
 ریال دیجیتال”زمینه سازی دولت جمهوری اسالمی برای راه اندازی 
از ابتدای سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت رئیسی شکلک   “

 جدی تری به خود گرفت. 
به نکلک   ۳۰۱۱دی  ۳۱ایِبنا، رسانٔه مرجع بانک مرکزی و بانک ها، در 

خکبکر مکی  Central bank payment newsاز نشریٔه بین المللی 
اندازی "ریال دیجیتال" فکراهک   دهد که ملدمات و آمادگی بانک مرکزی ایران برای راه

در روزهای شنبه و یلشنبه نه  و ده  
بهمن، معلمان و فرهنگیان سراسر کشور 

شکورای “ در پاسخ مثبکت بکه فکراخکوان 
هککای فککنکک ککی  هککمککاهککنککگککی تشککلکک 

در مدارس ملاطع تحصیکلکی ”  فرهنگیان
گوناگون تا دبیرستان تحصن کردند و از 

های حضوری و تدریس  حضور در کالس
در شبلٔه آنالین )شاد( خودداری کردنکد. 
این تحصن دو روزه، و تجمکعکی ککه روز 

شکود، ادامکٔه ککارزار  دوشنبه برگزار مکی
اعتراضی 

گکوی ککانکون  رئیس و سخن خان  نرگس محمدی، نایب
اککنکون در زنکدان ککر کک  مدافعان حلوق بشر، که هک 

ماه حبس تعزیری اسکت، بکه  ۱۱ورامین در حال گذراندن 
اعتکرا  ککرد. یکلکی از “ به جرم نامزد شدن برای دریافت جایزه فلح نوب ”ضربه شالق  ۴۰سال زندان و  ۸حل  

اسکت. اسک کنکد سکال “ کاندیدا شدن برای جایزٔه فلح نکوبک ”دالی  مجرم شناختن و محلوم کردن خان  محمدی، 
المل  نروژ اعالم کرد که این نهاد نرگس محمدی را نامزد دریافت جایزه فلکح نکوبک   گذشته، رئیس سازمان ع و بین

 کرده است.
در جریان حملٔه نیروهای انتظامی و امنکیکتکی  ۳۰۱۱آبان  ۵۲خان  محمدی در روز 

، پس ۳۰۱۱مرداد  ۳۰روز پنجشنبه 
از برگکزاری مکراسک  تکنک کیکذ حکلک  

جمهوِر منصوب ولی فلیه، بنا بر  رئیس
تبلیغاتی که شده بود، کرار بکود فصک  

ای در ادارٔه کشکور و تکغکیکیکر در  تازه
وضعیت معیشت مردم آغاز شود. اما تا 

تنها  نین نشده است، بکلکلکه  کنون نه
به دلی  ماهیت و عمللکرد "اککتکصکاد 
سیاسی" غالب بر کشور، روشن اسکت 

اندازی برای عکمکلکی شکدن  که  ش 
اجکتکمکاعکی -هکای اککتکصکادی وعده

ابراهی  رئیسی وجود ندارد. در عکرفک  
اکتصادی و تأمین معیشت مردم، فلط 

پذیر از  وعدٔه تغییرهای سطحی املان
های مالکی  طریق تخ یف یافتن تحری 

آمریلا مطکر  اسکت. از ایکن رو، از 
سازی بکرای "نکرمک   اکنون زمینه ه 

کهرمانان " دیگری در رونکد مکذاککرات 
وین در دستور کار سکران جکمکهکوری 
اسالمی ایران و در رأس آن ولی فلیکه 

 کرار گرفته است.   
های حلومتکی و  شماری از تصمی 

رخدادهای ش  ماهٔه پس از منصوب 
شدن ابکراهکیک  رئکیکسکی بکه مکلکام 

 با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى
 براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژیم والیت فقیه!

 ۴۱۱۱بهمن   ۴۴، ۴۴۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

تغییرهاى شكلى و 
حرکت نمایشى براى 

، و ادامۀ »حفظ نظام«
نشدنى  هاى حل بحران

 ویرانگر

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 منتشر شد! ۵۵، شمارۀ »نامۀ مردم«ضمیمۀ کارگرى  ۶ادامه  در صفحه  

همبستگى رزمجویانۀ حزب تودۀ ایران با پیكار دلیرانۀ 
 فرهنگیان کشور براى تحقق مطالبات صنفى و قانونى شان!

  ۱ادامه  در صفحه 

حزب تودۀ ایران حكم ظالمانه و ضد 
انسانى دستگاه قضایى جمهورى اسالمى 

 علیه نرگس محمدى را محكوم مى کند!

  ۷ادامه  در صفحه 

مشكل  »ریال دیجیتال«
ساختارى اقتصاد رانتى و 
 فاسد را حل نخواهد کرد

  ۲ادامه  در صفحه 

ه تاد و ش  سال از جکنکبک  دوم  ۳۰۱۱با فرا رسیدن دوم بهمن ماه 
 ۵بهمن خلق کرد برای دستیابی به حلوق ملی شکان مکی گکذرد. در روز 

ای پرشکلکوه، ککه بکا  ، در شهر مهاباد، در گردهمایی۳۱۵۰ماه سال  بهمن
و در حل  مجکلکس  -ابتلار و رهبری حزب دملرات کردستان برپا شده بود

تشلی  حلومت خودمخکتکار ککردسکتکان، در  -کرد مؤسسان نیز عم  می
طوررسمی اعالم گردید، و رفیق شهید کاضکی مکحکمکد،   ار وب ایران، به

ریاست این حلومت برگکزیکده شکد.  فدر حزب دملرات کردستان ایران، به

هفتاد و ششمین سالگرد جنبش دوم بهمن 
 فرخنده باد!

  ۳ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه     ۲   ۴۴۱۱شمارۀ    

پایلوت ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از تایید شورای پول و ”شده است و 
 “شود. اندازی می اعتبار راه

دولت جمهوری اسالمی ایران ملدمات حلوکی تصویب و راهکبکری ایکن 
فراه  کرد و رئکیکس “ شورای پول و اعتبار”پروژه را نیز همزمان با دور زدن 

نامٔه هیئت دولت در ایکن زمکیکنکه را بکه  دی ، تصویب ۳۳جمهور در تاریخ 
ککارگکروه ویک ٔه ”نکامکه،  نهادهای مربوط ابالغ کرد. بر اساس این تصکویکب

به ریاست عیسی زارع پور وزیکر ارتکبکاطکات و فکنکاوری “ اکتصاد دیجیتال
اطالعات و با شرکت وزیران اکتصاد، فنعت، کار، دفاع، و همچنین سورنکا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، و علی فالح آبادی، رئکیکس 

تصمیکمکات ”نامه،  این تصویب ۰بانک مرکزی تشلی  می شود. مطابق بند 
و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو کارگروه )حسب مورد( در حکلک  

 خواهد بود.“ تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران
در دو ملاله به مکعکرفکی  ۳۰۱۱دی  ۱۱روزنامه ی دنیای اکتصاد در تاریخ 

کارگیکری  پرداخته و ضمن تاکید بر ضرورت به“ پول دیجیتال بانک مرکزی”
پول دیجیتال بانک مرکزی در اکتصاد کشور، به بکرخکی ویک گکی هکای آن 

 اشاره کرده است:
اندازی سیست  کامال جدید پول دیکجکیکتکال مکلکی،    طور کلی، راه   به”  -۳

هکای پکرداخکت بکرای مشکتکریکان،    عالوه بر فکراهک  آوردن زیکرسکاخکت
 “ های پولی و مالی سنتی را تغییر خواهد داد.   سیاست

به دلی  ماهیت متمرکز بودن ]پول دیجیتال ملی[، دسکتکرسکی بکه ” -۵
های مجازی برای دولت کاب  رفد و کنترل است    هرگونه تراکن  در شبله

 “ پذیرند.   های مالی در بستری ش اف فورت می   و از این منظر، تراکن 
و ورود بکه “ های پولی و مالی سنتی    سیاست”این دو وی گی، یعنی تغییر 

تراکن  ”بودن هرگونه “ کاب  رفد و کنترل”سیست  مالی نوین و همچنین 
نشان دهنده ی اهمیت و ابعاد تکغکیکیکرهکای “ در شبله مجازی برای دولت

 پی  روست. 
دی خبر فرمان پنج ماده ای ابراهی  رئیکسکی  ۵۴اکتصاد آنالین در تاریخ 

بکازنکگکری در نکظکامکات و ”را منتشر کرد که در پنجمین بند از آن به لزوم 
اشاره شده اسکت. “ ملررات بانلی توسط بانک مرکزی حداکثر تا پایان سال

اولین بار نیست که موضوع افال  نظام بانلی و لزوم کنترل بانک مرککزی 
مطر  می شود، اما این افال  هکا نکه در ککنکتکرل فسکاد “ بازار پولی”بر 

گسترده در شبله بانلی کشور و نه در مهار حج  عظی  ایجاد پول اعتباری 
و افزای  نلدینگی به شدت تورم زا تاثیری نداشته است. برای مثال، سکال 
هاست که گ ته شده است وام های کالن بانلی می بکایکد طکی سکلکسکلکه 

ی بانک وام دهنده تأیید شود، بلکلکه بکه تصکویکب  مراتبی، نه تنها در شعبه
مدیریت بانک مرجع و بانک مرکزی جمهوری اسالمی نیز برسد. جالب آن 
که در اغلب پرونده های افشا شده در مورد تخلف های بانلی بکزر،، ایکن 
فرایند رعایت شده و این سلسله مراتب پیچیده هیک  ککارککرد مک کیکدی در 
جلوگیری از فساد نداشته است. به عبارت دیگر، ک  سیست  مکالکی کشکور 

رغ  افال  مکلکررات و  در جریان این غارت ها بوده و علی“ ش اف”طور  به
آیین نامه های بانلی و تغییر دولت ها و مسئوالن بانک ها و محاکمه های 

 نمایشی جنجالی بسیار، با فساد اکتصادی موجود همراهی کرده است. 
به نل  از سخنگوی کمیسیون  ۳۰۱۱دی  ۵۲روزنامه همشهری در تاریخ 

مجلس شورای اسالمی در مورد تخل ات بانک گزارشی می دهکد  ۰۱اف  
که تلان دهنده است. گزارش این روزنامه، برای مثکال در مکورد یکلکی از 

ایکن بکانکک ”بانک های خصوفی که نام  را نمی برد، اعالم می ککنکد: 
هزار میلیارد تومان تسهیکالت ککالن پکرداخکت  ۳۱توانسته در مجموع  می

هزار میلیارد تومان تسهیالت از ایکن  ۳۴کند. اما تنها در یک فلره، معادل 
برابر سلف تسهیالت کالن دریافتی توسط یکک  ۰۱بانک دریافت شده که 
 “شخص حلوکی است.

گزارش سخنگوی کمیسیون اف  نود یلی از ده ها نکمکونکه اسکت ککه 
خبرش به رسانه ها کشیده شده است. مجموعه گزارش ها نشان می دهکد 
که در واکع مجموعه نظام بانلی کشور،  ه خصوفی و  ه دولتی، هر  کدر 
خواسته و توانسته، پول تولید کرده و در اختیار هر که خواسته،  ه دولکت و 
 ه نهادهای وابسته به دفتر رهبری و سپاه پکاسکداران و  که شکبکلکه ی 
مافیایی بخ  خصوفی، کرار داده است. حج  تولید پکول بکدون بکرنکامکه 
ریزی دکیق و هدفمند یلی از عوام  مهکمکی اسکت ککه بکا ایکجکاد تکورم 
افسارگسیخته، زحمتلشان را به خاک سیاه نشانده و باعث غارت بی سابلکه 
ی هست و نیست مردم به دست مشتی افراد و شرککت هکای رانکت خکوار 
وابسته به دستگاه مافیایی حلومتی شده است. ریال دیجیتال در شرایکطکی 

شکود  راه اندازی مکی
کککککککه فسککککککاد 
سیسکتکمکاتکیکک در 
شککبککلککه بککانککلککی 
نهادینه اسکت و در 
اوج خود ککرار دارد، 
و سلف تولکیکد پکول 
های اعکتکبکاری در 
بککانککک هککا، هککمککٔه 
مرزهای ککانکونکی و 
حلوکی مکوجکود را، 

 ه از نظر کمیت ایجاد نلدینگی و  ه از نظر نحؤه تخصیص به افراد و شرکت های 
بی فالحیت برای دریافت وام، در ه  شلسته است. برای اینله ببینی  در کشوری 
که ملررات زدایی و گسترش بازارهای مالی و پولی نولیبرالی اساس سیکاسکت هکای 

اکتصادی د کار اسکت، -آن را تشلی  داده و به فساد سیستماتیک نهادینه سیاسی
راه اندازی نظام پولی جدید، یعنی ریال دیجیتال بانک مرکزی، موازی با نظام پکولکی 
موجود،  ه پیامدی خواهد داشت، باید ببینی  پول دیجیتال بانک مرکزی  یست و 
 گونه وارد بازار شده است.  یلی از اولین فرایندهایی که با ورود اکتصکاد بکه عصکر 
دیجیتال د ار تحول شد، تولید و نل  و انتلال پول بود. تولید پول با ضرب سکلکه و 
سپس  اپ اسلناس کاب  تبدی  به طال آغاز شد، و سپس با تبدی  شکدن آن بکه 

تولیِد بانک مرکزی و پول اعتباری تولیِد بکانکک  (Fiat Money)پول بدون پشتوانه 
ها، به عنوان ابزار افلی در مبادله کاالها به کار گرفته شد و گسترش یافت. یلی از 

کارگیری پول در اکتصکاد، عکالوه بکر اشکلکال  پیامدهای تحول در نحوه ایجاد و به
معادل کبلی در بانک مرکزی و بانک های عمومی و خصوفی که بکه آنکهکا اشکاره 

 شد، پیدای  شل  تازه ای از پول به نام رمز ارز است. 
های کامپیوتری ایکن امکلکان را  در برنامه نویسی الگوریت “ بالک  ین”فّناوری 

ایجاد می کند تا پول به فورت انواع ُکدها یا رمزنویسی های دیجیتال ایجکاد شکود. 
شود که از راه کد گذاری، تولید  همچنین، پایگاه داده های غیر متمرکزی فراه  می

هر واحد از این نوع پول و تاریخ دکیق نل  و انتلال ماللیت آن را با همه مشخصات 
دارد. با این روش جکدیکد،  کند و کاب  دسترس نگه می تراکن  انجام گرفته ثبت می

یا کاَونکدٔه رمکزارز “ ماینر”افطال   دیگر نه تنها بانک ها، بلله هر سرمایه گذار و به
می تواند پول برای خودش تولید کند. به این ترتیب، زمینه برای گسترش خصوفکی 
سازی تولید پول گسترده تر شود. رمز ارزهایی نظیر بیت کوین و توکن های مختلکف 
مبتنی بر رمزارز که رشد بی رویٔه تولید آنها منجر به کطع برق در شهرها شد نکمکونکه 

بکه “ مکایکنکرهکا”ای از گسترش این نوع پول هاست. در ایران، خبر بگیر و ببند های 
رسانه ها کشیده شده، و ظاهرا با مداخلٔه نیروهای انتظامی و بگیر و ببند افراد بدون 

و انحصار تولید و توزیع آن به نیروهای خودی وابسته به رژی  ماننکد “ ناباب”مجوز و 
 سپاه، کضیه فیصله یافت. 

 ین از اولین کشورهایی است که به انتشار پول ملی )یواِن( دیجیتال روی آورد و 
ککویکن را غکیکر  کوین و داج تولید و خرید و فروش رمز ارزهای غیرمتمرکز مث  بیت

کانونی کرد. این پول ملی دیجیتال که آن را بانک مرکزی  ین با بکهکره گکیکری از 
فناوری بالک  ین اما به فورت متمرکز به جریان انداخته است، پس از طی دوران 
آزمایشی وارد داد و ستد بازار شده است و امروزه بخشی از پرداخت های دولتی نیز با 
آن فورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری ها، در  ین، تعداد کاربرانی ککه از یکوان 
دیجیتال استلبال کرده و برنامک )اپلیلیشن( مخصوص حسکاب بکانکک مکرککزی 

میلیکون نک کر  ۵۲۱های هوشمند همراهشان نصب کرده اند، از مرز   ین را در تل ن
در فد جمعیت کشور  ین گذشتکه اسکت، و تکا ککنکون  ۵۱یعنی رکمی نزدیک به 

میلیارد دالر در آن معامله انجام شده است. دولت  ین عالوه بکر  ۳۰معادل بی  از 
راه اندازی یوان دیجیتال در داخ  کشور، به بستر سازی برای گسترش آن به عنوان 
ارزی که بیرون از شبله جهانی سوی ت عم  می کند، اککدام ککرده اسکت. بکدیکن 

طراحی شکده اسکت ککه “ شبلٔه جهانی پرداخت دیجیتال”منظور، شبله ای به نام 
می تواند همه پول های دیجیتال، از جمله پول دیجیتال بانکک مکرککزی  کیکن را 
پشتیبانی کند.  ین در فدد است به کمک این شبله، سیکسکتکمکی بکرای تکبکادل 
ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی سراسر دنیا بکه وجکود آورد. دولکت  کیکن بکا 
پیشتازی خود در زمینه ی رمز ارزهای متمرکز دولتی، این کابلیت را پیدا کرده اسکت 
که فناوری خود را در اختیار دولت هایی بگذارد که در فددند از فشار کنتکرل هکای 
مالی آمریلا بیرون بیایند. جمهوری اسالمی ایران هنوز از کرارداد انتکلکال فکنکاوری 
 ینی برای راه اندازی ریال دیجیتال مستلیما سکخکنکی بکه مکیکان نکیکاورده، امکا 

از تجربکه ی  کیکن در راه ”دی در مطلبی با عنوان:  ۵۸خبرگزاری کار ایران، روز 
خکواه، نکمکایکنکده  ، از کول عکلکی یکزدی“ اندازی شبله ملی اطالعات است اده کنی 

کشورهای  ین و روسکیکه در زمکیکنکه ”تهران، به نمونٔه مشابهی اشاره کرده است: 
اندازی شبله ملی اطکالعکات مکوفکق بکودنکد.  راه

ها در این حوزه ابتلار مکنکحکصکر بکه فکرد و   ینی
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  ۳ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۳   ۴۴۱۱شمارۀ    

 “ توانی  از تجربه آنها در این بخ  است اده کنی . خافی را طراحی کردند که ما نیز می
طکر  ”اکدام برای تصویب و اجرای طر  ایجاد شبله ی ملی اطالعکات تکحکت نکام 

حاف  این گونه هملاری هاست. اجرای این طر  از جکنکبکه “ فیانت از کاربران مجازی
ح اظت اطالعات می تواند یلی از زیرساخت های الزم برای راه اندازی پول دیجیتال ه  
باشد.  موضوع دیگری نیز که در این زمینه شایان ذکر است، نحوه اجرای پروژه ی ریکال 
دیجیتال است. به نظر می رسد گردانندگان رژی  اسالمی ایکران ککه از بکی اعکتکمکادی 
گاه اند، در فددند تدابیری برای اجرای این پروژه و رایج ککردن  گسترده ی مردم به خود آ
ریال دیجیتال به کار بگیرند. یک از این تدابیر می تواند طر  پرداخت مستلی  یارانه هکای 
انرژی به مردم همزمان با آزادسازی کیمت ها در بازار باشد. مهدی نصرتی، عضو برجسته 
ی اتاق فلری نولیبرال های دانشگاه فنعتی شریف و سرملاله نویس دنیکای اککتکصکاد، 

شروط موفکلکیکت ”مطلبی در زمینه ی اجرای طر  جدید آزادسازی کیمت بنزین با عنوان 
( که مکی تکوانکد حکاککی از ۳۰۱۱بهمن  ۱نوشته است )دنیای اکتصاد “ بنزین شهروندی

وجود  نین طر  هایی باشد. او ضمن دفاع از طر  تخصیص مستلی  سهمیه بنزین بکه 
هکای بکنکزیکن،  هی  نیازی نیست که بازار ثانویه سهکمکیکه”سرپرستان خانواده می نویسد: 

متشل  و متمرکز باشد، و ات اکا بهتر است که این بازار غیرمتشل  و غیرمتمرکز بکاشکد و 
سهمیه خود را به هر کسی و در هکر )    P)۵Pهمتا  افراد بتوانند به شل  معامالت همتابه

زمان و ملانی و به هر کیمتی که خواستند، منتل  کنند. به این ترتیب، سهمیه بنزین ککه 
شود، اگر دو شرط ساده فوق )یعنی کاب  مبادله بودن  فورت دیجیتال عرضه می کاعدتا به

شکود و  انداز کردن( را داشته باشد، خود تبدی  به یک دارایی دیکجکیکتکال مکی و کاب  پس
تواند رویای ارز دیجیتال ملی را تحلکق  طور که در ملاالت دیگری توضیح دادی ، می همان

 “بخشد.
یلی دیگر از ستاره های نولیبرال تازه وارد در ایکن بکازار بکزر، در حکال گسکتکرش و 
پرمنع ت، سعید محمد است که از  ش  داشتن به ملام ریاست جمهوری برحکذر داشکتکه 

عالی مناطق آزاد تجاری و وی ه اکتصادی را گرفت تکا مکجکری ایکن  شد، و دبیری شورای
جزئکیکات تصکمکیک  ”طر  آزمایشی در کلمرو اکتدارش باشد. تابناک در مطلبی با عنوان: 

، به نل  از سرپرست سکازمکان «بدون خودرو پول بنزین بگیرید -بنزینی دولت برای کی 
از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد مکلکی دارای ”منطله آزاد کی  می نویسد: 
لیتر  ۵۱ازای هر ن ر، معادل  گیرد. میزان یارانه تخصیصی به خودرو یا فاکد خودرو تعلق می

 تومان است. ۳۲۱۱نرخ  بنزین به
گ ته لواسانی، یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانلی کاب  برداشت است و افراد در   به”

توانند این یارانه را با اپلیلیشنی که به همین مکنکظکور طکراحکی  فورت نداشتن خودرو می
هر دلکیک ، امکلکان فکروش   شده است به فروش برسانند. طبق این طر ، افرادی که به

سهمیه خود یا انتلال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشکخکصکی، مکبکلکا آن را 
 “ فورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد. به

اش در هشتمین همای  بورس، بانک و بکیکمکه در جکزیکره  سعید محمد در سخنرانی
کی ، از برنامه ریزی برای آینده ی مناطق آزاد سخن می گوید و ضمن اشاره به تکبکدیک  

سازی و زنکجکیکره بکلکوککی )فکنکاوری  با کاربرد هوشمند“ مناطق دیجیتال”مناطق آزاد به 
پیشنهاد ایجاد رمز ارز ملی و جدید برای مبادالت مناطق ” ین(، از جمله می گوید:  بالک

 دهی . شود و این امر را به فورت الگو برای سرزمین افلی کشور تعمی  می آزاد دنبال می
( او طر  دیگری ه  در دست اکدام دارد که در آن ککرار ۳۰۱۱آذر  ۸)خبرگزاری دانشجو “

است ظرفیت پول اعتباری تازه ای خلق شود، و مشابه با سایر بانکک هکای هک  اککنکون 
ورشلسته، این بار با تغییر کانون و با سرمایه اندک پنج میلیون دالری برای تامین هکزیکنکه 
اجرای طر  های ، غارت بزرگی سازمان دهد و عده ای را از زمین به آسمکان بکرسکانکد.  

