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وقتــی کــه همــه گیــری ویــروس کرونــا علنی شــد و 
کشــورهای مختلــف جهــان را آلــوده کــرد، از هامن 
اول مبــارزه بــا آن معلــوم شــد کــه بــورژوازی قصــد 
ــروس  ــن وی ــردن ای ــن ک ــه ک ــردن و ریش ــن ب از بی
ــاد  ــردن و ایج ــل ک ــل و معط ــا تعل ــته و ب را نداش
ــرا  ــد دارد آن ــض قص ــد و نقی ــار ض ــایعه و اخب ش
هــم ماننــد آنفوالنــزا و ســارس و ایــدز، کــامکان در 
زندگــی برشیــت باقــی بگــذارد. رونــد بیــش از یــک 
ســاله مبــارزه بــا کرونــا درســتی ایــن موضــع حــزب 
مــا را بــه اثبــات رســاند. امــروزه نزدیــک بــه 110 
ــد  ــوده شــده ان ــروس آل ــن وی ــه ای ــر ب ــون نف میلی

و 2 میلیــون و پانصــد هــزار نفــر جانباختــه انــد.
تبلیغــات کــر کننــده رقابتــی کــه: ایــن ویــروس از 
ــی  ــا ســاخته آزمایشــگاههای دولت کجــا آمــده و آی
و نظامــی اســت و یــا جهــش ژنتیــک اســت؟ 

ــود و  ــر خ ــال تغیی ــا در ح ــروس دامئ ــن وی ــا ای آی
تکثیــر جدیــدی از نــوع خــود اســت؟ تــا بــه حــال 
ــوع  ــا ن ــروس کرون ــی وی ــک” یک ــش ژنتی دو " جه
ــا شــیوع  انگلیســی و دیگــری نــوع آفریقایــی کرون
پیــدا کــرده و ایــن نــوع جهــش هــا گویــا همچنــان 
ادامــه دارد. قــدرت هــای بــزرگ همچنــان همدیگــر 
ــد.  ــکاری مــی کنن ــی و پنهان ــه دروغگوی را متهــم ب
همــه دولــت هــا و رشکــت هــای رسمایــه داری 
مــی خواهنــد از ایــن منــد بــرای خــود کالهــی 
بدوزنــد. کاهــش شــدید تعــداد بیــامران در برخــی 
ــام، ژاپــن، چیــن  از کشــورهای آســیایی ماننــد ویتن
و همچنیــن کوبــا نشــان داد کــه ایــن ویــروس 
ایــن  قابــل مهــار و ریشــه کــن شــدن اســت. 
ویــروس خــود باعــث بســته شــدن درهــای جامعــه 
ورشکســتگی بســیاری از رشکــت هــا در عیــن حــال 

چنــان تصــور مــی شــد کــه شــعار " آزادی – برابــری 
جهــان  فرانســه  بورژوایــی  انقــالب  بــرادری"  ـ 
ــان  ــه زن ــی ب ــه ســتم طوالن ــی را مــی ســازد ک نوین
را نقطــه پایانــی خواهــد گذاشــت. امــا چنــد قــرن 
از آن زمــان گذشــت و هنــوز در نظــام رسمایــه 
ــت.  ــود اس ــری موج ــان نابراب ــی همچن داری جهان
ــر  ــان ب ــا تســلط اســالم گرای ــران ب ــا ای در کشــور م
قــدرت سیاســی ایــن نابرابــری حتــی شــدت بیشــر 
یافتــه و در نتیجــه مســئله رهایــی زنــان همچنــان 
ــرار  ــری ق ــی کارگ ــدام انقالب ــه اق در دســتور هرگون
دارد. شــناخت از اهمیــت جنبــش زنــان در امــر 
آزادی طبقــه کارگــر و انقــالب سوسیالیســتی از 
ــروز  ــه ام ــا ب ــچ و خمــی گذشــته و ت ــر پی مســیر پ

ــت. ــده اس ــناخته نش ــش آن ش ــت نق درس
 در اولیــن تشــکیالت جهانــی کارگــری کــه مارکــس 

خیــزش هــای عظیم تــوده ها در ســالهای 56 و57 با 

اینکــه رژیــم ســلطنتی پهلــوی را برانداخــت ولــی بر 

اثــر دخالــت امپریالیســم و غصــب قــدرت سیاســی 

ــی  ــه رسکردگ ــان اســالم ب توســط دارو دســته فدائی

نیروهــای  و  روبروشــد  شکســت  بــا  خمینــی 

ــتادند و در  ــتی ایس ــه درس ــی ب ــواه وانقالب آزادیخ

ایــن 42 ســال ســنگر بــه ســنگر جنگیدنــد و امــروز 

شــاهد آخریــن نــرد مــردم ســتمدیده و زحمتکــش 

ایــران هســتیم کــه شــعار تاریخــی نــه بــه جمهــوری 

ــد. اســالمی را فعلیــت بخشــیده ان

تــوده هــای جــان بــه لــب رســیده، کارگــران و 

زحمتکشــان، زنــان ســتمدیده پیشــتازان ســبک بــال 

انقالبــی دیگــر، از فــردای پیــروزی نظــام نکبــت بــار 

ــد:  ــم اســالمی راه را نشــان دادن رژی

ــم  ــک رژی ــه داری در هــر شــکل آن ی ــم رسمای رژی

اســت  ســتمگر  و  اســتثامرگر  و  انقالبــی  ضــد 

بــرای رسنگونــی انقالبــی رژیــم حاکــم بایســتی 

ــوده ای شــکل  ــی و ت ــی، انقالب ــو مرق ــک آلرناتی ی

گیــرد. از همیــن امــروز بایســتی نیروهــا و عنــارص 

ــا  ــت ه ــا امپریالیس ــد ب ــا زد و بن ــه ب ــورژوازی ک ب

خواهــان گرفــن قــدرت سیاســی و بــه کجــراه بــردن 

ــود.  ــا من ــتند، را افش ــالب هس ــیر انق مس

ــادر  ــردم ق ــد آگاه و متشــکل م ــروی متح ــط نی فق

ــالمی  ــوری اس ــم جمه ــی رژی ــی انقالب ــه رسنگون ب

اســت.

بــرای بــه گــور ســپردن جمهــوری اســالمی بایــد کلیه 

ــاس  ــر اس ــتی ب ــتی وسوسیالیس ــای کمونیس نیروه

ــط  ــا رشای ــق ب ــخص منطب ــه ای مش ــول وبرنام اص

امــروز ایــران یکــی شــوند و حــزب کمونیســت 

22 بهمــن 1357 در تاریــخ 150 ســال گذشــته ایــران 

نقطــه عطفــی بــه حســاب مــی آیــد. در ایــن روز 

رژیــم 2500 ســاله دیکتاتــوری شاهنشــاهی ســقوط 

ــه 42  ــد ک ــه روی کار آم ــالمی ب ــم اس ــرد و رژی ک

ســال اســت بــر اریکــه قــدرت در ایــران تکیــه زده 

اســت و روی پادشــاهان ایــران را در جنایــت و 

ســقوط ارزش هــای اجتامعــی ســفید کــرده اســت.

در دوران رژیــم ســلطنتی پهلــوی در ایــران، جامعــه 

ایــران از یــک جامعــه فئودالــی و نیمــه مســتعمره 

جهانــی  نظــام  در  پیرامونــی  کشــور  یــک  بــه 

امپریالیســتی تبدیــل شــد. دولــت مــدرن بــورژوازی 

بــه مفهــوم ایجــاد ســه قــوه مقننــه، قضائیــه و 

مجریــه بــا متــام دم و دســتگاههای مربــوط بــه آن 

بوجــود آمــد. جامعــه از حالــت بســته فئودالــی بــه 

یــک جامعــه بــورژوازی پیرامونــی تبدیــل شــد. 
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واکسن کرونا باید رایگان و همگانی باشد
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واکسن کرونا و.... بقیه از صفحه ١

برگزاری هشت مارس.... بقیه از صفحه ١

ــداد  ــت تع ــروت در دس ــر ث ــز بیش ــان مترک همزم
محدودتــری از رشکــت هــای بیــن املللــی شــد. 
ــه رشکــت هــای  ــده اســت ک ــی بوجــود آم موقعیت
داروســازی و محققیــن ژنتیــک بــا تأســی از مدیــران 
ــه  ــی شــان، دیگــران را از یکطــرف ب سیاســی و مال
دزدی و جاسوســی و بــی اعتبــار کــردن تحقیقــات 
آنهــا و از طــرف دیگــر بــه بزرگنامیــی از کار و 
ــت  ــازمان بهداش ــد. س ــت بزنن ــود دس ــدات خ تولی
جهانــی زیــر ایــن فشــار بطــور دائــم مواضــع خــود 
را عــوض مــی کنــد. کوواکــس ســازمانی کــه جدیــداً 
ــا  ــد و تقســیم واکســن کرون ــرای هامهنگــی تولی ب
بیــن کشــورهای مختلــف اعــم از غنــی و فقیــر 
بوجــود آمــده اســت، فقــط توصیــه تولیــد بیشــر و 
ارائــه بیشــر بــه کشــورها را دارد و برتــری مقایســه 
ای واکســن هــای تائیــد شــده را هــم نــه بــر اســاس 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــی آن بلک ــج عین ــات و نتای تحقیق
قــدرت هــای دولتــی حامــی ایــن واکســن هــا انجــام 
داده اســت. هیچکــس از حــق دسرســی همگانــی 
ــه  ــد. هم ــی کن ــت من ــی صحب ــات جهان ــه تحقیق ب
از حــق بهداشــت همگانــی و عمومــی، ظاهــراً 
ــد  ــر بای ــن ام ــه ای ــی ک ــی وقت ــد ول ــی کنن ــاع م دف
عملــی شــود، بعلــت منافــع مالــی خواهــان فــروش 
بیشــر آن نســبت بــه واکســن هــای تولیــدی دیگــر 
ــدگان  ــد کنن ــر تولی ــتند. اک ــی هس ــطح جهان در س
ــتم  ــای سیس ــر کااله ــون دیگ ــا همچ ــن کرون واکس
جهــان  از  حفاظــت  نــه  اساســاً  داری  رسمایــه 
انســانها و ریشــه کــن کــردن ویــروس کرونــا بلکــه 
ســود و درآمدهــای حاصلــه بصــورت واکســن هــای 
دامئــی را مــد نظــر قــرار داده انــد. لنیــن در کتــاب 
ــه داری مــی  امپریالیســم در نقــد گندیدگــی رسمای
نویســد کــه تحقیقــات رشکــت هــای رسمایــه داری 
ــورد  ــی خ ــاک م ــا خ ــان مدته ــوی میزهایش در کش
تــا در موقــع خــود علیــه رقیــب بــکار گرفتــه شــود 
ــوع  ــن در موض ــر لنی ــن نظ ــی(، ای ــه معن ــل ب )نق
ــه آن صحــت خــود را بروشــنی  ــا و برخــورد ب کرون

نشــان مــی دهــد.
امــا برخــورد علــی خامنــه ای رهــر رژیــم اســالمی 
در ایــران بخاطــر ممنــوع شــدن ورود واکســن 
از موضــع  انگلیســی و آمریکایــی نشــان  هــای 
ــچ ارگان  ــی دارد. هی ــات علم ــدون تحقیق ــری ب گی
رســمی تحقیقاتــی در درون ایــران هنــوز تحقیقــات 
ــام  ــا انج ــن واکســن ه ــر روی ای ــی ب مســتقل علم
ــورد  ــی را م ــن کرونای ــچ واکس ــت و هی ــداده اس ن
ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ــا ق ــط آنه ــا رد توس ــد و ی تائی
بحــث بــر رس بهــر و یــا بدتــر بــودن واکســن کرونــا 
ــی  ــری علم ــک موضــع گی ــر رس ی نیســت بحــث ب
اســت و دفــاع از جــان انســان هــا و یــا یــک موضــع 

ــای  ــی آمده ــه پ ــت ب ــدون اهمی ــی ب ــری سیاس گی
مســئله، اینکــه واکســن هــای روســی و چینــی 
قبــل از واکســن هــای غربــی بــه بــازار آمــده انــد 
و دههــا کشــور در حــال اســتفاده از آنــان اســت و 
ــان دارد  ــب جری ــی واکســن هــای رقی ــات نف تبلیغ
ــر  ــرد به ــه عملک ــات علمــی راجــع ب ــد تحقیق نبای
ــل  ــت دالی ــه و بعل ــر نگرفت ــا را در نظ ــن ه واکس
ــا  ــر موضــوع آی ــود. آنســوی دیگ ــی ش سیاســی نف
ایــران بــا تحریــم هــای مالــی از ســوی آمریــکا قــادر 
ــه بحــث  ــا ن ــا اســت ی ــن واکســن ه ــد ای ــه خری ب
ــه مــی خواهــد  ــت ک ــک دول ــا ی دیگــری اســت ام
ــا و ارزش  ــان ه ــان انس ــی و ج ــت عموم از بهداش
گــذاری و احــرام بــه حــق شــهروندان خــود حرکــت 
ــرات  ــرد و تاثی ــه اول عملک ــتی در درج ــد بایس کن
ــد.  ــته باش ــر داش ــد نظ ــرا م ــر آن ــق ت ــر و دقی به
ــا یــک  ــه کــه مســئله کرون حــزب مــا همیشــه گفت
ــای  ــن ه ــت. واکس ــی اس ــی – طبقات ــارزه علم مب
ــری  ــت گی ــروش و بدس ــر رس ف ــت ب ــا و رقاب کرون
ــان  ــدگان نش ــد کنن ــط تولی ــی توس ــای جهان بازاره
داد، بعلــت اینکــه تحقیقــات علمــی بطــور عمــده 
در کنــرل رسمایــه داری اســت، مبــارزه علیــه کرونــا 
و دیگــر تحقیقــات علمــی مبــارزه بــرای نفــی 
ــم  ــی در ه ــات علم ــردن تحقیق ــات و آزاد ک طبق

ــده شــده اســت. تنی
تولیــدات  ارزش  و  ســمت  در سوسیالیســم  اگــر 
ــه  ــدگان جامع ــد کنن ــت کل تولی ــه در خدم جامع
ــده  ــت کنن ــانی هدای ــاج انس ــاس احتی ــت و اس اس
اســت در سیســتم رسمایــه داری ســود و بیــرون 
ســمت  ســود  فــوق  و  اضافــی  ارزش  کشــیدن 
هدایــت کننــده در تولیــد علمــی و مبــارزه طبقاتــی 
ــا  ــن دو سیســتم ارزش انســان ه را دارســت. در ای
ارزش  بــورژوازی  جامعــه  در  متفــاوت هســتند. 
ــودی  ــی و س ــد ارزش اضاف ــدار تولی ــا مق ــان ب انس
کــه بــرای بــورژوازی تولیــد مــی کنــد ســنجیده مــی 
شــود؛ امــا در سوسیالیســم ارزش انســان بــر اســاس 
خدمتــی کــه بــه جامعــه و پیرشفــت آن مــی کنــد 

ــد. ــی ده ــان م ــود را نش ــت خ قابلی
ــان  ــران و جه ــطح ای ــپ در س ــای چ ــی از رفق برخ
بعلــت تبلیغــات کــر کننــده ای کــه بــر رس واکســن 
کرونــا بــراه انداختــه انــد، ســمت طبقاتــی آنــرا کــه 
بــه منافــع حاکمیــن و سیاســت هایــی کــه تاکنــون 
جلــو بــرده انــد در نظــر نگرفتــه و بصــورت کامــالً 
و  حرکــت  آنــرا  اندیودوالیســتی  و  هومانیســتی 
عملکــردی کامــالً برشدوســتانه و در دنیــای متوهــم 

خــارج از رشایــط طبقاتــی مــی بیننــد.
ــه  ــال تهی ــران در ح ــت ای ــا دول ــه ه ــاس گفت براس
ــه  ــت. اینک ــا اس ــکاری کوب ــا هم ــا ب ــن کرون واکس
کوبــا یکــی از اولیــن کشــورهایی بــود کــه واکســن 
ــی و  ــی علم ــان از توانای ــرد، نش ــه ک ــا را تهی کرون
فنــی آنهــا دارد. ولــی رژیــم جمهــوری اســالمی بعــد 

ــا  ــه صــد هــزار تلفــات ناشــی از کرون ــک ب از نزدی
ــده اســت.  ــاه آین ــرای دو م ــه آن ب ــال" تهی " در ح
ایــن برخــورد رژیــم جمهــوری اســالمی ماننــد متامی 
ــار ضــد و  ــا اخب ــه دارد ب ــی ک کارهــا و برنامــه های
نقیــض و گیــج کننــده روبــرو اســت تــا انتظــار مردم 
از مســئولین رژیــم بــرای جوابگویــی را شــامل مرور 
زمــان کنــد. امــا مــردم مــی پرســند کشــور کوچکــی 
ماننــد کوبــا چگونــه قــادر بــه تولیــد واکســن کرونــا 
اســت ولــی بســیار از کشــورهای بزرگــر از جملــه 

ایــران بایــد از آنهــا کمــک بگیــرد.
ــده  ــم تنی ــی دره ــائل اجتامع ــه مس ــران هم در ای
شــده اســت و بعلــت هــرج و مــرج ســاختاری 
نظــام حاکــم هیــچ کاری نــه بــا کارشناســی علمــی 
و نــه مدیریــت درســت جلــو مــی رود. مشــکل 
ــا و دیگــر معضــالت هــم از کل ایــن نظــام و  کرون
ســاختارهایش کــه بــی مســئولیتی در قبــال جامعــه 
ــاالی مدیریــت  ــه در ســطح ب یــک موضــوع نهادین
ــام  ــس نظ ــا برعک ــود. ام ــی ش ــی م ــت، ناش آن اس
رسمایــه داری کــه همــه چیــز را در ســود و بــازار و 
درآمــد شــخصی مــی بینــد، بــر پرچــم سوسیالیســم 
در ارزش انســان در جامعــه آمــده اســت: "یکــی در 

خدمــت همــه و همــه در خدمــت یــک نفــر”
تحقیقــات کرونــا بایــد در خدمــت همــه قــرار 
گیــرد، واکســن بایــد همگانــی و رایــگان باشــد 
و هیــچ کشــوری نبایــد حــق اســتفاده بیشــری 
نســبت بــه دیگــر کشــورها از ایــن تولیــدات و 

تحقیقــات داشــته باشــد.

