
ای را ا   ، پیایات زیا  ۱۰۴۱سایت کلمه، شنبه پانزدهم بهمن 
و رهبر جینیبی  و یر پاشان ایران،  مارحسان موسوی، نخست

منتشر کرد. آقای موسوی، که با حکم دیکتازور حاکم، علی سبز 
گذراند، در  ای سازدهمان سال حصر خانگی را ا  سر می خامنه

کند که دیگر "اجیرای بیدون زینیا ل قیانیون  این پاات زأکاد می
داند. و ا  جمله زأکاد کرد: "قیانیون بیه  اساسی" را، کارسا  نمی

قیانیونیی   دهد که خود بر ناموسی پاشان ا  عدالت و حقانات زکاه کینید. عنوان زنها را  نجات کشور  مانی معنا می
گا  کسیانیی  آورد که برآمد  ا  مردت و برای مردت باشد، نه در خدمت حراست ا  امتاا ات ناروا و جای رو ی به بار می به

 دانند." که خویشتن را مافوق قانون می
حی  میردت و  هیای بیه هایی ا  این پاات که مضمونی در دفاع ا  اعتراض در بخ 

ای در دیدار با فیرمیانیدهیان و  علی خامنه
میا   بهیمین ۱۱افسران ناروی هوایی ارز  در 

، ۷۵و در آستانٔه سالگرد انقالب بهمن  ۱۰۴۱
شیید و گیی ییت: ”  وحییدت مییلییی“ خییواهییان 

کنند، یک وقت شاعه و سینیی،  اختالفازی قهرًا وجود دارد اما نباید زبدیل به گسل شود. یک وقت  ن را مطرح می“ 
 … ”کنند اینها راهبرد دشمن است.  اختالف نسلی را مطرح می

کینید کیه حیتیی  واحوالی این سخنان را باان می ای در اوضاع علی خامنه

 ماهنان گرامی هم
مصادف است با چهلمان سیالیگیرد ییور   ۱۰۴۱ما   ه دهم بهمن

های امناتی حکومت جمهوری اسالمی به حزب زودۀ ایران. در  دستگا 
هایی بساار هم ا  جانب حیزب میا و  چهل سال گذشته سندها و نوشته

های شماری ا  رهبران وقیت جیمیهیوری  هم در خاطرات و اظهار نظر
هایی  اسالمی و دیگران در این  مانه منتشر شد  است، سندها و نوشته

های آشکار و پنهان این یور  گستردۀ رژیم بیرای نیابیودی  که ا  علت
ما   اردیبهشت زا  ۱۶۳۱ما   بهمن ۱۵دارد. ا   حزب زودۀ ایران پرد  برمی

هیا ا   ای های وحشاانٔه زود  که شوی زلویزیونی قرباناان شکنجه ۱۶۳۱
نیمیایی   در صداوسامای ارزجاع بیه”  سربا ان گمنات امات  مان“ سوی 

گذاشته شد، ناروهای اطالعات سپا  و دیگر ناروهای امناتی رژیم، بیه 
، ” دادگا  های انیقیالب“ گ ته محمد محمدی ریشهری، دادستان وقت 

سران جمهوری اسالمی ایران، و 
ای، امسال  در رأس آنها علی خامنه

مراسم نمایشی "پارو ی انقالب 
اسالمی" به مناسبت چهل و 
چهارمان سالگرد انقالب 

را در شرایطی  ۱۶۷۵ضّددیکتازوری 
نشدنی  بانی بساار نامتعادل و پا 

برای آیندۀ خود و حکومتشان برگزار 
بهمن سالگرد  ۱۱کردند. رو  شنبه 

انقالبی مردمی و عظام بود که در 
نهایت رهبری روحانات آن را به 

آماز کشاند. اما با  شکستی فاجعه
گذشت با  ا  چهار دهه ا  آن رو ، 

دانند که  سران "نظات" اکنون خوب می
عوامل داخلی و خارجی زعاان کنندۀ 

زنها  مسار زحوالت کلادی در آیند  نه
-دیگر زداوت دیکتازوری سااسی

مذهبی بر محور حاکمات مطل  
کند، بلکه  والیت فقاه را زضمان نمی

حکومت آنها ا  این پس دائم با چال  
فزایند  برای مهار کردن "زهدید" 

رو خواهد  های دائم مردت روبه اعتراض
شد. ضرورت عقب نشاندن دیکتازوری 

 با هم به سوى تشكیل جبهه واحد ضد دیكتاتورى
 و برپایى جمهورى ملى و دموکراتیک! براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى

 ۷۲۴۷بهمن  ۴۲، ۷۷۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و نه

ایجاد جبهٔه آلترناتیو 
دموکراتیک و 

جویانۀ مورد  عدالت
اعتماد جنبش مردمى به 

عهدۀ نیروهاى ملى مترقى 
 و چپ است

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

خشونت علیه 
مردم 

 افغانستان
 ۷۶ص 

 ۱به کمک هم ماهنان  لزله  دۀ خوی بشتابام!                                         ص 
 ۰شکنجۀ س اد                                                                                           ص 
 ۰غارت ثروت های ملی                                                                              ص 
 ۷پنجا  و دومان سالگرد جنب  سااهکل                                                  ص 

 ۱۴ص “                                                          پوپولاسم”سوءاست اد  ا  م هوت 
 ۱۶، سال راستی آ مایی برای مهاجرت در جهان                      ص ۱۴۱۶سال 

 ۱۰و امپریالاسم                                                                 ص  »کاالی رانتی«

 ۸و  ۱صفحات    ادامه  در 

 ۳صفحۀ   ادامه  در 

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران: 
از  »وحدت ملى«فراخوان براى 

سوى دیكتاتور حاکم در سالگرد 
وسیلٔه  انقالب بهمن که به

روحانیت حاکم و نیروهاى 
 شكست کشانده شد ارتجاعى به

تأملى بر پیام میرحسین 
موسوى و موضوع گذار از 

 رژیم والیت فقیه 

   ۹صفحۀ  ادامه  در 

 مناسبت چهلمین سالگرد حملۀ جمهوری اسالمی به حزب تودۀ ایران  اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی به

های امپریالیسم و ارتجاع و  ها با توطئه ای امان توده چهل سال نبرد بی
 برافراشته نگه داشتن پرچم رزم کارگران و زحمتکشان میهن!



۷۲۴۷بهمن  ۴۲دوشنبه    ۴   ۷۷۱۱شمارۀ    

باری شهرستان خیوی  بهمن سال جاری،  لزلٔه فاجعه ۸گا  شنبه  شات
هیای  لیر انید. بیر پیاییۀ گیزار  واقع در استان آذربایجان غیربیی را 

بیار شیاهید  ۷۴انتشاریافته، مردت این شهر و روستاهیای اطیراف آن 
ها بودند. در هوای سرد  مستانی و  مانی که دمای هوا ا  من ی  لر   پس

سه درجه به هشت درجه  یر ص ر رساد  و بار  برف آغا  شد  بود، دو 
 ها کشاند. لر ۀ قوی مردت را به خاابان پس

های مادی فراوان، زل ات جانی ناز به بار آورد.   لزله عالو  بر خسارت
محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، دو رو  پس ا  وقیوع 

  ریشتری در شهرستان خوی، صبح دوشنبه دهم بهمین ۷٫۱لر ۀ   مان
ن ر رساد  و  ۵۷شمار مصدومان  لزله خوی به یک هزار و “ اعالت کرد: 

در گزار  های غاررسمی شمار قربیانیایان ”  سه ن ر فوزی داشته است.
 زن اعالت شد  است. ۵لر     مان

حتی بر اساس گزار  های منتشر شید  در رسیانیه هیای میجیا  
 دگان  رسانی دولت و نهادهای مسؤول به  لزله جمهوری اسالمی کمک

بساار نامنظم و بدون برنامه بود  اسیت. در سیرمیای سیرد  مسیتیان 
انید بیه   دگانی که خانه و کاشانٔه خود را ا  دسیت داد  آذربایجان،  لزله

و مواد غذایی نیایا   محلی برای اسکان یا به چادر، و به پتو و لباس گرت
 دارند.

لر ۀ دیگری به شدت  ما  ناز شاهد  مان دی ۱۸شهرستان خوی، رو  
شیدن  کالومتری  مان بیود کیه بیه مصیدوت ۱۱ریشتر در عم   ۷٫۰
 های شهروندان منجر شد. آمدن خسارت به خانه ن ر و وارد۱۱۴

های اجتیمیاعیی، میردت  ها و ویدیوهای انتشاریافته در شبکه   گزار
هیایشیان نشیان  سو  در کینیار آوار خیانیه سرپنا  را در سرمای جان بی
 دگان را چندان ا  گزند سیرمیا در  دهد. اگرچه چادر یا کانکس  لزله می

امان نگه نخواهد داشت، اما حتی همان هم به انیدا ۀکیافیی میوجیود 
 ناست.

، میحیمید حسین نیامیی، ۱۰۴۱بیهیمین ۱۴ولیه، به گزار  دویچه
مالاون زیومیان وات و حیدود ۱۷۴“ مدیریت بحران، ا   سا مان ریاس

دییدگیان خیبیر  دولیت بیه آسیایب”  مالاون زومان کمک بالعیوض۸۴
 ۵۴ای که در این وضعات دردی را ا  مردت خوی و بای  ا   وعد  داد،

 کند. شدۀ منطقه درمان نمی روستای خراب
شود که بخشیی ا  میردتش شیهیرهیای  ها در حالی داد  می این وعد 

در آذربیاییجیان  ۱۱ د  در مناط  گوناگون ایران، ا   لزلۀ سیال   لزله
ها پس ا  آن در کیانیکیس  ، زا سال۱۳شرقی یا  لزلۀ کرمانشا  در سال 

 اند.  ندگی کرد 
وطینیان  بستیگیی بیا هیم دردی و هم حزب زودۀ ایران ضمن ابرا هم

 د  ا  همه ناروهای مردمی و انسان دوست می خواهد زا به کمک   لزله
 آساب دیدگان  لزلۀ خوی برسند.

   
 حزب زودۀ ایران

 ۱۰۴۱بهمن  ۱۰

در پى وقوع زلزلٔه ویرانگر در ترکیه و سوریه، حزب تودٔه ایران  به کمک هم میهنان زلزله زدۀ خوى بشتابیم!
 کند با مردم این دو کشور ابراز همبستگى مى

های شدید در زرکاه و سوریه که جان هزاران ن ر را گیرفیت و زیخیرییب  وقوع  لزله
عظامی در هر دو کشور به بار آورد، سبب اندو  عما  حزب زودٔ  ایران شد. ما با مردت 

هیای  کنام. با غم و اندو   یاد، شاهد صحنه این دو کشور صمامانه ابرا  همدردی می
های مسکونی یکی پس ا  دییگیری بیودییم، حیتیی  دهندٔ  فروریزی ساختمان زکان

پذیری جّدی آن منطقٔه جغیرافیایاییی کیه  های جدیدی که با زوجه به آساب ساختمان
بایست مطیابی   دقاقًا در محل زقاطع سه ص حٔه زکتوناکی عمد  واقع شد  است، می

 با استانداردهای مقاومت در برابر  لزله ساخته شد  باشند.
های عظامی که قربانیایان آن  هایی و سختی های چنان  لزله مردت ایران با ویرانی

 ۱ژانیوییه   ۱۱خوبی آشنا هستند. رو  یکشنیبیه  ها دچار آن هستند، به اغلب زا سال
غربی اییران،  بهمن[، در شهر خوی و اطراف آن، در استان آذربایجان غربی در شمال

ای مداوت  مان ا  پایاز گذشته،  لیزلیٔه  های لر   درست در مر  با زرکاه، در پی فعالات
شدگان در مقایسه با بزرگی  لزله حداقل بود،  عظامی رخ داد. خوشبختانه زعداد کشته

خیانیمیان و  هرچند که در سرمای سخت  مستان، هزاران ن ر مجروح، آوار ، و بیی
 های  یادی شدند. متحمل سختی

های دولتی و  لااقتی و ناکارآمدی مقات ها و ناامنی مداوت، فساد، بی به علت درگاری
شیان  ها و مسئوالنی که زمرکز اصلیی های مقات گویی ها و یاو  زراشی رسمی، و ناز مانع

باید بر مددرسانی در چنان مواقع اضطراری باشد، پاامدهای این بالهای طباعی بدزیر 
 -های آمریکا، در مورد سوریه در یک دهه گیذشیتیه هم شد  است. محاصر  و زحریم

رسانیی  نباید مانع کمک -کنام و خواستار لغو فوری آن هستام که ما آن را محکوت می
ای  های زوانا و شایسته در این مواقع اضطراری یا ایجاد مزاحمت برای فعالات سا مان

 های ار شمند هستند. رسانی شود که خواهان مشارکت و کمک
رسانی وظا ه دارند که بیرای نیجیات  جامعٔه جهانی و همٔه نهادهای مسئول کمک

وجو و نجات آنها، ارائٔه خدمات پزشکی، زأمان  دیدگان، زال  برای جست جان آساب
هیا، و کیمیک بیه بیا سیا ی  سا ی ویرانیه غذا، پتو، پناهگا  و وسایل گرمای ، پاک

دید  کیمیک  های آساب های حاازی، هرچه  ودزر و به طور شایسته به ملت  یرساخت
کنند. به علت ضرورت فوری رسادگی به این وضعات اضطراری انسانی حاّد در زرکایه 
و سوریه، همٔه مسائل دیگر مرزبط با این دو کشور باید در اولویت بعدی قرار بیگیایرد. 

های  های کموناست، سندیکاهای کارگری، سا مان حزب زودٔ  ایران ا  فراخوان حزب
هیای  های صلح در زرکاه و سوریه برای بسای  فیوری گیرو  جوانان و  نان، و جنب 

گیا  اسیت. میا ا  ایین  همبستگی و رساندن کمک به آساب دیدگان این فیاجیعیه آ
حیزب  -هیای بیرادر کنام و همبستگی کامل خود را با حیزب ها حمایت می فراخوان

ابیرا   -کموناست زرکاه، حزب کموناست سوریه، و حزب کموناست سوریه )متیحید 
کنام. ما برای آنها در کمک کردن به قرباناان  لزله آر وی موفقات داریم. ما را در  می

کنار خود بداناد. در این رو های زلخ و دشوار، ما صمامانه به مردت زیرکیایه و سیورییه 
 کنام. گویام و بار دیگر بر همبستگی خود با آنها زأکاد می زسلات می

 حزب زودٔ  ایران
 [۱۰۴۱بهمن  ۱۸] ۱۴۱۶فوریه  ۵



۷۲۴۷بهمن  ۴۲دوشنبه     ۳   ۷۷۱۱شمارۀ    

 ادامۀ ایجاد جبهٔه آلترناتیو دموکراتیک و ... 

 برای عبور ا  این مرحله ایمان بااوریم؟"
های  حزب زودۀ ایران بنا بر زجربٔه هشتاد سال مبار ۀ عملی با رژیم

دیکتازوری، و بر اساس ار یابی مشخص ا  شرایط مشخص کنونی، معتقد 
است که برای رفع مؤثر آنچه مارحسان موسوی در پاات خود "ابهامات" 

زردید زوان نظری و عملی ال ت را  نامد ناروهای ملی مترقی و چپ بی می
دارند. حزب ما هموار  بر پاچادگی مسار مبار   در را  فراهم شدن شرایط 

یافتگی جنب  مردت و عمل مشترک بر پایٔه برنامٔه  ذهنی به معنای سا مان
یعنی انتقال قدرت  -مشترک، و رسادن به دورۀ گذار ا  دیکتازوری والیی

 زأکاد کرد  است.  -سااسی ا  طری  بسا  جنب  مردمی
حزب ما مدعی ناست که برای همۀ جوانب این مبار ۀ ُپرچال  در دورۀ 

های حاضر و آماد  دارد. اما ارائۀ  جواب -یعنی در وضعات کنونی -زدارک
"نقشه را  برای دگرگونی های بناادین و دموکرازاک در سطح مّلی" و 
"منشوری برای ازحاد عمل و آ ادی ایران" در اسناد مصوب کنگرٔ  ه تم 

زالشی است در راستای همکاری مبار ازی با دیگر  ۱۰۴۱حزب ما در خرداد 
های حاازی  ناروهای سااسی چپ و مترقی و پاسخگویی مسئوالنه به ضرورت

ایران در اوضاع بساار حساس کنونی. ما صمامانه حاضریم با ناروهای ملی 
 وگو و اقدات مشترک شویم. مترقی و چپ در این  مانه وارد گ ت

 

 ادامۀ اطالعیۀ حزب تودۀ ایران... 

لیب  از اق مردت جان بیه به اعتراف حکومتاان و برخی اطرافاان  اکثر قریب به
هاست که انزجارشان را ا  ادامۀ رژییم والییت فیقیایه  مان مدت رساد  ماهن
اند. مردت نسبت به رژیمی که ایران را بیه لیب پیرزیگیا  سیقیو   اعالت کرد 

های سراسیر کشیور و در بیرپیاییی  اقتصادی و اجتماعی کشاند  در خاابان
های اخیایر اعیالت انیزجیار  ها و در سال ویژ  در ما  هایی گسترد  به اعتراض

های متوالی و گستردۀ مردت ایران  اند. وضعات امرو  کشور را در اعتراض کرد 
هیای خشین و خیونیاین  برای پایان یافتن حکومت فقاهان و سیرکیوبیگیری

هیای  های امناتی و انتظامی رژیم برای خامو  کردن این اعیتیراض دستگا 
” وحدت ملیی“ زوان خالصه کرد. ا  این منظر فراخوان دادن برای  مردمی می

قصد منسجم نیگیا   ای فراخوانی است ا  سر استاصال به ا  سوی علی خامنه
های حافظان و عامالن رژیمی است که  یر فشار خیرد کینینیدۀ  داشتن صف

ای در همان سخنان  رود. خامنه ا  می های مردمی خطر سرنگونی اعتراض
هیای  زرین وظا ه در مقابل این نقشٔه پلاد  بیخیوان: اعیتیراض مهم“ افزود: 

بهمن امسال میظیهیر  ۱۱مردت[، ح ظ راهبرد وحدت است و به زوفا  الهی 
طیور صیرییح بیه هیمیٔه  ازحاد و اعتماد ملی خواهد شد و مردت این پاات را به

اعتمادی و ا  بان بردن  بدخواهان خواهند رساند که زال  آنها برای ایجاد بی
 ”ازحاد ملی، خنثی شد  است.

ای  گیذشیتیگیی ها ایرانی با فداکاری و ا جان وچهار سال پا  مالاون چهل
ها آمدند و در نبردی نابرابر با حکومت پلاسی و ضید میلیی  نظار به خاابان کم

و سرنگون کردن رژیم سلطنتی فاسد و وابستٔه میحیمیدرضیا پیهیلیوی   حاکم
زوانستند برای استقرار حکومتی مردمی و مبتنی بر عدالت را  را بیگیشیایینید. 

های اعتراضیی میردت  ا  حرکت طور که حزب ما قباًل اشار  کرد  است،  همان
ا  اعتصاب کارگران و کیارمینیدان و دانشیجیوییان و  در شهرهای متعدد و 

ای و پرشکو  میردت و نیایروهیای   نگاران گرفته زا حرکت زاریخیش زود  رو نامه
بهیمین  ۱۱گاری انقالب بهمن آغا  شد. انقالب در  سااسی کشور روند شکل

دنبال آن سرنگونی رژیم و درهم فروریختن میاشیاین حیاکیمیایت  و به ۱۶۷۵
بیرانیگیایز ا   ای زحسان موفقات رساد، و این نمونه پلاسی و وابستٔه پهلوی به

مبار ٔ  مردمی هوشاار و انقالبی در برابر حکومتی فاسد، سرکوبگر، و عمیایقیًا 
ویژ  کارگران قیهیرمیان صینیعیت نی یت، بیا  ضد مّلی بود. ازحاد کارگران، به

کارمندان دولت و دست در دست با دانشجویان و جوانان و  نان و روشن کران 
خوا  ارز ، دستگا  سرکوب پلاسی رژیم  مبار ، در کنار ناروهای مّلی و آ ادی

آن درهم کیوبیاید  شید و   دیکتازوری سلطنتی و ناروهای نظامی وابسته به
زواند  ای مشترک می نشان داد که حرکت متحد و سا مان یافتٔه مردت در مبار  

ا  سّد استبداد عبور کند و مقاومت ارزجاع داخلی و امپیرییالیایسیم را درهیم 
 شکند.

