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راست و سناريوى
سوريهاى كردن ايران

آذر مدرسى

مدتــی پیــش پخــش پیــام رضــا پهلــوی بــه »مــردم«  ،هرچنــد در تعــداد
معــدودی از میدیــای فارســی زبــان ،امــا بــا هلهلــه طرفــداران وی روبــرو
شــد و ظاهــرا جــان تــازه ای در کالبــد نیمــه جــان جنبــش »بازگشــت
بــه گذشــته« دمیــد .امــا نــه در بــوق و کرنــا کــردن ایــن پیــام توســط
اپوزیســیون پــرو غــرب و میدیــای رســمی و غیــر رســمی آنــان و نــه
مــوج همبســتگی و پیوســ »ســازمانهای« دســت ســاز و پــروژه هــای
قبلــی آقــای پهلــوی بــا ایــن پیــام ،هنــوز چیــزی در مــورد سیاســت راســت
پــرو غــرب در ایــران یگویــد .پیــام آقــای پهلــوی هرچنــد بــا روكــش
پوپولیســتی هنــوز ــام واقعیــت در مــورد موقعیــت امــروز ایــن جنبــش و
راه هــای بــرون رفــت آن از معضــل قدرتگیــری چــپ در جامعــه یگویــد.
سیاســت و پــروژه جدیــد اپوزیســیون راســت و حقایــق پشــت »ســخنان
مســتقیم شــاهزاده بــا مــردم« را رئیــس اتــاق فکــری ایشــان ،بیــژن کیانــی،
مشــاور امنیتــی ترامــپ و از بنیــان گــذاران و مدیــر »اندیشــکده آوای
آزادی« ،بــدون کمﱰیــن پــرده پوشــی علنــا بیــان کــرده اســت.
کیانــی در مصاحبــه خــود بــا »آپوزیــت تــی وی« )  (upozittvبــا اعــﻼم
اینکــه پــروژه آلﱰناتیــو ســازی در خــارج و حــول یــک فــرد سیاســت امــروز
امریــکا نیســت و بایــد بــه فکــر راه دیگــری ب ـرای آلﱰناتیوســازی گشــت،
بعنــوان »خــادم مــردم« و بــه نیابــت از »مــردم ای ـران« میگویــد »مــردم
در ای ـران از مــا خواســته انــد راه ســوریه را در پیــش بگیریــم« و »ماننــد
آنهــا کــه »ائتــﻼف ملــی ســوریه« را تشــکیل دادنــد ،مــا نیــز »َشــورای ایـران
آزاد« را تشــکیل دهیــم و پیــام »شــاهزاده« در ایــن راســتا و در جــواب بــه
تقاضــای مــردم در ای ـران اســت« آقــای کیانــی ،بعنــوان مشــاور امنیتــی
ترامــپ ،بایــد از ترکیــب »اتئــﻼف ملــی ســوریه« و عاقبــت آن بــه خوبــی
خــﱪ داشــته باشــند .ایشــان قاعدتــا میداننــد ایــن ائتــﻼف بــه ابتــکار
امریــکا تشــکیل شــد ،میداننــد در ایــن »اتئــﻼف ملــی« جبهــه النــﴫ و
انــواع نیروهــای بانــد ســیاهی و قومــی و مذهبــی و منجملــه داعــش،
بعنــوان عضــو »ارتــش آزاد ســوریه« ،جمــع شــده بودنــد و  ...صفحــه۲

حربه زندان ،تهديد و ارعاب را
خنثى مىكنيم!
خالد حاج محمدى صفحه٣

حلقه اتصال تهران به لندن
يك جنبش ،يك هدف

آذر مدرسى

مدتهــا اســت دیگــر فقــر و بیــکاری ،تــورم و گ رانــی مشــخصه »کشــورهای جهــان ســوم«،
»درحــال توســعه« در آســیا و افریقــا و امریــکای جنوبــی نیســت.
س ــالها اس ــت زندگ ــی زی ــر خ ــط فق ــر ب ــه واقعی ــت زندگ ــی میلیونه ــا
انســان در قلــب »جهــان متمــدن« و بزرگﱰیــن قدرتهــای صنعتــی
جهــان تبدیــل شــده اســت .در ســال  ۲۰۲۰نزدیــک بــه  ۱۵درصــد
م ــردم امری ــکا ،یعن ــی  ۴۰میلی ــون نف ـر ،در فق ــر زندگ ــی میکردن ــد و
س ــاﻻنه چن ــد ده میلی ــون ب ــه ای ــن تع ــداد اضاف ــه میش ــوند .در اروپ ــا
در همی ــن س ــال نزدی ــک ب ــه  ۲۴درص ــد م ــردم یعن ــی  ۱۲۰میلی ــون نف ــر
در فق ــر و مح ــروم از خدم ــات اجت ع ــی زندگ ــی میکردن ــد .کاه ــش
ط ــول عم ــر در مناط ــق کارگ ــری در انگلی ــس ط ــی ی ــک ده ــه ... ،صفح ــه ۲

طبقه كارگر در كشمكش بازنشستگى
و بيمه بازنشستگى در ايران

مصطفى اسدپور

 !Too young to die, too old to workای ــن عب ــارت ﴍح گوی ــای یک ــی
از بح رانه ــای جامع ــه ب ــﴩی ام ــروز اس ــت .دنی ــای مع ــاﴏ ب ــا بح رانه ــای
متع ــدد دس ــت و پنج ــه ن ــرم میکن ــد ،ک ــم نیس ــتند بح ـران های ــی ک ــه
بخــودی خــود حکایــت از آشــفتگی فکــری و مشــغله معــوج نســل
درگی ــر دارن ــد .ماهنام ــه ه ــای معت ــﱪ سیاس ــی – اقتص ــادی انباش ــته از
اخط ــار و نس ــخه ه ــای چ ــاره جوی ــی در مقاب ــل چلن ــج ب ــزرگ ق ــرن اس ــت :پی ــری جمعی ــت!!
هــر چــه بیشــﱰ دقــت میکنیــد ایــن چلنــج چــه بســا باعــث ﴍمندگــی و ﴎافکندگــی از
آب در میای ــد .ام ــا ک ــدام درج ــه از وارونگ ــی اس ــت ک ــه افزای ــش متوس ــط ط ــول عم ــر انس ــانها
را »بح ـران« م ــی ان ــگارد؟ ت ــا آنج ــا ک ــه ب ــه ب ــورژوازی حاک ــم در دولته ــا و ارگانه ــای کش ــوری و
بی ــن اﳌلل ــی آن مرب ــوط میش ــود جه ــان ام ــروز ن ــه تنه ــا در آس ــتانه مخاط ــره ب ــزرگ »جمعی ــت
س ــالخورده« بلک ــه در مقاب ــل ای ــن پدی ــده ب ــه زان ــو درآم ــده اس ــت ... .صفح ــه۴

باز هم در مورد بازنشستگى و
اعت راضات بازنشستگان
مصطفى اسدپور
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حلقه اتصال ته ران به لندن

علیرغــم بــه رســمیت شــناخ آن از طــرف دول غربــی ،پــس از مــدت کوتاهــی نــه فقــط از
هــم پاشــید کــه در تبدیــل ســوریه بــه جهنمــی کــه امــروز مــی بینیــم نقــش جــدی و اساســی
داشــت .آقــای کیانــی بعنــوان اینــده »متواضــع« و »مطیــع« مــردم در ایـران ،ماننــد همپــای
خــود مریــم رجــوی خواهــان اج ـرای فصــل هفــت منشــور ملــل متحــد )تحریــم هــای همــه
جانبــه و جنــگ اقتصــادی علیــه مــردم در ای ـران( و ســپس اج ـرای تبــﴫه ) ۴۲یعنــی حملــه
نظامــی( از شــورای حــکام ســازمان ملــل میشــود .و البتــه همــه اینهــا »خواســت مردمــی اســت
کــه از ایـران مســتقی بــا اندیشــکده ای کــه ایشــان مدیریــت اش را بــه عهــده دارنــد ،ــاس
گرفتــه انــد«!