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران جزئیاتی درباره تسهی  کوانین مرتبط با ”
تاسیس بانک در مناطق فراساحلی ایران ارائه کرده و گ ته شهروندان ایرانی ملیک  خکارج 

توانند در این مناطق بانک تاسیس کنند. پی  از این حداک  سرمایه تاسکیکس بکانکک  می
میلیون دالر اعالم شده بود، که در کانون جدید، سلف حداک  سرمایه ایجکاد  ۳۲۱شور  آف

 )همان جا( “ ها به پنج میلیون دالر کاه  یافته است. این گونه بانک
پول دیجیتال،  ه به فورت تولید بخ  خصوفی )رمزارزهای غیرمتمرکز( و  که بکه 
فورت پول دیجیتال متمرکز بانک مرکزی، انواع گوناگونی در سطح جهان دارد و بکانکک 
های مرکزی کشورهای متعددی به دنبال آن رفته اند. این نوع پول در اکتصکاد سکیکاسکی 

گونه عمک  نکمکی  مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی مردم گرا و به شدت در حال توسعه همان
کند. از آنجا که نظام مکالکی  کند که در نظام اکتصاد والیی تا مغز استخوان فاسد عم  می

موجود با انتشار ریال دیجیتال جایگزین نمی شود و در کنار آن باکی می مکانکد، و دسکت 
باال را ه  خواهد داشت، این پروژه نه تنها فساد اکتصادی سیستماتیک و نهادینه در رژی  
اسالمی حاک  را  اره نمی کند، بلله به منبعی تازه برای رانت خواری، افزای  نلدینکگکی 
بی رویه، و غارت ثروت ملی تبدی  شود. گسترش مالی سازی،  ه به فورت دیجیکتکال و 
 ه به فورت سنتی، راه ح  مشلالت اکتصاد سیاسی به غایت ناعادالنه  ایران نکیکسکت. 

 نباید اجازه داد به این نام، دور تازه ای از غارتگری به راه انداخته شود.
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حلومت ملی کردستان با محتوی انلالبی دموکراتیک منشکأ خکدمکات 
 ۳۳نشدنی به خلق ُکرد است. در طول حلومت کوتکاه زمکان  فراموش

هکا  های برخکی فکئکودال ماهٔه حلومت ملی و مردمی ُکردستان، زمین
 -منظور رهایی دهلانان از یکوغ مکنکاسکبکات اربکاب مصادره شد، و به

سکود دهکلکانکان  مثابٔه گام نخست، در تلسی  محکصکول بکه رعیتی، به
های فنعتی تدوین و آمادٔه اجرا گکردیکد،  تجدیدنظر شد، نلشٔه مؤسسه

های بهداشت و آموزش رایگان بر پا شد، مطبوعات و  اپکخکانکه  کانون
اندازی و فعال شد، سنگ بنای تئاتر ملی گذاشته شد، برای زنان در  راه

 جامعه و خانواده حلوکی مساوی با مردان تعیین و تأمین گردید.
  یی تکازه باخته علی گالوی ، جنب  دوم بهمن را آغاز دوره رفیق جان

در حیات سیاسی و اجتماعی خلق ُکرد می داند و در این زمینه از جمله 
کسانی که با تاریخ گذشته خلکق ُککرد آشکنکایکی دارنکد و “ می نویسد: 

بهمن با یک  کنکیکن  کرخشکی در  ۵برند که جنب   روشنی پی می به
ریزی افول عمدٔه جنکبک  مکعکافکر ُککرد  سرنوشت کردستان و با پی

بکدون بکیک  از …  ترین خدمت را به خلق کرد انجام داده است.  بزر،
مبالغه باید این واکعیت را تلرار کنی  ککه ایکن دوران ککوتکاه بکا رو  

بکه …  گکیکری درسکت خکود دموکراتیک، محتوای انلالبکی و سکمکت
)نکگکاه ”  های امروز و آیندٔه خلق ُکرد یگانه راه آزادی را نشان داد. نس 

       ، انتشارات حزب توده ایران(۰۲ها، ف حه  کنید به اسناد و دیدگاه
 ۵، جنب  ” ُکردستان و ُکرد“ زنده یاد عبدالرحمان کاسملو، در کتاب 

مانند جزئکی از مکبکارزه و جکنکبک   بهمن، مسئلٔه ملی خلق ُکرد را به
بکهکمکن را  ۵همگانی و سراسری مردم ایران مطر  می کند و جنب  

تابعی از جنب  ضددیلتاتوری و ضدامپریالیستی سراسری میکهکن مکا 
می داندکه منافع  را در  ار وب منافع این مبارزه مطر  و درخواست 

کرد. حلومت ملی و خودمختار کردستان، در داخ  کشور بر حکزب  می
طلب و مترکی تلیه  تودٔه ایران و دیگر نیروهای راستین ملی و استلالل

المللی نیز، اردوگاه سوسیکالکیکسک  و جکنکبک   داشت، و در عرفٔه بین
جهانی فلح پشتیبانان و متحدان آن بودند. در این خصوص، زنده یکاد 
کاسملو، با اشاره به اهمیت شناخت فحیح از دوسکتکان و دشکمکنکان 
جنب  خلق ُکرد و با استناد به تجربٔه ارزشمند جنکبک  دوم بکهکمکن، 

رغک   حزب تودٔه ایران نیز در دوران جمهوری مهاباد، علی” نوشته است:
مخال ت شدید ارتجاع ایران و تبلیغات بکورژوازی شکونکیکسکتکی ایکران 

)نگاه ککنکیکد ”  کرد. شجاعانه از حق تعیین سرنوشت خلق کرد دفاع می
، ]انتشارات[ ۳۰۰۱،  اپ اّول، ۱۵۳به کتاب ُکردستان و ُکرد، ف حه 

 آپیک.(
، و تسلط یافتن ارتجاع بر کشورمان، ۳۱۲۴با شلست انلالب بهمن 

مسئلٔه ملی و ست  ملی در ایران ضمن آنله ادامه یکافکت، پکوشک  و 
خکود  انگیز مذهبی) ارتجاعی و علب مانده مذهب(نکیکز بکه ظاهر ن رت

گرفت. مسئلٔه ملی و ح  آن، باتوجه به تجربٔه تاریخکی جکنکبک  دوم 
بهمن، در پیوند مستلی  و تنگاتنگی با پیلار سراسری و همگانی خلق، 

دهند که، امپریالیس  و  های امروزین منطله نشان می کرار دارد. تجربه
هکا  انلیاد کشاندن خلکق برای به -ملی دست در دست یلدیگر -ارتجاع

کنند، و مسئلٔه ملی در برخی کشورهای ایکن مکنکطکلکه بکه  فعالیت می
اهرمی در دست امپریالیس  برای تغییر جغرافیای سیاسی مکنکطکلکه و 

ضد ست  ملی و  تسلط یافتن بر این کشورها تبدی  شده است. مبارزه به
ها، از مبارزه با دیلتاتوری حاک  و ن وذ امپریالیکسک   سود برابری خلق به

هکای  تواند باشد. جنب  دوم بکهکمکن و تکجکربکه جدا نبوده و جدا نمی
آموزند که مبارزه در راه الغای ست  ملی با مبارزه بر ضکد  ارزشمند آن می

یی تنگاتنگ و دیاللتیلی با یلدیگر دارند.  استبداد و امپریالیس ، رابطه
گواه تاریخ پرافتخار خود، همواره مدافع سرسکخکت حکلکوق  حزب ما، به

ها و الغای ست  ملی بوده و هست. اسناد ششمین کنگکرٔه حکزب،   خلق
هکای ایکران در  برنامٔه حزب تودٔه ایران در مسیر اتحاد داوطلبانٔه خلکق

دهد. مکا  روشنی نشان می ها را به میهن واحد و برابرحلوکی کام  خلق
گرایکی،  ناپذیر با دیلتاتوری، امپریالیس ، واپس طور خستگی همواره و به

 رزمی . ای  و می و الغای ست  ملی رزمیده
حق بخشی از تاریخ حزب ما نیکز  در سالگرد جنب  دوم بهمن، که به

آید، به خاطرٔه تابناک کهرمانان این جنب  و در رأس هکمکه  شمار می به
 ککنکیک . ادای احکتکرام مکی“ ککاضکی مکحکمکد “ بکاخکتکه  رفیکق جکان

سود پیلکار امکروز بکا  های جنب  دوم بهمن به توان و باید از تجربه می
 فلیه، با درایت و شجاعت، آموخت رژی  والیت

 ادامۀ سالگرد جنبش دوم بهمن ...



 

 ۴۴۱۱شمارۀ   

اسکالمکی هککنکگکام ابککراز 
تمای  خود بکه بکازگشکت 
مهاجران  نیکن وانکمکود 

کنند که گویکا مکوضکع  می
دلسوزی نسبت به ایرانیان 
ملی  خکارج را درپکیک  

اند و پایان بخشیدن  گرفته
به دوران تلخ دوری آنان از 

در  شکان میهن و شکرککت
امر پکیکشکرفکت کشکور را 

امکر   خواهانند. اما واکعیت
خالف ادعکاهکای سکران 

دهکد.  رژی  را نشکان مکی
مسککتککبککدانککی کککه خککود 

سکاز جکالی وطکن  زمینه
هککا تککن از  مککیککلککیککون

اند، بنکا  میهنان ما شده ه 
شکان  به سرشت ارتجاعکی

مملن نیست که بتکوانکنکد 
برای ایکران و ایکرانکیکان 

 مهاجر دل بسوزانند.
ای در  اژه مککحککسککنککی

بخشی دیگر از سخنانک  
درباره کسانی که هنکگکام 

توانند با هماهنگی با سیکسکتک   اند گ ت: "این افراد می الخروج بوده خروج از ایران ممنوع
هایی پرطمطراق از جکانکب  کضایی و بدون آنله بازداشت شوند، به کشور بازگردند." وعده

هکا پکیک  از سکوی  انکد ککه سکال هکایکی گری ای که تلرار همان حیله دیلتاتوری دینی
رئیس ککوه کضکائکیکه  رفسنجانی مطر  گردید و سپس از سوی موسوی اردبیلی در ملام

هکا مکهکر  وکت با شرط پذیرش زندگی در حلومت اسالمی و رعایت موازین اسالمی بر آن
ای  اژه تأیید زده شد و درواکع َدر بر همان پاشنٔه سابق  رخید. اینک کسانی  ون محکسکن

کشکنکد ککه  رخ مکی خطر بودن بازگشت مهاجران به درحالی ویترینی زیبا از سهولت و بی
هکای رژیک   خواهان و پیشروان جنب  مردمی کشور در سیاهچکال تعدادی کثیر از آزادی

های سیاسی و مدنکی در دفکاع از حکلکوق پکایکمکال شکده  اسیرند و "جرم" آنان فعالیت
گویید و  شان بوده و هست. باید به رئیس کوه کضاییه رژی  گ ت اگر راست می میهنان ه 

ها را باز کنکیکد تکا ایکن  اید درهای زندان ای تازه تدبیر نلرده ریگی در ک   ندارید و حیله
هکای  شان بازگردند و آزادانه به زندگی و فعالیکت اسیران گرفتار در بندهایتان به میان مردم

 شان ادامه دهند. اجتماعی و سیاسی
سرمای  ملی ایران و حکافک  رنکج  حساب  ترین تردید نیست که کسانی که به جای ک 

اند به ایران تعلق دارند و در ساختن ایرانی آبکاد و آزاد  زحمتلشان کشورمان پرورش یافته
داشته باشند. اما الزم  داشتن  نین نلشی آن است که هم    باید نلشی شایسته و بایسته

های مستبدانٔه شرکت فعال در سرنوشت کشور از مکیکان بکرداشکتکه شکود وگکر نکه  مانع
افزای  از استعدادهای  محروم خواهد مکانکد.  کشورمان همچنان از بخشی مه  و رو به

احتمال بسیار دارد که ادعای رژی  در زمین  " استلبال" از بازگشت مهاجران به ایران جکز 
هک  آب در هکاون  داران  یز دیگری نباشد و آن منظور بازگشت سرمایه ای به فریبی عوام

کوبیدن است، زیرا در نبود ثبات سیاسی و اجتماعی و وجود رکود اکتصادی همراه با تورم 
گذاری تضمینی وجود نکدارد.  های امپریالیستی برای سرمایه روزافزون و در شرایط تحری 

با همه این ت افی  و  ها پی  شروع شده و همچنان با شتاب ادامه دارد. این روند از سال
، شرط اساسی رژیک  بکرای بکازگشکت مکهکاجکران را  با همه این وعده و وعیدهای نسیه

های سهمگین به نیروهای گوناگون سیاسی آزادی را  های رژی ، رژیمی که با یورش ملام
اند و خواهند کرد. ایکن رژیک  بکا سکاخکتکارهکای  در نط ه خ ه ساخته است، تعیین کرده

هایی سنگین بکر پکیکلکر اککتکصکادی کشکور زده،  اکتصادی معیوب و ناکارآمدش ضربه
خطر انداخته و راه برای دست اندازی نیروهای امپریالیکسکتکی  استلالل واکعی کشور را به

گشوده است. تجربه دهه های اخیر نشان داده است که رژی  والیکت فکلکیکه بکه دلکیک  
سیاست های ضد مردمی و واپسگرای  موفق به جذب نکظکر مکهکاجکران بکه بکازگشکت 
)درفورتی که واکعًا  نین بخواهد( نخواهد و فرار سرمایه های انسانی کشکور هکمکچکون 

 دهه های گذشته همچنان ادامه خواهد داشت. 
 
 

  ۴۱۱۱بهمن   ۴۴دوشنبه     ۱ 

 تأملی رب رویداداهی اریان

هکا، آمکار تکلکاضکای  های انتشار یافتکٔه رسکانکه بر اساس گزارش
هکای  های اخیر افزای  یافته اسکت و مکؤسکسکه مهاجرت در سال

هکا بکرای  ها( از  ند برابر شدن مراجعکه بکه آن ترجمه )دارالترجمه
دهند. عکلکت عکمکد   منظور مهاجرت خبر می ترجمه مدارک الزم به

خروج این نیروهای انسانی از کشور و پناهنده شدن یا کسب مکجکوز 
اکامت غالبًا در آمریلا و کانادا و اروپا، دستیابی به وضعیتکی نکرمکال 

دلکیک  دشکوارتکر و  برای تحصی ، اشتغال، و اکامت اسکت ککه بکه
ناپذیر شدن شرایط برای تحصی  و اشتغال و زندگی از سکوی  تحم  

مکان  شان در میکهکن های اندرکاران و کارگزاران رژی  و سیاست دست
هکای عکیکنکی  ایجاد شده است. حاکمان جمهوری اسالمی واکعیت
های مکادی و  جهان معافر و دستاوردهای تمدن بشری در عرفه

جانبٔه عل  و فکن را نکادیکده  معنوی ازجمله در زمین  پیشرفت همه
گرفته و بر این باورند که ایران را بایستی تنکهکا در  کار کوب نکگکاه 

گرای خود اداره کنند. با  کنکیکن  نظرانه و معیارهای ت لر واپس تنگ
های انسانی و اسکتکعکدادهکای کشکور  تنها به سرمایه طرز ت لری نه

اند، بلله با اعمال فشکارهکای گکونکاگکون  حداک  ارج الزم را ننهاده
های زندگی برای فرزندان میهن  فرسا در همٔه عرفه وضعیتی طاکت

تکجکاری بکر -اند. تسلط سرمایه های نامولکد مکالکی وجود آورده ما به
شئون اساسی اکتصاد ملی و اعمال سه دهه برمانه های نولیبکرالکی 

تکازی نکیکروهکای  رژیک  و یکلکه  های مخرب سران در کنار سیاست
اجتماعی و عدم امنیت عمومی و -های فردی سرکوبگر، نبود آزادی

های مه  مهکاجکرت  شغلی و از بین رفتن امید به آینده ازجمله عام 
از کشور هستند. آمارهای رسمی جمهوری اسالمی نیز حاکی از آن 

افکزایک   های اخیر رو بکه میهنان ما طی سال است که مهاجرت ه 
، ۳۰۱۱مکاه  دی  ۵۰است. در این ارتباط، سایت خبر آنکالیکن،  

طور مستمر  گزارشی منتشر کرده است که بنا بر آن روند مهاجرت به
ادامه داشته است. در این گزارش ازجمله آمده است: "مهکاجکرت از 
ایران طی دو سال گذشته روندی فعودی پیدا ککرده ککه عکمکومکًا 

دلی  مشلالت اکتصکادی، سکیکاسکی و اجکتکمکاعکی کشکور و  به
گزارشگر خبرآنکالیکن اککثکر  های کشورهای ملصد است."  جذابیت

کرده دانسته و از خروج آنکان  مهاجران را از کشر روشن لر و تحصی 
کند و تکأثکیکرات آن را بکرای  عنوان خروج سرمایه انسانی یاد می به

 ۵۰زبکان فکارسکی،  وله" بکه داند. سایت "دویچه میهن ما مخرب می
گزارشی به اظکهکارات مکتکرجکمکان و مکدیکران  ، در ۳۰۱۱ماه  دی

ها پرداخته و نوشته است: "وجه مشتکرک  ها و ارزیابی آن دارالترجمه
خواهند مهاجرت کنند ناامیدی است. تجکربکه  کسانی که می در همه

دهد ]آنانی که[ از اوضاع کشور ناامید هسکتکنکد  ساله نشان می ۳۲
هکا بکرای تکرجکمکه  زنند[. میزان درخواسکت ]دست به مهاجرت می

الکی  ۳۱مدارک طی یلی دو سال گذشته افزای  یافته و نسبت به 
سال پی  خیلی بیشتر شده است." این درحالی است که سکران  ۳۲

رژی  از ضرورت بازگشت مهاجران و املان و تضمین امنکیکت آنکان 
 گویند. سخن می

ای، رئیس کوه کضاییه جمهوری اسالمی  اژه غالمحسین محسنی
، ۳۰۱۱مردادماه  ۳۸عالی کضایی، دوشنبه  ایران، در جلسه شورای

درباره بازگشت ایرانیان ملی  خارج به کشور گ ت: "هی  ایرانی ککه 
الورود نیکسکت و  تبعٔه ایران و اکنون در خارج از کشور است، ممنوع

منعی برای بازگشت به کشور ندارد." این سخنان درحکالکی مکطکر  
وطنان ما حتی با پاسپورت و ویکزا از  است که هستند کسانی از ه 

شان در خکارج  شان ه  در طول اکامت و برخی -اند ایران خارج شده
های اخیر دستگیر و  در سال -اند وآمد داشته بار به ایران رفت  ندین

انکد. زعکمکای جکمکهکوری  مدت محلوم شده هایی طوالنی به زندان

 انسانى هاى  ساز فرار سرمایه زمینه »والیت فقیه«رژیم 



 
درفد  ۰۵در تهران  ۳۱۰۸، "در سال ۳۰۱۱ماه  بهمن ۰گزارش خبرگزاری ایرنا،  به

تعداد مستأجران پایتخت از مکالکلکان  ۳۰۱۱مردم مستأجر بودەاند و اکنون در سال 
نل  از کارشناسان بازار مسلکن نکوشکتە  اند." این خبرگزاری در ادامه و به تر شده بی 

هکای  است: "اکنون کیمت اجاره با نزدیک شکدن بکه ککیکمکت مسکلکن، بکه رکک 
توان این خبر را خواند و مکبکهکوت نشکد. طکبکق  کنترلی رسیده است." نمی غیرکاب 

 ۳۱۱۲نشینی شهری در سراسر کشور در سکال  های داخلی، نرخ اجاره رسانه  نوشت 
و  درفد بودە است، اکنون تعداد مستأجران در تهران از ماللان پیشی گرفته ٨١تنها 

درفد و در کک  کشکور بکه  ۲۳۱۵بها در پایتخت به  در حال حاضر به رک  رشد اجاره
ستاد ملی کرونای ایران اعالم کرد که  ۳۱۰۰درفد رسیده است. تیرماه سال  ۲۰۱۵

 ۵۲ها در تهران بی  از  خانه اگر فاحب کراردادهای اجاره باید یک سال تمدید شود.
درفد اجاره  ۳۲درفد، و در سایر شهرها بی  از  ۵۱شهرها باالتر از  درفد، در کالن

تواند نپذیرد و به مراجع کضایی شلایت کند تا ککرارداد او بکا  را باال ببرند، مستأجر می
اعالم ستاد ملی ککرونکا،   رغ  این های اعالمی از سوی ستاد کرونا تمدید شود. به رک 

ها در پکایکتکخکت، مکبکلکا ککرارداد  نویسد: "در مواردی فاحبخانه خبرگزاری ایرنا می
 اند." درفد باال برده ۳۱۱مستأجران را تا 

نکلک  از  ، در این ارتباط و بکه۳۰۱۱ماه  بهمن ۰زبان فارسی،  وله به سایت دویچه 
سکهک   ۳۱۰۱و  ۳۱۰۲های  نویسد: "در سال های مرکز ملی آمار ایران، می گزارش

درفد رسید. ایکن  ۰۰۱۰به  ۳۱۰۸درفد بود که در سال  ۰۰خانوار   مسلن از هزین 
درفد از هزینٔه خانکوار را بکه خکود  ۱۱تا  ۲۲بین  ۳۰۱۱و  ۳۱۰۰های  عدد در سال

اختصاص داد." این درحالی است که رست  کاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دولکت 
درفد هزینٔه خانوار خکرج  ۴۱تا  ۱۱سیزده ، در فحن علنی مجلس گ ت: "اکنون 

[. طکبکق ۳۰۱۱مکاه  بهمکن ۱شود" ]نگاه کنید به: کدس آنالین،  هزینٔه مسلن می
نشکیکن هسکتکنکد.  درفد جمعکیکت کشکور اجکاره ۰۱اعالم وزارت راه و شهرسازی، 

بهای مسلن حکلکایکت دارد.  سروفدای اجاره های میدانی ه  از خیزش بی گزارش
بها  نویسد: "رک  رشد اجاره باره می ، دراین۳۰۱۱ماه  روزنامٔه ستاره فبح،  هارم بهمن

درفد در آذر امسکال رسکیکده  ۲۰۱۵درفد در آذر پارسال به  ۱۵۱۰در ک  کشور از 
 است."

