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 کارگران سراسر جھان
 متحد شويد! 

  ۶درصفحه 

٢درصفحه   

١٢درصفحه   

 

  ٨درصفحه 

 
واکسيناسيون ھمگانی، رايگان و مطمئن 
 عليه ويروس کرونا وظيفه دولت است

 

جمھوری اسالمی حتا برای مرگ 
 مردم ھم جيب دوخته است

 
واکسيناسيون ھمگانی، مطمئن و رايگان يک 

ست که  موضوع عينی و ضروری برای مردمی
در اثر شيوع کرونا با معضالت گوناگونی از 

اند. کارگرانی که با  جمله اقتصادی روبرو شده
تشديد رکود اقتصادی در اثر شيوع کرونا 

اند، کارگرانی که به اين  کارشان را از دست داده
شان فريز و يا حتا کاھش يافته،  بھانه دستمزدھای

شان تقريبا از  دستفروشانی که تنھا منبع معاش
دست رفته است، صاحبان مشاغل کوچک که با 

شان و يا در اثر تشديد رکود  تعطيلی کار و کسب
اقتصادی ديگر حتا قادر به پرداخت کرايه محل 
کارشان نبوده و ورشکستگی و بيکاری خواب و 

ھا گرفته است، معلمان و  آرامش را از آن
پرستاران و ديگرانی که کرونا نه فقط از ميان 

ھا قربانيان بسياری گرفته که حتا زندگی  آن
زندگان را نيز دگرگون ساخته و قريب يک سال 

شان به  ھای است با ترس آلودگی خود و خانواده
کنند، مادران و پدرانی  ويروس کرونا زندگی می

شان ھستند،  که نگران سرنوشت مادران و پدران
کودکانی که نگران سرنوشت پدربزرگ و 

و پدر و مادرشان ھستند. اين   مادربزرگ
 ٩٩ست که از درون زندگی واقعی  خواستی
ھای جامعه ايران بيرون آمده است،  درصدی

ھايی که نتايج شيوع ويروس کرونا را با تمام  آن
وجود خود، با گوشت و پوست و استخوان خود 
لمس کرده و نه فقط از نظر اقتصادی و معيشتی 

ھايی که  اند. آن که حتا عزيزانی را از دست داده
اند در صورت سکوت،  به تجربه دريافته

ای برای  جمھوری اسالمی ھيچ اقدام و ھزينه
 ھا نخواھد کرد سالمت آن

ھای  درصدی ٩٩اين خواست البته منحصر به 
ست که امروز در  ايران نيست، اين خواستی

ی جھانی به يکی از مطالبات عمومی  عرصه
ھا را در  مردم تبديل شده و به ھمين دليل، دولت

تپه حول  سال اخير کارگران ھفتمبارزه چند 
ھای مھم کارگران کانونی شده  يکی از خواست

است. معضالت و مشکالت گوناگونی که 
تپه برای  واگذاری کشت و صنعت نيشکر ھفت

کارگران به بار آورده، سال به سال فزونی يافته 
رو تمام  ازپيش تشديد شده است. ازاين و بيش

تپه بعد از  مبارزات و اعتصابات کارگران ھفت
باز شدن پای بخش خصوصی در اين شرکت، به 
نحوی از انحاء با اين مسئله گره خورده است. 

صنعت خودروسازی در آغاز يک تحول جامع 
است: توليد انبوه خودروھای الکتريکی. اين يک 

ھای متعددی است که در سال  نمونه از پيشرفت
ھای علمی و  ی پيشرفت ھای اخير در عرصه

تکنولوژيکی روی داده است. برای بسياری از 
ی سياست، اقتصاد و در  بازيگران صحنه

ھای  ھای جمعی، اين پيشرفت از جنبه رسانه
-winبُرد" (-ای است از "بُرد گوناگون نمونه

winھای  بری ھمگانی از پيشرفت ) يعنی سھم
شود که  آوری. پيش از ھر چيز گفته می نوين فن

۴درصفحه   

٧درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٠١شماره  ٩٩دی  ٨ –سال  چھل و دوم 

تپه و جايگاه طبقه کارگر  ابتکار عمل کارگران ھفت
 کشان درجنبش انقالبی کارگران و زحمت

 ستمی که جمھوری اسالمی بر مردم افغانستان کرد
 

آذر، خبر مصاحبه نجفی زاده، رئيس "شبکه خبری طلوع نيوز" افغانستان با محمد جواد  ٢٩روز شنبه 
ظريف، وزير امور خارجه جمھوری اسالمی با متنی کوتاه در رسانه ھای خبری انتشار يافت. دو روز 

 دقيقه ای به طور کامل از تلويزيون غير دولتی "طلوع نيوز" افغانستان پخش شد.  ۵١بعد، اين مصاحبه 
مصاحبه با خواندن يک مقدمه کوتاه از طرف مجری برنامه با اين جمالت آغاز می شد: "رابطه ايران و 
افغانستان، پستی و بلندی ھای بسياری داشته است. فرھنگ، تاريخ و زبان مشترک اين دو ھمسايه، زير 
سايه سياسِت روابط آمريکا با افغانستان، وضعيت مھاجران افغان به ايران و رابطه ايران با طالبان قرار 
گرفته است". "ايران طرفدار جمھوريت است يا دوست طالبان؟ سياست ايران در برابر افغانستان 
چيست؟ تصميم گيرنده اصلی اين سياست کيست، سپاه يا وزارت خارجه؟ دوستِی افغانستان با آمريکاِی 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ت) ّ یان (اق دا  سازمان 

از درخواست کارگران 
تپه  شرکت نيشکرھفت
  حمايت کنيم

بست طبقه حاکم  و دفاع از ديکتاتوری نظامی بن   

استفاده از خودروھای الکتريکی برای حفظ 
محيط زيست و جلوگيری از آلودگی ھوا امری 

ھا  ی بشر است. عالوه بر آن، ده حياتی برای آينده
ھزار شغل در بخش توليد، حمل و نقل و 
استخراج مواد خام در سراسر جھان ايجاد 

ی اين افراد از اين تحول  شود و بنابراين، ھمه می
می شود که  برند. ھمچنين عنوان  سود می

کشورھای فقيرتر در اين زنجيره، با رونق اين 
يابند. از  صنعت به توانمندی اقتصادی دست می

 ، داری سرمايهتحوالت جديد تکنولوژيکی در نظام 
 بررسی يک نمونه 
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١از صفحه   
 واکسيناسيون ھمگانی، رايگان و مطمئن عليه ويروس کرونا وظيفه دولت است

 جمھوری اسالمی حتا برای مرگ مردم ھم جيب دوخته است

٣درصفحه   

سراسر جھان واداشته تا توجه فوری خود را به 
ھای الزم  خريد واکسن و آماده سازی زيرساخت

برای واکسيناسيون عمومی معطوف سازند و حتا 
ھای عمومی اين کشورھا از جمله راديو و  رسانه

شان چگونگی  ھا نيز موضوع اصلی تلويزيون
واکسيناسيون عمومی در قبال ويروس کرونا شده 

 است.
در حالی که حتا از چند ھفته قبل مقامات دولتی 

چون آلمان اقدامات  در ساير کشورھای جھان ھم
ريزی واکسيناسيون ھمگانی  عملی برای برنامه

را آغاز کردند، مقامات دولت جمھوری اسالمی 
توجه به اين مساله و در  در تمام اين مدت بی

طور واقعی  شان به ادامه کشتار مردم، تنھا مساله
آوردن وقيحانه آمار رسمی   و در عمل، پايين

کرونا به دليل اھداف سياسی و اقتصادی کثيف 
 طبقه حاکم بود.

اما باالخره بلند شدن صدای اعتراض مردم، از 
فرياد بلند نيروھای چپ و کمونيست و 

ھای  ھا تا صدای اعتراض تشکل ھای آن افشاگری
مستقل داخل کشور تا برند شدن توئيت "واکسن 

 ٩٩بخريد" که ھمگی تبلور خواست 
ھای جامعه يعنی واکسيناسيون ھمگانی،  درصدی

رايگان و مطمئن بود، مقامات دولت جمھوری 
ھايی  اسالمی را مجبور به واکنش ساخت. واکنش
چون  متناقض و البته گاه بسيار مبتذل ھم

کش و محمدجواد  محمدرضا نقدی سپاھی آدم
 الريجانی دزد و فاسد.

در ابتدا مانع تحريم برای خريد اقالم دارويی و 
درمانی از جمله واکسن کرونا مطرح شد، اما 
وقتی که مشخص شد دولت ماھانه صد ميليون 

تومانی برای خريد دارو و ديگر  ۴٢٠٠دالر 
ھايی از جمله  لوازم درمانی و پزشکی به شرکت

چون "گروه  ای ھم ھای وابسته به خامنه شرکت
دارويی برکت" متعلق به "ستاد اجرايی فرمان 

گيری مقامات  کند، موضع امام" پرداخت می
دولتی فرق کرد و گفتند خريد واکسن کرونا با 
مانع تحريم روبرو شدھاست. اما اين دروغ ھم به 
سرعت برمال شد وقتی که سخنگوی "اتحاد 
واکسن" که برنامه کواکس برای دسترسی 

کند،  ھمگانی به واکسن کرونا را ھماھنگ می
ھای  اعالم کرد: "اوفک (دفتر کنترل سرمايه

خارجی وزارت دارايی آمريکا) مجوزی صادر 
کرده است که موانع قانونی ايران برای خريد 

 ١٣آذر برابر با  ٢٣کند" ( واکسن را برطرف می
تر نيز وزارت دارايی  دسامبر). يک ھفته قبل

آمريکا در پاسخ به مانع تحريم برای خريد 
ای اعالم کرده بود:  واکسن کرونا، رسما در بيانيه

ھای  ھايی را برای کمک که پرداخت ھايی بانک"
کنند مشمول  بشر دوستانه به ايران قبول می

 اقدامات تنبيھی دولت آمريکا نخواھند شد".
آشکار شدن اين دروغ نيز باعث شد تا مقامات 
جمھوری اسالمی به طناب پوسيده ديگری 
آويزان شده و مانع اف آی تی اف را برای انتقال 
پول مطرح کنند، از مطھری تا ربيعی سخنگوی 
کابينه اين بھانه را تراشيدند، اما صدای اعتراض 

چنان بلند بود که مقامات  و خواست ھمگانی آن
جمھوری اسالمی را باالخره مجبور به اعالم 

"حل مشکل" خريد واکسن کرونا و اختصاص 
 ميليون دالر به خريد واکسن خارجی کرد. ٢٠٠

اما در حالی که ھمتی رئيس بانک مرکزی روز 
دی در حساب اينستاگرام خود با اذغان  ۴شنبه  ۵

ميليون  ٢٠٠به مواففت "اوفک"، از پرداخت 
ھای بانکی  يورو از طريق يکی از حساب

جمھوری اسالمی در يک کشور ديگر به 
کوواکس خبر داده بود، حسن روحانی که در 

شناسد،  گويی حد و مرزی نمی شيادی و دروغ
روز شنبه بازی ديگری را شروع کرد و مدعی 

بايد اول پول به شد دولت آمريکا گفته است "
کسی  بانک آمريکايی برود و بعد منتقل شود؛ چه

کند؟ شما به دزدی معروف  به شما اعتماد می
ھستيد" و بدين ترتيب بار ديگر مردم را در 
سردرگمی فرو برد که باالخره پول خريد واکسن 

 اند يا نه؟!!! را پرداخت کرده
البته او در ھمان سخنان خود اصل ماجرا را بيان 
کرد، موضوعی که ما ھمواره بر آن تاکيد 

ی توليد  ايم يعنی قتل عام مردم به بھانه کرده
واکسن داخلی. وی که از نارضايتی مردم به دليل 

عرضگی جمھوری اسالمی در  کفايتی و بی بی
خريد واکسن کرونا خبر دارد، گفت: "مردم 

ھای  عزيز ما توجه کنند واکسن از روزھا و ماه
که  اوليه يکی از مسائل مورد نظر ما بود و اين

بنيان از روزھای اوليه تالش  ھای دانش شرکت
کنند نيز بر مبنای ھمين تأکيد بود که ما بايد  می

زمان ھم  خودمان دنبال ساخت واکسن برويم و ھم
ماه  ٢دنبال خريد رفتيم و ممکن است ما مثالً 

ديرتر به آن برسيم و اگر واکسن مطمئنی بود، 
تبليغاتی که انجام بتوانيم آن را خريداری کنيم. 

.. ايران (جمھوری .گيرد نادرست و نارواست می
دنبال واکسن داخلی است و بر آن ھم  اسالمی) به

رسيم".  زمينه به مقصد می تأکيد دارد و ما در اين
او در حالی اين ادعای جديد يعنی ضرورت 
انتقال پول به يک بانک آمريکايی را مطرح کرده 

طور که در باال آمد "اوفک" به  است که ھمان
ھای ساير کشورھا برای خريد واکسن  بانک

 کرونا مجوز داده بود.
ترين مساله در سخنان روحانی اين  اما مھم

ادعاست که "جمھوری اسالمی به دنبال توليد 
واکسن داخلی است و در اين زمينه به مقصد 

ی اصلی جمھوری اسالمی  رسد"، و اين بھانه می
برای خريد ناکافی واکسن کرونا از خارج است 
که به اعتراف مقامات جمھوری اسالمی ھدف 

ميليون  ١٨جمھوری اسالمی در نھايت خريد تنھا 
 دوز واکسن از خارج است.

