
نوشتٔه جان ُویچیک در پیپلز ُورلد، نشریٔه اینتنتنرننتن  
 حزب کمونیست آمریکا

بازوی جهانی پنتاگوو  -های خبری این روزها به ناتو در گزارش
اکونوو   شود. هو  به دلیل نقشش در جنگ اوکراین، اشاره می -

تووانود  دانند کوه موی ها نفر در آمریکا ناتو را راهکاری می میلیو 
جنگ اوکراین را پایا  دهد و صلح به ارمغا  آورد. این بورداشو  

ای اسو   سابقه روزی بی نادرس  ناشی از بمبارا  تبلیغاتی شبانه
که مردم آمریکا در معرض آ  قرار دارند. هرچند گسترش ناتو در 

واقع به مرزهای روسیه رسیده اس ، کمتر بوه گسوتورش ایون  سراسر اروپا بسیار نزدیک به مرزهای روسیه شده و به
شود. پرسش اساسی که باید به آ  پاسخ داده شود این اس  که آیا گسترش ناتو  پیما  نظامی در بقیٔه جها  توجه می

هوا در  افزار در جنگ اوکراین و سوایور جونوگ وقفٔه جنگ و سرازیر کرد  بی
 جها ، در مسیر دستیابی به صلح جهانی اس ؟

شتاب گرفتن فرایند افزایش قیمو  
انواع مواد غواایوی در کشوور نشوا  
دهندٔه فوقوی یوکوی از بورآمودهوای 

های چندوجهی اس  که رژیو   بحرا 
والی  فقیه مردم را در آنها غرق کورده 
اس . بحرا  معیشتی رو به وخوامو ، 
همراه با وضعی  بسویوار خواورنوا  

زیس  و نبود یا کمبود دسترسی  محیی
به خدمات بهداش  و درما  عمومی و 
دارو، اثر بسیار مخربی بر زندگی موردم 

 گاارده اس . 
درستی نورورا  آیونود   اکثر مردم به

خود و کشورند، زیرا برخالف ادعاهوای 
ای و  گزاف و توخالوی عولوی خوامونوه

دستراه تبلیغاتی حکومتی، این روزهوا 
کاماًل برای همه روشن شده اس  کوه 

بار اقتواوادی  به دلیل وضعی  فالک 
و وضعی  بد خدموات اجوتومواعوی و 

زیس  در حال نابوودی، ثوبوات  محیی
اجتماعی و امنی  ملی و حق حاکمی  

تور  کشور به خار افتاده اسو . موهو 
انود کوه  آنکه مردم خوب متوجه شوده

سوووورا  

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

 ۵۰۴۵خرداد  ۲، ۵۵۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سى و هشت

دهى  ضرورت سازمان
هاى مردمى و  اعتراض

تالش مشترک براى 
گذار از دیكتاتورى 

 والیى 

 کارگران همه کشوراه متحد شوید!

 ۱ادامه  در صفحه  

 ۲صفحۀ  ادامه  در 

  ۷صفحۀ  ادامه  در 

اطالعیۀ حزب تودۀ ایران خیزش توده هاى محروم در شهرهاى 
مختلف در اعتراض به سیاست هاى ضدمردمى حكومت جمهورى 

 »مرگ بر رئیسى«، »اى مرگ بر خامنه«، »مرگ بر گرانى«اسالمى: 

آیا جنبش صلح هنوز 
باید با ناتو مخالفت 

 کند؟

حزب توده ایران از اعتصاب رانندگان زحمتكش اتوبوسرانى تهران و 
 کند!  دیگر کارگران و زحمتكشان حمایت مى

 بازداشت گسترده فعالین صنفى و کارگرى محكوم است!

 ۲صفحۀ  ادامه  در 

همزما  با تامی  رژی  ضدمردموی 
برای افزایش بهای مرغ، تخ  مورغ و 
لبنیات اعتراض های گسترد  مردموی 

اردیوبوهوشو  در  ۲۲در روز پنجشنبه 
شهرهای مختلف کشور آغاز شد که بوا 
یورش وحشیانه نیروهای انتظامی رژی  
و قاع اینترن  و مختل کرد  سیستو  
تلفن های همراه رو به رو گوردیود. روز 

طی روزهای اخیر کارگرا  و رانندگا  شورکو  
رانی تهرا  و حومه اعتااب هماهنروی  اتوبوس

علیه نقض شدید حقوق حوقوه خوود سوازموا  
اند. خواس  رانندگا  زحمتوکوش افوزایوش  داده

عادالنٌه دستمزد، برخورداری از حق بیمه، تامین 
امنی  شغلی، بهبود وضوعویو  موعویوشوتوی و 

 اس . استعفای شهردار تهرا  عنوا  شده
شهرداری تهرا  و شخص شهردار در واکنش 

فرار مغزها: مهاجرت جوانان متخصص از میهن ما در شرایط جهانى 
 ۳دارى                                                                                ص  شدن سرمایه

 ۸و مبارزه طبقاتى                                              ص  »روز کارى«مارکس: 
 ۹معضل هاى نادیده گرفته شده جامعٔه بشرى                                     ص 

 در  ۲۴۵۹همٔه عوامل مؤثر در وقوع خیزش مردمى اکتبر 
 ۵۲عراق هنوز هم وجود دارد                                                                 ص 

ضمیمۀ کارگرى 
، »نامۀ مردم«

  ۱۹شمارۀ 
 منتشر شد!



۵۰۴۵خرداد  ۲دوشنبه     ۲   ۵۵۱۱شمارۀ    

ای با اعالم اینکه از  در اطالعیه” ستاد تنظی  بازار“  پنجشنبه
اصالح و “مرغ و لبنیات تح  عنوا   امروز، بهای مرغ، تخ 

 کند افزایش پیدا می” سازی قیم  متناسب
سوازموا  حوموایو  از “ از جمله اعالم کرد که به پیشنهاد 

ستواد تونوظویو  “ و تاویب ”  کنندگا  و تولیدکنندگا  مارف
، سقف قیم  کاالهای ماکور تعیین و بوه واحودهوای ” بازار

به تدریج مجواز “ صنفی ابالغ شده که از روز پنجشنبه، امروز، 
بر اساس گزارش هوای ”  های جدید هستند. به اعمال قیم 

منتشر شده از ماوبات قرارگاه امنی  غاایوی وزارت جوهواد 
انود،  های ایرا  روز پنجشنبه منتشر کورده کشاورزی که رسانه

کننده پس از حواف ارز  قیم  هر کیلوگرم مرغ برای مارف
نسب   درصد ۶۰۱رشد بیش از  های تولیدی با ترجیحی نهاده

هزار توما  تعیین شوده اسو .  ۱۶به قیم  ماوب پیشین 
مورغ دو کویولووگورموی نویوز  همچنین قیم  هر شانه تخو 

هزار  ۶۱نسب  به نرخ ماوب پیشین به  افزایش دو برابری با
رسد. الزم به تاکر اس  کوه بور اسواس گوزارش  توما  می

، پاسدار حسین سالمی، فرمانده سپاه در سخنانی کوه ” ایرنا“ 
آیین پایانی سومین “ اردیبهش  در مشهد در  ۲۲روز پنجشنبه 

ایراد کرد، از جمولوه ”  جشنواره سراسری اسوه بسیج در مشهد
در حال پیشروی هستی  و در بیورو  راهوهوا را بور ”  گف : 

در حوال جوراحوی  ای  و در درو ، قدرتومونود و دشمن بسته
و در این راه، بسیج بوایود بوه  هایی دارد اقتاادی  که سختی

 ”کمک ]سرکوب[ مردم بشتابد.
بر اساس گزارش های متعوددی کوه در شوبوکوه هوای 
اجتماعی منتشر شده اس  مردم در شوهورهوای شوهورکورد، 
اندیمشک، ایاه، جراحی، دورود، اهواز و جونقا  در اعتراض 
به این گرانی ها به خیابا  آمدند. بر اساس همین گزارش هوا 
اعتراض های مردمی با ورود نیروی انتظامی و امونویوتوی و 

گاز اشک آور، ضرب و شت  مردم و شولویوک  استفاده آنها از 
به خشون  کشیده شد. هوموچونویون بور اسواس  تیر هوایی 

گزارش های تأیید نشده ای مأمورا  امنیتی رژی  ده ها تن از 
اعتراض کننده گا  در شهرهای مختلف را دستورویور و بوه 

 محل نامعلومی انتقال داده اند.
مردم جا  به لب رسیوده از لولو  حوکوومو  مودارا  و 
فشارهای فزایند  اقتاادی که میلیو  ها شوهورونود را بوه 
زیستن زیر خی فقر مجبور کرده اس  با سر داد  شعارهایوی 

مور  بور “ ، ” رئیسی حیا کن ممک  را رهوا کون“ از جمله 
رئویوسوی “ و ”  مر  بر رئیسوی“ ، ” ای مر  بر خامنه“ ، ” گرانی

نسوبو  بوه افوزایوش ”  هوات کوو دروغرو، حواصول وعوده
 ها اعتراض کردند. افسارگسیخته قیم 

محکوم کرد  سیاس  های ضود   حزب تود  ایرا  ضمن
مردمی رژی  والی  فقیه و سرکوب خشن و خونین اعوتوراض 
های مردم جا  به لب رسیده از فقر و محورومویو  و لولو  
فزاینده دستراه ها و نهادهای حکوم  جمهوری اسالمی از 
همه نیروهای مترقی ایرا  و جها  می خوواهود توا صودای 
اعتراض خود را برضد سرکوبرری های رژی  بلنود کونونود و 
خواها  متوقف کرد  فوری افزایش قیم  ها اعموال شوده 

 گردند.
  
 حزب تودۀ ایران

 ۱۰۴۱اردیبهشت  ۳۲

رانی تالش ورزید با وعوده و وعویود و  حق زحمتکشا  شرک  واحد اتوبوس این اقدام به به
فریبی صدای معترضا  را خاموش نماید. همچنین نیروهای امنیتی و انوتوظواموی بوا  عوام

ایجاد فضای امنیتی و بازداش  گروهی از رانندگا  و فعاال  سندیکایی کوشش کردنود توا 
ویژه در اوضاع ملتهب کنونی شوونود. ایون  مانع از تداوم اعتااب و بازتاب آ  در جامعه به

 –های ضدملی اقتاادی  های مردمی علیه سیاس  زمانی با اعتراض دلیل ه  اعتااب به
 ها از اهمی  برخوردار اس . اجتماعی حکوم  جمهوری اسالمی و افزایش قیم 

اردیبهشو  و در دو  ۲۱برای ایجاد رعب و وحش  به هدف شکستن اعتااب، قبل از 
نفر از کارگرا  را بازداش   ۲۰اردیبهش ، نیروهای امنیتی و پلیس نزدیک به  ۲۲و  ۲۱روز 

هوای موردموی بوا  کردند که از وضعی  آنها اطالعی در دس  نیس . حمای  از اعتوراض
تواند توا  و امکانات جونوبوش موردموی بورضود  سازماندهی مبارزات اعتاابی کارگرا  می

دیکتاتوری حاک  را تقوی  و تحکی  کند. در روزهای گاشته عالوه بر فعالویون صونوفوی و 
گرا  اجتماعی، فرهنری و سیاسی توسی نویوروهوای امونویوتوی  ها تن از کنش کارگری ده

تووانود  های مشمئزکننده نوموی سازی های هدفمند و پرونده اند. این بازداش  بازداش  شده
دس  جامعه و کارگرا  و زحمتکشا  میهن مارا متوقف  های تهی گسترش توده جنبش روبه

دس ، از اعتواواب و  های تهی های توده ایرا  ضمن پشتیبانی از خواسته سازد. حزب توده
مبارزات کارگرا  و زحمتکشا  علیه دیکتاتوری و فقر و فالک  با توموام اموکوانوات خوود 

قویود و شورم هوموٌه  کند. حزب موا خوواسوتوار آزادی فووری و بوی حمای  کرده و می
گرا  اجتماعی و موبوارزا   شدگا  اع  از معترضا  خیابانی، پژوهشررا  و کنش بازداش 

 سندیکایی اس .
کارگرا  و زحمتکشا  کشور که برای احقاق حقوق خود برضد دیکتاتووری  درود پرشور به
 کنند. حاک  پیکار می

 های اخیر. شدگا  اعتراض آزادی برای همٌه زندانیا  سیاسی و بازداش 
 کارگر زندانی آزاد باید گردد!

های کوارگورا  و  سوی تشدید مبارزه و سازماندهی اعتااب برای تامین خواسته پیش به
 زحمتکشا !

 ۱۰۴۱اردیبهشت  ۳۲حزب توده ایران، 

 ادامۀ حزب توده ایران از اعتصاب رانندگان زحمتكش ...ادامۀ اطالعیۀ حزب تودۀ ایران خیزش توده 

 ادامۀ آیا جنبش صلح هنوز باید ...

درصد تولید ناخالص ملی[، اغلب به هزینٔه کاهوش ۲میزا  بودجٔه نظامی هر کشور عضو ]
رفاه اجتماعی و نیازهای زیرساختی آ  کشورها، به حق حاکمی  این کشورها خدشوه وارد 

افزارهای  اند مرزهای خود را به روی تردد جنگ کند. همچنین، کشورهای عضو مولف می
یی در خا  خود باز نره دارند. گسترش قلمرو عومول  های هسته سنرین یا استقرار موشک

های ناتو نیس . در نشس  اخیر ناتو، روشن شد کوه هودف  تا مرزهای روسیه، پایا  برنامه
بعدی ناتو چین اس . سرا  کشورهای عضو ناتو در آ  نشس  در این باره صحب  کوردنود 

کشانند تا چین را که از نظور آنوا   که چرونه این پیما  نظامی را به سم  اقیانوس آرام می
ریزی شده علیه چین، ناتوو  های برنامه قدرتی متخاص  اس ، "مهار" کنند. افزو  بر حرک 

 در آمریکای التین و آفریقا نیز در تالش برای "حفال  از دموکراسی" اس .
 

