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اوضاع خوبست به دور آلترناتیو کارگری متحد شویم.
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صفحه آخر

صفحه آخر

معضل آب ،مدیریت و یا منافع
مدیریــت اقتصــادی و مبــارزات کشــاورزان ب ـرای
حــق آبــه
مدتــی اســت کــه شــهرها و اســتانهای مختلــف
در ایـران شــاهد اعرتاضــات گســردهای نســبت بــه
کمبــود آب در زمینههــای آشــامیدنی و کشــاورزی
و احتیاجــات اولیــه اســت .ایــن اعرتضــات عمدتــا
در اســتانهایی انجــام شــده اســت کــه در گذشــته
یکــی از رسســبزترین اســتانهای ایــران بــوده
اســت و یکــی از منابــع آبــی ایــران بودهانــد.
امــروزه بــر همــه روشــن اســت کــه رژیــم جمهوری
اســامی بــا بــررسکار آوردن اف ـراد مکتبــی و کنــار
زدن افــراد تحصیــل کــرده و متخصــص در زمینــه
محیــط زیســت و آبهــا و تقســیم آبهــا بــا اســتفاده
از ســدهای غیــر فنــی و تکنیکــی رصفــا در جهــت
تقســیم آبهــا بــر اســاس منافــع اقتصــادی و منابــع

انســانی متعلــق و یــا نزدیــک بــه خــود باعــث
ویرانــی طبیعــت و بــاال کشــیدن حــق آبههــای
کشــاورزان شــده اســت .امــا ایــن اول ماجراهــای
مافیایــی اســت کــه ناشــی از فشــار کشــاورزان و
مــردم بــه بــرون درز کــرده اســت ,.افشــاگریهای
مــردم باعــث شــده اســت کــه حتــی خــود رژیــم بــه
مافیــای آبــی بــه شــکل رصیحــی اذعــان کنــد امــا
ایــن اعـراف رصیــح بــا هــدف انداخــن مســئولیت
مشــکالت کنونــی بــه عهــده یــک بانــد مافیایــی
اســت کــه معلــوم نیســت بجــز خــود دولــت چــه
کســانی هســتند .امــا ســئوال اینجاســت کــه ایــن
مافیــای آبــی تــا امــروز چــه نقشــههایی را اجــرا
کــرده اســت و عنــارص رهــری کننــده آن چــه
کســانی هســتند .رژیــم اســامی بــه مدیریــت
نادرســت خــود ظاه ـرا و فقــط جهــت فریبــکاری

وقتی تقسیم ثروت با دولت بورژوازی است
ایلنــا خربگــزاری کار ایــران مــی نویســد" :ســهم
ثرومتنــدان از پرداخــت مالیــات فقــط  ۴درصــد!
 /بــا ِر ســنگینِ مالیــات را از دوش کارگــران و
بازنشســتگان برداریــد" و ادامــه مــی دهــد
"اعــداد و ارقــام رســمی نشــان میدهــد در نیمــه
نخســت ســال جــاری  ۱۳۸هــزار  ۵۱۹میلیــارد
تومــان مالیــات از بخشهــای مختلــف وصــول و
بــه خزانــه دولــت واریــز شــد ،ایــن رقــم در حالــی
بــه دســت آمــده کــه بالــغ بــر  ۱۳۵ه ـزار و ۳۱۷
میلیــارد تومــان بـرای  ۶ماهــه اول امســال از ســوی
مجلــس مصــوب شــده بــود" و نیــز" .براســاس ایــن
گــزارش خزانــه داری ،شــهروندان  ۵۱هــزار و ۵۹۰
میلیــارد تومــان مالیــات کاال و خدمــات ،شــامل
مالیــات نقــل و انتقــال خــودرو ،فــروش و مــرف
ســیگار ،ارزش افــزوده ،شــارهگذاری خــودرو و

صفحه٢

ســایر مــوارد پرداخــت کردنــد .از ایــن میــزان ۴۰
هـزار  ۶۰۰میلیــارد تومــان ســهم مالیــات بــر ارزش
افــزوده میشــود .در بخــش مالیاتهــای مســتقیم
کــه شــامل مالیــات بــر ثــروت ،درآمــد و رشکتهــا
و اشــخاص حقوقــی میشــود نیــز  ۸۶ه ـزار و ۹۲۹
میلیــارد تومــان درآمــد بــه خزانــه واریــز شــد .از
ایــن می ـزان  ۶ه ـزار و  ۳۶۰میلیــارد تومــان ســهم
مالیــات بــر ثــروت ۳۴ ،هـزار و  ۷۴۴میلیــارد تومــان
ســهم مالیــات بــر درآمــد و اشــخاص حقوقــی نیــز
 ۴۵هــزار و  ۸۲۴میلیــارد تومــان در ایــن مــدت
واریــزی بــه خزانــه داشــتهاند.
بنابرایــن اگــر کمــی بــا دقــت بــه ایــن اعــداد
و ارقــام نــگاه کنیــم ،متوجــه میشــویم بیــش
از نصــف درآمــد مالیاتــی ،از مالیــات بــر ارزش
صفحه ۳

زنده با مقاومت جانانه مردم
اصفهان

بــار دیگــر دژخیــم خونخــوار کــه مشــتی
جنایتــکاران نظامــی و مافیاییانــد تظاهــرات
و اعتصابــات مــردم زحمتکــش و ســتمدیده
اصفهــان معــروف بــه نصــف جهــان و پایتخــت
بنیانگــزاران فرقــه شــیعی در ایــران را بــا ســاح
گــرم بــه خــاک و خــون کشــیدند .خدعــه و جنایــت
و کشــن و خــون ریخــن ســنت دیرینــه چهــار
دهــهی جمهــوری اســامی اســت .دیــروز اگــر
تنهــا مبــارزان و اعضــای تشــکلها را میکشــتند
و اعــدام میکردنــد امــروز بــه گســرش مبــارزات
و تــودهای شــدن صفــوف مقاومــت و اعرتاضــات
تودههــای مــردم بــی پنــاه را بــه گلولــه مــی بندنــد.
دوران تاریخــی جدیــدی در مبــارزه علیــه جمهــوری
اســامی آغــاز شــده اســت .در کلیــه مصاحبههــای
رشکــت کننــدگان در اعرتاضــات برجســتهترین
صفحه 3

در دفاع از تشکالت مستقل
کارگری

طبقــه کارگــر ایـران بـرای تبدیــل شــدن بــه آلرتناتیو
سیاســی و کســب قــدرت سیاســی از مســیر ســخت
و بغرنجــی تــا بــه امــروز گذشــته و در عیــن
حالــی کــه در نربدهــای پــی در پــی پیروزیهایــی
بدســت آورده امــا بیانیههــای شــتابزده ،نیابتــی
از یکســو و یــا موتــور کوچــک آن شــدن از ســوی
دیگــر بــا واقعیــت تاریخــی مبــارزه طبقــه کارگــر
ای ـران تطابــق نداشــته و نــدارد .امــروز بــار دیگــر
جنبــش کارگــری ای ـران ب ـرای پیــش روی بــه جلــو
بایــد انتخــاب کنــد .در دو دهــه گذشــته کارگ ـران
توانســتهاند طــی مبــارزات بســیار ســختی در
عمــل بــا رد نظراتــی کــه در رشایــط دیکتاتــوری
منــی شــود اتحادیــه یــا ســندیکای علنــی مســتقل
خــود را بوجــود آوردن بطــور پایــدار همچنــان در
صحنــه باقــی مانــد تشــکلهای مســتقل خــود

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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کنــار پــل خواجــو بــا کشــاورزان و خانوادههایشــان
همــراه شــدن ،نشــان داد کــه رژیــم جمهــوری
اســامی طــرد خــود را از طــرف عظیمتریــن
تودههــای مــردم در همــه جــا فهمیــده اســت.
اگــر در گذشــته زیــر رسکــوب اعدامهــای گســرده
و شــکنجه رژیــم مــی خواســت کــه گورســتان و
ســکوت اجتامعــی بیافرینــد ولــی امــروز اکرثیــت
مــردم اســتثامر شــده و ســتمدیده رژیــم اســامی
را در همــه جــا در محــارصه گرفتهانــد .هیــچ
راه فــراری بــرای رژیــم متصــور نیســت .دزدی و
کثافتکاریهــای مالــی و زدو بندهــای دولتــی
آنچنــان وضعــی را بوجــود آورده اســت کــه حتــی
اگــر رژیــم هــم بخواهــد بــا سیســتمهای کنونــی
امــکان جــران و اصــاح را نــدارد .مســئولین رده
بــاالی رژیــم جــواب اعرتاضــات را بــا توســل بــه
برکــت و رحمــت الهــی و موکــول کــردن حــل آنهــا
بــه چنــد مــاه آینــده ،دادهانــد .امــا زمان کشــاورزی
بــه طبیعــت و محیــط زیســت گیاهــی ارتبــاط دارد
و نــه وعدههــای حاکمیــن .امــروز کشــاورزان مــا
در خوزســتان و اصفهــان احتیــاج بــه آب دارنــد.
فــردا حتــی اگــر مشــکل آب حــل شــود ،کشــاورزی
حداقــل امســال از دســت رفتــه اســت .کشــاورزان
درخواستهایشــان بســیار منطقــی اســت آنهــا مــی
گوینــد حــق آبــه کشــاورز بایــد داده شــود .دولــت
غیــر مســتقیم و مســتقیم پیشــنهاد پرداخــت پولــی
مــی منایــد .ایــن فریبــی اســت کــه راه حــل موقــت
را بـرای پراکنــده کــردن اعرتاضــات در پیــش گرفتــه
اســت .وقتــی مســئله آب و مدیریــت آن همچنــان
زیــر نظــر یــک دولــت فاســد و بــی لیاقــت و
ناکارآمــد بــدون راه حــل مبانــد دادن پــول فقــط
یــک راه حــل موقــت و فریــب اســت .مشــکل آب
در ادامــه مجموعــهای از مشــکالت اجتامعــی و
سیاســی و زیســت محیطــی ایـران و در ارتبــاط بــا
منافــع طبقــه حاکــم شــکل گرفتــه اســت.
در ایــران بعلــت اینکــه دولــت اســامی خواهــان
دخالــت در خصوصیتریــن ابعــاد زندگــی اجتامعــی
و شــخصی افـراد و گروههــای اجتامعــی اســت هیچ
مناســبات و ســاختاری مســتقلی وجــود نــدارد کــه
مخالــف دولــت نباشــد .دولــت بــه عنــوان یــک
ســازمانده بــزرگ اجتامعــی و مرکــز قــدرت سیاســی
در جامعــه در اساس ـیترین خواس ـتهای طبقــات
فرودســت اجتامعــی در برابــر آنهــا ق ـرار دارد .در
مســئله آب هــم نقــش دولــت در بوجــود آمــدن
وضــع کنونــی اصلــی اســت .توهــم اینکــه اذعــان
دولــت بــه " اشــتباهات و عــدم مدیریــت صحیــح"
بــه مفهــوم حــل شــدن مشــکالت کشــور از جملــه
آب و بحــران اقتصــادی اســت ،خــاک پاشــیدن
بــه چشــم مــردم در جهــت تحقــق خواســتههای
عادالنهشــان اســت.

