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خيزش در راستای چه اهدافی 

 منتشر می شود؟

 شيده رخ فروز                        

در راستای منافع طبقۀ کارگر، يعنی  خيزش

پيشبرد مبارزۀ اين طبقه برای سوسياليسم، 

نعکاس خواست های فوری اين طبقه و پيشبرد ا

مبارزه برای دموکراسی که امری حياتی برای 

طبقۀ کارگر است، منتشر می شود. طبقه 

کارگر ايران بزرگ ترين طبقه اجتماعی و 

بزرگ ترين نيروی مولد کشور است و همۀ 

محصوالت مادی و معنوی جامعه يا به طور 

يا به مستقيم محصول کار اين طبقه است و 

طور غيرمستقيم متکی به کار او است. اما اين 

اجتماعی، سياسی و  –طبقه از نظر اقتصادی 

فرهنگی هيچ گونه نقشی در تعيين سرنوشت 

خود و جامعه ندارد و سرنوشت او را 

استثمارگران و کارگزارانشان تعيين می کنند. 

در ايران که يکی از پليدترين و سفاک ترين 

و سياسی سرمايه داری، نظام های اقتصادی 

يعنی حاکميت سرمايه در شکل استبداد فاسد 

دينی، نظامی و بوروکراتيک برقرار است، 

تالش های سرمايه داری برای تحکيم و تثبيت 

خود، به صورت های وحشيانه تر و 
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جنايتکارانه تری بروز کرده و می کند. آگاهی، 

اتحاد و متشکل بودن کارگران، هميشه باعث 

هراس سرمايه داران و حاميانشان و وحشت و 

بيانگر ترس عميق آنان از وقفه در روند کسب 

سودهای نجومی و سرازير کردن آن به جيب 

خود و انحصارات سرمايه داری جهانی است. 

آنان خواهان کارگرانی نا آگاه به منافع و 

اهداف طبقاتی خود، مطيع و پراکنده و دچار 

همين دليل در  و به تفرقه و چند دستگی هستند

کنار سلسله مراتبی از مديران، بازرسان و 

سرپرستان، همکاران حراستی و نيروهای 

پليسی و انتظامی شان حاضر و آماده اند تا 

همواره روند کار و کارگران را کنترل و تحت 

انقياد نگه دارند. آنها با دامن زدن به رقابت و 

اختالفات قومی، ملی، نژادی، دينی و تبعيض 

ين زن و مرد، به توطئه و ايجاد تشتت در ب

صفوف کارگران مشغولند و اين تالش ها 

بخشی از جنگ طبقاتی آنها با طبقۀ کارگر 

است. از آنجا که کارگران هنوز در 

سازماندهی خود و با سياست مستقل خود به حد 

کافی پيش نرفته اند تا به ضد قدرت جمعی 

ميان سازمانيافته سرمايه داران حاکم و حا

مرتجع شان دست به پيکاری تعيين کننده بزنند، 

بايد به شناخت علمی و انقالبی از وضعيت 

خود و جامعه و از وضعيت خواهران و 

برادران طبقاتی شان در سراسر جهان و 

اهداف و وظائف طبقۀ کارگر دست يابند و به 

وسيله تبليغ دائمی به ضد سلطه و سياست های 

د، در فرآيند مبارزۀ طبقات حاکم به پيش رون

طبقاتی آموزش ببينند و به آگاهی ويژۀ خود و 

به تشکل طبقاتی مستقل خود برسند. در غير 

اين صورت، طبقه کارگر همچون بازيچه ای 

در دست طبقۀ سرمايه دار و ديگر 

  استثمارگران باقی خواهد ماند.

» کارگران انقالبی متحد ايران«ارگان خيزش 
شخص، گام های خود را با اهداف و وظايف م

در اين راستا آغاز نموده و تمامی کارگران و 

انقالبيان زن و مرد و جوانان و روشنفکران را 

از موضع و منظر طبقاتی کارگران انقالبی، 

به صفوف مبارزه حول اين محورها فرا می 

خواند و اين تريبون برای مبارزات فعاالنه 

 انقالبی در اختيار آنان خواهد بود. 

 اهداف خيزش: 

رهائی طبقه » خيزش«هدف نهائی   – 1

کارگر و از اين رو رهائی تمام بشريت از ستم 

و استثمار و به طور کلی از نظام طبقاتی است 

و رهائی طبقه کارگر را تنها به دست خود اين 

 طبقه امکان پذير می داند. 

رهائی طبقه کارگر و  »خيزش«هدف  – 2

فقر، تبعيض (به  همه انسان ها از استثمار،

ويژه تبعيض جنسی)، ستم، تحقير، جهل، از 

ميان رفتن جنگ، تجاوز و سلطه گری، محو 

فساد، دزدی، فحشا، اعتياد و ديگر عوامل 

تباهی جسمی و روحی انسان هاست. شکوفائی 
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و تکامل همه جانبه همه استعدادهای جسمی، 

فکری و روحی هر فرد و رفاه همگانی در 

ام سرمايه داری، استقرار گرو سرنگونی نظ

سوسياليسم و پيشروی به سمت کمونيسم يا 

 جامعه بی طبقه و بی دولت است. 

تحول جامعه سرمايه داری به جامعه  – 3

سوسياليستی، ساختمان سوسياليسم و گذار به 

کمونيسم از طريق مبارزه طبقاتی پرولتاريا با 

طبقه سرمايه دار و ديگر طبقات استثمارگر، 

ای که به يک رشته انقالب های  مبارزه

سياسی، اقتصادی و فرهنگی منجر می شود، 

تحقق خواهد يافت. اين مجموعه انقالب ها، 

 انقالب اجتماعی کارگری را تشکيل می دهند. 

بدين سان دوران گذار از سرمايه داری  – 4

به کمونيسم يک دوران انقالبی است. در اين 

دولت،  دوران دولت وجود خواهد داشت. اين

دولت طبقه کارگر و ماهيت آن فرمانروائی 

که به معنی  –کارگران است. اين فرمانروائی 

اعمال قدرت سياسی توسط شوراهای منتخب و 

،  –مسئول کارگران و زحمتکشان است 

سرکوب مقاومت سرمايه داران و ديگر طبقات 

ارتجاعی برای بازگشت به قدرت پس از 

امر دفاع از  انقالب، تسليح تودۀ مردم، و

دستاوردهای کارگران و زحمتکشان و زندگی 

و امنيت آنان در مقابل يورش، تهاجم و توطئۀ 

طبقات ارتجاعی داخلی و بين المللی را برعهده 

دارد. فرمانروائی کارگران مستلزم وسيع ترين 

آزادی ها برای کارگران و زحمتکشان، آزادی 

راض، نامحدود عقيده، فکر و بيان، انتقاد، اعت

آزادی تشکل، تحزب، تظاهرات، گردهمائی، 

اعتصاب، تحصن، برابری حقوقی، سياسی، 

اجتماعی و اقتصادی زن و مرد، جدائی دين از 

دولت و آموزش عمومی، اتحاد با کارگران 

همه کشورها و همبستگی با توده های تحت 

ستم در سراسر جهان، برابری ملت ها و 

 خود است.  شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت

مانع عمده انقالب کارگری و مانع  – 5

هرگونه ترقی اجتماعی، سياسی و فرهنگی در 

ايران، رژيم جمهوری اسالمی است. از اين 

رو هدف مقدم انقالب آينده ايران برانداختن اين 

رژيم ارتجاعی مدافع سرمايه داران و 

زمينداران و امتيازات ويژه روحانيت، درهم 

 –اداری و پليسی  –امی شکستن ماشين نظ

امنيتی سرمايه داران و تسخير قدرت سياسی 

به دست شوراهای انقالبی کارگران و 

زحمتکشان است که در گام نخست خود مستلزم 

 استقرار جمهوری دمکراتيک شورائی است. 