 جای  برای خطا نیست
از ناتو با چنین تاریخی که دارد و مسیری که در پیش گرفته اس ، نباید انتظار داش  کوه 

میرند رهاورد خیری داشته باشد. مسیری کوه  برند و می برای مردمی که در اوکراین رنج می
افزار بیشتر، و جونوگ بویوشوتور اسو ،  انداز آ  تجهیز و گسیل سرباز بیشتر، جنگ چش 
 ساز باشد. تواند برای این بحرا  چاره نمی

هوای  وگو پیرامو  ضوموانو  بس و پس از آ  خروج نیروهای روسیه، و سپس گف  آتش
رف  از بحرا  جنگ در اوکراین اس . هر مسیر دیرری، به ویژه  امنیتی جدید تنها راه برو 

 روند، فقی به جنگ بیشتر و کشتار بیشتر خواهد انجامید. مسیری که پنتاگو  و ناتو می
یوی ایون بواشود کوه  افزار هسته ترین خار ادامٔه مسیر ناتوی مسلح به جنگ شاید بزر 

هزار بمب ۲۰یی تاورناپایری کشانده شود. نزدیک به  سرانجام و در نهای  به جنگ هسته
هایی که هیروشیما و ناکوازاکوی را  یی در جها  وجود دارد که هر کدام از آنها از بمب هسته

ویرا  کردند، نیرومندتر اس . با توجه به چنین خاری، چرونه ممکن اس  کسی خواهوا  
 ادامٔه گسترش ناتو در جها  باشد؟

گسترش ناتو چیزی اس  که جنبش صلح همواره و در شرایی کنونی جنگ در اوکراین و 
جاهای دیرر با آ  مخالف  کرده اس  و امروزه نیز باید در برابر آ  بایستد. در طول تواریوخ، 

هوا  هایش را تاحیوح کونود و از کوژراهوه انسا  توانسته اس  بسیاری از خااها و لغزش
 یی دیرر بازگشتی در میا  نخواهد بود. بازگردد. اما پس از آغاز جنری هسته



۵۰۴۵خرداد  ۲دوشنبه    ۳   ۵۵۱۱شمارۀ    

یوافوتوه  های اخیر مهاجرت نیروی کار ماهر بوه کشوورهوای تووسوعوه در دهه
افزایشی چشمریر داشته اس . بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازما  مولول 
متحد، تعداد مهاجرا  با مدار  دانشراهی از کشورهای درحوال تووسوعوه بوه 

درصودی داشوتوه  ۲۰کشورهای پیشرفتٔه صنعتی در بیس  سال اخیر رشدی 
یافته نسبو  بوه  طورکلی تعداد افراد مهاجر ساکن در کشورهای توسعه اس . به

یوافوتؤه  های اواخر قر  بیست ، سه برابر شده اس . در کشورهای تووسوعوه سال
ای از نیروی کار مواهور  اروپای غربی، آمریکای شمالی، و استرالیا، بخش عمده

 شود.  مورد نیاز از مهاجرا  کشورهای درحال رشد ازجمله از میهن ما  تأمین می
ای کوه  اقتاادی -های اجتماعی وجود شرایی اقتاادی نامالوب  و بحرا 

هوای  های اقتاادی نولیبرالی و ویرانرور از جوانوب سورموایوه شیؤه سیاس  به
اند باعث شده اسو  کوه عودٔه  انحااری در کشورهای درحال رشد ایجاد شده

ای  نمای آینوده زیادی از بین نیروی کار ماهر و غیرماهر در جستجوی کار و دور
بهتر برای خود و خانواده شا  ناچار برای مهاجرت به کشوورهوای پویوشورفوتوه 

ها نفر در اثر شرایی نواهونوجوار  زما  با مهاجرت میلیو  صنعتی اقدام کنند. ه 
های تحمیلی از سوی کشوورهوای  های قومی، جنگ اجتماعی ازجمله درگیری

پیشرفته صنعتی، و تغییرات اقلیمی، عدٔه کثیوری از افوراد آمووزش دیوده در 
اند شغلی مناسوب در  های تخاای در کشورهای درحال توسعه نتوانسته رشته

کشور خود بیابند یا از حداقل وضعی  دلخواه برای کوار و زنودگوی بورخووردار 
هوا،  هوا، پوزشوک نیستند. این نیروهای کار ماهر ازجملوه اسوتوادا  دانشورواه

های علمی و بسیاری دیرر با وجود  ها، پژوهشررا  رشته ها، تکنیسین مهندس
توانستند در وضعیتی دیرر نقشی چشمریر در توسعه کشوور خوویوش  اینکه می

 شوند. داشته باشند جاب بازار کار کشورهای پیشرفته می
در دورا  پس از جنگ جهانی دوم کوه بوازسوازی کشوورهوای اروپوایوی در 

رفته صنعتی در اروپا از نیروی کار غویورمواهور و  دستورکار بود، کشورهای پیش
هوای  قاره هند، ترکیه، و مستوعوموره ارزا  از کشورهای درحال رشد ازجمله شبه

شوا   هوای  سابق بریتانیا و فرانسه برای جبرا  کمبود نیروی کوار در جواموعوه
ها نفر برای برآورده کرد  نیاز بازار کوار ایون کشوورهوا  استفاده کردند و میلیو 

صوورتوی  های پایرش مهاجر در این کشورها بوه مهاجرت کردند. اکنو  سیاس 
های خاص کوار  شود که کمبودهای موجود نیروهای انسانی در عرصه اجرا می

ماهر موردنیاز اقتااد این کشورها از این طوریوق بورطورف شوود. در بورخوی 
عل  نبوود رشود کوافوی  کشورهای پیشرفته صنعتی ازجمله کانادا و استرالیا  به

جمعی  برای توسعه پایدار اقتااد کشور و جبرا  کمبود نویوروی کوار مواهور، 
های مهاجرت باهدف جاب نیروی کار ماهر از کشورهای درحوال  تدوین برنامه

 درنگ اس . رشد نیازی بی
رفوتوه صونوعوتوی ازجومولوه  های دولتی و خاوصی کشورهای پیوش بخش 

داری انحواواری بوا وارد کورد  نویوروهوای کوار مواهور  های سرمایه شرک 
ها ازجمله فناوری نو،  موردنیازشا  از کشورهای درحال رشد در بسیاری از زمینه

طور موحوسووسوی کواهوش  پزشکی، و مهندسی، مخارج خود و دولتشا  را به
های آموزش و توسعه شغولوی  ای از هزینه ها، بخش عمده دهند. این کاهش می

شوود. از  رفته را شامول موی نیروی کار ماهر در بودجه کشورهای صنعتی پیش
طرف دیرر، آمار موجود نشانرر آ  اس  که در کشوورهوای پویوشورفوتوه ایون 

کار در قیاس با نیروی کار بومی در هما  رشته  نیروهای مهاجر پس از شروع به
موتوحوده آموریوکوا  شود که در ایواالت تر دارند. برآورد می ها درآمدی ک  تا مدت

متحده مهاجرت کرده  قاره هند به ایاالت پزشک، یکی از شبه ۲اکنو  از هر  ه 
کار هستند. جیمز آلون،  اس  و بیش از ده هزار پزشک ایرانی در آنجا مشغول به

ای با عنوا : "هزیونؤه آمووزش  استاد بازنشسته دانشراه ایالتی اوهایو، در مقاله
، این هزینوه را بورای یوک پوزشوک عومووموی در ۶۹۶۶یک پزشک"، سال 

میلیو  دالر و برای یک پزشک متخاص نزدیک به  ۶٫۶متحده آمریکا  ایاالت
این واقعی  آشوکوار کوه اگور یوک  زند. او با اشاره به میلیو  دالر تخمین می ۲

التحایل کشور دیوروری بواشود ایون هوزیونوه را بورای  پزشک عمومی فارغ
کند: "یکوی  دهد، اضافه می درصد کاهش می ۵متحده آمریکا تا بیش از  ایاالت

های کاستن این هزینه آ  اس  که یکی دیرر آ  را پرداخو   چاره از بهترین را ه

ای کوه  کند!"  عالوه بر وضعی  نابرابور اقوتواوادی، توجواری، و موالوی
داری و توجوارت بوا آ   شد  سرمایه کشورهای درحال رشد در اثر جهانی

ای از نیروهای کار مواهورشوا  در  اند، با از دس  داد  بخش عمده مواجه
انود، در  های خدمات و تولید که با هزینه محدود کشور آموزش دیوده بخش

ناشدنوی  تالش خود برای ایجاد اقتاادی چندگونه و پایدار با مشکالتی حل
شوند. یقینًا این نوعی دیرر از تاراج ثروت و سرمایه ملی کشورهای  روبرو می

داری جهانی مستقر در کشورهای پویوشورفوتوه  وسیلٔه سرمایه درحال رشد به
صنعتی اس . تأثیر مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای پویوشورفوتوه از 
تغییرات در بازار کار فراتر رفته و در میزا  تولید و مارف در اقوتواواد آ  

 کشورها مؤثر اس . 
آمار وزارت امور خارجه ایرانیا  خارج از کشور را بیش از چهار میلیو  نفر 

موتوحوده آموریوکوا و  چهارم آنا  در ایواالت تخمین زده اس . بیش از یک
رفته در اروپای غربوی،  اکثری  چشمریر مابقی در کشورهای صنعتی پیش

کانادا، استرالیا، و کشورهای هموجووار مونواوقوه اقوامو  دارنود. توعوداد 
های خارج از کشور در حودود  در دانشراه ۶۹۶۶دانشجویا  ایرانی در سال 

های اخیر اسو .  هزار نفر برآورد شده اس  که باالترین تعداد در سال۶۹۰
تعداد دانشجویا  ایرانی خارج از کشور که پس از پایا  دورا  تحایول بوه 

 ۶۰تر از  درصد در قبل از انقالب بهمن به ک  ۶۰گردند از  کشور خود برمی
درصد تنزل کرده اس . عالوه بر این، توعوداد پوژوهشورورا  ایورانوی در 

شوود کوه  هزار نفر بورآورد موی ۶۶۰های خارج از کشور در حدود  دانشراه
های گوناگو  تحقیقات اسو  ]آموار  میهنا  فعال ما در رشته سوم ه  یک

 ۲۰۶۰نقل از: "مهاجرت و فرار مغزها از ایرا "، پویا آزادی، پروژه "ایورا   به
هوای  ازپیش بیانرر نیاز به در  عولو  "، دانشراه استانفورد[. این آمار بیش

مهاجرت نیروهای کار ماهر اس . نیروهای کار ماهری که اکوثور آنوا  را 
 دهند. جوانا  تشکیل می

پس از شکس  انقالب بهمن و ادامه جنگ هش  ساله ایرا  و عوراق، 
اموروز بوا  های اجتماعی اقتاادی در کشور ما تشدید شودنود و توا  بحرا 

هوا در وهولوه اول نواشوی از  تر ادامه دارند. این بوحورا  ابعادی گسترده
غای  ضد مردمی رژی  والی  فقویوه و درپویوش گورفوتون  های به سیاس 

ای نولیبرالی در رویارویی با نیاز به توحوول بونویوادیون  راهبردهای اقتاادی
های اقتاادی ها و سیاس  اند. در اثر این بحرا  اقتااد ملی کشور ما بوده

اجتماعی ویرانرر رژی  والی  فقیه، برای اولین بار در تواریوخ کشوور موا  -
عالوه بر خروج فعاال  سیاسی مخالف و تح  تعقیب رژی   والی  فقیه از 

های مختولوف  در رشته از جوانا  کارآمد و متخاص  کشور، موجی گسترده
هوا، پوژوهشورورا  و  پزشکا ، مدیرا ، موهونودس شامل پزشکا ، دندا 

هوای بوا  استادهای دانشراه، هنرمندا ، و کارشناسا  در بسیاری از رشته
ما  کشور را تر  کردند و این روند بوا شوتوابوی  اهمی  برای توسعه میهن

 امروز ادامه دارد. روزافزو  همچنا  تا به
های اقتاادی نولیبرالی که مانعی برای توسوعوه  درپیش گرفتن سیاس 

سال  و ایجاد اقتاادی پایدار و ملی توأم با خفقا  سیاسی و اشاعه فرهنگ 
قرو  وساایی نظام حاک  منجر شده اس  که بخشی عمده از نیروی کوار 

ای سال  و  منظور کار و زندگی های مناسب به ماهر و جوا  ایرا  از فرص 
توسعه بدیهی اس  که مسؤال   مند نشوند. در کشورهای درحال  پرثمر بهره

برای جلوگیری از مهاجرت نیروی کار ماهر و استفاده از  دانشجویا  و افراد 
وجود آورند توا انورویوزه  ای بهتر برای آنا  به متخاص باید  شرایی  و آینده
طور طبیعوی بور  شا  داشته باشند و آ  را به بیشتری برای خدم  به میهن

هوا و  مهاجورت از مویوهون کوه دشوواری
های خاص خود را دارد ترجیح دهند.  چالش

فرار مغزها: مهاجرت جوانان متخصص از 
میهن ما در شرایط جهانى شدن 

 دارى سرمایه

  ۱ادامه  در صفحه 



  ۵۰۴۵خرداد   ۲دوشنبه     ۰  ۵۵۱۱شمارۀ   

 تأملی رب رویداداهی اریان 
هاى اجتماعى و  تأملى بر آسیب

   هاى اخالقى در جامعه ناهنجارى  شیوع

فقر و محرومی  در اثر سیاس  های ضد مردمی رژی  والی  فقیه در 
های زندگوی  آور هزینه های اخیر، از یک سو افزایش سرسام طول سال

همراه با بیکاری فزاینده و مشکالت اقتاادی را باعث شده اس  کوه 
از سووی   های جامعٔه امروزی ماسو ، و ترین معضل یقین از اصلی به

 دیرر، افزایش ناهنجاری های اجتماعی را موجب شده اس .
در دستراه حکوم  "والیی" دزدی و اخوتوالس و کوالهوبورداری و 

گویی و انواع فسادهای دیرر نهادینه شده اسو  و  خواری و دروغ ران 
اعتنایی حاکما  و مسئوال  امور به زندگوی و  توجهی و بی همراه با بی

شادی، و احساس   های اخالقی، معیش  سال  و شایستٔه مردم، ارزش
انسانی همیاری را تا حد خارناکی از جامعه زدوده اسو . روز شوشو  

ماه سال جاری سازما  پزشکی قانونی، در گزارش سواالنوه  اردیبهش 
 ۲۸۹هوزار و  ۵۸۱[  ۶۶۰۰خود اعالم کرد: "سال گاشوتوه ]سوال 

مادوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کوردنود و اسوتوانوهوای 
تهرا ، خراسا  رضوی و اصفها  در صدر آمارهوای نوزاع در کشوور 

های ضود  کند. ولی سیاس  قرار دارند." جامعه شاد خشون  تولید نمی
مجموعٔه حکوم  جوموهووری اسوالموی در   ستیز ویژه ز  مردمی و به

های گوناگو ، از سلأه بنیادهای انرلی و مناسبات اقتواوادی  عرصه
ناعادالنه گرفته تا سرکوب امنیتی و اعمال قوانین اجوتومواعوی قورو  
وساایی، امکا  زندگی مستقل و بالنده و شاد را از زنوا  و موردا  و 
جوانا  و نوجوانا  و حتی کودکا  دبستانی سلب کرده اس  و کشور را 

صبری و عابی  سوق داده اس . سازموا   به سراشیب خشون  و بی
پزشکی قانونی، در گزارش یادشده از افزایش خشون  و درگویوری در 

دلیل  نفر به ۵۰۹ هزار و  ۶۱، ۶۶۰۰نویسد: "در سال  استا  تهرا  می
های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استا  تهرا  مراجعه  آسیب
درصود افوزایوش ۶٫۵، ۶۶اند که در مقایسه با مدت مشابه سال  کرده

 پیدا کرده اس ." 
نهاد زیرمجموعٔه سازما  ملل متحود -شبکه راهکارهای توسعٔه پایدار

صورت منظ  گزارشی بوا  تا کنو  هر سال به ۶۹۶۶/  ۲۰۶۲از سال  -
هوا  کند. در این گزارش ملو  عنوا  شادترین مردما  جها  منتشر می

شوند. در گزارش  بندی می بر پایٔه بیشترین میزا  رضای  از زندگی رتبه
امسال، فنالند برای پنجمین سال پیاپی توانس   عونووا  شوادتوریون 
کشور جها  را از آ  خود کند. کشورهای دانمار ، ایسلند، سوئیس و 
هلند بعد از فنالند کشورهای اول تا پنج  این فوهورسو  شودنود. در 

پوس از  ۶۶۰کشور، در جوایورواه ۶۶۱بندی جدید، ایرا  از بین  رتبه
کشورهای ونزوئال و گینه قرار دارد. روزنامۀ همدلی ضمن انتشار ایون 

شناسوی،  مقدم، استاد جامعه الله قرایی اش با اما  گزارش، در مااحبه
هوای  نویسد: "در کشور ما به نوقوش شوادی در کونوتورل آسویوب می

