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در امتداد وقایع  مشابه اخیر همچون حملهه سهایهبهری بهه بهنهدر  0011آبان  0شنبه  های ایران در روز سه بنزین حمله سایبری به پمپ
بهود   0011تهیهر  01آهن در  های کامپیوتر شرکت راه چنین ایجاد اختالل سراسری در سیستم و هم 22اردیبهشت  92شهر در  رجائی

ههای  های ناهمسو با سهیهاسهت ، به عنوان اهرم فشار دولت آمریکا برای تضعیف دولت0حمالتی که باید در کنار دیگر اقدامات اسرائیل 
داری غرب در خاورمیانه تحلیل شود  در مورد هر اقدامی، اقدامی مشابه از طرف دولت ایران انجام شده است مهانهنهد  جهانی سرمایه

 .22اردیبهشت  5ی سایبری به سیستم آبرسانی اسرائیل در  حمله
ی نزدیکی بیشتر ایران به چین فراهم شده بود و پس از آن نیز با پیوسهتهن بهه پهیهمهان  ی روی کار آمدن دولت رئیسی، زمینه در آستانه 

شانگهای، امکانات بیشتری در اختیار ایران برای کاهش تأثیر پیامدهای بر هم خوردن توافق برجام در اختیار ایران قرار گرفت  تضعیف 
ی  ای بلندمدت و به طور خاص در مذاکرات وین، هدِف چنین اقدامی است  پرسش این است کهه حهمهلهه دولت ایران به عنوان برنامه

ها در کنار اقدامات سیاسی، نظامی و تبلیغاتی قرار بود چگونه این برنامه را در جهههت تهغهیهیهر  بنزین سایبری به سیستم هوشمند پمپ
 ی سیاسی ایران پیش ببرد؟  صحنه

گهنهجهد   تهری مهی ی کهالن کشان و ایجاد اخالل در نظام اقتصادی توسط عوامل داخلی، در برنامه تحریم و فشار اقتصادی به زحمت
ای که   هاست کانون توجه دولت آمریکا و متحدینش قرار گرفته است  در این برنامه تفسیر اعتراضات معیشتی به گونه ای که مدت برنامه

های ایران چه هدفی را  بنزین ی سایبری به پمپ حمله
 کرد؟ دنبال می
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ی سهایهبهری  های آمریکا و اسرائیل در منطقه تبدیل شود، اهمیت زیادی پیدا کرده است  رخ دادن حمله ی سیاست برنده عامل پیش به 
بود؛  بهه خهاطهر آوردن از نهوعهی کهه  21اخیر در آبان ماه، تلنگری برای به خاطر آوردن اعتراض به افزایش قیمت بنزین در آبان 

ای بر عهده دارند  تلویزیون ایران اینترنشهنهال  ی اصلی را در اینجا بازوهای رسانه داری غربی باشد  وظیفه ی سرمایه ی برنامه برنده پیش
است که در ابهتهدا  21ی دومین سالگرد اعتراضات مردمی آبان ماه  در ساعات اولیه اینگونه این وظیفه را انجام داد:" این اتفاق در آستانه

ی علیه کل حکومت تبدیل شد      احتمهال  در اعتراض به گرانی شدید و ناگهانی سوخت در ایران آغاز و سپس به اعتراضات گسترده
های سهوخهت را از طهریهق دریها بهه  های اخیر محموله افزایش قیمت سوخت در ایران در حالی است که جمهوری اسالمی در ماه

ههای  های نئولیبرالی دولت ایران که حذف یارانه کشورهای سوریه، ونزوئال و لبنان ارسال کرده است "  در اینجا، اعتراضات  به سیاست
ی  دهند، با حمهلهه ها و تهاجم به موقعیت کارگران اجزاء مختلف آن را تشکیل می ها، گسترده شدن پیمانکاری سازی سوخت، خصوصی

راستایی برای تقهویهت  ی دوم از این هم شود و در جمله راستایی القا می ی اول هم گیرد  در جمله راستا قرار می سایبری به پمپ بنزین هم
کشان در ناهمسهویهی  شود به صورتی که علت وضعیت نابسامان اقتصادِی زحمت های جهانی آمریکا و متحدینش استفاده می سیاست

 گردد   های نامبرده اعالم می دولت ایران با غرب و همسویی با دولت
هها  ها )هفت تپه( و اعطای هرچه بیشتر فرآیند کهار بهه پهیهمهانهکهاری سازی های اقتصادی بزرگ به خصوصی اعتراِض کارگراِن بنگاه

، 21و گرانی سوخت در آبان  29)کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی( در کنار اعتراض فرودستان به گرانی وسایل معاش در دی ماه 
ی آن بوده است امها اسهاس آن  ی مشترکی به وقوع پیوستند؛ بستری که هرچند تحریم و اخالل اقتصادی آمریکا تشدیدکننده در زمینه

ی انباشت سرمهایهه پهیهگهیهری  دار در عرصه ی سرمایه های متوالی جمهوری اسالمی برای تقویت طبقه سیاست کالنی است که دولت
ی کارگر در قهامهت یه   ها تهاجم به معیشت کارگران و فرودستان و جلوگیری از متشکل شدن طبقه ی این سیاست کنند  نتیجه می

داری ایران را ههدف  های کالن دولت سرمایه داران است  کارگران در این دوره به درستی نقد سیاست نیروی سیاسی مستقل از سرمایه
ی کارگران هفت تپه و کارگران پیمانی نهفهت، گهاز و  اند  اعتصاب منظم و با برنامه قرار دادند و در این مسیر به ضرورت اتحاد پی برده

ای از مسیر صحیح کارگران بوده است  با این حهال، عهدم  سازی و لغو قراردادهای پیمانی نمونه ی لغو خصوصی پتروشیمی با خواسته
ی کارگر، دستاوردها و مسیر همبستگی طبقاتی کارگران را در تیررس تههاجهم ههمهزمهاِن  های اقتصادی و سیاسی طبقه وجود سازمان

داری غربی قرار داده است  به انحراف کشیدن کانون اعتراضات از دو سهو در حهال  داری داخلی و سرمایه نمایندگان سیاسی سرمایه
سوی آن عدالتخواهان و دولت رئیسی با سر دادن شعار "ضد فساد و تبعیض" و ارجاع کارگران به پیگیری مطالبات  انجام است  در ی 

هایش ناکارآمدی جهمهههوری اسهالمهی و  ایستند  در سوی دیگر آن نیز اپوزوسیون با کم  رسانه از طریق شوراهای اسالمی کار می
ی خود باید این  دهند  کارگران برای پیشبرد مبارزه های اقتصادی نشان می ی نابسامانی های غربی را به عنوان ریشه ناهمسویی با دولت

 دشمنان طبقاتی را تحلیل کنند 
های اپهوزوسهیهون بهه چشهم  های مرتبط در رسانه ، آنچه که در تمامی برنامه21ی اخیر با اعتراضات آبان  راستا کردن واقعه در کنار هم

ی  ی حکومت در اثر حهمهلهه ی مردم، شکسته شدن هیمنه هایی همچون عدم توانایی دولت ایران در تأمین مایحتاج اولیه خورد گزاره می
بهنهزیهن  تر ناکارآمدی و فشل بودن دولت در حل موضوع پمهپ سایبری، خرج پول بنزین در کم  به فلسطین و لبنان و از همه پر تکرار

داران کهارآمهد؛  کشان ناکارآمد است و برای پیشبرد منافع سرمهایهه داری برای تأمین منافع زحمت که هر دولت سرمایه هستند  درحالی
ای اسهت کهه  های اپوزوسیون جهت دادن به نارضایتی به گونه ی رسانه داری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست  مسئله دولت سرمایه

کشی را به عنوان ی  نظم جهانی زیر سوال نبرد  "دادگاه مردمی آبان" جزء دیگری از سیاست تبلیغی نمهایهنهدگهان  اصل استثمار و بهره
ی به وجود آمدن وضعیتی را پهنهههان  بود  اقداماتی نظیر این دادگاه  نیز ریشه 21داری غربی در قبال اعتراض فرودستان در آبان  سرمایه

 داران است   ها و در کل تقویت سرمایه سازی ها، خصوصی های متوالی برای حذف یارانه های کالن دولت کنند که همان سیاست می
نهیها  با حضور بههزاد احهمهدی 9انداز  ی چشم ی سایبری توسط تلویزیون ایران اینترنشنال نگاهی به برنامه ای از تفسیر حمله برای نمونه

کند که گرچه بخشی از  ی سایبری را با اعتصاب کارگران مقایسه می اندازیم  او در این برنامه حمله ی نفت و انرژی می کارشناس حوزه
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گاهی بخشی به مردم می جامعه را دچار آسیب می آهن اعهتهصهاب  گوید: "مگر در فرانسه کارکنان راه نیا می شود  احمدی کند اما باعث آ
گاهی کسب کردن بهرای جهامهعهه دردنها   شود و نمی کنند، زندگی مردم  در اثر آن فلج می نمی گاهی دادن و آ توانند بروند سِر کار، آ

رود    این دست اتفاقات معادل اعتهصهاب اسهت"  در ادامهه  است     هیچ مریضی تا وقتی که درد نکشد به سمت دوا و دکتر نمی
گاهی مد نظرش را این گاهی از این که دولت جمهوری اسالمی ناکارآمد است و علی گونه تعریف می آ رغم تبلیغات، توان تهأمهیهن  کند: آ

داند  حال با این مقهدمهات  ی حکومت و ریختن ترس در قبال آن می ی مثبت دیگر را از بین رفتن هیمنه احتیاجات مردم را ندارد  سویه
بیند  او وضعیت موجود را میراث شوم مصدق در ملهی کهردن  های اقتصادی را در چه می ی نابسامانی نیا ریشه ببینیم از اساس احمدی

گری دولت در اقتهصهاد  ی راه او در تصدی دهنده کردن با آن، ادامه تراز بیند و حکومت فعلی را با هم گری دولتی می صنعت نفت با تصدی
سهازی فهرآیهنهد  شود  او راهکاِر خصوصی ساز رانت و فساد می ای که از نظر او با چند نرخی کردن سوخت زمینه گری داند؛ تصدی می

ی مهمی در تشخیص جریانات سیاسی برانداز است  کافی است نگاهی به منهاظهرات  دهد  اینجا نقطه تولید و توزیع سوخت را ارائه می
زدایهی و  سازی دولت، مهقهررات ی کوچ  بیندازیم  در آن مناظرات نامزدها گوی سبقت را در زمینه 0011انتخابات ریاست جمهوری 

شدن معترضین در اثهر  و کشته 21ربودند  اصاًل چرا راه دور برویم، اعتراضات آبان  داران خصوصی می دادن اختیارات بیشتر به سرمایه
از آن رونمایی کرد  زنگنه در پاسخ بهه  29ای در بهمن  نیا است  سیاستی که زنگنه در مصاحبه پیشبرد سیاستی بود که مطلوب احمدی

