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  رفيق ای برای تو نامه
  

گويي  دانم از سر چاپلوسي و تملق كه تو را رفيق خود مي اين  بگذار اول از همه مشخص كنم دليل  سالم رفيق.
حتي با وجود فقر و فالكت بازهم  كني و  تو با شرافت كار مي دارم. آخر  ي نيست. من تو را صادقانه دوست م

تواني نسبت به فقر  و نمي  را در جيب خود بگذاري  كشانزحمت تالش ديگر  حاصل  رنج و  دستحاضر نيستي  
چندان به زندگي ديگران و خود اهميتي   طور نباشد وشايد هم اين  .تفاوت باشيو فالكت خودت و ديگران بي 

زماني كه به دنيا آمديم همگي ما نوزاداني    نگاه كن در   دانم.بابت اين موضوع تو را مقصر نمي   من   ندهي اما 
گران سعي  معصوم بوديم ، آگاهي و رفتار ما در بستري كه در آن زندگي كرديم شكل گرفت و تغيير يافت. ستم 

ديگر باشيم. يعني تنها به  به ما آموزش دادند كه به صورت منفرد و عليه يك كردند تا ما را از هم دور سازند و 
لذت و  نمي   هايمنافع  مقصر  را  تو  من  بابت  اين  از  بقيه!  پدر  گور  بگوييم  و  كنيم  فكر  خودمان  دانم  فردي 

شود كه چيزي را در تو زنده  انديشي باعث ميخواني و به آن مي ، اما همين كه تو اين متن را مي جانمرفيق 
تواند جهاني را از بند  اش ميو ثمره   زيبا و انساني است  چون درختيهم   تواند رشد كند. چيزي كهببينم كه مي 

و پاك كردن خرافات و ابتذالي كه    هاي اين درختبردگي و استثمار رها سازد و مبارزه براي گستراندن ريشه 
نيست كه تمام اعضاي    ي امروز ما شبيه دريايي كه جامعه   دانيمي   ، بهترين راه براي زندگي است.  اند به ما داده 

كنيم و تو با گوشت  د. ما در يك هرم طبقاتي زندگي مي يكسان باشن  ارزشي داراي    هاي آب برابر وآن مثل قطره 
ايم و  ها در بخش زيادي از تاريخ فقير بوده ما انسان بيشتر  .ايواقعيت را زندگي و تجربه كرده و استخوانت اين 

هاي اشرافي  مند در كاخ اين اقليت حاكم و ثروت  د.نو ما را چپاول كن  اند تا بر سر ما بكوند اقليتي بر ما حاكم بوده 
ي  . اين طبقه ١تر بوده است و شكوه   ي ما با عظمت هاي فكستني و ساده از خانه   انو حتي قبرش   ند كردزندگي مي 

در يك    تا فرهنگ، ادبيات، عقايد و  است  و سعي كرده خي نامي را براي خود انتخاب  ي تاريحاكم در هر دوره 
ها در طول  بردار سازد. آن هاي فقير را احمق و فرمان كالم آگاهيِ ما را در خدمت خود بگيرد تا بتواند ما توده 

اصال خودت كشوري    ي ما سلطه داشته باشند.اند تا بتوانند بر طبقه ساالري و ارتش ساخته دولت و ديوان تاريخ  

 
اهللا خميني بازديد  ي آيت هم كه شده از مقبره   و در بين سفرتاي  مان تاريخي را ديده ي فرعون و پادشاهان و حاكالبد تصاوير مقبره .    ١

اگر اين كاخ باشكوه را  داران بود.  سازد كه او امام مهربان سرمايه خواند، آشكار مي كسي كه خود را امام مستضعفين مي   ستاناي. گوركرده 
ي كارگر آفريده و  ترنت ببيني و ببيني كه چه ثروت عظيمي از چيزي كه طبقهكنم همين االن تصاويرش را از ايناي به تو توصيه مي نديده 

چندصد ميليوني تا ميلياردي دو متر خاك در    خريد  يه است و يا هزينهخرج شد   جانبي  جسمكاخ براي  از جيب او دزدي شده، در اين  
ها كارگر و دانند در ايران ميليونكه ميقدر خودخواه و پليد هستند كه با وجود آندار آنحرم امام رضا و ديگر معصومان! حاكمانِ سرمايه

ها حتي بهشتي  كنند. آنن خرج ميارزش و كالبدي كه حس ندارد ميلياردها توماكش در زير خط فقر هستند بازهم براي بدن بي زحمت 
ي  داران است. كافي است يك درصد از پولي كه از غارت و چپاول طبقهكنند و خدا هم خداي سرمايهخريد مياند را هم پيش كه خود ساخته

با زبان عدالت خداي خويش  ها  هاي نگرفته و دعا و خواندن قرآن كنند. انگار آن خرج نمازهاي نخوانده و روزه اند را  كارگر به دست آورده 
از تصوير خدايان زميني گانه نيستند و خوب ميچندان هم بي او خوب اهل معامله است. گويا تصوير خدايان آسماني بازتابي  دانند كه 

فرودست و  ها و اكثريت تحميق برده ترين چيز ها در آن فرافكنده شده است و مهم داران) است كه خصوصيات، خواست و منافع آن (سرمايه 
  كش جامعه است. حال اين خداي زميني در زمان فرعون در مصر بوده باشد يا در زمان پهلوي و جمهوري اسالمي در ايران. زحمت 
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گري حاكمان و  بررسي كن. آيا چيزي جز روايت ستم   از جهان را انتخاب و چند قرن از تاريخ آن را مطالعه و 
تواني  زنم كه تو هم نمي يابي؟ حدس مي ها مي اكثريت فرودست و بردگان زمان و جدال ميان آن بر    فرادستان 

ييِ فرادستان و  زورگو  ستم و  در كنار فرودستان و در برابر   طرف باشي و روزي خواهي ديد كهدر تاريخ بي 
مجبوريم كه انتخاب    در هر صورت ما  .و اين تضاد تاريخي تو را به سمت خود خواهد كشيد اي  ايستاده   حاكمان

ورگويي خواهيم ايستاد؟  اي باشيم كه به دنبال بردگي و استثمار است و يا در برابر ظلم و زكنيم. آيا در طبقه 
هيم كه در اين جدال تاريخي  خوادانيم و نه مي ها؟ ما نه چيزي از سياست مي شايد بگويي ما را چه به اين حرف 