ع.غ

هیــچ  داشــتند  فعالــی  نقــش  آن  در  انگلــس  و 
ــناد  ــت. و در اس ــت نداش ــان رشک ــده ای از زن مناین
ــه، در یاداشــت  ــی شــده آن ســال هــای اولی بایگان
ــان  ــان در می ــی از زن ــای صــورت جلســات، حرف ه
نیســت. امــا در کمــون پاریــس ســقف جهــان 
شکســته شــد و نقــش برجســته زنــان کارگــر همــراه 
مــردان منایــان شــد. زنــان کارگــر کمــون در بــرا بــر 
ــا  ــتادند. در اینج ــای ایس ــر  ورس ــای رسکوبگ نیروه
ــس را  ــون پاری ــان در کم ــت زن ــس رشک ــود مارک ب
بســیار ســتود و دارای اهمیــت تاریخــی تلقــی 
منــود. امســال صــد پنجاهمیــن ســالگرد کمــون 
پاریــس اســت ســالی کــه زنــان کارگــر پاریــس 
مســلحانه دوش بــدوش دیگــر کمونــارد هــا تــا آخــر 
قهرمانانــه جنگیدنــد. انقــالب اکتــر و رشکــت زنــان 
ــا نشــان  ــه ه ــه زمین ــون در کلی ــوف انقالبی در صف
ــد از  ــردان دارن ــا م ــر ب ــی براب ــان توانای ــه زن داد ک
اولیــن قوانیــن انقالبــی پرولتاریــا اعــالم برابــری زن 

ــود. ــرد ب و م
 مــروری بــه عملکــرد یــک قــرن و نیــم گذشــته در 
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بدون شرکت زنان هیچ انقالبی به پیروزی نمی رسد

به پیش برای انقالب... بقیه از صفحه ١

واحــد و رسارسی را بــا رشکــت در جنبــش کارگــری و 

ــد زحمتکشــان بوجــود آورن

نیــروی  بــه  را  کارگــری  مســتقل  هــای  تشــکل 

ســازمانده بــرای گســرش تشــکل هــای کارگــری در 

رسارس ایــران تبدیــل کــرد 

ــه  ــی جامع ــی مرق ــای اجتامع ــن نیروه ــیع تری وس

ــوری اســالمی هســتند را  ــم جمه ــف رژی ــه مخال ک

بــرای تحقــق انقالبــی دیگــر، انقالبــی بــرای 99 در 

صــدی هــا بســیج ومتشــکل کــرد

نه به جمهوری اسالمی 

زنده باد سوسیالیسم
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رابطــه بــا چگونگــی تکامــل نظــرات جنبــش چــپ 
و کمونیســتی بــه مســئله زنــان نشــان میدهــد درک 
نقــش مهــم تشــکیالت تــوده ای زنــان بســختی جلو 
رفتــه اســت. لنیــن در تبادل نظــر بــا کالرا زدکین در 
بــاره ی ســازماندهی انرناســیونال کمونیســتی زنــان 
ــازمان  ــن س ــاد چنی ــر رضورت ایج ــه اول ب در درج
مســتقل زنــان جهــان تأکیــد دارد. ایــن زمانــی اســت 
کــه انرناســیونال ســوم بوجــود آمــده اســت. لنیــن 
تأکیــدش روی ایجــاد یــک انرناســیونال کمونیســت 
ــکیالت  ــک تش ــه ی ــد ب ــه بتوان ــت ک ــان در آنس زن
تــوده ای کــه نــه تنهــا کمونیســت هــا در آن عضــو 
ــر  ــر کارگ ــت، غی ــر کمونیس ــان غی ــه زن ــند بلک باش
هــم باشــند و دقیقــا از زنــان دهقــان و خــرده 
بــورژوازی نــام مــی بــرد. در مقابــل چنیــن نظــری 
گرایشــی از چــپ موجــود بــود کــه مخالــف ایجــاد 
یــک تشــکیالت جــدا گانــه زنــان بــود و تأکیــد مــی 
ــد.  ــد عمــل کنن ــردان بای ــل م ــر مث ــان کارگ ــرد زن ک
ــتند  ــزب هس ــتند در ح ــت هس ــه کمونیس ــا ک آنه
ــر هــم در تشــکیالت کارگــری. حــزب  ــان کارگ و زن
مــا در ادامــه نظریــه لنیــن همیشــه بــا ایجــاد 
ــوان یــک تشــکیالت تــوده ای و  ــان بعن ســازمان زن
مســتقل زنــان مبــارزه کــرده اســت. در دوره رژیــم 
ــیون  ــود کنفدراس ــا از وج ــه تنه ــا ن ــاهی م شاهنش
جهانــی دانشــجویی پشــتیبانی مــی کردیــم بلکــه از 
ــرو  ــا متــام نی ــان هــم ب پیشــنهاد ایجــاد ســازمان زن
پشــتیبانی کردیــم و بــا موفقیــت ســازمان زنــان 
ــر  ــری دک ــا دبی ــیون ب ــا کنفدراس ــوازی ب ــران م ای
ــا توجــه  ــاد گذاشــته شــد. ب ــان بنی شــکوه طوافچی
بــه رشایــط جامعــه ایــران و ســلطه ی دیکتاتــوری 
ــم: بــدون  ــد کنی ــد تأکی ــه زن ســتیز بای والیــت فقی
ــان کــه نیمــی از  تشــکیالت تــوده ای و انقالبــی زن
جمعیــت ایــران را تشــکیل میدهنــد هیــچ انقــالب 
سوسیالیســتی منــی توانــد پیــروز شــود. متقابــالً 
هیــچ جنبــش مســتقل تــوده ای زنــان بــدون داشــن 
ســمت و ســوی انقــالب سوسیالیســتی و در پیونــد 
ــه  ــی ب ــر کنون ــری در ع ــش کارگ ــا جنب ــرشده ب ف

ــان نخواهــد رســید. ــی زن ــروزی در رهای پی
شــاید بتــوان گفــت ارتجــاع مذهبــی در انقــالب 57 
یکــی از برتــری هایــش در برابــر نیروهــای مرقــی 
و چــپ نفــوذ در میــان زنــان و کشــاندن آنهــا بــه 
ــای  ــی ه ــی در راهپیامی ــال خیابان ــروی فع ــک نی ی
ضــد رژیم شــاه بــود. برخــورد فمنیســتی بــورژوازی 
دوران ســلطنت بــه مســئله زن و اســتفاده ابــزاری 
از زنــان بویــژه کپــی بــرداری از فرهنــگ بــورژوازی 
غــرب نســبت بــه زن از یکســو و تبلیغــات دروغیــن 
ــتی  ــای فمینیس ــش ه ــاره جنب ــان در ب ــالم گرای اس
عنــوان  تحــت  ســاالرانه  مــرد  پراکنــی  لجــن  و 
ــرای دار  ــه را ب ــر زمین ــوی دیگ ــی از س ــرب زدگ غ
و دســته هــای اســالمی در جلــب زنــان فراهــم 
ــی  ــان مرق ــدرت زن ــر ق ــراض پ ــا اع ــود. ام آورده ب
ــاری  ــاب اجب ــالم حج ــه اع ــفند 57 ب ــم اس در هفت

توســط خمینــی بــدون وجــود نقــش فعــال احــزاب 
و ســازمان هــای چــپ و کمونیســتی نشــانی بــارز 
ــتی  ــکالت کمونیس ــن تش ــای ای ــری ه از دوری ره
از جنبــش زنــان بــود و در عیــن حــال گواهــی 
اســت بــر مســتقل بــودن جنبــش زنــان و توانایــی 
ــه قــدرت  ــازه ب ــا نظــام ت ــارزه رو در رو ب آن در مب
ــرای  ــش ب ــای حکومت ــن روزه ــه در اولی ــیده ک رس
رسکــوب جنبــش زنــان بــه میــدان آمــده اســت. ایــن 
جنبــش زنــان بــه قــدری قــوی و پــر قــدرت بــود کــه 
خمینــی را مجبــور بــه عقــب نشــینی کــرد. جنبــش 
کارگــری و کمونیســتی ایــران اساســا هیچــگاه حتــی 
ــان بعنــوان  ــه امــروز نتوانســته بــه جنبــش زن ــا ب ت
یــک جنبــش مســتقل اجتامعــی بــا نیازمنــدی هــای 
مســتقل آن برخــورد کنــد. تعجــب در اینســت کــه 
ــکیالت  ــاد تش ــجویی را در ایج ــش دانش ــق جنب ح
مســتقل خــود قبــول دارد ولــی در مــورد زنــان 
چنیــن حقــی را قائــل نیســت. بــدون شــک جنبــش 
چــپ و کمونیســتی ایــران در ایــن صــد ســال 
ــا ن  ــارزه زن ــی در مب ــت و مرق ــش مثب ــته نق گذش
ایفــا کــرده اســت ولــی تــا بــه امــروز نتوانســته بــه 
ایــن نقطــه نظــر درســت تاریخــی برســد و در عمــل 
ــش  ــه جنب ــد ک ــارزه کن ــردن آن مب ــاده ک ــرای پی ب
ــا خواســت هــای  ــان، جنبشــی اســت مســتقل ب زن
ــای  ــی ه ــدی و ویژگ ــق قانومنن ــود و طب ــژه خ وی
ــروی  ــن نی ــد ای ــا بتوان ــد ت ــل کن ــد عم ــودش بای خ
عظیــم تــوده ای را بســیج و متشــکل همــراه و 
ــه  ــری ب ــتی و کارگ ــش سوسیالیس ــا جنب ــو ب همس
جلــو ســوق دهــد. علــت اساســی اینکــه در ایــران 
ــی  ــه کشــاندن نیم ــق ب ــای کمونیســتی موف نیروه
از تــوده هــای مــردم کــه زنــان باشــند در تناســب 
ــی  ــط مش ــه خ ــت ک ــد اینس ــده ان ــردان نش ــا م ب
ــا  ــوده و ی ــتی ب ــا رفرمیس ــا ی ــی آنه ــی سیاس عموم
پــر  سکتاریســتی بــدور از جهانبینــی تــوده ای 
کــردن صفــوف حــزب از مــردان بویــژه در ســطوح 
کادرهــا و رهــری از یــک بینــش و برخــورد ابــزاری 
بــه جنبــش زنــان بــر مــی خیــزد. در جمهــوری 
ــه بطــور  ــان در ســه زمین ــه داری اســالمی زن رسمای
ویــژه اســتثامر مــی شــوند و تحــت ســتم هســتند 

ــد از: ــه عبارتن ــن ســه زمین ای
١- مــزد و حقــوق نابرابــر در انجــام کار مســاوی در 
مقایســه بــا مــردان، یعنــی اســتثامر کــردن مضاعــف 
زنــان. ایــن نابرابــری در متــام جهــان هنــوز موجــود 

اســت ولــی در ایــران بــس شــدید تــر مــی باشــد.
٢- زن در جامعــه مــرد ســاالری کنونــی مــا در 
کلیــه زمینــه هــا تحــت ســتم مــردان جامعــه قــرار 
دارد از درون خانــواده تــا محــل کار و اداره چنیــن 

ــم اســت. فرهنگــی حاک
ــر  ٣- وجــود نظــام اســالمی خــود چــون بختکــی ب
گــرده ی قاطبــه زنــان ســنگینی مــی کنــد از حجــاب 

اجبــاری گرفتــه تــا حقــوق نامســاوی مدنــی.
ــن  ــد ای ــه بای ــتند ک ــتها هس ــپ و کمونیس ــن چ ای

واقعیــت  ایــن  طبــق  و  بپزیرنــد  را  حقیقــت 
ــن زن  ــران کــه قوانی ــژه در کشــور ای اجتامعــی بوی
ســتیز اســالمی هــزار و چهارصــد ســال پیــش حجــاز 

ــد. ــدی کنن ــه ج ــد توج ــی کن ــامل م را اع
ــا اینکــه در صفــوف خــود  ــران ب حــزب رنجــران ای
درســطح رهــری رفقایــی چــون شــکوه طوافچیــان، 
وفــا جاســمی و ترانــه لطفعلیــان پرورانــده کــه در 
هــر دو رژیــم شــاه و شــیخ بــا دفــاع از جنبــش زنان 
ــا  ــدند ام ــته ش ــکنجه کش ــر ش ــم در زی و کمونیس
بــری از ایــن اشــتباه تاریخــی در جنبــش کارگــری و 
کمونیســتی نبــوده و امــروز تأکیــد دارد کــه وظیفــه 
ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد در پیونــد بــا 
جنبــش کارگــری، وظیفــه بســط و گســرش تشــکل 
هــای مســتقل کارگــری و وظیفــه ایجــاد وســیعرین 
صفــوف متحــد تــوده هــای اســتثامر شــده و ســتم 
ــان  ــتقل زن ــش مس ــک جنب ــود ی ــدون وج ــده ب دی
ــا ســمت و ســوی سوسیالیســتی تحقــق نخواهــد  ب

پذیرفــت.
بــه پیــش بــرای ایجــاد یــک تشــکل رسارسی مســتقل 

ن زنا
ــش  ــارس روز همبســتگی جنب ــاد هشــتم م ــده ب زن

ــش کمونیســتی و کارگــری  ــا جنب ــان ب زن
زنده باد سوسیالیسم
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سالگرد شکست انقالب 57.... بقیه از 
صفحه ١

زنده باد انقالب، زنده باد سوسیالیسم

طبقــه کارگــر رشــد رسیعــی داشــت. بــورژوازی 

ایــران توانســت بــه اتــکا بــه پــول نفــت و موقعیــت 

ــران، بــه وضعیــت مالــی و سیاســی  ژئوپلیتیکــی ای

خــود رسو ســامانی بدهــد. کارخانــه هــای بیشــامر 

مونتــاژ رسبرآوردنــد، رشکــت هــای بــورژوازی بطــور 

فعــال و در ابعــاد دههــا هــزار شــکل گرفتنــد. 

ــدند.  ــادی ش ــال اقتص ــای فع ــهرها دارای بازاره ش

هــزاران دهقــان زمیــن هــای خــود را رهــا کــرده و 

در کنــار شــهرها و در حلبــی آبادهــا بــکار در بخش 

ــات  ــازی و نیــز کارخانج ــاختامن س خدمــات و س

ــت  ــت نف ــش قیم ــدند. افزای ــغول ش ــدی مش تولی

بــورژوازی نورســیده ایــران را بطــور چشــمگیری و 

ــای  ــت ه ــورژوازی دارای درخواس ــه ب ــی ب زود رس

منطقــه ای تبدیــل کــرد. خریــد اســلحه توســط 

رژیــم شــاه کــه اساســاً توســط غــرب و بــرای 

جلوگیــری از نفــوذ شــوروی تأمیــن مــی شــد، 

خــود بــه بلنــد پــروازی هــای رژیــم شــاه از قــدرت 

سیاســی و اقتصــادی خــود مــی افــزود. شــاه بطــور 

ــه را  ــدارم منطق ــش ژان ــت نق ــی خواس ــی م واقع

بــازی کنــد و آنــرا اولیــن قــدم در راه بلنــد پــروازی 

ــال  ــن ح ــد. در عی ــی دی ــران م ــورژوازی ای ــای ب ه

رژیــم فئودالــی شاهنشــاهی کــه رژیــم پهلــوی 

ــذار  ــده دوران گ ــاه مناین ــا ش ــژه در دوران رض بوی

آن بــود، بــا بعهــده گرفــن نقــش دولــت بــورژوازی 

پیرامونــی بــا اتــکا بــه امپریالیســت هــای غربــی بــه 

ــه  ــی ب ــه فئودال ــذار جامع ــکا؛ دوران گ ــژه آمری وی

بــورژوازی را خــود برعهــده گرفــت و تــوان خــود را 

در تســلیم بــه طبقــات حاکم اســتثامرگر و در حفظ 

قــدرت نشــان داد. در عیــن حــال رژیم شاهنشــاهی 

ــل  ــک فامی ــه ی ــته و در حیط ــدت بس ــی بش رژیم

ســلطنتی بــه رهــری مطلقه شــخص شــاه و در رأس 

ــی  ــی و نهای ــده اصل ــم گیرن ــدرت و تصمی ــرم ق ه

ــزال  ــدرت الی ــن ق ــود. ای ــی ب ــر موضوع ــر رس ه ب

کــه خــود را ســایه خــدا مــی دانســت هــر روز 

ــزرگ  ــه متــدن ب ــر رســیدن ب ــی ب ــر توهمــش مبن ب

ــه  ــراً الگوبرداران ــم و ظاه ــالً مبه ــی کام ــه فرمول ک

ــزود. وجــود آزادی هــای شــخصی در  ــی اف ــود م ب

ــاق شــدید  ــا اختن ــود ب ــراه ب ســطحی محــدود هم

علنــی  احــزاب  متــام  کــردن  تعطیــل  سیاســی، 

معــرض، رسکــوب هــر گونــه جنبــش آزادیخواهــی 

ــون  ــا و انقالبی ــت ه ــوب کمونیس ــکال، رسک و رادی

متشــکل، رسکــوب جنبــش هــای ملــی، بســن اکــر 

روزنامــه هــای دموکــرات و مرقــی و معــرض و 

ــام رســتاخیز و  ــه ن ایجــاد یــک حــزب فاشیســتی ب

بســن دهــان حتــی خــودی هــای منتقــد. همزمــان 

بــاز کــردن رشایــط و امکانــات اجتامعــی بــرای 

ــال  ــن ح ــا. در عی ــت ه ــه کمونیس ــت علی روحانی

ــا ســقوط قیمــت نفــت و  ــه ب بحــران اقتصــادی ک

ــه بحــران شــدید  ــود ب ــان » رشــد اقتصــادی » ب پای

ــاال رفــن قیمــت هــا بــه  اقتصــادی منجــر شــد و ب

عصیانگــری طبقــات پاییــن جامعــه هــر دم بیشــر 

مــی افــزود.

در ســطح جهانی بلوک رشق با اینکه در افغانســتان 

ــوذ در  ــاظ نف ــه لح ــورها ب ــر از کش ــی دیگ و برخ

حــال رشــد بــود، امــا در درون خــود دچار مشــکالت 

عدیــده ای بــود کــه امــکان ادامــه شــکل بنــدی آن 

را غیــر  ممکــن کــرده بــود. در حقیقــت مــی تــوان 

گفــت کــه رهــران رشق در عــدم مدیریــت درســت 

ــذار  ــرب واگ ــه غ ــت را ب ــی رقاب ــادی و سیاس اقتص

کــرده بودنــد. و غــرب ایــرا خیلــی خــوب مــی 

فهمیــد و بــه همیــن دلیــل تغییــر نقشــه سیاســی 

جهــان بــه امــر اجتنــاب ناپذیــری فــرا رو  ئیــده بــود. 

در ایــن میــان شــاه عمــالً قــدرت مانــور خــود را در 

برابــر غــرب از دســت داده بــود و دیگــر از پشــتگاه 

امپریالیســت هــای غربــی برخــوردار نبــود. وقتــی 

ــی  ــگاه طبقات ــاه پای ــم ش ــید رژی ــرا رس ــالب ف انق

ــورژوازی  ــود را بــه درجــات زیــادی در بیــن ب خ

ــن  ــتگاه بی ــچ پش ــود و هی ــت داده ب ــران از دس ای

املللــی کــه روی آن حســاب بــاز کنــد نداشــت.