ادعای پيشرفت در توليد واکسن داخلی کرونا و 
ست که کمترين اطالعاتی از  ساخت آن در حالی

چگونگی ساخت و پيشرفت اين واکسن در ايران 
ھای  ست که تمام شرکت وجود ندارد، اين در حالی

کنند  خارجی که بر روی واکسن کرونا کار می
تمام اطالعات الزم در مورد مراحل تحقيقاتی و 
توليد واکسن را برای جلب اعتماد خريداران 

 اند. منتشر کرده
در مورد واکسن توليد داخل، ابتدا از اين شروع 

ی توليد واکسن در ايران  کنيم که اساسا کل تجربه
گردد. يکی سال  به ھمکاری با دو کشور برمی

 ۵ھای  با کشور کوبا برای توليد واکسن ٢٠١٧
نوع بيماری يعنی  ۵گانه که کودکان را در قبال 

ديفتری، سياه سرفه، کزاز، ھپاتيت ب و 
محافظت  (Hib)ھموفيلوس آنفلوانزا نوع ب 

کند و انستيتو پاستور ھمکار شرکت کوبايی  می
وی در  پی واکسن اچ ٢٠١۶بود و ديگری سال 

ھمکاری با کمپانی آرتس آلمان که برای مقابله با 
ست که از جمله منجر  ويروس پاپليومای انسانی

ھای تناسلی  به سرطان دھانه رحم و زگيل
ھای داخلی  رسانه)  ٩۴سال پيش ھم ( ۵شود.  می

از ھمکاری انستيتو پاستور و موسسه رازی با 
سازمان بھداشت جھانی برای توليد واکسن فلج 
اطفال خبر داده بودند. يعنی به عبارت ديگر 

سازی ايران در مقايسه با  تجربه واکسن
کشورھای ديگری که بر روی واکسن کرونا کار 

 کنند نه ناچيز بلکه در حد صفر است.   می
ھای ويروس کرونا که بر روی آن  يکی از واکسن

شود واکسن محققان دانشگاه آکسفورد  کار می
ای طوالنی در کار بر روی  است که سابقه

ھای مختلف دارند. ھمين محققان البته با  واکسن
ھمکاری شرکت بزرگ داروسازی آسترازنکا 

سوئدی) بر روی اين واکسن کار   –(انگليسی 
کنند. محققان دانشگاه آکسفورد که سرپرستی  می

آن را پروفسور سارا گيلبرت برعھده دارد از 
ی آدنوويروس در جھان  پيشتازان تحقيق درباره

ھستند و تاکنون در زمينه ساخت واکسن فراگير 
ھای ويروس  آنفوالنزا که در مقابل تمام گونه

آنفوالنزا مصونيت ايجاد کند، واکسن ابوال و 
ھای عملی بسياری  مرس تحقيقات و موفقيت

ی اين تجارب  اند. اما به رغم ھمه بدست آورده
ھا آماده نيست و گمان  ھنوز واکسن کرونای آن

واکسن  ٢٠٢١رود در سه ماھه اول سال  می
آماده شود. محققان آکسفورد يکی از اھداف خود 
را تامين واکسن مورد نياز کشورھای فقير اعالم 

دالر  ۴کرده و به ھمين دليل نيز بھای آن تنھا 
چنين گروه مشترکی با  ھا ھم خواھد بود. آن

 Vکننده واکسن اسپوتينک  محققان روسی توليد
اند تا ھر دو گروه به نتايج بھتری  تشکيل داده

برای توليد واکسن کرونا دست يابند. بسياری از 
ھای معروف جھان از جمله شرکت  شرکت

کی انگليس نيز ھستند  اس سانوفی فرانسوی و جی
ھا از  رغم سابقه روشن و تالش محققان آن که به

شان احتماال در  ابتدای آغاز پاندمی کرونا، واکسن
 ھای آينده آماده خواھد شد. ماه

کنندگان واکسن که در توليد واکسن  تمام توليد
اند از جمله روسی و  کرونا تاکنون پيشتاز بوده

چينی ھمگی از کارنامه مشخصی برخوردارند و 
ھا بر روی ويروس  ھا و تحقيقات آن تمامی فعاليت

کرونا و ساخت واکسن در دسترس ھمگانی قرار 
داروسازی بزرگ فايزر برای توليد  دارد. شرکت

تک آلمان وارد  واکسن با شرکت تحقيقاتی بيون
ھمکاری شد، چرا که توليد واکسن آن ھم با اين 

ھايی  سرعت و دقت احتياج به محققان و شرکت
دارد که از سابقه کاری روشنی برخوردار باشند 

آوری درمانی  تک پيشتاز فن و شرکت بيون
 ای در سطح جھان است. آران ام
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ھای توليدی متخصصان ايرانی از نظر  واکسن
علمی چيزی کم ندارد و علمای پزشکی خودمان 

 کنند". بر توليد آن نظارت می
شود که از اولين کسانی  او در ادامه مدعی می

خواھد بود که از واکسن ايرانی استفاده کند. در 
 .سخنان نقدی و الريجانی دو نکته مھم است

که از ھمان ابتدا وقتی مشخص شد که  اول اين
جمھوری اسالمی قصد دارد تنھا به ميزان 
محدودی واکسن خارجی بخرد، اين حقيقت در 
ذھن مردم نقش بست که اولين کسانی که از اين 
واکسن استفاده خواھند کرد مقامات و نيروھای 

ھا به اين ترتيب  وابسته به رژيم ھستند و آن
خواھند به مقابله با اين حقيقت بشتابند که ما از  می

کنيم. يک دروغ ديگر  واکسن خارجی استفاده نمی
مانند ھزاران دروغ ديگر. اما نکته دوم در واقع 
ادامه جنگ تبليغاتی رژيم برای توجيه استفاده از 
واکسن داخلی است، تبليغاتی که کسی باور 

پذيرند که  نخواھد کرد. مردم واکسنی را می
تمامی مراحل تھيه و توليد آن حداقل مورد تاييد 

 سازمان بھداشت جھانی قرار گرفته باشد.
ھايی ھرگز  دانند چنين واکسن ھا که می اما آن

تاييديه سازمان بھداشت جھانی را نخواھد گرفت، 
از ھمين االن دست به تبليغات عليه سازمان 

ھا زھرا شيخی  اند. يکی از آن بھداشت جھانی زده
سخنگوی کميسيون بھداشت مجلس اسالمی است 
که در توئيتر "کوواکس" را نتيجه ساخت و 
پاخت سازمان بھداشت جھانی، بيل گيتس و 
امانوئل مکرون دانست و اين که بيل گيتس 

درصد جمعيت جھان  ١۵خواھد با اين واکسن  می
را کاھش دھد و مکرون ھم که به پيامبر اسالم 
توھين کرده و سازمان بھداشت جھانی ھم که 

 !!!مروج سقط جنين است
" سپاه پاسداران ١١٠طور که "مستعان  اما ھمان

چيزی جز يک کالھبرداری مسخره نبود، واکسن 
ھم نيز چيزی جز يک  ايرانی "شفا فارمد" و امثال

کالھبرداری نخواھد بود و مردم ايران نه تنھا 
فريب تبليغات و مزخرفات مقامات شياد و 
جنايتکار جمھوری اسالمی را نخواھند خورد، 
بلکه روز به روز فشار افکار عمومی برای 
واکسيناسيون ھمگانی، رايگان و مطمئن افزايش 
خواھد يافت. خواستی که اگر جمھوری اسالمی 
بخواھد به دليل منافع سياسی و اقتصادی خود 

چنان در برابر آن مقاومت کند، اين استعداد را  ھم
دارد که به يک جنبش عظيم عليه جمھوری 

 اسالمی تبديل شود.

جنگ ايران و عراق و در پوشش آن رژيم 
توانست نيروھای نظامی و سرکوب خود را 
تقويت و گسترش داده و با سرکوب جريانات 
انقالبی و کمونيست به کشاکش انقالب و ضد 
انقالب با پيروزی ضد انقالب پايان دھد و اکنون 

را پشت سر گذاشته  ٩٨نيز که جامعه قيام آبان 
است، رژيم اميدوار است با اين "نعمت الھی" 

 برای ادامه حيات خود زمان بخرد.
البته جمھوری اسالمی که خود را برای خريد 
واکسن خارجی زير فشار افکار عمومی حس 

ھای  زمان به بھانه کند، بازی ديگری را نيز ھم می
قبل اضافه کرده و آن تالش برای ايجاد عدم 
اطمينان به واکسن خارجی در افکار عمومی 

ھا محمدرضا نقدی معاون  است. يکی از اين
کننده سپاه است که مدعی خطرناک  ھماھنگ

بودن واکسن خارجی کرونا شد و گفت: " به ھيچ 
عنوان به کارکنان و پرسنل سپاه و بسيج استفاده 

ھای خارجی را به دليل مکانيسم  و تزريق واکسن
 ۴کنيم" ( ھای خارجی توصيه نمی عمل واکسن

چنين احمقانه مدعی شد:  دی). او در ادامه ھم
ھا و  "مباحثی ھم در مورد ارسال دارو

ھای دنيا از سوی  ھای آلوده به ديگر کشور واکسن
اين توليدکنندگان وجود دارد... ضمن آنکه از 
نظر بسياری از کارشناسان، استفاده از اين 

ھا خطرناک ھم ھست". او در حالی اين  واکسن
ادعا را مطرح کرد که براساس آمار رسمی 

ميليون دالر از ھمين داروھا يا مواد  ١٠٠ماھانه 
داران از جمله  ھا توسط سرمايه اوليه توليد آن

ای و سپاه وارد  ھای وابسته به خامنه شرکت
 شود!!! کشور می

محمدجواد الريجانی که جريان فساد و 
خواری او در ورامين تنھا يک نمونه از  زمين
ھای اوست، يکی ديگر از افرادی است که  دزدی

در مخالفت با واکسن خارجی در گفتگو با 
خبرگزاری صدا و سيما، خريد واکسن کرونا از 

ی به زانو درآوردن جمھوری  خارج را "پروژه
ھای  اسالمی" ناميد و گفت: "اين يکی از برنامه

اتاق فرماندھی آمريکا عليه جمھوری اسالمی 
است" او در ادامه به اصطالح چنين استدالل 

کنند که واکسن غيرامريکايی  کرد: "تلقين می
ً ھم واکسن فايزر يا  نزنيد، واکسن بخريد و حتما
مادرنا باشد درحالی که بايد بابت خريد آن دالر 

کنند پس  ھا قبول نمی بپردازيم و چون امريکايی
گويند بايد زانو بزنيم و کرنش کنيم تا به ما  می

چندتا واکسن عرضه کنند... اين در حالی است که 

ی مقامات جمھوری  ست که به گفته اين در حالی
اسالمی در ايران شرکتی به نام "شفا فارمد" 
پيشروترين شرکت در زمينه توليد واکسن 
کروناست که قرار است از ماه جاری مرحله اول 
آزمايش انسانی واکسن توليدی آن شروع شود. 
شرکت "شفا فارمد" به اعتراف سايت رسمی اين 
شرکت تنھا سابقه کاری آن توليد و توزيع 

بيوتيک است. شرکتی که خود زير مجموع  آنتی
"گروه دارويی برکت" و اين گروه نيز خود زير 
مجموعه "ستاد اجرايی فرمان امام" متعلق به 

ای است!!! اگر پيشروترين شرکت در کار  خامنه
توليد واکسن اين شرکت است که تنھا کار آن 

بيوتيک بوده است، بايد  تاکنون توليد و توزيع آنتی
ھای توليد داخل را خواند و  ی ديگر واکسن فاتحه

ی مقامات جمھوری  جالب اين است که به گفته
شرکت "دانش بنيان" ايرانی در حال  ١٢اسالمی 

کار بر روی ساخت ويروس کرونا ھستند!!! و 
شان  ھا که اسم اگر سری به وبسايت اين شرکت

تاکنون علنی شده بزنيد نه از نام محققان اين 
بينيد و نه از نتايج  ھا چيزی می شرکت
شان بر روی ويروس کرونا چيزی  تحقيقات

تواند به اين  مشخص است. آن وقت چه کسی می
  ھايی که نه محقق ھا اعتماد کند؟!! واکسن واکسن

ھا و از ھمه  آن مشخص است نه سابقه کاری آن
ھا بر روی ويروس  تر نه نتايج تحقيقات آن مھم

 کرونا و ساخت واکسن!!!
اين مساله جدا از آن است که اساسا امکانات و 

ی ظفرقندی  تجھيزات توليد واکسن کرونا به گفته
رئيس سازمان نظام پزشکی در ايران وجود 

توان گفت که  ندارد. در واقع در بھترين حالت می
ھای چينی در حال  جمھوری اسالمی با شرکت

چانه زدن برای ساخت واکسن کرونا در ايران 
است و اين چانه زدن ھم معلوم نيست که به نتيجه 
برسد و اگر ھم به نتيجه برسد مشخص نيست چه 

ست که  زمانی طول خواھد کشيد؟!! اين در حالی
خواست مردم ايران برای واکسيناسيون ھمگانی، 
رايگان و مطمئن برای امروز است يعنی يک 

 خواست فوری.
در واقع مساله اين است که جمھوری اسالمی 
ھمان طور که در جريان شيوع اپيدمی کرونا به 

ھای قرنطينه  مردم دروغ گفت و به دليل ھزينه
حاضر به اجرای آن نشد تا جايی که امروز 

ھزار نفر و به طور  ۵۵براساس آمارھای رسمی 
اند،  برابر اين رقم قربانی کرونا شده ٣واقعی تا 

در ادامه نيز نه تنھا خواستار خرج کردن دالر 
خواھد با  برای سالمتی مردم نيست، بلکه می

توليد واکسنی که کارآيی آن برای مردم روشن 
ھايی کند که  نيست، دالرھا را نصيب شرکت

ای ھستند و بدين ترتيب به بھای  وابسته به خامنه
کشتار مردم، باز از جيب مردم بدزدد. به عبارت 

جمھوری اسالمی حتا برای مرگ مردم ھم ديگر 
 .جيب دوخته است

اين باز جدا از آن است که مشغول کردن مردم با 
ای  ويروس کرونا يک "نعمت الھی" برای خامنه

ی  طور که به گفته اش بود. ھمان و حکومت
خمينی جنگ ايران و عراق "نعمت الھی" بود. با 

 واکسيناسيون ھمگانی، رايگان و مطمئن عليه ويروس کرونا وظيفه دولت است

 جمھوری اسالمی حتا برای مرگ مردم ھم جيب دوخته است

رژيم جمھوری اسالمی را بايد با يک 
اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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تپه و جايگاه طبقه کارگر  ابتکار عمل کارگران ھفت
 کشان درجنبش انقالبی کارگران و زحمت

از اسدبيگی و رستمی و لغو  يد خلع
تپه، در تمام  سازی شرکت نيشکر ھفت خصوصی

ھای کارگران  پيمايی اعتصابات، تجمعات و راه
کم در دو سال اخير، در رأس  تپه دست ھفت

مطالبات کارگران قرار داشته است. اتحاد 
تپه بر سر اين خواست و  نظير کارگران ھفت کم

ويژه در  پيگيری و استمرار مبارزه حول آن به
تابستان سال جاری، موضوع را از سطح شھر 
شوش و استان خوزستان فراتر برد و ورود 

آن را در پی داشت.  ٩٠مجلس و کميسيون اصل 
تھديدات و تمھيدات گوناگون دستگاه قضايی و 
امنيتی و ساير حاميان کارفرما، برای عقب راندن 
ھا  کارگران، اثری نبخشيد و در عزم و اراده آن

ھا سرگردانی و  خللی ايجاد نکرد. پس از ماه
ھای توخالی، سرانجام  مذاکرات فرسايشی و وعده

تپه برای رسيدگی و تصميم گيری در  پرونده ھفت
مورد فسخ قرارداد اسدبيگی، به ھيئت داوری 

