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ویروس کرونا و رسمایه داری

یکــم :از آنجــا کــه رژیــم رسمایــه داری جمهــوری پنجــم :از آنجــا کــه تحــت عنــوان توطئــه آمریکایــی کرونــا ،ماهیــت نفــرت انگیــز رسمایــه داری را
اســامی ،نظامــی اســت دینــی ،خرافاتــی ،درمانــده و در افکارعمومــی را از آنچــه بطــور واقعــی اتفــاق افتــاده بــر مــا میســازد

ایــن چهــار دهــه ســلطه دیکتاتــوری والیــت فقیــه؛ فقــر
عمومــی را گســرده اســت،
دوم :از آنجــا کــه رژیــم جمهــوری اســامی در دوران
ســلطهاش بزرگرتیــن دشــمنی را بــا محیــط زیســت
کشــور بعمــل آورده و در برابــر ســیل ،زلزلــه ،خشــک
ســالی و شــن ریزهــا ناتوانــی نشــان داده اســت،
ســوم :از آنجــا کــه ایــن رژیــم بــرای کشــیدن افــراد
بــه پــای صندوقهــای رای از دادن مبوقــعِ اطالعــات
درســت در بــروز ایــن بیــاری رس بــاز زده اســت،
چهــارم :از آنجــا کــه صنــف روحانیــت حاکــم بــه
جــن ،معجــزه و مش ـ ّیت الهــی اعتقــاد دارد و توانایــی
اســتفاده از ظرفیــت و امکانــات علمــی ب ـرای مبــارزه
علیــه ایــن بیــاری خامنــان ســوز را نــدارد و تســلیم
طلبــی در برابــر ایــن بیــاری را در پیــش گرفتــه اســت،

دور میســازد و میخواهــد ندانــمکاری و بــی عملــی
خــود را بپوشــاند،
ششــم :از آنجــا کــه ناتوانــی در کشــف و جلوگیــری از
بــروز ایــن ویــروس و الپوشــی و دروغ پــردازی و مقابلــه
بــا آن در ماهیــت نظــام رسمایــه داری اســت و در عمــل
مــردم دنیــا شــاهد عملکــرد آن حتــی در پیرشفتــه تریــن
کشــور هــای جهــان همچــون آمریــکا هســتند،
هفتــم :از آنجــا کــه راه رهایــی از ایــن بح ـران عظیــم
اجتامعــی یــک امــر همگانــی جامعــه ی مدنی میباشــد
و تنهــا بــا رشکــت فعــال وســیعرتین تودههــای مــردم
امــکان پذیراســت و ایــن امــر بــدون مبــارزه بــا نظــام
رسمایــه داری و امپریالیســم جهانــی میّــر نیســت،
هشــتم :از آنجــا کــه ادامــه ایــن بحـران ،ناتوانــی نظــام
صفحه٢

رضورت کار مخفی و علنی از......

کرونا در ایران
رژیــم جمهــوری اســامی بــر طبــق ســنت هــای
همیشــگی اش و بــر اســاس منافــع باالئــی هــا ،باالخــره
بعــد از انتخابــات مجلــس ،اعــام کــرد کــه در ایــران
هــم ویــروس کرونــا تعــدادی را مبتــا کــرده و ایــن
بیــاری در حــال شــیوع اســت .ســخنگویان رژیــم
اســامی حتــی ابعــاد آنـرا هــم از مــردم پنهــان کردنــد.
زمانــی حاکمیــت مجبــور شــد کــه بــه حقایــق بهداشــتی
و پزشــکی تــن بدهــد کــه کار از کار گذشــته بــود و
هــزاران نفــر از مــردم در شــهرهای مختلــف ایــران
آلــوده بــه ویــروس کرونــا شــده بودنــد .دولــت بــا
ســکوت و برخــورد هــای کــج دار و مریــز عمــا بــه
جــو اضط ـراب عمومــی دامــن زده اســت .پنهــان کاری
رژیــم نتیجــه اش ناآگاهــی از ســیر شــتابانی بــود کــه
ویــروس کرونــا درحــال همــه گیــر شــدن و کشــتار بــود.
مســئولین رژیــم ولــی بــا آگاهــی از رونــد رشــد رسیــع
ایــن ویــروس در اقصــا نقــاط جهــان ،بیــش از آنکــه بــه
فکــر جــان مــردم باشــند بــه فکــر برنامــه ریــزی ب ـرای

بیــاری کرونــا ٖ(کوویــد  )۱۹در دســامرب  ۲۰۱۹در چیــن
ظاهــر شــد و در زمانــی کوتــاه گوشــه و زوایــای جهــان
را درنوردیــد .بدیــن گونــه اکرثیــت جمعیــت حهــان بــه
ویــژه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان عــاوه بــر معضــل
حاکمیــت نظــام رسمایــه داری امپریالیســتی ،بــا خطــر
مرگبــار دیگــری نیــز دســت بــه گریبــان گردیــد.
ســازمان جهانــی بهداشــت در روز  ۱۱مــاه مــارس اعــام
کــرد کــه حــدود  ۱۲۰هـزار نفــر در بیــش از  ۱۰۰کشــور
بــه کرونــا مبتــا شــده انــد و  ۴۰۰۰نفــر جــان باختــه
اند.
ایــن ارقــام بــه هیــچ وجــه واقعیــت ابعــاد فاجعــه را
در آن تاریــخ نشــان منیدهــد .دولتهــا واقعیــت را پــرده
پوشــی میکننــد.
پلیــس ترکیــه  ۱۹نفــر را بــه جــرم شــایعه وجــود
صفحه 2

رضوت کارمخفــی وعلنــی از رشایــط اجتامعــی و
واقعیــت تاریخــی جوامــع بــر مــی خیــزد.

کنــرل جامعــه در دوران رستــارسی شــدن ایــن بیــاری
بودنــد.
عــدم آمادگــی و عقــب مانــدن رژیــم از وضعیــت پیــش
آمــده و عــدم پیشــگیری بــه موقــع ،بــا فــوت تعــدادی
از شــهروندان در قــم و بــاال رفــن رسیــع مبتالیــان و
آمــار درگذشــتگان در دیگــر شــهرهای ایــران خــود را
نشــان داد .تــا زمانــی کــه ایــن مطلــب نوشــته شــده
اســت دولــت تعــداد فــوت شــدگان ویــروس کرونــا را
 ۸۵۳نفــر و مبتالیــان را  ۱۴-۱۵هـزار نفــر اعــام کــرده
اســت.
بــا آلــوده شــدن اکــر شــهرهای ایـران بــه ویــروس کرونا
و بعــد از مدتــی تاخیــر خامنــه ای رهــر رژیــم اســامی،
فرمــان ایجــاد ســتاد مبــارزه بــا ویــروس کرونــا را بــه
فرمانــده ســپاه پاســداران صــادر کــرد .آنهــم در زمانــی
کــه پزشــکان ،پرســتاران و کادرهــای پزشــکی در ســخت
تریــن رشایــط و بــا آگاهــی از خطــر ایــن ویــروس ،بــه

وجــود طبقــات و مبــارزه طبقاتــی از زمــان ظهــور
طبقــات در جوامــع انســانی نشــان مــی دهــد کــه
نیــروی محرکــه ای کــه جامعــه را بــه جلــو مــی بــرد
وجــود طبقــات و تضــاد طبقاتیاســت .مارکــس و
انگلــس در مانیفســت حــزب کمونیســت آشــکارا از
مبــارزه ای آنتاگونیســتی کــه طبقــه ای ،طبقــه دیگــری
را از قــدرت بــه زیــر مــی کشــد و خــود قــدرت را بــه
کــف مــی گیــرد و دیکتاتــوری طبقاتــی خــود را مســتقر
مــی ســازد ســخن مــی گوینــد .بــا تاکیــد و گواهــی
فردریــش انگلــس بزرگرتیــن کشــف مارکــس همیــن
نکتــه اســت کــه مبــارزه طبقاتــی تــا حــدی تکامــل
مــی یابــد کــه رشایــط بـرای انقالبــی دیگــر فراهــم مــی
شــود یــا بعبارتــی دیگــر طبقــهای طبقــه دیگــر را از
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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