طوﻻن ــی ت ــر ش ــدن فاصل ــه ط ــول عم ــر می ــان مناط ــق کارگرنش ــین و مناط ــق اعی ــان
نشــین انگلیــس بــه ۲۰تــا  ۲۷ســال ،گرســنگی میلیونهــا کــودک ،بــی خا انــی و
انتخ ــاب بی ــن گرم ــا ی ــا غ ــذا ،واقعی ــت ام ــروز زندگ ــی میلیونه ــا انس ــان در قدرته ــای
ب ــزرگ اقتص ــادی جه ــان اس ــت .ام ــروز دیگ ــر فق ــر ،گ ران ــی ،بی ــکاری ،گرس ــنگی و م ــرگ
فقــط چهــره ســیاه خاورمیانــه و افریقــا نیســت .فقــر مشــخصه جهانــی اســت
کــه کاپیتالیســم بــه بــن بســت رســیده و پوســیده در آن حکمفرمایــی میکنــد.
جه ــان ب ــازار آزاد ،جه ــان تحمی ــل فق ــر ب ــه ن ــام »رشــد اقتص ــادی« ،جه ــان تناق ــض
س ــعادت میلیارده ــا انس ــان ب ــا نظ ــم حاک ــم ب ــر زندگ ــی ش ــان ،جه ــان آزادی غ ــر زدن
ام ــا ممنوعی ــت دس ــت ب ــردن ب ــه تغیی ــر آن .جهان ــی ک ــه در آن پ ــا ب ــه پ ــای گس ــﱰش
فق ــر و فﻼک ــت ،صنع ــت تولی ــد اس ــلحه یک ــی از پ ــر رون ــق تری ــن دوره ه ــای حی ــات
خ ــود را داش ــته و صاحب ــان آن میلیارده ــا دﻻر ب ــه جی ــب زده ان ــد .جهان ــی ک ــه در ی ــک
س ــوی آن جن ــگ ،کش ــتار ،آوارگ ــی و قحط ــی از م ــردم قربانــی میگی ــرد و در س ــوی
دیگ ــر آن ت ــورم ،گ ران ــی ،بی ــکاری! قربانی ــان در ه ــر دو س ــو طبق ــه کارگ ــر و م ــردم
مح ــروم ،تولی ــد کنن ــدگان ث ــروت ،گردانن ــدگان واقع ــی جامع ــه ان ــد.
ام ــروز جنگ ــی ب ــه وس ــعت ک ــره زمی ــن در جری ــان اس ــت ،جن ــگ میلیارده ــا انس ــان
علیــه وضــع موجــود .جن ــگ بــر ﴎ رف ــاه و ســعادت ،بــر ﴎ آزادی و امنیــت ،ن ــه
فق ــط ب ــر ﴎ ی ــک تک ــه ن ــان ،ک ــه ب ــر ﴎ به ــره من ــدی از هم ــه امکان ــات رفاه ــی.
جنگ ــی کــه یــک ﴎ آن در تهــران ،اهــواز ،بی ــروت ،اســتامبول ،بغــداد و ﴎ دیگــر
آن در لنــدن ،بروکس ــل ،نیویــورک و پاری ــس اســت .ایــن جن ــگ ب ـرای همــه رفــاه،
ب ـرای هم ــه س ــعادت ،ب ـرای هم ــه آزادی اس ــت ک ــه اعتص ــاب کارگ ـران ف ــوﻻد ،هف ــت
تپ ــه ،نف ــت و گاز و ...در اه ــواز ،ته ـران ،خ ــارک و ش ــوش را ب ــه اعتصاب ــات کارگ ــری در
بریتانی ــا ،بروکس ــل ،پاری ــس و برلی ــن وص ــل میکن ــد .حلق ــه اتص ــال ته ـران ب ــه لن ــدن و
پاری ــس جن ــگ و مقابل ــه طبق ــه کارگ ــر ب ــا ب ــه ناب ــودی کش ــاندن زندگ ــی اش توس ــط
نظ ــم متعف ــن کاپیتالیس ــتی اس ــت.
ای ــن ج ــدال طبق ــه کارگ ــری اس ــت ک ــه در ای ـران ،برزی ــل ،ترکی ــه و ....ب ــا خط ــر ناب ــودی
فیزیک ــی روب ــرو اس ــت و در بریتانی ــا ،آﳌ ــان و ف رانس ــه و  ...ش ــاهد ش ــدیدترین تعرض
هــا بــرای بازپســگیری آخریــن دســتاوردهای جنبــش کارگــری و سوسیالیســتی و
ران ــده ش ــدن ب ــه موقعی ــت بردگ ــی مطل ــق اس ــت.
ای ــن ج ــدال یتوان ــد مه ــر چ ــپ و سوسیالیس ــتی ب ــر خ ــود نداش ــته باش ــد .ج ــدال
ب ــر ﴎ ح ــق کارگ ــر ،ب ــر ﴎ ح ــق زن ،ب ــر ﴎ آزادی ،ب ــر ﴎ رف ــاه ،علی ــه جن ــگ ،علی ــه
فق ــر ،ج ــدال ب ـرای عدال ــت ،رف ــاه ،اع ـﱰاض ب ــه اس ــتث ر و بردگ ــی م ــزدی ،اع ـﱰاض ب ــه
تبعیــض و ناب رابــری و  ...همیشــه مهــر چــپ و سوسیالیســتی برخــود دارد .ایــن
طبق ــه ای اس ــت ک ــه زمی ــن را زی ــر پ ــای ب ــورژوازی در جه ــان ب ــه ل ــرزه در آورده اس ــت.
ه ـراس از ای ــن طبق ــه و سوسیالیس ــم آن اس ــت ک ــه ب ــورژوازی در قدرت و اپوزیس ــیون
را در بریتانی ــا ،در ای ـران ،آﳌ ــان ،امری ــکا و  ....ب ـرای ﴎک ــوب و عق ــب ران ــدن آن متح ــد
ک ــرده و میکن ــد.
ب ــی دلی ــل نیس ــت کمونیس ــت ب ــودن »اته ــام« کارگ ــر مع ــﱰض ،بازنشس ــته ،معل ــم،
دانش ــجو ،زن و م ــرد آزادیخ ــواه در ای ـران اس ــت و »مارکسیس ــت« ب ــودن »اته ــام« رهﱪ
کارگ ـران راه آه ــن بریتانی ــا .اگ ــر در ای ـران بازج ــوی وزارت اطﻼع ــات اولی ــن س ــوالش
از کارگ ــر ،معل ــم ،دانش ــجو و ه ــر زندان ــی سیاس ــی ای ــن اس ــت ک ــه »کمونیس ــتی؟!«!
ب ــی دلی ــل نیس ــت ب ــورژوازی در ه ــر رن ــگ و لباس ــی و در ه ــر گوش ــه ای از جه ــان
کمونیس ــت ب ــودن را ن ــه فق ــط ج ــرم ک ــه خط ــری ج ــدی علی ــه نظ ــم کاپیتالیس ــتی،
از اس ــﻼم زده اش ت ــا دمک راس ــی پارﳌان ــی ،میدان ــد .ح ــق دارن ــد بﱰس ــند .ح ــق دارن ــد
احس ــاس خط ــر کنن ــد.
شــغل »ﴍیــف« بازجــوی اطﻼعــات جمهــوری اســﻼمی در بازجویــی از اســ عیل
بخش ــی ،این ــده کارگ ـران هف ــت تپ ــه ،را در بریتانی ــا ،مج ــری دس ــت راس ــتی برنام ــه
خــﱪی در »مصاحبــه« بــا رهــﱪ کارگــران اعتصابــی راه آهــن بریتانیــا بــه عهــده
میگی ــرد .ه ــر دو این ــده کارگ ــری بای ــد ج ــواب »اته ــام« کمونیس ــت و مارکسیس ــت
ب ــودن را در بازجوی ــی ه ــای خ ــود بدهن ــد .در ای ــران دیکتات ــور زده و در بریتانی ــای
دمکــرات ،جــرم دو اینــده و رهــﱪ کارگــری ،کمونیســت و مارکسیســت بــودن و
تــﻼش بــرای بــه زیــر کشــیدن حکومــت اســت! اولــی در زنــدان و زیــر شــکنجه
بازجویــی شــده و بعــد پشــت دوربیــن بــرده میشــود و دومــی مســتقیم در
بازجویــی -مصاحبــه تلویزیونــی بایــد جــواب ایــن »اتهــام« را بدهــد!
امــروز اینکــه طبقــه كارگــر در همــه دنیــا راه نجــات خــود را در سوسیالیســم
میبین ــد ،را دیگ ــر دش ــمنان آگاه و ض ــد كمونیس ــت ای ــن طبق ــه چ ــه در ای ـران و چ ــه
در »بریتانی ــای كبی ــر« ﴎراس ــت بی ــان میكنن ــد .ت ــرس از كمونیس ــم ام ــروز در هم ــه
و بــا هــر اعتصــاب و اعــﱰاض كارگــری توســط طبقــه حاكــم بیــان میشــود .ایــن
دوره دوره ج ــواب ب ــه معض ــﻼت عظی ــم جهان ــی و ج ــواب ب ــه بربری ــت كاپیتالیس ــتی
اســت .جــواب از جانــب طبقــه ای كــه نیــاز بــه كمونیســم و نیــاز بــه جــواب
ماركسیس ــتی در جدال ــش ب ــا نظ ــام كاپیتالیس ــتی خ ــود را ب ــه م ــا و طبق ــه م ــا تحمی ــل
ك ــرده اس ــت .نی ــازی ك ــه هم ــه دش ــمنان رنگارن ــگ طبق ــه كارگ ــر جهان ــی را از آمری ــكا،
انگلس ــتان ،آﳌ ــان ت ــا ای ـران و چی ــن و تركی ــه را ه راس ــانده اس ــت.
طبق ــه کارگ ــر در ای ـران ،ع ـراق ،ف رانس ــه ،بریتانی ــا ،برزی ــل و  ....ب ـرای دس ــتیابی ب ــه
رف ــاه و آزادی ،ب ـرای ب ــه پیــروزی رســیدن نیازمنــد عــروج کمونیســمی رادی ــکال و
کارگ ــری ان ــد .کمونیس ــمی ک ــه ام ــروز نس ــیم آن در ای ـران ب ــه وزش درآم ــده و می ــرود
طبق ــه کارگ ــر در ای ـران را ب ــه نقط ــه امی ــدی ن ــه فق ــط ب ـرای م ــردم در ای ـران ک ــه ب ـرای
طبق ــه کارگ ــر جهان ــی تبدی ــل کن ــد.

