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دستکم  را  اى  وحشیانه  تهاجم  رژیم 
یازده  مه،  ماه   اول  از  قبل  روزهاى  از 
فرهنگیان  و  معلمان   به  اردیبهشت، 
و  کرده   آغاز  کارگرى  فعالین  دیگر  و 
مقابله  در  را  خود  وحشیانه  یورش  این 
پاخاستگان،  به  و  گرسنگان  شورش  با 
که  شهرهائى  و  آبادان  در  معترضین  با 
کرده  همبستگى  اعالم  آبادان  مردم  با 
در  رژیم  که  را  آنچه  داد.  ادامه  بودند 
ادامه ى  داده،  انجام  گذشته  هفته  چند 
اش  وحشیانه  هاى  سرکوبگرى  همان 
در بیش از چهار دهه گذشته بوده است. 
دستگیرى دهها هزار نفر در دهه شصت 
بخشى  آنان،  از  بزرگى  بخش  کشتار  و 
اگر  است.  جامعه  این  خونبار  تاریخ  از 
این  مخفیانه  و  شبانه  رژیم  سالها  درآن 
همۀ  بعدها  داد  انجام  را  کشى  نسل 
خیزش  به  برخورد  در  را  جنایات  این 
به  اعتراض  در  که    88 سال   در  مردم 
حاکمیت با فرصتى که تقلب در انتخاب 
به دست داده بود به خیابان آمده بودند، 
آبان  و   96 دى  هاى  خیزش  داد.  انجام 
98 و اردیبهشت وخرداد امسال که مورد 
یورش رژیم قرار گرفتند، اما مهر طبقاتى 
را  گرسنگانى  و  دستان  تهى  و  کارگران 
تنفرعمیق  خیابان  به  آمدن  با  که  داشت 
رژیم  این  به  را  خود  طبقاتى  و  سیاسى 

اعالم مى کردند.
نما،   نخ  و  سوخته  سناریو  یک  با  رژیم 
از  دوتن  علیه  امنیتى  پرونده اى  تنظیم  با 
فرانسوى،   معلمین  سندیکاى  اعضائ 
رهبران  از  تن  وچند  معلمان  از  تعدادى 
کشیدند.   بند  به  را  واحد  سندیکاى 
مضحک تر از این مدعى شد که دو معلم 
اعتراضات  گرسنگان،  شورش  فرانسوى 
فرهنگیان و بازنشستگان را سازمان داده 

از  تن   200 از  بیش  اینک  اند. 
معلمان و فرهنگیان به پاخاسته و 

زندانیان سیاسى 
کارگران زندانى 
آزاد باید گردند!

خیزش فراگیر جارى 
با مهر طبقاتى کارگران
و فرودستان در ایران

در این شرایط تاریخى،  بیش از پیش 
وظا یف سترك  در برابر هر گروه بندى 
و فعال جنبش کارگرى و سوسیالیستى 

قرار دارد.

محور اصلى 

مبارزات جارى 

در ایران طبقاتى است!

    ||  صفحات ثابت:  پرسش و پاسخ، ستون آزاد و ادبیات پیشرو

||  اعتراضات گسترده کارگرى در اروپا در پرتو تبعات جنگ در اوکراین

||  تغییر چند مهرة امنیتى چاره ساز فساد در کل ارگانهاى حاکمیت 

||  قانون منع سقط جنین در آمریکا،  قانونى کردن نفى مالکیت زن بر بدنش!

||  سرنوشت احیاى برجام، مانور جمهورى اسالمى در شکاف هاى بیناامپریالیستى

  ||  پدیده ى کولبرى برگرفته از گسترش بیکارى در جمهورى اسالمى
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ایران  از سراسر  پیشتاز 
از  کارگر  صدها  نیز  و 
شرکت  کارگرى  فعالین  جمله 
و  تهران  اتوبوسرانى  واحد 
آفرین  افتخار  زنان  و  حومه 
جنبش  پشتیبان  دانشجویان  و 
برخى  و  اسارت  در  کارگرى 
و  مقاومت  غذا  دراعتصاب 
مبارزه  اى افتخار آمیز را به پیش 
با  بتواند  رژیم  شاید  مى برند. 
این  از  مفتضحى  سناریوهاى 
نوع پایه هاى عقب ماندة خود 
را فریب  دهد،  ولى میلیونها تن 
از مردم فریب چنین ترفندها ى 
خورند.  نمى  را  اى  مفتضحانه 
است  شده  فراموش  مان  مگر 
علیه  رژیم  سوختۀ  طراحى  که 
قلیان  وسپیده  بخشى  اسماعیل 
با چه تمسخر و همزمان  تنفر 
نه تنها از جانب هزاران کارگر 
توده  جانب  از  بلکه  تپه  هفت 

هاى میلیونى مردم روبرو شد.
را  مردمى  بیشرمانه  که  رژیمى 
که به خاطر گرسنگى به خیابان 
میبندد، رژیمى  به گلوله  میآیند 
که کارگران از جمله معلمان و 
زیر  مرتبه  چند  را  بازنشستگان 
زمانى  و  میدارد  نگه  فقر  خط 
که آنها که به سختى توان تأمین 
وخانوادهشان  خود  معیشت 
اعتراض  به  دست  دارند،  را 
در  میکشد،  بند  به  میزنند، 
که  فهمید  میتوان  اینصورت 
پشت دیوارهاى ضخیم زندانها 
با دست بازترى میتواند سیاست 
به  را  خود  وسرکوب  کشتار 

پیش ببرد. 
با وجود همه این وحشیگرى ها 
واقعیت این است که مدتهاست 
کرد  کار  ببندها  و   بگیر  این 
ایجاد  جهت  را  خود  اساسى 
از  جامعه  در  وحشت  و  رعب 
اند. سران جنایتکار  دست داده 
که  باشند  نداشته  تردید  رژیم 
پیروزى،  کسب  گام  اولین  در 
بر  را  زندان  دیوارهاى  مردم 
روى سران رژیم و زندانبانانش 

خراب خواهند کرد.

در این شرایط تاریخى،  بیش از پیش وظا یف سترك 
زیر در برابر هر گروه بندى و فعال جنبش کارگرى و 

سوسیالیستى قرار دارند:
نخوردن  پیوند  چرایى  یافتن  و  شناسى  آسیب   -

خیزش ها و اعتراض ها و اعتصاب ها،
به  منطقه اى  کارگرى  جنبش هاى  راهبرد  چگونگى   -

یک پیوند جنبش سراسرى و فراگیر،
- چگونگى یافتن مشترکات مطالبات زنان،  معلمان و 
فرهنگیان، این کارگران مولد دانش در بخش آموزش، 
- چگونگى پیوند خانواده  هاى دانش آموزان با جنبش 
جنبش  به  آنها  پیوستن  فرهنگیان  و  و  آموزگاران 

سراسرى   بخش هاى مختلف کارگرى،
تولید  بخش  در  کارگران  جنبش  پیوند  چگونگى   -
کارگران  پیوند  ترانسپورت،  رانندگان  خدمات،   و 
تهران  در  نماندن  منفرد  و  ایران  سراسر  اتوبوسرانى 

وحومه،
- چگونگى راهبرد پیوند کارگران پیمانى و استخدام 

دائمى، 
و  بازنشسته گان  خواست هاى  پیوند  چگونگى   -

سازمانهاى مختلف آنها به جنبش سراسرى،
- چگونگى پیشبرد رابطه ى  پیوند خیزش دانشجویان 

پیشرو در پشتیبانى از جنبش کارگرى،
- چگونگى راهبردى پیوستن میلیونى حاشیه نشینان به 

فالکت نشانیده شده به جنبش سراسرى،
زیر  اتنیک ها  و خلق هاى  مبارزات  پیوند  - چگونگى 
برقرارى  و  سرمایه دارى  مناسبات  و  حاکمیت  ستم 

اتحادى سراسرى، 
- شناخت و کمک به نهادینه شدن ارگان هاى شوراگرا 
بازدارنده هاى  صنفى گرایى و  از  عبور  و شورایى و 

رفرمیسم، 
به  کمک  براى  ارگانهایى  ایجاد  براى  تالش   -
و  کار  محل  محالت،  در  شورایى  سازمانیابى هاى 

تولید، 
- و...

- چنین رویکردى است که گزینه ى انقالبى، هژمون و 
مستحکم مى گردد و با هژمونى طبقاتى بر هر گزینه ها 
و  اپوزیسیون  در  بورژوایى  ائتالفى  بازدارنده  هاى  و 

حاکمیت چیره مى شود.
از اردیبهشت تا کنون هیچ شهر و شهرستان، و روستا و 
کوى و کوچه اى نیست که سرشار از خشم از حاکمیت 
و خواهان سرنگونى نباشند و به فرداى آزادى که دیگر 

دستکم غم نان وکار و مسکن نباشد،  نیاندیشند. 
است،  اما  جارى  فراگیر  جنبشى  ایران  سراسر  در   
بدون پیوند ارگانیک و محروم از سازمان هاى رهبرى 

روز  شبانه  جارى،   جنبش  مى زند.  فریاد  سراسرى 
نشان  که  زنانى  برکف،  جان  پیشتازانى  با  تکاپو،    در 
مى دهند که تداوم زندگى انسان به دست زنان ممکن 
شد و مى شود،  آماده و به پیشواز زندان و شکنجه و 
از  و  عمومى  فالکت  از  جامعه  آزادى  براى  جانبازى 

تبه کاران حاکم.
سازمان دهندگان  و  رهبران  از  برخوردار  جنبِش  این 
رنج  بحران رهبرى و هژمونى  در  منطقه اى و محلى، 
و  منجى  که  معنا  آن  به  نه  رهبرى  بحران  مى برد. 
و  رود  بیرون  «دیو  و  شود  پدیدار  منفرد  کاریسمایى 
آنچنان ساختار  و  رهبرى  این جنبش،  درآید».  فرشته 
آور  اسارت  ایدئولوژى  با  که  مى خواهد  هدایت گرى 
نیاید .  از آب در  تبه کار  یا خسروانى، سارق و  دینى 
نبود  خود  کاریسماتیک  و  شخصیت  نقش  با  خمینى 
حزب  بلکه  زد،   عبا  زیر  را   57 سیاسى  انقالب  که 
فراگیر و سراسرى داشت با میلیون ها هوادار، عضو و 
کادر،  با پشتیبانى جهانى سرمایه، دهها هزار پایگاه از 
امامزاده، تکیه، حسینیه و... در بهمن  تا  مسجد گرفته 
هیچ  خمینى  شد.  برده  ماه  به  شیادانه  که  بود   57 ماه 
بود،  اما رسانه ها و ذهینت ستم پذیر و دینخو او را به 
شانه هاى مردم نشاندند. خمینى،  در تقریر نامه ى «این 
والیت فقیه» سالهاى 1340  آمادگى اعالم مبارزه براى 
براندازى شاه را به تبلیغ،  ترویج و متشکل کردن امت 
زیر بیرق اسالم حسینى براى پیروزى اسالمى سیاسى 
و نه حسین شهید براى بیمه کردن اسالمى غیرسیاسى، 
مشروط کرده بود. حزب او سراسرى بود با کادرها و 
کارگزاران افرون بر 150 هزار نفره و فربه و پرورانیده 
شده در حوزه ها.  در بزنگاه تاریخ، بورژوازى الییک ها 
و چپ هاى پرو روس و «جنبش هاى آزادیبخش»  که 
با  همراه  مى دیدند،  اطلس  آنسوى  در  را  امپریالیسم 
با  «همه  موجود»،  واقعا  «سوسیالیسم  بلوك  و  روسیه  
همه» را پوپولیستى با هم برد تا این 43 سال به اسارت 

گیرد. 
به  باید  هولناك،   تراژدى  آن  از  پرهیز  و  گریز  براى 
شناسى   آسیب  به  و  چگونگى  ها  چاره ها،  کمبودها،  
و  بیرحمانه  نقدى  اما  است،  دیر  هرچند  پرداخت. 
سازنده راهگشاى امیدمان خواهد بود.  مانند هوا براى 
نیازى  انقالبى  رهبرى  ایجاد  به  پرداختن  بازدم،  و  دم 
ضرورى است،  آن ساختارى که داراى اعتبار توده اى، 
و  شود  توده گیر  که  انقالبى  برنامه ى  و  تئورى  داراى 
فرایند  این  ضامن  ضرورت ،  و  پراتیک  یابد.  مادیت 

هستند. 

تاریخى  برهه ى  این  در  حیاتى  اولویت هاى   
و  کارگرى  جنبش  فعالین  روى  پیش  در 

عباس منصوران

خیزش فراگیر جارى

 با مهر طبقاتى کارگران و فرودستان در ایران
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سوسیالیستى قرار دارند. غفلت از آنها 
بازتولید شکست و فاجعه  و پرداختن 
مسئوالنه و آگاهانه،  پیروزمندى انقالب 

را ره آورد خواهد بود.

 بن بست و بحران مهار

حکومت به گونه اى به بن بستى تاریخى رسیده 
و خود را در محاصره مى بیند. حربه ى سرکوب 
و  ناتوانى  نشانه ى  جامعه،  سازى  امنیتى  و 
درماندگى حکومت و مناسبات حاکم مى باشد.

باالیى  کادرهاى  حتى  و  کارگزاران  و  بدنه  
حکومتى در حال ریزش و تسویه هاى خونین 
حربه   آخرین  اسالمى  حکومت  هستند.  خود 
اختیار  به  آتش  و  فرمان  سالح  کاربرد  با  را 
چاره ى  راه  آخرین  را  خود  مزدوران  تمامى 
چنین  در  مى بیند.  خویش  درماندگى هاى 
جنبش  این  فعالین  شمارى از  است که  شرایطى 

از بخش هایى مختلف کارگرى به وسیله ى 
حاکمیت سرمایه به گروگان گرفته شده اند. 
مى  ماه  اول  برگزارى  از  پیش  روز  یک 
با  کارگر،  جهانى  روز  اردیبهشت)   11)
ربایش  سرمایه،   پاسدار  نیروهاى  یورش 
کارگران شدت بیشترى گرفت. آموزگاران 
و فرهنگیان،  این بخش کارگرى آموزش و 
فرهنگ در  تهران و کردستان، کرج، بوشهر،  

شیراز و دیگر شهرها، در روز دهم اردیبهشت 
و پس از آن، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى 
تهران و حومه در تهران،  و بازنشسته گان، شبانه 
دو  ربودن  نیز  و  ربایش ها  این  شدند.  ربوده 
فعال جنبش کارگرى فرانسوى (سسیل و ژاك 
حکومت  سوخته ى   و  نخ نما  سناریو  کوهلر)،  
پریشانى حکومت  و  ناتوانى  باردیگر،  اسالمى 
اسالمى را به نمایش گذاردند. مژگان باقرى و 
رسول بداقى،  رضا شهابى و سعیدى و عبدى و 
یاران زیر شکنجه. روز  پنجشنبه 26 خردادماه 
1401 با فراخوان همایش اعتراضى فراگیر در 
تهران در برابر مجلس رژیم و در شهرستان ها 
در برابر مراکز آموزش و پرورش،  بار دیگر در 
سراسر  در  محلى  رهبران  از  تن  صدها  حالى 
هزاران  بودند،  شده  گرفته  اسارات  به  ایران 
در  شهرستان  و  شهر   100 بیش  در  دیگر  تن 

گستره ى ایران، همایش کردند. 
پیشتازان  از  تن   100 بر  افزون  روز،  این  در 
اعتراض ها دستگیر شدند، مریم احمدى و رضا 
الیاسى  از اعضاى هیأت مدیره انجمن صنفى 
(سنندج- کالترزان)  معلمـان کردستان، شاخه 
از جمله دستگیر شدگان روز پیش از همایش 
بودند. پنجشنبه 26 خردادماه، عزیز قاسم زاده، 
فرهنگیان  صنفى  کانون  سخنگوى  و  آموزگار 

سراسرى  اعتراضات  آغاز  از  پیش  گیالن، 
سازمان  مامورین  وسیله  به  رشت  در  معلمـان 

اطالعات سپاه ربوده شد.
امنیتى هاى لباس شخصى، پس از ضرب و شتم 
بر روى  کشاندن وى  و  قاسم زاده  عزیز  شدید 
زمین، درندگى و ماهیت حاکمیت را به نمایش 
گذاشتند و پیکر خونین این آموزگار محبوب را 
به آمبوالنس افکندند.  اسکندر لطفى، سخنگوى 
«شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى فرهنگیان 
به  اردیبهشت ماه 1401،  ایران» که در روز 11 
معلمان  صنفى  فعاالن  از  دیگرى  شمار  همراه 
در سنندج بازداشت و زندانى شده بود از همان 
این  است.  زده  غذا  اعتصاب  به  دست  روز، 
خانواده ،  به  زندان  از  پیامى  در  عزیز،  آموزگار 
اعتصاب غذاى  به  است که دست  اعالم کرده 
و  بیمارى ها  با  شهابى  رضا  است.  زده  خشک 
آسیب هاى ناشى از شکنجه   هاى سالها پیش تا 
روز 7 تیرماه در پانزدهمین روز اعتصاب غذا 

به سر مى برد. 

«شوراى هماهنگى...» اعالم کرده است که «جان 
در خطر  این تشکل  لطفى، سخنگوى  اسکندر 
است و باید بازداشت غیرقانونى او سریعًا پایان 

یابد».
نهاد هماهنگ کننده خیزش و مطالبات معلمان 
استان فارس و کانون صنفى معلمان استان بوشهر 
از روز 13 خردادماه به فراخوان اعتصاب غذاى 
دستگیر  کارگران  دادند.  مثبت  پاسخ  سراسرى 
برخاسته اند.  مقاومت  به  جان  پاى  تا  شده 
همبستگى  موج  مى خواهند.اینک،  پشتیبانى 
از  بیرون  و  ایران  بیرون،  در  و  زندان  از درون 
پریشانگویى  به  را  اسالمى  حکومت  کشور، 

واداشته است. 
در برابر درنده خویان، خیزش،  فراگیرتر مى شود 
پیوند مى دهد. بزرگ راه هاى  و شهرهارا به هم 
واژگونى  و  انقالبى  سرنگونى  براى  جنبش 
مناسبات حاکم، به هم مى پیوندند. روزى نیست 
که خیابان ها، سرشار از فریاد سرنگونى نباشد. 
شعارهاى سرنگونى، خواست پایه اى و سراسرى 
یک  بخش  نوید  و  آغاز  پاخاسته  به   توده هاى 
انقالب است. خیابان ها، سیاسى شده  اند،  همه ى 
رنگ  بازدیدها،  و  دید  و  تماس ها  و  گفتگوها 
اتوبوس،  و  مترو  در  گرفته اند.  به خود  سیاست 
آموزشکده اى،  در  هر  و  مدرسه  و  دانشگاه  در 

کوره   و  در  خانه ها  کوچه اى،  در  و  کوى  هر 
ندارى،  و  تهى دستى  آلونک هاى  در   پزخانه ها، 
گاز،  و  نفت  لوله هاى  جنگل  معادن،  در   در  
فروشان  خرده  پتروشیمى ها.  سمى  هواى   در 
اعتصاب  به  حتى  ورشکستگى  درحال  جزء 
پى  در  بازار  پذیر  آسیب  بخش  برخاسته اند. 
مال باخته گان و بازنشسته گان همصدا مى شود. 
نان دانى روحانیت  و  گاه  تکیه  که روزى  بازار 
نواله اى  دریافت  با  که  روحانیت  و  بود،  انگل 
امام و فطریه و رانت  بازار، خمس و سهم  از 
حج و... بود و  مسجدى تکیه بر بازار داشت، 
از  پیش  سالهاى  مانند  دیگر  که  مدتهاست 
به  او  بندناف   ،1357 بهمن  سیاسى  انقالب 
بازار بسته نشده و دیوار به دیوار بازار نیست. 
سرمایه،  ایدئولوژیک  سپاه  با  فربه  روحانیت 
و  گرفتند  مالکیت  به  را  جامعه  هستى  کل 
 نفت و گاز و هرآنچه مالکیت مشاع جامعه و 
حاکمیت  این  شدند.  صاحب  را  بود  آیندگان 
بازار  از  داخلى،  مشروعیت  هر  فاقد  پریشان، 
چشم  هم  پایینى  و  میانه  خرده بورژوازى  و 
امید فروبسته است. باندهاى حاکم،  ورشکسته 
از  درمانده تر  جارى  بودجه  هاى  تامین  از  و 
دیگ  ته  به  حکومت  کفگیر  شده اند.  همیشه   
نیابتى،  نیروهاى  هزینه هاى  است.  خورده 
دیگر  در  نظامى  مداخله هاى  و  تروریستى 
ازجمله  سرکوب  ماشین  کشورها،  هزینه  هاى 
شده اند.  آور  سرسام  بسیج،  و  ویژه  گاردهاى 
تمامى دیوانساالرى  پوسیده، فسادهاى نهادینه، 
 (stag�ation-استاگفالسیون) تورمى  رکود 
چاپ اسکناس بى پشتوانه، افزایش بحران آور 
نقدینه ها که از چرخه ى تولید خارج شده و به 
انباشت سرمایه) و خرید   نه  ( و  ثروت اندوزى 
طال و زمین و خانه و خروج از ایران... دست 
به دست هم داده و رژیم را به گرداب فروپاشى 
کشانده اند. دستبرد به سفره هاى خالى و فشردن 
سرقت  و  میر  و  مرگ  و  گرسنه گان،  گلوى 
پشتوانه  به  ستم  زیر  توده هاى  هستى  و  جان 
سالح هاى در دستان پاسداران بى اعتماد به بقا 
حاکمیت،  مى لرزد از برون و درون. اینک، بانگ 
بیدارى است با ناقوسى فراگیر که پژواك یافته 

است.
7 تیرماه 1401
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و  اعتراضات  هستیم  شاهد  که  همانگونه 
اعتصابات هر روزه ى کارگران یعنى مزد بگیران 
اقشار  دیگر  و  بازنشستگان  معلمان،  جمله  از 
آبستن  ایران  میدهد  نشان  جامعه  فرودست 
تحوالت بزرگى است. چندین سال است شاهد 
کـارگران  معیـشت  و  زنـدگى  سـطح  سقوط 
هستیم.  زحمتکشان  و  مزدبگیران  همه ى  و 
حقوق  و  کارگران  زنـدگی  وضـعیت  روز  هر 
تـر  اسـفناك  جامعه  پایینى  الیه  هاى  بگیران 
شـده، بـسیارى از کارگران شاغل، شغل خود 
را از دست مـی دهنـد و امکـان اشتغال براى 
نیروى بیکار کم تر مى شـود. گـزارش هـا و 
اخبار رسمى کشور حاکى از تعطیلى بـسیارى 
و  است  تولیدى  واحدهاى  و  کارخانـه ها  از 
روزانه خبر اعـتراضات  و اعتصابات کارگرى 
در چنین  گیرد.  مى  قرار  ایران  اخبار  در صدر 
وضعیتى حاکمیت سرمایه دارى ایران تعرض به 
سطح زندگى و سفره کارگران را یگانه راه بقاء 
حاکمیت اقتصادى و سیاسى خود مى بیند. بیش 
تالش  اسالمى  جمهورى  رژیم  دهه  چهار  از 
کرده در روندهاى پُر پیچ و خم و پُر از َفراز و 
فرود بحران ها، از جمله بحران ساختارى نظام 
راهکارها،  ترین  جنایتکارانه  به  دارى،  سرمایه 
مکانیسم ها و اهرم ها توسل جوید، تا از خطر 
فروپاشى مصون بماند، در حالیکه فروپاشى در 
ابعاد مختلف اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در 

حال ُرخ دادن است.

