در مجـلـس شـورای اسـالمـی بـا حـکـم  ٩٩سال 
ای، مستقیم به شورای نـگـهـبـان ارسـال و  حکومتی علی خامنه

عنوان مصوبه مجـلـس بـه ایـن  مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به
گیرد کـه  سابقه درحالی صورت می شورا ارائه شده بود. این اقدام بی

اسفندماه، با اکثریـت آرا بـا  ۵نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
مخالفت کـرده بـودنـد. در ایـن ارتـبـاط،  ٩٩کلیات الیحه بودجه 

 ٢٨عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، چـهـارشـنـبـه 
ایـراد  ٨٠، گفته بود: "این شورا از الیحه بـودجـه ١٣٩٨اسفندماه 

گرفته است. این ایرادها که عمدتًا به حقوق کارکنان دولت، مالیـات 
های خالی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی ربط دارد به مجلـس  خانه

ابالغ شده و سال آینده اصالحیه الیحه بودجه در شورای نگهـبـان 
شود." برای درک آنچه عباسعلی کدخدایی گفـتـه اسـت  بررسی می

نیازی به تخصص در رشتۀ اقتصاد نیست. همه ایرادهـایـی کـه او 
گیر اقـتـصـاد  مطرح کرده است، نظر ما دربارۀ بیماری مزمن دامن

 رساند.  اثبات می کشور را به
گوییم اقتصاد بیمار در جامعۀ استبدادزده، انواع و  که می هنگامی
ها و بالیا، مانند شیوع بیماری کرونا، فشار و خـفـقـان،  اقسام آفت

بیکاری، گرانی، دزدی، فساد، شیوع مواد مخدر، امروزی دشـوار و 
ها را با هـم آمـیـخـت و  فردایی تاریک را باید درنظر آورد و همۀ آن
جویی آن را در اصـطـالح  تصوری کلی پیدا کرد که ما برای صرفه

ایم. دولت در الیحه بودجه سال آینـده  "استبداد دینی" خالصه کرده
پیشنهاد کرده بود در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفـت 

میعانات گازی، و صادرات گاز به سقف تعییـن شـده نـرسـد،   خام،
دولت اجازه دارد این اختالف را از محل حساب ذخیره ارزی جبـران 

 ای است. کند که در اختیار خامنه
توجه است که آقای فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگـاه  جالب

"، ٩٩انـداز ایـران در سـال  عالمه طباطبایی زیر عـنـوان "چشـم
در ایران سال سخت و حسـاسـی اسـت.  ١٣٩٩نویسد: "سال  می

ها و ُدورهای بـاطـل  شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران
گذاری اقتصادی در سه دهه گذشـتـه  رو است که ثمره سیاست روبه

های گـذشـتـه  کنیم که در دهه است و امروز ما آن چیزی را درو می
ایم. این موارد] بارها توسط کارشناسان به مسئوالن گوشـزد  [کاشته

ابعاد بسـیـار  ،کسری بودجه،شده و نادیده گرفته شده بود. لفظ کلی 
ای پیدا کرده [است] که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود  پیچیده

های آن که در کتاب درسـی مـطـرح اسـت، بـرای  و تنها به ریشه
هایمان شدت خواهد گـرفـت.  جویی بسنده کنیم، قطعًا بحران چاره

هـای  توان نتیجه گرفت که ادامه سیاسـت "از گفته آقای مؤمنی می
ای  مخرب و تاراج منابع اقتصادی کشور در رژیـم والیـی امـر تـازه

داران وابستـه بـه حـاکـمـیـت بـا  سرمایه هاست کالن نیست. سال
استفاده از همه امکانات "قانونی"، منابع طبیعی و درآمدهای ارزی 

کـفـایـتـی  برند. اقتصاد کشـور درنـتـیـجـۀ بـی غارت می کشور را به
شـده، سـیـاسـت  گردانندگان آن، نداشتن برنامٔه دقیـق و حسـاب

داری، خصـلـت  تر، عملکرد نظام سرمایه گری و از همه مهم نظامی

؛ نمودار اقتصاد بیمار و ٩٩بودجۀ سال 
 درحال احتضار



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ۵   ١١٠٠شمارۀ  

ایـن  دید و بـه  می بدرود رفیق محمد بخشعلی زاده
نظر اعتقاد راسـخ 

 داشت.
رفیق مـحـمـد 
بخشعلی زاده، در 

بــه  ١٣۶۶ســال 
زادگاه خود رشـت 
برگشت و مشغول 
طبابت شد. رفیق 
بخشعلی زاده بـا 
ــی و  ــای ــب ــی ــک ش

نـفـسـی  اعتمادبـه
اش چه پزشکی و چـه سـیـاسـی را در  های فکری ها و اندوخته ویژه، آموخته

دانست که تاریخ یک قرن کشور و جـنـبـش  خوبی می کار گرفت. او به زندگی به
ویژه مبارزات حزب توده ایران در تالش برای بهبود شـرایـط زنـدگـی  مردمی به

ها در بین مردم از چه احترام و توجهی برخورداراست. دیری نپایید که هـم  توده
خـود  اش را در نظر مـردم  مسلکی و هم از لحاظ عقیده جایگاه واقعی از جنبه 

 دست آورد و مورداحترام اهالی رشت قرار گرفت. به
رفیق بخشعلی زاده در مبارزه بـا بـیـمـاری مـهـلـک کـرونـا کـه گـریـبـان  

سراسر میهن ما را گرفته است، جان خود را فدا کرد. او در مقام پزشـکـی  مردم 
دوست دلیرانه در مبارزه با این بـیـمـاری خـطـرنـاک بـه یـاری  متعهد و انسان
دانست انسان بودن و انسـانـی زیسـتـن  پناه خود شتافت. او می همشهریان بی

خـوبـی درک  بینی را فراگرفته و بـه گرا بودن جهان چگونه است! اهمیت عمل
عمل و کتابی به کرامت و شـرافـت و  کرده بود. او همچون ناقالن خشک و بی

مسـلـک و  کرد. وقتی بـرای اولـیـن بـار هـم ها نگاه نمی جایگاه واالی انسان
آغوش کشید و گـفـت: نـام رفـیـق  ها حسرت دیدار به رزمش را بعد از سال هم

ام را شنیده بودم حاال نفسش را بر صورتم و دستش را در دستـم لـمـس  پرآوازه
کنم. چه افتخاری باالتر از اینکه ما هر دو از یـک تـبـاریـم. مسـتـقـیـم یـا  می

یافته آنـیـم. پـاسـخ شـیـریـن و  غیرمستقیم در فضای فکری و ذوقی پرورش
زاده، چنان تأثیری بر رفیق دکـتـر مـحـمـد  نشین رفیق دکتر جمشید مؤذن دل

دل  "در اندرون مـن خسـتـه کرد:  بخشعلی زاده گذاشته بود که بارها زمزمه می
 ندانم کیست / که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. "

کوش و از پیشـکـسـوتـان  زاده انسان فرهیخته، مبتکر، سخت دکتر بخشعلی
مـدیـره انـجـمـن  دوره در هـیـئـت جامعه پزشکی استان گیالن بود. او چندین

 جا گذاشت. پزشکان عمومی رشت حضور داشت و تأثیر ماندگاری به
نشدنی هرروز و هرلحظه با بـیـمـاران  زاده با شجاعتی فراموش رفیق بخشعلی

فرسا و  کرد. سختی و فشار کار طاقت کرونا سروکار داشت و به آنان رسیدگی می
ویژه در این روزهای سـخـت و دشـوار خصـلـت  جانکاه برای نجات بیماران به

دانسـت. امـا  ها مـی مردمی او را آشکارتر کرد. او خود را خادم و غمخوار انسان
زاده یک مبارز سیاسی  ها، رفیق دکتر محمد بخشعلی تر از همه این باالتر و مهم

گذشتگی را از قهرمانان حزب توده ایران یاد گرفـتـه  و اجتماعی بود. ایثار و جان
دانسـت و  هـا مـی هـا و احـمـد دانـش بود. او خود را از تبار هوشنگ تیـزابـی

 دید. رزمانش نمی سرنوشتش را جدا از سرنوشت هم
های الزم به بیماری جانکاه کرونا مبتـال  رغم همه احتیاط او هنگام طبابت به

زاده پنجه درافکنده بود و تـا  شد و ویروس بر جسم و جان رفیق محمد بخشعلی
های زندگی او را رها نکرد تا جایی که پس از دو هفته تحمل، تـن  آخرین لحظه

رنجورش بیش از آن تاب نیاورد و سرانجام برای همیشه با رفقا، یاران، خانـواده 
و دیگر بستگان و همکاران خویش وداع گفت، و آنان را در غم ژرف نـبـودنـش 

اش بـر انـدیشـه و  زاده تا آخرین روزهای زندگـی فروبرد. رفیق محمد بخشعلی
های انسانی خود پای فشرد و استوار و پابرجا در صفوف حـزبـش بـاقـی  آرمان
 ماند.

زاده را بـه خـانـواده و  حزب تودٔه ایران درگذشت رفیق محمـد بـخـشـعـلـی
بازماندگانش و نیز به همه اعضا و هواداران حزب، بـه دوسـتـان، آشـنـایـان و 

ویژه کادر درمانی که در این روزهای تلخ و دشـوار بـرای نـجـات  همکارانش به
گوید. یادش گرامی و راهش جاودانـه  اند، تسلیت می پا خاسته وطنان خود به هم

 و پر رهرو باد.

نـاپـذیـر راه سـعـادت و  زاده ، مبارز خستگی رفیق دکتر محمد بخشعلی
هـای  پیشرفت میهن، پزشک مـتـعـهـد و مـردمـی و وفـادار بـه آرمـان

سالگـی  ۶۶، در سن ١٣٩٨اسفندماه  ٢٠زحمتکشان، صبح روز چهارشنبه 
 و پس از عمری مبارزه، تحمل رنج و سختی، از میان ما رفت.

، در محلٔه "چله خانه ١٣٣٢زاده، در یازدهم آذرماه  رفیق محمد بخشعلی
"رشت، چشم به جهان گشود. پدرش از قـنـادان شـهـر رشـت بـود و در 

تـوانسـت  میدان رشت، شیرینی فروشی داشت و از ایـن طـریـق مـی سبزه
اش را تأمین کند، رفیق محمـد،  هزینه تحصیل پنج فرزند و مخارج خانواده
پایان رساند. پس از اخذ دیـپـلـم  دوره ابتدایی و متوسطه را در شهر رشت به

طبیعی از دبیرستان شاپور (سابق)، در کنکور سراسری شرکت کرد. او کـه 
وارد  ١٣۵٢در تمام دوران تحصیل از شاگردان مـمـتـاز بـود، در سـال 

لـحـاظ فـکـری  دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز شد. محیط دانشگـاه بـه
تاثیری عمیق بر او گذاشت. رفیق بخشعلی زاده هیـچ فـرصـتـی را بـرای 

 داد. نمی  آموختن و آموزش دادن از دست
رفیق محمد که فرزند بزرگ خانواده بود، با وجـود گـذرانـدن دانشـگـاه 

ای برای معاش خانواده نداشته بـاشـد، بـلـکـه  تنها سعی می کرد هزینه نه
کـرد و  در مغازۀ پدرش یخ در بـهـشـت درسـت مـی  ها در رشت تابستان

فروخت. در هنگام تحصیل در دانشکده پزشکی نـیـز از راه تـدریـس  می
شیمی و زبان در دبیرستان شاپور شهر شیراز، هزینٔه تحصیلش را تـأمـیـن 

های صنفی و سیاسی دانشجـویـی  زاده در اعتصاب کرد. رفیق بخشعلی می
 ١۶مناسبت  کرد. او که در اعتصاب وسیع دانشجویان به فعاالنه شرکت می

شاهی،  شرکت فعال داشت، دستگیر و در بیدادگاه رژیم ستم ١٣۵۴آذرماه 
مـاه زنـدان مـحـکـوم  ۶اش وجود نداشت، به  با اینکه هیچ مدرکی علیه

هـا در زنـدان آشـنـا  ای گردید. این زمان مناسبی بود که از نزدیک با توده
شود. او با تأمل بر مشی انقالبی حزب تـودٔه ایـران بـه حـقـانـیـت حـزب 
زحمتکشان و کارگران و سرگذشت مبارزه جنبش مردمی سرزمین خـویـش 

آباد شیراز و سپری کـردن شـرایـطـی  پی برد. پس از آزادی از زندان عادل
تمامش را ازسرگرفـت.  ناگوار، دوباره به دانشکده برگشت و تحصیالت نیمه

این بار دیگر نه یک فعال صنفی و دانشجویی، بلکه با بـاور بـه فـلـسـفـه 
جان خـریـدن  شرایط در ایران و جهان و به  انقالبی و علمی، در دشوارترین 

خطر، در مقام عضو حزب توده ایران، به عرصٔه مسائل مبتالبه مـیـهـنـش 
گـری و  داشت. از هوچـی تر و استوارتر برمی هایش را سنجیده وارد شد. گام

خودنمایی متنفر بود. بعد از انقالب در شهر استهبان اسـتـان فـارس بـه 
طبابت پرداخت. عشقش به میهن و اقدام عملـی در جـهـت بـهـروزی و 

ویژه زحمتکشان کشور آماج زندگی او بود. بـعـد از شـروع  سعادت مردم به
جنگ و اشغال قسمتی از خاک کشور ما از سوی نیـروهـای عـراقـی، بـه 
فراخوان حزبش پاسخ داده و برای بیرون راندن متجاوزان از خاک مـیـهـن 

 ها شد. وطنان عازم جبهه همراه خیل کثیری از هم
هـای جـنـگ بـه  نظیری در جـبـهـه زاده با فداکاری بی رفیق بخشعلی

داد. در ایـن  کرد و آنان را از مرگ نجات می های جبهه رسیدگی می زخمی
کرد. مذهـبـی و  گونه خستگی در جسم و روانش احساس نمی تالش هیچ

نامیدند. رفیق  گذاشتند و او را فرشته نجات می غیرمذهبی به او احترام می
شـتـافـت. روح پـرتـالطـم او  ها می محمد با شوق فراوان به سوی زخمی

یادماندنی در مبـارزه  هایی به سان نشانه شناخت و بدین سکون و تسلیم نمی
وقـت  گذاشت. عملکرد انسانی او هـیـچ و فعالیت اجتماعی از خود باقی می

های مختـلـف در ارتـبـاط بـودنـد  های کسانی که با او در زمینه از خاطره
زاده، سرشار از همدلی وهم نفسی بـا  زدودنی نیست. رفیق محمد بخشعلی

ناپذیر خورده بودند. او  نوعی ضرباتی جبران هایی بود که در زندگی به انسان
عنوان پزشک متعهد انجام وظیفه کرد و  در بدترین شرایط به ١٣۶٢تا سال 

زاده، بـا حـس  جان صدها انسان را از مرگ نجات داد. رفیق بـخـشـعـلـی
هـا بـه  دوستی و احساس مسئولیت عظیم، بعد از رانده شدن عراقـی وطن

بیرون از خاک کشور در مقطع آزادی خرمشهر از اشغال و در دمسـازی بـا 
کرد و ادامـه جـنـگ، جـنـگـی کـه جـز  بس را تبلیغ می نظر حزب، آتش

حـاصـل و  ها نـتـیـجـٔه دیـگـری نـداشـت، بـی ویرانگری و کشتار انسان
زیان هر دو ملت ایران و عـراق  دانست. او ادامه جنگ را به سوز می خانمان



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ۶   ١١٠٠شمارۀ  

 گیرِی کرونا، ... ادامۀ بحران همه

های کار و زحمت نیازمند و آماده شده و بدان رو کرده بود، اکنون  توده
چنان بحرانی دچار شده  وضعیت امور جاری  اقتصادی در کشورها به 

ای  است که هفته گذشته کنگره و سنای آمریکا الیحٔه تزریق رقم نجومی
سرعت و با اکثریتی قاطع و  تریلیون دالر به اقتصاد این کشور را به ٢معادل 

های مرکزی برخی دیگر کشورهای  سابقه از آرا تصویب کردند. بانک کم
سرعت اجرا  های مالی ضربتی را به گونه اقدام داری نیز این پیشرفته سرمایه

منظور  داری آمریکا در حرکت دفاعی دیگری به کردند. همچنین خزانه
المللی دالری، یکی از  های بین پیشگیری از اختالل در جریان معامله

را سریعًا در سطحی  ١نام "دالر سوآپ" های مالی به ترین ابزار و مشتق مهم
نظر بسیاری از  وسیع در اختیار شماری از کشورها قرار داده است. به

کارشناسان اقتصادی کاربرد وسیع "دالر سوآپ" در خالل بحران مالی 
ترین  های تعیین کننده و در حکم حیاتی یکی از عامل  )١٣٨٧( ٢٠٠٨سال 

داری آمریکا بود که توانست از رکود کامل  ابزار مالی در زرادخانه خزانه
داری جهانی جلوگیری کند. باید یادآور شد که این قبیل  اقتصاد سرمایه

های مالی موسوم  به "سوآپ های ارزی" منابعی بسیار پرسود برای  مشتق
اقتصادی  -اند، اما در فرایند توسعه و رشد اجتماعی داری مالی بوده سرمایه

ها یعنی "دالر سوآپ" در حکم یکی از  ترین آن نقشی مؤثر ندارند. مهم
های  ُبرد سیاست های تضمین کننده  جایگاه هژمونی دالر و پیش اهرم

 کند. جهانی آمریکا عمل می
هرصورت، تجربه نشان داده است و همچنین شماری از ناظران هم  به

های واکنشی تزریق پول در این دوران  گونه حرکت معتقدند که این
دهند  حساس، در بهترین حالت، پیامدهای بحران اقتصادی را تسکین می

داری  حاضر در کشورهای عمدۀ سرمایه اندازند. درحال تعویق می و به
منظور  ای به اقتصادی-های اساسی اجتماعی انداز ارائه طرح چشم

گیری  مدیریت و برطرف کردن بحران اقتصادی برآمده از خطر همه
گونه  شود. در اینجا باید افزود که منبع تأمین این ویروس کرونا دیده نمی

های مرکزی  داری آمریکا و بانک منظور تزریق، خزانه ارقام نجومی به
وسیله فروش اوراق قرضه  هستند و عمدتًا از طریق استقراض و عمومًا به

دیگر، چاپ پول بدون پشتوانه برای حفاظت  عبارتی  دولتی می باشند.  یا به
های عظیم از طریق آرام کردن التهاب در  ها و ثروت از منافع کالن سرمایه

بازارهای ارزی و سهام و نهایتًا حواله کردن مشکل اصلی به آینده. بار 
ویژه  های پولی مخرب همواره بر دوش مردم، به کمرشکن این سیاست

همراه تحمیل  داران به های فرودست و خرده سرمایه زحمتکشان و الیه
 -های اجتماعی کشی اقتصادی، تخریب و نابودی زیرساخت ریاضت

 اقتصادی بوده و خواهد بود.
کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، برزیل، و همچنین ایران، 

صورتی کورمال کورمال،  اند که به درستی متهم شان به ها و رهبران دولت
ریزی قبلی و بسیار دیر در مقابله با  منفعالنه، بدون تدارک مادی و برنامه

عملیاتی،  -فقط اهمالی مدیریتی اند. این نه ویروس کرونا وارد عمل شده
ای است که معتقد  بلکه برآمده از دیدگاه ایدئولوژیک اقتصادی و سیاسی

است مخارج خدمات اجتماعی باید در سطحی حداقلی و روندی دائمًا 
باور این رهبران، نقش مستقیم دولت در امور جامعه باید  نزولی باشند. به

داران و "کارآفرینان" (همان  هر چه کمتر شود و در ازای آن سرمایه
دار  کاران) با "انگیزه ثروت آفرینی"  باید نقش اصلی را در امور عهده کاسب

ارند  اش اولویت د باشند. در این دیدگاه ایدئولوژیک، "فرد" و منافع شخصی
ها در چارچوب توسعه و رشد جامعه عامل بازدارندٔه   و منافع جمعی انسان

 شود. "ثروت آفرینی" دانسته می
ترین کشورها بلکه حتی در کشورهای درحال  فقط در برخی از پیشرفته نه

های اقتصاد نولیبرالی  توسعه و ازجمله در میهن ما مردم حاال با واقعیت
هایی تلخ و برآمده از چهار دهه تاخت و تاز اقتصاد  شوند، واقعیت روبرو می

شدت ضعیف و  آفرین را به نولیبرالی که توان مقابله با شیوع کرونای مرگ
محدود کرده است. دونالد ترامپ، بوریس جانسون، و جاییر بولسونارو 

دانستند  خوبی می شان به افراطی (رییس جمهور برزیل) و مشاوران راست
های  که دولت، سیستم درمانی، نهادهای خدمات عمومی، و دستگاه

دهی الزم و  ها در کشورهایشان آمادگی مادی و توان سازمان مرتبط با آن
منظور حفاظت از کل جامعه و جان مردم را ندارند.  قدرت بسیج وسیع به

دلیل  ها برای مقابله با کرونا به  بنابراین، دیر جنبیدن این رهبران و دولت
گاهانه و با هدف خودداری  اشتباه یا غافلگیر شدن شان نبود، بلکه کامًال آ

از تخصیص منابع ضرور به منظور جبران کمبودهای ساختاری برای این 

دلیل پذیرا نبودن هزینٔه این مقابله و  ای نیز به مقابله بود. برای مثال، علی خامنه
صدمه خوردن به موقعیت و وجهٔه "اسالم سیاسی" با قرنطینه شدن قم و اماکن 

سان با تأخیر در مقابله با کرونا او  مذهبی و قطع پروازها به چین مخالفت کرد و بدین
 نیز مصیبتی بزرگ را بر مردم کشور ما فرود  آورد.

