
مارکس و “ سرمایه”در جلد اّول “ روزکار”مروری بر 
 داری معاصر موضوعّیت آن در سرمایه

 
امروزه، با پیشرفت فّناوری در اتوماسیون و کامپیوتری و دیجیجیجیجا ج  

ها و اطالعات در سراسر جهجان،  شدن تو ید و در زمینٔه تبادل سریع داده
و  ”کجاری پراکجنجده”های نوین اینیرنی ، امکان رواج  خصوص فّناوری و به
 (GIG)افزارپایه )مثل اوِبر و اسَنپ و َتپس ( و به طور کل  اقیصادی گیج  نرم ”  اقیصاد شراکی ”کاری در  ثبات ب 

داری، زنجیجیجر  سازی سجرمجایجه عالوه، جهان  داری، و نیز امکاِن کار از راه دور فراهم آمده است. به در جهان سرمایه
اصجالجال   روزی و بجه های آن را در سراسر جهان به صجورت شجبجانجه چرخش و گردش سرمایه و تو ید و زیرمیموعه

)بخوان: همیشه آمادٔه کار( درآورده است. در نیییه، موضوع ساعت کار یا روزکار )یا روِز کاری یا روزانجٔه  ”پذیر انعالاف”
های دیجرجری مجثجل  در کنار موضوع -ساعیه شدن آن-۴۲تر و حّی   کار( و طوالن 

ویژه  امروزه مورد توّجه جّدی پژوهشرران و به -ها چرونر  تشّکل در این نوع اشیغال

هجای شجمجاری از  بر اساس خبرهای انیشار یافیجه، خجانجواده
شان پس از فاجعٔه ملج  کشجیجار  قربانیان فاجعٔه مل  که عزیزان

اند، روز ججمجعجه  در گورهای دسیه جمع  خاوران دفن شده ۷۶
، هنرام دیدار از خجاوران، مشجاهجده ۰۲۱۱سوم اردیبهشت ماه 

تازگ  ده گور در این محل کنده شده و در دو گجور  اند که به کرده
اند. این خبرها حجکجایجت از آن دارد کجه  هم دو پیکر دفن شده

میهنان بهای ، زیر فشار ارگان های امنیی  رژیجم بجه دفجن  هم
 شان در خاوران ناگزیر شده اند. درگذشیران

 ۶هججای دادخججواه خججاوران در  در ایججن ارتججبججاو، خججانججواده
خواهجان  ای سرگشاده خالاب به آزادی نامه ۰۲۱۱ماه  اردیبهشت

های دادخواه، از مردم شریف و آزادٔه ایران، از  ما خانواده”ایران و جهان منیشر کردند که در آن آمده است: 
خواهیم که در این  خواه م  ا ملل  آزادی های مسیقل بین جامعٔه محیرم بهای  و از تمام  نهادها و سازمان

هجای حجکجومجت،  راه همراه ما باشند و اجازه ندهند خاوران، این سند جنایت

 

در مرحلٔه مشجخجک کجنجونج ، دو 
معضل اساس  و  حیات  بجرای سجران 
جمهوری اسالم  و در رأس آنان علج  

طجور  ای مالر  است که باید بجه خامنه
شان کنند: جلوگیجری  زمان مدیریت هم

های مردم و سجازمجان  از رشد اعیراض
ها، دیرری برداشیجه شجدن  یافیر  آن

های ما   و اقجیجصجادی از راه  تحریم
مذاکرات مسیقیم و پشت درهای بسیه 
با آمریکا در چارچوب احجیجای تجوافج  

 برجام.  
هجای حجکجومجیج  و  همه تصجمجیجم

هجا در  های کلیدی برآمده از آن تحول
داخل کشور و ازجمله تجعجیجیجن نجامجزد 
پذیرفین  از سوی و   فقجیجه و سجران 
"نظام"، تابع رفع این دو معضل خواهند 

هجای مجالجر   بود. در این ارتباو جنا 
هجای سجخجت در  نظام باوجود رقجابجت

شان به اهمیت وحجدت عجمجل در  بین
رفع این دو معضجل بسجیجار مجهجم بجر 

ا جخجالجاب بجودن  اساس محور و فصل
انجد. از ایجن روی،   و   فجقجیجه واقجف

اصجالجال  "افشجا  رخدادهای  مانند بجه
شدن" نوار صوت  مصاحبٔه محمدججواد 
ظریف و ابراز نظرهجای او در آن کجه 

پججا کججرده و  سججروصججدایجج  بسججیججار بججه
های  مخیلف و ازجمله واکنجش  حاشیه

هجمجراه داشجیجه  تشرآمیز "رهبری" را به
اسججت و 
در کنجار 

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

 ۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲، ۲۲۱۱شمارۀ   
 دورٔه هشتم، سال سى و هفت

نگاهى فراتر از کارزاِر 
انتخابات فرمایشى، به 
عامل انسداد در مسیر 

 هاى بنیادین  دگرگونى

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۶ادامه  در صفحه  

 ۱کودکان کار در ایران                                                                  ص 
 ۳اله مشعشعى                                                 ص  بدرود رفیق نصرت

 قطعنامۀ کنگرۀ هجدهمین حزب کمونیست فدراسیون روسیه
 ۲۱به سوى سوسیالیسم، علیه فقر و بى عدالتى                           ص 
 ۲۶سیزدهمین کنگرٔه حزب کمونیست ویتنام                                ص 

تحلیلى بر سیاست 
خارجى جمهورى 

 اسالمى ایران 
 ۷ص 

حزب تودۀ ایران نقشه شوم نابودى 
 گلزار خاوران را شدیدًا محكوم مى کند!

  ۰ادامه  در صفحه 

  ۱ادامه  در صفحه 

، استثمار، و مبارزٔه طبقاتى »روزکار«
 زحمتكشان

منتشر شد! ۶شمارۀ   



هجای مجاججراججویجانجه و  بعد از سیاست "جن  جن  تا پیجروزی"، سجیجاسجت
رهجبجری عجلج   ای بجه های هسجیجه طلبانٔه اسالمررایان ازجمله سیاست توسعه
های  کالن به مجردم ایجران تجحجمجیجل شجد و  ای ادامه پیدا کرد و هزینه خامنه

شود. این بحران بعد از به ریاست ججمجهجوری رسجیجدن مجحجمجود  همچنان م 
ها را به ورطٔه فقجر  احمدی نژاد به اوج خود رسید و حی  جمعیت بیشیری از توده

امروز گسیرش هرچه بیشیر کودکان کار در کشور  انداخت. پس از این دوره و تا به
 را شاهدیم.

برانریز آنکه، محیط کار و زندگ  کودکان خیابان  و همچنیجن کجودکجان  توجه
توان محیال  به حساب آورد که ضامن رشد سا جم مجادی و  کارگر را عمومًا نم 

هجای  طور که در مالبوعات رسم  و دیرجر رسجانجه معنوی این کودکان باشد. آن
های   توان دید و خواند و شنید، اکثر کودکان خیابان  را کسان  در گروه کشور م 

کنند و در ازای پرداخت مبلغ  ناچیز که حجیج   ده  م  کوچک و بزرگ سازمان
کنجنجد. از ایجن  دهد، آنان را اسیثمار م  مخارج روزانٔه این کودکان را کفاف نم 

زاسجت  شان هالکت کودکان معصوم در کنار انیام کارهای  که برای ادامٔه حیات
اسجیجفجاده و الاقل برای رشد مادی و معنوی ِِ هجایج   شان بسیار مضر است، سجو

شود و کیک و تحقیر جزو امجور  شود و با آنان بدرفیاری و خشونت م  جنس  م 
عادی در ارتباو با آنان است. در مورد کودکان کار نیز در بسجیجاری اوقجات بجه 

شوند که با وضعیت فیزیک  و  شرایط روان  یک کجود   انیام کارهای  وادار م 
شجان  تناسب  ندارد، بنابر این، برای انیام این کارها که ورای توان جسم و رو 

 است باید فشار سنرین  میحمل شوند.  
افزون بر باندهای مافیای  وابسیه به هرم قدرت در بجرخج  مجوارد کجودکجان 

 ِِ کجنجنجد کجه  اسیفجاده مج  خیابان  و کودکان کار را کسان  اسیثمار و از آنان سو
نسبت خانوادگ  به این کودکان دارند. این ناهنیاری های اجیماع  که بعضًا به 

ای ججداگجانجه هسجیجنجد. و ج   شوند نیازمند بررس  فقر فرهنر  نیز مربوو م 
توان اشاره کرد که ا روهای رفیاری حجاکجم بجر ججامجعجه و  اخیصار، تنها م  به
طجور عجام  خصوص رفیار و عملکرد واقع  حاکمان در ا روی رفیاری مردم به به

تأثیری قالع  داشیه و دارد. ا روی رفیاری حاکمان در ایران بعد از گذشت ایجن 
ها برای مردم شناخیه شده است و آن هم چیزی نیست جز زیر پا گذاشیجن  سال
ترین موازین انسان  در جهت تأمین منافع کالن سجرمجایجه   ابیدای ترین و  ای پایه

و این ا روی اخجالقج  داران و مافیای اقیصادی سودجو برای اسیثمار کودکان. 
دانجنجد و از نجظجر  کسان  است که خودشان را معلم اخالق و عا م معنوی مج 

 اند.  ا ناس داشیه تاریخ  جایراه  خاص در فرهن  عوام
دار کردن هرچه بجیجشجیجر پجدیجده  آنچه دامنه

۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه    ۱   ۲۲۱۱شمارۀ   

چرونر  برخورد یک حاکمیت با کودکان کشورش بهیرین نشانرر مجیجزان 
پایبندی آن حاکمیت به موازین حقوق بشر است. امروز در کشور ما کجودکجان 

شان میبورند از سنجیجن  بسیاری برای رفع نیازهای مادی خود و خانواده های
بسیار پائین به کارهای  مخیلف روی آورند. "کودکجان کجار" را در مجیجمجوع 

توان  به دو گروه تقسیم کرد: کودکان خیابان و کودکان کارگجر. کجودکجان  م 
شوند که پایه و اسجاس بجا  خیابان کودکان  هسیند که به کارهای  مشغول م 

تواند از روزی به روز بعد تغییر یابد.  در مجورد رویجکجردهجای  ثبات  ندارد و م 
کودکان خیابان به کارهای  همچون فروش آدامس یا گل یجا تجمجیجز کجردن 

های پر تردد و  ها بر سر چهارراه ها یا تکدی در مکان های جلو اتومبیل شیشه
توان نمونه آورد. مشاغل  کجه کجودکجان  محل زفت و آمد طبقات میوسط م 

طور نسب  ثبات بیشیری دارند و ج  از نجظجر  آورند به ها روی م  کارگر به آن
طجور از نجظجر طجول زمجانج   شان با توانای  جسم  کودکان و همین تناسب
کند.  شان در خالل شب و روز معمواًل فشار زیادی را بر آنان تحمیل م  انیام

های  که آحاد یک ملت از حمایت کاف  دو ی  برخوردار نیسیجنجد و  در جامعه
شوند )همچون کشور والیت زده ما ایران(، باالجبار بسیاری از کجودکجان  نم 

 گیرند. در ردٔه کودکان کار قرار م 
ای که خانم منصوره بابائ ، مسجوجول امجور آسجیجب دیجدگجان  در مصاحبه

اجیماع  بهزیسی  اسیان قم، با خبرگزاری حوزه ]علمیه[ انیام داده است و 
، منیشر شده است، در  ۹۹خردادماه  ۴۴در سایت "خبرگزاری رسم  حوزه"، 

جواب سؤال خبرنرار که از ایشان م  پرسد: وضعیت کودکان کار در کشجور 
 ما چرونه است؟ چنین م  گوید:

  و سجال  سن  کم  د یل  به  کودکان  این  نیست.  کار ته   نیز از کودکان  "ایران
  و بجر اسجاس  از موارد اسیثمار شده  ها در بسیاری دسیراه  نظارت  و عدم  بودن
کنند. در ایران آمار دقیق  از تجعجداد  نم   دریافت  کار خود حقوق  واقع   ارزش

کنند در دسیجرس نجیجسجت، و ج   های مخیلف کار م  کودکان  که در بخش
هزار نفر بجرآورد  ۹۱۱برخ  آمارهای غیررسم  تعداد این کودکان را بیشیر از 

اند. از این تعداد نیم  کجار  هزار نفری که رسمًا ثبت شده ۹۱۱اند،  یعن   کرده
عجنجوان کجارگجر  کنند و نیم  دیرر به صورت تمام وقت کار م  ثابت دارند و به

ها مشجغجول کجار هسجیجنجد.  باف  های آجرپزی و قا   فصل  در کوره پزخانه
عجلجت فجقجر  درصد کودکان خیابان ، کودکان کار هسیند که به ۰۱درمیموع 

ها، میبور به کار در خیابان هسینجد و بجیجشجیجر آنجهجا در  اقیصادی خانواده
 برند." سر م  های خراسان، تهران،  رسیان، و کردسیان به اسیان

درسی  میذکجر  مسوول امور آسیب دیدگان اجیماع  بهزیسی  اسیان قم به
د یل کم سن و سال بودن و عدم نظارت دسجیجرجاه  م  شود: "این کودکان به

ها دربسیاری از موارد اسیثمار شده و بر اساس ارزش واقع  کار خود حجقجوق 
ای در دسیرس نیست و طجبج   گوید که آمار رسم  دریافت نم  کنند." او م 

شود و  هزار نفر برآورد م  ۹۱۱آمارهای غیررسم  تعداد این کودکان بیشیر از 
طوررسم  ثبت شده است که بایجد نجیجیجیجه  هزار نفر رقم  است که به ۹۱۱

 گرفت رقم واقع  باید بسیار بیشیر از این رقم ثبت شده باشد.
های  که نبود چیر حمایی  و تأمین اجیماعج  بجرای اقشجار کجم  در جامعه

های اجیماع  بر پجدیجده  های رسم  حاکمیت است، بحران درآمد از سیاست
خصوص در ایران و در دوران رژیم والیت فقیه که از یک طرف  کودکان کار به

اش در آن غا ب است و از  شدت انرل  هم از نوع به داری آن اقیصاد سرمایه
طجلجبجانجه، و در نجهجایجت  های  ماجراجویانه، توسعه طرف دیرر دائمًا سیاست

کند اثرهای  مسیقیم ویرانرر دارد. نراه  به سجیجاسجت  زا را دنبال م  بحران
روشن  گویای چرائ  سقجوو  های کالن اقیصادی رژیم در دهه های اخیر به

هرچه بیشیر سالح زندگ  مردم و فرو رفین هر چه بیشیر بخش بسیار بزرگج  
 از شهروندان ایران در زیر خط فقر مالل  است.  

پدیده کودکان کار که قبل از پیروزی انقالب در دوران رژیم پجهجلجوی هجم 
زده در دوران هشت سا ج   های جن  وجود داشت، با مهاجرت ناگزیر خانواده

جن  ایران و عراق از جنوب و غرب ویران شدٔه کشور به شجهجرهجای بجزرگ 
مجراتجب  ای بجه دیرر کشور و گسیرش فقر درنیییٔه ادامٔه جنج ، بجه پجدیجده

 تر تبدیل شد.  پردامنه

 کودکان کار در ایران

  ۳ادامه  در صفحه 



 ۲۲۱۱شمارۀ    ۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۳ 

طور مشجخجک  کودکان کار را موجب شده است، مهاجرت و به
ها دشجوارتجر شجدن  سبب آن های  پرشمار هسیند که  مهاجرت

شرایط زندگ  در روسیاها، شهرهای کجوچجک، و شجهجرهجای 
خصجوص تجرس از ججنج  و  ای و مرزی کشور و بجه حاشیه

های کشورهای هجمجیجوار بجا  احساس امنیت نکردن از اقدام
زای خارج  در منالقجه اسجت.  های تنش د یل سیاست ایران به

 حاظ مادی از زندگ  دیرر همجوطجنجان  زندگ  این مهاجران به
های نادرست دربجارٔه  حال پیشداوری حیا دشوارتر است. درعین

های زندگ  آنان در مهاجرت و  وطنان مهاجر، دشواری این هم
کند. امروز مهاجران افغجان در  شان را دو چندان م  در عسرت

شان حی   طور خاص چنین وضعیی  را دارند و کودکان ایران به
د یل نیسجت کجه  ها از ح  تحصیل هم محروم بودند. ب  مدت

 دارتر است.  پدیده کودکان کار بین مهاجران افغان  دامنه
هجایج   وجود و گسیرش پدیدٔه کودکان کار در جامعجه عجلجت

های   ریزی ای دارد و مبارزه برای از بین بردن آن به برنامه ریشه
علم  از سجوی   ای اساس    اجیماع  و اقیصادی، و فرهنر 

هجای  دو ی  مردم  با ماهیی  دمکراتیک نجیجاز دارد. او جویجت
عملکرد عین  و واقع  رژیم والیت فقیه در ایجران پجر کجردن 

شجان اسجت و در  جیب حاکمان و نجزدیجکجان و وابسجیجرجان
های بعد هم ترویج فرهن  و خرافات مذهب  اسجت. بجا  مرحله

شود مسولجه کجودکجان  های  هرگز نم  ها و هدف چنین او ویت
 کار و کودکان خیابان را حل کرد.

 

 ادامۀ کودکان کار...

در  ۰۱۱۱خجرداد  ۰۱ا ه مشجعجشجعج  در  رفی  نصرت
 جهان گشود. ای مذهب  دیده به کرمانشاه و در خانواده

در دو سا ر  پدر خود را از دست داد. او تنها فجرزنجد پسجر 
اش یعن  مجادر و  خانواده بود. پس از مرگ پدر، او و خانواده

گذراندند. او با اینجکجه  دو خواهرش در فقر و نداری روزگار م 
سومین فرزند خانواده بود، ناچار شد خیل  زود مسجوجو جیجت 

عهده بریرد و از شش سا ر  شروع  مادر و دو خواهرش را به
کرد.  خواند و هم کار م  زمان هم درس م  به کار کرد. او هم

ا یدریسج   عنوان معلم ح  پس از آنکه دیپلمش را  گرفت در شهرسیان کرند از توابع کرمانشاه به
 شروع به آموزش زبان کرد. 

منظور آشنای  بجا مشج  و  ها کار و تالش بود به ای که حاصل سال با اندوخیه ۰۱۳۲در سال 
های سیاس  رهسپار آ مان غرب  و آ مان دموکراتیک شد و درهجمجیجن  نظرات احزاب و سازمان

مش  و برنام  حزب نظرش را جلب کرد و پس از  سفرها بود که با حزب تودۀ ایران آشنا شد و خط
 مالا عه و تحقی  در اساسنامه و تاریخچ  آن به حزب تودۀ ایران گروید. 

فعا یت مخف  درمیان شاگردان و جوانان پیرامونش پجرداخجت  به ۳۶های قبل از انقالب  سال
سجاخجت. در  های مارکس و انرلس و  نین آشنا مج  و آنان را با برنام  حزب تودۀ ایران و اندیشه

ها مشغول به کار شد تا درمیان کارگران نیز فعا یت داشیه باشجد.  خانه پز  ها حی  در کوره این سال
آباد غرب داشت و با کن کیاب  رفی  نصرت  قبل از انقالب بهمن، کیاب فروش  کوچک  درشاه

اش از سوی عجوامجل رژیجم شجاهج   فروش  خوابراهش بود. در آن زمان یک بار کیاب فروش 
 آتش کشیده شد.  به

رفی  نصرت پس از انقالب، زمان  که فعا یت علن  حزب آغاز شد در دفیر حزب در خرمشهر 
فعا یت علن  در حزب پرداخت. او مسوول کمیی  تبجلجیجغجات حجزب در  و در کنار دیرر یارانش به

خرمشهر شد، رفی  نصرت به آثار کالسیک مارکسیسم و  نینیسم مسلط بود و به همین د جیجل 
عهجده گجرفجت کجه  های آموزش تووریک را در دفیر حزب دایر کرد و وظیف  آموزش را به کالس

 میأسفانه با شروع جن  ایران و عراق دفیر حزب تعالیل شد.
او درجبه  جن  در کنار رفی  عسرر دانش شریعت پناه  و دیرر رفقایش تا  حظ  سجقجوو 

گذشیه بود و   هنوز موف  بجه  -روزبه -روز از تو د او ین فرزندنش ۲۱خرمشهر ایسیادگ  کرد. 
دیدار او نشده بود. بعد از سقوو خرمشهر به اهواز مهاجرت کرد و این بار در کنار رفجیج  دکجیجر 

 های حزب تودۀ ایران پیریرانه گام برداشت. طرف  در مسیر سیاست هاشم بن 
بار دیرجر نجاچجار  ، یک ۰۱۷۰با حمله نیروهای امنیی  رژیم والی  به حزب تودۀ ایران در سال 

تر  خوزسیان )اهواز( شد و فعا ییش را در جای  دیرر از کشورمان)در تهجران( ادامجه داد و  به
های کار و زحمت تلفی  کرد و بجه مجبجارزۀ خجود  شیوۀ مبارزۀ مخف  را با کار فرهنر  بین توده

 شکل  جدید بخشید. 
کیلجو کجاهجش  ۰۰دسیریر شد و روان  زندان اوین شد. پس از آزادی از زندان  ۰۱۰۱در سال 

 رزید. او خود را همواره بخش کوچک  از اقجیجانجوس  شدت م  وزن داشت و یک  از دسیانش به
دانست و در زمین  آموزش داسیان نجویسج  و تجرججمجه  فرهن  و ادب انقالب  این مرزوبوم م 

 کوشید.  خصوص به جوانان طبق  زحمیکش با جان و دل م  به
او تمام کار و تالشش را که ترجمان اندیشه رهای  توده از ظلم و اسیجثجمجار بجود بجا تجرججمج  

هجای فجرهجنجرج   گیری از ظجرفجیجت های کودکان و بهره های ادب  و داسیان ها و نوشیه کیاب
 بخشید.  آوران جهان تحق  م  نام

رفی  نصرت انسان  مبارز و از خود گذشیه بود که زندگ  اش را وقف پیکجار در راه تجحجقج  
آرمان های طبقه گارگر و زحمیکشان کرده بود. زندگ  رفی  مشعشع  تجا  جحجظجات واپسجیجن 

دنبال راه  برای پیشبرد مبارزه و  شناخت و همواره به دشواری سپری شد و   او خسیر  نم  به
های زحمیکشان میهن بود. رفی  نصرت ملقب به نام ادب  )مهرگان( چون هجمج   تحق  آرمان

های بزرگ حجزب  ادعا و با اند  امکانات، در راه تحق  آرمان مبارزان راسیین راه زحمیکشان ب 
 های کار و زحمت،  حظه ای از تالش باز نایسیاد. توده

رفی  نصرت در پ  بیماری طوالن  رفقایش را تر  گفت و    ارثیه معنویش برای ما و نسجل 
 های آینده باق  است. یادش گرام  و خاطرۀ عزیزش پایدار باد!

 
 آثار چاپ شدۀ رفی  نصرت عبارتند از:

 ترجمه :
 بک. مروارید،  نوشیٔه  جان اشیاین  .۰
 گا ینا،  نوشیٔه ا کساندر سرافیموویچ.   .۴
روش  کیاب آموزش موسیق  به کودکجان بجه   .۱

 کودای، نوشیٔه  اژسبت شون  
 

 تألیف :
هجای: بجزو  جلد کیاب کودکان )مصور( با نجام ۲

بزبزی؛ هیزم شکن و آناهید؛ شیروشاه؛ عمه ماری 
 و عمو داری.