امــا واقعیــت چیســت؟ آلﱰناتیــو ســازی اپوزیســیون راســت بــا اتــکا بــه شــخصیت هــای تداعــی
شــده بــا رژیــم ســلطنت ،بــا اتــکا بــه مدیـران و مدبـران »کارآمــد« در خــارج کشــور ،بــا اتــکا
بــه فاشیســت هــای فیــروزه ای فرشــگرد شکســت خــورده اســت .بــا عــروج طبقــه کارگــر و
سوسیالیســت هــای آن ،بــا تــوده ای و همــه گیــر شــدن خواســت ادراه شــورایی در جامعــه،
بــا کمرنــگ تــر شــدن نقــش و وزن »رجــل سیاســی« بــورژوازی و آلﱰناتیوهــای دســت ســاز آن
و رشــد اعتبــار و اتوریتــه طبقــه کارگــر و رهـﱪان و اینــدگان آن در جامعــه ،ادامــه سیاســت
پیشــین ممکــن نیســت» .کارشناســان« اتــاق فکــری آقــای پهلــوی میداننــد ادامــه ح یــت
آشــکار و علنــی از حملــه نظامــی امریــکا بــه ایـران و امیــد بسـ بــه ســناریوهای »ققنــوس« و
»شــورای مدیریــت گــذار« و »شــورای ملــی ایـران« راه بــه ناکجــا آبــاد خواهــد بــرد .بخصــوص
کــه امــروز اصــﻼح طلبــان کنــده شــده از حاکمیــت و فیــروزه ای شــده» ،ﴎمایــه انســانی«
جــدی بـرای اپوزیســیون راســت اســت.
شــخصیت هــا و مهــره هــای اصلــی ایــن »شــورای ایــران آزاد« قــرار نیســت فاشیســتهای
فرشــگردی و چهــره هایــی کــه زیــادی بــا ســلطنت تداعــی میشــوند ،باشــند .برعکس شــخصیت
هــای ایــن ســناریو »خــوش خیــم« شــده هــای طیفــی از اصــﻼح طلبــان بریــده یــا رانــده شــده
از حکومــت انــد .طیفــی کــه پرونــده خدمــات شــایان خــود بــه روحانــی و خا ــی و رفســنجانی
و کروبــی و  ...را فعــﻼ در بایگانــی مخفــی کــرده انــد و پرونــده هایــی قطــور از »مقاومــت«
علیــه »رژیــم آخونــدی« را زیــر بغــل زده انــد و میدیــای دســت راســتی فارســی زبــان مداومــا
ایــن شــخصیت هــای پریــروز ســبز و دیــروز بنفــش و امــروز فیــروزه ای را بعنــوان انیــدگان
مــردم علــم مــی کننــد.
ظاهـرا کیانــی و اتــاق فکــری رضــا پهلــوی از تجربــه ســوریه درس گرفتــه انــد» ،شــورای ایـران
آزاد« قــرار نیســت اشــتباه »ائتــﻼف ملــی ســوریه« را تکــرار کنــد و از نیروهــای سیاســی
آلﱰناتیــوی ﴎهــم بنــدی کنــد ،برعکــس قـرار اســت »قهرمانــان« کنــده شــده از حکومــت بــه
نــام اینــدگان مــردم ،زیــر چــﱰ ح یتــی امریــکا ،مانــع بــه زیــر کشــیدن جمهــوری اســﻼمی
توســط مــردم و انقــﻼب رادیــکال آنهــا و مانــع اعـ ل اراده مســتقیم مــردم در ﴎنوشــت خــود
شــوند .مخاطــب »ســخن مســتقیم شــاهزاده بــا مــردم« ایــن طیــف از فیــروزه ای هــای جدیــد
و فرماندهــان ارتــش و نیروهــای نظامــی ،بعنــوان اهــرم قــدرت آنــان اســت.
طیفــی کــه بنــا بــه تعریــف ،ضدیتشــان بــا طبقــه کارگــر و چــپ بســیار عمیقــﱰ و اساســی
تــر اســت تــا ضدیتشــان بــا »رژیــم آخونــدی«! طیفــی کــه از هیــچ فرصتــی ب ـرای شــانتاژ
علیــه چــپ ،علیــه اینــدگان رادیــکال و چــپ کارگــری را از دســت یدهنــد و رس ـ خطــر
قــدرت گرفـ چــپ طرفــدار اداره شــورایی در جامعــه را بــه صفــوف خــود هشــدار میدهنــد.
»متفکریــن« و »تئوریســین« و »فیلســوف« هــای ســبز -فیــروزه ای »متمدنانــه« بــه جنــگ
ره ـﱪان کارگــری و اداره شــورایی جامعــه میرونــد و ﳌپــن هــای فیــروزه ای شــان بـرای ســلب
صﻼحیــت از رهـﱪان و اینــدگان واقعــی مقاومتــی چهــل ســاله ،بــه جــان اینــدگان کارگــری
افتــاده انــد و علیــه شــان لجــن پراکنــی میکننــد و بازگشــت »شــاهزاده« را جشــن میگیرنــد.
امــا آقــای پهلــوی کــه مدتهــا اســت خطــر طبقــه کارگــر و کمونیســم آنـرا بطــور جــدی حــس
کــرده اســت ،حــاﴐ بــه هــر درجــه از »عقــب نشــینی« و »چرخشــی« اســت ،بــه ﴍطــی
کــه بنیادهــای نظــم کاپیتالیســتی در ایــران از هــم نپاشــد و طبقــه کارگــر و کمونیســم آن
بــه قــدرت نرســد» .زیگــزاگ« زدن هــای چنــد ســال اخیــر ایشــان نــه ناشــی از ناپایــداری
و بــی ثباتــی سیاســی او کــه اتفاقــا ناشــی از گــم نکــردن هــدف در دوره هــای مختلــف
اســت .رضــا پهلــوی در چنــد ســال گذشــته هــم ســلطنت طلــب بــوده ،هــم جمهوریخــواه،
هــم خواهــان » امیــت ارضــی« ای ـران بــوده و هــم فدارلیســت چــی قومــی ،هــم خواهــان
رهــﱪی اپوزیســیون در خــارج کشــور بــوده و هــم »عــﻼف« آنهــا یشــود ،هــم خواهــان حملــه
امریــکا بــه ایـران اســت و هــم خواهــان عــدم دخالــت امریــکا ،هــم »هفــت تپــه« ای اســت و
هــم فرشــگردی ،حــاﴐ اســت نــام »شــورا« ،ایــن نــام امــا سوسیالیســتی و کمونیســی را بــه
عاریــت بگیــرد تــا »عــوام« قبولــش کننــد تــا ایشــان بتوانــد آلﱰناتیــو شــورایی را ســﻼخی کنــد،
حــاﴐ اســت »اتــکا بــه خــرد جمعــی« را از اسـ عیل بخشــی قــرض بگیــرد تــا وا ــود کنــد بــه
مــردم و آرا آنــان »احـﱰام« میگــذارد و بــا طبقــه کارگــر »آشــتی« کنــد و البتــه همزمــان خــرد
جمعــی و كارگــر را زمیــن بزنــد .رضــا پهلــوی بـرای رســیدن بــه هــدف ،بــه شکســت کشــاندن
طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه و حفــظ بنیــاد نظــام اقتصــادی ،حــاﴐ اســت پوپولیســت،
خاکــی و خودمانــی شــود!
امــا آقــای پهلــوی و کیانــی ،جامعــه ایـران ،طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه آنـرا ــی شناســند.
اینهــا قــدرت و اعتبــار کمونیســم ،تجربــه و درســهای انقــﻼب  ۵۷بــرای طبقــه کارگــر و
کمونیســم آن ـرا دســت کــم گرفتــه انــد» .متوجــه نیســتند« بﻼیــی کــه نیروهــای ارتجاعــی و
دســت ســاز امریــکا بــر ﴎ مــردم ســوریه آوردنــد ،در ایـران تکـرار نخواهــد شــد .ایـ ا طبقــه
کارگــر و مــا کمونیســت هــا تضمیــن مــی کنیــم .تســخیر قلعــه طبقــه کارگــر از درون ممکــن
نیســت .در ایــران »اســب تـراوا« کارایــی نــدارد» .قــاپ زدن« نــام شــورا هــم بــه آقــای پهلــوی
کمکــی یکنــد ،همچنانكــه بــه جمهــوری اســﻼمی كمكــی نكــرد .ســناریوی قــاپ زدن انقــﻼب
مــردم بــه نــام شــورا در ای ـران تکـرار یشــود.
جــدال اینــدگان واقعــی طبقــه کارگــر و مــردم آزادیخــواه علیــه »قهرمانــان« »شــورای ایـران
آزاد« مدتهــا اســت ﴍوع شــده اســت .جمــع کــردن ایــن »قهرمانــان« در »شــورای ایـران آزاد«
اتفاقــا جنــگ مــا را هدفمنــد تــر و متمرکزتــر میکنــد .ایــن پــروژه هــم ماننــد ققنــوس و
فرشــگرد مــی ســوزند و بربــاد مــی رونــد .پیــام آقــای پهلــوی شــیپور جدالــی تــازه علیــه طبقــه
کارگــر و آلﱰناتیــو شــورایی آن اســت .بایــد بــا قــدرت ــام بــه مصــاف ایــن جــدال رفــت.
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حربه زندان ،تهديد و ارعاب
را خنثى مىكنيم!

خالد حاج محمدى

دســتگیری ،زنــدان ،تهدیــد و ارعــاب علیــه فعالیــن و
س ــخنگویان اع ﱰاض ــات كارگ ــری ،زن ــان ،جوان ــان ،معلمی ــن،
بازنشســتگان و همــه اقشــار محــروم و معــﱰض بــه
قدمــت جمهــوری اســﻼمی اســت .قدرتگیــری جمهــوری
اس ــﻼمی ب ــا ی ــك هالوكاس ــت اس ــﻼمی و ی ــك نس ــل كش ــی
كامــل از كمونیســتها ،فعالیــن و رهــﱪان طبقــه كارگــر،
زن ــان مع ــﱰض و مخالفی ــن ای ــن حاكمی ــت رق ــم خ ــورد .تولد
آنه ــا هم ـراه ب ــا جویباره ــای خ ــون و كش ــتار و جنای ــت و توح ــش افس ــار گس ــیخته از
س ــیاه چاله ــا ت ــا میدانه ــای مختل ــف مب ــارزه و مقابل ــه م ــردم آزادیخ ــواه ب ــا جری ــان
اس ــﻼمی در ه ــم عجی ــن اس ــت .ام ــا ام ــروز دوره ای اس ــت ك ــه قل ــدری و قدرقدرت ــی
ای ــن حاكمی ــت شكس ــته .س ــی خ ــرداد ش ــصت اگ ــر ب ــا نس ــل كش ــی و تیربارانه ــای
جمع ــی ،ب ــا پاكس ــازی م راك ــز كارگ ــری و م راك ــز تحصیل ــی از كمونیس ــتها و مخالفی ــن
جریــان اســﻼمی ،قدرتگیــری آنهــا و عقــب رانــدن جامعــه ممكــن بــود ،امــروز
ای ــن موازن ــه ب ــر عك ــس اس ــت و كار یكن ــد و ای ــن را عق ــب مان ــده تری ــن ه ــوادران
نظ ــام نی ــز فهمی ــده ان ــد .دس ــتگیری ه ــای ام ــروز از فعالی ــن كارگ ــری ،از معل ــم و
بازنشس ــته و زن و ج ــوان ت ــا ه ــر ك ــس ك ــه زب ــان ب ــه اع ـﱰاض گش ــوده اس ــت ،بی ــان
درماندگ ــی و اس ــتیصال جمه ــوری اس ــﻼمی اس ــت .دس ــتگیری ه ــای ام ــروز ،پرون ــده
س ــازی ه ــا و س ــناریوهای س ــوخته ،اگ ــر دی ــروز نش ــانه قدرقدرت ــی جمه ــوری اس ــﻼمی
ب ــود ،ام ــروز بی ــان دس ــت و پ ــازدن حاكمیت ــی اس ــت ك ــه در ت ــب و ل ــرز م ــرگ و زندگ ــی
ب ــه ه ــر اب ــزاری چن ــگ میزن ــد .دوره اخی ــر ه ــزاران نف ــر از چ ــپ و آزادیخواه ــان ،از
س ــخنگویان و ش ــخصیتهای سیاس ــی و معت ــﱪ جامع ــه از طبق ــه كارگ ــر و م راك ــز پ ــر
تحــرك كارگــری ،دانشــگاهها و صــف معلمیــن ،زنــان و ...تهدیــد شــده انــد ،بــه
م راك ــز اطﻼعات ــی فراخوان ــده ،بازجوی ــی ش ــده ان ــد و بخش ــی زن ــدان گرفت ــه و موق ــت
و ب ــا ق ـرار وثیق ــه س ــنگین آزاد ش ــده ان ــد و تع ــداد زی ــادی ه ــم زندان ــی ش ــده ان ــد.
ای ــن واقع ــه هم ـراه اس ــت ب ــا اخ راجه ــای مختل ــف از فعالی ــن كارگ ــری در م راك ــز كاری،
تهدی ــدات كارفرم ــا و م راك ــز جاسوس ــی در مح ــل كار و خ ــط و نش ــان كش ــیدن ب ـرای
فعالی ــن ای ــن م راك ــز و...
كل ایــن اقدامــات قــرار اســت فضــای اع ﱰاضــی كنونــی را كاهــش دهــد و طبقــه
كارگ ــر و بخش ــهای مختل ــف و مع ــﱰض جامع ــه را س ــاكت كن ــد ت ــا حاكمی ــن فرصت ــی
دس ــت و پ ــا كنن ــد و نف ــس راحت ــی بكش ــند .ام ــا كار از اینه ــا گذش ــته اس ــت! دس ــتگیر
و زنــدان و تهدیــد و ارعــاب ،پرونــده ســازی هــا كذایــی بــرای فعالیــن كارگــری و
معلمی ــن و ...ج ــز تعمی ــق نف ــرت پایی ــن علی ــه حاكمی ــت و ج ــز جــری ت ــر ش ــدن
مــردم آزادیخــواه و تعجیــل بــرای كنــار گذاشــ جمهــوری اســﻼمی ،ــر دیگــری
یدهــد .طبقــه كارگــر و اقشــار محــروم و معــﱰض قــدر ســخنگویان ،رهــﱪان و
اینــدگان خــود را میداننــد .آنهــا در مقابلــه بــا ترفندهــای حاكمیــت تجــارب
گ رانبهای ــی كس ــب ك ــرده ان ــد .تجرب ــه كارگ ـران هف ــت تپ ــه و س ــناریوی س ــوخته م راكز
اطﻼعات ــی و دس ــتگاه قضای ــی كذای ــی جمه ــوری اس ــﻼمی و شكس ــتی ك ــه خوردن ــد،
ف رام ــوش نش ــده اس ــت .تجرب ــه كارگ ــر ف ــوﻻد و اخ ـراج دس ــته جمع ــی و شكس ــت ای ــن
پ ــروژه ب ــه هم ــت كارگ ـران همی ــن اواخ ــر اتف ــاق افت ــاد .ب ــكار ب ــردن همی ــن ابزاره ــای
زنــگ زده علیــه تعــدادی از ﴍیــف تریــن كارگــران و انســانهای ب رابــری طلــب از
ﴍك ــت واح ــد ت ــا معلمی ــن و فعالی ــن آزادیخ ــواه ب ــا كش ــف » رابط ــه مش ــكوك« ب ــا دو
نف ــر ف رانس ــوی ك ــه ب ــه ای ـران رفت ــه ان ــد ،مضح ــك ت ــر از آن اس ــت ك ــه كس ــی را دچ ــار
توه ــم كن ــد .ای ــن اق ــدام ش ــنیع دس ــتگاه جاسوس ــی حكوم ــت هم ـراه هم ــه اقدام ــات
ای ــن دوره ب ــرد زی ــادی نخواه ــد داش ــت و علی ــه خودش ــان تبدی ــل میش ــود .ب ــی تردی ــد
م ــردم آزادیخ ــواه ای ـران در ه ــر اق ــدام و اع ـﱰاض خ ــود ب ـرای تامی ــن مطالب ــات برح ــق
خ ــود ،فش ــار ب ـرای آزادی دستگیرش ــدگان و پای ــان موش ــدوانی ه ــای وزارت اطﻼع ــات
و دس ــتگاه قضای ــی آنه ــا را ف رام ــوش نخواهن ــد ك ــرد.
طبق ــه كارگ ــر و اقش ــار مح ــروم جامع ــه ای ــن دوره را س ــپری میكنن ــد و قدم ــی دیگ ــر
جمه ــوری اس ــﻼمی را ب ــه م ــرگ و ﴎنگون ــی توس ــط پایی ــن نزدی ــك میكنن ــد .كارگ ـران
و م ــردم آزادیخ ــواه ب ــا ه ــر دس ــتگیری و تهدی ــدی ،صف ــوف خ ــود را متحدت ــر و ب ــا
خواســت و مطالبــات روشــن و ب راب ــری طلبانــه خ ــود ،ب ــورژوازی و حكومتش ــان را
بی ــش از پی ــش زی ــر منگن ــه ق ـرار میدهن ــد .خواس ــت رف ــاه و بهب ــود زندگ ــی ،خواس ــت
آزادی ه ــای وس ــیع سیاس ــی ك ــه ام ــروز بی ــش از ه ــر زمان ــی هم ــه گی ــر و وس ــیع ش ــده