اجتماعی ازجمله خشون  کمتر پرداخته شده اس " ] روزنامه همدلی، 
مواه  اردیبهشو  ۶۱گزارش خبر آنالین،  به [. ۶۶۰۶ماه  اردیبهش  ۶۲

گوید: "چوو   باره می شناس، در همین ارمکی، جامعه  ، تقی آزاد۶۶۰۶
هوا  بوخوش بواشود، آدم تواند نوتویوجوه نظام فرهنری و اخالقی ما نمی

کنونود بویوچواره  کنند، احساس می احساس استیاال و درماندگی می
شود عایانی در افراد شکل برویورد، در  هستند، این مسئله سبب می

  این وضعی  قواعد ه  که حاک  نیس ، یعنی جامعوه، یوک جواموعوه
وقو  هسو  کوه خشوونو   بسامانی نیس  که کاری انجام دهد، آ 

جمعی،  فردی، بین شود و جامعه به یک ساح  خشون  بین فراگیر می
در چنین اوضاعی "اعتماد" ، امری که در  شود." سازمانی دچار می بین

ادبیات معاصر جامعه شناسی به سرمایٔه اجتماعی شهرت یافته اسو  
ترین شاخص داشتٔه اجتماعی و حتی بنیا  تشکیل جامعه و  بنیادی  و

 رود.  ارتبام انسانی را از بین می

هوای اجوتومواعوی  ناهنوجواری
ای از اخوالق  بخش ناخواسته

اجتماعی و برآمده از مناسوبوات 
تولیدی ناعوادالنؤه حواکو  بور 

هوای  جامعه اسو . سویواسو 
هووای  اقووتوواووادی در دولوو 

جمهوری اسالمی ایرا  نشوأت 
گرفته از رهنمودهای نهادهای 

داری جهانوی و  پرقدرت سرمایه
ویژه صندوق بین المللی پول  به

و بانک جهانی اس  و تا کنوو  
در جه  تأمین ماالح اکثری  
زحمتکش و منافع ملوی کشوور 

اند. بی تردید، برخوورداری  نبوده
از رفوواه و بووهووبووود زنوودگووی و 
معیش ، به آسایش و آراموش 
فکری و روانی جامعوه مونوجور 

شود. اما درحالی که سواوح  می
زندگی و امنی  شغلوی و رفواه 

روز کواهوش  زحمتکشا  روز به
یابد و حقوق اجتماعی آنوا   می

شود، روا  جامعه نیز  پایمال می
اجوتومواعوی اعوموال شوده در -های اقتواوادی گیرد. سیاس  تردید تح  تأثیر قرار می بی

جمهوری اسالمی در  سه دهٔه گاشته اخیور در هوموخووانوی بوا اجورای خواووم کولوی 
اصاالح "تعدیل" )بخوا : اخراج و  اند. به ریزی شده های نولیبرالی و ورشکسته پی سیاس 

سابقٔه سرمایه هوای نواموولود و ثوروت  بیکار کرد ( و ارزا  سازی نیروی کار و انباش  بی
هوای اسواسوی ایون  داری بزر  تجاری و بوروکراتیک کشوور، از موؤلوفوه هنرف  سرمایه

سرشتش و سازوکار عملش، جز به سود و درآمد و  داری، بنا به ها بوده اس . سرمایه سیاس 
اندیشد و از نظر آ  فقر و محرومی  و توبوعویوض و جونوگ و  تر سرمایه نمی انباش  افزو 

های اجتماعی جوزو "عووارض جوانوبوی"  زیس  و دیرر ناهنجاری خشون  و ویرانی محیی
 کارکرد سرمایه اس  و اهمیتی ندارند.

شوند که مستقی  و  برای مثال در بخش اعظ  سینمای هالیوودی، هزارا  فیل  ساخته می
گرایی افراطی، خشون ، سکس، آزار، و  غیرمستقی  فردگرایی، سودورزی شخای، مارف

بوار  ها که بر اساس مضمو  سناریوهایوی خشوونو  شود. در این نوع فیل  کشتار را تبلیغ می
 توا  "پیروز" شد. شوند، تنها با کشتن، سوزاند ، و نابود کرد  دیررا  می تولید می
وکواِر  قاد فروش گستردٔه اسلحه در جامعه و رونِق کسب داری به ای دیرر، سرمایه در عرصه

مند کرد  خرید و فروش و توزیع سالح در جامعه موانوع  سازی، از قانو  های اسلحه کارخانه
آموزی بوا سوالح اتوومواتویوک  دارِی سودجو از این که دانش گاه همین سرمایه شود. آ  می

 شود! زده می محیالنه شرف   طرزی ها، به بندد، و جز این رگبار گلوله می همکالسانش را به
هوای موخورب ضود  کشوِر ما ه  از این قاعده مستثنا نیس . اجرا کونونودگوا  سویواسو 

مسمای فرهنوگ  برند و نام بی بیشٔه خرافه و واپس ماندگی راه می ای که تنها به گ  فرهنری
جولوو  ای که شده بر سور راه حورکو  رو بوه هر ترفند و بهانه اند، به و ارشاد بر خود گااشته

تراشند که هیچ، در زیر لوای مفاهی  اسالمی ارتجاعی مثل موتوعوه و  ایستند و مانع می می
نوظواموِی -مالی-داری تجاری برند. سرمایه صیغه و غیره، منزل  زنا  و کودکا  را از بین می
گوویوی،  از چهار دهه اس  که داللی، دروغ حاک  بر تاروپوِد مناسباِت تولیدِی جامعۀ ما، بیش

کنود توا از  فساد مالی و اخالقی، خشون  خانوادگی و ناهنجاری جنسی را تبلیغ و ترویج می
 آ  برای ادامه حاکمیتش بهره گیرد.

آمیزد و نتیجه  های جنسی دره  می ها با فقر، بیکاری، اعتیاد، و ناهنجاری این نابسامانی   
کند؛ فحاشی، زورگیری، جونوایو ،  شود که اعتیاد و فحشا تا اعماق جامعه نفوذ می این می

 یابد.  پریشی و افسردگی، تا حد خارناکی گسترش می روا 
دوسوتوانؤه ارزشومونود کوارشونواسوا   در اینجا البته باید به تالش صادقانه و کوشش انسوا 

های گوناگو ، از درمانرر، پرستار، روانشناس، و مددکاراجتماعی گورفوتوه توا مشواور  رشته
سرپرس  و معتادا  در حد توخوفویوف  خانواده و نهادهای مردمی یاری به زنا  و کودکا  بی

رغ  همٔه مشکالت و سدهایی که در پویوش پوای آنوا   دردهای اجتماعی اشاره کرد که به
ها، گرچه آموزش، مشاوره،  کوشند. با همٔه این وطنا  خود می وقفه در کمک به ه  اس  بی

های اجتماعی را کاهش دهود، اموا راِه  تواند تا حدودی این ناهنجاری درما ، و تربی  می
های پی در پی روزافوزو  در  حل بنیادی و پایدار این معضل و رهایِی کامِل جامعه از بحرا 

 اجتماعی آ  اس .-فقیه و توقف کامل برنامه های اقتاادی گرو طرِد رژی  والی  
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های واپسررایانٔه رژی   والی  فقیه  و مغایرت آ   در کشور ما سیاس 
های علمی، فنی، فرهنری، و اجتماعی در جه  عکوس  با پیشرف 

کنند. گویی حکوومو   انریزٔه جوانا  برای خدم  به جامعه عمل می
دهد که نیروهای مبتکر و خالق که مستقل از  والی  فقیه ترجیح می

کنند  کشور را تور   های واپسررایانه اسالم فقاهتی عمل می ارزش
کنند،  چراکه وجود آنا  را در کشور در تضاد با بوقوای رژیو  والیوی 

تووا   های مهاجرت نیروی کار جوا  از میهن ما را موی داند. عل  می
 بندی کرد: صورت زیر دسته اختاار به به

هوای اجوتومواعوی و  نبوِد وضعی  مالوب زندگی در عورصوه -
اقتاادی برای رشد نیروی کار ماهر در قیاس با کشورهای موقواود 

 درنتیجٔه سیارٔه اقتاادی انرلی و غیر تولیدی در کشورما ؛
هوای  تبعیِض جنسیتی در حق دخترا  و زنا  در تمام عورصوه  -

 اجتماعی ازجمله آموزش، اشتغال و زندگی شخای؛ 
 های ماهبی و ملی؛ جانبه در حق اقلی  تبعیِض گسترده و همه -
ها در دسترسی  نبوِد دورنمایی روشن و ناامیدی جوانا  و خانواده -

 ای پرثمر و خوشایند در محیای سال  و پایدار؛ به کار و زندگی
هوای  های قرو  وساایی و مغایر با پیشرفو  ها و ارزش سیاس  -

هوا در زنودگوی  علمی و اجتماعی حاکمی  دینی و تأثیر مخورب آ 
 جوانا ؛

ناتوانِی حکوم  والیی در پیشبرد توسعٔه پایدار کشور و توأمویون  -
نیروهای متخاص و استفاده از نیروهای کار مواهور در اقوتواواد 

 کشور؛
های مترقی برای استفاده از نویوروی کوار  ها و سیاس  ارائه طرح

ماهر از ولایف نیروهای سیاسی خواها  دگرگونوی هوای مولوی و 
ریزی و دورانودیشوی  ها برنامه دموکراتیک اس .  بخشی از این طرح

طوور  گیرد. هموا  در مورد نقش جوانا  در آینده میهن ما را در بر می
که در طرح برنامه  پیشنهادی حزب تودٔه ایرا  پیوراموو  حوکوومو  
ملی و دموکراتیک پس از طرد رژی  دیکتاتوری والی  فوقویوه آموده 

ریزی تربی  نسل جوا  کشور، و آماده ساختون  آنوا   اس ، "برنامه
هوای  ای از خوواسو  برای اداره کشور" اهمیتی بسزا دارد. خالصوه

های جوانا  و  ای حزب تودٔه ایرا  که در زمینه حقوق و آزادی برنامه
درنتیجه در راباه با استفاده از نیروی کار ماهر که نقشی اساسی در 

 امور دارند به شرح زیر اس :
های آمووزش، از  تأمیِن آموزش همرانی رایرا  در همه مرحله - 

 کودکستا  تا دانشراه؛
 -گوااری در گسوتورش آمووزش فونوی ریزی و سرمایوه برنامه - 

  -ای و آموزش عالی برای تربی  کادر متوخواوص و عولوموی حرفه
های گوناگو  متناسب با نیازهای کشور به نیوروی  ای در رشته حرفه

 انسانی؛
های آموزشی کشور و زدود  آثار ارتجواعوی  تجدیدنظر در برنامه - 

 دورٔه حکوم  اسالمی از نظام آموزشی کشور؛
ایجاد امکانات الزم جانبی )خوابراه، بهداش  و درما ، ورزش،  -

هوزیونؤه  آموزا  و دانشجویا  و پرداخ  کوموک خورا ( برای دانش
 تحایلی به دانشجویا  نیازمند؛

خاوص  بهبوِد وضعی  آموزش سراسری یادگیری از راه دور، به -
 های نوین؛  در آموزش عالی با استفاده از فناوری

هوای  های مالی و تأمویون حوموایو  پرداخِ  تسهیالت و کمک -
 آموزشی؛

ریزی برای بهبود نظام آموزش عالی و پوژوهشوی کشوور  برنامه -
 متناسب با نیازهای کشور در زمینه تأمین نیروی انسانی؛

ای  و آموزشی بورای بورآورده  های حرفه ایجاد ارتبام بین بخش -
 کرد  نیازهای کشور به نیروی انسانی؛

 گسترش امکانات  ورزشی و تفریحی سال  برای جوانا .  -
موا  کوه نوویود دهونودٔه  های جوانا  میهن دستیابی به خواس  

ای روشن و شکوفا برای آنا  اس  تنها با تحول بونویوادیون در  آینده
پایور اسو .  اقتاادی و سیاسی امکا  -های اجتماعی تمام عرصه

این تحوالت بنیادین با اتحاد همه نیروهای دموکراتیوک و موتورقوی 

 برگزارى روز جهانى کارگر در استكهلم سوئد ادامۀ فرار مغزها: مهاجرت جوانان  ...

شور و هیجا  در 
زند، بوه  هوا موج می

مووحوول مووالقووات 
شوویو ،  نزدیکتر می

سپواریو ،  گوش می
و  صدا آشونوا اسو 

همه را بسوی خوود 
خواند، ارکسوتور  می

نووووازد و موووا  موووی
پاهایما  محکمتر و 
آهنرویون بور روی 
سنرفرش خویوابوا  

گوویونود  آیونود و موی گیرد. دختر و پسر جوانی مجله به دس  بسوی ما موی ضرب می
 گویی  "زنده باد انقالب"! ای که بر دس  دارند. و ما پاسخ می "انقالب". نام مجله

آید و جشون اول مواه موه در  کنی موج جمعی  اس  که می از هر سو که نراه می
پایتخ  سوئد طبق سن  هرساله در ساع  نه نیو  صوبوح در کونوار -شهراستکهل 

باخته داوطلوب سووئودی در جونوگ  جا  ۵۰۰)یادبود  (La Mano)تندیس ال مانو 
داخلی اسپانیا و بر علیه فاشیس  فرانکو(، با گردهمآیی نمایندگوا  سوازموا  چوتوری 

هوای کوموونویوسوتوی،   استکهولو ، احوزاب و سوازموا -سندیکاهای کارگری سوئد
 شود. سوسیالیستی و چپ آغاز می

از طرف حزب کموونویوسو   (Kjell Bygden)در مراس  امسال رفیق ِشل بیرد  
داری در  سوئد سخن گف . وی از جمله الهار داش  در آ  زما  کشورهای سرمایوه

کنار نیروهای فاشیستی در اسپانیا بودند، هماناور که امروز ه  در کنار فاشویوسو  و 
اند. وی تاکید کرد که حتی پارلما  سوئد باور فعال گرایش بوه  ارتش اوکراین ایستاده

کند. او همچونویون خواطور  فاشیس  پیدا کرده اس  و برای اوکراین اسلحه ارسال می
نشا  کرد که طی اعمال فشار واختناق، حزب کمونیس  اوکراین غیرقانوونوی اعوالم 

حوموایو  موالوی  ۲۰۶۶شد و پس از اینکه آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو از کودتای سال 
مویولویوو  شوهورونود  ۱درصدی و پشتیبانی انتخاباتی بالغ بر  ۶۶کردند، علیرغ  رأی 

اوکراینی از این حزب، اجازه ندادند که حزب کمونیس  اوکراین در انتخابات پارلموانوی 
شرک  کند. در بیس  مارس امسال ه  زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعوالم کورد 

سازما  و نیرو مارکسیستی و سوسیال دموکرات که در اپوزیسیو  قورار دارنود  ۶۶که 
 اجازه فعالی  نخواهند داش .

رفیق شل بیرد  سخنا  خود را اینرونه به پایا  برد: اجازه ندهی  اموپوریوالویوسو  
 پیروز شود و به عضوی  سوئد در ناتو نه بروئی .

