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 زنده باد سوسیالیسم !

 

... 
 و باز همچنان         

 ما        
 این بام های کوچک توفان

 آهنگ پیشگوئی توفان ناگهان
 با داغ های تافته

 -گل های زخم و پوست  -
 با سینه های سوخته می خوانیم

 از بند بند قلعه ی تاریک
 آزادی

 ای تحول خونین
 ای انقالب دور

 و نزدیک
 سعید سلطانپور                            

2020نگاهی اجمال به رویدادهای مهم سال   

؟ !!” خلع ید یک کالم والسالم ” چرا   

 سوء استفاده رژیم از کادر درمان

زیست محیط و انرژی تامین بحران   و کوین بیت ی مساله  

 بازی با جان مردم فقط برای بقاء

 هر دم از این باغ بری میرسد !

”شورا ” مختصر در مورد   

 شبی بود برای خودش!



 

مجتمع نیشکر هفت تپه با داشتن هکتارهاا 

زمین زیر کشت و تاسیسات متعدد صنعتی به 

عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های کشت 

و صنعت کشور و درعین حال با داشتن قریب 

به پنج هزار کارگر از مهماترین قبههاای 

کارگری در خوزستان و کاشور مساسو  

میشود و به همین دلیل همواره مورد توجه و 

از حساسیت امنیتی بااییی در در منبهاه 

برخوردار است و همه جناحهاای سارمایه 

داری مصمم در به خدمت گرفتن و کناترل 

آن هستند . آنچه در این سالها با مهاارزات 

کارگران هفت تپه شکل گرفته تجلیی زیها از 

وحدت و ههستگی کارگران است و گواهای 

بر این که کارگران متسد هیچگاه شکاست 

نخواهند خورد ، ولی نهاید حرکت هفت تپه 

را به شاکلی انتزاعای و جادا از جنها  

مهارزاتی طههه کارگر ایران بررسی کارد، 

واقعیت این است که اعتراضاات کاارگران 

هفت تپه علیرغم وسعت آن به لساظ نفرات 

دخیل در آن و مادت زماانی تاداوم آن 

نتوانسته با دیگر بخشهای کارگری ارتهاا  

برقرار کند و عااملی بارای بارانگیختن و 

همراهی کارگران سایر مراکاز کاارگری 

شود، اعتراضات کارگران هفت تپاه حتای 

نتوانسته  همراهی و حمایت سایر اقشار شهر 

شوش را هم  کسب کند و به همین دلیل باا 

وجود وسعت حرکت نتایج کمی باه دسات 

آورده است . آنچه در حرکتهای اعتراضی 

کارگری همواره مغفول میماناد و باه آن 

توجه ای نمیشود این نکته مهم است که کار 

صنفی جدای از کار سیاسی نیست و ماهیت 

سارکوبگر و اسااتهدادی ر یاام جمهااوری 

اسالمی است  در این سالها به خوبی ناشان 

داده که هیچ اعتراضی حتی صنفی  را بار 

نمیتابد و به همه آنها نگاه سیاسای دارد و 

برای جلوگیری از توسعه آن به خشن ترین 

شکل برخورد میکند، نمونه ها بسیار اسات 

هنوز گلوله باران هوایی کارگران و شاال  

زدن و حهس های طوینی مدت صرفا برای 

درخواست حهو  معوقاه وووو از کارناماه 

ر یم پاک نشده است . از چنین ر یمی کاه 

هیچ تشکلی خاار  از چهاارچو  هاای 

قراردادی خود ، حتی تشکل های خیریه و 

مسیط زیستی را تسمال نمیکناد، چگوناه 

میتوان انتظار داشت که تاشکلهای صانفی 

کارگری را بپذیرد، سرنوشت سندیکاه های 

مختلف بهترین گواه است . آنچه کاارگران 

هفت تپه طی این سالها فریاد زده اند عمدتأ 

بخشی از مبالهات سایر بخشهای کاارگری 

است ولی متاسفانه با حمایت سایر کارگران 

 مواجه نشده است .

 بزرگترین نهبه ضعف حرکت هفت تپه 

حرکت بر مسور مجمع عمومی کارخانه  -9 

که در اصل جمعی بی درو پیکر از تمامای 

گرایشات  موجود  درون کارگران از راست 

ترین تا چپ ترین ، از صاد  ترین تا امنیتی 

ترین ، که از این جمع نااهمگون هیچگااه 

نتیجه قابلی برای کارگران بدست نمیآید و 

نمیتوانند خبری برای سرمایه داران باشند 

و جریاناتی تست عنوان چاپ عامداناه و 

آگاهانه مرو  این راهکار هستند در حالی 

که کمیته های مخفی کارخانه تنها تاشکل و 

سازماندهی ای است که میتواند در خدمت 

 منافع کارگران باشد.

عدم شناخت و تفاوت قائل شدن بیان  -2 

جناحهای مختلف سرمایه داری و مساوری 

قرار دادن شعار بازگشت مالکیت کارخاناه 

از بخ  خصوصی به بخا  دولاتی کاه 

خلع ید یا  “  آخرین نمود آن همین شعار

بوده که اتفاقا در این مورد ”  کالم والسالم 

اخیر هم جریانی چپ نما میداندار شاده ، 

کارگرانی که تا چندی قهل با سر دادن شعار 

لارزه ”  نان ، کار ، آزادی ، اداره شورایی ” 

به اندام سارمایه داران انداختاه بودناد، 

اکنون با دخالت جریانات فرصت طلب چپ 

نما و مهره های حاکمیات باه ابازاری در 

خدمت جناح موسوم به اصولگرا بر علیه باند 

معاون اول رئیاس ”  جهانگیری ”  وابسته به 

استاندار خوزساتان و ”  شریعتی ”  جمهور و 

کال نئولیهرالهای درون حاکمیت قرار گرفته 

اند . نکته مهم این است ، روزی که قرار بود 

هیات داوری وضعیت مالکیت هفت تپاه را 

مشخص کند این عده مدافع منافع کارگر !! 

روبروی ساختمان وزارت دادگاستری باا 

” خلع ید ی  کالم والسالم “  شعار ارتجاعی

تجمع کرده بودند و نکته جالب اینجاست که 

در کنار این افراد عده ای هم از نیروهاای 

ارزشی یا همان بسیجی هاای معاروب باا 

 همین خواسته تجمع کرده بودند. 

تاکید مکرر بر صنفی بودن خواسته ها و  -9

حرکتشان است که این خود عاملی شده که 

از حمایت اقشار مختلف شاهر شاوش کاه 
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  چرا 

 ؟ !!” خلع ید یک کالم والسالم ” 



 

عمدتا شهری به لسااظ درآمادی ضاعیف 

است، قرار نگیرد، همچنین حمایات ساایر 

مراکز کارگری را با خود نداشاته باشاد و 

حرکتی با این وسعت و وحادت در هماان 

مسدوده و با همان خواسته ها که اکنون در 

حد دریافت حهو  معوقه تنزل یافته، باقای 

 بماند .

آنچه گفته شد به این معنی نیست که طارح 

مبالهات صنفی و مهارزه برای تسهق آنهاا 

بی معنی است بلکه با تسلیال ماشخص از 

شرایط و باور به این که کار صنفی جدای از 

کار سیاسی نیست ، همواره بایاد توضای  

داده شود که انتظار تسهق این خواسته هاا  

از جمهوری اسالمی امری بعید اسات  و ره 

به جایی نخواهد برد کما اینکه تاا کناون 

نهرده آنهام در شارایبی کاه ر یام در 

ضعیفترین و بسرانی تارین دوران حیاات 

ننگین خود قرار دارد تاکید بر خواسته های 

صنفی صرب حرکتی رو به عهب و کم  باه 

حاکمیت در از سر گذراندن بسران سیاسی 

و اقتصادی است ، با نگاهی باه حرکتهاای 

اعتراضی کارگری به خوبی درمیابیم که بعد 

از سالها مهارز کارگران، در دست یابی باه 

خواسته هایشان نه تنها گامی به پی  نهرده 

اند بلکه اکنون دریافت دستمزد ناچیز کاری 

کااه انجااام میدهنااد بااه اولویاات اول 

مبالهاتشان بدل شده . هر جاا کاه ر یام 

مجهور به عهب نشینی اندکی شده بالفاصله 

در اولین فرصت باا یاورش و بازداشات و 

زندانی کاردن کاارگران و قلاع و قماع 

گسترده جهران مافات کرده ، در کنار طرح 

خواسته های صنفی مای بایاست ماهیات 

سرکوبگر و ضد کارگری ر یم را توضی  داد 

غیر از این جز قربانی کاردن کاارگران و 

خدمت به سرمایه داران و ر یم حامیاشان 

نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد کما اینکه 

در حرکت اخیر کارگران هفت تپه شاهد آن 

بودیم که چگونه ی  حرکت مستهل کارگری 

با خواسته های مشخص  مصادره به مبلو  

شد و در خدمت جناح به اصبالح انهالبای 

که قصد دارد بعد از دولت روحانی بر سار 

کار آید و همه چیز را درست کند !! قارار 

گرفت، اکنون هفت تپه ای ها چشم امیدشان 

را به نهاد زیر نظر رئیسی جالد دوخته اند تا 

حهشان را باز ستاند ! آنهم خلع ید از مال  

خصوصی و بازگشت به تمل  دولت . وظیفه 

همه کارگران پیشرو و آگاه است که ضامن 

حضور فعاال در هار حرکات اعتراضای 

کارگری با افشای ماهیت سرکوبگر ر یام ، 

توضی  دهند که تسهق  خواسته ها فهط باا 

سرنگونی جمهوری اسالمی با تمامی جناحها 

و باندهای حامی آن در هر رنگ و لهاسی و 

استهرار حاکمیت شورایی کارگران میاسر 

 خواهد بود .        