قطعنامه :مبارزه علیه ویروس کرونا
رسمایــه داری و کلیــه دســتگاهای دینــی جهانــی اســت
و لــذا در بُعــدی رسارسی و طوالنــی مــدت ادامــه
خواهــد یافــت،
نهــم :از آنجــا کــه قــدرت هــا ی حاکــم چهــا رنعــل خــود
را بــرای برتــری نظامــی آمــاده مــی کننــد و احتــال
یــک جنــگ بیوشــیمیائی هــر روز زیادتــر میشــود،
دهــم :از آنجائــی کــه تاریــخ را مردمــان ســتم دیــده
و اســتثامر شــده میســازند و در ایــن مــورد مشــخص
نیــز هامنهــا هســتند کــه مبارزیــن واقعــی علیــه ایــن
ویــروس میباشــند و باالتریــن تعــداد قربانــی را نیــز
دادهانــد،
لــذا مــا برآنیــم کــه گورکنــان رسمایــه ،کارگــران و
تودههــای عظیــم مــردم ،تنهــا نیرویــی هســتند کــه
مــی تواننــد برشیــت را بــا ایجــاد طرحــی نــو کــه در
آن اســتثامر انســان از انســان ،تبعیــض بهــر صــورت و
بهــر شــکل محوشــده باشــد از ایــن نــوع فجایــع عظیــم
نجــات دهنــد .حــزب رنجـران ایـران معتقــد اســت کــه
بــا ایجــاد تشــکیل شــوراهای کارگــری ،شــوراهای اصناف
مختلــف ،ایجــاد گروههــای همیــاری و بــا اســتفاده از
دســتاوردها و امکانــات علمــی ،ق ـرار گرفــن در صــف
اول مبــارزه در ایــن جبهــه مــرگ و زندگــی ،بــا افشــای
همــه جانبــه رژیــم فرومانــده و جنایتــکار رسمایــه داری
جمهــوری اســامی ،میتــوان رشایــط را بـرای ریشـهکن
کــردن ایــن ویــروس ُمهلــک مهیّــا ســاخت.
حــزب مــا وظیفــه خــود میدانــد بــا متــام امکانــات
از گرایــش عمومــی تودههــا در ایجــاد شــوراها و
تشــکلهای مردمــی بــرای کمــک متقابــل پشــتیبانی
کنــد .بــه خلــق خدمــت کــردن شــعار همیشــگی حــزب
مــا بــوده و امــروز همچنــان راهنــای مــا در کار میــان
تودههــا اســت .بــر مــا کــردن کمبودهــا و کوتــاه
کــردن دســت مامــوران دزد و چپاولگــر حکومتــی جــزء
چنیــن خدمتــی اســت کــه مــا را از مؤسســات خیریــه
جــدا مــی کنــد و از ایــن طریــق اســت کــه تودههــا
بــه نیــروی الی ـزال خــود پــی مــی برنــد و شــوراها بــه
ابــزاری معتــر و توانــا بــرای رســیدن بــه هدفهــای
واالتــر تبدیــل میشــوند.
بـرای رهایــی از بــای ویــروس و جمهــوری اســامی در
رسارس ایـران متشــکل شــویم
بـرای رهائــی از بــای ویــروس و نظــام رسمایــه داری در
رسارس جهــان متحــد شــویم
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ویروس کرونا و رسمایه داری
ویــروس کرونــا دســتگیر کــرد .روز بعــد معلــوم شــد
کــه در ترکیــه مبتالیــان بــه ایــن بیــاری انــدک هــم
نیســتند ۱۹۱ .نفــر در  ۱۱مــارس ،امــروز بــه  ۹۴۷مبتــا
رســیده اســت.
در ای ـران نیــز در جریــان انتخابــات و شــایعه ویــروس
کرونــا ،تعــدادی را دســتگیر کردنــد ،ولــی بــا رسعــت
ابعــاد فاجعــه خــود را نشــان داد .بعــد ســعی منودنــد
تعــداد مبتالیــان را انــدک نشــان دهنــد .اکنــون در
ای ـران صدهــا ه ـزار نفــر متبــا هســتند و دههــا ه ـزار
نفــر جــان داده انــد.
در ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز ســندرز از مخفــی کاری
ترامــپ در مــورد شــیوع بیــاری کرونــا انتقــاد کــرد .و
بعــد شــهردار نیویــورک در  ۱۱مــارس افشــا منــود کــه
فقــط در شــهر نیویــورک بیــش از  ۴۰۰۰کرونائــی وجــود
دارد.
چـرا دولتهــا ســعی میکننــد تعــداد بیــاران و مبتالیــان
را کمــر از آن چــه هســت بنامیاننــد؟
انســان باالتریــن محصــول جهــان مادیســت .مغــز
انســان بغرنجرتیــن پدیــده تــا بــه حــال شــناخته شــده
جهــان اســت و توانائــی آن را دارد تــا بــر کل جهــان
مــادی حاکــم شــود .امــا همیــن انســان در چمــره
نظامــی گیــر کــرده اســت کــه بــا فشــار حداکــر بــر
اکرثیــت مــردم جهــان ،رفــاه اقلیــت را تضمیــن میکنــد.
داس مــرگ کرونــا نیــز در ایــن نظــام اساسـاً اکرثیــت کار
و زحمــت را درو میکنــد.
رسمایــه داری خواهــان باالتریــن امنیــت در جامعــه
اســت .او در ایــن امنیــت میتوانــد بــه اســتثامر خوفناک
خــود از نیــروی کار ادامــه دهــد و بــه هیــچ عاملــی کــه
ایــن امنیــت را خدشــه دار کنــد اجــازه حیــات منیدهــد.
زیــرا ایــن عامــل میتوانــد پروســه تولیــد را متوقــف
کنــد ،کــه در ادامــه آن کلیــه احــاد زندگــی اقتصــادی،
سیاســی و فرهنگــی جامعــه بــورژوازی ،از هــم میپاشــد.
لــذا رسمایــه داری در متــام کشــورها بــه مــردم دروغ
میگویــد و بعــد مجبــور میشــود بــه بخشــی از واقعیــت
اقـرار کنــد و اقداماتــی در زمینــه ســامت عمومــی بــه
عمــل آورد کــه دیگــر دیــر شــده و یــا مصیبــت ابعــاد
فاجعــه آمیــزی گرفتــه اســت.
در متــام کشــورهای جهــان ،بســیاری از مؤسســات
اجتامعــی مثــل دانشــگاهها ،مــدارس ،رســتورانها،
جوامــع تفریحــی و ورزشــی و غیــره را اجبــارا تعطیــل
کــرده انــد ولــی در مؤسســات تولیــدی کــه در آنهــا
میلیونهــا کارگــر صنعتــی و خدماتــی مشــغول هســتند،
بــا رسســختی رونــد تولیــد ادامــه دارد .در ایــن رشایــط
بحرانــی کــه خطــر مــرگ در تجمعــات ،بســیار باالســت،
کارگـران بایــد در کارخانــه هــا و کارگاههــا بـرای پــروار
شــدن رسمایــه داران ارزش اضافــه تولیــد کننــد.
ولــی کارگـران نــه تنهــا بـرای خــود بلکــه بـرای خانــواده
هــای خــود و بـرای ســامت کل جامعــه میبایســت کار
را تعطیــل کننــد .ایــن امــر فقــط بــا مبــارزه میتوانــد
اعــال شــود .کارگــران هواپیــا ســازی ایربــوس در
آملــان ،اســپانیا ،انگلســتان و چیــن ،بــا اعتصابــات خــود
کارفرمایــان را مجبــور کردنــد کــه بخشــی و فقــط

