
های شورای امنیت سازمان ملل متحد که مطابق  یکی از کمیته
های اعمال شده  های متعدد شورای امنیت بر تحریم با قطعنامه

کند، در گزاارشزی بزا  بر داعش و القاعده و افراد آن نظارت می
به امضای ِوِنسا فریار و جزاسزتزیز   که S/2023/95شمارٔه   

کنندٔه ای  کمیته، روز دوشزنز زه  ویت، رئیس و هماهنگ هاست
به شورای امنیت داد، ضم  ابراز نزرزرانزی از  ۰۲۰۱فوریه  ۳۱

افاود که پس از کشته شدن ایم  الظواهری، ره ر پیشی  “  های جّدی القاعده و داعش در مناطق درگیری فعالیت” 
القاعده، در حملٔه موشکی آمریکا در کابل، به جای او سیف العدل، مسئول امنزیزتزی 
اسامه ب  الدن، ره ر جدید ش کۀ القاعده شده است. در خالصٔه گاارش ای  کمیتزٔه 

از  تزعزدادی  ۳۰۲۳مزاه  بزمزمز  ۰۲شن زه  روز سه
بزا انزتزشزار ”  مزدنزی  های مستقل صنفزی و تشکل“ 

ای، برنامۀ حداقزلزی خزود را بزرای  ماده۳۰ منشوری
” زن، زنزدگزی، آزادی“ های سراسری  ادامۀ اعتراض

اعالم کردند. ای  منشور کزه در کزانزال تزلزرزرامزی 
های صنفی فزرهزنزرزیزان  شورای هماهنری تشکل“ 

آزادی فزوری و “ منتشر شد، بر مفادی ماننزد ”  ایران
و محاکمۀ علنی آمزران  قیدوشرِط زندانیان سیاسی بی

و عامالن سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی عقزیزده، 
بیان، مط وعات، تحاب، اجتماعات، اعتصزاب، لز زو 

فوری هر گونه کیزفزر 
اعدام و قصزا  و 

حاب تودٔه ایران، که از همان زمان تأسیس در 
مثابه حابزی مزلزالزف  ، به۳۲۰۳/۳۱۰۲سال 

المللی، فعالیت  جنگ و فاشیسم در جن ش بی 
صزدا  خود را با م ارزه علیه جنگ آغاز کرد، هزم

بار جزاری در  با همٔه معترضان به جنگ فاجعه
اوکرای ، ملالفت خود را هم با اقدام نزظزامزی 
روسیه علیه اوکرای  و هزم بزا ادامزٔه شزدت 

وسیلٔه کشزورهزای  بلشیدن به ای  درگیری به
سزازی  کند. اگر برای زمیزنزه عضو ناتو ابراز می

وگزوهزای  گفت
صززززلزززز  و 

جایگاه نیروهای چپ در کنار 
گرای متکی  "اپوزیسیون" راست

 های خارجی نیست به قدرت
 

های  روند گسترش بحران
-چندوجمی سیاسی، اقتصادی

محیطی کشور در  اجتماعی، و زیست
وضوح حاکی از  یک سال گذشته به

تردید "حکومت یکدست"  ناتوانی بی
ها و بم ود  ارتجاع در رفع بحران

بلشیدن به زندگی و معیشت اکثریت 
مردم است. انتشار آمارهای ساختری، 

های تکراری ضّدمردمی  اجرای طرح
اصطالح "مولدسازی اموال  مانند به

و در واقع حراج و  -دولت"
های ملی  سازی دارایی خصوصی

یا طرح کردن  -متعلق به همٔه مردم
 -"بستٔه جدید بانک مرکای برای دالر"

که مشابه همان برنامۀ ناموفق "بازار 
نیما" برای کنترل بمای ارز در دولت 

یی و  مؤید ناتوانی برنامه -روحانی است
عملی دولت رئیسی و برداشت  

هایی محتضرانه و از روی  گام
استیصال برای مسائل حاّد جامعه 

 است.
توان گفت که  به ای  ترتیب، می

سران "نظام" دیرر حتی توان بازتولید 
امکانات ماّدی الزم برای حفظ 

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک! برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی

 ۷۰۴۷اسفند  ۸، ۷۷۱۱شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و نه

پیش به سوی ایجاد 
 آلترناتیو مردمی

 کاررگان همه کشوراه متحد شوید!

 ۱ادامه  در صفحه  

ضمیمۀ کارگری  
، »نامۀ مردم«

منتشر  ۱۶شمارۀ 
 شد!

 ۰های نولی رالِی                 پذیری بازار کار: اصل بنیادی  سیاست انعطاف
 ۰جمموری اسالمی ایران قدرت حل معضل بیکاری را ندارد!                 
 ۵بدرود رفیق باقری                                                                                 

 ۲کند                                 آمریکا، جنگ سرد جدید در آسیا را تشدید می
 ۳۲اقتصادی                             منالٔه استراتژی به »داری رفاقتی سرمایه«

 ۳۰خواهی امروزی است         های دموکراسی ط قٔه کارگر، کانون جن ش

 ۱صفحۀ  ادامه  در 

 ۳صفحۀ   ادامه  در 

 امپریالیسم جهانی و ناتو برندگان اصلی جنگ اوکراین!
 جنگ در اوکراین را متوقف کنید –درنگ شروع کنید  مذاکره برای برقراری صلح را بی

سیاست های ماجراجویانۀ 
رژیم و خطرات جدی ان 

 برای منافع ملی

   ۸صفحۀ  ادامه  در 

های  منشور مطالبات حداقلیِ تشکل«اطالعیۀ حزب تودۀ ایران دربارۀ
اتحاد عمل و تالش مشترک، ضرورت اساسی مبارزه  »صنفی و مدنی ایران

 با حکومت دیکتاتوری در شرایط کنونی است!



۷۰۴۷اسفند  ۸دوشنبه    ۲   ۷۷۱۱شمارۀ    

پذیری بازار کار" در کنار واژٔه "جمانی سازی"  مشاهدٔه اصطالح "انعطاف
هایی پیرامون توسعٔه اقتصادی در کشورهای درحال رشد امزری  در بحث

پذیری بازار کار یکی از اصزول  شود، چرا که انعطاف ط یعی جلوه داده می
های نولی رالی موسوم به "اجماع واشنرت " است. اجماع  بنیادی  سیاست

گزرایزانزٔه اقزتزصزادی بزر  های اصول ای از سیاست واشنرت  به مجموعه
شزود.  اساس حاکمیت ُمطلق بازار در کشورهای درحال توسعه اطالق می

المللی پول، بانزک  وسیلٔه صندوق بی  های اخیر به ها در دهه ای  سیاست
شوند. پیش زرد ایز   داری ایاالت متحده آمریکا ترویج می جمانی، و خاانه

ها در شمر واشزنزرزتز   وسیلٔه ای  نمادها که مقر همری آن ها به سیاست
پایتلت ایاالت متحده آمریکا است، در بسزیزاری مزوارد بزا فشزارهزای 
سیاسی و اقتصادی و حتی درصورت لاوم دخالت در امور داخلی کشورها 

انزد. بزر  پیمان آن همراه بزوده از سوی امپریالیسم آمریکا و کشورهای هم
شزود  صورتی طراحی مزی پذیری بازار کار به ها، انعطاف اساس ای  سیاست

زدایی شود و مقررات حافظ منافع کارگر محزدودتزر  که در بازار کار مقررات
 شده یا ازمیان برداشته شوند.

کزنزنزد کزه آزاد  پذیری بازار کار ادعا می های انعطاف طراحان سیاست
شزود کزه دسزتزمزاد  شدن بازار کار از هرگونه محدودیزت  بزاعزث مزی

اصطالح بمینٔه نیروی کار براساس عرضه و تقاضای موجود در بازار کار  به
تعیی  شود و از ای  طریق بیکاری در جامعه کاهش یابد! در اصل هزدف 

نفع کارفرما از  ها در بازار کار به ها دخالت دادن دولت طراحان ای  سیاست
های کارگری و جزلزوگزیزری از  راه محدود یا ممنوع کردن فعالیت اتحادیه

چه سزد  تدوی  قوانی  حامی حقوق کارگران، یعنی از میان برداشت  هرآن
راه اشت ال هرچه بیشتر با حداقل دستمادها و ماایای تزعزیزیز  شزده از 

داری،  سززازی سززرمززایززه سزوی بززازار کززار اسززت. در شززرایز  جززمززانززی
پذیری بازار کار معتقدند کزه  های انعطاف های طرفدار سیاست دان اقتصاد

گذاری بیشتری  توان سرمایه با کاهش دستمادها و معیارهای اشت ال می
زمان میاان بیکاری را کاهش داد. ولی حزقزیزقزت ایز   را جلب کرد و هم

ها با کاهش دستماد کارگران و دیرر زحمتکشان و  است که  ای  سیاست
ایجاد شرای  وخیم در محی  کار به کارایی نیروی کار لطمه زده و عزالوه 

ای بسزیزار در  بر زیر فشار گذاشت  زحمتکشان، نتایج منفی اقزتزصزادی
هزای  گردند.  در مزقزابزل، بزررسزی کشورهای درحال توسعه موجب می

دهند وجود حقوق صنفی مؤثزرتزر بزرای  المللی کار نشان می سازمان بی 
آورد. در  وجزود مزی ای بیشتر در اقتصاد کشورها بزه پذیری کارگران رقابت

ای  پزذیزری نتیجٔه بما دادن به حقوق صنفی کارگزران، افزاایزش رقزابزت
خصو  در مورد کاالهایی که در تولیدشان کار بیشتری نزیزاز  تر به افاون

 شود. است نیا دیده می
پذیری بیشتزر در  ای که به انعطاف های اقتصادی نتایج بررسی سیاست

بازار کار در کشورهای درحال توسعه و همچنی  در بسیاری از کشورهزای 
اند، پیامدهایی ویرانرر بزرای زحزمزتزکزشزان ایز   اروپایی نیا منجر شده

دهد. برای نمونه، در هزنزدوسزتزان تزرمزیزم قزانزون  کشورها نشان می
هزای اخزیزر از  میالدی( در سال ۳۲۰۱)   ۳۱۰۲اختالفات صنعتی سال 

ها اجازه  های راستررا به کارفرماها در تعداد بیشتری از کارگاه جانب دولت
شان را بدون اطالع و اجازه دولت اخراج کنند یا حزداقزل  دهد کارکنان می

ها همزراه بزا اخزراج  در تعدیل نیروی کاری شاغل یا تعطیل کردن کارگاه
هزا،  کارگران از آزادی بیشتری داشته باشند. در نتزیزجزه ایز  سزیزاسزت

های اخیر  چمار بزرابزر  درحالی که نرخ رشد اقتصادی هندوستان در دهه
است، دستماد زحمتکشان همراه با تورم و نس ت بزه آن افزاایشزی   شده

درصد از جزمزعزیزت  ۰۲نیافته است. بر اساس آمار بانک جمانی در حدود 
کزنزنزد.   میلیون نفر در فقر و یا فقر ُمطلزق زنزدگزی مزی ۰۸۲هندوستان 

روزاریا ریتا کانال، استاد دانشراه تجارت و اقتصاد دانشراه ناپل ایتالیا، در 
اسزت کزه در پزیزامزد  های تحقیقاتی و مطالعات خود نشان داده  بررسی

کشور اتحادیزه اروپزا،  ۳۵پذیری بازار کار در  های  انعطاف پیش رد سیاست
اند. در  فقر کشانده شده تعداد بیشتری از کارگران در درازمدت به زیر خ  

است که سزیزاسزت   ها بر اساس آمار ارائه شده نشان داده شده ای  بررسی
جان زٔه شزرایز   پذیری بازار کار عالوه بر کارگران، باعث افت همه انعطاف

شود. تأثیر منفی ای  سیاست در اروپا  چزنزان  زندگی در سط  جامعه می
خصو  مماجران بزرای  پذیر جامعه به های آسیب است که دستماد الیه

گیرد و در نتیجٔه آن نزابزرابزری  مدت زمان بیشتری درسط  پایی  قرار می
 یابد.   اقتصادی افاایش می

پذیری بازار کار: اصل بنیادین  انعطاف
 های نولیبرالِی کارگرستیز سیاست

 نقش مخرب رژیم والیت فقیه در بازار کار میهن ما
هزای  دهد که دولزت نراهی اجمالی به عملکرد حکومت جمموری اسالمی نشان می

داری  های نمادهای سزرمزایزه مان با برنامه آن برای تط یق هر چه بیشتر بازار کار میم 
المللی پول همواره در تزالش بزوده اسزت.  جمانی ازجمله بانک جمانی و صندوق بی 

های کارگرستیا هر آن چه سزد راه  های رژیم والیت فقیه با پیریری ای  سیاست دولت
دارند. در ای  ارت زاط  گذار است را از میان برمی تنظیم بازار کار و منافع کارفرما و سرمایه

هزا و  های ضد کارگزری رژیزم والیزت فزقزیزه و اعزتزراض هایی چند از اقدام به نمونه
هزای اخزیزر در  هزا و هزفزتزه هزا در مزاه های صنفی کارگران که بسیاری از آن تجمع
 توان اشاره کرد: اند می های ملتلف زندگی زحمتکشان میم  ما خ ر ساز شده عرصه

قانون وظایف و  ۳۲تجمع اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت به عدم اجرای ماده 
در رابطه با خواست افاایش دستمادها و ماایزای  ۳۰۲۳اختیارات وزارت نفت در آذرماه 

هزای  کارکنان رسمی صنعت نفت، پرداخت پاداش سنوات بازنشستری، حذف مزالزیزات
اندازی در راه بم ود خدمزات و مزاایزای  سنری  و سقف حقوقی و پایان دادن به سنگ

 رفاهی.
تالش رژیم جمموری اسالمی برای افاایش س  بازنشستری در نزتزیزجزه تصزویزب 

 که فاقد هاینه کافی برای سازمان تأمی  اجتماعی است. ۳۰۲۰الیحه بودجه سال 
گذاری خدمات پرستاری، و عدم تأکید بر لزاوم  ت عیض فاحش در اجرای قانون تعرفه

های جنسیتی بزرای زنزان هسزتزنزد.  قراردادهای دایمی پرستاری که از جمله  ت عیض
درنتیجه، بیش از نیمی از پرستارهای شاغل که تعدادشان صدهاار نزفزر اسزت دارای 

 قراردادهای کار دایمی نیستند.
 تناسب نرخ تورم. ها به عدم ترمیم ماد کارگران، کارمندان و مستمری بازنشسته

تزوجزمزی از  تحمیل قراردادهای موقت برای مشاغل ممتد و سپردن قسمزت قزابزل 
 خور و خودی. ها به پیمانکاران رانت پروژه

رسمیت نشنزاخزتز   جلوگیری از فعالیت مستقل سندیکایی و تأمی  امنیت ش لی و به
 قراردادهای جمعی کار .  

کاری و تأمی  حقوق زحمتکشان شاغل در ای  بلش  عدم حمایت از مشاغل پراکنده
 از اشت ال.