 مرگ بر ر یم ضد کارگری جمهوری اسالمی 

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی 

 زنده باد سوسیالیسم

 سازمان اتساد فداییان کمونیست   

 کمیته ایالتی تهران 
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هر کارگر و زحمتک  ایران در زندگی روزمره خود وقتی ناگزیر می گردد از حهو  و سب  معیشت خود در مهابال 
تعرض مداوم استثمارگران دفاع کند، به آشکارترین وجهی خود را در مهابل دستگاه جهر و ستم و سرکوبی میابد کاه 
به ایدئولو ی اسالمی نیز ملهس شده است و در میابد که در نظام سرمایه داری ایران ، دستگاه دولت و تمام ضمائام 

 آن ارگان سیادت و عامل بها و بازتولید نظم موجودند .
بررسی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و تاریخی ایران و روند تکامل نظام سرمایه داری و اشکال مخاتالاف 
سیادت سیاسی آن نشان می دهد که نظام سرمایه داری در ایران هر شکل سیاسی ای که بخود بگیرد ، قادر به حال 

 معضالت جامعه در جهت آزادی ، عدالت اجتماعی و رشد و شکوفائی انسانها نیست .
ایران به ی  تسول اساسی در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی نیازمند است که تنها 

 از طریق ی  انهال  اجتماعی بر علیه سیادت سیاسی و اقتصادی اقلیت مسدود جامعه ممکن و قابل تسهق است .
اولین گام در این راه ، سرنگونی جمهوری اسالمی ، انهدام ماشین دولتی و دستگاههای مهتدر اداری و ناظاامای 
بور وایی و بر قراری نظامی فدراتیو و شورائیست که در آن اکثریت مردم از فرهنگها و ملیتهای مختلف برای اولیان 
بار به دخالت در زندگانی خود می پردازند و برای ساختن آگاهانه جامعه ای که در آن از استثمار انسان بوسایالاه 
انسان ، از تهعیض جنسی و نژادی ، از سرکو  ، زندان ، شکنجه ، اعدام و از بیکاری ، بی مسکنی ، فهر و تهاعایاض 

 جنسی ، از انهدام مسیط زیست و... خهری نهاشد،اقدام می کنند .
سازمان اتساد فدائیان کمونیست ، وا گونی جمهوری اسالمی بمثابه برجسته ترین تکیه گاه نظام سرمایه داری حاکام 
بر ایران و سر سخت ترین دشمن آزادی طههه کارگر و جایگزینی آن توسط جمهوری فدراتیو شورایی را وظایافاه 

 عاجل خود می داند .
 از برنامه سازمان اتساد فدائیان کمونیست



 

با آغاز سال جدید میالدی و شروع تسویت 

نوین به دنهال آن در عرصه بین المللی، یاد 

آوری رویدادهای تاثیر گذار سال گذشتاه 

که مردم جهان و ایران شاهد تسویت بسیار 

مهم در صسنه سیاسی و اجاتامااعای و 

اقتصادی بودند، میتواند برای توده ها باه 

داشتن نگاهی جامع تر با حفظ حاافاظاه 

تاریخی، در مواجه با پدیده های سیاسی و 

 اقتصادی پی  رو کم  کند .

اولین ماه میالدی یعنی  انویه در ایاران  

با خهر مهم تارور  99دی  92برابر با جمعه 

قاسم سلیمانی کلیدی ترین فرمانده سپااه 

پاسداران، معروب به جالد خاورمیانه باه 

دست آمریکا در عرا  شروع شد . قااسام 

سلیمانی که  نفر اول پیاده ساازی مشای 

میلیتاریستی ر یم و دخالتهای مستاهایام 

نظامی جمهوری اسالمی در منبهه بویاژه 

در سوریه و عرا  و لهنان و فلسبین بود و 

سیااه ” سالها پی  از این رویداد در لیست 

باه “  حهو  بشاری”  و سازمانهای “  آمریکا

عنوان تروریست قرار گرفته بود و از طریق 

وی و نهاد تست اختیار او مهالغ گزافی برای 

حمایت از گروهای شهه نظامای مازدور 

همچون حز  اهلل  و حوثی ها و حماس و 

ر یم اسد وووو از ایران منتهل شده باود. 

هزینه های که در حهیهت برای حفظ اقتدار 

و بهاء جمهوری اسالمی در منبهه به نافاع 

متسدان  و علیه خلق های تست ستم ایران 

و عرا  و سوریه و... به کار برده میشد و به 

موازات آن پروپاگاندای ر یم حضاور و 

دخالتهای  را در عرا  و سوریه، با گاره 

زدن مهارزه با داع  و دفاع از حاریام 

امامان شیعه توجیه میکرد و تالش بی وقفه 

بر این داشت تا از وی چهره ای ماهادس 

برای توده ها بسازد . سلیمانی در مااه 

 انویه با دستور مستهیم ترامپ در عارا ، 

زمانی که همراه با ابو مهدی مهنادس از 

رههران حشد الشعهی بود  به وسایالاه 

موشکهای آمریکایی هدب قرار گرفات و 

پرو ه انتهام سخت ر یم از آن لسظه کلیاد 

خورد ، پرو ه ای که ر یم ایران هدف  از 

آن را اوی دامن زدن به جنگ با آمریکا که 

درآن به عنوان کشور مظلوم و قربانی شده 

خود را معرفی کند و دوم احیای سیاسات 

مذههی اش از طریق قهرمان ساازی باا 

سلیمانی و پیوند آن با گرایشات مذهاهای 

توده ها برای فرار از بسرانها و تضاد هاای 

،  99حاد  درونی اش همچون بسران آبان 

بود ، که این هدب مسهق نشد زیرا در مدت 

کمی پس از ترور سلیمانی، در همین مااه 

و در امتداد پرو ه انتهام سخت  2222 انویه 

ایران از آمریکا ، پس از حمله موشکی باه 

پایگاه هوایی عین العسد آمریکا در خااک 

عرا  ، ر یم هواپیمای اوکراینی را کاه 

عمدتا حامل اتهاع ایرانی و اوکراینای و 

کانادایی بود به عمد با دو موش  سرنگون 

مسافر را به قتل رساند . فاجعه  971کرد و 

ای که پس از افشای آن از طریق مردم در 

فضای مجازی ابتدا زیر باار پاذیارش 

مسئولیت آن نرفت اما با فشارهای بایان 

المللی از جانب کانادا و اوکراین، ناگزیر به 

پذیرش آن تست عنوان خبای انسانی شد 

و وقیسانه این جنایت را مسدود به ی  عذر 

هم  2222خواهی ساده نمود و تا پایان سال 

پرونده این جنایت را معلق گذاشته و حتی 

غرامتی هم به خانواده ها پرداخت نکرده و 

از هر گونه پاسخ گوی و توضی  رسمی در 

مساکم بین المللی گریخته است . این فاجعه 

موجب خشم بیشتر توده های تست ساتام 

شااهاد  99ایران که پی  از این در آبان 

کشتار علنی و سرکو  گسترده بودند ، شد و 

آنها را به اعتراضی هر چند مسادود در 

 خیابانها و دانشگاهها کشاند . 

ماه  انویه در خار  از مرزهای ایران شاهد 

رویداد تاریخی و مهم دیگری بود و آن 

 77جدایی بریتانیا از اتسادیه اروپا بعد از 

کناگاره  2222سال بود. در ماه دوم سال 

آمریکا بدون تایید سنا قانونی در جاهات 

کاه  اختیارات دونالد ترامپ برای حمله 

به ایران تصویب کرد. این مصوبه در آمریکا 

اگر چه در واکن  به ترور سلیماانای و 

مسکوم کردن اقدام ترامپ بود و لیکن ناه 

تنها از تهدیدهای بعدی ترامپ علیه ایاران 

نکاست بلکه چون تایید سنا را نداشت عماال 

پروسه تشریفاتی قانونی شدن را رعاایات 

نکرد و توجیهی مناسب برای رعایت نشدن 

از جانب ترامپ داشت . ماه فوریه در ایران 

نیز همراه با خهر شیوع کرونا و ورود آن به 

ایران از طریق مسافران چینی بود . مسئله 
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 اجمال به رویدادهای  نگاهی

  22 مهم سال 

  22  



 

مهمی که ر یم علیرغم اطالع کامل از آن 

بخاطر برگزاری انتخابات مجلس، آن را 

مکررا تکذیب میکرد و جان شهروندان را 

در معرض خبر گسترده قرار داده بود و با 

وجود تهلیغات گسترده و دعوت به مشارکت 

مردم در انتخابات، به دلیل خشم عمومی و 

اطالع مردم از شیوع کرونا از منابع خهری 

غیر رسمی، مورد تسریم قرا گرفت و باا 

درصد طهق آمار ر یام  27/72مشارکت 

 مفتض  ترین انتخابات ر یم برگزار شد . 

ماه مارس، کرونا به عنوان بیماری همه گیر 

جهانی ) پاندمی ( رسما از طرب سازماان 

بهداشت جهانی معرفی شد، اکنون ایان 

ویروس بخ  اعظم جهان را آلوده کارده 

بود. ارائه پروتکل و توصیه باه رعاایات 

مسدودیت های گسترده برای جلوگیری از 

شیوع بیشتر بیماری از طریق دولت هاای 

ملل مختلف هر کدام به طریهای صاورت 

گرفت ، برخی کشورها بر مهنای توصیه های 

سازمان بهداشت جهانی قوانینای وضاع 

کردند و دولت برخی کشورها مااناناد 

پاکستان از اساس وجود این بیامااری را 

انکار کردند و بسیاری از کشورها از جملاه 

افغانستان و هند به دلیل عادم وجاود 

امکانات مناسب جهت غربالگری وضعایات 

نامعلومی در تشخیص مهتالیان و قربانیاان 

داشتند . ر یم ایران در این ایام ابتدایای 

پاندمی ، بر خالب پروتکلهای جهانی حرکت 

میکرد و به سهب فضای هژمون مذههی در 

کشور ، وارد چال  عمیهی با اقشار خرافی 

مذههی که خود آنها را پرورش داده ، جهت 

بستن اماکن مذههی و مساجد و جلوگیاری 

از مراسم های مذههی شد . ر یم  پاس از 

تعبیلی کسب و کار و مشاغل که به دنهاال 

آن بسیاری از مردم طههات مختلف بویاژه 

کارگران شغل خود را از دست  دادند و در 

ضیق معیشتی قرار گرفتند، هیچ کاماکای 

معیشتی بر خالب رویه دیگر کشورها نکرد و 

به سهب عدم ایجاد مسدودیت در پروازهای 

ماهان به چین، در آمار مهتالیان و فاوت 

شده های ناشی از کرونا در رتهه های بایی 

جهانی قرار گرفت. در ماه اوریل با تاداوم 

وضعیت مهارزه با شیوع کرونا، آمار تلفاات 

در جهان رو به افزای  گذاشت و حاتای 

برخی مهامات همچون یریجانی در ایران و 

بوریس جانسون در انگلیس به صف مهتالیان 

پیوستند . به موازات پاندمی در این ماه در 

عضو گروه تروریستی طالهان  922افغانستان 

در چهار چو  توافق آمریکا با طالهان از 

زندان بگرام آزاد شدند که مورد انتاهااد 

شدید مردم افغانستان قرار گرفت . با باه 

قتل رساندن جور  فلوید سیاهپوست توسط 

پلیس آمریکا ، ماه می با اعتراضات گسترده 

مردمی در تمامی ایالتهای آمریکا آغاز شد 

و مضس  اینکه ر یمی که خود همیشه یاد 

طوییی در ستم به اقلیتهای نژادی و خلاق 

های کرد و لر و ترک و بلاو  و... دارد 

فریاد مسکوم کردن قتل جور  فلوید را سر 

داد و از قصد خود در نام گذاری خیابانای 

به نام وی خهر داد . همچینین در این مااه 

از عاماالن ”  فلیکن گابوی ” شاهد بازداشت 

کشتار صدها هزار تن در نسل کشی رواندا 

بودیم . گسترش شیوع کرونا در ماهاهاای 

آتی عمال منجر به تعبیلی مسابهات ورزشی 

شد و در ماه جویی حادثه انفجار نبنز بار 

دیگر نگاهها را متوجه اسرائیل کارد. در 

آمریکا اعتراضات در مسکوم کردن قاتال 

جور  فلوید شدت گرفت و دامنه اش باه 

دیگر کشورهای جهان کشیده شاد، در 

آمریکا حتی منجر به پایین کشیدن مجسمه 

هایی که نماد تاریخ آمریکا بوده ، انجامید . 

