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ای در ديدار با   علی خامنه٩٩ آذر ۴شنبه  روز سه

رؤسای سه قوه و ديگر اعضای شورای عالی 
ھماھنگی اقتصادی، از اقتصاد سخن گفت و 

. خواند"  موضوع اصلی کشور"اقتصاد را 
ھا که رژيم  بحران حاد اقتصادی و فشار تحريم

شدت در تنگنا و اقتصاد آن را در  حاکم را به
آستانه فروپاشی کامل قرار داده، ظاھراً سخنان 

" گذار جمھوری اسHمی و اينکه خمينی پايه
ای پاک  را از ذھن خامنه"  خر است اقتصاد مال

نموده و او را واداشته از اقتصاد  و مشکHت 
ای در مقام رھبر  خامنه.  اقتصادی سخن بگويد

ھنگام اشاره "  رھبر انقHب اسHمی"حکومت و 
کارھای عملی برای غلبه براين مشکHت،  به راه

ياد نمود "  يک واقعيت تلخ"عنوان  ھا به از تحريم
. حل خود را نيز ارائه داد ی آن، راه و برای چاره

را "  ھا دو مسير عHج تحريم"ای برای خامنه
نخست .  حل ارائه داد مشخص کرد و دو راه

و دوم "  ھا ھا و غلبه بر آن سازی تحريم خنثی"
حل نخست  وی در مورد راه".  ھا رفع تحريم"

اگر با تHش و ابتکار و با سينه سپر کردن "  گفت
ھا غلبه کنيم   در مقابل مشکHت بتوانيم بر تحريم

ھا را ببيند،  اثر شدن تحريم و طرف مقابل بی
 ".تدريج دست از تحريم بر خواھد داشت به

کم طی سه سال گذشته که  مردم ايران دست
ھای  حل ھا شدت بيشتری داشته است، راه تحريم

ابتکاری دولت و سينه سپر کردن مقامات و نتايج 
سازی  خنثی"دانند که اند و ھمگان می آن را ديده

ادعای پوچی است که "  ھا ھا و غلبه بر آن تحريم
شده  شده باشد مطرح که حرفی زده صرفاً برای آن

کس حتی از درون حکومت نيز آن را جدی  و ھيچ
داند  ای نيز اين را می شخص خامنه.  کند تلقی نمی

حل دوم  و  راه.  که اين فقط يک حرف است و بس
. است"  ھا رفع تحريم"ای اما  حرف اصلی خامنه

البته ما مسير رفع تحريم را "  گويد او گرچه می
بار امتحان و چند سال مذاکره کرديم اما به  يک

 نان گران، بُنَشن گران، بيکاری و حسرت نان،
  بپا بپا زحمتکشان

 
روزگاری مردم در مصرف .  ھای کارگران و زحمتکشان غيب شود ديگر چيزی باقی نمانده تا از سفره

کار به جايی رسيد که گوشت از سفره بسياری از کارگران و زحمتکشان .  کردند جويی می گوشت صرفه
 .جامعه رخت بر بست، تا شايد وقتی ديگر

بعد در مصرف مرغ ھم .  شان به مرغ پناه آوردند کارگران و زحمتکشان برای راضی کردن کودکان
جويی شروع شد و امروز کار به جايی رسيده که حتا خريد پای مرغ نيز به يک معضل تبديل شده  صرفه

 .است
در روزھای گذشته گرانی چنان افسار گسيخته است که مردمی که حتا به گران شدن روزانه اجناس 

ھای دولتی، بيماران ھمه در نوبت  در بيمارستان"
ھا ھم تقريبا  خصوصی.  بستری ھستند و جا نيست

طورند، يعنی تا يک مريض مرخص نشود،  ھمين
 ."شود کس ديگری را بستری کرد نمی

جمHت فوق شمايی از ناکارآيی سيستم درمانی 
کشور و گوشه ای از رنج و بی پناھی توده ھای 

 ١٩مردم ايران در مواجھه با ويروس کوويد 
است که به نقل از مينو محرز، عضو کميته 
علمی ستاد مبارزه با کرونا در روزنامه 

ھمزمان با اعHم چنين .  ھمشھری درج شده است
وضعيت فاجعه باری از سيستم درمانی و پزشکی 
ايران، طی ھفته ھای گذشته گزارش ھای 
مستندی ھم از رواج بازار سياه خدمات درمانی 
خانگی برای بيماران حاد کرونايی منتشر شده 

١٢درصفحه خانه ھايی که با شيوع ويروس کرونا، توسط .  اند  

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٩٧شماره    ٩٩  آذر ١٠ –سال  چھل و دوم 

رزم کارل مارکس يکی از  فردريک انگلس ھم
گذاران  پردازان  و بنيان ترين نظريه برجسته

المللی  سوسياليسم علمی و از رھبران جنبش بين
 در بارمن ١٨٢٠ نوامبر سال ٢٨کارگری  در 

از نوجوانی مخالفت استبداد .  پروس متولد شد
ھای چپ آلمان  پروسی بود و تحت تأثير گرايش

تحت حاکميت استبداد پروسی که .  قرار داشت
شد، ادبيات و فلسفه  فعاليت سياسی سرکوب می

. ھا بود تری برای ابراز مخالفت عرصه آزاد
رو، انگلس نيز که از کودکی به چندين  ازاين

زبان مسلط بود و درزمينٔه تاريخ و ادبيات 
 ١٨مطالعات فراوانی داشت، فعاليت خود را از 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )ا��ّ�(��ز	�ن ��ا���ن 

خدمات نظری و عملی  انگلس به جنبش طبقاتی 
 المللی کارگران ھمواره جاودان خواھد ماند  بين

بخش مافيايی سيستم پزشکی و درمانی جمھوری 
. اسHمی از رونق بيشتری برخوردار شده اند

نوعی کلينيک خانگی که با استفاده از قاچاق 
دارو و ديگر تجھيزات پزشکی که اين روزھا در 
بيمارستان ھا يافت نمی شوند، يک بازار سياه 
درمان خانگی را سازماندھی کرده و با گرفتن 
تعرفه ھای بسيار سنگين از مبتHيان حاد کوويد 

 .، به کسب و کار سودآوری مشغول شده اند١٩
کسب و کار از مردمی که دست کم بر اساس 
ھمان آمارھای دروغين حکومتی ھر روزه بيش 

 نفر ۴٠٠ ھزار نفر به کرونا مبتH و باuی ١٣از 
مبتHيانی که به رغم .  در روز کشتار می شوند

ھمه جانفشانی کادر درمانی و پزشکی ايران، 
دولت جنايتکار جمھوری اسHمی آنان را به حال 

 بيانيه مشترک 
  نوامبر٢۵بمناسبت سالروز 

خشونت عليه زنان مسبب 
 نظام طبقاتی

 ! مبتنی بر خشونت است

 شوند   که به سرعت فراموش میسياھیھای  دوشنبه
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١١درصفحه   

به "  کند که و بعداً اضافه می"  ای نرسيد نتيجه
توان اطمينان کرد و به اميد گشايش  بيگانگان نمی

زعم خود يگانه راه  اما درواقع و به"  ھا بود آن
بست جمھوری اسHمی را ترسيم و  خروج از بن

 .کند جواز مذاکره برای لغو تحريم را صادر می
ای، حسن روحانی    روز بعد از سخنان خامنه يک

در جلسه ھيئت دولت نسبت به حل اختHفات 
بينی کرد  جمھوری اسHمی با آمريکا ابراز خوش

و با صراحت بيشتری از تعامل با دولت آمريکا 
پس از پايان دوره رياست جمھوری ترامپ و 
روی کار آمدن بايدن و سياست جمھوری اسHمی 

سياست   "روحانی گفت.  باره سخن گفت دراين
طور که بارھا تأکيد  جمھوری اسHمی ايران ھمان

کرده، تعھد در برابر تعھد، اقدام در برابر اقدام، 
کاھش تنش در برابر کاھش تنش، احترام در 

المللی در برابر  برابر احترام و تعھدات بين
ای در  اگر چنين اراده.  المللی است تعھدات بين

حاکمان آينده آمريکا وجود داشته باشد، به نظر 
 ."من حل مسئله بسيار آسان است

ای البته  نحوه بيان ماجرا توسط روحانی با خامنه
ای در جايگاه رھبر حکومت  خامنه.  متفاوت است

اسHمی بايد به نحوی سخن بگويد و توافق خود 
ای اعHم کند که اگر اين سياست  گونه را به

باشکست روبرو شد يا نتايج مطلوب را در پی 
نداشت، بعداً بتواند از زير بار مسئوليت آن شانه 
خالی کند و نقش خود را در سياستی که باشکست 
روبرو شده از ريشه انکار نمايد و حتی در نقش 

چنانکه در قضيه برجام نيز .  طلبکار ظاھر شود
روحانی اما که با مشورت و اجازه .  چنين کرد

تواند با  ای وارد اين عرصه شده، می خامنه
صراحت بيشتری نظر خود و مکنونات قلبی 

گويد مسير رفع  ای می خامنه.  رھبر را بيان کند
بار امتحان و چند سال مذاکره  تحريم را يک

گويد  ای نرسيديم، او اما نمی کرديم اما به نتيجه
مخالف مذاکره و تعامل با آمريکا برای رفع 

برعکس او که خود با مذاکره و .  ھاست تحريم
تعامل با آمريکا موافق است، راه مذاکره را برای 

کند و او را به جلوصحنه  روحانی باز می
حال خود  ای درعين با اين شيوه، خامنه.  فرستد می

را از اينکه سيبل انتقاد و نھيب طرفدارانش قرار 
طورقطع روحانی که  به.  سازد بگيرد خارج می

برای تعامل با آمريکا و "  فرصت سوزی"بارھا 
ھا را مذمت کرده و مترصد است  رفع تحريم

ترامپ ھرچه زودتر قدرت را به بايدن واگذار 
درنگ وارد مذاکره با دولت آمريکا  کند تا بی

ھا شود، با موافقت آشکار و  برای رفع تحريم
ای با چنين  کم عدم مخالفت خامنه نھان و يا دست
تواند سياست مذاکره و  تر می روندی، راحت

مقصود اين نيست .تعامل با آمريکا را پيش ببرد
ھای  گونه اختHف و تفاوتی ميان ديدگاه که ھيچ

ای و جناح روحانی وجود  دارو دسته خامنه
ندارد، اما رژيم جمھوری اسHمی چنان در منگنه 

ھا در اين زمينه خاص  قرارگرفته است که تفاوت
را در باuترين مقامات و نمايندگان دو جناح، تا 

. کند حدی زايل و بخشاً به پشت پرده منتقل می
برکسی پوشيده نيست که فشارھای اقتصادی، 

ھا و پيامدھای آن بر گلوی رژيم چنگ  تحريم
. انداخته و آن را به آستانه فروپاشی کشانده است

ھا از زبان مقامات  اگر تا چند سال پيش، تحريم
شد که بايد  تلقی می"  فرصت"گوناگون حکومتی 

شان  به استقبال آن رفت، اکنون اما آه و فغان ھمه
ھا بلند است و از صدر تا ذيل ھمه  از تحريم

 .اند خواھان رفع تحريم
رغم  بنابراين موضوع کامHً روشن است، علی

شرط و شروط احتمالی طرفين برای مذاکره 
دوجانبه و بازگشت به توافق برجام و تعامل يا 
توافقی ديگر، راه گرچه ناسر راست و پيچيده اما 

مخالفت .  برای ھردو طرف مذاکره و تعامل است
اصطHح تندرو و  ھا و محافل به و مقاومت گروه
ای نيز منشأ اثر و  وسخت خامنه طرفداران سفت

 .تغيير اين مسير نيست و نخواھد بود
خواست مذاکره و رفع تحريم اما ھنوز به معنای 

آرزوی نخست .  مذاکره و رفع تحريم نيست
جمھوری اسHمی مبنی بر روی کار آمدن بايدن 

. و ھموارشدن  مسير، البته برآورده شده است
واقعيت اما اين است که شرايط ھم در آمريکا و 
ھم در جمھوری اسHمی، با دوره اوباما که 
برجام شکل گرفت متفاوت و از برخی جھات 

 .تغيير نموده است
. تواند باشد اوuً بايدن عين اوباما نيست و نمی

ھای  گرچه بايدن مخالفت خود را با برخی سياست
ترامپ در مقابل جمھوری اسHمی ازجمله خروج 

جانبه از برجام اعHم نموده و از بازگشت به  يک
برجام سخن گفته و تصريح کرده است که اگر 
ايران به تعھدات خود در برجام برگردد، آمريکا 

گردد، اما  ای برجام بازمی به توافق ھسته
مذاکرات دولت آمريکا در دوره بايدن صرفاً 

ای و برجام نيست و  وحوش مسائل ھسته حول
نظر از اينکه موضوع  صرف.  نخواھد بود

بازگشت امريکا به برجام، با موانع متعددی که 
شبه و با  در دوره ترامپ بناشده روبروست و يک

شود، اما برجام و بازگشت  صدور فرمان حل نمی
. به آن برای آمريکای بايدن يک نقطه آغاز است

ھای  ھا و روش بايدن ممکن است با برخی سياست
ھای  گيرانه ترامپ مخالف باشد، اما راه سخت

ديگری برای به چالش کشيدن جمھوری اسHمی 
ای  ھا و تحرکات منطقه ويژه درزمينٔه سياست به

ھای بالستيک  جمھوری اسHمی و توسعه موشک
 .  آن دارد و اين موضوع را نيز پنھان نکرده است

جو بايدن در يادداشتی که چندی پيش در سی ان 
ھای ترامپ در  ان درج شد ضمن اشاره به روش