يا خوش  متأسفانه  اما خب  با سكوت و  ها  انسانما    ، بختانهشركت كنيم!  اجتماعي هستيم و حتي  موجودي 
از فقر، ناداني،    بينيم كه خود نيزمي دادگر كمك خواهيم كرد و سرانجام  مان به برپايي و تثبيت نظمي بي انفعال

مشاركت    مان، در زورگويي و ستم حاكمان و انفعال   و با كنار ايستادن  ايمنصيب نماندهخرافات و فالكت بي 
دارم و در عوض از حاكمان و  را دوست مي    خودي پرتالش و شريفِطرف نيستم. طبقه پس من بي   .ايمكرده 

اند متنفر هستم. نظر تو چيست؟ به نظرت  فرادستاني كه چيزي جز دروغ، نابرابري، ستم و استثمار نداشته
انگيز اند نفرت ها ساخته ي كه به زور و ستم براي خود حق مالكيت و با دزدي از كار و زحمت ديگران كاخ كسان

شان حاضر به انجام هر جنايتي هستند متنفر  نيستند؟ آيا به نظرت نبايد از كساني كه براي سود بيشتر سرمايه 
كنند. در  انسان دارند در گرسنگي زندگي مي  مان بينداز. نگاه كن كه ميلياردهاباشيم؟ نگاهي به دنياي اطراف

ند. جهان دارد در آتش جنگ و نفرت  خواندي چند نفر از گرسنگي مرد  همين يك دقيقه كه اين جمالت را
بينند. به ندرت پادشاه يا ژنرالي  ها مي ها به ندرت گزندي از اين ستمسوزد اما افسوس كه خود آن حاكمان مي

هاي بيهوده و  عوض زمين پر از اجساد كساني شبيه ماست. كساني كه از جنگ شود و در  در جنگ كشته مي 
ها را به يادگار برداشته و به ما  هاي آنظلمِ ستمگران متنفر بودند اما بدنشان جاي تيغ شمشير و آتش گلوله 

ي  الق طبقه و از آزادي و اخ  دانيبرابري و رهايي انسان را ارزشمند مي   تو هم   اگر   دهد.تاريخ را شهادت مي 
از دشمنان طبقاتي ،  دار متنفر هستيحاكم و سرمايه  با تمام وجودم دوست دارم و  ات متنفر  پس من تو را 

مان براي ايشان امنيت  و با جان   براي حاكمان سودمان  آخر اين ما هستيم كه با تالش و قواي جسم   هستم.
ها را باالتر از خود قرار  و اين ما هستيم كه آن   ها تمام عظمت و شكوه خود را از ما دارند . آن ٢كنيم خلق مي 

هاي سياسي  ادشاهان و نظام خورد كه در طول تاريخ بسيار پها آب از آب تكان نمي . بدون نبودن آن ايمداده 
ي فرودست  طبقه   اين  آب از آب تكان نخورد؛ چراكه  ، آنان  بودند كه حتي با فروپاشي و مرگِ  عظيم و با شوكتي

 
پنجم خط فقر است براي يك  اند كه با حقوقي كه يكت خود ما است. ما را وادار كرده بهترين مثال براي درك اين موضوع هستي و زيس  .٢

ميليون تومان بوده و طبق گزارش خبرگزاري تابناك كه خود وابسته به    ٢ماه كار كنيم (حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار حدود  
ي اين خبر به آدرس  براي مطالعه ميليون تومان رسيده است.    ١٠داري حاكم در ايران است، خط فقر در شهري چون تهران به  سرمايه

٢٣٩٦٨٨٢/٠٥/٠٩/١٣٩٩https://www.tasnimnews.com/fa/news//    رشد شهرك از طرفي  كنيد).  و  مراجعه  شهر  هر  در  هاي صنعتي 
موضوع را براي ما آشكار    هاي بزرگ توليدي خود اينداران و مالكان زمين و كارخانه منطقه و زندگي مرفه و به اصطالح الكچري سرمايه 

طبقهمي اصلي  موضوع  كه  كاباره كند  شدن  قانوني  نه  كارگر  فاحشهي  و  نه  خانه ها  و  خون ها  دولت  در  آزادي  از  دروغين  آشام  نمايشي 
اد زندگي ما را ويران ساخته و جيب ما را غارت و زندگي را  ان كار و سرمايه است كه تمام ابعتضاد مي  ي اصلي ماداران است. مسئله سرمايه

 خالي از انسانيت كرده است. 
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ها و تا او را چپاول كند و با حقه   كردداد و فرد جديدي را به شاه و ارباب تبديل ميبود كه تاريخ را ادامه مي 
ي  هاي حاضر در جامعه ها و زنداني من، نگاهي به زندانِ رفيق   بردار خويش سازد.هاي تازه او را فرمان فريب

آن هم به دليل رقابتي كه با يكديگر دارند شايد گذرشان به زندان و قواي  طبقاتي بيانداز. فرادستان به ندرت و  
چارگان و درماندگاني است كه از سر فقر و  ها مملو از بي گر بيافتد اما در عوض تمام بندهاي زندان سركوب
همين دوره    اند. دري حاكم داشتهاند و يا خطري براي نظم موجود و تثبيت قدرت طبقه به ابتذال افتاده فالكت  

دارم. آخر  ها را هم بسيار دوست مي هاي ما است. راستش من آن ايطبقه ها در سرتاسر جهان پر از هم زندان
ها به سمت فحشا  . آن اند فقر، فالكت و جهالت زندگي كرده ها در بستري كه برايشان ساخته شده بود و در آن

هايي هستند كه بر اين جماعت درمانده  اصلي همان   كاران و فاسدانشوند اما جنايت و جنايت سوق داده مي 
هايي زيبا  شان را پشت نقاب ها ظاهري فريبنده دارند و ذات پليد و كثيف اند. اتفاقا بسياري از آن هسوار شد 

ها ها و سواد آن فكر هستند اما انديشهشان هم به اصطالح روشنها سواد دارند و بسياري اند. آن پنهان كرده 
شوند چون  سوادي ما خوشحال نميآگاهي و بي ي ناميق و فريب ما است. حاكمان از هيچ چيز به اندازه براي تح

