
دادگاه کیـفـری شـهـرسـتـان  ١٠۶های منتشره، شعبٔه  بر اساس گزارش
تن از کارگران شاغل در کارخانٔه آذر آب به دلیل حضور در  ۴٢اراک برای 

هـای بـدوی  های اعتراضی مانند اعتصاب و راه پـیـمـایـی حـکـم حرکت
حبس، شالق و تعلیق از کار صادر کرده است. این احکام برای کارگرانـی 
صادر شده است که نسبت به عدم دریافت مزد ماهیانه خود و مخالفت با 

 خصوصی سازی اعتراض کرده بودند.
این احکام ضد انسانی و غیرقابل پذیـرش 

شود که جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور  در حالی صادر می

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات مخالفت 
خود را با احکام اعداِم معترضان جوان در ایران 

 کند ابراز می
سایت هرانا روز چهارم خرداد به نقل از یکی از وکالی پروندٔه سه جوان 

های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد  ساله به نام ٢٨تا  ٢۵
هستند، از تأیید حکم اعدام این سه نفر در دیوان عالی کشور  ٩٨های آبان  شدگان اعتراض رجبی که از بازداشت

دادگاه انقالب اسالمی استان تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به  ١۵خبر داد. این سه جوان در شعبٔه 
اند. این  به اعدام محکوم شده“ مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران “جرم 

اند تا حکم صادر شده را مورد  در حالی است که وکالی این سه تن خواستار دسترسی به پروندٔه موکالنشان شده
بررسی حقوقی قرار دهند. حزب تودٔه ایران صدور حکم اعدام برای این سه جوان معترض به گرانی بنزین، زیر پا 

گذاشتن حقوق شهروندی، و فشار مضاعف بر گردٔه زحمتکشان و جوانان ایران را 
کنندگان و غارتگران  کند. در حالی که اختالسگران و شکنجه قاطعانه محکوم می

و در رأس آنــان  -ســران "نــظــام"
هــمــراه  بــه -ای و روحــانــی خــامــنــه

های ایـن  کارگزاران ارشد درون دستگاه
"نظام" در پیشگیری، مدیریت، و حـتـی 

های گستـرده  ها، بحران تخفیف بحران
ای که فراروی کشـورمـان  و چندوجهی

اند. برای نمونـه،  قرار دارند، عاجز مانده
به بحران ادامه فاجعٔه واگیری ویـروس 

ــد ــووی ــی ١٩ک ــرد،  م ــاره ک ــوان اش ت
ای که شوربختـانـه دورنـمـای  واگیری

فروکش کردن آن در کشورمـان فـعـًال 
 خورد.  چشم نمی به

دولت حسن روحانی با اطاعت کامل 
های ولی فقیه و ادامه حرکت  از تصمیم

ـــع  ـــاف ـــن ـــظ م ـــف ـــر ح ـــی در مس
داران متصل به حاکمیت،  سرمایه کالن

نشان داده است که اراده و توان مـهـار 
کردن این واگیری را ندارد. ادعـاهـای 
ــه  ــل ــه مــقــاب فــرمــانــدهــان ســپــاه ب

شان با کرونـا هـم دراسـاس  قهرمانانه
 پوچ بودند. 

امـیـد خـدا  سالمت مردم درعمل بـه
رها شده است. از سـران و کـارگـزاران 

جز ادامـه و تـکـرار رویـٔه  حکومتی به
، اعالم وضعیت قرمـز  ُکن سفت ُکن  شل

شده  و زرد و سفید، دادن آمار دستکاری
ــــــرای  ب
ـــظ  ـــف ح

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

 ١٣٩٩تیر  ١۶، ١١٠٧شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

های  راه حل بحران
خطرناک کشورمان، 

نصیحت کردن به 
 دیکتاتور نیست! 

یی مشترک ضداستبدادی طبقات اجتماعی  های مرحله هدف
 ایران و جبهٔه متحد ضددیکتاتوری

د! و د  ور  ه  ان   کار

  ٣ادامه  در صفحه 

 ۶ادامه  در صفحه  

 ٨و  ٧ادامه  در صفحات   

 ٣ادامه  در صفحه  

فراخوان حزب تودٔه ایران به نیروهای مترقی و انساندوست 
 جهان:جلوی اعدام معترضان به استبداد در ایران را بگیرید!

کشور ما ایران از ابتدای قرن بیستم میالدی تا 
های اجتـمـاعـی  کنون دو انقالب بزرگ و جنبش

متعددی را تجربه کرده است. دو انقـالب بـزرگ 
و ضدسلطنتی بهـمـن  ١٢٨۵مشروطیت در سال 

هـای اجـتـمـاعـی مـتـعـدد و  و جنـبـش ١٣۵٧
اصالحاتی که در این دورٔه صد و بـیـسـت سـالـه 

هـایـی  صورت گرفته اسـت، هـر کـدام ویـژگـی
مختص خود داشته اسـت کـه آن را از دیـگـر 

کـنـد. ایـن  تحوالت مهم این دوره مـتـمـایـز مـی
ها کامًال با مرحلٔه رشد اجتماعی هـر دوره  ویژگی

مرتبط و منطبق است. وسعت و چگونـگـی رشـد 
گیری اقشـار  اقتصادی و اجتماعی منجر به شکل

شود که بنا به مـوقـعـیـت و تـوازن  و طبقاتی می
نیرویی که در جامعه دارند، ُمهر و نشان خود را بـر 

هـای اجـتـمـاعـی، و  هـا، جـنـبـش ها، دگرگونی خیزش
زنند. بررسی رخدادهای اجتماعی تـاریـخـی  ها می انقالب

نگاری باشد، چـراغ  خاطر تاریخ تأثیرگذار ایران اگر صرفًا به
خواهی جاری مردم ایران نخواهـد شـد.  راه جنبش آزادی

بررسی و تحلیل دقیق و مؤثر این رویدادها به روش علمی 
در هر مرحله، به ما هم در یافتن راه بهینٔه تحّول بنـیـادی 

آمیز به مرحلٔه مـّلـی و  سیاسی و گذار موفقیت-اجتماعی
کند، و هم بـه  دمکراتیک تحّول در دورٔه کنونی کمک می

دهی و مدیریت صحیح تحوالت مشخص مربـوط  سازمان
به این دورٔه مهم به بهترین وجه ممکن، برای گذار از این 

 رساند. مرحله و ارتقای آن به مرحلٔه باال تر تحّول یاری می

حزب تودٔه ایران صدور 
احکام ضد انسانی علیه 

کارگران را بشدت محکوم 
 می کند!

ویژه نامٔه 
یکصدمین 

سالگرد 
تأسیس حزب 

کمونیست 
ایران منتشر 

 شد

 در این شماره:
رژیم والیت فقیه   گسترش جنبش اعتراضی کارگران و سیاست

 ٢در قبال سازمان تأمین اجتماعی                                       ص 
 ١٠چیست؟                                             ص »داری پساسرمایه«

 سخنرانی جرونیمو دو سوزو، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال
 ١٢ها، تضعیف کارگران، تضمین حقوق کار  ص  دورکاری:توّهم



١٣٩٩تیر ماه  ١۶دوشنبه     ٢   ١١٠٧شمارۀ  

های کارگری در صنایع کلیدی  ای از اعتراض در هفته های اخیر ُدور تازه
کشور رخ داده است که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کـرد: تـجـمـع 

در مـقـابـل  ٩٩تـیـرمـاه  ٩گسترده کارگران صنایع نفت و گاز کشـور در 
قانون وظایـف و  ١٠ساختمان وزارت نفت در اعتراض به اجرا نشدن "ماده 

های حقوقـی؛ بـرپـایـی کـارزار  اختیارات وزارت نفت" درارتباط با ترمیم پایه
کارگران پیمانکاری در هفته نخست تیرماه با خواست "حذف پیمانکاران" در 

هـای فشـارقـوی  های اعتراضی "اپراتورهای پسـت صنایع نفت؛ گردهمایی
ای چندین استان با خواست "تبدیل وضـعـیـت  برق" مقابل دفتر برق منطقه

صورت قرارداد کار مـعـیـن  قراردادی به کارگر دائم" و اعالم اینکه "دیگر به
هـزار نـفـری  ٧هایی از جـمـعـیـت  کار نیستیم"؛ اعتراض بخش حاضر به

های مختلف کشـور  آهن در استان کارگران پیمانکاری ابنیه فنی خطوط راه
شان از بـیـمـه  مند نشدن ای و بهره های مزدی و بیمه در اعتراض به معوقه

رغم کسر هزینه آن از دستمزد این کارگران) و فریاد برآوردن که  تکمیلی (به
"عموم مشکالت ما [کارگران] از زمان واگذاری... به بـخـش خصـوصـی 
شروع شد" و دیگر "کارد به استخوان کارگران ابنیه فنی رسیده" است؛ رونـد 

های کارگران "شرکت مس چهارگنبد سیرجان" به پرداخت نشـدن  اعتراض
هـای  بندی مشاغل"؛ گردهمـایـی دستمزدشان و به اجرا نشدن "طرح طبقه

اعتراضی کارگران مخابرات در چنـدیـن اسـتـان. عـالوه بـر ُدور جـدیـد 
هـای اعـتـراضـی کـارگـران  ها که در باال به آن اشاره شد، حرکت اعتراض

تپه نـیـز ادامـه یـافـتـه و کـارگـران ایـن مـجـتـمـع  مجتمع نیشکر هفت
های اعتراضی در سـطـح شـهـر بـیـان  شان را در گردهمایی های خواست

تپه عبارتند از: دریافت کـردن سـه مـاه  های کارگران هفت کردند. خواست
شان و بازگشت مدیریت خصوصی مجتمع به  پرداخت نشده  دستمزد و بیمه

هـای  مدیریت دولتی. رژیم در این شرایط، با همکاری کامل رهبران تشکل
تر به سازمان تأمین اجتماعی وارد   ای مهلک زرد حکومتی، قصد دارد ضربه

 آورد. 
کارگران با پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال، منابع مـالـی مـوردنـیـاز 

های درمـان و مسـتـمـری  سازمان تأمین اجتماعی را برای دریافت هزینه
های کهولت، مـقـرری بـیـمـه بـیـکـاری و  بازنشستگی خودشان در سال

های اشتغال و هـمـچـنـیـن  شان در سال های درمان خود و خانواده هزینه
ای تضمیـن  شان درصورت وقوع حادثه دریافت حمایت برای خود و خانواده

برکت پرداخت شدن بیمه از سوی کـارگـران بـه  دیگر، به عبارت کنند. به می
اش  صندوق سازمان تأمین اجتماعی، خود این سازمان با تمام منابع مـالـی

شـود مـتـعـلـق بـه  هایی را شامل مـی ها، امالک، و بیمارستان که کارخانه
کارگران و بازنشستگان آن است و بس. پس از شکست انقالب و تحـکـیـم 

طور خشـن سـرکـوب و  موقعیت ارتجاع، جنبش سندیکایی زحمتکشان به
گرایی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی از میان برده شـد.  جانبه اصل سه

حـق کـارگـران و  های به گرایی واقعی از زمره خواست جانبه تأمین اصل سه
زحمتکشان و فعاالن مستقل سندیکـایـی اسـت. رژیـم دیـکـتـاتـوری بـا 

هـای  کوشد با مانورهای فریبکارانه و تدوین طرح تشخیص این خواست می
زیـان مشـارکـت واقـعـی  متعدد، نقش و نفوذش در مدیریت سازمان را بـه

های سـازمـان  زحمتکشان حفظ و تقویت کند. بعد از غارت اموال و دارائی
عـالـی  سال اخیر، رژیم به احیا کردن شـورای ۴١تأمین اجتماعی در طول 

تأمین اجتماعی با "ساختار سابق" و "بـا هـدف مشـارکـت" نـمـایـنـدگـان 
اصطالح "تـحـقـق رویـکـرد  های زرد حکومتی و کارفرمایی برای به تشکل
نویس الیحٔه  جاست که پیش گرایی" تصمیم گرفته است. جالب این جانبه سه

و با حضور نمایندگان  ١٣٩٨عالی تأمین اجتماعی در مهرماه  احیای شورای
های زرد حکومتی و کارفرمایان تدوین شده اسـت. ایـن الیـحـه از  تشکل

طریق مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار به دولت ارسـال شـده 
اصطالح کـارگـری و بـازنشـسـتـگـی وابسـتـه بـه  است. اما نمایندگان به

های زرد حکومتی، حداقل در لحظه وارد آوردن ضربه مهلک اخـیـر  تشکل
گـذاری تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  سازی شرکت سرمایـه به سازمان و خصوصی

(شستا) نیز مخالفتی با غارت باقیمانده اموال کارگران در شستا نکردند. بعد 
خصوص پـیـش از  از تبدیل سازمان تأمین اجتماعی به "زمین سوخته" و به

هزار میلیارد تـومـانـی دولـت بـه ایـن  ٣١٧پرداخت ریالی از بدهی کالن 

ایـجـاد  -قول معاون دبیرکل خانه کارگر به -]، هدف رژیم٩٩تیر  ٧سازمان [ایلنا، 
کـار و  گرایی و مدیریت مشارکتی" در سازمان است! عناصر خیانـت جانبه "روح سه

نیابت از طبقه کارگر کشورمان،  در  فاسدی مانند معاون دبیرکل خانه کارگر نیز، به
 مدیریت "مشارکتی" این "زمین سوخته" مسئولیت خواهند داشت. 

در حالی که وزیر کار رژیم یعنی شریعتمداری اجرای دستورهای حسن روحانـی 
سازی و غارت اموال کارگران در شـرکـت ثـروتـمـنـد  ای را برای خصوصی و خامنه

، ٩٩تیرماه  ١دانست، بااینهمه،  شستای متعلق به کارگران را وظیفٔه مهم خود می
قول معروف خود را به کوچه علی چـپ زدن، آغـاز  معاون دبیرکل خانه کارگر با به

کار شریعتمداری در مقام وزیر کار و "شناختی" [!] که او از مسائل کارگران دارد را 
عالی تأمین اجتماعی" دانست!  معنای "در دستورکار قرار" گرفتن "احیای شورای به

های زرد حکومتی، و  نماینده از رهبران تشکل ٢نماینده از دولت،  ۶درحال حاضر 
امنای" سازمان تأمین اجتماعی را تشکـیـل  نمایند از کارفرمایان اعضای "هیئت ١
های سازمان  دهند. عادل دهدشتی، معاون فرهنگ، اجتماعی، و امور استان می

، از طی شـدن ٩٩تیرماه  ٣ای با اعضای خانه صنعت،  تأمین اجتماعی، در جلسه
عالی تأمین اجـتـمـاعـی" در دولـت و  مرحلٔه نهایی بررسی "الیحه احیای شورای
های دهدشـتـی، رژیـم بـرای تـبـدیـل  ارسال آن به مجلس خبر داد. بنا بر گفته

ای جامع دارد. دهدشتی همچنین از  مدیریت دولتی به "مدیریت مشارکتی" برنامه
های زرد حکومتی و کارفرمایان خـبـر  های زیادی با رهبران تشکل برگزاری جلسه

هـای فـکـر بـا شـرکـای  داد و اینکه مدیریت کنونی سازمان قصد "تشکیل اتـاق
منظور "ایجاد تفاهم و زبان مشترک" با آنان را دارد. در همان جلـسـٔه  اجتماعی" به

آور" را  تیرماه، رئیس خانه صنعت "اصالح فوری" قانون "مشاغل سخت و زیـان ٣
آور  ازای هر کارگری که مشمول قانون سـخـت و زیـان خواستار شد و افزود: "به

میلیون تومان برای سازمان تأمین اجتمـاعـی هـزیـنـه ایـجـاد  ۴٠٠شود، حدود 
 شود."  میلیون تومان توسط کارفرما پرداخت می ۴٠شود در حالی که حدود  می

فقیه،  خودش، و نـمـایـنـدگـان  ، درباره دیدگاه ولی١٣٩٧اسفندماه  ۶روحانی، 
مجلس نسبت به اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: "قولی که من 

هـای  به مجلس و مردم... دادم این است که سال آینده، سال واگـذاری شـرکـت
های شستا است... این کار هم تأکید من و هم تـأکـیـد صـد  بزرگ ازجمله شرکت

هـای ایشـان  درصد رهبری است... زمان [وزارت کار] آقای ربـیـعـی، دوروبـری
گفتند تأمین اجتماعی برای کارگران و مردم است و دولت حـق دخـالـت [در  می

اموال آن را] ندارد در حالی که ما شما را [در سازمان تأمین اجتماعی] مـنـصـوب 
فقیه،  ها را جمع کنید." معنای سخنان روحانی کامٌال واضح است: ولی کردیم. این

حسن روحانی، و نمایندگان مجلس اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعـی را 
منظور تکمیل هـمـیـن غـارت امـوال  دانند و شریعتمداری هم به اموال خود می

کارگران در تأمین اجتماعی به وزارت کار "منصوب" شد." وزیر کار امنیتـی سـابـق 
عنوان سخنگوی مورد اعتماد دولت درحال خدمت بـه  هم، علی ربیعی، اکنون به

 ١٠"نظام" است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، نیز در ادامه دادن به ایـن غـارت، 
های زرد  شرکت شستا" خبر داد. رهبران تشکل ٢١تیرماه، از عرضه اولیه بورسی "