راه "قبال جمھوری اسHمی اعHم کرد 
تری برای سخت گرفتن بر ايران  ھوشمندانه

ما با متحدانمان برای "  او نوشت"  وجود دارد
ای کارخواھيم  تقويت و گسترش مفاد توافق ھسته
ھا نيز توجه  کرد و ھمزمان به ديگر نگرانی

عقب راندن  ھا برای ما به تHش.  خواھيم کرد
که دوستان و  ثبات کننده ھای بی ايران از فعاليت

کند، ادامه  شرکای ما را در منطقه تھديد می

ھای  تحريم ما ھمچنين به استفاده از...  خواھيم داد
عليه نقض حقوق بشر در ايران، حمايت  ھدفمند

ھای  موشک اين کشور از تروريسم و برنامه
 ."ادامه خواھيم داد بالستيک

بنابراين روشن است که برای بايدن، برجام نقطه 
بايدن .  آغاز مذاکره است نه تمام يا پايان آن

. خواھان امتيازات بيشتری است نسبت به اوباما
دولت آمريکا برای ورود به مذاکره از موضعی 
باuتر از دوره اوباما، ابزارھای متعددی در 

ھای uزم و کافی را  دست دارد و ترامپ زمينه
نبايد فراموش .  بدين منظور فراھم آورده است

کرد که کشورھای عضو برجام ازجمله فرانسه، 
انگليس و آلمان که سياست ترامپ و خروج 

اند،  جانبه آمريکا از برجام را تقبيح کرده يک
ھمزمان نقض تعھدات برجام توسط جمھوری 
اسHمی را نيز ھشدار داده و خواھان اجرای اين 

ھا بارھا  افزون براين، اين دولت.  اند تعھدات شده
ای جمھوری اسHمی و سياست  ھای منطقه دخالت

ھای بالستيک را موردانتقاد قرار  توسعه موشک
اروپا حتی زمانی که .اند داده و آن را ھشدار داده

 برجام را ترک نمود، ٩٧آمريکا در ارديبھشت 
گونه اقدامی برای تسھيل مبادuت تجاری و  ھيچ

مالی که خواست جمھوری اسHمی بود انجام 
  instex "اينستکس"  تأسيس شرکت .  نداد
عنوان سازوکاری برای انجام  به)   ٩٧بھمن (  

مبادuت تجاری و تبادuت بانکی و مالی ميان 
ھای اروپايی بدون  جمھوری اسHمی و شرکت

ھم ھشت ماه بعد از  نظام مالی آمريکا آن نياز به
ھای  خروج ترامپ از برجام و وضع تحريم

بانکی، نيز عمHً روی کاغذ ماند و مشکHت 
رژيم درزمينٔه تجاری و مبادuت مالی و بانکی 

بايد اضافه کرد که آن دسته از .  برطرف نشد
ھای ترامپ و خروج  عوامل و دuيلی که سياست

ھا و  آمريکا از برجام سبب اتخاذ روش
شد،  ھای بخشاً متفاوت اروپا و آمريکا می سياست

ھای  بايدن با تماس.  با آمدن بايدن منتفی خواھد شد
مکرر خود با سران اين سه کشور، آمادگی خود 

. را برای ھمکاری مشترک اعHم نموده است
بنابراين مثل روز روشن است که در چالش 

ای  آمريکا و جمھوری اسHمی بر سربرنامه ھسته
ھای  ای و توسعه موشک ھای منطقه و سياست

. بالستيک، اروپا در کنار آمريکا خواھد بود
احتمال خيلی زياد حتی چين و روسيه نيز از  به

زاويه منافع خود در ھمين اردوگاه قرار خواھند 
 .گرفت

ھا و  البته جمھوری اسHمی نيز با روش 
ھای گوناگون ازجمله زير پا گذاشتن تعھدات  شيوه

سازی اورانيوم و شمار  برجام در مورد غنی
يابی به بمب  سانتريفوژھا و تHش برای دست

ھای  اتمی و ھمچنين توسعه برنامه موشک
وبيگاه، افزايش  ھای گاه پرانی بالستيک و موشک

ای در عراق،  ھای منطقه تحرکات و دخالت
سوريه، لبنان و يمن نيز سعی کرده است و 
خواھد کرد امتيازات بيشتری را در معامHت 

ای کسب کند تا از موضع  المللی و منطقه بين
اگرچه .تری وارد اين معامHت و مذاکره شود قوی

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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١از صفحه   

١١درصفحه   

که در اثر   با بيان اين)٩٩فروردين (پيش از اين 
شيوع کرونا يک ميليون و پانصد ھزار شغل 

بينی کرده بود که  رسمی از بين رفته است، پيش
 ميليون نفر کار خود ۴در اثر تداوم شيوع کرونا 

 .را از دست بدھند
ای  ھا خانواده با وجود گسترش بيکاری و ميليون

که در اثر شيوع کرونا تنھا ممر معاش خود را 
از دست دادند، جمھوری اسHمی اعHم کرد که 

 ١٠٠به سی ميليون نفر برای چھار ماه، ماھانه 
شود و به ده ميليون  ھزار تومان پرداخت می

خانواده ھم وام يک ميليون تومانی تعلق خواھد 
پيش از اين نيز مجلس اسHمی !!!  گرفت

يارانه کاuھای "ای را برای پرداخت  مصوبه
ھای  تمام اين سياست.  تصويب کرده بود"  اساسی
ست که  ھا در حالی چکانی و صدقه دادن قطره

جمھوری اسHمی خود نقشی اساسی در وضعيت 
 .کنونی اقتصادی و افزايش بھای کاuھا دارد

چنان آشکار است که برای نمونه  موضوع آن
دانشگاه الزھرا و "  استاد اقتصاد"حسين راغفر 

از اقتصاددانان جمھوری اسHمی در گفتگو با 
در اين رابطه )   آبان٢۶(خبرگزاری دولتی ايلنا 

"گويد می مسائل و فشارھای خارجی از جمله : 
شود که ناتوانی ما  تر می تحريم زمانی اثربخش

در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی برجسته 
ھا اثربخشی بيشتر از  شود، در آن زمان تحريم می

ای که امروز ما با آن  مساله...  .دھند خود نشان می
ھای اقتصادی  مواجه ھستيم اين است که سياست

سه دھه گذشته امروز به بار نشسته است و ھمان 
نتايجی را به دست آورده که طراحان اصلی اين 

....  کردند ھا در دنيا آن را جستجو می سياست
ھای نئوليبراليستی در کشور حاکم شد و  سياست
ترين علت شکاف طبقاتی و ناتوانی و  اصلی

فروپاشی بخش توليد در داخل کشور و ھمچنين 
ھای سوداگرانه و  رشد اقتصاد مالی و فعاليت

ھای  بازی ھمين بود و اين ھدف سياست سفته
اقتصادی سه دھه گذشته بود که امروز به بار 

در ھمين چند وقتی که مجلس ...   نشسته است
جديد شروع به کار کرده شاھد اتخاذ تصميمات 

بازی،  متعددی در جھت رشد سوداگری، سفته
ھا بوديم و  صادرات مواد خام و رشد نابرابری

ھا گرفته شده  تصميمات متعددی در اين زمينه
بازان  است که فقط حافظ منافع سوداگران و سفته

که تصميمات  وی با تاکيد بر اين".  در کشور است
" شورای عالی ھماھنگی اقتصادی"اساسی در 

"شود گفت گرفته می تصميمات اتخاذ شده با : 
گيرد، بنابراين  امضای سران سه قوه صورت می

ھر سه قوه در اتخاذ تصميمات مسئوليت مشترک 
چنين در مورد مصوبه اخير  وی ھم".  دارند

"مجلس در دادن يارانه کاuی اساسی گفت اين : 
اقدامات بيشتر به دليل نزديک شدن به انتخابات 

ھای مختلف خود را برای انتخابات  است که گروه
کنند و سعی دارند افکار عمومی را به  آماده می

 ".نفع خود جذب کنند
تواند سيستم تامين  جمھوری اسHمی که نمی

اجتماعی ھمگانی از گھواره تا گور برقرار کند تا 
با تحت پوشش قرار گرفتن ھمگان از بيکاران تا 
از کارافتادگان و غيره به نحوی که تمام 

ھای يک خانوار تامين شود، به فکر فريب  ھزينه
ھا به  افکار عمومی با صدقه دادن و کشاندن آن

. نباتی و برنج و مرغ است ھای روغن صف
چنين نقش جنايتکارانه جمھوری اسHمی در  ھم

انجمن صنايع شوينده در گفتگويی با خبرگزاری 
"فارس گفت به دليل افزايش قيمت تمام شده : 

ھا را  توانند قيمت توليد، واحدھای توليدکننده نمی
ما الکل چرب : "وی ادامه داد".  پايين نگاه دارند

 ھزار تومانی وارد کشور ٣۵ تا  ٣٢را با يورو 
دھيم تا  کنيم و به پتروشيمی شازند تحويل می می

 ".برايمان ماده اوليه توليد کند
پس از انتشار گزارش مرکز آمار در باره 

ماه، فرھاد  ای در آبان افزايش نرخ تورم نقطه
دژپسند وزير اقتصاد کابينه در يک برنامه 

"ھا گفت تلويزيونی در رابطه با گرانی علت : 
 ٧٠.  عمده را بايد ناشی از افزايش ھزينه دانست

 درصد واردات مربوط به کاuھای واسطه ٨۵تا 
ای، مواد اوليه بوده است که وقتی قيمت اين قبيل 
کاuھا متاثر از افزايش قيمت ارز افزايش می يابد 

نشيند و قيمت  اين افزايش در پروسه توليد می
کند که به دليل  کاuھای توليد شده را زياد می

دuريزه بودن اقتصاد ايران، متاثر از آن قيمت 
(يابد کاuھا نيز افزايش می روزنامه اعتماد " 

اگرچه در روزھای گذشته قيمت ).   آذر٣دوشنبه 
ارزھای خارجی حتا به مقدارکمی کاھش يافت 

ھا بار  اما شاھديم که در ھمين روزھا اتفاقا قيمت
بنابراين دليل اصلی باu .  اند ديگر افسار گسيخته

رفتن بھای کاuھا نه افزايش بھای ارزھای 
خارجی، بلکه کاھش ارزش پول ايران در اثر 
نرخ تورم سه رقمی است و به ھمين دليل بھای 

آور افزايش  کاuھا و ارزھای خارجی سرسام
اند و افزايش خواھند يافت، ھر چند که در  يافته
ھايی با استفاده از سياست چماق ممکن است  دوره

 .از شتاب آن کاسته شود
جدا از گرانی، يکی ديگر از معضHت بزرگ 
کارگران و زحمتکشان بيکاری و بويژه بيکاری 
جوانان است، معضلی که با شيوع کرونا حادتر 

بيکاری باعث شده است تا بسياری از .  شده است
خانوارھا با وجود جوانان آماده به کار عمH تنھا 

براساس .  آور داشته باشند اصطHح يک نان به
 در بيش از ٩۶ مرکزی در سال  گزارش بانک

 درصد خانوارھا تنھا يک فرد شاغل بوده ۵۶
 درصد دو فرد شاغل و تنھا در ١۴است، در 
 درصد از خانوارھا سه فرد شاغل ٣کمتر از 

نکته مھم ديگر اين گزارش .  وجود داشته است
 درصد از خانوارھا ٢۶اين بود که در بيش از 

 ٩۶از سال .  ھيچ فرد شاغلی وجود نداشت
تاکنون و بويژه پس از شيوع ويروس کرونا، 
متاسفانه بيکاری با سرعتی بيش از ھميشه 

ست که شرايط برای  افزايش يافت و طبيعی
ديدگان جامعه بيش از  کارگران، محرومان و ستم

 .تر شده است گذشته سخت
کرونا ) " آبان۶(ی ربيعی سخنگوی کابينه  گفته به

شش ميليون شغل رسمی و غيررسمی در کشور 
را در معرض آسيب و نابودی قرار داده و اين 
شش ميليون نفر غالباً فاقد ھر گونه پوشش 

از اين "ی وی  به گفته".  اجتماعی يا بيمه ھستند
شش ميليون نفر سه ميليون و پانصد ھزار نفر 
در مشاغل رسمی و دو ميليون و پانصد ھزار 

وی ".  نفر در مشاغل غيررسمی فعاليت دارند

يک .  اند عادت کرده بودند، انگشت به دھان شده
 ھزار ۴٠ھای  کيلو مرغ به يکباره به دروازه

!!!  تومان٢٧٧٠٠تومان رسيد و پای مرغ به 
)  آذر٧(رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماھی 

"گفت مصرف سنگدان، دل، جگر و پای مرغ : 
اين ...  کم به سه برابر افزايش يافته است دست

دھد خريد مرغ از توان درصد باuيی از  نشان می
در روز دوشنبه سه آذر ".  مردم خارج شده است

 ۵٢ھای جمھوری اسHمی از افزايش  رسانه
درصدی قيمت مرغ تنھا در طول يک روز خبر 

 .دادند
اما تنھا مرغ نيست که چنين سرنوشتی را پيدا 

چه که به آن نياز است در  تقريبا ھر آن.  کرد
ھای گذشته چنين سرنوشتی پيدا  روزھا و ماه

زمينی، برنج  فرنگی، خيار، سيب اند، گوجه کرده
ھای دولت امروز  نان در نتيجه سياست.  و حتا نان

با سه قيمت آرد دولتی، نيمه دولتی و آزاد پز 
ھای گذشته بويژه پس  شود و در ھفته عرضه می

از کمبود عرضه آرد از سوی دولت بھای نان 
نيز افزايش يافت، حتا نان با آرد دولتی که روز 

