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انســانی متعلــق و یــا نزدیــک بــه خــود باعــث 

ویرانــی طبیعــت و بــاال کشــیدن حــق آبه هــای 

ــای  ــن اول ماجراه ــا ای ــت. ام ــده اس ــاورزان ش کش

ــاورزان و  ــار کش ــی از فش ــه ناش ــت ک ــی اس مافیای

ــه بــرون درز کــرده اســت., افشــاگری های  مــردم ب

مــردم باعــث شــده اســت کــه حتــی خــود رژیــم بــه 

مافیــای آبــی بــه شــکل رصیحــی اذعــان کنــد امــا 

ایــن اعــراف رصیــح بــا هــدف انداخــن مســئولیت 

ــی  ــد مافیای ــک بان ــده ی ــه عه ــی ب ــکالت کنون مش

اســت کــه معلــوم نیســت بجــز خــود دولــت چــه 

ــن  ــه ای ــا ســئوال اینجاســت ک کســانی هســتند. ام

ــرا  ــه هایی را اج ــه نقش ــروز چ ــا ام ــی ت ــای آب مافی

کــرده اســت و عنــارص رهــری کننــده آن چــه 

کســانی هســتند. رژیــم اســالمی بــه مدیریــت 

ــکاری  ــت فریب نادرســت خــود ظاهــرا و فقــط جه

مشــتی  کــه  خونخــوار  دژخیــم  دیگــر  بــار 

تظاهــرات  مافیایی انــد  و  نظامــی  جنایتــکاران 

ســتمدیده  و  زحمتکــش  مــردم  اعتصابــات  و 

ــت  ــان و پایتخ ــف جه ــه نص ــروف ب ــان مع اصفه

ــاح  ــا س ــران را ب ــیعی در ای ــه ش ــزاران فرق بنیان گ

گــرم بــه خــاک و خــون کشــیدند. خدعــه و جنایــت 

و کشــن و خــون ریخــن ســنت دیرینــه چهــار 

دهــه ی جمهــوری اســامی اســت. دیــروز اگــر 

ــتند  ــکل ها را می کش ــای تش ــارزان و اعض ــا مب تنه

ــارزات  ــرش مب ــه گس ــروز ب ــد ام ــدام می کردن و اع

ــات  ــت و اعراض ــوف مقاوم ــدن صف ــوده ای ش و ت

توده هــای مــردم بــی پنــاه را بــه گلولــه مــی بندنــد. 

دوران تاریخــی جدیــدی در مبــارزه علیــه جمهــوری 

اســامی آغــاز شــده اســت. در کلیــه مصاحبه هــای 

برجســته ترین  اعراضــات  در  کننــدگان  رشکــت 

ایلنــا خربگــزاری کار ایــران مــی نویســد: "ســهم 

ثرومتنــدان از پرداخــت مالیــات فقــط ۴ درصــد! 

و  کارگــران  دوش  از  را  مالیــات  ســنگیِن  بــاِر   /

بازنشســتگان برداریــد" و ادامــه مــی دهــد

ــام رســمی نشــان می دهــد در نیمــه  "اعــداد و ارق

میلیــارد  نخســت ســال جــاری ۱۳۸ هــزار ۵۱۹ 

ــول و  ــف وص ــای مختل ــات از بخش ه ــان مالی توم

بــه خزانــه دولــت واریــز شــد، ایــن رقــم در حالــی 

ــزار و ۳۱۷  ــر ۱۳۵ ه ــغ ب ــه بال ــده ک ــه دســت آم ب

میلیــارد تومــان بــرای ۶ ماهــه اول امســال از ســوی 

مجلــس مصــوب شــده بــود" و نیــز". براســاس ایــن 

ــزار و ۵۹۰  ــهروندان ۵۱ ه ــه داری، ش ــزارش خزان گ

میلیــارد تومــان مالیــات کاال و خدمــات، شــامل 

مالیــات نقــل و انتقــال خــودرو، فــروش و مــرف 

ســیگار، ارزش افــزوده، شــاره گذاری خــودرو و 

ــزان ۴۰  ــن می ــد. از ای ــت کردن ــوارد پرداخ ــایر م س

هــزار ۶۰۰ میلیــارد تومــان ســهم مالیــات بــر ارزش 

افــزوده می شــود. در بخــش مالیات هــای مســتقیم 

کــه شــامل مالیــات بــر ثــروت، درآمــد و رشکت هــا 

و اشــخاص حقوقــی می شــود نیــز ۸۶ هــزار و ۹۲۹ 

ــد. از  ــز ش ــه واری ــه خزان ــد ب ــان درآم ــارد توم میلی

ــان ســهم  ــارد توم ــزار و ۳۶۰ میلی ــزان ۶ ه ــن می ای

مالیــات بــر ثــروت، ۳۴ هــزار و ۷۴۴ میلیــارد تومــان 

ســهم مالیــات بــر درآمــد و اشــخاص حقوقــی نیــز 

۴۵ هــزار و ۸۲۴ میلیــارد تومــان در ایــن مــدت 

ــته اند. ــه داش ــه خزان ــزی ب واری

بنابرایــن اگــر کمــی بــا دقــت بــه ایــن اعــداد 

و ارقــام نــگاه کنیــم، متوجــه می شــویم بیــش 

از نصــف درآمــد مالیاتــی، از مالیــات بــر ارزش 

طبقــه کارگــر ایــران بــرای تبدیــل شــدن بــه آلرناتیو 

سیاســی و کســب قــدرت سیاســی از مســیر ســخت 

امــروز گذشــته و در عیــن  بــه  تــا  و بغرنجــی 

ــی  ــی پیروزی های ــی در پ ــی کــه در نربدهــای پ حال

بدســت آورده امــا بیانیه هــای شــتابزده، نیابتــی 

ــور کوچــک آن شــدن از ســوی  ــا موت از یکســو و ی

ــر  ــه کارگ ــارزه طبق ــت تاریخــی مب ــا واقعی دیگــر ب

ــار دیگــر  ایــران تطابــق نداشــته و نــدارد. امــروز ب

ــو  ــه جل ــش روی ب ــرای پی ــران ب ــری ای ــش کارگ جنب

ــد. در دو دهــه گذشــته کارگــران  ــد انتخــاب کن بای

در  ســختی  بســیار  مبــارزات  طــی  توانســته اند 

ــوری  ــط دیکتات ــه در رشای ــی ک ــا رد نظرات ــل ب عم

ــی مســتقل  ــا ســندیکای علن ــه ی منــی شــود اتحادی

ــان در  ــدار همچن خــود را بوجــود آوردن بطــور پای

صحنــه باقــی مانــد تشــکل های مســتقل خــود 

صفحه آخرصفحه آخر

خشونت علیه زنان  صفحه 6

ــرای  ــارزات کشــاورزان ب ــت اقتصــادی و مب مدیری

حــق آبــه 

ــف  ــتان های مختل ــه شــهرها و اس ــی اســت ک مدت

در ایــران شــاهد اعراضــات گســرده ای نســبت بــه 

کمبــود آب در زمینه هــای آشــامیدنی و کشــاورزی 

و احتیاجــات اولیــه اســت. ایــن اعرضــات عمدتــا 

در اســتان هایی انجــام شــده اســت کــه در گذشــته 

بــوده  ایــران  اســتان های  از رسســبزترین  یکــی 

اســت و یکــی از منابــع آبــی ایــران بوده انــد. 

امــروزه بــر همــه روشــن اســت کــه رژیــم جمهوری 

ــار  ــی و کن ــراد مکتب ــررسکار آوردن اف ــا ب اســامی ب

ــه  ــص در زمین ــرده و متخص ــل ک ــراد تحصی زدن اف

محیــط زیســت و آبهــا و تقســیم آبهــا بــا اســتفاده 

از ســدهای غیــر فنــی و تکنیکــی رصفــا در جهــت 

تقســیم آبهــا بــر اســاس منافــع اقتصــادی و منابــع 

صفحه آخر

اوضاع خوبست به دور آلترناتیو کارگری متحد شویم. 
صفحه 7
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معضل آب.... بقیه از صفحه ١

ــرار از  ــرای ف ــدن ب ــان خری ــردن و زم ــل ک و معط

اعراضــات کنونــی هــم اذعــان دارد. بــر طبــق 

رئیــس  جانــب  از  متعــدد  وعده هــای  معمــول 

جنایتــکار دولــت هــم داده شــده اســت، امــا اینهــا 

هیچ کــدام بــرای کســانی کــه آبــی بــرای آشــامیدن 

و کشــاورزی و ادامــه زندگــی ندارنــد حــل مســئله 

نیســت. 

ایــن حقیقــت را منــی شــود کتــان کــرد کــه ایــران 

ولــی  اســت  آب  کمبــود  و  دچــار خشک ســالی 

ایــن نســبت بــه مشــکات کنونــی در صــد بســیار 

بقیــه مشــکات  و  بــر می گیــرد  در  را  ناچیــزی 

طــی  دولــت  عملکــرد  و  سیاســت ها  از  ناشــی 

ــوده اســت. بارهــا  ــار دهــه گذشــته ب ــش از چه بی

متخصصیــن و کارشناســان مســائل زیســت محیطــی 

و آب هــا و منابــع طبیعــی بــه مدیــران دولتــی 

ــن  ــا را در ای طرح هــا و سیاســت های نادرســت آنه

زمینــه توضیــح داده انــد ولــی منافــع و گروهــی این 

دارودســته مرتجــع و عقــب مانــده اجــازه بازبینــی 

را بــه آن هــا نــداده و در آینــده هــم مگــر بــه زور 

ــد داد.  ــردم نخواه م

اعراضــات بــزرگ کنونــی ادامــه اعراضاتــی اســت 

کــه ســالها مــردم از طبقــات و اصنــاف و قرشهــای 

مختلــف بــه زبان هــای مختلــف و تحصــن آنــرا بــه 

ــم جمهــوری اســامی رســانده  گــوش مقامــات رژی

ــی و فراموشــی عمــدی حاکــان  ــی محل و مــورد ب

بــار  ایــن  امــا  اســت.  گرفتــه  قــرار  و رسکــوب 

ــه  ــاع جانان ــان و دف ــتان و اصفه ــرات خوزس تظاه

ــکل  ــه ش ــی را ب ــع اعراض ــن وض ــردم از معرضی م

اساســی تغییر داده اســت. آن دوران گذشــته اســت 

کــه رژیــم بــا تعــدادی از کشــاورزان و یــا کارگــران 

ــه  ــد ک ــرو باش ــی آب روب ــات ب ــاورزی و مح کش

ــد.  ــرل کن ــرا کن ــا وعــده و رسکــوب آن ــد ب بتوان

ــرات  ــات و تظاه ــوده ای اعراض ــیع و ت ــکل وس ش

اخیــر زنــگ خطــر اعراضــات گســرده تری را بــرای 

ــل  ــن دلی ــه همی ــه صــدا در آورده اســت ب ــم ب رژی

رژیــم بــا دســتپاچگی، هیئــت حــل مشــکل تشــکیل 

جملــه  از  دولتــی  خربگزاری هــای  و  دهــد  مــی 

جــوان آنایــن و تســنیم مجبــور بــه انتشــار گــزارش 

ــد. اعراضــات خوزســتان  ــر شــده ان اعراضــات اخی

بعلــت گســیل نیروهــای امنیتــی و رسکــوب خشــن 

آن بــا کشــت و کشــتار بــه پایــان رســید ولــی 

اعراضــات اصفهــان نــه رنــگ ملــی و نــه خارجــی 

مــی توانســت بــه آن کوبیــده شــود. اصفهــان کــه 

زمانــی یکــی از پایگاههــای انســانی رژیــم اســامی 

بــود ایــن بــار بــا پشــتیبانی از کشــاورزان اصفهــان 

در  متعــدد  شــب های  و  طوالنــی  صف هــای  و 

کنــار پــل خواجــو بــا کشــاورزان و خانواده هایشــان 

همــراه شــدن، نشــان داد کــه رژیــم جمهــوری 

عظیم تریــن  طــرف  از  را  خــود  طــرد  اســامی 

توده هــای مــردم در همــه جــا فهمیــده اســت. 

اگــر در گذشــته زیــر رسکــوب اعدام هــای گســرده 

ــتان و  ــه گورس ــت ک ــی خواس ــم م ــکنجه رژی و ش

ــت  ــروز اکرثی ــی ام ــد ول ــی بیافرین ســکوت اجتاع

ــم اســامی  ــردم اســتثار شــده و ســتمدیده رژی م

هیــچ  گرفته انــد.  محــارصه  در  جــا  در همــه  را 

ــت. دزدی و  ــور نیس ــم متص ــرای رژی ــراری ب راه ف

دولتــی  بندهــای  زدو  و  مالــی  کثافت کاریهــای 

ــان وضعــی را بوجــود آورده اســت کــه حتــی  آنچن

ــی  ــا سیســتم های کنون ــم هــم بخواهــد ب ــر رژی اگ

ــئولین رده  ــدارد. مس ــاح را ن ــربان و اص ــکان ج ام

ــه  ــل ب ــا توس ــات را ب ــواب اعراض ــم ج ــاالی رژی ب

برکــت و رحمــت الهــی و موکــول کــردن حــل آنهــا 

بــه چنــد مــاه آینــده، داده انــد. امــا زمان کشــاورزی 

بــه طبیعــت و محیــط زیســت گیاهــی ارتبــاط دارد 

ــا  ــروز کشــاورزان م ــن. ام ــه وعده هــای حاکمی و ن

ــد.  ــه آب دارن ــاج ب ــان احتی ــتان و اصفه در خوزس

فــردا حتــی اگــر مشــکل آب حــل شــود، کشــاورزی 

حداقــل امســال از دســت رفتــه اســت. کشــاورزان 

درخواست هایشــان بســیار منطقــی اســت آنهــا مــی 

گوینــد حــق آبــه کشــاورز بایــد داده شــود. دولــت 

غیــر مســتقیم و مســتقیم پیشــنهاد پرداخــت پولــی 

مــی منایــد. ایــن فریبــی اســت کــه راه حــل موقــت 

را بــرای پراکنــده کــردن اعراضــات در پیــش گرفتــه 

اســت. وقتــی مســئله آب و مدیریــت آن همچنــان 

زیــر نظــر یــک دولــت فاســد و بــی لیاقــت و 

ــط  ــول فق ــد دادن پ ــل مبان ــدون راه ح ــد ب ناکارآم

یــک راه حــل موقــت و فریــب اســت. مشــکل آب 

در ادامــه مجموعــه ای از مشــکات اجتاعــی و 

سیاســی و زیســت محیطــی ایــران و در ارتبــاط بــا 

ــه اســت.  ــه حاکــم شــکل گرفت ــع طبق مناف

ــان  ــامی خواه ــت اس ــه دول ــت اینک ــران بعل در ای

دخالــت در خصوصی تریــن ابعــاد زندگــی اجتاعــی 

و شــخصی افــراد و گروههــای اجتاعــی اســت هیچ 

مناســبات و ســاختاری مســتقلی وجــود نــدارد کــه 

ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــد. دول ــت نباش ــف دول مخال

ســازمانده بــزرگ اجتاعــی و مرکــز قــدرت سیاســی 

در جامعــه در اساســی ترین خواســت های طبقــات 

ــرار دارد. در  ــا ق ــر آنه فرودســت اجتاعــی در براب

ــدن  ــود آم ــت در بوج ــش دول ــم نق ــئله آب ه مس

ــی اســت. توهــم اینکــه اذعــان  ــی اصل وضــع کنون

دولــت بــه " اشــتباهات و عــدم مدیریــت صحیــح" 

بــه مفهــوم حــل شــدن مشــکات کشــور از جملــه 

آب و بحــران اقتصــادی اســت، خــاک پاشــیدن 

ــته های  ــق خواس ــت تحق ــردم در جه ــم م ــه چش ب

عادالنه شــان اســت.

آخریــن مســئله در موضــوع آب و بحرانــی کــه 

باعــث تظاهــرات ده هــا هــزار نفــری در خوزســتان 

ــت  ــد، نصحی ــر ش ــتان دیگ ــد اس ــان و چن و اصفه

و  حکومــت  بیــرون  و  درون  طلبــان  اصــاح 

ــعار  ــر دادن ش ــان بخاط ــلطنت طلب ــحالی س خوش

ــاه.  ــا ش رض

تاریــخ و ســنت اصــاح طلبــان بویــژه در دوران 

جمهــوری اســامی همیشــه نگرانــی از عــدم حفــظ 

ــا  ــت و آن ه ــوده اس ــامی ب ــوری اس ــام و جمه اس

ــردم ســتمدیده و  هیچــگاه پشــتیبانی واقعــی از م

ــد.  اســتثار شــونده نداشــته و ندارن

کشــاورزان  نگــران  نــه  طلبــان  ســلطنت  امــا 

خوزســتان و اصفهــان و یــا کارگــران و زنان هســتند، 

نگرانــی آن هــا از دســت رفــن حــد و ثغــوری اســت 

ــم  ــه رژی ــارزات مــردم علی کــه آن هــا در منافــع مب

جمهــوری مــی بیننــد. ســلطنت طلبــان از مبــارزات 

مــردم علیــه رژیــم جمهــوری اســامی در حــدی کــه 

ــه  ــود را در ادام ــده خ ــه در آین ــد ک ــاع می کنن دف

ــدرت  ــان در ق ــانه های آن ــر ش ــردم و ب ــارزات م مب

سیاســی و یــا بخشــی از آن ببیننــد. بــه همیــن 

ــت های  ــا از خواس ــگاه آنه ــل ن ــی دالی ــل متام دلی

کشــاورزان اصفهانــی و پشــتیبانی مــردم از آنهــا در 

دادن شــعار رضــا شــاه برجســته شــده اســت. 

