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کارگــران پــروژه ای رشکــت نفــت و پرتوشــیمی 

و  واحدهــا  دیگــر  و  پیامنــکار  رشکت هــای  و 

ــامن و  ــوی اراک و معل ــه هپک ــات از جمل کارخانج

پرســتاران نشــان از رشــد کمــی و کیفــی آن اســت. 

اعرتاضــات ســال های ۹۶ و ۹۸ بــا اینکــه بــه شــدت 

ــری را  ــش کارگ ــت جنب ــم نتوانس ــود ه ــوده ای ب ت

بــه دنبالــه روی از آن بکشــد و اصــل ســازماندهی 

ــتون  ــه س ــه مثاب ــر ب ــه کارگ ــش طبق در درون جنب

فقــرات جنبــش آزادیخواهــی و عدالــت طلبــی 

اجتامعــی، کــامکان در دســتور کار فعالیــن کارگــری 

اســت. و در عیــن حــال حضــور دامئــی اعتصابــات و 

تظاهــرات کارگــران در جامعــه بــه اعتــای جنبــش 

تــوده ای کمک هــای شــایانی کــرد. 

ــخت  ــت  س ــاد: وضعی ــاختاری اقتص ــران س 1 -بح

ــران و زحمت کشــان و مــردم  ــرای کارگ اقتصــادی ب

جنــگ هفتــاد و دو ملــت همــه را عــذر بنــه/ چــون 

ندیدنــد حقیقــت ره افســانه زدند!

روشــن اســت کــه منظــور حافــظ از ملــت  و 

امــروزه  مــا  کــه  نبــوده  معنایــی  آن  افســانه  

بــه  بدان هــا میدهیــم  کشــن دو جــوان کــرد 

دســت چاقوکشــان و پــان ترکیســت های طرفــدران 

ــب  ــی را موج ــن تداع ــامی ای ــوری اس ــم جمه رژی

مــی شــود کــه نظــام رسمایــه داری حاکــم در ایــران 

در آخریــن تاش هایــش بــرای نجــات از ســقوط  

ــاق  ــی و نف ــات قوم ــه اختاف ــن زدن ب ــی دام در پ

افکنــی میــان کــرد و تــرک اســت. هــر زمــان و 

ــرده  ــه داری گس ــام رسمای ــران نظ ــه بح ــا ک ــر ج ه

ــت  ــای راس ــان گرایش ه ــا و آن زم ــود آنج ــی ش م

فاشیســتی ُدم بلنــد مــی کنــد و متاســفانه بــر اثــر 

نبــود تشــکات آگاه و معتــر در میــان مــردم، 

"ما کارگران چاره ای جز انقالب نداریم"

 شاهرخ زمانی

 شاهرخ زمانی از بنیان گزاران جنبش نوین کارگری

 برای ایجاد تشکل های مستقل در شهریور نودوچهار

 به دست دژخیامن رژیم رسمایه داری اسامی ایران

هامن از  حاکم  مرتجعان  رسید.  قتل  به  زندان   در 

 آغاز سلطه، سیاست حذف فیزیکی مخالفان را پیشه

 خود کردند و اکنون ابراهیم رئیسی را در وفاداریش

 به این اصل جنایتکارانه پاداش میدهند و به مقام

ریاست جمهوری اسامی می گامرند.

متام با  تریز  در  زمانی  شاهرخ  سپاری  خاک   در 

آزار از  هراس  بی  کارگران  امنیتی،   محدودیت های 

بازنشستگان؛ و  جوانان  مرد،  و  زن  دستگیری،   و 

 ترک، کرد، عرب، بلوچ و فارس.... گرد آمدند رسود

 و انرناسیونال را بدرقه راهش کردند. چه رستاخیزی

 چه حامسه ای برپا کردند؛ جوانان کارگر فریاد شان

و خواندند  می  خود  معلم  را  شاهرخ  و  بود   بلند 

وفادار به او فریاد می زدند

 "شاهرخ معلم ماست - راه شاهرخ راه ماست"

بدست زندان  در  زمانی  قتل شاهرخ  از  سال   شش 

 جادان رژیم جمهوری اسامی می گذرد اما راه او

زمانی شاهرخ  آموزش های  و  دارد  ادامه   همچنان 

بازنشستگان دانشجویان،  معلامن،  کارگران،   توسط 

به عمل در می آید.

آموزش های اساسی او کدامند ؟

یکم

از بدور  و  دشمن  برابر  در  آخر  تا   ایستادگی 

رسمایه داری، رژیم  به  نسبت  واهی  خیال   هرگونه 

را داخلی  ارتجاع  علیه  علیه مبارزه  مبارزه  با   تواما 

امپریالیسم رشیک جهانی رسمایه جلو بردن

بــه نظــر مــی رســد تیــر ایــن مقالــه بایســتی ایــن 

ــوری اســامی در  ــم جمه ــش رژی ــن باشــد نق چنی

برنامه هــای خامنــه ای. در واقــع رژیــم جمهــوری 

اســامی رژیمــی بشــدت توتالیــر بــا ســاختار 

حکومــت مطلقــه ای اســت کــه نقــش فــرد بــا 

کل یــک رژیــم در ســاختارهای قــدرت برابــر و 

یــا حتــی بیشــر اســت. ســاختارهای حکومــت 

ــی  ــا محــور قــدرت مطلقــه مذهب هــای مطلقــه ب

تحــت عنــوان والیــت فقیــه شــکل گرفتــه اســت. و 

ســه قــوه تعریــف شــده در قانــون اساســی تحــت 

ــه  ــت فقی ــری والی ــت ره ــی و تح ــن مذهب قوانی

تعریــف شــده اســت. بصــورت خاصــه خامنــه ای 

ماننــد همــه دیکتاتورهــای تاریــخ دولــت را ابــزار 

ــی  ــت هایش م ــرای سیاس ــرای اج ــود ب ــت خ دس

ــد. بین

صفحه آخرصفحه آخر

واکسناسیون رایگان و همگانی  صفحه ٥

در دو دهــه گذشــته جنبــش کارگــری در یــک 

ــکالت  ــاد تش ــرای ایج ــخت و پیگیــر ب ــارزه س مب

حــوادث  اســت.  بــوده  درگیــر  خــود  مســتقل 

متعــددی از تــرور و دســتگیری و شــکنجه و زنــدان 

و اعــراف گیــری هــای تلویزیونــی، تــا توطئــه 

ــش  ــری، پی ــن کارگ ــن فعالی ــعاب در بی ــرای انش ب

آمــده اســت کــه جنبــش کارگــری توانســته اســت 

بــا توامننــدی و آگاهانــه از آنهــا گــذر کنــد. بطــور 

مثــال ســازماندهی  اعتصابــات در عیــن حــال 

ــردن  ــدود ک ــرج و نامح ــرج و م ــه ه ــارزه علی مب

اعتصــاب و بــکار گیــری اصــل حــق داشــن، ســود 

ــا نحــوه برخــورد  ُجســن و انــدازه نگــه داشــن وی

ــش  ــد رشــد جنب ــل رون ــن دلی ــه همی ــت. ب ــا دول ب

کارگــری بــا همــه موانــع ادامــه پیــدا کــرده اســت 

و اعتصابــات اخیــر در هفــت تپــه و فــوالد اهــواز، 
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ــدن  ــر ران ــط فق ــر خ ــه زی ــی، ب ــت اجتامع فرودس

و  زحمتکــش  توده هــای  از  بیشــری  چــه  هــر 

ــزون  ــی روزاف ــان، گران ــفره های آن ــردن س ــی ک خال

ــا  ــا کرون ــارزه ب ــت مب ــه، عــدم مدیری کاالهــای اولی

و آلودگــی بیشــری از مــردم و بــاال رفــن آمــار 

درگذشــتگان ناشــی از آن. گــران شــدن مــواد اولیــه 

ــای  ــی از پیامده ــه یک ــکاری  ک ــد بی ــی و رش زندگ

ــت و  ــروژه ای نف ــران پ ــر کارگ ــات اخی آن اعتصاب

پروشــیمی و گســرش آن بــه بیــش از ۱۱۰ کارگاه و 

کارخانــه هــای پیامنــکاری و حامیــت بخــش هــای 

دیگــر طبقــه در ســطحی بســیار وســیع تــر و علنــی 

شــدن تقابــات طبقاتــی بــا درخواســت های روشــن 

ــی ــی و اجتامع صنف

ــه از گذشــته ادامــه داشــته  2 – بحــران سیاســی ک

ولــی در  انتخابــات ریاســت جمهــوری و پشــت 

کــردن مــردم بــه رژیــم و انتخاباتــش بصــورت علنی 

ــی  ــن حت ــم در بی ــر کل رژی ــه بیش ــراد هرچ و انف

اقشــار متوهــم اجتامعــی رسبــاز کــرد. روشــن 

شــدن همــه دروغگویــی هــای رژیــم همــراه بحران 

اســتان های  در  طبیعــی  منابــع  و  آب  مدیریــت 

ــران بصــور  ــق هــای ســاکن ای ــر خل مــرزی و تحقی

گوناگــون کــه اینبــار بــا اعراضــات کشــاورزان 

ــن  ــهرهای ای ــر ش ــتان و دیگ ــه خوزس ــی ب اصفهان

ــران از  ــهرهای ای ــر ش ــت دیگ ــز حامی ــتان و نی اس

ــاز  ــتان و ب ــردم خوزس ــه م ــای محقان ــت ه خواس

شــدن بغــض ۴۰ ســال جنایــت و خیانــت رژیــم بــه 

منافــع مــردم  بــه دههــا شــهر دیگــر ایــران کشــیده 

شــده اســت. بــه قــدرت رســاندن یکــی از جــادان 

رژیــم و یــک دســت کــردن ســه نهــاد اصلــی قــدرت 

ــه ای. ــری خامن ــت ره تح

 تــا بــه حــال رژیــم رسمایــه داری جمهــوری اســامی 

خــود را در پشــت مقوالتــی ماننــد اســام، ایرانیــت، 

ــی، دفــاع از مســتضعفین، تحریم هــای  اصــاح طلب

اقتصــادی خارجــی، توطئه هــای خارجــی و... پنهــان 

کــرده اســت. نتیجــه آن همــه دســتگیری، شــکنجه 

ــوده ای،  ــراد بیشــر ت ــا وجــود انف ــا ب ــوب ام و رسک

جمهــوری اســامی از ایــن تاطــامت اجتامعــی 

گــذر کــرده اســت. ولــی ایــن بــار جنبــش کارگــری و 

جنبــش تــوده ای هــر دو در حــال پیــروی هســتند. 

در ایــن پیــروی نــکات اساســا مثبــت زیــادی 

مواظــب  بایســتی  حــال  عیــن  در  دارد.  وجــود 

ــز بــود. خطــرات آن نی

اعراضــات و اعتصابــات بــا گســردگی و فراگیری آن 

بــه بیــش از 2۰ شــهرهای بــزرگ و متوســط ایــران، 

روحیــه انقابــی را تــا حــد زیــادی بــاال بــرده اســت 

و همــه از تحــول و تغییــر حتمــی و فــوری صحبــت 

مــی کننــد. بــر طبــق خرهــا ناشــی از رسکــوب 

شــدید نظامــی در بعضــی مناطــق درگیری هــای 

ــتگیر  ــادی دس ــداد زی ــت. تع ــداده اس ــی روی نظام

ــی  ــای انقاب ــا از اعت ــی ه ــده اند. برخ ــته ش و کش

صحبــت مــی کننــد و گروههایــی از رسنگونــی رژیم 

ــان  ــه اصــاح طلب ــا اعراضــات مدنــی، تعــدادی ب ت

ــه  ــور خاص ــد. بط ــته ان ــد بس ــی امی درون حکومت

بایــد گفــت کــه هــم در رهــری جمهــوری اســامی 

ــرات  ــورژوازی نظ ــیون ب ــری اپوزیس ــم در ره و ه

رژیــم  در  جناح هایــی  دارد.  وجــود  گوناگونــی 

خواهــان رسکــوب شــدید و برخــی دیگــر خواهــان 

جلوگیــری از تشــدید اعراضــات بــه شــیوه های 

دیگــر هســتند. آنچــه کــه روشــن اســت هنــوز یــک 

آلرناتیــو سوسیالیســتی بــر جنبــش کنونــی در ایران 

ــژه  ــی بوی ــم نشــده اســت و اعراضــات کنون تحکی

در جنبــش کارگــری و وجــود تشــکات مســتقل 

ــود  ــر خ ــد ُمه ــه بتوانن ــتند ک ــد نیس ــان توامنن آنچن

را بــر جنبــش عمومــی کنونــی بکوبنــد. در نتیجــه 

ــور پرقــدرت جنبــش  ــدون حض جنبــش کنونــی ب

ترقــی  نردبــان  بــه  توانــد  مــی  آن  در  کارگــری 

جناح هــای دیگــر بــورژوازی ایــران بیانجامــد. ایــن 

وضعیــت شــکننده مــی توانــد اِشــکاالت زیــر را در 

ــاورد  ــی بوجــود بی ــری و مرق ــش کارگ جنب

ــال  ــازمانده .2 - فع ــای س ــدن کادره ــی ش ۱ – علن

ــی و  ــری سیاس ــدون ره ــوده ای ب ــش ت ــدن جنب ش

تشــکیاتی رادیــکال و دنبــال روی جنبــش کارگــری 

از آن . ۳ – دســت برداشــن از اصــول و برنامــه 

ــده و  ــش آم ــط پی ــه روی از رشای ــی و دنبال انقاب

عــدم توجــه بــه تجربیــات تاریــخ چنــد دهــه 

گذشــته. ۴- انفعــال و رسخوردگــی از کار منظــم 

ــان و  ــف خیاب ــا ک ــه کار رصف ــش ب ــق و گرای و دقی

ــی  ــی کار علن ــه هامهنگ ــه ب ــدم توج ــی  و ع عمل

ــی. و مخف

در صورتیکــه مــا دچــار دنبالــه روی از اوضــاع 

ــه  ــی ب ــد طوالن ــا دی ــری ب ــش کارگ ــویم و جنب نش

مفهــوم کار ســازماندهی و فکــری در عیــن مبارزات 

در کــف خیابان هــا بــرای درخواســت های خــود بــه 

جلــو حرکــت کنــد و نیــز جنبــش کمونیســتی بتواند 

خــود را بــه مثابــه اصلی تریــن گرایــش فکــری 

تحکیــم کنــد، آنوقــت اکــر روشــهای مبارزاتــی 

ــی  ــی کاف ــا آمادگ ــی ب ــدرت سیاس ــب ق ــرای کس ب

بــه نفــع تغییــرات پایــه ای و رسنگونــی رژیــم 

ــورت  ــن ص ــر ای ــود. در غی ــد ب ــه داری خواه رسمای

تجربیــات ســال های ۵۶ و ۵۷ در یــک شکســت 

ــخ در  ــرار تاری ــود. تک ــرار ش ــد تک ــی توان ــر م دیگ

عیــن خونباربودنــش ُمضحــک خواهــد.

تکــرار  حــال  در  وار  مــوج  طبقاتــی  تاطــامت 

شــدن و هــر بــار در ســطح موج هایــی بلندتــر 

ــری در جامعــه اســت. تعــداد  و بــا دامنــه پهن ت

ــرده  ــر و گس ــد بزرگ ــر دور جدی ــات در ه اعتصاب

ــات و  ــات و اعتصاب ــداد اعراض ــود. تع ــی ش ــر م ت

ــر شــدن و پیوســن بخــش هــای بیشــری  طوالنی ت

بــه هــم، ســازمان های کمونیســتی متعلــق بــه ایــن 

ــا  ــدت و ی ــی وح ــر رسدوراه ــی را ب ــش طبقات جنب

بــراه خــود رفــن قــرار داده اســت. فعالیــن کارگــری 

پراکندگــی  بــه  را  خــود  انتقــاد  دائــم  بصــورت 

ســازمان های جنبــش کمونیســتی – کارگــری نشــان 

ــود کــه از هــم  ــم ب ــادر خواهی ــا مــا ق ــد. آی داده ان

بیاموزیــم و وحــدت جنبــش کمونیســتی را تحقــق 

بخشــیم و یــا خــود را صاحــب متامــی دســت 

ــری – کمونیســتی دانســته  ــش کارگ آوردهــای جنب

بــه  آنــرا  موفقیت هــای  عــدم  و  شکســت ها  و 

حســاب دیگــران بگذاریــم؟. آیــا جنبــش کارگــری و 

فعالیــن کارگــری قــادر خواهنــد بــود بــا ســبک کار 

درســت تفاوت هــای فکــری و تاکتیکــی یکدیگــر را 

بپذیرنــد و امیــد کارگرانــی کــه در مبــارزه بــه آنهــا 

ــد؟. ــرآورده کنن ــده، ب ــره زده ش گ

هیــچ انقــاب کارگــری نتوانســته اســت کــه متامــی 

ــر در  ــن ام ــرا ای ــد زی ــری را متحــد کن ــش کارگ جنب

اعتــای رشایــط انقابــی اتفــاق مــی افتــد. در بیــن 

ــی و  ــرو، میان ــش پی ــه بخ ــم س ــر ه ــه کارگ طبق

عقــب مانــده وجــود دارد. انقــاب کارگــری اساســا 

ــر  ــای دیگ ــراه بخش ه ــروان و هم ــری پی ــا ره ب

شــکل مــی گیــرد. امــروز در بخش هایــی از طبقــه 

کارگــر پیروانــی توانــا وجــود دارد دارنــد کــه 

عقــب  حتــی  و  میانــی  بخش هــای  توانســته اند 

مانــده را متشــکل کننــد. امــا ایــن هنــوز تا متشــکل 

کــردن متامــی پیــروان طبقــه کارگــر فاصلــه دارد. 

