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دیگــر  ماننــد  هــم  ســاالر  مــرد  داری  رسمایــه 

جوامــع قــرون وســطی در اشــکال دیگــر تکــرار 

مــی شــود. رسمایــه داری بخاطــر ســود بیشــر، 

زنــان را از گوشــه خانــه هــا بــه بــازار کار و تولیــد 

انبــوه کشــاند. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ طبقاتــی 

زنــان بصــورت یــک نیــروی قدرمتنــد اجتامعــی 

ــروی  ــن نی ــتند. ای ــی گذاش ــه اجتامع ــه صحن ــا ب پ

ــا  ــری ایف ــده ت ــش فزاین ــد نق ــه در تولی ــد ک قدرمتن

مــی کنــد، دیگــر ســتم مضاعــف بــر خــود را منــی 

ــی  ــه دارای درخواســت های ــان در جامع ــرد. زن پذی

هســتند کــه در طــول تاریــخ جامعــه بــری فراتــر 

از مشــکالت در قانــون و یــا فرهنــگ هســتند، یکــی 

از اساســی تریــن درخواســت زنــان در ســطح جهانی 

توقــف مردســاالری در متامــی عرصــه هــای زندگــی 

اجتامعــی و فــردی اســت. ایــن خواســتی اســت کــه 

ــزب  ــی ح ــازمان انقالب ــت س ــاه وهش ــفند پنج اس

ــار  ــن ب ــرای اولی ــران ب ــنگلج ته ــران در س ــوده ای ت

پــس از ســال ها فعالیــت مخفــی، میتینــگ عمومــی 

بــرای معرفــی خــود برگــزار مــی کنــد. رفیــق علــی 

صادقــی بعنــوان ســخرنان ایــن گردهامیــی انتخــاب 

شــده اســت و هــواداران ســازمان بــا شــور وشــوقی 

در روزهــای اولیــه پــس از انقــالب بهمــن کــه بنــام 

ــن  ــه ای ــه دعــوت ب ــار آزادی ســکه خــورد، بیانی به

میتینــگ را در جنــوب تهــران، در مناطــق کارگــری 

و فقیــر نشــین پخــش مــی کننــد. خانواده هــای 

رفقــای جــان باختــه ســازمان انقالبــی در دوره 

ــد،  ــوری محمــد رضــا شــاه رشکــت مــی کنن دیکتات

یــاران خارجــی ســازمان و دوســتداران کنفدراســیون 

ــور  ــی حض ــن ایران ــجویان و محصلی ــی دانش جهان

ــای  ــره فعالیت ه ــا مث ــد ت ــده بودن ــا آم ــد. آنه دارن

ــم  ــالب عظی ــه انق ــیر ادام ــوان مس ــی ت ــه م چگون

توده هــای ســتمدیده واســتثامر شــده ی ایــران را از 

دهــه ی پنجــاه بــرای آمــوزش امــروزی خــود ترســیم 

کنیــم؟ رژیــم جمهــوری اســالمی بــا اینکــه از لحــاظ 

ــه داری شاهنشــاهی  تاریخــی هــامن مســیر رسمای

را ادامــه داده اســت امــا بــا توهــم غیــر قابــل 

ــیعه را در  ــدای ش ــت خ ــرده اس ــالش ک ــوری ت تص

لبــاس اقتصــاد نئولیربالیســتی آمریکایــی در آورد 

ومعجونــی از اندیشــه هــای قبایــل هــزار چهارصــد 

ســال حجــازرا بعنــوان اســالم حســینی پیــاده کنــد. 

آنهــا بــا توهمــی بــی ماننــد و نــادر در قــرن بیســتم 

میخواســتند نظــام والیــت مطلقــه فقیــه را بــر 

ــوری هــای  ــن ســیاهرتین دیکتات ــد و عمل ــرار کنن ق

ــه  ــام رسمای ــتند   و نظ ــاد گذاش ــی را بنی ــد مردم ض

داری نئولیربالیســتی را مســتقر کردنــد، نظامــی 

کــه مشــتی مافیــای دزد، غارتگــر و اجنبــی پرســت 

ــردم را مــی  ــه درصــد از م ــود ون ــر، خــون ن میلیون

ــد.  مکن

ــردم  ــت م ــوان گف ــی ت ــدی م ــا رسبلن ــا ب ــروز ام ام

ــرتین  ــارزه در اساس ــه مب ــار ده ــس از چه ــران پ ای

ــالمی  ــام اس ــر نظ ــی در براب ــای اجتامع ــت ه حرک

ایســتادگی کــرده انــد. درســت بخاطــر همیــن 

ــی  ــران یک ــروز ای ــامن، ام ــی حاک ــک اجتامع پراتی

از ســکوالرترین جامعــه منطقــه اســت وصنــف 

روحانیــت از تــرس خشــم مــردم خــود را در حجــره 

هایشــان زندانــی کــرده انــد و بــا لبــاس مبــدل ســفر 

مــی کننــد. چنیــن اســت مســیر خونیــن چهاردهــه 

تســلط ورسکــوب از یکســو ومقاومــت ومبــارزه 

بــرای آزادی وترقــی وپیرشفت از ســوی دیگــر. ایران 

ــارزات  ــا مب ــه ب ــی مقابل ــه ســطح رو در روئ ــر ب اگ

ــه  ــران توج ــژه در ای ــه وی ــان و ب ــی در جه طبقات

ــز توســط  ــاً بطــور قهرآمی داشــته باشــیم کــه عمدت

عنــر  شــود،  مــی  بــرده  پیــش  بــه  حاکــامن 

ماتریالیســتی – دیالکتیکــی تعییــن نــوع اتخــاذ 

تاکتیک هــا توســط نیروهــای پرولــرتی بایــد در 

رژیــم  علیــه  مبــارزه ای  و  اعــرتاض  هــر  انجــام 

پیوســته در نظــر گرفتــه شــود. 

در بررســی ایــن مــورد مــی بینیــم کــه رژیــم 

ــر  ــت برت ــظ موقعی ــرای حف ــم ب ــه داری حاک رسمای

خــود بــرای تقویــت نیروهــای رسکوبگــرش، ســاالنه 

بودجــه بزرگــی ازجامعــه را بــه تقویــت بنیــه ی 

نظامــی خــود اختصــاص داده اســت.

امــا درخدمــت بــه بهبــود نیازهــای آموزشــی نظیــر 

ــا  ــدارس ت ــهریه ها از م ــل ش ــه تحمی ــان دادن ب پای

صفحه آخرصفحه آخر

ســبد معیشــت کارگــران و ســطح 
ــه ٧( ــتمزدها )صفح دس

برجام: کدام رویکرد

۸ مــارس )مــارچ( ۱۷ اســفند روز جهانی زن ســمبل 

ــوق  ــرای کســب حق ــان ب ــارزات زن همبســتگی مب

برابــر بــا مــردان و نیــز احرتام بــه زندانیان، شــکنجه 

شــدگان و جانباختگانــی اســت کــه در رهایــی زنــان 

ــدوش  ــز هم ــی و نی ــای طبقات ــد دنی ــد و بن از قی

بــا مبارزیــن علیــه ســتم جنســی جنگیدنــد و بــی 

هــراس از مــرگ و زنــدان قــدم هــای موثــری را در 

تحکیــم و پیشــرد ایــن مبــارزات برداشــتند. تاریــخ 

بــه مــا مــی گویــد، ســتم بــر زنــان از زمــان طبقاتــی 

شــدن و تقســیم کار جامعــه شــکل گرفــت و قــدم 

بــه قــدم براســاس منافــع طبقــات حاکــم قوانیــن و 

فرهنــگ و ســنت هــا آنــرا تحکیــم کردنــد. 

رستــارس جامعــه بــرده داری و فئودالیســم پُــر 

ــان.  ــر زن ــف ب ــاف مضاع ــاوز و اجح ــت از تج اس

جامعــه  در  زن  بــه  دوم  درجــه  انســان  نــگاه 

ُرزا لوگزامبورگ
)صفحه 9(

صفحه آخر

جهان  زنان  تاریخی  روز  مارس  هشتم 
برای رهایی و سوسیالیسم )صفحه 1٧(
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زنده  باد ۸ مارس.... بقیه از صفحه 1

بــا رونــد تکامــل اجتامعــی کامــالً تطابــق داشــته و 

ــل مــورد حامیــت اکرثیــت جامعــه  ــن دلی ــه همی ب

ــردان  ــا م ــی ب ــر اجتامع ــوق براب ــود حق ــت. نب اس

یکــی از معضــالت بــزرگ جامعــه بــرشی کــه بــدون 

حــل آن برشیــت قــادر بــه رهایــی از قیــد نابرابــری 

ــار  ــن ب ــود. اولی ــد ب ــم نخواه ــق سوسیالیس و تحق

ــارزه را برداشــتند  ــن مب ــان کارگــر پرچــم ای هــم زن

زیــرا آنهــا نــه تنهــا بــرای رهایــی خــود بلکــه بــرای 

ــد.  ــی جنگیدن ــه م ــی کل جامع رهای

فروپاشــی  از  بعــد  امپریالیســتی  هــای  دولــت 

ــت  ــه روی کار آوردن حکوم ــک ب ــا کم ــوروی ب ش

ــر  ــه و دیگ ــرا در خاورمیان ــالمی و بنیادگ ــای اس ه

ــز حامیــت  ــه هــای مذهبــی و نی ــا زمین کشــورها ب

از گروههــای تروریســتی مذهبــی بیشــرتین رضبــه 

را بــه امــر آزادی زنــان زدنــد و آنهــا را از بســیاری 

از دستاوردهایشــان عقــب راندنــد. هنــوز در خــود 

کشــورهای رسمایــه داری مرتوپُــل ســالیانه زنــان 

ــند. و  ــی رس ــل م ــه قت ــردان ب ــط م ــامری توس بیش

ــه  ــود دارد. البت ــی وج ــیتی و طبقات ــری جنس نابراب

ــارزه  ــز مب ــل و نی رشــد و تکامــل در جوامــع مرتوپُ

ــتاوردهایی  ــان دس ــان برایش ــران وزن ــی کارگ تاریخ

تــا حــدی  را  مــرد ســاالری  کــه  اســت  داشــته 

تضعیــف کــرده اســت ولــی ایــن بــه هیچوجــه بــه 

مفهــوم از بیــن رفــن نابرابــری اجتامعــی بیــن زنــان 

ــت.  ــردان نیس و م

در جوامــع پیرامونــی وضــع بــه مراتــب بدتــر 

ــچ  ــا هی ــان ی ــته از کشــورها زن ــن دس اســت. در ای

حقــوق اجتامعــی ندارنــد و یــا اگــر در قانــون حقی 

ــرار  ــا داده شــده، همیشــه مــورد تعــرض ق ــه آنه ب

ــر  ــا ب ــه و حقوقشــان پایــامل شــده اســت و ی گرفت

اســاس روال معمــول دولــت هــا شــامل مــرور زمــان 

مــی شــود. بطــور مثــال اکــرث قتــل هایــی کــه انجــام 

ــا ناموســی  ــد ب ــن ســعی مــی کنن ــرد، قاتلی مــی گی

کــردن دلیــل قتــل، جنایــت خــود را بپوشــانند. زیــرا 

کــه کشــن زنــان بــر اســاس روابــط جنســی خــارج 

از حــدود رشعــی، عمــال قابــل مجــازات نیســت. 

و  ســتمگر  نظامــی  داری،  رسمایــه  سیســتم 

آحــاد  متامــی  حــق  در  کــه  اســت  اســتثامرگر 

فرودســت اجتامعــی اعــامل مــی شــود. عــالوه بــر 

آن دولــت هــای مذهبــی ســتم مضاعفــی ناشــی از 

تفکــرات مرتجعانــه و عقــب مانــده مذهبــی را بــر 

ــد  ــی کنن ــامل م ــی اع ــن دولت ــورت قوانی ــان بص زن

کــه مجموعــه ایــن قوانیــن محیــط اجتامعــی را بــه 

جهنمــی بــرای زنــان تبدیــل کــرده اســت. در طــول 

حاکمیــت بیــش از ۴ دهــه رژیــم جمهــوری اســالمی 

بارهــا بــر صــورت زنــان اســید پاشــیده شــد، زنــان 
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در خبابــان هــا از طــرف نیروهــای حــزب اللــه 

و امنیتــی کتــک خوردنــد و تحقیــر شــدند، در 

دادگاههــای خانــواده متامــی عوامــل بــرای از بیــن 

بــردن حقــوق زنــان چیــده شــده اســت، تعصبــات 

ــن زده  ــت دام ــط حاکمی ــا توس ــه اساس ــی ک جنس

مــی شــود خــود بــه جنایــت هــای بیشــامری علیــه 

ــدری  ــا حی ــن آن مون ــت آخری ــده اس ــان انجامی زن

اســت کــه توســط شــوهرش رسبریــده شــد. در 

ــه،  ــالق، مهری ــق ط ــدان، ح ــتی فرزن ــه رسپرس زمین

ــیم  ــاوی، تقس ــر کار مس ــاوی در براب ــتمزد مس دس

مســئولیت در مدیریــت جامعــه، آزادی انتخــاب در 

لبــاس و ازدواج، حــق تســلط بــر بــدن خــود، حــق 

ــردن و...... ــافرت ک ــران، مس ــرتان و پ ــاط دخ ارتب

نابرابــری تشــدید شــده اســت. در کنــار ایــن عوامــل 

جنــگ هــای منطقــه ای و داخلــی کــه بوجــود مــی 

ــد،  ــوع نابرابــری هــا دامــن مــی زن ــن ن ــه ای ــد ب آی

زنــان و کــودکان اولیــن قربانیــان پــی آمدهــای ایــن 

جنــگ هــا هســتند. 

بحــران هــای اجتامعــی کــه بــه فقــر دامــن مــی زند 

ــی و  ــای خانوادگ ــران ه ــرتش بح ــث گس ــود باع خ

گسســت پیوندهــای انســانی مــی شــود. فقر انســان 

ــوق  ــه حق ــچ گون ــدون هی ــر را ب ــاً فقی هــای عمدت

اجتامعــی از درون خانــواده بحــران زده بــه جامعــه 

ــتم را  ــتثامر و س ــود و اس ــای س ــگال ه ــه چن ای ک

آمــاده فــرو کــردن در جــان بــی پناهــان دارد پرتــاب 

مــی کنــد. باندهــای فحشــا و مــواد مخــدر آمــاده 

بــکار گیــری از نــه تنهــا زنــان بلکــه کودکانــی 

هســتند کــه رهــا شــده انــد. پدیــده زنــان خیابانــی 

و گســرتش مــواد مخــدر در بیــن آنهــا در ایــران 

مســتقیامً متوجــه ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی 

و فرهنگــی حاکــم اســت کــه دولــت جمهــوری 

اســالمی بوجــود آورده اســت. دولــت جمهــوری 

اســالمی کــه قبــالً اساســاً فحشــاء را انــکار مــی 

کــرد، و فرهنــگ ارتجاعــی عفــاف و پاکدامنــی زن 

از منظــر رصفــاً روابــط جنســی رشعــی را تبلیــغ مــی 

کــرد، امــروز خــود بــه ســازماندهی جنایتــی دیگــر 

ــن فروشــی  ــدازی صیفــه، ت ــا راه ان ــان و ب ــه زن علی

ــه  ــی ک ــت. رژیم ــیده اس ــمیت بخش ــی را رس رشع

ــت انســان را  ــدن حیثی ــای بازگردان ــه ادع فریبکاران

ــان  ــازماندهی دخــرتان و زن ــه س ــرد خــود ب ــی ک م

بــرای تــن فروشــی اســالمی و فرســتادن زنــان و 

بــرای کســب  بــه کشــورهای خارجــی  دخــرتان 

ــن فروشــی مشــغول اســت . ــات و ت اطالع

امــا ایــن تنهــا یــک روی وضعیــت زنــان در جامعــه 

امــروز جهانــی و ایــران اســت، روی دیگــر آن تــالش 

زنــان جهــان و فعالیــن جنبــش زنــان در ایران اســت 

کــه در ســال گذشــته دارای دســت آوردهایــی بــوده 

انــد، اگــر دولــت آمریــکا بــه ســپردن افغانســتان بــه 

طالبــان بزرگرتیــن جنایــت را علیــه زنــان افغانســتان 

فاشیســتی  ســلطه  زیــر  در  ولــی  اســت  کــرده 

مذهبــی طالبــان زنــان پیــرشو افغانــی یــک دم 

از اعــرتاض و تظاهــرات خیابانــی و درخواســت 

ــی  ــه خوب ــد و منون ــتاده ان ــاز نایس ــن ب ــای روش ه

از مقاومــت و رسســختی و شــجاعت در مبــارزه 

علیــه مردســاالری را بــه منایــش گذاشــتند. بایســتی 

احــرتام عمیــق خــود را بــه ایــن زنــان شــجاع و 

ــی بجــای آورد. ــور افغان مته

دولــت ترکیــه نیــز در حــال تــالش بــرای خــروج از 

کنوانســیون منــع خشــونت علیــه زنــان اســت. امــا 

زنــان ترکیــه در اعرتاضــات بــه ایــن طــرح تظاهــرات 

و کمپین هــای متعــدد و آگاه گرایانــه خوبــی را بــه 

ــد.  ــش برده ان پی

در بســیاری از مناطــق جهــان کشــن، خــود ســوزی 

ــل شــده  ــه امــر عــادی تبدی ــان ب و خــود کشــی زن

اســت و قوانیــن دولت هــا بــا اهــامل و چشــم 

پوشــی بــر ایــن جنایــات، خــود در ســتم و رسکــوب 

ــاال را دارا هســتند. ــان دســت ب زن

ــش  ــی در جنب ــات مختلف ــی گرایش ــان کنون در جه

جنســیتی  ســتم  و  ســاالری  مــرد  علیــه  زنــان، 

ــی  ــتی بورژوای ــات فمینیس ــود دارد. اول جریان وج

ــا در حیطــه  ــه مردســاالری را رصف ــارزه علی ــه مب ک

مبــارزه زنــان و آنهــم از طریــق دولتــی و تغییــر و 

رفــرم در ســاختارهای ضــد زن اجتامعــی مــی بیننــد 

ــت ترین  ــا از راس ــون آنه ــای گوناگ ــه در طیف ه ک

ــاع از آزادی از  ــم دف ــا پرچ ــرد ت ــد م ــات ض گرایش

ــود دارد.  ــود را در خ ــع موج وض

جریــان دوم کــه تاثیــر گذارتــر هســتند جریــان 

فمینیســت های سوســیال دمکــرات مــی باشــند کــه 

ــق  ــل تحق ــرد را قاب ــری زن و م ــرای براب ــارزه ب مب

در جامعــه رسمایــه داری دانســته و سوسیالیســم و 

ــه  ــد ب ــان را مقی ــه زن ــت را از جمل آزادی کل برشی

تغییــر نظــام رسمایــه داری منــی داننــد. قــوی شــدن 

سوســیال دمکراســی بعــد از شکســت و فروپاشــی 

شــوروی بــرای ایــن جریــان قــدرت دخالتگــری 

ــت. ــم آورده اس ــرتی را فراه بیش

تاریخــاً  گرایــش دیگــری کــه در جامعــه زنــان 

ــان  ــر اســت جنبــش انقالبــی زن ــر و واقعی ت پایدارت

کارگــر جهــان اســت کــه اوالً روز جهانــی زن را پایــه 

ریــزی کــرد ثایتــاً مــی تــوان بــه جــرأت گفــت کــه 

اکــرث جنبــش هــای زنــان مرتقــی را یــا ســازماندهی 

کــرده و مــی کنــد و یــا در رهــربی اکــرث آنــان زنــان 

نقــش برجســته ای ایفــاء مــی کننــد. ایــن گرایــش 

در عیــن دفــاع از مبــارزه زنــان علیــه مردســاالری و 

خواســت هــای مرتقــی زنان، حل مشــکل زنــان را در 

حیطــه حــل تضادهــای طبقاتــی مــی بینــد و معتقد 

اســت کــه بــدون رهایــی کل برشیــت مبــارزه زنــان 

ــه  ــاالر ب ــه مردس ــی از جامع ــری و رهای ــرای براب ب

ــم  ــا سوسیالیس ــید. تنه ــد رس ــی نخواه ــه نهای نتیج
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اســت کــه بــا انهــدام جهــان کهــن طبقاتــی و ایجــاد 

دنیــای “از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و بــه هــر 

ــن دوره  ــه اول ای ــدازه کارش” در مرحل ــه ان کــس ب

ــف  ــتم مضاع ــت س ــی تح ــل تاریخ ــه ح ــت ب دس

بــودن زنــان خواهــد زد. 

ــا تحلیــل از  برنامــه حــزب رنجــربان در ایــن بــاره ب

جنبــش زنــان مــی گویــد: 

ــران: ـ اســتمرار هــزاران ســالهء  ــان اي “وضعيــت زن

فرهنــگ طبقاتــی مــرد ســاالر و عقــب مانــدهء 

ــلح  ــی مس ــم مذهب ــياه رژي ــت س ــنتی و حاکمي س

ــال  ــتيز در ٢٨ س ــن زن س ــن قوان ــيده تري ــه پوس ب

ــه نيمــه انســانی تقليــل  ــران، زن را ب گذشــته در اي

کنــج  بــه  میشــود،  سنگســار  کــه  اســت،  داده 

ــذران زندگــی خــود  ــرای گ ــده میشــود، ب ــه ران خان

ــتی  ــق رسپرس ــردد، ح ــی میگ ــن فروش ــه ت مجبورب

فرزندانــش را نــدارد، حــق انتخــاب لبــاس نــدارد، و 

... ؛ ـ فروتــری زنــان بــه عنــوان نيمــی از جمعيــت 

ــود  ــی ش ــان زاده م ــه انس ــا – ک ــی قرنه ــران ط اي

ولــی در جامعــهء مــرد ســاالر آزادیــش را از دســت 

داده و »زن« میگــردد – يكــی از محورهــای اساســی 

ــگ  ــت. فرهن ــان اس ــهء زن ــری طلبان ــارزات براب مب

باورهــای  و  ارتجاعــی  رســوم  و  آداب  طبقاتــی، 

مذهبــی پوســيده کــه بــه طــور همــه جانبــه 

)محســوس و نــا محســوس( در متــام شــئون زندگــی 

ــازات اجتامعــی مــردان – کــه  ــد و امتي عمــل میکن

نيــم ديگــر جامعــه هســتند – آنهــا را در قالــب پدر، 

همــر، بــرادر و پــر، بــه مالــك زن تبديــل منــوده 

ــه،  ــان توســط رسماي اســت؛ ـ اســتثامر مضاعــف زن

در ســطح جامعــه و بــه عنــوان ابــزار توليــد مثــل و 

ــی  ــه بردگان ــان را ب ــه در دســت مــرد، آن کار درخان

در خانــه و کاالئــی در جامعــه مبــدل ســاخته 

اســت؛ ـ ســيامی عمومــی کــه در بــاال آمــد، همــراه 

ــا هــزاران محدوديــت ديگــر، از يــك ســو کشــور  ب

مــا را بــه زنــدان بزرگــی بــرای زنــان تبديــل کــرده و 

از ســوی ديگــر روحيــهء مقاومــت و مبارزاتــی آنــان 

را عليــه رژميــی کــه ســلطهء مــرد بــر زن را يكــی از 

ــد و هويــت زن را در  وظايــف رشعــی خــود میدان

جنســيت اش میشناســد، چــون آتشفشــانی آمــادهء 

ــان  ــئلهء زن ــن، مس ــت؛ ـ بنابراي ــوده اس ــار من انفج

ــای  ــی از محوره ــه يك ــان، ک ــتهء آن ــش برجس و نق

ــان  ــان از انس ــتثامر انس ــه اس ــارزه علي ــی مب اساس

بــه طــور عــام و عليــه جمهــوری اســالمی بــه طــور 

خــاص میباشــد، اهميــت ويــژه ای يافتــه اســت. 

بديــن جهــت رضوری اســت بــه خواســتهای عمومی 

ــان پاســخ  ــان و ســازماندهی مســتقل آن ــش زن جنب

مشــخص داد و بــر اهميــت و ارتبــاط تنگاتنــگ 

نابرابــری جنســی بــا حاکميــت رسمايــه تأکیــد منــود 

و از ايــن طريــق ريشــه کــن کــردن کليــهء مناســبات 

ــام  ــدام نظ ــرو انه ــه در گ ــه را ک ــر در جامع نابراب

طبقاتــی میباشــد توضيــح داد. بديــن جهــت فقــط 

بــا ارائــهء راه حــل سوسياليســتی و کمونيســتی 

میتــوان بــه چگونگــی حــل نهائــی رفــع ســتم 

جنســی در جامعــه پاســخ داد. از ايــن رو زنــان 

ــارزه هســتند:  ــر مب کمونيســت در دو عرصــه درگ

ـ مبــارزهء طبقاتــی در کل جامعــه، ـ مبــارزهء ويــژه 

در امــور زنــان عليــه ســتم جنســی؛ رهائــی زنــان بــا 

توجــه بــه عمــل کــرد جوامــع طبقاتــی تــا کنونــی، 

ــی بخــش  ــارزات رهائ ــرو هــم ســو شــدن مب در گ

ــدازی ســلطهء طبقــات  ــرای بران ــارزه ب ــا مب ــان ب آن

اســتثامرگر بــوده و لــذا تنهــا سوسياليســم اســت که 

ــتثامر و  ــان از اس ــل زن ــی کام ــرای رهائ ــه را ب زمين

ســتم طبقاتــی و جنســی فراهــم خواهــد ســاخت”. 