تکر بکحکران  ها در بازار مسلن هکمکراه بکا ژرفک  بکیک  وضعیت ناپایدار کیمت  
فورتی است که خکریکد خکانکه   اکتصادی، اجتماعی، و سیاسی در  ند سال اخیر، به

نیافتنی تبکدیک  شکده  ها به آرزویی دست انگیز کیمت برای زحمتلشان با رشد شگ ت
ارزی رژیک  و -اجتماعی و ورشکلکسکتکگکی مکالکی-است. بحران عمیق اکتصادی

طورکلی اککتکصکاد  همچنین نظامی شدن فزایندٔه ساختار حلومتی، خطوط تولید و به
وجکود  کشور را دگرگون کرده و در  رخٔه تولید و بازار کشور تغییرهایی  شمکگکیکر بکه

آورده است. اکتصاد کشور از  تولید در جهت برآورده کردن نیازهای کنونکی جکامکعکه 
ها نشانگر آن هسکتکنکد  گری سوق داده شده است. واکعیت سوی نظامی بازمانده و به

 خود گرفته است. تر به که با گذشت زمان این روند شتابی بی 
های بینکابکیکنکی در  وی ه زحمتلشان و الیه ها به تضعیف فزایندٔه کدرت خرید توده 

مکان  جامعه، موجب شده است که س رٔه کارگران، دهلانان و دیگر زحمتلشان میهن
، نان و ۳۰۱۱ماه  تر شود. مطابق اعالم مرکز آمار، در دی روز کو ک و کو ک روز به

درفکد، و هکتک  و  ۰۱۲درفد، مسلن  ۰۱۱درفد، اجاره مسلن  ۰۱۸غالت با 
ترتیب باالترین نرخ تورم ماهانه را در بین کاالها و خدمکات  درفد به ۰۱۳رستوران با 

، مرتضی حسکیکنکی، ۳۰۱۱ماه  دی ۱۱گزارش روزآرزو،  اند. به خود اختصاص داده به
معاون توسعٔه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، از شناسایی یک میکلکیکون خکانکوار 
جدید برای کرار گرفتن تحت پوش  بهزیستی خبر داد و گ ت: "تا حاال یک میلیکون 

هزار خانوار تحت پوش  سازمان بهزیستی وجود دارند که مشمول دریکافکت  ۳۱۱و 
 ها هستند." مستمری از مح  هدفمندی یارانه

، احسان سلطانی، اکتصکاددان و پک وهشکگکر ۳۰۱۱ماه  بهمن ۱گزارش ایلنا،  به 
هایی که از ناحیٔه افزای  کیمت دالر و در پکی آن   اکتصاد سیاسی، در تشریح آسیب
گکویکد:  شکود، مکی دستکان داده مکی ای که به تهی گرانی همٔه کاالها و میزان یارانه

ها در ثبات اکتصادی مبنایی ندارد و ماهیِت اکتدار سیاسی و انتظامکی  "کنترل کیمت
گیرد. ...طبق آخرین گزارش وزارت فمت ]فنعت و معدن و تجارت[،  را به خود می

تر از نرخ تورم را  کل  رشد بی  ۱۲کل  کاالی اساسی،  ۳۱۱ماه سال جاری از  در آبان

۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۵   ۴۴۱۱شمارۀ    

 نیافتنى زحمتكشان میهن ما مسكن، آرزوى دست

اند. این ارکام نشکان  درفد داشته ۳۱۱کل  کاال رشد باالی  ۰اند و  داشته
های کنترلی موفق عکمک   ای با سیاست دهند که تلریبًا در هی  حوزه می

  بگیر افکزایک  درآمد و اعانه ها بی  از انتظار اکشار ک  ای  و کیمت نلرده
سال گذشته ات اق افتکاد، ایکن بکود ککه بکانکک  ۰اند. ... آنچه در  یافته

ورتکر  ها، هر ه توانستند آت  تکورم را شکعکلکه مرکزی، دولت و خصولتی
ها تبدیک   کردند. بنابراین دولت به مداخله کنندٔه افلی در افزای  کیمت

سکپکارم. در  کنکیکن  که مدعی بود که کیمت را به بکازار مکی شد درحالی
ای باال بردند و نرخ غیرواکعی آن را  فورت مداخله فضایی، کیمت ارز را به

ومرج حاکک  شکد و بکا  گذاری کرار دادند. با این ت لر هرج مبنای کیمت
 تر کردند."  تر و گران تر کاالها را گران مداخلٔه بی 

کنند  واستخوان خوی  احساس می مردم کشورمان با گوشت و پوست
که امروز و پس از دوران  پاولگری خانوادٔه پهلوی، غارتگرانی دیگکر بکر 

اند و از طریق معامکالت نکامشکروع،  سرنوشت اکتصاد کشور حاک  گشته
و  های مالکی  اند. سوِءاست اده اندوخته  های اخیر، ثروت وی ه طی سال به

ها، ککراردادهکا، و  ناپذیر بسیاری از معامالت، طر  اکتصادی جزِء جدایی
بار اکتکصکاد  خوبی از اوضاع فاجعه های اکتصادی است. رژی  که به برنامه

بکردار و  افطال  کربانی کردن  ند دزد و ککاله کشور مطلع است، با به
ککنکد  دوش آنان، تالش می های کشور به دالل و انداختن گناه نابسامانی

ها دور کند. بااینهمه، پس از اعکالم  خودش را عجالتًا از آت  خش  توده
محاکمٔه عواملی  ون "مدیرعام  شرکت کروز با هجده مته  دیکگکر" و 

های خبری مکعکلکوم  ها و سایت های روزنامه گزارش جریان آن در ف حه
یلی کرده بودند  به با تمام نهادهای اکتصادی دست متهمان  شود که  می

پول، دالر، و یکورو  هایی پر از  ک یا نماینده دادستان با رونمایی از کیف
سله طالی بکهکار آزادی در دادگکاه،  ۴۲۱میلیارد تومان و  ۰۱ارزش  به

ها را حاف  هنرنمایی آکایان "اعضای شکهکرداری و شکورای شکهکر  آن
مته " در طول یک سال توفیف کرد. اما مکطکابکق  ۲۳پیشین لواسان با 

هکا و  بکرداری ها و ککاله افلی این دزدی های معمول پس از مدتی مهره
هکایکی گکذرا گک   فورت سایکه خاطر مصلحت نظام" به ها "به رشوه دادن

مکانکنکد و بکه  الهویه بکاککی مکی های بسیاری مجهول شوند و پرونده می
 روی،  شوند. ازاین ها سپرده می بایگانی

افکزون  روز های کضایی نمایشی کنونی نیز گرهی از مشلکالت جنجال
مان را باز نخواهد کرد و طبیعتکًا  کیکزی هک  نصکیکب  اکتصادی جامعه

مان نخواهد شد. بکافکت ککدرت در  های محروم و زحمتل  میهن توده
اش  حلومت استبدادی والیت فلیه در کنار ماهیت اککتکصکاد سکیکاسکی

افلی فساد در شئون اکتصادی و روابط سکیکاسکی اسکت. فسکاد   عام 
های حلومتی رخنه کرده و  هرٔه آن بکرای  ساختاری در تاروپود دستگاه
خواهد و نکه  وجود، جمهوری اسالمی نه می همه آشلار شده است. بااین

گونه تحول اساسی و مثبتی در شکرایکط زنکدگکی مکردم و  تواند هی  می
زحمتلشان ازجمله خواست مه  داشتن خانه یا اجارٔه مسلنی مکنکاسکب 

گونه وضعکیکت  این وجود آورند  مان را برآورده کند. نظامی که به در میهن
سکاز  تواند  اره بار اکتصادی برای مردم ستمدید  ایران است، نمی مشلت

 رهایی از این شرایط دردناک باشد.
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های این س ر رئیسکی بکه  سازی آمد. برعلس، با در نظر داشتن حاشیه فدا درمی 

توان گ ت که نتیج  معلوس داشت. این س ر در ضمن نشان داد ککه آن  مسلو می
های وطنی از سکیکاسکت "گکردش بکه شکرق"  زدگی یا نگرانی نولیبرال همه هیجان

 پایه و به کصد تحریک "گردش به غرب" است.  جمهوری اسالمی ایران کاماًل بی
ساله" با  ین یا عضویت جمهوری اسالمی ایران در سکازمکان  52در مورد "کرارداد 

های رژی  والیی به همکیکن  های نمایشی و ظاهرسازی هملاری شانگهای نیز حرکت
های غلوآمیز دیکپکلکمکاتکیکک  گونه بوده است. شماری از تحلیلگران با انتشار اعالمیه

هکا یکا تکهکدیکدهکای  سرانجام دربارٔه مزیت پایه و بی های بی برای دامن زدن به بحث
هکای  "گردش به شرق"، تالش کردند افلار عمومی را سرگرم کنند. این گونکه بکحکث
هکا و  سطحی، بدون توجه به ماهیت "اکتصاد سیاسی" غالب و انکبکاشکت سکرمکایکه

گذارند، فضای سیاسکی  های "نظام" تأثیر مستلی  می های کالن، که بر تصمی  ثروت
را اشباع کرده، و مانع تحلی  علمی و دکیق با در نظر گرفتن منافع زحکمکتکلکشکان و 

نظر جدی و هدفمند بین نیروهکای سکیکاسکی شکده  اکثریت جمعیت کشور، و تبادل
است.  واکعیت این است که بلای عمر حاکمیت والیت فلیه وابستگی مستکلکیک  بکه 

تکجکاری -خصوفی مالکی های بزر، خصوفی و شبه تداوم و گسترش منافع سرمایه
اند. بکدیکن سکان، تضکاد  دارد که شئون اساسی اکتصاد کشور را در دست خود گرفته

اش از یک سو، و  ناپذیر بین ادامه حاکمیت مطلق والیت فلیه و اکتصاد سیاسی آشتی
هکای  وی ه زحکمکتکلکشکان بکرای ایکجکاد دگکرگکونکی های اکثریت مردم و به خواست

گکرای  دموکراتیک بنیادین و تأمین عدالت اجتماعی،  ش  اس ندیار "نکظکام" اسکالم
های نکمکایشکی  حاک  است. برای حزب ما روشن است که تغییرهای شللی و حرکت

وجه برای ح  تضاد داخلی و افلی به ن ع خودش کارساز نیست و  هی  رژی  والیی به
نشده باکی خواهکد مکانکد و  های خطرناک کشور ح  نخواهد بود. با این رویه، بحران

منافع ملی و حق حاکمیت ایران هر ه بیشتر آسیب خواهد دید.  به ککول سکعکدی:  
 خواجه در بند نل  ایوان است". / "خانه از پای بست ویران است

های خارجی بر تحوالت آتکی و سکرنکوشکت کشکور،  در ارتباط با تأثیرگذاری عام 
رسکد  آموز و م یدی باشد. به نظر می تواند تجرب  درس تحوالت اخیر در افغانستان می

رتبٔه حلومت دیلتاتوری ارتکجکاعکی و  که با شروع مذاکرٔه رسمی و علنی هیئت عالی
بهمن در  نروژ، فرایکنکد  3ریز حاک  در کاب  با آمریلا و کشورهای اروپایی در روز  خون

رو به شتاب تعام  و ایجاد ارتباط بین آمریلا و اتحادیٔه اروپا با رژی  ضدانسانی طالبان 
نمایی  دهد که بزر، وارد مرحل  جدیدی شده است. تحوالت اخیر افغانستان نشان می

المللی" در دفاع از حلوق بشر در ایران و جهان و یکاری  افطال  "جامعٔه بین نل  به
رساندن کشورهای امپریالیستی در اروپا و آمریلا به "اپوزیسیون سلوالر" کشور، تا  ه 

 حد امیدی واهی و خطرناک بوده است.      
هکایکی  گکیکری های جدی و تصکمکیک  حلومت والیی در راه ادامٔه بلای  با بحران

دهد، وضعیت نامتعادل  بکه  رو است، و  نان که شواهد نشان می برانگیز روبه   ال 
گکرای ایکران بکا انکجکام بکرخکی  همین فورت ادامه خواهد یافت. حلومت اسکالم

تواند در همان حالت پوسیدگی همچنان مدتی مدید به حیکاتک   تغییرهای شللی می
نشکدنکی و  های عینی حک  ادامه دهد و زندگی اکثریت مطلق مردم ایران را با بحران

تردید منافع ملی را در راه بلکای خکود بکه  رو سازد، ولی در این روند، بی خطرناک روبه
 حراج خواهد گذاشت.  

گذراند. گذار از دیکلکتکاتکوری  تحوالت کشور ما مرحل  تعیین کنند  خطرناکی را می
هکای  های بکنکیکادیکن در مسکیکر تکحکلکق آزادی پذیر شدن دگرگونی حاک  و املان

دهی جکنکبک   دموکراتیک و عدالت اجتماعی و دفاع از منافع ملی، مستلزم سازمان
مردمی و تغییر توازن نیروها به سود نیروهای فلح و آزادی و ترکی است. این راهکی 

دهی  آمیز آن، عالوه بر اینله مستلزم سازمان وخ  که طی کردن موفلیت  است پرپی 
ای  اتحاد نیروهای مترکی و هملاری و اتحاد عم  ایکن نکیکروهکاسکت، بکه بکرنکامکه

درنگ زحمتلشان و اکثریت مکردم  های بی خواهانه برای برآورده کردن خواست ترکی
 ایران نیاز دارد.

 

اللضات، نشان  ای بر کرسی کاضی جمهوری و نشاندن محسنی اژه ریاست
ای تغییرهای نمادین در گ تمان و شیو  برخکورد و عکمکلکلکرد  دهند  پاره

های حلومتی است. این رویه "تغییرهای شللی" در رژیک  والیکت  دستگاه
فلیه، که حزب ما بارها به آن در حل  تنها گزینٔه ناگزیر حلومت والیی در 
شرایط حاضر در تالش برای فراه  آوردن املان دوام و بلای  بدان اشاره 

هایکی  جمهوری حسن روحانی تا کنون با نوسان کرده است، از دور  ریاست
در جریان بوده است. به دلی  تحری  گسترد  نمای  انکتکخکابکات خکرداد 

های  ندوجهی، این تغییرها و  از جانب مردم و شدت یافتن بحران ۳۰۱۱
تر شده. تغییرهای نمکادیکن  های نمادین در  ند ماه گذشته گسترده حرکت

های گوناگون فن ی زحمتلشکان  حتی در شیو  برخورد "نظام" با اعترا 
تنها بنیادی نیکسکت و  شود. اما این تغییرهای شللِی حلومتی، نه دیده می

هکایکی  ریزی شده، فلط در آن عکرفکه عملی ندارد، بلله به فورت برنامه
برانگیز باشند. هکدف  توانند برای "ح ظ نظام"  ال  شود که می منظور می

دهکی  مشخص این شیؤه برخورد، مدیریت و مهار کردن امکلکان سکازمکان
وی ه جلوگیری کردن از پیوند یافتن  های فن ی، و به ها و اعترا  اعتصاب

 خواهانه و مبارزٔه ضددیلتاتوری است. های سیاسی آزادی آنها با حرکت
های افلی توس  به تغییرهای نکمکایشکی در رژیک   یلی دیگر از عرفه

های اکتصادی دولت رئیسی است. تکحکوالت و خکبکرهکای  والیی، برنامه
های اخیر حاکی از آش تگی و نبود انسجام جدی در تدوین و اجکرای  ه ته
های حلومتکی در  جنا   های درون های دولت است که به بروز نزاع برنامه

های حلومتی منجر شده اسکت. شکایکان  مجلس شورای اسالمی و رسانه
ها و ابکراز دلکواپسکی دروغکیکن  رغ  اشک تمسا  ریختن توجه است که به
پردازان ذوب شده در والیت فلیه برای "مستضکعک کان" و  هواداران و نظریه

"جامع  کارگری"، بخ  اعظ  الگوهای اکتصادی برنام  دولت بر مکحکور 
داری نولیبرالی تنظی  شده است، یکعکنکی هکمکان الکگکوی  الگوی سرمایه

اکتصادی که عمللرد آن پس از سه دهه، اکنون به فاجع  انسانی بکرآمکده 
زیسکت  نشدنی و تخریکب مکحکیکط اجتماعی ح -های اکتصادی از بحران

هکای  های داخلی و خارجکی و شکبکلکه منجر شده است. نگاهی به رسانه
های دولکت  ها دربارٔه برنامه دهد که بخ  اعظ  بحث اجتماعی نشان می

رئیسی، فلط با دعوت از "متخصصان اککتکصکادی داخکلکی و خکارجکی" 
وگوهکا ککه در  ها و گ ت شود. در این کبی  نشست گرا پی  برده می راست
های کالب هاوس سازمان  های تلویزیونی داخلی و خارجی یا در اتاق کانال

فکدا بکا ککارگکزاران ارشکد  شود، سخنرانان به طور عکمکده هک  داده می
هکای "بکازار آزاد"، در  گرایانه به معجزه جز ابراز باورهای جزم حلومتی، به

هکای  حک  دیکگکری بکرای بکحکران مجموع توان درک و حتی تصکور راه
گیر کشور را ندارند. تنها واکن  آنکان بکه هکر نکظکری ککه رشکد  گریبان

های خصکوفکی یکا تکجکربکه ویکرانکگکر  اکتصادی بر محور انباشت ثروت
داری نولیبرالی را زیر عالمت سوال ببرد، تخطئٔه  تاریکخ   های سرمایه برنامه

 جویانٔه حزب تودٔه ایران است. های عدالت وی ه برنامه  پ در ایران و به
نکظکر" در  های اکتصادی برای "تکبکادل تدارک و برگزاری این گونه بحث

ها یا کالب هاوس، جنبٔه دیگری از تغییرهای نمایشکی دولکت ولکی  رسانه
فلیه است تا نشان داده شود که دولت رئیسی به نظر منتلدان هک  تکوجکه 

برداری شکده  ها، و نظرهای عمدتًا نسخه کند. حاف  نهایی این نشست می
های ارتجاعی امثال فردری  هایک و میلتون فکریکدمکن، ادامکه  از نظریه

های کالن اکتصاد نولیبرالکی رژیک  والیکی  تر شدن برنامه یافتن و گسترده
ها و تغییرهای شللی در  است. واکعیت این است که در این نوع نظرخواهی

رفکت از  ای بکرای بکرون تنکهکا راه  کاره های کالن رژی  والیی، نه برنامه
محیطی پیدا نخواهد شکد،  اجتماعی و زیست-های جدی اکتصادی بحران

داری نولیبرالی در دولکت  ها بر اساس الگوی سرمایه بلله ادامٔه این برنامه
 تر خواهد کرد.  رئیسی، وضعیت موجود را وخی 