وحــدت ســازمان های جنبــش کمونیســتی و تشــکیل 

ــد  ــع خواه ــاال را ترسی ــد ب ــت رون ــزب کمونیس ح

کــرد و رهــری طبقــه کارگــر را بــرای رسنگونــی 

ــن  ــی سوسیالیســم تأمی ــه داری و برپای ــم رسمای رژی

مــی منایــد. 

تاریــخ مبــارزات کارگــری در ایــران همــواره بــا 

رسکــوب و شــکنجه و زنــدان همــراه بــوده اســت. از 

زمــان شــکل گیــری اولیــن هســته های کمونیســتی 

و تشــکات مســتقل کارگــری از زمــان مروطیــت 

تــا بــه امــروز هیــچ دولتــی در ایــران روی کار 

نیامــده اســت کــه ضــد کمونیســت نبــوده باشــد. 

تنهــا دکــر مصــدق مواضــع دو پهلویــی اتخــاذ 

ــود.  ــدرت ب ــم در ق ــیار ک ــم بس ــرد و او ه ــی ک م

رژیــم پهلــوی و جمهــوری اســامی هــر دو شــدیدا 

ــه  ــوده و هســتند واجــازه آزادان ضــد کمونیســت ب

ــی  ــداده و من ــتی را ن ــری و کمونیس ــکات کارگ تش

دهنــد. ویژگــی مبــارزه طبقــه کارگــر در ایــران نــه 

در مبــارزه اش علیــه دولــت رسمایــه داری رسکوبگــر 

بلکــه علیــه یــک رژیــم بــورژوا مذهبــی پیرامونــی 

اســت.
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حــزب رنجــران از زمــان بوجــود آمدنــش بــا تــاش 

بــرای متحــد کــردن طبقــه کارگــر دســت بــه ایجــاد 

کنفدراســیون کارگــری زد و ســعی کــرد کــه بــه 

ــی  ــتباهات سیاس ــی اش ــد ول ــک کن ــد کم ــن رون ای

ــد را  ــن رون ــت در ای ــازه موفقی ــک اج – ایدئولوژی

نــداد. ایــن خطاهــا بعــدا در کنگره هــای دیگــر 

ــت.  ــرار گرف ــد و بررســی ق ــورد نق حــزب م

جنبش هــای  متــام  امیــد  چشــم  واقعــی  بطــور 

ــه جنبــش کارگــری  اعراضــی و مرقــی اجتامعــی ب

دوختــه اســت. آیــا کمونیســت ها بــا پیوندشــان بــا 

طبقــه کارگــر و متحــد شــدن فعالیــن کارگــری مــی 

تواننــد ایــن انتظــار جنبــش آزادیخواهــی و عدالــت 

ــه در  ــه ای ک ــن وظیف ــد. ای ــرآورده کنن ــی را ب طلب

برابــر ماســت. جــواب آینــده در دســت های طبقــه 

کارگــر اســت: سوسیالیســم و نــه بــه بربریــت 

رسمایــه داری.

ع.غ

ــاند. ــی کش ــود م ــال خ ــه دنب ــده ای را ب ع

از  کــن  حکومــت  و  انــداز  نفــاق  گوینــد  مــی 

گفته هــای وینســتون چرچیــل سیاســتمدار نــژاد 

پرســت انگلیــس اســت کــه از جمعبنــدی عملکــرد 

امپراطــوری بریتانیــا توســط  رهران کلونیالیســت ها 

بــر خاســته اســت  نیمــی از جمعیــت قــاره آفریقــا 

را شــکار کردنــد، دســت بســته بــه کشــتی نشــاندند 

و بعنــوان بــرده در آمریــکا فروختنــد، مــردم بومــی 

ــادا  قتــل عــام کردنــد  را در اُســرالیا، آمریــکا و کان

ــا  ــد ت ــن زدن ــی را دام ــی و مذهب ــای قوم جنگ ه

نظــام رسمایــه داری جهانــی را ابدیــت بخشــند. 

رژیــم جمهــوری اســامی دنبالچــه ای از همیــن 

ــار دهــه در  ــن چه ــه در ای ــی اســت ک نظــام جهان

ــه تنهــا در اقتصــاد  ــداد و ادامــه نظــام قبلــی ن امت

ــه رو  ــه نعــل دنبال ــل ب ــه در سیاســت هــم نع بلک

ــوده  ــن ب ــت ک ــداز و حکوم ــاق ان ــامن روش نف ه

اســت. حادثــه نقــده را تنهــا مــی تــوان در ایــن مــن 

ــح داد. توضی

ایــران  بــر  حاکــم  رسمایــه داری  رژیــم  امــروز 

ــم،  ــته حاک ــت.  دارودس ــده اس ــده و درمان فرومان

انحصــار طلبــی را بــا انتصــاب رئیســی کــه از هــامن 

آغــاز داشــت بــه حــد اکــر رســانده اســت؛ خــودی 

و نــا خــودی، شــیعه و ســنی، دینــدار و بــی دیــن،  

دیگــر  ده هــا سیاســت های  و  بــد  و  ژن خــوب 

نفــاق افکنانــه از ماهیــت نظامــش بــر مــی خیــزد 

ــود.  ــی ش ــال م ــر دنب ــدتی بیش ــا ش ــروز ب ــه ام ک

ــی در  ــاله آمریکای ــل س ــتی چه ــاد نئولیرالیس اقتص

رژیــم جمهــوری اســامی بــه معجونــی تبدیــل 

ــون مــردم  شــده اســت کــه امــروز هشــتاد میلی

ایــن رس زمیــن در فقــر و فاکــت بــرس مــی برنــد و 

شــیرازه زندگــی بــا گســرش فقــر و بیــکاری و عــدم 

توانایــی نظــام در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا از هــم 

پاشــیده اســت و سیاســت نفــاق انــداز و حکومــت 

کــن بــا مشــت آهنیــن پاســدارانش دامــن انداختــه 

اســت. در خوزســتان تــاش مــی کننــد میــان عــرب 

و فــارس اختــاف اندازنــد، در بلوچســتان شــیعه و 

ــده  ــد و در نق ــی اندازن ــم م ــان ه ــه ج ــنی را ب س

ــرک را دامــن  ــرد و تُ ــه کُ ــگ نظران ناسیونالیســم تن

مــی زننــد.

ــری  ــو کارگ ــه آلرناتی ــت ک ــی اس ــن اوضاع در چنی

بعنــوان تنهــا نیــروی اجتامعــی نجــات دهنــده 

مــی توانــد در مقابــل نظــام موجــود بایســتد، 

ــتگی  ــدت و همبس ــوبگری وح ــاق و آش ــای نف بج

ــای  ــران و نیروه ــر ای ــه کارگ ــد. طبق ــت کن را تقوی

آگاه اجتامعــی  بــه درســتی و بــا توانایــی بــه میدان 

ــدن از  ــرون آم ــرای بی ــود را ب ــو خ ــده و آلرناتی آم

ــران  ــد. ای ــش نهاده ان ــی پی ــاختاری کنون ــران س بح

رسزمیــن ملــل مختلــف بــا تاریخــی طوالنــی اســت. 

مردمانــش قرن هــا در کنــار هــم زندگــی کــرده 

انــد؛ از زبــان و فرهنــگ و عــادات خــود برخــوردار 

ــای  ــاوزات نیروه ــر تج ــرکاً در براب ــد و مش بوده ان

حاکــامن  تنهــا  کرده انــد.  مقاومــت  خارجــی 

بوده انــد کــه بــرای ادامــه ســلطه خــود دســت بــه 

نفــاق افکنــی تحــت عنــوان تـُـرک  و فــارس و عــرب 

ــاد  ــری از ایج ــرای جلوگی ــروز ب ــد. ام ــرد زده ان و کُ

ــای  ــر گرایش ه ــران و دیگ ــکیات رسارسی کارگ تش

ــژاد، ملیــت، جنســیت؛   ــدور از ن ــه ب وحــدت طلبان

دامنــه سیاســت انحصــار طلبــی و نفــاق انــدازی  را 

ــد. ــر کــرده ان گســرده ت

ــت از  ــا حرک ــروز ب ــران ام ــری در ای ــو کارگ آلرناتی

ایــن واقعیــت  روی خــط مشــی سیاســی طبقاتــی 

پافشــاری دارد و بــرای ایجــاد وســیعرین اتحــاد 

ــه نیروهــای ســتمدیده و اســتثامر شــده  ــان کلی می

در برانــدازی نظــام ســلطه گر انحصارگــر  حاکــم 

مبــارزه مــی کنــد. بــرای تحقــق ایــن وظیفــه 

تاریخــی همچنــان بــر اصــل حــق تعییــن ملــل در 

تعییــن رسنوشــت خــود کــه از ماهیــت  جهانبینــی 

پافشــاری دارد.  پرولتاریایــی نشــأت مــی گیــرد 

ــه  توســط  ــه نقــده ک ــران  حادث حــزب رنجــران ای

نیروهــای ارتجاعــی و شــبه فاشیســت خلــق شــده 

ــد و  ــی دان ــراورده حکومــت اســامی م اســت را ف

ــران در  ــد. حــزب رنجــران ای ــرا محکــوم مــی کن آن

غــم بازمانــدگان  جوانــان کُــرد محمــد علیــزاده 

و فردیــن ابراهیمــی خــود را صمیامنــه رشیــک 

ــد. میدان

اســتثامرگر  و  ســتمگر  نظــام  بــاد  رسنگــون 

اســامی رسمایــه داری 

و  بســیج  راه  در  کارگــری  آلرناتیــو  بــاد  پیــروز 

متشــکل کــردن  وســیعرین نیروهــای ســتمدیدگان 

و اســتثامر شــوندگان 

سوسیالیسم تنها راه نجات است

حزب رنجران ایران بیستم مرداد ۱۴۰۰

دوم

 کارگران را نیروی عمده و هدایت کننده در مبارزه

 انقابی دوران کنونی دانسن برای انجام این وظیفه

پیش در  تشکیات  و  وحدت  پرولتاریا،   تاریخی 

 گرفن،. خود منونه بودن هم در ایجاد تشکل مستقل

 صنف خود و هم با اتکا به این تشکل برای ایجاد

 تشکل های مستقل دیگر کارگری و پیوند آنها بهم و

 رسارسی کردنشان مبارزه ای همه جانبه کردن

 سوم

 موضع استوار طبقاتی داشن را با جهانبینی و علم

 رهایی پرولتاریایی پیشه خود کردن، سبک کار تئوری

 به عمل و از عمل به تئوری را در تلفیق کمونیسم

 علمی به رشایط مشخص بکاربردن، درستی تاکتیک

 و سیاست انقابی را با خواست توده ها سنجیدن و

 به رسالت تاریخی طبقه کارگر در براندازی رسمایه

به و  داشن،  ایامن  سوسیالیسم  با  جایگزینی اش   و 

و استقرار سوسیالیسم  پیچ و خم  پر  و   راه سخت 

 پیروزی نهایی کمونیسم آگاه بودن. در نتیجه تاکید

 کردن طبقه کارگر بدون حزب پیرو انقابی خود

حزبی به  احتیاج  کارگران  کند  انقاب  تواند   منی 

بتوانند فراز و نشیب های  انقابی پیرو دارند که 

و ماهر  را چون سکانداری  راهپیامیی طوالنی   این 

توانا استوار طی کنند.

چهارم

از را  کردن  انقاب  برای  کارگری  آلرناتیو   ایجاد 

 رضوریات مرم و توام با پیرفت دو وظیفه دیگر

کلیه از  گسرده  جبهه ای  ایجاد  برای  او   دانسن. 

همینطور و  شونده  استثامر  طبقاتی   نیروهای 

که کارگری  آلرناتیو  انقابی  پرچم  زیر   ستمدیده 

 استخوان بندی آنرا تشکلهای کارگری تشکیل میدهند

 مبارزه می کرد. در زندان همیشه پیشتاز در ایجاد

غیر زندانیان سیاسی  دیگر  با  متحدی   چنین جبهه 

کارگری بود

پنجم

جهانی پرولتاریای  تاریخی  مبارزه  به  آگاه   او 

روی بورژوازی  خرده  گرائی  نفی  هرگونه  از   بدور 

و میکرد  پافشاری  علمی  کمونیسم  اصول   بکاربرد 

رویزیونیسم علیه  مبارزه  خود  نوشته های  متام   در 

از را  ایران  کارگری  درون جنبش  در  اپورتونیسم   و 

مسئولیت وضعیت اسفناک کرونا در ایران متوجه رژیم اسالمی است
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وظایف پیرو کارگری می دانست.

گواهی زمانی  شاهرخ  از  مانده  باقی  مکتوب   آثار 

کمونیسم تئوری  از  عمیقش  درک  از  معتر   است 

سازمانده، فعال  کارگر  یک  زمانی  شاهرخ   علمی. 

زندانی مستقل،  تشکل های  شده  شناخته   رهر 

 سیاسی به چنان توانایی در تلفیق کمونیسم علمی

 به رشایط جامعه ایران می رسد که قادر می شود

 در اساسی ترین مسایل دوران کنونی ایران برنامه ای

 را که هنوز معتر است ارائه دهد:

 ایجاد تشکل های مستقل کارگری علنی و در رشایط

دیکتاتوری والیت فقیه و رسارسی کردن آنها

 اتحادی از کلیه نیروهای ستمدیده و استثامر شده

نظام رسنگونی  برای  کارگری  آلرناتیو  چر  زیر   در 

رسمایه داری کنونی و پیروزی انقاب سوسیالیستی

 ایجاد حزب واحد کمونیستی از تشکل های موجود

 با نفی دیالکتیکی سکت ها در درون جنبش کارگری

جنبش از  ناپذیر  جدا  جزوی  برای  تاش  و   کنونی 

کارگری شدن.

 ما باید در این سالگرد گرامی داشت شاهرخ زمانی

 جنبش کارگری ایران همچنان به آموزش خود ادامه

کرده مشخص  شاهرخ  که  وظایفی  برای  و   دهیم 

همه جانبه اقدام فوری و عملی کنیم.

 حزب رنجران ایران همچنان وفادار به این آموزش ها

حزب ایجاد  برای  کمونیستی  جنبش  وحدت   برای 

و بسط  برای  کارگر،  طبقه  پیرو  انقابی   واحد 

از اتحادی  برای  و  کارگری  مستقل  جنبش   گسرش 

استثامر از  اجتامعی  و  توده ای  تشکل های   کلیه 

در کارگری  آلرناتیو  بعنوان  ستمدیدگان  و   شدگان 

برابر آلرناتیوهای بورژوازی مبارزه می کند

یاد شاهرخ زمانی گرامی باد

حزب رنجران ایران

 شهریور هزار وچهارصد

بــر طبــق قانــون اساســی رژیــم جمهــوری اســامی، 

شــورای نگهبــان والیــت فقیــه را انتخــاب مــی کنــد 

ــه  ــت فقی ــان توســط والی و اعضــای شــورای نگهب

ــن  ــوع انتخــاب و تعیی ــن ن ــن مــی شــوند. ای تعیی

ــن شــورای  ــن قــدرت در بی ــی تضمی ــه یعن دوجانب

نگهبــان و فــرد والیــت فقیــه. بــا اســتناد بــه ایــن 

روش خامنــه ای بعــد از خمینــی بیــش از ســه دهــه 

اســت کــه بعنــوان والیــت مطلقــه فقیــه در مســند 

باالتریــن قــدرت دولتــی در ایــران تکیــه زده و 

ــت های  ــی سیاس ــته حت ــاهان گذش ــد پادش هامنن

بســیار جانبــی را هــم کنــرل کــرده و بــدون نظــر 

ــا  خواهــی و اجــازه او منــی توانــد عملــی شــود. ب

متــام ایــن احــوال جمهــوری اســامی ماننــد همــه 

ــت  ــک دول ــخصات ی ــی از مش ــای طبقات دولت ه

ــه داری   ــی رسمای ــورهای پیرامون ــه داری  کش رسمای

برخــوردار اســت. در ایــن دولــت منافــع بــورژوازی 

ایــران تامیــن و سیاســت های هژمونــی طلبانــه 

بــا  رهــری  و  ســاختار  ایــن  تحــت  منطقــه ای 

ــت بشــدت ضــد  ــن دول ــی رود. ای ــو م شــدت جل

کمونیســت و ضــد کارگــران و زحمتکشــان و بــرای 

ــی  ــی و دولت ــه داری  خصوص ــع رسمای ــن مناف تامی

در ایــران بــه هــر جنایتــی دســت زده و مــی زنــد.