تر  هایی اساسی و عمده های ضد کارگری رژیم ولی فقیه، بنا بر عامل رغم ای  اقدام به
اش  های داللی غیرتولیدی خوار و فعالیت داری تجاری و رانت دیرر ازجمله نقش سرمایه

پذیر بودن بازار کار ایزران و  فق  انعطاف های تولیدی، نه گذاری در بلش و عدم سرمایه
تر را افاایش نداده است، بلکه نرخ بیزکزاری در  میاان اشت ال با دستمادهایی حتی کم

 های اخیر همواره افاایش یافته است. میم  ما در سال
های کارگرستیا مسزؤالن رژیزم جزمزمزوری اسزالمزی کزه  در کنار تمام ای  فعالیت

روشزنزی  پیامدهای ویرانررش برای زحمتکشان میم  ما و اقتصاد ملی کشزورمزان بزه
پذیری بازار کار" از دید  های انعطاف آشکار است، برای درک مفموم "رویکردها و ضرورت

های ممدی رضوان، مزدیزر سزابزق پزژوهزش  مسؤالن رژیم جمموری اسالمی به گفته
ای بزا روزنزامزه  مؤسسه کار و تأمی  اجتماعی، بمتر است توجه کنیم. او طی مصاحز زه

"تفاهم" )اولزیز  روزنزامزٔه "کزارآفزریزنزی" یکزارفزرمزایزی درواقزعر کشزور( در دوران 
گوید: "با افاایش و ارتقای انزتزظزارات کزارگزران از  جمموری حس  روحانی، می ریاست

های متفاوتی در زمینه عرضه نیروی  آنچه در زندگی قابل حصول است به نوعی خواسته
کار و کیفیت عرضه در بُعد انعطاف، در بزازار کزار شزکزل گزرفزتزه اسزته تزوجزه بزه 

پذیری بازار کار را باید در دو رویکرد عرضه و تقاضا قابل بیان دانست... ای  ممم  انعطاف
گاهی گزیزری  ها، سط  رفاه و جمانزی شزدن و شزکزل از بُعد عرضه منجر به افاایش آ

منظور تعادل بی  کار و زندگی و توقعات از زندگی )مزواردی چزون  انتظاراتی در افراد به
شود و از بزُعزد  ها در قانونرذاری کار و...( می چانه زنی دستمادی، حضور مؤثر اتحادیه

شدت درحال ت ییر رقابت در بازار از حیزث  تقاضا نیا لاوم سازگاری و انط اق با شرای  به
دنز زال دارد."  ها در شرای  فوق را بزه کمیت، نوع تولید و کیفیت و ضرورت بقای بنراه

ها و منافع ط قه کارگر و زحمتکشزان  درحالی که حکومت والیت فقیه همواره با خواست
یابی مستقل  کند و کارگران میم  ما از هرگونه حقوق سندیکایی و حق تشکل مقابله می

محروم هستند ای  فرمایشات مدیر سابق پژوهش سازمان تأمی  اجتماعی بزا شزرایز  
گزونزه قزرابزتزی نزدارد.   عینی موجود اشت ال زحمتکشان و بازار کار در میم  مزا هزیز 

گونه که در پیام هفتمی  کنررٔه حاب تودٔه ایران به کارگران و زحمتکشان شمزر و  همان
حاب ط قٔه کزارگزر  -روستا، و معلمان و بازنشستران م ارز آمده است: "حاب تودٔه ایران

همراه با تأکید بر اهمیت تقویت و تحکیم جایراه جن ش کارگری و سندیکزایزی،  -ایران
هایی مانزنزد مزاد مسزاوی در بزرابزر کزار  خواهان اتحاد عمل فراگیر با طرح خواست

ها، حزذف  سازی، پایان دادن به برنامٔه آزادسازی قیمت مساوی، توقف برنامه خصوصی
پیمانکاران نیروی کار، ل و قراردادهای موقت، افاایش عادالنه دستماد، اجرای طزرح 

پذیری بازار کزار  بندی مشاغل، در پیکار با دیکتاتوری والیی است. م ارزه با انعطاف ط قه
و برای بم ود شرای  کار و زندگی زحمتکشان جایی از م ارزه برای عدالت اجتمزاعزی و 
پیونددادن م ارزات زحمتکشان با خیاش اخیر در رویارویی با دیکتاتوری والیت فزقزیزه، 

 علیه تحریم و مداخلٔه امپریالیسم، و برای برپایی جمموری ملی و دموکراتیک است."
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 ادامۀ پیش به سوی ایجاد آلترناتیو مردمی... 

شوند که با  کنند و مدعی می خارجی"، یعنی آمریکا و اسرائیل، پنمان می
های کشور  حلی برای بحران توانند راه المللی می های بی  برداری از تنش بمره

گرای متکی به غرب و  پیدا کنند. از سوی دیرر، کاروان "اپوزیسیون" راست
نژاد، به علت نداشت   های ت لی اتی آن مانند رضا پملوی و مسی  علی چمره

کنند  طل ی و آشکارا تالش می پایراه اجتماعی در داخل کشور، با فرصت
های غربی و  سرنوشت جن ش مردمی داخل کشور را به جلب حمایت قدرت

 دخالت دادن آنما در تحوالت کشور گره بانند.   
های چپ و پیشرو در کنار "اپوزیسیونی" نیست که  ها و سازمان جایراه حاب

ها ارت اط تنراتنگ دارد و خواهان "آلترناتیوسازی" و  ها و ترامپیست با نئوکان
بازگشت به دیکتاتوری "سلطنت انتلاباتی" و بازتولید ساواک است. جای 

های چپ و پیشرو، که هدفشان ارتقای م ارزه برای رهایی  ها و سازمان حاب
از بحران سیاسی کنونی و بم ود زندگی اکثریت مردم، یعنی کارگران و دیرر 
زحمتکشان، همراه با دفاع از صل  و دموکراسی و حق حاکمیت ملی است، 

خواه است که ریشه در درون  در کنار یکدیرر و دیرر نیروهای ملی و ترقی
کنیم که فق  با کار سیاسی جّدی و  جامعٔه ایران دارند. بار دیرر تأکید می

انریا، و از راه  های تفرقه داوری طل ی و پیش اصولی، به دور از فرصت
توان با  های حابی و سازمانی صادقانه است که می نظر و همکاری ت ادل

تدوی  منشور و برنامٔه حداقلی مشترک، و همکاری در م ارزٔه سیاسی، بر روند 
 تحوالت کشور به سود زحمتکشان اثر گذاشت. 

 ادامۀ اطالعیۀ حزب تودۀ ایران... 

تأکیزد ”  ممنوعیت هر قسم شکنجه، اعالم برابری کامل حقوق زنان با مردان
 شده است.

در پی انتشار ای  منشور، دربارۀ صحت و سقم برخی امضاهای زیر منشور، 
شان اعالم شده بزود، و  ها که اسامی وجود عینی نداشت  شماری از سازمان

هزای  همچنی  برخی مفاد ای  منشور انتقادها و ایرادهایی نزیزا در شز زکزه
های گروهی مطرح گردیدند. همچنی  شماری از  اجتماعی و همچنی  رسانه

های اجتماعی، و نمادهای مزدنزی نزیزا در  های سیاسی، شلصیت سازمان
 روزهای اخیر حمایت خود را از ای  منشور اعالم کردند.

در مورد برخی انتقادها هم ازجمله ای  بود که برای امضای چنی  منشوری 
سط  کنار هم قرار بریزرنزد. اگزر  تراز و هم نمادهایی هم“ بود که  ضروری می

نراهی به اسامی نمادها بیندازیم برخی اسامی اصاًل وجود خارجی نزدارنزد و 
نقل از: کانال صزنزفزی  یبه…”  برخی دیرر در حد یک کمیتٔه پیریری هستند

ای خزا   های سزیزاسزی معلمان ایرانر و همچنی  ای  موضوع که جریان
هزایزی  خواهند از طریق ای  منشور برای خود اعت اری کسب کنند انزتزقزاد می

 ها پرداخت. توانند باشند که جداگانه باید به آن جا می به
نظر حاب تودۀ ایران، اصل تنظیم و انتشار چنی  منشوری که خواستزش  به

یاری رساندن به امر اتحاد و همکاری نیروهای ملالف دیزکزتزاتزوری اسزت، 
اش بیزانزرزر فصزل مشزتزرک  آن که در خطوط کلی  های دوازده گانه مطال ه

خواه ملالف دیکتاتوری حاکم همراه بزا تزأکزیزد بزر  نیروهای مترقی و آزادی
های تمیدست جامعه و م زارزات کزارگزران، زنزان،  برخی حقوق حداقلی الیه

خزواه  معلمان و بازنشستران است، قاعدتًا باید از سوی همه نیزروهزای آزادی
 ۳۱۱۱کشور استق ال شود. حاب تودۀ ایران برای نلسزتزیز  بزار در سزال 

مزنزظزور  در حکم پیشنمادی حزداقزلزی بزه”  منشور آزادی“ نام  منشوری را به
خواه کشور منتشر کرد و از  نظر و توافق محتمل نیروهای مترقی و آزادی ت ادل

هزای رایزج  گزرایزی دور از فزرقزه خواه میم  خواست تا به همه نیروهای آزادی
ای حداقلی برای م ارزه با رژیم والیت فقیه دست یابزنزد.  تالش کنند به برنامه

همی  منشور با توجه به حوادث کشور دوباره در هفتمی  کنررۀ حزاب تزودۀ 
منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایزران از “ ایران )کنررۀ خاوری( با عنوان 

تصویب رسید. هملوانی و نادیکی بزلزش هزایزی از  به”  چنرال دیکتاتوری
هزای  با خزواسزت”  های صنفی و مدنی ایران منشور مطال ات حداقلِی تشکل“ 

های حداقلی در شرای  فعلی ایران  درنگ ای  خواست مان از ضرورت بی حاب
منشوری برای اتحادعمل و آزادی ایزران از چزنزرزال “ کند. در  حکایت می
 خوانیم: جمله می مصوبٔه کنررٔه هفتم حاب از” دیکتاتوری

خواهان جدایی کامل دی  از حکومزت و مزلزالزِف هزرگزونزه حزکزومزِت 
 ساالرانه استه دی 

نمادینه کردن دموکراسی در قوانی  به مزنزظزور تزأمزیز  حزقزوق بشزر و 
 های دموکراتیکه آزادی

هزای  هزا، و گزروه ها، سزازمزان رسمیت شناخته شدن حقوق همٔه حاب به
 سیاسی برای فعالیت آزادانٔه سیاسیه

هزای  ها، سندیکاها، و تشکزل رسمیت شناخته شدن حقوق همٔه اتحادیه به
 کارگران و زحمتکشان برای فعالیت آزادانهه

عقیدتی، و ممزنزوع -آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیٔه زندانیان سیاسی
 شدن شکنجه و پیررد دگراندیشان سیاسیه

هزا، و دیزرزر  ها، نشزریزه ها، مجله ل و سانسور و رفع محدودیت از روزنامه
های اجتماعی،  های ارت اط جمعی، مانند رادیو، تلویایون، سینما، ش که رسانه

هزای سزیزاسزی بزه  و اینترنت و تأمی  عادالنه دسترسی احااب و سزازمزان
 های ملیه رسانه

هزای ُکزرد،  های مّلی خلق پایان دادن به سرکوب و ت عیض در مورد اقلیت
بلوچ، آذری، ترکم ، و عرب و شناسایی حق خودملتاری در چارچوب ایزراِن 

 های ایرانه واحد و دموکراتیک برای همٔه خلق
های ایران از جزمزلزه  پایان دادن به سرکوب و ت عیض در مورد دیرر اقلیت

 هاه ها، و سّنی ها، درویش ها، بمایی ها، آشوری ارمنی
هایی کزه بزدیز   پایان دادن به پایمال کردن حقوق زنان، و ل و کلیه قانون

 تصویب رسیده استه قصد به
منشور مطال زات حزداقزلزی “ هایی از ارزیابی سیاسی  ما همچنی  با بلش 

در “ کزنزد:  نظریم که تزأکزیزد مزی نیا هم”  های صنفی و مدنی ایران  تشکل
وهفت، شیرازۀ اقتصادی و سیاسزی و  روز انقالب پنجاه وچمارمی  سال چمل

گسیلتری فرورفته است که  اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و ازهم
دادن بزه آن در   توان برای پایان حصولی را نمی انداز روش  و قابل هی  چشم

چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم از ای  رو اسزت کزه مزردم 
گذشتزرزی  با ازجان -طلب خواه و برابری زنان و جوانان آزادی -دیدۀ ایران ستم

های شمرها را در سراسر کشور به مرکا مصافی تاریزلزی و  نظیری خیابان کم
اند و از  دادن به شرای  ضدانسانی موجود ت دیل کرده  کننده برای خاتمه تعیی 

انزد.  ای آرام نزرزرفزتزه لحظه -رغم سرکوب خونی  حکومت به -ماه پیش پنج
جای کشور، از ُکزردسزتزان تزا  در جای…  پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز

سزتزیزای و  اعتراضی است علزیزه زن…  وبلوچستان برافراشته شده سیستان
ناپذیر اقتصادی، بردگی نزیزروی کزار، فزقزر و  ت عیض جنسیتی، ناامنی پایان

پس از دو انقزالب بزارد در …  فالکت و ستم ط قاتی، ستم ملی و مذه ی، 
جزنز زش  -رو های بارد اجتمزاعزِی پزیزش تاریخ معاصر ایران، اینک جن ش

خزواهزانزۀ زنزان و  کارگری، جن ش معلمان و بازنشستران، جن زش بزرابزری
.. در مزوقزعزیزت تزأثزیزرگزذاری   جویان و جوانان و جن ش علیه اعدام و. دانش

دهی به ساختار سیزاسزی و اقزتزصزادی و  ای در شکل کننده تاریلی و تعیی 
 …”اند.  اجتماعی کشور قرار گرفته
خواه  های مترقی و آزادی های اخیر از همٔه سازمان حاب تودۀ ایران در سال

کشور همواره خواسته است تا برای ایجاد همزاهزنزرزی در مز زارزه بزر ضزد 
دیکتاتوری حاکم و ایجاد یک جزایزرزایز  مزردمزی، نزه جزایزرزایزنزی کزه 

خواهند، تالش کنند. نکتٔه  طل ان و مجاهدی  و اربابان غربی آنان می سلطنت
ثمر ننشسته است، بلزکزه  تنما به ها تا کنون نه اساسی اینکه، تمامی ای  تالش

خواه کشور و خصزوصزًا طزیزف وسزیزع  های مترقی و آزادی بر رواب  سازمان
و تحمیل عقاید به یکدیرر حاکزم ”  حذف“ نیروهای چپ همچنان َجو فرهنگ 

روی، ای  سؤال جدی مطزرح اسزت کزه حزمزایزت شزمزاری از  است. ازای 
آیا تنما حمایتی ظاهری … ” منشور مطال ات حداقلی“های سیاسی از  سازمان

تزوان  گرایانه صورت گرفته اسزت و مزی های حذف است یا چرخشی در بینش
ای  های هرچه بیشتر برای تنظیم بزرنزامزه امیدوار بود که زمینه برای همکاری

تر شده باشد. ما ضم  استق ال از محزتزوای عزمزل  هدف م ارزه آماده واحد به
برای تمیه چنی  منشوری بار دیرر به ضرورت ت ادل نظر و رسیدن به تزوافزق 
برای یک برنامۀ حداقل م ارزاتی بر ضد حکومت جمموری اسالمی و ایزجزاد 

مزان را  ایم در ای  زمینه همه تالش و تزوان کنیم و آماده ج مٔه واحد تأکید می
 کار گیریم. به

سوی تشکیل ج مٔه واحد ضد دیکتزاتزوری بزرای آزادی، صزلز ،  با هم به
 استقالل، عدالت اجتماعی، و برپایی جمموری ملی و دموکراتیک ایران!

 حزب تودۀ ایران
 ۱۰۴۱اسفند ماه  ۱
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کشند: از قزاچزاق  روی استیصال به "هر راه" سر می تأملی رب رویداداهی اریان 
َبزری  بری و کزول فروشی گرفته تا سوخت کاال و کلیه

میمنان جان  های مرزی. بسیاری از ای  هم در استان
گذارند که موجب از هزم  خود در راه امرار معاش می

شزود. کشزتزه  شزان مزی های پاشیدن کانون خانواده
های کوهستانی و آتش گشودن مأموران  شدن در راه

هززای مززرزی بززه  مسززلزز   دولززتززی در مززنززطززقززه
بران بلوچ و کول ران کردستان هر سزال  سوخت روی

گزذارد. روز  قربانیان و مجروحانی بسیار بزه جزا مزی
دوشن ه چمارم اسفندماه سال گزذشزتزه، کزمزپزیز  
فعاالن بلوچ در گاارشی نوشت: " مأموران مزرزبزانزی 

بزران  سپاه پاسداران با شلیک گلوله جنری به سوخت
نزفزر را  ۳۲کزم  بلوچ در نقطه مرزی سراوان، دست
 کشته و بسیاری را مجروح کردند." 