 اله مشعشعى  بدرود رفیق نصرت

 و آثار چاپ نشده از جمله :
 . ترجمه آثار شکسپیر۰
 .  نقدی بر آثار شکسپیر ) تأ یف (۴
 . رمان دا بانو ) تأ یف (۱
 .  تعلیم و تربیت  ) تأ یف (۲
 .  فرهن  فارس  دانشراه  ۳

 )دو جلد تأ یف (

های روس  در خارج از کشور گردیده و به این وسیله از خجروج 
 سرمایه جلوگیری کرد.

تریلیون روبل ذخیرۀ پو ج  دارد.    ۰۲۱دو ت روسیه بیش از   
این مبلغ م  تواند به از بین بردِن فقر کمک کند و محر  رشجد 
اقیصادی گردد. اما برای این کار، ارادۀ سجیجاسج  الزم اسجت. 
حاکمیت کنون  به شکِل دیرری عمل م  کند. چیجزهجای بج  
ربال  نظیر بنیاِد رفاِه مل ، مقررات بودجه، مازاِد بجودججه و ... 
تمام  این ها، موانع  در مقابل راه رشد کشجوِر مجا اسجت. در 
روسیه چنان سیسیم ما   ساخیه اند که از یکسو خزان  دو ت را  
و از سوی دیرر تحت عنوان ما یات ها و دیرر اخاذی ها، جیب 
شهروندان را خا   م  کنند.   با  غِو این سیسیِم غارت گجرانجه، 
م  توان برنام  جایرزینِ  واردات را عمجلج  سجاخجت، هجزاران 

موسس  بجزر  کشجاورزی را بجه کجار   ۳۱۱موسس  صنعی  و 
انداخت،  و در هر سال م  توان بیش از یک میلیون محِل کجاِر 
جدید آفرید. چنین اقدامات ، افزایش بودجه را تضمین خجواهجد 
کرد؛ امکاِن افزایِش دسیمزدها و حقوِق بازنشسیر ، کمک بجه 
کودکان و افزایش کمک هزین  دانشیوئ  را فجراهجم خجواهجد 
کرد؛ و سِن بازنشسیر  را پائین خواهد آورد. ایجنجهجا، گجذار بجه 

اقیصادِی نوین و افزایش سالح و کیجفجیجت  -سیاست اجیماع 
زندگ  را امکان پذیر م  کند. اینها امجکجان مج  دهجد کجه از 

 مشکالت اجیماع  رهائ  یافت.
کنررۀ حزب کمونیست فجدراسجیجون روسجیجه بجه تجمجامج    

شهروندان روسیه مراجعه م  کند و آنها را به حمایت از دیجدگجاه 
ها و خواسیه هاِی عادالن  حزب برای آیندۀ نجزدیجک فجرا مج  
خواند. در یک کشور ثروتمند، مردم نباید فقیر باشند. وقجِت آن 
فرارسیده است که زندگ  را به سمت و سوی بجهجیجری تجغجیجیجر 
دهیم. وقِت گذار به سیاسِت سازندگ  و پیشرفجت فجرا رسجیجده 
است. پیش به سوِی دو ِت مورِد اعجیجمجاِد خجلج  و بجازسجازِی 

 سوسیا یسم در روسیه !

 ادامۀ قطعنامۀ کنگرۀ هجدهمین ...



 

 ۲۲۱۱شمارۀ  

منیشر کرد از تالش رژیجم 
والیجج  بججرای نججابججودی 

ججمجعج   گورهجای دسجیجه
باخیران فاجعٔه مجلج   جان
در شهرهای گوناگون،  ۷۶

پرده برداشت. بجر اسجاس 
ایججن گججزارش، رژیججم، بججا 

های  مخیلف ازجمله  برنامه
هجای  صاف کردن منالجقجه

این گجورهجا بجا بجو جدوزر، 
سججازی، پججوشججانججدن  جججاده

منالقٔه گورها با آشجغجال و 
هججمججچججنججیججن بججنججا کججردن 
قبرسیان  جدید روی ایجن 

جمعج ، در  گورهای دسیه
تججالش اسججت تججا هججمججٔه 

ججامجانجدٔه از  های بجه نشانه
جنایاتش را پجا  و مجحجو 
نججمججایججد. سججازمججان عججفججو 

ا جمجلجل، سجنجدهجایج   بین
هجای  گوناگون از بجرنجامجه

ای از تخریب منالقٔه گورها، منیشجر  های ماهواره رژیم در این مورد، ازجمله عکس
در »باره ازجمله نوشت:  اش در این ا ملل در اطالعیه کرده است. سازمان عفو بین

جمع  در شهر شما   تبریز، مأموران رژیم روی  یک  از این مناط  گورهای دسیه
دهجنجده  در یک اقدام تکان…  اند.  بیش از نیم  از این منالقه را با سیمان پوشانده

رِوه در کردسیان مأموران رژیم با بو دوزر، تمام  سن  قبجرهجا و 
ُ
دیرر در منالقه ق

اند  های قربانیان در آنیا گذاشیه بودند صاف کرده های دیرری را که خانواده نشانه
های مناط  به کشجاورزی اخجیجصجاص داده شجده  اند که این زمین و اعالم کرده

 )۰۱۹۶اردیبهشت مجاه  ۰۱، ۰۱۳۱، شماره “نام  مردم»)نراه کنید به “ …است. 
خاوران، سند محکم محکومیت چهار دهه سرکوب، خشونت، پیررد، بجازداشجت، 
شکنیه، و قیل عام زندانیان سیاس  در ایران است. که به هجمجت خجانجواده هجا، 
خصوصًا مادران جانباخیران دهه شصت، در دوران سیاه خجفجقجان و سجرکجوب، 
علیرغم دسیریری ها، و ممانعت ها با حضور همیشر  خود در خاوران و کجنجدن 
مزارها، با به تصویر کشیدن گورهای جمع ، افکار عموم  جهان را با گجوشجه ای 

عجام هجزاران زنجدانجیجان  از ابعاد گسیرده این جنایت آشنا کردند. خاوران گواه قیل
دسیور مسیقیم خمین  و آیینه تمام نمای چهره جناییکار و ضد بشجری  سیاس  به

 رژیم جهل و جنایت است.
های کشجور و دفجاع از حجقجوق  حزب تودۀ ایران ضمن احیرام به جامعٔه بهای 

صدا با همه خانواده های جان باخیجرجان، و دیجرجر  انسان  پایمال شدٔه آنان، هم
خواه میهن، از کارزار جلوگیری از ادامه این نقجشجه شجوم  نیروهای مردم  و آزادی

رژیم برای تخریب گلزار خاوران و از بین بردن آثار جنایی  که مرتکب شده اسجت، 
ا ملل   کند . حزب ما در جلب توجه افکارعموم  جهان و نهادهای بین حمایت م 

کجار  هایش را بجه حقوق بشر و سازمان ملل میحد نسبت به این کارزار همه امکان
خواهد گرفت. حزب ما تا روشن شدن کامل ابعاد این فاجعه و محاکجمجٔه آمجران و 

 ای دست از تالش برنخواهد داشت. عامالن آن،  حظه
 

 حزب تودۀ ایران
 ۲۰۱۱اردیبهشت ماه  ۲۱

 
در اعیراض به تخریب خجاوران ”  دادخواهان خاوران“ پشییبان  از اقدام توئییری 

شب بجه وقجت ایجران بجا  ۰۱( ساعت ۴۱۴۰م   ۱اردیبهشت ) ۰۱درروز دوشنبه 
 هشیک زیر

 # خاوران_حافظه_تاریخ 

  ۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه    ۰ 

تأملی رب رویداداهی 
های پاره پاره شده همر  مجا را  این صحنه دل…  نابود شود. 

ایم که بجاز  تر کرد و سخت بر آشفیه و نرران شده دوباره زخم 
چه نقشٔه شوم  برای نابودی خجاوران و پجا  کجردن سجنجد 

خجاوران بجایجد …  های حکومت اسالم  ایران دارنجد.  جنایت
ها و تمام  دادخواهان بدانیجم  حفظ شود تا روزی که ما خانواده

ها را چرونه کشجیجنجد و در  که بر سر عزیزان ما چه آوردند، آن
خا  سپردند. خاوران باید زنجده بجمجانجد تجا روزی کجه  کیا به

های حکومت اسالم  ایران کشف شود و آنیجا  حقیقت جنایت
مان را محجیجرمجانجه و  شکل  شایسیه بیاراییم و یاد عزیزان را به

آزادانه گرام  بداریم، عزیزان  کجه بجرای آزادی، عجدا جت و 
برابری تا پای جان ایسیادند و به وحشیانه ترین شکل ممجکجن 

 “کشیه شدند. 
ی بهای  نیز در اقدام  مسوجوالنجه اعجالم  نمایندگان جامعه

کردند که دفن درگذشیران خود بر گورهای جمع  خجاوران را 
شدگان پیشین تلق  کرده و حاضر نیسجیجنجد  هیک حرمت دفن

انجد، بجرای  رو بجوده ها با آن روبجه ی تلخ  که خود دهه تیربه
 بجازمججانجدگججان خجفججیججرجان در خججا  خجاوران تججکجرار شججود.

و  ۰۱۷۱هجای دهجه  شدگان سال های برخ  از اعدام خانواده
ای به شهردار تهران به تجعجرض بجه  در نامه ۷۶کشیار تابسیان 

سجپجاری  خجا   و جلوگیری از  گورسیان خاوران اعیراض کرده
اند. در این نامجه کجه  میوفیان در این گورسیان را خواسیار شده

های جانباخیران رسیده و  تن از اعضای خانواده ۶۹امضای  به
هججای آن بججه شججورای شججهججر تججهججران، دفججیججر  رونججوشججت

جمهوری، و وزارت کشور فرسیاده شجده اسجت، آمجده  ریاست
هاست که از  این حقوق شهروندی و انسان  ما خانواده”است: 

سپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بیوانیجم بجا  محل دقی  خا 
حضور بر سر مزارشان، یاد عزیزانمان را گرام  بداریم. اکنجون 

سال محرومیت از این ح ، ما خواهان عجدم  ۲۱پس از حدود 
تعرض و تغییرات در این گورسیان هسییم. مصرانه از شما مج  

سپجاری  خواهیم از ِاعماِل اجبار بر هموطنان بهای  برای خا 
شان در قالعه گورسیان جمع  خودداری کنید  عزیزان میوفای

از سوی دیجرجر، ججمجعج  از “ و نمک بر زخم کهنه ما نپاشید.
ای  هم در بیجانجیجه ۰۱۷۱های دهه  شدگان سال فرزندان اعدام

مشیر  به حفر گورهای تازه که با دسیور سجازمجان بجهجشجت 
اند. در این بیانیه آمده  زهرای تهران انیام شده، اعیراض کرده

این او ین بار نیست که حکومت جمهجوری اسجالمج  »است: 
و قجیجل  ۷۱های دهه  کند بقایای جنایاتش در سال تالش م 

فراموش  تجاریجب بسجپجارد.   را بپوشاند و به ۰۱۷۶عام تابسیان 
تنها جغرافیای ما، بجلجکجه تجاریجب مشجیجر  تجمجام  خاوران نه

آنان از مردم “ شدگان و مبارزان راه عدا ت و آزادی است. حذف
اند تا نسبت به تعرض به خا  و واپسین یجادمجان  ایران خواسیه

 قججربججانججیججان راه آزادی در خججاوران خججامججوش نججمججانججنججد.
و همانالور که در نام  فرزندان جمع  از اعدام شجدگجان سجال 

آمده است، این نخسییجن بجار نجیجسجت کجه  ۰۱۷۱های دهه 
گزمران رژیم والیت فقیه تالش م  کننجد تجا آثجار ججنجایجات 

ا ملجل  هو نا  خود را این چنین محو نمایند. سازمان عفو بین
، ۴۱۰۰آوریجل  ۱۱  –  ۹۶مجاه  اردیبهشجت ۰۱در بیانیه ای که 

 ادامۀ حزب تودۀ ایران نقشه شوم نابودى ...
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 ادامۀ رویدادهاى ایران ...

رود و تأمین حقابه این رودخانه شدند. این کشاورزان بجه دریجافجت نجکجردن  زاینده
شان معیرض بودند، و در مقابل، دادسیان عموم  و انقجالب اصجفجهجان بجا  حقابه

ای هرگونه تیمع تحت عنوان مالا بات حوزه کشاورزی و زایجنجده  صدور اطالعیه
رود بدون میوز شورای تأمین اسیان را ممنوع اعالم کرد. کشاورزان معجیجرض در 

هجا اسجت بجا  این تیمع به خبرنرار ایلنا گفیند: "از منالقه شرق اصفهان که سجال
آب  و خشکسا   و عدم تخصیک حقابه کشجاورزی مجواججه اسجت بجا  مشکل ب 

ایم تا  و ه انیقال آب به یزد را کور کنیجم. مجا چجیجزی ججز  ماشین به چادگان آمده
مان حی  اگجر  دانیم خشکسا   است، و   حقابه خواهیم؛ م  حقابه خودمان نم 

یک اسیکان آب است را به خودمان بدهند تا در موردش تصمجیجم بجرجیجریجم کجه 
چرونه آن را مصرف کنیم. مدیریت آب را به خودمان بدهند؛ اصال بدهنجد دسجت 

کجنجیجم یجا نجه؟ " مجرکجز  یک بچه کشاورز تا ببینند بهیر از خودشان مدیریت مج 
ترین گزارش خود، عملکرد دو ت تدبجیجر و امجیجد در  های میلس در تازه پژوهش

بخش آب را بررس  کرده که نشان از ضعف و تشدید بجحجران آب دارد. در ایجن 
قوت خجود بجاقج   گزارش ازجمله آمده است: "هنوز مشکالت اصل  بخش آب به

توان موضجوع  عنوان مثال م  است و در این راسیا، عملکرد ماللوب نبوده است. به
های آب زیرزمین  که موضوعیت اصجلج   تعادل بخش  و بهبود بیالن منف  سفره

قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب است را مالر  کرد که میأسفجانجه در ایجن 
دهد کجه گجرچجه  خوب  نشان م  ها به تر شده است. "این داده حیاله وضعیت وخیم

هجا در تجمجام طجول عجمجر  ای جدی است، و   دو جت خشکسا   مشکل اقلیم 
بجرنجامجه  های  گوناگون از ججمجلجه راهجکجارهجای بج  د یل جمهوری اسالم  یا به

اعجیجنجایج   عمل  و بج  های  وارونه دست زدند یا درکل با ب  اقدام ا عمل  به عکس
موجب تشدید بحران شدند. زنده کردن زاینده رود، کارون، و ِدز اگر هنوز عجمجلج  

ای  تواند هم بخش  از مشکالت کشاورزان را برطرف کند و هم تا انجدازه باشد، م 
از تخریب بیشیر محیط زیست جلوگیری کند. آیا ساخیار رانی  قدرت در حاکمیجت 

 دهد؟  امکان چنین اصالحات  را م 
، اسماعیل نجیجار، رئجیجس سجازمجان ۰۲۱۱ماه  اردیبهشت ۰۴گزارش ایلنا،  به 

 ۴۱مدیریت بحران ایران، از تأمین آب آشامیدن  هفت هزار روسیجا بجا بجیجش از 
"خججبججر داد. وضججعججیججت بججحججرانجج  آب در اسججیججان  خججانججوار کشججور بججا "تججانججکججر

ویژه آب آشامیدن ، خا   شدن بعض  روسجیجاهجای ایجن  بلوچسیان، به و سیسیان
ا جدیجن  ها را موجب شده است. معین اسیان از سکنه و افزایش موج مهاجرت از آن

تجر گجفجیجه بجود اسجیجان  سعیدی، نماینجده چجابجهجار در مجیجلجس، هجم پجیجش
"در  ترین میزان شاخک دسیرس  به آب آشجامجیجدنج  بلوچسیان "پایین و سیسیان

درصد از ساکنان آن به آب شرب بهجداشجیج  دسجیجرسج   ۰۹کشور را دارد و فقط 
دارند. دسیرس  نداشین به آب شرب کاف  و سا م تنها به مناط  گجرم و خشجک 

های اجیماعج   شود. در ویدیوی  که در روزهای گذشیه در شبکه ایران محدود نم 
منیشر شد، زنان روسیای نقدی، واقع در اسیان اردبیل، با بسین مسیجر ججاده بجه 

شان و تأمین آب شجرب را خجواسجیجار  نبوِد آب شرب اعیراض کرده و بهبود زندگ 
بار و پردرد مردم میهن ما ازجمله دهقانان زحمیکش درنجیجیجیجٔه  شدند. زندگ  رنج

 های ضد مردم  حاکمیت جمهوری اسالم  است.  سیاست
های اخیر ماهّیت  های مخرب و سرکوبررانٔه اعمال شده در خالل سال سیاست

داری تجیجاری  و  سجرمجایجه دهد که نمایندگ  منافع کجالن حاکمّیی  را نشان م 
ناپذیر با  ساالر و رانی  را برعهده دارد، منافع  که در تضاد آشی  داری دیوان سرمایه

ها و پیشرفت اجیجمجاعج  در  منافع زحمیکشان کشور از جمله دهقانان و رفاه توده
شان را باز  تیربه راه تداوم مبارزه ها و در آن میان توده دهقانان به کشور است. توده

اند که برای رهای  از این وضجع بجایجد بجا اتجحجاد و مجبجارزه  و در یافیه  اند شناخیه
نشین  کجنجد و در  عقب هایش وادار به پیریرشان رژیم "والیت فقیه" را در سیاست

ادامه این سد پیشرفت و تکامل را از سر راه بردارند و مسجیجر پجایجرجیجری ججامجعجٔه 
شکوفای فردا را برشایند. مردم سیمدیده و رنج کشیده ایران چنین راه  را پجیجِش 

 رو دارند.

 صداى حق طلبى دهقانان خاموش شدنى نیست !

، مجردم ١۲٠٠مجاه  اردیبجهجشجت ٨ها، چهارشنبە  های رسانه بر پایٔه گزارش
خاطجر  دیدٔه روسیای سراب کهمان، شهرسیان ا شیر  رسیان، به محروم و رنج

مخا فت با کسان  که برای قالع درخیان گردوی کنار رودخانه آمده بودند، از 
سوی آنان که عوامل مسلح حکومی  بودند هجدف حجمجلجه قجرار گجرفجیجنجد. 

هجا  نیروهای انیظام  و یران ویژە سرکوبرر رژیم در اسیان " رسیان" به منزل
های مردم روسیاهای منالقٔه "کهمان"و "در تن  علیا"ی شهجر ا شجیجر  و باغ

سجوی  هیوم بردند و پس از روبرو شدن با اعیراض ساکنان آنیا با شلیک بجه
ها حجکجایجت از آن دارنجد کجه  آنان شماری از مردم را زخم  کردند. گزارش

شان به مردم محروم منالقه  مأموران امنیی  در هیوم وحشیانه و سرکوبررانه
ججرم  شهروند این منالقه را هجم بجه ۰۱کهمان و کیک زدن فحاش  به آنان 

اند.  اعیراض به عملکرد ضد مردم  رژیم بازداشت، شکنیه، و بازجوی  کرده
، عسجرجر ١۲٠٠مجاه  اردیبهشت ۹نقل از ایرنا،  گزارش خبرگزاری هرانا، به به

عیسای ، فرمانده انیظام  شهرسیان سلسله، در این خصوص مدعج  شجد: 
"در پ  وقوع یک فقره درگیری در یک  از روسیاهای مجنجالجقجه کجهجمجان و 
جلوگیری اها   این روسیا از اجرای حکم قلع و قمع و رفجع تصجرف اراضج  

صورت ویژه در دسیور کار مأموران این فجرمجانجدهج   مل  منالقه، موضوع به
قرار گرفت و افرادی شناسای  شده و دسیریری آنان در دسیجورکجار پجلجیجس 

هجای پجیجاپج   های  از تجیجرانجدازی است. "در ویدیوهای موجود تصویر صحنه
دفاع و سیمدیده روسجیجاهجای  سوی مردم و زخم  شدن مردم ب  مأموران به

 اند.  منالقه ضبط شده
گجویجنجد.  مسووالن جمهوری اسالم  از "آزادسازی اراض  مل " سخن مج 

اند که بخش  از مناط  گردشرری اسیان  رسجیجان تجوسجط  آنان مدع  شده
ای تصرف شده و اکنون باید این مناط  از تصرف "غیجرقجانجونج " خجارج  عده

هجای  شود که بر اساس اخباری که در شبکجه شود. درحا   چنین ادعای  م 
اجیماع  منیشر شده، مناقشه بر سر قالع درخیان گردوی اها   این منالقجه 
است. خبرگزاری هرانا، وابسیه به میموعه فعاالن حقوق بشر در کشجور، بجا 
انیشار یک پست تویییری علت ناخشنودی و اعیراض مردم این مجنجالجقجه را 

شود که بسیاری از درخیان گردو این روسیا  چنین بیان کرده است: " گفیه م 
اند و شماری از مردم  بهانه اینکه در بسیر رودخانه و جاده هسیند قالع شده به

روسیای مذکور که از راه ]فروش محصوالت[ این درخیان گردو امرار معجاش 
هجا  اند که درگیری نیروهای نظام  با آن کردند به این اقدام اعیراض کرده م 

را در پ  داشیه است. " عالوه بر این،  ادعای تصرف این اراض  توسط مجردم 
و مجنجیجشجر   های جمهوری اسالم  گزارش منالقه در شرایال  از سوی رسانه

داشین برخ  از "مدیران بجانجفجوذ" در  شوند که اخباری در ارتباو با دست م 
 تصرف اراض  این مناط  نیز بازتاب یافیه است. 

