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زنده باد  ۸مارس روز جهانی زن
 ۸مــارس (مــارچ)  ۱۷اســفند روز جهانی زن ســمبل
همبســتگی مبــارزات زنــان ب ـرای کســب حقــوق
برابــر بــا مــردان و نیــز احرتام بــه زندانیان ،شــکنجه
شــدگان و جانباختگانــی اســت کــه در رهایــی زنــان
از قیــد و بنــد دنیــای طبقاتــی و نیــز همــدوش
بــا مبارزیــن علیــه ســتم جنســی جنگیدنــد و بــی
هـراس 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 آنـرا تحکیــم کردنــد.
رستــارس جامعــه بــرده داری و فئودالیســم پُــر
اســت از تجــاوز و اجحــاف مضاعــف بــر زنــان.
نــگاه انســان درجــه دوم بــه زن در جامعــه

چگونــه مــی تــوان مســیر ادامــه انقــاب عظیــم
تودههــای ســتمدیده واســتثامر شــدهی ای ـران را از
دهـهی پنجــاه بـرای آمــوزش امــروزی خــود ترســیم
کنیــم؟ رژیــم جمهــوری اســامی بــا اینکــه از لحــاظ
تاریخــی هــان مســیر رسمایــه داری شاهنشــاهی
را ادامــه داده اســت امــا بــا توهــم غیــر قابــل
تصــوری تــاش کــرده اســت خــدای شــیعه را در
لبــاس اقتصــاد نئولیربالیســتی آمریکایــی در آورد
ومعجونــی از اندیشــه هــای قبایــل هـزار چهارصــد
ســال حجــازرا بعنــوان اســام حســینی پیــاده کنــد.
آنهــا بــا توهمــی بــی ماننــد و نــادر در قــرن بیســتم
میخواســتند نظــام والیــت مطلقــه فقیــه را بــر
ق ـرار کننــد و عملــن ســیاهرتین دیکتاتــوری هــای
ضــد مردمــی را بنیــاد گذاشــتند و نظــام رسمایــه
داری نئولیربالیســتی را مســتقر کردنــد ،نظامــی

جهانی نوین باید ساخت

صفحه آخر

بیاد رفیق علی صادقی

رسمایــه داری مــرد ســاالر هــم ماننــد دیگــر
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 .بـرای اولیــن بــار در تاریــخ طبقاتــی
زنــان بصــورت یــک نیــروی قدرمتنــد اجتامعــی
پــا بــه صحنــه اجتامعــی گذاشــتند .ایــن نیــروی
قدرمتنــد کــه در تولیــد نقــش فزاینــده تــری ایفــا
مــی کنــد ،دیگــر ســتم مضاعــف بــر خــود را منــی
پذیــرد .زنــان در جامعــه دارای درخواســت هایــی
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

در سالگرد ۲۲بهمن پنجاه وهفت چه باید نوشت؟

هشتم مارس روز تاریخی زنان جهان
برای رهایی و سوسیالیسم (صفحه )17

صفحه٢

کــه مشــتی مافیــای دزد ،غارتگــر و اجنبــی پرســت
میلیونــر ،خــون نــود ونــه درصــد از مــردم را مــی
مکنــد.
امــروز امــا بــا رسبلنــدی مــی تــوان گفــت مــردم
ایــران پــس از چهــار دهــه مبــارزه در اساســرین
حرکــت هــای اجتامعــی در برابــر نظــام اســامی
ایســتادگی کــرده انــد .درســت بخاطــر همیــن
پراتیــک اجتامعــی حاکــان ،امــروز ایــران یکــی
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
بـرای آزادی وترقــی وپیرشفت از ســوی دیگــر .ایران
صفحه 4

اســفند پنجــاه وهشــت ســازمان انقالبــی حــزب
تــوده ایــران در ســنگلج تهــران بــرای اولیــن بــار
پــس از ســالها فعالیــت مخفــی ،میتینــگ عمومــی
ب ـرای معرفــی خــود برگ ـزار مــی کنــد .رفیــق علــی
صادقــی بعنــوان ســخرنان ایــن گردهامیــی انتخــاب
شــده اســت و هــواداران ســازمان بــا شــور وشــوقی
در روزهــای اولیــه پــس از انقــاب بهمــن کــه بنــام
بهــار آزادی ســکه خــورد ،بیانیــه دعــوت بــه ایــن
میتینــگ را در جنــوب ته ـران ،در مناطــق کارگــری
و فقیــر نشــین پخــش مــی کننــد .خانوادههــای
رفقــای جــان باختــه ســازمان انقالبــی در دوره
دیکتاتــوری محمــد رضــا شــاه رشکــت مــی کننــد،
یــاران خارجــی ســازمان و دوســتداران کنفدراســیون
جهانــی دانشــجویان و محصلیــن ایرانــی حضــور
دارنــد .آنهــا آمــده بودنــد تــا مثــره فعالیتهــای
صفحه 3

تاکتیکهای مبارزاتی پرولتاریایی
اگــر بــه ســطح رو در روئــی مقابلــه بــا مبــارزات
طبقاتــی در جهــان و بــه ویــژه در ایــران توجــه
داشــته باشــیم کــه عمدت ـاً بطــور قهرآمیــز توســط
حاکــان بــه پیــش بــرده مــی شــود ،عنــر
ماتریالیســتی – دیالکتیکــی تعییــن نــوع اتخــاذ
تاکتیکهــا توســط نیروهــای پرولــری بایــد در
انجــام هــر اعــراض و مبــارزهای علیــه رژیــم
پیوســته در نظــر گرفتــه شــود.
در بررســی ایــن مــورد مــی بینیــم کــه رژیــم
رسمایــهداری حاکــم بــرای حفــظ موقعیــت برتــر
خــود بـرای تقویــت نیروهــای رسکوبگــرش ،ســاالنه
بودجــه بزرگــی ازجامعــه را بــه تقویــت بنیــهی
نظامــی خــود اختصــاص داده اســت.
امــا درخدمــت بــه بهبــود نیازهــای آموزشــی نظیــر
پایــان دادن بــه تحمیــل شــهریهها از مــدارس تــا

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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در خبابــان هــا از طــرف نیروهــای حــزب اللــه
و امنیتــی کتــک خوردنــد و تحقیــر شــدند ،در
دادگاههــای خانــواده متامــی عوامــل ب ـرای از بیــن
بــردن حقــوق زنــان چیــده شــده اســت ،تعصبــات
جنســی کــه اساســا توســط حاکمیــت دامــن زده
مــی شــود خــود بــه جنایــت هــای بیشــاری علیــه
زنــان انجامیــده اســت آخریــن آن مونــا حیــدری
اســت کــه توســط شــوهرش رسبریــده شــد .در
زمینــه رسپرســتی فرزنــدان ،حــق طــاق ،مهریــه،
دســتمزد مســاوی در برابــر کار مســاوی ،تقســیم
مســئولیت در مدیریــت جامعــه ،آزادی انتخــاب در
لبــاس و ازدواج ،حــق تســلط بــر بــدن خــود ،حــق
ارتبــاط دخــران و پــران ،مســافرت کــردن و......
نابرابــری تشــدید شــده اســت .در کنــار ایــن عوامــل
جنــگ هــای منطقــه ای و داخلــی کــه بوجــود مــی
آیــد بــه ایــن نــوع نابرابــری هــا دامــن مــی زنــد،
زنــان و کــودکان اولیــن قربانیــان پــی آمدهــای ایــن
جنــگ هــا هســتند.
بحـران هــای اجتامعــی کــه بــه فقــر دامــن مــی زند
خــود باعــث گســرش بحــران هــای خانوادگــی و
گسســت پیوندهــای انســانی مــی شــود .فقر انســان
هــای عمدت ـاً فقیــر را بــدون هیــچ گونــه حقــوق
اجتامعــی از درون خانــواده بحـران زده بــه جامعــه
ای کــه چنــگال هــای ســود و اســتثامر و ســتم را
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 گســرش مــواد مخــدر در بیــن آنهــا در ایــران
مســتقیامً متوجــه ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی
و فرهنگــی حاکــم اســت کــه دولــت جمهــوری
اســامی بوجــود آورده اســت .دولــت جمهــوری
اســامی کــه قبــاً اساســاً فحشــاء را انــکار مــی
کــرد ،و فرهنــگ ارتجاعــی عفــاف و پاکدامنــی زن
از منظــر رصفـاً روابــط جنســی رشعــی را تبلیــغ مــی
کــرد ،امــروز خــود بــه ســازماندهی جنایتــی دیگــر
علیــه زنــان و بــا راه انــدازی صیفــه ،تــن فروشــی
رشعــی را رســمیت بخشــیده اســت .رژیمــی کــه
فریبکارانــه ادعــای بازگردانــدن حیثیــت انســان را
مــی کــرد خــود بــه ســازماندهی دخ ـران و زنــان
بــرای تــن فروشــی اســامی و فرســتادن زنــان و
دخــران بــه کشــورهای خارجــی بــرای کســب
اطالعــات و تــن فروشــی مشــغول اســت .
امــا ایــن تنهــا یــک روی وضعیــت زنــان در جامعــه
امــروز جهانــی و ایـران اســت ،روی دیگــر آن تــاش
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

کــرده اســت ولــی در زیــر ســلطه فاشیســتی
مذهبــی طالبــان زنــان پیــرو افغانــی یــک دم
از اعــراض و تظاهــرات خیابانــی و درخواســت
هــای روشــن بــاز نایســتاده انــد و منونــه خوبــی
از مقاومــت و رسســختی و شــجاعت در مبــارزه
علیــه مردســاالری را بــه منایــش گذاشــتند .بایســتی
احــرام عمیــق خــود را بــه ایــن زنــان شــجاع و
متهــور افغانــی بجــای آورد.
دولــت ترکیــه نیــز در حــال تــاش ب ـرای خــروج از
کنوانســیون منــع خشــونت علیــه زنــان اســت .امــا
زنــان ترکیــه در اعرتاضــات بــه ایــن طــرح تظاهـرات
و کمپینهــای متعــدد و آگاهگرایانــه خوبــی را بــه
پیــش بردهانــد.
در بســیاری از مناطــق جهــان کشــن ،خــود ســوزی
و خــود کشــی زنــان بــه امــر عــادی تبدیــل شــده
اســت و قوانیــن دولتهــا بــا اهــال و چشــم
پوشــی بــر ایــن جنایــات ،خــود در ســتم و رسکــوب
زنــان دســت بــاال را دارا هســتند.
در جهــان کنونــی گرایشــات مختلفــی در جنبــش
زنــان ،علیــه مــرد ســاالری و ســتم جنســیتی
وجــود دارد .اول جریانــات فمینیســتی بورژوایــی
کــه مبــارزه علیــه مردســاالری را رصفــا در حیطــه
مبــارزه زنــان و آنهــم از طریــق دولتــی و تغییــر و
رفــرم در ســاختارهای ضــد زن اجتامعــی مــی بیننــد
کــه در طیفهــای گوناگــون آنهــا از راســتترین
گرایشــات ضــد مــرد تــا پرچــم دفــاع از آزادی از
وضــع موجــود را در خــود دارد.
جریــان دوم کــه تاثیــر گذارتــر هســتند جریــان
فمینیسـتهای سوســیال دمکـرات مــی باشــند کــه
مبــارزه بــرای برابــری زن و مــرد را قابــل تحقــق
در جامعــه رسمای ـهداری دانســته و سوسیالیســم و
آزادی کل برشیــت را از جملــه زنــان را مقیــد بــه
تغییــر نظــام رسمایـهداری منــی داننــد .قــوی شــدن
سوســیال دمکراســی بعــد از شکســت و فروپاشــی
شــوروی بــرای ایــن جریــان قــدرت دخالتگــری
بیشــری را فراهــم آورده اســت.
گرایــش دیگــری کــه در جامعــه زنــان تاریخــاً
پایدارتــر و واقعیتــر اســت جنبــش انقالبــی زنــان
کارگــر جهــان اســت کــه اوالً روز جهانــی زن را پایــه
ریــزی کــرد ثایت ـاً مــی تــوان بــه جــرأت گفــت کــه
اکــر جنبــش هــای زنــان مرتقــی را یــا ســازماندهی
کــرده و مــی کنــد و یــا در رهــری اکــر 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
بــرای برابــری و رهایــی از جامعــه مردســاالر بــه
نتیجــه نهایــی نخواهــد رســید .تنهــا سوسیالیســم

بقیه در صفحه ۳

بــا رونــد تکامــل اجتامعــی کامـاً تطابــق داشــته و
بــه همیــن دلیــل مــورد حامیــت اکرثیــت جامعــه
اســت .نبــود حقــوق برابــر اجتامعــی بــا مــردان
یکــی از معضــات بــزرگ جامعــه بــری کــه بــدون
حــل آن برشیــت قــادر بــه رهایــی از قیــد نابرابــری
و تحقــق سوسیالیســم نخواهــد بــود .اولیــن بــار
هــم زنــان کارگــر پرچــم ایــن مبــارزه را برداشــتند
زیـرا آنهــا نــه تنهــا بـرای رهایــی خــود بلکــه بـرای
رهایــی کل جامعــه مــی جنگیدنــد.
دولــت هــای امپریالیســتی بعــد از فروپاشــی
شــوروی بــا کمــک بــه روی کار آوردن حکومــت
هــای اســامی و بنیادگــرا در خاورمیانــه و دیگــر
کشــورها بــا زمینــه هــای مذهبــی و نیــز حامیــت
از گروههــای تروریســتی مذهبــی بیشــرین 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
بیشــاری توســط مــردان بــه قتــل مــی رســند .و
نابرابــری جنســیتی و طبقاتــی وجــود دارد .البتــه
رشــد و تکامــل در جوامــع مرتوپُــل و نیــز مبــارزه
تاریخــی کارگــران وزنــان برایشــان دســتاوردهایی
داشــته اســت کــه مــرد ســاالری را تــا حــدی
تضعیــف کــرده اســت ولــی ایــن بــه هیچوجــه بــه
مفهــوم از بیــن رفــن نابرابــری اجتامعــی بیــن زنــان
و مــردان نیســت.
در جوامــع پیرامونــی وضــع بــه مراتــب بدتــر
اســت .در ایــن دســته از کشــورها زنــان یــا هیــچ
حقــوق اجتامعــی ندارنــد و یــا اگــر در قانــون حقی
بــه آنهــا داده شــده ،همیشــه مــورد تعــرض ق ـرار
گرفتــه و حقوقشــان پایــال شــده اســت و یــا بــر
اســاس روال معمــول دولــت هــا شــامل مــرور زمــان
مــی شــود .بطــور مثــال اکــر قتــل هایــی کــه انجــام
مــی گیــرد ،قاتلیــن ســعی مــی کننــد بــا ناموســی
کــردن دلیــل قتــل ،جنایــت خــود را بپوشــانند .زیـرا
کــه کشــن زنــان بــر اســاس روابــط جنســی خــارج
از حــدود رشعــی ،عمــا قابــل مجــازات نیســت.
سیســتم رسمایــه داری ،نظامــی ســتمگر و
اســتثامرگر اســت کــه در حــق متامــی آحــاد
فرودســت اجتامعــی اعــال مــی شــود .عــاوه بــر
آن دولــت هــای مذهبــی ســتم مضاعفــی ناشــی از
تفکـرات مرتجعانــه و عقــب مانــده مذهبــی را بــر
زنــان بصــورت قوانیــن دولتــی اعــال مــی کننــد
کــه مجموعــه ایــن قوانیــن محیــط اجتامعــی را بــه
جهنمــی بـرای زنــان تبدیــل کــرده اســت .در طــول
حاکمیــت بیــش از  ۴دهــه رژیــم جمهــوری اســامی
بارهــا بــر صــورت زنــان اســید پاشــیده شــد ،زنــان
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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
کمونيســت در دو عرصــه درگــر مبــارزه هســتند:
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،
در گــرو هــم ســو شــدن مبــارزات رهائــی بخــش
آنــان بــا مبــارزه ب ـرای برانــدازی ســلطهء طبقــات
اســتثامرگر بــوده و لــذا تنهــا سوسياليســم اســت که
زمينــه را بــرای رهائــی کامــل زنــان از اســتثامر و
ســتم طبقاتــی و جنســی فراهــم خواهــد ســاخت”.
بــا توجــه بــه دیدگاههــای حــزب رنجـران و برگرفته
از خواســت هــای زنــان در ایــران و تجربیــات
تاریخــی ،حــزب خــود را مدافــع درخواســت زیــر
دانســته و برایــش مبــارزه خواهــد کــرد.
 “دفــاع از ايجــاد تشــكل واحــد و رسارسی زنــانجهــت مبــارزه عليــه نظــام مردســاالری - ،مبــارزه
بــرای برســميت شــناخنت حــق طــاق توســط
زنــان - ،مبــارزه بــرای کوتــاه کــردن دســت ديــن
از دخالــت در امــور زنــان - ،مبــارزه جهــت بــه
رســميت شــناخنت  ١٧اســفند ( ٨مــارس) بــه عنــوان
روز جهانــی زن - ،مبــارزه عليــه پوشــش اجبــاری،
سنگســارو چنــد همــری و صيغــه ،مبــارزه ب ـرای
پذيــرش حــق رسپرســتی کــودکان بــرای زنــان- ،
مــزد و حقــوق برابــر در مقابــل کار برابــر زنــان بــا
مــردان - ،مبــارزه بـرای ايجــاد اشــتغال کامــل زنــان
 - ،مبــارزه بــرای داشــن حــق اســراحت حداقــل
 ٢مــاه قبــل و  ٣مــاه بعــد از زاميــان بــا پرداخــت
کامــل حقــوق - ،مبــارزه بـرای ايجاد شــرخوارگاه در
نزديــك محــل کار زنــان ،نگهــداری رايــگان کــودکان
در موقــع کار زنــان و عــدم کــر حقــوق در زمــان
شــر دهــی - ،مبــارزه بـرای از بــن بــردن مناســبات
متكــی بــر تــن فروشــی ،آزادی زنــان در کنــرل
بــدن خويــش ،از جملــه حــق ســقط جنــن و کنــرل
توليــد مثــل - ،دفــاع از حــق برابــر زنــان و مــردان
در عرصــه هــای مختلــف اجتامعــی و رفــع هــر
گونــه تبعيــض جنســی - ،مبــارزه عليــه مردســاالری
در جامعــه و در خانــواده - ،مبــارزه بــرای جــرم
شــناخنت 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
ب ـرای نگهــداری زنانــی کــه مجبــور بــه تــرك خانــه
شــده انــد - ،مبــارزه ب ـرای ايجــاد امكانــات ويــژه
جهــت رشــد زنــان بــه خاطــر اســتفاده از امكانــات
برابــر بــا مــردان در جامعــه - ،مبــارزه بـرای حــذف
محتــوای ضــد زن در کتابهــای آموزشــی و نيــز در
رســانه هــای تبليغاتــی و ارتبــاط جمعــی”.