اسیتیقیالل، و  که با هدف اسیتیقیرار آ ادی،  ۷۵انقالب شکوهمند بهمن 
عدالت اجتماعی به پارو ی رساد. با حیاکیم شیدن نیایروهیاییی کیه هیدف 

های  بود خالی  ود هدف”  اسالت سااسی“ شان استقرار حکومتی بر پایٔه  نهایی
وسطایی والییت فیقیایه  مردمی انقالب را به مسار باراهٔه استقرار رژیم قرون

میالیکیان  داران و بیزر  سرمایه موا ات مسار زأمان منافع کالن کشاندند که به
بود. ناروهای انقالبی و مردمی که نق  اصلی را در پارو ی انقالب داشتینید 

شان  شدت سرکوب شدند و روحاناون حاکم و سران سپا  و بسا  و نزدیکان به
سابقۀ ثروت ا  یک سو و راندن  زمرکز بی های نولابرالی برای  با اجرای سااست

ها مالاون ایرانی به جانب فقر و محرومات فزایند  ا  سوی دیگر اقیتیصیاد  د 
هیای  کشور را قبضه کردند. حقوق  نان و اقلیایت هیای میذهیبیی و خیلی 

شوند و نصیایب کیارگیران و کشیاور ان کیه  مان سرکوب شدند و می ماهن
گردانند عالو  بر فقر محروت شدن ا  ابیتیدائیی  های اقتصاد کشور را می چرخ

جمله ح  زشکل و داشتن سندیکاهای مستقل بود  شان ا  زرین حقوق صن ی
 و همچنان هست.

ا   هیای میردمیی و پیاییمیال شیدن آرمیان ۷۵شکست انقالب بهمن 
نیاپیذییر بیودن  و امیکیان”  والیت فقاه“ حال به شکست زاریخی نظریٔه  درعان
و ”  اسیالت سیایاسیی“ هیای نیظیری  دار شدن حکومتی مبتنی بر بنااد ریشه

این نحله ا  ز کر زبدیل شد  است و آرمان ارزجاع که در قیرن   شکست قاطع
ای را در کشوری بر پایٔه نیظیرییات  اقتصادی زوان نظات سااسی ویکم می باست
 وال کشاند. برخالف برخی مدعاات سران رژیم و  سال پا  بنا کرد به ۱۰۴۴

هواداران  به برپایی عدل و قسط، آنچه در ایران برپا شد  و دولت مستعیجیل 
” سیایمیای اسیالمیی“ ولعاب و  داری با رنگ ای سرمایه است، نظات اقتصادی

داری اسیت کیه بیا در پیای  گیرفیتین  عبارزی اقتصادی سرمایه است، و به
های اخار  اجتماعی در دهه های اقتصادی و  های نولابرالی در عرصه سااست

شّدت ویران کرد ، بلکه اقتصاد ایران  های زولادی کشور را به فقط  یرساخت نه
کینینیدگیان و  را به درآمد ن ت و واردات کاال وابسته کرد  و دسیت اخیتیالس

 غارزگران وابسته به حکومت را با  گذاشته است.
های مذبوحانٔه رژیم ورشکستیه  ای به زال  بخ  دیگری ا  سخنان خامنه

ا  ”  باعتیی“ بهمن در حکم  ۱۱” زظاهرات شکوهمند“بندی کردن  برای سرهم
زیوفیای   بیه“ ای در این  مانه گ ت:  سوی مردت با حاکمات اشار  دارد. خامنه

بهمن امسال مظهر حضور، عزت، اعتماد مردت به یکدیگر و ازیحیاد  ۱۱الهی 
 ”ملی است.

در رو های اخار اخباری موث  حاکی ا  آن است که معلمان و کیارمینیدان 
هیای  با دیکتازور حاکم ا  سوی دستگیا    ” باعت“ دولت برای شرکت در نمای  

 اند. اداری و امناتی در  یر فشار قرار داد  شد 
زوانند با سخنانی فریبکارانه و زبلاغازیی  ای و سران حکومتی نمی علی خامنه

کیه ا  ”   ن،  نیدگیی، آ ادی“ ا  این واقعات بگریزند که جنب  پیرشیکیو  
امرو  صدها شهر کشور را فرا گرفته است و رژیم را به چالشیی  شهریورما  زا به

و ”  مر  بر دیکتازور“ ، ” مر  بر ستمگر“ جدی طلباد  است و شعار صریح  
هیای  بود  است و همرا  آن ادامه یافتن منظم اعیتیراض”  ای مر  بر خامنه“ 

” وحیدت میلیی“ شان به  کارگران، معلمان، با نشستگان، و دانشجویان هدف
رسادن با حکات مستبد کنونی ناست، بلکه پایان دادن به حکومتی اسیت کیه 
امرو  سد اساسی پاشرفت ماهن ما و مردت به سوی آ ادی و عدالت اجتماعیی 

سیالیگیرد ”  پیرشیکیو “ های مذبوحانۀ سران رژیم برای برگیزاری  است. زال 
در   های میجیا  کشیور انقالب به شکست کشاند  شدۀ بهمن که زمات رسانه

پیاییان و  کوشند نشانٔه آشیکیار دییگیری اسیت ا  بیحیران بیی زبلاغ آن می
 ورشکستگی رژیمی که آفتاب عمر آن بر لب بات است.

  
 حزب زودۀ ایران

 ۱۰۴۱ما   بهمن ۱۴



  ۷۲۴۷بهمن   ۴۲دوشنبه     ۲  ۷۷۱۱شمارۀ   

پس ا  نزدیک به ه ت ما   ندان، و پیس ا   تأملی رب رویداداهی اریان 
سه رو  اعتصاب غذا در اعتیراض بیه عیدت 
رسادگی به پروند  قضایی ا ، بیا هیمیاین 
شاو  و به قاد وثاقه، به طور موقت ا   نیدان 

 آ اد شد.
ضمن ابرا  خرسندی ا  آ ادی این کارگیردان 
شناخته شد  ساینیمیای اییران در عیرصیه 
جهانی، سرنوشتی مشابه مواردی که در بیاال 
 ذکر شد، را برای او پاشبانیی میی کینیایم.
آ ادی موقت  نداناان سااسی با قاد وثاقه زیا 
 مان برگزاری دادگا ، نه زنها دست رژییم را 
در عرصه زبلاغازی با  گذاشته و زوان بیلیقیو  
شعار " ندانی سااسی آ اد بیایید گیردد!" را 
کاه  می دهد، بلکه این قرباناان خیود را 
 عمال به  ندانی بزرگتر محیکیوت میی کینید. 
 ا  زییمییامییی آ ادیییخییواهییان، احییزاب و

های مردمی درخواست می کنام که با ایجاد کار اری جهانیی  های سااسی و زشکل گرو  
به مقابله با این زرفند پلاد رژیم، که در واقع نوعی "شکنجه سی یاید" بیرای بیه سیکیوت 
کشاندن مبار ان سااسی، با هدف خامو  ساختن جنب  آ ادیخواهانه مردت ایران میی 
 باشد، برخازند. ایجاد ازحادی فراگار برای احقاق حقوق اولاه مردت ایران را فریاد کنیایم.

 گردد! باید آ اد  ندانی سااسی، بدون قاد و شر ،
 

 
 غارت ثروت هاى ملى

  
 ترک دنیا به مردم آموزی 

 خویشتن سیم و غله اندوزی
 سعدی

 
با زشدید بیحیران سیایاسیی در 
ایران و ادامٔه جنب  اعتیراضیی 

و در عان حال زعما  رو  مردت 
 افزون بحران اقتصیادی رژییم،
سییران و کییارگییزاران ارشیید 
جمهوری اسالمی هراسناک ا  

 آیند  کار مترصدند زا به هر شکل ممکن را  چار  ای برای خالصی ا  این بحران باابند. 
دسیتیور و زیأییاید  عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا" بیه نات "شورای زشکال نهادی به

ای ا  سوی آن، اعالت شد که دولت سازدهم قرار اسیت  ای و در پی صدور مصوبه خامنه
واقع به ملت زعل  دارند، اعم ا   مان، ساختیمیان،  "اموال ما اد غارمنقول" دولت را که به

های خصیوصیی و  مسمای "مولدسا ی"، به پامانکاران و سرمایه ها  یر اسم بی و جز این
االنباا )وابسته به سیپیا  پیاسیداران   خوارهای حکومتی مثل قرارگا  سا ندگی خازم رانت

 ب روشد و  پول حاصل ا  آن را برای زأمان بخشی ا  منابع بودجٔه سال آیند  است اد  کند.
ن ر  است که  متصدی "شناسایی و زعاان زکلاف اموال غارمنقول دولت" یک هائت ه ت

عبارزند ا : محمد مخبر، معاون اول ابراهام رئاسی )رئاس هائت ، احسان خیانیدو ی، 
و یر اقتصاد، احمد وحادی، و یر کشور، مهرداد بذرپا ، و یر را ، مسعود مارکیاظیمیی، 
رئاس سا مان برنامه و بودجه، یک نمایند  ا  طرف رئاس مجلس، و یک نمایند  ا  طرف 

اصطالح "مولدسا ی"، ماراث دولت روحیانیی  رئاس قؤ  قضایاه. فرو  اموال دولتی و به
است. و ارت اقیتیصیاد دولیت  ۱۶۱۴های دهٔه  در نامٔه دوت بر سر کار بودن آن در سال

زصویب کرد  بود. در و ارت اقتصاد دولیت روحیانیی،  ۱۶۱۱روحانی این طرح را در سال 
ای برای پاگاری این موضوع ناز زشکال شد  بود و مسئول اجیرای  "کارگرو " و دبارخانه

 آن هم و ارزخانه اقتصاد بود.
ن ر  "مورد اعتماد روسای سه قو " بر اساس کدات قانیون و بیر  معلوت ناست هائت ه ت

هیا واگیذار  چه اصولی قرار است اموال عمومی متعل  به ملت ایران را به افراد یا شیرکیت
کند؟ چه زضمانی وجود دارد که این واگذاری گسترد  و درآمد حاصل ا  آن "مولد" باشد؟ 
این هائت چه معااری برای واگذاری دارد؟ آیا قرار است اموال دولت با  بیه افیراد میورد 

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی،  واگذار شود؟ -ها یا همان خودی -اعتماد

به بهانه آزادی موقت  
 جعفر پناهی

 
 

حییکییومییت جییمییهییوری 
اسالمی بهتر ا  هر کیس 
بر این باور است، که هرگز 
قادر نخواهد بیود، هیمیه 
 خوا  خود را به  ندان با کند. معترضان به نظات زمامات

این رژیم نه زنها محل کافی برای   نیدانیی کیردن میایلیایون هیا  
معترض را ندارد، بلکه به یقان ا  زأمان زغذیه و امکانات بهداشتی و 
 درمیییانیییی آن هیییا نیییایییز عیییاجیییز خیییواهییید بیییود. 
پس برای رویارویی با جنب  آ ادیخواهانه مردت ایران، به یک زرفنید 
بساار ساد ، ولی بساار کارآمد دست می  ند، که بی شیک در نیوع 
 خود و در گستر  کنونی ا ، در زاریخ بشریت بی سابقه بود  اسیت. 
 اییییین زییییرفیییینیییید "آ ادی بییییه قییییایییید وثییییاییییقییییه"

 نات دارد.
های گذشته گوا  می دهند، کیه  زجربه جنب  های مردمی در سال

دستگا  های امناتی حکومت، در ابتدای جنب  های اعیتیراضیی 
دست به دستگاری های گسترد  ا  مبار ان سااسی و چهر  هیای 
شناخته شد  اجتماعی، که می زوانند جنب  را در داخیل کشیور 
هدایت و رهبری کنند، می پردا ند، زا ا  آن طری ، ارزبا  اینان را با 
مردت قطع نمود  و با ایجاد وحشت در جامعه، ا  سراییت میبیار ات 

 ها به اجتماع جلوگاری کنند. آن
رژیم به همان دلال، که قادر به  ندانی کردن مالاون ها معترض را 
نداشته و ندارد، با گذشت مدت  مانی که خود صیالح میی دانید، 
برخی ا  این  نداناان را به قاد وثاقه، و آن هم به طیور میوقیت زیا 
برگزاری دادگا  شان، ا   ندان آ اد می کند، زا به این وساله، میحیل 
 ال ت بیییرای  نیییدانیییایییان جیییدیییید را میییهیییایییا سیییا د.
یک  ندانی سااسی که به قاد وثاقه های نجومی ا   ندان آ اد میی 
شود، در واقع به حبسی بزرگتر محکوت شد  است. این بار دیگر ایین 
 ندانبانان رسمی رژیم ناستند، که رفتار و کردار و گ تار او را زیحیت 
نظارت قرار می دهند، بلکه  ندانبانان جدید او، وثاقه گذران ا  جمع 

های دور و نزدیک، آشنایان و افراد خارخوا  خواهند بود، که  خانواد 
زمامی  ندگی او را زحت نظر خواهند گرفت، زا مبادا با کردار و رفتیار 
و گ تاری که می زواند، به ضد رژیم زعبار شود، مالااردها ثروت خود 

 انید، ا  دسیت بیدهینید.  را، که در چنگال حکومت به گرو نیهیاد 
این  نداناان سااسی ساب ، در واقع پس ا  آ ادی به قاد وثاقیه، زیا 
 مان برگزاری دادگا  شان، به  ندانی بزرگتر با  ندانبانانی کارآزر، بیه 
 یک سکوت اجباری و یک حبس خیانیگیی میحیکیوت شید  انید.
کتایون ریاحی، نویسند  و با یگر زوانا، وریا غ وری، فیوزیبیالیایسیت 
محبوب مردت، محمود شهریاری، مجری سرشناس ساب  صیدا و 
ساما، شروین حاجی پور، هنرمند جوانی که زرانه "برای" وی پس ا  
دستگاری ا  شهرت جهانی یافت و زرانه علایدوسیتیی، بیا ییگیر 
برجسته سانمای ایران، زنها چند نمیونیه کیوچیک ا  ایین میدعیا 
هستند، که هم اکنون پس ا  آ ادی بیه قیاید وثیایقیه در ییک 
 خودسانسوری مطل  و به دور ا  ارزبا  با جامعه به سر میی بیرنید.

بیهیمین،  ۱۰نامه نویس مبار ، در رو   جع ر پناهی، کارگردان و فالم

 شکنجۀ سفید 



افتد،  گوید: "فرو  اموال دولتی به اسم کسب منابع برای دولت از اق می می
اند زا اموال دولتیی را ا  آنش  اما درواقع پشت آن خواص و قدرزمندان نشسته

خود کنند." این کارشناس علت مشکل کسری بیودجیه میوجیود را بیذل و 
خیوار  های خصوصی و حکومیتیی رانیت درپی به بنگا  های پی بخش  دولت

هیای  ها منابع انرژی رایگان در اخیتیایار بینیگیا  گوید: "دولت داند و می می
ای وجود دارد برای این است کیه  دهند و اگر کسری بودجه خصولتی قرار می

هیا  دهند[ و مالیایات هیم ا  آن های خصولتی  می منابع را رایگان به بنگا 
هیا و  سری بنیگیا  عبارزی دیگر، وقتی منابع کشور را بان یک گارند[. به  نمی

رسند [ کیه دولیت  کنند[ به اینجا  می اشخاص وابسته به قدرت زقسام  می
  ند." شود و دست به فرو  اموال  ملت[ می پول می بی

، در ارزبا  با هماین طیرح غیارزیگیرانیٔه ۱۰۴۱ما   بهمن ۱۰سایت " یتون"، 
ای در نقض آشیکیار  حکومت والیی و در اعتراض به مقاصد شوت علی خامنه

ای ا  ابوال ضل قدیانی منتشر کرد که در آن آمید   ح  و حقوق ملت، نوشته
است: "اصواًل کسی که حکومت  غارقانونی، نامشروع، و غاصیبیانیه اسیت 
چنان ح  و اختااری ندارد که به دیگران ز ویض کند. طب  همیاین قیانیون 
اساسی پر اشکال و پر زناقض که باید ا  بن و بنااد زغاار کند هم  او[ چنیاین 

االختاار کرد  و امیایال و   ور سرناز  ملت را مسلوب اختااری ندارد. البته به
مطامع و مقاصد شوت خود را به ملت زحمال و آشکارا ح  و حیقیوق آنیان را 

ای را دییر ییا  ود ا   با قاات خود علی خامنه  کند. ... ملت ایران لگد مال می
اریکٔه قدرت به  یر خواهد کشاد و به حکومت ضد ملی و ستمگرانه او خازمیه 

 خواهد داد."
سیا ی"  هیا، بیا "خصیوصیی حاکمان اسالمی ایران عالو  بر بسااری خاانت

های ملی در چند سال پا  خاانتی دیگر به مصالح میلیی را شیروع  دارایی
خواهند  یر نات "مولدسا ی" و بیا ظیاهیری دییگیر آن را  کردند که امرو  می

هیای  گذاری پوششی است برای پنهان کردن سیایاسیت پا  ببرند. این نات به
خائنانه رژیم در زاراج  اموال متعل  به همٔه مردت ایران. پاامدهای ویرانگر این 
سااست برای زوسعٔه ملی و زأمان معاشت  حمتکشان ناا ی به ز سار ندارد. 

هم فهماد   -ها البته یکی ا  خان -قدر شور شد  است که حتی خان آ  آن
است. احمد علارضاباگی، نمایندٔ  زبریز در مجلس، برای نشان دادن آخیر و 

گوید: "ا  صبحیانیه  کند و می عاقبت اجرای این مصوبه به یک مثل اشار  می
معلوت است که ناهار و شات چاست. نتاجه این مصوبه هم ا  االن مشیخیص 

زوانند بگویند ایین  گویند و نمی آنچه این نمایند  مجلس و دیگران نمی است."
  صیرف ۰۰ها پا  در قانون اساسی )اصل  سال است که "صبحانه" اصلی 

شد  بود و مصوبه "مولدسا ی اموال دولتی" همان ناهار و شامیی اسیت کیه 
 گونه" اوست. مولود والیت مطلقه فقاه و اختاارات "خدای

روّیٔه زیورت  افزای  بی کاه  ار   پول ملی و افزای  بهای ار های خارجی،
در کشور، کمبود درآمدهای ریالی )مالاات  و ار ی دولت، کاهی  قیایمیت 

را در پی خواهد داشت.  ۱۰۴۱های بودجۀ سال  ن ت، ناکامی در نال به هدف
های اجتماعیی  اعتنایی در زأمان هزینه بنا به جزئاات منتشر شدٔ  بودجه و بی

 حمتکشان در این بودجه، سطح پایان  ندگی  حمتکشان در کشور را با  ا  
زر خواهد برد. کاه  درآمد ن ت و  کسری بیودجیه، در نیهیاییت  پا  پایان

استقراض ا  نظات بانکی و "خل  پول" را افزای  خواهد داد. استقراض بانکی 
به افزای  مازان "پول بدون پشتوانه" در گرد  منجر خواهد شد که این نایز 

سهم خود سبب افزای  زورت افسارگساختٔه موجود خواهد شید. ا  سیوی  به
هیا و  دیگر، کمبود ار  برای زهاه مواد اولأه مصرفی و زیولیاید بیرای کیارگیا 

مرکزهای زولادی به گستر  بحران در زولاد و مصرف منجر خیواهید شید. 
مردت  حمتک  ماهن ما که همچنان گرفتار استبیداد، اخیتینیاق، زیرور، و 

اند ا  مبار   برای زحق  آ ادی و برخورداری ا  حیقیوق  محرومات رو  افزون
و دسیت  اجتماعی عادالنه و زأمان معاشت شایسته، اما دست بیرنیداشیتیه 

 برنخواهند داشت. مبار   زا پارو ی ادامه دارد. 
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 پنجاه و دومین سالگرد جنبش سیاهكل
 

مصادف بود با پنجا  و دومان سالگرد جنب  سایاهیکیل.  ۱۰۴۱ما   بهمن ۱۱
حزب زودۀ ایران ضمن گرامی داشت خاطرۀ جان باختگان جنب  سااهکل و 
دیگر جان باختگان جنب  فدایی در پن  دهۀ اخار زولد جنب  ضد استبدادی 

 و ضد امپریالاستی فدایی را به همۀ رفقای فدایی زبریک می گویام. 
 بیه مینیاسیبیت ۱۰۴۴بهمن  ۱۸کماتۀ مرکزی حزب زودۀ ایران در پاامی که 

 ۱۱” ویکمان سالگرد جنب  سااهکل، منتشر کرد ا  جمله یادآور شید:  پنجا 
زیوان آن را  جنبشی که مییویکمان سالگرد جنب  سااهکل  ما  پنجا  بهمن

مان دانست، درودهای صمیایمیانیٔه  آغا  رسمی و علنی جنب  فدایی در ماهن
 دارد. حزب، اعضا، و هواداران  را به همٔه رفقای فدایی زقدیم می

فاسد، و ضید   جنب  فدایی در دوران سخت استبداد پهلوی، نظات استبدادی،
چال  طلباد. در طری  این عزت انقالبی، شمار بزرگی ا   مردمی سلطنتی را به

های آ ادی و استقالل و عدالت اجتماعیی  رفقای فدایی در مسار زحق  آرمان
های اخار حزب ما و فیدائیایان خیلی   مبار ات دهه  جان خوی  را فدا کردند.