بــا توجــه بــه دیدگاههــای حــزب رنجــربان و برگرفته 

ایــران و تجربیــات  از خواســت هــای زنــان در 

ــر  ــت زی ــع درخواس ــود را مداف ــزب خ ــی، ح تاریخ

ــرد.  ــد ک ــارزه خواه ــش مب ــته و برای دانس

ــان  ــد و رسارسی زن ــكل واح ــاد تش ــاع از ايج - “دف

ــارزه  ــه نظــام مردســاالری، - مب ــارزه علي جهــت مب

توســط  طــالق  حــق  شــناخن  برســميت  بــرای 

ــن  ــت دي ــردن دس ــاه ک ــرای کوت ــارزه ب ــان، - مب زن

از دخالــت در امــور زنــان، - مبــارزه جهــت بــه 

رســميت شــناخن ١٧ اســفند )٨ مــارس( بــه عنــوان 

ــاری،  ــه پوشــش اجب ــارزه علي ــی زن، - مب روز جهان

ــرای  ــارزه ب ــد همــری و صيغــه، مب سنگســارو چن

پذيــرش حــق رسپرســتی کــودکان بــرای زنــان، - 

مــزد و حقــوق برابــر در مقابــل کار برابــر زنــان بــا 

مــردان، - مبــارزه بــرای ايجــاد اشــتغال کامــل زنــان 

ــل  ــرتاحت حداق ــق اس ــن ح ــرای داش ــارزه ب ، - مب

ــا پرداخــت  ــاه بعــد از زاميــان ب ــل و ٣ م ــاه قب ٢ م

کامــل حقــوق، - مبــارزه بــرای ايجاد شــرخوارگاه در 

نزديــك محــل کار زنــان، نگهــداری رايــگان کــودکان 

در موقــع کار زنــان و عــدم کــر حقــوق در زمــان 

شــر دهــی، - مبــارزه بــرای از بــن بــردن مناســبات 

متكــی بــر تــن فروشــی، آزادی زنــان در کنــرتل 

بــدن خويــش، از جملــه حــق ســقط جنــن و کنــرتل 

توليــد مثــل، - دفــاع از حــق برابــر زنــان و مــردان 

ــر  ــع ه ــی و رف ــف اجتامع ــای مختل ــه ه در عرص

گونــه تبعيــض جنســی، - مبــارزه عليــه مردســاالری 

در جامعــه و در خانــواده، - مبــارزه بــرای جــرم 

شــناخن هــر گونــه آزار جنســی و تحقــر و توهــن 

بــه زنــان ، تجــاوز ، رضب و شــتم، وادار کــردن آنهــا 

بــه تــن فروشــی و غــره، - ايجــاد خانــه هــای امــن 

بــرای نگهــداری زنانــی کــه مجبــور بــه تــرك خانــه 

ــژه  ــات وي ــرای ايجــاد امكان ــارزه ب ــد، - مب شــده ان

جهــت رشــد زنــان بــه خاطــر اســتفاده از امكانــات 

برابــر بــا مــردان در جامعــه، - مبــارزه بــرای حــذف 

ــز در  ــای آموزشــی و ني ــوای ضــد زن در کتابه محت

ــاط جمعــی”. ــی و ارتب رســانه هــای تبليغات

بــه یــاد داشــته باشــیم که ده هــا نفــر از زنــان مبارز 

ایــران بخاطــر دفــاع از حقــوق خــود در زندان هــای 

رژیــم جمهــوری اســالمی بــه رس مــی برنــد، زنانــی 

ــان منــی  ــارزه آنهــا امــروز جنبــش زن کــه بــدون مب

توانســت در ایــن موقعیــت مثبــت تاریخــی کنونــی 

در رژیــم زن ســتیز جمهــوری اســالمی ایــران قــرار 

بــدون  اساســی  تغییــرات  هیــچ  باشــد.  داشــته 

رشکــت زنــان منــی توانــد تحقــق پذیــرد. 

ــان  ــتگی زن ــی زن روز همبس ــاد روز جهان ــربوز ب پ

ــتثامر ــتم و اس ــاالری، س ــه مردس ــان علی جه

ایجاد تشکالت زنان مستقل.

ــامل  ــوق پای ــاق حق ــه احق ــادر ب ــکل ق ــان متش زن

ــتند. ــود هس ــی خ ــده اجتامع ش

ــران  ــردم ای ــارزات م ــتیبانی از مب ــالیان دراز پش س

ــی از  ــت، یک ــد. رس وق ــاهده کنن ــک مش را از نزدی

ــط  ــل توس ــه از قب ــی ک ــکوی موقت ــاالی س ــا ب رفق

کارگــروه تدارکاتــی آمــاده شــده بــود میــرود و 

ــورد عملکــرد  ــه درم ــگ را ک ــزاری میتین هــدف برگ

ــل از  ــد. او قب ــود اعــالم مــی کن ســازمان انقالبــی ب

ــه رفیــق دکــرت صادقــی چنیــن  واگــذاری ســکوب ب

بیــان مــی کنــد: دکــرت علــی صادقــی از بنیانگــذاران 

ســازمان انقالبــی، ســخرنان روز اســت تــا مســیر پــر 

پیــچ وخــم مبــارزه ای کــه ایــن ســازمان در ایــن دو 

ــان  ــاه و ارباب ــای  داری ش ــم رسم ــه رژی ــه علی ده

امپریالیســتی آن بــه پیــش بــرده را ترشیــح کنــد. او 

پــس از ســال ها زنــدان، بــا شکســته شــدن درهــای 

زندان هــای شاهنشــاهی از طریــق انقــالب، هامننــد 

بیــش از هــزار زندانــی دیگــر، مــورد اســتقبال رفقــا 

چنــد  هنــوز  او  اســت.  قرارگرفتــه  ودوســتانش 

جملــه ای بیــش نگفتــه کــه گروهــی بــا پرچم هــای 

ــت را دور  ــرب جمعی ــی ره ــرب خمین ــه اک ــیاه الل س

میزدنــد بــه ایــن قصــد کــه میتینــگ را برهــم زننــد. 

ــد.  ــی کردن ــز م ــی نی ــه فحاش ــان رذیالن ــن اوباش ای

ــن  ــم ای ــرا خان ــان زه ــن می ــا و درای ــی برپ اغتشاش

گــروه حــزب الهــی را هدایــت مــی کــرد. زنــی کــه 

ــی حجــاب کــه در میتینــگ رشکــت  ــان ب ــه زن رو ب

کــرده بودنــد شــعار “یــا رورسی یــا تــورسی “ را در 

پیشــا پیــش صفــوف گــروه اخاللگــر مــی داد و ایــن 

ــه  ــت ب ــتیزی روحانی ــت زن س ــد از حرک ــازی ش آغ

قــدرت رســیده کــه همچنــان تــا بــه امــروز ادامــه 

دارد.

تــو گویــی از پیــش تــدارک دیــده بودنــد، زیــرا 

کــه بــه نــاگاه رس وکلــه دســته مســلح کمیتــه پیــدا 

شــد و دســت در دســت هــم بــرای برهــم زدن 
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میتینــگ دســت بــه کار شــدند . گارد محافــظ رفیــق 

ــگال  ــره او را از چن ــتند بالخ ــی، توانس ــی صادق عل

ــس از ســاعتی  ــا پ ــد. ام ــن اوباشــان نجــات دهن ای

درگیــری اعضــای مســلح کمیتــه ســه نفــر از رفقــای 

مــا را دســتگیر کردنــد و بــا خــود بردنــد. ایــن شــد 

ــیده  ــدرت رس ــه ق ــازه ب ــم ت ــاوز رژی ــازی از تج آغ

ــی  ــان و آزادی تشــکیالت کــه خمین ــه آزادی بی علی

ــود.  ــرا داده ب ــول آن ــه دروغ ق ب

رفیــق علــی صادقــی در متــام طــول مبــارزه سیاســی 

بصــورت  جوانــی  نــو  دوران  هــامن  از  و  خــود 

تــداوم  را  خــود  سیاســی  فعالیــت  تشــکیالتی 

بخشــیده بــود و اکنــون پــس از آزادی از زنــدان از 

ــرای وحــدت تشــکل های کمونیســتی  هــامن آغازب

ــدان و همــکاری  ــه زن ــود. تجرب دســت بکارشــده ب

ــتی در  ــای کمونیس ــر نیروه ــا دیگ ــی او ب و نزدیک

زنــدان، او را در ایــن امــر مصمــم کــرده بــود او بــه 

ــت  ــکیالت اس ــدت وتش ــربان وح ــاره رنج ــه چ اینک

ــن حــال، در دوره  ــادی مــربم داشــت. او درعی اعتق

ــود  ــته ب ــوده “ توانس ــه ت ــا “نرشی ــکاری اش ب هم

تاریــخ جنبش هــای اولیــه کارگــری وکمونیســتی 

ایــران و حــزب تــوده را بــه نــگارش درآورد. بــه 

درســتی او وظیفــه مرکــزی خــود را کوشــش در 

جهــت وحــدت کمونیســت ها قــرار داد و ســازمان 

انقالبــی در مدتــی کوتــاه بــا رشکــت چنــد تشــکل 

ــره  ــازمان داد و باالخ ــی را س ــه وحدت ــر، کمیت دیگ

ــکلی  ــورت تش ــر، بص ــادل نظ ــال تب ــس ا ز یک س پ

اصــول  براســاس  توانســتند  وهم ســو  همــراه 

مارکسیســت- لنینیســت – اندیشــه مائوتســه دون 

ــران را  ــربان ای ــزب رنج ــوند و ح ــی ش ــه یک و برنام

ــن  ــد. ای ــاد گذارن ــران بنی ــره ای در ته ــی کنگ در ط

ــه  ــت ک ــی اس ــن موفقیت ــال آخری ــا بح ــن و ت اولی

ــی  ــد تدارک ــته اند رون ــران توانس ــت های ای کمونیس

وحــدت را بــه نتیجــه رســانند وتشــکیالت یکدســت 

ــا نفــی دیالکتیکــی خــود  خــود را از ایــن طریــق ب

ــن  ــق صادقــی در چنی ــد. زحــامت رفی بوجــود آورن

ــه ای  ــت، تجرب ــته اس ــی داش ــش مهم ــی نق موفقیت

ــی  ــود م ــکل های موج ــی تش ــا پراکندگ ــه امروزب ک

ــه شــود.  ــکار گرفت ــد ب توان

عــالوه برایــن او جــزو اولیــن کادر هــای حــزب بــود 

ــال  ــه در س ــربان ک ــزب رنج ــره دوم ح ــه در کنگ ک

۱۳۶۳ کــه در کردســتان تشــکیل شــد در مــورد 

ــال  ــه و انتق نقشــه عقــب نشــینی کادرهــای لورفت

ــی داشــت  ــه منطقــه کردســتان نقــش فعال ــان ب آن

ــزب  ــی ح ــرت سیاس ــت دف ــه عضوی ــر ب ــار دیگ و ب

ــد. ــاب ش انتخ

ــا  بیــش از یــک دهــه ســازماندهی در کردســتان، ب

فروکشــی جنبــش و گســرتش پراکندگــی حــزب ناچار 

بــه تــرک منطقــه کردســتان شــد و بــرای ادامــه کار، 

مرکزیــت خــود رابــه خــارج از کشــورانتقال داد. 

ــزب  ــم ح ــان پرچ ــه همچن ــه ده ــدت س ــه م او ب

رنجــربان ایــران را بــر افراشــته نگهداشــت و در 

ــن  ــه وخــط مشــی حــزب در ای ــردن برنام ــروز ک ب

ســه دهــه بــا خالقیــت وزحــامت شــبانه روزی 

ــه فعالیــت حــزب  ــداوم بخشــیدن ب توانســت در ت

ــان  ــکیالت همچن ــن تش ــود، ای ــق ش ــربان موف رنج

بــا قدم هــای اســتوار بــه پیــرشوی خــود ادامــه 

می دهــد

یاد رفیق صادقی عزیز را گرامی می داریم !

مــا، از چهــار کشــور نــادر جهــان کــه بــه مســتعمره 

ــود  ــار اســتعامرگران اروپایــی در نیامــده ب متــام عی

از اواخــر قــرن نــوزده کــه تاجــران در پــی تجــارت 

بســوی اروپــا روان شــدند، روشــنفکرانی هــم کــه از 

محیــط عقــب مانــده ی اســتبداد مطلقــه قاجاریــه 

ــی  ــد در جســتجوی راه رهای ــده بودن ــگ آم ــه تن ب

پــا از مرزهــا بیــرون گذاشــتند. آنهــا از هــامن آغــاز 

بــا دو جریــان سیاســی در اروپــا روبــرو شــدند: 

از  اولــی   - لیربالیســتی و سوســیال- دموکراســی 

طبقــه بــورژوا ونظــام رسمایــه داری دفــاع مــی 

کــرد ودومــی از طبقــه کارگــر ونظــام سوسیالیســتی. 

اولــی قــدرت بــزرگ رسمایــه داری جهــان را در 

نیــروی الیــزال  پشــت خــود داشــت و دومــی 

کارگــران وتــوده هــای ســتمدیده کــه مــی بایســتی 

ــوند.  ــل ش ــی آگاه تبدی ــه نیروی ــوند وب متشــکل ش

ایــن مبــارزه همچنــان تــا بــه امــروز از کوچــک بــه 

بــزرگ بیــن ایــن دوطبقــه وایــن دو راه همچنــان تــا 

ــه دارد. ــروز ادام ــه ام ب

ســلطه خمینــی بــر جنبــش عظیــم تــوده ای ســال 

پنجــاه وهفــت ورسکــوب خشــن و جنایتکارانــه 

ــزرگ  ضــد کمونیســتی حکومــت اســالمی لطمــه ب

موقتــی بــه گرایــش کارگــری وارد کــرد امــا افتــاد و 

بلنــد شــد وامــروز همچنــان بــا توجــه بــه رشایــط 

ــزش اســت. ــه در حــال خی ــر یافت تغیی

داده هــای اساســی و انــکار ناپذیــر در بــاره انقــالب 

کدامند؟  ۵۷

+

ــاق  ــن اتف ــی از نادرتری ــی یک ــن ۵۷ شمس در بهم

ــون  ــل میلی ــر چه ــوری زی ــی رخ داد. در کش جهان

جمعیــت، میلیــون هــا انســان، از رسارس کشــور، از 

ملیــت هــای گوناگــون، فــرار شــاه را بــه فــال نیــک 

ــد .  ــران را برانداختن ــد، نظــام شاهنشــاهی ای گرفتن

+

خمینــی و فرقــه شــیعیگری حکومــت اســالمی کــه 

ریشــه ای تاریخــی صــد هــا ســاله در ایــران داشــت 

و همیشــه همســو وهمــراه بعنــوان ابــزاری در 

دســت قدرمتنــدان بــود اینبــار فرصــت یافتنــد خــود 

مســتقیم جایگزیــن نظــام شاهنشــاهی شــوند و تــا 

امــروز همچنــان براریکــه قــدرت نشســته انــد. آنهــا 

در دوران ســلطنت در زمانیکــه دســتگاه امنیتــی 

ایــران هــر گــروه سیاســی کمونیســتی را نابــود مــی 

ــزار  ــتاد ه ــد وهش ــش از ص ــتند بی ــد، توانس کردن

حــوزه مذهبــی بوجــود آورنــد. درســت ایــن قــدرت 

از پیــش ســاخته در ســایه شــاه و دســتگاه امنیتــی 

ایــران اســت کــه مــی توانــد بــا کمــک امپریالیســت 

هــا بــه آســانی رسکردگــی خیــزش میلیونــی تــود ه 

هــا را بــه کــف آورد و انقالبــی تــوده ای کــه در پــی 

آزادی، اســتقالل وعدالــت اجتامعــی اســت منحــرف 

ســازد. بعبــارت دیگــر نظــام رســتاخیزی تــک حزبــی 

محمــد رضــا شــاهی ضــد کمونیســت بــا پیــروی از 

سیاســت امپریالیســتی کمربنــد ســبز برژنســکی 

رئیــس شــورای امنیــت رئیــس جمهــور کارتــر، زمینه 

را بــرای روی کار آمــدن خمینــی تــدارک دیــد.

+

اســناد بســیارمعتربی حکایــت از ایــن دارد کــه 

هــای  قــدرت  یعنــی  ایــران  خارجــی  دشــمنان 

ــد  ــن رون ــی در ای ــیار فعال ــش بس ــتی نق امپریالیس

انحرافــی بعهــده داشــته انــد. امپریالیســم آمریــکا 

بنابــر ماهیــت قــدرت سیاســی رسکــرده گــرا خــود 

نزدیکرتیــن نوکــران حلقــه بــه گــوش خــود محمــد 

رضــا شــاه را جلــو پــای خمینــی قربانــی کــرد. 

دســتگاه امنیتــی ایــران وارتــش شــاه ســاخته ایــران 

را مجبورکــرد دربســت خــود را درخدمــت خمینــی 

ــد. ــرار ده ق

+

ــری  ــش کارگ ــت و جنب ــپ و کمونیس ــای چ نیروه

هــم بــا متــام از خــود گذشــتگی هــا در طــول 

دوران پهلــوی بخاطــر پراکندگــی صفــوف و وجــود 

ــا نتوانســتند در  ــان آنه تشــتت خــط مشــی در می

ــه  ــه ب ــک پارج ــد و ی ــی متح ــی طبقات ــف آرای ص

میــدان آینــد. درســت بهمیــن علــت حاکمیــت 

نویــن توانســت یــک بیــک ایــن نیــروی عظیــم واز 

جــان گذشــته را درو کنــد. درســی مهــم کــه هنــوز 

ــد . ــه ان ــد نگرفت ــتها از آن پن کمونیس

ــده  ــه ش ــیار گفت ــخن بس ــاال س ــه ب ــار زمین در چه

ــوز  ــکات هن ــن ن ــری از ای ــا در نتیجــه گی اســت ام

اختــالف نظــر موجــود اســت. مــا در زیــر بــا 

حرکــت از ایــن نــکات اوضــاع کنونــی را مــورد 

بررســی قــرار مــی دهیــم. در اوضــاع تغییــر یافتــه 

چهــار ده ی گذشــته چــه در ســطح جهانــی و چــه 

ــرات شــگفتی رخ داده کــه  ــی تغیی در ســطح داخل

بایــد در تحلیــل خــود بــه حســاب آورد. امــروز 
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ســاختاری- بحرانــی  در  حاکــم  نظــام  باردیگــر 

ــار  ــی گرفت ــی وفرهنگ ــی، اجتامع ــادی، سیاس اقتص

آمــده اســت واز ســوی دیگــر کارگــران وتــوده هــای 

ــاع  ــن اوض ــود را از ای ــی خ ــا رضای ــردم ن ــیع م وس

در خیابــان هــا وطــی جنبــش هــای عظیــم مردمــی 

ــد. ــروز داده ان ب

ــا  ــه کج ــاع ب ــن اوض ــد ای ــت فراین ــش اینجاس  پرس

مــی کشــد؟ چــکار طبقــه کارگــر وگرایــش سیاســی 

ــا  ــد ت ــد کن ــت بای ــه اس ــن طبق ــزوی از ای ــه ج ایک

باردیگــر هــامن اتفاقــی کــه پــس ا ز رسنگونــی 

چــه  نشــود؟  دچــار  افتــاد  شاهنشــاهی  نظــام 

ــر  ــار دیگ ــه ب ــت ک ــر گرف ــد درنظ ــی را بای اقدامات

ــوده ای منحــرف نشــوند، باردیگــر  جنبــش هــای ت

ــد واز  ــم نزن ــرا قل ــت آن ــی رسنوش ــه گوادولپ جلس

ــه  ــری و زحمتکــش ک ــرت نیروهــای کارگ ــه مهم هم

اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران را تشــکیل مــی دهنــد 

ــد. ــف آورن ــه ک ــی را ب ــدرت سیاس ق

ــوده هــا، نظــام سیاســی  آن چهــار عامــل یعنــی ت

حــا کــم، قــدرت هــای ســلطه گــر خارجــی و 

نیروهــای چــپ وکمونیســت و جنبــش کارگــری کــه 

در انقــاب بهمــن موثــر بودندهمچنــان در صحنــه 

هســتند و در فراینــد تکاملــی اوضــاع کنونــی ایــران 

ــن  ــبات ای ــت مناس ــل درس ــی ح ــد. چگونگ دخیلن

چهــار عــا مــل کــه پیچیدگــی و بغرنجــی خاصــی را 

بــه صحنــه مبــارزه طبقاتــی در ایــران میدهنــد، از 

ــی ماســت. ــزرگ جنبــش انقاب مشــکات ب

ــه درک ایــن اصــل اساســی  اولیــن و مهمرتیــن نکت

اســت کــه انقــاب امــر تــوده هاســت وتــوده 

ــالب  ــی انق ــده ای در برپای ــن کنن ــش تعیی ــا نق ه

ــه  ــی، امــام ون ــه خمین ــا ن ــدون آنه ۵۷ داشــتند و ب

ــر جهــت آن مــی  ــر در تغیی ــپ موث جلســه گوادول

ــا  ــر و انقــالب پ ــرای تغیی ــار دیگــر ب شــد. امــروز ب

بــه میــدان گذاشــته انــد. بــی شــک بــار دیگرتــوده 

ــر  ــه زی ــم را ب ــه داری حاک ــم رسمای ــن رژی ــا ای ه

ــان را  ــره مبارزاتش ــار مث ــا یکب ــید. ام ــد کش خواهن

ــا  ــرد و ت ــاری امپریالیســم ب ــا ی ــورژوازی ب ــه ب طبق

ــه دســتاورد هــای  ــان ک ــی خــورد. همچن ــروز م ام

انگلیســی  کودتــای  بــا  را  مرشوطیــت  انقــالب 

ــه و  ــروز هــم هــامن طبق ــد ام ــامل کردن ۱۲۹۹ پای

مناینــدگان آن دســت در دســت امپریالیســم در پــی 

ــا  ــالمی ب ــوری اس ــم جمه ــی رژی ــه رسنگون ــد ک آنن

جایگزینــی یــک نــوع بــه اصطــالح پــرو دموکراســی 

ــانند. ــام رس ــه رس انج ــی ب غرب

همگــی  کــه  اســت  درســت  هــا  تــوده  البتــه 

ســتمدیده واســتثامر شــده هســتند امــا طبقــه 

برانــدازی  در  داری  رسمایــه  جامعــه  در  کارگــر 

ــد چــون  ــه داری حــرف اول را مــی زن نظــام رسمای

عمــده تریــن نیــروی مولــده اســت، چــرخ تولیــد بــا 

دســت توانــای کارگــران مــی گــردد و مهمــرت اینکــه 

نظــم آهنییــن رسمایــه داری آنهــا را بــه یــک نیــروی 

منظــم وکاری و گورکــن خــود تبدیــل کــرده اســت. 

بــا توجــه بــه اینکــه بــورژوازی ایــران بــه دوبخــش 

حاکمیــت و مخالفــان آن تبدیــل شــده انــد و هنــوز 

قــدرت هــای امپریالیســتی در میــان بــورژوازی 

دارای پایــه هــای مــادی انــد خطــر دخالــت گــری 

خارجیــان و ســوق دادن نیروهــای تــوده ای بســود 

بــورژوازی بــار دیگــر همچــون آســتانه انقــالب 

۵۷ موجــود اســت. امــروزه شــعار برانــدازی رژیــم 

ــزو  ــا ج ــه تنه ــالمی ن ــوری اس ــه داری جمه رسمای

خواســت هــای تــوده هاســت بلکــه بخشــی از 

بــورژوازی وخــرده بــورژوازی ایــران همســو بــا 

امپریالیســم آمریــکا از ایــن شــعار پیــروی مــی 

کننــد. حتــا هامننــد ســال ۵۷ بعضــی احــزاب چــپ 

ونهادهــای چــپ هــم در همیــن صــف قــرار دارنــد. 