وجود  دارد  تالش  رئیسى  سیزدهم  دولت 
مشکالت عدیده ى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى 
و  ایران  کارگر  طبقه  که  هاى  دیگرچالش  و 
به  آن دست  با  زیر ستم سرمایه دارى  الیه هاى 
عملکرد  نتیجه  فرافکنى  با  را  هستند  گریبان 
معرفى  پیشین  کابینه هاى  نابخردانه  و  مدیریتى 
دولت  اقتصادى  سیاست هاى  گفت  باید  کند. 
سیزدهم همان سیاست هاى اقتصادى دولت ها 
پیشین است، اگرچه طرح "جراحى اقتصادى"یا 
به بیان دیگرى بریدن نان از گلوى گرسنه گان 
به عنوان راهکارهاى اقتصادى از زبان سیاست 
مى  مطرح  سیزدهم  دولت  اقتصادى  گذاران 
دولت هاى  در  کرد  فراموش  نباید  اما  شود، 
پیشین و مشخصن در دور اول دولت هاشمى 
شتاب  یا  اقتصادى  تعدیل  سیاست  رفسنجانى 
بخشى به بازار سرقت و بهره کشى نام داشت. 

دولت سیزدهم رئیسى در طول یک سال عمر 

و  اسالمى   حکومت  دولت  که  آنجا  از  خود 
باندهاى  دیگر  و  خامنه اى  همه  رأس  در 
انتخاباتى  شعارهاى  علیرغم  حکومتى   است 
و  زحمتکش  توده هاى  معیشتى  شرایط  خود، 
فرودست جامعه را نسبت به سال هاى گذشته 
مثل  هم  دولت  این  است.  ساخته  تر  بحرانى 
جمهورى  حاکمیت  دیگر  دولت هاى  تمام 
در  را  اطمینان  سوپاپ  نقش  ایران  اسالمى 
راستاى تحکیم هر چه بیشتر حکومت جنایتکار 
اسالمى،  جمهورى  فاسد  و  ویرانگر  سراپا  و 
سرمایه  کرد  فراموش  نباید  است.  کرده  بازى 
تنها بحران  نه  دارى و حکومت هاى مدافع آن 
تمامى  بلکه  سرمایه دارى  نظام  ساختارى  هاى 
فالکت هاى اسفبار اقتصادى را که بر سر طبقه 
جامعه  ستمبران  و  زحمتکشان  دیگر  و  کارگر 
آوار مى شود را در سوء مدیریت ها، شعار عدم 
شهروندان  توسط  مدنى  جامعه  استانداردهاى 
هاى  شکاف  واقعى  ریشه  و  دهند  مى  جلوه 
مى  نگه  پوشیده  کارگران  چشم  از  را  طبقاتى 
حاکمیت  به  تنها  سیاست  این  البته  دارند. 
بلکه  گردد  برنمى  ایران  دارى  سرمایه  رژیم 
اپوزیسیون لیبرال جامعه از سلطنت طلب گرفته 
تا  جمهورى خواهان و شوراى مدیریت گذار 
دارند  تالش  هم   وطنى  هاى  ناسیونالیست  و 
اینان  بحران نظام سرمایه دارى را تطهیر کنند. 
مى خواهند نشان دهند این همه ى فالکت ها و 
تمامى آوارها را که ابتدایى ترین امکان زندگى 
را از طبقه کارگر ایران سلب کرده اند نه از نظام 
سرمایه دارى بلکه از ناکارآمدى دولت و عدم 
تطبیق سیاست هاى نظام سرمایه دارى با دیگر 

بخش هاى جهان است.

در واقع موج اعتراضات اخیر در ایران برآمده 
مختلف  عرصه هاى  در  متعددى  چالش هاى  از 
اقتصادى، سیاسى و اجتماعى و حاصل پیشبرد 
باشد،  مى  دارانه  سرمایه  سیاست هاى  همین 
که نه تنها ربطى به ناکارآمدى مدیریت دولتى 
بلکه دعوا بر سر پیشبرد و عملى کردن  ندارد 
و تطبیق تمام و کمال مناسبات اقتصاد سرمایه 

ایران است که  نئوالیبرالى در  با سیاست  دارى 
حاصل آن فقر و فالکتى است که طبقه کارگر و 
دیگر مزدبگیران را گرفتار کرده است. واقعیت 
اینست که بن مایه نظام سرمایه دارى در واقع 
در خدمت سود مافوق و بر محور بهره کشى از 
طبیعت  و  جامعه  هستى  نابودى  و  کار  نیروى 
بر  تکیه  با  سرمایه دارى  مناسبات  میچرخد. 
اسالم سیاسى براى بقاى خود با قربانى کردن 
طبقه کارگر و همه ى مزدبگیران جامعه، هست 
تبدیل  سود  براى  ابزارى  به  را  آنها  نیست  و 
خواهد کرد، دقیقن شرایطى که ما در ایران در 
وحشتناك ترین شکل شاهد آن هستیم. همگى 
این  حاکمان  فاسد،   و  حاکم  دسته بندى هاى 
نظام چپاولگرى و بردگى مزدى هستند. تالش 
و  سرمایه دارى  قدرت  پایه هاى  تحکیم  تمامى 
استثمار  شکل  ترین  سبعانه   و  بربریت  تحمیل 

سرمایه دارى بر بردگان مزدى است.

بدون شک در چنین شرایطى با توجه به بحران 
الیه هاى  درآمدهاى  ایران،  در  اقتصادى  هاى 
نیز مدام در حال کاهش است و  میانى جامعه 
نیروى کار در بازار فروش بردگى خود خریدارى 
بیکارى، فقر و  افزایش آمار  نمى یابد و فرآیند 
به گرداب مرگ  پرتاب شدن  نشینى و  حاشیه 
متن همچون شرایطى که  بر  زند.  دامن مى  را 
در  را  خود  هستى  نان،  فریاد  با  کار  نیروى 
تهدید مى بیند و در این راستا بازتولید و قابلیت 
اجتماعى در بازار کار را از دست مى دهد. حتا 
الیه هاى پایینى و میانى شهرى و روستایى نیز 
به  و  فقیرتر  اخیر  سال هاى  طى  و  ورشکسته 
شرایطى،   چنین  اند.  آورده  پناه  شهرها  حاشیه 
بیشترى  چه  هر  همه،  فالکت  از  پیش  و  بیش 
را بر دوش طبقه کارگر خواهد انداخت که این 
امر بدون تردید با افزایش هر چه بیشتر شکاف 
و  مرگ  شدید،  گرسنگى  از  موجى  و  طبقاتى 
و  کارگران  سروسامانى  بى  و  وآوارگى  نیستى 
بود.  تهى دستان شهر و روستا روبرو خواهیم 
باعث  معیشتى  و  اقتصادى  مشکالت  واقع  در 
شده تا دامنه وسیعى از اقشارى که پیش از این 
به عنوان به اصطالح طبقه متوسط جامعه دسته 
و  محروم  طبقات  دایره  وارد  مى شدند،   بندى 
رانده شوند،  بزرگ جامعه  به حاشیه شهرهاى 
خود این ُرخ داد نشان مى دهد شکاف طبقاتى 
واقفیم  همه  شود.  مى  تر  عمیق  روز  به  روز 

آخرین گوشه هاى  به  که سرمایه  دارى 
و  آورده  یورش  کارگر  طبقه  زندگى 

ناصر زمانى

محور اصلى مبارزات جارى در ایران طبقاتى است!
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است.  راه  در  تر  عظیم  هاى  بیکارى 
تر  کشنده  فالکت  و  فقر  و  گرسنگى 
میلیونى  جمعیت  انتظار  در  همیشه  از 
کارگران و اکثریت اهالى جامعه است. از سوى 
نظام  حاکمیت  تحت  ایران  در  میدانیم  دیگر 
سرمایه دارى، کارگران آن درآمدهاى هنگفتى 
کشاورزى،  صنعت،  مختلف  حوزه هاى  در  را 
پتروشیمى،  گاز،  و  نفت  معدن،  ساختمان، 
نیرو و غیره، اضافه ارزش هاى کهشکانى براى 
مى آفرینند  سرمایه  حکومت  و  سرمایه داران 
است.  گریبان  به  دست  مطلق  فقر  در  خود  و 
در حالیکه کارگران ناچار ند براى نان و تامین 
عقب  دستمزدهاى  و  زندگى  اولیه  نیاز هاى 
افتاده ماهانه ى خود هر روزه دست به اعتراض 
و اعتصاب بزنند و مورد سرکوب قرار بگیرند. 

موقت  قراردادهاى  کارگران  اخیر  در سال هاى 
شاغلین  90درصد  از  بیش  که  جانبه  یک  و 
و  جانبى  بخش هاى  در  دهند  مى  تشکیل  را 
خدماتى  و  تولیدى  واحدهاى  از  پروژه هایى 
برخوردار  بدون  متعدد  پیمانکاران  وسیله ى  به 
کار  قانون  مواد  پوشش  کوچکترین  از  ى 
سرمایه داران حاکم به ویژه در بخش هاى نفت 
و گاز و پتروشیمى  ها به سختى به استثمارکشیده 
هاى  واحد  تعطیل  دیگر  سوى  از  مى  شوند. 
فشارهاى  از  سطح  این  با  همگام  نیز  صنعتى 
عرضه  تناسب  خوردن  برهم  باعث  تحمیلى، 
وتقاضا شده و تشدید افزایش خطربیکارى را 
در این طیف دامن زده  است. پیامدهاى چنین 
افزایش  کارگران،  اخراج  جمله  از  شرایطى 
به  نپرداختن  شغلى،  امنیت  نبود  بیکارى،  نرخ 
تعطیل  تاخیر،  ماه  چندین  با  دستمزدها  موقع 
نبود  تولید،  و  کار  واحدهاى  و  کارخانه¬ها 
شرایط مناسب ایمنى و بهداشت در محیط هاى 
کار در  از  ناشى  فزونى حوادث  کار وتولید و 
هاى صنعتى و ساختمانى، تغییرات در  کارگاه 
قوانین و مقررات کار بدون حضور نمایندگان 
واقعى از سوى کارگران، قرادادهاى یک جانبه 
و سفید امضا و یا قراردادهاى موقت و هزینه ى 
مهم¬ترین  عنوان  به  و...  دارو  و  مسکن  
از  کارگرى  خانوارهاى  هزینه  سبد  در  هزینه 
اقتصاد  نظام  تحمیل هاى مرگبار سیاسى همین 
میان  رابطه  دیگر  بیان  به  است.  دارى  سرمایه 
و  اسالمى  حکومت  در  سرمایه  و  کار  نیروى 
با در پیش گرفتن سیاست هاى  دولت هاى آن، 
اقتصادى در واقع فشار اصلى براى سودآورى 
بیشتر سرمایه، با سالخى کردن سفره ى میلیون 
کارگر و مزد بگیر جامعه به انجام رسانده است.  
باید گفت در جامعه اى که بحران هاى گوناگون 
نظام سرمایه دارى به طور مداوم به ابتدایى ترین 
هجوم  کارگر  طبقه  زندگى  اقتصادى  شرایط 

حتا  فسادهاى گسترده  آن  موازات  به  و  آورده 
و  کشورى  بازنشستگان  بیمه  هاى  صندوق  به 
لشکرى رحم نکرده است.  در واقع سیاست هاى 
اقتصادى دولت سیزدهم ابراهیم رئیسى در ادامه 
دولت هاى پیشین است و محور اصلى سیاست 
استراتژى  خدمت  در  اقتصادى  هاى  گذارى 
نظام سرمایه دارى در سطح کالن تر بوده است. 
ارگان هاى  و  مجلس  دولت،  که  معنا  این  به 
رنگارنگ رژیم سرمایه دارى ایران کارى به جز 
دستبرد هرچه گستاخانه تر به سفره کارگران و 
زحمتکشان نداشته و ندارند، به عالوه سعى بر 
این دارند که خواسته هاى جان به لب رسیدگان 
ذخیره  سرمایه هاى  دهند.  پاسخ  گلوله  با  را 
شده صندوق هاى بازنشستگى توسط دولت ها 
مختلف  باند هاى  و  رئیسى  دولت  همچنین  و 
وعده هاى  به  کردن  عمل  توان  و  شده  غارت 
قوانین تصویب شده  انتخاباتى و حتا  دروغین 
ندارد.  هم  اسالمى  شوراى  مجلس  توسط 
دستمزدهاى کارگران و حقوق بیگران پایینى به  
پول  ارزش  شدید  افت  و  باال  تورم  نرخ  دلیل 
داخلى در برابر ارزهاى دیگر و در نتیجه، سطح 
اکثر  و  کرده  پیدا  کاهش  بگیران  مزد  زندگى 
خانوارها با شتاب زیر خط فقر رانده شده  اند. 
براى اثبات افزایش قیمت ها در بازار با توجه به 
اعتراضات و اعتصابات کارگران، بازنشستگان، 
به  احتیاجى  اجتماعى  اقشار  دیگر  و  معلمان 
ذکر داده هاى آمارى حتا خود نهادهاى دولت 
و  پیامدها  عینى  بطور  زیرا  ندارد  هم  سیزدهم 
تهى  اقشار  و  کارگران،  را  آن  اسفبار  مصائب 
دست و زحمتکشان جامعه متحمل مى شوند. 
نتایج حاصل از این بحران  در چند سال اخیر 
ها ورشکستگى و تعطیلى هرچه بیشتر کارخانه 
ها و کارگاه هاى تولیدى و بخش هاى خدماتى 
و خیل عظیم بیکاران با سرعت سرسام آورى 
داده  قرار  منگنه  در  را  کارگر  طبقه  و  افزایش 
محیط  هاى  بحران  باید  این  بر  عالوه  است. 
زیستى را اضافه کرد حتا اقتصاد ایران به لحاظ 
زیست محیطى با بحران کم آبى و انواع آالینده 
هاى آب و هواى روبرو ساخته است. در حال 
حاضر تعداد استان هاى بیابانى در ایران از 14 
مورد در آغاز برنامه چشم انداز 20ساله اکنون به 
حدود 21 استان افزایش یافته است و بر اساس 
سازمان  بین المللى  سازى هاى  مدل   و  نقشه ها 
ایران جزو   (UNDP) توسعه عمران ملل متحد
اقلیمى  تغییرات  دلیل  به  که  است  کشورهایى 
شدید  بحران  با   2025 سال  در  خشکسالى  و 
آب مواجه مى شود. همین امر باعث مى شود نه 
تنها بر لشکر بیکاران افزوده شود بلکه  در نبود 
فرصت هاى شغلى در بسیارى از این استان ها 
با فقدان مکانیسم هاى جبران و تامین معیشت 
مهاجرت  به  آوردن  روى  با  آنها  اکثر  زندگى، 

بزرگ  آمار جمعیت حاشیه نشین شهرهاى  به 
افزوده شوند.  

و  کارگران  میلیونى  مبارزات  اینست  واقعیت 
از دست داده گان جامعه  زحمتکشان و هستى 
تالشى براى تغییر وضع موجود است. تالشى 
که روز به  روز با تجربه  تر و گسترده  تر مى گردد. 
بنابراین تغییر و تحول بنیادى در جامعه ایران، 
اجتناب   ضرورت  یک  بلکه  انتخاب  یک  نه 
و  موجود  نظم  ناتوانى  دلیل  به  است.  ناپذیر 
حتا  و  سیاسى  اجتماعى،  اقتصادى،  بحران 
ایدئولوژى رژیم سرمایه دارى ایران، شاهد یک 
در  دارى  نظام سرمایه  بحران شدید ساختارى 
ایران هستیم که برون رفت از این همه بحران 
بحران  این  تخفیف  با  محال  فرض  به  حتا  و 
از طرف حاکمان سرمایه دارى ایران در تداوم 
وضع موجود با انسداد روبرو شده است. به این 
معنا که اگر همین امروز همه تحریم ها از طرف 
آمریکا بر سر ایران برداشته شود احتمال اینکه 
به خاطر افزایش تولید نفت رشد اقتصاد ایران 
دوباره  کوتاهى  مدت  از  بعد  کند،  تغییر  کمى 
شکاف  شدن  تر  عمیق  و  تورم  و  گرانى  آوار 
هاى طبقاتى افزایش پیدا خواهد کرد و به بیان 
ساده تر معجزه اى نمى تواند ُرخ دهد. هنگامى 
وضع  مخالف  اجتماعى  نیروى  زاویه  از  که 
روزه  هر  اعتصابات  و  اعتراضات  به  موجود، 
مى بریم  پى  به سادگى  میکنیم،  نگاه  کارگران 
و  بازنشستگان  معلمان،  فعاالنه  مشارکت  که 
اعتراضات نشان  دهنده  این  استثمار شدگان در 
است.  اجتماعى  و  طبقاتى  افزایش خودآگاهى 
سازمان  و  احزاب  از  سیاسى  هاى  طیف  همه 
خارج  در  چه  و  ایران  در  چه  مختلف  هاى 
اند  داده  تشخیص  را  واقعیت  یک  کشور  از 
یک  روبه  که  است  تحوالتى  آبستن  ایران  که 
اعتالى انقالبى به پیش مى رود. نباید فراموش 
تاریخ  قطعا  انسانى،  جوامع  تکامل  تاریخ  کرد 
مبارزه طبقاتى است. در همچین شرایط بحرانى 
سازماندهى  فاقد  و  جوش  خودش  هاى  توده 
میتواند به راحتى به سوخت و ساز گفتمان هاى 
تبدیل شود  ایران  لیبرال هاى  اجتماعى  سیاسى 
که جز سالح استبداد و دیکتاتورى چیز دیگر 
با  کوشند  مى  آنها  داشت.  نخواهند  جلد  زیر 
بهینه سازى  پروسه هاى  اهداف درازمدت در 
طرح استراتژیک، منتخبین دروغین خود را به 
قدرت  براى کسب  آلترناتیو جدى  تنها  عنوان 
سیاسى، بار دیگر به مانند انقالب 1357 صداى 
کارگر  طبقه  مبارزات  و  شوند  ایران  انقالب 
براى  مبنا  همین  بر  ببرند.  بیراهه  به  را  ایران 
اینکه قدرت طبقه کارگر ایران با اعمال هژمونى 

شود  میدان  وارد  سرمایه  علیه  بر  خود 
طبقه  سازمانیابى  و  سازماندهى  خود 
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و  سراسرى  هاى  تشکل  ایجاد  براى  کارگر 
افزایش آگاهى طبقاتى امر بدیهى و ضرورى 
است، زیرا محور مبارزاتى در مطالبات همه ى 
طبقه  طبقاتى  خواست  از  برآمده  جامعه  مزدبگیران 

کارگر ایران است.
حوادث  آبستن  ایران  جامعه  که  شرایطى  چنین  در 
کار  است،  تاریخى  و  سیاسى  عظیم  رویدادهاى  و 
مشترك در سطح سراسرى ، یکى از الزامات واقعى 
جنبش  با  آن  کردن  همگام  و  رادیکال  احزاب چپ 
هاى رادیکال و پیشرو در داخل ایران است. به این 
قطب  یک  یا  جبهه  یک  تشکیل  به  اقدام  اگر  معنا 
واحد اعم از احزاب و افراد کمونیست جدا از منافع 
تحلیل  گفتمان  از  و  نکند  حزبى  سکت  رسوبات  و 
گام  موجود  وضع  تغییر  فاز  به  موجود  وضع  محور 
به  هم  سیاسى  لحاظ  به  هم  پروسه  یک  در  برندارد 
و  شد،  خواهد  مواجه  فرسایش  با  تشکیالتى  لحاظ 
این باعث مى شود که احزاب و افراد پیشرو جامعه 
بى خطر در  بدون دخالت و  نظاره گر و  افرادى  به 
باید  زاویه  این  از  شوند.  تبدیل  مهم  رویدادهاى 
گفت یکى از مهمترین معضالت سر راه شکل گیرى 
آلترناتیو سوسیالیستى عدم سازمانیابى طبقاتى و توده 
اى کارگران در محیط هاى کار و در ابعاد توده اى و 
سراسرى است. بنابراین فعالیت هاى مشترك احزاب 
چپ و کمونیست باید در خدمت پراتیک مشترك و 
پیوند و دامن زدن به اعتصابات کارگرى و مبارزات 
مطالباتشان  حول  اعتراضى  هاى  جنبش  و  جارى 
اعتصابات کارگرى و جنبش هاى  تداوم  باشد. زیرا 
اعتراضى توده اى مؤثرترین مکانیسم اجتماعى تکامل 
و سازمانیابى این مبارزات هستند. بویژه در این دوره با 
نشان دادن کارساز بودن و راهکارهاى عینى نیروهاى 
چپ و کمونیست و آلترناتیو سوسیالیستى  در مقایسه 
با آلترناتیو و استراتژى بور ژوازى را به گفتمان غالب 
اعتراضات و خیزش هاى خیابانى طبقه کارگر تبدیل 
کرد. تنها از این راه است که طبقه کارگر ایران براى 
به  بخشیدن  یارى  و  کارگرى  شوراهاى  سازماندهى 
شوراهاى محلى و خیزبرداشتن براى بدست گرفتن 
قدرت سیاسى هژمونى شورایى، در تغییر و تحوالت 
باشد.  پیشاهنگ  ایران  آینده  در  ریشه  اى  و  رادیکال 
و  طبقاتى  آگاهى  هژمونى،  این  کردن  عملى  براى 
زدن  ِگره  با  و  گسترده  ابعاد  در  کارگران  سازمانیابى 
آن به مبارزات و خواست ها و رهایى زنان ، مبارزات 
و  هماهنگى  در  ستم  زیر  خلق هاى  و  دانشجویى 
همگام بودن و استفاده از ظرفیت و تجارب رهبران 
در  مبارزاتى  مختلف  هاى  عرصه  در  خود  میدانى 
ایران، در راستاى تداوم این اعتراضات، از وظایف و 
الزامات عملى بى چون و چراى این جنبش ها است. 