سازی ارسال شد. در اينجا نيز  سازمان خصوصی
 -تا اين لحظه -تپه بيش از دو ماه پرونده ھفت

که سرانجام ھيئت داوری برای  معطل ماند تا اين
رسيدگی و اتخاذ تصميم نھايی روز چھارشنبه 

  تشکيل جلسه داد. ٩٩ماه  سوم دی
ھای  تپه در ادامه پيگيری کارگران پيشرو ھفت

خود، وقتی از تاريخ اجالس ھيئت داوری در 
ماه مطلع شدند، ياری و ھمراھی  روز سوم دی

حاميان خويش را طلب نمودند. روز اول دی 
درخواست تجمع در مقابل دادگستری توسط 

تپه انتشار يافت  گروھی از کارگران پيشرو ھفت
و در کانال تلگرامی سنديکای کارگران شرکت 

تپه که  تپه نيز درج شد.کارگران ھفت نيشکر ھفت
ھای کرونايی،  به داليل مختلف ازجمله محدوديت

توانستند از  بعد مسافت و مشکالت مالی نمی
خوزستان عازم تھران شوند و تجمع برگزار 

ھا و حاميان کارگران  کنند، از ھمه افراد، تشکل
سازی،  تپه و مخالفان سياست خصوصی ھفت

خواستند برای اعالم پشتيبانی از کارگران 
 ٢تپه، روز چھارشنبه سوم دی ساعت  ھفت

بعدازظھر، در مقابل دادگستری تجمع حمايتی 
تپه  برگزار نمايند. اين ابتکار عمل کارگران ھفت

با ابتکار عمل جالب اسماعيل بخشی نماينده 
تپه تکميل شد. اسماعيل  محبوب کارگران ھفت

بخشی با انتشار نوشته کوتاھی ضمن اشاره به 
سازی برای  عواقب وخيمی که خصوصی

تپه به بار آورده و واگذاری آن به  کارگران ھفت
ترين پرونده  فردی که متھم رديف اول بزرگ

شويی است و نيز با اشاره به  فساد ارزی و پول
يد از اسدبيگی و  مبارزات کارگران برای خلع

عنوان خواست اصلی  بخش خصوصی به
تپه را به ياری طلبيد و به  کارگران، حاميان ھفت

تجمع دعوت کرد. وی نوشت" از آنجايی که 
اميدی به استقالل اعضای اين ھيئت داوری برای 

تپه نداريم  دادن رأی نھايی به سود کارگران ھفت
از تمام مردم ايران، دانشجويان، کارگران، 

ھای  معلمان و تمام کنشگران اجتماعی در حوزه
مختلف و از ھمه عزيزانی که دوست داشتن به ما 

خواھيم در کنار  کمک کنند و به يادمان بودند می
ما باشند و با فريادمان ھم فرياد شوند و از ساعت 

ماه تا روز چھارشنبه  بيست و يک امشب يک دی
ماه که جلسه ھيئت داوری برگزار  سوم دی

شود با نوشتن اين جمله و اين ھشتک ياری  می
مان کنيد. "مطالبه اصلی کارگران 

#خلع_يد_يک_کالم_والسالم.#  تپه: ھفت
  آزادسازی_ھفت_تپه_از_بخش_خصوصی"

اين خواست و ابتکار عمل اسماعيل بخشی با 
استقبال عمومی روبرو شد و به سرعت در 

ھای تلگرامی  ھای اجتماعی ازجمله کانال شبکه
که فرصت بسيار کوتاه  رغم آن انعکاس يافت.علی

گير کرد به  ھا را غافل بود و بسياری از تشکل
ھای حمايتی  نحوی که حتی نتوانستند اطالعيه

صادر کنند، اما به دنبال فراخوان کارگران 
تپه و تأييد و تأکيد بر آن توسط اسماعيل  ھفت

ھای مختلف اجتماعی از کارگران  بخشی، گروه
گرفته تا بازنشستگان و دانشجويان با صدور 

تپه  ھای حمايتی، از خواست کارگران ھفت بيانيه
حمايت کردند. عالوه بر حمايت سنديکای 

تپه و گروه اتحاد  کارگران نيشکر ھفت
بازنشستگان، يک بيانيه حمايتی با عنوان 

ايم در سنگر" در دوم  "دانشجو، کارگر، ايستاده
 ٣۶ماه انتشار يافت. اين بيانيه به امضای  دی

تشکل دانشجويی در اصفھان،  ١١تشکل ازجمله 
نجف آباد، مازندران، نوشيروان بابل، عالمه 
تھران، پيام نور تھران، بھشتی تھران، خواجه 
نصير تھران، ھنر تھران، تربيت مدرس و 

ھايی از ورزشکاران و فارغ التحصيالن،  گروه
کار، نقاش،  کش، برق کارگران ساختمانی، لوله

ھای عسلويه  جوشکار، کارگران پتروشيمی
ازجمله پتروشيمی سبالن، جم، بوشھر، صدف و 
پتروشيمی دماوند، سنديکای کارگران فلزکار 
مکانيک، بافنده سوزنی رسيده بود. در اين بيانيه 

تپه و اسماعيل  ضمن حمايت از کارگران ھفت
بخشی نماينده محبوب کارگران اين شرکت، از 
ھمه کارگران، دانشجويان، معلمان،بازنشستگان، 
دانش آموزان، بيکاران و جوانان جويای کار و 

عمل آمده بود که با  ساير آزاديخواھان دعوت به

يد يک کالم  به اشتراک گذاشتن ھشتک" خلع
والسالم " به کارزار سراسری در حمايت از 

  تپه به پيوندند. کارگران ھفت
تپه برای تجمع در  دعوت کارگران ھفت 

رغم  مقابل ساختمان دادگستری نيز علی
که از زمان انتشار دعوت(اول دی) تا  آن

روز تجمع(سوم دی) تنھا دو روز فاصله 
داشت و فرصت برای تبليغ و بسيج نيرو 
بسيار کم و کوتاه بود، اما با استقبال 
خوب و مشارکت تعداد قابل توجھی از 

  تپه روبرو شد. حاميان کارگران ھفت
در تجمع روز چھارشنبه سوم دی مقابل 

ھايی از دانشجويان،  دادگستری، عالوه بر گروه
بازنشستگان، فعاالن حقوق زنان، معلمان، 

تپه،  کارگران و ساير حاميان کارگران ھفت
ای از دانشجويان بسيجی با عنوان"  عده

ھای  ھا و کاله خواه" با لباس دانشجويان عدالت
ھا توسط  دھی آن متحدالشکل که حاکی از سازمان

يک مرکز و نھاد معين بود و از طرف نيروھای 
شدند، ھمراه يک آخوند نيز در  امنيتی حمايت می

اين تجمع حاضرشده بودند. اين عده معلوم الحال 
ھا  از  قبيل   با   برخی شعارھا  و   کاغذ  نوشته

" دانشجوی   مسلمان،   حامی   مستضعفان " ، 
بسته، پای نظام  ھای پينه " دست
اکبر" و شعارھايی عليه شخص  "هللا  نشسته"،

اسد بيگی، سعی کردند اين تجمع را مصادره و 
تپه  ھای کارگران ھفت منحرف سازند و خواست

تپه با  را نيز تقليل دھند. اما حاميان کارگران ھفت
ھا و  حضور فعال در تجمع و کاغذ نوشته

شعارھای خود مانند"دانشجو، معلم، کارگر 
اتحاد" ، " مرگ بر ستمگر درود بر کارگر"، از 

تپه تا تھران، اتحاد کارگران" ، " لغو  ھفت
خصوصی سازی خواسته اصلی ماست"، " اصل 
خصوصی سازی فرمان بورژوازی" و از ھمه 

تر شعار" نان کار آزادی، اداره شورايی"  مھم

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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تپه و جايگاه طبقه کارگر در  ابتکار عمل کارگران ھفت
 کشان جنبش انقالبی کارگران و زحمت

ھای مذبوحانه مزدوران را خنثی  ترفندھا و تالش
ھای ديگری از  ازاين نيز گروه ساختند. پيش

درون حاکميت از نمونه " کانون عالی 
ھای صنفی کارگران" سعی کرده بودند  انجمن

ً به رفتن  خواست کارگران ھفت تپه را صرفا
اسدبيگی "فاقد اھليت" و جايگزينی وی با يک 

دار" اھليت دار" تقليل دھند که در اثر  سرمايه
تپه و  موقع کارگران ھفت ھوشياری و واکنش به
  ھا نيز خنثی شده بود. نمايندگانشان، اين تالش

پس از پايان تجمع، ھفت تن از حاميان کارگران 
تپه و شرکت کنندگان در اين مراسم، ازجمله  ھفت

امير اميرقلی و عسل محمدی، در محل پارک 
دانشجو، توسط نيروھای سرکوب که خود را 
"پليس امنيت" معرفی کردند، بازداشت و پس از 
يک ساعت بازجويی و تھديد و ارعاب، آزاد 

  شدند.
تپه  در بحبوحه ماجرای رسيدگی به پرونده ھفت

يد از اسد بيگی  و زمانی که بحث ضرورت خلع
در مجلس، سازمان بازرسی و ديوان محاسبات 
نيز مطرح شده و موضوع داشت به مرحله نھايی 

شد، تحرکات اسدبيگی و حاميان  خود نزديک می
وی برای متوقف ساختن پروسه رسيدگی به اين 

که تحت  پرونده نيز تشديد گرديد. قابل ذکر اين
 ۵۶تپه، مبلغ  فشار و مبارزه کارگران ھفت

ھای اسد بيگی آزاد و  ميليارد تومان از حساب
ھای عقب افتاده و مطالبات  برای دستمزد

کارگران در نظر گرفته شد. اما دادستان 
خوزستان از حاميان و رشوه گيران اسد بيگی به 

ای به ھيئت داوری،  داد وی رسيد و در نامه
ميليارد تومان بابت  ۵۶يادآوری کرده بود که اين 

ميليارد تومانی اسد بيگی به سازمان  ٨۶بدھی 
سازی است. بدين ترتيب چنين وانمود  خصوصی

گونه  سال گذشته ھيچ ۵شد اسد بيگی که در طول 
اقدامی برای صاف کردن بدھی خود انجام نداده 
ناگھان حاضر شده اين بدھی را بپردازد و 

  "اھليت" خود را ثابت کند.
ماه ھيئت داوری برای اعالم  جلسه روز سوم دی

نظر نھايی پس از پنج ساعت بدون نتيجه پايان 
يافت و رسيدگی به اين پرونده ظاھراً به دو ھفته 
بعد از آن موکول شد.ھمان روز بالفاصله 

تپه و اسماعيل بخشی نماينده مبارز  کارگران ھفت
ھايی ضمن قدردانی و سپاسگزاری  ھا در پيام آن

از حاضرين در تجمع سوم دی و افشای ماھيت 
ھای  عناصر معلوم الحال و وابستگان به جناح

حکومتی برای خرابکاری در اين تجمع، بر ادامه 
يد از اسد بيگی و برچيده شدن  مبارزه تا خلع

سازی از کشت و صنعت  بساط خصوصی
  تپه تأکيد کردند. ھفت  نيشکر

يد از اسدبيگی و لغو خصوصی سازی  گرچه خلع
تپه ھنوز جامه عمل پوشانده نشده است، اما  ھفت

جا  تپه تا ھمين مبارزات کارگران ھفت
ھايی را ھمراه داشته است. اين اما ھنوز  پيروزی

تمام ماجرا نيست. مسئله بسيار مھم اين است که 
تپه و اسماعيل بخشی  ابتکار عمل کارگران ھفت

اضافه  در فراخوان تجمع و کارزار اينترنتی به
ھای  آنچه در عمل اتفاق افتاد، بار ديگر بر جنبه

بسيار مھمی از مبارزات طبقه کارگر پرتو افکند 
که پيش از آن و در کوران مبارزات کارگران 

تپه نيز عيان گشته بود. در اين مسئله جای  ھفت
ھيچ ترديدی نيست که اگر اتحاد و استمرار 

تپه نمی بود، ھيچ بحثی  مبارزات کارگران ھفت
يد  از محاکمه اسدبيگی، آنگاه طرح موضوع خلع

از وی در مجلس، سازمان بازرسی و ديوان 
تپه  محاسبات ھم نمی بود و درنھايت پرونده ھفت

برای رسيدگی به ھيئت داوری سازمان 
ھا ھمه  شد. اين خصوصی سازی نيز ارسال نمی

ثمره تالش، مبارزه، مقاومت و رنج چندساله و 
تپه و  ھايی است که کارگران ھفت پرداخت ھزينه
اند و درعين حال در  ھا متحمل شده نمايندگان آن
تپه  ھای کارگران ھفت ھا و پيروزی زمره موفقيت
يد از  آيند. اين درست است که خلع به حساب می

اسدبيگی و لغو خصوصی سازی شرکت نيشکر 
ھا اصلی  تپه به عنوان يکی از خواست ھفت

کارگران ھنوز حاصل نگشته و پيروزی در اين 
عرصه ھنوز نصيب کارگران نشده است، اما 
تمام تجارب و شواھد ازجمله پروسه مبارزات 

تپه بعد از واگذاری  طوالنی مدت کارگران ھفت
ويژه در دو  اين شرکت به بخش خصوصی به

تپه  دھد که کارگران ھفت سال اخير، نشان می
اندازه سرسوزنی از اين خواست عقب نخواھند  به

نشست. نه فقط اين بلکه با حفظ و تقويت اتحاد و 
استمرار مبارزه متشکل، قادرند دولت را گام 

  ھای ديگری عقب برانند.
نظر از نتايج مبارزات اخير کارگران  صرف
يد  تپه و چندوچون تأثيرات آن در جھت خلع ھفت

از کارفرما و لغو خصوصی سازی اين شرکت، 
تپه از جھات ديگری  حرکت اخير کارگران ھفت

  حائز اھميتی بسيار جدی است.
اوالً نفس فراخوان تجمع در تھران و ابتکار عمل 

تپه و اسماعيل بخشی و راه اندازی  کارگران ھفت
کارزار اينترنتی که در ھردو زمينه مورد 
استقبال مخاطبين قرار گرفت بسيار مھم است. 

شناسی  فقط ھوشياری و موقعيت اين حرکت نه
تپه  اسماعيل بخشی و ساير کارگران پيشرو ھفت

را اثبات نمود بلکه درعين حال اعتماد به نفس 
  کارگران را درمقياس سراسری تقويت کرد.