اس ــت ،ب ــا تهدی ــد و ارع ــاب حاكمیت ــی ك ــه از ه ــر نظ ــر جواب ــی ب ـرای م ــردم ن ــدارد،
ج ــواب یگی ــرد و عق ــب ــی نشــیند .ای ــن ص ــف ج ــز پی ــروزی ب ــه چی ــزی قان ــع
نیس ــت و در ای ــن مس ــیر ه ــر روز ب ــا تجرب ــه ت ـر ،متح ــد ت ــر و س ــازمانیافته ت ــر و ب ــا
مطالب ــات روش ــنﱰ خ ــود پ ــا جل ــو میگ ــذارد ،ق ــوام میگی ــرد و نی ــروی خ ــود را راس ــخﱰ
و ب ــا پرچ ــم سیاس ــی روش ــنﱰی ب ــه می ــدان می ــاورد.
ایــن صــف امــروز دیگــر قابــل شكســت نیســت ،قابــل تســلیم نیســت و بــا
دس ــتگیری ه ــر فع ــال و س ــخنگوی خ ــود ،طیف ــی از فعالی ــن و ره ـﱪان جدی ــد را ب ــه
جل ــو صحن ــه می ران ــد .طبق ــه كارگ ــر و محروم ــان جامع ــه ب ــا ه ــر اع ـﱰاض و اعتصاب ــی
پخت ــه تــر میشــوند و ص ــف خ ــود را آم ــاده ت ــر و روش ــن ت ــر و متحدت ــر میكننــد.
در ای ــن مس ــیرﻻیق تری ــن ،روش ــنﱰین و رادی ــكال تری ــن فعالی ــن خ ــود را ب ــه جل ــو
می رانن ــد و صف ــوف خ ــود را آمــاده ت ــر میكنن ــد.
مهمﱰی ــن اب ــزار جامع ــه و اع ﱰاض ــات طبق ــه كارگ ــر ب ـرای رس ــیدن ب ــه مطالب ــات خ ــود
و از جمل ــه آزادی اﴎای خ ــود ن ــزد حاكمی ــت و نق ــش ب ــر آب ك ــردن تهی ــد و ارع ــاب
و زن ــدان و اخ ـراج از كار ،پافش ــاری آنه ــا ب ــر تامی ــن مطالب ــات خ ــود و تحمی ــل آن ب ــه
ب ــورژوازی ای ـران و حكومت ــش اس ــت .عق ــب ران ــدن جمه ــوری اس ــﻼمی در تع ــرض ب ــه
س ــطح معیش ــت طبق ــه كارگ ــر و اقش ــار مح ــروم ،تحمی ــل حت ــی دوفاكت ــوی بخش ــی از
مطالب ــات از آزادی ه ــا سیاس ــی ت ــا آزادی تش ــكل و تح ــزب و ،...قدم ــی مه ــم ب ــه جل ــو
اس ــت .ب ــا ه ــر پی ــروزی در ای ــن مس ــیر ،صف ــوف جنب ــش م ــا ب ـرای جامع ــه ای آزاد و
مرف ــه آم ــاده ت ــر میش ــود ،ای ــن ص ــف اعت ـ د ب ــه نف ــس پی ــدا میكن ــد و تردی ــد و ت ــرس
را در ص ــف حاكمی ــت و هم ــه دش ــمنان طبقات ــی خ ــود می ــكارد.
طبق ــه كارگ ــر در هم راه ــی اقش ــار مح ــروم ،در دل ج ــدال ام ــروز خ ــود نطف ــه ه ــای
حاكمی ــت آت ــی خ ــود را ش ــكل میده ــد ،نهاده ــا و تش ــكﻼت خ ــود را س ــازمان میده ــد،
رهــﱪان و ســخنگویان رادیــكال خــود را در قامــت رهــﱪان صالــح جامعــه از خــود
ع ــروج میده ــد و آین ــده خ ــود را میس ــازد .تامی ــن ملزوم ــات پی ــروزی طبق ــه كارگ ــر در
پروس ــه ﴎنگون ــی و اع ـ ل هژمون ــی خ ــود در ای ــن دوره ،امكان ــات و ابزاره ــای اع ـ ل
حاكمی ــت خ ــود در ف ــردای ﴎنگون ــی و س ــد بس ـ در مقاب ــل هم ــه دسیس ــه ه ــا و
توطئــه هــای جریانــات راســت درون و بیــرون حكومتــی بــرای قاپیــدن قــدرت از
ب ــاﻻی ﴎ م ــردم و ب ــه كم ــك ارتج ــاع بی ــن اﳌلل ــی و منطق ــه ای را میس ــازد .ﴎنگون ــی
جمه ــوری اس ــﻼمی از كان ــال ی ــك انق ــﻼب و قی ــام ت ــوده ای ب ــه ره ــﱪی طبق ــه كارگ ــر
و اع ـ ل اراده ت ــوده قی ــام كنن ــدگان در ف ــردای ﴎنگون ــی ،ام ــروز در ش ــكل تش ــكﻼت
ت ــوده ای طبق ــه كارگ ــر و ش ــكل دادن ب ــه ش ــوراهای كارگ ــری در مح ــل كار و ش ــوراهای
مردم ــی در مح ــﻼت ش ــكل میگیرن ــد .ای ــن مس ــیری اس ــت كه حرب ــه ﴎكوب و ماش ــین
تحمی ــق حاكمی ــت را از كار م ــی ان ــدازد و در ه ــر ق ــدم ت ــوازن ق ــوای را ب ــه نف ــع پایی ــن
میچرخان ــد ،اﴎای جنب ــش خ ــود و هم ــه زندانی ــان سیاس ــی را از بن ــد ره ــا میكن ــد و
جوان ــه ه ــای پی ــروزی ب ــر ارتج ــاع حاك ــم را در دل ج ــدال ام ــروز س ــبز میكن ــد.