انتخابــات در رژیــم جمهــوری اســامی ماننــد 

دوره ای  بصــورت  بــورژوازی  دیگــر  رژیــم  هــر 

در ارگان هــای مختلــف انجــام مــی شــود ولــی 

هیــچ فــردی در ایــن انتخابــات جــدا از دایــره 

ــی  ــره مافیای قــدرت نیســت و قــدرت در یــک دای

ــدرت و  ــی ق ــاد اصل ــت. نه ــش اس ــال چرخ در ح

تصمیــم گیــری در نهادهــای جداگانــه و یــا افــراد 

حــول والیــت فقیــه بــوده و رئیــس جمهــور هــای 

مختلفــی کــه تــا بــه حــال در ایــن پســت خدمــت 

ــه ای دچــار تضــاد  ــا خامن ــت ب ــد در نهای ــرده ان ک

شــده انــد. ایــن تضادهــا کــه ناشــی از ســهم 

خواهــی در تقســیم قــدرت اســت. ؛ هیچــگاه در 

ســاختارهای ایــن رژیــم بــه پایــان نخواهــد رســید. 

ــم  ــر رژی ــراد بیش ــا انف ــدرت ب ــه ق ــع حلق در واق

تنگــر و تضادهــای  بیــن توده هــا، کوچکــر و 

درونــی اش شــدت مــی گیــرد. حــذف و یــا انتقــاد و 

اعــراض اکــر رئیــس جمهورهــای رژیــم اســامی از 

خامنــه ای بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــاز 

تابــی از تقســیم نــا برابــر قــدرت اســت. بصــورت 

)در  انتخابــات  در  کــه  کســانی  وارونــه  کامــا 

حقیقــت انتصابــات( ریاســت جمهــوری پیــروز می 

شــوند.، خــود را مناینــده منتخبیــن خــود دانســته 

و ســهم حداقــل مســاوی بــا مناینــده خــدا و اســام 

یعنــی والیــت فقیــه طلــب مــی کننــد. ایــن تضــاد، 

کار را بــه آنجــا رســانده اســت کــه خامنــه ای بــرای 

فــرار از ایــن کشــاکش دامئــی، انتخابــات پارملانــی را 

ــنهاد داد. ــی پیش ــات عموم ــر انتخاب در براب

تحــت  ایــران  در  دولتــی  قــدرت  ســاختارهای 

ایــران  در  مذهبــی  رسمایــه داری   حاکمیــت 

ناتوانــی در تصمیــم گیریهــای  از  خــود نشــان 

کارشناســانه و مدیریــت علمــی داشــته و قــادر 

نیســت کــه جامعــه معضــات و مشــکات جامعــه 

را در یــک تعــادل اجتامعــی حــل کنــد اعراضــات 

در خوزســتان نســبت بــه آب و اعراضــات جنبــش 

کارگــری نســبت بــه اجحافــات بــی درو پیکــر، 

دزدی هــای کان از صنــدوق بازنشســتگان و دیگــر 

صندوق هــای مالــی و حتــی بیمه هــای اجتامعــی، 

عــدم مدیریــت اقتصــاد حتــی رسمایــه داری  همــه 

و همــه، رسمایــه داری  ایــران را بــه بحرانــی عمیــق 

و همــه جانبــه رانــده اســت کــه بــا رسمایــه داری  

کنونــی بین املللــی همخوانــی دارد.

ــر  ــت ب ــی اس ــت مبتن ــی دول ــاختار کنون ــز س مترک

ــر  ــه کارگ ــود از طبق ــرین س ــیدن بیش ــرون کش بی

و زحمت کشــان و تامیــن ســود از طــرُق مختلــف 

ــی و  ــی و بین امللل ــطح مل ــارت در س ــه تج از جمل

ــه بخــش  ــی و کارخانجــات ب ــع طبیع ــروش مناب ف

خصوصــی، آزاد ســازی نیــروی کار و عــدم تامیــن 

کار و تحصیــل مجانــی و همگانــی، ویرانــی محیــط 

زیســت بــه قیمــت ســود بیشــر و.....

انتخاباتــی  منایــش  از  بعــد  کــه  اســت  مدتــی 

آخریــن دوره ریاســت جمهــوری و " انتخــاب " 

ــوری، برخــی از اصــاح  ــه ریاســت جمه رئیســی ب

ــه  ــا و زاری ب ــد از التامس ه ــی بع ــان حکومت طلب

درگاه والیــت فقیــه از درگاه قــدرت رانــده شــدند، 

ــدرت  ــرم ضــد ق ــه صفــوف اپوزســیون ن ــان ب ناگه

ــوری  ــم جمه ــه رژی ــد ک ــعی دارن ــته اند و س پیوس

ــرده و  ــر ک ــر تطهی ــای دیگ ــا روش ه ــامی را ب اس

بــه چشــم مــردم بــه تنــگ آمــده از کل رژیــم 

جمهــوری اســامی خــاک بپاشــند. اساســی ترین 

ــت. ــر اس ــرار زی ــه ق ــا ب ــرات آنه نظ

ــئولین  ــدید از مس ــخت و ش ــرا س ــاد ظاه ۱ -انتق

نادرسِت شــان  سیاســت های  بعلــت 

2-حملــه بــه مخالفیــن انقابــی و بویــژه نیروهــای 

چــپ، تحــت عنوان "کمونیســت شکســت خــورده" 

و "انقــاب یعنــی ویرانــی و تجزیــه ایــران". 

اساســی و  قانــون  تغییــر  برافراشــن پرچــم   -۳

برداشــن سیســتم والیــت فقیــه از قانــون اساســی 

گفتگوهــای  و  خشــونت  از  پرهیــز  و  دوری   -۴

ســازنده

۵- تعامل، دموکراسی و حقوق بر

۶- تعامل با جهان بویژه آمریکا و غرب 

ٰ یاد شاهرخ زمانی گرامی باد

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com
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در متامــی نظراتــی کــه اصــاح طلبــان حکومتــی و 

غیــر حکومتــی دارنــد. ؛ چنــد نکتــه مشــرک آنهــا 

را بــه هــم پیونــد مــی زنــد. اولیــن نکتــه مشــرک 

آنهــا کــه ســلطنت طلبــان را هــم در بــر مــی 

گیــرد.، اعراضــات مدنــی و دوری از خشــونت. امــا 

اینکــه دوری از خشــونت توســط کــی، موضوعــی 

اســت کــه آنهــا انگشــت اشــاره را بــه طــرف 

جنبــش اعراضــی و مــردم نشــانه مــی رونــد و 

آگاهانــه فرامــوش مــی کننــد. در طــی ۴ دهــه ایــن 

رژیــم جمهــوری اســامی بــوده اســت که خشــونت 

را علیــه مخالفــان و کارگــران و فرودســتان جامعــه 

بــکار گرفتــه و کمریــن اعــراض و مخالفــت را 

برنتابیــده اســت. اصــاح طلبــان خــوب مــی داننــد 

اجتامعــی  مناســبات  پایــه ای در  تغییــرات  کــه 

ــه نفــع مــردم اســتثامر  فقــط از طریــق انقــاب ب

شــونده و ســتمدیده امــکان پذیــر اســت و انقــاب 

ــی جهــت  ــر انقاب ــه قه ــش دســت ب ــرای پیروزی ب

رسنگونــی طبقــات حاکــم رسمایــه دار خواهــد 

ــه  ــرات پای ــری از تغیی ــرای جلوگی ــه ب زد. در نتیج

زحمت کشــان  نفــع  بــه  اجتامعــی  مناســبات 

ــونتی  ــرس از خش ــتی و ت ــکار رفرمیس ــتی اف بایس

کــه هــر روزه علیه شــان اعــامل مــی شــود را 

ــاند.  ــی نش ــت اجتامع ــات فرودس ــن طبق در ذه

ــه  ــن گفت ــن اســت" ، ای ــه نوی ــای جامع ــر مام "قه

ــت  ــات فرودس ــرای طبق ــی ب ــه آموزش ــس ک مارک

نفــرت  مــورد  اجتامعــی  انقــاب  جهــت  در 

ــط  ــرت هــم فق ــن نف ــورژوازی اســت. ای ــم ب عظی

ــان در  ــلطنت طلب ــان و س ــاح طلب ــوص اص مخص

ایــران نیســت، سوســیال دمکراســی اروپــا و متامــی 

ــونت  ــرین خش ــه بیش ــان ک ــت های جه امپریالیس

و جنایــت را علیــه کارگــران و زحمت کشــان و 

ــم  ــد. بطــور دائ ــکار گرفته ان ــون کشــورها ب انقابی

دیگــران را بــه دمکراســی و حقــوق بــر فــرا مــی 

ــه  ــت ک ــده ای اس ــه ش ــتان کهن ــن داس ــد. ای خوانن

دیگــر بــرای تــاش جهانــی در جهــت گــذار از 

رسمایــه داری  بــه سوسیالیســم رنــگ باختــه اســت.

طــرح آشــتی طبقاتــی و گــذار بــه جامعــه ای 

بهــر از طریــق تعامــل، دوســتی، گفتامن هــای 

مشــارکتی، حفــظ وضعیــت موجــود، تغییــر در 

قانــون اساســی، کمــک از نیروهــای ســازمان ملــل 

بــرای برگــزاری انتخابــات دمکراتیــک، مجموعــه ای 

از سیاســت های پیشــگیرانه بــورژوازی ایــران در 

جهــت تغییــر مســیر اتــاق فکــر کل حکومــت 

جمهــوری اســامی در جهــت گــذار از دیکتاتــوری 

مطلقــه بــه دیکتاتــوری جمعی تــر و سیســتامتیک 

تــری در کنــرل و اداره جامعــه اســت. در حقیقــت 

دو نظــر در بــورژوازی ایــران مطــرح اســت.: نظــر 

ــه  ــر ادام ــت ب ــده آن اس ــه ای مناین ــه خامن اول ک

سیســتم توتالیــر تــا حــد دیکتاتــوری فــردی و تنگر 

ــان  ــاح طلب ــر دوم اص ــدرت و نظ ــه ق ــدن حلق ش

اســت،  کــه معتقــد  بیــرون حکومتــی  و  درون 

جــدا از عــدم توانایــی خامنــه ای در اداره جامعــه 

ادامــه حیــات بــورژوازی در شــکل دیکتاتــوری 

فــردی امــکان ناپذیــر بــوده و جامعــه بــا خطــرات 

دخالــت  دوم  درجــه  در  و  اجتامعــی  انقــاب 

ــرو شــده اســت.  خارجــی روب

ــه داری  دوران بحران هــای ســاختاری  نظــام رسمای

ــی  ــود م ــه بوج ــی ک ــت. در بحران های دوره ای اس

آیــد بــورژوازی راه حل هــای مختلفــی بــرای بــرون 

رفــت از بحران هایــش را انتخــاب مــی کنــد. از 

جنگ هــای بــزرگ جهانــی ماننــد جنــگ اول و 

دوم جهانــی، رشــد و گســرش رسمایه هــای دولتــی 

ــاد  ــا ایج ــط و ی ــاس رشای ــر اس ــی ب ــا خصوص و ی

ــا فاشیســتی و..... آنچــه کــه  دولت هــای رفــاه و ی

تاکنــون بعــد از فروپاشــی شــوروی اتفــاق افتــاده 

اســت، گرایــش رسمایــه داری  بــه فاشیســم بــه 

ــت.  ــادی اس ــم اقتص ــی و نئولیرالیس ــاظ سیاس لح

ــال  ــته در ح ــش از گذش ــر روز بی ــش ه ــن گرای ای

عمومــی شــدن اســت. یکــی از دالیــل قدرت گیــری 

ــور  ــدم حض ــه داری  ع ــم در رسمای ــش فاشیس گرای

ــت  ــی و رقاب ــر در ســطح جهان متحــد طبقــه کارگ

ــی  ــه داری  در ســطح جهان افســار گســیخته رسمای

ــم  ــک عظی ــای دمکراتی ــش ه ــی جنب ــت. متام اس

تــوده ای کــه در کشــورهای دیگــر هــر روزه در 

کــف خیابان هــای در جریــان اســت جوابگــوی 

ــم  ــه داری  و امپریالیس ــام رسمای ــات از نظ راه نج

نیســت. دوران مــا، دوران امپریالیســم و انقابــات 

پرولــری اســت و فقــط طبقــه کارگــر چــه در 

ــت  ــی اس ــطح جهان ــه در س ــوری و چ ــطح کش س

ــا  ــه تنه ــم ن ــم سوسیالیس ــا پرچ ــد ب ــی توان ــه م ک

بــه دیکتاتوری هــای فــردی و فاشیســتی پایــان 

دهــد بلکــه قــادر خواهــد بــود دنیــای نوینــی 

بوجــود بیــاورد کــه اســتثامر انســان از انســان 

ــران  ــوالت در ای ــت. تح ــد بس ــت خواه از آن رخ

هــم ناشــی از ایــن قوانیــن و رویدادهــای جهانــی 

جمهــوری اســامی را بــه کنــار خواهــد زد و در این 

ــان و اصــاح  ــکار اصول گرای ــره فریب ــار زدن چه کن

طلبــان بیشــر عیــان خواهــد شــد. ایــن تغییــرات و 

تحــوالت جهانــی زمانــی بــه جنایــات و فریبــکاری 

رسمایــه داری  پایــان خواهــد داد کــه آلرناتیــو 

سوسیالیســتی بــه یــک آلرناتیــو عینــی و اجتامعــی 

ــل شــود تبدی

مهران پیامی

واکسیناسیون رایگان و همگانی

کرونا و درخواست رسیدگی و تامین واکسیناسیون 

برای همه 

ــی کــه از دولــت  دولــت و برخــی نهادهــای مذهب

پول هــای هنگفــت دریافــت مــی کننــد بــدون 

ــرم  ــم مح ــردم مراس ــت های م ــه درخواس ــه ب توج

ــردم در  ــادی م ــداد زی ــا تع ــوعا را ب ــورا تاس و عاش

برخــی مســاجد برگــزار کردنــد. ایــن مراســم در 

ــزرگ  ــهرهای ب ــیاری از ش ــدن بس ــته ش ــط بس رشای

ــرا  ــا و ظاه ــیوع کرون ــر ش ــران بخاط ــک ای و کوچ

رســیدن بــه " پیــک پنجــم "  و همزمــان اســت بــا 

ــر در  ــرز ۷۰۰ نف ــه م ــا ب ــگان کرون ــداد جانباخت تع

ــن و  ــای رس خرم ــا وعده ه ــی ب ــت روحان روز. دول

رس دوانــدن مــردم بــرای تامیــن واکســن رایــگان و 

ــی  ــت رئیســی داد. ول ــه دول ــش را ب ــی جای همگان

مرحلــه  بــه  روحانــی  دولــت  وعده هــای  اکــر 

ــامن  ــی حاک ــی و دروغگوی ــید و دوروی ــام نرس انج

ــر  ــه ه ــی ک ــای مردم ــر زخم ه ــم ب ــامی بازه اس

روزه آشــنایان و اقــوام و بســتگان خــود را ناشــی از 

ویــروس کرونــا از دســت مــی دهنــد، منــک پاشــید. 