طبقــه کارگــر، کادرهــا ی آگاه و پیــرشو طبقــه 

تشــکل  کارگــر، کمونیســت، سوسیالیســت هــا، 

ــای  ــکل ه ــه تش ــر کلی ــه کارگ ــتقل طبق ــای مس ه

مســتقل اجتامعــی وظیفــه اساســی دارنــد بــا متــام 

نیــرو در کلیــه زمینه هــا از اقتصــادی گرفتــه تــا 

سیاســی و ایدئولوژیــک بــرای پیــروزی خــط مشــی 

برانــدازی  تنهــا  کــه هدفــش  انقالبــی  سیاســی 

رژیــم جمهــوری اســالمی نیســت بلکــه مهمــرت 

سوسیالیســتی  نویــن  نظــام  بــا  آن  جایگزینــی 

ــی  ــط مش ــن خ ــوند. ای ــراه ش ــو وهم ــت همس اس

سیاســی در برگیرنــده اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران 

ــه  ــی ســتمدیدگان و استثامرشــوندگان اســت ک یعن

چنانچــه متشــکل شــوند، در یــک صــف مشــرتک بــا 

هــدف سوسیالیســتی مبــارزه کننــد، قادرنــد مشــت 

کوچــک مافیــای رسمایــه داران کــه قــدرت سیاســی 

را در انحصــار خــود در آورده انــد بــه زیــر کشــند و 

نظــام نوینــی را در موجــی انقالبــی و در وســیعرتین 

ــد  ــه درص ــود ون ــد ن ــا ح ــک ت ــرتهای دموکراتی بس

ــد.  ــاد نهن ــردم بنی م

حــزب رنجــربان ایــران در افــق روشــن انقالبــی 

جهانــی و ایــران پیــروزی چنیــن خط مشــی عمومــی 

ــت  ــک آگاهس ــه نی ــا اینک ــد ب ــی دان ــی م را حتم

راهــی ســخت، پــر از پیــچ و خــم و در نتیجــه 

طوالنــی در پیــش اســت امــا راهــی اســت مطمــن، 

ــد. ــی و پیروزمن ــن طبقات ــن روش ــدف کامل ــا ه ب

عمومــی  مشــی  چنیــن  اســاس  بــر  درســت 

سیاســی جمعبنــدی شــده از تاریــخ صــد ســاله 

و  بــورژوازی  برابــر  کارگــردر  طبقــه  مبــارزات 

خــرده بورژوازیســت کــه روی نــکات زیــر بعنــوان 

پالتفــرم چــپ سوسیالیســتی بــرای تحقــق انقــالب 

ــم : ــی کنی ــرح م ــر را مط ــکات زی ــتی ن سوسیالیس

بگذاریــد از چنــد نکتــه تغییــر یافتــه مشــرتک آغــاز 

کنیــم 

یکــم - اساســی تریــن نکتــه تغییــر یافتــه اینســت 

کــه اکرثیــت بــر رس مرحلــه کنونــی انقــالب توافــق 

ــش  ــی های ــام ویژگ ــران بامت ــه ای ــه جامع ــد ک دارن

تبدیــل  داری  رسمایــه  ای  جامعــه  بــه  امــروز 

شــده اســت. دیگــر نــه حرفــی از کشــور نیمــه 

ــه  ــان هســت ون ــودال در می مســتمعره – نیمــه فئ

ــامن  ــالب. درد زای ــودن انق ــه ب ــی از دو مرحل حرف

انقــالب اجتامعــی سوسیالیســتی بــه درد همگانــی 

طبقــه کارگــرو هیــچ بــودگان و گرایــش هــای آگاه 

ــزب  ــت. ح ــده اس ــل ش ــتی تبدی ــکل کمونیس متش

ــرات واقعــی در  ــه تغیی ــا توجــه ب ــران ب رنجــربان ای

نظــاام تولیــدی ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 

کــه جامعــه ایــران رسمایــه داریســت و انقــالب 

پیــش روی مــا انقالبــی سوسیالیســتی اســت وال 

غیــر. بخوبــی دیــده مــی شــود کــه دیگــر احــزاب 

وســازمانها ومنفــردان چــپ هــم در ایــن راســتا در 

حرکــت بــوده انــد و امــروزه وحــدت نظــر گســرتده 

ــت. ــود اس ــه موج ــن زمین ای در ای

ــه  ــورد ب ــر برخ ــی دیگ ــی واصول ــه اساس دوم - نکت

تئــوری راهنامســت. در آســتانه انقــالب ۵۷ تشــتت 

چــپ  نیروهــای  میــان  در  ای  گســرتده  فکــری 

ــی  ــته وگروه ــر دس ــود. ه ــود ب ــت موج وکمونیس

ــروز  ــت. ام ــل داش ــر بغ ــود را زی ــای خ ــاب دع کت

رشــد  و  ارتباطــات جمعــی  گســرتش  بــا  دیگــر 

نیروهــای مولــده، آمــوزش کارجمعــی، جنبــش چپ 

وکمونیســتی بــا خیــزش پرقــدرت جنبــش تشــکالت 

مســتقل کارگــری در ایــران بیــش از هــر زمــان 

ــخصیت ها  ــه روی از ش ــای دنبال ــر از گرایش ه دیگ

ــه کمونیســم همچــون  وایســم هــا دوری جســته ب

علمــی برخــورد مــی کننــد. علمــی کــه قدرتــش در 

تلفیــق آن بــا رشایــط مشــخص اســت. مهمــرت اینکــه 

در ایــن رونــد تکاملــی، کارگــران وزحمتکشــان 

نقــش تعییــن کننــده ای در درســتی و نادرســتی 

انــد  آورده  کــف  بــه  سیاســت ها  و  تئوری هــا 

و تئوری هــا صحــت و ســقم خــود را بــا محــک 

ــا  ــوده ه ــرف ت ــرش از ط ــل و پذی ــوردن در عم خ

ــد. ــی کنن ــت م ثاب

ــه مخــرج  ــی رســد ب ــه بنظــر م ــه ای ک ســوم - نکت

تبدیــل  وکمونیســتی  کارگــری  جنبــش  مشــرتک 

ــازمان  ــان س ــبات می ــل مناس ــم ح ــت آنه ــده اس ش

پیــرشو طبقــه کارگــر و خــود طبقــه کارگــر اســت. 

امــروز اکرثیــت چــپ وکمونیســت، آنهایــی کــه 

روی اهمیــت تشــکیل حــزب سیاســی طبقــه کارگــر 

ــزب  ــه ح ــد ک ــن نظرن ــد برای ــی گذارن ــت م انگش

ــر  ــه کارگ ــر از طبق ــدا ناپذی ــزوی ج ــت ج کمونیس

ــد باشــد، اســتخوابندی اش را کادرهــای پیــرشو  بای

ــد. ــکیل دهن ــن تش ــد اساس ــری بای کارگ
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اصول وبرنامه ما

یکــم – کمونیســم علمــی تئــوری راهنــامی ماســت 

مشــخص  بــا رشایــط  تلفیــق  در  نیرویــش  کــه 

ــت ــران اس ــه ای جامع

داری  رسمایــه  ؛جامعــه  ایــران  جامعــه   – دوم 

ــد صــد ســاله  ــه دارای پیون نئولیربالیســتی اســت ک

بــا رسمایــه جهانــی وامپریالیســتی دارد

ــا سوسیالیســم وانقــالب سوسیالیســتی  ســوم – تنه

مــی توانــد ســتمدید گان و اســتثامر شــوندگان 

ــد.  ــات ده ــی نج ــع کنون ــران را از وض ــوای ای محت

وظیفــه آن برانــدازی نظــام خصوصــی مالکیــت 

ــا نظــام مالکیــت  وســایل تولیــد و جــای گزینــش ب

اجتامعــی، نوســازی همــه جانبــه افکاروعــادات 

ــی  ــه جهان ــور ب ــرای عب ــدارک ب ــه وت ــاد جامع آح

ــت ــتی اس کمونیس

چهــارم – برنامــه انقــالب سوسیالیســتی ایــران، 

برنامــه ایســت بــرای گــذار بــه جامعــه کمونیســتی 

کــه درآن نــه دیگرســتمی؛ نــه شــکنجه و اعدامــی، 

نــه تفتیــش عقایــد و سانســوری، نــه تخریــت 

محیــط زیســت ونابــودی طبیعــت و هرکــس طبــق 

ــد و  ــی کن ــه جامعــه ادا م ــهمی ب اســتعدادش س

ــی دارد. ــر م ــهمی ب ــش س ــق احتیاج طب

پنجــم – پیشــربد چنیــن برنامــه ای احتیــاج بــه 

ــا از  ــه تنه ــه ن ــی دارد ک ــم نوین ــازماندهی عظی س

ــد بلکــه  ــران حرکــت کن ــی جامعــه ای ــط کنون رشای

بــا جمعبنــدی از تجــارب جهانــی و مبــارزه طبقــه 

کارگــر ایــران در ایــن صــد ســال گذشــته قــدم هــای 

ــردارد. ــی ب ــه ومنظم آگاهان

اســت.  وتشــکیات  رنجــران وحــدت  - چــاره   

ــد  ــه بای ــری ک ــی زنجی ــه ی اصل ــن اســت حلق چنی

بدســت گرفــت

بــدون تشــکل هــای مســتقل کارگــری و دیگــر 

انقــالب  از  حرفــی  هــا،  تــوده  هــای  جنبــش 

ــد و  ــت متح ــزب کمونیس ــاد ح ــتی، ایج سوسیالیس

ــد باشــد.  ــا منــی توان ــا آنه ــد ب یکــی شــده در پیون

بنابرایــن بســط وگســرتش تشــکالت مســتقل موجود 

کارگــری طبــق رشایــط مشــخص هــر صنعــت و 

رشــته تولیــد وتوزیــع وخدمــات از وظایف اساســی، 

عمــده و مــربم اســت. انجــام چنیــن وظیفــه ســرتگی 

در رشایــط دیکتاتــوری والیــت فقیــه ایــران بــدون 

وجــود تشــکیالت پیــرشو طبقــه کارگــر، ســتاد 

آگاهــی کــه در برگیرنــده کادر هــای کارگــری باشــد 

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــت ام ــزب کمونیس ــی ح یعن

ادامه دارد محسن رضوانی بهمن ماه ۱۴۰۰

دانشــگاه ها، تأمیــن زندگــی شایســته معلامنــی 

ــش از  ــت بی ــی را درخدم ــم آموزش ــش مه ــه نق ک

ــد، ایجــاد مــدارس  ۱۵ میلیــون دانــش آمــوزان دارن

نوســاز کــه بخــش بزرگــی از آنهــا در رسارس ایران که 

یــا بــه ســطح کلنگــی رســیده اند و یــا در مناطقــی 

ــر  ــل در زی ــرای تحصی ــر بلوچســتان کــودکان ب نظی

کپرهــا و آســامن کبــود کالس هــای درس جمــع مــی 

شــوند، در بــی توجهــی خونردانــه حاکــامن قــرار 

دارنــد. درســطح بهداشــتی هزینه هــای تحمیلــی و 

فشــار طاقــت فرســا بــه پرســتاران بــه ازاء شــندرغاز 

مــزدی پرداخــت مــی شــود کــه جــز تحمیــل زندگــی 

ــکن  ــن مس ــا از تأمی ــد، و ی ــی باش ــا من ــر آنه درفق

ارزان کــه نزدیــک بــه نیمــی از مــزد کارگــران و 

ــد  ــی کنن ــی م ــان خال ــب آن ــان را از جی زحمت کش

و بســیاری توده هــای پنــاه آورده بــه شــهرها از 

روســتاها تــا لقمــه نانــی در کارکــردن درشــهر 

بدســت آورنــد و در فاجعــه آبادهــای اطــراف شــهر 

بــا مــرگ و زندگــی مواجــه هســتند، و یــا از تأمیــن 

جــدی آب آشــامیدنی در روســتاهائی بــه طــور 

ــه  ــه و هم ــد، هم ــی جوین ــرتاز م ــئوالنه ای اح مس

نشــانی هســتند از تاکتیک هــای رسکوبگرانــه رژیــم 

ــود در  ــت برترخ ــع و موقعی ــظ مناف ــم در حف حاک

ــا. ــت توده ه ــه خواس ــورد ب برخ

ــم  ــر حاک ــم رسکوبگ ــد رژی ــرد جدی ــه عملک ــر ب اگ

توجــه کنیــم حتــا جلــو پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس 

کانــون نویســندگان ایــران را مانــع مــی شــود، 

ــای  ــت محدودیت ه ــه عل ــون ب ــن کان ــئوالن ای مس

ــه حــق دموکراتیــک ایــن  ــم در عــدم احــرتام ب رژی

تشــکل، آنــان نــه بــا تبلیــغ علنــی، نــه بــا برگــزاری 

آن بــه طــور آزاد، بلکــه تــن دادن بــه جمــع شــدن 

نویســندگان در خانــه یکــی از اعضــای ایــن کانــون، 

ــه ایــن  ــا هجــوم وحشــیانه ب نیروهــای رسکوبگــر ب

ــه  ــوط ب ــه مرب ــایلی ک ــام آن وس ــط مت ــه و ضب خان

فعالیــت کانــون درگذشــته نصــب شــده بــود، مانــع 

ــن ســالگرد مــی شــوند. از تشــکیل ای

اگــر بــه عمــل کــرد رژیــم حاکــم بــا منتهــا درجــه 

کارگــران  حــق  از  جلوگیــری  در  حتــا  قســاوت 

ــیدن  ــون کش ــه خ ــا در ب ــندیکا و ی ــکیل س در تش

اعرتاضــات دیــامه ۱۳۹۶ توده هــای کارو زحمــت 

ــال  ــرای خی ــی ب ــر جائ ــیم، دیگ ــته باش ــه داش توج

بافــی بــه برخــورد مســاملت آمیــز ایــن رژیــم نبایــد 

داشــت کــه تــا بدانجــا پیــش رفتــه کــه بــه خاطــر 

منافــع خــود حتــا قانــون اساســی خــود نوشــته اش 

ــی آورد! ــرا درمن ــه اج ــم ب را ه

بــه ایــن ترتیــب، بــا درنظــر گرفــن ایــن کــه مبــارزه 

ــان  ــه چن ــران ب ــه داران و کارگ ــن رسمای ــی بی طبقات

رشــدی رســیده کــه مبــارزه مشــت در برابــر مشــت 

مــی باشــد، تاکتیک هــای مبارزاتــی طبقــه کارگــر و 

توده هــای زحمت کــش بایــد در دســت زدن بــه 

ــی ایــن وضعیــت عینــی موجــود مبارزاتــی  هرعمل

را بــه حســاب بیــاورد.

تاکتیک هــای مبارزاتــی بــه حســاب تــوان هــر 

نیروئــی تعییــن مــی شــود. آن چــه کــه امــروز ایــن 

توده هــای تحــت اســتثامر و ســتم از آن برخــوردار 

ــه  ــت ک ــی اس ــروی بزرگ ــار نی ــود چه ــتند، وج هس

فقــط متعلــق بــه آنهاســت و بایــد از ایــن نیروهــا 

بــه بهرتیــن وجهــی در پیشــربدن خواســت های 

ــد از: ــه عبارتن ــوند ک ــد ش ــود بهره من خ

- نیروی بازوی تولیدی کار؛

- نیروی سازمانده ارتباطاتی؛

- نیروی فکری تولید وسایل تولیدی کار؛

جوامــع  عظیــم  دراکرثیــت  انســانی  نیــروی   -

نــی. جها

ــد  ــن تولی ــا از کار انداخ ــه ب ــت ک ــح اس ــر واض پ

توســط ایــن چهــار نیــروی کار توســط ایــن اکرثیــت 

ــل شکســن جــان  ــم در هرکشــور، درســت مث عظی

ــن  ــت ای ــه در دس ــت ک ــی اس ــو حاکم ــری دی بط

نیروهاســت و قــادر بــه زنــده مانــدن ایــن دیوهــا 

توانائــی  از  آگاهــی  ایــن  بــه  رســیدن  نیســت. 

توده هــای کار و زحمــت و بــه کار بســن ایــن 

آگاهــی در رهائــی از ظلــم و ســتم موجــود کنونــی، 

میلیونــر  بــه حاکمیــت مشــتی  دادن  پایــان  در 

ناآگاهــی  در  عرشتکده هــا  در  کــه  میلیــاردر  و 

ــد  ــی دهن ــه رس م ــا قهقه ــت توده ه ــدن اکرثی مان

و حاکمیت شــان برقراراســت، در عمــل تاریــخ ســاز 

ــود . ــد ب ــت خواه برشی

و  رســیده  خــط  آخــر  بــه  رسمایــه داری  نظــام 

عملکردهــای رسانــی چــون ترامــپ بــا درآوردن 

شمشــیر زورگوئــی از غــالف بــرای حفــظ حاکمیــت 

ایــن نظــام، پیــام روشــنی بــه اکرثیــت مــردم جهــان 

مــی باشــد. تاکتیــک “آهســته بیــا، آهســته بــرو، کــه 

گربــه شــاخت نزنــد” حقانیــت خــود را درایــن دوره 

تاریخــی در مقابلــه بــا ایــن نظــام افسارگســیخته ی 

ــوز  ــه هن ــت. گرچ ــت داده اس ــه داری از دس رسمای

رفرمیســت ها  اپورتونیســت ها،  رویزیونیســت ها، 

و مدافعــان خجــول نظــام رسمایــه داری بــه دنبــال 

مغازلــه بــا کلیــه ی دســتگاه های موجــود خــادم 

ــم  ــاد توه ــه ایج ــتند و ب ــه داری هس ــام رسمای نظ

مــی  الحیــل  لطایــف  بــا  توده هــا  میــان  در 

پردازنــد، وظیفــه ی کمونیســت ها در مقابلــه بــا 

ــر  ــه کارگ ــا طبق ــاط ب ــه در ارتب ــات چ ــن انحراف ای

خــود  بــا  رابطــه  در  چــه  و  زحمت کشــان  و 

پرچــم  شــعار  بــا  اســت  رضوری  کمونیســت ها 

یکپارچــه  و  متحــد  مبــارزه  خواهــی،  وحــدت 

جهــت رســاندن حرکت هــای مبارزاتــی اعــم از 
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پرولتاریا نمی تواند بدون آزادی کامل زنان، به آزادی کامل دست یابد

تاکتیکــی تــا اســرتاتژیکی بــه تقویــت هرچــه بیشــرت 

ــق  ــرد در تحق ــده و منف ــای پراکن ــی توده ه توانائ

تشــکل های قــوی و رسارسی بــا متــام وجــود تــالش 

کننــد و بــه ویــژه بــه مثابــه پیــرشوان طبقــه کارگــر 

منونــه ی انقالبــی مثبــت پیــش رفتــه ای را ارائــه 

ــد. دهن

ایــن خیالــی واهــی خواهــد بــود کــه بــدون متحــد 

حــزب  در  کمونیســت ها  شــدن  پارچــه  یــک  و 

تــوان  مــی  ایــران،  واحــد  انقالبــی  کمونیســت 

و  کارگــری  فدراســیونهای  کــه  بــود  خــوش  دل 

کنفدراســیونهای تــوده ای را ایجــاد کــرد، در حالــی 

کــه اگرخــود پیــرشوان کمونیســت ناتــوان بــه انجام 

آن باشــند و حتــا شــعار وحــدت و تشــکل یابــی را 

ــظ در  ــر متع ــظ غی ــداق واع ــه مص ــی ب ــد ول دهن

مــورد خودشــان بــی عمــل باقــی خواهنــد مانــد و 

در زیــر رضبــات دشــمنان طبقــه کارگــر تضعیــف و 

ــد شــد!! ــود خواهن ناب

ک.ابراهیم ۶- خرداد ۱۳۹۷) ۲۷ مه ۲۰۱۸( 

سبد معیشت کارگران و سطح دستمزدها

ــاز  ــوز آغ ــته هن ــال گذش ــن س ــاس روال چندی براس

مناینــدگان  نشــده  ســال رســمی شمســی رشوع 

ــا  ــه عمدت ــران ک ــدگاه کارگ ــت و مناین ــا، دول کارفرم

ــده  ــن ش ــت چی ــا دس ــر و ی ــه کارگ ــرف خان از ط

ــز مذاکــره جهــت افزایــش  ــای می ــه پ ــان ب هــای آن

نــرخ دســتمزد بــا توجــه بــه تــورم و ســبد معیشــت 

مــی رونــد وبعــد از چانــه زنــی هــای زیــاد معمــوال 

دولــت بــا درصــد بســیار کمــی از تقاضــای اضافــه 

موافقــت مــی کنــد. در ایــن بــده بســتانی کــه 

ــا  ــی ه ــا باالی ــره ب ــر و مذاک ــه کارگ ــام طبق ــه ن ب

ــطه  ــش واس ــرا نق ــت ظاه ــود، دول ــی ش ــام م انج

ــازی  ــران را ب ــدگان" کارگ ــان و "مناین ــن کارفرمای بی

ــاله  ــر س ــم ه ــران ه ــدگان" کارگ ــد. "مناین ــی کن م

بــا غرولنــد هــای واقعــا تهــی از یــک تــالش جــدی 

ادعــا مــی کننــد: کاله رسشــان رفتــه، ناچــاراً مجبــور 

ــد، موفــق شــدیم و.... ــه امضــای توافــق شــده ان ب

عمــال باعــث کاهــش دســتمزدها نســبت بــه ســال 

ــا اینکــه  قبلــی مــی شــوند. حتــی در ســال ۱۳۹۹ ب

ــه  ــیون س ــه کمیس ــق نام ــران تواف ــدگان کارگ مناین

جانبــه را امضــاء نکردنــد ولــی دولــت و کارفرمایــان 

آنــرا اجــرا کردنــد، اعــرتاض طبقــه کارگــر کــه 

و  تــورم  براســاس  دســتمزد  افزایــش  خواهــان 

حداقــل ســبد معیشــیت خانــواده کارگــری بــه 

جایــی نرســید. در رونــد گفتگوهــای ایــن کمیســیون 

ســه جانبــه دســتمزد کــه متعلــق بــه طبقــه رسمایــه 

دارایــران اســت، طبقــه کارگــر همیشــه متــرر 

شــده اســت. 

ــب  ــا تصوی ــی نوشــت: ب مهــدی عســگری در توییت

الیحــه  اصــالح  بــر  مبنــی  تلفیــق  کمیســیون 

ــه  ــبت ب ــال ۱۴۰۰ نس ــوق س ــل حق ــت، حداق دول

ــون و ۶۰۰ هــزار تومــان و  ــه ۵ میلی ســال جــاری ب

حداقــل حقــوق بازنشســتگان بــه ۵ میلیــون تومــان 

ــی  ــا پلکان ــد حقوق ه ــا رش ــن مبن ــر ای ــد. ب می رس

اســت ولــی حداقــل رشــد نبایــد از ۱۰ درصــد کمــرت 

باشد. 

بنابــر اعــالم ایــن عضــو کمیســیون تلفیــق، حداقــل 

و  اســت  تومــان  میلیــون   ۳.۵ امســال  حقــوق 

پیشــنهاد دولــت بــرای ســال بعــد ۴.۵ میلیــون 

تومــان بــود. 

عضــو  میرتاج الدینــی  محمدرضــا  همچنیــن 

ــارس  ــزاری ف ــه خربگ ــه ب ــق بودج ــیون تلفی کمیس

گفــت: بــر اســاس مصوبــه کمیســیون تلفیــق ۵ 

ــل  ــوان حداق ــه عن ــان ب ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه میلی

حقــوق در ســال آینــده تعییــن شــد کــه ۶۰۰ هــزار 

تومــان آن بــرای کســورات از حقــوق کــر خواهــد 

شــد.

ــوز  ــه هن ــزارش مشــخص شــده اســت ک ــن گ در ای

ــده  ــکیل نش ــتمزد تش ــه دس ــه جانب ــیون س کمیس

کمیســیون تلفیــق بودجــه پایــه حقــوق بــرای 

ــرده اســت  ــن ک ــدان را تعیی ــوق کارمن ــل حق حداق

ــرت  ــران بیش ــوق کارگ ــه حق ــبت ب ــه نس ــه همیش ک

ــه  ــون ب ــا ۹میلی ــم ت ــوق ه ــن حق ــا همی ــت ام اس

عنــوان حداقــل حقــوق یــک خانــوار فاصلــه زیــاد 

دارد بــه همیــن دلیــل حتــی کارمنــدان دولــت هــم 

کــه دریافتــی بیشــرت دارنــد بایــد دو یــا ســه شــیفته 

بــه کارهــای دیگــر هــم بپردازنــد. آیــا دولــت 

ــه رضر  ــه ب ــردی را دارد ک ــن عملک ــک چنی ــق ی ح

مزدبگیــران جامعــه متــام مــی شــود؟ آنهــم دولتــی 

کــه مقاولــه نامــه هــای ســازمان جهانــی کار را 

ــرده اســت. ــول ک قب

ــتمزد  ــل دس ــه حداق ــع ب ــی کار راج ــازمان جهان س

مــی نویســد: "حداقــل دســتمزد مبلغــی اســت کــه 

در ازای انجــام خدمــت یــا کار در مــدت معیــن بــه 

ــرارداد  ــرد و ق ــچ ف ــر پرداخــت می شــود و هی کارگ

شــخصی منی توانــد آن را کاهــش دهــد و پرداخــت 

آن بــه وســیله قانــون تضمیــن شده اســت و کفــاف 

معــاش کارگــر و خانــواده اش را بــا توجه بــه رشایط 

ــف  ــن تعری ــا ای ــد". ب ــور می ده ــادی آن کش اقتص

ــران اوال  ــی کار جمهــوری اســالمی ای ســازمان جهان

بــا تــورم افســار گســیخته و کاهــش پــول رایــج بــه 

ــا  ــل دســتمزد دســت زده اســت ثانی کاهــش حداق

ــن  ــت ســالیانه تعیی ــه دول ــل دســتمزدی را ک حداق

ــه هیــچ وجــه کفــاف معــاش کارگــر و  ــد ب مــی کن

خانــواده اش را منــی کنــد. دولــت بــا توجــه بــه ایــن 

ــادی  ــط اقتص ــه رشای ــه ب ــم توج ــورت دائ ــد بص بن

را محملــی بــرای کاهــش دســتمزدها قــرار داده 

اســت. 

کار،  قنــون  مــاده ۴۱و ۴۲  براســاس   " ایــران  در 

شــورای عالــی کار موظــف بــه تعییــن حداقــل مــزد 

ــاس  ــع براس ــور و صنای ــف کش ــاط مختل ــرای نق ب

درصــد تورمــی کــه بانــک مرکــزی در هــامن ســال 

ــدون  ــد ب ــزان آن بای ــد، می باشــد و می اعــالم می کن

ــه مشــخصات روحــی و جســمی کارگــران  توجــه ب

یــک  معــاش  شــده،  محــول  کار  ویژگی هــای  و 

خانــواده را تأمیــن کنــد. حداقــل مــزد بایــد بصــورت 

نقــدی پرداخــت شــود و پرداخت هــای غیــر نقــدی 

ــود." ــی می ش ــل تلق ــر حداق ــازاد ب ــوان م ــه عن ب

ــتمزدها  ــن دس ــاال رف ــار ب ــه آم ــی ب ــم نگاه ــا ه ب

تــورم در ۳ ســال گذشــته بیاندازیــم تــا بتوانیــم 

روشــن تــر ســطح کاهــش دریافتــی هــای کارگــران 

ــم ــان دهی ــه را نش ــان جامع و زحمتکش

اضافه دستمزد ۲۷.۸۵ ٪تورم ۱۳۹۸٪۴۱.۲

۱۳۹۹٪ ۴۶.۶٪۲۱

۱۴۰۰ ٪۶۱٪۴۱

۱۴۰۱٪۲۹

در توضیحــات جــدول بایــد یــاد آوری کــرد کــه 

ــا ۲۹ درصــد  ــن ۵ ت ــال ۱۴۰۱بی ــتمزد س ــه دس اضاف

ذکــر شــده اســت کــه مــا باالتریــن آنــرا نشــان داده 

ــه کــم کــردن  ــا توجی ــالف درصــد ب ــن اخت ــم . ای ای

فاصلــه درآمدهــا از طــرف دولــت آورده شــده 

اســت. آمارهــا در ایــران دقیــق نیســتند و جمهــوری 

ــر اســاس  ــرا ب ــا آن ــا دســتکاری در آماره اســالمی ب

ــی دهــد  ــر م ــش تغیی سیاســت های

ــده  ــه ش ــل گرفت ــای داخ ــایت ه ــاال از س ــدول ب ج

ــا  ــاال نشــان مــی دهــد کــه تقریب ا ســت. جــدول ب

ــت.  ــده اس ــف ش ــران نص ــفره کارگ ــاله س ــر س ه

یعنــی فقــر و تنگدســتی مزدبگیــران هــر روزه 

تشــدید مــی شــود. هنــوز ســال ۱۴۰۱ نیامده اســت 

ولــی از هــم اکنــون بــا بــاال رفــن رسســام آور قیمت 

هــای حداقــل ســبد معیشــت را مــی تــوان ارزیابــی 

کــرد بطــور مثــال در تیــر مــاه امســال قیمــت یــک 

کیلــو گوشــت ماهیچــه ۳۵ هــزار تومــان بــوده 

اســت کــه هنــوز ســال متــام نشــده بــه بــاالی صــد 

ــدود ٪۳۰۰  ــی ح ــت. یعن ــیده اس ــان رس ــزار توم ه

افزایــش قیمــت را نشــان میدهــد. بــه همیــن 

ــا درصــد هــای کمــی  منــوال بقیــه مــواد غذایــی ب

متغییــر صعــودی قیمــت را نشــان میدهــد. از 

طــرف دیگــر اقتصــاد تورمــی در ســه ســال گذشــته 

ــورم  ــدار ت ــن مق ــاال رف ــای شــدیدی از ب متغییره

داشــته و قیمــت هــا بــدون وقفــه افزایــش را نشــان 

ــورم عینــی مقــدار افزایــش  ــر ت مــی دهــد. در براب

حقــوق کمیســیون ســه جانبــه در واقــع کــم کــردن 

ارزش خریــد حقــوق واقعــی اســت، مــا در بودجــه 

ــتیم  ــه هس ــش مواج ــای پی ــال ه ــد س ــال مانن امس

ــی  ــی، امنیت ــا رشــد بودجــه ســازمان هــای مذهب ب

و بویــژه حقــوق مدیــران دولتــی کــه هیــچ مبنــای 
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پیش بسوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری

محاســباتی نداشــته و براســاس گزارشــات داخلــی و 

نظــر دولــت کــه کامــال فســاد آلــود و در آن بانــد 

ــت  ــتان و ....... اس ــه دوس ــی ب ــوه ده ــازی و رش ب

ــی  ــراً قانون ــیوه ظاه ــه ش ــوب ب ــن چهارچ و در ای

ــان دارد. ــی جری ــات دولت ــوق مقام ــش حق افزای

نگاهــی بــه افزایــش حقوق دیگــر اقشــار زحمتکش 

ایــران ماننــد معلامن و پرســتاران و بازنشســتگان که 

همیــن وضــع ناهنجــار هــم بــرای آنهــا وجــود دارد. 