در سیاتل معترضین حتی تا چند روز شهر را 

 به تسخیر خود درآوردند . 

در ماه اگوست انفجار دهشتناک بندر بیروت 

نفر فاجعه ای را رقم زد  992و کشته شدن 

و مردم با مرتهط دانستن این انفجاار باا 

اقدامات حز  اهلل و دخالتهای ایران در 

لهنان، دست به اعتراضات خیابانی زدند و 

علیه ایران شعار دادند که منجر به استعفااء 

دولت شد . اعالم نامزدی جو بایادن در 

انتخابات آمریکا و همچنین درخاواسات 

دولت ترامپ برای فعال کردن مکانایازم 

ماشه و بازگشت تسریمهای سازمان ملل و 

رد آن از جانب این سازمان از رخدادهای 

این ماه بود . توافق تاریخی عادی ساازی 

روابط بین اسرائیل با امارات و بسرین که با 

واکن  تند ر یم ایران مواجه شاد، از 

رخدادهای مهم ماه سپتامهر بود ، همچنیان 

اسالم گراها با سر بریدن ی  معالام در 

خیابانهای پاریس توحشی دیگر آفریدناد، 

معلمی که فهط کاریکاتورهای شارلی ابدو 

را در کالس نشان داده بود . به دنهال از سر 

گیری روابط اسرائیل با کشورهای عربای، 

ورود هواپیمای اماراتی به حریم هاوایای 

اسرائیل رخداد تاریخی دیگری بود که در 

 اکتهر رخ داد . 

در ماه نوامهر ترور مسسن فخری زاده از 

عوامل و رئوس فعالیتهای هستاه ای و 

موشکی ایران توسط اسرائیل در آبسارد 

دماوند خهر ساز شد رویدادی که هایاچ 

پاسخی به جز چند تهدید توخالی از جانب 

ر یم ایران نداشت و انتهام سخت را به روز 

 موعود موکول کردند . !! 

در کابل هم طالهان جنایت دیگری آفریدند 

و با حمله به دانشگاه این شهر تعدادی از 

دانشجویان را کشته و مجروح کردناد و 

علیرغم اعالم رسمی دولت افغانستان مهنی 

بر دست داشتن طالهان در این جنایات و 

فوران خشم مردم ، ر یم ایران که همواره 

حامی طالهان است آن را به داع  نسهات 
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داد و مسکوم کرد . همچنین آت  بس میان 

آذربایجان و ارمنستان بر سر منبهه قاره 

باغ با وساطت روسیه با شر  واگذار کردن 

 قره باغ به اذربایجان ، انجام شد . 

همراه بود با خاهار  2222ماه پایانی سال 

کشف واکسن کرونا توسط شرکتهای فایزر و 

بیون ت  و تائید آن از طرب ساازماان 

بهداشت جهانی ، و همچنین کشف گاوناه 

جه  یافته این ویروس در انگالایاس . 

انتخابات آمریکا بعد از ک  و قوساهاای 

فراوان در ماراتن شمارش آرا نهایتا باه 

پیروزی بایدن به عنوان چهل و ششمایان 

رئیس جمهور آمریکا با رای نماینادگاان 

کالج الکترال و شکست ترامپ انجامیاد ، 

شکستی که در ادامه تهلب در انتخاباات و 

اعتراض طرفداران ترامپ و تاهااضاای 

شمارش مجدد آرا را به دنهال داشت . در 

ایران هم شاهد اعدام بدون اطالع قهلای 

روح اهلل زم مدیر شهکه خهری تلگرامی آمد 

توانسته بود باا  91نیوز بودیم . وی در سال 

دراختیار گذاشتن اطالعات مسرماناه از 

موقعیتها و مراکز سپاه و بسیج از طاریاق 

شهکه تلگرامی خود ، مردم راباه اداماه 

اعتراضات علیه ر یم تشویق کند ، وی در 

حالی که پناهنده فرانسه بود با تبمیاع و 

فریب نیروهای سپاه ربوده و به ایران منتهل 

شد و نهایتا پس از دریافت حکم اعادام و 

اجهار به مصاحهه تلویزیونی در مهابل مجری 

امنیتی تلویزیون ) رضوانی ( که  حضاور 

را اغتشاشات تاوصایاف  91مردم در سال 

شما میگویید اغتشاشات ما ”  کرده بود گفت 

، اعدام شد ولی همین ” میگوییم اعتراضات 

جمله همدردی و واکن  مثهت ماردم را 

برای  به همراه داشت ، مردمی که در این 

سال و سالهای گذشته شاهد اعدام و کشتار 

بسیاری از سوی ر یم بودند ، از جامالاه 

جوانی دلیر و آزاده ”  نوید افکاری ” اعدام 

که تا آخرین لسظات زندگی  با بیان اینکه 

فهمیدم اینها دنهال گردنی برای طاناا  ”  

از ستیز با این ر یم جالد پا ”  دارشان هستند 

پس نکشید و سربلند و با افتخار جان باخت. 

همچنین در این ایام پس از مدتها کشمک  

دولت و مجلس، کلیاات طارح اقادام 

راههردی برای لغو تسریمها در مجلس باا 

رای موافق در جهت فرمان خامنه ای  229

به تصویب رسید و میرود که حاکمیت وارد 

فاز جدیدی از مواجه با دولت بعدی آمریکا 

 برای مذاکره با دست پر ! شود . 

 در کنار تمامی این رویدادها ، 

طههات فرو دست بویژه در ایران در ساال 

در تنگنای معیشتی شدید ناشای از  2222

شرایط کرونایی بدون کمکهای دولت قرار 

داشته و روزانه جای جای ایران اخاهاار 

خودکشی کارگران و کودکان مساروم از 

تسصیل به گوش میرسد ، در این سال خهار 

خشونت های خانگی علیه فرزندان و عادم 

دادرسی منصفانه و مجازات متناسب بارای 

پدران به سهب قانون اسالمی ، خاود از 

موارد مورد اعتراض مردم بود . سرکاو  

گسترده کارگران و روشنفکران چاپ باه 

دستور رئیسی و صدور احکام سنگین بارای 

آنان در سالگرد آبان امسال خهر از تاالش 

ر یم در شدت دادن اختنا  میدهد و هماه 

این موارد منجر به افزای  خشم توده ها و 

لزوم توجه به مسئله آگاهی طههاتی تاوده 

های فرودست و اتساد عملشان در مواجهه با 

حاکمیت جالد است که به قبع در سال پی  

رو ، بی  از سال گذشته اعمال مسدودیات 

خواهد کرد و توده ها باید بدانند که تنهاا 

راه رهایی اتساد عمل و سازماندهی علیاه 

مناسهات سرمایه داری موجود و حاکمیات 

سیاسی آن جمهوری اسالمی و تالش برای 

تسهق انهال  سوسیالیساتای اسات  .                       

 هیوا
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در جمهوری فدراتیو شورایی، تأمین 

بهداشت و ایمنی مسیط کار، ایجاد سالن 

های سخنرانی، تأتر، کتابخانه، مسل 

استراحت، ورزش، مبالعه و حمام و غیره 

تضمین میشود. قوانین کار و جزئیات آن 

توسط شوراهای خود کارگران و 

زحمتکشان متناسب با مسیط کار و شرایط 

 کار تدوین می گردد .

* مهاجرین و سایر خارجیان ساکن 

جمهوری فدراتیو شورایی ایران، همچون 

دیگر شهروندان از حهو  کامل شهروندی 

بر خوردارند و حق اشتغال به کار بدون 

استخدام کار دیگران ، برای آنها تضمین 

 می شود .

* شوراهای مسلی بدون هیچگونه 

تشریفاتی به اینگونه خارجیان حهو  

 شهروندی و برابر اعبا می کنند .

* در جمهوری فدراتیو شورایی ایران، به 

کلیه پناهجویانی که بخاطر جرایم 

سیاسی، مذههی، عهیدتی، مورد آزار و 

اذیت قرار گرفته و در خواست پناهندگی 

می کنند، پناهندگی اعبا کرده و حهو  

کامل شهروندی آنها را برسمیت می 

 شناسد .

 تسصیل

* بمنظور تأمین و تضمین ارتهای سب  

دان  کارگران و زحمتکشان، جوانان، 

مالکیت خصوصی و روابط و مناسهات 

ناشی از آن از سیستم آموزش و پرورش 

برچیده می شوند و با دگرگونی بنیادی 

در نظام آموزشی کشور بر مهنای آخرین 

دستاوردهای علمی و فنی در زمینه 

آموزش و پرورش ، امکانات تسصیالت 

رایگان و همه جانهه برای کلیه شهروندان 

 تضمین می شود .

 



 

حکایت غریهی است این جمهاوری پلیاد و 

شاریتان که موجب شده تماامی مفاهیام 

اخالقی باز تعریف شود، از جمله هر آنچاه 

از، ازخود گذشاتگی و تعهاد و ماسئولیت 

پذیری تاکنون استنها  کردیم رنگ دیگری 

یافته است . با همه گیری کرونا کاه تماام 

جهان را تست تاثیر قرار داده،  پوچی و باه 

بن بست رسیدن مناساهات سارمایه داری 

حاکم بر جهان به بهترین شکلی عیان شد که 

حتی در تامین ابتادایی تارین نیازهاای 

زندگی افراد جامعه درمانده شده اند و در 

ارائه خدمات درمانی و بهداشتی هم  فهرا و 

اغنیا، دارا و ندار هر کدام سهمی مناسب ! 

خود را دارند ، این وضعیت در ایاران باا 

برجستگی و نمودی بیشتری آشکار شاده . 