آخریــن مســئله در موضــوع آب و بحرانــی کــه
باعــث تظاهـرات دههــا هـزار نفــری در خوزســتان
و اصفهــان و چنــد اســتان دیگــر شــد ،نصحیــت
اصــاح طلبــان درون و بیــرون حکومــت و
خوشــحالی ســلطنت طلبــان بخاطــر دادن شــعار
رضــا شــاه.
تاریــخ و ســنت اصــاح طلبــان بویــژه در دوران
جمهــوری اســامی همیشــه نگرانــی از عــدم حفــظ
اســام و جمهــوری اســامی بــوده اســت و آنهــا
هیچــگاه پشــتیبانی واقعــی از مــردم ســتمدیده و
اســتثامر شــونده نداشــته و ندارنــد.
امــا ســلطنت طلبــان نــه نگــران کشــاورزان
خوزســتان و اصفهــان و یــا کارگـران و زنان هســتند،
نگرانــی آنهــا از دســت رفــن حــد و ثغــوری اســت
کــه آنهــا در منافــع مبــارزات مــردم علیــه رژیــم
جمهــوری مــی بیننــد .ســلطنت طلبــان از مبــارزات
مــردم علیــه رژیــم جمهــوری اســامی در حــدی کــه
دفــاع میکننــد کــه در آینــده خــود را در ادامــه
مبــارزات مــردم و بــر شــانههای آنــان در قــدرت
سیاســی و یــا بخشــی از آن ببیننــد .بــه همیــن
دلیــل متامــی دالیــل نــگاه آنهــا از خواســتهای
کشــاورزان اصفهانــی و پشــتیبانی مــردم از آنهــا در
دادن شــعار رضــا شــاه برجســته شــده اســت.
خوشــبختانه تظاهــرات کشــاورزان و پشــتیبانی
مــردم اصفهــان بیــش از دو هفتــه و پایــداری و
نظــم ایــن حرکــت خواســتهای مرتجعیــن از
حاکمیــن اســامی تــا اپوزســیون بورژوازیــش را
نقــش بــر آب کــرده اســت .ادامــه کاری مبارزاتــی
مــردم نشــان داده اســت کــه نیروهــای اجتامعــی
وارد صحنــه اجتامعــی شــدهاند ،کــه بســیار فراتــر
از محدودیتهــای نیروهــای مرتجعــی ماننــد
ســلطنت طلبــان و اصــاح طلبــان حکومتــی وارد
یــک چالــش اجتامعــی بــا قــدرت سیاســی حاکــم
شــدهاند .گســرش ســازماندهی و متحــد شــدن
کارگـران ،زنــان ،معلــان ،پرســتاران و بازنشســتگان
و ...همچــون دیــوار محکــم جلــوی هــر تعــرض
فکــری و رسکوبگرانــه را خواهــد گرفــت .اعرتاضــات
اصفهــان در ادامــه مبــارزات کشــاورزان خوزســتان
گســرش یافــت امــا ایــن اعرتاضــات بیــش از آنکــه
رژیــم اســامی انتظــار داشــت وســیع و تــوده
اســت شــده اســت .امــروز حــق آبــه کشــاورزان
یکــی از خواســتها اســت .ایــن بخشــی از
جنبــش حــق طلبان ـهای اســت کــه بیــش از چهــار
دهــه بــا پایــال شــدن حقــوق اولیــه مــردم بویــژه
طبقــات فرودســت شــکل گرفتــه اســت .مــا از
ایــن اعرتاضــات حامیــت کــرده و رژیــم جمهــوری
اســامی را بــرای پایــال و غــارت کــردن حقــوق
ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان جامعــه محکــوم
مــی کنیــم .بــا بــودن ایــن رژیــم مشــکالت کنونــی
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و معطــل کــردن و زمــان خریــدن بــرای فــرار از
اعرتاضــات کنونــی هــم اذعــان دارد .بــر طبــق
معمــول وعدههــای متعــدد از جانــب رئیــس
جنایتــکار دولــت هــم داده شــده اســت ،امــا اینهــا
هیچکــدام ب ـرای کســانی کــه آبــی ب ـرای آشــامیدن
و کشــاورزی و ادامــه زندگــی ندارنــد حــل مســئله
نیســت.
ایــن حقیقــت را منــی شــود کتــان کــرد کــه ایـران
دچــار خشکســالی و کمبــود آب اســت ولــی
ایــن نســبت بــه مشــکالت کنونــی در صــد بســیار
ناچیــزی را در بــر میگیــرد و بقیــه مشــکالت
ناشــی از سیاســتها و عملکــرد دولــت طــی
بیــش از چهــار دهــه گذشــته بــوده اســت .بارهــا
متخصصیــن و کارشناســان مســائل زیســت محیطــی
و آبهــا و منابــع طبیعــی بــه مدیــران دولتــی
طرحهــا و سیاس ـتهای نادرســت آنهــا را در ایــن
زمینــه توضیــح دادهانــد ولــی منافــع و گروهــی این
دارودســته مرتجــع و عقــب مانــده اجــازه بازبینــی
را بــه آنهــا نــداده و در آینــده هــم مگــر بــه زور
مــردم نخواهــد داد.
اعرتاضــات بــزرگ کنونــی ادامــه اعرتاضاتــی اســت
کــه ســالها مــردم از طبقــات و اصنــاف و قرشهــای
مختلــف بــه زبانهــای مختلــف و تحصــن آنـرا بــه
گــوش مقامــات رژیــم جمهــوری اســامی رســانده
و مــورد بــی محلــی و فراموشــی عمــدی حاکــان
و رسکــوب قــرار گرفتــه اســت .امــا ایــن بــار
تظاهــرات خوزســتان و اصفهــان و دفــاع جانانــه
مــردم از معرتضیــن وضــع اعرتاضــی را بــه شــکل
اساســی تغییر داده اســت .آن دوران گذشــته اســت
کــه رژیــم بــا تعــدادی از کشــاورزان و یــا کارگـران
کشــاورزی و محــات بــی آب روبــرو باشــد کــه
بتوانــد بــا وعــده و رسکــوب آن ـرا کنــرل کنــد.
شــکل وســیع و تــودهای اعرتاضــات و تظاهــرات
اخیــر زنــگ خطــر اعرتاضــات گســردهتری را ب ـرای
رژیــم بــه صــدا در آورده اســت بــه همیــن دلیــل
رژیــم بــا دســتپاچگی ،هیئــت حــل مشــکل تشــکیل
مــی دهــد و خربگزاریهــای دولتــی از جملــه
جــوان آنالیــن و تســنیم مجبــور بــه انتشــار گـزارش
اعرتاضــات اخیــر شــده انــد .اعرتاضــات خوزســتان
بعلــت گســیل نیروهــای امنیتــی و رسکــوب خشــن
آن بــا کشــت و کشــتار بــه پایــان رســید ولــی
اعرتاضــات اصفهــان نــه رنــگ ملــی و نــه خارجــی
مــی توانســت بــه آن کوبیــده شــود .اصفهــان کــه
زمانــی یکــی از پایگاههــای انســانی رژیــم اســامی
بــود ایــن بــار بــا پشــتیبانی از کشــاورزان اصفهــان
و صفهــای طوالنــی و شــبهای متعــدد در
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سیســتم اقتصــادی و سیاســی موجــود نیســت .در
ایـران یــک سیســتم فســاد و نابرابــری نهادینه شــده
در ســاختارهای جامعــه و آنهــم از بــاال وجــود دارد.
اگــر خــاوری ســالها پیــش بــا دزدیــدن میلیاردهــا
دالر بــه کانــادا گریخــت و زیــر بــال دولــت بشــدت
دمک ـرات کانــادا ق ـرار گرفــت در ای ـران هــم هــر
رانــت خــواری یــا حکومتــی اســت و یــا وابســته
بــه آقــازاده و رشکتهــای وابســته بــه آنهاســت.
بســیاری از مدیرانــی کــه متهــم بــه دزدی شــدند
شــغلهای باالتــر گرفتنــد .فقــط آنهایــی مــورد
پیگــرد ق ـرار گرفتنــد کــه یــا حاکمیــت دیگــر بــه
آنهــا احتیــاج نداشــت و یــا بایســتی جــای خــود را
بــه اف ـراد جناحهــای دیگــر مــی دانــد.
مســئله تقســیم و توزیــع ثــروت موضوعــی نــه
رصفــا ســاختاری بلکــه در درجــه اول طبقاتــی
اســت کــه بــا منافــع طبقــات حاکــم رسمایــه داری
تطابــق دارد .بــورژوازی متامــی منابــع تولیــد ثــروت
و ارزش و کاال را در دســت دارد و از همیــن طریــق
نیــروی کار – طبقــه کارگــر -را مــورد اســتثامر
ق ـرار مــی دهــد .رسمایــه داری ب ـرای تثبیــت ایــن
اســتثامر و بــا اســتفاده از قوانیــن اساســی خــودش
آنــرا بصــورت ســاختاری نهادینــه در جامعــه در
مــی آورد .امــا بــورژوازی در ادامــه رشــد و گســرش
خــود ب ـرای کســب ســود بیشــر فقــط متکــی بــه
اســتثامر نیــروی کار نیســت .رسمایــه داری بــا بهــره
گیــری از رسمایــه مالــی ،بــازار بــورس و زد و بنــد
هــای پشــت پــرده تــاش مــی کنــد کــه ســود خــود
را بــه فــوق ســود و ابــر ســود برســاند .کاهــش
دســتمزدها و افزایــش ســاعات کار بخشــی از
اعاملــی اســت کــه ســود بیشــری زا ب ـرای رسمایــه
تامیــن مــی کنــد .نابرابــری نهادینــه شــده در متامــی
سیســتم هــای رسمایــه داری کنونــی جهــان وجــود
دارد و هــر روز ایــن نابرابــری بیشــر هــم مــی
شــود .امــا در جامعــه مــا در اینکــه متامــی سیســتم
هــای اســتثامری علیــه کارگ ـران و مزدبگی ـران دون
پایــه وجــود دارد ،ولــی در کنــار آن موضــوع زد و
بنــد و دزدی افـراد و جنــاح هــای قدرمتنــد دولتــی
و رسمایــه داری خصوصــی در ســطح وســیعی در
جامعــه فعــال بــوده و بطــور دائــم یــا از طریــق
دزد و رانــت خــواری و یــا دریافــت وام هــای عظیم
مالــی ،فــرار مالیاتــی ،گمــرگ هــای خصوصــی و
قاچــاق کاالهــای غیــر رســمی دولتــی بــه رسکیســه
کــردن و غــارت نــه تنهــا نیــروی کار بلکــه منابــع
طبیعــی جامعــه مشــغول هســتند.
در حــال حــارض حکومــت ای ـران بــه متامــی منابــع
کســب و کار جامعــه چنــگ انداختــه اســت .حتــی
ماهیگیــران هــم از ایــن انحصــاری شــدن منابــع
ثــروت توســط دولــت بــی نســیب منانــده اســت و
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جامعــه ایــران قابــل حــل نیســت .بــرای تامیــن
اولیــه حقــوق انســانها بــه مثابــه شــهروند
وقتی تقسیم ثروت ....بقیه از صفحه 1
بایســتی رژیــم جمهــوری اســامی و ســاختارهای
سیاســی و اجتامعــی آن ـرا وی ـران و بــر ویرانــه آن افــزوده و مالیــات بــر درآمــد بــه دســت آمــده
ســاختارهای اجتامعــی نویــن و مدرنــی ســاخت کــه
اســت (مجمــوع  ۴۰هــزار و  ۶۰۰میلیــارد تومــان
بــر اســاس شــعار" از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و
و  ۳۴هــزار و  ۷۴۴میلیــارد تومــان) یعنــی بیــش
بــه هــر کــس بــه انــدازه کارش" عمــل کنــد .
ِ
درآمــد  ۱۳۸هــزار
از  ۷۵هــزار میلیــارد تومــان از
میلیــارد تومانــی مالیــات در نیمــه نخســت ســال
ع.غ
را مزدبگیــران و مــردم عــادی پرداختهانــد؛ ایــن
در حالیســت کــه ســهم مالیــات بــر ثــروت فقــط
 ۶ه ـزار و  ۳۶۰میلیــارد تومــان بــوده اســت یعنــی
ِ
درصــد درآمــد مالیاتــی
زنده با مقاومت جانانه ....بقیه از صفحه  ١چیــزی حــدود چهــار
کشــور!"
نکتــه ایــن بــود کــه میگفتنــد جهــادی بودهانــد ،البتــه گــزارش ایلنــا موضــوع تــازهای در نابرابــری
بــه جمهــوری اســامی رأی داده انــد ،مســلامنند ،و عظیــم طبقاتــی و ثــروت کــه در جامعــه مــا وجــود
بــه گفتــه خودشــان از پشــتیبانان ســخت و ســفت داشــته و هــر روز گســرش مــی یابــد نیســت .امــا
رژیــم خمینــی بودهانــد .امــا امــروز از صــف آنهــا آنچــه کــه تازگــی دارد ،طــرح موضــوع در یــک
کنــده شــده و بــه صــف مخالــف پیوســتهاند .رســانه رســمی اســت .طــرح ایــن نابرابــری ثــروت
نکتــه پــر اهمیــت دیگــر رشکــت زنــان کشــاورز در حالــی کــه اعرتاضــات بــه نابرابــری و بــی
در ایــن اعرتاضــات و ایســتادگی و مقاومــت آنهــا
عدالتــی در جامعــه دیگــر بــه یــک عمــل روزانــه
از برجســتهترین دســتاوردهای ایــن چنــد روز
حقــوق بگی ـران و کارگ ـران و زحمتکشــان تبدیــل
مــردم اصفهــان اســت .هــر روز کــه میگــذرد و
شــده اســت ،بیــش از بــردن آگاهــی نقــش ســوپاپ
بــا هــر قدمــی کــه حاکــان بــر میدارنــد حلقــه
اطمینــان را ب ـرای خورانــدن خربهــای دیگــر انجــام
محــارصه خــود را تنگتــر میکننــد .منطــق رژیــم
مــی دهــد
جمهــوری اســامی از هــان روز اول همیــن بــوده
در جایــی دیگــر در همیــن رســانه ایلنــا آمده اســت
اســت و همچنــان ادامــه دارد .منطــق آنهــا بــر
مواضــع طبقاتیشــان و باورهــای شیعهگریشــان " ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره آخریــن وضعیــت
اســتوار اســت .اقتصــاد رسمایــهداری اسالمیشــان پولشــویی در اســتان گلســتان نیــز گفــت :در
از نــوع مافیایــی نئولیربالیســتی اســت و شــیعگری قــوه قضاییــه بحــث مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی
اسالمیشــان هــم بــر اســاس تعصــب فرقــهای بــه صــورت جــدی پیگیــری میشــود و ایــن امــر
و سکتاریســتی شــکل گرفتــه اســت .در برابــر آن اختصــاص بــه ته ـران نــدارد و در همــه اســتانها
منطــق کارگــران و زحمتکشــان اســت ،منطــق ایــن مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی پیگیــری
مقاومــت و مبــارزه ،افتــادن و بلنــد شــدن ،اتحــاد میشــود .در همیــن راســتا یکــی از پروندههایــی
تــا پیروزیســت .امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــر کــه تشــکیل شــده در اســتان گلســتان اســت کــه
رضورت متشــکل شــدن در کارخانهها ،و موسســات در ایــن پرونــده کــه بــا کیفــر خواســت بــه دادگاه
تولیــدی و خدمــات ،تشــکلها را بــه هــم پیونــد ارســال شــده ده نفــر بــه اتهــام پولشــویی و
دادن و رسارسی کــردن دیــده مــی شــود .تجــارب ســایر جرائــم کــه موضــوع پرونــده حــدود ه ـزار
طوالنــی مبــارزات کارگ ـران و زحمتکشــان نشــان و  ۶۰۰میلیــارد تومــان اســت تحــت تعقیــب ق ـرار
میدهــد چــارهای جــز متشــکل شــدن در الیههــای گرفتهانــد".
مختلــف از واحدهــای کوچــک تــا بــزرگ ،از تــک آیــا خــری کــه ایلنــا در بــاره پولشــویی اســتان
خواســت داشــن تــا خواســت سیاســی عمومــی گلســتان آورده اســت ،اولیــن بــار اســت کــه در
و رسارسی بــرای رشکــت در نربدهــای پــی درپــی ای ـران اتفــاق مــی افتــد.؟ خربهایــی از ایــن دســت
نیســت .اوضــاع هــر روز بــرای انقــاب کــردن و قــول رســیدگی بــه آنهــا دیگــر بــه یــک موضــوع
بهــر میشــود .در برابــر نیــروی الیــزال کارگــران خنــدهدار ب ـرای مــردم تبدیــل شــده اســت .وقتــی
و زحمتکشــان هیــچ نیرویــی را دیگــر یــارای روزانــه قیمــت هــا بــاال مــی رود و بیــش از 15
مقاومــت نخواهــد داشــت.
میلیــون نفــر در کشــور مــا زیــر خــط فقــر دســتمزد
دریافــت مــی کننــد .ب ـرای هیــچ رســانه متعهــد و
حزب رنجربان ایران
منصفــی توهــم تغییــر ســهم ثــروت اجتامعــی بــا
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و پارکهــا ،خصوصــی ســازی اکــر منابــع ملــی
(عمومــی) توســط خــود مدی ـران دولتــی تصاحــب
شــده و ثروتهــای عمومــی را بــه جیــب تعــدادی
از رسمایهدارانــی مــی ریــزد کــه نــه مالیاتــی
پرداخــت مــی کننــد و نــه خواهــان رسمایــه گــذاری
بــرای رشــد ثــروت عمومــی جامعــه هســتند.
در چنیــن نابرابــری کــه ثروتهــای عمومــی بــه
غــارت رسمایــهداری مــی رود و پولهــای رسســام
آور و هنگفــت در فســاد و زد و بنــد بــه خانــه
خرابــی و نابســامانی کارگــران و بازنشســتگان و
حقــوق اولیــه شــهروندان از جملــه زنــان انجامیــده
اســت .بانــک ملــی حداقــل حقــوق بــرای یــک
خانــواده چهــار نفــری را در حومــه تهــران بــرای
ســال  9 ،1399میلیــون تومــان ارزیابــی کــرده
اســت .در نتیجــه هیــچ رابطــه منطقــی بیــن کار،
ثــروت و در آمــد ناشــی از کار نیســت .اکرثیتــی کــه
بایســتی دو یــا چنــد شــفته و چنــد نفــر از جملــه
کــودکان در بیــرون کار کننــد تــا شــکمها گرســنه
منانــد در طــرف دیگــر مــا شــاهد خانههــای لوکــس
دههــا میلیــاردی هســتیم.
برنامــه حــزب رنجـران ســالها پیــش بــا توجــه بــه
ایــن وضــع در کنگــره ســوم آورده اســت "ـ بــا توجه
بــه رشــد ناقــص الخلقــهء بــورژوازی ایـران ،عمدتـاً
تجــاری و دالل اســت .درصــد کمــی از کارگـران% ١٠
در کارگاههــای صنعتــی بیــش از ده نفــر متمرکزنــد.
اکرثیــت بــاالی کارگــران در کارگاههــای کوچــک
تولیــدی کمــر از  ١٠نفــر ،در بخــش خدمــات،
کشــاورزی ،جنگلــداری ،ماهیگیــری ،معــادن ،بــرق
و گاز ،ســاختامن و  ...مشــغول هســتند .تقســیم
بنــدی کارگــری عبــارت اســت از ٥٫٥ :میلیــون کارگــر
صنعتــی ٣ ،میلیــون کارگــر کشــاورزی و  ١. ٥میلیون
کارگــر خدماتــی؛ طبقــهء کارگــر در اوائــل قــرن
بیســتم وزنــهء ســنگینی را در کل تولیــد کننــدگان
جامعــه تشــکیل منــیداد .ولــی بــا رشــد مناســبات
رسمایـهداری ،پیوســته بــر تعــداد آن افــزوده شــده
و در ایــن رونــد مبــارزهء اقتصــادیاش نیــز شــدت
گرفتــه اســت .از آنجاکــه مبــارزات طبقــهء کارگــر و
جنبــش کمونیســتی در ای ـران در عیــن ارتبــاط بــا
هــم (نــه در درون هــم و در پیونــدی فــرده) ،تــا
حــدی مــوازی هــم رشــد کردهانــد ،جنبــش کارگــری
هنــوز نتوانســته اســت از درون خــود کادرهــای
کمونیســتی فراوانــی بــه وجــود آورد؛ وجــود
دیکتاتــوری عریــان چــه در دوران رژیــم ســلطنتی و
چــه در جمهــوری اســامی باعــث شــده تــا کارگـران
حتــا از داشــن تشــکلهای صنفــی و مســتقل
خــود محــروم باشــند .در عیــن حــال ســازماندهی
هــر بخــش از طبقــهء کارگــر در درگیریهــای
مختلــف بــا رسمایـهداران و رژیــم توســط کادرهــای