از زمــان بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســالمی در 

بودجــه متامــی ســالها حقــوق کارمنــدان دون پایــه 

ــتگان  ــتاران و بازنشس ــامن و پرس ــران و معل و کارگ

هیچــگاه بــا درصــد تــورم اقتصــاد ایــران همخوانــی 

نداشــته اســت و همیشــه افزایــش حقــوق از درصد 

تــورم بــه مراتــب پائیــن تــر بــوده اســت.

تعییــن حقــوق حداقــل دســتمزد ماهیانــه کارگــران 

یــک  بــرای  هزارتومــان   ۶۰۰ و  میلیــون   ۵ بــه 

خانــواده کارگــری بــا دو فرزنــد کفــاف ۱۵ روز یــک 

ــل  ــد. حداق ــی کن ــا م ــتان ه ــواده را در شهرس خان

ــی  ــی م ــران زندگ ــه در ته ــانی ک ــرای کس ــد ب درآم

ــون  ــون و در شهرســتان هــا ۱۲ میلی ــد ۱۳ میلی کنن

اســت. دســتمزد کنونــی خــود مشــوق و باعــث 

ــا و  ــواده ه ــیدن خان ــم پاش ــر و از ه ــرتش فق گس

ــاد کارتــن خــواب هــا و.......مــی شــود. رژیــم  ازدی

جمهــوری اســالمی بــه مثابــه مناینــدگان طبقــه 

ــرون کشــیدن هرچــه بیشــرت ســود از  ــرای بی دارا ب

ــوق و  ــا متــام ب کار کارگــران و زحمتکشــان عمــالً ب

کُرنایــی کــه بــراه انداختــه اســت دســتمزد کارگــران 

ــدان را کاهــش داده اســت. کاهــش  ــی کارمن و حت

دســتمزدها چنــد ســال اســت کــه از زیــر خــط فقــر 

هــم گذشــته اســت و امــروزه دیگــر در ســفره مردم 

ــربی  ــا خ ــت ی ــوه و گوش ــی می ــت اجتامع فرودس

نیســت و یــا بشــدت بــه مثابــه یــک غــذای لوکــس 

کــم شــده اســت. خامنــه ای در گذشــته مــی گفــت 

کــه ســختی هــای کنونــی در آینــده بــرای مــا رفاه و 

نعمــت بــه همــراه دارد ولــی بــا ولــع و حرصــی کــه 

رسمایــه داری ایــران دارد ســخنان خامنــه ای فقــط 

فریبــی در جهــت آرام کــردن صــدای اعرتاضــات 

مــردم بــود. اینــک نتایــج مدیریــت اقتصــادی رژیــم 

در بیــش از ۴ دهــه در حقــوق مــردم و ســطح رفــاه 

آنــان خــود را نشــان مــی دهــد. وضعیــت اســفناک 

کنونــی در رابطــه بــا حقــوق کارگــران وخــود نتیجــه 

اســت.  ایــران  سیاســت مشــخص رسمایــه داری 

ــال  ــور مث ــت بط ــی نیس ــاور کردن ــا ب ــی خربه برخ

ــی  ــوق های ــی حق برخــی معلــامن حــق التدریس

بیــن ۱ تــا ۲ میلیــون دریافــت مــی کننــد. در ایــن 

هــرج و مــرج دســتمزدها کــه بــا منافــع حاکمیــت 

ــه  ــه ب ــه ای ک ــگاه بودج ــق دارد، هیچ ــال تطاب کام

بیــت رهــربی داده مــی شــود و حقــوق هــای 

رســمی داده شــده بــه مدیــران بــاالی دولــت و.....

مشــخص نشــده اســت. حتــی بــا اینکــه در قانــون 

ــد  ــی بای ــاالی دولت ــئولین ب ــه مس ــت ک ــده اس آم

ــی  ــط زمان ــد. فق ــالم کنن ــود را اع ــای خ ــی ه دارای

اعــالم ثــروت و علنــی کــردن اتفــاق مــی افتــد کــه 

اختالفــات جناحــی درون دولتــی بــاال گرفتــه باشــد.

ــش متناســب  ــه: تقاضــا بخاطــر افزای ــی ب جوابگوی

ــت  ــت، پرداخ ــبد معیش ــورم و س ــا ت ــتمزدها ب دس

ــه  ــای معوق ــوق ه ــت حق ــا ، پرداخ ــع آنه ــه موق ب

ــا، رســیدگی بــه صنــدوق بازنشســتگان،  و نیــز مزای

تامیــن اجتامعــی و دیگــر موسســات  صنــدوق 

هــای  دزدی  از  جلوگیــری  بــرای  دولتــی  مالــی 

میلیــاردی، توقــف رشــوه خــوری و بانــد بــازی، 

توقــف دســت انــدازی بــر منابــع عمومــی، حداقــل 

وظیفــه ای اســت کــه یــک دولــت بایســتی انجــام 

دهــد. امــا رژیمــی کــه خــود دزد و فاســد اســت و 

در متامــی رشکــت هــای مالــی عنــارص وابســته بــه 

خــود را بــا صالحیــت و بــدون صالحیــت گنجانــده 

ــی از دزدی  ــد گاه ــراز چن ــه ه ــی ک ــت. رژیم اس

هــای چندیــن هــزار میلیــاردی پــرده بــر مــی دارد. 

همیشــه بودجــه هــای خــود را از طریــق قــرض از 

بانــک هــا ) بخــوان قــرض از پــس اندازهــای مــردم 

( تامیــن مــی کنــد. دولتــی بــی لیاقــت و ناکارآمــد 

ــی خــود اســت. ــور اقتصــاد بورژوای ــی در ام حت

ــران  ــوق کارگ ــا حق ــه ب ــی در رابط ــت کنون وضعی

ــد و  ــدی و رش ــه بن ــن بودج ــه بی ــک رابط ــاً ی رصف

توســعه نیســت. ایــن وضعیــت از منافــع طبقاتــی 

بــورژوازی ایــران علیــه طبقــه کارگــر و فرودســتان 

جامعــه ناشــی مــی شــود. بودجــه آن بخــش از 

ثــروت اجتامعــی کــه در دســتان دولــت اســت، 

ــردم  ــت م ــه اکرثی ــت ک ــده اس ــم ش ــان تنظی آنچن

ــر رسکارهایشــان حــارض  ــردا هــم ب ــند ف ــادر باش ق

ــی  ــی و خال ــات اجتامع ــود امکان ــِگ نب ــند. نن باش

ــر  ــد ب ــا اب ــان ت ــران و زحمتکش ــفره کارگ ــدن س ش

ــته  ــش بس ــالمی نق ــتثامرگر اس ــم اس ــانی رژی پیش

اســت. اضافــه دســتمزدهایی از نوع کمیســیون ســه 

جانبــه نتایــج خــود را نشــان داده اســت. در خــارج 

از ایــران هــم اتحادیــه هــای زرد همیــن رابطــه را 

بــا دولــت و کارفرمــا هــا برقــرار کــرده انــد. رسمایــه 

داری جهــان رابطــه هــای اجتامعــی را بــه یــک 

شــکل در آورده اســت وقــت آن اســت کــه طبقــه 

کارگــر جهانــی بــا درهــم کوبیــدن رژیــم هــای 

ــم اجتامعــی  ــری عظی ــن نابراب ــه ای ــه داری ب رسمای

نقطــه پایانــی بگذارنــد. مســئله افزایش دســتمزدها 

یکــی از خواســت هــای اساســی مزدبگیــران در 

ایــران اســت کــه همیشــه بــا کــج دار و مریــز رژیــم 

جمهــوری اســالمی روبــرو بــوده اســت و هیچــگاه 

ــت.  ــده اس ــه نیاجامی ــران جامع ــاه مزدبگی ــه رف ب

ــا  ــر همــراه ب بخاطــر اینکــه تعــادل دســتمزدها اگ

ــات رفاهــی اجتامعــی همــراه نباشــد،  دیگــر امکان

ــران  ــا گ ــد ب ــی توانن ــه داری م ــای رسمای ــم ه رژی

کــردن کاالهــا هــر لحظــه کــه خواســتند فشــار 

ــه  ــژه طبق ــه وی ــران و ب ــر روی مزدبگی ــرتی ب بیش

کارگــر وارد کننــد. بــه همیــن دلیــل حــزب رنجــربان 

در راســتای تحقــق مــوارد زیــر کــه بخشــی از 

ــود را  ــت خ ــران اس ــران در ای ــای کارگ ــت ه خواس

ــد: ــی دان ــر م ــه کارگ ــدوش طبق ــراه و هم هم

ــران در  ــی مســتقل کارگ ــازمان ياب ــرای س ــارزه ب مب

در  و  رسارسی  و  ای  منطقــه  محلــی،  تشــكلهای 

اشــكال گوناگــون مبــارزه بــرای برســميت شــناخن 

مبــارزه  کارگــران،  اعــرتاض  و  اعتصــاب  حــق 

ــرای  ــارزه ب ــران مب ــراج کارگ ــری از اخ ــرای جلوگ ب

اســتخدام رســمی و طــرد اســتخدام موقــت بــه 

مثابــه توطئــه در بــرده ســازی بيشــرت کارگــران 

و  معوقــه  حقوقهــای  پرداخــت  بــرای  مبــارزه 

ــردن  ــرای باالب ــارزه ب ــا مب ــع آنه ــه موق ــت ب پرداخ

ــی،  ــزد کنون ــر م ــه ٣ براب ــران ب ــل کارگ ــزد حداق م

ــاد  ــرای ايج ــارزه ب ــاالنه، مب ــورم س ــاب ت ــا احتس ب

مســكن، تســهيالت جهــت رفــت و آمــد بــه محــل 

کار و غــذای مجانــی بــرای کليــه کارگــران ، مبــارزه 

بــرای ٧ ســاعت کار بــرای مــردان و ٦ ســاعت بــرای 

زنــان در روز و ٥ روز کار درهفتــه مبــارزه بــرای 

ــاك  ــخت، خطرن ــای س ــرت در کاره ــاعات کار کم س

ــران  ــن و روان کارگ ــه ت ــر ب ــتی م ــر بهداش و غ

مبــارزه بــرای لغــو کار شــبانه، مگــر در مــواردی کــه 

ــش  ــه کاری بي ــو اضاف ــر اســت و لغ ــاب ناپذي اجتن

ــرت از ٥،١  ــزدی کم ــا م ــاه و ب ــك روز کار در م از ي

برابــر مــزد و يــا تعطيلــی معــادل١،٥ روز عــادی کار 

مبــارزه بــرای تامــن امكانــات بهداشــتی و امنيتــی 

در محيــط کار جهــت حفــظ ســالمت کارگــران و بــه 

حداقــل رســاندن ســوانح کار مبــارزه بــرای اســتفاده 

از مرخصــی ســاالنه حداقــل يــك مــاه بــا پرداخــت 

مزدهــا،  موقــع  بــه  پرداخــت  حقــوق،  کامــل 

ــون کار  ــه قان ــرای تهي ــارزه ب ــدی مب پاداشــتها و عي

ــتهای  ــامل خواس ــه ش ــه از جمل ــران ک ــط کارگ توس

فــوق باشــد مبــارزه بــرای رشکــت کارگــران در 

ــن  ــت گرف ــا جه ــه ه ــد کارخان ــزان تولي ــرتل مي کن

ــوق  ــای ف ــه ه ــی زمين ــاالنه در متام ــژه س ــود وي س

حــزب مــا مــی کوشــد تــا ضمــن مبــارزه بــرای 

ــران را  ــی کارگ ــی طبقات ــطح آگاه ــا، س ــق آنه تحق

در مــورد رضورت رسنگونــی بــورژوازی در ايــران 

و انقــالب سوسیالیســتی بــرای ســاخن سوسياليســم 

ــارزه  ــه از مب ــر زمين ــد. ه ــا ده ــم، ارتق و کمونيس

کارگــری بــرای حــزب مــا گامــی اســت کــه بايــد بــا 

ــن  ــد. اي ــد ياب ــم پيون ــاختامن سوسياليس ــدف س ه

ــارزه ای در هــر  ــورد هــر مب مســئله اساســی در م

ــت. ــادق اس ــی ص ــه ی اجتامع زمين

ع.غ
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رفیق آیت گودرزی درگذشت

رفیــق آیــت گــودرزی از رفقــای گرامــی مــا، از 

اعضــای کنفدراســیون  محصلیــن و دانشــجویان 

ــی  ــزاس ، عضــو ســازمان انقالب ــی – واحــد تک ایران

بنابــر  انقــالب  آســتانه  در  ایــران  تــوده  حــزب 

خواســت تشــکیالت بــه ایــران برگشــت. از آنجــا کــه 

ــود  ــری برخاســته ب ــواده کارگ ــک خان ــان ی او از می

ــری در حــال  ــارزات کارگ ــوف مب ــه صف توانســت ب

ــدد.  ــزش بپیون خی

پــس از حملــه ی رسارسی رژیــم جمهــوری اســالمی 

ــران او در شــیراز  ــه تشــکیالت حــزب رنجــربان ای ب

دســتگیر شــد امــا دســتگاه امنیتــی نتوانســتند 

هویــت تشــکیالتی او را کشــف کننــد و تنهــا او 

را بــه چهارســال زنــدان در ارتبــاط بــا فعالیــت 

ــا  ــس از آزادی ت ــد. پ هــای سیاســی  محکــوم کردن

ــه  ــادار ب ــان وف ــی او همچن ــای زندگ ــن روزه آخری

ــر  ــه کارگ ــاع از طبق ــاور هــای اساســی اش در دف ب

باقــی مانــد . رفیــق آیــت در رشایــط ســخت مبــارزه 

ــزب وارد  ــه ح ــی ک ــران ،هنگام ــربان ای ــزب رنج ح

ــا  ــد ب ــم ش ــر رژی ــلحانه در براب ــت مس ــاز مقاوم ف

رشــادت کامــل، کلیــه وظایــف پــر خطــر حــزب را، 

ــه رس انجــام رســانید. ــی ب ــت و بخوب ــا دق ب

یادش برای همیشه زنده خواهد ماند.

ُرزا لوگزامبورگ

 ۱۵( ســالگرد  ســومین  و  یکصــد  مناســبت  بــه 

ــه رزا لوگزامبــورگ  ژانویــه ۱۹۱۹( قتــل ناجوامنردان

لیبکنشــت کارل  و 

رزا لوگزامبــورگ، تئوریســین و فعــال کمونیســت 

در خانــواده ای یهــودی در ســال ۵ مــارس ۱۸۷۱ 

ــده  ــود. در هج ــان گش ــه جه ــم ب ــتان چش در لهس

بــه  زوریــخ  در  و  گریختــه  لهســتان  از  ســالگی 

تحصیــل در رشــته اقتصــاد سیاســی مــی پــردازد. او 

بــا همــکاری کارل لیبکنشــت و بــا انتقــاد از مواضــع 

ــگ  ــاره جن ــان درب ــرات آمل ــزب سوســیال دموک ح

اســپارتاکوس  "اتحادیــه  فراکســیون  اول،  جهانــی 

ــزب  ــرب ۱۹۱۸ ح ــد و در نوام ــکیل دادن ــا" را تش ه

کمونیســت آملــان را پایــه گــذاری مــی مناینــد. از رزا 

ــدان و  نامــه هــای سیاســی و عاشــقانه از درون زن

چندیــن کتــاب بــه جــا مانــده کــه شــاید مهمرتیــن 

آن هــا، "انقــالب روســیه" باشــد کــه در هشــت 

بخــش و در ســال ۱۹۱۸ منتــرش گردیــده اســت. 

تــر جمــه زیــر بخــش ششــم ایــن کتــاب بــا عنــوان 

 The problem of(دیکتاتــوری مقولــه  "دربــاره 

dictatorship(” مــی باشــد.

-لوگزامبــورگ بــه همــراه گرامشــی از معدودتریــن 

تئوریســین هــا و فعالیــن کالســیک کمونیســت مــی 

ــاره  ــی درب ــه خوشــبختانه حــرف و حدیث باشــند ک

آن هــا نیســت.

ــورگ  ــته رزا لوگزامب ــی نوش ــن اصل - Paul Levi م

ــیو  ــال ۱۹۲۲از روی آرش ــی را در س ــان آملان ــه زب ب

اســناد تاریخــی انقــالب روســیه بــه زبــان انگلیســی 

ــی آن از ســال  ــه نســخه اینرتنت ــده اســت ک برگردان

۱۹۹۹ توســط Marxists.org دردســرتس همــگان 

مــی باشــد.

رزا لوگزامبورگ انقاب روسیه فصل ششم

کتــاب  در  لنیــن  دیکتاتــوری  مقولــه  دربــاره ی 

"دولــت و انقــالب"، دربــاره مســئله "انتقــال از 

ــه کمونیســم" مــی نویســد: برخــی از  ــزم ب کاپیتالی

ــا حــد  ــد ت ــورژوازی هــم مــی توانن ــت هــای ب دول

مشــخصی رفتارهــای سوسیالیســتی داشــته باشــند، 

ــه  ــه هــر حــال رسمای ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای فقــط ب

ــا  ــت. ام ــتاده اس ــدرت ایس ــرم ق ــر راس ه داری ب

ــه  ــن نکت ــی تری ــه، اصل ــاده انگاران ــدگاه س ــن دی ای

را نادیــده مــی گیــرد: حکومــت هــای طبقاتــی 

ــی،  ــای کوچک ــدوده ه ــز در مح ــه ج ــورژوازی ب ب

سیاســی/اجتامعی  آمــوزش  بــه  نیــازی  اساســا 

ــه اتفــاق تــوده هــا ندارنــد، امــا  اکرثیــت قریــب ب

ایــن مطلــب بــرای حکومــت دیکتاتــوری پرولتاریــا 

عنــری حیاتــی، همچــون اکســیژن جهــت تــداوم 

ــی باشــد. ــا م بق

ــارزه  ــه لطــف مب ــه: " ب ــی نویســد ک تروتســکی م

آشــکار و رودررو و مســتقیم در مســیر تــرف 

کارگــر در  تــوده هــای  قــدرت سیاســی/دولتی، 

ــی  ــل توجه ــی قاب ــه سیاس ــان تجرب ــن زم کوتاهرتی

خواهنــد آموخــت و بــه رسعــت از مرحلــه ای 

توســعه خواهنــد  بــه مرحلــه دیگــری رشــد و 

ــود ( ــروف خ ــخرنانی مع ــن در س ــا لنی ــت." ام یاف

روســیه بــرای سوسیالیســم پیــروز شــد )مــی گویــد: 

بــا رسکــوب  "بــورژوازی  بــا عبــارت  تروتســکی 

زندگــی عمومــی و روزمــره تــوده هــا، فرصــت 

تجربــه سیاســی و توســعه اجتامعــی را مســدود 

کــرده اســت"! مــی پنــدارد کــه ابــن تجربــه آمــوزی 

و توســعه اجتامعــی فقــط تــا زمــان تــرف قــدرت 

سیاســی توســط بلشــویک هــا اســت و دیگــر 

ــود! ــد ب ــدان نخواه ــی ب احتیاج

امــا واقعیــت خــالف ایــن پنــدار را نشــان مــی 

دهــد. رفتــار فــوق از وظایــف بســیار بزرگــی اســت 

کــه بلشــویک هــا بــا شــجاعت و قاطعیــت انجــام 

داده انــد، کــه مســتلزم فــرشده تریــن آمــوزش 

ــت و  ــه انباش ــا و در نتیج ــوده ه ــی ت ــای سیاس ه

ــی و دولتمــداری مــی باشــد.  ــه انقالب کســب تجرب

ــه ایــن اســت کــه: آزادی فقــط  ــن نکت اساســی تری

بــرای حامیــان حکومــت، فقــط بــرای اعضــای یــک 

ــد  ــرتده باش ــاد و گس ــم زی ــدر ه ــر چق ــزب –ه ح

ــرا  ــه و منح ــت. آزادی همیش ــال آزادی نیس – اص

ــه  ــه ب ــاوت بلک ــه متف ــرای کســی اســت ک آزادی ب

ایــن دلیــل کــه هــر آنچــه در آزادی سیاســی، 

آموزنــده، ،« عدالــت » مــی اندیشــد. نــه بــه دلیــل 

هیــچ مفهــوم متعصبانــه ای ازبــه یــک امتیــاز ویــژه 

ــه  ــت ب ــده اس ــاک کنن ــامل و پ ــل « آزادی » س تبدی

ــتگی دارد. و  ــن بس ــی و بنیادی ــی اساس ــن ویژگ ای

زمانــی کــه شــود، کارایــی آن از اســاس از بیــن مــی 

رود.

مطمئنــا خــود بلشــویک هــا هــم منــی خواهنــد این 

ــک  ــر اســاس ی ــه ب ــد ک ــکار کنن ــم را ان مســئله مه
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رضب املثــل قدیمــی: بایــد زمیــن را قــدم بــه قــدم 

ــد، و  ــش کنن ــد، آزمای ــان کنن ــد، امتح ــاس کنن احس

دوبــاره آزمایــش کننــد. همچنــان کــه امــروز شــاهد 

هســتیم، در بســیاری از اقدامــات آن هــا بــر اســاس 

تجربــه، نشــانی از مرواریدهــای گرانبهــای حکمــت 

نیســت. بنابرایــن، مــا حتــی اگــر بــا رشایــط ســهل 

و دشــوار کــه در همــه جــا ممکــن اســت یکســان 

ــه هــامن نقطــه نظــر  و حاکــم نباشــند، کــامکان ب

و نتیجــه یکســان کــه بایــد بــرای همــه مــا آشــکار 

شــده باشــد، خواهیــم رســید.

دیکتاتــوری  نظریــه  زیربنــای  ضمنــی  فــرض 

پرولتاریــای لنیــن – تروتســکی ایــن اســت کــه: 

ــدون  ــاده و م ــی آم ــتی فرمول ــی سوسیالیس دگرگون

شــده و حــی و حــارض در جیــب حــزب انقالبــی می 

ــه عمــل  ــرژی آن را ب ــا ان ــط ب ــد فق ــه بای باشــد، ک

درآورد. متاســفانه –یــا شــاید خوشــبختانه – اینطــور 

نیســت. تحقــق سوسیالیســم بــه عنــوان یــک نظــام 

ای  مجموعــه  حقوقــی،  و  اجتامعــی  اقتصــادی، 

ــرا  ــد اج ــط بای ــه فق ــاده ای ک ــای آم ــخه ه از نس

بشــوند، نیســت. بلکــه تجربــه ای خواهــد بــود کــه 

ــد. ــی باش ــان م ــده پنه ــای آین ــاه ه ــال در م کام

آنچــه کــه مــا امــروز در برنامــه خــود داریــم، چیزی 

نیســت جــز چنــد تابلــوی اصلــی کــه نشــان دهنــده 

جهــت کلــی بــرای جســتجوی اقدامــات الزم بــرای 

آینــده ی ســاختامن سوسیالیســم مــی باشــند، و 

ایــن نشــانه هــا عمدتــا جنبــه هــای منفــی را ابــراز 

مــی دارنــد.

ــرای  ــه ب ــم ک ــی دانی ــش م ــم و بی ــا ک ــن م بنابرای

همــوار و آزاد کــردن راه و مســیر یــک اقتصــاد 

سوسیالیســتی بایــد در ابتــدا چــه چیزهایــی را 

ــت از  ــی کــه صحب ــا وقت ــم. ام ــود کنی حــذف و ناب

ــزرگ  ــی، ب ــدام ملمــوس و عمل ــت هــزاران اق ماهی

ــک  ــه کاری ی ــه رشوع و ادام ــه الزم ــک، ک و کوچ

جامعــه و اقتصــاد و روابــط اجتامعی سوسیالیســتی 

میشــوند، در هیــچ برنامــه و کتــاب درســی احــزاب 

سوسیالیســتی، کلیــدی وجــود نــدارد. البتــه بــه 

نظــر مــن ایــن نــه تنهــا یــک نقــص نیســت، بلکــه 

هــامن چیــزی اســت کــه سوسیالیســم علمــی را بــر 

انــواع آرمــان شــهرهای دیگــر برتــری مــی بخشــد.

