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نخســت - اســاس ایــن اصــول بــر بنیــاد ماتریالیســم 

تاریــخ  بررســی  اســت. طبــق  اســتوار  تاریخــی 

تحــوالت اجتامعــی معلــوم شــد خــدا جهــان را در 

ــادی  ــان از انفجــار م ــد بلکــه جه شــش روز نیآفری

ــد  ــد آم ــی میلیاردهــا ســال پدی مــوج هــای کهربای

ــت.  ــوالت اس ــرات و تح ــال تغیی ــان در ح و همچن

آنچــه در روی کــره خاکــی، خانــه گیاهــان؛ حیوانات 

و انســان هــا هســت طــی قــرن هــای طوالنــی 

بوجــود آمــده و تکامــل یافتــه اســت. معلــوم شــد 

ــه پادشــاهان و  ــد ن ــوده هــا ســاخته ان ــخ را ت تاری

خــدا. طبقــات هــم ســاخته و پرداختــه خــود بــر 

اســت، جامعــه از بــی طبقــه ای بــه بــا طبقــه 

ــی  ــه ب ــه ای ب ــا طبق ــد از ب ــی توان ــیده و م ای رس

طبقــه ای برســد. رشــد نیروهــای مولــده اســت کــه 

ــی را در  ــارزه طبقات ــود آورده و مب ــات را بوج طبق

ــور  ــس جمه ــپ  رئی ــژه ترام ــان بوی ــان جه مرتجع
دســت راســتی و نــژاد پرســت ســابق آمریــکا و 
نتنیاهــو نخســت وزیــر صهیونیســت و رهــران 
ارتجاعــی کشــورهای عربــی چنیــن تصــور واهــی در 
میــان خــود پراکندنــد کــه موضــوع فلســطین متــام 
ــه  ــرای همیشــه ب شــده اســت و خلــق فلســطین ب
زانــو در آمــده اســت. رهــران ارتجاعــی خودگــردان 
فلســطین و گــروه اســامی حــاس هــم سازشــگران 
ــدر  ــا چن ــا ب ــال ه ــن س ــن وضــع شــدند و در ای ای
غــازی کــه کشــور هــای عربــی و ایــران جلــو آنهــا 
پــرت مــی کردنــد بــا تکیــه بــه یــک قــر بــورژوازی 
ــوده  ــدا از ت ــی ج ــران سیاس ــه بازیگ ــطینی  ب فلس
فلســطین  ویــان و دربــدر  هــای زحمتکــش و 
تبدیــل شــدند. امــا منطــق کارگــران و زحمتکشــان 
ــا  ــز دیگریســت. مقاومــت آنه ــق فلســطین چی خل
ــی و  ــر نیروهــای راســت فاشیســتی ارسائیل در براب

روز شار کارگری امسال 

از مشــکات  پــر  ســال 1398 و 1399 دو ســال 

عدیــده ای بــود کــه گرانــی را بــه بــاالی 65 در 

صــد رســاند و فقــر را گســرده کــرد. اواســط دیــاه  

ــاد و  ــود و ابع ــازه رشوع شــده ب ــا ت ــال 98 کرون س

پــی آمدهــای آن هنــوز بــرای مــردم روشــن نبــود. 

ــا دروغ تحویــل مــردم  حاکمیــن هــم کــه مرتــب ی

ــد کــه  ــا تعلــل ســعی مــی کردن ــا ب مــی داننــد و ی

خطــری کــه در حــال گســرش بــود را از مــردم 

ــرش  ــا رشوع گس ــت ب ــال 1399 دول ــانند. س بپوش

کرونــا و ســوء اســتفاده از رشایــط تــازه عمــا  

تظاهــرات و اعتصابــات را ســعی کــرد تعطیــل کنــد.

کارگــران قبــل از اینکــه بــه سیاســت دولــت مبنــی 

بــر ترســاندن مــردم و بــه خانــه راندنشــان عکــس 

ــد، تقاضاهــای مشــخصی را در  العمــل نشــان دهن

ارتبــاط بــا حداقــل حقــوق و افزایــش مناســب 

ســالیانه آن، پرداخــت حقــوق هــای عقــب مانــده 

و مزایــای مربــوط بــه آن، جلوگیــری از اخــراج 

ــه هــای  ــدوق بیم ــل، مســئله صن ــدون دلی هــای ب

اجتاعــی و..... مطــرح مــی کردنــد. در برخــی 

ــواز؛  ــوالد اه ــه، ف ــت تپ ــل هف ــد مث ــز تولی از مراک

تهــران و  اتوبورسانــی  اراک، ســندیکای  هپکــوی 

ــا اعتصــاب و تحصــن و  ــان ب ــارزه همچن حومــه مب

ــی هــا 70  ــه ای اعراضــات ادامــه یافــت، هفــت تپ

روز در اعتصــاب بودنــد و در تاریــخ اعتصابــات 

کارگــری در ایــران رکــود تــازه ای بجــای گذاشــتند. 

در ســال گذشــته هفــت تپــه ایــی هــا را بــه دادگاه 

کشــاندند، امــا دفــاع قاطعانــه و اســتوارانه دیگــران 

از هفــت تپــه ایــی هــا در بیــرون از دادگاه و نیــز 

نیروهــای ناتــو در توافــق بــا طالبــان در حــال تخلیه 

پایــگاه هــای نظامــی در افغانســتان هســتند. بنــا به 

گفتــه رهــران طالبــان تــا خــروج آخریــن رسبــازان 

ناتــو از افغانســتان، طالبــان در هیــچ گفتگــوی 

بیــن افغــان هــا بــرای صلــح رشکــت نخواهــد 

کــرد. خــروج ناتــو همــراه اســت بــا شــدت گرفــن 

عملیــات طالبــان و بــاال رفــن آمــار کشــته شــدگان 

ــودکان.  ــان و ک ــم از زن ــی اع ــر نظام ــی و غی نظام

در طــی همیــن مــدت کوتــاه طالبــان بــه دو ایالــت 

افغانســتان حملــه کــرده و بخــش هایــی از آنــرا در 

اشــغال دارد. جنــگ هــای شــدیدی در بخــش هــای 

مختلــف افغانســتان ادامــه دارد. توافــق آمریــکا و 

طالبــان در دوحــه کــه بــدون حضــور دولــت رســمی 

افغانســتان انجــام گرفتــه اســت نشــان از کنــار 

گذاشــن دولتــی دارد کــه عمــا تســلط خــود را بــر 

صفحه آخرصفحه آخر

اردیبهشت خونین  صفحه ٧کارگران ایران چه می گویند  صفحه 6

آلرتناتیو کارگری ایران، اصول و برنامه آن

آلرتناتیــو کارگــری کــه کارگــران ایــران و همراهــان 

ــی در اول  ــای امنیت ــت ه ــام محدودی ــا مت ــان ب ش

مــاه مــی ســده پانــزده خورشــیدی پرچــم آنــرا بــه 

اهتــزاز در آوردنــد چــه مــی گویــد و چــرا حرکتــی 

اســت در ادامــه ی ســالهای طوالنــی مبــارزه بــرای 

ــه دار  ــه رسمای ــر طبق ــرا ب ــوی در ب ــاد آلرتناتی ایج

ایــران از پراکتیــک مشــخص جنبــش کارگــری ایــران 

ــی  ــد پالتفرم ــی توان ــل م ــن دلی ــته و بهمی برخاس

تــوده ی  اکرثیــت عظیــم  از ســوی  باشــد کــه 

ســتمدیده و اســتثامر شــونده پذیرفتــه شــود و بــه 

نیــروی مــادی بــرای تغییــر انقالبــی جامعــه تبدیــل 

گــردد.

اصولــی کــه آترناتیــو کارگــری بــر آنهــا تکیــه دارد 

ــد؟1-  کدامن
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آلترناتیو کارگری.... بقیه از صفحه 1

جوامــع باعــث شــده اســت. جوامــع بــری از رونــد 

ایجــاد طبقــات، مبــارزه طبقاتــی گذشــته و در ایــن 

ــیده  ــول کش ــال ط ــزاران س ــه ه ــی ک ــد تکامل رون

ــد و  ــه ای از رش ــه درج ــد ب ــزار تولی ــه اب هنگامیک

ــت آن  ــوع مالکی ــا ن ــر ب ــه دیگ ــیده ک ــل رس تکام

ــه،  ــت جامع ــه پیرف ــرای ادام ــته ب ــی نداش خوانای

انقــاب صــورت گرفتــه و طبقــه ای، طبقــه حاکــم 

را رسنگــون کــرده و خــود جــای آن نشســته اســت. 

ایــن پایــه ای تریــن اصلــی اســت کــه آلرناتیــو 

ــه اســت. ــه گرفت ــران از آن مای ــری ای کارگ

دوم - نظــام رسمایــه داری بــا برانــدازی کلیــه نظــام 

ــه  ــه ای در کلی ــی ریش ــود انقاب ــل خ ــا قب ــای م ه

ــه  ــه ن ــت ک ــود آورده اس ــر بوج ــای ب ــه ه زمین

ــه  ــه جانب ــش را بســی هم ــم و دان ــه عل ــا دامن تنه

تــر گســرش داده اســت بلکــه بــرای طبقــه کارگــر 

ــاس  ــر اس ــه ب ــرده ک ــم ک ــی را فراه ــان رشایط چن

شــناخت از نظــام رسمایــه داری و تضادهــای درونی 

ــی  ــان آگاه ــخ گورکن ــار در تاری ــن ب ــرای اولی آن ب

باشــند. رسمایــه داری سالهاســت بــا دینامیســم 

درونــی اش و تکامــل عظیــم علــم و دانــش و ابــزار 

تولیــد توانســته رسارس جهــان را بــه شــکل و شــایل 

ــد بطــور  ــه تولی ــا اینکــه دامن ــا ب خــود در آورد. ام

ــورت  ــران بص ــه، کارگ ــرش یافت ــابقه ای گس ــی س ب

جمعــی کا ال تولیــد مــی کننــد، تضــاد بیــن مالکیــت 

همچنــان  جمعــی  تولیــد  ابــزار  و  خصوصــی 

ــه  ــان رسمای ــان دارد و گورکن ــادی جری ــورت ح بص

داری مجبورنــد همچنــان ماننــد بــردگان مــدرن 

بــرای مشــتی کوچــک رسمایــه دار و رشکــت هــای 

ــه تضــاد  ــد. در نتیج ــان بکنن ــی ج انحصــاری جهان

اساســی در ایــن دوران تاریخــی بیــن طبقــه کارگــر 

و طبقــه رسمایــه دار همچنــان باقــی مانــده اســت. 

فراینــد ایــن مبــارزه طبقاتــی مدتهاســت بــه مرحلــه 

ای رســیده اســت کــه در جامعــه بایــد یــک انقــاب 

ــر  ــت ب ــیوه مالکی ــی ش ــرد یعن ــورت گی ــری ص دیگ

وســایل تولیــد از خصوصــی بــه مالکیــت عمومــی و 

جمعــی تبدیــل شــود. تنهــا در اینصــورت اســت کــه 

تولیــد بنابــر احتیــاج و در خدمــت کل جامعــه قــرار 

خواهــد گرفــت.

ــایل  ــی وس ــکان قبل ــد مال ــورژوازی هانن ســوم - ب

تولیــد حــارض نیســت موقعیــت خــود را از دســت 

ــوده  ــج ت ــان دســت رن ــه داران همچن دهــد. رسمای

هــای وســیع مــردم جهــان را بســود مشــتی کوچــک 

تصاحــب مــی کننــد و بهریــن و لوکــس تریــن 

زندگــی هــا را بــرای خــود تضمیــن کــرده انــد. 

آنهــا نظــام خــود را خدایــی و ابــدی، پایــان تاریــخ 

ــد  ــی خوانن ــت م ــت بری ــر پیرف ــن پیام و آخری

ــتگاه  ــن دس ــم تری ــام، عظی ــن نظ ــظ ای ــرای حف وب

هــای جنگــی و اداری، اقتصــادی و اجتاعــی را بنام 

امپراتــوری جهانــی برپــا کــرده انــد. امپراتــوری های 

ایــران، رم، چیــن، ژاپــن...... همگــی محــدود بودنــد 

ــی اســت و کل  ــه داری جهان ــوری رسمای ــا امپرات ام

ــر اداره ی مرکــزی خــود دارد و  پنــج قــاره را در زی

ــرا  ــرا نزنــی راحــت منــی شــود یعنــی بایــد آن ــا آن ت

ــن  ــز ای ــی ت ــری آنت ــو کارگ ــرد. آلرناتی ــون ک رسنگ

ــه رضورت  نظــام اســت. پاســخی اســت تاریخــی ب

ــرات اســت. تغیی

ویژگی های آلرناتیو کارگری ایران چیست؟ -2-

ــدان اول  ــران ب ــی کارگ ــاال و آگاه ــول ب ــدون اص ب

مــاه مــی ای هــم در کار نبــود. امــا بــدون وجــود 

جنبــش کارگــری و مبــارزه آنهــا بــرای کســب حقوق 

ــا  ــول تنه ــن اص ــف ای ــای مختل ــور ه ــود در کش خ

ــاء  ــک منش ــورد. پراکتی ــی خ ــاک م ــه خ در کتابخان

دانــش اســت و رونــد شــناخت از پراکتیــک بــه 

ــه پراکتیــک طــی مــی شــود.  ــوری و بازگشــت ب تئ

ــود کل  ــان بس ــر جه ــرای تغیی ــی ب ــوری اجتاع تئ

بریــت، برطــی موثــر مــی افتــد کــه توســط توده 

ــا آنهــا  هــا ایــن ســازندگان تاریــخ پذیرفتــه شــود ت

ــری، وارد  ــن تغیی ــرای چنی ــد وب ــر گذارن گامــی فرات

عمــل شــوند یعنــی متشــکل شــوند، طبــق سیاســت 

هــای راهــردی و خــط مشــی عمومــی دســت بــه 

مبــارزه زننــد. تجربــه نشــان میدهــد رهنمــود هــای 

ــد  ــی آین ــت م ــخص بدس ــک مش ــت از پراکتی درس

ــوده  ــای ت ــت ه ــی از خواس ــاب واقع ــون بازت و چ

هاســت مــورد پذیــرش تــوده هــا قــرار مــی گیــرد و 

تــوده هــا در کــال خلــوص و بــی هــراس از خطــر 

و مــرگ آنــرا بــه نیــرو بــرای تغییــر انقابــی تبدیــل 

میکننــد. تجربــه عملــی جنبــش کارگــری ایــران در 

ــی نشــان  ــن حقیقــت را بخوب ــر ای ــد دهــه اخی چن

میدهــد.