بخشــی از تولیــد را تــا چنــد روز متوقــف کننــد .ق ـرار
بــر ایــن شــد کــه در روزهــای آینــده همیــن کارگـران بــا
تجهی ـزات بهداشــتی باالتــری بــه تولیــد ادامــه دهنــد.
در کارخانــه مرســدس بنــز در آملــان و آمریــکا نیــز
همیــن پروســه جریــان دارد تــا بــه حــدی که فدراســیون
جهانــی اتحادیــه هــای کارگــری بــه منایندگــی بیــش از
 ۱۰۰میلیــون عضــو کارگــری در رسارس جهــان ،حامیــت
خــود را از مبــارزه کارگ ـران در ســطح بیــن املللــی کــه
بــا پیآمدهــای شــیوع ویــروس کرونــا بــا خطــر بیــاری
و حقــوق کاری خــود روبــرو هســتند ،اب ـراز میــدارد.
ولــی کارگــران فکــری اکــرا از امــکان تعطیلــی حتــی
یــک روز هــم برخــوردار نیســتند .آنهــا میتواننــد بــا
کمــک تکنولــوژی امــروزه  -کمپیوتــر و اینرتنــت -
کارهــای اداری خــود را در خانــه انجــام دهنــد .در
اینجــا فقــط محــل کار عــوض شــده اســت و ایــن
تعویــض محــل کار تأثیــر بســیار منفــی در مناســبات
افــراد خانــواده میگــذارد.
امــروزه متــام تــاش رسمایــه داری در ســطح بیــن املللــی
و در متــام کشــورها ایــن اســت کــه نیــروی کار و قابــل
اســتثامر در ســامت کامــل در پروســه تولیــد فعــال
باشــد .و ب ـرای ایــن کار بــه شــیوه خــود عمــل میکنــد.
کنــرل نظامــی شــهرها و روســتاها ،اجبــار نظامــی مــردم
بــه رعایــت اصــول تدافعــی در مقابــل ویــروس کرونــا.
ایــن شــیوه از کار رشایــط فاشیســتی شــدن روز افــزون
ایــن دولتهــا را فراهــم میــآورد .مــردم بــه آگاهــی در
مقابــل ایــن ویــروس و اقدامــات واقعــا عملــی جهــت
بهداشــت و ســامت خــود نیــاز دارنــد و نــه اقدامــات
زورگویانــه نظامــی کــه دولتهــا در پیــش گرفتــه انــد
البتــه درخواســت ســامت کامــل نیــروی کار در مــورد
نیــروی کار یــدی و فکــری ،صنعتــی و اداری رشکتهــای
عظیــم بیــن املللــی صــادق اســت .مؤسســات کوچــک از
قبیــل دکانــداران در شــهرها و روســتاها از ایــن موهبــت
برخــوردار نیســتند .آنهــا محکــوم بــه ورشکســتگی
هســتتند .مثــا در ایتالیــا متــام مغــازه هــا را بســتند و
هیــچ مرکــزی نیــز از آنهــا حامیــت مالــی منیکنــد .در
آملــان بســیاری از صاحبــان رسمایــه کوچــک در حــال
ورشکســتگی هســتند .و ایــن رونــد منطبــق اســت بــا
درخواســت ابرکنرسنهــای بیــن املللــی .ایــن مؤسســات
کوچــک احســاس میکننــد کــه از جامعــه انســانی طــرد
شــده و تنهــا هســتند.
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه بــا تهاجــم بیــاری کرونــا
در جهــان و مبــارزه کارگــران در جهــت دوری از ایــن
بیــاری ،تولیــد بیــن املللــی دچــار وقفــه گردیــده و
ســهام رشکتهــا بــا افــت شــدیدی روبــرو شــده اســت.
تولیــد ناخالــص چیــن  ۱۵تریلیــون و  ۳۰۰میلیــارد دالر
یعنــی  ۱۷٫۵درصــد کل تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی
اســت ۵۰.درصــد نیــروی کار ایــن اقتصــاد عظیــم در
بخــش خدمــات مشــغول اســت .بــا رشوع کرونــا ،ایــن
بخــش  ۱۲درصــد افــت نشــان میدهــد کــه بحرانــی
را در اقتصــاد چیــن باعــث گردیــده اســت .در عیــن
حــال اقتصــاد چیــن در بخــش زیربنائــی  ۳۰درصــد و
در بخــش ســاختامنی  ۱۶درصــد افــت کــرده اســت و
خریــد و فــروش امــاک  ۴۰درصــد و تولیــدات صنعتــی
 ۱۲٫۵درصــد کاهــش نشــان میدهــد.
کاهــش  ۱۴درصــدی ســهام ا ُپــل آملــان و آمریــکا کــه
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بــا رشکــت آملــان ،فرانســه ،بریتانیــا و ترکیــه بــرای
حــل بح ـران موجــود تشــکیل داده انــد .البتــه نــه در
خدمــت پناهجویــان بلکــه جهــت توافــق بــا ترکیــه تــا
ایــن کشــور پناهجویــان را در مرزهــای آســیائی متوقــف
کنــد.
دولتهــای بــزرگ رسمایــه داری بــه نجــات رسمایــه هــای
کوچــک هــم منیاندیشــند .آنهــا در تــاش نجــات رسمایــه
هــای بــزرگ جهانــی و حفاظــت از نظــم اجتامعــی
رسمایــه داری هســتند .ایــن دولتهــا قــول داده انــد کــه
از مؤسســاتی کــه بــه حکــم دولتــی جهــت مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا تعطیــل میشــوند ،حامیــت مالــی کنــد.
مثــا دولتهــای آمریــکا ،بریتانیــا و آملــان قــول داده انــد
کــه بــه رشکتهــای کوچــک و بزرگــی کــه در ایــن رونــد
متــرر میشــوند بــا نــرخ بانکــی کــم وام پرداخــت
کننــد :آمریــکا  ۲تریلیــون دالر ،بریتانیــا  ۳۳۰میلیــارد
دالر در نظــر گرفتــه انــد و دولــت آملــان بــه طــور
تخمینــی  ۹میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون کمــک بــه مــردم
را اختصــاص داده اســت .ایــن مبالــغ نســبت بــه کل
جمعیــت کار و زحمــت در ایــن کشــورها بســیار ناچیــز
اســت و فقــط میتوانــد امکانــات جزئــی در اختیــار
ایــن مــردم بگــذارد و بــا نگهداریشــان در خــط فقــر ،از
غلیــان آنهــا جلــو گیــرد.
چــه کســی منیدانــد کــه در دریافــت ایــن وامهــا،
رشکتهــای بــزرگ بــر رشکتهــای کوچــک مقدمنــد
وارجحیــت دارنــد؟ هــان طــوری کــه در بحـران ۲۰۰۸
دولــت آملــان فقــط بــه بانکهــا و بیمــه هــا  ۵۰۰میلیــارد
یــورو کمــک کــرد ولــی مؤسســات کوچــک در حــال
ورشکســتگی چیــزی نصیــب شــان نشــد.
در آمریــکا یــک سیســتم بیمــه درمانــی اجبــاری
همگانــی وجــود نــدارد .در ایــن رشایــط خطرنــاک اکــر
مــردم در ایــن مــورد بــی پشــتیبان هســتند .دولــت
مــردان آمریــکا در گفتارهــای خــود تأکیــد کــرده انــد که
متــام مــردم از بیمــه هــای درمانــی برخــوردار خواهنــد
شــد ولــی در عمــل چنیــن امــری حــادث نگردیــده
اســت .تقریب ـاً اکــر آمریکاییهــا آنقــدر از نظــر مالــی
محــروم هســتند کــه حتــی  ۵۰۰دالر پــس انــداز هــم
ندارنــد و هیــچ مبلغــی را نیــز ب ـرای بازنشســتگی منــی
گذارنــد و منیتواننــد هزینــه هــای درمانــی ناشــی از
کرونــا را پرداخــت کننــد .بــه همیــن جهــت در یــک
نظــر خواهــی  ۶۰درصــد مــردم آمریــکا معتقدنــد کــه
ایــن بیــاری وضعیــت کشــور را بســیار وخیــم خواهــد
کــرد.
در حالــی کــه بخشــی از تولیــد بیــن املللــی ناشــی از
کرونــا و سیاســت دولتهــای رسمایــه داری فروکــش کــرده
اســت ،طبــق قانــون حرکــت نامــوزون رسمایــه جهانــی،
بخــش دیگــرش در باالتریــن درجــه ســود دهیســت.
بــرای کنرسنهــا و مافیــای جهانــی مــواد غذائــی،
کنرسنهــای داروئــی و تکنولــوژی پیرشفتــه (ســازندگان
کمپیوتــر) ،رشکتهــای بــزرگ ســازنده نوشــته افــزار و
فروشــگاه هــای اینرتنتــی مثــل آمــازون کــه بــا ظهــور
کرونــا و افزایــش بــاور نکردنــی مشــریانش  ۱۰۰ه ـزار
نیــروی کار اســتخدام میکنــد ،شــیوع و گســرش کرونــا
موهبتــی اســت .آنهــا بــا فروشــی کــه در صــد ســال
گذشــته بــی نظیــر بــوده اســت ،میلیاردهــا دالر ســود