هکای نکمکایشکی رژیک  والیکی در  در عرفٔه سیاست خارجی نیز حرکت
ثمر بوده است. برای مثال، س ر اخیر رئیسی به مسلو و دیکدار  مجموع بی

او با والدیمیر پوتین به منظور تأثیرگذاری بر مذاکرات وین و تظاهر به اینله 
روسیه "متحد راهبردی" جمهوری اسالمی ایران است، در مجموع حرککت 

معنی و ناموفلی بود. س ر رئیسی به مسلو نتیجه دیپلماتیک یا  نمایشی بی
داشکت،  اکتصادی مشخصی نداشت. اگر این س ر دستاوردی مهمکی مکی

 تردید تا کنون تبلیغات کر کننده دربارٔه آن از تهران، مسلو، و وین به بی

واقعیت این است که بقای عمر حاکمیت والیت فقیه وابستگی مستقیم به  المللى و  ... ادامۀ منافع ملى و زحمتكشان، تحوالت بین
-خصوصی مالی های بزرگ خصوصی و شبه تداوم و گسترش منافع سرمایه

اند. بدین  تجاری دارد که شئون اساسی اقتصاد کشور را در دست خود گرفته
ناپذیر بین ادامه حاکمیت مطلق والیت فقیه و اقتصاد  سان، تضاد آشتی

ویژه زحمتکشان  های اکثریت مردم و به اش از یک سو، و خواست سیاسی
های دموکراتیک بنیادین و تأمین عدالت اجتماعی، چشم  برای ایجاد دگرگونی

گرای حاکم است.  اسفندیار "نظام" اسالم  
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، در کرج بازداشت شده بود. ۰۸شدگان آبان  به مراس  سوگواری ابراهی  کتابدار، از کشته
دی از زندان اوین بکه زنکدان  ۵۰روز در سلول ان رادی، روز  ۱۰ایشان را پس از گذراندن 

همسر خان  مکحکمکدی، روز سکّوم   کر ک ورامین تبعید کرده بودند. آکای تلی رحمانی،
 ۸یی، نرگس محمکدی بکه  دکیله ۲شنیده شده در دادگاهی ”بهمن، در توییتر نوشت که 

ضربه شالق ]و[ دو سال ممنوعیت از ارتباط مخابراتی )مبکهک   ۴۱سال زندان و بی  از 
بودن این محرومیت( محلوم شده است. از آنجایی که وی با خانواده تکمکاس نکداشکتکه 

 «است، جزئیات این دادگاه و حل  جدید بر ما روشن نیست.
کضاییه آن با تمام کوا فعاالن مدنی و اجتماعکی را زیکر   جمهوری اسالمی ایران و کوهٔ 

گذارد، و بدون اعتنا به حلوق ابتدایی افراد، و حتی بدون اعتنا به م کاد ککانکون  فشار می
طلبان و فعاالن اجتماعی و مدنی، تا حکد  شرمانه به اذیت و آزار فلح اساسی خودش، بی

دهد. حزب تود  ایران حل  ظالمانه و ضد انسانی دستگاه کضکایکی  کشتن آنها، ادامه می
جمهوری اسالمی علیه نرگس محمدی را بشدت محلوم می کند و از همکه نکیکروهکای 
مترکی و انسان دوست ایران و جهان می خواهد تا ضمن اعترا  به ادامک  بکیکدادگکری 
های رژی  والیت فلیه و دستگاه کضایی آن خواهان آزادی فوری و بی کید و شرط خکانک  

 علیدتی شوند.-نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی
یکی عکلکیکه او  دکیله ۲خان  نرگس محمدی در واکن  به حلمی که اخیرًا در دادگاه  

ای نوشت و ضمن دفاع از حلوق خود، به رفتار خالف کانون و ملکررات و  فادر شد، نامه
سکازی و فکدور بکرای  غیرانسانی مسئوالن کضایی جمهوری اسالمی ایران در پکرونکده

 ایشان اعترا  کرد.
 متن نامٔه نرگس محمدی  نین است:

ای برای  گشوده شد و با شتکاب  بودم، پرونده ۵۱۰های  روزی که در سلول ۱۰در مدت 
مورد رسیدگی، محاکمه و فدور حل  کرار گرفت، که رفتاری سراسکر خکالف ککانکون و 

 آید. ملررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخالکی به شمار می
، نامٔه کتبکی اجکرای حکلکِ  ۵۱۰های ان رادی در بند  ساعت بعد از ورود به سلول ۳۵

ماه حبس تعزیری، توسط اجرای احلام و بکه دسکتکور  ۱۱هشتاد ضربه شالق تعزیری، 
سرپرست دادسرا آکای نصیرپور به من ابالغ شد. ]سپس[ اول آذرمکاه، در شکعکبکٔه دوم 
دادسرای ملدس، توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید ت هیک  اتکهکام 
شدم. سوم دی ماه، بدون هی  توضیح و اطالعی، برای آخرین دفاع به هکمکان شکعکبکه 
برده شدم، و البته هی  دفاعی نلردم و درخواست حضور وکی  کردم. البکتکه از لکحکظکه 

آبان ماه کتبًا در حضور بازپرس علیرضا حسینکی درخکواسکت تکمکاس و  ۵۲بازداشت  در 
مالکات با وکی  را دادم، که با آن موافلت نشد. باالخره بدون دسترسی بکه وککیک  و در 

المالکات بودم و در آن ملطع به مدت  ه  روز از تماس تل نی مکحکروم  حالی که ممنوع
دی مکاه، در  ۵۵بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی کرار گرفت، و در تاریکخ 

گکونکه بکازجکویکی  حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعالم وزارت اطالعکات هکیک 
 دادگاه انلالب برای محاکمه برده شدم. ۵۱نداشت ، به شعبه 

در دادگاه، در حالی که در میان مأموران وزارت اطالعات تنها بودم، بکدون مکطکالکعکه 
پرونده و حضور وکی  ظرف مدت پنج دکیله محاکمه شدم. ]در آنجا[ اعالم کردم که در 

دی ماه ابالغ شکد، و  ۵۲این دادگاه هی  دفاعی ندارم. رأی دادگاه پس از دو روز، یعنی 
 شناس . کتبًا نوشت  درخواست تجدیدنظر و تسلی  به رأی ندارم و آن را به رسمیت نمی

ضربه شالق، منع  ۴۰طبق رأی فادره در این پرونده، به هشت سال و دو ماه زندان و 
های سیاسی اجتماعی، توکیف هرگونه رسکانکه در  اکامت در تهران، منع عضویت در گروه

شبله اجتماعی، و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایل  محلوم شدم. رسیدگی بکه ایکن 
ای فریبلارانه، ظالمانه بود که در خ ا و تحت انلیاد بکا  پرونده فاکد وجاهت کانونی و پروژه

حبس من در سلول بند امنیتی و به کصد بریدن فدای من از جامعه و محرومیت ککامک  
 از حق دفاع و اعترا  انجام شد.

تکر  اساس بودن اتهامات و رسیدگی حلک  ایکن پکرونکده را روشکن آنچه مغرضانه و بی
کند، مجرم شناخته شدن من به دلی  کاندیدا شدن برای جایزٔه فلح نوب  به معرفکی  می

 ۵۱۰تنها توسط نمایندٔه وزارت اطالعات در بکنکد  المل  نروژ است. این مسئله نه ع و بین
اعالم شد و آن را توطئٔه خارجی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران دانستند، بکلکلکه در 

 ۵۱دوم رأی فادره توسط شعبه   انگیز و غیرکاب  توجیه در سطر اوِل ف حهٔ  اکدامی بهت
 دادگاه انلالب مورد تأکید کرار گرفته است.

سؤال من از رئیس کؤه کضاییه و مجریه این است که آیا اعالم کاندیدا شدن من بکرای 
طلبانکه و  های فلح المل  نروژ به موجب فعالیت دریافت جایزٔه فلح نوب  توسط ع و بین

ضکربکه  ۴۰سال زنکدان  ۸حلوق بشری این جانب، اکدامی علیه امنیت نظام و مستحق 
 های بند امنیتی حبس و رها شده بودم. روز در سلول ۱۰شالق بوده که 

طلب و حلوق بشری جهکان، از جکمکلکه عک کو  در پایان ]حرف[ من به نهادهای فلح
المل  و همچنین پارلمان اروپا، این است که فدور این رأی بیانگر مکوضکع شک کاف  بین

تنها در ایران بلله در جهان اسکت، و  طلبان نه جمهوری اسالمی ایران در سرکوب فلح
 پوشی کند. طلبان اغما  و  ش  جهان نباید نسبت به این سرکوب عریان فلح

 نرگس محمدی

 ادامۀ حزب تودۀ ایران حكم  ...

اکثریت کریب به ات اق جمعیت،  گونه مملن بود رأیی غیر از این 
ها را  دیدند سربازان فاشیست اوکراینی، روس بدهند، وکتی که می
کشند و دولت اوکراین است اده از زبان آنها را  در شرق اوکراین می

 ممنوع کرده است؟
ها در  ثبات بود، روس با وجود آن که اوضاع در آن زمان بسیار بی

گیری دست به حمله به اوکراین نزدند. کاری که  پی این رأی
ها کردند اساسًا این بود که به غرب بگویند دخالت نلند.  روس

تری نبود. آنچه رهبران روسیه  پوتین خواهان جنگ گسترده
های خطرناکی که رو به آنها  پذیرفتند این بود که ناتو با سال  نمی

 هدف گرفته شده است، در مرز آنها مستلر شوند.
 

 خواهد روسیه جنگ نمی
های ناتو و اتحادیه اروپا برای خزیدن به سمت  ادامٔه آن تالش

شرق و گرفتن اوکراین، خطرناک و جنایتلارانه بوده است. این 
ها تمام جهان را به خطر انداخته است. حتی در روز جمعه  سیاست

]اول بهمن[، بلینلن اعالم کرد که پس از دیدار ملدماتی با 
ها  وگوها ادامه خواهد یافت. مشخص است که روس ها، گ ت روس
خواهند به اوکراین حمله کنند. آنها نیروهای نظامی در امتداد  نمی

مرز با اوکراین دارند، اما آن نیروها در خاک روسیه و برای ح اظت 
 اند. طلبی ناتو مستلر شده از مرزهای روسیه و متوکف کردن توسعه

حلی برای معض  کنونی، نباید با پرداختن به  در یافتن راه
شخص پوتین از موضوع منحرف شوی . او خودکامه و هر  یز 
دیگری است جز طرفدار دموکراسی. با این حال، هی  کدام از اینها 

های سیاسی در  دهد که تمام گرای  این واکعیت را تغییر نمی
کنند. این مجموعه  روسیه، در مسئله اوکراین از او حمایت می

شام  مخال ان سیاسی افلی او، از جمله اللسی ناوالنی، 
میخائی  گوربا ف رهبر شوروی سابق، و حزب کمونیست 

 فدراسیون روسیه است؛ و البته خود مردم روسیه.
بازگردی  به موضوع منافع استرات یک حیاتی. دور نگه داشتن 

های خطرناک "غرب" از مرزهای روسیه، در خدمت منافع  سال 
دهد برای  حیاتی استرات یک روسیه است. آنچه در اوکراین رخ می

از ناپلئون تا کیصر تا  -بلای روسیه اهمیت حیاتی دارد. روسیه بارها
مورد حملٔه اروپا کرار گرفته است و کاماًل کاب  درک است  -هیتلر

طرف از لحاظ  نظامی در  ای حای  و بی که مصم  به ح ظ منطله
 مرزهای خود باشد.

در ملاب ، ]درگیری نظامی در[ اوکراین مؤکدًا در خدمت منافع 
استرات یک آمریلا نیست. آمریلا در واکع از فلح در آن منطله 

یی  برد و کطعًا اگر جنگی بین این دو کدرت بزر، هسته سود می
برد. اوکراین نیز از  نین  وجه سودی از آن نمی هی  درگیرد، به

جنگی سود نخواهد برد. و البته روسیه و بلیه دنیا ه  سودی 
 نخواهند برد.

هاست در حال تحّول و  آفرین کنونی، که سال وضعیت مشل 
ای ه   ح  ساده ح  دارد، که راه گیری است، فلط یک راه شل 

است: ناتو و آمریلا باید متعهد شوند که اوکراین هرگز وارد ناتو 
 نخواهد شد. این نخستین گام ضروری است.

این همان  یزی است که در راه پایان دادن به جنگ سرد با آن 
 موافلت شده بود.

خواستند،  این همان  یزی است که پوتین و یانوکووی  می
ای میان  های گذشته سعی کردند معامله زمانی که در آن سال

المللی پول سر  اتحادیٔه اروپا و اوکراین و روسیه و فندوق بین
 بگیرد.  لدر احملانه و خطرناک بود که آمریلا بگوید نه.

 به گسترش ناتو به سمت شرق پایان دهید!
 

 ادامۀ  غرب، نه روسیه، مسئول خطر ...



 ۴۴۱۱شمارۀ     ۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۱ 

کانون مکدیکریکت  ۱۰سازی بازنشستگان وفق مادٔه  همسان  اجرای کانون *
 ۳۰۱۱خدمات کشوری در سال 

بندی به فورت کام  و مشخص شکدن بکودجکٔه آن بکرای  * تصویب رتبه
 امسال و سال آینده

سازی آمکوزش و تکأمکیکن سکرانکه  سازی و پولی * متوکف کردن خصوفی
آموزان. به عبارت دیکگکر، تکأمکیکن آمکوزش  آموزشی از جیب والدین و دان 

 کانون اساسی ۱۱آموزان طبق اف   رایگان و با کی یت برای دان 
* رسیدگی به حلوق نیروهای خدماتی مدارس که بیکشکتکریکن زحکمکت را 

 کشند می
 * متوکف شدن غارت فندوق ذخیره فرهنگیان

 * تأمین امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و کراردادی
سازی علیه معلمان معتر  و آزاد  * متوکف شدن بازداشت فعاالن و پرونده

 شدن معلمان دربند
های میکدانکی مسکتکنکد تکأیکیکد  شد، و گزارش بینی می طور که پی  همان

کند، در برخی از شهرها و مدارس شماری از کنشگران فن ی فرهنگیکان  می
 های انتظامی و اطالعاتی احضار شدند. بازداشت یا به اداره
بیانیٔه انجکمکن فکنک کی “ روز یلشنبه ”  شورای هماهنگی“ کانال تلگرامی 

معلمان مریوان در خصوص دستگیری و بازداشت آکای شعبکان مکحکمکدی، 
را منتشر ککرد ککه در آن ”  عضو هیئت مدیرٔه انجمن فن ی معلمان مریوان

مکأمکوران  فبح امروز یلشنبه ده  بهمن ماه،  ندیکن نک کر از“ آمده است: 
اطالعاتی و امنیتی با یورش به منزل آکای شعبان محمدی فعال فکنک کی و 
عضو هیئت مدیرٔه انجمن فن ی معلمان مریکوان، ایکن فکعکال فکنک کی را 

 ”اند. و به ملان نامعلومی انتلال داده  بازداشت کرده
آکای محمد حبیبی در گزارش کوتاهی که روز یلشنبه از تحصن سراسری 

منتشر شکد، گک کت: ”  شورای هماهنگی“معلمان دادند و در کانال تلگرامی 
ای که وجود دارد این است که در واکع، بازداشت ایشان و فشارهایی که  نلته“ 

شود با هدف متوکف کردن تحصن و تجمکع اسکت.  به فعالین فن ی وارد می
طور که گ تک  نسکبکت بکه  اما این فشارها جواب معلوس دارد. امروز، همان

دیروز، استلبال از تحصن خیلی بیشتر بود. از خبر تحصن اگر بگذری ، بحکث 
کرونا است که معض  بزرگی است در شرایطی ککه مکدارس هک  حضکوری 

خاطر مسئلٔه شیوع ککرونکا،  دبستانی ک ، به اند. مدارس استثنایی و پی  شده
غیرحضوری شده. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان هک  

هایی با وضعیت کرمز  مدارس ملطع ابتدایی در شهرستان گ ته که آموزش در
فکورت  و نارنجی شیوع کرونا در استان هرمزگان، به مکدت دو هک کتکه بکه

غیرحضوری در فضای مجازی انجام شود. منتها مشللی که وجود دارد ایکن 
هکا  گوی ستاد کرونا گ ته که اختیار تعطیلی مدارس و دانشگاه  است که سخن

ای در  را به ستادهای استانی واگذار کردی . در نتیکجکه، یکک وحکدت روّیکه
مسئله تعطیلی مدارس وجود ندارد، و مکتکأسک کانکه هکر روز شکاهکد اخکبکار 

آمکوزان  ناخوشایندی از شیوع هر ه بیشتر کرونا در میان معکلکمکان و دانک 
 ”هستی .

حزب تودٔه ایران ضمن اعالم حمایت خود از مبارزات جاری فکرهکنکگکیکان 
های برحق فن ی و کانونی خود، همٔه کارگران و  کشور در راه تحلق خواست

آموزان و جکوانکان، پکدران و مکادران و خکویشکاونکدان  زحمتلشان، دان 
خکواه  آموزان مدارس کشور ، و نیروهای ملی، دمکوککراتکیکک، و آزادی دان 

موفلیکت   خواند که از کارزار برحق معلمان کشور حمایت کنند. می کشور را فرا
تواند راهگشای مبارزات دیگر زحمتلشان کشکور بکرای  فرهنگیان کشور می

آموزنده و مؤثر در راه موفکلکیکت هکمکٔه ایکن  احلاق حلوق خود و گامی درس
 آمیز باشد. طلبانه و مسالمت مبارزات حق

 
 حزب تودٔه ایران

 ۰۰۱۱بهمن  ۰۱یکشنبه 
  

هکای  بندی ناکص و تالش در راه تکحکلکق خکواسکت فرهنگیان به الیحٔه رتبه
هاست به آنها توجه نشده است. دور جکدیکد  فن ی و کانونی آنهاست که سال

شکورای “ این اکدام جمعی فرهنگیان از ابکتکدای آذر امسکال آغکاز شکد. 
دی در ککانکال  ۵۱ای که پس از تجمع سراسکری  در اطالعیه”  هماهنگی

تکوجکهکی بکه  در فکورت بکی“ تلگرامی خود منتشر کرد، اعالم کرده بود که 
تری را در دسکتکور  مطالبات، شورای هماهنگی اعتصاب و تجمعات گسترده

هکا را تکعکطکیک  و اعکالم  کار خود کرار خواهد داد و در فورت نیاز ککالس
 ”اعتصاب سراسری خواهد نمود.