کارگــری خــود ســاخته انجــام گرفتــه و نــه توســط
کادرهــای کمونیســتی .در نتیجــه مبــارزه بــرای
ایجــاد تشــکل مســتقل کارگــری عمدتــا میتوانــد
توســط ایــن کارگــران و بــا تکیــه بــه اینــان بــه
پیــش بــرده شــود .بــا ایــن وجــود ،مبــارزهء طبقــهء
کارگــر بــدون رهــری حــزب کمونیســت ،قــادر بــه
ایجــاد یــک تشــکل واحــد رسارسی مســتقل کارگــری
و ایجــاد یــک جریــان رسارسی هدفمنــد بخاطــر
رسنگونــی رژیــم رسمایـهداری ایـران ،کســب قــدرت
توســط پرولتاریــا ،برانداخــن مالکیــت خصوصــی
بــر وســایل تولیــد و ســاختامن سوسیالیســم،
نخواهــد شــد .بــه ایــن جهــت طبقــهء کارگــر ایـران
هنــوز کامــا از طبق ـهای "در خــود" بــه طبق ـهای
"بـرای خــود" تبدیــل نشــده اســت ؛ ـ رونــد افســار
گســیختهء واردات کاالهــا بــه صــورت قاچاقــی کــه
تخمینـاُ  % ٣٠کل واردات ایـران را تشــكیل میدهــد،
صنایعــی نظیــر تولیــد شــکر ،چــای ،پارچــه و غیــره
را بــا مشــکالت جــدی روبــه رو ســاخته و بــه رشــد
بیــکاری در صفــوف طبقــهء کارگــر افــزوده اســت؛
ـ١٩ـ ـ سیاســت تعدیــل ســاختاری دیکتــه شــده
توســط رسمایــه بیــن املللــی و متعاقــب آن فــروش
کارخانههــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی؛ دســت
بــاال داشــن رسمایههــای تجــاری و مالــی باعــث
شــده تــا کارخانههــا یکــی بعــد از دیگــری بــه
تعطیلــی کشــانده شــده و کارگـران در ابعــاد دههــا
هــزار نفــری بیــکار شــوند ؛ ـ تــاش رژیــم بــرای
فلــج کــردن قانــون کار نیــم بنــد قبلــی ،جهــت بــاز
گذاشــن دســت رسمایــهداران در اعــال قانــون
جنــگل در کارخانههــا ،باعــث شــده تــا نــه تنهــا
کارگــران کارگاههــای کوچــک کمــر از  ٥نفــر از
شــمول قانــونکار نیــم بنــد موجــود حــذف شــوند
بلکــه ایــن خطــر کلیــهء کارگ ـران کارگاههــای زیــر
 ١٠نفــر و حتــا بیشــر را نیــز تهدیــد مــی کنــد.
بهعــاوه ،رژیــم بــا تــاش بــرای حاکــم منــودن
قانــون اســتخدام موقــت کــه هــم اکنــون بیــش از
% ٥٠کارگــران را شــامل میشــود زمینــه را هرچــه
بیشــر ب ـرای اســتثامر کارگ ـران در ابعــادی فاجعــه
آمیــز آمــاده منــوده اســت ؛ ـ افزایــش پیوســتهء
مبــارزات و حرکتهــای اعرتاضــی کارگــران ایــران
علیــه کارفرمایــان ،نشــان مــی دهــد کــه تضــاد
کارگــران بــا نظــام رسمایــهداری ایــران درحــال
تشــدید اســت و عمــق مــی یابــد " .برنامــه حــزب
رنجــران وضعیــت بــورژوازی ایــران بدیــن گونــه
ترشیــح مــی کنــد "بــا توجــه بــه قدمــت دولتهــای
متمرکــز و مســتبد در ایــران ،پــس از رفرمهــای
ارضــی محمــد رضــا شــاه ،بــاز هــم دولــت و لــذا
رسمایــه بوروکراتیــک نقــش غالــب را در نظــام
رسمایــهداری ایــران داشــته اســت؛ بــورژوازی
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دولــت در شــیالت جنــوب و شــال بــا راه انــدازی
قایقهــای نیمــه دولتــی و رشکــت هــای خصوصــی
ســعی بــه تســلط بــر ایــن صنعــت کــرده اســت.
البتــه انحصــاری کــردن رونــدی اســت کــه در حــال
تشــدید شــدن در اکــر کشــورهای جهــان اســت امــا
دولتهــای بــزرگ آنـرا بصــورت قانونــی جلــو بــرده
و وجــه متــام طبقاتــی خــود را حفــظ مــی کنــد.
در ایــران مســئله انحصــار تنهــا در یــد دولــت و
اعــوان و انصــارش اســت .در واقــع دولــت در ایـران
یــک دولــت بوروکراتیک-نظامــی اســت کــه بــه
نقــش نظامیــان در انحصــاری کــردن منابــع ثــروت
و کســب ســود بیشــر تکیــه داشــته صنعتهــای
کوچــک را بــه بــورژوازی خصوصــی ســپرده اســت.
در کشــورهای مرتوپــل در کنــرل نابرابــری و
جلوگیــری از انقالبــات و شــورشهای اجتامعــی
ســطحی را ب ـرای حداقــل زندگــی تعییــن کردهانــد
و آن ـرا توســط خدمــات دولتــی و اجتامعــی ارائــه
مــی دهنــد .ایــن خدمــات غــذا و مســکن و پوشــاک
و تحصیــل و بهداشــت را در ســطح بســیار اولیـهای
تامیــن میکنــد .امــا در کشــورهایی ماننــد ایــران
کــه یــک رسمای ـهداری وحشــی و انحصــاری حاکــم
اســت تامیــن اجتامعــی بســیار پائیــن بــوده و
خدمــات عمومــی اجتامعــی ماننــد بهداشــت
و تحصیــل رایــگان عمــا وجــود نــدارد .و یــا در
ســطح بســیار نازلــی ارائــه مــی شــود .البتــه اینهــا
کشــورهای ثرومتنــد و نفتــی جهــان هســتند.
در جامعــه مــا بعلــت مترکــز قــدرت سیاســی در
دســتان والیــت فقیــه عمــا ســاختار فاســدی شــکل
گرفتــه کــه فقــط بــا تســلیم و عبودیــت بــه بیــت
خامنــهای اجــازه دزدی و چپــاول و بــی قانونــی
حتــی خــود رژیــم را بــه مدیــران دولتــی مــی
دهــد .بطــور مثــال بارهــا از صندوقهــای مختلــف
بازنشســتگان ،معلــان ،خدمــات اجتامعــی دزدی
شــده اســت .جــواب تشــکیل پرونــده و احــکام
تعلیقــی بـرای رد مــال و غیــره بــوده اســت .دولتــی
کــه میلیاردهــا دالر بـرای تامیــن حضــور منطقـهای
خــود خــرج مــی کنــد ولــی کــودکان در بســیار از
روســتاهای مــرزی از امــکان داشــن یــک مدرســه
مناســب محــروم هســتند .مردمــی کــه حتــی قــادر
بــه خریــد نــان نیســتند از یاران ـهای اســتفاده مــی
کننــد کــه کفــاف خریــد نــان روزمــره را هــم منــی
دهــد .مــدارس انتفاعــی بــه یــک مــدل عــادی
در آمــوزش و پــرورش تبدیــل شــده اســت .دارو
و خدمــات بهداشــتی دیگــر مجانــی و رایــگان
نیســتند .هــر چیــز کــه قــرار بــود در خدمــت
جامعــه باشــد ب ـرای کســب ســود بــه بخشهــای
خصوصــی و آقازادههــا فروختــه شــده اســت.
از جملــه بســیاری از معــادن ،مناطــق جنگلــی
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

(بوروکراتیــک) ایران به امپریالیســم وابســته اســت.
ایــن بــورژوازی بهطــور مســتقیم در قدرت سیاســی
(دولــت) ســهم دارد و تحــت پوشــش ســازمانهائی
از قبیــل بنیــاد مســتضعفان و جــان بــازان ،بنیــاد
شــهید و ...عمــل میکنــد .ایــن بــورژوازی مکنــدهء
اصلــی درآمــد نفــت کشــور اســت .در ســالهای
اخیــر ایــن قــر بــر بــازار بــورس نیــز تســلط
کامــل یافتــه اســت .بــه ایــن دلیــل تضــاد کارگ ـران
در درجــهء اول بــا کارفرمائــی بــه نــام دولــت
اســت کــه در کســوت نهادهــای مختلــف خــود را
نشــان میدهــد ؛ ـ بــورژوازی متوســط ایــران ،اوج
پیروزیهایــش را در زمــان مصــدق جشــن گرفــت.
پــس از کودتــای  ٢٨مــرداد  ،١٣٣٢ایــن طبقــه
در زیــر رضبــهء رسمایــهء بــزرگ و وابســته بــه
امپریالیســم تضعیــف شــده و هرگــز قــادر نگردیــد
تودههــای مــردم را بــه ســوی خــود جلــب کنــد
و در رشایــط جدیــد تاریخــی نیــز راه نجاتــی جــز
کنــار آمــدن بــا رسمایههــای امپریالیســتی و قبــول
سیاس ـتهای بــورژوازی کمپ ـرادور – بوروکراتیــک،
نــدارد ؛ سیاســت اقتصــادی جمهــوری اســامی در
تــاش ب ـرای تطابــق بــا حرکــت رسمایــهء فراملــی
اســت کــه بلعیــدن بــازار جهانــی را از طریــق
خصوصــی ســازی موسســات تولیــدی دولتــی،
هــدف ق ـرار داده اســت ؛"
منــای عمومــی کــه برنامــه ارائــه داده اســت
در حیــن تکامــل و رشــدش بــه اختــاف بیشــر
طبقاتــی و ثــروت بیــن کارگــران و زحمتکشــان
و بــورژوازی انجامیــده اســت .فقــر دیگــر در بیــن
بیــکاران نیســت ،فقــر حتــی در بیــن اف ـرادی کــه
کار مــی کننــد در ســطحی وســیع وجــود دارد.
دســتمزدها آنچنــان پائیــن نگــه داشــته شــده اســت
کــه کارکنــان دو پایــه هــم قــادر بــه تامیــن مایحتاج
زندگــی نیســتند .فقــر از نابرابــری اولیــه در اقتصــاد
و درآمــد آغــاز مــی شــود و ســپس بــه ســطح رابطــه
گسســت از همــه مظاهــر زندگــی مــی انجامــد .در
کــودکان کار ،دخــران فــراری ،پــدران و مادرانــی
کــه قــادر بــه تامیــن غــذای مناســب بـرای فرزنــدان
خــود نیســتند فقــر روابــط تــازهای از بندگــی و
بردهگــی را بوجــود مـیآورد .وقتــی بــورژوازی قـرار
اســت یــک جامعــه را ســازماندهی کنــد و ســود
معیــار ایــن ســازماندهی در جهــت فربــه کــردن
رسمایــهداری اســت ،وقتــی پــول پــول مــی آورد
و رانــت خــواری و بازارهــای ســهام و پولهــای
مجــازی منبعــی ب ـرای درآمــد رسمایــه و همچنیــن
منبعــی ب ـرای ایجــاد فقــر بیشــر ب ـرای مزدبگی ـران
و کارکنــان جامعــه اســت.
بــا اینکــه ایــران از منابــع وســیع زیــر زمینــی و
طبیعــی ،موقعیــت سوقالجیشــی و اســراتژیک،
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بــازار و منابــع وســیع انســانی برخــوردار اســت و
در ایــن زمینــه جــز کشــورهای ثرومتنــد جهــان بــه
حســاب مــی آیــد ولــی بــه لحــاظ رده بنــدی درآمــد
از کشــورهای فقیــر جهــان بــه حســاب میآیــد.
رسمای ـهداری حریصــی کــه در یــک هــرج و مــرج
قانونــی هــر سیاســت و رفتــاری علیــه کارگ ـران و
زحمتکشــان را جایــز و دســتمزدها را چنــد برابــر
بــه زیــر خــط فقــر بــرده اســت ،اینکــه بازارهــای
بیــرون از کشــورها را در زمینــه فــرار رسمایــه و
رسمایــه گــذاری در کشــورهای دیگــر هــدف ق ـرار
داده اســت .کنــرل بــر ایــن رسمایــه بعلــت حضــور
رقبــا و فســاد باالئیهــا و نیــز عــدم قوانیــن روشــن
دیگــر قابــل اجـرا نیســت .در نتیجــه بحــث اصــاح
سیســتم رسمایـهداری در ایـران بحثــی کهنــه شــده
و شکســت خــورده اســت .امــا بـرای اینکــه اختــاف
فقــر و ثــروت در بیــن افـراد جامعــه از بیــن بــرود
و تــاش هــر فــرد بــرای کمــک بــه کل جامعــه
همــراه تــاش کل جامعــه در خدمــت کمــک بــه
افـراد جامعــه باشــد ،بایســتی سیســتم رسمایـهداری
و حاکمیــت رسمایــه را در جامعــه بــر انداخــت و
ایــن تنهــا راه نجــات از رنــج و محنتــی اســت کــه
برشیــت فرودســت از رشایطــی کــه برایــش بوجــود
آورده انــد ،خالصــی خواهــد یافــت.
ع.ع
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را بوجــود آوردنــد و امــروز بــا متــام توطئههــای
مناینــدگان رسمایــه ،ســندیکای هفــت تپــه و
اتوبــوس رانــی تهــران راه گشــای گســرش و
همگرایــی تشــکالت کارگــری مــی باشــند .تاریــخ
مبــارزه طبقــه کارگــر در ایــن صــد ســال گذشــته
خــود گواهــی بــر ایــن حقیقــت کــه بایــد بــر
روی ســازماندهی کارگــری طبــق رشایــط مشــخص
ایـران در هــر شــکل پافشــاری کــرد ،مهــم و تعییــن
کننــده خــط مشــی مبارزاتــی آنهــا و اســتقالل آنهــا
از رسمایــه و حکومــت اســت .بحــران ســاختاری
رسمایــه در ایــران ،فشــار حداکــری امپریالیســم
آمریــکا خیزشهــای رادیکالیــزه شــده فرودســتان
بــار دیگــر بــورژوازی ای ـران را بــر آن داشــته ب ـرای
حفــظ منافــع و نجــات خــود در ســطح جهانــی و
داخلــی ب ـرای جلوگیــری از رشــد جنبــش کارگــری
تــاش مذبوحانــه کنــد .ایــن امــر از ماهیــت
بــورژوازی ایــران بــر مــی خیــزد کــه در رشــد و