 (Södermalm)پس از آ  رفقا بسوی محل تجمع اول ماه مه در میدا  سودرمال  
در استکهل  حرک  کردند. جشن به مانند همیشه توسی رفیق مجری باربارا برد فوش 

(Barbara Bredfors)  باخته جونوبوش  با اعالم یک دقیقه سکوت بیاد مبارزا  جا
کارگری و کلیه کارگرا  و زحمتکشا  که در اثر شرایی نامناسب کار ازبین رفوتوه ویوا 

اند، آغاز شد. لیس  سخنرانا  طوالنی بود و رفیق جوا  و مسئول حوزب  مادوم شده
، در پشو  توریوبوو  (Zahira Sarhan)کمونیس  سوئد در استکهل  زهیرا سرحا  

جایراه قرار گرف  و در چهار بخش سخن راند. اول اینکه چروونوه در دورا  دشووار 
اپیدمی کرونا کارگرا  و زحمتکشا ، صمیمانه تالش، کار و پیکار نمودند. در بوخوش 

های جدید اصالحی دول  را که بواعوث بودتور شود   دوم سخنرانی وی اجرای طرح
شرایی کارگرا  در همه ابعاد زندگی شده اس ، به باد انتقاد گرف . در بخش بعدی به 

های مخرب امپریالیس  در سرنوش  کشورهای جها ، اشاره داش  و نقد آ   سیاس 
ها. و آخرین قسم  سخنرانی به انتخابات پارلمانی امسال سووئود موعواووف  سیاس 

رفیق زهیرا سرحا ، سخنا  خود را با تأکید کرد  به اینکه بایود جورأت کورد و  بود. 
 پایر اس ، بپایا  برد. کمونیس  را انتخاب نمود، چو  جهانی دیرر امکا 

از طورف سوازموا   (Höll Martin Tahiri)سپس رفیق حول مارتین طاهیری 
از طورف  (Eduardo Vilchez)جوانا  حزب کمونیس  سوئد، رفیق ادواردو ویلچز 

های کمونیوسو  آموریوکوای  به نمایندگی از جانب حزب (Resocal)انجمن رسوکال 
از طرف حوزب کوموونویوسو   (Janis kostantis)جنوبی، رفیق یانیس کنستانتیس 

از حزب کمونیس  عراق سوخونورانوی  (Kifa Mohamed)یونا ، رفیق کیفا محمد 
ای نیز در اختیار حزب ما بود و رفیق حزبی ما، فرازهایی از اعالمویوه  کردند. زما  ویژه

های حزب ما را  کمیته مرکزی حزب توده ایرا  به مناسب  اول ماه مه و آخرین تحلیل
در ارتبام با جنگ اوکراین به سمع حاضرین در میدا  مراس  رساند. همزما  رفوقوای 

 کردند. ما متن سخنرانی حزب را نیز در میا  مردم پخش می
جشن و گرده  آئی اول ماه مه با تجدید عهد به ادامه مبارزه و خواند  دسته جمعی 

 سرود انترناسیونال به پایا  رسید.
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الومولولوی، موحوور اصولوی  امری حیاتی اس . لاا، برای جلب رضای  سرمایٔه بویون
المللی پوول  های صندوق بین های کال  اقتاادی رژی  والیی بر پایۀ نسخه سیاس 

ها،  سازی های ساختاری، خاوصی بنا شده اس ، که به معنای ضرورت ادامۀ تعدیل
ها، پایین نره داشتن ارزش نیروی کوار، و کواهوش  ها، آزادسازی قیم  حاف یارانه

 های خدمات رفاه اجتماعی اس . هزینه
رغ  دلسوزی دروغیون بورای موردم و  به -ای علی خامنه -مه  آنکه رأس "نظام"

سوازی  " در راستای "تمود  بیا  ترهاتی مانند "اقتااد مقاومتی" و ایجاد "اقتااد قوی
های اقوتواوادی نوولویوبورالوی موانونود  نوین اسالمی" همواره از هستۀ اصلی برنامه

پوایور، و  ها، ایجاد بازار کوار انوعواواف های وسیع، آزادسازی قیم  سازی خاوصی
ها و تشکیالت صنفی حمای  کرده اس . تداوم نظام سیاسی کنونی  سرکوب فعالی 

بر محور حکوم  والی  فقیه اکنو  کاماًل به عملکرد اقتااد سویواسوی مووجوود و 
شّدت ناعادالنٔه ثروت اجتماعی در جامعه، و مناسبات تنراتنگ بویون هورم  تقسی  به

تجاری موتوکوی اسو . -های فوقانی بورژوازی مالی دستراه سیاسی حکوم  و الیه
ها و مناسبات  خواری عاملی مه  و نهادینه شده در بده بستا  همچنین، فساد و ران 

درونی "نظام" اس  که بدو  آنها چرخۀ کسب ثروت شخای و گوروهوی بور اسواس 
خاوصی از حرک  باز خواهد مانود. از ایون رو،  های کال  خاوصی و نیمه سرمایه

گونه اصالحات اقتاادی واقعی به نفع مردم در جمهوری اسالمی ایورا   تنها هیچ نه
پایر نیس ، بلکه ادعاهایی مانند فسادزدایی و موبوارزه بوا  با ساختاری که دارد امکا 

 اند.  خواری در چنین ساختاری صرفًا شعارهایی توخالی و فریبکارانه ران 
های آ  ایجواد موبوانوی  ، که یکی از خواس ۵۲چهار دهه پس از شکس  انقالب 

ضرور در راه برقراری عدال  اجتماعی بود، امروزه حواصول حوکوومو  انوحواواری 
های اقتاادی نولیبورالوی،  استبدادی بر اساس "اسالم سیاسی" ادغام شده در برنامه

شّدت ناعادالنه بورای  ای زرساالر به سود قشری بسیارکوچک و به گیری جامعه شکل
اکثری  مردم و محروما  اس . بدین ترتیب، دیکتاتوری والیی برای ادامٔه بقای خود 
به همین صورت، در حالی که از پشتیبانی مردمی بورخووردار نویوسو ، جوز اداموۀ 

گری دینی، سرکوب و به گلوله بستن مردم جا  به لب رسویوده، بوازداشو  و  خدعه
زندانی کرد  معلما  و کارگرا  و فعاال  اجتماعی به اتهام دروغین و پوسیدٔه "ارتبام 

 با جاسوسا  خارجی" ابزار دیرری ندارد. 
امنیتی و گفتما  سرا  رژی  والیی، طبق روال موعوموول خوود، -دستراه تبلیغاتی
های ضودموردموی خوود، بولوکوه  های درونی خود را نه سیاس  عامل اصلی بحرا 

های جها ، و در  های دیپلماتیک خود با سایر دول  "دشمن" بیرو  از مرزها، درگیری
کنند و بر این اساس، در جّو  های بیرانه" معرفی می نهای ، فعالی  "جاسوسا  قدرت

زنی به فعاال  اجتماعی با هدف جلوگویوری از  افکنی حاک ، به اتهام امنیتی و هراس
هوای  شوند. متأسفانه برخی جوریوا  یابی جنبش مردمی متوسل می هر گونه سازما 

جوای  های گوناگو ، مستقی  و غویورمسوتوقویو ، بوه سیاسی نیز هستند که به شکل
دهی و ارتقای سواوح  حق مردم و یاری رساند  به سازما  های به حمای  از اعتراض

المللوی را عوامول  مبارز  جنبش مردمی، در عوض تضادهای خارجی و تحوالت بین
کنند و خواسته یا ناخواسته به رژی  والیوی یواری  های درونی معرفی می اصلی بحرا 

هوای  حلی بورای بوحورا  رسانند، و چرخش به سوی این یا آ  قدرت جهانی را راه می
 کنند.  داخلی معرفی می

گاهی رسیده اند که  اما اکثری  مردم کشور به این آ
هوای  درس  اس  که عامل خارجی و از جمله تحری 

جمهوری اسالمی ایرا  برای "حفظ نظام" سیاسی بر محور حکومو  
تجواری -های مالی والی  فقیه و برای ادامه و گسترش غارت سرمایه

موتوکوی  -و نه پشتیبانی اکثری  زحموتوکوشوا  -که حکوم  بر آنها
اس ، حاضرند با زندگی مردم و منافع ملی قمار کنند و آنها را بیش از 

ترین ابزار جمهوری اسالمی در این کار نیوز  پیش به خار اندازند. مه 
 نیروی سرکوب آ  اس .

در شرایی کنونی، زندگی برای اکثر زحوموتوکوشوا  موزدبورویور و 
بریر در شهرها و روستاها اساسًا به گارا  روز بوه روز و بوقوا،  حقوق

بینی به آیندٔه بهتر، تبدیل شده اس . برای آنا  افق آیند   بدو  خوش
هایشا  مبه  و تاریک اس . طبقۀ کارگر ایرا   کشور و زندگی خانواده

دستا ، در واقع اکوثوریو  موردم  های زحمتکشا  و تهی و دیرر الیه
رحمانۀ اقتااد سویواسوی  کشور، هر روز با گوش  و پوس  خود عملکرد بی

 کنند.  شّدت ناعادالنه در زیر حکوم  سرکوبرر رژی  والیی را حس می به
های طیف گوناگو  زحمتکشا  در نوقوام موتوعودد  گیری اعتراض اوج

گاهی اجوتومواعوی در موورد ضورورت سوازموا  دهوی  کشور و افزایش آ
ها برای کسب حقوق صنفی و اجتماعی همراه با مبارزه بور ضود  اعتراض

دیکتاتوری حاک ، بیش از پیش موجب هوراس حوکوومو  شوده اسو . 
ترین نمونٔه آ  را در همین هفتۀ اخیر دیدی  که نهادهای امونویوتوی  روشن

هوای کوارگوری و  برای کنترل اوضاع مجبور به بازداش  رهبرا  تشوکول
معلما  شدند. دیکتاتوری حاک  طبق روال معمولش برای انحراف افوکوار 

هوای  یوابوی جونوبوش عمومی و از میا  برداشتن هر نوع امکا  سوازموا 
اعتراضی، بار دیرر متوسل به حربۀ پوسیدٔه "خار عامل خارجی" و "اتوهوام 
جاسوسی" زد  به فعاال  صنفی در صدا و سیما و روزنامٔه کویوهوا  شود. 
هفتٔه گاشته، دستراه امنیتی جمهوری اسالمی در صدا و سیما، فوعواال  

های اخیر معلما  را به ارتبام  دهندگا  اعتراض صنفی و رهبرا  و سازما 
داشتن با دو فرانسوی مته  کرد که اخیرًا به اتهام "توالش بورای ایوجواد 

 اند. سازی در کشور" بازداش  شده ثبات آشوب و بی
ک  در سوه دهؤه گواشوتوه، هوموۀ  اند که دس  اکثر مردم متوجه شده

گورا،  چوه از سونوخ اصوول -های سیاسی مارح در دستراه حاکو  جناح
از  -گرا" و فرماندها  سوپواه اصاالح "تندرو" یا "اعتدال طلب، و به اصالح

هوا و  هایی که رشد اقتاادی را بر محور انوبواشو  سورموایوه اجرای برنامه
آفرینی شخای قرار داده اس ، مستقی  و غیرمستقی ، قوانوونوی و  ثروت

برانداز بورای  های اقتاادی خانما  اند. این برنامه مند شده غیرقانونی، بهره
اکثری  مردم کشور، بر اساس نولیبرالیس  اقتاادی و با شکل اسوالموی، 

اصاالح "سازندگی" دول  هاشمی رفسنجانوی موورد حوموایو   از دور  به
ها بوده اس . از حزب مؤتلفوه گورفوتوه توا  مستقی  "رهبری" و سرا  جناح

های متال به احمدی نوژاد  گرایی، از جریا  اعتدال-طلبی کاروا  اصالح
گرا موانونود  پردازا  اصول گرفته تا حسن روحانی و ابراهی  رئیسی، از نظریه

اسدالله بادامچیا  و حسین شریعتمداری در روزنامه کویوهوا  گورفوتوه توا 
نوژاد، و انوواع  طلب مانند سعید لیالز و موسی غونوی اقتااددانا  اصالح

های اقتاادی مانند اتاق بازرگوانوی، سوازموا   نهادهای اثرگاار در تامی 
سازی و جز اینها، همری از هوادارا  و  برنامه و بودجه، سازما  خاوصی

اند که شالودٔه آنها بر حفظ و گسترش  ای بوده های اقتاادی ُمبلغا  برنامه
خوارا  آنها بوده اس ، و نه بوهوبوود  های باالیی بورژوازی و جیره منافع الیه

 زندگی اکثری  زحمتکش ایرا . 
توا  حکوم  جمهوری اسالمی ایرا  را به  بنابراین، به هیچ صورت نمی

های موافق و مخالف اجرا شد  نولیبرالیس  اقتاادی تقسی  کورد.  جریا 
مجموع عناصر اصلی و اثرگاار در این "نظام" بر محور حواکومویو  والیو  

آفرین برای  های اقتاادی فاجعه فقیه همری موافق و ُمجری این سیاس 
اند. از سوی دیرر، برای مونوافوع  مند شده اند و از اجرای آ  بهره مردم بوده

تجاری بسیار قدرتمند در ایرا ، پویوونود -های کال  مالی راهبردی سرمایه
داری جهانی، از جمله شوبوکؤه بوانوکوی،  تر با شبکٔه سرمایه هرچه گسترده

 هاى مردمى  ... دهى اعتراض ادامۀ ضرورت سازمان

  ۵۴ادامه  در صفحه 



 ۵۵۱۱شمارۀ     ۵۰۴۵خرداد  ۲دوشنبه    ۷ 

افوزارهوای  ه  در آمریکا و ه  در دیرر نقام جها  جنبوش ضود جونوگ
های جنبوش صولوح  ترین جریا  یی همواره یکی از نیرومندترین و مه  هسته

بوده اس . برای رویارویی با خارهای ناشی از سودجویی امروزی پنتاگوو  و 
 ای رشد کند. ناتو، این جنبش باید بار دیرر به صورت فزاینده

اش بوا  شود که جنبش صلح در آمریکا برای خیزش دوباره امروزه گفته می
رو اس . ولی اگر تاریخ راهنمای ما باشد، باید گف  که دیر یا زود  مشکل روبه

الومولولوی  جنبش صلح آمریکا رشد خواهد کرد و دس  در دس  جنبش بویون
صلحی که در سراسر جها  در برابر ناتو برخاسته اسو ، خوواهود گوااشو . 
واشنرتن، پایتخ  آمریکا، و خود کاخ سفید، پیش از این محول توظواهورات 

بووده  (CodePink)هایی مانند ُکد پینک  شدید بر ضد جنگ به رهبری گروه
درستی نقش ناتو در کشاند  جها  بوه ایون جونوگ  ها به اس . این جنبش

 اند. هدف گرفته
 

 چرا مخالفت با ناتو مهم است؟
چرا الزم اس  که نیروهای صلح امروز نقش ناتو در جنگ اوکراین و دیورور 

ها، و طرح ناتو برای گسترش قلمرو عملش در سراسور جوهوا  را بوه  جنگ
چالش بکشند؟ پاسخ آ  اس  که این پیما  نظامی، امروزه به هموا  انودازه 

افزار اس  که در زما   پیریر نظامیرری، جنگ، و سودَورزی سازندگا  جنگ
یی بود. اکنو  وضعی  حتوی بودتور  های نخستین علیه بمب هسته اعتراض

تر از  تر و خارنا  یی بسیار قوی های هسته ه  شده اس ، زیرا ناتو به سالح
 آ  زما  دس  یافته اس .

