
شهریور ١400 شماره ١٩6ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

 سال 42دوره چهارم 

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه 4

گزارشی از زندان زنان  روندهای چهانی و نقش امپریالیست ها اعتراضات کارگری و اجتماعی )باز نشر(

گفتگوی صدای چپ با حاکوموتورچی 
صفحه ٩

انقالاب امر حتمی است 

غارت منابع طبیعی

زندانیان سیاسی

 چگونه  از خرده کاری می توان
عبور کرد

صفحه 5

صفحه آخر

صفحه٢

صفحه 4

ــر  و کمونیســم قــرار داده اســت. رسمایــه داری بناب

ماهیــت درونــی اش بحــران زاســت و آهنــگ ســود 

ــد و  ــی را طــی میکن ــیر نزول ــل س ــن تحلی در آخری

ــم  ــت عظی ــت اکرثی ــتی در خدم ــام سوسیالیس نظ

مــردم از برتری هــای اساســی برخــوردار اســت امــا 

مناینــدگان رسمایــه داری بــه آســانی تــن به شکســت 

ناکامی هــای  علــل  از  یکــی  و  منیدهنــد  خــود 

ــت.  ــود اس ــمن خ ــناخنت دش ــری نش ــو کارگ آلرتناتی

ــود را  ــز خ ــرم و رسد مجه ــه ی گ ــورژوازی توپخان ب

دامئــن بــه روز مــی کنــد و مبــارزه همــه جانبــه ای 

را علیــه کمونیســم و آلرتناتیــو کارگــری ســازمان 

میدهــد. شــناخت عمیــق رسمایــه داری و چگونگــی 

ایــن ســازماندهی ها و تســلط بــه تاکتیک هــای 

مهــم  وظایــف  از  یکــی  بــورژوازی  مشــخص 

ــد و رشط آزاد  ــه قی ــی هرگون ــی ب ــان سیاس زندانی

ــد ــد گردن بای

نظــام  شــدند.  رســواتر  بودنــد،  کــه  رســوا 

رسمایــه داری والیــت فقیــه نــه تنهــا از پنجه هایــش 

چــرک و خــون می چکــد و میلیون هــا انســان را در 

زنــدان بــزرگ ایــران بــا زنجیرهــای ســنگین فقــر بــه 

بردگــی و مــرگ تدریجــی کشــانده اســت و آگاهانــه 

ــی خــود را  ــا سیاســت کشــتار جمعــی، فروماندگ ب

در برابــر ویــروس کویــد نــوزده و دلتــا نشــان داده 

ــته  ــدار بس ــای م ــدن دوربین ه ــک ش ــا ه ــت ب اس

ــان  ــه رسارس جه ــن کــوس رســوائی اش ب ــدان اوی زن

کشــانده شــد.

عملکــرد وحشــیانه رژیــم جمهــوری اســامی در 

برخــورد بــا مخالفانــش کــه مدعی انــد براســاس 

ــار  ــن چه ــرد در ای ــی گی ــرآن رشیعــت صــورت م ق

غارت منابع طبیعی و یا ویرانی طبیعت 

محیــط  ویرانــی  بخاطــر  خوزســتان  اعرتاضــات 

ــی  ــرق کاف ــه آب و ب ــی ب ــدم دسرتس ــی و ع طبیع

رسکــوب شــد. امــا مســئله ویرانــی محیــط زیســت 

یــک مســئله جــدی و دارای پــی آمدهــای اجتامعــی 

و  گــرم  تابســتان های  در  اســت.  گســرتده  بــس 

ــی  ــی آب ــا ب ــتان ها ی ــا، در زمس ــز گرده ــک ری خش

یــا ســیل بســیار از رودخانــه هــا، رودبارهــا و 

دریاچه هــا خشــک شــده و یــا درحــال خشــکی 

کامــل هســتند. هیــچ مســئولی هــم جوابگــوی 

ایــن ویرانــی نیســت و همــه یکدیگــر را مســتقیم 

و غیــر مســتقیم بــه ندانــم کاری و عــدم مدیریــت 

متهــم مــی کننــد. دلیــل روشــنی بــر ایــن رسپــوش 

گذاشــن جمهــوری اســامی در ارتبــاط بــا نقشــش 

ــود دارد.  ــت وج ــط زیس ــی محی ــه ویران ــبت ب نس

رژیــم در ایــن ویرانــی دارای منافــع بــس گســرتده 

مقطعــی اســت. حاکمیــت بــا ســاخن ســدهای 

متعــدد در جهــت آبیــاری زمین هــای کشــاورزی 

کشــورهای  بــه  محصــوالت  فــروش  و  صنعتــی 

ــزرع  ــردن و مل ی ــک ک ــه خش ــان ب ــایه همزم همس

شــدن بســیاری از مناطــق ســبز و روســتاها دســت 

یازیــده اســت. فــروش آب هــای شــیرین، اســتفاده 

ــردن  ــن ب ــی، از بی ــر زمین ــه از آب هــای زی ــی روی ب

مناطــق ســبز و جنگلــی در خدمــت ســاختامن 

ســازی، عــدم حفاظــت از حیوانــات وحشــی و 

پرنــدگان مهاجــر و از بیــن بــردن مناطــق حفاظــت 

شــده خــود بــه بدتــر شــدن وضعیــت کمــک کــرده 

اســت. ایــران کشــور کــم آبــی اســت ولــی بســیاری 

از کشــورهایی کــه حتــی بــه دریــا راه ندارنــد و در 

ــا ســازماندهی و  مناطــق خشــک جهــان هســتند ب

چگونه از خرده کاری می توان عبور کرد

جنبــش کارگــری در ایــران نزدیــک به دو دهه اســت 

ــم  ــای مه ــی از جنبش ه ــه یک ــال ب ــور فع ــه بط ک

ــل شــده اســت و اکــر جنبش هــای  اجتامعــی تبدی

دیگــر اجتامعــی در بُعــد مســائل دیگــر اجتامعــی 

جــدی  بصورتــی  کارگــری  جنبــش  نظــرات  بــه 

اهمیــت مــی دهنــد. برآمــد کنونــی جنبــش کارگری 

از یــک ســو و رسکــوب و فشــار شــدید اقتصــادی، 

اخــراج، شــکنجه و زنــدان بــه رهــران عملــی و 

ســازمان های سیاســی آن وضعیتــی را بوجــود آورده 

ــی و ســازمان های سیاســی  اســت کــه رهــران عمل

بایســتی بطــور دائــم اوضــاع را جمــع بنــدی و 

ــر  ــا اوضــاع و ب ــق ب سیاســت و تاکتیک هــای منطب

ــاذ  ــری اتخ ــی کارگ ــری و مبارزات ــول فک ــاس اص اس

ــد.  کنن
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بمباران مقرهای اپوزیسیون در کردستان 
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ده نکته حائز اهمیت صفحه ٦

انقــاب امریســت حتمــی بــه گــرد آلرتناتیــو کاری 

متشــکل و متحــد شــویم

تحــوالت عظیمــی کــه در دو قــرن گذشــته بوقــوع 

ــزب  ــت ح ــی مانیفس ــری تاریخ ــته نتیجه گی پیوس

ــی  ــاد اساس ــه تض ــال ۱۸۴۷ ک ــت را در س کمونیس

پرولتاریــا،  و  بــورژوازی  بیــن  جهــان  طبقاتــی 

رسمایــه دار و کارگــر اســت تائیــد مــی کنــد. امــروز 

ــر  ــی ب ــته، مســئله ک ــر در گذش ــان دیگ از هــر زم

کــی، تنگاتنــگ بــا مبــارزه ایــن دو طبقــه گــره 

ــه  ــلح ب ــدان مس ــا دن ــورژوازی ت ــت. ب ــورده اس خ

در  نظامــی  پایــگاه  ســاح هســته ای و صدهــا 

ــه داری  ــع نظــام رسمای ــان خــود را مداف رسارس جه

اعــام مــی کنــد و وظیفــه اصلــی خــود را پراکنــدن 

ــم  ــا سوسیالیس ــارزه ب ــر و مب ــه کارگ ــوف طبق صف
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ــت. ــای کارگریس نیروه

ــه بغرنجــی گســرتش  ــان دامن ــت و هــر زم هــر وق

ــی  ــارزات اجتامع ــی مب ــوادث عمل ــد و ح ــی یاب م

ــد تعــرض  ــوه مــی کن چــون کافــی رس در گــم جل

ــی  ــرت م ــر بیش ــه و نظ ــه اندیش ــورژوازی در زمین ب

ــش  ــویک نق ــزب بلش ــن و ح ــه لنی ــا اینک ــردد. ب گ

بســیار مهمــی در شــناخت رونــد تکاملــی رسمایــه 

را بعهــده داشــتند و شــناخت از رسمایــه داری را در 

مرحلــه انحصــارات تــا مرحلــه امپریالیســتی دنبــال 

کردنــد و بــه گفتــه لنیــن ســیزده ســال مبــارزه 

ــازمان  ــه رویزیونیســم کائوتســکی س نظــری را علی

ــن  ــه ای ــا ب ــا پرولتاری ــود ت ــان الزم ب ــا زم ــد ام دادن

آگاهــی رســد کــه بــورژوازی می توانــد دژ را از 

درون هــم تســخیر منایــد. جمعبنــدی داهیانــه 

رویزیونیســم  بــروز  تجربــه  از  دون  مائوتســه 

خروشــچفی در حــزب کمونیســت شــوروی بــود 

ــی  ــارزه طبقات ــن نظــر رســاند کــه مب ــه او را بدی ک

همچنــان بــرای مــدت طوالنــی در دوران ســاختامن 

ــود  ــی موج ــوری پرولتاریای ــتی و دیکتات سوسیالیس

اســت و احتــامل بازگشــت بــورژوازی بــه قــدرت از 

ــق نفــوذ در حــزب کمونیســت میــر اســت.  طری

در رشایــط آن زمــان چیــن و مائوتســه دون بــر پــا 

ــن را  ــی از پائی ــم فرهنگ ــاب عظی ــک انق ــردن ی ک

علیــه مناینــدگان رسمایــه داری در حــزب کمونیســت 

چیــن پیشــنهاد کــرد و در عمــل بــه رسانجــام 

رســاند. امــا در شــوروی خــط مشــی رویزیونیســتی 

توانســت در راس حزب مســلط شــود و پس از حاد 

شــدن مبــارزه میــان دو خــط مشــی یلتســین عضــو 

دفــرت سیاســی حــزب دســت بــه کودتــا زد و کشــور 

ــه داری  ــوری رسمای ــه کش ــر ب ــار دیگ ــوراها را ب ش

ــرای  ــی ب ــروزی عظیم ــک پی ــن ی ــود. ای ــل من تبدی

ــان  ــوروی چن ــقوط ش ــود. س ــه داری ب اردوی رسمای

پیــروزی بــرای بــورژوازی آورد کــه پایــان تاریــخ را 

اعــام کردنــد و مدعــی شــدند نظــام رسمایــه داری 

ــی  ــه انقاب ــر ن ــت خــورده اســت و دیگ ــر ابدی مه

خواهــد شــد و نــه نظامــی نویــن جایــش را خواهــد 

گرفــت. ایــن تعــرض نظــری، انحــال طلبــی و 

منفــی گرایــی را در صفــوف چــپ و کمونیســت در 

ــرد. ــت ک ــان تقوی جه

 بحــران ســاختاری رسمایــه بــا ســقوط وال اســرتیت 

در ســال ۲۰۰۹ نشــان داد بــه گفتــه مجلــه تایــم " 

مارکــس حــق داشــت " و تضــاد اساســی همچنــان 

بیــن رسمایــه داری و طبقــه کارگــر حــل نشــده 

اســت. امــا تضــاد اساســی و عــام بیــن پرولتاریــا و 

ــی اســت  ــت تاریخــی دوران ــورژوازی دارای ماهی ب

و در برگیرنــده کلیــه تضادهــا و مبــارزه میــان 

دو طبقــه در کلیــه دوران تاریخــی تــا جامعــه 

ــی  ــن موضــوع یک ــد. درک ای ــی باش ــتی م کمونیس

ــه هــر فعــال پیــرو  ــی اســت ک ــن نکات از مهمرتی

کارگــری بایــد بــدان دســت یابــد. هامنطــور کــه در 

ــول  ــال ط ــزاران س ــه داری ه ــل رسمای ــا قب دوران م

ــای  ــود و ج ــه ش ــر انداخت ــام ب ــک نظ ــا ی ــید ت کش

آن نظــام دیگــری بنشــیند، دوران رسمایــه داری هــم 

در عمــل نشــان میدهــد حــل تضــاد اساســی هــم 

ــی  ــور م ــه تص ــر از آنچ ــی ت ــت طوالن ــن اس ممک

رفــت تحقــق یابــد. بخصــوص بایــد توجــه داشــت 

ــف  ــدرت مخال ــر ق ــوان اب ــکا بعن امپریالیســم آمری

کمونیســم دارای بیــش از هفتصــد پایــگاه نظامــی 

ــا و  ــدان در دری ــا دن ــت و ت ــان اس ــطح جه در س

خشــکی و آســامن بــه ســاح های هســته ای مســلح 

اســت. درک ایــن مســئله احتیــاج بــه زمــان و درک 

و  رسمایــه داری  یعنــی  دشــمن  جانبه تــر  همــه 

ــدار  ــن پن ــاز چنی ــت. در آغ ــدرن آن داش ــت م دول

بــود کــه بحران هــای رسمایــه داری بــه انقــاب 

ــوم  ــل معل ــا در عم ــی شــود ام ــی کشــانده م حتم

شــد بــورژوازی در بــاز ســازی خــود توانایــی دارد. با 

جهانــی شــدن رسمایــه داری و پیــروزی انقــاب اکتر 

ــوم  ــری معل ــای کارگ ــات آلرتناتیوه و دیگــر انقاب

شــد مناینــدگان رسمایــه ضمــن داشــن تضــاد بــرای 

بــردن ســهم بیشــرت، توانایــی آگاهانــه ای دارنــد کــه 

علیــه طبقــه کارگــر و جنبش هــای عظیــم انقابــی 

متحــد عمــل کننــد. امــروز مــا بــا دســتگاه هایی در 

ــن  ــه بدیهی تری ــرو هســتیم ک ــی روب ســطح تبلیغات

ــا میشــود  ــه دو دوت فرمول هــای ریاضــی را هــم ک

چهــار تــا را بــه خــورد مــردم میدهنــد کــه نــه مــی 

ــه  ــرد ک ــت ک ــل ثاب ــی در عم ــا. زندگ ــج ت ــود پن ش

ــی  ــت من ــانی بدس ــه آس ــر ب ــه کارگ ــروزی طبق پی

ــه حرکــت  ــزرگ را ب ــور ب ــور کوچــک موت ــد، موت آی

ــختی را  ــج و س ــی بغرن ــد تاریخ ــی آورد، رون در من

بایــد طــی کنــد. معلــوم شــد آن تضــاد اساســی عــام 

ــل تشــخیص اســت و تضــاد  تنهــا بطــور خــاص قاب

بیــن بــورژوازی و پرولتاریــا را بایــد بــه صــورت 

خــاص طبــق رشایــط زمــان و مــکان مشــخص 

ــخص  ــر مش ــک تدبی ــر ی ــل ه ــرای ح ــناخت و ب ش

کــرد. معلــوم شــد کُپــی بــرداری بــه شکســت منجــر 

مــی شــود. معلــوم شــد حتــی پــس از پیــروزی 

ــد از  ــا در یــک کشــور بــورژوازی مــی توان پرولتاری

درون بــار دیگــر دژ را تســخیر کنــد و رسمایــه داری 

را بــار دیگــر مســتقر ســازد. در عمــل معلــوم شــد 

ــرد اصــول  ــکار ب ــا ب ــد ب ــای هــر کشــور بای پرولتاری

ماتریالیســم دیالکتیــک شــیوه ی تحلیلــی بــا حرکــت 

ــا  ــه خــود را دقیق ــط جامع از تضــاد اساســی، رشای

تاکتیــک  و  اســرتاتژی  آن  براســاس  و  بشناســد 

مشــخص خــود را کــه توســط توده هــا پذیرفتــه 

مــی شــود و از آن خــود مــی داننــد را معیــن ســازد 

و مهمــرت اینکــه هــر جامعــه بــا مشــخصات و 

ــه از  ــا شــناخت همــه جانب بافــت اجتامعــی اش، ب

ــه  ــد برنام ــوری حاکمــش بای ــه داری و دیکتات رسمای

سوسیالیســتی خــود را تنظیــم کنــد. مــروری کنیــم 

ــد  ــا در رون ــناخت تضاده ــان و ش ــت زم ــر گذش ب

تحــوالت جهانــی تــا درک عمیق تــری از اوضــاع 

ــم : ــت آوری ــاع بدس ــی اوض ــی و بغرنج کنون

تغییــرات  جهــان  در  تابحــال  مارکــس  زمــان  از 

شــگرفی صــورت گرفتــه اســت و دو جنــگ جهانــی 

ــت.  ــته اس ــوع پیوس ــه داران بوق ــود رسمای ــن خ بی

یعنــی بــا وجــود اینکــه تضــاد اساســی دوران میــان 

بــوده، تغییــر و تکامــل  بــورژوازی  پرولتاریــا و 

ــاز  ــای ب ــه دره ــارات، مرحل ــاد انحص ــاع و ایج اوض

ــی  ــه نوین ــید و مرحل ــان رس ــه پای ــت آزاد ب و رقاب

ــان  ــت شــدید می ــه رقاب ــرا گرفــت – مرحل جــای آن

تقســیم  بــرای  رسمایــه داری  بــزرگ  قدرت هــای 

ــن  ــاری. در ای ــای تج ــتعمرات و بازاره ــدد مس مج

مرحلــه اســت کــه تضــاد میــان اردوگاه آنهــا تــا حــد 

جنــگ بــه جریــان اصلــی رسمایــه داری تبدیــل شــد. 

.معلــوم شــد بــورژوازی انحصــاری حــاال دیگــر نــه 

ــتثامر  ــود را اس ــور خ ــران کش ــتقیم کارگ ــا مس تنه

مــی کنــد بلکــه بــا تســلط بــر بــازار جهانــی 

ــد و  ــی را هــم اســتثامر مــی کن کشــورهای پیرامون

دســرتنج کارگــران کشــورهای پیرامونــی را هــم بــه 

ــه  ــه جانب ــت و هم ــل درس ــرد. تحلی ــی ب ــارت م غ

ــن تضاد هــای مشــخص  ــن از امپریالیســم و یاف لنی

را  روســیه  بلشــویک  امپریالیســم، حــزب  دوران 

بــه حــزب هدایــت کننــده یــک انقــاب اجتامعــی 

ــل  ــح - آزادی تبدی ــان - صل ــعار ن ــا ش ــد ب پیروزمن

کــرد. جنــگ جهانــی دوم هــم همینطــور و اتحــاد 

ــده  ــیله ش ــر وس ــرد به ــاش ک ــوروی ت ــر ش جامهی

ــر  ــا ب ــد بن ــد. نظــام سوسیالیســتی جدی دوری گزین

ماهیتــش مــی بایســتی خدمتگــزار توده هــا باشــد. 