کســب کــرده انــد .یکــی از ابزارهــای مهــم ســود دهــی
بـرای ایــن بخشــهای تولیــدی ،ایجــاد هـراس و نــا امنــی
در بیــن مــردم اســت .بــا ایــن وســیله مــردم بـرای حفــظ
رشایــط مســاعد چنــد روز بیشــر از زندگــی خــود بــه
فروشــگاه هــای مــواد غذائــی ،داروخانــه هــا ،مغــازه
هــای نوشــته افــزار بــرای کودکانشــان کــه بــه جــای
مدرســه بایــد در خانــه درس بخواننــد ،هجــوم میربنــد.
مغــازه هــا آن چنــان رسیــع خالــی و پــر میشــوند کــه
حتــی کارخانجــات تولیــدی نیــز منیتواننــد در ســطح
نیازهــای کاذب خریــداران خــود ،تولیــد کننــد.
رسمایــه داری همــه چیــز را کاال مــی بینــد .همــه چیــز
بــرای او قابــل خریــد و فــروش اســت .لــذا او بــرای
کســب ســود روی نعــش میلیونهــا پــا میگــذارد و رد
میشــود .در حالــی کــه مــردم بــه ماســک جلــوی دهــان
و دســتکش بیــش از هــر داروئــی نیــاز دارنــد ،عــده ای
بــا پشــتیبانی دولتمــردان کشــور خــود بــه احتــکار ایــن
وســائل میپردازنــد.
ســعید منکــی ،وزیــر بهداشــت ،میپرســد« :ایــن شــبکه
فرصت طلــب بی انصــاف از کجــا خاطــر جمعــی دارد
کــه این گونــه جســورانه رو بــه روی مــردم و مســئولین
می ایســتد و به راحتــی اعــام می کنــد کــه ۲۰۰
میلیــون ماســک را می توانــد  ۲۴ســاعته بــا فــان
قیمــت در فــان جــا عرضــه کنــد؟» .او ادامــه میدهــد
کــه «متاســفانه پــس از حــدود  ۱۰روز فقــط یــک
میلیــون عــدد ماســک تحویــل و بقیــه منی دانــم در
کجــا انباشــته شــده»...
بــه عــاوه  ٢٥ ،میلیــون دســت کش التکــس از یــک
انبــار در پردیــس ۴ ،میلیــون دســت کش پزشــکی در
اهــواز ٢٠٠ ،تــن مــواد شــوینده و ضدعفونــی در اســام
آبــاد غــرب 5 ،تــن ژل ضدعفونــی کننــده در الــرز ،
 ٧٣میلیــون اقــام بهداشــتی احتــکار شــده در ته ـران،
کشــف شــد ...بــه بیــان دیگــر شــبکه هــای مافیائــی
کــه در دولــت هــم نفــوذ داردنــد  -واال جــرأت چنیــن
کاری را نداشــتند  -نیازهــای اساســی و فــوری مــردم را
احتــکار کــرده تــا گ ـران بفروشــند.
البتــه ایــن رویــداد فقــط متعلــق بــه جنایتــکاران
ایرانــی نیســت .چنیــن پدیــده هــای فاســدی در متــام
کشــورهای رسمایــه داری یافــت میشــود و امــروز در
زمینــه کرونــا مشــخص عمــل میکنــد .مثــا در آملــان
 ۵۰هــزار ماســک گــم شــده ولــی هنــوز هیــچ کــس
منیدانــد بــر رس ایــن ماســکها چــه آمــده اســت .طبــق
ســایت  2020/3/21 BBCدو ســناتور آمریکائــی بــه
ســوء اســتفاده مالــی از رانــت اطالعاتــی دربــاره شــیوع
کرونــا متهــم شــدند.
در عیــن حــال رسمایــه داری بــه ویــژه امپریالیســم
بــا شــدت بــه اندیشــه هــای اندیویدوآلیســتی دامــن
میزنــد .هــر کــس بایــد فقــط بــه فکــر خــودش باشــد.
وقتــی خانــم مــرکل ،صــدر آعظــم آملــان ،در مــورد رفتــار
مــردم در مقابــل کرونــا از " مــا جامعــه ای هســتیم
کــه زندگــی تــک تــک انســانها برایــان ارزش دارد".....
حــرف میزنــد ،هــدف اش کــم کــردن مخــارج رشکــت
هــای انحصــاری درمانــی و ســازش طبقاتیســت .زیــرا
وقتــی کارگـران بـرای دســت مــزد محقانــه خــود و بـرای
هشــت ســاعت روز کار مبــارزه میکننــد ،خانــم مــرکل
یــادش میــرود کــه تــک تــک ایــن کارگـران طبــق گفتــه
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بــا شــیوع بیــاری کرونــا هم ـراه گردیــده ،بــر اقتصــاد
آمریــکا و اروپــا رضبــه بزرگــی وارد ســاخته اســت.
بــورس آســیا  ۲درصــد و تحــت تأثیــر آن ،بــورس اروپــا
 ۴درصــد افــت نشــان میدهــد .بــازار ســهام لنــدن ۵
درصــد افــت داشــته اســت .در عیــن حــال کاهــش
شــدید ســهام بــورس رشکتهــای خــودرو ســازی ،و
کاهــش قیمــت نفــت کل اقتصــاد جهانــی را میلرزانــد.
در متــام کشــورها ایــن پروســه جریــان دارد و رضبــات
مهلکــی بــر اقتصــاد جهانــی وارد آورده اســت .تــاش
کشــورهای رسمایــه داری بــرای جلوگیــری از ایــن
کاهــش رو بــه تزایــد اســت .رسمایــه داری مایــل اســت
کــه کارگ ـران در وســیعرتین و گســرده تریــن ابعــادش،
در کارخانــه و کارگاه مشــغول تولیــد ارزش اضافــه -
رسمایــه  -باشــند .بــا در نظــر گرفــن ایــن واقعیــت
اســت کــه تــاش دولــت کشــورهای رسمایــه داری
مفهــوم و هــدف واقعــی اش را نشــان میدهــد و افشــا
میگــردد.
بــرای روشــنائی بیشــر اهــداف رسمایــه داری در
جلوگیــری از گســرش کرونــا و مبــارزه بــا آن ،میتوانیــم
ذره بیــن را روی پناهجویــان بــی دفــاع مترکــز دهیــم
دولتهــای آمریــکا ،روســیه ،آملــان و انگلســتان در
خاورمیانــه جنــگ برپــا میکننــد و بــا ایجــاد تنــش،
هــزاران میلیــارد دالر اســلحه میفروشــند .کشــورها را
بــه ویرانــه تبدیــل میکننــد و مردمانشــان را میکشــند
و آواره میکننــد .ایــن آوارگان بایــد یــک جائــی پنــاه
گیرنــد ،بایــد یــک جائــی رسپنــاه داشــته باشــند .الجــرم
ســمت کشــورهای رسمایــه داری را در پیــش میگیرنــد.
رسمایــه داری مرزهــا را بــه روی دههــا هـزار نفــر مــی
بنــدد.
بــرای مثــال تعــداد پناهجویــان در اردوگاه هــای
مختلــف از جملــه یونــان (حــدود یــک میلیــون)،
بنــگالدش (صدهــا هــزار روهنگیائــی) و کنیــا (۵۰۰
هــزار ســومالیائی و ســودان جنوبــی) و هــزاران
پناهجــوی لبنانــی در خطــر بــزرگ ابتــا بــه کرونــا قـرار
دارنــد .در آنجــا انبــوه زبالــه ،محیــط آلــوده بــه انــواع
باکرتیهــا ،ســوء تغذیــه ،فســاد روابــط اجتامعــی و غیــر
رشایــط را بــرای کرونــا مســاعد کــرده اســت.
ولــی نــه تنهــا دســت هیــچ دولتــی بــه یــاری آنهــا دراز
منیشــود ،بلکــه فشــارهای طاقــت فرســای جســمی و
روحــی و نگهــداری آنهــا در هــان رشایــط خطرنــاک
و متایــل بــه نابودیشــان ،سیاســت دولتهائیســت کــه
فریــاد انســان دوســتی شــان در ایــن روزهــا گــوش
فلــک را کــر میکنــد و تشــدید مبــارزه جهانــی علیــه
کرونــا را رسمیدهنــد .ایــن پناهجویــان نــه تنهــا مهــری
از ایــن نظــام رسمایــه داری منــی بیننــد بلکــه مرزبانــان
ایــن نظــام ،آنهــا را مــورد شــدیدترین رضب و شــتمها
و تحقیرهــا قــرار میدهنــد .رسمایــه داران جهــان بــه
رسنوشــت انســان منیاندیشــند .اندیشــه آنهــا نجــات
تولیــد و رسمایــه اســت .امــروز مســأله پناهجویــان بــه
اهرمــی تبدیــل گشــته اســت کــه دولتهــا بــه وســیله
آن رقبــا را تحــت فشــار قــرار میدهنــد .دولتهــای
اروپائــی بــر مبنــای منافعشــان از تهاجــم ترکیــه بــه
ســوریه حامیــت نکردنــد .ترکیــه مرزهــای خــود را بــه
روی پناهجویــان بــاز کــرد و آنهــا را بــه مرزهــای اروپــا
رســاند .حــال اروپــا تحــت فشــار اســت و کنفرانســی
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سیاســی را نابــود کننــد ،در اروپــا بــه یــاری کرونــا
جنبــش کارگــری را میخواباننــد و بــا فرســتادن مــردم
بــه خانــه ،اهــداف سیاســی خــود را مخفیانــه دنبــال
میکننــد.
در  ۲۰۲۰/۳/۲۱حــدود  ۴۰۰۰۰رسبــاز آمریکائــی بــا
تجهیــزات ســبک و ســنگین مثــل تانــک ،نفربــر و...
در اروپــا ،آرام و بــی صــدا ،بــه گشــت زنــی مشــغول
شــدند .باندهــای مافیائــی بــر زمینــه نیــاز واقعــی مــردم
بــه وجــود میاینــد و ظاه ـرا کســی هــم از مــکان آنهــا
بــا خــر منیشــود.
نظــام رسمایــه داری همــه اقداماتــش در جهــت
اســتثامر نیــروی کار و کســب ابــر ســود میباشــد .بعــد
از پیــروزی بــر کرونــا کــه معلــوم نیســت کــی اتفــاق
خواهــد افتــاد ،رضرهــای اقتصــادی ناشــی از آن را
نیــز بــا اســتثامر شــدیدتر نیــروی کار در ســطح بیــن
املللــی ج ـران خواهنــد کــرد .لــذا بعــد از کرونــا بایــد
بــه پیشــواز جنبشــهای میلیونــی کارگــران و دیگــر
زحمتکشــان جهــان برویــم .خواســت ایــن جنبشــها
دیگــر در قالــب نظــام فاســد و پوســیده رسمایــه
داری منــی گنجــد .جهــان گامــی دیگــر آمــاده پذیــرش
سوسیالیســم خواهــد گردیــد .خــود را آمــاده کنیــم.
۲۰۲۰/۳/۲۳

کرونا در ایران
کمــک مــردم شــتافتند و بــی دریــغ بســیاری از آنهــا
جــان خــود را در خدمــت بــه بیــاران از دســت مــی
دادنــد .بــا درک خطـرات ایــن ویــروس در مراحــل اولیــه
بــا بــی اهمیتــی عمومــی آنهــم بعلــت ســکوت دولــت
روبــرو شــد امــا در ادامــه خــود همیــاری عمومــی و
تشــکیل گروهــای کمــک خــود جــوش بویــژه از طــرف
جوانــان گســرش یافتــه اســت .امــروزه بســیاری از
خدمــات و همیــاری هــای عمومــی از طریــق همیــن
گروهــا کــه معمــوال در رســانه هــای رســمی ناپیــدا
هســتند انجــام مــی شــود.
ایــن حــس و اخــاق بــزرگ انســانی کــه در ایــن دنیــای
بــی رحــم مالکیــت خصوصــی و ســود بــی مهابــا
از تــرس و مــرگ بــه کمــک دیگــران مــی شــتابند ،از
احرتامــی عمیــق در بیــن بیــاران و مــردم انســان
دوســت و بــا رشافــت برخــودار اســت و مــا از آنهــا،
فــداکاری و ازخــود گذشــتگی را یــاد مــی گیریــم .و
بــا همــه خانــواده هــای آنانــی کــه عزیــزان خــود را
در ایــن ضایعــه از دســت داده انــد ،خــود را همــدرد
مــی دانیــم .درســهایی کــه ایــن انســان هــای بــزرگ در
ایــن جنــگ بــی رحامنــه بیــن مــرگ و زندگــی بــه جهــان
کنونــی داده و مــی دهنــد ،تــاش مــا را بــرای تغییــر
ایــن دنیــای ســتمگر و اســتثامرگر چندیــن بــاره تقویــت
خواهــد کــرد .آنهــا در رشایطــی بــه کمــک انســان هــای
نیازمنــد رفتــه انــد کــه مدیـران و مســئولین ایــن نظــام
بــی کفایــت و دزد در حــال تهیــه امکانــات بهداشــتی