ــه ای  ــر جامع ــتی ه ــاختامن سوسیالیس ــام و س نظ

فقــط و فقــط و بایــد و تنهــا مــی توانــد محصولــی 

از مکتــب و مدرســه و تجربیــات تاریخــی خــود 

باشــد کــه در جریــان و مســیر تحقــق و در نتیجــه 

ی رشــد و تحــوالت تاریخــی و زنــده خویــش متولــد 

گردیــده اســت.

کــه دقیقــا و هامننــد هــر پدیــده ارگانیــک، در 

تحلیــل نهایــی بخشــی از کل آن پدیــده را تشــکیل 

و  عــادت  ایــن  دارای  نتیجــه  در  و  دهــد.  مــی 

خصلــت خــوب بــوده کــه همیشــه همــراه بــا هــر 

گونــه نیــاز واقعــی جامعــه، ابــزار و وســایلی جهــت 

ــا کار مــداوم  ــاز را همــراه ب ــن و تحقــق آن نی تامی

ــه  ــی ارائ ــان راه حــل هــای عمل ــه طــور همزم و ب

دهــد. و اگــر ایــن شــیوه و فــرض را قبــول داشــته 

ــه  ــم ب ــه سوسیالیس ــت ک ــح اس ــس واض ــیم، پ باش

دلیــل ماهیــت خــود منــی توانــد بــا حکــم حکومتــی 

ــاز  ــش نی ــه پی ــود. ک ــرا ش ــی و اج )Ukase( معرف

آن برخــی از اقدامــات زورمندانــه علیــه امــوال، 

تخریــب، کارهــای منفــی و ... مــی باشــند کــه 

مــی تواننــد بــا حکــم حکومتــی اجــرا گردنــد. امــا 

ــوان  ســاخن و توســعه و کارهــای مثبــت را منــی ت

بــه اجبــار انجــام داد. ایــن قلمــرو جدیــدی اســت 

بــا هــزاران مشــکل، کــه فقــط تجربــه می توانــد راه 

کارهــای جدیــد را بیافرینــد و دوبــاره اصــالح کنــد و 

ــاید. ــدی را بگش ــای جدی درب ه

فقــط زندگــی در یــک جامعــه آرام و شــکوفا اســت 

ــه و اشــکال جدیــد و بداهــه  ــه هــزاران گون کــه، ب

پــردازی دســت مــی زنــد، نیــروی خالقانــه جدیــدی 

ــالش  ــی ت ــد و خــود او متام ــی کن را رو و آشــکار م

هــای اشــتباه را اصــالح و جــربان مــی کنــد. زندگــی 

محــدود،  هــای  آزادی  بــا  کشــورهایی  عمومــی 

بســیار فقــرزده، بســیار فالکــت بــار، بســیار ســفت 

و ســخت، و بســیار بــی مثــر اســت، دقیقــا بــه ایــن 

ــده و  ــع زن ــی، مناب ــذف دموکراس ــا ح ــه ب ــل ک دلی

بالنــده همــه پیرشفــت هــا و ثــروت هــای معنــوی 

ــه ســال  قطــع مــی شــوند (کافــی اســت نگاهــی ب

۱۹۰۵ و مــاه هــای فوریــه تــا اکتــرب ۱۹۱۷بیاندازیــم. 

ــا،  ــوده ه ــم ت ــت عظی ــا آزادی و رشک در آن روزه

ــر در  ــن ام ــت؛ همی ــی داش ــا سیاس ــی اساس خصلت

زندگــی اقتصــادی و اجتامعــی نیــز صــدق مــی 

ــن امــور  ــد در ای ــوده هــای مــردم بای ــد. متــام ت کن

رشکــت داشــته باشــند، در غیــر ایــن صــورت، امــر 

سوسیالیســم و ســاختامن سوسیالیســم از پشــت 

چنــد میــز اداری و توســط یــک دو جیــن روشــنفکر 

ــه تحقــق نخواهــد پیوســت. ب

کنــرتل عمومــی توســط تــوده هــای مــردم رضوری 

اســت. در غیــر ایــن صــورت تبــادل تجربیــات تنهــا 

ــی  ــد باق ــم جدی ــات رژی ــته مقام ــه ی بس در حلق

ــد  ــر خواه ــاب ناپذی ــاد اجتن ــد و فس ــد مان خواه

گشــت )لنیــن، بولــن شــامره ۲۹(. سوسیالیســم در 

متامــی بخــش هــای زندگــی مســتلزم یــک دگرگونــی 

ــوده  ــاری ت ــر رفت ــق تفکــری و در نتیجــه تغیی عمی

هــای مردمــی مــی باشــد، کــه قــرن هــا زیــر ســلطه 

بــورژوازی قــرار داشــته انــد. غرایــز اجتامعــی 

ــندانه،  ــردی و خودپس ــع ف ــز ومناف ــن غرای جایگزی

ــوت،  ــکون و رخ ــن س ــوده ای جایگزی ــکارات ت ابت

آرمــان گرایــی عقالنــی کــه بــر همــه رنــج هــا غلبــه 

ــن  ــره. هیــچ کــس ای ــره و غی ــد، و .... و غی مــی کن

را بهــرت از لنیــن منــی دانــد، هیچکــس ایــن را نافــذ 

تــر از لنیــن توصیــف منــی کنــد و هیــچ کــس 

ــد.  ــی کن ــرار من ــن تک ــر از لنی ــختانه ت ــن را رسس ای

امــا در ابــزار و شــیوه هایــی کــه انتخــاب مــی 

شــوند، مســیری کامــال مخالــف و اشــتباه را بــر 

مــی گزیننــد. فرمــان هــا و احــکام صــادره، نیــروی 

دیکتاتــوری و ناظــر و صاحــب قــدرت در کارخانــه 

ــرور .... ,  ــت ت ــای ســخت، حکوم ــازات ه ــا، مج ه

ــن  ــده نیســتند. ای ــن چیزهــا تســکین دهن همــه ای

حکومــت تــرور اســت کــه روحیــه را تضعیــف مــی 

کنــد.

کننــده  تضمیــن  ابزارهــای  متــام  کــه  زمانــی 

دموکراســی پرولــرتی حــذف شــوند، دیگــر چــه 

چیــزی از حکومــت شــوراها و کارگــران باقــی مــی 

مانــد؟ لنیــن و تروتســکی نهادهــای منایندگــی کــه 

توســط انتخابــات عمومــی و مردمــی ایجــاد شــده 

ــی  ــی زندگ ــده واقع ــا مناین ــوان تنه ــه عن ــد را، ب ان

سیاســی در کل رسزمیــن شــوراها معرفــی کــرده 

آزادی  بــدون  عمومــی،  انتخابــات  بــدون  انــد. 

ــدون امــکان  نامحــدود مطبوعــات و اجتامعــات، ب

مبــارزه آزاد عقیــده، زندگــی در هــر نهــاد عمومــی 

از بیــن خواهــد رفــت و بــه ظاهــری اززندگــی 

تبدیــل مــی شــود کــه در آن فقــط بوروکراســی بــه 

عنــوان عنــر فعــال باقــی خواهــد مانــد. زندگــی 

عمومــی بــه تدریــج بــه خــواب خواهــد رفــت، چند 

ــا انــرژی پایــان ناپذیــر و تجربــه  ده رهــرب حــزب ب

ــده  ــت و حکومــت کنن ــی حــد و حــر هدای ای ب

خواهنــد بــود. در میــان آن هــا، در واقــع تنهــا یــک 

دو جیــن رس برجســته رهــربی مــی کننــد و نخبــگان 

ــه جلســات دعــوت  ــر هــر از گاهــی ب ــه کارگ طبق

ــربان را  ــخنان ره ــد س ــه بای ــی ک ــوند، جای ــی ش م

تحســین کننــد و قطعنامــه هــای پیشــنهادی را بــه 

اتفــاق آرا تصویــب کننــد. یــک دیکتاتــوری، مطمئنا 

ــا، بلکــه فقــط دیکتاتــوری  نــه دیکتاتــوری پرولتاری

تعــداد انگشــت شــامری از سیاســتمداران، کــه ایــن 

یــک دیکتاتــوری بــه معنــای بــورژوازی اســت، بــه 

معنــای حکومــت ژاکوبــن هــا (تعویــق کنگــره 

ــه دوره هــای  شــوروی از دوره هــای ســه ماهــه ب

شــش ماهــه!) بلــه، حتــی مــی توانیــم جلوتــر 

ــی  ــد باعــث ب ــر بای ــن رشایطــی ناگزی ــم: چنی بروی

ــرور،  ــه ت ــدام ب ــود: اق ــی ش ــی عموم ــی زندگ رحم

تیرانــدازی بــه گــروگان هــا و غیــره (ســخرنانی لنیــن 

ــاد). ــاط و فس ــورد انضب در م

مرتجم: م. اسفندیاری

تنها راه نجات، سوسیالیسم و کمونیسم است
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برجام: کدام.... بقیه ازصفحه آخر

ــود  ــه خ ــه بنوب ــری ک ــد( ام ــی باش ــان م و جهانی

ــته ای  ــران هس ــت بح ــدم موضوعی ــاندهنده ع نش

ــه  ــکا چ ــید آمری ــد پرس ــن وصــف بای ــا ای اســت. ب

ــام دارد؟ ــه برج ــت ب ــی در بازگش منافع

مخالفــان  و  موافقــان  میــان  تفــاوت  همچنیــن 

ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــکا در عرصــه مل ــا آمری مذاکــره ب

زمینــه هــای مــادی رشــد بی اعتــامدی مــردم نســبت 

بــه آمریــکا و غــرب و ســلب دلبســتگی از آنــان بــه 

همــراه ترغیــب ناسیونالیســم ایرانــی درمقابلــه بــا 

ــک  دسیســه های امپریالیســتی و صهیونیســتی از ی

طــرف و بــی اعتبارکــردن اصــالح طلبــان  مبنــی بــر 

مجریــان اصلــی سیاســت هــای نئولیربالیســتی کــه 

ــت ناهنجارعمومــی شــده اســت  ــه وضعی منجــر ب

از طــرف دیگــر تــواُزن را بــه ســود اصولگرایــان 

و روی کارآمــدن دولــت رئیســی  فراهــم منــود. 

بــا توجــه بــه رویکــرد اصولگرایــان بــه رشق و 

ــا چرخشــی  سیاســت تبلیغاتــی دوری از برجــام، آی

ــرای  ــی ب ــت رئیس ــان و دول ــت اصولگرای در سیاس

ــده اســت؟  ــی بوجــود آم ــت کنون خــروج از وضعی

ــه  ــد ب ــتار باش ــن نوش ــه ای ــه در حوصل ــا جائیک ت

ــردازم. ــی پ ــوق م ــورد ف ــی  دو م بررس

هــدف از تحریم هــا تجزیــه وفروپاشــی ایــران 

ــت اس

در نوامــرب ۲۰۱۸، وقتــی ترامــپ تحریــم هــا را 

ــه صــادرات  ــران ب ــاره فعــال کــرد، دسرتســی ای دوب

شــد.  قطــع  بین امللــل  مالــی  سیســتم  و  نفــت 

ــر  ــران اگ ــه ای ــرد ک ــالم ک ــپ اع ــان، ترام در آن زم

بــا تقاضاهــای جدیــد آمریــکا موافقــت نکنــد، 

ــه  ــا ب ــود. ت ــرو می ش ــادی« روب ــزوای اقتص ــا »ان ب

ــه  ــر علی ــیاری را ب ــای بس ــکا تحریم ه ــروز، آمری ام

هــزاران نفــر و رشکــت هــا، بــه قصــد کاهــش درآمد 

ــرده اســت. ترامــپ مدعــی  ــران اعــامل ک نفــت ای

ــب  ــم مبرات ــط را از اینه ــد رشای ــی توان ــه م ــود ک ب

بدتــر کنــد و یــا بالعکــس در صــورت مجــاب شــدن 

ــکا از جانــب ایــران رشایــط  درخواســت هــای آمری

ــر  ــادی تغیی ــق اقتص ــت رون ــت در جه ــه رسع را ب

ــن  ــه فرامی ــر ب ــه اگ ــدان معناســت ک ــن ب دهــد. ای

»بانــک  طــرف  از  کــه  نئولیربالــی  آزاد«  »بــازار 

جهانــی«، »صنــدوق بیــن املللــی پــول« و »ســازمان 

ــران گــردن  ــه مــی شــود، ای ــی تجــارت« دیکت جهان

دهــد، نــه تنهــا دیگــر ســخنی از رژیــم چنــج مبیــان 

نخواهــد آمــد بلکــه از حامیــت و کمــک هــای 

آمریــکا بــرای رونــق اقتصــادی نیــز بهرمنــد خواهــد 

ــه  ــه گفت ــم ب ــد نیســت اشــاره کن شــد. در اینجــا ب

ای از آقــای ظهــره ونــد دیپلومــات عالیرتبــه ایــران 

ــورهای  ــفیر در کش ــازرس کل وس ــمت ب ــه در س ک

مختلــف از جملــه افغانســتان، ایتالیــا و ... در یکــی 

از مصاحبــات خــود اشــاره ای دارد بــه دیــدار خامتی 

وحمیــد کرزایــی در دوره ریاســت جمهــوری  او در 

افعانســتان. در ایــن دیــدار از خامتــی میخواهــد کــه 

اجــازه دهــد او بعنــوان مناینــده ایــران شــخصاً بــه 

آمریــکا بــرود و جهــت تغییــر رابطــه میــان آمریــکا 

و ایــران بــه حــل وفصــل اختالفــات بپــردازد. » 

خامتــی پیشــنهاد مــرا پذیرفــت و مــن دو روز پــس 

از بازگشــت خامتــی بــه ایــران بــه مقصــد واشــنگن 

پــرواز کــردم. بــا جــورج بــوش مالقــات کــردم 

ــی دارم  ــک الب ــش و ی ــک خواه ــم ی ــه او گفت و ب

ــران  ــده ای ــت ..... پرون ــوش گف ــران؛ ب ــورد ای در م

دســت کاندلیــزا رایــس اســت و بــا او متــاس بگیــر... 

ــا  ــئله م ــت مس ــردم و او گف ــات ک ــس مالق ــا رای ب

بــا ایــران موضــوع هســته ای و مبــب نیســت، اگــر 

ایرانــی هــا بیاینــد در چارچــوب مــا، خودمــان بــه 

آنهــا مبــب میدهیــم، مــا کــه مشــکل مبــب بــا آنهــا 

نداریــم؛ اگــر آنهــا یکــی بزننــد مــا صــد تــا میزنیــم، 

مــا پرچــم هســته ای را بلنــد کردیــم ولی..... مســئله 

اصلــی نقــش ایــران در منطقــه و بهــم زدن نظمــی 

ــر  ــن رو اگ ــم«. از ای ــود آوردی ــا بوج ــه م ــت ک اس

ــران مــوی دمــاغ شــود و مانعــی در  قــرار باشــد ای

پیــرشوی سیاســت آمریــکا بــرای خاورمیانــه جدیــد 

ــه  ــربد ک ــش ب ــتی را پی ــد سیاس ــکا بای ــد، آمری باش

ایــران را از رس راه خــود بــردارد. در نتیجــه، ناگفتــه 

ــارهای  ــا فش ــا ب ــن تحریم ه ــه ای ــت ک ــن اس روش

حداکــرثی  هدفــی جــز ســقوط اقتصــاد کشــور 

ــی  ــی و فزون ــی ثبات ــی، ب ــا امن ــاد ن ــاً ایج و نتیجت

نارضایتــی هــای عمومــی کــه بســرت مناســبی را 

بــرای ایجــاد اغتشاشــات امنیتــی بــه ســود آمریــکا 

فراهــم مــی کنــد، نداشــت. مالحظــه کنیــد بیــش از 

۱۷۰۰ مــورد تحریــم کــه برشــمردن متامــی آنهــا  در 

حوصلــه ایــن نوشــتار نیســت چــه تأثیــرات خامنــان 

ــد  و  ــته باش ــال داش ــت بدنب ــدازی را میتوانس بران

دارد. در اینجــا الزم اســت بطــور مختــر برخــی از 

ــا نگاهــی بــه صنعــت  تأکیــدات را یادآورشــویم : ب

ــا  ــه ی تحریم ه ــورد حمل ــاً م ــه دامئ ــران ک ــت ای نف

ــن  ــه ای ــه چگون ــد ک ــوان دی ــرد، می ت ــرار می گی ق

تحریم هــا روی اقتصــادی کــه وابســته بــه تولیــد و 

صــادرات نفــت اســت تاثیــر گذاشــته اســت. بــرای 

ــرآورده  ــران ف ــی ای ــای صادرات ــه، ۷۰٪ از کااله منون

هــای نفتــی اســت )البتــه ایــن مقــدار  بــا در 

نظــر داشــت فعــال منــودن  بیشــرتتنوع اقتصــادی 

در عــرض دو دهــه اخیــر بــرای کاهــش وابســتگی 

ــارچ ۲۰۱۸  ــد(، در م ــی باش ــت م ــدات نف ــه تولی ب

ــاره تحریم هــا( صنــدوق  ــل از اعــالم رشوع دوب )قب

بیــن املللــی پــول گــزارش داد کــه ۴۰٪ درصــد 

درآمــد دولــت در ســال مالیاتــی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ از 

ــابهی را،  ــم مش ــا رق ــت. آنه ــت بوده اس ــد نف درآم

بــدون پیــش بینــی تحریم هــای جدیــد، بــرای ســال 

مالیاتــی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ پیــش بینــی کردنــد. در نتیجه، 

کاهــش شــدید تولیــدات نفــت ایــران چالــش هایــی 

را بــرای تامیــن نیاز هــای مــردم کشــور، واردات 

ــر  ــکی و دیگ ــزات پزش ــی و تجهی ــای خارج داروه

تجهیــزات نجــات دهنــده ایجــاد می کنــد. در ســال 

رسمایه گــذاری  روی  آمریــکا  تحریم هــای   ،۲۰۱۰

در رشکــت نفــت ایــران تاثیــر گذاشــت و تعــدادی 

از معامــالت بین املللــی را ممنــوع کــرد. ســپس، 

اوایــل ســال ۲۰۱۲، آمریــکا و اتحادیــه اروپــا واردات 

نفــت از ایــران را ممنــوع کردنــد و دارایی هــای 

بانــک مرکــزی بدنبــال آن مســدود شــد. پــس از آن، 

تولیــدات نفــت ســقوط کــرد و اواخــر ســال ۲۰۱۲ 

ــل  ــپس، در اوای ــید. س ــطح رس ــن س ــن تری ــه پایی ب

ســال ۲۰۱۶، برجــام تصویــب شــد و تولیــدات نفــت 

ــد آن در ســال ۲۰۰۷  ــه درجــه ی تولی ــه رسعــت ب ب

ــی   ــاه م ــا م ــدات ت ــطح از تولی ــن س ــت. ای بازگش

۲۰۱۸، کــه دولــت ترامــپ اعــالم کــرد کــه از برجــام 

ــی  ــاه م ــت. از م ــه داش ــد، ادام ــد ش ــارج خواه خ

ــقوط  ــدت س ــه ش ــران ب ــت ای ــدات نف ۲۰۱۸، تولی

کــرده اســت. 

قبــل از تحریــم هــا، ۶ درصــد پیرشفــت اقتصــادی را 

ــم  ــس از تحری ــه پ ــد. در حالیک ــی می کردن پیش بین

هــا ۹.۳ در صــد رکــود اقتصــادی تخمیــن زده شــده 

ــد  ــس از تجدی ــری هــم پ اســت. شــاخص های دیگ

ــاالی  ــکاری ب ــرخ بی ــد: ن ــت کردن ــم هــا پرف تحری

۲۵ درصــد ؛ تــورم ۸۰ درصــد ؛ و ارزش واحــد پــول 

نصف شــده اســت. 

حــال بــه بخشــی از ابعــاد اجتامعــی نظربیفکنیــم. 

از آنجــا کــه ایــران از سیســتم مالــی بین املللــی 

کــه تحــت ســلطه ی ایــاالت متحــده اســت، محــروم 

شــده اســت نــه میتوانــد در بــازار آزاد نفــت خــود 

را بفروشــد و نــه آنکــه در بــازار آزاد مــواد غذایــی 

ــا دارو بخرد.  ی

ــی  ــالت بانک ــر معام ــرتده ای ب ــرتل گس ــکا، کن آمری

بین املللــی اعــامل می کنــد. یکــی از روش هــای 

کنــرتل آمریــکا از طریــق ســویفت )SWIFT( و 

چیپــس )CHIPS( اســت کــه بخــش اعظمــی از 

ایــن پرداخت هــا را بــه عهــده دارنــد. سیســتم 

ســویفت کــه سیســتم ارتباطــی مشــرتک میــان 

بانک هاســت، تحــت کنــرتل بانک هــای آمریــکا 

ــویفت در  ــه س ــن ک ــا ای ــن، ب ــر ای ــالوه  ب ــت. ع اس

آمریــکا مســتقر نیســت، متــام اطالعــات سیســتمش 

ــر  ــی اگ ــد، حت ــرار می ده ــکا ق ــرتس آمری را در دس

آن معامــالت بــه آمریــکا مربــوط نباشــند. سیســتم 

چیپــس کارکــرد ارتباطــی و توافقــی ارائــه می دهــد 

ــاالت متحــده اداره می شــود،  ــن ای ــق قوانی ــه طب ک

ــوان  ــه عن ــی ب ــای آمریکای ــادی بانک ه ــداد زی تع

فعالیــت  سیســتم  ایــن  در  اصلــی  ســهامداران 
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می کننــد و تحــت نظــارت مســتقیم مســئولین 

آمریکایــی هســتند. ایــن سیســتم بــرای کامــل کردن 

معامــالت بــه شــبکه ارتباطــی ای متکــی اســت کــه 

بانک هایــی کــه بــا هــم ارتبــاط مســتقیمی ندارنــد 

ــتم  ــن سیس ــد. در راس ای ــل می کن ــم وص ــه ه را ب

ارتباطــی، بانــک ذخیــره ی فــدرال نیویــورک، تحــت 

کنــرتل مســئولین آمریکایــی، کــه در نقــش گزینــه ی 

ــرار  ــزی اســت، ق ــرای ســایر بانک هــای مرک آخــر ب

دارد. 

اســت  شــده  طراحــی  اینگونــه  کــه  سیســتمی 

معاملــه بــا یــک واحــد پولــی مشــرتک )دالر(، 

از طریــق یــک بانــک مشــرتک )بانــک فــدرال 

شــده  توافــق  چارچــوب  یــک  در  نیویــورک( 

ــا  ــه ب ــی ک ــرای بانک های ــس( را ب ــویفت و چیپ )س

ــت  ــد. درحال ــن می کن ــد تضمی هــم ارتباطــی ندارن

رســمی، دولــت آمریــکا، از طریــق دفــرت کنــرتل 

ــد معامــالت مربــوط  دارایی هــای خارجــی، می توان

بــه ایــران کــه از طریــق سیســتم و بانک هــای 

ــد.  ــوع کن ــود را ممن ــام می ش ــش انج ــت نظارت تح

در حالــت غیررســمی، دولــت آمریــکا می توانــد 

بانک هــای  بانک هــای مرکــزی دیگــر،  ســویفِت 

وابســته بــه آن هــا وحتــی بعضــی رشکت هــای 

آن هــا  تــا  دهــد  قــرار  فشــار  تحــت  را  خــاص 

ــد.  ــران را اتخــاذ کنن ــکاری بــا ای ــت  رد هم سیاس

ــرای  ــکا )ب ــرس از مجــازات آمری ــل ت ــه دلی آن هــا ب

مثــال، تحریــم شــدن(، ریســک معاملــه بــا ایــران را 

منی پذیرنــد، مگــر اینکــه هیــچ تجارتــی بــا آمریــکا 

کنــرتل  تحــت  اموالشــان  یــا  و  باشــند  نداشــته  

ــد. ــکا نباش آمری

بانکــی  بین املللــی  سیســتم  اینکــه  دلیــل  بــه 

ــای  ــر تحریم ه ــه طراحــی شــده اســت، تاثی اینگون

ــی اســت  ــن معن ــه ای ــران ب ــاد ای ــر اقتص ــکا ب آمری

بــه راحتــی در  نــه تنهــا منی توانــد  ایــران  کــه 

ــی و  ــواد غذای ــه م ــد، بلک ــت بفروش ــازار آزاد نف ب

ــه  ــن ب ــد بخــرد. ای ــی منی توان ــه راحت ــز ب دارو را نی

دلیــل ایــن اســت کــه، بانک هــا و مقامــات ایرانــی 

ــل جایگاهشــان در سیســتم  ــه دلی ــم شــده ب تحری

ماننــد  ایــن معامــالت هــم،  ایــران، در  بانکــی 

معامــالت نفتــی، نقــش دارنــد. قابــل توجــه اســت 

بین امللــل  عدالــت  دادگاه   ،۲۰۱۸ اکتــرب  در  کــه 

آمریــکا دســتور »برداشــن متــام موانعــی«  بــه 

ــل و  ــی و حم ــواد غذای ــزات دارو، م ــر تجهی ــه ب ک

نقــل هوایــی غیــر نظامــی )شــامل هــر مانعــی در 

ــه  ــا انتقــال پــول بــرای اینگون مقابــل پرداخــت و ی

ــواب  ــر دارد را داد. در ج ــزات( تاثی ــا تجهی ــواد ی م

ــروی کــردن، از  ــه جــای پی ــکا، ب ــن دســتور، آمری ای

پیامنــی کــه اســاس ایــن حکــم را تشــکیل مــی داد، 

رصف نظــر کــرد. باعــث تعجــب نیســت کــه بیشــرت 

ــی و دارو  ــواد غذای ــرای واردات م ــالش  ب ــع، ت مواق

از طریــق معافیت هــا بــی نتیجــه اســت. بــه نظــر 

ــه  ــن ک ــه جــای ای ــن معافیت هــا ب ــه ای می رســد ک

بــه واردات دارو و غــذا کمــک کننــد، بیشــرت بــرای 

دفــع انتقــاد از تحریم هــا در انظارعمومــی اســت. 