 ً  تجربه اين فراخوان و کارزار و پاسخ مثبت  ثانيا
کش از معلمان و  و استقبال اقشار زحمت 

دانشجويان و بازنشستگان تا فعاالن کارگری و 
اجتماعی، درجه اعتبار، نفوذ و اتوريته بخش 
پيشرو طبقه کارگر و به يک معنا اتوريته طبقه 

کش را به  کارگر درميان ساير اقشار زحمت
روشنی نشان داد. اين حرکت نشان داد ھرآينه 
طبقه کارگر پرچم مبارزه طبقاتی را برافرازد، 

گيرد و  کشان قرار می مورد استقبال ساير زحمت
به يک عبارت طبقه کارگر قادر است اقشار 

کش جامعه را حول آن پرچم گردآورد.  زحمت
تپه، استعداد و  ابتکار عمل کارگران ھفت

شايستگی طبقه کارگر را برای رھبری جنبش 
کشان به نمايش  انقالبی کارگران و زحمت

  گذاشت. 
ً شعارھايی که در اين تجمع پيرامون اتحاد  ثالثا
کارگران، دانشجويان و معلمان سر داده شد، 

عنوان  شعارھايی که عليه خصوصی سازی به
ھای محوری دولت و طبقه حاکم  يکی از سياست

گيری ھای جنبش  داده شد، به وضوح جھت
سياسی واحدی را نشان داد که نيروی محرکه 

  اند. اصلی آن کارگران
ً با طرح شعار محوری کارگران "نان،   رابعا

اداره شورايی" نشان داده شد که  -کار، آزادی
ھا و بگير وببندھای گسترده، اين  رغم سرکوب به

شعار و آلترناتيو شورايی و کارگری جای خود 
کش مردم تثبيت  ھای زحمت را درميان عموم توده

نموده است. اين خواست و شعار به خواست و 
کشان بدل شده و از دل ھر  شعار عموم زحمت

آورد. با اين روی داد  مبارزه اجتماعی سر برمی
بار ديگر آلترناتيو شورايی و کارگری در  يک

برابر نظم موجود قرار داده شد و آشکارا 
مطالبات فوری و حداقل طبقه کارگر در 
موجزترين شکل، در معرض ديد عموم قرار 

  گرفت.
گرچه از لحظه فراخوان تا برگزاری تجمع سوم 
دی فاصله بسيار کوتاه بود و فرصت کافی برای 

تر تجمع  دھی گسترده تبليغ و تدارک و سازمان
وجود نداشت،گرچه ھيئت داوری نيز در اين 

يد از اسدبيگی  گيری در مورد خلع روز از تصميم
طفره رفت و کارگران به خواست خود نرسيدند، 

ھا از اھميت اين رويداد  يک از اين اما ھيچ
کارگری و اجتماعی که بر دفتر پربرگ و 

بست  تپه نقش پرافتخار مبارزات کارگران ھفت
کاھد. روی داد اخير بار ديگر نشان داد که  نمی

پرچم مبارزه عليه نظم موجود و برای دگرگونی 
 شود. آن، جز به دست طبقه کارگر برافراشته نمی

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 ستمی که جمھوری اسالمی بر مردم افغانستان کرد

٧درصفحه   

دشمن ايران، به معنای دوستی با افغانستان است 
ھايی از جمالت مقدماتی مجری  يا دشمنی؟" بخش

برنامه در شروع مصاحبه بود. موضوعاتی که 
در ھمان بيان مقدماتی نشان می داد که ظريف 
در طول اين مصاحبه با چه چالش ھايی مواجه 

 خواھد بود.
تشکيل لشکر "فاطميون" از مھاجران افغانستان 
و اعزام نيروھای آن به جنگ داخلی سوريه، 
دوستی و رابطه جمھوری اسالمی با طالباِن 
دشمن مردم افغانستان، کشتار و بی حقوقی 
مھاجران افغانی در ايران و طرح اين پرسش که 
"در ايران، يک حکومت و دو بازيگر است؟ يا 
يک بازيگر و دوسياست"، از جمله موضوعات 
اصلی اين مصاحبه بودند. مصاحبه ای پُر سر و 
صدا که با پاسخ ھای غير واقعی و دروغ بافی 
ھای آشکار ظريف ھمراه شد. پاسخ ھايی که 
عالوه بر واکنش طالبان و وزارت خارجه 
افعانستان، واکنش تعداد کثيری از کاربران شبکه 

 ھای اجتماعی را ھم برانگيخت.
يکی از اقدامات تبھکارانه جمھوری اسالمی عليه 
مردم افغانستان، تشکيل لشکر "فاطميون" از 
مھاجران افغان و اعزام آن ھا به جنگ داخلی 
سوريه بود. در ھمين رابطه مجری برنامه با 
طرح اين پرسش که چرا" افغان ھا را برای 
جنگ به سوريه می فرستيد؟ و اساسا "در کجای 
دنيا که شما پيشتر گفتيد، کارشناس روابط بين 
الملل ھستيد، ديده ايد که از مھاجران نيروی 
مليشه [مليشيا] بسازند و بفرستند به کشور 

 ديگر"، ظريف را به پاسخگويی کشاند. 
پرسشی که خود به تنھايی به تنگنايی برای 
ظريف تبديل شد و وزير خارجه جمھوری 
اسالمی برای فرار از پاسخگويی روشن به اين 
سئوال، از اساس منکر تشکيل لشکر "فاطميون" 
توسط سپاه قدس شد. به رياکاری ظريف در پاسخ 
به اين پرسش توجه کنيد: "شما يک مفروضی را 
می گيريد که اين مفروضتان درست نيست که از 
مھاجر کسی مليشه بسازد...ما کسی را به سوريه 
نمی فرستيم. کسی برای يک کشور ديگر نمی 
رود در يک کشور سوم بجنگد. برادران ما به 
آنجا به صورت داوطلب رفتند... در پايگاه ھای 
خودشان، در سنگرھای خودشان، پرچم افغانستان 
و عکس رئيس جمھور افغانستان را بعضا 
داشتند... ما ھم بدون ھيچ رودربايستی از 
نيروھای مقاومت در برابر تروريسم، در برابر 
افراطگرايی حمايت کرديم... اين ھا بھترين 
نيروھايی ھستند که اگر دولت افغانستان تمايل 
داشته باشد، می تواند با سابقه رزم با تروريستان 

 و داعش، کمکی به دولت افغانستان باشد". 
اظھارات رياکارانه ظريف در پاسخ به اين 
پرسش خبرنگار تلويزيون "طلوع نيوز"، از 
جمله مواردی بود که با واکنش سريع وزارت 
خارجه افغانستان مواجه شد. گران ھيواد، 
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در واکنش به 
اين سخنان ظريف گفت: "سياست خارجی 
افغانستان اجازه نمی دھد تا شھروندان اين کشور 
به جز زير پرچم افغانستان در ديگر کشورھا 
وارد جنگ و منازعات منطقه ای شوند". در 
ھمين رابطه، کميسون امور خارجه مجلس 
نمايندگان افغانستان نيز نسبت به سخنان ظريف 

واکنش نشان داد و اين گفته ھا را "خالف قانون 
اساسی و منافع ملی اين کشور و نيز مخالف 

 قوانين جھانی" اعالم کرد.
موضوع تشکيل لشکر "فاطميون" از مھاجران 
افغانستان امری نيست که وزير خارجه جمھوری 
اسالمی بتواند با رياکاری و سرھم کردن يک 
سری الطائالت منکر سازماندھی آن توسط سپاه 

 -واحد برون مرزی سپاه پاسداران ايران -قدس
 شود.

، از سوی "انستيتوی ٢٠١٨در پژوھشی که سال 
مطالعات خاورميانه" در واشنگتن منتشر شد، در 
مورد نحوه شکل گيری گروه "فاطميون" با 
استناد به روزنامه کيھان شريعتمداری آمده است: 
روزنامه کيھان منشاء گروه "فاطميون" را 
"لشکر کوچک و در نوسان داوطلبانی" عنوان 
کرده است، که از آن ھا به نام "سپاه محمد" ياد 
شده است. اين سپاه در جنگ ايران و عراق 

برای مبارزه با  ١٩٩٠جنگيده و بعدا در دھه 
گروه طالبان به افغانستان بازگشته و بعدھا منحل 
شده است. طبق اين گزارش و بر اساس مستندات 
روزنامه کيھان، اين جنگجويان بعدا دوباره در 
شھر مشھد گردھم می آيند و با فرماندھی 
عليرضا توسلی برای "دفاع از حرم بی بی 

 زينب" در دمشق به سوريه فرستاده می شوند. 
در گزارش "مرکز مطالعات خاورميانه" به نقل 
از محمد حسن حسينی، يکی از فرماندھان 
فاطميون که بعدھا در سوريه کشته شد، شمار 

تا  ١٢لشکر "فاطميون" به طور "واقع بينانه بين 
ھزار جنگجو" اعالم شده است. مھاجرانی  ١۴

دالر  ۵٠٠که با وعده اقامت در ايران، دريافت 
حقوق ماھيانه ھمراه با چاشنی ارعاب و تھديد 
بازگرداندن آن ھا به افغانستان، به اجبار راھی 

 جنگ در سوريه شدند.
حال با وجود چنين مستندات دقيق و روشنی، 
محمد جواد ظريف با ماله کشی نسبت به اين اقدام 
جنايتکارانه جمھوری اسالمی، نه تنھا منکر 
تشکيل لشکر "فاطميون" توسط سپاه قدس شده 
است، بلکه اعزام آنھا به سوريه را نيز امری 
"داوطلبانه" عنوان کرده است. جالب اين جاست 
وقتی در پيچ و خم سئواالت کوتاه و تند و تيز 
مربوط به اين مبحث، آنجا که مجری برنامه از 
تعداد لشکر "فاطميون" می پرسد، ظريف باز ھم 
به دروغ تعداد آنان را، آنھم بر اساس 
"شنيده"ھای خودش "پنچ ھزار نفر" اعالم می 
کند، که "ممکن است حاال کمتر از دو ھزار 

 نفرشان در سوريه باشند". 
در مورد تلفات لشکر فاطميون نيز، ظريف خود 
را به بی اطالعی می زند و برای برون رفت از 
مخمصه ای که مجری برنامه برای اش ايجاد 
کرده است، تنھا به گفتن اينکه ما به خانواده ھای 
آن ھا امتيازاتی می دھيم و خانواده ھای آنان را 
تحت پوشش می گيريم، از دادن ھر گونه پاسخ 
روشن امتناع می ورزد. اين اعالم بی اطالعی و 
بی خبری وزير امور خارجه جمھوری اسالمی 
از ميزان تلفات لشکر فاطميون در سوريه، در 
شرايطی ست، که زھير مجاھد، مسئول لشکر 

شمار کشته  ٢٠١٨فاطميون، در ششم ژانويه 
ھزار  ٢ھای افغان ھای فاطميون در سوريه را 

ھزار نفر اعالم  ٨نفر و تعداد مجروحين را نيز 

 کرد. 
پس از موضوع اعزام مھاجران افغانی به جنگ 
داخلی سوريه، موضوع ھمکاری جمھوری 
اسالمی با طالبان از جمله تنگناه ھای ديگر 

 ظريف در اين گفت و گوی تلويزيونی بود.
در اين بخش، مجری تلويزيون "طلوع نيوز" 
اعالم می کند: يک سئوال ديگر دارم در رابطه 
شما با طالبان. مال اختر منصور، رھبر پيشين 
طالبان پيش از کشته شدن در ايران بود. چرا؟ 
ظريف پاسخ می دھد: من گفتم؛ ما ھيچوقت 
نگفتيم که ما با طالبان ارتباط نداريم. آقای مال 
برادر ھم آمد ايران و با وزير خارجه ايران 
مالقات کرد. به ھمان دليل ايشان ھم در ايران 
مالقات ھايی ممکن است با مسئولين ما داشته 
باشند. اين را ما ھيچوقت مخفی نکرديم. دولت 
افغانستان ھم اطالع دارد...البته آن سفر تا جايی 
که من می دانم، يک عبوری بود با اسم مستعار. 
مجری: عبور دو ماھه؟ ظريف: اين را من ديگر 

 اطالع ندارم.
ھمکاری ھای فشرده و نزديک جمھوری اسالمی 
با طالبان طی سال ھای متمادی، در شرايطی 
است که محمد جواد ظريف حتی در ھمين 
مصاحبه بر تروريست بود طالبان تاکيد دارد. 
وزير خارجه جمھوری اسالمی در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر اينکه: تعاريف ايران از طالبان 
چيست؟ گفته است: "در قوانين ما ھنوز طالبان 
را از گروه تروريستی خارج نکرديم.، کما اينکه 
در قوانين ملل متحد بوده است. ما تابع ملل 

 متحديم". 
پاسخی که طالبان به سرعت نسبت به آن واکنش 
نشان داد و با صدور بيانيه ای ضمن تاکيد بر 
اينکه، اظھارات ظريف به گونه ای آشکار 
مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته می 
شود، نوشت: "اَمارت اسالمی در ھيچ ليست 
تروريستی ملل متحد نيست و سخنان وزير 
خارجه ايران در اين رابطه مبنی بر ناآگاھی وی 

 می باشد".
پرسش ھای کوتاه و مسلسل وار مجری تلويزيون 
"طلوع نيوز" از ظريف باعث شد تا وزير امور 
خارجه جمھوری اسالمی اغلب به گفتن "من نمی 
دانم" بسنده کند. به بخشی از فراز و فرود ھای 

طالبان در ايران  :اين مصاحبه توجه کنيد. مجری
خانه دارند؟ مقامات طالبان؟ در مشھد در 
زاھدان؟ ظريف: "من از چنين چيزی اطالع 
ندارم. ممکن است افرادی با طالبان ارتباط داشته 
باشند، در ايران رفت و آمد داشته باشند، اما 
اينکه در ايران مقر داشته باشند يا قرارگاھی 
داشته باشند، حتما چنين چيزی وجود ندارد". 
مجری: چيزی به نام شورای مشھد و کميته 
زاھدان؟ ظريف: من ھم اين ھا را شنيده ام ولی 
ما واقعيت از اين خبر نداريم. مجری: اطالعات 
نداريد يا رد می کنيد که وجود ندارد؟ به اينجا که 
می رسد، ظريف ترجيح می دھد با گفتن اين 
جمله که: "ما سه ميليون افغان در ايران داريم" 
موضوع را فيصله دھد که مجری برنامه، با گفتن 
اينکه "عين اين جواب را پاکستانی ھا ھم می 
دھند"، دوباره ظريف را به ريل سئواالت خود 

 می کشاند.
نجفی زاده، مجری برنامه، اينبار با توجه به چند 
گانگی ارگان ھای تصميم گيرنده در ايران، 
مبحث ديگری را باز می کند: افغان ھا می پرسند 