ایران )اکثریت  در را  دموکراسی، آ ادی، و عدالت اجتماعیی و در راسیتیای 
های ضد انسانی  طرد استبداد و رژیم والیت فقاه و همچنان مخال ت با زحریم

امپریالاسم آمریکا، پاوندهایی معان با یکدیگر دارند. حزب زودٔ  ایران هیمیوار  
بر این امر زأکاد داشته که زواف  در همکاری عیمیلیی حیزب و سیا میان در 

مینیظیور رهیانیدن میردت  ُبردش مبار ٔ  بغرن  کنونی بیه های مرزبط با پا  عرصه
رییزی  فیقیایه و پیاییه مان ا  حاکمات استبدادی رژیم والیت   حمتک  ماهن

 “ای دموکرازاک و آ اد ا  اهمات برخوردار است.  آیند 
واحیوالیی  و دومان سالگرد جنب  فدایاان خلی ، در اوضیاع  بزرگداشت پنجا 

شود، که با   مان برگزار می بساار حساس ا  حاات سااسی و اجتماعی ماهن
رو  ا  خاز  بزر  مردت ماهن ما برضد رژیم والیت فقاه می گیذرد و  ۱۷۴ا  

این جنب  زود  ای به رغم همه سرکوب گری های دیکتازوری حاکم به رغیم 
همه فرا  و نشاب ها همچنان به پاکار خود برای پایان دادن به سلطیۀ نیظیات 
سااسی حاکم متکی بر دیکتازوری یک فرد بر همۀ کشور و نهادهای آن ادامه 

 می دهد. 
زرین جبهیٔه میتیحید میتیشیکیل ا    حزب زودٔ  ایران، ا  دیربا ، برپایی گسترد 

دهیی  مان را راهکار درسیت سیا میان خوا  و دموکرازاک ماهن ناروهای زرقی
مبار ۀ مؤثر در مسار دستاابی به دموکراسی واقعی، آ ادی پیاییدار، و عیدالیت 
اجتماعی در کشورمان دانسته و همچنان بر این اعتقاد است. ما معتقدیم کیه 
بدون زال  متحد و کن  هماهنگ همٔه ناروهای مدافع آ ادی و معتقید بیه 

هیاییی  های گوناگون پیایرامیون هیدف دموکراسی و عدالت اجتماعی در  مانه
مشترک، گذار ا  حکومت استبدادی حاکم در حیکیم سید اسیاسیی در را  

 پذیر نخواهد بود.  امکان -های مترقی در ماهن ما زحول

 رویدادهاى ایران...   ادامۀ نگاهى به



۷۲۴۷بهمن  ۴۲دوشنبه    ۶   ۷۷۱۱شمارۀ    

خوا  اخالل و  یی در روند زشکال جبهۀ ضّددیکتازوری زرقی و فریبکاری رسانه
 خرابکاری کند.

گرای  متأس انه هر دو طرف، یعنی رژیم ضّدمردمی والیی و اپو یساون راست
های غربی، در ائتالفی نانوشته،  مانٔه ال ت و امکان  بسته به حمایت قدرت دل

کنند.  اندا ی ا  خارج برای اثرگذاری بر مسار زحوالت کشور را مهاا می دست
عالو ، هر دو، دانسته و در ازحادی نامقدس، مقابلٔه وساع و مشترکی را با  به

برند. یکی با  ناروهای مبار  دموکرات واقعی و مدافع حاکمات ملی به پا  می
های ساختگی و  زبلاغازی و ازهات-است اد  ا  قدرت حکومتی و زرفندهای امناتی

ا  در نق   یی خوا ، و دیگری با زوان وساع رسانه سرکوب خشن ناروهای زرقی
کند. هر دو  پاشی می ریزی شد  در افکار عمومی سم "اپو یساون"، به طور برنامه

کنند زا  های ساختگی هماشگی در دو رژیم پهلوی و والیی را مطرح می همان ازهات
اندا ی ا  خارج و  ناروهای مترقی و چپ را عقب برانند، و به این زرزاب،  مانۀ دست

ها به  کنند. جالب است که همان پذیر شدن حاکمات ملی را هموار می ضربه
شوند که حاضر   نند و مدعی می طلبی" می خوا  ازهات "زجزیه ناروهای ملی و زرقی

 شرمی!  ناستند یک وجب ا  خاک ایران را ا  دست بدهند!  هی بی
در شرایط مشخص کنونی که مردت ایران به دو شکل دیکتازوری والیی و سلطنتی 

اند، اعالماۀ اخار مارحسان موسوی ناز شایان زوجه و زأمل است. مارحسان  نه گ ته
روشنی بر این واقعات  موسوی ا  یک سو با باان ماهات و عملکرد حکومت والیی، به

کند که "نظات" موجود بر محور حاکمات مطل  والیت فقاه  انکارنشدنی زأکاد می
پذیر ناست، بلکه ُعمر "اسالت سااسی" در حکم شالودٔ  نظری این  زنها اصالح نه

درستی به  حکومت به پایان رساد  است. ا  این رو است که مارحسان موسوی ناز به
رسد که قانون اساسی موجود را باید در کلّات  ن ی کرد،  یرا که  این نتاجه می

زرین اصل آن که به حاکمات مطل  والیت فقاه مربو  است، کشور را به  مخرب
ناپذیر است  گوید: "این قدرت غارپاسخگو و مسئولات بست کشاند  است. وی می بن

 بندد." دید  می سا د و را  را بر بهرو ی مردت رن  که رو گار را بر ما زاریک می
در اعتراض به  ۱۶۸۸ا  سوی دیگر، با زوجه به زجربۀ جنب  عظام اعتراضی 

های اعتراضی  یر "شعار  ن،  ندگی آ ادی"، پاات  کودزای انتخابازی و خاز 
خواهی و  مارحسان موسوی به اهمات زل ا  دقا  و عملی مبار   برای آ ادی

کند. دیدگا  مارحسان موسوی، برخالف زوّهم بخشی ا   عدالت اجتماعی زأکاد می
اپو یساون، متکی بر این واقعات است که مادان اصلی مبار   برای زغاارهای 
بناادین در داخل کشور و در ماان مردت است، نه در خارج کشور با ازکا بر 

های غربی و "آلترنازاوسا ی"  یی برای جلب حمایت قدرت های نمایشی رسانه حرکت
 وابسته و غاردموکرازاک. 

موضوع بساار مهم دیگری که در پاات مارحسان موسوی باید به آن زوجه داشت 
وجود "ابهامازی" است که خود او ناز به آنها اذعان دارد، که اشار  به چگونگی ایجاد 

دهی جنب  برای گذار ا  رژیم والیی است. سخن ا   شرایط ذهنی جامعه و سا مان
ای حداقلی است که بتواند طاف  دهی جنب  مردمی بر گرد برنامه چگونگی سا مان

های اجتماعی را برای زغاار دادن زوا ن قدرت بسا  کند، و  وساعی ا  طبقات و الیه
اینکه کدات ناروها قادرند چنان کنند. ایجاد شرایط ذهنی برای گذار ا  دیکتازوری 

گوید که فعاًل  وخم است. مارحسان موسوی در پاات خود می امری پاچاد  و ُپرپاچ
حل مشخصی برای آن ندارد: "چه باید کرد زا چهل سال بعد ا  نو به همان نقطه  را 

مان  زر، چگونه به زوانایی ا  آن مبرت… با  نگردیم؟

ناپذیر  والیی، و در نهایت گذار ا  آن، در افکار عمومی کشور امری برگشت
 ۷۵ای در آستانۀ سالگرد انقالب  شد  است. ا  این رو، سخنان اخار خامنه

و زأکاد او بر "وحدت ملی"، یا زرهازی که رئاسی رو  شنبۀ گذشته در 
مراسمی نمایشی باان کرد، اثری در دفع "خطر" حضور مستقام مردت در 
صحنۀ زحوالت آیند  نخواهد داشت. بخ  بزرگی ا  جامعه اکنون 
ایدئولوژی "اسالت سااسی" در حکم شالودۀ نظری حکومت را برای هماشه 
کاماًل رد کرد  است و سران "نظات" و رهبر آن را در حالت زدافعی قرار داد  
است. برای مثال، دستگا  زبلاغازی حکومتی وعد  داد  بود که 

زوجهی" اعالت خواهد کرد. اما  جمهور در رو  شنبه "مطالب قابل رئاس
دهندٔ  زرس دائم سران  های زوخالی رئاسی در واقع نشان چکادۀ سخنوری

های رئاسی و اشارٔ   های اعتراضی مردت بود. صحبت رژیم ا  برو  جنب 
دهد  او به "نگا  پدرانه و حکامانٔه رهبری فر انٔه انقالب اسالمی" نشان می

که حکومت والیی در برابر مردت زا چه حد دچار استاصال شد  است: 
اند، با نگا   اند و فرمود  "عزیزانش ما باید با همان نگاهی که رهبری داشته

خوردگان باید با  کنند؛ را  برای زوبه  کریمانه، آغو  را برای پذیر  فریب
 و با گشت باقی است."

گرای اپو یساون که بر محور رضا پهلوی درصدد   مان، بخ  راست هم
های غربی  ها و ناروهای خاصی در کشورها و دولت جلب حمایت مح ل

خوردۀ "آلترنازاوسا ی" یک جلسۀ  است، برای احاای پروژۀ شکست
بهمن در دانشگا  جورج زاون واشنگتن، و یک  ۱۱یی در رو  جمعه  رسانه

بهمن در همان شهر واشنگتن، پایتخت  ۱۱گردهمایی در رو  شنبه 
های مشترک"  یی "زویات آمریکا، برگزار دادند. پس ا  ناکامی جنجال رسانه

دهم" به رضا پهلوی، این بخ  مخرب  و کمپان "من وکالت می
اپو یساون، بدون داشتن پایگا  اجتماعی مؤثر در ایران، اماد و زکأه 

های غربی برای "زغاار رژیم" است. این  ا  به حمایت و اقدات قدرت عمد 
یی و با گشت اجباری به شعار  اپو یساون بار دیگر با برگزاری جلسٔه رسانه

" ن،  ندگی، آ ادی" به مادان با گشته است. در رو های جمعه و شنبۀ 
ها در  یر لوای "نه به جمهوری اسالمی"، در عمل هدف  گذشته، این چهر 

و ن ی  ۱۶۷۵جا انداختن ایدۀ "نه" گ تن به انقالب ضّددیکتازوری بهمن 
های مردمی آن، یعنی استقالل، آ ادی، و عدالت اجتماعی را برای  هدف

های  مشروعات بخشادن به "حکومت آلترنازاو" بر گرد رضا پهلوی و چهر 
یی دنبال کردند. سرنوشت این اپو یساون ساختگی را پا  ا  این در  رسانه

های غربی بر گرد افرادی مثل خوان گوایدو  سا ی دولت اپو یساون
)ونزوئال ، احمد چلبی )عراق ، حماد کر ای )افغانستان  و آنگ سان 

 ایم. سوچی )ماانمار  دید 
واقعات آن است که کشور ما وارد شرایط نوینی شد  است و ذهنات 

های مذبوحانه و نمایشی  جامعه دگرگون شد  است. این گونه زال 
های غربی  های حکومتی و اپو یساون ساختگی متکی به قدرت چهر 

امرو   برای جلب اعتماد مردت کارگشا نخواهد بود. هر دو اینها مواضعی 
های مبرت اکثریت مردت، یعنی  نامربو  به وضعات بحرانی ایران و خواست

کند کالبد  طبقۀ کارگر و دیگر  حمتکشان، دارند. یک طرف سعی می
جان حکومتی بر محور "نمایندۀ خدا بر  مان" را  ند  نگه دارد، و طرف  نامه
برای رستاخاز پاکری ُمرد  و  -کم بخ  مهمی ا  آن دست -دیگر

ساالری"، زال   پوساد ، یعنی برگرداندن حکومت سلطنتی بر محور "ژن
زواند بر اساس  گرا دیگر نمی یک ا  این دو رویکرد واپس کند! هاچ می

برگرداندن  مان به عقب، حکومت یا آلترنازاو مورد اعتماد اکثریت مردت را 
 های کشور ارائه دهد.  رفت ا  بحران برای برون

واقعات دیگر آن است که ا  یک سو، رژیم والیی زوانسته است طی 
را به شکست بکشاند، و مسار  ۷۵با  ا  چهار دهه، انقالب 

اجتماعی را مسدود و ناروهای -های بناادی سااسی و اقتصادی دگرگونی
مترقی و چپ را وحشاانه سرکوب کند. ا  سوی دیگر، "اپو یساون" مخّرب 

بسته به حمایت محافل امپریالاستی با امکانات وساع مالی و  و دل
نویسی جعلی دربارٔ  ناروهای مترقی و چپ  یی فعاًل قادر است با زاریخ رسانه

 ادامۀ ادامۀ ایجاد جبهٔه آلترناتیو دموکراتیک و ... 

 ۳ادامه  در صفحه  

واقعی  آن اس  که کشور ما وارد شرایط نوینی شده اس  و 
های  ذهنی  جامعه دگرگون شده اس . این گونه تالش

های حکومتی و اپوزیسیون ساختگی  مذبوحانه و نمایشی چهره
های غربی امروزه برای جلب اعتماد مردم کارگشا  متکی به قدرت

نخواهد بود. هر دو اینها مواضعی نامربوط به وضعی  بحرانی 
های مبرم اکثری  مردم، یعنی طبقۀ کارگر و  ایران و خواس 

جان  کند کالبد نیمه دیگر زحمتکشان، دارند. یک طرف سعی می
حکومتی بر محور "نمایندۀ خدا بر زمین" را زنده نگه دارد، و طرف 

برای رستاخیز پیکری ُمرده  -کم بخش مهمی از آن دس  -دیگر
و پوسیده، یعنی برگرداندن حکوم  سلطنتی بر محور 

کند!  ساالری"، تالش می "ژن  
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 کند. ابرا  خشنودی می
بیییرخیییالف هیییمیییه 
ادعییاهییای دروغییایین 
رهبران رژییم ا جیمیلیه 
محسن رضایی که در آن 
موقع فرماندٔ  کل سیپیا  
پییاسییداران بییود، دلییاییل 
حمله به حزب زودۀ ایران 

منظور جیلیوگیایری ا   به
زوطئه کیودزیای “ زحق  
علاه جیمیهیوری ”  حزب

اسالمی نبود. مارحسان 
و ییر  موسیوی نیخیسیت

وقت حکومت جمهیوری 
اسالمی در گی یتیگیو بیا 
فصلنامٔه حو   )شیمیار  

  دربارٔ  زیوطیئیٔه ۶۸-۶۵
ی حیزب عیلیایه ” کودزا“ 

رژیییم کییه ا  سییوی 
اطالعات سپا  ادعا شید 

در جیرییان “ گویید:  می
حزب زود  به ما زل ن  د  شد که حزب زود  زوطئٔه وساعی را پی ریخته و مسئلیه 

ساعت ممکن است از اقازی با تید.  ۱۰ساعت یا  ۰۸چنان مطرح بود که ظرف 
ما زل ن کردیم به برادرمان جناب هاشمی رفسنجانی و مسئله با بقاه مسئولیاین 

الله میوسیوی  ای با آیت الله خامنه باالی مملکتی مطرح شد. گویا، حضرت آیت
اردبالی آن وقت زشریف نداشتند. باالخر  فورًا خدمت امیات رفیتیایم. بیرادران 

را گیو   اطالعات مسئله را گزار  دادند. حضرت امات ، با دقیت مسیئیلیه 
ای پیای   و فرمودند: این اطالعات کاماًل نادرست است. هاچ مسئله…  دادند

انید. ایشیان  نخواهد آمد. اصرار شد که آقا چنان ناست خود آنان اعتراف کیرد 
گویم مواظب نباشاد و زحقا  نکناد، ولی بداناد این مسیائیل  فرمودند: من نمی

و اطالعات دروغ است. بعد هم زحلال حضرت امات درست درآمد و نظر ایشیان 
 …”ثابت شد

و یری جیمیهیوری  نخست”  اطالعات“حجاریان که در آن موقع معاون واحد 
مشیکیلیی کیه “ افیزایید:  اسالمی بود همچنان در ارزبا  با حمله به حزب میی

عینیوان پیروژ   ها را  رهبران حزب را[ بیه های سپا  داشتند این بود که آن بچه
ای ا  عناصری که بیا داشیت کیرد  بیودنید  امناتی گرفته بودند اما هاچ پروند 

شد و  شان  جلسات رهبران حزب[ در خاابان فرشته برگزار می نداشتند. جلسات
های سپا  در بیا جیوییی  ساعت مشخص داشت و چاز مخ ی نداشتند. لذا بچه

هیر حیال  بیه…  درماندند که چه کنند. پرزوی  مهدی[  ایادٔ  این شیراییط بیود
ریخته بود و رابطه ایران و شوروی خراب شد  بود و این اطالعات  هم مملکت به

شید.  ها گ ته بودند یک جور باید جمع میی خوئانی نادرستی که به آقای موسوی 
 نگا  کناد به: سیاییت …”  ها جا در آمد و شد محوریت با جویی پرزوی ا  همان

هیا  ود  ای روایت حیجیارییانو زیود  پروندٔ  حزب زود  به“، مقالٔه ”زاریخ ایرانی“ 
 ”[.با داشت شدند

ایم که مروری بر وضعیایت کشیور در آن  های اخار بارها اشار  کرد  در سال
های سران رژیم گوا  این حقاقت روشن است که حیمیلیٔه  گاری دوران و موضع

هیای سیایاسیی و  سراسری به حزب زودٔ  ایران برای مختل کیردن فیعیالیایت
سو  ایران و عراق و شعار ضید  خصوص بر ضد جنگ خانمان افشاگرانٔه حزب به

بود. برای مرزجعان حاکم پارو ی در ییور  بیه “  جنگ جنگ زا پارو ی” ملی 
زر بود. خمانی بیرای ایین  های جنگ مهم حزب زودٔ  ایران ا  پارو ی در جبهه

“ پیایرو ی” یعنی کسانی که در ایین   -“ سربا ان گمنات امات  مان” ا  “  پارو ی” 
، “ ساا” های  عبارت بودند ا : مزدوران سپا  پاسداران، و ارت اطالعات، و عامل

 قدردانی کرد. -“اینتلجنس سرویس”، و “موساد”
ا  و  حکومت جمهوری اسالمی و سران آن همچون سلف شیاهینیشیاهیی

سران آن که ا  ن وذ فزایندۀ حزب ما خصوصًا در طبقه کارگر و  حیمیتیکیشیان 
ای،  نیدان،  سخت در هراس هستند و بودند، فقط دستگیایری هیزاران زیود 

کرد و  شکنجه، و اعدات آنان ک ایت نمی

در چندین حملۀ سراسری هزاران زن ا  اعضای رهبری، کیادرهیا، اعضیا، و 
هواداران حزب زودٔ  ایران را دستگار و روانه شکنجه گا  ها کردند و بالفاصیلیه 

هیای  ها قیرار دادنید. شیکینیجیه واقسات شکنجه های رژیم  یر انواع در  ندان
ونام و پس ا  آن نیایز ظیاهیرًا بیرای  امان اعضا و رهبران در طول یک ما  بی

شد اما در واقعات امر زسهال اجرای سناریویی ا  پا  طرح  با جویی انجات می
 ها بود. ای های ناکرد  ا  سوی زود  شد  برای سخن گ تن ا  جرت

هیای آن رو   خمانی، در ادامٔه اجرای این سناریو و در پاامی که در رو نامیه
چاپ رساد، حمله به حزب و دستگاری شیمیاری ا  سیران حیزب را  ایران به
 ۱۷، “ جیمیهیوری اسیالمیی” نقل ا : رو نامٔه  ای بزر  اعالت کرد  به پارو ی

های کشور در  از اق رو نامه به [. اکثر قریب۱۱۶۸، شمارٔ  ۱۶۳۱ما   اردیبهشت
ها، و مطالبی در زأیاد و زبرییک  ها، سرمقاله ها پر بودند ا  زلگرات آن رو ها و ما 

هیای آن وقیت بیه  های سااسی زمامی نما  جمعیه این حمله به حزب. خطبه
خطرهای نیاشیی ا   و ارائٔه زحلال و ز سار دربارٔ  “  های حزب خاانت” زشریح 

اختصاص پادا کرد )ا جمله نگا  کناد به: سخنرانی میهیدوی ”  ها خاانت ” این 
نیایز سیخینیرانیی  ۱۶۳۱ما   اردیبهشت ۱۳کنی، در نما  جمعه زهران، جمعه 

کیه در آن میدعیی شید:  ۱۶۳۱ما   اردیبهشت ۱۳جنتی، در نما  جمعه قم، 
فتح مبان، بیود کیه نصیایب ٬دستگاری و اعترافات صریح سران حزب زود  ” 

میا   اردییبیهیشیت ۱۵، “ جمهوری اسالمی” نقل ا : رو نامه   به“(  ملت ما شد
 . [۱۱۶۱، شمار  ۱۶۳۱

اند که نشانگر نزدییکیی و  های اخار سندهایی مشخص منتشر شد  در سال
های امناتی کشورهای امپریالاستی، خصیوصیًا  هماهنگی و همکاری دستگا 