بــه یــاد داشــته باشــیم که دههــا نفــر از زنــان مبارز
ایـران بخاطــر دفــاع از حقــوق خــود در زندانهــای
رژیــم جمهــوری اســامی بــه رس مــی برنــد ،زنانــی
کــه بــدون مبــارزه آنهــا امــروز جنبــش زنــان منــی
توانســت در ایــن موقعیــت مثبــت تاریخــی کنونــی
در رژیــم زن ســتیز جمهــوری اســامی ای ـران ق ـرار
داشــته باشــد .هیــچ تغییــرات اساســی بــدون
رشکــت زنــان منــی توانــد تحقــق پذیــرد.
پــروز بــاد روز جهانــی زن روز همبســتگی زنــان
جهــان علیــه مردســاالری ،ســتم و اســتثامر
ایجاد تشکالت زنان مستقل.
زنــان متشــکل قــادر بــه احقــاق حقــوق پایــال
شــده اجتامعــی خــود هســتند.
بیاد رفیق علی صادقی ...بقیه از
صفحه ١
ســالیان دراز پشــتیبانی از مبــارزات مــردم ایــران
را از نزدیــک مشــاهده کننــد .رس وقــت ،یکــی از
رفقــا بــاالی ســکوی موقتــی کــه از قبــل توســط
کارگــروه تدارکاتــی آمــاده شــده بــود میــرود و
هــدف برگ ـزاری میتینــگ را کــه درمــورد عملکــرد
ســازمان انقالبــی بــود اعــام مــی کنــد .او قبــل از
واگــذاری ســکوب بــه رفیــق دکــر صادقــی چنیــن
بیــان مــی کنــد :دکــر علــی صادقــی از بنیانگــذاران
ســازمان انقالبــی ،ســخرنان روز اســت تــا مســیر پــر
پیــچ وخــم مبــارزهای کــه ایــن ســازمان در ایــن دو
دهــه علیــه رژیــم رسمــای داری شــاه و اربابــان
امپریالیســتی آن بــه پیــش بــرده را ترشیــح کنــد .او
پــس از ســالها زنــدان ،بــا شکســته شــدن درهــای
زندانهــای شاهنشــاهی از طریــق انقــاب ،هامننــد
بیــش از هـزار زندانــی دیگــر ،مــورد اســتقبال رفقــا
ودوســتانش قرارگرفتــه اســت .او هنــوز چنــد
جمل ـهای بیــش نگفتــه کــه گروهــی بــا پرچمهــای
ســیاه اللــه اکــر خمینــی رهــر جمعیــت را دور
میزدنــد بــه ایــن قصــد کــه میتینــگ را برهــم زننــد.
ایــن اوباشــان رذیالنــه فحاشــی نیــز مــی کردنــد.
اغتشاشــی برپــا و درایــن میــان زهــرا خانــم ایــن
گــروه حــزب الهــی را هدایــت مــی کــرد .زنــی کــه
رو بــه زنــان بــی حجــاب کــه در میتینــگ رشکــت
کــرده بودنــد شــعار “یــا رورسی یــا تــورسی “ را در
پیشــا پیــش صفــوف گــروه اخاللگــر مــی داد و ایــن
آغــازی شــد از حرکــت زن ســتیزی روحانیــت بــه
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

پرولتاریا نمی تواند بدون آزادی کامل زنان ،به آزادی دست یابد

بقیه در صفحه ۴

اســت کــه بــا انهــدام جهــان کهــن طبقاتــی و ایجــاد
دنیــای “از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و بــه هــر
کــس بــه انــدازه کارش” در مرحلــه اول ایــن دوره
دســت بــه حــل تاریخــی تحــت ســتم مضاعــف
بــودن زنــان خواهــد زد.
برنامــه حــزب رنج ـران در ایــن بــاره بــا تحلیــل از
جنبــش زنــان مــی گویــد:
“وضعيــت زنــان اي ـران :ـ اســتمرار ه ـزاران ســالهء
فرهنــگ طبقاتــی مــرد ســاالر و عقــب مانــدهء
ســنتی و حاکميــت ســياه رژيــم مذهبــی مســلح
بــه پوســيده تريــن قوانــن زن ســتيز در  ٢٨ســال
گذشــته در اي ـران ،زن را بــه نيمــه انســانی تقليــل
داده اســت ،کــه سنگســار میشــود ،بــه کنــج
خانــه رانــده میشــود ،ب ـرای گــذران زندگــی خــود
مجبوربــه تــن فروشــی میگــردد ،حــق رسپرســتی
فرزندانــش را نــدارد ،حــق انتخــاب لبــاس نــدارد ،و
 ...؛ ـ فروتــری زنــان بــه عنــوان نيمــی از جمعيــت
ايــران طــی قرنهــا – کــه انســان زاده مــی شــود
ولــی در جامعــهء مــرد ســاالر آزادیــش را از دســت
داده و «زن» میگــردد – يكــی از محورهــای اساســی
مبــارزات برابــری طلبانــهء زنــان اســت .فرهنــگ
طبقاتــی ،آداب و رســوم ارتجاعــی و باورهــای
مذهبــی پوســيده کــه بــه طــور همــه جانبــه
(محســوس و نــا محســوس) در متــام شــئون زندگــی
عمــل میکنــد و امتيــازات اجتامعــی مــردان – کــه
نيــم ديگــر جامعــه هســتند – آنهــا را در قالــب پدر،
همــر ،بـرادر و پــر ،بــه مالــك زن تبديــل منــوده
اســت؛ ـ اســتثامر مضاعــف زنــان توســط رسمايــه،
در ســطح جامعــه و بــه عنــوان ابـزار توليــد مثــل و
کار درخانــه در دســت مــرد ،آنــان را بــه بردگانــی
در خانــه و کاالئــی در جامعــه مبــدل ســاخته
اســت؛ ـ ســيامی عمومــی کــه در بــاال آمــد ،همـراه
بــا ه ـزاران محدوديــت ديگــر ،از يــك ســو کشــور
مــا را بــه زنــدان بزرگــی بـرای زنــان تبديــل کــرده و
از ســوی ديگــر روحيــهء مقاومــت و مبارزاتــی آنــان
را عليــه رژميــی کــه ســلطهء مــرد بــر زن را يكــی از
وظايــف رشعــی خــود میدانــد و هويــت زن را در
جنســيت اش میشناســد ،چــون آتشفشــانی آمــادهء
انفجــار منــوده اســت؛ ـ بنابرايــن ،مســئلهء زنــان
و نقــش برجســتهء آنــان ،کــه يكــی از محورهــای
اساســی مبــارزه عليــه اســتثامر انســان از انســان
بــه طــور عــام و عليــه جمهــوری اســامی بــه طــور
خــاص میباشــد ،اهميــت ويــژهای يافتــه اســت.
بديــن جهــت رضوری اســت بــه خواســتهای عمومی
جنبــش زنــان و ســازماندهی مســتقل آنــان پاســخ
مشــخص داد و بــر اهميــت و ارتبــاط تنگاتنــگ
نابرابــری جنســی بــا حاکميــت رسمايــه تأکیــد منــود
و از ايــن طريــق ريشــه کــن کــردن کليــهء مناســبات
نابرابــر در جامعــه را کــه در گــرو انهــدام نظــام
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او بــه مــدت ســه دهــه همچنــان پرچــم حــزب
رنجــران ایــران را بــر افراشــته نگهداشــت و در
بــروز کــردن برنامــه وخــط مشــی حــزب در ایــن
ســه دهــه بــا خالقیــت وزحــات شــبانه روزی
توانســت در تــداوم بخشــیدن بــه فعالیــت حــزب
رنجــران موفــق شــود ،ایــن تشــکیالت همچنــان
بــا قدمهــای اســتوار بــه پیــروی خــود ادامــه
میدهــد
یاد رفیق صادقی عزیز را گرامی می داریم !
در سالگرد ۲۲بهمن ....بقیه از صفحه 1

مــا ،از چهــار کشــور نــادر جهــان کــه بــه مســتعمره
متــام عیــار اســتعامرگران اروپایــی در نیامــده بــود
از اواخــر قــرن نــوزده کــه تاج ـران در پــی تجــارت
بســوی اروپــا روان شــدند ،روشــنفکرانی هــم کــه از
محیــط عقــب مانــده ی اســتبداد مطلقــه قاجاریــه
بــه تنــگ آمــده بودنــد در جســتجوی راه رهایــی
پــا از مرزهــا بیــرون گذاشــتند .آنهــا از هــان آغــاز
بــا دو جریــان سیاســی در اروپــا روبــرو شــدند:
لیربالیســتی و سوســیال -دموکراســی  -اولــی از
طبقــه بــورژوا ونظــام رسمایــه داری دفــاع مــی
کــرد ودومــی از طبقــه کارگــر ونظــام سوسیالیســتی.
اولــی قــدرت بــزرگ رسمایــه داری جهــان را در
پشــت خــود داشــت و دومــی نیــروی الیــزال
کارگـران وتــوده هــای ســتمدیده کــه مــی بایســتی
متشــکل شــوند وبــه نیرویــی آگاه تبدیــل شــوند.
ایــن مبــارزه همچنــان تــا بــه امــروز از کوچــک بــه
بــزرگ بیــن ایــن دوطبقــه وایــن دو راه همچنــان تــا
بــه امــروز ادامــه دارد.
ســلطه خمینــی بــر جنبــش عظیــم تــوده ای ســال
پنجــاه وهفــت ورسکــوب خشــن و جنایتکارانــه
ضــد کمونیســتی حکومــت اســامی لطمــه بــزرگ
موقتــی بــه گرایــش کارگــری وارد کــرد امــا افتــاد و
بلنــد شــد وامــروز همچنــان بــا توجــه بــه رشایــط
تغییــر یافتــه در حــال خیــزش اســت.
داده هــای اساســی و انــکار ناپذیــر در بــاره انقــاب
 ۵۷کدامند؟
+
در بهمــن  ۵۷شمســی یکــی از نادرتریــن اتفــاق
جهانــی رخ داد .در کشــوری زیــر چهــل میلیــون
جمعیــت ،میلیــون هــا انســان ،از رسارس کشــور ،از
ملیــت هــای گوناگــون ،فـرار شــاه را بــه فــال نیــک
گرفتنــد ،نظــام شاهنشــاهی ای ـران را برانداختنــد .
+
خمینــی و فرقــه شــیعیگری حکومــت اســامی کــه

ریشــه ای تاریخــی صــد هــا ســاله در ایـران 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
ایـران هــر گــروه سیاســی کمونیســتی را نابــود مــی
کردنــد ،توانســتند بیــش از صــد وهشــتاد هــزار
حــوزه مذهبــی بوجــود آورنــد .درســت ایــن قــدرت
از پیــش ســاخته در ســایه شــاه و دســتگاه امنیتــی
ایـران 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 ب ـرای روی کار آمــدن خمینــی تــدارک دیــد.
+
اســناد بســیارمعتربی حکایــت از ایــن دارد کــه
دشــمنان خارجــی ایــران یعنــی قــدرت هــای
امپریالیســتی نقــش بســیار فعالــی در ایــن رونــد
انحرافــی بعهــده داشــته انــد .امپریالیســم آمریــکا
بنابــر ماهیــت قــدرت سیاســی رسکــرده گ ـرا خــود
نزدیکرتیــن نوک ـران حلقــه بــه گــوش خــود محمــد
رضــا شــاه را جلــو پــای خمینــی قربانــی کــرد.
دســتگاه امنیتــی ایـران وارتــش شــاه ســاخته ایـران
را مجبورکــرد دربســت خــود را درخدمــت خمینــی
ق ـرار دهــد.
+
نیروهــای چــپ و کمونیســت و جنبــش کارگــری
هــم بــا متــام از خــود گذشــتگی هــا در طــول
دوران پهلــوی بخاطــر پراکندگــی صفــوف و وجــود
تشــتت خــط مشــی در میــان آنهــا نتوانســتند در
صــف آرایــی طبقاتــی متحــد و یــک پارجــه بــه
میــدان آینــد .درســت بهمیــن علــت حاکمیــت
نویــن توانســت یــک بیــک ایــن نیــروی عظیــم واز
جــان گذشــته را درو کنــد .درســی مهــم کــه هنــوز
کمونیســتها از آن پنــد نگرفتــه انــد .
در چهــار زمینــه بــاال ســخن بســیار گفتــه شــده
اســت امــا در نتیجــه گیــری از ایــن نــکات هنــوز
اختــاف نظــر موجــود اســت .مــا در زیــر بــا
حرکــت از ایــن نــکات اوضــاع کنونــی را مــورد
بررســی ق ـرار مــی دهیــم .در اوضــاع تغییــر یافتــه
چهــار ده ی گذشــته چــه در ســطح جهانــی و چــه
در ســطح داخلــی تغیی ـرات شــگفتی رخ داده کــه
بایــد در تحلیــل خــود بــه حســاب آورد .امــروز
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میتینــگ دســت بــه کار شــدند  .گارد محافــظ رفیــق
علــی صادقــی ،توانســتند بالخــره او را از چنــگال
ایــن اوباشــان نجــات دهنــد .امــا پــس از ســاعتی
درگیــری اعضــای مســلح کمیتــه ســه نفــر از رفقــای
مــا را دســتگیر کردنــد و بــا خــود بردنــد .ایــن شــد
آغــازی از تجــاوز رژیــم تــازه بــه قــدرت رســیده
علیــه آزادی بیــان و آزادی تشــکیالت کــه خمینــی
بــه دروغ قــول آن ـرا داده بــود.
رفیــق علــی صادقــی در متــام طــول مبــارزه سیاســی
خــود و از هــان دوران نــو جوانــی بصــورت
تشــکیالتی فعالیــت سیاســی خــود را تــداوم
بخشــیده بــود و اکنــون پــس از آزادی از زنــدان از
هــان آغازب ـرای وحــدت تشــکلهای کمونیســتی
دســت بکارشــده بــود .تجربــه زنــدان و همــکاری
و نزدیکــی او بــا دیگــر نیروهــای کمونیســتی در
زنــدان ،او را در ایــن امــر مصمــم کــرده بــود او بــه
اینکــه چــاره رنجــران وحــدت وتشــکیالت اســت
اعتقــادی مــرم داشــت .او درعیــن حــال ،در دوره
همــکاریاش بــا “نرشیــه تــوده “ توانســته بــود
تاریــخ جنبشهــای اولیــه کارگــری وکمونیســتی
ایــران و حــزب تــوده را بــه نــگارش درآورد .بــه
درســتی او وظیفــه مرکــزی خــود را کوشــش در
جهــت وحــدت کمونیس ـتها ق ـرار داد و ســازمان
انقالبــی در مدتــی کوتــاه بــا رشکــت چنــد تشــکل
دیگــر ،کمیتــه وحدتــی را ســازمان داد و باالخــره
پــس ا ز یکســال تبــادل نظــر ،بصــورت تشــکلی
همــراه وهمســو توانســتند براســاس اصــول
مارکسیســت -لنینیســت – اندیشــه مائوتســه دون
و برنامــه یکــی شــوند و حــزب رنجــران ایــران را
در طــی کنگــرهای در تهــران بنیــاد گذارنــد .ایــن
اولیــن و تــا بحــال آخریــن موفقیتــی اســت کــه
کمونیس ـتهای ای ـران توانســتهاند رونــد تدارکــی
وحــدت را بــه نتیجــه رســانند وتشــکیالت یکدســت
خــود را از ایــن طریــق بــا نفــی دیالکتیکــی خــود
بوجــود آورنــد .زحــات رفیــق صادقــی در چنیــن
موفقیتــی نقــش مهمــی داشــته اســت ،تجربــهای
کــه امروزبــا پراکندگــی تشــکلهای موجــود مــی
توانــد بــکار گرفتــه شــود.
عــاوه برایــن او جــزو اولیــن کادرهــای حــزب بــود
کــه در کنگــره دوم حــزب رنجــران کــه در ســال
 ۱۳۶۳کــه در کردســتان تشــکیل شــد در مــورد
نقشــه عقــب نشــینی کادرهــای لورفتــه و انتقــال
آنــان بــه منطقــه کردســتان نقــش فعالــی داشــت
و بــار دیگــر بــه عضویــت دفــر سیاســی حــزب
انتخــاب شــد.
بیــش از یــک دهــه ســازماندهی در کردســتان ،بــا
فروکشــی جنبــش و گســرش پراکندگــی حــزب ناچار
بــه تــرک منطقــه کردســتان شــد و بـرای ادامــه کار،
مرکزیــت خــود رابــه خــارج از کشــورانتقال داد.
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دســت توانــای کارگـران مــی گــردد و مهمــر اینکــه
نظــم آهنییــن رسمایــه داری آنهــا را بــه یــک نیــروی
منظــم وکاری و گورکــن خــود تبدیــل کــرده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بــورژوازی ایـران 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 انقــاب
 ۵۷موجــود اســت .امــروزه شــعار برانــدازی رژیــم
رسمایــه داری جمهــوری اســامی نــه تنهــا جــزو
خواســت هــای تــوده هاســت بلکــه بخشــی از
بــورژوازی وخــرده بــورژوازی ایــران همســو بــا
امپریالیســم آمریــکا از ایــن شــعار پیــروی مــی
کننــد .حتــا هامننــد ســال  ۵۷بعضــی احـزاب چــپ
ونهادهــای چــپ هــم در همیــن صــف قـرار دارنــد.
طبقــه کارگــر ،کادرهــا ی آگاه و پیــرو طبقــه
کارگــر ،کمونیســت ،سوسیالیســت هــا ،تشــکل
هــای مســتقل طبقــه کارگــر کلیــه تشــکل هــای
مســتقل اجتامعــی وظیفــه اساســی دارنــد بــا متــام
نیــرو در کلیــه زمینههــا از اقتصــادی گرفتــه تــا
سیاســی و ایدئولوژیــک بـرای پیــروزی خــط مشــی
سیاســی انقالبــی کــه هدفــش تنهــا برانــدازی
رژیــم جمهــوری اســامی نیســت بلکــه مهمــر
جایگزینــی آن بــا نظــام نویــن سوسیالیســتی
اســت همســو وهمــراه شــوند .ایــن خــط مشــی
سیاســی در برگیرنــده اکرثیــت عظیــم مــردم ای ـران
یعنــی ســتمدیدگان و استثامرشــوندگان اســت کــه
چنانچــه متشــکل شــوند ،در یــک صــف مشــرک 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
بســرهای دموکراتیــک تــا حــد نــود ونــه درصــد
مــردم بنیــاد نهنــد.
حــزب رنجــران ایــران در افــق روشــن انقالبــی
جهانــی و ایـران پیــروزی چنیــن خطمشــی عمومــی
را حتمــی مــی دانــد بــا اینکــه نیــک آگاهســت
راهــی ســخت ،پــر از پیــچ و خــم و در نتیجــه
طوالنــی در پیــش اســت امــا راهــی اســت مطمــن،
بــا هــدف کاملــن روشــن طبقاتــی و پیروزمنــد.
درســت بــر اســاس چنیــن مشــی عمومــی
سیاســی جمعبنــدی شــده از تاریــخ صــد ســاله
مبــارزات طبقــه کارگــردر برابــر بــورژوازی و
خــرده بورژوازیســت کــه روی نــکات زیــر بعنــوان
پالتفــرم چــپ سوسیالیســتی ب ـرای تحقــق انقــاب
سوسیالیســتی نــکات زیــر را مطــرح مــی کنیــم :
بگذاریــد از چنــد نکتــه تغییــر یافتــه مشــرک آغــاز