امــا نازیســم هیتلــری مجــال نــداد و جبهــه نوینــی 

را پــس از تســلط بــر غــرب در رشق بــاز کــرد و تــا 

ــه از  ــن مرحل ــرد. در ای ــروی ک ــکو پی دروازه مس

ــر شــوروی  تکامــل تضادهاســت کــه اتحــاد جامهی

ــی از  ــا بخش ــتی ب ــور سوسیالیس ــک کش ــوان ی بعن

کشــورهای رسمایــه داری متحــد مــی شــود و علیــه 

ــد. در آن  ــه داری می جنگ ــر از رسمای ــی دیگ بخش

زمــان در عمــل ایــن تضــاد یعنــی تضــاد بیــن ســه 

ــا  ــا در اروپ ــان، ایتالی ــد آمل ــتی متح ــدرت فاشیس ق

بــا ژاپــن از یکســو و اتحــاد جامهیــر شــوروی 

سوسیالیســتی و نیروهــای مقاومــت ضــد فاشیســت 

از جملــه ایــاالت متحــد ه و بریتانیــا از ســوی دیگــر 

ــل شــد.  ــه تضــاد عمــده تبدی ب
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دست امپریالیست ها از سر مردم جهان کوتاه 

ــی  ــای جهان ــروزی پرولتاری ــد پی ــب رون ــن ترتی  بدی

ــی  ــاد اساس ــه تض ــت ک ــان داده اس ــال نش ــا بح ت

ــی  ــخصی گاه ــای مش ــکال تضاده ــه اش ــود را ب خ

ــان  ــه چن ــک و ن ــک ت ــی ت ــده و گاه ــورت عم بص

ــم  ــی رس در گ ــون کاف ــا و چ ــی توام ــاد و گاه ح

ظهــور کرده انــد در زیــر بــه چنــد تــای مهــم آنهــا 

ــم : ــی کنی اشــاره م

 یکم

ــر  ــه منج ــتی ک ــورهای امپریالیس ــن کش ــاد بی  تض

بــه جنــگ جهانــی شــدند. ایــن تضــاد اکنــون هــم 

ــتی  ــت فاشیس ــای راس ــد گرایش ه ــت و رش جدیس

از  متفــاوت  پوشــش های  بــا  جهــان  رسارس  در 

ناسیونالیســتی گرفتــه تــا دینــی و مذهبــی نشــانی 

ــت . ــه اس ــیخته رسمای ــام گس ــت لج ــارز از رقاب ب

 دوم

 تضــاد بیــن کشــورهای فاشیســتی ضــد کمونیســت 

ــتان،  ــل لهس ــی مث ــای پارملان ــد رسمایه داری ه و ض

ــام  ــا ن ــوان از آنه ــی ت ــه م ــل ک هندوســتان، و برزی

بــرد . 

سوم

 تضــاد مبــارزه ملــل ســتمدیده بــرای رهایــی از 

ــوغ قدرت هــای سیاســی ســتمگر. درســت اســت  ی

کــه دوران اســتعامر بــه پایــان رســیده اســت ولــی 

وابســتگی بــه رسمایــه جهانــی و ســلطه قدرت هــای 

رسمایه داری هــای بــزرگ همچنــان ادامــه دارد و 

ــد. ــوز موجودن ــل ســتمدیده هن مل

چهارم

کشــورهای  و  سوسیالیســتی  کشــورهای  بیــن   

رسمایــه داری.

پنجم

تضــاد بیــن توده هــای عظیــم مــردم جهــان بــا 

و  امپریالیســتی   - فاشیســتی  کوچــک  مشــتی 

فاشیســتی  راســت  آلرتناتیــو  حاکــم.  ارتجاعــی 

رسمایــه انحصــارات جهانــی کــه امــروز بــرای ادامــه 

ســلطه نظــام رسمایــه در رسارس جهــان بــا هرگونــه 

ــای  ــتی و جنبش ه ــری و سوسیالیس ــات کارگ انقاب

آزادیخواهانــه و اســتقال طلبانــه مبــارزه مــی کنــد. 

در کشــور مــا ایــران ایــن صــف آرائــی چگونــه 

اســت ؟

ــی  ــاد اساس ــه داری و تض ــت رسمای ــران کشوریس ای

و عــام جامعــه کنونــی هــم هامنطــور کــه در بــاال 

تاکیــد شــد تضــاد بیــن طبقــه کارگــر و رسمایــه دار 

اســت. امــا رضوریســت در یابیــم ایــن تضــاد بطــور 

ــور  ــروز بط ــه و ام ــل یافت ــه تکام ــخص چگون مش

چــه  بــه  طبقاتــی  ایــران صف آرایــی  در  ویــژه 

ــت ؟ ــکلی اس ش

بــورژوازی ایــران در دوران تاریخــی انحصــارات 

ــی،  ــه داری در حــال بحــران و گندیدگ ــی رسمای یعن

رقابت هــای امپریالیســتی و جنگ هــا بــرای ســلطه 

ــه اســت.  ــر کل جهــان، تکامــل یافت ــی ب ابرقدرت

ــای  ــک قدرت ه ــا کم ــد اول ب ــران بای ــورژوازی ای ب

نظامــی اســتعامرگران و روحانیــت قــدرت سیاســی 

ــوز  ــا را و هن ــپس بازاره ــرد و س ــی ک ــخیر م را تس

بوروکراتیــک  خصوصــی،  مالــکان  بیــن  تضــاد 

نظامــی-اداری و موقوفــه همچنــان ادامــه دارد

بــورژوازی ایــران در عیــن حــال بــر گنجــی از مــواد 

خــام اولیــه بویــژه نفــت و گاز، نیــروی عظیــم کار 

ارزان، در منطقــه ای اســرتاتژیک بــا دوازده مــرز 

آبــی و خشــکی بــا کشــورها، بــر رس راه جــاده 

ــی  ــگ جهان ــروزی جن ــل پی ــو، پ ــه و ن ابریشــم کهن

ــم ! ــه فاشیس دوم علی

ــامی  ــت اس ــی اس ــب دولت ــران صاح ــورژوازی ای ب

ــان را در رس  ــیعگری جه ــوری ش ــم امپرات ــه توه ک

دارد 

 .

بــورژوازی ایــران را درســت بخاطــر ویژگی هــای باال 

بایــد بطــور مشــخص شــناخت و بــرای برانــدازی اش 

ــران از  ــورژوازی ای ــد طــرح مشــخص ریخــت. ب بای

یکســو از انقــاب از پائیــن و آلرتناتیــو کارگــری 

مــی ترســد و در نتیجــه بــا بــورژوازی جهانــی از در 

ــرای رشــد  ــد و از ســوی دیگــر ب ســازش در مــی آی

خــود و بــردن ســهم بیشــرت در برابــر سیاســت های 

بــورژوازی جهانــی تــا انــدازه ای و حــد معینــی 

و  اســت  رسکوبگــر  هــم  کنــد.  مــی  مقاومــت 

ــد. در  ــی کن ــری م ــت جلوه گ ــد امپریالیس ــم ض ه

ــم رای و  ــه ه ــای رسمای ــه جناح ه ــری کلی رسکوبگ

ــر امپریالیســم در  ــت در براب پشــتیبان و در مقاوم

ــاوت. ــن خــود متضــاد و متف بی

درســت بخاطــر ایــن ویژگــی اســت کــه بــورژوازی 

ایــران را بــه مــاری خــوش خــط و خــال، بتــی عیــار 

ــرو  ــد. گاهــی دون کشــوت وار نی ــف کرده ان توصی

ــوری شــیعه  ــای امپرات ــی فرســتد، ادع ــار م ــه ظف ب

و ژاندارمــی خاورمیانــه دارد و ظاهــرا در برابــر 

ــه  ــی رس ب ــد و گاه ــی کن ــم م ــد عل ــم ق امپریالیس

ــه را در  ــش قهرمانان ــاید و نرم ــی س ــا م درگاه آنه

ــورژوازی  ــه ب ــع دوگان ــن وض ــرد. ای ــی گی ــش م پی

چــپ  و  راســت  انحرافــات  مهمرتیــن  زمینــه 

نیروهــای کارگــری در ایــن صــد ســال گذشــته 

ــاه  ــا ش ــد رض ــاه، محم ــی رضاش ــت. گاه ــوده اس ب

ــوش  ــه گ ــه ب ــر حلق ــه ای را نوک ــی و خامن و خمین

امپریالیســم و زمانــی آنهــا را مســتقل و حتــی ضــد 

ــد. ــی خوان ــت م امپریالیس

نتیجه گیری

رونــد تکاملــی اوضــاع جهانــی و اوضــاع ایــران کــه 

در بــاال مــرور کردیــم مــا را بــه نتیجــه گیــری زیــر 

مــی رســاند :

بــا توجــه بــه رشایــط مشــخص رشایــط ایران بــه این 

نتیجــه رســیدیم کــه پرولتاریــا همچنــان بــا هــامن 

مشــکلی روبروســت که بــورژوازی در اوایل رشــدش 

ــا آن روبــرو بــود یعنــی قــدرت سیاســی. حرکــت  ب

از تضــاد اساســی دوران یعنــی تضــاد بــورژوازی بــا 

ــی  ــان کنون ــه جه ــد گان ــای چن ــا و تضاده پرولتاری

و تاثیــرات آنهــا در وضــع کنونــی ایــران، پرولتاریــا 

بایــد اول و قبــل از هــر چیــز مســئله قــدرت 

سیاســی را حــل کنــد. رژیــم جمهــوری اســامی 

ــده  ــاد عم ــود تض ــای موج ــان تضاده ــم از می حاک

ــر پیرفــت جامعــه تشــکیل مــی دهــد.  را در براب

ــی اســت کــه مــی  ــا نیروی ــا تنه در نتیجــه پرولتاری

ــاد صــف مســتقل خــود و بســیج و  ــا ایج ــد ب توان

شــده  اســتثامر  نیروهــای  وســیع ترین  متشــکل 

و ســتمدیده کــه نــودو نــه درصدی هــا هســتند 

آلرتناتیــو طبقاتــی خــود را در نردهــای پــی در پــی 

بــه چنــان نیــروی مــادی اجتامعــی تبدیــل ســازد که 

حاکمیــت مرتجــع ضــد مردمــی فرومانــده را از مقر 

والیــت فقیــه بیــرون کشــد و پــس از بیــش از صــد 

ســال مبــارزه میلیونــی کارگــران و توده هــای وســیع 

آزادیخــواه، برابــر طلــب، ضــد اســتثامر و ســتم، ضد 

ــژادی،  ــض ن ــدان، ضــد تبعی ــدام و شــکنجه و زن اع

ملــی، قومــی، دینــی، مذهبــی رژیــم جمهــوری 

اســامی را برانــدازد و نظامــی نویــن سوسیالیســتی 

شــورایی منطبــق بــا رشایــط و ویژگی هــای جامعــه 

ایــران جایگزیــن کنــد. آلرتناتیــو کارگــری صفــش از 

بــورژوازی و رسمایــه جهانــی کامــا جداســت، ضــد 

امپریالیســت اســت و بــا هرگونــه دخالت گــری 

ــر  ــد ودر عیــن حــال ب ــارزه میکن ــران مب آنهــا در ای

اصــل حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت خــود وفــادار 

پرولتاریــای  وحــدت  از  دفــاع  ضمــن  و  اســت 

ــی  ــور داخل ــری در ام ــه دخالت گ ــا هرگون ــان ب جه

کشــورهای دیگــر مخالــف اســت. در ســطح داخلــی 

ــورژوازی  ــه گرایش هــای ب ــا هــر گون خــط کشــی ب

چــه در خــارج کشــور و چــه در داخــل دارد و بطور 

ــورژوازی  ــته ب ــا دارودس ــه ب ــه جانب ــز و هم متمرک

حاکــم واالیــی انحصــار طلــب کــه قــدرت سیاســی 

را قبضــه کــرده اســت مبــارزه مــی کنــد و آشــکارا 

بــدور از هرگونــه پنهــان کاری پرچــم سوسیالیســتی 

را بــرای جایگزینــی ایــن نظــام برافراشــته نگــه مــی 

دارد. 

محسن رضوانی ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
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زندانیان سیاسی.... بقیه از صفحه ١

زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند

دهــه نشــان میدهــد ایــن قــوم ســلطه گر نــه 

تنهــا بویــی از حقــوق اولیــه شــهروندی نــدارد 

بلکــه انتقــام جویــی قبیلــه قریــش را همچنــان در 

ــن  ــه نوی ــی جامع ــبات اجتامع رسلوحــه حــل مناس

قــرن بیســت و یکمــی قــرار داده اســت. ویدیوهــای 

زنــدان اویــن، زندانــی کــه ارثیــه بجــا مانــده ی نظام 

ســلطنتی اســت، امــروز همچنــان قتلــگاه مخالفــان 

ــت. ــامی اس ــوری اس ــم جمه رژی

ــودش  ــاز وج ــامن آغ ــران از ه ــورژوازی ای ــه ب طبق

ســپس  و  اســتعامرگران  ســلطه  زیــر  چــون 

یافــت  تکامــل  و  آمــد  بوجــود  امپریالیســت ها 

و  شــکنجه  زنــدان،  رسکــوب،  بــا  حاکمیتــش 

ضــد  و  اســتعامر  ضــد  خواهــان،  آزادی  اعــدام 

امپریالیســت ها و در صــد ســال گذشــته کــه طبقــه 

ــدان  ــه می ــو طبقاتــی ب ــوان یــک آلرتناتی کارگــر بعن

آمــده اســت ضد پیــروان کارگــری و کمونیســت ها 

دســتگاه دولتــی و امنیتــی خــود را هر روز گســرتش 

داده اســت. ایــن طبقــه چــه در شــکل ســلطنت و 

چــه در شــکل دیــن و مذهــب و والیــت فقیــه اوین 

ــت . ــوده و هس ــش ب ــکنجه و اعدام ــه ش خان

حــزب رنجــران ایــران بعنــوان گردانــی از این لشــکر 

ــون  ــده ی راه گلگ ــه دهن ــری و ادام ــی کارگ طبقات

شــده آلرتناتیــو کارگــری، نســل انــدر نســل اعضایش 

ــورژوازی  ــکاران حاکــم رژیم هــای ب ــان جنایت قربانی

ــوری  ــتم کاری و دیکتات ــا س ــر ج ــت. ه ــوده اس ب

ــت.  ــود اس ــارزه موج ــت و مب ــا مقاوم ــت آنج هس

مرتجعــان حاکــم چنیــن مــی پندارنــد کــه بــا کشــن 

مبــارزان و شــکنجه و زندانــی کردنشــان نقطــه 

پایــان بــه مبــارزه مــی گذارنــد. تاریــخ نشــان 

ــان  ــلطنت نش ــه در دوران س ــور ک ــد هامنط میده

داد مقاومــت را بیشــرت دامــن مــی زنــد و مبــارزه را 

گســرتده تــر مــی کنــد. امــروز شــاهد ایــن واقعیــت 

تاریخــی هســتیم کــه چگونــه رژیــم والیــی توســط 

مخالفانــش حلقــه بــه حلقــه محــارصه شــده اســت 

و تــا خصوصی تریــن ســوراخ های امنیتــی رژیــم 

ــد. ــت کرده ان ــان انگش مخالف

مبــارزه علیــه نظــام دیکتاتــوری، علیــه رژیــم امنیتی 

رسکوبگــر بخــش جــدا ناپذیــر از آلرتناتیــو کارگــری 

دموکراتیــک  نیروهــای  و  کمونیســت ها  اســت. 

ــارزه را  ــت و مب ــعل مقاوم ــل مش ــدر نس ــل ان نس

ــه  ــا گرفت ــور ارسافیل ه ــته اند. از ص ــت داش در دس

ــا  ــه ت ــزدی گرفت ــی، از فرخــی ی ــدر عمواوغل ــا حی ت

ارانــی وروزبــه، از جزنــی گرفتــه تــا ســعید ســلطان 

ــا در  ــه ت ــا آواره گرفت ــمی و م ــا جاس ــور، از وف پ

ــزاران  ــام ه ــد ن ــه بای ــامی ک ــوری اس دوران جمه

ــخ  ــی تاری را ردیــف کــرد همــه حکایــت از مقاومت

ــن  ــه در ای ــم ریش ــروز داری ــه ام ــت. آنچ ــاز اس س

صــد ســال مقاومــت دارد کــه لــرزه بــر انــدام 

ــاف را  ــه اســت و قالیب ــه انداخت ــت فقی نظــام والی

مجبــور مــی کنــد علنــی از کمیســیون نــود مجلــس 

ــن  ــان در اوی ــق زندانی ــت در ح ــه جنای ــد ب بخواه

ــد. رســیدگی کن

همبســتگی بــا زندانیــان سیاســی، مبــارزه بــرای 

ــا یــک وظیفــه تخطــی  ــد و رشط آنه ــی قی آزادی ب

ناپذیــر هــر انســان آزادیخــواه اســت. بایــد جنبــش 

دفــاع از زندانیــان سیاســی را بــه دیگــر جنبش هــای 

آلرتناتیــو  و  کنیــم  و همســو  اجتامعــی همــراه 

ــام  ــد نظ ــای ض ــه نیروه ــرت کلی ــه چ ــری را ب کارگ

ــازیم. ــل س ــه تبدی ــت فقی ــه داری والی رسمای

حزب رنجران ایران

مدیریــت نســبتا بهــرت بســیاری از مشــکات کشــور 

ــع  ــت آب و مناب ــه وضعی ــد. در حالیک ــا را ندارن م

طبیعــی در کشــور مــا خــوب اســت و در صــورت 

وجــود یــک دولــت متعهــد و مرتقــی کــه از منافــع 

اکریــت مــردم دفــاع کنــد؛ مشــکل بــه ایــن صورتــی 

کــه ایــن روزهــا در ایــران عمــده شــده اســت وجود 

ــن  ــا و از بی ــردن رودباره ــک ک ــت. خش ــی داش من

بــردن جنگل هــا خــود بــه خشک ســالی بیشــرت 

مــی انجامــد. بطــور مثــال از بیــن بــردن جنگل هــا 

و بریــدن درختــان باعــث از بیــن رفــن بســیاری از 

انــواع حیواناتــی مــی شــود کــه گاهــا حتــی رضر و 

زیان هــای آن بــه افــکار عمومــی هــم راه پیــدا 

ــان  ــات رضر و زی ــن حیوان ــن رف ــد. از بی ــی کن من

ــد و  ــی کن ــه م ــان دو پای ــد درخت ــه رش ــدیدی ب ش

ــا مــی شــود. ــودی آنه باعــث ناب

ــا  ــی از آب ت ــع طبیع ــی رویــه از مناب ــتفاده ب اس

و  نفــت  جملــه  از  معدنــی  مــواد  و  جنگل هــا 

ــه را  ــن رفت ــاز ســازی مــواد از بی ســنگ ها اجــازه ب

کــه طوالنــی مــدت خواهــد بــود از طبیعــت گرفتــه 

آب هــای  ســفره های  دلیــل  همیــن  بــه  اســت. 