ي مردم آگاه و بيدار  ديدههاي ستم ها اگر توده دانند كه خود چيزي از خويش ندارند و واي به آن به خوبي مي 
آيد؟ اما اين آگاهي و سواد از كجا مي   د.ها را در زنجيرهاي اسارت و بردگي نگاه دارنشود آن شوند. ديگر نمي

با دنبال كردن رسانه شايد   ببينيم و  ما آيد كه شايد بد نباشد كتاب بخوانيم، فيلم  هاي  اين جواب به ذهن 
كنيم  ي طبقاتي زندگي مي طور كه ديديم ما در جامعه جمعي به آگاهي دست پيدا كنيم. اما رفيق عزيزم همان

ي  طه و ساخته گيرد، تحت سلا و روبنايي كه به نام فرهنگ و آگاهي در اختيار ما قرار مي هدانيم تمام رسانه و مي 
ي حاكم  داري نام دارد و طبقه ي سرمايه اي از تاريخ طبقاتي هستيم كه دوره ما در دوره   ي حاكم هستند.طبقه 

ي دولت  واسطهر دارد و به دار است كه مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و نيروي كادر اين دوره اقليت سرمايه 
داني كه اين طبقه براي  كش) تسلط دارد. حتما به خوبي مي ي زحمت ي كارگر (اكثريت و توده بر طبقه خويش  

ي زمين  طبيعت در كره  حتي  رد شود و هاي زيادييك ريال سود بيشتر حاضر است از سالمتي و جان انسان
رچيزي سود بيشتري به دست بياورد براي همين تا جايي كه  خواهد از هي حاكم ما مي را نابود سازد. طبقه 

دار ي سرمايه كند. قانون و اخالق را هم خود اين طبقه ي كارگر دزدي مي هاي مختلف از طبقه بتواند و به شيوه 
ي رذل حاضر است كه ما به آگاهي و سوادي  كند. خب سئوال اين است كه به نظرت آيا اين طبقه تعيين مي 

از خون ميزبان    هايي هستند كه تا آخرين حد ها انگلزد؟ آن حاكميتش را به خطر انداكنيم كه  دست پيدا  
پس چطور ممكن است براي آگاهي و دانايي ما هزينه بكنند، تازه آن هم چيزي كه اولين    ،اند خويش را مكيده 

كشان  شود كه زحمتي كارگر و ما بردگان و فرودستان براي رهايي است و موجب مي ترين سالح طبقه و مهم 
ده شدن طبقات و  گرداند تا در نهايت به برچيا و ظلم آنان را به خودشان باز  دولت خويش را برپو كارگران  

تر از  مايهدار بي ي سرمايه د. من مطمئن هستم كه طبقه ني جديدي از تاريخ گام بردارها و خلق دوره نابرابري
راهي كند و در عوض با توطئه، فريب و سركوب سعي  آن است كه بخواهد ما را در اين راه بزرگ تاريخي هم 

كرد   نظم  تاخواهد  طبقه   از  (ظلم  خود)موجود  كند.حف  ي  رسانه   اظت  طريق  از  ما  آيا  به  پس  وابسته  هاي 
بيست سرمايه اخبار  با ديدن  ايرانبي وسي، بي داري، مثال  اتاق خبر و سي،  نشريات    اينترنشنال،  با خواندن  يا 
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هايي ها بخش توانيم به آگاهي دست پيدا كنيم؟ البته تمام آن ... مي   استريت، كيهان، شرق و تايمز، وال نيويورك 
به ما تلقين    به صورتي واژگون  كنند و ياچيزهايي است كه از ما پنهان مي  تر آن گويند اما مهماقعيت را مي از و
از    (قانوني و غيرقانوني)   شان از طريق دزديداراني كه ثروت ها و سرمايه سازند. چطور ممكن است دولت مي 

ترين و  اقتصادي به وحشيانه   هايغول يل  و براي حفظ انحصارات مالي و تشك  است  نيروي كارگر به دست آمده
ها آورند تا عوام را  ي كثيف خود را به رسانه، حال بخشي از سرمايه٣اند ها دست زده ترين كارها و جنايت كثيف 

ي كارگر و  طبقه نامند تنها براي به بند كشيدن  ها سواد و آگاهي مي چه كه آن آيد آنآگاه سازند؟ به نظر مي 
چيزي شبيه به اسب هستيم    فرودستهاي  متوحش، ما توده   ي در واقع در نظر اين طبقه   است.  كشانزحمت

كند تا ما را به سمت خود كشد تا با تبعيت از آنان،  و افسار ما در اختيار دست آنان قرار دارد و هريك سعي مي
ي ما مسئله اين  اما براي طبقه فراهم سازيم.    داران راسرمايه منافع ايشان را در توليد و توزيع ارزش و سود  

  كاران بر دوش ما سوار شوند. پسمايگان و جنايتخواهيم انسان باشيم و اجازه ندهيم كه بي است كه ما مي 
ردگيري    آشكار و   داران و كارگران را در عمق تمام اخبار و حوادثبايد منافع طبقاتي سرمايه   ما  ، رفيقِ عزيز

جرايد و مطبوعات، سينما، هنر،    چيزي (از جمله اين نظام طبقاتي، هيچ  در   از ياد مبريم كه   طورهمين   كنيم.
. آنان سعي دارند تا فهم و آگاهي ما را با تمام ابزار خويش بمباران كنند تا  است  طرف نمانده بي   ) گاه و ...دانش

هاي فالن  بت يم. تفاوتي نيست كه كيهان يا تايمز را بخوانيم، صحهاي آنان باش ما مطيع خواست و سياست
و يا فالن استاد بسيجي يا جنبش    ي صلح نوبل از آمريكافعال مدني و استاد ساكن پاريس را بشنويم يا برنده 

برند و به وقتش يكي  داران در سرتاسر جهان را به پيش ميها منافع بخشي از سرمايه را! تمام آن   سبزي تهران
راهي، سرگرمي و غفلت ما از حقيقت طبقاتي  ي گم نان وظيفه آ. ٤تر خواهند بود و متوحش اخالقاز ديگري بي 

هاي خود سعي دارند تا نظم موجود را چيزي ازلي و ابدي نشان دهند.  ها با تمام رسانه آن   موجود را دارند.
يعني هميشه فرادستاني بر سر رعيت و فرودستان زده و خواهند زد و اين امر را به صورتي قانوني هميشگي و  