کار  های جمعی قدرتمند کشور و همچنین به برانگیز اینکه، با همیاری رسانه توجه
گرفتن فضای مجازی برای از زیر ضربه خارج کردن رهبران و تطهیر و پنهان 

های نولیبرالی در گذشته و حال که مردم را در  نگهداشتن عوارض آشکار سیاست
ها،  دفاع و ناتوان ساخته، اکنون خود قربانیان، یعنی توده چنین بی برابر آفت کرونا 

گویند: چون در  شوند و خطاب به آنان می "ابله و مقصر" شناخته و معرفی می
ومیر هستید!  مانید پس خودتان مسبب شیوع کرونا و مرگ هایتان نمی خانه
دیگر، اجرای چند دهه برنامه نولیبرالی اقتصادی، نبود سامانه طب ملی  عبارت به

تحلیل بردن و تضعیف این سامانه در بریتانیا و  (برای مثال در ایران و آمریکا) یا به
تکه، و کورمال  هایی دیرهنگام، تکه ایتالیا یا کمبود ماسک و لباس حفاظتی و اقدام

ها عامل اصلی بحران کرونا نیستند بلکه خود مردم را باید مقصر  کورمال این دولت
های سردرگم کننده،  دانست! اتفاقًا دیرکرد عملیاتی و تدارکاتی و دادن پیام

آور، کاذب، و ضد و نقیض از جانب کسانی مانند روحانی، جانسون، ترامپ،  سرگیجه
و بولسونارو و جز اینان، باعث بروز بدگمانی، وحشت، و بعضی رفتارهای نامناسب بین 

شود. مردم عامل اصلی ایجاد بحران کرونا و باعث و بانی  برخی مردم شد و می
ومیر این بیماری خطرناک  کمبودهای اساسی و ساختاری در مقابله با شیوع و مرگ

 نیستند.
دالیل مختلف اقتصادی و اجتماعی  مسلمًا در جهان شمار عظیمی از مردم به

مجبورند از خانه خارج شوند، مخصوصًا آنانی که برای امرار معاش و انجام مشاغلی 
انگیز  کلیدی باید بیرون بروند و این در عرصه مبارزه با شیوع کرونا امری چالش

گونه که در کشور ما بسیار رایج شده است، در بسیاری از  تواند باشد. اما همان می
داری نیز بنا بر الگوی "اقتصاد آزاد" در مسیر گسترش  کشورهای پیشرفته سرمایه

ها میلیون انسان با  ها] ده پذیر" [بخوان:استثمار ددمنشانه از انسان "بازار کار انعطاف
قراردادهای "سفیدامضا" در مشاغل موقتی هرروزه برای کسب چندرغاز درآمد 

خاطر  سیر کردن شکم خود و خانواده یا اشتغال به کار روزمزدی  باید  از  خانه  به
پذیر" و موقتی کردن عامدانه  بیرون بروند! در چهار دهه اخیر ایجاد "بازار کار انعطاف

ها، چه مشاغل یدی و چه فکری،  طیف وسیعی از مشاغل در بسیاری از زمینه
همراه تنزل شدید سطح خدمات رفاهی و نبود سیستم "طب ملی" همگی از ارکان  به

ای قلیل بوده است.  اندوزی عده های "رشد اقتصادی" بر محور ثروت اصلی سیاست
داری در جهان،  در کشور ما، آمریکا، بریتانیا، و شماری دیگر از کشورهای سرمایه

پذیر" عمیقًا نهادینه شده است.  ریزی شده گسترش "بازار کار انعطاف فرایند برنامه
اند که در حکم  نحوی شکل گرفته سان "اقتصاد سیاسی" این کشورها اکنون به بدین

گیری بیماری خطرناکی مانند کرونا عمل  عاملی کامًال بازدارنده در رویارویی با همه
داری مانند آمریکا و همچنین در  کنند. بحران کرونا در کشورهای پیشرفته سرمایه می

کشورهای درحال توسعه مانند ایران نشان داده است که منافع فوری و بنیادی 
ها، خود فرایند  شان، و در نتیجٔه آن اکثریت مردم، یعنی سالمتی و امرار معاش

بگیر و صف بیکاران) با  "بازتولید نیروی کار" (در میان زحمتکشان مزدبگیر و حقوق
 داری جهانی در تضادی بسیار آشکار و حاد است. سرمایه

همراه فاجعه شیوع کرونا و کمبودهای  شود، به تا آنجا که به کشور ما مربوط می
بسیار عمیق ساختاری برآمده از سه دهه تحمیل برنامه تعدیل اقتصادی و نیز 

ناپذیر بین ادامه  ای و آشتی های غیر انسانی دولت ترامپ، تضادی ریشه تحریم
های فوری اکثریت مردم وجود دارد. ابوالفضل  حاکمیت مطلق والیت فقیه و خواست

درستی این  های اخیر و ضد مردمی ولی فقیه را به قدیانی، وضعیت موجود و تصمیم
ای و نیز  ی علی خامنه ی غاصبانه کند: "مشکل بنیادین سلطه گونه بیان می

 حاکمیت نظام جمهوری اسالمی بر این کشور است".
گری خطرناک و ضد ملی است و  ای در حکم "نماینده خدا بر زمین" خدعه خامنه

گاه از دادن  همراه دیگر سران قدرت مانند حسن روحانی برای "حفظ نظام" هیچ به
شان  های گویی دست بر نخواهند داشت و این در پیام های کذب و دروغ وعده
که در پهنه جهانی مشخص شده  مناسبت سال نو کامًال مشهود است. درحالی به

تواند بر مبنای منافع  است که راه مبارزه با بالیای طبیعی مانند ویروس کرونا نمی
اندوزی خصوصی باشد اما حسن روحانی در پیام  ها و بر محور ثروت کالن سرمایه

گوید: "بال دوم بخش خصوصی ما است که در کنار دولت و سایر  اش می نوروزی
را ساِل سالمت و اشتغال بسازیم". ولی فقیه  ٩٩نهادها باید به صحنه بیایند تا سال 

ها تکرار ترهاتی مانند "اقتصاد مقاومتی" و "تمدن سازی نوین  هم پس از سال
را   ٩٩اسالمی"، اکنون هم برای خالی نبودن عریضه ترهات دیگری بافت و سال 

ها، و ویروس  ها، زلزله "سال جهش تولید" نامید. رخداد بالیای طبیعی مانند سیالب
کرونا همراه با پیامدهای مخرب و ضد ملی سیاست ماجراجویانه "صدور انقالب 

سان  شدت لرزانده است. بدین های نظری حکومت والیت فقیه را به اسالمی" پایه
 ١٣ادامه  در صفحه  گری و در نهایت  "نماینده خدا بر زمین" با خدعه



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ٧   ١١٠٠شمارۀ  

قماری (اقتصاد کازینویی) همچنان در ساختارهای اقتـصـادی و سـیـاسـی 
 داری برقرار است و نهادینه شده است. شماری از کشورهای پیشرفتٔه سرمایه

اقـتـصـادی ایـن بـحـراِن َادوارِی -شّدت مخّرب اجتمـاعـی پیامدهای به
فقط برطرف نشده است، بلکه تداوم و فشـار آن  داری نه مّدت سرمایه  طوالنی

ویژه بر طبقٔه کارگر و زحمتکشان، قشرهای فرودست جـامـعـه، و بـخـش  به
بورژوازی، تغییرهـای سـیـاسـی بسـیـار  وسیعی از قشرهای بینابینی و خرده

مهمی را در شماری از کشورها در آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای جنـوبـی، 
و هند در پی داشته است. این تغییرهای سیاسی و اقتصادی، به مـوازات بـر 
هم خوردن توازن نیروها در عرصٔه جهان به زیان زحمتکشان، و همـچـنـیـن 

های انحصاری، آشـکـارا  تشدید رقابت بین کشورهای امپریالیستی و سرمایه
کننده خـواهـد  بر تحوالت سیاسی و اقتصادی و آیندٔه کشورمان تأثیری تعیین

ها و آمارهای مربوط به اقتصادهای عمدٔه جـهـان  داشت. بسیاری از تحلیل
دهـد کـه در زمـیـنـٔه  نشـان مـی ٢٠١٨تا  ٢٠٠٨های  در بازٔه زمانی سال

های اصلی و متداوِل رشد اقتصادی، جهـان شـاهـد تـغـیـیـرهـای  شاخص
ها، برخی از "اقتصادهای نوظهور" و در حـال  فاحشی بوده است. در این سال

ترین آنها چین، هند، و به میزان کمتری بـرزیـل اسـت، رشـد  رشد که مهم
اند، در حالی که آمریکا شاهد رشد اقتصادی کـمـی بـوده  چشمگیری داشته

انـد. اقـتـصـاددان  است، و اروپا و ژاپن رکود یا رشد منفی اقتصـادی داشـتـه
گـرد بـزرگ" ( برجسته پروفسور توماس فیلیپون، در کتابش با عنوان "عقـب

توجهی در همین زمینه در مـورد اقـتـصـاد  )، اسناد و آمار مهم و قابل٢٠١٩
 آمریکا و دیگر کشورهای جهان ارائه کرده است.

، تولید ناخالص ملی ٢٠١٨تا  ٢٠٠٨های  بر اساس آمار این کتاب، در سال
تریلیون دالر افزایش یافته است. در  ٢٠٫۵به   ١۴٫٧ایاالت متحد آمریکا از 

تریلیون دالر؛ تـولـیـد  ١٣٫٣به   ۴٫۶همین دوره، تولید ناخالص ملی چین از 
تریلیون دالر، و تولید ناخالص ملی برزیـل  ٢٫٧به   ١٫٢ناخالص ملی هند از 

تریلیون دالر افزایش یافته است. در اروپا، تولید ناخالص ملی  ١٫٩به  ١٫۶از 
تریلیون دالر رشد کرده اسـت، امـا در  ٣٫٩به  ٣٫٧در این دوره در آلمان از  

تریلیون دالر کاهش یافته، و در بریتـانـیـا در  ٢٫۶به  ٢٫٩فرانسه این رقم از 
تریلیون دالر ثابت بوده است. در ژاپن و در همین دوره، این رقم از   ٢٫٨مرز  
 تریلیون دالر کاهش یافته است.  ۴٫٩به  ۵

ترین کشور بدهکار دنیـاسـت  از نظر تراز تجاری، ایاالت متحد آمریکا بزرگ
میلیارد دالر بوده  ۶٢١، ٢٠١٨و   ٢٠٠٨که کسری تجاری آن در هر دو سال 

است (اگرچه نسبت به تولید ناخالص ملی، میزان  کسری تـجـاری کـاهـش 
های انجام گرفته، کسری تجاری آمـریـکـا در  یافته است). بر اساس بررسی

از مرز یک تریلیون دالر فراتر خواهد رفت. شایان توجه است کـه  ٢٠٢٠سال 
میلیارد دالر) به مبادله بـا  ٣٠٠(در حدود  ٢٠١٨نیمی از این کسری در سال 

چین، و بقیٔه آن به طور عمده به مبادله با آلمان ارتباط دارد. مـازاد تـجـاری 
تریلیـون دالر رسـیـده  ٠٫٢٨به  ٠٫٢۶آلمان با آمریکا، با اندکی افزایش از  

تریـلـیـون  ٠٫٣است، در حالی که مازاد تجاری چین با آمریکا، در همان حد 
دالر باقی مانده است، ولی نسبت به تولید ناخـالـص مـلـی چـیـن کـاهـش 

 چشمگیری داشته است.
داری جهانی  تغییرهای ساختاری اعمال شده در بخش عمدٔه نظام سرمایه

هـای  طی چهار دهٔه اخیر به منظور چیره شـدن بـر مشـکـالت و بـحـران
میالدی، شامل به کار بسـتـن الـگـوی نـولـیـبـرالـیـسـم  ٧٠ساختارِی دهٔه 

هـای  زادیی به نـفـع سـرمـایـه مقرارت سازی،  اقتصادی مشتمل بر خصوصی
انحصاری، تعدیل انسانی نیروی کار، حذف خدمات اجتماعی، و  تضـعـیـف 

خصوص سندیکاهای کارگری بوده است که به الـگـوی  نهادهای صنفی، به
 ریگانیسم مشهور است.-تاچریسم

داری پس از به کار بستن این الگو و برخوردار شـدن از یـک  نظام سرمایه
 ٨٠دوره رشد اقتصادی نسبی و افزایش انباشت سرمایه و نرخ سود در دهـٔه 

های تـولـیـدی و  تدریج و بار دیگر وارد دورٔه افول بارآوری سرمایه میالدی، به
هـای  ها شد. یک دهه تحمیل بـرنـامـه کاهش سودآوری در بسیاری از بخش

ریاضتی دردناک بر طبقٔه کارگر و بخش بـزرگـی از قشـرهـای اجـتـمـاعـی 
یعنـی نـرخ  -زحمتکش در اروپا، آمریکا، و ژاپن نتوانسته است مشکل اصلی

رشد اقتصادی پایین و ُافِت گام به گاِم درآمد سرانه را برطرف سازد. به عنـوان 
نمونه، بدهی دولت آمریکا در سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ از مـرز 

تریلیون دالر نیز گذشت. طبـق اسـنـاد مـنـتـشـر شـده تـوسـط وزارت  ٢٢
تـریـلـیـون دالر بـدهـی وزارت  ١۶٫٢داری آمریکا، از این مـیـزان،  خزانه
های دولتی دیگر بود. با توجه بـه  تریلیون دالر بدهی نهاد ۵٫٨داری و   خزانه

توان گفت که بازپرداخت این میزان عظیم بدهی دولتـی  بهرٔه این بدهی، می
در عمل ناممکن است. همین وضعیت در مورد شماری از کشورهای اتحادیٔه 
اروپا و ژاپن نیز صادق است. در مورد آمریکا، میزان نجومی و رو به افـزایـش 

تریلیون دالری در سـال  ٣٣بدهی دولتی 
بینی شـده اسـت. مـدیـریـت  پیش ٢٠٢٨

ویـژه  های ویرانگر و بـه کشورها بر پایٔه منشور سازمان ملل متحد، و وقوع جنگ
 یی. نابودی هسته

داری جهان، در حـالـی کـه جـهـان هـنـوز هـم بـا  های عمدٔه سرمایه دولت
ای دست به گریبان است که بیش از  سابقه پیامدهای بحران مالی و اقتصادی بی

ای از بـار  یک دهه پیش آغاز شده بود، همچنان سعی دارند که بـخـش عـمـده
های ساختاری در اقتصاد ایـن کشـورهـا را بـه دوش مـردم  ها و خسارت لطمه

خودشان و کشورهای فقرزده و در حال توسعه بیندازند. آنـهـا ایـن مـهـم را بـا 
الـمـلـلـی مـانـنـد  های ریاضتی، استفاده از نهادهای بـیـن گیری از سیاست بهره

هـای  المللی پول و بانک جهانی، یا با در پـیـش گـرفـتـن سـیـاسـت صندوق بین
رحمانٔه نولیبرالـیـسـم اقـتـصـادی پـیـش  طلبانه، نظامیگری، و تحمیل بی جنگ
اند و بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای در حال توسـعـه را در  برده

 اند. المللی قرار داده شرایط نامساعد موازنٔه بین
داری بـه تـداوم و تـوسـعـٔه  گرا و ارتجاعـِی سـرمـایـه گرایش نیروهای راست

های گذشتٔه حزب تودٔه ایـران  طلبانه و نظامیگری که در پلنوم های جنگ سیاست
فقط ادامه یافته بلکه سرعت گرفتـه اسـت. ایـاالت  مورد تأکید قرار گرفته بود، نه

متحد آمریکا اکنون از ناتو به مثابه بازوی مسّلح دیپلمـاسـی خشـن خـود بـرای 
هـای اخـیـر،  کند. در هـفـتـه تهدید کردن کشورهای در حال توسعه استفاده می

دونالد ترامپ رسمًا پیشنهاد کرده است که نیروها و سازوکارهای وابسته به پیمـان 
های خاورمیانه وارد شوند. تـحـقـق ایـن امـر، خـطـر جـنـگ و  ناتو در درگیری

 های نظامی را در سطح جهان آشکارا بیشتر کرده است. نظامیگری و درگیری
جمهـوری دونـالـد تـرامـپ در  ماه به پایان دورٔه ریاست ٩در حالی که کمتر از 

ترین محافل و نیروهای دسـت  آمریکا مانده است، باید اذعان داشت که ارتجاعی
نظرها و عملکردهـای  برداری از نقطه اند با بهره داری جهان توانسته راستی سرمایه

گذاری خارجی آمریکا را در جـهـت  های سیاست غیرمسئوالنٔه او برخی از عرصه
ویژه در خاورمیانه و خـلـیـج  های نظامی، به منافع خود شکل دهند. خطر درگیری

فارس و همچنین در شرق آسیا، شّدت یافته است، و روشن است که ادامٔه چنین 
بخش منـطـقـه  های رهایی تواند به سود صلح در خاورمیانه یا جنبش شرایطی نمی

باشد. حزب تودٔه ایران معتقد است که توجه دقیق به چگونگی توازن نـیـروهـای 
گیری مـنـطـقـی از آن در بـررسـِی  اقتصادی در پهنٔه جهان، و نتیجه-سیاسی

موشکافانه و ارائٔه تحلیل دقیق دربارٔه عناصر کلیدی تحوالت اخیر جهان و کنش 
 های عمدٔه تاثیرگذار بر کشورمان، امری ضروری است.  و واکنش