این مرحله و ترس از گام در صورت گذار نکردن از 
برداشتن براى تغییر وضع موجود، ما مجبور به تکرار 

تاریخ خواهیم شد. 

پیاپى  نظامى  و  امنیتى  ضربات  آمدن  وارد 
امنیتى  مهم  هاى  مهره  و  حساس  مراکز  به 
حفرهاى  وجود  نشانه  اسالمى  حکومت 
عمیق امنیتى به ویژه در سطوح بسیار باالى 
ایران  رهبران و مسئوالن جمهورى اسالمى 
هاى  حفره  چنین  وجود  بدون شک  است. 
وجود  و  بازى  باند  محصول  خود  امنیتى 
فساد و دزدى گسترده اى است که کل ارکان 
رژیم اسالمى و به ویژه دستگاهها و سیستم 
امنیتى و حفاظتى را فراگرفته است و  هاى 
مى  بازتولید  و  باشد  مى  موجود  سالهاست 

شوند.
اى  هسته  اسناد  سرقت  چون  عملیاتهایى 
 55 شامل  اسرائیل  امنیت  سازمان  توسط 
از  فشرده  لوح   183 دیژیتال،  فایل  هزار 
اسناد مربوط به فعالیتهاى هسته اى از یک 
 2018 ژانویه   31 شب  در  تهران  در  انبار 
و  وقت  جمهور  رئیس  روحانى  حسن  که 
محسن رضایى نیز به آن اعتراف کرند، ترور 
محسن فخرى زاده، رئیس سازمان پژوهش و 
ایران، در سال 1399  نوآورى وزارت دفاع 
و  کنترل  تحت  شدت  به  که  مکانى  در  و 
حفاظت امنیتى بود، آتش سوزى در ”مرکز 
تحقیقات خودکفایى سپاه پاسداران“ در مهر 
توسعه  زمینۀ  در  که  جایى   ،1400 سال  ماه 
فعالیت دارد و  نظامى و موشکى  تجهیزات 
یکى از مراکز حساسى و حفاظت شده در 
تهران است و منجر به از بین رفتن اسناد و 
أموال و کشته و زخمى شدن تعداد زیادى 
اقدامات  انجام  پاسداران شد،  سپاه  افراد  از 
تخریبى انفجارى و سایبرى در مراکز هسته 
اى  هسته  دانشمندان  و  مقامات  ترور  اى، 
اخیرأ  و  ایران  داخل  در  اسالمى  جمهورى 
به  تروریست  تیمهاى  اعزام  طرح  افشاى 
منظور ترور و آدم ربایى شهروندان اسرائیل 
در داخل ترکیه، نمونه هایى از وجود ُحفره 
که  است  رژیم  امنیتى  دستگاههاى  در  ها 
دستان  به  کار  و  مقامات  همکارى  بدون 
پول  مقابل  در  جاسوسى  یعنى  رژیم  باالى 
البته قبل از آن نیز  امکان پذیر نبوده است. 

و  نظامى  مراکز  به  زیادى  تخریبى  حمالت 
ناظران  بود.  گرفته  رژیم صورت  اى  هسته 
این حمالت  اعظم  بخش  امنیتى  و  سیاسى 
را به نفوذ وسیع ”موساد“ سازمان اطالعات 
امنیتى  دستگاههاى  در  اسرائیل  امنیت  و 

جمهورى اسالمى نسبت داده اند.
امنیتى که در  آلودگیهاى  و  ها  وجود حفره 
حال فزونى و گسترش هستند، انجام تغییرات 
اخیر در مسئولیتهاى باالى نیروهاى امنیتى را 
توضیح مى دهد. هفته گذشته حسین طائب 
پاسداران“  سپاه  اطالعات  ”سازمان  رئیس 
که به مدت 13 سال از جانب خامنه اى به 
دوستان  از  و  بود  منصوب شده  این سمت 
از  بیش  و  است  اى  خامنه  مجتبى  نزدیک 
چهل سال سابقه کار در دستگاه مافیاى سپاه 
پاسداران دارد از مسئولیت خود برکنار شد. 
جناحهاى  بین  قدرت  کشمکشهاى  در  او 
درون  دزدیهاى  و  اختالس  و  رژیم  درون 
اصولگرا  جناح  اعتماد  قابل  مهره  حاکمیت 
است.  بوده  حاکمیت  در  رقیب  جناح  علیه 
طائب از متهمان پرونده دزدى و اختالس در 
بنیاد تعاون سپاه پاسداران و اختالس هشت 
نیز  تهران  شهردارى  در  قالیباف  میلیاردى 
بود. البته حسن طائب به خاطر ایفاى نقش 
در کشتار و سرکوب مردم معترض ایران نیز 
تحت تحریمهاى حقوق بشرى اتحادیه اروپا 
از  طائب  برکنارى  دالئل  این  به  باشد.  مى 
مسئولیت این دستگاه جاسوسى و امنیتى در 
محافل سیاسى بحث برانگیز بوده است. زیرا 
از جمله وظایفى که براى ”سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران“ تعریف شده، کنترل و نظارت 
بر فرماندهان و سایر پرسنل سپاه پاسداران 
به لحاظ سیاسى و امنیتى، جلو گیرى از درز 
بیرون  به  محرمانه  اطالعات  و  اخبار  کردن 
و  فرماندهان  میان  در  جاسوسى  کشف  و 
مقامات امنیتى است. ضربه هاى امنیتى چند 
سال گذشته نشان مى دهد که جاسوسى و 
فساد مالى در باالترین سطح سپاه پاسداران 

جمهورى  امنیتى  دستگاههاى  و 
اسالمى رسوخ کرده است. نگرانى 

تغییر چند مهرة امنیتى 

چاره ساز فساد در کل ارگانهاى حاکمیت نیست!
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اى  خامنه  و  پاسداران  سپاه  رهبرى 
خارجى  عوامل  و  جاسوس  وجود  از 
احتیاط  محض  که  پیشرفت  آنجا  تا 
از ولى  فرمانده ”سپاه حفاظت  ابراهیم جبارى 
اى  از خامنه  تنها حفاظت  امر“ که وظیفه اش 
و ”بیت رهبرى“ مى باشد نیز برکنار شود. زیرا 
سال  در  مردم  کشتار  در  که  نیز  جنایتکار  این 
آنان  نظر  از  بود  طائب  حسین  معاون   1388

مظنون بوده است.
البته وجود دزدى و اختالسهاى کالن و رشوه 
امنیتى  و  مقامات سیاسى  و جاسوسى  خوارى 
به  بارها  نیز  اى  ندارد. خامنه  تازگى  حکومتى 
آن اعتراف کرده است. اما در شرایطى که آنان 
و  دزدى  و  حکومتى  رانتهاى  طریق  از  آن  از 
اختالسهاى هزاران میلیاردى بدون آنکه کارى 
انجام دهند براى خود زندگى اعیانى و فرعونى 
فراهم کرده اند، و از سوى دیگر أوضاع فالکتبار 
تهیدست  مردم  هاى  توده  و  کارگران  زندگى 
طاقت  و  شاق  کارهاى  انجام  علیرغم  جامعه 
خط  زیر  مرتبه  چندین  دستمزدهاى  با  فرسا 
و  نگذاشته  باقى  برایشان  خریدى  قدرت  فقر 
گرانى، تورم زندگى شان را در معرض نابودى 
قرار داده است، تناقضى آشکار است و شکاف 
آن  واقعیت  دهد.  مى  نشان  را  طبقاتى  ژرف 
است که جمهورى اسالمى از بیخ و بُن فاسد و 
فاقد صالحیت اداره جامعه است. نه راه حلى 
براى برون رفت از بحرانهاى همه جانبه اى که 
روزانه با آن دست به گریبان است در انبان دارد 
مردم  و  کارگران  مطالبات  براى  پاسخى  نه  و 
ستمدیدة ایران دارد. یکى از فاکتورهاى مهمى 
اکنون حاکمان جمهورى اسالمى را نگران  که 
ساخته شیوع فساد و جاسوسى در دستگاههاى 
ابزار  تنها  که  است  امنیتى  و  نظامى  سرکوب 
این رژیم  اما عمر  تداوم حاکمیت شان است. 
قرون وسطایى سرمایه دارى به پایان رسیده و 
تعویض مهره هاى امنیتى و نظامى جنایتکار سپاه 
باشد.  نجات  مایۀ  برایش  تواند  نمى  پاسداران 
البته خامنه اى خود نیز قبآل اعتراف کرده بود که: 
”مخالفت هاى کسانى که از وضع موجود منتفع 
شبکۀ  فضاسازى هاى  و  کارشکنى ها  و  هستند 
درهم تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول 

را سخت تر مى کند“.
وحشت  موجب  آنچه  شرایطى  چنین  در 
اعتصابات کارگرى و  حاکمان است، گسترش 
یافتۀ  سازمان  و  دار  دامنه  و  وسیع  اعتراضات 
فرهنگیان، بازنشستگان و دیگر اقشار تهیدست 
جامعه است که روز به روز گسترش مى یابد 
قیام  تا در یک  و پیشروى مى کند و مى رود 
توده اى بُنیان و پایه هاى این حکومت فاسد و 
جنایتکار اسالمى سرمایه را از بیخ و بن برافکند 

و مردم را از شر آن خالص کند.

با گسترش جنبش سرنگونى و درشرایطى که 
جنبش کارگرى و جنبشهاى اجتماعى رادیکال، 
همانند جنبش فرهنگیان و معلمان و بازنشستگان  
و جنبشهاى اعتراض توده اى براى نان و آب 
قوا  تناسب  مبارزاتى،  ابتکارات  و  فداکارى  با 
را به نفع مبارزه نهایى براى سرنگونى  کلیت 
درشرایطى  اند.  داده  تغییر  اسالمى  جمهورى 
که کارگران وزحمتکشان،یعنى اکثریت جامعه 
پا  به  حاکم  وستمگر  استثمارگر  نظام  برعلیه 
خواسته اند تاباسرنگونى انقالبى رژیم سرمایه 
را  خود  سرنوشت  اسالمى   جمهورى  دارى 

دردست گیرند.
که  هائى  رسانه  بسیج  با  راست  اپوزیسیون 
منطقه   مرتجع  ودول  امپریالیستى  دول  توسط 
تامین مالى میشوند، در راستاى برجسته کردن 
آلترناتیو بورژوایى و ضد کارگرى و سد کننده 

تحول انقالبى به تقال افتاده است.
در  پهلوى  رضا  اخیر  روزهاى  مانورهاى 
متوجه  اخیرأ  که  واو  است  چهارچوب  این 
مختلفى  هاى  الیه  است“  رفتنى  ”رژیم  شده 
ازمشروطه خواه و جمهوریخواه را جلو انداخته 
اند، تا به زعم خود ”رهبرى“ را براى ”جنبش“ 
وارتجاعى،  راست  اپوزیسیون  کنند.  تامین 
خود،  درونى  شکافهاى  آشیل  برپاشنه  عالوه 
نمى خواهند بپذیرند، که دوران ”رهبرى همه با 
همى“ دیگر بسر آمده است. این درس بزرگى 
است که طبقه کارگر و کمونیستها از شکست 
تجربه انقالب 57 به دست آورده اند و روشن 
ابتکار و توان نخواهند  با تمام  اینبار  است که 
انقالب  پیروزى   و  پیشروى  حاصل  گذاشت 
همانند  ایران  مردم  و  کارگران  روى  پیش 
بورژوایى  آلترناتیو  شدن  حاکم  به   57 سال 
جمهوریخواه یا مشروطه خواه و یا ملغمه اى از 
هر دو در فرداى سرنگونى جمهورى اسالمى 

منجر شود.    
ما به عنوان بخشى از جنبش چپ و کارگرى 
اپوزیسیون  که  نداریم  تردیدى  کمونیستى  و 
به ماهیت سرمایه دارانه و ضد  بنا  بورژوازیى 
گسترش  خودبا  کمونیستى  ضد  و  کارگرى 
توده  انقالبى  خیزش  گیرى  اوج  و  اعتراض 
تعیین  براى  خیزبرداشتن  و  کارگروزحمتکش 
به  اسالمى  جمهورى  رژیم  با  نهایى  تکلیف 
فریبکارانه،  مانورهاى  با  مختلف  هاى  شیوه 
توطئه  انواع  و  مقطعى  کردنهاى  عوض  رنگ 
و ترفندهاى شناخته شده و کودتایى واتکا به 

قدرتهاى امپریالیستى و حمایت غرب، پول و 
اسلحه و تبلیغات رسانه اى میخواهند خود را 

به جامعه تحمیل بکنند.
اکنون ودراین کشمکش طبقاتى ،ما  به عنوان 
و  آزادى  مدافع  و  کمونیست  و  چپ  احزاب 
نیز از منظر دفاع از منافع طبقه  سوسیالیسم و 
مختلف  طیفهاى  اهداف  افشاى  کارگر، ضمن 
با  آنها،  کردن  منزوى  و  بورژوایى  اپوزیسیون 
قدرتمند کردن آلترناتیو کارگرى و چپ مجدانه 
میکوشیم، مسیر تحوالت سیاسى  به برقرارى 

دولتى کارگرى و شورایى منجر شود.  
شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست به 
عنوان بخشى از آلترناتیو  چپ و کمونیست با 
آگاهى از شرایط متحول و پر جنب و جوش 
ایران، اوال مى کوشد تکاپو وتقالهاى ارتجاعى 
جناحهاى مختلف بورژوازى، از جمله مشروطه 
خواهان و رضا پهلوى را خنثى و ناکام سازد، 
ثانیأ با اتکا به مبارزه و قدرت طبقه کارگر در 
پیوند با جنبشهاى اجتماعى رادیکال تالش مى 
کند مبارزات درخشان جارى را به یک تحول 
طبقه  نفع  به  روکننده  زیرو  و  بنیادین  انقالبى 
کارگر ومحرومان جامعه سوق دهد. ما همگام 
وهمدوش با طبقه کارگر وتوده هاى زحمتکش 
وپالتفرم  پرچم  گرفتن  دست  به  ایران، ضمن 
سهم  به  اسالمى،  جمهورى  سرنگونى  انقالبى 
خود نمیگذاریم تا باردیگرسرنوشت ومقدرات 
جامعه ایران بعدازسرنگونى جمهورى اسالمى 
رنگارنگ  وآلترناتیوهاى  امپریالیستها  توسط 
رقم  وثروت  استثمارگروسرکوبگرسرمایه  و 

بخورد.  
سرنگون باد 

رژیم سرمایه دارى جمهورى اسالمى
زنده باد آزادى، زنده باد سوسیالیسم

شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست
کمونیست،  فدائیان  اتحاد  سازمان   : امضاها 
کمونیست  حزب  ایران،  کمونیست  حزب 
کارگرى ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، 

سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

21خرداد 1401 – 12 ژوئن 2021

اعالمیه شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست 

رهبر تراشى آلترناتیو راست علیه منافع کارگران

 و زحمتکشان را خنثى و منزوى میکنیم!
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اکنون  اوکراین  ماه پس شروع جنگ در  چهار 
در  را  خود  کریه  چهرة  جنگ  هولناك  تبعات 
گوشه گوشۀ جهان بازتاب میدهد. دوماه پیش 
دبیرکل سازمان ملل در نشست شوراى امنیت 
این سازمان گفت: ”در سراسر جهان چهل ونه 
میلیون نفر در چهل وسه کشور در  گرسنگى 
جنبۀ  اوکراین  جنگ  اکنون  و  برند  مى  سر  به 
وحشتناکترى به گرسنگى جهانى داده است“. بر 
اوکراین  اساس گزارش سازمان ملل جنگ در 
در  غذایى  مواد  قیمت  است،  شده  موجب 
سراسر جهان به باالترین سطح برسد و نزدیک 
به یک میلیارد و هفتصد میلیون انسان در جهان 
به شدت در معرض کمبود و قطع مواد غذایى، 
انرژى و سیستم هاى مالى هستند. در آغاز سال 
وشش   وهفتاد  دویست  حدود  میالدى  جارى 
میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگى مطلق 
صورت  در  مى رود  انتظار  و  اند  بوده  مواجه 
میلیون  وهفت  چهل  اوکراین،  در  جنگ  ادامۀ 
نفر دیگر به ویژه از کشورهاى جنوب صحراى 
آفریقا به آنان افزوده شود. با این وجود آنانیکه 
امپریالیستى  بین  جنگ  این  هاى  پایتخت  در 
بودند  این  فکر  در  همه  از  بیش  اند  نشسته 
بدمند، چگونه  جنگ  این  آتش  در  که چگونه 
میتوان از یکسو شهرهاى اوکراین را به خرابه 
اى تبدیل نموده و بر سر ساکنینش خراب کرد، 
و از سوى دیگر کدام عضو پیمان جنگى ناتو 
بیش از دیگران پیشتاز ارسال اسلحه به اوکراین 
میشود. تبلیغات بى وقفۀ بلند گوهاى طرفین در 
تالشند تا افکار عمومى در کشورهایشان را قانع 
کنند که براى اهداف به اصطالح انسانى و براى 
دفاع از به اصطالح جهان آزاد، میلیونها انسان را 
آواره ساخته وصدها میلیون انسان را در آستانه 

مرگ و گرسنگى قرار داده اند.
سرمایه  متروپُل  کشورهاى  در  مدتى  براى  اگر 
ارسال  و  روزى  شبانه  تبلیغات  با  دارى 
تسهیالت بسیار اندك براى مردم مى خواستند 
گویا  دولتها  این  سران  که  بگویند  مردم  به 
همزمان در حین اختصاص میلیاردها دالر براى 
گسیل اسلحه به اوکراین، در فکر یافتن راهى 
براى کاهش فشار مالى به مردم نیز هستند. اما 
واقعیت بسیار زودتر از آنکه سران این دولتها 
اکنون  نمایاند.  را  خود  چهره  میکردند،  تصور 
میلیونها  از گرسنگى  تکیده  بدنهاى  فقط  دیگر 
نفر در کشورهاى پیرامونى نبود که هر از گاهى 
همین  در  اکنون  میکردند.  پیدا  راه  مدیاها  به 
حاملهاى  قیمت  رفتن  باال  متروپل  کشورهاى 
کاالهاى  قیمت  روزة  همه  رفتن  باال  و  انرژى 
اساسى براى میلیونها نفرى که در سطوح پائین 

تبعات  واقعى  معناى  قراردارند،  جامعه  هرم 
اگر  به در خانه هایشان آورده است.  را  جنگ 
گرسنگان  شورش  با  پیرامونى  کشورهاى  در 
اقتصادهاى  قویترین  در  اکنون  شدیم،  روبرو 
سرمایه دارى غرب ابرهاى توهم به کنار رفته 
اگر در  بلندتر میگردند.  اعتراض  و فریاد هاى 
دوسال گذشته به بهانۀ پاندمى کرونا مردم را به 
آرامش دعوت میکردند، اگر از آنان میخواستند 
انحصارات  وصاحبان  سرمایداران  گویا  که  که 
توان پرداخت دستمزد هاى بیشترى را ندارند، 
در خواست افزایش دستمزد ننمایند، اکنون در 
روبرو  جنگى  تبعات  با  مردم  کرونا  پسا  دورة 
ندارد.  آنان  منافع  به  ارتباطى  اند که هیچ  شده 
در  کارگر  طبقه  که  بود  الزم  ماهى  چند  شاید 
کشور هاى متروپل سرمایه دارى سیماى واقعى 
و کریه این جنگ بین امپریالیستها را بطور واقعى 
بشناسند و بدانند آنچه را که از زبان سران این 
دولتها میشنوند، چیزى جز وعده هاى تو خالى 
نیست. بر بستر این شرایط است که موجى از 
کشورهاى  در  کارگرى  واعتراضات  اعتصابات 
متروپل سرمایه دارى نیز شکل گرفته و در حال 
امپریالیستى  قدرتهاى  براى  و  است  گسترش 

جاى نگرانى بسیار است.
از  پس  هفته  پنج  تنها  که  نیست  جهت  بى 
حالیکه  ودر  اوکراین  به  روسیه  تهاجم  آغاز 
امپریالیسم آمریکا در مقام رهبرى پیمان جنگى 
ناتو تمام قد درمقابل روسیه صف آرائى کرده 
بود، کارگران یکى از بزرگترین غولهاى تجارت 
کردند  وادار  را  ”آمازون“  جهانى  آورى  فن  و 
آمریکا  در  آمازون  کارگرى  اتحادیۀ  اولین  که 
که  است  درحالى  این  بشناسد.  رسمیت  به  را 
تشکیل  دربرابر  سرسختى  با  سالها  ”آمازون“ 