(از ابتدا اين امر را آموخته و در ما نهادينه    دهند تا ما را مطيع خويش سازند يم پذير در نظر ما نشان  تغييرنا
بر    داريهاي جهان سرمايه كه اگر ما جذب گفتمان . نتيجه آناند كه تا بوده چنين بوده، تا باد چنين بادا)كرده 

 
اي بزرگتر جمع  ديگر در شكم كوسه ديگر را ببلعند تا با حذف يك هم  كنند و اين خصلت آنان است كهدر واقع آنان به خود نيز رحم نمي  .  ٣

آيد. اين  داري بيرون مياي كه انحصار اين اقيانوس وحشي را در دست گرفته و اين همان انحصاراتي است كه از دل سرمايهشوند، كوسه 
 اند. داري ايران نيز شكل گرفتهتند كه در سرمايههاي بزرگ نيز بخشي از اين انحصارات هسها و بانكهاي اقتصادي، هلدينگ كارتل

هاي  واره ها از آنان بتي صلح نوبل ببرند و تمام رسانه سانگ سوچي جايزه   كاراني چون باراك اوباما و يا آنگتمسخرآور نيست كه جنايت    .٤
مدعي دفاع از حقوق    داري در نظام جمهوري اسالميسرمايهكه نمايندگان  آور نيست  هاي دموكراسي را بسازند؟ خنده مدافع آزادي و الهه 

ليسان دوران طاليي امام  آور نيست كه كاسهخواهند فلسطين را آزاد سازند؟ خنده اند يا ميمستضعفان و گرسنگان در محورمقاومت شده 
برپايي    درسياهي  ي  طلبان (كه سابقه يا سلطنت ند) و  سازي كردي كارگر و مبارزان انقالبي را به خون كشيده و پاك (همان دوراني كه طبقه

كودتاي    و  ي خود دارندي كارگران و فرودستان در ايران و منطقه را در كارنامه كشتار مبارزان انقالبي و اعدام و شكنجه  ساواك و سركوب و
قاليباف از حق و حقوق    شخصي چون  آور نيستخنده   اند؟ي كارگر شده دار آزادي و رفاه طبقهاند) امروز داعيه را به سرانجام رسانده   آمريكايي

هاي انقالبي ماركس و لنين را آور نيست كه برخي در عمل آموزهخنده   ها سخن بگويد؟درصدي  ٩٦و    درصدي ٤كارگران و مزخرفاتي چون  
اين حماقت    اند؟دار آشتي داده ي حاكم و سرمايه اي و سرداران سپاه و در كل با طبقهاهللا خامنه باراك اوباما، نتانياهو و يا آيتترامپ،    منافعبا  

 اش را نابود ساخته است. ي كارگري كه تضاد كار و سرمايه زندگي آيد و نه از طبقهبر مي  ي متوسططبقه  چپ روشنفكر وتنها از  
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نژادها، مذاهبقوميت   اساس  ...   ها،  اصالح   و  الاقل  رفرميست نشديم،  و  راديكال طلبان  كه  باشيم  ترين  هايي 
       گزيني آن با گفتماني جديد باشد!مان محدود به براندازي گفتماني از جهان سرمايه و جاي حركت

تاريخ فرآيندي است كه    پس رفيق جان، آگاهي و سواد ما بايد در جهت رهايي انسان و براي برابري باشد.    
با    اند و بذر خويش را ي حاكم تالش كرده ي خود از يوغ طبقه هاي بسياري براي رهايي طبقه انسان  در آن 

ي حاكم در بسياري از موارد تالش كرده است كه  اند. البته كه طبقه ياري كرده ها آبها و خونترين عرق پاك
بسياري استفاده كرده است و گاه  هاي  ها و دروغ ي را بگيرد و در اين راه از حيله جلوي رشد اين درخت بشر 

مانند و  در سركوب مبارزات چنان توحش و سبعيتي از خود نشان داده كه در ميان تمام جانوران دارويني بي 
جديد در   دانستند كه اين درخت مردني نيست و از كشتن آن تنها بذريخاص خود آنان بوده است! آنان نمي 

اند سوزاني هم بوده هم در خود دارد. البته در اين راه آموزگاران و دل ي پيشين را  شود كه ثمره خاك كاشته مي 
ي تاريخي و جدال نيروهاي متضاد در آن را بر ما آشكار سازند هاي هر حادثه كه سعي كردند تا ثمرات و آموزه 

ي را  هاي بسيارهاي هر طبقه را شرح دهند. براي مثال ماركس و انگلس آموزه ها و شكستو داليل موفقيت 
اند و مهمتر از همه روشي كه ما بتوانيم جهان و هستي خود را درك كنيم و آن را  براي ما به يادگار گذشته 

اين تغيي دهيم. ضمن  بزرگ ر  آنان فرآيند  انقالب كه  قرن  ترين  مبارزات  و  منتشر    ١٩ها  و  بررسي  ميالدي را 
از آثار آنان در دولت كرده  از جمله در ايران ترجمه و  هاي سرمايه ها و نظاماند. جالب است كه برخي  داري، 

اند از تبديل  شان را تثبيت كرده قدرت   هاتر اين دولت كه در بيش داران  اند. مشخص است كه سرمايه منتشر شده 
كنند. در اين صورت ديگر تنها با  محور استقبال مي شدن آثارهاي انقالبي به مطالعاتي دانشگاهي و پژوهش 

كند  سرايي مي هاست كه افسانه اي عقيم مواجه خواهيم بود كه تنها گفتماني در كنار گفتمان ها و فلسفه آموزه 
هاي درس آنان خواهد بود و در انقياد ايدئولوژي  ها و كالس فكران و اتاق روشن  ك خشتنها محدود به ذهن  و  

دار انقالب  بنشيند، سركوب و  بر كالبد جان   هااين آموزه   روان  حاكمان خواهد ماند. براي همين است كه اگر 
مبارزه يافت  نقالب و  از ا   مايهسانسور خواهد شد. براي همين است كه از انقالبيون تنها نمادهاي توخالي و بي 

هاي پيشين در پيشِ  هاي مبارزات طبقاتي، اشتباهات و شكستشماري از تجربيات و آموزه شود. تعداد بي مي 
ارتجاع و خرافات   بند  از  را  آوريم و خود  از آنان بدست  را  روي ما قرار گرفته است كه ما بايد آگاهي خود 