ــت قیمــت نفــت  ــا اُف ــه ب ــط ک ــن رشای مجمــوع ای

ــز  ــادی و مترک ــای اقتص ــرح ه ــدن ط ــل ش و تعطی

ــته ای  ــا نوش ــتاخیز، ب ــزب رس ــر روی ح ــی ب سیاس

ــه  ــات ک ــه اطالع ــی در روزنام ــه خمین ــه ب در حمل

هنــوز هــم کامــالً نقــاط بســیار کــور و مبهمــی در 

ــه  ــد ک ــل ش ــی تبدی ــه حریق ــان ب ــت، ناگه آن هس

مــردم عاصــی از دیکتاتــوری و فشــار اقتصــادی 

ــال  ــامن ح ــرد. در ه ــر ک ــا رسازی ــان ه ــه خیاب را ب

حجتیــه،  انجمــن  از  اســالمی  هــای  دارودســته 

ــش  ــه بی ــم و مشــهد و.... ک ــه ق حــوزه هــای علمی

از دیگــران متشــکل بودنــد، توانســتند زیــر قــدرت 

رهــری خمینــی خــود را مجــدداً ســازماندهی کــرده 

و از موقعیــت بدســت آمــده بیشــرین اســتفاده را 

بکننــد. در ایــن اثنــا مــردم معــرض و غیــر متشــکل، 

ــن سیاســی  ــون و فعالی ــر انقالبی ــه اک ــی ک در زمان

زنــدان  در  کمونیســت  و  انقالبــی  و  دموکــرات 

بودنــد، تشــکیالتی ســازمان یافتــه از مــدارس و 

ــاده  ــه همــه جــا آم ــت ک کادرهــای اســالمی را یاف

ــدرت اســالمی  ــد. ق ــوب بودن ــدرت و رسک ــن ق گرف

کــه از زیــر بــا امپریالیســت هــا مشــغول چانــه زنــی 

ــود و در  ــی ب ــدرت سیاس ــن ق ــت گرف ــرای بدس ب

ظاهــر علیــه امپریالیســت هــا و رژیــم شــاه شــاخ و 

شــانه مــی کشــید.

ــی  ــم هژمون ــا تحکی ــای 56 -57 ب ــال ه ــالب س انق

شکســت  نطفــه  در  آن  بــر  مرتجــع  روحانیــت 

ــدرت رســیدن  ــه ق ــر چــه از روز ب ــود اگ خــورده ب

ــن  ــر ای ــم جمهــوری اســالمی مقاومــت در براب رژی

شکســت ادامــه داشــته اســت. بطــور خالصــه بایــد 

گفــت کــه انقــالب ســال هــای 56-57 محصــول 

جنبــش علیــه حکومــت شاهنشــاهی بــود کــه بــه 

ــه  ــه ب ــا اینک ــده. ب ــم ش ــی آن خت ــی تاریخ رسنگون

ــخ  ــه صــورت قطعــی در تاری نظــام شاهنشــاهی ب

ایــران خامتــه داد امــا رژیمــی بــا ســاختارهای 

مشــابه و همگــون در شــکل اســالمی را بــه قــدرت 

ــاند. رس

امــا بــا وجــود شکســت، ناشــی از خــالء قــدرت در 

ــم  ــش عظی مــدت بســیار کوتاهــی پیامدهــای جنب

تریــن تــوده هــای ســتمدیده و فقیــر توانســت 

آزادی هــای سیاســی را در کــف خیابــان هــا در 

ــه  ــاه ک ــی کوت ــازد. مدت ــم س ــدودی فراه ــد مح ح

ــف  ــاط ضع ــی نق ــا متام ــی ب ــای سیاس ــازمان ه س

شــان توانســتند در آن، در ســطح کّمــی رشــد کننــد.

بــه قــدرت رســیدن اسالمیســت هــا و هژمونــی 

آنــان بــر جنبــش اعراضــی مــردم حتــی قبــل از 22 

بهمــن کــه روز رســمی جابجایــی دو رژیــم شــاه و 

اســالمی اســت، شــکل گرفتــه بــود. امــا بــه عنــوان 

ســمبلیک 22 بهمــن بــرای نیــروی تــازه بــه قــدرت 

ــتمدیده و  ــردم س ــرای م ــروزی و ب ــیده روز پی رس

اســتثامر شــده و آزادیخــواه روز شکســت انقــالب 

اســت.

ایــن شکســت، پــی آمدهــای بشــدت زیانبــار بــرای 

ــی  ــت. یک ــای گذاش ــه بج ــران و خاورمیان ــردم ای م

ــار  ــونت افس ــن زدن خش ــرات آن دام ــن اث از اولی

گســیخته و بربــر منشــانه از طــرف رژیــم جمهــوری 

اســالمی در ابعــاد بســیار گســرده علیــه مــردم، بــه 

ــردن  ــم ک کرســی نشــاندن قصــاص اســالمی و حاک

دیگــر قوانیــن قــرون وســطایی بــر رس مــردم. 

و دامــن زدن بــه تضادهــای مذهبــی و ملــی و 

منطقــه ای، افزایــش اختــالف طبقاتــی، از بیــن 

ــه و  ــان از جامع ــر زن ــدن بیش ــب ران ــردن و عق ب

ــان و........ ــوق آن ــردن حق ــامل ک پای

در ســطح منطقــه ای ناشــی از ســقوط بلــوک رشق 

ــای  ــی . گروهه ــای غرب ــت ه ــم امپریالیس و تهاج

کمــک  بــا  قــارچ  ماننــد  اســالمی  فاشیســت 

زندگــی  و  روئیدنــد  غربــی  هــای  امپریالیســت 

کشــورهای  و  مــردم خاورمیانــه  بــرای  جهنمــی 

مذهــب زده بجــای گذاشــتند و در کمــک بــه  

نظامــی گــری در ســطح منطقــه ای نقــش بــه 

ســزایی ایفــا کردنــد.

ــی از  ــیدن یک ــروزی رس ــه پی ــن روز ب روز 22 بهم

ــن نیروهــای سیاســی در کشــور  ــده تری عقــب مان

ماســت، روز پیــروزی رژیــم اســالمی بــر رژیــم 

شاهنشــاهی. روز رســیدن یــک دســتگاه انگلــی 

ــت. ــه دول ــه ب ــی جامع ــل مذهب ــض و طوی عری

بررســی انقــالب بهمــن بــدون پاســخ دادن بــه ایــن 

ســئوال کــه چــرا در یــک جنبــش عظیــم تــوده ای 

کــه عمدتــاً اقشــار متوســط و پائیــن جامعــه در آن 

ــب  ــار و عق ــالب ه ــد انق ــک ض ــتند ی ــت داش رشک
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بازداشت شدگان کردستان مانــده بــه قــدرت رســید، کامــل نیســت.

رونــد رشــد رسمایــه داری در ایــران و قــدرت گیــری 

روز افــزون دربــار و شــاه و ضدیــت و تــرس رژیــم 

ــوده و همســایه  از کمونیســم و مشــخصاً حــزب ت

هــا  اسالمیســت  بــه  را  رژیــم  روســیه  شــاملی 

ــا مجــدداً خــود  نزدیــک کــرد و اجــازه داد کــه آنه

را علیــه کمونیســم ســازماندهی کننــد. در حقیقــت 

حیــاط خلوتــی کــه رژیــم شــاه مــی خواســت بــرای 

ــت  ــور اسالمیس ــا حض ــد، ب ــا کن ــت و پ ــود دس خ

ــا  ــا در ســطحی گســرده ب ــی شــد و آنه ــر م ــا پ ه

ــه و  ــای علمی ــوزه ه ــاجد و ح ــری مس ــت گی بدس

ــود را د ر  ــای خ ــای پ ــی ج ــای مذهب ــر نهاده دیگ

اقشــار پائینــی جامعــه مســتحکم مــی منودنــد. 

همزمــان شــاه مشــغول پاکســازی ایــران از احــزاب 

دموکــرات و ســازمان هــای چــپ و کمونیســت بود. 

ــه  ــای 56 57 ک ــال ه ــع س ــا مقط ــت ت ــن وضعی ای

ــت  ــاه شــکل گرف ــه ش ــش هــای اعراضــی علی جنب

ادامــه داشــت.اما جامعــه در آن مقطــع بعلــت 

وســیع  کمبودهــای  از  شــاه  رژیــم  دیکتاتــوری 

فرهنگــی – سیاســی رنــج مــی بــرد بنــدرت روزنامــه 

ای غیــر دولتــی چــاپ مــی شــد. هیــچ روزنامــه ای 

از تیــغ سانســور منــی گذشــت و کمیــت جــای خــود 

را بــه کیفیــت داده بــود. حتــی دانشــگاهها هــم از 

ــد. ــان نبودن ــی در ام ــر فشــار سیاســی دولت زی

ســال هــای 56 57 وقتــی کــه فشــار جنبــش تــوده 

ای باعــث تـَـرک هــای اولیــه ای در رژیــم شــاه شــده 

بــود، مــردم تشــنه آزادی هــای سیاســی و یادگیــری 

بودنــد. حضــور ســازمان هــای سیاســی کمونیســت 

تأثیــرات قابــل مالحظــه ای در جلوگیری از سیاســت 

هــای رژیــم جدیــد و عملــی کــردن آن در جامعــه 

داشــت. بــا ایــن حــال ضعــف تشــکل هــای مســتقل 

سیاســی – صنفــی و فرهنگــی و عــدم تجربــه تــوده 

ای از نقــش تاریخــی دســتگاه روحانیــت در ایــران 

ــیاری از  ــت. بس ــود نداش ــش وج ــری برای را پادزه

مــردم از جملــه افــراد مســن جامعــه ناشــی از 

تجریــه تاریخــی مخالــف رژیــم جدیــد بودنــد.

بــا مرتجعیــن  وقتــی مدیاهــای جهــان همــراه 

تــوده  تجربــه  کــه  در رشایطــی  آنهــم  داخلــی 

ای از تحــوالت سیاســی دو نســل عقــب بــود و 

هیــچ ســازمان سیاســی مرقــی وجــود نداشــت 

ــی و  ــی داخل ــورژوازی مذهب ــای ب ــه ه ــه توطئ ک

همراهــی امپریالیســت هــا را افشــا کنــد و در بیــن 

ــود  ــر آن را بوج ــی پادزه ــق آگاه ــه از طری جامع

ــاه  ــی در م ــس خمین ــش عک ــه جای ــی ب ــاورد ول بی

انعــکاس خــری وســیع پیــدا مــی کــرد، مــی تــوان 

فهمیــد کــه ایــن انقــالب ماننــد انقــالب مرشوطیــت 

از دو طــرف مــورد حملــه قــرار گرفــت ارتجــاع 

داخلــی و امپریالیســت هــای خارجــی. در هــر 

دو انقــالب نیــروی کمونیســتی و طبقــه کارگــر در 

جلــوی صحنــه مبــارزه تــوده ای نبــود. بــه همیــن 

ــدون  ــت ب ــی گف ــه م ــن ک ــرف لنی ــن ح ــل ای دلی

تئــوری انقالبــی هیــچ انقالبــی بــه پیــروزی نخواهــد 

رســید در انقــالب ایــران تائیــد شــد. وقتــی نیــروی 

ــی ضــد  ــروی ذهن ــود، نی ــاده نب ــی انقــالب آم ذهن

انقــالب جــای آنــرا گرفــت آنهــم در جامعــه ای کــه 

بســیار الک پشــتی در رونــد ســیر بــی تفاوتــی بــه 

ــه  ــا ب ــه ه ــاجد و تکی ــان مس ــود. ناگه ــب ب مذه

ــل شــدند و خرافــات  ــط و انقــالب تبدی مرکــز رواب

مذهبــی بــا شــدتی بــی ســابقه بــرای مدتــی رس بــر 

آورد. رژیــم بــا ســازماندهی اوبــاش و عقــب مانــده 

تریــن عنــارص حاشــیه نشــین شــهرها و روســتاها و 

ــوب را در  ــه رسک ــط حــزب الل ــا شــعار حــزب فق ب

وحشــیانه تریــن و عریــان تریــن شــکلش و بــا 

ــهرها رشوع  ــط ش ــای دار در وس ــه ه ــی چوب برپای

کــرد. امــا حتــی قتــل عــام هــای کوچــک و بــزرگ 

هــم نتوانســت جلــوی مبــارزه مــردم علیــه رژیــم را 

بگیــرد. امــروز بــا اینکــه درک کل جامعــه از رژیــم 

جمهــوری اســالمی و اســالم بســیار بــاال رفتــه اســت، 

ــث  ــه باع ــی ک ــکالتی و کمبودهای ــوز مش ــا هن ام

شکســت انقــالب شــد پابرجاســت. ســتون فقــرات 

انقــالب ایــران یعنــی طبقــه کارگــر از حزبــش 

ــتی در  ــای کمونیس ــازمان ه ــت، س ــوردار نیس برخ

پراکندگــی بــر مــی برنــد و هنــوز ســازمان هــای 

ــدا  ــتند. ج ــه دار نیس ــر ریش ــه کارگ ــوده ای طبق ت

ــن  ــد ای ــرو هــای کمونیســتی، پیون ــی نی از پراکندگ

ــی  ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــه کارگ ــا طبق ــا ب ــازمان ه س

مســتحکم نیســت. تفرقــه خــود باعــث تشــتت 

ــی  ــت و کار رسنگون ــده اس ــه ای ش ــری و برنام فک

رژیــم اســالمی را بغرنــج تــر کــرده اســت. بــا ایــن 

حــال مــرگ بــر رژیــم جمهــوری اســالمی بــه یــک 

شــعار بشــدت تــوده ای تبدیــل شــده اســت و 

ــوب  ــتمدیده و رسک ــردم س ــته م ــال گذش در 42 س

شــده مــا قــدم هــای بزرگــی بــرای رسنگونــی 

ایــن رژیــم برداشــته انــد. در 4 دهــه گذشــته 

رژیــم رونــد انفــراد و نفــرت در بیــن تــوده هــا را 

پیمــوده اســت. عنــر عینــی انقــالب آمــاده شــده 

اســت، آیــا عنــارص ذهنــی انقــالب مــی تواننــد بــا 

ــد را  ــن رون ــب ای ــای مناس ــک ه ــراتژی و تاکتی اس

ــر دوش  ــه ب ــه ای ک ــن وظیف ــند. ای ــت ببخش عینی

نیروهــای کمونیســتی و طبقــه کارگــر قــرار گرفتــه 

اســت. آنچــه کــه روشــن اســت جمهــوری اســالمی 

ــا  ــروز م ــی نیســت. ام ــن کاف ــا ای ــی اســت ام رفتن

بایــد آلرناتیــو بعــد از رژیــم اســالمی را بــه پرچــم 

ــر  ــه ب ــوی ک ــم. آلرناتی ــل کنی ــردم تبدی ــارزات م مب

ــت: ــده اس ــته ش ــم آن نوش پرچ

 زنده باد سوسیالیسم .

مهران پیامی

در روزهــای اخیــر مــا شــاهد دســتگیری دههــا 

نفــر از فعالیــن مدنــی، دانشــجویی و زیســت 

محیطــی در شــهرهای مختلــف کردســتان هســتیم 

یــن هجــوم گســرده بــا اینکــه تازگــی نــدارد و 

چــامق رسکــوب دســتگاه امنیتــی رژیــم جمهــوری 

اســالمی در کردســتان همیشــه دراز و ســنگین بوده 

ــرده  ــای گس ــت ه ــن بازداش ــار ای ــا اینب ــت ام اس

ــواده  ــی خان ــه و نگران ــود گرفت ــیع بخ ــی وس بازتاب

هــای بازداشــت شــدگان را دو چنــدان کــرده اســت 

ــی  ــم جمهــوری اســالمی خلخال ــار دیگــر رژی ــا ب آی

ــا  ــرده اســت؟ آی ــه ک ــه کردســتان روان دیگــری را ب

فرمانــده کل قــوا از تــرس خیزشــی دیگــر بــرای 

جلــو گیــری از هرگونــه اعراضــی گســرده بــا توجــه 

ــت  ــتان دس ــت در کردس ــای حکوم ــی ه ــه ناتوان ب

ــن دســتگیری هــای گســرده در شــهرها و  ــه چنی ب

ــت؟ ــتان زده اس ــای کردس ــتا ه روس

ــت  ــر ماهی ــا ب ــم جمهــوری اســالمی بن منطــق رژی

ضــد مردمــی و ارتجاعــی اش رسکــوب و بــکار 

ــت  ــان، فعالی ــه آزادی بی ــر هرگون ــرد زور در براب ب

ــت و  ــط زیس ــاع از محی ــی دف ــی و حت ــای مدن ه

ــن راه چــاره در عمــل  ــا ای ــرش اســت. ام ــوق ب حق

ــه  ــامن ب ــرای حاک ــت ب ــز شکس ــی ج ــن منطق چنی

بــار نیــاورده اســت امــروز رژیــم جمهــوری اســالمی 

پشــتیبانی  کمریــن  از  نشــین  کــرد  مناطــق  در 

ــل  ــداری در مقاب ــت و پای برخــوردار اســت. مقاوم

منطــق حاکمیــت در ایــن ســالها حــرف اول را زده 

ــد زد. ــان خواه ــک همچن ــی ش ــت و ب اس

و رشط  قیــد  بــدون  آزادی  بــرای  متّحــداً  بایــد 

رژیــم  امــروز  خیزیــم  بــر  شــدگان  دســتگیر 

ــت،  ــده اس ــده و فرومان ــالمی در مان ــوری اس جمه

ــل  ــرا مخت ــر آن ــر روز بیش ــی ه ــای حکومت تضاده

ــران در رسارس  ــم کارگ ــای عظی ــوده ه ــد، ت ــی کن م

ایــران در حرکتنــد، بازنشســتگان هــر روز بــرای 

کســب حقــوق در خیابــان هــا در اعراضنــد. همیــن 

خــود  واز  زحمتکــش  کارکنــان  بــرای  وضعیــت 

گذشــته جبهــه ی بهداشــت و مبــارزه بــا کرونــا نیــز 

وجــود دارد.  بدیــن طریــق رژیــم حلقــه بــه حلقــه 

توســط مــردم در محــارصه قــرار دارد منطــق رژیــم 

در ایــن ســالهای طوالنــی، چیــزی جــز شکســت 

برایــش ببــار نیــاورده اســت بــی شــک اینبــار هــم 

بــا مبــارزه و مقاومــت متحــد و رسارسی پیــروزی از 

ــت. ــدگان اس ــت ش آن بازداش

حزب رنجران ایران
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انقالب مجلس میهمانی نیست

گردهمایی کشاورزان هند 

برگرفتــه از ســتاره رسخ – حــزب کمونیســت 

)2۰2۱ )فوریــه  هندوســتان 

کــه  کشــاورزانی  بــه  انقالبــی  هــای  درود 

برگــزار  دهلــی  در  را  قدرمتنــدی  گردهامئــی 

کردنــد!

پلیــس دهلــی و عنــارص جنایتــکاری کــه در 

انــد مســئول خشــونت  نفــوذ کــرده  تجمــع 

هســتند!

 Godi و   RSS Parivar مــودی،  دولــت  بــه 

از  توجــه  تــا عطــف  ندهیــد  اجــازه   Media

ــه  ــت در عرص ــه فعالی ــو س ــی، لغ ــوع اصل موض

ــود  ــه خ ــی، ک ــات تخریب ــا عملی ــاورزی را ب کش

مســئول آنهاهســتند، منحــرف کننــد!

