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اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺴﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽﺗﺮ ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﭘﺮوﺳﻌﺖﺗﺮ ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﮔﺎھﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺧﻮدش ،از دﺷﻤﻨﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ و آﯾﻨﺪهی
ﺗﺎﺑﻨﺎکاش ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ھﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و روﻧﺪ اوﺿﺎع را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺪماﻧﺪ:
 -١ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺣﺮص و طﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺤﺪود .ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﻌﻀﻞ
ﻣﺘﻀﺎد ،رﻗﺎﺑﺖ دروﻧﯽ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮫ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن آن در درﺟﮫ اول
ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ از طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺟﻨﮓھﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﮫھﺎﺷﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آوار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﻼحھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ،اﯾﻦ طﺒﻘﮫ و ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﮫ را دﭼﺎر ﺑﻼﯾﺎی
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن
ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﯿﻦ را در ﺷﮭﺮھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻤﺐ ﺑﺎران ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﻤﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮد....
 -٢ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎتاش ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارش را ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﺗﺸﺪت اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ھﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﺮ ﺳﺎل ،ھﺮ روز و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ از ﻋﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻓﺸﺎرش ﺑﺮ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫﺗﺮ و
اﺳﺘﺜﻤﺎرش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٣در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ وﻗﺎﯾﻌﯽ در ﺟﮭﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﮫ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ را ﻣﺜﻞ ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ ﺟﺎه طﻠﺒﺎﻧﮫ،
دﻏﻠﮑﺎراﻧﮫ ،ﻓﺎﺳﺪ و ﺟﺒﻮن آنھﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ،
اﻟﻒ -ﻓﺮار آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮﺗﻮﺗﯽ ،زﺑﻮﻧﯽ و روﻧﺪ اﻓﻮل اﯾﻦ اﺑﺮﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ،
ﺗﻀﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﺎ آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،اوﺿﺎع ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﺟﻮد
آورد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ژرﻓﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﺮوھﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
ب -ﺗﮭﺎﺟﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ طﻤﻌﮑﺎراﻧﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اول-
از ﺳﺎلھﺎی  ١٩٩٠ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﮐﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ داده
اﺳﺖ ،ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ھﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎي ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی و ﮐﺴﺐ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ آنھﺎ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .دوم -اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺤﺎﺻﺮه روﺳﯿﮫ ،ﻧﻔﻮذ
در آن و ﺗﺠﺰﯾﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﻨﮕﺎ ﺗﻨﮓ ﭼﯿﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺗﻮ ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺑﻘﺎ درون اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی را
ﺑﮫ اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻮد در آورده و ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺗﻮ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﮫای را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
درﮔﯿﺮی روﺳﯿﮫ و اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻠﺤﮫ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و داروﺋﯽ و ﻏﯿﺮه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﮔﺮاﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را در اﺑﻌﺎد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ .ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﺤﺸﺎ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﻗﺘﻞ و درﮔﯿﺮیھﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﮭﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻮرم را ﻣﯽﺗﻮان در واﻗﻌﯿﺖھﺎی زﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در:
 آﻟﻤﺎن؛ در  ٣٠ﻣﺎرس  ٪٧٫٣ :٢٠٢٢ﺑﯿﺶ از ﻣﺎرس  ٢٠٢١و  ٪٢٫۵ﺑﯿﺶ از ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ. اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن؛ در ﻣﺎرس  ٪٠٫٧ :٢٠٢١و در ﻣﺎرس ٪٧ :٢٠٢٢ ﻓﺮاﻧﺴﮫ؛ در ژاﻧﻮﯾﮫ  ٪٠٫۵ :٢٠٢١و در ﻣﺎرس ٪۵٫١١ :٢٠٢٢ ھﻨﺪ؛ در آورﯾﻞ  ٪۴٫٢٣ :٢٠٢١و در آورﯾﻞ ٪٧ :٢٠٢٢اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻮرم اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺸﺮی.
از ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺳﺘﻢھﺎی روزاﻓﺰون ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ روا ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی
اﺳﻠﺤﮫ ﺳﺎز ،ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻣﺤﺘﮑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارو ﺳﺎز و ﻏﯿﺮه اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!