 رفقا!
ترین عنصر مورد بررسی در تنظیم این گزارش برای ارائه به پلنـوم وسـیـع  مهم

وقفٔه یک دهٔه اخـیـر  یابنده و بی کمیتٔه مرکزی، پیامدهای بحران اقتصادی ادامه
داری جهانی بوده است. بنابراین، منطقی است که نظری بـیـنـدازیـم بـه  سرمایه

طلـبـی،  ترین مظاهر برجستٔه شرایط کنونی جهان که نظامیگری، جنگ خطرناک
فریبانٔه (پوپولیستـی)  های عوام نظرانٔه ضدمهاجر، و لفاظی رشد ناسیونالیسم تنگ

 ترین آنهاست. داری انحصاری از عمده گرای سرمایه محافل راست
در فاصلٔه بین پلنوم گذشته و نشست کنونـی کـمـیـتـٔه مـرکـزی، بـه دلـیـل 

های ماجراجویانٔه دولت ترامپ در منطقـٔه خـاورمـیـانـه در حـمـایـت از  سیاست
های دولت نژادپرست اسراییل و حکومت ارتجاعی و ضدمردمی عربسـتـان  برنامه

داری آمریکا، تـنـش و بـرخـوردهـای  سعودی، و در راستای تأمین منافع سرمایه
شـّدت  های نیابتی ادامه و گاه وسعت یافته و شرایطی پیچیده و به نظامی و جنگ

خطرناک در منطقٔه خاورمیانه پدید آمده است. در این زمینه، تـحـوالت دو سـال 
های این بـررسـی را  گیری اخیر در خاورمیانه را باید پیگیرانه بررسی کرد. ما نتیجه

یی در مبارزه در راه پیش بردن  المللی و منطقه برای توجه به پیامدهای اوضاع بین
شعار استراتژیک حزبمان در میهن، و نیز تصریح مواضع انترناسیـونـالـیـسـتـی و 

 های سیاسی خود قرار خواهیم داد. گیری طلبانٔه حزبمان، در مرکز تصمیم صلح
 
 داری . جهان و پیامدهای ادامٔه بحران ساختاری سرمایه١

بـه  ٢٠٠٨را، که در سال  ١٩٢٩داری پس از  ترین بحران نظام سرمایه طوالنی
های آمریکا و دیـگـر  سقوط و ورشکستگی بخش بزرگی از بازارهای مالی و بانک

تـریـن  توان یکـی از مـهـم تردید می داری منجر شد، بی کشورهای جهان سرمایه
داری  دهندٔه تحوالت کلیدی در کشورهای سرمایه کننده و شکل های تعیین عامل

هـای  هـا و عـامـل پیشرفته و در پهنٔه جهان در دهٔه اخیر ارزیـابـی کـرد. ریشـه
گیری این بحران عمیق و گسترده هنوز به جای خود باقی است، زیرا نظـام  شکل
زدایی در نـظـام  داری همچنان به جای خود باقی است. به لطف مقررات سرمایه

داری و  سـازی سـرمـایـه های مالی عظیم بر مـحـور جـهـانـی بانکی و در بنگاه
هـای چـنـدمـلـیـتـی  گرایی و سلطٔه انحصاری نولیبرالیسم اقتصادی، فرایند مالی

 ٨ادامه  در صفحه  هـای مـالـی  داری جهانی در چارچوب فعالیت پیکر مالی بر مجموعٔه سرمایه غول

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ٨   ١١٠٠شمارۀ  

هـای تـهـاجـمـی  کردن افزایش ناگزیر این بدهی یکی از ارکان اصلی سـیـاسـت
المللی به هدف باال نگه داشـتـن  های بین امپریالیسم در حیطٔه مناسبات و تنش

میزان تقاضای دالر بوده و خواهد بود. در غیر این صورت، ارزش دالر و اقـتـصـاد 
 آمریکا با سقوط مواجه خواهد شد.

مدیریت و روشن شدن ناکارآمدی الگوی نولیبرالیسم اقتصـادی و ادامـٔه  سوء
، بـه حـادتـر شـدن تضـادهـا در دروِن جـهـان ٢٠٠٨پیامدهای بحران مالی 

داری (از جمله تضادهای کشورهای اروپایی با دولت ترامپ در سـه سـال  سرمایه
اقتصادی در چنـد سـال -های بسیار بغرنج اجتماعی اخیر) و پدیدار شدن چالش

گذشته منجر شده است. این فراینـدهـای اقـتـصـادی بـه نـوبـٔه خـود بـاعـث 
هایی در ُبعدهای سیاسی و تغییر توازن نیروهـا در کشـورهـای عـمـدٔه  دگرگونی
 داری شده است: سرمایه
های لیـبـرال  اقتصادی جریان-های سیاسی اعتبار شدن ایدئولوژی و برنامه بی

دموکرات و سوسیال دموکرات با ریزش قابل مالحظۀ پایـگـاه اجـتـمـاعـی ایـن 
هـای  های سنگین شماری از آنها در انـتـخـابـات ها، که منجر به شکست جریان

هـای  مـیـالدی جـریـان ٩٠گوناگون شد. این روندی ناگزیر بود زیرا که از دهٔه 
های اصلی لیبرال دموکرات و سوسیال دموکـرات  نما در قالب حزب لیبرال و چپ

سـرعـت و تـمـام و کـمـال ایـدئـولـوژی   داری پیشرفته به در کشورهای سرمایه
نظارت) را جـذب، و  نولیبرالیسم اقتصادی و تعدیل ساختاری و "اقتصاد آزاد" (بی

های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعـی خـود  قیدوشرط آن را در برنامه کاربست بی
قرار داده بودند. کاربست سیاست موسوم به "راه سّوم" که از دورٔه بیل کلینـتـون، 

های  تونی بلر، و گرهارد شرودر در آمریکا و بریتانیا و آلمان آغاز شد، یکی از مثال
های سـوسـیـال دمـوکـرات در کـام  های لیبرال و حزب بارز بلعیده شدن جریان

نشـیـنـی سـوسـیـال دمـوکـراسـی و دگـردیسـی  نولیبرالیسم اقتصادی و عقـب
داری)  سازی "اقتصاد آزاد" (سرمایـه دهندٔه اصلِی جهانی کنندٔه آن به اشاعه تعیین

گرا تا حّد به قدرت رسیدن  بود. گسترش نفوذ سیاسی و ایدئولوژی نیروهای راست
های راست افراطی، یکی دیگر از تغییرهای مهم در چند سال اخیر در  بندی گروه

پـردازان و  داری بـوده اسـت. نـظـریـه شماری از کشورهـای عـمـدٔه سـرمـایـه
گرا با مطالعه و محاسـبـٔه  های راست فریب (پوپولیست) جریان سیاستمداران عوام
داری نولیبرالـی،  سازی سرمایه های ساختاری جهانی ها و ناتوانی دقیق، بر کاستی

از جمله در "اتحادیٔه اروپا" در غلبه بر رکود اقتصادی و احیـای رشـد اقـتـصـادی 
موزون در حد الزم، انگشت گذاشتند. آنان با تکیه بـر افـزایـش نـارضـایـتـی و 

بورژوازی و قشـرهـای فـرودسـت بـه  اعتراض طبقٔه کارگر و زحمتکشان و خرده
های ریاضت  های جهانی شدن نولیبرالی اقتصادی و ِاعمال سیاست سبب ضربه

اقتصادی در چند سال اخیر، این هدف را در نظر گرفتند که خأل به وجـود آمـده 
های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و هـمـچـنـیـن  ناشی از ریزش جریان

پـردازان ایـن  های کارگری را ُپر کـنـنـد. نـظـریـه ضعف نیروهای چپ و اتحادیه
گرا با زیرکی، بدون پشت کردن به مبانی بنیادی نولیبـرالـیـسـم و  نیروهای راست
سازی وسـیـع،  داری در اقتصاد داخلی کشورشان (مانند خصوصی اقتصاد سرمایه

زیست، یا کاهـش  قیدوبند از نیروی کار و محیط کشی بی زدایی در راه بهره مقررات
داران و ثروتمندان بزرگ و کاهش و قطع خدمـات رفـاهـی  دائمی مالیات سرمایه

سـازی مـوجـود، بـا ظـاهـِر  اجتماعی) با بزرگنمایی کردن مخالفتشان با جهانی
 "ناسیونالیسم اقتصادی" وارد صحنه شدند.

در این مرحلٔه آغازین پیشَروی راسِت افراطی در آمریکـا، نـیـروهـایـی مـانـنـد 
های بزرگ نفتی و مالی و نـظـامـی،  بندی ترامپ با هدف حفظ منافع سرمایه گروه

داری و مـنـاسـبـات  سازی سرمایه سرسختانه مترصد بازتعریف و بازسازی جهانی
المللی به منظور تغییر دادن توازن نیروها به سـود خـود و تـحـکـیـم  موجود بین

موقعیت سرکردگی و سلطٔه امپریالیسم آمریکا هستند. این روند از لـحـاظ تـاثـیـر 
ویژه منافـع  المللی، و به اش بر توازن نیروها در پهنٔه جهانی و در روابط بین گذاری

گـرای غـالـب در  ملی کشور ما، ُپراهمیت است. روشن است که نیروهای راست
هیئت حاکم آمریکا، از زبان دولت ترامپ، داشتن سهم مساوی برای امپریالیسم 

کـنـنـد. آنـان تـا حـّد ایـجـاد  سازی" را کامًال رد می آمریکا در چارچوب "جهانی
رونـد، چـون  های نظامی پـیـش مـی برخوردهای شدید دیپلماتیک و حتی تنش

مصّرانه خواهان تغییر ساختارهای موجود و تطبیق آنـهـا بـر اسـاس سـیـاسـت 
 "نخست آمریکا" هستند.

-های راست افراطی و نولیبرالیسم اقتصادی در دورٔه تـاچـریسـم رشد نظریه
داری فردریک هایـک و مـیـلـتـون  های اقتصاد سرمایه ریگانیسم بر بنیاد نظریه

فریدمن توانست به مّدت حدود سه دهه مرحلٔه تکاملی جدیدی را برای افـزایـش 
انباشت سرمایه و رشد نـرخ سـود سـرمـایـه، و مـدیـریـت تضـادهـای درونـی 

گرا قادر به ارائـٔه  نفس راست داری ارائه دهد. اینکه آیا اکنون نیروهای تازه سرمایه
الگوی اقتصادی جدیدی باشند یا نـه قـابـل بـحـث اسـت، چـون پـیـشـَروی 

های آنها تا کنون صرفًا در حیطٔه سیاسی بوده و موفقـیـت  ایدئولوژیکی و موفقیت

های اقتصادی بسیار کمتر و اصوًال ناکـارآمـد بـوده اسـت، کـه  آنان در برنامه
هـا و  درصـدی هـای یـک اش درٔه عـمـیـق کـنـونـی بـیـن دارایـی نتـیـجـه

پـردازان لـیـبـرال دمـوکـرات و  هاست. طی دهٔه گذشته، نـظـریـه درصدی٩٩
انـد  داری نتـوانسـتـه نما در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه سوسیال دموکرات و چپ

ای  طلبانٔه (رفورمیستی) تـازه مشی سیاسی و اقتصادِی اصالح پایٔه نظری و خط
برای مرحلٔه بعدی تکامل جامعه تدوین کنند و در عمل، در چارچـوب دفـاع از 

 اند. نولیبرالیسم و تلفیق ناموفق آن با الگوی "ِکینزی" مانده
پـردازان لـیـبـرال دمـوکـرات و  درک وضعیت کنونی و نقش نیروها و نظریه

داری پیشرفـتـه از  های کالن کشورهای سرمایه سوسیال دموکرات در سیاست
ویـژه  پردازان ایـرانـی، بـه ها و نظریه این لحاظ اهمیت دارد که شماری از حزب

طلبان، لیـبـرال دمـوکـراسـی و سـوسـیـال  های سابق و اصالح برخی از چپ
داری را به عنوان حّالل همٔه مشـکـالت  دموکراسی و اقتصاد نولیبرالی سرمایه

 کنند. اقتصادی کشورمان مطرح می
داری در یک دهٔه گذشته، اثـر مـخـّربـی بـر  ادامٔه بحران ساختاری سرمایه

اجتماعی اکثر کشورهای جـهـان داشـتـه -های توسعه و رشد اقتصادی برنامه
است. در دهٔه اخیر و تا کنون، کشورهای موسوم به "جنوب" هـزیـنـٔه زیـادی 

داری، یعنی آمریکا، شروع شد.  اند که از قلب سرمایه برای بحرانی متحمل شده
هـای  های ساخـتـاری یـا هـمـان سـیـاسـت اصطالح تعدیل ِاعمال فزایندٔه به

های ریاضتی، به همراه گسـتـرش  اقتصادی نولیبرالی و تحمیل خشن سیاست
فقر و افزایش فشار بر طبقٔه کارگر و قشرهای فرودسـت جـامـعـه، از جـمـلـه 

داری جهانی در یک دهٔه گذشته در  پیامدهای ویرانگر بحران ساختاری سرمایه
 بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است.

های کـاهـش تـوان کشـورهـای  توان گفت که یکی از عامل همچنین، می
داری در یک دهٔه گذشته بوده اسـت.  "بریکس" تداوم بحران ساختاری سرمایه

این بحران به طور مشخص در دو کشور عضو این بلوک، یعنی برزیل و هـنـد، 
هـای  چرخشی سیاسی به سوی راست افراطی و ِاعـمـال پـیـگـیـر سـیـاسـت
گـیـری  اقتصادی نولیبرالی به دنبال داشته است. با توجه به عملکرد و سـمـت

هـای  طـلـبـی وزیر هند، که گذشته از هر چیز جـاه سیاسی نارندرا مودی نخست
خـواه  یی خاص خود را دارد، و نیز کودتای مؤثری که علیه دولـت تـرقـی منطقه

گرایی مـثـل ژایـیـر  حزب کارگران در برزیل صورت گرفت و در نهایت فرد راست
کـدام از ایـن دو کشـور عضـو  بولسونارو را به قدرت رساند، اکنون دیگر هیچ

 کنند. بریکس هیچ نوع سیاست ضدامپریالیستی را دنبال نمی
های اخیر درگیر مسائل داخلی  آفریقای جنوبی، عضو دیگر بریکس، در سال

جمهور این کشور و انـتـخـاب  رود با تغییر رئیس خودش بوده است که امید می
شدٔه آن کشور به ایـن ِسـَمـت،  سیریل رامافوزا، چهرٔه ملی و دموکرات شناخته

اش تصـحـیـح  آفریقای جنوبی بتواند مسیر حرکت خود را در راستای منافع ملی
کند. واقعیت این است که قدرت و نفوذ اقتصادی آفریقای جنـوبـی هـنـوز در 

 حّدی نیست که به آن امکان ایفای نقشی قدرتمند در تحوالت جهانی بدهد.
هـایـی  در مورد عضو اروپایی بریکس، یعنی روسیه، در ادامه و دنبالٔه تحلـیـل

های قبلی هیئت سـیـاسـی کـمـیـتـٔه مـرکـزی در  که پیش از این در گزارش
های گذشته در مورد فدراسیون روسیه مطرح و تصـویـب شـد، اکـنـون  پلنوم

 های دیگری نیز توجه شود. مناسب است که به نکته
ای در منطقٔه خاورمیانه داشته  کننده در دهٔه اخیر، روسیه نقش مهم و تعیین

های ماجراجویانه و  است. در شرایطی که رژیم والیت فقیه در ایران، با سیاست
اش کشور ما را با خطرهایی جّدی روبرو کرده است، روابط سـیـاسـی و  ضدمّلی

های روسیه و وزن و تـوان  اقتصادی روسیه با ایران را باید با توجه به سیاست
اقتصادی و نظامی آن در چارچوب توازن قوا در پهنٔه جهانی، و نیز در ارتباط بـا 

ویژه مبارزه برای صلح، استقالل، و مصالح زحـمـتـکـشـان  منافع مّلی ایران، به
 کشورمان، ارزیابی کرد.

ها و تسلیحات نـظـامـی دارای فـنـاوری  فدراسیون روسیه در زمینٔه سیستم
ای است. با وجود این، در عرصٔه کلی اقتصاد، فدراسیـون روسـیـه بـا  پیشرفته

تریلیون دالری، در ردٔه میانی کشورهای جهـان قـرار  ١٫۶درآمد ناخالص ملی 
آید (بـرای مـقـایسـه:  شمار نمی دارد و اقتصادی قدرتمند با تولیدی پیشرفته به

هـای عـظـیـم  تریلیون دالر است). انباشت سرمایـه ١٫٩درآمد ناخالص ایتالیا 
های اصلی نظام حاکم در  خصوصی الیگارشی غیرتولیدی و انگلی از مشخصه

روسیه است. شالودٔه اصلی اقتصاد روسیه، صدور نفت خـام و گـاز و فـروش 
 تسلیحات نظامی است.