، ١۲٠٠مجاه  اردیجبجهجشجت ۹زبان فارس ،  گزارش سایت "دویچه و ه" به به
یونس آزادپور، دادسیان عموم  و انقالب شهرسیان سلسله، گجفجیجه اسجت: 

خواری در منالقه گردشجرجری  خواری و کوه های زمین "بررس  جزییات پرونده
دهد برخ  افراد با نفوذ در این تصرفات نقش دارند. " اشارٔه  کهمان نشان م 

مدیری است که "میو   حفاظت و حراست از منابع طبیع  و مل "  آزادپور  به 
ای "غیرمیاز" میصرف شجده  گونه است و سه قالعه زمین در این منالقه را به

 است. و   دادسیان رژیم از افشای نام این فرد اجیناب ورزیده است.
اند و هر از گاه   ها بوده دهقانان ایران صدها سال است که زیر انواع سیم

با بلند کردن فریاد اعیراض  به قوانین ظا مانه، تعدی مأموران حکومجیج ، و 
انجد.  ها را افشا کجرده های وحشیانه نیروهای امنیی  این سیمرری آزار و اذیت

های همران  میرق  چه بجر  تاریب معاصر کشور از شرکت دهقانان در جنبش
 های بسیار دارد. ضد اسیبداد و چه علیه اسیعمار حکایت

هایشان و خشجک کجردن  کشاورزان اصفهان  در اعیراض به سهم حقابه
ای اعیراض  بجرپجا کجردنجد.  ماه امسال راهپیمای  اردیبهشت ۲زاینده رود روز 

های اعیراضج  کشجاورزان بجه یجکج  از اججزای  چند سا   است که تیمع
اند. یک  از  های پراکندٔه زحمیکشان  در کشور تبدیل شده همیشر  اعیراض

شان در هجفجیجٔه  نکردن حقابه هایش همین تیمع اعیراض  به دریافت  نمونه
پیش بود. کشور در چند سال اخیر درگیر خشجکجسجا ج  بجوده اسجت، و ج  

های عموم  حکومت هم در این زمینه همواره در جهت تشدید آثجار  سیاست
 ها. اندیش  و حل آن ها عمل کرده است و نه در مسیر چاره این خشکسا  

ها کشجاورز  ، صد۰۲۱۱ماه  اردیبهشت ۲، ۴۲گزارش سایت خبری رویداد  به
راه  چادگان جمع شده و خواسجیجار بجازگشجایج   شرق اسیان اصفهان در سه
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طورمیحد بر محور اطاعجت از و ج  فجقجیجه عجمجل  سرکوب کردن آنان، با یکدیرر به
کنند. همچنین در مورد فشارهای اقیصادی و ما  ، رژیم با مذاکره و بده بسیان با  م 

قجدم در  های اقیصادی و بانک  کشجور قجدم بجه آمریکا ا بیه از موضع ضعف، تحریم
ا ملجل خجبجرگجزاری تسجنجیجم  گزارش گروه بین جهت تخفیف یافین پیش م  روند. به

)وابسیه به سپاه(،عباس عراقچ  روز جمعه گذشیه مصادف با "روز قدس" اعالم کرد: 
های خود علیه ایران  ها آمادگ  خود را برای برداشین بخش بزرگ  از تحریم "آمریکای 

اند. ... درمیموع ما این دور را با یک انرژی مثبت جدیدی شروع کجردیجم.  ابراز داشیه
روز کجار  ... مذاکرات تعالیل  نخواهد داشت. ... کارشناسان ما اگر الزم باشد شجبجانجه

 خواهند کرد."  
اما واقعیت بسیار مهم و تعیین کننده این است که از یک سو "اسالم سجیجاسج " در 
حکم زیر پای  نظری حکومت والی  در کشورمان و اصواًل در سالح منالقه بجه نجقجالج  

نجظجامج  حجیجالج  نجفجوذ و  -اش رسیده است، و از سوی دیرر هم توان مادی پایان 
افول است. مذاکرات پنهجانج   مانورهای دیپلماتیک جمهوری اسالم  در منالقه رو به

نمایندگان رژیم با سران عربسیان سعودی برای رسیدن به تواف  بر سر سیاست های 
کالن و راهبردی امپریا یسم و نقش جمهوری اسالم  در منالقه م  تواند از ججمجلجه 
نمونه های این تحوالت باشد. همان واقعیی  است که محمدججواد ظجریجف در نجوار 

برانریجز ایجن کجه،  کند. توجه وگویش با سعید  یالز به آن تلویحًا اشاره م  صوت  گفت
منجاسجبجت "روز قجدس"،  ماه خود به اردیبهشت ۰۶ای در سخنران  جمعه   عل  خامنه

شان تمام شده است حرف دیرجری در  جز شعارپران  و بیان ترهات  که تاریب مصرف به
مورد نقش حکومت دین  نداشت. برای مثال، در شرایال  که دیکیاتوری مذهبج  در 
جامعه منفور شده است و اقیصاد مل  و وضعیت معیشت مردم کشورمان بجا بجحجران 

انجداز  روبروست و دورنمای مثبی  برای مدیریت و مهار واگیری ویروس کرونا در چشجم
کند "حرکت نزو   و رو  ای اعالم م  شود، عل  خامنه امور بهداشی  کشور دیده نم 

زوال رژیم صهیونیسی  آغاز شده و وقفه نخواهد داشجت"]![ و مجدعج  دفجاع از  به
فلسالین  بر محور " تقویت خط جهاد و شهادت، و... حمایت جهان  دو یها و مّلیهای 

 شود.  مسلمان در سراسر جهان" م 
ها و ادعجاهجای  های آینده رقابت نامزدهای انیخابات  برای بیان انواع حرف در هفیه

عمل و "برنامه برای تغجیجیجرهجای  های سر خرمن ب  جنیا   و رادیکال و دادن  وعده
شکل " را شاهد خواهیم بود. با وجود بیان سخنان آتشین و انیقادات و مانور دادن بجر 

یک از نامزدها به ریشٔه اصل  و عامل سد کننده تغییجرهجای  فراز خط قرمزها، اما هیچ
 ۰۴ای یجکجشجنجبجه  ای نخواهند کرد. در این ارتباو خود عجلج  خجامجنجه واقع  اشاره

پذیر نبودن تغییرهجای واقجعج  را ایجن  ماه  وضعیت موجود و چرای  امکان اردیبهشت
جمهوری شود باید اسالم و  خواهد کاندیدای ریاست شکل توجیه کرد: "اگر کس  م 

قانون اساس  و اصول آن را قبول داشیه باشد، جز این اگر باشد کجه فجرد، شجایسجیجه 
جمهوری نیست." روشن است که منظور او اصل  در قانون اساس  اسجت کجه  ریاست

کجنجد: "در  گونه تعریف مج  صراحت حکومت ماللقه بر محور "اسالم سیاس " را این به
در جمجهجوری اسجالمج  ایجران  ٬ا له تعا   فرجه عیل٬عصر  زمان غیبت حضرت و  

گاه به زمان، شجیجاع، مجدیجر و  والیت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آ
 گردد." مدبر است که طب  اصل یك صد و هفیم عهده دار آن م 

گوید او دیجرجر  بنابراین، اینکه مصالف  تاج زاده بر اساس یک نراه تاریخ  حاال م 
اعیقادی به اصل والیت فقیه ندارد معادل آن نیست کجه او بجرجویجد حجذف کجامجل 
حاکمیت مالل  والیت فقیه بخش  از برنامه انیخابات  اش است. اگر هم که بجنجا بجر 

تواند این اعیقاد نداشیجن بجه اصجل  د یل وجود دیکیاتوری، او نم  مصلحت، یعن   به
زاده توضیح دهجد اصجاًل چجرا  اش برنیاند، پس تاج والیت فقیه را در برنامه انیخابات 

شود که تنها نامزدهای  دسیچین شده و مجورد  ای م  وارد میدان انیخابات فرمایش 
تأیید "و   فقیه عادل و باتقوا" به مرحلٔه نهای  کارزار انیخابجات وارد خجواهجنجد شجد؟ 
درحا   که برای اکثر مردم روشن است در زیر سایٔه دیکیاتوری حاکم َدر بجر هجمجیجن 

خاطر "تجالش  زاده و هوادارانش که به پاشنه خواهد چرخید، چرا شخک مصالف  تاج
کجنجنجد، هجنجوز مجدعج   برای تمکین حکومت به رأی مردم" از نامزدی او حمایت م 

 اند؟ خواه  و اییاد تغییر در زیر سایه دیکیاتوری والی  آزادی
 -های  بنیادین مل  حزب تودۀ ایران معیقد است "گزین  دیرری" که انیام دگرگون 

وخجم  پذیر است، اما مسیر آن پجرپجیجچ مان ایران امکان دموکراتیک باشند برای میهن
پجذیجر  منظور امکان جلو به است که در شرایط مشخک کنون  کشورمان، تنها راه رو به

مان، حذف کامل حاکمیت مالل  والیت فجقجیجه  های بنیادین در میهن شدن دگرگون 
است. حزب ما همچنین همواره بر این تیربه تاریخ  تأکید کجرده اسجت کجه وججود 

دیکیجاتجوری و حجیجا نجاگجزیجر   وضعیی  نامیعادل و در اسییصال قرار گرفین حکومت
پذیر  خود شرایط ضرور برای امکان خودی انیام برخ  تغییرهای سیاس ، به  شدنش به

شوند. ما معیقدیم برپای  "جبجهجه واحجد  شدن گذار از مرحله دیکیاتوری را موجب نم 
مجنجظجور مجمجکجن  ضد دیکیاتوری" نخسیین قدم در این مسیر است زیرا توازن نیرو به

تواند تغییر دهد. در این راسیا حزب تودۀ ایران بجر اسجاس  ای دیرر" را م  شدن "گزینه
نظر و همکاری مؤثر با دیرر نیجروهجای  اش خواهان تبادل نقش  راه و برنامه پیشنهادی

 خواه است. میرق  و آزادی
 

در مقام وزیر خجارججه و  -هنوز تا این  حظه -ها باق  ماندن او رغم آن و به
باید در  طلبان را م  درج شدن نامش در  یست نامزدهای انیخابات  اصال 

 های کلیدی حکومت دید.   چارچوب او ویت
های "رادیکال" از جانب سیاسیمداران  ماننجد  با همٔه ابراز نظرها و حرکت

هجا،  محمدجواد ظریف، حسن روحان ، و فائزه هاشم  تا عجلج  مجالجهجری
پردازان  از سنب  یالز و زیباکالم  محمدباقر قا یباف، و احمدی نژاد یا نظریه

های سیاس   منظور تحق  هدف شده به ها تا بادامچیان که حساب و قوچان 
زنند، آنان خارج  مانور م  شان برفراز خط قرمزهای "نظام"  دست به جناح 

از چارچوب روبنای سیاس  نظام و سد کردن راه تداوم حکومت بجر مجحجور 
د جیجل  فقط بجه توانند عمل کنند. نه وجه نم  هیچ "اسالم سیاس " هرگز و به

شان از امکانات فراوان مادی از قجبجل  شان، برخورداری حفظ منافع طبقات 
های مردم  در  شان از سازمان یافین جنبش زای ، و هراس هالکت“ نظام” 

پردازان کجه در  یک از این سنب سیاسیمداران و نظریه  کشورمان، بلکه هیچ
باال به آنان اشاره شد، تصور وجود حکومی  بدون "اسالم سیاس " را حجیج  

شکست کشانجده شجدن  توانند جا بدهند. زیرا بدون به شان هم نم  در ذهن
مجحجاق  و بجدون بجه -اسالم سیاس  -وسیله رهبری مذهب  به ۳۶انقالب 

رفین سه خواست اصل  مردم یعن  "اسیقالل، آزادی، عدا ت اجیمجاعج "، 
پردازان همراه با ا یزام به والیت فقیه در  این جنس از سیاسیمداران و نظریه

آمدند و در صحنٔه امجور سجیجاسج ،  وجود نم  صحنه سیاس  کشورمان به
اقیصادی، اجیماع ، و فرهنر  دوشادوش نجظجام  مشجغجول فجعجا جیجت 

شکست کشانده شدن انقجالب مجردمج   که، بدون به تر این شدند. مهم نم 
ای کجه ایجن ججنجس از  ما   -داری تیاری های سرمایه بعید بود الیه ۳۶

شان را در هرم قدرت نمایندگ  و تثبیت  پردازان منافع سیاسیمداران و نظریه
توانسیند اکنون این چنین پرقدرت و پرنفوذ بر شوون اسجاسج   م  کنند م 

سان غیرمو د و فجاسجد  اقیصاد مسلط شوند و اقیصاد مل  کشورمان را بدین
 کنند.

میان مسلط شدن "اسالم سیاس " در روبنای سیاس  دیکیاتوری حاکم و  
ما   بر تجاروپجود اقجیجصجاد مجلج   -های نامو د تیاری تسلط کالن سرمایه

یجک از سجیجاسجیجمجداران،  کشورمان پیوندی ارگانیک وججود دارد. هجیجچ
های جا خوش کرده زیر سایٔه حکومت والیج  نجمج   پردازان، و رسانه نظریه

سیاسی  را دنبال بکنند کجه در   توانند بیرون از چارچوب این پیوند ارگانیک
 راسیای "اسیقالل و آزادی" و تحق  حقوق مردم باشد. 

آنچه هم که در چهار دهه گذشیه در ظاهر امر و زیجر  جوای مجبجارزه بجا 
های ضد آمریکایج  و  "اسیکبار" یا "محور مقاومت" همراه با شعارها و ژست

ضد اسرائیل  نمایش داده شده است به تحق  شعارهای مردم  اسیقالل و 
آزادی ارتباط  نداشیه و ندارند. هسیه این سیاست گرایجش بجه شجوونجیجزم 
اسالم  و  در راسیای صدور انقالب اسالم  بوده است، گرایش و راسیای  

وسجیجلجه "ثجروت انجدوزی" آزمجنجدانجٔه  که با ته  شدن اقیجصجاد مجلج  بجه
هجای نجو جیجبجرا ج ، اکجنجون  ما   و تجعجدیجل -داری تیاری سرمایه کالن
 اند.   وجود آورده ضعف  بزرگ در حفظ اسیقالل و منافع مل  به نقاله

های  بزرگ و عمجیج   واقعیت امر این است که رژیم والیت فقیه به بحران
های رژیم را  مبیالست. وضعیت کنون  در عرصٔه امور داخل  و خارج  پایه

تر کرده است. با این وجود آنچه در چند سال اخیر و با شوق و ذوق  میز زل
گسیرش و   سازمان نیافی  مردم در  های رو به تمام نمایش دادن اعیراض

های دیداری و نوشیاری از قماش "من و تو" و "ایران اینیجرنشجنجال" و  رسانه
منز ٔه نزدیک بودن براندازی  جمهوری اسالم   های  از اپوزیسیون به بخش

هجا و  اند.  این گونه نمایجش آمیز بوده شود، درمیموع، اغراق ا قا شده و  م 
های گمراه کنندۀ پرسروصدای تبلیغات  دربارٔه  براندازی ججمجهجوری  تحلیل

انجد،  های  از "افکار عموم " پذیجرفجیجه شجده اسالم  که میأسفانه در بخش
های  بوده  منظور جا انداخین "آ یرناتیو "  موردنظر و بزرگنمای  جریان فقط به

هجای  ها بر ضد مردم کشورمان و فعا یت در تلویزیجون است که با زور تحریم
برون مرزی  و فضای میازی سرگرم "مدیریت کجردن گجذار" یجا "بجرپجایج  

 اند!! سلالنت" یا "جمهوری"
تیربه دهه های اخیر بکرات نشان داده است که هدف اسجاسج  سجران 
رژیم حفظ  نظام سیاس  حاکم به هر قیمی  است. سران رژیم بجا ارزیجابج  

هجای و ججنجبجش  تحوالت کشور و در شرایط سازمان یافیه نبودن اعیراض
مردم ، بر این باورند که م  توان با انیام دادن برخ  تغییجرهجای صجوری 
نظام سیاس  ارتیاع  و فاسد کنون  را حفظ کرد، زیرا توازن نیرو در درون 

نجفجع حجکجومجت  د یل در دست داشین قدرت سرکوبرری شدید بجه کشور به
شان بجا  های های رقیب با همٔه اخیالف است. در تحلیل نهای ، همه جنا 

شجان و  منظور ممانعت مردم از حرکت برای تعیین سرنوشجت همدیرر اما به

 ادامۀ نگاهى فراتر از کارزاِر انتخابات ...



۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۷   ۲۲۱۱شمارۀ   

تحلیلى بر سیاست خارجى 
 جمهورى اسالمى ایران

دیدگاه سران جمهوری اسالمی در مورد  -بخش سوم 
 منافع ملی

 
اهمیت سیاست خارج  در مسیر تالش برای حفظ اسیقالل مّل ، 
تضمین صلح، و برقراری روابط دوسیانه و پایدار مبین  بر احیرام میقابل با 

های  همسایران و جامعٔه جهان ، و همچنین در جلب همبسیر  خل 
کم گرفت.  توان دست را نم  -از جمله ایران -جهان با مّلت هر کشور

واقعیت این است که سیاست خارج  جمهوری اسالم  ایران به د یل 
های اول پس از انقالب  های آن شد، از همان سال تعریِف غلال  که از آماج

بهمن در خالف جهت منافع مّل  و مصا ح سیاس  میهن ما تدوین شد. 
جویانه، تالش در صدور  های غیرمیعارف، غیردوسیانه، و پرخاش اقدام

های  "انقالب اسالم " به کشورهای همسایه و منالقه )و جهان(، و دخا ت
فقط موج همبسیر  وسیع  زا در اوضاع داخل  کشورهای دیرر، نه تنش

جهان  با انقالب مردم ایران در راه کسب آزادی، دموکراس ، و عدا ت 
سابقٔه جمهوری اسالم   سرعت از بین برد، بلکه به انزوای ب  اجیماع   را به

ایران در عرصٔه سیاست جهان  دامن زد. قالع راباله با برخ  کشورهای 
سوزی  قدرتمند بدون د یل موجه دیپلماتیک و درگیر شدن در جن  خانمان

های ُمهلک به میهن و مردم، ناش  از  سال ادامه یافت، اّو ین آسیب 8که 
در سیاست خارج  رژیم حاکم بود که کاماًل وارونه  «منافع مّل »تعریف غلط 

و برخالف منافع مّل  بیان و اجرا شده است. در این مقا ه که سّومین و 
آخرین بخش از بحث  است که در ارتباو با سیاست خارج  جمهوری 

شود، به توضیح در  رهبران اصل  و  اسالم  ایران منیشر م 
های کالن رژیم والی  حاکم از منافع مّل  در چهار  گیرندگان سیاست تصمیم

 پردازیم. دهه گذشیه م 
 

 این بخش تالش دارد به دو پرسش زیر پاسب دهد:
 ای چیست؟ مفهوم منافع مّل  در تفکر خمین  و خامنه -۰
تواند منافع مّل  ایران را  آیا سیاست خارج  مورد نظر این دو رهبر م  -۴

 تأمین کند؟
 

ی از دیدگاه خمینی  
ّ
 منافع مل

در تعریف منافع مّل ، اسماعیل دارابکالی  به نقل از هانس مورگنیا، که 
منافع ]مّل [ »ها را تیزیه و تحلیل کرده است، م  گوید:  منافع مّل  و آرمان

معیاری ابدی است که به وسیل  آن، اقداِم سیاس  مورد داوری و هدایت قرار 
اهداف سیاست خارج  باید در »کند که  او همچنین تأکید م  «گیرد. م 

دارابکالی  در نقل قول مشابه دیرری از  «قا ب منافع مّل  تعریف شود.
منافع مّل ، یک مال  پایدار است »گوید:  اندیشمند دیرری به نام ُرْزنا م 

توان با آن، عمِل سیاس  را ]که در سیاست خارج  هر کشوری نمود  که م 
وی از جیمز بارِبر هم نقل  «کند[ مورد داوری قرار داد و هدایت کرد. پیدا م 

های سیاس  ]به کار رود، خواه[ در  خواه در تحلیل -منافِع مّل »کند که  م 
میّک  بر این است که بیشیرین فایده را برای  -های سیاس  افکارها و اقدام

)اسماعیل دارابکالی ، "منافع مّل  از دیدگاه امام  «جامعه داشیه باشد.
چه با  -(. تا اینیا۰۱۹۶نشر آثار خمین ،   خمین "، پورتال پژوهش  مؤسسهٔ 

های  یابیم که بین منافع مّل  و اقدام ها مواف  باشیم یا نه، درم  این تعریف
 سیاس  رهبران و سیاست خارج  هر کشور پیوندی تنراتن  وجود دارد.

های دیرر  ها و سپس رِد تعریف دارابکالی  پس از نقل این تعریف
پردازان غرب  از منافع مّل ، تعریف خود و در واقع تعریف حاکمیت  نظریه

یک سلسله مصا ِح کل  است که در »دهد که منافع مّل   ایران را ارائه م 
شود و اگر آن  ها فراهم م  سای  تحق  آن، زمینه برای دسییاب  به آرمان

ها دست  توان به مقدار الزم از وصول به آرمان مصا ح تهدید شود، م 
جا( و این بهیرین توجیه برای نوشیدن جام زهر و نرمش  )همان «برداشت.

های یک مّلت از  قهرمانانه است! وی سپس برای اینکه اثبات کند آرمان
ناپذیر است، و در واقع برای اینکه منافع  منافع مّل  رهبران حاکمیت جدای 

مّل  را با ایدئو وژِی رهبران دین  حاکمیت ایران ربط دهد و آن را توجیه 
ترین منافع مّل  را تعیین  رود تا مهم های خمین  م  کند، به سراغ نوشیه

 کند. در اینیا فقط به ذکر دو مورد اکیفا م  کنیم.
ترین  هوّیت و موجودّیت یک جامعه و حفظ آن بارزترین و مهم»ا ف( 

منفعت مّل  است ]چون که[ اگر موجودّیت یک جامعه به خالر افید، آن 
جا(. اگر  این  )همان «های خود برسد. تواند به آرمان جامعه هرگز نم 

"هوّیت و موجودّیت جامعه" )بخوانید بقای حاکمیت( به خالر بیفید، و 
هایش دست یابد، ج.ا. چه خواهد کرد؟ در پاسب به این  نیواند به آرمان

شود  آرمان  بودن یک آرمان، موجب نم »گوید  پرسش، دارابکالی  م 
که انسان برای دسییاب  به آن، هم  هسی  خود را به خالر اندازد، چون با 

 «توان به آرمان رسید. از دست رفیِن هوّیت و موجودّیت جامعه، چرونه م 
او برای توجیه این سخنان خود، ما را به رویکرد امام دّوم شیعیان ارجاع 

دهد، چرا که  امام حسن )ع( تن به صلح تحمیل  م »گوید:  دهد و م  م 
ها هیچ نقش   تنها در تحق  آرمان ]در آن شرایط خاص[... ادامٔه مبارزه نه

ندارد، بلکه با از دست دادن جان خود و عزیزانش زمین  دسییاب  به آرمان 
تواند با  به این ترتیب، ج.ا. طبِ  شرع اسالم م  «برد. ها را نیز از بین م 

طور که خمین  با نوشیدن جام زهر در  دشمن خارج  سازش کند، همان
ای با امضای برجام در خالل  جریان جن  ایران و عراق، و خامنه

های نابودگر آمریکا و میحدانش، تسلیم شرایط طرف مقابل شدند تا  تحریم
قدرت سیاس  خود را حفظ و تثبیت کنند. در پاسب به پرسش بعدی که آیا 

هایش بکند، دارابکالی   ج.ا. ممکن است موجودّیت جامعه را فدای آرمان
بدین معنا نیست که هرگز نیوان منفعت مّل  را »گوید که آنچه گفیه شد  م 

ها کرد، زیرا هرگاه احساس شود که با از دست دادن منفعت  فدای آرمان
ها را حفظ کرد و به آن رسید، در این صورت ایثار و  مّل  بیوان آرمان

اش حاال ما  وی برای اثبات گفیه «شهادت در این راه، ماللوب خواهد بود.
ها  حفظ آرمان...»دهد که گفت:  را به رویکرد امام سّوم شیعان رجوع م 

این سخن  «شود. در این شرایِط بحران  جز با قیل و شهادت حاصل نم 
بدین معناست که باید منیظر آن روزی هم باشیم که ج.ا. اگر تسلیم 

ی  خود را در قبول  های امپریا یسم نشود و سیاست منالقه محض خواست
علن  هژمون  منافع اسیراتژیک آمریکا تغییر ندهد، و در داخل کشور هم 

-های اقیصادی ویژه در سیاست جای انیام تغییرهای بنیادین به به
های ضدمردم  مانند اییاد بازار ثانویه ارز یا  اجیماع ، دست به اقدام

ها به منظور دسیرس  دو ت به منابع ما   برای  افزایش قیمت انرژی
هایش بزند تا بیواند به هر طری  ممکن منافع سیاس  و  پرداخت هزینه

ای جز  اش را حفظ کند، آنراه چاره اقیصادی خود و طبقٔه اجیماع 
های گوناگون مردم نخواهد داشت، که  های قشر سرکوب شدیدتر اعیراض

ایم. یا اینکه برای  شاهد بوده ۹۰و هم در آبان  ۹۷این روند را هم در دی 
های آمریکا و میحدانش از طری   گریز از فشارهای کمرشکن سیاست

شود  اقیصادی و تهدیدهای نظام ، میبور م -های ما   ِاعمال تحریم
ی  با غرب بازگردد که در این صورت  تدریج به دوران پیش از تواف  هسیه به

ای جز فدا کردن حاکمیت مّل  و اسیقالل کشور ندارد تا بلکه بیواند  چاره
حفظ  -در واقع قدرت سیاس  و منافع اقیصادی خودش -هایش آرمان

تری در درون  شک شاهد رخدادهای بسیار دردنا  شود. به این ترتیب، ب 
 ایران خواهیم بود.