بــرای خــود و اطرافیانشــان بودنــد.
بــا از دســت رفــن کنــرل ویــروس کرونــا و فــوت
تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه ،خامنــه ای بــه یــک
مقــام نظامــی مســئولیت ایجــاد ســتاد ملــی مبــارزه بــا
کرونــا تحــت مســئولیت روحانــی را داد .ســپردن چنیــن
ســتاد حساســی در رشایــط کنونــی یعنــی نظامــی کــردن
بخشــی از حاکمیــت سیاســی آنهــم در زمانــی کــه
مجلــس بــه عنــوان مناینــده قــوه مقننــه تعطیــل اســت.
ســپاه پاســداران مدتهــا اســت کــه عمــا همــه کاره
کشــور شــده اســت .کنــرل گمــرگ هــا و حضــور
گســرده در رشکــت هــای اقتصــادی تــا ســازمان هــای
دیگــر نظامــی و اطالعاتــی و امنیتــی ،بخــش هــای
رســانه ای و اینرتنتــی و مبــارزه بــا نیروهــای مخالــف
رژیــم و خالصــه هــر جــا کــه قدرتــی حضــور دارد یــک
رس آن ســپاه پاســداران اســت .عمــا اســتفاده و یــا ســوء
اســتفاده ای ظریفانــه ای در باالتریــن نهادهــای قــدرت
بصــورت کوتــاه کــردن عملــی دســت دولــت و مجلــس
از تصمیــم گیــری و قانــون گــذاری انجــام گرفتــه اســت،
کــه در آینــده تاثیــرات آنــرا در صــف بنــدی جنــاح
هــای مختلــف رژیــم نشــان خواهــد داد .آنچــه کــه
روشــن اســت ،حلقــه قــدرت در ای ـران بــا تضــاد هــای
بیشــر مــردم بــا رژیــم ،تنگــر مــی شــود.
بحـران اجتامعــی کــه ایــن روزهــا گریبانگیــر کل جامعه
اســت .تاثیــرات مختلفــی روی طبقــات اجتامعــی
گذاشــته اســت .اقتصــاد بیــار ایــران بــا کمبودهــای
مــواد بهداشــتی و گرانــی بــی در و پیکــر آنهــا روبــرو
اســت .تزریــق کمــک هــای دولتــی آنهــم در  ۲۰۰تــا
 ۶۰۰هــزار تومــان ،در وقتــی کــه کار نیســت و اکــر
کســب و کارهــای کوچــک یــا بــا حداقــل ظرفیــت و
یــا تعطیلــی مواجــه هســتند ،فقــط نــوش دارویــی و
ُمس ـ ِکنی گذراســت ،کــه بــه مشــکالت اکرثیــت مــردم
هیــچ جــواب و راه حلــی ارائــه منــی دهــد.
دوران ســختی کــه امــروز نــه تنهــا مــردم در ایــران
بــا آن دســت بــه گریبــان هســتند بلکــه بــه معضلــی
جهانــی بــا هـزاران مــرگ و صدهــا هـزار بیــار تبدیــل
شــده اســت ،درد مشــرک انســان در جوامــع ناعادالنــه
و طبقاتــی امــروز اســت .دردی کــه منافــع و ســود
حاکمیــن جهــان ،امــکان ســازماندهی و مبــارزه علیــه
جنــگ میکروبــی را توســط مــردم دردمنــد کُنــد و بــی
اثــر مــی کنــد.
ایــن امــکان کــه جنــگ میکروبــی در ســطح بیــن املللــی
رشوع شــده اســت منتفــی نیســت ،امــا بــه هــر صــورت
دوره شــیوع ایــن بیــاری کــه اساســا افــراد بیــار و
ســنین بــاال را مــورد حمــات مــرگ آور قـرار داده اســت
ســپری خواهــد شــد و در آینــده ابعــاد پنهــان و پشــت
پــرده ایــن بحـران ویروســی منایــان خواهــد گشــت .ایــن
بحـران بـرای مــردم فقیــر و زحمتکــش جامعــه بیــش از
دیگ ـران آســیب زا اســت .آنهایــی کــه از دسرتســی بــه
امکانــات و خدمــات بهداشــتی ،محیــط زندگــی ســامل ،
آب آشــامیدنی ،ســطح تحصیــل کافــی محــروم هســتند،
قــادر نیســتند کــه همپــای دیگ ـران بــا ویــروس کرونــا
مقابلــه کننــد.
در قــرن بیســت ویکــم علیرغــم تکنولــوژی پیرشفتــه ای
کــه برشیــت بــه آن دسرتســی پیــدا کــرده اســت .هنــوز
حاکمیــت مرتجــع مذهبــی ایــران توســل بــه دعــا و
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خــودش بایــد برایــش ارزش داشــته باشــند.
در هــر ســال  ۹میلیــون نفــر از گرســنگی میمیرنــد
یعنــی  ۲۵ه ـزار مــرگ و میــر در روز .رسمایــه داران و
صاحبــان ابــر کنــرن هــای جهانــی و مناینــدگان آنهــا
از جملــه خانــم مــرکل ککشــان هــم منیگــزد چــون
ب ـرای زندگــی انســانها ارزش قائــل نیســتند .ولــی حــال
کــه جــان خــود و خانــواده اش و میلیاردهــا رسمایــه
رشکتهــای بــزرگ جهانــی در خطــر ق ـرار گرفتــه اســت،
از ارزش زندگــی انســان حــرف میزنــد.
بــه هــر جهــت اندیویدوآلیســم بورژوائــی چنــان در
طــول دههــا و چنــد صــد ســال در بدنــه جامعــه نفــوذ
کــرده اســت کــه در رشایــط اضط ـراری هــر کــس بــه
فکــر خویــش اســت و پــا روی نعــش هــم میگذارنــد.
بــا ظاهــر شــدن ویــروس کرونــا در جهــان و شــیوع آن
در شــهرهای مختلــف ،مــردم بــه فروشــگاههای مــواد
غذائــی ،داروخانــه هــا و فروشــگاههای مــواد متیزکننــده
و نظافــت هجــوم بردنــد .هــر کــس بــدون در نظــر
گرفــن ظرفیــت فروشــگاه و نیــاز افـراد دیگــر ســبدهای
خریــد خــود را مملــو از همــه چیــز میکــرد .بــه طــوری
کــه بـرای بعضــی از مــواد واقعــا مــورد احتیــاج عمومــی
قحطــی مصنوعــی بــه وجــود آمــده اســت .ایــن پدیــده
مربــوط بــه کل ســاختار رسمایــه داری جهانیســت؛
ایجــاد قحطــی مصنوعــی توســط خــود مــردم.
ویــروس کرونــا فاتــح و یکــه تــاز در حــال پیــروی
و کشــتار روزافــزون اســت .مــردم جهــان از جلویــش
میگریزنــد و در انتظــار واکســن ضــد کرونــا لحظــه
شــاری میکننــد .ایــن مهمرتیــن نیــاز مــردم جهــان
در ایــن روزهاســت .دقیقــا بــر مبنــای چنیــن نیــازی
طمــع بخشــهای بــورژوازی بــزرگ ،جــان تــازه ای
گرفتــه اســت .هــر کشــوری میخواهــد ایــن واکســن
توســط البراتوارهــای خــودش تهیــه شــود تــا بــه ســود
میلیــارد میلیــاردی برســد .ب ـرای آنهــا زندگــی و حیــات
مــردم چنــدان اهمیتــی نــدارد هــان طــور کــه کشــتار
آنهــا در ســوریه ،افغانســتان ،لیبــی معنائــی نداشــت و
نــدارد .امــروز مســابقه چیــن ،آمریــکا ،آملــان ،انگلیــس
و فرانســه وغیره...بــر رس ایــن اســت کــه کــدام یــک
رسیعــر بــه تولیــد ایــن واکســن نائــل میاینــد و ســود
آن را نصیــب خــود میکننــد .در ایــن رونــد هــر کــدام
میگوینــد کــه مــا اخــر کاریــم .همیــن روزهــا آن را بــه
بــازار میاوریــم.
دولــت ترامــپ از همــه وقیحــر عمــل میکنــد .او تــاش
کــرد کــه متخصصیــن رشکــت داروئــی  Curevacآملــان
را بــا تطمیــع و پــول زیــاد بــه آمریــکا بکشــاند .ولــی
در  ۳مــارس مســئول ایــن رشکــت داروئــی قضیــه را
فــاش ســاخت .ســپس وزیــر بهــداری آملــان در مقابلــه
بــا دسیســه آمریــکا گفــت« :دولــت آملــان بســیار راغــب
اســت کــه مــاده مؤثــر و واکســن ضــد ویــروس جدیــد
کرونــا همینطــور در آملــان و اروپــا تهیــه شــود» .آمریــکا
نقــدا در ایــن صحنــه رقابــت عقــب مانــده اســت.
کرونــا در جهــان در حــال گســرش و گرفــن قربانــی
اســت .گفتــه میشــود کــه یکــی از راههــای پیشــگیری
ایــن بیــاری .مانــدن در خانــه اســت .البتــه ایــن یکــی
از راههاســت .ولــی رسمایــه داری از کرونــا بــه عنــوان
ابــزاری جهــت پیشــرد سیاســتهای خــود اســفتاده
میکنــد .در ایــران میخواهنــد بــا کرونــا زندانیــان
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خرافــات و شــفا را بجــای شــیوه هــای علمــی بهداشــتی
و بســیج و ســازماندهی و آگاهــی مــردم از خطــری کــه
بــا آن جامعــه درگیــر اســت ؛ در تبلیغــات خــود جلــو
بــرده و توصیــه مــی کنــد.
درغــم و انــدوه فاجعــه ای کــه بـرای بســیاری از جوامــع
و کشــتار ویروســی انســان هــا رخ داده اســت هیــچ
انســان رشافتمنــدی منــی تــوان بــر آن چشــم ببنــدد و
از کنــار آن بگــذرد .فقــط انســان هایــی ماننــد رئیــس
خزانــه داری آمریــکا مــی تــوان بگویــد ؛ ویــروس کرونــا
ب ـرای اقتصــاد آمریــکا خــوب اســت؛ .
ویرانــی محیــط زیســت بــه همــراه رقابــت و جنــگ
هــای آشــکار و پنهــان بهرتیــن رشایــط طبیعــی و
سیاســی را ب ـرای رشــد و پدیــدار شــدن ویــروس هایــی
از ایــن نــوع فراهــم آورده اســت .بــرای ریشــه کــن
کــردن پدیــده هایــی از ایــن دســت برشیــت مرتقــی
قــرن بیســت و یکــم حتــا بــا سیســتم هایــی کــه باعــث
ایجــاد آن هســتند و هــر از گاهــی بــه کشــتار انســان
هــا منجــر مــی شــود تصفیــه حســاب تاریخــی خواهنــد
کــرد و مناســبات نابرابــری و عــدم امنیــت انســان بـرای
تامیــن یــک زندگــی عادالنــه و برابــر بــه گورســتان
تاریــخ خواهنــد فرســتاد.
مــا بــه همــه خانــواده هــا و کســانی کــه عزیزانشــان را
در ایــن میــان از دســت داده انــد تســلیت مــی گوئیــم
و راه چــاره را اتحــاد و همبســتگی بیشــر جامعــه علیــه
ویــروس کرنــا و ویروســی بــه نــام رژیــم جمهــوری
اســامی مــی دانیــم.