های هیئت حاکم در این کشور عـمـًال بـر ِگـرِد  المللی، برنامه در عرصٔه بین
بندی بسیار خاص پیرامـون  نظرهای یک شخص، یعنی والدیمیر پوتین، و گروه

سـیـاسـی -شود که به نوبٔه خود از مـنـافـع عـظـیـم اقـتـصـادی او تعیین می
گیرد. دمـیـتـری ُنـویـُکـو،  های کالن در درون و بیرون روسیه تأثیر می سرمایه

نمایندٔه مجلس روسیه (دوما) و عضو رهبری حزب کـمـونـیـسـت فـدراسـیـون 
روسیه (دّومین حزب بـزرگ ایـن کشـور) و 

 ٩ادامه  در صفحه  المللی دومـا، در  معاون کمیسیون روابط بین

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ٩   ١١٠٠شمارۀ  

های ریاضتی، اتحادیٔه اروپـا را نـزد اکـثـریـت  اقتصادی و اصرار بر سیاست
اعـتـبـار سـاخـتـه  مالحظٔه طبقٔه کارگر و زحمتکشان کشورهای اروپا بـی قابل

رشد روز افزون جنبش های اعتراضی مردمی علـیـه سـیـاسـت هـای  است. 
در “  جلیـقـه زردهـا” سرمایه داری انحصاری از جمله حرکت اعتراضی جنبش 

   فرانسه از نمونه های جالب ابن اعتراض های مردمی است.
های کمونیـسـت اروپـایـی  بخش بزرگی از نیروهای چپ و بسیاری از حزب

اند اتـحـاد سـیـاسـی و  اند اما هنوز نتوانسته همواره مخالف اتحادیٔه اروپا بوده
داری جـهـانـی  ترین نهاد سرمایه عملی الزم را برای مبارزٔه قاطعانه با این بزرگ

روهـای  های لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، و میـانـه شکل دهند. حزب
اند و هستند، در حـالـی کـه  نما مدافع سرسخت تداوم اتحادیٔه اروپا بوده چپ

گیری از تأثیر ناکارآمدی "اتحادیٔه اروپا" بـر  گرای اروپایی، با بهره نیروهای راست
های نـارضـایـتـی نـاشـی از  بورژوازی، سوار بر موج زندگی طبقٔه کارگر و خرده
هـای  های ساختاری نولیبرالی در جـامـعـه، سـیـاسـت پیامدهای منفی تعدیل

بـرنـد. بـرای نـمـونـه، در  گرانه به پیش مـی ضد"اتحادیٔه اروپا"ی خود را حیله
ماندگان جریان سوسیال دموکرات از دورٔه رهبری تونـی بـلـر در  بریتانیا، باقی

هـای  رو متمایل بـه راسـت در حـزب حزب کارگر، با همراهی نیروهای میانه
سـازی  کار، لیبرال، و سبزها، همگی در چارچوب دفـاع از جـهـانـی محافظه
ویژه در امر حفظ عضویت در"بازار واحد اروپا" عـمـل  داری نولیبرال، به سرمایه

 کنند. می
هـای اقـتـصـادی جـهـان اسـت (بـا   ترین قطـب اتحادیٔه اروپا که از بزرگ

تر و ناکـارآمـدتـر  ثبات تریلیون دالر ) در دهٔه گذشته بی ١٩تولیدناخالص ملی: 
انداز روشنـی از تـغـیـیـر در ایـن  بینی، چشم شده است و در آیندٔه قابل پیش

شود. فرایند پیچیدٔه خروِج ُپردردسر بریتانیا از اتحادیٔه اروپا و  وضعیت دیده نمی
امکاِن تقویِت خواسِت مشابهی از جانب مردم بـرخـی دیـگـر  از کشـورهـا، 

 ای برای اتحادیٔه اروپا خواهد داشت. کننده پیامدهای سیاسی مهم و تعیین
 

. تضادهای کاربرد فناوری پیشرفته و تهدیدهای ٣
 محیطی       زیست

ریزی نشده از علوم و فنون پیشـرفـتـٔه امـروزی  برداری شتابان و برنامه بهره
ویژه در زمیـنـٔه  مانند مهندسی ژنتیک در تولید کشاورزی و فناوری دیجیتال به

خودکارسازی (اتوماسیون) و هوش مصنوعی، از جمله در تولید و توزیع کاالها 
و خدمات و امور اداری به منظور حذف مشاغل و افزایش بارآوری و نرخ سـود 

ها و اطالعات افـراد بـرای کـنـتـرل  برانگیز از داده گیری سؤال سرمایه، بهره
آوری و فـروش  اجتماعی، و جمع-های اقتصادی زندگی شهروندان و فعالیت

اطالعات و شکل دادن به افکار عمومی در چند سال گذشته، بـه فـرایـنـدی 
ثبات در اقتصاد شـمـاری از کشـورهـای  ومرج، و بی غیرقابل کنترل، ُپرهرج

رویٔه نیروی کار انسانی با  داری پیشرفته تبدیل شده است. جایگزینی بی سرمایه
های کامًال خودکار و مجهز به هوش مصنوعی، به جای اینکه بـاعـث  ماشین

ایجاد تغییرهای کیفی و کّمِی مفید و مثبت در زندگی همگان در سطح جامعه 
اقتصادی برای زندگی زحمتکشان تبدیل شده -شود، به تهدید بالقؤه اجتماعی

پـردازان هـوادار  است. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی و فناوری و نظریـه
اند در مـورد چـون و چـرایـی تضـاد بـیـن  داری هنوز نتوانسته نظام سرمایه

بـرداری از هـوش مصـنـوعـی و  ویژه بـهـره دستاوردهای علم و فناوری، به
خودکارسازی از یک سو، و عدم رشد سطح متوسط درآمدها و ُافـت فـزایـنـدٔه 

اقتـصـادی از -های اجتماعی قدرت خرید مردم و افزایش عظیم انواع چالش
حل موقت پیـش  حلی عملی ارائه دهند. راه سوی دیگر، تحلیلی مشخص و راه

روّیه به مردم بـرای بـاال  ، یعنی دادن اعتبارهای پولِی بی٢٠٠٨از بحران مالی 
 ساز نیست.   بردن مصنوعی قدرت خرید مزدبگیران، اکنون دیگر چاره

کنندٔه دیگر در چند سال اخیر، شّدت یافتن بحران گـرمـایـش  تحّول نگران
محیطی است کـه زنـدگـی  کرٔه زمین و افزایش سریع تخریب و آلودگی زیست

سابقه روبرو کرده  نوع بشر و همٔه جانداران ساکن روی زمین را با خطرهایی بی
داری با  گرایی در کشورهای سرمایه تردید دامن زدن دائمی به مصرف است. بی

گسیخته با هدف انباشـت  انتهای تولید و توزیع و مصرف لگام هدف افزایش بی
کننده  اندوزی، از عوامل اصلی این وضعیت نگران سرمایه، سوداگری، و ثروت

بوده است. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعٔه بشری از بـرخـورداری 
رغـم  های زندگی محروم مانـده اسـت و بـه ترین وسایل و نیازمندی از ابتدایی

داری  تمایل به مصرف، توان خرید ندارد. حتی در کشورهای پیشرفتٔه سـرمـایـه
سابقه در حال شـّدت و  در دهٔه گذشته، فقر نسبی و فقر مطلق به صورتی بی

 گسترش بوده است. 
مـحـیـطـی تـوسـط  در چند سال اخیر، حذف موازین و معیـارهـای زیسـت

داری  هـای اقـتـصـادی سـرمـایـه های راست افراطِی دارای سـیـاسـت دولت
نولیبرالی در کشورهایی مانند آمریکا و برزیل و هند، عـمـًال بـاعـث افـزایـش 

یی و تشدید گـرمـایـش کـرٔه  گازهای گلخانه
زمین شده است که اگر هرچه زودتـر مـهـار 

های کمونیست و کارگری جهـان  اش در نشست ساالنٔه نمایندگان حزب سخنرانی
) وضعیت کنونی کشور خود را این گونه تحلیل کرد: "در ٢٠١۶ویتنام (  در هانوی،

اقتصادی جهانی با بحران داخـلـی نـاشـی از احـیـای -روسیه بحران اجتماعی
 داری و ورشکستگی سیاست لیبرال بورژوازی همراه است." سرمایه

های موفق نظامی و سیاسـی  البته روشن است که در دهٔه اخیر، با وجود حرکت
روسیه در سوریه و مقابلٔه آن با ناتو در مرزهایش در اوکرایـن، سـیـاسـت خـارجـی 

جویی امپریالیسم آمریکا در تمام جـهـان را  روسیه توان مقابله با زورگویی و سلطه
ندارد. با توجه به بافت اقتصادی به طور عمده غیرتولیدی و وابستٔه روسـیـه، ایـن 

تواند به عنوان قطب مخالف واقعی و استواری در برابر امـپـریـالـیـسـم  کشور نمی
 آمریکا، توازن کنونی قوا در عرصٔه جهانی را تغییر دهد.

حاکمیت کنونی در روسیه بر اساس منافع خاص خود عمل کرده و خواهد کرد، 
که برآمده از منافع اقتصادی قشرهای باالیی بورژوازِی ُپرقدرت و ثروتمندان بانفوذ 
و قدرتمند (الیگارشی) روسیه است، و منافع حیاتی این قشـرهـای بـورژوازی در 

کـنـنـده در روابـط روسـیـه بـا  داری جهانی همواره نقشی تعیین تعامل با سرمایه
ویژه آمریکا ایفا خواهد کرد. بنابراین، اینکه در تحلیل نـهـایـی  کشورهای غربی به

کننده به سود  روسیه و حاکمیت کنونی آن بتواند مانند اتحاد شوروی تأثیری تعیین
های دیگر کشورها و در پشتیبانی از نیروهای ملی و مترقی داشـتـه بـاشـد،  خلق

 ای نیست.   ارزیابی دقیق و مسئوالنه
عضو دیگر بریکس، همیشه طرفدار پیشرفت و ارتقای اقتصادی بریکس   چین،

وجه محـدود بـه  هیچ بوده است، ولی سیاست اقتصادی چین در عرصٔه جهانی به
این گروه خاص نبوده است. در حالی که همکاری چین با کشورهای عضـو ایـن 
گروه در چهار قارٔه جهان روندی معقول و منطقی داشته است، ولی نباید فرامـوش 

گاه دورنما و بینش سیاسی واحد یا حتـی کـارپـایـٔه  کرد که بین این پنج کشور هیچ
مشترک اقتصادی، آن طور که به عنوان مثال در میان کشورهای اتحـادیـٔه اروپـا 

توان بریکس را شبیه به نهادهایی مانـنـد  وجود دارد، شکل نگرفت. همچنین نمی
هـای  گـیـری جنبش عـدم تـعـهـد دانسـت کـه در اوج قـدرت خـود، سـمـت

 توجهی داشت.   ضدامپریالیستی قابل
توان گفت که اقتصاد چین، با وجود برخی مشکالت ساختاری و ُافـِت نـرخ  می

درصد، تنها اقتصادی در گروه بریکس و در پهنٔه جهانی است که رشد و ۶رشد به 
گـذاری در  توسعٔه موزونی در دهٔه اخیر داشته است. چین بـا افـزایـش سـرمـایـه

هـای بـزرگ خـارجـی و  گـذاری یی عظیم داخلی، و نیز سرمایـه های توسعه پروژه
گـیـری از  ها کشور جهـان، بـا بـهـره پیشُبرد طرح "یک کمربند یک جاده" در ده

هـای  های مهمی که در فناوری داشته است، توانستـه اسـت از ضـربـه پیشرفت
داری در مجموع مصون بماند و حـّتـی بـه  ویرانگر ادامٔه بحران ساختاری سرمایه

 ١٣٫٣کشورهای دیگر نیز در این راه کمک کند. چین (تولید نـاخـالـص مـلـی: 
تریلـیـون دالر) دومـیـن  ٢٠٫۵تریلیون دالر) پس از آمریکا (تولید ناخالص ملی: 

اقتصاد بزرگ دنیاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تولید صنعتی و نرخ رشد 
هـای تـجـدیـدپـذیـر و  ویژه در زمینٔه تولید و کـارُبـرد انـرژی اقتصادی چین، به

گـیـری از  ها در حـال سـبـقـت های برتر و دیجیتال، در بسیاری از زمینه فناوری
تـریـن  تواند به ُپرقـدرت آمریکاست و در صورت ادامٔه همین روند، در دهٔه آینده می

 اقتصاد دنیا تبدیل شود.
های اصلی رشد و توسعٔه مداوم چیـن و مصـون مـانـدن آن از  یکی از عّلت 

داری، اتکای جّدی این کشـور بـر  های کمرشکن بحران ساختاری سرمایه ضربه
ریزی منظم و مدّون توسعه و رشد اقتصاد ملی به منظور توسعٔه نـیـروهـای  برنامه
داری  جای سپردن تام و تمام ارکان بنیادی اقتصاد به "بازار آزاد" سـرمـایـه مولد به

دهد که این توسعـه و رشـد قـدرتـمـنـدانـٔه  نولیبرال بوده است. شواهد نشان می
های پیشرفته، و همچنین ماهـیـت  اقتصادی چین بر پایٔه طیف وسیعی از فناوری

"اقتصاد سیاسی" چین زیر نظارت حزب کمونیست چین، در دهٔه آینـده یـکـی از 
آمـیـز کشـورهـای  های گاه خصـومـت کننده در  کنش و واکنش های تعیین عامل

 خواهد بود. -های خرابکارانٔه آمریکا با دخالت -منطقٔه خاور دور
 
 . پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی اتحادیٔه اروپا ٢

داری جهانی است.  اتحادیٔه اروپا ساختار اقتصادی و سیاسی ُپرقدرتی در سرمایه
تـریـن نـمـاد و  یکی از ارکان بنیادی این اتحادیه "بازار واحد اروپا" است که بـزرگ

 میالدی است.  ٨٠سازوکار جهانی برآمده از نولیبرالیسم "اقتصاد آزاد" از دهٔه 
از نظر سیاسی، ساختارهای اتحادیٔه اروپا غیردموکراتیک و غیـرپـاسـخـگـو بـه 

گذاران ارشد این اتحادیه در پشـت  های جداگانه است و کارگزاران و سیاست مّلت
درهای بسته توسط سران کشورهای اصلی عضو آن مانند آلـمـان و فـرانسـه و 

اند. سران و ساختارهای بوروکراتیک اتحادیـٔه اروپـا از حـل  بریتانیا منصوب شده
هـای نـولـیـبـرالـیـسـم  اند. ادامه دادن به سیـاسـت عاجز بوده ٢٠٠٨بحران مالی 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...

 ١٠ادامه  در صفحه  



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١٠   ١١٠٠شمارۀ  

نشود، به فاجعٔه بزرگی منجر خواهد شد که بقای حیات بر روی زمین را تـهـدیـد 
گـذاران در  پردازان و سـیـاسـت کند. قابل توجه است که بخش عمدٔه نظریه می

داری اصـوًال مـنـکـر چـنـیـن  گرای کشورهای سرمـایـه های راست طیف حزب
پـردازان و  انـد. نـظـریـه هـای انسـان وهوایی زیانبار بر اثر فعالـیـت تغییرهای آب

نما نیز در تـحـلـیـل  گذاران لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و چپ سیاست
هـای بـزرگ در چـارچـوب  نهایی به دلیل منافع طبقاتی وابسـتـه بـه سـرمـایـه

داری نولیبرالی، به غیر از ارائـٔه اصـالحـات سـطـحـی و   سازی سرمایه جهانی
های مؤثر به منظور مقـابـلـه بـا  تبلیغاتی، فاقد اراده و توان کافی برای ارائٔه برنامه

توان گفت کـه شـیـوه تـولـیـد  درستی می اند. از این رو، به محیطی بحران زیست
داری با زندگی نوع بشر و دیگر جانداران روی کـرٔه زمـیـن در تضـادی  سرمایه
 ناپذیر قرار گرفته است. آشتی

با نگاهی حتی اجمالی به اوضاع جهان در چند سال اخیر و در نـظـر گـرفـتـن 
داری در متن تداوم بحران ساختـاری آن،  سرشت درونی اقتصاد سیاسی سرمایه

انگیز علم و  به این سؤال اساسی باید پاسخ داد که: چرا با وجود پیشرفت شگفت
فـقـط در کشـورهـای  ها در چند دهٔه اخیـر، اکـنـون نـه فناوری در همٔه عرصه

یافته (در بر گیرندٔه اکثریت مردم جهان)، بلکه در کشورهای پیشـرفـتـٔه  توسعه کم
داری نیز زحمتکشان و عامٔه مردم، طبقٔه کارگر و قشرهای فـرودسـت، و  سرمایه

جای برخورداری از ثبـات و بـاال رفـتـن  بورژوازی، به حتی بخش بزرگی از خرده
-ثباتی اقتصادی شان، با بی واقعی کیفی و کّمِی سطح زندگی و درآمدهای واقعی

مـحـیـطـی  اجتماعی، معیشتی، و اشتغال، و گسترش فقر و خطر فاجعـٔه زیسـت
دارِی حـاکـم از  جانبٔه سرمایـه برداری یک روبرو هستند؟ ما بر این باوریم که بهره

نـیـروهـای مـولـد   دستاوردهای انقالب فناوری در تضاد با تحول و رشد و توسعهٔ 
است و لذا حل این معضل فقط از راه مبارزه برای نجات بشریت از زنـجـیـرهـای 

های انحصاری و پـدیـد  ویژه سرمایه داری و به های مخّرب سرمایه ستم و سیاست
 آوردن نظمی عادالنه در جهان ممکن است.

 
 های نظامی در جهان . پیامدهای رشد نظامیگری و درگیری۴

اکنون مشخص است که ایاالت متحد آمریکا ناامید از امکان جـلـوگـیـری از 
سقوط خود به عنوان ابرقدرِت اقتصادی جهان، در برهٔه کنونی بیـش از پـیـش 
هدف خود را شتاب بخشیدن به روند تقویت و حفظ موقعیت خود به مثابه تـنـهـا 

گـیـری، بـه  ابرقدرِت نظامی جهان قرار داده است. روشن است که ایـن سـمـت
سازی و سازندگـان  برطرف کردن عطش همیشگِی سودَورزی انحصارهای اسلحه

ترین آنها در آمریکا  که عمده -های تسلیحاتی مدرن جهان و فروشندگان سیستم
و پیمانکاران خصوصی وابسته به آنها کمک خـواهـد  -و اروپای غربی قرار دارند

هـای  گذاری آمریکـا در پـروژه کرد. در یک سال گذشته، ترامپ در زمینٔه سرمایه
های خـاورمـیـانـه  نظامی کردن فضا و گسترش ناتو برای ایفای نقش در درگیری

آمیز او در ارتباط با  های تحریک گیری چراغ سبز نشان داده است. برخی از موضع
نیز چـراغ سـبـزی بـه  -بدون شک با هدف مهار توسعٔه اقتصادی چین -چین

 طلبان بوده است. گرایان و جنگ نظامی
، او زیـر ٢٠١٧جمهوری ترامپ در ژانویـٔه  از همان ابتدای شروع دورٔه ریاست

پوشش شعار "نخست آمریکا" و به بهانٔه باز گرداندن صنایع تولیدی به آمـریـکـا و 
هایی برخاست که نتیجٔه آنها بـاال گـرفـتـن  ایجاد اشتغال، به حمایت از سیاست

گرایی در جهان و شتاب گرفتن مسابقٔه تسلیحـاتـی  المللی ونظامی های بین تنش
جمهوری که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که آمریـکـا  بوده است. رئیس

توجهـی از  به دنبال شرکت در جنگ در خارج از مرزهای خود نیست، تعداد قابل
کشورهای جهان را، از جمهوری دموکراتیک خلق کره گرفته تا ایران و ونـزوئـال، 

 به تجاوز نظامی و "نابود کردن" تهدید کرده است.
ها، از جمله افزایش خرید تسلیحات تـوسـط کشـورهـایـی  نتیجٔه این سیاست

مانند عربستان سعودی، کویت، و امارات متحد عربی، رشـد تـولـیـد و صـدور 
یـی  های بزرگ منطقه داری بزرگ جهان و قدرت اسلحه توسط کشورهای سرمایه

های مرزی بوده است. در فهرسـت  ها و تنش مثل اسرائیل، و باال گرفتن درگیری
کشوری  که باالترین ارقام بودجٔه نظامی را دارند، پس از آمریکا و چین که در  ١٠

مقام اّول و دّوم هستند، عربستان سعودی در رتبٔه سّوم و روسیه در ردیف شـشـم 
قرار دارد. البته ناگفته نباید گذاشت که بودجٔه نظامی آمریکا نزدیک به سه بـرابـر 

کشـور بـعـدی در ایـن  ٧بودجٔه نظامی چین و بیشتر از مجموع بودجٔه نظامی 
فهرست (چین و عربستان سعودی و هند و روسیه و آلمان و بریتانیا و فـرانسـه) 
است. دونالد ترامپ اعالم کرده است که بودجٔه اختصاص یافته به امور نـظـامـی 

درصد افزایش خواهد یافت که در نتیجه، کل بـودجـٔه ۵به میزان  ٢٠٢٠در سال 
(یک سـال)  ٢٠٢٠سپتامبر  ٣٠تا  ٢٠١٩نظامی و تسلیحاتی آمریکا از اّول اکتبر 

میلیارد دالر بالغ خواهد شد. برخی از تحلیـلـگـران نـظـامـی  ٩٨٩به رقم نجومی 

هـایـی در  های تسلیحاتی آمریکا متوجه هدف معتقدند که بیشترین بخش بودجه
 آسیا، اقیانوسیه، و خاورمیانه است.  