از دیدگاه دارابکالی  و حاکمیت  «منافع مّل »ب( دومین مورد از 
های  مانند[  حفظ نظام است، چرا که ]بدون دسییاب  به آرمان»اسالم ، 

تحق  اسالم، اجرای احکام نوران  آن، رعایت عدا ت در هم  شوون 
اش بار  نویسنده برای اثبات نظریه «فردی و اجیماع ... مقدور نیست.

آنچه در این حکومت اسالم  …»کند که گفت:  دیرر به خمین  رجوع م 
ا شأن ایران  مالر  است اسالم و احکاِم میرق  آن است، بر مّلِت عظیم

و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسالم … است که در تحق 
امید … ]بخوانید نظام دیکیاتوری دین  ایران[ در رأس تمام واجبات است

است که پرتو نور آن بر تمام کشورهای اسالم  تابیدن گرفیه... و دست 
خوار و جناییکاِر تاریب را تا ابد از سر مظلومان و  های عا م ابرقدرت

، ۴۰)نقل شده از "صحیفٔه امام" ، ج  «دیدگان جهان کوتاه نمایند. سیم
(. آری، مردم ایران در این چهار دهه حاکمیت والی  فقط شاهد ۲۱۱ص

اند، و   نشان  از عدا ت فردی و  "تحق  اسالم و احکام آن" بوده
اند.عدم تحق  عدا ت چندگانٔه فرهنر ، اجیماع ،  اجیماع  ندیده

محیال  در  سیاس ، اقیصادی و زیست
  ۸ادامه  در صفحه های اخیر نشان  درون ایران در دهه



۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۸   ۲۲۱۱شمارۀ   

 -خوار و جناییکار تاریب" های عا م دهد که رو در روی  ج.ا. با "ابرقدرت م 
برای تأمین منافع ماّدی و غیرماّدِی خوِد اقلّیت حاکم و  -ویژه آمریکا به

داران انرل  بازاری و تیاری  سرمایه خواران نظام  و غیرنظام  و کالن رانت
 «تقّیه»گونه نبود، رهبران رژیم اسالم  به حکم اسالم شیع   است. اگر این

گسیرش »شدند، و از موضع پیشیِن سیاست خارج  که بر مبنای  میوسل نم 
و نفوِذ دیِن اسالم و حاکمیِت این دین در پهن  جهان... ]به عنوان[ آرمان 

گاه ، عقب«مّل  تحق  »اند که  نشین  نم  کردند. سران جمهوری اسالم  آ
به معناِی این نیست که برای حاکمّیِت دین اسالم ]در جهان[ … این آرمان

باید تماِم هسی  و هوّیِت خود ]یعن  سرزمین و قدرت سیاس  و اقیصادی 
ها، مسیکبران جهان، و هم   خودش[ را از دست داد و با تمام ابرقدرت

نویسنده  «جانبه و رویاروی  مسیقیم پرداخت. روهای آنان به مبارزۀ همه دنبا ه
گوید که عنصر تقّیه  برای برای توجیه دیدگاه خود و حاکمان ج.ا. در ادامه م 

تأثیر … هاِی سیاس  و حفظ موقعیِت اجیماع  و سیاس  گیری در جهت»
اند. تقّیه  مهم  دارد. امامان ما... به پیروان خود نیز بر عمل به آن دسیور داده

که با حفِظ آن  [«نظام»ابزاری است برای حفِظ منافِع مّل  ]بخوانید حفظ 
ها ]بخوانید صدور انقالب،  توان راه را برای حرکت به سوی آرمان م 

گیری ُاّمِت جهان  و اسیقرار حکومت جهان  مسیضعفین به رهبری  "شکل
 جا( )همان «([ هموار کرد.۰و   امر مسلمین" )قانون اساس ، ص 

بینیم که در آن د یل پذیرش  ای از تقّیه را در این پیام خمین  م  نمونه
 کند: گونه بیان م  سازمان ملل را این 898قالعنامٔه 

در مورد قبوِل قالعنامه که حقیقیًا مسوله بسیار تلب و ناگوار برای همه …»
و خصوصًا برای من بود، این است که من تا چند روز قبل معیقد به همان 
شیوۀ دفاع و مواضِع اعالم شده در جن  بودم و مصلحت نظام و کشور و 

دیدم، و   به واسال  حوادث و عوامل  که از ذکر  انقالب را در اجرای آن م 
کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با  آن فعاًل خودداری م 

توجه به نظِر تمام  کارشناسان سیاس  و نظام  سالح باالی کشور که من 
بس  به تعهد و د سوزی و صداقت آنان اعیماد دارم، با قبول قالعنامه و آتش

دانم و  موافقت نمودم و در مقالِع کنون  آن را به مصلحِت انقالب و نظام م 
ای که هم  ما و عّزت و اعیبار ما باید در مسیر  داند که اگر نبود انریزه خدا م 

بودم و  مصلحت اسالم و مسلمین قربان  شود، هرگز راض  به این عمل نم 
مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید به رضایت ح  

خوشا به حال ») ۹۱-۹۱، ص۴۰)از "صحیفٔه امام"، ج «تعا   گردن نهیم.
و َبدا به حال من … خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و… شما ملت

احساس … ام و ام و جام زهرآ ود قبول قالعنامه را سر کشیده که هنوز زنده
 جا(  )نقل از دارابکالی ، همان «کنم. شرمساری م 

بینیم ا ف( تا چند روز پیش از پذیرش قالعنامه، خمین   طور که م  همان
اصالال  آزادی قدس  مواضع اعالم شده )یعن  ادامٔه جن  به هدِف به

فلسالین از راه فیح کربالی عراق( را "مصلحت نظام، کشور و انقالب" 
مصلحِت ]فقط[ انقالب و … بس را دانست، اما بعد "قبول قالعنامه و آتش م 

های پشت پرده به مردم  داند، نه کشور و مّلت؛ ب( از گفین واقعیت نظام" م 
کند، ج( اگر انریزه )بقا و تداوم قدرت سیاس ( نبود، ایشان  خودداری م 

داد "در مسیر مصلحت اسالم و مسلمین... همٔه ما و عّزت و اعیبار  ترجیح م 
قربان " شویم. د یل شرمساری ایشان نه پذیرش قالعنامه و نوشیدن … ما

نشین  از مواضع کاماًل آرمان  و ضد منافع مّل  اعالم  جام زهر، بلکه عقب
شدٔه خودش بود که به از دست رفین بیهودٔه منابع عظیم انسان  و اقیصادی 

رغم مخا فت شدید نیروهای میرق  آن زمان، به  منیر شد، مواضع  که عل 
ادامٔه جن  و آغاز اشغال خا  عراق اصرار داشت تا با فیح کربال و سپس 

اش را در عراق و فلسالین تثبیت کند. از  قدس، انقالب اسالم  کذای 
در ادامٔه جن ، یافین فرصی  کاف   «نظام»گیران  های اصل  تصمیم هدف

ها و تثبیِت حاکمیت  ویژه چپ برای نابودی تمام نیروهای میرق  داخل، به
والی  و ارتیاع  بود؛ د( در دیدگاه بنیادگذار ج.ا. ایران، منافع ماّدی و 
غیرماّدی مردم جایراه  در این منافع مّل  مورد نظر حاکمیت والی  ایران 

 ندارد.
 

ی از دیدگاه خامنه
ّ
 ای منافع مل

در جمع مسووالن جمهوری اسالم  در تعریف  ۹۷خرداد  ۴۴ای در  خامنه
منافع مّل  آن وقی  منافع مّل  هسیند که با هوّیت »گوید:  منافع مّل  م 

منافع مّل  باید … مّل  مّلت ایران، با هوّیت انقالب  مّلت ایران در تعارض نباشند
با هوّیت مّل  تالبی  داده شود، نه اینکه هوّیت مّل  تابع  از موضوعات  تحت 

مسلمان »او سپس هوّیت مّل  را با سه عنصر  «عنوان منافع مّل  قرار گیرد.
کند. به د یل  تشریح و بازتعریف م  «بودن، انقالب  بودن، و عم  تاریخ 

توان دریافت که منظور او از مسلمان،  ضدّیت و نفرت مردم ایران از حاکمیت م 
نه مردم عادی مسلمان ایران، بلکه مسلمانان مدافع حاکمیت والی  اوست، و 

های  نیست که دیکیاتوری شاهنشاه  را سرنرون  منظورش از انقالب ، انقالب 
کردند، بلکه افراد  باس شخص  و خودسرهای آتش به اخییاری است که به این 

های  کنند و در داخل و خارج کشور به ترور شخصیت یا آن سفارت حمله م 
ی  تو ید کنند  ا ملل  و منالقه زنند تا بحران بین سیاس  و فعاالن مدن  دست م 

های مدن ، سیاس ، اجیماع ، و  خواه  را خفه و اعیراض و هر صدای ح 
شک عم   نیز ب  «عم  تاریخ »ای از  اقیصادی را سرکوب کنند. منظور خامنه

تاریب قرون وسالای  شریعت اسالم  است که در چهار دهٔه اخیر بر مردم ایران 
ای با آبادان  و  تنها هیچ سازگاری تحمیل شده است.  این تعریف از منافع مّل  نه

های داخل   شّدت مخرب  بر سیاست جانبٔه کشور ندارد، بلکه تأثیر به توسعٔه همه
جای تأمین منافع مّل  و بهبود شرایط زندگ  طبقات  و خارج  ایران دارد که به

اجیماع  و زحمیکشان کشور، به طور کامل در خدمت تأمین منافع سیاس  و 
خواران بوده  داران و رانت سرمایه اقیصادی اقلّیت حاکم و منافع اقیصادی کالن

 است.
توان اینیا طر  کرد این است: اگر ج.ا. در سیاست  های  که م  پرسش

خارجِ  مبین  بر صدور انقالبش تیدیدنظر کند، و   همچنان مانند دیرر 
اش  های ضدمردم  داخل  کشورهای ارتیاع  و دیکیاتوری منالقه به سیاست

ادامه دهد، آیا امپریا یسم آمریکا و میحدانش با ایران مانند هر کشور مرتیع 
کردند؟ ب( آیا به ج.ا. مانند عربسیان سعودی تسلیحات  منالقه رفیار نم 

های انحصاری فرامّل  و  فروخیند؟ ج( آیا شرکت نظام  مدرن نم 
های عظیم، در انیخاب شدن  گذاری که از طری  سرمایه -شان را چندملیی 

به  –کنند های مورد نظرشان به قدرت سیاس  این کشورها اعمال نفوذ م  ُمهره
های طبیع  بسیار عظیم و نیروی انسان  بسیار  کردند تا ثروت ایران سرازیر نم 

ارزان ایران را غارت و اسیثمار کنند؟ )نمونٔه این هیوم غارترران و اسیثمارگران 
 را بالفاصله پس از امضای برجام شاهد بودیم.(

که به بهانٔه نبوِد اپوزیسیون قدرتمند و نبوِد  -ظاهر چپ برخ  از نیروهای به
اتحاد بین نیروهای سیاس  میرق ، وجود همین رژیم والی  و نهاد سیاس  و 
اقیصادی قدرتمند و سرکوبرر سپاه پاسداران را برای حفظ تمامیت ارض  ایران 

تواند مانع پیشَروی هرچه بیشیِر  دانند، با این ادعا که ج.ا. م  ضروری م 
امپریا یسم به منالقه شود، و با این امید که برخ  رهبران سپاه و و   فقیه از سر 

معیقدند که  –ناچاری هم که شده به اجرای عدا ت اجیماع  روی خواهند آورد
اگر جمهوری اسالم  از سوریه و عراق و دیرر نقاو منالقه به درون مرزهایش 

نشین  کند و حیٰ  اسرائیل و اورشلیم را به عنوان پاییخت آن کشور به  عقب
رسمیت بشناسد، باز هم آمریکا و میحدانش دست از سر رژیم ج.ا. )مانند کوبا، 

که ظاهرًا تضاد  –دارد. برای رّد کردن این نظر ونزوئال، چین، و روسیه( برنم 
بیند و نه بین مردم و حکومت  اصل  را بین حکومت دیکیاتوری و امپریا یسم م 

گذاری اجیماع  و  ، باید گفت که ا ف( هیچ شباهی  بین سیاست-والی  ایران
اقیصادی سه کشور کوبا و ونزوئال و چین از یک سو و حکومت سرکوبرر ایران 

اش به  از سوی دیرر وجود ندارد. تحریم روسیه توسط آمریکا و میحدان اروپای 
این د یل نیست که دو ت روسیه مردم  است، و اندیشٔه اسیقرار سوسیا یسم را 
در سر دارد، بلکه این است که روسیه مایل است با حکومت مسیقل 

داری خود به همان قدرت عظیم اتحاد شوروی ساب  دست یابد، که این  سرمایه
امر پس از فروپاش  شوروی به مذاق امپریا یسم جهان  به پیشرام  آمریکا 

طور که خوِد ترامپ و ُپمپوو اعیراف کردند،  آید. بنابراین آمریکا، همان خوش نم 
با ج.ا. کاری نخواهد داشت اگر این حکومت از حضور خود در منالقه به بهانٔه 

پوش  کند و  چشم «تشکیل حکومت مسیضعفین جهان »صدور انقالب و 
نخواهد به قدرت ماجراجوی جدیدی در منالقه تبدیل شود، که اگر هم بشود، به 

اش با طبقٔه کارگر و دیرر زحمیکشان ایران و جهان، و به  د یل دشمن  ذات 
اش با هر نوع توسعٔه فرهنر ، اجیماع  و سیاس   د یل دشمن  ذات 

دموکراتیک، به نیروی شّر دیرری در منالقه و جهان بدل خواهد شد. پس باید با 
ای واحد از همٔه نیروهای میرق  هم با این حکومت ارتیاع  و  تشکیل جبهه

 زمان مبارزه کرد. هم با امپریا یسم به طور هم
 

 ادامۀ تحلیلى بر سیاست خارجى جمهورى ...



 تو ید نماید... در این صورت، بخش الزم روزانٔه کار وی شش ساعجت اسجت.
شجود. ا جبجیجه  وارد بحج  مج “ زمان”بینیم که از همین اّول کار، عامل  م “

روشن کجرده اسجت کجه ارزش “ سرمایه”اش در  های قبل  مارکس در بح 
های زنجدگج  در  نیروی کار در هر شرایط مشّخص ، به سالح زندگ  و هزینه

هر محل کار و شهر و کشور، و نیز به میزان توانمندی یجا ضجعجف ججنجبجش 
 جویانٔه زحمیکشان بسیر  دارد. مالا به

داری مجثجل  های پیش از سرمایه جا بد نیست اشاره شود که در نظام همین
نجیجز “ بجیجرجاری”یا “ کار اضاف ”رعّیی  نیز -داری یا فوودا یسم و ارباب برده

وجود داشیه است. قاعده بر این بوده است که برده یا دهقان یا رعّیت، عالوه 
کجرده، بجایجد  ها یا روزهای  که برای تأمین معاش خودش کجار مج  بر ساعت

کرده اسجت. در  دار کار م  های  از روز یا تمام روز را برای ارباب یا برده ساعت
کشیدن و اسیثمار کاماًل آشکار بجوده، و بجه بجیجان “ کار اضاف ”این حا ت، 

و ج  در نجظجام “ کار کامجاًل از کجار الزم مجیجمجایجز اسجت. اضافه”مارکس، 
کجار ”شود، این  داری، که ُمزد در ازای خرید نیروی کار وارد عرصه م  سرمایه
 کار الزم”کند، در طور روزکار با  و ارزش اضاف  که مزدبریر تو ید م “ اضاف 

هجای قجبجلج   آمیزد و برای شخک مزدبریر، اسیثمار مثل نجظجام در هم م “
 شود. آشکار نیست و در روابط ُمزدی پنهان م 

 -چه کار فکری باشد و چه کار بجدنج  -داری، روزکار کارگر در نظام سرمایه
روزکار او نیست. اگر چنین بود، اسیثمجاری در کجار “ الزم”فقط شامل بخش 

ها و هوش مصنوع  و افجزایجش  کارگیری ربات نبود. با پیشرفت فّناوری و به
وری، امید این است که روزکار فقط به میزان کاف  برای تأمیجن مجعجاش  بهره

اش  میوسط کاهش یابد و انسان بیواند بقیٔه وقیش را به عجالیج  شجخجصج 
داری،  بپردازد. هدِف نظام سوسیا یسی  همین است. و   در نظام سجرمجایجه

گیرد که شخک مزدبریر )خواه مجزد روزانجه یجا  اسیثمار از آنیا سرچشمه م 
هفیر  یا ماهانه( میبور است مّدت زمان  بیشیر از آنچه برای تأمین زندگج  

اش الزم است کار کنجد. در هجمجیجن زمجاِن  میوسط و بازتو ید خود و خانواده
اضاف  است که کارگر ارزش  اضافه بجر ارزش نجیجروهجای کجارش کجه بجه 

دار )کارفرما( فروخیه است و در ازایش مجزد گجرفجیجه اسجت، تجو جیجد  سرمایه
زند چون مجزدبجرجیجر را  را به جیب م “ ارزش اضافه”دار این  کند. سرمایه م 

دار هجمجیجن  سجرچشجمجٔه سجود سجرمجایجه .“خریده است”برای تمام روز/ماه 
 ارزش است.  اضافه

های اضاف ( را محدود  های الزم و ساعت آنچه طول روزکار )شامل ساعت
های جسمان  کارگجر اسجت )چجون  کند، از یک طرف نیازها و محدودّیت م 

وقی  برای خوردن و خوابیدن و اسیراحت و تمدید انجرژی نجیجاز دارد(، و از 
به وضع عمجومج  ”اوست که “ های معنوی و اجیماع  نیازمندی”طرف دیرر 

سرمایه... یک نیروی مجحجّر  ”نویسد که  مارکس م   “فرهن  بسیر  دارد.
اسجت. “ ارزش افزای ، به اییاد اضجافجه دارد و بس، و آن گرایش وی به ارزش

کوشد تا حجداکجثجر فجایجده را از ارزش  مانند هر خریدار دیرر، م ”بنابراین، 
مصرف کاالی خود ]یعن  نیروی کار کارگر[ بیرون آورد... و   ناگهان بجانجِ  
کارگری که در میان خروش و فشار پروسٔه تو ید خاموش مانجده بجود، بجلجنجد 

ام از این جهت با کاالهای دیرر تفجاوت  شود: کاالی  که من به تو فروخیه م 
آورد  کند، و نیز ارزش  به وججود مج  دارد که مصرف آن، خوْد ارزش اییاد م 

ای.  که بیش از بهای خود اوست. به همین سبب است که تو آن را خجریجده
کند، برای من مصرف بیجش از  آنچه برای تو ]سود و[ ازدیاد سرمایه جلوه م 

من بایسی  قادر باشم فردا نیجز ”  دهد: و ادامه م “ حّد الزم نیروی کارم است.
با همان وضع عاّدی نیرو، سالمی  و آمادگ  مانند امروز کار کنم. تو هجمجواره 

کن . بسیجار خجوب،  جوی ' و 'پرهیز' دعوت م  بر مبنای انییل مرا به 'صرفه
خواهم از یرانه دارای  خود، که نیجروی  من مانند یک مدیر ُمدّبر و مقیصد م 

جوی  اسیفاده کنم و از هر گونه تبذیر و اسراف در آن  کار من است، با صرفه
تجو بجه ”کند:  اش را اعالم م  اینیاست که کارگر مزدبریر مالا به“ بپرهیزم.

پردازی در حا   که به مقدار سه روز از آن  من ]مزد[ یک روز نیروی کار م 
کن . این مخا ِف قرارداد ما و مغایر با قانون مباد ٔه کجاالهجاسجت.  مصرف م 

در اینیجاسجت کجه “ کنم. بنابراین، من روزانٔه کاری با اندازٔه عادی مالا به م 
از ایجن ججهجت ”افزاید:  کند و م  مارکس اندیشٔه مبارزٔه طبقات  را مالر  م 

داری، عادی ساخین روزانجٔه کجار بجه صجورت  است که در تاریب تو ید سرمایه
ای کجه بجیجن  مجبجارزه -نماید ای برای تعیین حدود روزانٔه کار تیّل  م  مبارزه

دار، و میمجوع کجارگجران،  داران، یعن  میموع طبقٔه سرمایه میموع سرمایه
 “گیرد. یعن  طبقٔه کارگر، درم 

 کجنجد زور حکم مج ”دار و کارگر  گوید که در معاملٔه بین سرمایه مارکس م 
که ا زامًا به معنای ِاعمال زور جسمان  و خشنونت نیست )گرچه ایجن نجوع “

ِاعمال زور در تاریب کم نبوده است(. آنچه مارکس بر آن تأکجیجد دارد، زور و 
توان سیاس  و توانای  اییاد تشکیالت )مانند سجنجدیجکجاهجا( و اّتجحجادهجای 

مبارزات  )سیاس  و اجیماع  و صنف  و...( 

۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۱   ۲۲۱۱شمارۀ   

در یجک سجال و  ۰۹-گیری کووید فّعاالن حقوق کار قرار گرفیه است. وقوع همه
های کار و زندگ  شخصج   اندی گذشیه، موضوع دورکاری و مخلوو شدن ساعت

تری در کجانجون  را که پیامدهای  منف  برای مزدبریران داشیه است، به طور جّدی
هجای  توجه پژوهشرران و فّعاالن کارگری قرار داده است. عالوه بر تعداد سجاعجت

، تعداد روزهای کار در هفیه )در پیوند با تعالیجلج  آخجر “روزکار”کار در روز یا همان 
های کار در سال )در پیوند با میزان مرّخص  سا یانه( و تجعجداد  هفیه(، تعداد هفیه

هجای  مجوقجع( مجوضجوع های کار در طول عمر )در پیوند با بازنشجسجیجرج  بجه سال
یا مّدِت کار مزدبریران، میزان اسجیجثجمجار “ زمان”اند که همر  به عامل  مشابه 

کنند. هرچه باشد، از  آنها، و میزان برخورداری آنها از زندگ  شایسیه ارتباو پیدا م 
 !“وقت، طالست”داری  دید سرمایه

های کجارل مجارکجس  به این ترتیب، بد نیست مروری گذرا کنیم به یک  از نوشیه
داری پرداخجیجه اسجت )بجدون  که به همین موضوع زمان یا روزکار در نظام سرمایه

داری که در ججای  های اسیثمار در شیؤه تو ید سرمایه ها و جنبه ورود به دیرر شیوه
در ججلجد یجکجم از اثجر “ روزکار” خود اهمّیت بنیادی دارند.( مین مورد نظر، فصل 

ججا الزم اسجت  است. همجیجن“ سرمایه”تحلیل  ارزشمند مارکس به نام -پژوهش 
تجو جیجدی -داری صجنجعجیج  گفیه شود که این تحلیل مارکس، در چارچوب سرمایه

ویژه در انرلسیان تجدویجن  رقابی  عمدتًا سا م )نه انحصاری، نه ما   و بازرگان ( به
های خود را به طور عجمجده از دورٔه آزادی  من مثال”گوید  شده است. خودش م 

عالوه، انرلسیان در اینجیجا فجقجط از آن  ام... به اخییار کرده ۰۰۲۰تیارت بعد از 
داری  جهت در صف مقّدم قرار داده شده است که نمایندٔه کالسیک تو ید سرمجایجه

است و تنها کشوری است که آمار منّظم رسم  دربارٔه مسائل مورد بح  در اخییار 
 “ دارد.