نیا بهه  پرسش خبرنگار که تا کجا افزایش قیمت سوخت منطقی است با لبخند گفت: " تا جایی که مردم تحمل کنند"   آنچه که احمدی
ی  برنهده گردی دولت، در اقدامات وزیر کار دولت رئیسی نمایان است؛ کسی که به عنوان وزیر کار، پیش دنبال آن است یعنی عدم تصدی

ی  ی اداره تهوان در نهحهوه ی سیاسی براندازان را نمهی ی جبهه کنار کشیدن دولت از تعیین حداقل مزد کارگران است  در نتیجه مسئله
 های جهان آزاد! به رهبری آمریکا در خاورمیانه است   خارجی دولتاقتصاد جست و جو کرد؛ مسئله در پیگیری سیاست

داری ایران و اپوزوسیونش را دچار تحولی بنیادین کرده اسهت؛ بهه  ، آرایش سیاسی دولت سرمایه29در واقع اعتراضاِت پس از دی ماه 
ی کارگر برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت  های خود قرار دادند  از این جهت است که طبقه ای که هردو فرودستان را در کانون برنامه گونه

و بلند مدت خود باید با تیزبینی سیاسی به حوادث داخلی و خارجی بنگرد  کارگران  چه برای بهبود پایدار وضعیت خود در چهارچهوب 
کشی )هدف بلند مدت( باید فرایندهای سیاسی داخلی و جهانی و  داری )اهداف کوتاه مدت( و چه برای لغو کل نظام بهره نظام سرمایه

دار نشهود   ها تبدیل به ابزاری برای تنظیم توازن قوا میان رقبای سرمهایهه های کلی آن را به درستی تشخیص دهند تا اعتراض آن جریان
های کلی و جزئی داخلهی  گیرد تنها با داشتن تحلیلی طبقاتی از سیاست ای که در مبارزات کارگران شکل می اتحاد و همبستگی طبقاتی

ای  گیری چنین نیروی سیاسی ی کارگر به عنوان ی  نیروی سیاسی شود  در مسیر شکل یابی طبقه ساز قدرت تواند زمینه و خارجی می
 داران به معیشت کارگران و فرودستان را  عقب راند   توان تهاجم سرمایه است که پیش از همه می

  
 
 

 پانویس:
 0011ز کهارافهتهادن ی سایبری به سامانه هوشمند سوخت در ایران و ا اند که اسرائیل عامل حمله ی نیویور  تایمز گفته دو مقام ایاالت متحده آمریکا به روزنامه  0

نوامبر منتشر کرد، به نقل از دو مقام دفاعی آمریکا و سهه مهقهام ارشهد  99جایگاه سوخت این کشور در ماه گذشته بوده است  نیویور  تایمز در گزارشی که شنبه 
/https://farsi.alarabiya.netآویو" در چند ماه گذشته پرداخته است   سایت العربیه فهارسهی،  های سایبری متقابل تهران و تل اسرائیلی، به بررسی "حمله

international/2021/11/28  
 0011آبان  5رسانی چیست و چه پیامدهایی دارد؟، مورخه  انداز با تیتر" هدف حمالت سایبری به سامانه سوخت برنامه چشم 9
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های طرفدار  فالکت کارگران در میانۀ فخرفروشی رسانه
 پهلوی و جمهوری اسالمی

هر از چند گاهی، با بدتر شدن وضع معیشت کارگران، مقایسۀ وضع کارگران در دوران محمدرضاشاه پهلوی با وضع کارگران در دوران 

کامِی  دارند و طرفداران جمهوری اسالمی با یادآوری تلخ شود: طرفداران پهلوی یاد گذشته را گرامی می جمهوری اسالمی مسئلۀ روز می

 گذشته پاسداِر وضع امروزند 

های طرفدار پهلوی معتقدند وضع کارگران در زمان پهلوی بهتر از دوران جمهوری اسالمی بوده است  شبکۀ ایران اینتهرنشهنهال،  رسانه

پهردازد   به مناسبت تولد محمدرضا پهلوی به این مقهایسهه مهی 0011آبان  0و در تاریخ  «بین زیر ذره»که از این قماش است، در برنامۀ 

تومان بوده است و در نتیجه  90تومان و قیمت ی  کیلو گوشت  90معادل  0059گوید حداقل دستمزد روزانۀ کارگر در سال  مجری می

 11حداقل دستمزد روزانۀ کارگهر  0011گرم گوشت گوسفندی بگیرد، اما در سال  211توانسته  در آن دوران کارگر با ی  روز کارش می

 511تواند  هزار تومان است و در نتیجه در این دوران کارگر با ی  روز کارش می 011تومان و قیمت ی  کیلو گوشت حدود  511هزار و 

کند مانند اینکه تولید نفت در دوران جمهوری اسالمی  کند و معیارهای دیگری را مطرح می گرم گوشت بگیرد  اما فقط به این اکتفا نمی

درصد بوده ولی میانگین تورم برای دوران بعد از  00هنوز نتوانسته به دوران شاه برسد و همچنین، نرخ تورم در دوران شاه میانگین حدود 

ها و آمارها، اقتصاد زمان شاه بهتر از دوران  گیرد این است: با توجه به شاخص ای که در نهایت می درصد بوده است  نتیجه 09انقالب 

ما در اینجا اصاًل با اعهداد کهاری  0جمهوری اسالمی بوده و محمدرضاشاه ایران را از کشوری مغروض به کشوری ثروتمند تبدیل کرد 

کند، اما در انتها، با اشاره به میزان تهورم و  نداریم: راست و دروغش چندان اهمیتی ندارد  در ابتدا، مجری به وضع کارگران اشاره می

گیرد دربارۀ وضع اقتصاد است  وضع اقتصاد هر کشوری رابطۀ مستقیمی با وضع کارگران آن کشهور  ای که می میزان تولید نفت، نتیجه

ندارد و در موارد زیادی برعکس نیز هست  کشوری که ثروتمند باشد اما ثروتش در دست عدۀ قلیلی باشد چه منفعتی برای کارگرانش 

دهد، بلکه مهیهزان قهدرت خهریهد  تواند داشته باشد؟ رشد اقتصادی یا ثروتمندتر شدن کشور نیست که وضع کارگران را بهبود می می

های مهجهریهان و  هایی در گفته دهندۀ وضع کارگران است  چنین مغلطه کردن کارگران و همچنین میزان فاصلۀ طبقاتی است که نشان

 کّرات وجود دارد  کارشناسان این شبکه به

های طرفدار جمهوری اسالمی معتقدند وضع کارگران بعد از انقالب بهتر از قبل از انقالب است  خبرآنالین، که از ایهن دسهتهه  رسانه

 0002نویسد سال  است، قدرت خرید کارمندان و کارگران در دوران پهلوی را با دوران جمهوری اسالمی مقایسه کرده است؛ مثاًل، می

 21انداز حهقهوق  هزار تومان بود  کارمندان با پس 01تومان و قیمت خودروی پیکان  511تومان و معلمان  911حقوق ماهیانۀ کارمندان 

ونیم میهلهیهون  کارمندان با حقوق حداقل ی  0029توانستند پیکان بخرند، اما در سال  ماِه خود می 09انداز حقوق  ماه و معلمان با پس
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، دستمزد روزانۀ کارگران در شهری مانند فهردوس 0051ماه حقوِق خود صاحب پراید شوند  در سال  95توانستند با پرداخت  تومان می

کارگران با  0029دالر بخرند، اما در سال  0توانستند  کردند می ریال بود؛ یعنی، کارگران اگر سه روز کار می 01تا  95در خراسان جنوبی 

، یه  حهلهب 0050ههزار تهومهان(  در سهال  05دالر بخرند )با فرض دالر به قیمت  0توانستند  هزار تومان می 05مزد روزانۀ 

 0029ریال بود، اما در سهال  91روز کارگری با حقوق روزانه  5تومان قیمت داشت، که معادل مزد  92کیلویی روغن نباتی  چهارونیم

شد؛ یعهنهی،  ریال فروخته می 015، مرغ منجمد کیلویی 0050خریدند  سال  کارگران با مزد کمتر از ی  روز خود ی  حلب روغن می

خرید  در زمان  کیلو مرغ می 0اش حداقل  کارگر با مزد روزانه 0029خرید، اما در سال  گرم مرغ می 991اش نهایتًا  کارگر با مزد روزانه

نان سنگ  بهخهرد، ولهی در سهال  09توانست  گرفت می تومان مزد می 9ریال بود و کارگری که در روز  5پهلوی، قیمت نان سنگ  

خبرگزاری فارس هم به بهتر بودن وضع کنونی در قیاس بها  9عدد نان سنگ  بخرد  05توانست  هزار تومان می 05کارگر با مزد  0029

نویسد که بهر اسهاس  کند  این خبرگزاری از قول مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، می دوران قبل از انقالب اشاره می

درصهد مهردم  09، 0091درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند و این در حالی است که در سال  09، 0059آمار بان  جهانی در سال 

 0برابر بهتر شده است  0اند؛ یعنی، وضع مردم چیزی حدود  ایران زیر خط فقر بوده

های ثروتمندان دوران جمهوری اسالمی مقایسه کنهیهد مهتهوجهه  های ثروتمند در دوران پهلوی را ببینید و با عکس اگر تصاویر خانواده

ههایشهان مهد روز و  هایشان بهترین، ماشیهن قیمت، خورا  هایشان گران داران در هر دو دوره لباس شوید که ثروتمندان و سرمایه می

بینید همه چیز شباهت زیادی دارد  دربهارۀ  هایشان مانند قصر است  اگر وضعیت مردم فقیر را در دو دوره با هم مقایسه کنید می خانه

گیرند، مطلب زیاد است  فقط کافی است فقر امروز را مقهایسهه  های همراهی که فیلم می ساله، به سبب وجود گوشی فقر در این چندده

کنید با آنچه در مستند تهران پایتخت ایران است )ساختۀ کامران شیردل( نشان داده شده و فالکت مردم جنوب تهران در دهۀ چهل را با 

بینید که هر روز  های فراوان آن دوره با این دوره بشوید  اگر وضع کارگران را در دورۀ پهلوی بسنجید می امروز بسنجید تا متوجه شباهت

شان را تأمین کنند، همیشه بر سر دستمزد با کارفرما اختالف داشتند، کارفرمها حهق  توانستند معیشت خانواده کندند تا می باید جان می

تراشی  یابی کارگران مانع شد، برای تشکل داد، هر اعتراضی برای احقاق حقوقشان با سرکوب و اخراج مواجه می آنها را تمام و کمال نمی

شدند  تمام اینها در  درستی معالجه نمی دیده در حین کار به داران تشکالت خود را داشتند و کارگران آسیب کردند در حالی که سرمایه می

اش )و البته پدرش، رضاشاه( میلیاردها دالر از ثروت کارگران ایهران  دوران جمهوری اسالمی نیز برقرار است  محمدرضاشاه و خانواده

ها در جمهوری اسالمی نیز بها چهاپهیهدن  گذرانی خود خرج کردند  آقازاده را تصاحب کردند و آن را از ایران خارج کردند و برای خوش