نیروهای طرفدار صلح در جهان در مورد تهدید مشخص جنگ بـا ایـران نـیـز 
گذاری آمـریـکـا بـه  اند. اظهارات ترامپ و سایر سران سیاست اظهار نگرانی کرده

نگرانی از خطر جنگ جدیدی در خلیج فارس دامن زده است. مبارزه برای صلح و 
هـا و  زدایی و مخالفت با ادامه و رشد نظامیگری بـایـد در رأس سـیـاسـت تنش

 های حزب تودٔه ایران باقی بماند.  فعالیت
در بخش دیگری از قارٔه آمریکا، کشورهای آمریکای التین و از جمله اکوادور، 

ویژه از زمـان  های اخیر، و به برزیل، نیکاراگوئه، بولیوی، ونزوئال، و کوبا در سال
خـواهـان در  به قدرت رسیدن ترامپ و کنترل سنای آمریکا تـوسـط جـمـهـوری

های بزرگ دنیا بـا  جانبٔه آمریکا و دیگر قدرت ، عرصٔه تهاجم همه٢٠١۶انتخابات 
های سیاسی در این کشـورهـای قـارٔه  گیری هدف تغییر مسیر تحوالت و تصمیم

آمریکا در جهت منافع و مطامع امپریالیسم و انحصارهای نفتی و تسلـیـحـاتـی و 
های فاشیسـتـی و تـرور رهـبـران  اند. کودتای اخیر در بولیوی و حمله مالی بوده
های سیاسی و اجتماعی در این کشور پس از انتـخـاب مـجـدد قـانـونـی  جنبش
جمهور اوو مورالس، کودتایی که توسط نیروهای نظامی و پلیس با حمـایـت  رئیس

جمهور آمریکـا  آشکار آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفت، نمایشی از تمایل رئیس
 قاره است. به این نیم ١٩۶٠و  ١٩۵٠های  به بازگرداندن فضای سیاسی دهه

های ارتجاعی آمریکا، اتـحـادیـٔه اروپـا، و  ها و توطئه نمونٔه آشکار دیگر، طرح
سازمان کشورهای آمریکایی برای اقدام به کودتا در ونـزوئـال و ایـجـاد پـایـگـاه 
اجتماعی برای مهرٔه سرسپردٔه وابسته به نیروهای راست و "تغییـر رژیـم" در آن 
کشور است. امپریالیسم در ونزوئال در تالش برای سّد کـردن مسـیـر تـحـوالت 

ای است که از دو دهه پیش زیر پرچم "انقالب بولیواری" با رهـبـری  خواهانه ترقی
هوگو چاوز شروع شد. امپریالیسم در این کشور در اتحادی نامقدس با الیگـارشـی 
محلی سعی در به دست گرفتن کنترل منابع غنی طبیعی و انرژی ونزوئـالـسـت، 
ولی با مقاومت قهرمانانه و مصّممانٔه زحمتکشان و نیروهای مترقی ونـزوئـال در 

 دفاع از دستاوردهای خود روبرو شده است.
های ارتجاعی آمریکا و از جـمـلـه  ای دیگر، دولت ترامپ به سیاست در جبهه

های کمرشکن برای منزوی کردن و به زانو درآوردن مردم و دولـت  ِاعمال تحریم
سال پیش مبارزٔه خود را برای ساختمان سوسیالـیـسـم آغـاز  ۶١انقالبی کوبا که 

رغم محاصرٔه اقتصادی و  کردند، پیگیرانه ادامه داده و آن را تشدید کرده است. به
جانبٔه بازرگانی، مالی و بانکی، و فناورانٔه کوبا تـوسـط  های ضدانسانی همه تحریم

خـواه  آمریکا، دولت انقالبی کوبا با حمایت یکپارچه و پیگیر مردم و نیروهای ترقی
الـمـلـلـی،  اش در عرصٔه داخـلـی و بـیـن های مردمی جهان و به اتکای سیاست

رغم همـٔه  توانسته است مسیر حرکت خود به سوی سوسیالیسم را ادامه بدهد و به
های بزرگی که در پی فروپاشی اتـحـاد شـوروی و دیـگـر کشـورهـای  دشواری

 سوسیالیستی با آن روبرو بود، به دستاوردهای شگفتی نایل آید. 
 
 جویانٔه آمریکا . تعمیق بحران در خاورمیانه و سیاست سلطه۵

طلبانٔه آمریکا در برخورد با کشـورهـای مـنـطـقـٔه  عملکرد ماجراجویانه و برتری
ترین تهدیدها نسـبـت بـه  ویژه با ایران و عراق و سوریه، از خطرناک خاورمیانه، به

هـای ایـن  است و ویژگی امپریالیستی سـیـاسـت صلح جهانی در دهٔه اخیر بوده
 دهد. خاورمیانه را به روشنی نشان می  قدرت بزرگ جهانی در برخورد با منطقهٔ 
اش با رشد فزاینـدٔه  از جمله به دلیل مقابله آمریکا به دالیل اقتصادی و نظامی، 

چین و نقش آن در عرصٔه اقتصاد جهانی، نیاز به حفظ و گسترش تسلط خـود در 
نیاز این کشور به کنترل منابع و جریان نفت خاورمیانه هـم بـرای  خاورمیانه دارد.

حفظ موقعیت ارزش دالر در تجارت جهانی مهم است و هم بـه ایـن دلـیـل کـه 
های داخلی آمریکا برای تصفیٔه نفت سنگین خاورمیانه طـراحـی  بیشتر پاالیشگاه

 توانند از نفت ِشیل سبِک خوِد آمریکا استفاده کنند. اند و بسیاری از آنها نمی شده
َدرقدرتِی جهانی گسترده

َ
ای که آمریکا در پی آن است، بـاعـث  از نظر نظامی، ق

شود که آمریکا تالش هیچ کشوری در هیچ بخشی از منطقٔه خـاورمـیـانـه را  می
عالوه، تالش مداوم و هدفمند  برای به چالش کشیدن این قدرت تحمل نکند. به

گرانه و ماجراجویانٔه چند کشور قدرتمند منطقٔه خاورمیانـه،  های مداخله و سیاست
بـرای  های اخیـر یعنی ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی ، مصر، و ایران در دهه

افزایش نفوذ خود بر تحوالت عمدٔه این منطقٔه حساس، چالشی عمده و اسـاسـی 
  بوده است. برای نیروهای طرفدار صلح و پیشرفت

ویـژه  به دلیل ناتوانی یا عدم تمایل کشورهای عضو سازمان ملل مـتـحـد و بـه
هـایـی مـثـل  آمیز و قطعی بحـران وفصل صلح شورای امنیت این سازمان در حل

تجاوز نظامی عربستان در یمن و جنگ داخلی نیابتی در ایـن کشـور، یـا ادامـٔه 
هـای  های فلسطیـنـی، ادامـٔه سـاخـتـمـان شـهـرک اشغال غیرقانونی سرزمین

نشین در کرانٔه غربی رود اردن و اراضی اشغالی و نقض آشکار حقوق بشر  یهودی
و لیبی نیز به صـحـنـٔه خـونـیـن  فقط سوریه بلکه عراق توسط اسرائیل، اکنون نه

رقابت بر سر قدرت و کنترل مناطق استراتژیک 
 ١١ادامه  در صفحه  و منابع زیرزمینی در منطقٔه خاورمیانه و شـمـال 

 ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١١   ١١٠٠شمارۀ  

در عین حال، حمایت اسرائیل و عربستان سـعـودی و بـرخـی  اند. آفریقا تبدیل شده
آمیز دولـت  شّدت غیرمسئوالنه و تحریک های خلیج فارس از تصمیم به نشین سلطان

های موجـود در  شد به بحران گونه که حدس زده می آمریکا به خروج از برجام، همان
 منطقه عمق و گسترش داده است.

بر بستر چنین شرایطی است که در یک سال اخیر، به غیر از ایران، شاهد مـبـارزٔه 
ایم کـه نـیـروهـای  سابقه بوده مردم در سودان، الجزایر، عراق، و لبنان در ابعادی بی

ارتجاعی را به خاطر از دست دادن مواضع خود در ارکان قدرت به وحشت انـداخـتـه 
است. نقش ارتجاعی طرفداران اسالم سیاسی در تحوالت همٔه این کشـورهـا بـدون 
استثنا زیر عالمت سؤال بوده است. از سوی دیگر، رشد نیروهای خواهان دموکراسی 

خـواری، تـرس و  و جدایی دین از حکومت (سکوالریسم) و مخالفان فسـاد و رانـت
های دیکتاتوری و ارتجاعی را بیشتر کرده است. در تحوالت مـردمـی  نگرانی حکومت

سودان، که با هدف سرنگون کردن دیکتاتوری اسالمی و فـاسـد عـمـر الـبـشـیـر و 
عدالتی شکل گرفت، حزب کمونیست سودان نقشی محـوری ایـفـا  برچیدن فقر و بی

گیری جنبش و تحقق دستاوردهای مهم جبهٔه نـیـروهـای  کرد. حزب برادر در شکل
مردمی، و نیز در هدایت جنبش با شعار کلیدی نان، کار، آزادی، و از جملـه بـه زیـر 
کشیدن عمر البشیر از قدرت و برقراری حکومتی ائتالفی با شرکت نمایندگان جبـهـٔه 

خـواه بـا  ای داشت. در الجزایر، نیـروهـای مـردمـی و آزادی مردمی، نقش برجسته
انـد  برگزاری تظاهرات اعتراضی پیاپی در نزدیک به یک سـال گـذشـتـه، تـوانسـتـه

هـای  خواه حاکم را شکست دهند و در مسیر ایـجـاد زمـیـنـه طرفداران نظام تمامیت
 هایی مهم به جلو بردارند. های مردمی و مترقی جنبش گام پیشُبرد برنامه

هـای  در عراق و لبنان، جبهٔه وسیعی از نیـروهـای سـیـاسـی، از جـمـلـه حـزب
هـای حـکـومـتـی فـاسـد،  ای را بر ضد نظـام کننده کمونیست، مبارزٔه دشوار و تعیین

توجه است، ایـن  اند. آنچه بسیار مهم و قابل خوار، و ضددموکراتیک به پیش برده رانت
است که در هر دو کشور، طیفی از نیروهای اسالم سـیـاسـی کـه سـهـم و نـقـش 

های جنـبـش، یـعـنـی  اند، آشکارا با هدف های حاکم داشته ای در دولت کننده تعیین
گرایی (سکتاریسم) نیروهـای  خواهی و برچیدن نظم مبتنی بر فساد و فرقه دموکراسی

اند و گاه نیز دست به خشونت علیه مـعـتـرضـان  مذهبی و قومی، به مخالفت پرداخته
امنیتی رژیم والیی ایران در تـحـوالت عـراق، بـه -اند. مداخلٔه مستقیم سیاسی زده

هایی بـه نـهـادهـای  ای دامن زده که در چند مورد به حمله جانبه بحران سیاسی همه
نظامیان حشدالشعبی و نیروهای امنیتی دولت  وابسته به ایران منجر شده است. شبه

عراق با هدایت فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به شـکـار فـعـاالن 
اند. اخیرًا طرفـداران  گرایی حاکم دست زده سیاسی و مبارزان دموکرات و مخالف فرقه

ای مشـابـه، در  اند. به شیوه مقتدا صدر نیز زیر فشار ایران به این سرکوبگران پیوسته
الله و جنبش َاَمل نـقـش ارتـجـاعـی خـود را در  لبنان نیز نیروهای وابسته به حزب

خـواری  کن کردن فسـاد و رانـت سرکوب کردن نیروهای دموکرات و طرفداران ریشه
اند. در ارتباط با مسئلٔه هفتاد سالٔه فلسطین و اشغالگری اسرائیل، دونـالـد  بازی کرده

در کنفرانس مطبـوعـاتـی مشـتـرکـی بـا  ژانویه) ٢٧بهمن ( ٨شنبه  ترامپ در روز سه
وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید از "توافق نهایی" خـودش بـرای  نخست

گرایانه برای دو کشـور  حلی واقع برداری کرد و آن را راه "ایجاد صلح در خاورمیانه" پرده
گـونـه  این طرح بـدون هـیـچ دانست که قبًال بر سر آن با اسرائیل توافق شده است.

تـریـن  مذاکره و مشورت واقعی با طرف فلسطینی تنظیم شده است، و در عمل، عمده
ها برای احقاق حقوق خلق فلـسـطـیـن و  یی مطرح شده توسط فلسطینی اصول پایه

 حل اختالف دیرینه بین اسرائیل و فلسطین را نادیده گرفته است.
صـائـب  مردم و نیروهای سیاسی و مبارز فلسطینی این طرح را مـردود دانسـتـنـد.

ای با سی.ان.ان در روز  بخش فلسطین، در مصاحبه عریقات، دبیرکل سازمان آزادی
ژانویه)، طرح صلح ادعایی تـرامـپ مـوسـوم بـه "مـعـامـلـٔه قـرن" را  ٢۶بهمن ( ٧

کالهبرداری و فریب بزرگ قرن و نابودکنندٔه تشـکـیـالت خـودگـردان فـلـسـطـیـن 
صائب عریقات با رد کردن ادعای ترامپ مبنی بر اینکه پیشنهـادش بـه نـفـع  خواند.

اند که بـه  ها آنهایی کنم متحدان فلسطینی مردم فلسطین است، گفت: "من فکر می
دانـنـد، کـه بـه  ها مـی وفصل اختالف صلح اعتقاد دارند و مذاکره را بهترین راِه حل

 منجر شود." ١٩۶٧ تشکیل کشور فلسطین در کنار کشور اسرائیل در درون مرزهای
هـای  استراتژی کنونی آمریکا مبتنی بر حفظ و مدیریت نوعی تـوازن بـیـن قـدرت

یی و در عین حال کنترل "مطلوب" خاورمیانه است تا به این طـریـق بـتـوانـد  منطقه
انـحـصـارهـای  متمرکز کنـد. نیروی اصلی خود را برای مقابله با جمهوری خلق چین

عمدٔه اسلحه و نفت دنیا، و همچنین نهادهای عظیم مالی آمریکایی، بریـتـانـیـایـی، 
یی مناسبی در خاورمیـانـه کـه  آلمانی، و فرانسوی نیز به برقراری توازن قدرت منطقه

 توسط آمریکا مدیریت شود، نیاز دارند.
های ساحلی قبرس در دریای مدیترانـه،  های غنی گاز طبیعی در آب با کشف حوزه

آمریکا در یک سال اخیر کوشش خود را متوجه ایجاد شرایطـی کـرده اسـت کـه از 
آمریکا با کمک مـتـحـدان  طریق آن بتواند نفوذ خود را بر این منطقه گسترش دهد.

یی خود مانند یونان (عضو ناتو)، اسرائیل، و قـبـرس سـعـی دارد بـا ایـجـاد  منطقه

های نظامی و کنترل منابع انرژی، ضمـن  یی در عرصه های منطقه همکاری ادامه  گزارش هیئت سیاسی به  ...
جلوگیری از دستیابی فدراسیون روسیه به منابع این منطقـٔه اسـتـراتـژیـک، 
شرایطی را برای تأمین نفوذ و کنترل خودش و ناتو بر این منطقه بـه وجـود 

، سنای آمریکا الیـحـٔه امـنـیـت و انـرژی ٢٠١٩دسامبر  ٢٠بیاورد. در روز 
مـنـجـر بـه  را تصویب کـرد. ایـن امـر ٢٠١٩روبیو   -مدیترانٔه شرقی مندرز

 شود. تشکیل اتحادی رسمی بین آمریکا، یونان، اسرائیل، و قبرس می
سـاز  نامٔه قبلی ترکیه بـا لـیـبـی، زمـیـنـه این الیحٔه سنای آمریکا و توافق

برلین با حضور آمریکا، ترکیه، روسـیـه،  ٢٠٢٠ژانویه  ١٩فراخوان کنفرانس 
فرانسه، بریتانیا، یونان، قبرس، و دو مّدعی حکومت رقیب در لـیـبـی بـود. 
نتیجٔه این اقدام، توافق در به حداقل رساندن درگـیـری بـیـن دو مـّدعـی 
حکومت در لیبی است که دولت نظامی حاکم بر شرق کشـور بـه رهـبـری 

 کند. خلیفه حفتر از امضای آن امتناع می
توان دید کـه وضـعـیـت در  روشنی می ها، به با توجه به همٔه این واقعیت

ای رو بـه  های اخیر به طور فزاینده منطقٔه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال
آنچه شرایط را به بحرانی عمیق و خطـرنـاک تـبـدیـل  وخامت گذارده است.

الـمـلـلـی و در  توجهی عمدی به قوانین و قراردادهای بـیـن کرده است، بی
های قدرتمنـد  نهایت نقض خشن و آشکار آنها، و حتی دخالت نظامی دولت

در امور داخلی کشورهای دیگر و تـهـاجـم و تـجـاوز بـه ایـن  امپریالیستی
در همین ارتباط، دورنمای تحوالت خطرناک و احتـمـال زیـاد  کشورهاست.

برانگیز در مناطق کردنشین در ایران، عراق، ترکـیـه، و  های چالش درگیری
توان و نباید از نظر دور داشـت. نـیـروهـای  های آتی را نمی سوریه در سال

های مبتنی بر  حل خواه و طرفدار صلح در منطقه در امر جلوگیری از راه ترقی
هـای  حـل جنگ و برادرکشی از یک سو، و تالش برای یافتن و پیشـُبـرد راه

آمیز برای احقاق حقوق مـلـی، طـبـیـعـی، و  بینانه و مسالمت اساسی واقع
های منطقه از سوی دیگر، وظیفه و مسئولیتی عظیم به عهـده  انسانی خلق

 دارند.
 

تر در  حزب تودٔه ایران و مبارزه در مسیر ایجاد نظمی عادالنه
 جهان 

های کمونـیـسـت و  های سازنده و هدفمند میان حزب گسترش همکاری
نشـسـت سـاالنـه بـا  ٢٠کارگری جهان در دو دهٔه گذشتـه و بـرگـزاری 

هـای کـلـیـدی  ریزی معّین و منظم به منظور بحث و بررسی موضـوع برنامه
یی پدیدٔه مثبتی است که ادامه یافته است. حزب تودٔه  مطرح در جنبش توده

فـقـط مـوفـق بـه  ایران با شرکت مؤثر و فعال در این فعالیت مشـتـرک نـه
گیری از دانش موجود در جنبش کارگری و کمونیستی و سـازوکـارهـای  بهره

پژوهشی آن شده است، بلکه به طور مرتب دربارٔه تحوالت سیاسی ایـران و 
شرایط مبارزٔه زحمتکشان ایران و منطقه روشنگری و ارائٔه نظر کـرده و بـه 
غنای این جنبش کمک کرده است. این تالش حزب ما به تداوم و تـقـویـت 
موقعیت برجستٔه آن در جنبش کارگری و کـمـونـیـسـتـی جـهـان کـمـک 

الملـلـی زنـان،  های بین دهی دوبارٔه جنبش چشمگیری کرده است. سازمان
های اخیر، پس  کارگران، و جوانان، و همچنین شورای جهانی صلح در سال

از ضربٔه ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی سـابـق 
های جدیدی را برای مردم جهان در مبارزٔه برای صلح  اروپای شرقی، امکان

های بنیادین این  و پیشرفت ایجاد کرده است. حزب ما افتخار دارد که از پایه
و  ١٩٩٠بازسازی بوده است. اهمیت این تحّول در شرایط دشوار پس از دهٔه 

توان از نظـر دور داشـت. ایـن  میالدی را نمی ٢١های دهٔه اول قرن  سال
تغییر مثبت را که در تعدادی از کشورهای جهان، از جـمـلـه در آفـریـقـای 

خواه در همکاری بـا  جنوبی، پرتغال، اسپانیا، نپال، و بلژیک، نیروهای ترقی
گـیـری در  گذاری و تصمـیـم ها سهم خود را در نهادهای سیاست کمونیست

اند، باید متأثر از این مبارزٔه مهم جـنـبـش جـهـانـی  سطح ملی تقویت کرده
 کمونیستی و کارگری دانست.