در پایا  جنگ سرد، پویوموا  ورشوو کوه پویوموا  دفواعوی کشوورهوای 
جوای اقودام  سوسیالیستی بود، برچیده شد. ولی در مقابل، در واشنرتون بوه

برای برچید  ناتو و برپایی آرایش امنیتی جدیدی که همٔه اروپا را در بر گیرد تا 
آمیزی آغاز شوود، تاومویو  بوه  راستی نوین و صلح ساختما  نظ  جهانی به

 حفظ و افزایش توانمندی ناتو گرفته شد.
درپوی در طوول  وار پوی های سوناموی تنها حفظ شد، بلکه طی موج ناتو نه

گسوتورش یوافو .  -تا امروز ۶۶۶۰/۶۹۲۰های پایانی دهٔه  از سال -ها سال
جا با چنین گسترشی مخالف بودند چو  به معنوای  های صلح در همه جنبش

تر بود. این گسترش به معنوای وارد کورد   افزارهای خارنا  استقرار جنگ
یوی زیور  افزارهوای هسوتوه کشورهای هرچه بیشتر به پیمانی مسلح به جنگ

 کنترل پنتاگو  بود.
هنرامی که دلیل ادعایی ضرورت وجود ناتو )یعنی محافظ  در برابر حملٔه 
اتحاد شوروی، که هرگز صورت نررف ( از میا  رف ، پونوتواگوو  تاومویو  

تنه بتازد و ستیز خود را  گرف  که در موقعی  ممتازی قرار گرفته اس  که یک
جا، حتوی در خوارج از اروپوا،  های امپریالیستی در همه برای تحمیل هدف

، کشورهای اروپایی در زیر چتر ناتو بوه جونوگ ۲۰۰۶افزایش دهد. در سال 
آمریکا علیه افغانستا ، کشوری دوردس  از اروپا، پویووسوتونود. ایون اقودام 
کشورهای اروپایی در اساس اعالم این موضع بود که ناتو اکونوو  پویوموانوی 
جهانی اس  که با نظارت و کنترل پنتاگو  و ایاالت موتوحود آموریوکوا اداره 

شود. این روزها دربارٔه جایراه ناتو در دفاع از حق حاکمی  اوکراین و سایور  می
شوود،  کشورها بسیار سخن گفته موی

ولی واقعی  این اس  که ناتو با تعیین 

های دیرری که اکنو  در فلساین، سوریوه، یومون، و  این روزها به جنگ
شود. ناتوی خاورنوا   سومالی ادامه دارد، کمتر از جنگ اوکراین پرداخته می

ای نیوسو  کوه  ها فعال اس . ناتو صرفًا کمیته اتمی در هر کدام از این جنگ
دفتری در خیابانی باصفا در بروکسل داشته باشد. نواتوو در اسواس دنوبوالؤه 

یی اس   های هسته پنتاگو  اس ؛ ابزار جهانی تا دندا  مسلح و دارای سالح
 برد. های دیرر به پیش می های امپریالیس  آمریکا را علیه مل  که سیاس 

[، ۶۶۶۶گیری ناتو پس از جونوگ جوهوانوی دّوم ]آوریول  از زما  شکل
اند.  های صلح در آمریکا و در سراسر اروپا با گسترش آ  مخالف  کرده جنبش

هوای صولوح از  های برخی برای خارج کرد  جنوبوش امروزه، با وجود تالش
 ها با ناتو ادامه یابد. شا ، ضروری اس  که این مخالف  مسیر اصلی

های شرکتی نتوا  تشخیص داد که هنوز  های خبری رسانه شاید در پوشش
و در کشورهایی مانونود ایواالت موتوحود  -ه  جنبش صلحی هرچند کوچک

وجود دارد که در موخوالوفو  بوا  -آمریکا چندپاره و در جاهای دیرر رو به رشد
کند. مدت مدیدی اس  کوه کوموبوود جونوبوش  جنگ مبارزه و ایستادگی می

شود. از هونورواموی کوه  صلحی پویا و سرزنده در سراسر جها  احساس می
از طریق ناتو تامی  گرف  نسل جودیودی از  ۶۶۶۰/۶۹۲۰پنتاگو  در دهٔه 

یی را در اروپا مستقر کند، نیاز به چنین جنبش صلحی بوه  های هسته موشک
طور چشمریری افزایش یاف . این تامی  بخشی از ادعای پونوتواگوو  بوود 

هوا در  مبنی بر اینکه برای حفظ دموکراسی، سامانٔه دفاع موشکی کوه سوال
گف  که دیورور تضومویون  دس  طراحی و تولید بود، الزم اس . پنتاگو  می

"نابودی قاعی متقابل" ]در زما  جنگ سرد سابق[ در کار نیس  ]که دنیا را 
خواس  که با آ  بتواند در برابر هر حملؤه  ای می امن نره دارد[. آمریکا سامانه

های جدیدی را در اروپا مستوقور  یی دفاع کند. بنابراین، موشک موشکی هسته
ای را انجام دهند. پیش از آ ، جوهوا  بورای  کرد که بتوانند چنین ولیفه می

یی بین ایاالت متحد آمریکا و اتحاد شوروی بر تورس  جلوگیری از جنگ هسته
کرد. حاال لاهرًا فرض بور ایون بوود کوه  از "نابودی قاعی متقابل" تکیه می

ای برآیود.  تواند از پس چنین ولیفه های آمریکا می کارایی این نسل از موشک
یوی  هوای هسوتوه زموا  بوا اسوتوقورار مووشوک ه  -از طریق ناتو -پنتاگو 

افوزارهوای  اصاالح "حافظ صلح" در اروپا، نخستین دور گسوتورش جونوگ به
اش پس از پایا  جنگ سرد را آغاز کرد، که قباًل قول داده بود هرگوز  یی هسته

چنین نخواهد کرد. برآمد این دور جدید گسترش ناتو خیلی زود در بموبوارا  و 
 نابودی یوگسالوی از سوی این پیما  نظامی دیده شد.

این اقدام نظامی ناتو پایا  رسمی آ  دنیای جودیود سورشوار از صولوح و 
های سوسیالیستی در اروپا  شادمانی بود که قرار بود پس از برچیده شد  دول 

و برقراری "صلح آمریکایی" از طریق پنتاگو  و ناتو آغاز شود. در عوض، برای 
ای از تنش و درگیری  تر شده اروپا، بمبارا  نظامی یوگسالوی آغاز دورٔه نظامی

]پایا  جنگ جهانی دوم[ توا آ   ۶۶۶۵و جنگ بود، چیزی که اروپا از سال 
سال صلح در اروپوا پوایوا   ۵۰زما  به خود ندیده بود. با این اقدام، نزدیک به 

کردند، و صولوحوی کوه  یاف ، صلحی که کشورهای سوسیالیستی دنبال می
 دیرپایی آ  در سراسر تاریخ آ  قاره دیده نشده بود.

 
 تازش صلح

و در  ۶۶۵۰/۶۹۹۰های دهٔه  های صلح در آمریکا در واقع از سال جنبش
یوی  هوای هسوتوه برابر تهدیدهای پنتاگو ، یعنی در مخالف  با آزمایش بموب

هایی بودند  هایی که هزار بار نیرومندتر از بمب عظی  در آسما ، آزمایش بمب
 که روی هیروشیما و ناکازاکی انداخته شدند، به حرک  درآمدند.

طور که در یوکوی از  ها داشتند، هما  ای در این جنبش زنا  نقش برجسته
طور کوه بوودیو " بوا بوازیوروری بواربوارا  های مشهور هالیوود به نام "آ  فیل 

آموزا  آمریکایی برای محافظ  از  شد. در زمانی که دانش استرایسند دیده می
های درس  یی خیالی اتحاد شوروی در کالس های هسته خود در برابر موشک

شدند، زنا  در سراسر آمریکا برای پایا  داد   در زیر میزهای خود مخفی می
های رادیواکتویوو بور  یی و تابش های هسته بار آزمایش بمب به پیامدهای زیا 

یی که بسیاری از  کردند. آنها به شیر پرتوزدٔه هسته روی فرزندانشا  مبارزه می
دهوی  نوشیدند "نه" گفوتونود. هومویون سوازموا  کودکا  و نوزادا  آمریکا می

 بار پنتاگو  را در آ  روزها مهار کرد. های مر  نیروهای صلح بود که اقدام
شا  در راه  های صلح همواره برای پیکار عادالنه از آ  زما  به بعد، جنبش

هوای اسوتوعومواری و  صلح و عدال ، چه در مبارزه برای پایا  داد  به جنگ
شموار  های بی های کره و ویتنام، یا جنگ سلاه در آمریکای التین، چه جنگ

 دیرر، به میدا  آمدند.

 آیا جنبش صلح هنوز باید ...ادامۀ 

 ۲صفحۀ  ادامه  در 
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ارزش 
اضووافووه از 
سووووووووووی 

دار  سرموایوه
تاووواحوووب 

شوووود.  موووی
روی،  ازایووون

نره داشتن 
زمووا  کووار 
الزم، یعنوی 

وبیش ثاب   های الزم برای تولید ارزش برابر با نیاز برای گارا  زندگی، ک  ساع 
کشی ارزش اضافه افزایش  بیرو  های کار به تر شد  ساع  و در صورت طوالنی

هوای موعویونوی، آزادی  ترتیب، محدود کرد  روزکاری به سواعو  این یابد. به می
دارا  جها   کند. سرمایه سرمایه برای برداش  ارزش اضافه مالق را محدود می

های ناهمرونی را از خود نشا  دادند. یوکوی  مندی، واکنش این قانو  در پاسخ به
هایی اس  که زما  کار الزم برای تولید ارزش برابر بورای  ها معرفی فناوری از آ 

روی با ثاب  ماند  ساع  روزکاری، زما   دهد و ازاین گارا  زندگی را کاهش می
تواند با افزایش شدت کار نیوز  یابند. این می کار اضافه و اضافه ارزش افزایش می

اند که مارکس آ  را اضوافوه  هایی برای افزایش چیزی ها روش دس  آید. این به
 نامد. ارزش نسبی می

تووانود حواف  های کواری طووالنوی، موی های دیرر برای ادامه ساع  روش
طوری که بویورو   ها باشد، به مندی های خاصی از کار از میدا  دید قانو  بخش

های ابتدایی ادامه یابد. کوارگورا  غویوررسوموی و  شکل کشید  ارزش اضافه به
غیرقانونی و مهاجرا ، بیشتر بخش نیروی کار در سراسر جوهوا  را تشوکویول 

تووا  آنوا  را از  کشی قرار گویورنود، زیورا موی راحتی مورد بهره دهند که به می
سازوکارهای رسمی و قانونی استخدام کنار گااش . جالب اس  کوه طووالنوی 

ای اجتماعی تبدیل شد چنودانوکوه  های کار در زما  اروپا به نررانی شد  ساع 
این دلیول اسو  کوه  جمعی از طریق قانو  را خواستار بود. این درس  به مداخله
وقفه عرضه کارگورا   داری برای ادامه روند انباش  به جریا  پیوسته و بی سرمایه

کننده نباشود،  دار نررا  سال  و آماده نیاز دارد. این ممکن اس  برای هر سرمایه
نیواز   دار، حفظ عرضه و ذخیره کارگرا  و بازتولید آنا  پیش اما برای طبقه سرمایه

ویژه برای  تولید پیوسته ارزش اضافه اس . بنابراین، انتقاد از کار بیش از اندازه به
های غیرکارگری نیز مارح شد. مر  زودهنرام و  زنا  و کودکا  از سوی بخشی

ترتیب دولو   دهد و بدین کارگر ناسال  هزینه جایرزینی نیروی کار را افزایش می
های کار را بوپوایورد.  بعد باید سقف محدودی  ساع  ای به داری از مرحله سرمایه

تنها ضمان  اجرایی اجتماعی را کسب کرد بلکه  دیرر، حق استراح  نه سخنی به
 تلقی شد. «ُپربار»امری 

 
 سازی تخلف قانون  عادی
 ۶۶۶۶گوید: پیما  صنع   های کار سازما  جهانی کار می ساع   نامه پیما 

کونود  ساع  در هفته تعریف موی ۶۸"روزکاری" را هش  ساع  در روز و ۶۲۶۸/ 
/   ۶۶۹۰  نواموه که به همه کارگرا ، ازجملوه کوارگورا  کشواورزی در پویوموا 

هوای  های کار )تجارت و دفتری( تعمی  داده شد. درواقع، در سوال ساع ۶۹۰۶
سواعو  کوار در  ۶۰بیشتر صنایع در اروپا و آمریکا قاعده  ۶۹۰۰/  ۶۶۲۰دهه 

های بین جنگ، حقوق کارگرا  و محدودیو   هفته را بنیاد نهادند. در طول سال
طور فراگیری پوایورفوتوه  جمعی به زنی های کار و همچنین نهادهای چانه ساع 

کوه سورموایوه بوا بوحورا   ۶۹۵۰/ ۶۶۲۰های دهه  شده بود. اما در پایا  سال
سودآوری روبرو شد و تالش کرد که با یورش به کوارگورا  و بوازپوس گورفوتون 

گشایی کند این فرآیند فرو ریخ . آنچه شایا  توجه  شا  از این بحرا  گره حقوق
های طبقاتی خود  دار در بیا  نیازهای دلبستری اس  این اس  که طبقه سرمایه

وری، کارایی، و رقابتی بود  صنایع در  منزله چیزی سودمند برای افزایش بهره به
شا  موفق بود. دول  نولیبرال فعاالنه در ایجاد جامعه بازار بوا کونوار  کشورهای

کوردنود،  های جمعی را ابراز می زد  همه نهادهای موجود که همکاری و نررانی
دخال  کرد. پیامد آ  در سراسر جها  دیده شد: بازدهی کوارگورا  بوا شوتواب 

بیشتری افزایش یاف  درحالی که دستمزدهوای 
واقعی کندتر از آهنگ بوازدهوی رشود کورد کوه 

 و مبارزه طبقاتى »روزکارى«مارکس: 
،  ارگان حزب “دموکراس  مردم ”سانج  روی، نشریٔه  

 کمونیست هتد )مارکسیست(
 

دهد، مبارزه برای  طور که مارکس در سرمایه جلد نخس  شرح می هما 
دارا  و طبوقوه  تعیین روزکاری، جنگ داخلی طوالنی و پنها  میا  سرمایه

درازا کشید. برای سرمایه، مارف نویوروی  کارگر بود که بیش از نی  سده به
کار از نیروی کار نباید با محدودی  زمانی روبرو باشد. هرچه سرمایه ثاب  یا 

کار گرفته شوند، امکا  بویورو   های صنعتی )ابزار تولید( بیشتر به دستراه
روی، آزادی  کشید  ارزش اضافه از کارگرا  بیشتور خوواهود بوود. ازایون

داری یا کشید  کار از کارگرا  تا حد مر  بوده اس   سرمایه مترادف با برده
های کار همچو  چیزی غیراخالقی و فرار از کار بوود.  و محدودی  ساع 

آشوام تونوهوا بوا  ای اس  کوه خوو  سرمایه، کار مرده»نویسد:  مارکس می
تواند زنده بماند و هرچه بیشتر کار زنده بمکد، بویوشوتور  مکید  کار زنده می

کونود مودت  دهد. مدت زمانی که کارگر در آ  کوار موی زندگی ادامه می به
دار نیروی کاری را که از او خریده اسو   زمانی اس  که در طی آ  سرمایه

کند. اگر کارگر مدت زما  قابل عرضه یا فروش خوود را بورای  مارف می
 «رباید. دار می خودش مارف کند، از سرمایه

مارکس در توصیف ترسیمی از شرایی کارگرا  در انورولوسوتوا  کوه از 
چین شده بود،  ها دس  های شهری و بازرسا  کارخانه های دادرس گزارش

دهد که چرونه کودکا ، زنا ، و مردا  سالمونود نواچوار بوودنود  نشا  می
تری از پانزده تا شانزده ساع  در روز و در برخی صنایع  های طوالنی ساع 