خواست های فوری سياسی ای که محورهای 
 ترويج و تبليغ " خيزش " را تشکيل می دهند

سوسياليسم از مبارزه برای  مبارزه برای

دموکراسی جدا نيست از اين رو "خيزش" 

همراه و به موازات وظائف سوسياليستی، 

مبارزات دموکراتيک را نيز به پيش خواهد 

 برد. مهم ترين اين وظائف چنين اند:
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مبارزه برای آزادی عقيده، بيان، قلم،  -

مطبوعات و ديگر رسانه های ارتباطی 

ترنت، وبالگ و و اطالع رسانی (اين

 غيره) به مردم

 مبارزه با سانسور و اختناق -

 مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی  -

مبارزه برای آزادی گردهمائی،  -

اعتصاب، تظاهرات، راه پيمائی، 

 تحصن 

 مبارزه برای آزادی تشکل و تحزب  -

مبارزه برای لغو همه قوانين ضد زن  -

(چند همسری و صيغه، ازدواج 

ال، تبعيض در س 18دختران زير 

زمينه اشتغال، آموزش، مسئوليت های 

اجتماعی و اداری و غيره، نابرابری 

با مردان در زمينه ارث، منع سنگسار 

 و غيره) 

مبارزه برای جدائی دين از دولت   -

(قوه اجرائی، قوه قانون گذاری، قوه 

قضائی) و از آموزش، لغو دين و 

مذهب رسمی، لغو کمک های دولتی و 

نهادهای دينی، لغو هرگونه عمومی به 

امتيازات و يا ممنوعيت های مذهبی، 

آزادی نداشتن دين و يا گرايش به هر 

 دين و مذهب، آزادی تغيير مذهب 

مبارزه برای لغو قوانين و نهادهای  -

ارتجاعی که حقوق مدنی، سياسی، 

اجتماعی و اقتصادی زنان را پايمال 

می کنند، مبارزه برای حقوق برابر 

د در همۀ عرصه های زن و مر

سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

 و حرفه ای 

مبارزه برای لغو مجازات اعدام و  -

مجازات های وحشيانه مانند شالق 

زدن، قطع دست يا انگشتان، مثله 

 کردن و غيره

 ممنوعيت هر گونه شکنجه -

مبارزه برای برابری همه ملت های  -

ساکن ايران، شناختن حق ملل در تعيين 

شت خود که حق جدائی و تشکيل سرنو

دولت مستقل را دربرمی گيرد، 

همبستگی با مبارزات دموکراتيک ضد 

امپريابيستی همه ملت ها و مردم تحت 

 ستم و سلطه 

مبارزه با سياست خارجی ارتجاعی  -

 جمهوری اسالمی 

مبارزه با شووينيسم، نظامی گری و  -

 عظمت طلبی 

مبارزه با سلطه طلبی امپرياليسم در  -

 طقه و در سراسر جهان من
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مبارزه برای صلح يعنی مبارزه با  -

جنگ های غير عادالنه بين قدرت های 

ارتجاعی که مردم را به گوشت دم 

توپ تبديل می کنند. مبارزه برای 

صلح، نافی پشتيبانی از جنگ عادالنه 

يعنی مبارزه مسلحانه توده ای طبقات 

ستمديده و استثمارشده به ضد 

ثمارکنندگان و سرکوبگران و است

شرکت در آنها نيست، به عکس اين 

مبارزات و جنگ های انقالبی با 

برانداختن قدرت طبقات ارتجاعی 

زمينه صلح پايدار آينده را به وجود 

 خواهند آورد. 

 محورهای تبليغ و ترويج خيزش 

 در مبارزات اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر

 مبارزه با اخراج و بيکارسازی  -

ای برقراری بيمه بيکاری مبارزه بر -

 برای همه جويندگان کار 

مبارزه برای آزادی تشکل های  -

 کارگری 

مبارزه برای محدود کردن ساعات کار  -

 40ساعت در روز و  8به حداکثر 

ساعت در هفته، برقراری دو روز 

تعطيل در هفته و دست کم يک ماه 

مرخصی با حقوق و مزايا در سال 

 يرانبرای همه کارگران و مزد بگ

مبارزه برای ايجاد بازرسی محيط کار  -

در سراسر کشور و همه کارگاه ها و 

کارخانه ها و معادن و ديگر مؤسساتی 

که  براساس کار مزدی فعاليت دارند 

 توسط نمايندگان منتخب کارگران 

مبارزه برای برابری مزد زنان و  -

 مردان کارگر در برابر کار يکسان 

و مبارزه برای مرخصی با حقوق  -

مزايا به مدت حداقل چهار ماه برای 

زنان کارگر باردار و تأمين تمام هزينه 

های مربوط به زايمان و مراقبت های 

 پزشکی پيش و پس از زايمان 

مبارزه برای لغو معافيت کارگاه های  -

 کوچک از شمول قانون کار 

مبارزه با استخدام براساس قراردادهای  -

 سفيد امضا 

ی دسته جمعی مبارزه برای پيمان ها -

کار بين کارفرما و نمايندگان منتخب 

 کارگران 

دفاع در مقابل تهاجم دولت به فعاالن  -

کارگری، مبارزه برای آزادی 

کارگران زندانی، بازگرداندن به کار 

کارگرانی که به علت فعاليت کارگری 

اخراج شده اند با پرداخت حقوق و 

 مزايای دوران برکناری 
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دهمائی ها، مبارزه برای آزادی گر -

 تظاهرات و اعتصابات کارگری 

همکاری بين فعاالن کارگری برای  -

تعيين حداقل مزد و افزايش مزدها و 

 برای طرح ديگر خواستهای کارگری 

نشان دادن اين واقعيت که ترميم مزدها  -

به تناسب تورم ( حتی " تورم واقعی " 

) به هيچ رو کافی نيست. سطح مزد 

پائين ی ساختاردر ايران به طور 

است، افزايش آن به نسبت تورم يا 

حتی به ميزانی کمابيش باالتر از نرخ 

تورم، دردی را درمان نمی کند. مزد 

پيدا کند.  جهشیدر ايران بايد افزايشی 

مثال می توان خواست تعيين مزد 

هزينه متوسط حداقل براساس 

(آمار بودجه  خانوارهای شهری

ه خانوار) که بايد هر سال دست کم ب

نسبت تورم و رشد متوسط بارآوری 

 کار افزايش يابد را مطرح کرد. 