رضورت کار مخفی و علنی از......

طبقــه کارگــر هیچــگاه بــه ســازمان هــای کمونیســتی
در ایـران رحــم نخواهنــد کــرد و همیشــه بـرای نابــودی
آنهــا تــاش مــی کننــد .بوروکراســی نظامــی و اداری
شاهنشــاهی بــا قــدرت گیــری اسالمیســت هــا تقویــت
شــد و دســتگاه هــای امنیتــی همچنــان باقــی ماندنــد
و بــر وســعت خــود افزودنــد .بنابرایــن اکنــون کــه
جنبــش هــای نوینــی چــون دیــاه  ٩٦و آبــان ٩٨
بوجــود آمدهانــد و نیروهــای جوانــی پــا بــه میــدان
مبــارزه گــذارده انــد وظیفــه ماســت تجــارب خــود را
در اختیــار نیروهــای جوانــی کــه ایــن روزهــا درگیــر
مبــارزه هســتند بگذاریــم .البتــه ایــن تجــارب از آن
گذشــته اســت و بایــد تنهــا بعنــوان یــک راهنــا تلقــی
گــردد .مهــم ایــن اســت کــه اوضــاع و رشایــط مشــخص
کنونــی در پرتــو ایــن تجــارب مــورد بررســی قرارگیرنــد
و امــر ســازماندهی بــه پیــش بــرده شــود .در زیــر بــه
نکاتــی بــر خواهیــم گشــت کــه بـرای تربیــت کادرهــای
کمونیســت نقــش تعییــن کننــدهای در ادامــه مبــارزه
ب ـرای ســازماندهی لشــگر آگاه پرولتاریــا داشــته اســت
یکم  -جهان بینی
اصــل اساســی در امر ســازماندهی کمونیســتی درک این
نقطــه نظــر ماتریالیســم تاریخــی اســت کــه نــه خــدا و
نــه شــیخ و نــه شــاه جهــان را تــا بحــال ســاختهاند.
تــوده هــا ســازنده تاریخنــد و در دوران جهانــی شــدن
تولیــد رسمایــه داری ایــن کارگـران هســتند کــه گورکــن
رسمایــه داری مــی باشــند .بنابرایــن ایجــاد یــک ســازمان
رزمنــده انقالبــی در گــرو ســازماندهی طبقــه کارگــر
اســت .امــروزه کارگــران و خانوادههاشــان اکرثیــت
باالئــی را در جمعیــت هشــتاد میلیونــی ایـران تشــکیل
میدهنــد
چنانچــه برایــن آمــار اقشــار دیگــر حاشــیه نشــینان
و تهــی دســتان را اضافــه کنیــم ایــن اکرثیــت بازهــم
گســرده تــر میشــود .بنابرایــن راه مــا بـرای ســازماندهی
کار مخفــی و علنــی روشــن اســت .تنهــا کادرهایــی مــی
تواننــد ب ـرای مــدت طوالنــی از دســت نیروهــای ضــد
کمونیســت و ضــد انقالبــی مصــون باشــند کــه خــود
در میــان تــوده کار و زندگــی کننــد .ایــن حلقــه تعییــن
کننــده حــل مناســبات بیــن کار مخفــی و علنــی اســت .
دوم  -انقالب امر تودههاست.
انقالبــات و رفرمهــای برپــا شــده در ایــران از جملــه
انقــاب مرشوطیــت« ،انقــاب» ســفید شــاه و انقــاب
بهمــن همگــی بــه رهــری طبقــه ی بــورژوازی و در
نهایــت بســود آن طبقــه تحقــق یافتــه اســت .امــروز
کمونیســتها در پــی انقالبــی هســتند کــه بــه رهــری
طبقــه کارگــر و بســود اکرثیــت عظیــم مــردم باشــد.
درســت بــر اســاس چنیــن برنامــه سیاســی اســت کــه
ســازماندهی کمونیســتی را بایــد در میــان کارگــران
انجــام داد و ســتون فقــرات حــزب کمونیســت را بــا
چنیــن ســازماندهی تضمیــن کــرد .متاســفانه بــا اینکــه
در ایــن صــد ســال گذشــته کمونیسـتها و بطــور کلــی
چــپ ایــران بــا ایــن جهــان بینــی آشــنایی داشــتهاند
و در دههــا نرشیــه و رســانهی چــپ از تــوده و بویــژه
در چنــد دهــه ی اخیــر از کارگــران حــرف زدهانــد
امــا هیچــگاه نتوانســتهاند بــه امــر کار مخفــی و
علنــی از دیــد جهــان بینــی و نقــش خــود کارگ ـران در