، موجهودی 0029اند و به گفتۀ یکی از نمایندگان مجلس در سال  هایشان را پر پول کرده های دوران پهلوی، جیب کارگران، مانند آقازاده

میلیارد دالر است و موجودی حسابشان از ذخایر ارزی کشور بیشتهر  001های خارجی  های جمهوری اسالمی در بان  حساب آقازاده

ههزار  911میلیون و  9دالری ) 29میلیون کارگر بر اساس حقوق ماهیانۀ  95ساِل  5است  این میزان پول حدودًا برابر است با حقوق 

 تومانی( 
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داران   امان کارگران است و البته به تبِع آن پول روی پول انباشتهن سهرمهایهه آنچه از آن دوران به این دوران تغییر نکرده همان استثمار بی

شاید در این دوره یا آن دوره کمی اوضاع کارگران بهتر یا بدتر بوده باشد، اما چیزی که مسلم است این است که نظام پادشاهی و نهظهام 

 اند  باری را برای کارگران به بار آورده اند و زندگی فالکت جمهوری اسالمی هیچ ی  برای کارگران ارزشی قائل نبوده

دهنهد و  کنند یا طور دیگری نشان می ای از تاریخ را از دیدۀ ما پنهان می های طرفدار پهلوی و جمهوری اسالمی، هر دو، دوره اما رسانه

است  باید یادمان باشد که اگر در هر موقعی اوضاع کارگران بهتر بوده نه از سر سخاوت حکهمهرانهان آن  0059آن دورۀ انقالب بهمن 

خوش تحول شد دوران کوتهاِه  دوره، بلکه از بابت مبارزۀ پرشور و طبقاتِی کارگران بوده است  تنها دورانی که زندگی کارگران واقعًا دست

کند این است که با عاملیت خود کارگران این تحول پدید آمد و بر اثر مبهارزۀ  است و آنچه این تحول را برجسته می 0059پس از انقالب 

های کارگران شهد   داری مجبور به پذیرش بسیاری از خواسته داران و حکومت سرمایه طبقاتی کارگران و قدرت تشکیالتی آنها، سرمایه

ای است که با تورم تعدیل شهده  اشاره کرد، که حداقل دستمزد سالیانه 0توان به میزان حداقل دستمزد واقعی در شکل  محض نمونه، می

با چندین سال قبل و پهس از خهود  0091تا  0059دهندۀ تفاوت بسیار زیاِد کیفی دوران  است  این نمودار نشان 0029و سال پایۀ آن 

 است 

و در هم شکسته شدن قدرت کارگران پس از دورۀ کوتاهی، بهترین دوره برای کهارگهران  0059این دوره، با وجود ناتمام ماندن انقالب 

ترین دوره برای طرفداران پهلوی و جمهوری اسالمی است، زیرا هر دو از قدرت گرفهتهن کهارگهران  بوده است  البته این دوره ترسنا 

خوران طرفدار پههلهوی و  داری را جمع کنند و عیش این مفت توانند بساط سرمایه اند  کارگران اگر متحد شوند با قدرتشان می بیمنا 

 کنند، بر هم زنند  جمهوری اسالمی را، که از عرق و خون کارگران تغذیه می

 پانویس:
0  https://www.youtube.com/watch?v=j1n4EW6f4nk 
  https://khabaronline.ir/news/822193:     0029آبان  09، خبرآنالین، “سال قبل، بیش از امروز بود؟ 51آیا قدرت خرید مردم، ” 9
 http://fna.ir/da93v2:    0021خرداد  91، فارس، ”زیر خط فقر بودند 59درصد مردم ایران در سال  09مرندی: طبق آمار بان  جهانی ” 0

 نیوز( : میزان حداقل دستمزد واقعی )ارقام به ریال( )برگرفته از سایت نسیم0شکل 



 7531اعتصاب کارگران صنعت نفت، بهمن 

 7011اعتصاب کارگران معدن آسمینون، 
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طهور  آشنا هستند  همان ”خیابان“که روزگاری هیچ خیابانی وجود نداشته اما امروزه با توسعه شهرنشینی همه با  با وجود این
وجود آمد و گسترش یافت  پس تاریخ خیابهان  نداشتند، خیابان در شهرهای جدید به “ خیابان“دانیم روستاها در قدیم  که می

انهد   اند و همهواره تهغهیهیهراتهی داشهتهه ها در تاریخ همواره یکسان نبوده حال خیابان چنان طوالنی نیست  با این تاریخی آن
 شان فراهم کند  تواند در  درستی از ابعاد مختلف گرایی می طبقاتی از خیابان و خیابان تحلیل

 خیابان چیست؟
جهای   کنیم  خیابان دادن بعد از نام کشور، استان و شهر، نام چند خیابان اصلی را پشت هم ردیف می ما همواره برای آدرس
ههای  هها، مهاشهیهن ها و اتوبهوس های مختلف شخصی و عمومی، تاکسی دهد! ترافی  شدید ماشین ما را در شهر نشان می

ها عابر ههر روز  همراه میلیون کنند، به می  آورند یا کاالهای تولیدشده را در شهر توزیع ها را می بار که مواد اولیه کارخانه حمل
ههای بهزرگ  ها و فروشگهاه ها مملو از دکان مرور است! سرتاسر خیابان و محل عبور  کنند  خیابان وآمد می ها رفت از خیابان

پهردازنهد  کهنهار بهرخهی  وکار مهی ها به کسب فروش ها و دست های کوچ ، کارگاه های بزرگ، تا دکان است، از فروشگاه
کار خود را بفروشند  خیابان محل خرید و فروش است! بعضی شههرهها کهاًل  ایستند تا نیروی ها کارگران روزمزد می خیابان

گهههی و  های تو در تو هستند  خیابان اند و بعضی شهرها مملو از خیابان حول ی  خیابان شکل گرفته ها ُپهر از بهنهر و آ
گهی رسهانهی،  های آب ها لوله است! زیر خیابان تابلوهای تبلیغاتی و شعارهایی به در و دیوار آن است  خیابان محل تبلیغ و آ

روهای اطرافش بهترین محل گردش و  برق و گاز و فاضالب قرار دارد  خیابان محل تأسیسات شهری است! خیابان با پیاده
های توریستی در اصفهان و دیگر شهرهای توریستی ُپر از گردشگران خارجی است! خیابان مهحهل  زدن است! خیابان پرسه

ها یا روزهای دیگر برای نمهاز جهمهعهه و  ها در جمعه طور خیلی از خیابان گیری نیز هست! همین کشی و خفت دعوا، گردن
شوند  مثل روز قدس  همچنین در شهرهای مختلف اعتراضات طبقات اجتماعی متفهاوت و  های مذهبی اشغال می مراسم
مملو از جمعیت شهده  21و  29یا در اعتراضات سال  11ها در سال  ایم  بعضی خیابان های مختلِف مردم را شاهد بوده دسته

طور مثاًل در بعضی تجمعات صنفی مثل تجمعات بازنشستگان، گاهًا ایهن شهعهار  بودند  خیابان محل اعتراض است! همین
تسخیهر مهیهدان و “های مختلف  های اخیر جنبش در سال ”مون! دست میاد حِق  فقط کف خیابون، به“شود که  سر داده می

 هاست؟!  ایم! برای برخی نیز خیابان خوِد هدف و مطالبه است! اما واقعًا خیابان کدام ی  از این را شاهد بوده “خیابان
 مهم است؟ ”خیابان“آیا 

هایی کهه  کنید تا به مقصدتان برسید؟ خیابان هایی عبور می کنید؟ محل کار شما کجاست؟ از چه خیابان می شما کجا زندگی 
شههر و  های باالی اند  خیابان های ی  محله قدیمی و ی  محله جدید متفاوت بینید چگونه است؟ خیابان در طول روز می

 چیست؟”گرایی خیابان“و ”خیابان“
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طور براساس تمیزی و  اند  همین های ی  شهر  صنعتی نیز کاماًل متفاوت های محله مسکونی و خیابان شهر، خیابان ِپایین
شهان بهه  مختلف، یا دوری و نهزدیهکهی  های ها با عرض ها با هم فرق دارند  خیابان منطقه خیابان وهوای آن شان یا آب کثیفی

ها اههمهیهت  شوند  هرکدام از این ویژگی شان، با هم متفاوت می های مختلف مترو، بازار، پار ، مدرسه و    ، و یا حتی نام
ها نقشهی بسهیهار  کنیم باید بگوییم که خیابان صورت کلی صحبت می دهند  اما وقتی از خیابان به ها می مشخصی به خیابان

 هستند!   ها ابعاد مختلفی دارند و شریان حیاتی شهر مهم و استراتژی  در حیات شهری دارند  آن
 صاحب دارد؟ ”خیابان“آیا 

هایی هست که خصوصی یا تقریبًا خصوصهی  شوند  البته خیابان ها حساب می عمومی شهر ها جزء مشاعات یا بخش خیابان
اند و سِر خیابان را بستهه و  خصوصی یا خیابانی که ساکنان آن با هم توافق کرده های درونی ی  شهرِ   هستند  مثاًل خیابان

داران و بهرای بهاالبهردن  افتد و بخاطِر ترِس همیشگی سرمایه های ثروتمند شهر می گذارند  اتفاقی که در محله نگهبانی می
کنند و اجازه عبور و مرور هرکسی را  شان را از حیطه عمومی شهر جدا می های اطراف محل سکونت شان خیابان امنیت حس

کنیم همان بخهِش عهمهومهی  ها وقتی از خیابان صحبت می دهند! اما غیر از برخی استثناها مثل این شان نمی های به خیابان
تواننهد  دار، زن و مرد، پیر و جوان، همه می ها برای عموم آزاد است و هرکس از کارگر و سرمایه وآمد در آن شهر است که رفت

باشد و مسهتهقهل از  شهر است که ی  سازمان عمومی می عبور کنند  مراقبت از خیابان برعهده شهرداری و شورای  از آن
 ”شهههرونهدان“های عمومی شهر، عموم ساکهنهان شهههر یها  ها و دیگر بخش دیگر، مالِ  خیابان عبارت دولت است   به

 باشند   می
 شهروندی چیست؟ شهروند کیست؟ حقوق

کند: عضو رسمی ی  شهر یا کشور  شههرونهد بهه واسهطهه  مشخص زندگی می ”شهر“کسی است که در ی   ”شهروند“
شهروندی نیست  شهروندان چه کارگر باشنهد و چهه  شود و تفاوتی بین شهروندان در حقوِق  شهروندی شناسایی می حقوِق 

شهروندی به یکدیگر احترام بگذارند و ازایهن   دار با هم یکی هستند و دارای حقوقی یکسان، و باید زیر سایه حقوق سرمایه
شان حفظ امنیت، احترام و مالکهیهت خصهوصهی دیهگهر  ترین ها و وظایفی دارند که از محترم هم مسئولیت جهت نسبت به

معناست  شهروندان از ههر  شهروندی بی  رو صحبت از تضاِد طبقاتی در روابط شهرواندان و حقوق شهروندان است  از این
 اند!  جهت با هم برابر و یکسان ها اعضای ی  شهر هستند و از این ای که باشند مهم نیست، آن طبقه