توجــه داشــته باشــید کــه حتــی تقاضــای ۵ میلیــارد 

دالر وام از صنــدوق بین املللــی پــول جهــت مبــارزه 

ــط  ــل ۲۰۲۰ توس ــاه آوری ــا در م ــروس کرون ــا وی ب

دولــت ترامــپ بــه بهانــه آنکــه مقامــات ایرانــی بــا 

ایــن پوشــش جیب هــای خــود را پـُـر خواهنــد کــرد، 

مســدود شــد. 

نــا گفتــه منانــد کــه دور زدن ایــن سیســتم مالــی بــه 

طــور غیــر مرتقبــه ای دشــوار اســت، ولــی غیرممکــن 

می تواننــد  کشــور ها  مثــال،  بــرای  نیســت. 

ــا  ــه ب ــرای معامل ــه ب ــد جانب ــا چن ــتمی دو ی سیس

واحــد پولــی خودشــان یــا تســویه حســاب بــا 

از دالر راه انــدازی کننــد. در  بــه غیــر  واحــدی 

ــه  ــد جانب ــد و چن ــزم جدی ــک مکانی ــال ی ــن ح عی

ــام مختــرش اینســتکس )INSTEX( اســت  ــه ن ک

ــتکس  ــت. اینس ــده اس ــه امیدوارکنن ــود دارد ک وج

بــدون  ایــران،  و  اروپــا  اتحادیــه  بــه  می توانــد 

تکیــه بــر انتقــال مســتقیم یــا اســتفاده از سیســتم 

مالــی تحــت ســلطه ی آمریــکا، اجــازه تجــارت 

ــن سیســتم  ــه ای ــل اولی ــه در مراح ــا اینک ــد. ب بده

ــوط می شــود،  ــه تجــارت برشدوســتانه مرب فقــط ب

اینســتکس می توانــد مســیرجدیدی را بــرای خریــد 

ــه  ــال، اینک ــر ح ــه ه ــود آورد. ب ــران بوج ــت ای نف

کشــور های اتحادیــه اروپــا بــه جــای اســتفاده 

ــم  ــک خش ــن ریس ــتقر و پذیرف ــای مس از کانال ه

آمریــکا، یــک سیســتم مالــی کامــال متفاوتــی بــرای 

ــل  ــد، قاب ــدازی کرده ان ــتانه راه ان ــارت برشدوس تج

ــای  ــن مکانیزم ه ــورت، ای ــر ص ــت. در ه ــه اس توج

ــتند.  ــون نیس ــکا مص ــوذ آمری ــن از نف جایگزی

ــای مــورگان اورتاگــوس ســخنگوی وزارت امــور   آق

خارجــۀ آمریــکا در دوره ترامــپ بــه منظــور اعــامل 

»فشــار حداکــرث« بــر حکومــت جمهــوری اســالمی 

ایــران، از جانــب دولــت آمریــکا اعــالم کــرد کــه آنها 

ــازه ای را علیــه برنامــۀ هســته  محدودیــت هــای ت

ای غیرنظامــی ایــران وضــع خواهنــد کــرد. از ۴ مــاه 

ــرای  ــه کمــک ب ــکا هــر گون مــه ۲۰۲۱ دولــت آمری

توســعۀ نیــروگاه امتــی بوشــهر را کــه توســط روســیه 

ســاخته شــده مشــمول مجــازات هــای خــود قــرار 

داد و »افــزون بــر ایــن، هــر گونــه فعالیتــی بــرای 

انتقــال اورانیــوم غنی شــدۀ ایــران به خــارج در ازای 

ــوم طبیعــی هــدف مجــازات هــای  دریافــت اورانی

آمریــکا قــرار مــی گیــرد.« آمریــکا در عیــن حــال از 

جمهــوری اســالمی ایــران خواســته اســت کــه غنــی 

ســازی اورانیــوم را متوقــف کنــد. بــه دیگــر ســخن 

آمریــکا قــرارداد منــع گســرتش ســالحهای هســتهای 

و اینکــه ایــران و ســایر ماملــک جهــان حــق دارنــد 

ــه  ــروگاه امتــی داشــته باشــند و در حــد مجــاز ب نی

ــا میگــذارد.  ــر پ ــد را زی ــوم بپردازن غنیســازی اورانی

ــی  ــرای ابوظب ــه فرانســه ب ــی اســت ک ــن در حال ای

و آمریــکا بــرای عربســتان ســعودی در پــی ســاخن 

نیــروگاه امتــی هســتند.

ــه  ــه و دسیس ــوق توطئ ــای ف ــت ه ــوازات سیاس مب

چینــی و ایجــاد اغتشــاش و ناآرامــی بــرای تشــدید 

بحــران هــای اقتصــادی و اجتامعــی از آنجملــه 

ــه گاز بــه پاکســتان و  خرابــکاری در راه انــدازی لول

ــت  ــی و فعالی ــرور دانشــمندان ایران هندوســتان، ت

هــای حامیتــی از گروه هــای تروریســتی ماننــد 

ُجنداللــه، قتل هــای مرمــوز و تــرور دانشــمندان 

ــذاری در حســینیه  ــدر و مبــب گ ــروژه تن ــی، پ ایران

شــیراز کــه منجــر بــه کشــته شــدن ۱۴ نفــر و 

زخمــی شــدن بیــش از ۲۵۰ نفــر شــد. و ایــن اواخــر 

وجدایــی  ترکیســتی  پــان  فعالیت هــای  تشــدید 

طلــب در آذربایجــان، همــه و همــه نشــان از 

تــالش امپریالیســم و صیهونیســم در بزانــو درآوردن 

ــت.  ــران اس ــه ای ــر تجزی ــالمی و الغی ــوری اس جمه

چــه متایــزی میــان موافقــان و مخالفــان حکومتــی 

در سیاســت راهــردی برجــام میتــوان قايــل شــد 

واشــنگن بعــد از خــروج از برجــام در راســتای 

بــه  حداکــرثی«  »فشــار  بــه  موســوم  سیاســتی 

ــرار دادن  ــد ق ــری مانن ــز دیگ ــی تحریک آمی اقدامات

ــام ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در فهرســت  ن

اعــزام یــک ناوگــروه،  ســازمان های تروریســتی، 

ــده اف-۲۲  ــد جنگن ــی-۵۲ و چن ــن ب ــد مبب افک چن

ــران روی  ــه ای ــر خارج ــم وزی ــه و تحری ــه منطق ب

آورد. جمهــوری اســالمی ایــران در واکنــش بــه ایــن 

ــتور  ــربدی« را در دس ــرب راه ــال »ص ــک س ــدام ی اق

کار قــرار داد و بــه طرف هــای توافــق هســته ای بــه 

ویــژه کشــورهای اروپایــی کــه وعــده جــربان خــروج 

آمریــکا را می دادنــد مهلــت داد بــه تعهــدات خــود 

در پرتــو توافــق هســته ای عمــل کننــد. بــا گذشــت 

یــک ســال و محقــق نشــدن وعده هــای اروپــا، 

شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران در بیانیــه ای 

طرف هــای  ۱۳۹۸بــه  اردیبهشــت ماه   ۱۸ روز 

توافــق هشــدار داد در صورتــی کــه ظــرف ۶۰ 

روز بــه تعهــدات خــود در زمینه هــای نفتــی و 

بانکــی عمــل نکننــد ایــران طبــق مفــاد برجــام، از 

ــت.  ــد کاس ــق خواه ــن تواف ــود در ای ــدات خ تعه

ــه ترتیــب در  ــا کنــون ب ــران ت جمهــوری اســالمی ای

چهــار گام  از تعهــدات خــود کاســته اســت. اولیــن 

ــقف  ــور از س ــدات، عب ــش تعه ــران در کاه گام ای

۳۰۰ کیلوگرمــی ذخایــر اورانیــوم غنی شــده ۳.۶۷ 

درصــد، عــدم فــروش آب ســنگین و مــازاد اورانیــوم 

ــا  ــر و ب ــانزدهم تی ــود. گام دوم روز ش ــده ب غنی ش

بیانیــه  دولــت مبنــی بــر افزایــش ســطح غنی ســازی 

ــرای  ــران ب ــوم ای ــد. گام س ــرا ش ــد اج از ۳.۶۷ درص
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کاهــش و توقــف برخــی تعهــدات خــود در  برجــام 

ــوط  ــرت مرب ــد بیش ــهریورماه رشوع ش ــه از ۱۵ ش ک

فعالیت هــای  روی  محدودیت هــا  برداشــن  بــه 

تحقیــق و از جملــه توســعه و راه انــدازی نســل 

غنی ســازی  تاسیســات  در  ســانرتیفیوژها  جدیــد 

اورانیــوم بود. اقدامــات ایــران در کاهــش تعهــدات 

برجامــی مرتبــط بــا ســازوکار بندهــای ۳۶ و ۳۷ 

ــد. ــورت می گیرن ــن ص ــته ای وی ــق هس تواف

مــاه  مهــر  ای دردهــم  گام چهــارم  خامنــه  در 

خواســتار ادامــه رونــد کاهــش تعهــدات شــد، 

عکس العمــل اتحادیــه اروپــا ضمــن هراســاندن 

ایــران از احتــامل تشــدید تنشــهای پــر هزینــه، 

ــدات  ــرای تعه ــران در اج ــدی ای ــه پایبن ــوت ب دع

ــب  ــالح طل ــاح اص ــان جن ــن می ــود. در ای ــام ب برج

ــان در تســلیم  کــه در پیشــی گرفــن از اصــول گرای

نامــه برجــام خــود را فاتــح برجــام مــی پنداشــت، 

کــامکان  دلخــوش بــه عطوفــت و کرامــت اروپائیهــا 

کــه شــاید از امامــزاده آنهــا معجزهــای برخیــزد، بــه 

چانــه زنــی خــود در ویــن ادامــه دادنــد. در حالیکه 

اروپائیهــا بــرای اینکــه از زیــر اجــرای تعهــدات 

خویــش شــانه خالــی کننــد مدعــی بودنــد کــه 

ــات  ــا و تضییق ــرس تحریمه ــی از ت ــای اروپائ رشکته

آمریــکا حــارض نیســتند در ایــران رسمایهگــذاری 

کــرده و یــا بــا ایــران بــه تبــادالت تجــاری بپردازنــد. 

و نهایتــاً روحانــی  در همیــن گیــر و دار در نشســت 

مطبوعاتــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در صــورت 

ــدات  ــز تعه ــران نی ــام، ته ــه برج ــا ب ــدی اروپ پایبن

توافــق هســته ای ســال ۲۰۱۵ را اجــرا می کنــد. 

هنگامیکــه ارسائیــل تهدیــد بــه حملــه نظامــی کــرد، 

دولــت روحانــی غنــی ســازی ســطح ٪۵ را بــه ۲۰٪ 

افزایــش داد و اعــالم کــرد کــه افزایــش غنــی ســازی 

تــا ســطح ۶۰ ٪ ادامــه خواهــد یافــت ضمــن اینکــه 

را وارد  ســانتیریفیوژهای پیرشفتــه نســل ششــم 

ــرد. ــی ســازی خواهــد ک ــدار غن م

ــکا،  ــور آمری ــت جمه ــی ریاس ــارزات انتخابات در مب

بایــدن خــروج ترامــپ از برجــام را رسزنــش و اعــالم 

کــرد کــه قصــد بازگشــت بــه برجــام را دارد. اصــالح 

طلبــان تصــور میکردنــد کــه بــا روی کار آمــدن 

بایــدن، آمریــکا رسیــع بــه برجــام بازخواهــد گشــت 

و تحریــم هــای ایــران برعــت محــو خواهنــد شــد 

ــط  ــک دررواب ــکنی دیپلامتی ــت ش ــن بس ــک ب و ی

آمریــکا و ایــران بوجــود خواهــد آمــد. در حالیکــه 

اصولگرایــان بــا توجــه بــه دلــردی مــردم از آمریکا 

گســرتش  و  برجــام  از  دوری  رویکــرد  غــرب،  و 

همــکاری هــای همــه جانبــه بــا روســیه و چیــن را 

تبلیــغ کــرده و اصــالح طلبــان را متهــم بــه اجــرای 

سیاســت ادغــام در نظــم جهانــی لیربالیســتی غــرب 

ــربدی  ــت راه ــد. و سیاس ــکا منودن ــربی آمری ــه ره ب

برجــام را »در موضــع متهــم بــه پــای مذاکــره رفن« 

ــکده  ــلط در اندیش ــامن مس ــد، گفت ــش کردن نکوه

سیاســت  افشــای  اجتامعــی،  عرصــه  و  هــا 

نئولیربالیســتی مبنــی براینکــه اصــالح طلبــان مبثابــه 

مســئولین اجرایــی آن در چهــار دهــه گذشــته 

موجــب وضعیــت ناهنجــار کنونــی شــده اند. و در 

همیــن راســتا ضمن تشــدید تبلیغــات ناسیونالیســم 

ــع  ــی« و »مناف ــت مل ــاع از »حاکمی ــه دف ــی، ب ایران

ملــی« ، طــرح »سیاســت متعــارص«  برای پاســداری 

ــر رو  ــد. به ــویق کردن ــی و..... را تش ــت مل از هوی

پــس از انتخــاب بایــدن بــه ریاســت جمهــوری، 

ــه رسان سیاســت  ــی ک ــا اظهارات ــی، ب ــدک زمان دران

خارجــی بایــدن درجلســات اســتامع کنگــره انجــام 

دادنــد مشــخص شــد  کــه آنهــا سیاســتی متفــاوت 

بــا اوبامــا را دررسدارنــد و میخواهنــد از تحریمهــای 

ــتفاده  ــران اس ــه ای ــار علی ــوان ابزارفش ــی بعن ترامپ

کننــد بــه خیــال اینکــه بــه توافقاتــی فراتــر از 

ــای  ــر ماهه ــت. تاخی ــت خواهنــد یاف ــام دس برج

ــی  ــرات برجام ــاز مذاک ــرای آغ ــدن ب اول دوران بای

نیــز ناشــی از ایــن توهــم و اختالفــات درونــی تیــم 

ــود.  ــای برجــام ب ــدن درمــورد نحــوه احی بای

ســید حســین موســویان اســتاد دانشــگاه پرینســتون 

و یونــس محمودیــه فــارق التحصیــل فوق لیســانس 

از دانشــگاه بارســلون اســپانیا مشــرتکاً در مجلــه 

آکادمــی علــوم روســیه نوشــتند »نــه تنهــا مــن 

بلکــه بســیاری از کارشناســان برجامــی سیاســت 

خارجــی آمریــکا مثــل پــل پیــالر، علــی واعــظ، 

ــواهد  ــل و ش ــی دالئ ــا پارس ــل و تریت ــل کیمب دری

ــدای  ــدن درابت ــم بای ــز تی ــن سیاســت توهــم آمی ای

کاررا مســتند کــرده و بــه موقــع هشــدارهم دادنــد 

نتیجــه  بایــدن  تیــم  خواهــی  مســیرزیاده  کــه 

معکــوس خواهــد داشــت«. ونــدی رشمــن معــاون 

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا درجلســه کنگــره گفــت 

ــه  ــال ۲۰۱۵ ک ــا س ــه ب ــک منطق ــو پولتی ــط ژئ رشای

برجــام را توافــق کردیــم، کامــال فــرق کــرده اســت 

ــه  ــت ب ــورد بازگش ــا درم ــش روی م ــیر پی ــذا مس ل

برجــام هــم بایــد تغییــر کنــد. تونــی بلینکــن وزیــر 

ــوی  ــی “ق ــر توافق ــار ب ــن ب ــکا چندی ــه آمری خارج

ــرده  ــد ک ــر” از برجــام تاکی ــی مــدت ت ــر و طوالن ت

و براحــت بــه کنگــره آمریــکا گفــت کــه مــا بــرای 

بازگشــت برجــام، “یــک راه طوالنــی” درپیــش 

داریم. ایــران قبــالً اعــالم کــرده بــود »بازگشــت 

ــد اول  ــکا بای ــم پذیرفــت، آمری تدریجــی را نخواهی

همــه تحریمهــا را بــردارد و ایــران نیز بعد از راســتی 

آزمایــی صحــت رفــع تحریمهــا، بــه تعهداتــش 

ــی  ــمت غن ــران بس ــت ای ــت«. حرک ــد گش بازخواه

ســازی ٪۶۰، پیامــی بــه آمریــکا و ارسائیــل بــود کــه 

درصــورت ادامــه رونــد فعلــی زیــاده خواهــی، بــه 

غنــی ســازی ٪۹۰ مبــادرت خواهــد کــرد کــه ایــران 

را درآســتانه ســاخت مبــب اتــم قــرار میدهد. ایــران 

ایــن اقدامــات عملــی را بخــرج داد تــا نشــان 

دهــد کــه تســلیم یــک مذاکــرات فرسایشــی و 

زیادخواهــی آمریــکا نخواهــد شــد مگــر اینکــه 

اجــرای  بــه  پیــش رشط  و  بــدون رشط  آمریــکا 

کامــل برجــام برگــردد. درپایــان دوران روحانــی، 

ــس  ــی آژان ــت دسرتس ــس درمحدودی ــه مجل مصوب

ــوان هســته  ــش ت ــه تاسیســات هســته ای و افزای ب

ــات ریاســت جمهــوری  ــا انتخاب ــران همــراه ب ای ای

ــه  ــدی ب ــیار ج ــام بس ــی پی ــاب رئیس ــران و انتخ ای

ــرب داد. ــکا و غ آمری

بررســی دور جدیــد مذاکــرات رفــع تحریــم هــا کــه 

بــه دنبــال انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران از 

هشــتم آذرمــاه بــا رشکــت گــروه ۴+۱ در ویــن آغــاز 

ــران »کل  ــده ای ــه گــزارش مناین ــا ب شــده  اســت  بن

ــام  ــوص انج ــدی در خص ــرش بن ــه پذی ــم را ب تفاه

ــه ای  ــائل منطق ــورد مس ــی در م ــای آت گفت وگوه

مذاکــرات  بــا موضــوع  کامــالً  کــه  زدنــد  گــره 

ــد،  ــی کن ــه م ــت«. و اضاف ــر اس ــط و م غیرمرتب

»هیــات آمریکایــی در مذاکــرات احیــای برجــام 

دربــاره ی »فعالیت هــا و تعهــدات هســته ای ایــران 

زیاده خواهی هایــی را مطــرح کردنــد کــه حتــی 

ــن وصــف در  ــا ای ــر از مــن برجــام اســت« . ب فرات

ــی  ــم عل ــه ای دور هفت ــرات دو مرحل ــان مذاک پای

باقــری مذاکــره کننــده ارشــد ایــران اعــالم کــرد کــه 

نتیجــه دســتیابی بــه دو ســند جدیــد مــی باشــد کــه 

از ایــن پــس بــه جــای ســند پیــش نویــس ۲۰ ژوئــن 

مبنــای ادامــه مذاکــرات قــرار خواهــد گرفــت. 

در دور هشــتم مذاکــرات در حــال حــارض تیــم 

ــناس  ــه ۳۰ کارش ــب ب ــا قری ــران ب ــده ای مذاکره کنن

حقوقــی و اقتصــادی در ویــن اســت تــا بــه توافقــی 

ــد. ــوب دســت یاب مطل

در  فوریــه    ۱۴ دوشــنبه  روز  امیرعبداللهیــان 

ــد  ــر خارجــه ایرلن ــا وزی نشســت خــربی مشــرتک ب

گفــت: »آمریــکا در پیام هایــی کــه بــه صــورت 

ــران  ــه ای ــر از طریــق کشــورها و واســطه ها ب متوات

منتقــل می کننــد، از داشــن حســن نیــت بــرای 

رســیدن بــه توافــق ســخن می گوینــد، ولــی تــا ایــن 

لحظــه بــر روی زمیــن اتفــاق ملموســی کــه ترجامن 

ــی حســن نیــت مــورد ادعــای آمریکایی هــا را  عمل

ــر بکشــد، مشــاهده منی شــو«. روز بعــد  ــه تصوی ب

وزارت امــور خارجــه آمریــکا بــه کنگــره اعــالم 

میکنــد کــه بخشــی از تحریــم هــای تجــاری ایــران 

را لغــو خواهــد کــرد. ایــن معافیــت اجــازه میدهــد 

کــه پــول ایــران )۷ میلیــارد دالر مســدود شــده در 

معامــالت بــا ژاپــن و کــره( بــرای بــاز پرداخت هــای 

ــران صــادر  ــه ای ــر تحریــم شــده کــه ب کاالهــای غی

جملــه  از  گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  میشــد 

معافیــت هــای جدیــد بــه کشــورها و رشکــت هــای 

ــر  ــا در پروژه هــای غی خارجــی اجــازه مــی دهــد ت



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه1۴

15
حه 

صف
در 

یه 
 بق

کارخانه مالتی.... بقیه ازصفحه آخر

نظامی نیروگاه هســته ای بوشــهر، آب ســنگین اراک 

و راکتــور تحقیقاتــی تهــران کار کننــد. ایــن معافیت 

ــرثی  ــای فشــار حــد اک ــم ه ــه تحری ــوط ب ــا مرب ه

دوره ترامــپ پــس از خــروج از برجــام اســت و بــه 

نظربــا هــدف اعــامل فشــار بــه ایــران در مذاکــرات 

وهمچنیــن در نــزد افــکار عمومــی ایــران و جهــان 

اســت. 

جمعبندی

ــه  ــان ک ــد اصولگرای ــد دی ــت بای ــه رف ــا رشحــی ک ب

بخصــوص پــس از خــروج ترامــپ از برجــام بــا 

طــرح سیاســت »متعــارض«  بــه میــدان آمدنــد چــه 

ســنخیتی بــا برجــام دارنــد؟  چــرا مذاکــره مســتقیم 

ــت یازدهــم و دوازدهــم  ــکا در دوران دول ــا آمری ب

»خیانــت بــه منافــع ملــی« محســوب میشــد و 

ــد  ــوازن « و »چن ــت مت ــامن »سیاس حــال بــا گفت

ــه ای  ــود؟ و خامن ــی ش ــب م ــی« ترغی ــه گرای جانب

رســامً اعــالم میــدارد کــه مذاکــره بــا آمریــکا مجــاز 

اســت. آیــا آمریــکا ســه رشط ایــران مبنــی بــر لغــو 

کلیــه تحریــم هــا، تضمیــن عــدم خــروج و راســتی 

ــارض  ــران ح ــا ای ــت؟ وآی ــد پذیرف ــی را خواه آزمای

ــه از  ــود در منطق ــرتاتژیک  خ ــع اس ــت از مناف اس

ــان، ســوریه و یمــن بگــذرد؟.  ــه در عــراق، لبن جمل

ــو  ــاال را در پرت ــئواالت ب ــخ  س ــن پاس ــر م ــه نظ ب

وضعیــت جدیــد تضفیــف شــده آمریــکا بویــژه 

نظامــی  بالمنــازع  تســلط  بــرای  آن  ناکامــی  در 

ــی  ــد افول ــش رون ــش از پی ــتاب بی ــان و ش ــر جه ب

آمریــکای هژمونیــک وهمچنیــن عــروج قــدرت 

ــی و  ــد قطب ــان چن ــه جه ــل ب ــور ومتای ــای نوظه ه

گرایــش کشــورهای پیرامونــی بــرای گسســت از 

مــدار رسمایــه امپریالیســتی بــه رهــربی آمریــکا باید 

جســتجو کــرد. آنچــه کــه مســلم اســت جمهــوری 

ــه از  ــه داری ن ــت رسمای ــه دول ــران مبثاب ــالمی ای اس

ــع  ــه از موض ــردم بلک ــای م ــع توده ه ــع مناف موض

ــا   ــل ب ــت وتقاب ــران در رقاب ــه داری ای ــع رسمای مناف

ــک  ــکای هژمونی ــربی آمری ــه ره ــی ب ــه جهان رسمای

در جهــت تامیــن منافــع و ســهم خــود در منطقــه 

مــی باشــد. درجمهــوری اســالمی ایــران اگــر اصــالح 

نئولیربالــی مــی  ادغــام در نظــم  بــرای  طلبــان 

کوشــند؛ اصــول گرایــان بــا سیاســت »متعــارض« و 

»متــوازن« ادغــام را »والیــی« دانســته  و تفابــل بــا 

»اســتکبار جهانــی« بــا جنبــه دیــن مدارانــه چیــزی 

جــز رویکــرد بــه »حــق « بــرای آنــان نیســت. 

بنابرایــن برانگیخــن توده هــا بــا شــعار دفــاع از 

»حاکمیــت ملــی« و »منافــع ملــی«  و فــداکاری و 

از جــان گذشــتگی از نظــر اصول گرایــان در نهایــت 

ــد.  ــن امــر خدمــت کن ــه ای ــد ب بای

وظیفــه مــا بعنــوان کمونیســت هــا  در ایــن راســتا، 

ــای  ــه ه ــی عرص ــی در متام ــکل یاب ــه تش ــک ب کم

مبارزاتــی و ارتقــا آکاهــی طبقاتــی بــرای پیــرشوی 

کمونیســم  پیونــد  یعنــی  اســت  سوسیالیســتی 

ــی اســت. ــش طبقات ــا جنب ــی ب علم

 ی م ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

تورینو_ایتالیــا_  درشــهر   ۱۹۰۰ ســال  در  تــرزا 

ــود و  ــان گش ــه جه ــم ب ــری چش ــواده کارگ در خان

ــان  ــم از جه ــا چش ــهر بولونی ــال ۱۹۸۰ در ش در س

فــرو بســت، امــا حضــور معنویــش در قلــب زنــان 

ــده او  ــار و آموزن ــر ب ــی پ ــا زندگ ــه ب ــی ک و مردان

ــت.  ــی اس ــان باق ــد همچن ــنایی دارن آش

ــا  ــی را ب ــرزا نوچــه در ده ســالگی مدرســه ابتدای ت

منراتــی بــاال بــه پایــان رســاند، امــا مجبــور بــه تــرک 

تحصیــل شــد .