 ٨اردﯾﺑﮭﺷت ١۴٠١
اﻋﻼﻣﯾﮫ
ﮐﻣون
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ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮫی ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﻮق ،ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ھﺰاران اوﮐﺮاﯾﻨﯽ و روﺳﯽ
و آوارﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن و در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﮭﺮھﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺨﺮوﺑﮫھﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﻠﯿﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻧﺼﯿﺐ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﻠﺤﮫ ﻓﺮوﺣﺘﮫ اﺳﺖ .ﻟﺬا،
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪن وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ در اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺟﺎناش را از
دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻠﺤﮫ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و ھﻮﺷﯿﺎر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺪرن ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﺑﺮﻗﺪرتھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ وﺧﻢ ﺑﮫ اﺑﺮو ﻧﯿﺎورﻧﺪ .دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ
رھﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﺮﺳﻮ ،ﺟﺒﻮن و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎرﻧﺪ.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﮐﺸﻮرھﺎ ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ را ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮردهی
ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﺬا در اﻣﺴﺎل ﺻﻔﻮف طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ،ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ،آﮔﺎهﺗﺮ و ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻮرژوازی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آﮔﺎھﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ھﺮ ﮐﺸﻮر ،از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ھﻢ طﺒﻘﮫایھﺎﯾﺶ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯽ
درﯾﻐﯽ ﮐﮫ ﻧﺜﺎر ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ دﺳﺘﺎناش ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺤﺪود ﻣﮭﺎر ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﺟﮭﺎن ﺑﺮ طﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ٣» OECD ٢٠٠٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﻤﯽ از آنھﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد .ھﺸﺖ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ «.از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ٢٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﻏﯿﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ﻟﺬا ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﺷﺎن ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﺘﺤﺮک ،ﻓﻌﺎل ،ﻣﺒﺎرزه و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮدن و ﻣﺒﺎرزه وﻗﻔﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ھﻨﻮز در
ﺑﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداریﺳﺖ.
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻧﯿﺮوی رزﻣﻨﺪهی ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل آزاد ﺷﻮد و اﯾﻦ رودھﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ،در روﺑﯿﺪن ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد ﯾﮏ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
اول ﻣﺎه ﻣﮫ در اﯾﺮان
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶھﺎی آﮔﺎه طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺳﮫ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﭼﺸﻢ را ﻣﯽزﻧﺪ:
 -١رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ھﯿﭻ اﺑﺰار دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ﺑﺮای ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزات و
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺪارد .آن ھﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺮس ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﮫ ،ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﺗﺎ درﺻﺪ
ﺑﺎﻻﺋﯽ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻗﺪرت رژﯾﻢ اﯾﺮان از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﻟﺮزانﺗﺮ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
 -٢طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻢ دﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ،ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶھﺎی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﮭﺎن و ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ
ﺟﻨﺒﺶﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺎومﺗﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ،دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ از ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﺒﺰ ،ھﯿﭽﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮیﯾﯽ در ھﻤﺎن ﻧﻄﻔﮫی آﻏﺎزش ﺑﺎ دو ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﮕﺬارد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺑﮫ اوج ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ،زﻧﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آنھﺎ ﻣﯽرود.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ و اﻗﺸﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﺎ رژﯾﻢ در ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﮑﺮر ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و روزاﻧﮫی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی رژﯾﻢ و ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺮﮐﻮبﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﮔﺎه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﯽ درﯾﻎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻨﺒﺶ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ،ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﮫ ﭼﭗ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ھﺮ ﺗﻈﺎھﺮات و اﻋﺘﺮاض ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺷﻌﺎر ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﯿﺸﺘﺮ در آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهی اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽﺷﻮد و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ
رژﯾﻢ اﺣﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ،ارﻋﺎب و ﮐﺸﺘﺎر ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم را ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ و آن ھﻢ ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ .ﻣﺮدم ھﻢ دﯾﮕﺮ طﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﮑﻨﺖ و ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ و از زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .ﻟﺬا ھﺮ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻌﯽ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﮫ در اﺛﺮ آن ﭘﺎﯾﮫھﺎی رژﯾﻢ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻟﺮزد و اراده و آﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺘﻮارﺗﺮ و
اﻓﻖ آﯾﻨﺪه روﺷﻦﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان اول ﻣﺎه ﻣﮫ اﻣﺴﺎل را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم و اراده ﺳﺘﺮگﺗﺮی
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﮫای از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده را ﻣﺎ در »ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن اول ﻣﺎه ﻣﮫ ،روزﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﯾﺎﺑﯿﻢ:
»ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺎ ھﻤﮫ ﻣﺮدم دردھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﯾﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪای از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت دارد ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺒﺎرزات ﻣﺎ در ھﻤﮫ ﺑﺨﺶھﺎ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮭﻢ ﮔﺮه ﺑﺨﻮرد .
زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی آن ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ را در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھﺮ روزه ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .دﻓﺎع از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ و داﺷﺘﻦ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻤﮫ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﮫ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ...ﻣﺎ ھﻤﮕﯽ ھﻤﺪرد و ھﻢ ﺳﺨﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ
را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازھﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد رزم دوران ﺳﺎز طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎد دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﻧﻈﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
 ٢٧آورﯾﻞ ٢٠٢٢

ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوی!
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت راﺳﺗﯾن اﯾران را در ﭘﯾوﻧد ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم!
در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت راﺳﺗﯾن اﯾران ،روﯾزﯾوﻧﯾﺳم و ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﯾم
دﻏلﮐﺎری ﺧرده ﺑورژوازی را از ﺻﻔوف ﺧود ﺑزداﺋﯾم