مبارزه با تبعيض جنسی، مذهبی، ملی،  -

قومی در محيط کار و در مسائل 

 مربوط به اشتغال و مزد 

مبارزه با هر نوع تبعيض به ضد  -

 کارگران خارجی شاغل در ايران 

 سال  16منع کار کودکان زير  -

ل ماه مه، برگزاری مشترک مراسم او -

مارس و يادبود کشتار کارگران  8

 خاتون آباد 

انعکاس مبارزات سياسی، اقتصادی و  -

فرهنگی کارگران جهان در ميان 

 کارگران ايران و به عکس.

 مبارزه برای آزادی زنان

جنبش زنان برای رهائی و برابری حقوقی، 

سياسی، اقتصادی و اجتماعی زن و مرد بخشی 

کارگری و جنبش جدائی ناپذير از جنبش 

دموکراتيک است. وظيفه سوسياليستی در اين 

مورد بسيار مهم  و حساس است: زنان کارگر 

هم به عنوان کارگر و هم به عنوان زن زير 

فشار، استثمار و ستم مضاعفی قرار دارند. با 

آنکه در ايران رژيم جمهوری اسالمی با 

تحميل قوانين و نهادهای ارتجاعی و قرون 

همه زنان ستم می کند، اما ستم بر  وسطائی بر

زنان کارگر چه در زمينه های حقوق مدنی، 

جزائی و حقوق اجتماعی، و چه مسلما در 

زمينه اقتصادی به مراتب بيش از زنان بورژوا 

و به طور کلی زنان طبقات و قشرهای دارا 

چه به  –است. از اين رو مسائل زنان کارگر 

با مسائل  –عنوان کارگر و چه به عنوان زن 

زنان بورژوا و ديگر طبقات دارا يکسان 

 نيست. 
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بدين سان "خيزش" موارد زير را در ترويج و 

 تبليغ خود در اين زمينه در نظر خواهد گرفت: 

جنبش زنان برای رهائی و برابری  -

حقوقی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

زن و مرد بخشی جدائی ناپذير از 

ک جنبش کارگری و جنبش دموکراتي

 است 

آزادی زن و آزادی کارگر به هم گره  -

 خورده اند 

مبارزه با همه تبعيض ها، اجحافات و  -

ستم هائی که بر زنان در زمينه های 

مختلف حقوقی، سياسی، اجتماعی، 

 اقتصادی و فرهنگی وارد می شود 

مبارزه با همه قوانين و سنت های ضد  -

 زن در جامعه ايران 

 گر.ضرورت سازمان يابی زنان کار -

*** 

 ژست دموکراتيک دلقک ديکتاتور

 آرش جاويد

احمدی نژاد: " دستور لغو تفکيک جنسيتی در 

دانشگاه ها و هم چنين بازنشستگی استادان 

دانشگاه را داده است ." (روزنامه اعتماد 

 تيرماه)  16پنجشنبه 

دلقک ديکتاتور که پيش از اين برای 

شکاف در صفوف دانشجويان و 

لوگيری از ايجاد جنبش دانشگاهيان و ج

اعتراضی در دانشگاه ها دستور اخراج 

دانشجويان و استادان مبارز، جابجايی 

دانشگاه ها و انتقال کارمندان به خارج از 

تهران را به بهانه خلوت کردن تهران 

بخشنامه کرده بود، و حتی مترصد 

موقعيت مناسب برای اجرای طرح " 

که  انقالب فرهنگی دوم " نيز بود، کسی

به هنگام مقابله با جنبش اعتراضی مردم 

و دانشجويان و جوانان انقالبی، خيابان ها 

را غرق در خون نمود و از هيچ جنايتی 

فروگذار نکرد و وقيحانه معترضان به 

سياستهای حاکمان مزدور را " خس و 

خاشاک " ناميد، اکنون که کفگيرش به ته 

ديگ خورده و دعواهای درونی حاکميت 

گرفته، به بند بازی جديدی روی شدت 

آورده و ناگهان ژست دموکرات مابانه 

گرفته است. گويی سابقه اقدامات اين 

مرتجعين، که طی سالها حاکميت بيشرمانه 

شان همه جا مانند جذاميان زنان را از 

مردان مجزا می کردند و می کنند، از ياد 

خواهد رفت. هنگامی که بر جدائی  

برای زنان و  انتخاب رشته پزشکی

معالجه مردان توسط پزشکان زن و يا 

طبابت مردان برای مداوای زنان تأکيد می 

کردند، هنگامی که حق قضاوت را از 
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زنان دريغ کردند، هنگامی که وسائل نقليه 

 –شهری و اتوبوس های واحد را زنانه 

مردانه کرده و حتی مانع از نشستن زنان 

در  سالخورده و ناتوان و بچه به بغل

صندلی خالی قسمت مردانه می شدند، و 

حتی صفوف زنانه مردانه برای تأمين 

ابتدايی ترين نيازها مانند تهيه نان از 

نانوايی تشکيل می دادند، هنگامی که حتی 

ورزش صبحگاهی زنان کنار مردان را 

در پارک ها تهديد به برچيدن می کنند 

(نمونه آن در پارک های کرج)، و اين 

را در سطح کودکستان ها نيز  جدا سازی

اشاعه می دهند. آری ازهيچ يک از اين 

اقدامات و هزاران سياست ِ نه تنها زن 

ستيز، بلکه انسان ستيز تمامی جناح های 

رژيم نمی توان چشم پوشی نمود. گويی 

اين همه طرح های ضد دمکراتيک و 

مرتجعانه که جامعه را به قهقرا و بربريت 

يض در سراپای کشانده چيزی جز تبع

سيستم حاکم است، تبعيضی که نه تنها در 

نگاه جنسيتی به زنان خالصه نمی شود 

بلکه در تمامی عرصه های نژادی، ملی، 

قومی، دينی و باالخره تبعيض بين زن و 

مرد تداوم دارد و حربه ای است در دست 

سرمايه داران و زمينداران حاکم و 

وابستگان شان تا حکومت شان استوار 

بماند و بساط استثمار و چپاول پابرجا. 

اکثريت زنان ايران عالوه بر ستم های 

خاص جامعه سرمايه داری، بی حقوقی و 

انواع ستم و تبعيض های قرون وسطائی 

بر دوششان سنگينی می کند. آزادی  نيز

کامل زنان، همراه با آزادی کارگران از 

قيد سرمايه و کارمزدی بدست می آيد. اما 

ن و بايد برای کسب آزادی و می توا

دمکراسی برای زنان پا به پای مردان با 

تماميت جمهوری اسالمی به مقابله ای 

 انقالبی برخاست.

*** 

  زندگی اوژن پوتيه

 سرايندۀ انترناسيونال
در زير نخست مقاله ای کوتاه از لنين دربارۀ 

اوژن پوتيه کارگر انقالبی و شاعر فرانسوی 

رجمۀ سرود انترناسيونال سدۀ نوزدهم و سپس ت

 او را مالحظه خواهيد کرد.