اتحادیه مقاومت میکرد.
بریتانیا  آهن  راه  کارکنان  اعتصاب  دیگر  نمونه 
از  بیش  حرکت  که  بود  گذشته  شنبه  سه  در 
هشتاد درصد خطوط راه آهن بریتانیا را متوقف 
ادامه  نیز  شنبه  و  پنجشنبه  روزهاى  و  ساخت 
اتحادیۀ  کرد.  شوکه  را  بریتانیا  دولت  یافت، 

که  کردند  تهدید  بریتانیا  ونقل  حمل  کارگران 
اگر به مطالبات خود نرسند، هفته هاى آینده نیز 
اعتصاب را ادامه خواهند داد. شب قبل از آغاز 
اعتصاب رئیس اتحادیۀ کارگرى با اشارة تمثیلى 
اروپا  اتحادیه  اقتصادى  به طرح هاى ریاضات 
وتصمیم   2009-2008 مالى  بحران  جریان  در 
دولت براى کاهش چهار میلیارد پوند از بودجۀ 
شرکت راه آهن، دولت را متهم کرد که دولت 
آهن“  راه  اقتصادى  ”ریاضت  برنامۀ  اجراى 
از  تعدادى  نتیجه  در  است.  گرفته  پیش  در  را 
ایستگاههاى راه آهن بسته شده و دستکم پنجاه 
در صد از کارکنان حفاظت فنى شغل خود را 
از دست خواهند داد. آنان در عین حال خواهان 
افزایش دستمزد نیز هستند. در همان حال تعداد 
پیشارو  هاى  هفته  براى  ها  اتحادیه  از  زیادى 

اعالم اعتصاب کرده اند. 
مدارس  کارکنا ن  را  اعتصاب  آلمان شیپور  در 
وبارها  بارها  گذشته  دوسال  در  آنها  نواختند. 
در جریان پاندمى کرونا در مورد وضعیت غیر 
گسترش   از  ممانعت  جهت  مدارس  بهداشتى 
کرونا و همچنین اثرات روحى وروانى تعطیل 
کردن مدارس روى دانش آموزان هشدار داده  و 
همزمان خواهان افزایش دستمزد بودند. مقامات 
رکود  بهانۀ  به  سال  دو  این  تمام  در  دولتى 
نمیدادند.  آنان  مطالبات  به  پاسخى  اقتصادى 
آنان اکنون میگویند، اگر دولت امکان تصویب 
تبدیل  براى  ویژه  بودجۀ  یورو  میلیارد  صد 
دارد،  را  دنیا  نظامى  قدرت  چهارمین  به  شدن 
به مطالبات کارکنان بخش  چگونه قادر نیست 
آموزش جواب دهد. اعتصاب کارگران در بنادر 
همزمان  و  گذشته  روزهاى  در  آلمان  شمالى 
اعتصابات کارگران فلز کار درتعداى از شهرها 
بخش دیگرى از این مبارزات را نشان میدهد. 
در مرکز همۀ این مبارزات چه در آمریکا، چه 
در بریتانیا و چه درآلمان افزیش دستمزد قرار 
نمیتواند  هیچکس  دیگر  اکنون  است.  گرفته 
امپریالیستها  بین  پنهان کند که خسارات جنگ 
از اکنون  که هنوز جنگ پایان نیفتاده است، به 
میلیونها  و  بگیران  حقوق  و  بگیران  مزد  سفرة 
انسان حتى در کشور هاى متروپل سرمایه دارى 

تحمیل شده و مى شود. 
اگر دولتهاى امپریالیستى دور جدید ومرگبارى 
از جدالهاى خود را آغاز کرده اند، هیچ دلیلى 
وجود ندارد که طبقۀ کارگر جهانى اجازه دهد 
که بیش از این در زیر چرخ دنده هاى ماشین 

این نظم غیر انسانى نابود شود.

اعتراضات گسترده کارگرى در اروپا در پرتو تبعات جنگ در اوکراین
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گزارى  خبر  اردیبهشت  دوازدهم  مه،  ماه  دوم 
متحده  ایاالت  عالى  دیوان  تصمیم  از  رویترز 
جنین  سقط  کردن  غیرقانونى  بر  مبنى  آمریکا 
در  وتردیدها  شک  هنوز  زمان  آن  داد.  خبر 
موجود  قانون  این  مخالفین  از  بسیارى  میان 
براى  عالى  دیوان  در  موجود  ترکیب  اما  بود. 
اعضاء  که  گذاشت  نمى  باقى  شکى  بسیارى 
دادگاه عالى در این مورد تصمیمشان را گرفته 
طرفداران   از  تن  سه  ترامپ  آنکه  از  پس  اند. 
خود را جایگزین قضات پیشین در این دادگاه 
باالترین  فهمید  که  نبود  سخت  چندان  کرد، 
ارگانى  به  آمریکا  متحدة  ایاالت  مرجع قضائى 
براى تعمیق شکافهاى موجود در جامعه و در 
خدمت بخشى از کلیساى مسیحیت، آنگلیکانها 
و جریانات راسیتى قرار گرفته و در عین حال 
پاسخى به مطالبات پایۀ اجتماعى ترامپ و حتى 

باز گرداندن مجدد او به قدرت خواهد بود.
همان  نیز  آمریکا  رسانۀ  تارنماى  ان“  ان  ”سى 
زمان نوشت که: ”مطابق این پیش نویس، دادگاه 
این یکى  حق سقط جنین را لغو خواهد کرد. 
از پُرپیامدترین تصمیم ها طى چند دهه گذشته 
از سوى دیوان عالى آمریکا بود که تبعاتى در 
بدنبال  جنین  سقط  و حق  زنان  سالمتى  زمینه 
تحقیقات  مرکز  نظرسنجى  داشت“.   خواهد 
درصد   59 که  داد  نشان   2021 سال  در  ”پیو“ 
که  بودند  معتقد  متحده  ایاالت  بزرگساالن  از 
در همه یا بیشتر موارد سقط جنین باید قانونى 
باشد، در حالى که تنها 39 درصد فکر میکردند 
غیرقانونى  باید  موارد  همه  یا  بیشتر  در  که 
باشد. باالخره در روز جمعه سوم تیرماه حکم 
جنجالى دیوان عالى آمریکا مبنى بر لغو قانونى 
آن،  اساس  بر  که  بودن سقط جنین صادر شد 
حداقل در بیست ویک ایالت سقط جنین غیر 
قانونى و جرم محسوب شده و در هشت ایالت 

دیگر به شدت محدود میگردد.
خبرى  مختلف  هاى  شبکه  گزارش  اساس  بر 
مختلف  هاى  ایالت  و  در شهرها  آمریکا  مردم 
آتالنتا،  میامى،  واشنگتن،  نیویورك،  همچون 
تگزاس، شیکاگو، سانفرانسیسکو، بوستون، لس 
آنجلس، هیوستون  به خیابان ها آمدند؛ مخالفان 
زنان و  را نقض حقوق  این حکم دیوان عالى 
از حق  و حمایت  پیروزى  یک  را  آن  موافقان 

حیات ذکر کردند.

انتشار  با  روز  همان  الملل  بین  عفو  سازمان 
بیانیه اى، راى دیوان عالى را «نقطۀ عطفى» در 
اعالم  آن  از  در بخشى  آمریکا خواند و  تاریخ 
ایاالت  در  مى توانند  که  نفر  ”میلیون ها  کرد: 
روبرو  آینده اى  با  اکنون  شوند،  باردار  متحده 
انتخاب هاى شخصى  هستند که در آن قادر به 
خانواده شان  رفاه  و  آینده  بدنشان،  دربارة 
نخواهند بود. این حکم بر سرنوشت تک تک 
توانایى  به  توجه  بدون  متحده  ایاالت  در  افراد 
این  با  مى گذار.  تأثیر  شدن  باردار  براى  آنها 
و  شد  خواهند  زایمان  به  مجبور  مردم  حکم، 
امن  نا  جنین  سقط  دنبال  به  مى شوند  مجبور 
کارزار  دهه  چند  نتیجۀ  امروز  حکم  بگردند. 
براى کنترل بر بدن زنان، دختران و همه افرادى 
راه  این حکم  باردار شوند.  است که مى توانند 
هدف  با  ایالتى  بى سابقۀ  قوانین  وضع  براى  را 
جرم انگارى سقط جنین و وضع قوانین دیگرى 
با هدف سلب حقوق بشر از مردم ایاالت متحده 
هموار مى کند؛ از جمله قوانینى است که امکان 
کنترل زاد و ولد و برابرى در ازدواج را تحت 
تأثیر قرار مى دهند. اما صرف نظر از آنچه دیوان 
عالى آمریکا مى گوید، سقط جنین همچنان یک 
حق بشرى باقى مى ماند و دولت ها در سراسر 
این حق  از  به حمایت  جهان همچنان موظف 

هستند“. 
این حکم بار دیگر شرایط درد آور سالهاى قبل 
لغو ممنوعیت سقط جنین درسال 1973 را  از 
در خاطرة جمعى مردم زنده گرداند. زمانى که 
زنان براى سقط جنین مجبور بودند به هر شیوه 
البته در بسیارى  اى مخفیانه سقط جنین کنند. 
موارد عوارض غیر حرفه اى این سقط جنین ها 
براى سالیان طوالنى آنان را در چنگال خویش 
میفشرد. بدون شک اکنون نیز آن میلیونها زنانى 
که در پائین ترین هرم طبقاتى جامعه قرار گرفته 
اند بیش از همه آسیب خواهند دید. البته زنانى 
راحتى  به  دارند  قرار  باالى جامعه  در هرم  که 
راهى دیگر کشورها شده وسقط جنین خواهند 
کنندة  تعیین  طبقاتى،  وضعیت  واقع  در  کرد. 
بنابراین  بود.  خواهد  خود  بدن  بر  زنان  حق 
ساالرى،  مرد  طبقاتى،  ستم  که  میشود  نمایان 
ستم جنسیتى، راسیسم و در هم آمیختگى همه 
اینها با دین چنین قانونى را به تصویب رسانده 
است. اکنون بار دیگر به زور قانون آمریکا زنان 

اند.  شده  محروم  خود  بدن  بر  حق  داشتن  از 
اگر مهر ستم طیقاتى را در جریان پاندمى کرونا 
دیدیم که بیش از همه آنانى قربانى شدند که در 
قانون منع سقط  پائین جامعه قرارداشتند،  هرم 
جنین نیز بیش ار همه متوجه تهیدستان، رنگین 
پوستان، التینوها و بى خانمان خواهد شد. در 
خانواده  این  که  کرد  مشاهده  میتوان  جا  همه 
عموما  که  هستند  جامعه  وتحتانى  فقیر  هاى 
فرزندان بیشترى دارند و کامال آشکار است که 
با لغو حق سقط جنین فرزندان بیشترى خواهند 
داشت. اگر این فرزندان در کشورهاى پیرامونى 
میلیونى  خیل  به  یا  و  میشوند  وفروش  خرید 
جامعۀ  در  پیوندند،  مى  خیابان  و  کار  کودکان 
سرمایه دارى پیشرفته اى چون آمریکا نیز تنها 
تولید  باز  جهت  ارزانترى  کار  نیروى  میتوانند 
نیروى کار باشند. در جامعه اى که بطور واقعى 
یاد  جهت  فرزندان  این  براى  چندانى  امکان 
گیرى مهارتهاى بیشتروجود ندارد، تنها میتوانند 
اختیار صاحبان  در  ازرانتر  را  کار خود  نیروى 
دستمزد  با  شاقتر  کارهاى  و  داده  قرار  سرمایه 
فاکتورهاى  از  یکى  این  دهند.  در  تن  کمتر 
ترامپ در  دارانى چون  تمایل سرمایه  مهم در 
به تصویب رساندن قانون منع سقط جینن در 

آمریکا مى باشد.
آن  پلیسى  و  قضائى  سیستم  که  اى  جامعه  در 
رنگین  که  است  شده  نهاده  بنیان  براین  اساسا 
پوستان ذاتا مجرم هستند و حمالت و تهاجم 
رنگین  که  در جامعه  است.  آنان  متوجه  پلیس 
تشکیل  را  زندانیان  تعداد  بیشترین  پوستان 
میدهند در حالیکه کمتر از یک پنجم جمعیت 
در  میدهند،  اختصاص  خود  به  را  آمریکا 
جامعه اى که قتل عامدانۀ رنگین پوستان و یا 
تیراندازى به سوى آنان توسط پلیس به امرى 
عادى تبدیل شده است، دور از انتظار نخواهد 
دیوان  از سوى  قوانین صادره  قربانیان  که  بود 
عالیش همین اقشار پائینى هرم طبقاتى جامعه 
باشند. عقب راندن این قانون ارتجاعى و ضد 
زن در قدرتمندترین کشور امپریالیستى نیاز به 
یک کارزار وسیع همبستگى با جنبش اعتراضى 
زنان و مردان آمریکا علیه این قانون ارتجاعى 

در قلب نظام سرمایه دارى دارد.

قانون منع سقط جنین در آمریکا، 

قانونى کردن نفى مالکیت زن بر بدنش!
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مثبت  فعالیت هاى  من  پرسش: 
همکارى  "شوراى  در  را  شما 
کمونیست"  و  چپ  نیروهاى 
براى  که  سئوالى  مىکنم.  تعقیب 
من پیش آمده است، این است که 
این  نیروى  همکارهاى شش  اوال 
شورا در چه قالبى میگنجد و دوما 
چرا شما همکارى این شش نیرو 

را گسترش نمى دهید؟ 

که  همانگونه  نیرو  شش  فعالیت  امروز:  جهان 
قالب  در  پیداست  همکارى"  "شوراى  نام  از 
مشترك  فعالیت  و  رابطه  گنجد.  مى  همکارى 
از  مختلفى  اشکال  تواند  مى  سیاسى  نیروهاى 
پایدار"،  "اتحاد  تشکیالتى"،  "وحدت  قبیل 
"جبهه"، "بلوك" و ... بخود بگیرد که ضرورت 
هر کدام را فاکتورهایى از قبیل دورى و نزدیکى 
این نیروها به هم و اوضاع و احوال و شرایط 

سیاسى جامعه تعیین مى کند.
همکارى  ضرورت  که  است  این  واقعیت 
اول  وهله  در  را  نیرو  شش  این  همگرایى  و 
اوضاع خطیر  به  پاسخگویى مشترك  ضرورت 
اساس  این  بر  است.  زده  رقم  جامعه  سیاسى 
هاى  تفاوت  از  جدا  همکارى  این  نیروهاى 
بر  مسائل  از  اى  پاره  روى  نظرى  و   سیاسى 
از  عبارتند  که  دارند  توافق  اساسى  اصل  دو 
مبارزه  و  اسالمى  جمهورى  انقالبى  سرنگونى 
براى یک گزینه سوسیالیستى و شورایى. توافق 
روى سرنگونى انقالبى در واقع مرزبندى روشن 
و  طلبانه  اصالح  هاى  گزینه  با  را  نیروها  این 
نیروها و قدرت هاى  اتکا به  یا "براندازى" به 
هر  با  و  میدهد  نشان  روشنى  به  امپریالیستى 
آلترناتیو دست ساخته این قدرت ها مرزبندى 

دارند. 

این دو اصل کلى براى همکارى این شش نیرو 
در عین حال مستلزم پراتیکى مشترك و همگرا 
به  شورایى   / کارگرى  اى  گزینه  ساختن  براى 
اجتماعى  هاى  جنبش  در  دخالتگرى  شکل 
جارى در جامعه هم هست و این کارى است 
این شورا بطور مستمر و سازمان  نیروهاى  که 

یافته و البته ناکافى انجام مى دهند.
مقابل  در  نیافته،  گسترش  الگو  این  چرا  اینکه 
واقعى  پرسشى  هم  نیز   "... همکارى  "شوراى 
در  شورا  نیروهاى  بین  در  که  نظراتى  است. 
پاسخ به این سئوال وجود دارد به این قرار است 
بر گسترش کیفى  تاکید اصلى را  نگاه  که یک 
درون  در  سوسیالیستى  گفتمان  گسترش  یعنى 
لزوم  اینکه  بدون  دیگر  نظر  و  مى بیند  جامعه 
باور  این  بر  ببرد  را زیر سئوال  کیفى  گسترش 
این شورا  هم  و عددى  نظر کمى  از  که  است 
باید بتواند پتانسیل کافى سیاسى و ساختارى را 
براى جذب نیروهاى دیگر فراهم سازد. از این 
روى در نشست ارزیابى ساالنه ى   شورا در سوم 
ناظر  "سیاست  تدوین  ضرورت  امسال  آوریل 
بر گسترش" در دستور شوراى نمایندگان این 

شش نیرو قرار گرفت.

روى  شما  مشخص  سئوال  به  پاسخ  از  فراتر 
این مسئله الزم است تاکید شود که قطب چپ 
پیشروان  و  فعالین  از  وسیعى  طیف  را  جامعه 
جنبش هاى اجتماعى در ایران، طیف وسیعى از 
فعالین منفرد چپ و کمونیست در داخل و خارج 
نهادها  و سوسیالیستى،  رویکرد چپ  با  کشور 
اجتماعى  هاى  جنبش  مدافع  هاى  انجمن  و 
و  است  داده  تشکیل  یافته  تحزب  نیروهاى  و 
تنها مجرایى که براى همگامى این طیف هاى 
تالش  و  همگرایى  همانا  دارد،  وجود  مختلف 
براى ایجاد گفتمانى مشترك در پاسخ به نیازها 
و ضرورت هاى مبارزه طبقاتى در داخل ایران 
است. وحدت ها و اتحاد هایى که در پاسخ به 
این نیاز نباشد فرمال و کلیشه اى است و نمى 
به ضرورت خودسازمانى جنبش  تواند کمکى 
این جنبش ها  باشد.  اجتماعى در جامعه  هاى 
و  وسیع  هاى  خیزش  روز  هر  اینکه  علیرغم 
باشکوهى را در مقابل رژیم سرکوبگر جمهورى 
اسالمى مى آفرینند، اما هنوز از داشتن سازمان 
و تشکل هاى سیاسى و طبقاتى رنج مى برند. 
مهمترین کارى که فرا روى "شوراى همکارى" 
و همه نیروهاى چپ و کمونیست قرار دارد نه 
"قیمومیت"، بلکه یارى رساندن به این وظیفه و 
براى جبران این کمبود است، چون در فرداى 
اسالمى،  جمهورى  انقالبى)  (حتى  سرنگونى 
الزم  دستاوردها  حفظ  براى  کارگرى  گزینه اى 
است که پایه هاى آن باید از هم اکنون ساخته 

شده باشد. 
ما به نوبه ى خود تالش مى کنیم این کمبودها 
بیابیم و راه حل ها  را بررسى کنیم، علت ها را 
را  پیش روى بگذاریم. چرایى و آسیب شناسى 
این کمبود یکى از مهمترین دغدغه ها ى شورا 
باید باشد و ما به سهم و توان خود در این راه 

مى کوشیم. 
 

مدعى  راست  نیروهاى  پرسش: 
که  دالیلى  از  یکى  که  هستند 
خیزش هاى توده اى به "براندازى" 
انجامد  نمى  اسالمى  جمهورى 
یا  لیدر  اپوزیسیون  که  است  این 
رهبر ندارد! از نظر شما رهبرى و 
سازماندهى جنبش ها و نقش لیدر 
در پروسه سرنگونى و جایگزینى 

چگونه است؟

جهان امروز: قبل از اینکه به نقش و جایگاه لیدر 
و رهبر در پروسه سرنگونى بپردازیم الزم است 
روى دو واژه که در سئوال شما آمده توضیح 
اپوزیسیون  گفتمان  "براندازى"  واژه  بدهیم. 
"براندازى"  اسم رمز  بورژوایى رژیم است که 
آنان  است.  خودشان  "سراندازى"  براى  رژیم 
مفهوم براندازى را حساب شده به کار مى برند 
زیرا که براى رسیدن به هدف خود،  استفاده از 
هر وسیله اى را توجیه مى کنند. آنان به برانداختن 
قدرت حاکم  به هر وسیله اى از جمله،  و مهمتر 

و  امپریالیست ها  همه،  دخالتگرى  از 

   پرسش ها و پاسخ ها:

در این صفحه کوشش مى شود تا به پرسش هاى خوانندگان جهان امروز پاسخ داده شود.
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ارتش  فراخواندن  منطقه،  قدرت هاى 
اصالح  مانند  سپاه،  باندهایى  بدنه ى  و 
طلبان همانگونه که رضا پهلوى در فراخوان خود 
به آشکارا گفت، و تمامى نیروهایى که در عمل 
و برنامه،  خواهان حفط مناسبات طبقاتى هستند. 
ایران  در  سرمایه دارى  مناسبات  مى خواهند  آنها 
نظامى  با همه ساختارهاى  "براندازى"  از  بعد  را 
و  کارگر  طبقه  از  آنان  کنند.  اقتصادیش حفظ  و 
تهى دستان شهر و روستا،  مى خواهند که  "همه با 
هم" بدون طرح گزینه  هاى خود، اسب تروواى 
جایگزین بورژوایى باشند. در حالیکه ما خواهان 
هستیم  اسالمى  جمهورى  انقالبى  سرنگونى 
هاى  توده  حاکمیت  اعمال  را  آن  جایگزین  و 
به رهبرى طبقه کارگر  اسثتمار شده  ستمدیده و 
اپوزیسیون  واژه  مورد  در  تفاوت  این  مى بینیم. 
هم صادق است و از نظر طبقاتى نمى شود همه 
مخالفان رژیم را در یک کاسه ریخت. بعضى ها 
آگاهانه این تفاوت را مشخص نمى کنند، چون 

سیاستى "همه با همى" را تعقیب مى کنند. 