شکورای “ ها و تصاویری که  وی ه گزارش های منتشر شده، به طبق گزارش
های اعتراضی روز شنبه در مکدارس  منتشر کرده است، تحصن”  هماهنگی

شهر و ناحیه و روستای کشکور بکرگکزار شکد ککه مکوفکلکیکت  ۵۲۱بی  از 
های زحمتلشان در عکرفکٔه آمکوزش و   شمگیری برای این نوع اعترا 

ها، تحصن اعتراضی فرهنگیان  پرورش در کشور بود. بر طبق همین گزارش
شهر و روستا و ناحیه برگزار شکد ککه الکبکتکه  ۱۱۱در روز یلشنبه در بی  از 

 شد. شام  فدها مدرسه می
” هکای فکنک کی فکرهکنکگکیکان شورای هماهنگی تشکلک “ای که  مبارزه
کند و با هشیاری و توجه اکید به وضعیت خطیر و شکرایکط  دهی می سازمان

هکای  برد، هدف حساس مبارزه و اتلا به نیروی جمعی فرهنگیان به پی  می
کنندٔه آن نیز متناسب  فن ی و کانونی کاماًل مشخص دارد و شعارهای بسیج

شود. در این مبارزه، فرهنگیکان از هکمکلکاران  ها انتخاب می با همین هدف
سازی برای معلمان  بازداشت و زندانی شدٔه خود غاف  نیستند و همواره پرونده

اند و خواستار آزادی معلمان  کنشگر فن ی و اذیت و آزار آنها را محلوم کرده
اند. بر طبق برنامکٔه از پکیک  اعکالم شکدٔه  دربند و بازگشت آنها به کار شده

 ۳۱بهکمکن، از سکاعکت  ۳۳، کارزار کنونی روز دوشنبه ”شورای هماهنگی“ 
فبح با تجمع سراسری فرهنگیان شاغ  و بکازنشکسکتکه و بکا شکعکارهکای 

های آموزش و  های کشور در ملاب  اداره ها و شهرستان مشخص، در استان
 یابد. پرورش، و در تهران در ملاب  مجلس ادامه می

بکهکمکن  ۳۳در کطعنامٔه پایانی تجمع سراسری معلمان در روز دوشکنکبکه 
منتشر شده، آمده اسکت: ”  شورای هماهنگی“ ، که در کانال تلگرامی ۳۰۰۱

پیماید و عدالت آموزشی  کهلرایی را می ساختار آموزشی در این کشور سیر“… 
کارد به استخوان رسکیکده و …  بی  از هر زمان دیگری به محاق رفته است

زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغ  ماننکد اککثکریکت جکامکعکه و 
هکای  هاست که فرهنگیان به شکیکوه زحمتلشان د ار بحران شده است. ماه

اند؛ اما گکویکی در  مختلف اعترا  خود را نسبت به وضع موجود اعالم کرده
دولت بودجٔه انلباضی و ضدمردمکی و …  حاکمیت گوش شنوایی وجود ندارد

ضدمعلمی را به مجلس ارسال کرده و مجلس عماًل در راستای منافع دولکت 
طلبانه  کند و متأس انه کوه کضاییه به جای همراهی با مطالبات حق عم  می

ککنکد. اجکرای  و کانونی معلمان، هر فدای منتلد و مخالف را سرککوب مکی
حل  زندان محمدتلی فالحی و حسین رمضانپور طی روزهکای گکذشکتکه و 
بازداشت شعبان محمدی عضو هیئت مدیرٔه انجمن فن ی معلمان مکریکوان 

ها فکعکال فکنک کی از  سازی و احضار ده بهمن[ و پرونده ۳۱در روز گذشته ]
تهران تا مریوان نشان از آن دارد که جواب حاکمیت به مکطکالکبکات، مشکت 

 ”آهنین است.
در  کنکیکن شکرایکطکی، شکورای “ در ادامٔه این کطعنامه آمده است ککه 

کشور پا به میدان گذاشته تا ضکمکن دفکاع از  هماهنگی به پشتوانٔه معلمان
خکواهکی  گری و عدالکت آموزان به جامعه درس مطالبه حلوق معلمان و دان 

 ”بدهد.
هکای  شده است که اگکر بکه خکواسکت”  تأکید و اعالم“ در پایان کطعنامه 

در “ ها مکحکلکق نشکود،  معترضان فرهنگی کشور توجه نشود و این خواست
به تحصن خود ادامه خواهی  داد و در روز پنجشنبه مکورخ  ۵۴تا  ۵۱روزهای 

 ”کنی . بهمن ماه تجمع سراسری اعالم می ۵۸
 های فرهنگیان بدین شر  اعالم شده است: در این کطعنامه، خواست

 ادامۀ همبستگى رزمجویانۀ حزب تودۀ ایران ...
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های  گیرد. ک  طبله، این روبنا را بر شالوده آید و شل  می خاص و متمایز برمی
کند و به آن  ماّدی خود و از درون مناسبات ]اجتماعی[ متناظر با آن ایجاد می

 «دهد. شل  می
طبله، یعنی جمعی که بر اساس جایگاه و موکعیتی که در مجموعٔه تولید 

های احساس، ت لر، و درک زندگی ]خاص  شود، شیوه اجتماعی دارد تعریف می
 آورد. خود[ را پدید می

 
 زمینه و رابطٔه پایه و روبنا

که در آن پایه به  -این امر که الگو]ی پایه و روبنا[ فرمولی ملانیلی نیست
ای را  شود که زمینه زمانی مشهود می -کند سویه روبنا را تولید می ای یک گونه

 یابد در نظر بگیری . که در آن تظاهر می
یلی از محصوالت کار مداوم مارکس بر روی “ نلد اکتصادی سیاسی”جزؤه 

بود. برخی از نلدهای افلی مارکس به اکتصاد سیاسی “ سرمایه”کتاب 
کرد و دربارٔه  ]بورژوایی آن زمان[  ه بود؟ اول اینله ظواهر را مسّل  فر  می

کرد.  آورند، پرسشگری نمی ساختارهای زیربنایی که  نین ظواهری را پدید می
ها ]عینی و  ای از اشیاء و موضوع دوم اینله اکتصاد سیاسی و جهان را مجموعه

های پیوسته و مرتبط  دید، در حالی که اینها بخ  ذهنی[ مستل  از یلدیگر می
وک ه است. سوم،  به ه  از یک وحدت یا کلّیت هستند که در حرکت مداوم و بی

و در نتیجٔه دو نلد اول، اینله ]اکتصاد سیاسی بورژوایی[ رویلرد ماتریالیستی 
های امروزی را به گذشته و  ها نداشت و ملوله تاریخی برای درک این دگرسانی

داری  بست، و بنابراین سرمایه داد و ]به همان فورت[ به کار می آینده بسط می
 دید. را، به مثابه نظام اجتماعی، ابدی می

در کنار   کنند، بدین ترتیب، آنهایی که پایه را مستل  و ایستا فر  می
گیرند. ]رابطٔه پایه و روبنا[ فرمولی  مخال ان بورژوای مارکس کرار می

گیرد،  اکتصادگرایانه نیست که بر اساس آن، تغییرهایی که در اکتصاد فورت می
شدنی، به تغییرهایی در جامعه منجر شود.  بینی خود و به فورت پی  خودبه

است که “ ای کلی استعاره”افطال   روبنا، به-روبنا یا پایه-]بیان رابطٔه[ زیربنا
توان این برداشت را  رود. گر ه می فرفًا به منظور توفیف ]این الگو[ به کار می

کند که در باال  ه رخ  دهد، تعیین می از آن کرد که آنچه در پایین رخ می
دهد، ولی اگر آن را الگویی مارکسیستی ببینی ، در آن فورت است که  می

 الگویی م ید برای درک و تحلی  پویایی مبارزٔه طبلاتی خواهد بود.
هجده  ”به همین دلی  است که مارکس کمی جلوتر در ]همان فص  سوم[ 

فرق گذاشتن بین گ تارها و ادعاهای ”از ملولٔه روبنا برای “ برومر لویی بناپارت
احزاب و سرشت واکعی و منافع واکعی آنان، ]فرق گذاشتن[ بین تصور آنها از 

است اده کرد. در ادامٔه متن، او ]علت[ شلست انلالب “ خودشان و واکعیت آنها
را تا  ۳۸۲۳پاریس و موفلیت کودتای لویی ناپلئون بناپارت در سال  ۳۸۰۸

 نویسد: بیند و می حدودی در ظهور سوسیال دموکراسی می
خصلت وی ٔه حزب سوسیال دموکرات[ در این واکعیت است که نهادهای ]”

ای برای برانداختن هر دو کرانه ]نظام  خواه را نه وسیله جمهوری-دموکراتیک
ای برای  داری[، یعنی برانداختن سرمایه و کار مزدی، بلله وسیله سرمایه

ناپذیری آنها و تبدی  آن  تخ یف دادن آشتی
ناپذیر[ به همسازی است. هر کدر  ]تضاد آشتی

روبنا: -رابطٔه دیالكتیكى پایه
 الگویى براى تحلیل و عمل

 ۸] ۹۱۹۰نوامبر  hamptonthink.org ،۹۲نوشتٔه ِدرِک فورد، در 
 [۰۹۲۲آذر 

فلط در دو اثر خود اشاره کرده است “ روبنا”و “ پایه”اگر ه خود مارکس به 
روبنا همچنان منبع مجادلٔه جّدی -پایه“ مسئلهٔ ”دان (،  )تا آنجا که من می

رغ   ها، هواداران ما، و منتلدان ما باکی مانده است. این الگو، به مارکسیست
های مارکسیستی دارد، وکتی که در زمینٔه  ای که در بحث نل  گسترده

درست است اده شود و با همٔه ظرای   درک شود، برای تحلی  جامعٔه 
 دهی سوسیالیس  کاماًل م ید خواهد بود. داری و تدارک و سازمان سرمایه

( ۳۸۲۰(“ نلد اکتصاد سیاسی”گ تار  مارکس تمایز بین پایه و روبنا را در پی 
ایدئولوژی ”گ تار آنچه را در  کند. مارکس در این پی  فراحت مطر  می به

 دهد: [، اثر کبلی خود همراه با انگلس، نوشته بود، بسط می۳۸۰۲]“ آلمانی
ها در روند تولید اجتماعِی هستی خود، ناگزیر وارد مناسبات معّینی  انسان”
شوند که مستل  از خواست و ارادٔه آنهاست؛ یعنی مناسبات تولیدی  می

ای مشخص و معّین در توسعٔه نیروهای تولید ماّدی آنهاست.  مناسب با مرحله
کلّیت و مجموعٔه این مناسبات تولیدی تشلی  دهندٔه ساختار اکتصادی 
جامعه، یعنی  آن شالودٔه واکعی است که روبنای حلوکی و سیاسی بر مبنای 

گاهی اجتماعی متناظر با آن شود و شل  آن ساخته می اند.  های معّینی از آ
روند کلی زندگی اجتماعی، سیاسی، و فلری متأثر از  شیؤه تولید زندگی ماّدی 

گاهی انسان کند، بلله هستی  ها نیست که هستی آنها را تعیین می است. آ
گاهی آنها را تعیین می  «کند اجتماعی آنهاست که آ

شام  مناسبات تولیدی  -کنند ه  ترجمه می“ زیربنا”که آن را  -پایٔه جامعه
و نیروهای مولد ]یا نیروهای تولیدی[ است. نیروهای مولد در مجموع به 
نیروی کار ]کارگر[، ابزار یا وسای  مورد است ادٔه کارگران ]شام  عل  و فن[، و 

کنند ]موضوع کار[ اطالق  موادی که کارگران در فرایند تولید دگرسان می
شود. مناسبات تولیدی در بر گیرندٔه سازمان اجتماعی تولید و بازتولید، یا  می

 ندو ون ساختار تولید و بازتولید زندگی است. تأکید بر این نلته مه  است 
که پایه فلط شام  نیروهای مولد نیست، بلله مناسبات تولیدی را نیز شام  

 فلط اکتصادی، بلله اجتماعی نیز است. شود که نه می
گاهی-روبنا شام  نظام سیاسی به طور  -یا ایدئولوژی -حلوکی حلومت و آ

کلی است که در فرهنگ و هنر، دین و معنویت، اخالق و فلس ه، و غیره 
یابد. روبنا بر مبنای کلّیت و مجموعٔه مناسبات تولیدی تلوین  تجلی می

یابد. فعالیت سیاسی و روندها و محصوالت فلری متأثر از شیؤه تولید  می
طور که در ادامه خواهی   )مناسبات تولیدی و نیروهای مولد( هستند. و همان

 گذارند. دید، عنافری از روبنا نیز به سه  خود بر پایه تأثیر می
به گ تٔه انگلس، او و مارکس به دلی  شرایط تاریخی و ماّدی آنها ]در آن 

هایشان[ به کسانی  زمان[ تأکید زیادی بر اهمیت پایه کردند، زیرا ]در نوشته
ای در سال  کردند. انگلس در نامه دادند که اهمیت تولید را انلار می پاسخ می

به ژوزف بلوخ، سوسیالیست آلمانی، که در آن الگوی مارکس و خودش  ۳۸۰۱
ما در برابر مخال انمان باید بر اف  ”کند که  دهد، اشاره می را توضیح می

او در ابتدای همان نامه “ کردند. کردی  که آنها تلذیب  می عمده تأکید می
کنندٔه نهایی در تاریخ، تولید و بازتولید زندگی واکعی  عام  تعیین”نویسد که  می

اگر کسی این موضوع را طوری بپیچاند که بگوید عام  اکتصادی ”و “ است
معنی، انتزاعی،  کننده است، آن گزاره ]اول[ را به عبارتی بی تنها عام  تعیین

 «کند. و پوچ دگرسان می
های بلوخ فلط ناشی از مطالعٔه  اشارٔه ضمنی انگلس به این است که پرس 

خواهد که  های ثانویه ]نل  کول شده از منابع دیگر[ است، و از بلوخ می نوشته
هجده  برومر ”وی ه به کتاب مارکس با عنوان  منابع اولیه را بخواند، و او را به

دهد، که شاید تنها جای دیگری باشد که  ( ارجاع می۳۸۲۵(“ لویی بناپارت
فراحت از روبنا یاد کرده است )اگر ه او در جاهای دیگر نیز  مارکس در آن به

ها پی  خود، ]در  کند(. مارکس در این اثر سال هایی می به این ملوله اشاره
 کند: بندی می فص  سوم[ روبنا را این گونه فرمول

های مختلف ماللیت، بر اساس شرایط اجتماعی هستی،  بر اساس شل ”
  ۴۱ادامه  در صفحه های  بینی های ت لر، و جهان روبنای جامعی از احساسات، پندارها، شیوه
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ه  که برای رسیدن به این هدف وسای  گوناگونی پیشنهاد شود، و هر اندازه 
ه  که این هدف را با ادعاهای کمابی  انلالبی بپیرایند، محتوای آن همان 

 «ماند. که بود می
های  به عبارت دیگر، نیروهای سوسیال دموکرات در حالی که از عبارت

کردند، به دنبال سرنگون کردن مناسبات تولیدی موجود  انلالبی است اده می
کانونی -خواستند از راه روبنای سیاسی و حلوکی نبودند، بلله می

 تر مدیریت کنند. ای منص انه داری، آن را به شیوه سرمایه
 

 روبنا-مارکسیسم و الگوی پایه
با توجه به آنچه گ ته شد، روشن است که این الگو، دیاللتیلی است. 

تاریخی فهمید که پایه و روبنای جامعه در طول -مارکس با ت لر ماتریالیستی
کنند و به زمینه ]تحول جامعه[ بستگی دارند. نه پایه و روبنا  زمان تغییر می

 ایستا، یلدست، یا غیرتاریخی است و نه رابطٔه بین این دو.
داری آمریلا نیز نه یلدست و یلپار ه است و  مناسبات تولیدی در سرمایه

نه حتی فرفًا اکتصادی؛ به این معنا که عواملی مانند ن اد، ملیت، جنسیت، 
های جنسی، و مراتب دیگر نیز در  توانمندی و ناتوانی جسمی/فلری، گرای 

به والتر  ۳۸۰۰ای در سال  ساختاربندی و تلسی  آن مؤثرند. انگلس در نامه
کند که مناسبات تولیدی، اجتماعی )و  بورگیوس، آنارشیست آلمانی، تأیید می

ن ادی( است. انگلس در پاسخ  به درخواست بورگیوس برای روشن کردن 
کند که به  نل  پایه ]و عواملی مانند ن اد و شخصیت در تاریخ[ اذعان می

شرایط اکتصادی است که در نهایت نحؤه ”نظر ما ]خودش و مارکس[، 
 کند. اما ن اد خودش یک عام  اکتصادی است. توسعٔه تاریخی را تعیین می

روشن است که ن اد بخشی از پایه است، با این حال، بدیهی است که روبنا “
ای تاریخی و در حال تحول است، و  ( ن اد ملوله1ه  است، به این لحاظ که 

فلط نیروها و مناسبات اکتصادی، بلله عنافری مانند فرهنگ،  ( نه5
کنند و به نظ  ]دلخواه خود[  ها، و نظام حلوکی آن را ح ظ می رسانه
 آورند. درمی

توسعٔه سیاسی، ”کند که  انگلس در همان نامه بالفافله اضافه می
حلوکی، فلس ی، مذهبی، ادبی، هنری، و غیره، مبتنی بر توسعٔه اکتصادی 
 است. اما همٔه اینها بر یلدیگر و همچنین بر پایٔه اکتصادی تأثیر دارند.

تغییر نیست و عنافر روبنایی در جامعه،  مرزهای بین پایه و روبنا ایستا یا بی“
 در ح ظ و بازتولید عنافر پایه مؤثرند.

داری نظام حلوکی کشور ]کانون[ را ملزم به تن یذ و  برای مثال، سرمایه
کند. در این مورد، کانون برای بازتولید  ح اظت از حلوق ماللیت خصوفی می

داری ناشی از مناسبات  پایه بسیار مه  است. از آنجا که نظام حلوکی سرمایه
داری است، تغییر در نظام حلوکی مملن است مناسبات  تولیدی سرمایه

تواند آن از بنیاد براندازد، زیرا  تولیدی موجود را جر  و تعدی  کند، اما نمی
 برای این کار به ایجاد نظام اجتماعی و اکتصادی نوینی نیاز است.

های  اگر ه مارکس زمان زیادی را فرف مطالعٔه اکتصاد سیاسی فعالیت
توان در این استدالل او  فرهنگی نلرد، نمونٔه دیگری از پویایی این الگو را می

دید که هنرمندان و دیگر کارگران فرهنگی، عوام  مولد هستند. او کسانی را 
کنند متمایز  ارزش تولید نمی کنند از کسانی که اضافه ارزش تولید می که اضافه

کار داشته باشند )برای -توانند شللی از رابطٔه مزد کند، اگر ه هر دو می می
کند ولی شللی از نیروی کار  ارزش تولید نمی مثال، کار برای دولت اضافه

شود(. مارکس کار فلری، رکص، نوشتن، آواز  است که به دیگری فروخته می
خواندن، و دیگر اعمال هنری یا فرهنگی را، زمانی که در روند ]فروش[ 

داند. به این  هایی از کار مزدی می شوند، شل  کاالی نیروی کار انجام می
 توان از هر دو دریچٔه پایه یا روبنا دید. ترتیب،  نین اشلالی از کار را می

استعاره و الگویی “ پایه و روبنا”کند که  همٔه اینها این نلته را برجسته می
ها است؛ راهی است برای تحلی  و بررسی جامعه و تحول  برای مارکسیست

 اجتماعی، به جای اینله به یک توضیح آسان اکت ا شود.
 

 های هوشمند یک مثال: تلفن
ها یا م اهی  ذهنی، رواج  برای فه  بهتر رابطٔه بین تولید ماّدی و ایده

را در نظر بگیرید. در زمانی که برای فرستادن “ های هوشمند تل ن”گستردٔه 
نشستی  و از طریق سی  به اینترنت وف   ایمی  باید پشت کامپیوتر می

توانی  در هر جا و هر زمان  شدی ، در ملایسه با امروز که بسیاری از ما می می روبنا: ...-ادامۀ رابطٔه دیالكتیكى پایه
]با است اده از تل ن هوشمند[ ایمی  ب رستی ، تصور مت اوتی از زمان و این 

نشان  ۵۱۵۳در سال  (Pew)نوع ارتباطات داشتی . نظرسنجی تحلیلاتی پیو 
درفد کسانی که درآمدی کمتر از ۴۱درفد از مردم آمریلا )و ۸۲داد که 

های هوشمند دارند؛ بنابراین، این پدیدٔه  هزار دالر در سال دارند( تل ن۱۱
 اهمیتی نیست. ک 

دهد که از شما بخواهد یا  این فناوری به رئیس یا کارفرمای شما املان می
های مربوط به کار جواب دهید.  ها به ایمی  توکع داشته باشد که حتی شب

شود،  ه رسد به مرز  این طوری است که مرز بین کار و زندگی مخدوش می
بین کار و اوکات فراغت. بسیار از ما در مرخصی یا تعطیالت ه  به 

دهد  دهی . تل ن هوشمند این املان را به من می های کاری جواب می ایمی 
جای اینله فبر کن  و یک ایمی  ]بلند با کامپیوتر[ بنویس ، طی روز  که به

یک یا  ند سؤال کو ک از شما بلن  ]و انتظار پاسخ داشته باش [. بدین 
گیرد، و ارتباط مت اوتی با  ترتیب، تصور مت اوتی از زمان در ذهن ما شل  می

کنی . برای مثال، در زمان دانشجویی من، خیلی عادی بود  یلدیگر پیدا می
دادند. حاال انتظار این است  ها پاسخ می اگر معلمان ظرف  ند روز به ایمی 

 که معلمان در عر   ند ساعت پاسخ دهند.
کند. تا حاال برایتان پی  آمده که  حتی احساسات و بدن ما ه  تغییر می

فهمید  احساس کنید گوشی تل ن در جیبتان ارتعاش ]ویبره[ کرد، و بعد می
نامند. در  می“ سندرم ارتعاش فانتوم ]خیالی[”که اشتباه کردید؟ این پدیده را 

دانشجوی کارشناسی فورت گرفت،  ۵۰۱روی  ۵۱۳۳تحلیلی که سال 
شوندگان ارتعاش فانتوم را تجربه  درفد از پرس ۸۰”معلوم شد که در حدود 

هایی را  ای یک بار این  نین ارتعاش درفد ه  حداک  ه ته۰۱اند، و  کرده
خود به وجود نیامد؛ از آسمان پایین  به تل ن هوشمند خود“ کنند. تجربه می

اش کردند، تولیدش کردند، و یک  نی تاد. کارگران فلرش را کردند، طراحی
گاهی ما،  ایده را مملن و عملی کردند. نیروی ماّدی مولد است که اشلال آ

دهد. با این حال، علت  شیؤه احساس ما، درک ما از زمان، و... را تغییر می
تولید تل ن هوشمند و سپس توزیع آن در سراسر جامعه، این است که 

دهد. همان شیئی که وکتی برای کار  وری نیروی کار را افزای  می بهره
است، و زمانی که برای ملافد غیرکاری است اده “ پایه”شود، جزو  است اده می

 است.“ روبنا”شود، جزو  می
 

 گیری از این الگو در جنبش انقالبی بهره
تواند بدون تغییر پایٔه جامعه عملی شود، زیرا  انلالب سوسیالیستی نمی

مستلزم تبدی  ماللیت خصوفی به ماللیت جمعی، لغو مناسبات 
داری و ایجاد مناسبات سوسیالیستی است. اما روبنا بر روی پایه تأثیر  سرمایه

دهد. بین این دو تعاملی ]اثر متلابلی[ پویا وجود  گذارد و به آن شل  می می
دارد، و مسئله این نیست که  ه  یزی در کدام بخ  از این الگو ]پایه یا 
روبنا[ جای دارد، بلله مسئله این است که  ه  یزی از لحاظ استرات یک 

 -برای پیشُبرد مبارزٔه طبلاتی در وضعیتی خاص اهمیت دارد. لغو کار مزدی
هر دو، تمرکز کند و ترکیب،   باید روی روبنا و پایه، -انلالب سوسیالیستی

 های هر کدام را درک کند. تضادها، و توانمندی
ها سالٔه  ، مبارزٔه ده«سرمایه”مارکس در فص  مربوط به روِز کاری در 

کند. او بر اساس  را توفیف می“ عادی”زحمتلشان برای روز کاری 
ها و  ها، جزئیات هولناکی را از سوءاست اده های بازرسان کارخانه گزارش

کند. در  داری فنعتی در برخورد با کارگران بازگو می های سرمایه بدرفتاری
 نویسد: پایان همان فص ، مارکس می

جهت شوند و به مثابه یک طبله، تصویب  کارگران... باید یلدل و یک”
 نان کانونی را تحمی  کنند که همچون سد اجتماعی کدرتمند و  آن

عبورناپذیری، نگذارد کارگران با بستن کرارداد داوطلبانه با سرمایه، خودشان و 
 “ هایشان را به بردگی و مر، ب روشند. خانواده

روِز کاری از لحاظ کانونی ”به عبارت دیگر، هدف تاکتیلی آنها ایجاد  
 است.“ محدود شده

این فراخوان آشلاری برای تغییر در روبنا، برای انجام یک افال  کانونی 
فلط برای  ای  شمگیر و مه  برای کاه  روز کاری است؛ نه است. مبارزه

های کارفرمایان، بلله  ها و بدرفتاری محافظت کارگران در برابر سوءاست اده
یابی داشته  دهی و تشل  برای اینله کارگران وکت بیشتری برای سازمان

گذارد، زیرا موکعی که روز  جامعه نیز تأثیر می“ پایهٔ ”باشند. در عین حال، بر 
  ۴۲ادامه  در صفحه کاری محدود شود، سرمایه باید به دنبال 



۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۴۴   ۴۴۱۱شمارۀ    

جمهور منتخب شیلی، روز جمعه اول بهکمکن  گابری  بوریک )بوری (، رئیس
ترکیب هیئت وزیران دولت آتی خود را اعالم کرد. حضور  ند رهبر پکیکشکیکن 

وزیر زن با کارنامٔه فعالیت فمینیستی بکرجسکتکه در  ۳۰مبارزات دانشجویی و 
ن ری بوریک، نشانٔه گرایشی مثبت در دولت آیندٔه شیلی اسکت. در  ۵۰کابینٔه 

دار وزارت دفکاع، و  مایا فرناندز آلنده، نؤه سالوادور آلنده، عهکده  دولت جدید،
شدٔه حزب ککمکونکیکسکت شکیکلکی،  ساله، شخصیت شناخته ۱۱کامیال والخو 

گوی دولت و عضو کمیتٔه سیاسی آن خواهد بود که دربارٔه مسائ  مکهک   سخن
کند. خان  آلنده عضو حزب سوسیالیسکت شکیکلکی اسکت و  گیری می تصمی 

اش  نزدیک به دو دهه از عمرش را در کوبا در کنار مکادرش و پکدر ککوبکایکی
رئیس مجلس ملی شکیکلکی بکوده  ۵۱۳۰تا  ۵۱۳۸گذرانده است. وی از مارس 

دار وزارت کار و وزارت عکلکوم و  داشت. دو عضو دیگر حزب کمونیست، عهده
 فناوری خواهند بود. 