کنیــم
یکــم  -اساســی تریــن نکتــه تغییــر یافتــه اینســت
کــه اکرثیــت بــر رس مرحلــه کنونــی انقــاب توافــق
دارنــد کــه جامعــه ایــران بامتــام ویژگــی هایــش
امــروز بــه جامعــه ای رسمایــه داری تبدیــل
شــده اســت .دیگــر نــه حرفــی از کشــور نیمــه
مســتمعره – نیمــه فئــودال در میــان هســت ونــه
حرفــی از دو مرحلــه بــودن انقــاب .درد زایــان
انقــاب اجتامعــی سوسیالیســتی بــه درد همگانــی
طبقــه کارگــرو هیــچ بــودگان و گرایــش هــای آگاه
متشــکل کمونیســتی تبدیــل شــده اســت .حــزب
رنج ـران ای ـران بــا توجــه بــه تغیی ـرات واقعــی در
نظــاام تولیــدی ایـران بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت
کــه جامعــه ایــران رسمایــه داریســت و انقــاب
پیــش روی مــا انقالبــی سوسیالیســتی اســت وال
غیــر .بخوبــی دیــده مــی شــود کــه دیگــر اح ـزاب
وســازمانها ومنفــردان چــپ هــم در ایــن راســتا در
حرکــت بــوده انــد و امــروزه وحــدت نظــر گســرده
ای در ایــن زمینــه موجــود اســت.
دوم  -نکتــه اساســی واصولــی دیگــر برخــورد بــه
تئــوری راهنامســت .در آســتانه انقــاب  ۵۷تشــتت
فکــری گســرده ای در میــان نیروهــای چــپ
وکمونیســت موجــود بــود .هــر دســته وگروهــی
کتــاب دعــای خــود را زیــر بغــل داشــت .امــروز
دیگــر بــا گســرش ارتباطــات جمعــی و رشــد
نیروهــای مولــده ،آمــوزش کارجمعــی ،جنبــش چپ
وکمونیســتی بــا خیــزش پرقــدرت جنبــش تشــکالت
مســتقل کارگــری در ایــران بیــش از هــر زمــان
دیگــر از گرایشهــای دنبالــه روی از شــخصیتها
وایســم هــا دوری جســته بــه کمونیســم همچــون
علمــی برخــورد مــی کننــد .علمــی کــه قدرتــش در
تلفیــق آن بــا رشایــط مشــخص اســت .مهمــر اینکــه
در ایــن رونــد تکاملــی ،کارگــران وزحمتکشــان
نقــش تعییــن کننــدهای در درســتی و نادرســتی
تئوریهــا و سیاســتها بــه کــف آورده انــد
و تئوریهــا صحــت و ســقم خــود را بــا محــک
خــوردن در عمــل و پذیــرش از طــرف تــوده هــا
ثابــت مــی کننــد.
ســوم  -نکت ـهای کــه بنظــر مــی رســد بــه مخــرج
مشــرک جنبــش کارگــری وکمونیســتی تبدیــل
شــده اســت آنهــم حــل مناســبات میــان ســازمان
پیــرو طبقــه کارگــر و خــود طبقــه کارگــر اســت.
امــروز اکرثیــت چــپ وکمونیســت ،آنهایــی کــه
روی اهمیــت تشــکیل حــزب سیاســی طبقــه کارگــر
انگشــت مــی گذارنــد برایــن نظرنــد کــه حــزب
کمونیســت جــزوی جــدا ناپذیــر از طبقــه کارگــر
بایــد باشــد ،اســتخوابندی اش را کادرهــای پیــرو
کارگــری بایــد اساســن تشــکیل دهنــد.
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باردیگــر نظــام حاکــم در بحرانــی ســاختاری-
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتامعــی وفرهنگــی گرفتــار
آمــده اســت واز ســوی دیگــر کارگـران وتــوده هــای
وســیع مــردم نــا رضایــی خــود را از ایــن اوضــاع
در خیابــان هــا وطــی جنبــش هــای عظیــم مردمــی
بــروز داده انــد.
پرســش اینجاســت فراینــد ایــن اوضــاع بــه کجــا
مــی کشــد؟ چــکار طبقــه کارگــر وگرایــش سیاســی
ایکــه جــزوی از ایــن طبقــه اســت بایــد کنــد تــا
باردیگــر هــان اتفاقــی کــه پــس ا ز رسنگونــی
نظــام شاهنشــاهی افتــاد دچــار نشــود؟ چــه
اقداماتــی را بایــد درنظــر گرفــت کــه بــار دیگــر
جنبــش هــای تــوده ای منحــرف نشــوند ،باردیگــر
جلســه گوادولپــی رسنوشــت آنــرا قلــم نزنــد واز
همــه مهمــر نیروهــای کارگــری و زحمتکــش کــه
اکرثیــت عظیــم مــردم ایـران را تشــکیل مــی دهنــد
قــدرت سیاســی را بــه کــف آورنــد.
آن چهــار عامــل یعنــی تــوده هــا ،نظــام سیاســی
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 ایـران
دخیلنــد .چگونگــی حــل درســت مناســبات ایــن
چهــار عــا مــل کــه پیچیدگــی و بغرنجــی خاصــی را
بــه صحنــه مبــارزه طبقاتــی در ایـران میدهنــد ،از
مشــکالت بــزرگ جنبــش انقالبــی ماســت.
اولیــن و مهمرتیــن نکتــه درک ایــن اصــل اساســی
اســت کــه انقــاب امــر تــوده هاســت وتــوده
هــا نقــش تعییــن کننــده ای در برپایــی انقــاب
 ۵۷داشــتند و بــدون آنهــا نــه خمینــی ،امــام ونــه
جلســه گوادولــپ موثــر در تغییــر جهــت آن مــی
شــد .امــروز بــار دیگــر ب ـرای تغییــر و انقــاب پــا
بــه میــدان گذاشــته انــد .بــی شــک بــار دیگرتــوده
هــا ایــن رژیــم رسمایــه داری حاکــم را بــه زیــر
خواهنــد کشــید .امــا یکبــار مثــره مبارزاتشــان را
طبقــه بــورژوازی بــا یــاری امپریالیســم بــرد و تــا
امــروز مــی خــورد .همچنــان کــه دســتاورد هــای
انقــاب مرشوطیــت را بــا کودتــای انگلیســی
 ۱۲۹۹پایــال کردنــد امــروز هــم هــان طبقــه و
مناینــدگان آن دســت در دســت امپریالیســم در پــی
آننــد کــه رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی بــا
جایگزینــی یــک نــوع بــه اصطــاح پــرو دموکراســی
غربــی بــه رس انجــام رســانند.
البتــه تــوده هــا درســت اســت کــه همگــی
ســتمدیده واســتثامر شــده هســتند امــا طبقــه
کارگــر در جامعــه رسمایــه داری در برانــدازی
نظــام رسمایــه داری حــرف اول را مــی زنــد چــون
عمــده تریــن نیــروی مولــده اســت ،چــرخ تولیــد بــا
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دانشــگاهها ،تأمیــن زندگــی شایســته معلامنــی
کــه نقــش مهــم آموزشــی را درخدمــت بیــش از
 ۱۵میلیــون دانــش آمــوزان دارنــد ،ایجــاد مــدارس
نوســاز کــه بخــش بزرگــی از آنهــا در رسارس ایران که
یــا بــه ســطح کلنگــی رســیدهاند و یــا در مناطقــی
نظیــر بلوچســتان کــودکان ب ـرای تحصیــل در زیــر
کپرهــا و آســان کبــود کالسهــای درس جمــع مــی
شــوند ،در بــی توجهــی خونرسدانــه حاکــان ق ـرار
دارنــد .درســطح بهداشــتی هزینههــای تحمیلــی و
فشــار طاقــت فرســا بــه پرســتاران بــه ازاء شــندرغاز
مــزدی پرداخــت مــی شــود کــه جــز تحمیــل زندگــی
درفقــر آنهــا منــی باشــد ،و یــا از تأمیــن مســکن
ارزان کــه نزدیــک بــه نیمــی از مــزد کارگــران و
زحمتکشــان را از جیــب آنــان خالــی مــی کننــد
و بســیاری تودههــای پنــاه آورده بــه شــهرها از
روســتاها تــا لقمــه نانــی در کارکــردن درشــهر
بدســت آورنــد و در فاجعــه آبادهــای اطـراف شــهر
بــا مــرگ و زندگــی مواجــه هســتند ،و یــا از تأمیــن
جــدی آب آشــامیدنی در روســتاهائی بــه طــور
مســئوالنهای احــراز مــی جوینــد ،همــه و همــه
نشــانی هســتند از تاکتیکهــای رسکوبگرانــه رژیــم
حاکــم در حفــظ منافــع و موقعیــت برترخــود در
برخــورد بــه خواســت تودههــا.
اگــر بــه عملکــرد جدیــد رژیــم رسکوبگــر حاکــم
توجــه کنیــم حتــا جلــو پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس
کانــون نویســندگان ایــران را مانــع مــی شــود،
مســئوالن ایــن کانــون بــه علــت محدودیتهــای
رژیــم در عــدم اح ـرام بــه حــق دموکراتیــک ایــن
تشــکل ،آنــان نــه بــا تبلیــغ علنــی ،نــه بــا برگـزاری
آن بــه طــور آزاد ،بلکــه تــن دادن بــه جمــع شــدن
نویســندگان در خانــه یکــی از اعضــای ایــن کانــون،
نیروهــای رسکوبگــر بــا هجــوم وحشــیانه بــه ایــن
خانــه و ضبــط متــام آن وســایلی کــه مربــوط بــه
فعالیــت کانــون درگذشــته نصــب شــده بــود ،مانــع
از تشــکیل ایــن ســالگرد مــی شــوند.
اگــر بــه عمــل کــرد رژیــم حاکــم بــا منتهــا درجــه
قســاوت حتــا در جلوگیــری از حــق کارگــران
در تشــکیل ســندیکا و یــا در بــه خــون کشــیدن
اعرتاضــات دیــاه  ۱۳۹۶تودههــای کارو زحمــت
توجــه داشــته باشــیم ،دیگــر جائــی بــرای خیــال
بافــی بــه برخــورد مســاملت آمیــز ایــن رژیــم نبایــد
داشــت کــه تــا بدانجــا پیــش رفتــه کــه بــه خاطــر
منافــع خــود حتــا قانــون اساســی خــود نوشــتهاش
را هــم بــه اجــرا درمنــی آورد!
بــه ایــن ترتیــب ،بــا درنظــر گرفــن ایــن کــه مبــارزه
طبقاتــی بیــن رسمایــهداران و کارگــران بــه چنــان

رشــدی رســیده کــه مبــارزه مشــت در برابــر مشــت
مــی باشــد ،تاکتیکهــای مبارزاتــی طبقــه کارگــر و
تودههــای زحمتکــش بایــد در دســت زدن بــه
هرعملــی ایــن وضعیــت عینــی موجــود مبارزاتــی
را بــه حســاب بیــاورد.
تاکتیکهــای مبارزاتــی بــه حســاب تــوان هــر
نیروئــی تعییــن مــی شــود .آن چــه کــه امــروز ایــن
تودههــای تحــت اســتثامر و ســتم از آن برخــوردار
هســتند ،وجــود چهــار نیــروی بزرگــی اســت کــه
فقــط متعلــق بــه آنهاســت و بایــد از ایــن نیروهــا
بــه بهرتیــن وجهــی در پیشــردن خواســتهای
خــود بهرهمنــد شــوند کــه عبارتنــد از:
 نیروی بازوی تولیدی کار؛ نیروی سازمانده ارتباطاتی؛ نیروی فکری تولید وسایل تولیدی کار؛ نیــروی انســانی دراکرثیــت عظیــم جوامــعجهانــی.
پــر واضــح اســت کــه بــا از کار انداخــن تولیــد
توســط ایــن چهــار نیــروی کار توســط ایــن اکرثیــت
عظیــم در هرکشــور ،درســت مثــل شکســن جــان
بطــری دیــو حاکمــی اســت کــه در دســت ایــن
نیروهاســت و قــادر بــه زنــده مانــدن ایــن دیوهــا
نیســت .رســیدن بــه ایــن آگاهــی از توانائــی
تودههــای کار و زحمــت و بــه کار بســن ایــن
آگاهــی در رهائــی از ظلــم و ســتم موجــود کنونــی،
در پایــان دادن بــه حاکمیــت مشــتی میلیونــر
و میلیــاردر کــه در عرشتکدههــا در ناآگاهــی
مانــدن اکرثیــت تودههــا قهقهــه رس مــی دهنــد
و حاکمیتشــان برقراراســت ،در عمــل تاریــخ ســاز
برشیــت خواهــد بــود .
نظــام رسمایــهداری بــه آخــر خــط رســیده و
عملکردهــای رسانــی چــون ترامــپ بــا درآوردن
شمشــیر زورگوئــی از غــاف بـرای 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 افسارگســیختهی
رسمایــهداری از دســت داده اســت .گرچــه هنــوز
رویزیونیســتها ،اپورتونیســتها ،رفرمیســتها
و مدافعــان خجــول نظــام رسمای ـهداری بــه دنبــال
مغازلــه بــا کلیــهی دســتگاههای موجــود خــادم
نظــام رسمایــهداری هســتند و بــه ایجــاد توهــم
در میــان تودههــا بــا لطایــف الحیــل مــی
پردازنــد ،وظیفــهی کمونیســتها در مقابلــه بــا
ایــن انحرافــات چــه در ارتبــاط بــا طبقــه کارگــر
و زحمتکشــان و چــه در رابطــه بــا خــود
کمونیســتها رضوری اســت بــا شــعار پرچــم
وحــدت خواهــی ،مبــارزه متحــد و یکپارچــه
جهــت رســاندن حرکتهــای مبارزاتــی اعــم از

بقیه در صفحه ٧

اصول وبرنامه ما
یکــم – کمونیســم علمــی تئــوری راهنــای ماســت
کــه نیرویــش در تلفیــق بــا رشایــط مشــخص
جامعــه ایــران اســت
دوم – جامعــه ایــران ؛جامعــه رسمایــه داری
نئولیربالیســتی اســت کــه دارای پیونــد صــد ســاله
بــا رسمایــه جهانــی وامپریالیســتی دارد
ســوم – تنهــا سوسیالیســم وانقــاب سوسیالیســتی
مــی توانــد ســتمدید گان و اســتثامر شــوندگان
محتــوای ایــران را از وضــع کنونــی نجــات دهــد.
وظیفــه آن برانــدازی نظــام خصوصــی مالکیــت
وســایل تولیــد و جــای گزینــش بــا نظــام مالکیــت
اجتامعــی ،نوســازی همــه جانبــه افکاروعــادات
آحــاد جامعــه وتــدارک بــرای عبــور بــه جهانــی
کمونیســتی اســت
چهــارم – برنامــه انقــاب سوسیالیســتی ایــران،
برنامــه ایســت بـرای 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
اســتعدادش ســهمی بــه جامعــه ادا مــی کنــد و
طبــق احتیاجــش ســهمی بــر مــی دارد.
پنجــم – پیشــرد چنیــن برنامــه ای احتیــاج بــه
ســازماندهی عظیــم نوینــی دارد کــه نــه تنهــا از
رشایــط کنونــی جامعــه ای ـران حرکــت کنــد بلکــه
بــا جمعبنــدی از تجــارب جهانــی و مبــارزه طبقــه
کارگــر ایـران در ایــن صــد ســال گذشــته قــدم هــای
آگاهانــه ومنظمــی بــردارد.
 چــاره رنجــران وحــدت وتشــکیالت اســت.چنیــن اســت حلقــه ی اصلــی زنجیــری کــه بایــد
بدســت گرفــت
بــدون تشــکل هــای مســتقل کارگــری و دیگــر
جنبــش هــای تــوده هــا ،حرفــی از انقــاب
سوسیالیســتی ،ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد و
یکــی شــده در پیونــد بــا آنهــا منــی توانــد باشــد.
بنابرایــن بســط وگســرش تشــکالت مســتقل موجود
کارگــری طبــق رشایــط مشــخص هــر صنعــت و
رشــته تولیــد وتوزیــع وخدمــات از وظایف اساســی،
عمــده و مــرم اســت .انجــام چنیــن وظیفــه ســرگی
در رشایــط دیکتاتــوری والیــت فقیــه ای ـران بــدون
وجــود تشــکیالت پیــرو طبقــه کارگــر ،ســتاد
آگاهــی کــه در برگیرنــده کادر هــای کارگــری باشــد
یعنــی حــزب کمونیســت امــکان پذیــر نیســت.

صفحه6
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تاکتیکــی تــا اسـراتژیکی بــه تقویــت هرچــه بیشــر
توانائــی تودههــای پراکنــده و منفــرد در تحقــق
تشــکلهای قــوی و رسارسی بــا متــام وجــود تــاش
کننــد و بــه ویــژه بــه مثابــه پیــروان طبقــه کارگــر
منونــهی انقالبــی مثبــت پیــش رفتــهای را ارائــه
دهنــد.
ایــن خیالــی واهــی خواهــد بــود کــه بــدون متحــد
و یــک پارچــه شــدن کمونیســتها در حــزب
کمونیســت انقالبــی واحــد ایــران ،مــی تــوان
دل خــوش بــود کــه فدراســیونهای کارگــری و
کنفدراســیونهای تــودهای را ایجــاد کــرد ،در حالــی
کــه اگرخــود پیــروان کمونیســت ناتــوان بــه انجام
آن باشــند و حتــا شــعار وحــدت و تشــکل یابــی را
دهنــد ولــی بــه مصــداق واعــظ غیــر متعــظ در
مــورد خودشــان بــی عمــل باقــی خواهنــد مانــد و
در زیــر رضبــات دشــمنان طبقــه کارگــر تضعیــف و
نابــود خواهنــد شــد!!
ک.ابراهیم  -۶خرداد  ۲۷ (۱۳۹۷مه )۲۰۱۸
سبد معیشت کارگران و سطح دستمزدها

مهــدی عســگری در توییتــی نوشــت :بــا تصویــب
کمیســیون تلفیــق مبنــی بــر اصــاح الیحــه
دولــت ،حداقــل حقــوق ســال  ۱۴۰۰نســبت بــه
ســال جــاری بــه  ۵میلیــون و  ۶۰۰ه ـزار تومــان و
حداقــل حقــوق بازنشســتگان بــه  ۵میلیــون تومــان
میرســد .بــر ایــن مبنــا رشــد حقوقهــا پلکانــی
اســت ولــی حداقــل رشــد نبایــد از  ۱۰درصــد کمــر
باشد.
بنابــر اعــام ایــن عضــو کمیســیون تلفیــق ،حداقــل
حقــوق امســال  ۳.۵میلیــون تومــان اســت و
پیشــنهاد دولــت بــرای ســال بعــد  ۴.۵میلیــون
تومــان بــود.
همچنیــن محمدرضــا میرتاجالدینــی عضــو
کمیســیون تلفیــق بودجــه بــه خربگــزاری فــارس
گفــت :بــر اســاس مصوبــه کمیســیون تلفیــق ۵
میلیــون و  ۶۰۰هــزار تومــان بــه عنــوان حداقــل
حقــوق در ســال آینــده تعییــن شــد کــه  ۶۰۰هـزار
تومــان آن بـرای کســورات از حقــوق کــر خواهــد
شــد.
در ایــن گ ـزارش مشــخص شــده اســت کــه هنــوز
کمیســیون ســه جانبــه دســتمزد تشــکیل نشــده
کمیســیون تلفیــق بودجــه پایــه حقــوق بــرای
حداقــل حقــوق کارمنــدان را تعییــن کــرده اســت
کــه همیشــه نســبت بــه حقــوق کارگــران بیشــر
اســت امــا همیــن حقــوق هــم تــا ۹میلیــون بــه
عنــوان حداقــل حقــوق یــک خانــوار فاصلــه زیــاد
دارد بــه همیــن دلیــل حتــی کارمنــدان دولــت هــم
کــه دریافتــی بیشــر دارنــد بایــد دو یــا ســه شــیفته
بــه کارهــای دیگــر هــم بپردازنــد .آیــا دولــت
حــق یــک چنیــن عملکــردی را دارد کــه بــه رضر
مزدبگی ـران جامعــه متــام مــی شــود؟ آنهــم دولتــی
کــه مقاولــه نامــه هــای ســازمان جهانــی کار را
قبــول کــرده اســت.
ســازمان جهانــی کار راجــع بــه حداقــل دســتمزد
مــی نویســد" :حداقــل دســتمزد مبلغــی اســت کــه
در ازای انجــام خدمــت یــا کار در مــدت معیــن بــه
کارگــر پرداخــت میشــود و هیــچ فــرد و ق ـرارداد
شــخصی منیتوانــد آن را کاهــش دهــد و پرداخــت
آن بــه وســیله قانــون تضمیــن شدهاســت و کفــاف
معــاش کارگــر و خانــواده اش را بــا توجه بــه رشایط
اقتصــادی آن کشــور میدهــد" .بــا ایــن تعریــف
ســازمان جهانــی کار جمهــوری اســامی ای ـران اوال
بــا تــورم افســار گســیخته و کاهــش پــول رایــج بــه
کاهــش حداقــل دســتمزد دســت زده اســت ثانیــا
حداقــل دســتمزدی را کــه دولــت ســالیانه تعییــن
مــی کنــد بــه هیــچ وجــه کفــاف معــاش کارگــر و
خانــواده اش را منــی کنــد .دولــت بــا توجــه بــه ایــن
بنــد بصــورت دائــم توجــه بــه رشایــط اقتصــادی
را محملــی بــرای کاهــش دســتمزدها قــرار داده
اســت.