باید  لیدر  یا  رهبر  جایگاه  و  نقش  مورد  در  اما 
گفت که این درست است که هر جنبشى احتیاج 
به رهبر و هدایت کننده دارد، اما  ما این نقش را 
نقش  کارگر،   طبقه  از موضع  ما  نمى بینیم.  فردى 
رهبرى طبقاتى مى بینیم. نقش شخصیت در تاریخ 
که  نیستند  شخصیت ها  اما  نمى شود،   نفى  البته 
تاریخ مى سازند، تاریخ باید جارى و آنچنان مهیا 
باشد که شخصیت بتواند در آن برهه،  نقشى مهم 
پاریس 1871 شخصیت هاى  کمون  در  کند.  ایفا 
تاریخى مانند مارکس و انگلس در پاریس حضور 
نداشتند و حتى رهبرى انقالب را به عهده نداشتند 
و  بود  اقلیت  در  کمون  شوراى  در  کمونیسم  و 
زندان  در  لویى بالنکى  کمون،   فکرى  رهبر  حتى 
بود،  اما دیدگاه بالنکى در شوراى رهبرى کمون 
کموناردها  این  و  داشت  هژمونى  کموناردها  و 
بودند که شخصیت تاریخى یافتند. طبقه انقالبى 
و رهبرى انقالبى و شورایى و سازمان هاى مورد 
اعتماد و آگاه هستند که مجموعه اى از شخصیت 
تاریخى را پرورش و ساختار مى دهند. مدتهاست 
و  نقش  تواند  نمى  دیگر  فردى  شخصیت  که 
جایگاهى تاریخى، سنتى، موروثى، مادام العمرى 

و صادراتى باشد. 
 

یا  و  قهرمان  نقش  در  که  تاریخى  نظر  از  رهبر 
ناجى ظاهر شده در عصر جدید و در بین انسان 
هاى متکى بخود و آگاه بسیار متفاوت است. از 
نظر ما رهبر یا لیدر و یا به عبارتى دیگر قهرمانان 
جنبش هاى اجتماعى به نقش و رفتار و تعهدشان 
به آرمان هایى که به اعتبار آن این نقش را پیدا 
هاى  دوره  در  نقش  این  دارد.  بستگى  اند  کرده 

معین، در تندپیچ هاى سیاسى و در یک کالم در 
مبارزه طبقاتى رقم مى خورد که در آن فاصله لیدر 
و توده ها از زمین تا آسمان نیست. لیدر و رهبرى 
که به رهبرى جمعى متکى نباشد، غیرقابل عزل 
دیکتاتورهاى  خود  دامان  در  باشد  جایگزینى  و 

کوچک و بزرگى را تربیت مى کند.

به جنبش هاى حى و  باید  این توضیح کوتاه  با 
حاضر در جامعه برگشت و در روند این جنبش 
رهبرانى را دید که نه وارث اجدادشان هستند و 
نه "عکس آنها در ماه دیده شده است" و نه داراى 
هستند  هایى  چهره  بلکه   ،... نه  و  ویژه اى  «ژن»  
که بر بستر مبارزات کارگرى، از جمله معلمان و 
دیگر جنبش هاى اجتماعى رشد کرده و به رهبران 

واقعى جنبش خود تبدیل شده اند.

اگر به مقدمه پاسخ برگردیم نقش و جایگاه لیدر 
متفاوت  بورژوا  "براندازان"  و  ما  براى  رهبر  و 
بوده  شاهد  نیز  تاریخا  که  همانگونه  آنها  است. 
دارى  سرمایه  هاى  قدرت  منافع  اساس  بر  ایم 
شده  تراشى  رهبر  خود  ى  رسانه ها  کمک  به 
رهبر  انقالب  از  جلوگیرى  براى  را  خمینى  اند. 
کردند و اکنون " رضا پهلوى" را در بوق و کرنا 
از  انقالب سیاسى  با یک  مى دمند که خاندانش 
اریکه قدرت به زیر کشیده شده است. این گونه 
رهبرهاى ساختگى و از باال هیج یک از نیازهاى 
و  کنند  نمى  نمایندگى  را  اجتماعى  هاى  جنبش 
و  داران  سرمایه  از  ضعیفى  بسیار  قشر  به  تنها 
تکنوکرات ها متکى هستند. شعار اندك "رضاشاه 
همه  آن  با  که  است  آن  معناى  به  شاد"  روحت 
دیکتاتورى، فساد، کودتا، زمین  خوارى وابستگى 
و خفقان سالهاى حکومت این قزاق، تنها میتوان 
که  است  آن  مانند  این شعار  کرد.  مقایسه  با هم 
به  رحمت  صد  طاعون،   این  برابر  در  بگویند 
علیرغم  شعار  این  اینگونه  به  تاریخى.  وباى  آن 
پروپاگانداى رضاشاهى، تایید نیست بلکه مقایسه  
رهبر  است.  ارتجاع  اردوى  در  جنایتکار  دو  بین 
تراشى هاى امپریالیستى حتى از طرف خود آنها 
هم جدى نیست و بزرگنمایى آن از سویى براى 
براى  دیگر،  سوى  در  و  اسالمى  رژیم  به  فشار 
به انحراف کشاند جنبش هاى اجتماعى از پایین 

براى گذر انقالبى از جمهورى اسالمى است.

سرنگونى انقالبى جمهورى اسالمى را توده هاى 
مردم زیر ستم و جنبش هاى اجتماعى به رهبرى 
و  جسور  و  آگاه  رهبران  به  اتکا  با  کارگر  طبقه 
و  رهبران  حناى  و  زنند  مى  رقم  آنها  میدانى 
لیدرهاى سفارشى نزد این جنبش و زنان پیشتاز 

و نیروهاى آگاه جامعه رنگى ندارد.

تماس با  
 کمیته تشکیالت داخل کشور 

    حزب کمونیست ایران

hvefaalin@gmail.com

پیامگیر و  فکس  تلفن، 

009647710286193

0046760854015

004799895674

00436601195907

جهان امروز

سردبیر: هلمت احمدیان
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زیر نظر هئیت تحریریه

تماس با   کمیته تشکیالت 

داخل کومه له (تکش)    

صرفا  که  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *

را  باشد  شده  ارسال  نشریه  این  براى 
چاپ مى کند.

*استفاده از مطالب جهان امروز با ذکر 
ماخذ آزاد است.

"جهان  امضا  با  مسئولیت  مطالب   *

امروز" تحریریه نشریه است.
کوتاه  و  ویرایش  در  امروز  جهان    *

این  است.  آزاد  رسیده  مطالب  کردن 
نویسنده  اطالع  به  چاپ  از  قبل  امر 

مى رسد.
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استبداد مانعى جدى بر سر راه دیالوگ، گفت و 
شنود و تفکر انتقادى در جامعه است. ذهنیت 
انتقادى  ذهنیت  گسترش  از  همواره  استبدادى 
آنچه  سلطه ى  از  مستبد  ذهن  دارد.  وحشت 
تاکنون بوده است در مقابل گزند آنچه که  که 
پاسدارى  باشد  مى تواند  که  آنچه  یا  باشد  باید 
به  را  منتقدین  حساب  همین  روى  مى کند. 
سکوت، تواضع، مدارا یا پوشیده گویى دعوت 
مى کند و اگر این دعوت کارساز نشد منتقد را 
به غرور و تکبر متهم مى سازد و نهایتا به طرد و 
حذف فیزیکى روى مى آورد. ذهنیت استبدادى 
صداهاى مخالف و حتى متفاوت را خفه مى کند 
تا جز  بر جهان رنگها مى کشد  پرده اى سیاه  و 
آنچه که خود مى خواهد هیچ رنگ دیگرى به 
چشم نیاید. «جامعه اى که تحمل و مدارا و تفکر 
انتقادى وى تنوع اندیشه ها را تجربه نکرده، بلکه 
روش هاى  و  گرایش ها  و  ارزش ها  حذف  به 
با  را  پدیده اى  هر  است،  داشته  عادت  مخالف 
سانسور  سیاست  و  حذف  فرهنگ  از  ترکیبى 
همین  نتیجه ى  در  و  یارى  به  مى زند...  محک 
جامعه  که  است  سانسور"  و  "حذف  ترکیب 
مثلن یکباره کور رنگ مى شود. از میان صدها 
رنگ طبیعى و جلوه هاى گوناگون نور، جز به 
از  به هیچ تجلى دیگرى  تیره،  سه چهار رنگ 

طبیعت رنگ و نور توجه نشان نمى دهد.» [1]

بنابراین براى دفاع از حق انتقاد چاره اى وجود 
و  بى حد  آزادى  از  دفاع  در  آنکه  مگر  ندارد 
حصر بیان به جنگ استبداد و ذهنیت استبدادى 
پیشرفت، حرکت  الزمه ى  انتقادى  تفکر  رفت. 
به پویایى  ایستایى  از  نو و فرارفتن  به  از کهنه 
چشمان  که  است  این  معناى  به  «انتقاد  است. 
مان را باز کنیم و ببینیم که آنچه امروز پذیرفته 
شود،  مى  گرفته  مسلم  و  بدیهى  چون  است، 
بدیهى  دیگر  بود، چون  نخواهد  پذیرفته  دیگر 
و مسلم پنداشته نخواهد شد. انتقاد یعنى کارى 
کنیم که حرکاتى که امروز ساده و آسان انجام 
این  از  نگیرد.  انجام  آسانى  به  دیگر  گیرد،  مى 
رو، تمام ارزش ها، وجوه رفتارى، تعارض ها، 
به ویژه  تناقض ها، اصطکاك هاى فرهنگ، و 
زبان، تفکر و ادبیات امروز را باید در معرض 
دید و نقد و قضاوت قرار داد. در این اوضاع و 

احوال، انتقاد ریشه اى، از نظر هرگونه تغییرى 
ضرورت قطعى دارد. تغییرى که از حدود همان 
تغییرى که فقط  نکند.  پیشین تجاوز  طرز فکر 
به منزله ى شیوه اى براى سازگار کردِن بیشتر 
همان افکار همیشگى با واقعیت موجود باشد، 
عمیق  تغییر  نیست.  سطحى  تغییر  جز  چیزى 
پذیرد.  است صورت  ممکن  آزاد  در جو  فقط 
مدام  ى  محرکه  نیروى  دایمى  انتقاد  که  جوى 
آن باشد. تفکر انتقادى سبب شفافیت بیان مى 
شود. به روشن گویى مى انجامد. کلى گویى ها 
و کلى نگرى ها و موضع گیرى هاى ژله اى را 
که فرصت طلبان یا محافظه کاران دارند مردود 
مى کند. االن بعضى ها حرف هایى مى زنند که 
آن قدر کلى و مبهم و کشدار است که آدم نمى 
اما  مى خوانند.  به چى  را  مردم  باالخره  فهمد 
وقتى فکر انتقادى نهادى شد، کالم خواه ناخواه 
تعیّن پیدا مى کند. هدف ها و برنامه ها و روش 
عوام  از  شود.  مى  مشخص  ها  گرایش  و  ها 
زدگى ارزش ها و نظریه ها تا حد زیادى کاسته 
مى شود. حضور مردم فقط به تأیید هاى توده 
وار منحصر نمى ماند بلکه به مشارکت عمومى 
در تفکر و تصمیم تبدیل مى شود. کسانى که 
مى  تصور  که  بینند  مى  زیان  انتقادى  تفکر  از 
کنند همه چیزشان درست و کامل است و مو 
الى درز پندارها و رفتارها و گفتارهاشان نمى 
رود. خود را حامل حقیقت مطلق مى پندارند 
انتقادى همیشه  تفکر  اما در  از خطا.  و مصون 
جایى براى احتمال خطا وجود دارد. خطاها در 
مى  اصالح  جمعى  خرد  و  عمومى  مشارکت 
الزاما  انتقادى  تفکر  نهادى شدن  و  بسط  شود. 
باید  یعنى  است.  شنید  و  گفت  بسط  گرو  در 
اهل سؤال و توضیح و اقناع متقابل شد. یعنى 
من بتوانم آزادانه هر سؤالى را که به ذهنم مى 
رسد بپرسم و دیگرى هم بتواند آزادانه جواب 
یا توضیح بدهد یا توضیح بخواهد. از این رو 
فکر انتقادى هرگز از فکر آزادى جدا نیست.» 

[2]

سر  بر  انتقاد  در  اصلى  مسئله ى  عبارتى  به 
بدون  حق  این  از  استفاده  و  پرسش"  "حق 
وجه  متاسفانه  اما  است.  آن  عواقب  از  نگرانى 
است  «بى چرایى»  فرهنگ  ما  فرهنگ  بر  غالب 

و این جاده ى یکطرفه مبتنى ساخت استبدادى 
جامعه ى ایران است. مراکز و منابع قدرت همواره 
«نپرسیدن» را به یک فضیلت تبدیل کرده اند و 
پرسنده را پرررو یا فضول نامیده اند. «مسئله این 
عارضه ى  به  مبتال  ما  جامعه ى  و  ما  که  است 
ما،  دیرینه ى  فرهنگى  تاریخ  در  (نپرسیدن)ایم. 
این  مسلط  مناسبات  حفظ  براى  راه  بهترین 
دانسته شده است که پرسش به یک رفتار نهادى 
تبدیل نشود. پیداست که این عارضه هم برآمد 
مناسبات مسلط بوده است، و هم مؤثر در بقاى 
به پرسیدن عادت  نباید  مناسبات مسلط. کسى 
مى کرده است. پس روانشناسى اجتماعى ما اهل 
پرسش نشده است. تاریخ استبدادى 2500 ساله 
پرسیدن را برنمى تافته است. پرسیدن ریشه ى 
تفکر انتقادى است. ریشه ى دانستن، ِخَرد است. 
زمانى  است.  خرد  آزادانه ى  کاربرد  پرسیدن  و 
جرأت  بدانى."  کن  "جرأت  بود:  گفته  کانت 
داشته باش که خرد خود را به کار گیرى. یعنى 
تبلور  و  است  خرد  و  آزادى  ترکیب  پرسیدن 
مدرن  عصر  شعار  این  ست.  آزادى  در  خرد 
الزم  چیزهایى  رفتار،  این  استقرار  براى  است. 
است  الزم  فرهنگى  نداشته ایم.  ما  که  است 
را  برداشت  این گرایش و  ما  نداشته ایم.  ما  که 
نداشته ایم که آزادى یعنى از خرد خود در همه 
چیز آشکار استفاده کردن. براى عادت کردن به 
پرسش، ابتدا باید به خود "حق" پرسش عادت 
کرد. یعنى اول باید دریافت که هر کسى "حق" 
حضور  حق  کسى  هر  اساسا  و  بپرسد.  دارد 
تعیین  و  پرسش  و  رأى  و  انتخاب  و  نظر  و 
ارزش ها  به  اندیشى  «باز   [3] دارد.»  سرنوشت 
و مفروضات در گرو پرسش است. پیدا کردن 
حل  راه  و  اجتماعى  تفکر  و  سیاسى  اندیشه 
توسعه و غیره در گرو پرسش و تفکر انتقادى 
است. عادت شکنى و آشنایى زدایى در ادبیات 
است که حاصل  در گرو گفت و شنودى  امروز 
پرهیز نکردن از پرسش است. نیاز جامعه ى ما 
به نقد همه جانبه ى فرهنگى، نخستین مسئله ى 
سنت  نیست.  سنت  خوشایند  که  ماست  مبرم 
و  گفتارها  رفتارها و  اعتبار مجموعه ى  به یک 
و  شنوى  حرف  است.  شده  نهادى  پندارهاى 

نپرسیدن یکى از وجوه پابرجاى سنت 
است.» [4]

براى دیالوگ ستون آزاد: ایجاد فضایى  براى  به سهم خود  تا  "ستون آزاد" مى کوشد  ایجاد  با  امروز  جهان 
و گفتمان هاى رفیقانه به آنگونه که با دیدگاه استراتژیک این نشریه همسو، اما داراى نگرش و 

زوایایى باشد، به همگرایى روى مسائل نظرى در جنبش کارگرى و کمونیستى یارى رساند. 

نیما مهاجرانتقاد شفاف و بى باکانه یا تسلیم و  سکوت فروتنانه؟
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کسى که از انتقاد مى گریزد در حقیقت 
مصلحت  و  مى جوید  را  مصلحت  راه 
یا  گذاشتن  پنهان  جز  نیست  چیزى  گرایى 
این  و  واقعیت.  از  بخشى  گذاشتن  مسکوت 
واقعیت  نشدن  آشکار  جز  ندارد  معنایى  خود 
انتقاد تحمل  و فدا کردن حقایق. در جایى که 
و  فشار  گروه  و  شانتاژ  با  منتقد  نمى شود، 
لشکرکشى و شایعه پراکنى از طرف قدرتمندان 
داغ  سرب  دهانش  در  و  مى شود  روبرو 
مى ریزند. به همین دلیل منتقد محروم از آزادى 
روبرو  اضطراب  و  ترس  با  همواره  و  است 
این ها خصلت جامعه اى است که روح  است. 
استبداد و دیکتاتورى حاکم در کالبدش حلول 
نویسندگان  از  بسیارى  اکنون  کرده است. «هم 
هاى  بخش  در  خصوص  به  فرهنگ،  اهل  و 
آفرینش، از امنیت اجتماعى و سیاسى و شغلى، 
و روانى و ذهنى و ارتباط با مخاطب بهره ور 
تامین  این  وقتى  اند.  بهره  کم  بسیار  یا  نیستند 
شدیدا  یا  باشد  نداشته  وجود  ها  امنیت  و  ها 
بى  ریا،  ترس،  پرهیز،  طبعا  پذیرد،  کاهش 
خودسانسورى  سرانجام  و  نگرانى  اطمینانى، 
بیگانگى جاى آن ها  از خود  و خودخورى و 
را مى گیرد. طبعا انسانها در برابر مشکالت و 
نامالیمات و فشارها و محرومیت ها مقاومت 
مى کنند. اما این مقاومت هم حدى دارد. یکى 
وقتى  کمتر.  یکى  و  ورزد  مى  مقاومت  بیشتر 
و  استحاله  و  تسلیم  شد،  تمام  یا  کم  مقاومت 
این ها خود  پادرآمدگى شروع مى شود. و  از 
تازه مبناى اضطراب هاى جدید است. یکى از 
مشخصات عده اى از نویسندگان در همین ایام، 
خوشبختانه مقاومت در برابر موقعیتى است که 
پیش آمده است. در مقابل عده اى هم هستند 
که به استحاله کشانده شده اند، یا به انزوا، یا از 
اند. استحاله خود راه نجات یا حل  پا درآمده 
مشکل نیست، بلکه مبناى اضطراب تازه است. 
حل شدن در توقعات و فشارهاى مسلط، منشأ 
استقالل  دادن  دست  از  است.  تازه  هاى  تنش 
به  هنر  استقالل  و  شخصیت  استقالل  و  نظر 
نرخ  به  نان  انجامد.  مى  درون  جدید  دردهاى 
فرصت  و  ریا  و  سازى  ظاهر  و  خوردن  روز 
اجتماعى  دیگر  هاى  ناهنجارى  به  خود  طلبى 
البته  انگیز است.  و فردى مى کشد که مفسده 
شاعر و نویسنده هم مثل بقیه ى مردم دوست 
یا  پرده ى سیاهى جلو چشمش بکشد،  ندارد 
چشم اندازى ترسیم کند که شنونده و خواننده 
اش را ناراحت کند. اما با واقعیت هم نمى تواند 
به گونه اى برخورد کند که به کتمان حقایق یا 

مخدوش شدن حقیقت بیانجامد.» [5]

اعمال  بدون  حتى  مذهبى  نهادهاى  و  مراجع 

توده هاى  خسته ى  اذهان  تخدیر  راه  از  و  زور 
را  حاکم  طبقه ى  ایده هاى  و  افکار  محروم، 
ترویج و تحمیل مى کنند و توده ها را به تسلیم 
جامعه  مفتخواران  این  وامى دارند.  استحاله  و 
مى گریزند،  شرافتمندانه  شغلى  برگزیدن  از  که 
و  کار  توده هاى  میان  در  را  فروتنى  و  قناعت 
تبلیغ  انسانى  فضیلت هاى  عنوان  به  زحمت 
آیین هایى است که  از  یکى  مى کنند. مسیحیت 
فرودستان  میان  در  را  تواضع  و  تسلیم  اصوال 
این  تقبیح  و  نقد  در  مارکس  مى گذارد.  ارج 
مسیحیت،  اجتماعى  «اصول  مى نویسد:  اصول 
بزدلى، حقارت نفس، پستى، تسلیم و افسردگى 
تبلیغ مى کنند... چیزى که این اصول براى  را 
طبقه ستمدیده دارد، این است که آنها آرزو مى 
کنند که طبقه حاکم خیّر و بخشنده باشند» کارل 
لیبرال منشانه ى  دین ستیزى  با  چه  اگر  مارکس 
«ایده ى  نقد  با  و  داشت  فاصله  آنارشیستها 
در  مسیحى  کارگران  عضویت  با  مخالفت 
-مطرح  باکونین  شد  موجب  انترناسیونال» 
کننده ى این نظر- از انترناسیونال اخراج شود، 
ریاکارانه ى  «اخالق  تمام  بى پروایى  با  اما خود 
پوشش  از  و  مى گیرد  ضرب  زیر  را  مسیحى» 
عقیدتى مسیحیت در دفاع از جامعه ى طبقاتى 
پرده برمى دارد. وى «مداراجویى و تسلیم طلبى 
در مقابل ستم و ناراستى هاى موجود در جامعه» 
و «توجیه گرى وضع موجود» را در اندیشه هاى 
خصلت هاى  مسیحیت،  مى دهد.  نشان  مذهبى 
را  آنها  و  مى دهد  نسبت  آسمان  به  را  بشرى 
از محتواى انسانى خودشان تهى مى کند. یکى 
نگاه  برعکس  است.  فروتنى  این خصلت ها  از 
مذهبى ها  که  مآبانه اى  مقدس  و  ماوراءالطبیعه 
به تواضع دارند، مارکس خضوع و خاکسارى 
تقدیر  اماواگر  بى  و  واال  عنوان خصلتى  به  را 
نمى کند. وى در مقاله ى سانسور و آزادى بیان 
«آیا  مى کند:  نکوهش  و  نقد  چنین  را  فروتنى 
نیست  این  وظیفه جویندگان حقیقت  نخستین 
نظر  راست  و  چپ  به  بى آن که  یک راست  که 
آیا  بتازند؟  پیش  به سوى خود حقیقت  افکنند، 
گفتن حقیقت در قالب فرمایشى و تحمیلى، در 
چونان  حقیقت  نیست؟  آن  بردن  یاد  از  حکم 
برابر  در  تازه  و  است؛  دور  به  فروتنى  از  نور، 
خود؟  برابر  در  باشد؟  فروتن  باید  کسى  چه 
مى سازد.  رسوا  را  نادرستى  و  دروغ  حقیقت، 
پس آیا نباید بر ضد دروغ باشد؟ فروتنى در هر 
گامى که من برمى دارم مانند ترمز عمل مى کند 
و به پژوهشگر فرمان مى دهد که در برابر نتیجه 
پژوهش بر خود بلرزد. فروتنى مانع دستیابى به 
حقیقت است. گوهر ذهن همواره ذات حقیقت 
است و شما با این گوهر چه مى کنید؟ فروتنى؟ 
فروتن  فرومایگان،  "فقط  مى گوید:  گوته 
همین  ذهن  سر  بر  مى خواهید  شما  و  هستند“ 