تکاملــش همیشــه اســتعامرگران و امپریالیســتها
نقــش موثــری داشــته و هــر گاه و هــر زمــان از
ســوی کارگــران و فرودســتان در خطــر بودهانــد
آنهــا بــه کمکــش آمــده انــد.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه در تاریــخ صــد و انــدی
ســال بــورژوازی ای ـران ب ـرای ادامــه قــدرت خــود
هنگامــی کــه خطر خیــزش تهیدســتان و فرودســتان
را حــس مــی کنــد بــا طبقــات مرتجــع داخلــی و بــا
امپریالیســتها دســت بــه یکــی مــی کنــد ،باصطــاح
ملــی گرایــی و دموکراســی خواهــی را بــه فراموشــی
مــی ســپرد و بــه حکومــت دیکتاتــوری مطلقــه
بــرای رسکــوب انقــاب کارگــری رو مــی آورد.
ایــن تفــاوت ماهــوی رسمایــهداری ایــران اســت
کــه در دوران تاریخــی امپریالیســم و انقالبــات
پرولتاریایــی تکامــل یافتــه اســت .بــورژوازی ایـران
انقــاب مرشوطیــت را باطــل کــرد و بــه دیکتاتــوری
مــرد مقتــدر رضــا خــان میرپنــج ســپرد ،محمــد رضــا
شــاه دســتاوردهای دموکراتیــک پــس از شکســت
فاشیســم را بــا کودتــای  ۲۸مــرداد  ۳۲آمریکایــی
– انگلیســی مصــادره کــرد و بــورژوازی ای ـران بــار
دیگــر منافــع خــود را در رضــا شــاه دیگــری دیــد.
همینطــور اســت در انقــاب . ۵۷خیــزش تودههــای
میلیونــی بســتوه آمــده هم ـراه بــود بــا بزرگرتیــن
ســازماندهی و اعتصابــات کارگــری در ایــران.
کنفدراســیون جهانــی محصلیــن و دانشــجویان
ایـران بعنــوان یــک نیــروی چــپ ضــد امپریالیســتی
توانســته بــود بــه صــدای مشــرک اپوزیســیون
رادیــکال و فرودســتان تبدیــل شــود.
خطــر رشــد بدیــل کارگــری بــار دیگــر بــورژوازی
انگلــی ای ـران را هراســان کــرد و بــار دیگــر همــه
جناحهــای بــورژوازی بــا یــاری امپریالیســم
جهانــی و تصمیــم جمعــی گوادولــپ دیکتاتــوری
لعنیــن را بــر جنبــش کارگــری تحمیــل کردنــد.
در ایــن چهــار دهــه بــورژوازی ضمــن توافــق بــا
رسکــوب جنبــش کمونیســتی و کارگــری باهــم بــر
رس تکامــل رسمای ـهداری ای ـران نــوع دولتــی و یــا
خصوصــی اختــاف داشــتند کــه بنظــر مــی رســد
بــه ســود حاکمیــت یــک دســت والیــت فقیــه بــا
انتخــاب رئیســی فعــاً خامتــه یافتــه اســت.
امــا اوضــاع جهانــی و اوضــاع ایــران بــا گذشــته
کامــاً متفــاوت اســت و بــه همیــن ترتیــب در
ســطح جهانــی بــا صــف آرائــی جدیــد قدرتهــای
بــزرگ مواجــه هســتیم.
در ای ـران بــر اثــر رشــد رسمای ـهداری طبقــه کارگــر
بــه نیــروی تعییــن کننــدهای در تولیــد و چــرخ
توزیــع تبدیــل شــده اســت و از همــه مهمــر در
همیــن رشایــط رسکــوب و دیکتاتــوری مطلــق
توانســته خــود را ســازمان دهــد ،در رسارس ایــران
هــر جــا کارگاهــی هســت و رسمایــهای در کار
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اســت کارگــران هســتند و خربهــا را مــی شــنوند
کــه در ســال گذشــته در ایــران در دوره کرونایــی
حــدود دو هــزار اعتصــاب صــورت گرفتــه اســت،
از مبــارزات هفــت تپــه ،فــوالد اهــواز ،اتوبورسانــی
و دیگــر تشــکالت مســتقل کارگــری بــا خربنــد.
از حرکــت بازنشســتگان بــرای احقــاق حقــوق
خــود ،از ســازماندهی اعرتاضــات معلــان و…
بــا خربنــد .اول مــاه مــه گذشــته ایــن جریانــات
کــف کارخانههــا و خیابانهــا در بیانیههایــی
بــا امضــای علنــی پانــزده تشــکالت مســتقل و
پشــتیبانی کلیــه نیروهــای چــپ و کمونیســت
از ایــن بیانیــه وجــود یــک آلرتناتیــو کارگــری را
در صحنــه سیاســی ایــران بــه عمــوم اعــام کــرد.
حکومــت ظاه ـرا ً یکدســت شــده مقتــدر آمــده تــا
مانــع رشــد ایــن آلرتناتیــو بــه هــر وســیله ممکــن
شــده و بــار دیگــر طبقــه رسمایــهدار ایــران از
خطــر قــدرت گیــری فرودســتان جلــو گیــرد.
رسکــوب چهــل ســاله دیگــر کاری نیســت ،بجــای
گلولههــای گــرم ایــن روزهــا گلولههــای شــکر
آلــود هــم بــکار گرفتهانــد ،بجــای تعــرض عقــب
نشــینی را هــم مجبورنــد تحمــل کننــد و در کلیــه
ایــن تاکتیکهــا یــک هــدف مشــخص را دنبــال
میکننــد .جلوگیــری از رشــد و گســرش تشــکالت
مســتقل کارگــری و جلوگیــری از همگرایــی آنهــا.
امــروز ایــن مبــارزه بــه مرکزیتریــن مبــارزه میــان
طبقــه کارگــر و رسمایــهدار تبدیــل شــده اســت؛
کلیــه نیروهــای سیاســی بیــن ایــن دو بایــد یکــی
را انتخــاب کننــد .حــزب رنجــران ایــران بــا متــام
نیــرو در ســمت جنبــش کارگــری ای ـران و آلرتناتیــو
کارگــری کــه در برگیرنــدهی کلیــه تشــکالت مســتقل
مدنــی و اجتامعــی تــوده ایســت ایســتاده اســت.
کلیــه گرایشهــای سکتاریســتی و خــود مرکــز بیــن
وقتــش رســیده کــه بــه ایــن حرکــت تاریــخ ســاز
طبقــه کارگــر بپیوندنــد ،کمونیســم علمــی را در
پیونــد بــا رشایــط مشــخص صیقــل دهنــده ب ـرای
ایجــاد حــزب پیــرو پرولــری در پیونــد و برآمــده
از جنبــش کارگــری تــاش کننــد.
پیــروز بــاد جنبــش ســازمانیابی کارگــری مســتقل
در هــر شــکل طبــق رشایــط مشــخص هــر صنعــت،
هــر منطقــه و هــر جمــع کارگــران؛ از ســندیکا و
اتحادیــه گرفتــه تــا شــورا و مجمــع عمومــی و……
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خیــزش آبــان  98مهــر باطــل تاریخی اکرثیــت عظیم
مــردم ســتمکش و اســتثامر شــده ایـران را بــه چهــل
ســال رژیــم رسمایــهداری جمهــوری اســامی زد.
جنبــش عظیــم تودههــا در آبــان مــاه کل نظــام
از راس هــرم تــا جیــره خــوران پســت ریــزه خــوار
را بــه هــراس انداخــت .فراینــد مصــاف طبقاتــی
در ایــن دو ســال بـرای هــر طبقــه اجتامعــی بنابــر
هســتی اجتامعــی و رشایــط زیســت خــود چگونــه
تکام��ل یافت��ه اس��ت :
طبقه کارگر هشیار و آگاهتر در میدان است
یکــم – تقویــت تشــکل هــای مســتقل و گســرش
آنهــا
طبقــه کارگــر بایــد همچنــان بــه امــر ســازماندهی و
متشــکل شــدنهای مســتقل طبــق رشایــط مشــخص
هــر صنعــت ،هــر منطقــه و مترکــز کارگــری و مهمرت
ســطح آگاهــی و ســابقه مبارزاتــی ادامــه دهــد.
بــدون بســط و گســرش ایــن تشــکلها و پایــدار
کــردن آنهــا بــا تکیــه بــه پائینیهــا یعنــی اتــکا بــه
اعضــای خــود ،بقیــه کارهــا پیــش نخواهــد رفــت.
در رشایــط دیکتاتــوری و رسکــوب کنونــی بایــد بــا
متــام نیــرو از آنچــه طبقــه کارگــر طــی مبــارزهای
ســخت بدســت آورده – تشــکیالت مســتقل کارگری
موجــود در هــر شــکل و فرمــی از ســندیکا گرفتــه
تــا شــورا حفاظــت کــرد ،بــا تکیــه بــه آنهــا ب ـرای
بســط و گســرش تشــکلهای کارگــری مســتقل،
تــوده ای کــردن آنهــا و همگرایــی و وحــدت آنهــا
تـلاش همـ�ه جانبـ�ه کـ�رد.
دوم – ایجاد حزب پیرشو
طبقــه کارگــر بــدون یــک اســتخوانبندی اســتوار و
محکــم از کادرهــای خــود در مراکــز کارگــری کــه از
پشــتیبانی قاطبــه کارگ ـران برخوردارنــد ،کارگرانــی
کــه توانایــی در بــکار بــرد علــم رهایــی پرولتاریــا را
مســتقل و بــا اتــکا بــه نیــروی خــود داشــته باشــند
و بتواننــد الیههــای پیــرو کارگــری را بــدور از
چشــم نیروهــای امنیتــی چــون مردمــک چشــم
حفــظ کننــد جنبشهــا و خیزشهــای تــودهای
بــدون تشــکیالت مســتقل کارگــری پایــدار ،بــدون
اســتخوانبندی محکــم کارگــری کــه کادرهایــش در
نربدهــای پــی درپــی علیــه دولــت رسمایــه مســتقر
آگاه ،مدبّـ�ر و آبدیــده ش�دـه باشدــ و تحــت رشایــط
دیکتاتـ�وری بتوان��د ب�اـ تلفی��ق کار مخفــی و علنــی
ســازمان سیاســی پیشــقراول کارگــری را بوجــود
آورد ،منــی تواننــد بــه پیــروزی اس ـراتژیکی دســت
یابنــد .کســب قــدرت سیاســی بــا برنامــه آلرتناتیــو
کارگ��ری از مسیــر ســخت و بغرنجــی مــی گــذرد
و بایــد بــدور از هرگونــه توهــم پیــروزی رسیــع بــا

دیــد طوالنــی بــه امــر ســازماندهی همــه جانبــه و
چندــ الی��ه ای طبقاتـ�ی پرداخ��ت .احـ�زاب و سـ�ازمان
هـ�ای کمونیس�تـی و سوسیالیســتی موجــود بــا
گرایشهــای گوناگــون سالهاســت بــرای وحــدت
و همگرایــی تــاش مــی کننــد .امــروز بــا گســرش
مبــارزات کارگــری رشایــط مســاعدی بــرای یکــی
شــدن آنهــا در تشــکیالتی واحــد بــا نقــد گروهگــری
و خـ�ود مرکـ�ز بینـ�ی بوجـ�ود آمـ�ده اسـ�ت.
ســوم آلرتناتیــو کارگــری ب ـرای اتحــاد بــزرگ کلیــه
ســتمدیگان و اســتثامر شــوندگان
پرولتاریــا ،طبقــه کارگــر بــه تنهایــی منــی توانــد
رژیــم جمهــوری اســامی و نظــام رسمایــهداری را
بــه زیــر کشــد و نظــام سوسیالیســتی را مســتقر
منایــد .انقــاب کارگــری یــک انقالبــی اســت کــه
اکرثیــت عظیــم مــردم را تــا حــد  99درصــد را مــی
طلبــد چــون طبقــه کارگــر جــز نیــروی انســانی و
تشــکیالتش هیــچ وســیله دیگــری در برابــر قــدرت
مســلط بــورژوازی حاکــم کــه تــا دنــدان مســلح
اســت نــدارد .آلرتناتیــو کارگــری چرتیســت کــه
طبقــه کارگــر بــاالی رس کل اکرثیــت عظیــم مــردم
ســتمدیده و اســتثامر شــونده ای ـران کــه امــروز تــا
بیشــر از نــود درصــد از جمعیــت را در بــر مــی
گیـ�رد ،نگـ�ه میـ�دارد.
تحقــق کلیــه برنامههــای بــاال در گــرو درســتی
خــط مشــی سیاســی عمومــی پرولتاریــا بــا هــدف
برانــدازی نظــام رسمای ـهداری کنونــی اســت .خــط
مشــی سیاســی عمومــی کــه بتوانــد کلیــه ایــن
تشــکالت و جنبشهــا را روی منافــع مشــرک
بطــور ارگانیــک و دیالکتیــک پیونــد دهــد؛ طبقــه
کارگــر را بــه نیــروی آگاه و رهــری کننــده آلرتناتیــو
کارگــری تبدیــل کنــد و تودههــا در عمــل بــه ایــن
حقیقــت برســند کــه کارگ ـران درســت مــی گوینــد
و بــه پشــتیبانی از آنهــا برخیزنــد .ایــن خــط مشــی
را بایــد براســاس اصــول علــم رهایــی پرولتاریــا و
تلفیـ�ق آنهـ�ا بـ�ا رشایـ�ط مشـ�خص بدسـ�ت آورد.
طبقــه بــورژوازی حاکــم بخــود لرزیــد و همچنــان
منطــق رسمایــه را در پیــش گرفــت
نظــام حاکــم بــا اســتفاده از کلیــه امکانــات در
دانشــگاهها و اتاقهــای فکــری بـرای نجــات نظــام
در آغــاز وحشــت زده در پــی چــاره جویــی بــود
و پــارهای از راه حلهــا را حتــی در رســانههای
رســمی خــود انتشــار داد امــا بنابــر ماهیــت
طبقاتــی مرتجــع و حریــص رسمایــه حاکمیــت و
دســتگاهی امنیتــی کلیــه پیشــنهادهایی را کــه
ذرهای بــاز کــردن فضــای سیاســی را در بــر داشــت
رد کــرد و پاسخشــان بازهــم ادامــه رسکــوب و
بازهــم تاکیــد روی خصوصــی کــردن اقتصــاد اســت.
اینجاســت کــه اساســیترین قوانیــن ماتریالیســم
تاریخــی و مبــارزه طبقاتــی در جامعــه طبقاتــی
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حزب رنجربان ایران

صفحه6

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صحــت خــود را بــه منصــه ظهــور مــی رســاند.
مناینــدگان سیاســی طبقــات ارتجاعــی زندانــی
رشایــط طبقاتــی و اجتامعــی خــود هســتند .منطــق
آنهــا علمــی نیســت ،منافــع طبقاتــی و هســتی
اجتامعــی آنهاســت کــه سیاسـتهای آنهــا را شــکل
میدهـ�د.
برماســت کــه بــا حرکــت از خواســت تودههــا
کــه کارد بــه استخوانشــان رســیده اوضــاع تغییــر
یافتــه را دقیــق و همــه جانبــه بــا بکاربــرد اصــول
کمونیســم علمــی مــورد بررســی قــرار دهیــم
و خــود را بــرای خیزشــی دیگــر ،متشــکلتر
آگاهانهتــر آمــاده ســازیم.
حزب رنجربان ایران آبان 1400

خشونت علیه زنان

عواملــی اســت کــه بــه نابرابــری بیــن زن و مــرد و
خشــونت قانونــی رشعیــت علیــه زنــان ابعــاد وســیع
تــری مــی دهــد .خشــونت از فقــر نشــئت میگیــرد
و در طوالنــی مــدت بــه فرهنــگ برخــورد تبدیــل
میشــود .ایــن فرهنــگ بــا اینکــه خــود از طبقــات
بــاال جوامــع شــکل میگیــرد .و در خدمــت آنهــا
و رسکــوب فرودســتان جامعــه اســت امــا دائــم
و ممتــد بــودن آن بــه فرهنگــی مردســاالرانه در
جامعــه علیــه زنــان تبدیــل میشــود .روشــن
اســت خشــونت علیــه زنــان فقــط بــه خشــونتی
کــه سیســتم مردســاالر علیــه زنــان اعــال میکنــد
خالصــه منــی شــود .خشــونت علیــه زنــان نشــئت از
سیســتم بهــره کشــی و در دوران کنونــی از سیســتم
رسمای ـهداری میگیــرد .در مبــارزه علیــه خشــونت
بــر زنــان بعلــت اینکــه فقــط زنــان آســیب منــی
رســاند بلکــه کل جامعــه را دچــار آســیبهای
انســانی میکنــد ،موضوعــی کــه بــه کل جامعــه و
نــه فقــط زنــان ارتبــاط پیــدا مــی کنــد .بــه همیــن
دلیــل مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان یــک مبــارزه
همگانــی در عرصــه اقتصــادی و فرهنگی و سیاســی
اســت .وقتــی امنیــت اجتامعــی از زنــان گرفتــه مــی
شــود و تــا ســطح مدیریــت سیاســی جامعه کشــیده
مــی شــود آنوقــت مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان
راه حلــی زنــان نداشــته و یــک راه حــل طبقاتــی را
مــی طلبــد .نتیجتــا مبــارزه علیــه خشــونت بــر زنان
بخشــی از مبــارزه آن طبقــه اجتامعــی اســت کــه
رهایــی جامعــه و نفــی سیســتم اســتثامر و بردگــی
انســان از انســان را هــدف قــرار داده اســت .در
عیــن حــال روشــن اســت کــه ســازماندهی زنــان
بـرای بدســت آوردن حقــوق خــود از همیــن امــروز
وظیفــه تخطــی ناپذیــر همــه انســانهای انقالبــی
و کمونیســت اســت در ایــن میــان زنــان کمونیســت
نقــش برجســتهتری و وظایــف ســنگینتری از
دیگ ـران بــر دوششــان اســت.
از ایــن رو زنــان کمونیســت در دو عرصــه درگــر
مبــارزه هســتند ،مبــارزهء طبقاتــی در کل جامعــه،
مبــارزهء ویــژه در امــور زنــان علیــه ســتم جنســی؛
رهائــی زنــان بــا توجــه بــه عملکــرد جوامــع طبقاتی
تــا کنونــی ،در گــرو هــم ســو شــدن مبــارزات رهائی
بخــش آنــان بــا مبــارزه بــرای برانــدازی ســلطهء
طبقــات اســتثامرگر بــوده و لــذا تنهــا سوسیالیســم
اســت کــه زمنیــه را بــرای رهائــی کامــل زنــان از
اســتثامر و ســتم طبقاتــی و جنســی فراهــم خواهــد
ســاخت.