 . شود تر می تر و ناياب به روز کوچک
ھای  شھريور ماه بود که کره نيز از سفره

کارگران و زحمتکشان رخت بربست و بھانه نيز 
ھم .   تومانی بود۴٢٠٠عدم واردات کره با دuر 
 ھزار ١٠ گرمی ١٠٠اکنون بھای رسمی کره 

به .  ھا باuتر از اين تومان است و البته در مغازه
عبارتی تنھا تھيه يک صبحانه با نان و کره و 

 نفره ۴پنير و چای شيرين برای يک خانواده 
ھمان !!!   ھزار تومان ھزينه دارد۶٠حداقل 
ھای نه چندان دور  ای که در سال صبحانه

 .ترين صبحانه بود ترين و ارزان ساده
از لوازم .  گرانی البته مختص مواد غذايی نيست

کنيد در اين کشور  بھداشتی تا ھر چه که فکر می
براساس آمار .  چنين سرنوشتی را پيدا کرده است

بانک مرکزی در حالی که رکود سنگين اقتصادی 
بر بخش ساختمان حاکم گرديده، بھای مسکن در 

 درصد ١١٨تھران در طول تنھا يک سال 
 متوسطبراساس اين گزارش !!!  افزايش يافت

قيمت ھر متر مربع برای يک خانه در تھران به 
 ھزار تومان رسيده است، و ١٠٠ ميليون و ٢٧

که کل کارگران و معلمان و ديگر  اين يعنی اين
زحمتکشان جامعه که فاقد مسکن شخصی ھستند 

چرا که .  دار شدن در تھران را بزنند بايد قيد خانه
ھای خود اگر چيزی نخورند،  با دستمزد و حقوق

لباسی نخرند، کرايه خانه ندھند، مريض نشوند و 
لوازم بھداشتی نخرند، ھرگز بيکار نشوند، به 
مسافرت ھم نروند و خود را در خانه زندانی 

ھا فقط به  کنند، شايد بتوانند در صورتی که قيمت
که البته ھر ساله چند (اندازه دستمزدھا باu برود 

 سال ٣٠، بعد از )روند برابر دستمزدھا باu می
 !!! متری در تھران بخرند۴۵يک خانه 

. اند لوازم بھداشتی نيز چنين سرنوشتی پيدا کرده
)  مھر١۶(خبرگزاری دولتی ايرنا در گزارشی 

: از افزايش بھای لوازم بھداشتی خبر داد و نوشت
افزايش برخی از اين کاuھا به چند برابر قيمت "

 آبان رئيس ٣".  يکی دو ماه اخير رسيده است

 نان گران، بُنَشن گران، بيکاری و حسرت نان،
  بپا بپا زحمتکشان
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  ۵درصفحه 

 المللی کارگران خدمات نظری و عملی  انگلس به جنبش طبقاتی بين
  ھمواره جاودان خواھد ماند 

سالگی با گروه ادبی نويسندگان جوان آلمانی 
آغاز کرد و با نام فردريک اسوالد مقاuتی برای 

 از ١٨٣٩ھای  در نامه.  ھا نوشت  روزنامه
ووپرتال ضمن نقد مذھب، فقر وخيم کارگران و 

رحمی کارفرمايان و کشيشانی که بدتر از ھمه  بی
کشد و از  می نقد  کنند را به با کارگران برخورد می

ھا در ميان کودکان محروم از  گستردگی بيماری
گرايش انگلس .  نويسد ھا می تحصيل در کارخانه

زندگی "به فلسفه با نوشته ديويد اشتراوس، 
داد انجيل چيزی  آغاز شد که نشان می"   مسيح

شده منشأ  ھای گردآوری ای از افسانه جز مجموعه
او نخست .   گرفته از جوامع مسيحی اوليه نيست

 به ھگل ١٨٣٩طرفدار اشتراوس شد و سپس در 
در .   اکنون ديگر خدا نا باور شده بود.  روی آورد

آن ايام، روش ديالکتيکی ھگل، مستقل از ديدگاه 
کارانه وی،  توجيه تحول ،  آليستی و محافظه ايده

رو مقاuت  ازاين.  دگرگونی و زوال نظم حاکم بود
 با اين نگرش ديالکتيکی ١٨٤٠سياسی انگلس از 

وی جنبه .  ھگل به رشته تحرير درآمد
کارانه نظرات ھگل به نظم آلمانی را نفی  محافظه

در .  و نھادھای مبتنی بر مراتب را نقد نمود
 برای انجام خدمت نظامی به ١٨٤١سپتامبر 

برلين رفت و از اين فرصت برای افزايش دانش 
ھای دانشگاه  خود از طريق حضور در سخنرانی

زمانی بود که اختHف ميان  اين.  بھره برد
ھای  ھگلی.  طرفداران ھگل به اوج رسيده بود

گر نظم  جناح راست با نگرشی مذھبی توجيه
ھای جوان، ديويد اشتراوس ،  حاکم بودند و ھگلی

برونو و ادگار بوئر، آرنولد روگه، ماکس 
اشتاينر، کارل مارکس، جناح چپ را تشکيل 

ھای  گيری ھا از نظرات ھگل نتيجه آن.  دادند می
نقطه عزيمت .  خدا ناباورانه و راديکال کردند

ھای جوان، روش ديالکتيکی ھگل بود که  ھگلی
ديد که  چيز را پيوسته درحرکت و تغيير می ھمه

اش، ضرورتاً جای خود  به اتکای تکامل درونی
جا به  از ھمين.  داد را به شکلی نوين و عقHنی می

گيری در موردنياز به  برانداختن نظم حاکم  نتيجه
نقد مذھب و باورھای راديکال .  رسيدند می

سياسی،  مشوق انگلس برای پيوستن به اين جناح 
انگلس با نبوغ و توانائی فکری خود .  بود
او دو .  سرعت فلسفه ھگل را فراگرفته بود به

درپی در دفاع از ھگل  عليه شلينگ  مقاله پی
عنوان يک  اين مقاuت، انگلس را به.  نوشت

ضرورت مشارکت در .  فيلسوف معرفی کرد
جنبش سياسی و  فعاليت عملی،  نقد او بر 

ھا در اين  ضعف آن نقطه.  ھای جوان بود ھگلی
نقشی .  آليستی به تاريخ داشتند بود که نگرشی ايده

در .  ھا  قائل نبودند برای فعاليت عملی توده
که تحت تأثير ماترياليسم فوير باخ   درحالی١٨٤٢

 بود، پيوندھای خود را با  نيز قرارگرفته
 ١٨٤٢از آوريل .  ھای جوان گسست ھگلی

ھمکاری با راينشه زيتونگ را که مارکس 
مارکس پيش از .  سردبير آن بود، آغاز کرد

. ھای جناح چپ جداشده بود انگلس از ھگلی
انگلس اکنون ديگر با عقايد سوسياليستی و 

او به ھنگام .  کمونيستی اروپائی نيز آشنايی داشت
عزيمت به انگليس برای نخستين بار با مارکس 

 ٢٢ ، در سن ١٨٤٢در نوامبر .  مHقات کرد
سالگی به منچستر رفت و تحت تأثير جنبش طبقه 
کارگر انگليس قرار گرفت که به نام جنبش 

ای را آغاز کرده  چارتيستی اعتصابات پردامنه
انگلس .  در اينجا بود که او کمونيست شد.  بود

چندين مقاله برای راينشه زيتونگ ازجمله در 
مورد بحران اقتصادی، موقعيت احزاب سياسی ، 
وضع طبقه کارگر در انگليس، با نگرشی 

در اين مقاuت،  .  ماترياليستی و کمونيستی نوشت
تضاد پرولتاريا و بورژوازی ، مبارزه طبقاتی و 
نقش پرولتاريا برای حل اين تضاد، احزاب 

ھا،   عنوان نمايندگان طبقات و منافع آن سياسی به
در مقاله پيشرفت .  موردبحث قرارگرفته بود

رفرم اجتماعی در قاره که در يک روزنامه 
اوئنيست و خHصه آن در نشريه ارگان جنبش 
چارتيست  به چاپ رسيد، انگلس نظرات 
سوسياليستی موجود تا آن زمان را در فرانسه و 

سه کشور : "  او نوشت.  آلمان موردبحث قرارداد
بزرگ و متمدن اروپائی، انگليس، فرانسه و 

اند که يک انقHب  آلمان ھمه به اين نتيجه رسيده
جانبه اجتماعی مبتنی بر مالکيت اجتماعی  ھمه

. اجتناب شده است يک ضرورت مبرم و غيرقابل
او تHش نمود با فعالين کارگری و سوسياليست "  

 با رھبران ١٨٤٣در .  ديدارھايی داشته باشد
اتحاديه عدالت، سازمان مخفی کارگران 

. کمونيست آلمان، شاپر، مول، مHقات کرد
پيشنھاد عضويت در اين سازمان را البته به 

انگلس سپس در .  نظر، نپذيرفت خاطر اختHف
با نشريه مارکس و آرنولد روگه، سالنامه ١٨٤٤

آلمانی ھمکاری و مقاuتی برای آن -فرانسوی
نوشت ازجمله خطوط کلی انتقاد بر اقتصاد 

. سياسی که مارکس آن را بسيار تحسين کرد
انگلس در اين نوشته با نگرشی ماترياليستی و 
تاريخی، مقوuت اقتصاد سياسی ، جامعه 
بورژوائی و اقتصاد آن را موردنقد قرارداد 
واجتناب ناپذيری سوسياليسم را از تضادھای 

. گيری کرد داری نتيجه ذاتی شيوه توليد سرمايه

ای بر نقد  ھا بعد در مقدمه افزوده مارکس سال
اقتصاد سياسی ، اين مقاله را چھارچوبی 
درخشان در مورد نقد مقوuت اقتصاد سياسی 

 انگلس در پاريس ١٨٤٤در پايان تابستان .  ناميد
ده روز با يکديگر گفتگو .  با مارکس مHقات کرد

ھردو تاکنون بر سر مسائل نظری  به .  کردند
توافق کامل روی .  يک نتيجه واحد رسيده بودند

اين واقعيت .  مسائل مختلف نظری وجود داشت
ھا و ھمکاری مشترک  خود را در تمام نوشته

. وضوح نشان داد بعدی مارکس و انگلس به
بايستی کار مشترک را برای تبيين و  اکنون می

اولين کار برداشتن .  انتشار نگرش خود آغاز کنند
موانع گسترش ديدگاه سوسياليستی و ماترياليستی 

اين کار مشترک با نوشتن کتاب .  نوين بود
خانواده مقدس عليه برادران بوئر و طرفداران 

ھا آغاز گرديد که ديگر يک گرايش راديکال  آن
ھا   آن.زدند نبودند و در مرحله نقد مذھب درجا می

. پنداشتند نخبگان را محور تاريخ و تحوuت می
ھا نقشی  سازی آن ھا و تاريخ برای مبارزات توده

انگلس با بازگشت به آلمان کار بر .  قائل نبودند
" وضعيت طبقه کارگر در انگلستان"روی کتاب 

کتاب ١٨٤٥را در بارمن ادامه داد و تا مارس 
انگلس که در بطن اعتصابات پردامنه .  پايان يافت

کارگری وارد انگليس شده بود، شديداً تحت تأثير 
ناپذيری  وی تHش خستگی.  اين جنبش قرار گرفت

ھای uزم برای تھيه اين  را برای گردآوری فا کت
به مناطق و مساکن کارگری رفت .  اثر آغاز کرد

منابع .  ھا را ديد و از نزديک شرايط زندگی آن
آماری و آثاری را که در ارتباط با طبقه کارگر 

با .  ھا بود، مطالعه نمود انگليس و مبارزات آن
رھبران جنبش چارتيست مHقات کردد و اثر 
برجسته خود را در مورد زندگی و مبارزات 

وضعيت طبقه کارگر در "  طبقه کارگر انگليس
وی خطاب به کارگران .   انتشار داد"  انگليس

کنم  اثری را به شما پيشکش می: "انگليس نوشت

 دويستمين سالگرد تولد فردريک انگلس،
 گذار سوسياليسم علمی بنيان

 ھا و کارگران  سراسر جھان بر ھمه کمونيست
 !مبارک باد
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 المللی کارگران  خدمات نظری و عملی  انگلس به جنبش طبقاتی بين
 ھمواره جاودان خواھد ماند 

ام تصويری راستين از  که در آن کوشيده
شرايط  زندگی شما، از آuم و مبارزات 

وطنان  شما، از اميدھا و فرا ديد شما برای ھم
من مدت کافی در .  آلمانی خود ترسيم نمايم

ام تا چيزھايی از شرايط  بين شما بسر برده
که من برای آگاھی به آن توجه -زندگی شما

من اسناد رسمی -بدانم-داشتم جدی مبذول می
و غيررسمی متعددی را، تا آنجا که امکان 

من .  ھا داشتم، مطالعه کردم دسترسی به آن
به اين بسنده نکردم، مقصد من تنھا شناخت 

من .  ام نبود تجريدی موضوع بررسی
خواستم شمارا در مساکنتان ببينم، شمارا  می

تان مشاھده کنم، با شما  در زندگی روزانه
تان و دردھايتان گپ  درباره شرايط زندگی

بزنم، شاھد مبارزه شما عليه قدرت اجتماعی 
به ....و سياسی سرکوب کنندگانتان باشم

زمان برای مشاھده  شکرانه فرصت کافی ھم
طبقه متوسط، مخالفين شما، من بسيار سريع 

ھا  به اين نتيجه رسيدم که اگر شما از آن
وچرا  چون انتظار کمک نداريد، محقيد و بی

ھا از بيخ و بن با منافع شما  منافع آن.  محقيد
استوار باشيد، ....در تناقض قرار دارد