در ایــران " براســاس مــاده ۴۱و  ۴۲قنــون کار،
شــورای عالــی کار موظــف بــه تعییــن حداقــل مــزد
بــرای نقــاط مختلــف کشــور و صنایــع براســاس
درصــد تورمــی کــه بانــک مرکــزی در هــان ســال
اعــام میکنــد ،میباشــد و می ـزان آن بایــد بــدون
توجــه بــه مشــخصات روحــی و جســمی کارگ ـران
و ویژگیهــای کار محــول شــده ،معــاش یــک
خانــواده را تأمیــن کنــد .حداقــل مــزد بایــد بصــورت
نقــدی پرداخــت شــود و پرداختهــای غیــر نقــدی
بــه عنــوان مــازاد بــر حداقــل تلقــی میشــود".
بــا هــم نگاهــی بــه آمــار بــاال رفــن دســتمزدها
تــورم در  ۳ســال گذشــته بیاندازیــم تــا بتوانیــم
روشــن تــر ســطح کاهــش دریافتــی هــای کارگ ـران
و زحمتکشــان جامعــه را نشــان دهیــم
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در توضیحــات جــدول بایــد یــاد آوری کــرد کــه
اضافــه دســتمزد ســال ۱۴۰۱بیــن  ۵تــا  ۲۹درصــد
ذکــر شــده اســت کــه مــا باالتریــن آنـرا نشــان داده
ایــم  .ایــن اختــاف درصــد بــا توجیــه کــم کــردن
فاصلــه درآمدهــا از طــرف دولــت آورده شــده
اســت .آمارهــا در ایـران دقیــق نیســتند و جمهــوری
اســامی بــا دســتکاری در آمارهــا آن ـرا بــر اســاس
سیاســت هایــش تغییــر مــی دهــد
جــدول بــاال از ســایت هــای داخــل گرفتــه شــده
ا ســت .جــدول بــاال نشــان مــی دهــد کــه تقریبــا
هــر ســاله ســفره کارگــران نصــف شــده اســت.
یعنــی فقــر و تنگدســتی مزدبگیــران هــر روزه
تشــدید مــی شــود .هنــوز ســال  ۱۴۰۱نیامده 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  ۳۵هــزار تومــان بــوده
اســت کــه هنــوز ســال متــام نشــده بــه بــاالی صــد
هــزار تومــان رســیده اســت .یعنــی حــدود ٪۳۰۰
افزایــش قیمــت را نشــان میدهــد .بــه همیــن
منــوال بقیــه مــواد غذایــی بــا درصــد هــای کمــی
متغییــر صعــودی قیمــت را نشــان میدهــد .از
طــرف دیگــر اقتصــاد تورمــی در ســه ســال گذشــته
متغییرهــای شــدیدی از بــاال رفــن مقــدار تــورم
داشــته و قیمــت هــا بــدون وقفــه افزایــش را نشــان
مــی دهــد .در برابــر تــورم عینــی مقــدار افزایــش
حقــوق کمیســیون ســه جانبــه در واقــع کــم کــردن
ارزش خریــد حقــوق واقعــی اســت ،مــا در بودجــه
امســال ماننــد ســال هــای پیــش مواجــه هســتیم
بــا رشــد بودجــه ســازمان هــای مذهبــی ،امنیتــی
و بویــژه حقــوق مدی ـران دولتــی کــه هیــچ مبنــای
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براســاس روال چندیــن ســال گذشــته هنــوز آغــاز
ســال رســمی شمســی رشوع نشــده مناینــدگان
کارفرمــا ،دولــت و مناینــدگاه کارگ ـران کــه عمدتــا
از طــرف خانــه کارگــر و یــا دســت چیــن شــده
هــای آنــان بــه پــای میــز مذاکــره جهــت افزایــش
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
بــه نــام طبقــه کارگــر و مذاکــره بــا باالیــی هــا
انجــام مــی شــود ،دولــت ظاهــرا نقــش واســطه
بیــن کارفرمایــان و "مناینــدگان" کارگــران را بــازی
مــی کنــد" .مناینــدگان" کارگــران هــم هــر ســاله
بــا غرولنــد هــای واقعــا تهــی از یــک تــاش جــدی
ادعــا مــی کننــد :کاله رسشــان رفتــه ،ناچــارا ً مجبــور
بــه امضــای توافــق شــده انــد ،موفــق شــدیم و....
عمــا باعــث کاهــش دســتمزدها نســبت بــه ســال
قبلــی مــی شــوند .حتــی در ســال  ۱۳۹۹بــا اینکــه
مناینــدگان کارگــران توافــق نامــه کمیســیون ســه
جانبــه را امضــاء نکردنــد ولــی دولــت و کارفرمایــان
آنــرا اجــرا کردنــد ،اعــراض طبقــه کارگــر کــه
خواهــان افزایــش دســتمزد براســاس تــورم و
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.
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محاســباتی نداشــته و براســاس گزارشــات داخلــی و
نظــر دولــت کــه کامــا فســاد آلــود و در آن بانــد
بــازی و رشــوه دهــی بــه دوســتان و  .......اســت
و در ایــن چهارچــوب بــه شــیوه ظاهــرا ً قانونــی
افزایــش حقــوق مقامــات دولتــی جریــان دارد.
نگاهــی بــه افزایــش حقوق دیگــر اقشــار زحمتکش
ایـران ماننــد معلامن و پرســتاران و بازنشســتگان که
همیــن وضــع ناهنجــار هــم بـرای آنهــا وجــود دارد.
از زمــان بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی در
بودجــه متامــی ســالها حقــوق کارمنــدان دون پایــه
و کارگــران و معلــان و پرســتاران و بازنشســتگان
هیچــگاه بــا درصــد تــورم اقتصــاد ایـران همخوانــی
نداشــته اســت و همیشــه افزایــش حقــوق از درصد
تــورم بــه مراتــب پائیــن تــر بــوده اســت.
تعییــن حقــوق حداقــل دســتمزد ماهیانــه کارگـران
بــه  ۵میلیــون و  ۶۰۰هزارتومــان بــرای یــک
خانــواده کارگــری بــا دو فرزنــد کفــاف  ۱۵روز یــک
خانــواده را در شهرســتان هــا مــی کنــد .حداقــل
درآمــد بــرای کســانی کــه در تهــران زندگــی مــی
کننــد  ۱۳میلیــون و در شهرســتان هــا  ۱۲میلیــون
اســت .دســتمزد کنونــی خــود مشــوق و باعــث
گســرش فقــر و از هــم پاشــیدن خانــواده هــا و
ازدیــاد کارتــن خــواب هــا و.......مــی شــود .رژیــم
جمهــوری اســامی بــه مثابــه مناینــدگان طبقــه
دارا ب ـرای بیــرون کشــیدن هرچــه بیشــر ســود از
کار کارگ ـران و زحمتکشــان عم ـاً بــا متــام بــوق و
کُرنایــی کــه بـراه انداختــه اســت دســتمزد کارگـران
و حتــی کارمنــدان را کاهــش داده اســت .کاهــش
دســتمزدها چنــد ســال اســت کــه از زیــر خــط فقــر
هــم گذشــته اســت و امــروزه دیگــر در ســفره مردم
فرودســت اجتامعــی میــوه و گوشــت یــا خــری
نیســت و یــا بشــدت بــه مثابــه یــک غــذای لوکــس
کــم شــده اســت .خامنــه ای در گذشــته مــی گفــت
کــه ســختی هــای کنونــی در آینــده بـرای مــا رفاه و
نعمــت بــه همـراه دارد ولــی بــا ولــع و حرصــی کــه
رسمایــه داری ای ـران دارد ســخنان خامنــه ای فقــط
فریبــی در جهــت آرام کــردن صــدای اعرتاضــات
مــردم بــود .اینــک نتایــج مدیریــت اقتصــادی رژیــم
در بیــش از  ۴دهــه در حقــوق مــردم و ســطح رفــاه
آنــان خــود را نشــان مــی دهــد .وضعیــت اســفناک
کنونــی در رابطــه بــا حقــوق کارگـران وخــود نتیجــه
سیاســت مشــخص رسمایــه داری ایــران اســت.
برخــی خربهــا بــاور کردنــی نیســت بطــور مثــال
برخــی معلــان حــق التدریســی حقــوق هایــی
بیــن  ۱تــا  ۲میلیــون دریافــت مــی کننــد .در ایــن
هــرج و مــرج دســتمزدها کــه بــا منافــع حاکمیــت
کامــا تطابــق دارد ،هیچــگاه بودجــهای کــه بــه
بیــت رهــری داده مــی شــود و حقــوق هــای
رســمی داده شــده بــه مدی ـران بــاالی دولــت و.....
مشــخص نشــده اســت .حتــی بــا اینکــه در قانــون
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بیشــری بــر روی مزدبگیــران و بــه ویــژه طبقــه
کارگــر وارد کننــد .بــه همیــن دلیــل حــزب رنجـران
در راســتای تحقــق مــوارد زیــر کــه بخشــی از
خواســت هــای کارگــران در ایــران اســت خــود را
هم ـراه و همــدوش طبقــه کارگــر مــی دانــد:
مبــارزه ب ـرای ســازمان يابــی مســتقل کارگ ـران در
تشــكلهای محلــی ،منطقــه ای و رسارسی و در
اشــكال گوناگــون مبــارزه ب ـرای برســميت شــناخنت
حــق اعتصــاب و اعــراض کارگــران ،مبــارزه
بــرای جلوگــری از اخــراج کارگــران مبــارزه بــرای
اســتخدام رســمی و طــرد اســتخدام موقــت بــه
مثابــه توطئــه در بــرده ســازی بيشــر کارگــران
مبــارزه بــرای پرداخــت حقوقهــای معوقــه و
پرداخــت بــه موقــع آنهــا مبــارزه بــرای باالبــردن
مــزد حداقــل کارگــران بــه  ٣برابــر مــزد کنونــی،
بــا احتســاب تــورم ســاالنه ،مبــارزه بــرای ايجــاد
مســكن ،تســهيالت جهــت رفــت و آمــد بــه محــل
کار و غــذای مجانــی بـرای کليــه کارگـران  ،مبــارزه
بـرای  ٧ســاعت کار بـرای مــردان و  ٦ســاعت بـرای
زنــان در روز و  ٥روز کار درهفتــه مبــارزه بــرای
ســاعات کار کمــر در کارهــای ســخت ،خطرنــاك
و غــر بهداشــتی مــر بــه تــن و روان کارگــران
مبــارزه بـرای لغــو کار شــبانه ،مگــر در مــواردی کــه
اجتنــاب ناپذيــر اســت و لغــو اضافــه کاری بيــش
از يــك روز کار در مــاه و بــا مــزدی کمــر از ٥،١
برابــر مــزد و يــا تعطيلــی معــادل ١،٥روز عــادی کار
مبــارزه ب ـرای تامــن امكانــات بهداشــتی و امنيتــی
در محيــط کار جهــت حفــظ ســامت کارگـران و بــه
حداقــل رســاندن ســوانح کار مبــارزه بـرای اســتفاده
از مرخصــی ســاالنه حداقــل يــك مــاه بــا پرداخــت
کامــل حقــوق ،پرداخــت بــه موقــع مزدهــا،
پاداشــتها و عيــدی مبــارزه ب ـرای تهيــه قانــون کار
توســط کارگــران کــه از جملــه شــامل خواســتهای
فــوق باشــد مبــارزه بــرای رشکــت کارگــران در
کنــرل ميــزان توليــد کارخانــه هــا جهــت گرفــن
ســود ويــژه ســاالنه در متامــی زمينــه هــای فــوق
حــزب مــا مــی کوشــد تــا ضمــن مبــارزه بــرای
تحقــق آنهــا ،ســطح آگاهــی طبقاتــی کارگــران را
در مــورد رضورت رسنگونــی بــورژوازی در ايــران
و انقــاب سوسیالیســتی بـرای ســاخنت سوسياليســم
و کمونيســم ،ارتقــا دهــد .هــر زمينــه از مبــارزه
کارگــری بـرای حــزب مــا گامــی اســت کــه بايــد بــا
هــدف ســاختامن سوسياليســم پيونــد يابــد .ايــن
مســئله اساســی در مــورد هــر مبــارزه ای در هــر
زمينــه ی اجتامعــی صــادق اســت.

آمــده اســت کــه مســئولین بــاالی دولتــی بایــد
دارایــی هــای خــود را اعــام کننــد .فقــط زمانــی
اعــام ثــروت و علنــی کــردن اتفــاق مــی افتــد کــه
اختالفــات جناحــی درون دولتــی بــاال گرفتــه باشــد.
جوابگویــی بــه :تقاضــا بخاطــر افزایــش متناســب
دســتمزدها بــا تــورم و ســبد معیشــت ،پرداخــت
بــه موقــع آنهــا  ،پرداخــت حقــوق هــای معوقــه
و نیــز مزایــا ،رســیدگی بــه صنــدوق بازنشســتگان،
صنــدوق تامیــن اجتامعــی و دیگــر موسســات
مالــی دولتــی بــرای جلوگیــری از دزدی هــای
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
اســت .رژیمــی کــه هــراز چنــد گاهــی از دزدی
هــای چندیــن هـزار 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
حتــی در امــور اقتصــاد بورژوایــی خــود اســت.
وضعیــت کنونــی در رابطــه بــا حقــوق کارگــران
رصفــاً یــک رابطــه بیــن بودجــه بنــدی و رشــد و
توســعه نیســت .ایــن وضعیــت از منافــع طبقاتــی
بــورژوازی ای ـران علیــه طبقــه کارگــر و فرودســتان
جامعــه ناشــی مــی شــود .بودجــه آن بخــش از
ثــروت اجتامعــی کــه در دســتان دولــت اســت،
آنچنــان تنظیــم شــده اســت کــه اکرثیــت مــردم
قــادر باشــند فــردا هــم بــر رسکارهایشــان حــارض
باشــندِ .
ننــگ نبــود امکانــات اجتامعــی و خالــی
شــدن ســفره کارگــران و زحمتکشــان تــا ابــد بــر
پیشــانی رژیــم اســتثامرگر اســامی نقــش بســته
اســت .اضافــه دســتمزدهایی از نوع کمیســیون ســه
جانبــه نتایــج خــود را نشــان داده اســت .در خــارج
از ای ـران هــم اتحادیــه هــای زرد همیــن رابطــه را
بــا دولــت و کارفرمــا هــا برقـرار 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
رسمایــه داری بــه ایــن نابرابــری عظیــم اجتامعــی
نقطــه پایانــی بگذارنــد .مســئله افزایش دســتمزدها
یکــی از خواســت هــای اساســی مزدبگیــران در
ایـران اســت کــه همیشــه بــا کــج دار و مریــز رژیــم
جمهــوری اســامی روبــرو بــوده اســت و هیچــگاه
بــه رفــاه مزدبگیــران جامعــه نیاجامیــده اســت.
بخاطــر اینکــه تعــادل دســتمزدها اگــر هم ـراه بــا ع.غ
دیگــر امکانــات رفاهــی اجتامعــی هم ـراه نباشــد،
رژیــم هــای رسمایــه داری مــی تواننــد بــا گــران
کــردن کاالهــا هــر لحظــه کــه خواســتند فشــار
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رفیق آیت گودرزی درگذشت

رفیــق آیــت گــودرزی از رفقــای گرامــی مــا ،از
اعضـ�ای کنفدراسـ�یون محصلی��ن و دانشــجویان
ایرانــی – واحــد تک ـزاس  ،عضــو ســازمان انقالبــی
حــزب تــوده ایــران در آســتانه انقــاب بنابــر
خواس��ت تش��کیالت بـ�ه ای��ران برگشـ�ت .از آنجــا کــه
او از میــان یــک خانــواده کارگــری برخاســته بــود
توانســت بــه صفــوف مبــارزات کارگــری در حــال
خیــزش بپیونــدد.
پ��س از حمل��ه ی رسارسی رژیــم جمهــوری اســامی
ب�هـ تش��کیالت ح��زب رنج�بران ایرــان او در شــیراز
دســتگیر شــد امــا دســتگاه امنیتــی نتوانســتند
هویـ�ت تشـ�کیالتی او را کشـ�ف کننـ�د و تنهـ�ا او
را بــه چهارســال زنــدان در ارتبــاط بــا فعالیــت
هــای سیاســی محکــوم کردنــد .پــس از آزادی تــا
آخریــن روزهــای زندگــی او همچنــان وفــادار بــه
بــاور هــای اساســی اش در دفــاع از طبقــه کارگــر
باقــی مانــد  .رفیــق آیــت در رشایــط ســخت مبــارزه
حــزب رنجــران ایــران ،هنگامــی کــه حــزب وارد
ف��از مقاوم�تـ مسلــحانه در برابــر رژیــم شــد بــا
رشــادت کامــل ،کلیــه وظایــف پــر خطــر حــزب را،
ب��ا دق��ت و بخوبـ�ی بـ�ه رس انجـ�ام رسـ�انید.

صفحه9

بخــش و در ســال  ۱۹۱۸منتــر گردیــده اســت.
تــر جمــه زیــر بخــش ششــم ایــن کتــاب بــا عنــوان
"دربــاره مقولــه دیکتاتــوری(The problem of
 ”)dictatorshipمــی باشــد.
لوگزامبــورگ بــه هم ـراه گرامشــی از معدودتریــنتئوریســین هــا و فعالیــن کالســیک کمونیســت مــی
باشــند کــه خوشــبختانه حــرف و حدیثــی دربــاره
آن هــا نیســت.
  Paul Leviمــن اصلــی نوشــته رزا لوگزامبــورگبــه زبــان آملانــی را در ســال ۱۹۲۲از روی آرشــیو
اســناد تاریخــی انقــاب روســیه بــه زبــان انگلیســی
برگردانــده اســت کــه نســخه اینرتنتــی آن از ســال
 ۱۹۹۹توســط  Marxists.orgدردســرس همــگان
مــی باشــد.

یادش برای همیشه زنده خواهد ماند.

ُرزا لوگزامبورگ
بــه مناســبت یکصــد و ســومین ســالگرد (۱۵
ژانویــه  )۱۹۱۹قتــل ناجوامنردانــه رزا لوگزامبــورگ
و کارل لیبکنشــت
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رزا لوگزامبــورگ ،تئوریســین و فعــال کمونیســت
در خانــواده ای یهــودی در ســال  ۵مــارس ۱۸۷۱
در لهســتان چشــم بــه جهــان گشــود .در هجــده
ســالگی از لهســتان گریختــه و در زوریــخ بــه
تحصیــل در رشــته اقتصــاد سیاســی مــی پــردازد .او
بــا همــکاری کارل لیبکنشــت و بــا انتقــاد از مواضــع
حــزب سوســیال دموکــرات آملــان دربــاره جنــگ
جهانــی اول ،فراکســیون "اتحادیــه اســپارتاکوس
هــا" را تشــکیل دادنــد و در نوامــر  ۱۹۱۸حــزب
کمونیســت آملــان را پایــه گــذاری مــی مناینــد .از رزا
نامــه هــای سیاســی و عاشــقانه از درون زنــدان و رزا لوگزامبورگ انقالب روسیه فصل ششم
چندیــن کتــاب بــه جــا مانــده کــه شــاید مهمرتیــن دربــاره ی مقولــه دیکتاتــوری لنیــن در کتــاب
آن هــا" ،انقــاب روســیه" باشــد کــه در هشــت "دولــت و انقــاب" ،دربــاره مســئله "انتقــال از

کاپیتالیــزم بــه کمونیســم" مــی نویســد :برخــی از
دولــت هــای بــورژوازی هــم مــی تواننــد تــا حــد
مشــخصی رفتارهــای سوسیالیســتی داشــته باشــند،
فقــط بــا ایــن تفــاوت کــه بــه هــر حــال رسمایــه
داری بــر راس هــرم قــدرت ایســتاده اســت .امــا
ایــن دیــدگاه ســاده انگارانــه ،اصلــی تریــن نکتــه
را نادیــده مــی گیــرد :حکومــت هــای طبقاتــی
بــورژوازی بــه جــز در محــدوده هــای کوچکــی،
اساســا نیــازی بــه آمــوزش سیاســی/اجتامعی
اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق تــوده هــا ندارنــد ،امــا
ایــن مطلــب ب ـرای حکومــت دیکتاتــوری پرولتاریــا
عنــری حیاتــی ،همچــون اکســیژن جهــت تــداوم
بقــا مــی باشــد.
تروتســکی مــی نویســد کــه " :بــه لطــف مبــارزه
آشــکار و رودررو و مســتقیم در مســیر تــرف
قــدرت سیاســی/دولتی ،تــوده هــای کارگــر در
کوتاهرتیــن زمــان تجربــه سیاســی قابــل توجهــی
خواهنــد آموخــت و بــه رسعــت از مرحلــه ای
بــه مرحلــه دیگــری رشــد و توســعه خواهنــد
یافــت ".امــا لنیــن در ســخرنانی معــروف خــود )
روســیه بـرای سوسیالیســم پیــروز شــد (مــی گویــد:
تروتســکی بــا عبــارت "بــورژوازی بــا رسکــوب
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
احتیاجــی بــدان نخواهــد بــود!
امــا واقعیــت خــاف 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 فــرده تریــن آمــوزش
هــای سیاســی تــوده هــا و در نتیجــه انباشــت و
کســب تجربــه انقالبــی و دولتمــداری مــی باشــد.
اساســی تریــن نکتــه ایــن اســت کــه :آزادی فقــط
بـرای حامیــان حکومــت ،فقــط بـرای اعضــای یــک
حــزب –هــر چقــدر هــم زیــاد و گســرده باشــد
– اصــا آزادی نیســت .آزادی همیشــه و منحــرا
آزادی ب ـرای کســی اســت کــه متفــاوت بلکــه بــه
ایــن دلیــل کــه هــر آنچــه در آزادی سیاســی،
آموزنــده »، ،عدالــت « مــی اندیشــد .نــه بــه دلیــل
هیــچ مفهــوم متعصبانــه ای ازبــه یــک امتیــاز ویــژه
تبدیــل » آزادی « ســامل و پــاک کننــده اســت بــه
ایــن ویژگــی اساســی و بنیادیــن بســتگی دارد .و
زمانــی کــه شــود ،کارایــی آن از اســاس از بیــن مــی
رود.
مطمئنــا خــود بلشــویک هــا هــم منــی خواهنــد این
مســئله مهــم را انــکار کننــد کــه بــر اســاس یــک
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رضب املثــل قدیمــی :بایــد زمیــن را قــدم بــه قــدم
احســاس کننــد ،امتحــان کننــد ،آزمایــش کننــد ،و
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
و حاکــم نباشــند ،کــاکان بــه هــان نقطــه نظــر
و نتیجــه یکســان کــه بایــد ب ـرای همــه مــا آشــکار
شــده باشــد ،خواهیــم رســید.
فــرض ضمنــی زیربنــای نظریــه دیکتاتــوری
پرولتاریــای لنیــن – تروتســکی ایــن اســت کــه:
دگرگونــی سوسیالیســتی فرمولــی آمــاده و مــدون
شــده و حــی و حــارض در جیــب حــزب انقالبــی می
باشــد ،کــه بایــد فقــط بــا انــرژی آن را بــه عمــل
درآورد .متاســفانه –یــا شــاید خوشــبختانه – اینطــور
نیســت .تحقــق سوسیالیســم بــه عنــوان یــک نظــام
اقتصــادی ،اجتامعــی و حقوقــی ،مجموعــه ای
از نســخه هــای آمــاده ای کــه فقــط بایــد اجــرا
بشــوند ،نیســت .بلکــه تجربــه ای خواهــد بــود کــه
کامــا در مــاه هــای آینــده پنهــان مــی باشــد.
آنچــه کــه مــا امــروز در برنامــه خــود داریــم ،چیزی
نیســت جــز چنــد تابلــوی اصلــی کــه نشــان دهنــده
جهــت کلــی ب ـرای جســتجوی اقدامــات الزم ب ـرای
آینــده ی ســاختامن سوسیالیســم مــی باشــند ،و
ایــن نشــانه هــا عمدتــا جنبــه هــای منفــی را ابـراز
مــی دارنــد.
بنابرایــن مــا کــم و بیــش مــی دانیــم کــه بــرای
همــوار و آزاد کــردن راه و مســیر یــک اقتصــاد
سوسیالیســتی بایــد در ابتــدا چــه چیزهایــی را
حــذف و نابــود کنیــم .امــا وقتــی کــه صحبــت از
ماهیــت ه ـزاران اقــدام ملمــوس و عملــی ،بــزرگ
و کوچــک ،کــه الزمــه رشوع و ادامــه کاری یــک
جامعــه و اقتصــاد و روابــط اجتامعی سوسیالیســتی
میشــوند ،در هیــچ برنامــه و کتــاب درســی احـزاب
سوسیالیســتی ،کلیــدی وجــود نــدارد .البتــه بــه
نظــر مــن ایــن نــه تنهــا یــک نقــص نیســت ،بلکــه
هــان چیــزی اســت کــه سوسیالیســم علمــی را بــر
انــواع آرمــان شــهرهای دیگــر برتــری مــی بخشــد.
نظــام و ســاختامن سوسیالیســتی هــر جامعــه ای
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
مــی دهــد .و در نتیجــه دارای ایــن عــادت و
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مــی کنــد ،و  ....و غیــره و غیــره .هیــچ کــس ایــن
را بهــر از لنیــن منــی دانــد ،هیچکــس ایــن را نافــذ
تــر از لنیــن توصیــف منــی کنــد و هیــچ کــس
ایــن را رسســختانه تــر از لنیــن تکــرار منــی کنــد.
امــا در ابــزار و شــیوه هایــی کــه انتخــاب مــی
شــوند ،مســیری کامــا مخالــف و اشــتباه را بــر
مــی گزیننــد .فرمــان هــا و احــکام صــادره ،نیــروی
دیکتاتــوری و ناظــر و صاحــب قــدرت در کارخانــه
هــا ،مجــازات هــای ســخت ،حکومــت تــرور , ....
همــه ایــن چیزهــا تســکین دهنــده نیســتند .ایــن
حکومــت تــرور اســت کــه روحیــه را تضعیــف مــی
کنــد.
زمانــی کــه متــام ابزارهــای تضمیــن کننــده
دموکراســی پرولــری حــذف شــوند ،دیگــر چــه
چیــزی از حکومــت شــوراها و کارگ ـران باقــی مــی
مانــد؟ لنیــن و تروتســکی نهادهــای منایندگــی کــه
توســط انتخابــات عمومــی و مردمــی ایجــاد شــده
انــد را ،بــه عنــوان تنهــا مناینــده واقعــی زندگــی
سیاســی در کل رسزمیــن شــوراها معرفــی کــرده
انــد .بــدون انتخابــات عمومــی ،بــدون آزادی
نامحــدود مطبوعــات و اجتامعــات ،بــدون امــکان
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
ده رهــر حــزب بــا انــرژی پایــان ناپذیــر و تجربــه
ای بــی حــد و حــر هدایــت و حکومــت کننــده
خواهنــد بــود .در میــان آن هــا ،در واقــع تنهــا یــک
دو جیــن رس برجســته رهــری مــی کننــد و نخبــگان
طبقــه کارگــر هــر از گاهــی بــه جلســات دعــوت
مــی شــوند ،جایــی کــه بایــد ســخنان رهــران را
تحســین کننــد و قطعنامــه هــای پیشــنهادی را بــه
اتفــاق آرا تصویــب کننــد .یــک دیکتاتــوری ،مطمئنا
نــه دیکتاتــوری پرولتاریــا ،بلکــه فقــط دیکتاتــوری
تعــداد انگشــت شــاری از سیاســتمداران ،کــه ایــن
یــک دیکتاتــوری بــه معنــای بــورژوازی اســت ،بــه
معنــای حکومــت ژاکوبــن هــا )تعویــق کنگــره
شــوروی از دوره هــای ســه ماهــه بــه دوره هــای
شــش ماهــه!( بلــه ،حتــی مــی توانیــم جلوتــر
برویــم :چنیــن رشایطــی ناگزیــر بایــد باعــث بــی
رحمــی زندگــی عمومــی شــود :اقــدام بــه تــرور،
تیرانــدازی بــه گــروگان هــا و غیــره )ســخرنانی لنیــن
در مــورد انضبــاط و فســاد(.