شود. در پی هزمزان  ط یعی است که ظلم و ستم به زحمتکشان با واکنش آنان روبرو می
حادثه در سراوان بود که اهالی شمر با هجوم به فرمانداری اعتراض خود را به ای  کشتار 

ویژه در منطقه محروم سیستان و بزلزوچسزتزان  نشان دادند. اما جمموری اسالمی که به
شزان هسزتزنزد  همچنان به سرکوب مردمی که صرفًا در پی تأمی  معاش خود و خانزواده

دهد. بلش چشمریری از بیکاران کشور برای گذران زندگزی خزود نزاچزار بزه  ادامه می
ن ات و سیرزار  شویی، آدامس و آب داری، ماشی  مشاغل کاذبی نظیر دست فروشی، دکه

آورند. کارگااران رژیم هر روز تعرضی تازه را علیه  و گل و ک ریت و روزنامه فروشی روی می
دهند، ازجمله زیر پوشش "رفع سد مع ر"، "شلوغ  ای  بلش از شاغالن کاذب سازمان می

شدن مترو" و "برچیدن بساط دستفروشان ". و جالب است که برای ای  اقدام ضدمردمزی 
سد مع ر حرام بزوده و رعزایزت   کنند که گویا در "اسالم خود کاله شرعی هم درست می

آید کزه چزرا  قوانی  و ضواب  جمموری اسالمی الاامی است." حال ای  پرسش پیش می
هزای  ای که زایزنزدٔه آسزیزب وط  "الاامی" نیست؟ بیکاری ها انسان هم بیکاری میلیون

اجتماعی، فقر، محرومیت، دزدی، فحشا، فساد، خودکشی، و همچنی  بزدون ازدواج، 
داری حزرام  بدون مسک  ماندن است "حرام شرعی" نیست، ولی دست فروشزی و دکزه

درصزد  ۰۰۲۰ان وه بیکاران کشزور، در حزدود"  است؟ و بدتر از آن اینکه در میان تودۀ
 [. ۳۰۲۳ماه  بمم  ۱۲اند" یسایت فردای اقتصاد،  التحصیالن آموزش عالی فارغ

کارگااران جمموری اسالمی برای توجیه معضل حاد بیکاری در جامعه بزه حزربزه دروغ 
ماه سال  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل بمم  شوند. ازجمله پردازی نیا متوسل می

جاری از تحقق وعده دولت سیادهم م نی بر ایجاد ساالنه یک میلیون ش ل در کشزور 
ایم." امزا آیزا  خ ر داد و گفت: "بحمدالله از یک میلیون فرصت ش لی در سال ع ور کرده

تر بزه بزرخزی از آن  های آماری که پیش واقعًا یک میلیون ش ل ایجاد شده است؟ داده
قطاران او. دولت ابراهیم رئیسی  وزیر و هم گری  اشاره شد گواه روشنی است بر خدعه  ها

های توخالی قدرت انزجزام کزاری  هم مانند چند دولت پیش از آن جا دادن شعار و وعده
بار اقتصادی کشور  برای مردم را ندارد.  دولت ابراهیم رئیسی توان بم ود وضعیت فالکت

و پیش از همه ط قٔه کارگر و دیرر زحمتکشزان -ویژه وضعیت معیشت اکثریت مردم و به
اجتزمزاعزی و -بر محور توسعه اقتصادی  را ندارد. بدون در پیش گرفت  رشد اقتصادی -

های زحمتکش، بدون اصزالحزات ژرف و  ریای شده در راستای تأمی  منافع توده برنامه
های دراز مدت و کوتاه مدت اقتصادی، بزدون گسزتزرش  ریای دموکراتیک، بدون برنامه

بلش تعاونی و سرمایه گذاری وسیع دولتی و پشتی انی مادی و معنوی از تولید کنندگزان 
توان غول آدملوار بیکاری را در جامعه از پزای درآورد. بزا  کوچک و متوس  داخلی، نمی

توجه به ژرفش بحران اقتصادی و اوضاع ناگوار معیشتی مردم ایران و نزیزا رویزدادهزا و 
های جاری سیاسی کشور، باید گفت که رفع بحران بیکاری از حکومزت اسزالمزی  تحول
گشای رفع ایز  مزعزضزل بزارد  تواند راه آید. فق  حکومتی ملی و دموکراتیک می برنمی

 جامعه باشد.
 

 دورنمای تیرٔه زندگی جوانان و نوجوانان در جمهوری اسالمی
ها روبزرو  هایی که جوانان کشور، سازندگان و اداره کنندگان فردای میم  ما، با آن مشکل

هزای  والیی در همۀ عرصه های ضدمردمی رژیم اند. سیاست هستند بسیار عظیم و ب رنج
،اقتصادی، و سیاسی زندگی امروز و آیندٔه جوانان کشور را تیره و تار کرده است.  اجتماعی

ها جوان از یزک  های گوناگون، نداشت  امید به آینده، و بیکاری میلیون فقر، محرومیت
های کمرشک  نیازهای روزمرٔه زندگی از سوی دیزرزر،  سو، و ناتوانی آنان در تأمی  هاینۀ

 دورنمای زندگی و زیست  را برای آنان م مم و تاریک کرده است. 
در رژیم جمموری اسالمی ایران حتی کوشش برای درک حزقزیزقزت ایز  امزر جزرمزی 
نابلشودنی است، و در صورت درک وضعیت و برخاست  به م ارزه در راه بم ود زنزدگزی، 

ملالفت با بربریت رژیم، سرانجزام کزار بزه زنزدان،  خواست اجرای عدالت اجتماعی، و
انسانی دربارٔه جوانزان و   کشد. بسیاری از منابع دانشراهی در علوم شکنجه، و اعدام می

شان به قلم روحانیونی مرتجع و نادان است کزه خزود را "عزالزم" خزطزاب  های مشکل
شزمزارنزد.  را "جزاهزل" مزی  دیرران  و درواقع کنند می

ویژه  بیکاری، فقر، و محرومیت گری ان مردم کشور ما به

،"کل جمعیت حزاضزر در ۳۰۲۳ماه  بمم  ۰۲گاارش اکو ایران،  به
هاار  ۸۸۲میلیون و  ۲۱ساله و بیشتر( در پاییا امسال  ۳۵س  کار )

هزاار  ۰۲۱میلیون و  ۰۲نفر برآورد شده است که از ای  تعداد حدود 
نفر تمایل به کار کردن دارند. بر ای  اساس، نرخ مشارکت اقتصادی 

دهزنزد  ها نشزان مزی درصد بوده است."  بررسی ۰۳در پاییا امسال 
هاار نفر از کسانی که در پایزیزا سزال  ۱۲۲میلیون و  ۱ "نادیک به 

و بزیزکزار   اند، در پاییا امسال دیرر ش ل ندارنزد گذشته شاغل بوده
اند. ایز  در حزالزی  اند و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده شده

هاار نفر از کسانی که در پزایزیزا امسزال  ۳۱۲میلیون و  ۰است که 
اند برای خود شز زلزی دسزت و پزا  جویای کار بوده اند نیا نتوانسته

درصد کسانی که در  ۳۳۲۳کنند." بر پایۀ همان گاارش اکو ایران: "
پاییا سال ق ل دارای ش ل بوده اند، در پاییا امسزال از جزمزعزیزت 

 فعال اقتصادی خارج شده اند." 
اقتصادی بارد در مزیزمز   -بیکاری یکی از معضل های اجتماعی

شود. ناگفته پیداست که ای  آمزار و  ماست که هر روز حادتر نیا می
ارقام رسمی خشک و خام، اغلب با واقعیت بازار کار کشور چزنزدان 
هملوانی ندارد. در تمیه و انتشار آمارهای اعالم شده در جممزوری 
اسالمی، چه از سوی مرکا آمار باشد یا هر نماد حکزومزتزی دیزرزر، 

هزا دسزتزکزاری  های امنیتی و اطالعاتی دخالت و در آن دستراه
های سنجش طوری دسزتزچزیز ،  کنند. مفاهیم آماری و شیوه می

شوند که وضعیت کشور غیزربزحزرانزی و عزادی  تنظیم، و ارائه می
نشان داده شود. و ای  تازه آغاز ماجراست. وقتی آمار درست و دقیق 

شوده تازه اگر اراده و  حل درست و مناس ی هم داده نمی ن اشد، راه
 حلی باشد.  خواست و توان ارائٔه چنی  راه

و ن وِد امزنزیزت   بیکاری فااینده، درد و رنج زحمتکشان بر اثر گرانی
غذایی از یک سو، و افاایش مفاسد اجتماعی از سزوی دیزرزر، در 

کند. امروزه کیست که نداند در کشزور مزا حزتزی  جامعه بیداد می
زحمتکشانی که شاغلند و امکان دارنزد کزه نزیزروی کزار خزود را 

داری بزه فزروش  همچون کاالیی ارزان قیمت در بازار تولید سرمایه
هایی جزّدی در  برند و با دشواری سر می برسانند همچنان در فقر به

رو هستند. بنابرای ، درک پیامدهای فجیع بیزکزاری، بزا  زندگی روبه
های سر بزه  های زندگی حداقلی و قیمت توجه به رشد شتابان هاینه

فلک کشیده، دشوار نیست.  بزیزکزاری بزرای کزارگزران و دیزرزر 
دست کشور معضل عظیمی است و پزیزامزدهزای  زحمتکشان تمی

، در گزاارش ۳۰۲۳آذرماه  ۰۲وخیمی دارد. خ رنرار اجتماعی ُرکنا، 
خود زیر عنوان "تازیانه فقر بر پیکر زنان سیستزان و بزلزوچسزتزان" 

نویسد: " فقر و محرومیت در استان سیستان و بزلزوچسزتزان، و  می
توسعه نیافتری آن، مردم ای  استان را از نظر اقتصادی و اجتماعی 
با مشکالت طاقت فرسایی مواجه کرده است و زنان ای  منطقه کزه 
بلش گسترده ای از سرپرست های خانوار را بزر عزمزده دارنزد در 
شرای  حاکم بر اقتصاد کشور و نراه عرفی به فعالیت ش لی زنان در 

های مزحزکزوم کزنزنزده  ای  منطقه، گره های اقتصادی را زیر نراه
اجتماعی باز می کنند. ... بسیاری از مردم در استان سزیزسزتزان و 
بلوچستان در جنوب شرق ایران در چادر زندگی می کنند." هزمزیز  

هزای  گاارش نشان می دهد که تا چه میاان توجه بزه زیزرسزاخزت
های مسئوالن منزطزقزه و  ریای ابتدایی زندگی ای  منطقه در برنامه

مدیران کشوری به حاشیه رفته است. بررسی آمارهای مزرکزا آمزار 
دهد که استان سیستان و بلوچستان در یزک سزال  ایران نشان می

نرخ مشارکت اقتصادی داشته اسزت.   درصد کاهش ۱۰۲۵گذشته 
همی  مطلب خود گویای بزیزکزار بزودن مزردم ایز  دیزار اسزت. 

درصد بیکاری بیشتری  مزیزاان  ۳۵۲۰چمارمحال و بلتیاری نیا با 
های کشور داشته است. مزردم مزحزروم و  بیکاری را در بی  استان

ستمدیده و رنج کشیده میم  ما برای تأمی  نانی بلورونزمزیزر و از 

جمهوری اسالمی ایران قدرت حل معضل 
 بیکاری را ندارد!

 ۵صفحۀ   ادامه  در 



اسزت کزه واکزنزش بزرحزق   جوانان را چنان سلت در چنگ گرفته
رود تا سیمای کشور را از بیخ و بز  دگزرگزون  جوانان در برابر آن می

 کند. 
گویی، زورگویی، و ریاکاری ازجمله در برخورد با جوانان از  فساد، دروغ

انزد.  وچزمزار سزال حزکزومزت اسزالمزی های اجتماعی چمل آسیب
تری  م انی نو پرورشی به یادگیری دانش و  ابتدایی نوجوانانی که بنا بر 

گاهزی و آمزادگزی  ف  بپردازند تا برای کار و زندگی شایستٔه آینده از آ
انزد کزه  گرا و ستمرزر شزده مند باشند، گرفتار رژیمی واپس الزم بمره

شأن و منالتی انسانی برای دختران و پسران نوجوان و جزوان قزائزل 
نیست. چنی  است که بسیاری از جوانزان مزیزمز  مزا بزه یزأس و 

اند. بزرخزی از  های روحی و روانی دچار شده افسردگی و انواع مشکل
بزار کزه کزه  جوانان و نوجوانان ما برای خالصی از سرنوشتزی رقزت

اند پیِش رو دارند، میم  و خانه و خزانزواده را تزرک  تجربه دریافته به
ای بمتر بزه  امید زندگی و آتیه کنند و توان و استعدادهای خود را به می

 برند.  کشورهایی دیرر می
 ۳۵پس از گذشت نادیک به دو ماه از آغاز پیریری پرونده تعرض بزه 

های فوت ال لیگ دسته یک مشمد هزنزوز  بازیک  نوجوان یکی از تیم
باره از نمادها و مسئوالن قضایزی اعزالم نشزده  پاسلی روش  درای 

های خ رنرزاران در  است. پاسخ همٔه نامسئوالن ای  پرونده به سؤال
شود: "پیریریم و در دست بررسی است." ایز   یک جمله خالصه می

دیزدگزان و  نوع پاسخ ها پاشیدن نمک بر روی زخم های باز آسزیزب
هایی است که با خشم و نفرت منتظزر  نادیده گرفت  درد و رنج خانواده

 اند. گویی پاسخ
، ماجرای ای  پزرونزده از ۳۰۲۳ماه  بمم  ۲گاارش روزنامه اعتماد،  به

ماه آغاز شده زمانی که یکی از خ رنراران مشمد و مدیر  دی ۱۲جمعه 
ای سابق تیم فوت ال شمر خودرو در صفحه اینسزتزاگزرام خزود  رسانه

نفر از بازیکنان یک باشراه و مدرسه فوتز زال در  ۳۵نوشت: "والدی  
مشمد با مراجعه به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 

شزان  نماهای آن، به خاطر تعرض به فزرزنزدان از یک باشراه و مربی
شکایت کردند." آخری  مقام رسمی که دستور داد پرونزده بزررسزی و 
پیریری شود، حمید سجادی، وزیر ورزش در دولت سیادهم بود کزه 

های رسیده، با عامل یا عامالن ای   گفت: "در صورت صحت گاارش
اتفاق با قاطعیت برخورد یمیرشود."  تا امزروز، و بزعزد از تزأیزیزد و 

تری  تحول در ای  پرونزده سزکزوت کزامزل  های اولیه، عمده تکذیب
کارگااران جمموری اسالمی بوده است. هنزوز یزک مزاه از واقزعزه 

بازیک  نوجوان مشزمزدی نزرزذشزتزه بزود کزه رویزداد  ۳۵دردناک 
ها به مزدارس تسزری پزیزدا کزرد و  مسمومیت دانشجویان دانشراه

آموزان شمرستان قم بزر اثزر مسزمزومزیزت راهزی  بسیاری از دانش
 بیمارستان شدند.