گردهامئــی در حامیــت از لغــو ســه قانــون کاردر 

عرصــه کشــاورزی و مبــارزه کشــاورزان بــرای 

ــق آن! تحق

حــزب کمونیســت هندوســتان )ســتاره رسخ( 

CPI )ML( بــه صدهــا هــزار کشــاورز و حامیــان 

آنهــا کــه تجمــع بزرگــی همــراه بــا هــزاران 

ــب داده  ــی ترتی ــای دهل ــان ه ــور در خیاب تراکت

ــون کار  ــو 3 قان ــرای لغ ــود را ب ــت خ و درخواس

ــزرگ  ــای ب ــت ه ــاد رشک ــت ایج ــاورزی جه کش

ــتد. ــی فرس ــد،درود م ــرح کردن ــاورزی ط کش

پیــش از ایــن، پــس از آنكــه دادگاه عالــی از 

اجــازه  درمــورد  تــا  خواســت  دهلــی  پلیــس 

تجمــع تصمیمــی اتخــاذ كنــد، پلیــس دهلــی 

مســئولیت  تحــت  داخلــی  امــور  وزارت  و 

ــاد  ــه ایج ــه ب ــا)Amit Shaw(، آگاهان ــت ش آمی

رسدرگمــی دامــن میزدنــد، و در ایــن بــاره تکــرار 

ــی و  ــه در داخــل دهل ــد كــه اجــازه ن مــی كردن

ــدی مجــاز نخواهــد  ــق جــاده کمربن ــه از طری ن

ــورکا)  ــنگارش م ــان س ــر کیش ــن خاط ــود. بهمی ب

Kisan Sangharsh Morcha( را مجبــور کــرد 

ــوز،  ــدون مج ــا ب ــوز و ی ــا مج ــه ب ــد ک ــالم کن اع

آنهــا تظاهــرات را برگــزار خواهنــد کــرد. در ایــن 

مرحلــه بــود کــه پلیــس دهلــی بــا اعــالم مجــوز 

ــق بحــث  ــرد و از طری ــرای تجمــع موافقــت ک ب

و گفتگــو متقابــل ســه مســیر مــورد توافــق 

واقــع شــد. رهــران KSM و AIKSCC متــام 

هامهنگــی هــا را بــر ایــن اســاس انجــام دادنــد

امــا از صبح روز بیســت و ششــم پلیــس بر خالف 

ــا خــودداری  ــا ب ــه، تــالش کــرد ت توافقــات حاصل

از برداشــن ســنگرهای موقتــی مشــکالتی ایجــاد 

ــداد  ــه تع ــا ب ــبانگاه آنه ــب ش ــن ترتی ــد. بدی کن

ــی  ــد. دهقانان ــیع افزودن ــاد وس ــنگرها در ابع س

کــه در طــی 61 روز گذشــته در رشایــط رسمــای 

ــه  ــان ب ــر از همرزمانش ــش از 150 نف ــدید بی ش

شــهادت رســیده بودنــد، خشــمگین شــده و 

تصمیــم گرفتنــد بــا در هــم شکســن موانــع 

ــد. ــی برون ــه دهل ــا( ب )ســنگربندی ه

مــرزی  هــای  ســدراه  آنهــا   9:30 ســاعت  در 

ســینگو، تیکــری و غــازی پــور را شکســتند و 

ــس  ــااز پ ــو و تراکتوره ــاده در جل ــاورزان پی کش

ــس و  ــا پلی ــد. ام ــاز کردن ــی را آغ ــا راهپیامی آنه

ســایر دســتگاههای امنیتــی بــا شــلیك گلولــه 

هــای اشــك آور بــه روی كشــاورزان در نزدیكــی 

یــك  كشــن  و  نانگلــوی  و  آزادپــور  گــذرگاه 

 ITO كشــاورز بــا گلولــه پلیــس در نزدیكــی

ایــن،  کنــار  در  كردنــد.  ایجــاد  را  تحریکاتــی 

برخــی از عنــارص جنایتــکار بــه تجمــع نفــوذ 

ــتند  ــاتی داش ــاد اغتشاش ــعی در ایج ــرده و س ک

 RSS ــس و ــالع پلی ــا اط ــود ب ــی ش ــه م ــه گفت ک

parivar بــوده اســت.

به واســطه ایــن اغتشاشــات، برخی از کشــاورزان 

تحریــک شــدند و بناچــار بــه ســمت ITO، قلعــه 

رسخ و برخــی نقــاط دیگــر در شــهر راهپیامیــی 

کردنــد. بــا اســتفاده از ایــن حــوادث، ســخنگویان 

دولــت مــودی، RSS parivar و رســانه هــای 

ــاز  ــه کشــاورزان آغ Godi تبلیغــات ســوء را علی

اینکــه آنهــا بــه تخریــب  بــر  کردنــد مبنــی 

متوســل میشــوند و بدینوســیله توجــه را از ایــن 

واقعیــت منحــرف مــی کننــد کــه اکریــت قریــب 

بــه اتفــاق مــردم علیرغــم دسیســه هــای پلیســی، 

ــم و  ــظ نظ ــری در حف ــای ره ــت رهنموده تح

انضبــاط مشــارکت مــی کننــد، و ایــن تحریــکات 

ــه  ــت ک ــوذی اس ــان نف ــات جانی ــس و اقدام پلی

مســئول هرگونــه آشــوب مــی باشــد.

 تــالش آگاهانــه ایــن نیروهــا و آمیــت شــا بــرای 

اســتفاده از ایــن اغتشاشــات بــه منظــور منحــرف 

کــردن اذهــان از خواســته اصلــی اکریت کســانی 

کــه در دهلــی و بســیاری دیگــر کــه در مببئــی، 

ــم  ــه متم ــو س ــرای لغ ــز ب ــایر مراک ــه و س کلکت

قانــون در خدمــت بــه منافــع رشکــت هــای 

ــد، مــی باشــد. بــزرگ کشــاورزی تجمــع کردن

مــا از طبقــه کارگــر، کلیــه طبقــات و اقشــار 

تحــت ســتم مــردم مــی خواهیــم کــه ایــن توطئه 

ــردن  ــواه ک ــودی را در بدخ ــت م ــت فاشیس دول

جنبــش کشــاورزان کــه علیــه فعالیــت منوپولــی 

رشکــت هــای بــزرگ شــکل گرفتــه افشــا کننــد و 

ــرای لغــو  ــا قاطعیــت از خواســته کشــاورزان ب ب

ایــن قوانیــن کشــاورزی بــا شــعارهای داده شــده 

در بــاال، حامیــت کننــد.

بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر مـی 

گردد و بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران می 

باشد
دیگر نوشته های مندرج در 
نشریه رنجبر به امضاهای 
فردی است و مسئولیت 
آنها با نویسندگانشان می 

باشد.

با قدردانی از کمکهای مالی 
رفقا و دوستان به حزب، ذکر 
این نکته را ضروری می دانیم 
که تکیه مالي حزب به اعضاء 
و توده ها در پیشبرد مبارزه 
و  انقالبی   روشی  طبقاتی، 
حفظ  در  است  پرولتاریائی 
جدا  و  سازمانی  استقالل 
نشدن از طبقه کارگر وتوده ها
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بیانیه مشترک در رابطه با دستمزدها

بــا اتحــاد و همبســتگی هــر چــه بیشــرعلیه توطئه 

هــای رسمایــه داری اســامی در ایــران بپاخیزیم!

علی نجاتی جهت تحمل حبس احضار شد!

علــی نجاتــی از اعضــای ســندیکای کارگــران مجتمع 

نیشــکر هفــت تپــه، طــی یــک متــاس تلفنــی جهــت 

تحمــل دوران محکومیــت 5 ســاله خــود بــه شــعبه 

یــک واحــد اجــرای احــکام دادرسای اویــن احضــار 

شــد.

 طــی چنــد هفتــه گذشــته، از طــرف اجــرای احــکام 

ــه شــد،  ــی متــاس گرفت ــی نجات ــا عل ــن ب ــدان اوی زن

کــه بــرای اجــرای حکــم 5 ســال زنــدان، خــود را بــه 

ایــن زنــدان معرفــی کنــد. در طــی ايــن متــاس علــی 

نجاتــی تهديــد شــد كــه در صــورت عــدم حضــور در 

ــه، حســاب بانکــی اش مســدود خواهــد  ــن مرحل ای

شــد و مدتــی بعــد از ایــن متــاس، حســاب بانکــی 

او از طــرف زنــدان اویــن مســدود شــد.

ــک  ــعبه ی ــده در ش ــل آم ــه عم ــای ب ــا پیگیری ه ب

ــه  ــد ک ــخص ش ــن، مش ــدان اوی ــکام زن ــرای اح اج

پرونــده علــی نجاتــی و ســپیده قلیــان مربــوط بــه 

اعتصابــات کارگــران نیشــکر هفــت تپــه بــوده کــه 

ــود. ــالم شــده ب ــه اع ــالً مختوم قب

همــگان را فــرا میخوانیــم تــا متحــدا در مقابــل 

اعــدام  و  شــکنجه  زنــدان،  دســتگیری،  احضــار، 

فعالیــن کارگــری، مدنــی، قومــی و اجتامعــی علیــه 

نظــام رسمایــه داری حاکــم در ایــران ایســتاده و 

بــه هــر شــکل کــه میتوانیــم نهادهــا، و تشــکلهای 

کارگــری و مردمــی بیــن املللــی را بــه محکــوم 

ــم.  ــرا بخوانی ــم ف ــن رژی ــردن ای ک

ــان  ــری، حامی ــن کارگ ــی فعالی ــتار آزادی متام خواس

ــان سیاســی هســتیم! ــی زندانی ــران و متام کارگ

شورای همراهی با آلرناتیو کارگری

فوریه 2021

کارگــران،  مســتقل  تشــکل های  بیانیــه ی 

بازنشســتگان و معلــامن پیرامــون حداقــل مــزد 

1400 ســال 

 

مــزد کارگــران در ســال 1400 نبایــد از دوازده  و    نیــم 

میلیــون تومــان کمر باشــد

ــه داری و دولت هــای  سال هاســت کــه نظــام رسمای

و  شــدیدتر  هرچــه  اســتثامر  بــا  آن،  حامــی 

ســیاه  روز  بــه  را  آنــان  کارگــران  غیرانســانی تِر 

اجتامعــی  حقــوق  از  بســیاری  از  و  نشــانده 

ــه ی  ــه طبق ــی ک ــا جای ــد. ت ــروم کرده ان ــود مح خ

کارگــر ایــران امــروز در رشایــط بســیار ســخت 

براســاس  می کنــد.  زندگــی  طاقت فرســایی  و 

داده هــای آمــاری و تحقیقــات برخــی مراکــز و 

ــش از  ــی بی ــط کنون ــادی، در رشای ــات اقتص موسس

40 درصــد از مــردم ایــران کــه بخــش قابــل توجهــی 

ــر خــط  ــد در زی ــران تشــکیل می دهن از آن را کارگ

زندگــی می کننــد. فقــِر مطلــق 

گرانــی و تــورم بیــداد می کنــد و قیمــت کاالهــا 

ــاز مــردم، هفتگــی  ــاج روزمــره و مــورد نی و مایحت

ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــران می شــود ک ــه گ و گاه روزان

ــه  ــرد ک ــاره ک ــا اش ــت خوراکی ه ــه قیم ــوان ب می ت

در کمــر از یــک ســال بنــا بــه گفتــه مقامــات 

ــه در  ــته ک ــد داش ــد رش ــش از 57 درص ــمی بی رس

واقعیــت بیــش از ایــن اســت. اختــالس و دزدی در 

بیــن برخــی از مســئولین و مقامــات متــداول شــده 

ــور  ــی در کش ــروت اجتامع ــیعی از ث ــش وس و بخ

ــا  ــروس کرون ــری وی ــرد. همه گی ــاراج می ب ــه ت را ب

ــته و  ــی گذاش ــر منف ــاغل تأثی ــیاری از مش ــر بس ب

ــغلی  ــای ش ــی از فرصت ه ــل توجه ــای قاب بخش ه

ــیرصعودی  ــت دالر س ــت. قیم ــرده اس ــن ب را از بی

داشــته و بــه نوبــه خــود بــه رشــِد تــورم در کشــور 

دامــن زده اســت. افزایــش نــرخ بیــکاری، همــراه بــا 

افزایــش نــرخ تــورم، شــاخص فالکــت در کشــور را 

بــه میــزان زیــادی بــاال بــرده اســت. تــا آن جــا کــه 

در رشایــط کنونــی یــک شــکاف 3٦٠ درصــدی بیــن 

ــب  ــه موج ــود دارد ک ــم وج ــای اول و ده دهک ه

شــده اســت فاصلــه بیــن غنــی و فقیــر در جامعــه 

بــه مــرِز انفجــار برســد.

ــه قیمــت فرســوده شــدن  وجــود چنیــن شــکافی ب

ــاغل دوم  ــه مش ــران ب ــروی کار و رو آوردن کارگ نی

ــه و  ــوء تغذی ــدان، س ــل فرزن ــرک تحصی ــوم، ت و س

حــذف هزینه هــای درمانــی و بهداشــتی، ورزشــی، 

تفریحــی و بــه دنبــال آن افزایــش بیامری هــای 

اقشــار  و  کارگــران  بیــن  در  روحــی  و  جســمی 

تهیدســت جامعــه شــده و بــر شــدِت فقــر و فالکت 

ــمگیر و  ــش چش ــدری و افزای ــی و درب و بی خامنان

ــی،  ــاد و دزدی و تن فروش ــاد و اعتی ــابقه فس بی س

زبالــه  خوابــی،  کارتــن  کــودک،  کاِر  خودکشــی، 

ــت. ــزوده اس ــردی و . . . اف گ

چنیــن وضعیتــی را در اســاس بایــد ناشــی از نظــاِم 

نابرابــر رسمایــه داری و متأثــر از آن، رشــد و تعمیــق 

شــکاف طبقاتــی دانســت. ضمــن ایــن کــه تهاجــم 

رسمایــه دارِی  دولت هــای  مســتمر  و  بی وقفــه 

در  کارگــران  مــزدی  رسکــوب  در  را  نئولیــرال 

طــول ایــن ســال ها، نبایــد از نظــر دور داشــت. 

ایــن دولت هــا در راســتای حامیــت از رسمایــه، 

ــران  ــزِد کارگ ــطح م ــا س ــد ت ــالش می کنن ــواره ت هم

را پاییــن نگــه داشــته و آن را از راه هــای مختلــف 

بــه کارگــران تحمیــل مناینــد. یکــی از ایــن راه هــا، 

ــب  ــه مرات ــی ب ــه میزان ــزد«، ب ــل م ــن »حداق تعیی

پایین تــر از خــط فقــر اســت. ایــن وظیفــه را همــه 

ســاله »شــورای عالــی کار« بــر عهــده داشــته و آن 

ــک  ــی و ی ــا اســتفاده از ســاختار مســلط قانون را ب

ــکالتی  ــاد تش ــاند. ایج ــام می رس ــه رسانج ــه ب جانب

وابســته نظیــر »شــورای اســالمی کار« و مناینــدگان 

ــن تشــکالت ضدکارگــری در »شــورای  برآمــده از ای

ــی  ــلط قانون ــاختار مس ــای س ــی کار« از ابزاره عال

می باشــد.

امســال نیــز هامننــد ســال های پیــش، دولــت و 

بخــش  خصوصــی بــا طــرح موضــوع مــزد منطقــه ای 

ــه بــرای کارگــران  و تعییــن »حداقــل مــزِد« جداگان

مجــرد و متأهــل، تــالش دارنــد بــه رسکــوب مــزدی 

ــد  ــا آنجــا کــه می توانن ــد و ت ــدام مناین ــری اق بیش ت

ــا سیاســت های مــزدی  کارگــران ارزان و مطیــع را ب

خــود، در اختیــار بگیرنــد.

ــران  ــه کارگ ــزد«، مســئله هم ــل م مســئله »حداق

اســت. زیــرا از یک ســو بخــش بســیار مهمــی از 

ــِل  ــر حداق ــزدی براب ــران شــاغل– م ــران –کارگ کارگ

ــد و  ــت می کنن ــر از آن دریاف ــا کم ــزد ی ــمی م رس

از ســوی دیگــر حداقــل مــزد، خــود، مبنــای تعییــن 

دیگــر مزدهاســت. بــه عبــارت دیگــر ســایر مزدهــا، 

خــود، مرضبــی از »حداقــل مــزد« هســتند. از آنجــا 

ــامن،  ــه معل ــران از جمل ــزِد ســایر مزدبگی ــن م تعیی

ــا میــزان »حداقــل  پرســتاران، بازنشســتگان و . . . ب

مــزد« کارگــران ارتبــاط دارد، ســطح مــزد ســایر 

ــود. ــن خواهــد ب ــز پائی ــران نی مزدبگی

 

]شورای بازنشستگان ایران[

ــران،  ــرده ای از کارگ ــف گس ــی طی ــط کنون در رشای

خریــد  معلــامن  خدماتــی،  کارگــران  ویــژه  بــه 

خدمــت، کارگــران پیامنــی و . . . حتــی پایین تــر از 

ــون  ــک میلی ــر از ی ــی کم ت ــه میزان ــزد، ب ــل م حداق

ــر  ــا تأخی ــا و ماه ه ــا هفته ه ــم گاه ب ــان، آن ه توم

ــر ایــن کــه کارگــران  دریافــت می دارنــد. مضــاف ب

با اتحاد و همبستگی علیه رژیم گندیده 
سرمایه داری
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شــاغل در منطقــه آزاد تجــاری، اقتصــادی و ویــژه، 