بال را بیاورید؟» [6]

اما اگر انتقاد براى طبقه ى بورژوا، مرتجعین و 
در یک کالم حافظان وضع موجود یک تهدید 
تاریخ  انقالبى  طبقه ى  براى  مى رود،  شمار  به 
-پرولتاریا- و پیشروان این طبقه -کمونیست ها- 
شعار  این  است.  کارساز  و  برنده  ابزار  یک 
کارگر  طبقه ى  تاریخى  آموزگاران  از  مارکس 
جهانى «در همه چیز شک کن» همواره تاکیدى 
سوسیالیست ها  انتقادى.   تفکر  بر  است  بوده 
انتقاد را نه فقط علیه دشمنان طبقاتى خودشان 
انجام  نیز  خود  که  آنچه  و  گذشته  علیه  بلکه 
داده اند به کار مى گیرند. «انقالب هاى پرولترى 
مدام از خود انتقاد مى کنند، حرکت خود را چه 
بسا متوقف مى سازند و به آن چه که انجام یافته 
به نظر مى رسد، باز مى گردند تا بار دیگر آن را 
از سر بگیرند، خصلت نیم بند و جوانب ضعف 
به  بى رحمانه  را  خود  اولیه  تالش هاى  فقر  و 
باد استهزا مى گیرند، دشمن خود را گویى فقط 
براى آن بر زمین مى کوبند که از زمین نیروى 
تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا در مقابل آن ها 

قد برافرازد.» [7]

روند  در  طبقاتى  آگاهى  داراى  «کارگران 
این  که  را  راهى  همواره  جنبش شان  پیشرفت 
مى اندیشند  و  بازنگرى مى کنند  پیموده  جنبش 
که آیا راه صحیحى بوده و آیا ممکن است آن 
تمام طبقات در  بین  از  نه.  یا  بهبود بخشید  را 
بورژوازى تحصیل  نه حتى  روسیه، هیچ یک، 
یعنى  تاکتیک هایش،  دربارة  ثروتمند،  و  کرده 
و  رك  آنقدر  جنبشش،  هاى  روش  و  جهت 
راست، شفاف و تا حد ممکن علنى بحث نمى 
کند که طبقۀ کارگر مى کند. تنها کسانى که تهى 
مغزند یا از شرکت توده هاى وسیع در سیاست 
مى ترسند ممکن است این طور فکر کنند که 
مجادالت بر سر تاکتیک ها که به طور مداوم در 
مطبوعات طبقۀ کارگر دیده مى شوند نامناسب 
مجادالت  همین  واقع،  در  ضرورى اند.  غیر  یا 
گرم هستند که به همۀ کارگران کمک مى کنند 
کارگرى  سیاست  که  آموزند  مى  آنها  به  و 
و  بگذارند  بحث  به  زاویه  هر  از  را  خودشان 
را  روشن  و  متمایز  محکم،  طبقاتى  خط  یک 

براى جنبش تکامل دهند.» [8]

تواضع  که  مى کنیم  دعوت  را  منتقد  گاه  هر 
که  مى خواهیم  او  از  حقیقت  در  کند  پیشه  را 
افکارها  از  و  سکوت  موجود  وضع  مقابل  در 
منکوب کردن  کند.  تبعیت  رفتارهاى مسلط  و 
فرهنگ  نوعى سانسور است که  انتقادى  تفکر 

تزویر و ریا و تملق و مصلحت اندیشى 
انتقاد  آزادى  فقدان  در  مى گستراند.  را 
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که از مظاهر آزادى بیان 
پوشیده  ادبیات  است 
و  گویى  مبهم  گویى، 
فریبکارى -ادبیات فرصت طلبان 
و محافظه کاران- رونق مى گیرد. 
انتقاد  به  توجه  فقط  نه  بنابراین 
بلکه به کاربردن یک زبان روشن 
و واضح در انتقاد الزم و ضرورى 
کلى  و  گویى  پوشیده  است. 
دشوارى  و  ثقیل  زبان  در  گویى 
بورژوا  خرده  روشنفکران  که 
به کار مى برند کارگران و اکثریت 
قهقرا  و  انحراف  به  را  جامعه 
را  امر  این  لنین علت  مى کشاند. 
بیان  روشنى  به  قبل  سال  خیلى 
کرده است: «علت این امر ناکافى 
"ضعف"  بودن آگاهى طبقاتى و 
زحمتکشان  و  پرولتاریا  تشکل 
من  که  رهبران  "اشتباه"  است. 
موضع  در  دروغگوئى  را  آن 
نامیده ام،  آنان  بورژوائى  خرده 
جاى  به  که  است  این  واقع  در 
روشن کردن ذهن کارگران، آنان 
را گیج مى کنند؛ به جاى برطرف 
بورژوائى،  توهمات خرده  کردن 
کنند؛  مى  تزریق  آنان  به  را  آنها 
به جاى رها ساختن مردم از نفوذ 
مى  مستحکم  را  آن  بورژوازى 

سازند. [9]

تیر 1400

منابع و مآخذ:

[1]: تمرین مدارا، محمد مختارى
محمد  بى چرا،  فرهنگ   :[2]

مختارى
[3]: همانجا، محمد مختارى

مقاله  بیست  مدارا،  تمرین   :[4]
در بازخوانى فرهنگ و ...، محمد 

مختارى
محمد  اضطراب،  موقعیت   :[5]

مختارى
[6]: سانسور و آزادى مطبوعات، 

کارل مارکس
لوئى  برومر  هجدهم   :[7]

بناپارت، کارل مارکس
[8]: وحدت کارگران و گرایش 
هاى روشنفکرانه، والدیمیر لنین

والدیمیر  دوگانه،  قدرت   :[9]
لنین

                  تجربه   ى فرانسه 

و  دارد  تداوم  مبارزاتى  عمل  که  جامعه اى  هر  در 
حاکمیت  مى جوشد،  آن  در  اعتراض  و  نارضایتى 
مى دارد،  وا  تکاپو  به  را  سرمایه دارى  نظام  سیاسى 
در  یورو  میلیاردها  مدت  دراز  در  باید  که  تکاپویى 
تا  گردد  هزینه  هدفمند  بطور  مختلف  هاى  عرصه 
یکدیگر  موازات  به  توطئه گرانه  کوشش هاى  همه ى 
شود.  گرفته  بکار  اجتماعى  و  کارگرى  جنبش  علیه 
آن  بوسیله ى  که  بورژوازى  ترفندهاى  این  از  یکى 
قادر است در مواقع حساس و سرنوشت ساز از آن 
سندیکا  نظیر  قانونى  و  علنى  تشکل هاى  گیرد،  بهره 
را  کارگران  که  است  کارگرى  هاى  سندیکالیست  و 
خود  به  وابسته  اقتصادى  و  صنفى  مطالبات  دلیل  به 
مى سازد. در این میان، فرانسه یکى از جوامعى است 
که هم سنت مبارزاتى دارد و هم جنبش هاى اعتراضى 
که  نیست  بیهوده  جوشد.  مى  آن  در  یافته اى  تداوم 
وحشى ترین پلیس اروپا در فرانسه موجودیت دارد 
سرکوب  را  اعتراضات  مختلف،  هاى  بهانه  به  که 
مى کند، بازداشت و به زندان مى اندازد، از اسلحه ى 
استفاده  تظاهرکنندگان  برابر  در   (LBD) خطرناك 
در  فرانسه  زیرا  مى  شود،  عضو   نقص  سبب  میکند، 
تبعیض  دلیل  به  که  مناطقى  در  مى جوشد،  جا  همه 
از حقوق اجتماعى محرومند تا اعتراضات پوپولیستى 
آن  در  که  کارگرى  اعتصابات  نیز  و  زردها"  "جلیقه 
از  بیش  دارى  سرمایه  نظام  حاکمیت  و  دارد  جریان 
سایر جوامع اروپایى در ارتباط با "خنثا" کردن اینگونه 
اینگونه  نتایج  نماید.  پرداخت  هزینه  باید  جنبش ها 
هزینه ها زمانى آشکار مى شود که مبارزات مطالباتى 
اى  برجسته  و  مهم  جنبه ى  که  کارگران  اقتصادى  و 
مراحل  ترین  نهایى  در  دارد  برابر سیستم سرمایه  در 
آن، با شکست مواجه مى گردد و باعث آن مى شود 
که موازین ضد کارگرى در پارلمان به تصویب رسد 
(نظیر بازنشستگى و یا قانون کار الکومرى و...)، زیرا  
حساس  مراحل  در  سندیکاها  بروکراتیک  رهبرى 
حاکمیت  با  اجتماعى  هاى  پیچ  تند  در  و  نهایى  و 
بورژوازى به دلیل حفظ امتیازات سندیکایى، سازش 
مى کند که در سابق و از سال ها قبل، مقاالت متعددى 
به  نیازى  و  داده ام  ارائه  مستند  بطور  زمینه ها  این  در 

تکرار آن نیست. 

تمامى  همانند  فرانسه،  کارگرى  سندیکاهاى 
مى  ظاهر  متفاوت  سطوح  دو  در  جهان  سندیکاهاى 
هاى  پایه  یا  و  بدنه  دیگرى  و  رهبرى   یکى  شوند، 
شده  یاد  کارگرى  اتحادیه  که  آنجا  از  و  است  آن 

اول  مسئول  بویژه  و  گیرد  مى  خود  به  هرمى  شکل 
آن بیش از بیش از حمایت نیروى خاصى که  چپ 
بورژوایى است، برخوردار مى باشد، باید سیاست و 
به رسمیت شناخته  عملکردهاى سوسیال دموکراسى 
شود تا حاکمیت نظام سرمایه دارى از تهدیدات جدى 
در امان بماند. یکى از تهدیدات احتمالى، قرار گرفتن 
(که  نمایندگان  ى  بمثابه  انقالبى  کمونیسم  فعالین 
بخش هاى  در  مى باشند)،  کارگرى  هاى  پایه  منتخب 
که  آنجا  تا  شده  یاد  روند  است.  سندیکایى  متفاوت 
مقاصد و خواست هاى نهایى رهبرى سندیکا را  در 
نکشاند،  واقعى  چالش  به  خویش  فعالیت  ى  حوزه 
قابل به اغماض است، ولى زمانى که گام هاى جدى 
جهت  در  دارى  سرمایه  نظام  حاکمیت  با  تقابل  در 
هاى  سیاست  کامل   نفى  با  کارگرى  حقوق  احقاق 
چالش  شود،  مى  روبرو  سازشکارانه   و  بروکراتیک 
هاى  نمونه  از  یکى  که  گیرد   مى  آغازیدن  آفرینى 
و  ولونتاریستى  برخورد  در  توان  مى  آنرا  مشخص 
ت)  ژ  C G T(ث  سندیکاى   رهبرى  بروکراتیک 
فرانسه در برابر (PCA Poissy) که حوزه (اتومبیل 
ت  ژ  ث  سندیکاى   اس)  د.  و   سیتروئن  ـ  پژو 
مى باشد مشاهده کرد که  اراده اى سیاسى و اهدافى 
از  را  کارگران  آن  پى آمد  در  که  دارد  کارگرى  ضد 
نمایندگان پیگیر طبقاتى محروم مى سازد و کسى که 
جنبش کارگرى فرانسه را مى شناسد با نام "ژان پى یر 
آشنایى  حتمن   (Jean-Pierre Mercier) مرسیه" 
دارد. او از نوجوانى بعنوان یک کمونیست در حزب و 
 Lutte یا تشکل سیاسى شناخته شده در فرانسه بنام
نیز  و  مى کند  فعالیت  کارگرى)   (رزم    Ouvrière
بمثابه کارگر فلزکار از سال 1998 عضو سندیکاى ث 

ژ ت C G T))  مى گردد.

آرمان  به  وفادار  و  پیگیر  کارگرى  وى  که  آنجا  از 
مذکور  صنعتى  مجتمع  در  زودى  به  است،  طبقاتى 
بعنوان نماینده ث ژ ت از طرف P S A   در منطقه 
ى Poissy برگزیده مى شود و در سال 2015 با آغاز 
فعالیت P C A در DSC یعنى "نماینده ى مرکزى 
سندیکا" Délégué Syndical Central از طرف 
چند هزار کارگر انتخاب مى گردد. تالش او بعنوان 
زیرا  بود  کارگران  زبانزد  همواره  کارگرى  مسئول 
هیچگاه با کارفرمایان در رابطه با مطالبات عقب نشینى 
 ، (PCA) "نمى کند و سایر نمایندگان  در "پ س آ
در  نمونه  بعنوان  باشند.  مى  واقعى  مبارزان  از  اکثرن 
کارگرى  فضاى  در  مرسیه  پى یر  ژان  نا   2013 سال 
فرانسه مى پیچد، زیرا دولت و کارفرمایان برآن شدند 

که کارخانه اتومبیل در "اولنه" (Aulnay) را 
"ژان پى  نمایند.  بیکار  را  متوقف و کارگران 

روند کهنه ى بروکراسى سندیکایى

                                        و سرنوشت کمونیست هاى انقالبى!

احمد بخردطبع

نیمه اول تیر 1401  نیمه دوم  ژوئیه   2022ستون آزاد
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یر مرسیه" آنزمان با نمایندگى در "پ 
در  کارگران  همراه    P S A آ"  اس 
اعتصابى طوالنى مدت قرار مى گیرند 
و باالخره با اراده اى واحد توانستند، دولت و 
در  که  دارند  وا  نشینى  به عقب  را  کارفرمایان 
و چند  مى ماند  باقى  "اولنه"    Aulnay نتیجه 

هزار کارگر از کار بیکار نمى شوند.

تشکل هاى  رهبران  که  است  این  واقعیت 
مبارزات  به  کارانه  محافظه  که  سندیکالیستى 
افکار  به  معتقد  مى آورند،  روى  کارگرى 
باصطالح  هاى  ریشه  و  دموکراسى  سوسیال 
مسئله  این  و  مى باشند  بورژوایى  دموکراتیک 
مسیر فعالیت هاى کارگران کمونیست را که از 
منطق مبارزه ى طبقاتى برخوردارند و از چنین 
دیدگاهى به مطالبات کارگرى تداوم مى بخشند، 
دچار بحران ساخته و سد و حایلى در اهداف 
غایى مبارزاتى ایجاد مى کند. یکى از این گونه 
خصوصیات بارز در سیماى رهبرى بروکراتیک 
فرانسه  ت"  ژ  "ث  سندیکاى  سازشکارانه  و 
مشاهده مى شود. بر عکس باید همه ى تالش ها 
با    C G T سندیکاى  که  انداخت  بکار  را 
منطق و رهنمودهاى غیر سازشکارانه با دولت 
واقعى  مطالبات  مدافع  سرمایه،  کارفرمایان  و 
درمحکومیت  بحثى  اینجا  در  باشند.  کارگران 
برعکس  بلکه  نیست،  سندیکایى  هاى  فعالیت 
و  بروکراسى  کارى،  محافظه  پیشه گى،  سازش 
در نهایت اقدامات غیر دموکراتیک کارگرى از 
نوع توطئه مورد نقد و نیز محکومیت قرار مى 
گیرد. یک سندیکاى کارگرى اگر مى خواهد از 
چارچوب  در  اجتماعى  آحاد  اکثریت  حقوق 
بهره  و  استثمار  علیه  سرمایه،  و  کار  مناسبات 
کشى دفاع کند، در ابتدا و قبل از هر چیز باید 
با مضرات مفاهیمى که در فوق بدان اشاره شده 
است مرزبندى کند، در غیر این صورت وارد 
در  و  نهایت  در  که  باطلى خواهد گشت  دور 
کارگرى  منافع  اجتماعى،  عمیقن  پیچ هاى  تند 
قربانى امیال و خواست هاى بورژوایى خواهد 
ى  تجربه  که  شود  اضافه  باید  ولى  گشت. 
نزدیک به دو قرن ثابت مى کند که سندیکاها به 
دلیل اینکه باید تشکلى علنى باشند و بر مبناى 
آن گزینشى ادارى نیز اختیار مى کنند و مراتب 
آتى که  کنگره ى  تا  آن  اول  دبیر  بویژه  رهبرى 
حداقل دو سه سال و یا بیشتر بطول مى انجامد، 
غالبن ثابت و دست نخورده باقى خواهد ماند. 
فقط مسئولیت ها و نمایندگى منطقه اى و حوزه 
اى و نیز محدوده هاى تولیدى و غیر تولیدى 
بر مبناى اراده ى سیستم انتخابات کارگرى قابل 
تر  مهم  از همه  بشند.  مى  تعویض  و  تغییر  به 
براى آنکه حاکمیت نظام سرمایه دارى، تشکل 
وابسته  و  نزدیک  خود  به  را  سندیکایى  هاى 

سازند، آنها را در اداره ى بعضى از صندوق هاى 
مى  مسئله  این  و  مى دهند  دخالت  اجتماعى 
تواند راه نفوذ آنها را آسان تر سازد. فاکتورهاى 
به  آنها  ما  فعلن  که  موجودند  نیز  دیگرى 
نمى پردازیم، فقط  از مجموعه آنها بدین نتیجه 
مى رسیم که تشکل هاى سندیکایى  در جهت 
خارج  کارگرى،  اهداف  تمامى  به  پاسخگویى 
مى شوند،  تعریف  و  تشریح  چگونه  آنکه  از 
بطور واقعى از استقالل طبقاتى برخوردار نمى 
باشند و هراس آن دارند که امتیازات داده شده 
دارى  سرمایه  نظام  سیاسى  حاکمیت  طرف  از 
و  حساس  هاى  تقابل  در  نافرمانى  دلیل  به  را 
بدهند  از دست  کار و سرمایه،  سرنوشت ساز 
بسان  نهایت  در  آنها  که  است  جهت  بدین  و 
سازمانى کاملن بروکراتیک و محاقظه کار باقى 
قرن  تا  نوزده  قرن  از  تجربیات  این  مانند.  مى 
کنونى، یعنى بیست و یکم به روشنى مالحظه 
و مشاهده مى شوند و دقیقن از چنین زاویه اى 
تولیدى،  از حوزه هاى  امروزه بخشى  که  است 
خدماتى و آموزشى در ارتباط با پیشبرد اهداف 
کارفرمایان  برابر  در  طبقاتى  دفاع  و  کارگرى 
و  باشند  مى  شورایى  اداره ى  خواهان  سرمایه، 
خوشبختانه در ایران در زمینه ى مذکور تبادالت 
و مباحث مفیدى بویژه در مجتمع صنعتى هفت 
صورت  و...  اهواز  فوالد  صنعتى  مجتمع  تپه، 
من   باور  به  تجربه  روى  از  نیز  و  است  گرفته 
در چنین زمینه اى حتا کمى پیشرو تر از جنبش 
بعضى  در  و  نمایند  مى  عمل  فرانسه  کارگرى 
از حوزه هاى کلیدى کارگرى، داراى آلترناتیو 
چارچوب  در  آنکه  نتیجه  باشند.  مى  شورایى 
سرمایه،  نیروى  با  تقابل  در  و  کارگرى  آرمان 
که  ددمنشى  و  هار  و  مذهبى  رژیم  با  آنکه  با 
برسمیت  را  انسانى  حقوق  ترین  ابتدایى 
کوچکترین  از  اندازه  همان  به  و  نمى شناسد 
است،  بهره  بى  کاملن  اجتماعى  منطق  الفباى 
راستاى  در  پذیرى  آسیب  باشند،  مى  روبرو 
ى  مبارزه  مسیر  در  کمترى  کارى هاى  سازش 
طبقاتى نسبت به جنبش کارگرى فرانسه بچشم 
مى خورد. در فرانسه هرگاه فعالین کمونیست 
انقالبى در راس مبارزات اعتراضى و اعتصابى 
را  مبارزاتى  توان  و  روحیه  گیرند،  مى  قرار 
به رگ هاى جنبش  اى  تازه  داده و خون  ارتقا 
اعتماد  افزایش  با  و  سازند  مى  وارد  کارگرى 
بمثابه  نیز  کارگران  دل  در  پرولترى،  اعتبار  و 
و  مى نمایند  باز  جاى  ناپذیر،  سازش  مبارزان 
رضایت  و  خوشایندى  تواند  نمى  مسئله  این 
را  سندیکایى  بروکراتیک  رهبرى  صفوف 
Jean-) مرسیه"  یر  پى  ـ  "ژان  گردد.  موجب 
کمونیست  آن  از  یکى   (Pierre Mercier
طبقاتى،  سازش  بدون  که  است  انقالبى  هاى 
از نمایندگان  مبارزات کارگرى را بعنوان یکى 

در  و  مى کند  هدایت  اعتصابى،  سخنگویان  و 
عین حال نیز، خارج از نمایندگى و مسئولیتى 
که در بخش مشخصى از سندیکاى "ث ژ ت" 
از سخنگویان  یکى  است،  دار  عهده   (CGT)
در   (Lutte Ouvrière) کارگرى"  "رزم 
رهبرى  مى تواند  نیز  که  باشد  مى  نیز  فرانسه 
بروکراتیک سندیکا را در چالش آفرینى عمیقى 
قرار دهد و آنها را منقلب سازد. زیرا از نظر آنها 
فعالیت سندیکایى و دفاع از مطالبات کارگرى 
نباید با رادیکالیسم طبقاتى آمیخته گردد و در 
در  بخوان   ) مشخصى  و  خاص  شرایط هاى 
و  کار  تقابل  ساز  سرنوشت  و  مقاطع حساس 
سرمایه) باید با احتیاط عمل شود یعنى سازش 

کارى پیشه ساخت. 