انگلاس، موساد اسرائال، ناروهای امناتی پاکستان و زرکایه بیا  ۳ساا، ات آی 
منظور زدارک حیمیلیه بیه  سپا  پاسداران و دیگر نهادهای امناتی رژیم ایران به

 حزب زودۀ ایران است.
زوان یافت همکاری دولت بریتاناا بیا  الی این سندها می ا جمله آنچه در البه

سا مان ساا در پی فرار و پناهند  شدن والدیمار کو یچکان )افسر کیا. .ب  
  شید  بینیدی   و زحویل سندهاییی سیرهیم۱۱۸۱)   ۱۶۳۱به این کشور در سال 

هیای اییران اسیت.  دربارۀ حزب زودۀ ایران ا  طری  رابط پاکستانی بیه میقیات
حکومت جمهوری اسالمی ا  این سندها برای حمله سراسری به حیزب زیودۀ 

 ایران و سرکوب اعضا و رهبری حزب است اد  کرد.
گری سا مان اطالعات پاکستان در این ارزبا  چنیاین  ا  واسطه”  حجاریان“ 
خواهایم بیه  ها شنادیم. گ تند اطالعازی هست که می ا  پاکستانی“ گوید:  می

پرونیدٔ  حیزب زیود  “ ، مقالٔه ” زاریخ ایرانی“  نگا  کناد به: سایت ”  شما بدهام
 ”[.ها  ود با داشت شدند ای روایت حجاریانو زود  به

پیس ا  “ نیات  خود بیه۱۶۳۱هاشمی رفسنجانی ناز در کتاب خاطرات سال 
گری سا مان اطالعات پاکستان اشار  کرد  است. او در  به این واسطه”  بحران

عصیر “ نویسد:  ، می۱۶۳۱مهرما   ۷های رو  دوشنبه  این کتاب و در یادداشت
که برای گرفتن اطالعات ا  فردی مطلع   مهندس جواد  مادرشاهی[ و حباب

 -انید به پاکستان رفته بودند، آمدند و مطالب جالب و م ادی که ا  او گیرفیتیه
 ”گزار  دادند. -دربارٔ  عملکرد کا. .ب و حزب زود  و آیند  شوروی در ایران

انید گیزار   های اخار مینیتیشیر شید  ا جمله سندهایی جالب که در سال
، نمایندۀ ارشد دولت بریتاناا در زهیران، اسیت. در ایین ” ناکالس برینگتون“ 

 ۱۷/  ۱۱۸۶ما  مه  ۷گزار  او ا  دیدار  با مصط وی )در و ارت خارجه  در 
کند که مصط وی خالی مایل  گوید و ا جمله اشار  می می ۱۶۳۱ما   اردیبهشت

بود که نظر دولت بریتاینا را در مورد سرکوب حزب زود   ایران[ بداند. ناکالس 
ای  مصط وی ضمن اشار  به بیرنیامیه“ نویسد:  برینگتون در همان گزار  می

سران حزب زود  پخ  شد  بود گ یت کیه ایینیان  ٬اعترافات٬که شب قبل ا  
هیای  رغم هیمیٔه شیکینیجیه سال در  ندان شا  بودند و به ۱۷کسانی بودند که 

جدی پاسخ دادت کیه البید  شوخی نامه ساواک حرفی نزد  بودند. من ناز نامه
های حکومت شیا  میوثیرزیر بیود   های جمهوری اسالمی ا  شکنجه شکنجه
در گزار  ناکالس برینیگیتیون آمید  اسیت کیه دولیت بیرییتیایینیا ” است.

اطیالع میقیات هیای اییرانیی  ا  را ا  سرکوب حزب زودۀ ایران بیه خشنودی
 رساند. می

جالب زوجه اینکه رو  بعد ا  حملۀ سراسری رژیم به حزب زودٔ  ایران، رو نامٔه 
دست حکومت اییران  ا  ا  سرکوب حزب زودٔ  ایران به زایمز لندن در سرمقاله

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب تودۀ ایران به ... 

 ۸صفحۀ   ادامه  در 
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ساخت. اعتبار و ن وذ اجتماعی و معنوی چشمگار و  شان را برآورد  نمی رضایت
بیایسیت در  های ساا  و پلاد خودشیان میی شگرد دیرینٔه حزب زود  ایران را با 

رژیم بر ضد حیزب   کردند. یور  پردامنٔه زبلاغازی جامعه دچار شک و زردید می
ای شوهای مشمئزکنندٔ  زلویزیونی قربانایان  زودٔ  ایران ا  طری  پوش  رسانه

شکنجه و شرکت چند زن ا  اعضای رهبری وقت حیزب در جیرییان دادگیا  
هیای انیقیالب، و هیمیچینیاین  ای در جوار دادستان بیایداگیا  افسران زود 

های امناتی رژیم برای مسلط کیردن جیو  های وساع و چندگانٔه ارگان فعالات
ظن به بی هیای حیزب  منظور ایجاد سد در برابر ادامه فعالیایت اعتمادی و سوءش

در داخل و خارج ا  کشور بود. فل  کردن  زود  ایران و متوقف کردن کامل آن 
حزب ما پس ا   ندان و اعدات و کشاندن حیزب بیه سیمیت  ماندٔ  پویای  باقی

هیای اعیتیقیادی و  حال، متزلزل کیردن پیاییه عان مسار چندپار  شدن، و در
اعتبار نشان دادن زاریخ و سنت مبار ٔ  حزب زودٔ  ایران در میقیات قیدییمیی  بی

های اسیتیرازیژییک رژییم  زرین سا مان سااسی و انقالبی ماهن ما جزو برنامه
 بود ، است، و خواهد بود.

مینیاسیبیت  ای میهیم بیه ششمان کنگرۀ حزب زودۀ ایران در سند مصیوبیه
ا  “ کند:  جمله اشار  می امان سالگرد حملٔه سراسری به حزب زودۀ ایران ا  سی

ای کوزا  که موسوی اردبیایلیی،  سرگاری فعالات حزب زودٔ  ایران پس ا  وق ه
های عما  حزب ما در  رئاس وقت قو  قضائاه کشور، با اذعان به وجود ریشه

کماتیٔه میرکیزی “  ۱۸پلنوت “جامعه ایران به آن اعتراف کرد، و سپس برگزاری 
، انتخاب کماتٔه مرکزی و هائیت سیایاسیی ۱۶۳۱در آذرما    حزب زودٔ  ایران

کن کردن حزب  جدید حزب، نشانگر شکست اقدات رژیم استبدادی برای ریشه
هیای  قصد خارج شدن ا   یر ضربیه ارگیان ای به ما بود. مهاجرت هزاران زود 

ها را در گیوشیه و کینیار “ای شکار زود ”منظور  هایی به امناتی رژیم که دسته
را  انداخته بودند، و همچنان زال  رژیم برای اسیتی یاد  ا  پیدییدٔ   کشور به

هیای  وساله زسلام شدگان به دستگا  مهاجرت )با اعزات مأموران امناتی و یا به
های حزب و ضیربیه  دن بیه کیار دشیوار  امناتی رژیم  برای رخنه در صف

رو  ای بود که حزب ما با آن روبه های جدی با سا ی حزب، ا جمله دیگر معضل
نیامیۀ “  نگا  کناد به: اسناد ششمان کنگرۀ حیزب زیودۀ اییران، ”  گردید می

 [.۱۶۱۱اس ندما   ۵، ۱۱۷، شمارۀ ”مردت
باید بر این واقعات ناز زأکاد کرد که دوران چهل سال گذشته پس ا  ییور  
حکومت جمهوری اسالمی به حزب زودۀ ایران یکی ا  دشوارزرین دوران حاات 

ها، حزب کارگران و  حمتکشیان کشیور میا بیود   سالۀ حزب زود  هشتادویک
و اسیتیقیرار  ۷۵است. دوران دشوار مهاجرت طوالنی، شکست انقالب بهمن 

چال  طیلیبیاید  شیدن جیدی  حکومتی ضد مردمی و ارزجاعی در ایران و به
وسایلیٔه نیایروهیای راسیت، بیحیران  اصول سااست دفاع ا  انقالب بهمن به

که در پی فروپاشیی ازیحیاد شیوروی و دییگیر کشیورهیای   ای جدی نظری
وجیود  سوساالاستی اروپای شرقی برای جنب  کارگری و کموناستی جهان به

با هژمونی امپریالاسم آمریکا و اعالت زیئیوری ”  نظم نوین جهانی“ آمد، اعالت 
داری انیحیصیاری، و  پیردا ان میدافیع سیرمیاییه ا  سوی نظریه“  پایان زاریخ” 

های حرکت کارگری و کموناستی جهان  های عما  و مخرب در صف گسست
هایی پرشمار بود که در برابر رهبری، کادرها، و اعضای حیزب  در  مرٔ  دشواری

 در را  با سا ی زشکاالزی، نظری، و سااسی حزب زودۀ ایران قرار داشتند.
  

 ای! رزمندگان توده
، یعنیی پیس ا  ۱۶۵۴ما   برگزاری سومان کنگرٔ  حزب زودٔ  ایران در بهمن

، در اوج ۱۶۱۵سال پس ا  کنگر  دوت حزب در سیال  ۰۶گذشت نزدیک به 
های امپیرییالیایسیتیی دربیارٔ  شیکیسیت زیارییخیی  جانبه رسانه زبلاغات همه

صدایی وا دگان وطنی با این زبلاغیات، زصیوییب بیرنیامیه و  سوساالاسم، هم
بیاینییش  اساسینیامیٔه حیزب بیا حیراسیت ا  میاهیایت طیبیقیازیی و جیهیان

ها در آن دوران دشیوار  لناناستی حزب زودٔ  ایران و پایبندی به آن مارکساستی
سااسی حزب بود که زیا  عط ی مهم در روند با سا ی زشکاالزی  زاریخی، نقطه

امرو  و با برگزاری ه تمان کنگرۀ حزب زیودۀ اییران )کینیگیرۀ خیاوری  در 
 با موفقات ادامۀ داشته است. ۱۰۴۱خردادما  
طور که در گزار  کماتۀ مرکزی حزب به ه تمان کنگرۀ حزب زیودۀ  همان

در چهل سال گذشته رو ی نبود  است که حزب ما بیا “ ایران ناز آمد  است: 
های امناتی رژیم برای ضربه  دن بیه  زوطئه و زرفندی زا   ا  سوی دستگا 

رو نیبیود  بیاشید. حیمیلیه بیه  برنامه و درواقع امکان فعالات پرثمر  رو بیه
اعتبار کردن رهبری حزب و همچینیاین  های حزب و زال  برای بی سااست

هیدفیی واحید را  ٬ای های زیود  مح ل٬با  ٬حزب زودۀ ایران٬جانشان کردن 
های  سااسی در صف کند. هدف جلوگاری ا  وحدت نظری و می”  دنبال کرد 

هیای  های سیال حزب زودۀ ایران و زحمال نظر برای درپا  گرفتن سااست
و دفاع ا  حاکیمیایت ”  نبرد که بر که“ نخستان انقالب همرا  با فرمول ادامۀ 

 ”ضد مردمی و جنایتکار جمهوری اسالمی است.
ای در دفاع ا  حکومت جمهیوری  چنان نظر و سااستی مزورانه و ضد زود 

مان خاز  دالورانۀ مردت علایه رژییم  های اخار که در ماهن اسالمی در ما 
محتوا و دروغانی همچیون  والیت فقاه جریان دارد با سر دادن شعارهای بی

خواندن جنب  میردمیی هیمیرا  بیود  ”  زوطئٔه آمریکا“ و ”  گرد  به شرق“ 
زوان مشاهد  کرد که این نظر و سااست جنبشی دالورانه  است. همچنان می

انید را بیه  که در جریان آن زا امرو  صدها کشته و هزاران ن ر با داشت شید 
 کنند. علاه سرکوبگران مزدور رژیم متهم می” خشونت“

  
 رفقای توده ای!

گذارد. جنب  مردمی که ا   ماهن ما دورانی بساار حساس را پشت سر می
دربیر ”   ن،  نیدگیی، آ ادی“ شهریورما  امسال صدها شهر کشور را با شعار 

گرفته و ادامۀ حاات حکومت جمهوری اسالمی را به چالشی جدی طلبیاید  
است وظای ی بساار مهم پا  روی همۀ ما ر مندگان را  طیبیقیه کیارگیر و 

های این جنب  برآمید  ا   نشاب رغم همه فرا و دهد. به  حمتکشان قرار می
هایی گسترد  ا  میردت میا را  مان که قشرها و طبقه های جامعه بطن زحول

خواهان،  ها، کشتار آ ادی گارد، رژیم والیت فقاه با همٔه سرکوبگری دربر می
اسارت گرفتن هزاران زن ا   نان و جوانان هنو  نتوانسته است جینیبی   و به

مردمی برای پایان دادن به حکومت استبدادی حاکم بر ماهن ما را خامیو  
برانگاز و مهم دییگیر ایینیکیه در کینیار ایین جینیبی  و  سا د. نکته زوجه

هیای  های ادامه یابندۀ خاابانی در شهرهای میخیتیلیف، اعیتیراض اعتراض
کارگران و  حمتکشان، با نشستگان، معلمان، و کیارگیران پیایمیانیی نیایز 

چینیان  همچنان ادامه دارد. بحران اقتصادی، اجتماعی، سااسیی رژییم آن
هایی در بحث بیر  های اول حاکمات ناز شکاف عما  است که حتی در صف

 زوان مشاهد  کرد. های کنونی را می سر چگونگی نجات حکومت ا  بحران
طور که در اسناد ه تمان کنگرۀ حزب زودۀ ایران )کنگرۀ خیاوری   همان

حزب ما امرو  با  ا  هر  مان دیگری بیه اسیتیوارزیر “ ناز اشار  شد  است: 
منظور گستر  مبار   بر  ها به ای های خود و زال  یکپارچه زود  کردن صف

هیای  هیا و ار ییابیی ضد رژیم والیت فقاه ناا مند است. صحیت سیایاسیت
های دشوار نبردهای سااسیی سیه دهیه  گشای حزب ما در کور  آ مای  را 

های نایرومینید  اخار، اعتبار رو افزون حزب زودٔ  ایران در مقات یکی ا  گردان
ها ا  کار ارهیا و  جنب  کارگری و کموناستی جهان، که در حمایت پاگار آن

های  در سندهای گونیاگیون  های مبار ازی حزب ما و انتشار زحلال سااست
های کارگری جهان مشهود اسیت، در کینیار اثیرگیذاری  های حزب نشست

ای در مبار   رو مر  کیارگیران و  حیمیتیکیشیان،  های زود  رو افزون اندیشه
جوانان، دانشجویان، و  نان مبار  ماهن ما، نشانگر در اهتزا  بیودن پیرچیم 
ظ رنمون مبار   طبقه کارگر ایران و متحدان آن بر ضید رژییم اسیتیبیدادی 
حاکم است. نگهداری ا  این ارثأه گرانقدر جنب  دیرپای طبقٔه کارگر اییران، 

هیا،  هیا، کیایوان ها، سیایامیک ها، مبشری ها، رو به نگاهبانی ا  حزب ارانی
ها، حجری ها، حساین  ها، کی من  ها، رحمان هاز ی جوها، زازابی حکمت

ها، عهدی مقدس است کیه کیمیایتیٔه  ها، و فاطمه مدرسی پورها، شناسایی
انید و  مرکزی حزب ما و زک زک اعضا و هواداران حزب به آن پاییبینید بیود 

درپی رژیم ارزجاعی و ضد مردمی  های پی پایبند خواهند ماند. شکست زوطئه
های گیذشیتیه،  والیت فقاه برای نابودی حزب زودٔ  ایران در طول همه سال

های کار و  حیمیت در  شاهد نارومند و انکار ناپذیر حقانات مبار ٔ  حزب زود 
 ”های اخار است. سال

  
 کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 ۷۰۴۷ماه  بهمن ۷۱

 ادامۀ اعالمیۀ کمیتۀ مرکزى حزب تودۀ ایران به ... 



۷۲۴۷بهمن  ۴۲دوشنبه   ۹    ۷۷۱۱شمارۀ    

حکومت مداری در ماهن ما بدهد، بلکه مصمم است زا با اسیتی یاد  ا  هیمیه 
امکانات و ابزار گستردۀ سرکوبی که در اختاار دارد نظات سااسی کنونی را ح یظ 
کند. آقای موسوی خوب می داند که زنظام و زصویب قانون اساسی جمیهیوری 
اسالمی ناز زنها پس ا  سرنگونی رژیم استبدادی محمد رضا پهلوی ممکن شد 
و نه در دوران ادامه حکومت پهلوی ها در ایران.  به گمان ما و هیمیانیطیور کیه 
بارها به آن اشار  کرد  ایم زا هنگامی که حکومت دیکتازوری کنونی بیر اییران 
حاکم است زصور هرگونه اصالح و زحولی در راستای زحق  حاکم شدن میردت 
بر سرنوشت شان خواست واقع گرایانه ای ناست و کمکی به زنظایم سیایاسیت 

 های مبار ازی جنب  مردمی نمی کند.   
های طبقات و  یاری ها و هم  راهی که هم ای ندارد جز این جنب  مردمی چار 

اجتماعی مبتینیی بیر -دید  ا  سمت گاری اقتصادی قشرهای اجتماعی آساب
نسخه های نولابرالی سرمایه داری، بویژ  طبقه کارگر و  حمتکشان فیکیری و 

عیقیب رانید. وضیعیایت  یدی را گستر  دهد زا بتوان دیکتازوری حاکم را بیه 
گیر زشیدیید بیحیران و  و فرهنگی کشور بیایان  اقتصادی، اجتماعی، سااسی

های دموکرازاک با پایکیار  درآمازی مبار   برای زحق  حقوق اجتماعی و آ ادی
 طبقازی در را  عدالت اجتماعی است. 

وجود آمد  است کیه شیراییط عیاینیی  به نظر حزب ما، در کشور وضعاتی به
گاری نهضت انقالبی در آن در حیال زیکیامیل اسیت. ایین وضیع بیه  اوج

محدودزرشدن پایگا  اجتماعی، سااسی و ورشکستگی نظری حیکیومیت  هرچه
مبتنی بر "اسالت سااسی" منجر شد  است. زعما  رو  افزون بحران اقتصیادی 

ناپذیر بان مردت و حکومت دیکتازوری، سبب ورود مستقام و پاگار  و زضاد آشتی
زر و  های اخار شد  است. برای گستر  با  معترضان به صحنۀ مبار   در ما 

هایی بنیایادی در  در را  گذار ا  دیکتازوری مذهبی، ایجاد دگرگونی زداوت مبار  
پوشاندن به شعارهای اساسیی و  عمل اقتصادی ایران، و جامهٔ  - ندگی اجتماعی

های چهار ما  اخار در  ها در اعتراض ، که بخشی ا  آن۷۵نشدٔ  انقالب  محق 
ای  سراسر کشور با صدای بلند اعالت شد، باید متحد و هماهنگ و بیا بیرنیامیه

گاری شرایط عانی زحّول انقیالبیی، بیایید   مان با شکل مشترک عمل کرد. هم
و زواف  بر سیر  -به هر نامی که باشد -برای زشکال جبهٔه متحد ضددیکتازوری

خیوا  و  برنامٔه مبار ازی مشترک با شرکت نیایروهیای میلیی، میتیرقیی، آ ادی
ُبرد زحول انقالبی فراهم آورد. به این  خوا ، شرایط ذهنی را ناز برای پا  عدالت

ازکای نیایروی   ای به جنب  مردمی داد و، به زوان جان زا   زرزاب است که می
دادن به استبداد دینی و سااسیی  گران فداکار ماهن، در را  پایان قدرزمند زال 

 و برپایی جمهوری ملی و دموکرازاک گات برداشت. 
گوی نیایا هیای میبیرت امیرو   ای پاسخ باور حزب زودۀ ایران، چنان جبهه به 

خواست اکثر مردت ایران  ای  جنب  مردمی در کشور است. زشکال چنان جبهه
است زا به پشتوانٔه آن بتوان با موفقات ا  جمهوری اسالمی گذر کیرد و بیرای 

ک  اییران بیه جیلیو گیات  زأمان  ندگی شایسته برای اکثریت جمعات  حمت
برداشت. ا  این منظر پاات آقای موسوی و حمایت شماری ا  ناروهای اجتماعی

سااسی کشور ا  آن می زواند می زواند گات موثری در را  حیرکیت بیه سیمیت -
زشکال جبهه وساع مردمی برای زشدید مبار ۀ مشترک بر ضد دیکتازوری حاکم 

های امناتیی بیر  کردن اعمال محدودیت باشد.  حزب زودۀ ایران ضمن محکوت
داشتن مارحسیاین  معترضان به حکومت دیکتازوری مذهبی ایران، ا  جمله نگه

موسوی ، مهدی کروبی و خانم  هرا رهنورد در حصر خانگی، را  میؤثیر بیرای 
بخیشیایدن بیه میبیار  ،  اندیشان حاکم را شدت های زاریک سا ی زوطئه خنثی
دادن هوشااری و دقت در ازیخیاذ  ها، و نشان کردن به ناروی فناناپذیر زود  زکاه