ایــران یکــی از اولیــن طبقاتــی  *طبقــه کارگــر 

ــت  ــی اش دس ــم رهای ــه عل ــاور ب ــه در خ ــت ک اس

مــی یابــد. و بخاطــر موقعیــت جغرافیایــی اش، 

ــالهای  ــش در س ــیه و رشکت ــا روس ــایگی اش ب همس

جنــگ داخلــی در مبــارزات بلشــویک بــرای دفــاع 

از انقــاب سوسیالیســتی و کارگــری اکتــر1917 

توانایــی یافــت صــد ســال پیــش حــزب پیــرو 

ــن  ــل اولی ــود آورد. و در عم ــود را بوج ــی خ سیاس

روســیه  از  خــارج  در  را  سوسیالیســتی  شــوروی 

ــم  ــه عظی ــک واقع ــن ی ــود آورد. ای ــان بوج در گی

تاریخــی اســت و آغــازی اســت بــرای مــارش طوالنی 

ــه هــدف هــای  ــرای رســیدن ب ــران ب ــای ای پرولتاری

ــود. ــراتژیکی خ اس

ــه  ــا ده هــا کشــور دیگــر ک ــران ب **هــم مــرزی ای

ــد، وجــود ملیــت  ســابقه تاریخــی مشــرکی را دارن

کــه ســابقه طوالنــی  ایــران  هــای مختلــف در 

همزیســتی باهــم داشــته و تاریــخ مشــرکی را 

طــی قــرن هــا باهــم رشیــک بــوده ثــروت مشــرک 

ــران  ــده ای ــکیل دهن ــای تش ــت ه ــران ملی کل کارگ

ــارزات  ــه در مب ــا ک ــدت آنه ــت در وح ــی اس عامل

ــد. ــر دارن ــری در نظ ــاالن کارگ ــروز فع ام

*** ورود تکنولــوژی مــدرن بــر اثــر داشــن منابــع 

عظیــم طبیعــی کــه رسمایــه داری جهــان را بســوی 

ــرد از  ــب ک ــوزده جل ــرن ن ــر ق ــان اواخ اش در ه

هــان اوایــل قــرن طبقــه کارگــر را بــا ابــزار نویــن 

تولیــد آشــنا کــرد و ایــن هــم یکــی از ویژگــی هــای 

ــوف  ــروز در صف ــت ام ــری اس ــش کارگ ــد جنب رش

کارگــران ایــران شــاید تعــداد تحصیــات دانشــگاهی 

ــند. ــل باش ــران کشــورهای مروپ بیشــر از کارگ

ویژگــی هــای رشــد مبــارزات طبقــه کارگــر همــراه 

اســت بــا ویژگــی هــای نظــام موجــود رسمایــه داری 

یران ا

اول - رونــد رسمایــه داری شــدن ایــران از بــاال 

ــده ای  ــن کنن ــش تعیی ــزی نق ــت مرک ــوده و دول ب

در آن داشــته اســت. در نتیجــه صنایــع متمرکــز 

ــوز  ــوده و هن ــی ب ــی و حایت ــرأ دولت ــزرگ اک و ب

ــتی  ــی مش ــدرت مال ــن ق ــتند. در راس ای ــم هس ه

بــا  اداری  و  نظامــی  هــای  بوروکــرات  کوچــک 

ــه ای  ــد. در نتیجــه زمین خانوادهایشــان نشســته ان

را بــرای مبــارزه مشــرک و ایجــاد تشــکات رسارسی 

همــراه و همســو فراهــم مــی کنــد و مهمــر اینکــه 

ــم و وصــل  ــدرت حاک ــه ق ــری را ب ــدام کارگ هــر اق

ــد. مــی منای

دوم - طبــق تخمیــن هــای زده شــده تنهــا ده 

درصــد نیــروی کار در کارخانــه هایــی بــاالی ده 

ــای  ــه در کارگاه ه ــتند. بقی ــغول کار هس ــر مش نف

کوچــک و بصــورت قــراردادی بــه کار مشــغول انــد. 

بنــا برایــن جامعــه کارگــری مــا بــا جوامــع کارگــری 

رسمایــه داری شــدن قــرن نــوزده و بیســتم کشــور 

هــای غربــی در ایــن زمینــه تفــاوت هایــی دارد کــه 

نتایــج عملــی بــرای مبــارزه طبقاتــی ببــار مــی آورد. 

رسمایــه داری بنابــر ماهیــت درونــی اش بــا مترکــز 

کارگــران در زیــر یــک ســقف و تولیــد انبــوه تــا حــد 

ــروز  ــود پی ــای خ ــت ه ــد در رقاب ــی توان ــاب م نص

شــود و ایــن رونــد را بطــور برجســته در کشــورهای 

اروپایــی مــی شــود دیــد در حالیکــه در ایــران هنوز 

کــه صــد ســال از رونــد رسمایــه داری شــدن ایــران 

مــی گــذرد اکریــت نیــروی کار در کارگاه هــای زیــر 

ده نفــر مشــغولند. ایــن یــک فاکتــور منفــی در امــر 

ایجــاد مترکــز قــدرت کارگــری علیــه رسمایــه اســت.

ســوم – اســتثار در ایــران همــه اش بــه جیــب 

ــه دار داخلــی منــی رود بلکــه بخاطــر نظــام  رسمای

اقتصــاد  از  پیــروی  و  مونتــاژی  داری  رسمایــه 

را  یغــا  خــوان  ایــن  از  بخشــی  نئولیرالیســتی 

صاحبــان رسمایــه هــای جهانــی از طــروق نامرئــی 
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زنده باد جنبش انقالبی فلسطین

مقاومت خلق فلسطین .... بقیه از صفحه 1
ــه تنهــا  ــد. کارگــران در حقیقــت ن ــه جیــب میزنن ب

ــی  ــه داری دولت ــه داری خصوصــی، رسمای ــا رسمای ب

ــی هــم در  ــه جهان ــا رسمای ــرو هســتند بلکــه ب روب

ــد. گیرن

ــا  ــت ه ــه ملی ــتم ب ــان، س ــه زن ــتم ب ــارم – س چه

دارد.  کارگــر  طبقــه  میــان  در  را  خــود  بازتــاب 

و  اســامی  ســتیزی  زن  قوانیــن  از  زن  کارگــران 

کارگــران ملیــت هــای تحــت ســتم مــورد تبعیــض 

ــش از  ــورد بی ــر در م ــن ام ــژه ای ــد بوی ــرار دارن ق

ــاهده  ــتانی مش ــان افغانس ــون از زحمتکش دو میلی

مــی شــود. وجــود ســتم در عیــن حــال مقاومــت را 

افــزون مــی کنــد و درســت بخاطــر ســتمگری رژیــم 

ــه محــرم  ــه هــا ب ــه زمین جمهــوری اســامی در کلی

تریــن حقــوق مردمــان صفــوف مبارزاتــی کارگــران 

ــن ســالها  ــن هــا در ای ــران یکــی از منســجم تری ای

ــوده اســت. ب

پنجــم – کشــف نفــت و احتیــاج امپراتــوری انگلیس 

بــدان در عیــن حالــی کــه دامنه اســتثار و غــارت را 

در ایــران گســرده کــرد ولــی بنابــر رضورت رسمایــه 

ــه  ــد ک ــت کن ــد تربی ــور ش ــی را مجب داری کارگران

بتواننــد یکــی از پیرفتــه تریــن صنایــع تولیــدی را 

در ســطح جهانــی اداره کننــد. بیخــود نیســت کــه 

ــن  ــتان رسزمی ــب خوزس ــورایی از قل ــعار اداره ش ش

نفــت خیــز برخواســت چــون ســابقه طوالنــی دارد. 

ــت  ــردن صنعــت نف ــی ک ــش مل ــه جنب ــی ک هنگام

توانســت از انگلیســها خلــع یــد کنــد، دربــار و 

نخســت وزیــر وقــت رزم آرا بــر ایــن نظــر بودنــد 

کــه ایرانیانــی کــه یــک لولــه آفتــاب را منــی تواننــد 

ــه قادرنــد صنایــع پیرفتــه نفــت را  بســازند چگون

اداره کننــد. کارگــران پاســخ دنــدان شــکنی دادنــد 

ــی  ــال م ــگاه، خی ــرک پاالیش ــا ت ــها ب ــون انگلیس چ

ــران  ــد. کارگ ــو در خواهــد آم ــه زان ــران ب ــد ای کردن

ــا را  ــای آنه ــدی ج ــا رسبلن ــت ب ــت نف ــی رشک ایران

ــه  ــه داری را انگشــت ب ــان رسمای ــد و جه ــر کردن پ

دهــان در حیــرت نگــه داشــتند.

 ششــم - ســه اتفــاق بــزرگ تاریخــی در کشــور مــا 

ــارزه  ــات مب ــی و خصوصی ــه ویژگ ــر ب ــم بیش بازه

طبقــه کارگــر مهــر زده اســت

*** - نقش استعار و امپریالیسم

*** - نقــش نظــام شاهنشــاهی و دیکتاتــوری تــک 

حزبــی

*** - نقــش دیــن و مذهــب در کســب قــدرت 

سیاســی و ایجــاد حکومــت دینــی

بــا توجــه بــه بیانیــه هــای اول مــاه مــی مــی تــوان 

ــران را  ــری ای ــو کارگ ــرم آلرتناتی ــه پالتف ــرح اولی ط

بــرای بحــث و تبــادل نظــر بیــان کــرد:

یکــم – مبــارزه بــرای هیــچ بــودگان هــر چیــز 

ــری  ــو کارگ ــوری آلرناتی ــرم و ف ــه م ــد، وظیف گردن

و  کارگــران  از  متشــکل  و  متحــد  ایجــاد صفــی 

اســتثار  و  ســتمدیدگان  کلیــه  از  زحمتکشــان، 

رژیــم  ضــد  هــای  جنبــش  کلیــه  و  شــدگان 

دیکتاتــوری رسمایــه داری کنونــی بــرای تحقــق یــک 

ــی در خدمــت  ــاب ریشــه ای و اســتقرار نظام انق

اکریــت عظیــم مــردم ســتمدیده و اســتثار شــده 

ــه در  ــی ک ــا. نظام ــدی ه ــه درص ــود و ن ــی ن یعن

ــر  ــه زی ــی ک ــه مردم ــه اش نجــات کلی ــن برنام اولی

ــاال بــردن ســطح  خــط فقــر زندگــی مــی کننــد و ب

زندگــی مــردم در کلیــه زمینــه هــای زندگــی از 

جملــه معیشــت، بهداشــت، فرهنــگ و دانــش، 

ورزش و حفــظ محیــط زیســت.

دوم – مبــارزه بــرای تحقــق یــک نظامی کــه منطبق 

باشــد بــا رشایــط جامعــه کنونــی ایــران یعنــی 

رهایــی از سکتاریســم، تبعیــض و اســتبداد مطلقــه 

قــرون وســطایی/ یعنــی نظامــی یــا رشکــت همــەی 

ــدرت  ــض در ق ــه تبعی ــدور از هرگون ــهروندان ب ش

اداره شــورایی. ثــروت، مقــام حزبــی و دولتــی، 

ــی  ــب و خانوادگ ــی و مذه ــی و قوم ــات ایل تعلق

ــد. ــاب باش ــرای انتخ ــاری ب ــد معی نبای

ســوم - نظامــی اســت بــر اســاس اداره شــورایی از 

ــان آن در کلیــه ســطوح در  ــاال و کارکن ــه ب پاییــن ب

ــوق مســاوی رشکــت  ــا حق ــه هــای جمعــی ب کمیت

مــی کننــد.

چهــارم – مبــارزه بــرای شــکوفایی اســتعدادهای 

تــوده هــای تابحــال تحــت ســتم از طریــق رشکــت 

هــر چــه بیشــر شــهروندان از پائیــن بــه بــاال، جمــع 

آوری نظــرات آنهــا و از ایــن طریــق سیاســت و 

برنامــه را ریخــن یعنــی پیــروی از مشــی تــوده ای.

پنجــم – نظامــی اســت کــه در رونــد تکاملــی 

ــا رشــد  اش بــه نفــی دیالکتیکــی خــود میرســد و ب

نیروهــای مولــده، تکامــل فرهنــگ کمونیســتی 

اصــل انجــام وظیفــه بــر اســاس توانایــی و برداشــت 

بنــا بــر احتیــاج در عمــل پیــاده مــی شــود. زمانــی 

مــی رســد کــه همــه شــهروند، همــه بــه اخاقیــات 

واالی شــهروندی آگاهنــد و یکــی در خدمــت همــه 

ــی. ــت یک ــه در خدم اســت و هم

ــه در سیاســت خارجــی  ــی اســت ک ششــم – نظام

کلیــه  بــا  همیــاری  بــا  همــکاری  رهنمــود  از 

نیروهــای کارگــری و ســتمدیده جهــان پیــروی مــی 

ــن  ــروی خــود چنی ــه نی ــکا ب ــا ات ــد، مســتقل و ب کن

ــاح  ــه س ــا هرگون ــرد. ب ــی ب ــش م ــه پی ــتی ب سیاس

هــای شــیایی و هســته ای مخالــف اســت و بــرای 

ــد. ــی کن ــاش م ــی ت ــی جهان ــاح عموم ــع س خل

محسن رضوانی

ــای  ــوده ه ــان داد ت ــل نش ــکار ارسائی ــش جنایت ارت
مــردم فلســطین بهیچوجــه منطــق تســلیم طلبانــه 
»رهرانشــان« و دنیــای قــر کوچــک حاکمیــت 
ــارزه  ــت و مب ــا مقاوم ــد. آنه ــول ندارن ــرب را قب ع
ــان  ــود نش ــاوزات از خ ــر تج ــر در براب ــار دیگ را ب

ــد.  دادن
تجربــه هفتــاد ســال مبــارزه برحــق خلــق فلســطین 
نشــان میدهــد کــه  بــورژوازی و احــزاب و ســازمان 
ــی خــود  ــا ناتوان ــه ه ــه زمین هــای اســامی در کلی
ــی  ــتمدیده بخوب ــت س ــن مل ــی ای ــر رهای را در ام
نشــان داده انــد. دســت گدائــی آنهــا بســوی رژیــم 
هــای عربــی و ایــران خــود از جهانبینــی شــان بــر 
ــروی از  ــق فلســطین پی ــی خل ــزد. راه رهای مــی خی
یــک سیاســت  طبقاتــی کارگــری و انرناسیونالیســم 
ــای  ــت ه ــه مل ــش کلی ــای زحمتک ــوده ه ــت. ت اس
منطقــه ازجملــه ارسائیــل بایــد متحــد شــوند و 
علیــه دشــمنان مشرکشــان کــه حکومــت هــای 
ارتجاعــی ضــد کمونیســتی و ضــد کارگــری هســتند 
مبــارزه کننــد. ســه قــدر ت اســامی منطقــه ترکیــه، 
ــه  ــاد خلیف ــرای ایج ــه ب ــر س ــتان ه ــران و عربس ای
گــری اســامی نــوع خــود تــاش مــی کننــد و 
ــا  ــن ی ــه ای ــود ب ــدف خ ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
آن امپریالیســم جهانــی رو مــی برنــد و هــر گاه 
و در هــر مــکان کــه بسودشــان باشــد حــق خلــق 
ســتمدیده فلســطین را نادیــده مــی گیرنــد. راه 
رهایــی خلــق فلســطین اتــکا بــه نیــروی خــود 
ــق و  ــن مناط ــد ه ای ــتوه آم ــه س ــای ب ــوده ه و ت

کشورهاســت.
حــزب رنجــران ایــران و کلیــه نهــاد هــای تشــکیل 
ــران از  ــوده ای ــی حــزب ت داده آن و ســازمان انقاب
ــل از  ــه چه ــه اول ده ــیس در نیم ــان روز تاس ه
حقــوق حقــه خلــق فلســطین دفــاع کــرده اســت .