واقعیت اینست که بخش کارگرى "متالورژى" 
واقع  در  که    (CGT) ت"  ژ  "ث  سندیکاى 
سازى  اتومبیل  جمله  از  و  فلزکارى  بخش 
سندیکاى مذکور مى باشد و مستقیمن زیر نظر 
رهبرى این سندیکا و شخص دبیر اول آن یعنى 
 (Philippe Martinez) نز"  مارتى  "فیلیپ 
از مدت ها قبل تصمیم گرفته  اداره مى شود، 
جنبش  سرشناس  و  مبارز  کارگر  که  بودند 
کارگرى فرانسه یعنى "ژان ـ پى یر مرسیه" را 
از (DSC) یعنى از "نماینده مرکزى سندیکا" 
مجموعن  که   (PCA-Poissy) بخش  از 
چنین  تحقق  کنند.  اخراج  دارد،  کارگر   8200
آنزمان شتاب  اخراج غیر دموکراتیک کارگرى 
بیشترى مى یابد که "ژان ـ پى یر مرسیه" فعاالنه 
در ارتباط با انتخاب ریاست جمهورى فرانسه 
"رزم کارگرى" عمیقن فعال  بعنوان سخنگوى 
تشکل  سخنگوى  دیگر  رفیق  همراه  و  بود  
وار  سمبلیک  را  خود  که  مذکور  کمونیستى 
آرتود"  "ناتالى  رفیق  یعنى  بود،  کرده  کاندید 
(Nathalie Arthaud) در همه جا حضور 
مى کردند  اعالم  آنها  مهمتر  همه  از  داشت. 
"ریاست  فرانسه  کارگر  ى  طبقه  براى  که 
سرنگونى  ما  هدف  ندارد.  وجود  جمهورى" 
نظام سرمایه دارى در فرانسه و جایگرینى آن 
این  برقرارى قدرت سیاسى کارگرى است.  با 
سخنان را رفیق "ناتالى آرتود" سخنگوى "رزم 
بزرگ  سالن  در   2021 اکتبر  ماه  در  کارگرى" 
"موتوآلیته" پاریس که سه هزار نفر را بیش از 
گنجایش خویش، جاى داده بود (و من نیز در 
این همایش شرکت داشتم)، عنوان ساخت. این 
کمونیستى  سیاسى  نیروى  یک  انقالبى  برنامه 
است که رفیق "ژانـ  پى یر مرسیه" نیز مستقیمن 
همراه "ناتالى آرتود" در اینگونه مباحث شرکت 
داشت و از جنبش کارگرى فرانسه سخن مى 

مقاله   2022 فوریه  در  بویژه  گفت. 
"افتخار  عنوان  تحت  نویسد  مى  اى 
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ام"  انقالبى  و  کمونیست  که  مى کنم 
 Fiers d’etre Communistes)

(et Révolutionnaires
که در ارگان "رزم کارگرى" شماره 2794 انتشار 
یافت. بهانه ى دیگر اخراج "ژانـ  پى یر مرسیه" 
"مدیا" حضور  در  بسیار  که  بود  این  یکى هم 
مى یابد. ولى آنان از نام بردن حضور "مدیایى" 
وى که در "رزم کارگرى" است، خوددارى مى 
نمایند. بالخره وعده ى اخراج بدون فراخوان 
کنگره ى منطقه اى در "پوآسى" و بدون اینکه 
"ژان ـ پى یر مرسیه" بتواند از خود دفاع نماید 
انتخاب کرده  او را  ویا چند هزار کارگرى که 
داراى  کارگر  هزار  چند  این  ى  همه  و  بودند 
و  مشروع  نمایندگان  آن  و  باشند  مى  نماینده 
تاریخ  در  بدهند،  نظر  باشند  قادر  انتخابى 
دوشنبه 16 ماه مه 2022 رهبرى سندیکاى "ث 
ژ ت" با کمک "فدراسیون کارگرى متالورژى" 
 Fédération des Travailleurs de la)
Métallurgie) ـFTM  حکم اخراج "ژان ـ 

پى یر" را صادر مى کنند...

مرسیه"،  یر  پى  ـ  "ژان  بروکراتیک  اخراج 
قبل  از  گردید،  اشاره  فوق  در  که  همانطور 
تصمیم آن گرفته شده بود، بویژه این مسئله از 
نوامبر سال 2021 تا ماه مه 2022 در دستور کار 
نوامبر 2021 رهبرى  ماه  آغاز  در  داشت.  قرار 
کارگرى  "فدراسیون  همدستى  با  ت"  ژ  "ث 
متالورژى" (FTM) و یک اتحادیه محلى بنام 
 PSA) که  ایولین"  "لیز  ى  منطقه  از   UD78
قرار  دپارتمان  این  در   (– PCA – Poissy
انتشار مى دهند و خواهان یک  نامه اى  دارد، 
مى   (PCA-Poissy) بجاى  دیگر  سندیکاى 
شوند. زیرا در این نامه عنوان مى دارند که یک 
نیروى سیاسى در این بخش از سندیکاى "ث 
باید  آن  با  مطابق  که  است  نموده  غلبه  ژ ت" 
یر  پى  "ژان  و  آید  بوجود  جدیدى  سندیکاى 
مى توان  نامه  این  در  شود.  اخراج  نیز  مرسیه" 
به سه اتهام بى مورد که بیش از بیش به توطئه 
شباهت دارد، توجه داشت. اول آنکه "ژان ـ پى 
دوم  است.  سیاسى  حزب  یک  سخنگوى  یر" 
آنکه نیروى سیاسى مشخصى در این بخش از 
سندیکاى "ث ژ ت" که منظور "رزم کارگرى" 
است، غلبه دارد و باالخره سوم آنکه وى بسیار 
زیاد در (مدیا) حضور مى یابد. ولى باید عنوان 
داشت که اتهام سیاسى به "ژان ـ پى یر" تمام 
بخش سندیکایى در منطقه ى "پوآسى" را در 
بر مى گیرد، بویژه در این گونه درگیرى هاى 
بروکراتیک و ولونتاریستى رهبرى سندیکا فقط 
"مرسیه" در شرف اخراج قرار نمى گیرد، بلکه 
در  نماینده  بعنوان  که  دیگرى  مبارز  کارگران 
این بخش از شسندیکا ى "ث ژ ت" فعال مى 

باشند در خطر اخراج قرار دارند.  دقیقن از این 
جهت است که اعتراضات علیه رهبرى سندیکا 
 FTM "از جمله "فدراسیون کارگران متالورژى

آغاز مى شود. 
در تاریخ نوامبر 2021 نامه اى از طرف بخش 
متالورژى  کارگران  خصوصن  مختلف  هاى 
و  متالورژى"  کارگران  "فدراسیون  به  فرانسه 
 Philippe) نز"  مارتى  "فیلیپ  شخص  نیز 
Martinez) ، دبیر اول سندیکاى "ث ژ ت" 
نوشته مى شود که در آن تصمیمات گرفته شده 

FTM از طرف رهبرى سندیکا و
سندیکاى  ایجاد  و  مى گیرند  انتقاد  باد  به  را 
مردود  را   (PCA POISSY) از  غیر  دیگرى 
رهبرى  از  نه  را  کنگره  فراخوان  و  دانسته 
بلکه   ،FTM و  ژ ت"  "ث  سندیکاى  مرکزى 
از طریق  سندیکاى (PSA-Poissy) که سابقه 
نامه  این  میدانند.  اجرا  قابل  دارد،  50ساله  ى 
ى اعتراضى از طرف 18 شهر متالورژى و نیز 
رسد  مى  امضا  به  فرانسه  کارگرى  هاى  حوزه 
مى  مالحظه  نوشته  همین  منابع  بخش  در  که 

نمایید. (1). 

پس از ارسال نامه ى اعتراضى 18 شهر و حوزه 
کارخانه  آنها  در  که  ژ ت"  "ث  سندیکایى  ى 
ى  نامه  است،  برقرار  متالورژى  فلزى  هاى 
سرگشاده دیگرى در تاریخ 23 دسامبر 2021 به 
همه ى رفقاى "ث ژ ت" با امضاى 91 درصد 
نمایندگان (PSA-POISSY) فرستاده مى  از 
شود که در آن باردیگر از ایجاد سندیکایى ثانوى 
(Des yvelines)  در  "ایولین"  منطقه ى  در 
مقابل (PSA-POISSY) که سابقه ى 50 ساله 
دارد، به رهبرى سندیکاى "ث ژ ت" اعتراض 
نامه قاطعانه از رفیق کارگر  مى شود.  در این 
هر  و  کرده  دفاع  مرسیه"  یر  پى  ـ  "ژان  مبارز 
تصمیمى مبنى به کنار گذاشتن وى از نمایندگى 
در (DSC) یعنى "نماینده مرکزى سندیکا" در 
(PSA-POISSY) را بمثابه ضربه ى کارى بر 
پشتوانه ى مبارزاتى این سندیکا ارزیابى نموده 

و آنرا شدیدن محکوم مى سازند.
بخش  از  کارگرى  نماینده   222 را  نامه  این 

(PSA-POISSY) امضا مى نمایند. (2). 
با  "ث ژ ت"  سندیکاى  رهبرى  که  را  رفقایى 
 (POISSY) بخش  در   (FTM) همراهى 
"فرید  رفیق  جمله  از  که  بودند  گذاشته  کنار 
کل  منشى  که   (Farid Borsali) بورسالى" 
باشد،  مى   (PSA-POISSY) سندیکاى 
بچشم مى خورد. در این نامه از طرف آنها به 
"بورسالى"، کارگر مبارز اعالم مى شود که دیگر 
در این بخش "ث ژ ت" را نمایندگى نمى کند. 

.(3)
شمردن  محکوم  و  اعتراضات  همه  این  با 

تصمیمات بروکراتیک و ضد کارگرى، رهبرى 
سندیکا همراه با نمایندگان (FTM) و نه بدنه 
همین  در  قبلن  که  همانطور  آن،  کارگرى  ى 
مرسیه"  یر  پى  ـ  "ژان  بود،  شده  اشاره  نوشته 
بورسالى"  "فرید  جمله  از  نمایندگان  دیگر  و 
با  سریعن  که  نمایند  مى  مسئولیت  خلع  را 
PSA-) کارگرى  نمایندگان  اعتراضى  نامه ى 

POISSY) روبرو مى گردند و اراده ى آنها را 
در ایجاد سندیکاى دیگرى در همان منطقه را 

قاطعانه مردود مى شمارند.(4).

 در این مورد به رهبرى مرکزى سندیکاى "ث ژ 
ت" هشدار مى دهند که تهاجم ماکرون (رئیس 
جمهور)  و دولت وى به حقوق کارگران شدت 
هر چه بیشترى خواهد یافت و ما در این دوره 
هاى سخت به نمایندگانى نیاز داریم که خارج 
از هر گونه مالحظه و سیاست هاى بروکراتیک، 
در برابر یورش سرمایه مبارزه کنند. "ژان ـ پى 
یر مرسیه" و دیگر رفقاى نماینده ى ما از جمله 
منافع طبقاتى کارگران  از  مسئولینى هستند که 
به  بخشیدن  تحقق  براى  آنها  نمایند.  مى  دفاع 
اراده کارگرى خویش، در همان روز یعنى 16 
"ث  مرکزى سندیکاى  در ساختمان  مه 2022 
ژ ت" واقع در "مونتروى" (Montreuil) در 
این  در  تا  شوند  مى  پاریس، حاضر  حومه ى 
نمایندگان  همه ى  حضور  با  مرکزى  ساختمان 
راى گیرى در مورد همه از جمله "ژان ـ پى یر 
مرسیه" گرفته شود، زیرا رهبرى سندیکاى "ث 
دیگرى  ى  نماینده   (FTM) همراه  به  ت"  ژ 
ایموف"  "میکائل   (Michael Imho!) بنام 
 (DSC) در  مرسیه"  یر  پى  ـ  "ژان  بجاى  را 
که  دهند  مى  قرار  سندیکا"  مرکزى  "نماینده 
است.  کارگرى  ضد  و  بروکراتیک  تصمیمى 
PSA-) نمایندگان  ى  همه  حضور  برعکس؛ 

یر  پى  ـ  "ژان  جمله  از   (PCA-POISSY
ژ ت"  "ث  سندیکاى  مرکزى  مقر  در  مرسیه" 
گیرى  راى  که  مى گردد  تصمیمى  به  منجر 
برابر چشمان همه  در  بنابراین  پذیرد.  صورت 
بین این دو نفر راى گیرى مى شود. از مجموعه 
نفع  به  کارگرى  نماینده   223 نمایند،   254 ى 
و  دهند  مى  راى  مرسیه"  یر  پى  ـ  "ژان  ابقاى 
"ایموف" توافق راى خود  به  نماینده  فقط 31 
نمایندگان  عمل،  این  با  مى دارند.  اعالم   را 
ثابت   (PSA-PCA-POISSY) کارگرى 
انتصابى گرى و زورگویى  مى کنند که دوران 
مقاصد  و  رسیده  بسر  کارگرى  جنبش  علیه 
انتخابات  مشورت  و  شور  مبناى  بر  طبقاتى 
کارگرى به سر منزل مقصود مى رسند. در درون 
فعالیت  برابر  در  سدى  نباید  سندیکایى  هیچ 

فراهم  انقالبى   کمونیست  کارگران 
شود، آن هم در جامعه اى که اکثریت 
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به  نسبت  اعتبارى  هیچ  آن  شهروندان 
حاکمیت سیاسى خود ندارند و همین 
دلیل  به  تا 53 درصد  بین 52  اکثریت 
بى اعتبارى فریبکاران در قدرت و نیز احزاب 
چپ بورژوایى در انتخابات شرکت نمى جویند. 
اولین دور  آخرین آن همین یک هفته قبل در 
انتخابات پارلمانى، 53 درصد نه فقط در راى 
گیرى شرکت نکردند، بلکه بسیارى از آنها حتا 
کارت راى گیرى (الکتورال) نیز نگرفتند و در 
این مسیر البى هاى دموکراسى بورژوایى، یعنى 
سوسیال دموکرات ها را بى آبرو ساختند. عدم 
توان  مى  را  انتخابات  در  صد  در   53 شرکت 
در  فرانسه  هاى  روزنامه  تمام  در  استثنا  بدون 
روز دوشنبه 13 ژوئن مشاهده نمود که اکثریت 
قاطعى از آنها را جوانان تشکیل مى دهند و در 
تداوم آن همین امروز در دومین دوره انتخابات 
عدم شرکت به 54 درصد رسیده است را باید 
مورد توجه ى عمیقى قرار داد. آیا تصمیم گیرى 
رهیرى سندیکاى "ث ژ ت" و در راس آن آقاى 
 (Philippe Martinez) نز"  مارتى  "فیلیپ 
که ساخته و پرداخته "حزب کمونیست فرانسه" 
از   2002 سال  در  وجودیکه  با  و  باشد  مى 
و  بینش  همان  ولى  گرفت،  فاصله  حزب  این 
مى  پیش  به  را  دموکراتیک  سوسیال  سیاست 
 ،(FTM-CGT) مسئولین  همراه  به  راند 
عملى ضد کارگرى محسوب نمى شود!؟ حتا 
توطئه  آنرا  فرانسه  کارگرى  رفقاى  از  بسیارى 
از  رهبرى  که  معتقدند  زیرا  کنند،  مى  ارزیابى 
طریق مسئولین "فدراسیون کارگرى متالورژى" 
و  روش  دارند  قصد   ،(FTM) همان  یعنى 
پیشینه ى قوى و قاطع میارزات کارگران اتومبیل 
DSA-) سازى "پژو، سیتروئن و د. اس" را در

سازند.  تخریب   (PSA-CGT-POISSY
این مسئله بسیار روشن است که نیروى سیاسى 
کارگر مبارز "ژان ـ پى یر مرسیه" در خارج از 
فعالیت سندیکایى در "ث ژ ت"، عضو آن مى 
باشد، در تمام دوره ى تبلیغ انتخاباتى ریاست 
ما  هدف  که  اند  کرده  اعالم  فرانسه  جمهورى 
که  است  فرانسه  دارى  نظام سرمایه  سرنگونى 
در تمام "مدیا" انعکاس مى یافت و دقیقن پس 
جمهورى  ریاست  که  کوتاهى  بسیار  مدت  از 
پى  ـ  "ژان  نمایندگى  خلع  رسد،  مى  پایان  به 
از طرف رهبرى  اى رسمى  نامه  با  یر مرسیه" 

(بگذریم  مى شود  اعالم   (FTM) و  سندیکا 
و  رهبرى  در صالحیت  اساسنامه  با  مطابق  که 
بدون  نیست  متالورژى"  کارگرى  "فدراسیون 
طرف  از  هم  آن  محلى  ى  کنگره  فراخواندن 
اجرا  را  فوق  گیرى  تصمیم  محلى،  سندیکاى 
کند)، آیا مى توان از روى فرض و گمانه زنى، 
سرمایه  نظام  حاکمیت  طرف  از  هشدار هایى 
سندیکاى  بروکراتیک  رهبرى  با  فرانسه  دارى 
مورد  این  در  کرد. سندى  مشاهده  "ث ژ ت" 
موجود نیست و فقط مى توان از روى تجریه 
ى مبارزات سندیکایى "ث ژ ت" که چگونه در 
مواقع حاد و سرنوشت ساز اجتماعى، رهبرى 
بروکراتیک این سندیکا با پشت کردن به آرمان 
سیاسى  حاکمیت  با  طبقاتى  ى  مبارزه  هاى 

فرانسه سازش پیشه گى اختیار مى کند. 
"ث ژ  اینکه در مقر مرکزى سندیکاى  از  پس 
راى  پاریس  حومه  در  واقع  "مونترو"  در  ت" 
پایان مى رسد و  به  نمایندگان کارگرى  گیرى 
کارگر مبارز "ژانـ  پى یر مرسیه" با راى اکثریت 
رقیب  راى   31 برابر  در  راى   223 یعنى  قاطع 
مى  وقوع  به  سناریویى  رسد،  مى  پیروزى  به 
پیوندد که مشاهده و باور آن عمیقن غیر عادى 
اعضاى  از  با شتاب یکى  زیرا  و دشوار است. 
"منشى گرى فدرال متالورژى" بنام "عبدالعزیز 
  (Abdelaziz Bouabdellah) بوعبداله" 
گیرى  راى  و  گیرد  مى  بدست  را  میکروفون 
که  دارد  مى  اعالم  باطل  یعنى   Caduc را 
PSA-) نمایندگان  شدید  اعتراضات  با 

POISSY) روبرو مى گردد. در چنین کارزار 
باور نکردنى، نمایندگان شعار مى دهند: "عزیز 
در  که  استعفا..."  عزیز  استعفا،  عزیز  استعفا، 
بخش منابع فیلم تصویرى آنرا که با اعتراضات 
سازى  ماشین  صنعتى  گروه  نمایندگان  همه ى 
پژو، سیتروئن و... مشاهده خواهید کرد. در این 
تصویر کارگر مبارز "ژان ـ پى یر مرسیه" را در 
قسمت چپ تصویر در کنار نقشى سیاه رنگ 
با کفش کتانى سفید رنگ و با دستانى در جیب 

مشاهده مى نمایید.(5).
اشاره  بدان  فوق  در  که  بارى  تاسف  مسائل 
در  جهانى  بحران  از  بخشى  شامل  رفت، 
انقالبى  اولى جنبش  بطریق  کارگرى و  جنبش 
چپ  که   است  روشن  است.  کمونیستى 
تلقى  جدى  را  مذکور  رویدادهاى  بورژوایى، 

فرمول هاى کهنه  نخواهد کرد و تحت عنوان 
جویى  مصلحت  بروکراتیک،  خائنانه  حتا  و 
ولى  ساخت.  خواهد  حاکم  را  سکوت  و 
ى  مبارزه  به  باورمند  انقالبى  هاى  کمونیست 
طبقاتى، چنان تصمیم گیرى هاى بروکراتیک را 
جدى مى گیرند، که چشم پوشى از آنرا بمثابه 
ى پشت کردن به خواست ها، مطالبات و آرمان 
اندیشه  باید  کنند.  مى  ارزیابى  کارگرى  هاى 
برابر سازشکارى هاى رهبرى  را در  اى دیگر 
تشکل هاى علنى و قانونى در نظام سرمایه دارى 
جایگزین گردد. طبقه ى کارگر جهانى به حزب 
کمونیست انقالبى و کارگرى نیاز مبرم دارد و تا 
ایجاد آن ابتدا باید با سازش پیشه گى و دخیل 
فراتر  بورژوایى و  به موازین دموکراسى  بستن 
از همه از سیاست سوسیال دموکراسى، قاطعانه 
سندیکاى  رهبرى  نمود.  مرزبندى  و  دورى 
"ث ژ ت" با همراهى (FTM) قادر نیستند با 
اینکه  موفقیت چنین مسیرى را طى کنند، جز 
به دو دستگى و نا امنى درون سندیکایى دامن 
پوسیده  و  گندیده  نظام  زنند و رضایت خاطر 
(Caduc) سرمایه دارى فرانسه را فراهم سازد.