 اوژن پوتيه
به مناسبت بيست و )

 (پنجمين سالگرد مرگ او
 والديمير ايليچ لنين

بيست وپنجمين سالگرد مرگ  1912نوامبر 

اوژن پوتيه شاعر کارگر و گويندۀ مشهور 

(برخيزيد دوزخيان زمين  انترناسيونال سرود

 ورده ...]) بود. ... [برخيز ای داغ لعنت خ

اين سرود به همۀ زبان های اروپائی و به زبان 

های ديگر ترجمه شده است. يک کارگر آگاه 
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در هر کشوری که باشد، هرجا که بازی 

سرنوشت او را پرتاب کند، هر اندازه خود را 

غريب، بی زبان و بی دوست بيابد، هر اندازه 

از زادگاهش دور باشد می تواند رفقا و 

 انترناسيونالی از طريق طنين آشنای دوستان

پيدا کند. کارگران همۀ کشورها سرود پيش 

کسوت رزمندۀ خود، شاعر پرولتری را 

پذيرفته اند و آن را به سرود جهانی پرولتاريا 

 تبديل کرده اند.

و بدين سان کارگران همۀ کشورها خاطرۀ 

اوژن پوتيه را ارج می نهند. همسر و دختر او 

و در تنگدستی به سر می برند  هنوز زنده اند

همان گونه که خود گويندۀ انترناسيونال نيز همۀ 

 1816اکتبر  4عمرش را درفقر گذراند. او در 

سالگی  14در پاريس ديده به جهان گشود. در 

نخستين سرود خود را ساخت که عنوان آن 

در سنگر  1848بود.  در » زنده باد آزادی!«

رژوازی جنگيد. نبرد بزرگ کارگران به ضد بو

پوتيه در خانواده ای تهی دست زاده شد و همۀ 

عمرش کارگری فقير بود، نانش را از کار 

بسته بندی و سپس از نقاشی روی پارچه به 

 دست می آورد.

به بعد او در برابرهمۀ  1840از سال 

رويدادهای بزرگ فرانسه با سرودهای مبارزه 

ان، جويانه برای بيدار کردن آگاهی عقب ماندگ

دعوت از کارگران به اتحاد و حمله به 

بورژوازی، حکومت های بورژوائی فرانسه 

 واکنش نشان داد.    

)، 1871در روزهای کمون بزرگ پاريس (

پوتيه به عنوان عضو کمون انتخاب شد. از 

رأی نصيب او شد. او در  3352رأی،  3600

تمام فعاليت های کمون، نخستين حکومت 

 کارگری شرکت کرد. 

سقوط کمون پوتيه را مجبور به فرار نخست به 

انگلستان و سپس به آمريکا کرد. او سرود 

پس از  1871انترناسيونال را در ماه ژوئن 

 ] سرود.1871شکست خونين کمون در مه [

در انترناسيونال کمون درهم شکست اما سرود 

سراسر جهان پخش شد و اکنون حتی از گذشته 

 زنده تر است.

شعری زير عنوان  1876ال پوتيه در س

نوشت. » کارگران آمريکا به کارگران فرانسه«

در اين شعر زندگی کارگران در زير يوغ 

سرمايه داری، فقر کارگران، رنج کمرشکن 

آنان، استثمارشان و اعتماد محکمشان به 

 پيروزی هدفشان را توصيف کرد.

سال پس از کمون به فرانسه  9پوتيه تنها 

ارگران پيوست. نخستين برگشت و به حزب ک

به چاپ رسيد و  1884جلد اشعار او در سال 

در سال » سرود های انقالبی«جلد دوم آن با نام 

 بيرون آمد. 1887

شماری از ديگر سرودهای اين کارگر شاعر 

 پس از مرگش منتشر شد. 

کارگران پاريس جنازۀ  1887نوامبر  8در 

 اوژن پوتيه را به گورستان پرالشز که در آن
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کمونارهای اعدام شده مدفونند حمل کردند. 

پليس وحشيانه به جمعيت حمله ور شد تا پرچم 

سرخ را از دست جمعيت بيرون آورد. جمعيت 

بزرگی در تشييع جنازه شرکت داشت. از همه 

برمی خاست. پوتيه » زنده باد پوتيه«جا فرياد 

در تنگدستی مرد اما ياد بودی از خود بر جای 

استی اثری فنا ناپذير است. او گذاشت که به ر

يکی از بزرگترين مروجان از طريق سرود و 

ترانه بود. هنگامی که پوتيه نخستين سرودهايش 

را می ساخت شمار کارگران سوسياليست 

حداکثر چند ده تن بود. اکنون ده ها ميليون 

 پرولتر سرود تاريخی او را می شناسند.

 2ۀ (مقالۀ لنين برای نخستين بار در شمار

منتشر  1913ژانويۀ  3در تاريخ » پراودا «

مجموعۀ آثار لنين،  36شد. اين مقاله در جلد 

ترجمۀ انگليسی، انتشارات پروگرس، چاپ 

درج شده  223-224، ص 1966مسکو، 

 است.)

 سرود انترناسيونال

 ]1871اوژن پوتيه [

 ترجمۀ احمد شاملو

 

 برخيزيد، دوزخيان زمين!

 گی!برخيزيد، زنجيريان گرسن

 غرد عقل از دهانۀ آتشفشان خويش تندر وار می

 ست اين. اينک! فوراِن نهائی

 بساط گذشته بروبيم،

 پا خيزيد! پا خيزيد! خيل بردگان، به   به

 شود جهان از بنياد ديگرگون می

 گرديم!» همه«هيچيم کنون، 

 

 ست اين. نبرد نهائی

 هم گرد آئيم  به

 »الملل بين«و فردا 

 شد. طريق بشری خواهد

 

 رهانندۀ برتری در کار نيست،

 نه آسمان، نه قيصر، نه خطيب.

 خود به رهائی خويش برخيزيم، ای توليد گران!

 رستگاری مشترک را برپا داريم!

 تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند،

 تا روح از بند رهائی يابد،

 خود به کورۀ خويش بردميم

 و آهن را گرماگرم بکوبيم!

 

 ت اين.س نبرد نهائی

 هم گرد آئيم به

 »الملل بين«و فردا 

 طريق بشری خواهد شد.

 

 کارگران، برزگران

 فرقۀ عظيم زحمتکشانيم ما

 جهان جز از آن آدميان نيست

 مصرفان جای ديگری است. مسکن بی

 تا کی از شيرۀ جان ما بنوشند؟

 اما، امروز و فردا،
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 چندان که غرابان و کرکسان نابود شوند

 ه خواهد درخشيد.آفتاب، جاودان

 ست اين. نبرد نهائی

 هم گرد آئيم به

 »الملل بين«و فردا 

 طريق بشری خواهد شد.

*** 

 واقعيت يا دروغ؟ دروغگو کيست؟

 تارا شايسته

 60" بيش از  آمارها حاکی از اين هستند که:

درصد مردم ايران زير خط فقر زندگی می 
 کنند". 

تشکيل يعنی اکثريت افراد جامعه را انسانهايی 

می دهند که قادر به تأمين معيشت خود نيستند 

و درآمدشان کفاف نيازهای ابتدائی زندگيشان 

را نمی دهد. اين درحالی است که بخش وسيعی 

از کارگران شاغل نيز ماه ها دستمزدشان 

پرداخت نمی شود و به تعويق می افتد. 

وضعيت بيکاران و جوانان جويای کار نيز 

 جای خود دارد. 