 ٧ ٩٠١شماره   ٩٩دی    ٨    7

۶از صفحه   

که از يک طرف شما می گوييد آمريکايی ھا بايد 
بيرون شوند. از طرف ديگر می گوييد که بايد 
مسئوالنه بيرون شوند. از طرف ديگر می گوييد 
که طرفدار صلح ھستيد، اما در جلسه [مذاکرات 
صلح دوحه قطر] شرکت نمی کنيد. از طرفی می 
گوييد که جمھوريت و قانون اساسی مھم است، 
اما با طالبان رفت و آمد داريد. اصوال سئوال اين 
است که سياست ايران چه است؟ کی تصميم می 
گيرد؟ در اينجا طرف ھای مختلفی ھست؛ قدس 
است، سپاه است، اطالعات است، شما در 
وزارت خارجه ھستيد، تعيين کننده اصلی سياست 

 ايران در قبال افغانستان کی است؟
از آنجا که محمد جواد ظريف بر مضمون اين 
پرسش به خوبی واقف است و خود نيز می داند 
که او و وزارتخانه مربوطه اش در تبيين سياست 
خارجی جمھوری اسالمی، دست کم در 
کشورھای سوريه، عراق، لبنان، يمن و افغانستان 
کمترين نقشی ندارد و تصميم ھا عموما از طرف 
سپاه قدس گرفته می شود، با زبان ديپلماتيک 
اعالم می کند: "سياست خارجی ھر دولتی در 
يک اجماع ملی شکل می گيرد...ولی نھايتا يک 
سياست خارج می شود. در ايران ھم ھمينطور 

که من عرض می  است. سياست ما آنچه ھست
. اينکه کنشگران مختلفی در سياست حضور کنم

 دارند، حتما حضور دارند". 
حضور قاسم سليمانی در عراق، رفت و آمدھای 
اسماعيل قاآنی به افغانستان با عنوان جعلی 
"معاون سفير" در زمانی که معاون سابق سپاه 
قدس بود، اعدام روح هللا زم، رابطه نزديکی 
اسرائيل با عربستان و بحرين، انتخاب بايدن و 
عدم انتخاب مستقيم رھبر جمھوری اسالمی 
توسط مردم ايران از جمله موضوعات ديگر اين 
مصاحبه بوده اند که پرداختن به ھمه اين موارد 

 در اين نوشتار کوتاه نمی ُگنجد. 
از نکات جالب توجه گفت و گو ظريف با 
تلويزيون "طلوع نيوز"، واکنش کاربران 
اجتماعی به پاسخ ھای ظريف بوده است که در 
روزھای پس از پخش اين مصاحبه در شبکه 
ھای اجتماعی بازتاب يافته اند. بعضی از 
کاربران افغانی بر اين باورند که نجفی زاده آن 
طور که بايد وزير خارجه جمھوری اسالمی را 
به چالش نکشيده است. اما برای آن دسته از 
مھاجران افغانی که سال ھا در جمھوری اسالمی 
"محکوم به تحقير" بوده اند، اين بخش از ماجرا 
"مزه دار" بوده است، که يکی از ھموطنان 
"شيک و باسواد آن ھا با اِبزار آزادی بيان و 
رسانه، ظريف را در خانه خودش به چالش 
کشيد". آن تعداد از کاربران ايرانی ھم که معتقد 
ھستند ظريف، وزير امور خارجه جمھوری 
اسالمی در اين مصاحبه "آچمز شد" و يا اينکه 
"به تته پته افتاد" کم نيستند. مقايسه مجلس 
خبرگان ايران با سيسيتم الکتُرال کالج آمريکا 
توسط ظريف در پاسخ او به عدم انتخاب مستقيم 
رھبری در ايران توسظ مردم، از جمله 
موضوعاتی است که با تمسخر کاربران مواجه 
شده است. در اين ميان البته، تعدادی از 
طرفداران جمھوری اسالمی نيز بر "بی ادبی" 
مصاحبه کننده تاکيد داشته اند. از جمله 

خبرگزاری جمھوری اسالمی در مطلبی که بعدا 
از وب سايتش حذف کرد نوشته بود: "رفتار 
خبرنگار طلوع نيوز در شان برخورد با نماينده 

 سياسی يک ملت نبود".
در پايان، الزم به يادآوری است، مجری برنامه با 
ھمه تيز بينی و نکته سنجی که در کل اين 
مصاحبه از خود نشان داد، آنجا که ظريف در 
مورد سياست خارجه جمھوری اسالمی عنوان 

سياست ما آنچه ھست که من عرض می کرد: 
. ظاھرا فراموش کرد از ظريف بپرسد، اگر کنم

سياست خارجه جمھوری اسالمی آنچه ھست، که 
"، پس چرا بشار اسد رئيس تو عرض می کنی"

جمھور سوريه با دعوت قاسم سليمانی به ايران 
آمد؟ چرا در نشست بشار اسد با خامنه ای، قاسم 
سليمانی حضور داشت، اما از حضور وزير 
خارجه خبری نبود؟ نه تنھا محمد جواد ظريف 
در اين نشست حضور نداشت، بلکه وزير خارجه 
جمھوری اسالمی به عنوان باالترين مقام سياست 
خارجی نظام، حتی از موضوع سفر بشار اسد به 

 ايران نيزمطلقا بی خبر مانده بود. 
نجفی زاده، مجری برنامه، آنجا ھم که ظريف بر 
اساس قوانين ايران، طالبان را يک گروه 
تروريست اعالم کرد، باز ھم فراموش کرد از 
ظريف بپرسد، چطور است که جمھوری اسالمی 
با طالباِن تروريسِت دشمِن دولت و مردم 
افغانستان، اينگونه روابط حسنه و نشست و 
برخاست ھای دوستانه و امنيتی دارد، اما وقتی 
نوبت به دولت ھای ديگر می رسد که با يکی از 
سازمان ھای مخالف جمھوری اسالمی ارتباط 
می گيرند، بالفاصله وزارت خارجه با صدور 
بيانيه ھای شديدالحن، اين دولت ھا را به دشمنی 
با ايران و جمھوری اسالمی متھم می کند. شايد 
ھم مجری تلويزيون "طلوع نيوز" طرح پرسش 
ھای فوق را فراموش نکرد و صرفا مالحظاتی 
در مورد سالمتی وزير امور خارجه جمھوری 
اسالمی داشت. مالحظاتی مبنی بر اينکه ديسک 
کمرش دوباره عود نکند و يا زير فشار سئوال 

 ھايی اين چنينی  دچار ايست قلبی نشود. 
 
 
 

 ستمی که جمھوری اسالمی 
 بر مردم افغانستان کرد

 

 از درخواست کارگران        
 تپه حمايت کنيم شرکت نيشکرھفت

 
 

 کارگران و زحمتکشان!
 

ھای دولت و  رغم تمام فشارھا و سرکوب تپه به ھاست که کارگران مبارز مجتمع  نيشکرھفت مدت
دھند. يکی از مطالبات مھم کارگران  کارفرما، پيگيرانه به مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه می

سازی اين شرکت که  سازی است. در ادامه اين مبارزات عليه خصوصی اين شرکت، لغو خصوصی
شويی، واگذار  بابندوبست مقامات دزد و فاسد  به اسد بيگی، متھم يکی از پرونده فساد ارزی و پول

يد از اسد  ماه، جلسه ھيئت داوری برای بررسی مسئله خلع گرديد، قرار است روز چھارشنبه سوم دی
 بيگی تشکيل گردد.

 
تپه از کارگران ، بازنشستگان ، معلمان و دانشجويان درخواست  در اين رابطه کارگران شرکت ھفت

رساندن به تحقق يکی از مطالبات کارگران اين شرکت، روز  اند که در ھمبستگی و ياری کرده
بعدازظھر در تجمع مقابل ساختمان وزارت دادگستری با خواست صدور  ٢چھارشنبه ساعت 

 فوريرأی خلع يد از بخش خصوصی، شرکت کنند. 
 

 تپه آمده است:  در اين دعوت به تجمع در تھران برای حمايت از کارگران ھفت
"از آنجا که برای ھمکاران ما سفر به تھران ھم به لحاظ ھزينه و بعد مسافت و ھم مشکالت کرونايی 
امکان پذير نيست از ھمه افراد، رسانه ھا، تشکالت و ھمه عزيزانی که حامی طبقه کارگر و مشخصا 
عليه سياست جنايتکارانه خصوصی سازی ھستند و  ھميشه به اشکال مختلف از مبارزات کارگران 
ھفت تپه اعالم حمايت کرده اند تقاضا داريم به درخواست ياری ما پاسخ مثبت بدھند و در روز 
چھارشنبه برای اعالم حمايت از خواسته کارگران ھفت تپه و تاکيد بر صدور فوری رای خلع يد از 
بخش خصوصی فاسد و اختالسگر و برای آزاد سازی ھفت تپه، در مقابل وزارت دادگستری و در 

 ساعت دو ظھر تجمع حمايتی کنند."
 

سازمان فدائيان (اقليت) ضمن حمايت از مبارزات و مطالبات برحق کارگران مبارز شرکت 
خواند که به اين درخواست کارگران پاسخ دھند و با  تپه،  کارگران و زحمتکشان را فرامی نيشکرھفت

 تپه ياری رسانند.  شرکت در تجمع روز چھارشنبه به پيروزی کارگران نيشکرھفت

 
 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

 داری نابود باد نظام سرمايه
 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی زنده

 سازمان فدائيان (اقليت)
 ١٣٩٩ماه  دوم دی
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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٩درصفحه   

٨ 

١از صفحه   

ھای ديگر افزايش سرعت تحرک و  جمله استدالل
باشد. در مورد  جابجايی کاالھا و نيز افراد می

شود که با استفاده از  افراد، حتی مطرح می
ھای تمام خودکار، بخشی از نيروی کار  ماشين

گردد. تحول در صنعت  بشری نيز آزاد می
خودروسازی، بخشی از تحوالت جاری نيروھای 

داری معاصر است. اگر چه اين  مولده در سرمايه
تر و با  ای بزرگ بحث را بايستی در مجموعه

تر در مورد ضرورت اين تحوالت  بررسی عميق
و رابطه ی آن با بحران مزمن نظام سرمايه 
داری و مناسبات حاکم بر توليد و توزيع و به 
ويژه عواقب اجتماعی آن بررسی کرد، اما ھدف 

ھای  ای است تا جنبه ی نمونه اين نوشتار تنھا ارائه
ھای   گوناگون يکی از الگوھای "موفق" نوآوری
ھای  نوين را مورد توجه قرار دھد، ارتباط جنبه

مختلف با يکديگر را تا حدی روشن سازد و 
داری  سرانجام به بررسی اين ادعای نظام سرمايه

ی کيکی ھستند  بپردازد که اين تحوالت به منزله
 برند. که ھمه سھمی از آن می

در صنعت خودروسازی، کنسرن تسال توانست 
از تمام رقبای خود  ٢٠١٩در سه ماھه اول سال 

ی توليد خودروھای الکتريکی پيشی  در زمينه
در ابتدا   ٢٠٠٣بگيرد. اين کنسرن که در سال 

توسط جنرال موتورز در آمريکا با توليد تک 
ھايی از خودروھای الکتريکی تاسيس شد،  نمونه

ِ ايالن ماسک، موسس "پی  ٢٠٠۴از سال  به
گذاری اصلی  )، به عنوان سرمايهPay Palپل" (

واگذار شد. اين کنسرن در حال حاضر با حفظ 
مقر اصلی در کاليفرنيا، کارخانجات مختلفی در 
اروپا ايجاد کرده و اکنون مشغول ساخت 

باشد. ھمچنين بخش  ای در آلمان می کارخانه
ھای ليتيومی  بزرگی از توليد تسال به ويژه باتری

ھای فسيلی در موتور  که به جای سوخت
خودروھای الکتريکی کار گذارده می شوند، در 
چين انجام گرفته و بازارھای آسيايی را پوشش 

دھد. اين بازارھا دائما در حال گسترش  می
باشند. ماسک اعالم کرده است، که در سال  می

ھزار خودرو در سال  ۵٠٠قادر به توليد  ٢٠٢١
 خواھد بود.
ھای  برخالف ادعای مزايای باتری -محيط زيست

در کاھش آلودگی ھوا و تغييرات مخرب   ليتيومی
اقليمی، طبق تحقيقاتی که در سوئد انجام شد و در 

)، توليد ھر يک کيلو ١منتشر گرديد( ٢٠١٧سال 
ھای ليتيوم در پروسه ی  وات ظرفيت باتری

 ٢٠٠تا  ١۵٠استخراج و توليد، به انتشار 
انجامد، که  کيلوگرم دی اکسيد کربن در ھوا می

سال دی اکسيد کربنی است که  ٨اين مقدار معادل 
شود.  توسط خودروھای يا سوخت فسيلی توليد می

توان  ی ديگر تخريب محيط زيست را می نمونه
در حال حاضر در ساخت اين کارخانه در کشور 
آلمان مشاھده کرد. برای ساخت اين کارخانه در 

برلين، تنھا در سه ماه اول  -ی براندنبورگ منطقه
ھکتار جنگل در محل ساخت نابود  ٩٠سال، 
ھکتار ديگر نيز بر   ٨٢/    ٨اند و قرار است  شده

آن افزوده شود. در پی شکايتی که اخيرا 
طرفداران محيط زيست در آلمان به دادگاه ارائه 

اند، و مربوط به نابودی انواع حيوانات در  کرده

باشد، دستور توقف موقت  ی اين جنگل می حاشيه
قطع درختان از سوی دادگاه صادر شده که البته 

شود.   ھا را شامل می ھکتار از زمين ٢٠تنھا 
ھای حفاظت  ی آب ھمچنين اين کارخانه در منطقه

شده و منبع اصلی آب آشاميدنی منطقه  قرار دارد 
و حجم عظيم آب مورد نياز اين کارخانه برای 

ھای  ی خروجی، به نگرانی توليد و حجم آب آلوده
زيادی در ميان مردم اين منطقه و فعاالن محيط 

ترين  زيست دامن زده است. يکی از مخرب
ھای ليتيومی بر محيط زيست  تاثيرات توليد باتری

ی  را می توان به شکلی عريان در منطقه
استخراج ليتيوم در آمريکای جنوبی مشاھده کرد. 