ــم  ــن و راس رژی ــوان پرقدرت تری ــه عن ــه ای ب خامن

اســامی ورود برخــی واکســن ها از جملــه واکســن 

فایــزر را ممنــوع کــرد و قــول داد کــه واکســن 

ــا  ــد. ام ــد ش ــاده خواه ــزودی آم ــت ب ــی برک ایران

ــی آمــاده نشــد از بخــش  ــی کــه واکســن ایران زمان

خصوصــی و رشکت هــای دارویــی درخواســت ورود 

واکســن کرونــا کــرد. ایــن درخواســت وقتــی صــورت 

گرفــت کــه واکســن در ســطح جهانــی کمیاب شــده 

ــی  ــر باالی ــان مقادی ــد جه ــود و کشــورهای ثرومتن ب

از آنــرا ذخیــره کــرده بودنــد. کســانی کــه در ایــن 

مــدت بــه سیاســت ها و نحــوه مدیریــت جمهــوری 

اســامی در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و پیشــگیری 

ــد، از کار  ــرده بودن ــراض ک ــر آن اع ــیوع بیش از ش

اخــراج و یــا زنــدان شــدند. واکســن هایی کــه قــرار 

بــود مجانــی و همگانــی باشــد رس از بــازار آزاد در 

ــان  ــون توم ــا ۶ میلی ــد و برخــی واکســن ها ت آوردن

ــر  ــه فــروش رفــت. اقشــار و طبقــات مرفه ت هــم ب

ــا  ــود ب ــرج موج ــرج و م ــرار از ه ــرای ف ــه ب جامع

ســفر بــه ارمنســتان و ترکیــه و دیگــر کشــورها خــود 

را واکســینه کردنــد و طبقــات فقیــر همچنــان زیــر 

بــار کمــر شــکن قیمــت داروهــا و واکســن در بــازار 

آزاد خــم شــده اند. بیامرســتان ها پــر از بیــامران 

کرونایــی اســت. و حتــی تخــت خــواب کافــی 

بــرای بیــامران وجــود نــدارد و بســیاری از بیــامران 

در راهــروی بیامرســتان شــب را بــه صبــح مــی 

ــده ای  ــر فشــار خــرد کنن ــی زی رســانند. کادر درمان
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واکسن کرونا باید رایگان و همگانی باشد

افغانستان و آموزش ما

از کار قــرار دارنــد ولــی بــا متــام کار شــکنی ها 

و دخالــت عنــارص امنیتــی بــا احســاس عمیــق 

ــر  ــد. ه ــی دهن ــه م ــه کار ادام ــانی ب ــدان انس وج

چنــد کــه رژیــم اســامی بــا بــی مســئولیتی و بــی 

لیاقتــی بــه مســئله برخــورد کــرده اســت امــا کادر 

ــا ســخت کوشــی ســعی کــرده  ــران ب درمانــی در ای

ــا کار  ــات را ب ــت و امکان ــود مدیری ــه کمب اســت ک

خــود جــران کنــد. آنهــا رسبــازان جــدی جنــگ علیه 

ــه حــال بســیاری از پزشــکان  ــا ب ــا هســتند. ت کرون

و پرســتاران خــود بــه ویــروس کرونــا آلــوده شــده 

ــا ناشــی از  ــد و ی و جــان خــود را از دســت داده ان

فشــار کار ســخت دچــار ناراحتــی هــای عصبــی و 

ــان  ــن انس ــه ای ــه ب ــا دارد ک ــده اند. ج ــمی ش جس

ــا همیشــه  ــردم م ــتاد. م ــناس درود فرس ــه ش وظیف

ــام در  ــد و حت ــا را ارج مــی نهن ــت آنه قــدر و منزل

مبــارزه بخاطــر درخواســت های محقانه شــان در 

ــود. ــد ب ــار آنهــا خواهن کن

ــا در  ــتگان کرون ــز درگذش ــوده و نی ــراد آل ــار اف آم

ــی  ــت ول ــه اس ــاال رفت ــدت ب ــر بش ــاه اخی ــد م چن

مهــم  برایــش  انســان ها  جــان  اســامی  رژیــم 

نیســت. در خرهــا آمــده اســت کــه انــواع و اقســام 

دارد.  وجــود  آزاد  بــازار  در  کرونــا  واکســن های 

وقتــی معلــوم مــی شــود کــه اکــر رشکت هــای 

ــک  ــا نزدی ــی و ی ــراد امنیت ــه اف ــق ب ــی متعل داروی

بــه حاکمیــت اســت دلیــل ایــن بــاال رفــن تعــداد و 

قیمــت در بــازار آزاد روشــن مــی شــود. ســودی کــه 

ــد،  ــازار آزاد مــی برن ــن ب ــی از ای رشکت هــای داروی

آنچنــان باالســت کــه مــی توانــد بودجــه برخــی از 

ــی و جیب هــای گشــاد آخوندهــا و  نهادهــای دولت

ــد.  ــر کن ــا را پُ آقازاده ه

ــن  ــه در بی ــدار دوز واکســنی ک ــا مق در مقایســه ب

مــردم توزیــع و تزریــق شــده بــا کشــورهای دیگــر 

ــمی  ــای رس ــاس گفته ه ــر اس ــران ب ــهم ای ــا س دنی

ــته  ــن نوش ــه ای ــال ک ــه ح ــا ب ــی ت ــانه های دولت رس

تهیــه شــده اســت ۱۳ در صــد بــرای یــک دوز 

ــا ۸۵ در صــد  ــا ۶۵ ت ــه در مقایســه ب مــی باشــد ک

ــیار  ــکا بس ــن و آمری ــی و چی ــورهای اروپای در کش

ــه  ــتاران ک ــکان و پرس ــس پزش ــت. برعک ــز اس ناچی

ــه  ــردم و مراجع ــی از م ــان همگان ــه درم ــعی ب س

کننــدگان بــه بیامرســتان ها و مراکــز درمانــی دارنــد 

و مدیریــت آنهــا بشــدت ســود جویانــه و طبقاتــی 

برخــورد مــی کننــد. از بســتگان مریــض تقاضــا مــی 

شــود پیــش پرداختــی بــه بیامرســتان بپــردازد و 

داروهــا را از بــازار آزاد تهیــه کنــد. در ایــن زمینــه 

دولــت تعهدهــای خــود را فرامــوش مــی کنــد ولــی 

اگــر کســی در بیامرســتان بــه ایــن مســئله اعــراض 

کنــد یــا کارش را انجــام منــی دهنــد و یــا او را 

ــه  ــده اســت ک ــا آم ــد. در خره ــی اندازن ــرون م بی

ــاط  ــه حی ــی در محوط ــامران کرونای ــیاری از بی بس

بیامرســتان ها درگذشــته انــد و طبقــات ثرومتنــد 

نــه تنهــا دکــر بلکــه وســایل بیامرســتانی را جهــت 

مــداوای خــود و خانواده هایشــان یــا خریده انــد 

و یــا بــه خانــه برده انــد. ویــروس کرونــا چهــره 

واقعــی نابرابــری اجتامعــی و فاصلــه فقــر و ثــروت 

ــوده  ــی در آل ــرد. حت ــکار ک ــر آش ــه بیش ــر چ را ه

ــر  ــات فقی ــروس ، طبق ــن وی ــم ای ــراد ه ــردن اف ک

ــه روی  ــی و دنبال ــه اجتامع ــه فاصل ــادر ب ــه ق را ک

از قوانیــن پیشــگیرانه بهداشــتی نیســتند بیشــر 

آلــوده کــرده اســت. آنهــا مجبــور هســتند بصورتــی 

شــلوغ  کامــا  محیط هــای  در  مــدت  طوالنــی 

بــدون وســایل بهداشــتی کار کننــد. از مــواد غذایــی 

کمــر و کــم کیفیــت و ارزانــی اســتفاده کننــد. 

ــن و  ــی پروتئی ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــفره های آنه در س

ــا آنقــدر  ــدارد و ی ــا وجــود ن ــه ی ویتامین هــای اولی

کــم اســت کــه قــادر نیســت سیســتم دفاعــی بــدن 

را تغذیــه کنــد. در ســفره بســیاری از طبقــات 

ــزار  ــی ۱۰۰ ه ــت کیلوی ــی گوش ــت اجتامع فرودس

تومــان قابــل خریــد نیســت. گوشــت بــه یــک 

ــوه  ــل شــده اســت. قیمــت می ــس تبدی ــذای لوک غ

و ســبزیجات کــه همیشــه یکــی از ارزان تریــن 

مــواد غذایــی بــوده اســت آنچنــان رسســام آور بــاال 

ــه  ــادر ب ــان ق ــران و زحمت کش ــه کارگ ــی رود ک م

ــد  ــی توانن ــی من ــا وقت ــتند. آنه ــم آن نیس ــه دائ تهی

ــه  ــد چگون ــیر کنن ــود را س ــای خ ــکم خانواده ه ش

مــی تواننــد داروهــای ضــد کرونایــی از بــازار آزاد را 

بخرنــد. بــه همیــن دلیل واکســن رایــگان و همگانی 

حــق اولیــه متامــی مــردم اســت و رژیــم جمهــوری 

اســامی حــق نــدارد کــه آنهــا را در بــازار آزاد بــرای 

ســود آوری بفروشــد. تامیــن بهداشــت حــق اولیــه 

متامــی انســان ها نــه تنهــا در ایــران بلکــه در همــه 

ــه داری طــامع  ــان اســت. امــا رسمای کشــورهای جه

و پــول پرســت، رسمایــه داری کــه همــه چیــز را بــه 

کاال و خریــد و فــروش و بهــره کشــی تبدیــل کــرده 

اســت قــادر نیســت کــه حقــوق اولیــه مــردم جهــان 

ــد. در رشایطــی کــه بودجــه یــک روز  ــن کن را تامی

نظامــی جهــان مــی توانــد چندیــن ســال بهداشــت 

کــره  مردمــان  کل  بــرای  را  آمــوزش عمومــی  و 

زمیــن تامیــن کنــد. آمــار جــان باختــگان کرونــا در 

ــد.  ــه میلیونهــا نفــر مــی زن کمــر از دو ســال رس ب

نیمــی از مــردم جهــان از غــذا و آب و بهداشــت و 

آمــوزش و مســکن اولیــه برخــوردار نیســتند. ســود 

کمپانی هایــی کــه واکســن کرونــا را تهیــه کرده انــد 

رس بــه میلیاردهــا دالر مــی زنــد. کرونــا فقــر را 

گســرش و ثــروت را متمرکــز تــر کــرده اســت. 

در ایــران ایــن رونــد بصــورت بــی رحامنه تــر و 

ــاده اســت.  ــاق افت شــدیدتری اتف

کســانی کــه بــا دروغ، ســود جویــی و فریــب باعــث 

از دســت رفــن جــان انســان شــده اند بایســتی 

ــن  ــه قاتلی ــا هامنطــور ک ــردم م ــو باشــند. م جوابگ

فرزنــدان خــود را نــه مــی بخشــند و نــه فرامــوش 

کــه وضعیــت  فاســدی  بــا رهــران  کننــد  مــی 

اســفناک کنونــی را در جامعــه بوجــود آورده انــد بــه 

هــامن شــیوه برخــورد خواهنــد کــرد. در خواســت 

واکسیناســیون جمعــی و رایــگان یــک خواســت 

ــرد. ــت ک ــتی از آن حامی ــت بایس ــه اس محقان

ع.غ

امپریالیســم  مفتضحانــه  شکســت  چقــدر  هــر 

آمریــکا در ویتنــام و فــرار از فرودگاه ســایگون برای 

حاکــامن کاخ ســفید غــم انگیــز و مایــه آبروریــزی 

ــده ی  ــل باعــث خن ــود، فــرار شتابزده اشــان از کاب ب

جهانیــان شــد. در ســایگون بــا پرچــم دروغیــن 

دموکراســی بدســت یــک نیــروی انقابــی تــوده ای 

ــد  ــت خوردن ــت شکس ــزب کمونیس ــری ح ــه ره ب

ــه دســت  ــل ب ــه فــرار شــدند. و در کاب ــور ب و مجب

نیــروی ارتجاعــی طالبــان کــه خــود بنــا بــه اعــراف 

هیــاری کلینتــون وزیــر اســبق خارجــه آمریــکا 

بــرای مبــارزه بــا اتحــاد شــوروی ســاخته بودنــد، تــا 

ایــن حــد ســقوط کردنــد. چگونــه مــی شــود ایــن 

ــه  ــی ب ــرای حکومت همــه خــواری و درماندگــی را ب

عظمــت ابــر قــدرت آمریــکا توضیــح داد؟. چگونــه 

ابــر قدرتــی چــون آمریــکا دچــار ایــن همــه اشــتباه 

ــتباه را  ــامن اش ــم ه ــود و بازه ــی ش ــت م و شکس

تکــرار مــی کنــد؟ بــه چــاه مــی افتــد، جــان میدهــد 

ــاد خــود را بیــرون مــی کشــد و  ــا خســارات زی و ب

بازهــم بــه چــاه دیگــر مــی افتــد؟ ایــن روزهــا کار 

بــه جایــی رســیده کــه وزیــر امورخارجــه انگلیــس 

بــه حــال اســفناک پیــروان افغانســتانی آمریــکا کــه 

در افغانســتان جــا ماندنــد و چنــد نفــر از آنهــا الی 

ــه شــدند اشــک  ــکا ل ــش آمری ــامی ارت چــرخ هواپی

متســاح مــی ریــزد.

کــه  اســت  دیگــر  شــاهدی  آمــوزش  اولیــن 

اســت کاغــذی  بــر  امپریالیســم 

ــار دیگــر نشــان داد کــه نیروهــای  ســایگون دوم ب

ارتجاعــی جهــان هــر چقــدر هــم ظاهــراً پــر قــدرت 

جلــوه کننــد، از بزرگریــن زرادخانــه مالــی و ســاح 

سیاستشــان  ماهیــت  چــون  باشــند،  برخــوردار 

ــتی  ــت رسنوش ــت در نهای ــتمگری و تجاوزگریس س

جــز شکســت نخواهنــد داشــت. امــروز امپریالیســم 

آمریــکا در داخــل وخــارج بــا مشــکات عدیــده ای 

ــه بدســت  ــل ک ــی شــک ســقوط کاب روبروســت. ب
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یــک نیــروی ارتجاعــی اســامگرا خــود ســاخته 

ــردم  ــان م ــت در می ــه اس ــورت گرفت ــی ص آمریکای

آمریــکا و متحدانــش بازتابــی همــه جانبــه خواهــد 

ــکا  ــدن " آمری ــور بای ــس جمه ــه رئی ــت و گفت داش

برگشــت " را پــوچ و بــی معنــی مــی کنــد. آمریکایی 

ــرار  ــه ف ــان مفتضحان ــش چن ــت نوکران ــه از دس ک

مــی کنــد چگونــه مــی توانــد بــه 2۸ قــدرت نظامــی 

ــو قدم هــای نظامــی تعرضــی  کشــورهای عضــو نات

تجــاوز گرانــه اش را دیکتــه کنــد! فــرار از افغانســتان 

نتایــج دیــر پــای در رونــد افــول نهایــی امپراتــوری 

آمریکایــی خواهــد داشــت. 

ــرو  ــی پ ــیون ایران ــرای اپوزیس ــوزش ب ــن آم دومی

آمریــکا یــی اســت

ــدن بســته  ــه ترامــپ و بای ــرای کســانی کــه دل ب ب

بودنــد و هنــوز هــم بســته اند. درس بزرگــی اســت 

ایرانــی، آنهایــی  پــرو آمریــکای  اپوزســیون  کــه 

ــا  ــج ی ــم چن ــه رژی ــی برنام ــت در پ ــه سال هاس ک

تجــاوز مســتقیم ارتــش آمریــکا و ارسائیــل بــه 

ایــران هســتند. بایــد بــه خــود آینــد و علیــه دروغ 

رهرانشــان کــه امپریالیســم آمریــکا نجــات دهنــده 

ــردم  ــی م ــی واقع ــرای رهای ــد و ب ــر خیزن ــت ب اس

ایــران از یــوغ رژیــم جمهــوری اســامی بــه جنبــش 

عظیــم میلیونــی کارگــری و دیگــر جنبش هــای 

اجتامعــی بپیوندنــد. رژیــم جمهــوری رسمایــه داری 

جنایــات  آمریــکا  امپریالیســم  اســامی هامننــد 

بســیار علیــه مــردم ایــران کــرده اســت ظاهــراً خــود 

را عربــده جــو و مســت چــون گاو وحشــی و ســگ 

ــت و  ــی اس ــا از درون خال ــد ام ــان میده ــار نش ه

مــردم ایــران بــا اتــکا بــه نیــروی الیــزال خــود بــی 

ــد. ــرا رسنگــون کنن ــد آن شــک مــی توانن

ســومین آمــوزش بــرای مــا، بــرای نیروهــای مرتقــی 

ایــران و افغانســتان چیســت ؟

ــه قــدرت  ــودن ســایگون دوم، ب ــده دار ب ســوای خن

رســیدن طالبــان یــک نیــروی پــان اسامیســت 

ــری  ــرای نیروهــای کارگ ــاده ب ــر و عقــب افت متحّج

ــر  ــن ام ــت؟ ای ــتان چیس ــران و افغانس ــی ای و مرق

هســت  اســراتژیک  و  اساســی  اهمیــت  دارای 

بخصــوص در اوضــاع کنونــی ایــران کــه رشــد روزانه 

مبــارزات کارگــری بــه عامــل تعییــن کننــده ای دارد 

تبدیــل مــی شــود و اتحــاد مرتجعــان حاکــم ایــران 

آمریــکا  امپریالیســم  پشــتیبانی  و  افغانســتان  و 

بــار دیگــر بــرای رسکــوب انقابــی دیگــر در ایــران 

محتمــل مــی شــود.