ــا نشســت  ــی شــده اســت و مــا ب ــر زمینــی خال زی

گســرتده زمین هــا در ایــران مواجــه هســتیم. در 

ــه  ــد گاهــا ب ــگاران متعه ــی خرن ســایت های اینرتنت

مکان هــای عمومــی رس مــی زننــد کــه رسمایــه داران 

بــدون حتــی مجــوز آنهــا را در اختیــار گرفتــه 

ــدن  ــاری مع ــا حف ــازی و ی ــه س ــه خان ــا ب و در آنه

مشــغول هســتند. امــا در پشــت پــرده ایــن بــدون 

مجوزهــا مســئولین بــاالی دولتــی از بیــت خامنــه ای 

ــزرگ  ــان رشکت هــای ب ــپاه و صاحب ــا رسداران س ت

وجــود دارنــد کــه جوابگــوی حتــی دولــت خــودی 

هــم نیســتند. این هــا هســتند مافیــای مالــی کــه زد 

ــا بانک هــا و اســتفاده از قــدرت طبیعــت  ــد ب و بن

را بــه ویرانــی کشــیده اند. بــا اینکــه دولــت از ِقبَــل 

منابــع طبیعــی ســالیانه میلیادهــا دالر اســتفاده 

ــت از  ــرای حفاظ ــه ب ــه ای ک ــی بودج ــد ول ــی کن م

منابــع طبیعــی در نظــر گرفتــه مــی شــود آنچنــان 

کــم اســت کــه جوابگــوی ســامل ســازی محیــط 

ــت. ــی نیس طبیع

رقابــت افســار گســیخته رسمایــه داری در همــه 

ــه  ــر ب ــرت و ارزان ت ــد بیش ــرای تولی ــان ب ــای جه ج

اســتفاده هــر چــه بیشــرت از منابــع طبیعــی دامــن 

زده و روزانــه آلودگی هایــی کــه از طریــق صنعــت 

ــروی انســانی وارد طبیعــت مــی شــود بیشــرت  و نی

مــی شــود. ســمی شــدن محیــط طبیعــی حتــی بــه 

ــرده  ــدا ک ــم راه پی ــا ه ــوس ه ــی اقیان ــع غذای مناب

اســت. وارد شــدن مــواد غذایــی پروســه شــده کــه 

ــک و  ــواد ضــد کپ ــا م ــش از حــد ب ــا اســتفاده بی ب

منــک و شــیرینی هــا پنهــان بــه بــازار بــرای فــروش 

ــراد  ــای اف ــامری ه ــی در بی ــرات مخرب ــرت تاثی بیش

مســن گذاشــته اســت. ایــن نــوع مــواد خــود باعــث 

بــاال رفــن بیــامری هــا و بودجه هــای درمانــی 

ــه  ــازی را ب ــای داروی س ــت و کارخانه ه ــده اس ش

ســودهای هنگفتــی رســانده اســت. ثروت هــای 

ــه  ــر ب ــد اگ ــرار دارن ــا ق ــراف م ــه در اط ــی ک طبیع

صــورت صحیــح اســتفاده نشــوند، خــود بــه مانعــی 

در راه ســعادت بریــت تبدیــل خواهنــد شــد. 

ــا رونــدی کــه جلــو مــی رود حتــی بــا رسنگونــی  ب

سیســتم های  و  رسمایــه داری  حکومت هــای 

انســانی کــه ســود، نقــش فرماندهــی را در جامعــه 

ــای  ــازی خرابی ه ــم بازس ــاز ه ــت، ب ــد داش نخواه

رسمایــه داری در طبیعــت، زمــان بــر و احتیــاج بــه 

ــت.  ــد داش ــانی خواه ــی و انس ــیع مال ــروی وس نی

اتخــاذ  اجــازه  حتــی  رسمایــه داری  رقابت هــای 

ــن ســود برایشــان،  ــن تامی ــی کــه در عی تصمیم های

بتوانــد بــه کــم شــدن ضایعــات تولیــدات صنعتــی 

ــک  ــی کم ــط طبیع ــدن محی ــرت ش ــی به و هامهنگ

ــد، منــی دهــد. کن

ــده  ــت ش ــی ثاب ــات علم ــوع در تحقیق ــن موض ای

ــن  ــل گــرم شــدن کــره زمی اســت کــه یکــی از دالی

ــم  ــای قل ــا مدیاه ــت، ام ــانی اس ــای انس فعالیت ه

بــه مــزد ایــرا بررســی منــی کننــد کــه کــدام فعالیت 

ــا رصف میلیاردهــا دالر از بودجه هــای  انســانی. آی

دولت هــای جهــان کــه مــروف خریــد ســاح 

ــرای کشــت و کشــتار و ویرانــی جوامــع انســانی  ب

مــی شــود در حالیکــه مــی توانــد بودجــه آمــوزش 

ــا  ــد، ب ــن کن ــان را تامی ــن ســال جه ــروش چندی و پ

تامیــن آب آشــامیدنی بــرای انســان ها هــم یکســان 

ــه ویرانــی طبیعــت کمــک مــی کنــد. نقــش اگاه  ب

ســازی نســبت بــه جلوگیــری از ویرانــی و آلودگــی 

ــار  ــت در اختی ــه کل بری ــه خان ــه مثاب طبیعــت ب

غارت منابع طبیعی.... بقیه از صفحه ١
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در  اکرشــان  کــه  دارد  قــرار  جهانــی  مدیاهــای 

ــی  ــای کنون ــتند. مدیاه ــه داری هس ــت رسمای خدم

ــه داری در  ــتم رسمای ــش سیس ــه نق ــرت ب ــان کم جه

ــا  ــد. ام ــی کنن ــاره م ــت اش ــط زیس ــب محی تخری

بریتــی کــه مــی خواهــد بــه زندگــی طبیعــی 

خــود ادامــه بدهــد علیــه ویرانــی و تخریــب خانــه 

ــده  ــث ش ــاط باع ــن ارتب ــت. ای ــود اس ــی خ طبیع

اســت کــه مبــارزه علیــه غــارت و تخریــب طبیعــت 

بــا مبــارزه علیــه رسمایــه داری درهــم تنیــده شــود. 

از  اکــرا  زیســت  محیــط  فعالیــن  و  مبارزیــن 

فعالیــن چــپ و دموکــرات و یــا متخصصیــن علمــی 

ــا  ــوری اســامی ت ــن رابطــه جمه هســتند. در همی

بــه حــال دههــا نفــر از متخصصیــن را کــه نســبت 

بــه سیاســت های ویرانگرانــه رژیــم اعــرتاض کــرده 

و یــا آنــرا افشــا کــرده انــد بــه زنــدان انداختــه و یــا 

کشــته اســت.

ع . ع

چگونه  از خرده کاری... بقیه از صفحه ١

ــا توســعه و رشــد فقــر و بیــکاری و همــه گیــری  ب

ــی از  ــران ناش ــروز در ای ــه ام ــتاری ک ــا و کش کرون

ایــن ویــروس و رذالــت و ســود پرســتی رسمایــه داری 

و رژیــم جمهــوری اســامی در جریان اســت، ُســفره 

ــات  ــه طبق ــان بلک ــران و زحمتک ش ــا کارگ ــه تنه ن

اســت.  و خالی تــر شــده  متوســط هــم خالــی 

ــود و در  ــی ش ــرت م ــر روز بیش ــی ه ــه طبقات فاصل

ــه  ــطل های زبال ــه در س ــی ک ــودکان و زنان ــر ک براب

بــه دنبــال غــذا و بطــری و پاســتیک بــرای فــروش 

مــی گردنــد و یــا کودکانــی کــه بــرای مدرســه رفــن 

نــه لبــاس و وســایل تحصیلــی دارنــد و نــه رسپناهی 

بــه عنــوان مدرســه، طبقــات حاکــم فاســد بــا 

مصــادره و زد و بندهــای دولتــی زمین هایــی را در 

ــی  ــای مجلل ــا و خانه ه ــه و آپارمتان ه ــار گرفت اختی

ــی  ــر برخ ــاهان در براب ــر پادش ــه ق ــاخته اند ک س

از آنــان بــی مقــدار جلــوه مــی منایــد. کودکانشــان 

مــدارس کشــورهای خارجــی تحصیــل  اکــرا در 

ــه احساســی  ــد و ن ــان دارن ــه غــم ن ــد و ن مــی کنن

ــب مــردم  ــرای فری از انســان دوســتی. گاه گاهــی ب

گوســفندی قربانــی و گوشــت آنــرا بیــن مــردم 

فقیــر تقســیم مــی کننــد کــه خمســی داده باشــند 

ــده باشــند.  ــه طــرف خــود خری و نگاهــی ب

مــا را بــا طبقــات رسمایــه دار کــه تــا مرفق دستشــان 

بــه خــون مــردم و دزدی آلوده اســت کاری نیســت. 

آنهــا نــه احتیــاج بــه نصیحــت دارنــد و نــه یادگیری. 

در  اجتامعــی  انگل هــای  ایــن  طبقاتــی  منافــع 

پایــدار مانــدن همیــن مناســباتی اســت که برایشــان 

کارکــرد و کارآمــدی خوبــی داشــته و باعــث کســب 

ــاب در  ــه انق ــردد. وظیف ــی میگ ــای نجوم درآمده

ــی آن  ــم و جایگزین ــات حاک ــی طبق ــران رسنگون ای

ــه ای  ــه پای ــت ک ــتی اس ــت سوسیالیس ــک دول ــا ی ب

تریــن حقــوق فــردی و اجتامعــی و سیاســی را 

ــد.  ــن کن ــی تامی ــت اجتامع ــات فرودس ــرای طبق ب

ــد کــه  ــی انتشــار مــی یاب ــار خرهای ــد یکب هــر چن

ــت.  ــاس اس ــان اخت ــارد توم ــزاران میلی ــای ه گوی

بعــد از یــک رسی تبلیغــات کــر کننــده ضــد فســاد 

حکومتــی. اکــر پرونده هــا شــامل مــرور زمــان مــی 

ــو ".  ــو روز از ن ــروف "روز ن ــول مع ــه ق ــود و ب ش

دور باطــل فــوق در طــی ۴ دهــه حاکمیــت رژیــم 

ــه داشــته اســت و همــه دولت هــای  اســامی ادام

ضــد فســاد خــود از فاســدترین دولت هــای تاریــخ 

ــم  ــن و تحکی ــرای تامی ــد. ب ــوده ان ــران ب معــارص ای

ــز  ــامی مترک ــه داری اس ــم رسمای ــدرت رژی ــره ق دای

خــود را بــر نیروهــای رسکوبگــر نظامــی، اطاعاتــی 

و زندانهــا گذاشــته اســت. البتــه متامــی دولت هــای 

ــزار اســتفاده مــی  ــن اب ــی از ای ــه درجات ــی ب طبقات

ــرا در خدمــت  ــه آن ــن اســت ک ــم ای ــا مه ــد، ام کنن

چــه مناســباتی بــکار مــی گیرنــد.

 جنبش هــای اعرتاضــی در بویــژه دو دهــه گذشــته 

بطــور مشــخص ایــن نابرابــری را مــورد حملــه 

و اعــرتاض قــرار داده انــد و نابرابــری و فاصلــه 

ــاد  ــا و ابع ــی آمده ــی و پ ــدید اجتامع ــی ش طبقات

ویرانگــر آن بــرای جامعــه توضــح داده انــد. تــا 

دوره ای کــه ایــن جنبــش در حــال رس بــرآوردن 

مســتقل  تشــکات  هنــوز  و  بــود  از الک خــود 

ــی  ــود و رهــران جنبش هــای مرتق ــه ب شــکل نگرفت

اجتامعــی از کارگــران و معلــامن تــا پرســتاران و.....

در شــکل افــراد مســتقل و معــرتض مقابــل حکومت 

ایســتاده بودنــد و داراری کمبودهــای جــدی ناشــی 

از تجربــه و زمینه هــای اجتامعــی بودنــد، نــوع 

مبــارزه و شــکل دهــی بــه حــرکات اجتامعــی 

ــال  ــا در بیســت س ــرود. ام ــر ب ــی توانســت فرات من

ــا  ــم. آی ــذر کرده ای ــه گ ــل اولی ــا از مراح ــته م گذش

ایــن بــه مفهــوم ایــن اســت کــه خــرده کاری کامــا 

از بیــن رفتــه اســت و جنبــش روی خــط صحیــح و 

ــه نظــر  ــد. ب ــی کن ــت م ســازماندهی درســت حرک

ــا  ــه م ــه روشــن شــده اســت ک ــا اینک ــد ب ــی رس م

کمونیســت ها و جنبــش کارگــری بشــدت از خــرده 

ــرای  ــه آن ب ــرتاف ب ــی اع ــم ول ــی بری ــج م کاری رن

برخــی از احــزاب و ســازمان هــا و فعالیــن کارگــری 

بســیار ســخت اســت. زمینه هــای فکــری بــرای 

ــرده کاری: ــدن در خ مان

همــه  در  خــود  دیــدن  جانــب  بــه  حــق  اول: 

زمینه هــای مبارزاتــی و حاشــیه ای دیــدن دیگــران 

ــود  ــاد از خ ــه انتق ــوق ن ــر ی ف ــه فک ــت. زمین اس

را انجــام مــی دهــد نــه انتقــاد بــه دیگــران از 

نظــر ایــن دســته از افــراد و ســازمان ها انتقــاد 

ــا  ــه آنه ــر اینک ــتند بخاط ــرح نیس ــران مط ــه دیگ ب

حاشــیه ای و قابــل اغــامض مــی باشــند و انتقــاد بــه 

خــود را ندارنــد بــه ایــن علــت کــه همــه مناســبات 

ــت  ــان درس ــل هایش ــازماندهی و تحلی ــری و س فک

ــت.  ــوده اس ب

دوم: بــه خــود پــر بهــا دادن و ارزش هــا و عملکــرد 

خــود را برتــر و باالتــر از دیگــران دانســن و منتظــر 

بهبــودی اوضــاغ بــرای کار انقابــی مانــدن

ــی و  ــاع طبقات ــق از اوض ــن درک عمی ــوم: نداش س

ــدن  ــه را ندی ــاد کار و رسمای ــود و تض ــط موج رشای

ــارزه  ــول مب ــاب از اص ــمت انق ــدن س ــای دی و بج

ــن. ــه گرف ــط فاصل ــوان رشای ــی تحــت عن طبقات

نداشــن برنامــه بــرای کار و دنبالــه روی از اوضــاع، 

فقــط بــه دنبــال پیــروزی بــودن و آمادگــی رشایــط 

ــط،  ــت رشای ــدن در پش ــان ش ــن و پنه ــد را نداش ب

بــه علنــی بــودن مبــارزه بــدون یــک ســازمان 

و حــزب کمونیســتی پــر بهــا دادن اســتفاده از 

ــی  ــکیات حزب ــه تش ــی را ب ــای ارتباط تکنولوژی ه

زنــده در جامعــه ترجیــح دادن کار جبهــه ای را بــه 

کار ســازماندهی و ایجــاد وحــدت کمونیســت ها 

ترجیــح دادن. وحــدت جنبــش کمونیســتی را فــدای 

اتحادهــای موقــت و اعامیــه ای کــردن و در برابــر 

ــزب را  ــاد ح ــت ایج ــکیاتی در جه ــدت تش آن وح

ــن  ــذار کــردن. کوچکرتی ــوم واگ ــده ای نامعل ــه آین ب

اختــاف را بــه اختــاف عمــده در خــط مشــی 

آمــاده  و  دادن  بســط  ایدئولوژیــک   – سیاســی 

ــودن. ــعاب ب ــی و انش جدای

شــعارهای " رادیــکال "دادن ولــی از کارهــای برنامه 

ریــزی شــده و مشــخص اجتنــاب کردن.

تشــکیات را بــه تشــکیات تبلیغاتــی تبدیــل کــردن 

ــان  ــران و زحمت کش ــا کارگ ــده ب ــد زن ــی از پیون ول

دوری گزیــدن 

اینهــا بــه نظرمــن عمده مســائلی هســتند کــه اجازه 

وحــدت جنبــش کمونیســتی و کارگــری را منی دهد. 

ــرده  ــنفکران خ ــوژی روش ــک ایدئول ــرده کاری ی خ

ــوده و  ــع ب ــروزی رسی ــه خواهــان پی بورژواســت ک

از کار ســخت و طوالنــی پرهیــز دارد. شناســایی 

خــرده کاری در تشــکیات و در بیــن افــراد چــه 

بصــورت تفکــری و چــه بصــورت عملکــرد مشــخص 

کار ســختی نیســت. مهــم ایــن اســت کــه از خــرده 

ــانی در  ــرد. کس ــور ک ــوان عب ــی ت ــه م کاری چگون

ــه  ــادر ب ــد کــه ق ــا مــی زنن خــرده کاری دســت و پ

ــکیاتی  ــرک تش ــوده و تح ــازه نب ــروی ت ــب نی کس

نداشــته باشــند. یکــی از عمده تریــن مســائل حــل 

ــرده کاری  ــه ای خ ــپس برنام ــری و س ــکات فک مش

ــه  ــی مشــکل خــرده کاری شــناخته و ب اســت. وقت
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 زنده باد وحدت جنبش کارگر ی-کمونیستی 

ده نکته حائز اهمیت

ــت  ــد آنوق ــه ش ــرد پذیرفت ــع پیش ــک مان ــوان ی عن

ــح آن زد. ــه تصحی ــوان دســت ب اســت کــه مــی ت

وقتــی ســازمان هایی در عمده تریــن خــط سیاســی 

ــادر  ــی ق ــد ول ــق دارن ــا هــم تواف ــک ب – ایدئولوژی

بــه وحــدت نیســتند. وقتــی جنبــش کارگــری قــادر 

بــه متحــد کــردن هــم طبقــه ای هــای خــود نیســت 

و خطــوط غیــر عمــده را عمــده کــرده و از اتحــاد 

ــه  ــی ک ــره زمان ــی رود و باالخ ــره م ــی طف مبارزات

ــروزی خــود را در شکســت  ــت و پی کســانی حقانی

دوســتانی مــی بیننــد کــه بــا آنهــا اختــاف دارنــد. 

ــه پراگندگــی و انشــغاب و  نتیجــه آن مــی توانــد ب

شکســت مبارزاتــی طبقــه کارگــر بیانجامــد. خــرده 

کاری فقــط مانــع کار نیســت بلکــه نتایــج حاصلــه 

از کار را هــم بــه شکســت مــی کشــاند. 

ــی در  ــدی و عین ــکل ج ــه ش ــرده کاری را ب ــر خ اگ

تقابــل طبقاتــی کــه امــروز بیــن جنبــش کارگــری – 

کمونیســتی و رژیــم رسمایــه داری جمهوری اســامی 

ــم؛ بطــور خاصــه در دو  ــرار دهی ــورد بررســی ق م

ــش  ــدت جنب ــدم وح ــود ع ــی ش ــته م ــه برجس نکت

کمونیســتی و عــدم پیونــد ارگانیــک بــا جنبــش 

ــری.  کارگ

ــری بســیاری از  ــش کارگ ــر جنب رشــد دو دهــه اخی

ایده هــای غیــر اصولــی کهــن را کــه باعــث خــرده 

ــی ایــده  ــه اســت. ول کاری مــی شــوند بــدور ریخت

و ســنت های کهــن چــه رفتــاری و چــه فکــری 

ــا دوره ای  بــزودی از بیــن نرفتــه و قــادر هســتند ت

خــود را بــاز ســازی کننــد. بــرای روشــن شــدن ایــن 

ــه  ــد از ب ــال های بع ــه س ــوان از تجرب ــی ت ــه م نکت

قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی یــاد کــرد. در آن 

ــپ و  ــی چ ــازمان های سیاس ــه س ــا اینک ــال ها ب س

ــی  ــبتا خوب ــازمانی نس ــای س ــتی از پایه ه کمونیس

ــاط و  ــی پراکندگــی عــدم ارتب ــد ول برخــوردار بودن

حتــی مبــارزه بیــن آنهــا، اجــازه داد کــه جمهــوری 

ــورت  ــا بص ــه ی ــا برنام ــدم و ب ــه ق ــدم ب ــامی ق اس

نفــوذ و یــا رسکــوب آنهــا را عقــب برانــد. در جنبــش 

ــای  ــش ه ــت. بخ ــع اس ــن وض ــم همی ــری ه کارگ

ــرت  ــته به ــه از گذش ــن اینک ــش در عی ــف جنب مختل

ــی  ــی کنون ــی پراکندگ ــد ول ــرتی دارن ــاط بیش و ارتب

بــرای جنبشــی کــه خواهــان رســیدن بــه خواســت 

صنفــی و سیاســی خــود اســت قابــل قبــول نبــوده 

ــرا  ــه آن ــد ک ــی ده ــم م ــه رژی ــکان را ب ــن ام و ای

مــورد حملــه مــوردی ولــی بــا برنامــه قــرار دهــد. 