" بحث خط اما رئيس جمهور رژيم می گويد: 
 فقر سر کاری است ."

اهدای کليه تبديل به جوالنگاه خريد و فروش 

برخی جوانان از شده است: " به طوری که 
جمله دختران به دليل بيکاری و عده ای به 

و ... وارد اين  خاطر بدهی و پرداخت ديه

متقاضی فروش اين  بازار غير رسمی شده و
. ... در برخی س بدن خود هستندعضو حسا

استان ها، به گفته يکی از مديران انجمن های 

خيريه حمايت از بيماران کليوی، پای دختران 

جوان به بازار غير رسمی فروش کليه باز شده 

که فقط و اين افراد بنا به داليل گوناگون 
، متقاضی پرو پا مباحث مالی و اقتصادی است

 19روزنامه شرق قرص فروش کليه هستند." (

 تير) 

"ما در ايران هيچ  احمدی نژاد می گويد:
خانواده فقير و نيازمندی نداريم که شب 

 گرسنه بخوابد."

رسانه های خبری رژيم تصاوير بيمارانی را 

منتشر کردند که به دليل ناتوانی در پرداخت 

هزينه های درمانی از بيمارستان ها بيرون 

اطراف رها شده انداخته شده و در بيابانهای 

 اند. 

وزير بهداشت و درمان رژيم وقيحانه تکذيب 

 "اين خبر دروغ است."کرده و می گويد:

طبق آمارهای موجود ميانگين گرايش به تن 

و ميانگين سال  15فروشی در ميان دختران به 

 13 گرايش به مواد مخدر در ميان پسران به

 رسيده است.  سال

اد را از "آموزش و پرورش دانش آموز معت

مدرسه بيرون می کند، بعد می گويند هيچ 
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دانش آموز معتادی نداريم. عمده معتادان ما 

هزار دانش  30 ترک تحصيلی هستند. آمار

در برخی مقاالت اشاره و عنوان  آموز معتاد

 تير)   19شرق  –شده بود." (احمدی مقدم 

حاجی بابايی وزير آموزش و پرورش می 

يک باغ گل است و  گويد: " آموزش و پرورش

اين باغ نيازمند نسيم های خنک است. اما 

 30خبرهايی همچون باد آتشين می آيد که 

هزار دانش آموز معتاد وجود دارد و هر کسی 

 اين را گفته دروغ است." (همان منبع) 

"مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با 

پنج ميليون دانش انتشار گزارشی از وجود 
 ه در کشور خبر داد."شدآموز مردود 

حاجی بابايی: "اين آمار دروغ است و کسی که 

چنين سخنی را گفته آمار و اطالعات را نمی 

 شناسد." (همان منبع) 

"جمعيت زنان سرپرست خانوار و 

خودسرپرست در حال افزايش است ... آمارها 

 4/8بيانگر اين است که درصد اين زنان از 

در سال  درصد 5/9به  1375درصد در سال 

افزايش يافته است." (روزنامه شرق  1385

 تير )  22

و ... کافی است فقط روزنامه های خود رژيم 

را ورق بزنيم تا عمق فاجعه ای که حاکميت 

برای مردم تدارک ديده است، را دريابيم. 

حاکميتی که بر پايه ستم، تبعيض، استثمار، 

اشاعه فقر و فساد و ناامنی و دروغ و فريب و 

اهی زندگی جوانان، زنان و کودکان استوار تب

ساله اش اعمال  33است و برنامه و سياست 

انواع فشار و سرکوب به هر شيوه ممکن بر 

زندگی محرومان جامعه و در راستای حمايت 

و تأمين حفاظت و امنيت روند سود اندوزی 

 سرمايه داران و زمينداران می باشد.

ن که پس دولت انقالبی اکارگران و زحمتکشا

 از سرنگونی جمهوری اسالمی بر سر کار آيد

وظايف مختلفی برعهده دارد.  از جمله در 

 زمينه مسائل کودکان و جوانان : 

دولت بايد در مقابل انواع مختلف خطرات 

اجتماعی به ضد جوانان و نوجوانان، برای 

حفاظت اجتماعی آنان چاره جوئی کند، و همه 

ش جسمی و امکانات الزم را برای پرور

فکری و نيز سرزندگی آنان، به شيوه های غير 

مستبدانه و غير بوروکراتيک و با شرکت خود 

 جوانان و نوجوانان، ايجاد نمايد. 

دولت انقالبی موظف به نگهداری و تربيت 

سال بدون  18کودکان و نوجوانان زير 

سرپرست و يا با سرپرستان فاقد صالحيت، 

دان منطقه ای و تحت اداره ارگان های خودگر

يا محلی و به هزينه دولت يا شهرداری ها با 

 کيفيتی شايسته شهروندان کشور، است. 

دولت انقالبی به حل مسأله سرپرستی کودکانی 

که والدينشان از هم جدا شده و درباره 
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سرپرستی کودکان خود به توافق نمی رسند، 

براساس تقدم نفع اين کودکان، توسط مرجع 

 اهد کرد. صالح، کمک خو

دولت انقالبی ممنوعيت تنبيه کودکان در خانه 

و مدرسه، و در سازمان های مسئول 

نگهداری، حمايت، مراقبت و درمان آنان، و 

تنظيم قوانينی برای به رسميت شناختن و 

تضمين حقوق کودک در جامعه را عملی 

 خواهد ساخت. 

دولت انقالبی بهداشت و درمان ملی و رايگان، 

ری، بازنشستگی، سالخوردگی، بيمه بيکا

بيوگی، يتيمی، معلول بودن و همه اشکال از 

کار افتادگی ناشی از حوادث، بيماری، زايمان، 

سوانح و آسيب های ناشی از کار و غيره، را 

 برای همه شهروندان تآمين می کند. 

اين وظايف گوشه هايی از برنامه خواسته های 

جمهوری  فوری کارگران ايران می باشد و تنها

دمکراتيک شورائی که دولتش بر پايه شوراها، 

به اداره حوزه فعاليت خود خواهند پرداخت، 

قادر به تحقق بخشيدن به اين وظايف به شيوه 

ای انقالبی، کامل و پيگير خواهد بود. اين 

خواست ها در دستان قدرتمند شوراهای متحد 

نمايندگان کارگران، زحمتکشان روستا و شهر 

شوراهای دموکراتيک توده های مردم و ديگر 

 به واقعيت تبديل خواهد شد.

*** 

 سازمان های طبقۀ کارگر

 شيده رخ فروز

نياز کارگران ايران به  تشکل های مستقل و  
ممانعت از ايجاد و سرکوب شديد تشکل های 
موجود و فعالين کارگری از سوی رژيم، 
موضوعی پراهميت و حياتی در مبارزات طبقه 

می باشد. بالطبع  در دستور روز قرار کارگر 
دادن بحث درباره اهداف، نوع و روند فراگير 
شدن و سراسری شدن تشکل کارگری در 
ايران با توجه به وضعيت مبارزات طبقاتی، 
توازن نيروها و استفاده از تجارب جهانی 

» خيزش«طبقه کارگر نيز ضرورت می يابد. 
تصاص در هر شماره ستونی را به اين مهم اخ

خواهد داد و در ابتدا به سازمان های تاکنون 
 شناخته شده کارگران می پردازد. 