امروز روزيست كه هر كارگر و انسان آزاده
و معترضى در جامعه ايران براى هر قدم
پيشروى خود و خنثىكردن نقشههاى شوم
حاكميت دست به ايجاد مجامع عمومى ،به
شوراهاى كارگرى و مردمى در محل كار و
زيست مىزند و به اين مكانيسمهاى اجتماعى
قدرت متكى مىشود.
آزادى ،برابرى ،رفاه ،برخوردارى از
بهترين و پيشرفتهترين نعمات مادى و در
يك كﻼم تقسيم ثروت تنها با رفتن اين نظام و
تنها با برقرارى حاكميت شورايى ميسر است.
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» كدوم اميد زندگى؟ من كه تا سه سال
ديگه زنده بمونم كﻼهمو مياندازم هوا!«
)باز هم در مورد بازنشستگى و اعت راضات بازنشستگان(

جملــه باﻻتــر ،اظهــار نظــر کارگــری بنــام »محمــود« در واکنــش نســبت شــاخص امیــد
زندگ ــی کارگ ـران در ای ـران در س ــایت »اخب ــار پ ــول« اس ــت .محم ــود  ٥٧س ــاله اس ــت .ه نج ــا،
کارگــر دیگــری بــه اســم نیــ اظهــار نظــر میکنــد» :واﻻ در اطــراف و فامیــل و دوســت
و آش ــنا ،م ــا آدم هفت ــاد س ــاله زن ــده نداری ــم .ه ــر ک ــی ه ــم م ــرده ت ــو س ــن پنج ــاه شس ــت
ســالگی م ــرده .«...
ش ــبنم ه ــم ت ــازه س ــی س ــاله ش ــده معتق ــد اس ــت ک ــه هفت ــاد س ــال زندگ ــی  ،ش ــبیه ی ــک روی ــا
اس ــت  ...م ــن ه ــی ب ــه خ ــودم میگ ــم ک ــه مگ ــه چق ــده دیگ ــه زن ــده ام ،ه ـ کن ــم ت ــا پنج ــاه
س ــالگی بکش ــم.«...
در ای ــن چن ــد کلم ــه ی ــک دنی ــا مش ــاهده و تجرب ــه روزم ــره در هیب ــت هم ــکار و همس ــایه
در مقاب ــل م ــا ب ــه حرک ــت در میاین ــد .در ه ـ ن ن ــگاه اول منطق ــی بنظ ــر میرس ــد ،مخاط ـرات
بســیاری در کمیــن نشســته اســت کــه بازنشســتگی را از لیس ــت مســایل م ــﱪم و ﴐوری
زندگــی روزمــره خــارج کنــد .گرفتاریهــای فــوری در تامیــن ن ــان س ــفره ،اجــاره و درمــان
جای ــی ک ــه ﴎ و ت ــه آن ب ــا اش ــتغال و دس ــتمزدهای موج ــود به ــم یرس ــد؛ بی ریه ــای رای ــج
ناش ــی از ﴍای ــط کار ،ش ــیوع م ــرگ ب ــر اث ــر س ــوء تغذی ــه ،ه ــزار و ی ــک دلی ــل ک ــه »ناگهان ــی«
در محی ــط کار ،در خیاب ــان ی ــا در ی ــک اعتص ــاب ی ــا زن ــدان دامنگی ــر ی ــک کارگ ــر میش ــود ت ــا
»ی ــک ه ــو« بیافت ــد ی ــرد؛ ط ــول عم ــر متع ــارف ،ای ــام س ــاﳌندی و بخ ــش طبیع ــی از ل ــذت
زندگ ــی را در چش ــم کارگ ـران جامع ــه ب ــه حاش ــیه ب ران ــد.
ام ــا مخاط ــره اصل ــی آنج ــا آغ ــاز میش ــود ک ــه م ــا کارگ ـران ای ــن ﴍای ــط را ف ــرض میگیری ــم،
ب ــه درج ــات مختلــف آنــرا غیــر قابــل اجتنــاب بــه حســاب میاوری ــم؛ و خــود و آینــده را
ب ــر اس ــاس آن ترس ــیم میکنی ــم .ب ــا ه ــزار ون ــه میت ــوان دی ــد ک ــه چن ــد کلم ــه ک ــه روزم ــره
اینج ــا و آنج ــا گوش ــهای م ــا را پ ــر میکنن ــد ،فلس ــفه و روش زندگ ــی آدم ه ــا را ش ــکل میده ــد.

طبقه كارگر در كشمكش بازنشستگی
بپرس ــیم چ ـرا؟ چ ــه ش ــده؟ آی ــا ج ــا ،مس ــکن ،دارو ،غ ــذا و امکان ــات کم اس ــت؟ آیا س ــالخوردگان
در ادام ــه زندگ ــی خ ــود ج ــای کس ــان دیگ ــری را تن ــگ میکنند؟
ب ـرای نزدی ــک ش ــدن ب ــه هس ــته اصل ــی پروبل تی ــک بای ــد س ــوال را ط ــور دیگ ــری مط ــرح ک ــرد:
ک ــدام س ــالخوردگان؟ پی ــری غی ــر منتظ ــره و ناخواس ــته ک ــدام بخ ــش از م ــردم؟
ج ــواب روش ــن اس ــت و ب ــه ه ـ ن ان ــدازه س ــخیف و ﴍم آور! هم ــه پروبل تی ــک آنجاس ــت که
جمعی ــت کارگ ــر و کارک ــن جامع ــه پ ــا را از گلی ــم خ ــود دراز ک ــرده و بی ــش از ح ــد و مرزه ــای
مق ــدر اقتص ــاد سیاس ــی بورژوای ــی عم ــر میکنن ــد ،ب ــه عب ــارت دقی ــق ت ــر بیش ــﱰ از ح ــد پی ــر
میش ــوند ،و از همــه بدت ــر میرونــد کــه شــاید خ ــرج روی دســت »جامع ــه« بگذارن ــد؛ ب ــه
عب ــارت ب ــاز دقی ــق ت ــر ،اگ ــر کارگ ـران در جوان ــی و در س ــنین به ــره وری کار گ ــور خ ــود را گ ــم
یکنن ــد» ،جامع ــه« را ب ــا پی ــری آنه ــا چ ــکار؟!
هیــچ ت ــﻼش و موش ــکافی و ذکاوت وی ــژه ای ﻻزم نیس ــت ک ــه تش ــخیص داد بحــث اساس ــا
ب ــر ﴎ س ــالخوردگی و س ــالخوردگان طبق ــات حاک ــم نیس ــت .هم ــه بح ــث ب ــر ﴎ آن اس ــت
ک ــه چش ــم ان ــداز روش ــن ب ـرای دامن ــه دلخ ــواه از نی ــروی آم ــاده ب ــکار ،ج ــوان و تندرس ــت ،ب ــه
تع ــداد زی ــاد ب ـرای رقاب ــت ب ــا ه ــم ،ب ــا ط ــول م ــدت عم ــر مفی ــد کاری ب ــا ﴏف ــه در مقاب ــل
ب ــورژوازی ب ــه ان ــدازه کاف ــی روش ــن نیس ــت .همی ــن!
وقت ــی ب ــه ای ــن پروبل تی ــک لباس »صن ــدوق بازنشس ــتگی کارگ ران« را میپوش ــانند ،آنجاس ــت
ک ــه ب ــورژوازی در ــام هیب ــت چرکی ــن راس ــتین خ ــود ،ه ــار میش ــود ،بخ ــود میپیچ ــد ،و در
تقــاص قبــل از تقصیــر افســار میــدرد .الیــت نوکــر فکــری طبقــه حاکــم میپرســد :پــس
چــه کســی قــرار اســت ﻻشــه دودمــان انگلــی مــا و نســل بعــدی مــا را در تــو در تــوی
اﴍافی ــت و عیاش ــی نگه ــداری کن ــد؟ پ ــس چ ــه کس ــانی ق ـرار اس ــت در زی ــر چ ــرخ دن ــده ه ــای
اس ــتث ر و بردگ ــی در تولی ــد و در اس ــتث ر ل ــه ش ــوند؟ مطاب ــق محاس ــبات جمعی ــت شناس ــی
و اقتص ــادی هن ــوز چه ــل ت ــا پنج ــاه س ــال ت ــا آن »فاجع ــه« باق ــی اس ــت ،ام ــا مش ــت ه ــای
گ ــره ک ــرده ب ــورژوازی حکای ــت از آمادگ ــی و بس ــیج ب ــی ام ــان ب ـرای کشمکش ــی گس ــﱰده در
پی ــش رو دارد .ای ــن کش ــمکش ب ــا هم ــه توجیه ــات و س ــناریو و ابزاره ــای آن ی ــک کش ــمکش
جهان ــی اس ــت و ه ــم اکن ــون در بس ــیاری کش ــورها از انگلس ــتان و ف رانس ــه در قل ــب اروپ ــا ت ــا
امری ــکای ﻻتی ــن و نق ــاط دیگ ــر بگرم ــی در جری ــان اس ــت.
ایــران یــک ونــه گویــا و مصــداق فضاحــت بــار در ایــن زمینــه اســت .صندوقهــای
بازنشس ــتگی ،حت ــی مه ــد آنه ــا ،در کش ــورهای صنعت ــی غرب ــی از ی ــک مره ــم ب ــر زخ ــم به ــره
کشــی ،یــک راه ناگزیــر در جهــت تشــویق بهــره وری کار ف راتــر نرفتــه اســت؛ در ونــه
جمه ــوری اس ــﻼمی دیگ ــر موض ــوع ی ــک مالیخولی ــای ض ــد کارگ ــری از آب در میای ــد .واقعی ــت
ای ــن اس ــت ک ــه حم ــﻼت ب ــه ــام معن ــا وحش ــیانه دول ــت و کارفرمای ــان علی ــه بازنشس ــتگی
و بازنشس ــتگان طبق ــه کارگ ــر هرگ ــز تخفی ــف نیافت ــه اس ــت .ام ــروز کارگ ـران ب ــا ی ــک تع ــرض
ت ــازه روب ــرو هس ــتند .بازنشس ــتگی و مش ــخصا صن ــدوق س ــازمان بیم ــه ه ــای اجت ع ــی در
مرک ــز ای ــن کش ــمکش ق ـرار گرفت ــه اس ــت.
صورت مساله صندوق های بازنشستگی ب رای کارگ ران چیست؟
ص ــورت مســاله طبقــه کارگ ــر در ای ـران عق ــده چرکیــن »صن ــدوق بیم ــه ه ــای اجت عــی«
اســت .ایــن ســازمان نــه »بیمــه« اســت ،نــه »اجت عــی« و نــه مطلقــا هیــچ ربطــی بــه
بازنشس ــتگی و ی ــا کارگ ـران نداش ــته و ن ــدارد .س ــازمان تامی ــن اجت ع ــی ی ــک س ــازمان مخ ــوف
اســت کــه پانــزده میلیــون از بخــش تحتانــی مــردم زحمتکــش را بــا نــازل تریــن ســطح
ممک ــن ن ــه »زی ــر پوش ــش« بلک ــه در ﻻب ــﻼی ان ــواع دسیس ــه و وع ــده در منگن ــه ق ـرار داده و
ﴎ بدوانــد.