نگذاريد بی تھورتان کنند، پيروزی شما 
پيش درراھی که  محتوم است و ھر گامی به

بايد برويد، درخواست امر مشترک ما قرار 
 )ترجمه فارسی"( امر بشريت. دارد

اين اثر تصوير کاملی از شرايط زندگی،   
فقر و بدبختی طبقه کارگر و در ھمان حال 

 .مبارزه اين طبقه ارائه داد
بديل  انگلس در اين اثر نقش و اھميت بی

اعتصابات کارگری را در رشد و اعتHی 
کند  جنبش طبقاتی کارگران انگليس تحليل می

"  گيرد و نتيجه می البته اين اعتصابات : 
ھنوز زدوخوردھای جلوداران و گاه ھم 

ھا ھيچ تعيين  اند، آن پيکارھايی شايان توجه
اند که  ، ولی دليل قاطع اين.کنند تکليفی نمی

پيکار نھائی پرولتاريا و بورژوازی 

ھای جنگی  ھا آموزشگاه رسد، آن فرامی
ھا خود را  اند و کارگران در آن کارگران

ھا اعHم  آن.  کنند برای پيکار بزرگ آماده می
ھای جداگانه کار درباره  قيام رشته

پيوستنشان به جنبش کارگری بزرگ 
 ." باشند می

انگلس با بررسی جنبش چارتيستی و مراحل 
دھد که  روشنی نشان می تکامل آن به

ای ويژه، با منافع ويژه، با  طبقه"کارگران 
نگرشی ويژه در مقابل ھمه متملکين تشکيل 

انگلس بعدھا اين اثر را يکی از ."   دھند می
المللی مدرن  ای سوسياليسم بين مراحل نطفه

مارکس نيز در کاپيتال در .  ناميد
واقعاً "  اظھارنظری پيرامون اين اثر نوشت

داری را  انگلس روح شيوه توليد سرمايه
 "دريافته است

 کار مشترک ديگری با مارکس ١٨٤٥در 
جانبه  درک  در بلژيک برای پرداخت ھمه

حساب  با نقد ايده  ماترياليستی تاريخ و تصفيه
آليسم پست ھگلی و ماترياليسم نظری 
فويرباخ  که طرح اصلی آن را مارکس 
پيشاپيش آماده کرده بود،صورت گرفت و 

در اين اثر .  ايدئولوژی آلمانی تدوين گرديد
درک مادی تاريخ در جزئيات آن، نقش 
قطعی پراتيک در شناخت و تغيير جھان، 

انتقادی و -اھميت انقHبی  فعاليت عملی
خطوط کلی سوسياليسم نوين ، تبيين و 

 .  تشريح گرديد
انگلس در ھمان حال در جريان تHش برای 

ھای  المللی دمکرات ايجاد يک انجمن بين
چندين ملت ساکن انگليس رابطه بين اتحاديه 
عدالت و رھبران چارتيست را برقرار نمود 

ھای  اتفاق مارکس در اجHس دمکرات و به
.  شرکت کرد١٨٤٥کشورھای مختلف در 

انگلس از پيشنھاد تشکيل سازمان انقHبی  
 ٢٢المللی لندن حمايت کرد که در  بين

ھای برابری،  سپتامبر به نام دمکرات
 . گذاری شد بنيان

انگلس در جريان اجرای طرح تشکيHتی 
ھای مکاتباتی  مارکس برای تشکيل کميته

منظور غلبه بر پراکندگی و  کمونيستی به
ھای سوسياليستی نوين، نقشی  گسترش ايده

ھای  برجسته ايفا نمود و مسئوليت حوزه
 .پاريس را نيز بر عھده گرفت

نقش مھم و تأثيرگذاری که وی در  
تصميمات اولين کنگره اتحاديه عدالت 

 که درواقع کنگره افتتاحيه اتحاديه ١٨٤٧
کمونيستی بود و مارکس در آن حضور 

اصول "انگلس .  نداشت، برجسته بود
ای  را به توصيه کميته ناحيه"  کمونيسم

پاريس برای کنگره دوم اتحاديه کمونيست 
تھيه کرد که درواقع طرح اوليه  مانيفست 

پس از .  شود حزب کمونيست محسوب می
کنگره دوم قرار شد مارکس و انگلس 

نوشتن اين .  مشترکاً مانيفست را تھيه کنند
 . بيانه عمHً بر عھده مارکس قرار گرفت

انگلس در جريان تحوuت انقHبی آلمان 
دھی مبارزات و  نقشی فعال در سازمان

ای که  نوشتن مقاuت متعدد برای نشريه
او .  مارکس سردبير آن بود، بر عھده داشت

در نبردھای مسلحانه شرکت کرد و در بادن 
پس از عزيمت به .  تا آخرين سنگر جنگيد

که مارکس تجارب انقHب  انگليس درحالی
 در فرانسه را در مقاuت خود ١٨٤٨

کرد، انگلس مقاuتی در مورد  بندی می جمع
. تجارب جنبش انقHبی در آلمان نوشت

ترين اين آثار مجموعه مقاuت انقHب و  مھم
ضدانقHب در آلمان، کمپين قانون اساسی و 

انگلس در .ھای دھقانی در آلمان بود جنگ
ھمانند "   ھای دھقانی در آلمان جنگ"

مارکس درک ماترياليستی تاريخ را در 
. تحليل رويدادھای انقHبی آلمان به کاربرد

 را ١٨٤٨-  -٤٩تشابھات رويدادھای انقHب 
اجتماعی - و علل اقتصادی١۵٢۵با انقHب 

. ھای دھقانی را نشان داد رفرماسيون و جنگ
اين اثر آشکار ساخت که مبارزات 

ايدئولوژيک و سياسی آن دوران نيز،  
 . ای طبقاتی بودند مبارزه

ھای  انگلس در پيشگفتار چا پ دوم جنگ
در توصيف من :"  نويسد دھقانی در آلمان می

کوشيده شده است که از سير تاريخی مبارزه 
فقط طرحی کلی داده شود ، ولی ريشه اصلی 

ھای دھقانی ، موقعيت احزاب مختلفی  جنگ
اند و نظرات مذھبی و  که در آن نقشی داشته

خواھند  ای که اين احزاب طی آن می سياسی
موقعيت خود را مشخص سازند و سرانجام 
نتيجه خود مبارزه با نياز ناشی از شرايط 
زندگی اجتماعی اين طبقات که ازنظر 

. تاريخی موجود است ، توجيه و تحليل گردد
ھمچنين کوشيده شده است که اثبات شود 
قوانين اساسی سياسی آن روز آلمان و 
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خدمات نظری و عملی  انگلس به جنبش طبقاتی 
 المللی کارگران ھمواره جاودان خواھد ماند  بين

٧درصفحه   

ھای سياسی و  ھای با آن، نظريه مخالفت
مذھبی آن زمان نه علل ، بلکه نتايج آن 

ی تکاملی است که کشاورزی، صنعت  مرحله
ھای خشکی و آبی ، معامHت پولی و  ،راه

اين بينش .  کاuيی آلمان در آن قرار داشت 
که تنھا بينش مادی تاريخ است از من نيست 
، بلکه از مارکس است که ھمچنين در آثار 

  در ١٨٤٨-  ٤٩وی درباره انقHب فرانسه 
ھجدھم برومرلوئی "ھمين مجله و در 

 .بديده گرفته شده است " بناپارت 
 ٤٩ و انقHب ١۵٢۵وجه تشابه ميان انقHب  
 آلمان آنقدر نزديك بود که در آن ١٨٤٨  -

در کنار .  شد از آن چشم پوشيد  زمان نمی
ھمانند ی جريان که پيوسته ھمان ارتش 
شاھزادگان، قيامھای محلی مختلف را 
سرکوب ميکردند و در کنار تشابه مسخره 
آميزی که اغلب در اقدامات شھر نشينان در 
ھر دو مورد ديده ميشد ، اختHفی نيزبه 

چه کسی .  روشنی و وضوح به چشم ميخورد
چه .   بھره برد ؟ شاھزادگان١۵٢۵از انقHب 

 بھره برد؟ ١٨٤٨کسی از انقHب 
در پشت .  شاھزادگان بزرگ اتريش و پروس

 اعيان خرده پای ١۵٢۵سر شاھزادگان 
وسيله ماليات به  شھری ايستاده بودند که به

در پشت سر شاھزادگان . ھم زنجيرشده بودند
اتريش و پروس بورژواھای بزرگ و مدرن 

ھای  سرعت در زير يوغ وام قرار دارند که به
و در پشت سر .  روند حکومتی می

بورژواھای بزرگ ، پرولترھا 
 )ترجمه فارسی."(اند ايستاده

در جريان تشکيل انترناسيونال گرچه انگلس 
از آغاز در رھبری آن نبود، اما 

ھای مداومی ميان مارکس و انگلس  فکری ھم
از .  بر سر مسائل مختلف آن در جريان بود

 انگلس نيز به عضويت شورای ١٨٧٠
ای در کنفرانس  نقش برجسته.  عمومی  درآمد

ھا  لندن و سپس کنگره uھه عليه باکونيست
انگلس پس از اخراج باکونيست ھا .  ايفا نمود

ھای متمرکزی عليه گرايش  فعاليت
آنارشيستی با کونين در اسپانيا و ايتاليا بر 

نقد   آقای دورينگ که در اينجا به»سيستم«
شده، شامل عرصه تئوريک بسيار  گرفته

گسترده ايست و من مجبور شدم او را در 
ھای  جا تعقيب کنم و در مقابل برداشت ھمه

و بدين .  ھای خودم را قرار دھم او، برداشت
جدل، به توضيح .  ترتيب نقد منفی، مثبت شد

بينی  کمابيش مرتبط روش ديالکتيکی و جھان
وسيله مارکس و من  کمونيستی که به

ھم در  شود، مبدل گرديد و آن نمايندگی می
 .ھای مختلف سلسله تقريباً جامعی از زمينه

اين شيوه نگرش ما از زمانی که نخستين بار 
مانيفست «و در "  ی مارکس فقر فلسفه«در 

 در مقابل جھانيان ظاھر »حزب کمونيست
ای را پيمود، تا  ساله شد، دوران تفريخ بيست
 با سرعت »سرمايه«اينکه از زمان انتشار 

تری را در  ای پيوسته محافل وسيع فزاينده
برگرفت و اکنون در فراسوی مرزھای اروپا 

طرف  و در تمام کشورھائی که در يک
ھای  پرولتاريا و در طرف ديگر تئوريسين

فاضل و جسور وجود دارند، موردتوجه 
به نظر .  يابد قرارگرفته و ھواخواه می

رسد خوانندگانی وجود دارند، که  می
قدر ھست تا  شان برای مطلب آن مندی عHقه

جدل عليه احکام دورينگ را که امروزه از 
اند، به  مورد شده جھات مختلف ديگر بی

خاطر توضيحات مثبتی که در کنار آن آمده 
 .است، به جان بخرند

ازآنجاکه شيوه :  شوم در ضمن متذکر می
نگرشی که در اينجا انکشاف يافته، بخش 

اش توسط مارکس و بخش کوچکی از  اصلی
آن توسط من تبيين و پرورانده شده بود،  
بنابراين بين ما اين تفاھم وجود داشت که 
توضيحات من نبايد بدون اطHع او انجام 

نويس را قبل از چاپ  من تمام دست.  گيرد
برای او خواندم و فصل دھم، بخش راجع به 

 توسط مارکس »از تاريخ انتقادی«اقتصاد، 

عھده گرفت و چندين اثر عليه تفکرات 
ھا  ھا و بHنکيست آنارشيستی باکونيست

 . انتشار داد
ھای رفرميستی و  نفوذ گرايش

بورژوائی در آلمان يکی از مسائلی بود  خرده
که چندين اثر جدلی انگلس به آن اختصاص 

 . يافت
که نخست "  در مورد مسئله مسکن"
 ١٨٧٣-١٨٧٢صورت مقاuتی در فاصله  به

در آلمان انتشار يافت، نقد ديگری از انگلس 
بورژوائی  عليه سوسياليسم بورژوائی و خرده

 .ازجمله در رابطه با حل مسئله مسکن بود
انگلس در اين اثر ضمن نقد نظريه پرودون 

بورژوای آلمانی  ھای خرده و سوسياليست
آنچه که امروز تحت عنوان تنگنای :"  نوشت

شود عبارت است از  مسکن فھميده می
تر شدن شرايط مسکونی بد کارگران به  وخيم

دنبال ھجوم ناگھانی جمعيت به شھرھای 
بھا، تراکم  بزرگ، افزايش ھنگفت اجاره

بازھم بيشتر ساکنان در ھر خانه و برای 
ای عدم امکان يافتن ھرگونه مسکنی و  عده
رو  گونه تنگنای مسکن صرفاً ازاين اين

سروصدای بسيار به پا کرده که تنھا به طبقه 
کارگر محدود نشده بلکه دامنگير 

 .بورژوازی ھم شده است خرده
تنگنای مسکن کارگران و بخشی از 

بورژوازی شھرھای بزرگ و مدرن ما  خرده
يکی از معايب کو چک و جنبی بيشماريست 

داری  که از شيوه توليد امروزی سرمايه
 . "شوند ناشی می

برای پايان بخشی به "   انگلس تأکيد نمود
راه وجود  گونه تنگنای مسکن تنھا يک اين

استثمار و سرکوب طبقه کارگر .  دارد
وسيله طبقه حاکم را اصوuً از ميان  به

 ." برداشتن
راه حل موقت  عنوان يک حال به درعين

فوريت و از  توان به تنگنای مسکن را می"
طريق مصادره بخشی از مساکن تجملی 
طبقات دارا و جا دادن مردم در بخشی ديگر، 