سنديکا چه جايگاهی در 
 مبارزات کارگران دارد؟

نخستين تشکل کارگری مدرن اتحاديه يا سنديکا 

است که برای نخستين بار در دهه سوم سده 

نوزدهم در انگلستان (پس از به بار نشستن 

اين کشور و به ويژه پس از انقالب صنعتی در 

مبارزات طوالنی کارگران برای به رسميت 

شناساندن حق تشکل کارگران که سرمايه 

سال از  180داران و اشرافيت انگليس حدود 

قبول آن سرباز می زدند *) به وجود آمد. ايده 
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سنديکا يا اتحاديه از انگلستان به آمريکا، 

آلمان، فرانسه و کشورهای ديگر رفت و 

رهمه اين کشورها نيز با مبارزات فراوان بر د

نظام سرمايه داری تحميل شد. سنديکا را در 

هيچ جا سرمايه داران به کارگران هديه ندادند 

و نخواهند داد، همه جا کارگران آن را با 

مبارزه به دست آوردند. در همۀ اين کشورهای 

سرمايه داری، از جمله در کشورهای به 

سرمايه داری، سنديکا  اصطالح "دمکراتيک"

و به طور کلی تشکل کارگری مدت ها ممنوع 

بود و اقدام به ايجاد آن جرم شناخته می شد 

(در آلمان و فرانسه تنها در اواخر دهه های 

آن هم  –سده نوزدهم ايجاد سنديکا  80و  70

با موانع و محدوديت های فراوان و خطر 

به  –دائمی بستن سنديکا و تعقيب فعاالن 

سميت شناخته شد). کارگران آمريکا، آلمان، ر

فرانسه، ايتاليا، روسيه، اتريش، مجارستان، 

لهستان، اسپانيا، سويس، کشورهای 

اسکانديناوی، استراليا، و همچنين ژاپن، هند و 

ديگر کشورهای آسيائی و آمريکای التين، 

آفريقا همين ايدۀ تشکيل سنديکا را گرفتند و 

 ل دادند. سنديکاهای خود را تشکي

سنديکاها در منشأ خود سازمان های کارگری 

ای بودند که پس از شکست شورش های 

انفرادی کارگران، پس از دوره ماشين شکنی 

به وجود آمدند و نشانگر رشد معينی در آگاهی 

طبقه کارگر بودند که در آن کارگر دشمن خود 

را نه در ماشين بلکه در کارفرما يا سرمايه 

و به نيروی اتحاد پی می برد. دار می بيند 

شکل گيری سنديکا همزمان با شکوفائی و 

سلطه يابی توليد کارخانه ای (يعنی زوال يا 

دست کم به پشت صحنه رانده شدن توليد پيشه 

وری و کارگاهی) بود. در توليد کارخانه ای 

است که روابط سرمايه داری به شکل تکامل 

د، در يافته، عريان و شفاف نمودار می شون

اينجا است که توده ای از وسائل توليد که در 

تصاحب يک فرد و يا شمار کمی از افراد است 

از يک طرف، و انبوهی از مولدان فاقد وسائل 

توليد که مالک چيزی جز نيروی کار خود 

نيستند، از سوی ديگر، به طور هرچه روشن 

تری در مقابل هم قرار می گيرند و روند توليد 

ند توليد ارزش اضافی و يا که همان رو

استثمار کار توسط سرمايه است به شکل 

عريان صورت می گيرد. انبوه مولدانی که فاقد 

وسائل توليدند و در کارخانه گرد آمده اند 

تجمعی تصادفی است، هر يک از افراد آن از 

گوشه ای آمده اند و کارفرما با آنان نه به شکل 

و منفرد  جمع بلکه به صورت افراد جداگانه

برخورد می کند. زيرا در چنين برخوردی از 

موضع باز هم قوی تری برخوردار می شود. 

کارفرما می کوشد در ميان کارگران رقابت 

ايجاد کند و يا از رقابت ميان آنان بهره 

برداری نمايد، با هر کارگر قرارداد جداگانه 

ای ببندد يا حتی بدون قراداد آنها را به کار 

ره. در اين شرايط است که پاسخ و بکشد و غي

يا مقاومت کارگران به شکل سنديکا ظهور می 
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کند. يعنی سنديکا همچون عاملی پديدار می 

شود که رقابت و مبارزه کارگران با يکديگر 

را نفی می کند و اين مبارزه و رقابت را به 

ضد کارفرما سازمان می دهد و متمرکز می 

سرمايه داری کند. از سوی ديگر روند توليد 

روند تشديد استثمار است (به دليل رشد 

بارآوری کار، استثمار کار زنان و کودکان که 

باعث کاهش عمومی سطح مزد می گردد، 

طوالنی کردن ساعات کار روزانه به اشکال و 

بهانه های مختلف، کاهش مطلق مزدها به ويژه 

در شرائط بحران و بيکاری، بهره کشی 

ان کارگران کشورهای وحشيانه از کار ارز

عقب مانده يا جمعيت کارگران مهاجر و يا 

کارگران "غيرقانونی" که به کار سياه مجبور 

می شوند، روی آورپی مجدد به کارگاه های 

خانگی در کشورهای پيشرفته سرمايه داری و 

غيره و غيره) و اين امر مقاومت کارگران در 

برابر وخامت بيشتر وضعيت شان و دفاع از 

ح مزد و شرايط مناسب کار و غيره را سط

دامن می زند و سنديکا اين مقاومت و دفاع را 

به درجات مختلف به عهده می گيرد يا می 

تواند بگيرد. اما عملکرد سنديکا بدين محدود 

نمی شود زيرا مبارزه طبقۀ کارگر تنها جنبه 

تدافعی و مقاومت ندارد، بلکه تعرضی نيز 

سان سنديکا که نبضش هست و بايد باشد. بدين 

با نبض جنبش کارگری و وضع روحی 

کارگران هماهنگ است (منظور سنديکاهايی 

است که خود کارگران به وجود آورده باشند) 

در سطح مقاومت و دفاع متوقف نمی شود، در 

سطح خواست های فوری و مستقيم باقی نمی 

ماند (ضمن آنکه مبارزه برای اين خواست ها 

نمی گذارد)، و با توجه به  را هيچگاه کنار

ميزان رشد جنبش و توازن نيروها وارد 

مبارزه تعرضی می شود و اين مبارزه 

تعرضی می تواند و بايد تا سطح عالی ترين 

مراحل و اشکال مبارزۀ طبقه کارگر تعميم و 

 ارتقا يابد. 

بر اساس همه آنچه گفته شد می توان سنديکا را 

ان صنعتی چنين تعريف کرد: سنديکا سازم

کارگران مزدی است که مقاومت در برابر 

کارفرمايان و دولت، تقويت همياری، 

همبستگی و وحدت بين همۀ کارگران مستقل 

از جنسيت، مليت، نژاد، دين و عقيده، سن، 

سابقۀ کار و نوع کار آنها، دفاع از منافع 

اقتصادی، اجتماعی و سياسی طبقه کارگر، 

ن، تالش برای دفاع از دستاوردهای کارگرا

بهبود دائم وضع زندگی کارگران و شرايط 

کار، مقررات و روابط کار را برعهده دارد و 

می تواند برای از ميان رفتن استثمار و نظام 

طبقاتی و هرگونه سازماندهی کار که به 

استثمار و نظام طبقاتی بيانجامد يا بدان ياری 

 رساند مبارزه کند.