حزب تودٔه ایران که عضوی از خانوادٔه بزرگ جنبش کارگری و کمونیستی 
جهان و جبهٔه نیرومند نیروهای ضدامپریالیستی و مـتـرقـی جـهـان بـرای 
رهایی کار از زنجیرهای ستم سرمایه، حفظ صلح، نجات کرٔه زمین از فاجعٔه 

زیست، و برقراری عدالت اجتمـاعـی اسـت، تـمـام تـوان و  نابودی محیط
امکانات خود را در راه پیروزی طبقٔه کارگر و زحمتکـشـان بـه کـار خـواهـد 

نشـدنـی از نـبـرد  گرفت. این مبارزه در سطح منطقه و جهان، بخشی جـدا
خواه ایران بر ضد  خطیری است که حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی

داری و  حکومت استبدادی و ضدمردمی جمهوری اسالمی و نظام سرمـایـه
 برند. ماندٔه حاکم بر میهن ما به پیش می روبنای واپس

 
 مرکزی حزب تودٔه ایران  کمیتهٔ مصوب نشست وسیع 

 ١٣٩٨اسفندماه 
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پژوهشگران کتابخانۀ یادبود مارکس معتقدند که پاسخ به این پـرسـش یـک 
 آری قاطع است
یا فلسفۀ اخالق و کردارشناسی با اصولی سروکار دارد  -اتیک -اصول اخالق

که رفتار انسانی هر شخص یا گروهی بر اساس آن هدایت شده یا باید هـدایـت 
سـود بـیـنـش  شود که اخالق را بـه شود. اغلب به مارکسیسم این اتهام زده می

گیرد و این پرهیز از پرداخـتـن  ماتریالیستی و "علمی" نسبت به جامعه نادیده می
 گردد. های اخالقی را باعث می به پرسش

مارکسیسم ساختاری اخالقی، یا بهتر گفته  اساس است. اما چنین تهمتی بی
 سازد که در سنجه با دیگران برتری دارد. شود، شالودٔه آن را فراهم می

هـای  برتری مارکسیسم از این جهت است که اخالق را سـاخـتـاری از ارزش
هـا رایـج  هایی صادر شده "از آسمان" (چنانکه در بیشـتـر دیـن مطلق و یا حکم

انگارد،  ناپذیر و پایدار نمی ای مادرزاد یا دگرگون است) یا نهفته در "گوهر انسانی"
مندی مارکسیسم در درون جامعه ریشه داشته و توانایی پـیـشـرفـت  بلکه اخالق

 دارد. 
هـای  های سکوالر را به پرسـش طور که مارکس اعالم کرد: "ما پرسش همان

های سـکـوالر  های الهی را به صورت پرسش گردانیم، بلکه پرسش الهی برنمی
هـای  آوریم"، مارکس و انگلس با هرگونه مفهومی از ساخـتـاری از ارزش درمی

های مذهبی "باید/نبـایـد" و چـه  اخالقی که از جامعه گسسته باشد، چه حکم
 تری همچون "وظیفه" یا "عدالت"، سخت مخالف بودند. های انتزاعی مفهوم

وتاب)  همان سان آنان با زبانی هنجارگرا  و با رسایی و روشنی (و زمانی ُپر آب
ساز" و  بیگانه داری همچون نظامی "ظالمانه"، "از خویش از توصیف نظام سرمایه

داری هـمـچـون  کشـی سـرمـایـه هـای بـهـره "ناانسانی" و از توصیـف شـیـوه
پـذیـری" و "رنـج و درد" انسـان  "دستبردهای همراه با خشونت" که به "تسلیم

های "خیر" و "شر"  شد واژه شود ابایی نداشتند. آنان هرجا که الزم می منتهی می
 بردند. کار می را هم  با خرسندی به

مند بهترین دستـاوردهـای انسـان در سـدٔه  لنین مارکسیسم را "وارث قانون
نوزدهم که در فلسفۀ آلمان، اقتصاد سیاسی انگلستان، و سوسیالیسم فـرانسـه 

نامید. رویکردهای سنتی به اخالق در سه مسلک "آموزشی"  تبلور یافته بود" می
هـا مشـخـص  پوشانه) و یا چگونگی برخورد به اخـالق در آن جا افتاده (و هم

گرا یا اخـالق  کرداری، اخالق وظیفه شوند عبارتند از: اخالق مبتنی برراست می
آور نیست که مارکسیسم  مبتنی بر مسئولیت، و اخالق پیامدگرا. بنابراین شگفت

کـرداری را  ها را در خود داشته باشد. اخالق مبتنی بر راسـت اجزایی از همۀ آن
هـای اخـالقـی  توان در فلسفۀ یونان و چین باستان ردیابی کرد که با اصـل می

انتزاعی همچون صداقت، خردمندی، و سعادت سروکار دارد که بیشتـر بـدون 
هـا ازجـمـلـه مـارکـس و انـگـلـس و هـم  فراکافت هم از سوی مارکسیسـت

گهی ها (به غیرمارکسیست هـای مصـرفـی  دهندگان برای فروش فـرآورده ویژه آ
 شوند.  کار برده می شیوۀ زندگی) به مربوط به

توان در اثرهایی از مارکس یافت کـه  عنصرهای این اخالق را برای نمونه می
همه، زمـانـی کـه  بااین کنند. های یک انسان" تأکید می بر "رشد تمامی توانایی

کند،  داری تمرکز می ارسطو درباره شکوفایی انسانی بر نخبگان درون نظام برده
ای نـو مـتـمـرکـز  ها توجه خود را بر چگونگی دستیابی به جـامـعـه مارکسیست

گرا یا  سازد. اخالق وظیفه پذیر می کنند که در آن شکوفایی هر کس را امکان می
معنای تعهد یا مسئولیت)، با کندوکـاو بـرای  دئونتاالژی (از واژه یونانی دئون به

توانند در سراسر جهان  های رفتاری سروکار دارد که می یک قاعده کلی یا قانون
 پذیر شوند. تعمیم

وچرای از بین بـردن تـمـامـی  چون برای نمونه، مارکس در مورد "ضرورت بی
هـا  دورافکندگی، و نـفـرت بـیـن انسـان شرایطی که به خوارشدگی، بردگی، به

انجامد"، دست به قلم برده است. از سوی دیگر اخالق پیامدگرا بـر پـیـامـد  می
کردارهای شخصی یا اجـتـمـاعـی بـر دیـگـران تـأکـیـد دارد. ایـن اخـالق، 

پـذیـر  های  یا توجیه اندیشی گرایی یعنی مصلحت هایی گوناگون از فایده برداشت
شود، هـم در درون  های خیر و واالتر همگانی" را شامل می در رابطه با "هدف

هـای  گـرایـی" و "سـلـیـقـه های آموزه "لذت و خـوشـی داری (که فایده سرمایه
منزلٔه "بهترین روش برای همه و هـرگـونـه  شخصی" برای توجیه اقتصاد بازار به

شوند) و هم در درون نظام سوسـیـالـیـسـم و  تشویق و ترویج می جهان ممکن"
های خیر  یابی به آن ["هدف منظور دست های سوسیالیستی به اندیشی مصلحت

 گردند.  و واالتر همگانی"]  تأمین می

 است؟ »گرا اخالق«آیا مارکسیسم 

شناسانٔه اخـالق قـرار دارنـد کـه بـا  های فرجام ها، مفهوم در کنار همه این
سرشت با هستی شخص یا گروه هدایت و مـعـیـن  هایی هم ها" و خواست "هدف
 شوند. می

مـنـدی و از  هـا، سـخـاوت شود آز و خودخواهی (و کـمـتـر از آن گفته می
یـا  -"در ژن انسـان" -ای از "گوهر انسانی"  دوستانه) پاره خودگذشتگی انسان

 ها هستند. بقایایی از گذشتۀ فرگشتی ما انسان
کنند و بر این باورنـد  های علمی را رد می گرایی ها چنین فروکاست مارکسیست

هـا و  پذیر (و نه ثابت)، و ناهمگن است (یعنی انسـان که "گوهر انسان" انعطاف
شود. و در حالی  ها ناهمسان هستند) و با گذشت زمان دچار دگرگونی می جامعه

دار است، ثابت یا از پـیـش  که رشد انسان و تاریخ اجتماعی او تا حدودی جهت
گران وضع موجود که ادعا  ها هم با توجیه شده نیستند. دیدگاه مارکسیست تعیین
داری فرآوردٔه طبیعی فرگشت انسانی یا باالترین مـرحـلـۀ رشـد  کنند سرمایه می

کـنـنـد  های تخیلی که ادعا مـی رود و هم با سوسیالیست تاریخی آن بشمار می
سـرشـتـی" فـطـری  های منطقی و یا کشش به "نیـک دگرگونی یا از برآیند بحث

ها اخالق را در  شود،  تفاوت دارد. در برابر آن، مارکسیست ها حاصل می انسان
بینند. چنین پیوندی در  سخنی دیگر در "روبنا" می پیوند با جامعه و رشد آن یا به

هیچ سوی آن جبری نه بلکه دیالکتیکی است و هر سـوی ایـن پـیـونـد بـرای 
صورت  شان به دیگری نیروبخش است. افزون بر آن، تضادهای موجود در درون

آیند. با پیدایش جامعۀ طبقاتی، اخالق حاکم اغـلـب  می نیرویی حرکت دهنده در
های حاکم و نخبگان قدرتمند تبدیل شـد و وضـع مـوجـود را  به اخالق طبقه

 بازتاب داد و تقویت کرد. 
نوشتۀ لئون تروتسکی، اخالق "بیش از هر مرامی دیگر خصلتی طـبـقـاتـی  به

توانست تنها با زور حتا یک هفته هـم  داری و طبقۀ حاکم آن "نمی سرمایه دارد."
 دوام آورد. (این نظام) به ساروج  اخالق نیازمند است."

معنای آن بود که اخالق غالـب  های نهانی در جامعۀ طبقاتی به اما کشمکش
چالش کشیده شـود.  هایی ناهمسان به هایی بسیار و از جایگاه هرحال از سویه به

داری، تقدس مالکیت خصوصی از سوی اخالق مبتـنـی بـر  های برده در جامعه
 شد. چالش طلبیده  می آزادی فردی و همگانی به

مراتب طبـقـه و قـدرت خـداخـواسـتـه از سـوی  در دوران فئودالی، سلسله
 گردید. رمق می تدریج بی های سکوالر حق شهروندی و مالکیت به برداشت

ای به تقدیس سرمایۀ خصـوصـی و "حـقـوق"  داری امتیاز ویژه نظام سرمایه
کـش و هـم  دهد. حاصل آن نظامی است که هم بـرای بـهـره صاحبان آن می

استثمارشونده خوارکننده است و همچنین در درون خـود شـرایـطـی را بـرای 
هـای  آورد که امکان دگـرگـونـی های جایگزین پدید می ها و ارزش پیدایش نظام
کنـنـد. انـگـلـس  داری می ها جانب بینی کرده و از آن خواهانه را پیش ژرف ترقی

هـای دانـش انسـانـی  که در اخالق همچون دیگـر شـاخـه اعالم کرد: "از این
پیشرفت روی داده است تردیدی نیست. اما هنوز از اخالق طبقه (حاکم) فـراتـر 

ریگ آن در  واقع انسانی که از تضادهای طبقاتی و مرده ایم. یک اخالق به نرفته
تنها بـر  پذیر است که نه ای از جامعه امکان اندیشه فراتر رفته باشد تنها در مرحله

هـا را  تضادهای طبقاتی چیره شده باشد، بلـکـه در زنـدگـی روزمـره هـم آن
تـوانـد (بـه  پرداز ما هرچقدر که مایل اسـت مـی فراموشی سپرده باشد. نظریه به

خـواهـد  ای را که او می قوس دهد، اما آن واقعیت تاریخی و ادعاهای خود) کش
پـنـدارد کـه  از در خارج کند، از پنجره دوباره وارد خواهد شد. و اگـرچـه او مـی

هـا را بـنـا  ها و همۀ جـهـان هایی برای همۀ زمان چارچوب آموزۀ اخالق قانون
کارانه یا انقالبی زمانۀ خـود  های محافظه نهد، درواقع تنها تصویری از تمایل می

دهد، تصویری که از پایۀ واقعی خود کنده شده و از ریخت طـبـیـعـی  را ارائه می
خودش افتاده و همچون بازتابی در آینۀ توگود، 

 ١٣ادامه  در صفحه   واژگون ایستاده است."
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کـنـد تـا اخـالق را بـر  برخوردی مارکسیستی با اخالق تالش می
های اخالقی، چـه  این معنی که ارزش شالوده "علمی" استوار سازد، به

دفـاع ازشـان  هایی را که بـه کشد و چه آن چالش می هایی را که به آن
هایی که با مرحلۀ مشخص تاریخی و رشـد  پردازد، همچون مفهوم می

هـایـی انـتـزاعـی  کنند و نه همچون مفـهـوم اجتماعی ارتباط پیدا می
ازاندازه بر پایٔه "علمـی" اخـالق  زمان تأکید بیش شوند. هم ارزیابی می

ای از "روبنا" اسـت کـه  بار آورد. اخالق پاره ای وارونه به تواند نتیجه می
دسـت  گـری بـه شود بلکه با ریخـتـه استقالل نسبی دارد و "یافته نمی

چـالـش کشـیـده شـود، و  آید"، و الزم است سنجیـده شـود، بـه می
 کار گرفته شود.  صورتی فردی و همگانی پذیرفته و به به

لالن، رئیس کنونی کـتـابـخـانـۀ یـادبـود  طور که دیوید مک همان
مارکس در لندن گفت، برای بیش از یک سده و نیـم، "مـارکسـیـسـم 

ای  شـان بـرای جـامـعـه ها نفر امیدهـای زبانی بوده است که میلیون
اند. توضـیـح مـارکـس دربـارٔه مـذهـب،  تر را با آن بیان کرده عادالنه

تـوانـد بـه  همچون اهرمی برای اعتراض، با همان نـیـرومـنـدی مـی
کـار گـرفـتـه  هایی گوناگون که پیام خود او دیده شده است بـه صورت

گوید: "آه موجود ستمدیده، احساس جهان بی قلب و روح  شود که می
روح". "این فروکاستن به فرمولی علمی و نهادینه کردن ایـن  شرایط بی

 ها است که موجب آشوب و گرفتاری شده است." آرمان
تری ایگلتون از "تمایز نادرست میان داوری اخالقی از یـک سـو و 

 نویسد. فراکافت علمی از سوی دیگر" می
گاهانه دربارٔه آن بحث می اخالق سوسیالیستی هنگامی شود و  که آ

گردد. این پیـکـارهـای  گیرد نیرومندتر می در دل پیکار جمعی قرار می
گـاهـی صـنـفـی/ جمعی می توانند درباره اتحاد در محـیـط کـار و آ

سندیکایی، در مفهوم تالش همکاری و اشتراک محلی، کـنـشـگـری 
ها" ازجمله آنانی کـه  علیه نژادپرستی، تبعیض جنسی و حقوق "اقلیت

برند، پیکار بر ضد امپـریـالـیـسـم و در  های جسمی رنج می از ناتوانی
المللی، در کـنـش عـلـیـه  بخش بین های رهایی همبستگی با جنبش

گاهی مـا از  جنگ و آماده سازی برای آن، یا کنشگری برای افزایش آ
 بحران محیط زیست و مسئولیت ما در برابر کرۀ زمین باشند.

 بدرود رفیق گودرز قیطاسوند
یکی دیگر از مـبـارزان راه آزادی و 
عدالت اجتماعی، حامی و مدافع حقوق 

 ٩٨بهمن  ٢٣کارگران و زحمتکشان در 
سالگی بدرود حیات گفت.   ٦٣و در سن 

در ١٣٣٥رفیق گودرز قیطاسوند، سـال 
روستای دو بلوکان از توابع شـهـرسـتـان 
ازنا در استان لرستان و در خـانـواده ای 

 زحمتکش دیده به هستی گشود.
رفیق گودرز دوران کودکی و نوجوانـی 
خود را در روستا گذراند، از این رو با کـار 

ها و ظلم و  سخت کشاورزی در آن سال
هایی که بـه دهـقـانـان مـی شـد  ستم

آشنایی کامل داشت در همین زمان بود 
رنج کشاورزان توسط صاحبـان سـرمـایـه بـود.  که شاهد نابرابری و فقر و غارت دست

رفیق گودرز برای ادامه تحصیل راهی خوزستان شد و در آنجا بـه ادامـه تـحـصـیـل 
های فدایی خلق شد. رفیق گـودرز  پرداخت، و در آستانه انقالب جذب سازمان چریك

بـه  ٥٩در سال های نخستین انقالب با آثار حزب توده ایران آشنا شد و در اواخر سال 
صفوف حزب توده ایران پیوست. رفیق که از کارمندان بیمارستان جـنـدی شـاهـپـور 

های صنفی و دفاع آشکار از حقوق کارگران تـا مـرز اخـراج  اهواز بود به دلیل فعالیت
کرد و در نهایت رفیق گـودرز  پیش رفت. مدیریت بیمارستان او را بطور مکرر جابجا می

را به عنوان مامور به خدمت به اداره راهنمایی و رانندگی اهواز تبعید کردند، ولی پـس 
از مدتی و بنا به نیاز بیمارستان به محل کار خود بر گشت. ارتباط دو باره این رفیق بـا 

ها به ایجاد تشکل صنفی و مـطـرح کـردن  کارگران بیمارستان و تشویق و ترغیب آن
مطالبات قانونی خود، مورد خشم مسوولین بیـمـارسـتـان و تـحـت نـظـر حـراسـت 
بیمارستان قرار گرفت این روند ادامه داشت تا یورش همه جانبه به حزب توده ایران و 

در اهواز. درست در همین زمان رفیق گودرز در سفر  ٦٢های گسترده سال  دستگیری
بود و رژیم موفق به دستگیری او نشد. رفیق به مجرد اینکه به اهواز بـر گشـت و از 

ها مطلع شد اهواز را ترك و به کرمانشاه رفت، با توجه به خطر دسـتـگـیـری  دستگیری
بعد از مدتی کوتاه و بطور مخفیانه به تهران گریخت و در حاشیه کرج (ورداورد) با نـام 
مستعار و شناسنامه جعلی در کارگاهی کوچك مشغول بکار شد و نزدیك به دو سال در 
شرایط سخت مخفی و کار سنگین کارگری سپری کرد تا موفق به ارتباط با بـرخـی از 
رفقا و دوستان شد. رفیق گودرز پس از یك دوره سخت زنـدگـی مـخـفـی و کـار در 

های صنعتی اراك مشغول  های حاشیه کرج بواسطه دوستان در یکی از کارخانه کارگاه
بکار شد . رفیق بعد از چند ماه کار در این کارخانه، پیشنهاد ایجاد کالس های سـواد 

ها برقرار و رفیق اقـدام بـه  آموزی را داد و پس از موافقت مدیریت شرکت، این کالس
آموزش کارگران کم سواد و بی سواد کرد، این روند تاچند سال ادامه داشت و کارگـران 
زیادی عالوه بر سواد آموزی به حقوق حقه خود آشنا شده بودند و رفـیـق گـودرز در 

پرداخت وهمین بـاعـث  های کارگری می های درس به موضوع اهمیت تشکل کالس
اعتصاباتی شده بود که این  خود باعث دستیابی کـارگـران شـرکـت بـه بـخـشـی از 

شان شد اما کارفرمای شرکت که فعالیت رفیق گودرز را تـحـریـك کـارگـران  مطالبات
 خوانده بود او را در قالب طرح تعدیل اخراج کرد. 