*** 
پس از پیروزی گابری  بوریک در انتخابات ریاست جمهوری شیلکی، هکوگکو 

آل سیگلو، با دانی  نونیز، سناتور جکدیکد و نکمکایکنکده   گازمان، سردبیر نشریه
نونکیکز   کنونی مجلس از حزب کمونیست شیلی، گ تگو کرد. در این مصاحبه،

یافته"(، موکعیت حکزب  نل  مه  مبارزات برون پارلمانی )"شهروندی سازمان
کمونیست شیلی در دولت جدید، و اهمیت کنگره آتی حزب در گسترش مبارزه 

 برای سوسیالیس  را موردبحث کرار داد.
 

هکا، حکزب  ها و سایر اطکالعکیکه های وزارتخانه فراتر از نامهوگو گازمان: 
 کمونیست  ه نلشی در کابینه و دولت گابری  بوریک باید ای ا کند؟

 
باشیک    ای برای آن طر  دگرگون کننده ما باید نیروی سازندهدانیل نونیز: 

آفکریکن از  که شهروندان در انتخابات از آن حمایت کردند. این طکر  تکحکول
هکای  طریق نهادها، دولت و مجلس و همچنین از طریق شهروندان، جنبک 

تکوانکیک  طکر   شود. بکنکابکرایکن، مکا نکمکی ها اجرا می اجتماعی و در خیابان
هکا،  سازی را تنها به مشارکت در کابینه یا نهادهایی  کون شکهکرداری دگرگون

شوراهای محلی یا مجلس محدود کنی . در اینجا آنچه باید درک شکود ایکن 
وجود آوری  که از دولکت  ای را به است که ما باید نیروی شهروندی و اجتماعی

سازی حمایت کند. این  یزی است که در دولت دوم میش   دفاع و از دگرگون
باشله فاکد آن بودی  و این انتلادی از خود است. بنابراین، کار حزب کمونیست 
شیلی بسیار فراگیرتر از بحث درباره  ند وزیر یا  ند کرسی در اینجا یکا آنکجکا 

 است.
 

در این راستا، آیا داشتن یک یکا دو وزارتکخکانکه در حکوزه هوگو گازمان: 
 تر نیست؟ اجتماعی برای حزب کمونیست مناسب

 
بهترین نل  برای حزب کمونیست شیلی، داشتن نکلکشکی دانیل نونیز: 

کلیدی برای ترویج دگرگونی است و من اعالم کننده نلشی نخواه  بود که بکا 
 طر  دگرگونی مطابلت نداشته باشد. 

 
های اجتماعی در دوران حلومت بکوریکک را  نل  جنب هوگو گازمان: 

گونکه ککه در  عنوان بازیگران عمده یا در انزوا، آن به -کنید   گونه ارزیابی می
 گرای میانه[ ات اق افتاد؟ های سابق ائتالفی ] پ نخستین حلومت

 
هکای آغکازیکن  عنوان سیاست همگرایی سال ما باید آنچه بهدانیل نونیز: 

دهٔه نود ]میالدی کرن گذشته[ تحمی  و در شیلی برای مدتی طوالنی ادامکه 
خواه در کلیت آن  های دولت دگرگونی های سیاسی و گ تمان داشت را از گزینه

های پنهان بود که تا حکد زیکادی  ها با کدرت گونه مماشات حذف کنی . همین
تعویق انداخت. اکنون، حکلکومکتکی  سیاست ائتالف را به  های نخستین برنامه

اش به کدرت اجکتکمکاعکی و  ُبرد، و اجرای برنامه داری  که برای تحلی ، پی 
های اجتماعکی و مکدنکی و  کارگیری نیروی شهروندی نیازمند است. روش به

ها بستگی دارد،  ها که به خود این جنب  ها، و رشد خالکانه آن های آن وی گی

کن  تنها یک فکرمکول یکا  ها توجه خواهد شد. من فلر نمی آن امری است که به
روش کاری وجود داشته باشد. برای پروژه کنونی توان سیاسی اکثریت پارلمانکی 

یافته وجود داشته باشد. این امکر  باید مشارکت شهروندی سازمان -کافی نیست 
و تصکویکب  ۳۱۰۰/    ۵۱۵۱پرسی سال  در پیروزی ائتالف "تأیید کرامت" و با همه

روند کانون اساسی جدید شیلی و ُدور دوم انتخابات ریاست جمهوری، با بسکیکج 
عظی  مردم که در آن کدرت بوریک و کارزار او بسیار فراتر از مجموع کارزار دیگر 

 کیکز را بکه دنکیکای  ها بود نشان داده شد. ما باید مراکب باشی  که هکمکه حزب
تواند ما را در جامعه منکزوی ککنکد. ایکن  سیاست محدود نلنی ، زیرا این امر می

عنوان م هکومکی نکاشکنکاخکتکه و بکا  ای است که همچنان به سیاست به جامعه
طور که در ُدور دوم ]انکتکخکابکات اخکیکر[ و  نگرد همان اعتمادی فراوان می بی

 رویدادهای دیگر در دو سال گذشته نشان داده شد.
 

توازن نیروها در پارلمان بین عنافر خکواهکان دگکرگکونکی و هوگو گازمان: 
ُبرد پیشنهادهای دولکت جکدیکد  که  کار فشرده خواهد بود. برای پی  محافظه

 ای الزم است؟ ابتلارهای کانونی
 

آنچه باید در وهلٔه نخست انجام شود این است که اطکمکیکنکان دانیل نونیز: 
حاف  شود همٔه کوانین اجرایی مربوط به افالحات اساسی، تغییرهای عمیق، 

بکحکث گکذاشکتکه  ها، با توجه به جنب  و مشارکت شهروندی، به و روند دگرگونی
ای  ها کار شود، و اجرا گردد. این نخستین  یز است. هکیک  الیکحکه شود، بر آن

توسط کارشناسان در پشت درهای بسته تنظی  نشود. ضروری است که کانون از 
مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد. امری که در دولت میش  باشلکه فکاککد آن 

ویک ه در مکجکلکس سکنکا، زمکانکی ککه  بودی . بدیهی است که در پارلمان و بکه
هایی شاخص را بگیرند باید از بحث، توضکیکح، و  گراها بخواهند جلو طر  راست

گراهای "اجتماعکی"  ها یا راست حتی فشار است اده کرد. باید ببینی  که آیا لیبرال
گرایی از پستو خارج خواهد شد تا بتکوانکد بکا  احیا خواهند شد و آیا سازمان راست

دان  این ات اق خواهد افتاد  جامعه شیلی و نیروهای  پ میانه فحبت کند. نمی
بین  و مواردی مانند حزب راسکت  بزر، در جنا  راست می یا نه، ولی من خلئی

وجود دارند که در زمکانکی ککه طکرفکداران  (Evópoli)میانٔه "تلام  سیاسی" 
گکرائکی  ککرد حکزب راسکت پینوشه در شیلی به اکلیت تبدی  شده بودند ادعا می

کیدوشرط از کاست ]رککیکب بکوریکک[ در  دلی  حمایت بی لیبرال است، ولی به
 انتخابات ریاست جمهوری شلست خورد.

 
های دیگر در ائتالف "تکأیکیکد  نظر شما آیا الزم است حزب بههوگو گازمان: 

 کرامت" ادغام شوند؟
 

جمهور منتخب ]بوریک[ اخکیکرًا بکا  این بحثی است که رئیسدانیل نونیز: 
ساعت ح   ۰۸یا  ۵۰های درون ائتالف مطر  کرده است. این مسئله طی  حزب

نخواهد شد، زیرا باید منتظر بحث و تحلی  طرفین باشی . و البته ایکن بکحکثکی 
 آن بپردازی .  گیری عمومی در حزب کمونیست باید به است که ما کب  از موضع

 
رود  طور غیررسمی، که احتمال مکی شود، هر ند به گ ته میهوگو گازمان: 

 ۳۰۱۱ماه  اردیبهشت -/ فروردین ۵۱۵۵اش را در آوری   حزب کمونیست کنگره
ها همچون همیشه روی تغییرهای احتمالی در سکیکاسکت یکا  برگزار کند. رسانه

هایی مختکلکف  اند و بردن نام رهبری تمرکز کرده
رود که ایکن  رسد. ولی آیا انتظار نمی گوش می به

نقش نیروهاى چپ در پى پیروزى گابریل 
 بوریک در شیلى چه خواهد بود؟ 

  ۴۲ادامه  در صفحه 



۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۴۲   ۴۴۱۱شمارۀ    

ای و سیاسی مربوط به  هار سال  های برنامه تر بر مسئله طور اساسی کنگره به
هکای دهکٔه آیکنکده  آینده دولت ائتالفی "تأیید کرامت" و فراتر از آن برای سکال

 متمرکز شود؟
 

با نتایجی که حزب کمونیست در انکتکخکابکات پکارلکمکانکی، دانیل نونیز: 
دست آورد من معتلدم که ما شرایط سیکاسکی  جمهوری به شهرداری، و ریاست

بکحکث بکگکذاریک .  مان را بکه های توانی   ال  مثبتی داری  که بر پایٔه آن می
حضور در دولت،  الشی متمایز است ولی ما تجربه اخیر عضویکت در دولکت 

ها و  ای  که ایده رهبری میش  باشله( را داشته نیوا مایوریا )ائتالف  پ میانه به
های ما در خود دارد.  من همچنین اعتلاد دارم  پیشنهادهایی زیاد برای تحلی 

هکا مکانکنکد  ای  )ازجمله گرفتن باالترین مسئولیت دست آورده که نتایجی که به
دهد ککه  های محلی( به ما این املان را می حضور در دولت، پارلمان، و دولت

عنوان مثال، جامعه شیلی  تری را برای بحث در نظر بگیری . به های وسیع افق
هایی از ما در مورد معنای کمونیست بودن در کرن  در انتظار است تا بروز نشانه

هکای  ویل  ببیند که بدون شک  الشی است که با  ال  دیکگکر دوره بیست
گیری مکا نسکبکت بکه  تاریخی ت اوت دارد. این موضوع باید دربرگیرندٔه موضع

محیطی و  جنب  فمینیستی و مطالبات ، اهمیتی که ما برای مسائ  زیست
تهدید علیه تمدن بشری کائلی ، توجه به تنوع جنسیت و هویت جنسکیکتکی، و 

هکا  هایی که امروز طکر  و دربکارٔه آن های دیگر باشد، مسئله بسیاری مسئله
  شکده دهکی نحکوی سکازمکان طور منظ  و به شود. ما همچنین باید به بحث می

انداز برپایی آن را   گونگی درک سوسیالیس  و رابطه آن با دموکراسی و  ش 
هکایکی عکظکیک  ککه  ویل  به مبارزات و یکاری بررسی کنی . ما در کرن بیست

انکد  های کمونیست در کرن بیست  در جهان انجکام داده نیروهای  پ و حزب
هایی ازجمله در ساختکن سکوسکیکالکیکسک   حال اشتباه گذاری  و درعین ارج می

تکوانکد  شناسی . کنگره حزب ککمکونکیکسکت مکی رسمیت می مرتلب شدند را به
فرفتی مغتن  و عالی باشد برای ارائٔه محتوا و معنای کمونیست بودن در کرن 

ای مملو از موجی جکدیکد  های حال و آینده ها و  ال  ویل ، ح  مسئله بیست
هکایکی زیکاد بکه  های نولیبرالکی ککه فکدمکه بینی، و بر ضد سیاست از خوش

 اند. آمریلای التین، جهان، و شیلی وارد کرده
 

های کمونیست فادر شکد.  ها پی  حل  مر، حزب سالهوگو گازمان: 
در مورد شیلی، حزب کمونیست در دو دولکت حضکور داشکتکه اسکت، آرای 

هکای  اش را افزای  داده، رهبری جدیدش را ارائه کرده، و در مسئله انتخاباتی
 رسد؟ نظر می زمان حاضر حرفی برای گ تن دارد. استثنایی به

 
سکال  ۱۱یا  ۵۱وی ه زمانی که  این امری بسیار مه  است بهدانیل نونیز: 

نابودی هستند و دایناسورهایکی  های کمونیست محلوم به گ ته شد حزب پی 
های فعلی را ندارنکد.  نامیده شدند که کدرت درک پویایی جهان معافر و جامعه

وی ه رهبر فکعکلکی حکزب،  این افتخاری بزر، برای همه مبارزان و رهبری و به
گیلرمو تیلیر، است که حزب توانست راهی را ادامه دهد که گالدیکس مکاریکن 

( ازجکمکلکه ۳۱۸۳تا  ۳۱۴۱/  ۵۱۱۵تا  ۳۰۰۰)رهبر حزب کمونیست شیلی از 
واحوال کنونی شیلی ما در شرایطی  برای بلای حزب بنا نهاد. با توجه به اوضاع

هایی جدید و مه  و با حزبی درحال رشکد  خوب کرار داری ، ولی با  ال  بسیار
که باید تلویت شود روبرویی . بدترین  یز این اسکت ککه دسکت روی دسکت 

 کیکز خکوب اسکت و  گذاشته استراحت کنی  و تصور کنی  که اکنون هکمکه
ملاومت من ی در برابر پروژه بکزر، دولکت بکوریکک را در نکظکر نکگکیکریک . 

دهکنکدٔه  گراهای فاشیست و افراطی هشداری است نشکان های راست پیشرفت
ها برای ملاومت من ی در بکرابکر تکحکول و  ترین روش آن که آنان از ارتجاعی

هکای  توانند است اده کنند. باید خودمان را بکرای لکحکظکه جلوگیری از تغییر می
سخت آماده کنی . ما باید از فرفت است اده کرده و خودمان را تلویت کنی ، از 

ویل  را در نظر بگکیکریک ،  های کرن بیست ها و تجربه خود انتلاد کنی ، و پدیده
ای که بین دولت و بازار در آن کشور ایجکاد  مانند موکعیت جهانی  ین و رابطه

 شده است.
 

سردبیر نشریه آل سیگلو، شیلی، روزنامه ضد دیکلکتکاتکوری هوگو گازمان 
  شود. اینترنتی کارگران که روزانه منتشر می

 ادامۀ نقش نیروهاى چپ در پى پیروزى ...

ارزش بیشتر برود. در واکع، با این  های دیگری برای انباشت اضافه راه
برد، که  ارزش نسبی روی می هاست که سرمایه به تولید اضافه محدودیت

 آید. داری به منزلٔه شیؤه تولید به وجود می واکع زمانی است که سرمایه به
نمونٔه دیگر، نلد مارکس به آل رد داریمون، از پیروان پرودون است که 

پول را به جریان بیندازد که بیانگر زمان “ شل  سوسیالیستی”خواست  می
یک شل  ]پول[ ”بود. ولی نظر مارکس این بود که  واکعی کار کارگران می

مملن است مشلالتی را ح  کند که دیگری از ح  آن ناتوان است... اما تا 
همان مشلالت را در جای “ مانند زمانی که اینها شللی از پول باکی می

یک شل  از کار ”آورند، به همان فورت که  دیگری دوباره به وجود می
های شل  دیگر را تصحیح کند، اما هی   مزدی مملن است سوءاست اده

کار مزدی را   تواند سوءاست اده ]ذاتی[ از خودِ  شللی از کار مزدی نمی
توان بدون تغییر دادن مناسبات تولیدی  داری را نمی سرمایه“ تصحیح کند.

 برانداخت.
ها مستلزم وجود شرایط عینی و ذهنی است. بدون تغییراتی  وکوع انلالب
گاهی توده که روبنایی است اما به پایه مربوط است و بر آن  -های مردم در آ

داری به برکراری شیؤه تولید جدیدی  هی  بحران سرمایه -گذارد تأثیر می
تواند به  داری به سه  خود می منجر نخواهد شد. بحران در نظام سرمایه

گاهی کمک کند، اما به خود کافی نیست. همچنین،  خودی تغییر آن آ
توان جدا از عوام  دیگر بررسی و تحلی  کرد؛ آن را باید در  بحران را نمی

داری بررسی کرد. در نتیجٔه  تعام  با کلّیِت در حال تغییر جامعٔه سرمایه
های ما نیز تغییر  ها و استرات ی  نین رویلردهایی است که تاکتیک

 کند. می
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۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۴۳   ۴۴۱۱شمارۀ    

 ویجای پراشاد
، دولکت مکراکک  بکه نکاحکیکه ۳۱۰۰آذرمکاه  -/ آبان۵۱۵۱در ماه نوامبر 

حائ  بین کلمروی پادشاهی مراک  و جمهوری دموکراتیک   اللرکرات، منطله
عربی فحرا )جبهٔه پولیساریوی خلق فحرا که برای استلالل ایکن مکنکطکلکه 

کند( ارت  خود را گسیک  ککرد. ایسکتکگکاه مکرزی الکلکرککرات در  مبارزه می
ای است که به مکوریکتکانکی  ترین کناره فحرای غربی و در امتداد جاده جنوبی

بکیکن  ۳۱۴۱/  ۳۰۰۳بس سکال  شود. این نخستین بار است که آت  خت  می
بس با این شرط منعکلکد شکد ککه  شود. این آت  مراک  و پولیساریو نلض می
ای در فحرای غربی و درباره سرنوشت آن  پرسی سازمان مل  با برگزاری همه

پرسی هرگز برگزار نشد و مدت سکه دهکه اسکت ککه  تصمی  بگیرد. این همه
وضعیت این منطله نامشخص بوده است. اکنون، این بخ  از فحرای غربی 

رسد که در بحکرانکی  نظر می پس از سپری شدن عمر یک نس  از ساکنان ، به
 تازه جدید کرار دارد. 