٭

اوضاع خوبست به دور آلترناتیو
کارگری متحد شویم.
بزرگرتیــن نعمــت بـرای پیــروان گرایــش کمونیســتی
و سوسیالیســتی ایــن اســت کــه تئوری راهنامیشــان
بــر مــادی بــاوری تاریخــی و دیالکتیکــی اســتوار
اســت کــه خــود دو ســو دارد؛ روشــنگریاش در
خدمــت ســتیزهگریاش اســت بــدور از هرگونــه
متافیزیــک و پیــش داوریها ،دادههایــش از پراتیک
و عمــل شــکل مــی گیــرد و شــیوه تحلیل ـیاش رو
بــه واقعیــات روز دارد ،بــه درون پدیدههــا رســوخ
کــرده و در تکامــل تضادهــا فراینــد تغییــرات را
جســتجو مــی کنــد .هــرج و مــرج کنونــی ایـران کــه
اساســا ناشــی از ورشکســتگی نظــام رسمایــهداری
حاکــم و رقابتهــای جناحهــای بــورژوازی
اســت کــه بطــور آشــکار ناتوانــی و فروماندگــی
حاکمیــت را بــه منایــش گــذارده و تفرقــه انــدازی
گرایشهــای باصطــاح چــپ خــرده بــورژوازی
در جنبــش کارگــری باعــث بــروز بعضــی نظ ـرات
بدبینانــه شــده اســت .امــا چنانچــه بســر تاریخــی
و اجتامعــی تغییــر یافتــه جهــان امــروز را همــه
جانبــه مــورد بررســی قراردهیــم و بــا تحلیــل
مشــخص از اوضــاع مشــخص علــل هــرج و مــرج و
پراکندگــی را جســتجو کنیــم مــی بینیــم اوضــاع در
حقیقــت بــد نیســت بلکــه خــوب اســت.
وظیفه سازماندهی به گرد آلرتناتیو کارگریست.
چگونگــی ارزیابــی از اوضــاع نقــش تعییــن
کننــدهای در پاســخ بــه چــه بایــد کــرد کنونــی
دارد .البتــه بایــد اذعــان داشــت چنیــن کاری آســان
نیســت و معمــوال طــی دوران طوالنــی اســت کــه
طبقــه کارگــر و جنبــش کمونیســتی توانایــی مــی
یابــد چنیــن وظیفـهای را بــه درســتی بــه رس انجــام
رســاند .یافــن عقایــد صحیــح و مرکزیــت دادن بــه
آنهــا ،طــی یــک رونــد بغرنــج اجتامعــی حاصــل می
گــردد کــه در عمــل صحــت و ســقم آن از طریــق
تودههــا محــک زده مــی شــود .لنیــن و مائوتســه
دون تنهــا کارشــان تکـرار نقــل قولهــای مارکــس و
انگلــس نبــود ،کار اصلــی آنهــا ادامــه کار مارکــس و
انگلــس در اوضــاع تغییــر یافتــه جهان و کشــورهای
خــود و ارائـهی راه حلهایــی کامــا نویــن و خــاق
منطبــق بــا آن زمــان و مهمــر اینکــه بــا توجــه
بــه رشایــط مشــخص جامع ـهای کــه در آن زندگــی
و مبــارزه مــی کردنــد بــوده اســت .بــا اینکــه در
کشــور مــا طبقــه کارگــر هــان زمــان بــا طبقــه
کارگــر روســیه و چیــن وارد مبــارزه خــود می شــوند
و دســت بــه فعالیــت مــی زننــد ولــی تــا بــه امــروز
نتوانســته انقالبــی را بــه نفــع خــود بــه رس انجــام
رســاند .امــروز هــم بــا اینکــه طبقــه کارگــر ای ـران
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 25نوامــر روز مبــارزه علیــه خشــونت بــر زنــان
اســت .هــر ســال کــه مــی گــذرد بــا اینکــه قوانیــن
کشــورها در رابطــه بــا حقــوق اجتامعــی زنــان
بهبــود پیــدا مــی کنــد ،امــا همزمــان در بســیار
از کشــورها ســطح و ابعــاد خشــونت افزایــش
مــی یابــد .دالیــل یــک چنیــن تضــادی را بایــد
در ســاختارهای اجتامعــی دیــد کــه بــا رشــد
رسمایــهداری و بربریــت ناشــی از سیســتمهای
رقابتــی و انحصــاری آن ،بــه اختــاف طبقاتــی و
ازدیــاد فاصلــه بیــن فقــرا و ثرومتنــدان انجامیــده
اســت .تجمــع عظیــم رسمایــه در دســت عــده
معــدودی از کشــورها و کمپانیهــای بــزرگ جهــان
و فقیرتــر شــدن بقیــه کشــورها ناشــی از مجموعــه
نابرابریهــا در تولیــد و تجــارت و انحصــارات
تکنولوژیکــی و ..........در عیــن اینکــه کشــورهای
پیرامونــی – تحــت ســلطه را هــر روز فقیرتــر
میکنــد در درون همیــن کشــورها نیــز اکرثیــت
جامعــه بــا شــتاب بســوی زیــر خــط فقــر رانــده
میشــوند .بح ـران اقتصــادی کــه نتیجــه متقابــل و
دیالکتیکــی فقــر و اســتثامر و مترکــز ثــروت اســت،
بــه خشــونتهای اجتامعــی از جملــه جنگهــای
داخلــی ،افزایــش خشــونتهای فــردی در جامعــه
و خشــونت خانوادهگــی دامــن مــی زنــد .اولیــن
کســانی کــه بصــورت مســتقیم از خشــونت و
فقــر آســیب مــی بیننــد ،کارگ ـران و زحمتکشــان
جامعــه و در بیــن آنهــا زنــان و کــودکان هســتند.
عــاوه بــر ایــن رسبــاز کــردن حکومتهــای
مذهبــی و دخالــت مذهــب هــم یکــی دیگــر از
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کننــدهای در پاســخ صحیــح بــه پرســش چــه بایــد
کــرد دارد .در ایــن چهــار دهــه بــا اینکــه تضــاد
اساســی جامعــه ایــران تغییــری نکــرده اســت و
تضــاد همچنــان میــان طبقــه بــورژوازی و پرولتاریــا
اســت ولــی شــناخت همــه جانبــه و تکامــل آن در
ایــن چهــل ســال رضوریســت:
در جانــب پرولتاریــا ،طبقــه کارگــر کمیتــش بــه
مراتــب افــزوده شــده و امــروز بــه نیــروی تعییــن
کننــدهای تبدیــل شــده اســت .عــاوه بــر ایــن وضــع
معیشــتی کارگـران نــه تنهــا بهــر نشــده بلکــه بدتــر
هــم شــده اســت .مهمــر اینکــه صفــوف طبقــه
کارگــر بویــژه در دودهــه گذشــته منســجمتر و از
لحــاظ ســطح فرهنگــی و دانــش بســیار بــاال رفتــه
اســت .دقیقــا تکامــل چنیــن اوضاعیســت کــه طبقه
کارگــر را بــه نیــروی ســازمانده و در پیشــاپیش
صفــوف مبــارزه تبدیــل کــرده اســت و پرســش چــه
بایــد کــرد را بایــد در رابطــه بــا همیــن اوضــاع
تکامــل یافتــه جســتجو کــرد .لنیــن و مائــو دلیــل
اصلــی موفقیتشــان در ایــن اســت کــه رس بزنــگاه
تاریخــی توانســتند ب ـرای پیــروزی انقــاب راه حــل
مشــخصی ارائــه دهنــد .لنیــن تزهــای چهــارم آوریل
و مائــو ایجــاد حکومــت شــورائی را در مناطــق آزاد
شــده توســط ارتــش رسخ مطــرح کردنــد و در عمــل
صحــت آنهــا معلــوم شــد .تزهــای آوریــل لنیــن کــه
در قطــار مهــرو مــوم شــده آملانــی در حرکــت
بســوی روســیه مــی نویســد بــر اســاس تحلیــل از
اوضــاع مشــخص آن زمــان اســت .یعنــی پاســخ بــه
چــه بایــد کــرد در آوریــل  1917و بــا چــه بایــد کــرد
او در ســال  1902تفــاوت دارد .همینطــور اســت
پاســخ مائــو کــه پــس از دو شکســت بــزرگ حــزب
کمونیســت در جریــان عقــب نشــینی راهپیامئــی
طوالنــی چیــن یعنــی ســیزده ســال پــس از تشــکیل
حــزب کمونیســت اســت کــه در جلســه ســونی
قصبــهای در مســیر راه توســط رهــری حــزب
کمونیســت پذیرفتــه مــی شــود .جالــب اینجاســت
کــه در آغــاز هــر دو پاســخ قبولــش توســط رهــری
هــر دو حــزب بــا شــک و تردیــد مواجــه شــد.
تزهــای لنیــن در مدتــی کوتــاه مــورد تائیــد ق ـرار
مــی گیــرد ولــی نظریــه مائــو هفــت ســالی طــول
مــی کشــد تــا پذیرفتــه شــود چــون انرتناســیونال و
حــزب کمونیســت شــوروی بــا آن مخالــف بودنــد.
هــر دوی ایــن پاســخها مشــخص و راه حلهــای
عملــی بـرای ادامــه انقالب و کســب قدرت سیاســی
توســط طبقــه کارگــر و متحدانــش اســت .جنبــش
کارگــری مــا امــروز احتیــاج بــه پاســخی مشــخص
بـرای پیــروی بــه جلــو دارد تــا عــام گویــی و کپــی
بــرداری از تجــارب انقالبــات دیگــر.
تاریــخ مبــارزات طبقــه کارگــر نشــان میدهــد اکــر
اشــتباهات ،برخاســته از عــدم درک اوضــاع تغییــر

یافتــه اســت .تضــاد اساســی جهــان همچنــان بیــن
کار و رسمایــه و دو طبقــه متخاصــم پرولتاریــا و
بــورژوازی اســت و دوران همچنــان دوران انقالبــات
پرولتاریایــی اســت .چگونــه اســت کــه طبقــه
کارگــر در بعضــی جاهــا طــی ایــن ســالها پیــروزی
بدســت آورده و در جاهایــی نــه چــون نیــک
بنگــری در تحلیــل نادرســت از اوضــاع مشــخص و
سیاســتهای ناشــی از آن بــوده اســت .بــا رشــد
نیروهــای مولــده و حــاد شــدن تضــاد میــان کار و
رسمایــه بررســی اوضــاع تغییــر یافتــه از گذشــته
هــم مهمــر شــده اســت .تنهــا یــک نــگاه زود گــذر
بــه اوضــاع جهــان در زمــان انتشــار مانیفســت
حــزب کمونیســت توســط مارکــس و انگلــس 1847
و یــا انقــاب اکتــر  1917بخوبــی ایــن تغییــر
شــگرف دیــده میشــود .نیروهــای مولــده در
جهــان در میزانــی غیــر قابــل تصــور رشــد کــرده
و امــروز طبقــه کارگــر و قشــون عظیــم اســتثامر
شــوندگان و ســتمدیدگان بــه نیــروی مــادی تعییــن
کننــده جهانــی بـرای تغییــر کل نظــام رسمایـهداری
تبدیــل شــده اســت .در ایــران هــم ایــن اوضــاع
تغییــر یافتــه ،کامــا محســوس اســت .بایــد بجــای
غــرق شــدن در گذشــته و بــه نبــش قــر پرداخــن،
اوضــاع کنونــی را مــورد بررســی قـرار داد .دیگــر نــه
نظامهــای مســتعمره و نیمــه مســتعمره موجودنــد
و نــه اکــر جنبشهــای ملــی ضــد اســتعامری.
اتحــاد جامهیــر شــوروی سوسیالیســتی کــه زمانــی
پرچــم انقــاب جهانــی را بــر افراشــته بــود بــه
کشــوری رسمایــهداری تبدیــل شــده اســت .در
ســطح جهانــی امپریالیســم آمریــکا مدتهاســت
خــود را صاحبقــران اعــام کــرده و بــا قــدرت
نظامــی جهانــیاش توانســته نظــام رسمایــهداری
نئولیربالیســتی را در رسارس جهــان مســلط کنــد.
نتیجــه چنیــن تســلط و رسکردگــی در جهــان ،فقــر
و بدبختــی میلیاردهــا انســان زحمتکــش و ویرانــی
و ســقوط کامــل محیــط زیســت بــوده اســت .هیــچ
بــودگان جهــان در ســه قــاره متمرکزنــد و بیــش
از نــود درصــد مــردم جهــان را در بــر میگیرنــد
ولــی از ثــروت جهــان تنهــا ده درصــد را در اختیــار
دارنــد ،کشــور خودمــان ایــران یکــی از همیــن
قربانیهاســت.
گذشــت آن وقــت کــه پرولتاریــای انگلیــس ،امیــد
انقــاب جهانــی بــود و رسزمینهــای متــدن کهــن
را بــا معیــار صنعتــی شــدن و مدرنیــزه کــردن بــه
متمــدن و بربــر و غیــر متمــدن تقســیم مــی کردند.
امــروز نیــروی عمــده کار در خــط تولیــد ،جنــوب
رشقــی آســیا تــا شــال آفریقــا و جنــوب اروپــا کــه
ایـران هــم در ایــن کمربنــد تولیــد مــی گنجــد قـرار
دارنــد .رسنوشــت انقــاب جهانــی ســتمدیدگان و
اســتثامر شــوندگان در ایــن رسزمینهــا تعییــن مــی