رای ايجاد در ايران می توان و بايد ب

سنديکاهای مستقل از کارفرما (چه کارفرمای 

خصوصی يا دولتی باشد و چه کارفرمای 
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بزرگ يا کوچک)، دولت (همه نهادهای 

دولتی)، احزاب سياسی، و همه نهادهای دينی، 

برای مقابله با تعرض ها و تجاوزهای 

کارفرمايان و دولت، برای بهبود زندگی 

بارزه با اقتصادی و اجتماعی کارگران، م

رقابت کارگران در درون خود و تحکيم وحدت 

آنان، مبارزه برای تنظيم پيمان های دسته 

جمعی بين کارگر و کارفرما، مبارزه برای به 

رسميت شناساندن دخالت نمايندگان کارگران 

در تعيين حداقل مزد، مبارزه برای برقراری 

بازرسی شرايط کار و ايمنی و بهداشت در 

نمايندگان منتخب کارگران،  محل کار توسط

مبارزه برای شرکت و دخالت کارگران در 

تدوين قانون کار، مبارزه به ضد بيکار کردن، 

مبارزه در جهت گسترش آزادی های سياسی و 

دموکراتيک در جامعه، برابری زن و مرد، 

رفع تبعيض های ملی، قومی، جنسی، مذهبی، 

مبارزه با وخامت وضع زندگی، تأمين حقوق 

يکاری برای همه بيکاران، مبارزه با اختناق ب

 ادامه دارد  و ... مبارزه نمود. 

تاريخ به رسميت شناختن سنديکا در  •

است و نخستين  1825انگلستان سال 

رخ  1640انقالب بورژوايی در دهه 

 داد.          

*** 

 

 چند شعر
 در ستايش ديالکتيک

 شعری از برتولت برشت

 نگترجمۀ سهراب شباه       

 1389فروردين  16          
لشکر بيداد اکنون با صالبت پيش می 

 راند 
ظالمان َبهر ِهزاران سال ِ ديگر نقشه 

 می ريزند
زور، می گويد: آنچه هست اين گونه 

 خواهد ماند
هر صدائی جز صدای حاکمان 

 خاموش!  
 بر سر بازارها می غّرد استثمار: 

                                             
 تازه کردم صيد خود آغاز

ليک بسياری به خيل بردگان، نوميد،  
 می گويند:

                                                
آنچه می خواهيم ما هرگز نمی 

 آيد.
 

هان و هان تا زندگی باقی است واژۀ 
 هرگز نبايد گفت

 آنچه محکم بود ديگر نيست 
ديگر آنچه هست اکنون، اين چنين 

 نخواهد ماند.
حاکمان آنگه که حرف خويش بس  

 کردند
 حرف ِ محکومان شود آغاز. 
پس، که را يارای آن باشد که 

 بر زبان آرد؟» هرگز«
 ديرپائی ستمکاران، متکی بر کيست؟ 
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 بی گمان بر ما.

محو استيالی جباران، متکی بر 
 يست؟ک

                                                       
 همچنان برما. 

 ای فرو افتاده، برپا خيز! 
 ای سپر انداخته، بستيز! 

کيست بتواند ببندد راه بر آن کس که  
 از وضع خود آگاه است؟

پس، تودۀ مغلوب امروزين، فاتح فردا  
 ست

، بی گمان »هرگز«وان زمان، 
 د شد.خواه» امروز«

 در ستايش آموختن

 ياد بگير، ساده ترين چيزها را!

 برای آنان که بخواهند ياد بگيرند، 

 هرگز دير نيست. 

 القبا را ياد بگير! کافی نيست، اما 

 !مگذار دلسردت کنند! آن را ياد بگير
 دست به کار شو! تو همه چيز را بايد بدانی. 

 تو بايد رهبری را به دست گيری.

 بعيدی، ياد بگير! ای آنکه در ت

 ای آنکه در زندانی، ياد بگير! 

 ای زنی که در خانه نشسته يی، ياد بگير! 

 ای انسان شصت ساله، ياد بگير! 

 تو بايد رهبری را به دست گيری. 

ای آنکه بی خانمانی، در پی درس و مدرسه 

 باش! 

 ای آنکه از سرما می لرزی، چيزی بياموز! 

ابی به دست ای آنکه گرسنگی می کشی، کت

 گير! اين، خود سالحی ست. 

 ای دوست، از پرسيدن شرم مکن! 

 مگذار که با زور، پذيرنده ات کنند. 

 خود به دنبالش بگرد! 

 آنچه را که خود نياموخته يی 

 انگار کن که نمی دانی. 

 صورت حسابت را خودت جمع بزن! 

 اين تويی که بايد بپردازی اش. 

 روی هر رقمی انگشت بگذار 

 و بپرس: اين، برای چيست؟

 تو بايد رهبری را به دست گيری. 

              

 برتولت برشت

 اميد بستگان

 به چه اميد بسته ايد؟ 

 به اين که کران، به سخنان شما گوش بسپارند؟ 

 آزمندان 
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 به شما چيزی ببخشند؟ 

گرگ ها به جای دريدنتان، به شما غذايی 

 بدهند؟ 

 و ببرهای درنده 

 انی از شما دعوت کنند به مهرب

 که دندان هايشان را بکشيد؟ 

 به اين اميد بسته ايد؟ 

  

 برتولت برشت  

 جدائی

 گل را اگر از ترانه های من بگيريد 

 فصلی از چهار فصل من می ميرد. 

 عشق را اگر از من ... ، دو فصل!

 و نان را اگر دريغ کنيد 

 سه فصل کامل من مرده است 

 انه های من بگيريد آزادی را اگر از تر

 سال، تمام سال خواهد مرد و 

 من نيز می ميرم. 

   

 شاعر کرد  –شيرکو بی که س  

*** 

سرکردگان رژيم در هيئت دالالن، 

 قاچاقچيان و آدمکشان

 آرش جاويد

سالهاست که در بازار مکاره سياستمداران 

جمهوری اسالمی، درگيری های جناحی و 

ن گسترده و باندبازی بر سر نشستن بر خوا

رنگين منابع اقتصادی، مالی و موقعيت مسلط 

سياسی کار را به آنجا کشانده که بر سر 

شرافت نداشته خود نيز سوداگری می کنند. از 

وارد شدن به "حريم امن" خصوصی يکديگر تا 

افشای رازهای سر به مهر حاکمان و سران و 

نهادهای فاسد وابسته به رژيم نيز کوتاهی نمی 

جديدترين اين شاخ و شانه کشيدن ها  کنند. 