درایران اسیر یکی از فاسد تارین و شاهی 

ترین ر یمهای تاریخ معاصر که همه چیز در 

خدمت سود جویی و طمع سارمایه داران 

حاکم قرار دارد، وضاعیت کروناایی هام 

موقعیت مناسهی را فراهم کرد، در حالی که 

در قانون اساسی خود ر یم تامین بهداشت 

عمومی برای همگان تاکید شده، با دریافت 

هزینه های گزاب بابات درماان بیمااران 

کرونایی که بعضا در بیمارستانهای یکچری 

به چهل میلیاون توماان رسایده و بارای 

کااارگران و زحمتکااشان و تااوده هااای 

ستمدیده شهر و روستا که در این ماهها باا 

کمترین درآمد حتی ناتوان از تامین معاش 

روزانه خانواده، روزگار گذرانده اند طهعا 

پرداخت هزینه درمان برایشان از مساایت 

است و به همین دلیل علیرغم عدم انتاشار 

امار درست توسط ر یم بخ  اعظم فوتای 

های ناشی از کرونا در مناطق مسروم و فهر 

زده بوده و به قول معروب مرگ فهرا هام 

صدا نادارد. آنچاه از تعهاد و از خاود 

گذشتگی ذکر شد در قاموس ر یام فهاط 

نسهت به طههات مرفه و ثروتمندان و سرمایه 

داران است، اصلی ترین بخ  جامعه که در 

صف مهدم جدال با این همه گایری قارار 

دارد کادر درماان و پرساتاران و پرسانل 

بیمارستانها هستند که در ایان یکاسال باه 

زیهاترین شکلی تعهد و از خود گذشاتگی و 

مسئولیت پذیری را تجلی بخاشیدند ولای 

آنچااه دریافاات کردنااد جااز خیاناات و 

فرومایگی از جانب ر یمی کاه در باو  و 

کرنا از آنها به عنوان فرشتگان آسمانی که 

زینب گونه !! به کار ماشغولند ناام بارده 

چیزی ندیدند، زمانی که در بهار امثال همه 

گیری به او  خود رسید اقدام به استخدام 

انهوهی از پرستاران بیکار کرد آنهم با قرار 

روزه که هیچ گونه تعهد بیماه   99دادهای 

ای و حهوقی برای وزارت بهداشت نداشاته 

باشد و فهط پرداخت حهو  مبرح باشد و به 

بدلیل بیکاری و نهود درآمد هزاران پرستار 

به این قرار داد تن دادند و به کار ماشغول 

شدند با این وجود با اتمام قرار داد دریافت 

حهو ، شد معضل جدیدشان و هار روز در 

شهرهای مختلف شاهد تجمعهای متعدد آنها 

برای دریافت حهو  شان هاستیم، در ایان 

راببه ر یم وقاحت را به منتهاا رسااند و 

وزارت بهداشت بعد از اعالم شهرهایی تست 

عنوان شهرهای زرد به بیمارساتاهای ایان 

شهرها ابالغ کرد که با پرستاران مازاد پی  

از سر رسیدن موعد قراردادشان باا آنهاا 

تسویه حسا  کنند و شرم آورتر ایان کاه 

همین تسویه حسا  هم فهط بر روی کاغاذ 

انجام شد و بیشتر این افراد بدون دریافات 

مهلغی از کار برکناار شادند و باه خیال 

طلهکاران وزارت بهداشت پیوستند، این در 

حالی است که بیمارستانها از قهل تست های 

کرونا و مراحل درمان آن درآمد سرشاری 

بدست آورده اند و بودجه های کالنای در 

اختیار وزارت بهداشت قرار داده شده ، این 

در حالی است که ر یم هزینه نجومی خر  

توسعه تسلیسات موشکی و ساایتهای اتمای 

میکند . بی دلیل نیست که هزاران پزش  و 

پرستار که وجودشان برای بهداشت و درمان 

حیاتی است تن به مهاجرت داده اند . الهته 

در جامعه ای که سیاست هاای درماانی و 

بهداشتی آن توسط رهاهری سادیاستی و 

مخهط تنظیم شود و رساله پزشکی معتهر آن 

صسیفه سجادیه و داناشمندان آن امثاال 

جانیانی چاون فخاری زاده و مهندساان 

پزشکی اش آدمکشان مخترع کرونا یاا  

باشند و داروهای معتاهر آن روغان اماام 

کاظم و عنهر نسا، زهر زنهاور و ادرار شاتر 

 باشد بیشتر از این انتظار میرود ؟ 
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 و  تهاعاات  ایران،  اخیر  مهم  اخهار  از  یکی

 در  کاویان  بیت  دیجیتالِ  ارزِ  رمز  تاثیرات

 زیسات  تااثایارات  و  منابع انر ی  مصرب

 است. بوده ایران در اش مسیبی

 جزو که کوین بیت همان یا چِین بالک شهکه

 در  دیجیتاال  پولِ  های  مارکت  ترین  مشهور

 دارد،  را  خاود  خاص  و قوانین  بوده  جهان

 دیجیاتاال  نامتمرکز  بان   نوعی  واقع  در

 سارماایاه و  ی  ذخیاره  امکان  که  است

 خاریاداران  برای  را  احتمالی  سودآوری

 تراکانا   ها و  سرمایه  این  میکند.  فراهم

 ماینر  طریق  از  این شهکه،  در  شده  ثهت  های

 تااسایاساات  که )  کنندگان  استخرا (  ها

 های مزرعه نام به مکانی در آنها ی پیچیده

 زیاد بسیار انر ی با و داشته قرار کوین بیت

 . میشود مسافظت میکنند، کار بر 

 و  کوین، سرپارسات  بیت  جهانی  ی  شهکه

 که جهان جای هر و در نداشته خاصی مدیر

 بااشاد،  داشته  وجود  ارزان تر  بر   انر ی

 کویان  بیت)    کنندگانِ  استخرا  (   ها  ماینر

 که.   فعالیت دارند  برای  تری  سودآور  فضای

 و  کاویان  بیت  استخرا   عملیات  بزرگترین

 چین  در  ارزان  بر   بخاطر  ها  ماینر  فعالیت

 . وجود دارد

 در  اخایار،  سالهای  در  همچنین  ها  چینی

 ماجاوز  با  و  سپاه کم  به ایران از  نهاطی

 ی  گساتارده  دارای تاسیاساات  دولتی،

 کاه  آنجاا  از  و  بوده  کوین  بیت  استخرا 

بااییای   بسیار  بر   مصرب به نیاز ها  ماینر

 ها  چینی  فعالیت  از  حاکمیت  حمایت  دارند،

 و  ارزان،  بار   انر ی  گذاشتن اختیار در  با

 مسیبی  زیست  لساظ  به  با آنها،  شراکت  نیز

 بارای  نیاز  مورد  انر ی  تامین  در  ناتوانی  و

 سااز  بساران  های اخیر  ماه  در  شهروندان

 . است شده

 موجب  موضوع،  این  ابتدا  که  ترتیب  این  به

 هاای  نیروگاه  معمول  غیر  و  بیشتر  فعالیت

 و  شاد،  میکنند  کار  گازی  با سوخت  که  بر 

 کماهاود  بخاطر  نیرو  وزارت  آن  دنهال  به

 ماازوت  غیر مجاز  سوخت  از  گازی  ذخایر

 باه  کاه  کارد  استفااده  جایگزین  بعنوان

 . شد منجر تهران هوای ی گسترده آلودگی

 ماازوت  پخ   رفتن  لو  از  پس  آن  کنار  در

 در  شهروندان  از  بسیاری  بیماری  و  هوا  در

 آلودگی  ابتدایی  شرایط کرونایی، روزهای

 را  ماازوت  از  استافااده  نیرو  وزارت  هوا،

 گاازی ی ذخیره کمهود به کرد، اما  تکذیب

 نیااز  آن  به  بر   تولید  برای  ها  نیروگاه  که

 مشاکال  طهق معمول  و  کرد  اشاره  دارند،

 شهرونادان  گردن  بر  را  گاز  سوخت  کمهود

 زیادی گازی انر ی زمستان در که انداخت

 کاه  کارد  اعالم  وقیسانه  و  میکنند  مصرب

 " !  نشاوناد  لاخات  خانه  در  باید  مردم" 

 در  که  واقفند  همگان  که  است  حالی  در  این

 دانشگاه  و  مدارس  قهل،  های  سال  با  نسهت

 نیمه  وضعیت  در  دولتی  و ادارات  تعبیل  ها

 از  گازی  انر ی  مصرب  و  دارند  قرار  تعبیل

 . میهاشد کمتر هرسال

 کمهود  از ای عمده بخ  اخیر های سال  در

 جهتِ  به  ها  نیروگاه  نیاز  مورد  گازی  ذخایر

 جاماهاوری  متساد  تامینِ گاز کشورهای

 که  است  بوده  سوریه  و  عرا   چون  اسالمی

 از  ناشی  های  ی کمهود  هزینه  معمول  طهق

 استنشا   با  ایران  مردم  را،  اقداماتی  چنین

 و هاوای  ماازوت  یعنی  جایگزین  سوخت

 شوند. متسمل باید آلوده

 ی  حاوزه  به  مربو   ی  مسئله  تمام  این  اما

 کماهاود  کنار  در  زیرا  نهود،  امسال  انر ی

 و  بر   های  نیروگاه  برای تامینِ  ذخایرگازی

 نیروگاه  سوخت  عنوان  به  مازوت  جایگزینی

 اخایار  روزهاای  در  دیگار  طرفی  ها، از

 کشاور،  مختلف نها  ی سابهه بی  خاموشی

 باه  را  هم شهارونادان  بر   قبعی  بخاطر

 . کشاند اعتراض

 فهاط  نه  گسترده،  بر ِ  قبعی  واقعی  دلیلِ

 بلکاه  بر ،  تولید  برای  گازی  ذخایرِ  کمهودِ

 که"    کوین  بیت "   ی استخرا   مسئله  همان

 و  ساپااه  داده، تاوساط  توضی   ابتدا  در

 است کاه  ایران  در  چینی  های  امپریالیست

 بار   زیاد  بسیار  مصرب  به  نیاز  فعالیت  این

 دارد. کوین بیت مزارع در

 امپریالیاسام  خدمت  در  سالهاست  که  سپاه

 آن  ماناافاع  ی  جانهه  همه  تامین  و  چینی

 گازی  ذخایر  مانده ی  باقی  از  اینهار  است،

 باه  توجه  بدون  خود،  بر   های  نیروگاه  و

را   منااباع  این  شهروندان،  نیاز  و  سالمتی

 بکاار  ها  چینی  منافع  به  خدمت  در  یکسره

 گذاشتان  اختیار  در  ارزان  علت  به  و  برده

 ایان  سپاه،  و  ها  چینی  ایران برای  در  بر 

.  میشود  تمام  سودآور  بسیار  فعالیت  مدتی 

 و ماخاالافات موضوع این افشای از  پس
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 ی مساله

  کوین بیت 

 زیست محیط و انرژی تامین بحران  و



 