 )ترجمه فارسی."(تعديل نمود
آنتی دورينگ يکی ديگر از اين آثار  

در اين اثر، ديالکتيک .  برجسته انگلس است
ماترياليستی، درک مادی تاريخ، نقد اقتصاد 

کHم  سياسی و سوسياليسم علمی در يک
تفصيل در مجادله  مسائل اساسی مارکسيسم به

بورژوائی  با دورينگ و نقد سوسياليسم خرده
به لحاظ .  او، موردبحث قرارگرفته است

ويژه در جنبش کارگری  اھميتی که اين اثر به
و سوسياليستی آلمان داشت، مارکس نيز در 

انگلس در مقدمه .  تدوين آن مشارکت داشت
 :  بر اين اثر نوشت١٨٨٥

. ولی در اينجا مسئله ديگری نيز وجود دارد"
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۶از صفحه   

  ٨درصفحه 

بايستی آن را متأسفانه به  شده و من می نوشته
خاطر مHحظات ظاھری فقط اندکی کوتاه 

ھا قبل در بين ما رسم  از مدت.  کردم می
ھای مختلف متقابHً به  براين بود که در رشته

ترجه -آنتی دورينگ."(  يکديگر مددرسانيم
 )فارسی

يکی از خدمات بزرگ انگلس به سوسياليم 
علمی توضيح و بسط  ديالکتيکی ماترياليسم 

ويژه در  به.  و برداشت ماترياليستی تاريخ بود
شرايطی که مارکس بر روی نقد اقتصاد 
سياسی و تدوين نظرات خود در کاپيتال کار 

ھای مختلف  کرد، انگلس در نوشته می
ھايی که به رھبران جنبش  ازجمله نامه

سوسياليستی در کشورھای مختلف نوشت، 
تHش نمود ضمن توضيح و بسط ماترياليسم 
ديالکتيکی و تاريخی با برداشت جبرگرايانه 

ای  مجموعه.  از درک مادی تاريخ مقابله کند
ھای وی در اين مورد به زبان فارسی  از نامه

انگلس ھمچنين تHش .  شده است نيز ترجمه
کرد عملکرد قوانين ديالکتيک را در طبيعت 

 تفصيل درکتاب ديالکتيک طبيعت با استناد  به
. ھای علمی موردبررسی قراردھد به پيشرفت

کار بر روی اين اثر را پيش از آنتی 
تر جنبش  مسائل مبرم.  دورينگ آغاز کرد

کارگری آلمان، اما ادامه کار را متوقف 
چند سال بعد کار بر روی کتاب .  ساخت

ديالکتيک طبيعت را از سر گرفت، اما 
بازھم به پايان نرسيد و در طرح اوليه باقی 

. ماند که بعدھا به ھمان شکل منتشر شد
ھايی از آن در آنتی دوريگ و نيز  بخش

"  ای از انگلس تحت عنوان نوشته جداگانه
نقشی که کار در گذار از ميمون به انسان ايفا 

 . انتشار يافت" کرد
يکی ديگر از آثار مھم فلسفی انگلس کتاب 

لودويک فويرباخ و پايان فلسفه کHسيک "
در اين اثر، انگلس روند .  است"  آلمان
بينی نوين را با بررسی و  گيری جھان شکل

ھا  نقد نظرات ھگل و فويرباخ، و نيز نقش آن
گذاران سوسياليسم  در تکامل فکری بنيان

 :نويسد ازجمله می. دھد علمی  توضيح می
اھميت واقعی و خصلت انقHبی فلسفه ھگل " 
ما در اينجا بايد بررسی خود را به ھمين (

مرحله نھائی جنبش فلسفی آغازشده زمان 
ھمانا در اين است که )  كانت محدود کنيم،

بار برای ھميشه، ھرگونه  فلسفه ھگل يک
تصوری را درباره جنبه نھائی نتايج تفکر و 

در نظر .  عمل انسانی به دور افکنده است
بايست بدان معرفت  ھگل حقيقتی که فلسفه می

ای از احکام جزمی  يابد ديگر مجموعه
محض کشف، فقط  که به حاضر و آماده ای

بايد از برشوند نبود، بلکه حاu ديگر مقر 
حقيقت خود پروسه معرفت و تکامل تاريخی 

طوuنی علم است، علمی که از درجات 
سفHی دانش به درجات پيوسته باuتری اوج 

ای  چنان نقطه گيرد ولی ھرگز به آن می
اصطHح مطلقی  رسد که در آن حقيقت به نمی

بيابد و ديگر نتواند از آن گامی فراتر رود و 
برايش کاری نماند جز آنکه دست بر روی 
دست گذارد و محو جمال حقيقت مطلقه 

تنھا  جريان کار نه.  مکتسبه خويش گردد
درزمينٔه فلسفه بلکه در ساير شئون معرفت و 
ايضاً در رشته فعاليت عملی نيز، بر ھمين 

تاريخ ھم مانند معرفت، ھرگز .  منوال است
در يک حالت کامل و ايده آل بشری سرانجام 

 .... نھائی نخواھد يافت
بار  چيزی که يک برای فلسفه ديالکتيک ھيچ

برای ھميشه مستقر و بHشرط و مقدس 
اين فلسفه برھمه چيز .  باشد،موجود نيست

کند  مھرو نشان سقوط ناگزير را مشاھده می
و در مقابل آن چيزی جز پروسه uينقطع 

انتھا از سفH به  ظھور و زوال و صعود بی
ھم تنھا  خود آن.عليا يارای ايستادگی ندارد

انعکاس ساده اين پروسه در مغز انديشنده 
نظرات مشروح در فوق را ھگل با . ...است

ايم،  اين شکل قاطع که ما در اينجا بيان داشته
اين استنتاجاتی است که .  بيان نکرده است

شود، ولی  اسلوب او ناگزير بدان منجر می
خود او ھرگز با چنين صراحتی اين 

علت  اين ھم به گيری را نکرده است و آن نتيجه
 بنا کند و سيستمیساده که ھگل مجبور بود 

سيستم فلسفی ھم طبق آداب مقرره از قديم 
بايستی به حقيقت مطلقی از اين يا آن نوع 

ولی معنی اين سخن آن بود ....خاتمه پذيرد
که کليه مضمون جزمی سيستم ھگل را 
حقيقت مطلق اعHم کنيم و بدين ترتيب با 
اسلوب ديالکتيکی وی که ھر چيز جزمی را 

.  سازد، وارد تضاد شويم ويران می
ھای پراتيک مبارزه عليه مذھب  نيازمندی

ترين ھگليان جوان را  مثبته بسياری از راسخ
جانب ماترياليسم انگليسی و فرانسوی  به

ھا با تمام سيستم مکتب  و در اينجا آن.  کشاند
آنگاه اثر ....خود تصادم حاصل کردند

نشر "  ماھيت مسيحيت"فوئرباخ موسوم به 
اين اثر با يک ضربت تضاد مزبور را .  يافت

وخم،  پراکنده ساخت و از نو بدون چم
 .ظفرمندی ماترياليسم را اعHم داشت

ای موجود  طبيعت مستقل از ھرگونه فلسفه
ھا  ای است که ما انسان طبيعت آن پايه.  است

که خود محصول طبيعتيم ، بر آن پايه نشو و 
در ورای طبيعت و انسان چيزی .  ايم نما يافته

موجود نيست و موجودات عاليه که مخلوق 
باشند، تنھا انعکاس تخيلی  پندار مذھبی ما می

طلسم شکست، سيستم .  ذات خود ما ھستند
شور و ...منفجر شد و به دور انداخته شد

ھمه ما فوراً فوير :  ھيجان عمومی بود
فويرباخ سيستم را درھم ...باخيست شديم

. شکست و صاف و ساده به دورش انداخت
ای اشتباه آميز است،  که فلسفه ولی اعHم اين

ھنوز در حکم غلبه بر آن نيست و ممکن ھم 
اعتنائی اثر کبيری مانند  نبود تنھا از راه بی

فلسفه ھگل را که در تکامل معنوی ملت 
بايست  می.  تأثير عظيمی داشت، به کنار زد
از ميان "  آن را به معنای خاص خودش 

بايست شکل آن را  يعنی انتقاد می"  برداشت
نابود کند و مضمون نوينی را که وی به 

اما چگونه ."  دست آورده بود، نجات بخشد
 اين مسئله حل شد؟

بر اين نکته وقوف حاصل کرد "  فوير باخ 
تقدم وجود "  و "  ايده مطلق"که ازليت ھگلی 

بر پيدايش زمين، چيزی جز "  مقوuت منطق
بقايای پندار آميز ايمان به خالق ماوراء 

وسيله  طبيعت نيست و جھان مادی که به
درک است و ما خود بدان  حواس قابل

متعلقيم، يگانه جھان واقعی است و شعور و 
تفکر ما ھرقدر ھم مافوق حواس به نظر آيد، 
محصول يک ارگان مادی، جسمانی يعنی 

ماده محصول روح نيست،بلکه .  مغز است
ترين محصول ماده  روح خود به تنھائی عالی

جا متوقف  اما فويرباخ در ھمين."   است
 .شود می

روش وی به لحاظ شکل رآليستی است و "
گيرد ولی ھيچ سخنی  از  انسان را مبدأ می

کند به  جھانی که اين انسان در آن زندگی می
آورد و به ھمين جھت انسان او  ميان نمی

ھمان انسان تجريدی که در فلسفه مذھب 
اين انسان در .  ماند شده بود باقی می ديده

جھان واقعی که دارای تکامل تاريخی و 
.  کند دوران تاريخی معين است زندگی نمی

بايستی علم مربوط به روابط افراد واقعی  می
و تکامل تاريخی آنان را جايگزين پرستش 

اين تکامل بعدی در .  انسان تجريدی ساخت
 توسط مارکس در خانواده مقدس ١٨٤٥سال 

خدمات نظری و عملی  انگلس به جنبش طبقاتی 
 المللی کارگران ھمواره جاودان خواھد ماند  بين
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 ."آغاز گرديد
فويرباخ  با سHح انتقاد بر ھگل فائق نيامد، 

مصرف  چيز غيرقابل مثابه يک بلکه او را به
حال خود  صاف و ساده به کنار افکند، درعين
اuطراف   قادر نبود در مقابل غناء جامع

چيز مثبتی بياورد، مگر  سيستم ھگلی ھيچ
مذھب پرطمطراق عشق و اخHقی زبون و 

ولی به ھنگام تHشی مکتب ھگل ."  مايه کم
مشی  خط.مشی ديگری ھم پديد آمد خط

"  مارکس ھگل را صاف و ساده به کنار . 
برعکس جھت انقHبی .  نيافکند
. يعنی اسلوب ديالکتيکی قبول شد...اش  فلسفه

 خود به درد  ولی اين اسلوب با شکل ھگلی
در نزد ھگل ديالکتيک عبارت از .  خورد نمی

.... تکامل خود به خودی مفھوم است
. که مفاھيم انعکاس اشياء واقعی  درحالی

ديالکتيک مفاھيم به انعکاس آگاھانه جنبش 
. شد ديالکتيکی جھان واقعی مبدل می

ديالکتيک ھگلی وارونه شد و روی پای خود 
زيرا در سابق روی سر قرار .  قرار گرفت

جھت انقHبی فلسفه ھگل احياء شد و .داشت
آليستی مبری  حال از آن پوسته ايده درعين
 )ترجمه فارسی.(گرديد

منشاء "  يکی ديگر از آثار مھم انگلس 
است "  خانواده، مالکيت خصوصی و دولت 

که توسط رفيق مسعود احمد زاده به فارسی 
انگلس در اين  اثر روند پيدايش .  ترجمه شد

مالکيت خصوصی  و توام با آن طبقات، 
ھمسری پدرساuر و دولت و  خانواده تک

ھای  ترين يافته ھا را بر اساس تازه تحول آن
مردم شناسان و باستان شناسان موردبحث و 

يکی از مباحث مھم اين .  دھد تحليل قرار می
ويژه درک  ھا به نوشته که برای مارکسيست

آن حائز اھميت است، مسئله دولت و نقش و 
جايگاه آن در نظام طبقاتی مبتنی بر مالکيت 

انگلس در اين اثر، پس از .  خصوصی است
بررسی روند پيدايش و تکامل  دولت، نتيجه 

 :  گيرد می
بنابراين، دولت بھيچوجه نه قدرتی است که "

شده باشد؛ و نه  از خارج به جامعه تحميل
تصوير و واقعيت «، »واقعيت ايده معنوی«

برعکس، .  گويد که ھگل می چنان  آن»عقل
دولت يک محصول جامعه در مرحله معينی 
از تکامل است؛ دولت، پذيرش اين امر است 
که اين جامعه در يک تضاد حل ناشدنی با 

ھای  خود درگير شده است، که به تناقض
ھا  ناپذيری که خود قادر به رفع آن آشتی

ولی برای اينکه اين . نيست، تقسيم گشته است
تناقضات، طبقات با منافع اقتصادی متضاد، 

ثمر به  خود و جامعه را در يک مبارزه بی
تحليل نبرند، uزم شد که قدرتی به وجود آيد 

که در ظاھر بر سر جامعه بايستد، تا 
ھا در محدوده  برخوردھا را تخفيف دھد و آن

 نگاه دارد؛ و اين قدرت که از جامعه »نظم«
خيزد، ولی خود را بر سر آن قرار  برمی

ازپيش از آن بيگانه  دھد، و خود را بيش می
 .کند، دولت است می

ازآنجاکه دولت از نياز به تحت کنترل داشتن 
تناقضات طبقاتی برخاست، ولی ازآنجاکه 

حال در ميان تنازع اين طبقات به  درعين
القاعده دولت طبقه  وجود آمد، بنابراين علی

تر و ازنظر اقتصادی مسلط است؛  قوی
ای که از طريق ھمين دولت، ازنظر  طبقه

شود، و بدين طريق  طبقه مسلط می سياسی ھم
وسيله جديدی برای مطيع کردن و استثمار 

بدين طريق، . آورد  طبقه ستمديده به دست می
دولت عھد باستان، بيش از ھر چيز دولت 

منظور مطيع داشتن بردگان  داران و به برده
طور که دولت فئودالی، ارگان  بود، ھمان

نجبا برای مطيع داشتن دھقانان سرف و 
تحت تقيدھا بود، و دولت منتخب کنونی، يک 
ابزاری است برای استثمار كار مزدوری 