، با گذشت نادیک به سزه ۳۰۲۳ماه  بمم  ۰۵گاارش تجارت نیوز،  به
آموزان در مدارس قم "هنوز  های سریالی دانش ماه از آغاز مسمومیت

وپروش گزاارشزی از عزلزت ایز   مسئوالن وزارت بمداشت و آموزش
 اند."  ها ارائه نکرده مسمومیت

هزای آمزوزشزی  در نظام آموزشی حکومت دینی ایران، برخالف نظام
مدنی در اغلب کشورهای جمان، نظریات ارتجاعی و خزرافزی قزرون 

شزود. حزاکزمزان  وسطائی به کودکان، نوجوانان، و جوانان تاریق می
شان در دسترزاه آمزوزشزی بزا تزرویزج خزرافزه و  کشور و کارگااران

هزای سزیزاسزی و  های ضدعلمی در واقعیزت امزر خزواسزت دیدگاه
شان را بر مراکا آموزشی تحمیل و بنیان  اقتصادی و اجتماعی خا  

آموزش علمی را سست می کنند. تجربٔه دیرینه در ایران حزکزایزت از 
ای کزه جزوانزان را  های عزلزمزی آن دارد که سران حکومت از رشته

جستجوگر، خالق، و انتقادی بار بیاورد و  به ایجاد شک و تزردیزد در 
 ترسند. شدت می ایدئولوژی دستراه قدرت بینجامد به

در جامعٔه امروز ایران که در چارچوب تنگ حکومت مذه ی ارتجاعزی 
های مادی و معنوی پذیرفته نیست. صدها هزاار  اسیر است، نوآوری

شان از سزوی  جوان برای نجات از تنرناهایی که در همه امور زندگی
شان را ترک  اند که وط  وجود آمده است وادار شده رژیم دیکتاتوری به

ای که نه انسان های مسخ شزده،  گونه کنند. رهایی از ای  اوضاع، به
بلکه سازندگان شاداب و امیدوار زندگی فردا تربیت و وارد اجزتزمزاع 

تر، یعنی بزرچزیزدن بسزاط  گمان در گرو حل مسئلۀ اساسی شوند، بی

۷۰۴۷اسفند  ۸دوشنبه    ۵   ۷۷۱۱شمارۀ    

 بدرود رفیق باقری  رویدادهای ایران...   ادامۀ نگاهی به
  

با کمال تأسف باخ ر شدیم که رفیق 
، انسانی ممربان و وفادار به  باقری
های زحمتکشان، بدرود حیات  آرمان

 ۳۱۳۰گفت. رفیق باقری در مردادماه 
نشا، از  ای دهقانی در لشت در خانواده

، متولد شد. او یکی از   توابع گیالن
های فعال سیاسی در آن  شلصیت

منطقه بود. رفیق باقری در زندگی 
هایی فراوان  هدفمند خویش سلتی

ها در  متحمل شد. او زخم شکنجه
های هر دو رژیم شاه و شیخ را بر  زندان

خواهانٔه رفیق باقری باعث شد که او در پاناده  جویانه و آزادی ت  داشت. روحیٔه عدالت
ای هوادار حاب تودۀ ایران و  سالری تحت تأثیر معنوی حاب تودۀ ایران و جوانان توده

رفیق باقری به سازمان جوانان حاب  ۳۱۰۲های آن بشود. سرانجام در سال  سیاست
تودۀ ایران پیوست. یار دیری  زحمتکشان، رفیق باقری، که سعادت و بمروزی مردم 

های  های حاب تودۀ ایران به فعالیت دغدغٔه همیشری او بود، با پای ندی به آرمان
سال بیش نداشت،  ۳۸، هنرامی که ۳۱۱۰مرداد  ۰۸اش ادامه داد. در کودتای  سیاسی

دست بر او نیا وارد شد. خانه و کاشانٔه  ای خردکننده از سوی کودتاچیان تفنگ به ضربه
دوست و یاور او در م ارزه را نیا که  آتش کشیدند.   همسر انسان رفیق را غارت کردند و به

 نصیب نرذاشتند. باردار بود از آزار بی
شاهی به سه سال زندان محکوم شد. پس از آزادی  رفیق باقری در بیدادگاه نظام ستم

  نشا را ترک کند و راهی تمران شود. در آنجا از زندان، ناچار شد کار و فعالیت در لشت
 باقری مورد احترام کارگران بود.   های کارگری آغاز کرد. رفیق اش را در محی  زندگی تازه

کرد. او همراه  شاهی را با تمام وجود درک می عدالتی رژیم ستم رفیق باقری ظلم و بی
زمینٔه  نشا به م ارزه با رژیم مست د سلطنتی ادامه داد. با ای  پیش با دوستانش در لشت

و آغاز فعالیت علنی مجدد حاب  ۳۱۵۱م ارزاتی بود که پس از پیروزی انقالب بمم  
اش را در سازمان حابی زادگاهش پی  های علنی تودٔه ایران رفیق با شوقی تازه فعالیت

های حاب تالش کرد و هرآنچه  بریرد. در ای  دوره نیا با تمام وجود برای استحکام پایه
در توان داشت به خدمت فعالیت حابی درآورد. اما حکومت جمل و جنایت جمموری 
اسالمی و مأموران سرکوبرر آن که به مح وبیت رفیق و مردمی بودن او حساسیت 

علنی خود ادامه می  های علنی و نیمه که هنوز حاب به فعالیت ۳۱۲۲داشتند، در سال 
. چند ماه ق ل از یورش  داد، رفیق باقری را دستریر و به یک سال زندان محکوم کردند

اول به حاب، او از زندان رهایی یافت. با یورش رژیم ارتجاعی والیت فقیه به حاب تودۀ 
ایران رفیق باقری بار دیرر مج ور به زندگی و م ارزٔه ملفی شد. مأموران سرکوبرر سپاه 

ها بودند، ای  بار موفق به دستریری رفیق  ای دن ال شکار توده پاسداران که در همه جا به
گان گرفتند. رفیق باقری پس از  گرو باقری نشدند. در عوض، فرزندان دختر و پسر او را به

ماه زندگی ملفی، برای رهایی فرزندانش از زندان، زندگی در ملفیراه را رها کرد و  چند 
رزمانش  خود را به مأموران سپرد. چنی  شد که برای بار سوم، وی نیا مانند بسیاری از هم

در گیالن به زندان افکنده شد. رفیق در مجموع نادیک به شش سال را در 
ها،  ها و شکنجه شاهی و والیی سپری کرد. در نتیجۀ ح س های دو رژیم ستم سیاهچال

های سنرینی دید. رفیق باقری پس از آزادی از زندان جمموری اسالمی باز هم  آسیب
کرد. او هرگا از م ارزه در راه رهایی زحمتکشان  های حاب را پیریرانه دن ال می سیاست

ارگان  -مردم"  دست "نامهٔ  به میم  از پا ننشست و از ت لیغ برنامۀ حاب و توزیع دست
ها بر جسم  های جانکاه سال پا پس نکشید. زخم و آثار شکنجه -مرکای حاب تودۀ ایران

و جان رفیق باقری باقی ماند و تا آخری  روزهای زندگی او را رها نکرد. رفیق باقری پس 
برای همیشه با رفقا و  ۳۰۲۳ماه  بمم  ۰۵ها سلتی بیماری سرطان روز  از تحمل سال

یاران و خانوادٔه خویش وداع کرد. او در آخری  لحظات زندگی ُپربار خود درخواست کرد 
.  اکیدًا خودداری شود -نشینی مّداحی و مسجد -گونه مراسم مذه ی که از برگااری هر

های حاب خود وفادار و بر پیمان خود با  اش به آرمان رفیق باقری تا آخری  روز زندگی
ها و عشق سوزان به زحمتکشان استوار ماند. حاب تودٔه ایران درگذشت ای  رفیق را  توده

به خانواده و بازماندگانش و به همٔه اعضا و هواداران حاب و به دوستان و آشنایان او 
 گوید.   تسلیت می
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بوش و جان بولتون و باال رفت  عکس ساواکی بدنامی مانند پرویا ثابتی در کنار 
پوسترهای بارد رضا پملوی در تظاهراتی عمومی اظمار تعجب و تأسف کرد و همۀ 

زمان شیری  و تلخ" نامید! ترکیب شدن حمایت هارتری   اینما را "تجربٔه هم
از  -از جمله اعالم حمایت سازمان نظامی تجاوزگر ناتو -های امپریالیستی جریان

های غربی بر محور رضا پملوی، با  گرا و متکی به قدرت کاروان "اپوزیسیون" راست
تالش عریان برای تطمیر ساواک ملوف شاهنشاهی و احیای آن، اصواًل ن اید برای 

آور باشد. با توجه  های "چپ مدرن" تعجب پردازان یا حتی فعاالن سیاسی حاب نظریه
گرا" بر گرد رضا  برانریا جریان غالب "اپوزیسیون راست به تاریلچه و عملکرد سؤال

پملوی، هر کنشرر سیاسی یا حاب "چپ" باید از ابتدای کار خ  و مرز سیاسی و 
هایی روش  و معّی  کند تا در تظاهرات عمومی  مواضع اصولی خود را با چنی  جریان

ها و ماهیت تظاهرات  به بلشی از سیاهی لشکر آنما ت دیل نشود. برای درک هدف
دهد کافی است به رفتار زشت و  خیابانی که "اپوزیسیون سلطنتی" ترتیب می

شدۀ ساواک آنما اشاره کنیم که به  وار" عوامل چماقدار سلطنتی و تربیت اللمی "حاب
کنندگان پالکاردهای "مرد بر ستمرر، چه شاه باشد چه ره ر" در تظاهرات  حمل

 شدت کتک زدند.  بروکسل توهی  و حمله کردند و آنان را به
به هر حال، چه در کنفرانس امنیتی مونیخ و چه در پارلمان اتحادیٔه اروپا، بار دیرر 

های  فعالیت اصلی "اپوزیسیون" سلطنتی برای آلترناتیوسازی با اتکا به "کمک قدرت
شد. حاب تودۀ ایران  بینی هم می رو شد، که ال ته پیش غربی" باز هم با شکست روبه

های قدرتمند غربی، تا  کند که "دولت بار دیرر بر ای  نکتٔه ممم و بنیادی تأکید می
برای آنما وجود نداشته باشد، ” قابل اتکا“و ” کارآمد“زمانی که آلترناتیو سیاسی 

آن ” براندازی“شان را با جمموری اسالمی ایران قطع نلواهند کرد و در مسیر  رابطه
(. برای مثال، ۳۰۲۳بمم   ۳۲، ۳۳۱۰قدم برنلواهند داشت." )نامۀ مردم شمارۀ 

وزیر امور خارجٔه آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ موضوع قرار دادن سپاه در 
صراحت رد کرد، زیرا به گفتٔه او "م نای قانونی  های تروریستی را به فمرست سازمان

 ندارد"! 
هایی از اپوزیسیون جمموری اسالمی که  شواهد حکایت از آن دارد که آن بلش

طلب، زیر  ویژه محافل امپریالیستی جنگ های غربی، و به برای جلب حمایت دولت
های غربی فق  اهرم  کنند، فعاًل برای دولت پوشش "دفاع از حقوق بشر" تالش می

بستان با جمموری اسالمی ایران هستند. حمایت -فشار در مذاکرات پشت پرده و بده
ویژه حمایت نیروهای چپ، چه با  طل انٔه ضمنی از ای  نوع "اپوزیسیون"، به فرصت

هایی مانند ایران اینترنشنال و چه با شرکت در  شرکت در میاگردهای تلویایون
های خارجی، به  تظاهرات سازمان داده شدٔه ای  "اپوزیسیون" وابسته به کمک دولت

رساند. مشارکت در  وجمه و موقعیت مستقل "چپ" در م ارزۀ ضّددیکتاتوری یاری نمی
ها کمکی است به اعت ار بلشیدن به ت لی ات حکومتی و  ای  گونه حرکت

های مردمی اخیر به "اغتشاشات"  ای و منتسب کردن خیاش های خامنه سلنوری
های جعلی" که برای "حفظ نظام"،  ساختٔه آمریکا و اسرائیل، و تقویت مواضع "چپ

اندازی  شده از خارج برای راه جن ش مردمی "زن، زندگی، آزادی" را حرکتی هدایت
 کنند. "انقالب ململی" القا می

بینیم که بی  ت لی ات حکومتی بر محور  در طرح کردن "عامل خارجی"، می
های خارجی، و در نحوۀ  های "اپوزیسیون" متکی به قدرت ای و تالش سلنان خامنه

ویژه جن ش "زن،  های اعتراضی داخل کشور و به برخورد هر دو اینما به حرکت
ای و سران سپاه،  زندگی، آزادی"، وجه اشتراک روشنی وجود دارد. از یک سو، خامنه

های  یعنی بحران -های مردمی برای منحرف کردن افکار عمومی، ریشٔه جن ش
را زیر پوشش تقابل با "عامل  -چندوجمی داخلی

ماندۀ پایراه اجتماعی خود و جلوگیری از ریاش آن را نیا نلواهند  باقی
داشت. اباار آنما برای جلوگیری کردن از ورود مستقیم مردم به عرصٔه 

مایه و نامسئوالنه و  های بی تحوالت و م ارزه نیا فق  سرکوب و سلنوری
گری دینی است. برای مثال، هفتۀ گذشته، "نمایندۀ خدا بر زمی "  خدعه

های عینی جامعه، مدعی حمایت گستردۀ مردم از  کاماًل برخالف واقعیت
دیکتاتوری والیی شد و گفت: "ُبنیٔه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که 
خداوند با آن حجت را بر علما و همٔه مسئوالن نظام تمام کرده است." 

هایش پوچ  اصطالح برنامه ها و به جممور ولی فقیه نیا، که تمام وعده رئیس
های اقتصادی و  از آب درآمده و ای  روزها دولتش با سیلی از بحران

آشفتری در سیاست خارجی مواجه است، از سر استیصال و با توسل به 
های  گری دینی گفت: "رما وحدت و عات جامعه توجه به آموزه خدعه

های آن برای جامعٔه ما  و آموزه  و توجه به قرآن… قرآن کریم یاستر
 بلش است."  نجات

دورٔه ای  گونه ت لی ات م تذل و فری کارانه و سوءاستفادٔه مذبوحانه از 
باورهای دینی مردم، که در عمل نیا با تمسلر و اناجار افکار عمومی 

هاست که سپری شده است. زحمتکشان کشور  شود، مدت رو می روبه
  شود. اعتراض دانند که معاش آنما با وعده و وعید تأمی  نمی خوب می

خوبی نشان  های اخیر ای  درک روش  زحمتکشان را به ها و هفته سال
 دهد. می

واقعیت آن است که روند ریاش پایراه اجتماعی حکومت والیی در یک 
علت راه افتادن کاروان "اپوزیسیون" سلطنتی و اثرگذاری  دهۀ اخیر نه به

یی وابسته به آن، بلکه ناشی از  های رسانه ت لی ات ُپرسروصدای چمره
-های اقتصادی ماهیت و نحؤه عملکرد رژیم والیت فقیه و سیاست

المللی است. در بیش از  های آن در رواب  بی  اجتماعی و پیامد ماجراجویی
رغم ت ییرهای شکلی مانند ظمور کاروان  یک دهۀ گذشته، به

طل ی" یا برپایی "حکومت یکدست"، ماهیت ط قاتی  اصالح-گرایی "اعتدال
های حاّد  یی بحران های ریشه و اجتماعی حکومت، و به ت ع آن علت

ای نشده است. حاکمیت مطلق یک  کننده کشور، دستلوش ت ییر تعیی 
اسالم )”های ارتجاعی  شلص بر مجموعٔه حکومت، بر محور دیدگاه

، دیرر با ت ییرهای شکلی مانند انتلابات نمایشی و “(سیاسی
شدنی نیست. امروزه،  های ت لی اتی دربارٔه عظمت کشور باک سلنوری

دیکتاتوری حاکم دائم در هراس از جامعٔه ناراضی و معترض است و در 
 حالت تدافعی در برابر بلش بارگی از جامعه قرار گرفته است. 