حکومتی هم که تا کنون صرفًا ناظر غارت اموال ملی و اموال کارگران در تـأمـیـن 
اصـطـالح  اجتماعی بودند، در دو ماه اخـیـر تـأمـیـن اعـتـبـار الزم جـهـت بـه

] ٩٩خـردادمـاه  ٢١سازی" مستمری "پنج برابر زیر خط فقـر" [ایـلـنـا،  "همسان
انـد.  بازنشستگان تأمین اجتماعی را از طریق "واگذاری" این اموال خواستـار شـده

خواهند غارت منابع ملی و اموال کارگران در سـازمـان تـأمـیـن  این ترتیب، می به
 ٢١جاست که روز  اجتماعی را نیز به اسم خود کارگران رقم بزنند. جالب توجه این

عـالـی بـازنشـسـتـگـان کـارگـری و  رئیسه کانـون و در دیدار "هیئت ٩٩خردادماه 
بگیران تأمین اجتماعی" با وزیر کار سابق یعنی علی ربیعی، رئیـس ایـن  مستمری
رئیسه مبلغ مستمری بازنشستگان را "پنج برابر زیر خـط فـقـر" دانسـت و  هیئت

درصد" از "سهام شرکت شستا" به بازنشستگان را خواستار شـد.  ۵الی  ٢واگذاری "
مدت شـش سـال در  رئیسه همچنین از ربیعی، یعنی یکی از کسانی که به هیئت

بار معیشتی بازنشستگان دست داشته اسـت، دعـوت  وجود آمدن شرایط اسف به
کرد "مشاور ویژه" کانون باشد. ربیعی نیز در پاسخ گفت: "این تقدیرنامه و حـکـم 

 مشاورت، یکی از افتخارات زرین در زندگی من خواهد بود." [!]. 
اش به سازمان تأمین اجتماعی  " هزار میلیارد تومانی٣١٧دولت از بدهی کالن "
کند و این سازمان مجبور است برای پـرداخـت مسـتـمـری  ریالی را پرداخت نمی

درصد وام بگیرد.  ٣٠بازنشستگانش از بانک رفاه کارگران پول با نرخ بهره بیش از 
 ١٣٩٨مبلغ مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با تمام مزایا در سـال 

هزار تومان بود، در صورتی که برخی از مدیران تـأمـیـن  ٨٠٠حدود یک میلیون و 
"تـا  -شـان میلیون" تومانی ٢٣رغم "سقف پرداختی  به -اجتماعی در  همین سال

 ١۶کردند" [خبرگزاری ایلـنـا، میلیون تومان [از جیب کارگران] هم دریافت می ٨٠
درصد بازنشستگان تأمـیـن اجـتـمـاعـی  ٧٠]. در شرایطی که حدود ٩٩خردادماه 
میلیون تومان در ماه اسـت، روز  ٩بگیرند و خط فقر در کشورمان بیش از  حداقل
 ٣ادامه  در صفحه  خردادماه امسال وزیر کار شریعتمداری مبلـغ  ٢۶

گسترش جنبش اعتراضی کارگران و 
رژیم والیت فقیه در قبال   سیاست

 سازمان تأمین اجتماعی



 ١١٠٧شمارۀ   ١٣٩٩تیر ماه  ١۶دوشنبه    ٣ 

 ٢، ٩٩مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با تمام مزایا را برای سال 
هزار تومان اعالم کرد. مجموع حـداقـل مـزد و مـزایـای  ١٢میلیون و 

هزار تومان اسـت. کـارگـزاران  ۶١١میلیون و  ٢  ٩٩کارگران برای سال 
سـازی مسـتـمـری  هـای پـیـش هـمـسـان رژیم  بار دیگر و مانند سال

دهنـد و در هـمـیـن حـال،  بازنشستگان با کارگران شاغل را وعده می
های زرد حکومتی هم به رساندن مستمری بازنشستـگـان  رهبران تشکل

چهارم  هزار تومان"، یعنی یک ٨٠٠میلیون و  ٢تأمین اجتماعی صرفًا به "
جاست که بـا بـدهـی  دهند. جالب این خط فقر تأکید دارند و رضایت می

ازا دالر  هزار میلیارد" تومانی دولـت بـه سـازمـان [کـه حـتـا بـه ٣١٧" 
گردد] و بعد از غارت امـوال  میلیارد دالر بالغ می ١٨هزار تومان به  بیست

کارگران، اکنون شریعتمداری از "تعلق" سازمان تأمیـن اجـتـمـاعـی بـه 
سـازی مسـتـمـری  گزاران عزیز"، بخصوص در رابطه با هـمـسـان "بیمه

 ٢٨عنوان نمونه، شـریـعـتـمـداری روز  گوید. به بازنشستگان، سخن می
حـقـوق  سـازی  سـازی و مـتـنـاسـب خردادماه امسال گفت:"هـمـسـان

بازنشستگان تأمین اجتماعی... متناسب با توان منابع صندوق که متعلق 
شود." سازمان تأمین اجتمـاعـی  گزاران عزیز است، اقدام می خود بیمه به

سـازی  منظور اجرای همسان خبرگزاری ایلنا به ٩٩تیرماه  ٧گزارش  بنا به
هزار میلیارد تـومـان اعـتـبـار  ٢٠تا  ١٧بازنشستگان تأمین اجتماعی "به 

تیرماه، وزیر کار شریعتمداری گفته  ٢نیاز" دارد و پیش از آن یعنی در روز 
بود: "در خصوص حقوق بازنشستگان تأمین اجتـمـاعـی دسـت مـا بـا 
بورسی شدن شستا بیشتر باز شده" است. یک فعال صـنـفـی مسـتـقـل 
بازنشستگان در این ارتباط و با تأکید بر بدهی کالن دولت بـه سـازمـان 

سازی اجرایی شود، بـایـد  تأمین اجتماعی، گفت: "اگر قرار است همسان
با همین اعتبار باشد نه با فروش اموال کارگران در سازمان و شـسـتـا!" 

" هـزار ٣١٧طور که گفته شد، با وجود اینکه دولـت از بـدهـی " همان
 اش به تأمین اجتماعی ریالی را پرداخت نکرده است،  میلیارد تومانی

های اخیر در برخی شهرها، مراکز درمانی دولتی یا خصوصی  در سال 
هـای بـیـمـه  طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دفترچـه

های بـیـمـه  ها در نپذیرفتن دفترچه اند. بهانه آن کارگران خودداری کرده
شـدگـان  های خدمات ارائه شده به بـیـمـه کارگران پرداخت نشدن هزینه

تأمین اجتماعی به این مراکز درمانی است. در صورتی کـه مـدیـرعـامـل 
 ٢١سازمان تأمین اجتماعی بارها در بیش از یک سال اخیر (مـثـًال در 

ی مـطـالـبـات وزارت بـهـداشـت  )  از تسویه "صددرصـد"٩٩خردادماه 
وسیله سازمان خبر داده است. با اینکه دولت مسئول مستقیم درمـان  به

بیماران کرونائی بوده است،  از آغاز شیوع کرونا در کشور تـمـام مـراکـز 
درمانی سازمان تأمین اجتماعی تابع "تصمیمات ستاد کرونـای و وزارت 

هزار نفـر" بـیـمـار  ١٧بهداشت بودند" و "طبق تصمیم" این ستاد "حدود 
طور رایگان و به خرج کارگران در مراکز درمانی تأمین اجتماعی مـداوا  به

]. کارگـزاران رژیـم ٩٩تیرماه  ١خردادماه و  ٢١اند [خبرگزاری ایلنا، شده
منظور ممانعت از  در سازمان تأمین اجتماعی در بیش از دو سال اخیر به

خاطر  های سازمان تأمین اجتماعی (مثًال به شدگان به شعبه مراجعه بیمه
شان) با ترفند "دولت الکترونیک" و "تحـول  پیگیری مقرری بیمه بیکاری

های اینترنـتـی  دیجیتال" در این سازمان، کارگران را به مراجعه به سامانه
اند. مشکل جدید کارگران در هنگـام مـراجـعـه  این سازمان مجبور کرده

کارگران به برخی مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان یا حتا در هـنـگـام 
مراجعه به برخی از مراکز درمانی خود سازمان، از کارگران خواسته شـده 

های سازمان تأمین  شان به شعبه است که برای تأیید و ُمهر دفترچه بیمه
خردادماه]. اما پس از مراجعه کـارگـران  ١٨اجتماعی مراجعه کنند [ایلنا،

شـان،  هـای منظور تأیید و زدن ُمهر بر دفـتـرچـه های سازمان به به شعبه
اند که "نیـاز بـه ُمـهـر کـردن  های سازمان به کارگران بیمار گفته شعبه

هـای بـیـمـه شـمـا را بـپـذیـرنـد."  ها باید دفتـرچـه نیست و بیمارستان
های سازمان تأمین اجتماعـی و  دیگر، کارگران بیمار بین شعبه عبارت به

شوند. دهدشتی در همـان جـلـسـٔه مـورد  کاری" می ها "پاس بیمارستان
هـای  اشاره با اعضای خانه صنعت، با ترفنـد "حـذف کـامـل دفـتـرچـه

های درمانی" و "استعـالم  کاغذی" از حذف "ثبت تاریخ اعتبار در دفترچه
های مختلف اینترنتـی" خـبـر داد. در  ها از طریق سامانه اعتبار دفترچه
بار معیشتی زحمتکشان و در شـرایـطـی کـه کـارگـران  وضعیت اسف

شـونـد، در صـورت  ساختمانی حتا مشمول مستمری بیکاری هم نـمـی
تمایل به داشتن بیمه، باید حق بـیـمـه 

 ادامۀ گسترش جنبش اعتراضی کارگران ... 

 رأفت اسالمی “اموالی مّلی و مفسدان کالن وابسته به دستگاه حکومت مورد 
شود، صدور حکم اعدام  ترین احکام دربارٔه آنها صادر می گیرند و سبک قرار می“

های عادالنه  هایی که صرفًا خواهان داشتن فرصت برای جوانان و دیگر انسان
های دموکراتیک هستند، نشانگر دست  برای تأمین زندگی بهتر و حقوق و آزادی

 “سنگین سرکوب رژیم والیی برای خاموش کردن هر گونه صدای اعتراض و 
به بهای زندگی و جان زنان و مردان کوشنده برای تأمین زندگی “ حفظ نظام

شایسته است. باید برای لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و 
محمد رجبی تالش کرد. حزب تودٔه ایران ضمن تالش در این راه، و فعالیت 

المللی به منظور فشار آوردن بر جمهوری اسالمی  جهت بسیج نیروهای بین
های عادالنه برای این جوانان و همٔه  برای لغو احکام اعدام و برگزاری دادگاه

خواه ایران را نیز  دیدگان در جمهوری اسالمی ایران، همٔه نیروهای آزادی ستم
 خواند که تمام تالش و امکانات خود را در این راه به کار بگیرند. فرامی

ای که در فدراسیون جهانی  در همین ارتباط، با کوشش رفقای جوان توده
اند، رهبری این فدراسیون در روزهای اخیر در جریان موج  جوانان دموکرات فعال

های جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت و امروز صبح با انتشار  جدید سرکوبگری
برای امیرحسین مرادی،   ای اقدام جمهوری اسالمی به صدور حکم اعدام بیانیه

سعید تمجیدی، و محمد رجبی را محکوم کرد. پیش از این نیز کنگرٔه بیستم این 
ای  در نیکوزیا، پایتخت قبرس، برگزار شد، قطعنامه ١٣٩٨ فدراسیون که در آذر 

سازمان  ۶٣ای را با امضای  را در دفاع و حمایت از مبارزٔه مردم ایران، و نیز بیانیه
خواه در حمایت از پیکار مردم ایران در راه صلح،  جوانان مترقی و آزادی

های دموکراتیک، و عدالت اجتماعی تصویب  دموکراسی واقعی، حقوق و آزادی
سال سابقٔه فعالیت دارد،  ٧5کرده بود. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات که 

قدم در همبستگی با مردم ایران بوده است. این  های پیش همواره از سازمان
کشور جهان متشکل  ١٠٠ها جوان دموکرات را در نزدیک به  فدراسیون میلیون

های صلح و  کند و تا کنون بارها و بارها کارزارهایی موفق را در دفاع از جنبش می
 خواهی در جهان بسیج و هدایت کرده است. ترقی

***** 
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در بیستمین مجمع عمومی خود که در 

 ٢٠١٩در قبرس تشکیل شد، دربارٔه تظاهرات اعتراضی نوامبر  ٢٠١٩دسامبر 
 ] در ایران اعالم کرد:١٣٩٨[آبان 

ما همبستگی خود را با مردم ایران در پیکارشان در راه تأمین صلح، حاکمیت  “
کنیم. آیندٔه  مّلی، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی ابراز می

ایران و نظام سیاسی آن موضوعی است که مردم ایران، و فقط خوِد مردم ایران، 
ای که  اش تصمیم بگیرند. ما مداخلٔه خارجی در ایران را به هر بهانه باید درباره

کنیم. ما سرکوب مردم و استفادٔه دولت ایران از نیروهای مسّلح  باشد محکوم می
 «کنیم. ها] را قاطعانه محکوم می برای سرکوب [اعتراض

کم سه نفر از  اکنون خبرهایی به دست ما رسیده است حاکی از آنکه دست
های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی که در  معترضان به نام

 ٢٩آبان] آغاز شد و  ٢۴نوامبر [ ١۵هایی شرکت کرده بودند که از روز  اعتراض
هایی در  اند. همچنین گزارش استان کشور را در بر گرفت، به اعدام محکوم شده

ها در  نفر دیگر از معترضان نیز به اتهام شرکت در اعتراض ٨دست است که 
معرض حکم اعدام قرار دارند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بار دیگر 

شان در راه تحقق صلح، دموکراسی  همبستگی خود را با مردم ایران در مبارزه
های  کند و خواستار توقف فوری اجرای حکم واقعی، و عدالت اجتماعی ابراز می

اعدام امیرحسین مرادی، سعید تجمیدی، و محمد رجبی است. محکومیت و 
دهد  رأی صادر شده در بارٔه این جوانان برخاسته از میان زحمتکشان نشان می

که آنها را دارند به خاطر ایستادگی در برابر اختالف طبقاتی عمیق و فزاینده، 
 کنند. فساد، بیکاری، و فقر فراگیر در ایران مجازات می
عدالتی، مطابق با معیارها و  این جوانان از حق خود در اعتراض به بی

کنند. آنها باید بتوانند از  المللی دفاع از حقوق بشر، استفاده می های بین حمایت
حق خود در داشتن محاکمٔه عادالنه، همراه با وکیل قانونی مورد نظر خودشان، 

درنگ حکم  المللی، برخوردار باشند و بتوانند برداشتن بی در حضور ناظران بین
اعدام از دستور کار را درخواست کنند. همچنین، ما استفاده از شکنجه در 

 کنیم. شود، محکوم می اعتراف گرفتن را، که مطابق شواهد در این مورد دیده می
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بار دیگر بر همبستگی خود با جوانان ایران 
در مبارزه در راه تأمین صلح، حقوق بشر و حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی 

 کند. تصریح و تأکید می

 ایران ...   ادامۀ فراخوان حزب تودٔه 

 ١١ادامه  در صفحه  



 

 ١١٠٧شمارۀ 

درصد افزایش قیمت را نشان 
دهد. این افزایش قیـمـت  می

نسبت به یک سال پیش کـه 
 ١٣نرخ خانه در تهران متری 

هـزار تـومـان  ۴٢۵میلیون و 
درصـد افـزایـش  ۴٢/١بود 

گزارش وزارت  یافته است. به
شهرسازی، شمار مـعـامـالت 
خانه در تهران کاهش یافـتـه 

 ١٣٩٩است. خردادماه سال 
قـرارداد  ۴۶هزار و  ١١تعداد 

خرید و فـروش مسـکـن در 
شهر تهران به امضا رسـیـده 

 ۴/۵که نسبت به ماه قـبـل 
درصــد کــاهــش را نشــان 

تردید با افـزایـش  دهد. بی می
بهـا  قیمت مسکن، نرخ اجاره

شود. بـر پـایـه  هم بیشتر می
آمارهای انتشار یافته از سوی 

رژیـم، در حـال  مسئـوالن 
کم  بها دست حاضر نرخ اجاره

 ٣٧میلیون خانوار حدود  ٢۵درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین سرشماری از  ٣١
درصـد از   ۵٠نشین هستند. از طرف دیگر طبق آمارهـای رسـمـی حـدود  درصد اجاره

گسیخته  کنند. افزایش لگام ای زندگی می های اجاره شهر تهران در خانه خانوارها در کالن
های اخیر همراه با سوداگری دالالن و وابستگان رژیم، عالوه بر کـاهـش  نرخ ارز در ماه

انـد. بـا  وجود آورده شدید قدرت خرید زحمتکشان، شرایطی ویرانگر را در زمینه مسکن به
مکان هزاران خانوار  بها، در یک سال اخیر نقل  آور قیمت خانه و نرخ  اجاره افزایش سرسام

ایم. پیش از کرونـا  شهرها را شاهد بوده های کالن زحمتکش به شهرهای اطراف و حاشیه
ها و کاهش دستمزدها آشفته بود. شانه خالی کـردن  نیز وضعیت مسکن با افزایش قیمت