خوشــبختانه تظاهــرات کشــاورزان و پشــتیبانی 

مــردم اصفهــان بیــش از دو هفتــه و پایــداری و 

از  مرتجعیــن  ایــن حرکــت خواســت های  نظــم 

حاکمیــن اســامی تــا اپوزســیون بورژوازیــش را 

نقــش بــر آب کــرده اســت. ادامــه کاری مبارزاتــی 

ــه نیروهــای اجتاعــی  ــردم نشــان داده اســت ک م

ــر  ــه اجتاعــی شــده اند، کــه بســیار فرات وارد صحن

ماننــد  مرتجعــی  نیروهــای  محدودیت هــای  از 

ــی وارد  ــان حکومت ــاح طلب ــان و اص ــلطنت طلب س

ــم  ــدرت سیاســی حاک ــا ق ــی ب ــش اجتاع ــک چال ی

شــده اند. گســرش ســازماندهی و متحــد شــدن 

کارگــران، زنــان، معلــان، پرســتاران و بازنشســتگان 

ــرض  ــر تع ــوی ه ــم جل ــوار محک ــون دی و... همچ

فکــری و رسکوبگرانــه را خواهــد گرفــت. اعراضــات 

اصفهــان در ادامــه مبــارزات کشــاورزان خوزســتان 

گســرش یافــت امــا ایــن اعراضــات بیــش از آنکــه 

رژیــم اســامی انتظــار داشــت وســیع و تــوده 

ــاورزان  ــه کش ــق آب ــروز ح ــت. ام ــده اس ــت ش اس

از  بخشــی  ایــن  اســت.  خواســت ها  از  یکــی 

ــه ای اســت کــه بیــش از چهــار  جنبــش حــق طلبان

دهــه بــا پایــال شــدن حقــوق اولیــه مــردم بویــژه 

طبقــات فرودســت شــکل گرفتــه اســت. مــا از 

ــن اعراضــات حایــت کــرده و رژیــم جمهــوری  ای

ــوق  ــردن حق ــارت ک ــال و غ ــرای پای ــامی را ب اس

ســتمدیدگان و اســتثار شــوندگان جامعــه محکــوم 

مــی کنیــم. بــا بــودن ایــن رژیــم مشــکات کنونــی 
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ــن  ــرای تامی ــت. ب ــل نیس ــل ح ــران قاب ــه ای جامع

شــهروند  مثابــه  بــه  انســان ها  حقــوق  اولیــه 

ــاختارهای  ــامی و س ــوری اس ــم جمه ــتی رژی بایس

ــه آن  ــر ویران ــران و ب ــرا وی سیاســی و اجتاعــی آن

ســاختارهای اجتاعــی نویــن و مدرنــی ســاخت کــه 

بــر اســاس شــعار" از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و 

ــد . ــل کن ــدازه کارش" عم ــه ان ــس ب ــر ک ــه ه ب

ع.غ

ــد،  ــادی بوده ان ــد جه ــه می گفتن ــود ک ــن ب ــه ای نکت

بــه جمهــوری اســامی رأی داده انــد، مســلانند، و 

بــه گفتــه خودشــان از پشــتیبانان ســخت و ســفت 

رژیــم خمینــی بوده انــد. امــا امــروز از صــف آنهــا 

کنــده شــده و بــه صــف مخالــف پیوســته اند. 

ــاورز  ــان کش ــت زن ــر رشک ــت دیگ ــر اهمی ــه پ نکت

ــا  ــت آنه ــتادگی و مقاوم ــات و ایس ــن اعراض در ای

روز  چنــد  ایــن  دســتاوردهای  برجســته ترین  از 

ــذرد و  ــه می گ ــر روز ک ــت. ه ــان اس ــردم اصفه م

ــه  ــد حلق ــر میدارن ــان ب ــه حاک ــی ک ــر قدم ــا ه ب

ــم  ــد. منطــق رژی ــر می کنن محــارصه خــود را تنگ ت

جمهــوری اســامی از هــان روز اول همیــن بــوده 

اســت و همچنــان ادامــه دارد. منطــق آنهــا بــر 

مواضــع طبقاتی شــان و باورهــای شیعه گری شــان 

ــان  ــه داری اسامی ش ــاد رسمای ــت. اقتص ــتوار اس اس

از نــوع مافیایــی نئولیربالیســتی اســت و شــیعگری 

اسامی شــان هــم بــر اســاس تعصــب فرقــه ای 

ــر آن  ــت. در براب ــه اس ــکل گرفت ــتی ش و سکتاریس

منطــق کارگــران و زحمت کشــان اســت، منطــق 

ــادن و بلنــد شــدن، اتحــاد  مقاومــت و مبــارزه، افت

ــر  ــان دیگ ــش از هــر زم ــروز بی ــا پیروزیســت. ام ت

رضورت متشــکل شــدن در کارخانه ها، و موسســات 

ــد  ــم پیون ــه ه ــکل ها را ب ــات، تش ــدی و خدم تولی

ــارب  ــود. تج ــی ش ــده م ــردن دی دادن و رسارسی ک

طوالنــی مبــارزات کارگــران و زحمت کشــان نشــان 

میدهــد چــاره ای جــز متشــکل شــدن در الیه هــای 

ــک  ــزرگ، از ت ــا ب ــف از واحدهــای کوچــک ت مختل

خواســت داشــن تــا خواســت سیاســی عمومــی 

ــی  ــی درپ ــای پ ــت در نربده ــرای رشک و رسارسی ب

نیســت. اوضــاع هــر روز بــرای انقــاب کــردن 

ــران  ــزال کارگ ــروی الی ــر نی ــود. در براب ــر می ش به

و زحمت کشــان هیــچ نیرویــی را دیگــر یــارای 

ــت. ــد داش ــت نخواه مقاوم
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ــده  ــت آم ــد بــه دس ــات بــر درآم ــزوده و مالی اف

ــان  ــارد توم ــزار و ۶۰۰ میلی ــوع ۴۰ ه ــت )مجم اس

ــش  ــی بی ــان( یعن ــارد توم ــزار و ۷۴۴ میلی و ۳۴ ه

ــزار  ــِد ۱۳۸ ه ــان از درآم ــارد توم ــزار میلی از ۷۵ ه

ــال  ــت س ــه نخس ــات در نیم ــی مالی ــارد تومان میلی

را مزدبگیــران و مــردم عــادی پرداخته انــد؛ ایــن 

ــروت فقــط  ــر ث ــات ب ــه ســهم مالی در حالیســت ک

۶ هــزار و ۳۶۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت یعنــی 

مالیاتــی  درآمــد  درصــِد  چهــار  حــدود  چیــزی 

کشــور!"

ــری  ــازه ای در نابراب ــوع ت ــا موض ــزارش ایلن ــه گ البت

عظیــم طبقاتــی و ثــروت کــه در جامعــه مــا وجــود 

داشــته و هــر روز گســرش مــی یابــد نیســت. امــا 

آنچــه کــه تازگــی دارد، طــرح موضــوع در یــک 

ــروت  ــری ث ــن نابراب رســانه رســمی اســت. طــرح ای

بــی  و  نابرابــری  بــه  اعراضــات  کــه  در حالــی 

ــه  ــک عمــل روزان ــه ی ــی در جامعــه دیگــر ب عدالت

حقــوق بگیــران و کارگــران و زحمت کشــان تبدیــل 

شــده اســت، بیــش از بــردن آگاهــی نقــش ســوپاپ 

اطمینــان را بــرای خورانــدن خربهــای دیگــر انجــام 

مــی دهــد 

در جایــی دیگــر در همیــن رســانه ایلنــا آمده اســت 

" ســخنگوی قــوه قضاییــه دربــاره آخریــن وضعیــت 

در  گفــت:  نیــز  گلســتان  اســتان  در  پول شــویی 

ــا مفاســد اقتصــادی  ــارزه ب ــه بحــث مب قــوه قضایی

ــر  ــن ام ــود و ای ــری می ش ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ب

ــتان ها  ــه اس ــدارد و در هم ــران ن ــه ته ــاص ب اختص

پیگیــری  اقتصــادی  مفاســد  بــا  مبــارزه  ایــن 

ــی  ــی از پرونده های ــتا یک ــن راس ــود. در همی می ش

ــه  ــتان گلســتان اســت ک ــده در اس ــه تشــکیل ش ک

در ایــن پرونــده کــه بــا کیفــر خواســت بــه دادگاه 

اتهــام پول شــویی و  بــه  نفــر  ارســال شــده ده 

ــزار  ــده حــدود ه ــه موضــوع پرون ــم ک ــایر جرائ س

و ۶۰۰ میلیــارد تومــان اســت تحــت تعقیــب قــرار 

گرفته انــد." 

ــتان  ــویی اس ــاره پول ش ــا در ب ــه ایلن ــربی ک ــا خ آی

ــت کــه در  ــار اس ــت، اولیــن ب ــتان آورده اس گلس

ایــران اتفــاق مــی افتــد.؟ خربهایــی از ایــن دســت 

و قــول رســیدگی بــه آنهــا دیگــر بــه یــک موضــوع 

خنــده دار بــرای مــردم تبدیــل شــده اســت. وقتــی 

ــش از ۱۵  ــی رود و بی ــاال م ــا ب ــت ه ــه قیم روزان

میلیــون نفــر در کشــور مــا زیــر خــط فقــر دســتمزد 

دریافــت مــی کننــد. بــرای هیــچ رســانه متعهــد و 

ــا  ــروت اجتاعــی ب ــر ســهم ث منصفــی توهــم تغیی

سیســتم اقتصــادی و سیاســی موجــود نیســت. در 

ایــران یــک سیســتم فســاد و نابرابــری نهادینه شــده 

در ســاختارهای جامعــه و آنهــم از بــاال وجــود دارد. 

ــا  ــدن میلیارده ــا دزدی ــش ب ــالها پی ــاوری س ــر خ اگ

دالر بــه کانــادا گریخــت و زیــر بــال دولــت بشــدت 

ــران هــم هــر  ــت در ای ــرار گرف ــادا ق ــرات کان دمک

ــته  ــا وابس ــت و ی ــی اس ــا حکومت ــواری ی ــت خ ران

ــت.  ــه آنهاس ــته ب ــای وابس ــازاده و رشکت ه ــه آق ب

ــدند  ــه دزدی ش ــم ب ــه مته ــی ک ــیاری از مدیران بس

ــورد  ــی م ــط آن های ــد. فق ــر گرفتن ــغل های باالت ش

ــه  ــر ب ــت دیگ ــا حاکمی ــه ی ــد ک ــرار گرفتن ــرد ق پیگ

آنهــا احتیــاج نداشــت و یــا بایســتی جــای خــود را 

ــد. ــی دان ــر م ــای دیگ ــراد جناح ه ــه اف ب

مســئله تقســیم و توزیــع ثــروت موضوعــی نــه 

رصفــا ســاختاری بلکــه در درجــه اول طبقاتــی 

اســت کــه بــا منافــع طبقــات حاکــم رسمایــه داری 

تطابــق دارد. بــورژوازی متامــی منابــع تولیــد ثــروت 

و ارزش و کاال را در دســت دارد و از همیــن طریــق 

نیــروی کار – طبقــه کارگــر- را مــورد اســتثار 

ــن  ــرای تثبیــت ای ــه داری ب ــرار مــی دهــد. رسمای ق

اســتثار و بــا اســتفاده از قوانیــن اساســی خــودش 

آنــرا بصــورت ســاختاری نهادینــه در جامعــه در 

مــی آورد. امــا بــورژوازی در ادامــه رشــد و گســرش 

ــه  ــرای کســب ســود بیشــر فقــط متکــی ب خــود ب

اســتثار نیــروی کار نیســت. رسمایــه داری بــا بهــره 

ــد  ــورس و زد و بن ــازار ب ــی، ب ــه مال ــری از رسمای گی

هــای پشــت پــرده تــاش مــی کنــد کــه ســود خــود 

ــش  ــاند. کاه ــود برس ــر س ــود و اب ــوق س ــه ف را ب

از  بخشــی  کار  ســاعات  افزایــش  و  دســتمزدها 

اعالــی اســت کــه ســود بیشــری زا بــرای رسمایــه 

تامیــن مــی کنــد. نابرابــری نهادینــه شــده در متامــی 

سیســتم هــای رسمایــه داری کنونــی جهــان وجــود 

دارد و هــر روز ایــن نابرابــری بیشــر هــم مــی 

شــود. امــا در جامعــه مــا در اینکــه متامــی سیســتم 

هــای اســتثاری علیــه کارگــران و مزدبگیــران دون 

ــار آن موضــوع زد و  ــی در کن ــه وجــود دارد، ول پای

بنــد و دزدی افــراد و جنــاح هــای قدرمتنــد دولتــی 

ــیعی در  ــطح وس ــی در س ــه داری خصوص و رسمای

ــق  ــا از طری ــم ی ــوده و بطــور دائ ــال ب ــه فع جامع

دزد و رانــت خــواری و یــا دریافــت وام هــای عظیم 

ــی و  ــای خصوص ــرگ ه ــی، گم ــرار مالیات ــی، ف مال

قاچــاق کاالهــای غیــر رســمی دولتــی بــه رسکیســه 

ــع  ــروی کار بلکــه مناب ــا نی ــه تنه ــارت ن ــردن و غ ک

ــه مشــغول هســتند.  طبیعــی جامع

در حــال حــارض حکومــت ایــران بــه متامــی منابــع 

کســب و کار جامعــه چنــگ انداختــه اســت. حتــی 

ــع  ــدن مناب ــاری ش ــن انحص ــم از ای ــران ه ماهیگی

ثــروت توســط دولــت بــی نســیب منانــده اســت و 
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دولــت در شــیات جنــوب و شــال بــا راه انــدازی 

قایق هــای نیمــه دولتــی و رشکــت هــای خصوصــی 

ــرده اســت.  ــن صنعــت ک ــر ای ــه تســلط ب ســعی ب

البتــه انحصــاری کــردن رونــدی اســت کــه در حــال 

تشــدید شــدن در اکــرث کشــورهای جهــان اســت امــا 

دولت هــای بــزرگ آنــرا بصــورت قانونــی جلــو بــرده 

ــد.  ــی کن ــظ م ــود را حف ــی خ ــام طبقات ــه مت و وج

ــت و  ــد دول ــا در ی ــار تنه ــئله انحص ــران مس در ای

اعــوان و انصــارش اســت. در واقــع دولــت در ایــران 

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــت بوروکراتیک-نظام ــک دول ی

نقــش نظامیــان در انحصــاری کــردن منابــع ثــروت 

ــای  ــته صنعت ه ــه داش ــر تکی ــود بیش ــب س و کس

کوچــک را بــه بــورژوازی خصوصــی ســپرده اســت. 

و  نابرابــری  کنــرل  در  مروپــل  کشــورهای  در 

جلوگیــری از انقابــات و شــورش های اجتاعــی 

ــرای حداقــل زندگــی تعییــن کرده انــد  ســطحی را ب

ــه  ــی و اجتاعــی ارائ ــرا توســط خدمــات دولت و آن

مــی دهنــد. ایــن خدمــات غــذا و مســکن و پوشــاک 

و تحصیــل و بهداشــت را در ســطح بســیار اولیــه ای 

ــران  ــد ای ــورهایی مانن ــا در کش ــد. ام ــن می کن تامی

کــه یــک رسمایــه داری وحشــی و انحصــاری حاکــم 

اســت تامیــن اجتاعــی بســیار پائیــن بــوده و 

بهداشــت  ماننــد  اجتاعــی  عمومــی  خدمــات 

ــا در  ــدارد. و ی ــود ن ــا وج ــگان عم ــل رای و تحصی

ســطح بســیار نازلــی ارائــه مــی شــود. البتــه اینهــا 

ــتند.  ــان هس ــی جه ــد و نفت ــورهای ثرومتن کش

ــی در  ــدرت سیاس ــز ق ــت مترک ــا بعل ــه م در جامع

دســتان والیــت فقیــه عمــا ســاختار فاســدی شــکل 

گرفتــه کــه فقــط بــا تســلیم و عبودیــت بــه بیــت 

خامنــه ای اجــازه دزدی و چپــاول و بــی قانونــی 

حتــی خــود رژیــم را بــه مدیــران دولتــی مــی 

دهــد. بطــور مثــال بارهــا از صندوق هــای مختلــف 

ــی دزدی  ــات اجتاع ــان، خدم ــتگان، معل بازنشس

شــده اســت. جــواب تشــکیل پرونــده و احــکام 

تعلیقــی بــرای رد مــال و غیــره بــوده اســت. دولتــی 

کــه میلیاردهــا دالر بــرای تامیــن حضــور منطقــه ای 

ــی کــودکان در بســیار از  ــد ول خــود خــرج مــی کن

ــک مدرســه  ــکان داشــن ی ــرزی از ام روســتاهای م

مناســب محــروم هســتند. مردمــی کــه حتــی قــادر 

بــه خریــد نــان نیســتند از یارانــه ای اســتفاده مــی 

کننــد کــه کفــاف خریــد نــان روزمــره را هــم منــی 

دهــد. مــدارس انتفاعــی بــه یــک مــدل عــادی 

در آمــوزش و پــرورش تبدیــل شــده اســت. دارو 

و خدمــات بهداشــتی دیگــر مجانــی و رایــگان 

نیســتند. هــر چیــز کــه قــرار بــود در خدمــت 

ــای  ــه بخش ه ــود ب ــرای کســب س ــد ب ــه باش جامع

اســت.  شــده  فروختــه  آقازاده هــا  و  خصوصــی 

از جملــه بســیاری از معــادن، مناطــق جنگلــی 

و پارک هــا، خصوصــی ســازی اکــرث منابــع ملــی 

)عمومــی( توســط خــود مدیــران دولتــی تصاحــب 

شــده و ثروت هــای عمومــی را بــه جیــب تعــدادی 

مالیاتــی  نــه  کــه  ریــزد  مــی  رسمایه دارانــی  از 

پرداخــت مــی کننــد و نــه خواهــان رسمایــه گــذاری 

هســتند.  جامعــه  عمومــی  ثــروت  رشــد  بــرای 

ــه  ــی ب ــای عموم ــه ثروت ه ــری ک ــن نابراب در چنی

ــام  ــای رسس ــی رود و پول ه ــه داری م ــارت رسمای غ

آور و هنگفــت در فســاد و زد و بنــد بــه خانــه 

خرابــی و نابســامانی کارگــران و بازنشســتگان و 

حقــوق اولیــه شــهروندان از جملــه زنــان انجامیــده 

اســت. بانــک ملــی حداقــل حقــوق بــرای یــک 

ــرای  ــران ب ــه ته ــری را در حوم ــار نف ــواده چه خان

کــرده  ارزیابــی  تومــان  میلیــون  ســال ۱۳۹۹، ۹ 

ــن کار،  ــی بی ــچ رابطــه منطق اســت. در نتیجــه هی

ثــروت و در آمــد ناشــی از کار نیســت. اکرثیتــی کــه 

بایســتی دو یــا چنــد شــفته و چنــد نفــر از جملــه 

ــنه  ــکم ها گرس ــا ش ــد ت ــرون کار کنن ــودکان در بی ک

منانــد در طــرف دیگــر مــا شــاهد خانه هــای لوکــس 

ــتیم. ــاردی هس ــا میلی ده ه

برنامــه حــزب رنجــربان ســال ها پیــش بــا توجــه بــه 

ایــن وضــع در کنگــره ســوم آورده اســت "ـ بــا توجه 

بــه رشــد ناقــص الخلقــهء بــورژوازی ایــران، عمدتــاً 

تجــاری و دالل اســت. درصــد کمــی از کارگــران١٠ % 

در کارگاه هــای صنعتــی بیــش از ده نفــر متمرکزنــد. 