 بخشی مردم، ابتدا و کارشناسان ی  گسترده

 هاای  تریهاون  از  حاکمیتی  های  گروه  از

 جاماهاوری  سیمای  و  صدا  مانند  مختلف

 بارای  ماازوت  از  استفاده  اسالمی، بارها

 و  کردند  تکذیب  بالکل  را  بر   های  نیروگاه

 را  هاا  چینی  کوین توسط  بیت استخرا   نیز

 شهرونادانِ  برگردن  نیز  را  امر  این  و  انکار

 . انداختند سوداگر

 صدد در نیز تهران بر  نیروی توزیع شرکتِ

 علات  و  آمد  بر  بر   قبعی  ی  مسئله  توجیه

 مصارب"   ابتادا  در  را  بر   قبعی گسترده

 اعاالم  مردم  توسط  الهته"  گاز  حد  از  بی 

 خواسات  مردم  جمهور از  رئیس  نیز  و  کرد

 نایااز  مورد  که  گاز  سوخت  مصرب  در  که

 . جویی کنند است، صرفه بر  های نیروگاه

 هاا افشاگری شدن تر گسترده ادامه در  اما

 مازارع  از  ناشی  های  آسیب  به  مربو   ی

 حاد  از  بی   مصرب  ها و  چینی  کوین  بیت

  نهایتا ناگزیر، استخرا ، دولت برای برقشان

 مصارب  با  ارتهاط   و  کوین  بیت  استخرا 

 که تاالش"  کرد  اعالم  و  پذیرفت  را  بر 

 کوین  بیت  استخرا   جلوی  که  کرد  خواهد

 به  مازوت  ی  عرضه بجای نیز و" ! "بگیرد  را

 مسادود  آنهارا  فعالیت  بر ،  های  نیروگاه

 ." کند

 اعاالم  نهایتا  نیز  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 

 و  بار   مصرب  مدیریت  راستای  در: " کرد

 کنندگان استخرا  از خاموشی، با جلوگیری

 ایان  در  تا  ایم  کرده  مذاکره  مجاز  ارز  رمز

 این  در  و  متوقف کنند  را  خود  فعالیت  زمان

 رماز  کنانادگاان  استخرا   فعالیت  جهت

 حاتای  و "   است  شده  متوقف  هم  ارزچینی

 ادعاای  عاماوم  اذهان  فریب  برای  دولت

 در  چین  کوین  بیت  مزارع  از  یکی  تعبیلی

 اعاالم  توانیار  و  نموده  را  رفسنجان ایران

 استاخارا   مردم،  درخواست  بنابه: " کرد

 مجاوز  رفسنجان، اگرچه  دیجیتال  ارزهای

 چاون  ،  است  شده  تعبیل  دارد، اما  قانونی

 دولت  اما"   است  مسکونی  بر   تامین  الویت

 در  ساپااه  هماراهای  به  ای  اشاره  هرگز

 با  نهایت  و در  نکرد  ها  کوین  بیت  استخرا 

 ی  پارو ه  شادنِ  تمام  از  پس  تمام  وقاحت

 کاردن  خاماوش  و  ها  کوین  بیت  استخرا 

 اندکای  مدت  در  یکهاره  ،  ماینرهای چینی

 نیاز مورد سوخت که شد مدعی نیرو وزارت

 شرایاط  و  تامین گردیده  بر   های  نیروگاه

 شاده  پایدار  کامال  بر   تولید  های  نیروگاه

 .! است

 ی  مسئالاه  توجیه  برای  حاکمیت  همچنین

 دوباره احتمای تکرار و گازی سوخت  کمهود

 طریق  از  رو،  پی ِ  ایامِ  اخیر در  اتفاقات  ی

 نیارو  وزارت  انر ی  و  بر   معاون  ،  حائری

 گااز  مصرب  زمستان  در"   :   که  میکند  اعالم

 و  اسات  تابستان  برابر  سه  خانگی  بخ   در

 کاه  است  بخ  خانگی  مصرب  تامین  برای

 ماسادود  بر   تولید  های  نیروگاه  سوخت

 کارده  مبرح  نیز  قهال  که  ادعایی ! " میشود

 شرایاط  به  توجه  با مجددش تکرار و  بودند

 من  اظهر  پایه بودن   بی  ،  کرونایی  مسدود

 ی  بهانه  میتواند  ه  الهت  صد  و  است  الشمس

 در روزهای  گاز  شدن  گران  برای  هم  خوبی

 مصرب  سوخت  ی  هزینه  جهرانِ  جهتِ  آتی،

 نایاز  و  سپااه  و  چینی  عوامل  توسط  شده

 احتمالای  تکرارِ  برای  دستانه  توجیهی پی 

 . باشد ها بسران این

 و  توجیاهاات  و  حواشی  این  تمام  کنار  در

 ر یام، در  پی  در  پی  های  پردازی  دروغ

 موثری  اقدام  هیچ  حاکمیت  عملکرد،  گستره

 آلاودگای  مسیبی  زیست  معضل  جهت  در

 . است انجام نداده هوا،

 کیفیت  کنترل  شرکت  ماه  دی  21  جمعه  روز

 آلودگای  متمادی  ازروزهای  بعد  ،  نیز  هوا

 تمام  برای  خبرناک  و  وضعیت ناسالم  و  هوا

 باد  باوزش"   که  کرد  اعالم  سنی،  های  گروه

 ." خواهد شد کم ها یینده آ شدت از

 کاه  است  حاکمیتی  مضسکه  نشانگر  امر  این

 نهوده  قائل  ارزشی  شهروندان   جانِ  برای

 هاوای  زمستاانای  ی  پر سابهه  آلودگی  و

 بارای  ماازوت  سوخت  با  امسال  را،  تهران

 تشدید میکند  امپریالیستی،  چین  از  حمایت

 هزیناه  هیچ  تنها  نه  بسران  این  حلِ  برای  و

 باران  و  باد  دامان  به  دست  بلکه  نمیکند  ای

 صاربِ  را  مالای  منابع  آن  و بجای  میشود

 و  ماوشا   ساخات  و  میلیتاریستی  مشی

 باه  و خادمات  منبهه  در  گسترده  دخالت

 . میکند متسدان 

 ساال  چهال  به  قریب  که  جالدی  حاکمیت

 گسترده  تخریب  جهتِ  در  آن  مشی  که  است

 و  باوده  طهیعای  و منابع  زیست  مسیط  ی

 زیستای  مسیط  فعاین  از  نفر  92  به  نزدی 

 و  خاطر انتهاد  به  مدتهاست  که  را  کشورش

 علیاه  سپاه  ی  تخریهگرانه  اقدامات  فهمیدن

 و  کارده  مسهوس  زندان  زیست،در  مسیط

 است  داده  قرار  ها  شکنجه  تست شدیدترین

 چاون  ای  زیساتای  مسیاط  دانشمند  یا  و

 و  میکشاد  در زندان  را  امامی  سید  کاووس

 است. کرده خودکشی وی که میشود مدعی

 ر یام  چنین  انداختن  بر  ی  یزمه  این  بنابر

 تست  های  خلق  اتساد  بر  عالوه  جنایتکاری،

 از  ستاماکا   توده  آگاهی طههاتی  ستم،

 تاا  باوده  موجاود  وضع  و  سیاسی  شرایط

از   رهاایای  راه  تنهاا  که  کند  درک  بتواند

 سرمایاه طههاتی ی جامعه از ناشی  استثمار

 پوسیده  و  ارتجاعی  روبنای  و  اسالمی  داری

 بارای  اتساد  و  انهال  سوسیالیستی  آن،  ی

 . است آن مهدمات تسهق

 تاماام  و  اسالمای  داری  سرمایه  باد  نابود

 ! جهان امپریالیستی های دولت

 "هیوا"
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بی  از چهل سال است در ایران ر یامای  

استیال یافته که فهط به بهاء خود باه هار 

قیمتی فکر میکند و به این منظور از تمامی 

رخدادها و وقایع پی  آمده به بهتاریان 

وجهی بهره برده و میهرد. هر آنچه که برای 

توده ها بال و مصیهت  و رنج و عذا  باوده 

برای جمهوری اسالمی موقعیتی عالی برای 

تداوم حیات و تجدید قوا تلهی شده، آتا  

سوزی، سیل، زلزله، طوفان، خش  سالی، 

هجوم ملخها، ووو همه به مانند جاناگ 

خانمان سوز، از نعمات خدادادی است کاه 

برای بهاء ر یم ارزانی میشود و ر یم هم به 

خوبی قدردان این نعمتها هست، آخریان 

مورد این هدایای خدادادی  کرونا بود که 

در چین، جمهوری  99با شیوع آن  از آذر 

و  99اسالمی درمانده از اعتراضات آبان 

سرخورده از تالش بی نتیجاه در باراه 

انداختن جنگ با آمریکا که فهط با ساقاط 

کردن عمدی هواپیمای اوکراینی، بارگ 

دیگری بر پرونده قبور جنایات  افازوده 

شد، و در شرایط وخیم اقتصادی و سیاسای 

که به اعتراب کارگزاران  هر آن انتظاار 

شورشی گسترده تر از آبان را میکشیدند، با 

جان و دل به استههال این ویروس رفت و با 

سالم و صلوات آن را به ایران دعوت کرد و 

اکنون بعد از ی  سال این ویروس یار غار و 

ضامن بهاء جانیان حاکم شده، اکنون تنهاا 

مسئله حفظ موجودیت این ویروس و طهعاا 

حفظ نظام حاکم است . نکته مهم این نعمت 

خدادادی در این است که این ویروس در 

چهار گوشه جهان به ساده تریان شاکال 

درماندگی و ناتوانی و ورشکستگی و ضاد 

انسانی بودن مناسهات ارتجاعی سرماایاه 

داری را عیان کرد و در ایران سهب افزای  

عمر جمهوری اسالمی شد . از اولایان 

روزهای ظهور این ویروس منسوس !! هار 

یاوه ای بافتند  هر زمان به هر مناسهتی که 

به دردشان میخورد نزدی  شدند، آمارهاا 

را کاه  دادند و هر زمان فشار اقتصاادی 

موجب اعتراض پراکنده توده ها شد آمارها 

افزای  یافت و مو  پشت مو  رسایاد، 

نخست شیوع گسترده آن را پنهان کردند تا 

و انتخابات اسفناد  99بهمن  22راهپیمایی 

برگزار شود ) که آن هم افتضاح باه باار 

آمد (، بعد روحانی شاریتان وعده داد تاا 

شنهه تمام میشود هر چند آن شنهه نیااماد 

ولی موجب شد ر یم از بسران اقتصادیای 

که روزهای پایانی سال با آن درگیر شاده 

بود و خشم و عصیان توده ها را افازون 

میکرد خالصی یابد و تا ماه رمضان که ر یم 

به شدت به آن نیاز داشت، با کم  دعاای 

هفتم صسیفه سجادیه به توصیه رههر مخهاط 

به جنگ بالی نازل شده از طرب خادای 

رحمان و رحیمشان رفتند و به ناگه  آماار 

مرگ و میر کاه  پیدا کرد و به دنهال آن 

روغن بنفشه امام کاظم تجویز شده اراذلی 

موسوم به اطهاء اسالمی اثر دعای کذایی را 

دو چندان کرد و  ماه مهارک !! به خوبای 

برگزار شد و بخشی از جامعه را مشاغاول 

کرد، دوباره موجی دیگر از افازایا  

آمارهای ابتال و مرگ و ایجاد رعاب و 

وحشت را شروع کردند تا ایام اهلل کذایای 

مسرم فرا رسید و یزم بود که مشغولیاتای 

جدید توده ها را به جریان اندازند، پاس 

آمارها را کاه  دادند و بهاره هاا از 

روزهای پر نعمت مسرم بردند . با پاایاان 

یافتن کارناوالهای مسرمی و با افازایا  

آمارها و رنگ و وارنگ کردن شهرها منهعی 

برای کسب درآمد ابداع کردند ، ممنوعیت 

تردد بین شهری با جریمه های ی  میلیاون 

روزانه و پانصد هزار تومان شاهااناه و 

ممنوعیت تردد درون شهری از ساعت بیست 

و ی  که درامد سرشاری را نصیب دولات 

به اعتراب معاون پلیس راهور تهران   –کرد 

تا تاریخ بیست دی چهار میلیون و هفتصاد ”  