ــرات بزرگــی  ــه تغیی ــا توجــه ب ــه  ب ــم ک ــر آنی ــا ب م
کــه در منطقــه در حــال وقــوع اســت کــه مهمریــن 
ــم  ــی امپریالیس ــای نظام ــینی نیروه ــب نش آن عق
آمریــکا و تقویــت محــور ناتــو بــا تکیــه بــه ترکیــه و 
ارسائیــل، طبقــه کارگــر ایــران و کشــور هــای ترکیــه 
ــود  ــی بوج ــی مبارزات ــکاری عمل ــک هم ــی ی وعرب
ــش ارتجاعــی: اســام  ــه هــر ســه گرای ــد و علی آورن
ــان اســام کــه امــروز اردوغــان  ــی ســنی فدائی گرائ
آنــرا دنبــال مــی کنــد، علیــه  والیــت فقیه شــیعگری 
ــد  ــی کن ــی م ــرا منایندگ ــامی آن ــوری اس ــه جمه ک
ــرا  ــتان آن ــه عربس ــی ک ــری وهاب ــنی گ ــام س و اس
ــای  ــدی از نیروه ــه متح ــد جبه ــی کن ــی م منایندگ
ــه نیروهــای چــپ و  ــران و زحمتکشــان و کلی کارگ

ــد. مرقــی  بوجــود آورن

زنده باد جنبش انقابی فلسطین
حزب رنجران ایران
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پیروزی کارگران هفت تپه، پیروزی همه ماست

روز کارگر امسال.... بقیه از صفحه 1

متهمیــن دادگاههــای رژیــم رسمایــه داری خــود بــه 

دادگاه محکومیــت حاکمیــن و پیــروزی محکومیــن 

ــروزی مهمــی در ایســتادگی  ــن پی ــل شــد و ای تبدی

شــجاعانه طبقــه کارگــر علیــه رسمایــه داری بــود. 

ســال گذشــته مبــارزات کارگــران هفــت تپــه بســیار 

حســاس و رو در رویــی بــا رژیــم اســامی همچنــان 

بــر رس مبــارزه علیــه خصوصــی ســازی و بــه دادگاه 

کشــیدن مدیــران فاســد و بازگردانــدن هفــت تپه از 

بخــش خصوصــی بــه بخــش دولتــی ادامــه یافــت. 

شــعارهای کارگــران هفــت تپــه نــان کار آزادی اداره 

شــورایی بــه شــعار بیشــر تظاهــرات و اعراضــات 

کارگــری و حتــی درون شــهرها تبدیــل شــده اســت. 

جنبــش کارگــری در حــال انســجام فکــری و عملــی 

قــدم هــای بیشــری بــه جلــو برداشــت.

ورامیــن،  تــراورس  آهــن  راه  کارگــران  همزمــان 

ــرار دادی و.....  ــان ق ــوه، معل ــداران فیروزک کامیون

ــوی  ــا جل ــد و ی ــه تحصــن و اعتصــاب زدن دســت ب

شــهرها  کار  وزارت  و  فرمانــداری  و  اســتانداری 

متحصــن شــدند. آمارهــا از روزانــه 12 -10 حرکــت 

ــد. در  ــی ده ــر م ــال 1399 خ ــی در کل س اعراض

ــا  ــا شــدت گرفــن کرون ــان ســال ب ــه پای ــد رو ب رون

ــرکات  ــداد ح ــتگان، از تع ــار درگذش ــش آم و افزای

اعراضــی کاســته ولــی بــه مــدت و زمــان اعراضــات 

افــزود شــده اســت. در عیــن حــال همپــای کارگــران 

در کارخانجــات، بازنشســتگان، معلــان و پرســتاران 

دســت بــه اعتصابــات در شــهرهای مختلــف زدنــد. 

ــک  ــری و نزدی ــش کارگ ــی جنب ــی و کیف ــد کم رش

ــم و  ــه ه ــف ب ــای مختل ــش ه ــران بخ ــدن کارگ ش

انتشــار اعامیــه هــای مشــرک نیــز از عواملــی 

بــود کــه مبــارزه متحــد و نســبتا هاهنــگ یــازده 

را ســال 1400)  کارگــر  اردیبهشــت روز جهانــی 

امســال ( را بنــا نهــاد. امســال در دههــا شــهر 

کارگــران، بازنشســتگان و معلــان و.... بــه خیابــان 

هــا آمدنــد. آنهــا در عیــن اینکــه دارای در خواســت 

مختلــف بودنــد. ولــی اطاعیــه هــا در ســطح 

ــطح  ــه س ــده و ب ــادی منان ــائل اقتص ــی و مس صنف

ــان  ــد آزادی زندانی ــی مانن ــای سیاس ــت ه درخواس

سیاســی، حــق آزادی تشــکل، برداشــن مدیــران 

فاســد از مدیریــت کارخانجــات و افشــای سیاســت 

هــای رسمایــه داری و جمهــوری اســامی، رشــد 

ــر امســال  ــا فعــال کارگــری در روز کارگ کــرد. دهه

بــا اشــاره بــه فســاد و دزدی حاکمیــن خواهــان 

رســیدگی توســط عنــارص بــا صاحیــت و جوابگویــی 

ــه مســائل شــدند. ــت نســبت ب دول

ــت  ــر خواس ــوا و بیانگ ــر محت ــاده و پ ــعارها س ش

ــران اســت.  ــی کارگــران و زحمتکشــان ای هــای عین

شــعارهایی کــه از دل مبــارزات بیــرون آمده اســت. 

بازنشســتگان: همســان ســازی حــق ماســت، حــق 

مســلم ماســت. آنهــا خواهــان خــارج شــدن دولــت 

از صنــدوق بازنشســتگی و ســپردن آن بــه مدیــران 

الیــق هســتند.

و  متحــد  تــاش  گذشــته  ســال  مالباختــگان: 

ــق  ــا از طری ــت و بانکه ــه دول ــرادی ک ــته اف همبس

ــان  ــی هایش ــی پول ــای مال ــت ه ــا و رشک ــورس ه ب

را بــاال کشــیده بودنــد بطــور پیگیــر ادامــه یافــت. 

وعــده رســیدگی تنهــا مطلبــی بــود کــه دولــت دزد 

ــگان  ــر مالباخت ــامی در براب ــوری اس ــد جمه و فاس

مطــرح مــی کــرد ولــی بعــد از مدتــی معلــوم شــد 

ــش  ــی در بخ ــاالی دولت ــران ب ــیاری از مدی ــه بس ک

ــای  ــول ه ــد پ ــوداگری و زدو بن ــود در س ــی خ مال

صنــدوق بازنشســتگی دســت داشــته انــد و بــه 

"دادگاه" کشــیده شــدند. بخشــی از شــعارها چنیــن 

بودنــد : بــورس مــا، کــوره پــول ســوز مــا.  مــا دیگــه 

رای منیدیــدم، از بــس دروغ شــنیدیم، مــا دیگــه رای 

منــی دیدیــم عدالتــی ندیدیــم. دولــت بــه ایــن بــی 

غیرتــی هرگــز ندیــده ملتــی، بــا اینکــه دولــت وعده 

رســیدگی بــه مالباختــگان را داده اســت ولــی هیــچ 

دادگاهــی رســا دزدان را مجبــور بــه بــاز گردانــدن 

پــول هــا بــه صاحبانشــان نکــرده اســت و پــول های 

بســیار کمــی هــم کــه پرداخــت شــده ســود هــای 

حاصلــه از آن نبــوده و حتــی اصــل پــول هــا را هــم 

شــامل منــی شــود. بیشــر رونــد گرفــن پــول هــا از 

ــا تهدیدهــای شــخصی و  طریــق واســطه بــازی و ی

یــا اعــال نظــر نزدیــکان دولتــی مالباختــگان بــوده 

اســت. 

مــورد  بارهــا  کولــران  گذشــته  ســال  کولــران: 

اســامی  جمهــوری  انتظامــی  نیروهــای  تعــرض 

ــه 10 نفــر از آنهــا ناشــی  ــه و نزدیــک ب قــرار گرفت

از ایــن تعرضــات و شــلیک پاســداران بــه آنهــا 

کشــته و دههــا نفــر هــم زخمــی شــدند. در برخــی 

ــن  ــردم و بس ــت م ــا مقاوم ــرض ب ــن تع ــع ای مواق

ــتان  ــه کردس ــر در منطق ــود. فق ــراه ب ــا هم بازاره

ــه  ــکاری گســرده ک ــال و بی ــک اقتصــاد فع ــود ی نب

ــراق  ــران و ع ــای ای ــن مرزه ــی کاال بی ــه جابجای ب

ــک  ــرد، ی ــی گی ــام م ــرد انج ــان ک ــط زحمتکش توس

ــادی از  ــی و اقتص ــتم سیاس ــی سیس ــکل اساس مش

طــرف رژیــم اســت کــه هیــچ جوابــی بــه رشایــط 

ــی  ــته و م ــرده نداش ــکاری گس ــادی و بی ــد اقتص ب

خواهــد بــا رسکــوب جلــوی کولــری را گرفتــه و یــا 

ــاورد. ــود در بی ــق خ ــرل دقی ــت کن تح

حرکــت  اولیــن  گذشــته  ســال  دانشــجویان: 

دانشــجویی در دفــاع از کارگــران هفــت تپــه و نیــز 

ــجویی از  ــش دانش ــروز جنب ــود. ام ــجو ب روز دانش

خطــوط روشــن تــری در مبــارزات خــود برخــوردار 

اســت بیانیــه هایــی کــه در دانشــگاههای مختلــف 

و نــکات مطــرح در آن و شــعارها نشــان از ســمت 

درســتی دارد کــه جنبــش دانشــجویی در مســیر 

ســخت و بغرنــج ولــی در حــال رســیدن بــه آن 

ــری  ــش کارگ ــد جنب ــز مانن ــش نی ــن جنب ــت. ای اس

از ســطح صنفــی بــه ســطح سیاســی و درخواســت 

ــان سیاســی،  ــه آزادی زندانی هــای مشــخص از جمل

آزادی بیــان و مطبوعــات و غیــره فراروئیــده اســت 

برخــی از شــعارهای آنــان در ســال گذشــته عبــارت 

بودنــد از: بریــز بیــرون حــرف بــزن حقیقــت را 

فریــاد بــزن، دانشــجو کارگــر پیوندتــان مبــارک، 

ــم.  ــی خواهی ــم من ــی خواهی ــامی من ــوری اس جمه

ــردد. ــد گ ــی آزاد بای ــی سیاس زندان

ایــن دوره ای اســت پــر از فــراز و نشــیب کــه 

ــار مبــارزات زحمتکشــان از  جنبــش کارگــری در کن

ــر و  ــود پیگی ــیر خ ــه در مس ــت ک ــده اس رس گذارن

اســتواری موثــری در کل جنبــش کارگــری ایــران 

ــت.  ــته اس داش

در ســال گذشــته هپکــوی اراک، کارگــران شــهرداری 

شــهرهای مختلــف، در مقاطــع مختلفــی دســت بــه 

ــران هپکــوی اراک  ــد. کارگ اعتصــاب و تحصــن زدن

ــا بســت نشســن در نزدیکــی مســیر هــای تــردد  ب

ــذرد  ــی گ ــه از اراک م ــهری ک ــن ش ــای بی ــار ه قط

دولــت را تهدیــد بــه بســن مســیر قطارهــای شــال 

و جنــوب کردنــد. در ســال گذشــته رژیــم جمهــوری 

اســامی بــه حیلــه و فریــب هــای گوناگونــی جهــت 

ــد  ــده و وعی ــران و وع ــن کارگ ــه در بی ــاد تفرق ایج

هــای کامــا دروغ متوســل شــد ولــی دســت رژیــم 

ــان  ــه ش ــوق روزان ــی حق ــه حت ــی ک ــرای کارگران ب

کفــاف حداقــل زندگــی شــان را منــی کنــد رو شــده 

ــرای اعــال  ــت ب ــه دول ــرادی را ک اســت و متــام اف

سیاســت هایــش در بیــن کارگــران مــی فرســتاد 

بــا شــعارها تنــد علیــه رسمایــه و کارفرمــا و دولــت 

بدرقــه مــی شــد. در ســال گذشــته دولــت بــا برنامه 

ــن کارگــری و فشــار  ــال شــکار فعالی ــه دنب ــزی ب ری

دائــم از طریــق مختلــف بــه آنــان بــود تــا آنهــا را 

از صحنــه مبــارزه بــه کنــج خانــه رانــده و منفعــل 

ســازد.

بــه لحــاظ اقتصــادی در عیــن حــال بحــران اقتصادی 

و کرونــا بعــاوه تحریــم هــای اقتصــادی از جانــب 

بــرای کارگــران و زحمتکشــان  آمریــکا و غــرب 

وضعیــت اســفناکری بوجــود آورده اســت. متــام 

ــر  ــد براب ــی چن ــتی، خدمات ــی، بهداش ــام خوراک اق

شــده اســت آمارهــای مراکــز دولتــی حاکــی از 

تــورم بــاالی 45 در صــد مــی باشــد. گرچــه بیشــر 

ــاالی 60  ــورم را ب ــرات ت ــب نظ ــان و صاح کارشناس

در صــد مــی داننــد. در عیــن حــال کارگــران ناشــی 

ــه داری مجبــور  از مشــکات مالــی و حــرص رسمای

بودنــد کــه بطــور دائــم حتــی در بدتریــن رشایــط 

بهداشــتی کــه کرونــا بیــداد مــی کنــد بــر رس کارهــا 
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ــاده باشــند.   آم

ســال گذشــته در عیــن حــال کــه ســالی بــس ســخت 

و پــر از مشــکات بویــژه  بــرای مــردم بــا درآمدهای 

ــاد  ــان در ابع ــا همچن ــوب ه ــا رسک ــود. ام ــن ب پائی

گســرده ای ادامــه یافــت دههــا فعــال سیاســی 

دســتگیر زندانــی و شــکنجه و اعــدام شــدند و ایران 

بــاز هــم در آمارهــای بیــن املللــی در ردیــف هــای 

اول بخاطــر تعــداد اعــدام و شــکنجه قــرار گرفــت. 