 . ...وسيله سرمايه به
دولت، يک سازمان طبقه داراست برای 

چنين بود .  حفاظت خود در مقابل طبقه ندار
بندی بر مبنای ثروت، در آتن و  در طبقه

روم؛ و چنين بود در دولت فئودالی 
وسطی که در آن ميزان قدرت سياسی  قرون

. در انطباق با مقدار زمين تحت تملک بود
ھمين امر، در احراز شرايط رأی در 

ھذا  مع.  شود ھای منتخب کنونی ديده می دولت
اين شناسايی سياسی تمايزھای مالکيت، 

برعکس، .  بھيچوجه يک امر اساسی نيست
اين امر نشانه يک مرحله پائينی تکامل دولت 

ترين شکل دولت، جمھوری  است، عالی
دموکراتيک، که تحت شرايط نوين جامعه 

صورت يک ضرورت  ازپيش به بيش
آيد، و شکلی از دولت  اجتناب درمی غيرقابل

است که تنھا تحت آن، مبارزه نھائی 
کننده بين پرولتاريا و بورژوازی  تعيين

طور رسمی از  تواند انجام پذيرد، ديگر به می
ثروت در .  فھمد تمايزھای مالکيت چيزی نمی

تر،  طور غيرمستقيم، ولی خيلی قطعی آن به
تا زمانی که . ...  کند قدرت خود را اعمال می

و بنابراين در مورد ما   -طبقه تحت ستم 
برای رھايی خود کامHً آماده   -پرولتاريا 

نيست، در اکثريت خود، نظام موجود جامعه 
را تنھا نظام ممكن تلقی خواھد کرد، و 

دار را  ازنظر سياسی دنباله طبقه سرمايه
تشکيل خواھد داد، يعنی جناح چپ افراطی 

ولی بھمان حدی که اين طبقه برای .  آن را
مثابه  شود ، خود را به رھايی خود بالغ می

حزب خود متشکل کرده و نمايندگان خود را 
داران  کند، و نه نمايندگان سرمايه انتخاب می

بدين طريق انتخابات عمومی، ميزان .  را
گيری بلوغ طبقه کارگر است و در  اندازه

تواند  دولت کنونی، چيزی بيش از اين نمی
باشد و ھرگز نخواھد بود؛ ولی ھمين کافی 
است روزی که گرماسنج انتخابات عمومی 

جوش را در ميان کارگران نشان بدھد،  نقطه
داران خواھند دانست  ھا و ھم سرمايه ھم آن

 .که چه کنند
. بنابراين، دولت از ازل وجود نداشته است

اند،  اند که بدون دولت سرکرده جوامعی بوده
و از دولت و قدرت دولتی ھيچ تصوری 

در يک مرحله معين از تکامل .  اند نداشته
اقتصادی که لزوماً به تقسيم جامعه به طبقات 
مربوط بود، دولت به علت اين تقسيم، 

اکنون ما با .  صورت يک ضرورت درآمد به
ای در تکامل توليد  ھای سريع به مرحله گام

تنھا وجود اين  شويم که در آن، نه نزديک می
داده است،  طبقات ضرورت خود را ازدست

. بلکه يک مانع قطعی در توليد نيز خواھد شد
اين طبقات، بھمان ناگزيری که در يک 

تری پديدار شدند، ناپديد خواھند  مرحله اوليه
طور  ھا، دولت نيز به ھمراه با آن.  شد

جامعه، .  گريزناپذيری از ميان خواھد رفت
که توليد را بر مبنای يک مراوده آزاد و 
برابر توليدکنندگان، تجديد سازمان خواھد 
کرد، آنگاه ماشين دولت را به جائی خواھد 

در موزه آثار :  فرستاد که به آنجا متعلق است
ريسی و تبر  عتيقه، در کنار دوک نخ

 ."مفرغی
 وظايف ١٨٨٢پس از درگذشت مارکس در 

المللی کارگری  بر عھده  سنگين جنبش بين
بايستی به مسائل   انگلس قرار گرفت که می

. احزاب و سازمان سوسياليست نيز پاسخ دھد
وی تHش کرد جنبش سوسياليستی طرفدار 
مارکس  و جنبش کارگری را در سراسر 

در اين .  اروپا و آمريکا متحد و قدرتمند سازد
دوره، احزاب سوسياليست متعددی با پايگاه 

ای کارگری بر پايه نگرش سوسياليسم  توده
انگلس نقش مھمی در .  علمی شکل گرفتند

. گيری انترناسيونال دوم نيز ايفا نمود شکل
رغم کھولت و بيماری، چندين  وی ھمچنين به

سال را صرف انتظام و انتشار بخشی از 
ھای اقتصادی مارکس تحت  نوشته دست

انگلس .  عنوان جلد دوم و سوم سرمايه نمود
خدماتی که .   درگذشت١٨٩۵ اوت ۵در 

ھای نظری و عملی به  انگلس در عرصه
جنبش جھانی طبقه کارگر کرد، بيش از آن 

ھا  است که در اين نوشته حتی بتوان به آن
از ھمين روست که نام و ياد .  اشاره کرد

انگلس ھمواره در کنار مارکس در قلب طبقه 
ھای  کارگر جاودان خواھد ماند و آموزش

ھا وسيله کسب قدرت سياسی و برپائی  آن
 .  سوسياليسم در جھان خواھد شد

 
 
 

٧از صفحه   

خدمات نظری و عملی  انگلس به جنبش طبقاتی 
 المللی کارگران ھمواره جاودان خواھد ماند  بين



 ٩ ٨٩٧ شماره  ٩٩ آذر ١٠     ٩

                               بيانيه مشترک 
  نوامبر٢۵بمناسبت سالروز                           

 ! نظام طبقاتی مبتنی بر خشونت است،خشونت عليه زنانمسبب 
 
 

در اين روز، وقتی پاتريا، ماريا و آنتونيا ميرابل به مHقات ھمسران  .   صورت گرفت ١٩۶٠  نوامبر  ٢۵ قتل فجيع خواھران ميرابل توسط عوامل رافائلو تروخيو، در  
قتل فجيع خواھران ميرابل، خشم و نفرت عمومی را عليه رافائلو تروخيو  .  زندانی شان می رفتند، در مسير راه با شليک گلوله مزدوران ديکتاتور دومنيکن کشته شدند 

سازمانھای مدافع حقوق زنان آمريکای uتين و حوزه کارائيب در  .  ديکتاتور دومنيکن برانگيخت و تاثير شگرفی بر عزم و اراده مبارزاتی زنان آمريکای uتين گذاشت 
  ٢۵  سازمان ملل متحد نيز با صدور بيانيه و قطعنامه ای روز  ١٩٩٩ سال بعد، در سال  ١٨ .   نوامبر را روز يادمان خواھران ميرابل اعHم کردند ٢۵  روز  ١٩٨١ سال  

"آمده است "  خشونت "در قطعنامه سازمان ملل، در تعريف  .  نامگذاری کرد "  روز جھانی منع خشونت عليه زنان "نوامبر را،   ھر اقدامی عليه زنان که بر مبنای  : 
. ن است جنسيت صورت گيرد و موجب صدمات جسمی، جنسی و روانی و يا موجب رنج شان گردد، يا بتواند موجب اين صدمات شود، اقدامی خشونت آميز عليه زنا 

عليه زنان  ھمچنين، ھر امری که به زنان تحميل شود و آزادی آنان را خودسرانه سلب کند، چه در اماکن عمومی و چه در محدوده خصوصی، مصداق بارز خشونت  
 ".است 

ار کرده و کمپين  در دو دھه گذشته و بدنبال صدور اين قطعنامه، سازمان ھای دولتی و نھادھای مختلف زنان کنفرانس ھای متعددی پيرامون خشونت عليه زنان برگز 
خشونت در قانون و  .  ھر سال به آمار خشونت و تجاوز جنسی و قتل زنان و آزار جنسی افزوده می شود نتيجه اما بشدت تاسف باراست،  .  ھای مختلفی سازمان داده اند 

خشونت عليه روان و شخصيت زن، خشونت کHمی، خشونت در آموزش و  .  بنيادھای جامعه، در فرھنگ و ايدئولوژی و سنت و مناسبات اجتماعی جايگير شده است 
خشونت امری صرفا مردانه نيست،  .  پرورش و محيط تحصيل، خشونت در بازار کار، خشونت در چھارديواری و روابط خصوصی و از ھر منفذ جامعه بيداد می کند 

زنان و کودکان بيشتر از مردان قربانی خشونت در جنگ ھائی ھستند که  .  جنگ و فقر از عوامل مھم خشونت ھستند .  خشونت زنانه و مادرانه ھم بوفور وجود دارد 
تجاوز گروھی در خيلی  .  فقر، شخصيت افراد را خرد می کند، احترام افراد را پائين می اورد، خشونت نسبت به آنان را صد چندان می کند .  خود سھمی در آن نداشتند 

بعنوان مثال تن فروشی پديده ای قديمی است، اما در جوامع کنونی در ھيئت يک صنعت پرسود و بسيار خشن گسترش  .  کشورھا و مناطق به امری عادی بدل شده است 
باندھای قاچاق انسان، زنان و کودکان بخت برگشته را چون مواد  .  در دنيای امروز قاچاق زنان و کودکان و مسئله بردگی جنسی يک معضل uينحل است .  يافته است 

 . مھاجرت نيز عامل بسياری از خشونت ھای گسترده است . مخدر به اين سو و آن سوی جھان و به بازارھای برده فروشی منتقل می کنند 
خشونت، خروجی مناسبات نابرابر اجتماعی است که  .  خشونت بطور عموم و خشونت عليه زن بطور اخص، يک پديده اجتماعی است، دuيل اقتصادی و سياسی دارد 

جامعه ای که براساس نابرابری، تبعيض وحشيانه، بی عدالتی و استثمار فرد از فرد سازمان داده شده است، نمی  .  خود را در ھمه اشکال و ظرفيت ھا نشان می دھد 
از اينجاست که کوه ثروت از يکسو و دره فقر از سوی ديگر دھان  .  بردگی مزدی و نظام سرمايه داری مبنا و علت پايه ای خشونت است .  تواند عاری از خشونت باشد 

در اين  .  ند می گشايد، نابرابری و تبعيض در مغز استخوان مناسبات انسان ھا جاخوش می کند، قوانين و فرھنگ منحط مردساuر و نگرش تبعيض گر جان می گير 
پدر به فرزند، و ھر کسی  چھارچوب است که باu به پائين زور می گويد، دولت به شھروند، سرمايه دار به کارگر، مرد به زن، رئيس خانواده به افراد خانواده، مادر و  

در جامعه ای که دزدان و رياکاران صاحب قدرت و عالينجاب اند و مردم کارگر و زحمتکش حتی بحساب نمی آيند،  .  که دستش می رسد ديگری را زير می گيرد 
اين مناسبات نابرابر برای ادامه حيات خود فقط به خشونت فيزيکی متوسل نمی شود بلکه به ايدئولوژی توجيه گر وضع موجود نيز  .  وجود خشونت امری طبيعی است 

 . است " طبيعی "بايد قربانيان خشونت قبول کنند که شرايط مشقت بارشان  . نياز دارد 
ای زنان رقم  در ايران تحت حاکميت جمھوری اسHمی اما خشونت بنيادی سرمايه داری عليه جسم و روان انسان ھا با مذھب ترکيب شده و سرنوشت فاجعه باری بر 

جمھوری اسHمی، رژيمی سرکوبگر، زن ستيز و  .  در ايران مبارزه با خشونت عليه زنان با مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسHمی گره خورده است   .خورده است 
در جمھوری اسHمی، اگرچه عموم زنان زير مھميز خشونت ھای دولتی قرار دارند، اما زنان کارگر ھمواره در  .  مروج خشونت دولتی در تمام ابعاد جامعه است 

جمھوری اسHمی، به پشتوانه احکام ضد انسانی فقه و دين و شريعت،  .  گستره ای وسيعتر و با اشکال متنوع تری از نابرابری و تبعيض و خشونت مواجه ھستند 
از اين رو، مسئله خشونت عليه زنان در ايران، پيش از ھر چيز يک مسئله سياسی است،  .  خشونت عليه زنان را به آشکارترين وجه ممکن در جامعه نھادينه کرده است 

يک رژيم ديکتاتوری  .  که ارتباطی تنگاتنگ با نقش اصلی جمھوری اسHمی به عنوان يک دولت دينی زن ستيزِ مبلغ و مروج نابرابری و تبعيض عليه زنان دارد 
دولتی سرکوبگر و پاسدار و مروج خانوادهِ  اسHمی مردساuر، لذا، بدون تسويه حساب کامل با اين دولت  .  عريان که حامی و مشوق اعمال خشونت عليه زنان است 

جمھوری اسHمی، فقط حامی و پاسدار اعمال  .  سرمايه داری و دينی حاکم بر ايران، ھرگونه ادعايی در مورد مبارزه با خشونت عليه زنان پوچ و فاقد ارزش است 
اين رژيم، تمام نيروی سرکوب خود را در کوچه و خيابان، شھر و روستا، مدرسه و دانشگاه، محل  .  خشونت مردان بر زنان در چھار ديواری خانواده مردساuر نيست 