اتحــاد بخش هــای مختلــف جنبــش کارگــری اجــازه 

حملــه پلیــس سیاســی را ضعیــف و جنبــش کارگــری 

ــی  ــت م ــی تقوی ــس سیاس ــه پلی ــارزه علی را در مب

ــور در  ــدون حض ــه ب ــده ک ــن ای ــت ای ــد. شکس کن

بیــن توده هــا ســازمان های سیاســی و صنفــی و 

تشــکات کارگــری قــادر هســتند وظایــف انقــاب 

را پیــش برنــد در اوضــاع کنونــی رصفــا یــک ایــده 

والنتاریســتی اســت کــه از گذشــته در ذهنیــت 

بخشــی از چــپ مــا شــکل گرفتــه اســت. ذهنیتــی 

ــن  ــوری گرف ــود را در تئ ــی خ ــکل کنون ــه در ش ک

ــات  ــدون حضــور طبق ــی و ب ــه هــر قیمت ــدرت ب ق

ــک  ــی ی ــی دهــد. وقت ــه نشــان م فرودســت جامع

نــگاه  در  ایده هــای خــود  در  ســازمان سیاســی 

طبقاتــی و ســازماندهی بــه خــرده کاری روی مــی 

آورد بــه قــول لنیــن " در رشایــط خــر ده کاری ترقی 

ــی در  ــت". مثل ــن اس ــر ممک ــازده کار غی ــاده ب زی

ــو  ــد “از در دروازه ت ــی گوین ــه م ــت ک ــی اس فارس

ــت  ــرا” وضعی ــوزن چ ــوراخ س ــی از س ــی رود ول من

جنبــش چــپ در رشایــط کنونــی چنیــن اســت. 

زیــر  را  توده هــا  کل  خواهنــد  مــی  ســازمان ها 

پرچــم مبــارزه علیــه رژیــم و رسمایــه داری متشــکل 

ــادات را  ــن اعتق ــه همی ــانی ک ــا کس ــی ب ــد ول کنن

در ســازمان دیگــری دارنــد متحــد منــی شــوند. آیــا 

ــن در جــای دیگــری  ــن خــرده کاری نیســت. لنی ای

مــی گویــد " مرزبندی هــا را مشــخص کنیــد و بعــد 

ــم ". ــش بری ــدت را پی وح

نــگاه دیگــری موجــود اســت که بــه خــرده کاری که 

از ایدئولــوژی خــرده بــورژوازی نشــئت مــی گیــرد 

ــع و  ــروزی رسی ــت پی ــد و آن خواس ــی زن ــن م دام

تشــکیات را بــه یــک گــروه تبلیغاتــی تبدیــل کــردن 

ــای  ــات در دنی ــه ارتباط ــوژی و ن ــه تکنول ــت. ن اس

ــت و  ــزب کمونیس ــکیل وح ــه تش ــادر ب ــازی ق مج

ــه  ــز ک ــی و متمرک ــازمان انقاب ــک س ــاد ی ــا ایج ی

ــا  ــن توده ه ــازماندهی را در بی ــف س ــد وظای بتوان

و نیــز مبــارزه بــا پلیــس سیاســی را جلــو بــرد 

نیســت. ایــن امــر بــه کاری ســخت، طوالنــی مــدت 

ــدم  ــک ق ــت. ی ــد اس ــی نیازمن ــی – ترویج و تبلیغ

درســت عملــی بهــرت از دههــا برنامــه ای کــه در 

قفســه های کتابخانه هــا خــاک مــی خــورد. روشــن 

ــل  ــی عم ــد ول ــم ش ــار پراگامتیس ــد دچ ــت نبای اس

انقابــی بــه همــراه تئــوری انقابــی اســت کــه مــی 

ــروزی برســاند.  ــه پی ــک انقــاب را ب ــد ی توان

ایده هــای صحیــح مــا را از خــرده کاری پرهیــز مــی 

دهــد ولــی فقــط یــک ایــده نیســت. خــرده کاری 

ــارزه  ــه مب ــون ب ــا کن ــه ت ــی ک ــر طبقات ــی تفک نوع

ــت  ــرده اس ــادی وارده ک ــات زی ــر رضب ــه کارگ طبق

ــارزه کــرد.  ــا آن مب کــه بایســتی ب

مهران پیامی 

ده نکتــه حائــز اهمیــت دربــاره جهانــی شــدن 

رسمایــه و پروســه پیرامونــی ســازی

تــا آغــاز نیمــه دوم قــرن بیســتم، محققیــن اقتصــاد 

سیاســی در کشــورهای رسمایــه داری بــر آن بودنــد 

کــه پدیــده توســعه نیافتگــی رابطــه ارگانیــک 

تاریخــی بــا پدیــده توســعه یافتگــی نــدارد. بــر ایــن 

اســاس طرفــداران ایــن نظــرگاه معتقــد بودنــد کــه 

ــعه  ــه توس ــرای اینک ــه ب ــورهای توســعه نیافت کش

یابنــد بایــد از سیاســت های کشــورهای توســعه 

ــه ســوی  ــرده و درهــای خــود را ب ــروی ک ــه پی یافت

امــواج " بــازار آزاد " رسمایــه داری و تقســیم کار 

ــاز کننــد. در دهه هــای پنجــاه  در ســطح جهانــی ب

و شــصت قــرن بیســتم، بخشــی از مارکسیســت ها 

ــامن  ــه گفت ــت رسمای ــی حرک ــد جهان ــه بُع ــا ارائ ب

مســلط عــدم رابطــه بیــن توســعه یافتگی و توســعه 

نیافتگــی را بــه چالــش طلبیــده و بــا تکیه بــر تئوری 

رشــد نــا مــوزون جهانــی پدیــده پاریزاســیون 

انــدازی و قطــب ســازی( رسمایــه در  )شــکاف 

ســطح جهانــی را بطــور جامعــی رشح دادنــد. ایــن 

نظــرگاه بــا تکیــه بــر تحلیــل عواقــب پاریزاســیون 

ــه در حرکــت  نشــان مــی دهــد کــه چگونــه رسمای

الینقطــع جهانــی خــود جهــان مــا را بــه دو بخــش 

توســعه یافتــه )کشــورهای مرکــز( و توســعه نیافتــه 

)کشــورهای پیرامونــی( تقســیم مــی کنــد. در ایــن 

ــعه  ــی )توس ــعه پیرامون ــی، توس ــوب تحلیل چهارچ

ــل “  ــان " تعدی ــی پای ــخ ب ــه تاری ــی( همیش نیافتگ

بــه تقاضــا و نیازهــای رسمایــه حاکــم بــوده اســت. 

ایــن تاریــخ کشــورهای مرکــز خــود  در مســیر 

را دامئــا " دوبــاره ســازی " کــرده و کشــورهای 

ــاره ســازی ها  ــن دوب ــا ای ــی خــود را دامئــا ب پیرامون

ــر آن اســت  ــد. ایــن چهارچــوب ب مطابقــت داده ان

ــود را از  ــد خ ــی توانن ــی م ــورهای پیرامون ــه کش ک

طریــق " گسســت ")“ انقطــاع “( از محــور رسمایــه 

نجــات دهنــد: یعنــی مضمــون و اســرتاتژی های 

روابــط خارجــی کشــورهای دربنــد بایــد در خدمــت 

ــرار  ــی( آن کشــورها ق ــی (مل منطــق توســعه داخل

گیرنــد. در غیــر ایــن صــورت، پروســه جهانــی شــدن 

رسمایــه تشــدید پیــدا کــرده و نتیجتــا بُعــد و 

ــرتش  ــازی( گس ــیون ( پیرامونی س ــعت پاریزاس وس

ــت. خواهــد یاف

ــه  ــیون( ک ــه ) گلوبالیزاس ــدن رسمای ــی ش  ۲- جهان

شــکاف برانــدازی و قطــب ســازی از تبعــات فــوری 

ــی  ــورهای پیرامون ــی کش ــعه نیافتگ ــت، توس آن اس
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و  الزم  را  مرکــز  کشــورهای  یافتگــی  توســعه  و 

ــک  ــه دو روی ی ــاخته و آن دو را ب ــم س ــزوم ه مل

ســکه تبدیــل مــی ســازد. نظــام حاکــم جهانــی، بــر 

ــارت کاال  ــازار، تج ــر ب ــم ب ــون ارزش حاک ــه قان پای

ــی  ــد ول ــی ده ــت م ــه را عمومی ــت رسمای و حرک

نیــروی کار و زحمــت را اجــازه رشکــت در ایــن 

انتگراســیون منــی دهــد. حتــی فراســوی حاکمیــت 

و متامیــت قانــون ارزش هــا، بررســی اوضــاع جهــان 

بخوبــی نشــان مــی دهــد کــه دسرتســی نابرابــر بــه 

ــی  ــع طبیعــی، تجمــع در صــد انحصــارات مال مناب

ــور تکنولوژیکــی طــب و بهداشــت و  ــژه در ام بوی

ــز،  ــای مرک ــت فراملی ه ــرورش در دس ــوزش و پ آم

مترکــز مکانیســم های قدرقدرتی هــای نظامــی در 

دســت راس نظــام و باالخــره تفــوق ســبک زندگــی 

پروســه  آشــکار  و  منایــان  بطــور  مرف گرائــی 

ــال  ــی س ــون در س ــاد گوناگ ــیون را در ابع پاریزاس

ــته شــدت بخشــیده اســت گذش

۳ - پروســه پاریزاســیون ثــروت و قــدرت در تاریــخ 

پانصــد ســاله رسمایــه داری از ســه مرحلــه تاریخــی 

عبــور کــرده اســت. در قــرون هفدهــم و هیجدهــم 

ــای  ــکا و بخش ه ــاره آمری ــتعامر ق ــکرانه اس ــه ش ب

آتانتیــک  اروپــای  کشــورهای  جهــان،  دیگــر 

ــد، فرانســه و....  ــال، انگلســتان، هلن ــپانیا، پرتق )اس

( بــه توســعه رسمایــه داری مرکانتالیســتی خــود 

شــدت بخشــیده و بــرای اولیــن بــار یــک موقعیــت 

مــرق  متدن هــای  مقابــل  در  جــدی  متفــوق 

زمیــن بــه دســت آوردنــد. ایــن تفــوق کــه عمدتــا 

بــه  بــود  در حیطه هــای نظامــی و دریانــوردی 

ــه  ــت داد ک ــک فرص ــای آتالنتی ــای اروپ ــدرت ه ق

ــورهای  ــی بــه کش ــم و حمله هــای نظام ــا تهاج ب

ــورها  ــه آن کش ــد ک ــث گردن ــن " باع ــرق زمی “ م

نتواننــد بــه رشــد مرحلــه مرکانتالیســتی خــود 

ــد. در قــرن نوزدهــم، انقــاب صنعتــی  ادامــه دهن

ــه داری در  ــی رسمای و ســپس رشــد انحصــارات مال

ــه پروســه  ــکای شــاملی ب ــک و آمری ــای آتانتی اروپ

ــیده  ــدت بخش ــی ش ــطح جهان ــیون در س پاریزاس

و جهــان را بــه دو بخــش " صنعتــی “ و " غیــر 

ــه  ــرد. شــایان توجــه اســت ک ــی " تقســیم ک صنعت

در قــرن بیســتم بویــژه در دوره ی “ جنــگ رسد 

ــیا،  ــددی در آس ــورهای متع " )۱۹۹۱ – ۱۹۴7 ( کش

آفریقــا و آمریــکای التیــن یــا صنعتــی گشــتند و یــا 

در راه صنعتــی شــدن قــدم هــای موثری برداشــتند. 

ولــی صنعتــی شــدن اکریــت عظیمــی از کشــورهای 

ــه عمــر پروســه پاریزاســیون  ــه تنهــا ب ــی ن پیرامون

خامتــه نــداد، بلکــه ابعــاد شــکاف انــدازی و قطــب 

ــیعرت و  ــا وس ــا و پیرامونی ه ــن مرکزه ــازی را بی س

عمیق تــر ســاخت.

ــی ) از آغــاز بحــران ســاختاری  ــه کنون ۴- در مرحل

اوایــل دهــه ۱۹7۰ بــه ایــن ســو )، اندیشــه تســلط 

بــر جهــان بــه وســیله مرکزهــای نظــام جهانــی 

ــزرگ "  ــار ب ــج انحص ــه " پن ــلح ب ــه مس ــه )ک رسمای

ــش از هــر  ــه گســرتش پاریزاســیون بی هســتند ( ب

ــیده  ــدت بخش ــه داری، ش ــخ رسمای ــی در تاری زمان

ــک بخــش  ــی شــدن ی ــد، صنعت ــدون تردی اســت. ب

از جهــان پیرامونــی ) جهــان ســوم ) و " جهــان 

جهــان  از  دیگــری  بخــش  ســاخن  چهارمــی" 

پیرامونــی، یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن مرحلــه 

ــت. ــان اس ــیون در جه ــد پاریزاس ــخ رش از تاری

۵- تــا اوایــل دهــه ۱۹7۰ در بخشــی از کشــورهای 

دربنــد پیرامونــی چالش هائــی در جهــت گسســت 

از نظــام جهانــی در جهــت توســعه یافتگــی بوقــوع 

پیوســتند کــه مجموعــا بــه نــام پروژه هــای " عهــد 

ــن  ــتند. ای ــروف گش ــگ: ۱۹7۵– ۱۹۵۵ “ مع باندون

ــتعامر  ــد از اس ــتند بع ــی خواس ــه م ــا ک ــروژه ه پ

زدائــی کشــورهای بویــژه ســه قــاره خــود را از 

تبعــات و پــی آمدهــای جهانــی شــدن رسمایــه 

ــد، دارای جنبه هــا  ــژه پاریزاســیون نجــات دهن بوی

و ویژه گی هائــی بودنــد کــه در اینجــا بــه اهــم 

ــت  ــش در جه ــک، چال ــود: ی ــی ش ــاره م ــا اش آنه

رشــد نیروهــای تولیــدی و رهائــی از اقتصــاد تــک 

محصولــی و گســرتش تکــر تولید )از طریــق صنعتی 

ــن  ــن و تامی ــت تضمی ــش در جه ــازی )دو ، چال س

ــد و  ــه تولی ــرتل پروس ــت در کن ــری دول ــش ره نق

صنعتــی ســازی ) دولــت گرائــی ) ســه، اعتقــاد بــه 

ایــن اندیشــه کــه الگوهــای تکنیکــی عمدتــا خنثــی، 

عینــی و بــی نظــر بــوده و بــه ســادگی مــی تواننــد 

بــاز تولیــد گردنــد. چهــار، اعتقــاد بــه ایــن اندیشــه 

ــی  ــا و رهائ ــت از مرکزه ــه ( گسس ــن پروس ــه ای ک

از اقتصــاد تــک محصولــی و گســرتش اقتصــاد چنــد 

ــی  ــا احتیاج ــازی ( رضورت ــی س ــی و صنعت محصول

بــه مشــارکت و ابتــکار توده هــای مردمــی در آغــاز 

ــا از  ــر توده ه ــت فراگی ــه حامی ــط ب ــته و فق نداش

ــج، اعتقــاد  ــاج اســت. پن سیاســت های دولتــی محت

بــه ایــن اندیشــه کــه ایــن پروســه در مســیر تکاملی 

خــود رضورتــا بــا منطــق حرکــت رسمایــه بویــژه در 

زمینــه تقســیم نیروهــای کار در ســطح بیــن املللــی 

ــط  ــخ رواب ــی تاری ــاد. بررس ــد افت ــاد نخواه در تض

کشــورهای مرکــز و کشــورهای پیرامونــی در عــر 

شــکنندگی ها  محدودیت هــا،  دقیقــا  باندونــگ 

و آســیب پذیری هــای آرمــان اســتقرار دولــت – 

ملت هــای تحــت رهــری بــورژوازی ملــی را عیــان 

مــی ســازد . زیــرا بــه محــض اینکــه نظــام جهانــی 

ــاری  ــی اعتب بعــد از گــذار از یــک دوره " بحــران ب

" دهه هــای ۱۹۶۰ و ۱۹7۰ خــود را بازســازی کــرد، 

ــان  ــورهای جه ــم در کش ــه تهاج ــت ب ــاره دس دوب

ــی بخــش  ســوم زده و دولت هــای مســتقل و رهائ

ملــی عهــد باندونــگ را )زیــر فشــار پروســه فاکــت 

بــار سیاســت هــای " فراملــی ســازی “ )بــه تدریــج 

و یکــی بعــد از دیگــری بــه دولت هــای کمپــرادور 

بــه نظــام جهانــی تبدیــل ســاخته و آنهــا را بــه 

محــور نظــام متصــل ســاخت .

۶- بــرای درک بهــرت از خصلــت پاریزاســیون بویــژه 

در عــر تشــدید پروســه جهانــی شــدن، بایــد بــه 

ــوزون در  ــا نام ــر و ی انگاشــت و اصــل رشــد نابراب

جوهــر و ذات نظــام رسمایــه توجــه کــرد. آنچــه کــه 

رسمایــه داری را از متــام جوامــع پیشــا رسمایــه داری 

مشــخص و جــدا مــی ســازد رصفــا و فقــط تفــاوت 

ــت.  ــدی نیس ــای تولی ــد نیروه ــه رش ــی و درج کم

تفــاوت هــای کیفــی دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه 

ــه  ــا ب ــت اســت. در اینج ــز اهمی ــا حائ بررســی آنه

طــور اجاملــی بــه تعــدادی از ایــن تفاوتهــای کیفــی 

اشــاره مــی کنــم: الــف – در رسمایــه داری ارزش 

اضافــی از طریــق مکانیســم اقتصــادی قانــون ارزش 

کســب مــی گــردد در حالــی کــه در جوامــع پیشــا 

رسمایــه داری محصــول اضافــی از طریــق شــکل های 

ــر  ــای غی ــل ه ــوی محم ــه از س ــراج ک ــون خ گوناگ

اقتصــادی اعــامل مــی گــردد، اخــذ مــی گــردد. ب 

ــزی  ــع قــدرت چی ــه داری، منشــاء و منب – در رسمای

بــه غیــر از رسمایــه نیســت ولــی در جوامــع پیشــا 

ــود  ــت. خ ــروت اس ــل ث ــدرت عام ــه داری ق رسمای

ــد  ــی توان ــه داری م ــع پیشــا رسمای ــدرت در جوام ق

از منابعــی چــون میتولــوژی، ایدئولــوژی بویــژه 

ــته و  ــذ گش ــری اخ ــا نظامی گ ــب و ی ــن و مذه دی

ــازد.  ــد س ــع را ثرومتن ــن مناب ــان ای ــده و صاحب دارن

ج – نابرابــری و پروســه شــکاف برانــدازی و قطــب 

بنــدی ســازی در جوامــع پیشــا رسمایــه داری وجــود 

ــت  ــه داری اس ــر رسمای ــی در ع ــت ول ــته اس داش

کــه پدیــده نابرابــر و پروســه پاریزاســیون نــه تنهــا 

بطــور سیســتامتیک تعمیــق یافتــه و گســرتده تر 

مــی گــردد بلکــه بــر اســاس منطــق حرکــت رسمایــه 

جهانــی گشــته و جهــان را بــه دو بخــش الزم و 

ملــزوم و مکمــل هــم تقســیم مــی کنــد.