ناپذیر بی  دیکتاتوری حاکم و  به دیرر سل ، با تشدید تضاد آشتی
یعنی ط قٔه کارگر و دیرر زحمتکشان  -های برحق اکثریت جامعه خواست

نفع مردم اکنون عاملی مرکای و  ضرورت حل ای  تضاد به -کشور
 کننده در تحوالت کشور شده است. تعیی 

حاب تودۀ ایران معتقد است که کشور ما اکنون وضعیت نوینی پیدا 
کرده است. با دگرگون شدن ذهنیت جامعه در مورد رژیم دیکتاتوری والیت 
گاهی اجتماعی در مورد منافع ط قاتی زحمتکشان،  فقیه و افاایش آ

های چپ و پیشرو ملی  ها و سازمان اکنون وظیفٔه سنرینی بر دوش حاب
قرار گرفته است. از یک سو، تحلیل وضعیت مشلص درون کشور نشان 

دهد که ارتقای فعالیت متحدانٔه نیروهای چپ و مترقی، بر اساس  می
های واالیی که دارند، در ای  برهه بسیار ممم است. از سوی دیرر،  آرمان

امکان اینکه کاروان ُپرسروصدای "اپوزیسیون سلطنت انتلابی" و متکی به 
های غربی و رفتارهای ضّددموکراتیک و سرکوبررانٔه عواملشان در  قدرت

تظاهرات خیابانی در کشورهای غربی بتواند جن ش ارزندٔه "زن، زندگی، 
آزادی" را به انحراف بکشاند و در م ارزۀ واقعی ضّددیکتاتوری جاری در 

خواه را به اهمیت  کشور اخالل کند، باید توجه جّدی نیروهای چپ و ترقی
 تاریلی لحظٔه کنونی جلب کند. 

توان  وضوح نشان داد که دیرر نمی تحوالت متعدد چند هفتۀ گذشته به
گرایان زیر پرچم "چپ" را با انشانویسی  های پشت پرده با راست همکاری

توان از همراهی زیر  خواهی توجیه کرد. دیرر نمی دربارٔه آزادی و دموکراسی
گرای متکی به قدرت خارجی در  پرچم "چپ" با "اپوزیسیون" راست

بمم  در بروکسل برای قرار دادن سپاه پاسداران در فمرست  ۱۲تظاهرات 
های تروریستی پارلمان اروپا فعاالنه دفاع کرد و سپس از خوانده  سازمان

طل ی مانند جورج  های ارتجاعی و جنگ شدن پیام پشتی انی شلصیت

 ادامۀ پیش به سوی ایجاد آلترناتیو مردمی... 

 ۳ادامه  در صفحه  

هایی از اپوزیسیون جمهوری  شواهد حکایت از آن دارد که آن بخش
ویژه محافل  های غربی، و به اسالمی که برای جلب حمایت دولت

طلب، زیر پوشش "دفاع از حقوق بشر" تالش  امپریالیستی جنگ
های غربی فقط اهرم فشار در مذاکرات  کنند، فعاًل برای دولت می

بستان با جمهوری اسالمی ایران هستند. حمایت -پشت پرده و بده
ویژه حمایت نیروهای  طلبانٔه ضمنی از این نوع "اپوزیسیون"، به فرصت

هایی مانند ایران  چپ، چه با شرکت در میزگردهای تلویزیون
اینترنشنال و چه با شرکت در تظاهرات سازمان داده شدٔه این 

های خارجی، به وجهه و موقعیت  "اپوزیسیون" وابسته به کمک دولت
رساند. مشارکت در  مستقل "چپ" در مبارزۀ ضّددیکتاتوری یاری نمی

ها کمکی است به اعتبار بخشیدن به تبلیغات حکومتی  این گونه حرکت
های مردمی اخیر به  ای و منتسب کردن خیزش های خامنه و سخنوری

های  "اغتشاشات" ساختٔه آمریکا و اسرائیل، و تقویت مواضع "چپ
جعلی" که برای "حفظ نظام"، جنبش مردمی "زن، زندگی، آزادی" را 

اندازی "انقالب مخملی" القا  شده از خارج برای راه حرکتی هدایت
کنند. می  
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هزا  یک سال گذشتزه، ده
میلزیزارد دالر بزه جزیزب 

های تسلیحاتزی و  شرکت
گززاز فززرامززلززی و -نززفززت

پززیززمززانززکززاران نززظززامززی 
خصوصی سزرازیزر شزده 
اسززت. تززلززفززات انسززانززی 
جنگ در اوکرای  سزر بزه 
هااران کشته و زخمزی از 

زند. ولکزر  هر دو طرف می
تورک، کزمزیزسزر عزالزی 
حقوق بشر سازمان مزلزل 
متحد در ژنو، در گاارشزی 

 ۰۲۰۱فزوریزه  ۰۳که روز 
شده در جزنزگ بزه  منتشر کرد، از جمله اعالم کرد که شمار غیرنظامیان کشته

میلیون ۳۰اند، و در حدود  هاار نفر مجروح شده۳۱رسد، بیش از  هاار  نفر می ۸
 اند.  شان آواره شده نفر از محل زندگی

هزای کشزورهزای  افاون بر ای ، هاینٔه کمرشک  جنگ، و همچنی  تحریزم
های جّدی به اقتصاد روسیه زده است. بر اساس آمار دولت  امپریالیستی، ضربه

تریلزیزون روبزل )۳۲۱۲به  ۰۲۰۰روسیه، کسری بودجٔه آن کشور در آخر سال 
 میلیارد دالر( افاایش یافته است.۰۵

حمله نظامی روسیه در اوکرای ، برخالف برخی مدعیات در مورد سزّد کزردن 
گسترش ناتو، به درخواست پیوست  کشورهای سوئد و  فنالند به ناتو و در واقزع 

هزایزی جزّدی بزرای  به گسترش ناتو در اروپا منجر شد و در مجمزوع دشزواری
 نیروهای چپ، مترقی، و خواهان صل  در اروپا پدید آورد. 

با توجه به پیامدهای جنگ برای مردم اوکرای  و بزرای مزردم بسزیزاری از 
کشورهای دورتر از میدان ای  جنگ، و نیا با توجه به خزطزر واقزعزی افزاایزش 

یی، روش  است که پزایزان  ها و حتی احتمال وقوع جنگ هسته خطرناک تنش
دادن به ای  جنگ باید در اولویت همه باشد. نیروهای هوادار صل  و عزدالزت 

حل سیاسی از طزریزق  بس و یافت  راه اجتماعی در سراسر جمان خواهان آتش
مذاکره هستند که بتواند به ای  جنگ پایان دهد. ما همچنی  ملالفزت قزاطزع 

های رژیم جمموری اسالمی ایران برای دخالت در ای  جنزگ  خود را با سیاست
 کنیم.  اعالم می -ای که باشد به هر بمانه -بار فاجعه

در تالش برای شکست دادن نظامی روسیه، از راه ارسزال  “  غرب” استراتژی 
پایان تسلیحات سنری  به اوکرای ، بزه هزمزان انزدازه کزه  بیش از پیش و بی

چنی  تأمی  تسلیزحزاتزی  خطرناک و نامسئوالنه است، فری کارانه هم است. ای 
کند و ای  خطر را دارد که وضعیت کزنزونزی را بزه  تر می فق  جنگ را طوالنی

 جنگ جمانی سوم نابودگر بکشاند. 
ها باید از راه مذاکره پایان یابد. با مزقزصزر  جنگ اوکرای  نیا مانند همٔه جنگ

تزوجزمزی بزه  دانست  یکجان ٔه روسیه به علت تماجمی که کرده اسزت، و بزی
طزرفزی  وقفٔه ناتو و ضرورت بی های برحق آن کشور در مورد گسترش بی نررانی

آمیا ناممک  خواهد بود. آنمایی کزه خزواهزان  حل صل  اوکرای ، دستیابی به راه
انزد دیزپزلزمزات  فرستنده آنمایی که خزواهزان صزلز  اند سالح می ادامٔه جنگ

 فرستند. می
 

ما خواهان توقف فوری درگیری در سراسر خط مقدم جنننگ در 
 توقف کامل درگنینری

ً
هنا، و خنواسنتنار اقندام  اوکراین، و اساسا

حلی قطعی و پنایندار، ینا  دیپلماتیک سیاسی جّدی برای یافتن راه
 بس بر پایٔه توافق دو طرف هستیم. کم برقراری آتش دست

 
هزا،  سالررد آغاز درگیری نظامی در اوکرای  ن اید زمانی برای تشدید درگزیزری

های اروپا و جمان بزاشزد.  خاطر همٔه ملت بلکه زمانی برای حاکم کردن صل  به
به نظر حاب تودٔه ایران، دیپلماسی صحی  سیاسی همواره باید بر زور تسلیحات 
یا تمدید نظامی چیره شود، و باید جائی از سیاست خارجی اصزولزی و مزتزرقزی 
باشد. چنی  سیاستی در خور ایرانی مترقی و فارغ از چنرال حکومت دیزنزی، و 

مثابه کشورهزای مسزتزقزل،  ها و کشورهای جمان به در واقع در خور همٔه ملت
 ویکم است. نرر در قرن بیست ملی، و آینده

دیپلماسی سیاسی، که بسیار ضروری است، هی  تالشی صورت نریرد، مزردم 
اند که خودشان در وقوع آن  اوکرای  و فدراسیون روسیه، که درگیر جنری شده

 اند، همچنان رنج خواهند برد و آسیب خواهند دید. نقشی نداشته
مزنزتزشزر  ۳۰۲۲اسفند  ۲ای که  کمیتۀ مرکای حاب تودۀ ایران در اطالعیه

کرد از جمله اعالم کرد: "حاب تودٔه ایران ضم  ابراز نررانزی از پزیزامزدهزای 
بار ای  تصمیم دولت روسیه، مداخلٔه نظامی روسیه در اوکرای  را محکوم  فاجعه

کنیم که احترام به استقالل و تزمزامزیزت ارضزی هزمزٔه  کند. ما تأکید می می
کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مزداخزلزه نزکزردن در امزور داخزلزی 

های اصلی منشور سازمان ملل متحد و هزمزایسزتزی  کشورهای دیرر، از بنیاد
 آمیا است و باید رعایت شود." مسالمت

افزون بر این، باید بر این موضع اصولی و پیگیر حزبمنان ننینز 
متشکنل از  -های دولت اوکراین تأکید کنیم که تجاوزها و تحریک

های ملنی  علیه اقلیت -گرای افراطی و راست افراطی عناصر ملی
کم در شرق اوکراین، نیز محنکنوم اسنت. اینن  آن کشور، دست

رفتار دولت اوکراین از زمان کودتای مورد حمایت آمریکنا و نناتنو 
آغناز  ۴۴۱۰جمهور منتخب ویکتور یانوکوویچ در فوریه  علیه رئیس

 شد و شدت یافت.
آمیا ناتزو بزه شزرق بزه  از ای  منظر، جنگ پیامد مستقیم گسترش تحریک

اسزت. گسزتزرش  «جنگ سرد»سمت مرزهای فدراسیون روسیه پس از پایان 
های مشلصی بود که در  ناتو به شرق برخالف شروط اصلی مذاکره و تضمی 

پی انحالل اتحاد شوروی به دولت روسیه داده شده بود. دولت روسیه گسترش 
ای از نیروهای نظامی و تسلیحزات  ناتو به سمت شرق و استقرار شمارٔه فااینده

حق تمدیدی آشکار علیه امنیت خود دانسته  در نادیکی مرزهای آن کشور را به
است. الحاق اوکرای  یا گرجستان به ناتو نیا خ  قرما روشنی برای روسیه بوده 

 است که ن اید از آن ع ور شود.
 

های مینسک در عمل  نامه پایبند نبودن دولت اوکراین به موافقت
زبان در شرق  به معنای ادامٔه جنگ در منطقٔه به طور عمده روسی

هنزار تنلنفنات ۱۰اوکراین بود، که فقط طی هفت سال، بیشتر از 
های منینننسنک  نامه کنیم که موافقت انسانی داشت. یادآوری می

های صورت گرفته بین دو کشور اوکراینن و  ای از توافق مجموعه
بودند که هندف از آننهنا پناینان دادن بنه  ۴۴۱۰روسیه در سال 

 های نظامی در منطقٔه ُدنباس بود. درگیری
اقتصادی داخزلزی در کشزورهزای قزدرتزمزنزد -های سیاسی ادامٔه بحران

ویژه در آمریکا و بریتانیا، و به قدرت رسیدن نیزروهزایزی  داری غرب و به سرمایه
های اول آنما برای  که نظامیرری و مداخله در کشورهای دیرر همواره از گاینه

هزای  تأمی  منافع انحصارهای نظامی و تزأمزیز  سزلزطزٔه جزمزانزی قزدرت
هزای اخزیزر سز زب  اند که در سزال امپریالیستی بوده است، از دیرر عواملی

اند و حزتزی کشزوری  ها و خطر درگیری با فدراسیون روسیه بوده افاایش تنش
 اند. مثل چی  را نیا تمدید کرده

جنگ جاری در اوکرای  پیامدهای اقتصادی جّدی در سراسر اروپا نیا داشته 
های جمانی علیه روسیه سز زب  است. نظامیرری ناشی از بسیج نظامی قدرت

رنج و فالکت اقتصادی گسترده، افاایش قیمت انرژی، و افزاایزش هزایزنزٔه 
طل ی بزیزش از  زندگی زحمتکشان در سراسر آن قاره شده است. بار ای  جنگ

درآمزدهزا و  های جزامزعزه اسزت، از کزم پذیرتری  بلش همه به دوش آسیب
اند. و در چزنزیز   ها گرفته تا پناهندگانی که از آزار و پیررد فرار کرده بیکارشده

های بارد انرژی همچنان میلیاردها دالر سود بزادآورده بزه  وضعیتی، شرکت
بینند که وقتی نزاتزو و  چنی  می“  جنوب” زنند. همچنی ، کشورهای  جیب می

سزابزقزٔه  کنند که حملٔه روسیه به اوکرای  نقض آشکار و بزی متحدانش ادعا می
واقع رفتاری ریاکارانه دارند. در ای  ریاکاری، ناتزو از  المللی است، به قوانی  بی 

های غزیزرقزانزونزی خزودش، از جزمزلزه  بیان رفتار خودش و تاریلچٔه جنگ
هزای  های غیرنظامی، اعدام هایش علیه حقوق بشر، بم اران زیرساخت جنایت

 رود. المللی، طفره می فراقانونی، و ِاعمال گاینشی قوانی  بی 
تری  بزرنزدگزان جزنزگ  تحوالت یک سال گذشته نشان داده است که بارد

اند. در  و ناتو بوده -به سرکردگی امپریالیسم آمریکا -کنونی امپریالیسم جمانی

 ادامۀ امپریالیسم جهانی و ناتو  ... 
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نزظزر ” به شورای امنیت آمده است کزه 
غالب در میان کشزورهزای عضزو ایز  
است که سیف العدل اکنون در عزمزل 
ره ر القاعده است و در حزال حزاضزر 

 عامل ادامٔه فعالیت آن است. 
از مرور کلی گاارش مزذکزور  ۱در بند 

هزایزی کزه در  در بزحزث” آمده است: 
های نوام ر و دسام ر شد، بسزیزاری  ماه

از کشورهای عضو بر ای  نظر بودند کزه 
اکنون ره ر عزمزلزی و  سیف العدل هم

رقیب گروه یالقاعدهر اسزت... نزظزر  بی
بیشتر اعضا ای  است که عامل کلیزدی 

یدر اعالم نکردن رسمی ره ری العدلر ادامٔه حضور او در جمموری اسالمزی 
ایران یشیعهر است... یکهر از لحاظ نظری و عملی مشزکزلزی جزّدی بزرای 

های مربوط به حضور  ها و ادعاها و ارزیابی القاعده است. یکی از اعضا گاارش
 “اعضا یا وابستران در جمموری اسالمی را رد کرد.