وقاهــت رسمایــه داری در ایــن دوره در همــه ابعــاد 

و گرایــش بــه راســت آن در عرصــه بیــن املللــی بــا 

ــت و  ــاب یاف ــران بازت ــی در ای ــایه و روشــن های س

حاکمیــن قــداره هــا را بیشــر رومنایــی کردنــد. رژیم 

تــاش کــرد کــه در ســال گذشــته سیاســت تــرس و 

وحشــتی را کــه رژیــم شاهنشــاهی بــا گفــن " آرام 

ــازان  ــا "رسب ــنود " را ب ــاواک بش ــت س ــن اس ممک

گمنــام امــام زمــان در همــه جــا هســتند" مجــددا 

ــم  ــرت از رژی ــا نف ــد. ام ــود بیاورن ــه بوج در جامع

اســامی همــه روزه از تاکســی تــا قطارهــا و مغــازه 

هــا و هــر جایــی کــه چنــد نفــر جمــع هســتند بــه 

عیــان در گفتارهایشــان منایــان اســت. رژیــم بــرای 

کنــرل ایــن نفــرت از ابــزار رسکــوب اســتفاده کــرده 

و مــی کنــد ولــی در عیــن حــال خــوب مــی دانــد 

کــه خــود در محــارصه مردمــی هســتند کــه نقطــه 

ضعــف شــان در برانداخــن دولــت شــان عــدم 

ــوده ای  ــدرت ت ــر ق ــیع و پ ــکیات وس ــور تش حض

ــادی  ــای زی ــت ه ــف فرص ــه ضع ــن نقط ــت. ای اس

بــه رژیــم در ماندگاریــش داده اســت. امــا اگــر در 

گذشــته جایگزیــن ایــن رژیــم معلــوم نبــود کارگران 

بــا طــرح شــعار اداره شــورایی ســمت عمومــی 

ایجــاد دولتــی مبتنــی بــر اراده آزادانــه و آگاهانــه 

اکریــت مــردم را نشــان دادنــد. تاثیــر پایــداری 

جنبــش کارگــری علیــه دولــت رسمایــه حتــی بخــش 

ــی از  ــز گوی ــه مجی ــران را ب ــورژوازی ای ــی از ب های

چــپ کشــاند. رضغامــی مدیــر عامــل رادیــو و 

ــل  ــه ای خــود را متای ــم در مصاحب ــون رژی تلویزی

بــه شــعارهای چــپ نشــان مــی دهــد. اوضــاع بــرای 

جنبــش کارگــری در حــال بهــر شــدن اســت. روشــن 

اســت کــه رژیــم جمهــوری اســامی در حــال خریــد 

فرصــت و حــل مســائلی از جملــه تحریــم هــا، 

یــک دســت کــردن بیشــر خــود و انتخابــات اســت. 

ــم  ــته رژی ــرد گذش ــه عملک ــه ب ــا توج ــوان ب ــی ت م

دریافــت کــه سیاســت هــای اصلــی رژیــم نســبت 

بــه جنبــش کارگــری در دوره ای کــه خــود هــم در 

بــاال و هــم در بیــرون از خــود دارای مشــکات 

ــر  ــه خط ــوان در دوره ک ــی ت ــت م ــده ای اس عدی

ــد متفــاوت خواهــد  ــد منــی کن ــرا تهدی مســتقیم آن

بــود. امــروز تیــغ رسکــوب رژیــم برایــی خــود را از 

دســت داده اســت و ســعی دارد کار دیپلاســی و 

میــدان بخــوان ) فریــب و رسکــوب ( را در کمــک به 

یکدیگــر بــکار گیــرد. جنبــش کارگــری ســال گذشــته 

بــا هوشــیاری خوبــی توطئــه هــای رژیــم اســامی را 

خنثــی کــرد. امســال هــم ایــن بســتگی بــه ســطح 

ــران دارد.  اتحــاد و هوشــیاری کارگ

ــواده 4  ــک خان ــت ی ــرای معیش ــد ب ــل درآم حداق

نفــری در تهــران 12 میلیــون تومــان ارزیابــی شــده 

اســت. امســال همچــون گذشــته بــا در نظــر گرفــن 

تــورم بــاالی 65 درصــد  حقــوق کارگــران 38.9 

در صــد اضافــه شــده اســت  یعنــی طبقــه کارگــر 

حتــی نســبت بــه ســال گذشــته از کاهــش 20 

ــه  ــود. رسمای ــد برخــوردار خواهــد ب درصــدی درآم

ــش  ــقاوت  پای ــی و ش ــی رحم ــا ب ــی ب داری بحران

ــه  ــران و زحمتکشــان جامع ــوی کارگ ــر روی گل را ب

گذاشــته اســت. امــا هیچکــس نیســت کــه صــدای 

نالــه هــای فقــر را بشــنود. فقــط طبقــه کارگــر آگاه 

مــی توانــد بــا تکیــه بــه نیــروی خــود و همبســتگی 

بــا دیگــر زحمتکشــان در مبــارزه علیــه رسمایــه 

ــکنجه آور  ــار و ش ــع ناهنج ــن وض ــم ای داری حاک

هــر روزه را در هــم بشــکند و بــا رسنگونــی رژیــم 

رسمایــه داری اعــم از جمهــوری اســامی و یــا هــر 

ــان  ــم انس ــتمگر حاک ــتثارگر و س ــر اس ــم دیگ رژی

ــی برســاند.  ــای طبقات ــی از دنی ــگاه رهای ــه جای را ب

ســال گذشــته ســال مبــارزه، ســال همبســتگی، 

ســال درس آمــوزی و یادگیــری و ســال اســتواری و 

ــود. ــر ب ــه کارگ ــرای طبق ــت ب مقاوم

مهران پیامی
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صفحه 1

بســیار از نقــاط افغانســتان از دســت داده اســت و 

بــا متــام رســمیتی کــه غــرب بــه ایــن حکومــت داده 

ــع  ــوان تاب ــه عن اســت عمــا در اداره افغانســتان ب

ــه  ــام وظیف ــو انج ــکا و نات ــانده آمری ــت نش و دس

ــان کــه در  ــی از بازگشــت طالب کــرده اســت. نگران

دوران حکومتــش تــرور، اعــدام هــای خیابانــی 

امــارات  و  رشیعــه  حکومــت  انداخــن  بــراه  و 

ــوش دادن  ــون و گ ــردن تلویزی ــوع ک ــامی، ممن اس

ــدارس  ــردن م ــل ک ــی، تعطی ــای خارج ــه رادیوه ب

دخرانــه و خاصــه ســازماندهی کــه جامعــه قــرون 

وســطایی، تربیــت هــزاران تروریســت اســامی، 

ویــران کــردن مجســمه هــای بــودا، رسکــوب ازبــک 

هــای و تاجیــک هــا و دیگــر مذاهــب و ملیــت هــا، 

فقــط گوشــه هایــی از عملکــرد آن اســت، جامعــه 

ــل  ــتان در کاب ــت افغانس ــت دول ــه اس ــرا گرفت را ف

ــه نظامــی  ــه مقابل ــادر ب ــه ق ــرده اســت ک اعــام ک

ــا طالبــان اســت و امــکان ســقوط کابــل نیســت.  ب

بعــد از نفــوذ روســیه در جنــگ رسد در افغانســتان 

از طریــق احــزاب وابســته خلــق و پرچــم، آمریــکا 

تــاش کــرد بــا ســازماندهی گروههــای اســام گــرا و 

ــه روســیه را از  ــل ب ــت هــای متای تروریســت دول

ــن  ــط مجاهدی ــل توس ــقوط کاب ــردارد. س رس راه ب

ــه در آن  ــه هــرج و مرجــی کشــیده ک ــا ب ــا مدته ت

هــزاران نفــر توســط دارودســته هــای مختلــف 

مجاهدیــن کــه بــه جــان هــم افتــاده بودنــد، کشــته 

شــدند. ایــن امــر موقعیتی به پاکســتان و عربســتان 

داد کــه بــا کمــک بــه طالبــان دیگــر نیروهــای 

مجاهدیــن را شکســت داده و حکومتــی 5 ســاله را 

بــر مــردم افغانســتان توســط طالبــان تحمیــل کننــد. 

ایــن دارودســته اســام گــرای وحشــی و تروریســت 

بــا بیرحمــی بیســابقه ای آرامــش گورســتانی را بــه 

افغانســتان بــا تعییــن قوانیــن اســامی برقــرار کــرد. 

در دوران طالبــان هیــچ کــدام از قوانیــن مدنــی 

ــق  ــان ح ــی زن ــد حت ــی ش ــرا من ــده اج ــناخته ش ش

دکــر رفــن را براحتــی نداشــتند. جــدا ســازی زنــان 

و مــردان در همــه عرصــه هــای اجتاعــی حتــی راه 

رفــن در پیــاده روی خیابــان هــا انجــام گرفتــه و یــا 

در حــال انجــام گرفــن بــود. فشــاری کــه ایــن گــروه 

بــر مــردم افغانســتان در طــی مــدت حکومت شــان 

اعــال کردنــد. نشــان داد کــه چــراغ ســبز آمریــکا 

ــان چــه فاجعــه ای  ــه قــدرت رســیدن طالب ــرای ب ب

بــرای مــردم بوجــود آورده بــود. هانطــور کــه 

ــه  ــق و پرچــم ب تحــت تســلط روســیه احــزاب خل

رقابــت علیــه یکدیگــر تــا حــد مــرگ و زندگــی 

مشــغول بودنــد. در زیــر فشــار و سیاســت آمریــکا 

جنــاح هــای مرتجــع اســامی هــم ماننــد مجاهدیــن 

و القاعــده و طالبــان بــرای گرفــن قــدرت بــه جنــگ 

هــای خونینــی مشــغول شــدند کــه نهایتــا قــدرت را 

ــه  ــکا ب ــه آمری ــا حمل ــن ب ــی از مجاهدی بخــش های

طالبــان و رسنگونــی طالبــان و حضــور پایگاههــای 

آمریــکا در افغانســتان بــه مــدت بیــش از دو دهــه 

ــت  ــا حکوم ــه عم ــه ای ک ــد. دو ده ــذار کردن واگ

ــت  ــتایه دخال ــتان دس ــامی افغانس ــوری اس جمه

گــری مســتقیم آمریــکا و ناتــو و غــارت منابــع 

زیــر زمینــی افغانســتان از جملــه اورانیــوم و غیــره 

بــود. در دو دهــه ای کــه حکومــت افغانســتان 

بعــد از طالبــان برنامــه هــای خــود را جلــو مــی بــرد 

ــو  ــی نات ــا نیروهــای نظام ــی ب ــگ حت ــا جن ــه تنه ن

ــم  ــدید ه ــه تش ــد بلک ــف نش ــتان متوق در افغانس

ــه  ــدر ب ــواد مخ ــادرات م ــتان در ص ــد و افغانس ش

ــت. کمــک هــای  ــدی دســت یاف ــود هــای جدی رک

ــی آن  ــگ فرسایش ــان و جن ــه طالب ــتان و.... ب پاکس

ــت دارد.  ــکا مطابق ــن آمری ــع مخالفی ــا مناف ــه ب ک

ــای  ــردن پایگاهه ــم ک ــال ک ــکا در ح ــه آمری و اینک

ــر  ــز ب ــی خــود در بســیاری از مناطــق و مترک نظام

روی روســیه و چیــن اســت. بــرگ برنــده را طوالنــی 

کــردن جنــگ افغانســتان توســط خــود افغــان 

صهیونیسم یعنی نژادپرستی
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ــکا و  ــئله آمری ــدا از مس ــت. ج ــم زده اس ــای رق ه

تاثیــر رقابــت هــای بیــن املللــی آن در افغانســتان 

پاکســتان و ایــران هــم بازیگرانــی هســتند کــه 

ــد پاکســتان حفــظ  هــر کــدام منافــع خــود را دارن

خــط دریونــد و ایــران تامیــن آب و نیــروی کار 

کــه  آنچــه  خواهــد.  مــی  را  افغانســتان  ارزان 

ــه هــر درجــه از  ــان ب مســلم اســت بازگشــت طالب

قــدرت چــه بــه صــورت رشیــک دولــت کنونــی و یــا 

قــدرت مطلقــه خــود، نتایــج بــس فاجعــه بــار حتــی 

ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــرای م ــته ای ب ــش از گذش بی

بــار خواهــد آورد. رهــران طالبــان اکــرا در حــوزه 

هــای علمیــه پاکســتان درس رشیعــت خوانــده انــد 

ــود  ــی خ ــزب اله ــان ح ــه همتای ــبت ب ــی نس و حت

بعلــت رشایــط اجتاعــی تربیــت شــده در آن 

ــه  ــان ب ــر هســتند. امــا هنــوز طالب ــده ت عقــب مان

قــدرت نزدیــک نشــده در اخبــار آمــده اســت کــه 

بــا رهــران جمهــوری اســامی مذاکــرات متعــددی 

داشــته انــد. ایــن نشــان از همدســتی مذهــب 

ــا ارتجــاع و امپریالیســم  ــی در هــر شــکلش ب دولت

ــی  ــم و ترق ــی و مدرنیس ــش آزادیخواه ــه جنب علی

ــب  ــروز مذه ــت. ام ــی اس ــری طلب ــی و براب خواه

ابــزار سیاســی در خدمــت اهــداف بــورژوازی علیــه 

ــان  ــت و طالب ــی اس ــری و آزادیخواه ــش کارگ جنب

ابــزار  اپوزســیون مســلح بهریــن  یــک  بعنــوان 

ــت.  ــتان اس ــتان در افغانس ــرب و پاکس ــی غ سیاس

ــه  ــت ک ــان داده اس ــتان نش ــردم افغانس ــه م تجرب

علیــه حکومــت های گوناگــون و مرتجع افغانســتان 

ازبــک هــا و پشــتون هــا و هــزاره هــا و بقیــه ملیت 

هــا و گروههــای قومــی و مذهبــی بــدون در نظــر 

گرفــن مذهــب و ملیــت شــان بایــد متحــد شــوند 

ــی و  ــی داخل ــاری ارتجاع ــوی گرگت ــد جل ــا بتوانن ت

ــد.  ــتان بگیرن ــا را در افغانس ــت ه امپریالیس
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ــان،  ــران و زحمتکش ــل کارگ ــای در عم ــداری و پ بی

بازنشســتگان، معلــان، دانشــجویان و زنــان در 

ــن  ــا در دورتری ــری ت ــز کارگ ــران، در مرک رسارس ای

ــا بلوچســتان  در ایــن  نقــاط مــرزی از کردســتان ت

ســال هــای اخیــر رشایطــی را بــرای تغییــرات کیفــی 

در اوضــاع جنبــش هــای تــوده ای و اجتاعــی 

ــاخته اســت. ــران فراهــم س ای

مقاومت و ایســتادگی نیروهای چپ و کمونیســتی، 

ــا  در  ــش ه ــن جنب ــا ای ــر ب ــه بیش ــی هرچ همراه

ــاد نظــام  ــون ب ــی شــعار رسنگ ــالهای طوالن ــن س ای

رسمایــه داری جمهــوری اســامی را کــه دیــروز تنهــا 

ــی  ــده م ــتی دی ــپ و کمونیس ــای چ ــبنامه ه در ش

شــد امــروز بــه شــعار عمومــی کل جامعــه تبدیــل 

شــده اســت.