اخیصاص دارد، حجاوی مجالجا جب “ روزکار”که به “ سرمایه”این فصل از کیاب 
های مسیندی از وضعّیت کار مزدبریران در زمان مارکس و در  تاریخ  و پژوهش

، “سجرمجایجه”های پیش از اوست. در میموعٔه پژوهش  و تحلیجلج   ها و سده دهه
ز اّتحجاد  صراحت ا است که به“ روزکار”مارکس برای نخسیین بار در مین این فصل 

کند )گرچه بح  مجحجدود بجه  صحبت م “ مبارزٔه طبقات ”طبقات  زحمیکشان و 
داری است و نه سرنرون  ایجن نجظجام(. از  اصال  روزکار در چارچوب نظام سرمایه

پجردازد،  های  که مارکس در این مین و و به اخیجصجار بجه آنجهجا مج  دیرر موضوع
داران، رقجابجت مجیجان  داران و زمین توان به این موارد اشاره کرد: رقابت سرمایه م 

داران و چجه  داران و زمجیجن داران منفرد، اّتحادهای طبقات  )چه سرمایجه سرمایه
هجای مشجّخجک،  شجکجر  وران و دهقانان( برای رسیدن به هجدف کارگران و پیشه

ومیر ناش  از خسیر  و نبود ایمن   ذخیرٔه کار )از جمله مهاجران(، حوادث و مرگ
هجای  کار، ماهّیت طبقات  دو ت، بذرهای اّو یٔه قانون کار، امیجیجاز دادن در محیط

های تاریخج   منظور بقای خودش، و نیز برخ  از تحّول داری به کارگران به سرمایه
 داری. گرفیه در مورد روزکار در دورٔه گذار از فوودا یسم به سرمایه صورت

هرچه درازتر کردن روزکار )یا طول مّدت کار روزانه( با حفظ مزد ثابت، همیشه از 
داری  ارزش که سرچشمٔه سود در نظام سجرمجایجه های اسیثمار و کسب اضافه شیوه

کم در یک  دو سدٔه گذشیجه  بوده است. با وجود دسیاوردهای  که مزدبریران دسِت 
ججویج   داری هجرگجز از بجهجره اند، سرمایجه در تنظیم و محدود کردن روزکار داشیه

تر کردن آن دست برنداشیه است. در ایجن عجرصجه،  حداکثری از روزکار و طوالن 
داری نجو جیجبجرا ج  بجه دسجیجاوردهجای کجارگجران و  ویژه در دورٔه هیوم سرمایه به

های  میفاوت بجا  ها و شکل و و به صورت“ مبارزٔه طبقات ”های آنها، امروزه  تّشکل
. بجا تجوّججه بجه رواج کجارهجای  های دور و نزدیک همچنجان ادامجه دارد گذشیه

هجای  کاری که مسیلزم آماده بجه کجار بجودن در سجاعجت و پراکنده“ پذیر انعالاف”
داری برای  کاری، و تالش سرمایه ی  و قالعه طوالن  است، افزایش کارهای پروژه

دهنجد،  نوع  طول مّدت کار را افزایش م  افزایش سّن بازنشسیر ، که همر  به
یج   پجایجه  روشن است که این مبح  در امروزه همچنان موضوعّیت دارد و تحلیجل

 توجه است.  مارکس از روزکار، در شرایط معاصر ما همچنان معیبر و قابل
***** 

، نجخجسجت مجروری “سرمایه”از جلد اّول “ روزکار”مارکس در آغاز فصل هشیم 
کند بر مفهوم ارزش نیروی کار کارگر. کارگر چون سرمایه ندارد، میبجور اسجت  م 

اش را تأمین کند. به  دار بفروشد تا بیواند زندگ  نیروی کارش را به کارفرما یا سرمایه
دار نیروی کار را به قیمت روِز آن خریجداری کجرده اسجت و  سرمایه”عبارت دیرر، 

ارزش مصرف آن نیرو، در جریان روزانٔه کار، از آِن او است. بنابراین وی این ح  را 
ارزش  “ به دست آورده است که کارگر را در مّدت یک روز برای خود به کجار وادارد.

مانند ارزش هر کاالی دیرر، بر حسب زمان کجاری کجه بجرای ”نیروی کار کارگر، 
شود... پس اگر برای تو ید وسایل زنجدگج  مجیجوسجط  تو یدش الزم است تعیین م 

اش[، شش ساعت ]وقت[ الزم باشد، در آن صجورت وی  روزانٔه کارگر ]و خانواده
  ۲۲ادامه  در صفحه باید به طور میوسط شش ساعت در روز کار کند تا نیروی کار روزانٔه خجود را ]بجاز[

 ، استثمار، و مبارزٔه ...»روز کار«ادامۀ مرورى بر 



۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۲۲   ۲۲۱۱شمارۀ   

های کارگری و صنف  تجالش بجرای  است. یک  از وظایف سندیکاها و اّتحادیه
تعیین و تنظیم روزکار است. در تاریب جنبش کارگری ایران، مبارزات کارگران در 

شان مثل شورای مّیحدٔه مرکزی اّتحادیٔه کارگران  های  صنف  چارچوب سازمان
حزب کمونیست ایران و حجزب تجودٔه  -شان و زحمیکشان ایران و حزب طبقات 

 ۰، به تعیین روزکار ۰۱۱۱و  ۰۱۴۱های  در دورٔه سلالنت رضاشاه و دهه -ایران
ساعیه و تعالیل  با مزد روزهای جمعه و ح  مرخّص  و بازنشسیرج  و دیجرجر 

 دسیاوردهای بنیادی از این نوع منیر شده است.
قجوانجیجن کجارخجانجیجات ”های قانون کار یا  مارکس در همین زمینه به جوانه

وسجیجلجٔه  بجه”کجنجد کجه  در قرن نوزدهم اشاره م “ (Factory Act)انرلسیان 
ساعت کار در روز[ از طجرف  ۰۱محدود کردن ماهرانٔه روزانٔه کار ]در نهایت به 

حّدوحصر از نیروی کجار عجنجان  کش  ب  منظور بهره دو ت، به هیوم سرمایه به
داران و  شود که بجر آن سجرمجایجه زند، و این عمل از جانب دو ی  انیام م  م 

مارکس در توضیح اینکه چرا اصواًل چنین دو ی  اقدام “ داران تسّلط دارند. زمین
کند، یجکج   کند، به دو د یل اشاره م  به تنظیم یا محدود کردن طول روزکار م 

هجمجان ”و دیجرجری “ ای که بیش از پیش تهدیدآمیز شده بود جنبش کارگری”
ساخجت،  ای که در یک مورد زمین کشیزارها را فرسوده م  حرص و آز کورکورانه

در واقع، “ داد. وتاز قرار م  در زمینٔه دیرر ریشٔه نیروی حیات  مّلت را مورد تاخت
کش  بیش از حّد و فرسجوده شجدن آن، از  حفظ نیروی کار و جلوگیری از بهره

جمله برای اینکه دو ت به سرباز سا م و قوی برای خدمت نظجامج  نجیجز نجیجاز 
 داشت.

هجا اسجیجنجاد  های بازرسان کارخانه مارکس در این فصل به انبوه  از گزارش
دادنجد.  را به پار مان گزارش م “ قانون کارخانیات”کند که وضعّیت اجرای  م 

 داران از وقت غذا و اسیراحت کارگجران های کوچک سرمایه دزدی”آنها حّیٰ  از 
نجویسجنجد:  دهجنجد و مج  دزدی از وقت غذا و دسیشجویج  گجزارش مج  و د ه“
به عبارت دیجرجر، بجرقجراری “ های زمان، عوامل ]کسب[ سود هسیند.  حظه”

هجا بجرای کسجب حجداکجثجر  گیرانه و نظارت آهنین در کارخانه انضباط  سخت
ویجژه در  هجای مجعجاصجر، بجه هایش را در کجارخجانجه ، که نمونه“ارزش اضافه”

تجو جیجد “ غرب ”ای که کاال برای مشیریان  نیافیه های کشورهای توسعه کارخانه
 بینیم. کنند م  م 

های گوناگون با محجیجط  مارکس به شرایط اسفنا  کار زیاده از حّد در کارگاه
خواب ، بیماری، و حّیٰ  مرگ کارگجران  کند که به سوِتغذیه، ب  ناسا م اشاره م 

شود. او به حادثٔه ناش  از کار نیز اشجاره  بر اثر خسیر  یا گرمای زیاد منیر م 
منصفٔه بزرگ  هیوت”کند:  اش به این گزارش اشاره م  کند که در یک نمونه م 

آهن: یک نفر کنیرل مسافرین، یک  وکومجوتجیجوران و یجک   ندن سه کارگر راه
آهن صدها نفر از مسافجران را  کند. سانحٔه بزرگ  در راه سوزنبان را محاکمه م 

 آهن عجّلجت بجروز سجانجحجه بجود. مباالت  کارگران راه به عا م دیرر فرسیاد. ب 
سجاعجت  ۴۱، و حّیٰ  ۰۰، ۰۲کار آنها به ”گویند که  کارگران در برابر دادگاه م “

زیاد شده است و در مواقع خاّص  که ازدحام مسافر به سبب حرکت قجالجارهجای 
سجاعجت  ۳۱تجا  ۲۱های گردش  زیاد است، کار آنها اغلجب از  تفریح  و ترن

کارگجران مجزبجور اظجهجار ”دهد:  گزارش ادامه م “ کند. درپ  ادامه پیدا م  پ 
اند و در حّد معّین ... خسیر  عمی   داشیند که غول نیسیند بلکه مردم  ساده

گیرد. مغزشان از انجدیشجیجدن و چشجمجانشجان از دیجدن  سراپای آنها را فرام 
کش  باال و نبود وسایل و  های مرگبار ناش  از درجٔه بهره این سانحه“ ایسید. م 

 امکانات ایمن  الزم، امروزه نیز ادامه دارد.
آالت معاّلل مانده، دسیراه پجرسج   دار، سرمایٔه راکد یا ماشین از دید سرمایه

خّیاط  که نچرخد، سرمایٔه مجرده اسجت و در واقجع  که باال و پایین نرود، چرخ
وقفٔه تو یجد، چجه در کجاالهجای  شود. اینیاست که تداوم ب  زیان محسوب م 

دار اهجمجّیجت  افزارها، برای سرمایجه ماّدی و چه در کاالهای غیرماّدی مثل نرم
کاری(، به کار گرفین کودکجان و  کاری )نوبت جاست که شیفت یابد. و همین م 

زنان، یا در دنیای امروزه، اسیفاده از تفاوت ساعت در سراسر جهان برای ادامجٔه 
ای از جهان و در ارتباو زنییری با یکدیرر، مالر   ساعیٔه کار در هر گوشه-۴۲
عجالوه،  شود. کار نباید بخوابد، چون آنراه است که سرمایه خوابیده است. به م 

آالت و وسایل تو ید را هجرچجه  کند تا بهای ماشین دار همیشه تالش م  سرمایه
 تر در کاالهای تو یدی مسیهلک کند. سریع

مارکس در بخش  از این فصل به جریان مبارزه برای روزکار عاّدی یا میعجارف 
مسّلم است که کارگر ط  دوران حجیجات ”دار،  پردازد. از دید سرمایه )ُنرمال( م 

خویش به غیر از نیروی کار چیز دیرری نیست، و بنابراین تمام اوقاتج  کجه در 
گردد... سرمایه با شجهجوت بج   اخییار دارد طبیعیًا و حقًا زمان کار محسوب م 

اّمجا ایجن “ کجار اسجت. آسای  که در جسییوی اضافه حّد و حصر و با جوع گرگ
دار، مایٔه فرسودگ  کارگر است و به او فرصت کاف  برای بازتجو جیجد  رفیار سرمایه
برداری بیش از حّد از  طور که کشاورزی حریک، با بهره دهد. همان خودش نم 

زمین، حاصلخجیجزی آن را نجابجود 
کند، دراز کردن روزکار نیز باع   م 

 کوتاه کجردن عجمجر نجیجروی کجار”
شود. و ا بیه این اسیثمار بیجش  م “

تجوانجد بجه زیجان خجوِد  از حجّد مج 
داری باشد و او را از نجیجروی  سرمایه

مجحجروم “ ارزش اضافجه”کار و تو ید 
داری  کند. اگجرچجه هجر سجرمجایجه

تنهای  مایل به ایجن کجار اسجت،  به
دار  و   در نهایت، کل طبقٔه سرمایه

خواهان بازتو ید نیروی کار و تجداوم 
تأمین نیروی کار )یا زمیجن( اسجت. 

این ضرورت پیش ”به بیان مارکس، 
تر بجه  دار[ سریع آید که ]سرمایه م 

تدار  جانشین نیروهای فجرسجوده 
بپردازد... بنابراین چنیجن بجه نجظجر 

رسد که سرمایجه بجایجد بجنجا بجه  م 
مصلحت خاّص خویش بجه سجوی 
اسیقرار روزانٔه عادی کجار کشجانجده 

 “شود.
زند کجه در آن ججان بجرده  داری م  در اینیا مارکس نخست گریزی به نظام برده

خرد، کارگر خویجش را ]از بجازار  دار همان طوری که اسب م  برده”ارزش  نداشت و 
داری و بجا  پردازد به نظام سرمایه وی سپس م “ کند. فروشان[ نیز خریداری م  برده

بجا ”گویجد  وام گرفین از شعری از هوراس )شاعر ُرم  قرن اّول پیش از میالد( که م 
جای تیارت بجرده، بجازار  به”نویسد:  ، م “کنم اسام  دیرری قصٔه خوِد تو را نقل م 

جای کنیاک  و ویرجینیا، بخوانجیجد ایجر جنجد و مجنجاطج  کشجاورزی  کار بخوانید؛ و به
جای آفریقا آ مان را برذارید! سابقًا دیجدیجم کجه کجار  انرلسیان، اسکاتلند و گال؛ و به

ا عاده ]بیش از حّد[ چه به سر کارگران نانوای   ندن درآورد، و   بجا ایجن وججود،  فوق
 ها و سایر نامزدهای مرگ برای کجار نجانجوایج  اسجت. بازار  ندن همواره ُپر از آ مان 

ها برای جایرزین کردن نجیجروی کجار  جای  جمعّیت مارکس در واقع در اینیا به جابه“
سجپجاری و چجه بجه صجورت  ای که امروزه چجه بجه صجورت بجرون اشاره دارد، پدیده

بجنجابجرایجن سجرمجایجه ”مهاجرپذیری همچنان با قّوت ادامه دارد. به بیجان مجارکجس، 
وجه توّجه  نسبت به سالمت و طول زندگ  کارگر ندارد، مرر اینکه به حجکجم  هیچ به

داری ایجن  دار و هر کشور سجرمجایجه جامعه به رعایت آن وادار گردد... شعار هر سرمایه
 “است: پس از من، دنیا چه دریا چه سراب!

تعیین روزانٔه عاّدی کار نیییٔه چنجدیجن قجرن مجبجارزه ”نویسد:  مارکس در ادامه م 
و سپس به بررس  مبارزٔه طبقٔه کارگر بجرای تجعجیجیجن “ دار و کارگر است میان سرمایه

، و “به محض اینکه از سرگییٔه ناش  از سروصدای تو ید تا حّدی به خود آمد”روزکار 
های محدود کردن اجباری زمان کار در انرسیجان در فجاصجلجٔه  گیری قانون نیز شکل

پردازد. در این برهه، طبقٔه بورژوازی صنجعجیج  نجوپجای  م  ۰۰۷۲تا  ۰۰۱۱های  سال
انرلسیان برای محکم کردن جای پای خود در قجدرت سجیجاسج  در بجرابجر اشجراف 

دار، نیاز به حمایت طبقٔه کارگر داشت. به همین د یل، به کارگران قول تنظیم و  زمین
مایه را به تصجویجب  محدود کردن روزکار را داد. و   وقی  به هدفش رسید، قانون  ب 

روزانٔه معمو   ”بود که مالاب  آن،  ۰۰۱۱سال “ قانون کارخانیات”رساند. این همان 
ونیم شجب  ونیم صبح شروع شود و ساعت هشت کار در کارخانیات باید از ساعت پنج

در این میان فشار از خارج بجیجش ”خواندند. “ خیانت بزرگ”کارگران آن را “ پایان یابد.
سیاس  چارتیسیج  -در همین دوره بود که جنبش کارگری“ از پیش تهدیدآمیز گردید.

دار بودند که خود را به کارگجران نجزدیجک کجردنجد و  به راه افیاد. این بار اشراف زمین
خواسیار اّتحاد در برابر بورژوازی شدند. فرسیادن بازرسان به کارخانه برای نظجارت بجر 

داران بجا کجارگجران بجود. در  اجرای قانون کارخانیات، زیر تأثیر همین ائیالف زمین
جریان مبارزٔه کارگران از یک طرف، و رقابت سیاس  و تجفجرقجه و ججنج  طجبجقجاتج  

، روزانجٔه ۰۰۲۶و  ۰۰۲۲در دورٔه بین ”دار از طرف دیرر،  بورژوازی نوپا با اشراف زمین
هجای صجنجعجیج  شجد کجه قجانجون  ساعت قاعدٔه عاّم و یکدست کلیٔه رشجیجه 21کار 

داران در اسجیجفجاده از  های بعدی سرمایه تالش“ گردید... کارخانیات شامل آنها م 
قجانجون ده ”ای نداد، و   شکر بیکاران برای فشار آوردن به کارگران و  غو قانون نیییه

، سجال بجروز بجحجران ۰۰۲۰سجال “ به اجرا درآمد. ۰۰۲۰ساعت کار در اّول ماه مه 
هجای انجقجالبج   گیجری ججنجبجش جانبه در اروپا بود که به ظهور و اوج اقیصادی همه

قیام ژوئن در پاریس که در خون فرونشانجده شجد، ”کارگری در سراسر اروپا منیر شد. 
های گسیرده در برییانیا[ هم در اروپای بّری ]قجاّرٔه  موجب گردید که ]از ترس ناآرام 

داران  های طبقات حاکم، زمین خاک  اروپا[ و هم در ]جزیرٔه[ انرلسیان، کلیٔه بخش
طلبان و هواداران آزادی تیجارت،  داران، حمایت داران، ُگرگان بورس و دکان و سرمایه

دنیاهای پیر، همجه  دو ت و اپوزیسیون، آخوندها و آزاداندیشان، فواحش جوان و تار 
تحت شعار عموم  نجیجات مجا جکجّیجت، مجذهجب، 

 ، استثمار، و مبارزٔه ...»روز کار«ادامۀ مرورى بر 

  ۲۱ادامه  در صفحه 



۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۲۲   ۲۲۱۱شمارۀ   

هاى میانمار  هاى کمونیست پاى صحبت
دربارٔه آنگ سان سوچى و کودتاى 

 نظامیان
وگوی ِکنی کویل، گزارشگر  روزنامٔه  این نوشته حاصل گفت

گوی  انگلیسی مورنینگ استار که در چین اقامت دارد، با سخن
مدیریت رژیم نظامی در  حزب کمونیست برمه دربارٔه سوء

 های گوناگون اجتماعی و اقتصادی است. عرصه
 

به نظر "حزب کمونیست برمه"، کودتای نظام  در آن کشور در تجاریجب اّول 
مجّدت اقجیجصجادی و  [ حاصل بحران طوالنج ۰۱۹۹بهمن  ۰۱[   ۴۱۴۰فوریٔه 

اجیماع  این کشور بوده است. )گرچه نام رسم  کشور اکنون میانمار است و 
نه برمه ]که مربوو به دوران اسیعمار است[، حزب کمونیست همچجنجان نجام 
ساب  "برمه" را برای خود نره داشیه است. برخ  از مخا فان دیرر نیجز هجنجوز 

 خوانند.( کشور را برمه م 
[ تجوسجط گجروهج  از ۰۱۰۰]مرداد  ۰۹۱۹حزب کمونیست برمه در اوت 

های آن کشور که در آن زمان مسیعمرٔه برییانیا بجود، تجأسجیجس شجد.  انقالب 
گجذاران حجزب بجود. ایجن  آئون  سن، قهرمان مّل  این کشور، از جمله بنیان

های طوالن  جنج  مسجّلجحجانجه عجلجیجه  ها سال ممنوعیت و دوره حزب از ده
های سرکوبرر داخل  جان سا م به در بجرده اسجت.  اشغا رران خارج  و رژیم

  مجانجدهٔ  میجالدی، در پج  از دسجت دادن بجاقج  ۰۹۰۱حزب در اواخر دهٔه 
نیروهایش در مناط  مرزی کشور، دچار بحران بزرگ  شد. پجس از پجراکجنجده 
شدن، حزب میبور به اییاد تشکیالت مجخجفج  خجود در داخجل کشجور و 

 های در تبعید شد. همچنین در بین گروه
گجویجد:  گوی حزب کمونیست برمه با برجسیه کردن بحران موجود م  سخن

زدن  در برابر  های گوناگون با شیاعی  مثال "همٔه افراد مّلت از قشرها و طبقه
ای را علیجه غجیجرنجظجامجیجان  رحمانه سرکوبرران نظامِ  ناجوانمرد که جن  ب 

کنند. حزب ما برای حمایت و دفجاع از  اند، مبارزه م  غیرمسّلح به راه انداخیه
 مردم شیاعمان به هر وسیلٔه ممکن میوسل شده است."

ریشٔه رژیم نظام  امروزی، در روی کار آمدن "حزب برنامٔه سوسیجا جیجسجیج  
یج  بجه سجوی  [ است که گاه  "حزب راه بجرمجه۰۱۲۰[   ۰۹۷۴برمه" در سال 

شود. حزب کمونیست برمه معیقد اسجت کجه "حجزب  سوسیا یسم" نامیده م 
سجازی  برنامٔه سوسیا یسی " با هدر دادن امکانات پیشُبرِد توسعه مّل ، صنعیج 

فقط به سوی سوسیا یسم گام برنداشت، بلکه با  و همچنین بهزیسی  مردم، نه
 داری هزارفامیل و رانی  کشور را عقب نره داشت.  حفظ نظام سرمایه

گوید: "از زمان کودتای 'بو نه ویجن' و حجزب بجرنجامجٔه  گوی حزب م  سخن
[، توسعٔه اجیماع  و اقیجصجادی بجرمجه ۰۱۲۰[   ۰۹۷۴سوسیا یسی  در  سال 

توان کاهش کمّیت و کیفیت در  راحی  م  پیشرفت بسیار کم  داشیه است. به
ای، از جمله در آموزش، بهداشت و درمجان، رفجاه اججیجمجاعج ، و  هر زمینه

هجا اّدعجا  های دیرر را دید. طبقٔه حاکم و هجمجچجنجیجن ژنجرال بسیاری از جنبه
اند. بجرای  کنند که در مّدت حکومیشان برای مردم عاّدی شغل اییاد کرده م 

اینکه آمار دقیق  داده باشیم، باید گفت که میزان ایجن اشجیجغجال در حجدود 
درست اسجت کجه میلیون نفر جمعیت است. ۳۱هزار کارگر در کشوری با ۳۱۱

هجا و  هجای ژنجرال کنند، و   سود آن به جیب خانواده مردم عاّدی کار پیدا م 
اصجالجال  صجنجایجع کجه  رسد. بخش عمدٔه این به وابسیران گوناگون آنها م 

اند، که نجیجازی بجه فجّنجاوری مجدرن و  ها به برمه آوردند، صنایع خانر  ژنرال
 گذاری زیاد ندارند." سرمایه

داری انرل  رانی  و هزارفامجیجل اسجت کجه  میانمار نمونٔه کالسیک سرمایه
اند. حاصل این نظام، فقجر بجرای اکجثجریجت  نفع بسیاری از نظامیان در آن ذی

گجوی  قریب به اتفاق مردم و رفاه برای تعدادی اند  است. به گجفجیجٔه سجخجن
های تیّمجلج ، ایجن سجؤال پجیجش  های نوساز و  یموزین حزب، "با دیدن برج

دهجنجدٔه اخجیجالف  آید که چه کس  ما ک آنها است. این وضع فقط نشجان م 
 میان بیشیرین و کمیرین درآمدهای افراد است."