های مناسب و کارآ با مشارکت همٔه ناروهای خواهان آ ادی و عیدالیت  زاکتاک
 داند. در اوضاع بساار حساس کنونی می

حمایت ا  جنب  مردمی جاری در ایران دارد، آمد  است: "ایران و اییرانیایان 
ا  را جنب  پاک " ن،   اند، که خطو  اصلی ناا مند و مهاای زحولی بناادین

ای  اند؛ آیینید  کند. این سه کلمه بذرهای آیندۀ روشن  ندگی، آ ادی" زرسام می
اند که با خود زاریخی ا   ها سه واژ  پاراسته ا  ظلم و فقر و زحقار و زبعاض. این

شیان " ن" ا  هیمیه  کنند؛ و در میایان زکاپو و ز کر و مبار   و آر و حمل می
آیید و  زر است،  یرا در بان ما سعادت و خار عمومی به دست نیمیی امادبخ 

رسند مگر با حضور  نان و میردان در  مبار ات بزر  اجتماعی به پارو ی نمی
ای ناست که با این شر  به پیایرو ی نیرسید....  ایی   کنار هم. و هاچ مبار  

محور بیه  های ماجراجویانۀ دشمن های طبقازی، اثرات سااست آور فاصله دلهر 
ای، فساد گسترد  در نهادهای پولیی  کاری جهانی و منطقه جای دوستی و هم

ها و سرکوب وحشاانۀ  نیان و  و مالی، خ قان گستردۀ فرهنگی، فقدان آ ادی
هیای سیرکیوبیگیرانیه...  ، اصیرار بیر رو  مردان و حتی کودکان،...لجاجیت

سال بر دوری حاکمان ا  مردت افزود و جامعه را ا  اصالح در چیارچیوب  به سال
ساختار موجود مأیوس کرد... بحران اقتصادی )ا  گستر  فقر زا سقیو  آ اد 
ار   پول ملی و زورت کمرشکنی که بار سنگان آن قامت اکثیر میردت را خیم 
کرد  است ، بحران مدیریت و ناکارآمدی )ا  نازوانی حاکمیایت بیرای اجیرای 

داخلی و   ای ، بحران سااست ها زا فساد ساختاری و شبکه ها و سااست برنامه
محاطی، بحران اجتماعی، بحران مشروعات، بیحیران  خارجی، بحران  یست

آلود و غارقیابیل  ها ساختار زناقض ولی بحرانش بحران.   …ای و  فرهنگی و رسانه
ناپذیر است که  گو مسؤولات دوات نظات اساسی کشور است. این قدرت غار پاسخ

 بندد." دید  می رو ی مردت رن  سا د و را  را بر به رو گار را بر ما زاریک می
رفیت ا  بیحیران  مارحسان موسوی، سپس پاشنهادهای  را بیرای بیرون

عنوان یکی ا  آحاد  جانب به کند: " این اجتماعی کنونی چنان باان می-سااسی
هیا بیرای زیعیایاین  سلب انسیان ملت ایران با استناد به ح  مستمر و غارقابل

گا  مردت ارائه و بیا زیمیامیی نیایروهیا و  سرنوشت خود پاشنهاد  یر را به پا 
پیارچیگیی سیر میاینیی،  خوا ، مدافع استیقیالل و ییک های آ ادی شخصات
 گذارت: گرا در ماان می پرهاز و زوسعه خشونت
پرسی آ اد و سالم در مورد ضرورت زغاار یا زدوین قیانیون  برگزاری همه -اول

 اساسی جدید.
در صورت پاسخ مثبت مردت، زشکال مجلس میؤسیسیان میرکیب ا   -دوت

 نمایندگان واقعی ملت ا  طری  انتخابازی آ اد و منص انه.
پرسی دربارۀ متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نیظیامیی  همه -سوت

مبتنی بر حاکمات قانون و مطاب  با موا ین حقوق انسانی و برخاستیه ا  ارادۀ 
 مردت."

آقای موسوی البته اذعان دارد که "این پاشنهاد با ابهامازی هیمیرا  اسیت. 
کمترین  آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد. ا  آن بیاالزیر 
چه باید کرد زا چهل سال بعد ا  نو به همان نقطه با  نگردیم و ا  سوی آیندگان 

مان برای عبور ا  ایین میرحیلیه  زر، چگونه به زوانایی سر ن  نشویم. ا  آن مبرت
ایمان بااوریم. مثاًل نگا  کنام که ن س طرح یک سامان نو چگونه بنای قدرت 

آورد و او را به واکن  وا خواهد داشیت.  ییرا میأوای  خودکامه را به لر   در می
اند. اقتدار در سالح و سرکوب ناست، بلکه در همراهی ملت است،  اقتدار مردت

همان ملتی که اگر نگاه  متوجه و عالقمند به نظمی جدید باشید سیاخیتیار 
رفیع ایین ابیهیات  ریزد. " موسوی به درستیی پاشان، بخواهد یا نخواهد فرو می

 با سا ماندهی جنب  مردمی می داند.  مرزبطعبور ا  این مرحله را،  و
مردمیی و جینیبی  " ن، اعتراض های پاات مارحسن موسوی در دفاع ا  

 ندگی، آ ادی" و محکوت کردن سرکوب خشن و خونان این جنب  و زیأکیاید 
ضمنی بر ضرورت گذار ا  رژیم والیت فقاه و : "استقرار نظامیی میبیتینیی بیر 
حاکمات قانون و مطاب  با موا ین حقوق انسانی و برخاسیتیه ا  ارادۀ میردت" 
برای نجات کشور بی شک گامی است به جلو که می زوانید  میاینیه را بیرای 
همکاری عملی طا ی ا  طرفداران جنب  سبز، اصالح طلیبیان رادییکیال و 

 ناروهای چپ و آ ادی خوا  کشور فراهم آورد. 
ما با این نظر آقای موسوی موافقام که پاشینیهیادهیایی  بیرای بیرگیزاری 

پرسی دچار "ابهامازی" جدی است. زاریخ چهاردهه اخار و ا  جمله کودزای  همه
و برگماری های افراد خودی و بیی اخیتیایاری هیمیچیون  ۸۸انتخابازی سال 

احمدی نژاد، روحانی و رئاسی بر کرسی ریاست جمهوری و سرکوب خشین و 
خونان هرگونه صدای مخال تی نشان داد  است که حیکیومیت دییکیتیازیوری 
کنونی نه زنها حاضر ناست کوچکترین زغااری در رو  عیمیایقیًا ارزیجیاعیی 

 ادامۀ تأملى بر پیام میرحسین موسوى ... 



 ۷۷۱۱شمارۀ     ۷۲۴۷بهمن  ۴۲دوشنبه    ۷۴ 

گاندی انتخابازی را با شعار گریبی هازائو برد؛ صد البته او این کار را نکرد؛ اما انتقاد 
ها  ا  او این نبود که چرا این شعار را داد بلکه چرا به آن عمل نکرد. آمارزاا سن سال

پا  استدالل کرد  بود که اگر زنها پن  درصد زولاد ناخالص داخلی هزینیه شیود 
نظر کردن ا  مجموع مصیرف  کن خواهد شد و این کشور با صرف فقر در هند ریشه

 مان حدود پن   اندا ٔ  رشد زولاد ناخالص داخلی زنها در یک سال )که آن ساالنه به
درصد در سال بود  این کار را باید انجات بدهد. چنان شد که کاه  نیابیرابیری و 

کنی فقر، وظایفش اصلیش پا ش رویش اقتصاد در دورٔ  دیریجیایسیتیه بیود؛ اّمیا  ریشه
اکنون چنان ناست، حّتی بااینکه نابرابری مالی و  نیابیرابیری[ درآمید در نیظیات 

است. زوّسل به استی یادٔ  زیحیقیایرآمیایز ا  اصیطیالح  نولابرال بساار باشتر شد 
اعتبارکردن هرگونه درخواست برای بیرابیری  ای است برای بی ، وساله«پوپولاسم”

بیاالی  باشتر، سالحی ایدئولوژیکی در دستان سرمایٔه شرکتی و طبقٔه متوّسط روبه
 نوکاسه، زا با آن هرگونه پاشنهاد انتقال ثروت به زهادستان را بکوبند.

های اقتصیاد بیورژواییی  دادن به رشد اقتصادی هماشه یکی ا  شاخصه  اولویت 
است اّما با یک ز اوت. آدات اسمات خواهان عدت دخالت دولت بود چراکیه او  بود 

دانست که سود این رشد  خوبی می باور داشت سد را  رشد اقتصادی است، اما او به
ن سه هیدفیی میهیم  نظر او افزای  ثروت مّلت فی به طبقٔه کارگر نخواهد رساد. به

بود، جایی که او با اسالف  اختالف نظر داشیت ایین بیود کیه ایین ثیروت نیه 
زوان کاال زولیاید کیرد.  آوری طال و نقر  بلکه انباشت سرمایه بود که با آن می جمع

  دیوید ریکاردو ناز طرفدار سرسخت انباشت سرمایه و درنتاجه رشید زیولیاید بیود
دانست که چنان انباشتی محدودیت دارد. )در واقع، کارل میارکیس،  اگرچه او می

دانسیت چینیاین  ریکاردو را برای دفاع ا  انباشت ستود  بود گرچه رییکیاردو میی
آفرید که بیه آن حیالیت راکید  بست خواهد خورد و وضعاتی را می انباشتی به بن

گ تند . ریکاردو همچنان باور داشت که طبقٔه کارگر ا  این انیبیاشیت سیودی  می
 نخواهد برد.

پنداشتند که طیبیقیٔه کیارگیر ا  ایین  دلال اینکه هم اسمات و هم ریکاردو می
برد این بود که هرگونه بهبودی در وضع آنان باعیث افیزایی   انباشت سودی نمی

زوانستند ا  انباشت سرماییه بیهیر   شد. زنها راهی که کارگران می شان می جمعات
ببرند این بود که زمایل طباعی به  ادوولد را محدود کنند. اما ایین کیار فیقیط در 
حاطٔه خود کارگران بود، گرچه اقتصاددانان کالساک بیر ایین بیاور بیودنید کیه 

 شود. محدودکردن رشد جمعات کارگران باعث بهترشدن وضعشان می
کنید کیه وضیع  کس باور نمی دفاع کنونی ا  رشد اّما مت اوت است. امرو   هاچ

کینید کیه  کس هم بیاور نیمیی کنند؛ هاچ کارگران بد است چون خالی  ادوولد می
حیال بیه  زوان با انتقال درآمد دولتی به سود آنان وضعشان را بهتر کرد. بیاایین نمی

زوصأه اقتصاددانان نولابرال باید ا  این انتقاالت دوری جست چون باعث اختیالل 
هیای امیرو ی  شوند. دفاع ا  رشدش کالسایک را نیولیایبیرال در رشد اقتصادی می

اند اما بدون همدردیش اقتصاددانان کالساک با طبقٔه کیارگیر. پیس  زصاحب کرد 
دشمنی طبقٔه بورژوا ی با طبقٔه کارگر اکنون در رفتار اقتصاددانان نایز انیعیکیاس 

 یافته است. 
طور زمسیخیرآمیایزی  استثنای انتقال ثروت به زهادستان، که به زأکاد بر رشد به

شوند، زوهان مضاعف به آنان است. ا  یک سیو،  خواند  می“ اقدامات پوپولاستی”
کینید و ا   شان را بهتر کند، جلوگاری میی زوانست وضع  ندگی ا  انتقاالزی که می

شیود کیه مسیتیلیزت  هیاییی میی سوی دیگر زال  برای رشد هموار  شامل پروژ 
طیور کیلیی  کارند  و به راندن دهقانان و  حمتکشان ا   مانی است که می بارون

ها را در وضعی بساار بدزر ا  آنیچیه کیه بیود، قیرار  شان که آن مردت ا   یستگا 
ی  ا  آنیان بیاعیث  ها و فعیالیایت دهد. صحاح است که این پروژ  می هیای ُمینیتا

 ایی هستند و اگیر  ور ا  این اشتغال ندرت بهر  شوند؛ اّما آوارگان به  ایی می اشتغال
شوند اغلب کمتر ا  آنیی اسیت کیه ا  بیاین  هایی که ایجاد می هم باشند، شغل

پایونیدد. اگیر  حقاقت می ندرت به است. زجدید اسکان بعد ا  ازمات پروژ  ناز به رفته
های دهقانی که خودشان  های مردمی برای مثال زعاونی رشد زحت حمایت زعاونی

پاوست،  آنیگیا  شیراییط فیرق  کردند به وقوع می های صنعتی را شروع می پروژ 
 داری ناست. کرد؛ اما این را  رشد در سرمایه می

نامادن آن و “ پوپولاستی”اعتبارکردن اقدامات رفاهی دولت با زحقارآمازانه  بی
طیور  عنوان زنها هدفش سایاسیتش دولیت، بیه زأکاد بر رشد زولاد ناخالص داخلی به

 آمازی ضدِّ مردمی است؛ اّما این خود ویژگی اصلی نولابرالاسم است. طعنه
 

 پرابهات پاتنایکنویسنده: 
 

 منبع:
https://mronline.org/2023/01/21/the -abuse-of-the-

concept-of-populism/ 

سوءاستفاده از مفهوم 
 »پوپولیسم«

اند ناا  به گ تمانی دارند کیه  هایی که بر اساس زضاد طبقازی همٔه نظات
نیوبیٔه خیود نیایا  بیه  به ستم طبقازی مشروعات ببخشد و این گ تمان به

واژگان خود  دارد. نظات نولابرال ناز گی یتیمیان و واژگیان خیود  را 
اسیت. ایین “ پوپولایسیم” پروراند  و یک م هوت کلادی در این ماان، واژٔ  

بیاال،  اند ا  اعضای طبقات متوّسط روبیه ها که پر شد  م هوت زوّسط رسانه
ی آن، بسیایار  مندان شدید به ادامه ذین عان کالن نظات نولابرال و عالقه

است. دامنٔه این م هوت آنچنان فراگایر اسیت کیه حیّتیی  رواج داد  شد 
ی قربانی سوءاست اد  ا  آن شید  کردگانش خو  زحصال

ّ
انید و  نّات و مترق

ای بیه آن  های رسانه آن را در معنایی زحقارآماز که معمواًل زوّسط شرکت
 گارند.  کار می شد ، به داد 

البته ساختٔه روشن کران نولابرال ناست. خیایلیی “ پوپولاسم”اصطالح 
زر ا  آنیچیه کیه  زرها ا  آن است اد  شد  اما با معنایی بساار مت اوت پا 

هیای روسیی زیوسیط  اسیت. میثیاًل نیارودنیایک اکنون به آن داد  شید 
شدند، امیا  خواند  می“ پوپولاست”های روسی، ا جمله لنان،  مارکساست

هیا  شد که نارودنیایک دادن این نکته است اد  می این اصطالح برای نشان
نامایدنید ، نیادیید   می“ مردت”ای که یکسر   اختالف طبقازی را در زود 

اعتبار شود،  بی“ مردت”گرفتند. هدف اما این نبود که است اد  ا  م هوت  می
معنای کارگران و دهیقیانیان  به“ مردت کارگر”چراکه خود لنان ا  اصطالح 

های آنان کیه ا  لیحیا   کرد؛ هدف این بود که ا  محو ز اوت است اد  می
شدند، جلوگاری کرد. زحت نولابرالایسیم، اّمیا،  زئوریک باید مشخص می

ای ا  هر جزئیی ا  میردت کیارگیر  این اصطالح برای اشار  به هر خواسته
شود؛ حال چه برای بسا  آنان بر پایٔه زعّصبیات    حمتکشان[ است اد  می

 )یا خودبرزربانی  مذهبی باشد، چه برای انتقال ثروت )مالی  به آنان.
هیای  ا ، هیم درخیواسیت پس اصطالح پوپولاسم در است ادٔ  فعیلیی

فاشاستی ا  مردت که  یرکانه استثیمیارشیان را اسیتیتیار  فاشاستی و نامه
ها برای ح ظ اندک دستیاوردهیای آنیان بیرای  کند و هم همٔه زال  می

پوپولاسیم ”ها به اولی  دهد. بعضی وقت زسکان استثمارشان را پوش  می
ابیهیات  .«گیراییانیه پیوپیولیایسیم چیپ”گویند و به دومی  می“ گرایانه راست

زنها هاچ دیدگا  طیبیقیازیی پشیت ایین  ایدئولوژیک اینجا آشکار است: نه
و “ گرایانه راست”کاربرد این اصطالح ناست بلکه با برابردانستنش پوپولاسم 

یثینییا قیرار “ روی ماانه”های مضر،  عنوان گرای  به“ گرایانه چپ” را ُمسیتا
عنوان زینیهیا گیرایی   دهند که یعنی همان موضعش بورژوا یش لابرال به می

م هومی که در انتقادات شدید زئوریک دربارٔ  شناخت ماهایت  “.  معقول”
گیونیه ا  آن  های روسیی ایین شد، چنانکه مارکساست زود  است اد  می

کردند، اکنون به ملعبٔه زجلال ا  موضعش بورژوای لابرال زبدیل  است اد  می
کننید   ای گمرا  طور عامدانه است. موضوع فقط ابهات ناست؛ بلکه به شد 

فاشاستی و نوفاشاسیتیی  ناز هست. ویژگی اصلی مواضع فاشاستی، نامه
شود، این اسیت کیه  ها  د  می به آن“ گرایانه راست”که برچسب پوپولاسم 

دهینید. در  ها، هاچ چایزی ارائیه نیمیی ها دربارٔ  انتقال ثروت به زود  آن
شیود خیواهیان  خیوانید  میی“ گیراییانیه چیپ”مقابل، آنچه که پوپولاسم 

های رفاهی دولت، یا حداقل، خواهان انتیقیال ثیروت بیه میردت  سااست
طور کّلی، گ تمیان مسیّلیط  است؛ با برابر دانستن این دو و ردِّ پوپولاسم به
کند. بنابراین وضعاتی را رقیم  الزامًا هرگونه انتقال ثروت به مردت را رد می

 ند که در آن باید ا   دادن هرگونه امتاا  اقتصادی به مردت پرهاز کیرد  می
و زمرکز دولت زمامًا باید بر رشد زولاد ناخالص داخیلیی بیاشید؛  ییرا ایین 

هیم  گیذاری کیه آن زوانست برای سرمیاییه منابعی که صرف مردت شد می
اند و فیقیط  شد، است اد  شود، چنان کارهایی باهود  باعث شتاب رشد می
انید.  شود، وگرنه نیابیخیردانیه های انتخابازی انجات می زحت فشارش ضرورت

گستر  این ذهنات، این اّدعاست است که هر زالشی ا  طیرف دولیت 
 برای کاه  نابرابری در جامعه، نابخردانه است.

این گ تمان کاماًل با حکومت نولابرال همسو است. قبل ا  اینکه کسی  
با آن )پوپولاسم  آشنا شود، هاچکس ا  سااست کیاهی  نیابیرابیری و  

کرد. در واقیع، ایینیدییرا  شد، انتقاد نمی کنی فقر اگر پا  گرفته می ریشه
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ها با کار، زال  و کوش ، یا " حمت"  این زاریخ، زغاار را  و روشی است که انسان
کنند. کارل مارکس در کیتیاب  برداری می اند و ا  آن بهر  به جهان طباعی وابسته

کند: "کار پا  ا  هر چاز روندی است که میایان انسیان و  سرمایه استدالل می
طباعت جریان دارد. روندی است که انسان بوساله آن و بوساله عیمیلیکیردهیای 

پیوشیانید، و آن را  خوی ، به سوخت و سا  ماان خود و طباعت جامه عمل میی
کند و  کند.  انسان ا  طری  این حرکت بر طباعت بارون اثر می زنظام و کنترل می

 دهد دهد، و همزمان ا  این طری  طباعت خود را ناز زغاار می آن را زغاار می
دهد که به اعمال یک بافند  شباهیت دارد، و  هایی انجات می عنکبوت حرکت

کند. اما امیتیایا   های مومی چه بسا معماران را شرمگان می  نبور با ساختن ح ر 
بدزرین معمار بر بهترین  نبور این است که معمار سیا   را پیای  ا  آن کیه در 

کند." بعدها )و پس ا  انتشار کتیاب دییگیر  واقعات بنا کند در انگاشت خود بنا می
  انگلس این میوضیوع را در ۱۱۷۴/   ۱۸۵۱داروین به نات "ا  زبار انسان" در سال 

رابطه با فرگشت در نوشتار "نقشی که کار در گذار ا  مامون به انسان بیا ی کیرد" 
 Anteil der Arbeit an"بسط داد. درضمن، این نوشتار به  بان آلمانی با سرنات 

der Menschwerdung des Affen  یا بخشی ا  کار در مورد گذار مامون بیه
 انسان" نوشته شد  بود.