ســازماندهی تشــکیالت مخفــی همــه جانبــه برخــورد
کننــد و ایــن معضــل را حــل مناینــد .و لــذا هنوزهــم
ایــن وظیفــه جلــو پــای مــا ق ـرار دارد .
سوم – خواست تودهها
بــرای کار در میــان تودههــا بایــد از نیازمندیهــای
واقعــی آنهــا کــه امــروز اکـرا ً در تهیدســتی زندگــی مــی
کننــد از جملــه مســئله نــان و آب آنهــا حرکــت کــرد
کادرهــای کمونیســتی تنهــا وقتــی موفــق مــی شــوند
کــه کارگـران را بــه مبــارزه ای متشــکل در رشایــط ایـران
بکشــانند کــه بــا کارگـران عجیــن شــده باشــند ،توانایــی
درک احساســات و نیازمنــدی هــای آنهــا را بدســت
آورده باشــند .در چنیــن حالتــی اســت کــه کادرهــا مــی
تواننــد خــود را در میــان تــوده ی وســیع ب ـرای مــدت
طوالنــی پنهــان کننــد .وقتــی همــه توامننــد شــوند کار
دســتگاه هــای امنیتــی بــس ســخت خواهــد شــد کــه
فعالیــن اصلــی را پیــدا کننــد.
چهارم  -اتکاء به نیروی خود
تشــکیل یــک حــوزه کوچــک کمونیســتی در رشایــط
دیکتاتــوری کــه هــم رسمایــه داخلــی بــا آن مخالــف
اســت وهــم امپریالیســم ،امــر بســیار ســختی اســت
و بایــد کلیــه اصــول را بــرای حفــظ آن رعایــت کــرد.
اجــرای اصــل اتــکاء بــه نیــروی خــود در ایــن امــر
بســیار یــاری دهنــده اســت .اکنــون در ایــران مــا
جنبــش کارگــری داریــم کــه توانســته پیــروان خــود
را بــه جامعــه تحویــل دهــد .بنــا برایــن وظیفــه
ســازماندهی مــا ،ســازماندهی همیــن نیروســت .اکنــون
همــه وســایل ارتباطــی عمومــی ب ـرای انتقــال نظ ـرات
درســت و تئوریــک موجــود اســت و پیــروان کارگــری
توانایــی اســتفاده از رســانه هــا را دارنــد .بخاطــر وجــود
احـزاب چــپ در خــارج و امکانــات تبلیغــی آنهــا گاهــی
متایــل بــه خــارج از جنبــش و نیــروی خــود بوجــود مــی
آیــد کــه شــاخک هــای دســتگاه هــای امنیتــی چنیــن
ارتباطاتــی را زود شناســایی مــی کننــد .کادرهایــی کــه
در درون جنبــش کارگــری بــه کار مخفــی مــی پردازنــد
بایــد کلیــه امــور خــود را بــا اتــکاء بــه نیــروی تــوده ای
خــود جلــو بربنــد و يــا ،از هرگونــه ارتبــاط بــا بیــرون
از تشــکیالت تــوده ای خــود پرهیــز کننــد .از ســوی
دیگــر وظیفــه نیروهــای بیــرون از جنبــش کارگریســت
کــه همــه جانبــه بــه ارگانهــای علنــی جنبــش بــا
پوشــشهای مناســب کمــک رســانند .هــر گونــه
گرایــش سکتاریســتی و گروهــی گــری نتیجـهاش لطمــه
زدن بــه ســازماندهی مخفــی اســت و بــس.
پنجم  -چاره رنجربان وحدت و تشکیالت است
بــدون اتحــاد هیچــگاه منیتــوان تشــکیالت مخفــی
پایــدار و بــا ثباتــی داشــت.
طبقــه کارگــر دارای منافــع مشــرک طبقاتــی اســت و
هیــچ زمینــه مــادی بــرای نفــاق و تضــاد درونــی او
موجــود نیســت .ایــن ایدئولــوژی خــرده بــورژوازی و
بورژوازیســت کــه طبقــه را دســته بنــدی مــی کنــد و بــا
ایجــاد دیوارهــای نــوع تولیــدی یــا درجــه بندیهــای
در آمدهــا ،تخــم نفــاق را در درون طبقــه مــی پاشــد.
از ســوی دیگــر اپورتونیســم راســت و چــپ در جنبــش
کمونیســتی کــه در آخریــن تحلیــل ریشــه در هــان
ایدئولوژیهــا دارنــد باعــث اختــاف در درون جنبــش
کارگــری مــی شــوند .درســت بدیــن خاطــر مبــارزه
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قــدرت سیاســی بــه زیــر مــی کشــد و دیکتاتــوری خــود
را مســتقر میســازد.
حــزب رنجــران بــا حرکــت از ایــن نظریــه کمونیســم
علمــی اســت کــه وظیفــه انقــاب کــردن را در دســتور
دارد .برنامــه سیاســی آن از رســالت طبقــه کارگــر در
دوران تاریخــی انقالبــات پرولتاریائــی بــر مــی خیــزد.
هــدف حــزب ســازماندهی طبقــه کارگــر و دیگــر
نیروهــای مبــارز ب ـرای رسنگونــی نظــام رسمایــه داری
حاکــم کنونــی در ایـران و ایجــاد نظــام سوسیالیســتی ،با
حاکمیــت طبقــه کارگــر میباشــد .درســت وجــود چنیــن
وظیفــهای در برابــر طبقــه کارگــر اســت کــه آنــرا در
عمــل بــه طبقــه انقالبــی دوران تبدیــل کــرده اســت و
دشــمنی رسمایــه داری و مناینــدگان سیاســی آنهــا را علیه
خــود برانگیختــه اســت .زندگــی بــه انقالبیــون و حــزب
مــا ثابــت کــرده اســت کــه رسمایــه داران حاکــم ای ـران
بــه آســانی صحنــه را تــرک نخواهنــد کــرد.
حــزب رنج ـران بعنــوان بخشــی از طبقــه کارگــر طــی
ســالهای طوالنــی  -بیــش از نیــم قــرن  -مبــارزه بیــن
مــرگ و زندگــی را بــه اشــکال گوناگــون بــا دو نظــام
ســلطنتی و اســامی بــه پیــش بــرده اســت .بــا هــر دو
نظــام ســلطنتی و اســامی در جدالــی بیــن مــرگ و
زندگــی بــوده و در ایــن رونــد بهرتیــن فرزنــدان حــزب،
جانشــان را بــی دریــغ در دفــاع از آرمانهــای حــزب
فــدا کــرده انــد .مــا در عمــل آموختیــم کــه دشــمنان

صفحە5

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
چقــدر در میــان آنهــا هســتیم؟ مــا فــرض را بــر آن مــی
گذاریــم کــه مــا پیونــدی نداریــم یعنــی در موقعیــت
مشــکلی قـرار داریــم .در ایــن صــورت مجبوریــم از یک
رونــد شــناخت و پیــدا کــردن راه بگذریــم .بایــد ببینیــم
مراکــز مترکــز کارگــری کجاســت و از میــان آنهــا کــدام
از ایــن مراکــز نشــانی از فعالیــت کارگــری هســت .االن
در ایــران تشــکل هــای کارگــری موجودنــد و ســالها
در مبــارزه رو در رویــی بــا صاحــب کار و دولــت
هســتند .بایــد بــه بررســی ایــن واحدهــا پرداخــت و
ب ـرای نزدیــک شــدن بــه آنهــا طبــق رشایــط خــود راه
پیــدا کــرد .چنانچــه هیــچ امکانــی نیســت بایــد تــاش
کــرد بــا اســتفاده از امکانــات علنــی و وســایل مجــازی
در مراحــل اول تاثیــر گــذار بــود .مثالــی بزنــم االن
کارگ ـران از لحــاظ معیشــتی در وضــع بــدی بــر مــی
برنــد .ســازماندهی یــک گــروه انتفاعــی مســتقل بطــور
علنــی و بــا پوششــی مناســب کــه بشــود منطقــی آن ـرا
از چشــم نیروهــای امنیتــی پنهــان کــرد مــی توانــد
بــه ایــن پیــروان کارگــری و تشــکل هــای مســتقل
یــاری رســاند .افـرادی کــه مایــل بــه کمــک بــه جنبــش
کارگــری هســتند را جمــع کــرد .همــه اینــکار هــا بایــد
علنــی صــورت گیــرد و بــه هیــچ وجــه بــا کار مخفــی
تداخــل نکنــد .و همــه کســانی کــه در ایــن ســازمان کار
مــی کننــد نبایــد مســئولیتی در کار تشــکیالت مخفــی
داشــته باشــند.
در اوضــاع کنونــی مترکــز کار بایــد روی فعالیتهایــی
کــه بــه بســیج و ســازماندهی علنــی کارگ ـران و اقشــار
دیگــر مــردم ناراضــی میانجامــد ،باشــد .بــدون وجــود
چنیــن ســازماندهیای هیــچ ســازمان مخفــی را نبایــد
بوجــود آورد .در دوره رژیــم شــاه بـرای مــدت طوالنــی
مــا دارای تشــکیالت مخفــی سیاســی بودیــم و بقــول
رفیــق پرویــز واعــظ زاده مثــل یــک بطــری در بســته
ای بودیــم در دریــا شــناور .بنابرایــن کادرهــای مــا بایــد
بـرای تشــکیل ســازمان مخفــی هنــوز کار کننــد و عجلــه
در ســازماندهی بــدون پایــه تــودهای و بــدون پوشــش
تــودهای نکننــد.
تشــکیالت مــا در خــارج هنــوز میتوانــد بــه کار
تبلیغــی و ترویجــی خــود ادامــه دهــد.