پليس، گله ھای حزب الھی و اوباشان اسيد پاش جمھوری  .  کار و محيط زندگی به کار گرفته است تا قوانين زن ستيز و مقررات تبعيض آميز خود را بر زنان اعمال کند 
 . اسHمی در ھمه جا مامور اعمال خشونت بر زنان ھستند 

 !زنان و مردان برابری طلب، انسان ھای آزاده 
موجب قيام و سرنگونی ديکتاتور دومنيکن شد، در    -که روز جھانی منع خشونت عليه زنان با ياد و خاطره آنان پديد آمد    -اگر در دومنيکن، فقط قتل خواھران ميرابل  

در ايران، صدھا زن به دليل مخالفت با حجاب اجباری، فعاليت سياسی و مبارزه با نابرابری و  .  ايران تحت حاکميت جمھوری اسHمی چرا چنين اتفاقی صورت نگيرد 
زنان زيادی به دليل فعاليت سياسی بازداشت  .  زنان بسياری با اسيد پاشی مزدوران جمھوری اسHمی، زندگی شان به تباھی رفته است .  تبعيض جنسيتی به قتل رسيده اند 

جمھوری ضد زن اسHمی را بايد  .  خشونت در ذات جمھوری اسHمی نھفته است .  و در زندان ھای جمھوری اسHمی مورد تجاوز قرار گرفته و سپس به قتل رسيده اند 
 . ميليون ھا زن آزاديخواه و خواھان رفع تبعيض و نابرابری، در صف اول اين مبارزه انقHبی قرار دارند . سرنگون کرد 

 !زنان و مردان برابری طلب، انسان ھای آزاده 
برابری و خشونت  شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست، با اعتقاد به اينکه ريشه تبعيض و نابرابری عليه زنان در نظام ھای طبقاتی است و رفع واقعی ستم، نا 

، در عين حال از ھر  عليه زنان، تنھا با بر افتادن نظم طبقاتی سرمايه داری و استقرار يک نظام سوسياليستی مبتنی بر برابری کامل تمام انسان ھا متحقق می شود 
مبارزه عليه  .  می کند مبارزه واقعی، برای تغيير قوانين بنفع زنان، حتا در ھمين نظام به شدت زن ستيز سرمايه داری جمھوری اسHمی دفاع و برای تحقق آن مبارزه  

برای ريشه کن کردن خشونت، بايد برای ھر  .  خشونت نسبت به زنان، بخشی از مبارزه برای ايجاد جامعه ای آزاد و برابر و عاری از ھر نوع تبعيض و خشونت است 
اما پوشيده نيست با بودن و استمرار مناسبات و نظام نابرابر و ضد انسانی سرمايه داری، خشونت در اشکال و ابعاد مختلف از جمله  .  ذره بھبود و برابری مبارزه کرد 

ھمه زنان و مردان برابری طلب و انسان ھای آزاده را  لذا، شورای ھمکاری نيروھای چپ و کمونيست  .  خشونت عليه زنان و قتل و جنايت نيز استمرار خواھد داشت 
 .برای مبارزه ای پيگير جھت سرنگونی انقHبی جمھوری اسHمی و استقرار حکومت شورايی کارگران و زحمتکشان فرا می خواند 

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسVمی ايران 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 
 ٢٠٢٠  نوامبر  ٢٢  –  ١٣٩٩  آذر  ٢ 

 .و ھسته اقليت ) اقليت (حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری : امضاھا 
 
 
 



 ١٠ ٨٩٧ شماره  ٩٩ آذر ١٠     ١٠

١٢از صفحه   

 نفر خبر داد، بھتی سنگين ٢۵١ ھزار و ۴شدن 
انبوه مردم .  جامعه پزشکی ايران را فرا گرفت

مبتH به ويروس کرونا، سر در وحشت بی پناھی 
توده ھای ميليونی و انبوه مبتHيانی که . فرو بردند

در پی اعمال سياست ايمنی جمعی دولت 
جنايتکار جمھوری اسHمی به حال خود رھا شده 
بودند، در اين روز اندوه مرگ خود را در قاب 

 . عکس ھر جان باخته کرونايی تصوير می کردند
 مھر، در صفحه اول اغلب روزنامه ھای ٢٨

از .  ثبت شد"  روز سياه کرونا"کشور به عنوان 
 روز گذشته ۴٠آن روز تا به امروز، بيش از 

روزھايی که ميزان جان باختگان و .  است
دوشنبه "مبتHيان کرونا با رکوردھای باuتر از 

. سه شنبه ھای سياه فرا رسيدند.  رقم خورد"  سياه
بر "  دوشنبه ھای سياه"چھارشنبه ھای سياه تر از 

شمار کشته .  گلوی مردم بی پناه چنگ انداخت
پنجشنبه ھا .   نفر بيشتر شد۴٠٠ھای روزانه  از 

و جمعه ھای سياه تر از روزھای قبل بر سر توده 
آمار مبتHيان روزانه .  ھای مردم ايران آوار شد

 . ھزار نفر نيز پيشی گرفت١٣به تدريج از 
 ھزار ٧ جان باخته و ٣٨۶شنبه ھای سياه، با 

 مورد ابتHی جديد در روز شنبه دھم آبان ٨٢٠
 ۴٣۴و يکشنبه ھای سياه با جان باختن .  ثبت شد

انبوه .   آبان تداوم يافت١١نفر در روز يکشنبه، 
 نفر در ۴٠٠مبتHيانی که با جان باختن بيش از 

روز، ماه آبان را پشت سر گذاشتند و در روز سه 
 ١٣ کشته و ۴٨٣ آذر، با برجای گذاشتن ۴شنبه 

، ١٩ بيمار جديد مبتH به کوويد ٧٢١ھزار و 
سياه ترين روز کرونايی، برای توده ھای مردم 

فاجعه ای مرگبار که برای .  ايران رقم خورد
مردم استان فارس مرگبارتر از ھمه نقاط ايران 

 . بود
سخنگوی وزارت بھداشت با بيان اينکه طی ھفته 

 کشته به ازای ۵٠گذشته استان فارس با حدود 
ھر يک ميليون نفر، ھمچنان دارای روند 

در حال :  صعودی در اين استان است، گفت
حاضر استان فارس به باuترين ميزان مرگ و 

. مير از زمان شيوع بيماری کرونا رسيده است
 . رقمی که باuتر از ميانگين کشوری است

درست در چنين وضعيتی مرگبار که آمار کشته 
 آذر، توسط سخنگوی ۶ھا در روز پنجشنبه 

 نفر اعHم شد، ۴٨٣وزارت بھداشت به ميزان 
ايرج حريرچی معاون کل وزارت بھداشت با 

 نفر ۵٠٠ تا ۴٠٠گفتن اينکه در حال حاضر بين 
در روز بر اثر کرونا جان می بازند، با 
خوشحالی اظھار اميدواری کرد، که تا پايان بھمن 

 درصد موارد مرگ و مير ۴٠حداقل "ماه بتوانيم 
 ". درصد موارد بستری را کاھش دھيم۵٠و 

. به راستی که در روزگار غريبی بسر می بريم
اگر تا چند ماه پيش جامعه پزشکی و کل توده 
ھای مردم ايران از احتمال رسيدن آمار جان 

 نفر در روز لرزه بر اندام شان ٢٠٠باختگان به 

می افتاد، اکنون ھمان توده ھای مردمی که طبق 
 نفر کشته می ۵٠٠آمارھای جعلی دولتی روزانه 

شوند، بايد شاھد ذوق زدگی ايرج حريرچی، 
معاون کل وزير بھداشت باشند که با خوشحالی 
وعده کاھش مرگ و مير مبتHيان کرونايی را در 

 .  نفر در روز داده است٣٠٠ماه بھمن به ميزان 
خوشحالی ايرج حريرچی، درعادی جلوه دادن 

 نفر در روز، يعنی سفيد جلوه ٣٠٠مرگ و مير 
، يعنی به سخره گرفتن "دوشنبه ھای سياه"دادن 

 ١٣٠٠توده ھای مردمی که روزانه نزديک به 
نفر جان می بازند و قرار است با رسيدن اين رقم 

 نفر در روز طی روزھای بھمن به جشن ٨٠٠به 
چرا که خود حريرچی دو .  و پايکوبی بپردازيم

ھفته پيش اعتراف کرد که آمار واقعی کشته 
آمارھای "  دو تا دو برابر و نيم"شدگان دست کم  

 نفر ۵٠٠پس ھم اکنون به جای .   دولتی است
 . نفر در روز کشته می شوند١٣٠٠

اظھار شادمانی معاون کل وزارت بھداشت از 
در روزھای بھمن که تعداد "   نفر٣٠٠مرگ "

 نفر در روز خواھد ٨٠٠واقعی آن نزديک به 
بود، يعنی بی تفاوتی مطلق ھيئت حاکمه نسبت به 

درواقع، .  جان و زندگی توده ھای مردم ايران
ابعاد فاجعه آميز مرگ و مير کرونا به اندازه ای 

 نفر در ٣٠٠بی تاثير شده است که حتا مرگ 
روز نيز جايی برای اثر گذاری در پوست و جان 

پذيرش اين .  زندگان اين ديار باقی نگذاشته است
وضعيت و بی تفاوتی نسبت به مرگ اين تعداد از 
بيماران کرونايی، صد بار فاجعه بارتر از مرگ 
و مير روزانه ای است که توده ھای مردم ايران 

فاجعه ای سنگين و .  ھم اينک بدان گرفتار شده اند
دردناک که بيانگر اين حقيقت تلخ است که 
ويروس کرونا نه فقط کالبد جامعه را در نورديده 
است، که دست کم به طور موقت ھم که شده، 
سHمت روانی جامعه را ھم به تسخير خود در 

 . آورده است
نتيجه وضعيت موجود، صرفا در ميزان کشتار 
روزانه توده ھای مردم ايران باقی نمانده و ھم 
اينک ابعاد ديگری از اين فاجعه چه در درون 
جامعه پزشکی و چه در ميان ھيئت دولت بازتاب 

 . يافته است
بازار سياه خدمات درمانی "شکل گيری مافيای 

، تنھا يکی از پيامدھای اپيدمی کرونا در "خانگی
آشفته بازار سيستم مفلوک درمانی جمھوری 
اسHمی است که اين روزھا به شدت رواج يافته 

خدمات پرستاری و پزشکی خانگی در .   است
سال ھا است که .  ايران البته پديده تازه ای نيست

برخی شرکت ھای خصوصی بسته ھای کاملی 
)بالينی و آزمايشگاھی(از قبيل خدمات تشخيصی 

، پرستاری و )دارويی و غير دارويی(، درمانی 
توانبخشی را با تعرفه ھای تعيين شده از طرف 
وزارت بھداشت به متقاضيان خدمات درمانی 

اکنون اما با اپيدمی کرونا و داغ .  پيشنھاد می کنند

 در ١٩شدن مرگ و مير باuی مبتHيان کوويد 
ايران، ارائه خدمات درمانی خانگی به شکل 

رواج روز "  بازار سياه خدمات درمانی"مافيای 
 . افزونی است

يوسف رضا، روزنامه نگار، از قول سيمين، 
 ۴٠: "مادر يکی از بيماران کرونايی نوشته است

درصد ريه اش درگير شده بود و بايد در آی سی 
اما خودش خانه را ترجيح می .  يو بستری می شد

وقتی .  گشتيم و يک تيم خدماتی پيدا کرديم.  داد
تماس گرفتيم و گفتيم حالش وخيم است، قيمت 

 ساعت ٢۴ ميليون تومان برای ٣:  دادند
 ميليون برای دستگاه اکسيژن و ١٨پرستاری، 

 عدد آمپول که ۶ ميليون ديگر ھم برای ١٨
ھمان اول ھم گفتند بايد .  اسمش اuن يادم نيست

در مجموع ".   ميليون پيش پرداخت کنيم۵٠
تعرفه ھای تعيين شده پول "  ھفت و نيم برابر"

 ميليون ٩٠محسن، بيش از ."پرداخت کرديم
تومان و خانواده مريم بابت شش روز بستری 

 ميليون ٩٢شدن ھمراه با ھزينه داروھا، حدود 
نتيجه اينکه، به دليل فقدان .  تومان پرداخته اند

خدمات دولتی، نبود تخت برای بيماران حاد 
کرونايی و ناکارآيی سيستم درمانی جمھوری 
اسHمی، به ھمان نسبت که شيوع کرونا برای 
توده ھای مردم ايران مرگ را به ارمغان آورده 
است، در عوض برای بخش مافيای پزشکی 
ايران موجب کسب و کاری با درآمد سرشار شده 

 .است
اگرچه دولت جمھوری اسHمی با پيشبرد سياست 
ايمنی جمعی توده ھای مردم ايران را به حال 
خود رھا کرده است، اما بی نتيجه بودن اجرای 

و پيامد آن باu رفتن آمار "  ايمنی گله ای"سياست 
جان باختگان کرونايی اکنون به صورت شکاف 
و جنجالی در درون ھيئت دولت و وزارت 

در واقع، اوج گيری .  بھداشت بازتاب يافته است
، ناکارآيی دولت در کنترل ١٩تعداد تلفات کوويد 

اين بيماری مرگبار و نگرانی از تHطم خشم 
فروخفته توده ھای مردمی که اين چنين بی محابا 
به مسلخ اپيدمی کرونا فرستاده می شوند، به 

 .درون کابينه حسن روحانی سرايت کرده است
انتقاد ھای تند و تيز بخش ھايی از درون حاکميت 
نسبت به عملکرد سعيد نمکی وزير بھداشت در 
مقابله با کرونا، استعفای ملک زاده، معاون 
تحقيقات و فن آوری وزارت بھداشت در تاريخ 