و  طالبــان  نیروهــای  و رسارسی  پیــروزی رسیــع 

ــه  تســلیم کل ارتــش افغانســتانی ســاخته و پرداخت

ــان  ــا طالب ــو کــه پــس از هجــده مــاه مذاکــره ب نات

ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــن درس ــت بزرگری ــوع پیوس بوق

ــم.  ــران بگیری ــری ای ــش کارگ ــرای جنب ــد از آن ب بای

ــم  ــر رژی ــه بیش ــدن هرچ ــرد ش ــه منف ــه ب ــا توج ب

والیــت فقیــه در ایــران و حــاد شــدن تضــاد درون 

حاکمیتــی کــه چهــار دهــه اســت همــراه و همســو 

باهــم ایــن وضــع اســفناک را بوجــود آورده انــد 

دســت  خارجــی  مســلح  نیــروی  یــک  چنانچــه 

پــرورده ارسائیــل، عربســتان و آمریــکا کــه از قــرار 

و طبــق شــواهد عملیاتــی ارسائیــل در ایــران دارای 

پایــه قــوی نفــوذی در داخــل نظــام هــم هســتند، 

ــه  ــد چ ــدام کن ــران اق ــدرت در ته ــب ق ــرای کس ب

ــن نظــام در  ــه اینکــه ای ــا توجــه ب خواهــد شــد؟ ب

ایــن چهــار دهــه سیســتامتیک کلیــه تشــکیات 

کارگــری، چــپ و کمونیســتی را بــه شــدیدترین 

وجهــی رسکــوب کــرده اســت و امــروزه حتــی اجــازه 

بــه کارگــران بــرای ایجــاد تشــکل های مســتقل 

ــاد؟  ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــد چ ــی دهن خــود را من

ــان  ــه دســت شــدن قــدرت می ــار دیگــر دســت ب ب

ــوب  ــر رسک ــار دیگ ــه داری و ب ــای رسمای ــاح ه جن

پیــروزی  بــا  کارگــری؟  و  کمونیســت  نیروهــای 

طالبــان در افغانســتان خطــر تجــاوز خارجــی متحد 

شــدن جناح هــای اصــاح طلــب داخلــی و خارجــی 

بــرای ارائــه ی یــک آلرناتیــو رسمایــه داری و عبــور از 

دارودســته خامنــه ای بــا هــدف جلوگیــری از رشــد 

جنبــش کارگــری بیشــر شــده اســت. اتفاقــی کــه در 

ســال ۵۷ افتــاد بــار دیگــر در رشایطــی دیگــر مــی 

ــد. ــاق افت ــد اتف توان

در نتیجــه وظیفــه ســازماندهی نیروهــای کارگــری 

و جنبش هــای تــوده ای بــه یــک وظیفــه رسنوشــت 

ســاز تبدیــل شــده اســت. نبــود تشــکیات مقاومــت 

انقابــی  آگاه  تشــکیات  نبــود  بویــژه  کارگــری 

کمونیســتی در افعانســتان نشــان داد کــه نیروهــای 

مســلح حتــی مرتجــع و ضــد مردمــی چــون طالبــان 

چگونــه مــی توانــد در یــک اوضــاع بحرانــی عمــل 

کنــد و در عــرض یــک هفتــه کل کشــور را تســخیر 

منایــد 

رهــران طبقــه کارگــر ایــران، تشــکات مرقــی 

دانشــجویان،  و  زنــان  تــوده ای،  مســتقل 

پزشــکان،  و  پرســتاران  معلــامن،  بازنشســتگان، 

ــانه ها  ــدگان رس ــگاران و گردانن ــندگان و خرن نویس

ــوان  ــری بعن ــو کارگ ــا آلرناتی ــه ب ــه ک ــه و هم هم

تنهــا راه نجــات ایــران امــروز همراهــی دارنــد 

بــه ســازماندهی کننــد؛ چــاره ای جــز  بایــد رو 

ــه  ــت ک ــیله ایس ــا وس ــت، تنه ــدن نیس ــکل ش متش

ــف رس  ــوده ای را کــه مخال ــی ت ــن قــدرت میلیون ای

ســخت ایــن وضــع اســفناک اســت مــی توانــد 

بــه نیــروی فعــال شکســت ناپذیــری در برابــر 

هــر گونــه توطئــه خارجــی و دشــمنان داخلــی 

ــتانی  ــدگان افغانس ــت های پناهن ــد. دس ــل کن تبدی

ــران  ــن روزهــا زن، مــرد و بچــه بســوی ای را کــه ای

ــاری  ــا ی ــه آنه ــد فــرد، ب ــه گرمــی بای ــد ب مــی آین

ــه  ــش مقاومــت در افغانســتان را ک ــا جنب رســاند ت

ــراه  ــد و هم ــت کنن ــت تقوی ــال شکل گیریس در ح

ــت  ــه تقوی ــران ب ــری ای ــش کارگ ــا جنب ــو ب و همس

ــانند.  ــاری رس ــور ی ــی دو کش ــرک مرق ــه مش جبه

آلرناتیــو کارگــری بــا موضــع گیــری قاطــع در برابــر 

شونیســم ضــد افغانســتانی درخــت دوســتی کهــن 

را بایــد آبیــاری کننــد و راه را بــرای یــک مقاومــت 

عظیــم رسارسی علیــه دشــمنان مشــرک میــان ملــل 

ــزی  ــه ری ــه پای ــاور میان ــتمدیده خ ــای س و خلق ه

ــد. مناین

ــای  ــه نیروه ــکا و کلی ــم آمری ــر امپریالیس ــرگ ب م

ــه آن ــته ب وابس

رسنگــون بــاد رژیــم رسمایــه داری جمهوری اســامی 

زنده بــاد سوسیالیســم

پیــروز بــاد آلرناتیــو کارگــری بــرای ایجــاد جامعه ای 

بــدون ســتم بــه زن و ســتم ملــی و بــدون اســتثامر 

انســان از انســان
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بــه طــور کلــی، جنبــش کارگــری چــه مســیر و چــه 

ــد؟ ــری می کن ــی را پیگی افق های

ــهء  ــرای هم ــرت ب ــی به ــط کار و زندگ ــاد رشای ایج

ــدِن  ــده  ش ــت برچی ــت در جه ــان و حرک زحمتکش

شــکاِف طبقاتــی، و دســتیابی بــه رفــاه اجتامعــی و 

ــوری. ــه ص ــی و ن آزادِی واقع

ســندیکاهای کارگــری، امــروز و در حــال حــارض در 

ایــران بــه دنبــال چــه اهدافــی هســتند؟ بــه نظــر 

شــام، آیــا ایــن اهــداف، بــا توجــه بــه برخورد هــای 

ــی و اوضــاِع کشــور دســت یافتنی اســت؟ حکومت

ــوق  ــاق حق ــال احق ــه دنب ــری ب ــندیکاهای کارگ س

تــا  طبقاتــی  شــکاف  برچیده شــدن  و  کارگــران 

رســیدن بــه جامعــه ای بــدون اســتثامر و ســتم 

ــا ایجــاد ســندیکاهای مســتقل  می باشــند. قطعــا ب

کارگــری در متامــی حوزه هــا از جملــه معلــامن، 

ــه هــم  ــران... و ب ــان و ســایر مزدبگی پرســتاران، زن

پیوســن آن هــا، دســت یافتنــی خواهــد بــود، حتــی 

بــا وجــود برخوردهــای حکومتــی و رسکــوب، ایــن 

ــان  ــل نش ــف در عم ــورهای مختل ــهء کش را تجرب

داده است. 

ایــن اهــداف رصفــاً واکنشــی بــه وضعیــت نابســامن 

طبقــهء کارگــر در ایــران اســت یــا جنبــش کارگــری 

وظیفــهء اجتامعــی خاصــی بــرای خــود معیــن 

می دانــد؟

بــا توجــه بــه اوضــاع وخیــم طبقــهء کارگــر در 

دست ها از افغانستان کوتاه
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ــا  ــری رضورت دارد ب ــارزات کارگ ــاً مب ــران قطع ای

ــه  ــه ای ک ــا طبق ــرم تنه ــود. به نظ ــال ش ــدت دنب ش

می توانــد از نظــر ســاختاری و جایــگاه و وســعت، 

در ســطح ملــی و کل جهــان بــرای مبــارزه بــا 

کارگــر  طبقــهء  کل  کنــد،  اقــدام  و...  اســتثامر 

بــا در نظــر گرفــن بخش هــای متنــوع تشــکیل 

دهنــده اش اســت.

آیــا جنبــش کارگــری خــودش را بخشــی از جامعــهء 

آن  پرداخــت  و  و در ســاخت  مدنــی می دانــد؟ 

ــای نقشــی  ــه ایف ــد ب ــا معتق ــد؟ ی ــهیم می شناس س

مســتقل اســت؟

ــان از جامعــه مدنــی چیســت.  ــم منظورت منــی دان

اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه مــا و رسمایــه داران 

در ایــن جامعــه برابــر هســتیم و در ســاخت و 

ــر داریــم کــه عمــال  پرداخــت جامعــه حقــوق براب

چنیــن نیســت و هامنطــور کــه گفتــم ایــن بــا 

اســت و رسمایــه  ذات رسمایــه داری در تضــاد 

داری بــر اســاس نابرابــری و اســتثامر طبقــه کارگــر 

پیــش مــی رود و بــه ســود دســت مــی یابــد . متــام 

ســاختار جامعــه رسمایــه داری بــر همیــن نابرابــری 

بنــا شــده اســت. امــا روشــن اســت کــه بــه طــور 

کلــی جنبــش کارگــری جزئــی از جنبــش مدنــی 

ــه  ــری ب ــش کارگ ــا جنب ــد ام ــی باش ــی م واجتامع

ــه  طــور خــاص خواهــان ایجــاد رشایطــی اســت ک

ــر  ــد در غی ــته باش ــود نداش ــی وج ــکاف طبقات ش

ــارکت در  ــم مش ــه رغ ــی ب ــران حت ــورت کارگ اینص

امــور نفعــی برایشــان نخواهــد داشــت و تغییــرات 

ریشــه ای حاصــل نخواهــد شــد. 

وزن جنبــش کارگــری امــروز در پویایــی جامعــه 

ــت؟ ــدر اس ــران چق ــی ای مدن

ــران کشــور تظاهــرات  ــن ســال اســت کــه ای چندی

کارگــر  طبقــهء  مختلــف  اقشــار  اعرتاضــات  و 

اســت. حتــی در رشایــط پاندمــی کرونــا نیــز، 

ــر  ــرف دیگ ــرد. از ط ــه پیداک ــات ادام ــن اعرتاض ای

ــاه 96 و  ــات دی م ــخص در اعرتاض ــور مش ــه ط ب

آبــان 98 کارگــراِن جــواِن شــاغل و یــا بیــکار، بــرای 

اعــرتاض بــه شــکاف طبقاتــِی موجــود، حضــور 

داشــتند و ایــن هــم نشــانی از پویایــی و رشــد 

جنبــش کارگــری دارد کــه در رسارس کشــور حضــور 

ملــی و رسارسی  بــزرگ  نیــروی  یــک  داشــته و 

هســت. امــروز فعالیــن کارگــری، خواســته های 

ــا  دموکراتیــِک همــهء اقشــار زحمتکشــان را نیــز ب

خــود حمــل می کننــد و پرچمــدار ایــن خواســته ها 

هــم هســتند. 

باقــی نیرو هــای جامعــه مدنــی بــا چــه نگــرش 

نزدیک تــر  کارگــری  جنبــش  بــه  آرمان هایــی  و 

خواهنــد شــد؟ رضورت ایــن آرمان هــا بــرای آن هــا 

چگونــه توجیــه می شــود؟

باقــی نیروهــای جامعــه مدنــی بایــد بــه خواســت 

عدالــت اجتامعــی کــه عمومی تریــن خواســته، 

ایــن  بــا  و  گذاشــته  احــرتام  اســت  کشــور  در 

نگــرش بــه جنبــش کارگــری نزدیــک بشــوند. هیــچ 

دیــوار چینــی بیــن خواســته های دموکراتیــک و 

عدالــت اجتامعــی وجــود نــدارد. ایــن دو به طــور 

ــدون  ــد و یکــی ب ــه ان ــا هــم درآمیخت ــک ب اورگانی

دیگــری معنــا نــدارد. از آن جــا کــه جنبــش کارگــری 

حوزه هــا  همــهء  در  ترقی خواهانــه  آرمان هــای 

ــی را  ــد ســایر نیروهــای اجتامع ــن می توان دارد، ای

بــرای رســیدن بــه آن مطمــن کنــد. بــه طــور مثــال 

در حــوزه ی آزادی بــرای زنــان، محیــط زیســت، 

ــت ... ــا کیفی ــی و ب ــت همگان ــوزش و بهداش آم

بــرای  کامــل  انســجام  از  کارگــری  جنبــش  آیــا 

جریان ســاز شــدن برخــوردار اســت؟ اگــر خیــر، 

ارزیابــی  چگونــه  و  می دانیــد  چــه  را  موانــع 

ــال  ــل نیروهــای فع ــا متای ــر آری، آی ــد؟ و اگ می کنی

ــل  ــاً عم ــجام، تدریج ــن انس ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ب

آبــان ۹۸؟ بزنگاه هایــی چــون  یــا در  کنــد؟ 

جنبــش کارگــری بــه صــورت بالقــوه امــکان جریــان 

ــد  ــی توان ــت م ــه رسع ــه ب ــاز[ شــدن را دارد ک ]س

بــه فعــل تبدیــل شــود. نیروهــای جنبــش کارگــری 

بــه صــورت تدریجــی بــه دنبــال ایــن انســجام 

ــان  ــد آب ــی مانن ــه فقــط در بزنگاه های هســتند و ن

98. ایــن حرکــت مــداوم، منجــر بــه جهــش در 

ــران  ــر کارگ ــت، تاثی ــد و آن وق انســجام خواهــد ش

در بزنگاه هــا را نیــز بیشــرت و تعییــن کننده تــر 

خواهــد کــرد. 

آیــا آرمان هــای متعالــی جنبــش کارگــری، در همــه 

ــرای گســرش  ــر اســت؟ ب ــن جنبــش، فراگی آحــاد ای

ــد  ــا چه ح ــانه های آزاد ت ــش رس ــا نق ــن آرمان ه ای

حیاتــی اســت؟ و ایــن رســانه ها)غیردولتِی داخلــی 

و خارجــی( تــا چــه حــد از ایــن آرمان هــا پشــتیبانی 

می کننــد؟

ــدون سانســور و  ــا انعــکاس رســانه ای ب ــه. قطع بل

واقع گرایانــه، بســیار حیاتــی اســت و متاســفانه از 

ــِم  ــاختهء نظ ــی س ــانه ها همگ ــن رس ــه ای ــا ک آنج

رسمایه دارانــه هســتند و نــه تنهــا از ارگان هــای 

بلکــه  منی کننــد  پشــتیبانی  کارگــری  جنبــش 

در تقابــل بــا آن و ســوء اســتفاده از اعرتاضــات 

ــا آن  ــن ی ــه ای ــت آن ب ــت هدای ــران و در جه کارگ

ــد.  ــل می کنن ــدان عم ــاح از قدرمتن جن

انســجام  مســیر  در  ســاختاری،  مشــکات  آیــا 

ــیع  ــطح وس ــری در س ــف کارگ ــای مختل اتحادیه ه

دارد؟ وجــود 

کارگاه هــای  وجــود  وســعت  منظورتــان  اگــر 

کوچــک در اقتصــاد ایــران هســت کــه ســازماندهی 

اتحادیــه ای را دشــوار می کنــد ، بلــه ایــن مشــکل، 

ــع  ــن مان ــا ای ــل همــه کشــورها، وجــود دارد ام مث

ــری در واحدهــای  ــاالن کارگ تشــکّل نیســت. و فع

بــزرگ می تواننــد بــه آن هــا نیــز یــاری برســانند. در 

همــه کشــورها چنیــن بــوده و خواهدبــود. 