دست بـخـش  دولت از بار وظیفه و مسئولیت تأمین سرپناه برای مردم  و رها کردن آن به 
خصوصی، به تشدید این بحران کمک کرده است. درحالی که مـحـمـد اسـالمـی، وزیـر 

وشهرسازی دولت حسن روحانی، در خردادماه امسال با لحنی تأکیدآمیز اعـالم کـرد:  راه
هـزار نـفـر  ٨٠٠"دولت برای حل بحران مسکن درنظر گرفته است که از یک سو بـرای 

های خالی در سطح کشور مالیات بگیرد. " محـمـد  سازی کند و از سوی دیگر از خانه خانه
محمودزاده، یکی از معاونان همین وزارتخانه، اعالم کرد که دولت برای ایجاد مسکن دو 
طرح "صندوق پروژه و اوراق سلف" را به مسئوالن بورس معرفی کرده است. اقتصاددانان 

انـد. بـر  بازی ارزیابـی کـرده بازی و سفته ها را دالل و دیگر کارشناسان هر دوی این طرح
 ١٣٩٩مـاه  وشهرسازی و سازمان بورس، از اردیـبـهـشـت نامه بین وزارت راه اساس تفاهم

هـای  ظاهر امر تأمین مـالـی پـروژه نامه در مسکن هم وارد بورس شد. هدف از این تفاهم
نامه این است که مسکن خـود را  ترین هدف این تفاهم مسکن عنوان شده، اما عمًال مهم

به بازار سرمایه و طال برساند. با این تدبیرهای مشعشعانٔه دولت تدبیر، زحمتـکـشـان کـه 
خانمانی و کـوچ  ای ندارند در آستانٔه روند بی اند و اندوخته دهان ای دست به قشر اجتماعی

تنها نیازی حیاتی و  اساسی در زندگی انسان مـتـمـدن اسـت جـزو  اند. مسکن نه اجباری
حقوق او هم است تا آنجا که این حق برای همه ایرانیان در قانـون اسـاسـی جـمـهـوری 

  ٣١اجرای آن موظف شده اسـت. اصـل  رسمیت شناخته شده  و دولت به به اسالمی نیز
گوید: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خـانـواده ایـرانـی  قانون اساسی می

خصـوص  است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنـان کـه نـیـازمـنـدتـرنـد بـه
که با پذیـرفـتـن  روستانشینان و کارگران زمینٔه اجرای این اصل را فراهم کند. "ولی کسانی

ها در قانون اساسی بر ُگردٔه  انقالب سـوار شـدنـد و  گونه اصل این (یا ناگزیر به پذیرفتن) 
دست گرفتند از ابتدا نیز قصد انجامش را نداشتند و این هم "خدعه"ای بـود  زمام آن را به

رغم نّص صریح این اصل قـانـون اسـاسـی و تـمـام آن  های آنان. به چون دیگر خدعه
درازای  ووعیدهای فریبکارانه هنوز هم که هنوز است معضل مسکن (که عمری بـه وعده

نشـده  درآمـد حـل دست و کـم خصوص برای قشرهای تهی خود رژیم والیت فقیه دارد) به
ماحصل عملکرد رژیم برای مردم زحمتکش چیزی جز فـقـر و مـحـنـت و  مانده است. 

اقتصادی کشور   –آوارگی نبوده و نیست. مسئله مسکن با دیگر مشکالت عظیم اجتماعی 
هـایـی بـنـیـادی در جـامـعـه  وجود  آوردن  تـحـول در پیوند است و تنها در چارچوب  به

 اند.   شدنی حل 

  ١٣٩٩تیر ماه  ١۶دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

هـایـی  دروغ  وعـده  هـای مـردم ویک سال است به توده چهل
های سران رژیـم هـنـوز هـم در  کنند. وعده دهند و عمل نمی می

گفتند: "مسکن بـایـد مـانـنـد نـان و  اندازند که می ها طنین گوش
سادگی در اختیار نیازمندان قرار گیرد ". ولی نتیجه چه شد؟  در  به

برنامگی شده است که  چنان بی همان هنگام هم مسکن  "دچار آن
نقل از:   کند " [به شود هیوالیی را تداعی می وقتی از آن صحبت می

 ].١٣۶٣تیرماه  ١۴روزنامه  اطالعات ، 
ویک سال پس از آن شعارهای فریبکارانه، افزایش مستمـر  چهل
خانه و کاهش نسبی دستمزد و حقوق زحمـتـکـشـان سـبـب  کرایه
از وسایل رفاهی اولیه چشـم   ها انسان در میهن ما اند میلیون شده

بپوشند و همواره برای تأمین اجاره خانه با دشواری های فراوانی رو 
 به رو باشند.

تـهـران در  ٢٢، علی نوذرپور، شهردار منطقه ١٣٩٩تیرماه  ۴در 
پیوند با این موضوع به روزنامه شرق گفت: "اجـاره هـر شـب زیـر 

هزار تومان افزایش یافتـه  ۵٠هزار تومان به  ٢۵آسمان خوابیدن از 
خـوابـی روی  بـام او آمار دقیقی از کارگرانی کـه بـه پشـت است. " 
اند، فاش نکرد. در این ارتباط، فردیـن یـزدانـی، کـارشـنـاس  آورده

اقتصاد مسکن و مدیر علمی پیشین طرح مسکن اجتـمـاعـی، بـاز 
هم بدون اعالم آماری مشخص، تأکید کرد: "اکنون تعداد زیـادی 

 اند. " شده ،خواب مغازه،و  ،خواب بام پشت،از کارگران 
تقاضای دو خانوار برای سکونت در یک واحد مسکونی، از دیگـر 

بها است. روزنامـه شـرق در ایـن ارتـبـاط  پیامدهای افزایش اجاره
که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنـی  نویسد: "با وجودی  می

دلـیـل تـحـوالت  به این سـو وجـود نـدارد، امـا بـه ١٣٩٣از سال 
 ١٣٩٧که بیشتر از سـال …  اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و

این سو رخ داده، قطعًا آمار بدمسکنی در کشور افزایـش شـایـان  به
شدنی نیست.  وجه کتمان هیچ و این مسئله به…  توجهی یافته است

، از افـزایـش درخـواسـت اجـاره ١٣٩٩تیرماه  ٣"خبرگزاری ایلنا، 
هـای  خانگی خبر داد و نوشت: "شاید تا سـال صورت هم به مسکن 

خانگی بین مجردها افزایش یـافـتـه بـود، امـا امـروز  قبل این هم
گوش  نشینی دو خانواده در یک واحد به هایی حاکی از اجاره گزارش

رسد که نشانه عمق درماندگی مستأجران و کاهش قـدرت ایـن  می
  قشر در پرداخت اجاره است. "

دولت حسن روحانی کنترل اجاره بهای مسکن را وعده کرده بود. 
"دو بسته سیاستی و حمایتی جـهـت  وشهرسازی از اجرای  وزیر راه

داد، اما ایـن وعـده  "خبر می ها  نشین ساماندهی و حمایت از اجاره
ای از  امروز عملی نشده و اگر حتا عمـلـی هـم شـود گـره نیز تا به

نشـیـنـان روز  گشاید. وضع اجـاره نشینی نمی معضل مسکن و اجاره
خـوابـی کـارگـران  بـام شـود. در تـهـران پشـت تر مـی روز سخت به
یافته است. در رشت مستأجران به حاشیه شهر  رواج     طورگسترده به

درآمدها در حاشیه شـهـر هـم خـانـه  کنند. در زاهدان کم کوچ می
کنند! وضعیت در جـاهـای  ای متناسب با درآمدشان پیدا نمی اجاره

بـهـا و  درصـدی اجـاره ٣٠٠تـا  ۵٠دیگر نیز همین است. رشـد 
خـوانـد، از  شـان نـمـی شان با خرج سرگردانی مستأجرانی که دخل

دستاوردهای رژیم جمهوری اسالمی است. در آخرین آمـار وزارت 
جـاری قـیـمـت  ١٣٩٩وشهرسازی آمده است: "در خـردادمـاه  راه

میلیون تومـان و  ٢ماه متری  مسکن در تهران نسبت به اردیبهشت
مـیـلـیـون تـومـان  ۶نسبت به خرداد سال قبل متری نزدیک بـه 

افزایش داشته است. " بر اساس این گزارش، میـانـگـیـن قـیـمـت 
هـزار تـومـان در هـر  ٧١میلیون و  ١٩مسکن در شهر تهران به 

 ١٢/١مترمربع  رسیده  است که درحقیقت در عرض چهار هـفـتـه 

 از کوزه همان برون تراود که در اوست



١٣٩٩تیر ماه  ١۶دوشنبه    ۵   ١١٠٧شمارۀ  

هـای  قربانیانی که در مقابل دوربـیـن ].١٣٩٩تیرماه  ۵آلمان، به زبان فارسی، 
هـای  اند پس از رهایی از دخـمـه اعتراف علیه خود وادار شده تلویزیون ایران به

جهنمی حکومت اسالمی، اسناد و مدارک زیادی در این زمینه به نمـایـنـدگـان 
 اند.  نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور داده

وگـو بـا دویـچـه ولـه  در این ارتباط عبدالکریم الهیجی، حقوقدان، در گفت
سال است که جمهـوری اسـالمـی ایـن  ۴٠" ،  گفت: ١٣٩٩تیرماه  ۵فارسی، 

ها بـا شـکـنـجـه  برد و از آن دهد. یک عده را پای تلویزیون می رویه را ادامه می
های [شرع] غیرعلـنـی  طور سیستماتیک در دادگاه گیرد. محاکمات به اقرار می

شـود. ... در  هـا بـرگـزار مـی و بدون تماشاچی و حضور نمـایـنـدگـان رسـانـه
های امنیتی و اطالعاتی و دادگستری در ایران راه  جهنمی که سرویس دستگاه 
اند چندین هزار نفر از مردم قربانی شدند و قربانی خواهند شـد." او در  انداخته

گوید: "دلیل بقای  مورد علت گرفتن اعتراف اجباری و پخش آن از تلویزیون می
جمهوری اسالمی بیش از چهل سال سرکوب خشنی است که ادامـه داشـتـه 

تنها ممنـوع  رغم اینکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی شکنجه نه است و به
کند. ... در  شود، مبادرت به این عمل وحشیانه می شده بلکه جرم محسوب می

قانون اساسی دادگاه انقالب وجود ندارد بنابـرایـن چـارچـوب و سـاخـتـار آن 
که جمهوری اسالمـی بـه بـرکـت  غیرقانونی است. ولی آن را نگه داشتند چون

 سرکوب وسیع  توانسته در این چهار دهه به حیات خود ادامه دهد."
هـای  دارد، سیاست ارگان گونه که آقای عبدالکریم الهیجی اظهار می همان

سرکوبگر ازجمله قوه قضایی، سپاه پاسداران، و وزارت اطـالعـات از ابـتـدا تـا 
ریزی شده است که محاکمـۀ زنـدانـیـان سـیـاسـی و  کنون بر این اساسی پایه

نـگـاران  عقیدتی، فعاالن مدنی، فعاالن زنان، فعـاالن دانشـجـویـی، روزنـامـه
شـدگـان  مستقل، وکالی مردمی، فداکاران محیط زیست و دیـگـر بـازداشـت

های شرع " بیـش از چـنـد دقـیـقـه طـول  در " دادگاه های مردمی،  اعتراض
تنها حق تعیین وکیل مدافع ندارد، بلـکـه اصـوًال از حـق  نه کشد. "متهم"  نمی

هـایـی بـرای  گـاه جز شکنـجـه شرع  های  دفاعی محروم است. دادگاه هرگونه
 "گرفتن اعتراف" چیز دیگری نبوده و نیستند. 
های سرکوبگر و رؤسای آنـان بـا  ما اساسًا هیچ فرقی بین گردانندگان ارگان

تـوانـد از دیـد  بینیم. به باور ما، ایـن حـقـیـقـت نـمـی جانیان و آدمکشان نمی
ویـژه  بـه المللی پنهان مانده باشـد. سـازمـان مـلـل مـتـحـد، های بین سازمان

هـای سـیـاسـی  کمیسیون حقوق بشر، بر پایه قوانین و مقررات خود به پـرونـده
سیاسی قـرار  تواند ورود کند تا بتواند حداقل امکاناتی را در اختیار " متهمان"  می

دهد. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورهای دیکتاتوری چنین رویکردی 
دفـاع و  ها به سر و سینه مـردم بـی وجود نداشته است: شلیک مستقیم گلوله

، و ٩٨و  ٩۶های  ویژه در سال های اخیر به ناالن از گرسنگی در تظاهرات سال
شماری از آنان و بـازداشـت و زنـدانـی  رحمانه و زخمی کردن عده پر کشتار بی

های تـنـگ و تـاریـک  چال اکنون در سیاه گناه که هم هزاران انسان بی کردن 
 برند.  رژیم به سر می

بـاخـتـگـان، مـجـروح شـدگـان، و  رژیم تا به امروز، آمار دقیـقـی از جـان 
های گذشته را اعالم نکرده است. و هر از چنـدی  های تظاهرات سال بازداشتی

برای ایجاد رعب و وحشت و گرفتـن اعـتـرافـات اجـبـاری از مـحـبـوسـان و 
پردازند. در میـهـن مـا  افکنی می نمایی و هراس قدرت گناه به شدگان بی شکنجه
 معنای واقعی خود وجود ندارد.  به دادگاه 

هـا  عدالتی توان از طریق بی ها جریان دارد را می ای که در زندان ژرفای فاجعه
 -عیان مشاهده کرد. پیکار در راه آزادی زندانیان سـیـاسـی ها به سازی و پرونده

عقیدتی و نجات جان آنان در مقیاس گسترده باید ادامه یابد. حزب توده ایـران 
آزادی زندانـیـان سـیـاسـی   کند برای است و باز هم تکرار می بارها اعالم کرده 

 مان باید متحدًا عمل کنیم.  یعنی عمل به وظیفۀ بزرگ و انسانی
نـظـر از  صـرف -رهایی هـمـۀ زنـدانـیـان سـیـاسـی حزب تودٔه ایران در راه

همین سبب نیز مـا بـار  کند. به مبارزه می -شان های سیاسی و نظری وابستگی
خواهیم تا دست در دست هم مبارزه در راه تحقـق ایـن  دیگر از همۀ نیروها می
 امر مهم را تشدید کنیم.

 

هـای  نـام ها، سـه جـوان بـه بر پایۀ خبرهای انتشار یافته از سوی رسانه
سـالـه)، "سـعـیـد  ٢۶(   ١٣٧٣مـردادمـاه  ١۵"امیرحسین مرادی" متولد 

ساله)، و "محمد رجبی "مـتـولـد  ٢٨(   ١٣٧١تمجیدی "متولد اول خردادماه 
مـاه  هـای آبـان علت شرکت در اعتـراض ساله)، به ٢۶(١٣٧٣مردادماه  ٢١

شان در دیوان عـالـی  به گرانی بنزین به اعدام محکوم شدند و حکم ١٣٩٨
تـیـرمـاه از  ۶کل دادگستری استان اصفهان نیز در  کشور تأیید شد. رئیس

هـای  در اعـتـراض  دلیل شرکت االرض " به انتساب هشت نفر به "فساد فی
در این استان خبر داد. انتساب شـخـص  ٩٨ماه سال  و آبان ١٣٩۶ماه  دی

های دستـگـاه قضـایـی  ترین اتهام االرض" تا کنون از سنگین به "فساد فی
رژیم جمهوری اسالمی بوده است و در اکثر موارد اعدام شخص منتـسـب 
ــــــاشــــــد. ــــــه ب ــــــی داشــــــت ــــــه آن را در پ  ب

حـکـم اعـدام سـه جـوان  ای، به "کانون نویسندگان ایران" با انتشار بیانیه
و متهم شدن هشت مـعـتـرض  ١٣٩٨های آبان  کننده در اعتراض شرکت

االرض" اعتراض کـرده اسـت. در ایـن  دیگر به اتهام سنگین "مفسد فی
دهنده نیاز حـکـومـت بـرای سـرکـوب  ها نشان بیانیه آمده که این حرکت
 اند. گیری از اعتراضات بالقوه اعتراضات بالفعل و پیش

اش تأکید کرده است: "اگـر مشـاهـده  کانون نویسندگان ایران در بیانیه
هـای سـنـگـیـن  تر از پیش بـه صـدور حـکـم ها فعال کنیم که دادگاه می

رو است که باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه حـتـی بـرخـی  اند ازآن پرداخته
بینی، و اینـجـاوآنـجـا،  مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش

ها و ایـن  ی حکم اند. حال قرار است این رژه اشاره، بیان کرده مستقیم و به
بینی  مارش قضایی با پراکندن آهنگ هراس در جامعه جلوی بروز آن پیش

 را بگیرد. "
های اعدام که  در ادامه بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است: "حکم

منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض انشـا  به
ترین حق، یعنی حق حیات انسان نـیـسـت  شود فقط تباهی مهم و اجرا می

کند. بنابراین مخالفت بـا حـکـم  بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب می
اعدام اگر در هر جای جهان نگرش و رفتـاری انسـانـی اسـت در ایـران 

ترین حق، یعنـی  خواهانه نیز هست. که این احکام، فقط تباهی مهم آزادی
"حق حیات انسان" نیستند بلکه "حق آزادی بـیـان" او را نـیـز سـرکـوب 

کنند. مردم ایران دالیل بیشتری برای مخالفت با حـکـم اعـدام دارنـد  می
ویژه نویسندگان و هنرمندانی که آزادی بیان را، هـمـچـون هـوا بـرای  به

ی  دانند. برداشته شـدن سـایـه ی خود می ی کار خالقه موجود زنده، الزمه
 شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است. "
گـرای  رژیم والیت فقیه حاکم بر میهن بالکشیدۀ ما بـا سـرشـت آزادی

ویکم در تضاد آشکـار قـرار دارد. ایـن رژیـم  جهان معاصر در سدۀ بیست
دوسـتـی  گونه قرابتی با دمکراسی و انسـان وسطایی هیچ خودکامه و قرون

های اخیر وجود این تضاد سـرشـتـی را  تواند داشته باشد. تجربۀ سال نمی
ای عریان در برابر قضاوت عام، هم در داخل و هـم در خـارج از  گونه به

دانند که بالغ بر هشتاد میلـیـون  کشور، گذارده است. اکنون دیگر همه می
ایرانی بدون داشتن حقوق سیاسی و مدنی چیزی مثل زندگـی را سـپـری 

یک از مواد منشور حقوق بشر مصوب سـازمـان  کنند. در کشور ما هیچ می
الـمـلـلـی رسـمـی و  های بـیـن شود. همۀ سازمان ملل متحد مراعات نمی

های رایج  آدمکشی در جامعۀ ما باخبر هستند. در ایـن  غیررسمی از شیوه
مورد پخش  ٨۶٠ارتباط "دو نهاد حقوق بشری با انتشار گزارشی مشترک از 

اعترافات اجباری و هتک حرمت از تلویزیون ایران خبر دادند و خـواسـتـار 
توقف پخش اعترافات شدند. در گزارش مفصل [این] دو جمـعـیـت رونـد 
تهیه و پخش اعترافات نیز افشا شده است. در بیانیه این دو نـهـاد کـه در 

است طی یک دهـه اخـیـر  تارنمای "عدالت برای ایران" منتشر شده آمده
از  نـفـر ۵٠۵علیه  های ناروا نفر و تهمت ٣۵۵کم اعترافات اجباری  دست

ولـه  تحلیلی دویچه تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. " [سایت خبری

 ادامه رویدادهای ایران ...