گفتنی است که طال ان ق اًل توافقی را با دولت آمریکا امضا کرده و تزعزمزد 
الزمزلزلزی را تزعزقزیزب  های بی  های تروریستی که هدف کرده بود که به گروه

 های زیر کنترل خود ندهد. کنند اجازٔه فعالیت در سرزمی  می
رغم  به” نیا آمده است: “  عراق و خاور نادیک” از بلش مربوط به  ۵۱در بند 

هزا  ی های جاری، خطر ظمور مجدد داعش در مرکا منطقٔه درگیر نشینی عقب
اکزتز زر ی ۰۲وجود دارد.... یکی از کشورهای عضو گاارش داد کزه در روز 

چراغ در شیراز، در جزمزمزوری اسزالمزی  ر یکی از افراد داعش به شاه۰۲۰۰
 “کودک، را کشت. ۱نفر، از جمله  ۳۵ایران، حمله کرد و 

در بلش دیرری از ای  گاارش دربارٔه داعش خراسان آمده است کزه ایز  
هزای چزیز ، هزنزد، و ایزران در  تمدید کرده است که به سفارتلزانزه” گروه 

، و بزا «شمشیر عدالت»سیف العدل )به معنای “ اف انستان حمله خواهد کرد. 
سزالزٔه  ۲۰گزرای  الدی  ع دالحلیم زیزدان( اسزالم نام حقیقی محمد صالح

اسالمی که با نزیزروهزای  «مجاهدی »ت ار، از ارتشیان سابق مصر، از  مصری
علی صزوفزان )از کزارشزنزاسزان   شوروی در اف انستان جنرید، و بنا به گفتهٔ 

ضّدتروریسم پلیس فدرال آمریکا( از عامالن اصلی عملیات تروریستی یازدهزم 
ای که دو سال پیش منتشر کرد مزدعزی  سپتام ر است. علی صوفان در مقاله

 ۳۳های تروریسزتزی  ، یعنی پس از حمله۰۲۲۱یا  ۰۲۲۰شد که العدل از سال 
 سپتام ر، در ایران مستقر و ملفی بوده است.

فوریه، ند پرایس، سلنروی وزارت امور خارجه آمریکا، در  ۳۵روز چمارشن ه 
گفتٔه کارشناسان سازمان  نشستی خ ری در واشنرت  با استناد به گاارش پیش

ملل متحد تأکید کرد که سیف العدل، سرکردٔه جدید گروه تروریستی القزاعزده، 
 در ایران است و گفت که ارزیابی و نظر دولت آمریکا هم همی  است.

هزای  ایجاد فضای ام  برای القاعده نمونٔه دیرری از حزمزایزت” وی افاود: 
کزنزنزدٔه آن در  ثز زات هزای بزی جمموری اسالمی ایران از تروریسم و اقزدام

او تأکید کرد که دولت آمریکا به همزکزاری بزا  “  خاورمیانه و فراتر از آن است.
های ایران، از جمله حمزایزت از تزروریسزم،  متحدان خود برای مقابله با اقدام

 ادامه خواهد داد. 
های تزحزت  آی( سیف العدل را یکی از تروریست بی پلیس فدرال آمریکا )اف

تعقیب خود معرفی کرده است که به توطئه برای کشت  شمروندان آمریکایی و 
، هیئت مزنزصزفزه ۳۲۲۸ها در آمریکا متمم است. در نوام ر  تلریب ساختمان

ریزای  فدرال ایاالت متحد آمریکا سیف العدل را به علت نقش داشت  در طرح
های آمریکا در تاناانیا و کنیا مجرم شناخزت.  گذاری و حمله به سفارتلانه بمب

هاار نفر  غیرنظامی و زخمی شدن بیش از پنج ۰۰۰ها به کشته شدن  آن حمله
میلیون دالر جایزاه بزرای ۳۲دیرر منجر شد. وزارت امور خارجٔه آمریکا تا م لغ 

 ارائه اطالعات در مورد سیف العدل تعیی  کرده است.
حسی  امیرع داللمیان، وزیر امور خارجٔه جمزمزوری اسزالمزی ایزران، روز 

به مقامات کاخ سفید تزوصزیزه ” فوریه با انتشار توییتی نوشت:  ۳۲پنجشن ه 
هراسی را متوقف کنند، خ رسازی در مورد  خورده ایران کنم بازی شکست می

آورست. بوجود آورندگان القاعده  ره ر القاعده و ارت اط دادن آن به ایران خنده
 “و داعش مسئول و عامل رشد تروریسم در جمانند. آدرس غل  ندهید!

زاد، دیزپزلزمزات ارشزد  فوریه( نیا زلمی خلیل ۰۲روز دوشن ه اول اسفند )
آمریکایی که تا چند ماه پس از فروپاشی دولت جزمزمزوری در افز زانسزتزان 

هایی نوشزت کزه  فرستاده ویژه آمریکا در امور اف انستان بود، در رشته توییت
العدل، جانشی  ایم  الظواهری و ره ر القاعده که مقیم ایزران اسزت،  سیف

کزرده اسزت.   به احتمال بسیار زیاد با نیروی قدس سپاه پاسداران معامزلزه” 
های کثیف رژیم در هزدف  القاعده در ازای پناهراه و حمایت ایران، مأموریت

 “قرار دادن ملالفانش را انجام خواهد داد.
فوریه منتشر کرد،  ۳۰شن ه  در گاارشی که نشریٔه انرلیسی گاردی  روز سه

به ای  موضوع اشاره شده است که ایران همواره حضور اعضای القزاعزده در 
اند که پس از حزمزلزٔه  گرچه بسیاری بر ای  عقیده»ایران را انکار کرده است، 

ها تز   ، ده۰۲۲۳سپتام ر  ۳۳آمریکا به اف انستان در پی حمالت تروریستی 
هایشان به جمموری اسالمی ایزران پزنزاه  از اعضای ارشد آن گروه و خانواده

سالی که از ورود آنزمزا بزه  ۰۲آوردند. وضعیت اعضای القاعده در ایران در 
رسد بزرخزی از  گذرد، هرگا کاماًل مشلص ن وده است. به نظر می ایران می

اند. به برخی  های گوناگون در بازداشت بوده آنما برای مدت طوالنی به شکل
های زیادی داده شده است. ایز  عزده شزامزل اعضزای  دیرر از آنما آزادی

بزه  ۰۲۳۳گذار القاعده، است کزه در سزال  خانوادٔه اسامه ب  الدن، بنیان
نیا یکی از  ۰۲۰۲دست نیروهای ویژٔه آمریکا در پاکستان کشته شد. در سال 

 «ره ران القاعده در خیابانی در تمران به ضرب گلوله کشته شد.
به نوشتٔه واشنرت  پست، العدل و یکی دیرر از اعضای ارشد القزاعزده در 

، در ت ادل زندانی بی  ایران و القاعده، از بازداشترزاه آزاد و بزه ۰۲۳۵سال 
 القاعده تحویل داده شده بودند.

چزنزدان اسزتزوار  با توجه به خیاش مردمی گسترده در ایران و موقعیت نزه
الزمزلزلزی،  جمموری اسالمی ایران چه در داخزل و چزه در عزرصزٔه بزیز 

های امپریالیستی تجاوزگزر  تواند دستمایٔه قدرت هایی از ای  دست می گاارش
شود، چه برای فشار آوردن به جمموری اسالمی و امزتزیزازگزیزری از آن و 

آور خود در منطقه و چه در روند آلزتزرنزاتزیزوسزازی.  های ت اهی پیشُ رد نقشه
گرانٔه جمموری اسالمی ایزران و  های خارجی ماجراجویانه و مداخله سیاست

کزنزد.  تر مزی بازوهای نظامی آن در خارج از کشور فق  ای  وضع را خطرناک
بینند: هم از مزداخزلزه و  اند که از دو سو آسیب می در ای  میان، مردم ایران

های نابلردانه و سرکوبررانٔه رژیم جزمزمزوری  فشار خارجی، و هم از سیاست
 اسالمی ایران.

 

 ادامۀ سیاست های ماجراجویانۀ رژیم و  ... 
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نیروی دریایی ایاالت مزتزحزده  تری  مرکاهای تأسیساتی گوام به یکی از گسترده
ت دیل شده است و گنجایش نرمداری از یک ناو هواپیمابر و چندی  ناو تماجمی 

نظامی یک سامانٔه ضزد   را دارد. ایاالت متحده  برای محافظت از ای  تأسیسات
را در آنجا مستقر کرده  موشکی تاد )یا پدافند هوایی مرحله پایانی در ارتفاع زیاد(

 است.
 

 نظامیگری  پیامدهای این افزایش
 

اش را  اینکه چرا ایاالت متحده در دریاها و مناطق اطراف چی  قدرت نظامی
افاایش داده روش  است. ای  رویکرد استراتژیک )راه ردی( از سزوی دولزت 

وضزوح  ایاالت متحده در هند و اقیانوس آرام )در ماه فوریزه سزال پزیزش( بزه
توضی  داده شده است. دولت ایاالت متحده اعالم کرده اسزت کزه "تزمزرکزا 

دلیل ای  واقعیت است که منطقٔه هند و اقیانوس آرام  فاایندٔه آمریکا" تا حدی به
ویژه از سوی چی  روبرو است. پس از ای  که گفته شده   به  هایی فااینده با چالش

دلیل چی  است توضیحی دیزرزر  به ای  افاایش قدرت نظامی آمریکا "تا حدی"
نزویسزد:  شود. مشکل با چی  در کجاست؟ کاخ سفید مزی در ای  مت  داده نمی

"جمموری خلق چی  در حال ترکیب قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نزظزامزی، و 
منظور نفوذ در هند و اقزیزانزوس آرام و  ای به فناورانٔه خود و در پی ایجاد حوزه

ع ارت دیرر، ایاالت متحده  ت دیل شدن به تأثیرگذارتری  قدرت جمان است." به
چی  را رقی ی بالفصل در برابر نقش خود در مقام "پرنفوذتری  قزدرت جزمزان" 

داند. اگر چی  به پیشرفت خود از مقام یک تزولزیزد کزنزنزدٔه ِصزرف بزرای  می
های غربی ادامه دهد با خشم ارتش ایاالت متحده مواجه خزواهزد شزد.  شرکت

اش را  برای ایاالت متحده اینکه قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناورانه
ترکیب کند )یعنی دقیقًا همان کاری که در استراتژی هند و اقیانوس آرام دارد 

دهد( امری کاماًل پذیرفتنی است، اما انجام ای  امر از سوی جمموری  انجام می
خلق چی  برای ایاالت متحده پذیرفتنی نیست. پافشاری جمموری خلق چزیز  

شود و پافشاری ایاالت متحده "نظزم جزمزانزی بزر اسزاس  "قلدری" نامیده می
 قوانی " است!

بلشی از ای  تالش خالقانه در جنگ اطالعاتی چی  را /به عنزوان یزک / 
اش  ای کشوری "امپریالیستی" معرفی کردن و م ارزٔه غرب و متحدان مزنزطزقزه

)یعنی استرالیا، ژاپ ، و کره جنوبی( با ای  "امپریالیسم" یا "استزعزمزار" چزیزنزی 
است. تالش چی  در حفظ حاکمیتش ازجمله بر تایوان )کزه از سزوی ایزاالت 

رسمیت شزنزاخزتزه شزده اسزت(  متحده  در مورد سیاست "چی  واحِد" چی  به
مزنزظزور تزجزارت و   شود. ال ته هنرامی که چیز  بزه "امپریالیسم" توصیف می

هایی وجود خواهد  رود تنش گسترش رواب  دیپلماتیک از مرزهای خود فراتر می
ای )از دریای ژاپ  تا دریای چی  جنوبی( نیزا  های زنجیره داشت یا بر سر جایره

شان بی  چیز  و هزمزسزایزرزانزش  همانند رقابت بیشتر کشورها و همسایران
ها حتی بی  کشورهای نابرابر همانند  ها و رقابت وجود دارد. ولی ای  تنش رقابت
های امپریالیستی مثل امپریالیسم آمریزکزا و غزرب نزیزسزت.  ها و رقابت تنش

انریا اینکه ای  بحث ساختٔه امپریالیسم ایاالت متحده که چزیز  یزک  شرفت
کشور امپریالیستی است اکنون حتی در بی  برخی از نیروهای چپ نیا تزا ایز  
حد گسترش یافته است. با اتکا به ای  بحزث اسزت کزه ایزاالت مزتزحزده در 

کشورهای حاشیٔه آسیا ازجمله در هند کزه از 
آن هزززمزززچزززون یزززک عضزززو "نزززاتزززو 

(، دولت ایاالت متحده اعالم کرد ۳۰۲۳ماه  در اوایل ماه فوریه  )اوایل بمم 
مزنزظزور   خود را با فیلیپزیز  بزه۳۱۲۱/  ۰۲۳۰که درصدد است توافقنامه سال 

هایی تازه در جایره لوزون، واقع در شمال مجمع الجاایر فیلیپی ،  ساخت پایراه
ها جای خواهند گزرفزت  ها احتمااًل هواپیماهایی در آن اجرا درآورد. ای  پایراه به

هایی در چی  ازجمله به اطراف تایوان داشته بزاشزنزد.  که قدرت حمله به هدف
لوید آستی ، وزیر دفاع ایاالت متحده، با فردیناند "بزونزگ بزونزگ" مزارکزوس 

های نمایزی ایز   جونیور در مانیل پایتلت فیلیپی   دیدار کرد تا در مورد بلش
توافق گفترو کند. مارکوس که به هر موضوعی، جا نارضزایزتزی فزاایزنزده در 

کند، ملالفتی با مفاد ایز   کشور، برای منحرف کردن اذهان مردم استفاده می
دهد که چی  را موجزب  پزدیزد آمزدن  توافقنامه نداشت. وی بیشتر ترجی  می

ها هم درآمد برای دولت مارکوس فراهم  های فیلیپی  بلواند. ای  پایراه بحران
 خواهند کرد و هم نظر سوِء مردم را روی چی  متمرکا خواهند کرد.

هزا در ایز   های تازٔه ایاالت متحده در فیلیپی ، نلستی  پزایزرزاه ای  پایراه
 ۳۰۱۱/    ۳۸۲۸کشور نیستند. ایاالت متزحزده در قزرن نزوزدهزم در سزال 

خورشیدی علیه امپراتوری اسپانیا و در کنار نزیزروهزای نزاسزیزونزالزیزسزت در 
جزنزگ   کشورهای کوبا، پورتوریکو و فیلیپی  که در معرض سرکوب بودنزد بزه

ایاالت متحده پس از شکست امپراتوری اسزپزانزیزا،   اسپانیا و آمریکا  وارد شد.
های رها شده از چنگ اسپانیا  ها را کنار زد و درعمل ای  مستعمره ناسیونالیست

هزایزی در  منالٔه  تحکیم اش ال فیلیپی  پایرزاه را صاحب شد. ایاالت متحده به
ها در دورٔه سلطٔه امپریالیزسزم ژاپز  بزر جزاایزر  فیلیپی  ایجاد کرد. ای  پایراه

فیلیپی  از چنگ آمریکا بیرون آورده شدند. پس از شکسزت ژاپز  در جزنزگ 
آمریکا ای  پایراه ها را اش ال و بزازسزازی  ۳۱۰۰/ ۳۲۰۵جمانی دوم در سال 

ویژه در خلیج سزوبزیزک واقزع در جزایزره  ها )به کرد. ایاالت متحده ای  پایراه
از چنگ اسپانیا درآورده بود گستزرش داد.  ۳۸۲۲لوزون( را که پیش از ای  در 

های بارد ازجمله پایراه خلیزج  ای  پایراه ۳۱۱۳/  ۳۲۲۰ایاالت متحده تا سال 
دلیل فروپاشی اتحاد شوروی بزرخزی  سوبیک را دراختیار خود داشت و سپس به

های خود در مناطق شرق آسیا را تعطیل کرد. اکنون ایاالت متحده به  از پایراه
 اش در جایره لوزون بازگشته است. های نظامی پایراه

در ماه نوام ر سال پیش، ایاالت متحده اعالم کرد که پایراه تیندال نزیزروی 
هوایی استرالیا در شمال ای  کشور را گسترش خواهزد داد تزا بزتزوانزد شزش 

هزای هزدایزت  را که قابلیت حمل بزمزب B-52Hافک  استراتوفورترس  بمب
هایی تازه در  ای را دارند در خود جای دهد. چنی  گسترش شوندٔه دقیق هسته

های فیلیپی ، و دیرر تجمیاات نظامی از سوی ایاالت  پایراه استرالیایی، پایراه
متحده در شرق آسیا )ساموای آمریکا، گوام، ژاپ ، و کره جنوبی( هزمزرزی بزر 