افشای خبرهايی حاکی از در اختيار داشتن 

معابر و راههای ورود و خروج کاالهايی است 

که به شکل قاچاق و غير قانونی از سوی سپاه 

پاسداران و ساير نيروهای نظامی و امنيتی و 

اطالعاتی و در واقع همه مقامات حکومتی در 

 ی گيرد.اسکله های خصوصی صورت م

احمدی نژاد برای مقابله با موج تهاجمات  

رقبای خود زبان گشود و برای تهديد منتقدان 

خود گوشه ای از سوء استفاده های آنان را 

برمال نمود. وی اعتراف کرد که قاچاق کاال و 

ارز به شکل وسيعی توسط مسئولين حکومتی 

و وزارت خانه های جمهوری اسالمی که 

خصوصی می باشند دارای اسکله های 
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صورت می گيرد. (همايش تخصصی 

راهبردهای نوين در پيشگيری و مبارزه با 

تير).  18روزنامه ايران  –قاچاق کاال و ارز 

او با زرنگی به پرده پوشی نقش خود و جناح 

حامی اش در حمايت و دست داشتن در اين 

معامالت پر سود، می پردازد و اين واقعيت را 

اکم، نيروهای نظامی و که سرمايه داری ح

انتظامی و پاسداران و روحانيان و تجار 

همواره از طريق داللی و رانت خواری نيز يد 

طواليی در تجارت قانونی و غير قانونی و نيز 

صادرات و واردات کاالهای قاچاق دارند 

کمرنگ جلوه می دهد. پرونده های سياه هر 

يک از اين جناح ها که زمانی در قدرت و 

ی ديگر به بيرون رانده شده اند، کم زمان

نيستند. از خروج شمش طال از منطقه چاه 

بهار که با يک سفارش احمد خمينی به شمش 

آهن تبديل گرديد گرفته تا افشای بخشی از 

حقايق قاچاق انبوه لوازم الکترونيکی و صوتی 

و تصويری از فرودگاه پيام که توسط وزرا و 

ها صورت می وکالی حکومتی و وابستگان آن

گرفت. از انتقال ميلياردها تومان پول نقد به 

ترکيه و فروش قاچاق نفت و گازوئيل و بنزين 

با واگن های مخصوص حمل مواد سوختی به 

وسيلۀ شبکه های ريلی و قطارهای ترانزيت 

توسط سپاه و اطالعات و عناصر حکومتی از 

مرزهای شمال شرق و مرز جلفا. و از ايجاد 

خصوصی در جنوب کشور که از اسکله های 

خليج "نای بند" که يک منطقه کامال نظامی و 

امنيتی و پدافندی نيروی دريايی متعلق به سپاه 

 10است در جنوب "عسلويه" تا کيلومتر 

کنگان روبروی کارخانه سيمان متعلق به 

 80"شمس اردکانی" يعنی به طول تقريبی 

به  کيلومتر تأسيس گرديده و آشکارا و آزادانه

فعاليت صدور و ورود کاالهای قاچاق، 

کانتينرهای حمل اتومبيل های گران قيمت و 

ضد گلوله و ماشين آالت صنعتی، لودر، 

بلدوزر و جرثقيل های با تناژ باال و غيره همه 

به سران رژيم و دستگاه های سرکوب و 

جنايت پيشه سپاه و اطالعات ختم می شوند. 

کردن دست حال اگر احمدی نژاد برای رو 

رقبا و شرکای ديروز خود پرده دری می کند 

هيچ ربطی به منافع توده ها پيدا نخواهد کرد. 

زيرا او و همدستانش نيز از همين راه ارتزاق 

می نمايند و بارها از تريبون های مختلف از 

سوداگری و تجارت و "مفيد نبودن توليد" سخن 

خرداد) تمامی اين  12گفته است. (همشهری 

و بست های گسترده بنيادهای وابسته به  بند

سرمايه داران رژيم که با استفاده از رانت ها و 

امتيازات دولتی، تأمين منابع مالی و اخذ وام 

های بالعوض و کم بهره و حمايت های 

قانونی، اقتصاد کشور را به عرصۀ تاخت و 

تاز خود تبديل کرده، و زير پوشش شرکت 

ل مشغولند در های مختلف به غارت و چپاو

حالی صورت می گيرد که هزاران کارگر 

شاغل در همان شرکت ها بايد ماه ها در 

انتظار دريافت مزد خود سرگردان باشند و 
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تحت شرايط کار طاقت فرسا و با قراردادهای 

موقت، حق کوچکترين اعتراض و برپائی 

تشکل نيز از آنان با ترفند تهديد به اخراج، 

ر نيز از تآمين معيشت سلب گرديده و دست آخ

خانواده خود ناتوان و شرمنده باشند. بنزين و 

گازوئيل نامرغوب تا چندين برابر گران تر و 

با سهميه بندی نصيب مردم می شود، اما کشتی 

ها و شناورهای مخصوص حمل مواد سوختی 

(بنزين و در حال حاضر بويژه گازوئيل) از 

طريق همان اسکله های خصوصی و نظامی 

اه به شکل قاچاق بارگيری شده و در دريا سپ

به خريداران کشورهای عربی فروخته می 

شود و در چند قدمی همين اسکله ها قايق های 

صيادان به دليل کمبود بنزين و محدوديت های 

قانونی از رفتن به صيد و حتی تأمين غذای 

 خانواده های خود نيز محروم هستند. 

رواری از اين مشت که برشمرديم، نمونۀ خ

سياست های ويران کننده اقتصادی و سياسی 

رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی است و 

اين حکايت همچنان باقی است تا زمانی که 

کارگران و محرومان جامعه حاکميت ننگين 

آنان را درهم بکوبند و حاکميت شورايی خود 

را برپا کنند و سرنوشت اقتصادی، سياسی، 

ن را خود تعيين نمايند. اجتماعی و فرهنگی شا

حاکميتی که زمينۀ ادارۀ اقتصاد کشور توسط 

خود توليد کنندگان مستقيم را فراهم سازد و در 

نتيجه رشد استعدادها و توانائی های کارگران 

و زحمتکشان برای اداره امور اقتصادی امکان 

يابد. در آن شرايط، تأمين منابع الزم برای 

از طريق  اجتماعی –اصالحات اقتصادی 

مجموعه ای از ملی کردن ها و مصادره های 

منابع و موسسات و موقوفات و بانک ها، 

بازرگانی خارجی و بازرگانی بزرگ داخلی، 

وضع ماليات تصاعدی، قطع کامل يا محدود 

کردن استثمار داخلی و جهانی با تکيه بر 

نيروی توده های عظيم کارگران، دفقانان و 

اهد شد. در همان ديگر زحمتکشان ميسر خو

حال اين اقدامات و برنامه ريزی برای بهبود 

زندگی مادی و معنوی توده ها به تحکيم اتحاد 

کارگران و ساير توده های استثمار شونده 

منجر خواهد شد. کارگران در آن هنگام ابزار 

بی اراده ای نخواهند بود که عملکردش صرفا 

تلنبار شدن ثروت استثمارگران و انباشت 

رمايۀ آنان باشد. آنان فعال اصلی و مدير و س

رهبر جامعه خواهنند شد که نه تنها بازرسی 

کارگری در همه واحدهای کار و خدمات 

اجتماعی بلکه کنترل و ادارۀ توليد را در دست 

 خواهند گرفت.

*** 

 

 
 

 

 