حقوقــی- مدخــل  از  بایــد  مشــکاتی  چــه 

بــه  مشــکاتی  چــه  و  شــوند  اصــاح  قانونــی 

می گــردد؟ بــر  دولتــی  سیاســتگزاری های 

و  حقوقــی  لحــاظ  بــه  موجــود  ســاختار  در 

سیاســت گزاری های دولتــی، عمــالً چشــم اندازی 

بــرای رفــع مشــکالت کارگــران وجــود نــدارد، بلکــه 

ــات  در هــر دو حــوزه دامئــاً ســنگ اندازی و اقدام

ــرد.  ــورت می گی ــری ص ــد کارگ ض

تــاش بــرای رفــع ایــن مشــکات، آیــا انگونــه 

کــه بعضــی عنــوان می کننــد بــا چانه زنــی نــزد 

دســتگاه های ذی ربــط، یــا پیــدا کــردن یــک متولــِی 

حامــِی کارگــران، در بیــن آنهــا، قابــل حــل اســت؟ 

کارگــری  نیروهــای  متشکل شــدن  مســتلزم  یــا 

اســت؟ تفــاوت عمــده ایــن دو دیــدگاه و ضعــف و 

ــت؟ ــا در کجاس ــری آنه ــوِت عملک ق

بــا توجــه بــه اینکــه در پاســخ قبلــی گفته شــد در 

هیــچ حــوزه ای چشــم اندازی بــرای حــل مشــکالت 

کارگــران وجــود نــدارد بنابرایــن منی شــود بــه آنچــه 

ذیربط]خوانــده  دســتگاه های  نــزد  چانه زنــی 

می شــود[ یــا پیــدا کــردن یــک متولــی حامــی 

ــاً  ــود و منطق ــدوار هــم ب ــران در بینشــان امی کارگ

هــم چنیــن امکانــی وجــود نــدارد. بنابرایــن بایــد 

ــری  ــای کارگ ــدن نیروه ــکل ش ــل را در متش راه ح

دنبــال کنیــم. ایــن دو دیــدگاه در مقابــل هــم 

ــازی  ــکل یابی و توامنندس ــاً تش ــد و قطع ــرار دارن ق

کارگــران بــرای ایجــاد تغییــرات بنیــادی موثــر 

خواهــد شــد. تنهــا تشــکالت رسارسی کارگــران 

هســتند کــه قــدرت واقعــی چانــه زنــی بــه کارگــران 

ــد.  می دهن

ــاش  ــه ت ــای مربوط ــر نهاد ه ــا دیگ ــت ی ــر دول اگ

بــرای دادن امتیازهایــی بــه جنبــش کارگــری کننــد، 

ایــن امتیازهــا بایــد چــه آســتانه ای از اهــداف را در 

بــر بگیــرد تــا بــرای جنبــش کارگــری مقبــول واقــع 

شــود و اصــاً آیــا هیــچ امتیــاز اعطایــی، بــه عنــوان 

قابــل  جنبــش،  خواســته های  تحقــِق  مصــداِق 

ــری  ــاظ عملک ــه لح ــری ب ــن کارگ ــت؟ فعالی اعتناس

ــن روش  ــکالی درای ــا اش ــک آی ــاظ تئوری ــه لح و ب

 می بیننــد؟

ــال  ــه دنب ــم جنبــش کارگــری ب هامنطــور کــه گفتی

عدالــت اجتامعــی نــه در شــعار بلکــه در عمــل و 

از بیــن رفــن شــکاف طبقاتــی اســت و متاســفانه 

هیــچ جناحــی نــه اینکــه نتواننــد یــا امکانــش 

ایــن  بلکــه منی خواهــد  باشــد  نداشــته  وجــود 

مهــم محقــق شــود و شــاهد آن هســتیم کــه 

ــن  ــه چنی ــامدی ب ــچ اعت ــر هی ــهء کارگ ــوم طبق عم

نــدارد. وعده هایــی 

تشــکلی در ایــران وجــود دارد بــه نــام “خانــه 
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کارگــر” بــه رهــری آقــای محجــوب. آیــا خانــه 

کارگــر را یــک تشــکل مســتقل می دانیــد؟ جایــگاه 

ایــن تشــکل در مبــارزات کارگــری چیســت؟

خانــهء کارگــر تشــکل کارگــری نیســت و برابــر 

قانــون و طبــق مــاده 10 احــزاب در وزارت کشــور 

ثبــت شده اســت و عمــالً یــک حــزب سیاســی 

می باشــد. خانــهء کارگــر همچنیــن امکانــات و 

دارایی هــای کارگــران کــه در اختیــار ســندیکاها 

زور  بــا  را  بوده اســت  کارگــری  اتحادیه هــای  و 

ــع آن  ــط و مناف ــم ضب ــدرت حاک ــتفاده از ق و اس

در اختیــار عــده ای محــدود قــرار گرفته اســت. 

خانــهء کارگــر در راســتای اهــداف قــدرت مســلط 

ــای  ــم ادعاه ــد و به رغ ــت می کن ــور فعالی در کش

نقــش  کارگــران،  از حقــوق  دفــاع  دروغیــن در 

ســوپاپ اطمینــان در اعرتاضــات کارگــری و رسکوب 

ــد.  ــا می کن ــران را ایف کارگ

با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید

پایان 

پیروزی آلترناتیو کارگری .... بقیه از 
صفحه آخر

خــرده بــورژوازی در رهــری حــزب، از لحــاظ نظــری 

ــره دوم  ــرد. کنگ ــی ک ــتی ارزیاب ــی رویزیونیس گرایش

ــتباهات در  ــح اش ــرای تصحی ــری را ب ــو کارگ آلرناتی

پیــش گرفــت و امــروز آگاه تــر و اســتوارتر بــرای 

پیــروزی آلرناتیــو کارگــری و سوسیالیســم مبــارزه می 

کنــد. بــرای مــا کــه بــر ایــن نظــر پافشــاری کرده ایــم 

کــه تنهــا راه برانــدازی نظــام رسمایــه داری جمهــوری 

اســامی و جایگزینــی اش بــا یــک نظام سوسیالیســتی 

اســت آلرناتیــو کارگــری پاســخی اســت بــه پرســش 

ــی  ــن پاســخ هــم کاف ــر ای ــا دیگ ــرد. ام ــد ک چــه بای

نیســت. تکامــل اوضــاع مــا را مجبــور کــرده کــه بــه 

پرسشــی دیگــر پاســخ دهیــم. بــه عبــارت دیگــر بــا 

ــش کارگــری  ــی جنب حرکــت از وضــع مشــخص کنون

ــارب  ــاس تج ــر اس ــی ب ــای اجتامع ــر جنبش ه و دیگ

جمعبنــدی شــده خــود تشــکات کارگــری در ایــران 

ــد  ــی در چن ــانه های عموم ــبختانه در رس ــه خوش ک

مــاه اخیــر بازتــاب داشــته اســت و در ایــن دو مــاه 

گذشــته بــا فراهــم شــدن امکانــات رســانه ای بویــژه 

اتاق هــای کاب هــاوس جنبــش کارگــری کــه رفقــای 

پیــرو کارگــر از داخــل و بطــور زنــده در آنهــا 

رشکــت کردنــد و بــا دقــت و عمــق همــه جانبــه ای 

اوضــاع مشــخص جنبــش کارگــری را تریــح منودنــد، 

بــه ایــن پرســش پاســخی مشــخص تر دهیــم. پرســش 

چنیــن اســت:

 پیــروزی آلرناتیــو کارگــری ایــران در گــرو چــه 

اســت؟ عواملــی 

ــی  ــی سیاس ــط مش ــک خ ــود ی ــرو وج ــم – در گ یک

ــت ــی اس عموم

بدســت دادن یــک مشــی عمومــی سیاســی برخاســته 

ــران کــه در عمــل  ــات و ویژگــی جامعــه ای از واقعی

و در زندگــی مبــارزات جــاری اکریــت عظیــم مــردم 

درســتی و صحــت خــود را بــه منصــه ظهــور رســاند 

ــان تاثیــری گــذارد کــه هــامن اکریــت  و بتوانــد چن

عظیــم بــرای تغییــر جامعــه وارد عمــل شــوند.

ــا  ــق آمــوزش هــای حــزب م ــن خــط مشــی طب چنی

بایــد مبتنــی بــر تجزیــه و تحلیــل طبقاتــی جامعــه 

ایــران باشــد یعنــی نــه تنهــا از وجــود طبقــات، 

مهمــر  بلکــه  داشــت  آگاهــی  طبقاتــی  مبــارزه 

شــناخت از چگونگــی صــف آرائــی جــاری طبقاتــی 

کــه در برابــر هــم براســاس شــیوه تولیــد مســلط در 

ــد را دقیقــا مشــخص  ــی کــرده ان جامعــه صــف آرای

کــرد. در صــد ســال گذشــته کــه طبقــه کارگــر بعنوان 

یــک طبقــه متشــکل ســازمان های مســتقل خــود را 

بوجــود آورد تغییــرات ســاختاری در جامعــه صــورت 

گرفتــه اســت. جامعــه اساســا اربــاب - رعیّتــی و 

تیولــداری کــه بنابــر تعریــف عــام اروپایــی فئودالــی 

ــه  ــه رسمای ــک جامع ــه ی ــا ب ــده میشــود تدریج نامی

ــل شــده اســت.  ــات خــودش تبدی ــا خصوصی داری ب

کارگــر  اساســی رسمایــه دار و  امــروز دو طبقــه 

ــه  ــه طبق ــد ک ــرده ان ــی ک ــف آرای ــم ص ــر ه در براب

کارگــر بــه نیــروی تعییــن کننــده در تولیــد اجتامعــی 

جامعــه تبدیــل شــده اســت. درســت ناشــی از رشــد 

نیروهــای مولــده و اجتامعــی شــدن شــیوه تولیــد و 

ــت  ــا مالکی ــتی ب ــاد آنتاگونیس ــرف تض ــع و م توزی

وســایل تولیــد بوجــود آمــده اســت. بحــران عمومــی 

جامعــه کنونــی ایــران درســت ناشــی از ایــن تضــاد 

اساســی اســت و راه حــل ایــن تضــاد در کشــور مــا 

ــری  ــت. راه دیگ ــرس اس ــاب میّ ــق انق ــا از طری تنه

موجــود نیســت. 

پراتیــک چنــد دهــه ی نیروهــای انقــاب و ضــد 

انقــاب فراینــد ایــن رونــد انقابــی را نــه تنهــا 

ممکــن بلکــه محتمــل کــرده اســت. پیشــاهنگان 

ــغولند و  ــاب مش ــرای انق ــازماندهی ب ــود س ــه خ ب

توده هــای وســیع ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان 

ــد. خیزش هــای  ــی پیوندن ــا م ــه آنه ــه ب ــه الی ــه ب الی

تــوده ای دیــامه نودوشــش و آبــان نــود هشــت 

در  کارگــران  اعراضــات  و  اعتصابــات  ادامــه ی  و 

رسارس ایــران تــا بــه امــروز بطــور آشــکار و در 

ــک  ــی ی ــد تکامل ــا رش ــا و خیابان ه ــف کارخانه ه ک

مشــی عمومــی سیاســی آلرناتیــو کارگــری را کــه 

ــا  ــد نشــان میدهــد. ام ــردم پشــتیبان آنن ــت م اکری

هنــوز بخاطــر وجــود جریانــات سیاســی اصــاح 

طلبــی، و دموکراتیــک و در بعضــی از تشــکل هــای 

ــاره  ــد در ب ــه ای، بای ــاب دو مرحل ــه انق ــپ نظری چ

محتــوای چنیــن خــط مشــی کــه سوسیالیســتی 

ــدازی  ــش بران ــک، هدف ــورژوا دموکراتی ــه ب ــت ن اس

نظــام رسمایــه داری اســت نــه رفــرم در آن و دســت 

ــاح  ــک جن ــی از ی ــدرت سیاس ــردن ق ــت ک ــه دس ب

رسمایــه داری بــه جنــاح دیگــر کار کــرد. "اصــاح 

ــی  ــرا " یعن ــد ماج ــام ش ــر مت ــرا دیگ ــب، اصولگ طل

ــدازی  ــودگان، بران ــچ ب ــز کــردن هی هدفــش هــر چی

ــت. ــم اس ــه داری حاک ــام رسمای ــت نظ متامی

در اینجــا بایــد روی ســه نکتــه مهــم در ویژگــی خــط 

ــی کــه نقــش  مشــی عمومــی سیاســی انقــاب کنون

تعییــن کننــده ای در پذیــرش آن توســط اکریــت 

ــم دارد انگشــت گذاشــت: عظی

ــا  ــران م ــی ۱ - در ای ــا دو ویژگ ــراه ب ــه اول هم نکت

ــتگی  ــا وابس ــه ب ــف در رابط ــتثامر مضاع ــاهد اس ش

ــتیم و  ــی هس ــارات جهان ــا انحص ــه داری اش ب رسمای

ــای  ــه ه ــده تفال ــی مان ــر باق ــر اث ــف ب ــتم مضاع س

نظــام هــای ماقبــل رسمایــه داری. امــا ایــن ویژگی هــا 

در تضــاد اساســی موجــود کــه بیــن طبقــه کارگــر و 

رسمایــه داری اســت تغییــر کیفــی بوجــود منــی آورد. 

امــا در محتــوای تضــاد اساســی میــان دو طبقــه 

رضوریســت. عــاوه بــر اســتثامر داخلــی و مســتقیم 

میــان رسمایــه دار خصوصــی یــا دولتــی بــه اســتثامر 

ــه داری  مضــاف ناشــی از وابســتگی کل نظــام رسمای

امپریالیســتی جهانــی توجــه  بــه رسمایــه  ایــران 

ــتقیمی  ــر مس ــف تاثی ــتثامر مضاع ــن اس ــت. ای داش

ــو  ــی آلرناتی ــی عموم ــی سیاس ــط مش ــن خ در تعیی

کارگــری مــی گــذارد و پرولتاریــا بــا اقشــار مختلــف 

بــورژوازی روبروســت. همیــن امــروز مــا مناینــدگان 

بــورژوازی متامیــل بــه امپریالیســم آمریــکا را در 

در  آن  ضــد  بــورژوازی  و  اصاح طلبــان  سیاســت 

ــان مــی بینیــم. درک درســت ایــن  برنامــه اصول گرای

موضــوع یکــی از نکاتــی اســت کــه در گذشــته بــه 

ــت .  ــاخته اس ــه وارد س ــری لطم ــش کارگ جنب
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در جامعــه کنونــی ایــران عامــل ســتم بــه زن و 

ــه  ــچ برنام ــان موجــود اســت. هی ــی همچن ســتم مل

سوسیالیســتی منــی توانــد ایــن دو عامــل را نادیــده 

بگیــرد. بــر اثــر رشــد رسمایــه داری بــه مرحلــه 

رقابت هــای  و  دخالت گریهــا  و  امپریالیســتی 

ــا در  ــه داری ت ــزرگ رسمای ــارات ب ــای انحص دولت ه

حــد جنگهــای جهانی اول و دوم کشــورهای پیرامونی 

ــه  ــورهایی ک ــه و کش ــران و ترکی ــه ای ــژه از جمل بوی

امــروزه عربــی خوانــده مــی شــوند از رونــد طبیعــی 

ــت  ــا گذش ــه در اروپ ــبیه آنچ ــه داری ش ــد رسمای رش

ــی؛  ــدون حــل ســتم مل خــارج شــدند و در نتیجــه ب

امپریالیســتها در مبــارزه بــا خطــر کمونیســم، اســام 

را زمانــی و در جایــی و شونیســم ملــی را در جــا و 

ــت  ــا را برتخ ــد. پهلوی ه ــکار گرفتن ــری ب ــان دیگ زم

نشــاندند تــا شونیســم فــارس را بر کل جامعه مســلط 

ســازند و خمینی هــا را هنگامــی کــه توده هــا بویــژه 

زنــان بســوی انقــاب روان بودنــد جانشــینش کردنــد 
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ــی و  ــی خواه ــش ترق ــام جنب ــوان اس ــت عن ــا تح ت