هزار جریمه دویست هزار تومانی در شهار 

، با توجه به ترافیکی که ” تهران صادر شده 

در ساعت پایانی شب بوجود میاید همیشاه 

خواه ناخواه عده ای در دام این تله افتاده 

در این بین تنها چیازی   –و جریمه میشوند  

که مبرح نهوده و نیست  بیکاری و تاورم 

وحشتناک و وضعیت بسرانی معیشت تاوده 

ها است، الهته بی انصافی نشود که دولات 

تدبیر و امید ابتدای امسال مسهت کرد  مهلغ 

ی  میلیون تومان به عنوان کم  معیشت به 

همه پرداخت کرد با این شر  که دریافات 

کنندگان بپذیرند با سودش طی دوازده ماه 

از یارانه ها مسترد شود ، این اقدام کال 

کاری بود که برای کم  به معیشت جامعاه 

صورت گرفته است . این  مسئله واکسان 

کرونا معضل دیگری شده که ر یم مفلس با 

توجه به اینکه هزینه های مهمتر دیاگاری 

رههر فرزانه جانی دو روز پایا    –دارد 

ما باید به دوستان مان در منبهه ”  فرمودند 

، طرفداران انهال  اسالمی کم  کنیام و 

دیگر پولی بارای   –”  آنها را تنها نگذاریم 

خرید واکسن نمیماند هر آنچه از پولهاای 

بلوکه شده با هر ترفند از جمله گروگانگیری 

بتواند بدست آورد اراذل و اوباش مازدور 

منبهه ای ر یم در اولویت هستند، توسعاه 

پایگاه های مملو از موش  از اهامایات 

بایتری برخوردارند، گسترش سایتاهاای 

اتمی زیرزمینی، مهمتر از جان میلیونها نفر 
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ساکنین این سرزمین است، الهته میلوناهاا 

نفری که در تامین ابتدایی ترین نیازهاای 

معیشتی خود درمانده اند و به قول نایاب 

 -  9722رئیس کمیسیون بررسی بودجه  

میلیون ایرانی چند ماه یکهار گاوشات  22

میخورند  و در عوض ده  دهم درآمادی 

برابر ده  اول و دوم بارای  27جامعه 

پر واضا  ”.  خرید گوشت هزینه کرده است 

است این ده  نورچشمی باه راحاتای 

میتواند هزار یورو یا بایتر بابت واکسان 

انگلیسی و آمریکایی به دارو فاروشاان 

شریف ! ناصر خسرو بپردازد و بدین طزیق 

با افاضات رههر منفور اشتغال زایی جدیدی 

انجام میشود واکسن کرونا هم به جارگاه  

داروهایی میپیوندد که برادران قاچاقچای 

تفنگ به دست مسئولیت واردکردن و توزیع 

آن را بر عهده دارند و در ضمن هیچ رقیهی 

برای واکسن کذایی تولیدی هولادیاناگ 

وابسته به نهاد رههاری وجاود ”  برکت ” 

نخواهد داشت و بدین طریق چاه ساود 

سرشاری از ی  طرب نصیاب بارادران 

قاچاقچی و از طرب دیگر نصیاب بااناد 

رههری میشود و از ماا ”  برکت ”  مافیایی 

بهتران هم به واکسنشان میرسند و دیرهاا 

هم در چمدانها خنده بر لهان کفتاارهاای 

دوست میاورد ، همه راضی و خوشسال ، به 

جهنم که کارگران و تهیدستان و نیازمندان 

مسروم از همه چیز هستند ، چشمشان کاور 

میخواستد عرضه داشته باشند و فهیر نشوند .  

” نمکی ” مشکل واکسن با درایت ، به قول 

پدر خانواده ! حل شد اکنون باید به اداماه 

پرو ه کرونایی پرداخت که معجزه وار بی 

هیچ دلیلی آمار فوتی ها از نزدی  به چهار 

صد نفر به حدود هشتاد نفر رسیده و ایان 

بهمن فارا  22روند ادامه خواهد داشت تا  

برسد ، برای بعد از آن هم فکری خواهاد 

  شد . نعمت غریهی است این کرونا  .    

 9999// دی  ماه  9دوره دوم  شماره 

99 

براستی آدمی در حیرت می ماند که حد و مرز خهاثت و پلیدی و دنائت و...  در جمهوری اساالمی 

کجاست ؟ و کجا متوقف میشود ؟ هر روز که چشم باز میکنیم شاهد نوعی جدید از کثافات کاریهاا 

میشویم . گویا این جانیان با بخشی از دنیا تهانی کرده اند تا با قربانی کردن فو  فاو  اناسانها در 

ایران و خاورمیانه عمری جاودانه برای خود تضمین کنند هر گوشه خاورمیانه و ایاران را بنگریام 

دست تا مرفق خونین حمهوری اسالمی هویداست که حدیث مفصلی است و ذکر ی  باه یا  آن 

ساعتها وقت میهرد ، اما آخرین مورد آن قریب به بیست روز آلودگی وحشتناک هوای باسیاری از 

شهرها است که تاکنون به این وسعت و شدت سابهه نداشته و به شدت سالمتی و زیاست ماردم را 

تهدید میکند  و شرم آور اینکه هیچکدام از مهامات با پراکندن اخهار جعلی ، توضیسی درستی برای  

مردم نداشتند ، ولی از آنجا که در قرن بیست و یکم با انهوهی از امکاناات تکنولو یا  خاهری 

زندگی میکنیم نه دوره قاجار و طهعا پنهان کاریهای ر یم خیلی زود آشکار میاشود ، اینهاار هام 

آشکار شد که چگونه ر یم دست به هر کار کثیفی میزند تا بتواند کمهود درآمدهایی را که تا قهال ، 

از نفت بدست میآورد و اکنون به خاطر تسریمها قبع شده ، جهران کند . صدور گاز به عرا  و ترکیه 

و همچنین صدور بر  به عرا  و پاکستان و افغانستان شاهرگ حیات ر یم است به همین منظور هار 

ترفندی را به کار بست تا این روند نداوم داشته باشد و درعین حال بتواند جوابگوی نیازهای داخل 

، خصوصا گاز ، باشد  . در این بین معضل دیگری به معضالت  افزوده شد ، لو رفتن اقدامات چناد 

ماهه اخیر ر یم در بر پا کردن و استخرا  ارزهای دیجیتال توسط سپاه با همکاری کشور دوسات و 

برادر چین است که تکه گمشده این پازل وضعیت اسفهار آلودگی هوا است . ارز دیجیتاال در ایان 

شرایط وخیم اقتصادی بهترین گزینه برای فرونشاندن بخشی از عب  سیری ناپذیر ر یم باه پاول 

است ، در شرایبی که معادن گاز به دلیل متوقف شدن هر گونه سرمایه گذاری برای نوسازی یاا از 

چرخه تولید باز مانده اند یا با کمترین ظرفیت کار میکنند ، تامین گاز ترکیه و عرا  در اولویت اول 

است و باید به هر طریهی تامین شود حتی اگر یزم باشد سوخت مورد نیاز نیروگاهها بر  با ماازوت 

) به قول وزیر نفت مازوت حاصل از تسویه نفت را هیچ کشوری حتی به رایگان از ما قهاول نمیکناد 

وناچار به سوزاندن آن در نیروگاهها که گاز کافی ندارند ، هستیم (  جایگزین شود و چاون نیااز  

افغانستان و پاکستان و عرا  به بر  از اهمیت باییی برخوردار است و دیرهای چمدانی آنها گاره 

گشا ، پس میهایست به هر قیمتی  با برقراری خاموشی های مکرر چند ساعته این بر  را تامین کرد ، 

حتی اگر نیروگاهها مجهور باشند با تمام ظرفیت با مازوت کار کنند تا عالوه بر تامین بر  صادراتی ، 

بر  به اصبالح مزارع استخرا  ارز دیجیتال را فراهم آورند ، تجهیزات تهیه ارز دیجیتال موسوم به 

هر کدام به اندازه یکسال ی  آپارتمان بر  مصرب میکنند و با این وضعیت در جای جاای ”  ماینر ”  

مااینر در  222دی اعالم کرد که   21ایران برپا شده اند ، در ی  مورد فرمانداری شهر تهران روز

شهر ری تعبیل شد ، از رهگذر در خبر قرار دادن سالمت و حیات توده ها سود سرشااری ناصیب 

هر ماینر را میتوان با نزدی  به دو میلیارد تومان تهیه کرد و با استفاده از ”  سپاه و دولت شده است . 

بر  ارزان در ی  سوله کوچ  با حل کردن معادیت پیچیده ریاضی و بدست آوردن بیت کویین ، 

آن را به قیمت هر بیت کویین بی  از ی  میلیارد تومان به دولت فروخت و به سود سرشاری دسات 

دی رادیو ایران پخ  شد . فهاط  27یافت " این بخشی از گزارشی است که در اخهار بامدادی صه  

در جمهوری جنایتکار اسالمی این همه وقاحت و بی  از این هم قابل تصور است . باید منتظر باشیم 

 که اعمال رذیالنه تری از جمهوری اسالمی بهینیم . 

 هر دم از این باغ بری میرسد !



 

سردم است ، از سرما گریه ام می گیارد، 

مادرم دیگر حوصله ندارد با من باازی 

کند، دستهایم می سوزد، حتی وقتی مادر 

هااا می کند تا گرم شود، آ  بینای ام 

پشت لهم را زخم کرده، اصال ایناجاا را 

دوست ندارم، مادرمی گوید می رویام 

خانه خیلی زود و می توانیم باز هم کناار 

بخاری در لساب گرم بخوابیم، پدر تازگی 

ها سر کار نمی رود از چادر مای رود 

بیرون و زود می آید، هم  اخم می کند 

و حرب نمی زند، مادربزرگ گم شاده 

است و سلمان پسر عمه حوری هم گم شده 

است، ی  شب وقتی خوابیدم خوابهای بد 

دیدم، کوهها ریختند روی سارماان، 

دریاهها همه طوفان شد و در خوا  نفسم 

تنگ شد انگار خفه می شدم و وقتی بیدار 

شدم دیگر خانه مان نهود، حای ماثال 

پارسال برب را دوست ندارم برب بازی را 

هم دوست ندارم، چون خانه مان گم شده 

است و دیگر نمیتوانم دستهایم را که یاخ 

می کند روی بخاری گرم کنم، آنوقت ها 

مادر که با آن چادر گل گلی از خااناه 

بیرون می رفت و برمی گشت بارایام 

خوراکی های خوشمزه می خرید.، اماا 

 حای مغازه های شهر هم گم شده است. 