بازنشس ــتگی فق ــط ی ــک ون ــه و در عی ــن ح ــال ی ــک ون ــه ه ــزار ب ــار گوی ــا و آش ــکار اس ــت.
کیس ــت ک ــه ندان ــد اع ـﱰاض ج ــاری بازنشس ــتگان ه نق ــدر ب ــه بخ ــش ش ــاغل ،کارک ــن و ج ــوان
جامع ــه مرب ــوط اس ــت؟ کیس ــت ک ــه ندان ــد تنه ــا بارق ــه دخال ــت و همبس ــتگی م راک ــز اصل ــی
کارگ ــری و صنعت ــی جامع ــه بس ــاط ترکم ــون طف ــره و توطئ ــه دول ــت و طبق ــه حاک ــم را به ــم
خواه ــد ریخ ــت؟
کیس ــت ک ــه ندان ــد وزی ــر کار و اس ــتعفای ایش ــان فق ــط بازیچ ــه ای ــن اعﱰاض ــات اس ــت ،بن ــا ب ــه
منط ــق کشمکش ــهای طبقات ــی و اجت ع ــی ،ای ــن اع ﱰاض ــات ب ــه قیم ــت س ــنگین ﴎس ــختی
ای ــن پ ــا و آن پ ــا میکن ــد ت ــا ریش ــه بدوان ــد ،گس ــﱰش پی ــدا کن ــد و نی ــرو بگی ــرد.
هن ــوز زود اس ــت ،هن ــوز کس ــی بدق ــت یدان ــد اع ـﱰاض بازنشس ــتگان کج ــا دس ــت ب ــه ترم ــز
خواه ــد ب ــرد .ام ــا ی ــک چی ــز مس ــلم اس ــت .ای ــن اع ﱰاض ــات فق ــط عدال ــت طلب ــی نیس ــت،
ای ــن تلنب ــاری از نف ــرت و کین ــه و انتق ــام جوی ــی علی ــه طبق ــات ف رادس ــت اس ــت ک ــه خ ــود را
ب ــه خیابانه ــا کش ــانده اس ــت .ای ــن اع ﱰاض ــات یتوان ــد ب ــه اه ــداف نی ــم بن ــد دلخ ــوش کن ــد.
س ــواﻻت جل ــوی روی ای ــن اع ﱰاض ــات آتجاس ــت ک ــه بای ــد پرون ــده سیس ــتم بازنشس ــتگی ک ــه
حت ــی ی ــک کارگ ــر در منگن ــه حداق ــل بگی ــر و خ ــط فق ــر محب ــوس میس ــازد را بای ــد یکج ــا
بس ــت .بای ــد ب ــه توطئ ــه و اخ ــاذی از کارگ ـران ب ــه بهان ــه س ــهم بازنشس ــتگی و معیاره ــای
مختل ــف ک ــه ب ــه رقاب ــت می ــان کارگ ــران دام ــن میزن ــد ف ــورا پای ــان داد.
بازنشس ــتگی در قام ــوس طبقات ــی کارگ ــری ب ــا ریش ــه در منط ــق »از ه ــر ک ــس ب ــه ان ــدازه
توان ــش و ب ــه ه ــر ک ــس ب ــر اس ــاس نی ــازش« ام ــروز خ ــود را ب ــه در دی ــوار جامع ــه میکوب ــد.
ش ــهر ب ــه ش ــهر ،اجت ع ــات بازنشس ــتگان بیانگ ــر ﴎگذش ــت کارگ ران ــی اس ــت ک ــه ت ــا اینج ــا
هم ــه راه ه ــا در کار و بی ــکاری ب رایش ــان ب ــا تباه ــی و به ــره کش ــی و ن ــا امن ــی س ــنگفرش ش ــده
اس ــت ،مردمان ــی ک ــه ای ــن جه ــان خان ــه ش ــان نب ــوده و نیس ــت ...س ــهم شایس ــته خ ــود را از
بی رس ــتانها ،انباره ــا ،ث ــروت ویﻼه ــا و تجم ــل حاص ــل کار خ ــود میطلبن ــد ،ام ــروز چ ــاره ای
ج ــز ش ــورش ن ــدارد و کوت ــاه یای ــد.
بازنشســتگی و اعــﱰاض بازنشســتگان بایــد ﴎ از کــف م راکــز تولیــدی درآورد .وسوســه
و ســوداها ،امیــد بــه زندگــی بایــد در ــام پیکــر طبقــه کارگ ــر بــه حرکــت در بیایــد .از
ه نجاســت کــه کﻼف ﴎگذشــت نســلی از کارگــران کــه »یکهــو ردنــد« بهــم بافتــه
میش ــود ،کارگ ران ــی ک ــه گفتن ــد »ذل ــت یپذیرن ــد« و ب ــا ص ــف تعرض ــی ب ــه ذل ــت آپ ــارات
ننگیــن تبعیــض و تحقیــر حکومــت ﴎمایــه نقطــه پایــان گذاشــتند.
میگوین ــد» :جامع ــه« از پ ــس نگه ــداری جمعی ــت ه ــر چ ــه بزرگ ــﱰ س ــالخوردگان ب ــر نخواه ــد
آمد!
در ج ــواب کاف ــی اس ــت ب ــه اطﻼع ــات آق ــای ول ــی اس ـ عیلی ،رئی ــس کمیس ــیون اجت ع ــی
مجل ــس ات ــکا کــرد :تع ــداد  ٢٦میلی ــون نف ــر تح ــت پوش ــش هی ــچ بیمــه ای نیس ــتند٢٦) .
دیــ ه  ،١٤٠٠خﱪگــزاری تســنیم( .کســی میخواهــد »توانایــی« مخــوف »ســازمان بیمــه
اجت ع ــی« را ارزیاب ــی کن ــد بای ــد ب ــه ﴎدوان ــدن و ب ــازی گرف ـ نی ــاز و ح ــق ای ــن  ٢٦میلی ــون
نف ــر نگاه ــی ییان ــدازد .ب ــه ای ــن لیس ــت بای ــد از جمل ــه داس ــتان بیم ــه کارگ ـران س ــاخت نی
را ه ــم اضاف ــه ک ــرد.
کس ــی ک ــه من ــت »بیم ــه اجت ع ــی« و بیم ــه بازنشس ــتگی را روی ﴎ کارگ ــر میگ ــذارد ،بوی ــی
از حقیقــت نــﱪده اســت .چق ــدر بیج ــا اس ــت ک ــه در مقاب ــل گ رانــی و قحط ــی شــندرغاز
مس ــتمری را ب ــه رخ کش ــید؟ مگ ــر خ ــود کارگ ـران و از جمل ــه بازنشس ــتگان نیس ــتند زی ــر بغ ــل
هم ــکار و دوس ــت و آش ــنا را گرفت ــه ان ــد؟ مگ ــر ای ــن خ ــود بازنشس ــتگان نیس ــتند ک ــه ب ــا
یک ــی دو ش ــغل جانب ــی تکی ــه گاه فرزن ــدان و ن ــوادگان خ ــود نی ــز هس ــتند؟
میگوین ــد و ش ــب و روز اخط ــار ب ــرای ورشکس ــتگی صندوقه ــای بازنشس ــتگی از ه ــر ســو
ش ــنیده میش ــود .توج ــه کنی ــد ک ــه چق ــدر آش ــکارا در ش ــاهکار اخی ــر وزی ــر کار در باصط ــﻼح
بزرگﱰی ــن افزای ــش مس ــتمری ه ــا عمیق ــا ض ــد کارگ ــر و ض ــد بازنشس ــته عم ــل میکنن ــد .بع ــد
از چه ــل س ــال نیم ــی از مس ــتمری بگی ـران را ب ــا دارام ــب و دوروم ــب ب ــه س ــطح خ ــط فق ــر
میرس ــانند ،بﴩط ــی ک ــه متوس ــط بگی ـران و حداک ـ بگی ـران را م ــورد حمل ــه ق ـرار دهن ــد!
هم ــه ه ـ و حرف ــه ای ــن س ــازمان تحقی ــر و عق ــب ران ــدن توق ــع و تصوی ــر جامع ــه از کارگ ــر
ب ــه مظل ــوم و ایت ــام و مس ــتمری بگی ــر اس ــت.
میگوین ــد و غ ــرق در تعف ــن »عاﳌان ــه« خوی ــش تقصی ــر را ب ــه گ ــردن خ ــود جمعی ــت کارگ ــر
میاندازن ــد :تقصی ــر خ ــود کارگ ـران اس ــت ک ــه بان ــدازه کاف ــی ک ــودک ب ـرای نی ــروی کار نس ــل
بع ــد ب ــه س ــور و س ــات نکب ــت اس ــتث رگ رانه طبق ــه حاک ــم تحوی ــل یدهن ــد!
صــورت مســاله بازنشســتگی بــرای طبقــه حاکــم صنــدوق و چرتکــه کــم و کــﴪی آن
نیس ــت .ب ـرای ب ــورژوازی ت ــا آخری ــن قط ــره خ ــون ،ت ــا آخری ــن نف ــس و ه ــر ذره از روح و پیک ــر
کارگ ــر فرص ــت مغتن ــم ب ـرای به ــره کش ــی اس ــت.
آیا مساله بازنشستگی و سالخوردگی مهم است؟
بــدون هیــچ تردیــد حتــی اگــر حملــه ســخیف بــورژوازی یبــود ،راســا طبقــه کارگــر
میبایس ــت آن ـرا ج ــدی بگی ــرد .پدی ــده ای ب ــه ن ــام »پی ــری جممعی ــت کارک ــن« ،پروس ــه ای
ک ــه ی ــک نس ــل ،ده پان ــزده میلی ــون عض ــو طبق ــه کارگ ــر از جوان ــی ب ــه پی ــری ق ــدم میگذارن ــد؛
ی ــک تح ــول عظی ــم اس ــت .اینه ــا جگ ــر گوش ــگان و عزیزتری ــن ﴎمای ــه طبق ــه م ــا در ی ــک
دوره مهــم از کشــمکش هــای طبقاتــی را تشــکیل میدهنــد .بازنشســتگی هــم ســنگ
مح ــک معت ــﱪی اس ــت .اینک ــه کارگ ـران ج ــوان ب ــا ک ــدام انتظ ــارات ،ک ــدام تضمی ــن ه ــا ،چق ــدر
منس ــجم و متح ــد ،چق ــدر قدر ن ــد وارد پنج ــاه س ــالگی خ ــود میش ــوند را اب ــدا یت ــوان دس ــت
ک ــم گرف ــت .و ای ــن م ــا را ب ــه م ــوج اعﱰاض ــات ه ــم ام ــروز بازنشس ــتگان میرس ــاند.
ای ــن صندوقه ــا نیس ــت ک ــه بای ــد پ ــر ش ــود ،ی ــا نج ــات یاب ــد .ای ــن خ ــود نف ــس زندگ ــی ،ح ــق
و تضمیــن حیــات و حرمــت انســانی میلیونهــا نفــر از تبــار کارگــری اســت کــه در ایــن
اع ﱰاض ــات ج ــار زده میش ــود .صندوقه ــا چندی ــن ب ــار ب ــا کار و ع ــرق و خ ــون همی ــن نس ــل
از کارگ ـران پ ــر ش ــده و ب ــا تابل ــوی چرکی ــن »بیم ــه ه ــای اجت ع ــی« ب ــه یغ ـ رفت ــه اس ــت.
جنــگ امــروز بازنشســتگان جبهــه دیگــری از نــﱪد دســتمزدها ،نــﱪد ﴍایــط کار ،آزادی
تش ــکل و نظ ــارت کارگ ــری اس ــت ک ــه هم ــه طبق ــه کارگ ــر در آت ــش انگی ــزه و نی ــاز ب ــه ای ــن
مب ــارزه جوی ــی میس ــوزد.
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ت ۴۱۳

كدام سمت تاريخ ايستادهايد!