اکرثیــت بــاالی کارگــران در کارگاه هــای کوچــک 

تولیــدی کمــر از ١٠ نفــر، در بخــش خدمــات، 

کشــاورزی، جنگلــداری، ماهیگیــری، معــادن، بــرق 

و گاز، ســاختان و ... مشــغول هســتند. تقســیم 

بنــدی کارگــری عبــارت اســت از: ٥٫٥ میلیــون کارگــر 

صنعتــی، ٣ میلیــون کارگــر کشــاورزی و ٥ .١ میلیون 

کارگــر خدماتــی؛ طبقــهء کارگــر در اوائــل قــرن 

ــدگان  ــد کنن ــهء ســنگینی را در کل تولی بیســتم وزن

جامعــه تشــکیل منــی  داد. ولــی بــا رشــد مناســبات 

رسمایــه داری، پیوســته بــر تعــداد آن افــزوده شــده 

و در ایــن رونــد مبــارزهء اقتصــادی اش نیــز شــدت 

گرفتــه اســت. از آنجاکــه مبــارزات طبقــهء کارگــر و 

ــا  ــاط ب ــن ارتب ــران در عی ــش کمونیســتی در ای جنب

هــم )نــه در درون هــم و در پیونــدی فــرشده(، تــا 

حــدی مــوازی هــم رشــد کرده انــد، جنبــش کارگــری 

هنــوز نتوانســته اســت از درون خــود کادرهــای 

وجــود  آورد؛  وجــود  بــه  فراوانــی  کمونیســتی 

دیکتاتــوری عریــان چــه در دوران رژیــم ســلطنتی و 

چــه در جمهــوری اســامی باعــث شــده تــا کارگــران 

مســتقل  و  صنفــی  تشــکل های  داشــن  از  حتــا 

ــن حــال ســازماندهی  خــود محــروم باشــند. در عی

درگیری هــای  در  کارگــر  طبقــهء  از  بخــش  هــر 

مختلــف بــا رسمایــه داران و رژیــم توســط کادرهــای 

کارگــری خــود ســاخته انجــام گرفتــه و نــه توســط 

کادرهــای کمونیســتی. در نتیجــه مبــارزه بــرای 

ــد  ــا میتوان ــری عمدت ــتقل کارگ ــکل مس ــاد تش ایج

ــه  ــان ب ــه این ــه ب ــا تکی ــران و ب ــن کارگ ــط ای توس

پیــش بــرده شــود. بــا ایــن وجــود، مبــارزهء طبقــهء 

کارگــر بــدون رهــربی حــزب کمونیســت، قــادر بــه 

ایجــاد یــک تشــکل واحــد رسارسی مســتقل کارگــری 

و ایجــاد یــک جریــان رسارسی هدفمنــد بخاطــر 

رسنگونــی رژیــم رسمایــه داری ایــران، کســب قــدرت 

ــی  ــت خصوص ــن مالکی ــا، برانداخ ــط پرولتاری توس

سوسیالیســم،  ســاختان  و  تولیــد  وســایل  بــر 

نخواهــد شــد. بــه ایــن جهــت طبقــهء کارگــر ایــران 

ــه ای  ــه طبق ــه ای "در خــود" ب ــا از طبق ــوز کام هن

"بــرای خــود" تبدیــل نشــده اســت ؛ ـ رونــد افســار 

گســیختهء واردات کاالهــا بــه صــورت قاچاقــی کــه 

تخمینــاُ ٣٠ % کل واردات ایــران را تشــكیل میدهــد، 

صنایعــی نظیــر تولیــد شــکر، چــای، پارچــه و غیــره 

را بــا مشــکات جــدی روبــه رو ســاخته و بــه رشــد 

بیــکاری در صفــوف طبقــهء کارگــر افــزوده اســت؛ 

ـ١٩ـ ـ سیاســت تعدیــل ســاختاری دیکتــه شــده 

توســط رسمایــه بیــن املللــی و متعاقــب آن فــروش 

کارخانه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی؛ دســت 

ــث  ــی باع ــاری و مال ــای تج ــن رسمایه ه ــاال داش ب

شــده تــا کارخانه هــا یکــی بعــد از دیگــری بــه 

تعطیلــی کشــانده شــده و کارگــران در ابعــاد ده هــا 

ــرای  ــم ب ــاش رژی ــوند ؛ ـ ت ــکار ش ــری بی ــزار نف ه

فلــج کــردن قانــون کار نیــم بنــد قبلــی، جهــت بــاز 

گذاشــن دســت رسمایــه داران در اعــال قانــون 

ــا  ــه تنه ــا ن ــده ت ــث ش ــا، باع ــگل در کارخانه ه جن

کارگــران کارگاه هــای کوچــک کمــر از ٥ نفــر از 

شــمول قانــون کار نیــم بنــد موجــود حــذف شــوند 

بلکــه ایــن خطــر کلیــهء کارگــران کارگاه هــای زیــر 

ــد.  ــی کن ــد م ــز تهدی ــر را نی ــا بیش ــر و حت ١٠ نف

به عــاوه، رژیــم بــا تــاش بــرای حاکــم منــودن 

قانــون اســتخدام موقــت کــه هــم اکنــون بیــش از 

ــه  ــه را هرچ ــود زمین ــامل میش ــران را ش ٥٠ %کارگ

بیشــر بــرای اســتثار کارگــران در ابعــادی فاجعــه 

آمیــز آمــاده منــوده اســت ؛ ـ افزایــش پیوســتهء 

ــران  ــران ای ــی کارگ ــای اعراض ــارزات و حرکت ه مب

علیــه کارفرمایــان، نشــان مــی دهــد کــه تضــاد 

کارگــران بــا نظــام رسمایــه داری ایــران درحــال 

تشــدید اســت و عمــق مــی یابــد. " برنامــه حــزب 

ــه  ــن گون ــران بدی ــورژوازی ای ــت ب ــربان وضعی رنج

ترشیــح مــی کنــد "بــا توجــه بــه قدمــت دولتهــای 

متمرکــز و مســتبد در ایــران، پــس از رفرم هــای 

ــذا  ــت و ل ــاز هــم دول ارضــی محمــد رضــا شــاه، ب

رسمایــه بوروکراتیــک نقــش غالــب را در نظــام 

بــورژوازی  اســت؛  داشــته  ایــران  رسمایــه داری 
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نفی گرایی در جنبش کمونیستی یک ایده پاسیویستی است

)بوروکراتیــک( ایران به امپریالیســم وابســته اســت. 

ایــن بــورژوازی به طــور مســتقیم در قدرت سیاســی 

)دولــت( ســهم دارد و تحــت پوشــش ســازمان هائی 

ــاد  ــازان، بنی ــان ب ــتضعفان و ج ــاد مس ــل بنی از قبی

شــهید و... عمــل می کنــد. ایــن بــورژوازی مکنــدهء 

ــال های  ــت. در س ــور اس ــت کش ــد نف ــی درآم اصل

اخیــر ایــن قــرش بــر بــازار بــورس نیــز تســلط 

کامــل یافتــه اســت. بــه ایــن دلیــل تضــاد کارگــران 

در درجــهء اول بــا کارفرمائــی بــه نــام دولــت 

اســت کــه در کســوت نهادهــای مختلــف خــود را 

ــران، اوج  ــط ای ــورژوازی متوس ــد ؛ ـ ب ــان میده نش

پیروزی هایــش را در زمــان مصــدق جشــن گرفــت. 

پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد ١٣٣٢، ایــن طبقــه 

در زیــر رضبــهء رسمایــهء بــزرگ و وابســته بــه 

امپریالیســم تضعیــف شــده و هرگــز قــادر نگردیــد 

ــد  ــب کن ــود جل ــوی خ ــه س ــردم را ب ــای م توده ه

ــز راه نجاتــی جــز  ــد تاریخــی نی و در رشایــط جدی

کنــار آمــدن بــا رسمایه هــای امپریالیســتی و قبــول 

سیاســت های بــورژوازی کمپــرادور – بوروکراتیــک، 

ــوری اســامی در  ــدارد ؛ سیاســت اقتصــادی جمه ن

ــی  ــهء فرامل ــا حرکــت رسمای ــق ب ــرای تطاب ــاش ب ت

اســت کــه بلعیــدن بــازار جهانــی را از طریــق 

دولتــی،  تولیــدی  موسســات  ســازی  خصوصــی 

ــت ؛" ــرار داده اس ــدف ق ه

اســت  داده  ارائــه  برنامــه  کــه  عمومــی  منــای 

در حیــن تکامــل و رشــدش بــه اختــاف بیشــر 

ــان  ــران و زحمت کش ــن کارگ ــروت بی ــی و ث طبقات

و بــورژوازی انجامیــده اســت. فقــر دیگــر در بیــن 

ــرادی کــه  ــن اف ــی در بی ــکاران نیســت، فقــر حت بی

کار مــی کننــد در ســطحی وســیع وجــود دارد. 

دســتمزدها آنچنــان پائیــن نگــه داشــته شــده اســت 

کــه کارکنــان دو پایــه هــم قــادر بــه تامیــن مایحتاج 

زندگــی نیســتند. فقــر از نابرابــری اولیــه در اقتصــاد 

و درآمــد آغــاز مــی شــود و ســپس بــه ســطح رابطــه 

گسســت از همــه مظاهــر زندگــی مــی انجامــد. در 

ــی  ــدران و مادران ــراری، پ ــران ف ــودکان کار، دخ ک

کــه قــادر بــه تامیــن غــذای مناســب بــرای فرزنــدان 

خــود نیســتند فقــر روابــط تــازه ای از بندگــی و 

برده گــی را بوجــود مــی آورد. وقتــی بــورژوازی قــرار 

ــود  ــد و س ــازماندهی کن ــه را س ــک جامع ــت ی اس

ــردن  ــه ک ــت فرب ــازماندهی در جه ــن س ــار ای معی

ــی آورد  ــول م ــول پ ــت، وقتــی پ ــه داری اس رسمای

و رانــت خــواری و بازارهــای ســهام و پول هــای 

مجــازی منبعــی بــرای درآمــد رسمایــه و همچنیــن 

منبعــی بــرای ایجــاد فقــر بیشــر بــرای مزدبگیــران 

ــت. ــه اس ــان جامع و کارکن

ــی و  ــر زمین ــیع زی ــع وس ــران از مناب ــه ای ــا اینک ب

طبیعــی، موقعیــت سوق الجیشــی و اســراتژیک، 

ــع وســیع انســانی برخــوردار اســت و  ــازار و مناب ب

در ایــن زمینــه جــز کشــورهای ثرومتنــد جهــان بــه 

حســاب مــی آیــد ولــی بــه لحــاظ رده بنــدی درآمــد 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــان ب ــر جه ــورهای فقی از کش

ــرج  ــک هــرج و م ــه در ی ــه داری حریصــی ک رسمای

ــران و  ــه کارگ ــاری علی ــی هــر سیاســت و رفت قانون

زحمت کشــان را جایــز و دســتمزدها را چنــد برابــر 

ــرده اســت، اینکــه بازارهــای  ــر خــط فقــر ب ــه زی ب

بیــرون از کشــورها را در زمینــه فــرار رسمایــه و 

رسمایــه گــذاری در کشــورهای دیگــر هــدف قــرار 

داده اســت. کنــرل بــر ایــن رسمایــه بعلــت حضــور 

رقبــا و فســاد باالئی هــا و نیــز عــدم قوانیــن روشــن 

دیگــر قابــل اجــرا نیســت. در نتیجــه بحــث اصــاح 

سیســتم رسمایــه داری در ایــران بحثــی کهنــه شــده 

و شکســت خــورده اســت. امــا بــرای اینکــه اختــاف 

فقــر و ثــروت در بیــن افــراد جامعــه از بیــن بــرود 

و تــاش هــر فــرد بــرای کمــک بــه کل جامعــه 

ــه  ــک ب ــت کم ــه در خدم ــاش کل جامع ــراه ت هم

افــراد جامعــه باشــد، بایســتی سیســتم رسمایــه داری 

ــر انداخــت و  ــه ب ــه را در جامع ــت رسمای و حاکمی

ایــن تنهــا راه نجــات از رنــج و محنتــی اســت کــه 

برشیــت فرودســت از رشایطــی کــه برایــش بوجــود 

ــد، خاصــی خواهــد یافــت. آورده ان
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ــای  ــام توطئه ه ــا مت ــروز ب ــد و ام ــود آوردن را بوج

و  تپــه  هفــت  ســندیکای  رسمایــه،  مناینــدگان 

و  گســرش  گشــای  راه  تهــران  رانــی  اتوبــوس 

ــخ  ــند. تاری ــی باش ــری م ــکات کارگ ــی تش هم گرای

ــته  ــال گذش ــد س ــن ص ــر در ای ــه کارگ ــارزه طبق مب

خــود گواهــی بــر ایــن حقیقــت کــه بایــد بــر 

روی ســازماندهی کارگــری طبــق رشایــط مشــخص 

ایــران در هــر شــکل پافشــاری کــرد، مهــم و تعییــن 

کننــده خــط مشــی مبارزاتــی آنهــا و اســتقال آنهــا 

از رسمایــه و حکومــت اســت. بحــران ســاختاری 

رسمایــه در ایــران، فشــار حداکــرثی امپریالیســم 

ــتان  ــده فرودس ــزه ش ــای رادیکالی ــکا خیزش ه آمری

بــار دیگــر بــورژوازی ایــران را بــر آن داشــته بــرای 

ــی و  حفــظ منافــع و نجــات خــود در ســطح جهان

ــری  ــش کارگ ــری از رشــد جنب ــرای جلوگی ــی ب داخل

ماهیــت  از  امــر  ایــن  کنــد.  مذبوحانــه  تــاش 

ــد و  ــه در رش ــزد ک ــی خی ــر م ــران ب ــورژوازی ای ب

تکاملــش همیشــه اســتعارگران و امپریالیســتها 

ــان از  ــر زم ــر گاه و ه ــته و ه ــری داش ــش موث نق

ســوی کارگــران و فرودســتان در خطــر بوده انــد 

آنهــا بــه کمکــش آمــده انــد. 

ایــن اولیــن بــار نیســت کــه در تاریــخ صــد و انــدی 

ــدرت خــود  ــه ق ــرای ادام ــران ب ــورژوازی ای ــال ب س

هنگامــی کــه خطر خیــزش تهیدســتان و فرودســتان 

را حــس مــی کنــد بــا طبقــات مرتجــع داخلــی و بــا 

امپریالیســتها دســت بــه یکــی مــی کنــد، باصطــاح 

ملــی گرایــی و دموکراســی خواهــی را بــه فراموشــی 

مــی ســپرد و بــه حکومــت دیکتاتــوری مطلقــه 

آورد.  مــی  رو  کارگــری  انقــاب  رسکــوب  بــرای 

ایــن تفــاوت ماهــوی رسمایــه داری ایــران اســت 

کــه در دوران تاریخــی امپریالیســم و انقابــات 

پرولتاریایــی تکامــل یافتــه اســت. بــورژوازی ایــران 

انقــاب مرشوطیــت را باطــل کــرد و بــه دیکتاتــوری 

مــرد مقتــدر رضــا خــان میرپنــج ســپرد، محمــد رضــا 

ــت  ــس از شکس ــک پ ــتاوردهای دموکراتی ــاه دس ش

ــی  ــرداد ۳۲ آمریکای ــای ۲۸ م ــا کودت ــم را ب فاشیس

ــار  ــران ب ــورژوازی ای – انگلیســی مصــادره کــرد و ب

دیگــر منافــع خــود را در رضــا شــاه دیگــری دیــد. 