جامهعهه یه   ، از جهِت برابر دیدن اعضای ”بشر حقوق“هر فرد در ی  کشور، یا  ”اساسی حقوق“مانند ”شهروندی حقوق“
بازی نیست، یها چهیهزی  کنند! این شعبده شهر یا کشور یا جهان، با هم هماننداند! پس چرا کارگرها این برابری را حس نمی
سرمایه بر مبنای مناسباتهی بهرقهرار شهده  نیست که کسی نداند، ندیده یا نشنیده باشد! تمام شهرها و کشورها و تمام جهاِن 

کار خهود را  اند و ناچاراند برای فرار از گرسنگی نیروی است که در آن کارگران و فرودستان از مالکیِت ابزارتولید محروم شده
از  دار نهیهز بهیهش داران بفروشند و سهرمهایهه دست آمده به سرمایه ترین مبلغی که در رقابت با ارتش ذخیره کار به با حداقلی
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دست آورد  این تضهاد  گیرد( تا سودی بیشتر و بیشتر به کار می کند )به کار او را مصرف می دستمزدی که به کارگر داده نیروی
زندگی کارگران را با انباشت فشار، سختِی گرسنگی، از کارافتادگی، فقِر شدید، درِد بیماری و ناتوانی همراه کرده و زنهدگهی 

شهرونهدی ایهن تضهاد را  کند  پس چگونه حقوق شمار دیگر همراه می داران را با انباشِت ثروت، رفاه و امکانات بی سرمایه
بیند که تمام تالش خود را دارد با نمایش انتخابات و احترام به قانون و برابری شهروندی این تضاد را  بیند! و نه تنها نمی نمی

 مخفی و پنهان کند و ادامه این مناسبات را ممکن سازد؟!! 
 سازد؟ یک شهر را می ، کدام”طبقات متضاد“یا ”شهروندان برابر“

کنهنهد بها ههم بهرابهرانهد   که در خیابان عبور و مرور می بشر، تمام کسانی شهروندی و حقوق چه گفتیم از نگاِه حقوق چنان
روند و برابری خود را در برابر قهانهون  های رأی می کنند و همگی در زمان انتخابات پای صندوق می  در کنار هم زندگی”مردم“

توجهی یا عهدم تهعهههد شهههرونهدان یها دولهت نسهبهت بهه  گذارند  اگر هم مشکلی در جامعه باشد از بی به نمایش می
 بشر است!  شهروندی یا حقوق حقوق

شان،  گرایانه بشر، و شعارهای انسان شهروندی و حقوق کنند  در واقع برخالف مفاد حقوق اما کارگران چیز دیگری حس می
کهنهد بها ههرچهه  دار تالش می آمیزی بین دو جبهه کار و سرمایه وجود دارد  تضادی که در آن سرمایه در واقع شرایط تضاد

کار را هر چه بیشتر کاهش داده و سهههم  تر آوردن دستمزدها و حذف بیمه و قراردادهای صوری، درنهایت ارزِش نیروی پایین
یابی و اتحاِد طبقهاتهی زمهیهنه   کند با تشکل فرسا تالش می ای طاقت اضافی بیشتر نماید  یا کارگر درمبارزه خود را از ارزش

 داری ادامه دهد  آورد و این مبارزه را تا رفع کامل سرمایه دست رابه  مقاومت در مقابله با سرمایه
کند! کاری به نظام تهولهیهد نهدارد!  دهد که شهر چگونه خود را سیر می بشری توضیح نمی شهروندی و حقوق رویکرد حقوق

توانهد  ها نمی گرایانه آن شوند و کارگران هر روز فقیرتر! نگاه انسان دهد که چگونه ثروتمندان هر روز ثروتمندتر می نمی  توضیح
ههای  دهد که چگونه شهرها انباشت ثروت و فقر را در ُبعِد جغرافیایی و اجتماعی در محالِت مختهلهف و خهیهابهان توضیح

کنند  شهرها تنها به واسط  مناسبات حاکِم سرمایه شکل دیگری برای حیات ندارند! شهرها انهبهاشهت  طبقاتی بازتولید می
وکار! انباشت تضاِد طبقاتی! شهرهای امروز برمبنای تضهاِد   اند  انباشت رفاه و حاشیه، انباشت سرمایه فقر و ثروت همزمان
آورِی فشهار  بهتر که سرپوشهی بهرای تهاب  ای بشر نه رویایی برای آینده شهروندی و حقوق اند و حقوق طبقاتی ساخته شده

بشری و شهروندی برای درهم شکستن صفوف کارگران چنهان  های حقوق ازحد و جنایات روزانه سرمایه است  دسیسه بیش
بشهر و  توانند انکار کهنهنهد  دسهتهاِن مهنهادیهان حهقهوق شان در جنایِت سرمایه را نمی دستی رسوا و مشخص است که هم

 شهروندی به خون کارگران آغشته است  اما همچنان ی  سئوال دیگر مطرح است:  حقوق
 گرایی چیست؟ خیابان
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طبقاتی انحراف ایجاد کنند  یهکهی از  های مختلفی ایجاد شده تا در صفوِف مبارزات در جریاِن بازتولیِد دایمِی سرمایه جریان
هها  کنهد  آن گرایی ی  جریاِن سیاسی است، حتی اگر خود را ضِدسیاست معرفی است  خیابان”گرایی خیابان“این جریانات 

ی غیر از مصرِف معموِل خهیهابهان، ”مصرف“که نظم خود را بر خیابان مسلط کرده است، با ”سلطه نظاِم “معتقدند در مقابل 
تسهخهیهر “ها با  ی جدید کرد! نظمی فراتر از نظام سلطه  آن”نظم“وفروش و غیره باید سعی در ایجاد  وآمد و خرید مثِل رفت

شنویم که دعوت  دارند با نظاِم سلطه مبارزه کنند! امروزه بسیار می هدف سعی زنی بی و مسدود کردنش یا تنها با پرسه”خیابان
و ”مهردم“هها مهعهتهقهدنهد تهمهام  برد! آن کرد یا پیش کنند که مبارزه را باید کِف خیابان کشف کنند یا فکر می به خیابان می

صدای اعتراِض خود را به گوش ههمهه “ای که هستند باید به خیابان بیایند و  با هر گرایشی که دارند و از هر طبقه”معترضان“
 نتیجه نرسیدن، در خوِد خیابان تصمیم بگیرند که باید چه کنند! و در صورت به”برسانند
ای  های جدید چنهدرسهانهه ها )مثل رادیو، سینما، تلویزیون و رسانه گرایی جریان متأخری است که با رشِد فنی رسانه خیابان

هایی دارد؟ و تهحهلهیهل  متوسط شهری ظهور پیدا کرد  اما چه ویژگی های فرهنگی و طبقه های مجازی( و جریان  مثل شبکه
گیرد؟ اما قبل از پاسخ به این دو سئوال باید به سئوال دیگری پهاسهخ  گرایی می طبقاتِی کارگران چه موضعی در مقابل خیابان

 داد:
 خیابان چه تفاوتی با کارخانه دارد؟

ها و محالت و     بهوده  های کوچ  و بزرگ، گسترش خیابان ها و کارخانه گیری کارگاه مدرن همزمان با شکل شهرنشینی
وجود دارد  خیابانی را در نظر بگیرید، افراد زیادی از آن عبهور ”کارخانه“و ”خیابان“های مهمی بین  حال تفاوت است  بااین

ها هستند: از فالفهلهی  ها با اجناس مختلف در خیابان ها حضور دارند  انواع مغازه کنند  در ترافی  انواع و اقسام ماشین می
هایی از اقوام،  های مختلفی وجود دارند  زن و مرد، پیر و جوان، آدم چنانی  در کارخانه نیز آدم های گران قیمت آن تا رستوران

وجود در کارخانه وضعیت طبهقهاتهی جهامهعهه شهکهل  های شهر! با این مذاهب و حتی طبقات مختلف، دقیقًا مثل خیابان
اش خود را  تر است  کارخانه بخشی از شهر است که با مرزهای مشخص تری دارد  مرز بیِن کارگران و سرمایه عریان عریان

پردازد  حیاِت کارخانه نیز مانند شهر بهه تهولهیهد مهادی  کند و به تولیِد کاالی مشخصی می از بخش عمومی شهر جدا می
شود  در مناسباِت تولهیهِد حهاکهم در  وابسته است و در صورتی که تولید به هر دلیل متوقف شود، حیاِت کارخانه مختل می

کار در تضادی عریان در برابهر ههم  عنوان مالکاِن نیروی عنوان مالکاِن ابزارتولید و طبقه کارگر به دار به کارخانه، طبقه سرمایه
دههد و  ای به این تضاد می گیرند، نه در کنار هم  این تضاد در تمام شهر حاکم و جاری است  اما شهر شکل پیچیده قرار می

ای کاماًل این مهوضهوع را  های اعتراضاِت خیابانی و کارخانه سازد  بررسی تفاوت ای مخدوش می کننده آن را به شکل گمراه
 دهد  نشان می

 ای است؟ چه تفاوتی بین شعارها در اعتراضات خیابانی و کارخانه



 00   0011نشریۀ پرچم، شمارۀ سوم، پاییز 

 

 

نه غزه، نه لهبهنهان، “تا ”رضا شاه روحت شاد!“های اخیر شعارهای مختلفی از شعارهای منحط  در اعتراضات خیابانی سال
کارگر نیز شنیده شده است  برخهی  خواهانه و یا شعارهایی مبتنی بر مطالبات طبقه  یا شعارهای دموکراسی”جانم فدای ایران!