هي بخواهيم براي خودپرستي و باال نشان دادن خودمان استفاده  ادا كه از سواد و آگامب  فرادستان رهايي دهيم.
خود و براي منافع فردي  سواد داشتن به خودي هايمان ترس داشته باشيم.  اي طبقه كنيم و از رشد و آگاهي هم 
فرصت اين را داشته باشيم كه كتاب بخوانيم    ،خب گيرم كه بخشي از ما فرودستان  مگر كاربرد و ارزشي دارد؟ 

هايمان برتري و هوش  ايطبقه ادبيات و هنر آشنا شويم اما اين به اين معنا نيست كه نسبت به ديگر هم   و با
ه از سواد و معلومات خويش هم براي نابرابر  بيشتري داريم. راستش اين رسم زندگِي دشمنان طبقاتي ماست ك

و جدا از عوام نشان    ، دانشگاهيفرزانهقشري  ها خوش دارند كه خود را  كنند. آن ها استفاده مي ساختن انسان
جوري خود را با  شوند؛ چراكه اين ها از گفتن نام چند فيلسوف، نويسنده، هنرمند و ... خرسند مي دهند. آن 

ها ها اين نيست كه تغييري واقعي براي تمام انسان دهند. مسئله براي آنفرهنگ و كماالت و باهوش نشان مي 



٦ 
 

بلكه آن  تايجاد كنند،  اتاق يا كافه خواهند  نها مي ها  انديشهدر  در مورد جهان  تا شب  ها اي نشسته و صبح 
ر  تستش وقتي جوان اند. راعنوان يك قشر فرهيخته ساخته صحبت كنند و البته كه نمادهايي هم براي خود به 

م و دوست  گرفتي به ظاهر خوش اين فرهيختگان سياسي و فرهنگي (!) قرار مي تأثير نغمه بودم، من هم تحت 
هايي ها، تئاتر، موسيقي و كتاب رمندان را بشناسم و با فيلم باشم، نام نويسندگان و هن داشتم من هم بافرهنگ 

ي متوسط  داران و طبقه شناسم فخر بفروشم. اما در اثر تجربه متوجه شدم كه اين الگوي رفتاري سرمايه كه مي 
 تأثير اين ر هياهو چيزي نبوده است. پس رفيق تحت ي متوسطي كه جز طبلي توخالي و پايراني است. طبقه 

هاي توخالي كم بياوري و اجازه دهي تو را تحقير كنند و  ر. مبادا كه در برابر اين طبل رفتار زشت آنان قرار نگي
هايي هستند كه روزي از ارتجاع سبز و  ها همانكه با چشماني كور از ايشان تقليد كني. اين  سازند وادارت  
و از آزادي تنها    اند طلب افتاده هاي جنگ طلبان و فرقه اي سلطنت اصالحاتي به ارتجاع قهوه   نبشج  بنفش و 

ي كارگر  و آشكارا نژادپرست هستند و از طلب جنگ براي طبقه   خواهند را مي   فروشيتن آزاديِ حجاب، الكل و  
ها در نهايت به  اليت سياسي آن اوج فع  نه در غزه و لبنان و نه در سوريه، عراق و يمن و ايران شرم ندارند.

(احتماالً صحبت و شنيدن فرودستاِن  كاري با چند جوان فرودستِ مذهبي و بسيجيِ ناآگاه ختم شده است  كتك 
ي آنان خواهد شد!) و از كار فرهنگي نيز تنها چِت  منشانه ناآگاه باعث افتِ كيش شخصيتِ بزرگ و فيلسوف 

ت. براي مثال بعيد نيست كه به  اند و البته تنها شكستن آن مهم اس ده شكني را فهميشدن، ترامادول و ساختار
پايي در محل كار، زدن كروات و نوشتن زبان فارسي از سمت چپ به بخشي از مبارزات  زودي پوشيدن دم 
اي هستند تا در هر اعتراض و شورشي خود را به ميدان اندازند. ها نيروهاي بالقوه ل شود. اين فرهنگي آنان تبدي

اي ها اصالً مهم نيست كه ميدانش در چه خياباني باشد. همين كه بتوانند فيگور مبارزه رفيق جان، براي اين 
رند براي ايشان كافي است تا آخر  كاري بكنند و بهتر از همه چند روز بازداشت شوند يا باتوم بخوبگيرند، كتك 

براي اطمينان كافي است  يا بتوانند به كشوري ديگر پناهنده شوند.  بنامند ن مانند آچگوارا و عمرشان خود را 
از آن  براي چه طبقه كه  بپرسي  آمده ها  به خيابان  به چه طريقي ميانجي اي؟ منافع چه طبقه اي  گري  اي را 

ها بپرس  از آن   اي است؟ خواهي؟ اين خيابان در دستان چه طبقه زي مي دهي و چه چيكني؟ چه شعاري مي مي 
واقعيتي كه واقعاً به صورت مادي و    بينند و نه آن واقعيت را با خيال و ميل خودشان مي  هاآن تا خود ببيني  

نند،  دادر زمان حال حضور دارد. براي همين است كه آنان يك روز جنبش سبز را انقالب سوسياليستي مي   عيني
دانند و فردا از پهلوي، رضاشاه و  شوند، روز بعد ظريف را مصدق زمان مي يك روز همچون بادمجان بنفش مي 

ها زبان اينكنند و بعيد نيست كه به زودي با نام چپ و راست پرچم فاشيسم را باال ببرند. مجاهدين دفاع مي 
داري  شان از انحصارات سرمايه ران هستند كه دستبورژوازي در اي چنين خرده داري و هممنافع بخشي از سرمايه 

خواهند و البته براي  داران ميآزادي را تنها براي سرمايه   گويند اما ايران كوتاه مانده است. آنان از آزادي مي 
طبقه  اين  كه  است  متوسط همين  سرمايه   ي  سوگولي  به  است.تبديل  شده  تمام    داران  با  آنان  وضع 

ي توخالي،  هاروزي القل اين هياهوي طبل  جاي اميدواري است كهو  انگيز است  ترحم اش، بسيار  انگيزينفرت 
كشان بيابد وگرنه چيزي جز طبل جنگ و رسوايي  براي خودش در سمفوني كارگران و زحمت   نقشي كوچك