ــن در  ــط م ــد: “ رشای ــی نویس ــش م او در خاطرات

مدســه متوســطه بــا دخــرتان دیگــر تفــاوت داشــت. 

مــن بــا جــوراب هــای پــاره و بــا کفــش هــای تختــه 

چوبــی بایــد زخــم زبــان هــای همکالســی هایــم را 

ــارج  ــن مخ ــر م ــکل دیگ ــردم.... مش ــی ک ــل م تحم

مدرســه بــود..... رسبــار خانــواده مــی شــدم جــربان 

آنهــم غیــر ممکــن بــود. بــا انــدوه و اشــک فــراوان 

بــه خاطــر آن خــواب هــای طالیــی بالخــره بــه کار 

کــردن گــردن نهــادم .

اودر یــازده ســالگی در کارگاه خیاطــی مشــغول 

بــکار شــد و در اعتصــاب شــاگرد خیــاط هــا بطــور 

فعــال رشکــت کــرد. او با بــرادرش کــه اوهــم کارگرو 

ســه ســال از او بزرگــرت بــود در بــاره ایــن اعتصــاب 

صحبــت مــی کــرد. 

او در خاطراتــش چنیــن اشــاره مــی کنــد: " بــر 

اثــر اعتصــاب، خیاطــان کارشــان بــه ده ســاعت 

ــول  ــه ق ــن آنک ــرد، ضم ــدا ک ــل پی کار در روز تقلی

دادنــد فصــل مــرده حــد و حــدودی داشــته باشــد. 

ــل  ــری حاص ــچ تغیی ــان هی ــاگرد خیاط ــع ش در وض

نشــد. بــه نظــر مــن و بــرادرم، نتیجــه ای کــه از ایــن 

اعتصــاب بدســت آمــد مهــم نبــود. مهــم ایــن بــود 

ــن  ــا ط هــا در ای ــار شــاگرد خی ــن ب ــرای اولی ــه ب ک

ــد”. ــرده ان اعتصــاب رشکــت ک

او مــی نویســد: " اکنــون نوبــت بــرادرم رســید 

ــد. او ۱۴ ســال داشــت و در یــک  کــه اعتصــاب کن

ــه هــای  ــو کارخان ــه کار مــی کــرد. در تورین کارخان

ــو  ــد..... در تورین ــز کاری در حــال گســرتش بودن فل

متخصــص تریــن کارگــران پــرورش یافتــه بودنــد..... 

و  جوشــش  کارگــر،  هــای  تــوده  بــزرگ  مترکــز 

یگانگــی افــراد پراکنــده را در یــک کارخانــه ممکــن 

ســاخته بــود. کشــاورز اهــل "پولیــه " ، صنعــت کار 

قدیمــی اهــل " پیــه مونتــه “ ودهقــان خــرده پــای 

ــا کارگــر ســاده اهــل "ملبــاردی " را در  " ونیــزی " ب

ــود ".  ــرار داده ب ــار هــم ق کن

ــر آن  ــون دیگ ــه اکن ــد ک ــی کن اوبروشــنی اشــاره م

کشــاورز، آن صنعتــکار قدیمــی، آن دهقــان خــرده 

ــو مــرت  ــا صــد هــا کیل ــه ب ــر ســاده ک ــا و آن کارگ پ

فــا صلــه از یکدیگــر زندگــی کــرده بودنــد، اکنــون 

در کارخانــه کــه مالتــی اســت بــرای ســاخته شــدن 

طبقــه کارگــر جمــع شــده اند. دقیفــا کارخانــه 

ــاً  ــک عین ــرده _ هری ــا را متشــکل ک ــه آنه اســت ک

بقیــه، مــورد ســود جویــی و اســتثامر کارفرمــا 

هســتند. در جریــان مبــارزه باهــم بــه آگاهــی 

ــار  ــذا درپیونــدی ناگسســتنی در کن مــی رســند و ل

یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد. اینجــا دیگــر مســئله فــرد 

مطــرح نیســت، بلکــه مســئله جمــع مطــرح اســت 

ــا در  ــه آنه ــگ سوسیالیســتی ک و اینســت آن فرهن

طــول ســال هــا کار در کارخانــه بــه آن دســت مــی 

ــه آن مــی  ــک ب ــی ســاده در پراتی ــا خیل ــد. آنه یابن

رســند، ضمــن آنکــه در جریــان پراتیــک آنــان نیــاز 

بــه مطالعــه تئوریــک را درک مــی کننــد. بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه طبقــه کارگــر نقشــی اساســی در 

انقــالب سوسیالیســتی دارا اســت. طبقــه کارگــر 

فرهنــگ سوسیالیســتی را کــه توجــه بــه جمــع 

اســت نــه بــه فــرد، از درون کارخانــه آموختــه 

اســت و دشــمن واقعــی اش را کــه رسمایــه داری را 

ــه  ــان اســتثامربا همــه وجــودش در کارخان در جری

ملــس کــرده اســت. 

مــا بروشــنی مشــاهده مــی کنیــم امــروزدر کشــور 

ــادی  ــباهت زی ــر ش ــه کارگ ــارزه طبق ــران، مب ــا ای م

ــت.  ــته اس ــا داش ــر ایتالی ــه کارگ ــارزات طبق ــا مب ب

ــرب و.......در  ــر، ع ــاورزان ل ــه از کش ــت تپ در هف

کارخانــه نیشــکر هفــت تپــه در کنــار یکدیگــر 

کارمــی کننــد. پــس از آن اســت همــه آنهــا در 

درون کارخانــه بــا اســتثامرو ســود جویــی کارفرمــا 

ــوند و  ــی ش ــرو م ــل روب ــان عم ــرتکا ودر جری مش

ــن  ــت ای ــود در خدم ــی ش ــی م ــه مالت ــذا کارخان ل

کارگــران. در همــه دنیــا ماجــرا از یــک قــرار اســت. 

نیروهــای  و  یکطــرف  از  تولیــد  ابــزار  صاحبــان 

مولــده از طــرف دیگــر در برابــر هــم قــرار دارنــد و 

منافــع شــان در تضــادی آشــتی ناپذیــر بــا یکدیگــر 

ــی  ــره خاک ــن ک ــران در ای ــن کارگ ــا برای ــت. بن اس

باهــم برادرنــد و خونشــان برنــگ پرچــم پرولتاریــا 

ــی  ــه زمان ــگ پوســت و فاصل ــاوت در رن اســت. تف

ــر  ــان بیکدیگ ــب هاش ــا قل ــت، ام ــم نیس ــا مه آنه

ــت. ــک اس نزدی

ــو " فدراســیون  آن زمــان کارگــران در شــهر " تورین

کارگــران فلــزکار ) فیــوم ( را بوجــود مــی آوردنــد. 

دست امپریالیست ها از سر مردم جهان کوتاه
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ــان  ــه صاحب ــان اتحادی ــا همزم ــان کارخانه ه صاحب

کارخانه هــا ) المــا( را ایجــاد مــی کننــد. زمانــی کــه 

ــان  ــد، صاب ــرده بودن ــاب ک ــزکار اعتص ــران فل کارگ

ــد.  ــکار گامردن ــدی را ب ــران جدی ــا کار گ کارخانه ه

امــا برغــم همــه ســختی هــا، بویــژه بــرای کارگرانــی 

کــه رسپرســتی خانــواده خــود رابــر عهــده داشــتند 

ــارزه بحــق بالخــره  ــری شــان در مب ــه علــت پیگی ب

ــردن  ــاال ب ــه ب ــی در زمین ــت های ــتند موفقی توانس

بدســت  کار  ســاعات  آوردن  پاییــن  و  دســتمزد 

ــد.  آورن

ســال ۱۹۱۴ زمزمــه هایــی در مــورد جنــگ جهانــی 

در فضــای اروپــا پیچیــده بــود. تــرزا نوچــه خیلــی 

زنــده و ملمــوس در کتــاب خاطراتــش ایــن فضــا را 

بــه منایــش مــی گــذارد - اینکــه چگونــه سوســیالیت 

ــد وسوسیالیســت هــای  ــج بودن ــی گی هــای ایتالیای

آملانــی موافــق جنــگ بودنــد. موســولینی کــه مدیــر 

روزنامــه روزنامــه " آوانتــی " و سوسیالیســت بــود، 

ــا  ــرد. ب ــاز ک ــگ آغ ــش را بســوی جن ــه حرکت خائنان

رشوع جنــگ مــردم بــا کمبــود مــواد غذایــی و 

ــگ  ــه جن ــا ادام ــد. ب ــرو بودن ــاس رو ب ــی اجن گران

مــردم در وضعیــت معیشــتی بــدی قــرار داشــتند. 

اعتصابــات وتظاهــرات در شــهر جریــان پیــدا کــرده 

بــود. در ایــن رشایــط بیشرتفشــار بــر روی زنــان بود، 

ــد، شوهرانشــان  ــه بودن آنهــا داد و قــال راه انداخت

بــه جبهــه رفتــه بودنــد و آنهــا بایــد شــکم فزنــدان 

خــود را ســیر مــی کردنــد. شــهر توســط مــردم 

ســنگر بنــدی شــده بــود و یــورش پلیــس ســواره در 

برابــر مبــارزات مــردم ادامــه داشــت، تانــگ هــای 

ارتــش و رسبــازان وارد شــهر شــده بودنــد. 

تــرزا مــی نویســد: " بــه محــض ورود رسبــازان بــه 

شــهر، مــردم آنــان را چــون بــرادران خــود در آغــوش 

مــی گرفتنــد. زنــان در بیــن رسبــازان مــی رفتنــد و 

ــه آنهــا  ــان ب ــد. زن ــه آنهــا غــذا و رشاب مــی دادن ب

مــی گفتنــد، مبــارزه مــا بــه خاطــر شــام ســت، بــه 

خاطــر شــام رسبــازان اســت کــه بــه جنــگ نرویــد 

و کشــته نشــوید. تورینــو بیــدار شــده بــود ..... 

ــی  ــه خوب ــورد نتیج ــن برخ ــه ای ــید ک ــی نکش طول

ــه  ــی " ک ــازان " آلپین ــروه از رسب ــک گ ــار آورد. ی بب

بــرای رسکــوب مــردم دســتور شــلیک گرفتــه بودنــد، 

پــس از آنکــه بــرای مــدت طوالنــی رو در روی زنــان 

قــرار گرفتنــد، بالخــره رس تفنــگ هــای خــود را روی 

زمیــن گذاشــتند و بــه جمعیــت پشــت کردنــد.

تــرزا در ایــن بخــش از نوشــته، نقــش زنــان را کــه 

ــی  ــد بخوب ــارزه ای پیشــگام ان همیشــه در هــر مب

نشــان مــی دهــد.

ــه ۱۹۱۵  ــاه م ــای م ــه ه ــد: " نیم ــی نویس ــرزا م ت

ــه  ــه ای بدســتم داد ک ــی اعالمی ــرادرم پنهان ــود، ب ب

بــا ابتدائــی تریــن امکانــات چــاپ شــده بــود. ایــن 

ــو" را داشــت. در  ــرن تورین ــه امضــای " کارگ اعالمی

ــا را  ــه اروپ ــگ ک ــن جن ــود: “ ای ــده ب ــه آم اعالمی

ــزی جــز ننــگ نیســت و  ــه آتــش مــی کشــد، چی ب

هیچیــک از کشــورهایی کــه در جنــگ رشکــت مــی 

کننــد بخاطــر مــردم کشــور خــود منــی جنگنــد ..... 

“ . بــرادرم مــی گفــت ایــن اعالمیــه را سوسیالیســت 

هــای پیــر ننوشــته انــد. ایــن کار، کار جوانــان اســت 

ــیه  ــد و روس ــی کن ــتان را آزاد من ــش رصبس ". اتری

بایــد  بــه مردمــش آزادی منــی بخشــد.  تــزاری 

از افتــادن ایتالیــا بــه ایــن دام جلوگیــری کــرد. 

ــی  ــگ نفع ــن جن ــارکت در ای ــا از مش ــردم ایتالی م

ــه مــی شــود،  عایدشــان نخواهــد شــد. اینکــه گفت

ــت  ــش اس ــی و آزادیبخ ــی انقالب ــگ، جنگ ــن جن ای

ــن  ــه چنی ــی ک ــت های ــدارد. سوسیالیس ــت ن حقیق

ــای  ــه پرولتاری ــد، بــه خاطــر بــورژوازی ب نظــر دارن

کشورشــان و بــه بیــن امللــل دوم خیانــت مــی کننــد. 

امــا سوسیالیســت هــای واقعــی هرگــز دستشــان بــه 

ــوده منــی شــود ..... "  ــت آل خیان

اکنــون از پاراگــراف بــاال مــی فهمیــم، کارگــران 

ــا  ــد. آنه ــی از مســائل سیاســی دارن چــه درک باالی

کامــال متوجــه شــده بودنــد کــه جنــگ بنفــع مــردم 

کشــورهای رشکــت کننــده در جنــگ نبــود. جنــگ 

جهانــی اول آملــان اتریــش از یکطــرف و فرانســه و 

انگلســتان از طــرف دیگــر برابــر هــم صــف آرایــی 

ــت در  ــه رشک ــز ب ــزاری نی ــیه ت ــد. روس ــرده بودن ک

ــود.  ایــن جنــگ تــن داده ب

 اکنــون جنــگ آغــاز شــده بــود. در روزهــای رسد و 

یخبنــدان تورینــو، تــرزا بــا رشایــط دشــواری روبــرو 

بــود. بــرادرش در جنــگ کشــته مــی شــود و مــادر 

ش در اثربیــامری چشــم از جهــان فــرو مــی بنــدد 

ــر  ــاق کوچــک زی ــون در دو ات ــد: " اکن او مــی گوی

شــیروانی، بــر روی بــام هــای شــهر عزیــزم "تورینــو 

" یکــه و تنهــا بــودم. تنهــا، گرســنه و عاصــی. 

ــوم “.  ــه ش ــم وارد کارخان ــم گرفت تصمی

آن زمــان اودر کارخانــه " فیــات بــره وتــی" کار مــی 

گیــرد، چنــن ادامــه مــی دهــد: “ رفتــه رفتــه بــکارم 

عالقمنــد شــدم. کارم ســاخن بالشــتک هــای برنــزی 

بــرای موتــور کامیــون بــود. ایــن کار خیلــی بهــرت از 

ــز و براقــی کــه  ــود. قطعــات متی ســاخن فشــنگ ب

ــت  ــی توانس ــد م ــی ش ــارج م ــراش خ ــین ت از ماش

در خدمــت صلــح هــم قــرار گیــرد. از ایــن گذشــته، 

اینکــه چیــزی را بــا دســت هــای خــودم بوجــود مــی 

آوردم احســاس رضایــت مــی کــردم. در کنــار خــودم 

ــن  ــا کار م ــا ب ــه کار آنه ــدم ک ــی دی ــی را م دخرتان

یکــی بــود. آنهــا هــم مســائل مــرا داشــتند، ماننــد 

ــی  ــر م ــن فک ــد م ــدند و ماتت ــی ش ــته م ــن خس م

ــش  ــه بی ــدم کارخانان ــه فهمی ــم رفت ــد. رو یه کردن

از هــر چیــز دیگــر یعنــی همیــن و ایــن خــود بــه 

مثابــه مالتــی اســت بــرای طبقــه کارگــر ".

ــازان  ــان مــی رســد. رسب ــه پای ســال ۱۹۱۷ جنــگ ب

از جنــگ برمــی گردنــد زنانــی کــه در طــول جنــگ 

ــده  ــرد ش ــران م ــن کار گ ــا جایگزی ــه ه در کارخان

بودنــد، حکــم اخراجشــان از طــرف کافرمایانــن 

ــالغ مــی شــود. اب

تــرزا نوچــه در خاطراتــش اینگونــه بیــان مــی 

ــره کشــی  ــه از به ــل ســودی ک ــد اق ــاال ح ــد: ح کن

مــا عایدشــان شــده بــود مــی توانســتند حــد اقــل 

ســه مــاه بــی آنکــه بــه کار تولیــدی بپردازیــم، در 

کارخانــه باقــی مبانیــم و کارهایــی مثــل نظافــت و 

انبــار داری را انجــام دهیــم . .... تــا در ایــن فاصلــه 

در پــی یافــن کار جدیــدی باشــیم..... بــرای اولیــن 

بــار جلســه ای در میــان ماشــین هــای کارخانــه 

برگــزار کردیــم و کارگــران بــا پیشــنهاد مــن موافــق 

دادیــم و در  ترتیــب  کمیســیونی  فــوراً  بودنــد. 

ــم “. ــه بردی ــرت کارخان ــه دف ــامن را ب ــت های خواس

ــر  ــا پیگی ــار منــی رفــت. امــا جوانه ــر ب  کارفرمــا زی

ــد و بالخــره نتیجــه  ــاه نیامدن ــه شــدند و کوت قضی

ایــن شــد کــه ۹۰روز حقــوق پایــه را بــه آنهــا 

پرداختنــد. 

ــربان  ــه “ ج ــود ک ــار ب ــن ب ــا اولی ــرزا: “ در ایتالی ت

ــد.  ــی ش ــرح م ــه “ مط ــراج از کارخان ــارت اخ خس

ــه  ــن خســارتی ب ــچ گاه چن ــان هی ــا آن زم ــی ت یعن

ــه  ــم ک ــا دیدی ــود. ام ــده ب ــت نش ــران پرداخ کارگ

ــود در  ــتادگی خ ــت و ایس ــا مقاوم ــر ب ــان کارگ زن

برابــر وسوســه هــا و تهدیــدات مراجــع مســئول آن 

ــد “. ــت آوردن را بدس

او در کارگاه جدیــدی کــه تنهــا ســه نفــر بودنــد کار 

گرفــت و لــذا چنیــن مــی گویــد: "..... در کارگاهــی 

ــارزه مســتقیم  ــک مب ــکان ی ــردم ام ــی ک ــه کار م ک

نبــود ..... تنهــا بــه بحــث بــا همکارانــم اکتفــا مــی 

کــردم و همــواره افســوس مــی خــوردم کــه چــرا در 

ــه طــور مســتقیم  ــم ب ــه نیســتم و منــی توان کارخان

در مبــارزه رشکــت کنــم ".

ــی  ــه مبارزات ــه وظیف ــط کار ب ــرون از محی او دربی

ــازان  ــواده رسب ــه خان ــه داد و در “ اتحادی اش ادام

جنــگ زده و خانــواده شــهدا “ و بعــد در “ کانــون 

ــام نویســی کــرد.  سوسیالیســت هــای محــل “ ن

بــه مبــارزات  در شــاره هــای آینــده رنجــر، 

سیاســی تــرزا بــه مبــارزات و فعالیــت هــای مخفی 

ــد . ــد ش ــه خواه ــم پرداخت او دردورا ن فاشیس

لیال
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جهانی نوین باید.... بقیه از صفحه آخر

کــرده انــد دســت بــه زنــدان، شــکنجه واعــدام 

ــه  ــان ب ــا همچن ــی زده ت ــری وانقالب ــرشوان کارگ پی

دیکتاتــوری صاحبــان رسمایــه ادامــه دهنــد. در ایــن 

ــارزه ،  ــاد، مب ــران اتح ــق کارگ ــی، منط کارزار طوالن

ــوده اســت.  ــروزی ب ــا پی ــارزه ت ناکامــی، بازهــم مب

ــس از  ــز پ ــتی نی ــای کمونیس ــازمان ه ــزاب وس اح

هــر مبــارزه وناکامــی خــون هــای رفقــای جانباختــه 

ــوده و  ــل من ــرو تبدی ــه نی ــم را ب ــرده، غ ــاک ک را پ

بــا جمعبنــدی از علــل شکســت بــا درایــت تــر بــه 

ــد.  ــارزه ادامــه داده ان مب

ــوده  ــت : ت ــن اس ــا چنی ــال ه ــن س ــرُتگ ای درس س

هــا ســازندگان تاریخنــد، کارگــران انقــالب مــی 

کننــد و احــزاب وســازمان هــای کمونیســتی جــزوی 

از طبقــه کارگرنــد ودســته ای جــدا نیســتند وبــدون 

تئــوری انقالبــی وحــزب کمونیســت هیــچ انقــالب 

کارگــری پیــروز منــی شــود .

جمعبنــدی هــای احــزاب وســازمان هــای چــپ 

وکمونیســتی گواهــی برایــن واقعیــت دارد کــه آنهــا 

نتوانســتند اســتخوانبندی تشــکیالت خــود را در 

درون جنبــش کارگــری اســتوار ســازند و هنــوز هــم 

ایــن کمبــود موجــود اســت. جنبــش هــای تــوده ای 

ــوده  ــر ت ــار دیگ ــت ب ــود و هش ــش و ن ــود و ش ن

هــا بــه میــدان آمدنــد، از خــود گذشــتگی و جــرأت 

ــی  ــا دســت خال ــدن ب ــا حــد جنگی ــارزه را ت ــه مب ب

در خیابــان هــا در برابــر تانــک وتــوپ دشــمن بــه 

منایــش گذاشــتند ولــی جــای احــزاب وســازمان های 

کمونیســتی خالــی بــود و در نتیجــه نقشــی در 

هدایــت آنهــا نداشــتند. اگــر کمونیســتها ونیروهــای 

ــام از  ــا مت ــران در گذشــته ب ــه کارگرای ــدار طبق طرف

خــود گذشــتگی هــا نتوانســتند بــه وظایــف خــود 

جامــه عمــل بپوشــانند و تــاوان آنــرا هــم متاســفانه 

دادنــد امــروز دیگــر نبایــد بــه خــود اجــازه دهنــد 

اشــتبا هــات گذشــته تکــرار شــود. اکنــون مــا 

ــر  ــه ه ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــا رشایط ــر ب ــار دیگ ب

روز اعــرتاض واعتصــاب کارگــری موجــود اســت. 

ــجویان در  ــتگان، دانش ــامن، بازنشس ــران، معل کارگ

حرکتنــد و ســازماندهی بــه موضــوع روز جنبــش ها 

تبدیــل شــده اســت. بــا توجــه بــه دشــمنی دیرینــه 

طبقــه بــورژوازی ایــران بــا کمونیســم وطبقــه 

کارگــر، پیونــد فــرشده میــان آنهــا از رضوریــات 

اســت. جنبــش هــای تــوده ای بــرای اینکــه موفــق 

شــوند احتیــاج بــه کادر هایــی دارنــد کــه در موضع 

راســتین تاریخــی طبقــه کارگــر قــرار گیرنــد، یعنــی 

ــده آگاه  ــه مناین ــند ک ــی برس ــه از آگاه ــدان درج ب

ــی  ــم یعن ــم کمونیس ــه عل ــند، ب ــر باش ــه کارگ طبق

تئــوری رهایــی طبقــه کارگرمســلح شــوند وبتواننــد 

ــاده  ــرا پی ــران وامروزآن ــخص ای ــط مش ــق رشای طب

ــتی  ــه درس ــد ب ــه بتوان ــرای اینک ــن کار ب ــد. ای کنن

پیــش رود کمونیســت هــا بایــد بداننــد کــه گردانــی 

ــزوی ازاو  ــه ج ــتند بلک ــر نیس ــه کارگ ــدا از طبق ج

ــه  ــروزی طبق ــرای پی ــتند و ب ــت آن هس و در خدم

کارگــر تــالش مــی کننــد. تنهــا در ایــن صورت اســت 

ــاد  ــه ایج ــد ک ــی برن ــی م ــل پ ــران در عم ــه کارگ ک

یــک تشــکیالت کادری پیرشفتــه مســلح بــه تئــوری، 

ــن خــود را  حرفــه ای کــه اعضایــش متــا مــن وکامل

وقــف انقــالب کــرده انــد پیــروزی را تضمیــن مــی 

کنــد. بــدون چنیــن تشــکیالتی پیــروزی غیــر ممکــن 

اســت واگــر هــم تــوده هــا پیــروز شــوند چنانچــه 

ســال ۵۷ شــدند، انقــالب بــه کجــراه مــی توانــد رود 

ــود.  ــر وارد ش ــان از در دیگ ــورژوازی همچن و ب

در اشــل جهانــی هــم کلیــه بــاور هــای کهــن 

دموکراســی خواهــی رسمایــه جهانــی بــه زیر ســوال 

رفتــه و در مقابلــه بــا کویــد نــوزده ناتوانــی نظــام 

هــای کهنــه را جلــو چشــم میلیــون هــا انســان بــه 

منایــش گذاشــته ودامنــه بحــران ســاختاری رسمایــه 

ــت . ــیده اس ــق بخش ــرتش داده و عم داری را گس

 افــول ابــر قــدرت امپریالیســتی جهــان کــه زمانــی 

ایدئولــوگ هــای بــورژوا صعــود آنــرا پایــان تاریــخ 

ــرده  ــوض ک ــگ ع ــتها ی رن ــد و سوسیالیس خواندن

وبریــده آنــرا امپراتــور بــال منازعــه تــا ابدیــت 

پنداشــتند آغــاز شــده اســت. ایــن یــک تغییــر 

بزرگــی اســت کــه بایــد کاملــن در بررســی اوضــاع 

بــه حســاب آورد. در همیــن دوقــرن گذشــته دســت 

ــه  ــا ب ــوری بریتانی ــدرت از امپرات ــدن ق ــت ش بدس

امپراتــوری آمریــکا صــورت گرفــت. امــا اکنــون 

ــدان  ــه می ــان ب ــردم جه ــم م ــت عظی ــر اکرثی دیگ

ــه  ــخ ب ــرار تاری ــر تک ــزرگ در براب ــده و ســدی ب آم

شــیوه گذشــته انــد. بــا رسکردگــی یــک قــدرت 

ــی  ــد قدرت ــوی چن ــام وت ــا نظ ــد، ب ــی مخالفن جهان

هــم کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بنیــاد گــذاران 

ســازمان ملــل بــا شــور وشــوق بــه اســتقبالش رفتنــد 

ــد  ــد، نیزمخالفن ــری کنن ــگ جلوگی ــاید از جن ــا ش ت

چــون عملــن بــا شکســت کامــل روبــرو شــده 

وقــدرت هــای امپریالیســتی بــا دخالــت گــری 

هــا ی خــود رسانــه و یکجانبــه آنــرا دور زدنــد. 