 Homo Sapiensبه معنای "انسان خردمند" یا هیمیان  Menschدر اینجا 
به معنای دگرگونی زیدرییجیی بسیوی  Menschwerdung اد" و  است نه "آدمی

های انگلاسی مشیاهید   شود. سرنامی که در باشتر متن "انسان شدن" ز سار می
 ۱۱۷۷/  ۱۸۵۳کناد، یک برگردان نادرست منسوح است. این کتاب در سیال  می

سال پس ا  میر  او در سیال  ۶۴نگاشته شد ولی هرگز به پایان نرساد. حدود 
ا  با نات "دیالکتاک طبیایعیت"  های علمی ای ا  نوشته مجموعه ۱۶۴۰/    ۱۱۱۷

داران  طوربناادی با مغز پستیان منتشر شد. انگلس استدالل کرد که مغز انسان به
سیانیان )ییکیی ا    های خاص نیخیسیتیاین دیگر ز اوت چندانی ندارد، اما ویژگی

واران  مانند انگشت شسیت  ها، انسان داران شامل همه مامون های پستان راسته
ای،  ای را  رشد ُپرشیتیاب انیدیشیه اند زا اندا   و سبابه، که در ساخت ابزار ضروری

اجتماعی، و  یستی گونٔه ما را هموار کرد. طباعت انسان ثابت ناست در سیراسیر 
 زاریخ دگرگون شد  و همچنان خواهد شد.

طور که مارکس اعالت کرد: "کل زاریخ چازی نیایسیت جیز دگیرگیونیی  همان
ها با عمل خود در جهان و زغاار آن، طباعت خیود  زدریجی سرشت انسانی. انسان

صورت فردی و جمعیی در دسیت  ها به دانام که انسان دهند."  ما می را زغاار می
خواهی، خودپرستی و خودخیواهیی،   دن به اعمال هولناکی برای آ مندی و فزون

هیا در  دانام که انسیان گری و زباهی و هر گی زوانایی دارند. ما همچنان می ستم
سو ی و ا  خودگیذشیتیگیی  بخشی اعمالی چون سخاوزمندی، مهربانی، دل الهات

زواند وجود داشته باشد، در آن صیورت، زیعیهید و  زوانایی دارند. اگر زردیدی می
میزد پیاییاین، قیراردادهیای میوقیتیی ییا  بندی "کارکنان خط مقدت" با دست پای

-گاری کیوویید "خوداشتغالی"های ساختگی برای کمک به دیگران در  مان همه
شمار است.  های فردی بی ها ناهمسانی ، باید ما را متقاعد کند. در ماان انسان۱۱

 های بزرگی وجود دارد. ها ز اوت و همچنان بان فرهنگ
شود. کل زارییخ انسیانیی ا   "سرشت انسان" در طی  مان و مکان دگرگون می

داری  داری و فئودالیایسیم زیا سیرمیاییه نخستان شکارچاانوگردآورندگان زا برد 
 روندٔ  سرشت انسانی اثرگذار است. امرو ین، بر دگرگونی پا 

کینینیدگیان بیرای  این فرآیند، فرآیندی دیالکتاکی است، اگرچه ا  سوی زوجاه
وق ه بیرخیالف هیمیه  شود و پاوسته و بی ز سار وضعات موجود نادید  گرفته می

هیای رو انیه، بیا  سندها و دستاوردهای علمی و همچنان خرد مشترک در کن 
انیدو ، و  جو، مال کنند که انسان در فطرت و جوهر خود رقابت قاطعات اظهار می

شیان در  خودکات است. ا   مانی که کشاور ی پدید آمد سرشت مردت، مانند  ندگی
راهیه رفیتیه، و ا  آن  شد  طبقازی، شکل گیرفیتیه، بیه کی  های زقسام جامعه
هیا و  ها در نگر  و کردار، انیدیشیه برداری شد  است. با وجود این کژدیسی بهر 

 مان گینیجیایی  وسیایعیی بیرای خیردور ی،  های مردت، انسان هم رفتار زود 
همدردی، همااری، نوآوری، شهامت، ا  خودگذشتگی، پایبنیدی بیه عیدالیت و 

پینیدارنید  برابری ا  خود نمایاند  است. باید به یک اندا   در برابیر آنیانیی کیه میی
کنند   اد و در همگان یکسان است و آنانی که  استدالل می "سرشت انسان" درون

  اد است هشاار باشام. ها درون "خوبی"  یا "بدی" در انسان
بنابراین: بار دیگر اگر کسی به شما بگوید "این سرشت انسیانیی اسیت" آنیگیا  

زواناد با پرس  ویلاات موریس، ادیب و سوساالاست اهل بریتاناا، پاسخ دهاد:  می
داران یا سیرشیت انسیانیی آ ادگیان  نوایان، بردگان، برد  "آیا ا  سرشت انسانی بی

 گویاد؟" ثروزمند سخن می
های آشکار موجودیت ما همچون موجودی  و با صراحت بگویاد جدای ا  نشانه

  ندی چازی به نات "سرشت انسانی" وجود ندارد.
زوانام جایگا  خود را در زاریخ و جامعیه  صورت فردی و جمعی، می یکایک ما، به

دارد، به  مان با  می های هایی را که ما را ا  زحق  زوانمندی درک کنام، محدودیت
 چال  بکشام و در این فرآیند "سرشت انسانی" خود را زغاار دهام. 

 

وجود دارد و اگر  »سرشت انسانى«آیا 
 توان آن را  چنین است چگونه مى

 بیان کرد؟            

شینیاس  این پرس  )در کتاب ریچارد داوکانیز،  یسیت دادن پاسخ  "نه" به
شید  اسیت کیه   بریتاناایی به نات "ژن خودخوا " بر این م هوت زأکادی عمد 

پایانی با یافت  طوربی های رای  به ها و گ تمان پس ا  نگار  کتاب، در رسانه
ها را زعاان  شناسی هویت جمعی ما انسان شود  این ادعا که دان   یست می
 چال  بطلبد. زواند به کند را می می

های هیربیرت  ریچارد داوکانز زنها کار مهمی که انجات داد با سا ی دیدگا 
گیرای  میان خیود در  دان راسیت زرین و اثرگذارزرین فلس یه اسپنسر، نامی

خورشادی که خاکستر  روبروی مقبر  کارل  ۱۱۰۱/  ۱۸۵۴  های دههٔ  سال
هیای  مارکس در آرامگا  هایگات در شهر لندن  دفین شید  اسیت، ا  را 

زیریین")چینیاین  مانیی شیایسیتیه گوناگون بود  است. اسپنسر اصطالح " ند 
کار برد  نشد  اصطالح دارویین "بیقیای  اصطالحی هرگز ا  سوی داروین به

ای کیه  اصلح" بود[  را برای زوجاه دارویناسم اجتماعی خود برساخت. آراییه
بندوبیار  داری آ اد و بی طورگسترد  در اقتصاد و سااست در دفاع ا   سرمایه به
رود. این پاسخ به پرسشی و پاسخی دیگر منتهی شید: "آییا انسیان  کار می به

زوان به این پیرسی  داد. بیلیه،  نمی  بخشی ا  طباعت است؟" پاسخی ساد 
های دیگر رو به فرگشت  زکامل[ دارند: ما ا  طباعت  های ما مانند گونه گونه
ایم و همچنان "بخشی" ا  طباعت هستام: ما وابسته به طباعت بیاقیی  آمد 
 احتمال  یاد هماشه خواهام ماند. مانام و به می

هیای  ییاینید  دارنید  ها با دیگر گونه اما در همان حال، ز اوزی که انسان
 دار با یکدیگر است . های جان یکسر متمایز با ناهمسانی بان همه گونه

ای  پاسخ زوأمان بله و خار است. رابطه بان انسان و بقأه طبایعیت رابیطیه
زواند در  دیالکتاکی است. پس بر این مبنا، چگونه رویکردی مارکساستی می

پاسخ به این پرس  برای ما سودمند واقع شود: آیا "سرشت انسانی" واقعایت 
 دارد اگر دارد، فرانمود آن چاست؟

نیویسید: " یسیت  ا  می های اولاه ساله در ماان نوشته ۱۳کارل مارکس 
گارد... هنگامی که ا  پاوسیتیگیی  نیدگیی  ها ا  طباعت سرچشمه می انسان

این معینیی اسیت  گویام، زنها به جسمانی و روانی انسان با طباعت سخن می
 که طباعت با خود  پاوند دارد، و انسان هم بخشی ا  طباعت است." 

ها"ی چارلز داروین که مارکس آن  سا  "خاستگا  گونه پادای  کتاب دوران
را "بنااد زاریخ طباعی نگر  مازریالاسم زاریخی" ناماد، او و انگلس را بر آن 
داشت زا برای کندوکاو پارامون این جستار که آیا "سرشت انسیان" واقیعیایت 
دارد و اگر دارد، آن سرشت چاست؟ وقت بسااری بگذارند. ا  دیربا ، انسیان 

کنام،  نیدگیی  ا  سرشت  یستی خود مانند همه  یاندگان دیگر،  ادوری می
گاهی داشتند. ما ناز ا   مان داروین )دسیت کنام، و می می کیم ، ا   ماریم آ

گاهایم کیه  خاستگا  فرگشتی  زکاملی[ و هم شرایط  ند  مانی کنونی خود آ
های  ها با گونه بخشی ا  جهان طباعی هستام. با وجود این، ا  بسااری سویه

های دیگر ناز، البته در سطحی بسیایار  دیگر مت اوت هستام. برخی ا  گونه
کینینید،  وبیرداشیت میی کنند، برای زغذیه کشیت ابتدایی، ا  ابزار است اد  می

 آرایند. سا ند یا برای ناپادا کردن، دفاع یا جذب ج ت، خود را می سرپنا  می
نیمیا  نیخیسیتیاینیایان انسیان  داران ا  راستهٔ  رسد برخی ا  پستان نظر می به

ای  هیای پیاییه طورخاص زوانایی شکل دادن به می یهیوت )مامون، گوریل  به
زوانند پاامدهای ممکن اعمال خود  مانند "فکر کردن" را دارند و پاشاپا  می

های پارامونی  های غریزی خود به محرک بانی کرد  و زنها به واکن  را پا 
شوند  و فرگشتی دارند کیه  ای دگرگون ها جامعه متکی نباشند. اما زنها انسان

محایطیی بیرخیوردار  با گذشت  مان ا  زاریخ اجتماعی و اقتصادی، و  یست
جیا  شناختی ما زا حد  یادی بدون زغیایایر بیه است درحالی که ماهات  یست

 میان  شود: ما بخشی ا  طباعت و هیم ماند. در اینجا زناقصی نمایان می می
ها پا  ا  مارکس، ذهین بسیایاری ا   در درون آن زمایزیافته هستام. مدت

مندان درگار این رابطه بود. آنچه مارکس افزود ارزبا   دیالکتاکی بان  اندی 
های پاچاد  و پویایی است که با گیذر  کن  ای ا  برهم ها بود که مجموعه آن

کنند. مارکس در ششمان رسالٔه خود دربار  فویربیاخ زیأکیاید   مان زغاار می
ها   " ما انسان کند که "ماهات انسانی" )در جای دیگری آن را "ماهاتش گونهٔ  می
نامد  نه یک امر انتزاعی است و نه چیایزی زیغیایایرنیاپیذییر و میانیا در  می

ای ا  روابط اجتماعی" است که در ارزیبیا   شناسی ما، بلکه "مجموعه  یست
زر و زأثارگذارزر ا  چاز دیگری در  نزدیکی با زاریخ و دگرگونی ما قرار دارد. مهم
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اضییافییی ا  طییرییی  
دستمیزد، دو طیبیقیۀ 
اجتماعی بیایید اییجیاد 

سییو   گییردد: ا  یییک
پرولتاریا، یعنی کارگرانی 
کییه بییرای زییأمییایین 

شان چازی جز  معاشت
شیان  ناروی کیار بیرای

باقی نماند  است؛ و ا  
سوی دیگر گروهیی ا  
افراد که ابزار زولیاید را 
درکنترل دارند کیه بیه 

دهید  آنان امیکیان میی
بییدون زییال   یییاد 

شان را بیرآورد   ناا های
 کنند. کنند،  یرا با استثمار کار دیگران وجود خود را زضمان می

لطف سلب مالکات و خلع ید ا  دهقانیان  گوید که پرولتاریا به مارکس به ما می
نوبۀ خود زیمیرکیز  و صنعتگران و با سرکوب مالکات اشتراکی شکل گرفت که به
 باشتری ا  وسایل زولاد را در دستان بورژوا ی را ممکن ساخت.

 
 فراتر از حرفه 

 بیان  ، یک نسخیه بیه۱۱۳۵/  ۱۸۸۸پن  سال پس ا  مر  مارکس، در سال 
ای دییگیر بیرای درک  متن اساسیی -انگلاسی ا  "مانا ست حزب کموناست"
منتشر شد که ا  سوی انگلس زیأییاید  -فلس ۀ زاریخ نویسندۀ آلمانی  مارکس[
ای ا   عنوان طیبیقیه نویسد: "پرولترها به شد. در پانویس جالب بخ  اول او می

شوند که با محرومات ا  ابزار زولاد خیود،  بگار مدرن شناخته می کارگران حقوق
 مجبور به فرو  ناروی کار خود هستند زا بتوانند وجود داشته باشند. "

کرد که طبقۀ کارگر با ییک حیرفیه، کیارگیر  عبارت دیگر، انگلس اشار  می به
 شود. شود، بلکه با روابط زولادی زعریف می صنعتی زعریف نمی

گرفت و در آن طبقۀ کارگر  این اید  بخ   یادی ا  کتاب "سرمایه" را دربر می
بگار که فیعیالیایت  ای متشکل ا  جمعاتی  یاد ا  کارگران حقوق همچون طبقه

شود. زیولیاید  آنان هم به کار مادی و هم به کار غارمادی مرزبط است درک می
سا د و با ارضای این ناا ها، ناا هایی جدیید پیدییدار  ارضای ناا ها را ممکن می

 طورانحصاری به صنایع سنگان مرزبط ناستند. شوند که لزومًا به می
خواهد باور کنام به رسمی بودن  گونه که زئوری پسامدرن می مسئلۀ طبقه آن

ای درارزبا  با روابط اجیتیمیاعیی زیولیاید اسیت،  شود. این مسئله خالصه نمی
با عینیوان "ییک  ۱۱۱۸و۱۱۱۱رانی خود در سال  گونه که لنان در سخن همان

هیا  های بیزرگیی ا  انسیان ابتکار بزر " به آن اشار  کرد و گ ت: "طبقات گرو 
شیدۀ  دلال جایگاهی که در یک ساستم زولاد اجتماعیی زیعیایاین هستند که به

دلال روابطی که با زوجه به ابزار زولیاید در آن قیرار  کنند، به زاریخی اشغال می
کینینید و  دلال نقشی که در سا مان اجتماعی کیار ایی یا میی گارند ...[، به می

کینینید،  دلال شاو  و بخشی ا  ثروت اجتماعیی کیه درییافیت میی درنتاجه به
هیا  ای هستنید کیه ییکیی ا  آن های انسانی شوند. طبقات گرو  مشخص می

های مختلف در یک رژیم اقتصاد اجتمیاعیی، کیار  زواند با زصاحب موقعات می
 طبقۀ دیگری را زصاحب کند." 

این بدان معنا ناست که طبقات اجتماعیش یک شاوۀ زولاد معان، در این مورد 
ناپذیری هستند که فرازر ا  زاریخ هسیتینید.  های انعطاف داری، چارچوب سرمایه

کند که عمل، زابع رخ دادن اسیت و  رو می دیالکتاک ما را با این واقعات روبه
 کند و در حرکت دائمی است. زاریخ، یعنی واقعات، زغاار می

هیا بیود  اسیت و  طبقۀ کارگر در طول سالاان متمادی دستخو  دگرگونی
شیان ییکیسیان  هیای کنام، ویژگیی ای که مشاهد  می بسته به بافت جغرافاایی

نخواهند بود؛ اما این ا  "ناپدید شدن" فاصلۀ  یادی دارد،  یرا این طبیقیه وجیود 
یافته را که مجبور ناست برای زضمان معیا   یک گرو  اجتماعی ممتا  کاه 

 سا د. پذیر می خود کار کند، امکان
  )Alejandro Cifuentes)نویسند : آلخاندرو سا وئنتس 
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 ... اما طبقۀ کارگر وجود دارد
اصطالح جنگ سرد، علوت اجتماعی سرمست ا  سرخوشی  پس ا  پایان به

داری پارو ، اعالت کردند که پرولتاریا ناپدید شد  است. بر اساس ایین  سرمایه
استدالل، اهمات اطالعات در فرایندهای زولادی، زوسعیۀ بیخی  میالیی، 

هیا در   دایی در مناط  مشخصی ا  جهان و و نیی کیه بیه هیوییت صنعتی
ویژ   شد، مر  طبقات، به های اجتماعی اختصاص داد  می گستر  جنب 

 دادند. طبقۀ کارگر را نشان می
رفت، نتاجۀ منطقی این اید  این اسیت کیه هیر  گونه که انتظار می همان

ید. اگیر  داری بدون حمایت می برنامۀ جایگزین و محبوب در برابر سرمایه میانا
داری را نیقید  داری است، برای چه سرمایه این در واقع یک جامعۀ پساسرمایه

اند، برای چیه  کنام؟ اگر کارگران جای خود را به همکاران و کارآفرینان داد 
 سندیکا زشکال شود؟

های قدیمی استثمار را زغیایایر  پذیری کار که شکل  دایی و انعطاف مقررات
فشانی طیبیقیۀ  ای که به قامت مبار   و جان داد و به دستاوردهای اجتماعی

داری دقیایقیًا  روی، سرمایه بودند دستبرد  د  است. ا این  دست آمد  کارگر به
هیای  کند که استثمار انسان همچنان اسیاس جیامیعیه این دیدگا  را ن ی می

امرو  بشری است. کاه  جمعات کارگران صنعتی در برخی مینیاطی  کیرۀ 
اند که با ناپدید شدن طبقیۀ   مان و ظهور انواع گوناگون قراردادها باعث شد 

کارگر اشتبا  گرفته شود. اما زنها بر پایٔه چنان چازی در صورزی ناپدید شیدن 
زوان مستدل کرد که به زعری ی رسمی و سطحی ا  طیبیقیٔه  طبقۀ کارگر را می

 کارگر پایبند باشام.
 

 پرولتاریا، برآیند تاریخی
های  در  مانٔه اقتصاد  های اصلی کارل مارکس در پژوه  یکی ا  کمک
داری  داری اشارٔ  او به این نکته بود که در جامیعیۀ سیرمیاییه و پویایی سرمایه

مانند سایر جوامع پاشان که به طبقات زقسام شد  بودند استثمار ناروی کیار 
داری و وجود بورژوا ی به زصاحب نیایروی  انسانی وجود دارد. جامعۀ سرمایه

ای که ا  طیریی   کار اضافی زولادشد  ا  سوی طبقۀ کارگر بستگی دارد، اید 
ها ا  سوی مارکس در کتاب "سرمایه"   م هوت ار   اضافی باان شد. این اید 

 -شوند. در جلد اول"سرمایه" ز صال شرح، زدوین، و ارائه می اثر برجستٔه او به
های زیولیاید و  شاو  -ا  منتشر شد زنها جلدی که در  مان حاات نویسند 

طیورکیلیی نیویسینید  وجیود  اند، امیا بیه ز صال باان شد  با زولاد سرمایه به
داند: بورژوا ی و پرولتیارییا  کنشگران عمدۀ اجتماعی این جامعه را بدیهی می

هیا  را. اما مارکس در بخ  پایانی کتاب به این نکته اشار  کرد که این طبیقیه
اند و در فیرایینید   بورژوا ی و پرولتاریا[ خارج ا   مان و مکان وجود نداشته

 اند. وجود آمد  هایی مشخص به ای با ویژگی زاریخی
خیورشیایدی بیایید  ۱۱۱۷/  ۱۸۰۳برای درک این استدالل ما بیه سیال 
نات "ایدئولیوژی آلیمیانیی" بیخیشیی  برگردیم،  مانی که مارکس در کتاب  به

انگاز ا  عنصرهای اصلی فلس ۀ زاریخ خود را مطرح کرد. او در آنیجیا  بر زوجه 
های پاچادۀ  ندگی اجتماعی، آنچه ما آن را  "ازیمیدن"  اشار  کرد که شکل

اند درهیم زینیاید   ها زقسام شد  هایی که به طبقه نامام، با ظهور جامعه می
 نوبۀ خود با افزای  ناروی کار ما اد ارزبا  دارد. شوند. این به می

ها برای  ند  ماندن زولادش با  ا  آنچه بدان ناا  داشتند را   مانی که انسان
های ممیتیا  را فیراهیم کیرد.  آغا  کردند این ما اد زولاد امکان ظهور طبقه

وجود آمدند که برای  ندگی کردن مجبور به کیار کیردن  هایی ا  مردت به گرو 
شد که آنان ما اد زولادی که حاصل کیار  نبودند، و این امتاا  ا  آنجا ناشی می
 کردند. طبقات  حمتک  بود را زصاحب می

کینید.  طور فردی زولاد نیمیی کس به زولاد یک عمل اجتماعی است، هاچ
کننید و میا اد  ها ا  طری  آن مایحتاج خود را زولاد می هایی که انسان رو 

کنند، در طول  مان و مکان زغایایر کیرد   محصول اجتماعی را زصاحب می
هایی که ما خود را ا  نیظیر اجیتیمیاعیی  است. این بدان معناست که رو 

سا ند ا  طباعت  ایم زا عناصری را که وجود ما را ممکن می دهی کرد  سا مان
 بگاریم، در طول زاریخ زغاار کرد  است.