ــه شــوم و باواســطه  ــه ارثی ــا پاریزاســیون ک 7- ام

جهانــی شــدن اســت، چگونگــی و ویژگی هــای 

گــذار بریــت زحمت کــش از رسمایــه داری بــه 

بــه  را  برتــر منجملــه سوسیالیســم  یــک نظــام 

چالــش مــی طلبــد. ایــن پاریزاســیون امــکان دارد 

کــه رشایطــی ببــار آورد کــه بخــش قابــل توجهــی از 

ــه متوســط  ــر زحمت کشــان و طبق ــران و دیگ کارگ

کشــورهای مســلط مرکــز بویــژه در اوضــاع کنونــی 

کــه نظــام جهانــی رسمایــه بــا بحــران روبــرو اســت، 

هــر آن و رس بزنــگاه بــه عنــوان " ارتــش ذخیــره کار 

" در خدمــت جنگ هــای طوالنــی ســاخت آمریــکا 
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در رسارس جهــان بویــژه در منطقــه اســرتاتژیکی 

خاورمیانــه – اقیانــوس هنــد، قــرار گیرنــد. از ســوی 

دیگــر، پاریزاســیون کشــورهای گوناگــون پیرامونــی 

را بــه " مناطــق طوفانــی " قیــام هــای طبیعــی، خود 

بخــودی و طوالنــی علیــه کشــورهای نظــام جهانــی 

تبدیــل مــی ســازد. بطــور یقیــن، قیــام هــا و شــورش 

هــا رضورتــا بــه معنــی انقــاب نیســتند، ولــی 

ــه انقــاب وجــود  ــا ب ــل بخشــی از آنه امــکان تبدی

دارد. تنهــا چالش گــران ضــد نظــام رسمایــه هســتند 

کــه مــی تواننــد بــا تعبیــه و اتخــاذ یــک اســرتاتژی 

ــه  ــه رابط ــوی رسمای ــه فراس ــذار ب ــرای گ ــی ب جهان

مبــارزات در کشــورهای مرکــز علیــه نظــام رسمایــه 

را بــا مبــارزات خلق هــای کشــورهای پیرامونــی 

تعریــف و ســپس هــم بســته ســازند . 

۸- روشــنفکران پســت مدرنیســت و ایدئولوگ هــای 

گلوبالیزاســیون  تاریخــی  رشــد  جهانــی  نظــام 

ــث از  ــد منبع ــی آم ــه ( و پ ــدن رسمای ــی ش )جهان

ــاً  ــته و طبیعت ــر گش ــیون را منک ــی پاریزاس آن یعن

تقســیم جهــان بــه دو بخــش " مرکــز " و " پیرامونــی 

“ را کــه الزم و ملــزوم و مکمــل هم هســتند، رد می 

کننــد. ایــن روشــنفکران کــه بعضــی مارکسیســت ها 

آنهــا را تحــت نــام " فرهنــگ گــرا “ و بعضــی دیگــر 

اروپــا محــور ) اروپــا مرکــز بیــن( مــورد نقــد قــرار 

ــای  ــه " فرهنگ ه ــد ک ــن باورن ــر ای ــد، ب ــی دهن م

دارای  و رشقــی(  اروپائــی  عمدتــا   (  " متفــاوت 

ویژگی هــای غیــر متغیــر فــرا تاریخــی هســتند کــه 

ــد.  ــی کنن ــن م ــع را تعیی ــعه آن جوام ــد و توس رش

ایــن " غیــر متغیرهــا " مســتقل از قوانیــن عمومــی 

حاکــم بــر چگونگــی تحــول تاریخــی جوامــع بــری 

ــن  ــمیر امی ــول س ــه ق ــه ب ــی ک ــتند. در صورت هس

ــی هســتند کــه بطــور  ــن متغیرهــا میتولوژی هائ ای

ــه  ــو ب ــک س ــه از ی ــته اند ک ــه گش ــی تعبی مصنوع

ــعه  ــا ) توس ــول اروپ ــخ تح ــخص تاری ــی مش پویائ

نیافتگــی مرکــز( مروعیــت دهنــد و از ســوی 

دیگــر امــر توســعه نیافتگــی کشــورهای پیرامونــی 

ــاس  ــر اس ــد. ب ــرار دهن ــه ق ــورد توجی ــد را م در بن

ایــن فرضیــه، توســعه نیافتگــی کشــوری پیرامونــی 

ــه  ــته و ب ــز نداش ــی مرک ــعه یافتگ ــا توس ــه ب رابط

اصطــاح در بــن بســت قــرار گرفــن آنهــا ارتباطــی 

ــا تاریــخ رشــد توســعه نیافتگــی و دو روی ســکه  ب

بــودن و الزم و ملــزوم بــودن توســعه یافتگــی 

مرکزهــا و توســعه نیافتگــی پیرامونــی نــدارد و 

عمدتــا ناشــی از فرهنــگ هــای مشــخص آنهــا 

اســت.

۹-در آخریــن دهه هــای قــرن نوزدهــم و در دو 

ــت ها  ــی از مارکسیس ــتم خیل ــرن بیس ــه اول ق ده

چنــدان اعتقــادی بــه امــر پاریزاســیون جهــان بــه 

دو بخــش مرکــز و پیرامــون منبعــث از پروســه 

گســرتش رسمایــه داری در ســطح جهــان نداشــته 

ــکرانه  ــه ش ــه ب ــام رسمای ــه نظ ــد ک ــر آن بودن و ب

ــه داری را  ــی رسمای ــدک زمان ــی در ان انقــاب صنعت

ــد داد. در  ــان رواج خواه ــف جه ــق مختل در مناط

ــه در آن روزگاران  ــود ک ــرگاه ب ــن نظ ــا ای ــاط ب ارتب

ــد  ــی کردن ــن مارکسیســت ها تصــور م ــی از ای خیل

ــا انقابــات کارگــری  کــه انقابــات در جهــان عمدت

ــک و  ــای آتانتی ــورهای اروپ ــز در کش ــا نی و عموم

آمریــکای شــاملی بــه وقــوع خواهنــد پیوســت. 

ــی در اوضــاع  ــع زمین ــی و وقای ــات عین ــی واقعی ول

ــران  ــر ره ــه اک ــی ک ــا در جهت ــی رضورت ــن امللل بی

بــه  بینــی مــی کردنــد  انرتناســیونال دوم کــف 

پیــش نرفــت. حرکــت هــا و قیــام هــای متعــدد در 

رستــارس قــرن بیســتم برخــاف پیــش بینــی رهــران 

انرتناســیونال دوم در مرکزهــای پیرامونــی بــه وقــوع 

ــات عــر  ــه کامــی دیگــر، متــام انقاب پیوســتند. ب

ــام  ــا، ویتن ــن، کوب مــا ) در روســیه، یوگســاوی، چی

ــتقرار  ــم انداز اس ــا چش ــد ب ــدون تردی ــه ب و... ( ک

ــد، ناشــی از رشــد  ــوع پیوســته ان سوسیالیســم بوق

نابرابــر گســرتش رسمایــه داری جهانــی بوده انــد 

ــه دو بخــش مرکــز و پیرامونــی  کــه جهــان مــا را ب

ــرد  ــان ک ــوان اذع ــی ت ــرات م ــه ج ــرد. ب ــیم ک تقس

کــه پاریزاســیون جهانــی یــک نیــروی تاریخــی در 

ــورهای  ــان کش ــات مردم ــد انقاب ــکل گیری و رش ش

پیرامونــی اســت. ایــن انقابــات نــه تنهــا ضــد نظــام 

رسمایــه داری جهانــی کــه بــا حرکــت و گســرتش 

خــود زندگــی را بــرای مردمــان ایــن کشــورهای غیــر 

قابــل تحمــل ســاخته بــود، بوقــوع پیوســتند، بلکــه 

کمونیســت هائی  و  کمونیســت  احــزاب  توســط 

رهــری گشــتند کــه برخــاف رهــران انرتناســیونال 

از  منبعــث  پاریزاســیون  پروســه  بــه  دوم 

ــد.  ــت مــی دادن ــز اهمی ــه نی گلوبالیزاســیون رسمای

بــا ایــن همــه نبایــد تصــور کــرد کــه ایــن انقابــات 

ضــد رسمایــه داری )ضــد امپریالیســتی( همگــی 

بودنــد.  سوسیالیســتی  خالــص  و  کامــل  بطــور 

مــی  تحمیــل  آنهــا  بــر  کــه  رشایطــی  بخاطــر 

شــد آن انقاب هــا طبیعــت و ســیر پیچیــده ای 

انقابــات  ایــن  از  منبعــث  رژیم هــای  داشــتند. 

ــه داری  ــرا رسمای ــای ف ــا را نظام ه ــده آنه ــه نگارن ک

(پُســت – کاپیتالیســم( و گاهــا دولت هــای " در 

حــال گــذار " بــه سوسیالیســم محســوب مــی دارد 

ــه  ــد ک ــخصی بودن ــد و مش ــای جدی دارای تضاده

ــت های  ــیک مارکسیس ــون کاس ــا در مت ــود آنه وج

پیــش از جنــگ جهانــی اول بیــان نگشــته بــود. 

هــای  نظــام  ایــن  واقعــی  ماهیــت  و  محتــوی 

ــی  ــی و مردم ــاختار مل ــود از " س ــارت ب ــن عب نوی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

ــه داری  ــای رسمای ــروژه ه ــا و پ ــه در آن نیروه “ ک

ــی و  ــال تاق ــم در ح ــار ه ــتی در کن و سوسیالیس

ادغــام بودنــد. مدیریــت پروســه ایــن تضــاد )تاقــی 

و ادغــام( عینــی و واقعــی کــه قــرار بــود از طریــق 

دموکراســی سیاســی و “ اقتصــاد مرکــب " حــل 

گــردد، بــه دســت دســتگاه دولت گرائــی افتــاد کــه 

بــه تدریــج وجــود آن تضــاد را نفــی کــرده و خــود 

را در خدمــت منافــع طبقــات فــرا دســت و مرفــه 

ــرار داد. ــور ق نوظه

ــان  ــارس جه ــر رست ــه ب ــی ک ــروز نظــام جهان ۱۰- ام

گســرتش یافتــه و بــا اعــامل قوانیــن حاکــم بــر 

تاریخــی  پروســه  بــه  نئولیرالــی   " آزاد  بــازار   “

پاریزاســیون خــود بیــش از پیــش دامــن زده اســت، 

بــاز هــم بــا ســه چالــش بــزرگ البتــه در چهارچــوب 

ــش  ــن چال ــت. اولی ــرو اس ــاوت روب ــخص متف مش

ــردم اســت  ــک توده هــای م خواســته های دموکراتی

کــه مــی خواهنــد دموکراســی جــاری را بــه مــاورای 

دموکراســی سیاســی ســوق دهنــد. آیــا جنبش هــای 

اجتامعــی، سیاســی کنونــی موفــق خواهنــد گشــت 

کــه در کشــورهای جهــان یــک مضمــون مرتقــی بــه 

ــه ســاخته  ــد و محتــوی دموکراســی جــاری تعبی بُع

و آنــرا بــه ســوی مدیریــت و اداره اجتامعــی – 

ــئله  ــش دوم مس ــد؟ چال ــون گردن ــادی رهنم اقتص

بــازار اســت: آیــا جوامــع انســانی بــه ســادگی 

قانــون حاکــم بــر بــازار را پذیــرا خواهنــد شــد و یــا 

ــر  ــی غی ــررات عموم ــه مق ــت آن را ب اینکــه مدیری

بوروکراتیــک اجتامعــی خواهنــد ســپرد؟ چالــش 

ــت  ــا بری ــت: آی ــدن اس ــی ش ــئله جهان ــوم مس س

بــر گســرتش رسمایــه و طبیعتــا  منطــق حاکــم 

پذیــرا  را  پیرامونــی ســازی نظــام رسمایــه  امــر 

ــود  ــارزات خ ــه مب ــه ب ــا اینک ــت و ی ــد گش خواهن

ــازار  ــی ســازی و ب ــه خصوصــی ســازی، پیرامون علی

ــه ای و  ــی و منطق ــی و محل ــطوح مل ــازی در س س

ــه نظــر نگارنــده در  جهانــی ادامــه خواهــد داد؟ ب

مســیر ایــن تاقــی هــا اســت کــه هــم چالش گــران 

ــاش  ــان ضــد نظــام در ت ضــد نظــام و هــم قربانی

خــود جهــت کســب دموکراســی پیگیــر، ) فراســوی 

دموکراســی سیاســی( رهائــی از تبعــات قوانیــن 

حاکــم بــر “ بــازار آزاد " نئولیرالــی و رهائــی از 

پروســه جهانــی شــدن رسمایــه و بــه اتخــاذ چشــم 

اندازهــای سوسیالیســتی وقــوف و دســت خواهنــد 

ــت. یاف

یونس پارسا بناب ـ شهریور۱۳۸۸
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گفتگوی صدای چپ با حاکوموتورچیگفتگوی صدای چپ با حاکوموتورچی

گفتگوی صدای چپ با جاکومو تورچی

جاکومــو تورچــی  یکــی از اعضــای فراکســیون 

ــورد  ــی )FIR(، در م ــای انقاب ــت ه انرتناسیونالیس

تاثیــر همــه گیــری COVID-19 در ایتالیــا، دالیــل 

ــای  ــتم مراقبت ه ــن سیس ــرار گرف ــار ق ــت فش تح

بهداشــتی و اقدامــات رضوری بــرای مقابلــه بــا ایــن 

ــت کــرد. بحــران صحب

ــرت از  ــه بیش ــت ک ــورهایی اس ــی از کش ــا یک ایتالی

همــه گیــر بیــامری کوویــد -۱۹ آســیب دیده اســت. 

آیــا مــی توانیــد از وضعیــت ایتالیــا در حــال حــارض 

بــرای مــا بگوییــد؟ زندگــی روزمــره در شــهر شــام از 

زمــان تعطیلــی چگونــه بــوده اســت؟

در حــال حــارض مــا ۲۴،7۴7 مــورد ثبــت شــده 

ــداد، ۲۳۳۵  ــن تع ــم. از ای ــا داری ــت در ایتالی عفون

نفــر بهبــود یافته انــد، ۱۸۰۹ نفــر فــوت کــرده انــد 

ــز در بیامرســتان بســرتی شــده اند.  و ۱۶7۲ نفــر نی

در صــورت افزایــش تعــداد عفونت هــا بــه صــورت 

تصاعــدی، ممکــن اســت بیــش از ۳۰،۰۰۰ نفــر در 

چنــد روز بــه ایــن بیــامری مبتــا شــوند، هامنطــور 

کــه در مطالعــه دو دانشــمند از موسســه تحقیقــات 

دارویــی ماریــو نگــری در میــان گــزارش شــده 

اســت. تحــت رشایــط کنونــی، ایــن چنــد روز اســت 

ــار  ــت فش ــی تح ــت عموم ــای بهداش ــه نهاده ه ک

قــرار مــی گیرنــد.

بــه مــدت پنــج روز اســت کــه کل جمعیــت ایتالیــا 

ــه در  ــه کونت ــر جوزپ ــت وزی ــان نخس ــس از فرم پ

قرنطینــه بــه رس مــی برنــد. شــام منــی توانیــد 

ــه جــز نیازهــای پزشــکی، رضورت  ــه خــود را ب خان

ــل  ــه مح ــن ب ــا رف ــذا( ی ــد غ ــد خری ــدید )مانن ش

کار تــرک کنیــد. مــدارس چنــد روزی اســت کــه 

تعطیــل هســتند. اگــر پلیــس شــام را بــدون مجــوز 

ــد ۲۰۰  ــی توان ــد، م ــه بیاب ــارج از خان ــی در خ کتب

یــورو جریمــه کنــد. شــام حتــی مــی توانیــد تحــت 

تعقیــب جنایــی قــرار بگیریــد. مجموعــه ای کامــل 

بــا قوانیــن امنیتــی ارتجاعــی ماتئــو ســالوینی وزیــر 

ســابق کشــور از جنــاح راســت لــگا وجــود دارد کــه 

ــوب  ــرای رسک ــدی را ب ــای جدی ــن ابزاره ــن قوانی ای

ــد. ــه مــی کن ــی اضاف ــارزه طبقات مب

ــاردی، در شــامل  ــر در لومب ــه گی ــامری هم ــن بی ای

ایتالیــا رشوع شــد، امــا اکنــون در رسارس کشــور 

ــی  ــی م ــن زندگ ــه م ــی ک ــود دارد. در رم، جای وج

کنــم، اکنــون صدهــا مــورد تاییــد شــده وجــود دارد. 

شــهر دارای فضایــی شــبح انگیــز اســت، صف هــای 

طوالنــی مــردم در مقابــل معــدود مغازه هایــی 

ــرت از  ــا بیش ــرت ی ــک م ــه ی ــد، هم ــاز مانده ان ــه ب ک

یکدیگــر فاصلــه دارنــد. رس و صــدای ترافیــک 

و صداهــا در خیابــان هــا تقریبــا از بیــن رفتــه 

ــوت  ــان خل ــهور جه ــگری مش ــن گردش ــت. اماک اس

هســتند. فضایــی از تــرس و خشــم وجــود دارد کــه 

هفته هاســت دامــن مــی گســرتد، ابتــدا توســط 

و  بورژوایــی،  مطبوعــات  رســانه ای  کمپین هــای 

ســپس بــا اقدامــات دولــت کــه طبقــه کارگــر را در 

ــی دهــد. ــرار م ــت ق معــرض رسای

بســیاری از مــردم روزهــا در خانــه محبوس شــده اند 

و مســلم اســت کــه ایــن امــر تــا هفته هــای آینــده 

ادامــه خواهــد داشــت. فضــای ارتجاعــی قبلــی 

صلــح اجتامعــی و اجــامع ناسیونالیســتی تــا حــدی 

ــده  ــل ش ــی مخت ــامت عموم ــران س ــل بح ــه دلی ب

اســت.

مطبوعــات بین املللــی گــزارش مــی دهنــد کــه 

ــته  ــا نتوانس ــتی ایتالی ــای بهداش ــتم مراقبت ه سیس

اســت نیازهــای بحــران را بــرآورده کنــد. مشــکات 

ــوده اســت؟ عمــده چــه ب

مراقبت هــای  سیســتم   COVID-19 شــیوع 

ــانده و  ــود کش ــدوده خ ــه مح ــی را ب ــتی مل بهداش

نارســایی های آن را آشــکار کــرده اســت. بدیهــی 

ــی  ــای اجتامع ــن قره ــن مظلوم تری ــه ای ــت ک اس

هســتند کــه بیشــرت از همــه رنــج مــی برنــد، 

ــان  ــط کار کارکن ــدن رشای ــر ش ــه بدت ــد ب ــه رس چ

مراقبت هــای بهداشــتی. افــراد بــاالی ۸۰ ســال - 

ــای  ــه معن ــور - ب ــر در کش ــون نف ــدود ۴.۵ میلی ح

ــتند،  ــا هس ــود تنه ــای خ ــه در خانه ه ــی کلم واقع

ــا نشــوند و جــان خــود را  ــه مبت ــد ک ــن امی ــه ای ب

ــد  ــرا بیامرســتان ها منــی توانن ــد، زی از دســت ندهن

ــا  ــه آنه ــچ وجــه ب ــه هی ــد و ب ــش کنن ــا را آزمای آنه

کمــک نکننــد. تخت هــای کافــی بــرای درمــان 

بیــامران مبتــا در بیامرســتان های ایتالیــا وجــود 

نــدارد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه بســیاری از 

افــراد مبتــا گفتــه مــی شــود کــه در خانــه مباننــد و 

منتظــر مباننــد تــا بــدون هیــچ درمانــی بهبــود یابنــد 

ــا ایــن امیــد کــه آنهــا جــزو ۹۰ درصــد افــرادی  - ب

ــاب خواهنــد  ــامری شــدید اجتن باشــند کــه از بی

COVID-19 کــرد،از جملــه ذات الریــه مرتبــط بــا

داده هــا خــود گویــای ایــن امــر اســت: در ده ســال 

مراقبت هــای  بــرای  عمومــی  بودجــه  گذشــته، 

یــورو  میلیــارد  ایتالیــا حــدود ۳7  در  بهداشــتی 

کاهــش یافتــه اســت. بیشــرت ایــن کاهش ها-حــدود 

بــازه زمانــی ۲۰۱۵-۲۰۱۰  یــورو-در  میلیــارد   ۲۵

ــتی  ــت رسپرس ــور تح ــن کش ــرا ای ــد، زی ــام ش انج

صنــدوق بین املللــی پــول بــود. طــی دهــه گذشــته، 

ــر  ــاوه ب ــت، ع ــده اس ــل ش ــتان تعطی ۳۵۹ بیامرس

رهــا  کوچــک  بیامرســتان های  از  بســیاری  ایــن 

شــده اند.