گوید: "چجنجد روز پجیجش، آمجاری را در  نمایندٔه حزب کمونیست برمه  م 
گزارش  که وزارت کار دو ِت کنون  برمه منیشر کجرده اسجت دیجدم. در ایجن 

های فرسیاده شده توسط کارگران مهجاججر  گزارش آمده است که 'میموع پول
میلیون دالر بوده است.' در جای دیرری از ۳۱۱میانماری تا ماه ژوئن، بیش از 

های فرسیاده شده از خارج توسط  این گزارش آمده است: 'میموع رسم  پول
-۴۱۰۷درصِد تو ید ناخا ک مّل  در سجال مجا ج  ۱٫۰۰کارگران مهاجران، 

بوده است.'" رقم مشابجهج   ۴۱۰۰-۴۱۰۶درصد در سال ما   ۰٫۱۷و  ۴۱۰۶

 درصد است.۱٫۴داده بود،  ۴۱۰۹که بانک جهان  برای سال 
های کجنجونج   و درگیری ۰۹-گیری کووید دهد: "در پ  شیوع همه او ادامه م 

در برمه، اکثر کارگران مهاجر، که بیشیر آنها کشور را به طور غیجرقجانجونج  تجر  
های فقیر خود در کشور ارسال کنند و این  اند پول برای خانواده اند، نیوانسیه کرده

حل  روبرو هسیند. کارگران مهاججر بجرمجه  ها اکنون با مشکالت غیرقابل خانواده
کنند و در  بیشیر در کشورهای همسایه مانند تایلند، چین، ما زی، و غیره کار م 

ی  را حجّیج  در  میلیون نفر است. کارگران برمه میموع، تعداد آنها در حدود پنج
توان یافت. طب  گجفجیجٔه  کشورهای دورتری مانند قالر، کرٔه جنوب  و اردن نیز م 

میلیون نفر در تایلند مشغول بجه کجارنجد  وزیر کار، یو میو اون ، فقط در حدود سه
 درآمدند." که بیشیر آنها کارگران کم

درصد از نیروی کار میانمار، کارگجران 21ها حاک  از آن است که  برخ  تخمین
پذیرترین شهروندان میانمار در  مهاجرند. گذشیه از افراد شاغل، انبوه  از آسیب

اند که اغجلجب نجیجز در  های پناهندگان در خارج از مرزهای کشور ساکن اردوگاه
شود. به گفیٔه نمجایجنجدٔه حجزب  خارج از کشور روی خوش  به آنها نشان داده نم 

هجایج   کمونیست برمه، "صادرات دیرر برمه به کشورهای همسجایجه، پجنجاهجنجده
هجای  اند. اردوگجاه هسیند که به د یل جن  یا سیم قوم  میهن خود را تر  کرده

کجنجنجد، در سجراسجر  کم صدهزار نفر زندگ  مج  مهاجران، که در هر یک دست
 اند و افراد در آنیا مورد آزار میزبانان خود هسیند." مرزهای کشور پراکنده

توججه کشجور  رغم ثروت قابل حزب کمونیست برمه بر این اعیقاد است که عل 
در منابع طبیع ، قشر ممیاز حاکم قادر به اجرای اسیراتژی مسیقل اقجیجصجادی 

برداری از منابع طبیجعج  بجرمجه،  های خارج  در بهره گذاری نبوده است. "سرمایه
های کارَبر، مانند  های قیمی  میمرکز است. بسیاری از طر  ویژه نفت و سن  به

ترین نیروهای  اند و یک  از ارزان ها و معادن، نیز در سراسر کشور پراکنده کشیراه
کننجد. در حجقجیجقجت، چجه  ی  را اسیثمار م  کار در جهان، یعن  روسیاییان برمه

های گوناگون  که در  ها و چه مردم محل ،  از کشیراه کارگران شاغل در کشیراه
شجود، بجهجرٔه  آنها موز، صمغ السییک، ذّرت، گیاهان داروی ، و غیره کاشیه مج 

درصِد محصوالت تو ید شجده 91گذاران که بیش از  برند. و   سرمایه چندان  نم 
برند، در هر فصل سال، سود زیادی از ایجن  را با خود به مناط  مورد نظرشان م 

ترین کشور صادرکنندٔه بجرنجج در  برند. برمه که زمان  بزرگ های ُپربار م  برداشت
ترین کشور صادرکنندٔه نیروی کار در ججهجان تجبجدیجل  جهان بود، اکنون به بزرگ

شده است. رشد صنایع داخل  ناکاف  است که در نیییه به ضرورت وارد کجردن 
کاالهای صنعی  از کشورهای گوناگون منیجر شجده اسجت." بجه نجظجر حجزب 

ماندگ  صنعی  نیست، بلکه از عدم  کمونیست برمه، د یل این بحران صرفًا عقب
شجود.  پذیر نیز نجاشج  مج  روز کردن تو ید در بخش کشاورزی به روش  زیست به

شجود، بجلجکجه  زیسجت مج  فقط سبب ویران شدن محیجط برداری از منابع نه "بهره
شود. وقی   نشدن  و حاصلخیزی زمین م  موجب کاهش منابع طبیع  جایرزین

ها به د یل اسیفاده  های بارور ساب  را به مردم محل  بازگرداندند، این زمین زمین
های شیمیای  کاماًل خشک و نابارور بودند. مجردم بجرمجه از  کش از کودها و آفت

هجا تجوسجط  ها، اسیخراج معادن، و بجرداشجت در کشجیجرجاه روّیٔه درخت قالع ب 
بینند. رانش زمین در دامنٔه  گذاران خارج  و ثروتمندان محل ، آسیب م  سرمایه

ها، انجقجراض و کجاهجش  ها، فرسایش خا ، خشک شدن نهرها و رودخانه کوه
وهوای  را در سجراسجر کشجور  های جانوران، و ا بیه پیامدهای تغییرهای آب گونه
 توان دید." م 

 
 کودتای میانمار و آنگ سان سوچی

[، سیاست در میانمار به طور مسیقیم یا غیرمسیقیم زیر ۰۱۲۱[   ۰۹۷۴از سال 
سلالٔه رهبران نظام  بوده است، چه از طری  مسیقیم حکومت دیکیاتوری و چه 
در شکل ائیالف ناموزون و شکننده آنها با حزب اصل  غیرنظام  "اتحادیٔه مجّلج  

به رهبری آن  سان سوچ . بجا وججود ایجن، حجزب  (NLD)برای دموکراس " 
کمونیست برمه بر این نظر است که نظامیان را نباید صرفًا نیروی  سیاس  تجلجقج  

شود، نیروی  اقیصادی نیجز  های باالی آن مربوو م  کرد، بلکه تا آنیا که به رده
 هسیند.

هجای بجیجن ارتجش و  گوی حزب کمونیست برمه: "کشمجکجش به گفیٔه سخن
ای طوالن  دارد. د یل اصل  آن، این اسجت  'اتحادیٔه مّل  برای دموکراس ' سابقه

های حجاکجم بجر  ای منسیم و قدرتمند در میان قدرت که خوِد ارتش به دارودسیه
کشور تبدیل شده است و قصد ندارد با هیچ دو ت غیرنظام  ائیالف کجنجد، چجه 
رسد به اینکه تسلیم آن شود. این طرز فکری است که نجظجامجیجان از ِنجه ویجن، 

 اند." نخسیین دیکیاتور نظام  در تاریب مدرن برمه، به ارث برده
به نظر حزب کمونیست برمه، یک  از دالیل تنش بین نظامیان و اتحادیٔه مّلج  
برای دموکراس  این است که هر دو گروه "نمایندٔه ثروتمندترین طبقٔه برمه، یعن  

های میفاوتج  تجعجلج  دارنجد.  داران بوروکرات هسیند، گرچه خود به گروه سرمایه
ای به ثروتمنجدتجر شجدن  یک از آنها عالقه هیچ

  ۲۱ادامه  در صفحهمردم معمو   یا کاهش شکاف بین فقجیجرهجا و 



۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه  ۲۱   ۲۲۱۱شمارۀ   

جا جب اسجت کجه “ خانواده و جامعه مّیحد گردند.
ها زیجر هجمجیجن شجعجارهجا  امروزه نیز همین گروه

طجلجبجانجٔه  هجای حج  همچنان به سرکوب جنبجش
 دهند. زحمیکشان ادامه م 

در بخش هفیم و آخرین بجخجش ایجن فصجل، 
ی  انرلسجیجان در  تأثیر قوانین کارخانه”مارکس به 

خصوص آمریکا و فجرانسجه  و به“ کشورهای دیرر
پردازد. در اینیا مارکس بر تجالش ججمجعج  و  م 

نویسجد:  کند و م  مبارزٔه طبقات  کارگران تأکید م 
پیدایش روزانٔه کار عاّدی محصول یجک ججنج  ”

ای است که بین  داخل  طوالن  و کمابیش پنهان 
او “ گجیجرد. دار و طبقٔه کجارگجر درمج  طبقٔه سرمایه

اسلوب انقجالبج  فجرانسجه دارای ”اذعان دارد که 
کجه از سجّنجیج  “ مزایای مخصوص به خود است

انقالب  برخوردار است. و در آمریکجای شجمجا ج ، 
پوست داغ نن  زده شده  در جای  که به کار سیاه”

تواند رهای  یابجد. و ج   است، کار سفیدپوست نم 
ای  از مرگ بردگ ، بالفاصله زندگ  نوجوان شجده

برخاست. نخسیین ثمرٔه جنِ  داخل ، آژییاسیون 
 ]فعا ّیت[ دربارٔه هشت ساعت کار ]در روز[ بجود.

مارکس در ضمن به قالعنامٔه انیرناسیجونجال اّول “
کنجد  در ژنو اشاره م  ۰۰۷۷اش در سال  در کنرره

مجا ”نویس آن را تهیه کرده بود:  که خوِد وی پیش
داریم کجه تجحجدیجد روزانجٔه کجار شجرو  اعالم م 

هجا  ای است که بدون آن، کلیٔه کجوشجش مقدمات 
در راه رهای  محکوم به شکست است... ما هشت 

مثابه حّد قانون  روزانٔه کار پیشنهاد  ساعت کار را به
 “کنیم. م 

دربجارٔه “ سجرمجایجه”مارکس این فصل از کیجاب 
برای ایجنجکجه ”برد:  روزکار را این چنین به پایان م 

کارگران بیوانند خویشیجن را در بجرابجر ایجن مجار 
ججهجت  دل و یک آزاررسان حفظ کنند، بایسی  یک

چنان قانون  را تحجمجیجل  مثابه طبقه، آن شوند و به
عبوری را به وجود  نمایند که سّد اجیماع  غیرقابل

وسجیجلجٔه  آورد و مانع از آن شود که خجود آنجان بجه
قرارداد آزاِد سرمایه، خویشین و نسل خویش را تجا 

ججای  مرحلٔه مرگ و اسارت به فروش رسانجنجد. بجه
تجغجیجیجر بشجر'،  قابل فهرست ُپرطنالنٔه 'حقوق غیر

منشور بزرِگ سادٔه تحدید قانون روزانجٔه کجار قجرار 
سازد کجه ِکج   شود که باالخره روشن م  داده م 

یجابجد، و  زمان  را که کارگر فروخیه است پایان مج 
گجردد.  ِک  زمان  که به خوِد او تعّل  دارد آغاز مج 

 “چه تغییر عظیم  به نسبت گذشیه!
کجاری و  امروزه، در شجرایجالج  کجه پجراکجنجده

جت و پجیجمجانج  و  ثبات ب 
ّ
کاری، کجارهجای مجوق

یج  و  قراردادهای سفیدامضا، دورکاری، کار پروژه
کاری، و انواع دیرر کجارهجای نجامجنجّظجم و  قالعه

شجود، و  مزایا به مزدبجرجیجران تجحجمجیجل مج  ب 
های  در مورد کار خجانجرج  وججود دارد،  ناروشن 

مبارزٔه طبقات  برای تعیین زمان کار معّین در روز، 
در هفیه، در سجال، و در طجول عجمجر )مجوعجد 
بازنشسیر ( به سود تأمین زنجدگج  شجایسجیجه و 
فراهم آوردن اوقات فراغت و شخص  همجچجنجان 
اهمّیت دارد. اّما این فجقجط بجخجشج  از مجبجارزٔه 

داری اسجت کجه در  زحمیکشان در نظام سرمایجه
های گوناگون، از ایجیجاد تشجّکجل و ُمجزد  جبهه

عادالنه و مرّخص  و مسکن و ایمن  و بجهجداشجت 
گرفیه تا امنّیت شغل  و کجار ثجابجت و پجرداخجت 

موقع ُمزد و تأمین اجیماع  و مزایجا و... ادامجه  به
 دارد.

 ، »روز کار«ادامۀ مرورى بر 

های خجاص نجیجسجت، و ج   گذاری ثروتمندان ندارد. اگرچه تضاد بین این دو گروه دقیقًا حول منافع و سرمایه
تواند وجود تضاد منافع اقیصادی بین این دو را انکار کند." سودآورترین شکل درآمدزای  ارتجش  کس نم  هیچ

های اقیصاد میانجمجار دسجت  از طری  اییاد دو انحصار بسیار بزرگ بوده است که با هم تقریبًا در همٔه بخش
 -هجا های اقجیجصجادی ژنجرال دارند، از معدنکاری گرفیه تا کشاورزی و از بانکداری گرفیه تا مخابرات. مییمع

هجا در  کنیرل اقیصاد برمه را در دست دارند. ژنرال -"ُهلدین  اقیصادی میانمار" و "شرکت اقیصادی میانمار"
 مورد فعا یت و توسعٔه این دو گروه اقیصادی بسیار حساس هسیند.

ها کجه احسجاس  شود که پس از انیخابات اخیر، ژنرال گوید: "گفیه م  گوی حزب کمونیست برمه م  سخن
شان کرده بودند، بالفاصله و بدون اخالار قبل  دست به اقدام زدند." بجا  های اقیصادی خالر نسبت به مییمع

گوید: "دشوار است که بیوان روی مسولٔه خجاصج  کجه مجوججب بجروز  وجود این، نمایندٔه حزب کمونیست م 
ها ]بین ارتش و دو جت  ورزی ها و غرض های اخیر در داخل کشور ما شد، انرشت برذاریم. کشمکش درگیری

ها پیش وجود داشت. از  خواسیند، از مّدت ای و فارغ از آنچه مردم از آنها م  غیرنظام [ بدون هیچ مصا حه
، هیچ دو ت غیرنظام  در این کشور بیش از یک دهه دوام نیاورده اسجت. هجمجٔه آنجهجا ۰۹۷۴زمان کودتای 

[، اتحادیٔه مجّلج  ۰۱۷۶[   ۰۹۰۰های  میبور شدند در برابر نظامیان تسلیم شوند. ارتش، از همان زمان جنبش
کرد که هجر  زمان خود را آماده م  برای دموکراس  را تحت فشار قرار داده بود که تسلیم شود، ضمن اینکه هم

ای مفید برای ارتش است تا با آن سیاسیمداران غیرنظامج   زمان که الزم شود، کودتا کند. بنابراین 'کودتا' واژه
اند. شاید هم بروینجد کجه 'خجواسجِت'  کشور را تهدید کند. این بار آنها نشان دادند که در تهدید خود جّدی بوده

تجر  اند." دیدگاه حزب کمونیست نسبت به اتحادیٔه مّل  برای دموکراس ، مجالیجم پیشینیان خود را برآورده کرده
ای دارد که بر پایٔه احیرام  است که مردم بجرای آنج  سجان، رهجبجر  ی  واقع  است. این اتحادیه پایراه توده

تاریخ  مبارزه با اسیعمار قائل هسیند و حاال به دخیرش سوچ  منیقل شده است. و ج  در مجیجان رهجبجران 
 های نظام  ساب  مرتبط بودند. گذار اتحادیٔه مّل  برای دموکراس ، افرادی بودند که با رژیم بنیان

هجای  دهد که: "اتحادیٔه مّل  برای دموکراس  از درون ججنجبجش نمایندٔه حزب کمونیست برمه توضیح م 
های مردم  سوار شود و تحسین بسجیجاری  شکل گرفت و توانست بر موج توده ۰۹۰۰سیاس  و سراسری سال 

تجوان  توان گفت که اتحادیٔه مّل  رهبری جنبش را در دست داشت، و ج  مج  از مردم را برانریزد. اگرچه نم 
گفت که آنها به د یل َجَذبٔه سوچ  و دیرر رهبران برجسیٔه مخا فان، که برخ  از آنها مجارکسجیجسجت بجودنجد، 

ها، که در آن زمان به شخصیی  محبوب احییجاج داشجیجنجد، بجه اوج  چیِن جنبش شدند. سوچ  را توده میوه
رساندند. وی که فاقد هرگونه تیربٔه سیاس  بود، سیاست به سبک غرب  را مسیقیمًا به درون برمه آورد. یکج  

گرا هسینجد، از تشجکجیجالت  کرد چپ دو سال بعد، پس از رسیدن به اوج، سوچ  همٔه کسان  را که تصّور م 
گرای برمه، شاید از ججمجلجه  اخراج کرد. بسیاری از مردم معیقدند که وی این کار را به توصیٔه تندروهای راست

ارتش، انیام داد. اتحادیٔه مّل  برای دموکراس  تشابه اسم  با 'اتحادیٔه ضدفاشیسی  آزادی مجردم' دارد کجه 
های  بودند که در مجبجارزه عجلجیجه  توسط رهبران  چون آن  سان و تاکین َتن تون تأسیس شد. اینها شخصیت

 طلبانٔه برمه بعد از آن شرکت داشیند." تیاوز ژاپن، انقالب ضدفاشیسی  و جنبش اسیقالل
به قیل رسید، به او این فرصت را داد تا رهجبجری  ۰۹۲۶گفین  است که ارتباو سوچ  با پدرش، که در سال 

تشکیالت سراسری اتحادیٔه مّل  را به دست گیرد. حمایت مبارزان قدیم  نیز به این امجر کجمجک کجرد. "نجام 
دوست' )به رهبری یو اون  گج   اتحادیٔه مّل  برای دموکراس  از تلفی  دو نام 'سازمان نظامیان پیشین میهن

و یو اون  شو( و 'حزب دموکراس  مّل ' )به رهبری یو سین وین، پسرعموی سوچ ( گرفیه شد، و بنابراین آن 
انجد، از رهجبجران بجازنشجسجیجٔه ارتجش و  را اتحادیه نامیدند. یو آون  گ  و یو آون  شوئه که هر دو درگذشیه

ها نمایندٔه کارگران، دهقانان، یا قشرهای فقیرتجر  یک از این گروه  خورده بودند. هیچ های قسم ضدکمونیست
 مردم نیسیند."

های غیرنظام  به رهبری اتحادیٔه مّل  برای دموکراس  نیوانسیند زندگ  اکثریت عظیم مردم میانمجار  دو ت
گرایانٔه افراط  او علیه  های مّل  های نظام  و دیدگاه را بهبود بخشند. عالوه بر این، همکاری سوچ  با جنا 

 ها اقلیت قوم  و مذهب  میانمار، موجب دوری هواداران سابقش شد. ده
بود که اتحادیٔه مّل  برای دموکراس  و سوچج  طجرفجداران زیجادی پجیجدا  ۰۹۰۰های سال  "پس از خیزش

کردند. و   در آسیانٔه قرن بیست و یکم، این محبوبیت آنها رن  باخت. اکنون، پس از چندین سال حاکمیجِت 
اند. مردم پس از اینکه دیجدنجد آنجهجا اغجلجب بجا  آنها، بسیاری از مردم برمه اعیماد خود را به آنها از دست داده

کنند، به ماهیت واقع  آنها پ  بردند و بسیاری از مردم آنها را به طور علجنج  مجحجکجوم  ها همدسی  م  ژنرال
کنند. هنرام  که کمییٔه مشیمل بر نمایندگان برکنار شده از اتحادیٔه مل  برای دموکراس  سعج  کجرد بجه  م 

های قوم  نزدیک شود تا با آنها کار کند، برخ  از رهبران این نیروها تمایل  نداشیند و  نیروهای مسّلح اقلیت
گفیند: 'ممکن است با رهای  سوچ ، شما او را به عنوان رهبر ججنجبجش خجود انجیجخجاب کجنجیجد.' ایجن  م 

های قوم  وجود دارد." با وججود  های سوچ  در قبال اقلیت دهندٔه تردیدهای  است که در مورد سیاست نشان
ی  هنجوز  ا ملل  است. از درون جنبش توده این، کشور هنوز فاقد شخص  با وجهٔه مشابه در سالح مّل  یا بین

 محور اتحادیٔه مّل  برای دموکراس  بیرون نیامده است. گزینٔه مناسب  در مقابل رهبری شخصیت
دانند که سوچ  نیز مثل نظامیان، مخا فیش با مردم روهینریجا  گوید: "همه م  نمایندٔه حزب کمونیست م 

را ابراز کرده بود. با این حال، جنبش فعل  فاقد رهبری شاخک است و ممکن است سوچ  دوباره رهبر شود. 
هجا در  ی  فعل  که از نظر تعداد و شکل اعیراض من معیقدم که باید منیظر بمانیم و ببینیم که در جنبش توده

وار دوباره به اوج خواهد رسید یا در خاکسیر کجارش بجه پجایجان خجواهجد  گیری است، آیا او ققنوس حال قدرت
رسید." آن  سان سوچ  گرچه از نام و اعیبار پدرش اسیفاده کرده است، و   در مورد سواب  ضداسیعماری و 

 گرایانٔه وی همچنان سکوت اخییار کرده است. چپ
ای که ضدّیت با کمونیسم غا ب بود، رشجد کجرد.  گرا بود، و در جامعه "سوچ  زیر نظر زیر مادرش که راست

هنرام  که پدر فقیدش ترور و کشیه شد، او فقط دو سال داشت. وی هرگز به نقش پدرش در تأسیس حجزب 
ای نکرده است. ما نیز نباید فراموش کنیم که زمان  که رهبران برجسیٔه اتحادیجٔه مجّلج   کمونیست برمه اشاره

گرا یا کمونیست بودن برکنار شدند، وی از این امجر  برای دموکراس  که او را به حکومت رساندند، به اتهام چپ
 حمایت کرد."