مشخص حتا تا بیس  ساع  در هر نوب  کار کنند. کوارگورا  شواغول در 
کار، صنع  کاغوا دیوواری،  صنع  سفالرری، توردوزی، ساخ  پارچه قل 

پزی با شرایی غیرانسانی کوار روبورو بوودنود کوه بوه کوار  آهنرری، و نا 
فرسا، بیماری شدید، نواهونوجواری بودنوی و حوتوا مور  زودرس  طاق 

انجامید. در بازه زمانی میانۀ سده چهارده  توا پوایوا  سوده هوفودهو   می
های کاری نواموحودود را بودو   دار توانس  ساع  میالدی طبقۀ سرمایه

گونه محدودی  قانونی به نیروی کار تحمیل کند. داشتن کونوتورل بور  هیچ
بوردگوی »زندگی کارگرا  و بیرو  کشید  هرچه بیشتر کار اضافه، نووعوی 

بود که در انرلستا  رایج شد. تنها با قانو  کارخانه در سوال  «سفیدپوستا 
خورشیدی بود که حداکثر سواعو  کواری بورای  ۶۲۶۲میالدی/  ۶۸۹۹

ساع  تعیین شد، ولی پوس از سون پوانوزده  ۶۵ساله  ۶۸تا  ۶۹کارگرا  
باال چیزی گفته نشد. در واقع تن نداد  به قوانوو  کوارخوانوه در  سالری به

ها و مقررات منع اشتغال کودکا   نامه های بعدی، ُدور زد  همه آیین نسخه
های معین، استوفواده از کوار کوارگورا  دیورور و  ها و سن فراتر از ساع 

هوا،  های کوار و جوز ایون برداری در رعای  نکرد  حد قانونی ساع  کاله
دارا  علیه کارگرا  بوودنود کوه   های گوناگو  یورش طبقاتی سرمایه روش

 بیش از نی  سده ادامه یاف .
ها ایستادگی کردند و در چند مرحله از مبوارزه  کارگرا  در برابر این حرک 

 ۶۲۲۱  -۶۲۲۹/    ۶۸۶۲-۶۸۶۶هوای  توانستنود در بوازه زموانوی سوال
ساع  پا برجا سازند. تنها در آغواز  ۶۲های کار روزانه را کمابیش به  ساع 

سده بیست  و نزدیک به جنگ جهانی اول، در بیشتر کشورهای اروپوایوی، 
ساع  کار در روز نهادینه شد، اگرچه کشورهوای ایواالت موتوحوده و  ۶۰

اجورا درآوردنود. در موورد  ساع  کار در هفته را به ۶۸نیوزلند در آ  زما  
ایاالت متحده، این دستاورد جنبش کارگری بود که با جنگ داخلی آمریکوا 
و جنبش ماالبه هش  ساع  کار در روز و اعالمیه تاویب شده از سووی 

 زما  شد. ه ۶۲۶۵/  ۶۸۱۱عمومی کار در شهر بالتیمور در سال   کنرره
 

 محدود کردن ارزش اضاف  مطلق
های کار روزانه درواقع بور توولویود و  های قانونی برای ساع  محدودی 

هایی را پدید آورد. در یک روز کاری،  مالق محدودی   تااحب ارزش اضافه
کارگر در بخشی از روزکاری، ارزشی برابر با نیازش برای گارا  زندگی تولیود 

  ۵۴ادامه  در صفحه صوورت  پوردازد کوه بوه تولید ارزشی موی روز کاری را به  مانده کند و باقی می
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 نوشته ویج  پراشاد
سالیانوه توولویود   کننده منتشر شده اس : هزینهٔ   گزارشی جدید با عنوانی نررا 
تریلیو  دالر رسیده اس ! هزینه تسولویوحواتوی  ۲تسلیحات در جها  به بیش از 

ایاالت متحده با عددی بیش از مجموع ده کشور بعدی، در صدر ایون لویوسو  
ای ایواالت  قرار دارد. اگر بودجه اطالعاتی و هزینه مارفوی زرادخوانوه هسوتوه

تنهوایوی بویوش از یوک  متحده نیز اضافه شود، هزینه نظامی ایاالت متحده به
تریلیو  دالر خواهد شد. این مقدار نجومی پول، هدر داد  عظی  نیرو و نوبووغ 

 انسانی اس .
هوای  های انباشته شده در مونواوقوه حال تخمین زده می شود که ثروت درعین

تریلویوو   ۹۲دارای معافی  غیر قانونی از مالیات در خارج از کشورها نزدیک به 
های اجتماعی میلیواردرهوا در ایون  دالر اس . این تنها بخش کوچکی از دارایی

های مالیاتی اس  که به صورت پول نقد، طال، و اوراق بهادار نروهوداری  بهش 
شا  مانند آثار هنری، جواهرات، و امال  را شوامول  های مرئی شود و دارایی می

ها در اختیار بخش کوچکی از جمعی  جهوا   شود. مجموع همه این دارایی نمی
نفر از ثروتمندترین افراد جوهوا   ۲۲اس  که امری مشمئز کننده اس . این که 

میلیو  نفر ز  آفریقایی هستند، وحشتنوا   ۹۲۵  صاحب ثروتی بیش از دارایی
 های اخالقی زمانٔه ماس . شاخصحال از  و درعین
هایی پی در پی از وضعی  وحشتنا  گرسنری و بیسوادی در جوهوا  و  گزارش

موحویواوی مونوتوشور  بار دائمی بحرا  عظی  زیسو  همچنین پیامدهای فاجعه
تووانود در رسویودگوی بوه از ایون دسو   ای که موی شوند. ثروت اجتماعی می

های عمیق بشری استفاده شود برای تهیه تسلیحوات و نوروهوداری در  معضل
هدف توسعٔه پوایودار سوازموا  ۶۲هدر می رود. رسید  به  های مالیاتی به بهش 

منظور پایا  داد  به گرسنری و ترویج صلح، به توزریوق  به (SDGs)ملل متحد 
تریلیو  دالر در سال نیاز دارد. در حال حاضر، تنها بخش بسیار ناچیزی از  ۵/۲

هدف اختااص یوافوتوه اسو  کوه بوا وجوود ۶۲این مبلغ برای رسید  به این 
هوا را  گیری و نرخ فزاینده تورم رو به کاهش اس  و دستیابی به این هودف همه

ترین معضل بشری ، دیورور در  کن کرد  گرسنری، بزر  دورتر می سازد. ریشه
/   ۲۰۲۶دسترس نیس  (مرر در چین، که فقور مواولوق در آنوجوا در سوال 

گونه تخمین زده می شود که در حال حاضر روزانه حدود  پایا  گرف (. این۶۶۰۰
 های مختلف با گرسنری روبرو هستند. شکل سه میلیارد نفر به

 
 سلطه به جای رهای 

مونوظوور  ای اجتماعی و سیاسی در مقیاس جوهوانوی بوه جای راه اندازی پروژه به
های بشری، ایاالت متحده و متحدانش در گروه جی گونه معضل رسیدگی به این

شا  بر کره زمین بوده اند. این تسلی در  دنبال راهبردی برای حفظ سلاه به ۲-
هوای  و با فروپاشوی اتوحواد جومواهویور شووروی و دولو  ۶۶۶۶/۶۹۲۰سال 

سوسیالیستی اروپای شرقی و همچنین با تضعیف کشورهوای جوهوا  سووم از 
آغاز شد. روشنفوکورا  در ایواالت   طریق ایجاد بحرا  بدهی برای این کشورها
بحث کردند و از "پایوا  تواریوخ" در  متحده در مورد ادامٔه ابدی این سلاه آغاز به

برابر هرگونه چالش با سلأه ایاالت متحده سخن گفتنود. ولوی تسولوی ایواالت 
ها در خالل جنگ جهانی عولویوه  با تجاوزهای نظامی آ  ۲-متحده و گروه جی

( و رکوود ۶۹۸۲/  ۲۰۰۹ویژه تهاج  غیرقانونی به عراق در سوال  تروریس  )به
دلویول افو   )بوه۶۹۸۲  -۶۹۸۱/   ۲۰۰۲-۲۰۰۸بزر  اقتاادی سوال هوای 

 شدت متزلزل شد. بازارهای مسکن در غرب( به
به کشورهایی مانونود چویون، هونود، و  ۲-ایاالت متحده و کشورهای گروه جی

های نزدیک به ورشکستری آمریکا نقدینوروی  اندونزی روی آوردند تا برای بانک
را مونوحول  ۲-همین دلیل ایاالت متحده متعهد شد که گروه جی ایجاد کنند. به

گاارا  جدید نظ  جهانی را شامل  که این سرمایه ۲۰-تر جی کند و به گروه بزر 
همه، زمانی کوه سویوسوتو   این الملی را بسپارد. با های بین گیری  شود تامی  می

کنار گااشته شود و گوروه  به ۲۰-بانکداری غرب دوباره قدرت گرف ، گروه جی

قبول این امور حواضور  به ایفای نقش قبلی خود پرداخ . ایاالت متحده به ۲-جی
های بشری شریک بواشونود و  هایی دیرر در رسیدگی به این معضل نشد که قدرت

شامل کشورهایی اس  که گروه بریوکوس را  ۲۰-رقیب محسوب نشوند. گروه جی
تشکیل دادند. کشورهای گروه بریکوس یوعونوی بورزیول،  ۶۹۸۶/    ۲۰۰۶در سال 

ای جودیود  روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی، متعهد شدند که نهادهای جهانی
شوا  را خوارج از  های تووسوعوه را ایجاد کنند که بتوانند بدو  کنترل غرب برنامه

انوجوام  (IMF)المللی پوول  های ریاض  اقتاادی صندوق بین چارچوب سیاس 
 دهند.

درس  پیش از تشکیل گروه بریکس، والدیمیر پوتین که تا آ  زما  در بسیواری از 
ای بسیار پرقدرت در کنفرانس امنیتی مونویوخ  موارد نزدیک به غرب بود، سخنرانی

ایراد کرد. پوتین پرسید: جها  تک قابی چیس ؟ مه  نیسو  کوه چوقودر ایون 
معنای یک مرکز واحد قدرت، یک مرکز واحود  عبارت را زیبا سازی . این اصاالح به

نیرو، و یک ارباب واحد اس . برای همٔه حاضرا  روشن بود که منظور پووتویون از 
"یک مرکز واحد قدرت"، ایاالت متحده اس . پوتین از "سوِءاستفاده بویوش از حود 

المللی" انتقاد کرد. او همچنین خاطرنشا  کرد که "قوانین  غرب از زور در روابی بین
شوود،  ای کوه خوود مورتوکوب موی های جنری المللی" از غرب در برابر جنای  بین

کوس  کند! زیورا هویوچ کس احساس امنی  نمی کند. او گف : "هیچ محافظ  می
هوا  المللی مانونود دیووار نوفووذنواپوایور از آ  تواند احساس کند که قوانین بین نمی

شوود."  کند. البته چنین سیاستی موجب ایجاد مسابقه تسلیحاتی موی محافظ  می
پوتین گف  که ایاالت متحده باید ساخ  سپر موشکی در اطراف اروپا را موتووقوف 

آ  را  ۶۹۸۶/    ۲۰۰۲های ضد بالستیک" که در سال  کند و باید به "پیما  موشک
جمهور آمریکا، پیشنهاد پووتویون را رد  تر  کرد، بازگردد. جورج دبلیو بوش، رئیس

 کرد.
 

 تهدیدها
ویک ، ایاالت متحده و متحدانش هوموه توالش  های دهٔه دوم قر  بیس  در سال

شا  را بر کره زمین دوباره برقرار کنند. جنگ ناتو در لیبی در  خود را کردند تا کنترل
ای بورای  پیامی رسا و مبتنی بر پافشاری غرب در حک  مقدمه ۶۹۶۰/  ۲۰۶۶سال 

منزلٔه سکوی پرشی در تهاج  نظواموی غورب از  ای بود که از آ  به "ناتو"ی جهانی
 ۹۰علویوه   دریای جنوبی چین گرفته تا دریای کارائیب استفاده شود. اعمال تحری 

کشور جها  تالشی برای تنبیه کسانی بود که از خاوم تعیین شده از سوی ایاالت 
ای  المللی پوول بوا بورنواموه متحده و متحدانش عبور کنند. درنهای ، صندوق بین

طووری کوه  گیری دوباره بازگش  به رغ  وجود همه تر از ریاض  اقتاادی و به ژرف
ها کشور فقیر به وام دهندگا  ثوروتومونودشوا  بویوش از موقودار  های ده پرداختی

 شا  بود. های درمانی بودجه
اعالم کورد و  ۶۹۶۲/    ۲۰۶۸ایاالت متحده، پایا  جنگ علیه تروریس  را در سال 

این نکته اشاره کرد که مشکل اصلی آموریوکوا  اش آشکارا به در استراتژی دفاع ملی
ها اس . جی  موتویوس، وزیور دفواع  رشد چین و روسیه و مارح شد  جهانی آ 

ایاالت متحده، آشکارا اعالم کرد نیاز اس  از رشد "رقبای مشابه" جلوگیری کرد. او 
عنوا  این رقبا نام برد و پیشنهاد کرد که از تمامی قدرت فوراوا   از چین و روسیه به

تونوهوا  زانو درآورد  این دو استفاده شود. ایاالت متحوده، نوه ایاالت متحده برای به
اند دارد، بلکه متحدانی از  ای که مناقه "اوراسیا" را احاطه کرده پایراه نظامی ۸۰۰

هایی برای تهاج  علیه روسیه و چویون فوراهو   آلما  گرفته تا ژاپن دارد که پایراه
های تهاجموی "آزادی  کنند. ناوگا  دریایی ایاالت متحده و متحدانش، رزمایش می

کشتیرانی" را علیه تمامی  ارضی روسیه )عمدتًا در قاب شمال( و چین )در دریای 
ها، مداخلٔه سیاسی ایاالت متحده در سوال  جنوبی چین( آغاز کردند. این رزمایش

بوا  ۶۹۶۶/    ۲۰۶۵در اوکراین و قرارداد گسترده تسلیحاتی سوال  ۶۹۶۹/    ۲۰۶۶
/ ۲۰۶۸اند. سوپوس در سوال  تایوا ، تهدید شدیدتر روسیه و چین را موجب شده

ُبورد  ای میا  های هسته طور یکجانبه از پیما  منع موشک ایاالت متحده به ۶۹۶۲
(INF) ای را موجب گوردیود.  خارج شد که درنتیجٔه آ  لغو کنترل تسلیحات هسته

این موعونواسو  کوه ایواالت  ُبرد به ای میا  های هسته خروج از پیما  منع موشک
ُبرد" بر ضد روسیه و چین را در نوظور  ای میا  های هسته متحده استفاده از "سالح

هوا در سونود  اند. این تهدید دارد. تهدیدهای آمریکا علیه روسیه و چین توه  نبوده
اند و بوا  صراح  عنوا  شده به۶۹۶۲/   ۲۰۶۸استراتژی دفاع ملی آمریکا در سال 

هوای  خروج ایاالت متحده از پیما  منع مووشوک
اجرایی شدند. متحودا   (INF)ُبرد  ای میا  هسته

 معضل هاى نادیده گرفته شده 
 جامعٔه بشرى 

  ۵۴ادامه  در صفحه 



۵۰۴۵خرداد  ۲دوشنبه    ۵۴   ۵۵۱۱شمارۀ    

ی کارگر از تولید ناخالص داخلی کشورها انجامیود. ایون بوا  کاهش سه  طبقه به
ای از اخالق کاری همراه شد کوه ضوموانو  اجورایوی  محیی سیاسی و فرهنری

هوای  اجتماعی را برای وادار کرد  کارگرا  به کار در شرایی غیرانسانی و سواعو 
ها، زما  کار و طوول عومور  وجود آورد. درواقع، در بسیاری از بخش تر به طوالنی

شود و بوه  سادگی ناپدید می به «روزکاری»شود و مفهوم  کارگر در یکدیرر ادغام می
 دهد ارزش اضافه مالق و ه  نسبی را افزایش دهد. سرمایه اجازه می

کونونود و  درس  اس  که فرایندهای کاری نیز در طوول زموا  توغویویور موی
وقو  و کوار قوراردادی  ویژه برای زنا  کارگر، کار پواره پایری در زما  به انعااف

یابد. در چنین شرایای بین وق  برای کار و وق  برای خانوواده  موق  اهمی  می
پایری در  حال، انعااف بستا  وجود دارد. بااین و همچنین بین کار و تحایل، بده

هوا نشوا   کار ممکن اس  با افزایش استقالل همراه نباشد و شماری از پژوهش
وق  همراه با کار خانری بدو  مزد، شدت کار و کار بیوش از  دهد که کار پاره می

دهد. همچنین، کارگرانی که بر اساس قوراردادهوای  حد را برای زنا  افزایش می
تور  پایری بیشتر و دستمزدهای پوایویون شوند، با آسیب موق  یا آنی استخدام می

تور کوار  هایی طوالنوی شوند برای تأمین هردو ساع  شوند که ناگزیر می روبرو می
 کنند.