همینطــور اســت در انقــاب۵۷ . خیــزش توده هــای 

ــن  ــا بزرگری ــود ب ــی بســتوه آمــده همــراه ب میلیون

ایــران.  در  کارگــری  اعتصابــات  و  ســازماندهی 

دانشــجویان  و  محصلیــن  جهانــی  کنفدراســیون 

ایــران بعنــوان یــک نیــروی چــپ ضــد امپریالیســتی 

توانســته بــود بــه صــدای مشــرک اپوزیســیون 

ــل شــود. ــتان تبدی ــکال و فرودس رادی

ــورژوازی  ــر ب ــار دیگ ــری ب ــل کارگ ــد بدی ــر رش خط

ــار دیگــر همــه  ــرد و ب ــران را هراســان ک ــی ای انگل

امپریالیســم  یــاری  بــا  بــورژوازی  جناح هــای 

ــوری  ــپ دیکتات ــی گوادول ــم جمع ــی و تصمی جهان

لعنیــن را بــر جنبــش کارگــری تحمیــل کردنــد. 

ــا  ــق ب ــن تواف ــورژوازی ضم ــه ب ــار ده ــن چه در ای

ــر  ــش کمونیســتی و کارگــری باهــم ب رسکــوب جنب

ــا  ــی و ی ــوع دولت ــران ن ــه داری ای ــل رسمای رس تکام

ــی رســد  ــه بنظــر م ــاف داشــتند ک خصوصــی اخت

ــا  ــه ب ــه ســود حاکمیــت یــک دســت والیــت فقی ب

ــت. ــه اس ــه یافت ــاً خامت ــی فع ــاب رئیس انتخ

ــته  ــا گذش ــران ب ــاع ای ــی و اوض ــاع جهان ــا اوض ام

کامــاً متفــاوت اســت و بــه همیــن ترتیــب در 

ســطح جهانــی بــا صــف آرائــی جدیــد قدرت هــای 

ــتیم. ــه هس ــزرگ مواج ب

در ایــران بــر اثــر رشــد رسمایــه داری طبقــه کارگــر 

بــه نیــروی تعییــن کننــده ای در تولیــد و چــرخ 

ــر در  ــه مهم ــت و از هم ــده اس ــل ش ــع تبدی توزی

مطلــق  دیکتاتــوری  و  همیــن رشایــط رسکــوب 

ــران  ــد، در رسارس ای ــازمان ده ــود را س ــته خ توانس

هــر جــا کارگاهــی هســت و رسمایــه ای در کار 
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ــنوند  ــی ش ــا را م ــتند و خربه ــران هس ــت کارگ اس

ــی  ــران در دوره کرونای ــته در ای ــال گذش ــه در س ک

ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــاب ص ــزار اعتص ــدود دو ه ح

از مبــارزات هفــت تپــه، فــوالد اهــواز، اتوبورسانــی 

و دیگــر تشــکات مســتقل کارگــری بــا خربنــد. 

احقــاق حقــوق  بــرای  بازنشســتگان  از حرکــت 

اعراضــات معلــان و…  از ســازماندهی  خــود، 

ــات  ــن جریان ــته ای ــه گذش ــاه م ــد. اول م ــا خربن ب

بیانیه هایــی  در  خیابان هــا  و  کارخانه هــا  کــف 

بــا امضــای علنــی پانــزده تشــکات مســتقل و 

نیروهــای چــپ و کمونیســت  کلیــه  پشــتیبانی 

از ایــن بیانیــه وجــود یــک آلرناتیــو کارگــری را 

ــرد.  ــام ک ــوم اع ــه عم ــران ب ــی ای ــه سیاس در صحن

حکومــت ظاهــراً یکدســت شــده مقتــدر آمــده تــا 

ــه هــر وســیله ممکــن  ــو ب ــن آلرناتی ــع رشــد ای مان

شــده و بــار دیگــر طبقــه رسمایــه دار ایــران از 

گیــرد.  جلــو  فرودســتان  گیــری  قــدرت  خطــر 

ــای  ــت، بج ــر کاری نیس ــاله دیگ ــل س ــوب چه رسک

گلوله هــای گــرم ایــن روزهــا گلوله هــای شــکر 

ــب  ــرض عق ــای تع ــد، بج ــکار گرفته ان ــم ب ــود ه آل

نشــینی را هــم مجبورنــد تحمــل کننــد و در کلیــه 

ایــن تاکتیک هــا یــک هــدف مشــخص را دنبــال 

ــکات  ــرش تش ــد و گس ــری از رش ــد. جلوگی می کنن

ــا.  ــی آنه ــری از همگرای ــری و جلوگی ــتقل کارگ مس

امــروز ایــن مبــارزه بــه مرکزی تریــن مبــارزه میــان 

ــت؛  ــده اس ــل ش ــه دار تبدی ــر و رسمای ــه کارگ طبق

ــد یکــی  ــن دو بای ــن ای ــه نیروهــای سیاســی بی کلی

ــام  ــا مت ــران ب ــربان ای ــزب رنج ــد. ح ــاب کنن را انتخ

نیــرو در ســمت جنبــش کارگــری ایــران و آلرناتیــو 

کارگــری کــه در برگیرنــده ی کلیــه تشــکات مســتقل 

ــوده ایســت ایســتاده اســت.  ــی و اجتاعــی ت مدن

کلیــه گرایش هــای سکتاریســتی و خــود مرکــز بیــن 

ــاز  ــخ س ــت تاری ــن حرک ــه ای ــه ب ــیده ک ــش رس وقت

طبقــه کارگــر بپیوندنــد، کمونیســم علمــی را در 

ــرای  ــده ب ــل دهن ــط مشــخص صیق ــا رشای ــد ب پیون

ایجــاد حــزب پیــرشو پرولــری در پیونــد و برآمــده 

ــد. ــاش کنن ــری ت ــش کارگ از جنب

ــری مســتقل  ــش ســازمان یابی کارگ ــاد جنب ــروز ب پی

در هــر شــکل طبــق رشایــط مشــخص هــر صنعــت، 

ــندیکا و  ــران؛ از س ــع کارگ ــر جم ــه و ه ــر منطق ه

اتحادیــه گرفتــه تــا شــورا و مجمــع عمومــی و……
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خیــزش آبــان ۹۸ مهــر باطــل تاریخی اکرثیــت عظیم 

مــردم ســتم کش و اســتثار شــده ایــران را بــه چهــل 

ســال رژیــم رسمایــه داری جمهــوری اســامی زد. 

ــام  ــاه کل نظ ــان م ــا در آب ــم توده ه ــش عظی جنب

ــا جیــره خــوران پســت ریــزه خــوار  از راس هــرم ت

ــی  ــاف طبقات ــد مص ــت. فراین ــراس انداخ ــه ه را ب

در ایــن دو ســال بــرای هــر طبقــه اجتاعــی بنابــر 

هســتی اجتاعــی و رشایــط زیســت خــود چگونــه 

تکامــل یافتــه اســت :

طبقه کارگر هشیار و آگاه تر در میدان است

یکــم – تقویــت تشــکل هــای مســتقل و گســرش 

آنهــا

طبقــه کارگــر بایــد همچنــان بــه امــر ســازماندهی و 

متشــکل شــدن های مســتقل طبــق رشایــط مشــخص 

هــر صنعــت، هــر منطقــه و مترکــز کارگــری و مهمر 

ــد.  ــه ده ــی ادام ــابقه مبارزات ــی و س ــطح آگاه س

ــدار  ــکل ها و پای ــن تش ــرش ای ــط و گس ــدون بس ب

کــردن آن هــا بــا تکیــه بــه پائینی هــا یعنــی اتــکا بــه 

ــه کارهــا پیــش نخواهــد رفــت.  اعضــای خــود، بقی

ــا  در رشایــط دیکتاتــوری و رسکــوب کنونــی بایــد ب

ــارزه ای  ــر طــی مب ــه کارگ ــرو از آنچــه طبق ــام نی مت

ســخت بدســت آورده – تشــکیات مســتقل کارگری 

موجــود در هــر شــکل و فرمــی از ســندیکا گرفتــه 

ــرای  ــا ب ــه آنه ــه ب ــا تکی ــرد، ب ــا شــورا حفاظــت ک ت

بســط و گســرش تشــکل های کارگــری مســتقل، 

ــوده ای کــردن آنهــا و هم گرایــی و وحــدت آنهــا  ت

تــاش همــه جانبــه کــرد.

دوم – ایجاد حزب پیرشو 

طبقــه کارگــر بــدون یــک اســتخوانبندی اســتوار و 

محکــم از کادرهــای خــود در مراکــز کارگــری کــه از 

ــی  ــد، کارگران ــه کارگــران برخوردارن پشــتیبانی قاطب

کــه توانایــی در بــکار بــرد علــم رهایــی پرولتاریــا را 

مســتقل و بــا اتــکا بــه نیــروی خــود داشــته باشــند 

و بتواننــد الیه هــای پیــرشو کارگــری را بــدور از 

چشــم نیروهــای امنیتــی چــون مردمــک چشــم 

حفــظ کننــد جنبش هــا و خیزش هــای تــوده ای 

ــدون  ــدار، ب ــدون تشــکیات مســتقل کارگــری پای ب

اســتخوانبندی محکــم کارگــری کــه کادرهایــش در 

نربدهــای پــی درپــی علیــه دولــت رسمایــه مســتقر 

آگاه، مدبـّـر و آبدیــده شــده باشــد و تحــت رشایــط 

دیکتاتــوری بتوانــد بــا تلفیــق کار مخفــی و علنــی 

ســازمان سیاســی پیشــقراول کارگــری را بوجــود 

آورد، منــی تواننــد بــه پیــروزی اســراتژیکی دســت 

یابنــد. کســب قــدرت سیاســی بــا برنامــه آلرناتیــو 

ــذرد  ــی گ ــی م ــخت و بغرنج ــیر س ــری از مس کارگ

و بایــد بــدور از هرگونــه توهــم پیــروزی رسیــع بــا 

دیــد طوالنــی بــه امــر ســازماندهی همــه جانبــه و 

چنــد الیــه ای طبقاتــی پرداخــت. احــزاب و ســازمان 

بــا  موجــود  و سوسیالیســتی  کمونیســتی  هــای 

ــدت  ــرای وح ــت ب ــون سال هاس ــای گوناگ گرایش ه

ــا گســرش  ــد. امــروز ب ــی تــاش مــی کنن و هم گرای

ــی  ــرای یک ــاعدی ب ــط مس ــری رشای ــارزات کارگ مب

شــدن آنهــا در تشــکیاتی واحــد بــا نقــد گروه گــری 

و خــود مرکــز بینــی بوجــود آمــده اســت.

ــه  ــزرگ کلی ــرای اتحــاد ب ــری ب ــو کارگ ســوم آلرناتی

ــوندگان ــتثامر ش ــتمدیگان و اس س

ــد  ــی توان ــی من ــه تنهای ــر ب ــه کارگ ــا، طبق پرولتاری

ــه داری را  ــام رسمای ــامی و نظ ــوری اس ــم جمه رژی

ــتقر  ــتی را مس ــام سوسیالیس ــد و نظ ــر کش ــه زی ب

ــه  ــت ک ــی اس ــک انقاب ــری ی ــاب کارگ ــد. انق منای

اکرثیــت عظیــم مــردم را تــا حــد ۹۹ درصــد را مــی 

ــروی انســانی و  ــر جــز نی ــد چــون طبقــه کارگ طلب

تشــکیاتش هیــچ وســیله دیگــری در برابــر قــدرت 

ــلح  ــدان مس ــا دن ــه ت ــم ک ــورژوازی حاک ــلط ب مس

اســت نــدارد. آلرناتیــو کارگــری چریســت کــه 

طبقــه کارگــر بــاالی رس کل اکرثیــت عظیــم مــردم 

ســتمدیده و اســتثار شــونده ایــران کــه امــروز تــا 

ــی  ــر م ــت را در ب ــد از جمعی ــود درص ــر از ن بیش

ــدارد. ــه می ــرد، نگ گی

تحقــق کلیــه برنامه هــای بــاال در گــرو درســتی 

خــط مشــی سیاســی عمومــی پرولتاریــا بــا هــدف 

ــه داری کنونــی اســت. خــط  ــدازی نظــام رسمای بران

مشــی سیاســی عمومــی کــه بتوانــد کلیــه ایــن 

مشــرک  منافــع  روی  را  جنبش هــا  و  تشــکات 

ــد دهــد؛ طبقــه  بطــور ارگانیــک و دیالکتیــک پیون

کارگــر را بــه نیــروی آگاه و رهــربی کننــده آلرناتیــو 

کارگــری تبدیــل کنــد و توده هــا در عمــل بــه ایــن 

حقیقــت برســند کــه کارگــران درســت مــی گوینــد 

و بــه پشــتیبانی از آنهــا برخیزنــد. ایــن خــط مشــی 

ــا و  ــی پرولتاری ــم رهای ــول عل ــاس اص ــد براس را بای

ــط مشــخص بدســت آورد. ــا رشای ــا ب ــق آنه تلفی

طبقــه بــورژوازی حاکــم بخــود لرزیــد و همچنــان 

منطــق رسمایــه را در پیــش گرفــت

نظــام حاکــم بــا اســتفاده از کلیــه امکانــات در 

دانشــگاه ها و اتاق هــای فکــری بــرای نجــات نظــام 

ــود  ــی ب ــاره جوی ــی چ ــت زده در پ ــاز وحش در آغ

و پــاره ای از راه حل هــا را حتــی در رســانه های 

ماهیــت  بنابــر  امــا  داد  انتشــار  خــود  رســمی 

طبقاتــی مرتجــع و حریــص رسمایــه حاکمیــت و 

دســتگاهی امنیتــی کلیــه پیشــنهادهایی را کــه 

ذره ای بــاز کــردن فضــای سیاســی را در بــر داشــت 

رد کــرد و پاسخشــان بازهــم ادامــه رسکــوب و 

بازهــم تاکیــد روی خصوصــی کــردن اقتصــاد اســت. 

ــم  ــن ماتریالیس ــی ترین قوانی ــه اساس ــت ک اینجاس

ــی  ــه طبقات ــی در جامع ــارزه طبقات ــی و مب تاریخ
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خشونت علیه زنان

ــان  ــر زن ــونت ب ــه خش ــارزه علی ــرب روز مب ۲۵ نوام

اســت. هــر ســال کــه مــی گــذرد بــا اینکــه قوانیــن 

کشــورها در رابطــه بــا حقــوق اجتاعــی زنــان 

ــیار  ــان در بس ــا همزم ــد، ام ــی کن ــدا م ــود پی بهب

افزایــش  ابعــاد خشــونت  از کشــورها ســطح و 

مــی یابــد. دالیــل یــک چنیــن تضــادی را بایــد 

رشــد  بــا  کــه  دیــد  اجتاعــی  ســاختارهای  در 

از سیســتم های  ناشــی  بربریــت  رسمایــه داری و 

ــی و  ــاف طبقات ــاری آن، بــه اخت رقابتــی و انحص

ــده  ــدان انجامی ــرا و ثرومتن ــن فق ــه بی ــاد فاصل ازدی

اســت. تجمــع عظیــم رسمایــه در دســت عــده 

ــان  ــزرگ جه ــای ب ــورها و کمپانیه ــدودی از کش مع

و فقیرتــر شــدن بقیــه کشــورها ناشــی از مجموعــه 

انحصــارات  و  تجــارت  و  تولیــد  در  نابرابری هــا 

ــورهای  ــه کش ــن اینک ــی و.......... در عی تکنولوژیک

پیرامونــی – تحــت ســلطه را هــر روز فقیرتــر 

می کنــد در درون همیــن کشــورها نیــز اکرثیــت 

ــده  ــر ران ــر خــط فق ــا شــتاب بســوی زی ــه ب جامع

می شــوند. بحــران اقتصــادی کــه نتیجــه متقابــل و 

دیالکتیکــی فقــر و اســتثار و مترکــز ثــروت اســت، 

ــای  ــه جنگ ه ــی از جمل ــونت های اجتاع ــه خش ب

ــی، افزایــش خشــونت های فــردی در جامعــه  داخل

ــن  ــد. اولی ــی زن ــن م ــی دام ــونت خانواده گ و خش

و  از خشــونت  مســتقیم  بصــورت  کــه  کســانی 

ــد، کارگــران و زحمت کشــان  فقــر آســیب مــی بینن

ــان و کــودکان هســتند.  ــا زن ــن آنه جامعــه و در بی

حکومت هــای  کــردن  رسبــاز  ایــن  بــر  عــاوه 

ــر از  ــی دیگ ــم یک ــب ه ــت مذه ــی و دخال مذهب

عواملــی اســت کــه بــه نابرابــری بیــن زن و مــرد و 

خشــونت قانونــی رشعیــت علیــه زنــان ابعــاد وســیع 

تــری مــی دهــد. خشــونت از فقــر نشــئت می گیــرد 

ــل  ــگ برخــورد تبدی ــه فرهن ــی مــدت ب و در طوالن

می شــود. ایــن فرهنــگ بــا اینکــه خــود از طبقــات 

ــا  ــت آنه ــرد. و در خدم ــکل می گی ــع ش ــاال جوام ب

و رسکــوب فرودســتان جامعــه اســت امــا دائــم 

ــاالرانه در  ــی مردس ــه فرهنگ ــودن آن ب ــد ب و ممت

روشــن  می شــود.  تبدیــل  زنــان  علیــه  جامعــه 

ــونتی  ــه خش ــط ب ــان فق ــه زن ــونت علی ــت خش اس

کــه سیســتم مردســاالر علیــه زنــان اعــال می کنــد 

خاصــه منــی شــود. خشــونت علیــه زنــان نشــئت از 

سیســتم بهــره کشــی و در دوران کنونــی از سیســتم 

ــه خشــونت  ــارزه علی ــرد. در مب ــه داری می گی رسمای

ــی  ــیب من ــان آس ــط زن ــه فق ــت اینک ــان بعل ــر زن ب

بلکــه کل جامعــه را دچــار آســیب های  رســاند 

انســانی می کنــد، موضوعــی کــه بــه کل جامعــه و 

نــه فقــط زنــان ارتبــاط پیــدا مــی کنــد. بــه همیــن 

دلیــل مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان یــک مبــارزه 

همگانــی در عرصــه اقتصــادی و فرهنگی و سیاســی 

اســت. وقتــی امنیــت اجتاعــی از زنــان گرفتــه مــی 

شــود و تــا ســطح مدیریــت سیاســی جامعه کشــیده 

مــی شــود آنوقــت مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان 

راه حلــی زنــان نداشــته و یــک راه حــل طبقاتــی را 

مــی طلبــد. نتیجتــا مبــارزه علیــه خشــونت بــر زنان 

ــه  ــه اجتاعــی اســت ک ــارزه آن طبق بخشــی از مب

رهایــی جامعــه و نفــی سیســتم اســتثار و بردگــی 

ــت. در  ــرار داده اس ــدف ق ــان را ه ــان از انس انس

ــان  ــازماندهی زن ــه س ــت ک ــن اس ــال روش ــن ح عی

بــرای بدســت آوردن حقــوق خــود از همیــن امــروز 

وظیفــه تخطــی ناپذیــر همــه انســان های انقابــی 

و کمونیســت اســت در ایــن میــان زنــان کمونیســت 

از  ســنگین تری  وظایــف  و  برجســته تری  نقــش 

ــر دوششــان اســت.  ــران ب دیگ

ــر  ــه درگ ــت در دو عرص ــان کمونیس ــن رو زن از ای

مبــارزه هســتند، مبــارزهء طبقاتــی در کل جامعــه، 

مبــارزهء ویــژه در امــور زنــان علیــه ســتم جنســی؛ 

رهائــی زنــان بــا توجــه بــه عملکــرد جوامــع طبقاتی 

تــا کنونــی، در گــرو هــم ســو شــدن مبــارزات رهائی 

ــلطهء  ــدازی س ــرای بران ــارزه ب ــا مب ــان ب ــش آن بخ

طبقــات اســتثارگر بــوده و لــذا تنهــا سوسیالیســم 

ــان از  ــل زن ــی کام ــرای رهائ ــه را ب ــه زمنی ــت ک اس

اســتثار و ســتم طبقاتــی و جنســی فراهــم خواهــد 

ســاخت.