ــن  ــژه ای ــررات وی ــون و مق ــامل قان ــر اِع ــه خاط ب

مناطــق، از هرگونــه حقــوق قانونــی و بــه تبــع آن 

ــون کار  ــن قان از نظــام مــزدِی تحــت پوشــش همی

ــش  ــه بخ ــن ک ــن ای ــد. ضم ــم محروم ان ــد ه نیم بن

قابــل توجهــی از کارگــراِن موقــت و قــراردادی، بــه 

ــز  ــزد را نی ــل م ــامن حداق ــارت، ه ــدم نظ ــل ع دلی

البتــه  این هــا  همــه ی  بــه  منی کننــد.  دریافــت 

را  بایــد محرومیــت و بی حقوقــی زنــان کارگــر 

ــای  ــامل تبعیض ه ــا اِع ــر ب ــان کارگ ــزود. زن ــز اف نی

جنســیتی و در عیــن حــال عــدم ضامنت هــای الزم 

ــر، از  ــال کار براب ــر در قب ــزد براب ــراری م ــرای برق ب

ــد. ــردان محرومن ــا م ــر ب ــای براب ــت مزده دریاف

منونــه ی کار در مهــد کودک هــا بــرای مربیــان و 

ــامن زن و  ــرای معل ــی ب ــر دولت ــدارس غی کار در م

همچنیــن تفــاوت آشــکار نــرخ مــزد در کارگاه هــای 

عــدم  بــارز  نشــانه های  از  می تــوان  را  کوچــک 

ــه شــامر آورد. اجــرای درســت مزدهــای مصــوب ب

ــد  ــران نبای ــزد« کارگ ــل م ــه »حداق مســلم اســت ک

ــهری  ــوار ش ــک خان ــط ی ــی متوس ــۀ زندگ از هزین

تشــکل های  اســاس،  همیــن  بــر  باشــد.  کمــر 

ــرای  ــران ب ــزد« کارگ ــل م ــری، »حداق ــتقل کارگ مس

ــاه  ــان در م ــون توم ــادل ٩ میلی ــال 13٩٩ را مع س

معــادل  مبلــغ  ایــن  کردنــد.  اعــالم  و  محاســبه 

ــا  ــوار شــهری، ب ــک خان ــه ی ــی ماهیان ــه زندگ هزین

ــال 1399  ــر در س ــای 3/3 نف ــط اعض ــداد متوس تع

در کشــور بــود. بــا چنیــن مبنایــی و بــا توجــه 

ــی و  ــده ی کنون ــیخته و فزاین ــار گس ــورم افس ــه ت ب

ــزد  ــل م ــی، حداق ــال آت ــار در س ــورد انتظ ــورم م ت

ــد کمــر از دوازده  کارگــران در ســال 1400 منی توان

ــد و  ــاه باش ــان در م ــزار توم ــد ه ــون و پانص میلی

مبلغــی کمــر از ایــن، حقیقتــاً زندگــی کارگــران 

را دچــار کمبودهــای جــدی  و خانواده هایشــان 

خواهــد کــرد و بــه ســالمت، تغذیــه، دارو و درمــان، 

ــن نیازهــای  پوشــاک، مســکن، رفــت و آمــد و تأمی

فرهنگــی و در یــک کالم، تأمیــن نیازهــای اساســی 

ــنگین  ــامت س ــا، لط ــای آن ه ــران و خانواده ه کارگ

و جــران ناپذیــری وارد خواهــد منــود. ضمــن ایــن 

ــر  ــامری همه گی ــط بی ــه بحــران ســالمت در رشای ک

کرونــا کــه حتــی طبــق آمارهــای رســمی بــه مــرگ 

ده هــا هــزار و ابتــالی صدهــا هــزار تــن منجر شــده 

اســت و هزینه هــای گــزاف ناشــی از ایــن بیــامری، 

رضورت مبــارزه بــرای مــزد حداقــِل فــوق را بــاز هم 

برجســته تر می کنــد. بــا توجــه بــه تــورم فزاینــده ی 

موجــود، کارگــران آگاه و فعــاالن کارگــری خواســتار 

ایــن هســتند کــه تعییــن حداقــل مــزِد ســاالنه 

ــام  ــار انج ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــل ه ــران، الاق کارگ

شــده و بــا ســبد معیشــت واقعــی خانوارهــای 

ــردد. ــگ گ ــری هامهن کارگ

ــت و  ــردازان و کارشناســان اقتصــادی دول ــه پ نظری

ــش  ــه: »افزای ــد ک ــالم می کنن ــی اع ــش خصوص بخ

ایــن  واقعیــت  می شــود«.  تــورم  باعــث  مــزد 

اســت کــه تــورم حاکــم در ایــران دالیــل ویــژه 

افزایــش  و  دارد  را  خــود  سیاســی  و  اقتصــادی 

ــاس  ــر اس ــدارد. ب ــورم ن ــش ت ــی در افزای ــزد نقش م

ــا  ــش مزده ــادی، »افزای ــی اقتص ــرآورد علم ــک ب ی

ــر  ــن رو ب ــد و از ای ــای تولی ــوع قیمت ه ــر مجم ب

مجمــوع قیمت هــا و بنــا بــر ایــن بــر تــورم تأثیــری 

منی گذارنــد«.

مزدهــای  گذشــته  ســال  دو  و  چهــل  طــول  در 

حقیقــی کارگــران، یعنــی قــدرت خریــد طبقــه 

کارگــر پیوســته کاهــش یافتــه اســت، درحالــی کــه 

ــده ای  ــاال و فزاین ــیار ب ــورم بس ــاهد ت ــان ش همزم

در جامعــه بوده ایــم. مــا کارگــران نبایــد تنهــا 

نظاره  گــِر بــه تباهــی کشــانده شــدن هســتی و 

بقــای خــود باشــیم. مــا بایــد بــه شــکلی متحــد و 

متشــکل و بــا تالشــی آگاهانه، شــجاعانه و مســتمر، 

ــا  ــفبار، ت ــت اس ــن وضعی ــه ای ــامن را ب اعراض های

رســیدن بــه خواســته های بــر حــق خــود، از جملــه 

افزایــش مــزد، متناســب بــا هزینــه متوســط جامعه، 

ادامــه دهیــم و آن هــا را بــه رسمنــزل مقصــود 

برســانیم. کارگــران بــرای دســتیابی بــه حقــوق همــه 

جانبــه ی خــود بــه تشــکل مســتقل در رستــارس 

ــرای زندگــی  ــه ب ــه ک ــد. هامن گون ــاز دارن کشــور نی

ــکن،  ــاک، مس ــوراک، پوش ــوا، آب، خ ــه ه ــادی ب ع

بهداشــت، آمــوزش، فرهنــگ و تفریــح نیــاز دارنــد!

 

ــاد اتحــاد و همبســتگی کارگــران، معلــامن  ــده ب زن

ــتگان و بازنشس
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ــی  ــد اتوبورسان ــت واح ــران رشک ــندیکای کارگ 1- س

ــران و حومــه ته

ــت  ــت و صنع ــت کش ــران رشک ــندیکای کارگ 2- س

نیشــکر هفت تپــه

3- کانون صنفی معلامن اسالمشهر

4- گروه اتحاد بازنشستگان

5- کمیتــه هامهنگــی بــرای کمــک بــه ایجــاد 

کارگــری تشــکل های 

6- اتحاد بازنشستگان

7- شورای بازنشستگان ایران

۸- اتحاد رسارسی بازنشستگان ایران

9- کمیتــه پیگیــری ایجــاد تشــکل های کارگــری 

ــران ای

روند فرایند انقالب.... بقیه از صفحه 
آخر

ــه و  ــا عامم ــالم ب ــان اس ــوع فدائی ــختان از ن رس س

عبــا را بــر اریکــه قــدرت مطلقــه نشــانند در پرتــو 

ایــن تجربــه تاریخــی و اوضــاع کنونــی ادامــه مقالــه 

ــال مــی  ــران را دنب ــده ای ــد انقــالب آین ــد فراین رون

کنیــم.

آیــا در اوضــاع کنونــی بــا اوضــاع ســال هــای قبــل 

ــی  ــاوت های ــا و تف ــالب 57 چــه شــباهت ه از انق

موجــود اســت؟ بنظــر مــی رســد در ســه زمینــه در 

خطــوط کلــی شــباهت هایــی دیــده میشــود:

یکــم - بحــران شــدید اقتصــادی کنونــی کــه در 

ــم رشوع  ــان ه ــران آنزم ــاه در ای ــه پنج ــل ده اوای

شــد و در ســال هــای 56 و 57 تشــدید گردیــد.

بحرانــی اســت امــروز بــس عمیقــر از آن ســال هــا، 

ماهیتــا ســاختاری کــه هفتــاد در صــد مــردم را بــه 

ــر کشــانده اســت ــر خــط فق زی

دوم – تــوده هــای وســیع مــردم از اوضــاع ناراضــی 

ــا اعتصــاب و اعــراض و شــورش و خیــزش  ــد و ب ان

گســرده بــرای نشــان دادن نفــرت خــود از نظــام و 

رهــران آن بارهــا بــه میــدان آمــده انــد 

ســوم – بــار دیگــر امپریالیســم آمریــکا فیلــش 

بــا  خــود  زعــم  بــه  کــرده  هندوســتان  هــوای 

شــدیدترین تحریــم هــا و رسکار آمــدن جــو بایــدن 

ــر  ــی تغیی ــپ در پ ــوع گوادول ــالف ن ــاد ائت ــه ایج ب

ــت. ــم اس ــم حاک رژی

ــده مــی  ــه تفــاوت هایــی هــم دی امــا در ســه نکت

شــود :

یکــم – حاکمیــت در دســت جناحی اســت کــه مثل 

شــاه نــه تنهــا فرمانــدار ســفیر آمریــکا نیســت بلکــه 

ــا سیاســت  ــت ب ــال ضــد آمریکاســت و در رقاب کام

آمریــکا عمــل مــی کنــد و تضــاد اصلــی بــا اصــالح 

طلبــان روی همیــن موضــوع اکنــون مــی چرخــد.

دوم - در اوضــاع بیــن املللــی تغییــرات بزرگــی 

دارو  زمــان  آن  در  کــه  اســت  پیوســته  بوقــوع 

ــدرت  ــه رو ی از ق ــوروی دنبال ــم در ش ــته حاک دس

هــای رسمایــه داری را پیشــه کــرده بــود ولــی 

ــت و  ــا آنهاس ــاد ب ــن در تض ــت پوتی ــروز حکوم ام

در ســمت رژیــم جمهــوری اســالمی عمــل مــی 

ــم  ــدازی رژی ــا بران ــان ب ــه در آنزم ــن البت ــد. چی کن

ــود و  ــف ب ــی مخال ــا خمین ــی آن ب شــاه و جایگزین

امــروز هــم بــا دخالــت آمریــکا و برانــدازی رژیــم 

حاکــم ایــران مخالــف اســت امــا تفــاوت اساســی در 

تغییــرات عظیمــی اســت کــه در تناســب قــدرت و 

ــت. ــان رخ داده اس ــن در جه ــش چی نق

ســوم – تفــاوت اساســی در صــف آرایــی نیروهــای 

طبقاتــی بویــژه طبقــه کارگــر و نیروهــای سیاســی 

آزادی خــواه و چــپ و کمونیســت مــی باشــد. 
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پیش به سوی ایجاد حزب کمونیست واحد و سراسری

جامعــه کنونــی ایــران در مقایســه بــا دهــه ی 

پنجــاه هــم از لحــاظ زیــر بنائــی و هــم از لحــاظ 

فرهنگــی و روبنایــی تغییــرات اساســی کرده اســت. 

بخصــوص نیروهــای چــپ و کمونیســتی بــا آگاهــی 

بیشــر عمــل مــی کننــد و در خــط مشــی عمومــی 

ــی  ــده من ــی دی ــای اساس ــاد ه ــی تض ــالب کنون انق

ــور اساســی اســت  ــن شــش فاکت ــو ای شــود. در پرت

کــه مــا در زیــر ســه وظیفــه اساســی طــرح شــده در 

انتهــای بخــش دوم را پــی مــی گیریــم. در آنجــا ســه 

وظیفــه مــرم ســازماندهی یعنــی حزب کمونیســت، 

ــای  ــیعرین نیروه ــاد وس ــری و اتح ــکالت کارگ تش

ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان را بعنــوان ترکیب 

اساســی آلرناتیــو سوسیالیســتی مطــرح کردیــم. 

انجــام هــر ســه وظیفــه امریســت کــه بایــد آگاهانه 

و طبــق نقشــه صــورت گیــرد. امــروز مــا بــه یکــی 

ــئله  ــی مس ــم یعن ــی پردازی ــه م ــه وظیف ــن س از ای

حــزب ســاز ی کــه در درجــه اول مســئولیت آن 

بعهــده تشــکل هــای چــپ و کمونیســتی موجــود 

اســت. 

در اینجــا بایــد بــار دیگــر بــه بخش هــای اول و دوم 

ایــن نوشــته کــه بــه خصوصیات رونــد انقــالب ایران 

برخــورد کــرده اســت اشــاره ای کنیــم بخصــوص آن 

بخــش کــه تأکیــد دارد رونــد فرایند انقــالب ایران از 

مســیر ســخت، بغرنــج و طوالنــی مــی گــذرد. بنابــر 

ــد در  ــه اساســی را بای ــه وظیف ــن س ــام ای ــن انج ای

پرتــو هــامن خصوصیــات در نظــر گرفــت. درســت 

ــزان  ــن ســال هــا در می ــوده هــا در ای اســت کــه ت

ــه انــد ولــی هنــوز  ــان هــا ریخت میلیونــی بــه خیاب

ــه  ــر س ــت در ه ــکیالت اس ــه تش ــی ک ــاره اساس چ

زمینــه فراهــم نشــده اســت. نــه کمونیســت و چــپ 

یکــی شــده انــد، نــه تشــکیالت متحــد رسارسی در 

ــه  ــده و ن ــود آم ــران بوج ــت کارگ ــده اکری برگیرن

اتحــادی گســرده تــر از نــود درصــدی هــا. 

یــک  کمونیســت  حــزب  ایجــاد  بــرای  مبــارزه 

ــرای حــزب ماســت، حــزب  ــارزه متــا م عمــری ب مب

ــا  ــتی ب ــکل کمونیس ــه تش ــه از ن ــران ک ــران ای رنج

گرایــش اندیشــه مائوتســه دون در ســال 135۸ 

پایــه ریــزی شــد تشــکیل دهندگانــش یــک تجربــه 

مبارزاتــی بیســت ســاله ای را هــم در هــر ســه 

زمینــه ســازماندهی کــه در بــاال اشــاره شــد پشــت 

ــوده  ــزب ت ــی ح ــازمان انقالب ــژه س ــتند بوی رس داش

ــای  ــود از اعض ــش خ ــکیل دهندگان ــه تش ــران ک ای

ــه  ــد و از نقــد همــه جانب ــران بودن حــزب تــوده ای

رفرمیســم و رویزیونیســم حــزب تــوده بــه وظیفــه 

ــی کمونیســتی  ــن انقالب ــک تشــکیالت نوی ایجــاد ی

رســیده بودنــد. در ایــن رونــد طوالنــی ســخت 

افتــان و خیــزان رفــن و  و بغرنــج و در عمــل 

ــارزه  ــه مب ــود، ب ــدی از کار خ ــا جمعبن ــار ب ــر ب ه

همچنــان ادامــه داده اســت. سالهاســت حــزب 

ــرای وحــدت نیروهــای چــپ و کمونیســت و  مــا ب

ایجــاد یــک حــزب واحــد کمونیســتی مبــارزه مــی 

ــرای ایجــاد تشــکالت  ــد، سالهاســت حــزب مــا ب کن

ــد و  ــی کن ــارزه م ــوده ای مب ــری، رسارسی و ت کارگ

ســال هاســت بــا ســمت ســوی کار تــوده ای بــرای 

ایجــاد وســیعرین اتحــاد هــای مردمــی در ســطح 

ــک  ــای دموکراتی ــکل ه ــژه تش ــی بوی ــه مدن جامع

تــوده ای و هریــک طبــق خواســت هــای مشــخص 

مســتقل خــود، همچــون دانشــجویان و محصلیــن، 

زنــان، آمــوزگاران، بازنشســتگان، فعــاالن محیــط 

زیســت، جمعیــت هــای ضــد اعــدام و دیگــر 

ــد. ــی کن ــارزه م ــک مب ــای دموکراتی ــکل ه تش

ــی  ــان م ــه نشــان میدهــد هــر گاه و هــر زم تجرب

توانســتیم مناســبات درســت میــان ایــن ســه وظیفه 

ســازماندهی برقــرار کنیــم و مهمریــن اینکــه دارای 

یــک مشــی عمومــی سیاســی درســت بــرای انقــالب 

ــروزی بدســت  ــان پی ــردن داشــتیم آنجــا و آن زم ک

آوردیــم و آنجــا و آن زمــان کــه در خــط مشــی 

عمومــی سیاســی دچــار انحراف شــدیم و مناســبات 

ــم و  ــه درســتی حــل نکردی ــه را ب ــان ســه وظیف می

ــم و  ــه گــری شــدیم شکســت خوردی دچــار یکجانب

ــه  دچــار خســارت شــدیم. در نتیجــه امــروز وظیف

داریــم بــه احــرام خــون رفقایــی کــه جــان خــود را 

در ایــن ســالها بــرای پیشــرد وظایــف محولــه فــدا 

کردنــد بــا مســئولیت کامــل عمــل کنیم و بــا درایت 

ــی  ــی عموم ــی سیاس ــط مش ــه اول خ ــر در وحل ت

ــم  ــخص کنی ــران را مش ــی ای ــش انقالب ــی جنب کنون

ــه  ــی برنام ــخص میدان ــع مش ــو آن و وض و در پرت

ســازماندهی ســه وظیفــه را بعنــوان پیشــنهاد بــرای 

تبــادل نظــر مطــرح ســازیم. پــس از جنبــش هــای 

ــود و هشــت بطــور  ــان ن ــود و شــش و آب دیــامه ن

جــدی بیــن جوانــان رشکــت کننــده مطــرح شــد چــه 

بایــد کــرد؟ اینهمــه مــردم در خیابــان هــا، اینهمــه 

جــرأت و از خودگذشــتگی چگونــه اســت کــه حتــی 

منــی تــوان گامــی بــه جلــو بــر داشــت. جــواب مــا 

را ســال هاســت کمونیســم علمــی داده اســت: 

بــدون حــزب سیاســی انقالبــی پرولتاریایــی مســلح 

بــه تئــوری و دارای پایــه در میــان جنبــش کارگــری 

هیــچ خیــزش تــوده ای  منــی توانــد بــر بــورژوازی 

حاکــم ایــران پیــروز شــود. 

حــزب رنجــران ایــران بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی 

و دورمنــای تکامــل اوضــاع امــروز وظیفــه وحــدت 

نیروهــای چــپ و کمونیســت را بــر اســاس اصــول و 

برنامــه ای کــه مشــرکن بــدان مــی رســند آن حلقــه 

ــه  ــت گرفت ــه بدس ــه چنانچ ــد ک ــی دان ــری م زنجی

ــرش  ــط و گس ــی بس ــر یعن ــه دیگ ــود دو وظیف ش

تشــکل هــای کارگــری و اتحــاد ســازمان هــای 

وســیع تــوده ای هــم بهــر و همــه جانبــه تــر بــه 

رسانجــام میرســد. تأکیــد روی ایــن وظیفــه مبعنــی 

تعطیــل انجــام دو وظیفــه دیگــر نیســت چــون 

ایــن ســه وظیفــه پیونــدی ناگسســتنی باهــم دارنــد 

ــل رشــد و  ــدون دیگــری قاب ــچ وجــه یکــی ب و بهی

ــردن منــی باشــد.  ــرای انقــالب ک ــل ب تکام

چــرا وظیفــه ایجــاد حــزب متحــد، یکــی شــده 

و یــک پارچــه حلقــه زنجیریســت کــه چنانچــه 

محکــم بدســت گرفتــه شــود تغییــر اساســی در 

ــرای  اوضــاع بوجــود مــی آورد؟ اوضــاع از یکســو ب

ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــه خوبس ــن وظیف ــاد ای ایج

بــد. وضــع خــوب را کارگــران و جنبــش هــای تــوده 

ای بوجــود آورده انــد و وضــع بــد را تشــکل هــای 

ــود.  ــتی موج ــپ و کمونیس چ

ــوده ای  ــم ت ــارزات عظی ــود مب در درجــه اول وج

ــری  ــرات کارگ ــات و تظاه ــا اعتصاب ــان آنه و از می

اســت. تجربــه تاریخــی نشــان میدهــد کــه جنبــش 

هــای تــوده ای و کارگــری بــدون وجــود یــک حــزب 

سیاســی آوانــگارد از کادرهــای بــا درایــت و از خــود 

گذشــته، مســلح بــه تئــوری و جهانبینی کمونیســتی 

هیچــگاه قــادر بــه درهــم شکســن قــدرت عظیــم 

سیاســی و نظامــی بــورژوازی حاکــم را ندارنــد. 