بقیه در صفحه 9

بــه بزرگرتیــن و فعالرتیــن نیــروی اجتامعــی تبدیــل
شــده ،بــا اینکــه در رشایــط دیکتاتــوری توانســته
قــد علــم کنــد و در ســالهای اخیــر روزی پنــج
اعـراض و اعتصــاب را برگـزار منایــد ،امــا هنــوز در
پــی یافــن راه حــل اســت .صــد ســال اســت مبــارزه
ایدئولوژیــک در جنبــش کارگــری و کمونیســتی
جریــان دارد و در ایــن چنــد دهــه اخیــر بــا گســرش
امکانــات رســانهای و مهاجــرت مرکزیتهــای
احــزاب و ســازمانهای چــپ بــه خــارج کشــور
دامنــه ایــن مبــارزات گســرش یافتــه ،امــا متاســفانه
وحــدت کمــر و پراکندگــی بیشــر شــده اســت .در
ایــن صــد ســال از تجربــه کارگـران روســیه و چیــن
و ره ـران آنهــا بــه درســتی نیاموختیــم و تنهــا بــه
نقــل قــول از آنهــا و یــا کپــی بــرداری از تجــارب
آنهــا پرداختهایــم .بزرگرتیــن درســی کــه از تجربــه
روســیه و چیــن بایــد مــی گرفتیــم تلفیــق اصــول
کمونیســم بــه رشایــط مشــخص کشورشــان بــود و
هســت .آنهــا توانســتند قانومننــدی انقــاب کــردن
در روســیه و چیــن را بدســت دهنــد ،در عمــل آنـرا
بــه کار گیرنــد و تودههــای وســیع را بــدان مســلح
مناینــد و دشــمنان بــس پــر قدرتــی را بــه زانــو
در آورنــد .لنیــن و مائوتســه دون تاکیــد کردنــد
و خــود بــدان عمــل منودنــد کــه قــدرت اصــول
کمونیســم علمــی در تلفیــق آن بــا رشایــط مشــخص
اســت .اصــول عــام چنانچــه بــه کار گرفتــه نشــود
هیــچ ارزشــی ندارنــد .زندگــی سیاســی احــزاب و
جنبشهــای اجتامعــی نشــان مــی دهــد هــر جــا
و هــر زمــان آنهــا مناســبات آن دو را باهــم بــه
درســتی حــل کردهانــد آنجــا و آن زمــان پیــروزی
بدســت آوردهانــد.
بــا توجــه بــه ســیر تاریخــی مبــارزه طبقــه کارگــر
ایـران بـرای پیــروزی بــر طبقــه بــورژوازی رسکوبگــر
کــه ماشــین دولتــی مســلحی را بـرای حفــظ نظــام
بوجــود آورده و در رسکــوب اکــر جنبشهــای
مرتقــی در ایــن چهــارده موفــق شــده اســت
چگونــه مــی تــوان بــه پرســش "چــه بایــد کــرد؟
"پاســخ داد .مبــارزه طبقاتــی در جامعــه کنونــی
ای ـران بــه مرحل ـهای رســیده اســت کــه پاســخ بــه
پرســش چــه بایــد کــرد منــی توانــد ایــن باشــد کــه
بایــد حــزب کمونیســت واحــد بوجــود آورد و یــا
بایــد بــه مبــارزه ایدئولوژیــک دامــن زد در ایــن
صــد ســال گذشــته مبــارزه متشــکل طبقــه کارگــر
و کمونیس ـتها همچنــان ادامــه داشــته و صدهــا
اصــول و برنامــه نوشــته شــده اســت .امــروز پاســخ
بــه پرســش چــه بایــد کــرد بایــد چنــان باشــد
کــه بتوانــد بــه امــر جــاری مبــارزه طبقــه کارگــر
خدمــت موثــر کنــد و آلرتناتیــو کارگــری را بــه
گفتــان کل جامعــه تبدیــل ســازد.
ارزیابــی درســت از اوضــاع کنونــی نقــش تعییــن
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وســتمکش را بــه گــرد آلرتناتیــو کارگــری جمــع کــرد
بــا یــاری امپریالیســم جهانــی و تصمیــم جمعــی
و توطئــه بــورژوازی حاکــم را در کــف خیابانهــا
گوادولــپ دیکتاتــوری قــر روحانیــت را بــا خدعــه
در هــم شکســت.
و فریــب رســانههای امپریالیســتی بــر رس کار
گامردنــد .امــا اوضــاع امــروز ای ـران هامنگونــه کــه
محسن رضوانی
در بــاال بــه آن اشــاره رفــت بــا گذشــته متفــاوت
اســت .کــه برجســتهترین آن خــود طبقــه کارگــر
اســت .بــر اثــر رشــد رسمایــهداری طبقــه کارگــر
بــه نیــروی تعییــن کننــدهای در تولیــد و چــرخ
دموکراسی ....بقیه ازصفحه آخر
توزیــع تبدیــل شــده اســت و مهمــر اینکــه در
همیــن رشایــط رسکــوب و دیکتاتــوری مطلــق سوسیالیســتی آینــده باشــند کــه در نهایــت جامعــه
توانســته خــود را ســازمان دهــد و بــه بعنــوان یــک عمــل بــه دیکتاتــوری پرولتاریــا خواهــد پوشــاند؟
نیــروی مســتقل عمــل منایــد .در ســال گذشــته در چگونــه میتــوان حــال را بــا آینــده پیونــد داد
ای ـران در دوره کرونایــی حــدود دوه ـزار اعتصــاب بهطــوری کــه بتوانــد هــم احتیاجــات عاجــل
صــورت گرفتــه اســت ،از مبــارزات هفــت تپــه ،امــروز ،و هــم زمینــه ســاز و در خدمــت بــه وجــود
فــوالد اهــواز ،اتوبــوس رانــی و جنبــش اعتصابــی
آوردن ســاختامن آینــده باشــد؟
پــروژهای نفــت و گاز و دیگــر تشــکالت مســتقل
ایــن نوشــتار (مقالــه) میخواهــد کمکــی بــه
کارگــری ،از حرکــت بازنشســتگان بــرای احقــاق
تفکــر و اندیشــیدن و در نتیجــه عمــل کــردن
خــود ،از ســازماندهی اعرتاضــات معلــان و صدهــا
باشــد ،میخواهــد کــه تقاضــا و دعوتــی از بهرتیــن
تظاهــرات دیگــر ،از جنبشهــای دی مــاه نــود
و آگاهتریــن کارگــران کــرده باشــد ،کــه تعمــق و
و شــش و آبــان نودوهشــت ،از اقــدام متحــد
تفکــر کننــد ،هــر کســی در حیطــه کار و کنــش
تشــکلهای کارگــری در اول مــاه مــه ســال گذشــته
و واکنــش خویــش ،بایــد جهــت دســتیابی بــه راه
همــه و همــه حکایــت از رشــد جنبشهــای کاری
و دیگــر جنبشهــای اجتامعــی دارنــد .مبــارزات حــل مشــکل همــکاری کنــد ،همچــون رودبارهایــی
کــف کارخانــه و خیابــان هــا در بیانیههایــی بــا کــه بــه رودخانــه بزرگــی ختــم مــی شــوند .فقــط
امضــای علنــی پانــزده تشــکالت مســتقل ،وجــود در یــک همــکاری عمومــی و فــرده ،توســط رفقــا
یــک آلرتناتیــو کارگــری را در صحنــه سیاســی ایـران و تشــکلهای نزدیــک بــه مــا ،ایــن امــر میــر
بــه عمــوم اعــام کردنــد .حکومــت یکدســت شــده خواهــد بــود .فقــط در یــک مبــارزه همگانــی و
مقتــدر خامن ـهای جوابــی اســت بــه ایــن خیــزش در کنــار هــم ،میتــوان بــا آمــوزش متقابــل ،مســیر
هــا و بــه ایــن برخاس ـنهای طبقــه کارگــر ای ـران .تعریــف شــده را بــه عمــل و اجــرا درآورد.
رئیســی را برگامردنــد تــا از رشــد آلرتناتیــو کارگــری دولــت سوسیالیســتی هــم اکنــون بــه صــورت
بــه هــر وســیلهای کــه شــده جلوگیــری کنــد و بالقــوه در موسســات و ارگانهــای زندگــی روزمــره
بــار دیگــر طبقــه رسمایــهدار ایــران را از خطــر اجتامعــی ،و بــا کاراکــر و مهــر و منشــا طبقــه
قدرتگیــری فرودســتان جلــو گیرنــد .رسکــوب کارگــر در جریــان اســت .بــا بــه هــم پیوســن
عریــان چهــل ســاله چــون دیگــر کاری نیســت ،ایــن موسســات و تشــکلها و ســازماندهی و
بجــای گلول ـهی گــرم ایــن روزهــا گلولههــای شــکر جهــت دهــی آنهــا در یــک رشایــط رقابتــی ب ـرای
آلــود را هــم بــکار گرفتهانــد ،بجــای تعــرض ،عقــب تصاحــب قــدرت ،و تهییــج آنهــا بــا متامــی نیــرو،
نشــینی را هــم مجبورنــد تحمــل کننــد .در کلیــه و بــا توجــه بــه حفــظ و رعایــت احتیاجــات و
ایــن تاکتیکهــا یــک هــدف مشــخص را دنبــال مــی الزامــات اســتقالل و پیچیدگــی آنهــا مــی باشــد.
کننــد :جلوگیــری از رشــد و گســرش تشــکلهای کــه ایــن بــدان معنــا اســت کــه حتــی از امــروز
مســتقل کارگــری و جلوگیــری از همگرایــی آنهــا .هــم در پــی ایجــاد یــک دموکراســی واقعــی
امــروز ایــن مبــارزه ،بــه مرکزیتریــن مبــارزه دو کارگــری مــی باشــیم .و هــم بهطــور روشــن و در
خــط ،بیــن دو طبقــه ،کارگــران و رسمایــهداران واقعیــت و قابــل بــاور مــی گوییــم کــه در عمــل
تبدیــل شــده اســت .کلیــه نیروهــای سیاســی بایــد در مقابــل دولــت رسمایــه هســتیم .معنــای ایــن
یکــی از ایــن دو خــط را انتخــاب کننــد .بنابرایــن گفتــار و رفتــار ایــن اســت کــه مــا از هــم اکنــون
پاســخ بــه پرســش چــه بایــد کــرد چنیــن اســت  :آمــاده جایگزینــی دولــت رسمایــهداری در متامــی
اوضــاع ب ـرای ادامــه ســازماندهی طبقــه کارگــر از عملکردهــای اولیــه و اصلــی و اداره و حاکمیــت بــر
پائیــن و تــودهای ب ـرای ایجــاد تشــکلهای پایــدار ثــروت ملــی خــود مــی باشــیم.
خوبســت .بایــد کلیــه نیروهــای اســتثامر شــونده جریــان و جنبــش کارگــری امــروز بــا رهــری
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شــود.
تضــاد عمــده جهــان در همیــن رسزمینهــا در
حــال رشــد اســت ،تضــادی اســت آنتاگونیســتی کــه
تنهــا بــا انقالبــی رادیــکال و ریشــهای کــه نظــام
رسمای ـهداری را برانــدازد و بجایــش نظامــی کامــا
نویــن در خدمــت اکرثیــت عظیــم مــردم ســتمدیده
و اســتثامر شــونده اســتقرار یابــد قابــل حــل
اســت .طبقــه کارگــر ای ـران جــزوی جــدا ناپذیــر از
ایــن قشــون جهانــی میلیاردیســت کــه صــد ســال
اســت در مبــارزه ای ســخت و بغرنــج بــا طبقــات
اســتثامرگر و حامیــان خارجــی آنهــا قــرار گرفتــه
اســت و امــروز یکــی از آگاهتریــن طبقــات کارگــر
منطقــه بــا تجــارب غنــی مبارزاتــی در صحنــه
اســت.
در مقابــل ایــن طبقــه ،بــورژوازی ای ـران ق ـرار دارد
کــه بــه قرشبندیهــای متضــادی تقســیم شــدهاند
و ب ـرای ادامــه ســلطه بــر جامعــه ســخت بــا هــم
در رقابتنــد .بحــران ســاختاری رسمایــه در ایــران،
فشــار حداکــری امپریالیســم آمریــکا ،خیزشهــای
رادیکالیــزه شــده فرودســتان ،تضــاد میــان ایــن
طبقــه را شــدت بخشــیده اســت .بــورژوازی ای ـران
در ایــن صــد ســال گذشــته هــرگاه بــا چنیــن
اوضاعــی روبــرو بــوده از طریــق انتخــاب یــک قلدر
کودتاچــی و مــورد تائیــد قدرتهــای امپریالیســتی
از ســقوط خــود جلوگیــری کــرده اســت .بنظــر مــی
رســد خامن ـهای هــم بــا یکدســت کــردن حکومــت
میخواهــد بــه بازیگـران بــورژوازی جهانــی و ایـران
پیــام بدهــد کــه مــن درســت هــان قلــدری هســتم
کــه میخواهیــد ،بیخــود در خــارج و داخــل دنبالــش
نباشــید.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه در تاریــخ صــد و انــدی
ســال بــورژوازی ای ـران ب ـرای ادامــه قــدرت خــود
هنگامــی کــه خطر خیــزش تهیدســتان و فرودســتان
را حــس مــی کنــد بــه حکومــت دیکتاتــوری مطلقــه
ب ـرای رسکــوب انقــاب کارگــری رو مــی آورد .ایــن
یکــی از تفاوتهــا و ویژگیهــای رسمایــهداری
ایـران اســت کــه نــه توانایــی رفــرم مثــل کشــورهای
رسمایــهداری اروپایــی را دارد و نــه توانایــی
ایســتادگی تــا آخــر در برابــر قدرتهــای ســلطهگر
جهانــی .بــورژوازی ایــران انقــاب مرشوطیــت را
باطــل کــرد و قــدرت سیاســی را بــه رضــا خــان
میــر پنــج ســپرد ،محمــد رضــا شــاه دســتاوردهای
دموکراتیــک پــس از شکســت فاشیســم را بــا
کودتــای  28مــرداد  32آمریکایــی – انگلیســی
مصــادره کــرد .همینطــور اســت در انقــاب 57
خیــزش تودههــای میلیونــی بســتوه آمــده و ناتوانی
محمــد رضــا شــاه در مقابــل آن و خطــر بدیــل
کارگــری و سوسیالیســم ،بــار دیگــر بــورژوازی ایـران
را هراســناک کــرد و همــه جناحهــای بــورژوازی
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تشــکلهای (منظــور همراهــان مقطعــی حــزب و
انقــاب در دوران مشــخصی مــی باشــد) جدیــد بــاز
کنــد ،کــه تجربــه و رفتــار و ســبک کار و مســئولیت
پذیــری و دیســیپلین حزبــی را ندارنــد.
امــا زندگــی و تاریــخ اجتامعــی طبقــه کارگــر
رسشــار از تشــکلهای متفاوتــی اســت کــه در
عملکردهــا و رشایــط متفــاوت شــکل گرفتهانــد.
کــه مطمئنــا ایــن تشــکلها و عملکردهــا بایــد
توســعه و رشــد و ســازماندهی همــه جانبــه یابنــد.
کــه بتواننــد در ارتبــاط بــا یــک سیســتم منســجم و
قویــا طبقــه بنــدی شــده ،جــذب دیســیپلین طبقــه
کارگــر بشــوند .دفاتــر حزبــی و کمیتههــای ایالتــی
و شــوراهای منطقــهای کارگــری و کمیســیونهای
داخلــی حــزب و تجمعــات سوسیالیســتی و
تشــکلهای دهقانــی ،مراکــز اصلــی زندگــی و
کار پرولتاریــای حزبــی مــی باشــند ،کــه بایــد در
آنهــا مســتقیام تــاش و کار کــرد .کمیســیونهای
داخلــی حــزب ،ارگانیــزم دموکراســی کارگـران بــوده،
کــه در مقابلــه بــا سیاسـتهای رسمایـهداران ،بایــد
ترویــج دهنــدهی عملــی و واقعــی از نگــرش جدیــد
بــه زندگــی و رسشــار از انــرژی و امیــد باشــند.
امــروزه حوزههــای حزبــی در کارخانههــا و
مراکــز کارگــری ،قــدرت و ســیطره رسمای ـهداری را
تضعیــف کردهانــد و نقــش نظــارت و داوری را
در سیســتم رسمای ـهداری ایفــا مــی کننــد .آنهــا را
بایــد تقویــت و توســعه داد ،آنهــا در فــردا (پــس
از انقــاب) ،ارگان و ارگانیــزم اجرایــی و قــدرت
پرولتاریــا خواهنــد بــود ،کــه جایگزیــن متامــی
زوایــا و عملکردهــای الزم و ســودمند در مدیریــت
و اداره کارخانههــا خواهنــد شــد .از هــم اکنــون
کارگــران در کارخانههــا بایــد بــه فکــر و اجــرای
جلســات وســیع جهــت انتخــاب مناینــدگان خــود
از میــان بهرتیــن و آگاهتریــن رفقــا و بــر اســاس
رهنمودهــای مشــخصی همچــون "متامــی قــدرت
تصمیــم گیریهــا بایــد بــه شــوراها و کمیتههــای
کارگــری تنفیــذ گــردد ".و یــا " متامــی قــدرت دولتــی
بایــد بــه شــوراهای کارگــری و دهقانــی داده
شــود" ،تبلیــغ و عمــل کننــد .تبلیغــات و پروپاگانــد
وســیع و مشــخص انقالبــی ،راه را بــرای کارگــران
کمونیســت و انقالبــی و حزبــی را هموارتــر خواهــد
کــرد.
کلوبهــا و مراکــز تجمــع کارگ ـران کــه بــر اســاس
تقســیم مناطــق شــهری مــی باشــند ،بایــد بــر
اســاس بررســی و تحقیــق و همــه پرســی از نیــروی
کار و کارگـران هــر منطقــه شــهری ،بتواننــد پایــگاه
و مرکــز شــوراهای مردمی/تــودهای کمیتههــای
ایالتــی باشــند ،کــه نقطــه عطــف و گردهامیــی
و تجمیــع متامــی انــرژی و تــوان پرولتاریــای آن