  نخواهد بود.  بورژوازي هاي فاشيستي و ديكتاتوري خرده و برپايي جنبش  سازي منطقه بيشتر آنان در ويران 
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ها ه داري به دست بياوريم. ما در اين رسانهاي سرمايه بيني رفيق عزيز كه ما بايد آگاهي را مستقل از جريان مي 
اند؟ داران خواهيم شنيد اما آيا آنان چيزي از كمون پاريس به ما گفته سرمايه   ها و نبردهاي بزرگبسيار از جنگ

و    ريسم اسالمي يا كودتاي خونين در شيليهاي دو قلو و ترواندازد، برج سپتامبر ما را به ياد چه روزي مي  ١١
ي انقالب اكتبر  آيا برحسب تصادف قانون اساس   ؟افتيبا شنيدن شوروي ياد چه چيزي مي آغاز نئوليبراليسم؟  

و آيا در ناخودآگاهت از انقالب اكتبر متنفر    ايدر نيم قرن بعدش مقايسه كرده با قوانين مدافعان حقوق بشر    را
از زبان چند رسانه در اين چند وقت گذشته    كه حتي يك جمله در مورد آن خوانده باشي؟آنبي نيستي، آن هم  

از  شنيده بيش  در هن  ٢٥٠اي كه  كارگر  عليه سياستميليون  اعتصاب كرده هاي دولت سرمايه د  و  داري  اند 
؟ حال كافي بود كه جمعيتي به مراتب كوچكتر به نفع آمريكا  ٥مبارزات راديكال طبقاتي در هند پا گرفته است

گاه خواهيم ديد كه  هاي بانك جهاني تجمع و يا سعي كنند تا با زور و كودتا دولتي را براندازند و آنو سياست
اين رسانه چگو مي نه دم خروس  براي چند دهه !  ٦شود ها آشكار  بودي كه  آمريكا  سوسياليست  شنيده  در  ها 

رده با جهادگران  ها را هم آن جمهور آمريكا  رييس   ترامپ،  اند و حتي امروز شده  اناني و تيربارزند   تعقيب، سركوب، 
وپرورش خودمان تا به حال  هاي درسي آموزش كتابآيا در    كند؟ اسالمي معرفي و بيش از آنان سركوب مي 

در    مبارزان انقالبي و طبقاتي در زمان ارتجاع پهلوي  اسم و رسمي از  و   در كتاب ادبيات  نامي از امثال شاملو 
را در    "سر اومد زمستون"حتماً آهنگ    اند.اي؟ البد آنان نقشي در تاريخ معاصر ايران نداشته ديده   كتاب تاريخ 
  خبري دهد؟ بار شنيدي كسي از سرانجام شاعر اين ترانه به تو  اي، اما يك بسيار شنيده   ٨٨تخاباتي  ستادهاي ان

دانشگاه   فيلترهاي  ملي مي از  نيروهاي  كه  اصالح بيني  سلطنت گرا،  بسيجي،  دشمنان  طلب،  ديگر  و  طلب 
هايي كه متعلق  برابر رسانه اي؟ در  ستاد ماركسيست و انقالبي ديده مان حضور و تريبون دارند اما چند اطبقاتي 

ها، امپرياليسم آمريكا و انگليس  اند و يا از پول كثيف صهيونيست داري حاكم بر ايران و محورمقاومت به سرمايه 
تو دفاع كنند را ديده اند، چند رسانه  و ديگر متحدانشان ساخته شده منافع  از  بزنند و  را  تو    ؟٧اي كه حرف 
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 ... آشكار شد!   كنگ، سوريه، ليبي ووئال، اوكراين، بالروس، هنگچه در ونزچنان    ٦.

ي  اند و آن ترس شديد از طبقههايشان در يك چيز مشترك اي كه براندازها و جمهوري اسالمي ايران در اين همه از رسانهدقت كرده    ٧.
ي كارگر آن هستند كه مبادا طبقه  خواهند و بسيار نگران نظام منافع خود مي كن و پياده ها ما را تنها به عنوان جاده صافكارگر است؟ آن

هاي آمريكايي چون مسيح  طلب و طرفداران پهلوي و عروسكبخواهد مستقل از آنان فكر و حركت كند. اين ترس را در فرشگردِ سلطنت
خوانند. اين ترس را از ميان ي كارگر هستند و آن را ارتجاع سرخ ميبر ايران نگران بازگشت مبارزات طبقهعلينژاد ببين كه بيش از ره

ت از كارگران  داند ولي مجبور است كه نمايشي مسخره در حمايسازي را سياست مقدس نظام مي هاي قاليباف ببين كه خصوصيصحبت
برپا كند. آهفت طبقه تپه  به خون  نظام سرمايه ي كنان دستشان  توسط  اعداميان سياسي  و  زندانيان  اولين  است.  آلوده  داري حاكم  ارگر 

ترين شكل  هاي كارگري به وحشيانه اند كه تا امروز ادامه داشته است و اعتصابات و تجمع ها و مبارزان انقالبي و كارگري بوده كمونيست 
ه امنيتي رژيم با سبعيت تمام مبارزات كارگري را سركوب و انقالبيون  ممكن بارها سركوب شده است. در زمان پهلوي نيز ساواك و دستگا

را اعدام كرد و اين تنها محدود به ايران نبود، بلكه ارتش شاهنشاهي در كشور عمان انقالب مردمي ظفار را به خاك و خون كشيد تا تاج و  
طلب بار ديگر به آنچه كه به خاك و خون  تارهاي سلطنت دليل نيست كه كفتخت سلطان قابوس و منافع آمريكا در منطقه حفظ شود. بي 

اند. ديگر جان قربانيان براي اين مزدوران ساواكي كافي نيست، آنان قصد آبرو و نام آنان را براي تطهير ذات نجس  ور شده اند، حملهكشيده 
دهند و سعي در تخريب آنان  ادبيات انقالبي فحش مي  اند و به همين دليل است كه در كنار دستگاه امنيتي ايران به انقالبيون وخويش كرده 
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و هريك نشاني از تضادهاي طبقاتي و تضاد كار  طرف نيست  بيني رفيق جان؟ هيچ چيزي در اين جهان بي مي 
هاي داري تضادهاي درون خودش را دارد كه موجب آشكار شدن جدال و سرمايه را در خود دارد. البته سرمايه 