خصلــت خــوب بــوده کــه همیشــه همـراه بــا هــر
گونــه نیــاز واقعــی جامعــه ،ابـزار و وســایلی جهــت
تامیــن و تحقــق آن نیــاز را هم ـراه بــا کار مــداوم
و بــه طــور همزمــان راه حــل هــای عملــی ارائــه
دهــد .و اگــر ایــن شــیوه و فــرض را قبــول داشــته
باشــیم ،پــس واضــح اســت کــه سوسیالیســم بــه
دلیــل ماهیــت خــود منــی توانــد بــا حکــم حکومتــی
( )Ukaseمعرفــی و اجــرا شــود .کــه پیــش نیــاز
آن برخــی از اقدامــات زورمندانــه علیــه امــوال،
تخریــب ،کارهــای منفــی و  ...مــی باشــند کــه
مــی تواننــد بــا حکــم حکومتــی اج ـرا گردنــد .امــا
ســاخنت و توســعه و کارهــای مثبــت را منــی تــوان
بــه اجبــار انجــام داد .ایــن قلمــرو جدیــدی اســت
بــا هـزاران مشــکل ،کــه فقــط تجربــه می توانــد راه
کارهــای جدیــد را بیافرینــد و دوبــاره اصــاح کنــد و
درب هــای جدیــدی را بگشــاید.
فقــط زندگــی در یــک جامعــه آرام و شــکوفا اســت
کــه ،بــه ه ـزاران گونــه و اشــکال جدیــد و بداهــه
پــردازی دســت مــی زنــد ،نیــروی خالقانــه جدیــدی
را رو و آشــکار مــی کنــد و خــود او متامــی تــاش
هــای اشــتباه را اصــاح و جـران مــی کنــد .زندگــی
عمومــی کشــورهایی بــا آزادی هــای محــدود،
بســیار فقــرزده ،بســیار فالکــت بــار ،بســیار ســفت
و ســخت ،و بســیار بــی مثــر اســت ،دقیقــا بــه ایــن
دلیــل کــه بــا حــذف دموکراســی ،منابــع زنــده و
بالنــده همــه پیرشفــت هــا و ثــروت هــای معنــوی
قطــع مــی شــوند )کافــی اســت نگاهــی بــه ســال
 ۱۹۰۵و مــاه هــای فوریــه تــا اکتــر ۱۹۱۷بیاندازیــم.
در آن روزهــا آزادی و رشکــت عظیــم تــوده هــا،
خصلتــی اساســا سیاســی داشــت؛ همیــن امــر در
زندگــی اقتصــادی و اجتامعــی نیــز صــدق مــی
کنــد .متــام تــوده هــای مــردم بایــد در ایــن امــور
رشکــت داشــته باشــند ،در غیــر ایــن صــورت ،امــر
سوسیالیســم و ســاختامن سوسیالیســم از پشــت
چنــد میــز اداری و توســط یــک دو جیــن روشــنفکر
بــه تحقــق نخواهــد پیوســت.
کنــرل عمومــی توســط تــوده هــای مــردم رضوری
اســت .در غیــر ایــن صــورت تبــادل تجربیــات تنهــا
در حلقــه ی بســته مقامــات رژیــم جدیــد باقــی
خواهــد مانــد و فســاد اجتنــاب ناپذیــر خواهــد
گشــت (لنیــن ،بولــن شــاره  .)۲۹سوسیالیســم در
متامــی بخــش هــای زندگــی مســتلزم یــک دگرگونــی
عمیــق تفکــری و در نتیجــه تغییــر رفتــاری تــوده
هــای مردمــی مــی باشــد ،کــه قــرن هــا زیــر ســلطه
بــورژوازی قــرار داشــته انــد .غرایــز اجتامعــی
جایگزیــن غرایــز ومنافــع فــردی و خودپســندانه ،مرتجم :م .اسفندیاری
ابتــکارات تــوده ای جایگزیــن ســکون و رخــوت،
آرمــان گرایــی عقالنــی کــه بــر همــه رنــج هــا غلبــه
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مختلــف از جملــه افغانســتان ،ایتالیــا و  ...در یکــی
از مصاحبــات خــود اشــارهای 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 ای ـران شــخصاً بــه
آمریــکا بــرود و جهــت تغییــر رابطــه میــان آمریــکا
و ایــران بــه حــل وفصــل اختالفــات بپــردازد« .
خامتــی پیشــنهاد م ـرا پذیرفــت و مــن دو روز پــس
از بازگشــت خامتــی بــه ایـران بــه مقصــد واشــنگنت
پــرواز کــردم .بــا جــورج بــوش مالقــات کــردم
و بــه او گفتــم یــک خواهــش و یــک البــی دارم
در مــورد ایــران؛ بــوش گفــت  .....پرونــده ایــران
دســت کاندلیـزا رایــس اســت و بــا او متــاس بگیــر...
بــا رایــس مالقــات کــردم و او گفــت مســئله مــا
بــا ای ـران 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 هســتهای را بلنــد کردیــم ولی .....مســئله
اصلــی نقــش ایـران در منطقــه و بهــم زدن نظمــی
اســت کــه مــا بوجــود آوردیــم» .از ایــن رو اگــر
ق ـرار باشــد ای ـران مــوی دمــاغ شــود و مانعــی در
پیــروی سیاســت آمریــکا بـرای خاورمیانــه جدیــد
باشــد ،آمریــکا بایــد سیاســتی را پیــش بــرد کــه
ایـران را از رس راه خــود بــردارد .در نتیجــه ،ناگفتــه
روشــن اســت کــه ایــن تحریمهــا بــا فشــارهای
حداکــری هدفــی جــز ســقوط اقتصــاد کشــور
و نتیجتــاً ایجــاد نــا امنــی ،بــی ثباتــی و فزونــی
نارضایتــی هــای عمومــی کــه بســر مناســبی را
ب ـرای ایجــاد اغتشاشــات امنیتــی بــه ســود آمریــکا
فراهــم مــی کنــد ،نداشــت .مالحظــه کنیــد بیــش از
 ۱۷۰۰مــورد تحریــم کــه برشــمردن متامــی آنهــا در
حوصلــه ایــن نوشــتار نیســت چــه تأثیـرات خامنــان
برانــدازی را میتوانســت بدنبــال داشــته باشــد و
دارد .در اینجــا الزم اســت بطــور مختــر برخــی از
تأکیــدات را یادآورشــویم  :بــا نگاهــی بــه صنعــت
نفــت ایــران کــه دامئــاً مــورد حملــهی تحریمهــا
قــرار میگیــرد ،میتــوان دیــد کــه چگونــه ایــن
تحریمهــا روی اقتصــادی کــه وابســته بــه تولیــد و
صــادرات نفــت اســت تاثیــر گذاشــته اســت .ب ـرای
منونــه ٪۷۰ ،از کاالهــای صادراتــی ای ـران فــرآورده
هــای نفتــی اســت (البتــه ایــن مقــدار بــا در
نظــر داشــت فعــال منــودن بیشــرتنوع اقتصــادی
در عــرض دو دهــه اخیــر ب ـرای کاهــش وابســتگی
بــه تولیــدات نفــت مــی باشــد) ،در مــارچ ۲۰۱۸
(قبــل از اعــام رشوع دوبــاره تحریمهــا) صنــدوق
بیــن املللــی پــول گــزارش داد کــه  ٪۴۰درصــد
درآمــد دولــت در ســال مالیاتــی  ۲۰۱۶-۲۰۱۷از
درآمــد نفــت بودهاســت .آنهــا رقــم مشــابهی را،

بــدون پیــش بینــی تحریمهــای جدیــد ،بـرای ســال
مالیاتــی  ۲۰۱۷-۲۰۱۸پیــش بینــی کردنــد .در نتیجه،
کاهــش شــدید تولیــدات نفــت ایـران چالــش هایــی
را بــرای تامیــن نیازهــای مــردم کشــور ،واردات
داروهــای خارجــی و تجهیــزات پزشــکی و دیگــر
تجهیـزات نجــات دهنــده ایجــاد میکنــد .در ســال
 ،۲۰۱۰تحریمهــای آمریــکا روی رسمایهگــذاری
در رشکــت نفــت ای ـران تاثیــر گذاشــت و تعــدادی
از معامــات بیناملللــی را ممنــوع کــرد .ســپس،
اوایــل ســال  ،۲۰۱۲آمریــکا و اتحادیــه اروپــا واردات
نفــت از ایــران را ممنــوع کردنــد و داراییهــای
بانــک مرکــزی بدنبــال آن مســدود شــد .پــس از آن،
تولیــدات نفــت ســقوط کــرد و اواخــر ســال ۲۰۱۲
بــه پاییــن تریــن ســطح رســید .ســپس ،در اوایــل
ســال  ،۲۰۱۶برجــام تصویــب شــد و تولیــدات نفــت
بــه رسعــت بــه درج ـهی تولیــد آن در ســال ۲۰۰۷
بازگشــت .ایــن ســطح از تولیــدات تــا مــاه مــی
 ،۲۰۱۸کــه دولــت ترامــپ اعــام کــرد کــه از برجــام
خــارج خواهــد شــد ،ادامــه داشــت .از مــاه مــی
 ،۲۰۱۸تولیــدات نفــت ایــران بــه شــدت ســقوط
کــرده اســت.
قبــل از تحریــم هــا ۶ ،درصــد پیرشفــت اقتصــادی را
پیشبینــی میکردنــد .در حالیکــه پــس از تحریــم
هــا  ۹.۳در صــد رکــود اقتصــادی تخمیــن زده شــده
اســت .شــاخصهای دیگــری هــم پــس از تجدیــد
تحریــم هــا پرسفــت کردنــد :نــرخ بیــکاری بــاالی
 ۲۵درصــد ؛ تــورم  ۸۰درصــد ؛ و ارزش واحــد پــول
نصف شــده اســت.
حــال بــه بخشــی از ابعــاد اجتامعــی نظربیفکنیــم.
از آنجــا کــه ایــران از سیســتم مالــی بیناملللــی
کــه تحــت ســلطهی ایــاالت متحــده اســت ،محــروم
شــده اســت نــه میتوانــد در بــازار آزاد نفــت خــود
را بفروشــد و نــه آنکــه در بــازار آزاد مــواد غذایــی
یــا دارو بخرد.
آمریــکا ،کنــرل گســردهای بــر معامــات بانکــی
بیناملللــی اعــال میکنــد .یکــی از روشهــای
کنــرل آمریــکا از طریــق ســویفت ( )SWIFTو
چیپــس ( )CHIPSاســت کــه بخــش اعظمــی از
ایــن پرداختهــا را بــه عهــده دارنــد .سیســتم
ســویفت کــه سیســتم ارتباطــی مشــرک میــان
بانکهاســت ،تحــت کنــرل بانکهــای آمریــکا
اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــا ایــن کــه ســویفت در
آمریــکا مســتقر نیســت ،متــام اطالعــات سیســتمش
را در دســرس آمریــکا قــرار میدهــد ،حتــی اگــر
آن معامــات بــه آمریــکا مربــوط نباشــند .سیســتم
چیپــس کارکــرد ارتباطــی و توافقــی ارائــه میدهــد
کــه طبــق قوانیــن ایــاالت متحــده اداره میشــود،
تعــداد زیــادی بانکهــای آمریکایــی بــه عنــوان
ســهامداران اصلــی در ایــن سیســتم فعالیــت
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و جهانیــان مــی باشــد) امــری کــه بنوبــه خــود
نشــاندهنده عــدم موضوعیــت بحــران هســتهای
اســت .بــا ایــن وصــف بایــد پرســید آمریــکا چــه
منافعــی در بازگشــت بــه برجــام دارد؟
همچنیــن تفــاوت میــان موافقــان و مخالفــان
مذاکــره بــا آمریــکا در عرصــه ملــی بــا توجــه بــه
زمینــه هــای مــادی رشــد بیاعتــادی مــردم نســبت
بــه آمریــکا و غــرب و ســلب دلبســتگی از آنــان بــه
هم ـراه ترغیــب ناسیونالیســم ایرانــی درمقابلــه بــا
دسیس ـههای امپریالیســتی و صهیونیســتی از یــک
طــرف و بــی اعتبارکــردن اصــاح طلبــان مبنــی بــر
مجریــان اصلــی سیاســت هــای نئولیربالیســتی کــه
منجــر بــه وضعیــت ناهنجارعمومــی شــده اســت
از طــرف دیگــر تــوازُن را بــه ســود اصولگرایــان
و روی کارآمــدن دولــت رئیســی فراهــم منــود.
بــا توجــه بــه رویکــرد اصولگرایــان بــه رشق و
سیاســت تبلیغاتــی دوری از برجــام ،آیــا چرخشــی
در سیاســت اصولگرایــان و دولــت رئیســی بــرای
خــروج از وضعیــت کنونــی بوجــود آمــده اســت؟
تــا جائیکــه در حوصلــه ایــن نوشــتار باشــد بــه
بررســی دو مــورد فــوق مــی پــردازم.
هــدف از تحریمهــا تجزیــه وفروپاشــی ایــران
اســت
در نوامــر  ،۲۰۱۸وقتــی ترامــپ تحریــم هــا را
دوبــاره فعــال کــرد ،دسرتســی ای ـران بــه صــادرات
نفــت و سیســتم مالــی بینامللــل قطــع شــد.
در آن زمــان ،ترامــپ اعــام کــرد کــه ایــران اگــر
بــا تقاضاهــای جدیــد آمریــکا موافقــت نکنــد،
بــا «انــزوای اقتصــادی» روبــرو میشــود .تــا بــه
امــروز ،آمریــکا تحریمهــای بســیاری را بــر علیــه
هـزاران نفــر و رشکــت هــا ،بــه قصــد کاهــش درآمد
نفــت ای ـران اعــال کــرده اســت .ترامــپ مدعــی
بــود کــه مــی توانــد رشایــط را از اینهــم مبراتــب
بدتــر کنــد و یــا بالعکــس در صــورت مجــاب شــدن
درخواســت هــای آمریــکا از جانــب ای ـران رشایــط
را بــه رسعــت در جهــت رونــق اقتصــادی تغییــر
دهــد .ایــن بــدان معناســت کــه اگــر بــه فرامیــن
«بــازار آزاد» نئولیربالــی کــه از طــرف «بانــک
جهانــی»« ،صنــدوق بیــن املللــی پــول» و «ســازمان
جهانــی تجــارت» دیکتــه مــی شــود ،ای ـران گــردن
دهــد ،نــه تنهــا دیگــر ســخنی از رژیــم چنــج مبیــان
نخواهــد آمــد بلکــه از حامیــت و کمــک هــای
آمریــکا بـرای رونــق اقتصــادی نیــز بهرمنــد خواهــد
شــد .در اینجــا بــد نیســت اشــاره کنــم بــه گفتــه
ای از آقــای ظهــره ونــد دیپلومــات عالیرتبــه ای ـران
کــه در ســمت بــازرس کل وســفیر در کشــورهای
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از طریــق معافیتهــا بــی نتیجــه اســت .بــه نظــر
میرســد کــه ایــن معافیتهــا بــه جــای ایــن کــه
بــه واردات دارو و غــذا کمــک کننــد ،بیشــر ب ـرای
دفــع انتقــاد از تحریمهــا در انظارعمومــی اســت.
توجــه داشــته باشــید کــه حتــی تقاضــای  ۵میلیــارد
دالر وام از صنــدوق بیناملللــی پــول جهــت مبــارزه
بــا ویــروس کرونــا در مــاه آوریــل  ۲۰۲۰توســط
دولــت ترامــپ بــه بهانــه آنکــه مقامــات ایرانــی بــا
ایــن پوشــش جیبهــای خــود را پُــر خواهنــد کــرد،
مســدود شــد.
نــا گفتــه منانــد کــه دور زدن ایــن سیســتم مالــی بــه
طــور غیــر مرتقبـهای دشــوار اســت ،ولــی غیرممکــن
نیســت .بــرای مثــال ،کشــورها میتواننــد
سیســتمی دو یــا چنــد جانبــه بــرای معاملــه بــا
واحــد پولــی خودشــان یــا تســویه حســاب بــا
واحــدی بــه غیــر از دالر راهانــدازی کننــد .در
عیــن حــال یــک مکانیــزم جدیــد و چنــد جانبــه
کــه نــام مختــرش اینســتکس ( )INSTEXاســت
وجــود دارد کــه امیدوارکننــده اســت .اینســتکس
میتوانــد بــه اتحادیــه اروپــا و ایــران ،بــدون
تکیــه بــر انتقــال مســتقیم یــا اســتفاده از سیســتم
مالــی تحــت ســلطهی آمریــکا ،اجــازه تجــارت
بدهــد .بــا اینکــه در مراحــل اولیــه ایــن سیســتم
فقــط بــه تجــارت برشدوســتانه مربــوط میشــود،
اینســتکس میتوانــد مســیرجدیدی را ب ـرای خریــد
نفــت ایــران بوجــود آورد .بــه هــر حــال ،اینکــه
کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــه جــای اســتفاده
از کانالهــای مســتقر و پذیرفــن ریســک خشــم
آمریــکا ،یــک سیســتم مالــی کامــا متفاوتــی بـرای
تجــارت برشدوســتانه راهانــدازی کردهانــد ،قابــل
توجــه اســت .در هــر صــورت ،ایــن مکانیزمهــای
جایگزیــن از نفــوذ آمریــکا مصــون نیســتند.
آقــای مــورگان اورتاگــوس ســخنگوی وزارت امــور
خارجــۀ آمریــکا در دوره ترامــپ بــه منظــور اعــال
«فشــار حداکــر» بــر حکومــت جمهــوری اســامی
ایـران ،از جانــب دولــت آمریــکا اعــام کــرد کــه آنها
محدودیــت هــای تــازه ای را علیــه برنامــۀ هســته
ای غیرنظامــی ایـران وضــع خواهنــد کــرد .از  ۴مــاه
مــه  ۲۰۲۱دولــت آمریــکا هــر گونــه کمــک ب ـرای
توســعۀ نیــروگاه امتــی بوشــهر را کــه توســط روســیه
ســاخته شــده مشــمول مجــازات هــای خــود ق ـرار
داد و «افــزون بــر ایــن ،هــر گونــه فعالیتــی ب ـرای
انتقــال اورانیــوم غنی شــدۀ ایـران به خــارج در ازای
دریافــت اورانیــوم طبیعــی هــدف مجــازات هــای
آمریــکا قـرار مــی گیــرد ».آمریــکا در عیــن حــال از
جمهــوری اســامی ایـران خواســته اســت کــه غنــی
ســازی اورانیــوم را متوقــف کنــد .بــه دیگــر ســخن
آمریــکا قـرارداد منــع گســرش ســاحهای هســتهای
و اینکــه ایـران و ســایر ماملــک جهــان حــق دارنــد