، سازمان مل  متحد اسکتک کان ۳۰۱۱ماه  / بهمن۵۱۵۵های ژانویه  در میانه
اش در فحرای غربی را به کشکورهکای مکراکک ،  میستورا، فرستاده وی ه دی

وگویی تازه درباره این وضعیت را آغاز ککنکد.  الجزایر، و موریتانی فرستاد تا گ ت
ثکمکر نکام داد، زیکرا  هکای بکی میستورا را نمکایکنکده ویک ه طکر  توان دی می

های ایاالت متحده در  های ناشی از جنگ های پیشین او، ح  بحران مأموریت
انکد.  ها پایانی خوب نکداشکتکه یک از آن افغانستان، عراق، و سوریه بود که هی 

سازمان مل  متحد تا کنون پنج نماینده وی ه در فحرای غربی فرستاده  اسکت 
سکال  که نخستین آنان جیمز بیلر، وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحکده، بکه

جمهکور سکابکق آلکمکان،  و آخرین آنان هورست کوهلر، رئیس ۳۱۴۱/    ۳۰۰۴
بود که استع ا داد. دستاورد کوهلر این بود ککه  کهکار  ۳۱۰۸/    ۵۱۳۰سال  به

های مراک ، پولیساریو، الجزایر، و موریتانکی( را بکه دور  طرف افلی )دولت
ای ه  نداشت و سپس متوکف شکد.  میزگردی در ژنو بلشاند که  ندان نتیجه

 ۳۱۰۰مکاه  آبکان -/ مکهکر ۵۱۵۳زمانی که سازمان مل  در اککتکبکر سکال 
منصوب کرد، مراک  ابتدا با نمایندگی او   سمت فرستاده وی ه میستورا را به دی

مخالف بود ولی زیر فشار غرب نل  او را پذیرفت و نافر بوریطه، وزیکر امکور 
هکای جکبکهکٔه  میستورا با ملکام خارجه مراک ، از او در رباط استلبال کرد. دی

پولیساریو در نیویورک و سپس در اردوگاه پناهندگان فحرا در تندوف )واککع در 
ای  ها نتیکجکه رود که این مالکات الجزایر( مالکات کرد. انتظار بسیار اندکی می

 در بر داشته باشند.  سازنده
 

 پیمان ابراهیم
، دولکت دونکالکد تکرامکپ، ۳۱۰۸شهریور  -/ مرداد۵۱۵۱در ماه اوت سال 

نکام پکیکمکان  متحده، توافق دیپلماتیلی بکزر، بکه جمهور پیشین ایاالت رئیس
ابراهی  را مهندسی کرد. این کشور از مراک  و امارات متحده عربی خکواسکت 

این کشورها و همچنین مشروعیت بخشیدن بکه  تا در ازای فروش تسلیحات به
الحاق همیشگی فحرای غربی از سوی مراک ، دو کشور مراک  و امکارات  

ها  شمگیر بودنکد )اعکطکای   رسمیت بشناسند. حج  این معامله اسرائی  را به
و مکهکمکات بکه   میلیارد دالر پکهکپکاد ۳میلیارد دالر تسلیحات به امارات و  ۵۱

متحده برخالف سیاسکت  مراک (. جایزه مه  برای مراک  این بود که ایاالت
اش تصمی  گرفته بود از مکطکالکبکه مکراکک  بکرای الکحکاق   ند دهه گذشته

مکتکحکده  اکنون ایکاالت همیشگی کلمرو وسیع فحرای غربی حمایت کند. ه 
تنها کشور جهان است که از ادعای حاکمیت مراکک  بکر فکحکرای غکربکی 

 کند. حمایت می
رفکت  متحده رسید انتظار مکی ریاست جمهوری ایاالت زمانی که جو بایدن به

حال، آنتونی بلیکنکلکن،  هایی از پیمان ابراهی  را بازبینی کند. بااین که او بخ 
متحده، به نافر بوریطه ، وزیر امور خکارجکه مکراکک ،  وزیر امور خارجه ایاالت

فراحت گ ت دولت ایاالت متحده موضع  در مورد حاکمیت مکراکک  بکر  به
فحرای غربی را ح ظ خواهد کرد و تغییر نخواهد داد. کرارداد تسلیکحکاتکی بکا 
مراک  نیز تغییر نخواهد کرد، اگر ه ایاالت متحده فکروش تسکلکیکحکات بکه 

 امارات متحده عربی را متوکف کرد.
 

 منابع فسفات
، دولت مراک  اعالم کرد مکبکلکا ۳۱۰۰ماه  دی -/ آذر۵۱۵۳در پایان سال 

میلیارد دالر از فادرات فس ات از این کشور و اراضی اشغالی فکحکرای  ۱/۰۲
درفد از ذخایر  ۴۵غربی درآمد داشته است. مجموع ذخایر فس ات این منطله 

در فد، دومین ذخایر فس ات جهکان را دارد(.  ۱فس ات جهان است ) ین با 

ککنکد.  کشور پادشاهی مراک  درحال حاضر بازار جهانی فس ات را کنکتکرل مکی
از مواد سازنده کود مصنوعی اسکت ککه هکمکچکون  فس ات، همراه با نیتروژن،

که نیتکروژن از  رود. درحالی کار می عنصری کلیدی در تولید مواد غذایی مدرن به
انکد.  طور محدود ذخیره شده ها تنها در خاک و به هوا کاب  بازیافت است، فس ات

بکخکشکد.  این امر به جایگاه مراک  در تولید جهانی مواد غذایی اهمیتی زیاد مکی
طکور  دلی  غرور ملی نیست، بلکلکه بکه شلی نیست که اشغال فحرای غربی به

وی ه منابع فس ات در این سرزمین  به ای بسیار و دلی  وجود منابع طبیعی عمده به
 است.

، هیئتی از سازمان مل  که از فحرای غربکی بکازدیکد ۳۱۲۰/  ۳۰۴۲در سال 
تکریکن  کرد خاطرنشان ساخت: "درنهایت، ایکن سکرزمکیکن یکلکی از بکزر، می

که ذخایر فحکرای غکربکی  فادرکنندگان فس ات در جهان خواهد بود." درحالی
اس آ"  -نام "ُا س پکی تر از ذخایر مراک  است، شرکت دولتی مراکشی به ک 

(OCP-SA)  برای سودآوری بیشتر، فس ات فحرای غربی را استخراج ککرده
انگیزترین معادن این ماده در بوکراع در فحرای غربی ککرار دارد  است. شگ ت

نلاله فنعتکی  ترین تسمه کند و بزر، درفد از سود این شرکت را تأمین می ۳۱که 
ای که سنگ فس ات را به مسافتی بی  از فد کیلومتر  نلاله جهان را دارد، تسمه

کند. کارزاری جهانی برای جلوگیری از اسکتکخکراج  دورتر به بندر العیون حم  می
المللکی  های بین فس ات از این منطله مورد مناکشه موجب شد بسیاری از شرکت

اس آ" را مکتکوککف ککنکنکد. در سکال  -خرید سنگ فس ات از شرکت "ُا س پی
، وکی  حلوکی سازمان مل  خاطرنشان کرد که خکریکد "فسک کات ۵۱۱۵/۳۱۸۳

، ۳۱۰۴/  ۵۱۳۸المللی است. در سکال  منطله مورد مناکشه" ناکض کوانین بین
تکریکن تکولکیکد ککنکنکده ککود در  ککه بکزر، ((Nutrienشرکت عظی  نیوترین 

کرد، تصمی  گرفکت واردات  متحده است و از فس ات مراک  است اده می ایاالت
متحده و کانادا را مکتکوککف  های خود در ایاالت فس ات از این منطله به کارخانه

های حام  "فس ات  جنوبی حق کشتی کند. در همان سال، دادگاه عالی آفریلای
  ال  کشید. منطله مورد مناکشه" را برای پهلوگیری در بندرهای این کشور را به

شده از "منطله مورد مکنکاکشکه" در  تنها سه شرکت به خرید فس ات استخراج 
نکیکوتکریکنکتکس و -اگکری-دهند: دو شرکت بکاالنکس فحرای غربی ادامه می

 ۳ای بکیک  از  روندسداون از نیوزیلند و شرکت پارادیپ از هند با گردش مکالکی
میلیارد دالر در سال. شرکت پارادیپ به شرکت زوواری است که بخشی از گکروه 

اس آ"، شرککت فسک کات دولکت  -گذاری ساروژ پودار و شرکت "ُا س پی سرمایه
مراک  متعلق است. کود شیمیایی تولید شده این شرکت در سراسر هکنکد و در 

دیگر، دولت مراک  از طریق گروه ساروژ  عبارت شود. به سطح جهانی فروخته می
 دهد. پودار، "فس ات منطله مورد مناکشه" را در هند "شستشو" می

 
 حقوق بشر

، گکروهکی را بکرای ۳۱۴۱/  ۳۰۰۳بس سال  سازمان مل  متحد پس از آت 
پرسی در فحرای غربی تعیین کرد. این گروه تنها نکیکروی حکافکظ  برگزاری همه

فلح سازمان مل  است که گزارش در مورد حلوق بشر را در دسکتکورککار خکود 
ککه گکروه  ندارد. سازمان مل  این امتیاز را به پادشاهی مراک  داد. هکنکگکامکی

تکریکن  سازمان مل  مستلر در فحرای غربی  ندین بار تالش ککرد تکا مکالیک 
ها را درباره حلوق بشر بدهد، دولت مراک  مکداخکلکه ککرد. در مکارس  گزارش
را  رژی  پادشاهی مراک  کارمندان این گروه ۳۱۰۲ماه  فروردین -/ اس ند۵۱۳۱

مون، دبیرک  پیشین سازمان مل ، حضکور مکراکک  در  کی اخراج کرد، زیرا بان
 فحرای غربی را "ِاشغال" نامید.

نگرش دولت مراک  به حلوق بشر در فحرای غربی تعجب مردم مراک  را 
موجب نخواهد شد. در طول  ند سال گذشته، دولت مراک  تالش کرده اسکت 

را  ((DWنام "راه دموکراتکیکک"  گرای مراک  به ترین حزب  پ تا فدای عمده
دهکی عکلکنکی دارنکد  را که سعی در سکازمکان  خ ه کند. رژی ، فعاالن این حزب

هایی واهی زده، و از است اده آنان از اماکن عمکومکی  سرکوب کرده، به آنان اتهام
ککنکد. فکعکاالن  برای برگزاری پنجمین کنگره خود در سال جاری جلوگیری مکی

هکا، سکال جکدیکد را بکا  ها و مکحکدودیکت رغ  این مانع حزب راه دموکراتیک به
هکا و  فراخواندن نیروهای مردمی برای مبارزه متحد در راه حلوق بشکر و آزادی

همچنین برای آزادی زندانیان سیاسی )ازجمله کسانی که با جکنکبک  ریکف در 
اند. حزب راه  مرتبط هستند( آغاز کرده ۳۱۰۱  -۳۱۰۲/  ۵۱۳۱-۵۱۳۴های  سال

دموکراتیک مخالف سلطنت سرکوبگر و الحاق فحرای غربی است. این حکزب، 
ای شجاعانه محلوم کرد که باال گرفتکن مکوج  گیری "پیمان ابراهی " را با موضع

 سرکوب از سوی رژی  سلطنتی مراک  بر ضد فعاالن این حزب را موجب شد.
 

 اشغال وحشتناک صحراى غربى



۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۴۱   ۴۴۱۱شمارۀ    

 دارى باز هم تضادى دیگر در سرمایه

 نوشتٔه پرابهات پاتنایک
، امکروزه ۳۰-گیری کوویکد در ایاالت متحد آمریلا، در ملایسه با پی  از همه

دولکت بکایکدن بکرای   هنوز  هار میلیون ن ر بیلارند. بکا وجکود ایکن، تکالش 
رو شکده  اکنون با بروز دوبارٔه توّرم و با بحکران روبکه بخشی به اکتصاد از ه  رونق

گریبان آمریلا، بلکلکه گکریکبکان دیکگکر کشکورهکای جکهکان   تنها  است. توّرم نه
مکرککزی[   داری را نیز گرفته است. هیئت مدیرٔه فدرال رزرو ]معادل بانک  سرمایه

زودی نرخ بهره را )که در حال حاضر نزدیک به ف ر اسکت(  آمریلا کصد دارد به
توّرمی، ادامٔه برانگیزش و گسترش گرای  مکالکی نکیکز   باال ببرد. با وجود  نین 

دشوار خواهد بود. همٔه اینها، روند بهبود اکتصادی آغاز شدٔه کنونی را ککطکع و 
داری پکیکشکاهکنکگ  خواهد کرد. به سخن دیگر، حتی در کشور سرمکایکه  متوکف 

بار سرمایه  است و بنابراین نباید از خروج زیان  “ ارز طال ه ”جهان که واحد پول  
هراسی داشته باشد، توانایی دولت برای رونق بخشیدن به فعالیت اکتصادی در 

  روست. هایی جدی روبه مرزهای خود، اکنون با محدودیت درون 
داری جهانی بروز کرده و  همین امر، تضاد اساسی جدیدی است که در سرمایه

ترین اکتصکاددان بکورژوازی  کینز، مه   شایستٔه توجهی جدی است. جان مینارد 
خکاطکر  داری بکه کرد ککه اگکر که سکرمکایکه بینی می سدٔه بیست  میالدی، پی 

بیلار نکگکه   شمار کارگران را  های بی اش نظامی معیوب است که توده برنامگی بی
سکازی  تواند این عیب را برطرف کند. اما در پی جهانی دارد، مداخلٔه دولت می می

بینی اکنون روشکن شکده اسکت.  داری، نادرستی این پی  گرای  مالی سرمایه
هکا را  های ملی،  کنکان ایکن دولکت شده، در تلاب  با دولت گرای  مالی جهانی  

رمق کرده، که از مداخلٔه آنها برای غلبه بر کمبکود تکلکاضکای کک   ضعیف و بی
رسیکد هکنکوز تکوان  جلوگیری کرده است. اما تنها دولتی که به نظر می خودشان 

شده ه  پول آن را  سرمایٔه مالی جهانی   مداخله دارد، دولت آمریلا بود، زیرا حتی
دانست و بنابراین معتلد بود که دخالت آن دولت در اککتکصکاد  می“ ارز طال ه ”

رسکد ککه  های مالی نخواهد شد. اما اکنون به نظر مکی باعث فرار جدی سرمایه
  است. بگذارید  رایی آن را بلاوی . انداز نیز ناپدید شده  حتی آن  ش 

توانستند اکتصاد خکود را بکه انکدازٔه  های سایر کشورها نمی دلی  اینله دولت
خاطر شرایطی که سرمایٔه مکالکی  کافی برانگیزانند و رونق بخشند، این بود که به

مالی خود نسبت به تولید ناخالص داخلکی  های  بر آنها تحمی  کرده بود تا کسری
هایی  های مالی آنها با محدودیت را در حد و میزانی مشخص نگه دارند، سیاست

بکایسکت در پکیکونکد بکا  شکان مکی پولکی  های  رو بود. از سوی دیگر، سیاست روبه
بایست بکه انکدازٔه  های پولی آمریلا باشد. برای نمونه، نرخ بهرٔه آنها می سیاست

رو  بود، وگرنه با بیرون رفتن جدی سرمایه روبه کافی باالتر از نرخ بهره آمریلا می  
بود. حتی در کشکورهکای پکیکشکرفکتکٔه   های آنان بسته  شدند. بنابراین، دست می

داری نیز همین وضع حاک  بود. ولی آمریلا تا حدی خودمختاری در این  سرمایه
زمینه داشت و دست  بازتر بود. کسری مالکی آمکریکلکا حکتکی اگکر بکیک  از 

ف کر بکود، بکاز ایکن امکر   اش نزدیک به  کشورهای دیگر، و حتی اگر نرخ بهره
شد. دولت بایدن بر پایٔه همکیکن  های مالی از آن نمی موجب خروج جدی سرمایه

دیگری در این فرایند وجود داشت که اکنون   فر  پی  رفت. اما نلص ناپیدای 
گویند که نرخ پایین بکهکره،  های درسی اکتصاد به ما می کتاب   نمایان شده است.

شکود.  گیری کک  مکی وام  کند، زیرا هزینٔه  گذاری خصوفی را تشویق می سرمایه
تر از این نیز اخیرًا عم  کرده اسکت  تردید  نین است، اما فرایندی حتی کوی بی

هکا  های کیمت دارایی که بر اساس آن، نرخ پایین بهره سبب شل  گرفتن حباب
شده است. در آغاز کرن بیست و یل ، هنگامی که "حباب دات کام" در آمکریکلکا 
ترکید، آلن گرینسپن، رئیس فدرال رزرو، نرخ بهره را کاه  داد، که به پیدایک  

در آن کشور دامن زد. ایکن حکرککت، ثکروت عکدٔه  -مسلن  حباب  -حبابی تازه
گکذاری  سرمایه  بسیاری را افزود، و در نتیجه، میزان مصرف را افزای  داد، و نیز 

  ای بود.  های دیگر را افزای  داد، که نویدبخ  رونق تازه در مسلن و طر 
تنها  کوتاه سخن، کارکرد سیاست فدرال رزرو در پایین نگه داشتن نرخ بهره، نه

بلله از راه دمیکدن در حکبکاب   گیری داشت، اثری مستلی  بر کاه  هزینٔه وام
ها و...[، که طی آن کیمت یکک دارایکی  های کماری ]سهام و آتی کیمت دارایی

یعنی میزان درآمدهای تنزی  و تضمین شکدٔه آن  -''ارزش واکعی'' آن    ندبرابر 
سبب  نیکن رخکدادی   شود، ، کاًل اثری  شمگیر داشت.  می -در طول عمرش

این است که همه انتظار دارند کیمت دارایی در نهایت افت کند، امکا دارنکدگکان 
ها باز ه  برای مدتی افزای  خواهد یکافکت. آنکهکا  دارند که کیمت  دارایی گمان 

امیدوارند در همین مدت، آن دارایی را ب روشند و سود سرمایٔه حاف  از آن را به 
جیب بزنند. اگر نرخ بهره پایین نگه داشته شود، به این تلاضای ککمکاری بکرای   

  شود. ها دامن زده می دارایی
ها، بلله در بکازارهکای  تنها در بازارهای دادوستد دارایی اما نرخ پایین بهره نه

درست همان  کیکزی   تواند معامالت کماری را تشویق کند. و این  کاالیی نیز می
است که در آمریلا رخ داده است، زیرا پس از ترکیدن حباب مسلن، این گکونکه 

ککنکنکد.  هکا دریکا مکی های کماری در بکازار دارایکی وی ه از معامله کماربازان به
گیرد که به هکر دلکیکلکی  فلط در مورد اجناسی فورت می های کماری نه معامله

مملن است برای مدت کوتاهی کمیاب شوند یا تنگنایی موکتی در عرضٔه آنکهکا 
افزای  یابد، بلله   درنگ  رود کیمتشان بی پیدا شود، که در این فورت انتظار می

گیرد که تلاضا در آنها پکایکدار و ثکابکت اسکت  همچنین در کاالهایی فورت می
شود(، به طوری ککه حکتکی اگکر  تلاضا ک  نمی  رود، )یعنی وکتی کیمت باال می

تنگنایی ه  در عرضه وجود نداشته باشد، کمبودهای ساختگکی سکودآوری بکه   
آسکانکی در  شود که اعتبار به وی ه پایدار و ثابت می آورند. تلاضا زمانی به وجود می
  گیرند(. باشد ) ون در این فورت مردم برای ح ظ تلاضا وام می دسترس 

دهد، سپس تلکاضکا بکرای افکزایک   هایی رخ می وکتی  نین افزای  کیمت
ککارگکران بکه دلکیک  افکزایک    آید تا کاه  درآمد واکعی  مزدها به دنبال  می

ای  هی  نوع تنکگکنکای عکمکده  سان، حتی زمانی که  ها جبران شود. بدین کیمت
-وجود نداشته باشد که رونق را تهدید کند، ک  روند مارپیچی یا تصاعدی کیمت

تکوّرمکی بکه   تواند به جریان افتد. و هنگامی که  نین مارپی  تصاعکدی  مزد می
طکور ککه  بخشی اکتصاد نا ار باید متوکف شود، هکمکان جریان افتد، آنگاه رونق

  اکنون در آمریلا شده است.
ن ت موردی بدیهی برای  نین افزای  کیمت ساختگی است و جای تعجکب 

درفد بیشتر از ککیکمکت  ۲۸تا  ۵۱۵۳در نوامبر  نیست که کیمت بنزین در آمریلا 
تا آن زمکان  ۳۰۸۱   بود که بیشترین کیمت در هر ماه از سال  ۵۱۵۱آن در نوامبر 

در زمانی رخ داد که دومین شوک ن تی روی  ۳۰۸۱بود. افزای  کیمت در سال 
ن ت بدون هی  گونه افزای  ککیکمکت از سکوی   داد. اما افزای  کنونی کیمت 

است که استک کاده   کشورهای اوپک رخ داده است. در واکع، دولت آمریلا مدتی 
  کند. های ن تی خود را برای پایین نگه داشتن کیمت ن ت بررسی می از ذخیره

داری،  های اکتصادی در کشورهای پکیکشکرفکتکٔه سکرمکایکه گذاری در سیاست
است. مسل  است ککه   های کماری کاالها به طور کلی نادیده گرفته شده  معامله

بسا از راه  های کیمت دارایی و  ه پایین نگه داشتن نرخ بهره، از راه ایجاد حباب
گیکری، تکلکاضکای  های وام گذاری در پی کاه  هزینه مستلی  سرمایه  افزای  

هکای  تواند مکعکامکلکه بهره می  انگیزد. این واکعیت که پایین بودن نرخ  ک  را برمی
تواند  آیند آن می کماری کاالها را نیز تشویق کند به طوری که افزای  کیمت پس

کاه  تلاضای ک  منجر شود، به ندرت پذیرفته شده   جای افزای  تلاضا، به  به
نرخ پکایکیکن   مثابه پیامد کاربست سیاست  است. و با این حال، این امر اکنون به

شود، که هر گونه مداخلٔه دولتی برای افزای  سطح تکلکاضکای  بهره نمودار می
  کند. ک  را بسیار دشوارتر می

المللی با مداخلٔه مالی هر دولتی برای برانگیختن و افزایک   سرمایٔه مالی بین
های پکولکی تکحکمک   راه سیاست  تلاضا مخالف است، اگر ه در برابر مداخله از 

گیرد، و  داران فورت می بیشتری دارد، زیرا این مداخله با تصمی  و نظر سرمایه
خکاطکر دور زدن  داری )بکه زدایکی از نکظکام سکرمکایکه از این رو، اثر مشروعیت

حافک  شکود، حکتکی در  بی  های پولی نیز  داران( ندارد. اما اگر سیاست سرمایه
ای در  ها پی  از اینله ک  نظام با تنگکنکاهکای عکمکده آمریلا، از آنجا که مدت

شود، در این فورت نظام برای احیکای  رو گردد، توّرم ایجاد می جانب عرضه روبه
  فعالیت اکتصادی و رفع بیلاری گسترده هی  ابزاری نخواهد داشت.