بيني  مي   آشكار و پديدار ساخته است.شوند. براي مثال همين بحران كرونا بسياري از اين تضادها را  طبقاتي مي 
و هم بخشي از كار    كشان بايد در كار خود حاضر باشند تا هم بتوانند زنده بمانند كه تنها كارگران و زحمت

داران  داران قرار دهند و براي آنان ارزش و سود توليد كنند. سرمايه خود را به صورت رايگان در اختيار سرمايه 
توانند در خانه و امنيت كامل  اند، مي اين از ارزش توليدشده از كار كارگران برده   براساس سهمي كه پيش از

بمانند و نگران نان و رفاه خود نباشند. آنان پزشكان و پرستاران خصوصي و بهترين خدمات پزشكي و دارويي  
دارند. ژن  اختيار  در  و لپ هاي خوبرا  با آخرين مدل گوشي  در خانه  به تحصيلشان هم  بهترين    تاپ  نزد 

نيست. بد  برايشان چندان هم  در    معلمان خصوصي در كشور مشغول هستند و كرونا  نيستند  ديگر مجبور 
با پلي شان سر رفت مي هاي درس حاضر شوند و اگر حوصله كالس  استيشن يا استخر خانگي خود را  توانند 

گيري از  آور براي پيش هاي سرسامهزينه دور بپردازند و حتي در كنار  ها به دور مشغول سازند و يا در خيابان 
مهماني جمعي را ترتيب دهند. در طرف ديگر كارگراني هستند كه براي زنده ماندن راهي   پارتي يا  كرونا، يك

اگر در سر  جز فروش نيروي كار خود ندارند. در صورت ابتال به كرونا بايد بيماري خود را مخفي سازند؛ چراكه 
كار خود را از دست خواهند داد و يا مجبور هستند كه مرخصي بدون حقوق بگيرند! در    كار خود حاضر نشوند،

دهد، ديگر  ها را نميي آنهاي كبريتي و خورد و خوراك ساده خانهها كفاف اجاره صورت عادي هم حقوق آن 
ها ما مجبور  اي ه طبقاي نيست رفيق، همكه بيش از نيمي از حقوق خود را از دست بدهند. چارهچه برسد به آن 

و در حالي كه از شدت گلودرد آب دهان خود را    و ضعف شديد   حاليهستند كه با يك درجه تب، اسهال، بي
كوبند بر سر كار خود حاضر شوند. در صورتي كه  ها ميبا چكش بر مفاصل آن توانند قورت دهند و گويا  نمي

را پرداخت    PCRي چند صد هزار توماني تست  د هزينه سال باشند باي  ٦٠اي نداشته باشند و زير  بيماري زمينه 
هزار تومان براي    ١٠٠ميوه و ... قطعاً بيش از  نمايند و يك ويزيت ساده و تزريق سرم، داروهاي تقويتي و آب 

ي آن كارگر كه به صورت متراكم در  ايشان خرج خواهد گذاشت! تازه فكر كن كه به احتمال زياد تمام خانواده 
كنند هم به كرونا مبتال شوند كه با توجه به شيوع باالي بيماري چندان هم بعيد به  ك زندگي مي اي كوچخانه

ميليون   ٣تا  ٢آيد. از ياد مبريم كه حقوق آن كارگر براي يك ماه كامل در حالت مطلوب چيزي بين نظر نمي 
.  هم در اين وضعيت گراني و تورمآن ،  باشد و او بايد خرج اجاره، خوراك و پوشاك، آموزش فرزندان و ... را بدهد 

خلقي در بيماران كرونايي  گر وقوع افسردگي و كج ها نشانبيني رفيق؟ چندان هم عجيب نيست كه بررسي مي 
  مجازي   هايكشان براي نداشتن يك تلفن ساده و عدم شركت در كالس هستند و كودكان كارگران و زحمت

اخودكشي مي درسي   بر سر حقارتي  اين حقارت  ست  كنند. بحث  در زندگي تحميل شده است و  به ما  كه 
   فطرت نيست!داران پست بختي سرمايه چيزي جز سعادت و خوش 

و سركوب طبقه سرمايه ارعاب  كنار  در  كارگر، مجبور است كه حُقه داري  براي گم ي  را  و  هاي كثيفي  راهي 
هايي از كارگران را در  است كه بخش  داري حتي حاضرسرمايه ي كارگر پياده كند.  شكستن وحدت ميان طبقه 
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  چنين،اضافي انباشته شده سهيم سازد تا با اشرافيتِ كارگري آنان را آلوده و كارگران را متفرق سازد. هم ارزش 
و ما را وادار سازند كه انتخابمان    ي طبقاتي را پنهانو جامعه   داران سعي دارند كه تضاد كار و سرمايهسرمايه

ي كارگر براي رهايي از فقر و فالكت روزافزون  براي مثال طبقه   ها باشد.هاي آن ها و جريان محدود به گفتمان 
طرف براي مبارزه با  برد و از آنداري ايران به آغوش امپرياليسم جهاني پناه ميشده در دولت سرمايه حاصل

پوشد و با محور مقاومت  ي امپرياليسم جهاني و استعمار غربي، از تضاد كار و سرمايه در داخل كشور چشم م
و با طناب جديد زند  داري به خود آن چنگ ميكه براي نفي بخشي از سرمايه شود و در نهايت آنسفره مي هم

فرو مي به چاهي عميق اين تر  به نظرت  از سرمايه رود. رفيق  نفرت  از شدت  به سوي  كه  داخلي دست  داري 
عدالت  امپرياليسم جهاني يا جريان  و چو   ليبرال خواه  در    پِ  را  آمريكا خود  با  مقابله  براي  يا  و  كنيم  دراز 

ما   ي كارگر را به دنبال خواهد داشت؟محورمقاومت منحل سازيم، چيزي جز انحالل و شكست مبارزات طبقه 
نان طبقاتي خود را شناسايي كنيم و ببينيم كه پشت سر هر  كه با صبر و سماجت دشماي نداريم جز آن چاره

محور مقاومتي كه جيب كارگران و   كنند.طبقاتي قرار دارند و منافع چه كساني را نمايندگي مي  اي چهحادثه 
هم در  دار مبارزه براي مستضعفين جهان باشد؟ آنتواند داعيه فرودستان ايراني را غارت كرده است، چگونه مي 