انهد کهه از دادن  کرده”مردم“هایی رو به  اند و توصیه هایی نوشته اند، متن گراها که با بعضی از شعارها موضع داشته از خیابان
وجه طبق فرمایشات ایشهان  چنین شعارهایی بپرهیزید و فالن شعارها را جایگزین کنید! اما متاسفانه جریان خیابان به هیچ

گراها فراهم است  اما جریان اصهلهی  رود و همواره بعد از هر اعتراض خیابانی، باعث دلخوری این دسته از خیابان پیش نمی
 دهند!  گراها اهمیت زیادی نه به شعارها و نه محتوای اعتراضات نمی خیابان

گاهی کهارگهری اسهت  شهعهارههای  ای شکل می شعارهایی که در ی  اعتراض و اعتصاِب کارخانه گیرد بیشتر برآمده از آ
ای ظرفیت بیشتری دارند تا آن مناسباِت طبقاتی حاکم در کارخانه را هدف بگیرند و مطالباِت کهارگهران را دنهبهال   کارخانه

گاهی ای عمهاًل  تری از مناسبات اجتماعی حاکم شوند  تفاوت در شعارهای خیابانی و کارخانه های وسیع کنند  یا منجر به آ
 تفاوت در دو نوع سیاست است 

 ای چیست؟ تفاوت سیاست خیابانی و کارخانه
گوید  صدای جهامهعهه  اند: مردم! سیاست خیابانی، سیاستی است که از جایگاه شهروندی سخن می چه کسانی در خیابان

کند: مردم! سیاسِت خیابانی نیز خنثهی نهیهسهت   مدنی است  خیابان خنثی نیست، خیابان حاضریِن در خود را تعریف می
ها است  روی دیگر مردم، شههرونهدان  گری جنبش سرمایه است  سیاسِت مطالبه خیابانی سیاسِت بازتولید مناسبات سیاست

دیگر را به همراه دارد! اما سیاسِت کهارگهرِی بهرآمهده از   سو تقویِت روی و جامعه مدنی، دولِت سرمایه است! تقویت ی 
کشد  و از این جهت تهنههها سهیهاسهِت  کارخانه، سیاسِت طبقاتی است و کلیِت مناسباِت اجتماعی حاکم را به چالش می

 انقالبی، سیاسِت طبقاتِی کارگران است!
ها با هم متفاوت است بلکه در محتوای اعتراضات نیز قابل ردیابی است  اعتراضهاِت  این تفاوت نه تنها در محتوای سیاست
یابی و  دار باشد  اما مبارزاِت کارگری در کارخانه با تشکل تواند ادامه مدت است  نمی خیابانی پر سروصدا و هیجانی و کوتاه

های بزرگی برای کارگران دارد  شکسِت محتهوم  گام درس به های گام انسجام و هماهنگی کارگران همراه است  نظم و حرکت
یافته کارگری با انباشِت تهجهربهیهات  عمومی و سرکوب شدید همراه است اما مبارزات تشکل خیابانی همواره با یأس سیاست

شهود کهه ضهربهه  تر می شان جزم های بعدی و با هر ضربه سرمایه عزم روی کنند برای پیش ای می نشینی را پله خود هر عقب
 تر بر سرمایه بکوبند! بعدی را کاری

، ”مهردم“، ”اعهتهراض“ای مهثهل  خواهد خود را فراطبقاتی جا بزند و با شعارهای فریبنده عهمهومهی خیابانی می سیاست
کهنهنهد  امها  های ضِدکارگری خود را پیهاده  و    سیاست”بشری حقوق“و ”گرایانه انسان“و با تزئینات ”آزادی“و ”عدالت“

 کند   کار علیه سرمایه تنظیم می ای در کارخانه دائمًا خود را بر مرزهای جبهه  کارگرِی برآمده از کار حوزه سیاسِت 
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دهد در کهنهار دیهگهر  تقلیل می -اعتراض عنوان ابزاِر بیان صدای به-”رسانه“جا که خیابان را تنها به  خیابانی از آن سیاست
ضمانتهی بهرای حهفهظ  ای هیچ های سیال رسانه ریزی های فضای مجازی و برنامه گیرد  فراخوان ای قرار می رسانه مبارزات

گذارند  چرا که گیریم اگر برای خاموش کردن اعتراضات خیابانی دولت سرمهایهه مهجهبهور بهه  دستاوردهای احتمالی نمی
خهیهابهانهی  شدن فضا، حمالت شدیدتری را آغاز خواهد کرد! تجربیات تمام اعتراضهات هایی شود اما بعد از آرام نشینی عقب

حل دیگری برای کهارگهران  ُبر و راه دیگر هیچ میان عبارت یابی منسجم را نشان داده است  به سستی این مبارزاِت بدون تشکل
 یابی نیست  جز تشکل

 گرایی چیست؟ موضِع طبق  کارگر در قبال خیابان و خیابان
جات بلکه تمهام ابهعهاد  کنند و در پی مبارزاِت کارگری نه تنها کنترِل کارخانه کارگران اهمیت استراتژی  خیابان را در  می

گاه با توجه به تحلیل دسِت کارگران خواهد افتاد  با این حیاِت اجتماعی جامعه به  طبقاتی مشخص خود  حال کارگران مبارز آ
گهام مهبهارزه کهه  گذارند  این گام نه تنها اولین یابی در درون کارخانه می از وضعیِت ایران تأکید مبارزاِت کارگری را برتشکل

یِل انقالب گاهی از مناسباِت حاکم است و بدون آن مبارزاِت کارگری از ر کهارگهران خهارج  طهبهقهاتهی اولین گام شناخت و آ
آمیهزی بهیهن دو  شان، در واقع شرایط تضاد گرایانه بشر، و شعارهای انسان شهروندی و حقوق شود  برخالف مفاد حقوق می

بشر، چیزی جز ابزارهای نهظهاِم  شهروندی و حقوق طبقاتِی کارگران حقوق جبهه کار و سرمایه وجود دارد  برمبنای تحلیل 
گاهی جعلهی رو ایدئولوژی  و کاذب اش و حفظ مناسبات حاکم نیست  از این حاکِم سرمایه برای فریِب فراطبقاتی ای  اند  آ

طبقاتی که اکثریت جامعه را به تهبهاههی و  گیری کرد و آن را دور انداخت  بدون حِل مسئله تضاد  است که باید با آن موضع
گرایی نیهز  ها در برابر شهر و کشور یا انسان، همدستی جنایت است  خیابان بحران معیشتی کشانده، صحبت از برابری انسان

ای خهیهابهان  های رسانهه جز دنباله سیاسِت حاکم سرمایه نخواهد بود  البته کارگران نیز در جریان مبارزه خود قطعًا از جنبه
ها تنها زمانی از دست جبهه سرمایه خارج خواهد شد که کارگران پیهش از  دانند خیابان استفاده خواهند کرد اما کارگران می

سیاسی خود آمادگی الزم را نه تنها برای تسخیر ی  خیابهان و  های خود را ساخته باشند و به همراه حزِب  ورود به آن تشکل
 تر تسخیِر دولت و تشکیل دولِت کارگری داشته باشند   چند میدان بلکه تمام شهر و از آن مهم

کارگران برای تسخیر دولت اهمیت بسهزایهی دارد  امها امهروز  ش  خیابان در وهله مشخص از مبارزه طبقاتی رو بی از این
( دو رویکرد نسبت به خیابان در مهقهابهل 21و  29های  خصوص پس از اعتراضات سال های اخیر )به روز نیست  در سال آن

ها ضِدکارگری و بورژوایی هستند  ی  طرف با دعهوِت عهمهومهی از  اند، که در تحلیل کارگری هر دوی آن گرفته هم شکل
کردن خیابان بسهنهده  کوبد و طرِف دیگر، تنها به محکوم شود و برطبِل براندازی می برای تسخیر خیابان شناسایی می”مردم“

یابی اسهت تهاکهیهد  کند و بر گام اول مبارزه کارگری که تشکل گیری می ها موضع کند  طبقه کارگر با هر دوی این جریان می
 کند  می

 داریم  های مبارزات کارگری را محکم برمی به امید آن روز اولین گام



 

 باال: دستفروشان میدان انقالب، تهران / پایین: بازار تهران
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های تلویزیون کهه  همراه یا لیست کانال  ی ما کم و بیش به منابع خبری مشترکی دسترسی داریم  بد نیست نگاهی به گوشی همه

های تهلهویهزیهون  ای و شبکه های ماهواره های تلگرامی، صفحات اینستاگرام، شبکه کنید بیاندازید  کانال بیشتر از همه نگاه می

ی اخبار هستند و ممکن است بهخهشهی از  ها دوستان و آشنایانی را هم قرار دهید که از همین منابع گیرنده خودمان  در کنار این

تری باشید و گاهی خودتان خبری را در اینترنت  تر است را به ما نیز انتقال دهند  شاید شما فرد مشتاق اخبار که به نظرشان جالب

ی  تری از آن موضوع به دست خواهید آورد، هرچند ممکن اسهت نهتهیهجهه جستجو کنید  به این ترتیب احتماال اطالعات جامع

ای از  جستجوهای شما باز به منابع خبری برسد که ذکرش در باال رفت  به هر حال ذهن ما هر روز خواه ناخواه پذیرای مجموعه

خوانیم، سهبهب  دهیم یا آن را می میلی و گاه بسیار مشتاقانه به آن گوش می خبرها از سراسر دنیاست و همین اخبار که گاهی با بی

 شود که تصور ما از جهان در حال تغییر شکل بگیرد  می

دانیم  حتما نام این کشور را بهارهها از  گویی را متوقف کنیم و با هم ببینیم که از کشور افغانستان چه می جا کلی بهتر است همین

آید احتماال  اید  اولین چیزهایی که با شنیدن نام افغانستان به ذهن می های خودی و غیرخودی، و دوستان و آشنایان شنیده رسانه

پوش، خشخاش، کارگران ساختمانی مهاجر افهغهان در ایهران و  طالبان، تروریسم، حمله انتحاری، نظامیان آمریکا، زنان برقع

شوند؟ چه تاریخی بهر افهغهانسهتهان  چیزهایی از این دست است  اما این کلمات از هم گسیخته در ذهن ما کجا به هم متصل می

توانند تمام واقعیت را در مهورد  ها می ی آن است؟ بی ش  نباید توهمی داشته باشیم که رسانه گذشته است که این تصاویر نتیجه

دهد هرکدام بسته به منافعی که از آن تغذیهه  ها نشان می وضعیت افغانستان به ما بگویند  اخبار متفاوت و گاه ضد و نقیض رسانه

دهند  و این بازتاب ناکامل از وضعیهت، مهعهمهوال سهبهب  شوند بخشی از اخبار و در نتیجه بخشی از واقعیت را بازتاب می می

 گرفتن تصوری جعلی خواهد شد   شکل

افغانستان تاریخ پر فراز و نشیبی را در پنجاه سال اخیر تجربه کرده است  پنج سال بعد از پایان دوران شاهنشاهی در این کشهور 

حزب دموکراتی  خلق افغانستان با ی  کودتا که بهه انهقهالب ثهور  0291که با کودتای محمد داوودخان پایان یافت، در سال 

مشهور شد دولت را در دست گرفت  از آنجا که حزب دموکراتی  خلق خود را سوسیالیست و هوادار کارگران و زحمهتهکهشهان 

 اخباری از افغانستان
تر است؟ طالبان یا سقوط امپراتوری شوروی؟  یک مشت مسلمان از کوور  رر  "برای تاریخ جهان چی از همه مهم

 رفته یا آزاری اروپای مرکزی و پایان جنگ سرر؟ " 
 زبیگنیف برژینسکی، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا
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دانست، اتحاد جماهیر شوروی از انقالب ثور حمایت کرد و چند ماه بعد دولت جدید افغانستان را به رسمیت شناخهت  امها  می

کهی و  ی خلق به رهبری نورمحمد تره ی حزب دموکراتی  خلق شد: شاخه های درون حزبی منجر به انشعاب دو شاخه درگیری

ی دیگر به نام  عماًل قدرت را در دست داشت  شاخه 0211اله امین در حزب اکثریت داشت و از انقالب ثور تا ابتدای سال  حفیظ

به مدت حدودًا ده سال قدرت را در دسهت داشهت  پهس از  0211پرچم به رهبری ببر  کارمل در اقلیت بود و از ابتدای سال 

الهه امهیهن  که دولت حفیهظ های اتحاد شوروی به حفظ اتحاد و یکپارچگی حزب موثر نیفتاد و با این پیروزی انقالب ثور، توصیه