و  کمونیســتی  و  چــپ  جنبــش  کل  وظیفــه 

ــت  ــه حرک ــه ب ــی  ک ــک انقاب ــهای دموکراتی گرایش

ــا  ــه ب ــد،   اســت ک ــاور دارن ــن ب ــوده ای و از پائی ت

دل و جــان و متــام نیــرو متحــدا  بــرای پیــروزی ایــن 

جنبــش عظیــم تاریخــی تــاش کننــد. هیــچ وظیفــه 

ای انقابــی تــر،  اصولــی تــر و رضوری تــر از ایــن 

ــر نیســت. ام

کارگــران ایــران در صفــوف متحــد از فــارس، آذری، 

ــت ،  ــر از ملی ــرب رصفنظ ــن، ع ــوچ، ترکم ــرد، بل ک

ــک صــف ایســتادند و  ــن و مذهــب در ی ــوم، دی ق

ــی،  ــاه م ــک اول م ــانی از ی ــه نش ــم رسخ را ب پرچ

روز همبســتگی کارگــران جهــان در رسارس ایــران 

ــدا  ــک ص ــرک و ی ــت مش ــن حرک ــتند. ای ــر افراش ب

همــراه بــود بــا یــک پاتفــرم مشــرک  سیاســی کــه 

آشــکارا اعــام مــی کنــد طبقــه کارگــر و متحدنــش 

تشــکیل  را  ایــران  مــردم  عظیــم  اکریــت  کــه 

ــه  ــی جامع ــر انقاب ــی تغیی ــروی واقع ــد نی میدهن

انــد بــرای بیــرون آمــدن از ایــن وضــع مصیبــت بــار 

ــزار  ــی ه ــاه م ــش در اول م ــال پی ــد س ــی. ص کنون

و ســیصد بــرای اولیــن بــار هشــت هــزار کارگــر و 

ــاه  ــش روز اول م ــا متحدان زحمــت کــش همــراه ب

مــی را درســت بــا پرچــم هــای رسخ جشــن گرفتنــد 

ــن  ــیه و برانداخ ــتها در روس ــروزی کمونیس ــا پی وب

امپراتــوری تــزار توســط جنبــش کارگــری،  روبــروی 

نظــام فرســوده ی در حــال افــول نیمــه مســتعمره و 

ــرای  ــد وراه نوینــی ب نیمــه فئــودال قــد علــم کردن

رهائــی نشــان دادنــد. از آن زمــان تــا بــه حــال 

بــورژوازی یعنــوان یــک طبقــه ســاخته و پرداختــه 

رشایــط اجتاعــی- تاریخــی ایــران نظامــی رسمایــه 

داری بــا پوششــی سیاســی اســتبداد مطلقــه مذهبی 

ــی  ــت حام ــر اس ــه کارگ ــد طبق ــه ض ــاده ک ــا نه بن

ــت  ــت و از سیاس ــه دار اس ــک رسمای ــتی کوچ مش

ــد.  ــی کن ــروی م ــه پی ــتی رسمای ــی نئولیرالیس جهان

کارگــران در اول مــاه مــی از اوضــاع وخیــم زندگــی 

ــی،  ــر میلیون ــد، از فق ــردم گفتن ــم م ــت عظی اکری

کولــران  گــور خوابــان،   از  بیــکاران،  لشــکر  از 

و ســوختران ، از نبــودن دوا و درمــان در ایــران 

کرونایــی کــه شــار مــرگ و میــر هــر روز فزونــی 

مــی یابــد ســخن گفتنــد. آنهــا ضمــن تریــح دقیــق 

اوضــاع و بــر اســاس شــناخت دقیــق درد هــا و رنــج 

ــرون رفــت از  ــان راه ب ــم مردم ــت عظی هــای اکری

ایــن وضــع را نشــان دادنــد. بگذاریــد یــک بــه یــک 

پاســخ آنهــا را بــه پرســش چــه بایــد کــرد بیاوریــم 

تــا معلــوم شــود کــه مانیفســت مــاه مــی کارگــران 

ایــران در آغــاز قــرن جدیــد آغــازی اســت بــر اســاس 

یــک آگاهــی و جهانبینــی طبقــه کــه پــس از صــد 

ســال مبــارزه متشــکل امــروز خــود را بعنــوان 

آلرناتیــو بــرای کســب قــدرت سیاســی مطــرح مــی 

کنــد.

ایــن پاتفــرم یــا مانیفســت اول مــاه مــی آغــاز قــرن 

پانزدهــم خورشــیدی چــه مــی گویــد؟

یــک  ایجــاد  درپــی  نــه  جهانبینــی  لحــاظ  از 

امپراتــوری اســامی اســت و نــه در پــی ایجــاد 

ــی  ــه از جهان ــک شاهنشــاهی ناسیونالیســتی بلک ی

امــروزی حــرف مــی زنــد که کارگــران و زحمتکشــان 

بایــد هــر چیــز گردنــد و  رو بــه آینــده دارد جهانــی 

بــدون اســتثار انســان از انســان و جامعــه ای 

ــان. ــه زن ــتم ب ــژه س ــتم بوی ــه س ــدون هرگون ب

یکــم – مــی گوینــد مبــارزه ادامــه دارد، مســیر 

ــر  ــه ام ــد ب ــت .بای ــش اس ــی در پی ــچ و خم ــر پی پ

متشــکل شــدن همچنــان بپردازیــم و تشــکات 

کارگــری منطبــق بــا رشایــط هــر صنعــت و تجــارت، 

هــر منطقــه و هــر ویژگــی  در میــزان رسارسی 

ــم. ــرش دهی گس

دوم – میگوینــد طبقــه کارگــر هــم بــه تنهایــی 

ــا  ــد ب ــاند. بای ــام رس ــر انج ــد کا ررا به ــی توان من

دیگــر جنبــش هــای تــوده ای زنــان، بازنشســتگان،  

معلــان، دانشــجویان،  طرفــداران محیــط زیســت، 

بیــکاران جنبــش هــا تــوده ای علیــه ســتم ملــی و 

مذهــب  همــراه و متحد شــود . رشایــط دیکتاتوری 

حاکــم و مخالفــت امپریالیســتها و رسمایــه جهانــی 

ــران و آلرناتیــو کارگــری   ــا جنبــش کارگــری در ای ب

ایــن درس تاریخــی را داده اســت کــه در ایــران 

انقابــی از پائیــن و بــا رشکــت اکریــت عظیــم 

مــردم تنهــا مــی توانــد نظــام رسمایــه داری حاکــم 

ــتگاه  ــی دارد و دس ــه جهان ــا رسمای ــد ب ــه پیون را ک

نظامــی و اداری قــوی بوجــود آورده،  بــر انــدازد و 

ــش نشــاند. ــری را بجای ــل کارگ بدی

ســوم – میگوینــد بــر اســاس اســتقال و عــدم 

وابســتگی و تنهــا بــا اتــکاء بــه نیــروی الیــزال تــوده 

ــق  ــود را تحق ــای خ ــدف ه ــری ه ــل کارگ ــا بدی ه



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه7

8 
حه

صف
در 

یه 
 بق

دستها از فلسطین کوتاه

اردیبهشت خونین 

اردیبهشت خونین نسل اندر نسل

ــاالخانیان  ــان س ــت " وارط ــخن نگف ــان س   " وارط

ــان  ــط دژخی ــری توس ــک شوش ــش کوچ و همرزم

حکومــت پهلــوی پــس از اینکــه 9 مــاه از کودتــای 

ــرداد 1332 مــی گذشــت، دســتگیر و  ــن 28 م ننگی

در تیــپ زرهــی تحــت ســخت تریــن شــکنجه هــای 

قــرون وســطایی قــرار مــی گیرنــد. وارطــان را در 18 

اردیبهشــت ســی و ســه و ســپس کوچــک شوشــری 

را بشــهادت رســاندند. آن شــب تاریــخ ســاز، آنــان 

اقیانــوس بیکــران هســتی  پــرواز کردنــد و بــه 

پیوســتند و جــان خــود را در  طبــق اخــاص نهادنــد 

تــا اینکــه شــب تیــره و تــار، دســتی بــر دیــوار 

ــرای فــردا بگشــاید. ــه ای را ب جهــان کشــد و روزن

 در رسزمیــن مــا ایــران شــقایق هــای رسخ همچنــان 

روئیــده انــد و روزنــه هــای نــور و امیــد زنجیــره وار 

در طــول تاریــخ بهــم پیونــد خــورده انــد. 

اردیبهشــت 1355 خــرو صفایــی، گرســیوز برومنــد 

و تقــی ســلیانی دســتگیر شــدند. خــرو صفایــی 

و گرســیوز برومنــد پــس از 48 ســاعت بــه شــهادت 

ــود  ــه ب رســیدند. نــارصی شــکنجه گــر ســاواک گفت

از بــاال دســتور آمــده بــود کــه آنهــا را آنقــدر 

ــی  ــم تق ــد ه ــد. 9 روز بع ــا مبیرن ــد ت ــکنجه کنی ش

ســلیانی را اعــدام کردنــد. ایــن ســه رفیــق تــا آخــر 

ــه  ــد و حاس ــاع کردن ــان دف ــتادند و از آرمانش ایس

ــتارگان  ــد و س ــرواز کردن ــا پ ــد. آنه ــری آفریدن دیگ

ــد و  ــرو ریختن ــاران ف اشــک هــای خــود را چــون ب

ــا گل هــای  ــد ت ــاری کردن شــقایق هــای رسخ را آبی

یــاس غمگیــن از ایــن حادثــه، عطــر خــود را بــرای 

ــد. ــا کنن ــه راه آنه همیشــه بدرق

چــه خــوب شــد دانســتیم بــه تاریــخ مبــارزات 

منــی تــوان بریــده، بریــده نــگاه کــرد. ماتریالیســت 

هــای تاریخــی، تاریــخ را اســتمراری در یــک پیونــد 

ــد،  ــور و امی ــه هــای ن ــد و روزن ــک مــی بینن ارگانی

ــه  ــد، چ ــی خورن ــد م ــر پیون ــک دیگ ــر وار بی زنجی

خــوب شــد دانســتیم بــرای رســیدن بــه جامعــه ای 

ــچ و خــم را  ــر پی ــتثار راهــی پ ــتم و اس ــدون س ب

ــرو  ــه نی ــا را ب ــد پیمــود و غــم و درد مــرگ رفق بای

بــرای ادامــه مبــارزه تبدیــل کــرد، چــه خــوب شــد 

دانســتیم رســالت طبقــه کارگــر در خدمــت بــه 

ترقــی و پیرفــت بریــت انگیــزه ای نهادینــه 

اســت و مبارزاتــی نســل انــدر نســل در ایــن مســیر 

ســخت و طوالنــی مــی افتنــد و بــر مــی خیزنــد و 

ــغ وقــف مردمانشــان  ــی دری ــا و ب جانشــان را متام

مــی کننــد.

پرنده مردنی است .... بقیه ازصفحه آخر

انــد، امــا پــرواز ایــن بهریــن فرزنــدان بــاد و آب از 

یــاد نرفتنــی اســت.

 جمهــوری اســامی پرنــده هــای مــا را کشــت ولــی 

پــرواز در خاطرهــا از یــاد نرفتــه اســت. نفــرت 

رستاپــای ایــن جامعــه را علیــه رژیــم اســامی خاطر 

جنایــت و خیانــت هایــش گرفتــه اســت. جمهــوری 

ــه  ــه هــر روز پای ــی ک اســامی در وحشــت از نفرت

هایــش را بیشــر مــی لرزانــد، منــاد آنــرا در خــاوران 

ــن  ــردن ای ــن ب ــا از بی ــه ب ــد. قصــد دارد ک ــی بین م

منــاد تاریــخ 40 ســال جنایــات خــود را بپوشــاند.

بایــد علیــه از بیــن بــردن خــاوران و یــا تغییــر شــکل 

ــه جمهــوری اســامی  ــوع ایســتاد و ب ــه هــر ن آن ب

اجــازه نــداد کــه آرامــگاه عزیزامنــان در خــاوران را 

ــرار  ــال کثیــف و ضــد انســانی خــود ق بازیچــه امی

دهــد.

ــی  ــا ماندن ــره ه ــه در خاط ــرای همیش ــاوران ب خ

ــت. اس

شفافیت سیاسی و.... بقیه ازصفحه آخر

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــزرگ، نش ــورژوازی ب روی از ب

ــد و  ــران و جهــان درس منــی گیرن ــخ ای ــا از تاری آنه

ــی،  ــدرت و در رسدرگم ــه ق ــتیابی ب ــش دس در عط

ــزرگ و امپریالیســم مــی  ــورژوازی ب آلــت دســت ب

ــرده و  ــرار ک ــته تک ــز پیوس ــن کار را نی ــد و ای گردن

مــی کننــد!.

ــی  ــعی م ــه س ــز گرچ ــم نی ــاری حاک ــورژوازی تج ب

کنــد تــا از پراکندگــی نیروهــای اپوزســیون حداکــر 

اســتفاده را بــرده و بــا تشــدید جــو خفقــان و 

رسکــوب مانــع از رشــد اعراضــات مــردم، چانــه 

زنــی خــود را بــا امپریالیســت هــا، افزایــش دهــد. 