موونوودی روزکوواری، حووداقوول دسووتوومووزد یووا  بووس روشوون اسوو  کووه قووانووو 
دار پایرفته شده بر اساس تووجویوه  جمعی که از سوی طبقه سرمایه دسته زنی چانه

تووا   ندرت اقدامی قانونی علیه کارفرمایوی موی اخالقی یا مدنی نبوده اس ، و به
مندی را زیرپا گااشته باشد یوا سوروصودایوی چونودا   سراغ گرف  که این قانو 

گووشوموا  بوخوورد.   خاطر نقض شدید حقوق بشر برای چنا  وضعی  کاری به به
داری و فورسوایوش  طبقاتی اس  که نروه  مالب روشن و ساده اس : این مبارزه

داری را  ی سورموایوه ا های روزکاری را در جامعه حقوق کارگرا  ازجمله محدودی 
داری، رسال  جاموعوه افوزایوش ارزش  کند. بنابر قانو  بنیادی سرمایه تعیین می

کشی کارگرا  بدو  مالکیو  اسو  و  اضافه برای صاحبا  ابزار تولید از راه بهره
موایوه  های اخالقی یا انسانی دیرر سرسپرده قانو  اصولوی و جوا  همه دغدغه

 اند.  انباش  سرمایه
دار، چویوزی بویوش از  او همچو  یک سرمایه: ” ۶مارکس در کاپیتال   گفته به

یافته نیس . روح وی هما  روح سرمایه اس . اما سرمایه تنهوا  شخای   سرمایه
افزایی خویش، ایجاد ارزش اضافی،  را  دارد، و آ  میل به ارزش یک نیروی پیش

و تبدیل کرد  بخش ثابتش، یعنی ابزار تولید، برای فرو کشید  بیشترین موقودار 
 “ممکن کار اضافه اس .

 و مبارزه طبقاتى ... »روز کارى«ادامۀ مارکس: 

های امپریالیستی زندگی را بر آنها دشوارتر کرده اس ، اموا  کمرشکن قدرت
خود جمهوری اسالمی و رژی  والی  فقیه اس  کوه سوّد اصولوی در راه 

های بنیادین و دموکراتیک برای بهبود زندگی مردم اس ، و توداوم  دگرگونی
این رژی  در تضاد با منافع مردم اس . همچنین، دورٔه تبولویوغ و تورویوج و 

پایر بود  جمهوری اسالمی ایرا  و توبودیول  بافی در مورد استحاله تئوری
شد  رژی  والیی به حکومتی عادالنه و مردمی دیرر سور آموده اسو ، و 

هواسو   شرک  در انتخابات نمایشی برای "انتخاب بین بد و بدتر" نیز مودت
شوود کوه بورخوی  اعتبار شده اس . اخیورًا دیوده موی در افکار عمومی بی

نمایی عوامول  های سیاسی زیر لوای "دفاع از حاکمی  ملی" با بزر  جریا 
حول  راه -و نه دیوکوتواتووری حواکو  را -خارجی، مبارزه با عامل خارجی را

ای جدیود بورای کشوانود   کنند. این نیز بهانه "مشکالت نظام" معرفی می
نیروهای سیاسی به سم  جانبداری از این یا آ  جناح حکومتی شده اس  
که یکی در لاهر گرایش "به سوی غرب" )ضد روسیه و چیون( و دیوروری 

 نراه به "گردش به شرق" )ضد "استکبار" جهانی( دارد! 
های درو  جمهوری اسالمی ایرا  در  اما واقعی  آ  اس  که همۀ جناح

نهای  برای "حفظ نظام" بر محور والی  فقیه، و در واقوع حوفوظ مونوافوع 
خودشا ، با یکدیرر متحدند. تجربه نشا  داده اس  که تکیه کرد  به این 

هوای فووقوانوی بوورژوازی  یا آ  جناح در درو  "نظام"، اتکا به رقاب  الیوه
بوروکراتیک و غارتررا  حکومتی در درو  هرم قدرت بر سر تأمین مونوافوع 

های حواکو ،  های انتخاباتی بین این جناح خودشا ، یا امید بستن به رقاب 
 امکا  ایجاد تغییرهای واقعی نداشته اس  و نخواهد داش . 

رود و  توا  نتیجه گرف  که کور  "اسالم سیاسی" رو به خاموشی موی می
-های عومویوق اقوتواوادی حکوم  والیی برای بقای خود با چنا  بحرا 

تواند صرفًا با انجام تغییرهای شکلوی و  اجتماعی مواجه اس  که دیرر نمی
ها را مدیری  کند، و از این رو،  سهول  بحرا  ها به سرکوب خونین اعتراض

رو شوده  برانریز داخلی و خارجوی روبوه  های چالش گیری با ضرورت تامی 
خواه اس  که  خواه و آزادی اس . در این شرایی، ولیفٔه نیروهای ملی ترقی

هوای کوارگورا ، موعولوموا ، کشواورزا ،  با حمای  فعال خود از اعتوراض
کارمندا ، بازنشسترا ، و همٔه محروما  اجتماعی، و ایجاد پویوونودهوای 

خواهانه، در راه حواف کوامول  های مدنی و آزادی واقعی و مؤثر با اعتراض
حاکمی  مالق والی  فقیه بکوشند و کل حکوم  را با تکیه بور جونوبوش 

گوام  به های فوری مردم گام مردمی به چالش بکشند و آ  را در برابر خواس 
 نشینی وادارند. به عقب

های گوناگو  از همکاری و اقدام مشتر  نیروهوای  این روزها به مناسب
خواه در حمای  از جنبش مردمی و در مقابله با حکوم   سیاسی ملی و ترقی

شود که جای خوشحالی دارد. حزب توودٔه ایورا   اسالمی ایرا  صحب  می
کند که برای اعتالی جنبش مردمی کارآمد  به سه  خود بار دیرر تأکید می

ای مشتر  بور اسواس بورنواموۀ  و طرد رژی  والی  فقیه، به تدار  کارپایه
هوای مشوتور  و  وگو و توافق بر سر خوواسو  حداقل مبارزاتی و آغاز گف 

های اصلی جامعه که خواها  تغییرهای بنیوادی  درنگ مارح در بخش بی
تووانود  ای موی و دموکراتیک هستند، نیاز اس . به نظر ما، چنین کوارپوایوه

 های زیر را در بر داشته باشد: هدف
 * حاف کامل حاکمی  مالق والی  فقیه؛

های نولیبرالیس  اقتاادی در شئو  اساسی اقتااد  * توقف کامل برنامه
 کشور؛

* دفاع از حاکمی  مّلی و مخالف  با هر گونه مداخلٔه خوارجوی در اموور 
 داخلی ایرا ؛

 * آزادی همه زندانیا  صنفی، سیاسی، و عقیدتی.

 هاى مردمى  ... دهى اعتراض ادامۀ ضرورت سازمان

ایاالت متحده در مناقه آسیا )مانند استرالیا و کره جنوبی( تا کنو ، به داد  اجوازٔه 
انود، اگورچوه  ای نداشته ُبرد به داخل خاکشا  عالقه ای میا  های هسته ورود سالح
های ایاالت متحده مانند "گوام" تا "اوکیناوا" مسوتوقور  توانند در پایراه ها می این سالح

شوند. مداخلٔه روسیه در اوکراین بخشی از لیس  طوالنی تهدیدهای روسیه قلوموداد 
رغ  پیوسوتون یوا  شود. این نررانی وجود داش  که ایاالت متحده ممکن اس  به می

ُبرد خود را در اوکراین مسوتوقور  ای میا  های هسته نپیوستن اوکراین به "ناتو"، سالح
ها پیرامو  جنگ، یک سؤال ساده وجود دارد: آیا ایواالت  کند. در خالل همه لفالی

اش  متحده و متحدانش اجازه خواهند داد تا یکپارچری "اوراسیا" طبق روند طبویوعوی
پیش برود یا با ادامٔه مداخله در اروپا و برخی کشورهای آسیایی از این امر جلووگویوری 

های جنگ اوکراین، تا حدی، نیاز ایواالت  خواهند کرد؟ شکی نیس  که یکی از دلیل
ویوژه  زیر یوغ "ناتو" اس  تا اروپا فرص  همکاری با آسیا، به متحده به کشاند  اروپا به

 با روسیه و چین، را نداشته باشد.
اند. گرسنری و جنگ، جهانیوا   های بزر  بشری  برطرف نشده حال، معضل درعین

حقایق سخ  زنودگوی  ای که باید در پرداختن به های اجتماعی دهد. دارایی را آزار می
 شوند. روزمره صرف شوند، هزینٔه نظامیرری و جنگ می

 
 

 ادامۀ معضل هاى نادیده گرفته شده ...
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یی را اغلب در لفافٔه "دموکراسوی هومویوار"  فرقه-نظام تقسی  قدرت قومی
موموکون بورای  کنند که تنها نظوام "دمووکوراتویوک" کنند و ادعا می ارائه می

در  یی و قومی تقسی  شده اسو . ای اس  که در امتداد مرزهای فرقه جامعه
کنونود کوه  گرا ادعا می های شیعٔه اسالم این الروی معیوب، برای مثال حزب

بر این  اند(. فقی کسانی که به آنها رأی داده ها هستند )و نه نمایندٔه همٔه شیعه
تنوهوایوی  کنند که نمایندٔه اکثری  جمعی  عراق هستند و به اساس، ادعا می

وزیر کشور را معرفی کونونود. در قوانوو   حق دارند پس از انتخابات، نخس 
یوی قودرت  فورقوه-چیز دربارٔه برقراری نظام شراک  قومی اساسی عراق هیچ
وزیور بوایود  جمهور باید ُکرد، نخوسو  یا این ادعا که رئیس )ُمحاَصَاه طائفه(

حتی آ  دسوتوه از  شیعه، و رئیس مجلس باید عرب سّنی باشد، وجود ندارد.
کنند آ  را به عنوا  اینوکوه "قواعوده"  مدافعا  سرسخ  این دروغ تالش می

قانو  اساسی فقی از حفظ "تناسب" در نویوروهوای  شده اس ، توجیه کنند.
ای به تناسب نیروهای سویواسوی در قودرت  اشاره کند، و مسلح صحب  می

 کند.  نمی
آیا "ائتالف دول  قانو "/"چارچوب هماهنری شیعویوا " هونووز بوا س: 

 ها در ارتبام و تماس اس ؟ موضع ائتالف "تقدم" چیس ؟ بندی صدری گروه
بس  سیاسی جاری از زما   اشاره کردم، بن طور که پیش از این هما ج: 

هوای  بونودی انتخابات اکتبر گاشته نشا  دهندٔه جدایی عمیوق بویون گوروه
در حوال  سیاسی شیعه و تشدید درگیری بین آنها بر سر قدرت سیاسی اس .

گانه به نام  اند. اولی، ائتالفی سه بندی بزر  رقیب لهور کرده حاضر، دو گروه
کرسوی از  ۲۹هاس ، و  "نجات میهن" اس ، که رهبری آ  در دس  صدری

ایون ائوتوالف هوموچونویون شوامول  کرسی مجلس را در اختیوار دارد. ۹۲۶
کورسوی  ۲۶کرسی، و "اتحاد سیادت" سّنی با  ۹۶دموکرات کردستا  با  حزب

هوای "توقودم" )بوه  "اتحاد سیادت" از دو گروه سّنی به نوام در مجلس اس .
رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگا ( و "اعظ " تشکویول شوده 

بندی "دولو   اس . ائتالف بزر  دیرر "چارچوب هماهنری" به رهبری گروه
وزیر سابق، رهوبور  کرسی در مجلس( اس  که مالکی، نخس  ۹۹قانو " )با 
این ائتالف شامل "اتحاد فتح" اس  که در انتخابات اکتوبور توعوداد  آ  اس .

ایون ائوتوالف دوم از  کاهش یوافو . ۶۲به  ۶۸اش از  های نمایندگی کرسی
کورسوی در  ۶۲حمای  اتحادیٔه میهنی کردستا  برخوردار اس  کوه خوود 

 مجلس دارد.
وزیر بعدی را بورای ریواسو   ها اصرار دارند که ائتالف آنها نخس  صدری

بونودی  هوای گوروه تواند برخی گوروه "دول  اکثری  ملی" انتخاب کند که می
گیری ممکن اس  تا حوّدی نشوانؤه دور  این موضع رقیب را ه  در بر بریرد.

یی در قدرت باشد، ولی آنها هیچ بورنوامؤه  فرقه-شد  از شیؤه شراک  قومی
روشنی برای دول  پیشنهادی خود، همراه با جدول زموانوی خواصوی بورای 

 اند. اجرای آ ، ارائه نداده
اما "چارچوب هماهنری" این پیشنهاد را رد و اصرار کرد که تشکیول داد  

وزیور بوایود بوا تووافوق  های شیعه اس  و نخس  دول  بعدی حق ویژٔه گروه
 بندی شیعه انتخاب شود. ترین گروه بزر 

موضع صدر مالوب ]جمهوری اسالمی[ ایرا  نیز نیس  که فرستوادگوا  
انود کوه از  های مختولوف اشواره کورده ارشدش به بغداد در مالقات با جناح

های پویوشویون، شوامول هومؤه  اجماعی حمای  خواهند کرد که مانند دول 
های متعددی بویون ایون دو  های اخیر، جلسه های شیعه باشد. در ماه حزب
هوا هو  نوتووانسوتوه اسو   بندی رقیب برگزار شده اس ، اما این جلسه گروه

هماهنری" با حمای  اتحادیٔه میوهونوی  "چارچوب بس  موجود را رفع کند. بن
سووم مسودود  کردستا  و تعدادی از اعضای سّنی، تا کنو  در ایجواد "یوک

کننده" راه مجلس در انجام ولایفش موفق بوده اس ، و توانسوتوه اسو  از 
بونودی، جولووگویوری  جمهور جدید بدو  توافق بوا ایون گوروه انتخاب رئیس

سوم مسدود کننده" ترفندی اس  که از  شایا  توجه اس  که ایجاد "یک کند.
 ها به کار گرفته شده اس . در لبنا  در جریا  تشکیل دول  ۲۰۰۸سال 

اردیوبوهوشو   ۶۶]   ۲۰۲۲موه  ۶ای )در  "چارچوب هماهنری" طرح تازه
یی آنهوا  ماده ۶۸اما بیانیٔه  بس  مارح کرده اس . [( برای خروج از بن۶۶۰۶

 واقعی از موضع قبلی آنها نیس . حاوی هیچ تغییر
ها برای تضعیف و ایجاد تفرقه در میا  رقویوب خوود  بندی هر دو این گروه

کونونود بورخوی از اعضوای  اند و تالش موی دس  به مانورهای سیاسی زده
 بندی رقیب را از آ  جدا کنند. گروه

 ۶۰که  -کنند تا روی نمایندگا  مستقل مجلس هر دو آنها همچنین تالش می ادامۀ همٔه عوامل مؤثر در وقوع ...
برخی از ایون نوموایونودگوا  در  اثر براارند و آنها را به طرف خود بکشانند. -نفرند

جنبش اعتراضی شرک  کرده بودند و با هدف اصالحات در روند سیاسی، تامی  
 به رقاب  در انتخابات گرفتند.