نیــروگاه امتــی داشــته باشــند و در حــد مجــاز بــه
غنیســازی اورانیــوم بپردازنــد را زیــر پــا میگــذارد.
ایــن در حالــی اســت کــه فرانســه ب ـرای ابوظبــی
و آمریــکا بـرای عربســتان ســعودی در پــی ســاخنت
نیــروگاه امتــی هســتند.
مبــوازات سیاســت هــای فــوق توطئــه و دسیســه
چینــی و ایجــاد اغتشــاش و ناآرامــی ب ـرای تشــدید
بحــران هــای اقتصــادی و اجتامعــی از آنجملــه
خرابــکاری در راهانــدازی لولــه گاز بــه پاکســتان و
هندوســتان ،تــرور دانشــمندان ایرانــی و فعالیــت
هــای حامیتــی از گروههــای تروریســتی ماننــد
ُجنداللــه ،قتلهــای مرمــوز و تــرور دانشــمندان
ایرانــی ،پــروژه تنــدر و مبــب گــذاری در حســینیه
شــیراز کــه منجــر بــه کشــته شــدن  ۱۴نفــر و
زخمــی شــدن بیــش از  ۲۵۰نفــر شــد .و ایــن اواخــر
تشــدید فعالیتهــای پــان ترکیســتی وجدایــی
طلــب در آذربایجــان ،همــه و همــه نشــان از
تــاش امپریالیســم و صیهونیســم در بزانــو درآوردن
جمهــوری اســامی و الغیــر تجزیــه ایــران اســت.
چــه متایــزی میــان موافقــان و مخالفــان حکومتــی
در سیاســت راهــردی برجــام میتــوان قايــل شــد
واشــنگنت بعــد از خــروج از برجــام در راســتای
سیاســتی موســوم بــه «فشــار حداکــری» بــه
اقداماتــی تحریکآمیــز دیگــری ماننــد ق ـرار دادن
نــام ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در فهرســت
ســازمانهای تروریســتی ،اعــزام یــک ناوگــروه،
چنــد مببافکــن بــی ۵۲-و چنــد جنگنــده اف۲۲-
بــه منطقــه و تحریــم وزیــر خارجــه ایــران روی
آورد .جمهــوری اســامی ایـران در واکنــش بــه ایــن
اقــدام یــک ســال «صــر راهــردی» را در دســتور
کار قـرار داد و بــه طرفهــای توافــق هســتهای بــه
ویــژه کشــورهای اروپایــی کــه وعــده جـران خــروج
آمریــکا را میدادنــد مهلــت داد بــه تعهــدات خــود
در پرتــو توافــق هســتهای عمــل کننــد .بــا گذشــت
یــک ســال و محقــق نشــدن وعدههــای اروپــا،
شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران در بیانیــهای
روز  ۱۸اردیبهشــتماه ۱۳۹۸بــه طرفهــای
توافــق هشــدار داد در صورتــی کــه ظــرف ۶۰
روز بــه تعهــدات خــود در زمینههــای نفتــی و
بانکــی عمــل نکننــد ای ـران طبــق مفــاد برجــام ،از
تعهــدات خــود در ایــن توافــق خواهــد کاســت.
جمهــوری اســامی ای ـران تــا کنــون بــه ترتیــب در
چهــار گام از تعهــدات خــود کاســته اســت .اولیــن
گام ایــران در کاهــش تعهــدات ،عبــور از ســقف
 ۳۰۰کیلوگرمــی ذخایــر اورانیــوم غنیشــده ۳.۶۷
درصــد ،عــدم فــروش آب ســنگین و مــازاد اورانیــوم
غنیشــده بــود .گام دوم روز شــانزدهم تیــر و بــا
بیانیـه دولــت مبنــی بــر افزایــش ســطح غنیســازی
از  ۳.۶۷درصــد اجــرا شــد .گام ســوم ایــران بــرای
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میکننــد و تحــت نظــارت مســتقیم مســئولین
آمریکایــی هســتند .ایــن سیســتم بـرای کامــل کردن
معامــات بــه شــبکه ارتباط ـیای متکــی اســت کــه
بانکهایــی کــه بــا هــم ارتبــاط مســتقیمی ندارنــد
را بــه هــم وصــل میکنــد .در راس ایــن سیســتم
ارتباطــی ،بانــک ذخیــرهی فــدرال نیویــورک ،تحــت
کنــرل مســئولین آمریکایــی ،کــه در نقــش گزینـهی
آخــر ب ـرای ســایر بانکهــای مرکــزی اســت ،ق ـرار
دارد.
سیســتمی کــه اینگونــه طراحــی شــده اســت
معاملــه بــا یــک واحــد پولــی مشــرک (دالر)،
از طریــق یــک بانــک مشــرک (بانــک فــدرال
نیویــورک) در یــک چارچــوب توافــق شــده
(ســویفت و چیپــس) را بــرای بانکهایــی کــه بــا
هــم ارتباطــی ندارنــد تضمیــن میکنــد .درحالــت
رســمی ،دولــت آمریــکا ،از طریــق دفــر کنــرل
داراییهــای خارجــی ،میتوانــد معامــات مربــوط
بــه ایــران کــه از طریــق سیســتم و بانکهــای
تحــت نظارتــش انجــام میشــود را ممنــوع کنــد.
در حالــت غیررســمی ،دولــت آمریــکا میتوانــد
ِ
ســویفت بانکهــای مرکــزی دیگــر ،بانکهــای
وابســته بــه آنهــا وحتــی بعضــی رشکتهــای
خــاص را تحــت فشــار قــرار دهــد تــا آنهــا
سیاســت رد همــکاری بــا ایــران را اتخــاذ کننــد.
آنهــا بــه دلیــل تــرس از مجــازات آمریــکا (ب ـرای
مثــال ،تحریــم شــدن) ،ریســک معاملــه بــا ایـران را
منیپذیرنــد ،مگــر اینکــه هیــچ تجارتــی بــا آمریــکا
نداشــته باشــند و یــا اموالشــان تحــت کنــرل
آمریــکا نباشــد.
بــه دلیــل اینکــه سیســتم بیناملللــی بانکــی
اینگونــه طراحــی شــده اســت ،تاثیــر تحریمهــای
آمریــکا بــر اقتصــاد ای ـران بــه ایــن معنــی اســت
کــه ایــران نــه تنهــا منیتوانــد بــه راحتــی در
بــازار آزاد نفــت بفروشــد ،بلکــه مــواد غذایــی و
دارو را نیــز بــه راحتــی منیتوانــد بخــرد .ایــن بــه
دلیــل ایــن اســت کــه ،بانکهــا و مقامــات ایرانــی
تحریــم شــده بــه دلیــل جایگاهشــان در سیســتم
بانکــی ایــران ،در ایــن معامــات هــم ،ماننــد
معامــات نفتــی ،نقــش دارنــد .قابــل توجــه اســت
کــه در اکتــر  ،۲۰۱۸دادگاه عدالــت بینامللــل
بــه آمریــکا دســتور «برداشــن متــام موانعــی»
کــه بــر تجهیــزات دارو ،مــواد غذایــی و حمــل و
نقــل هوایــی غیــر نظامــی (شــامل هــر مانعــی در
مقابــل پرداخــت و یــا انتقــال پــول ب ـرای اینگونــه
مــواد یــا تجهیــزات) تاثیــر دارد را داد .در جــواب
ایــن دســتور ،آمریــکا ،بــه جــای پیــروی کــردن ،از
پیامنــی کــه اســاس ایــن حکــم را تشــکیل م ـیداد،
رصف نظــر کــرد .باعــث تعجــب نیســت کــه بیشــر
مواقــع ،تــاش بــرای واردات مــواد غذایــی و دارو
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نکوهــش کردنــد ،گفتــان مســلط در اندیشــکده
هــا و عرصــه اجتامعــی ،افشــای سیاســت
نئولیربالیســتی مبنــی براینکــه اصــاح طلبــان مبثابــه
مســئولین اجرایــی آن در چهــار دهــه گذشــته
موجــب وضعیــت ناهنجــار کنونــی شــدهاند .و در
همیــن راســتا ضمن تشــدید تبلیغــات ناسیونالیســم
ایرانــی ،بــه دفــاع از «حاکمیــت ملــی» و «منافــع
ملــی»  ،طــرح «سیاســت متعــارص» برای پاســداری
از هویــت ملــی و .....را تشــویق کردنــد .بهــر رو
پــس از انتخــاب بایــدن بــه ریاســت جمهــوری،
درانــدک زمانــی ،بــا اظهاراتــی کــه رسان سیاســت
خارجــی بایــدن درجلســات اســتامع کنگــره انجــام
دادنــد مشــخص شــد کــه آنهــا سیاســتی متفــاوت
بــا اوبامــا را دررسدارنــد و میخواهنــد از تحریمهــای
ترامپــی بعنــوان ابزارفشــار علیــه ایــران اســتفاده
کننــد بــه خیــال اینکــه بــه توافقاتــی فراتــر از
برجــام دســت خواهنــد یافــت .تاخیــر ماههــای
اول دوران بایــدن بــرای آغــاز مذاکــرات برجامــی
نیــز ناشــی از ایــن توهــم و اختالفــات درونــی تیــم
بایــدن درمــورد نحــوه احیــای برجــام بــود.
ســید حســین موســویان اســتاد دانشــگاه پرینســتون
و یونــس محمودیــه فــارق التحصیــل فوق لیســانس
از دانشــگاه بارســلون اســپانیا مشــرکاً در مجلــه
آکادمــی علــوم روســیه نوشــتند «نــه تنهــا مــن
بلکــه بســیاری از کارشناســان برجامــی سیاســت
خارجــی آمریــکا مثــل پــل پیــار ،علــی واعــظ،
دریــل کیمبــل و تریتــا پارســی دالئــل و شــواهد
ایــن سیاســت توهــم آمیــز تیــم بایــدن درابتــدای
کاررا مســتند کــرده و بــه موقــع هشــدارهم دادنــد
کــه مســیرزیاده خواهــی تیــم بایــدن نتیجــه
معکــوس خواهــد داشــت» .ونــدی رشمــن معــاون
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا درجلســه کنگــره گفــت
رشایــط ژئــو پولتیــک منطقــه بــا ســال  ۲۰۱۵کــه
برجــام را توافــق کردیــم ،کامــا فــرق کــرده اســت
لــذا مســیر پیــش روی مــا درمــورد بازگشــت بــه
برجــام هــم بایــد تغییــر کنــد .تونــی بلینکــن وزیــر
خارجــه آمریــکا چندیــن بــار بــر توافقــی “قــوی
تــر و طوالنــی مــدت تــر” از برجــام تاکیــد کــرده
و برصاحــت بــه کنگــره آمریــکا گفــت کــه مــا بـرای
بازگشــت برجــام“ ،یــک راه طوالنــی” درپیــش
داریم .ایــران قبــاً اعــام کــرده بــود «بازگشــت
تدریجــی را نخواهیــم پذیرفــت ،آمریــکا بایــد اول
همــه تحریمهــا را بــردارد و ایـران نیز بعد از راســتی
آزمایــی صحــت رفــع تحریمهــا ،بــه تعهداتــش
بازخواهــد گشــت» .حرکــت ایــران بســمت غنــی
ســازی  ،۶۰٪پیامــی بــه آمریــکا و ارسائیــل بــود کــه
درصــورت ادامــه رونــد فعلــی زیــاده خواهــی ،بــه
غنــی ســازی  ۹۰٪مبــادرت خواهــد کــرد کــه ایـران
را درآســتانه ســاخت مبــب اتــم قـرار میدهد .ایـران

ایــن اقدامــات عملــی را بخــرج داد تــا نشــان
دهــد کــه تســلیم یــک مذاکــرات فرسایشــی و
زیادخواهــی آمریــکا نخواهــد شــد مگــر اینکــه
آمریــکا بــدون رشط و پیــش رشط بــه اجــرای
کامــل برجــام برگــردد .درپایــان دوران روحانــی،
مصوبــه مجلــس درمحدودیــت دسرتســی آژانــس
بــه تاسیســات هســته ای و افزایــش تــوان هســته
ای ای ـران هم ـراه بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری
ایــران و انتخــاب رئیســی پیــام بســیار جــدی بــه
آمریــکا و غــرب داد.
بررســی دور جدیــد مذاکـرات رفــع تحریــم هــا کــه
بــه دنبــال انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایـران از
هشــتم آذرمــاه بــا رشکــت گــروه  ۱+۴در ویــن آغــاز
شــده اســت بنــا بــه گ ـزارش مناینــده ای ـران «کل
تفاهــم را بــه پذیــرش بنــدی در خصــوص انجــام
گفتوگوهــای آتــی در مــورد مســائل منطقــهای
گــره زدنــد کــه کامــاً بــا موضــوع مذاکــرات
غیرمرتبــط و مــر اســت» .و اضافــه مــی کنــد،
«هیــات آمریکایــی در مذاکــرات احیــای برجــام
دربــارهی «فعالیتهــا و تعهــدات هســتهای ای ـران
زیادهخواهیهایــی را مطــرح کردنــد کــه حتــی
فراتــر از مــن برجــام اســت»  .بــا ایــن وصــف در
پایــان مذاکــرات دو مرحلــه ای دور هفتــم علــی
باقــری مذاکــره کننــده ارشــد ایـران اعــام کــرد کــه
نتیجــه دســتیابی بــه دو ســند جدیــد مــی باشــد کــه
از ایــن پــس بــه جــای ســند پیــش نویــس  ۲۰ژوئــن
مبنــای ادامــه مذاکــرات قــرار خواهــد گرفــت.
در دور هشــتم مذاکــرات در حــال حــارض تیــم
مذاکرهکننــده ایــران بــا قریــب بــه  ۳۰کارشــناس
حقوقــی و اقتصــادی در ویــن اســت تــا بــه توافقــی
مطلــوب دســت یابــد.
امیرعبداللهیــان روز دوشــنبه  ۱۴فوریــه در
نشســت خــری مشــرک بــا وزیــر خارجــه ایرلنــد
گفــت« :آمریــکا در پیامهایــی کــه بــه صــورت
متواتــر از طریــق کشــورها و واســطهها بــه ای ـران
منتقــل میکننــد ،از داشــن حســن نیــت بــرای
رســیدن بــه توافــق ســخن میگوینــد ،ولــی تــا ایــن
لحظــه بــر روی زمیــن اتفــاق ملموســی کــه ترجامن
عملــی حســن نیــت مــورد ادعــای آمریکاییهــا را
بــه تصویــر بکشــد ،مشــاهده منیشــو» .روز بعــد
وزارت امــور خارجــه آمریــکا بــه کنگــره اعــام
میکنــد کــه بخشــی از تحریــم هــای تجــاری ای ـران
را لغــو خواهــد کــرد .ایــن معافیــت اجــازه میدهــد
کــه پــول ای ـران ( ۷میلیــارد دالر مســدود شــده در
معامــات بــا ژاپــن و کــره) بـرای بــاز پرداختهــای
کاالهــای غیــر تحریــم شــده کــه بــه ای ـران صــادر
میشــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .از جملــه
معافیــت هــای جدیــد بــه کشــورها و رشکــت هــای
خارجــی اجــازه مــی دهــد تــا در پروژههــای غیــر
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کاهــش و توقــف برخــی تعهــدات خــود در برجــام
کــه از  ۱۵شــهریورماه رشوع شــد بیشــر مربــوط
بــه برداشــن محدودیتهــا روی فعالیتهــای
تحقیــق و از جملــه توســعه و راهانــدازی نســل
جدیــد ســانرتیفیوژها در تاسیســات غنیســازی
اورانیــوم بود .اقدامــات ایـران در کاهــش تعهــدات
برجامــی مرتبــط بــا ســازوکار بندهــای  ۳۶و ۳۷
توافــق هســتهای ویــن صــورت میگیرنــد.
در گام چهــارم خامنــه ای دردهــم مهــر مــاه
خواســتار ادامــه رونــد کاهــش تعهــدات شــد،
عکسالعمــل اتحادیــه اروپــا ضمــن هراســاندن
ایــران از احتــال تشــدید تنشــهای پــر هزینــه،
دعــوت بــه پایبنــدی ایــران در اجــرای تعهــدات
برجــام بــود .در ایــن میــان جنــاح اصــاح طلــب
کــه در پیشــی گرفــن از اصــول گرایــان در تســلیم
نامــه برجــام خــود را فاتــح برجــام مــی پنداشــت،
کــاکان دلخــوش بــه عطوفــت و کرامــت اروپائیهــا
کــه شــاید از امامـزاده 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
رشکتهــای اروپائــی از تــرس تحریمهــا و تضییقــات
آمریــکا حــارض نیســتند در ایــران رسمایهگــذاری
کــرده و یــا بــا ایـران بــه تبــادالت تجــاری بپردازنــد.
و نهایتـاً روحانــی در همیــن گیــر و دار در نشســت
مطبوعاتــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در صــورت
پایبنــدی اروپــا بــه برجــام ،تهــران نیــز تعهــدات
توافــق هســتهای ســال  ۲۰۱۵را اجــرا میکنــد.
هنگامیکــه ارسائیــل تهدیــد بــه حملــه نظامــی کــرد،
دولــت روحانــی غنــی ســازی ســطح  ۵٪را بــه ۲۰٪
افزایــش داد و اعــام کــرد کــه افزایــش غنــی ســازی
تــا ســطح  ٪ ۶۰ادامــه خواهــد یافــت ضمــن اینکــه
ســانتیریفیوژهای پیرشفتــه نســل ششــم را وارد
مــدار غنــی ســازی خواهــد کــرد.
در مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــور آمریــکا،
بایــدن خــروج ترامــپ از برجــام را رسزنــش و اعــام
کــرد کــه قصــد بازگشــت بــه برجــام را دارد .اصــاح
طلبــان تصــور میکردنــد کــه بــا روی کار آمــدن
بایــدن ،آمریــکا رسیــع بــه برجــام بازخواهــد گشــت
و تحریــم هــای ایـران برسعــت محــو خواهنــد شــد
و یــک بــن بســت شــکنی دیپلامتیــک درروابــط
آمریــکا و ای ـران بوجــود خواهــد آمــد .در حالیکــه
اصولگرایــان بــا توجــه بــه دلــردی مــردم از آمریکا
و غــرب ،رویکــرد دوری از برجــام و گســرش
همــکاری هــای همــه جانبــه بــا روســیه و چیــن را
تبلیــغ کــرده و اصــاح طلبــان را متهــم بــه اج ـرای
سیاســت ادغــام در نظــم جهانــی لیربالیســتی غــرب
بــه رهــری آمریــکا منودنــد .و سیاســت راهــردی
برجــام را «در موضــع متهــم بــه پــای مذاکــره رفنت»
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ســاخته بــود .کشــاورز اهــل "پولیــه "  ،صنعــت کار
قدیمــی اهــل " پیــه مونتــه “ ودهقــان خــرده پــای
" ونیــزی " بــا کارگــر ســاده اهــل "ملبــاردی " را در
کنــار هــم ق ـرار داده بــود ".
اوبروشــنی اشــاره مــی کنــد کــه اکنــون دیگــر آن
کشــاورز ،آن صنعتــکار قدیمــی ،آن دهقــان خــرده
پــا و آن کارگــر ســاده کــه بــا صــد هــا کیلــو مــر
فــا صلــه از یکدیگــر زندگــی کــرده بودنــد ،اکنــون
در کارخانــه کــه مالتــی اســت بـرای ســاخته شــدن
طبقــه کارگــر جمــع شــدهاند .دقیفــا کارخانــه
اســت کــه آنهــا را متشــکل کــرده _ هریــک عین ـاً
بقیــه ،مــورد ســود جویــی و اســتثامر کارفرمــا
هســتند .در جریــان مبــارزه باهــم بــه آگاهــی
مــی رســند و لــذا درپیونــدی ناگسســتنی در کنــار
یکدیگــر قـرار مــی گیرنــد .اینجــا دیگــر مســئله فــرد
مطــرح نیســت ،بلکــه مســئله جمــع مطــرح اســت
و اینســت آن فرهنــگ سوسیالیســتی کــه آنهــا در
طــول ســال هــا کار در کارخانــه بــه آن دســت مــی
یابنــد .آنهــا خیلــی ســاده در پراتیــک بــه آن مــی
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
انقــاب 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
در جریــان اســتثامربا همــه وجــودش در کارخانــه
ملــس کــرده اســت.
مــا بروشــنی مشــاهده مــی کنیــم امــروزدر کشــور
مــا ای ـران ،مبــارزه طبقــه کارگــر شــباهت زیــادی
بــا مبــارزات طبقــه کارگــر ایتالیــا داشــته اســت.
در هفــت تپــه از کشــاورزان لــر ،عــرب و.......در
کارخانــه نیشــکر هفــت تپــه در کنــار یکدیگــر
کارمــی کننــد .پــس از آن اســت همــه آنهــا در
درون کارخانــه بــا اســتثامرو ســود جویــی کارفرمــا
مشــرکا ودر جریــان عمــل روبــرو مــی شــوند و
لــذا کارخانــه مالتــی مــی شــود در خدمــت ایــن
کارگـران .در همــه دنیــا ماجـرا از یــک قـرار اســت.
صاحبــان ابــزار تولیــد از یکطــرف و نیروهــای
مولــده از طــرف دیگــر در برابــر هــم قـرار دارنــد و
منافــع شــان در تضــادی آشــتی ناپذیــر بــا یکدیگــر
اســت .بنــا برایــن کارگــران در ایــن کــره خاکــی
باهــم برادرنــد و خونشــان برنــگ پرچــم پرولتاریــا
اســت .تفــاوت در رنــگ پوســت و فاصلــه زمانــی
آنهــا مهــم نیســت ،امــا قلــب هاشــان بیکدیگــر
نزدیــک اســت.
آن زمــان کارگ ـران در شــهر " تورینــو " فدراســیون
کارگ ـران فلــزکار ( فیــوم ) را بوجــود مــی آوردنــد.