فواد عبداللهى

دومی ــن روز اعتص ــاب قدر ن ــد س ــه روزهی كارگ ـران م ــﱰو و
راه آه ــن در بریتانی ــا گذش ــت .بال ــغ ب ــر چهله ــزار كارگ ــر
م ــﱰو و خــط راه آهــن بههمــراه طرفــداران و پشــتیبانان
آنه ــا در اعتص ــاب ب ــر ﴎ خواس ــت افزای ــش دس ــتمزدها و
خدم ــات اجت ع ــی ب ــه تناس ــب ت ــورم هس ــتند .كل هی ــت
حاكم ــه ،دول ــت و اح ــزاب پارﳌان ــی در انگلس ــتان در ركاب
میدی ــای فاس ــد رس ــمی و دستراس ــتی ،خ ــود را باختهان ــد
و علیــه ایــن اعتصــاب و رهــﱪان آن كركــری میخواننــد.
شــایان ذكــر اســت كــه در یــك همهپرســی وســیع در
بریتانی ــا ۷۳ ،درص ــد م ــردم اع ــﻼم كردهان ــد ك ــه ای ــن اعتص ــاب مج ــاز و روا اس ــت.
دولــت محافظــهكار انگلســتان طبــق تعریــف ،اخطــار داده اســت كــه دامنــهی
عمــل ســازمانیابی و مبــارزه كارگــری در اتحادیــهی كارگــران راه آهــن ،پــا را از
»خط ــوط قرم ــز« درازت ــر ك ــرده اس ــت .كمپی ــن عظیم ــی توس ــط دول ــت و رس ــانههای
رســمی از چندمــاه پیــش تاكنــون بــرای متقاعدكــردن م ــردم بــه عــدم ح یــت از
اعتصابــات كارگــران راه آهــن بــراه افتــاده اســت .میگوینــد كارگــران راه آهــن
حریــص و خودخــواه هســتند و بــه اقتصــاد ﴐبــه میزننــد و تصمیــم گرفتهان ــد
ك ــه سیس ــتم را وی ـران كنن ــد .مه ــم اس ــت ك ــه در ای ــن زمین ــه ب ــه خاط ــر داش ــته باش ــید
ك ــه این ــدگان پارﳌ ــان امس ــال  ۲۲۰۰پون ــد افزای ــش حق ــوق داش ــتهاند ك ــه بهع ــﻼوه
حق ــوق ســاﻻنه آنه ــا یعن ــی  ۸۲۰۰۰پونــد ،از امس ــال ب ــه بعــد جمع ـاً ه ــر اینــده
مجلــس  ۸۴۲۰۰پونــد حقــوق دریافــت میكننــد .كســی هــم بــه ایــن اینــدگان
مفتخ ــور پارﳌاننش ــین نگف ــت ك ــه پش ــت چش ــمتان ابروس ــت و درج ــا حقوقش ــان
بــاﻻ رفــت و تصویــب شــد .امــا پــای مطالبــه اضافــه دســتمزد كارگــر و تامیــن
خدم ــات اجت ع ــی ك ــه ب ــه می ــان میآی ــد ،ــام ب ــورژوازی و نهاده ــای آن ب ــه ال ــدرم
بلــدرم میافتنــد.
ب ــه دنب ــال اعتص ــاب كارگ ـران راه آه ــن ب ـرای افزای ــش س ــطح دس ــتمزدها ،رس ــانههای
فاس ــد رس ــمی ،هم ــه ﴍوع ب ــه تولی ــد حج ــم عظیم ــی از خ راف ــه و انگیزاس ــیون در
م ــورد ای ــن اعتص ــاب كردهان ــد و طب ــق معم ــول دنی ــا را ب ــا ت ــوری توط ــه وارون ــه
كردهانــد .دبیــركل اتحادیــه كارگــران راه آهــن» ،مایــك لینــچ« ،بارهــا و بارهــا
توس ــط میدی ــای رس ــمی در انگلس ــتان ب ــه دادگاه تفتی ــش عقای ــد كش ــیده ش ــد .در
كش ــوری ك ــه ادع ــا میكن ــد ك ــه مه ــد »دمك راس ــی« و آزادی عقی ــده و بی ــان اس ــت،
پش ــت ﴎه ــم از ایش ــان خواس ــتند ك ــه توب ــه كن ــد و از خ ــود رف ــع اته ــام کن ــد ك ــه
ماركسیس ــت نیس ــت!! هی ــچ كلیس ــا و اس ــقفی در مه ــد دمك راس ــیغربی ب ــا وج ــود
پروندههــای كلفــت از تجــاوز و تعدیشــان بــه جســم و روح كــودكان ،در برابــر
دوربی ــن رس ــانههای غرب ــی مج ــرم ش ــناخته نش ــد .هی ــچ مق ــام مس ـ ول دولت ــی در
مهــد دمك راســیغربی بــه جــرم جنایــت علیــه بﴩیــت در جنگهــای  ۳۰ســاله
اخی ــر دولغرب ــی در گوشهگوش ــه جه ــان ،در میدی ــای رس ــمی غ ــرب م ــورد بازجوی ــی
»خﱪن ــگاران« ق ـرار نگرف ــت .هیچكس ــی در مق ــام ر ی ــس و روس ــای دولته ــای غرب ــی
ب ــه ج ــرم یكص ــد میلی ــون آواره و بیخا ــان در جه ــان ام ــروز بعن ــوان مج ــرم م ــورد
»مصاحبــه« قــرار نگرفتــه اســت .هیــچ كاربدســت دولتــی در نظــام ﴎمایــهداری
بــه ج ــرم ریاضــت كُشــنده اقتص ــادی ،ب ــه ج ــرم گــرو گرف ـ ن ــان و آذوق ــه م ــردم،
ب ــه ج ــرم تع ــدی ب ــه س ــطح رف ــاه و خدم ــات اجت ع ــی در همی ــن جه ــان »متم ــدن«
غــرب ،زیــر نوافكــن رســانههای دستراســتی غــرب بازخواســت نشــده اســت.
هی ــچ دول ــت غرب ــی ب ــه ج ــرم ف ــروش اس ــلحه و ب رانگیخ ـ فض ــای جنگ ــی در جه ــان
ام ــروز مج ــرم قلم ــداد نش ــده اس ــت .ام ــا ماركسیس ــتبودن ،متشكلش ــدن و مداف ــع
رفــاه و خوشــبختی بــﴩ در ایــن نظــام »آزاد« ،جــرم اســت .آزادی عقیــده و بی ــان
م ــﴩوط اس ــت .بازرس ــی و تفح ــص در باوره ــای ش ــهروندان مج ــاز اس ــت .ارت ــداد و
ﴍك ج ــرم اس ــت .تحقی ــق و تجس ــس ج ــرم اس ــت .جاسوس ــی در می ــان ش ــهروندان
در ای ــن نظ ــام پُ ردرآمدتری ــن »كاس ــبی« اس ــت .مطالب ــه اضاف ــه دس ــتمزد و اعتص ــاب
ب ـرای طبق ــه كارگ ــر ج ــرم اس ــت ،و تصوی ــب دس ــتدرازی ب ــه معیش ــت میلیونه ــا
انس ــان کارگ ــر در ای ــن جامع ــه ب ـرای این ــدگان پارﳌ ــان مج ــاز اس ــت .بطﻼن مناس ــبات
ﴎمای ــهداری و بردگ ــی م ــزدی در مه ــد »دمك راس ــی« ج ــرم اس ــت و منط ــق آزادی در
نظ ــام ﴎمایــهداری چیــزی جــز بندگــی ﴎمایــه نیســت .دولــت ،هی ــت حاكمــه
بریتانی ــا و رس ــانههای فاســد دستراس ــتی آن ،واقع ـا ً ك ــه روی دس ــتگاه كلیس ــا در
دوران قــرون وســطی را ســفید كردهانــد.
واقعیــت اینســت كــه درهمشكســ قــدرت ســازمانیافته طبقــه كارگــر در
انگلس ــتان توس ــط ب ــورژوازی محافظ ــهكار ب ــه ره ــﱪی تاچ ــر پیش ــینه تاریخ ــی دارد.
اینهــا هــ ن چ قبدســتان نــﱪد »اورگریــو« در یوركشــایر جنوبــی در  ۱۸ژو ــن
 ۱۹۸۴هس ــتند ك ــه ب ــا پلی ــس س ــوار ب ــر اس ــبهایی ك ــه معدنچی ــان اعتصاب ــی را كت ــك
م ــیزد .اینه ــا پرون ــدهای کلف ــت از خش ــونت دولت ــی و قانون ــی علی ــه طبق ــه کارگ ــر
را در كارنامهش ــان دارن ــد .ام ــا ــام مس ـ له اینس ــت ك ــه ب ــه ق ــول مع ــروف دیگ ــر
یت ــوان دوب ــار وارد ه ـ ن رودخان ــه ش ــد و ه ـ ن تجرب ــه ﴎك ــوب را ام ــروز ه ــم
تك ـرار ك ــرد .ب ــا وج ــود امكان ــات عظی ــم مال ــی و رس ــانهای ك ــه ب ــورژوازی انگلس ــتان
و دولــت آن در دســت دارد ،عربدههــای ضدیــت بــورژوازی بــا اعتصــاب كارگــران
راه آه ــن نتوانس ــت فض ــای جامع ــه را ب ــه انحص ــار خ ــود درآورد .ح ــزب »لی ــﱪ« ه ــم
ک ــه مدتهاس ــت عط ــای ه ـ ن ی ــک چك ــه پیون ــد ب ــا طبق ــه کارگ ــر بریتانی ــا را ب ــه
لقای ــش بخش ــیده اس ــت و ام ــروز تح ــت ره ــﱪی جن ــاح راس ــت خ ــود دس ــت در دس ــت
دول ــت محافظ ــهکار ب ــه محک ــوم ک ــردن ای ــن اعتص ــاب ب ــا ه ـ ن اس ــتدﻻل كهن ــهی
»منفع ــت همگان ــی م ــردم« رو نه ــاده اس ــت.