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

ــغل  ــه ش ــانی ک ــرای کس ــه ب ــا چگون ــت ایتالی دول

خــود را از دســت داده انــد بهداشــت حداقــل را 

تأمیــن کــرده اســت؟ بــرای افــراد مســن و معلــول؟

ــه  ــه ب ــی از مدرس ــته جمع ــور دس ــه ط ــا ب بچه ه

خانــه فرســتاده شــدند و مشــکات عمــده ای را برای 

ــون  ــه اکن ــد ک ــاد کردن ــری ایج ــای کارگ خانواده ه

مجبورنــد در طــول روز کار کننــد و از فرزنــدان 

ــراد  ــرای اف ــه ب ــک اولی ــد. کم ــت کنن ــود مراقب خ

ــق خانواده هــا و دوســتان  ــول از طری مســن و معل

آنهــا انجــام مــی شــود. ســال گذشــته، دولــت کونتــه 

افزایــش کمرتیــن حقــوق بازنشســتگی را تأییــد 

کــرد، بنابرایــن هــر نفــر حداقــل 7۸۰ یــورو در 

مــاه دریافــت مــی کنــد. امــا ایــن هنــوز بــرای اکــر 

ــی  ــا عــزت کاف ــدن ب ــده مان ــرای زن بازنشســتگان ب

نیســت.

علیرغــم تعطیلــی، بســیاری از کارخانه هــای ایتالیــا 

بــاز مانده انــد. ایــن امــر حتــی صنایــع غیــر رضوری 

را نیــز شــامل شــده اســت. چــرا دولــت اجــازه 

داده  را  کارخانه هــا  از  دیگــر  برخــی  بازکــردن 

ــت؟ اس

جنبــش حاکــم بــر پنــج ســتاره از لفاظــی بــه نفــع 

"مــردم" اســتفاده مــی کنــد، امــا ایــن حــزب از 

سیاســت هــای نئولیرالــی گذشــته عقــب ننشســته 

بــا  نزدیکــرتی  و  نزدیکــرت  پیوندهــای  و  اســت 

ــا ایجــاد کــرده اســت. آنهــا  بــورژوازی بــزرگ ایتالی

اکنــون در ائتــاف بــا حــزب دموکــرات، کــه حــزب 

ــی  ــد ملیت ــای چن ــی و رشکت ه ــه مال ــی رسمای اصل

ایتالیایــی اســت، هســتند. دولــت بــه فشــار انجمــن 

رسمایــه داران صنعتــی، کنفیندوســرتیا خــم شــد تــا 

ــد ــل نکن ــی را تعطی ــادی غیردولت ــات اقتص موسس

هنــد  کمونیســت  حــزب  ســایت  از  برگرفتــه 

لنینیــت( )مارکسیســت 

۲۰۲۱/۸/۲۲ 
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مبارزات جنبش کارگری و.... بقیه از 
صفحه آخر

بمباران مقرهای اپوزیسیون در بمباران مقرهای اپوزیسیون در 
کردستان کردستان 

 ۱۸ شــنبه  پنــج  روز  بامــداد  در  اســامی  جمهــوری 

شــهریور ۱۴۰۰ بعــد از اولتیامتــوم فرمانــده قــرارگاه 

حمــزه اطــراف مقرهــای حــزب دمکــرات کردســتان 

ایــران را بــا ســاح های مختلــف نظامــی از راه دور 

مــورد تهاجــم نظامــی قــرار داد. ایــن تهاجــم در ادامــه 

تــرور و خرابکاری هــای دائــم رژیــم جمهــوری اســامی 

ــتان  ــیون کردس ــه اپوزس ــراق علی ــتان ع ــاک کردس در خ

ایــران اســت کــه در۴ دهــه گذشــته بصــورت بــی 

ــت.  ــته اس ــه داش ــه ای ادام وقف

ــری  ــه برت ــه ب ــا توج ــران ب ــامی ای ــوری اس ــم جمه رژی

ــتان و  ــم کردس ــت اقلی ــر حکوم ــی در براب ــوای نظام ق

بخاطــر فشــار بــه ایــن حکومــت جهــت تحدیــد کــردن 

نیــز  و  اپوزســیون  ســازمان های  و  احــزاب  فعالیــت 

عقــب رانــدن آنهــا از کشــور همســایه مدت هاســت بــه 

ترورهــای فــردی و اعاملــی جنایتکارانــه دســت یازیــده 

اســت کــه نقــض فاحــش قوانیــن بین املللــی در رابطــه 

ــدم  ــایگان و ع ــا همس ــواری ب ــن همج ــظ حس ــا حف ب

ــی آنهاســت.  ــور داخل ــت در ام دخال

جنبــش خلــق ســتمدیده کــرد در ایــران سالهاســت کــه 

بــرای تعییــن حــق رسنوشــت خویــش مبــارزه مــی کنــد. 

ــی  ــان م ــراق نش ــتان ع ــم کردس ــت اقلی ــه حکوم تجرب

ــی  ــط کنون ــت در رشای ــن رسنوش ــق تعیی ــه ح ــد ک ده

جهــان امــری نیســت کــه احــزاب غیــر کارگــری بتواننــد 

ــد اســتثامر  ــوم آزاد ســازی ملت هــا از قی ــه مفه ــرا ب آن

و ســتم بــه انجــام برســانند. پــس از خیزش هــای عظیــم 

تــوده ای دیــامه ۹۶و آبامنــاه ۹۸ جنبــش کارگــری و 

ــه  ــران ازجمل ــوده ای در رسارس ای ــای ت ــر جنبش ه دیگ

در کردســتان توانســته بــه یــک جریــان اصلــی مخالــف 

در درون کشــور تبدیــل شــود. امــروز وظیفــه تقویــت 

همــه جانبــه آلرتناتیــو کارگــری و پشــتیبانی از تشــکات 

و  نویســندگان  زنــان،  معلــامن،  کارگــری،  مســتقل 

خرنــگاران مســتقل اســت. مبــارزه علیــه ســتم ملــی در 

کردســتان جــدا از ایــن جنبــش عظیــم تــوده هــا نیســت 

ــتثامر  ــتمدیدگان و اس ــادی رسارسی ازس ــا راه اتح و تنه

شــوندگان بــرای برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی بــا 

اتــکاء بــه نیــروی خــود و جایگزینــی اش بــا نظامــی در 

خدمــت هــامن اکریــت عظیــم اســت.

مرتجعــان حاکــم، رژیــم جمهــوری اســامی بــا رسکــوب 

ایجــاد  و  انــدازی  نفــاق  و  ملیت هــا  خواســت های 

نفــرت ملــی، بــه خیــال خــود تــاش دارنــد نظــام والیــت 

فقیــه را کــه فرومانــده و درمانــده اســت صباحــی دیگــر 

حفــظ کننــد. مــا ضمــن محکــوم کــردن حملــه نظامــی 

ــاع  ــرد دف ــق ک ــی خل ــش انقاب ــامی از جنب ــم اس رژی

ــران از  ــیون ای ــت اپوزس ــن امنی ــان تامی ــرده و خواه ک

ــتیبانی  ــراق و پش ــتان ع ــم کردس ــت اقلی ــرف حکوم ط

ــتیم. ــی هس ــای بین امللل نهاده

رسنگون باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسامی 

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجران ایران

ــی  ــه اعرتاضات ــت از جمل ــه دول ــته ب ــزاب وابس اح

هســتند کــه از طــرف فعالیــن ایــن جنبــش در درون 

کارگــران بــا رونــدی روز افــزون در جریــان اســت. 

در میــان کارگــران هفــت تپــه نــگاه هایــی وجــود 

دارد کــه کارگــران دیگــر را بــه آن چــه کــه در 

قبــل از خصوصــی ســازی داشــتند رجــوع مــی 

ــه  ــه آنچ ــان برگشــت ب ــه روشــنی خواه دهــد و ب

ــکن،  ــغلی، مس ــت ش ــتند، امنی ــته اند هس ــه داش ک

پرداخــت بــه موقــع دســتمزدها، مطالباتــی هســتند 

کــه بطــور نســبی و در مقایســه بــا رشایــط موجــود 

مبــارزه  داشــت.  امــا وجــود  بــود،  رنگــرت  کــم 

علیــه خصوصــی ســازی یــا خلــع مالکیــت از اســد 

ــت  ــای موق ــه قرارداده ــان دادن ب ــا، پای ــی ه بیگ

و برگشــت بــکار همــکاران اخرایــی، حــق آبــه، 

ــه،  ــتمزدهای معوقع ــط کار و دس ــض در محی تبعی

از زمــان واگــذاری رشکــت بــه بخــش خصوصــی بــه 

مراتــب شــدت بیشــرتی یافتــه اســت و ایــن امــر در 

بســیاری از رشکــت هــای خصوصــی و دولتــی دیگــر 

هــم در دو دهــه اخیــر شــدت یافتــه اســت. امــا در 

بیــن شــعارها وپــاکارد هــای کارگــران هفــت تپــه 

)همچنیــن معلــامن و بازنشســتگان(، مطالبــه » 

واکسیناســیون عمومــی، رسیــع و رایــگان در مقابــل 

کرونــا« مطالبــه بســیار بجایــی کــه نگاهــش فراتــر 

ــه  ــتان جامع ــه فرودس ــه هم ــودی و ب ــع خ از جم

کــه از کمرتیــن امکانــات مالــی، رفاهــی و بهداشــتی 

ــت.  ــد، اس برخوردارن

یکــی از دالیلــی کــه در رشکــت هپکــو تعدیــل 

نیــروی کار و تعویــق دســتمزد هــا بــا رسعــت 

ــی  ــای دولت ــه مافی ــن اســت ک ــی شــد ای ــاد عمل زی

ــد  ــی کن ــد م ــت تولی ــن رشک ــه ای ــی ک ــین آالت ماش

را بــا قیمتــی ارزانــرت از هزینــه تولیــد ایــن رشکــت 

ــت  ــن رشک ــت ای ــد و در حقیق ــی کنن ــازار م وارد ب

قــادر بــه فــروش فــرآورده ای خــود نیســت. مافیــای 

رژیــم عمــا در راســتای در هــم شکســن ایــن 

صنایــع همــراه بــا کارگــران معــرتض اســت بهمیــن 

دلیــل بــا واردات فــرآورده هایــی بــا کیفیــت اندکــی 

بهــرت و قیمــت ازرانــرت، ایــن صنایــع و کارگــران آنهــا 

را زمیــن گیــر کــرده اســت. رسمایــه هــا بــه دنبــال 

رسمایــه گــذاری هــای زود بــازده مالــی مــی رونــد، 

ــرتل خــود  ــازار را هــم در کن ــه انحصــار ب ــی ک جای

ــد. دارن

رشایــط اقتصــادی جهــان هــم که ایــران حلقــه ای از 

ایــن زنجیــره اســت دورمنــای روشــنی نــدارد. برخــی 

صنایــع در حــال بــروز کــردن تکنولــوژی خــود 

هســتند و همیــن امــر باعــث تولیــد کاالهای بیشــرت 

بــا کارگرانــی بــه نســبت کمــرت با ســودهای بــاال می 

شــود. در ایــران بــروز شــدن تکنولــوژی در بخــش 

صنایــع ســال هــا اســت کــه بــه فراموشــی ســپرده 

شــده اســت و قــادر بــه رقابــت بــا کشــورهایی کــه 

ــد نیســت.  ــوژی مــدرن اســتفاده مــی کنن از تکنول

ــا ظرفیــت بســیار پاییــن، بیــن ۵۰  بیشــرت صنایــع ب

ــط،  ــن رشای ــج ای ــد، نتای ــا ۶۰ درصــد کار مــی کنن ت

عــدم امنیــت شــغلی، اخــراج هــا، عــدم پرداخــت 

بــه موقــع دســتمزدها علــی رغــم اینکــه دســتمزدها 

ــی  ــکیل م ــد را تش ــه تولی ــد از هزین ــا ۱۰ درص ۵ ت

ــا ایــن حــال رژیــم اســامی رسمایــه  هنــد اســت، ب

دســتمزدها را بســیار زیــر خــط فقــر نــگاه مــی دارد 

و ۹7 درصــد کارگــران قــرارداد موقــت دارنــد.

»ســهم بیســت درصــد افــراد فقیــر جمعیــت ایــران 

ــوده  ــد ب ــا ۵.۸ درص ــال ۹۹ تنه ــد کل در س از درآم

و ایــن در حالیســت کــه ســهم بیســت درصــد 

ثرومتنــد جامعــه از کل درآمــد بالــغ بــر ۴7 درصــد 

ــرآورد شــده اســت.  « ب

ــراً  ــاه ۱۴۰۰ »اخی ــهریور م ــا، ۸ ش ــزارش ایلن ــه گ ب

ــز ۹۹ در  ــا پایی ــه ت ــی ک گزارشــی براســاس داده های

پایــگاه اطاعــات رفــاه ایرانیــان تجمیــع شــده، 

ــوج  ــه نشــان از گســرتش شــدید م ــده ک ــرون آم بی

فقــر و محرومیــت در کشــور دارد؛ در ایــن گــزارش 

حداقــل ۳۱.۴ درصــد از ایرانیــان در پاییــز ۹۹ زیــر 

ــی از جمعیــت ۸۵  ــن یعن ــد و ای خــط فقــر بوده ان

میلیــون نفــری ایــران، ۲۶ میلیــون و 7۰۰ هــزار 

ــتان  ــه اس ــد... ک ــه  رسمی برن ــت ب ــر در محرومی نف

سیســتان و بلوچســتان بــا محرومیــت ۶۲ درصــدِی 

ــی  ــت معرف ــن وضعی ــورددار بدتری ــت را رک جمعی

می کنــد« بــر اســاس ایــن گــزارش از هــر ســه نفــر، 

ــر خــط فقــِر مطلــق اســت یکــی واقعــاً زی

 ،)IMF( مطابــق آمــار صنــدوق بین املللــی پــول

ــه ای سیاســت گذاری شــده اســت  در کشــور به گون

ــزارش  ــان گ ــه تورمش ــوری ک ــن ۱۳۰ کش ــه در بی ک

دهــه  در  اول  کشــور   ۶ جــزو  ایــران  می شــود، 

گذشــته اســت. ایــن بــه معنــای فاجعــه اقتصــادی، 

حکمرانــی  فاجعــه  و  سیاســت گذاری  فاجعــه 

ــت. ــادی اس اقتص

ــی کار ILO در  ــازمان جهان ــزارش س ــاس گ ــر اس ب

ــران  ــارد کارگ ــه ۱.۶ میلی ــک ب ــا نزدی ــط کرون رشای

ــه  ــش جامع ــن بخ ــیب پذیرتری ــمی و آس ــر رس غی
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ــان در خطــر از دســت دادن  شــغل  در ســطح جه

ــنا  ــزارش ایس ــه گ ــا ب ــران ام ــان هســتند. در ای ش

مرکــز آمــار ایــران اعــام کــرد »در ســال ۱۳۹۹، بــه 

ــر  ــت ۱۵ ســاله و بیش ت ــزان ۴۱،۳ درصــد جمعی می

از نظــر اقتصــادی فعــال بوده انــد کــه تعــداد آنهــا 

، برابــر بــا ۲۳ میلیــون و ۲۶۳ هــزار نفــر بــوده 

ــکار(،  ــال )شــاغل و بی ــت فع ،۹،۶ درصــد از جمعی

ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین ــد« و پی ــکار بوده ان بی

تــا ۶ میلیــون نفــر دیگــر در اثــر بســته شــدن، 

ورشکســتگی و فقــدان بــازار و مــواد اولیــه  شــغل 

ــد. ــت بدهن ــود را از دس خ

ــران را در  ــر ای ــه کارگ ــط طبق ــن رشای ــه ای مجموع

مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزدها، کاهــش ســاعات 

کار و رشایــط بهــرت محیــط کار را تضعیــف مــی 

ــاق  ــران را مح ــارزه کارگ ــد مب ــی توان ــا من ــد، ام کن

بــرد بلکــه باعــث مــی شــود کــه کارگــران بــه 

نــان،  شــعار  بیاورنــد.  روی  سیاســی  اعرتاضــات 

ــی از  ــط برخ ــه توس ــورایی ک کار، آزادی و اداره ش

فعالیــن کارگــری در محیــط هــای کار مطــرح شــده 

ــه همــه بخــش هــای کارگــری  اســت گرچــه مطالب

نیســت امــا مرحلــه ورود کارگــران به ســطح کســب 

قــدرت سیاســی اســت. اینکــه تحقــق ایــن شــعار در 

مرحلــه کنونــی تــا چــه انــدازه واقــع بینانــه اســت 

ــه دارد. ــه بررســی جداگان ــاز ب خــود نی

تعداد اعتصاب و اعرتاضکارگران به تفکیک شغل

۱۴۳۵کارگران بنگاه های صنعتی و خدماتی 

۱۳۶معلامن 

۸۲کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی 

۲۶۲کارگران بازنشسته

۱۹۱۵جمع

ــا  ــه ب ــران در مقایس ــات کارگ ــات و اعتصاب اعرتاض

اوایــل دهــه ۹۰ هــم از لحــاظ کمــی و هــم از 

لحــاظ کیفــی گســرتده تــر شــده اســت. تعــداد کل 

ــش  ــا ۵۰% افزای ــال ۹۹ ب ــاب در س ــرتاض و اعتص اع

ــت.  ــال۹۸ را داش ــه س ــبت ب نس

تعداد اعتصاب و اعرتاض کارگران در سال ۹۹

بــر اســاس گــزارش ســاالنه اتحادبیــن املللــی در 

حامیــت از کارگــران در ایــران »ســال ۱۳۹۸ نیــز 

اعرتاضــات  پــر  بــا  پیــش  ســال های  همچــون 

شــامر کارگــری ســپری شــد. در طــول ایــن ســال در 

ــی  ــری روی داد، یعن ــرتاض کارگ ــوع ۱۲۵۹ اع مجم

بــه طــور متوســط ســه و نیــم اعــرتاض در هــر 

ــا ایــن حــال تعــداد اعرتاض هــا، در مقایســه  روز. ب

بــا ســال ۹7 کــه ۱7۰۰ مــورد اعــرتاض در آن رخ 

ــری«  ــات کارگ ــال اعرتاض ــورد »س ــن رک ــا ای داد و ب

ــا  ــش داشــت. ام ــود، ۲۵ درصــد کاه ــه ب ــام گرفت ن

علــت ایــن کاهــش بــه هیــچ رو بهبــود رشایــط کار 

و زندگــی کارگــران نیســت. برعکــس، طبقــه کارگــر 

ــاظ  ــال ها از لح ــخت ترین س ــی از س ــران یک در ای

رشایــط کار و زندگــی را از رس گذرانــد«

»تعــداد اعرتاضــات کارگــری در ســال ۱۳۹۵  نســبت 

بــه ســال ۹۴ و همچنیــن نســبت بــه ســال ۹۳ 

بطــور چشــم گیــری افزایــش یافــت. در طــول ایــن  

ــی  ســال، کارگــران در ۶۵۳ مرکــز تولیــدی و خدمات

بــه اشــکال مختلــف بــرای کســب مطالبــات خــود 

ــه  ــبت ب ــم نس ــن رق ــد. ای ــرتاض زدن ــه اع ــت ب دس

ســال ۹۴ کــه شــاهد اعــرتاض کارگــران در ۵۱۵ 

ــش حــدود  ۲7  ــده افزای ــم نشــان دهن واحــد بودی

ــت.« ــری اس ــات کارگ ــدی اعرتاض درص

و  اعتصابــات  اینکــه  علیــرغ   ۱۳۹۹ ســال  در 

ــا  ــی را داشــت ام ــدی نزول ــری رون اعرتاضــات کارگ

ــود یعنــی  ــران ایــن مســئله کامــا برعکــس ب در ای

تعــداد ااعتصــاب و اعــرتاض رونــدی رو بــه افزایــش 

ــد. ــی ده ــان م را نش

ــش  ــال افزای ــن س ــم در ای ــی ه ــات اجتامع اعرتاض

و  اعتصابــات  افزایــش  علــل  بررســی  یافــت. 