امــا اشــتباه اســت اگــر تصــور کنیــم کــه رسدرگمــی 

ــیون  ــان اپوزس ــی در می ــر از رسدرگم ــن کم حاکمی

ــاب  ــرح انتخ ــال از ط ــک س ــه ی ــک ب ــت. نزدی اس

ــی  ــه م ــت فقی ــه والی ــد ب ــوری متعه ــس جمه رئی

گــذرد و حاکمیــن هنــوز قــادر بــه پیــدا کــردن 

کاندیــد نهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 

نشــده انــد تــا بتواننــد رای بیشــر از 10 تــا 15 در 

ــد.  ــه دســت آورن صــد را ب

ــا  ــر منافعــش ب ــه کارگ ــه طبق مــی بخشــد. چــرا ک

ــورده و در  ــره خ ــران گ ــردم ای ــی کل م ــع مل مناف

تجربــه طوالنــی در یافتــه کــه رسمایــه جهانــی 

ــم ایســتاده  ــه داری حاک همیشــه در ســمت رسمای

ــرده  ــل ک ــری عم ــو کارگ ــمنان  آلرناتی ــزو دش و ج

ــا  ــت ه ــش از ملی ــه رسزمین ــت ک ــت. آگاه اس اس

ــت  ــش حکای ــه و تاریخ ــان گرفت ــد ج ــوام متح واق

از ســوء اســتفاده از تفــاوت هــا توســط بیگانــگان 

بــوده کــه از سیاســت نفــاق انــداز و حکومــت کــن 

پیشــه بیگانــگان در ادامــه دخالــت گــری هایشــان 

بــوده اســت. از ایــن لحــاظ هیــچ فرهنگــی، هیــچ 

تاریخــی، هیــچ گذشــته ای در ایــران کارگــری برتری 

شــورایی  اداره  و  داشــت  نخواهــد  هژمونــی  و 

بعنــوان یــک روش جهانشــمول در کلیــه زمینــه هــا 

ــرد. عمــل خواهــد ک

ــتیم  ــتم هس ــه س ــه هرگون ــد علی ــارم -  میگوین چه

ــاد  ــن اتح ــد در ای ــزوی نیرومن ــان را ج ــش زن جنب

زن  هرگونــه  علیــه  و  میداننــد  رسارسی  بــزرگ 

ــامی  ــوری اس ــم جمه ــط رژی ــاری توس ــتیزی ج س

ــند. ــی باش م

جنبــش کارگــری ایــران بــی شــک همچنــان به رشــد 

و تکامــل خــود ادامــه خواهــد داد. در اول مــاه مــه 

پانــزده نهــاد کارگــری باهــم و هــم صــدا سیاســت 

ــای  ــد. نیروه ــام کردن ــود را اع ــردی خ ــای راه ه

ــود را  ــه خ ــتی ک ــت و سوسیالیس ــپ و کمونیس چ

جــزو ایــن جنبــش مــی دادننــد بــه پشــتبانی کامــل 

از آن پرداختنــد. امــا تعــرض دســتگاه هــای امنیتــی 

حاکــم و جلوگیــری بــا بــکار بــردن زور از برگــزاری 

اول مــاه مــی نشــان میدهــد جــدال ســختی در 

ــدگان احــزاب و  ــن مناین ــر ای پیــش اســت. عــاوه ب

ــاش  ــورژوازی خــارج کشــور هــم ت ــته هــای ب دس

ــه  ــه بهان ــه ب ــاد ازجمل ــای زی ــا هیاهوه ــد ب کردن

ــزرگ  ــی ب ــت تاریخ ــر حرک ــایه ب ــف،  س ــوار ظری ن

کارگــری اول مــاه اندازنــد. امــا دیگــر هیــچ نیرویــی 

نخواهــد توانســت جلــو ایــن حرکــت آگاه طبقاتــی 

کــه طــی پاتفرمــی از منافــع اکریــت عظیــم تــوده 

ســتمکش و اســتثار شــده دفــاع مــی کنــد،  را 

ــل  ــه در داخ ــورژوازی چ ــای ب ــو ه ــرد. آلرناتی بگی

حکومــت و چــه بیــرون در ایــن چهــل ســال نقــش 

ــتگی و  ــت وابس ــد و ماهی ــرده ان ــازی ک ــود را ب خ

استثارگرانشــان را نشــان داده انــد. بــر ماســت 

امســال را بــا متــام نیــرو بــرای بــردن نظــرات طبقــه 

ــه  ــی ب ــو سیاس ــک آلرناتی ــوان ی ــران بعن ــر ای کارگ

میــان تــوده هــا بریــم .در خــارج کشــور متــام 

نیروهــای چــپ و کمونیســت بایــد طبــق ایــن 

ــد. ــه کار بپردازن ــده ب ــط بوجــود آم رشای

دیلم

را  خونیــن  اردیبهشــت  عزیــزان  خاطــره  و  یــاد 

بداریــم  گرامــی 

لیا – اردیبهشت1400
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واکسن فوری و مجانی برای همه

شکســت رژیــم در برگــزاری انتخابــات و در کســب 

رای مــردم نــه تنهــا بــار دیگــر نشــان دهنــده عــدم 

مروعیــت حاکمیــن جمهــوری اســامی در انظــار 

ــی  ــاد و رسدرگم ــه تض ــود بلک ــد ب ــان خواه جهانی

را در میــان آنهــا بازهــم تشــدید خواهــد کــرد. 

ــه  ــی اســت ک ــای انقاب ــه ســود نیروه ــر ب ــن ام ای

رسنگونــی بنیــادی رژیــم اســامی را طالــب هســتند 

ــه  ــد ب ــن بای ــد. بنابرای ــدارک مــی بینن ــرای آن ت و ب

ــاز هــم بیشــر رفرانــدوم چــی هــای عامــل  نقــد ب

امپریالیســم ادامــه داد کــه آگاهانــه قصــد گول زدن 

و تحمیــق مــردم را دارنــد تــا در زیــر چــر حایتــی 

امپریالیســت هــا و بخصــوص امپریالیســم آمریــکا، 

خیمــه شــب بــازی گرجســتان و اوکرائیــن را در 

ایــران تکــرار کننــد. همچنیــن بایــد تاکیــد منــود کــه 

تحریــم انتخابــات نهمیــن دوره ریاســت جمهــوری 

ایــران نیــز بــه تنهایــی کافــی نیســت. در ایــن مــورد 

بایــد از یــک ســو بــه منفــرد کــردن رسســختان 

رژیــم جمهــوری اســامی پرداخــت. و بــه تفرقــه در 

صفــوف آنــان دامــن زد و از ســوی دیگــر بــا نشــان 

دادن چهــره اســتبدادی ایــن انتخابــات کــه چیــزی 

ــت، از  ــا نیس ــودی ه ــان خ ــات می ــر از انتخاب بیش

طریــق اعراضــات خیابانــی و افشــا گــری هــای 

ــم را افشــا  ــازی هــای رژی ــه شــب ب سیاســی، خیم

ــم و اســتقرار  ــا جبهــه رسنگونــی رژی منــود و نتیجت

حکومــت شــورایی و سوسیالیســم را تقویــت کــرد.

در زمانــی کــه تشــتت و پراکنــده گــی در صفــوف 

ــت  ــان اس ــیون عی ــورژوازی در اپوزس ــن و ب حاکمی

ــارزات مــردم  ــرای رشــد مب و ایــن امــر رشایــط را ب

کــه  زمانــی  ســازد،  مــی  مســاعد  رژیــم  علیــه 

کارگــران، معلــان و دیگــر اقشــار زحمتکــش ایــران 

ــد،  ــی کنن ــاش م ــدن ت ــکل ش ــد و متش ــرای متح ب

تــداوم فرقــه گرایــی در صفــوف نیروهــای سیاســی 

جــزء  زحمتکشــان  و  کارگــران  مدافــع  مدعــی 

فاجعــه منــی توانــد باشــد و بایــد نقطــه پایانــی بــر 

آن گذاشــت.
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تــر و بــا رشکــت دولــت هایــی دیگــر. در نظــر 

ــا چــه انــدازه زندگــی و آزادی هــای  بگیریــد کــه ت

ــن  ــارب بی ــی و تق ــن هــم گرای ــر ای ــا تحــت تأثی م

املللــی منافــع رشکــت هــای دولتــی و ســود محــور 

در دولــت نظــارت کننــده، مجتمــع صنعتــی نظامی، 

ــدان هــای خصوصــی، بخــش اطاعــات،  ــع زن صنای

بخــش امنیــت، بخــش فنــاوری، بخــش ارتباطــات از 

راه دور، بخــش حمــل و نقــل، صنعــت داروســازی و 

اخیــرا توســط بخــش وابســته بــه بهداشــت دارویــی 

ــه اســت. قــرار گرفت

همــه ایــن بخشــها تحــت ســلطه رشکتهــای عظیــم و 

غــول پیکــر در مقیــاس جهانــی هســتند و از طریــق 

کانالهــای دولتــی بــرای افزایــش ســود هرچــه بیشــر 

ــور  ــود مح ــای س ــت ه ــد. سیاس ــی کن ــود کار م خ

ایــن رشکتهــای غــول آســای جهانــی بــر همــه چیــز 

ــت  ــذاری در سیاس ــون گ ــذارد، از قان ــی گ ــر م تأثی

هــا گرفتــه تــا اقتصــاد، مســائل زیســت محیطــی و 

مراقبــت هــای پزشــکی.

بیاری جهانی

بیــاری پاندمیــک کوویــد – 19 مــا را بــه مرزهــای 

ــی  ــت. دنیای ــوق داده اس ــی س ــد جهان ــا جدی کام

ــه  ــته، گذرنام ــم پیوس ــا به ــاس کام ــی مت ــا رد یاب ب

ــی. مــا در  هــای واکســن و گذرنامــه هــای دیجیتال

رشف یافــن توانایــی خــود بــرای دســتیابی، تعــادل 

ــی  ــی هســتیم کــه صــف آرای ــی در جهان و جابجای

ــق واکســنند. ــف تزری موافــق و مخال

ــد:  ــورک تایمــز مینویس ــرای نیوی ــی ب ــدر مورف ه

ــت اســت. آن را بطــور  ــاد وضعی ــن من ــن آخری » ای

ــس از  ــه پ ــازید ک ــان س ــردم منای ــرای م ــی ب ناگهان

ــاد  واکسیناســیون مــی توانیــد بــه کنــرت هــا، می

یــن ورزشــی یــا بــه رســتورانهایی کــه ممنــوع 

هســتند دسرســی پیــدا کنیــد. روزی حتــی ممکــن 

اســت بــه شــا کمــک کنــد بــدون نیــاز بــه قرنطینه 

از یــک مــرز عبــور کنیــد. کارت جدیــد پاتینــی در 

ــی باشــد.«  ــد گواهــی واکســن م عــر کووی

ایــن هــان چیــزی اســت کــه پروفســور ام آی 

تــی، رامــش راســکار بــه عنــوان » ارز جدیــد بــرای 

ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــد، ک ــی کن ســامتی « منســوب م

نقــش بالقــوه ســودآوری کــه رشکتهــای عظیــم 

)بویــژه رشکتهــای عظیــم دارو ســازی و تکنولــوژی( 

ــه  ــه را وادار ب ــد، هم ــازار دارن ــن ب ــیس ای در تأس

پرداخــت و بــازی در آن خواهنــد کــرد. صنعــت 

مســافربری هوائــی روی جــواز مســافرت کار کــرده 

ــوز  ــاد مج ــال ایج ــی ام در ح ــت آی ب ــت. رشک اس

ســامتی دیجیتالــی اســت. و دولــت ایــاالت متحــده 

بســیار خوشــحال اســت کــه اجــازه مــی دهــد ایــن 

ــوند. ــا پیشــگام ش ــش از رشکته بخ

نظارت جهانی 

ــه نشــان  ــی )1 (، ک ــت مل ــس امنی ــا نظــارت آژان ب

داده اســت بــرای مراقبــت از محدودیــت هــای 

قانــون اساســی یــا حریــم خصوصــی اهمیــت منــی 

دهــد، دولــت پنهــان نظــارت کننــده بــر موجودیــت 

و زندگــی مــا تســلط یافتــه اســت.

ــی  ــت من ــی فعالی ــه تنهای ــت ب ــال دول ــن ح ــا ای ب

ــت  ــک همدس ــه ی ــد، ب ــی توان ــه من ــرا ک ــد، چ کن

دارد. احتیــاج 

بنابرایــن، نیازهــای امنیتــی فزاینــده پیچیــده دولــت 

ــه  ــژه در زمین ــه وی ــکا، ب ــم آمری ــه داری عظی رسمای

ــی، در  ــت اطاعات ــی و مدیری ــی، نظارت هــای دفاع

بخــش رشکتهــای غــول پیکــر بــرآورده شــده اســت، 

کــه خــود را یــک متحــد قدرمتنــد نشــان مــی دهــد.

بــه عنــوان مثــال، رشکــت غــول پیکــر ای تــی 

ــت از  ــن رشک ــد. ای ــر بگیری ــی )2 ( را در نظ ــد ت ان

طریــق شــبکه مخابراتــی بســیار گســرده خــود کــه 

ــال اســت،  ــد و فع ــی کن ــور م ــان عب در رسارس جه

ــه هــای  ــاز برنام ــورد نی ــده م ــر ســاختهای پیچی زی

ــت  ــه دول ــردم را ب ــای رسارسی م ــوده ه ــارت ت نظ

امپریالیســتی ایــاالت متحــده ارائــه مــی دهــد. بــا 

ــه ره گیــری )3 ( )آژانــس هــای اطاعاتــی  توجــه ب

مجموعــه ای از متــاس هــای تلفنــی را رهگیــری 

ــد(: کردن

» آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا ای تــی انــد تــی را 

یکــی از معتمــد تریــن رشکای خــود بــه حســاب می 

ــرای کمــک "  ــن رشکــت ب ــل شــدید ای آورد و " متای

ــت  ــا قدم ــکاری ب ــک هم ــن ی ــت. ای ــتوده اس را س

چندیــن دهــه اســت. بــا ایــن حــال، آنطــور کــه باید 

شــناخته نشــده اســت چــون دامنــه ایــن فعالیتهــا 

ــی محــدود منــی  ــد ت ــی ان ــه مشــریان ای ت ــا ب تنه

شــود. طبــق اســناد آژانــس امنیــت ملــی، ایــن 

ــی  ــرای ای ت ــی ب ــت مل ــس امنی ــه آژان ارزشــی را ک

انــد تــی قائــل اســت، نــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه 

اطاعــات رسارسی کشــور را در اختیــار مقامــات 

قــرار مــی دهــد بلکــه هــم چنیــن بــه دلیــل روابــط 

ــدگان  ــه دهن ــا ســایر ارائ ــه ب ــه فــردی ک منحــر ب

تلفــن و اینرنــت را حفــظ مــی کنــد. آژانــس امنیت 

ــی بهــره  ــرای اهــداف نظارت ــن روابــط ب ــی از ای مل

مــی بــرد، زیــر ســاختهای عظیــم ای تــی انــد تــی را 

ــرای  ــوان بســری ب ــه عن ــد و از آن ب کنــرل مــی کن

اســتفاده محرمانــه از ارتباطــات پــردازش شــده 

ــد.« توســط ســایر رشکتهــا اســتفاده مــی کن

اکنــون آنچــه دولــت ایــاالت متحــده از طریــق ای 

تــی انــد تــی در مقیــاس جهانــی انجــام مــی دهــد، 

بگذاریــد زیــر ذره بیــن و شــا » 14 برنامــه چشــم 

ــی  ــم جاسوس ــوان عائ ــه عن ــه ب ــد ک دار « را داری

ــی  ــس جاسوس ــن آژان ــود. ای ــی ش ــده م ــز نامی نی

گلــو بالــی متشــکل از اعضایــی از رسارس جهــان 

اســت )ایــاالت متحــده، انگلســتان، اســرالیا، کانــادا، 

دولت پنهان جهانی.... بقیه از صفحه آخر
 آمدید
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ــروژ، آملــان،  ــد، ن ــد، دامنــارک، فرانســه، هلن نیوزیلن

بلژیــک، ایتالیــا، ســوئد، اســپانیا، ارسائیــل، ســنگاپور، 

ــای  ــن ه ــام رسزمی ــد و مت ــن، هن ــی، ژاپ ــره جنوب ک

ــرون مــرزی انگلیــس(. ب

حــس ترحــم یــک ملــت: هزینــه هــای جنــگ، 

ایــاالت متحــده را بــه لبــه پرتــگاه ورشکســتگی 

ــای  ــاد ه ــت از اتح ــه صحب ــر چ ــت اگ ــانده اس رس

جهانــی مــی شــود، نظــارت تنهــا بخــش کوچکــی از 

ــد. ــی باش ــه م ــن فاجع ای

ســودجویی از طریــق ایجــاد جنگهــا رسارسی در 

ــان جه

ایــن جنــگ هــا بــه یــک رسمایــه گــذاری عظیــم پول 

ســاز تبدیــل شــده اســت و امپریالیســم آمریــکا بــا 

ــارف  ــط نامتع ــی و رواب ــرده نظام ــوری گس امپراط

خــود بــا تعــدادی از پیــان کاران دفاعــی بیــن 

املللــی، یکــی از بزرگریــن خریــداران و فروشــندگان 

تســلیحات مــی باشــد.