منطقــه خواهــد بــود .سیســتم انتخاباتــی مــی
توانــد بــه تناســب وســعت و جمعیــت منطقــه زیــر
دســت هــر کمیتــه ایالتــی متفــاوت باشــد .امــا بایــد
ســعی شــود کــه بـرای هــر پانــزده نفــر از کارگـران،
کارمنــدان و تکنیســینها (همچــون شــوراهای
رایــج در انگلســتان) یــک مناینــده انتخــاب گــردد،
کــه بتوانیــم بــا انتخاباتــی سلســله مراتبــی و
مرحلـهای در هــر شــورای کارگــری ،مجموعـهای از
نیــروی کار را داشــته باشــیم.
در کمیتــه رهــری هــر منطقــه بایــد ســعی شــود
کــه منایندگانــی از دیگــر بخشهــای ســاکن هــان
منطقــه رشکــت داشــته باشــند ،همچــون پیــش
خدمتــان ،راننــدگان ،لوکوموتیــو رانــان ،کارگــران
خطــوط آهــن ،کارگــران نظافــت شــهرداریها،
کارمنــدان ،مشــاغل کوچــک خصوصــی،
فروشــندگان ،و .کمیتــه و شــورای هــر منطقــه بایــد
از متامــی کارگـران ســاکن آن منطقــه منایندگــی کند،
منایندگــی واقعــی و قدرمتنــد کــه بتوانــد اح ـرام و
نظــم برآمــده از ایــن قــدرت را برقــرار کنــد .کــه
بتوانــد تصمیــم اجرایــی بــه تعطیــل کار و اعتصــاب
فــوری و همــه جانبــه در متامــی بخشهــای نیــروی
کار در رسارس منطقــه بگیــرد.
در ایــن شــکل و نگــرش بــه دموکراســی کارگــری
(کــه در پیونــد بــا شــکلهای دهقانــی مــی باشــد)،
بــه وجــود آورنــده نظمــی نویــن بــرای تودههــا
خواهــد بــود .ایــن رفتــار و عملکــرد همچــون
مدرس ـهای بــا تجــارب سیاســی و اداره و مدیریــت
امــور خواهــد بــود ،کــه دربرگیرنــده آخریــن فــرد
از تودههــا اســت .کــه بــه آنهــا آمــوزش و عــادت
پایــداری و اســتوار مانــدن را مــی آمــوزد .کــه دیگــر
همچــون لشــکری میــان مرکزیــت و پیــاده نظــام
نخواهنــد بــود .و در نتیجــه هــر کارخانــه بــه عنوان
پیــش ق ـراول لشــکر تودههــا نقــش ایفــا خواهــد
کــرد .بــا نقــش رهربانــش ،بــا امکانــات و ارتباطاتش،
بــا قــدرت ســازماندهیاش ،بــا قــدرت انتخابــات
آزادش ،بــا انتقــاد از خــود و رفــع اشــکاالتش ،بــا
اســتفاده از مجمــع عمومیهایــش کــه در داخــل
شــوراها و کمیتههــای ایالتــی و منطق ـهای برگ ـزار
مــی شــوند ،بــا اســتفاده از آتــش مــداوم تبلیغــات و
ترغیــب و آمــوزش بــه تودههــا و تکثیــر آگاهیهــا،
و در نتیجــه تغییـرات رادیــکال در تفکــر و مواضــع
و عملکــرد کارگــران ،و در نتیجــه نهایــی یعنــی
بهرتیــن آمــاده ســازی و اســتفاده از تواناییهــای
تودههــا در اداره قــدرت پــس از تــرف آن مــی
باشــد .شــناخت و تجربــه و آگاهــی کــه از وظایــف
و حقــوق رفقــا و کارگـران مــی باشــد را بــه منایــش
خواهــد گذاشــت ،کــه بهطــور مشــخص و کنکــرت
و شــفاف و آگاهانــه از تجربــه و تاریــخ خودشــان
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حــزب سوسیالیســت و کنفدراســیونهای کارگــری
(اتحادیههــا و ســندیکاها) بــه پیــش مــی رود .امــا
بــا توجــه بــه متامــی کوش ـشها و وســعت قــدرت
اجتامعــی حــزب و ســندیکاها و اتحادیههــای
بــزرگ کارگــری ،کــه بهطــور غیرمســتقیم بــا
مقوالتــی از قبیــل "اعتبــار اجتامعــی" و "بــاور
بــه آینــده" آغشــته هســتند ،فشــار بــر تصمیــم
گیرنــدگان و رهــران و حتــی متحــدان اصلــی
دولــت رسمایــه را افزایــش داده اســت.
دایــره اعتبــار و اســتقبال از حــزب روزانــه وســیعتر
مــی گــردد ،و در نتیجــه بــه روی آوری اقشــاری
مردمــی کــه تــا اکنــون مــورد توجــه ق ـرار نگرفتــه
بودنــد ،مــی انجامــد .بــه زبانــی دیگــر ،توضیــح
و آشــکار منــودن مقولــه "بهــره اضافــه" از بــازوی
کارگ ـران و نیــروی کار ،بــه اســتقبال از گروههــا و
اف ـراد متفاوتــی کــه تــا اکنــون در مبــارزه سیاســی
غایــب بــوده انــد ،انجامیــده اســت .در نتیجــه الزم
اســت کــه بــا تجربــه انــدوزی ،دســت بــه یــک
ســازماندهی و ایجــاد تشــکلهایی سیاســی و بــا
دیســیپلین مانــدگار و جــذب ایــن انرژیهــای غیــر
متحــد و پراکنــده و غیــر مصمــم ،دســت بزنیــم و
ایــن بــه آن معنــا خواهــد بــود کــه طبقــه پرولتاریــا
و شــبه پرولتاریــا ،در نظــام جامعــه آینــده قــادر
بــه تربیــت اجتامعــی مــی باشــد .در واقــع حــزب
و طبقــه کارگــر بایــد در حیــن تجربــه انــدوزی،
متوجــه مســئولیتها و وظایــف عاجــل خــود در
قبــال خواســت طبقــات و اقشــار دیگــر کــه در
تــرف قــدرت سیاســی ســهیم بودهانــد ،بپــردازد.
حــزب سوسیالیســت و ســندیکاهای مختلــف
منــی تواننــد متامــی طبقــه کارگــر را در بــر گرفتــه
و جــذب کننــد ،مگــر بــا کار و سیاســت مســتمر
ســالها و چندیــن ده ســاله .آنهــا (ســندیکاها)
بالفاصلــه خــود را در شــایل بخشــی از طبقــه
بنــدی دولــت پرولتاریــا بــه منایــش و عرضــه
نخواهنــد گذاشــت .در جمهوریهــای کمونیســتی
در واقــع آنهــا واقعیتــی از اســتقالل از دولــت
خواهنــد بــود .ســندیکاها موتــور اصلــی (حــزب)
نخواهنــد بــود ،آنهــا نقــش کنــرل و جامــه بــه
عمــل پوشــاندن نســبی خواسـتهای خــود را ایفــا
خواهنــد کــرد.
حــزب بایــد کــاکان ارگانیــزم و ســازمانده تربیــت
کمونیســتی و هســته اصلــی ایــان بــه دکرتیــن و
راه باشــد .کــه در واقــع ایــن قــدرت بــاال دســتی
(حــزب) کــه هامهنــگ کننــده حداقــل بیــش از
نیمــی از ســازماندهی و دیســیپلین طبقــه کارگــر
و دهقانــان خواهــد بــود .و از طرفــی تشــکیالت
حزبــی در خدمــت و راســتای حفاظــت از خــود،
نبایــد دربهــای خــود را متامــا بــه روی دیگــر
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مــی باشــد.
قبــا هــم گفتــهام :ایــن نقطــه نظــرات اجاملــی
فقــط پیشــنهاداتی جهــت تعمیــق شــفاف ســازی
عقایــد و عملکردهــا مــی باشــند .متامــی و هــر
گوشــه و زوایــای ایــن مشــکالت مســتحق بازنگــری
عمیــق و همــه جانبــه اســت ،بحــث کنونــی احتیاج
بــه ابهــام زدایــی و پشــتیبانی منســجم و برنامــه
ریــزی شــدهای دارد .امــا راه حــل کنکــرت و همــه
جانبــه دربــاره زندگــی سوسیالیســتی فقــط و فقــط
از عملکــرد کمونیســتی و کمونیســتها بیــرون
خواهــد آمــد .همچــون :بحثهــای مشــرک و
عمومــی ،کــه بتواننــد تغییــر مثبــت در آگاهــی و
اتحــاد بــا رشایــط امــروزی و همـراه بــا احســاس و
حرکــت عملــی مشــتاقانه هم ـراه باشــند .حقیقــت
گویــی و رســیدن بــه حقیقــت ،در خدمــت انجــام
رفتارهــای کمونیســتی و انقالبــی اســت.
فــرم و نســخه "دیکتاتــوری پرولتاریــا" بایــد در حــد
یــک فرمــول و نظریــه باقی مبانــد ،احتــال و امکان
بـرای اثبــات یــک نظریــه ،فقــط و فقــط بــا برآینــد
نتایــج عملــی آن امــکان پذیــر اســت .هــر کــس
پایــان را مــی خواهــد بایــد ابـزار و وســایلش را هــم
بخواهــد .دیکتاتــوری پرولتاریــا آغــاز دولتــی جدیــد
و نویــن اســت ،کــه خصلتــا کارگری بوده ،کــه در آن
مجموعـهای از رودبارهــای کوچــک با تجــارب کار و
زندگــی متفــاوت از طبقــات زیــر ســتم بــه هــم مــی
پیوندنــد و در آن طبقــه کارگــر و دهقانــان شــیوه
زندگــی خــود را بــه شــکل سیســتامتیک و برنامــه
ریــزی شــده ارائــه مــی دهنــد .ایــن دولــت در
یــک شــب شــکل نگرفتــه اســت .کمونیس ـتهای
بلشــویکی روســیه بــرای هشــت مــاه اســت کــه
بــر روی پایــه گــذاری و مشــخص منــودن شــعار
و هــدف اصلــی کار مــی کننــد .متامــی قــدرت در
دســت شــوراها ،و شــوراهای کارگــران روس و پــا
در عمــل از  1905مــی باشــند .کمونیسـتها بایــد
تجربــه روســیه را گرانبهــا بشــارند ،بازســازی هــر
تجربــه زمــان زیــادی طلــب خواهــد کــرد .هــر روز
و هــر تصمیــم بایــد بــه اهــداف حــزب کمــک کنــد.

برگردان از  :م .اسفندیاری

زنان افغان و ....بقیه از صفحه آخر

شــد .حــال همــه آنهــا بــا فریــاد دزد ،دزد نقــش
خــود را در رسکــوب ،تحمیــل فقــر مطلــق بــرای
اکرثیــت مــردم و حاکمیــت یــک رژیــم وحشــی و
قــرون وســطایی در افغانســتان انــکار مــی کننــد.
زنــان در افغانســتان بطــور انــکار ناپذیــر بــا رســیدن
طالبــان بــه قــدرت بــه درجــات زیــادی در جامعــه
عقــب رانــده شــده و مــورد خشــونت وســیعتری
در اجتــاع و خانــواده قــرار میگیرنــد .هیــچ
قانونــی نــه عرفــی و نــه رشعــی وجــود نــدارد کــه
از حقــوق زنــان در افغانســتان پشــتیبانی کننــد.
امســال در ســالروز مبــارزه بــا خشــونت علیــه
زنــان ،توجــه بــه زنــان افغــان از جایــگاه ویــژهای
برخــوردار اســت .حکومتــی تــازه بــه قــدرت رســیده
بــا رسعــت و شــدتی خاصــی زنــان را بــه انســانهای
درجــه دوم و ســوم جامعــه تبدیــل میکنــد و در
حــال پــس گرفــن حقوقــی از زنــان هســتند کــه
آنهــا طــی ســالها بــا کار و مبــارزه در عرصههــای
مختلــف جامعــه بدســت آورده بودنــد .زنــان در
افغانســتان بیــش از آنکــه بــه کمکهــای خارجــی
چشــم بدوزنــد در حــال ســازماندهی مخفــی و
علنــی خــود در مبــارزه بــا طالبــان و رســیدن بــه
خواســتهای خــود و حضــور در جامعــه مــی
باشــند .خشــونت علیــه زنــان جهــان بویــژه زنــان
افغانســتان محکــوم اســت .ایــن محکومیــت
فقــط شــامل طالبــان نیســت بلکــه هــر دولــت و
حکومتــی کــه در بــه قــدرت رســیدن طالبــان نقــش
داشــتند .رشیــک جــرم و جنایتیهایــی هســتند
کــه امــروز طالبــان علیــه مــردم افغانســتان و بویــژه
زنــان اعــال میکنــد.
ع.غ
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رژیــم اســامی عمــل مــی کننــد .در واقــع آنهــا
سیاســت نــان قنــدی و چــاق را جلــو مــی برنــد.
مســئله آنهــا نــه حقــوق بــر و دفــاع از مــردم
ایـران بلکــه فشــار بــه جمهــوری اســامی در جهــت
گرفــن امتیــازات سیاســی – اقتصــادی اســت .بــا این
حــال فشــار اپوزســیون در افشــاگری علیــه رژیــم
اســامی بویــژه در خــارج از کشــور اجــازه اج ـرای
کامــل ایــن سیاســت را منــی دهــد .پیگیــری فعالیــن
سیاســی خــارج از کشــور در دفــاع از صدمــه
دیــدگان از جنایــات رژیــم اســامی و قوانیــن
حقوقــی و قضائــی در کشــورهای اروپایــی کــه
حاصــل ســالها مبــارزات اجتامعــی ب ـرای تعییــن
حقــوق قضایــی مطابــق بــا دنیــای کنونــی اســت
و قانونمنــد کــردن اســت ،از روابطــی اســت کــه
امــروز فقــط نیــروی مرتقــی و ضــد رژیــم خواهــان
پیــش بــرد آن بــا متــام محدودیتهایــش اســت.
اگــر ایــن دادگاههــا ســالهای متــادی هــم ادامــه
داشــته باشــد آنقــدر شــاهدین گوناگونــی هســتند
کــه هــر روزه بتواننــد بعــدی از ابعــاد جنایاتهــای
رژیــم را افشــا کننــد  .برخــی از افشــاگریها بــا
اینکــه ه ـزاران نفــر دیگــر آنهــا را بازگــو کردهانــد
ولــی بــاز هــم مــوی بــر انــدام انســان متعهــد در
دفــاع از آزادی و برابــری اجتامعــی راســت مــی
کنــد .رژیــم اســامی در متامــی دادگاههــا هیــچ
مــدرک و یــا مــوردی از رد اتهامــات را منــی توانــد
ارائــه کنــد .اعرتاضــات وکالی حمیــد نــوری بیــش از
آنکــه یــک دفاعیــه باشــد ،حکــم محکومیــت متهــم
اســت .حمیــد نــوری در ایــن دادگاه محاکمــه منــی
شــود .ایــن دادگاههــا رژیــم جمهــوری اســامی
را بــر صندلــی اتهــام نشــاندهاند .نتایــج ایــن
دادگاههــا مــی توانــد در صــورت توافــق در دادگاه
حقــوق بــر جهانــی بــه عنــوان جنایــت علیــه
برشیــت مطــرح شــود .بــا متــام متایلــی کــه بــه ایــن
رونــد اســت ،امــا همیشــه ایــن امــکان هســت کــه
بــا توافقــات پشــت پــرده قدرتهــای بــزرگ بــا
رژیــم اســامی ایــن رونــد متوقــف شــده و حمیــد
نــوری همچــون کســانی کــه بختیــار و فرخــزاد
را تــرور کردنــد مــورد معاملــه قــرار گیــرد .جــرم
کســانی ماننــد حمیــد نوریهــا روشــن اســت.
نــه تنهــا شــاهدان خــارج از کشــور بلکــه ه ـزاران
هــزار از مــردان و زنــان و جوانانــی کــه هــر روز
بــا رسکــوب و شــکنجه و زنــدان مواجــه هســتند،
شــاهدان زنــده جنایــات علنــی و مخفــی رژیــم
جمهــوری اســامی هســتند .ایــن دادگاههــا هیــچ
نامــی از هــزاران گمشــده سیاســی ،قتلهــای