دست امپریالیست ها از سر مردم جهان کوتاه

بقیه در صفحه ۱۵

نظامی نیروگاه هســتهای بوشــهر ،آب ســنگین اراک سوسیالیســتی اســت یعنــی پیونــد کمونیســم
و راکتــور تحقیقاتــی تهـران کار کننــد .ایــن معافیت علمــی بــا جنبــش طبقاتــی اســت.
هــا مربــوط بــه تحریــم هــای فشــار حــد اکــری
دوره ترامــپ پــس از خــروج از برجــام اســت و بــه ی م  ۱۸فوریه ۲۰۲۰
نظربــا هــدف اعــال فشــار بــه ایـران در مذاکـرات
وهمچنیــن در نــزد افــکار عمومــی ای ـران و جهــان
اســت.
جمعبندی
کارخانه مالتی ....بقیه ازصفحه آخر
بــا رشحــی کــه رفــت بایــد دیــد اصولگرایــان کــه
بخصــوص پــس از خــروج ترامــپ از برجــام بــا تــرزا در ســال  ۱۹۰۰درشــهر تورینو_ایتالیــا_
طــرح سیاســت «متعــارض» بــه میــدان آمدنــد چــه در خانــواده کارگــری چشــم بــه جهــان گشــود و
ســنخیتی بــا برجــام دارنــد؟ چـرا مذاکــره مســتقیم در ســال  ۱۹۸۰در شــهر بولونیــا چشــم از جهــان
بــا آمریــکا در دوران دولــت یازدهــم و دوازدهــم فــرو بســت ،امــا حضــور معنویــش در قلــب زنــان
«خیانــت بــه منافــع ملــی» محســوب میشــد و
و مردانــی کــه بــا زندگــی پــر بــار و آموزنــده او
حــال بــا گفتــان «سیاســت متــوازن » و «چنــد
آشــنایی دارنــد همچنــان باقــی اســت.
جانبــه گرایــی» ترغیــب مــی شــود؟ و خامنــهای
تــرزا نوچــه در ده ســالگی مدرســه ابتدایــی را بــا
رسـاً اعــام میــدارد کــه مذاکــره بــا آمریــکا مجــاز
منراتــی بــاال بــه پایــان رســاند ،امــا مجبــور بــه تــرک
اســت .آیــا آمریــکا ســه رشط ایـران مبنــی بــر لغــو
تحصیــل شــد .
کلیــه تحریــم هــا ،تضمیــن عــدم خــروج و راســتی
او در خاطراتــش مــی نویســد “ :رشایــط مــن در
آزمایــی را خواهــد پذیرفــت؟ وآیــا ایــران حــارض
مدســه متوســطه بــا دخـران دیگــر تفــاوت داشــت.
اســت از منافــع اســراتژیک خــود در منطقــه از
جملــه در ع ـراق ،لبنــان ،ســوریه و یمــن بگــذرد؟ .مــن بــا جــوراب هــای پــاره و بــا کفــش هــای تختــه
بــه نظــر مــن پاســخ ســئواالت بــاال را در پرتــو چوبــی بایــد زخــم زبــان هــای همکالســی هایــم را
وضعیــت جدیــد تضفیــف شــده آمریــکا بویــژه تحمــل مــی کــردم ....مشــکل دیگــر مــن مخــارج
در ناکامــی آن بــرای تســلط بالمنــازع نظامــی مدرســه بــود .....رسبــار خانــواده مــی شــدم جـران
بــر جهــان و شــتاب بیــش از پیــش رونــد افولــی آنهــم غیــر ممکــن بــود .بــا انــدوه و اشــک فـراوان
آمریــکای هژمونیــک وهمچنیــن عــروج قــدرت بــه خاطــر آن خــواب هــای طالیــی بالخــره بــه کار
هــای نوظهــور ومتایــل بــه جهــان چنــد قطبــی و کــردن گــردن نهــادم .
گرایــش کشــورهای پیرامونــی بــرای گسســت از اودر یــازده ســالگی در کارگاه خیاطــی مشــغول
مــدار رسمایــه امپریالیســتی بــه رهــری آمریــکا باید بــکار شــد و در اعتصــاب شــاگرد خیــاط هــا بطــور
جســتجو کــرد .آنچــه کــه مســلم اســت جمهــوری فعــال رشکــت کــرد .او با بـرادرش کــه اوهــم کارگرو
اســامی ایــران مبثابــه دولــت رسمایــهداری نــه از ســه ســال از او بزرگــر بــود در بــاره ایــن اعتصــاب
موضــع منافــع تودههــای مــردم بلکــه از موضــع صحبــت مــی کــرد.
منافــع رسمایــهداری ایــران در رقابــت وتقابــل بــا او در خاطراتــش چنیــن اشــاره مــی کنــد " :بــر
رسمایــه جهانــی بــه رهــری آمریــکای هژمونیــک اثــر اعتصــاب ،خیاطــان کارشــان بــه ده ســاعت
در جهــت تامیــن منافــع و ســهم خــود در منطقــه کار در روز تقلیــل پیــدا کــرد ،ضمــن آنکــه قــول
مــی باشــد .درجمهــوری اســامی ایـران اگــر اصــاح دادنــد فصــل مــرده حــد و حــدودی داشــته باشــد.
طلبــان بــرای ادغــام در نظــم نئولیربالــی مــی در وضــع شــاگرد خیاطــان هیــچ تغییــری حاصــل
کوشــند؛ اصــول گرایــان بــا سیاســت «متعــارض» و نشــد .بــه نظــر مــن و بـرادرم ،نتیجـهای کــه از ایــن
«متــوازن» ادغــام را «والیــی» دانســته و تفابــل بــا اعتصــاب بدســت آمــد مهــم نبــود .مهــم ایــن بــود
«اســتکبار جهانــی» بــا جنبــه دیــن مدارانــه چیــزی کــه ب ـرای اولیــن بــار شــاگرد خیــا ط هــا در ایــن
جــز رویکــرد بــه «حــق » بــرای آنــان نیســت .اعتصــاب رشکــت کــرده انــد”.
بنابرایــن برانگیخــن تودههــا بــا شــعار دفــاع از او مــی نویســد " :اکنــون نوبــت بــرادرم رســید
«حاکمیــت ملــی» و «منافــع ملــی» و فــداکاری و کــه اعتصــاب کنــد .او  ۱۴ســال داشــت و در یــک
از جــان گذشــتگی از نظــر اصولگرایــان در نهایــت کارخانــه کار مــی کــرد .در تورینــو کارخانــه هــای
بایــد بــه ایــن امــر خدمــت کنــد.
فلــز کاری در حــال گســرش بودنــد .....در تورینــو
وظیفــه مــا بعنــوان کمونیســت هــا در ایــن راســتا ،متخصــص تریــن کارگـران پــرورش یافتــه بودنــد.....
کمــک بــه تشــکل یابــی در متامــی عرصــه هــای مترکــز بــزرگ تــوده هــای کارگــر ،جوشــش و
مبارزاتــی و ارتقــا آکاهــی طبقاتــی ب ـرای پیــروی یگانگــی افـراد پراکنــده را در یــک کارخانــه ممکــن
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صاحبــان کارخانههــا همزمــان اتحادیــه صاحبــان
کارخانههــا ( المــا) را ایجــاد مــی کننــد .زمانــی کــه
کارگــران فلــزکار اعتصــاب کــرده بودنــد ،صابــان
کارخانههــا کار گــران جدیــدی را بــکار گامردنــد.
امــا برغــم همــه ســختی هــا ،بویــژه بـرای کارگرانــی
کــه رسپرســتی خانــواده خــود رابــر عهــده داشــتند
بــه علــت پیگیــری شــان در مبــارزه بحــق بالخــره
توانســتند موفقیــت هایــی در زمینــه بــاال بــردن
دســتمزد و پاییــن آوردن ســاعات کار بدســت
آورنــد.
ســال  ۱۹۱۴زمزمــه 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
هــای ایتالیایــی گیــج بودنــد وسوسیالیســت هــای
آملانــی موافــق جنــگ بودنــد .موســولینی کــه مدیــر
روزنامــه روزنامــه " آوانتــی " و سوسیالیســت بــود،
خائنانــه حرکتــش را بســوی جنــگ آغــاز کــرد .بــا
رشوع جنــگ مــردم بــا کمبــود مــواد غذایــی و
گرانــی اجنــاس رو بــرو بودنــد .بــا ادامــه جنــگ
مــردم در وضعیــت معیشــتی بــدی ق ـرار داشــتند.
اعتصابــات وتظاهـرات در شــهر جریــان پیــدا کــرده
بــود .در ایــن رشایــط بیشرتفشــار بــر روی زنــان بود،
آنهــا داد و قــال راه انداختــه بودنــد ،شوهرانشــان
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 بـرادران خــود در آغــوش
مــی گرفتنــد .زنــان در بیــن رسبــازان مــی رفتنــد و
بــه آنهــا غــذا و رشاب مــی دادنــد .زنــان بــه آنهــا
مــی گفتنــد ،مبــارزه مــا بــه خاطــر شــا ســت ،بــه
خاطــر شــا رسبــازان اســت کــه بــه جنــگ نرویــد
و کشــته نشــوید .تورینــو بیــدار شــده بــود .....
طولــی نکشــید کــه ایــن برخــورد نتیجــه خوبــی
ببــار آورد .یــک گــروه از رسبــازان " آلپینــی " کــه
بـرای رسکــوب مــردم دســتور شــلیک گرفتــه بودنــد،
پــس از آنکــه بـرای مــدت طوالنــی رو در روی زنــان
قـرار 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
همیشــه در هــر مبــارزه ای پیشــگام انــد بخوبــی
نشــان مــی دهــد.
تــرزا مــی نویســد " :نیمــه هــای مــاه مــه ۱۹۱۵
بــود ،ب ـرادرم پنهانــی اعالمیــه ای بدســتم داد کــه
بــا ابتدائــی تریــن امکانــات چــاپ شــده بــود .ایــن
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اعالمیــه امضــای " کارگــرن تورینــو" را داشــت .در
اعالمیــه آمــده بــود “ :ایــن جنــگ کــه اروپــا را
بــه آتــش مــی کشــد ،چیــزی جــز ننــگ نیســت و
هیچیــک از کشــورهایی کــه در جنــگ رشکــت مــی
کننــد بخاطــر مــردم کشــور خــود منــی جنگنــد .....
“  .بـرادرم مــی گفــت ایــن اعالمیــه را سوسیالیســت
هــای پیــر ننوشــته انــد .ایــن کار ،کار جوانــان اســت
" .اتریــش رصبســتان را آزاد منــی کنــد و روســیه
تــزاری بــه مردمــش آزادی منــی بخشــد .بایــد
از افتــادن ایتالیــا بــه ایــن دام جلوگیــری کــرد.
مــردم ایتالیــا از مشــارکت در ایــن جنــگ نفعــی
عایدشــان نخواهــد شــد .اینکــه گفتــه مــی شــود،
ایــن جنــگ ،جنگــی انقالبــی و آزادیبخــش اســت
حقیقــت نــدارد .سوسیالیســت هایــی کــه چنیــن
نظــر دارنــد ،بــه خاطــر بــورژوازی بــه پرولتاریــای
کشورشــان و بــه بیــن امللــل دوم خیانــت مــی کننــد.
امــا سوسیالیســت هــای واقعــی هرگــز دستشــان بــه
خیانــت آلــوده منــی شــود " .....
اکنــون از پاراگــراف بــاال مــی فهمیــم ،کارگــران
چــه درک باالیــی از مســائل سیاســی دارنــد .آنهــا
کامــا 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
کــرده بودنــد .روســیه تــزاری نیــز بــه رشکــت در
ایــن جنــگ تــن داده بــود.
اکنــون جنــگ آغــاز شــده بــود .در روزهــای رسد و
یخبنــدان تورینــو ،تــرزا بــا رشایــط دشــواری روبــرو
بــود .ب ـرادرش در جنــگ کشــته مــی شــود و مــادر
ش در اثربیــاری چشــم از جهــان فــرو مــی بنــدد
او مــی گویــد " :اکنــون در دو اتــاق کوچــک زیــر
شــیروانی ،بــر روی بــام هــای شــهر عزیــزم "تورینــو
" یکــه و تنهــا بــودم .تنهــا ،گرســنه و عاصــی.
تصمیــم گرفتــم وارد کارخانــه شــوم “.
آن زمــان اودر کارخانــه " فیــات بــره وتــی" کار مــی
گیــرد ،چنــن ادامــه مــی دهــد “ :رفتــه رفتــه بــکارم
عالقمنــد شــدم .کارم ســاخنت بالشــتک هــای برنــزی
بـرای موتــور کامیــون بــود .ایــن کار خیلــی بهــر از
ســاخنت فشــنگ بــود .قطعــات متیــز و براقــی کــه
از ماشــین تــراش خــارج مــی شــد مــی توانســت
در خدمــت صلــح هــم قـرار گیــرد .از ایــن گذشــته،
اینکــه چیــزی را بــا دســت هــای خــودم بوجــود مــی
آوردم احســاس رضایــت مــی کــردم .در کنــار خــودم
دخرتانــی را مــی دیــدم کــه کار آنهــا بــا کار مــن
یکــی بــود .آنهــا هــم مســائل م ـرا داشــتند ،ماننــد
مــن خســته مــی شــدند و ماتتــد مــن فکــر مــی
کردنــد .رو یهــم رفتــه فهمیــدم کارخانانــه بیــش
از هــر چیــز دیگــر یعنــی همیــن و ایــن خــود بــه

مثابــه مالتــی اســت ب ـرای طبقــه کارگــر ".
ســال  ۱۹۱۷جنــگ بــه پایــان مــی رســد .رسبــازان
از جنــگ برمــی گردنــد زنانــی کــه در طــول جنــگ
در کارخانــه هــا جایگزیــن کار گــران مــرد شــده
بودنــد ،حکــم اخراجشــان از طــرف کافرمایانــن
ابــاغ مــی شــود.
تــرزا نوچــه در خاطراتــش اینگونــه بیــان مــی
کنــد :حــاال حــد اقــل ســودی کــه از بهــره کشــی
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 .....ب ـرای اولیــن
بــار جلســهای در میــان ماشــین هــای کارخانــه
برگـزار کردیــم و کارگـران بــا پیشــنهاد مــن موافــق
بودنــد .فــورا ً کمیســیونی ترتیــب دادیــم و در
خواســت هایــان را بــه دفــر کارخانــه بردیــم “.
کارفرمــا زیــر بــار منــی رفــت .امــا جوانهــا پیگیــر
قضیــه شــدند و کوتــاه نیامدنــد و بالخــره نتیجــه
ایــن شــد کــه ۹۰روز حقــوق پایــه را بــه آنهــا
پرداختنــد.
تــرزا “ :در ایتالیــا اولیــن بــار بــود کــه “ جــران
خســارت اخــراج از کارخانــه “ مطــرح مــی شــد.
یعنــی تــا آن زمــان هیــچ گاه چنــن خســارتی بــه
کارگــران پرداخــت نشــده بــود .امــا دیدیــم کــه
زنــان کارگــر بــا مقاومــت و ایســتادگی خــود در
برابــر وسوســه هــا و تهدیــدات مراجــع مســئول آن
را بدســت آوردنــد “.
او در کارگاه جدیــدی کــه تنهــا ســه نفــر بودنــد کار
گرفــت و لــذا چنیــن مــی گویــد ....." :در کارگاهــی
کــه کار مــی کــردم امــکان یــک مبــارزه مســتقیم
نبــود  .....تنهــا بــه بحــث بــا همکارانــم اکتفــا مــی
کــردم و همــواره افســوس مــی خــوردم کــه چـرا در
کارخانــه نیســتم و منــی توانــم بــه طــور مســتقیم
در مبــارزه رشکــت کنــم ".
او دربیــرون از محیــط کار بــه وظیفــه مبارزاتــی
اش ادامــه داد و در “ اتحادیــه خانــواده رسبــازان
جنــگ زده و خانــواده شــهدا “ و بعــد در “ کانــون
سوسیالیســت هــای محــل “ نــام نویســی کــرد.
در شــاره هــای آینــده رنجــر ،بــه مبــارزات
سیاســی تــرزا بــه مبــارزات و فعالیــت هــای مخفی
او دردورا ن فاشیســم پرداختــه خواهــد شــد .
لیال
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کــرده انــد دســت بــه زنــدان ،شــکنجه واعــدام
پیــروان کارگــری وانقالبــی زده تــا همچنــان بــه
دیکتاتــوری صاحبــان رسمایــه ادامــه دهنــد .در ایــن
کارزار طوالنــی ،منطــق کارگــران اتحــاد ،مبــارزه ،
ناکامــی ،بازهــم مبــارزه تــا پیــروزی بــوده اســت.
احــزاب وســازمان هــای کمونیســتی نیــز پــس از
هــر مبــارزه وناکامــی خــون هــای رفقــای جانباختــه
را پــاک کــرده ،غــم را بــه نیــرو تبدیــل منــوده و
بــا جمعبنــدی از علــل شکســت بــا درایــت تــر بــه
مبــارزه ادامــه داده انــد.
درس سـ ُـرگ ایــن ســال هــا چنیــن اســت  :تــوده
هــا ســازندگان تاریخنــد ،کارگــران انقــاب مــی
کننــد و احـزاب وســازمان هــای کمونیســتی جــزوی
از طبقــه کارگرنــد ودســته ای جــدا نیســتند وبــدون
تئــوری انقالبــی وحــزب کمونیســت هیــچ انقــاب
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
نــود و شــش و نــود و هشــت بــار دیگــر تــوده
هــا بــه میــدان آمدنــد ،از خــود گذشــتگی و جــرأت
بــه مبــارزه را تــا حــد جنگیــدن بــا دســت خالــی
در خیابــان هــا در برابــر تانــک وتــوپ دشــمن بــه
منایــش گذاشــتند ولــی جــای احـزاب وســازمان های
کمونیســتی خالــی بــود و در نتیجــه نقشــی در
هدایــت آنهــا نداشــتند .اگــر کمونیســتها ونیروهــای
طرفــدار طبقــه کارگرای ـران در گذشــته بــا متــام از
خــود گذشــتگی هــا نتوانســتند بــه وظایــف خــود
جامــه عمــل بپوشــانند و تــاوان آنـرا هــم متاســفانه
دادنــد امــروز دیگــر نبایــد بــه خــود اجــازه دهنــد
اشــتبا هــات گذشــته تکــرار شــود .اکنــون مــا
بــار دیگــر بــا رشایطــی روبــرو هســتیم کــه هــر
روز اعــراض واعتصــاب کارگــری موجــود اســت.
کارگــران ،معلــان ،بازنشســتگان ،دانشــجویان در
حرکتنــد و ســازماندهی بــه موضــوع روز جنبــش ها
تبدیــل شــده اســت .بــا توجــه بــه دشــمنی دیرینــه
طبقــه بــورژوازی ایــران بــا کمونیســم وطبقــه
کارگــر ،پیونــد فــرده میــان آنهــا از رضوریــات
اســت .جنبــش هــای تــوده ای ب ـرای اینکــه موفــق
شــوند احتیــاج بــه کادر هایــی دارنــد کــه در موضع
راســتین تاریخــی طبقــه کارگــر قـرار گیرنــد ،یعنــی
بــدان درجــه از آگاهــی برســند کــه مناینــده آگاه
طبقــه کارگــر باشــند ،بــه علــم کمونیســم یعنــی
تئــوری رهایــی طبقــه کارگرمســلح شــوند وبتواننــد
طبــق رشایــط مشــخص ایــران وامروزآنــرا پیــاده
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کننــد .ایــن کار بــرای اینکــه بتوانــد بــه درســتی
پیــش رود کمونیســت هــا بایــد بداننــد کــه گردانــی
جــدا از طبقــه کارگــر نیســتند بلکــه جــزوی ازاو
و در خدمــت آن هســتند و ب ـرای پیــروزی طبقــه
کارگــر تــاش مــی کننــد .تنهــا در ایــن صورت اســت
کــه کارگ ـران در عمــل پــی مــی برنــد کــه ایجــاد
یــک تشــکیالت کادری پیرشفتــه مســلح بــه تئــوری،
حرفــه ای کــه اعضایــش متــا مــن وکاملــن خــود را
وقــف انقــاب کــرده انــد پیــروزی را تضمیــن مــی
کنــد .بــدون چنیــن تشــکیالتی پیــروزی غیــر ممکــن
اســت واگــر هــم تــوده هــا پیــروز شــوند چنانچــه
ســال  ۵۷شــدند ،انقــاب بــه کجـراه مــی توانــد رود
و بــورژوازی همچنــان از در دیگــر وارد شــود.
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 بح ـران ســاختاری رسمایــه
داری را گســرش داده و عمــق بخشــیده اســت .
افــول ابــر قــدرت امپریالیســتی جهــان کــه زمانــی
ایدئولــوگ هــای بــورژوا صعــود آن ـرا پایــان تاریــخ
خواندنــد و سوسیالیســتها ی رنــگ عــوض کــرده
وبریــده آنــرا امپراتــور بــا 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
بدســت شــدن قــدرت از امپراتــوری بریتانیــا بــه
امپراتــوری آمریــکا صــورت گرفــت .امــا اکنــون
دیگــر اکرثیــت عظیــم مــردم جهــان بــه میــدان
آمــده و ســدی بــزرگ در برابــر تک ـرار تاریــخ بــه
شــیوه گذشــته انــد .بــا رسکردگــی یــک قــدرت
جهانــی مخالفنــد ،بــا نظــام وتــوی چنــد قدرتــی
هــم کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بنیــاد گــذاران
ســازمان ملــل بــا شــور وشــوق بــه اســتقبالش رفتنــد
تــا شــاید از جنــگ جلوگیــری کننــد ،نیزمخالفنــد
چــون عملــن بــا شکســت کامــل روبــرو شــده
وقــدرت هــای امپریالیســتی بــا دخالــت گــری
هــا ی خــود رسانــه و یکجانبــه آنــرا دور زدنــد.
امروزدیگــر نــه چرچیلــی هســت ونــه اســتالینی -
قهرمانــان پیــروزی بــر نازیســم در جنــگ جهانــی
دوم کــه جنــگ رسد ایدئولوژیکــی را میــان مکتــب
کمونیســم و باصطــاح دموکراســی بــار دیگــر کلیــد
زننــد .دوران جنــگ هــای متــدن هــا وایدئولــوژی
هــا بــه پایــان رســیده اســت .جنــازه حکومــت هــای
رسمایــه داری را کارگــران وتــوده هــا بــه خیابــان
هــا کشــیده انــد؛ وظیفــه برداشــن وخــاک کــردن
آنهاســت.
ســیامی جهــان و صــف آرایــی عمومــی انقــاب
وضــد انقــاب بســود پرولتاریــا و رهایــی برشیــت