درصد، ذخاير ليتيوم جھان در سه کشور   ۵٠
شيلی، آرژانتين و بوليوی قرار دارد. ليتيوم در 

ً در کوير "آتاکاما" با   ھای حوضهشيلی عمدتا
شود. اين آب  عظيمی از آب نمک استخراج می

ی اوليه فلز  نمک حاوی کربنات ليتيوم، يعنی ماده
ای که امروزه تقريبا در تمام  سبک و نقره

ھا و خودروھای الکتريکی به  ھا، تلفن رايانه
شود. تنھا دو  ھا يافت می عنوان جزئی از باتری

شرکت معدنی فعال آمريکايی در آرژانتين در ھر 
ليتر آب نمک را پمپ می  ٢٠٠٠ثانيه تقريبا 

ھا، عالوه بر آن، مقدار قابل  کنند. اين شرکت
توجھی آب شيرين مورد نياز مردم منطقه برای 
آشاميدن، کشاورزی و دامپروری را مصرف 

ھا، اين معادن  کنند.  طبق اظھارات شرکت می
ھزار  ٨٠برای استخراج ليتيوم در ھر ساعت به 

ھای  گاه ) استخراج٢ليتر آب تازه  نياز دارند.(
ھزار  ١٠٠گاه  ليتيوم در اين سه کشور، سکونت
شان با شتاب  تن از بوميانی است که ھستی

ھای اخير به شدت در  تغييرات اقليمی در سال
معرض تھديد قرار گرفته است. عالوه بر اين، 
ساکنان اين مناطق در خطر مسموميت يا 

ھای ريوی به  ھای مختلف از جمله بيماری بيماری
ويژه در ارتفاعات چند ھزار متری بوليوی و 
آرژانتين ھستند که به طور طبيعی، اکسيژن کمی 
در ھوا موجود است. آنان در معرض غبارھای 
سمی و قابل اشتعال ليتيوم در فضا ھستند. 
غبارھايی که به محيط زيست و طبيعت نيز 

) تنھا در ٣ناپذيری خواھند زد.( ھای جبران زيان
استخراج جھانی ليتيوم به دو برابر  ٢٠١۶سال 

فقط در  ٢٠٣٠شود تا سال  رسيد و تخمين زده می
ھزار تن ليتيوم به  ٢۴٠صنعت خودروسازی 

کار رود.  تسال در تخريب فضای خارج از 
اکنون  ی زمين نيز سھم بسزايی دارد. ھم کره

افزايش و گسترش استفاده از فضای خارج از 
ای  ھای ماھواره ی زمين با تکامل تکنولوژی کره

ھای فضايی در  آميزی از زباله به انباشت فاجعه
ی زمين دامن زده است و انتظار  مدار کره

رود در پی ھمکاری ناسا با اين شرکت در  می
تر گردد. با  حمل و نقل فضايی اين وضعيت وخيم

ھايی مانند گسترش  توجه به تکميل و اجرای طرح
توريسم فضايی و نيز ضرورت يافتن منابع 
انرژی جايگزين مانند انرژی ھيدروژنی که 

ی زمين با ھزينه و  استخراج آن بر روی کره
شرايط دشواری روبروست، ھمچنين در صورت 

ھای فضايی برای کشف مواد آلی،  ادامه تجسس

تر قرار  ی زمين در معرض خطراتی جدی کره
 )۴خواھد گرفت.(

ی لوموند  در روزنامه -اشتغال و شرايط کاری
) در ٢٠٢٠ديپلماتيک (نسخه ی آلمانی، ژوئيه 

شود"، به  ای تحت عنوان "کبالت، کمياب می مقاله
شرايط نيروی کار شاغل در استخراج کبالت در 
کشورھای آفريقايی و به ويژه در کنگو پرداخته 
شده است. طبق اين گزارش، اين ماده که در 

ھای ھمراه و صنايع خودروھای  ساخت تلفن
رود، به طور عمده با کار  الکتريکی به کار می

گردد. کودکان کاری  بردگی کودکان استخراج می
ای  که به جای تحصيل در مقابل مزد روزانه

کنند و به علت  معادل يک يا دو دالر کار می
تاثيرات سمی اين ماده، در معرض ابتال به انواع 

ھا قرار دارند. در کارخانجات تسال در  بيماری
آمريکا، کارگرانی که در پای باند سيال کارخانه 

دالر در روز حقوق   ١۶کنند، تنھا  کار می
گيرند. عالوه بر آن، از امنيت شغلی نيز  می

ماسک اعالم  ٢٠١٨برخوردار نيستند. اواسط 
 ٩کرد برای تضمين سوددھی بلندمدت قصد دارد 

) اين در ۵درصد از کارگران را اخراج کند.(
حالی است که او قصد افزايش عظيم توليدات 
خود را دارد. در آلمان قرار است فولکس واگن 
نيز خودروھای الکتريکی توليد کند و با الگوی 
تسال، يعنی ده ساعت کار برای توليد ھر خودرو، 

) عالوه بر فشار کاری و ۶به رقابت بپردازد.(
استثمار کارگران، ماسک به شدت با تشکل 

کند. او اين  کارگران در اتحاديه مخالفت می
ی  موضوع را بی پرده با کارگران کارخانه

جديدش در آلمان مطرح کرده است. در سال 
دادگاھی در آمريکا ماسک را به دليل  ٢٠١٩

تھديد کارگران محکوم کرد. او کارگران را تھديد 
کرده بود در صورت عضويت در اتحاديه، 
مزايايی را در رابطه با سھام شرکت، را از دست 

دھند. طی شيوع اپيدمی کرونا، ماسک  می
برخالف موازين بھداشتی ايالت کاليفرنيا حاضر 
نشد توليد را متوقف کند. ھمچنين طبق آمار 

در اٌکالند  Worksafeسازمان کارگران  
ھای مزمن  آمريکا، ميزان سوانح کاری و بيماری

ی تسال به نسبت  در ميان کارگران کارخانه
کارخانجات ديگر در اين صنعت در آمريکا، سی 

 ) ٧تر است.( درصد بيش
"ما عليه ھر   -توانمندسازی کشورھای فقير
کنيم."، اين جمله را  کسی که بخواھيم کودتا می

در توئيتر خود   ٢٠٢٠ژوئيه   ٢۴ماسک در روز 
در رابطه با کودتا عليه مورالس در بوليوی 
نوشت. اگرچه اين توييت بعدھا پاک شد، اما قبل 
از پاک شدن در سراسر جھان انتشار يافته بود. 
چھار ماه قبل از کودتا عليه مورالس در بوليوی، 

 موسسه ی آمريکايی تحقيقات و مشاوره  
Allied Market Research  اعالم کرده بود

بازاری به   ٢٠٢٢ھای ليتيومی در سال  باتری
ميليارد دالر خواھند داشت. در بين   ۴۶ارزش 

سه کشور آمريکای التين، با ذخائر ليتيوم، تفاوت 
بوليوی با شيلی و آرژانتين اين است که در اين 

ای انجام  ھای گسترده سازی دو کشور خصوصی
المللی برای غارت  ھای بين شده و دست کنسرن

تام و تمام منابع اين کشورھا باز است، اما در 
بوليوی به ويژه استخراج ليتيوم ھنوز در دست 
بخش دولتی است. البته در بررسی تحوالت 
سياسی سال گذشته به ويژه ماه اکتبر يعنی زمان 

 تحوالت جديد تکنولوژيکی درنظام سرمايه داری،
 بررسی يک نمونه  
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انتخابات و کودتا عليه مورالس، ذکر اين نکته 
حائز اھميت است که مورالس قصد داشت، اين 

ی خام ليتيوم بلکه  بخش را نه تنھا با صدور ماده
ھای  ی پردازش اين ماده و ساخت باتری با توسعه

ليتيوم در بوليوی، به صنعتی سودآور تحت 
نظارت بخش دولتی تبديل کند. در صورت تحقق 

ھا در مقايسه با توليد  چنين امری، قيمت باتری
يافت. امری که برای  ھا در چين، افزايش می آن

ھای بين المللی و ماسک که در ھمان سال  کنسرن
ھزار خودروی   ۵٠٠اعالم کرده بود، توليد 

گذاری کرده است،  الکتريکی در سال را ھدف
ی  بسيار گران تمام شود و در وھله توانست می

اول به سقوط قيمت سھام اين کنسرن يا عدم کسب 
 اعتبارات الزم منجر گردد. 

ھای  ھای سياست برای اطالع از يکی از نمونه
گرانه دولتی در راستای تأمين منافع  مداخله
ی در دست احداث  توان به کارخانه ھا می کنسرن

تسال در آلمان اشاره کرد. اين کارخانه قرار بود 
ميليون يورويی در  ١٠٠ای  وديعه با سپرده

انتظار اتمام مراحل اداری بماند، اما با آن که اين 
وديعه ھنوز پرداخت نشده است، احداث کارخانه 
بدون مجوز آغاز شده است.  ھمچنين، دولت 

ھای الکتريکی  آلمان برای خريد ماشين
يورو تحت عنوان  ٩٠٠٠سوبسيدھايی تا 

ھای محيط زيستی" وضع کرده است.   "پاداش
ھزار  ٣٢٠تنھا در ماه نوامبر امسال در آلمان 

نفر برای دريافت اين سوبسيدھا درخواست 
اند. خودروھای الکتريکی شرکتی از  داده

ھای مالياتی برخوردار خواھند شد.  معافيت
ی برق الزم در  توانند برای تعبيه اشخاص می

ھای  ھای شخصی خود (و حتا در خانه خانه
استيجاری بدون نياز به رضايت صاحبخانه) از 

ھا و  مند شوند. ايالت ھای مالی دولتی بھره مشوق
توانند در اين رابطه برای ايجاد  شھرھا می
ھای الزم از جمله کابل گذاری ھا و  زيرساخت

اختصاص پارکينگ ويژه جھت استفاده 
ھای مالی دريافت  خودروھای الکتريکی کمک

سال از  ۵کنند. اين موارد و موارد ديگر به مدت 
). در اين بين برخی از ٨معتبرند( ٢٠٢٠ژوئن 

ھای آينده، برای  اند، طی سال کشورھا اعالم کرده
توليد خودروھای جديد با موتور احتراق داخلی 

کنند. اسرائيل، ايسلند، ھند، چين  مجوز صادر نمی
و سوئد از جمله کشورھايی ھستند که از سال 

اين طرح را به اجر خواھند گذاشت و به  ٢٠٣٠
اين ترتيب بازار فروش خودروھای الکتريکی در 

 اين کشورھا تضمين شده است. 
البته در مجموع، موارد مھم ديگری نيز از جمله 

ی مالی و بازار سھام، رقابت و  نقش سرمايه
ھای مختلف خودروسازی و فراتر  ادغام کنسرن

از آن، ھمکاری با شرکت ھای اينترنتی قابل 
باشند. ھمچنين فعاليت  تعمق و بررسی می

ھای مختلف  ھای بزرگ در بخش زمان کنسرن ھم
اقتصادی نيز موضوع بسيار مھمی است که 
طرح آنان از گنجايش اين مقاله خارج است. اما 

توان استنتاج کرد،  نتيجه ای که تا ھمين حد می
دھد  چنين است: نمونه ی تسال به خوبی نشان می

ی جديد بر بستر  که در تحول نيروھای مولده

مناسبات توليدی نظام سرمايه داری، ھدف اصلی 
ھمچنان و ھمواره افزايش سود و سرمايه است.  

دارانی  ھايی مانند تسال و سرمايه در واقع، کنسرن
چون ايلون ماسک تنھا بر بستر مناسبات جاری 

کنند. بنابر  داری پديد آمده و رشد می نظام سرمايه
اين، تسال، ھيچ استثنايی در اين مناسبات نيست، 

ايست از يک قاعده ی کلی و آن  و تنھا نمونه
افزايش نرخ سود با توسل به تمام ابزارھای الزم 

داری  اقتصادی، سياسی و حقوقی در نظام سرمايه
می باشد. در بخش توليد با افزايش شدت استثمار، 
با سودجويی  و بھره گيری ھر چه بيشتر از 

المللی و با کاھش فزاينده ی  تقسيم کار بين
ھای اجتماعی توليد مواجه می باشيم.  ھزينه
داری، خواه با اختصاص  ھای سرمايه دولت
ھای عمومی و خواه با اِعمال قدرت  بودجه

سياسی، با دخالت در امور داخلی کشورھای 
افروزی در خدمت طبقه ی  ديگر و چه بسا جنگ

سرمايه دار می باشند. تحوالت جديد با غارت 
شديدتر و تخريب پرشتاب طبيعت سياره زمين و 
فضا به خطری جدی، فوری وعظيم در نابودی 
تمدن بشری، حيات انسانی و طبيعت تبديل شده 
اند. بنابراين، روشنگری در مورد تحوالت 

ی توليد سرمايه داری  نيروی عظيم مخرب شيوه
ھای  ی کريه آن از پس ماسک و افشای چھره

رنگين، از جمله "حفظ محيط زيست" اھميتی 
بيش از پيش يافته است. نکته ی ديگر اين است 
که تحوالت نيروھای مولده، نيازھای جديدی، از 
جمله در اختصاص ھر چه بيشتربرخی از منابع 
انرژی و مواد خام  را پديد آورده است، که اين 

تواند ھمانطور که مورد بوليوی نشان داد،  امر می
سرآغاز يک سری تحوالت سياسی جديد در 
راستای دسترسی به اين منابع و تقسيم مجدد 

 بازارھای جھانی باشد.  
در پايان بايستی به اين نکته توجه داشت، که نقد 

داری،  مارکسيستی به اقتصاد سياسی سرمايه
گيرد و نه از  ھمواره از موضعی مترقی انجام می

ھای علمی و  گرايانه که پيشرفت موضعی واپس
ھای نو را عامل اصلی نکبت و بدبختی  فن آوری

ورزد.  ھا مخالفت می دانسته و با خوِد اين پيشرفت
در واقع، تا زمانی که سرمايه حاکم است، از 

ھای تکنولوژيکی  ھا و پيشرفت "کيک" نوآوری
شود، اما اين  ھای مردم نمی سودی نصيب توده

ی مادی و واقعی  ھا ھمزمان، زمينه پيشرفت
ای بی طبقه، مرفه و   برپايی و سازماندھی جامعه

آزاد را فراھم می سازند. در اين زمينه، نقل قولی 
از مارکس در رابطه با نقش قدرت استعماری 

بريتانيا در ھند، به خوبی حق مطلب را ادا 
"تمام اقداماتی را که بورژوازی انگليسی کند:  می

احتماال ناگزير به انجام آنان خواھد بود، برای 
ھای مردم، نه آزادی به ارمغان خواھد آورد  توده

و نه موقعيت اجتماعی آنان را به مراتب بھتر 
خواھد ساخت، چرا که اين دو امر، تنھا به 
پيشرفت نيروھای مولده وابسته نيستند، بلکه به 

ھا را خود  اين ربط دارند که آيا مردم مالکيت آن
دارا باشند يا نه. در ھر حال اما بورژوازی 