گیایری  ای است که شکیل داری شکلی خاص ا  سا مان اجتماعی سرمایه
وچهارت جلد اول "اسرماییه"ا  طوردقا  در فصل باست زاریخی آن را  مارکس به

دهید کیه  کند. نویسندۀ آلمانی  کارل مارکس[ در آنجا زوضاح میی باان می
ای ا  زولاد مبتنی بر زصاحب ناروی کار  داری، شاو  گاری سرمایه برای شکل



۷۲۴۷بهمن  ۴۲دوشنبه   ۷۳    ۷۷۱۱شمارۀ    

کیه بیه  ۱۱-گیایری کیوویید منظور مقابله با همه به ۰۱اجرایی موسوت به سند 
داد که قصد عبور ا  میر   های این کشور اجا ٔ  برگرداندن پناهجویانی را می مقات

ایاالت متحد  و مکزیک را داشتند، هزاران ن ر در شهرهای مر ی مکزیک در 
برند. این اقدات زا  مان انتشار زصمایم نیهیاییی  سر می بالزکلا ی و سردرگمی به

قوت خود باقی خواهد  زارما ، به -عالی، احتماال زا پایان ما  ژوئنو خرداد دادگا 
زا حد  یادی شامل حال مردت پناهجوی ا  آمریکای مرکزی و ا   ۰۱ماند. سند 

شد، ولی در ما  اکیتیبیر و  کشورهای گوازماال، هندوراس، و السالوادور ناز می
ما  گستر  یافت و شامل حال مردت پناهجوی ا  ونزوئال و اخیایرًا  آبان -مهر

هم شد، اگرچه برخی ا  آنان با است اد  ا  یک طیرح   و ناکاراگوئه  کوبا، هائاتی،
 ع و بشردوستانه اجا   ورود به ایاالت متحد  را خواهند گرفت.

 
 افغانستان

هیا پیس ا   هاچ نشانی ا  کاه  این بحران انسانی ناست. اگرچه درگایری
انید، ولیی افیزایی   ما  پا  زا حد  یادی فروک  کیرد  ۱۸زسلط طالبان در 

های رو افزون بر حقوق  نان و  ها، اقتصاد در حال فروپاشی، و محدودیت قامت
دختران، همچنان موجب فالکت مردت هستند.                                                                                        

مالاون ن ری با کمبود حیاد  ۰۴گار است و نامی ا  جمعات با  ا   فقر همه
شیود  بیاینیی میی اند. پا  مالاون ن ر در کشور آوار  ۶اند و با  ا   زغذیه مواجه

های اجرایی افغانستان که  نیان را ا  کیار کیردن در   دستورالعمل اخار مقات
هیای حیایازیی  بر ارائه کمک  کند، زأثاری عمد  های غاردولتی منع می سا مان

 داشته باشد.
 

 منطقٔه مرکزی ساحل صحرا
های افراطی در مالی، ناجر، و بورکانافاسو که ساحل مرکزی  های گرو  حمله

های میداوت،  دهند احتمااًل ادامه خواهند یافت. عالو  بر خشونت را زشکال می
های طباعی  منطقه با کمبود مزمن مواد غذایی، زخریب محاط  یست، و فاجعه

 اقلامی ناز مواجه است.
ای  ها در داخل این کشورها از اق افتاد  اسیت، عید  با اینکه باشتر مهاجرت

زر مانند بنان،  ها ناز در پی یافتن امنات در کشورهایی جنوبی فزایند  ا  مردت آن
های ساحل صحرا، عیواقیب دییگیری  عاج، زوگو، و غنا هستند. درگاری ساحل

هیای  های هیمیان گیرو  عاج، و زوگو دارند که همگی حمله برای بنان، ساحل
روی  نظاماان به پیای  اند. اگر این شبه فعال مسلح در بورکانافاسو را شاهد بود 

 ثبازی باشتر منطقه را زهدید خواهد کرد. خود ادامه دهند، خطر بی
 

 هائیتی
ای رسیاید   های اخار بحران انسانی در هائاتی به سطح هشدار دهند  در ما 

 ۳۴های مسیلیح  های کنونی احتمااًل ادامه خواهند داشت. گرو  است و آشوب
های اصلی داخل و خارج این شهر  درصد "پورزوپرنس"، پایتخت هائاتی، و جاد 

 را درکنترل دارند.
های خود را زرک کینینید و ا   این امر موجب شد  است که هزاران ن ر خانه

هیا  شدت ناا مند ایین کیمیک های بشردوستانه به افرادی که به رسادن کمک
صد هزاری اهالیی  ۰مالاون و  ۵هستند جلوگاری شود. زقریبًا نامی ا  جمعات 

هائاتی با گرسنگی شدید روبرو هستند و باماری وبا ناز به این کشور بیا گشیتیه 
عیالیی پینیاهینیدگیان  است. کماساریای

سا مان ملل خواستار زعلیای  بیا گشیت 
دنیبیال  هایی است که بیه اجباری هائاتی

، سال راستى آزمایى براى ۴۴۴۳سال 
 مهاجرت در جهان

کرستی ساگ رید ا  آژانس پناهندگان سا مان ملل، برخی ا  مهیم زیریین 
 گارد: زهدیدات پا  روی آوارگان در سال آیند  را در نظر می

سال گذشته، عدٔ  کسانی که مجبور شدند ا  جنگ، خشیونیت، و آ ار و 
های حل  دلال جنگ در اوکراین و بحران اذیت در سراسر جهان فرار کنند، به

میایلیایون نی یر  ۱۴۴نشد  در دیگر نقا  جهان، برای نخستان بار ا  شمار 
جای ابرا  شگ تی ا  این نقطه عیطیف در  میاینیٔه  گذشت. جامعٔه جهانی به

ای که بسایاری  های آوارگی ها و دیگر عامل مهاجرت هنو  نتوانسته به جنگ
سیابیقیه  شان مجبور ساخته است پایان دهد. این امر بیی های را به زرک خانه

های رو  وهوایی، هزینه همرا  با زأثار وخامت فزایند  و اضطراری وضعات آب
این معنی اسیت  افزای  معاشت مردمان، و رکود کنونی اقتصاد جهانی به به

اندا ی زار  خیواهید  چشم۱۰۴۱  -۱۰۴۱/  ۱۴۱۶که آوارگی جهانی در سال 
های بیزر  کینیونیی در  حال، با ادامه یافتن بسااری ا  چال  داشت. با این

 زوانام محدود بمانام. سال پا  رو، ما به قادوبندهای پاشان نمی
منظور ح اظت ا  پناهجویان، آوارگان داخلی، و  ما برای زو یع مسئولات به

هیاییی بیاشیایم.  زوانام در پی یافتن را  اشخاص بدون زابعات و رفا  آنان می
عالی پناهندگان سیا میان  هایی که کماساریای زصویرهایی ا  برخی ا  بحران

ها احتمااًل نشان  شود. این بحران ملل بررسی کرد  است  در  یر مشاهد  می
ای  آیا رکورد باالی آوارگی در سال گذشته فقیط دادٔ  آمیاری  خواهند داد که

ناپذیر و صعودی بود  است یا اینیکیه  میان زیغیایایر  دیگر در روندی اجتناب
 فرارساد  است.

 
 اوکراین

ها میجیبیور بیه  سوت اوکراینی در سالگرد زهاجم به اوکراین، نزدیک به یک
مالاون ن ر آوار  در داخل کشور را  ۶و۳اند. این آمار  های خود شد  زرک خانه
 شود و اکنون با کاه  شدید دما در  مستان مواجه هستند. شامل می

با ادامه یافتن جنگ و حمله به مراکز زأمان کنندٔ  برق، گرمایی ، و آب، 
ای که زا کنیون بیه  این امکان وجود دارد که بر شمار هشت مالاون اوکراینی

دیگر نقا  اروپا پناهند  شد  اند افزود  شود. کمک به افراد آساب دیید  ا  
 جنگ در داخل اوکراین به واکنشی جمعی و گسترد  ناا مند است. 

 
 "                                                                                                 جمهوری دموکراتیک کنگو                                                              

وییژ  در  های بشری جهان به زرین بحران رسد که یکی ا  قدیمی نظر می به
ای جدید و میرگیبیار شید   کاه  ناست، بلکه وارد مرحله زنها رو به شرق نه

هزار ن یر ا  اهیالیی  ۷۱۱" موجب شد ۱۶است. زهاجم اخار گرو  مسلح "ات 
 ۳۷های خود را زرک کنند و به شمار  استان "کاوو شمالی" واقع در کنگو خانه

و نام مالاون ن ر ا  مردت کنگو که پاشاپای  در داخیل کشیور خیود آوار  
اند افزود  شود. یک مالاون ن ر دیگر ا  این مردمان ناز به نقیا  دییگیر  شد 

های مالی بشردوستانٔه کنیونیی کی یاف رفیع  اند. کمک آفریقا مهاجرت کرد 
 دهد. ناا های فزایندٔ  آنان را نمی

 
 شاخ آفریقا

هیاییی  پس ا  گذشت چهار فصل خشکسالی متوالی در سومالی و بیخی 
وساع ا  کناا و ازاوپی، این کشورها شدیدزرین خشکسالی زاریخ اخار خیود را 

بانی شید   بار بود  است و پا  کنند. عواقب این خشکسالی فاجعه زجربه می
وضعات ا  این هم  بدزیر شید  و  ۱۰۴۱و  ۱۰۴۱/    ۱۴۱۶است که در سال 

 پنجمان فصل بارانی ناز با خشکسالی مواجه شود.
هزار ن ر  ۶۳۴مالاون  و  ۰کم  بانی کرد  است که دست سا مان ملل پا 

در سراسر شاخ آفریقا در اثر این خشکسالی به کمبود محصوالت کشاور ی و 
زل ات دامی دچار شوند. زرکاب خشکسالی با  دوخوردهای مسلحانه ا  میا  

 ۵در سومالی موجب آوارگی بای  ا    ۱۰۴۱ما   بهمن -ژانویه گذشتهو دی
هیزار نی یر در داخیل کشیور شید  اسیت. هیزاران نی یر  ۱۴۴مالاون و 
 اند. های دیگر ناز وارد کناا و ازاوپی شد  سومالاایی

 ۷۱صفحۀ   ادامه  در ای  عالی ایاالت متحد  به ادامیه دادن بیه بیرنیامیه پس ا  زصمام دیوان
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آمد، آنگا  منطیقیی در آن وجیود داشیت. ولیی هیمیٔه ایین  داری می سرمایه
کنند که در  ای است اد  می های بورژوایی ا  این م هوت برای زوضاح پدید  زئوری

هیا  دهد، و در نتاجه، موجب پیوچیی ایین نیظیرییه داری رخ می اقتصاد سرمایه
 شود. می

دردسر به منابع داخلی و همچنیاین  داری فقط به دسترسی بی اقتصاد سرمایه
رحمانٔه منابع طیبیایعیی، و  به با ار داخلی خود محدود ناست، بلکه به غارت بی

پردا د زا آنچه را در داخل کشور در دسیتیرس  ناروی انسانی در سراسر جهان می
دارد، زقویت کند. بنابراین، ایدٔ  کاالی رانتی، که نرخ رشد بلنیدمیدت اقیتیصیاد 

 اساس است. کند، باید گ ت بی داری را مشخص می سرمایه
برای نمونه، ناروی کار را در نظر بگاریم. در اوایل قیرن نیو دهیم، بیای  ا  

 ور برای بردگی ا  آفریقا به "دناای جدید" منتقل کردند زیا  باست مالاون ن ر را به
در معادن و مزارع آنجا کار کنند. برای زأمان روند انباشت سرمایه در کشورهای 

داری، در  استعمارگر به محصوالت این مناط  ناا  بود. پس ا  پایان رسمی برد 
نامٔه دوت قرن نو دهم و زا آغا  جنگ جهانی اول، این بار پنجا  مالاون کیارگیر 

گیرمسیایری جیهیان  هندی و چانی با همان هدف به مناط  گرمساری و نامه
منتقل شدند. ناروی کار هندی، اسار در قراردادهای کیار، بیه کیار کیردن در 

های هند غربی )کارائاب ، فاجی، موریس، و شرق و جنیوب آفیرییقیا  سر مان
آمیایز و  های کیولیی )لیقیبیی زیوهیاین وادار شد، در حالی که ناروی کار چانی

نژادپرستانه برای کارگران ار ان و معمواًل آساایی  در سراسر مناط  اقیایانیوس 
آرات به کار گرفته شد. این انتقال ناروی کار لزومًا به مهاجرت دائیم هیمیٔه ایین 

شد، ولی زعداد  یادی ا  آنها در  های جدید منجر نمی جمعات کارگر در  یستگا 
 کشورهای استعمارگر ماندگار شدند.

پس ا  پایان جنگ جهانی دوت، این واقعات که مازان رشد طباعی جمیعیایت 
داری، کیه  در کشورهای پاشرفتٔه صنعتی عماًل به ص ر رساد  بود برای سرمایه

در اوج شکوفایی خود بود، محدودیتی ایجاد نکرد،  یرا که متکی به ناروی کیار 
مهاجر ا  مستعمرات و کشورهای وابستٔه پاشان خود بود. ناروی کار ا  هینید، 

شد. ناروی کیار الیجیزاییری،  پاکستان، و هند غربی )کارائاب  وارد بریتاناا می
شید. رونی   زونسی، و مراکشی وارد فرانسه، و ناروی کار ُزرک وارد آلیمیان میی

ای نیخیورد. بیر اثیر  اقتصادی با کمبود ناروی کیار میواجیه نشید و صیدمیه
های گسترد  به کشورهای پاشرفتٔه صنعتی، که البته آ ادانیه نیبیود و  مهاجرت

شد، ا  کمبود احتمالی ناروی کار جلوگاری شید. حیتیی در  شدت کنترل می به
گیایرد.  حال حاضر ناز مهاجرت گسترد  ا  کشورهای اروپای شرقی صورت میی

داری  زعداد  یادی مهاجر، ا  لاتوانی زا اوکراین، به کشورهای پاشرفتٔه سیرمیاییه
روند زا برای ح ظ روند انباشت سرمایه در کشورهای مقصد ناروی  غرب اروپا می

 کار نسبتًا ار انی زأمان کنند.
های هزاران  ها ن ر در مسافت جا کردن مالاون داری با جابه در نتاجه، سرمایه

های خود را در روند انباشت سرمایه برآورد  کینید و  کالومتری زوانست ناا مندی
در جهان آقایی کند. برخالف آنچه اقتصاد بورژوایی مدعی است، انباشت ناست 
که خالی راحت خود را با ناروی کار بارونی کشور پارامونی یا متروپیل زیطیبیای  

دهد. برعکس، هدف اصلی انباشت سرمایه است، و دسترسی داشیتین بیه  می
گیونیه  شود، نه خالف آن، آن ناروی کار است که برای زأمان انباشت زنظام می

 شود. که در مبحث کاالی رانتی مطرح می
به همان زرزاب، انباشت سرمایه هرگز منحصر به است اد  ا  حجیم میحیدود 

داری صینیعیتیی بیا  مواد خات موجود در کشورهای پاشرفته نبود  است. سرمایه
انقالب صنعتی در صنایع نساجی شکل گرفت، ولی کشورهای معتدل سردسار، 
که خاستگا  انقالب صنعتی بودند، قادر به زولاد پینیبیه نیبیودنید. بینیابیرایین، 

های غذایی  مناط  دیگر وابسته  داری ا  همان ابتدا به مواد خات )و دانه سرمایه
آورد. میحیدودییت کیمیّایت  بود و ا  را  مناسبات امپرازوری آنها را به دست می

های کشاور ی در کشورهای پاشرفتٔه صنعتی هرگز دلالی برای نگرانی در   مان
 مورد روند انباشت سرمایه نبود.

هیا  رایگان ا  مسیتیعیمیر  در دوران استعماری، بسااری ا  غالت و مواد خات به
شد. پس ا  استعمار دایی، صیدور میا اد میواد اولیایه ا   استخراج و صادر می

هیای گیونیاگیون  های پاشان به کشورهای صنعتی پاشرفته به بهیانیه مستعمر 
همچنان ادامه داشت، ولی حجم این صادرات کاه  یافت. با همٔه اینها، و زیا 

های پاشاین  های غذایی زولاد شد  در مستعمر  و دانه آن  مان، بهای مواد خات
زا آنجا  یر کنترل بود که پرداخت هزینه واردات آنیهیا مشیکیل  ییادی بیرای 

 کشورهای پاشرفتٔه صنعتی ایجاد نکند.
شویم. ریکیاردو  در واقع، در اینجا با رّد مستقام استدالل ریکاردویی مواجه می

معتقد بود که با زوجه به مقیدار میحیدود 
کشت، که کاالی رانیتیی  های قابل  مان

 و امپریالیسم »کاالى رانتى«
 پرابهات پاتنایک

 
پردا د. "کاالی رانتی"  زئوری اقتصادی  یاد به موضوع "کاالهای رانتی" می

گیذاری  زوان به دلخوا ، و صرفًا با سیرمیاییه کاالیی است که عرضٔه آن را نمی
باشتر در زولاد آن، افزای  داد  رانت به معنای اجار  یا بهرٔ  مالکانٔه عامیلیی 
مثل  مان که کمّات محدودی در دناا دارد[؛ عرضٔه چنیاین کیاالییی دچیار 

کند. به همان دلال، نرخ  هایی است که شرایط طباعی زحمال می محدودیت
زیوان آن را بیه  نیمیی رشد بلندمدت چنان کاالیی محدودیت بارونی دارد، و

داد در زولیاید  مثابه مادٔ  اولاه یا درون دلخوا  زغاار داد. اگر ا  چنان کاالیی به
کاالهای دیگر است اد  شود، رشد بلندمدت آن کاالهای دیگر ناز به حداکثیر 

کند. بدین زرزاب، مازان رشد کل  نرخ رشد کاالی رانتی اولاه بستگی پادا می
 ای کاالی رانتی زعایاین و میحیدود  ساستم زولاد را همان مازان رشد برون

کند. به همان دلال است که این کیاال را اصیطیالحیًا "کیاالی رانیتیی"  می
نامند. پاشرفت فّناوری در اقتصاد مربو  و وابسته به است اد  ا  کیاالی  می

رانتی ممکن است بتواند مازان رشد را کمی بهیبیود بیخیشید، ولیی عیمیاًل 
وسالٔه کاالی رانتی بر مازان رشید  زواند محدودیت اصلی زحمال شد  به نمی

 کل ساستم اقتصادی را زغاار دهد.
دیوید ریکاردو، اقتصاددان مشهور در ز کر اقتصاد سااسیی کیالیسیایک، 

دانست.  مان برای زولاد غله ضروری بود، و غیلیه   مان را کاالیی رانتی می
مادٔ  اصلی مصرف غذایی کارگران بود، و الیبیتیه روشین اسیت کیه بیدون 

گارد. با این حال، عرضٔه  مان و کمّات  کارگران، هاچ زولادی ناز صورت نمی
آن معّان و ثابت بود. اگر کمّات  مان به طور مطل  معّان و ثابت نبود، آنگیا  

هیای  افزای  زقاضا برای  مان، مستلزت یافتن و است یاد  کیردن ا   میاین
هیای جیدیید  زر بود، زا جایی که در نهایت کا ات  میاین نامرغوب و نامرغوب

زوانستند محصول غیلیٔه میا اد بیر  بود که کشاور ان دیگر نمی قدری بد می به
آنچه برای مصرف خود ناا  داشتند زولاد کنند. در این صیورت، میحیدودییت 

گذاشت و انباشت سرمایه دیگر ممکن نبود. ریکاردو ایین   مان اثر خود را می
وضعات را "وضعات ایستا" ناماد که انباشت سرمایه ص ر و در نتیایجیه رشید 

 -عنوان کاالی رانیتیی به -شود. به نظر ریکاردو،  مان اقتصادی ناز ص ر می
راند. در بهترین حیالیت،  داری را به سوی حالت ایستا می اقتصادهای سرمایه

زوان میانیع وقیوع  زوان به زعوی  انداخت، ولی نمی رسادن به این حالت را می
 آن شد.