ــار  ــک ب ــوع را ی ــن موض ــای 96 و 9۸ ای ــزش ه خی

دیگــر ثابــت کــرد. نقــد احــزاب گذشــته کمونیســتی 

نبایــد تــا نفــی کلــی پدیــده حــزب شــود. ایــن نقــد 

بایــد بــا هــدف نوســازی و تکامــل نظــرات پیرشفتــه 

صــورت گیــرد. در کشــوری کــه حتــی کارگــران منــی 

ــرای تحقــق خواســت  ــی ب ــد تشــکالت حداقل توانن

هــای حقــوق عقــب افتــاده خــود را داشــته باشــند 

و نیروهــای امنیتــی در اکــر موسســات بــزرگ 

ــم  ــکیالت منظ ــک تش ــی ی ــتقرند، نف ــری مس کارک

کمونیســتی مدبــر و مســلح بــه ســبک کار مبــارزه 

بــا پلیــس و ماهــر در حــل مناســبات بیــن کار 

مخفــی و علنــی در بهریــن حالــت از کــم بهــا 

دادن بــه دشــمن طبقاتــی و رژیــم جنایتــکار حاکــم 

اســت.

در درجــه دوم وجــود اشــکال مختلــف انحرافــی در 

ــت.  ــتی اس ــپ و کمونیس ــی چ ــش کنون ــان جنب می

ــر  ــرار زی ــه ق ــه مهــم را ب ــن نکت ــی ای شــاهرخ زمان

ــق  ــات عمی ــود انحراف ــت " وج ــرده اس ــه ک فرمول

درون جنبــش کارگــری در اشــکال اکونومیســتی، 

ــه  ــاد ب ــک، اعتق ــیال دموکراتی ــی، سوس ــه گرای فرق

رشــد و اعتــالی خــود بــه خــودی همــه در هیئــت 

ــده  ــد زن ــز از پیون ــه و عاج ــالل طلبان ــرک انح مش

ــران  ــی کارگ ــش مبارزات ــا جنب ــه ب ــارزه جویان و مب

ــران  ــی رسارسی کارگ ــزب سیاس ــری ح ــکل گی از ش

در  انقالبــی  جنبــش  فرماندهــی  ســتاد  بعنــوان 

حاکمیــت  ایجــاد  و  موجــود  نظــم  رسنگونــی 

شــورایی کارگــران جلوگیــری مــی کننــد." اینکــه 

جهانبینــی مــا برایــن واقعیــت تاریخــی صحــه 

گــذارده کــه تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد و طبقــه 
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ــدر  ــت. چق ــق اس ــل تحق ــتی قاب ــام سوسیالیس نظ

ــا ارزش  ــی ب ــم علم ــی کمونیس ــت علم ــن حقیق ای

اســت کــه تأکیــد دارد میــدان امتحــان کــردن مــن 

ــه در کتابخانەهــا و مجالــس بحــث وگفتگوســت  ن

میــدان مــن در تلفیــق بــا رشایــط مشــخص جامعــه 

اســت و آنهــم طــی رونــدی طوالنــی از تئــوری بــه 

عمــل و بــار دیگــر از عمــل باجمعبنــدی از پراتیــک، 

ــوری. ــه تئ بازگشــت ب

در جهانــی کــه رقابــت هــای امپریالیســتی بشــدت 

بــرای غــارت منابــع کشــور مــا جریــان دارد. در 

دورانــی کــه نظــام هــای دولــت – ملتــی در جنــگ 

هــای طوالنــی بــرای یــک وجــب خــاک، تــوده 

زحمتکــش را بــه گوشــت دم تــوپ تبدیــل مــی 

کننــد. در منطقــه ای چــون خــاور میانــه کــه هنــوز 

ــد و  ــرا در رسدارن ــی آن ــای ویران ــتها روی امپریالیس

نقشــه بالکانیــزه کــردن آنــرا سالهاســت ریختــه 

انــد. طبقــه کارگــر، احــزاب سیاســی طرفــدار طبقــه 

کارگــر و نهادهــا ی کارگــری چگونــه بایــد بــه ایــن 

ــد؟  اصــل اســتقالل و عــدم وابســتگی برخــورد کنن

چگونــه بایــد از یکســو بــه اصــل حــق تعییــن 

ــد و از  ــادار مان ــدن وف ــدا ش ــد ج ــا ح ــت ت رسنوش

ــه خــرده  ــدام شونیســم تنــگ نظران ســوی دیگــر ب

بــورژوازی و بــورژوازی ملیــت هــای ســتمدیده 

ــاد؟ نیفت

قــدرت  ســلطه  هرگونــه  علیــه  بایــد  پرولتاریــا 

ــورژوازی  ــا ب ــتد و ب ــه بایس ــتی در منطق امپریالیس

غارتگــران  همدســت  کــه  حاکمیــت  در  بومــی 

تریــن  اساســی  از  یکــی  کنــد.  مبــارزه  جهانــی 

جهــان  کارگــران   « کمونیســتی  هــای  رهنمــود 

متحــد شــوید “ اســت. بــرای پیــروزی سوسیالیســم 

و ایجــاد یــک رسزمیــن پهنــاور پیرشفتــه ای در 

مبارزه برای استقالل و.... بقیه ازصفحه 
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کارگــر بدســت خــودش اســت کــه خــود را آزاد مــی 

ــد  ــا نبای ــوده ه ــه ت ــت ک ــی آن نیس ــه معن ــد ب کن

ــق  ــا طب ــند و ی ــته باش ــود را داش ــرشو خ ــزب پی ح

ــتد.  ــته باش ــود را داش ــلح خ ــروی مس ــی نی رشایط

ــده  ــی ش ــه جهان ــک طبق ــه ی ــل ب ــورژوازی تبدی ب

ــدرت  ــر ق ــت آورده اش پ ــات بدس ــا امکان ــت ب اس

تریــن ارتــش هــا، ســازمان هــای امنیتــی ضــد طبقــه 

کارگــر و هــزار وســایل تبلیغــی دیگــر بوجــود آورده 

ــی  ــت م ــدارس را هدای ــا و م ــگاه ه ــت. دانش اس

کنــد و جهــان را رسا رس تاریــخ دروغیــن بــورژوازی 

پــر کــرده اســت و بیگانگــی و بــی تفاوتــی را مــی 

پراکنــد. امــروز در جنبــش چــپ و کمونیســتی مــا 

بخاطــر چهــل ســال پراکندگــی و انشــعاب پــس از 

انشــعاب کار بــه جایــی رســید کــه کار گروهــی هــم 

ــرد.  ــی گی ــردی م ــش را کار ف دارد جای

تقدیــس جنبــش خــود بخــودی در حقیقــت نفــی 

ــی  ــارزه طبقات ــی مب ــک طوالن ــن پراتی ــی تری اساس

اســت کــه مارکــس و انگلــس بنیــان گــذارش بودنــد 

ســازماندهی  را  خــود  اساســی  اقــدام  اولیــن  و 

مانیفســت  دادنــد.  قــرار  کمونیســت  حــزب 

ــی  ــور مبارزات ــن منش ــام اولی ــت ن ــزب کمونیس ح

ــن منشــور  ــود. ای ــورژوازی ب ــه ب ــر علی ــه کارگ طبق

تاریخــی کــه محتــوای اساســی کمونیســم علمــی را 

ــی اســت کــه  ــد دارای نکات ــان مــی کن مشــخص بی

ــراوش  ــری ت ــودی کارگ ــود بخ ــای خ ــش ه در جنب

منــی کنــد بلکــه برعکــس دارای نکاتــی اســت کــه 

ــخت  ــط س ــه در رشای ــتها ک ــط کمونیس ــد توس بای

دیکتاتــوری همچنــان اســتوار و بــی هــرس از مــرگ 

و شــکنجه مبــارزه را ادامــه مــی دهنــد و همچنــان 

فعالیــت  خودبخــودی  هــای  جنبــش  درون  در 

ــالل  ــد. انح ــش برن ــن جنب ــه درون ای ــد ب ــی کنن م

ــای  ــش ه ــتایش از جنب ــا س ــت ب ــان در حقیق طلب

ــوری  ــش تئ ــی نق ــه نف ــا ب ــه تنه ــودی ن ــود بخ خ

راهنــام یعنــی کمونیســم علمــی مــی پردازنــد بلکــه 

ــا،  ــوده ه ــان ت ــه می ــن ب ــه رف ــار وظیف ــر ب از زی

ــاد زمانــی  ــاز مــی زننــد. مــرا ی ــا آنهــا رسب ــد ب پیون

ــران  ــوده ای ــزب ت ــری ح ــا ره ــه ب ــدازد ک ــی ان م

ــل  ــه ی چه ــل ده ــی و اوای ــه ی س ــر ده در اواخ

ــئله  ــن مس ــدی تری ــتیم. کلی ــو داش ــی گفتگ شمس

ــی حــزب  ــی هیئــت اجرای ــی عمل مــورد اختــالف ب

در برابــر کودتــای بیســت هشــت مــرداد آمریکایــی 

ــه خــارج و  و سیاســت انتقــال کل رهــری حــزب ب

ــن  ــس از آن نداش ــال پ ــن س ــه چندی ــر اینک مهم

برنامــه بــرای ســازماندهی در ایــران. هامنطــور کــه 

ــالم  ــس از ایجــاد حــزب رســتاخیز اع ــران پ شــاه ای

ــپورت  ــد پاس ــت بیای ــف اس ــس مخال ــر ک ــرد ه ک

بگیــرد بــرود خــارج ایــن رژیــم هــم بــا فشــار 

دســتگاه هــای امنیتــی اش هشــت میلیــون ایرانــی 

ــا حکومــت داشــتند را  را کــه پتانســیل مخالفــت ب

بــه خــارج روانــه کــرده اســت. اتــاق هــای فکــری 

ــد کــه  ــورژوازی جهانــی درســت جمعبنــدی کردن ب

پیــروزی انقــالب اکتــر 1917 در روســیه در درجــه 

اول وجــود حــزب بلشــویک و مســلح بــودن آن بــه 

ــا حــدی کــه توانســتند اصــول  کمونیســم علمــی ت

ــان روســیه  ــه آنزم ــط مشــخص جامع ــا رشای ــرا ب آن

تلفیــق دهنــد. همینطــور اســت نظــر آنهــا در بــاره 

ــتند  ــون توانس ــه انقالبی ــن ک ــالب چی ــروزی انق پی

ــن را در هــم شــکنند  هــم تجــاوز امپریالیســم ژاپ

و هــم ارتــش میلیونــی مرتجعــان و ســگ زنجیــری 

ــد.  ــراری دهن ــوان ف ــه تای ــکا را ب ــم آمری امپریالیس

درســت بدیــن خاطــر اســت کــه در ایــن صــد ســال 

گذشــته مترکــز اصلــی تبلیغاتــی خــود را در مبــارزه 

ــد. ــته ان ــا حــزب کمونیســت گذاش ب

ــارب  ــری از تج ــا درس گی ــران ب ــران ای ــزب رنج ح

ــر  ــن نظ ــران برای ــان و ای ــتی جه ــش کمونیس جنب

ــری و  ــی گ ــا گروه ــارزه ب ــد در مب ــه بای ــت ک اس

انحــالل طلبــی کــه هدفــی جــز جلوگیــری از ایجــاد 

جنبــش  دل  در  پرولــری  پیشــقراول  تشــکیالت 

کارگــری نــدارد بایــد آگاهانــه بــه روی نــکات زیــر 

ــد: ــد کن تاکی

1– حــزب کمونیســت جزیــی از جنبــش طبقــه 

ــی  ــت رهای ــال در خدم ــا و کام ــت، متام ــر اس کارگ

طبقــه کارگــر قــرار دارد.

2- حــزب کمونیســت بایــد ترکیــب اعضــای آن 

عمدتــا از کارگــران پیــرشو باشــد کــه پیونــد فــرشده 

بــا کارگــران دارنــد و ایــن موضــوع اگــر در گذشــته 

در ایــران رشایــط بــرای تحققــش نبــوده امــروز بــا 

ــر  ــری از ه ــم کارگ ــش عظی ــود جنب ــه وج ــه ب توج

ــر اســت. لحــاظ امــکان پذی

3- حــزب کمونیســت درســت بنــا بــر ماهیتــش 

نبایــد و منــی توانــد بــه جــای تشــکالت کارگــری و 

تــوده ای عمــل کنــد. اداره تشــکالت تــوده ای بــه 

شــیوه شــورایی و براســاس اصــل اساســی شــکوفایی 

ــد اداره شــوند. و خالقیــت اعضــای خــود بای

4- کمونیســتها بایــد منونــه درســتکاری، از خــود 

گذشــتگی باشــند و منافــع جمــع را بــر منافــع 

شــخصی ارجــح بداننــد.

5- مبــارزه درون حزبــی بایــد در محیــط گــرم 

سیاســی بــدور از هرگونــه تهمــت هــای شــخصی و 

دســته بنــدی هــای پنهانــی صــورت گیــرد و هــدف 

تصحیــح اشــتباهات، نوســازی و تحکیــم تشــکیالت 

باشــد. 

بــا توجــه بــه ایــن نــکات حــال معلــوم مــی شــود 

ــم.  ــی کنی ــارزه م ــی مب ــه حزب ــرای چگون ــا ب ــه م ک

در ایــران مــا در صــد ســال گذشــته انــواع مختلــف 

احــزاب چــپ و کمونیســت بوجــود آمــده و هنــوز 

هــم موجودنــد. بنابرایــن حزبــی کــه بایــد ســاخته 

شــود بــی شــک متأثــر از پراتیــک صــد ســاله 

ــش کارگــری و کمونیســتی اســت و در نتیجــه  جنب

بایــد بــا یــک کار جمعــی احــزاب و ســازمان هــای 

موجــود کمونیســتی از یکســو و پیــرشوان جنبــش 

ــوی  ــاری از س ــوده ای ج ــری ت ــی کارگ ــای عمل ه

ــد. دیگــر بوجــود آی

مــا در زیــر بــه پالتفرمــی بــرای چنیــن وحدتــی کــه 

در بــر گیرنــده و اصــول و برنامــه اســت اشــاره مــی 

کنیم

ادامه دارد
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و  اســتثامر شــوندگان  اکریــت عظیــم  خدمــت 

و  گذشــته  تاریــخ  بــه  توجــه  بــا  ســتمدیدگان، 

ــال  ــزاران س ــه ه ــه ک ــن منطق ــان ای ــی مردم طوالن

ــا توجــه  ــد، ب ــار هــم زندگــی کــرده ان اســت در کن

بــه تغییــرات عظیــم جهانــی و ورشکســتگی کامــل 

ــد  ــا، بای ــه ه ــان و مذاهــب و فرق ــورژوازی و ادی ب

پرچــم آلرناتیــو پرولتاریایــی یعنــی سوسیالیســتی را 

ــر امپریالیســتها، بــورژوازی فاســد وغارتگــر  در براب

کــه همدســت امپریالیســم جهانــی عمــل مــی کننــد 

برافراشــت. بایــد دفــاع از وحــدت پرولتاریایــی 

ــو  ــاد کنفدراتی ــاد اتح ــرای ایج ــارزه ب ــه ومب منطق

شــوروی سوسیالیســتی کــه همــه ملــل منطقــه بــا 

حقــوق مســاوی و بطــور داوطلبانــه در آن رشکــت 

ــرد. ــش ب ــه پی ــا آخــر ب ــد ت ــی کنن م

جنبــش  در  حــال  و  گذشــته  از  زمینــه  ایــن  در 

ــوده  ــر ب ــالف نظ ــران اخت ــتی و ای ــی کمونیس جهان

ــای  ــته نیروه ــال گذش ــل س ــن چه ــت. در ای و هس

خــرده  و  بــورژوازی  کشــور  خــارج  سیاســی 

ــت  ــم حاکمی ــت عظی ــورژوازی هــم بخاطــر جنای ب

ــا نیروهــای  ــز همــکاری ب ــه مــردم آشــکارا از ت علی

ارتجاعــی منطقــه و امپریالیســتی دفــاع کــرده انــد. 

ایــن شــیوه تفکــر و ســبک کار در ایــران مــا ســابقه 

طوالنــی دارد. بــورژوازی و مرتجعــان حاکــم ایــران 

ــی در  ــتقالل سیاس ــالح اس ــه اصط ــظ ب ــن حف ضم

ــی  ــازار جهان ــه نیروهــای امپریالیســتی و ب عمــل ب

رسمایــه خدمــت کــرده انــد. عــالوه برایــن در ایــن 

ــم  ــف رژی ــورژوازی مخال ــای ب ــه نیروه ــار ده چه

جمهــوری اســالمی هــم وارد مناســبات نزدیکــی بــا 

کشــورهای امپریالیســتی و قــدرت هــای ارتجاعــی 

ــده  ــران ش ــی ای ــت کنون ــف حاکمی ــا ل ــی مخ محل

ــد  ــو کارگــری بای ــل آلرناتی ــن دلی ــد. درســت بدی ان

سیاســت خــود را روشــن و شــفا ف در مقابــل 

ــد. ــالم کن ــردم اع ــه م ــورژوازی ب ب

چــون ایــن روزهــا هفتادمیــن ســالگرد ملــی شــدن 

صنعــت نفــت در ایــران اســت فرصتــی اســت 

ــن  ــی در ای ــارزه سیاس ــخ مب ــه تاری ــاره ای ب ــا اش ت

ــزب  ــری ح ــات ره ــی از انحراف ــم یک ــه افکنی زمین

تــوده طــرح دادن امتیــاز چیــزی شــبیه امتیــاز 

ــود. احســان طــری در  ــا ب ــه شــوروی ه دارســی ب

آن زمــان نوشــت » مــا بــه هــامن ترتیــب کــه بــرای 

ــه  ــر علی ــم و ب ــی قایلی ــران منافع ــتان در ای انگلس

ــه  ــیم ک ــرف باش ــد مع ــم بای ــی گوئی آن ســخنی من

شــوروی در ایــران منافــع جــدی دارد » از » خــواب 

ــد ٌص.۸2.  ــی موح ــت » محمدعل ــفته نف ــای آش ه

بــا اوج گیــری مبــارزه بــا انگلیــس پــس از تصویــب 

قانــون ملــی کــردن صنعــت نفــت در رسارس ایــران 

وخلــع یــد از رشکــت امپراتــوری بریتانیــا به روشــنی 

معلــوم شــد کــه در حاکمیــت ایــران و یــا بعبــارت 

دیگــر گرایــش رسمایــه داری ایــران دو خــط مشــی 

روشــن جریــان دارد یکــی کــه راه اســتقالل و عــدم 

ــاور اســت  ــر ایــن ب وابســتگی را در پیــش دارد و ب

کــه مــردم ایــران ایــن توانایــی را دارنــد رسنوشــت 

خــود را بدســت گیرنــد. بایــد تأکیــد کنــم کــه 

ــر و در  ــالب اکت ــروزی انق ــس از پی ــه پ ــن نظری ای

پرتــو آمــوزش هــای لنیــن در پشــتیبانی از جنبــش 

هــای ملــی جــان گرفــت و بخشــی از پروگــرام 

انرناســیونال ســوم شــد. دیگــری گرایــش وابســتگی 

امپریالیســم  و  جهانــی  بــه رسمایــه  خدمــت  و 

ــی کــم  ــی هــای داخل ــه توانای اســت. کــه اساســاً ب

بهــاء داده از جهانــی شــدن اقتصــاد جهانــی شــیفته 

پیــروی از سیاســت اقتصــادی نئولیرالیســتی اســت.