رفیق برای چندمین بار و به جرم دفاع از حقوق کارگران اخراج و بیکار شده بود، او 
که حاال دارای دو فرزند بود باید دنبال کار جدیدی می رفت، باالخره پس از چنـد مـاه 
بیکاری و گذران سخت زندگی توسط یکی از همکاران اخراجی خود، در کشتارگـاهـی 
در شهر صنعتی اراك مشغول بکار شد و بیش از یکسال در این کشتارگاه کارکرد و بـا 

 تعطیل شدن آن، مجددا بیکار شد.
های مختلف در جزیره خارك مشغول بکار بود تا در  رفیق گودرز چند سالی در پروژه

یکی از سفرهایش به کرج دچار سکته مغزی شد و چون توانایی کار کردن نداشـت از 
بیمه بیکاری استفاده کرد تا به بازنشستگی رسید. رفیق به عنـوان کـارگـری سـخـت 
کوش و تالش گر ارتباط نزدیکی بادوستان کارگر خود داشت بطوری که اکـثـر آنـان 
ازجمله کارگران اراکی که توسط ایشان باسواد شده بودند همیشه به رفیق احترام مـی 

ای خود ایستـاد و از  گذاشتند. رفیق گودرز تا آخرین لحظات زندگی بر سر آرمان توده
مواضع حزب کارگران و زحمتکشان، حزب توده ایران سرسختانه دفاع می کرد. رفیـق 

ها،  های بی حد و حصرش به رفقا، دوستان، آشنایان و حتی همسایه به دلیل مهربانی
معروف شده بود به عمو گودرز. در گذشت این رفیق مهربان را به خـانـواده و رفـقـای 

 داریم .  گوییم و یادش را گرامی می سوگوار و یاران حزب تسلیت می
 

 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

 ادامه  آیا مارکسیسم اخالق  ...

هایی مانند همکاری  ها به دسیسه ابتذال برای الپوشانی واقعیت
دشمنانی از نوع "جن و انس" و "حمله بیولوژیک" به "ژن ایرانی" 

های شرایط عینی جامعه همراه با  متوسل شده است! اما واقعیت
های  ویژه در عرصه زندگی روزمره  توده ها به شان بر ذهن اثرگذاری

کار و زحمت و فرودستان حکایت از آن دارد که "اسالم سیاسی" 
 لحاظ  تاریخی به انتهای خط رسیده است. به

اقتصاد ملی نامولد و رانتی کشور ما از درون تهی و در برابر 
دفاع شده است. فقط بر اساس برنامه مدون  زورگویی دولت ترامپ بی

اقتصادی عملی، یعنی برنامه "اقتصادی مردمی" بر محور توسعه 
توان مسیر کنونی اقتصاد که رو سوی  اجتماعی می -اقتصادی

اجرا گذاشتن  ویرانی دارد تغییر داد. به سران و کارگزاران "نظام" در به
گونه  توان هیچ گیری مردمی و ملی نمی ای با سمت برنامٔه اقتصادی

امیدی بست، زیرا دوام هستی آنان به ادامه دیکتاتوری والیت فقیه 
شان به ادامه نولیبرالیسم اقتصادی که بر  گره خورده و دوام منافع

 پایٔه استثمار خشن نیروی کار و محیط زیست بنا شده وابسته است.
حزب تودٔه ایران همواره بر این امر تأکید کرده است که تنها راه به 
جلو حذف کامل حاکمیت مطلق والیت فقیه و برپایی حکومتی 

های  دموکراتیک و پاسخگو است که قدرت تدوین و اجرای برنامه
اقتصادی" در سطح ملی  -رشد اقتصادی بر محور "توسعه اجتماعی

 را خواهد داشت.
-------------- 

نوعی قرارداد مالی است که دو طرف  (swap)"سوآپ ارزی"    .١
ای دو ارز مشخص را در  های دوره کنند پرداخت این معامله توافق می

 با یکدیگر معاوضه کنند.  ای تعیین شده دوره زمانی

 گیرِی کرونا، ... ادامۀ بحران همه



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١۴   ١١٠٠شمارۀ  

 نوشته: پرابهات پاتنایک 
 

ومیر ناشی از آن  لحاظ نرخ مرگ وتاز ویروس کرونا تا کنون به پیامدهای تاخت
تر بوده است. بیماری  صد سال پیش بسیار پایین از تلفات آنفوالنزای اسپانیایی در 

درصد جمعیت  ٢٧یعنی در حدود  -میلیون نفر ۵٠٠آنفوالنزای اسپانیایی بیش از 
ومیر در مـیـان  را مبتال کرد و نرخ مرگ -میلیارد نفر بود] ١٫۶۵آن روز دنیا [که 

مـیـلـیـون نـفـر بـود (بـرآورد  ۵٠درصد تعداد آنان یعنی  ١٠مبتالیان در حدود 
شـود کـه  شدگان متفاوت است و این رقم نوعی میانگین است). برآورد مـی کشته

شان را  سبب ابتال به آنفوالنزای اسپانیایی باید جان میلیون نفر به ١٧تنها در هند 
امروز کمتر از دویست هزار نفـر را در  از دست داده باشند. ولی ویروس کرونا تا به

درصـد   ٣سرتاسر جهان مبتال کرده و درصد مرگ در میان این مبتالیان در حدود 
گیر طی خواهد کرد هنوز روشن نیـسـت. ایـن  است. مسیری که این بیماری همه

پـس از  ١٩١٨هایی نامتعارف دارند. آنفوالنزای اسپانیایی سال  ها ویژگی بیماری
تر پـدیـدار شـد و  صورتی کشنده و این بار به ١٩١٨ُافتی ظاهری، دوباره در اکتبر 
زمانی کوتاه یکسره ناپدید گـردیـد. رونـد بـیـمـاری  پس از آن هم در خالل  مدت

 ناپذیر است.   بینی گیر کنونی کرونا هم مشابه آنفوالنزای اسپانیایی پیش همه
ای آموخته شده از آن بسیار روشن است: اگـر ایـن  های پایه اما تا اکنون درس

هـا نـاچـیـز  اعتنایی به ایـن درس زودی از بین برود، هزینه بی گیر به بیماری همه
علت آنکـه ایـن  اش بیشتر شود، درست به خواهد بود، اما در صورتی که ماندگاری

بار باشد. دو درس  تواند مصیبت ایم، پیامدهایش می ها را از گذشته نیاموخته درس
 اند: ویژه مهم به

وچـرای داشـتـن نـظـام خـدمـات  چـون نخستین درس مهم با ضـرورت بـی 
منظور پوشش دادن تمامی ساکنان کشور پیوند دارد. از  ای همگانی به بهداشتی

ای  دهـی مورد ابتال در هند دیده شده است، با سازمـان ١۴٠آنجا که تا کنون تنها 
توان فراهم کرد. بـه  درمان آنان را در نهادهای خدمات بهداشت همگانی می  ویژه

ها برای تعیین موارد ابتال به ویـروس کـم  همین ترتیب، از آنجا که شمار آزمایش
اند. اما اگـر  ها بدون دشواری انجام گرفته بوده است، به همان نسبت این آزمایش

شمار کسانی که به آزمایش نیازمند باشند و شمار مبتالیان افزایش یـابـد، آنـگـاه 
اند و بـا گـذشـت زمـان فـرسـوده  نهادهای خدمات بهداشت همگانی که اندک

ماند، و  شوند، برای روبرو شدن با این بیماری از انجام وظیفه بشدت درخواهند  می
چون نهادهای خدمات بهداشتی خصوصی آزمایش و درمان را بـدون دریـافـت 

دلیـل نـاتـوانـی  بهای بسیار گزاف انجام نخواهند داد، شمار عظیمی از بیماران به
مالی آسیب جانی خواهند دید. در آن صورت ماهـیـت طـبـقـاتـی نـاخـوشـایـنـد 

 جویی نمایان خواهد شد. گیر برای انتقام ومرج ناشی از این بیماری همه هرج
های خصوصی را به آزمایش  با توجه به شرایط اضطراری، اگر دولت بیمارستان

ای  گـونـه صورت رایگان مجبور کند، آنگاه وضعیـت بـه گرفتن و درمان بیماران به
دیگر درخواهد آمد، که احتمال آن انـدک اسـت. در هـر حـال، تـا کـنـون در 

هـای خصـوصـی بـدون  گونه مقرراتی وضع نشده تا بیمارسـتـان هندوستان هیچ
دریافت هزینه (حتی در موردهایی که بستـری شـدن بـیـمـار در بـیـمـارسـتـان 

ها یا کسانی که ناگهان بـه حـمـلـٔه   های تصادف "غیرگزینشی" باشد مانند قربانی
بـیـمـاران را بـرای درمـان  -شوند های مغزی و عضالنی دچار می قلبی یا تشنج

در  -داری با اقتصاد بازارمحور ترین سرمایه بزرگ -بپذیرند. حتی در ایاالت متحده
هایش مقرراتی وجود دارد که در موردهای درمان اضطراری، یعنـی  برخی از ایالت

درمان "غیرگزینشی"، ازجمله جراحی عمده و نگهداری و نیاز به بسـتـری شـدن 
پس از جراحی تا زمان ترخیص بیمار، بیمارستان حتی درصورتی که بیمار پوشـش 

کند. اما در هند، با وجود آنکـه  ای مطالبه نمی گونه هزینه بیمه نداشته باشد، هیچ
قیمت نازل و  های خصوصی از امتیازهای دولتی مانند دریافت زمین با  بیمارستان
ای پـیـشـگـیـرانـه)،  های درمانی تنها تأمین کمک شوند (نه مند می ها بهره جز این

 صورت رایگان هیچ اجباری ندارند. بلکه به درمان موردهایی "غیرگزینشی" به
دیگر، نظام خدمات بهداشتی ما که با گذشت زمان هر چه بیشتـر بـه  عبارت به

آفـریـن  گیر خطر شود، در صورتی که این بیماری همه بخش خصوصی وابسته می
سـازی،  کنـد. بـا رونـد جـهـانـی سر ناتوان می شود ما را برای رودررویی با آن یک

کشنده نشده انـد  ١٩١٨گیر اگرچه همچون آنفوالنزای  های همه گونه بیماری این
اما رو به افزایش و بیشتر و بیشتر شدن است. از سوی دیگر ضرورت داشتن حـق 

منظور جلوگـیـری  ای همگانی به مسلم برای برخورداری از نظام خدمات بهداشتی
گیر کنونی یعنی کرونا برجستـه گـردیـده  از رنج گستردٔه ناشی از  این بیماری همه

 است.

ای که از بیماری  هایی پایه درس
 توان آموخت! گیر جهانی می همه

وچرای داشتن نظام توزیـع  چون دومین درس که باید آن را فراگرفت ضرورت بی
همگانی کاالهای اساسی برای گذران زندگی است. درباره تأثیرهای این بیـمـاری 

انـد.  نـگـارش درآمـده گیر بر رکود اقتصادی جهانی تفسـیـرهـای زیـادی بـه همه
درحقیقت، کشور چین که خاستگاه گسترش این بیماری بود و نیز تا چندی پـیـش 

دلیل فـروکـش  رفت، اکنون اقتصاد آن به ترین اقتصاد جهان بشمار می رشدیابنده
معنای کاهش تقاضای کلی در سراسر جهان خواهـد  در تولید زیان خواهد دید و به

همین ترتیب هم ناتوانی آن در تأمین کاال بـرای بـقـیـه جـهـان تـأثـیـری   بود. به
انقباضی بر روند تولید در جهان خواهد داشت. افزون بـر ایـن، گـردشـگـری  و 

گیری بر صنعـت  وآمد مسافران نیز افت شدیدی یافته است که اثر منفی چشم رفت
سبب این  داری خواهد داشت. بنابراین، اقتصاد در سراسر دنیا به هواپیمایی و هتل

 بیماری فروکش خواهد کرد.
شـود.  اما مسئله روی دیگری هـم دارد کـه کـمـتـر بـه آن پـرداخـتـه مـی

ای از کاالهای ضروری و اساسی  ها نفر، تقاضا برای گستره خودقرنطینگی میلیون
تنها به این دلیل است که مردم در دوران شـدت  برد. افزایش در تقاضا نه را باال می

مـیـزان  پردازند،  بلکه بـه یافتن بیماری به گردآوری و انبار کردن مواد مصرفی می
دلیل واهمه داشتن شخص از گردآوری و انبار کردن دیگران و در پـی  باالتری به

شـود  که از مردم خـواسـتـه مـی آن کم آوردن برای انباشت خویش است. هنگامی
ای طوالنی در خانه بمانند، گرایش به سوی گردآوری و انـبـاشـت کـاال  برای دوره

بـیـنـی  آور نیست. افزون بر آن، محتکران کاال با پیش مقدار بیش از نیاز شگفت به
هـا بـاز  آورند و در پی آن قیمـت کمبود ناشی از چنین انباشتی، به احتکار روی می

ای از کـاالهـای  رفته بدین خاطر کمبود شدید در گستره هم رود. روی هم باالتر می
 آید. ضروری پدید می

اکنون حتی اینجا یعنی در هندوسـتـان کـه ابـتـال بـه  پدیداری این رویداد هم
هـای آیـنـده  بیماری اندک است نیز آغاز شده است. اما این وضعیت شاید در روز

تـوان  بار بر زندگی زحمتکشان خواهد داشـت. مـی حادتر شود که تأثیری مصیبت
گونه بحث و استدالل کرد که، چون آنان زیر پوشش نظام توزیع همگانی قـرار  این

ازاندازه نگران این مطلب شد. اما این استـدالل بـه دو  خواهند گرفت، نباید بیش
دلیل نادرست است: نخست آنکه همٔه کاالهای ضروری در نظام توزیع همگـانـی 
قرار ندارند، و دوم آنکه همٔه زحمتکشان زیر پوشش نظام توزیع همگانی نیستـنـد. 

های  از زمانی که تمایزی میان دو گروه گذاشته شد و نظام توزیع همگانی با قیمت
ای تنها به گروه نخست محدود گردید، شمار بسیاری از مردم از پوشـش آن  یارانه

رویـه هـمـراه بـا  اند. ناپدید شدن کاالها از بازار درنتیجه انبار بـی کنار گذارده شده
همین عـلـت  های شریرانه احتکارگران، بر مردم بسیار گران خواهد آمد. به فعالیت

فقط  است که نظام توزیع همگانی فراگیر که گسترۀ بزرگی از کاالهای اساسی و نه
 گردد. های خوراکی مانند گندم و جو را در دسترس قرار دهد ضروری می دانه

گردد، اما از آنجا که چـنـیـن  چنین آشکار می هایی این ضرورت این امر در دوره
دورانی در این روزگار زودآیند هستند، دلیل دیگری است برای داشتن نظام تـوزیـع 

ای  مشـی مـنـزلـٔه خـط ای از کاالهای ضـروری را بـه همگانی فراگیر که گستره
 فروش رساند. همیشگی در سیاست اقتصادی به

گـریـبـانـیـم  گیر جهانی که اکنون با آن دسـت بـه دیگر سخن، بیماری همه به
ای کمتر با شرایط دوران جنگی ندارد و  هـمـچـون دوران جـنـگ کـه   همانندی

آید بلکه با انبار کردن ساختگی از سوی احتکارگران  وجود می تنها کمبود کاال به نه
صورت پـادزهـری  شود. داشتن نظام توزیع همگانی به وجود آورده می این کمبود به

گیر کنونی نیز به نـظـام تـوزیـعـی  آید. بیماری همه اساسی برای این کمبود درمی
گیر با تناوبی بـیـشـتـر روی  های همه همگانی نیاز دارد، و از آنجا که این بیماری

ریـزی  صورت خصوصیتی همیشگی در برنامـه باید به دهند، این نظام توزیع می می
 اقتصادی گنجانده شود.

ای همگانی و هم نظام توزیعی همگانـی در  هم داشتن نظام خدمات بهداشتی
های اقتصادی و اجتمـاعـی  هایی که حق دخالت در سیاست زمان حاکمیت دولت

هـا پـایـان  شد. نولیبرالیسم به هردوی این نظـام را داشتند خواستی مهم تلقی می
ای مانند آمـوزش و درمـان را  سازی خدمات اساسی داد. نولیبرالیسم خصوصی

های فراملیتی به بازار  تشویق کرد. به ورود بازرگانان بزرگ خصوصی ازجمله شرکت
های خوراکی پای فشـرد. درحـقـیـقـت، کشـورهـای پـیـشـرفـتـه در  تولید دانه
شان در قالب "سازمان تـجـارت جـهـانـی" بـا هـنـد از ایـن کشـور  های مذاکره
سـازی  اش را محدود کـرده و نـظـام فـراهـم خواستند تا نظام توزیع همگانی می

های ضروری مردم را درعمل برچیند. اما هیچ دولتی در هـنـد جـرئـت  نیازمندی
همـیـن  دست زدن به این اقدام و برچیدن نظام توزیع همگانی را نداشته است و به

دلیل است که ما هنوز نظام توزیع همگانی را تنها برای یکی از دو گروه نیازمنـدان 
ها را پیاده کرده است، کشور را  داریم. کوتاه سخن، رژیم نولیبرال که این دگرگونی

 گذارد . گیر تناوبی بدون دفاع می های همه در برابر بیماری
ترین درس از این بیماری این است که روندی را که نولیبرالیسـم  درحقیقت مهم

به ما تحمیل کرده است باید وارونه ساخت و یک نظام خدمات بهداشت و نـظـام 
های عـزیـز بسـیـاری از  جهت جان توزیع همگانی فراگیر را پایه گذارد، وگرنه بی

 دست خواهد رفت.