و امــا از همــه جالبتــر ،دبیــركل اتحادیــه كارگــران راه آهــن» ،مایــك لینــچ« ،در
پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ك ــه چ ــه عامل ــی ش ـ را »وی ــژه« ك ــرده اس ــت درحالیك ــه كل
كش ــور در رن ــج و ع ــذاب اس ــت ،میگوی ــد:
»م ــا وی ــژه نیس ــتیم! م ــا تش ــكلی داری ــم ك ــه آم ــاده اس ــت ب ـرای بیرونكش ــیدن ح ــق
اعضــای خــود از حلقــوم دولــت و ﴎمایــهداران تــا پــای جــان ،متحدانــه بجنگــد.
آنچــه مابقــی مــردم در ﴎاﴎ انگلســتان را در رنــج و عــذاب نگــه داشــته اســت،
فق ــدان ای ــن ق ــدرت اس ــت .تش ــكلی ك ــه قابلی ــت س ــازماندهی ریش ــهای و ت ــودهای
داش ــته باش ــد ك ــه بتوان ــد ب ــه اعض ــای خ ــود ح ــس واقع ــی و زمین ــی ق ــدرت بده ــد.
آنچــه مابقــی طبقــه كارگــر در بخشهــای دیگــر تولیــد و خدمــات را در مقابــل
تع ــدی طبق ــه حاك ــم ،نحی ــف و پ راكن ــده ك ــرده اس ــت فق ــدان اب ــزاری اس ــت ك ــه ب ــا
تكی ــه ب ــر آن بت ــوان متح ــد و قدر ن ــد وارد می ــدان ش ــد ت ــا دس ــت دول ــت و كارفرم ــا
در تع ــرض ب ــه قلم ــرو رف ــاه و معیش ــت جامع ــه را كوت ــاه ك ــرد«.
»مای ــك لین ــچ »ح ــق مطل ــب را ادا ك ــرده اس ــت؛ ق ــدرت ،ق ــدرت و ب ــاز ه ــم ق ــدرت!
هیــچ چیــز بــه انــدازه احســاس قدرتجمعــی ،بــه انســان احســاس اعتــ د و
خودبــاوری یدهــد .بــرای بــورژوازی ایــن احســاس قــدرت در ﴎكــوب طبقــه
كارگ ــر و مطیعك ــردن جامع ــه نهفتــه اســت .امــا بــرای طبق ــه كارگ ــر از آمریــكا و
اروپ ــا ت ــا خاورمیان ــه و ای ــران و اقیانوس ــیه ای ــن احس ــاس ق ــدرت تنه ــا ب ــه ص ــورت
اش ـﱰاكی و دس ــتهجمعی در مج ــاری تش ــكل ،تح ــزب و اتح ــاد اوس ــت ك ــه ب ــروز پی ــدا
میكنــد .همــه میداننــد كــه دار و نــدار جامعــه ﴎمایــهداری بــه وجــود طبقــه
كارگــر بســتگی دارد .ــام نعــ ت مــادی در جهــان ﴎمایــهداری بدســت طبقــه
كارگ ــر تولی ــد میش ــوند .در نظ ــام ﴎمای ــهداری ،یك ــی م ــزد میده ــد و یك ــی م ــزد
میگیــرد؛ ایــن آن ﴍایــط ویــژهای اســت كــه طبقــه كارگــر را در مبــارزه علیــه
ﴎمای ــهداری در ی ــك موقعی ــت ممت ــاز و پی ــﴩو در مقایس ــه ب ــا س ــایر اقش ــار دیگ ــر
در جامعــه قــرار میدهــد؛ حتــی در راكدتریــن و خاموشتریــن ﴍایــط ،طبقــه
كارگــر میتوانــد تولیــد در نظــام ﴎمایــهداری را بخوابانــد .اعتصــاب كارگــران راه
آهــن در بریتانیــا از ایــن جملــه اســت .حركــت و نقــل و انتقــال را دســتهجمعی
خواباندهان ــد؛ كش ــور فل ــج اس ــت؛ ت رافی ــك و راهبن ــدان س ــنگینی اس ــت ك ــه هیچك ــس
یتوانــد در موعــد مقــرر در كارخانــه ،دانشــگاه ،مدرســه ،تفریــحگاه ،فــرودگاه،
محیــط كار و  ...حض ــور پی ــدا كن ــد .س ــیكل حرك ــت و ب ــه پی ــروی از آن زندگ ــی در
چهارچ ــوب نظ ــام ﴎمای ــهداری از گ ــردش افت ــاده اس ــت .ای ــن آن ق ــدرت عظی ــم طبق ــه
كارگ ــر اس ــت ك ــه دبی ــركل اتحادی ــه كارگ ـران راه آه ــن بریتانی ــا ،مفی ــد و مخت ــﴫ ب ــه
آن اش ــاره ك ــرده اس ــت .طبق ــهای ك ــه وحــدتاراده خ ــود را در جن ــگ تامی ــن ك ــرده
باش ــد ،مح ــال اس ــت ك ــه شكس ــت بخ ــورد .کارگ ــری ک ــه میخواه ــد در مقاب ــل تع ــدی
ب ــورژوازی و نهاده ــای آن مقاوم ــت و مب ــارزه كن ــد ب ــا دلگرمــی و پش ــتدادن ب ــه
ای ــن ق ــدرت دس ــتهجمعی و وح ــدتاراده اس ــت ك ــه میتوان ــد در مقاب ــل ب ــورژوازی
ایس ــتادگی كن ــد و س ــازمان ده ــد .در حقیق ــت ،ب ــورژوازی ه ــر چق ــدر ه ــم طبق ــه
كارگــر را ﴎكــوب كنــد امــا یتوانــد ایــن گوركنــان ســازمانیافته خــود را حــول
خ ــط تولی ــد و توزی ــع منح ــل كن ــد .گوركنان ــی ك ــه ق ــدرت خ ــود را در س ــازمان تولی ــد
و از تعهــد بــه تصمیــم جمعــی و وحــدتاراده خــود میگیرنــد.
بــدون شــك ،اوضــاع سیاســی در بریتانیــا بعــد از اعتصــاب كارگــران راه آهــن و
ح یــت قــوی از ســوی مــردم وارد دوران جدیــدی شــده اســت:
 -۱اســتدﻻلهای رهــﱪی اتحادیــه ،بویــژه مایــك لینــچ ،در رد ادعاهــای دولــت،
كارفرمــا و رســانههای دستراســتی علیــه اعتصــاب ،مثالزدنــی بــوده و اعتــ د و
ع ــزم واقع ــی ب ـرای تغیی ـرات بنیادی ــن در جامع ــه بریتانی ــا ب ــه نف ــع طبق ــه كارگ ــر را
نش ــان داده اس ــت.
 -۲اعتصــاب کارگــران راه آهــن ،ه نطــور كــه همــه اعتصابهــای بــزرگ و مهــم
جه ــان همیش ــه مط ــرح كردهان ــد ،ب ــار دیگ ــر مهمﱰی ــن س ــوال طبقات ــی را ب ــه منص ــه
ظه ــور رس ــانده اس ــت» :ش ـ ك ــدام س ــمت تاری ــخ ایس ــتادهاید«! س ــوال س ــاده اس ــت
و میلیونهــا كارگــر و مــردم كارد بــه استخوانرســیده در كنــار كارگــران راه آهــن
هس ــتند.
 -۳حــزب محافظــهكار در برخــورد بــه ایــن اعتصــاب و سمپاشــی علیــه رهــﱪان
آن وارد بــازی خطرناکــی بــا طبقــه کارگــر و میلیونهــا مردمــی کــه زیــر فقــر
کمرش ــان شکس ــته اس ــت ،ش ــده اس ــت .دول ــت دس ــت راس ــتی در تع ــرض ب ــه کارگ ـران
راه آهــن دچــار دو »اشــتباه« مهلــك شــد :اول اینكــه بحــران هزینههــای زندگــی
تنهــا مربــوط بــه كارگــران راه آهــن نیســت .دشــمنی آشــكار محافظــهكاران بــا
ایــن اعتصــاب آتــش بــه خرمــن میلیونهــا كارگــر و مــردم محرومــی زده اســت
كــه سالهاســت تحــت ریاضــت كُشــنده اقتصــادی دولــت محافظــهكار زندگــی
میكننــد و خواهــان افزایــش فــوری دســتمزدها و خدمــات اجت عــی هســتند.
دوم اینكــه ،مــردم و حامیــان گســﱰده اعتصــاب كــه در عطــش رفــاه و ﴍایــط
مناس ــب زندگ ــی میس ــوزند را »احمقهای ــی« خط ــاب ك ــرد ك ــه توس ــط »یاغیه ــای
اتحادی ــه راه آه ــن« گم ـراه ش ــدهاند .ای ــن لیچ ــار گف ـ ه ــا بیگ ـ ن از ط ــرف طبق ــه
کارگ ــر انگلیــس و معﱰضی ــن ب ــه فق ــر و فﻼك ــت بیج ــواب نخواه ــد مانــد .ح ــزب
محافظــهكار ،افــول امــروز تاچریســم و نظــام بــازار را بــا عــروج آن در دهــه ۷۰
می ــﻼدی اش ــتباه گرفت ــه اس ــت .ام ــروز ه ــر ت ــكان اجت ع ــی و متش ــكل طبق ــه كارگ ــر
در انگلس ــتان میتوان ــد كل اید ول ــوژی »ب ــازار« و »دمك راس ــی پارﳌان ــی« در بریتانی ــا
و ﴎاﴎ اروپــا را دود كنــد.
اعتصابه ــا ب ــذر مب ــارزات بس ــیار بزرگت ــری ب ـرای دگرگون ــی سوسیالیس ــتی جامع ــه
را در خ ــود دارن ــد .طبق ــه كارگ ــر بریتانی ــا و اروپ ــا از اعتص ــاب معدنچی ــان در ده ــه
 ۷۰می ــﻼدی درسه ــای گ رانبهای ــی آموخت ــه اس ــت و ام ــروز ب ــر ش ــانههای اعتص ــاب
كارگ ـران راه آه ــن یكب ــار دیگ ــر در ح ــال رق ــمزدن تاری ــخ خوی ــش اس ــت.
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پخش برنامههاى نينا از كانال يك
برنامههاى نينا هر سه شنبه راس ساعت
 ٥:٣٠بعد از ظهر به وقت تهران در
شبكه تلويزيونى كانال يك پخش مشود.
مشخصات ماهواره:
Yahsat w1A
 12073عمودى 27500
Eutelsat W3A
 10721افقى 22000

پخش برنامههاى نينا از راديو طول موج كوتاه
برنامههاى نينا هر جمعه راس ساعت  ٩شب به وقت تهران
از طريق راديو طول موج كوتاه پخش مىشود.
مشخصات موج كوتاه راديو:
SW 5885
---------------

نينا را در شبكههاى اجتماعى زير دنبال كنيد:
سايت نينا
radioneena.com

ساوند كلود

soundcloud.com/radio-neena

اينستاگرام

instagram.com/radioneena

تلگرام

https://t.me/RadioNeenna

فيسبوك

facebook.com/radioneena