درســت بخاطــر چنیــن وضعــی اســت کــه جنبــش 

کارگــری و کمونیســتی هــم در ایــن ســالها در مــورد 

پیــاده کــردن سیاســت اســتقالل و عــدم وابســتگی 

دچــار راســت و چــپ زدن بــوده و هســت. تجربــه 

ــی در دوران  ــع مل ــاع از مناف ــی دهــد دف نشــان م

ــم  ــر امپریالیس ــری و ع ــات پرول ــی انقالب تاریخ

ــا دیــد  کمونیســتها بایــد از موضــع طبقــه کارگــر ب

طوالنــی از رسزمینــی کــه کارگــران در آن بدنیــا 

آمــده انــد و خانــه شــان هســت در برابــر دشــمنان 

ــن  ــد و بهری ــاع کنن ــان دف ــان و مردمانش ــه ش خان

دفــاع مبــارزه بــرای کســب قــدرت سیاســی توســط 

ــروزی  ــی پی ــت یعن ــدان آنس ــر و متح ــه کارگ طبق

ــتی. ــو سوسیالیس آلرناتی

ــدازی  ــه بران ــاره ای ب ــن موضــوع اش ــرای درک ای ب

ســلطنت محمــد رضــا شــاه پهلــوی بندازیــم. شــکی 

نیســت کــه یکــی از علــل خیــزش مــردم علیــه شــاه 

روش دیکتاتــوری او در رسکــوب مخالفانــش بــود اما 

ایــن متــام قضیــه نیســت فاکتــور بــورژوازی و خــرده 

ــی هــم نقشــی  ــه ای انگل ــران فرومای ــورژوازی ای ب

بــس مهــم داشــت. امپریالیســم در ایــران بــذر 

وابســتگی را از دیــر بــاز کاشــته بــود. از فراماســیون 

هــا بگیریــد تــا میســون هــای مســیحیت آمریکایــی 

اســت  موجــود  آنهــا  هــای  نشــانه  هنــوز  کــه 

بیامرســتان هــای آمریکایــی و الیانــس فرانســه هــا 

ــان  ــازوی دراز فرهنگــی آنهــا، همچن ــه هــا ب و گوت

نقشــی مٔوثــر در گرایشــات حاکــامن داشــت و دارد. 

ــوم شــد  ــران معل ــکا در ته در اســناد ســفارت آمری

ــار هــزار از سیاســتمداران و فعــاالن اجتامعــی  چه

ــا ســفارت رفــت و آمــد  دوران محمــد رضــا شــاه ب

داشــتند.

البتــه فاکتــور نفــت در آن زمــان وکل منابــع معدنی 

و زیــر زمینــی ایــران امــروزه و موقعیــت ژئوپلتیــک 

ایــران از عوامــل مهمــی هســتند کــه امــروز ایــران 

را در ســطح جهانــی بــه یــک ســوژه جهانــی تبدیــل 

ــران را چــه در  ــم ای ــورژوازی حاک ــرده اســت و ب ک

ــه  ــه ب ــت فقی ــه در دوره والی ــلطنتی و چ دوره س

یکــی از بازیگــران مهــم در سیاســت جهانــی تبدیــل 

کــرده اســت.

بــورژوازی کمپــرادور ایــران در پرتــو در آمــد نفــت 

ــاه چــاق  ــت ش ــران در دو دهــه آخــر حکوم در ای

ــتان را  ــوای هندوس ــش ه ــود و فیل ــده ب ــه ش وچل

داشــت و دنبــال خصوصــی ســازی بیشــر و اقتصــاد 

آزاد بــود. در نتیجــه بــا گرایــش اقتصــادی شــاه 

ــود در تضــاد  کــه در پــی تقویــت بخــش دولتــی ب

ــروزی خمینــی و اســتقرار  ــود. درســت پــس از پی ب

حکومــت اســالمی در عمــل سیاســت اقتصــادی 

بــورژوازی بــازار آزاد را در پیــش گرفتنــد. بــرای 

درک ایــن موضــوع شــاید بهــر باشــد بــه سیاســت 

هــای پــس از جنــگ بــا عــراق در زمینــه اقتصــادی 

ــدی  ــی، احم ــنجانی، خامت ــم. رفس ــی بیندازی نگاه

ــه  ــا رسمای ــتی ب ــه آش ــه رو ب ــی هم ــژاد و روحان ن

جهانــی و پیــروی از اقتصــاد نئولیرالیســتی داشــتند 

ــد.  و دارن

ــا دو گرایــش  ــار دیگــر ب ــران ب ــورژوازی ای امــروز ب

ــد. آنقــدر شــدید  ــرار دارن ــر هــم ق متضــاد در براب

اســت کــه حــارض بــه نفــی یکدیگرنــد. بــرای 

بیــرون  غــالف  از  شمشــیر  یکدیگــر  برانــدازی 

کشــیده انــد. بخــش بــورژوازی بیــرون از حاکمیــت 

همچنــان امیــد بــه قــدرت آمریــکا و ارسائیــل 

ــه  ــم ب ــورژوازی حاک ــت. ب ــته اس ــتان بس و عربس

دو دســته مشــخص تقســیم شــده انــد. هــردو 

واقفنــد کــه طبقــه کارگــر ایــران در ایــن دو دهــه 

ــاد  ــال ایج ــوده ای در ح ــارزات ت ــاپیش مب در پیش

صفــوف گســرده تــر رسارسی حتــی پــر قــدرت تــر 

از آبامنــاه 9۸ اســت و هــردو میداننــد کــه نیروهــای 

چــپ، سوسیالیســت و کمونیســت در پیونــد بــا این 

جنبــش هــای تــوده ای درحــال رشــد و گسرشــند. 

ــر از  ــت ت ــا درای ــش ب ــن جنب ــه ای ــد ک ــا آگاهن آنه

گذشــته عمــل مــی کنــد، مراکــز اندیشــه هــای 

درســت دارد و اینبــار یــک مشــی سیاســی عمومــی 

ــد. ــی کن ــال م ــی را دنب ــتقل طبقات مس

تریــن سیاســت هــای  برنــده  از  یکــی  درســت 

آلرناتیــو کارگــری بــر افراشــن پرچــم سیاســت 

مســتقل پرولتاریایــی اســت کــه در داخــل بــا علیــه 

کنــد  مبــارزه  نئولیرالیســم  و  خصوصــی ســازی 

و در ســطح جهانــی علیــه دخالــت گــری هــای 

امپریالیســتی و ســلطه جهانــی رسمایــه بجنگــد. 

چنیــن سیاســتی بــا پرچــم روشــن اســتقالل وعــدم 

ــه کل  ــد ک ــی یاب ــق م ــی تحق ــا زمان ــتگی تنه وابس

نظــام بــورژوازی حاکــم رسنگــون شــود و کارگــران 

ــتثامر  ــتمدیده و اس ــردم س ــیع م ــای وس ــوده ه وت

ــد. ــف آورن ــه ک ــی را ب ــدرت سیاس ــده ق ش
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نیروهــای تجاوزگــر امپریالیســم آمریــکا بــه دســتور 

مســتقیم جــو بایــدن رئیــس جمهــوری آمریــکا 

آنطــور کــه وزیــر دفــاع جدیــد آمریــکا ژنــرال 

آســتین مدعــی اســت در منطقــه مــرزی ســوریه و 

عــراق کــه نیروهــای شــیعه ســوری طرفــدار ایــران 

مســتقرند وارد حمالتــی شــده کــه بــا موفقیــت 

توانســته چندیــن میلیشــای ســوری را بــه قتــل 

ــا  ــگاه هــای آنه ــه پای ــادی ب برســاند و خســارت زی

وارد ســازد. ایــن تعــرض نظامــی را جوابــی میداننــد 

بــه حمــالت موشــکی ده روز پیــش بــه مرکــز 

نظامــی آمریــکا در عــراق. امــا آنچــه صــورت گرفتــه 

ــه در  ــدن ک ــری جوبای ــه گ ــت از خدع ــانی اس نش

دوره انتخابــات از بازگشــت بــه برجــام ســخن مــی 

گفــت ولــی اکنــون کــه بــه قــدرت رســیده عکــس 

ــال  ــن یکس ــم همی ــپ ه ــد. ترام ــی کن ــل م آن عم

پیــش بــود کــه مســتقیامً در خــاک عــراق دســت بــه 

عملیــات تروریســتی زد یعنــی بــدون اجــازه دولــت 

عــراق و ســوریه رئیــس جمهــور آمریــکا بــه خــودش 

حــق مــی دهــد کــه مســتقیامً مبــادرت بــه عملیــات 

ــابقه  ــد. س ــر کن ــورهای دیگ ــاک کش ــی در خ نظام

هفتــاد ســاله ی سیاســت آمریــکا در خــاور میانــه و 

در ایــران جــز کودتــا، جنــگ و دخالــت مســتقیم در 

پیــاده کــردن سیاســت نئولیرالیســتی نبــوده اســت. 

ــه داری  ــن سیاســت هــا از ماهیــت نظــام رسمای ای

انحصــاری حاکــم کــه بــرای ســلطه کامــل بــه جهــان 

و منطقــه تــالش مــی کنــد بــر مــی خیــزد. آنچــه در 

خاورمیانــه ایــن سیاســت ببــار آورده اســت اســتقرار 

حکومــت هــای ارتجاعــی ضــد کمونیســت، گســرش 

جنــگ هــای نیابتــی و فقــر و بدبختــی در رسزمیــن 

هایــی اســت کــه دارای منابــع زیــر زمینــی و ســابقه 

متــدن و فرهنــگ باســتانی انــد.

طبــق اســناد درونــی دســتگاه هــای امنیتــی آمریــکا 

شــده  روشــن  جهــان  مــردم  بــرای  انگلیــس  و 

ــیا و  ــت س ــرداد 32 بدس ــای 2۸ م ــه کودت ــت ک اس

بــا دخالــت مســتقیم امپریالیســم آمریــکا بــرای 

رسکــوب و نابــودی جنبــش کارگــری و دموکراتیــک 

ایــران و ســلطه بالمنــازع آن بــوده اســت. همچنیــن 

در ســال 57 هنگامــی کــه تــوده هــای عظیــم مــردم 

ــعار  ــا ش ــاه ب ــای ش ــم کودت ــه رژی ــر علی ــار دیگ ب

ــه  ــا توطئ ــد، ب ــدان آمدن ــه می ــکا ب ــر آمری ــرگ ب م

ــتیاری مســتقیم  ــب نظــر و دس ــن جل ــری ضم دیگ

ــش  ــه ارت ــان عالیرتب ــاه و فرمانده ــا ش ــد رض محم

شاهنشــاهی و تربیــت شــده در آمریــکا، نقشــه ای 

را بــه رسانجــام رســاندند و خمینــی و دارو دســته ی 

فدائیــان اســالم را بــرای رسکــوب مــردم و بخصــوص 

رسکار  ایــران  کمونیســتی  و  کارگــری  نیروهــای 

حمله هوایی امپریالیسم آمریکا به 
سوریه محکوم است

نیروهــا انتظامــی را بــرای رسکــوب در اختیــار دارد.

در ایــن اوضــاع بحرانــی عمیــق اقتصادی و سیاســی 

کــه بــه مراتــب بدتــر از بحــران ســالها 2007 -200۸ 

ــه  ــه آن اضاف ــد – 19 هــم ب اســت پاندمیــک کووی

ــی  ــا تالق ــان ب ــه نئولیرالیســم را در آن چن شــده ک

ــه  ــتم کهن ــن سیس ــتگی ای ــه ورشکس ــرار داده ک ق

ــک  ــد. آلیگارشــی هــای ی ــی کن ــان م را بیشــر منای

درصــدی بجــای برخــورد بــه معضــالت کنونــی 

جامــع مثــل بیــکاری ده هــا میلــون نفــر، تصاحــب 

نبــود  خامنانــی،  بــی  بانکهــا،  توســط  مســاکن 

بهداشــت و درمــان الزم و باالخــره فقــر و گرســنگی، 

ــای  ــب ه ــر جی ــه بیش ــر چ ــت ه ــغول انباش مش

خــود مــی باشــند. بطوریکــه حــدود ده نفــر از آنهــا 

مبلغــی معــادل ده تریلیــون دالر بــه ثــروت خــود 

ــد.  ــه کردن ــک اضاف ــن پاندمی در طــول ای

بــا توجــه بــه رویــداد روز چهارشــنبه شــش ژانویــه 

2021 در پایتخــت ایــاالت متحــده نظــرات مخالــف 

هــای متناقضــی از ســوی چندیــن نویســنده انتشــار 

یافتــه اســت کــه بایــد بــه آنهــا برخــورد شــود.

مــا بــا یــک رونــد سیاســی و بســیار پیچیــده روبــرو 

هســتیم. مــا بــر رس دو راهــی یــک بحــران بــزرگ 

سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی قــرار گرفتــه ایــم که 

ــرار داده  ــر ق ــت تأثی ــده را تح ــاالت متح ــده ای آین

ــای  ــل روایته ــای تقاب ــد بج ــران بای ــن بح ــت. ای اس

سیاســی مخالــف، مــورد بحــث و تحلیــل مشــخص 

و دقیــق قــرار گیــرد.

ســمت و ســوی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه جهنمــی 

بــا عــزم و قصــد شــیطانی همــوار شــده اســت.

فاجعــه 11 ســپتامر همــه چیــز را تغییر داد – ســال 

گذشــته بــا بــراه انداخــن جنــگ بــاز نشــانی عظیــم 

علیــه برشیــت )بــا حامیــت کامــل مجمــع اقتصــاد 

ــاه  ــنبه م ــن چهارش ــی( و خشــونت را در اولی جهان

ژانویــه در پایتخــت ســازماندهی شــد کــه از نظــر 

ــت  ــه منظــور رسق ــپ ب ــش ترام ــه چال اقتصــادی ب

انتخابــات ســوم نوامــر 2020 پایــان داد.

مــوارد فــوق متضمــن تثلیــث مقــدس )ســه گانگــی 

وقــف شــده( اقدامــات آمریــکا در مســیر اســتبداد 

کامــل اســت.

ســال گذشــته ممکــن اســت آزمایشــی بــوده باشــد 

بــرای اینکــه نخبــگان جانــور در قــدرت ایــاالت 

متحــده تــا چــه حــد خواهنــد توانســت آمریکائــی 

هــا را داوطلبانــه بــه ســمت قربانــی کــردن آزادی 

ــد.  هــای اساســی و الزم خــود ســوق دهن

یــک ســال پیــش، هیــچ کــس منــی توانســت تصــور 

ایــن را داشــته باشــد کــه چــه چیــزی در رشف 

بــزرگ و  وقــوع اســت – براســاس دروغ هــای 

ــی. ــب جمع فری

ــم  ــه رژی ــود ک ــن ب ــار در ای ــاوت اینب ــد. تف آوردن

والیــت فقیــه تبدیــل بــه غولــی شــد کــه از بطــری 

در آمــد و تاکنــون آمریــکا نتوانســته آنــرا بــه بطــری 

برگردانــد. ایــن مســئله در مــورد گــروه داعــش هــم 

صــدق مــی کنــد. کســی کــه بــاد مــی کارد همیشــه 

ــکا  ــم آمری ــات امپریالیس ــد. جنای ــان درو میکن توف

ــوش نخواهــد شــد. ــز فرام ــه هرگ در خاورمیان

اصــل عــدم دخالــت  از  ایــران  حــزب رنجــران 

نیروهــای خارجــی در کشــورها دفــاع مــی کنــد 

ــه  ــکا ب ــم آمری ــری امپریالیس ــخ تجاوزگ ــه تاری و ب

ایــران و کشــورهای منطقــه کامــالً آگاه اســت و در 

ــکا  ــه آمری ــات تجاوزگران ــن عملی ــروز ای ــه ام نتیج

ــه  ــن سیاســت ماجراجویان ــد. ای را محکــوم مــی کن

ــه  ــه بازگشــت ب ــا ب ــه تنه ــکا ن ــد آمری ــت جدی دول

برجــام نخواهــد کشــید بلکــه ایــن خطــر را دارد کــه 

بــا توجــه بــه سیاســت هــای تجــاوز گرانــه نتانیاهــو 

نخســت وزیــر ارسائیــل دامنــه آن گســرش یابــد و 

ــش کشــد. ــه آت ــه را ب کل منطق

نیروهــای مرقــی و چــپ و کمونیســت طبقــه 

کارگــر و تــوده هــای وســیع مــردم ایــران از جنــگ 

میــان مرتجعــان محلــی و امپریالیســتها چیــزی 

ــی  ــدن نصیب ــوپ ش ــت دم ت ــه گوش ــل ب ــز تبدی ج

نخواهنــد بــرد. تنهــا راه رهایــی مــردم منطقــه 

مبــارزه مشــرک هــم علیــه حکومــت هــای مرتجــع 

خــودی و هــم امپریالیســم اســت. در ایــران امــروز 

جنبــش هــای تــوده ای هــر روز در حــال گســرش 

اســت. بدیــل کارگــری سوسیالیســتی تنهــا راه نجات 

مــردم ایــران و منطقــه اســت کــه بــر مبــارزه روی 

دو پــا یعنــی هــم علیــه ارتجــاع محلــی و هــم 

ــارد. ــی فش ــای م ــم پ امپریالیس

دست امپریالیسم آمریکا از منطقه کوتاه

رسنگون باد نظام جمهوری اسالمی

زنده باد سوسیالیسم
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چــه کســی فکــر مــی کــرد کــه مــا از حــق و حقــوق 

ــه اجتامعــی، حــق  اساســی خــود در حرکــت آزادان

کار بــدون مانــع، ســفر، لــذت بــردن از غــذا خوردن 

ــابقات  ــور در مس ــتوران، حض ــا در رس ــرون ی در بی

ورزشــی، تأثــر، ســالن هــای ســینام و مشــارکت در 

فعالیتهــای عمومــی خــود را فــدا کنیــم؟

ــد  ــال جدی ــت در س ــن اس ــه ممک ــد ک ــور کنی تص

ــود. ــر ش ــدر بدت ــاع چق اوض

آیــا اوج ایــن پذیــرش داوطلبانــه اســتبداد متــام 

عیــار خواهــد بــود- نخبــگان قــدرت بــا قیافــه 

ظاهــر بخــود دادن بــه عنــوان محافظــت و حفــظ 

ــود  ــداف خ ــه اه ــر ب ــی، اگ ــاه و ایمن ــالمت، رف س

ــی رود. ــن م ــا از بی ــتاورد ه ــه دس ــند، هم برس

ــا  ــه م ــت کاران ب ــن جنای ــف ای ــن مختل ــه عناوی ب

دروغ گفتــه انــد، بــه گــزارش هفــت ژانویــه توجــه 

کنیــد: » ایــاالت متحــده رکــورد تقریبــاً 4000 مــورد 

ــود  ــک روز را بخ ــد – 19 در ی ــط کووی ــرگ توس م

دیــد هــم چنانکــه ایــن ویــروس بــه ویرانــی بــه بــار 

آورده خــود ادامــه مــی دهــد.«

ــق باشــند  ــر از نظــر تعــداد دقی ــن مــرگ هــا اگ ای

ناشــی از فلو/آنفوالنــزای فصلــی، ممکــن اســت 

ــه آن باشــد  ــوط ب ــا بیامریهــای مرب ــه و ی ذات الری

ــد. ــه کووی – ن

افــرادی کــه از پــای در میآینــد عمدتــاً افــراد مســن، 

ــا ســایر مشــکالت بهداشــتی و  ــامال ب ــف، احت ضعی

ضعــف سیســتم ایمنــی هســتند.