٭

اوضاع خوبست به دور آلترناتیو 
کارگری متحد شویم.

صحــت خــود را بــه منصــه ظهــور مــی رســاند. 

زندانــی  ارتجاعــی  طبقــات  سیاســی  مناینــدگان 

رشایــط طبقاتــی و اجتاعــی خــود هســتند. منطــق 

آنهــا علمــی نیســت، منافــع طبقاتــی و هســتی 

اجتاعــی آنهاســت کــه سیاســت های آنهــا را شــکل 

می دهــد.

برماســت کــه بــا حرکــت از خواســت توده هــا 

ــر  ــه استخوان شــان رســیده اوضــاع تغیی ــه کارد ب ک

یافتــه را دقیــق و همــه جانبــه بــا بکاربــرد اصــول 

دهیــم  قــرار  بررســی  مــورد  علمــی  کمونیســم 

متشــکل تر  دیگــر،  خیزشــی  بــرای  را  خــود  و 

ســازیم. آمــاده  آگاهانه تــر 
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بزرگریــن نعمــت بــرای پیــروان گرایــش کمونیســتی 

و سوسیالیســتی ایــن اســت کــه تئوری راهنایشــان 

ــتوار  ــی اس ــی و دیالکتیک ــاوری تاریخ ــادی ب ــر م ب

اســت کــه خــود دو ســو دارد؛ روشــنگری اش در 

خدمــت ســتیزه گری اش اســت بــدور از هرگونــه 

متافیزیــک و پیــش داوری ها، داده هایــش از پراتیک 

ــی اش رو  ــرد و شــیوه تحلیل و عمــل شــکل مــی گی

بــه واقعیــات روز دارد، بــه درون پدیده هــا رســوخ 

کــرده و در تکامــل تضادهــا فراینــد تغییــرات را 

جســتجو مــی کنــد. هــرج و مــرج کنونــی ایــران کــه 

ــه داری  ــام رسمای ــتگی نظ ــی از ورشکس ــا ناش اساس

بــورژوازی  جناح هــای  رقابت هــای  و  حاکــم 

ــی  ــی و فروماندگ ــکار ناتوان ــور آش ــه بط ــت ک اس

ــدازی  ــه ان ــذارده و تفرق ــش گ ــه منای ــت را ب حاکمی

بــورژوازی  خــرده  چــپ  باصطــاح  گرایش هــای 

ــرات  ــی نظ ــروز بعض ــث ب ــری باع ــش کارگ در جنب

بدبینانــه شــده اســت. امــا چنانچــه بســر تاریخــی 

ــه  ــروز را هم ــان ام ــه جه ــر یافت ــی تغیی و اجتاع

تحلیــل  بــا  و  بررســی قراردهیــم  مــورد  جانبــه 

مشــخص از اوضــاع مشــخص علــل هــرج و مــرج و 

پراکندگــی را جســتجو کنیــم مــی بینیــم اوضــاع در 

ــد نیســت بلکــه خــوب اســت. حقیقــت ب

وظیفه سازماندهی به گرد آلرناتیو کارگریست.

تعییــن  نقــش  اوضــاع  از  ارزیابــی  چگونگــی 

کننــده ای در پاســخ بــه چــه بایــد کــرد کنونــی 

دارد. البتــه بایــد اذعــان داشــت چنیــن کاری آســان 

نیســت و معمــوال طــی دوران طوالنــی اســت کــه 

ــی  ــی م ــش کمونیســتی توانای ــر و جنب ــه کارگ طبق

یابــد چنیــن وظیفــه ای را بــه درســتی بــه رس انجــام 

رســاند. یافــن عقایــد صحیــح و مرکزیــت دادن بــه 

آنهــا، طــی یــک رونــد بغرنــج اجتاعــی حاصــل می 

ــق  گــردد کــه در عمــل صحــت و ســقم آن از طری

ــن و مائوتســه  توده هــا محــک زده مــی شــود. لنی

دون تنهــا کارشــان تکــرار نقــل قول هــای مارکــس و 

انگلــس نبــود، کار اصلــی آنهــا ادامــه کار مارکــس و 

انگلــس در اوضــاع تغییــر یافتــه جهان و کشــورهای 

خــود و ارائــه ی راه حل هایــی کامــا نویــن و خــاق 

ــه  ــا توج ــه ب ــر اینک ــان و مهم ــا آن زم ــق ب منطب

بــه رشایــط مشــخص جامعــه ای کــه در آن زندگــی 

ــه در  ــا اینک ــت. ب ــوده اس ــد ب ــی کردن ــارزه م و مب

ــه  ــا طبق ــان ب ــان زم ــر ه ــه کارگ ــا طبق ــور م کش

کارگــر روســیه و چیــن وارد مبــارزه خــود می شــوند 

و دســت بــه فعالیــت مــی زننــد ولــی تــا بــه امــروز 

نتوانســته انقابــی را بــه نفــع خــود بــه رس انجــام 

ــا اینکــه طبقــه کارگــر ایــران  رســاند. امــروز هــم ب
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بــه بزرگریــن و فعالریــن نیــروی اجتاعــی تبدیــل 

ــته  ــوری توانس ــط دیکتات ــه در رشای ــا اینک ــده، ب ش

ــج  ــر روزی پن ــال های اخی ــد و در س ــم کن ــد عل ق

اعــراض و اعتصــاب را برگــزار منایــد، امــا هنــوز در 

پــی یافــن راه حــل اســت. صــد ســال اســت مبــارزه 

ایدئولوژیــک در جنبــش کارگــری و کمونیســتی 

جریــان دارد و در ایــن چنــد دهــه اخیــر بــا گســرش 

مرکزیت هــای  مهاجــرت  و  رســانه ای  امکانــات 

احــزاب و ســازمان های چــپ بــه خــارج کشــور 

دامنــه ایــن مبــارزات گســرش یافتــه، امــا متاســفانه 

وحــدت کمــر و پراکندگــی بیشــر شــده اســت. در 

ایــن صــد ســال از تجربــه کارگــران روســیه و چیــن 

و رهــربان آنهــا بــه درســتی نیاموختیــم و تنهــا بــه 

ــارب  ــرداری از تج ــی ب ــا کپ ــا و ی ــول از آنه ــل ق نق

آنهــا پرداخته ایــم. بزرگریــن درســی کــه از تجربــه 

ــق اصــول  ــم تلفی ــی گرفتی ــد م ــن بای روســیه و چی

کمونیســم بــه رشایــط مشــخص کشورشــان بــود و 

هســت. آنهــا توانســتند قانومننــدی انقــاب کــردن 

در روســیه و چیــن را بدســت دهنــد، در عمــل آنــرا 

بــه کار گیرنــد و توده هــای وســیع را بــدان مســلح 

مناینــد و دشــمنان بــس پــر قدرتــی را بــه زانــو 

در آورنــد. لنیــن و مائوتســه دون تاکیــد کردنــد 

ــول  ــدرت اص ــه ق ــد ک ــل منودن ــدان عم ــود ب و خ

کمونیســم علمــی در تلفیــق آن بــا رشایــط مشــخص 

اســت. اصــول عــام چنانچــه بــه کار گرفتــه نشــود 

ــزاب و  ــی اح ــی سیاس ــد. زندگ ــی ندارن ــچ ارزش هی

ــی دهــد هــر جــا  ــی نشــان م جنبش هــای اجتاع

و هــر زمــان آنهــا مناســبات آن دو را باهــم بــه 

ــروزی  ــان پی ــا و آن زم ــد آنج ــل کرده ان ــتی ح درس

ــد. بدســت آورده ان

 بــا توجــه بــه ســیر تاریخــی مبــارزه طبقــه کارگــر 

ایــران بــرای پیــروزی بــر طبقــه بــورژوازی رسکوبگــر 

کــه ماشــین دولتــی مســلحی را بــرای حفــظ نظــام 

جنبش هــای  اکــرث  رسکــوب  در  و  آورده  بوجــود 

اســت  شــده  موفــق  چهــارده  ایــن  در  مرقــی 

ــرد؟  ــد ک ــه بای ــش "چ ــه پرس ــوان ب ــی ت ــه م چگون

ــی  ــه کنون ــی در جامع ــارزه طبقات "پاســخ داد. مب

ــه  ــه ای رســیده اســت کــه پاســخ ب ــه مرحل ــران ب ای

پرســش چــه بایــد کــرد منــی توانــد ایــن باشــد کــه 

ــا  ــود آورد و ی ــد بوج ــت واح ــزب کمونیس ــد ح بای

ــن  ــن زد در ای ــک دام ــارزه ایدئولوژی ــه مب ــد ب بای

ــر  ــارزه متشــکل طبقــه کارگ صــد ســال گذشــته مب

ــان ادامــه داشــته و صدهــا  و کمونیســت ها همچن

اصــول و برنامــه نوشــته شــده اســت. امــروز پاســخ 

بــه پرســش چــه بایــد کــرد بایــد چنــان باشــد 

ــر  ــه کارگ ــارزه طبق ــر جــاری مب ــه ام ــد ب ــه بتوان ک

خدمــت موثــر کنــد و آلرناتیــو کارگــری را بــه 

ــازد. ــل س ــه تبدی ــان کل جامع گفت

ــن  ــی نقــش تعیی ــی درســت از اوضــاع کنون  ارزیاب

ــد  ــه پرســش چــه بای ــح ب ــده ای در پاســخ صحی کنن

ــاد  ــه تض ــا اینک ــه ب ــار ده ــن چه ــرد دارد. در ای ک

اساســی جامعــه ایــران تغییــری نکــرده اســت و 

تضــاد همچنــان میــان طبقــه بــورژوازی و پرولتاریــا 

اســت ولــی شــناخت همــه جانبــه و تکامــل آن در 

ــن چهــل ســال رضوریســت: ای

ــه  ــش ب ــر کمیت ــه کارگ ــا، طبق ــب پرولتاری  در جان

مراتــب افــزوده شــده و امــروز بــه نیــروی تعییــن 

کننــده ای تبدیــل شــده اســت. عــاوه بــر ایــن وضــع 

معیشــتی کارگــران نــه تنهــا بهــر نشــده بلکــه بدتــر 

ــه  ــوف طبق ــه صف ــر اینک ــت. مهم ــده اس ــم ش ه

ــژه در دودهــه گذشــته منســجم تر و از  ــر بوی کارگ

لحــاظ ســطح فرهنگــی و دانــش بســیار بــاال رفتــه 

اســت. دقیقــا تکامــل چنیــن اوضاعیســت کــه طبقه 

کارگــر را بــه نیــروی ســازمانده و در پیشــاپیش 

صفــوف مبــارزه تبدیــل کــرده اســت و پرســش چــه 

ــاع  ــن اوض ــا همی ــه ب ــد در رابط ــرد را بای ــد ک بای

ــل  ــو دلی ــن و مائ ــرد. لنی ــه جســتجو ک ــل یافت تکام

اصلــی موفقیت شــان در ایــن اســت کــه رس بزنــگاه 

تاریخــی توانســتند بــرای پیــروزی انقــاب راه حــل 

مشــخصی ارائــه دهنــد. لنیــن تزهــای چهــارم آوریل 

و مائــو ایجــاد حکومــت شــورائی را در مناطــق آزاد 

شــده توســط ارتــش رسخ مطــرح کردنــد و در عمــل 

صحــت آنهــا معلــوم شــد. تزهــای آوریــل لنیــن کــه 

در قطــار مهــرو مــوم شــده آملانــی در حرکــت 

ــل از  ــر اســاس تحلی بســوی روســیه مــی نویســد ب

اوضــاع مشــخص آن زمــان اســت. یعنــی پاســخ بــه 

چــه بایــد کــرد در آوریــل ۱۹۱۷ و بــا چــه بایــد کــرد 

ــاوت دارد. همین طــور اســت  او در ســال ۱۹۰۲ تف

پاســخ مائــو کــه پــس از دو شکســت بــزرگ حــزب 

ــی  ــینی راهپیائ ــب نش ــان عق ــت در جری کمونیس

طوالنــی چیــن یعنــی ســیزده ســال پــس از تشــکیل 

حــزب کمونیســت اســت کــه در جلســه ســونی 

حــزب  رهــربی  توســط  راه  مســیر  در  قصبــه ای 

کمونیســت پذیرفتــه مــی شــود. جالــب اینجاســت 

کــه در آغــاز هــر دو پاســخ قبولــش توســط رهــربی 

هــر دو حــزب بــا شــک و تردیــد مواجــه شــد. 

ــرار  ــد ق ــورد تائی ــاه م ــی کوت ــن در مدت تزهــای لنی

مــی گیــرد ولــی نظریــه مائــو هفــت ســالی طــول 

مــی کشــد تــا پذیرفتــه شــود چــون انرناســیونال و 

حــزب کمونیســت شــوروی بــا آن مخالــف بودنــد. 

ــای  ــخص و راه حل ه ــخ ها مش ــن پاس ــر دوی ای ه

عملــی بــرای ادامــه انقاب و کســب قدرت سیاســی 

توســط طبقــه کارگــر و متحدانــش اســت. جنبــش 

ــه پاســخی مشــخص  ــاج ب ــروز احتی ــا ام ــری م کارگ

بــرای پیــرشوی بــه جلــو دارد تــا عــام گویــی و کپــی 

ــات دیگــر.  ــرداری از تجــارب انقاب ب

تاریــخ مبــارزات طبقــه کارگــر نشــان میدهــد اکــرث 

ــر  اشــتباهات، برخاســته از عــدم درک اوضــاع تغیی

یافتــه اســت. تضــاد اساســی جهــان همچنــان بیــن 

کار و رسمایــه و دو طبقــه متخاصــم پرولتاریــا و 

بــورژوازی اســت و دوران همچنــان دوران انقابــات 

پرولتاریایــی اســت. چگونــه اســت کــه طبقــه 

کارگــر در بعضــی جاهــا طــی ایــن ســال ها پیــروزی 

نیــک  نــه چــون  در جاهایــی  و  آورده  بدســت 

بنگــری در تحلیــل نادرســت از اوضــاع مشــخص و 

ــد  ــا رش ــت. ب ــوده اس ــی از آن ب ــت های ناش سیاس

نیروهــای مولــده و حــاد شــدن تضــاد میــان کار و 

ــته  ــه از گذش ــر یافت ــاع تغیی ــی اوض ــه بررس رسمای

هــم مهمــر شــده اســت. تنهــا یــک نــگاه زود گــذر 

بــه اوضــاع جهــان در زمــان انتشــار مانیفســت 

حــزب کمونیســت توســط مارکــس و انگلــس ۱۸۴۷ 

و یــا انقــاب اکتــرب ۱۹۱۷ بخوبــی ایــن تغییــر 

در  مولــده  نیروهــای  می شــود.  دیــده  شــگرف 

ــرده  ــد ک ــور رش ــل تص ــر قاب ــی غی ــان در میزان جه

ــتثار  ــم اس ــون عظی ــر و قش ــه کارگ ــروز طبق و ام

شــوندگان و ســتمدیدگان بــه نیــروی مــادی تعییــن 

کننــده جهانــی بــرای تغییــر کل نظــام رسمایــه داری 

ــاع  ــن اوض ــم ای ــران ه ــت. در ای ــده اس ــل ش تبدی

تغییــر یافتــه، کامــا محســوس اســت. بایــد بجــای 

غــرق شــدن در گذشــته و بــه نبــش قــرب پرداخــن، 

اوضــاع کنونــی را مــورد بررســی قــرار داد. دیگــر نــه 

نظام هــای مســتعمره و نیمــه مســتعمره موجودنــد 

و نــه اکــرث جنبش هــای ملــی ضــد اســتعاری. 