مجتمــع نظامــی -صنعتــی پیچیــده امپریالیســم 

ــخ را در  ــری در تاری ــی نظی ــوری ب ــکا امپراط آمری

وســعت و گســردگی خــود بنــا نهــاده اســت، ایــن 

ــای  ــام جنگه ــه انج ــه ب ــاص یافت ــوری اختص امپراط

دامئــی در رسارس کــره زمیــن. بــه عنــوان مثــال، 

ــی در  ــارت امنیت ــت نظ ــک دول ــاد ی ــن ایج در حی

ــده  ــاالت متحــده، مجتمــع نظامی-صنعتــی پیچی ای

بــا داشــن نیروهــای نظامــی مســتقر در 177 کشــور 

)بیــش از 70 در صــد کشــورهای جهــان( یــک 

امپراطــوری عظیمــی را در رسارس جهــان تــداوم 

ــت. ــیده اس بخش

ــه هــای دفاعــی  ــدرال در هزین ــت ف ــر چــه دول اگ

خــود آنقــدر مبهــم اســت کــه بدســت آوردن آمــار 

ــال  ــه از س ــم ک ــا میدانی ــت، ام ــوار اس ــق دش دقی

2001، امپریالیســم آمریــکا بیــش از یــک تریلیــون و 

800 میلیــارد دالر در تجــاوز بــه افغانســتان و عراق 

هزینــه کــرده اســت، نــا گفتــه منانــد کــه رشکتهــای 

غــول پیکــر آمریکائــی و اروپائــی ایــن دو کشــور را 

ــا توانســتند از منابــع طبیعــی آنهــا غــارت کــرده  ت

انــد. ایــن شــامل تجــاوزات و متریــن هــای نظامــی 

در رسارس کــره زمیــن نیســت کــه پیــش بینــی مــی 

شــود تــا ســال 2053 مجمــوع هزینــه هــا بــه بــاال 

افزایــش  تریــن ســطح یعنــی 12 تریلیــون دالر 

ــاالت  ــه ای ــر چ ــی، اگ ــاور نکردن ــرز ب ــه ط ــد. ب یاب

متحــده تنهــا ٪5 جمعیــت جهــان را تشــکیلی مــی 

دهــد، تقریبــا ٪50 هزینــه هــای نظامــی جهــان را 

بخــود اختصــاص داده اســت و بیشــر از 19 کشــور 

ــی  ــه م ــش هزین ــدی در ارت ــارج بع ــن مخ بزرگری

ــت  ــع پنتاگــون بیشــر از متــام 50 ایال ــد. در واق کن

بــرای آمــوزش، بهداشــت/درمان، رفــاه و امنیــت 

ــی وجــود دارد  ــل خوب ــد. دلی ــگ مــی کن رصف جن

ــه  ــرده" از جمل ــاد ک ــه "فســاد"، "ناکارآمــدی"، "ب ک

کلاتــی ســت کــه معمــوال بــرای دولــت بخصــوص 

وزارت دفــاع و پیــان کاران آن اعــال مــی شــود. 

یــک شــکل فســاد  بــزور  افزایــش قیمــت هــا 

پذیرفتــه شــده در امپراطــوری نظامــی آمریــکا 

ــل شــده اســت. تبدی

متاســفانه ایــن تنهــا اقتصــاد ایــاالت متحــده نیســت 

کــه بــه ایــن روز افتــاده اســت.

رسزمیــن آمریکائــی کــه توســط یــک بخــش دفاعــی 

حریــص رانــده میشــود، تبدیــل شــده اســت بــه یک 

میــدان جنــگ بــا پلیــس و ســاح هــای نظامــی کــه 

ــدن،  ــو بای ــد. ج ــی مناســب ترن ــرای منطــق جنگ ب

رئیــس جمهــور آمریــکا بــا ادامــه راه پیشــینیان 

خــود، بــه گســرش امپراطــوری نظامــی آمریــکا در 

ــد  ــاش کن ــا ت ــه داد ت ــور ادام ــل کش ــارج و داخ خ

منافــع قدرمتنــد پولــی )نظامــی، رشکتــی، امنیتــی( 

کــه دولــت پنهــان را اداره مــی کنــد و دولــت را در 

چنــگال خــود نکــه دارد، ارائــه دهــد.

پلیس جهانی    

نگاهــی بــه تصاویــر نیروهــای پلیــس بیــن املللــی و 

شــا بــه ســختی مــی توانیــد بیــن پلیــس آمریکائــی 

و پلیــس هــای کشــورهای دیگــر متایــز قائــل شــید. 

دلیلــی وجــود دارد چــون همــه آنهــا شــبیه یکدیگــر 

ــلحانه  ــی و مس ــهای نظام ــی در لباس ــتند یعن هس

ارتــش حــارض و آمــاده هســتند.

ــک  ــه ی ــا ب ــرا آنه ــه چ ــود دارد ک ــل وج ــک دلی ی

شــکل عمــل مــی کننــد و بــا یــک زبــان مشــرک زور 

صحبــت مــی کننــد: آنهــا بــه یــک پلیســی جهانــی 

تعلــق دارنــد.

ــن  ــی از نزدیکری ــل – یک ــال، ارسائی ــوان مث ــه عن ب

متحــد یــن بیــن املللــی آمریــکا و یکــی از دریافــت 

ــک  ــارد دالر کم ــش از 3 میلی ــاالنه بی ــد گان س کنن

ــف  ــکا – در ص ــم آمری ــی امپریالیس ــی خارج نظام

اول برنامــه تبــادل نظــر کمــی تبلیــغ شــده بــا 

هــدف آمــوزش نیــروی پلیــس آمریــکا بــرای عمــل 

ــط اجتاعــی  ــروی اشــغالگر در محی ــوان نی ــه عن ب

ــوده اســت. خــود ب

هانطــور کــه آژانــس هــای اطاعاتــی رد گیــری را 

ــن  ــا از ای ــکا » اساس ــس آمری ــد، پلی ــه میکنن خاص

آژانــس هــا بجــای قانــون مدنــی قانــون نظامــی را 

ــد.«  ــد و از آنهــا درس میگیرن اجــرا مــی کنن

شــبکه  برنامــه  بــا  جهانــی  پلیــس  ایــده  ایــن 

شــهرهای بزرگــی مثــل نیویــورک تقویــت مــی شــود 

کــه بــه آمــوزش آژانــس هــای محلــی در رسارس 

ــری  ــارزه و جلوگی ــایی، مب ــه شناس ــکا در زمین آمری

ــدم  ــا ع ــه ب ــن مقابل ــم چنی ــی و ه ــراط گرای از اف

تحمــل در جوامــع آنهــا بــا اســتفاده از متــام منابــع 

موجــود مــی پــردازد. شــهر هــای موجــود در ایــن 

شــبکه جهانــی شــامل شــهرهای نیویــورک، آتانتــا، 

ــال و  ــدن، مونری ــس، لن ــس، پاری ــا پولی ــور، مینی دن

اســلو اســت.

هــدف جلوگیــری از افــراط گرایــی خشــونت آمیــز 

بــا هــدف قــرار دادن منبــع آن اســت: نــژاد پرســتی 

میزننــد(،  دامــن  آن  بــه  مقامــات  کــه  )چیــزی 

تعصــب، نفــرت، عــدم تحمــل و غیــره. بــه عبــارت 

دیگــر پلیــس کــه بــه عنــوان تعمیــم ســازمان 

ملــل عمــل مــی کنــد – افــرادی را کــه بــه منایــش 

ــر کاری  ــر ه ــا درگی ــد ی ــی کنن ــراز م ــد، اب میگذارن

ــی  ــی م ــی تلق ــوان افراط ــه عن ــه ب ــوند ک ــی ش م

شــوند، آنهــا را شناســایی، نظــارت و بعــد از حرکــت 

ــی شــود.  ــری م ــا جلوگی آنه

البتــه نگرانــی مقامــات در مــورد برنامــه ضــد 

افــراط گرایــی دولــت ایــن اســت کــه، در بســیاری 

از مــوارد، بــرای ارائــه در غیــر اینصــورت اقدامــات 

ــوه  ــوان بالق ــه عن ــی، ب ــز قانون ــونت آمی ــر خش غی

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــی، م افراط

ــر  ــی درگی ــازمانهای دولت ــه س ــپارید ک ــر بس بخاط

کننــده » افــراط گرایــان « آمریکائــی اهــداف خــود 

را – بــرای شناســائی و جلــو گیــری از افــراط گرایــان 

بالقــوه – در هــم آهنگــی بــا مراکــز ترکیــب و 

ــا  ــور ب ــا در رسارس کش ــز آنه ــه 78 مرک ــزاج )ک امت

رشکتهــای بخــش خصوصــی و جهانــی وجــود دارد(، 

ــمندان  ــات، دانش ــع آوری اطاع ــای جم ــس ه آژان

ــم، رســانه  ــاری و ســلوک، رشکتهــای عظی ــوم رفت عل

ــا  ــه و ب ــدگان جامع ــی، ســازمان دهن هــای اجتاع

تکیــه بــر فنــاوری پیرفتــه بــرای نظــارت هــر چــه 

دقیــق تــر، شناســائی چهــره، اقدامــات پیــش بینــی 

کننــده از جانــب پلیــس، بیومریــک و اپــی ژنتیــک 

ــه هــای زندگــی ســاختار  ــاری )کــه در آن تجرب رفت

ژنتیکــی فــرد را تغییــر مــی دهــد(.

ایــن در مقیــاس ایدئولوژیکــی پیــش از جــرم اســت، 

و مــدت هــا اســت کــه ادامــه دارد.

ــد  ــا بای ــی ه ــن آگاه ــت چنی ــا دریاف ــون ب ــا اکن آی

ــید. ــته باش ــاع داش ــی از اوض ــر کل ــد تصوی بتوانی

تقریبــا در هــر رشایطــی، خــواه جنــگ علیــه مــواد 

ــررات  ــم مق ــا تنظی ــلحه، ی ــروش اس ــا ف ــدر، ی مخ

مهاجــرت، یــا ایجــاد و ســازماندهی زندانهــا، یــا 

پیرفــت تکنولــوژی، یــا مبــارزه بــا بیاریهــای 

پاندمیــک )همــه گیــر(، اگــر ســودی از آن حاصــل 

شــود و قــدرت حاکمیــت مراکــم شــود شــا حتــی 

ــت و رشکای  ــه دول ــد ک ــدی کنی ــد رشط بن میتوانی

جهانــی آن هــم اکنــون معاملــه ای انجــام داده انــد 

و در عــوض مــردم آمریــکا در ایــن معاملــه باختــه 

ــد. ان

مــدت طوالنــی اســت کــه مــا آزادی هــای خــود را 

یکــی پــس از دیگــری از دســت داده ایــم - بــه 

نــام امنیــت ملــی و صلــح جهانــی بــه مــا تحمیــل 

شــده اســت، کــه بــا اســتفاده از حکومــت نظامــی 

پنهــان شــده تحــت عنــوان قانــون و نظــم، حفــظ 

مــی شــود، و توســط یــک ارتــش دامئــی از پلیــس 

نظامــی و نخبــگان سیاســی مصمــم هســتند قــدرت 

خــود را بهــر قیمتــی کــه شــده حفــظ کننــد – اینکه 
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نه به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی

IAI را از استرالیا بیرون کنید!

ــز در  ــی همــه چی ــم چــه زمان ــا مشــخص کنی دقیق

رساشــیبی قــرار خواهــد گرفــت دشــوار اســت، امــا 

ــم  ــرار داری ــی ق ــون در آن مســیر افول ــا اکن مطمئن

و همــه چیــز رسیــع رو بــه افــول پیــش مــی رود.

آمریکائــی هــا مگــر خــواب » دولــت مردمــی، 

توســط مــردم، بــرای مــردم « را ببینــد چــون همــه 

ــده اســت. ــود ش ــز ناب چی

ــان  ــت پنه ــی، دول ــای قبل ــای آزادیه ــوض بج در ع

ــی از  ــک بوروکراســی جهان ــه اســت – ی ــرار گرفت ق

رشکتهــای غــول پیکــر، نظامــی شــده و ســنگر بنــدی 

ــر  شــده و ریشــه دار – کــه کامــا عملیاتــی و مؤث

ــد. اســت و کشــور را اداره مــی کن

بــا توجــه بــه خــط ســیر و گســرش چشــمگیر، 

جهانــی ســازی و ادغــام قدرتهــای دولتــی و رشکتــی، 

مــا در 20 ســال آینــده قــادر بــه بــاز شــناخن ایــن 

ــود. ــم ب کشــور نخواهی

تــا  اســت  یــک نســل طــول کشــیده  از  کمــر 

آزادیهــای مــا کامــا از بیــن بــرود و ســاختار دولــت 

پنهــان جهانــی بــر پــا شــود، گســرش یابــد و ریشــه 

ــود. دار ش

ایــن ســخنان را عامــت گــذاری کنیــد: ایــن دولــت 

ایــاالت متحــده، مــا را از زنجیــر هــای دولــت پنهــان 

جهانــی نجــات نخواهــد داد.

اکنــون کســانی هســتند کــه بــه شــا خواهنــد گفت 

ــن  ــم نوی ــت نظ ــک دول ــه ی ــاره ب ــه اش ــه هرگون ک

جهانــی – نخبــگان قــدرت کــه بــرای حاکمیــت 

جهــان توطئــه مــی کننــد – چیــزی جــز چرندیاتــی 

از تئــوری توطئــه منــی باشــد. مــا نبایــد از آن افــراد 

شــّکاک و پیــرو فلســفه بــد بینــی باشــیم.

بایــد از صمیــم قلــب اعتقــاد داشــت کــه بــه 

صاحبــان قــدرت در ایــن جامعــه رسمایــه داری 

ــود، در اولیــن تجــاوز  بایــد همیشــه بــی اعتــاد ب

بــه آزادیهــای فــردی هشــدار داد، دیگــران را از 

کــرد و تجــاوزات  آگاه  آنهــا  ارتجاعــی  ماهیــت 

ــادی،  ــم اقتص ــه حری ــدرت ب ــور در ق ــگان جان نخب

اجتاعــی و آزادی مــردم را افشــا و طــرد کــرد.

بایــد قبــول کــرد کــه قــدرت مطلــق ایــن جانــوران 

در قــدرت چیــزی جــز فســاد و تباهــی آیــد مــردم 

منــی کنــد.