عناوینــی ماننــد ایــن گزارشــات جعلــی بخشــی 

از یــک کارزار وحشــتناک و شــیطانی اســت کــه 

ــد. ــی کن ــت م ــگان حامی ــن نخب ــع ای ــت تاب دول

آنهــا همــه در مــورد ایــن هســتند کــه مــا بخواهیــم 

آزادی هــای حیاتــی خــود را داوطلبانــه فــدای یــک 

قــدرت باالتــر کنیــم – کــه هــم زمــان خصامنــه بــر 

علیــه ســالمتی و رفــاه حــال مــا عمــل مــی کنــد. 

ــای  ــونت ه ــه خش ــم ژانوی ــب، شش ــنبه ش چهارش

ــرای  ــاد ب ــامل زی ــه احت ــل( ب ــول هی پایتخــت )کپیت

بــاال بــردن بایدن/هریــس بــه قــدرت بــا پایــان دادن 

ــزرگ،  ــی ب ــزب قدیم ــی )ح ــی او پ ــش ج ــه چال ب

لقــب حــزب جمهوریخــواه مــدرن( بــه رهــری 

ــود. ــده ب ــوزون ش ــگ و م ــم آهن ــپ ه ترام

ایــن نشــان هویتــی از یــک پرچــم دروغیــن برنامــه 

ریــزی شــده توســط نخبــگان جانــور در قــدرت 

ــود. ــکا ب ــاالت متحــده آمری ای

ــب  ــارص خشــونت طل ــه عن ــی رســد ک ــه نظــر م ب

و ضــد ترامــپ عمدتــا در میــان معرضــان غیــر 

خشــونت طلــب ترامــپ رخنــه و نفــوذ کــرده 

ــند. باش

معرضیــن درســت بعــد از آنکــه پلیــس و مجریــان 

ــاز  ــل ورود را ب ــراف مح ــع اط ــدرال موان ــون ف قان

ــه  ــد و ب ــل دسرســی یافتن ــول هی ــه کپیت ــد، ب کردن

آنهــا اجــازه داده شــد تــا بــرای انجــام خشــونت بــه 

ــه ور شــوند. داخــل ســاختامن حمل

بــرای آنچــه کــه اتفــاق افتــاده اســت ترامــپ مــورد 

رسزنــش قــرار گرفــت، وی وادار شــد تــا در 20 

ژانویــه انتقــال آرام را بــه بایدن/هریــس را متعهــد 

ــار دوم از دســت  ــرای ب ــد خــود را ب شــود – و امی

داد.

در واقــع ایــن امــر هــم چنیــن اکــر جمهــوری 

خواهــان را مرعــوب کــرد تــا بــا آنچــه کــه بــا دقــت 

ــر در مقابــل یــک  نظامــی توســط یــک نیــروی برت

نیــروی ضعیــف بــه راحتــی تحــت فشــار قــرار 

ــد. ــدن ش ــراه ش ــه هم ــور ب ــت و مجب گرف

معرضیــن  نگهبانــان  هیــل  کپیتــول  داخــل  در 

خصامنــه ترامــپ را بــه محلهــای تعییــن شــده 

کردنــد. هدایــت 

ــول  ــات کپیت ــری از خشــونت، انتظام ــای جلوگی بج

هیــل آنچــه را کــه بــه نظــر مــی رســید نقطــه اوج 

یــک انقــالب رنگیــن در وطــن بــود، تســهیل کــرد تــا 

بــا رسکــوب خشــونت آمیــز، بــه چالــش انتخاباتــی 

ترامــپ پایــان دهــد. 

ــی  ــزی انجــام شــده، وقت ــه ری ــق طــرح و برنام طب

کنگــره بحــث در مــورد چالــش تقلــب در انتخابــات 

ــا خشــونت  ــرد، ان را ب ــی )1 ( را آغــاز ک جــی او پ

بــه پایــان رســاند.

ــه  ــت ک ــان اس ــده در جری ــاالت متح ــی در ای جنگ

ــر و تحــول در  ــه نظــر مــی رســد هــدف آن تغیی ب

ــق  ــورت تحق ــه در ص ــت ک ــه اس ــت جامع حاکمی

ــن  ــود. ای ــاع و پیشــگیری خواهــد ب ــل دف ــر قاب غی

بــاز نشــانی عظیــم  اســت کــه  هــامن چیــزی 

ــر دارد. ــا در نظ ــرای م ــیطانی ب ش

در ایــن لحظــه مــا دو انتخــاب داریــم، مــی توانیــم 

بــا جریــان آب شــناور شــویم و متــام حقــوق و 

ــرای  ــا ب ــم ی دســتاوردهای خــود را از دســت بدهی

حفــظ حقــوق خــود مبــارزه ســخت و بــی امانــی را 

ــم. ــش بری ــه پی ــت کاران ب ــن جنای ــه ای علی

ــری  ــته در خط ــد گذش ــت مانن ــن حاکمی ــظ ای حف

ســت واضــح و روشــن، غــده ایســت چرکیــن و بایــد 

ــارزه  ــا مب ــر قابــل تحمــل اســت ب ــا آنچــه کــه غی ب

ای رسســختانه و پذیرفــن عمــوم جایگزیــن گــردد.

ســاملندان در ایــاالت متحــده براســاس جــر تاریــخ 

از صحنــه عبــور خواهنــد کــرد و آینــده آنهــا عمدتــا 

ــده  ــروز در آین ــان ام ــا جوان ــت، ام ــته اس در گذش

نزدیــک بیشــرین صدمــه را خواهنــد خــورد و همــه 

ــی  ــد داد، رسزمین ــای شــان از دســت خواهن آزادیه

ــا  ــی، ام ــی بکش ــتی نفس ــا میتوانس ــته ه ــه گذش ک

دیگــر بــا رشایطــی کــه در حــال وقــوع مــی باشــد 

امــکان پذیــر نخواهــد بــود.

ملتــی کــه در گذشــته بــا حــد اقــل آزادی هــا 

ــم  ــل ه ــد اق ــر آن آزادی ح ــرد دیگ ــی ک ــی م زندگ

توســط  کــه  طرحــی  داشــت.  نخواهــد  وجــود 

نیروهــای جانــور و شــیطانی در حــال پیــاده شــدن 

اســت، جهنمــی ســت کــه بــرای تــوده هــای کار و 

زحمــت بــا دقــت ســازماندهی شــده اســت و نبایــد 

یــک لحظــه هــم بــه ایــن جنایــت کاران اجــازه ارز 

ــردن داد.  ــدام ک ان

شــهروندان آمریکائــی بایــد بــدون درنــگ در مقابل 

ایــن نخبــگان حاکــم مقاومــت کننــد در غیــر ایــن 

ــان را از  ــد ش ــه امی ــز را از جمل ــه چی ــورت هم ص

ــد داد.  دســت خواهن

فرمانــدار نیویــورک، کومــو در تاریــخ دهــم ژانویــه 

مــی گویــد: » در رسارس ایالــت نیویــورک، ارائــه 

دهنــدگان خدمــات پزشــکی در هفتــه هــای اخیــر 

همیــن روایــت را داشــتند: آنهــا بــه دلیــل دشــواری 

در یافــن بیامرانــی کــه دقیقــا بــا دســتورالعمل 

مطابقــت  ایالــت  واکسیناســیون  دقیــق  هــای 

نداشــتند – و مجــازات هــای ســنگینی در صــورت 

ــد  ــی آم ــش م ــا پی ــرای آنه ــتباه ب ــه اش ــکاب ب ارت

ــا  ــن ب ــای واکس ــن دوز ه ــرون ریخ ــه بی ــور ب مجب

ارزش بودنــد.«

در ایــن مــورد دکــر دیویــد مارتیــن خاطرنشــان مــی 

ــن  ــه در ای ــویم ک ــن ش ــد مطم ــه: » بیابی ــازد ک س

مــورد واضــح و روشــن هســتیم... ایــن یــک واکســن 

مــی  اســتفاده  "واکســن"  واژه  از  آنهــا  نیســت. 

کننــد تــا دزدکــی تحــت محافظــت هــای بهداشــت 

عمومــی قــرار گیرنــد. ایــن واکســن نیســت. « ایــن 

ــن  ــه ای ــانی ک ــه کس ــه هم ــت ک ــی س ــدان معن ب

واکســنی کــه واکســن نیســت را ترویــج مــی کننــد. 

ایــن ســمی اســت تجربــی و آزمایــش نشــده، اکنــون 

آنهــا در اعــامل آن رشیــک هســتند. ایــن اظهاريــه 

دکــر مارتیــن در ایــن مــورد اســت.

ــالف  ــن کار خ ــه در ای ــهروندان ک ــا ش ــران م » ره

ــد آگاه باشــند کــه  ــد بای و رشارت رشکــت مــی کنن

دســت بــه کار بســیار خطرناکــی میزننــد. ایــن نــوع 

ــا آنچــه  ــی ب ــچ تفاوت مشــارکت و خــالف کاری هی

ــی در  ــکار آملان ــمندان جنایت ــکان و دانش ــه پزش ک

ــرای آن در  ــدند و ب ــم ش ــه آن مته ــازی ب ــان ن زم

ــدارد.  ــدند ن ــه ش ــورگ محاکم ــورم ب دادگاه ن

ــه  ــرد کــه هامنطورک ــد خاطرنشــان ک در خامتــه بای

ــون  ــند اکن ــع باش ــت مطل ــن اس ــدگان ممک خوانن

بیــش از 50 درصــد شــهروندان آمریکائــی هیــچ 

اعتــامدی بــه دو حــزب حاکــم ندارنــد چــه بســا این 

اکریــت معتقــد اســت کــه یــک جنــگ داخلــی در 

ــه همیــن دلیــل نخبــگان قــدرت هــم  راه اســت. ب

بیــکار ننشســته انــد و ارتــش و نیروهــای انتظامــی 

را فعــال کــرده انــد. اینجــا و آنجــا از طریــق رســانه 

هــای فرمایشــی خــود » تروریســم داخلــی « را 

تهدیــد مــی کننــد.
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران: 
ranjbaran.org@gmail.com
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رنجبران  حزب 

مدارک جمع شده در مورد واکسن کرونا

ــی و  ــد و دموکراس ــب کن ــش را غص ــتاورد های دس

آزادی بدســت آمــده را از مــردم بگیــرد. احــزاب و 

ســازمان هــا در طیــف وســیعی آزادانــه دســت بــه 

ــران دفــر  ــد و در رسارس ای ــی زدن ســازماندهی علن

زدنــد و گردهامیــی هــای علنــی بــرای جلــب نیــرو 

ــه  ــی ب ــا از هــامن ورود خمین ــد. ام ــزار کردن ــر گ ب

تهــران تضــاد میــان دارو دســته ای کــه دور او جمع 

ــدرت رشوع  ــت آوردن ق ــرای بدس ــد ب ــده بودن ش

ــو و  ــام ج ــی، انتق ــده ی خمین ــی مناین ــد. خلخال ش

آدم کــش آغازگــر رونــدی شــد کــه تــا بــه امــروز بــه 

ــل شــد. ــت داری تبدی ــی حکوم شــیوه اصل

 شــعار هــای ماجراجویانــه خمینــی بــرای گســرش 

اســالم، تضــاد هــای حاکمیــت جدیــد میــان جنــاح 

ــد آورده  ــی را پدی ــرج ومرج ــود ه ــای خ ــدی ه بن

بــود کــه صــدام حســین را بــا تشــویق آمریــکا بــر 

ایــران را در رس  آن داشــت کــه آرزوی تســخیر 

بپرورانــد و جنگــی را رشوع کــرد کــه هشــت ســال 

طــول کشــید و نیــروی انســانی و اقتصــادی هــر دو 

ــان را از  ــن مخالف ــوب خونی ــد. رسک ــور را بلعی کش

جنــاح هــای خــودی و اســالمی چــون بنــی صــدر و 

قطــب زاده و رجــوی گرفتــه تــا چــپ و کمونیســتها 

ــاح  ــتند جن ــق توانس ــد و از اینطری ــش گرفتن در پی

طبقــه کارگــر ایــران و سیاســت پرولتاریایــی احزاب، 

ســازمانها ونهادهایــی کــه در پــی تحقــق برنامــه و 

سوسیالیســتی و بــرای ایرانــی سوسیالیســتی مبــارزه 

مــی کننــد بایــد در کلیــه زمینــه هــا از ســبک کارهــا 

ــه رســیدن  ــد کــه ب و سیاســت هــا یــی پیــروی کنن

ــن  ــد. یکــی از ای ــی کن ــن هــدف خدمــت م ــه ای ب

زمینــه هــا مســئله سیاســت خارجــی اســت کــه در 

اینجــا مختــراً بــدان مــی پردازیــم. 

ــتی  ــاد نئولیرالیس ــردن اقتص ــاده ک ــه پی ــار ده چه

ــز  ــالمی ج ــوری اس ــم جمه ــط رژی ــی توس آمریکای

هــای  وتــوده  کارگــران  بــرای  بدبختــی  و  فقــر 

ــرف  ــت. در ح ــاورده اس ــار نی ــه ب ــردم ب ــیع م وس

ــت  ــادی خدم ــل اقتص ــی و در عم ــکا ی ــد آمری ض

ــه  ــار ده ــن چه ــرض ای ــی. در ع ــک جهان ــزار بان گ

ــه  ــبت ب ــا را نس ــم ه ــن رق ــت باالتری ــد نف در آم

ــروزه  ــران ام ــا اقتصــاد ای گذشــته داشــته اســت ام

ــی  ــای جهان ــاد ه ــن اقتص ــته تری ــی از ورشکس یک

اســت طبعــاً کشــوری کــه بنیــاد هــای اقتصــادی و 

اجتامعــی اش فــرو ریختــه باشــد منــی توانــد دارای 

یــک سیاســت خارجــی اســتوار مســتقل باشــد و از 

سیاســت اتــکا بــه نیــروی خــود پیــروی کنــد. ایــران 

امــروز بســی محتــاج تــر و وابســته تــر بــه اقتصــاد 

ــش  ــل حاکامن ــن دلی ــت بدی ــت و درس ــی اس جهان

مجبورنــد بــرای ادامــه قــدرت خــود یــا جــام زهــر 

مــدارک جمــع شــده در مــورد یــک پرچــم دروغیــن 

ایــاالت متحــده آمریــکا )کپیتــول  پایتخــت  در 

ــل( هی

مقالــه ایکــه مــورد توجــه خواننــدگان نرشیــه رنجــر 

قــرار مــی گیــرد در مــورد انتخابــات ایــاالت متحــده 

ــه  در روز ســوم نوامــر 2021 و متعاقــب آن کــه ب

یــک فاجعــه ای تبدیــل شــد کــه نتیجه ورشکســتگی 

پنــج دهــه حاکمیــت رسمایــه داری نئولیرالیســم را 

بــه منایــش گــذارد. علــت اساســی ایــن وضعیــت بــه 

بــم بســت رســیده اقتصــادی، سیاســی و اجتامعــی 

حــاد شــدن تضادهــای درون حاکمیــت ایــن رسمایــه 

ــی  ــت خارج ــورد سیاس ــت. در م ــده اس داری گندی

اقداماتــی ماننــد تســطیح کــره شــاملی، ویرانــی کــه 

بــه ویتنــام، الئــوس و کامبــوج وارد شــده، تجــاوزات 

مرکــزی،  آمریــکای  در  هــا  آمریکائــی  کثیــف 

تخریــب و ویرانــی عــراق، تخریــب لیبــی و جنــگ 

هــای نیابتــی جنایتکارانــه در ســوریه و یمــن بــرای 

همــگان قابــل درک اســت. هیــچ یــک ایــن جنگهــا 

ــار ایــاالت متحــده بــه  دفاعــی نبــوده. اکنــون اعتب

عنــوان بزرگریــن تهدیــد بــرای صلــح در جهــان 

مــی باشــد. در مــورد سیاســت داخلــی نئولیرالیســم 

ــه برنامــه هــای تعدیــل ســاختاری  هــم شــباهت ب

ــول  ــی پ ــن امللل ــدوق بی ــط صن ــده توس ــامل ش اع

ــروت  ــال ث ــز و انتق ــش مترک ــا افزای ــت، ب ــوده اس ب

از پائیــن بــه بــاال، مشــتی آلیگارشــی وحشــی ببــار 

آورده اســت، بــه طوریکــه اکنــون متــام رســانه هــای 

اصلــی بــه عــالوه کلیــه ســازمانهای امنیتــی، ارتش و 

رس کشــند و یــا عقــب نشــینی قهرمانانــه کننــد. در 

ــی شــان  هــر صــورت چــه در شــعار ضــد آمریکای

ــت  ــک ومل ــه مل ــن ب وچــه در عملکــرد شــان خایی

انــد و دودش بویــژه بــه چشــم اکریــت عظیــم 

مــردم ایــران مــی رود از ایــن زاویه اســت کــه ما در 

اینجــا مســئله اصــل اســتقالل وعــدم وابســتگی را از 

موضــع طبقــه کارگــر مــورد بررســی قــرار میدهیــم. 

و توضیــح خواهیــم داد کــه چنیــن سیاســتی نقــش 

تعییــن کننــدەای بــا آزادی و مهمــر بــا مســئله 

معیشــتی زحمتکشــان دارد. شــعار اســتقالل، آزادی، 

ــه  ــم بافت ــه ی به ــک مجموع ــی ی ــت اجتامع عدال

ایســت کــه در عــر کنونــی تنهــا بــا برقــراری یــک 

مبارزه برای استقالل و عدم وابستگی کارگری

از انقالبــی کــه نظــام شاهنشــاهی را برانداخــت و 

ــه درس  ــرد چ ــن ک ــه را جایگزی ــت فقی ــام والی نظ

ــوان  ــی ت ــورد، م ــان بخ ــه درد امروزم ــه ب ــی ک های

ــت،  ــه آن عظم ــگاه ب ــا هیچ ــور م ــت؟ در کش گرف

تــوده هــای وســیع مــردم بــرای برانــدازی یــک نظام 

ــته  ــارزه نگذاش ــدان مب ــه می ــا ب ــم پ ــتمگر حاک س

ــد از  ــر ایــن عقیــده ان ــد. حتــی بعضــی هــا ب بودن

ــادر در  ــت ن ــه ایس ــا منون ــوده ه ــت ت ــاظ رشک لح

تاریــخ انقالبــات جهــان. ایــن امــر آنقــدر گســرده 

ــچ  ــه هی ــد ک ــی آفری ــه توهم ــود ک ــدرت ب ــر ق و پ

دجالــی بــه ایــن زودی هــا نخواهــد توانســت 