اتحــاد جاهیــر شــوروی سوسیالیســتی کــه زمانــی 

پرچــم انقــاب جهانــی را بــر افراشــته بــود بــه 

اســت. در  تبدیــل شــده  کشــوری رسمایــه داری 

ــت  ــکا مدت هاس ــم آمری ــی امپریالیس ــطح جهان س

خــود را صاحب قــران اعــام کــرده و بــا قــدرت 

ــام رسمایــه داری  ــی اش توانســته نظ ــی جهان نظام

نئولیربالیســتی را در رسارس جهــان مســلط کنــد. 

نتیجــه چنیــن تســلط و رسکردگــی در جهــان، فقــر 

و بدبختــی میلیاردهــا انســان زحمتکــش و ویرانــی 

و ســقوط کامــل محیــط زیســت بــوده اســت. هیــچ 

ــش  ــد و بی ــاره متمرکزن ــه ق ــان در س ــودگان جه ب

ــد  ــر می گیرن ــان را در ب ــردم جه ــد م ــود درص از ن

ولــی از ثــروت جهــان تنهــا ده درصــد را در اختیــار 

دارنــد، کشــور خودمــان ایــران یکــی از همیــن 

قربانی هاســت.

ــد  ــای انگلیــس، امی گذشــت آن وقــت کــه پرولتاری

ــن  ــدن که ــای مت ــود و رسزمین ه ــی ب ــاب جهان انق

ــه  ــزه کــردن ب ــار صنعتــی شــدن و مدرنی ــا معی را ب

متمــدن و بربــر و غیــر متمــدن تقســیم مــی کردند. 

ــد، جنــوب  امــروز نیــروی عمــده کار در خــط تولی

رشقــی آســیا تــا شــال آفریقــا و جنــوب اروپــا کــه 

ایــران هــم در ایــن کمربنــد تولیــد مــی گنجــد قــرار 

ــتمدیدگان و  ــی س ــاب جهان ــت انق ــد. رسنوش دارن

اســتثار شــوندگان در ایــن رسزمین هــا تعییــن مــی 
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تضــاد عمــده جهــان در همیــن رسزمین هــا در 

حــال رشــد اســت، تضــادی اســت آنتاگونیســتی کــه 

ــام  ــه نظ ــه ای ک ــکال و ریش ــی رادی ــا انقاب ــا ب تنه

ــش نظامــی کامــا  ــدازد و بجای ــه داری را بران رسمای

نویــن در خدمــت اکرثیــت عظیــم مــردم ســتمدیده 

حــل  قابــل  یابــد  اســتقرار  شــونده  اســتثار  و 

اســت. طبقــه کارگــر ایــران جــزوی جــدا ناپذیــر از 

ــه صــد ســال  ــی میلیاردیســت ک ــن قشــون جهان ای

ــا طبقــات  ــج ب ــارزه ای ســخت و بغرن اســت در مب

ــه  ــرار گرفت ــا ق ــی آنه ــان خارج ــتثارگر و حامی اس

اســت و امــروز یکــی از آگاه تریــن طبقــات کارگــر 

منطقــه بــا تجــارب غنــی مبارزاتــی در صحنــه 

ــت. اس

در مقابــل ایــن طبقــه، بــورژوازی ایــران قــرار دارد 

کــه بــه قرشبندی هــای متضــادی تقســیم شــده اند 

ــا هــم  و بــرای ادامــه ســلطه بــر جامعــه ســخت ب

ــران،  ــه در ای ــاختاری رسمای ــران س ــد. بح در رقابتن

ــکا، خیزش هــای  فشــار حداکــرثی امپریالیســم آمری

رادیکالیــزه شــده فرودســتان، تضــاد میــان ایــن 

طبقــه را شــدت بخشــیده اســت. بــورژوازی ایــران 

در ایــن صــد ســال گذشــته هــرگاه بــا چنیــن 

اوضاعــی روبــرو بــوده از طریــق انتخــاب یــک قلدر 

کودتاچــی و مــورد تائیــد قدرت هــای امپریالیســتی 

از ســقوط خــود جلوگیــری کــرده اســت. بنظــر مــی 

رســد خامنــه ای هــم بــا یکدســت کــردن حکومــت 

میخواهــد بــه بازیگــران بــورژوازی جهانــی و ایــران 

پیــام بدهــد کــه مــن درســت هــان قلــدری هســتم 

کــه میخواهیــد، بیخــود در خــارج و داخــل دنبالــش 

نباشــید.

ایــن اولیــن بــار نیســت کــه در تاریــخ صــد و انــدی 

ــدرت خــود  ــه ق ــرای ادام ــران ب ــورژوازی ای ــال ب س

هنگامــی کــه خطر خیــزش تهیدســتان و فرودســتان 

را حــس مــی کنــد بــه حکومــت دیکتاتــوری مطلقــه 

بــرای رسکــوب انقــاب کارگــری رو مــی آورد. ایــن 

ویژگی هــای رسمایــه داری  و  تفاوت هــا  از  یکــی 

ایــران اســت کــه نــه توانایــی رفــرم مثــل کشــورهای 

توانایــی  نــه  و  دارد  را  اروپایــی  رسمایــه داری 

ایســتادگی تــا آخــر در برابــر قدرت هــای ســلطه گر 

ــت را  ــاب مرشوطی ــران انق ــورژوازی ای ــی. ب جهان

ــان  ــا خ ــه  رض ــی را ب ــدرت سیاس ــرد و ق ــل ک باط

ــج ســپرد، محمــد رضــا شــاه دســتاوردهای  ــر پن می

بــا  را  فاشیســم  شکســت  از  پــس  دموکراتیــک 

انگلیســی   – آمریکایــی   ۳۲ مــرداد   ۲۸ کودتــای 

مصــادره کــرد. همینطــور اســت در انقــاب ۵۷ 

خیــزش توده هــای میلیونــی بســتوه آمــده و ناتوانی 

محمــد رضــا شــاه در مقابــل آن و خطــر بدیــل 

کارگــری و سوسیالیســم، بــار دیگــر بــورژوازی ایــران 

را هراســناک کــرد و همــه جناح هــای بــورژوازی 

ــی  ــم جمع ــی و تصمی ــم جهان ــاری امپریالیس ــا ی ب

گوادولــپ دیکتاتــوری قــرش روحانیــت را بــا خدعــه 

کار  رس  بــر  امپریالیســتی  رســانه های  فریــب  و 

گاردنــد. امــا اوضــاع امــروز ایــران هانگونــه کــه 

ــاوت  ــته متف ــا گذش ــت ب ــاره رف ــه آن اش ــاال ب در ب

ــر  ــه کارگ ــود طبق ــته ترین آن خ ــه برجس ــت. ک اس

ــر  ــه کارگ ــه داری طبق ــد رسمای ــر رش ــر اث ــت. ب اس

بــه نیــروی تعییــن کننــده ای در تولیــد و چــرخ 

توزیــع تبدیــل شــده اســت و مهمــر اینکــه در 

مطلــق  دیکتاتــوری  و  همیــن رشایــط رسکــوب 

توانســته خــود را ســازمان دهــد و بــه بعنــوان یــک 

ــد. در ســال گذشــته در  ــروی مســتقل عمــل منای نی

ایــران در دوره کرونایــی حــدود دوهــزار اعتصــاب 

صــورت گرفتــه اســت، از مبــارزات هفــت تپــه، 

ــی  ــش اعتصاب ــی و جنب ــوس ران ــواز، اتوب ــوالد اه ف

ــتقل  ــکات مس ــر تش ــت و گاز و دیگ ــروژه ای نف پ

کارگــری، از حرکــت بازنشســتگان بــرای احقــاق 

خــود، از ســازماندهی اعراضــات معلــان و صدهــا 

تظاهــرات دیگــر، از جنبش هــای دی مــاه نــود 

متحــد  اقــدام  از  نودوهشــت،  آبــان  و  و شــش 

تشــکل های کارگــری در اول مــاه مــه ســال گذشــته 

ــت از رشــد جنبش هــای کاری  همــه و همــه حکای

ــارزات  ــد. مب ــی دارن ــای اجتاع ــر جنبش ه و دیگ

ــا  ــی ب ــا در بیانیه های ــان ه ــه و خیاب ــف کارخان ک

ــود  ــتقل، وج ــکات مس ــزده تش ــی پان ــای علن امض

یــک آلرناتیــو کارگــری را در صحنــه سیاســی ایــران 

بــه عمــوم اعــام کردنــد. حکومــت یکدســت شــده 

ــزش  ــن خی ــه ای ــت ب ــی اس ــه ای جواب ــدر خامن مقت

ــران.  ــه ایــن برخاســن های طبقــه کارگــر ای هــا و ب

رئیســی را برگاردنــد تــا از رشــد آلرناتیــو کارگــری 

بــه هــر وســیله ای کــه شــده جلوگیــری کنــد و 

بــار دیگــر طبقــه رسمایــه دار ایــران را از خطــر 

رسکــوب  گیرنــد.  جلــو  فرودســتان  قدرت گیــری 

عریــان چهــل ســاله چــون دیگــر کاری نیســت، 

بجــای گلولــه ی گــرم ایــن روزهــا گلوله هــای شــکر 

آلــود را هــم بــکار گرفته انــد، بجــای تعــرض، عقــب 

ــه  ــد. در کلی ــل کنن ــد تحم ــم مجبورن ــینی را ه نش

ایــن تاکتیک هــا یــک هــدف مشــخص را دنبــال مــی 

ــکل های  ــرش تش ــد و گس ــری از رش ــد: جلوگی کنن

ــا.  ــی آنه ــری از هم گرای ــری و جلوگی ــتقل کارگ مس

ــارزه دو  ــن مب ــه مرکزی تری ــارزه، ب ــن مب ــروز ای ام

خــط، بیــن دو طبقــه، کارگــران و رسمایــه داران 

تبدیــل شــده اســت. کلیــه نیروهــای سیاســی بایــد 

ــن  ــد. بنابرای ــن دو خــط را انتخــاب کنن یکــی از ای

ــن اســت : ــرد چنی ــد ک ــه پرســش چــه بای پاســخ ب

ــر از  ــه کارگ ــه ســازماندهی طبق ــرای ادام اوضــاع ب

ــدار  ــرای ایجــاد تشــکل های پای ــوده ای ب ــن و ت پائی

ــونده  ــتثار ش ــای اس ــه نیروه ــد کلی ــت. بای خوبس

وســتم کش را بــه گــرد آلرناتیــو کارگــری جمــع کــرد 

ــا  ــف خیابان ه ــم را در ک ــورژوازی حاک ــه ب و توطئ

در هــم شکســت.

محسن رضوانی

دموکراسی.... بقیه ازصفحه آخر

سوسیالیســتی آینــده باشــند کــه در نهایــت جامعــه 

ــا خواهــد پوشــاند؟  ــوری پرولتاری ــه دیکتات عمــل ب

چگونــه می تــوان حــال را بــا آینــده پیونــد داد 

عاجــل  احتیاجــات  هــم  بتوانــد  کــه  به طــوری 

امــروز، و هــم زمینــه ســاز و در خدمــت بــه وجــود 

ــد؟ ــده باش ــاختان آین آوردن س

بــه  کمکــی  می خواهــد  )مقالــه(  نوشــتار  ایــن 

کــردن  نتیجــه عمــل  اندیشــیدن و در  و  تفکــر 

باشــد، می خواهــد کــه تقاضــا و دعوتــی از بهریــن 

ــق و  ــه تعم ــد، ک ــرده باش ــران ک ــن کارگ و آگاه تری

ــش  ــه کار و کن ــی در حیط ــر کس ــد، ه ــر کنن تفک

ــه راه  ــت دســتیابی ب ــد جه ــش، بای ــش خوی و واکن

حــل مشــکل همــکاری کنــد، همچــون رودبارهایــی 

کــه بــه رودخانــه بزرگــی ختــم مــی شــوند. فقــط 

در یــک همــکاری عمومــی و فــرشده، توســط رفقــا 

و تشــکل های نزدیــک بــه مــا، ایــن امــر میــر 

ــی و  ــارزه همگان ــک مب ــط در ی ــود. فق ــد ب خواه

در کنــار هــم، می تــوان بــا آمــوزش متقابــل، مســیر 

ــرا درآورد. ــل و اج ــه عم ــده را ب ــف ش تعری

دولــت سوسیالیســتی هــم اکنــون بــه صــورت 

بالقــوه در موسســات و ارگان هــای زندگــی روزمــره 

اجتاعــی، و بــا کاراکــر و مهــر و منشــا طبقــه 

کارگــر در جریــان اســت. بــا بــه هــم پیوســن 

و  ســازماندهی  و  تشــکل ها  و  موسســات  ایــن 

جهــت دهــی آن هــا در یــک رشایــط رقابتــی بــرای 

تصاحــب قــدرت، و تهییــج آن هــا بــا متامــی نیــرو، 

و بــا توجــه بــه حفــظ و رعایــت احتیاجــات و 

ــد.  ــی باش ــا م ــی آن ه ــتقال و پیچیدگ ــات اس الزام

ــروز  ــی از ام ــه حت ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ــه ای ک

واقعــی  دموکراســی  یــک  ایجــاد  پــی  در  هــم 

ــی باشــیم. و هــم به طــور روشــن و در  ــری م کارگ

ــه در عمــل  ــم ک ــی گویی ــاور م ــل ب ــت و قاب واقعی

ــن  ــای ای ــتیم. معن ــه هس ــت رسمای ــل دول در مقاب

ــون  ــا از هــم اکن ــن اســت کــه م ــار ای ــار و رفت گفت

ــی  ــه داری در متام ــت رسمای ــی دول ــاده جایگزین آم

عملکردهــای اولیــه و اصلــی و اداره و حاکمیــت بــر 

ــیم. ــی باش ــود م ــی خ ــروت مل ث

رهــربی  بــا  امــروز  کارگــری  جنبــش  و  جریــان 
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ــری  ــیون های کارگ ــت و کنفدراس ــزب سوسیالیس ح

)اتحادیه هــا و ســندیکاها( بــه پیــش مــی رود. امــا 

ــا توجــه بــه متامــی کوشــش ها و وســعت قــدرت  ب

اتحادیه هــای  و  ســندیکاها  و  حــزب  اجتاعــی 

بــا  غیرمســتقیم  به طــور  کــه  کارگــری،  بــزرگ 

مقوالتــی از قبیــل "اعتبــار اجتاعــی" و "بــاور 

ــم  ــر تصمی ــار ب ــتند، فش ــته هس ــده" آغش ــه آین ب

اصلــی  متحــدان  حتــی  و  رهــربان  و  گیرنــدگان 

دولــت رسمایــه را افزایــش داده اســت.

دایــره اعتبــار و اســتقبال از حــزب روزانــه وســیع تر 

مــی گــردد، و در نتیجــه بــه روی آوری اقشــاری 

ــا اکنــون مــورد توجــه قــرار نگرفتــه  مردمــی کــه ت

ــح  ــر، توضی ــی دیگ ــه زبان ــد. ب ــی انجام ــد، م بودن

ــازوی  ــه" از ب ــره اضاف ــه "به و آشــکار منــودن مقول

ــه اســتقبال از گروه هــا و  ــروی کار، ب ــران و نی کارگ

افــراد متفاوتــی کــه تــا اکنــون در مبــارزه سیاســی 

غایــب بــوده انــد، انجامیــده اســت. در نتیجــه الزم 

ــک  ــه ی ــت ب ــدوزی، دس ــه ان ــا تجرب ــه ب ــت ک اس

ــا  ــی و ب ــکل هایی سیاس ــاد تش ــازماندهی و ایج س

دیســیپلین مانــدگار و جــذب ایــن انرژی هــای غیــر 

متحــد و پراکنــده و غیــر مصمــم، دســت بزنیــم و 

ایــن بــه آن معنــا خواهــد بــود کــه طبقــه پرولتاریــا 

ــادر  ــده ق ــه آین ــام جامع ــا، در نظ ــبه پرولتاری و ش

بــه تربیــت اجتاعــی مــی باشــد. در واقــع حــزب 

ــدوزی،  ــه ان ــن تجرب ــد در حی ــر بای ــه کارگ و طبق

ــود در  ــل خ ــف عاج ــئولیت ها و وظای ــه مس متوج

قبــال خواســت طبقــات و اقشــار دیگــر کــه در 

ــردازد. ــد، بپ تــرف قــدرت سیاســی ســهیم بوده ان

مختلــف  ســندیکاهای  و  سوسیالیســت  حــزب 

ــه  ــر گرفت ــد متامــی طبقــه کارگــر را در ب منــی توانن

ــتمر  ــت مس ــا کار و سیاس ــر ب ــد، مگ ــذب کنن و ج

ــندیکاها(  ــا )س ــاله. آن ه ــن ده س ــال ها و چندی س

بافاصلــه خــود را در شــایل بخشــی از طبقــه 

عرضــه  و  منایــش  بــه  پرولتاریــا  دولــت  بنــدی 

ــد گذاشــت. در جمهوری هــای کمونیســتی  نخواهن

در واقــع آن هــا واقعیتــی از اســتقال از دولــت 

ــی )حــزب(  ــور اصل ــندیکاها موت ــود. س ــد ب خواهن

ــه  ــه ب ــرل و جام ــش کن ــا نق ــود، آن ه ــد ب نخواهن

عمــل پوشــاندن نســبی خواســت های خــود را ایفــا 

ــرد. ــد ک خواهن

حــزب بایــد کــاکان ارگانیــزم و ســازمانده تربیــت 

ــن و  ــه دکری ــان ب ــی ای کمونیســتی و هســته اصل

ــتی  ــاال دس ــدرت ب ــن ق ــع ای ــه در واق ــد. ک راه باش

ــش از  ــل بی ــده حداق ــگ کنن ــه هاهن ــزب( ک )ح

ــر  ــه کارگ ــیپلین طبق ــازماندهی و دیس ــی از س نیم

ــکیات  ــی تش ــود. و از طرف ــد ب ــان خواه و دهقان

ــود،  ــت از خ ــتای حفاظ ــت و راس ــی در خدم حزب

نبایــد درب هــای خــود را متامــا بــه روی دیگــر 

تشــکل های )منظــور همراهــان مقطعــی حــزب و 

انقــاب در دوران مشــخصی مــی باشــد( جدیــد بــاز 

کنــد، کــه تجربــه و رفتــار و ســبک کار و مســئولیت 

ــد. ــی را ندارن ــیپلین حزب ــری و دیس پذی

کارگــر  اجتاعــی طبقــه  تاریــخ  و  زندگــی  امــا 

از تشــکل های متفاوتــی اســت کــه در  رسشــار 

عملکردهــا و رشایــط متفــاوت شــکل گرفته انــد. 