انزد. ایز   اساس الرو و سیاست "ردپای عمیق" دورٔه جنگ سرد ساخته نشزده
ها زیر تأثیر "انقالب در امور نظامی" وزیر دفاع سابزق ایزاالت مزتزحزده،  پایراه

هزا در اطزراف  یابند. ای  پزایزرزاه دونالد رامسفلد، و "رد پای س ک" توسعه می
اند کزه قزدرت اسزتزفزاده از  ساخته شده ها و مراکا شنود و جاسوسی فرودگاه

منظور  های هوایی و دریایی )و نه نیروی زمینی( را به فناوری ارت اطات و نیروی
جابجایی نیرو داشته باشند. از آنجا که هم جمموری دموکراتیک خلزق کزره و 

ای بسیار  های بالستیکی هم جمموری خلق چی  صاحب فناوری تولید موشک
  های بارد آمریکایی با تمرکا نیروی بسیزار آسزیزب مؤثر هستند، ساخت پایراه

تزر  تر و بارد های قدیمی ها را در برابر حمله موجب خواهد شد. پایراه پذیری آن
در ژاپ  و کره جنوبی در طول جنگ سرد بلش مزرکزای اسزتزراتزژی ایزاالت 

تر ازجزمزلزه  هایی کوچک با پایراه  های قدیمی متحده بودند، ولی اکنون پایراه
هایزی تزازه و کزوچزک در  پایراه نیروی هوایی کورات در تایلند گرفته تا پایراه

 اند. کشورهای فدرال جاایر میکرونای و پاالئو جایرای  شده
های جایره گوام، مستعمرٔه ایاالت مزتزحزده، بزه ارتزش  درصد از زمی  ۰۱

ایاالت متحده تعلق دارد که ارتش آمریکا چندی  پایراه در ای  جزایزره احزداث 
کرده است. بیست سال پیش نیروی هوایی ایاالت متحده چنزدیز  سزیزسزتزم 
پیشرفته موشکی کروز خود را به پایراه هوایی اندرس  در گوام که اکنون بزمزب 

را در خود جای داده است منتقزل کزرد. نزیزروی  B-52Hو  B-1های  افک 
طوری کزه هزم  دریایی ایاالت متحده نیا پایراه دریایی خود را بازسازی کرد به

ای تماجمی شزده اسزت.   های هسته اکنون ت دیل به پایراهی برای زیردریایی

 آمریکا، جنگ سرد جدید در آسیا را 
 کند تشدید می

 ۷۷صفحۀ   ادامه  در 
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داران وجود داشت. ولی در آلمان نازی  نادیک بی  ره ران حاب حاکم و سرمایه
های ملتلف  پیش از جنگ رقابت بی  سران ملتلف نازی که به سرمایه گذاری

هزای  وابسته بودند وجود داشت که ال ته در طول جنگ برای رسیدن بزه هزدف
ای از  شزدنزد و درجزه خا  تولید در واحدهای ملتلف باید هزمزاهزنزگ مزی

ها در پزی از دسزت  گذاری ریای" هم وجود داشت. برخی از ای  سرمایه "برنامه
ای  دادن نفوذ ره رانی که با آنان ارت اط نادیک داشتند شکست خوردند، پزدیزده

تصزویزر  لوچینو ویسکونتزی بزه ساختهٔ  )The Damned)ها"  که در فیلم "لعنتی
کشیده شد. در نتیجه، ای  سناریو بسیار متفاوت از سناریوی هندی بود کزه در 
آن یک ره ر بالمنازع با ارت اط نزادیزک بزا یزک سزرمزایزه دار خزا  رشزد 

شود. بنابرای ، با وجود ای  امر که پیوند  دار را موجب می انریا آن سرمایه شرفت
هزای  نادیک بی  ره ری سیاسی و سرمایه بارد ویژگی مشترک هزمزه دولزت

ای که با آن موسولینی فاشیزسزم  فاشیستی است )همان ویژگی فاشیستی و ش ه
ای منحصر  را "ادغام قدرت دولتی و سرمایه داری" تعریف کرد(. مورد هند پدیده

 دهد.   فرد را نشان می به
داری تا آن اندازه هم نفوذپذیر نیست که با اتزحزاد چزنزد  با وجود ای ، سرمایه

دار و سیاستمدار بارد کاماًل تحت سلطه قرار بریرد. اگر بتوان بر نزظزام  سرمایه
توان نزتزیزجزه گزرفزت کزه  طورکامل مسل  شد، می داری یک کشور به سرمایه
دار و سیاستمدار در ایز  نزظزام بسزتزه  های چنی  اتحادی بی  سرمایه خواسته

داری و بدون مانع اجرا شزود.  وسیلٔه سازوکارهای خودکار خود سرمایه تواند به می
ولی ای  بسته نراه داشت  که همیشه دشوار است، هنرامی که با سزیزسزتزمزی 

دار بارد از محدود مانزدن  شود. سرمایه شده سروکار داریم غیرممک  می جمانی
در چارچوب اقتصاد داخلی بیاار است، زیرا با خطر شکزسزت در بزرابزر دیزرزر 

  گذاران رقی ت و بلعیده شدن از سوی آنان روبرو است و زمانی که سرمایه سرمایه
گزیزرد  دلیل نادیکی به سیاستمدار بارد مورد توجه ویژه قرار مزی دار بارد که به

اش در  های تجزاری شود و جائیات فعالیت جرئت کرده و وارد عرصه جمانی می
گیرد. رقابت جمزانزی، در  داران بارد قرار می معرض نظارت دقیق دیرر سرمایه

داری نزه  شود و هرگونه تلطی از قوانی  تجاری سرمایه ای  مرحله حکمفرما می
دلزیزل  رسد. ای  امر نزه بزه مجازات نیا می گیرد، بلکه به تنما مورد توجه قرار می

داران بارد است. ای  دقیقزًا  دلیل وجود رقابت بی  سرمایه مداری، بلکه به قانون
 همان اتفاقی است که برای ادانی روی داده است.

تزوان نزجزات  های دولت مزی داری را با افاایش حمایت چنی  مجتمع سرمایه
ها هم زیر نظارت نمادهای جمانی دشوار  داد، اگرچه حتی دریافت چنی  حمایت

اش  شود. هنرامی که مدیریت اقتصادی یک کشور برای بم ود تراز تزجزاری می
شزدت  ای چشمریر نیاز داشته باشد، دشواری مورد اشزاره بزه به سرمایٔه خارجی

گذاران خارجی نرران ناکارآمدی، تقلب، و مزجزازات  یابد. اگر سرمایه افاایش می
گزذاری  اندوزی غیرقانونی مقامات نظارتی آن کشور باشند، سرمایزه نکردن ثروت

 خارجی متوقف خواهد شد.
حتی اگر چنی  مجتمعی به حیات خود ادامه دهد گستاخی دولت مزودی از 

امزور امزپزراتزوری مزالزی ادانزی   میان خواهد رفت. جلوگیری از رسیدگی بزه
های گروه ادانی فاقد هزرگزونزه اعزتز زار در  غیرممک  خواهد بود، زیرا فعالیت

تحزقزیزقزی کزه   همی  ترتیب هم هرگونه های مالی جمان خواهد بود. به محفل
گزونزه  گناه است هی  نشان دهد گروه ادانی بی

های مالی جمان نزلزواهزد  اعت اری در محفل

  منزلٔه استراتژی به »داری رفاقتی سرمایه«
 اقتصادی

هزای شزرکزت پزژوهشزی  ای  امر که گوتام ادانی، میلیاردر هندی، اتزمزام
دانزد،  دلیل کاله رداری را حمله به ملزت هزنزد مزی اش به هیندن ورد علیه

سی دربزارٔه  بی دارد. درست پیش از ای  ماجرا، برنامه مستند بی  اهمیتی ویژه
وزیر هند، از سوی دولت هند محصول ذهنیت اسزتزعزمزاری  مودی، نلست

به ملت هند نیا تع یر شد. ادانی ای  جزرئزت را  روی حمله شناخته شد و ازای 
قدر ملت بداند، مرر ایزنزکزه اطزمزیزنزان  نداشت که مانند مودی خود را هم

طزورخزالزصزه، مزودی و  داشت که مودی با چنی  امری موافق باشد. به می
ادانزی کزه -دانند. اتحاد مزودی ادانی هر دو خود و یکدیرر را مظمر ملت می

هستٔه اصلی اتحاد سرمایٔه بارد و ناسیونالیسم افراطی )هندوتزوا( اسزت از 
ای  ترتیب ثزروت مزلزت ایزجزاب  نظر ای  دو ای  اتحاد همان ملت است و به

کند که مودی از نظر سیاسی برتر بماند و ادانی در عزرصزٔه اقزتزصزادی  می
 ای جا ای  ندارد! شکوفا باشد زیرا ملت چاره

ایدئولوژی مودی، در واقع، دقیقًا در همی  نقض کامل واقعزیزت نزمزفزتزه 
توان به رفتار غیراخالقی متمم کرد، زیرا هر عمزل  است: ای  دو را هرگا نمی

غیر از "غیر ملزیزون" یزا  سود ملت است و سود ملت سود همه است به آنان به
چیا است. بنابرای  آنان را/ اتمزام / بزه  تر از همه "دشمنان ملت"، و ای  ممم

توان متمم کرد. استناد ادانزی بزه  اخالقی یا رفتاری غیراخالقی هرگا نمی بی
ایز  دلزیزل کزه جزرم بزا  ناسیونالیسم توس  مؤسسه هیندن ورد رد شد، به

پوشیدن نقاب توس  مجرم از میان نمی رود. ای  امر حقزیزقزت داشزت اگزر 
شزد، ولزی اگزر صزرفزًا  نحوی مستقل و عینی تعریف مزی مصلحت ملت به

مصلحت ملت همان مصلحت مودی و ادانی باشد ای  اتمام اعت ار خود را از 
 دهد. دفاع ادانی دقیقًا م تنی بر ای  هویت بود. دست می

درسزتزی،  سیاست اقتصادی دولت مودی در بزرابزر مزردم، اغزلزب و بزه
شود. ای  واقعیت که  رحمانه و کاماًل در خدمات "دوستان" خود او تلقی می بی

مؤسسات مالی ملی شده مانند بانک دولتی هند و شرکت بیمه عزمزر هزنزد 
طورآشکار برای پیش بردن پروژه ایجاد یک امپزراتزوری خصزوصزی مزورد  به

اند اغلب مورد حمله قرار گرفزتزه اسزت. فزراهزم کزردن  استفاده قرار گرفته
هزا  های کالن و ج ران کردن ای  معافیزت های مالیاتی برای سرمایه معافیت

های رفاهی برای فرودستان، سیاستی آشکارا طز زقزاتزی  از راه کاهش هاینه
طورعلنی به پیروی از آن یعنی روش  های بورژوازی نیا به است که حتی دولت

"پارتی بازی" متمایل نیستند. ای  "پارتی بازی" ولی متزفزاوت اسزت زیزرا بزر 
ای تکیه دارد که کمکی است به ساخت  "ملت" )ال تزه بزر اسزاس  ایدئولوژی

دیدگاه اکثریتی "ملت"(. خالصه اینکه، ای  "پارتی بازی" با ایده ساخت  یزک 
 شود. "ملت" )هندو( پاکسازی می

داری رفاقتی" در دولزت مزودی آن اعزمزال خزالف و  بنابرای  "سرمایه
دار برگزایزده و از  ای معمول برای ساخت  ثروت برای چند سرمایه غیرقانونی

دلیل پاسلرو ن زودن  اند اما به دانند اعمالی خالف نادیکان است که همه می
پذیرد. "سرمایه داری رفزاقزتزی" در نزظزام  کاری کافی انجام می یا با ملفی

ای اقتصادی ارتقا یافزتزه اسزت و بزا  مودی، بر عکس، به جایراه استراتژی
 شود. منالٔه "منافع ملی" پیریری می اطمینان به

برخی بر ای  باور هستند که استراتژی کزره جزنزوبزی در پشزتزیز زانزی از 
ها  ها یا آم انی های ای  کشور با پشتی انی دولت مودی از گروه ادانی الیرارش

آورده است( ش اهت   "The Wire"گونه که آدام توز مورخ در نشریه وایر  )آن
ماننزد ژاپز   -همه، تفاوتی اساسی وجود دارد. در مورد کره جنوبی دارد. باای 

ای کامل از مؤسسات دولتی وجود داشتزنزد کزه بزا  مجموعه -پس از جنگ
ها و  های ای  گروه گیری های انحصاری هم برای اعمال نظر در تصمیم گروه

ها در توسعٔه امپراتوری سرمایه در ارت اط بودند. ایز   هم برای تسمیل کار آن
طورخالصه تصمیمی قراردادی بود. در مورد هند چنی  قزراردادی  ارت اط، به

ای نادیک بی  مودی و ادانی سرمایه دار اسزت کزه  وجود ندارد و تنما رابطه
 راهرشای ادانی است.

 ۷۷صفحۀ   ادامه  در ای  ای  همان تفاوت بی  هند کنونی و آلمان نازی است. در آنجا نیا رابطزه



۷۰۴۷اسفند  ۸دوشنبه   ۷۷    ۷۷۱۱شمارۀ    

مملونرو، پاشکی که در نوجوانی در جایره روب  زندانی شده بود، مشاهده کرد که "ای  
جای گذاشت." در سال  اعتصاب، اگرچه به مقصود رسید، اما اثری انفجارآمیا نیا از خود به

 سپرده شد. )Soweto)پرچم پیکاربه جوانان سوئتو  ۳۱۵۵
های اجتماعی" و بنیاد  ای برای پژوهش قاره یادماندنی از سوی "بنیاد سه مت  سندی به

قتل رسید(  به ۳۱۱۳کریس هانی )ره ر حاب کمونیست آفریقای جنوبی که در فروردی  سال 
ریای قدرت دموکراتیک مردمی در  دوربان: پی ۳۱۵۰و  ۳۱۵۳های  با سرنام اعتصاب

تر  ( موجود است. ای  مت  تاریلی کم۳۰۲۳، دی ماه ۲۲آفریقای جنوبی )پروندٔه شماره 
ویژه ط قه کارگر سیاهپوست، را  کارگر در ن رد با آپارتاید، به  شده نقش ط قهٔ  شناخته

 جای گذاشت. شان برآمدی "انفجارآمیا" از خود به نماید که م ارزه بازمی
ای که به زی ایی از سوی همکاران ما در ژوهانس ورد مستند شده است، فراموش  نوشته

کند و فراموش کردن ای  نکته که ط قه کارگر که  کردن م ارزه ای  کارگران را دشوار می
شدت به حاشیه رانده شده است سااوار احترام و سمم  همچنان در آفریقای جنوبی به

کند. آنان کمر آپارتاید را  بیشتری از دستاوردهای غنی اجتماعی کشور است دشوارتر می
 بمره ماندند. های خود بی شکستند، اما از فداکاری

از سوی حاب کمونیست آفریقای جنوبی و کنرره  ۳۱۸۰ای  آموزشراه در سال 
( یکی از ۳۱۱۳-۳۱۰۳های کارگری آفریقای جنوبی بنیاد نماده شد. کریس هانی ) اتحادیه

م ارزان بارد آزادی آفریقای جنوبی بود، کمونیستی که اگر در پایان رژیم آپارتاید ترور 
، Sithembiso Bhenguتوانست از خود باقی برذارد. ما از دکتر  شد تأثیری عمیق می نمی

سرپرست ای  آموزشراه، برای ای  همکاری سپاسرااریم و مشتاقانه منتظر کارهایی هستیم 
 که پیش روی ما قرار دارد.

هنرامی که مت  ای  سند تاریلی منتشر شد، شنیدیم که دوست ما توآالنی ماسکو 
Thulani Maseko  (۳۰۲۳-۳۱۰۲ رئیس ،)Multi-Stakeholders Forum  در
اش به ضرب گلوله کشته شد. او یکی از  ماه در برابر چشمان خانواده سوازیلند، در اول بمم 

پیشاهنران م ارزه برای آوردن دمکراسی به کشورش بود جایی که کارگران در صف مقدم 
 ن رد برای پایان دادن به سلطنت هستند.