 هاى میانمار ... هاى کمونیست ادامۀ پاى صحبت



۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۲۳   ۲۲۱۱شمارۀ   

ریزى براى واکسیناسیون،  کوتاهى در برنامه
 آزادى در سودورزى کالن!   

توجه جدی به   در سراسر هند ۰۹-موج دوم قدرتمند ابیال به بیماری کووید
ها در این بحجران ضجروری  گیری و نقش آن کارهای مخیلف در مهار همه راه

دهجد کجه  گیری در جهان نشجان مج  کرده است. تیربه رویاروی  با این همه
واکسیناسیون گسیرده به کاهش سرایت ابیال و تضعیف ارتباو میان ابیجال و 

ججویج   مرگ ممکن است کمک کند. ازاین روی، کشورهجا در حجال پجیجش
ترین زمان هسیند.  شان در کم اتفاق  جمعیت واکسیناسیون اکثریت قریب به

جوی  برای واکسیناسیون جمعییش عجقجب مجانجده اسجت.  هند در این پیش
مجاه  فجروردیجن ۴۰آوریجل/ ۰۶سهم جمعیت واکسینه شده در انرلسیان در 

 ۰۰/۹درصد، و در آ جمجان  ۱۰/۴درصد، در ایاالت میحده  ۲۰/۴، ۰۲۱۱
داد. یجکج  از  درصد را نشان مج  ۶/۶درصد بود، اما این سهم در هند تنها 

های مهم این نرخ پایین واکسیناسیون ، کمبود شدید واکسجن اسجت.  د یل
/  ۴۱۴۰شماردوزهای روزانٔه واکسیناسیون در هند در واقع از آغجاز آوریجل 

 "Tika Utsav"بعد درحا   که دو ت هند جشن  ماه به اردیبهشت -فروردین
کاهش گجذاشجت. بجا نجرخ  کرد رو به واره واکسیناسیون را برگزار م  یا جشن

کنون  واکسیناسیون، ممکن است بخش بزرگ  از جمعیجت هجنجد حجیجا تجا 
ماه سال آینده هم واکسینه نشده باق  بمجانجد. در ایجن  اردیبهشت -فروردین

کوشیم از تقاضا و عرضه واکسن در هند و همچنین نقش  را کجه  نوشیار م 
سیاست در حصول اطمینان از تأمین کاف  واکسن در چهجار مجاه گجذشجیجه 

 داشیه است سر در آوریم.
 

 تقاضا برای واکسیناسیون
میلیون نفر جمعیت داشت. از این تجعجداد  ۰۱۰۱حدود  ۴۱۴۱هند تا سال 
سال سن داشیه  ۰۰تر از  درصد از این جمعیت کم ۱۱شود که  گمان برده م 

منظور پوشش  صد درصجدی  میلیون فرد با غ را به ۹۷۷باشد. یعن  هند باید 
کوب  کند. بر اساس نیاز نرخ دو دوز برای هر فرد، تجعجداد  واکسیناسیون مایه

درصجدی  ۷۱میجلجیجون دوز واکسجن الزم اسجت. بجرای پجوشجش  ۰۹۱۴
 ۰۰۷۱و هر نفر دو دوز، به  -میلیون نفر ۳۰۱یعن   -واکسیناسیون جمعیت

، تجعجداد ۰۲۱۱مجاه  فروردین ۱۱آوریل/ ۰۹میلیون دوز واکسن نیاز است. از 
انجد  میلیون نفر دست کم یک دوز واکسجن دریجافجت کجرده ۰۴۱/۰، ۴۱۴۰

میلجیجون نجفجر دوز اول را  ۰۱۶/۴)یعن  این شمار کل دوزها است(. حدود 
انجد.  میلیون نفجر دو دوز را دریجافجت کجرده ۰۷/۱اند و حدود  دریافت کرده

 ۰۱۱۷درصدی نجزدیجک بجه  ۷۱سخن  دیرر، هند برای رسیدن به هدف  به
 ۰۰۱۰درصد از این پجس  ۰۱۱میلیون دوز واکسن، و برای رسیدن به هدف 

ایجن  میلیون دوز واکسن باید فراهم کند. اکنون این برآورد را فراتر ببریجم، بجه
محق  شود. بنجابجرایجن، هجنجد یجک  ۴۱۴۴ترتیب که این هدف باید تا ژانویه 

درصجد پجوشجش  ۷۱مهلت نه ماهه در اخییار دارد. پس، هدف ماهانه برای 
طجور  میلیون دوز در روز خواهد بود. بجه ۱/۰میلیون دوز در ماه یا حدود  ۰۰۳

میلیون دوز در مجاه یجا  ۴۱۱درصد پوشش  ۰۱۱همسان، هدف ماهانه برای 
وبیش سراسجری  میلیون دوز در روز نیاز خواهد بود. این هدف  کم ۷/۶حدود 
 است.

 
 تولید سرم

گزارش شده است که بنیاد تو ید سرم هند، سازنده واکسن کوویشجیجلجد را 
اش را  ماه، توان فراوری اردیبهشت ۰۰کند، این بنیاد از آغاز ماه مه/ تو ید م 

دهد. بجنجرجاه  میلیون دوز افزایش م  ۰۱۱میلیون دوز در ماه به  ۶۱  –  ۷۱از 
کند، گجنجیجایجش تجو جیجد  بهارات بایوتک، که واکسن کوواکسین را تو ید م 

 ۰۳میلیون دوز در ماه است که قرار است از مجاه کجنجونج  بجه  ۷اش  کنون 
میلیون دوز افجزایجش  ۳۰ماهانه به  ۴۱۴۰میلیون دوز در ماه و در پایان سال 

یابد. بنابراین، با در نظر گرفین تمام برآوردها در ظرفیت تو ید واکسن در مجاه 
میلیون دوز در  ۴/۳میلیون دوز در ماه )یا  ۶۷، هند تنها حدود ۴۱۴۰آوریل 

 ۰۱روز( کوویشیلد و کوواکسین، یعن  تنها دو واکسن  که مورد تایید هند تجا 
شجده  بجیجنج  های پجیجش آوریل گذشیه بودند، تو ید کرده است. حیا اگر طر 

میلیون دوز در مجاه بجرای  ۰۱۱باالتر را درنظر بریریم از ماه مه سال جاری )

میلیون دوز در مجاه بجرای تجو جیجد واکسجن  ۰۳تو ید واکسن کوویشیلد و 
 ۱/۰میلیون دوز در ماه یجا  ۰۰۳، توان فراوری کل تو ید حدود  کوواکس(

میلیون دوز در روز خواهد بود. از این تعداد، تعهدات صادرات  بجایجد کسجر 
درصجد کسجر  ۰۳طور میانرین  شود. اگر برای صادرات از توان فراوری به

میلیون دوز  ۱/۱میلیون دوز در ماه یا  ۹۰کوب  در هند  کنیم، ظرفیت مایه
های بهداشت همران  در  در روز خواهد بود. با توجه به وضعیت زیرساخت

هجا  هند، ما همچنین باید پنج تا ده درصد برای میزان هدر رفیجن واکسجن
ها در نجظجر بجرجیجریجم،  درنظر بریریم. اگر رقم پنج درصد برای هدر رفیه

میلیون دوز در  ۹۱سازی سرم برای هند با کاهش بیشیر به  ظرفیت فراهم
میلیون دوز در روز کاهش خواهد یافت. روشن است کجه حجیجا  ۱/۰ماه یا 

هجای  یافیه در ماه مه، ظرفجیجت پس از در نظر گرفین توان فراوری گسیرش
گجمجان  توانست باشد. دو ت هند بج  تو ید واکسن در هند بیشیر از این نم 

گاه  داشت. دو ت م  ۴۱۴۰در ژانویه  دانست که هند با توجه  از این امر آ
میلیون دوز در  ۲۱میلیون دوز تا  ۰۱ریزی شده حدود  های برنامه به هدف

 ماه با کمبود واکسن روبرو خواهد شد.
 

 سیاست واکسیناسیون دولت هند
بایست سازوکارهای  را بجرای  با توجه به واقعیت کمبود واکسن، هند م 

داد. بجایجد بجه  افزای  در تو ید واکسن را هدف قجرار مج  تصویب و ظرفیت
های  کجالن  گذاری شد و باید سرمایه فراوری بیشیر واکسن میوز داده م 

گرفجت. بجا  های دو ی  و خصوص  تو یدکننده واکسن انیام م  در شرکت
( از تجأیجیجد ۰۲۱۱اردیبهجشجت  -)فروردین ۴۱۴۰این حال، هند تا آوریل 

نجظجر  کجرد. بجه جز کوویشیلد یا کوواکسین خودداری مج  واکسن دیرری به
گرفت که دو واکسجن  رسد د یل این خودداری از این باور سرچشمه م  م 

ا ملل  هند بجرای تجو جیجد  "ساخت هند" برای تأمین نیازهای داخل  و بین
سبب وضجعجیجت بجحجرانج ،  واکسن ماللوب و کاف  است. برای نمونه، به

ها پجیجش در هجنجد  بایست از مدت فایزر م  و پ   ۳اسپوتنیکسازی  فراهم
اسجفجنجدمجاه  -رسید. دو ت هند در فوریه سال جاری )بهمن تصویب م  به

هجای  های شجرکجت سبب اینکه آزمایشراه دکیر ردی، یک  از شعبه (، به۹۹
زای  را تأمین نجکجرده  های مربوو به ایمن  صنعت داروسازی در هند، داده

هجمجیجن تجرتجیجب،  را رد کرد. بجه  ۳اسپوتنیکاست ، اجازه تو ید به واکسن 
فایزر میبور شد درخواست خود را برای تصویب اضالراری پس برجیجرد،  پ 

زیرا دو ت ضرورت به پژوهش  دوسویه بین این شرکت و دو ت هند اصجرار 
 -)دی ۴۱۴۰داشت. اما شرفت آنکه، تو ید واکسن کوویشیلد در ژانجویجه 

های ایمن  آن هنوز در دسجیجرس بجاشجد  ( بدون اینکه داده۹۹ماه  بهمن
هجای آزمجایشج  بجرای سجاخجیجن ایجن  تصویب رسید. در آن زمان داده به

ها از انرلسیان و برزیل که در نشریه هفیر   نست مجنجیجشجر شجد  واکسن
همین ترتیب، کوواکسین حی  در صورت نبجود  کاف  ارزیاب  شده بودند. به

مربوو به اثربخش ، تأیید شد. چجرا هجمجیجن  ۱های فاز  دسیرس  به داده
کجنجنجده   فایزر اعمال نشدند؟ سجردرگجم و پ  ۳معیارها در مورد سپوتنیک 

 است.
رسجد  نظر مج  گسیخیه و کمبود شدید واکسن به با موج دوم ابیالی  رام

آوریجل/ ۰۱که دو ت هند سرانیام میوجه این اشیباه شده باشد. دو ت در 
که در  ۰۹-های کووید ، تصمیم گرفت برای واکسن۰۲۱۱ماه  فروردین ۴۲

کشورهای خارج  ساخیه و تو ید شده و برای اسیفاده مجحجدود از سجوی 
نهادهای نظارت بر ساخت و تو جیجد دارو 
   ۲۰ادامه  در صفحهمانند سازمان غذا و داروی ایاالت میحده 



۲۰۲۲اردیبهشت  ۱۲دوشنبه   ۲۰   ۲۲۱۱شمارۀ   

(USFDA)  سازمان داروی  اتحادیه اروپا ،(EMA)هجای  ، سازمان فرآورده
انرلیس، و سجازمجان داروسجازی و  (MHRA)داروی  و بهداشی  انرلیس 

اند میوز اسیفاده اضجالجراری  ، تأیید شده(PMDA)ابزارسازی پزشک  ژاپن 
تصویب برساند. این تصمیم دیرهنرام نشانرر پایان سروصجدای دو جیج   را به

گیر برای جلوگیری از از دست رفین جان  ای همه است که در گیرودار بیماری
زبجان هجنجدو  شهروندانش قصد داشت کارزار مسخره آتمنیربهار را کجه بجه 

 راه اندازد! دهد به "خودکفای " معن  م 
این است که چندین  ۳های  مانند اسپوتنیک آیند دیرکرد در تأیید واکسن پ 

سازی آن در هند آغاز  شود.  ها، طول خواهد کشید تا فراهم هفیه، اگر نه ماه
شرکت هجنجدی قجراردادی  ۷گذاری مسیقیم روسیه با  صندوق ما   سرمایه

میلیون دوز بسیه است که به هند کمک خواهد کرد اهجداف  ۷۳۱برای تو ید 
کوب  برآورده کند. اما با توجه به دیرکرد تأییدیه، نخجسجیجیجن  خود را برای مایه

هفیه دیرر به هند نرسد. هجنجوز در مجورد  ۷رود تا  دوز اسپوتنیک گمان م 
 توانند ماهانه در دسیرس باشند هیچ شفافیی  وجود ندارد. دوزهای  که م 

 
 واکسن زدن موجود در بازار آزاد

تر واکسجن  تر و مبین  بر سیاست فراوری گسیرده شمول واکسن زدن جهان
های بسیار کنون  رها کرده باشد. در هجمجیجن  شاید هند را از ترس و وحشت

، ۰۲۱۱مجاه  فجروردیجن  ۱۰آوریجل/ ۴۱چارچوب است که دو ت هجنجد در 
باال  را  سال به ۰۰تصمیم  مهم گرفت و آن اینکه واکسن زدن برای هر فرد 

ماه آغاز کند. با وجود این، چنین تصمیمج  بجا  اردیبهشت ۰۰از اول ماه مه/ 
های  جدید همراه است که در اساس فروش واکسجن را  ای از اقدام میموعه

 برد. گذاری واکسن را از بین م  کند و نظارت بر قیمت آزاد م 
های دیجرجر را بجدون  سازی واکسن برای ایا ت تا کنون دو ت هند فراهم

های کوویشیلد و  داد. دو شرکت تو یدکننده واکسن هزینه و رایران انیام م 
فروخینجد.  ها را با قیمی  تنظیم شده به دو ت هند م  کوواکسین این واکسن

روپجیجه و  ۰۳۱بدون حساب کردن ما یات، واکسن کوویشیلد بابت هر دوز 
رسید. و   هر دو شرکت از درخجواسجت  فروش م  روپیه به ۴۱۷کوواکسین با 

ها حذف سقف  شده ناراض  بودند. آن دو ت هند برای فروش با قیمت تنظیم
قیمت و آزادی فروش واکسن در بازار آزاد را خواهجان بجودنجد. فجروش ایجن 

های سجازنجده  شده هم برای شرکت های دو ی  تنظیم ها حیا با قیمت واکسن
سودآور بود. برای نمونه، آدار پوناواال، مدیر عامل شرکت بنیاد تجو جیجد سجرم 

مجاه  فجروردیجن ۰۶آوریجل/ ۷دی" هند،  ای با تلویزیون "ان هند، در مصاحبه
،  تصدی  کرد که درواقع فروش هر دوز کوویشیلد با سود همراه است. ۰۲۱۱

آید؟ بجلجه،  دست م  ازای هر دوز سودی به پرسید امروز نیز به او گفت: "آیا م 
کنیم، اما از چشمداشت  گویم سودی کسب نم  بدون هیچ شک ... من نم 

ایم." او همچنین خاطرنشان کرد کجه  نامیم دست شسیه آنچه سود کالن م 
سود معمو   بسنده خواهد کرد. بجرای  شرکیش تنها برای "یک دوره گذرا" به

توانیم پس از چجنجد مجاه آن سجود  کسب سود کالن، گفت: "ما همیشه م 
 ]کالن[ را کسب کنیم."

کسجفجورد -آن سود کالن چیست؟ آدار پوناواال گفت درحا   که واکسن آ
فجروش  دالر آمجریجکجا بجه ۱بیجش  و اکنون هر دوز در ازای کم آسیرازنکا هم

بجاال اسجت."  دالر بجه ۴۱رسد، " در جهان میانرین قیمت این محصول  م 
های کجوویجد اسجت. بجرای  منظور او از "این محصول" اشاره به سایر واکسن

روپیجه(،  ۰۲۱۰دالر آمریکا )یا  ۰۹/۳۱ازای هر دوز  فایزر به نمونه، واکسن پ 
 ۰۲روپیه(، واکسن سینووا   ۴۶۰۳تا  ۴۱۲۰دالر )یا  ۱۶تا  ۱۴واکسن مدرنا 

روپیجه(  ۶۱۲دالر )یا  ۰۱روپیه(، و واکسن جانسون و جانسون  ۰۱۴۶دالر )یا 
اند. قیمت دو ی  واکسن کوویشیلد در هند در قیاس با این  گذاری شده قیمت
کرد که برای تغییر قجیجمجت  طور ا قا م  ها پایین بود، و آدار پوناواال این قیمت

عالوه ما یات برای هر دوز، آزادی عمجل  روپیه و به ۰۳۱کوویشیلد در هند از 
بین  شده را  آی" هند، قیمت پیش ان دارد. او در مصاحبه با شبکه خبری "ای

خواهند واکسن  نیز بیان کرد و گفت: "در بازار خصوص ، برای کسان  که م 
 روپیه بپردازند." ۰۱۱۱بخرند، در ازای هر دوز واکسن باید 
، دو ت ۰۲۱۱ماه  فروردین ۱۱آوریل/ ۰۹بنا بر تصمیم جدید دو ت هند در 

پجذیجر  میلیون( جمعیجت آسجیجب ۱۱کرور ) ۱۱مرکزی هند نخست تنها برای 

ها که تا  واکسن رایران فراهم خواهد کرد. پس از آن، قیمت دو ی  واکسن
درصد تو ید واکسجن  ۳۱کنون وجود داشت  غو خواهد شد. دو ت هند ح  

مجانجده  درصد بجاقج  ۳۱های ایا ی  باید  را خواهد داشت، درحا   که دو ت
ها  تو ید را از تو یدکنندگان واکسن خریداری کنند. برای فروش این واکسن

هجای خصجوصج  واکسجن،  کنندگجان بجنجرجاه های ایا ی  "فراهم به دو ت
 صورت آشکار اعالم خواهند کرد." های تعیین شده خودشان را به قیمت

 
 افزایش قیمت واکسن

شود. نخجسجت  برانریز مالر  م   با این وضعیت جدید دو موضوع پرسش
گذاری واکسیناسیون در بجخجش خصجوصج "  اینکه، آیا سقف  در "قیمت

رسد که چنین چیزی اتفاق نخجواهجد افجیجاد.  نظر م  تعیین خواهد شد؟ به
گذاری دو ی  برای واکسن پس از اول مجاه مجه/  سخن اینکه، قیمت کوتاه

انداز مدیر عامجل  ماه برداشیه خواهد شد. اگر بر اساس چشم اردیبهشت ۰۰
شرکت سازنده واکسن کوویشیلد پیش برویجم، قجیجمجت هجر دوز واکسجن 

روپیه خواهد شد و بجه حجدود  ۰۳۱رود زیادتر از  عالوه ما یات گمان م  به
هجزار  ۴همین ترتجیجب  هزار روپیه برای هر دوز افزایش خواهد یافت، و به

های ایا ی  به پرداخت این قیمت باالتر و خجریجد  روپیه برای دو دوز. دو ت
 ۳۱آن از این شرکت ناگزیر خواهند شد. دوم اینکه، دو ت هند از سهمیجه 

دهد. در  ها اخیصاص م  درصدی خود مقدار مشخص  واکسن را به ایا ت
، هیچ نشان  از ایجنجکجه ۰۲۱۱ماه  فروردین ۱۱آوریل/ ۰۹بیانیه مالبوعات  

احیمال زیاد بجا تجکجمجیجل  این تخصیک بدون هزینه باشد وجود ندارد. به
هجای ایجا جیج   میلیونِ ( نخجسجت، دو جت ۱۱کرورِی )جمعیت ۱۱پوشش 

یافیه از سهمیه مرکزی را نیز به دو جت هجنجد  های تخصیک ناچارند هزینه
شدت افزایش خواهد یافجت  پرداخت کنند. در هر صورت، قیمت واکسن به

مرر اینکه دو ت هر ایا ی  تصمیم بریرد از بودجه واکسن  یارانه دریجافجت 
رود  ها  گمان نمج  کند. با این حال، با توجه به وضعیت ما   ضعیف دو ت

ها بیوانند این بار ما   را بر دوش بکشند. با در نظر گرفین قیمجت  که ایا ت
کرور نجفجر )صجد  ۰۱۱واکسن هزار روپیه برای هر دوز، خرید دو دوز برای 

 ۴ای با جغ بجر  های ایا ی  را با هزینه میلیون نفر( در میموع هزینه دو ت
ترین پجیجامجد   ک روپیه ) صد میلیون( روبرو خواهد ساخت. بنابراین، شدن 

طجور  هجا نجفجر بجه شود میلیون این است که قیمت باالی واکسن باع  م 
 داوطلبانه برای تزری  واکسن مراجعه نکنند.

 
 در باب انداختن تقصیر بر دوش دیگران!