کــه مطمئنــا ایــن تشــکل ها و عملکرد هــا بایــد 

توســعه و رشــد و ســازماندهی همــه جانبــه یابنــد. 

کــه بتواننــد در ارتبــاط بــا یــک سیســتم منســجم و 

قویــا طبقــه بنــدی شــده، جــذب دیســیپلین طبقــه 

کارگــر بشــوند. دفاتــر حزبــی و کمیته هــای ایالتــی 

ــیون های  ــری و کمیس ــه ای کارگ ــوراهای منطق و ش

و  سوسیالیســتی  تجمعــات  و  حــزب  داخلــی 

و  زندگــی  اصلــی  مراکــز  تشــکل های دهقانــی، 

ــد در  ــه بای ــند، ک ــی باش ــی م ــای حزب کار پرولتاری

ــرد. کمیســیون های  ــاش و کار ک آن هــا مســتقیا ت

داخلــی حــزب، ارگانیــزم دموکراســی کارگــران بــوده، 

کــه در مقابلــه بــا سیاســت های رسمایــه داران، بایــد 

ترویــج دهنــده ی عملــی و واقعــی از نگــرش جدیــد 

ــد باشــند. ــرژی و امی ــی و رسشــار از ان ــه زندگ ب

و  کارخانه هــا  در  حزبــی  حوزه هــای  امــروزه 

ــه داری را  ــدرت و ســیطره رسمای ــری، ق ــز کارگ مراک

تضعیــف کرده انــد و نقــش نظــارت و داوری را 

در سیســتم رسمایــه داری ایفــا مــی کننــد. آن هــا را 

بایــد تقویــت و توســعه داد، آن هــا در فــردا )پــس 

از انقــاب(، ارگان و ارگانیــزم اجرایــی و قــدرت 

پرولتاریــا خواهنــد بــود، کــه جایگزیــن متامــی 

زوایــا و عملکردهــای الزم و ســودمند در مدیریــت 

ــون  ــم اکن ــد. از ه ــد ش ــا خواهن و اداره کارخانه ه

ــرای  ــر و اج ــه فک ــد ب ــا بای ــران در کارخانه ه کارگ

ــود  ــدگان خ ــاب مناین ــت انتخ ــیع جه ــات وس جلس

ــاس  ــر اس ــا و ب ــن رفق ــن و آگاه تری ــان بهری از می

ــدرت  ــی ق ــون "متام ــخصی همچ ــای مش رهنموده

ــای  ــه شــوراها و کمیته ه ــد ب ــا بای ــم گیری ه تصمی

کارگــری تنفیــذ گــردد." و یــا " متامــی قــدرت دولتــی 

داده  دهقانــی  و  کارگــری  شــوراهای  بــه  بایــد 

شــود"، تبلیــغ و عمــل کننــد. تبلیغــات و پروپاگانــد 

ــران  ــرای کارگ ــی، راه را ب ــخص انقاب ــیع و مش وس

کمونیســت و انقابــی و حزبــی را هموارتــر خواهــد 

کــرد.

کلوب هــا و مراکــز تجمــع کارگــران کــه بــر اســاس 

تقســیم مناطــق شــهری مــی باشــند، بایــد بــر 

اســاس بررســی و تحقیــق و همــه پرســی از نیــروی 

کار و کارگــران هــر منطقــه شــهری، بتواننــد پایــگاه 

کمیته هــای  مرکــز شــوراهای مردمی/تــوده ای  و 

ایالتــی باشــند، کــه نقطــه عطــف و گردهایــی 

و تجمیــع متامــی انــرژی و تــوان پرولتاریــای آن 

منطقــه خواهــد بــود. سیســتم انتخاباتــی مــی 

توانــد بــه تناســب وســعت و جمعیــت منطقــه زیــر 

دســت هــر کمیتــه ایالتــی متفــاوت باشــد. امــا بایــد 

ســعی شــود کــه بــرای هــر پانــزده نفــر از کارگــران، 

شــوراهای  )همچــون  تکنیســین ها  و  کارمنــدان 

ــده انتخــاب گــردد،  رایــج در انگلســتان( یــک مناین

و  مراتبــی  انتخاباتــی سلســله  بــا  بتوانیــم  کــه 

مرحلــه ای در هــر شــورای کارگــری، مجموعــه ای از 

ــیم. ــته باش ــروی کار را داش نی

ــد ســعی شــود  ــه بای ــه رهــربی هــر منطق در کمیت

کــه منایندگانــی از دیگــر بخش هــای ســاکن هــان 

منطقــه رشکــت داشــته باشــند، همچــون پیــش 

خدمتــان، راننــدگان، لوکوموتیــو رانــان، کارگــران 

نظافــت شــهرداری ها،  کارگــران  آهــن،  خطــوط 

خصوصــی،  کوچــک  مشــاغل  کارمنــدان، 

فروشــندگان، و. کمیتــه و شــورای هــر منطقــه بایــد 

از متامــی کارگــران ســاکن آن منطقــه منایندگــی کند، 

منایندگــی واقعــی و قدرمتنــد کــه بتوانــد احــرام و 

ــه  ــد. ک ــرار کن ــدرت را برق ــن ق ــده از ای ــم برآم نظ

بتوانــد تصمیــم اجرایــی بــه تعطیــل کار و اعتصــاب 

فــوری و همــه جانبــه در متامــی بخش هــای نیــروی 

کار در رسارس منطقــه بگیــرد.

ــری  ــی کارگ ــه دموکراس ــرش ب ــکل و نگ ــن ش در ای

)کــه در پیونــد بــا شــکل های دهقانــی مــی باشــد(، 

ــا  ــرای توده ه ــن ب ــی نوی ــده نظم ــود آورن ــه وج ب

خواهــد بــود. ایــن رفتــار و عملکــرد همچــون 

مدرســه ای بــا تجــارب سیاســی و اداره و مدیریــت 

ــرد  ــن ف ــده آخری ــود، کــه دربرگیرن امــور خواهــد ب

از توده هــا اســت. کــه بــه آن هــا آمــوزش و عــادت 

پایــداری و اســتوار مانــدن را مــی آمــوزد. کــه دیگــر 

ــام  ــاده نظ ــت و پی ــان مرکزی ــکری می ــون لش همچ

نخواهنــد بــود. و در نتیجــه هــر کارخانــه بــه عنوان 

ــا خواهــد  ــش ایف ــا نق ــراول لشــکر توده ه ــش ق پی

کــرد. بــا نقــش رهربانــش، بــا امکانــات و ارتباطاتش، 

ــات  ــدرت انتخاب ــا ق ــازماندهی اش، ب ــدرت س ــا ق ب

ــا  ــکاالتش، ب ــع اش ــود و رف ــاد از خ ــا انتق آزادش، ب

ــل  ــه در داخ ــش ک ــع عمومی های ــتفاده از مجم اس

ــزار  ــه ای برگ ــی و منطق شــوراها و کمیته هــای ایالت

مــی شــوند، بــا اســتفاده از آتــش مــداوم تبلیغــات و 

ترغیــب و آمــوزش بــه توده هــا و تکثیــر آگاهی هــا، 

و در نتیجــه تغییــرات رادیــکال در تفکــر و مواضــع 

و عملکــرد کارگــران، و در نتیجــه نهایــی یعنــی 

ــای  ــتفاده از توانایی ه ــازی و اس ــاده س ــن آم بهری

ــی  ــرف آن م ــس از ت ــدرت پ ــا در اداره ق توده ه

باشــد. شــناخت و تجربــه و آگاهــی کــه از وظایــف 

و حقــوق رفقــا و کارگــران مــی باشــد را بــه منایــش 

خواهــد گذاشــت، کــه به طــور مشــخص و کنکــرت 

و شــفاف و آگاهانــه از تجربــه و تاریــخ خودشــان 
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دادگاه حمید نوری.... بقیه از صفحه آخر
زنان افغان و.... بقیه از صفحه آخر

مــی باشــد.

ــی  ــرات اجال ــه نظ ــن نقط ــه ام: ای ــم گفت ــا ه قب

ــق شــفاف ســازی  ــت تعمی ــط پیشــنهاداتی جه فق

عقایــد و عملکرد هــا مــی باشــند. متامــی و هــر 

گوشــه و زوایــای ایــن مشــکات مســتحق بازنگــری 

عمیــق و همــه جانبــه اســت، بحــث کنونــی احتیاج 

ــه  ــجم و برنام ــتیبانی منس ــی و پش ــام زدای ــه ابه ب

ریــزی شــده ای دارد. امــا راه حــل کنکــرت و همــه 

جانبــه دربــاره زندگــی سوسیالیســتی فقــط و فقــط 

از عملکــرد کمونیســتی و کمونیســت ها بیــرون 

خواهــد آمــد. همچــون: بحث هــای مشــرک و 

ــر مثبــت در آگاهــی و  ــد تغیی عمومــی، کــه بتوانن

اتحــاد بــا رشایــط امــروزی و همــراه بــا احســاس و 

حرکــت عملــی مشــتاقانه همــراه باشــند. حقیقــت 

گویــی و رســیدن بــه حقیقــت، در خدمــت انجــام 

ــت. ــی اس ــتی و انقاب ــای کمونیس رفتاره

فــرم و نســخه "دیکتاتــوری پرولتاریــا" بایــد در حــد 

یــک فرمــول و نظریــه باقی مبانــد، احتــال و امکان 

بــرای اثبــات یــک نظریــه، فقــط و فقــط بــا برآینــد 

ــس  ــر ک ــت. ه ــر اس ــکان پذی ــی آن ام ــج عمل نتای

پایــان را مــی خواهــد بایــد ابــزار و وســایلش را هــم 

بخواهــد. دیکتاتــوری پرولتاریــا آغــاز دولتــی جدیــد 

و نویــن اســت، کــه خصلتــا کارگری بوده، کــه در آن 

مجموعــه ای از رودبارهــای کوچــک با تجــارب کار و 

زندگــی متفــاوت از طبقــات زیــر ســتم بــه هــم مــی 

ــان شــیوه  ــد و در آن طبقــه کارگــر و دهقان پیوندن

ــه  ــه شــکل سیســتاتیک و برنام زندگــی خــود را ب

ریــزی شــده ارائــه مــی دهنــد. ایــن دولــت در 

ــه اســت. کمونیســت های  ــکل نگرفت ــک شــب ش ی

ــه  ــت ک ــاه اس ــت م ــرای هش ــیه ب ــویکی روس بلش

ــعار  ــودن ش ــخص من ــذاری و مش ــه گ ــر روی پای ب

ــد. متامــی قــدرت در  ــی کار مــی کنن و هــدف اصل

ــا  ــران روس و پ ــوراهای کارگ ــوراها، و ش ــت ش دس

در عمــل از ۱۹۰۵ مــی باشــند. کمونیســت ها بایــد 

تجربــه روســیه را گران بهــا بشــارند، بازســازی هــر 

تجربــه زمــان زیــادی طلــب خواهــد کــرد. هــر روز 

و هــر تصمیــم بایــد بــه اهــداف حــزب کمــک کنــد.

 آنتونیو گرامشی
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ــاد دزد، دزد نقــش  ــا فری شــد. حــال همــه آن هــا ب

ــرای  ــق ب ــر مطل ــل فق ــوب، تحمی ــود را در رسک خ

ــم وحشــی و  اکرثیــت مــردم و حاکمیــت یــک رژی

ــد.  ــی کنن ــکار م ــرون وســطایی در افغانســتان ان ق

زنــان در افغانســتان بطــور انــکار ناپذیــر بــا رســیدن 

طالبــان بــه قــدرت بــه درجــات زیــادی در جامعــه 

ــیع تری  ــونت وس ــورد خش ــده و م ــده ش ــب ران عق

هیــچ  می گیرنــد.  قــرار  خانــواده  و  اجتــاع  در 

قانونــی نــه عرفــی و نــه رشعــی وجــود نــدارد کــه 

ــد.  ــتیبانی کنن ــتان پش ــان در افغانس ــوق زن از حق

امســال در ســالروز مبــارزه بــا خشــونت علیــه 

ــژه ای  ــگاه وی ــان از جای ــان افغ ــه زن ــان، توجــه ب زن

برخــوردار اســت. حکومتــی تــازه بــه قــدرت رســیده 

بــا رسعــت و شــدتی خاصــی زنــان را بــه انســان های 

ــد و در  ــل می کن ــه تبدی ــوم جامع ــه دوم و س درج

ــه  ــتند ک ــان هس ــی از زن ــن حقوق ــس گرف ــال پ ح

آن هــا طــی ســالها بــا کار و مبــارزه در عرصه هــای 

ــان در  ــد. زن ــت آورده بودن ــه بدس ــف جامع مختل

افغانســتان بیــش از آنکــه بــه کمک هــای خارجــی 

چشــم بدوزنــد در حــال ســازماندهی مخفــی و 

ــه  ــان و رســیدن ب ــا طالب ــارزه ب ــی خــود در مب علن

خواســت های خــود و حضــور در جامعــه مــی 

ــان  ــژه زن ــان بوی ــان جه ــه زن باشــند. خشــونت علی

محکومیــت  ایــن  اســت.  محکــوم  افغانســتان 

ــت و  ــان نیســت بلکــه هــر دول فقــط شــامل طالب

حکومتــی کــه در بــه قــدرت رســیدن طالبــان نقــش 

داشــتند. رشیــک جــرم و جنایتی هایــی هســتند 

کــه امــروز طالبــان علیــه مــردم افغانســتان و بویــژه 

ــد. ــال می کن ــان اع زن
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بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 
می گردد و بیانگر نظرات
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می باشد
دیگر نوشته های مندرج در 
نشریه رنجبر به امضاهای 
فردی است و مسئولیت 
آن ها با نویسندگانشان 

می باشد.

ــا  ــع آن ه ــد. در واق ــی کنن ــل م ــامی عم ــم اس رژی

ــد.  ــو مــی برن ــان قنــدی و چــاق را جل سیاســت ن

ــردم  ــاع از م ــرش و دف ــوق ب ــه حق ــا ن ــئله آنه مس

ایــران بلکــه فشــار بــه جمهــوری اســامی در جهــت 

گرفــن امتیــازات سیاســی – اقتصــادی اســت. بــا این 

ــم  ــه رژی ــاگری علی ــیون در افش ــار اپوزس ــال فش ح

ــژه در خــارج از کشــور اجــازه اجــرای  اســامی بوی

کامــل ایــن سیاســت را منــی دهــد. پیگیــری فعالیــن 

از صدمــه  دفــاع  در  کشــور  از  خــارج  سیاســی 

قوانیــن  و  اســامی  رژیــم  جنایــات  از  دیــدگان 

حقوقــی و قضائــی در کشــورهای اروپایــی کــه 

ــن  ــرای تعیی ــی ب ــارزات اجتاع حاصــل ســال ها مب

ــی اســت  ــای کنون ــا دنی ــق ب ــی مطاب ــوق قضای حق

ــه  ــردن اســت، از روابطــی اســت ک ــد ک و قانون من

امــروز فقــط نیــروی مرقــی و ضــد رژیــم خواهــان 

ــت.  ــش اس ــام محدودیت های ــا مت ــرد آن ب ــش ب پی

اگــر ایــن دادگاه هــا ســال های متــادی هــم ادامــه 

داشــته باشــد آنقــدر شــاهدین گوناگونــی هســتند 

کــه هــر روزه بتواننــد بعــدی از ابعــاد جنایات هــای 

ــا  ــاگری ها ب ــی از افش ــد . برخ ــا کنن ــم را افش رژی

ــد  اینکــه هــزاران نفــر دیگــر آنهــا را بازگــو کرده ان

ــدام انســان متعهــد در  ــر ان ــاز هــم مــوی ب ــی ب ول

دفــاع از آزادی و برابــری اجتاعــی راســت مــی 

ــچ  ــا هی ــی دادگاه ه ــامی در متام ــم اس ــد. رژی کن

ــا مــوردی از رد اتهامــات را منــی توانــد  مــدرک و ی

ارائــه کنــد. اعراضــات وکای حمیــد نــوری بیــش از 

آنکــه یــک دفاعیــه باشــد، حکــم محکومیــت متهــم 

اســت. حمیــد نــوری در ایــن دادگاه محاکمــه منــی 

شــود. ایــن دادگاه هــا رژیــم جمهــوری اســامی 

ایــن  نتایــج  نشــانده اند.  اتهــام  بــر صندلــی  را 

دادگاه هــا مــی توانــد در صــورت توافــق در دادگاه 

ــه  ــت علی ــوان جنای ــه عن ــی ب ــرش جهان ــوق ب حق

برشیــت مطــرح شــود. بــا متــام متایلــی کــه بــه ایــن 

رونــد اســت، امــا همیشــه ایــن امــکان هســت کــه 

ــا  ــزرگ ب ــای ب ــرده قدرت ه ــت پ ــات پش ــا توافق ب

رژیــم اســامی ایــن رونــد متوقــف شــده و حمیــد 

نــوری همچــون کســانی کــه بختیــار و فرخــزاد 

ــرم  ــرد. ج ــرار گی ــه ق ــورد معامل ــد م ــرور کردن را ت

کســانی ماننــد حمیــد نوری هــا روشــن اســت. 