جویانٔه رژیم  های انتقام در محکومیت حکم



١٣٩٩تیر ماه  ١۶دوشنبه    ۶   ١١٠٧شمارۀ  

گـون مـردم  هـای گـونـه ها و الیـه طبقه
گسترش فقر و نابرابری برآمده از سرشـت 
و عــمــلــکــرد حــکــومــت را هــرروزه بــا 

شـان لـمـس  واسـتـخـوان وگوشت پوست
شـان  ها و اعـتـراض کنند. خشم توده می

آتش زیر خاکستری است که هرروز دامنٔه 
کند و این را سران رژیـم  بیشتری پیدا می

دانند. اما سران رژیـم  والیت فقیه نیز می
اند تـا  رغم دانستن این واقعیت درتالش به

"تداوم نظام" یا مـعـادل آن کـه حـفـظ 
هـای سـیـاسـی و مـنـافـع کـالن  رانت

اقتصادی است را از راه مـهـار جـنـبـش 
مردم بـرای   اجتماعی و سرکوب خواست

 جویی کنند.  تغییرهای بنیادی، چاره
حزب تودٔه ایران همواره بر این نکته تأکید کرده است که وضعیت کـنـونـی بـادوام 

های فزاینده داخلی، فشـارهـای  نیست و بنا بر این سران رژیم با درنظر گرفتن بحران
هـا، بـا حـفـظ  منظور مدیریت این بحـران المللی، به ها در عرصه بین خارجی، و تنش

برخی تغییرهای معیـن دسـت  اش، دیر یا زود به خصلت دیکتاتوری و اقتصاد سیاسی
وکار) تـقـسـیـم ثـروت و  ماند مکانیسم (ساخت تغییرناپذیر باقی می خواهند زد. آنچه 

ها بر محور حاکـمـیـت مـطـلـق  های سیاسی و برقراری موازنٔه  قدرت بین جناح رانت
زند که عبـارتـنـد  اند. در این ارتباط رژیم به شگردهایی رنگارنگ دست می والیت فقیه

های اعدام (ازجمـلـه  از: انواع ترفندهای تبلیغاتی و امنیتی، صادر کردن متوالی حکم
های جناحی، جوسازی و عـرضـه  )، تغییر در یارکشی٩٨نمونٔه کنونی معترضان آبان 

جمهـوری، و تـدارک  ریاست ١۴٠٠های سیاسی تازه برای تئاتر انتخابات سال  چهره
 های قهرمانانه. مذاکره با آمریکا در چارچوب نرمش

ای از سـوی  ها و عملکرد شخص علی خـامـنـه دفاع کردن از پیامدهای تصمیم 
برای خـود او و  -دار شدن واگیری کرونا بار دامنه ویژه عواقب فاجعه به -وابستگانش

طـور روزافـزونـی   دستگاه تبلیغاتی پرسروصدای رژیمش در سـه دهـه گـذشـتـه بـه
انگیزتر شده است. اصل حاکمیت مطلق والیت فقیه نزد بخـش بـزرگـی از  بر چالش

جامعه کامًال زیر سؤال رفته و حکومت بر اسـاس بـاورهـای دیـنـی یـک شـخـص 
سـبـب شـرایـط مـادی  ویـژه بـه پذیر نیست، بـه سادگی توجیه طورمطلق، دیگر به به

حال و درمقابل آن انـبـاشـت  وجود آمده و درعین ای که برای اکثر مردم به غیرعادالنه
هـای بـاالیـی  های خصوصی بادآورده و فسادهای مالی نـجـومـی الیـه بیشتر ثروت

 تر شده.  مالی متصل به حکومت والیی عیان -بورژوازی تجاری
ناپذیر بین حاکمیت والیت فـقـیـه و  توجه است که با حادتر شدن تضاد آشتی قابل
هـا، یـکـی از  الله خوئینـی درنگ مردم برای تغییر، هفته گذشته آیت های بی خواست

ای  های نخسـت انـقـالب، در نـامـه های خمینی در سال مدافعان برجسته سیاست
اعتباری حاکمیت نزد مردم صریحـًا گـفـت  ای با اشاره به بحران بی خطاب به خامنه

هـا و  شیوه مدیریت در باالترین سطح و قدرت نافذ آن را عـلـت ایـن نـابسـامـانـی
 دوام" هشدار داد! داند و نسبت به "اوضاع غیرقابل اعتمادی مردم می بی

پذیر بودن حاکـمـیـت مـطـلـق  واحوال حاضر باید پرسید مدعیان اصالح در اوضاع
والیت فقیه آیا وجود رابطه تنگاتنگ بین ولی فقیه و ساختارهای سیاسی و اقتصادی 

دانند روبنای سیاسی بر محور  تردید این مدعیان می "نظام" را هنوز متوجه نیستند؟ بی
دانـنـد  کند و همچنین مـی اش چگونه عمل می حاکمیت ولی فقیه و اقتصاد سیاسی

 رابطه قدرت سیاسی و ثروت به چه شکل است. 
تجربه نشان داده است که این "نصیحت کنندگان" به دیکتاتور از حضور مـردم در 

شان بر تحوالت سیاست و اقتصاد کشور، چه از طـریـق  صحنه و تأثیرگذاری مستقیم
های کارگری یا انتخاباتی آزاد و غیر اسـتـصـوابـی،  های سراسری، اعتصاب اعتراض

اند. درک اینان از حاکمیتـی مـطـلـوب هـمـیـن حـکـومـت  و مضطرب  بسیار نگران
های خودی از باال و بر محور شخصی مقتدر با حق والیت در امـور دنـیـوی و  نخبه

ها و برپایی حکومتی دمـوکـراتـیـک و  اخروی است. اینان اعتقادی به برقراری آزادی
های سیاسی و احتمال وقوع خطر تـقـابـل  روی، حتی با تقبل هزینه ملی ندارند. ازاین
های رقیب، در تحلیل نهایی و درعمل، ادامه حـاکـمـیـت "اسـالم  سنگین با جریان

اند. ایـن سـنـخ دلسـوزان جـمـهـوری  سیاسی" با برخی تغییرهای شکلی را خواهان
شان در خارج کشور که تا همین چندی پیش مـردم را بـرای  روهای اسالمی و دنباله

شده  های نمایشی انتخابات مهندسی ضرورت شرکت در کارناوال پیشبرد دموکراسی به
هایی از عبا و ضـامـن  ای منجی با بال کردند و از حسن روحانی فرشته "نصیحت" می

شان چه از نـوع  گیرند طیف رنگارنگ می  ها اوج آزادی ساخته بودند، حاال که بحران
طلبی و متظاهر به اصـول  "روحانیون مبارز" و چه از قماش مدعیان پرمدعای اصالح

دموکراسی"، همگی، به یاری و نصـیـحـت  "سوسیال
شتابند! بدیهی است اینان از تـجـربـه  دیکتاتور می

آیـد  های مردم، کار دیگری برنیامده و برنمـی ظاهر و کنترل سطح اعتراض
هـا و  تـوان داشـت. بـا ادامـٔه سـیـاسـت و انتظار دیگری هم از آنان نمی

های نولیبرالی دولت ذیل "اقتصاد مقاومتی" موردنظر ولی فقـیـه، بـا  برنامه
یـا  -عالقه "رهبری" به برپایی "اقتصاد کازینویی" و اتکا بر آن، بـا تـوهـم

آفرینی در بازار بورس تهران، باید انتظار داشـت کـه  معجزه -درواقع ترفند
 تر از روز پیش شود.   وضعیت معیشت مردم و اقتصاد ملی هرروز وخیم

هـای کشـوربـربـادده  های حکومت در حل این بحـران به عجز و ناتوانی
گاه   الـخـطـاب هـای فصـل دانند کـه تصـمـیـم اند و خوب می اکثر مردم آ

فرمان از اوامر ولی فـقـیـه زایـنـدۀ  جمهور سر به ای و اطاعت رئیس خامنه
ها هستند. این درحالی است که درجه فسادهای مـالـی  ها و بحران مشکل

چنان حدی رسیده است که عامالن ریزودرشت فسادها باکمال وقاحـت  به
بالند. کسانی مانند اکبر طبری (مدیرکـل  خود می ها به خاطر آن و پررویی به

دانند فساد مانـنـد خـوره  امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه قضاییه) می
ای در مـحـافـل   اندام "نظام" را فراگرفته و اصطالح "پاکدستی" فقط لطیفه

حکومتی است. کارگزاران ارشد درون "نظام" نظیر اکبر طبری همـچـنـیـن 
منظور "حفظ نـظـام" و  روال معمول "مقام معظم رهبری" به دانند که به می

ها خواستار "کش نـدادن" مـوضـوع  برقراری تعادل نسبی قدرت بین جناح
رونـد،  چنانی نـمـی کلفت زیر ضربٔه آن شود و تبهکارهای گردن فسادها می

ای در دفاع از صادق الریجانی اخیرًا بر "پاکدستی" رئیـس  کما اینکه خامنه
 سابق قوه قضاییه تأکید کرد. 
هـای بـاالیـی بـورژوازی  اندوزی رایج بیـن الیـه شدت آزمندی در ثروت

دادن رشـد   های سـمـت متصل به هرم قدرت تبلور نهایی سه دهه برنامه
هـدف انـبـاشـت سـریـع  گرایی در اقتصاد ملی به اقتصادی در جهت مالی

طریق و ازجمله از راه فسـاد  هر  خصوصی به های خصوصی و شبه سرمایه
تـر و  انـدوزی عـظـیـم شـخـصـی ژرف مالی است. حاصل این روند ثروت

انکارناشدنی در  طور عینی و  ای است که به تر شدن فاصله طبقاتی گسترده
جامعه جریان دارد. اتفاقًا در کشور ما این نماد نابـرابـری یـعـنـی فـاصـلـه 

منظور جلوه  کننده به اندوزی نجومی در حکم عاملی تشویق  طبقاتی و ثروت
گـریـزی  ُبرد فقط منافع فردی، و جامـعـه های سوداگری، پیش دادن مزیت
شود. برای نمونه، خریدوفروش خودروهای چند میلیارد تومـانـی،  تبلیغ می

گـرایـی در  ساختن قصرهای عظیم و پرشکوه که مظهری عریان از تجمـل
ای هـمـراه بـا  لواسان است یا وجود تاالرهای پرزرق و برق عروسی افسانه

های "سوپر الکچـری" ازجـمـلـه در  برگزاری مراسم میلیاردتومانی، و هتل
توان آشکارا دید که نظایری هم در دیگر  کشور دارند و  مشهد و کیش را می

 شوند.    همچون نماد موفقیت "کارآفرینان" دانسته و تبلیغ می
آنچه که در سه دهه گذشته در اقتصاد سیاسی کشورمان زیر سایه رژیـم 

های اقتصادهای  والیت فقیه شکل گرفته است نتیجه الگوبرداری از برنامه
نولیبرالی کشورهایی مانند آمریکا بوده که محورشان فردگرایی و ثروتمندتـر 
شدن سریع ثروتمندان در چارچوب "اقتصاد آزاد" (بی نظارت) است. تبـلـور 

هـای  ای زرساالر و انباشت ثـروت گیری جامعه این الگوی اقتصادی شکل
قیمت تباهی اقتصاد ملی و افت دائمی  های باالیی به نجومی نامشروع الیه

های زحـمـتـکـشـان مـزدبـگـیـر و  ها و الیه سطح زندگی و سالمت طبقه
ای، بـا  بگیر و بیکاران است. رأس قـدرت، یـعـنـی عـلـی خـامـنـه حقوق

وکـار  ها، و همچنـیـن بـا سـاخـت ساختارهای سرکوبگری و مهار اعتراض
وجود آوردن جو ارعاب که هدف اصلی آن کنار گذاشتن مردم از صحـنـه  به

کننده کشورمان است، جایگاه آمر و پیـونـدی  های تعیین تحوالت و تصمیم
 تنگاتنگ دارد. 
دانند که رأس حاکمیت مطلق والیت فقیه و ساختـارهـای  اکثر مردم می

جمهوری مطـیـع اوامـر ولـی  خاصیت، رئیس مجلسی بی  اش، از حکومتی
ای جبار و فاسد گرفته تا شورای نگهبانـی  مانند حسن روحانی، قوه قضاییه

که عامل گزینش کارگزار برای دیکتاتوری است، همگـی، الزم و مـلـزوم 
های باالیـی بـورژوازی  یکدیگرند و درغایت امر از منافع مادی و قدرت الیه

گـیـری از  های نجومی بـا بـهـره مند شدن از ثروت کنند. بهره حفاظت می
کـنـنـده بـرای  های سیاسی و اقتصادی عاملی بنیادی و تعیین عطیٔه رانت

های قـدرت در درون "نـظـام" و بـرگـرد  برقراری تعادل نسبی بین جناح
حاکمیت مطلق والیت فقیه بوده است. این، واقعیت تغییرناپذیر سرشـت و 
عملکرد رژیم حاکم بر کشور ما است. هر ناظر منصفی در ایـران کـه بـا 

ای از  فزونـی یابد فوج رو به نگاهی حتا گذرا به وضعیت موجود بنگرد درمی

 های خطرناک کشورمان، ...  ادامۀ راه حل بحران

 ٩ادامه  در صفحه  



١٣٩٩تیر ماه  ١۶دوشنبه    ٧   ١١٠٧شمارۀ  

توازن نـیـروهـای  1290تضعیف انقالب مشروطیت و شکست آن در عمل در دهٔه 
بست سیاسی و آشفتگی اجتماعی پیش برده بود. شکست  اجتماعی را در جهت بن
ویـژه  گیری سیاسی و به های بورژوازی مّلی را برای قدرت این انقالب آخرین تالش

های بعدی مبارزٔه اجتمـاعـی،  گیری اقتصادی با شکست مواجه کرد. در دوره قدرت
این بورژوازی مّلی را با آن شناسنامٔه اجتماعی دیگر در صحنٔه مـبـارزاتـی نـداریـم. 

 جلوتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
-که در اواخر آن کودتای انگـلـیـسـی رضـاخـان ١٢٩٩تا  ١٢٨٨های  دورٔه سال

ای ُپرآشوب در تاریخ ایران و کامًال به ضرر رشـد  سیدضیاء به وقوع پیوست، مرحله
خصوص بخش صنعتی آن بود. در ُبعد سیـاسـی نـیـز  بورژوازی مّلی و به اقتصادی 

گیری دولتی مّلی با شکست کامل مواجه شد. مجلس دّوم مشروطه مجلسی  شکل
های مختلف بود. در این مجلس بورژوازی مّلی نقشی را کـه در  ُپرتشنج بین جناح

مجلس اّول داشت، کامًال از دست داده بود و دولت مرکزی نیز زیر سلطٔه ائـتـالِف 
فئودال شمالی بود. در  خان (سپهدار) بزرگ دو خاِن بختیاری از جنوب و محمدولی

گـرایـان) در  ها) و فرقٔه اعتدالیون (راسـت ها (رادیکال بیرون مجلس نیز دموکرات
های تهران بودند. شمال و جنوب کشـور نـیـز در  آستانٔه برخورد نظامی در خیابان

تصّرف روسیٔه تزاری و دولت استعماری بریتانیا بود. از بعد از انقالب اکتبر روسیه (
ویـژه از سـال  ) که منجر به سرنگونی حکومت تزاری روسیه گـردیـد، و بـه١٢٩۶
، دولت بریتانیا در سیاست خود نسبت به ایران تجدیـد نـظـر کـلـی کـرد و ١٢٩٨

سروصدا در راهکرد خود در ایران تجدید نظری اساسی کـرد.  مخفیانه، سریع، و بی
مّلـی  اساس راهکرد جدید تقویت دولت مرکزی از طریق روی کار آوردن دولتی شبه

کنترل بود که از طریق آن بتوان از تأثیرگذاری پیامدهای انقالب اکـتـبـر در  و قابل
 ایران جلوگیری و منافع امپریالیستی بریتانیا را تأمین و حفظ کرد.

داری، ایـران از  گیری نوع سرمـایـه گیری اقتصادی و حتی شکل از لحاظ سمت
هـا و  رضاخان وارد مرحلٔه جدیدی شد. رضاخان تـمـام آرمـان ١٢٩٩دورٔه کودتای 

را به طـور   ها و شعارهای انقالب مشروطیت را به عاریت گرفت و حتی بعضی هدف
صوری اجرا کرد، ولی در مسیری کامًال متفاوت. در این بـرهـه، فـقـط تـحـلـیـل 

توانست به درک این واقعیت کمک کنـد کـه از نـظـر  مارکسیستی نقش دولت می
داری، چه تحّولی رخ  گیری طبقات سرمایه گیری اجتماعی و شکل تاریخی و سمت

دهـی  داده و نقش دولت و کارکرد آن در کم و زیاد کردن نقش طـبـقـات و شـکـل
 ای در مسیر رشد اجتماعی داشته است. طبقات چه تأثیر تعیین کننده

دولت رضاخان در سلطنت احمدشاه قاجار، در آغاز نقش میانـجـی را در بـیـن 
اقشار و طبقات به عهده گرفت. اگرچه کارکرد دولت اصوًال میانجیگری میان اقشار 
و طبقات به سود طبقـٔه حـاکـم اسـت، ولـی در کشـورهـایـی کـه در مـرحـلـٔه 

داری باشـنـد، دولـت نـقـشـی  داری و در آستانٔه ورود به مرحلٔه سرمایه پیشاسرمایه
دهـی طـبـقـات  اساسی در سمت و سو دادن به مسیر رشـد و حـتـی در شـکـل

داری و جانبداری از جناحی علیه جناح دیگر دارد. ایـن رونـد در تـعـیـیـن  سرمایه
های اجتماعی و مشخص کردن مسیر رشد جامعه تأثیری تعیین کننده  گیری سمت

یک از طبقات  دارد. در شرایطی که بین طبقات توازن قوای نسبی وجود دارد و هیچ
تنهایی دولت مورد نظر خود را تشـکـیـل  اجتماعی به خاطر درگیری قادر نیستند به

خـوانـنـد (بـه خـاطـر  دهند، دولت کودتایی، که گاهی آن را دولت ُبناپارتیستی می
گیرد و مستقل از طبـقـات  کودتای ناپلئون ُبناپارت) خود نقش طبقه را به عهده می

دهد و از همٔه آنها استمداد  خوبی مانور می کند و در بین طبقات موجود به عمل می
طلبد. این استقالل البته به این معنی نیست کـه دولـت مـتـأثـر از طـبـقـات  می

 -البته به سود این یا آن طبقٔه مسّلـط -اجتماعی نیست، بلکه باید نقش میانجی را
دهـی  داری و شـکـل خوبی بازی کند. اما چنین دولتی در مسیر پیشَروی سرمایه به

تواند تأثیری تعیین کـنـنـده داشـتـه  این مسیر و کم و زیاد کردن نقش طبقات می
ها را داشـت، و ایـن مـوضـوع بـا دیـدگـاه  باشد. دولت رضاخان تمام این ویژگی

مارکسیستِی دولت کامًال منطبق است. رضاخان اگرچه با کـودتـا و بـا اطـالع و 
رضایت دولت بریتانیا (و شخص وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتـانـیـا) بـه 
قدرت دولتی در زمان قاجار رسید، ولی تثبیت قدرت خود و رساندن خود به تـخـت 
پادشاهی را فقط از طریق ارتِش تقویت شده پیش نبرد. او در مجلس سّوم و چهارم 

طلب که باقی ماندٔه حزب اعتدالیون و  ها ائتالف کرد: با حزب اصالح با تمام جناح
های حزب دموکرات که حزب اجتماعـیـون  کار مجلس اّول بود؛ با رادیکال محافظه

های حزب تجّدد که بخشـی  رهبری آن را در مجلس سّوم داشت؛ و با ناسیونالیست
کردٔه حزب دموکرات بودند که اعتقاد خـود بـه قـدرت  از طیف روشنفکر و تحصیل

مردم را از دست داده و به تحول از باال معتقد بودند. رضاخان حتی توانسـت بـرای 
ویـژه  یک برهٔه کوتاه حزب کمونیست را نیز دچار اشتباه و با خود همـراه کـنـد، بـه

 کرد. وقتی که او از برقراری جمهوری صحبت می
) نـقـش سـیـاسـی ١٣٢٠-١٣٠۴رضاشاه در دورٔه سلطنت شانزده سالٔه خـود (

بورژوازی مّلی را به عنوان طبقه یا جناحی تأثیرگذار در عرصٔه سیاسی کشور تقریـبـًا 
داری رشد زیادی کرد و او ظاهرًا بسـیـاری از  از میان ُبرد. اگرچه در دورٔه او سرمایه

داری را  نهادهای مرتبط با ساختار سیاسی سرمایه

هایی، نقش  های بسیار مورد توجه و مطرح در چنین بررسی یکی از پدیده
داری مّلی و دیدگاه های بورژوازی ملی در انقـالب مشـروطـیـت و  سرمایه

هـای  رنگ شدن و شاید حّتی بتوان گفت محو شدن آن در دوره سپس کم
داری مّلی در عرصٔه مبارزات اجتماعی تا مجلس  بعدی است. نقش سرمایه

رضاخان  ١٢٩٩دّوم مشروطه، و بعد از آن تا زمان کودتای انگلیسی اسفند 
و سیدضیاء قابل توجه است. اّما از بعد از این دوره، با توجه به اینکه کشـور 

وخم در چـارچـوب شـیـؤه تـولـیـد  نسبت طوالنی و ُپرپیچ ما در مسیری به
داری گام برداشـتـه اسـت، نـقـش  داری و ایجاد مؤسسات سرمایه سرمایه
داری مّلی و فرهنگ مبارزاتی آن که در دورٔه جنبـش مشـروطـیـت  سرمایه

شود. جای پرسش است کـه  رنگ یا ناپدید می تدریج کم شکل گرفته بود، به
هـایـی بـا  داری که در دورٔه رضاشاه شکل گـرفـت چـه تـفـاوت آن سرمایه
ای دارد که در انقالب مشروطیت در عـرصـٔه مـبـارزه حضـور  داری سرمایه

داری را بـه پـیـش  داشت؟ اقشار و طبقاتی که هر کدام از این دو سرمایـه
هایی از لحاظ خاستگاه اجتماعی داشتند کـه بـا نـوع  بردند چه ویژگی می

داری قانون اساسی مشروطیت را بـرای  دیگر فرق داشت؟ چرا آن سرمایه
داری حـکـومـت  گذاری ساختار سیاسی ارائـه کـرد و ایـن سـرمـایـه پایه

داری  ُبناپارتیستی رضاخان را در جامعٔه ایران بـه ارمـغـان آورد؟ سـرمـایـه
هـایـی دارد و  بازسازی شده بعد از انقالب بهمن چه خاستگـاه و ویـژگـی

ها و  ساختار سیاسی مرتبط با آن در چه موقعیتی قرار دارد؟ همٔه این سؤال
مشابه آن منعکس کنندٔه نکات ظریف و شاید ناگشودٔه این دوره است کـه 

توان به همـٔه ایـن  باید به آنها پرداخته شود. مسلمًا در یک مقالٔه کوتاه نمی
وگویی راهگشا را بـاز  توان مسیر بحث و گفت ها پاسخ داد، ولی می پرسش

شود، منظور فقط چند کارخانـه  داری مّلی صحبت می کرد. وقتی از سرمایه
یا مرکز تولیدی نیست که پایگاه تولیدی آنها در درون مرزهای مّلـی کشـور 

شود. بورژوازی مّلی یک طبقـٔه  است یا منابع آنها در داخل کشور تأمین می
شود  اجتماعی است. این طبقه البته با پایگاه اقتصادی خودش شناخته می

گـیـرد و فـرهـنـگ  و منافع آن نیز منافع یک طبقٔه اجتماعی را در بر مـی
آورد. بورژوازی مـّلـی در  سیاسی مربوط به طبقه خودش را نیز به وجود می

هـای  انقالب مشروطیت اگرچه از نـظـر رشـد کـّمـی و کـیـفـی ضـعـف
داری را داشت و  های رشد کالسیک سرمایه توجهی داشت، اّما ویژگی قابل

وران ایـران در درون  برخاسته از طبقات بسیار ُپرسابقٔه اصناف و پـیـشـه
وران در ایـران در تـمـام تـاریـخ  مرزهای مّلی ایران بود. اصناف و پیـشـه

ای را در شهرهای ایران هـدایـت  خواهانه های ترقی های میانه جنبش سده
انـد.  های اجتماعی و فلسفی قدرتمنـدی را بـه وجـود آورده کرده و بینش

داری ایران (در مقابل طبقات اجـتـمـاعـی  خواه سرمایه بخش پیشرو و ترقی
رعیتی) در انقالب مشـروطـیـت ائـتـالف -گرای ارباب نظام کهن و واپس
های اجتمـاعـی  وران داشت. این گروه های گستردٔه پیشه تنگاتنگی با طیف
های بسیار پیچیدٔه خود نقشی بسیـار ُپـررنـگ در اوایـل  با معیارها و سّنت

ها و اخذ فـرمـان مشـروطـیـت از  نشینی جنبش مشروطیت در دورٔه َبست
مظفرالدین شاه داشتند. احمد کسروی در کتاب انقالب مشروطیـِت خـود 

 تفصیل در این مورد نوشته است. به
در انقالب مشروطیت ایران ائتالفی از اقشار و طبقات گوناگون شـکـل 

های جنبش ضداستبدادی و  هایی کلی در راستای هدف گرفت که در جنبه
ها عبارت بودند از بورژوازی  خواهانه، منافع مشترکی داشتند. این گروه ترقی

تـر  مّلی، که خود شامل بخش قدرتمندتر بورژوازی تجاری، و بخش ضعیف
داری صنعتی بود که با چندین دور انباشت سرمایـه تـوانسـتـه بـود  سرمایه
هایی ایجاد کند، ولی با فشار خارجی شکست خورده بود؛ اصـنـاف  کارخانه

بسیار قدرتمند و ُپرسابقه در این مقطع تاریخی کـه تـحـت فشـار شـدیـد 
انـدازی  کاالهای وارداتی از غرب و روسیه بودند؛ اشراف لیبرال که از دست

قانونی دربار به ستوه آمده بودند؛ طیفی از روشنفکـران کـه  و زورگویی و بی
هایی که  های انقالب فرانسه بودند؛ و سوسیال دموکرات تحت تأثیر اندیشه
ای که به دلیل مهاجرت کارگران ایرانی به قفـقـاز شـکـل  بنا به شرایط ویژه

گرفته بود، تحت تأثیر سوسیال دموکراسی انقالبی روسیه بودند. این جبهٔه 
خواهی سه کانون را هدف اصـلـی مـبـارزٔه خـود قـرار داد:  گستردٔه ترقی

خصـوص  استبداد سلطنتی و مجموعٔه دربار فاسد قاجار، استعمار غرب بـه
اندیشی بخش بزرگی از روحانیت مرتجع کـه  بریتانیا و روسیٔه تزاری، و جزم

 شّدت مخالف بود. با نوگرایی به
از آنجا که هدف این نوشتٔه کوتاه تشریح انقالب مشـروطـیـت نـیـسـت، 

کـنـیـم.  اکنون بحث را به نقطٔه حساس مورد نظر این نوشته متـوجـه مـی

 یی مشترک ضداستبدادی ... های مرحله ادامۀ  هدف

 ٨ادامه  در صفحه  
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هـا،  ایجاد کرد، مانند قؤه قضایی، دستگاه (بوروکراسی) دولتی و وزارتخانـه
داری  ارتش گسترش یافته، دربار ثروتمند و... ولی آن جناحی از سـرمـایـه

تقویت شد که نه مربوط به بورژوازی مّلی بود و نه فـرهـنـگ سـیـاسـی و 
هـایـی کـه وارد  مّالک-های سیاسی برآمده از آن را داشت. بورژوا اندیشه

نظام شیؤه تولید کاالیی شده بودند و از فروش محصوالت کشاورزی خـام 
بردند، با حفظ ساختار فئودالی وارد بـازار  های استعماری سود می به دولت
داری جهانی شدند و بخش وسیعی از دهقانان را نـیـز وارد رونـد  سرمایه

داری بـا  هایی از این سرمایه المللی) کردند. بخش تقسیم کار (داخلی و بین
هـای جـدیـد نـیـز  حفظ و ادامٔه وابستگی خود به زمـیـن، در کـارخـانـه

گیری و سلطٔه طبقات جـدیـِد حـاکـم زیـر  گذاری کرد. روند شکل سرمایه
هـای کشـاورزی  نظارت رضاشاه و دولت او ادامه یافت. او از سویی زمـیـن

ها رانـد، و از  مّالک-وسیعی را به سران ارتش داد و آنها را به صف بورژوا
های باسابقه ستانـد و مـال  های زیادی را نیز از فئودال سوی دیگر زمین

خود و اعوان و انصارش کرد. رضاشاه خود عالوه بر اینکه در همین رونـد 
هـای مـدرن دولـتـی نـیـز  زمان در اغلب کارخانه زمیندار بزرگی شد، هم

داری تجاری که در انقـالب  گذاری و سهم داشت. در طیف سرمایه سرمایه
مشروطیت نقش داشت، جناح بورژوازی وابسته به خارج (ُکمپـرادور) کـه 

شّدت ضدکمونیست بود و از تجارت کـاالهـای خـارجـی سـود  دّالل و به
برد نقش سیاسی خود را حفظ کرد. بدین طریق، حکومت رضاشـاه در  می

های آن، و در تعـیـیـن  جایی طیف داری و جابه گیری طبقات سرمایه شکل
هـای  داری در مقطع تاریخی دهـه گیری و ایجاد نوع معّینی سرمایه سمت

 اّولیٔه قرن بیستم نقشی تعیین کننده بازی کرد.
کـنـد کـه بـورژوازی مـّلـی در  تحوالت این دوره این نظر را ثابـت مـی

داری هسـتـنـد  ای که در مراحل اّولیٔه رشد سرمایه کشورهای توسعه نیافته
کـنـد و در  ضعیف است. در چنین جوامعی، دولت نقش طبقه را بازی می

گیری جامعه نقشی تعیین کننده دارد. البته این بدین معنی نـیـسـت  سمت
های بـورژوازی  که در دورٔه سلطنت رضاشاه یا در دورٔه محمدرضاشاه طیف

مّلی حضور ندارند، بلکه بدین معنـی اسـت کـه بـورژوازی مـّلـی دیـگـر 
داری در  وقت به مثابه طبقٔه حاکم یا جناح تأثیرگذار اصلـی سـرمـایـه هیچ

کـنـد. در  عرصٔه اجتماع یا در ساختارهای بنیادین دولتی نقش بازی نـمـی
گیری و مرحلٔه سیاسی انقالب بهمن، گـرچـه نـهـضـت آزادی  روند شکل

برای مّدتی در صحنٔه سیاسی حضور و شرکت داشت، ولی حضـور آن در 
هـا و  اّولین دولت پس از پیروزی انقالب بیشتر حاصل ارتباط شـخـصـیـت

رهبران آن با رهبران روحانی متنفذ مثل خمینی بود تا به دلـیـل نـفـوذ و 
قدرت اقتصادی یا اجتماعی آن به پشتوانٔه قدرت بورژوازی مّلی. و همـیـن 
واقعیت، در عمل، بیرون راندن این بخش از بورژوازی مـّلـی بـه صـفـوف 

 اپوزیسیون حکومت اسالمی را سبب شد.
البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که نـقـش سـیـاسـی ُپـررنـگ 
نداشتِن بورژوازی مّلی در ساختار دولت یا نبود نقش رهبری کنندٔه آن در 

های گوناگون بورژوازی به این معنی نیست که حتـی در دورٔه  میان طیف
رضاشاه، که نقش بورژوازی مّلی به عنوان نیروی سیاسی نمایندٔه طبـقـات 

داری مسّلط آن زمان حذف گردید و رهبران سیاسی آن حـتـی بـه  سرمایه
قتل رسیدند، بورژوازی مّلی حضور ماّدی نداشته است. بورژوازی مّلـی در 