29 خرداد 1401  ـ  19 ژوئن 2022  

منابع: 
 sur 290 syndiqués  193  1-
 y participent, ainsi que des
 représentants de 12 autres syndicats

,du groupe PSA-Stellantis
 élus CGT et mandatés  222  2-
 dans le groupe PSA (soit 91% des
 élus de la CGT) ont a!rmé vouloir
 garder Jean Pierre Mercier comme

.délégué syndical central
 le DRH du site est informé  3-
 que Farid Borsali ne représente

plus la CGT
 ces mêmes élus réitéraient  4-
 leur soutien à Jean Pierre Mercier

en tant que DSC du groupe PSA
 sous les huées des délégués  5-
.« venus scandant « Aziz démission

 حزب کمونیست ایران

.www.komala.co

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

www.cpiran.org
از سایت هاى 

حزب کمونیست ایران و 

کومه له دیدن کنید!
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 به نام معلم که نام ِامروز است!
میم، ژ، گ، آ، نون؛ به نام معلم، به نام جنون!

با، قاف، را، یا؛ و سوگند به نام تو مژگان باقرى!
سوگند به نام تو معلم و اعتراض سراسرى

و سوگند به محصالنت زیر کپرها، کپرها و زیر سقف هاى در حال 
آوار، آوار

و به نام کارگرانى كB لحظه اى وقت نداشته حتى براى وصیت در 
زیر آوار متروپول

وصیت که نداشته هایم برسد به ندارانى که ما
و به نام محصالن ِ کولبرت در کشاکش ِ میان کمرکش کوه هاى کبیر 

و ناکاویده، 
به نام تو مژگان، معلم، مژگان

به نام محصالنت که ترك تحصیل، خیابان، کارگاه، استثمار، استثمار
به نام تو مژگان، معلم

به نام اعتبار و منزلت که به خیابان الصاق کرده اى
و شکوهى که به تجمع

و آن دقایق که بازداشت، ضرب و شتم
و آن چهل وهشت ساعت اولتیماتوم، فشار که تکذیب!

به نام تو مژگان، تو معلم
و به نام تو، برابرى، عدالت، آزادى

به نام تو حیثیت ِ تجمع، عروج ِ خیابان
به نام تو مژگان و قله هایى از انسانیت و شجاعت که فتح

و هم ارتفاع با کولبران
به نام تو مژگان،

به نام تو، نام تو، نام تو، نام تو، به نام نامى آموزگاران ستمدیدگان
به نام تو

و نام  ِخالى هاى انبوه بر سفره ى معلمان
که پر خواهند، پر خواهند، پرخواهند

از  شد  زودى  به  تصویرهاى توپرخواهند 
محصول  از  خواهند  پر  باغهایى که مشت هاى گره و 

کرده ى تواند
معلم،  تو  مژگان،  تو  نام  در به  حضور  حیثیت  که  تو، 

جارى زمان
و هم اعتبار نفس کشیدن هاى ُمقطع ِ فرودستان

به نام تو معلم، به نام تو مژگان
به نام تو اى برخاسته

که خط بطالن بر جمود، سرسپردگى، رخوت
که تعریف آتشفشان، طوفان، دریا و کوه

به نام تو مژگان، به نام تو معلم
و به نام تمتمامام خیابان که از آن ِ ماست، تمام خیابان که از آن ِ ماست، 

تمام خیابان که، تمام خیابان که ...
به نام تو معلم که طلوع میکند هر روز خورشید به امید دیدارت در 

این سوى میله ها که ما
به نام تو و بُغض ِ آسمان

بغضى که فرو مى نشیند تنها با خشم ِ رعد و برق
با خشم ِ رعد و برق، تنها رعد و برق

به نام تو مژگان، به نام معلم
و نام ِنامى ِ نام هاى همه ى مژگان هاى ِ با نام، بى نام، به هزاران نام

و به نام همه ى نام هاى دیگر مژگان
محمود، على اکبر، هاشم، معصومه، شعبان،

محمد، رسول، جعفر، اسماعیل، سوران
میم، ژ، گ، آ، نون! و سوگند به مبارزه، آزادگى، جنون

به نام معلم
و شکوه تحرك و خشم

به نام معلم
همگى برپا!

مزدك آذر- 1 خرداد 1401
برگرفته از  کانال شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى فرهنگیان ایران

.  
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پیامدهاى جنگ در اوکراین بر روند مذاکرات 
بر سر احیاى برجام نیز تأثیر چشمگیرى داشته 
و سرنوشت آن را در هاله اى از ابهام قرار داده 
است. تا قبل تهاجم نظامى روسیه به اوکراین در 
فوریه 2022، طرفین مذاکره کننده با خوش بینى 
به  صحبت  ماهوى»  «پیشرفت هاى  از  فراوان، 
میان مى  آوردند و هیئت جمهورى اسالمى نیز 
اعالم کرده بود: «بعد از هفته ها مذاکرات فشرده، 
بیش از هر زمان به توافق نزدیک شده ایم.» اما 
وقوع جنگ در اوکراین بسیارى از معادالت در 
سطح جهانى و منطقه اى را تغییر داد. جمهورى 
را  «فرصت»  این  تا  کرد  تالش  نیز  اسالمى 
شده  ایجاد  شکاف هاى  از  و  بشمارد  غنیمت 
خود  سود  به  امپریالیستى  قدرت هاى  میان 
تاکنونى اش  مانورهاى  این حال،  با  ببرد.  بهره 
میز  به  مجدداً  شده  مجبور  و  مانده  بى حاصل 

مذاکره با غرب و آمریکا بازگردد.

و  اقتصادى  سهمگین  و  گسترده   تحریم هاى 
در  تا  شد  موجب  روسیه،  علیه  غرب  سیاسِى 
از مذاکرات احیاى  گام نخست، دولت روسیه 
برجام به عنوان برگ برنده و کارت فشار براى 
امتیازگیرى از قدرت هاى غربى استفاده کند. به 
یاد داریم که سرگئى الوروف، وزیر خارجه ى 
دهد  کتبى  تضمین  خواست  آمریکا  از  روسیه 
به  مسکو  علیه  شده  اعمال  تحریم هاى  که 
تجارى  مناسبات  بر  اوکراین،  به  تهاجم  خاطر 
و اقتصادى روسیه با ایران پس از احیاى برجام 
روسیه  دولت  متعاقبًا،  نمى گذارد.  منفى  تاثیر 
اعالم کرد که دولت آمریکا در مورد همکارى 
مسکو و تهران در چارچوب برجام تضمین داده 
است. به رغم اینها، مذاکرات هسته اى در وین 
که در آستانه ى «توافق نهایى» قرار داشت، عمًال 

به حالت تعلیق درآمد.
جمهورى اسالمى نیز در چند ماه اخیر به دنبال 
میان  موجود  تنش هاى  و  تضاد  از  تا  بوده  این 
روسیه و بلوك ناتو، براى کسب امتیاز در فرآیند 
از  یکى  کند.  استفاده  برجام  احیاى  مذاکرات 
امتیازگیرى  براى  اسالمى  کارت هاى جمهورى 
نزدیکى  و  همکارى   غربى،  قدرت هاى  از 
بیش تر با روسیه در حوزه هاى اقتصادى، نظامى 
بر  دال  تاکنونى  شواهد  است.  بوده  سیاسى  و 
همکارى  سطح  افزایش  که  است  واقعیت  این 
رژیم  براى  حقارت  جز  حاصلى  میان شان 
اسالمى در پى نداشته است. هنوز سفر ابراهیم 
رئیسى به مسکو و دیدارش با پوتین فراموش 
تحقیر  آن  ملموس  دستاورد  تنها  که  نشده 
رسمِى ابراهیم رئیسى از سوى پوتین و بازتاب 

رفتارهاى  این  بود.  رسانه ها  در  آن  گسترده ى 
حقارت آمیز به این مورد هم ختم نشد. به صف 
ایستادن وزیر نفت و شمارى از فرماندهان ارشد 
سپاه پاسداران و ارتش جمهورى اسالمى، براى 
اداى احترام به سفیر روسیه در تهران به مناسبت 
مراسم روز ملى روسیه، گوشه اى دیگر از خوار 
مانورهایش  در  اسالمى  رژیم  ساختن  زبون  و 

میان رقابت ابرقدرت  ها را به نمایش گذاشت.

ساحت  در  اسالمى  جمهورى  هاى  شکست  
در  تحوالت  روند  بر  بین المللى  و  سیاسى 
است.  بوده  اثرگذار  نیز  اقتصادى  حوزه ى 
تجارت  برجام،  احیاى  مذاکرات  با  همزمان 
دوجانبه ى ایران و چین تا حدود زیادى افزایش 
چشم پوشى  مستقیم  نتیجه ى  نیز  این  که  یافته 
را  زمینه  تا  بود  روابط  این  از  آمریکا  دولت 
گزارش  به  اما  سازد.  مهیا  برجام  احیاى  براى 
نفت  صادرات  اوکراین  در  جنگ  رویترز، 
ایران به چین در چند ماه اخیر را کاهش داده، 
 34 تا  آوریل  ماه  در  میزان  این  که  به  طورى 
درصد کاهش یافته است. دلیل اصلى این افت 
چشمگیر، صادرات ارزان  قیمت نفت روسیه به 
علیه  غرب  گسترده ى  تحریم هاى  است.  چین 
بشکه  هر  براى  مسکو  شده  موجب  روسیه 
نفت 30 دالر تخفیف به چین و هند بدهد. به 
این ترتیب، روسیه به سرعت در حال تسخیر 
چین  نفت  بازار  در  ونزوئال  و  ایران  جایگاه 
است. عالوه بر این، به گزارش خبرگزارى ایسنا 
از  از روزنامه ى «شرق»، روسیه پس  نقل  به  و 
نفت، بازار صادراتى فوالد ایران را نیز تصاحب 
تخفیف هاى 15  درنظرگرفتن  به  توجه  با  کرد. 
تا 20 درصدى براى فوالد روسیه، قیمت فوالد 
صادراتى این کشور نسبت به ایران ارزان تر شده 
تایلند  افغانستان،  دلیل چین،  به  همین   است و 
ایران  فوالد  بزرگ  مشتریان  که  جنوبى  کره  و 
بودند، این بار فوالد مورد نیاز خود را به روسیه 
سفارش داده اند. خالصه، روسیه مشتریان بزرگ 
ایران مانند چین و هند را به سوى بازار  نفت 
خود کشانده  و در پى آن، بازار فوالد را هم از 

چنگ ایران درآورد.

بدین ترتیب، اگرچه جمهورى اسالمى کوشید 
میان قدرت هاى بزرگ  در شکاف هاى موجود 
امپریالیستى دست به مانور بزند و از کارت «نگاه 
به شرق» براى امتیازگیرى از غرب استفاده کند، 
یا با این خیال که افزایش قیمت نفت مى تواند 
ایجاد کند،  اقتصادى اش  گشایشى در وضعیت 
اما موفق نشد وهمه ى این ماجراجویى ها تاکنون 
بى حاصل مانده اند. دلیل اصلى این شکست  و 
مانورهاى بى ثمر این است که دولت هاى چین 
و روسیه نیز در معادالت جهانى و منطقه اى، از 
ایران به  عنوان کارت بازى در برابر قدرت هاى 
غربى و در رأس آن ها آمریکا استفاده مى کنند. 
اهرم  هیچ  از  میان  این  در  اسالمى  جمهورى 
برخوردار  نظامى  و  سیاسى  اقتصادى،  قدرت 
مذاکره  میز  معادالت و روى  این  تا در  نیست 

به آن متوسل شود.

در  اسالمى  جمهورى  که  روست  همین  از 
نبرده و مجدداً  ماجراجویى هایش راه به جایى 
بازگشته  برجام  احیاى  سر  بر  مذاکره  میز  به 
است. به گفته ى جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا: «مذاکرات متوقف شده 
بود، هیچ چشم اندازى براى ازسرگیرى مذاکرات 
وجود نداشت، اما به لطف این گفت وگوها، در 
روزهاى آینده دوباره با تماس هاى نزدیک بین 
ایاالت متحده ى آمریکا و ایران، مذاکرات آغاز 
مى شود.» وى همچنین گفت «ایاالت متحده و 
و  من  طریق  از  و  غیرمستقیم  به صورت  ایران 
تیمم به عنوان هماهنگ کننده، گفت وگو خواهند 

کرد.»
میان  جدال ها  و  کشمکش  این  بحبوحه ى  در 
سرمایه دارى  رژیم  و  امپریالیستى  قدرت هاى 
آبستن  ایران  جامعه ى  اسالمى،  جمهورى 
واقع  در  است.  گسترده اى  و  عمیق  تحوالت 
پیشروِى  اسالمى،  جمهورى  اصلِى  چالش 
و  کارگرى  پرقدرت  مبارزات  گام به گام 
آنچه  مبارزاتى،  مسیر  این  در  است.  اجتماعى 
و  تضمین  را  زحمتکشان  و  کارگران  پیشروى 
ترویج  تشکیالت؛  و  وحدت  مى کند  تحکیم 
و  سازماندهى  سوسیالیستى،  و  طبقاتى  آگاهى 
ایجاد تشکل هاى مستقل و توده اى کارگران و 
بخش هاى  میان  سراسرى  پیوند  و  فرودستان؛ 
مختلف جنبش هاى رادیکال اجتماعى است تا 
سنگرهاى مبارزاتِى بیشترى را تصاحب کنند و 
سرانجاْم خود را براى یک خیز همگانى و یک 
گام بلندتر براى قیام و انقالب اجتماعى آماده 

مى سازند.

سرنوشت احیاى برجام، مانور جمهورى اسالمى در شکاف هاى بیناامپریالیستى
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هاى  شبکه  در  خبرى  هاى  رسانه  گزارش  به 
دست کم  خرداد   31 سه شنبه  روز  اجتماعى 
”محمود  رستگار“،  ”َسرَور  اسامى  با  کولبر  سه 
توسط  قیطولى“  ”صهیب  و  شمسى نژاد“ 
نیروهاى هنگ مرزى نوسود و مریوان با شلیگ 
تفنگ ساچمه اى و ضرب و شتم نیروهاى هنگ 
به  کولبران  این  از  یکى  شدند.  زخمى  مرزى 
شدت از ناحیه چشم و بینى آسیب دیده است. 
اگرچه آمار رسمى ساالنه از تعداد کولبران در 
ساالنه  اما  نیست  مستند  ایران  غربى  مرزهاى 
راه  در  را  خود  سالمتى  و  جان  کولبر  صد ها 
کسب معاش از دست مى دهند. آمار منتشر شده 
در شبکه هاى اجتماعى نشان مى دهد که سال 
و طى  بوده  کولبران  براى  مرگبار  سالى   1400
آن بیش از 220 کولبر در استان هاى کردستان، 
بر  استان ها  سایر  و  کرمانشاه  آذربایجان غربى، 
سقوط  اسالمى،  جمهورى  ماموران  شلیک  اثر 
تعقیب و گریز  از  ناشى  ارتفاعات، تصادف  از 
ماموران نظامى، برف و کوالك و بهمن  و دیگر 
حوادث طبیعى جان باختتد یا مجروح  شدند. 
در سال جدید نیز سایه مرگ همچنان در کمین 
را  مرزى  مناطق  در  کولبران  تا  هست  و  بوده 
و  پدیده  کولبران  کشتن  بکشاند.  مرگ  کام  به 
یا روایتى تازه نیست. اکثر کولبران کشته شده 
توسط نیروهاى نظامى و امنیتى در مرزها بدون 
هشدار اولیه مورد هدف قرار گرفته اند و حتا با 
اسلحه هاى تک تیرانداز مجهز به دوربین مورد 
این  مواقع  بسیارى  در  اند.  گرفته  قرار  اصابت 
کولبران به دلیل شرایط سخت از جمله مسدود 
شدن راههاى صعب العبور و کوهستانى مناطق 
مرزى و یا به دلیل کنترل مرزها توسط نیروهاى 
امنیتى، براى مدتى امکان کسب درآمد و کولبرى 
نخواهند داشت. کولبران به خاطر امرار معاش 
با خطرات متعددى دست به گریبانند. آنها اگر 
هم از شلیک مستقیم نیروهاى انتظامى در مرزها 
در امان بمانند باز هم خطرات دیگرى از جمله 
انفجار مین، یخ زدگى، تصادف  از کوه،  سقوط 
و غارت اموال بدست دزدان همدست ماموران 

امنیتى، در معرض تهدید  قرار مى گیرند. 
وقتى از کولبرى به عنوان کار پر مشقتى سخن 
میگویئم در وهله ى اول شاید فضاى مردانهاى 

که  است  آن  واقعییت  اما  کند،  خطور  مغز  به 
تشکیل  دخترانى  و  زنان  را  کولبران  از  بخشى 
معاش  امرار  براى  مردان  پاى  به  پا  که  میدهند 
خانواده به کولبرى مشغولند. متاسفانه آمار دقیقى 
از تعداد آنها نیز در دست نیست. بنا به مصاحبه 
هاى که با زنان کولبر از طرف فعالین سیاسى 
عرصه زنان انجام گرفته، بخشى از کولبران زنان 
تحصیلکرده اى و با سواد و سرپرست خانواده 
هستند که به دلیل بیکارى و نیافتن شغلى جهت 
تامین هزینه زندگى خود و خانواده مجبور شده 
آورند.  روى  کولبرى  به  مردانه  پوششى  با  اند 
آنان زنانى و دخترانى هستند که رنج پیدا کردن 
تکه نان را سالهاى سال در کوه هاى سربه فلک 
کشیده مرزى با کوله بارهاى 30 تا 40 کیلویى 
هر  و  کشند.  مى  دوش  بر  خود  هاى  شانه  با 
یا  همسران  خود،  سقوط  کابوس  شب  و  روز 
فرزندانشان در پرتگاه ها مرزى مناطق غربى را 

در مقابل خود مى بینند.

مسلم است که  وجود محرومیت، عدم توسعه 
زیر ساخت هاى اقتصادى در مناطق محروم از 
جمله کردستان ناشى از سیاست هاى اقتصادى 
سرمایه دارى و شوینیستى جمهورى اسالمى و 

ناپذیر بوده است.  انکار  پادشاهى یک واقعیت 
شش  آن  جزو  غربى  آذربایجان  و  کردستان 
بیشترین  که  هستند  مرزى  استان هاى  از  استان 
و  فقر  دارند.  را  کشور  کل  در  بیکارى  نرخ 
کردستان،  استان هاى  بر  شده  تحمیل  بیکارى 
کرمانشاه و آذربایجان غربى کولبرى را به یک 
از  بزرگى  تأمین معاش بخش  براى  راه دشوار 
کرده  بدل  مناطق  این  در  کار  جمعیت جویاى 
است. کولبرانى که در جستجوى نان زیر سایه 
مرگ به کار حمل محموله در نوار مرزى روى 

مى آورند، در واقع نیروى کار اجیر شده تجار و 
دالالنى هستند که در شهرها و روستاهاى مرزى 
کردستان مستقر هستند، اجناسى را از یک نقطه 
مرزى دریافت مى کنند و به نقطه مرزى دیگر 
حمل مى کنند. و دستمزد ناچیزى دریافت مى 
کنند. اما بیشترین و باالترین منفعت ها به جیب 
سرمایه داران میرود. سرمایه دارانى که  رنجى 
نمى  تهدیدشان  هم  خطرى  هیچ  و  برند  نمى 

کند.

در  اقتصادى  شدید  رکود  اخیر  هاى  سال  طى 
به  اسالمى  جمهورى  مالى  تنگناهاى  و  ایران 
کاالهاى  تجارت  توسعه  براى  محرکى  عنوان 
”قاچاق“ در مناطق مرزى کردستان عمل کرده 
نرخ  افزایش  پاى  به  پا  ها  سال  این  در  است. 
بیشترى  شمار  کردستان  شهرهاى  در  بیکارى 
از کارگران بیکار به کولبرى روى آورده اند و 
پیدا کرده  افزایش  کولبران  اندازه که شمار  هر 
دستمزد ناچیز آنها بیشتر کاهش پیدا کرده است.

شرایط  که  باشیم  داشته  توافق  امر  این  بر  اگر 
تحمیلى بر جامعه کردستان از جمله پدیده ى 
کولبرى به عنوان الیه هاى خاموش طبقه کارگر 
ملى  ستم  آن  متعاقب  و  طبقاتى  ستم  از  ناشى 
کماکان  کولبران  کشتار  که  شرایطى  در  است. 
آنها  پیشاپیش  دارد، مردم کردستان و در  ادامه 
دیگر عرصه  و  بازنشستگان  معلمان،  کارگران، 
و  جنایات  این  مقابل  در  نباید  اجتماعى  هاى 
زورگویى هاى آشکار رژیم سرمایه دارى ایران 
دست روى دست بگذارند. فعالین و پیشروان 
جنبش کارگرى الزم است با آشنا کردن هرچه 
بیشتر کارگران ایران و افکار عمومى با شرایط 
پر مخاطره پدیده ى کولبرى و درد و رنج حق 
و  بدانند  خود  مبارزاتى  امر  را  کولبران  طلبانه 
هم  حقوق  از  دفاع  در  و  کولبران  کشتار  علیه 
کوتاهى  تالشى  هیچ  از  خود،  هاى  اى  طبقه 
با برپائى کمپین هاى اعتراضى خود  نکرده، و 
در کنار دیگر اعتراضات و اعتصابات خود علیه 
کشتار کولبران دست به دست هم بدهند و آن 

را به یک جنبش اعتراضى تبدیل کنند.

پدیده ی کولبری 
برگرفته از گسترش بیکاری در جمھوری اسالمی