کرد تا برای حفهظ  کرد، امین تالش می های بسیاری از اتحاد شوروی دریافت می های افغانستان کم  ی زیرساخت برای توسعه

 دولتش با امریکا و پاکستان روابط نزدی  برقرار کند  اما نقش امریکا و پاکستان چه بود؟

داری جهان این بود که با نفهوذ  های سرمایه ی دولت های اصلی دولت امریکا به عنوان سرکرده در طول جنگ سرد یکی از مشغله

اتحاد شوروی و گسترش کمونیسم در سراسر جهان مقابله کند  از ُکره تا ایران و از ویتنام تا امریکای التهیهن، دولهت ایهاالت 

تها  0251ای مداخله کند  جنگ ُکره ) داری در خطر است با هر وسیله ی امریکا آماده بود تا هر جا که نظم جهانی سرمایه متحده

( و کودتا علیهه دولهت 0295تا  0255ساله در ویتنام ) (، جنگ خونین بیست0250در ایران ) 0009مرداد  91(، کودتای 0250

های مداخالت امریکا برای مقابله با گسترش کمونیسم و جلوگیهری  ( از جمله مشهورترین نمونه0290سالوادور آلنده در شیلی )

اند  اکنون دولت امریکا در اوضاع افغانستان فرصتی برای تهاجم به اتحهاد شهوروی  ی جهان بوده دارانه از فروپاشی نظم سرمایه

 کرد  های جدیدی نیز کشف می دید و سالح می

گرایان جهادی )یا همان  همزمان با حمایت اتحاد شوروی از انقالب ثور، امریکا دست به کار شد تا با سازماندهی و تجهیز اسالم

مجاهدین( برای جنگ علیه دولت حزب دموکراتی  خلق، اتحاد شوروی را به درگیری در افغانستان بکشاند  این شهد کهه در 

جا به کم  آمهریهکها و  های مذهبی افغان به پاکستان رفتند تا در آن بخشی از احزاب و دسته 0211تا  0291های  ی سال فاصله

هزار افغان تحت آموزش نظامی قرار بگیرند و اسهلهحهه و  21111تعداد زیادی از کشورهای عربی از جمله عربستان، نزدی  به 

 0291ای اعالم کرد که آمریکا از  در مصاحبه 0221مهمات دریافت کنند  برژینسکی مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا، در سال 

های جهادی تشکیل شده بهه   با هدف کشاندن شوروی به ی  جنگ فرسایشی، تسلیح مجاهدین را در منطقه شروع کرد  گروه

اله امین برای مهقهابهلهه بها  های ساخته شده و حمالت انتحاری زدند  حفیظ افغانستان برگشتند و دست به تخریب زیرساخت

اتحاد شوروی به این نتیجه رسید  0292مجاهدین بارها از اتحاد شوروی درخواست کم  نظامی کرد  در نهایت در انتهای سال 

 تواند در مقابل مجاهدین دوام بیاورد و ارتش سرخ برای کم  به دولت به افغانستان اعزام شد   که دولت امین به تنهایی نمی

های نظامی آمریکا به نیروهای تروریست منطقه شد  آمریکا  ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان منجر به گسترش کم 

و متحدانش از هیچ راهی برای ناامن ساختن افغانستان، نابودی آن و در نتیجه شکست شوروی در افغانستان کوتاهی نکهردنهد  

ها  ی مجاهدین بود  تخریب زیرساخت های انتحاری هدف حمله ها و تاسیسات زیرساختی کشور به عمد توسط گروه تمام جاده

ها به عقب راند  نبرد خهونهیهن  درصد آن توسط شوروی ساخته شده بود اقتصاد افغانستان و رشد آن را برای سال 11از   که بیش
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شوروی خها   0212ارتش سرخ اتحاد شوروی با مجاهدین در افغانستان نزدی  به ده سال به طول انجامید و سرانجام در سال 

اله از اعضای حزب پرچم بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود  بها ایهن وجهود  افغانستان را در حالی تر  کرد که دکتر نجیب

های سیاسی اتحاد شوروی به افغانستان همچنان ادامه داشت  اما توان نظامی دولت در مهبهارزه بها  های مالی و مشورت کم 

گشت  پس از فروپاشی اتحاد شوروی، نجیب دیهگهر امهکهان رویهارویهی بها  شد و به مرور تضعیف می مجاهدین فرسوده می

بعد از استعفای نجیب،  0دادند نداشت و مجبور به استعفا شد  شان را طالبان تشکیل می ای مجاهدین که در آن زمان بخش عمده

کابل را تصهرف  0229الدین ربانی که از سران گروههای جهادی بود به ریاست جمهوری رسید، تا این که طالبان در سال  برهان

ی افغانسهتهان  کرد و بر حکومت خود نام امارت اسالمی افغانستان گذاشت  اکنون که دیگر اتحاد شوروی وجود نداشت، مسئله

 داری نبود  های سرمایه ها و دولت هم در مرکز توجه رسانه

های قدرتمند تروریستهی  آمریکا با تجهیز، آموزش، کم  نظامی و تسلیحاتی و حمایت مستقیم و غیر مستقیم باعث ایجاد گروه

در منطقه شد  این استراتژی آمریکا در برخورد با قدرت شوروی پیش از فروپاشی در کشورهای خاورمیانه، تاثیری بهه شهدت 

مخرب بر زندگی اجتماعی در این کشورها گذاشت  در واقع آمریکا برای حفاظت از نظم جهانی سرمایه داری و دفهاع از بهه 

کهه  جات مسلح را در افغانستان به استخهدام درآورد  بهرای آن ترین دسته اصطالح جهان آزاد در مقابل خطر کمونیسم، مرتجع

هها لهم  ها و شهرکهت داران در جهان بتوانند با خیال آسوده و بدون ترس از خطر کمونیسم و طبقه کارگر در دفترکارخانه سرمایه

شد و چنین شد  در تمام دوران بعد از دولت نجیب،  بدهند، کشورهای خاورمیانه مانند افغانستان، باید به زمین جنگ تبدیل می

رفت، فهرههنهگ سهنهتهی  های اجتماعی در افغانستان مشهود بود، اقتصاد رو به فروپاشی می بازگشت به عقب در تمام ساحت

 یافت   گرایی می های نوین اسالم شد و تداوم خود را در شکل مانده بازتولید می عقب

ی مبارزه بها تهروریسهم بهه خها   های دوقلو در نیویور ، آمریکا به بهانه به برج 9110ی انتحاری یازده سپتامبر  بعد از حمله

وجود نهداشهت و  ”خطر شوروی“افغانستان حمله کرد و با سرنگونی طالبان، ارتش خود را در افغانستان مستقر ساخت  دیگر 

بر خاورمیانهه مسهلهط  ”سپتامبر 00فرصت “دید تالش کرد تا با استفاده از  قطبی خود را بدون رقیب می امریکا که در جهان ت 

 شود  

گوست  91پس از  خبر ناگهانی خروج آمریکا از افغانستان مانند بمب صدا کرد  طالبان در کمتر از ی  مهاه بهر  9190سال، در آ

 0229تمام کشور مسلط شد  در سراسر افغانستان به جز چند منطقه، مقاومتی در برابرش نبود  این بار تصرف کابهل از سهال 

کرد  تمام نیروهای آمهریهکهایهی  آسان تر بود  خبر خروج اشرف غنی رییس جمهور افغانستان تسلط طالبان بر کشور را تایید می

های فارسی زبان، اخهبهار مهربهوط بهه  طی چند روز مهلت تعیین شده کشور افغانستان را تر  کردند  بعد از این اتفاق رسانه

های طرفدار آمریکا که عمدتا در دست اپوزوسیون داخلی/خارجی اسهت  دادند  رسانه وضعیت افغانستان را به دو شکل پوشش 

ی زنان، بهحهران وخهیهم  های پوزیسیون یا طرفدار جمهوری اسالمی  دسته اول به سرکوب، کشتار، حقوق پایمال شده و رسانه

های طالبان با جمهوری اسالمی و دسته دوم به وضعیت عادی مهردم  اقتصادی، دستگیری خبرنگاران و ورزشکاران و مشابهت
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جا که در  ای، تأثیر کوتاهی غرب و چیزهایی از این دست پرداختند  از آن در افغانستان، تالش طالبان برای برقراری روابط منطقه

بهیهنهی  طهور خهوش ماندگی وضعیت افغانستان چه به لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی تردیدی نهداریهم، و ههمهیهن مورد عقب

ی  گیریم و به دستهه ی دوم را در این نوشتار ندیده می های دسته ای نسبت به حضور طالبان در افغانستان نداریم روایت لوحانه ساده

 پردازیم  اول که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است می

 اقتصاد

 

گویند اقتصاد افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان "در حال" فروپاشی است  و طوری روی "در حهال"  این خبرها به ما می

کنند که گویی پیش از حضور طالبان در این کشور، اقتصاد آن سرپا بوده است و حاال با آمهدن طهالهبهان و  فروپاشی تاکید می

های آمریکا و خروج نظامیان آن از این کشور، اقتصاد ناگهان در وضعیت فروپاشی قرار گرفته است  اقتصاد افغهانسهتهان  تحریم

های نظامی و سیاسی امپریالیسم امریکا در منطقه خاورمیانه تبدیل بهه یه  اقهتهصهاد  گری ی دخالت هاست که در نتیجه دهه

های مختلف داعش، القهاعهده، طهالهبهان، یها  فروپاشیده شده است  ناامنی ناشی از حضور تروریسم در دوره معاصر در لباس

 غارت شد  0229تا  0229کارخانه روسی ساخت شاسی وسایل نقلیه در مرکز شهر کابل، این کارخانه در زمان حکومت مجاهدین افغانستان از سال 
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گیری موثر صنعت در این کشور را از بین برده است  مبادالت تجاری پاییهن  های دیگر در کنار جنگ دائمی امکان شکل گروه 

ها سبب شده است اشتغال غیر سنتی بسیار پایین باشد  از طرفهی حضهور بهیهسهت  در کنار رشد نامتوازن سرمایه، در این سال

ای بود که از آمریکها بهه  پشتوانه اش برای تشکیل دولت در افغانستان، نیازمند خرج دالرهای بی نتیجه ی آمریکا و تالش بی ساله

های کشور، تقویت بنیادهای سیاسی و نهادهای مدنی به ایهن  های ساخت و سازهای عمرانی، ترمیم و بازسازی زیرساخت بهانه

 شد   کشور تزریق می

اما این دالرها نه برای سرپا کردن اقتصاد بلکه برای تخفیف اثرات ناشی از این فروپاشی بود  دالرها صرف هیچ ساخت و سهاز 

ی حضور آمریکا بودنهد درآورد   زیربنایی نشد و دست آخر سر از جیب دولتمردان افغانستان که در تمام این بیست سال پشتوانه

چندان مهم نیست که اشرف غنی با چند چمدان پر از پول از این کشور فرار کرده است یا خیر، چرا که فساد مالی ساختاریهافهتهه 