 آبان و پيامد آن، استعفای نوبخت حقيقی از ٣٠
سمت نائب رئيسی و دبير شورای مشورتی 
مديريت بيماری کرونا و باuخره شايعه استعفای 
وزير بھداشت طی ھفته ھای گذشته، صرفا 
بخشی از کشمکش ھای درونی بحران موجودند، 

در ميان کشمکش .  که اخيراً رسانه ای شده اند
ھای فوق، استعفای نوبخت حقيقی اما بسيار 

چرا که از انتصاب او به .  جنجال برانگيز شد
سمت نائب رئيسی و دبير شورای مشورتی 
مديريت بيماری کرونا توسط وزير بھداشت، 
ھنوز يک ھفته ای نگذشته بود که او از ادامه 

 . ھمکاری با سعيد نمکی امتناع کرد

 دوشنبه ھای سياھی که به سرعت فراموش می شوند 

١١درصفحه   

 رژيم جمھوری اسVمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت



 ٨٩٧ شماره  ٩٩ آذر ١٠     ١١

٢از صفحه   

١١ 

بازتاب بحران موجود در درون رژيم موجی از 
گروه ھايی از .  موافقان و مخالفان را بر انگيخت

درون حاکميت به دفاع از وزير بھداشت برخاسته 
و خواھان تشکيل پرونده قضايی عليه ملک زاده 

در طرف ديگر، افرادی ھمانند عباس .  شدند
عبدی از کارگزاران رژيم خواھان استعفای وزير 

عبدی، روز اول آذر در روزنامه .  بھداشت شدند
با توجه به اظھارات ناصواب :  انتخاب نوشت

اخير وزير بھداشت و سپس نامه صريح معاونت 
تحقيقات و فنآوری اين وزارتخانه و استعفای وی 
و يکی ديگر از مقامات اين وزارت خانه و 
اتھامات مديريتی سنگينی که در اين نامه به وزير 
وارد شده است، قطعا تداوم اين مديريت در 
شرايط کرونايی به سود کشور و مردم نيست و 

چه ...  بايد مديريت اين وزارتخانه متحول گردد
 ".بھتر که خودشان استعفا دھند

در واقع، بحران کرونا و مرگ و مير ناشی از 
آن اکنون فقط بر سر توده ھای مردم ايران آوار 

بحران کرونا، گريبان دولت را نيز گرفته .  نيست
ھنوز کمترين چشم اندازی از کاھش .  است

بحران کرونا و برون رفت از اين وضعيت 
طبق نظر سخنگوی .  مرگبار متصور نيست

وزارت بھداشت، در روز شنبه ھشتم آذر بر 
 ھزار ١٣، "  اساس معيارھای قطعی تشخيصی"

 نفر نيز جان ٣٩١ نفر به کرونا مبتH شده و ۴٠٢
 استان کشور نيز ٢٧.  خود را از دست داده اند

 . ھمچنان در وضعيت قرمز قرار دارند
اين ارقام نشان می دھند که دست کم تا برگشت به 

زمان درازی "  دوشنبه سياه"وضعيت مرگبار 
دوشنبه ھای سياھی که به سرعت از .  مانده است

ياد رفته اند و  توده ھای مردم ايران تا رسيدن به 
ھمچنان "  دوشنبه سياه"سطح آمار کشته شدگان 

بايد کشتار شوند و دراين ميان دولت جمھوری 
ايمنی گله "اسHمی نيز کماکان به ادامه سياست 

دلخوش باشد که تا ماه بھمن تعداد کشته ھا "  ای
 .  نفر در روز کاھش خواھد يافت٣٠٠به ميزان 

وضعيتی فاجعه بار که ادامه آن برای کارگران و 
توده ھای مردم ايران  به جز مرگ روزانه، با 
فHکت بيشتر، افزايش شديد بيکاری، گرسنگی 

پس چه .  فزونتر و تباھی بيشتر ھمراه خواھد بود
بھتر برای رھايی از مرگ و ميری اين چنين 

تن به اين ھمه .  فاجعه بار به اعتراض برخيزيم
کشتار و جنايت ندھيم، با سازماندھی اعتراضات 
خيابانی و گسترش اعتصابات کارگری در مقابل 
ويروس مھلک تری به نام جمھوری اسHمی 
صف آرايی کنيم، تا بيش از اين شاھد روزھای 

 . نباشيم" دوشنبه ھای سياه"سياه تر از 
 

ترور محسن فخری زاده، رئيس سازمان پژوھش 
 -و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند موشکی 

 آذر ٧ای جمھوری اسHمی در روز جمعه  ھسته
ھا و تحرکات موشکی رژيم تا  نشان داد فعاليت

پذير است، اما جمھوری  چه حد زيادی ضربه
کند  ھا تHش می اسHمی با اين تحرکات و فعاليت

که با  دامنه مانور خود را افزايش دھد تا ضمن آن
شود،  دست پرتری وارد اين مذاکرات می

 .فشارھای طرف مقابل را نيز خنثی کند
رغم اين موضوع اما واقعيت اين است که  به

وجه به سود جمھوری  ھيچ شرايط و توازن قوا به
بقای جمھوری اسHمی با خطر .  اسHمی نيست

جدی روبرو شده و رژيم به خاطر حفظ بقای 
خويش راه ديگری ندارد جز اينکه عقب بنشيند و 

ای در پشت پرده، حد و  خامنه.  امتيازاتی بدھد
نشينی را برای روحانی مشخص کرده  حدود عقب

گردد،  ای برمی تا جايی که به مسائل ھسته.  است
نشينی جمھوری اسHمی چيز غريبی نيست  عقب

شده، حاضر است  ازاين نيز ثابت که پيش و چنان
سازی فراتر از توافق برجام را متوقف  روند غنی

جمھوری .  کند و به تعھدات برجام بازگردد
اسHمی آماده است با به دست آوردن برخی 

. امتيازات، از مواضع کنونی خود عقب بنشيند
ھا مثHً درزمينٔه  لغو حتی يک بخش از تحريم

مبادuت تجاری و بانکی کافی است تا به حد 
در ادامه ماجرا و .  توافقات برجام عقب بنشيند

فشار بيشتر طرف مقابل،  بسته به توازن و تحت
آورد،  اگر مطمئن باشد امتيازاتی به دست می

دشواری اما درزمينٔه  نشينی موقتی، گرچه به عقب
البته اين روندی .  مسائل موشکی نيز منتفی نيست

. سرراست نيست و بسيار پيچيده خواھد بود
درست است که وضعيت اقتصادی و مالی رژيم 

بار  بسيار وخيم و از ھمه سو در تنگنايی مرگ
حال بدون کسب  قرارگرفته است، اما درعين

نشينی  عقب.  نشينی نخواھد داد امتياز تن به عقب
مشروط به کسب امتيازاتی است که در وضعيت 

ھا و بھبود اوضاع مالی رژيم تغييراتی  تحريم
نشينی  درھرحال اما اين عقب.  ايجاد کند

ھا  نشينی خط قرمز اين عقب.  حدومرز نيست بی
طلبی پان اسHميستی   سياست خارجی و توسعه

اگر نگوييم غيرممکن اما . جمھوری اسHمی است
بسيار بعيد است که در شرايط کنونی جمھوری 

نشينی بدھد مگر  اسHمی در اين زمينه تن به عقب
که بر جمھوری اسHمی به معنای آنچه تاکنون  آن

 .بوده است خط بطHن بکشد
نشينی و  اکنون مشخص است عقب آنچه از ھم

ای که اشاره شد قطعی  تسليم رژيم در محدوده
و (  اينکه معضل رژيم با دولت آمريکا.  است
در ھمين محدوده تعديل شود اين نيز )  اروپا

معضل و .  ھای آن فراھم است ممکن و زمينه
مشکل بزرگ که سياست خارجی جمھوری 
اسHمی است اما سر جای خود باقی خواھد 

رو، تداوم  نزاع و کشمکش جمھوری  ازاين.ماند
 .اسHمی با آمريکا و اروپا نيز قطعی است

 
instex :Instrument  in  support  of  
trade  exchange  

. کاھش دستمزدھای واقعی بر ھمگان آشکار است
ھاست که باعث شده است که  نتيجه اين سياست

عموم کارگران ايران به زير خط فقر سقوط کرده 
ھا به يک چھارم و حتا يک پنجم  و دستمزد آن
جمھوری اسHمی به جای صدقه .  خط فقر برسد

ای افزايش دھد که  گونه دادن بايد دستمزدھا را به
اما .  ھيچ کارگری زير خط فقر قرار نداشته باشد

داران است و  جمھوری اسHمی حکومت سرمايه
در اين حکومت افزايش ھر چه بيشتر سود 

 .زند داران حرف اول و آخر را می سرمايه
که جمھوری اسHمی که با  کHم آخر اين

کند با  نارضايتی شديد مردم روبروست، سعی می
اما اين .  دادن صدقه افکار عمومی را فريب دھد

ھا نه تنھا تاثيری بر عمق فقری که امروز  سياست
حداقل ھشتاد درصد مردم ايران با آن روبرو 

تواند کارگران و  ھستند ندارد، بلکه نمی
ديگر .  ای بفريبد زحمتکشان را حتا برای لحظه

کشان بر  uاقل اکثريت بزرگ کارگران و زحمت
ماھيت جمھوری اسHمی و نقش آن و مناسبات 

داری در بوجود آمدن شرايط کنونی آگاه  سرمايه
اعتراضات سه سال اخير و بويژه قيام .  ھستند

 .آبان ما اين را نشان داد
در حالی که خط فقر حتا براساس برآوردھای 

 ميليون ١٢برخی از افراد وابسته به حکومت به 
ھا ھيچ   ھزار تومان١٠٠تومان رسيده است، اين 

واقعيت اين است که تا .  کند دردی را دوا نمی
جا نيز شيوع کرونا به داد رژيم رسيده  ھمين
تر نگاه کنيم به اين نتيجه  اما اگر دقيق.  است
رسيم که حتا ھمين قتل عام کرونا دليلی برای  می

 .سرنگونی ھر چه سريعتر رژيم است
ھای  گيری از دستگاه رژيم تا دندان مسلح با بھره

خواھد به بقا ادامه دھد و مردم  سرکوب خود می
را در وحشت از حکومت و نيروھای سرکوب آن 
نگاه دارد، اما اکثريت بسيار بسيار بزرگ مردم 

. ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند
طور که سه برابر شدن بھای بنزين شعله  ھمان

قيام آبان را روشن کرد، امروز نيز با شعار کار 
اين .  کنندگان آبان را رفت نان آزادی بايد راه قيام

ست که بايد در فقر و ايستادن در صف  چه زندگی
لعنت به .  نباتی و مرغ و برنج به سر برسد روغن

اين ارمغان نظام حاکم است، نظام .  اين زندگی
. بايد آن را برانداخت.  ناعادuنه و جبارانه حاکم

ی فدايی سعيد  طور که رفيق جانفشانده پس ھمان
نان گران، بُنَشن :  سلطانپور سر داد، با شعار

گران، بيکاری و حسرت نان، بپا بپا زحمتکشان، 
به جنگ نظم حاکم برويم و مطمئن باشيم که در 

 .اين صورت پيروزی از آن ماست

٣از صفحه   

که به  سياھی دوشنبه ھای
 سرعت فراموش می شوند 

١٠از صفحه   

 قطعيت تسليم و تداوم نزاع
 نان گران، بُنَشن گران، 
 بيکاری و حسرت نان،
  بپا بپا زحمتکشان

 زنده باد استقVل طبقاتی کارگران 



 ٨٩٧ شماره  ٩٩ آذر ١٠     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسVمی 

١از صفحه   

توده ھای فراموش شده ای .   خود رھا کرده است
، راه نفس بر آنان بسته و ١٩که ويروس کوويد 

ديرگاھی است به علت پر شدن تخت بيمارستان 
ھا و عدم دسترسی بيماران به مراقبت ھای ويژه 
در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، توسط 
دuuن بخش مافيای پزشکی به سوی درمانگاه 

بيمارانی که در .  ھای خانگی ھدايت می شوند
روزھا و ماه ھای سياه کرونايی، امکان درمان 
دولتی به روی آنان بسته شده و برای اينکه در 
جلوی درِب بيمارستان ھا جان نبازند، به بازار 

 . سياه درمان خانگی روی آورده اند
 ماه از شيوع ويروس کرونا ١٠ھم اينک حدود 

از نخستين روزھای شيوع .  در ايران گذشته است
 مھر ٢٨ در ايران، تا پيش از تاريخ  ١٩کوويد 

١٢ 

  ١٠درصفحه 
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، که تعدادی از روزنامه ھای دولتی از ١٣٩٩
ياد کردند، "  روز سياه کرونا"اين روز به عنوان 

تمام ترس و وحشت جامعه پزشکی و توده ھای 
مردم ايران در اين بود که مبادا روزی روزگاری 

 تن در روز ٢٠٠، به ١٩تعداد کشته ھای کوويد 
شمار مرگ ھای روزانه مبتHيان کرونا، .  برسد

. بر اساس آمارھای حکومتی به تدريج باu رفت
 نفر ٣٠٠ نفر در روز گذشت و به ٢٠٠از مرز 

دوشنبه " مھر، روز ٢٨تا اينکه .  در روز رسيد
 .فرا رسيد" سياه

در اين روز مرگبار، وقتی سخنگوی وزارت 
بر اساس يافته ھای قطعی "بھداشت 

 نفر و مبتH ٣٣٧از جان باختن "  آزمايشگاھی

  که به سرعت فراموش می شوند سياھیدوشنبه ھای 

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوuريزاسيون 

 
 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