ــا شــاهدان خــارج از کشــور بلکــه هــزاران  ــه تنه ن

ــر روز  ــه ه ــی ک ــان و جوانان ــردان و زن ــزار از م ه

ــتند،  ــه هس ــدان مواج ــکنجه و زن ــوب و ش ــا رسک ب

ــم  ــی رژی ــی و مخف ــات علن ــده جنای ــاهدان زن ش

ــچ  ــا هی ــن دادگاه ه ــوری اســامی هســتند. ای جمه

قتل هــای  سیاســی،  گمشــده  هــزاران  از  نامــی 
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ــرد.  ــی ب ــی من ــای مخف ــی و زندان ه ــی سیاس مخف

زندان هایــی ماننــد کهریــزک وقتــی علنــی شــد 

کــه هــزاران تــن از دســتگیر شــدگان اعراضــات ۸۸ 

در آنجــا بــه حبــس کشــیده شــدند. گزارشــاتی کــه 

زندانیــان آزاد شــده در متامــی ســال های حکومــت 

جنایــت کار اســامی بــه بیــرون فرســتاده و یــا بعــد 

از آزادی علنــی کرده انــد، نشــان مــی دهــد کــه 

ــی  ــی و علن ــای مخف ــاوز و اعدام ه ــکنجه و تج ش

ــد  ــه دارد. در دوره بع ــا ادام ــان در زندان ه همچن

از ۸۸ بیشــر اتهامــات نــه وابســتگی بــه ســازمان ها 

ــا رشکــت  بلکــه دفــاع از جنبش هــای اعراضــی و ی

ــه  ــن ب ــد " توهی ــی مانن ــت. عنوان های ــان اس در آن

مقدســات " "تشــویش اذهــان عمومــی " بــه خطــر 

انداخــن امنیــت ملــی " و..... اتهامــات کلیشــه ای از 

ــت.  ــی اس ــان سیاس ــه زندانی مقول

بــه نظــر مــی رســد دادگاه حمیــد نــوری بــه 

حــوادث قتــل عــام ۶۷ بــر می گــردد ولــی هــر روزه 

چهره هایــی نفــرت انگیــز دیگــری از همدســتان 

ــاالی  ــات ب ــون در مقام ــه هــم اکن ــوری ک ــد ن حمی

ــر  ــی اگ ــود. حت ــی ش ــکار م ــتند آش ــت هس حکوم

در  شــود  بین املللــی  دادگاه هــا  ایــن  پرونــده 

ــی در  ــم رئیس ــد ابراهی ــانی مانن ــه کس ــی ک رشایط

ــچ  ــد هی ــرار گرفته ان ــن پســت های قــدرت ق باالتری

اصاحــی امــکان پذیــر نیســت. جمهــوری اســامی 

رژیــم اعــدام و شــکنجه و زنــدان و تحقیــر و توطئه 

ــه  ــوق اولی ــی و حق ــه آزادیخواه ــردم، علی ــه م علی

انســان های کارگــر و زحمت کــش بــوده اســت. 

ــل  ــادل و تعام ــاح و تع ــم اص ــامی رژی ــم اس رژی

ــن حکومــت آن هــم  ــی ای ــا رسنگون ــا ب نیســت. تنه

توســط مــردم مرقــی و ســازمان های انقابــی و 

ــدام  ــکنجه و اع ــردن ش ــن ب ــکان از بی ــکال ام رادی

ــه  ــت ک ــم اس ــا سوسیالیس ــا و تنه ــود دارد. تنه وج

بــا ارزش گذاشــن بــر شــخصیت انســان کار کــن و 

مزدبگیــر، کارگــران و زحمت کشــان جلــوی دزدی و 

فســاد و رسکــوب اکرثیــت مــردم را خواهــد گرفــت 

و اجــازه نخواهــد داد کــه جوانــان و کارگــران و 

بــاز  زیــر  مرقــی  ســازمان های  و  روشــنفکران 

ــم خــود  ــرژی عظی ــد ان سانســور و رسکــوب، نتوانن

ــد  ــد. دادگاه حمی ــرار دهن ــه ق ــار جامع را در اختی

نــوری بــه بــاز بینــی بــر گوشــه ای هــر چنــد کوچک 

ــی  ــان سیاس ــام زندانی ــل ع ــار قت ــوادث خونب از ح

ــان نســل حــارض  و نیــز کمــک مــی کنــد کــه جوان

بیشــر بــه گذشــته و حــال رفتارهــای رژیــم اســامی 

آگاهــی یابنــد. امــا نــربد اصلــی بــرای از بیــن بــردن 

شــکنجه زنــدان نــه در ایــن دادگاه هــا بلکــه در 

ــا در  ــا باره ــود. توده ه ــد ب ــا خواه ــف خیابان ه ک

ســال های متعــدد در مصــاف بــا حکومــت اســامی 

بــه  درخواست هایشــان  آوردن  بدســت  بخاطــر 

ــوب  ــم رسک ــواب رژی ــا ج ــد تنه ــا آمده ان خیابان ه

و شــکنجه و زنــدان و اعــدام بــوده اســت امــا 

رسکــوب ایــن اعراضــات ،رژیــم اســامی را منفردتــر 

و نفــرت انگیزتــر کــرده اســت. هنــوز هــم در 

زندان هــا شــاهرخ زمانی هــا و ســتار بهشــتی ها 

و کشــته مــی شــوند هنــوز شــکنجه یکــی از ارکان 

قــوه قضائیــه در برخــورد بــه زندانیــان سیاســی 

اســت، هنــوز گشــت های نیروهــای انتظامــی و 

هــر پاســدار و بســیجی آتــش بــه اختیــار هســتند، 

قطعــی  حکــم  دادســتان ها  و  بازجوهــا  هنــوز 

زندانــی را تعییــن مــی کننــد و هنــوز ده هــا وکیــل 

ــان عقیدتــی سیاســی  ــد در دفــاع از زندانی رشافتمن

ــد. ــی برن ــه رس م ــدان ب خــود در زن

رفتارهــای رژیــم جمهــوری اســامی حتــی بــا اصــول 

ــد شــدن  ــا قانون من ــی در رابطــه ب ــی قضائ بورژوای

ــا  ــن رفتاره ــدارد. ای ــی ن ــی همخوان ــوق زندان حق

منونه هایــی بربرمنشــانه ای از رفتارهــا و قوانیــن 

ــرده داری اســت. رفتارهــای  ــرون گذشــته عــر ب ق

انقــاب  وقتــی  فقــط  ددمنشــانه  چنیــن  ایــن 

ــا  ــود دارد و ی ــاب وج ــد انق ــه ض ــی علی ــر قدرت پ

در حــال شــکل گیری اســت رخ مــی منایــد. امــا 

ــای  ــان روزه ــامی از ه ــی اس ــد انقاب ــم ض رژی

اول بــا برپائــی چوبه هــای اعــدام در خیابان هــا 

و زندان هــا نشــان داد از جنــس دیگــری اســت 

از جنــس قــرون وســطا در عــر امپریالیســم و 

رسمایــه داری هــار و فاشیســتی.

مهران پیامی

نوروز در زمستان

سالی

        نوروز

بی چلچله بی بنفشه می آید،

بی جنبِش رسِد برِگ نارنج بر آب

بی گردِش ُمرغانه ی رنگین بر آینه.

 

سالی

        نوروز

بی گندِم سبز و سفره می آید،

بی پیغاِم خموِش ماهی از تُنِگ بلور

بی رقِص عفیِف شعله در مردنگی.

 

سالی

        نوروز

                 بی خرب می آید

همراِه به درکوبی  مردانی

سنگینی  باِر سال هاشان بر دوش:

تا الله ی سوخته به یاد آرد باز

ناِم ممنوع اش را

و تاقچه ی گناه

                  دیگر بار

با احساِس کتاب های ممنوع

تقدیس شود.

 

در معرِب قتِل عام

شمع های خاطره افروخته خواهد شد.

دروازه های بسته

                    به ناگاه

                             فراز خواهد شد

دستاِن اشتیاق

                   از دریچه ها دراز خواهد شد

لباِن فراموشی

                   به خنده باز خواهد شد

و بهار

       در معربی از غریو

تا شهِر خسته

                  پیش باز خواهد شد.

 

سالی

        آری

بی گاهان

نوروز

      چنین

             آغاز خواهد شد.

 

نوروِز ۱3۵۶ و پاییِز ۱3۷۲

کمک هــای  از  قدردانــی  بــا 
مالــی رفقا و دوســتان به حزب، 
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می 
دانیــم کــه تکیــه  مالــی حــزب 
ــبرد  ــا در پیش ــاء و توده ه ــه اعض ب
روشــی  طبقاتــی،  مبــارزه 
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت 
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و 
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و 

توده هــا



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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دموکراسی کارگری - آنتونیو گرامشی

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران: 
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

 آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar 
 P.O.Box 5910 
Washington DC
20016
U.S.A
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رنجبران  حزب 

دادگاه حمید نوری

ــات  ــول و امکان ــا پ ــه ب ــی ک ــه فارس ــایت العربی س

دولــت عربســتان ســعودی راه انــدازی شــده اســت، 

اخیــرا مطلبــی در رابطــه بــا زنــان افغانســتان 

ــت  ــده اس ــن آم ــه در آن چنی ــت ک ــته اس نوش

زنــان افغــان: طالبــان را بــه ســازمان ملــل راه 

ندهیــد"

فوزیــه کوفــی: "ایــن بســیار ســاده اســت. ســازمان 

ملــل بایــد ایــن کرســی را بــه کســی بدهــد کــه بــه 

حقــوق همــه در افغانســتان احــرام بگــذارد"

ــان و  ــن ســطر خــرب هــم آمــده اســت "زن در آخری

دخــران در افغانســتان امیدهــا و رویاهــای خــود را 

بــر ایــن شــورا و نهــاد جهانــی متکــی کرده انــد تــا 

بــه آنهــا کمــک کنــد تــا حــق کار و آمــوزش خــود 

را بــاز یابنــد"

ــا  ــه گوی ــده ک ــته ش ــوی نوش ــه نح ــه ب ــر مقال تی

ــل  ــان افغانســتان در ســازمان مل ــده زن ــاً مناین واقع

ســخن مــی گویــد. وقتــی شــا زنانــی را کــه 

ــد،  ــی بینی ــد را م ــرده ان ــت ک ــل صحب ــازمان مل س

ــون  ــای گوناگ ــا از طیف ه ــوید آنه ــی ش ــه م متوج

ــگار هســتند. امــا  ــا روزنامــه ن حکومــت قبلــی و ی

اینکــه عربســتان و قطــر کــه حامــی طالبــان و 

ــته ای  ــی برجس ــه اول، ول ــم درج ــر نگوی ــش اگ نق

ــان داشــته اند طرفــدار  ــه قــدرت رســیدن طالب در ب

زنــان افغــان شــده اند آنوقــت متوجــه ریــاکاری 

ــیاه  ــی س ــر زندگ ــی ب ــوری، بازبین ــد ن دادگاه حمی

ــم  ــک رژی ی

ــوری  ــد ن ــوئد دادگاه حمی ــه در س ــت ک ــی اس مدت

ــی در  ــان سیاس ــام زندانی ــل ع ــل قت ــی از عوام یک

ســال ۱۳۶۷ و نیــز دهــه ۶۰ برگــزار مــی شــود. در 

طــی ایــن مــدت افــرادی از نزدیــکان، خانــواده و یــا 

ــط  ــده توس ــدام ش ــراد اع ــدان اف ــتگان و هم بن بس

رژیــم جمهــوری اســامی ، در دادگاه حــارض شــده 

و بــه شــهادت علیــه حمیــد نــوری پرداختنــد. 

دادگاه بعــد از بیــش از ۲۰ جلســه بــه آلبانــی رفــت 

تــا هــواداران و اعضــای مجاهدیــن نیــز بــه عنــوان 

شــاهدین جنایــات حمیــد نــوری بتواننــد حقایــق را 

در رابطــه بــا حمیــد نــوری کســی کــه در ســال های 

اویــن  زنــدان  در  زندانیــان سیاســی  عــام  قتــل 

خدمــت می کــرده اســت و در اکــرث کشــتارها و 

جنایــات رژیــم در آن تاریــخ رشیــک و فعــال بــوده 

ــد.  ــان کنن اســت، بی

رابطــه  در  لنــدن  در  دیگــری  دادگاه  همزمــان 

ــه  ــامی در رابط ــوری اس ــم جمه ــات رژی ــا جنای ب

بــا اعراضــات و تظاهــرات آبــان مــاه ۱۳۹۸ در 

ــی  حــال برگــزاری اســت. روشــن اســت کــه جنایات

ــه در  ــش از ۴ ده ــی بی ــامی در ط ــم اس ــه رژی ک

ایــران انجــام داده اســت بســیار گســرده تر از ایــن 

دادگاه هــا مــی باشــد. ایــن دادگاه هنــوز نتوانســته 

ــه  ــد. آن هــم ب ــدا کن ــوس را پی ــاد دادگاه میکون ابع

اروپایــی  کــه حکومت هــای  ســاده  دلیــل  ایــن 

ــر  ــاط در براب ــا احتی ــا و ب ــه عص ــت ب ــیار دس بس

ــش یکــی  ــه حکومت ــی شــویم. عربســتان ک ــا م آنه

از رسکوبگرتریــن حکومت هــای جهــان بویــژه در 

مســئله آزادی زنــان اســت، ناگهــان مدافــع حقــوق 

زنــان افغــان مــی شــود. آمریــکا حکومــت طالبــان 

ــت  ــان رعای ــد و خواه ــی شناس ــمیت من ــه رس را ب

دموکراســی و حقــوق بــرش و غیــره توســط طالبــان 

مــی شــود. البتــه از وقاحــت دولــت آمریــکا و 

ــوع را  ــه موض ــرد. آنچ ــب ک ــد تعج ــتان نبای عربس

غــم انگیــز مــی کنــد، وضعیتــی اســت کــه امــروز 

زنــان افغــان در آن زندگــی می کننــد. سیاســت 

کشــورهای شــیخ نشــین خاورمیانــه، پاکســتان و 

ایــران و آمریــکا باعــث بــه قــدرت رســیدن طالبــان 

زنان افغان و رسانه العربیه

مقدمه مرجم:

الــف. چــرا از میــان صدهــا مقالــه از گرامشــی، 

ایــن مقالــه را انتخــاب کــردم. بــه نظــرم بــه اوضــاع 

و  نزدیــک  ایــران  در  کارگــری  جنبــش  کنونــی 

ــود. ــد ب ــده خواه آموزن

ب. از طرفــی، گذشــته از مارکــس، انگلــس و لنیــن، 

آنتونیــو گرامشــی و روزا لوگزامبــورک، مــورد اقبــال 

متامــی جنــاح هــای جنبــش چــپ جهانــی مــی 

ــه ۱۸۹۱ و  ــد ژانوی ــی متول ــو گرامش ــند. آنتونی باش

در گذشــته بــه ســال ۱۹۳۷ اســت. او برجســته ترین 

رهــرب و فعــال سیاســی و نظریــه پرداز و تئوریســین 

ــاله حــزب کمونیســت  ــک صــد س ــخ ی ــی تاری متام

ایتالیــا مــی باشــد.

انقــاب  از  پــس  ایتالیــا،  کمونیســت  حــزب  ج. 

اکتــرب و اتفاقــات انرناســیونال دوم، بــا انشــعاب از 

حــزب سوسیالیســت ایتالیــا )پایــه گــذاری بــه ســال 

۱۸۹۳(، در بیســت و یــک ژانویــه ۱۹۲۱ ایجــاد شــد.

دموکراسی کارگری

Democrazia Operaia

مســاله ای کــه امــروزه ذهــن هــر سوسیالیســتی را 

درگیــر خــود کــرده اســت، کــه بــا احســاس عمیــق 

تاریخــی خــود و در  بــه مســئولیت  او نســبت 

ارتبــاط بــا مجموعــه طبقــه کارگــر و حــزب آمیختــه 

ــی  ــادی و عمل ــه و شــکل انتق ــه گون ــی باشــد، ب م

ــای  ــوان نیروه ــه می ت ــت. چگون ــته اس ــان گش منای

عظیــم اجتاعــی را کــه پــس از پایــان جنــگ 

)جهانــی اول(، رهایــی یافته انــد را بــا هدایــت 

حــزب و طبقــه کارگــر متشــکل و ســازماندهی 

ــکل  ــرم و ش ــا ف ــا آن ه ــوان ب ــه می ت ــود؟ چگون من

منایــش  بــه  را  سیاســت  از  واقعــی  مفهومــی  و 

ــادی  ــه ای از توســعه ع ــور و آیین ــه تبل گذاشــت، ک

و پایــدار در آینــده باشــد، کــه در نتیجــه بــه حــزب 

ــت  ــه دول ــر مجموع ــی از زی ــد و جزئ ــا بپیوندن م