ــه اســتالینی -  ــه چرچیلــی هســت ون امروزدیگــر ن

ــی  ــگ جهان ــر نازیســم در جن ــروزی ب ــان پی قهرمان

دوم کــه جنــگ رسد ایدئولوژیکــی را میــان مکتــب 

کمونیســم و باصطــالح دموکراســی بــار دیگــر کلیــد 

ــوژی  ــا وایدئول ــدن ه ــای مت ــگ ه ــد. دوران جن زنن

هــا بــه پایــان رســیده اســت. جنــازه حکومــت هــای 

ــان  ــه خیاب ــا ب ــوده ه ــران وت ــه داری را کارگ رسمای

ــردن  ــه برداشــن وخــاک ک ــد؛ وظیف هــا کشــیده ان

ــت. آنهاس

ــالب  ــی انق ــی عموم ــف آرای ــان و ص ــیامی جه  س

ــا و رهایــی برشیــت  وضــد انقــالب بســود پرولتاری

ــر کــرده اســت. از یــوغ نظــام هــای طبقاتــی تغیی

بــا اینکــه همچنــان تضــاد اساســی جهــان را رسمایــه 

داران و طبقــه کارگــر تشــکیل مــی دهنــد امــا صف 

آرایــی نیروهــا ی انقالبــی در بــرا بــر نیروهــای ضــد 

انقالبــی تغییــرات اساســی کــرده و بســود اکرثیــت 

در حــال تکامــل اســت.

 دوران تاریخــی گــذار از مــا لکیــت خصوصــی بــر 

ــی واجتامعــی  ــت همگان ــه مالکی ــد، ب وســایل تولی

وشــورایی کــردن جامعــه بــا فرهنگــی بــدور از 

فردگرایــی لیربالیســتی فــرا رســیده اســت. آلرتناتیــو 

کارگــری در برابــر آلرتناتیــو هــای بــورژوازی، صــف 

ــاردی  ــوان چــرت میلی ــا بعن ــی روشــن پرولتاری طبقات

۹۹ درصدی هــا، عظیم تریــن نیــروی ســتمدیدگان 

ــدازی  ــرای بران ــدارک ب ــوندگان در ت ــتثامر ش و اس

نظــام رسمایــه داری و جایگزینــی اش بــا نظــام 

ــکل  ــروی متش ــرتبه نی ــر روز بیش ــتی ه سوسیالیس

ومتحــد بــا راه و رســمی بــر روال علــم، آزادی، بدور 

ــدون اســتثامر انســان  ــض وســتم، ب ــه تبعی ازهرگون

ــدان، شــکنجه واعــدام  از انســان، بــدون جنــگ، زن

ــت،  ــی اس ــش تاریخ ــن گرای ــود. ای ــی ش ــل م تبدی

ــت .  ــتوار اس ــع اس ــی جوام ــت کنون ــرت عینی بربس

نیــروی اساســی وعمــده تولیــد، توزیــع ومــرف را 

تشــکیل مــی دهــد و از مــرز هفــت میلیــارد نفــری 

ــاردی،  ــن لشــگر میلی ــر ای ــرا ب گذشــته اســت. در ب

ــه  ــد کــه ب ــان وســایل تولی مشــتی بــس حقیرصاحب

ــدان  ــکنجه، زن ــدام وش ــتار، اع ــت وکش ــگ، کش جن

ورسکــوب، اســتثامر انســان از انســان بــاور دارد 

ــر  ــرا پ ــیده، ظاه ــه از درون پوس ــت ک ــود اس موج

قــدرت خــود را نشــان میدهنــد که در پوســت شــیر 

رفتــه انــد. آنهــا دیگــر بهیچوجــه جهانــی را تشــکیل 

منــی دهنــد، اقلیتــی انــد مچالــه شــده، جنایتــکار، 

ــرار  ــوده ق ــه در محــارصه کامــل ت ــت ک ضــد برشی

ــرای  ــی ب ــی طــرح نوین ــر درپ ــا دیگ ــد. م ــه ان گرفت

جهانــی کهنــه کــه قــدرت هــای امپریالیســتی بــرای 

ایجــاد توهــم عرضــه مــی کردنــد نیســتیم. رسمایــه 

داری درباالتریــن مرحلــه تکامــل خــود دنیــا را 

ــگاه  ــه پرت ــه لب ــت را ب ــانده، طبیع ــی کش ــه تباه ب

رســانده وبــود ونبــود متــدن برشیــت را زیــر ســوال 

بــرده اســت.

ونــه  اســت  موجــود  جهانــی  ســه  نــه  دیگــر 

دوجهانــی تنهــا یــک جهــان پــر رنــگ، قابــل ملــس 

روزانــه: رزم  میــدان  ودر 

 جهانی پرولتاریایی در برابر بورژوازی، 

کمونیسم در برابر رسمایه داری،

ــر  ــدی در براب ــه در ص ــود ون ــامر ن ــی ش ــوده ب  ت

مشــتی کوچــک زالوصفــت میلیونرهــا 

از  بیــش  بــورژوازی  هــای  آلرتناتیــو  ایــران  در 

ــده  ــا پشــتیبانی امپریالیســتها آم ــال اســت ب صدس

ــد  ــه داده ان ــم تکی ــی حاک ــدرت سیاس ــر ق ــد وب ان

و آن جــا وآن زمــان کــه تاریــخ مرفشــان متــام 

بدون زنان هیچ جنبش واقعاً توده ای موجود نیست
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شــده بــر داشــته شــده انــد. امــروز هــم مــا شــاهد 

تــالش آلرتناتیــو هــای بــورژوازی بــرای جابجــا شــدن 

قــدرت سیاســی هســتیم. آنهــا بــا ایجــاد توهــم در 

تــوده هــا و ادعــای دروغیــن دموکراســی خواهــی، 

ــش  ــتی، جنب ــد کمونیس ــای ض ــی ه ــن پراکن ــا لج ب

هــای کارگــری وتــوده ای را آشــوبگر وهــرج ومــرج 

طلــب خوانــدن تــالش مــی کننــد بــا دســت بدســت 

کــردن قــدرت همچنــان بــه حکومــت رسمایــه داری 

ــد. ادامــه دهن

 در آســتانه ســالگرد بهمــن پنجــاه وهفــت امســال 

همــه ی آنهــا آرزوی جانشــینی را در دل دارنــد ودر 

ــه قــدرت حکومتــی چهــار دهــه  ــای رســیدن ب روی

اســت بــر مــی برنــد، بعضــی هــا بــا طــرح عبــوراز 

حاکمیــت وبعضــی هــا بــا بازگشــت بــه قــدرت از 

درون اعــالم کردنــد. بــر جســته تریــن آنهــا بیانیــه 

ــه  ــت ک ــوری اس ــی درون کش ــخصیت سیاس ۳۴ ش

ــی –  ــف مل ــری از طی ــد نف ــا چن ــان ب ــالح طلب اص

مذهبــی، تــوده ای و سوســیال- دموکــرات هــا جــور 

ــه  ــدن از اریک ــده ش ــس از ران ــا پ ــد. آنه ــرده ان ک

قــدرت توســط انحصــار طلبــان در ایــن بیانیــه 

خطــر فروپاشــی جامعــه را بــرخ جنــاح دیگــر مــی 

کشــند، متــام وکــامل کل فروماندگــی ودر ماندگــی 

نظــام والیــت فقیــه در ایــن چهــل وســه ســال را بــه 

ــربا،  ــود را م ــد وخ ــی اندازن ــر م ــاح دیگ ــردن جن گ

عابــد ودانــا بــرای ادامــه ســلطه رسمایــه داری 

معرفــی مــی کننــد. از قــرار توافــق برجــام در حــال 

شــدن بــا آمریــکا اســت، خطــر برانــدازی از خــارج 

ــا  ــیند، براندازه ــی نش ــرو م ــکا ف ــک آمری ــا کم وب

ــان  ــالح طلب ــود و اص ــی ش ــوش م ــان خام شمعش

ــد گرفــت. ــر خواهن ــال وپ باردیگــر ب

حــزب رنجــربان ایــران مربمرتیــن وظیفــه کمونیســتها 

انقــالب سوسیالیســتی،  بــرای تحقــق برنامــه  را 

ــدن،  ــزوی از آن ش ــری، ج ــش کارگ ــا جنب ــد ب پیون

ســازماندهی پیــرشوان کارگــری و ایجــاد زمینه هــای 

طبقاتــی واجتامعــی یکــی شــدن تشــکل هــای 

ــی  ــت یک ــزب کمونیس ــتی در ح ــود کمونیس موج

شــده، مــی دانــد. بــدون چنیــن حزبــی بازهــم 

جنبــش هــا ومــوج هــای انقالبــی بــر مــی خیزنــد و 

فــرو مــی نشــینند وهمچنــان بــورژوازی بــا دســت 

بدســت کــردن قــدرت میــان خــود بــه ســلطه 

ــل  ــات قب ــردر دفع ــی دهــد. اگ ــه م ــوب ادام ورسک

ــار بــه آنهــا  ــا کمونیســتها گریســتند ایــن ب مــردم ب

خواهنــد خندیــد. حــزب رنجــربان ایــران وفــادار بــه 

کمونیســم علمــی بعنــوان تئــوری راهنــامی خــود از 

ــه احــزاب و تشــکل هــای کمونیســتی دعــوت  کلی

ــد براســاس اصــول کمونیســم و برنامــه ای  مــی کن

ــه  ــی جامع ــط مشــخص کنون ــا رشای ــق ب ــه منطب ک

ــوند. ــد ش ــران اســت متح ای

تنهــا سوسیالیســم پاســخی اســت راســتین بــه هــرج 

ومــرج وبحــران کنونــی رسمایــه داری 

ــرای  ــی ب ــا تشــکالت مســتقل کارگریســت ظرف تنه

میلیونــی  توده هــای  عظیمرتیــن  ســازماندهی 

ســتمدیده واســتثامر شــونده، نــه اتحادهــای جبهــه 

واحــدی احــزاب وســازمانها و بلوک هــای متحــد 

ــوری. ــد دیکتات ض

بــا  متحــد،  کمونیســت  حــزب  ایجــاد  تنهــا 

اســتخوانبندی تشــکیالتی درون طبقــه کارگــر اســت 

کــه پیــروزی انقــالب سوسیالیســتی را تضمیــن مــی 

ــد. کن

پــس رفقــا در صفــی متحــد بــه پیــش! بــرای پیونــد 

بــا کارگــران، بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت متحد !

یــک دو بــه صــف متحــد، بــرای گســرتش پایــه 

هــای تــوده ای، بــرای ســازماندهی لشــگر میلیونــی 

ــوندگان! ــتثامر ش ــتمدیدگان و اس س

نیــروی تــوده هــا الیــزال اســت، کارگــران بزرگرتیــن، 

متشــکل ترین وتعییــن کننــده تریــن عامــل تولیدنــد 

در مقابــل مشــتی کوچــک، فاســد، جنایتکارصاحبان 

رسمایــه، دشــمنان آنانند.

ــه  ــروز در یافت ــد و ام ــازندگان تاریخن ــا س ــوده ه ت

خــود  بســود  را  نویــن  جهانــی  میتواننــد  انــد 

وبرشیــت فتــح کننــد.

ــن  ــی- محس ــد شمس ــزارو چهارص ــاه ه ــن م - بهم

رضوانــی ۱۴ فوریــه روز عشــاق ۲۰۲۲

هشتم مارس روز تاریخی زنان جهان 
برای رهایی و سوسیالیسم

ــان ســیامی  ــان در رسارس جه ــه زن ــی وقف ــارزه ب مب

ــر  ــر و دیگ ــه کارگ ــارزه طبق ــه مب ــی ب ــالً نوین کام

جنبش هــای تــوده ای و اجتامعــی داده اســت.

امــروز دیگــر بــرای ســازمان دهنــدگان هــر حرکــت 

ــان  ــدون رشکــت زن اجتامعــی مســجل اســت کــه ب

ــه هــدف  ــد، رســیدن ب ــی بیشــرت از جهانن ــه نیم ک

نــا ممکــن اســت.

کلیــه نیروهــای حاکــم طبقاتــی مســلط بــر جهــان 

در ایــن تاریــخ کهــن مبــارزه طبقاتــی، بــرده داران؛ 

قــرن  چنــد  در  و  رعیت کُــش  ســتمگر  اربابــان 

گذشــته صاحبــان رسمایــه، زنــان را دومیــن جنــس، 

ــا  ــد و ت ــه حســاب آورده ان ــوان ب ــل و نات نیمــه عق

امــروز بــا متــام دســتاوردهای عظیــم علمــی برشیت 

پیرشفته تریــن  در  حتــا  زن  ضــد  عقایــد  هنــوز 

ــام  ــه نظ ــان ک ــا همچن ــت. ام ــود اس ــع موج جوام

ــرم  ــان اش را الج ــود گورکن ــت خ ــه داری بدس رسمای

ــان کــه بعنــوان بــردگان دوران  ــد، زن خلــق مــی کن

مدرنیــزه بــه صحنــه تولیــد کشــانده شــدند، جنبــش 

نوینــی از کارگــران زن را بنیــاد کردنــد. هشــتم 

ــاله  ــر س ــا ه ــد ت ــا نهادن ــر بن ــان کارگ ــارس را زن م

ترازنامــه ای را در مبــارزه ســخت و طوالنــی بــه 

ــد کــه در ایــن نربدهــای پــی  ــان عرضــه دارن جهانی

در پــی چگونــه دشــمنان را بــه عقــب رانده انــد و 

پیروزی هــا را چگونــه تحکیــم کرده انــد.

در ترازنامــه امســال زنــان جهــان بایــد از مقاومــت 

ــه  ــت ک ــخن گف ــتانی س ــان افغانس ــتادگی زن و ایس

ــر خاســتند  ــان ب ــر نیروهــای ارتجاعــی طالب در براب

و جــای خالــی یــک جنبــش همگانــی مرتقــی را پــر 

کردنــد. امپریالیســم آمریــکا بــا تســلیم شــدن کامــل 

ــان  ــش زن ــر ماهیت ــا ب ــان بن ــاع طالب ــر ارتج در براب

افغانســتان را قربانــی کــرد. ایــن درس بزرگــی شــد 

کــه بــار دیگــر جنبــش زنــان بــه درســتی جمعبنــدی 

آزادی  تاریخــی،  کنونــی  دوران  در  کــه  کننــد 

زنــان بــا جنبــش رهائیبخــش کل ســتمدیدگان و 

اســتثامر شــوندگان گــره ناگسســتنی خــورده اســت. 

ــتان  ــان افغانس ــت زن ــش مقاوم پشــتیبانی از جنب

ــه یکــی از وظایــف مــربم کل جنبش هــای  امــروز ب

ــل شــده اســت. مرتقــی و کارگــری جهــان تبدی

در جبهــه داخلــی ایران، زنان ســال پــر از مقاومت و 

مبــارزه را در کارنامــه خــود دارنــد. درخشــنده ترین 

ایــن نربدهــای پــی در پــی رشکــت آنهــا در مبــارزات 

اعتصابــی و خیابانــی بــود. هــر جــا اعــرتاض و 

ــان همــراه مــردان در پیشــاپیش  ــود زن ــی ب اعتصاب

صفــوف حرکــت مــی کردنــد. از جنبــش کشــاورزان 

اصفهــان گرفتــه تــا جنبش معلــامن و بازنشســتگان. 

توانایــی و از خــود گذشــتگی زنــان ایــران در جبهــه 

ــه  ــت ک ــمگیر اس ــان چش ــد ۱۹ چن ــا کوی ــارزه ب مب

رژیــم زن ســتیز جمهــوری اســالمی هــم مجبــور بــه 

عقــب نشــینی شــده اســت. زنــان زندانــی، مــادران 

ــروی  ــان نی ــاوران، همچن ــگان و خ ــجاع جانباخت ش

مقاومــت و مبــارزه را بــا متــام فشــارهای امنیتــی در 

جبهــه مبــارزه بــا زنــدان، شــکنجه و اعــدام ســازمان 

میدهنــد. چــه گفتــه راســتینی اســت کــه هــر کجــا 

ســتم اســت مقاومــت هــم موجــود اســت. فراینــد 

جنبــش کارگــری و دیگــر جنبش هــای اجتامعــی 

ــان  ــش زن ــه جنب ــتگی ب ــال حــارض بس ــران در ح ای

ــرف  ــان ح ــیع زن ــوده ای وس ــش ت ــدون جنب دارد. ب

زدن از پیــروزی انقالبــی ریشــه ای، برانــدازی نظــام 

ــی  ــا نظام ــی اش ب ــی و جایگزین ــه داری کنون رسمای

بدســت اکرثیــت عظیــم ســتمدیگان و اســتثامر 

ــی نظــام سوسیالیســتی،  ــا یعن ــرای آنه شــدگان و ب

پــوچ و بــی معناســت.

روز مقاومــت و مبــارزه جهــان، هشــتم مــارس 

را بــه روز همبســتگی بازهــم بیشــرت نیروهــای 

ــران  ــوده ای رسارسی در ای ــری و جنبش هــای ت کارگ

ــم. ــل کنی تبدی

حزب رنجربان ایران
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جهانی نوین باید ساخت

بــه مناســبت فــرا رســیدن ۸ مــارس این مقالــه را به 

تــرزا نوچه تقدیــم می کنــم،...........................

زنــی کــه نامــش در تاریــخ زنــان مبارزجهــان ثبــت 

از خانــواده ای کارگــری،  او زنــی  شــده اســت. 

ســازمانده  پیــرشو،  کارگــر  کارگــر،  کار،  کــودک 

و  مخفــی  کار  تلفیــق  در  توانــا  کمونیســت، 

ــان و رسشــار از شــور زندگــی  ــی، مــادری مهرب علن

ــق  ــه خل ــت ب ــر و در خدم ــه کارگ ــت طبق درخدم

ــه  ــو کمیت ــری و عض ــال کارگ ــه فع ــرزا نوچ ــود. ت ب

ــگار،  ــه ن ــا، روزنام ــزی حــزب کمونیســت ایتالی مرک

نویســنده و مناینــده پارملــان ایتالیــا در دوران اول و 

ــود،  ــس از شکســت فاشیســم ب دوم قانونگــذاری پ

مغــزی فعــال و پژوهشــگر داشــت. او در دوران 

فاشیســم، فعالیتــی پیگیــر و بــی وقفــه داشــت، در 

دوران مخفــی او و رفقــای لــو رفتــه اش بــه پاریــس 

نقــل مــکان مــی کننــد . تــرزا در ســفر هــای مخفــی 

راهــی ایتالیــا مــی شــود، بــا پارتیــزان هــای ایتالیــا 

دیــدار و اعتصــاب زنــان کارگــر برنجــکار را هدایــت 

ــه آملــان هــا  ــد. او در پاریــس دســتگیر و ب مــی کن

تحویــل داده مــی شــود. زندگــی او را ســال هــا 

ــی  ــوی زندگ ــم الگ ــی کن ــر م ــرده ام، فک ــال ک دنب

او بــرای جوانــان زن کارگــر ایــران بســیار آموزنــده 

آدرس پُستی حزب رجنربان ایران:
Ranjbar 

 P.O.Box 5910 
Washington DC
20016
U.S.A

باشــد. جنبــش زنــان ایــران در ایــن صــد ســال 

گذشــته پــا بــه پــای جنبــش هــای تــوده ای فعالیــت 

داشــته و امــروز بــاز هــم در جنبــش معلــامن نقــش 

بیشــرتی را از خــود نشــان داده انــد. بــا اینکــه زنــان 

ــه  ــار جامع ــن اقش ــتمدیده تری ــی از س ــر یک کارگ

ایــران انــد و بــار ســنگین اداره خانــواده کارگــری را 

بــا در آمــدی نــازل بــدوش مــی کشــند، امــا نظــام 

حاکــم تــا کنــون نــه تنهــا نتوانســته بــاری از دوش 

ــن  ــکار گرف ــا ب ــه ب ــی رشمان ــه ب ــردارد، بلک ــا ب آنه

ــان  خرافــات و قوانیــن رشعــی برســتم مضاعــف آن

ــزوده اســت. هرچــه بیشــرت اف

کارخانه مالتی است در خدمت طبقه کارگر

پــس از خــروج آمریــکا از برنامــه جامــع اقــدام 

مشــرتک )برجــام (، اوضــاع کشــور دچــار نامالیــامت 

ــن  ــه ای ــا ب ــد. واکنش ه ــرتی ش ــای بیش و هنجاره

ــه  ــر قطعنام ــدات ب ــم تاکی ــران علیرغ ــدام در ای اق

شــورای امنیت ســازمان ملــل متحــد مبنــی بــر 

تأییــد ایــن توافقنامــه هســته ای کــه همچنــان بــه 

ــل  ــرای ح ــی ب ــی بین امللل ــوب قانون ــوان »چارچ عن

اختــالف« باقــی خواهــد مانــد، متفــاوت بــود. ایران 

کــه بــر همــه دســتآوردها و حقوق مســلم خــود در 

غنــی ســازی اورانیــوم بــرای حفــظ حاکمیــت خــود 

ــش  ــک چال ــا ی ــود، حــال ب خــط بطــالن کشــیده ب

تاریخــی جهــت گسســتی اســرتاتژیک مواجــه بــود. 

گسســت از مــدار نظــام جهانــی رسمایــه بــه رهــربی 

هژمونیکــی آمریــکا  وهــم پیامنــان اروپایــی آن 

ــه ده ســال  ــب ب ــه قری ــه ای ک ــه گزین و رویکــرد ب

یعنــی توســعه  بــود،  برتافتــه  از آن روی  پیــش 

ــا چیــن و روســیه.  همــکاری هــا ب

بررســی گفتــامن احیــای برجــام  در پرتــو تحــوالت 

سیاســی در عرصــه بین املللــی هــر چــه بیشــرت 

بــی ربطــی مجــادالت سیاســی را بــا محوریــت 

انــرژی هســته ای ایــران منایــان تــر مــی ســازد. زیــرا 

ــی  ــرات تخریب ــکا در حالیکــه بواســطه اث اگــر آمری

فشــارهای حــد اکــرثی تحریم هــای خــود کــه بطــور 

ــزار  ــزاران ه ــی ه ــی زندگ ــه تالش ــر ب ــده منج عم

خانــوار و فقــر و محنــت اکرثیــت عظیم فرودســتان 

ــال  ــه دنب ــج را ب ــم چن ــا رژی ــه تنه ــه شــده ن جامع

نداشــته حتــی نتوانســته مانــع غنــی ســازی انــرژی 

هســته ای شــود )امــری کــه بنــا بــر ادعــا و با توســل 

ــورد  ــه خ ــی ب ــرتده تبلیغات ــای گس ــوق و کرن ــه ب ب

افــکار عمومــی مبنــی بــر خطــر عــروج قــدرت 

هســته ای کــه بــه »دنیــای آزاد« تعلقــی نــدارد 

ــالمی  ــوری اس ــم جمه ــدن رژی ــلح ش ــرم مس و الج

ــرای منطقــه  ــه ســالح هســته ای خطــری جــدی ب ب

آدرس پُست الکرتونیکی حزب رجنربان ایران:
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org
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رنجبران  حزب 

وبــه  جهانــی  داری  رسمایــه  ســاختاری  بحــران 

رسازیــری افتــادن ابــر قــدر ت قــرن بیســتم از 

نظــام  ماندگــی  در  و  وفروماندگــی  ســو  یــک 

ــالمی کــه راه حــل را  رسمایــه داری جمهــوری اس

در انحصــاری کــردن بازهــم بیشــرت قــدرت سیاســی 

یافتــه از ســوی دیگــر، رشایــط تغییــر یافتــه نوینــی 

ــه  ــی جامع ــای مرتق ــر ونیروه ــه کارگ ــرای طبق را ب

ایــران بوجــود آورده اســت تــا در پرتــو اصــول 

وتجــارب پــر ارزش ومعتــرب جنبــش کارگــری، طبــق 

ــدور  ــتقالل رای، ب ــا اس ــی ب ــخص کنون ــط مش رشای

ــه وظیفــه  ــرداری، در خدمــت ب ــی ب ــه کپ از هرگون

تاریخــی انقالبــات پرولتاریایــی، راه پیــش روی بــه 

ــازند.  ــوار س ــورا هم جل

اوضــاع خوبســت، بــه پیــش بــرای ســازماندهی 

ــی  ــتثامر، جهان ــتم واس ــی از س ــن، خال ــی نوی جهان

کمونیســتی.

ــد  ــش از ص ــران بی ــت ای ــزب کمونیس ــاد ح از ایج

ســال میگــذرد. کارگــران وزحمتکشــان وتــوده هــای 

ســتمدیده ایــران دســت در دســت هــم و بــازو در 

ــده  ــدان آم ــه می ــن صــد ســال، بارهــا ب ــازو، درای ب

انــد و کارگــران بــه اشــکال مختلــف از ایجــاد حــزب 

تــا کنفدراســیون رسارسی و متحــد خــود راســازمان 

داده انــد. آنهــا در ایــن ســال های طوالنــی هیچگاه 

صحنــه را تــرک نکــرده انــد چــون منطــق آنهــا در 

ــم آگاهــی  ــزرگ، ک ــه ب ــد کوچــک ب ــارزه از رون مب

ــر  ــادن وبرخاســن در براب ــی، افت ــا آگاهــی طبقات ت

دشــمن، دشــمنی کــه مرامــش رسکــوب و جلوگیــری 

از هرگونــه ســازماندهی آنهــا بــوده اســت. هــر بــار 

مناینــدگان بورژوازی دســت در دســت اســتعامرگران 

ورسمایــه جهانــی خطــری از جانــب تــوده هــا حــس 