رسجد دو جت هجنجد سجیجاسجت  نجظجر مج  د یل دیرری وجود دارد که به
بین   رسد دو ت هند پیش نظر م  واکسیناسیون خود را تغییر داده است. به
سجازی  خردادماه وضعیت فراهم -کرده است که حیا در ماه مه/ اردیبهشت

طور  های ایا ی  و عموم مردم به واکسن بهبود نخواهد یافت و از نظر دو ت
ای نکوهش خواهد شد. روشن بود که دو ت هند قصجد داشجت از  فزاینده

هجای  ای پرهیز کند. بنابراین ، تصمیم قرار گرفین در مرکز چنین شرمندگ 
نیز تالش  نجابجخجردانجه بجرای انجحجراف  ۰۲۱۱ماه  فروردین ۱۱آوریل/ ۰۹

هجای کشجور بجرای  انیقادها از دو ت هند بود. بجا درخجواسجت از ایجا جت
تجوانجد از  درصد از تو ید واکسن، دو ت هنجد مج  ۳۱سازی مسیقیم  فراهم

تمام مسوو یت کمبودهای آت  واکسن شانه خجا ج  کجنجد و مسجوجو جیجت 
 های ایا ی  بیندازد. "واماندگ " در تهیه واکسن را بر دوش دو ت

ای  زدای  از بهجای واکسجن، هجدیجه تصمیم دو ت هند در زمینه مقررات
سجازی در گجیجرودار  های خصوص  واکسجن است سخاوتمندانه به شرکت

گیر. این هدیه افزون بر تصمیم دو ت هجنجد بجه دادن  خالیر بیماری همه
هزار کرور )میلیون( به بنیاد تو ید سرم هند و هجزار  ۱ارزش اعیباری جدید 

ها در گسیرش ظرفیجت  و پانصد کرور به باهارات بایوتک برای کمک به آن
رود کجه ایجن دو شجرکجت نجیجز در زمجره  تو ید است. گمان بسجیجار مج 

 ۹۱۱های ما   پژوهش  و توسعه هنجد بجه ارزش  کنندگان کمک دریافت
شناس  کووید خواهند بجود. بجدون  میلیون ؟ برای اجرای مأموریت بیماری

ای از سوی دو ت، تو یدکنندگان واکسجن  دسی  درنظر گرفین چنین گشاده
شان ]![ برای کسب سود کالن اصرار ورزیدند و توانسجیجنجد دو جت  بر ح 

 زانو درآورند. هند را به 
 

 ریزى براى واکسیناسیون، ... ادامۀ کوتاهى در برنامه
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 قطعنامۀ کنگرۀ هجدهمین حزب کمونیست فدراسیون روسیه
 به سوى سوسیالیسم، علیه فقر و بى عدالتى

سیزدهم حزب )اعم از رسم  و جایرزین( را تصویب کرد. بعدازظهر، وو ون 
تون ، یک  دیرر از اعضای هیوت سیاس  و دبیر کمییه مرکزی حزب، از 
پاسب هیوت رئیسه کنرره به بح  نمایندگان پیرامون اسناد کنرره، 

ها، کمییه شمارش آرا  گیری و شمارش رأی گزارش  ارائه داد. پس از رأی
 یست اعضای رسم  و جایرزین کمییه مرکزی سیزدهم حزب را اعالم 

ا بدل نفر عضو عل  ۴۱نفر عضو اصل  و  ۰۰۱-نفر بود ۴۱۱کرد که شامل 
نفر برای دبیرخانه را انیخاب  ۳نفر برای هیوت سیاس  و  ۰۰که خود  -

مقام دبیرکل و یک کمیسیون بازرس   کردند. نویین پو ترون ، بار دیرر به
 نفر، از سوی کنرره انیخاب شدند. ۰۹نیز میشکل از 

، پس از هشت روز کاری و ۹۹ماه  بهمن ۰۱کنرره در تاریب اول فوریه 
ای ویژه که در جلسه پایان  کنرره تصویب شد خاتمه  همراه با قالعنامه

های اساس   یافت. در این قالعنامه آمده است که کنرره در مورد ارزیاب 
وساز مل  برای  نیایج اجرای قالعنامه کنرره دوازدهم حزب، طر  ساخت

/ ۴۱۰۰و میمم آن در  ۰۱۶۱/ ۰۹۹۰دوران انیقا   به سوسیا یسم سال 
/ ۴۱۰۰اجیماع  برای سال های -، اسیراتژی توسعه اقیصادی۰۱۹۹
سا ه "دوی موی"، همراه با  ۱۳، اجرای سیاست ۰۱۹۹/ ۴۱۴۱تا  ۰۱۹۱
های توسعه مل  و وظایف آینده ارائه شده به کنرره سیزدهم  گیری جهت

تواف  دارد. در این قالعنامه آمده است که دسیاوردهای چند سال گذشیه 
های  کنند که مسیر سوسیا یسم در ویینام با واقعیت همچنان تأیید م 

بین   موجود در کشور و روند توسعه در این دوران مالابقت دارد و روشن
رهبری حزب عامل اصل  موفقیت انقالب ویینام است. "در شرایط تحوالت 

ُبرِد "پرچم  سریع و پیچیده در وضعیت جهان، موضع حزب همچنان پیش
ایدئو وژی، پرچم مبارزه و و پرچم همبسیر  بزرگ مل " با هدف رفاه مردم، 
قدرتمندی مل ، و برابری و عدا ت، دموکراس  و تمدن برای مردم" است. 

و  ۴۱۱۱، ۴۱۴۳های  های  اصل  و مشخک برای سال این قالعنامه، هدف
های  ( تعیین کرد و همچنین هدف۰۲۴۲، ۰۲۱۹، ۰۲۱۲های  )سال ۴۱۲۳

تا  ۰۲۱۱( ۴۱۴۳تا  ۴۱۴۰های  اجیماع  سال -طر  توسعٔه اقیصادی
( ۴۱۱۱تا  ۴۱۴۰های  های توسعه مل  برای سال گیری ( و جهت۰۲۱۲
( و وظایف اصل  پنج سال آینده را مشخک کرد. این ۰۲۱۹تا  ۰۲۱۱

 نینیسم و ایدئو وژی -کند که حزب "به مارکسیسم قالعنامه تأیید م 
روش  خالقانه و  طور مسیمر و به ها را به مین میعهد خواهد ماند، آن هوش 

منالب  با واقعیت ویینام در هر دوره، اجرا خواهد کرد و در رسیدن به اهداف 
 اسیقالل مل  و سوسیا یسم، ثابت قدم خواهد ماند."

در این قالعنامه تأکید شده است که حزب باید کار "سازندگ  و اصال  
ای قدرتمند و شفاف ارتقا  حزب" را در جهت یک حزب و سیسیم سیاس 

بخشد و با شهامت بیشیر، اقیدار رهبری را در اییاد و اجرای 
های منالب  بر واقعیت موجود در ویینام و روند  ها و سیاست دسیورا عمل

موقع برای  پیشرفت عصر، بهبود بخشد. کنرره همچنین به  زوم اقدام به
ها" اشاره  ده  اجرای طر  ده  و سازمان های رهبری، جهت رفع "کاسی 

کرد. "موفقیت کنرره، موجب تشوی  تمام  حزب، مردم و ارتش خواهد شد 
ها و  ها غلبه شود و از فرصت تا همچنان بر همه مشکالت و چا ش

امییازهای موجود اسیفاده کرده تا ویینام، هرچه زودتر، به یک کشور 
 گیری سوسیا یسی  پردرآمد تبدیل گردد." یافیه با جهت توسعه

سازمان  ۷حزب سیاس ،  ۰۷۶پیام تبریک و نامه از  ۱۷۰کنرره تعداد 
سازمان سیاس ، اجیماع ، دوسیانه و مردم   ۰۱۱ا ملل ،  ای و بین منالقه

کشور جهان، دریافت  ۹۱نمایندگ  دیپلماتیک خارج  در ویینام از  ۴۷و 
جمهور ویینام، در  کرد. نوین پو ترون ، دبیرکل حزب کمونیست و رئیس

سخنران  پایان  کنرره "برای غلبه بر هر دشواری در انیام وظایف، حفظ 
ها و دسیاوردهای انقالب ، پیوند دادن همه حزب و مردم در زنده  سنت

های باشکوه و تیارب ارزشمند، تقویت همبسیر  و اتحاد،  کردن سنت
ترویج سازگاری بین فکر و عمل، ارتقای فضایل و اخالق انقالب  برای 

وقفه شیاعت سیاس  و ظرفیت کاری و پشیکار در اجرای  تقویت ب 
آمیز مفاد قالعنامه کنرره سیزدهم و مالاب  با اهداف انقالب  دوره  موفقیت

نهایت تالش  های کل حزب، مردم و ارتش، میعهد به جدید همراه با آرمان
پایان رسید،  شد." او گفت، کنرره که تقریبًا دو روز زودتر از موعد مقرر به

تمام مالا ب را بیان و تمام دسیورکارش را انیام داد. او از نمایندگان کنرره 
شان تشکر کرد. این کنرره  خاطر اعیماد به رهبری حزب و انیخاب به

های میان  قرن  انداز سال شود، زیرا چشم عالف  مهم محسوب م  نقاله
های تالش ویینام برای پیوسین به  یست کشورهای  ، یعن  سال۴۰

 پیشرفیه را  ترسیم کرد.

 ادامۀ سیزدهمین کنگره حزب  ...

در پایان قرن بیسیم، کشور ما را وادار ساخیند که از روش های سوسیا یجسجیج  
اقیصادی امیناع ورزد. در نییی  آن، خسارت های سنرین  بر خل  هجای اتجحجاد 
جماهیر شوروی ساب  وارد گردید.  بر اساس معیار سالح زندگ ، اکنون روسیه در 

کشور در ردیف نودمین قرار دارد. ششمین ساِل میوا   است که فقجر در  ۰۲۴بین 
هجزار  ۰۳کشوِر ما رو به افزایش است. یک پنیم جمعیت کشور درآمدی کمیر از 

دالر(. این درآمد کمیر از هزینه در نظر گرفیه شده  ۴۱۱روبل در ماه دارند )کمیر از 
برای نرهداری یک زندان  در روسیه است. بدتر از همه، اها   مناط  کجورگجان، 

 چرکس، اینروش، کا میک و جمهوری آ یای زندگ  م  کنند. -کاراچاِیوا
میلیون بیکار  58تمام  نشانه های دو ِت اجیماع  در روسیه از بین رفیه است. 

به زحمت از طری  درآمدهای تصادف  امرار معاش م  کنند. آنوقت دو ت از آنجهجا 
ما یات هم اخذ م  کند تا باقیمانده را نیز بریرد. روسیائیان دهات روسیه را تجر  
م  کنند. وقی  کار نیست، یعن  وسیله ای برای زنده ماندن وجود ندارد. اقیجصجاد 
روسیاها ویران گشیه است. زیربناها فروریخیه است. فقر، ب  قانون  و حجِس زائجد 

در فقر و  ”فرزنداِن جن ” بودن، روسیاهای روسیه را نابود کرده است.   در روسیه 
ب  قانون  به سر م  برند. این آنها بودند که دارائ  و ثروِت مّل  را آفریدند، ثجروتج  
که توسط گروه  اند  از نخبراِن میمول تصاحب شد. خوِد قهرماناِن کار در فقجر 

بجار طجرِ   ۹و نداری م  میرند. فراکسیون حزب کمونیست روسیه در مجیجلجس 
را به میلس ارائه داد. امجا فجراکسجیجون “  فرزندان جن ” الیح  قانون  در راباله با 

 مانع از تصویب آن شد. ”روسی  واحد”حزب 
با پافشاری حزب کمونیست، میلس الیح  قانون  در مورد تغذی  در مجدارس را 

روبجل بجرای هجر  ۶۱تا  ۳۱تصویب نمود. اما برای عمل  کردن آن، مبلغ شرم آور 
کود  در روز تعیین گردید. زندگِ  اکثریِت ماللِ  شهرونداِن هر روز بدتر م  شود. 
در نیییه، مهاجرت  و مرگ و میر افزایش م  یابد. اگر در دوراِن شوروی جمعیجت 

ساِل اخیر، کشورمان یجک مجیجلجیجون از  ۴روسیه دو برابر گردید، اکنون فقط در 
ساِل گذشیه، دهها میلیون نجفجر ۱۱شهروندان خود را از دست داده است. در طِ  

قربان  این شرایط گردیده اند. ما قاطعانه اعیقاد داریم، مشکالتج  کجه بجرقجراری 
میدِد سیسیم سرمایه داری در روسیه به وجود آورده، قابِل حّل است. دو ت منابِع 
ما ِ  کاف  در اخییار دارد، اما آنها را م  دزدند و به خارج منیقل مج  کجنجنجد. در 

میلیارد دالر از کشجور خجارج  ۶۱۱ساِل گذشیه، فقط به شکِل رسم ،  11مدِت 
تریلیون روبل. همچجنجیجن بجر طجبج  اطجالعجاِت   ۳۱گردیده است. یعن  بیش از 

Global Financial Integrity تریلیون روبل  ۳۶میلیارد دالر، یعن   ۶۰۴، مبلغ
دیرر نیز به شکل غیر قانون  و با جعل اسناد از کشور خارج گردیده است. در جمع 

سجال بجودجج  کشجوِر  ۳تریلیون روبل  از کشور خارج شده که برابر است با  ۰۱۶
روسیه. دو ت به جای رشد اقیصادی و مبارزه با سرقِت سرمایه هجاِی کشجور، راِه 
فروِش امواِل دو ی  را در پیش گرفت و بانک ها و شرکت های بیم  خارج  را وارِد 
بازاِر داخل  کرد. اما برای اینکه زیان را دسیآورد قلمداد کند، روش های محاسجبج  
داده هاِی آماری را تغییر داد. اساسًا آنچه اتفاق م  افید، ججعجل شجاخجک هجای 

 ۴۱۴۱اقیصاِد کالن است. نیایج خیل  زود آشکار گردید. خروج سرمایه در سجاِل 
ساِل گذشیه، تعجداد شجرکجت هجا در  ۲میلیارد دالر رسید. در  ۲۰دو برابر شد و به 

هجزار ۴۲۱تعداد آنها  ۴۱۴۱میلیون عدد کاهش یافت. فقط در سال  ۰٫۱۷روسیه 
عدد کمیر شد. با قاطعیت م  توان ادعا کرد که در صورت ادام  چنین سیاسجیج ، 
برنام  کاهش فقر عمل  نخواهد گردید. در شرایط بحراِن اقجیجصجادی و تشجدیجد 
تحریم هاِی اقیصادی، این امر به ویژه برای آیندۀ کشور بسیار خالرنجا  خجواهجد 
شد. حکومت اقدام  برای مقابله با این فاجعه انیام نم  دهد. قوانین  که احزاب 
مخا ف به میلس ارائه م  دهند، سال ها است که بررس  نم  گجردد. تجخجریجب 

 نهادهای اجیماع  و اقیصادی روسیه میوقف نشده است. 
کنررۀ هیدهمین حزب کمونیست فدراسیون روسجیجه ضجرورت حجِل فجورِی   

مشکالِت تلنبار شده را یادآوری م  کند. برای حِل مشکالت رشِد کشجور، دو جِت 
مورد اعیماِد خل  ضروری است. کاماًل واضح است که تیِم اداره کنندۀ قدیمج  بجا 
رهبری دو ت ، توان حِل این مشکالت را ندارد. برای رهبری و ادارۀ کشور احییاج 
به افراد جدیدی است که هم دیدگاه ها و برخوردهای نوین و هم بجرنجامج  واقجعج  
برای خارج ساخین روسیه از بحران را داشیه باشند.    برای رشد اقیصلدی کشجور، 
اخراج سرمای  خارج  از سیسیم بانک ، مل  کردن بانک ها و شرکت هاِی بیمه و 

اعیباری مل  ضرورت مبرم دارد. همزمان باید بسیجاری از  -برقراری سیاست پو  
ما یات ها  غو گردیده و فضای مناسب برای ابیکار های اقیجصجادی شجهجرونجداِن 
خودی تامین شود.   اخراِج محیکران خارج  از شرکت های روس  کجه مشجغجول 

نابودی رقابت در بازارهای جهان  هسیند، بسجیجار 
  ۳ادامه  در صفحه مهم است. وقت آن است که مانِع از ثبت شجرکجت 
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 ۶( ۴۱۴۰فوریه  ۰ژانویه تا  ۴۷سیزدهمین کنررٔه سراسری حزب کمونیست ویینام از تاریب 
( با مضامین زیر در هانوی، پاییخت ویینام برگزار شد و به بررس  ۰۱۹۹ماه  بهمن ۰۱تا 

های زیر پرداخت که عبارت بودند از: "تقویت ساخیار و اصال  حزب و سیسیم  موضوع
سیاس  در جهت شفافیت و اقیدار؛ برانریخین اراده و عزم برای توسعه مل  و ارتقای 
توانمندی بلو  عظیم وحدت مل  در کنار و همرام با قدرت حاکمیت خلق ؛ ادامه سرعت 

زمان به امر اصالحات؛ اییاد و حفاظت قدرتمند از میهن و  جانبه و هم بخشیدن همه
گیری  یافیه با جهت آمیز و پایدار و تالش برای تبدیل ویینام به کشوری توسعه محیال  صلح

 ویکم. سوسیا یسی  تا بازٔه زمان  میانٔه قرن بیست
هزارو  ونیم نفر عضو حزب کمونیست یک نمایندگ  از بیش از یک میلیون به

 ۰۹۰پانصدوهشیادوهفت نفر در کنرره سیزدهم شرکت کردند. از میان این تعداد نماینده، 
ها، شهرهای تحت مدیریت  نمایندگ  ایا ت نفر به ۱۰۰هزارو  ۰عضویت کمییٔه مرکزی،  نفر به

های حزب  خارج از کشور  نمایندگ  سازمان نفر به ۰۳های حزب ، و  مرکزی و سازمان
 ۴۴۴درصد( مرد و تعداد  ۰۷/ ۱۰نفر ) ۱۷۳هزار و  ۰انیخاب شدند. از کل نمایندگان تعداد 

درصد(  ۰۰/ ۱۱نفر ) ۰۶۳های قوم   درصد( زن بودند. تعداد نمایندگان اقلیت ۰۱/ ۹۹نفر )
تصویب رساند که عبارت بودند  ها به بود. کنرره حزب  در مورد پنج  سند مهم بح  کرد و آن

-سا ه توسعٔه اقیصادی ۰۱گزارش در مورد نیایج اسیراتژی   .۴گزارش سیاس ؛   .۰از: 
-( و تدوین اسیراتژی توسعٔه اقیصادی۰۱۹۹تا  ۰۱۹۱)از  ۴۱۴۱تا  ۴۱۰۰اجیماع  از سال 

-های توسعه اقیصادی گزارش دربارٔه اجرای  شدن هدف  .۱سال آینده؛  ۰۱اجیماع  برای 
  .۲های پنج سال آینده؛  ( و برنامه۰۱۹۹تا  ۰۱۹۳)از  ۴۱۴۱تا  ۴۱۰۷اجیماع  از سال 

گزارش بازبین  رهبری و   .۳های دوره دوازدهم؛  گزارش بازبین  ساخیار حزب  و مصوبه
مدیریت دوره دوازدهم تصدی کمییٔه مرکزی حزب. در ادامه، کنرره همچنین رهبری جدید 

 حزب را انیخاب کرد.
های تعیین  ها، و وظیفه ها، هدف کنرره اعالم داشت که حزب "بسیاری از دسیورا عمل

سا ٔه توسعه را با موفقیت تحق  بخشیده است.  ۰۱شده" در آخرین کنرره حزب و در سند 
سال  ۱۳های حزب در اجرای "سیاست نوسازی" است که اکنون  ها بیانرر تیربه این موفقیت

گذرد. کنرره همچنین خاطر نشان کرد که باوجود همه این دسیاوردها و  از شروع آن م 
های  نیز وجود دارند که باید در خالل پنج سال آینده بررس   ها و ضعف ها، "کاسی  موفقیت

( محق  شود." ۰۲۴۲( ۴۱۲۳شوند چندان که خواست یک ویینام قدرتمند و مرفه تا سال 
اند و  را داشیه۰۱۹۹/  ۴۱۴۱ویینام یک  از ده کشوری است که باالترین رشد اقیصادی در 

درصد بوده است. این کشور  ۳/ ۰اش  سال گذشیه نرخ رشد تو ید ناخا ک مل  ۳در 
های فرهن  اجیماع ، بهداشت، آموزش، علوم و فناوری  های  در زمینه همچنین پیشرفت

درصد در  ۱به  ۰۱۹۲/  ۴۱۰۳درصد در  ۰۱را نیز شاهد بوده است. نرخ فقر در ویینام از 
سال -(۰۱۷۳( ۰۹۰۷کاهش یافت. میوسط درآمد سرانه در کشور که در  ۰۱۹۹/  ۴۱۴۱

دالر آمریکا  ۶۳۱هزارو ۴به  ۰۱۹۹/  ۴۱۴۱دالر آمریکا بود، در  ۰۱۱-شروع سیاست بازسازی
که همه گیری  ۰۱۹۹/  ۴۱۴۱ویژه در سال  اند، به ا عاده بوده رسید. دسیاوردهای کشور فوق

سابقه هم در این سال  های ب  ها و طوفان همراه داشت و سیل تأثیرات زیادی به ۰۹-کووید
اجیماع  شدند. کنرره خاطرنشان کرد که -های اقیصادی موجب خسارات  جدی در زمینه

ای بزرگ و برتری رژیم سوسیا یسی ، تعامل هماهن ، مصمم، و  د یل "قدرت همبسیر  به
تدریج  رهبری حزب و حمایت مردم"، میسر گردید که "ویینام به ای به مؤثر سیسیم سیاس 

گام، بهبود یافیند و روند زندگ  تثبیت  گیری کرونا را کنیرل کرد، تو ید و تیارت، گام به همه
شد که موجب تحکیم اعیماد مردم به حزب، دو ت، و رژیم سوسیا یسی  هم شد." کنرره 

مین، و به   نینیسم، ایدئو وژی هوش -این نیییه رسید که حزب باید همواره به مارکسیسم به
این منظور، حزب باید همیشه "با حقای  مسیقیمًا برخورد کند و  راه سوسیا یسم پایبند بماند. به

حقیقت را بیان دارد" و در مسیر "بازسازی، تعامل و توسعه، به روند جاری همبسیر ، تالش 

ای  اجیماع -و اراده مشیر " ادامه دهد. کنرره امور اقیصادی
های  مهم در چند سال  عالف خاص را تعیین کرده است که نقاله

، پنیاهمین ۰۲۱۲/ ۴۱۴۳آینده خواهند بود که عبارتند از: سال 
سا ررد آزادسازی جنوب ]ویینام جنوب [ و بزرگداشت وحدت 

، صدمین سا ررد تأسیس حزب ۰۲۱۹/ ۴۱۱۱میهن؛ سال 
، صدمین سا ررد تأسیس ۰۲۴۲/ ۴۱۲۳کمونیست ویینام؛ سال 

جمهوری دموکراتیک یا جمهوری سوسیا یسی  کنون  ویینام. با 
های تاریخ  است که کنرره طر  "توسعٔه  عالف این نقاله توجه به

 انداز اسیراتژیک دوران جدید" را تدوین کرد. مل  و چشم
جانبه بررس  و ارزیاب  کرد:  باره همه کنررٔه سیزدهم در این

ساخیار حزب و نقش رهبری منیخب کنررٔه دوازدهم حزب، 
گیری در مورد وظایف حزب در پنج سال آینده، و اجرای  تصمیم

برنامٔه حزب. همچنین، با بررس  "کیفیت سیاس ، اخالق انقالب ، 
ظرفیت رهبری، جسارت و دانش کاف  برای پاسخروی  به نیازهای 

های بزرگ، سنرین، و  روزافزون تیدید قوا و جهت دادن به هدف
های تعیین شده از سوی حزب، دو ت،  حال باشکوه، وظیفه درعین

و مردم، اعضای کمییٔه مرکزی را ارزیاب  و انیخاب کرد."  کنرره 
ها، و گفیروهای نمایندگان دربارٔه  برای مالا عٔه  سندها، بح 

نامزدهای کمییٔه مرکزی حزب، یک روز کامل وقت تعیین کرد. 
ای دقی  از ح  دموکراتیک خود برای انیخاب  شیوه نمایندگان به

رهبری جدید اسیفاده کردند. آنان به نامزد کردن خویش و دیرران و 
های  اضاف  برای عضویت در کمییه مرکزی میاز  افزودن نام نامزد

شود: "کمییه  ها خاطرنشان م  بودند. در گزارش حزب به رسانه
های شرکت کننده  مربوو به پرسنل کنرره، از رؤسای هیوت

های  در مورد پیشنهاد نامزدها را دریافت کرد. در بعد از ظهر  گزارش
همان روز، هیوت رئیسه کنرره نام این نامزدها را اعالم کرد. هیوت 

های انصراف نامزدهای پیشنهاد شده را  رئیسه همچنین درخواست
رسیدگ  کرد و برای بررس  موارد درخواست انصراف از نامزدی 
برخ  نیز تشکیل جلسه داد. ... پام مین چین، عضو هیوت سیاس ، 
دبیر کمییه مرکزی و رئیس کمییه تشکیالت  کمییه مرکزی، 
گزارش هیوت رئیسه کنرره از بح  نمایندگان پیرامون امور پرسنل 
کمییه مرکزی برای دوران سیزدهم را ارائه داد."  کنرره سپس 

کمییه شمارش آرا را انیخاب کرد و 
 یست نامزدهای کمییه مرکزی 

سیزدهمین کنگرٔه حزب کمونیست 
 ویتنام برگزار شد

 مالى رسیده  هاى کمک
یورو ۱۰۱                                                  بیاد رفی  احسان طبری   

یورو ۹۱                                                                  تهمورث از رشت  

  ۲۱ادامه  در صفحه 