زینب می گوید اینجا زلزله آمده است، از 

مادر که پرسیدم گفت: بالی آساماانای 

 است.

من یادم می آید که آسمان قشنگ بود و  

همیشه ماه و ستاره های برا  داشات، 

خورشید و ابر و گاهی رنگین کاماان 

قشنگ، چرا هیچ وقت بال را در آساماان 

 ندیده بودم!؟؟؟؟

از مادر می پرسم: چرا دیگر هیچ کاس 

 خانه ندارد؟ 

می گوید: نمی دانم چه گناهی کردیم که 

 بی خانمان شدیم.

 گناه یعنی چه؟

 و نمی گوید. 

زینب گاهی عصرها می آید پی  من، باا 

آن کت مردانه که تا زانوی  می آید و 

آنهدر بزرگ است که نمی تواند خو  راه 

برود اما باز هم میلرزد، ولی او هم خیلی 

حوصله من را ندارد، زود خسته می شود، 

با هم که تنها می شویم گریه می کند، می 

گوید خواهر و برادرش زیار خااک 

سردشان می شود، می گوید که لاهاماه 

هایی را که مادرش به او می دهد را می 

برد و برای آنها زیر خاک می گذارد تاا 

بردارند، گفته به مادرش نگاویام کاه 

غذاهای  را نمی خورد و به آنها مای 

دهد، او می گوید که پدر و مادرش آنهاا 

را فراموش کرده اند و او باید مراقب آنها 

 باشد.

مادر گفت مادر بزرگ و پدر بزرگ رفتاه 

اند پی  خدا، حتی خاله و دایی رحمان، 

گریه ام می گیرد، چرا همه با هم رفته اند 

و خانه مان هم رفته است و ما اینجا مانده 

ایم . سردم که می شود گریه ام مای 

 گیرد . 

دیروز صه  مادر زینب فریاد میزد و گریه 

میکرد، اول خیال کردم برای مادر بزرگ 

و پدر بزرگ و دایی و خاله اش گریه می 

کند، مثل مادر که روزهای اول هی گریه 

می کرد و خواستم بروم بیرون چادر کاه 

پدرم مرا بلند کرد و داخل گذاشت، مادر 

 آمد مرا بغل کرد و گریه کرد.
  

 روایت دو

 

وقتی که سوز سرما به ترک های صورت و 

دست  میخورد، گریه را شروع میکند، و 

من هیچ نمی توانم بکنم، دستهای  سیااه 

شده و پر از ترکهای دردناک، می سوزد، 

گاهی خون هم می آید، هااااااا می کنام 

دستهای  را تا گرم شود، باز هم گریه می 

کند ، فکر میکند گم شده ایم، گونه های  

هم ترکهای ریز دارد و می سوزد. شههاا 

حتی آغوش من هم گرم  نمیکند، پیا  

نی  کوچ  برای گرم کردن چادر کافی 

نیست، دو پتویی را که روزهای اول مردم 

آوردند یکی را زیر می اندازیم یکی را 

رو ، ولی همیشه ی  جای تن مان یاا 

شوهرم بیرون می ماند. او را بایان 

خودمان میگیریم اما باز هم سردش میشود 
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 بشکنی ای قلم   

 ای دست اگر             

 پیچی از خدمت                       

 محرومان سر                               

 “شیرین”

 شبی بود 

 برای خودش!



 

و گریه میکند . دیگر برب را دوست ندارئ 

 می گوید دستهایم را می سوزاند.

من و شوهرم میخواستیم ی  بچه دیگر هم 

بیاوریم تا علی تنها نهاشد و خاواهار و 

برادری داشته باشد، اما بالی آسمانی که 

آمد و مرا از زیر آوار بیرون کشیادناد، 

ماه گذشتاه  2بچه ام هم در شکمم مرد. 

هنوز هم به سختی راه می روم . دیاگار 

آنهدر کم توان و فرتوتم که حوصله علای 

بیچاره را هم ندارم. شوهرم هم آرام و 

قرار ندارد همه اش سرگردان می چرخد، 

جایی نمی رود و دور خودش و دور چادر 

چرخ می زند، و باز می آید و ساعتها باه 

ی  جا خیره میشود. همه چیر در یا  

لسظه نیست شد، خانه، شهار ،پادر و 

مادر .... ما سه نفر مانده ایم، تنها آشنای 

ما همسایه خانه مادرم است، سکیناه و 

شوهرش، آنها هم مثل ما تنهایند و از ساه 

تا بچه شان فهط زینب دختر هشت سالاه 

اش ماند، ی  دختر و ی  پسرشاان را 

شوهرش صه  روز زلزله روی شانه های  

انداخت و داخل کانال بزرگی که کناده 

بودند با لهاس خودشان دفن کرد، مثال 

آدم های سنگی بچه ها را آنجا گذاشت و 

آمد نشست گوشه چادر و دیگر کم دیاده 

شد که از آن کنج بیرون بیایید، زینب اما 

هر روز می رود آنجای کانال می نشیند و 

با خواهر و برادرش حرب می زند، بیشتر 

وقتها آنجاست، گاهی هم با علی بازی می 

کند و حرب می زند، همیشه لههای  ترک 

خورده و خون می آید، علی را برایم نگه 

م می دارد که بدوم و بارم در صاف 

طوینی پر کردن پی  نی  . بیچاره زینب 

بعد از آنروز رنگی به رخ ندارد هر شاب 

از خوا  می پرد و می رود دنهال خواهر 

و برادرش، سکینه می ترسد و شوهارش 

کنج چادر بی صدا گریه می کند خیلای 

یغر است و انگار اصال گرسنه نمی شاود، 

راه که می رود آدم می ترسد بشکند، تنها 

که بماند گریه میکند، درست غذا نامای 

خورد و لهمه های  را دوست دارد بهارد 

بیرون خانه و بخورد، سکینه دعا میخواد و 

 فوت میکند به او و هی نذر می کند.

دیشب شهی بود برای خودش، صه  نمای 

شد یمصب، سرمایی بود! صه  نمی آمد 

که نمی آمد، مرگ هزار بار آمد و رفت تا 

سپیده زد. آفتا  که در آمد تازه چشمام 

گرم شده بود و خوا  داشت سنگایانام 

میکرد که فریاد زوزه مانندی بایادارم 

کرد. سکینه مویه می کرد و شوهرش مثل 

شیر زخمی عربده می کشید، یاد آن صه  

دردناک استخوان هایم را لرزاند، اشا  

چبوری می آمد نمی دانستم اما چاناد 

ثانیه ای نگذشت که زیر گلویم و گاره 

روسری ام خیس شد، دور چادر میگشتم و 

نمی دانستم کجا بروم، سکینه جیغ می زد 

و شوهرش عربده میکشید و من بی هدب 

می چرخیدم، از چادر که بیرون آمادم 

خشکم زد، با دو دست روی سرم کوبیدم و 

روی زانوهایم افتادم، سکینه زینب را در 

آغوش داشت و شوهرش مشت بر سر می 

کوبید و عربده می زد، زینب کهود باود، 

همه جای  کهود بود، چشمها و دهانا  

باز بود و انگار هیچ وقت زنده نهوده. علی 

داشت از چادر بیرون می آمد، شوهرم او 

را بلند کرد و برد داخل چادر، ناگااه 

هراسان  را که دیدم به چادر دویدم و 

در آغوش گرفتم ، چه خو  که زناده 

است، مویه های سکینه را می شنوم، او را 

در آغوش می فشارم و رنج و درد سکینه 

بر سینه ام سنگینی می کند، نگاهم به نگاه 

معصوم  گره میخورد ، هراسان مای 

 پرسد:

 باز هم بالی آسمانی آمد؟؟َ

 بغض خفه ام کرده، هیچ ندارم که بگویم.َ                      
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 “شیرین”

هاا هام هاماواره  ترین طویله آور ای که برای شرم در جامعه”  

ای که در آن ماالاک  خااناه  شود و در جامعه مستأجری یافت می

دار نه فقط حق دارد بلکه به علات رااابات تاا  عنوان سرمایه به

ترین  ای هم موظف است از خانه ملکیش با اساوت تمام باال اندازه

ای تنگنای مسکن ناه  ها را بیرون بکشد، در یک چنین جامعه کرایه

یک چیز تصادفی بلکه یک سامانه ضروری است و آن را با تاماام 

توان از میان  عوااب و تأثیراتش بر سالمتی و غیره تنها زمانی می

ای که پرورنده آن است، از بیخ و  برداشت که تمام نظام اجتماعی

 ”بن دگرگون شود. 

 انگلس



 

 شورا

اگر اتسادیه، ارگان اقتصادی و حاز  

ایدئولو ی  ماهاارزه   –ارگان سیاسی 

طههاتی کارگران است، شوراها بیانگر فرم 

دولتی و ارگان حاکمیت توده ای طههاه 

کارگر و زحمتکشان می باشد. نظریاات 

مارکسیستی موجود در مورد شورا بار 

اساس تسربه کمون پاریس و شکل گیاری 

روسیه تادویان  9922شوراها در انهال  

 شده است .

کمون پاریس بمثابه اولین شکل ارگاان 

حاکمیت کارگری در دوره زنادگای 

مارکس و انگلس ظهور نمود. این نهاد که 

ببور غریزی از دل مهارزه کاارگاران 

فرانسه علیه طههه حاکم خودی و جنگ با 

آلمان شکل گرفت، عیلرغم کمهاودهاای 

آن، توسط مارکس تئوریازه شاد. او 

ضرورت درهم شکستن دولت بور وائی و 

جایگزین ساختن آنرا با نهادی نوین کاه 

همانا کمون بود، عمال اثهات نمود. کامال 

ترین نوع دولت بور وائی، جماهاوری 

دمکراتی  پارلمانی است که ماجالاس 

موسسان عالی ترین ارگان تصمیم گیرنده 

آن است. در این جمهوری، مااشایان 

دولتی، دستگاهها و ارگانهای اداری آن 

از نوع معمولی و سابق است. همچنایان 

ارت  دائمی، پلیس و مامورین دولات 

عمال تعویض نشدنی و دارای امتایاازات 

ویژه ای بوده و مافو  مردم قرار دارند. 

بعهارت دیگر بورو ازی تهلیغ می کند که 

این نیروها نه ابزار حاکمیت استثمارگار 

همه مردم ” برای سرکو ، بلکه در خدمت 

بوده و بدون هویت طههاتی هستند. اماا ”  

دولت پرولتاریا، دولتی از نوع کاماون 

است که تسلی  مستهیم و بالوسبه توده ها 

را جایگزین ارت  و پلیس مجزا ساخته و 

در آن نمایندگان انتخابی هر لسظه قابل 

تعویض و عزل توسط توده های کارگر و 

زحمتک  می باشند. از اینروسات کاه 

پرولتاریا شورا را به مثابه ارگان حاکمیت 

طههاتی خود کتمان نکارده و آن را 

” دیکتاتوری پرولتااریاا ” آشکارا ابزار 

معرفی می نماید. چرا که دولت در جوهر 

خود، ابزار حاکمیت طههه ای بر طههاات 

 دیگر است .