به گ تٔه ریکاردو، ناروی کار هرگز کاالی رانتی نبود  است،  یرا کارگران در 
رفیت، خیود را  شان ا  سطح معاشتیی بیاالزیر میی ای که مزد واقعی لحظه

هیای بیرو   کردند. ا  این رو، با مشاهدٔ  نخستان نشانیه سرعت با زولاد می به
 مان با افزای  مزد و رساندن آن به باالزیر ا  سیطیح  کمبود ناروی کار، هم

یافت، به طوری که ناروی  معاشت ال ت، عرضٔه ناروی کار بساار گستر  می
زوانست کاالی رانتی بشود. واقعیایت آن اسیت کیه چینیاین  کار هرگز نمی

زواند انباشت سرمایه را در بیلینیدمیدت  برد، ولی هرگز نمی گسترشی  مان می
 متوقف کند.

برخالف نظر ریکاردو، اقتصاد بورژوایی مدرن ناروی کار را کیاالی رانیتیی 
پارو  -کند که ریکاردو داند و بر این باور است که جامعه آن گونه رفتار نمی می

 -نیامیاید نظریٔه ارزجاعی مالتوسی که مارکس آن را "زوهان به نوع بشر" میی
کند.  ای ا  عوامل مستقالنه زعاان می باان کرد  است؛ ناروی کار را مجموعه

این زعاان مستقالنه دقاقًا همان عاملی است که ناروی کار را به رانت زبدییل 
کند: نرخ رشد کل اقتصاد به نرخ رشد ناروی کار وابسته است، کیه خیود  می

مثابه عاملی برونی بستگی دارد. پاشرفت فّناوری و  به مازان رشد جمعات به
وری ناروی کار می زواند این وابستگی را اندکی کیاهی  دهید،  افزای  بهر 

زواند کاًل بر آن غلبه کند. اگر نرخ رشد جمعات و در نتاجه نیایروی  ولی نمی
درصد در سیال بیاشید، ۱وری ناروی کار  درصد در سال و نرخ رشد بهر ۶کار 

 درصد خواهد بود.۷حداکثر نرخ رشد اقتصادی بلندمدت 
بنابراین، هم اقتصاد سااسی کالساک و هم اقتصاد نوکالساک امیرو ی 

داری، همٔه  دهد که در زوضاح نرخ رشد بلندمدت در اقتصاد سرمایه نشان می
کنند. ولی مشکیل  های اقتصاد بورژوایی ایدٔ  کاالی رانتی را مطرح می شاخه

این رویکرد، در کل، ا  قلم انداختن امپریالاسم است. اگر کاالی رانتیی ایین 
 ۷۱صفحۀ   ادامه  در شد که در صورت نبودن امپریالاسم چیه بیر سیر اقیتیصیاد  طور زعریف می
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همتای مورد اعتمادی در افغانستان برای این اقدات پاشقدت نشد  است. این بدان معنی 
 است که این مبلغ پول برای مدزی نامعلوت در ژنو خواهد ماند. 

به قدرت رساد، ا  سوی گردانندگان بانک مرکزی  ۱۰۴۴هنگامی که طالبان در مردادما  
های پولی این  مالاارد دالر ذخار  ۰و۱مالاارد دالر ا   ۵افغانستان به آنان گ ته شد با  ا  

شود.  داری ایاالت متحد  نگهداری می شکل دالر و طال در خزانه کشور در بانک مرکزی به
های ار ی خارجی چندین کشور دیگر را  بانک مرکزی ایاالت متحد  در شهر ناویورک ذخار 

کنند که بر اساس بخشی ا   ناز دراختاار دارد. این کشورها با این پنداشت عمل می
کاری بانک مرکزی ایاالت متحد ، پولشان  داری و درست المللی و رسم امانت های بان زواف 

های غربی   ا و غارقانونی بانک های زحریمی زن  در آنجا امن خواهد بود. اعمال سااست
دهد  امن  )مانند بانک لندن که همچنان به زوقاف طالهای زصرف شد  ونزوئال ادامه می

بودن این نهادها را  یر پرس  برد  است. دولت طالبان بدون دسترسی به این پول، 
 سا وبرگی اندک برای مدیریت وضعات اقتصادی ناپایدار  در اختاار دارد.      

کرد،  داری می ،  مانی که ایاالت متحد  در افغانستان  مات۱۶۱۱زا  ۱۶۸۱ا  سال 
های  المللی دولت های بان اقتصادی شکل گرفت که بدون وابستگی به دریافت کمک

ها به این  زوانست پا بگارد. سرا یر شدن کمک دوستانه نمی های انسان خارجی و سا مان
شد سه  های دالری که با هواپاماهای نظامی ایاالت متحد  وارد می کشور همرا  با محموله

داد. باشتر  با  نامی ا  زولاد ناخالص ملی کشور را زشکال می و چهارت بودجه دولتی و کم
اقتصاد افغانستان، جدای ا  کشت و  رع،  هم زولاد برای زأمان ناا های غذایی داخلی و هم 
برای با ار جهانی مواد مخدر بر دریافت کمک متکی بود. بدین زرزاب افغانستان به کشوری 

محور زبدیل شد  بود که دولت  بدون وابستگی به حمایت ایاالت متحد   با اقتصاد کمک
زوانست سرپا بماند. ایاالت متحد  با اینکه کشور افغانستان را باست سال در اشغال خود  نمی

هایی ضروری برای خودازکایی اقتصاد این  داشت، اما هاچ اقدامی برای ساختن شالود 
های طباعی کبالت و  شود که این کشور یک زریلاون دالر ذخار  کشور انجات نداد )برآورد می

طال، لاتاوت و کرومات دارد . هنگامی که طالبان به قدرت رساد، دولت ایاالت متحد  به 
مالاارد دالری خود به بانک مرکزی افغانستان ا  طری   ۱بانک جهانی گ ت پرداخت 

صندوق امانی با سا ی افغانستان را متوقف کند. این مبلغ پول در اساس به بانک مرکزی 
ها  داد برای بانک های محلی نقدینگی فراهم کند و حقوق مالاون افغانستان اجا   می

های مالی به  کارمندان بهداشت، آمو گار، و دیگر کارمندان را بپردا د. اینک زمات پشتوانه
هایی دیگر برای  اند را  اند یا ناچار شد  پایان رساد  است و کارشناسان ا  کشور فرار کرد 

 زأمان  ندگی پادا کنند.
مالاون ن ر یا دوسوت جمعات  ۶و۱۸سا مان ملل متحد اعالت کرد  است افغانستان با 

مالاون ن ر با گرسنگی شدید، یکی  ۱۵دوستانه و رویارویی  های انسان کشور ناا مند به کمک
ای" در جهان دارد. ا  آنجایی  دوستانه پاچاد  ا  کشورهایی است که "شرایط اضطراری انسان

های خارجی کرد  بود  که ایاالت متحد  با اشغال افغانستان سرزاسر کشور را وابسته به کمک
دست گرفتن قدرت ا  سوی طالبان وضعات  ها پا  ا  خروج ایاالت متحد  و به و ا  مدت

، بر ۱۶۱۱ها ا  مردادما   دوستانه در کشور نمایان بود. لغو کمک های انسان فروپاشی کمک
بار درآمد برای  درنگ و فاجعه اساس گزار  برنامه جهانی غذای سا مان ملل، به کاه  بی

هر چهار خانوار ا  پن  خانوار افغانی انجاماد  است. حتا پا  ا  قدرت گرفتن طالبان 
های بهداشتی در  های مراقبت سا مان بهداشت جهانی گزار  داد  بود که ا  درمانگا 

بان دولت ایاالت متحد  اطالع  ها فعال هستند. آژانس دید  درصد آن ۱۴زر ا   کشور کم
دالر در سال  ۷۴۴به  ۱۶۱۱دالر در سال  ۳۷۴یافت که درآمد سرانه ساالنه در افغانستان ا  

 ۶۷۴به  ۱۰۴۴رفت زا سال  پا  ا  خروج ایاالت متحد  کاه  یافته بود و انتظار می ۱۶۱۸
ها پا  ا  خروج ایاالت  دالر کاه  یابد. این کاه  شدید در دارایی مردت افغانستان مدت

های خارجی  حال، ا   مان زوقف کمک متحد  و به قدرت رسادن طالبان آغا  شد. بااین
شدت بدزر شد  است. زوجه به اشتغال و آمو    نان در افغانستان درست و  وضعات به

دلال پاامدهای ایجاد اقتصادی  هایی را که مردت افغانستان به شایسته است، اما اگر ویرانی
دنبال  ای که به مبتنی بر کمک کشورهای خارجی در دوران اشغال آمریکا و بدزر ا  آن ویرانی

های خود افعانستان ندید  گرفته شود، این زوجه  های مالی و ذخار  ا  دست رفتن کمک
 بانانه خواهد بود.   " مایه و کوزه بی

های  المللی مانند شورای پناهندگان نروژ و آژانس نهاد بان های مردت ا  دید سا مان
هایی طوالنی، اشغال، و ساختن اقتصادی  سبب جنگ سا مان ملل، کشور افغانستان به

صورت کشوری هماشه گرفتار در چنبرٔ  بحران درآمد  است.  های خارجی، به مبتنی بر کمک
های طباعی عظام  و موقعات  گاری ا  ذخار  اگر افغانستان نتواند اقتصاد  را با بهر 

رفت ا  این بحران امادی داشته  زواند به برون ج رافاایی بساار مهم  زوسعه دهد، نمی
ندان امپریالاسم آمریکا و ُپتک زاریک اندیشی طالبان بماند، دیگر  باشد. افغانستان اگر بان سش

 نخواهد زوانست ا  پس این بحران هماشگی برآید.
- 

 ادامۀ خشونت علیه مردم افغانستان ...

شود، شرایط زجارت به سیود میحیصیول ایین  محسوب می
ها و به  یان کاالهای زولادی زغاار خواهد کرد. با وجود   مان

های استثنایی مانینید  داری )جز در دور  این، در زاریخ سرمایه
بانام که شرایط زجارت به  یان مواد اولاه و به ن ع    می جنگ

دهد عواملی  کاالهای زولادی زغاار کرد  است، که نشان می
 اند. غار ا  عوامل ریکاردویی مؤثر بود 

گرمساری  مقدار محدود  مان در مناط  گرمساری و نامه
موضوعات ندارد. ولی این در صورزی است که کشور پاشرفتٔه 
صنعتی بتواند کاالهای کشاور ی مورد ناا  خود را بیه دسیت 

دلال محدودیت  مان با د  محصول،  آورد، حتی  مانی که به
بر اثر کاه  زقاضای کاال ا  سوی جمعات میحیلیی، ثیابیت 
بماند. امپریالاسم معاصر این کاه  زقاضای محلی را دیگیر 
نه ا  را  کنترل مستقام سااسیی، بیلیکیه ا  را  زیحیمیایل 

کینید. ایین  های نولابرالی بر این کشورها اعمال می سااست
ها سا وکاری داخلی برای کیاهی  زیقیاضیا، ا  را   سااست

زحمال "ریاضت اقتصادی"، دارنید کیه در صیورت وجیود 
شیود.  زقاضای ما اد برای هر کاالی کشاور ی اعیمیال میی

بنابراین، چنان کاالهایی برای کشورهای پاشرفتٔه صنعیتیی، 
طور که ریکاردو زصور کرد  بود، "کاالهای رانتی" ناستند.  آن

ای است برای اطمانان ا  ایینیکیه هیایچ  امپریالاسم وساله
 داری وجود نداشته باشد.  کاالی رانتی برای سرمایه

 ادامۀ کاالى رانتى و ... 

 ، سال راستى... ۴۴۴۳ادامۀ سال 

 پناهندگی در کشورهای دیگر هستند.
 

 های دریایی گذرگاه
های گذشته، باشتریین  مانند سال ۱۰۴۱/  ۱۴۱۱در سال 

های غرق شد  و مر  و مارهای ثبت شید  در  زعداد کشتی
دریاها در دریای مدیترانه رخ داد. ولی عدٔ   قیربیانیایان در 

الیجیزاییر فیلیورییدا،  دریای آندامان، کانال مان ، و مجیمیع
همگی افزای  یافتند، روندی که میمیکین اسیت در سیال 

های اخار صدها پناهیجیو بیه  ناز ادامه یابد. در ه ته ۱۴۱۶
اند. همیچینیاین گیزار   الجزایر فلوریدا آمد  سواحل مجمع

های حامل پینیاهیجیوییان روهیاینیگیایا  شد  است که قای 
کینینید.  همچنان در دریای آندامان و خلا  بنگال زردد میی

عالی پناهندگان سا مان ملل بر ناا  به افیزایی   کماساریای
ای و جهانی برای نجات جان پناهجویان و  همکاری منطقه

مشارکت در پذیرفتن مسئولات به  ندگی آنان زیأکیاید کیرد  
 است.

 
 بحران اقلیمی

با ادامه یافتن انتشار فزایندٔ  کربن در جهیان، زیغیایایرات 
برانیگیایز  کنند. زوجه های جهانی را زشدید می اقلامی بحران
درصد ا  پناهجویان و آوارگان داخیلیی در  ۵۴اینکه با  ا  

هیا را دارنید. بیا  پذیرزرین اقلام کشورهایی هستند که آساب
، این مردمیان ۱۴۱۶های اقلامی در سال  ادامه یافتن فاجعه

ا  نخستان کسانی خواهند بود که آسیایب خیواهینید دیید. 
شیان آسیایب پیذییر اسیت و  کشورها و مناطقی که اقلیایم

اند عبارزینید  همچنان مازبان شمار  یادی ا  آوارگان اجباری
ا : افغانستان، بنگیالد ، پیاکسیتیان، سیاحیل صیحیرا، 

 مو امباک، سودان، سوریه، و یمن.
آیا "سرشت انسانی" واقعات دارد و اگر دارد، فرانیمیود آن 

 چاست؟
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ما  گذشته سه رهبر ارشد سا مان ملل متحد به افغانستان س ر کردند. آمنه  در دی

محمد، معاون دبارکل، ساما باهووس، مدیر  نان سا مان ملل متحد، و خالد خاری، 
دستاار دبارکل برای ناروی حافظ صلح سا مان ملل، چهار رو  را در کشور افغانستان 

های سا مان ملل "در مورد  سپری و با رهبران طالبان در کابل و قندهار دیدار کردند. مقات
نهاد )غار دولتی   های مردت فرمان اخار دولت مبنی بر با داری  نان ا  فعالات در سا مان

پذیر  ها ن ر ا  مردت آساب ملی و جهانی، اقدامی که مددرسانی چندین سا مان را به مالاون
های سا مان ملل به  کند نگرانی خود را اعالت کردند." دیدار این مقات افغانی زضعاف می

گالند، رئاس شورای پناهندگان نروژ، به افغانستان برای رسادگی به  دنبال س ر یان اش
های بساار  نهاد او در رساندن کمک وضعات پانصد  ن افغانی بود که برای سا مان مردت

ات زا به رهبران طالبان و هر  کنند. او گ ت: "من به اینجا آمد  مورد ناا  مردت افغانی کار می
زواند بر آنان زأثار بگذارد بگویم که ما باید بتوانام کار با کارگران  ن را ا  سر  کسی که می

 های بسااری ا  دست خواهد رفت."  بگاریم  وگرنه، جان
های سا مان ملل گ تند که   طالبان به حضور اگلند واکنشی نشان ندادند، اما به مقات

های  نان را ا  آن ماان در  مانٔه بهداشت آ اد خواهند گذاشت. آمنه  ادامه برخی ا  فعالات
محمد، معاون دبارکل سا مان ملل، گ ت: پاات من بساار صریح بود، "اگرچه این معافات 

عمال این کنام اما رویهم مهم اعالت شدٔ  طالبان را مثبت ار یابی می گونه  رفته اش
های  ای را رقم خواهد  د که آنان در خانه ها برای  نان و دختران افغانی آیند  محدودیت

 بهر  شود." شان بی خود  ندانی، ا  حقوق خود محروت،  و جامعه ا  خدمات
هایی ا  سوی  به قدرت با گشتند، نشانه ۱۰۴۴هنگامی که طالبان در مردادما  

عمال سااست کارگزاران دولت هایی که دسترسی  نان به آمو   یا  شان دید  شد که ا  اش
کند دست خواهند کشاد. با زوجه به شناختی که ا  عملکرد رهبری  اشتغال را محدود می

الله  نات هابت زوانستند باورپذیر باشند. فردی به هایی نمی طالبان وجود داشت، چنان نشانه
آخوند اد  که مانند پاشاناان  در جایگا  امار و فرماند  مؤمنان یا همان امارالمومنان 

رهبر  ۱۶۱۰گریز است ا  سال  گار و مردت شود و در  ندگی عمومی بساار گوشه شناخته می
، ۱۶۵۱زا  ۱۶۵۰رود. در دورٔ  حکومت پاشان طالبان، ا  سال  شمار می طالبان به

کرد با  ا  اندا    هایی که صادر می آخوند اد  قاضی دادگا  شرعی بود و درحکم
های  یر مانی را در شهر  دادگا  ۱۶۵۱داد. آخوند اد  در سال  گاری نشان می سخت

کرد. زنها  ودباوران بودند که با  کویته، مرکز استان بلوچستان در پاکستان، ادار  می
ای به درپا  گرفتن نگرشی لابرالی نسبت به حقوق  نان ا   شناخت ا  چنان پاشانه

 پردا ی کنند.  زوانستند خاال سوی حکومت طالبان می
آمو   و  نگر  و رویکرد دیرینٔه طالبان نسبت به ح   نان برای 

آموختگان مسلمان و  نظر در ماان  دان  اشتغال به بحث و زبادل
دامن  د  است. رجب طاب   کشورهای با اکثریت جمعات مسلمان

جمهور زرکاه، به زصمام طالبان واکن  شدیدی  اردوغان، رئاس
نشان داد  و آن را "غارانسانی و غاراسالمی" ناماد  است. زرکاه ا  

خواست زا نشستی بارون ا  نوبت  )OIC)سا مان همکاری اسالمی 
ما   دی ۱۱برای بررسی این موضوع برگزار کند. این نشست در 

ای شدید منجر شد که در آن آمد   برگزار شد و به انتشار بااناه ۱۰۴۱
است: " زصمام زعلا  آمو    نان و کار کارمندان  ن ا  فعالات در 

نهاد در افغانستان زا  المللی مردت های ملی و بان همه سا مان
ای نامعلوت مایٔه ناامادی و سرافکندگی سا مان همکاری  آیند 

المللی فقه  ، فرهنگستان بان۱۰۴۱زارما   ۱اسالمی شد  است." در
گروهی ا  کارشناسان و حقوقدانان اسالمی را به  )IIFA)اسالمی 

افغانستان فرستاد زا ا  ح  آمو   و اشتغال  نان در چارچوب سنت 
اسالمی دفاع کند. اکنون، سا مان همکاری اسالمی ا  

المللی فقه اسالمی درخواست کرد  است گرو   فرهنگستان بان
دیگری را به افغانستان ب رستد زا به رهبران طالبان ز هام کند که 

راستایی  خوانی و هم حکم آخوند اد  با "شریعت اصال اسالمی" هم
 ندارد.

 
های مالی افغانستان                                                                                توقیف پشتوانه

درستی زوجه و  ابرا  نگرانی نسبت به حکم  درحالی که به
آور ممنوعات ح  آمو   و اشتغال  نان در  ناخوشایند و هراس

افغانستان متمرکز شد  است ولی نسبت به زداوت زصرف 
های مالی بانک مرکزی افغانستان ا  سوی ایاالت متحد   پشتوانه

 ۵شود. با  ا   شود زوجه چندانی نمی که در ناویورک نگهداری می
مالاارد دالر که برای کشوری فقار مانند افغانستان مبلغی هنگ ت 

رود ا  سوی ایاالت متحد  و پس ا  خروج  ا   شمار می به
مصادر  شد  است. نامی ا  این پول به  ۱۶۱۱افغانستان در سال 

های قرباناان حمله  صندوقی سپرد  شد که ا  محل آن به خانواد 
خسارت مالی  ۱۶۸۱زروریستی القاعد  به ایاالت متحد  در سال 

شود. این نکتٔه ُپراهمات ناز شایستٔه یادآوری است که نه  پرداخت می
دولت افغانستان و نه مردت افغانستان در این حمله دست نداشتند. 
بنابراین، ا  نظر حقوقی مصادرٔ  این مبلغ هنگ ت نادرست و 

جویانه است زا قانونی. نام دیگر این پول  جاست، و باشتر انتقات نابه
اکنون به صندوق مالی افغانستان سپرد  شد  است که در بانک 

های وارد  در شهر ژنو  المللی برای جبران خسارت زسویه بان
شود. این پول به افرادی سپرد  خواهد شد که ضمن  نگهداری می

بری ا  آن را برای مردت  ُدور  دن دولت طالبان قرار است بهر 
افغانستان زضمان کنند. دو مقات ارشد آمریکایی به شبکه خبری 

اند دولت ایاالت متحد  قصد ندارد دسترسی به  "سی ان ان" گ ته
این نام دیگر پشتوانٔه مالی را 

 ودی فراهم کند  یرا هنو   به

 خشونت علیه مردم افغانستان

  ۷۱ ادامه  در صفحه 

 مالى رسیده     کمک
 یورو  ۱۴۴۴ ا  هلند به یاد رفا  فاطمه مدرسی)سامان فردین 