بین دولتمردان خود گواه روشنی از این ماجراست که دالرهای آمریکایی تنها صرف ایجاد و سازماندهی قشری شد که از هیهئهت 

شد  وجود این اقشار البته در گرو حضور آمریکا بود اما بها ایهن  حاکمه )مسئولین دولتی و نظامی( تا فعالین مدنی را شامل می

ی این حضور را تضمین کند  این دالرها صرف نظامیان آمریکا، جاسوسی آمریکا، ایجاد خدمات پر زرق  توانست ادامه حال نمی

شهده اسهت   و برق نمایشی و دست آخر همراه کردن رهبران اقوام مختلف افغان در حمایت از حضور آمریکا در این کشور مهی

شد تا نرخ دالر نسبهت بهه افهغهانهی  سالیانه در افغانستان مقدار زیادی دالر توسط بان  مرکزی این کشور به حراج گذاشته می

ی اقتصادی این کشور سرپوش گذاشهتهه  )واحد پول افغانستان( تغییر چندانی نداشته باشد و با این روش بر بحران هر دم فزاینده

های آن بیست سال به لطهف  شود  دالرهای آمریکایی از افغانستان، اقتصادی بیش از پیش مریض ساختند  اقتصادی که بحران

تر شده است  وابستگی به دالر برای افغانستان نهه تهنههها  همین دالرها به تعویق افتاده است و در این میان شکاف واقعی عمیق

تهر کهرده  سطحی از صنعت، اشتغال پایدار، کشاورزی پایدار و امثالهم ایجاد نکرده است بلکه فقط اوضاع اقتصادی را وخهیهم

 است  

درصد کل اقتصاد است  خدمهات  59ترین بخش اقتصاد افغانستان به لطف حضور دالرهای آمریکایی، بخش خدمات با  عمده

رود، نیز بخش بزرگی از اقهتهصهاد را  در کشوری که صنایع بزرگی دارد، یا فرآیند انباشت سرمایه در آن به نحو پایداری پیش می

کنند  اما در کشهوری  که فرآیند توزیع و مصرف و به همین ترتیب فرآیندهای مالی گسترش پیدا می دهد  به جهت آن تشکیل می

ای است رشد این بخش نشان از رشد حبابی خدمات مورد نیاز نیهروههای  ی انباشت شده مانند افغانستان که فاقد چنین سرمایه

گری با دولتمردان دارد و این حباب با خروج آمریکا و دالرهای آمریکایهی از  نظامی آمریکایی و ساخت ساختارهایی برای البی

دهند   درصد کل اقتصاد افغانستان را تشکیل می 91درصد و صنعت با  90بین خواهد رفت  بعد از بخش خدمات، کشاورزی با 

عمده صنایع این کشور بدون درنظر گرفتن کشت تریا  را منسوجات، مبلمان، کود، محصوالت غذایی، سیمان، گاز طبهیهعهی، 

 دهند   سنگ و مس تشکیل می زغال
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ی  دهند که در دوره در کنار بی ثباتی وضعیت اقتصادی افغانستان، کشت تریا  رشد چشمگیری داشته است و آمارها نشان می

حضور آمریکا حدود سه برابر قبل شده است  در نبود صنایع و کشاورزی مکانیزه، کشت تریا  برای کشاورزان یه  مهنهبهع 

درصهد  21تریا  بوده است و ایهن کشهور  9102درصد صادرات افغانستان در سال  11آید   اصلی تامین معاش به حساب می

ی دالرههای  کند  با این همه اهمیت آن در وضعیت اقتصادی افغانستهان بهه انهدازه تریا  مصرفی غیر قانونی دنیا را تولید می

ی  شود  اوضاع اقتصادی افغهانسهتهان در دوره درصد کل اقتصاد افغانستان را شامل می 1بادآورده نیست و تنها چیزی حدود 

تر نیز شده اسهت   های ملی این کشور، از پیش وخیم های آمریکا و بلوکه کردن دارایی فعلی و با حکومت طالبان، به لطف تحریم

واقعیت این است که در دوران حضور آمریکا، کشاورزان و کارگران این کشور تنها ی  روز کاری با فقر مطلق فاصله داشتنهد و 

اند  این ابدًا به این معنی نیست که معیشت مردم افغانستهان  اکنون تعداد زیادی از این افراد به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده هم

 تر شده است   ناگهان بحرانی شده است، این بحران از پیش وجود داشت و هم اکنون وخیم

 امنیت

 
 0252جنگنده های نیروی هوایی افغانستان و بمب افکن ها در کابل، دسامبر 
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تعداد حمالت تروریسهتهی  9101  های تروریستی بسیاری بوده است  در سال ی نبردها و حمله های اخیر صحنه افغانستان در سال

مهورد  0111حهدودا  9102مورد برآورد شده است و این در حالی است که میانگین تعداد حمالت تا سال   0511در این کشور 

ههای تهروریسهتهی  حمله در سال بوده است  این حمالت که از زمان پیدایش القاعده شروع شده بود، بعدها تحت رهبری گهروه

تر آن نیز به نمایش گذاشته شد  حمالت انتحاری در  مختلف ادامه پیدا کرد و دست آخر با ظهور داعش، شکل نوین و وحشیانه

ها و مدارس، همه از مواردی هستند کهه بهارهها و بهارهها تصهاویهر و  مناطق پرتردد شهرها، در مراسم مذهبی، در بیمارستان

کند و فعالیت روزمره و زندگی اجتماعی را تهحهت  ایم  این حمالت امنیت را مختل می های هولنا  آن را دیده و شنیده توصیف

های انتحاری مذهبی تبدیل  گروه  گرفته و به میدان فعالیت دهد  اما تنها افغانستان نیست که هدف این حمالت قرار  تاثیر قرار می

ها تبدیل شده است  سوریه و عراق کشورهایهی  ی اخیر به جوالنگاه این گروه شده است  کم و بیش تمام خاورمیانه در چند دهه

مهانهدگهی بهرایشهان  ها و عهقهب ها جنگ و تخریب زیرساخت های انتحاری به جز سال هستند که مانند افغانستان حضور گروه

حاصل دیگری نداشته است  در بخش اول این نوشتار با توضیحی مختصر از تاریخ افغانستان نشان دادیم که چطور آمریکا بهرای 

توانیم ببیهنهیهم کهه  مقابله با نفوذ شوروی در خاورمیانه دست به ایجاد و تجهیز نیروهای جهادی در منطقه زده است، اکنون می

های همان نیروهای مرتجع استفاده کرد تها نهظهم سهیهاسهی در  مانده امریکا چگونه در دوران پس از فروپاشی شوروی از پس

 های خود شکل دهد   خاورمیانه را مطابق خواسته

الدن یکی از افراد سرشناس عربستان، در افغانستان و برای "جهاد" علیه حضور اتحاد جماههیهر شهوروی  اسامه بن 0211سال 

های جهادی با حمایت مستقیم آمریکا برای عقب رانهدن شهوروی از  گروه القاعده را تاسیس کرد  این گروه در کنار دیگر گروه

های ناآرامی را در این کشور ایجاد کرد  گروه القاعده در مدت زمان کوتاهی تهوانسهت در  افغانستان به کار خود ادامه داد و زمینه

های مالی عربستان،  هایی برای تدار  و آموزش نظامی نیروهای خود ایجاد کند  همزمان حمایت چند کشور دیگر منطقه پایگاه

 کرد   آمریکا و اسرائیل نیز به رشد آن کم  می

گیری القاعده، جماعت توحید و جهاد در عراق بهه رههبهری ابهومصهعهب  سال پس از شکل 00یعنی نزدی  به  0222در سال 

ی عراق وارد جنگ علیهه دولهت عهراق  پیوندد و با نام القاعده به القاعده می 9110شود  این گروه در سال  الزرقاوی تاسیس می

دهد و در ههمهان سهال  گرای دیگر، مجلس شورای مجاهدین را تشکیل می در ائتالف با چند گروه اسالم 9119شود  در سال  می

، نیروهای حکومت اسالمی 9100کند  با شروع جنگ سوریه در سال  حکومت اسالمی عراق را با کم  همان مجلس اعالم می

شوند  حاال حکومت اسالمی عراق به حکومت اسالمی عراق و شام تغییر نهام  برای جنگ علیه دولت بشار اسد وارد سوریه می

شود  دفاع آمریکا از نیروهای مخالف بشار اسد رییس جمهور سوریهه، بهه  دهد و از آن پس با نام مخفف داعش شناخته می می

قدرت گرفتن هرچه بیشتر این نیرو در سوریه کم  کرد  خرید نفت و ارسال پول، سالح و تجهیزات از ترکیه، عربستان، امارات 

 اند   ای آن برای رشد نیروهای مرتجعی مانند داعش داشته هایی است که آمریکا و متحدین منطقه و قطر بخشی از حمایت
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رشد داعش همزمان تاثیرگذار و تاثیرپذیر از نابسامانی اوضاع کشورهای منطقه هم به لحاظ سیاسی و ههم اقهتهصهادی بهود  

اند باعث فقر و نابسامانی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه  های طوالنی که امریکا و متحدانش همواره ی  پای آن بوده جنگ

ی  های بزرگ در جستجوی کار و مسکن، از عوامل اصلی جذب نیروهای داوطلب به جبهههه شده بود  بیکاری، فقر و مهاجرت

داعش بودند  بدون ش  اگر قدرت بالمنازع آمریکا در منطقه حضور نداشت، نه القاعده و نه داعش امکان حیات و گسهتهرش 

گرا بعد از استقرار آمریکا در خاورمیانه، خود مانعی جدی برای بازآرایی نظهم نهویهن  های اسالم کردند  هرچند این گروه پیدا نمی

کن کردنشان هنوز در دستور کار نبود  بنابراین بها  گرفت اما ریشه ها در دستور کار قرار می رفتند و تضعیف آن آمریکا به شمار می

شمار آمریکایی در افغانستان، حمالت تروریستی در این کشور نه تنها کم نشد، بلکه در زمان استقرار آمریکا در  وجود نظامیان بی

 افغانستان همواره به قدرت سابق جریان داشت 

 زنان

 

اند  زنانی که مشغول تحصهیهل در  شود که از زمان حاکمیت طالبان، زنان شرایط بسیار سختی در افغانستان تجربه کرده گفته می

کردند از فعالیت اجهتهمهاعهی مهحهروم  ها و مدارس بودند از حق تحصیل و زنانی که در ادارات و مشاغل دیگر کار می دانشگاه

ی  های اجتماعی یا تهحهصهیهل صهرفها بهه واسهطهه اند  محروم کردن زنان از حقوق برابر با مردان مثل شرکت در فعالیت شده

 گرد اجتماعی است   ی ی  عقب دهنده شان، از مواردی است که نشان جنسیت

 0295تکنی  کابل در سال  دختران دانشجوی دانشگاه پلی
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داری برابری واقعی نه تنها بین زنان و مردان، بلکه بین مردان نیز وجود ندارد  مهردان و زنهان بهه دو  هرچند در جهان سرمایه