های بـورژوازی مـتـولـد  واقع در همین مرحلٔه تاریخی در کنار سایر بخش
های سیاسی آن را بعدها در دهٔه بیست و سی و حضور  شود و ما کنش می

 بینیم. نمایندگان سیاسی آن در حیات سیاسی کشور می
داری بـه  بروز جنگ جهانی دّوم و درگیر بـودن کشـورهـای سـرمـایـه

بورژوازی مّلی ایران فرصت نفس کشیدن داد و نقش اجتماعی آن در کنار 
شـود. در  حضور ماّدی آن نمایان شد. این موضوع فقط شامل ایران نـمـی

بسیاری از کشورهای استعماری، بنا به مرحلٔه رشد مناسبات تـولـیـدی در 
هـا  مـّلـت-گیری دولت های استعماری که اجازٔه شکل مرحلٔه سّوم سیاست

داری (کنترل شده) در آنها پـا  گیری مناسبات سرمایه شود و سمت داده می
داری دالل وابسته به خارج (ُکمپرادور) طیفـی از  گیرد، در کنار سرمایه می

هـایـی از  گیرد. حتی دیده شـده کـه بـخـش بورژوازی مّلی نیز شکل می
بورژوازی که به شیؤه بوروکراتیک (با استفاده از ارتـبـاطـات حـکـومـتـی) 
انباشت ثروت و سرمایه کرده است، با رشد خود و به خاطر گرایش به تولید 
مستقل داخلی، به سمت بورژوازی مّلی چرخش پیدا کرده است (سرنوشت 

 داری در خاور نوشته ن. آ. سیمونیا). سرمایه

نکتٔه ظریف اینجاست که حضور بورژوازی مّلی به دالیل متعدد منجر به نقـش 
مسّلط و نقش رهبری کنندٔه آن در جامعٔه ایران نشده است. در چنین شرایـطـی، 
این بخش از بورژوازی برای تأمین منافع خودش احتیاج به ائتالف با سایر اقشـار 

ای دارد که آنها نیز تحت ستم قرار دارند و از ساختار سیاسـی و طبقات اجتماعی
 اند. اقتصادی مسّلط و حاکم رانده شده-

 گیری جبهٔه متحد بر مبنای تأمین منافع طبقاتی شکل
دهـد  تجربٔه برخی از کشورهای در حال رشد در قرن بیستم میالدی نشان می

ای که آن را  ها عالوه بر اینکه به نفع طبقه های بورژوایی دولت که در دموکراسی
کنند، از طبقات و اقشار دیگر اجتماعی نـیـز غـافـل  کنند عمل می نمایندگی می

نیستند، که چگونگی آن بستگی زیادی به فشارهای اجتماعی ایـن قشـرهـا و 
نـوعـی  های گونـاگـون دارد. در ایـن مـورد، کـار دولـت بـه طبقات در عرصه

میانجیگری بین اقشار و طبقات و راضی نگه داشتن آنها به نحوی، به مـنـظـور 
حفظ منافع طبقٔه مسّلط و حاکم است. در چنین شرایطی، دولت با میانجیـگـری 
به نفع طبقٔه مسّلط و ایجاد تعادل در تضادهای اجتماعی خود را ماورای طبقـات 

های بورژوایی در این میانجیگـری، اقشـار و  دهد. اینکه در دموکراسی نشان می
شود، بسـتـگـی بـه عـوامـل  طبقات غیرمسّلط تا چه اندازه منافعشان تأمین می

یابی و عمل مشترک و هـمـاهـنـگ ایـن  ترین آنها تشکل گوناگونی دارد که مهم
 طبقات اجتماعی و توازن نیروهاست.

های سیاسی هر کشور منافع اقشار و طبـقـات مـوجـود در  ها و سازمان حزب
کنند. این عمل یا به صورت ارتباط مستقیم با طبقٔه مـورد  جامعٔه را نمایندگی می

های سیاسـی اسـت  ها و سازمان ها و برنامٔه حزب گیری نظر است یا بنا بر موضع
که آنها را در مقام نمایندگی منافع این یا آن طبقٔه اجتماعی یا بخشی از آن جـای 

یی شدن روابط هر حزب و سازمان سیاسی با طبقـٔه خـود  دهد. فراگیر و توده می
در شرایط آزادی فعالیت سیاسی منجر به نمایندگی مستقیم (در جـامـعـه و در 

توانـد گسـتـردگـی  شود و این موضوع بسته به شرایط می نهادهای حکومتی) می
هـا و  ها را کـم یـا زیـاد کـنـد. حضـور حـزب ها و سازمان یی حزب پایگاه توده
های سیاسی در دو شکل ذکر شده از وظایف آنها در تعامل با نمایندگـان  سازمان

یی مشترک با دیگران دارند کم  ها و منافع مرحله دیگر طبقات اجتماعی که هدف
طور که اقشار و طبقات موجود در بطن جامعه بـرای  کند. در حقیقت، همان نمی

نیاز از اتحاد عمل مشتـرک نـیـسـتـنـد، پـیـشـاهـنـگـان و  تأمین منافع خود بی
هـای  هـا و سـازمـان های سیاسی مدافع منافع این طبقات، یعنی حزب سازمان

یـی  های مـرحـلـه سیاسی، نیز وظیفه دارند که نقش میانجی را برای تحقق هدف
 مشترک به عهده بگیرند.

حزب تودٔه ایران، به مثابه حزب مدافع منافع طبقٔه کارگر ایـران، کـه مـرحـلـٔه 
کنونی تحّول در جامعٔه استبداد زدٔه ایران را مرحلٔه مّلی و دموکراتیک برای گذر از 

تواند بخـشـی  داند، معتقد است که طبقٔه کارگر ایران نیز می دیکتاتوری حاکم می
یی خود را از طریق طرد دیکتاتوری حاکم و به قدرت رسیـدن  های مرحله از هدف

و دمـوکـراتـیـک (مـدافـع حـقـوق و   دولتی مّلی (مدافع منافع اکثریت مـّلـت)
های دموکراتیک) تأمین کند. این بدان معنی است که حزب تـودٔه ایـران،  آزادی

در کنار عمل مشترک با نمایندگان سیاسی طبقات زحمتکش و قشرهای میانـی، 
سیاسـی مـنـافـع   های نمایندهٔ  ها و سازمان تواند و باید در اتحاد عمل با حزب می

داری کوچک و متوسط موّلد و مّلی، در گذار از رژیم دیـکـتـاتـوری  طبقٔه سرمایه
 والیت فقیه به حکومتی مّلی و دموکراتیک همکاری کند.

ای از مؤسسات تولیدی یا خدماتی کوچک و متوسط و مّلی، از  بخش گسترده
های صنعتی کشور که شصت درصد از اشتغال را در ایـن بـخـش  قبیل تولیدی

کنند، یا صنایع غذایی، صنایع تولیدی ُپرسابـقـه از جـمـلـه  برای کشور تأمین می
سـازهـا، و  ها و صنایع شیمیایی و صنایع تولید لوازم خانگی، قـطـعـه خودروسازی

بـنـیـان  هـای دانـش ای که تحت نـام شـرکـت ها و گروه گسترش یابنده بافندگی
داری تجاری و بوروکراتیک و رانـتـی،  شّدت زیر فشار سرمایه شوند، به شناخته می

و ساختار سیاسی  بسیار فاسد متعلق به آن در جمهوری اسالمی قرار دارند. ایـن 
طبقات اجتماعی برای گذار از رژیم والیت فقیه به مرحله مّلـی و دمـوکـراتـیـک 

 اند. ها و منافع مشترک دارای هدف
های بسیار متنوع قشرهای میانی و روشنفکران کـه  طبقٔه کارگر ایران و بخش

هـای  سابقٔه مبارزاتی در تاریخ صد و بیست سال گذشتـٔه کشـور دارنـد، بـخـش
ای از تولیدکنـنـدگـان  مالکان، و طبقه بورژوازی و دهقانان و خرده وسیعی از خرده

بورژوازی مّلی منافع مشترکی در مبارزه با دیکتاتـوری حـاکـم دارنـد و بـالـقـوه 
های مشترک، مبارزه را به پیش ببرند. بـرای  ای متحد با هدف توانند در جبهه می

گذار از شرایط دشوار و ُپرخطر کنونی و برچیدن بساط استبداد افسارگسیخـتـه و 
گیری ائتالفی سیاسی از ایـن طـبـقـات و اقشـار  فاسد رژیم والیت فقیه، شکل

اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها نیازی مبرم و فوری برای تأمین منافع مّلی، و 
خـواهـان و  ای مـّلـی در بـرابـر هـمـٔه آزادی توان گفت وظـیـفـه در نتیجه می

 طلبان است. عدالت

 یی مشترک ضداستبدادی ... های مرحله ادامۀ  هدف
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   ٩٩تیرماه  ٢٠٢٠/۴ژوئن  ٢۶نوشته: ب. پراستیان، 
 

اندام در کنار بزرگراه دهلی به کلکته، به پشت  زنی نحیف و باریک -دهلی
اند و پارچه  دراز کشیده است. دستان او به کمرش و زانوهایش در باال جمع شده

سختی بدنش را پوشانده  رنگ بوده به ای سرخ ای که روزگاری ساری پاره پاره
اند. مرگ در اثر  کنند چون فراخ باز مانده می  است. چشمان او توجه را جلب

زندگی را از کف او ربوده بود. کودکی گیج و گرسنه،   راه جوانی گرسنگی در نیمه
وتاب  احتماًال فرزند زن، در اطراف جسد که دیگر خشک شده است، پیچ

ای از پارچه مندرس  خورد و هرازگاهی با تردید و احتیاط فراوان، گوشه می
 زند. آرامی صدا می ساری را کشیده و مادر را  به

ها مرد و زن خسته، با کودکانی که بر پشت یا  پایان میلیون سیل گسترده و بی
گذرند. آنان دلیلی برای  توجه به جنازه و کودک، مغموم می دنبال دارند، بی به

شماری است که بدون غذا در راهند و تنها  کنند. روزهای بی توقف پیدا نمی
که  کنند. آنان درحالی ها توقف می ای آب بدبوی کنار جاده برای نوشیدن جرعه

بارهایی بزرگ بر پشت دارند و کمرشان از خستگی خم شده است، تا آنجا  کوله
اند و کودك یا حیوانی اهلی مانند  کول گرفته که توان دارند اثاثیه خانه خود را به
کشند. عالوه بر تحمل آزار  دنبال خودشان می بز، گوسفند، و یا سگی را هم  به

و اذیت پلیس، مزدوران فاشیست احزاب هندوتو هم به آنان تعرض کرده و 
کنند و پس از قتل جسد  برند. به زنان حمله می سرقت می وسایل ناچیزشان را به

زور با خود  شان را به کنند و کودکان آنان را زیر آفتاب سوزان تابستان رها می
هایی نامطمئن،  های ضعیف، با قدم های غمگین، اندام ها با چهره برند. آن می
روند تا به موج شیوع گسترده بیماری  ای تاریک و مبهم پیش می سوی آینده به

بینی شده در  ومیر پیش کرونا در کشوری نا مجهز با افزایش وحشتناک مرگ
 اوائل ماه ژوئیه/ اوائل تیرماه را دامن بزنند. 

اند که اقتصاد  ها راهپیما، کارگران مهاجر شهری و روستایی این میلیون
دور از موطن  شود. آنان به دست آنان اداره می عمدتًا کشاورزی کشور به

شماری از واحدهای تولیدی کوچک و  شان، روی مزارع در تعداد بی اجدادی
کنند. سؤالی که در  ها در سراسر کشور کار می ها و مراکز مرتبط با آن مغازه

شود این است که چرا آنان مهاجرت کردند؟ پاسخ را در  وهله اول مطرح می
درصد از  ٩۵اقتصادی کشور و زندگی نزدیک به  -رشد بسیار ناموزون اجتماعی

که نتوانستند در  مردم زیر خط فقر باید جستجو کرد. این مردمان هنگامی
ایاالت فقیرنشین عمدتًا شرقی و شمالی هندوستان شغلی پیدا کنند، به سمت 

طور گسترده میان  اکنون وحشتی به غرب و جنوب کشور مهاجرت کردند.  هم
گیر کرونا در سراسر  وجود آمده است. شیوع و توسعه بیماری همه به  این مردم

های بهداشتی  از ضعف زیرساخت  ومیر که نشان کشور و باال رفتن آمار مرگ
کشور دارد، موجب شده است این مهاجران ترجیح دهند برای مردن به 
سرزمین خویش بازگردند تا اینکه از گرسنگی در غربت، یعنی در جایی که 

سر آورند. چه بر سر  طوری زندگی را به کندند تا یک ها جان می تمامی آن دهه
 آنان  آمده  است؟ 
ای همراه با "عالئمی  که موردهای بیماری ماه، هنگامی در اواسط بهمن

شد،  الریه" و تلفاتی در مناطق مختلف کشور گزارش می مانند ذات  ناشناخته
وزیر مؤدی و وزیرانش وی پاسخگو نبودند و درصدد بودند تا این موردها  نخست

را نوعی آنفوالنزای فصلی معرفی کنند. وقتی موردهای شیوع و میزان 
ومیر افزایشی هشداردهنده یافتند، مؤدی باز هم صبر کرد. سرانجام در  مرگ

طور ناگهانی از طریق اعالنی تلویزیونی  ماه او به اردیبهشت ۵مارس/  ٢۴تاریخ 
و تنها با دادن چهار ساعت فرصت به مردم، به منع برقراری ارتباط در سراسر 
کشور دستور داد. این امر، اقتصاد هند را فلج کرد چندان که همه واحدهای 
تولیدی در مناطق شهری و نیمه شهری تعطیل شدند و از کشاورزان خواسته 
شد کار را متوقف کرده و مزارع سرشار از محصوالت فصلی را ترک کنند. از آن 
زمان به بعد مؤدی خودسرانه طوری که پارلمان را با خود درگیر نکند، دوران 

منظور کمک به  منع برقراری ارتباط را همچنان افزایش داد ولی بی اینکه به
های بهداشتی ضعیف را بهبود  طریقی زیرساخت اقتصاد کاری انجام دهد یا به

توان مؤدی را مسئول این مهاجرت و پیامدهای غم انگیز آن  بخشد. می
های محافظ، فردی از اقوام خود را که قربانی ویروس  دانست. مردم بالباس

کرونا بوده است در 
گورستانی در 

خاک  نو به دهلی
سپارند. هند در  می

داشتن بیشترین 
ومیر  تعداد مرگ

ناشی از کرونا در 
جهان رتبه پنجم را 
دارد. همچنین 

شان،  های سبب بازگشت صدها هزار کارگر مهاجر در پی از دست دادن شغل به
 در مناطق روستایی هند افزایش یافته است.  شیوع بیماری

با گذشت زمان و ادامه منع برقراری ارتباط، کارگران مهاجر بیشتری بیکار 
سوی  دلیل نبودن یا کم بودن وسیله ترابری تصمیم گرفتند پیاده به شدند و به

شان بازگردند. تا زمان نگارش این مقاله، بیش از هزار نفر در این  موطن
ترین علت  اند. گرسنگی و بیماری شایع راهپیمایی جان خود را از دست داده

اند.  ای نیز در تصادف قطار و کامیون از بین رفته مرگشان بوده است. عده
بدون داشتن عالئم ظاهری دال بر  تر اینکه بسیاری از کارگران مهاجر فجیع

محض رسیدن به مقصدشان منشأ جدیدی در گسترش بیشتر  ابتال به ویروس به
روشی صحیح اعمال  شوند. قانون "منع برقراری ارتباط" چندان به بیماری می

های اساسی بهداشتی را موجب شود. درواقع آمار  نگردید تا تقویت زیرساخت
شوند اما واقعیت آشکار  کاری می یابد. ارقام دست ومیر هرروز افزایش می مرگ

های محلی و سوءتغذیه کسان کمتری   دلیل وجود بیماری این است که به
یابند. روزهایی وحشتناک در  خصوص در بین مستمندان، قدرت بهبودی می به

یابد. آمار  پیش روی کشور است، زیرا بیماری باسرعت بیشتری گسترش می
داده است.  را نشان ابتال به بیماری کرونا مورد هزار ٢٠٧دولتی تا کنون بیش از 

ومیر  کنند. آمار مرگ همگی از رقم بسیار بیشتری حکایت می ها ولی گزارش
 یافته است.  کننده ای نگران افزایش ناگهانی

اقتصاد کشور با وجود بیکاری گسترده و نرخ پایین تولید ناخالص ملی در 
است،   رغم موج تازٔه بیماری که در راه انداز آینده، درحال نابودی است. به چشم

"منع برقراری  مؤدی تصمیم ناگهانی و خودسرانه دیگری گرفته است تا مرحله
بردارد. با افزایش بیشتر   سرعت از میان به  گیری اجتماعی] را  ارتباط" [یا فاصله
ای ترسناک در انتظار کشور خواهد بود که به جامعه و اقتصاد  آمار تلفات، آینده

 هند ضربهای شدید خواهد زد، تا آنجا که هند تجزیه شود.
 ای در پیش روی هند است. کننده روزهای نگران