ھای مادی اين دو (رفاه اجتماعی و آزادی)  زمينه
(آثار مارکس و انگلس به آورد." را فراھم می

 )٢٢۴، ص. ٩زبان آلمانی، جلد 
 افسانه پويش
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١١درصفحه   

ھای زحمتکش مردم ايران  جنبش انقالبی توده
 توضيح داد. اما چرا؟

نخست ببينيم دولت بناپارتی که از آن صحبت  
شود چيست و تحت چه شرايطی امکان ظھور  می
يابد ؟ يک دولت بناپارتی يا دولت استثنائی  می

برآمده از نوعی توازن قوای طبقاتی در شرايط 
بحران سياسی است. يعنی  در شرايطی که جامعه 

ھای عميق گرفتار است، طبقات  در بحران
متخاصمی که در مبارزه با يکديگرند در چنان 

گيرند که يکی قادر به غلبه بر  توازنی قرار می
تواند به شيوه  ديگری نيست، طبقه حاکم نمی

گذشته بر مردم حکومت کند و طبقه جديد ھم 
تواند طبقه حاکم را سرنگون کند و قدرت را  نمی

ھا  در دست گيرد. در چنين شرايطی که کشمکش
يابند و معموالً توده مردم خسته  می  نتيجه ادامه بی

شوند، يک کاست از ميان نظاميان  و فرسوده می
گيرد. اين  ھا ، قدرت را به دست می يا بوروکرات

کاست ھرچند که از نظم موجود  و منافع طبقه 
ظاھر خود را در  کند، اما به حاکم پاسداری می

دھد تا تحت شرايط  ورای طبقات قرار می
ً جامعه را از بن بست و بحران  اضطراری، موقتا

نجات دھد. بناپارتيسم در فرانسه شکل کالسيک 
اين دولت استثنائی بود. ھمچنين بيسمارک در 

ھای سلطنتی مطلقه در اروپا، پيش  آلمان، يا رژيم
از به قدرت رسيدن بورژوازی از اين نوع دولت 

ھای يک چنين دولتی را  بودند. مختصات و نمونه
ويژه مارکس در ھيجدھم برومر لوئی بناپارت  به

و انگلس در مسئله مسکن و منشأ خانواده ، 
 اند. مالکيت خصوصی و دولت توضيح داده

با اين توضيح ببينيم که آيا اساساً بورژوازی حاکم 
بر ايران يک چنين امکانی دارد و شرايط  
سياسی ايران، استقرار يک چنين دولتی را ايجاب 

 کند يا نه ؟ می
جامعه ايران در چه شرايطی سياسی  قرارگرفته 

را يک نقطه عطف  ٩۶ماه سال  است؟ اگر دی
قرار دھيم، اين واقعيت آشکار است که از اين 
مقطع، جامعه ايران در يک بحران عميق سياسی 

ھای  ھا و گروه ھای جناح قرارگرفته است. سياست
وابسته به طبقه حاکم به شکست انجاميده است. 

کلی رسوا و  نظام سياسی حاکم، دولت دينی به
اعتبار شده است. مردم با مبارزات خود نشان  بی

خواھند نظم موجود را تحمل  دادند که ديگر نمی
کنند. سه سال از آن ايام گذشت. در طول اين 

تنھا ناتوانی طبقه حاکم به حکومت کردن  مدت نه
ھا  به شيوه گذشته بيشتر برمال گرديد، بحران

تر شدند و مبارزه کارگران و زحمتکشان  عميق
 ٩٨اعتالی نوينی يافت، بلکه قيام آبان ماه سال 

نشان داد که  بحران سياسی به يک موقعيت 
خواھند،  ھا نمی تنھا توده انقالبی انجاميده است. نه

توانند به شيوه گذشته زندگی کنند، طبقه  بلکه نمی
حاکم نيز آشکارتر از ھر زمان نشان داد که 

تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند.  نمی
ھای  تر شد و شکاف ناتوانی ھيئت حاکمه عريان

تر گرديد. يک  درون طبقه حاکم نيز مدام عميق
سال از قيام آبان ماه گذشت. باوجوداينکه موقعيت 
انقالبی در ايران شکل گرفت، اما تا اين لحظه 

ھای  بست ھا و بن جمھوری اسالمی با تمام بحران
مانده و طبقه پيشرو جامعه، طبقه  موجود باقی
رغم تمام مبارزاتش قادر نبوده طبقه  کارگر به

حاکم را سرنگون کند. در چنين شرايطی که طبقه 

بست موجود  ھا و بن تواند بر بحران حاکم نمی
غلبه کند و به شيوه گذشته حکومت نمايد، 

حال به علت ضعف عامل ذھنی، طبقه  درعين
ای که وظيفه و رسالت  عنوان تنھا طبقه کارگر، به

سرنگونی طبقه حاکم را بر عھده دارد، تا اين 
لحظه نشان داده که از آمادگی الزم برای 
سرنگونی طبقه حاکم برخوردار نبوده است، چه 

تواند رخ دھد؟  واقعيت اين است که  اتفاقی می
ای که نتوانسته به مسئله  ساله رغم کشمکش سه به

پيروزی يکی بر ديگری در عرصه مبارزه 
طبقات قطعيت بخشد،  اما ھنوز جامعه به 

ھای زحمتکش مردم از  ای نرسيده که توده مرحله
نتيجه ماندن آن،  ادامه مبارزات موجود و بی

خسته و فرسوده شده باشند و ھنوز طبقه کارگر 
تمام ظرفيت و توان خود را به کار نگرفته است. 

آوری به انقالب  لذا ھنوز فرصت برای روی
وجود دارد. اما  اين بدان معنا نيست که جامعه 

تواند ھمچنان برای مدتی مديد در اين  می
بست  ھا و بن نتيجه و ادامه بحران کشمکش بی

وضع موجود  به سر برد. اگر طبقه کارگر نتواند 
در فرصتی که ھنوز باقی است،  قوای خود را 
متمرکز و طبقه حاکم را سرنگون کند، قطعاً طبقه 
حاکم اقدام خواھد کرد، تا به شيوه خود  بر اين 

بست غلبه کند. تصور باطلی است که کسی  بن
دچار اين توھم باشد که چون رژيم جمھوری 
اسالمی يک رژيم پوسيده است و ادامه حيات آن 
ممکن نيست، طبقه حاکم دست روی دست 

ماند تا انقالب رخ دھد و  گذارد و منتظر می می
گيرد. سازمان ما  طبقه کارگر قدرت را به دست

بافی ھشدار داده و تأکيد  مکرر در مورد اين خيال
دار حاکم بر ايران،  کرده است که طبقه سرمايه

ھيچ جنبه تقدسی برای رژيم سياسی موجود، 
دولت دينی قائل نيست، زمانی که سلطه طبقاتی 

تواند، ھمين  خود را درخطر ببيند، خودش می
رژيم سياسی را که بيش از چھل سال پاسدار 
منافع طبقاتی آن بوده، براندازد و يک رژيم 
سياسی ديگری را جايگزين آن سازد. از ھمين 
روست که در گزارش سياسی کنفرانس ھفدھم 

، دقيقاً بر ھمين  ٩٨سازمان ما، در شھريور سال 
ای تأکيد شده است که اکنون بورژوازی آن  نکته

ً مطرح می کند. در اين گزارش با نقد  را علنا
ھای چپ و کمونيستی که تصور  نگرش سازمان

کنند خطر جدی برای جنبش کارگری از سوی  می
آلترناتيوھای بورژوائی خارج از کشور است، 

 چنين آمده است: 
ھای بورژوائی را  "جرياناتی که اين اپوزيسيون

ھای امپرياليست مطرح  عنوان بديل قدرت به
ھای کارگر و  کنند، آدرس غلط به توده می

ھا  دھند. چراکه در واقعيت آن زحمتکش می
اند و آلترناتيو بورژوازی در  آلترناتيوھای پوشالی

برابر آلترناتيو کارگری، از داخل ايران خواھد 
بود، خواه از درون رژيم يا خارج از آن. حتی 
روزی که جمھوری اسالمی درنتيجه اعتالی 
کامالً رشد يافته جنبش کارگران و زحمتکشان 

گونه امکان  ايران و برپائی انقالب، ديگر ھيچ
بقاء نداشته و در آستانه سرنگونی قرارگرفته 

ھای  دار و قدرت باشد، آلترناتيو طبقه سرمايه
امپرياليست بازھم از داخل و حتی از درون خود 
رژيم خواھد بود. ھرچه جنبش ضد نظم موجود 
اعتال يابد و پيشرفت کند، جمھوری اسالمی 

تری را برای حفظ  تر و پيچيده ھای متنوع تاکتيک
موجوديت خود در دستور کار قرار خواھد داد. 
ھنگامی ھم که ديگر نتواند به مقاومت ادامه دھد 
و خطر انقالب، تمام موجوديت نظم موجود را 

دار حاکم بر ايران  تھديد کند، آنگاه، طبقه سرمايه
ھای  المللی به تاکتيک با ياری بورژوازی بين

تری برای سرکوب انقالب متوسل خواھد  پيچيده
توان از پيش گفت که چه خواھد کرد، اما  شد. نمی

ھا برای  توان تصور کرد که اگر تمام تاکتيک می
کنترل و مھار جنبش به شکست بيانجامد و ديگر 
راھی برای حفظ جمھوری اسالمی وجود نداشته 
باشد، حتی آماده است دولت مذھبی را نيز کنار 
بگذارد تا از اين طريق در جنبش انقالبی 

ھای مردم ايران، شکاف ايجاد کند، آن را  توده
تضعيف نمايد و با بسيج کردن حتی برخی 

ھای بورژوازی اپوزيسيون حول محور  جناح
خود، انقالب را سرکوب و نظم موجود را نجات 
دھد. تجربه مصر در جريان بھار عربی و 

وضوح اين حقيقت  تحوالت اخير در سودان نيز به
را نشان داده است. اين بدان معناست که 

دار حاکم بر ايران، الزاماً  موجوديت طبقه سرمايه
با موجوديت جمھوری اسالمی گره نخورده است. 
زمانی که جمھوری اسالمی ديگر نتواند منافع 

دار و موجوديت نظم حاکم را حفظ  طبقه سرمايه
تواند توسط خود طبقه  کند، جمھوری اسالمی می

دار حاکم برانداخته شود. چگونه؟ به  سرمايه
کنيم.  اشکال مختلف. فقط به يک احتمال اشاره

بينيم که تنھا ارگانی که صحبتی از آن  امروزه می
آزار به مردم معرفی  نيست و ظاھراً خيلی بی

که ديگر نيروھای  شود، ارتش است. درحالی می
مسلح و نظامی رژيم از نمونه سپاه پاسداران، 

قرار   مردم  شدت مورد نفرت بسيج، پليس، به
توان تصور کرد که تحت شرايطی که  دارند. می

گونه بقائی  جمھوری اسالمی ديگر امکان ھيچ
ندارد، اين ارتش با ادعای دفاع از مردم و با 
ادعای مخالفت با ھمين جمھوری اسالمی، قدرت 
را به دست بگيرد، اعالم کند که رژيم استبدادی 

شده است، روحانيون  جمھوری اسالمی سرنگون
ديگر نبايد دخالتی در امور سياسی داشته باشند، 
سپاه و بسيج منحل و پرسنل آن در ارتش ادغام 

کند که حجاب اجباری و  شوند. اعالم می می
دست ملغی است، اعالم  ھايی ازاين محدوديت

کند که ما سياست خارجی گذشته رژيم را نفی  می
ھای جھان  خواھيم با ھمه دولت کنيم و می می

زودی  دوست باشيم و وعده پشت وعده که به
ھای  شود و آزادی جمھوری دمکراتيک برپا می

گردد. احتماالً چندنفری را ھم  مردم برقرار می
دستگير خواھند کرد. در آن صورت چه اتفاقی 
رخ خواھد داد؟ اگر طبقه کارگر و عموم 

ھای زحمتکش ھوشيار نباشند و سريعاً  توده
توطئه طبقه حاکم را خنثی نکنند، دستگاه دولتی 

ھا و نھادھای آن حفظ  ترين ارگان موجود و اصلی
شوند. تمام بورژوازی داخلی و خارجی از آن  می

حمايت خواھند کرد. طبقه حاکم به ھمراه نظم 
ماند.  داری برجای خود باقی می سرمايه
ً کنار  ھايی از مردم که خواست آن گروه ھا صرفا

رفتن دستگاه روحانيت از قدرت سياسی است، به 
خيزند، بخشی از مردم  داری از آن برمی جانب

شوند و جنبش به شکست  دچار سردرگمی می
انجامد. آيا يک چنين احتمالی وجود دارد؟  می
ھای آن را  تواند وجود داشته باشد و نمونه می

ايم. مگر  ديده مکرر در کشورھای ديگر جھان

بست طبقه حاکم  و دفاع از ديکتاتوری نظامی بن   
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اند و   اکنون پيشاپيش خطراتی که اصلی آنکه از ھم
دار حاکم،  از داخل و از درون طبقه سرمايه

کنند،  جنبش طبقه کارگر و انقالب را تھديد می
برای کارگران و زحمتکشان روشن کرده باشيم و 

ھای بورژوازی را در ھر شکل آن  تاکتيک
پيشاپيش خنثی کنيم. سازمان ما بايد ھمواره در 
ميان کارگران و زحمتکشان ايران تبليغ کند که 
جز سرنگونی تام و تمام جمھوری اسالمی، درھم 
شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و برقراری 
حکومت شورايی کارگری و دولت شورايی نبايد 
به ھيچ تحول سياسی رضايت داد. بنابراين طبقه 

ھای ايران در جريان تحوالت  کارگر و کمونيست
انقالبی که در پيش است، بايد ھوشياری خود را 

ھای کارگر و زحمتکش را از  حفظ کنند. توده
ھای بورژوازی را  خطرات آگاه سازند، تاکتيک

در ھر شکل آن خنثی نمايند، تا بتوانند انقالب را 
 به فرجام پيروزمندش برسانند."   