داران مرد و زن از مردان و زنان کارگر کهه جهز نهیهروی  بندی سرمایه شوند و در این تقسیم دار تقسیم می ی کارگر و سرمایه طبقه

ای در جریان است که بهایهد بهه  ها، مبارزه کارشان چیزی برای فروش ندارند، برابرترند! برای برقراری برابری واقعی بین انسان

سواد و وابسته باقی بمهانهنهد در آن صهورت  ی کارگر بی ی کارگر به سرانجام برسد  اما اگر زنان طبقه دست زنان و مردان طبقه

شان مبارزه کنند؟ به همین جهت است که برابری بهیهن زنهان و  طبقه خواهند برای برابری واقعی دوشادوش مردان هم چطور می

ی  برای برانداختهن جهامهعهه  ساز مبارزه داری مترقی است و زمینه مردان در استفاده از امکانات اجتماعی حتی در جهان سرمایه

 طبقاتی خواهد شد  

اما بد نیست در مورد برخورداری زنان از امکانات اجتماعی در افغانستان به دوران پیش از طالبان نگاهی بیاندازیم  نرخ بیکاری 

درصد مردم زیر خط فقهر زنهدگهی  55درصد است و حدود  91برابر با  9102در افغانستان بسیار باال و طبق آمار مربوط به سال 

تر است  نرخ مشارکت زنان در بازار کار در افغانستان از  کنند  در این وضعیت نابسامان بازار کار، حضور زنان بسیار کمرنگ می

درصد بوده است  در مورد سطح سواد زنان افغانستان آمار چندان معهتهبهری  05تقریبا ثابت و نزدی  به  9100تا سال  0221سال 

سواد هستند  بد نهیهسهت بهه  درصد زنان افغان بی 21این نتیجه را منتشر کرد که بیش از  9112وجود ندارد، اما پژوهشی در سال 

امکان تحصیل و فعالیت اجتماعی، موضوع ازدواج کودکان را هم اضافه کنیم  در خبرها بارها گفته شده است که زنان در دولهت 

های نیروهای طالبان ناچار به ازدواج در سنین بسیار پایین هستهنهد   گذرانی های خیابانی و خوش طالبان برای پرهیز از خشونت

ی حضور آمریکا نیز بسیار معمول بوده اسهت  طهبهق  دهند که ازدواج کودکان در افغانستان در دوره اما متاسفانه آمار نشان می

درصهد زنهان قهبهل از  91سال است و نزدی  به  05میانگین سن ازدواج دختران در افغانستان  9102گزارش یونیسف در سال 

نهایت موارد فرهنگی دیگر اضافه کرد که در بحث ما چندان  توان به این لیست، بی کنند  می سالگی ازدواج می 01رسیدن به سن 

که زنان شاغل در بخش بهداشت بنا به ضرورت تشکیل دولت طالبان، به کارهای خهود  کند  واضح است این تغییری ایجاد نمی

کهنهد  پهرسهش اصهلهی  ها با قوانین جدیدی برای زنان آغاز به کار کردند تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمهی برگشتند و دانشگاه

ی دموکراسی آمریکایی، چرا زنان به تحصیل و فعالیت اجتماعی روی نهیهاوردنهد و ایهن  اینجاست که تا پیش از این و در دوره

 اش پیدا شده است؟ ماندگی فرهنگی از کجا سر و کله عقب

حتما شما هم تصاویری قدیمی از دانشگاه کابل را که در آن دختران با پوششی آزاد و در حالی که لبخند به لب و کتابی به دسهت 

 0211ههای  اید  البته این تصاویر چندان هم قدیمی نیستند و عموما بهه حهوالهی سهال کنند دیده دارند و در محوطه گردش می

سهازی کهه دسهتهاورد  های مدرن کرد  سیاست ای که حزب دموکراتی  خلق در افغانستان حکومت می گردند، یعنی دوره برمی

هایی مانهنهد  های سیاسی سوسیالیست در افغانستان بود منجر به تحول سیستم آموزش و آموزش عالی، ایجاد زیرساخت گرایش

ی افهغهانسهتهان چهه بهود؟  گیری تولید مدرن و صنعتی در کشور شد  در مقابل ارمغان امریکا برای جهامهعهه دانشگاه و شکل

( و ههم اکهنهون 9190تا  9110های اشغال ) گرایی جهادی در سال های جنگ سرد و قشری از فعالین مدنی که هم در سال اسالم
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اند  برای همین اسهت کهه در ایهن  ای به جز توجیه حضور نظامی و غیرنظامی امریکا و متحدینش در افغانستان نداشته  وظیفه

سوادی، ازدواج در سنین پایین و اشتغال زنان بعد از بیست سال استقرار آمریکا در افغانستان تغییر کیفی نهداشهتهه  دوران آمار بی

 است   

*** 

ههایهی از  شنویم اگر کامال دروغ نباشد، تنها بخش سخن کوتاه کنیم؛ به همان روالی که ابتدای متن اشاره کردیم، اخباری که می

ی  کند که نتیهجهه هایی را انتخاب می ای بنا به مصلحت حامیان مالی خود، آن بخش دهند  و هر رسانه واقعیت را به ما بازتاب می

داران و قطب دیگر کارگران هسهتهنهد، ههیهچ سهمهت  مطلوبی برایش داشته باشد  در جهان دو قطبی که ی  قطب آن سرمایه

داری در حد نهایی خود از مرزهای ملی فراتر رفته، جهانی شده و به امپریالیسم و قدرت سیاسی و  طرفی وجود ندارد  سرمایه بی

ههای  اش سرکردگان نظم امپریالیستی جهان هستند و با شهیهوه شود، در دوران ما امریکا و متحدین اروپایی اقتصادی آن بدل می

کنند تا این نظم را حفظ کنند  آمریکا و متحدانش برای برقراری نظمی نویهن در  مختلف نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی تالش می

اند؛ مداخهلهه بها تشهکهیهل  خاورمیانه به طوری که تمام و کمال در تسلط و اختیارشان باشد، از تمام امکاناتشان استفاده کرده

ی ایهدئهولهوژیه  و  ی مستقیم نظامی و مداخلهه ها و فعالین مدنی، مداخله های ارتجاعی، مداخله از طریق ایجاد تشکل گروه

داری کهه  کنند کارگران و فرودستان را قانع کنند که نظم سیاسی و اقتصادی سرمایه داری تالش می های سرمایه فرهنگی  رسانه

در جهان غالب است، شکل طبیعی زندگی اجتماعی است و هر چیز دیگری از آن بدتر است  جای تعجب نهیهسهت کهه مهردم 

شوند تا روی بال هواپیهمها یها  ی آمریکا، دست به دامن هواپیمای آمریکایی می ساخته افغانستان برای فرار از دست طالبان دست

 های آن خود را نجات دهند   الی چرخ

پردازد، امها  در نبرد طبقاتی، تنها به نشر اخبار می -مستقیم یا غیرمستقیم–گیری  تواند ادعا کند که بدون جهت ای نمی هیچ رسانه

ی طالبان ناگهان به ورشکستگهی  انتشار این اخبار، و شکل دادن ذهنیت ما از کشور افغانستان به عنوان کشوری که تحت سلطه

هها  اقتصادی دچار شده است، حقوق زنان آن پایمال شده است و داعش در آن از کنترل خارج شده است چه سودی به این رسانه

 رساند؟  می

مانده باشد  اکنهون  ی عقب ملت پیشرفته از دل ی  جامعه-افغانستان قرار بود ویترین موفقیت امپریالیسم در ساخت ی  دولت

داری با تبلیغاتشان تبعات حضور نظامی آمریکا در مهنهطهقهه را  های سرمایه ی خونبار با شکست پایان یافته، رسانه که این پروژه

ماندگی شده است  ایهن  ها منجر به این عقب کنند که گویی حضور طالبان و عقاید اسالمی آن گیرند و طوری وانمود می ندیده می

گردند چهون بها  توانند بدون جعل به تاریخ افغانستان یا سایر کشورهای منطقه بر شان نمی های داغ ها در آمارها و سخنرانی رسانه

ی امپریالیستی و منهطهق  ها، که مداخله گرایی این دولت شود که این نه اسالم بررسی تاریخ واقعی افغانستان و منطقه مشخص می

 سود بیشتر سرمایه است که خاورمیانه را به این سمت حرکت داده است   
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ی آمریکا و  نشانده ها، از اقتصادی تا فرهنگی، پیش از طالبان هم در افغانستان بوده است و نه دولت دست این معضالت و بحران

ای کمرنگ کنند  علت و عهامهل تهعهیهیهن  که آن را ذره -ای برای انجامش نداشتند و حتی اراده–اش نتوانستند  نه نیروی نظامی

ماندگی افغانستان، یا در حماقت طالبان، یا در خهروج  کنند در عقب ها وانمود می طور که رسانه ها را نباید آن ی این بحران کننده

جها کهه  تری دارد که شکافتن و روشن ساختن ساختارهای آن از آن ها ریشه در ساختار کالن آمریکا جستجو کرد  این بحران

گاهی کدام  ی هیچ اندازد، مورد عالقه کند، و نظم مسلط را به خطر می بخش است و نیروی واقعی مبارز را از جای خود بلند می آ

های مخالف آن  تنها واقعیتی که در این میان به تمامی وجود دارد ایهن  های طرفدار طالبان و نه رسانه ها نیست  نه رسانه از رسانه

ها به هیچ وجه به آن اشاره نخواههنهد  کنیم، جهانی طبقاتی است و این چیزی است که رسانه است که جهانی که در آن زندگی می

دار، در ههر  کنیم  در جهان طبقاتی اقلیت سهرمهایهه کرد  اما شناخت آن چندان دشوار هم نیست، چون هر روز آن را زندگی می

ی کشورهای پیشرفته بهه  زنند  سرمایه کنند و از این استثمار سودهای کالن به جیب می کشوری، اکثریت کارگران را استثمار می

برد و اگر همچنان رمهقهی در  مانده سود صدچندان می ناپذیر، از فالکت کارگران کشورهای عقب لطف قدرت به ظاهر شکست

کنند  و واضح است که این وضعیت محدود به کشور خاصی مهانهنهد  ی داخلی را نیز تامین می کارگران مانده باشد، سود سرمایه

شوید که وضعیت تمام کشورهای خاورمیانه کهم و  افغانستان نیست، اگر نگاهی به کشورهای همسایه داشته باشید، متوجه می

حل نه در بازگشت آمریکا به افغانستان و نه در برقراری دولت طالبان، بهلهکهه در  بیش مشابه یکدیگر است  به همین جهت راه

دار برای دگرگون کردن مناسباتی که جز فالکت بهرای تهمهام  ی سرمایه اتحاد است  اتحاد طبقه کارگر خاورمیانه در مقابل طبقه

 منطقه نخواهد داشت  به امید آن روز  

 

 ای رارر هر روری، سرچشمه
 یک را  آب
 یک زندگی

 ای روست من! سرزمین ما خشک نیست
 هر زمینی روز تولدی رارر

 و هر طلوع قراری با یک انقالبی
 محمود درویش -
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