 راهپیمایی مرگ ویروس کرونا:
بازگشت کارگران مهاجر هند به شهرهایشان 

 آور گسترش ویروس است پیام

 های خطرناک کشورمان، ...  ادامۀ راه حل بحران

و خطا در حمایت از حاکمیت ولی فقیه و اهمیت ندادن بـه  ۵٧شکست انقالب 
 اند. چیز نیاموخته گذاری مبانی حکومتی دموکراتیک هیچ پایه

های شـدیـدش،  ها و زیان وار آن و ضربه واگیری کرونا و نحوه مدیریت فاجعه
ویـژه در زمـیـنـه  هایی برای کار سیاسی مؤثر بین مردم به وجود آمدن فرصت به

اقتصادی را باعث شده است. اکثر جـمـعـیـت -درنگ اجتماعی های بی خواست
های اجتماعی مختلف با ادامه حکومت والیی و اقتصـاد  ها و الیه کشور از طبقه

اند. مطالبات اقتصادی و سیاسی و صدای اعتراض  سیاسی ضد انسانی مخالف
تـر  صـریـح ها هرچه رساتر و  ها، مدارس، و دانشگاه ها، کارخانه مردم در خیابان

رسد. کنشگران و نیروهای سیاسی خواهان تغـیـیـرهـای بـنـیـادی  گوش می به
هـای  هدف نقادی رخدادها یـا سـیـاسـت جای صرف زمان و انرژی "فقط" به به

گیری از تـجـربـه  شان را با بهره خطای مربوط به چهل سال پیش، نگاه نقادانه
لحظه کنونی و مبارزه مستقیم با دیکتاتوری حاکم متمرکز کـنـنـد.   ساله بر چهل

های فراروی کشور و یـادگـیـری از  فقط با موشکافی مشکالت کنونی و بحران
توان راه حل ارائه داد. فقط از طریق هـمـکـاری،  تجربیات گذشته می توان می

ای عـمـلـی بـرای بـهـبـود  منظور ارائه برنامه نظر، و انتقادهای سازنده به تبادل
کار و زحمت، یعـنـی  های مربوط به ها و الیه اقتصادی طبقه -وضعیت اجتماعی
گام به زمیـنـه  به مان را گام های سیاسی و مدنی توانیم فعالیت اکثریت مردم، می

 -ای برای تشکیل جبهه وسیع ضد دیکتاتوری برای گـذار بـه مـرحـلـه مـلـی
 دموکراتیک تبدیل کنیم. 
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در “ ما میان ستایش کار و طبقٔه کارگر از یک سو، و ملغٰی کردن هر دو اسـت.
ما بدون اینکه متوجه باشیم داریـم وارد  “نویسد:  جزؤه دیگر، پال ِمسیون می

هـای آیـنـده، فـّنـاوری  شویم. در قلـب دگـرگـونـی داری می دوران پساسرمایه
های نوین کار کردن، و اقتصاد شریکی [استفـاده شـریـکـی از  اطالعاتی، راه

های قدیـمـی از بـیـن  کشند که راه منابع و امکانات] قرار دارد. مّدتی طول می
 «برود، ولی اآلن زمان آن است که آرمانی فکر کنیم.

اند. آلوین توفـلـر در  ای نیستند. قبًال هم مطرح شده های تازه اینها استدالل
کند که جامعٔه صنعتی کنونـی دارد  ) استدالل می١٩٧٠( “ شوک آینده “کتاب 

شود که به سرگشتـگـی فـردی و  جایگزین می“ سرریِز اطالعات “سرعت با  به
شود. شش میلیون نسخه از این کتاب او به فـروش رفـت!  اجتماعی منجر می

همراه با همسرش) بود که همین موضـوع  ١٩٨٠( “ موج سّوم “کتاب بعدی او 
سـازی  های فّناوری مثـل شـبـیـه گیرد و این بار به بسیاری از پیشرفت را پی می

جانداران (کلونینگ)، کامپیوترهای شخصی، اینترنت، تلـویـزیـون کـابـلـی، و 
 پردازد. ارتباطات موبایل را نیز می

) دارد کـه ١٩٧۴( “ فرا رسیدن جامعٔه پساصنعتی “دانیل ِبل نیز کتابی به نام 
کند که تغییر و چرخش (در اشتغال و در تـولـیـد ثـروت) از  در آن استدالل می

داری است که جـای  های مرکزی سرمایه تولید به سوی خدمات، یکی از ویژگی
بندی اجتماعی جدیدی مبـتـنـی  گیرد و به الیه داری کهن صنعتی را می سرمایه

 شود. ها و اطالعات منجر می بر دسترسی به داده
شناسی کارکشته بود ولی مارکسیست نـبـود. او در کـتـاب  دانیل ِبل جامعه

هـای  ) مَدعی شد که ایـدئـولـوژی١٩۶٩( “ پایان ایدئولوژی “اش با عنوان  قبلی
جا مانده از قرن نوزدهم و بیستم (شامل مـارکسـیـسـم) دیـگـر   بشردوستانٔه به

هـای اقـتـصـادی  موضوعیت ندارند و آنچه آینده را تعیین خواهد کرد، تعـدیـل
 های نوین است. تدریجی و ذّره ذّره در ضروریات اجتماعی و فّناوری

های مشابه منتشر شد. بـرای  ای از نوشته ها، مجموعٔه تازه در پی این نوشته
کـنـد کـه  ) استدالل می١٩٩٣( “ داری جامعٔه پساسرمایه “مثال، پیتر دروکر در 

علم و دانش، و نه زمین یا کارگر یا سرمایٔه تولیدی، شالودٔه نوین ثروت است. او 
داری امروزی که به طور عمده به دو طبـقـٔه  گوید که برخالف جامعٔه سرمایه می

شود، ترکیب طبقاتی در جامعٔه کامـًال تـکـامـل  دار و پرولتاریا تقسیم می سرمایه
داری شامل کارگران خدماتی و کارگران علمی خواهد بـود. او  یافتٔه پساسرمایه

 ٢٠٢٠داری تـا سـال  داری پساسـرمـایـه کرد که گذار به سرمایه بینی می پیش
 (امسال) تکمیل خواهد شد.

هـای  داری، فـّنـاوری اطـالعـاتـی راه واقعیت این است که در نظام سرمایه
ای از نظارت ایجاد کرده  های تازه ای برای استخراج و کسب سود، و عرصه تازه

 -سـازی و استثمار را در زندگی روزمّرٔه ما محکم جایگیر کرده است. امروزه مالی
سـرمـایـٔه  “ای بـه مـفـهـوم  معنای تازه -به معنای سلطٔه جهانی سرمایٔه مالی

به صورت اعتبـار یـا بـدهـی  -مارکس داده است زیرا که پول خودش“ موهوم
کند که  ترین کاالی تجارتی تبدیل شده است و سودی تولید می به بزرگ -(وام)

 شود. بیش از پیش از سود حاصل از تولید کاالهای ماّدی جدا می
انکار کـارگـران خـدمـاتـی را  تردید اهمیت غیرقابل بی ١٩-گیری کووید همه

هـا، آمـوزگـاران،  نشان داده است: کارکنـان پـزشـکـی و درمـانـی، مـراقـب
ها... همٔه آنـهـایـی کـه  ها، کارگران انبار و پخش، کارکنان فروشگاه نظافتچی

کـنـنـد  کنند [کارگران علمی]، در واقع در فضایی کار می اکنون از خانه کار می
نامد. ولی اهمیـت تـولـیـد کـاالهـای  می“ بنیاد اقتصاد دانش “که دروکر آن را 

کم نشده است و بخش اعـظـم  -از مواد غذایی گرفته تا وسایل خانگی -ماّدی
آن هم هنوز خودکارسازی نشده است. آنچه عوض شده است این است که در 

زدایی شده مثل بریتانیا، بیشتر کاالهای ماّدی [مـورد نـیـاز  کشورهای صنعت
شود و تولیـد آنـهـا بـه نـیـروی کـار ارزان،  زندگی] در دیگر کشورها تولید می

طور کـه آن  کار [ناپایدار، فصلی، غیره]، یا مهاجر بستگی دارد، همان پراکنده
زدایـی  مانده در کشور صنعت مقدار تولید باقی

 ١١ادامه  در صفحه  شده نیز به وجود نیروی کار مشابهی وابسـتـه 

 چیست؟ »داری پساسرمایه«
اصطالحی توخالی که کسانی مطرح 

خواهند ضرورت مبارزه را  کنند که می می
 نفی کنند

بینیـم کـه بـا ذوق و  های اجتماعی را می ها و شبکه امروزه انبوهی از کتاب
دهند، البته نه پایان آن از راه مـبـارزٔه  داری را سر می شوق سرود پایان سرمایه

گاهانٔه بسیارانی، ماها، که از پایان یافتن آن بیشترین بهره را می بـریـم، بـلـکـه  آ
پایان تدریجی و ذّره ذّرٔه آن به خواست و صالح خودش! برخی از ایـن صـداهـا 

 شان نّیت خوبی هم دارند. بسا برخی شود که چه حّتی از چپ شنیده می
نـوشـتـٔه “ کمونیسم کامًال خودکار شده و تجّملـی “یک نمونٔه اخیر، مانیفست 

خـوانـد.  گرا مـی شخصی است به نام آرون باستانی که خودش خود را مبّلغی چپ
شدٔه تلویزیونی (بـعـد  های شناخته و از چهره“ نووارا ِمدیا “گذاران  او یکی از بنیان

مـن  “شرت تنش هم نوشته) که  گوید (و روی تی از انتشار کتابش) است. او می
هـای مـارکـس و اصـول  و سرسختانه از انـدیشـه“ واقعًا یک کمونیست هستم

 کند. کمونیسم هم دفاع می
فـقـط  اسـت کـه نـه“ داری پسـاسـرمـایـه “مانیفست او بیانگر گذار به جامعٔه 

هـا  خاطر ایـن پـیـشـرفـت های فّناوری بلکه اصًال و اساسًا به واسطٔه پیشرفت به
هـا و  توانـد کـاسـتـی گیرد که اگر از آن استقبال و استفاده کنیم، می صورت می

کمبودها (و تولید به قصد کسب سود) را با فراوانی زیاد جایگزین کـنـد. انـرژی 
هـای  شـود؛ مـوشـک های فسـیـلـی مـی خورشیدی نامحدود جایگزین سوخت

توانند نیازهای انبوه مـا  سازند می می (3Dبعدی ( قیمتی که چاپگرهای سه ارزان
های کیهانی تـهـیـه و تـأمـیـن کـنـنـد؛ آدم  ها را از منابع سّیارک به انواع کانی

آور،  های خودران و خودکار هوشمند هـمـٔه کـارهـای سـخـت و زیـان ماشینی
دهند؛ تولید مصنوعی مواد غذایی بـه کشـاورزی  خطرناک، و روزمّره را انجام می

ها و  دهد؛ مهندسی ژنتیک به بیماری زیست پایان می کنندٔه محیط صنعتی آلوده
دهد. عیب اصلی مانیفست مذکور این است که طبقٔه کارگر را  ها پایان می ناتوانی
دهد، و البته ایـن  ای در حال ناپدید و محو شدن از صحنٔه تاریخ نشان می طبقه

مارکسیسم شیک بـرای جـوانـان،  “بیان تازگی هم ندارد. برخی این مانیفست را 
خوانده بودند. قبل از این مانیفست هم نوشتٔه مشابهی در همیـن “ بدون مارکس

داری و جـهـان  نوآفرینی آینده: پساسرمایه “خط فکری منتشر شده بود با عنوان 
خـوانـنـد و  مـی“ منتقد چپ امـروزی “نویسندگان این جزوه خود را  .«بدون کار

به ادعای آنها، یکـی از مشـکـالت در “ شویم؟ چرا ما پیروز نمی “پرسند که  می
های عمـل  سازی از محیط بت “است؛ یعنی “ گرایانه سیاست عامه “پیش گرفتن 
کـه “ گـرایـی از هـر نـوع های گـذرا، و خـاص های آنی، حرکت محلی، اقدام

جـنـبـش  “سـازی مـثـل  های ضدجنگ و ضدجهانـی هایش را در جنبش نمونه
ایـن “ نوآفرینی آیـنـده “ایم. نویسندگان  دیده“ شورش علیه انقراض “و “ تسخیر
انـدازی نـولـیـبـرالـیـسـم  ها را سنگرهایی برای مقاومت در مقابل دسـت جنبش

دانـنـد. آنـهـا  مـی“ ناتوان از بیان روشن هدف و ساختن دنیایی نو “جهانی، ولی 
(یعنی جزؤه “ بینشی بدیل “شود داشتن  معتقدند که آنچه ضرورتش احساس می

 است.“ م٢١استعداد و توان بالقؤه آرمانی و ذاتِی فّناوری قرن  “آنها) برای درک 
نوشتٔه پـال “ داری: راهنمای آیندٔه ما پساسرمایه “ها،  یکی دیگر از این نوشته

 آیندٔه روشن: دفاع رادیـکـال از نـوع بشـر “تر او با عنوان  ِمسیون و نوشتٔه تازه
های اقتصادی و دیجیتال و بعدها بخـش اقـتـصـادی  است. او که دبیر بخش“

نـویسـان  های تلویزیونی انگلستان بوده است، از نخستیـن وبـالگ یکی از کانال
ترین مفسران جـّدی  شده دربارٔه هوش مصنوعی است که امروزه یکی از شناخته

پذیرد که فـّنـاوری  یی شده است. او اگرچه می ای رسانه هوش مصنوعی و چهره
ولی برداشت اشتباهی از مـارکـس ارائـه “ کند چیز را عوض می همه “اطالعاتی 

کنـد. نـکـتـٔه  کند که فّناوری نوین استثمار را منسوخ می دهد و استدالل می می
ها و تفسیرها این است که فّناوری را خودپو و دارای  مشترک در همٔه این نوشته

دهـنـد و  حیاتی مستقل از اجتمـاع پـیـرامـون و اسـاسـًا خـنـثـی نشـان مـی
ویژه در ارتباط با مالکیت و نظارت، نـادیـده  به  های پیشرفت فّناوری را، سرچشمه

شود، ولی به طور عمده  ای می ها به استثمار اشاره گیرند. گاهی در این نوشته می
 ای تاریخی، و نه تضادی بنیادی که باید به آن توجه کرد. به مثابه پدیده

ویـژه در  شود، بـه هایش نیز یاد می ها گاهی از مارکس و اندیشه در این نوشته
شود، ولی فقط  داری که گورکن خوِد این نظام می ارتباط با پویایی فّناورانٔه سرمایه

شود، و نه در ارتباط بـا مـبـارزٔه  در چارچوب فکری این گونه تفسیرها مطرح می
داری، در آیـنـده  ها طبقه چیزی است که همراه با سرمایه طبقاتی. در این نوشته

انتخـاِب  “اند:  مدعی“ نوآفرینی آینده “ربط خواهد شد. نویسندگان  موضوعی بی



١٣٩٩تیر ماه  ١۶دوشنبه    ١١   ١١٠٧شمارۀ  

تـریـن  ، بـزرگ(Foxconn)“ کـان فـاکـس “هـای  است. شرایط کار در کارخانـه
فـون را تـولـیـد  تولیدکنندٔه وسایل الکترونیکی در آسیا و برزیل و مکزیک که آی

کند، واقعًا دهشتناک است. یا ببینید که در نبود کارگران مهاجر، چطور دولـت  می
هـایـی  هزار داوطلب برای چیدن سبزیجات و میوه٧٠کارگیری  انگلستان در پی به

، بحـث و ١٩٧٠گندید. تا پیش از اواسط دهٔه  ها می بود که داشت در مزارع و باغ
داری  داری در میان منتقـدان سـرمـایـه وگو دربارٔه جایگزین احتمالی سرمایه گفت

(اصـطـالحـی کـه “ تـخـیـلـی “های  خیلی ُمد بود. گروهی از اینها، سوسیالیست
 “بردند) بودند، شامل آنهایی که گذار را از راه توسل به  مارکس و انگلس به کار می

هـای  سـال“ اقتصاد مختلـط “دانستند، و دیگرانی که  پذیر می امکان“ عقل سلیم
تـدریـج بـه  دیدند کـه بـه ای واسط و میانی می پس از جنگ جهانی دّوم را مرحله

 چیزی کمتر استثمارگر دگرسان خواهد شد.
 چه چیزی “امروزه، با فرو ریختن این رؤیای واهی، سؤال اصلی این نیست که 

 چـگـونـه “شود، بلکه این است که این جایـگـزیـنـی  داری می جایگزین سرمایه“
داری  پسـاسـرمـایـه “گیرد. به این ترتیب، برای پاسخ دادن به پرسش  صورت می“

برند کـه  باید گفت که این اصطالحی است توخالی که کسانی به کار می“ چیست؟
اکـنـون  خواهند ما باور کنیم، که جامعه از هـم یا خودشان بر این اعتقادند، یا می

زودی  نحوی پشت سر گذاشته است، یا اینکه بـه خود را به“ داری سرمایه “مرحلٔه 
گـاهـانـه یـا مـبـارزه ای  ناچار از این مرحله فراتر خواهد رفت، بدون اینکه اقدام آ

گویی دربارٔه فّناوری برتر چنان اسـت کـه  صورت گرفته باشد یا بگیرد. وقتی گزافه
شد و نه به سـود  جای پرداختن به اینکه اگر فّناوری به سود اکثریت استفاده می به

توانست باشد چـه  اقلیتی کوچک، تفاوت میان آنچه اکنون وجود دارد و آنچه می
از مزایای فّنـاوری بـرتـر “ خود به خود “پردازد که همٔه ما  بود، فقط به این می می

داند، آنگاه است که باید  مورد می بریم و مبارزات کنونی را بالموضوع و بی بهره می
کننده و در خدمت منافع سرمـایـٔه  پردازی دربارٔه فّناوری برتر ناتوان گفت این گزافه
 -استثمار اکثریت توسط اقلیـت -داری توان به سرمایه شده است. می مالی جهانی

داری  شود. پایان دادن به سرمـایـه خود انجام نمی خودی پایان داد، ولی این کار به
یافته برای جایگزین کردن آن با نـظـامـی  مستلزم عمل قاطع طبقٔه کارگر سازمان

 بهتر، با سوسیالیسم، است.
 