ــن  اعرتاضــات کارگــری و اجتامعــی در محــدوده ای

نوشــته نیســت امــا در رشایــط اســفبار کرونــا، 

گرچــه در بســیاری از کشــورهای جهــان دولــت 

بســته هــای حامیتــی هــم بــرای مزدبگیــران و 

هــم بــرای رسمایــه هــای کوچــک، متوســط و کان 

داشــتند، امــا فرودســتان جامعــه در ایــران از هیــچ 

حامیــت مالــی از طــرف دولــت برخــوردار نبودنــد. 

بنــا بــر ایــن بــرای کارگــران ســال ۹۹ جــدال مــرگ 

و زندگــی بــود. نرفــن بــر رس کار گرســنگی و خطــر 

مــرگ داشــت و هــم رفــن بــر رسکار بــا خطــر مــرگ 

ــت و دارد. ــا را داش ــر کرون ــر اث ب

تشکل های کارگری در محیط کار و محالت

در فقــدان شــفافیت حاکــامن در اعــام تعــداد 

ــا و فراهــم منــودن رشایــط مناســب  ــان کرون قربانی

ــودن  ــم من ــا، فراه ــیوع کرون ــری از ش ــرای جلوگی ب

وســایل بهداشــتی مکفــی، کمــک رســانی و پاســخ 

بــه نیازهــای مــردم، فعالیــن کارگــری، معلــامن، 

پرســتاران و فعالیــن کــودکان و فعالیــن محیــط 

زیســت و مدنــی در همــه شــهرها بــه فکــر ایجــاد 

ــه در  ــتان جامع ــاع از فرودس ــی در دف ــه های کمیت

ــا شــدند. ــار کرون ــرگ ب ــروس م ــر وی براب

ادامــه گســرتش فســادهای مالــی، کشــتار آبــان ۹۸، 

دروغ پراکنــی در مــورد هواپیــامی اوکراینــی، بحران 

فزایــده اقتصــادی، بیــکاری فزاینــده، دســتمزدهای 

بــه شــدت زیــر فقــر  چشــم انــداز ســیاهی را بــرای 

ــا  مــردم رقــم زده اســت. یعنــی گرچــه رژیــم کرون

را فرصتــی بــرای بــه فرامــوش ســپاری جنایــت هــا، 

کشــتار و فســاد ســاختاری مالــی دانســته، امــا متــام 

ــم در پســا  ــن رژی ــه ای ــی هــد ک شــواهد نشــان م

کرونــا بــا جنبــش هــای اجتامعــی وســیعرت از دیــامه 

۹۶ یــا آبــان ۹۸ روبــرو خواهــد شــد.

در رشایــط حاکمیــت رژیــم بــه غایــت رسکوبگــر و 

ضــد کارگــری و ضــد مردمــی، بــا داشــن اتــاق فکــر 

ــدن و وابســته کــردن  ــرای پــس ران هــای متعــدد ب

تشــکات مســتقل بــه یکــی از بازوهــای حاکمیــت 

و ایجــاد تشــکات بــه ظاهــر کارگــری بــا رصف 

بودجــه هــای کان، تشــکات مســتقل زیــر رضبــات 

ــامی  ــام اس ــت نظ ــوی کلی ــه ای از س ــه جانب هم

ــد. ــه قــرار دارن رسمای

ــوب  ــدر رسک ــط کار آنق ــتقل در محی ــکات مس تش

شــده انــد کــه ارتبــاط ارگانیــک خــود را، اگــر 

نگوییــم کامــا از دســت داده انــد در خــوش بینانــه 

ــد. ــن کارگــران دارن ــت کــم رنگــرت در بی ــن حال تری

تشــکات مســتقل خــارج از محیــط کار هــم عمــا 

بــه آن اســرتاتژی اولیــه، کــه کمــک بــه ایجــاد 

تشــکات مســتقل در محــل کار و محــات اســت، 

ــیدند. نرس

ــط کار  ــارج از محی ــری خ ــتقل کارگ ــکات مس تش

پتانســیل ایجــاد کمیتــه هــا و شــوراهای محلــی را 

ــتقل  ــکات مس ــد در درون تش ــی توانن ــد و م دارن

دیگــر ازجملــه بارنسشــتگان، زنــان، بخصــوص زنــان 

کارگــر، کــودکان کار، محیــط زیســت، و جنبــش 

هــای اعرتاضــی و ده هــای منونــه دیگــر بطــور فعال 

ــا اهــداف تشــکات  ــا را ب ــواده آنه ــران و خان کارگ

ــن  ــک بی ــدی ارگانی ــازند و پیون ــنا س ــل کار آش مح

ایــن دو ایجــاد کننــد. کمیتــه هــای محــات در  

برخــی شــهرهای کردســتان و جنــوب ایــران مــدت 

هــا اســت کــه در حــال فعالیــت هســتند. برخــی از 

فعالیــن کارگــری و معلــامن هــم در شــهریور مــاه 

۱۴۰۰ صندوقــی را جهــت حامیــت و همبســتگی بــا 

خانــواده هــای فرودســت دانــش آمــوزان سیســتان 

ــتقبال  ــورد اس ــه م ــد ک ــت کردن ــتان درس و بلوچس

بســیاری از شــهروندان داخــل و خــارج از ایــران 

ــن تشــکل مجــازی تنهــا  قــرار گرفــت. هــدف از ای

ــودکان  ــای ک ــواده ه ــه خان ــی ب ــانی مال کمــک رس

ــوازم درســی  ــد ل ــرای خری سیســتان و بلوچســتان ب

و لبــاس و کیــف نیســت، مهمــرت از آن ایــن حرکــت 

روحیــه همبســتگی را در بیــن فرودســتان را ایجــاد 

مــی کنــد.

تعــدد تشــکات و نگــرش متفــاوت بــه مســائل 

ــکوفایی  ــی و ش ــد پویای ــی توان ــری م ــش کارگ جنب

ایــن دوگانــه )تشــکات مســتقل محیــط کار و 

بیــرون از محیــط کار و در محــات( را گســرتش 

ــه  ــه تشــکل هــا ب ــن دوگان ــران ای ــا در ای دهــد. ام

ــود آن  ــدام وج ــد و هرک ــاده ان ــر افت ــان همدیگ ج

ــد. ــی کنن ــکار م ــری را ان دیگ

ایــن تشــکات بــه جــای نفــی یکدیگــر مــی تواننــد 

بــا همــکاری هــم در عرضــه هــای مختلــف بــر کل 

ــند  ــذار باش ــر گ ــری تاثی ــی و کارگ ــش اجتامع جنب

ــی  ــش هــای اجتامع ــن جنب ــی بی ــاط ارگانیک و ارتب

پیش به سوی رشد و گسترش آلترناتیو کارگری
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بــا جنبــش کارگــری برقــرار کننــد. تنهــا در صــورت 

ــن همــه بخــش هــای  ــر رس مشــرتکات بی توافــق ب

ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــری و اجتامع ــش کارگ جنب

آنچــه کــه منــی خواهیــم و مــی خواهیــم می رســیم 

و رشایــط را بــرای تقویــت آلرتناتیــو کارگــری۱ در راه 

کســب قــدرت سیاســی فراهــم خواهیــم کــرد.

ستار رحامنی

شنبه ۲7 شهریور ۱۴۰۰

1   - در ایجاد و تقویت آلترناتیو 

کارگری برای کسب قدرت سیاسی 
فاکتورهای مهم دیگری هم دخیل هستند، 

اما من در این جا تنها به دو بخش تشکالت 
محیط کار و بیرون از محیط پرداخته ام.

روندهای جهانی و.... بقیه از صفحه آخر

میــان کشــورهای شکســت خــورده مســتعمرات 
ــد  ــورهای پیروزمن ــد و کش ــت دادن ــود را از دس خ
چنــگ  بــه  را  آنهــا  مســتعمرات  رسمایــه داری 
ــت  ــه تح ــی ک ــر بای ــال اخی ــی۳۰۰ س ــد. ط آوردن
عنــوان متمــدن کــردن اقــوام وحشــی اســتعامرگران 
ضعیــف  ملــل  بــر رس  امپریالیســت ها  بعــدا  و 
ــا و  ــول ه ــغالگری های مغ ــد روی اش ــان آوردن جه
ــی  ــه ویران ــط ب ــا فق ــد. آنه ــفید کردن ــا را س بربره
ــه  ــا مداخل ــا ب ــد. آنه ــی بســنده نکردن ــد داخل تولی
نظامــی و ســپس صــدور رسمایــه نقشــی در مبــارزه 
ــی  ــه حت ــد ک ــا کردن ــع ایف ــی در درون جوام طبقات
در چندیــن دهــه بعــد هــم مشــکات بصــورت حــل 
نشــده و فزاینــده ای باقــی مانــده اســت. از جملــه 
ــاد  ــف، ایج ــورهای مختل ــا در کش ــیم ملیت ه تقس
ــودن مرزهــای  ــی، ناروشــن ب ــی و مذهب ــرت مل نف
سیســتم  در  ادغــام  و....  کشــورها  جغرافیایــی 
ــا  ــط رشکت ه ــی توس ــازار داخل ــرتل ب ــی و کن جهان
و بانک هــا و موسســات مالــی امپریالیســتی ماننــد 
بانــک جهانــی و صنــدوق بین املللــی پــول و غیــره. 
ــا  ــت گیری و ی ــه دس ــا ب ــرتل ب ــن کن ــق ای و از طری
کنــرتل غیــر مســتقیم دولــت هــا و یــا سیاســت های 
داخلــی و بیــن املللــی آنهــا و نتیجتــاً همــه آنهــا در 
خدمــت رسکــوب جنبــش کارگــری و کمونیســت ها.

در  حکومت هایــی  بیســتم  قــرن  اوایــل  در   
ــه  ــد ک ــر رس کار آمدن ــلطه ب ــت س ــورهای تح کش
ــاده  ــت ها آم ــری امپریالیس ــگ های زنجی ــد س مانن
ــت  ــش عدال ــدا و جنب ــر ص ــردن ه ــار ک ــت و پ ل
طلــب و آزادیخواهــی بودنــد. تحــوالت در سیســتم 
بعــد از جنــگ دوم جهانــی و ظهــور دو اردوگاه در 
ــم  ــلطه ه ــت س ــورهای تح ــی در کش ــطح جهان س
ــی  ــای گذاشــت. یک ــرات مشــخص خــود را بج تاثی
از ایــن تاثیــرات برآمــد جنبشــها و ســازمان های 

کمونیســتی در رستــارس جهــان از یــک طــرف و 
برآمــد کشــورهای غیــر متعهــد بــود کــه تــا قبــل از 
فروپاشــی شــوروی بــه لحــاظ سیاســی بــه اســتقال 

ــد. ــت یافتن ــی دس ــبی سیاس نس
حتــی بعــد از بــه اســتقال رســیدن بســیاری از 
کشــورهای تحــت ســلطه نفــوذ امپریالیســت ها 
خارجــی  و حضــور رسبــازان  کشــورها  ایــن  در 
ــت. در  ــود داش ــی وج ــغالگران نظام ــون اش همچ
متامــی جهــان تقریبــا هیــچ کشــور تحــت ســلطه ای 
بــدون کودتاهــای متعــدد نبــوده اســت. بطــور 
ــه  ــق شــدن فاصل ــا عمی ــه ب ــد گفــت ک خاصــه بای
ثــروت بیــن کشــورهای معظــم رسمایــه داری جهــان 
و کشــورهای تحــت ســلطه هــر روز بــر مشــکات 
درونــی ایــن گونــه از کشــورها افزایــش یافتــه و بــر 
ــزوده  ــول اف ــورهای مرتوپ ــای کش ــروت کمپانی ه ث
شــده اســت. نتیجــه ایــن وضــع هــر روز بــر تعــداد 
فقرا و کســانی که از آب آشــامیدنی، غذا و مســکن 
ــل برخــوردار نیســتند  و بهداشــت و آمــوزش حداق
افــزوده مــی شــود و همــراه آن تعــداد ثرومتنــدان 
و  هنگفت تــر  رسمایه هــای  بــا  )ولــی  جهــان 
افســانه ای تر( کــم و کمــرت مــی شــود. امــا ایــن 
ــت  ــام نگرف ــر انج ــادالت نابراب ــق مب ــا از طری تنه
بلکــه همچنیــن از طریــق حامیت هــای سیاســی و 
ــت  ــا دخال ــا ب ــور و ی نظامــی از دولت هــای دیکتات
و توطئــه در کشــورهای تحــت ســلطه و بــه قــدرت 
رســاندن عقــب مانده تریــن و ســیاه ترین نیروهــای 
اجتامعــی در ایــن جوامــع بــوده و مــی باشــد. در 
خرهــا آمــده اســت کــه برخــی از کشــورهای » 
ــی خــود  ــن های اضاف ــه داری » واکس ــرو رسمای پی
ــت  ــا اس ــال انقض ــان در ح ــخ مرف ش ــه تاری را ک
ــی  ــتاد و برخ ــد فرس ــر خواهن ــورهای فقی ــه کش ب
بــا  کشــورها  از  برخــی  فروخته انــد.  را  آنهــا  از 
واکســن اضافــی روبــرو هســتند و در صــد کســانی 
بــاالی 7۰ در صــد  بــه  کــه واکســینه شــده اند 
ــه  ــته اند ک ــورها نتوانس ــی از کش ــد و برخ ــی رس م
حتــی ۵ درصــد جمعیــت خــود را واکســینه مناینــد. 
ــا  ــه تقریب ــی اســت ک ــه کوچک ــا منون واکســن کرون
ــات  ــر امکان ــبات نابراب ــر مناس ــای دیگ در عرصه ه

ــی را نشــان مــی دهــد.  جهان
سیســتم  در  رقابــت  کــه  کنونــی  رشایــط  در   
ــا  ــت، آنه ــده اس ــدید ش ــدت تش ــتی بش امپریالیس
خواهــان بلعیــدن متامــی کشــورهای جهــان در 
چــاه ویــل ابــر ســود هســتند. شــدت رقابــت 
ــن  ــاد چی ــه اقتص ــدون وقف ــد ب ــز رش ــی و نی کنون
ــر  ــرب را ب ــی غ ــری تاریخ ــه ره ــت ک ــی اس چالش
کشــیده  ســئوال  زیــر  بــه  جهــان رسمایــه داری 
اســت، و ایــن موضوعــی اســت کــه پیآمدهــای 
غــرب  اقتصادهــای  بــرای  را  کننــده ای  ویــران 
بدنبــال خواهــد داشــت. شــدت ایــن رقابت هــا 
باعــث شــده اســت کــه در جنگ هــای نیابتــی 
رود  بــکار  گســیخته ای  افســار  خشــونت های 
و برخــی از ســاختارهای اجتامعــی بــه ویرانــی 

ــودان  ــراق، س ــن، ع ــتان، یم ــود. افغانس ــیده ش کش
ــرد  ــن عملک ــی از ای ــیار کوچک ــای بس و.... منونه ه
حقیقــت  در  هســتند.  امپریالیســتی  کشــورهای 
فشــار رسمایــه مالــی بــرای بیــرون کشــیدن ســود از 
طبقــه کارگــر و زحمت کشــان کشــورهای پیرامونــی 
و یــا غــارت ایــن کشــورها بصــورت اســتثامر و ســتم 
امپریالیســتی خــود را نشــان مــی دهد. تضــاد کار و 
رسمایــه در رشایطــی کــه تقریبــا متامــی کشــورهای 
پیرامونــی بــه نظــام رسمایــه داری رســیده اند بطــور 
روشــنی خــود را نشــان مــی دهــد. دیــروز عــراق و 
فلســطین امــروز افغانســتان و بــه قــدرت رســیدن 
طالبــان ادامــه رونــد دخالــت آشــکار امپریالیســت 
تنهــا  نــه  ویرانــی  و  پیرامونــی  کشــورهای  در 
ســاختارهای جامعــه بلکــه فروپاشــی طبقــه کارگــر 
ــا و  ــن کارخانه ه ــن رف ــر، از بی ــط فق ــر خ ــه زی ب
محیط هــای فعالیــت کارگــران تولیــدی و خدماتــی، 
ــغلی و  ــت ش ــدم امنی ــرتده، ع ــازی گس ــکاری س بی
ــای  ــدرت رســیدن دولت ه ــه ق ــی، کمــک ب اجتامع
ــالها  ــه س ــت ک ــی اس ــوری و... جنایات ــیاه دیکتات س
ــام داده و  ــان انج ــردم جه ــه م امپریالیســت ها علی

ــد.  ــی دهن م
ــی  ــه ناموزون ــه داری ک ــی رسمای ــاختارهای کنون س
رشــد رسمایــه داری و تکامــل اجتامعــی را در درون 
ــی نشــان مــی دهــد و یکــی از  کشــورهای پیرامون
ــی اســت.  مســائل دموکراتیــک آن حــل مســئله مل
ــای »  ــرای دخالت ه ــی ب ــه موضوع ــی ب مســئله مل
ــت.  ــده اس ــل ش ــتی تبدی ــتانه » امپریالیس بردوس
ــی  ــرت مل ــاد نف ــزرگ و ایج ــورهای ب ــیم کش تقس
ــر در  ــه کارگ ــدن طبق ــف و پراکن ــل مختل ــن مل بی
کوچک تــر  سیاســی  جغرافیایــی-  محیط هــای 
ــر  ــه کارگ ــارزات طبق ــردن مب ــت محــدود ک در جه
کنونــی  سیاســت های  دیگــر  از  و.....  جهانــی 
امپریالیســت در ادامــه رقابــت هــای امپریالیســتی 
ــت.  ــی اس ــورهای پیرامون ــازار کش ــر ب ــلط ب و تس

ــت  ــی و رقاب ــان کنون ــی شــدن جه ــد ســه قطب رون
آنهــا بــرای دســت یابی بــه بازارهــای جهــان و کنــرتل 
ــه،  ــوذ، توطئ ــق نف ــورها از طری ــن کش ــی ای سیاس
ــکار  ــی اف ــکل ده ــی، ش ــات طبقات ــر در تقاب تاثی
ــپ  ــش چ ــتی در جنب ــه و اپورتونیس ــل طلبان منفع
ــم مذهــب و ناسونالیســم و.....  ــه تحکی و کمــک ب
ــا  ــه اتحــاد ب اســت. ایــن رونــد در بیشــرت مواقــع ب
و  پیرامونــی  کشــورهای  مرتجــع  حکومت هــای 
ــه بــورژوازی ایــن کشــورها انجامیــده اســت. تغذی

در عیــن حــال ســاختارهای بحــران زای رسمایــه داری 
جهانــی هــر روز بیشــرت تشــدید مــی شــود. و 
بیشــرت  رشــد  موجــب  بحران هــا  ایــن  تشــدید 
جهــان  زحمت کشــان  و  کارگــران  مبــارزات 
کــه  اســت  رشایطــی  در  ایــن  و  اســت.  شــده 
رسمایــه داری بــا متامــی امکانــات ممکــن علیــه 
ســازمانیابی کارگــران و ســازمان های کمونیســتی 
ــان  ــان جه ــر زحمت کش ــران و دیگ ــل کارگ در مقاب
و  کنــرتل  علیرغــم  رسمایــه داری  ایســتاده اند. 
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ــی و  ــای امنیت ــن تکنولوژی ه ــری از آخری ــره گی به
مدیاهــای ملــی و جهانــی در بســیاری از کشــورهای 
جهــان نتوانســته از حــرکات اعرتاضــی و اعتصابــات 

کنــد. جلوگیــری  راهپیامیی هــا  و 
امپریالیســتی  مختلــف  قطب هــای  شــکل گیری 
ــلط  ــرای تس ــت ب ــته رقاب ــال گذش ــی ۱۰۰ س در ط
و تقســیم بازارهــای جهــان را تشــدید کــرده اســت. 
ــه در  ــان ک ــکا همچن ــد از ۵۰ ســال آمری ــروز بع ام
جنــگ ویتنــام و در آخریــن روزهــای جنــگ در 
ــت،  ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــتپاچگی پ ــا دس ــایگون ب س
ــه  ــر تجرب ــه ای دیگ ــه گون ــت را ب ــل شکس در کاب
مــی کنــد. در ویتنــام حــزب کمونیســت پیــروز 
ــرار  ــن ف ــتان ای ــی در افغانس ــود ول ــارزه ب ــن مب ای
ــپردن  ــتان و س ــرت افغانس ــی بیش ــت ویران در خدم
حاکمیــت بــه دارودســته جنایتــکار طالبــان اســت. 
ــت را  ــن سیاس ــتان چندی ــرک افغانس ــا ت ــکا ب آمری
ــت ها در  ــن سیاس ــه ای ــه هم ــد ک ــی کن ــال م دنب
خدمــت تحکیــم ابــزار سیاســی اســام در بیــن 
دول خاورمیانــه و مــردم و بــه کمــک مذهــب، 
ــه جنبــش کارگــری و  ــر و عقــب ماندگــی علی تحّج

آزادیخواهانــه در رقابت هــای جهانــی اســت. 
ــردم ســتمدیده افغانســتان  ــا م ــان ب ــدردی جه هم
اشــغال  تحــت  کــه در طــی ۴۰ ســال گذشــته 
نیروهــای مختلــف از روســیه و آمریــکا و پاکســتان 
بــوده اســت، کافــی نیســت. بــرای پایــان دادن بــه 
رنج هــای مــردم افغانســتان بایســتی انقابیــون 
کشــورها بــا رسنگونــی حکومت هــای رسمایــه داری 
و مرتجــع خــود، امــر رهایــی کل بریــت را تحقــق 
ــه تنهــا مــردم افغانســتان بلکــه  بخشــند. رهایــی ن
ــر دوش  ــه ب ــه ای ک ــان وظیف ــورهای جه ــه کش هم
بــه  بین املللــی  کارگــر  طبقــه  و  کمونیســت ها 
ــان تحقــق  ــن می لحــاظ تاریخــی مــی باشــد. در ای
شــعار کارگــران همــه کشــورهای جهــان متحــد 
ــر  ــه کارگ ــف طبق ــن وظای شــوید؛ یکــی از مهم تری

بین املللــی اســت.