جمهور بر اساس  آیا حزب دموکرات کردستا  هنوز به دنبال جایراه رئیسس: 
های ُکرد بوا مووضوع  قومی در قدرت اس ؟ آیا دیرر جناح-یی نظام شراک  فرقه

  اند؟ حزب دموکرات کردستا  موافق
حزب دموکرات کردستا  هنوز بور توعویویون نواموزد خوود بورای سومو  ج: 
یی در قودرت پوافشواری  فرقه-جمهوری در چارچوب نظام شراک  قومی ریاس 

ها  گانه "نجات میهن" به رهبری صدریس  این حزب از حمای  ائتالف سه کند. می
جوموهوور  میهنی کردستا  که از بره  صالح، رئویوس ولی اتحادیهٔ  برخوردار اس .

کونود، بوا آ  موخوالوفو   کنونی، به عنوا  نامزد خود برای دورٔه دوم حمای  می
 کند. بندی "چارچوب هماهنری" از اتحادیٔه میهنی حمای  می گروه کند. می

المللی( چقدر روی ایون اموور نوفووذ  یی و بین های خارجی )مناقه قدرتس: 
 دارند؟
بسو   توداوم بون ، و۲۰۲۶های اخیر پس از انتخابوات اکوتوبور  وقایع ماهج: 

سیاسی، بار دیرر میزا  دخالو  خوارجوی در اموور داخولوی عوراق را آشوکوار 
یی هر دو همچنا  نفوذ زیادی در نیوروهوای  المللی و مناقه های بین قدرت  کرد.

برای نمونه، در رسید  به توافق بور سور تشوکویول  سیاسی عمدٔه کشور ما دارند.
، و ۲۰۶۶، ۲۰۶۰هوای  وزیر پس از انتخابات در سوال دول  و انتخاب نخس 

بسویواری از نوالورا   ، اجماع بین آمریکا و ایرا  نقش موهوموی داشو .۲۰۶۸
یوی ایورا   اند که نتیجٔه مااکرات در ژنو بر سر برنامٔه هسوتوه بر این عقیده سیاسی

  ]برجام[ بر وضعی  مناقه، از جمله وضعی  عراق، اثر خواهد گااش . 
های سیاسی عمدٔه عراق برای اطمینا  از بقای خود یا حفظ  برخی از شخای 

  اند. شرمانه به دنبال کسب حمایِ  پشتیبانا  خارجی مواضع قدرت و نفوذ خود بی
 نظر و موضع حزب کمونیس  عراق در مورد این تحوالت چیس ؟س: 

را تحری  کرد )هوموراه بوا  ۲۰۲۶اکتبر  حزب کمونیس  عراق که انتخاباتج: 
طور که پیشوتور تووضویوح  بسیاری از نیروهای دموکراتیک و اکثری  مردم، هما 

ها و  دادم( خواستار پایا  داد  فوری به نقض مداوم قانو  اساسی به وسیلٔه گروه
حزب ما همچنین خواستار تشکیل سریع دولتی شد که  های حاک  شد. بندی گروه

نمایندٔه سیاسی اکثری  )جناح پیروز در کسب اکثری  کرسی های پارلما ( باشد، 
های فوری مردم داشتوه بواشود کوه در  ای مشخص برای تأمین خواس  و برنامه

 بیا  شده بود. ۲۰۶۶خیزش مردمی اکتبر 
هوای  وفال چوالوش تحقق بدو  تأخیر این امر ضرورتی مبرم و فوری برای حل

گویوری کورونوا،  فقر اس  که بر اثر هموه ویژه افزایش فزایندٔه پیش روی عراق، به
تنظیو   تر شد  وضعی  خدمات اساسی بدتر شده اس . بیکاری فزاینده، و خراب
توقع این اس  که ضمن  امری الزم و فوری اس . ۲۰۲۲بودجٔه فدرال برای سال 

سابوقوه  مبارزه با فساد و پایا  داد  به هدر رفتن ثروت ملی، از درآمدهای نفتی بی
 در سال جاری برای توسعٔه اقتااد ملی به سود مردم استفاده شود.

های حاک  با قانو  اساسی را افشوا کورده  حزب ما شیؤه گزینشی برخورد گروه
بار دیرر نشا  داده اس  که اولویو   بس  سیاسی مزمن و مداوم جاری بن اس .

 های رقیب، مبارزه بر سر سه  قدرت، امتیازها، و ثروت آنهاس . بندی اصلی گروه
جمهور جدید و تشوکویول دولو  عوراق  به دلیل آنکه مجلس در انتخاب رئیس

های زمانی مشخص شوده در  ماابق با موعد تعیین شده در قانو  اساسی و دوره
آ  تعلل و تأخیر کرده و بنابراین قانو  اساسی را نقوض کورده اسو ، "جونوبوش 
دموکراتیک عراق" که حزب کمونیس  عراق و حزب مل  عوراق در آ  شورکو  

[ علیه رئیس مجلس شکوایو  ۶۶۰۶فروردین  ۹۰] ۲۰۲۲آوریل  ۶۶دارند، در روز 
  کرده اس .

حزب کمونیس  خواستار اعمال فشارهای مردمی و عمومی بر نیروهای حاکو  
هوای  حزب ما از اعتوراض  بس  سیاسی کنونی شده اس . برای پایا  داد  به بن

ها که در چارچوب  فروردین[ در بغداد و دیرر استا  ۲۱]   ۲۰۲۲آوریل  ۶۵روزهای 
 دهی شده بود، حمای  کرد. همین کارزار اعمال فشار سازما 

هوای  حزب ما همچنین هشدار داده اس  که بازگشو  بوه هوموا  سویواسو 
یی در قدرت، فقی به معنای تعمویوق  فرقه-ضدمردمی فاسد و نظام شراک  قومی

طوور کوه  هوموا  بحرا  سیاسی ساختاری و افزایش خش  موردم خوواهود بوود.
دهد، همٔه آ  عواملی که به وقووع  های روزانه در سراسر کشور نشا  می اعتراض

 منجر شد، هنوز ه  وجود دارد. ۲۰۶۶خیزش مردمی در اکتبر 
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بستی که  ما  عراق و بن های اخیر در کشور همسایه های سیاسی ماه با توجه به درگیری
المللی در امور داخلی عراق و در  یی و بین های مناقه ها و نفوذ قدرت به دلیل این درگیری

وزیر در آ  کشور به وجود آمده اس ، و باعث اخوتوالل در  جمهور و نخس  برگزید  رئیس
وگویی کنی   سازی زندگی مردم شده اس ، مناسب دیدی  گف  ادارٔه سیاسی کشور و عادی

با رفیق سالم علی، عضو رهبری حزب کمونیس  عراق، دربارٔه رخدادهای سیاسی اخویور 
 خوانید.  وگو را در ادامه می در آ  کشور و اثر آنها بر زندگی مردم. حاصل این گف 

 
***** 

اموا  گااری در عراق بیش از شش ماه پیوش بورگوزار شود. انتخابات مجلس قانو س: 
وزیر هنوز انوجوام نشوده  جمهور و تعیین نخس  نخستین ولیفٔه مجلس برای تأیید رئیس

بس  سیاسی در عراق اکنو  در چه وضعیتی اسو ؟ چورا از زموا  بورگوزاری  بن اس .
جوموهوور،  اند رئیس در ماه اکتبر/مهر گاشته نمایندگا  مجلس نتوانسته انتخابات مجلس

  وزیر، یا رئیس مجلس را تعیین/انتخاب کنند؟ نخس 
گوااری در  تقریبًا هش  ماه اس  که از برگزاری انتخابات زودهنرام مجلس قوانوو ج: 

فوقوی رئویوس  بس  سیاسی همچنا  اداموه دارد. گارد، اما بن مهر[ می ۶۸اکتبر ] ده 
اما  [ انتخاب شد.۶۶۰۰دی  ۶۶]   ۲۰۲۲ژانویه  ۶مجلس پس از یک جلسٔه پرهیاهو در روز 
 ۹۲۶نماینده از  ۲۲۰گیری ) سّوم الزم برای رأی-مجلس سه بار به دلیل نبود حد نااب دو

 جمهور جدید ناکام ماند. نماینده( در برگزید  رئیس
وزیور جودیود نودارد، و  جمهور یا نخسو  حاصل این وضع این شد که کشور هنوز رئیس

این وضعی ، نقض آشکار قانو  اساسی اسو   تر از قبل شده اس . بحرا  سیاسی عمیق
کند لرف سی روز از تاریخ برگزاری نوخوسوتویون جولوسؤه خوود،  که مجلس را مولف می

وزیر سرپرس ، که  ماافی کالمی، نخس  در نتیجه، جمهور جدید را انتخاب کند. رئیس
[ به عنوا  دول  موق  آغاز کرد، همچنا  در ۶۹۶۶]اردیبهش   ۲۰۲۰کارش را از ماه مه 

 این مقام باقی مانده اس .
بس  سیاسی بار دیرر مشخص کرد که عل  اصلی بحرا  سیاسی کنونوی  تداوم این بن

یی در قدرت اس  که پوس از  فرقه-بندی یا شراک  قومی در عراق، نظام سیاسی سهمیه
گرایی سیاسی،  این نظام ورشکسته و فرقه برقرار شد. ۲۰۰۹جنگ و اشغال آمریکا در سال 

که با فساد مزمن و فراگیر همراه اس ، اکثری  قریب به اتفاق مردم را به حاشیٔه سیواسوی 
ویژه جوانا ، علیه بیکاری و فقر و فساد، در خویوزش  عمومی مردم، و به رانده اس . خش 

[ فورا  کرد. آ  خیزش با سرکوب خونینی مواجه شد که در آ  ۶۹۶۸]مهر  ۲۰۶۶اکتبر 
عوبودل موهودی،  عوادل آمیز کشوتوه شودنود. های مسالم  نفر در اعتراض ۲۰۰بیش از 
ماه  ۱[ مجبور به استعفا شد، اما به مدت ۶۹۶۸]دی  ۲۰۶۶وزیر سابق، در دسامبر  نخس 

وزیور مووقو   وزیری باقی ماند تا اینکه کالمی در سم  نخسو  در مقام سرپرس  نخس 
هوای اصولوی آ  خویوزش  جایرزین او شد. برگزاری انتخابات زودهنرام یکی از خواسو 

عدال  سپرد  قاتال  معترضا ، اصالح نظام انتخاباتی و تضومویون  مردمی بود. به دس 
نظامیا ، و مبارزه بوا  تشکیل یک کمیسیو  انتخاباتی واقعًا مستقل، غیرقانونی کرد  شبه

قورار بوود بوا بورگوزاری  بنابرایون، های معترضا  در آ  خیزش بود. فساد از دیرر خواس 
یی  فرقه-بندی قومی انتخابات زودهنرام روند ایجاد تغییرهای بنیادی آغاز شود، به سهمیه

گیری دول  مدنی دموکراتیک بر اساس حاکمویو   قدرت پایا  داده شود، و راه برای شکل
هوای  قانو ، نهادهای قانونی، حقوق بشر، و عدال  اجتماعی باز شوود. خوودداری گوروه

  ٔسوابوقوه ها، منجور بوه توحوریو  بوی حاک  مسلی بر مجلس قبلی در برآورد  این خواس 

[ بورگوزار ۶۶۰۰موهور  ۶۸]   ۲۰۲۶اکتبر  ۶۰انتخاباتی شد که در 
دهندگا  که کمیسیو   درصد از رأی۵۶ای خیلی بیشتر از  عده شد.

بررسی دقویوق  کرد، آ  انتخابات را تحری  کردند. انتخابات ادعا می
دهد که این مجلس نمایندٔه فوقوی  ترکیب مجلس کنونی نشا  می

اعتموادی گسوتوردٔه  هاس ، که نشا  دهندٔه بی درصد از عراقی۶۸
نتایج آ  انتخابات هوموچونویون نشوا   مردم به نظام حاک  اس .

هوا و  بونودی همٔه گروه دهندگا  به دهندٔه کاهش عظی  تعداد رأی
 بود. -بدو  استثنا -های حاک  حزب

آ  انتخابات حامل این پیام روشن و قاطع بود کوه موردم   نتیجهٔ 
پوایورنود و خوواهوا   های حاک  را نوموی عراق نظام موجود و گروه
 اند. تغییرهای جامع و بنیادی

بس  سیاسی مزمن و مداوم در عوراق را بوایود در  بنابراین، بن
انداز سیاسی کشور  خیزش اکتبر چش  ای ارزیابی کرد. چنین زمینه

را تغییر داد و ورشکستری نظام سیواسوی مووجوود و حوامویوا  و 
 سودبرندگا  فاسد آ  را افشا کرد.

بس  سیاسی همچنین نشا  دهندٔه تفورقؤه گسوتورده و  این بن
هوای  سیاسی شیعه، و تشدیود درگویوری های بندی عمیق بین گروه

 داخلی بین آنها بر سر قدرت سیاسی اس .
های مختلف سیاسی هنوز ه  مایل به ادامٔه نظام  آیا جناحس: 
اند؟ قانو  اساسی عوراق در ایون  بندی و شراک  در قدرت سهمیه

 گوید؟ باره چه می
های حاک  و نمایندگا  آنها لاهرًا  در حالی که برخی از گروهج: 

کونونود،  یی ابراز مخالف  می فرقه-و در حرف با تقسی  قدرت قومی
آنها سرسخوتوانوه از ایون  اند. شدت به آ  پایبند بوده اما در عمل به

دانونود کوه  اند، چو  خوب می کرده نظام سهمیه بندی قدرت دفاع
هر گونه تالش برای تضعیف این نظام فاسد، قدرت سیاسی آنها و 

منافع شخای آنها را تهدید خواهود 
 کرد. 

همٔه عوامل مؤثر در وقوع خیزش مردمى 
 در عراق هنوز هم وجود دارد ۲۴۵۹اکتبر 

  ۵۵ادامه  در صفحه 

 مالى رسیده   هاى کمک
  دالر ۶۰۰                         از طرف ماکویی به مناسب  کنرره حزب
  یورو ۵۰                      از طرف باریش        به مناسب  کنرره حزب

  یورو ۶۰۰۰            رفیقی از اتریش برای کنرره هفت   مالی کمک
  به یاد زنده یاد سندیکالیس  حسن حسین پور تبریزی 

 دالر ۲۰   از آمریکا                                                                 