 منبع: کتابخانٔه یادبود مارکس

 چیست؟ ... »پسا سرمایه داری«ادامۀ 

گذاریم. مایل و  هایی است که ما داریم و با شما در میان می اینها نگرانی
مشتاق هستیم که نظر شما را در این باره بدانیم، ولی در عین حال تأکید 

کند و  کنیم که حزب کمونیست پرتغال خودش در این زمینه کارش را می می
کند. ما به  برای انجام اقدام مشخص، موضوع را تحلیل و بررسی می

هایی که دربارٔه مزایای کاربست گستردٔه دورکاری از  روشنگری دربارٔه توّهم
شود  حلی برای وضعیت کنونی اشتغال، به آنها دامن زده می خانه، به مثابه راه

دهیم. ما به مبارزٔه خود با روند تضعیف موقعیت کارکنان ادامه  ادامه می
دهیم. ما برای تثبیت و تضمین حقوق کارگران و کارکنان در شرایط  می

 کنیم. دورکاری مبارزه می
زدایی در داخل  کنیم. ما با جمعیت ما از توسعٔه متوازن کشور دفاع می

ها در روستاها و  کنیم. در این راه باید از همٔه منابع و توانایی کشور مبارزه می
کشاورزی، در صنعت و تولید، و در بخش خدمات استفاده شود. ما از 

های تولیدی و تأمین  یی در خدمت فعالیت ریزی و مدیریت منطقه برنامه
جویی در وقت و  وآمدها و صرفه مسکن به مثابه راهی الزم برای کاهش رفت

 کنیم. منابع حمایت می
هایی  چنین است موضع کلی حزب کمونیست پرتغال در این مورد. ما طرح

در این زمینه در مجمع جمهوری [پارلمان پرتغال] مطرح خواهیم کرد و برای 
پیشُبرد آنها خواهیم کوشید، که پیشنهادهایی است در دفاع از کارگران و 
دیگر زحمتکشان در شرایط دورکاری، از لحاظ مزد و حقوق و همٔه مزایای 
مربوط، مراعات اکید برنامه و ساعت کار، حق برخورداری از حریم شخصی، 
و حقوق سندیکایی. ما همیشه با کارگران و زحمتکشان همراه هستیم و از 

 کنیم. حقوق آنها دفاع می
 

]. همچنین در این شرایـط ٩٩خردادماه  ٢۴هزارتومانی را بپردازند" [ایلنا،  ۶١۴" 
برای صدها هزار کارگر ساختمانی "هزینه تمدید، تعویض، و صدور کارت مهارت 

 ۴درصد افزایش یافته است" [ایـلـنـا،  ٢٠٠نام اولیه هم  فنی هزار درصد و ثبت
 تیرماه ایلنا، ١خردادماه].   بر اساس گزارش 

عالوه بر فساد گسترده در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل هـزیـنـه 
هـای "طـرح تـحـول  درصد هزینه ٨٠گروه خاص و همچنین  ٢٢بیمه بیش از 

هـای  نظام سالمت" دولت روحانی به این سازمان و اخیرًا هم تحمـیـل هـزیـنـه
حـال یـکـی از اعضـای  کالن بیماری کرونا به آن، کارگزاران رژیم و درعـیـن

این سـازمـان، اجـرای "هـر طـرحـی و هـر   امنای اصطالح کارگری هیئت به
طـور  تصمیمی" در بخش درمان سازمان را همراه "بـا تـوافـق جـمـعـی" و بـه

اصـطـالح "احـیـای  اند. بخشی از این برنامه به گرایی "ضروری" دانسته جانبه سه
هـای  منظور تأمین کسری بودجه دولت و خـودداری دولـت گرایی"، به جانبه سه

شان به تأمین اجتماعی است. رژیم  جمهوری اسالمی از بازپرداخت بدهی کالن
و دولت در این وضعیت برای تأمین درآمدهای خود گـلـوی سـازمـان تـأمـیـن 

،  ٩٩تـیـرمـاه  ٧فشارند. روزنامه همدلـی،  های مختلف می اجتماعی را با طرح
ها در یک واحد آپارتمانی"، "کودک فروشی  خانگی خانواده بام خوابی"، "هم "پشت

خوابـی"  خوابی"، "گورخوابی" و "کارتن خوابی"، "ماشین در فضای مجازی"، "مغازه
را در حکم "سیمای جدیدی" از فقر نام برده است. در چنین شرایطی از زندگی و 

مان، رژیم غارتگر والیـی بـا هـمـراهـی رهـبـران  درجه فقر زحمتکشان میهن
" هزار میلیـارد ٣١٧اعتنا به پرداخت بدهی کالن " های زرد حکومتی و بی تشکل
تری به سـازمـان  اش به سازمان تأمین اجتماعی، قصد دارد ضربه مهلک تومانی

ای متحد و پیگیر، با استفاده از همٔه امکانات موجود، با اتحاد  با مبارزه وارد کند. 
های رژیم والیت فقیه را ناکام ساخـتـه و در راه  توان سیاست عمل فراگیر، می

 ناپذیر کوشید. طور خستگی تقویت جنبش کارگری و سندیکایی به

 ادامۀ گسترش جنبش اعتراضی کارگران ... 

 ها، ... ادامۀ  دورکاری: توّهم

 ادامۀ  حزب توده ایران صدور...

توان به اعتصاب کارگران نـیـشـکـر  در حال اوج گرفتن است. از آن میان می
ها و  هفت تپه، اعتصاب کارگران راه آهن شمال غرب کشور، تجمع تکنیسین

های فشار قوی برق، اعتراض کارگران مس چهار گـنـبـد  کارگران فنی پست
های متعدد معلمان و  کرمان، کارگران نفت منطقٔه زاگرس جنوبی و اعتراض

پرستاران در شهرهای مختلف اشـاره نـمـود. قـوه قضـائـیـه در چـارچـوب 
های امـنـیـتـی ضـمـن  های رژیم والیت فقیه در هماهنگی با ارگان سیاست

صدور این احکام قرون وسطایی با توسل به تهدید، ارعاب و ایـجـاد فضـای 
های کارگری شود. به عالوه صـدور  کوشد مانع از گسترش اعتراض ترس می

این احکام آنهم در این مقطع زمانی مشخص چهرٔه واقعی قـؤه قضـائـیـه و 
های اخیر قـؤه قضـائـیـه و  سازد. در ماه سرشت واپس ماندٔه آن را آشکار می

انـد تـا  شخص ابراهیم رئیسی با انواع مانورهای فریبکارانه در تـالش بـوده
از خـود بـه نـمـایـش “ عدالت طلـب “و “ فساد ستیز “سیمایی به اصطالح 

بگذارند. در عین حال احکام شالق، زندان، تعلیق و اخراج از کار گروهـی از 
کارگران کارخانٔه آذرآب به هدف تضمین امنیت سرمایه و دادن اطمینـان بـه 

 پذیرد. کالن سرمایه داران صورت می
حزب ما صدور احکام ظالمانٔه زندان، شالق، تعلیق و اخراج از کار را بـرای 

هـای ضـد  کند. یگانه پاسخ راستین به سـیـاسـت کارگران شدیدا محکوم می
کارگری رژیم والیت فقیه از جمله برنامٔه هراس افکنی و تـهـدیـد کـارگـران 

هـای  توسط قؤه قضائیه، تشدید مبارزه و اتحاد عمل فـراگـیـر در اعـتـراض
 کارگری و حرکات سندیکایی است.

 احکام ضد انسانی علیه کارگران باید متوقف شود
 کارگران زندانی را آزاد کنید

 برنامٔه خصوصی سازی متوقف باید گردد
 دستمزدهای معوقٔه کارگران باید بی درنگ پرداخت شود

 اعتصاب حق سیاسی کارگران است
پیش به سوی اتحاد عمل و ارتقاء سطح سازماندهی و همبستگی به هدف 

های پراکنده بـه یـکـدیـگـر در مـبـارزه عـلـیـه  ها و اعتصاب پیوند اعتراض
 دیکتاتوری والیی
 حزب تودٔه ایران

 ١٣٩٩تیرماه  ۶
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های زندگی واجتماع  دگرگونی علمی و فّنی واقعیتی است انکارناپذیر که البته بر همٔه جنبه
تواند در خدمت کارگران باشد، یا بر اثر تصاحب [مزایای] آن  گذارد. می و اشتغال اثر می

 توسط سرمایه، در خدمت شدیدتر کردن استثمار و یورش به حقوق کارگران قرار بگیرد.
دانیم که امروزه در پی افزایش خودکارسازی فرایندهای تولید، که ترکیبی است از  می

دهی کار و فعالیت تولیدی در خیلی از  ویژه هوش مصنوعی و کاربست کامپیوتر، سازمان به
شود. این  های متعدد واحدهای تولیدی منجر می ها به جدایی فیزیکی در بخش موقعیت

تواند رخ دهد و حّتی هم در درون یک کشور، و  جدایی هم در بیرون از یک واحد معین می
های گوناگون تولید [شامل زنجیرٔه تأمین] را از آن واحد تولیدی که فراوردٔه نهایی را  بخش
 کند. خودروسازی]، جدا می  سازد [مثل کارخانهٔ  می
های  های کامپیوتری و فرایندهای دیجیتالی کردِن خیلی از فعالیت عالوه، شیوه به

تولیدی، شالودٔه اطالعاتِی کار را غیرماّدی [غیرحضوری] کرده است و امکان جدایی 
شود، پدید آورده  فیزیکی شخص را از محلی که اطالعات در آن پردازش و استفاده می

آالت، و تجهیزات این امکان را به  است. میزان کامپیوتری کردن فرایندهای تولید، ماشین
 آورد که بتوان آنها را از راه دور اداره یا نگهداری کرد. وجود می
های  های فزایندٔه برقراری ارتباطات از طریق شبکه های رشدیابنده و سرعت قابلیت

آورد که حتی در  ارتباطاتی الکترونیکی [اینترنت و مشابه آن] این امکان فّنی را به وجود می
حالت جدایی فیزیکی و وجود فاصلٔه صدها یا هزاران کیلومتری بین شخص و دستگاه یا 
فرایند، در شرایط یا قابلیت دسترسی افرادی که در فاصلٔه خیلی دوری قرار دارند، با شرایط یا 

ها ولی در فاصلٔه چند متری دستگاه  قابلیت دسترسی دیگرانی که از طریق همان نوع شبکه
 یا فرایند تولیدی هستند، تفاوت زیادی احساس نشود.

شود. ولی مقولٔه  های فّنی است که از دورکاری صحبت می در چنین بستری از پیشرفت
گیرد: کار کردن از فاصلٔه دور در خوِد محل  های متفاوتی را در بر می دورکاری موقعیت

شرکت؛ کار کردن از راه دور در مکانی مشترک بین چند شرکت؛ یا کار کردن شخص از 
کنند و از آن تعریف  اش صحبت می منزل، که این آخری همان چیزی است که بیشتر درباره

های نوین برای رشد  شود. از دید حزب کمونیست پرتغال، به کار گرفتن فّناوری و تمجید می
خود پدیدٔه بدی نیست. مسئله آنجا پیدا  خودی و توسعه و بهبود شرایط کار و زندگی به

های نوین به  های کالن از فّناوری که سرمایه -ایم و بارها و بارها شاهدش بوده -شود می
منظور ایجاد توّهم [در مورد بهبود شرایط کار] در میان کارگران ولی در واقع تضعیف آنها 

شرایط مناسبی را برای کاربرد  ١٩-گیری کووید کنند. وضعیت کنونی همه استفاده می
ها از این وضع برای  های دورکاری از منزل به وجود آورده است. خیلی تر همٔه شکل گسترده

کنند. اینها دربارٔه مزایای دورکاری برای  عمومی و دائمی کردن دورکاری استفاده می
کنند، ولی از پیامدهای منفی آن که در  هایی ایجاد می کنند و توّهم کارگران صحبت می

 آورند. ایم، سخنی به میان نمی کوتاه شاهدش بوده  همین دورهٔ 
قبول در شرایط کنونی قابل درک  حلی قابل توجه و تمایل افراد به دورکاری به عنوان راه

وآمد میان خانه و محل کار، انعطاف بیشتر در  جویی در رفت است؛ از جمله به خاطر صرفه
زندگی شخصی، کمتر شدن رودررویی مستقیم با افراد مافوق در شرکت به خاطر مداخله یا 

های  تعیین تکلیف آنها، و دور بودن از برخی از شرایط نامناسب محیط کار. ولی ِاشکال
دورکاری خیلی بیشتر از اینهاست. سرمایٔه کالن واقعًا دنبال چیست؟ حواستان باید به چه 

خواهند با شّدت بخشیدن به کار، از  چیزی باشد؟ از چه چیزی باید پرهیز کنید؟ آنها می
تر کردن زمان کار، درخواسِت  لحاظ مّدت و سرعت کار، اعمال فشار بیشتر برای طوالنی

آمادگی دائم [هر ساعت از روز و شب و هر روز از هفته] برای انجام کار، و در عین حال، 
 پیچیده کردن تعریف و تعیین، و کنترل و نظارت بر زماِن کار، شّدت استثمار را زیاد کنند.

خواهند که با انداختن هزینٔه محل، آب، برق  با این کار آنها می
کند، و نیز فشار  [اینترنت] و... به دوش شخصی که دورکاری می

آوردن به او که از ابزار کار خودش [کامپیوتر و غیره] استفاده کند، 
های شرکت را کاهش دهند. با این کار در واقع قصد آنها این  هزینه

ها بدهند و کار بیرون را وارد زندگی  است که تغییری کیفی در زندگی
داخلی افراد کنند. افراد را به نصب و روشن نگه داشتن 

هایی با کنترل از راه دور  های نظارتی، و استفاده از دوربین دوربین
کنند تا از این راه بتوانند زمان کار را زیر نظر داشته  مجبور می

باشند، و در ضمن مطمئن شوند که اشخاص ناشناس به اطالعات 
کنند. اّما مشکل اینجاست که این  شرکت دسترسی پیدا نمی

تحمیل نظارت بر محیط کار در خانه، در عمل به معنای نظارت و 
ها نوعی مزاحمت است  کنترل بر محیط خانوادگی است. این شیوه

هایی  جا هم ختم نخواهد شد. از همین حاال درخواست که به همین
ها برای امکان دسترسی به محل کار (و زندگی) و  توسط شرکت

به بهانٔه اطمینان از اینکه شخص کار  -نظارت دائم بر محل زندگی
مطرح شده  -کند و کار و فعالیت او را زیر نظر داشته باشند می

 است.
ای دیگر، هدفشان این است که از همین حاال یا در  از جنبه

درازمّدت راه را برای کاهش حقوق و مزایای کارکنان باز کنند، از 
هزینٔه خوراک [ناهار و شام که در برخی  جمله با قطع کردن کمک

وآمد [بلیت اتوبوس و مترو  هزینٔه رفت از کشورها رایج است]، کمک
 یا بنزین یا استفاده از ماشین شرکت]، و دیگر مزایا.

عالوه، در صورت دورکاری، مسئولیت ایمنی و بهداشت محیط  به
کار و حفاظت در برابر سوانح ناشی از کار به عهدٔه خوِد شخص 
خواهد بود نه شرکت. با مخلوط کردن حریم شخصی با حریم کار 

زنند.  های شرکت سر باز می در شرایط دورکاری از خانه، از مسئولیت
قابل توجه است که بر اثر دورکاری، به خاطر افزایش تنهایی و تمایز 
نگذاشتن بین محیط و محل کار و زندگی، احتمال بروز و تشدید 

یابد. زیان جدایی فیزیکی و تنها کار  های شغلی افزایش می بیماری
گیرد که  کردن افراد، جدا از یکدیگر، این امکان را نیز از آنها می

های خود را به سود رشد شغلی و شخصی  ها و تجربه بتوانند دانسته
با یکدیگر مبادله کنند و به اشتراک بگذارند. این وضع باعث 
تعضیف، و در بدترین حالت، باعث از میان رفتن کامل پیوندهای 

شود که  کار اجتماعی و تشریک مساعی سازنده بین افراد می
گاهی، اتحاد، تشکیالت، و  بی تردید تأثیری منفی بر اطالعات و آ

 در نهایت مبارزٔه کارکنان و زحمتکشان دارد.

 سخنرانی جرونیمو دو سوزو، دبیرکل حزب کمونیست پرتغال
ها، تضعیف کارگران،  دورکاری: توّهم

 تضمین حقوق کار

 ١١ادامه  در صفحه  