حال ببينيم ليالز يکی از سران مرتجع حزب  
کارگزاران که بيشتر معروفيت او به خاطر دفاع 

پروای وی از پيشبرد سياست اقتصادی ضد  بی
کارگری نئوليبرال است، در دفاع از اين 

 گويد:   نظامی چه می حکومت
"امروز مسئله ما اين است کی ميتونه بحران ھای 
ايران را حل بکند. به خاطر اين مسئله که سه 
مشکل اصلی ايران يکی فساد يکی نا کارآمدی، و 
يکی عدم انسجام. من تصور می کنم در افق 
سياسی ايران، ما يک بناپارت خواھيم ديد که اين 
بناپارت برای يک دوره گذار نه يک دوره ازلی 

سال و سقفش  ۵اش  و ابدی. دوره  گذاری که کف
سال ممکن است طول بکشه بر صحنه  ١٠

سياسی ايران ظھور خواھد کرد. ھمان رضاخان 
گوھر شادی که توی مخالفين حکومت ميگن و 
ھمان رضاخان اسالمی که در داخل حکومت می 
گن. جفتشان دارند به سمت يک نظامی اقتدارگرا 
ميرن. که اين نظامی اقتدارگرا چون آالن 

امنيتی ايران سپاِه  -ترين سازمان سياسی منسجم
کنم که آينده ايران از خالل يک  من تصور می

دوران حکمرانی سپاه بايد عبور کند و عبور 
خواھد کرد که حداقل دو تا از سه تا مشکل ما را 
حل می کنه يعنی عدم انسجام و ناکارآمدی را. 

تا  ۵کنم اين بناپارتيسم در دوره کوتاه  من فکر می
اش فضای اجتماعی و فرھنگی را آزاد  ساله ١٠

تدريج و يک انرژی  شبه يا به خواھد کرد يا يک
نھايت وسيع و بزرگ را در ايران آزاد خواھد  بی

کرد. اين سياست، در حوزه سياست خارجی 
رويکردش از دشمنی به حالت رقابت تغيير 
خواھد داد.... و در حوزه سياست داخلی ھمچنان 
محکم نگه خواھد داشت که از اين حالت که بر 
که بتواند کشور را عبور بده . ...اون اصالحات 

فرھنگی پشتوانه مردمی حکومت را  -اجتماعی
شدت افزايش خواھد داد و ما  در ايران به

توانيم صحنه بازی در خاورميانه را تغيير  می
 بديم."  

تا اينجا بحث وی روشن است که از ديدگاه او نيز 
بستی قرار دارد که  نظم حاکم در بحران و بن

ھای سياسی قادر به حل آن نيستند،  تنھا جناح نه
بلکه نياز به اين دارد که طبقه حاکم به شيوه 
ديگری حکومت کند و يک ديکتاتوری نظامی از 
نمونه رضاخان بر سر کار بيايد که نام آن را 

بخش نظم  گذاشته رژيم بناپارتی. وی نجات
موجود و طبقه حاکم را به دست گرفتن قدرت 

داند. برای چه؟  توسط يک کاست نظامی می
گويد که اين  صراحت نمی گرچه وی به

خواھد جلو وقوع انقالب را  ديکتاتوری نظامی می
بگيرد و به کشمکش طبقه کارگر و طبقه 

دار بر سر کسب قدرت، پايان دھد و ايضاً  سرمايه
ھای طبقه حاکم نيز فعالً  به نزاع و کشمکش جناح

گويد " از اين حالت که  که می پايان دھد، اما ھمين
بر که بتواند کشور را عبور بده" روشن است که 
منظور وی چيست.  اما گويا به گفته وی قرار 

که از حمايت بخشی از مردم نيز  است برای اين
برخوردار شود، در عرصه داخلی "فضای 
اجتماعی و فرھنگی را آزاد خواھد کرد يا 

تدريج" البته منظورش چيزی از  شبه يا به يک
" فضای اجتماعی و فرھنگی"  ھمان نمونه

رضاخانی و محمد رضاشاھی است. يعنی فرضاً 
ھای  بخشی از مطالبات زنان را در حد آزادی

ھای مذھبی  مدنی عملی کند، يا برخی محدوديت
را براندازد و به بخش متوسط جامعه يا 

بورژوازی جديد و قديم،  طورکلی خرده به
گاه اجتماعی  ھا را به تکيه امتيازاتی بدھد که آن

خود تبديل کند. در سياست خارجی ھم مناسبات 
دھد و فرضاً  المللی موجود را تغيير می بين

سياست خارجی محمدرضا شاه را پيشه خود 
ھای او تناقضاتی ھم دارد ازجمله  سازد. اما حرف

که دو تا رضاخان ، دو فرمانده يک  اين
تواند وجود داشته  زمان نمی ديکتاتوری نظامی ھم

باشد. اگر قرار است يک ديکتاتوری نظامی جای 
فقيه را بگيرد، الزمه آن اين است که  استبداد ولی

دولت دينی برافتاده باشد. اين البته به آن معنا 
نيست که در يک ديکتاتوری نظامی بساط دستگاه 

شود. نه ديکتاتوری  روحانيت برچيده می
رضاخانی چنين کاری را کرد و نه محمد 

حال  رضاشاھی. چون ديکتاتوری نظامی درعين
دھد، وظيفه  که قرار است طبقه حاکم را نجات 

خواھد داشت که مذھب و دستگاه مذھب را  
دھد.    عنوان يک رکن پاسدار نظم طبقاتی نجات به

ھا  درنھايت، کاری که صورت خواھد گرفت آن
ھای علميه  را باعزت و احترام به حوزه

ھا نيز پاسداری کند. شايد وی  بازگرداند و از آن
کند به اين صراحت حرف بزند.  ھنوز جرئت نمی

نکته ديگری ھم در ديکتاتوری نظامی وی ھست 
رسد ھنوز در درون اين گرايش  که به نظر می

گونه که  در مورد آن نظر واحدی نيست. آيا آن
گويد انجام اين وظيفه بر عھده سپاه  وی  می

پاسداران است، يا ارتش، يا ارتش و سپاه 
مشترک. البته  بعيد است که چنانچه طبقه حاکم 
بخواھد اين شکل را در دستور کار قرار دھد، 
سپاه پاسداران بتواند از عھده اين وظيفه برآيد، 
چراکه سپاه پاسدارانً  در ميان مردم ايران منفور 
است. از ھمين روست که برخی ديگر از اين 
مدافعان ديکتاتوری نظاميان،  بر روی ارتش 

نيز با  ٢۴کنند. مدتی پيش سايت رويدا  تأکيد می
يکی ديگر از ھمين گرايش که گويا در کابينه 
روحانی نيز در زمره مقامات بوده است، به نام 

علمی و استاديار  دکتر فياض زاھد عضو ھيئت
گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران 
مرکزی، گفتگويی بر سر ھمين موضوع داشت. 

وی گفت: "زمانی که جامعه از سياستمداران رفع 
کند، نظاميان در شکل فرشته نجات ظاھر  اميد می

ھا  شود کشور شوند. به لحاظ تجربی گفته می می
مسئوليتی  کفايتی و بی به دليل خستگی و بی

ھای نظامی  رھبران سياسی خود به سمت گزينه
روند؛ اين يعنی زمانی که جامعه از  می

کند، زمان مناسب  سياستمداران خود رفع اميد می
 رسد. برای ورود نظاميان فرامی
توان در ايران بررسی  .....ھمين موضوع را می

انکار است؛  کرد و گفت محبوبيت ارتش غيرقابل
مثالً شما تيمسار سياری را ببينيد، در ھمين 
سيستم پرورش پيداکرده و با يک مصاحبه 

شود.  باره تبديل به يک قھرمان محبوب می يک به
ولی چرا برای ساير فرماندھان نظامی ديگر اين 

 دھد! .. اتفاق رخ نمی
امروز اگر يک ژنرال ارتش امکان کانديداتوری 

کنم رأی او از ھمه  داشته باشد، تصور می
 سياستمداران باالتر است."

طلبان"  البته جای تعجب نيست که "اصالح
ورشکسته اکنون تالش کنند بر سر ديکتاتوری 

گراھا نيز پيشی بگيرند و از  نظاميان بر اصول
ھا  محسنات ديکتاتوری نظامی سخن بگويند. آن

طلبی سياسی   چه آن زمان که ادعای اصالح
داشتند و چه امروز که خواھان استبداد نظامی 

جای استبداد دينی ھستند، ھمواره يک ھدف را  به
اند. حفظ نظم موجود.ديکتاتوری  دنبال کرده

ھا برای نجات نظم  نظامی ھم آخرين آلترناتيو آن
 موجود است.

دار  عنوان نمايندگان طبقه سرمايه ھا به آن 
ای جز اين  ندارند که مردم را از اين  وظيفه

ديکتاتوری و استبداد به ديکتاتور و استبداد 
ھا با  ديگری بکشانند. استبداد دينی محبوب آن
دھند که  رسوايی به فرجام رسيد و حاال وعده می

مردم ايران برای ده سالی خود را برای تحمل 
 يک ديکتاتوری نظامی آماده کنند!

دار  بر  واقعيت اين است که مادام طبقه سرمايه 
ايران حاکم باشد، جز ديکتاتوری و استبداد، فقر 
و فالکت، چيزی عايد مردم نخواھد شد. از 
دوران رضاخان تا به امروز که به تاريخ ايران 

که طبقه  نگاه شود ھمواره چنين بوده و تا وقتی
کارگر ايران بورژوازی را سرنگون نکند وضع 

 بر ھمين منوال خواھد بود.
خواران نظم  آنچه را که اکنون سخنگويان و جيره

کنند،  حاکم در مورد ديکتاتوری نظامی مطرح می
البته بايد در اوضاع سياسی کنونی ايران جدی 

رو که ديکتاتوری نوع رضاخانی  گرفت، نه ازآن
تر از ديکتاتوری و استبداد دولت دينی  مخوف

رو که طبقه حاکم در  موجود است، بلکه ازآن
ھا و  تالش است بار ديگر مردم ايران را با وعده

ادعاھای پوشالی، از يک استبداد به استبداد ديگر 
و از يک بدبختی به بدبختی ديگری سوق دھد. 

ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران  بايد  توده
ھای طبقه حاکم را نقش بر  ھوشيار باشند و نقشه

آب کنند. راه مقابله با آن نيز تشديد مبارزه برای 
به دست گرفتن ابتکار عمل  از سوی طبقه 

که بورژوازی بخواھد  کارگر است، پيش از آن
اقدامات ارتجاعی جديد خود را به مرحله اجرا 

ھای  درآورد. اين واقعيت بايد بر عموم توده
توانند  گاه نمی ھا ھيچ زحمتکش روشن باشد که آن

از مصائبی که نظم موجود به بار آورده نجات 
يابند و به مطالبات خود دست يابند، مگر از 
طريق انقالبی که برپاکننده و رھبر آن طبقه 

 کارگر باشد.   
 
 
 

١٠از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 

  ١٠درصفحه 

بست نظم حاکم بر ايران چنان برمال شده است  بن
پوشی نيست، بلکه اکنون  تنھا ديگر قابل پرده که نه
ھايی از طبقه حاکم آشکارا از به دست  گروه

گرفتن مستقيم  قدرت توسط  نظاميان برای غلبه 
گويند. اگر تا چند  بست سخن می بر بحران و بن
وگريخته و به شکلی  ھا جسته ماه پيش آن

گفتند، امروز علنی و  سرپوشيده از آن سخن می
دانند. در ھمين    حل می آشکار آن را يک راه

توان گفتگوھای متعددی را در  روزھای اخير می
ھای  ھای وابسته به رژيم يا شبکه نشريات و سايت

اجتماعی وابسته به ھر دو جناح يافت که به اين 
يافته است.  از گفتگوی  موضوع اختصاص

 ٢٧پاسدار اسماعيل کوثری فرمانده پيشين لشکر 
هللا  و مشاور کنونی  فرمانده کل  محمد رسول

سپاه پاسداران، تا نوشته زيدآبادی در اعتماد 
جمھور  آنالين در مورد ناگزيری يک رئيس

زاده ، معاون  نظامی و سپس مناظره وی با تاج
پيشين وزارت کشور و ارشاد که در 

ھای وابسته به جناح موسوم به  روزنامه
طلب به چاپ رسيد، گفتگوی ليالز از  اصالح

سران حزب کارگران در مورد يک ديکتاتوری 
 نظامی بناپارتی و غيره. 

١٢ 

ـت)برای ارتباط با  یان (اق ـدا ھای خود را  نامه    سازمان 

 زيرارسال نمائيد.   به آدرس
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 شماره حساب:

 
Stichting ICDR  : نام صاحب حساب 
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 نشانی ما برروی اينترنت:

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 (اقليت) در تلگرام: 
 

https://t.me/karfadaianaghaliyat 
 آدرس کانال سازمان در تلگرام: 

http://T.me/fadaian_aghaliyat 
 آدرس سازمان در اينستاگرام:

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat 
/ 

 آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat 

 

 ای ميل تماس با نشريه کار:
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  
No 901 December2020          

شوند.  ھا البته در ظاھر به چند گروه تقسيم می آن
گرا  گروھی که بيشتر وابسته به جناح اصول

ھستند، ادعايشان اين است که سياسيون رژيم 
ھا غلبه کنند  توانند بر بحران اند که نمی نشان داده

فقيه ساخته  و اين کار از عھده نظاميان تابع ولی
طلب" نيز  است. گروھی از ميان جناح "اصالح

بر اين نظرند که قرار گرفتن نظاميان در رأس 
تنھا ناگزير است، بلکه چه بھتر که  قوه اجرائی نه
اصطالح انتخابات رياست جمھوری  در ھمين به

خردادماه آينده بر سر کار آيند. ظاھراً ھم ادعا 
صحنه به  کنند که بايد نظاميان از پشت می

ھا  جلوصحنه بيايند و نشان دھند که کاری از آن
بست نظم موجود  نيز ساخته نيست. اما معضل بن
ھا در چھارچوب  با آمدن نظاميان يا نيآمدن آن

شدنی نيست و بيشتر حرف است.   دولت دينی حل
تری  اما گروه سومی وجود دارد که نظر منسجم

دھد و افق سياسی جامعه ايران را از  ارائه می
دار حاکم، يک ديکتاتوری  ديدگاه طبقه سرمايه

داند و از آن دفاع  رضاخانی نوع بناپارتی می
کند. اين ديدگاھی است که بايد آن را جدی  می

گرفت و خطرات آن را برای طبقه کارگر و 

بست طبقه حاکم  و دفاع از ديکتاتوری نظامی بن   

برابر  با  ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بھمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود. پخش می 
وی" بدين  وی / شورا تی ای شبکه تلويزيونی "کومله تی مشخصات ماھواره

 قرار است:
 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧فرکانس: ) yahsatياه ست (ماھواره 

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

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

  شب  ١١تا  ٩از ساعت چھارشنبه: 
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت پنجشنبه: بازپخش 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت جمعه:  
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  شنبه: 

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

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات يکشنبه: بازپخش 
 بعدازظھر ۴تا  ٣و ساعت  
، شماره تلفن: Shora.tv@gmail.comآدرس ايميل: 

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
https://tvshora.com ،aghaliyat.org-https://fadaian 

  tvshora@، تلگرام: Shora shoraبوک:  فيس