بقیه در صفحه ۱۲
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مخفــی سیاســی و زندانهــای مخفــی منــی بــرد.
زندانهایــی ماننــد کهریــزک وقتــی علنــی شــد
کــه هـزاران تــن از دســتگیر شــدگان اعرتاضــات 88
در آنجــا بــه حبــس کشــیده شــدند .گزارشــاتی کــه
زندانیــان آزاد شــده در متامــی ســالهای حکومــت
جنایــت کار اســامی بــه بیــرون فرســتاده و یــا بعــد
از آزادی علنــی کردهانــد ،نشــان مــی دهــد کــه
شــکنجه و تجــاوز و اعدامهــای مخفــی و علنــی
همچنــان در زندانهــا ادامــه دارد .در دوره بعــد
از  88بیشــر اتهامــات نــه وابســتگی بــه ســازمانها
بلکــه دفــاع از جنبشهــای اعرتاضــی و یــا رشکــت
در آنــان اســت .عنوانهایــی ماننــد " توهیــن بــه
مقدســات " "تشــویش اذهــان عمومــی " بــه خطــر
انداخــن امنیــت ملــی " و .....اتهامــات کلیشـهای از
مقولــه زندانیــان سیاســی اســت.
بــه نظــر مــی رســد دادگاه حمیــد نــوری بــه
حــوادث قتــل عــام  67بــر میگــردد ولــی هــر روزه
چهرههایــی نفــرت انگیــز دیگــری از همدســتان
حمیــد نــوری کــه هــم اکنــون در مقامــات بــاالی
حکومــت هســتند آشــکار مــی شــود .حتــی اگــر
پرونــده ایــن دادگاههــا بیناملللــی شــود در
رشایطــی کــه کســانی ماننــد ابراهیــم رئیســی در
باالتریــن پس ـتهای قــدرت ق ـرار گرفتهانــد هیــچ
اصالحــی امــکان پذیــر نیســت .جمهــوری اســامی
رژیــم اعــدام و شــکنجه و زنــدان و تحقیــر و توطئه
علیــه مــردم ،علیــه آزادیخواهــی و حقــوق اولیــه
انســانهای کارگــر و زحمتکــش بــوده اســت.
رژیــم اســامی رژیــم اصــاح و تعــادل و تعامــل
نیســت .تنهــا بــا رسنگونــی ایــن حکومــت آنهــم
توســط مــردم مرتقــی و ســازمانهای انقالبــی و
رادیــکال امــکان از بیــن بــردن شــکنجه و اعــدام
وجــود دارد .تنهــا و تنهــا سوسیالیســم اســت کــه
بــا ارزش گذاشــن بــر شــخصیت انســان کار کــن و
مزدبگیــر ،کارگـران و زحمتکشــان جلــوی دزدی و
فســاد و رسکــوب اکرثیــت مــردم را خواهــد گرفــت
و اجــازه نخواهــد داد کــه جوانــان و کارگــران و
روشــنفکران و ســازمانهای مرتقــی زیــر بــاز
سانســور و رسکــوب ،نتواننــد انــرژی عظیــم خــود
را در اختیــار جامعــه قــرار دهنــد .دادگاه حمیــد
نــوری بــه بــاز بینــی بــر گوشـهای هــر چنــد کوچک
از حــوادث خونبــار قتــل عــام زندانیــان سیاســی
و نیــز کمــک مــی کنــد کــه جوانــان نســل حــارض
بیشــر بــه گذشــته و حــال رفتارهــای رژیــم اســامی
آگاهــی یابنــد .امــا نــرد اصلــی بـرای از بیــن بــردن
شــکنجه زنــدان نــه در ایــن دادگاههــا بلکــه در
کــف خیابانهــا خواهــد بــود .تودههــا بارهــا در
ســالهای متعــدد در مصــاف بــا حکومــت اســامی
بخاطــر بدســت آوردن درخواستهایشــان بــه
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خیابانهــا آمدهانــد تنهــا جــواب رژیــم رسکــوب نوروز در زمستان
و شــکنجه و زنــدان و اعــدام بــوده اســت امــا
رسکــوب ایــن اعرتاضــات ،رژیــم اســامی را منفردتــر سالی
نوروز
و نفــرت انگیزتــر کــرده اســت .هنــوز هــم در
زندانهــا شــاهرخ زمانیهــا و ســتار بهشــتیها بیچلچله بیبنفشه میآید،
جنبش رس ِد ِ
برگ نارنج بر آب
و کشــته مــی شــوند هنــوز شــکنجه یکــی از ارکان بی ِ
گردش ُمرغانهی رنگین بر آینه.
قــوه قضائیــه در برخــورد بــه زندانیــان سیاســی بی ِ
اســت ،هنــوز گشــتهای نیروهــای انتظامــی و
هــر پاســدار و بســیجی آتــش بــه اختیــار هســتند ،سالی
نوروز
هنــوز بازجوهــا و دادســتانها حکــم قطعــی
گندم سبز و سفره میآید،
زندانــی را تعییــن مــی کننــد و هنــوز دههــا وکیــل بی ِ
خموش ماهی از ت ِ
ُنگ بلور
ِ
پیغام
رشافتمنــد در دفــاع از زندانیــان عقیدتــی سیاســی بی ِ
ِ
بی ِ
عفیف شعله در مردنگی.
رقص
خــود در زنــدان بــه رس مــی برنــد.
رفتارهــای رژیــم جمهــوری اســامی حتــی بــا اصــول
سالی
بورژوایــی قضائــی در رابطــه بــا قانونمنــد شــدن
نوروز
حقــوق زندانــی همخوانــی نــدارد .ایــن رفتارهــا
بیخرب میآید
منونههایــی بربرمنشــانهای از رفتارهــا و قوانیــن
همرا ِه بهدرکوبی مردانی
قــرون گذشــته عــر بــردهداری اســت .رفتارهــای
سنگینی با ِر سالهاشان بر دوش:
ایــن چنیــن ددمنشــانه فقــط وقتــی انقــاب تا اللهی سوخته به یاد آرد باز
پــر قدرتــی علیــه ضــد انقــاب وجــود دارد و یــا
نام ممنوعاش را
ِ
در حــال شــکلگیری اســت رخ مــی منایــد .امــا و تاقچهی گناه
رژیــم ضــد انقالبــی اســامی از هــان روزهــای
دیگر بار
احساس کتابهای ممنوع
ِ
اول بــا برپائــی چوبههــای اعــدام در خیابانهــا با
و زندانهــا نشــان داد از جنــس دیگــری اســت تقدیس شود.
از جنــس قــرون وســطا در عــر امپریالیســم و
رسمایــهداری هــار و فاشیســتی.
در مع ِرب قتلِ عام
شمعهای خاطره افروخته خواهد شد.
دروازههای بسته
مهران پیامی
بهناگاه
فراز خواهد شد
دستانِ اشتیاق
از دریچهها دراز خواهد شد
بــا قدردانــی از کمکهــای
لبانِ فراموشی
مالــی رفقا و دوســتان به حزب،
به خنده باز خواهد شد
و بهار
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می
در معربی از غریو
دانیــم کــه تکیــه مالــی حــزب تا شه ِر خسته
پیشباز خواهد شد.

بــه اعضــاء و تودههــا در پیشــبرد
مبــارزه طبقاتــی ،روشــی

سالی

آری
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت بیگاهان
نوروز
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و
چنین
آغاز خواهد شد.

جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و

تود ههــا

نورو ِز  ۱۳۵۶و پایی ِز ۱۳۷۲

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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دموکراسی کارگری  -آنتونیو گرامشی
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مقدمه مرتجم:
الــف .چــرا از میــان صدهــا مقالــه از گرامشــی،
ایــن مقالــه را انتخــاب کــردم .بــه نظــرم بــه اوضــاع
کنونــی جنبــش کارگــری در ایــران نزدیــک و
آموزنــده خواهــد بــود.
ب .از طرفــی ،گذشــته از مارکــس ،انگلــس و لنیــن،
آنتونیــو گرامشــی و روزا لوگزامبــورک ،مــورد اقبــال
متامــی جنــاح هــای جنبــش چــپ جهانــی مــی
باشــند .آنتونیــو گرامشــی متولــد ژانویــه  1891و
در گذشــته بــه ســال  1937اســت .او برجســتهترین
رهــر و فعــال سیاســی و نظریــه پرداز و تئوریســین

متامــی تاریــخ یــک صــد ســاله حــزب کمونیســت
ایتالیــا مــی باشــد.
ج .حــزب کمونیســت ایتالیــا ،پــس از انقــاب
اکتــر و اتفاقــات انرتناســیونال دوم ،بــا انشــعاب از
حــزب سوسیالیســت ایتالیــا (پایــه گــذاری بــه ســال
 ،)1893در بیســت و یــک ژانویــه  1921ایجــاد شــد.
دموکراسی کارگری
Democrazia Operaia
مســالهای کــه امــروزه ذهــن هــر سوسیالیســتی را
درگیــر خــود کــرده اســت ،کــه بــا احســاس عمیــق
او نســبت بــه مســئولیت تاریخــی خــود و در

ارتبــاط بــا مجموعــه طبقــه کارگــر و حــزب آمیختــه
مــی باشــد ،بــه گونــه و شــکل انتقــادی و عملــی
منایــان گشــته اســت .چگونــه میتــوان نیروهــای
عظیــم اجتامعــی را کــه پــس از پایــان جنــگ
(جهانــی اول) ،رهایــی یافتهانــد را بــا هدایــت
حــزب و طبقــه کارگــر متشــکل و ســازماندهی
منــود؟ چگونــه میتــوان بــا آنهــا فــرم و شــکل
و مفهومــی واقعــی از سیاســت را بــه منایــش
گذاشــت ،کــه تبلــور و آیین ـهای از توســعه عــادی
و پایــدار در آینــده باشــد ،کــه در نتیجــه بــه حــزب
مــا بپیوندنــد و جزئــی از زیــر مجموعــه دولــت

زنان افغان و رسانه العربیه

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان

ﺣﺰ
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دادگاه حمیــد نــوری ،بازبینــی بــر زندگــی ســیاه
یــک رژیــم
مدتــی اســت کــه در ســوئد دادگاه حمیــد نــوری
یکــی از عوامــل قتــل عــام زندانیــان سیاســی در
ســال  1367و نیــز دهــه  60برگ ـزار مــی شــود .در
طــی ایــن مــدت افـرادی از نزدیــکان ،خانــواده و یــا
بســتگان و همبنــدان افــراد اعــدام شــده توســط
رژیــم جمهــوری اســامی  ،در دادگاه حــارض شــده
و بــه شــهادت علیــه حمیــد نــوری پرداختنــد.

دادگاه بعــد از بیــش از  20جلســه بــه آلبانــی رفــت
تــا هــواداران و اعضــای مجاهدیــن نیــز بــه عنــوان
شــاهدین جنایــات حمیــد نــوری بتواننــد حقایــق را
در رابطــه بــا حمیــد نــوری کســی کــه در ســالهای
قتــل عــام زندانیــان سیاســی در زنــدان اویــن
خدمــت میکــرده اســت و در اکــر کشــتارها و
جنایــات رژیــم در آن تاریــخ رشیــک و فعــال بــوده
اســت ،بیــان کننــد.
همزمــان دادگاه دیگــری در لنــدن در رابطــه

بــا جنایــات رژیــم جمهــوری اســامی در رابطــه
بــا اعرتاضــات و تظاهــرات آبــان مــاه  1398در
حــال برگ ـزاری اســت .روشــن اســت کــه جنایاتــی
کــه رژیــم اســامی در طــی بیــش از  4دهــه در
ای ـران انجــام داده اســت بســیار گســردهتر از ایــن
دادگاههــا مــی باشــد .ایــن دادگاه هنــوز نتوانســته
ابعــاد دادگاه میکونــوس را پیــدا کنــد .آنهــم بــه
ایــن دلیــل ســاده کــه حکومتهــای اروپایــی
بســیار دســت بــه عصــا و بــا احتیــاط در برابــر

دادگاه حمید نوری
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ســایت العربیــه فارســی کــه بــا پــول و امکانــات
دولــت عربســتان ســعودی راه انــدازی شــده اســت،
اخیــرا مطلبــی در رابطــه بــا زنــان افغانســتان
نوشــته اســت کــه در آن چنیــن آمــده اســت
زنــان افغــان :طالبــان را بــه ســازمان ملــل راه
ندهیــد"
فوزیــه کوفــی" :ایــن بســیار ســاده اســت .ســازمان
ملــل بایــد ایــن کرســی را بــه کســی بدهــد کــه بــه
حقــوق همــه در افغانســتان اح ـرام بگــذارد"
در آخریــن ســطر خــر هــم آمــده اســت "زنــان و
دخـران در افغانســتان امیدهــا و رویاهــای خــود را
بــر ایــن شــورا و نهــاد جهانــی متکــی کردهانــد تــا

بــه آنهــا کمــک کنــد تــا حــق کار و آمــوزش خــود
را بــاز یابنــد"
تیــر مقالــه بــه نحــوی نوشــته شــده کــه گویــا
واقع ـاً مناینــده زنــان افغانســتان در ســازمان ملــل
ســخن مــی گویــد .وقتــی شــا زنانــی را کــه
ســازمان ملــل صحبــت کــرده انــد را مــی بینیــد،
متوجــه مــی شــوید آنهــا از طیفهــای گوناگــون
حکومــت قبلــی و یــا روزنامــه نــگار هســتند .امــا
اینکــه عربســتان و قطــر کــه حامــی طالبــان و
نقــش اگــر نگویــم درجــه اول ،ولــی برجســتهای
در بــه قــدرت رســیدن طالبــان داشــتهاند طرفــدار
زنــان افغــان شــدهاند آنوقــت متوجــه ریــاکاری

آنهــا مــی شــویم .عربســتان کــه حکومتــش یکــی
از رسکوبگرتریــن حکومتهــای جهــان بویــژه در
مســئله آزادی زنــان اســت ،ناگهــان مدافــع حقــوق
زنــان افغــان مــی شــود .آمریــکا حکومــت طالبــان
را بــه رســمیت منــی شناســد و خواهــان رعایــت
دموکراســی و حقــوق بــر و غیــره توســط طالبــان
مــی شــود .البتــه از وقاحــت دولــت آمریــکا و
عربســتان نبایــد تعجــب کــرد .آنچــه موضــوع را
غــم انگیــز مــی کنــد ،وضعیتــی اســت کــه امــروز
زنــان افغــان در آن زندگــی میکننــد .سیاســت
کشــورهای شــیخ نشــین خاورمیانــه ،پاکســتان و
ایـران و آمریــکا باعــث بــه قــدرت رســیدن طالبــان