ــا  ــروز ب ــا ام ــن م ــد. بنابرای ــوب کنن ــی را رسک انقاب

زنــدان بــزرگ زنــان و ملیت هــای تحــت ســتم ایــران 

ــی  ــیعه دوازده امام ــه ش ــت فقی ــلط والی ــت تس تح

ــه  ــر طبق ــه کارگ ــه طبق ــا ک ــتیم. از آنج ــرو هس روب

ایســت جهانــی و بــر اتحــاد بــزرگ طبقاتــی کارگــران 

ــز  ــرا رم ــاری دارد  و آن ــتمدیده پافش ــای س و خلقه

ــا سیاســت  ــد ب ــر دشــمنان خــود مــی دان پیــروزی ب

تفرقــه انــداز و حکومــت کــن امپریالیســتها مبــارزه 

ــه  ــی بلک ــم مل ــه شونیس ــا علی ــه تنه ــد و ن ــی کن م

ــورژوازی و  ــه ب ــه ک ــگ نظران ــه ناسیونالیســم تن علی

خــرده بــورژوازی ملــل ســتمدیده تبلیــغ مــی کننــد 

ــع دارد. موض

تــا اینجــا اولیــن نکتــه را در پاســخ بــه پرســش 

ــم دو رشط  ــری گفتی ــو کارگ ــروزی آلرناتی ــط پی رشای

ــد:  ــی مان ــی م ــر باق دیگ

نکته دوم

 خــود ســازماندهی طبقــه کارگــر در کارخانــه هــا و 

مؤسســات و دیگــر بنگاه هــای کارگــری در اشــلی 

رسارسی 

نکته سوم

کلیــه  از  و رسارسی  بــزرگ  اتحــادی  ســازماندهی 

ســتمدیدگان  و  شــدگان  اســتثامر 

ــد  ــو رون ــد جل ــان بای ــل اساســی توأم ــن ســه عام ای

کــه در ادامــه ایــن نوشــته یــک بــه یــک مــورد بحــث 

قــرار مــی گیــرد. روشــن اســت کــه چنیــن برنامــه ای 

هنگامــی مــی توانــد عملــی شــود کــه نــه تنهــا 

ــد  ــرا صحــه زدن ــر و توده هــا درســتی آن ــه کارگ طبق

بلکــه بتواننــد در بهریــن شــکلی ابتــکارات خــود را 

ــارزه  ــا آخــر مب ــرای تحقــق آن ت شــکوفا ســاخته و ب

ــد. کنن

ادامه دارد محسن رضوانی

مروری بر یک قرن مبارز و .... بقیه از 
صفحه آخر

ــدق  ــر مص ــت دک ــاخن دول ــون س ــور رسنگ ــه منظ ب

ــیا و  ــازمان س ــتی، س ــه امپریالیس ــن توطئ ــد. در ای ش

عمــل  متحــدا  انگلســتان  جاسوســی  ســازمان های 

داشــتند.  نزدیــک  همرائــی  و  همــکاری  و  کــرده 

کودتــای ننگیــن  2۸ مــرداد، بــه دنبــال کودتــای نــاکام 

2۵مــرداد کــه ســبب فــرار شــاه از کشــور گردیــد، در 

ــت های  ــه امپریالیس ــدام جنایتکاران ــر اق ــت ام حقیق

ــی ســاخن تاش هــای  ــس جهــت خنث ــکا و انگلی آمری

توده هــای زحمتکــش ایــران در جهــت رهائــی از 

چنــگ اســتعامرگران و حاکــم شــدن بــر مقــدرات 

مثابــه  بــه  ارشف،  خواهــرش  و  شــاه  بــود.  خــود 

ــت  ــا، آی ــا آن ه ــی ب ــتعامر و در همراه ــران اس نوک

اللــه کاشــانی و دیگــر آیــت اللــه هــای جیــره خــوار، 

ــرد  ــران در پیش ــان ته ــو کش ــواط و چاق ــان ال همچن

ــدق،  ــر مص ــت دک ــه دول ــتی علی ــای امپریالیس کودت

ــتند. ــه داش ــه جانب ــت هم فعالی

ــادن دولــت  ــر افت ــای 2۸ مــرداد و ب ــال کودت ــه دنب  ب

ــران  ــه ای ــراری ب ــاه ف ــدق، ش ــر مص ــواه دک ــی خ ترق

برگشــته و توســط قدرتهــای امپریالیســتی و دالرهــای 

آمریکائــی کــه نصیــب الــواط تهــران شــده بــود، 

دوبــاره بــر تخــت لــرزان ســلطنت، نشســت. بــا 

ــاه،  ــت ش ــدق و برگش ــر مص ــت دک ــادن دول ــر افت ب

آزادی هــای نســبی دموکراتیــک جــای خــود را بــه 

اســتبداد و خودکامگــی داد و دیــو مهیــب خــود 

رسی بــر رستــارس کشــور، ســایه افکنــد. در هــامن 

ــی از  ــوه عظیم ــی، انب ــت کودتائ ــاز تســلط حکوم آغ

ــده، زندان هــا و ســیاه چــال  ــن دســتگیر گردی مخالفی

هــا مملــو از مبارزیــن و آزادیخواهانــی شــد کــه 

فریــاد اعــراض خــود را علیــه رژیــم کودتــا و تســلط 

بیگانــگان بــر شــئون کشــور، بلنــد کــرده بودنــد. 

ــش  ــارزات و ایســتادگی های ــا مب ــه ب دکــر مصــدق ک

ــی  ــادی شــوم داخل ــرو ای ــای ســلطه گ ــه قدرت ه کین

آن هــا را متوجــه خــود ســاخته بــود، در بیدادگاه هــای 

رژیــم کودتــا محاکمــه و بــه ســه ســال زنــدان و حبــس 

خانگــی دامئــی محکــوم گردیــد. دکــر حســین فاطمی، 

وزیــر خارجــه دولــت مصــدق کــه در مقابلــه بــا 

اعــامل خیانت کارانــه شــاه و دربــار پهلــوی مقاومــت 

بیــامری  حــال  در  بــود،  داده  نشــان  و رسســختی 

اعــدام شــد. کریــم پــور شــیرازی مدیــر روزنامــه 

افشــاگر "شــورش" را بــه خاطــر مقــاالت آتشــینی 

کــه علیــه درباریــان و دیگــر مرتجعیــن مــی نوشــت، 

ــن  ــلطه ننگی ــظ س ــرای حف ــتند و ب ــه کش ــه توزان کین

رژیــم کودتائــی، دســته دســته افــرسان آزادیخــواه 

ــد  ــون ش ــپردند.  رسنگ ــدام س ــای اع ــه ه ــه جوخ را ب

حکومــت ملــی  چــون بــه دســت اراذل و اوبــاش 

حکــم فرمــای ملــک ایــران شــد   فرقــه دزد و خائــن و 

کاش ++++ روز روشــن بــه شــب مبــدل شــد  حــال 

ــوده در  ــق ت ــه را عش ــت  آن ک ــان گش آزادگان پریش

رس بــود منزلــش گوشــه های زنــدان گشــت ) شــعر از 

ــه( ــنده مقال نویس

رژیمــی کــه پــس از کودتــای 2۸ مــرداد زمــام قــدرت 

را در دســت گرفــت، رژیمــی عمیقــا ضــد مردمــی و 

آزادی کــش بــود. در فاصلــه بیــن کودتــای 2۸ مــرداد 

ــدت 2۵  ــه م ــال ۱۳۵۷، ب ــن س ــال ۱۳۳2 و 22 بهم س

ســال، کوچک تریــن نشــانی از آزادی و دموکراســی 

ــت.  ــود نداش ــاع، وج ــگ ارتج ــیر در چن ــران اس در ای

در متــام ایــن مــدت، سانســور کشــنده ای در عــامل 

ــازمان های  ــزاب و س ــود و از اح ــم ب ــات حاک مطبوع

سیاســی آزاد و اتحادیه هــای کارگــری مســتقل، خــری 

ــاندگان  ــت نش ــه دس ــین هم ــدگان مجلس ــود. مناین نب

ــن  ــت چی ــوس دس ــد و وزرای چاپل ــاه بودن ــم ش رژی

شــده، جــز اجــرای منویــات ملوکانــه، کار دیگــری 

ــد. در اواخــر حکومــت شــاه، جــای  انجــام منــی دادن

ــری  ــا مه ــزب آری ــی را، ح ــی فرمایش ــزب دولت دو ح

"رســتاخیز" گرفــت. مبــارزه علیــه رژیــم کودتــا از 

هــامن روزهــای آغازیــن بــه قــدرت رســیدن ایــن 

رژیــم رسســپرده ، رشوع شــد. دانشــجویان مبــارز 

رس  کــه  بودنــد  کســان  نخســتین  از  دانشــگاه ها 

تســلیم بــه رژیــم کودتــا فــرود نیــاورده و پرچــم 

ــتند. از  ــه داش ــته نگ ــر افراش ــت را ب ــارزه و مقاوم مب

چنــد روز پیــش از واقعــه خونیــن ۱۶ آذر ســال ۱۳۳2، 

در دانشــکده فنــی، موجــی از اعراضــات ضــد رژیمــی 

رستــارس محوطــه دانشــگاه تهــران را فــرا گرفتــه بــود. 

دانشــجویان بــا رشکــت در تظاهــرات افشــاگرانه،  

خشــم و ناخشــنودی خــود را از ســفر قریــب الوقــوع 

ــران  ــه ای ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــاون رئی ــون مع نیکس

ــتان،  ــا انگلس ــی ب ــط سیاس ــدد رواب ــراری مج ــر ق و ب

آشــکار مــی ســاختند. در روز ۱۶ آذر ســال ۱۳۳2، در 

ــا  ــم کودت ــژه رژی ــازان و گارد وی ــوم رسب ــه هج نتیج

بــه دانشــکده فنــی، ســه تــن از دانشــجویان بــه 

ــی  ــا و قندچ ــزرگ نی ــوی، ب ــت رض ــای رشیع ــام ه ن

و  جنایــت  ایــن  بــه  اعــراض  در  شــدند.  کشــته 

ــر  ــران و دیگ ــگاه ته ــجویان دانش ــی گری، دانش وحش

شــهرها دســت بــه اعتصــاب زدنــد. در طــول ســال ها، 

دانشــجویان همــواره خاطــره ۱۶ آذر ســال ۱۳۳2 

را گرامــی داشــته اند. در فاصلــه بیــن کودتــای 2۸ 

مــرداد و رسنگونــی رژیــم شــاه بــه دســت توده هــای 

ــه  ــه دانشــگاه ها حمل زحمتکــش، بارهــا کامندوهــا ب

بــرده و در نهایــت ســبعیت و درنــده خوئــی بــا 

ــد. ــار کردن ــجویان رفت دانش

در طــول ســال ها، در زندان هــا و ســیاه چال هــای 

معــرض  در  رژیــم،  مخالفیــن  و  مبارزیــن  رژیــم، 

ــی از  ــمی و روح ــکنجه های جس ــن ش ــیانه تری وحش

ــم  ــرار داشــتند. رژی ــد "ســاواک"، ق ــب عــامل پلی جان

ــواره  ــه، هم ــت مطلق ــال حکوم ــول 2۵ س ــاه در ط ش

و  بــا حبــس و شــکنجه  را  آزادی خواهــی  فریــاد 

ــن  ــام ای ــال، در مت ــن ح ــداد. درعی ــخ می ــدام، پاس اع

ــرور و خفقــان موجــود، کارگــران،  ــا وجــود ت مــدت ب

توده هــای محــروم و زحمتکــش، روشــنفکران انقابــی 

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.
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ــارزه  ــت از مب ــز دس ــگاه ها هرگ ــجویان دانش و دانش

بــر  ارتجــاع حاکــم  از چنــگال  در جهــت رهائــی 

نداشــته و ســاکت نــه نشســتند. وابســتگی رژیــم شــاه 

بــه قدرت هــای امپریالیســتی و در درجــه نخســت 

بــه امپریالیســم آمریــکا ســبب میگردیــد کــه دول 

اســتعامری از طریــق بــه تــاراج بــردن منابــع طبیعــی 

ــه  ــر، هم ــات نابراب ــه و معام ــدور رسمای ــور، ص کش

ــه  ــال ب ــازند. س ــود س ــد خ ــاری عای ــود رسش ــاله س س

ســال، رژیــم شــاه بخــش قابــل ماحظــه ای از در آمــد 

ــد اســلحه های آخریــن ســاخت  نفــت را در ازای خری

از آمریــکا و دیگــر امپریالیســت ها، بــر بــاد مــی داد. 

ــر روز  ــور ه ــی در کش ــه طبقات ــه فاصل ــی ک در حال

ــی  ــه داران کان داخل ــد و رسمای ــی گردی ــر م عمیق ت

غــارت  در  پهلــوی  اعضــای خانــدان  و  و خارجــی 

ــبقت  ــر س ــر یکدیگ ــش ب ــای زحمتک ــتی توده ه هس

زحمتکــش  توده هــای  و  کارگــران  جســتند،  مــی 

ــی  ــی م ــت زندگ ــر و فاک ــت فق ــهر و ده در نهای ش

ــتار  ــاه، کش ــت ش ــر حکوم ــال های آخ ــد. در س کردن

بیرحامنــه کارگــران چیــت جهــان کــه در اعــراض بــه 

ــاب و راه  ــه اعتص ــت ب ــی، دس ــار زندگ ــع ناهنج وض

پیامئــی زده بودنــد، ســبب طغیــان خشــم تــوده هــا 

ــای  ــه قدرت ه ــت ب ــه در خدم ــد ک ــی ش ــه رژیم علی

امپریالیســتی و حامیــت از منافــع صاحبــان ثــروت و 

دارائــی، خــون زحمت کشــان را بــی محابــا بــه زمیــن 

مــی ریخــت. منونــه برجســته ای از طغیــان خشــم 

ــارزه  ــاه، مب ــانده ش ــت نش ــم دس ــه رژی ــی علی عموم

ــزار  ــه بی ــود ک ــی ب ــور انقاب ــان پرش ــلحانه جوان مس

ــی  ــازمان های سیاس ــکوت س ــری و س ــت عن از سس

ــم  ــلطه رژی ــاخن س ــون س ــد رسنگ ــه قص ــود، ب موج

ــر کــف،  ــرده، جــان ب ــه اســلحه ب ارتجاعــی، دســت ب

تــاش و جانفشــانی مــی کردنــد. تاریــخ معــارص ایــران 

ــن و  ــر مبارزی ــی نظی ــداری و مقاومــت ب همــواره پای

انقابیونــی را کــه بــه منظــور رسنگــون ســاخن ســلطه 

اســتبدادی رژیــم شــاه، بــه قهــر انقابــی متوســل 

شــده بودنــد، در ســینه خــود نگــه خواهد داشــت. در 

ــران و  ــارزات کارگ ســال های آخــر حکومــت شــاه، مب

توده هــای زحمتکــش علیــه رژیــم اســتبدادی، رسعــت 

بیشــری بخــود گرفــت. کارگــران و اقشــار و طبقــات 

محــروم و زحمتکــش جامعــه، طــی  ماه هــا مبــارزه و 

دادن قربانی هــای بیشــامر، نهایــت بیــزاری خــود را از 

رژیــم چپاولگــر شــاه نشــان داده و عــزم راســخ خــود 

را در جهــت  رسنگــون ســاخن ســلطه ایــن رژیــم ضــد 

ــی  ــای میلیون ــتند. توده ه ــش گذاش ــه منای ــی، ب مردم

زحمتکــش کــه طــی ســال ها از رژیــم دســت نشــانده 

ــده  ــر و اســتثامر و رسکــوب ندی ــزی جــز فق شــاه چی

ــود، در  ــداری خ ــارزات و پای ــا مب ــره ب ــد، باالخ بودن

22 بهمــن ســال ۱۳۵۷، طومــار عمــر ایــن رژیــم ضــد 

ــد. ــرای همیشــه درهــم پیچیدن ــی را ب مردم

 امــا توده هــای زحمتکــش کــه در مبــارزه علیــه 

رژیــم شــاه نهایــت فــداکاری و از جــان گذشــتگی را 

نشــان داده بودنــد، در فــردای رسنگونــی ایــن رژیــم 

بهــره ای  مبــارزه،  و  تــاش  همــه  آن  از  خودکامــه 

ــی  ــم ارتجاع ــتند. رژی ــتبداد نداش ــوب و اس ــز رسک ج

ــو  ــدان آلرناتی ــط فق ــه در رشای ــامی ک ــوری اس جمه

انقابــی، جــای رژیــم رسنگــون شــده شــاه را گرفت، از 

هــامن روزهــای نخســت تــرف قــدرت سیاســی، در 

زمینه هــای مختلــف زندگــی اجتامعــی، سیاســت های 

عمیقــا ارتجاعــی اتخــاذ کــرده و بیرحامنــه بــه پایــامل 

ــی  ــت. انقاب ــک پرداخ ــای دموکراتی ــاخن آزادی ه س

بــه خــاک ایــران شــد  خانــه ظلــم شــاه، ویــران شــد  

چهــره مــردم از چنیــن اوضــاع چنــد روزی چــو غنچــه، 

ــل آن  ــا حاص ــلطه م ــه س ــا ک ــد ای دریغ ــدان ش خن

ــه(  ــنده مقال ــعر از نویس ــد! ) ش ــان، ش ــاش و عصی ت

ــود،  ــته میش ــه  نوش ــن مقال ــه ای ــی ک ــک در حال این

ــش  ــم آزادیک ــن  رژی ــر ننگی ــال از عم ــش از ۴2 س بی

و تاریــک اندیــش جمهــوری اســامی مــی گــذرد. 