از یــوغ نظــام هــای طبقاتــی تغییــر کــرده اســت.
بــا اینکــه همچنــان تضــاد اساســی جهــان را رسمایــه
داران و طبقــه کارگــر تشــکیل مــی دهنــد امــا صف
آرایــی نیروهــا ی انقالبــی در بـرا بــر نیروهــای ضــد
انقالبــی تغیی ـرات اساســی کــرده و بســود اکرثیــت
در حــال تکامــل اســت.
دوران تاریخــی گــذار از مــا لکیــت خصوصــی بــر
وســایل تولیــد ،بــه مالکیــت همگانــی واجتامعــی
وشــورایی کــردن جامعــه بــا فرهنگــی بــدور از
فردگرایــی لیربالیســتی ف ـرا رســیده اســت .آلرتناتیــو
کارگــری در برابــر آلرتناتیــو هــای بــورژوازی ،صــف
طبقاتــی روشــن پرولتاریــا بعنــوان چــر میلیــاردی
 ۹۹درصدیهــا ،عظیمتریــن نیــروی ســتمدیدگان
و اســتثامر شــوندگان در تــدارک بــرای برانــدازی
نظــام رسمایــه داری و جایگزینــی اش بــا نظــام
سوسیالیســتی هــر روز بیشــربه نیــروی متشــکل
ومتحــد بــا راه و رســمی بــر روال علــم ،آزادی ،بدور
ازهرگونــه تبعیــض وســتم ،بــدون اســتثامر انســان
از انســان ،بــدون جنــگ ،زنــدان ،شــکنجه واعــدام
تبدیــل مــی شــود .ایــن گرایــش تاریخــی اســت،
بربســر عینیــت کنونــی جوامــع اســتوار اســت .
نیــروی اساســی وعمــده تولیــد ،توزیــع ومــرف را
تشــکیل مــی دهــد و از مــرز هفــت میلیــارد نفــری
گذشــته اســت .در ب ـرا بــر ایــن لشــگر میلیــاردی،
مشــتی بــس حقیرصاحبــان وســایل تولیــد کــه بــه
جنــگ ،کشــت وکشــتار ،اعــدام وشــکنجه ،زنــدان
ورسکــوب ،اســتثامر انســان از انســان بــاور دارد
موجــود اســت کــه از درون پوســیده ،ظاهــرا پــر
قــدرت خــود را نشــان میدهنــد که در پوســت شــیر
رفتــه انــد .آنهــا دیگــر بهیچوجــه جهانــی را تشــکیل
منــی دهنــد ،اقلیتــی انــد مچالــه شــده ،جنایتــکار،
ضــد برشیــت کــه در محــارصه کامــل تــوده ق ـرار
گرفتــه انــد .مــا دیگــر درپــی طــرح نوینــی ب ـرای
جهانــی کهنــه کــه قــدرت هــای امپریالیســتی بـرای
ایجــاد توهــم عرضــه مــی کردنــد نیســتیم .رسمایــه
داری درباالتریــن مرحلــه تکامــل خــود دنیــا را
بــه تباهــی کشــانده ،طبیعــت را بــه لبــه پرتــگاه
رســانده وبــود ونبــود متــدن برشیــت را زیــر ســوال
بــرده اســت.
دیگــر نــه ســه جهانــی موجــود اســت ونــه
دوجهانــی تنهــا یــک جهــان پــر رنــگ ،قابــل ملــس
ودر میــدان رزم روزانــه:
جهانی پرولتاریایی در برابر بورژوازی،
کمونیسم در برابر رسمایه داری،
تــوده بــی شــار نــود ونــه در صــدی در برابــر
مشــتی کوچــک زالوصفــت میلیونرهــا
در ایــران آلرتناتیــو هــای بــورژوازی بیــش از
صدســال اســت بــا پشــتیبانی امپریالیســتها آمــده
انــد وبــر قــدرت سیاســی حاکــم تکیــه داده انــد
و آن جــا وآن زمــان کــه تاریــخ مرصفشــان متــام
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شــده بــر داشــته شــده انــد .امــروز هــم مــا شــاهد
تــاش آلرتناتیــو هــای بــورژوازی بـرای جابجــا شــدن
قــدرت سیاســی هســتیم .آنهــا بــا ایجــاد توهــم در
تــوده هــا و ادعــای دروغیــن دموکراســی خواهــی،
بــا لجــن پراکنــی هــای ضــد کمونیســتی ،جنبــش
هــای کارگــری وتــودهای را آشــوبگر وهــرج ومــرج
طلــب خوانــدن تــاش مــی کننــد بــا دســت بدســت
کــردن قــدرت همچنــان بــه حکومــت رسمایــه داری
ادامــه دهنــد.
در آســتانه ســالگرد بهمــن پنجــاه وهفــت امســال
همــه ی آنهــا آرزوی جانشــینی را در دل دارنــد ودر
رویــای رســیدن بــه قــدرت حکومتــی چهــار دهــه
اســت بــر مــی برنــد ،بعضــی هــا بــا طــرح عبــوراز
حاکمیــت وبعضــی هــا بــا بازگشــت بــه قــدرت از
درون اعــام کردنــد .بــر جســته تریــن آنهــا بیانیــه
 ۳۴شــخصیت سیاســی درون کشــوری اســت کــه
اصــاح طلبــان بــا چنــد نفــری از طیــف ملــی –
مذهبــی ،تــوده ای و سوســیال -دموکـرات هــا جــور
کــرده انــد .آنهــا پــس از رانــده شــدن از اریکــه
قــدرت توســط انحصــار طلبــان در ایــن بیانیــه
خطــر فروپاشــی جامعــه را بــرخ جنــاح دیگــر مــی
کشــند ،متــام وکــال کل فروماندگــی ودر ماندگــی
نظــام والیــت فقیــه در ایــن چهــل وســه ســال را بــه
گــردن جنــاح دیگــر مــی اندازنــد وخــود را مــرا،
عابــد ودانــا بــرای ادامــه ســلطه رسمایــه داری
معرفــی مــی کننــد .از قـرار توافــق برجــام در حــال
شــدن بــا آمریــکا اســت ،خطــر برانــدازی از خــارج
وبــا کمــک آمریــکا فــرو مــی نشــیند ،براندازهــا
شمعشــان خامــوش مــی شــود و اصــاح طلبــان
باردیگــر بــال وپــر خواهنــد گرفــت.
حــزب رنجـران ایـران مربمرتیــن وظیفــه کمونیســتها
را بــرای تحقــق برنامــه انقــاب سوسیالیســتی،
پیونــد بــا جنبــش کارگــری ،جــزوی از آن شــدن،
ســازماندهی پیــروان کارگــری و ایجــاد زمینههــای
طبقاتــی واجتامعــی یکــی شــدن تشــکل هــای
موجــود کمونیســتی در حــزب کمونیســت یکــی
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
ورسکــوب ادامــه مــی دهــد .اگــردر دفعــات قبــل
مــردم بــا کمونیســتها گریســتند ایــن بــار بــه آنهــا
خواهنــد خندیــد .حــزب رنجـران ایـران وفــادار بــه
کمونیســم علمــی بعنــوان تئــوری راهنــای خــود از
کلیــه اح ـزاب و تشــکل هــای کمونیســتی دعــوت
مــی کنــد براســاس اصــول کمونیســم و برنامــه ای
کــه منطبــق بــا رشایــط مشــخص کنونــی جامعــه
ای ـران اســت متحــد شــوند.
تنهــا سوسیالیســم پاســخی اســت راســتین بــه هــرج
ومــرج وبحـران کنونــی رسمایــه داری
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تنهــا تشــکالت مســتقل کارگریســت ظرفــی ب ـرای
ســازماندهی عظیمرتیــن تودههــای میلیونــی
ســتمدیده واســتثامر شــونده ،نــه اتحادهــای جبهــه
واحــدی احــزاب وســازمانها و بلوکهــای متحــد
ضــد دیکتاتــوری.
تنهــا ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد ،بــا
اســتخوانبندی تشــکیالتی درون طبقــه کارگــر اســت
کــه پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی را تضمیــن مــی
کنــد.
پــس رفقــا در صفــی متحــد بــه پیــش! بـرای پیونــد
بــا کارگـران ،بـرای ایجــاد حــزب کمونیســت متحد !
یــک دو بــه صــف متحــد ،بــرای گســرش پایــه
هــای تــوده ای ،بـرای ســازماندهی لشــگر میلیونــی
ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان!
نیــروی تــوده هــا الیـزال اســت ،کارگـران بزرگرتیــن،
متشــکلترین وتعییــن کننــده تریــن عامــل تولیدنــد
در مقابــل مشــتی کوچــک ،فاســد ،جنایتکارصاحبان
رسمایــه ،دشــمنان آنانند.
تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد و امــروز در یافتــه
انــد میتواننــد جهانــی نویــن را بســود خــود
وبرشیــت فتــح کننــد.
 بهمــن مــاه هــزارو چهارصــد شمســی -محســنرضوانــی  ۱۴فوریــه روز عشــاق ۲۰۲۲

ترازنامـ�های را در مب��ارزه س�خـت و طوالنــی بــه
جهانیــان عرضــه دارنــد کــه در ایــن نربدهــای پــی
در پـ�ی چگون��ه دش�مـنان را ب��ه عق��ب راندهان��د و
پیروزیه��ا را چگونهــ تحکی��م کردهانــد.
در ترازنامــه امســال زنــان جهــان بایــد از مقاومــت
و ایس��تادگی زناــن افغانس�تـانی ســخن گفــت کــه
در برابــر نیروهــای ارتجاعــی طالبــان بــر خاســتند
و جـ�ای خالـ�ی یـ�ک جنبـ�ش همگانـ�ی مرتقـ�ی را پـ�ر
کردنــد .امپریالیســم آمریــکا بــا تســلیم شــدن کامــل
در برابـ�ر ارتجـ�اع طالبـ�ان بنـ�ا بـ�ر ماهیتـ�ش زنـ�ان
افغانسـ�تان را قربانـ�ی کــرد .ایــن درس بزرگــی شــد
ک��ه بـ�ار دیگــر جنبــش زنــان بــه درســتی جمعبنــدی
کننــد کــه در دوران کنونــی تاریخــی ،آزادی
زنـ�ان بـ�ا جنبـ�ش رهائیبخـ�ش کل سـ�تمدیدگان و
اســتثامر شــوندگان گــره ناگسســتنی خــورده اســت.
پشــتیبانی از جنبــش مقاومــت زنــان افغانســتان
امــروز بـ�ه یک��ی از وظای��ف م�برم کل جنبشهــای
مرتقیــ و کارگــری جهــان تبدیــل شــده اســت.
در جبهـ�ه داخلـ�ی ایران ،زنان سـ�ال پـ�ر از مقاومت و
مب��ارزه را در کارنامـ�ه خ��ود دارن��د .درخش��ندهترین
ایــن نربدهــای پــی در پــی رشکــت آنهــا در مبــارزات
اعتصاب��ی و خیابان��ی ب�وـد .ه��ر جــا اعــراض و
اعتصابــی بــود زنــان هم ـراه مــردان در پیشــاپیش
صفـ�وف حرک�تـ م��ی کردن��د .از جنبــش کشــاورزان
اصفهـ�ان گرفتـ�ه تـ�ا جنبش معلـمان و بازنشسـ�تگان.
تواناییــ و از خــود گذشــتگی زنــان ایـران در جبهــه
مبـ�ارزه بـ�ا کویـ�د  ۱۹چنــان چشــمگیر اســت کــه
رژیـ�م زن س��تیز جمه�وـری اسلـامی همــ مجبــور بــه
عقـ�ب نش��ینی ش�دـه اس��ت .زنــان زندانــی ،مــادران
ش��جاع جانباخت��گان و خ�اـوران ،همچنــان نیــروی
مقاومــت و مبــارزه را بــا متــام فشــارهای امنیتــی در
جبهــه مب��ارزه ب��ا زن��دان ،شــکنجه و اعــدام ســازمان
میدهنــد .چــه گفتــه راســتینی اســت کــه هــر کجــا
ســتم اســت مقاومــت هــم موجــود اســت .فراینــد
جنبــش کارگ�رـی و دیگ��ر جنبشهــای اجتامعــی
ای ـران در حــال حــارض بســتگی بــه جنبــش زنــان
دارد .بدــون جنبـ�ش تــودهای وســیع زنـ�ان حــرف
زدن از پی��روزی انقالب��ی ریش��های ،برانــدازی نظــام
رسمایـ�هداری کنون��ی و جایگزینـ�یاش بــا نظامــی
بدس��ت اکرثیــت عظی��م س�تـمدیگان و اســتثامر
شــدگان و ب ـرای آنهــا یعنــی نظــام سوسیالیســتی،
پ�وـچ و بــی معناســت.
روز مقاومـ�ت و مبــارزه جهــان ،هشــتم مــارس
را بــه روز همبســتگی بازهــم بیشــر نیروهــای
کارگــری و جنبشه��ای تـ�ودهای رسارسی در ای ـران
تبدیـ�ل کنیـ�م.

هشتم مارس روز تاریخی زنان جهان
برای رهایی و سوسیالیسم
مبــارزه بـ�ی وقف��ه زن��ان در رسارس جه��ان ســیامی
کامــاً نوینــی بــه مبــارزه طبقــه کارگــر و دیگــر
جنبشه��ای توــدهای و اجتامعــی داده اســت.
امــروز دیگــر بـرای ســازمان دهنــدگان هــر حرکــت
اجتامعــی مســجل اســت کــه بــدون رشکــت زنــان
کــه نیمــی بیشــر از جهاننــد ،رســیدن بــه هــدف
نــا ممکــن اســت.
کلیــه نیروهــای حاکــم طبقاتــی مســلط بــر جهــان
در ایـ�ن تاری��خ که��ن مب��ارزه طبقات��ی ،بــردهداران؛
ارباب��ان ستــمگر رعیتکُــش و در چنــد قــرن
گذشــته صاحبــان رسمایــه ،زنــان را دومیــن جنــس،
نیمــه عقلــ و ناتـ�وان ب��ه حسـ�اب آوردهانــد و تــا
امــروز بــا مت��ام دســتاوردهای عظیــم علمــی برشیت
هنوــز عقای��د ضدــ زن حت��ا در پیرشفتهتریــن
جوامــع موجــود اســت .امــا همچنــان کــه نظــام
رسمای��هداری بدستــ خ��ود گورکنـ�اناش را الجــرم
خلــق مــی کنــد ،زنــان کــه بعنــوان بــردگان دوران
مدرنی��زه بـ�ه صحنــه تولی��د کشــانده ش�دـند ،جنبـ�ش
نوین��ی از کارگ��ران زن را بنیــاد کردن��د .هشــتم حزب رنجربان ایران
مــارس را زنــان کارگــر بنــا نهادنــد تــا هــر ســاله

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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برجام :کدام رویکرد

بقیه در صفحه ۱۱

پــس از خــروج آمریــکا از برنامــه جامــع اقــدام
مشــرک (برجــام ) ،اوضــاع کشــور دچــار نامالیــات
و هنجارهــای بیشــری شــد .واکنشهــا بــه ایــن
اقــدام در ایــران علیرغــم تاکیــدات بــر قطعنامــه
شــورای امنیت ســازمان ملــل متحــد مبنــی بــر
تأییــد ایــن توافقنامــه هســتهای کــه همچنــان بــه
عنــوان «چارچــوب قانونــی بیناملللــی بــرای حــل
اختــاف» باقــی خواهــد مانــد ،متفــاوت بــود .ایران
کــه بــر همــه دســتآوردها و حقوق مســلم خــود در
غنــی ســازی اورانیــوم بـرای حفــظ حاکمیــت خــود
خــط بطــان کشــیده بــود ،حــال بــا یــک چالــش

تاریخــی جهــت گسســتی اسـراتژیک مواجــه بــود.
گسســت از مــدار نظــام جهانــی رسمایــه بــه رهــری
هژمونیکــی آمریــکا وهــم پیامنــان اروپایــی آن
و رویکــرد بــه گزینــه ای کــه قریــب بــه ده ســال
پیــش از آن روی برتافتــه بــود ،یعنــی توســعه
همــکاری هــا بــا چیــن و روســیه.
بررســی گفتــان احیــای برجــام در پرتــو تحــوالت
سیاســی در عرصــه بیناملللــی هــر چــه بیشــر
بــی ربطــی مجــادالت سیاســی را بــا محوریــت
انــرژی هســته ای ایـران منایــان تــر مــی ســازد .زیـرا
اگــر آمریــکا در حالیکــه بواســطه اث ـرات تخریبــی

فشــارهای حــد اکــری تحریمهــای خــود کــه بطــور
عمــده منجــر بــه تالشــی زندگــی هــزاران هــزار
خانــوار و فقــر و محنــت اکرثیــت عظیم فرودســتان
جامعــه شــده نــه تنهــا رژیــم چنــج را بــه دنبــال
نداشــته حتــی نتوانســته مانــع غنــی ســازی انــرژی
هســتهای شــود (امــری کــه بنــا بــر ادعــا و با توســل
بــه بــوق و کرنــای گســرده تبلیغاتــی بــه خــورد
افــکار عمومــی مبنــی بــر خطــر عــروج قــدرت
هســتهای کــه بــه «دنیــای آزاد» تعلقــی نــدارد
و الجــرم مســلح شــدن رژیــم جمهــوری اســامی
بــه ســاح هســتهای خطــری جــدی ب ـرای منطقــه

کارخانه مالتی است در خدمت طبقه کارگر
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بــه مناســبت فـرا رســیدن  ۸مــارس این مقالــه را به
تــرزا نوچه تقدیــم می کنــم...........................،
زنــی کــه نامــش در تاریــخ زنــان مبارزجهــان ثبــت
شــده اســت .او زنــی از خانــواده ای کارگــری،
کــودک کار ،کارگــر ،کارگــر پیــرو ،ســازمانده
کمونیســت ،توانــا در تلفیــق کار مخفــی و
علنــی ،مــادری مهربــان و رسشــار از شــور زندگــی
درخدمــت طبقــه کارگــر و در خدمــت بــه خلــق
بــود .تــرزا نوچــه فعــال کارگــری و عضــو کمیتــه
مرکــزی حــزب کمونیســت ایتالیــا ،روزنامــه نــگار،
نویســنده و مناینــده پارملــان ایتالیــا در دوران اول و

دوم قانونگــذاری پــس از شکســت فاشیســم بــود،
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 پارتی ـزان هــای ایتالیــا
دیــدار و اعتصــاب زنــان کارگــر برنجــکار را هدایــت
مــی کنــد .او در پاریــس دســتگیر و بــه آملــان هــا
تحویــل داده مــی شــود .زندگــی او را ســال هــا
دنبــال کــرده ام ،فکــر مــی کنــم الگــوی زندگــی
او ب ـرای جوانــان زن کارگــر ای ـران بســیار آموزنــده

باشــد .جنبــش زنــان ایــران در ایــن صــد ســال
گذشــته پــا بــه پــای جنبــش هــای تــوده ای فعالیــت
داشــته و امــروز بــاز هــم در جنبــش معلــان نقــش
بیشــری را از خــود نشــان داده انــد .بــا اینکــه زنــان
کارگــر یکــی از ســتمدیده تریــن اقشــار جامعــه
ایـران 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
آنهــا بــردارد ،بلکــه بــی رشمانــه بــا بــکار گرفــن
خرافــات و قوانیــن رشعــی برســتم مضاعــف آنــان
هرچــه بیشــر افــزوده اســت.

جهانی نوین باید ساخت

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نشریات حزب را خبوانید:
ﺮ ان





www.ranjbaran.org

ﺣﺰ

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:







ranjbaran.org@gmail.com

 

آدرس پُست الکرتونیکی حزب رجنربان ایران:
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آدرس پُستی حزب رجنربان ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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بحــران ســاختاری رسمایــه داری جهانــی وبــه
رسازیــری افتــادن ابــر قــدر ت قــرن بیســتم از
یــک ســو وفروماندگــی و در ماندگــی نظــام
رسمایــه داری جمهــوری اســامی کــه راه حــل را
در انحصــاری کــردن بازهــم بیشــر قــدرت سیاســی
یافتــه از ســوی دیگــر ،رشایــط تغییــر یافتــه نوینــی
را بــرای طبقــه کارگــر ونیروهــای مرتقــی جامعــه
ایــران بوجــود آورده اســت تــا در پرتــو اصــول
وتجــارب پــر ارزش ومعتــر جنبــش کارگــری ،طبــق
رشایــط مشــخص کنونــی بــا اســتقالل رای ،بــدور

از هرگونــه کپــی بــرداری ،در خدمــت بــه وظیفــه
تاریخــی انقالبــات پرولتاریایــی ،راه پیــش روی بــه
جلــورا همــوار ســازند.
اوضــاع خوبســت ،بــه پیــش بــرای ســازماندهی
جهانــی نویــن ،خالــی از ســتم واســتثامر ،جهانــی
کمونیســتی.
از ایجــاد حــزب کمونیســت ایــران بیــش از صــد
ســال میگــذرد .کارگـران وزحمتکشــان وتــوده هــای
ســتمدیده ایـران دســت در دســت هــم و بــازو در
بــازو ،درایــن صــد ســال ،بارهــا بــه میــدان آمــده

انــد و کارگـران 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
مبــارزه از رونــد کوچــک بــه بــزرگ ،کــم آگاهــی
تــا آگاهــی طبقاتــی ،افتــادن وبرخاســن در برابــر
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