فرم دیگری از حاکمیت کارگری بصاورت 

در  9922سوویت برای اولین بار در اکتهر 

سنت پبرز بورگ شکل گرفت. این ناوع 

شورا که زندگی کوتاه و حوزه ماسادود 

مسلی داشت، با اینسال نه  بسیار مهمی 

روسیه ایفا کارد.  9922در پروسه انهال  

این شوراها بوروکراسی حرفه ای را با به 

رسمیت شناختن حق عزل و بازخاواسات 

بالفاصله نمایندگان انتخابی از بین برد و 

به سازماندهی کارگران، هدایت اعتصا  

سیاسی و تسلی  توده ها پرداخت. گرچاه 

نه  عمده  9997شوراها در انهال  فوریه 

ای را ایفا کردند و لنین به تئوریزه کردن 

وضعیت آنان و تاکید بر ضرورت تسخیار 

قدرت، درهم شکستن دولت باور وائای 

پرداخت، با اینسال بمسض اینکه هژمونی 

منشویکها در این شوراها مشخص شاد، 

را “  تمام قدرت بدست شوراها”  لنین شعار 

پس گرفت و شیوه های دیگر سازماندهی 

کارگران مانند کمیته های کارخانه که بر 

اساس کارگران استخدامی استوار باود، 

مورد تاکید قرار داد. الهته این مسئله ابدا 

به معنی نفی شوراها نهود. لنین در پروسه 

مهارزه برای کسب هژمونی بلشویکها در 

و پاس  9997شوراها بعد از انهال  فوریه 

از کسب این هژمونی در ماههای سپتامهر 

دولت ”  و اکتهر همان سال، آنها را حامل 

پرولتری معرفی نمود و اشاره کرد “  جدید

که از آنجا که تضاد دولت بور وائای و 

دولت پرولتری متمرکز شده درشوراهاا، 
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 واژه ها و مقوله های فلسفی، سیاسی و اجتماعی 

 ”شورا ” مختصر در مورد 

کوشد با جلوگیری از هر گونه حرکت سیاسی در  دشمن ما می

های[ سهل  ای و با ازدیاد روز افزون تفریحات ]افیون سطح توده

الوصول، کارگران ما را به پذیرش خصلت عمومی خرده 

بورژوایی عادت دهد و به این طریق پادزهر آگاهی سیاسی را در 

 ”رفیق  امیر پرویز پویان                     “میان آنان بپراکند. 



 

اساسا تضادی “  قدرت دوگانه”  در شرایط 

آشتی ناپذیر است، لذا درهم شکساتان 

دولت بور وائی و کسب قدرت دولاتای 

توسط شوراها، ضروری است. وی برخالب 

آنارکوسندیکالیستها به دفاع از تمارکاز 

 قدرت شوراها پرداخت.

لنین در ارائه دیدگاه خود در مورد قدرت 

شورائی با دو موضع انسرافی ماهاارزه 

نمود . یکی با نظرات راست روانه ابارت 

EBERT  و کوهنCOHEN  در آلمان کاه

اساسا با مارکسیسم بیگانه بوده و شوراهاا 

را بمثابه سازمانهای موقتی که صرفا در 

پروسه جنگ شکل گرفته و بمسض کساب 

قدرت منهرض می شوند، قلمداد مای 

مارکسیستی ” کردند. وی همچنین موضع 

کائوتسکی و ادلر ”(  میانه روانه “ موضع” )  

چپ روی ” که با هدب خط کشی با  9999

و راست روی ارائه شده بود را ماورد ”  

 انتهاد قرار داد.

دیکتااتاوری ” کائوتسکی در نوشته خود، 

، با قهول اینکه سازمانادهای ” پرولتاریا 

شورائی، مهمترین پدیده عصر است، باه 

الغای مجلس موسسان توسط لنین انتهااد 

کرد. بویژه وی به مسروم سااخاتان 

بور وازی از شرکت در شوراها شادیادا 

انتهاد نموده و کاربست این سیاست را در 

آلمان نادرست اعالم کرد. استدیل وی 

آن بود که این سیاست موجب ماساروم 

ساختن مخالفین از حیبه مهارزه کارگران 

شده و موجب عدم رشد آگاهی و تجرباه 

طههاتی پرولتاریا می گردد و سرانجام این 

حز  در ”  دیکتاتوری ” امر منجر به رشد 

 درون طههه کارگر می گردد. 

از آنجا که شوراها فرم دمکراتی  تری از 

پارلمان بور وائی بود، لنین پس از کسب 

قدرت دولتی توسط پرولتاریا از طاریاق 

شوراهای انهالبی، مجلس موسساان را 

وظائف ” منهرض اعالم نمود. وی در مهاله 

به این امار  9999“  مهرم دولت شوراها

خصلت سوسیالیستی ” تاکید نمود که اتفاقا 

دمکراسی شورائی، یعنی پرولتری، کاه 

عمال امروز عینیت یافته است در آن است 

که انتخا  کنندگان خود توده های کارگر 

و زحمتک  بوده و  بور وازی عمال از آن 

چرا که حاوزه ”  بکنار گذاشته شده است 

انتخاباتی دیگر نه بر مهنای طول و عرض 

جغرافیائی، بلکه بر اساس عرصه کاار و 

 تولید تعیین شده است. 

پس از لنین، گرامشی انهالبی ایتالیایای 

درصدد تئوریزه کردن تجربه شوراهاای 

کارخانه تورین برآمد. اگر چه وی در 

آغاز به درکی اتوپیائی از نه  و ماهیات 

آنان مهتال بود، ولی در آثار بعدی خود، 

،  باا “ یادداشتهای زندان”  بخصوص در 

درس گیری از شکست این شوراها، باه 

تصسی  نظرات خود پرداخت، الهته بایاد 

متذکر شد که سانسور زندان و شایاوه 

نگارش پیچیده گرامشی زمینه درکهاای 

متفاوتی از نظارات او را در سالهای بعاد 

بوجود آورد. بهول گرامشای، شاورای 

کارخانه ) که گرامشی آنرا مترادب باا 

سوویت بکار می گیرد ( نه فط سازمانای 

سیاسی می باشد،   –برای مهارزه طههاتی 

مدلی از دولت پرولتری است، همه ” بلکه 

مسائلی که در مورد سازماندهای یا  

دولت پرولتری مابارح اسات، در 

بهاول ”.  سازماندهی شورا شکل می گیرد 

وی اتسادیه هاای کاارگاری، فارم 

سازماندهی ای است که جزء ارگانیکی از 

سرمایه داری بوده و اساسا خصلت رقابتی 

و نه کمونیستی دارند، چرا که در آناهاا 

کارگران نه بمثابه تولید کنندگان، بلکاه 

بمثابه مزدبگیران که نیروی کار خود را 

خرید و فروش می کنند، شرکات مای 

جویند. در حالیکه شوراهای کارخانه از 

درون پروسه کار شکل گرفته و تهسایام 

مسئولیت های درونی آن بر اساس تهسیم 

 کار درون کارخانه استوار است .
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کارگران پیشرو  و مبارزین راه آزادی و 

 سوسیالیسم ،

تالش جهت وحدت جنبش کمونیستی یک وظیفه 

 مبرم است .

برای سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی و  

براراری سیستم ااتصادی، اجتماعی نوین مبتنی بر 

 شوراها در یک جبهه انقالبی متحد شویم.
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 تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 روابط عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 
 کمیته آذرباییان

azer@fedayi.org 
 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 کمیته کرم 

karaj@fedayi.org 
 کمیته کردستان

 کارگران پیشرو و مبارز!

با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه، هسته های سرخ و با تلفیق فعالیت 

علنی و مخفی به توده کارگران در جهت اییاد تشکل های مستقل و تحقق 

 خواستهای فوری شان یاری رسانید.
 

سازنده  ارزشماد و انتقادات تیشاهاداتو  ناراتاز طریق ایمیل زیر گزارشات ، 
خود  را با ما در میان بگذارید و ما را در باال بردن کیفیت نشریه و انجام وظایف 

 انقالبی مان یاری رسانید.

Rah_sorkh@yahoo.com 

  

 

 

 به مناسبت پنیاهمین سالگرد حماسه ی سیاهکل بزودی منتشر می شود.” راه سرخ ” ویژه نامه 

 دولت در سوسیالیسم
 از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست:

وجود حکومت حکایت از وجود طههات در جامعه و سیادت ی  طههه بر طههه کارگر دارد . شکل ادارۀ حکومت می تواند 

دموکراتی  یا دیکتاتوری، سلبنتی یا جمهوری، پارلمانی یا شورایی، متمرکز یا فدراتیو، مذههی یا یئی  و یا اشکال دیگری 

باشد. اما همۀ این اشکال در ی  وجه با هم مشترکند : در همۀ آنها دولت نماینده طههه حاکمه است. اگر طههات استثمار گر 

سیادت سیاسی، یعنی دولت را برای حفظ شرایط استثمار، یعنی برای منافع آزمندانه اقلیتی ناچیز علیه اکثریت هنگفت مردم 

یزم دارند طههات استثمار شونده، سیادت سیاسی را برای مسو کامل هرگونه استثمار، یعنی برای منافع اکثریت هنگفت مردم 

علیه اقلیت ناچیزی از برده داران معاصر که سرمایه داران باشند، یزم دارند و آنچه که ماهیت دولت سوسیالیستی را تشکیل 

می دهد این است که در آن طههه کارگر بر سایر طههات هژمونی یافته، جامعه در جهت حذب طههات و از بین بردن پایه های 

مادی نیاز به حکومت و دولت و بوروکراسی حرکت می کند. بر خالب جامعه سرمایه داری که در آن دموکراسی همواره در 

تنگنای استثمار سرمایه داری فشرده می شود. سوسیالیسم برای تاأمین آزادی بی قید و شر  همۀ افراد جامعه مهارزه می 

کند.  هدفی که جز با الغای طههات و زوال دولت ممکن نمی شود و ازاینرو برای تأمین و تضمین آزادیهای بی قید و شر  

سیاسی باید برای تسهق آن مهارزه کرد و سیادت طههات را برانداخت. طههه کارگر در جریان تکامل مهارزه طههاتی بجای 

جامعه کهنه بور وازی آنچنان اجتماعی بپا خواهد کرد که وجود طههات و تهابل طههات غیر ممکن خواهد بود. دیگر هیچگونه 

حاکمیت سیاسی وجود نخواهد داشت. چرا که قدرت حاکمه سیاسی مظهر تهابل طههات درون جامعه سرمایه داریست. با مسو 

 طههات دولت نیز زوال مییابد و انسان و فعالیت های گونه گون وی به تمام معنا از هر قید و شرطی آزاد میگردد .

https://azarfedayi.org/