١٣٩٩فروردین ماه  ١١دوشنبه    ١۵   ١١٠٠شمارۀ  

های دموکراتیک  شود، به یاری سندیکاها و جنبش داری تقدیم می سرمایه
شتافته است که خواهان مرخصی درمانی با حقوق و حقوق بیکاری برای 

 های پزشکی رایگان برای عموم هستند. زحمتکشان، و آزمایش و مراقبت
های کمونیست و کارگری و نیروهای  حزب کمونیست آمریکا، و دیگر حزب

دار  برداری اقتصادی طبقٔه سرمایه خواه در دیگر کشورهای جهان، بهره ترقی
و نیروهای راست و ارتجاعی از شرایط موجود و نیز محدود کردن باز هم 

های  های دموکراتیک (از جمله انتخابات دموکراتیک و فعالیت بیشتر آزادی
هراسی و  سندیکایی) و خدمات اجتماعی همگانی، یا رواج بیگانه

توسط ترامپ) را  ١٩-نژادی (از جمله اطالق "ویروس چینی" به کووید تبعیض
دانند. گاردین، نشریٔه هفتگی حزب کمونیست استرالیا،  خطری جّدی می

خواهد به هزینٔه زحمتکشان در  داری می دهد که "نظام سرمایه هشدار می
خواهد که در  سراسر جهان به بقای خود ادامه دهد" و از دولت استرالیا می

این شرایط دشوار، حفاظت و حمایت از زحمتکشانی را که ممکن است بیکار 
اش نوشت:  شوند تضمین کند. حزب کمونیست بریتانیا در بیانیه

گذاری در بخش  تناسب سرمایه بی سازی، و تمرکز  سازی، مالی "خصوصی
های بزرگ و  های مالیاتی عظیم برای شرکت نظامی، کاهش-صنعتی

روّیٔه بازار 'آزاد'، دستگاه دولتی را در گذار از چالش  ثروتمندان، و گسترش بی
پیچیدٔه کنونی ناتوان کرده است." در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: 

هایی [توسط دولت] که با هدف منع فعالیت و انتقاد سیاسی،  "با اقدام
، تمدید ١٩-هایی غیرمرتبط با ویروس کووید افزایش تجسس دولتی در زمینه

سازی حضور  های دولت مرکزی، و عادی های مقام [غیردموکراتیک] دوره
گیرد باید مخالفت و مقابله کرد." حزب  نیروهای مسّلح در جامعه صورت می

های اعمال  ها و محدودیت کمونیست بریتانیا همچنین خواهان لغو تحریم
 ١٩-رسانی به کشورهایی شده است که درگیر مقابله با کووید شده برای کمک

جانبٔه دولت آمریکا بر کشورهایی  های یک هستند، از جمله برداشتن تحریم
مثل کوبا. حزب کمونیست هند (مارکسیست) نیز نسبت به تشدید بحران 
شیوع ویروس در آن کشور در صورتی که اقدام فوری علیه آن نشود، هشدار 

های جبهٔه دموکراتیک چپ در ایالت کراال در  داده است. حزب برادر، تالش
مهار کردن شیوع ویروس با اتکا به نظام بهداشت و درمان همگانی را ستود و 

های  ها در تأمین زیرساخت از دولت مرکزی هند خواست که به همٔه ایالت
الزم را برای کمک به   الزم در شرایط اضطراری کنونی یاری رساند و بودجهٔ 

شوند تأمین  ها بیکار می ها و کارخانه زحمتکشانی که به خاطر تعطیلی شرکت
کند. حزب کمونیست هند (مارکسیست) روز دّوم فروردین را به عنوان روز 
"همبستگی مردم" اعالم کرد و از اعضای خود و همٔه مردم خواست که 

رسانی در این روز را شّدت بخشند. در خبرها بود که دولت هند برای  یاری
یی در سراسر کشور اعالم کرده  هفته ٣مهار کردن شیوع ویروس، قرنطینٔه 

ای که منتشر کرد ضمن  است. صدر حزب کمونیست آلمان نیز در بیانیه
در آن کشور، آنگال  ١٩-هشدار دادن نسبت به آهنگ افزایش ابتال به کووید

مرکل و دولت او را به خاطر کمبود ظرفیت در نظام درمانی کشور مقصر 
دانست، چون "آنها بودند که به نمایندگی از سرمایٔه انحصاری، نظام بهداشت 

ای برای سود حداکثری تبدیل کردند." در ادامٔه این  و درمان را به وسیله
بیانیه، ضمن ابراز نگرانی جّدی نسبت به وضعیت بیکار شدگان و کسانی که 
باید در خانه بمانند ولی تکلیف درآمد و معیشت آنها معلوم نیست، آمده است: 

داری قادر به حل مسائل بنیادی مردم  گیری نشان داد که سرمایه "این همه
میلیارد یورویی  ١۵۶نیست." در خبرها بود که دولت آلمان یک بستٔه تکمیلی 

استقراضی برای مقابله با پیامدهای بحران کنونی را ارائه داده است که البته 
های بزرگ نیز استفاده خواهد شد. حزب کمونیست  برای کمک به شرکت

های گسترده در خدمات اجتماعی  سازی کانادا نیز با اشاره به خصوصی
های بهداشت و درمان تأکید کرده است که  همگانی و کاهش بودجه

ها و کار کادر درمانی، همراه با فقر و ناکافی بودن  "افزایش بار بیمارستان
کاری،  مسکن ارزان و کاهش سطح زندگی زحمتکشان و گسترش پراکنده

های  بحرانی که پیامد سی سال اجرای سیاست  تر کرده است؛ بحران را وخیم
های مختلف در سطح استانی و فدرال است." حزب  نولیبرالی دولت

کمونیست کانادا هشدار داده است که "نباید گذاشت ساختن واکسن در 
های داروسازی بزرگ درآید و در توزیع آن فقط سودهای کالن  انحصار شرکت

در نظر باشد. مالکیت این واکسن باید در اختیار عامٔه مردم باشد و فقط برای 
حفظ و تضمین سالمت همٔه بشر از واکسن استفاده شود." حزب کمونیست 

خواه دیگر  های کمونیست و ترقی کانادا نیز مثل شمار دیگری از حزب
های ضروری، و تأمین  خواهان حفظ سالمت زحمتکشان شاغل در شغل

فرمایان)، با پرداخت ماهانٔه  معاش همٔه زحمتکشان بیکار شده (شامل خویش : عرصٔه ...١٩-ادامۀ چالش کووید
(بالعوض) کافی از بودجٔه دولتی برای گذران زندگی زحمتکشان در این 
روزهای دشوار شده است. حزب کمونیست پرتغال نیز هشدار داده است که 
اگر درآمدها قطع شود و قدرت خرید مردم کم شود، "منجر به انقباض بازار 
[مصرف] داخلی و رکود اقتصادی خواهد شد که باید از آن جلوگیری کرد." در 
اسپانیا، که بحران کورونا در آن بسیار شدید بوده است، دولت ائتالفی با 

ها و دیگر  کم در طی این بحران، بیمارستان ها اعالم کرد که دست چپ
خدمات درمانی خصوصی در خدمت مردم و "ملی" خواهد بود. حزب 

های  ای که منتشر کرد، ضمن پشتیبانی از "اقدام کمونیست اسپانیا در بیانیه
ویژه محرومان"، درخواست  دولت در حمایت اقتصادی و اجتماعی از مردم، به

های کالن برای "کاهش مالیات"شان را مردود دانست و  طلبانٔه سرمایه فرصت
های اقتصادی تمام و کمال  خواستار آن شد که سهم مالیات این قدرت

دریافت شود. دولت جمهوری ایرلند نیز برای افزایش توان درمانی همگانی، 
مؤسسات درمانی خصوصی در اختیار   اعالم کرد که امکانات و خدمات همهٔ 

-دولت خواهد بود. حزب کمونیست ترکیه نیز در واکنش به شیوع سریع کووید
ریزی  های فوری در راه مّلی کردن و برنامه در آن کشور، برداشتن "گام ١٩

مرکزی... برای برآورده کردن نیازهای بنیادی مردم" را اقدامی الزم دانسته 
درصدی ١٠٠است. گفتنی است که وزارت بهداشت ترکیه نیز از افزایش 

های  حقوق کادر درمانی آن کشور تا سه ماه آینده خبر داده است. کمونیست
یونان نیز اقدام فوری برای "استخدام پزشک و کادر درمانی، تأمین وسایل 
حفاظت شخصی (ماسک و لباس و محافظ و غیره)، و در اختیار گرفتن 

کل (حزب مترقی  امکانات بخش خصوصی توسط دولت" را خواستار شده اند. آ
هایی که در شرایط کنونی با هماهنگی  زحمتکشان قبرس) نیز عالوه بر اقدام

های کارفرمایی  های سیاسی، سندیکاها، و سازمان دولت قبرس، حزب
صورت گرفته است، پیشنهادهای مشخص دیگری را نیز برای حمایت از 
  کارگران و زحمتکشان آن کشور، از جمله کارکنان بخش فرهنگ (تئاتر،

کنند،  هزار نفری که در بخش گردشگری کار می١٢٠سینما، موسیقی) و 
کل همچنین در سازمان دهی  تقدیم به مجلس آن کشور کرده است. حزب آ

های موقتی انتقال خون، و نیز توزیع خانگی دارو و غذا و دیگر  کلینیک
ویژه سالمندان و افراد دارای ناتوانی جسمی، شرکت  نیازهای اساسی مردم، به

 فعال داشته است.
های دیگر  در قارٔه آفریقا، در حالی که شیوع ویروس هنوز به گستردگی قاره

هایی جّدی وجود دارد.  های قبلی در مورد ِابوال، نگرانی نیست، به خاطر تجربه
حزب کمونیست آفریقای جنوبی اقدام دولت آن کشور به ریاست سیریل 

العاده و مدیریت بحران را اقدامی درست  رامافوسا در اعالم وضعیت فوق
گیری شده  دانسته و خواستار همکاری همگانی برای موفقیت در مهار همه

های  است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی، همچنین خواستار تقویت برنامه
های توسعه در آن کشور شده  تر در راه حذف نابرابری توسعه و حرکت ُپرشتاب

 است.
های کمونیست جهان در  حزب تودٔه ایران ضمن اشتراک نظر با دیگر حزب

با اتکا به کادر پزشکی و درمانی و متخصصان  ١٩-امر مقابله با کووید
های گوناگون علم و فن در چارچوب همیاری و همکاری جمعی  رشته
ریزی مرکزی، جلوگیری از  المللی و مدیریت مؤثر بحران با برنامه بین

داری کالن و انحصاری از بحران، و حمایت و حفاظت از  سودَورزی سرمایه
وکارهای کوچک و متوسط و  معیشت و سالمت و زندگی زحمتکشان و کسب

فرمایان (چه بیکار شدگان و چه آنها که کارشان در این وضعیت  خویش
خواه جهان، از  بحرانی ضروری است)، همگام با همٔه نیروهای ترقی

های کادر پزشکی در ایران و در همٔه کشورهای جهان در مراقبت از  تالش
کند و امیدوار است که به یاری علم و  شهروندان صمیمانه تقدیر و ستایش می

فناوری نوین، و کوشش کارشناسان در بخش سالمت (دارو و درمان) با 
استفاده از امکانات بومی هر کشور از جمله در ایران، بشریت بتواند با کمترین 
تلفات از این بحران عبور کند. در همین ارتباط، فدراسیون جهانی سندیکاها 

آالت، وسایل  نیز از همٔه "کارگرانی که در تولید مواد خوراکی، دارو، ماشین
کشند،  ونقل، ارتباطات، و خدمات دیگر" در این شرایط دشوار زحمت می حمل

 قدردانی کرد.
زده بار دیگر نشان داد که نظامی مناسب برای  داری بحران نظام سرمایه

هایی نیست. در فردای غلبه بر این بحران، تالش  مقابله با چنین بحران
اندیشی ارتجاع ضدعلم از  نیروهای پیشرو در مقابله با جهل و خرافات و تاریک
تر و  داری با نظامی انسان یک سو، و مبارزه برای جایگزین کردن سرمایه

زیست  عادالنه، نظام سوسیالیستی، که در آن نیازهای انسان و حفظ محیط
 اولویت داشته باشد نه سوِد سرمایه، دوچندان خواهد شد.
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خواه جهان همگام با مبارزٔه  های کمونیست و ترقی با نگاهی به تالش حزب
ت
ّ
 ها در بحران جاری جهانی مل

 
سابقه و  است که اختاللی بی ١٩-این روزها جامعٔه بشری درگیر مقابله با ویروس کووید

داری در آستانٔه بحران  ها ایجاد کرده است. در حالی که جهان سرمایه جّدی در زندگی مّلت
شد، شیوع این ویروس به تسریع وقوع و تشدید  اقتصادی دیگری بود که طلیعٔه آن دیده می

آن بحران کمک کرد. نحؤه برخورد و مقابله با این ویروس در کشورهای گوناگون بسیار 
متفاوت بوده است. در یک جا مثل آمریکا، دولت ترامپ به حفظ و نجات بازار سهام و 

داری اهمیت بیشتری داده است تا به زندگی و  های عظیم سرمایه سودهای کالن شرکت
جان مردم، و حاال افشا شده است که شماری از سیاستمداران آمریکایی در آستانٔه 

های خود در اوج گرانی، و پیش از سقوط بهای  گیری این ویروس، با فروش سهام همه
اند. حتّی بخش  ، سودهای کالنی به جیب زده١٩-گیری کووید سهام پس از اعالم همه

سابقه در تاریخ آمریکا، تقدیم به  بزرگی از بستٔه کمک دولتی چندهزار میلیارد دالری بی
خیاالنٔه توخالی  های خوش  گویی پیکر صنعتی و مالی خواهد شد. پیش های غول شرکت

امثال دونالد ترامپ و بوریس جانسون و ژاییر بولسونارو (در برزیل) در مورد بهبودی سریع 
اوضاع تا فالن مناسبت مذهبی هم که هیچ منشًا علمی ندارد، نه با هدف اطمینان خاطر 
دادن واقعی به مردم و روحیه دادن به آنها در مبارزه با این ویروس، بلکه به خاطر آرام و 

خطر نشان دادن وضعیت به منظور جلوگیری کردن از سقوط بازار سهام است. در  بی
های نولیبرالی و  داری نیز در نتیجٔه در پیش گرفتن سیاست کشورهای اروپایی سرمایه

در خدمت  -تحمیل ریاضت بر مردم و لطمه زدن به ساختارهای خدمات اجتماعی همگانی
امکانات بهداشتی و درمانی چنان صدمه دیده است که مراقبت  -افزایش سوِد اقلیتی ناچیز

از جان شهروندان در بحران کنونی با مشکلی جّدی روبرو شده است. متأسفانه کار به جایی 
در آمریکا و بیشترین موارد فوت ناشی از این  ١٩-رسید که بیشترین موارد ابتال به کووید

ویروس در ایتالیا رخ داد. در مقابل، در کشورهایی مثل چین و ویتنام و کوبا و کرٔه جنوبی و 
های علمی و با اتکا به دانش متخصصان  ها خیلی سریع و با استفاده از شیوه سنگاپور، دولت

های گذشته (مثل سارس در چین)، حفاظت از جان و زندگی شهروندان را در  و تجربه
اولویت قرار دادند و از هر امکان موجود مالی و معیشتی و انسانی برای تأمین سالمت و 
گذران زندگی مردم استفاده کردند. موفقیت جمهوری سوسیالیستی ویتنام و جمهوری خلق 

های  ریزی مرکزی، فناوری چین در مهار شیوع ویروس و درمان مبتالیان با اتکا به برنامه
های محلی حزب کمونیست،  کارگیری سازمان پیشرفته مثل هوش مصنوعی، و حتی به

دستاورد عظیمی برای همٔه  -و نه اولویت دادن به سود -برقراری نظام درمانی همگانی
بهاست. در ایران، متأسفانه به عّلت سوءمدیریت،  هایی گران جامعٔه بشری و حاوی درس

رسانی، دخالت  گیری، عدم شفافیت در اطالع های تصمیم کفایتی و چندگانگی مرکز بی
مذهب در امر تخصصی پزشکی، فساد و احتکار، فرافکنی با مطرح کردن توطئٔه ژنتیکی 

ضدعلمی،   گرایانه، های واپس های دروغین و ضدعلمی، و دیدگاه علیه ایرانیان، وعده
خرافی، و خطرناک تا حّد مطرح کردن جّن و ِانس، جان شهروندان به طور جّدی به خطر 

نفر، از جمله  ٢۵٠٠طبق آمار رسمی به مرگ بیشتر از   افتاد، که تا زمان تهیٔه این مطلب،
ها پزشک و پرستار و کادر درمانی منجر شده است، که البته به گفتٔه بسیاری از ناظران و  ده

های واقعی بسیار بیشتر از اینهاست. در پیش گرفتن شیؤه  کارشناسان در داخل کشور، رقم
درصد ٧٠"ایمنی جمعی" در ایران توسط دولت برای ابتالی "جمعی" به ویروس (تا حدود 

جمعیت) و مقابلٔه "طبیعی" جامعه برای ایجاد "ایمنی" نسبت به ویروس، در شرایطی که 
های  هنوز واکسن و دارویی برای این بیماری وجود ندارد، مورد اعتراض شدید انجمن

بینی  های جّدی جامعٔه پزشکی و پیش تخصصی پزشکی ایران قرار گرفته و باعث نگرانی

کم صدها هزار نفر در ایران شده است. قرنطینه نکردن  مرگ دست
مرکزهای جغرافیایی شیوع این ویروس به توصیٔه کارشناسان، 
احتماًال به دلیل در پیش گرفتن همین شیؤه "ایمنی جمعی" است. 
نداشتن برنامه برای تأمین معیشت بیکارشدگان یا کسانی که در 
صورت ایزوله کردن داوطلبانٔه خود (به خاطر سالمت جامعه) درآمد 

برنامگی در تأمین ایمنی و سالمت  دهند، بی خود را از دست می
کادر درمانی و شاغالنی که به کارهای ضروری اشتغال دارند، 

های نهادهایی مثل پزشکان بدون مرز، در  دست رد زدن به کمک
اصطالح طب اسالمی، همگی  کنار باز گذاشتن دست شیادان به

کفایتی رهبران و مدیران جمهوری اسالمی دارد که  نشان از بی
 موجب نگرانی شدید جامعٔه پزشکی و مردم ایران شده است.

سازی شده" و ارتباطات  آنچه مسّلم است، در دنیای "جهانی
نیاز به  ١٩-گستردٔه جهانی امروزی، مبارزه با ویروسی مثل کووید

پینگ،  همکاری گستردٔه جهانی دارد تا به قول شی جین
جمهور چین، "جامعٔه [انسانی] با سرنوشت مشترک" بتواند با  رئیس

توجه به وضعیت خاص هر کشور، بر این مشکل غلبه کند. 
های کوبا و چین به  های پزشکی و درمانی و دارویی دولت کمک

کشورهای دیگر، تا حد فرستادن کادر درمانی به کشورهای 
المللی شایسته و  زده مثل ایتالیا، نمونٔه بارز این همکاری بین بحران

هایی مثل "نخست آمریکا"  انسانی است. در این بحران، سیاست
کارآیی ندارد و زیانبار است. این روزها کسی برای کوچک کردن 

جز  کند (به زدایی و "بازار آزاد" یقه پاره نمی دولت و مقررات
های افراطی مثل ترامپ و جانسون و بولسونارو) و همه از  راست
ریزی مرکزی مدیریت  ها انتظار دارند که بحران را با برنامه دولت
 کند.

های مدنی و مردمی این  ها و سازمان در بطن جامعه نیز رسانه
 ١٩-رسانی به مبارزه با کووید روزها هرچه در توان دارند برای یاری

های کمونیست کشورهای جهان،  اند. از جمله، حزب به کار گرفته
ترین شرایط اضطراری  در شرایطی که جهان در یکی از جّدی

سالمت انسان در تاریخ معاصر قرار دارد، با تأکید بر همبستگی و 
رفت از بحران سالمت کنونی، همٔه  همیاری جهانی برای برون
اند. به نوشتٔه رفیق  رسانی به کار گرفته تالش خود را برای یاری

ال، صدر حزب کمونیست اسپانیا، "...فقط با برقراری روابط،  سنته
های ساکن کرٔه زمین است که  همکاری، و کار مشترک همٔه مّلت

 توانیم این وضعیت اضطراری را پشت سر بگذاریم." ما می
در آمریکا، حزب کمونیست آمریکا نگران آن است که "به خاطر 

های تشخیص گسترده، هنوز از میزان و گسترش  نبود آزمایش
خبریم." رفقای کمونیست آمریکایی، در مشورت با  بحران بی

کارشناسان پزشکی آن کشور، آزمایش سراسری در سطح کشور 
برای تشخیص ابتال به ویروس و کند کردن سرعت شیوع ویروس 

هایی مثل ایزوله کردن افراد و قرنطینه کردن شهرها  به کمک شیوه
های تجمع عمومی را امری ضروری در این مرحله از  و بستن محل
دانند. حزب کمونیست آمریکا توجه به زندگی و معیشت  بحران می

داند و ضمن  مردم در این شرایط اضطراری را نیز اولویتی مهم می
های نجات دولت  مخالفت با بسته

پیکر  های غول که صرفًا به شرکت

: عرصٔه مبارزٔه دانش و ١٩-چالش کووید
 خرد با جهل و خرافه، و پیکار کار 

 با سرمایه 

 ١۵ادامه  در صفحه  

 مالی رسیده  کمک
یورو ١٠٠رفیقی از سوئد                                                                    
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