مهران پیامی

ــی دهــد: ــان را رشح م ــدان زن وضــع زن

زنــدان  زنــان«  »بنــد  زن  زندانیــان  وضعیــت   “

بوشــهر  مرکــزی 

اینجــا جایــی اســت نزدیــک آخــر دنیــا: بنــد نســوان 

ــی  ــته و هنگام ــال گذش ــهر. س ــزی بوش ــدان مرک زن

ــتم  ــی  دانس ــدم، م ــد ش ــدان تبعی ــن زن ــه ای ــه ب ک

ــم  ــه خواه ــده مواج ــوش  ش ــی فرام ــا جهنم ــه ب ک

ــی  ــدان حت ــن زن ــاری در ای ــبعیت ج ــا س ــد، ام ش

ــن  ــی ای ــان زندان ــد. زن ــم منی گنجی ــم ه در خیاالت

ــت  ــودن تح ــی ب ــودن و زندان ــرم زن ب ــه ج ــد ب بن

انســانی ترین  ضــد  و  شــکنجه ها  وحشــیانه ترین 

رشایــط ممکــن نگهــداری می شــوند. هــر طــور 

ــناختم  ــه می ش ــا ک ــر ج ــه ه ــتم و ب ــه می توانس ک

از وحشــت و توحــش ایــن زنــدان نوشــتم و گفتــم؛ 

ــس  ــوار از جن ــار دی ــان چه ــتادن در می ــبیه ایس ش

ــار می خواهــم رو  ــن  ب ــا ای ــاد زدن، ام ســنگ و فری

ــهر  ــی در بوش ــان زندان ــای زن ــانی از رنج ه ــه کس ب

حــرف بزنــم کــه گوشــی بــرای شــنیدن دارنــد، 

جانشــان از ظلــم بــه لــب آمــده و در مقابــل 

خشــونت بی تفــاوت نیســتند. ایــن گــزارش )بــا 

ــاه از رشایطــی  اســامی مســتعار(، صحنه هایــی کوت

اســت کــه زنــان زندانــی بوشــهر در آن زیســت 

می کننــد.

یــک: زهــرا زن افغانســتانی بــا فرزنــدش از دســت 

طالبــان و مــرگ گریختــه و حــاال در مراســم تدفــن 

در  داده انــد،  ترتیــب  زندان بانــان  کــه  منادينــی 

هواخــوری زنــدان مركــزی بوشــهر ایســتاده اســت. 

ــادر  ــوش م ــه در آغ ــد ک ــان احم ــد زندان بان از دی

راهــی زنــدان شــده، حــرام زاده اســت. کــودک زهــرا 

ــئول  ــتور مس ــه دس ــوان، ب ــد نس ــوری بن در هواخ

انــدرزگاه كفن پيــچ شــده؛ تنهــا بــرای اینکــه احمــد 

برتســد و شــب زودتــر بخوابــد زهــرا بهــت زده 

اســت و بــه محــض درآوردن فرزنــدش از كفــن بــه 

ــد و  ــك مي زن ــر را كت ــد، پ ــه می كن ــويش حمل س

می گويــد خــودم ادبــش مي كنــم. لطفــا شــام كاری 

ــا او نداشــته باشــيد. ب

دو: مســئول بنــد تشــخیص داده کــه پوشــیدن 

لبــاس زیــر بایــد اجبــاری باشــد. مائــده امتنــاع 

ســوتین  شــب  و  روز  منی خواهــد  و  می کنــد 

ــه او  ــرای تنبی ــد ب ــی بن ــددكار فعل ــد. م ــش باش تن

ــاس  ــل لب ــه تحوی ــور ب ــی را مجب ــان زندان ــه زن هم

ــی را فاحشــه های  ــان زندان ــد. او زن زیرشــان می کن

ــر  ــه اگ ــد ک ــد می کن ــد و تهدی شــهر خطــاب می کن

ــه  ــد، آنهــا را ب ــل ندهن لباس هــای زیرشــان را تحوی

زور از تنشــان درمــی آورد. در صــف آمــار و در 

مقابــل چشــامن وحشــت زده ی ســایر زنــان زندانــی 

لباس هــای مائــده را )تنهــا بــه جــرم درنیــاوردن 

لبــاس زیــر( پــاره کردنــد. تــاوان امتنــاع مائــده 

ــه را  ــار هم ــف آم ــت. در ص ــه داش ــان ادام همچن

مجبــور کردنــد، لباس هــای زیــر را در آورنــد و 

ســوتین و شــورت را در كیســه زبالــه ای كــه در 

دســت مــددكار بــود بگذارنــد. بعــد از آن روز 

هفته هــا پوشــیدن لبــاس زیــر ممنــوع شــد، حتــی 

ــه. ــادت ماهیان ــان ع در زم

ســه: حــامم رفــن زندانیــان در زنــدان بوشــهر 

از  خــارج  ســحر  دارد.  مشــخصی  ســاعت های 

ســاعت مقــرر حــامم كــرده و حــاال بــه همیــن جــرم 

بایــد در وســط هواخــوری بــه دســت مســئول بنــد 

»پــاک شــود«. مســئول بنــد ســحر را در هواخــوری 

لخــت می كنــد، بــا همــكاری مــدد كار بنــد بــا شــیر 

ــان  و آب معدنــی غســل می دهــد و بقیــه ی زندانی

ــد و او  ــا كنن ــه را متاش ــه صحن ــد ك را وادار می كنن

را هــو كننــد. اگــر کســی نگاهــش را بــدزدد از 

ــم،  ــا چش ــد. ده ه ــد ش ــروم خواه ــن مح ــق تلف ح

خشــمگین و حیــرت زده بــه تــن عریــان و لــرزان زن 

ــم چقــدر  ــدام فکــر می کنی ــره شــده ایم. هــر ک خی

تنهــا و بی پناهیــم.

چهــار: قانــون حجــاب اجبــاری بــرای زنــان زندانــی 

ــی  ــه در برخ ــر از آنچه ک ــطحی فرات ــهر، در س بوش

ــادر و  ــود. چ ــرا می ش ــت، اج ــوم اس ــا مرس زندان ه

پوشــش کامــل در صــف آمــار و راهــرو و هواخوری 

اجبــاری  اســت. زن زندانــی در هــر جایــی جــز 

تخــت خــواب بایــد حجــاب داشــته باشــد

چنــد  برمی گــردد.  بازداشــتگاه  از  آمنــه  پنــج: 

ــق  ــل تحقي ــدن مراح ــود متام ش ــت باوج ــاری اس ب

ــود  ــل مي ش ــق منتق ــز تحقي ــه مراك ــي ب و بازجوي

امــا نــه بــراي ســوال و جــواب. او را بــا هامهنگــی 

مســئول بنــد بــرای ارائــه خدمــات جنســی بــه 

ــا هامهنگــی  ــا ب ــد. اینج ــل می دهن ــوران تحوی مام

ــل  ــی كارهــا انجــام می شــود، مث ــد خيل مســئول بن

ــت  ــواده حامی ــرف خان ــه از ط ــی ک ــتادن زنان فرس

مالــی منی شــوند، نــزد زندانی هــای مــرد بنــد مالــی 

ــا. ــت آنه ــه موق و صيغ

ــه  ــت ك ــوردی اس ــورد از ٢٠ م ــج م ــط پن ــن فق اي

ــا بنــد نســوان زنــدان بوشــهر،  تاكنــون در رابطــه ب

ــرده ام و  ــام ک ــئوالن اع ــه مس ــفاهی ب ــی و ش کتب

پاســخی جــز ســکوت گورســتانی نگرفته ام. هرکســی 

هــم کــه اعــرتاض کنــد، تشــدید شــکنجه ها کَمینــش 

ــلی  ــت تناس ــه ی آل ــه معاین ــد ب ــد؛ تهدي را می کش

ــر متــام پرنســل و زندانی هــا، رضب و شــتم  در براب

زندانــی، قرنطینــه ی زندانــی، آوردن گارد و شــكنجه 

و تعــرض، قطــع تلفــن، ماقــات و لغــو مرخصــی

در ســیاه چال بوشــهر هرگونــه رسپیچــی و رسکشــی 

از اوامــر خشــن و غیرانســانی اداره  کننــدگان زنــدان 

ــا مچاله شــدن بیشــرت و بیشــرت در  برابــر اســت ب

ــه  ــه بیــرون دارد و ن ایــن بــرزخ کــه نــه صدایــی ب

چهــره ای “.

بجز نوشته هایی که با امضای بجز نوشته هایی که با امضای 
تحریریـه منتشر مـی گردد و تحریریـه منتشر مـی گردد و 

بیانگر نظراتبیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران  حزب رنجبـران ایران 

می باشد، دیگر نوشته های مندرج می باشد، دیگر نوشته های مندرج 
در نشریه رنجبر به امضاهای در نشریه رنجبر به امضاهای 

فردی است و مسئولیت آنها با فردی است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.نویسندگانشان می باشد.

گزارشی از زندان.... بقیه از صفحه آخر
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رنجبران  حزب 

گزارشی از زندان زنان

از  آمریــکا اخیــرا بخشــی از نیروهــای خــود را 
افغانســتان و عــراق بیــرون کشــیده اســت ایــن 
سیاســت در ادامــه کــم کــردن بودجه هــای نظامــی 
آمریــکا در رستــارس جهــان و تحکیــم قــدرت نظامی 
از طریــق بســط و گســرتش برخــی پایگاه هــای 
نظامــی و بــاال بــردن بودجــه تســلیحاتی تحقیقاتــی 

ــن بودجــه مــی باشــد.  ــرای تامی ــا ب و فــروش آنه
از زمانــی کــه اســتعامر کهــن در قــرن ۱۹ بــه پایــان 
رســید و اشــغالگری و مســتعمره ســازی جــای خــود 
را بــه وابســتگی نظامــی و سیاســی و اقتصــادی بــه 
کشــورهای امپریالیســتی داد، جهــان دســتخوش 
تغییراتــی در مناســبات کشــورهای تحــت ســلطه و 

ســلطه گــران جهانــی شــده اســت. 
اســتعامرگران  امپریالیســم،  دوران  از  قبــل  در 
منابــع  غــارت  و  اشــغال کشــورها  بــا  اروپایــی 
اقتصــاد  تولیــد و  زیرزمینــی و درهــم شکســن 
کشــورها از طریــق وابســتگی مســتقیم عمــل مــی 
کردنــد و هنــوز نقــش رسمایــه مالــی در ســطح 
ــن  ــط بی ــی رواب ــکل ده ــده ش ــن کنن ــی تعیی جهان
ــد از دوران اســتعامر  ــی بع ــود. ول ــی نشــده ب امللل
دوران  بــه  کــه  مســتعمره ای  کشــورهای  کهــن 
مســتعمره  از  ناشــی  گذاشــتند  پــا  امپریالیســم 
بعنــوان  ســلطگی  تحــت  رشایــط  در  بــودن، 
کشــورهای وابســته بــه نظــام رسمایــه داری جهانــی 

ــکل  ــال متش ــخ فع ــران در تاری ــری ای ــش کارگ جنب

خــود در صــد ســال گذشــته نویســندگان وشــاعرانی 

کــه  اســت  داده  پــرورش  خــود  خدمــت  در  را 

انــد.  بســته  نقــش  عــامل  جریــده  در  نامشــان 

ابوالقاســم الهوتــی شــاعر و فعــال کارگریســت 

کــه رسود انرتناســیونال را بــه فارســی هامهنــگ 

و مــوزون در آورد و نســل انــدر نســل کارگــران 

ــن  ــی و در بدتری ــی و مخف ــرا در جمع هــای علن آن

رشایــط رسکــوب، در ســیاه چالهــا و در پــای چوبــه 

ــاره  ــد. چ ــاد کرده ان ــدام فری ــای اع دارد و میدان ه

رنجــران وحــدت و تشــکیات اســت. گفتــه ایســت 

ــر  ــه ام ــرا رسلوح ــان آن ــا همچن ــزب م ــه ح از او ک

ســازماندهی و کار در میــان توده هــا قــرار داده 

ــت.  اس

بشــکنی ای قلــم ای دســت اگــر پیچــی از خدمــت 

محرومــان رس 

از محمــد علــی افراشــته شــاعر و نویســنده گیانــی 

کــه بــا کودتــای ۲۸ مــرداد ۳۲ روزنامــه اش چلنگــر 

بســته شــد و رسدبیــرش فــراری و مخفــی.

و  نویســندگان  و  شــاعران  رســم  و  راه  ایــن  از 

ــان  ــگاران در خدمــت کارگــران همچن امــروزه خرن

ادامــه یافتــه اســت. ســپیده قلیــان زندانــی سیاســی 

کنونــی یکــی دیگــر از ایــن پوینــدگان راه پــر افتخار 

اســت کــه همچنــان از درون زنــدان بــه ســبک 

ــی هــراس از مــرگ و شــکنجه و  ــی ب شــاهرخ زمان

آزار، قلــم خــود را در خدمــت آزادی خواهــان و 

ــر  ــرد .در افشــاگری زی ــکار مــی گی زحمت کشــان ب

ــه  ــی ک ــق مال ــتگی های عمی ــره ای از وابس ــا زنجی ب
همچــون رسطــان کشــورها را بــه درون خــود مــی 
ــوان  ــد بعن ــد جدی ــن تول ــد. ای کشــید بوجــود آمدن
کشــورهای نــه فئودالــی بلکــه رسمایــه داری تحــت 
ــد و  ــی و رش ــارزه طبقات ــته، در مب ــلطه و وابس س
ــت.  ــده اس ــر ش ــر روز پررنگ ت ــع ه ــعه جوام توس
ــه داری،  ــن جهــان رسمای همزمــان در جبهــه حاکمی
ــه هــم  ــت گــروه بندی هــای امپریالیســتی علی رقاب
در جنــگ اول و دوم جهانــی منجــر به کشــته شــدن 
دههــا میلیــون نفــر از رسبــازان و زحمت کشــان 
کشــورهای  نیــز  و  امپریالیســتی  کشــورهای 
پیرامونــی نظــام رسمایــه داری انجامیــد. در ایــن 

روندهای جهانی و نقش امپریالیست ها

در مقالــه قبــل بــه بخــش هایــی از مبــارزات 

جنبــش کارگــری و اجتامعــی پرداختــم. در ایــن 

مقالــه ســعی مــی کنــم بــه یکــی از ســئوالتی کــه 

در بخــش پایانــی مقالــه قبــل طــرح کــردم بپــردازم.

طبقــه کارگــر خواهــان انقــالب اســت، و شــعاِر نان، 

کار، آزادی و ادره شــورایی رس مــی هــد. دشــمنان 

ــی  ــه من ــه چ ــد ک ــی دان ــد و م ــی شناس ــود را م خ

خواهــد، امــا آیــا اکرثیــت عظیــم طبقــه کارگــران و 

فرودســتان جامعــه بــا اعرتاضــات وســیع خیابانــی 

مــی داننــد کــه چــه مــی خواهنــد و چگونــه بایــد 

آنــرا بدســت آورنــد؟

مبــارزه کارگــران از دهــه هشــتاد بــه بعــد وارد 

ــر  ــل فق ــا تحمی ــه ب ــران ک ــدی شــد. کارگ ــاز جدی ف

ــط  ــده توس ــزی ش ــه ری ــوب برنام ــت و رسک و فاک

رژیــم بــرای کنــرتل اوضــاع و جلوگیــری از گســرتش 

اعرتضــات کارگــری و اجتامعــی در جــدال مــرگ و 

ــه  ــه ۹۰ ب ــر ده ــد، در  اواخ ــر بودن ــی در گی زندگ

ــا اتحــاد و  در کــف  ــا ب ــه تنه ــد ک ــه در یافتن تجرب

ــه  ــد ب ــی توانن ــه م ــت ک ــل کار اس ــان و مح خیاب

ــد. ــت یابن ــود دس ــات خ مطالب

و  اعتصابــات  بــه  باشــیم  داشــته  مــروری  اگــر 

اعرتاضــات کارگــری در دهــه ۹۰، مــی بینیــم کــه در 

ــواردی  ــات و در م ــات و اعتصاب ــن اعرتاض ــدا ای ابت

ــال  ــا س ــران آن را ب ــه کارگ ــه ک ــظ آن چ ــرای حف ب

هــا مبــارزه بدســت آورده انــد مــی باشــد، مبــارزه 

علیــه تعویــق در پرداخــت دســتمزدها، اخــراج هــا، 

قراردادهــای موقــت و ســفید امضــا، امنیــت شــغلی 

و محیــط کار از جملــه آن مطالبــات تدافعــی بــوده 

ــر  ــش دســتمزدها ب ــرای افزای ــارزه ب ــا مب اســت. ام

مبنــای ســبد معیشــت و تــورم واقعــی و بــاالی 

ــری،  ــن کارگ ــط فعالی ــده توس ــام ش ــر اع ــط فق خ

علیــه سیاســت هــای خصوصــی ســازی، تشــکل 

مســتقل از دولــت و متــام ارگان هــای دولتــی و 