را  ۳۱۵۳/۳۱۵۰های دوربان در سال  هنرامی که آخری  سندهای مربوط به اعتصاب
ساز و  کردم، به ترانه آهنگ هیو ماسکال، آهنگ برای آماده کردن ای  خ رنامه بازخوانی می

را گوش  )Stimela)خواننده اهل آفریقای جنوبی، به نام  "قطار حمل زغال سنگ" 
تدوی  شده است وصف کارگران مماجری است که  ۳۱۵۱کردم.  ای  تصنیف که در سال  می

کنند تا به سرمایه آپارتاید  با قطار حمل زغال سنگ برای کار در "ژرفاهای دل زمی " سفر می
 بیفاایند.

با آوای سوت قطار ماسکال به یاد کارگران صنعتی دوربان افتادم و منظومه بلند  مونران 
یادم  نام "قطار تندپوی جمان سوم" را به والی سروته، شاعر و نویسنده اهل آفریقای جنوبی به

ای انسانی سروده  آورد که به نکوداشت کارگران جنوب آفریقا و م ارزٔه آنان برای بنای جامعه
 شده است:

 ای  آن باد است
 اندازد آن بانگ که طنی  می

 ها پچپچه و سوتش در سیم
 کیلومتر در کیلومتر در کیلومتر

 های آویاان در باد در سیم
 های زیرزمی  در ریل

 های غلتان در جاده
 چندان خموش های نه در بوته

 ای  بانگ، آن هیاهوست 
 آید که دارد می

 قطار تندپوی جمان سوم
 گویند: "باز روز از نو، روزی از نو". به یقی  می

 
مونران والی سروته با نوشت  "باز روز از نو روزی از نو" بر آن است که بروید 

در ای   -کننده آورند. پایان یک نظم ویران هایی جدید پدید می هایی جدید هنرامه ناسازگاری
تر هم کرده است و  م ارزٔه ط قاتی را به پایان نرساند و حتا ژرف -مورد منظور آپارتاید است

راند. کارگران بودند که دموکراسی را  پیش می آفریقای جنوبی را از بحرانی به بحران دیرر به
تر به  ای ژرف ارم ان آوردند و ای  کارگران خواهند بود که برای آوردن دموکراسی برای ما به

 م ارزه ادامه خواهند داد. "باز روز از نو روزی از نو".
----------------------------------------------------  

۳.   "Ufil' umuntu, ufile usadikiza, wamthint' esweni, esweni usadikiza" 
  

 های  ... ادامۀ طبقٔه کارگر، کانون جنبش

روی، با اقدامات تن یمی، هر چند خفیف، روبزرو  داشت. ازای 
خواهد شد. ادامه داشت  رابطه با شریک خالفکاری کزه در 
معرض مجازات قرار گرفته مشکل بارگی است. برای دولزت 

ادانی و درنزتزیزجزه، -حتی طرح ای  ادعا که اتحاد مودی نیا
اتحاد تجاری هندوتوا در خدمت "ملت" است نیا امری دشوار 

 خواهد بود.
ای خا  از تضاد بزیز  جزمزانزی شزدن  ای  ماجرا تجلی

سرمایه و هر گونه مفموم از یک کشور از جملزه کشزوری بزا 
ادعای ضمنی داشت  تمامیتی "هندو"ئی است. وجزود ایز  

ای  دلیل نیست که جمانی شدن فرایندی اصزالحزی  تضاد به
کنزد، بزلزکزه  ای را تحمل نمی گونه خالفکاری است که هی 

ای  دلیل است که در شرای  جمانی شزدن رقزابزت بزیز   به
دهد که هی  کشزوری تزوان از  ها در سطحی رخ می سرمایه

 میان بردن آن را ندارد.
 

نقل و ترجمه از:  نوشتٔه پرابهات پاتنایک ]به
نشریٔه "دموکراسی خلقی"، ارگان حزب کمونیست 

 هند )مارکسیست([.
 

 منزلٔه ...  به »داری رفاقتی سرمایه«ادامۀ 

 ادامۀ آمریکا، جنگ سرد جدید در ... 

شود، همراه بزا اسزتزرالزیزا،  پالس" یغیررسمی ناتور یاد می
اسرائیل، ژاپ ، نیوزیلند، و کره جنوبی، حضورش را تزوجزیزه 

 کند.   می
هزای  جنگ سرد جدید آمریکا در آسیا در ارت اط با پیشرفت

کشزور  ۳۰۲اکزنزون بزا  عمده اقتصادی چی  است که هم
ازجمله اغلب کشورهای آسیایی )مانند ژاپ ، کره جزنزوبزی، 
ویتنام، و همچنی  سازمان اتحادیٔه کشورهای جنوب شزرق 

تری  شریک تجاری است. عزمزلزکزرد  آن"( بارد "آسه -آسیا
شود، برای جلوگزیزری از  طور که ادعا می ایاالت متحده، آن

تمدید چی  بر ضد همسایرانش نیست، بلکزه بزرای مزمزار 
کردن چی  و جلوگیری از پیشرفت آن است. چی  ای  ادعا را 
که در پی ت دیل شدن به "پرنفوذتری  قدرت جزمزان" اسزت 

ای کزه در  کند. چی  ای  تکذیب را با انتشار بیانیه تکذیب می
شود چی  در پی جایرای  شدن ایاالت متزحزده  آن گفته می

نیست اعالم کرده است. چی  همچنی  اعالم داشته اسزت 
ای  که قرار گرفت  در مقام یک "قطب" در نظام "چند قط زی"

گوید کزه مزایزل  کند. چی  می جمانی در آینده  را دن ال نمی
هزای  ای جمزانزی ازجزمزلزه سزازمزان است نظام چندقط ی

ای و سازمان ملل متحد را تقویت کند. اگر اظزمزارات  منطقه
چالش طلزیزدن  دن ال به چی  پذیرفته شود، پس ای  کشور به

آمریکا نیست، بلکه در پی برتری یافت  سازمان ملل مزتزحزد 
هزمزه، آنزچزه  در مقام نمادی پیشرو در جمان است. بزاایز 

تواند رشد اقتصادی  گوید ای  است که نمی ایاالت متحده می
اش را علزیزه آن  چی  را تحمل کند و تمام توان نظامی فعلی

بسیج خواهد کرد. ای ، یعنی امپریالیسم ایاالت متحده و نزه 
 امپریالیسم چی !

 
]ترجمه و نقل از: نشریه "دمنوکنراسنی خنلنق"، 
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نوشته ویجی پراشاد، مورخ و مارکسیست هندی، مدیر اجرایی مؤسسٔه 
 کانتیننتال" تحقیقات اجتماعی "تری

ها که میل شدیدی  خواهی بر دوش انسان ای رؤیاگونه دارد. دمکراسی دمکراسی ویژگی
 شود. پیش رانده می برای چیرگی بر حصارهای تحقیر و رنج اجتماعی دارند در جمان به

های نلستی  انسانی شاید بطور غریای و واکنشانه در رویارویی با گرسنری و  جامعه
راستی چنی   پنداشتند. و امروز هم به شان، ط یعت یا خدایان را مقصر می مرد فرزندان

 ها همچنان در میان ما باقی مانده است. آن  واکنش غریای و واگویی
ها برای آفریدن مازادهای ان وه از راه تولید اجتماعی، همراه با  اما توانایی انسان

دار در اجازه ندادن اکثریت عظیم مردم از دسترسی به ای  مازاد، به  گری ط قٔه سرمایه ستم
ای که از  های جدیدی انجامیده است. درماندگی و سرخوردگی کارها و درماندگی پیدایش راه

گاهی از وفور در میان بمره گاهی از بی آ ها از ای  وفور ناشی  بمرگی انسان مندان و آ
 ها برای برقراری دموکراسی است. بسیاری از خیاش  مایهٔ  شود ُب  می

کشاند که  خو گرفت  به داشت  دیدگاه استعماری بسیاری را به ای  گمراهی می
شود واژٔه  دمکراسی از اروپا برخاسته است و خاستراهش یونان کم  )که پنداشته می

زبان یونانی به ما  معنی "حکومت" به معنی "مردم" و کراتوس به "دموکراسی" از دموس به
طل انه از زمان دادخواهی برای قانونی  های سنتی حق واگذار شده است( یا پیدایی جن ش

خورشیدی  ۳۲۲۱/  ۳۲۰۸های سیاسی در انرلستان در سدٔه هفدهم در سال  کردن آزادی
ها و شمروندان در فرانسه در سدٔه هجدهم  تا مقطع زمانی صدور اعالمیٔه حقوق انسان

 خورشیدی است. ۳۳۲۸/ ۳۱۸۲سال به
پردازانه از اروپای استعماری است که یونان  ای خیال نرری ای گذشته اما ای  تا اندازه

دار آن با شمال افریقا و خاورمیانه را   باستان را برای خود مصادره کرد و پیوندهای ریشه
بینی در هوشمندی بر بلش فراگیری  ندیده گرفت و قدرتش را برای تحمیل حس خودکم

 کار برد. از جمان به
با عملکردی چنی ، اروپای استعماری ای  سمم ممم در تاریخ دستاوردهای دموکراتیک 

های اغلب فراموش شدٔه مردمی برای بنیاد نمادن کرامت و ارزش  را انکار کرد. م ارزه
اند که  همان اندازٔه نرارندگان دموکراسی کننده به  مرات ی بیاار انسانی در برابر نظام سلسله

شوند نره  ها و آرزوهای خود را در قالب نوشتاری که همچنان ستوده می آنانی که آرمان
ای  ای از پیکارهای توده اند. در بازٔه زمانی نیمٔه دوم سدٔه بیستم میالدی، گستره داشته

های ضد کمونیست و  دست الیرارشی های دیکتاتوری در جمان سوم که به علیه رژیم
ها از کودتاها  شان در غرب بر سر کار گذاشته بودند شکل گرفت. ای  رژیم متحدان

ها آزادی عمل برای حفظ نظامی  سربرآورده بودند )مانند برزیل، فیلیپی ، و ترکیه( و به آن
 مند داده شد )مانند آفریقای جنوبی(. مرات ی و قانون سلسله

ها بود، از راه طیفی از نیروهای سیاسی  ها که در بط  ای  م ارزه شرکت گستردٔه توده
شود.  ای از تاریخ که اغلب نادیده گرفته می های کارگری شکل گرفت، جن ه ازجمله اتحادیه

اتحادیٔه کارگری در ترکیه، در واقع، بلشی از دلیل کودتاهای نظامی   جن ش رو به افاایش
پذیر بودن  در ای  کشور بود. هر دو دولت نظامی که از آسیب ۳۱۵۲و  ۳۱۵۲های  سال

گاه بودند فعالیت اتحادیه  اساس خود در قدرت و حفظ آن در برابر م ارزهٔ  ها و  ط قٔه کارگر آ
 ها را ممنوع کردند. اعتصاب

که از  -بلش آسیایی کشور ترکیه -ای از اعتصاب در سراسر آناتولی ویژه با گستره به
های کارگری مترقی )دیسک( و از آن  های مرت   با کنفدراسیون اتحادیه سوی اتحادیه

ژوئ  شناخته  ۳۲و  ۵میان تظاهرات گستردٔه دو روزه در شمر استان ول که با نام رویداد 
ها  هاار کارگر را به خیابان بیاورد ای  تمدید در برابر قدرت آن دولت ۳۲۲شود و توانست  می

بنا نماده شد از کنفدراسیون موجود  ۳۱۰۲بلوبی نمایان بود. کنفدراسیونی که در فوریه 
های  تر بود. نظامیان نه تنما علیه دولت )ترک ایس( که همدست سرمایه شده بود رزمنده

کوشیدند حق حاکمیت و  سوسیالیستی و غیرسوسیالیستی که می
، برزیل در  ۳۱۰۲شرافت انسانی خود را بم ود بلشند )مانند کنرو در

( ۳۱۵۰، و شیلی در ۳۱۰۵، غنا در ۳۱۰۰، اندونای در سال ۳۱۰۰
وارد عمل شدند بلکه با چراغ س ا واشنرت  برای فرونشاندن چرخٔه 

ها خارج شدند و به  های کارگری از پادگان ها و اعتراض اعتصاب
 سرکوب مردم پرداختند.

قدرت رسیدند، با  زا به های مصی ت هنرامی که ای  رژیم
های ابریشمی،  رنگ  اما از بمتری  پارچه های خاکی ل اس

پیش بردند و هر شکلی از جن ش کارگری  های ریاضتی را به سیاست
ها را درهم  و دهقانی را سرکوب کردند، اما نتوانستند روح انسان

بشکنند. در بیشتر جاهای جمان )مانند برزیل، فیلیپی  و آفریقای 
های کارگری بودند که پیشاپیش علیه بربریت  جنوبی( اتحادیه

 هشدار دادند.
سازی التوندا با فریاد "تاما نا! سوبرا  در فیلیپی ، کارگران مشروب

دیرر بس است! شور همه چیا درآمده! زمان ") «نا! ولرا نا!
اعتراض خیابانی  ۳۱۵۰ها در سال   اعتصاب فرارسیده!"(  در خیابان

علیه دیکتاتوری فردیناند مارکوس گسترش یافت که در نمایت به 
 انجامید. ۳۱۲۵پیروزی انقالب مردمی در سال 

های اعتراضی در سانتو آندره،  در برزیل، کارگران صنعتی با حرکت
سائو برناردو دو کامپو، و سائو کائتانو دو سول )شمرهای صنعتی 

تا  ۳۱۵۱شمر سائوپائولو، پایتلت برزیل( از سال  پیرامون کالن
جممور کنونی(  ، به ره ری لوئیا ایناسیو لوال داسیلوا )رئیس۳۱۲۲

بلش کارگران و دهقانان  ها المام کشور را فلج کردند. ای  حرکت
کشور شد و اعتماد آنان را برای ایستادگی در برابر خونتای نظامی 
)شورای حکومتی نظامیان پس از انجام کودتا( و سرانجام فروپاشی 

افاایش داد. پنجاه سال پیش، در دی  ۳۱۲۰/  ۳۲۸۵آن در سال 
، کارگران شمر دوربان در آفریقای جنوبی، برای افاایش ۳۱۵۳ماه 

دستماد و نیا حقوق انسانی خود دست به اعتصاب زدند. آنان در 
ماه پس از بیدار شدن به سمت استادیوم  دی ۳۲ص   روز  ۱ساعت 

فوت الی راهپیمایی کردند و در آنجا با شعار: "اوفیل اومونتو، اوفیل 
معنای: یک  به ۳اوسادیکیاا، وامتاهینت اسونی، اسونی اوسادیکیاا"

نفر مرده است، اما روانش زنده است، اگر با انرشت بر مردمک 
هایش فشار آورید زنده خواهد شد" صدای اعتراض خود را به  چشم

های  ک  کردن شکل گوش رساندند. ای  کارگران در جمت ریشه
کرد، بلکه به ستم و آزار مردم هم  تنما آنان را استثمار می سلطه که نه

پرداخت، م ارزات مردم را هدایت کردند. آنان در برابر شرای   می
کاری سلت و دشوار ایستادند و به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی 
گوشاد کردند  تا هنرامی که مرزهای ط قاتی و نژادی از هم 

ها فصلی نو  گسیلته نشوند از م ارزه دست نلواهند کشید. اعتصاب
از پیکارجویی و رزمندگی شمری را گشود و دیری نپایید که از کف 

ها خارج شد و در جامعه  کارخانه
گسترش یافت. یک سال بعد، سام 

 خواهی  های دموکراسی طبقٔه کارگر، کانون جنبش
 امروزی است

  ۷۷ ادامه  در صفحه 

 مالی رسیده     کمک
   در حمایت از آرمان های حاب توده ایران
 دالر  ۳۸۲    از امریکا                                                                