های پولی را در بدترین حالت ابزاری ُککنکد شکده در نکظکر  تا کنون، سیاست
گذاری  کنکدانکی  به ف ر، سرمایه  گرفتند. زمانی که حتی با نرخ بهرٔه نزدیک  می

شکود. از   کردند که نرخ بهره باید به زیر ف ر برده  شد، بسیاری استدالل می نمی
گکذاران  آنجا که هر نظام مالی که نرخ بهرٔه من ی ]زیر فک کر[ بکرای سکرمکایکه

گکذاران  پرداخت نرخ سود مثبت به سکپکرده  تواند به  احتمالی در نظر بگیرد، نمی
های مثکبکت  بود. بنابراین، نرخ ادامه دهد، ح ظ این امر در هر فورت دشوار می

شد. در این فورت هی  دلیلی وجود  من ی می  بایست  گذاران نیز می برای سپرده
هکای مکالکی  ندارد که کسی به جای نگه داشتن پول نلد، پول  را به مکؤسکسکه

رسد که جدا از ناکارآمد بودن نرخ بهرٔه نزدیک به ف کر در  اما به نظر می   بسپرد.
هکای ککمکاری  گذاری، این اثر را ه  دارد که از راه مکعکامکلکه برانگیختن سرمایه

داری را بکدون  دهد. این امر در اساس نظام سرمایکه کاالها، توّرم را افزای  می
داری پیشاهکنکگ  برای افزای  تلاضای ک ، حتی در کشور سرمایه  هی  ابزاری 

کند، و آن را زیر سلطٔه گرای  مالی سرمایٔه جهانکی ککرار  در جهان ]آمریلا[ می
وبیک  راککد و  تداوم بیلاری، مزدهای واکعی را در اکتصاد جهانی ک    دهد. می

ککار در سکطکح   وری نکیکروی  دارد، حتی در حالی که افزای  بهره ثابت نگه می
دهد. در نتیجکه،  المللی، سه  مازاد اکتصادی در تولید جهانی را افزای  می بین

رود. در  نین وضعکی، اگکر هکیک   تر می عمیق  اکتصاد جهانی به سوی بحرانی 
در  -یعنی برای ملکابکلکه بکا بکحکران -ابزاری برای افزای  سطح تلاضای ک 

داری جهانی محلوم به بیلاری گستکردٔه دائکمکی  نباشد، آنگاه سرمایه  دسترس 
پیامدهای  کنکیکن   تواند به ثبات سیاسی آن لطمه بزند.  تردید می شود که بی می

  وضعیتی برای اکتصادهایی مانند هند بسیار سهمگین و عمیق است.



۴۱۱۱بهمن  ۴۴دوشنبه    ۴۵   ۴۴۱۱شمارۀ    

درفد یا بیشتر از جمعیت اوکراین، ۰۱ها و نیز در حال حاضر،  در آن سال
روس بودند و هستند. بخ  فنعتی تولیدی اوکراین در شرق آن کشور از 

ها  لحاظ زبان و ملیت، تلریبًا به طور کام  روس است. سرپرستی میلیون
خانواده در آن کشور بر عهده والدینی از دو ملیت اوکراینی و روس است. حتی 

جمهور کنونی اوکراین، پی  از نامزد شدن برای این  والدیمیر زلنسلی، رئیس
زبان سرشناسی بود. با این حال، او پس از انتخاب  سمت، کمدین روسی

شدن، شروع به فحبت کردن به زبان اوکراینی کرد. خالفه اینله مبنای 
 تواند کومی باشد. خصومت کنونی بین اوکراین و روسیه نمی

از زمان فروریزی اتحاد شوروی، هدف آمریلا و ناتو، همراه با جنا  
گرای اتحادیه اروپا، جدا کردن ]سیاسی[ اوکراین از روسیه بوده است.  نظامی

خواهند اوکراین را به سنگری در مرز روسیه تبدی  کنند.  به عبارت دیگر، می
 وجه  نین نخواهد شد. هی  البته روسیه اعالم کرده است که به

آوردن اوکراین به سمت خود ]غرب[، به گسترش کلی ناتو و اتحادیه اروپا 
به سمت شرق ارتباط دارد؛ روندی که نخست با گرفتن ]سیاسی[ جمهوری 
 ک و لهستان آغاز شد. هر دو این کشورها کباًل بخشی از اتحاد نظامی 
پیمان ورشو به رهبری شوروی بودند که برای دفاع در برابر ناتو در جریان 

 جنگ سرد تشلی  شده بود.
گرایانٔه ناتو  های نظامی طور که اغلب در برنامه در مورد اوکراین، همان

شود، مال خود کردن اوکراین زیر پوش  "گسترش دموکراسی"  مطر  می
های بزر،  شود. بنابراین، در مورد اوکراین، فلری که در رسانه مطر  می

غربی بازتاب و گسترش زیادی یافت، و کشورهای درگیر در  ند سال اخیر 
اند، این بوده است که جدا کردن ]سیاسی[ اوکراین از  مرتب آن را تلرار کرده

خاطر "انلالب  روسیه نه بر اثر کودتای فاشیستی با حمایت غرب، بلله به
 نارنجی" با هدف استلرار دموکراسی بوده است.

افطال  "انلالب نارنجی" رخ داد، فعالیت  دانی   هنگامی که به البته ما می
-های  پ و مترکی مانند حزب کمونیست از جمله حزب -های سیاسی حزب

ممنوع شد، است اده از زبان روسی در داخ  اوکراین ممنوع شد، فدها فعال  
سندیلایی کشته شدند، و مواد غذایی مسموم تولید شده در منطله  رنوبی  

ها وارد بازار فروش  های رادیواکتیو دوباره برای مصرف اوکراینی آلوده به تاب 
 شد.

دولت "دموکراتیک" ]پس از انلالب نارنجی[ کنترل پلیس و ارت  را به 
های فاشیستی شناخته شده  واگذار کرد. تا همین امروز ه  آن  سازمان

اند. "ترویج  های فاشیستی باکی مانده نهادها هنوز در کنترل آن سازمان
کند که  ای است که آمریلا همیشه زمانی از آن است اده می دموکراسی" بهانه

های آن  بخواهد رژیمی را سرنگون کند که مورد حمایت  نیست، و نمونه
و البته این فهرست ادامه  -متعدد است: گرنادا، شیلی، کوبا، عراق، سوریه

 دارد.
 خزیدن ناتو به سمت شرق

ها پی  از آن در  های آمریلا که سال ، ناتو با نلض تضمین۳۰۰۰در سال 
ن وذش   پایان جنگ سرد داده بود، اولین گام "تهاج " خود را با گسترش حوزهٔ 

به لهستان و جمهوری  ک برداشت. روسیه که پس از نابودی اتحاد شوروی 
از نظر اکتصادی کاماًل ویران شده بود، در آن زمان بی  از آن ضعیف بود که 

 بتواند با این تجاوز مخال تی جدی کند.
هنگامی که "غرب" دید موفق شد و مشللی ه  پی  نیامد، در سال 

های شوروی سابق  کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی، از جمهوری ۵۱۱۰
در حوزٔه بالتیک را هدف کرار داد. به خاطر داشته باشید که نیروهای نظامی و 

های آمریلایی اکنون زیر پوش  استلرار نیروهای ناتو، در تمام این  سال 
کشورها حضور دارند و مستلرند. نیروهای نظامی آلمان نیز در این کشورها 
هستند، و برای اولین بار از زمانی که اتحاد شوروی نیروهای نازی را از تمام 

های مر، را تعطی  کرد، نیروهای آلمانی وارد  آن مناطق بیرون راند و اردوگاه
 این کشورها شدند.

"دموکراسی"ای که در این کشورها ایجاد شده است، البته جای بسیار تردید 
دارد. امروزه حلومت لهستان عماًل دیلتاتوری فاشیستی است. در لتونی، 

های مر، که نیروهای هیتلر هنگام اشغال آن کشور  آموزش دربارٔه کارخانه
های  کردند، غیرکانونی است. در آن کشور نیز فعالیت حزب اداره می

های سیاسی ممنوع است. الزم به اشاره است که  کمونیست و  پ و دیگر حزب ادامۀ  غرب، نه روسیه، مسئول خطر ...
گرایانه  های راست طبق کانون اساسی اتحادیه اروپا، ظاهرًا تمام این اکدام

 گیرد. ممنوع است، اما رهبری کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را نادیده می
طلبی تجاوزکارانٔه ناتو،  یزی جز  به خاطر داشته باشید که نتیجٔه این توسعه

های  ، "غرب" به گرجستان، یلی دیگر از جمهوری۵۱۱۸جنگ نبود. در سال 
گرای آنجا اطمینان داد که  شوروی سابق فشار آورد، و به دولت خودکامٔه راست

کین از جمله  تواند روی حمایت غرب حساب کند. سناتور آمریلایی جان مک می
کسانی بود که به گرجستان رفت تا دولت آن کشور را به کشتار هزاران شهروند 

ها هزار تن  زبان در شمال گرجستان ترغیب و تشویق کند. در نتیجه، ده روسی
های گرجستان به روسیه فرار کردند و این کشور با بحران ناگهانی  زبان از روسی

گرایان گرجی آن کدر به این کار ادامه دادند تا  رو شد. راست پناهندگان روبه
های غربی این  روسیه سربازان  را برای آرام کردن اوضاع فرستاد. البته رسانه

 اکدام روسیه را "تهاج " توفیف کردند.
 

 سقوط اوکراین به سمت فاشیسم
جمهور  . ویلتور یانوکووی ، رئیس۵۱۳۱بازگردی  به اوکراین و به نوامبر 

منتخب مردم در اوکراین، در آن زمان در حال مذاکره با اتحادیٔه اروپا بود تا 
تر کند، اما نه با پیوستن مستلی  به این  اوکراین را به اتحادیه اروپا نزدیک

ای اکتصادی با اتحادیٔه اروپا کند که در فورتی  خواست معامله اتحادیه. او می
شد، به ن ع اوکراین، اتحادیٔه اروپا، روسیه، و حتی فندوق  که انجام می

توانست به منابع انرژی  المللی پول بود. اتحادیٔه اروپا از طریق اوکراین می بین
آورد.  روسیه دسترسی پیدا کند، و روسیه نیز مشتریان جدیدی به دست می

توانست نل  واسطه نیز در خط لوله گاز  اوکراین با جوش دادن این معامله می
از لحاظ مالی ه  برنده شود. منطق  تر، بازی ای ا کند و با دریافت گاز ارزان

  آمیزی نلنی  که به سود همهٔ   جمعی فلح ٔیانوکووی  این بود که  را معامله
 یز" که خواهان  ها"ی دارای منطق "هی  یا همه ها باشد. اما "غربی طرف

خواست که اوکراین به پرداخت  کنترل اوکراین بودند، گ تند نه! اتحادیٔه اروپا می
های سنگین  ادامه  های گزاف برای گاز، و به برنامٔه بازپرداخت بدهی کیمت

ای بسیار بهتر از آنچه اتحادیٔه اروپا  دهد. در همان زمان بود که پوتین معامله
سوم کمتر از  داد، به اوکراین پیشنهاد کرد: گاز روسیه به کیمت تا یک ارائه می

خواست  های اوکراین. یانوکووی  که نمی آنچه بود، و کمک به بازپرداخت بدهی
های ریاضتی را که اتحادیه اروپا خواستار آنها بود به مردم اوکراین  سیاست

 تحمی  کند، پیشنهاد پوتین را پذیرفت.
در واکن  به این وضع، جنا  راست ناسیونالیست در اوکراین به رهبری 

های خیابانی کرد.  اندازی اعترا  های آشلارا فاشیستی شروع به راه سازمان
یانوکووی  با توس  به خشونت پلیس علیه تظاهرکنندگان، واکنشی افراطی 
نشان داد، و عدٔه بسیاری کشته شدند. اوضاع از کنترل خارج شد. در حالی که 
عامالن کودتای فاشیستی که آشلارا مورد حمایت آمریلا بود، زیر پوش  

گرفتند، یانوکووی  به  یف را به دست می "بازگرداندن کانون و نظ " کنترل کی
طلبانٔه اتحادیه اروپا و ناتو منجر به  های توسعه روسیه گریخت. بار دیگر، خواست

وگو با  گذاران آلمانی و فرانسوی در تالش برای گ ت ریزی شد. کانون خون
ها تا مدتی  دهی انتخابات به اوکراین رفتند، اما فاشیست ها و سازمان فاشیست

های  نپذیرفتند، و با ح ظ کنترل خودشان، نیروهای پلیس و ارت  را به سازمان
خواستند مطمئن شوند که حتی کب   فاشیستی خودشان تحوی  دادند. آنها می

 از اینله ظاهر دموکراسی در اوکراین مطر  شود، این کار انجام شود.
ای  جزیره های کریمه را بستند. کریمه شبه ها پاسگاه پس از آن بود که روس

درفد جمعیت  روس هستند، ۰۱در دریای سیاه است که با وجود این که 
اداره کرده بود. در دورٔه وجود اتحاد شوروی و به  ۳۰۲۱اوکراین آن را از دهٔه 

دلی  نزدیلی جغرافیایی کریمه به اوکراین، با این نحؤه اداره موافلت شده بود. 
کند. در پی  های وسیعی از اوکراین، کریمه را از بلیٔه روسیه جدا می سرزمین

تمدید آن پیمان هنگامی که اتحاد شوروی بر یده شد، نیروهای نظامی روسیه 
یی که در آنجا بود، در  به منظور ح اظت از پایگاه نظامی داری کابلیت هسته

 کریمه باکی ماندند.
در واکع تالشی برای  ۵۱۳۰"تهاج " روسیه به کریمه در سال   به این ترتیب،

هایی بود  یی در برابر فاشیست بستن آن منطله و محافظت از آن و پایگاه هسته
کردند. سربازان روسیه با توافق اوکراین از کب  در آنجا  یف را اداره می که کی

گیری شد و مردم  بودند. اندکی پس از آن، رأی
  ۷ادامه  در صفحه کریمه بازگشت به روسیه را انتخاب کردند. این 
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نظامی آن آمریلا، هنوز -وی ه جلودار مالی داری و به جهان سرمایه
ای راست کند که از سال  نتوانسته است کمر از زیر بار بحران اکتصادی

بار دیگر اوج گرفت و تورم  ۳۰-گیری کووید آغاز شد و با شروع همه ۵۱۱۸
های  کنونی در آمریلا فلط یلی از پیامدهای آن است. همین وضعیت

هاست که آمریلا سیاست  کند. مدت داری را دو ندان می بحرانی است که خطر سرمایه
وی ه  ین و روسیه را هدف  " رخ  به سوی آسیا" و "شرق" را در پی  گرفته و به

اکتصادی و باللوه نظامی خود کرار داده است. و اکنون مدتی است   های خصمانهٔ  سیاست
وی ه پیرامون  که "غرب" عالوه بر تالش برای ایجاد و افزای  تن  در اطراف  ین و به

زند و سعی دارد روسیه را  آفرینی دست می تایوان، در مرزهای روسیه با اوکراین نیز به تشنج
ترین  به اکدام نظامی در آن منطلٔه مرزی تحریک کند. وکوع  نین جنگی که پای بزر،

را به میان خواهد کشید، خطر بزرگی است که  -آمریلا و روسیه -یی های هسته کدرت
ای فلط به  دوستان دنیا را نگران کرده است. ویرانی و مصیبت  نین فاجعه اکنون فلح

مردم عادی و زحمتلشان کشورها تحمی  خواهد شد. البته تردیدی نیست که محاف  
طلب از  نین برخورد نظامی و جنگی سود  نظامی جنگ-های فنعتی گرا و مجتمع نظامی

های  ور کردن دیگر کانون طور که از اشغال عراق و افغانستان و شعله خواهند برد، همان
داری بار دیگر به هزینٔه جان و خانمان  اند. سرمایه تشنج و آت  و خون در جهان سود برده

های  را ح  و به بلای خودش ادامه دهد. حزب ما  خواهد بحران زحمتلشان جهان می
کند و  آفرینی جاری در شرق اروپا را محلوم می دوستان جهان تشنج همراه با همٔه فلح

آمیز و  وفص  مسالمت خواهان فلح و آرام  برای مردم منطله است. برای ح 
المللی مانند سازمان مل  متحد  توان از املانات نهادهای بین ها می دیپلماتیک اختالف

های رفیق جان ُویچیک، سردبیر پیپلز  خوانید، ترجمٔه دیدگاه یاری گرفت. آنچه در ادامه می
ُورلد، نشریٔه اینترنتی حزب کمونیست آمریلا، دربارٔه وضعیت خطرناک کنونی در مرزهای 

 روسیه و اوکراین است.
 

***** 
جهان بار دیگر در هراس از جنگی احتمالی است. این بار کانون تشنج اوکراین است. با 

های  ترین کدرت توجه به این واکعیت که دو طرف خصومت، یعنی آمریلا و روسیه، بزر،
 خصوص نگران کننده است. اند، این بحران به یی روی زمین هسته

بدیهی است که وضعیت خوبی نیست! اما راهی برای خروج از بحران و ح ظ فلح 
حلی برای این بحران یافت که ب همی  اوضاع  توان راه وجود دارد. ولی فلط در فورتی می

 اند.   گونه به این نلطه رسید و  ه کسانی در رسیدن ما به اینجا نل  داشته
کار و  ه لیبرال در   ه محافظه -یی آمریلایی های رسانه های مسلط شرکت خبرگزاری

های خطر را به فدا  زنگ -های خود؛ در تلویزیون، آنالین، یا در نشریات  اپی دیدگاه
جمهور روسیه والدیمیر پوتین نیروهای نظامی خود را جمع  گویند رئیس آورند و می درمی

 کرده است و تهاج  به همسایٔه خود را در برنامه دارد.  را؟
داند  را. این نشریه به نل  از آنتونی بلینلن،  تایمز، هی  کس نمی گزارش نیویورک به

تنها “ مشخص نیست تلاضای افلی روسیه  یست.”نویسد:  وزیر امور خارجه آمریلا، می
دهند این است که پوتین تجاوزگر و غیرمنطلی  دلیلی که کارشناسان این نشریه ارائه می

 است.

دهد که  تر به تاریخ و رویدادهای اخیر نشان می نگاهی عمیق
"غرب" است که با دنبال کردن سیاست درازمدت تجاوزگری ناتو، 
مسئولیت بحرانی را به عهده دارد که اکنون گریبان اروپای شرکی 

 را گرفته است.
 

 کند؟ کدام طرف دارد به کدام طرف حمله می
درک این نلته م ید است که همٔه کشورها، شام  آمریلا، منافع 

ای دارند که در فورت تهدید شدن آن منافع،  استرات یک افلی
اکدام نظامی و رفتن به جنگ مملن است در دستور کار کرار 

 بگیرد.
یک تأم  فلری ساده به درک موضع روسیه در مورد گسترش 

که  -احتمالی ناتو و استلرار سال  یا نیروی نظامی در اوکراین
های متعدد آمریلا، از جمله دولت فعلی، تهدید به این کار  دولت
کند. آمریلا از زمان اعالم دکترین مونرو، تمام  کمک می -اند کرده

نیملرٔه غربی را جزو حوزٔه منافع استرات یک افلی خودش اعالم 
های روسی یا  کرد. دولت آمریلا هرگز تحم  نخواهد کرد که سال 

مرز با آمریلا، مانند کانادا یا   ینی مستلیمًا در کشورهای ه 
ملزیک، مستلر شود. و وضعیتی درست مث  این در طرف دیگر 

 ترسند. است که رهبران روسیه از آن می
های  های ناتو )مانند سال  تواند بپذیرد که سال  روسیه نمی

یی آمریلا که ناتو در آلمان دارد( درست در امتداد مرزهای   هسته
هایی که در پنج دکیله یا  در اوکراین مستلر شود. استلرار موشک

وجه برای روسیه پذیرفتنی  هی  توانند به مسلو برسند، به کمتر می
نیست. همچنین، خوب است کمی تاریخ اوکراین و روسیه را در نظر 
بگیری . این دو کشور در طول تاریخ ارتباط نزدیلی با یلدیگر 

یف، پایتخت کنونی  ها پی  در کی اند. دولت روسیه کرن داشته
اوکراین، شل  گرفت، و در دوران نوین، هر دو کشور جزو اتحاد 

ها، اوکراین نسبت  جماهیر شوروی سوسیالیستی بودند. در آن سال
های شوروی، از جمله روسیه، سطح زندگی  به دیگر جمهوری

 باالتری داشت.

غرب، نه روسیه، مسئول خطر 
 جنگ در اوکراین است

  ۴۵ادامه  در صفحه 

 مالى رسیده   هاى کمک
 یورو ۳۱۱      از جنوب شهر تهران          بیاد رفیق هدایت اله معل 
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