ــن  ــی، کوچک تری ــبتاً طوالن ــدت نس ــن م ــول ای در ط

ــیر در  ــران اس ــی در ای ــانه ای از آزادی و دموکراس نش

چنــگ یکــی از مرتجــع تریــن رژیم هــای آزادی کــش 

موجــود در جهــان، وجــود نداشــته اســت. رژیــم 

ــان  ــوب عری ــا رسک ــدت ب ــن م ــام ای ــه، در مت خودکام

خواســت های  بــه  اعــدام  و  شــکنجه  و  حبــس  و 

اســت.  داده  پاســخ  زحمتکــش،  توده هــای  حقــه 

اســتثامر بیرحامنــه کارگــران و محــروم ســاخن آنهــا از 

حقــوق سیاســی و صنفــی، غــارت بــی پــروای هســتی 

توده هــای محــروم و تهــی دســت، دزدی از امــوال 

ــی و ارشافــی در  ــی، زندگــی انگل دولتــی و فســاد مال

ــیری  ــتهای س ــیده و اش ــک کش ــه فل ــای رس ب کاخ ه

ناپذیــر در ثــروت انــدوزی، زن ســتیزی و پایــامل 

ــا  ــردن زندان ه ــر ک ــان، پ ــانی زن ــوق انس ــاخن حق س

ــه خــرج  از انســان های آزاده و رشیفــی کــه جــرات ب

ــه  ــت پرداخت ــه مخالف ــش ب ــم آزادیک ــا رژی داده و ب

ــا  ــی در زندان ه ــمی و روح ــای جس ــکنجه ه ــد، ش ان

و ســیاه چــال هــای قــرون وســطائی، اعدام هــای 

ــن  ــن هــزار ت ــن، کشــتار چندی دســته جمعــی مبارزی

از زندانیــان سیاســی در ســال۶۷، قتل هــای زنجیــره ای، 

ــارج  ــن در خ ــن و مخالفی ــن از مبارزی ــا ت ــل ده ه قت

ــای  ــارزات خلق ه ــوب مب ــی، رسک ــور، آدم ربائ از کش

غیــر  مذاهــب  حــق  در  ســتمگری  ســتم،  تحــت 

مذهــب رســمی، ریخــن میلیاردهــا دالر از حاصــل کار 

ــه  ــد حاصل ــش و در آم ــای زحمتک ــت  توده ه و زحم

ــر اســد  ــی نظی ــب جنایت کاران ــه جی از نفــت و گاز ب

نقــاط  در  مذهبــی  ارتجاعــی  دســته های  و  دار  و 

ــدرت  ــه ق ــزون ب ــتگی روز اف ــان، وابس ــف جه مختل

ــادی و  ــای اقتص ــن قرارداده ــتعامرگر و بس ــای اس ه

ــتی،  ــلطه گر امپریالیس ــا دول س ــارت بارب ــی اس سیاس

تنهــا بخشــی از جنایــات و اعــامل ضــد انســانی 

ــکیل  ــران را تش ــم در ای ــطائی حاک ــرون وس ــم ق رژی

میدهــد. روزی کــه ایــن رژیــم خــون آشــام بــه دســت 

ــده  ــخ افکن ــه دان تاری ــه زبال ــش ب ــای زحمتک توده ه

ــری  ــامل ضــد ب ــات و اع ــاد گســرده جنای شــد، ابع

آدم کشــان حاکــم در ایــران، هرچــه بــی پــرده تــر در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــان، ق ــد جهانی ــرض دی مع

ــارص،  ــخ مع ــه تاری ــی در زمین ــته اجامل ــن نوش در ای

در  ایــران  زحمتکــش  توده هــای  مبــارزات  بارهــا 

مقابلــه بــا ســاطین مســتبد پهلــوی، یــاد آوری شــده 

جمهــوری  رژیــم   ســلطه گری  دوران  در  اســت. 

و  اعراضــی  جنبش هــای  مبــارزات،  نیــز،  اســامی 

قیام هــای خونیــن توده هــای تحــت ســتم ایــران، 

همــواره دوام داشــته اســت. در واقــع امــر، در طــول 

۴2 ســالی کــه رژیــم ارتجاعــی جمهــوری اســامی بــر 

ــن  ــارزات خونی ــاهد مب ــا ش ــته، م ــلط داش ــران تس ای

کارگــران، توده هــای زحمتکــش، زنــان اســیر و در بنــد 

و ملت هــای تحــت ســتم علیــه ایــن رژیــم خودکامــه، 

ــارزه  ــداری و مب ــن پای ــر جســته ای ــه ب ــم. منون بوده ای

ــوان  ــا خاســته و زحمتکــش را مــی ت ــه پ توده هــای ب

ــوالد  ــه و ف ــت تپ ــران هف ــکوه کارگ ــارزات پرش در مب

ســازی اهــواز و دیگــر کارخانه هــا و قیــام  رزمجویانــه 

توده هــای زحمتکــش در ســال ۹۸، مشــاهده کــرد. در 

ــت  ــه موجودی ــم ک ــام پرشــکوه، رژی ــن قی ــوب ای رسک

ننگینــش را ســخت در خطــر مــی دیــد، نهایــت 

ــزار  ــش از ه ــون بی ــان داده و خ ــی گری را  نش وحش

ــران را  ــای ای ــر خلق ه ــدان دلی ــن از فرزن ــد ت و پانص

بــه زمیــن ریخــت. ایــن رسکوبگریهــا و اعــامل ننگیــن 

ضــد بــری علیــه جوانــان مبــارز بــه پــا خاســته، ایــن 

اعدام هــا و آدم ربائــی هــا و ایــن رسکــوب بیرحامنــه 

ــن  ــا دام ــش خشــم توده ه ــر آت ــران، ب ــارزات کارگ مب

زده، روز انقــاب تــوده ای و رسنگونــی حتمــی ســلطه 

رژیــم جمهــوری اســامی را نزدیک تــر مــی ســازد. 

تردیــدی وجــود نــدارد کــه در آینــده ای کــه دور 

نیســت، کارگــران و زحمت کشــان ایــران و توده هــای 

میلیونــی بــه پــا خاســته در طــول مبــارزات قهــر 

ــز انقابــی، رژیــم ارتجاعــی جمهــوری اســامی را  آمی

ــا متــام اعــوان و انصــارش رسنگــون ســاخته و پیکــر  ب

منحوســش را در زیــر تل هــای خــاک، دفــن خواهنــد 

کــرد. در پایــان ایــن نوشــته در زمینــه یــک قــرن 

مبــارزه و مقاومــت در ایــران، ابیاتــی از شــعری را کــه 

چنــد ســال پیــش در افشــای رژیــم ارتجاعــی جمهوری 

اســامی ســاخته ام ، بــرای حســن ختــام مــی آورم. مــن 

ایــن بنــد اســارت را کــه دیــن بــر پــای زن بســته اســت  

مــن ایــن تحقیــر و ایــن آزار نســوان را منــی خواهــم  

مــن ایــن زنجیــر اســتبداد را بــر پــای آزادی  مــن ایــن 

ــداد شــیخان را منــی خواهــم   مــن  ــوزی و بی ــن ت کی

ایــن شــیخ ســتمگر را کــه خــون خلــق مــی ریــزد  مــن 

ایــن کشــتار و ایــن رسکــوب و زنــدان را منــی خواهــم 

بــرای خاطــر شــعر و رسود و عشــق و آزادی  بــه قتــل 

عاشــقان، فتــوی و فرمــان را منــی خواهــم  بــرای دفــع 

ــاب و  ــز انق ــی ج ــت   ره ــوده زحم ــمنان ت رش دش

ــان را منــی خواهــم. قهــر و عصی

حسن جداری

پایان  خرداد ماه سال ۱۴۰۰
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رنجبران  حزب 

مروری بر یک قرن سکوت )٣(

چــه  گــرو  در  ایــران  کارگــری  آلرناتیــو  پیــروزی 

اســت؟ عواملــی 

ــژه  ــری بوی ــش کارگ ــر جنب ــم بیش ــرش بازه ــا گس ب

ــت ــت نف ــروژه ای رشک ــران پ ــن کارگ پیوس

بــه  رسارسی  نســبتا  وســعتی  در  پروشــیمی  و 

اعتصابــات، موضــوع آلرناتیــو کارگــری را در فضــای 

سیاســی ایــران بــه گفتــامن روز تبدیــل کــرده اســت. 

بــرای اولیــن بــار صــف آرائــی طبقاتــی روشــنی میان 

دو طبقــه اصلــی جامعــه رصفنظــر از ظاهــر حجــاب 

و بــی حجــاب، عاممــه و تــاج، غربــی یــا رشقــی 

ــو کارگــری  ــا اینکــه آلرناتی ــه چشــم مــی خــورد. ب ب

ــی در  ــی و عمل ــی واقع ــه سیاس ــک برنام ــوان ی بعن

میــدان مبــارزه طبقاتــی ایــران بیــش از صــد ســال بــا 

ایجــاد حــزب کمونیســت ایــران مطــرح بــوده اســت 

و در دوران بحــران هــای عظیــم سیاســی و فــراز 

و نشــیب هــای جنبــش کارگــری بطــور برجســته ای 

رشکــت محســوس داشــته اســت امــا امــروز در ایــران 

ایــن آلرناتیــو زمینــه مــادی اجتامعــی میلیونــی 

یافتــه اســت. ایــران بــه کــدام ســو مــی رود بســتگی 

بــه حــل تضــاد میــان ایــن دو طبقــه اســت رسمایــه 

داران یــا کارگــران، میــان طبقــه کارگــر یــا بــورژوازی. 

بــه عبارتــی سیاســی، انتخابــی اســت بیــن آلرناتیــو 

کارگــری و آلرناتیــو بــورژوازی، انتخابــی اســت بیــن 

منافــع اکریــت عظیــم مــردم یــا مشــتی کوچــک زالو 

پــس از پیــروزی قیــام خونیــن ســی تیــر و رس کار 

امپریالیســت های  مصــدق،  دکــر  مجــدد  آمــدن 

انگلیســی و آمریکائــی و نوکــران بومــی آنهــا کــه در 

حادثــه آفرینــی ســی تیــر تیرشــان بــه ســنگ  خــورده 

بــود، دســت از توطئه گــری بــر نداشــته و بــه دســت 

ــن  ــر انداخ ــت ب ــود، در جه ــوار خ ــره خ ــل جی عوام

دولــت دکــر مصــدق، نقشــه دیگــری کشــیدند. ایــن 

ــار بــه دســتور شــاه، ایــادی اســتعامر و چاقوکشــان  ب

ــدق  ــر مص ــن دک ــدد کش ــاری در ص ــزدوران درب و م

ــده  ــه چی ــه ای ک ــرح جنایتکاران ــق ط ــد. مطاب برآمدن

ــه  ــه مســافرت ب ــم ب ــان تصمی ــاه ناگه ــود، ش شــده ب

ــور  ــه منظ ــدق ب ــر مص ــت. دک ــور گرف ــارج از کش خ

ــار شــد. اوبــاش و  ــا شــاه، روانــه درب خــدا حافظــی ب

ــری از  ــه جلوگی ــه بهان ــت" ب ــاه دوس ــان " ش چاقوکش

مســافرت کذائــی شــاه، در جلــو درب ورودی کاخ 

دربــار اجتــامع کردنــد. دشــمنان آزادی و ســعادت 

توده هــا شــعارهائی در  ســتایش  از شــاه و علیــه 

از  برگشــت وی  دکــر مصــدق رس داده و منتظــر 

دربــار بودنــد تــا قصــد شــوم خــود را عملــی ســازند. 

ــار و  ــد درب ــا از قص ــوی از انح ــه نح ــدق ب ــر مص دک

توطئه هــای عــامل اســتعامر باخــر گردیــده، از در 

ــی  ــرگ حتم ــر م ــت و از خط ــرون رف ــی کاخ بی عقب

ــخ،  ــی م ــعبان ب ــل ش ــاری از قبی ــاش درب ــط اوب توس

ــرد. ــدر ب جــان ســامل ب

ــس  ــکا و انگلی ــت های آمری ــای امپریالیس توطئه گریه

ــس  ــر مصــدق پ ــت دک ــر انداخــن دول ــه منظــور ب ب

از وقایــع ۹ اســفند ســال ۱۳۳۱ نیــز همچنــان ادامــه 

ــش  ــه پی ــد هفت ــکا در چن ــم آمری ــت. امپریالیس داش

ــه  ــه گران ــرداد، برفعالیت هــای توطئ ــای 2۸ م از کودت

خــود رسعــت داده و مشــغول تــدارک زمینــه مناســب 

صفــت رسمایــه داران، انتخابــی اســت بیــن ترقــی و 

ــر و  ــض و فق ــا ارتجــاع و تبعی ــری ی ــت و براب پیرف

شــکاف طبقاتــی. دیــر یــا زود احــزاب و ســازمان های 

ــد؛ راه ســومی  ــم خــود را بگیرن ــد تصمی سیاســی بای

و  انشــعابات  اکنــون  هــم  از  نیســت.  موجــود 

مبــارزات درونــی آنهــا دیــده میشــود. حــزب مــا کــه 

ــراف  ــار انح ــاه دچ ــه م ــدت ن ــه م ــاب ۵۷ ب در انق

راســت خــط مشــی شــد و برخــورد دوگانــه بــه 

ــادی  ــامت زی ــت؛ لط ــامی داش ــوری اس ــم جمه رژی

ــال ۱۳۶۳  ــزب در س ــره دوم ح ــد. کنگ ــل ش را متحم

ــد  ــورد نق ــت را م ــراف راس ــن انح ــه ای ــه جانب هم

ــرا ناشــی از وجــود  قــرار داد. در حیطــه طبقاتــی آن

پیروزی آلترناتیو کارگری در گرو چیست

مدیــره  هیــات  عضــو  شــهابی  رضــا  مصاحبــه 

واحــد  رشکــت  کارگــران  ســندیکای 

بــا نرشیــه دانشــجویی)2(“ حیــات نــو“ دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اصفهــان
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ــاب  ــام جن ــت ش ــت خدم ــرض تحی ــام و ع ــا س ب

شــهابی 

از  بزرگــی  بســیار  بخــش  کــه  آنجــا  از  بلــه 

دانشــجویان امــروز، کارگــران ماهــر فــردا خواهنــد 

بــود، همچنیــن در رشایــط حاکــم در کشــور قطعــا 

ــز در بیــن دانشــجویان،  ــر از تعــدادی ناچی ــه غی ب

ــود  ــد ب ــع نخواهن ــط موجــود ذینف ــی از رشای الباق

دارد  لــذا رضورت  شــد،  خواهنــد  اســتثامر  ]و[ 

ــه  ــر چ ــجویی ه ــش دانش ــری و جنب ــش کارگ جنب

ــند.  ــته باش ــی داش ــرت همگرای بیش

نقــش جنبــش دانشــجویی و جنبــش هــای مدنــی و 

NGO آنهــا را تــا چــه حــد در شنیده شــدن صــدای 

کارگــران پررنــگ می دانیــد و چــه انتظاراتــی از 

آن هــا داریــد؟

 NGO جنبــش دانشــجویی و ســایر جنبــش هــا و

مــدار  در  واقعــی،  صــورت  بــه  چنانچــه  آنهــا 

حامیــت از کارگــران و جامعــهء بــدون شــکاف 

بــه  می تواننــد  باشــند،  داشــته  قــرار  طبقاتــی 

بهــرت شــدن اوضــاع کارگــران و حقــوق بگیــراِن 

ــک  ــارزهء دموکراتی ــط مب ــدن رشای ــرت ش ــت، به ثاب

، رسارسی  شــدِن تشــکالت و بــه صــورت کلــی، 

اصــالح ریشــه ای در کشــور، کمــک موثــری بکننــد. 

اساســاً وجــود نهادهــای مدنــی و دموکراتیــک ازین 

ــود  ــی و بهب ــدن دموکراس ــه ش ــه نهادین ــت، ب دس

ــان کل جنبش هــای اجتامعــی  ــدرت تشــکل و بی ق

کمــک موثــری می کننــد و بایــد در جهــت ایجــاد و 

نیــز همــکارِی هــر چــه بیشــرت بــا آن هایــی کــه ]در 

ــه نقــد موجــود هســتند کوشــید.  موضــعِ[ ب