بزرگ حالي هلدينگ كه  كارتل ترين  و  دادها  گسترش  منطقه  در  را  اقتصادي  منافع  هاي  براي  تنها  و  است  ه 
بزرگ و هلدينگكارخانه بر مجنگد؟ اين چه مقاوهاي خود در منطقه مي داران  امپرياليسم جهاني  تي در  ابر 

تن كه  ك  است  استمبارزان  بسته  گلوله  به  را چنين ددمنشانه  امپرياليسم    ؟ارگري  كه  رفيق  نكن  فراموش 
داري ايران  داري بود كه مبارزي چون لنين بر ما آشكار ساخته است. جالب است كه سرمايه اي از سرمايه مرحله 

را دزديده و جان ما را به گلوله بسته است و ادعاي مبارزه    انقالبي   شرمانه ادبياتو محور مقاومت چنين بي 
من مردم  رهايي  و  عدالت  اين براي  دارد!  نيز  را  عدالتطقه  جنبش  بسيج،  اصالح ها،  بهاري،  و  و  خواه  طلبان 

هاي  هلدينگ داران و  گو هستند كه منافع سرمايه گرايان هريك بخشي از اين سيرك متوحش و دروغ اصول
كار و    آمريكا تنها بر سر بازارها، منابع استراتژيك، نيرويشان در برابر  برند و مقاومت به پيش مي   داخلي را

در منطقه بوده است و محور مقاومت انصافاً    و در كل بقاي خود   و تضادهاي ايشان   رهبري نظامي و امنيتي 
دهان  ستمنامي  و  زورگويان  اين  براي  نامتناسب  و  بايپركن  ما  ديگر  طرف  از  است.  داخلي  مراقب  گران  د 

باشيم.    گرا و مجاهدينطلب، ملي سلطنت   و عناصر آمريكايي در جريانات چپ،   گراهاي ارتجاعي غرب جريان
شود كه چه  آنان هرچقدر هم كه در ظاهر سعي در مرزبندي ميان خود داشته باشند، در عمل مشخص مي 

شك رفيق اينان دشمنان طبقاتي ما هستند و خواهي ديد كه  هايشان دارند. بي الگو و مسير يكساني در فعاليت
مقاومت قرار خواهند داد. آنان از ترورهاي االحوازيه خوشحال  چگونه براي سركوب ما را در كنار چپ محور  

حسين و روز ديگر با  صدامدولت  كشند، روزي با  شوند، براي القاعده و نيروهاي سلفي و داعش هورا ميمي 
ي يك طبقه كه  كنند تا كارگران را نه به مثابه شوند و سعي مي بستر مي اوباما و ترامپ و البته جو بايدن هم 

ها آورد تا  ي مدني به خيابان عنوان قشري از اقشار برابر جامعه ها باشد، كه به ي براي هژموني طبقاتي آن خطر
اختيار  دار و جاده صاف طاليه  از رسيدن و در  البته پس  باشند و  براي غارت جديد منطقه  كن اين حضرات 

ن سياسي خود خواهند يافت. بدتر از  عام كارگران و دشمنان و رقيباهاي زيادي براي قتل گرفتن قدرت بهانه 
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  مبارزات  يدتري فرو خواهند برد و تا سركوب هاي قوميتي و مذهبي و نژادي شد كه منطقه را در جنگهمه آن 
    ي منطقه و نابودي وحدت كارگران به سرانجام كامل نرسد، اينان آرام نخواهند گرفت. و تجزيه  انقالبي 

ما بايد مذهب، نژاد، قوميت، رنگ  ديگر را نداريم. آگاهي و كمك به يكدلي،  پس رفيق عزيزم ما راهي جز هم
ي كارگر  با طبقه  وحدتي جهاني به  مانپوست، جنسيت و ... را كنار بگذاريم و براساس هويت واقعي و طبقاتي 

ديگر  هايشان فرو رويم و عليه يك داران و دولت كه در چند دستگي و رقابت ميان سرمايه دست پيدا كنيم، نه آن 
بايد براساس واقعيات مادي و عيني زمان خود حركت بكنيم و نه   ما شايد بديهي به نظر برسد كه قرار گيريم.

ي به ظاهر ساده صبر و تالشي انقالبي را  اريم باشيم. همين نكته دچه دوست مي ها، آرزوها و آن براساس ايده
ي انقالب را در زمان مناسبش از درخت تنومند  راه يك طبقه حركت كنيم و ميوهتا هم   كند از ما طلب مي 

ي كارگر را به عقب نراند.  شده نباشد و مبارزات طبقه ي كارگر بچشيم. زماني كه آن ميوه خام يا خرابطبقه 
چيز هاي بسياري در مسير تاريخي ما قرار دارد اما هيچ مخاطرات، مبارزات و رنج فراموش نكنيم كه  ق جان  رفي

تر و دردآورتر از آن نيست كه آرام در بند اسارت بميريم. اين بدترين نوع زندگي و مردن است. بگذار ترسناك 
ي حاكم و نظام سرمايه باشد. امش طبقه اش، پُتكي بر آسايش و آركه زندگي و مرگ ما با تمام سختي و رنج 

از اين شبح    در سرتاسر جهان  آورتر و تحقيرآميزتر است؟ بگذار چه شكنجه و مرگي از اين زندگيِ لعنتي رنج 
اي اين مبارزه  است.زنجيرهاي اسارت و بردگي   مانده،ا چيزي كه براي ما باقي همه چيزيم و تنه ماكه  بترسند 

كش و گرسنگان و پابرهنگان و با تمام كارگران جهان  ا تمام رفقاي فرودست و زحمتاست كه ما بايد در آن ب
اتحاد    روي ما قرار دارد:داري تنها يك راه در پيش سرمايه ظلم و ستم  متحد شويم. آري، براي برانداختن جهان  

هاي درون  و جدال ها  ي كارگر در سرتاسر جهان و خروج از گفتماني طبقه دهي و مبارزه در آگاهي، سازمان 
ي  داران، اربابان، طبقه اي است كه از زمان نوشتنش وحشت و ترس را بر جان سرمايه داري. اين جمله سرمايه

فرياد    اتحنجره ترين  ترين و انقالبيآلوده را با بلندترين، خشمحاكم و ديكتاتوري آنان انداخته است. پس آن 
  گير و در برابر اين جهان مشت كن، فردا از آن ماست:  هايت را بايطبقه بزن و دست من و تمام هم 

  "متحد شويد! ی کشورها همه "کارگران 
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