ــخ  ــن کشــور – و تاری ــق ای ــخ دقی ــا مطالعــه تاری ب

کــه  رســید  خواهیــم  درک  ایــن  بــه   – جهــان 

قائــده  ایــن  از  متحــد  ایــاالت  )دولــت  دولتهــا 

ــتین  ــای راس ــر از دولته ــه غی ــت(، ب ــتثنی نیس مس

سوسیالیســتی، بعضــی اوقــات کــه ادعــا مــی کننــد 

ــدارد،  ــد، صحــت ن ــی کنن ــارزه م ــیادی مب ــه ش علی

چــه ایــن مبــارزه علیــه تروریســم، شــکنجه، مــواد 

مخــدر، قاچــاق، قاچــاق رابطــه جنســی، قتــل، 

خشــونت، رسقــت، پورنوگرافــی، آزمایشــات علمــی 

ــل درد،  ــرای تحمی ــیطانی ب ــای ش ــایر ابزاره ــا س ی

ــد. ــت باش ــه بری ــی ب ــج و بندگ رن

و مــا آنقــدر در زندگــی تجربــه کــرده ایــم کــه 

میتوانیــم بســیاری از بــه اصطــاح تئوریهــای توطئه 

ــم. ــل کنی ــخ تبدی ــت رسد و تل ــک واقعی ــه ی را ب

ــادی  ــردم ع ــه م ــه خاطــر داشــته باشــیم ک ــد ب بای

معمــوال مفهــوم یــک دولــت پنهــان را متســخر مــی 

کننــد. آنهــا در گذشــته تردیــد داشــتند کــه فاشیســم 

هرگــز ممکــن نیســت کــه در آمریــکا مســلط شــود 

ــه  ــد ک ــد میزنن ــت خن ــنهادی پوس ــر پیش ــه ه و ب

ایــاالت متحــده رشوع بــه شــباهت بــه آملــان نــازی 

در ســالهای منتهــی بــه قــدرت گرفــن هیتلــر کــرده 

اســت.

 

National Security Agency

AT&T 

Intercept 

ســایت "وانــگارد" حــزب کمونیســت اســرالیا ) 

لنینیســت( مارکسیســت 

بیــرون کنیــد! نوشــته شــده  از اســرالیا  IAI را 

.Nick G توســط: 

در 27 مــه 2021 کمــر از یــک هفتــه پــس از آنکــه 

ــا  ــس ب ــش ب ــرای آت ــق ب ــه تواف ــور ب ــل مجب ارسائی

حــاس شــد پــس از حمــات رشورانــه اش بــه مردم 

نــوار غــزه، یــک رشکــت نظامــی برجســته ارسائیلــی 

ــی  ــاز م ــرالیا ب ــر در اس ــک دف ــه ی ــرد ک ــام ک اع

ــا اســتفاده از ســاح  ــد، و محصــوالت خــود را ب کن

ــه  ــک هفت ــط ی ــه فق ــه ک ــد عادالن ــی کن ــغ م تبلی

 )IAI( ــل ــای ارسائی ــع هوافض ــت. صنای ــده اس مان

• فــن آوری نظارتــی را بــرای دیــوار غیرقانونــی 

ارسائیــل فراهــم مــی کنــد کــه بــه عمــق رسزمیــن 

ــت  ــی رود و رسق ــری م ــه باخ ــغالی کران ــای اش ه

ارسائیــل از رسزمیــن و منابــع فلســطین را گســرش 

 Caterpillar D9 مــی دهــد. • زره بــرای بولــدوزر

تولیــد مــی کنــد، کــه عمدتــا بــرای تخریــب خانــه 

ــود. •  ــی ش ــتفاده م ــطینیان اس ــزارع فلس ــا و م ه

فنــاوری جنگنــده هــا و Heron TP، بزرگریــن 

هواپیــای بــدون رسنشــین ارسائیــل را تولیــد مــی 

کنــد کــه شــامل ظرفیــت حملــه اســت و بــه طــور 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــزه م ــه غ ــرر در حمــات ب مک

گرفــت. ایــن بزرگریــن تولیــد کننــده هــوا و فضــا و 

ــل اســت. ــاع ارسائی دف

براســاس اطاعیــه ای کــه امــروز در وب ســایت 

ــوس آرام  ــرالیا و اقیان ــی اس ــاع دفاع ــگر دف گزارش

منتــر شــد، “IAI مشــتاقانه منتظــر رشکــت در 

ــن،  ــا 3 ژوئ ــی 2021 )1 ت ــای زمین ــگاه نیروه منایش

کوئینزلنــد، اســرالیا( اســت. در طــول منایشــگاه 

ــواع مختلفــی از راه حــل  ــی، IAI ان نیروهــای زمین

ــرش  ــا و ب ــه انته ــان ب ــورهای پای ــد سنس ــا مانن ه

ــه مــی دهــد.  ــرو ارائ ــرای محافظــت از نی ــه را ب لب

عــاوه بــر ایــن، IAI راه حــل هــای آگاهــی از جمله 

شناســایی اطاعــات جمــع آوری، نظــارت، ارتباطات 

ــن انتخــاب توانایــی هــای مهــات مهــم  و همچنی

را ارائــه مــی دهــد. "مهــات متخلخــل )همچنیــن 

ــاری  ــین انتح ــدون رسنش ــای ب ــوان هواپی ــه عن ب

یــا پهپــاد کامیــکازه نیــز شــناخته مــی شــود( یــک 

ــات  ــه در آن مه ــت ک ــاح اس ــتم س ــته سیس دس

بــرای مدتــی "در اطــراف منطقــه هــدف" قــرار 

مــی گیــرد، اهــداف را جســتجو مــی کنــد و پــس از 

ــد. ــی کن ــه م ــری هــدف حمل قرارگی

 IAI’s ــراب ــات م ــه مه ــوط ب ــاال مرب ــر ب تصوی

ــت  ــا رشک ــارض ب ــال ح ــت. AIA در ح Harop اس

مســتقر در اســرالیا BIS )قبــاً برامبلــز و در حــال 

حــارض متعلــق بــه رشکتهــای خصوصــی ســهام 

تــا  دارد  مشــارکت  ورد(  و  کارالیــل  آمریکایــی 

تجهیــزات و سیســتمهایی را برای عملیات اســتخراج 

معــادن مســتقل تولیــد کنــد )یعنــی کارهایــی کــه 

بــه کارگــران نیــاز ندارنــد(. پیــش از ایــن نیــز 

معرضیــن علیــه منایشــگاه اســلحه توســط تعــدادی 

از فعــاالن گــروه از جملــه دوســتان زمیــن، برپایــی 

صلــح در Nld Qld و اتحــاد فعــاالن و جوامــع 

افشــاگران )WACA( در ملبــورن برنامــه ریــزی 

شــده اســت. هــدف از بیــن بــردن اقــدام مســتقیم 

نیروهــای زمینــی خامــوش کــردن منایشــگاه اســت. 

Elbit ارسائیلــی نیــز کــه بــا ارتــش اســرالیا قــرارداد 

دارد، محصــوالت خــود را در ایــن منایشــگاه بــه 

منایــش مــی گــذارد و دفاتــر آنهــا در بنــدر ملبــورن 

هنــگام مببــاران غــزه هــدف قــرار گرفتنــد. مــا بایــد 

ــکاری  ــه هم ــرالیا و هرگون ــور IAI در اس ــا حض ب

ــم. ــت کنی ــرالیا مخالف ــش اس ــن آن و ارت بی
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دولت پنهان جهانی 

ــد. ایــن حیلــه جدیــد رژیــم زدن

جمهــوری اســامی کــه خــاوران را مــدرک و ســندی 

ــد  ــی بین ــود م ــه خ ــده علی ــی ش ــود و جهان موج

ــردن آن مــی  ــن ب ــر از بی ــه فک ــد گاهــی ب هــر چن

افتــد. ایــن رژیــم شــکنجه و اعــدام خــوب مــی داند 

ــازان  کــه خــاوران دیگــر فقــط یــک قرســتان جانب

راه انقــاب و عدالــت و آزادی نیســت. خــاوران 

علیــه جمهــوری  مبــارزه  و  از مقاومــت  منــادی 

ــی کســانی  ــب متام اســامی اســت. خــاوران در قل

کــه در رژیــم جمهــوری اســامی بــه زنــدان کشــیده 

ــه  ــب هم ــاوران در قل ــدند، خ ــکنجه ش ــدند، ش ش

مــردم ســتمدیده و اســتثار شــده رسزمینــی اســت 

ــای  ــن از به ــزد گورک ــول شــاملو در ان م ــه ق ــه ب ک

ــم  ــت. رژی ــه اس ــای گرفت ــر، ج ــی افزون آزادی آدم

ــه  ــه مثاب ــن منــاد ب مــی خواهــد بطــور فیزیکــی ای

مــدرک جنایــات خــود را از بیــن بــرد. خــاوران یــاد 

ــورژوا –  ــم ب ــک رژی ــی ی ــی رحم ــت و ب آور بربری

مذهبــی اســت. خــاوران یــاد آور همــه موضوعاتــی 

جنایــت بــاری اســت کــه رژیــم بــا خــرج میلیاردهــا 

تومــان ســعی بــه از بیــن بــردن آنهــا از ذهــن مــردم 

دارد.

در گلــزار خــاوران هــزاران پرنــده در خــاک خفتــه 

شفافیت سیاسی و مترکز نیروی مبارز!

هــر انــدازه کــه مبــارزه ی طبقاتــی حــاد تــر شــده 

و گســرش یابــد، علــی القاعــده شــفافیت سیاســی 

نیروهــای مبــارز و انقابــی بیشــر شــده، شــعارهای 

آنــان دقیــق تــر گشــته و رسدرگمــی در میــان 

نیروهــای بینابینــی و ارتجاعــی افزایــش مــی یابــد. 

ــری  ــردم از ره ــه م ــی ک ــوص زمان ــر بخص ــن ام ای

ــل  ــه عم ــارز و در صحن ــرو، مب ــی آگاه، پی سیاس

ــی  ــان م ــان نش ــه عی ــود را ب ــند خ ــوردار باش برخ

ــال تحــت  ــارزه مســلحانه مــردم نپ دهــد. رشــد مب

رهــری حــزب کمونیســت آن کشــور و رساســیمگی 

ــال  ــال و در راس آن پادشــاه نپ حاکــان مرتجــع نپ

کــه دســت نشــانده دولــت هندوســتان بــوده و از 

پشــتیبانی امپریالیســم آمریــکا برخــوردار اســت، در 

ــود در راس  ــه خ ــی ک ــه حکومت ــا علی ــام کودت انج

آن بــود، صحــت ایــن مدعــا را ثابــت مــی کنــد. در 

ایــران بخــش قابــل ماحظــه ای از بــورژوازی لیــرال 

و طبقــات متوســط )بــورژوازی و اقشــار بــاالی 

خــرده بــورژوازی( در اپوزســیون کــه رفرمیســم، 

پارملانتاریســم و ناپیگیــری خصلــت اساســی حرکــت 

هــای آنهاســت، بدنبــال سیاســت " از ایــن ســتون به 

آن ســتون فرجــی اســت " بــوده و بــا وجــودی کــه 

خــود را اپوزســیون رژیــم جمهــوری اســامی ایــران 

معرفــی مــی کنــد، امــا در عمــل کوچکریــن گامــی 

دولت پنهان جهانی:

 ویروس کووید-19 جهان نوینی را می سازد

» جهانــی غــرق روان پریشــی کــه دیوانــگان در آن 

حاکمنــد. –ترجمــه و اقتبــاس از مقالــه فیلیــپ ک. 

دک )عطــار گفــت(

*******************************************

ــیوه  ــد -19 ش ــروس کووی ــن وی ــد، ای ــا ب ــوب ی خ

و  میدهــد  تغییــر  دارد  را برعــت  مــا  زندگــی 

بازهــم بیشــر دولــت آمریــکا در ارتباطــات پنهانــی 

ــر  ــاره ای از دیگ ــی و پ ــزرگ جهان ــا انحصــارات ب ب

کشــورها از فرصــت اســتفاده کــرده و در پــی ایجــاد 

ــی هســتند. ــه اصطــاح نظــم نوین ب

ایــن دسیســه و توطئــه قدرمتنــد بیــن املللــی، 

الگــوی هــان دولــت پنهــان آمریکایــی اســت کــه 

دارد جهانــی مــی شــود. درســت بــه هــان شــیوه 

کــه در آمریــکا دولــت پنهــان عمــل مــی کنــد. 

مشــتی کوچــک در پــس پــرده کلیــه فعالیــت هــای 

اقتصــادی، نظامــی و سیاســی را کنــرل مــی کننــد. 

و هــر روز بیشــر حقــوق شــهروندان محــدود مــی 

کننــد. مــا طــی چندیــن دهــه گذشــته بــه ایــن نظــم 

جهانــی نزدیــک تــر شــده ایــم، امــا کوویــد-19، کــه 

منافــع دولتــی و رشکتــی را بیــش از پیــش بهــم 

ــده  ــه دن ــر شــکل را ب ــن تغیی ــد، ای ــی کن ــام م ادغ

ــر داده اســت. ــر تغیی باالت

فاشیســم بــه یــک تهدیــد یــا مخاطــره جهانــی 

تبدیــل شــده اســت.

ــت  ــوی دول ــا الگ ــه آی ــت ک ــخص نیس ــوز مش هن

پنهــان آمریــکا یــی پاســخی اســت بــه دولــت 

ــه  ــکار منیشــود ک ــن حــال، ان ــا ای ــی. ب ــان جهان پنه

در هــان مســیر در حرکــت اســت شــاید پیچیــده 

ــن برنداشــته و  در جهــت رسنگــون ســاخن حاکمی

کســب پیــروزی از طریــق پارملانتاریســتی را تحقــق 

دمکراســی حقیقــی قلمــداد منــوده و با امپریالیســم 

ــه  ــاید ب ــا ش ــد ت ــی بازن ــرد عشــق م ــا ن ــی ه فرامل

کمــک آن و بــا تحمیــل رفرانــدوم بــه رژیــم توســط 

امپریالیســت هــا، رویــای دســت یافــن بــه پیــروزی 

خــود را عملــی ســازند. بــرای بــورژوازی بــزرگ کــه 

ــن  ــری ای ــه کار گی رس در آخــور امپریالیســم دارد ب

سیاســت هــا و شــیوه هــا چنــدان عجیــب نیســت. 

ــت!".  ــه در اوس ــراود ک ــرون ت ــان ب ــوزه ه " از ک

از  ماحظــه  قابــل  بخــش  پراکنــی  توهــم  امــا 

ــال  ــورژوازی در دنب ــورژوازی متوســط و خــرده ب ب

شفافیت سیاسی و تمرکز نیروی مبارز

پرنده مردنی است، پرواز را بخاطر بسپار

ــار  ــا فش ــامی ب ــوری اس ــم جمه ــش رژی ــدی پی چن

ــان  ــت گانش ــن درگذش ــت دف ــان در جه ــه بهائی ب

ــی  ــزاران زندان ــه ه ــی ک ــاوران جای ــمت خ در قس

سیاســی انقابــی در گورهــای دســته جمعــی بعــد 

ــعی  ــد، س ــده ان ــپرده ش ــاک س ــه خ ــاران ب از تیرب

کــرد کــه بــا ترفنــدی تــازه خــاوران را "ظاهــرا" بــه 

یــک قرســتان عمومــی تبدیــل کنــد. امــا ایــن ترفنــد 

ــارک و ...... ــه پ ــل خــاوران ب ــد تبدی همچــون ترفن

ــپاری  ــاک س ــت در بخ ــا مقاوم ــان ب ــت. بهائی نگرف

عزیــزان فــوت شــده شــان در خــاوران دســت رد بــه 