بدیل مردمی
بدیل مردمی در مبارزه جاری علیه ویروس
در برابــر ویــروس واگیــر وهمــه جــا گیــر چــه بایــد کرد؟
پرولتاریــا بعنــوان طبقـهای کــه نویــد آزادی برشیــت را
دوقــرن اســت مــی رسایــد چــه موضعــی دارد ؟
امــروز در برخــورد بــه حملــه ویــروس کرونــا در رسارس
جهــان مواضــع گوناگــون و راه حــل هــای متفاوتــی
عرضــه شــده اســت .چـرا اساســا راجــع بــه یــک واقعیت
و یــک پدیــده ایــن همــه تفــاوت و تفســیر و آنقــدر
امــا و چــرا هــای مختلــف رواج دارد؟ شــکی نیســت
کــه ظهــور ناگهانــی ویــروس و پراکندگــی وســیع وهمــه
جاگیــر آن خــود زمینــه ســاز ایــن همــه نظ ـرات شــده
اســت .ویــروس کرونــا از باالتریــن رده تــا پائینتریــن
ســطح اجتامعــی را خانــه نشــین کــرده اســت .عملکــرد
ایــن ویــروس کلیــه باورهــای متافیزکــی را زیــر ســوال

بــرده ودرهــای صومعــه ،کنیســه ،دیــر ،خانقــاه و
مســجد را بســته اســت .ویــروس کویــد نــوزده راه خــود
را بــا رسعتــی غیــر قابــل تصــور از ووهــان بــه رسارس
جهــان پیــدا کــرد .نــه خــدا و نــه پیغمــر و نــه مــردگان
و روباتهــا ،هیــچ کــدام نتوانســتند ایــن جانــدارذرهای
را ایســت دهنــد .ایــن ذره همچنــان بــه درو کــردن
قربانیــاناش مشــغول اســت.
تــا قبــل از اینکــه طبقــه کارگــر بــا جهانبینــی وبدیــل
سوسیالیســتی اش پــا بــه میــدان مبــارزات اجتامعــی
بگــذارد و بیانیــه حــزب کمونیســت انتشــا ر یابــد،
ادعــای پذیرفتــه شــده ایــن بود کــه تاریــخ را پادشــاهان
و قهرمانــان ســاخته انــد و خدایــان توانــا و قــادر،
عشــق و مهــر را بــرای بندگانــش بــه ارمغــان آورده
تــا پادشــاهان مســتبد زیــر ســایهاش و آیتاللههــا
و کشــیشها مناینــدگان اش بــر روی زمیــن باشــند.
بــردهداران و مالــکان ارضــی بــا ایــن افســانهها،
قرنهــا برگــرده اکرثیــت عظیــم مــردم سوارشــدند و
نظــام بــرد گــی و اربــاب  -رعیتــی را توجیــه کردنــد.
امــا تاریــخ ایــن گذشــته در عیــن حــال لربیــز از
مقاومــت و مبــارزه اســت .ایــن مبــارزه همچنــان تــا
امــروز ادامــه دارد .در ایــران مــا در ایــن صــد ســال
گذشــته بخاطــر دخالــت قدرتهــای امپریالیســتی ایــن
مقاومــت و مبــارزه مســیر ســخت و بغرنــج تــری را
طــی کــرده اســت .مبــارزه علیــه کویــد  19در حقیقــت
چــون بــه کل حاکمیــت برمیگــردد ،مبارزهایســت
در همیــن مســیر تاریخــی  .دولــت بیــار مــا ،رژیــم
جمهــوری اســامی کــه چــرک و خــون از پنجههایــش
جاریســت در مبــارزه علیــه ایــن ویــروس در مانــده
اســت و قاطبــه مــردم دیگــر هیچگونــه اطمینانــی بــه
رژیــم ندارنــد .درســت براثــر ایــن وضــع ویــژه چنانچــه
طبقــه کارگــر و احــزاب و ســازمانهای مرتقــی اقــدام
مســتقیم و جــدی ب ـرای ارائــه یــک بدیــل مردمــی در
مبــارزه علیــه ویــروس نکننــد چــه بســا فاجعــه ای بــس
بزرگــر درای ـران اتفــاق افتــد .ایــن روزهــا در عمــل مــا
شــاهدیم کــه جامعــه ای ـران در کل بــا چــه فاجعــه ای
روبروســت  .از یکســو حکومــت دینــی اســت کــه رساپــا
خرافــات را بــه جامعــه میخورانــد و از ســوی دیگــر
نــادان و جاهــل و دزد اســت کــه هیچگونــه رشایــط
بهداشــتی و ایمنــی ب ـرای مــردم فراهــم منیکنــد .هــر
چــه جلــو میرویــم دامنــه ایــن فاجعــه گســرده مــی
شــود  .از اینجاســت کــه وظیفــه نیروهــای کارگــری و
جنبــش هــای آگاه سیاســی در کارزار اجتامعــی علیــه
کویــد نــوزده ســنگین تــر از جوامعــی اســت کــه دارای
نظــام هــای حاکــم کار آمــدی هســتند.
ما چه می گوئیم و کجا ایستاده ایم؟
یکم
طبقــه کارگــر آزادیاش در گــرو آزادی کل برشیــت
از یــوغ نظــام هــای اســتثامرگر و ســتمگر اســت و
برنامــه سیاســیاش بعنــوان گورکــن رسمایــه داری در
ایــن مرحلــه تاریخــی سوسیالیســم اســت کــه نجــات
برشیــت را از اینهمــه درد ورنــج ناشــی از نظــام هــای
تابحــال موجــود طبقاتــی در بــر دارد .از ایــن رو طبقــه
کارگــر بــا متــام وجــودش امــر مبــارزه بــا ویــروس را
در دســتور دارد .امــروز چنیــن مبــارزهای بــه وظیفــه
مرکــزی نیروهــای مرتقــی جهــان تبدیــل شــده اســت.

با حاکمیت جمهوری اسالمی؛ فقر و بی عدالتی را پایانی نیست
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بــرای وحــدت جنبــش کارگــری از مبــارزه بــا نظــرات
انحرافــی گروهــی گــری و هژمونــی طلبانــه مــی گــذرد.
دشــمنان آشــکار طبقــه کارگــر و دســتگاههای امنیتــی
رژیــم جمهــوری اســامی بهــر وســیله مــی تواننــد نفــاق
افکنــی کننــد تــا از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد .حــزب
رنج ـران ای ـران وظیفــه خــود مــی دانــد بــا متــام نیــرو
از وحــدت طبقــه و از یکــی شــدن آن دفــاع کنــد .کار
ســازماندهی در میــان کارگ ـران تنهــا بــا پرچــم روشــن
و تاریخــی ایــن طبقــه امــکان دارد ".کارگــران جهــان
متحــد شــوید “
ششــم  -کار خدمــت بــه کارگ ـران و زحمتکشــان بایــد
بــا پوشــش علنــی باشــد ،در دورههایــی کــه تشــکیالت
کمونیســتی اکرثیــت کادرهایــش از کارگــران نیســتند،
ایــن کادرهــا میتواننــد تغییــر حرفــه بدهنــد.
در گذشــته ،رفقــای تشــکیالت مــا بـرای پیونــد بــا جنبش
کارگــری داوطلبانــه تغییــر حرفــه مــی دادنــد و چــون بــا
نــام خــود منــی توانســتند کار کننــد بــا نــام دیگــری بــه
کار در میــان کارگــران مــی پرداختنــد .مــا در دُبــی و
کُویــت ب ـرای مدتــی طوالنــی ایــن شــیوه کار را بــکار
بردیــم بــا اینکــه نتایــج خوبــی بدســت آوردیــم امــا
چــون کار در میــان کارگـران مهاجــر و بــدور از جریــان
اصلــی کارگــری در ای ـران بــود ،نتوانســت تشــکیالت را
بــه یــک تشــکیالت کارگــری کمونیســتی تبدیــل کنــد.
کار درســت و کمــر خطــر داشــن هامنطــور کــه اشــاره
شــد بایــد توســط خــود کارگـران پیــرو صــورت گیــرد.
ایــن کادرهــا بایــد بــا نــام واقعــی خــود باشــند و کلیــه
توجیهــات را بــرای حفــظ قانونــی خــود دارا باشــند.
تجربــه نشــان میدهــد قاطــی کــردن کادر مخفــی
تشــکیالتی بــا کادرهایــی فعــال علنــی ،اشــتباه اســت و
نتیجــه بــدی ببــار مــی آورد .هــر گونــه ارتبــاط بیــن این
دو نــوع تشــکیالت بایــد بــا پوشــش کامــا توجیــه پذیــر
از نظــر قانونــی و پلیــس امنیتــی باشــد.
هفتــم  -کار تــوده ای بایــد در چــار چــوب امکانــات
قانونــی صــورت گیــرد
بــدون وجــود جنبــش تــودهای و تودههــا امــکان
ســازماندهی موجــود نیســت .نیروهــای پیــرو کارگــری
از درون جنبــش شــکل مــی گیرنــد و پــا بــه میــدان
مبــارزه آگاهانــه طبقاتــی مــی گذارنــد .بنابرایــن
کمونیســت هــا بایــد بــه جایــی رونــد کــه جنبــش
موجــود اســت .عــاوه بــر اینکــه بایــد جایــی کار خــود
را مترکــز دهنــد کــه بزرگرتیــن نیــروی کارگــری در
آنجاســت .لنیــن یکــی از ســه دلیــل پیــروزی بلشــویک
هــا را پیونــد حــزب بلشــویک را بــا مترکــز کارگــری در
روســیه میدانــد و ایــن فاکتــور را بعنــوان فاکتــور
درجــه اول بــه حســاب مــی آورد .بنــا برایــن مــا اکنــون
بــرای ســازماندهی بایــد هــم جنبشــی وهــم مترکــزی
بــه موضــوع نــگاه کنیــم امــا کلیــد اینــکار اینســت کــه
بتوانیــم بــا شــناخت همــه جانبــه امکانــات قانونــی و
اســتفاده از آن ،بـرای مــدت طوالنــی بــه کار بپردازیــم.
کار در چارچــوب قانونــی نــه از خواســت مــا بلکــه از
دیــد طوالنــی مــا ب ـرای کار طوالنــی بــر مــی خیــزد.
نتیجه گیری
حــال در رابطــه بــا وضــع مشــخص کنونــی چنــد پرســش
مطــرح مــی شــود.:
اولیــن پرســش ایــن اســت :کارگـران کجــا هســتند و مــا
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
جلــو جبهــه بگــذارد .امــروز کلیــه امکانــات صنعتــی
ایـران کــه توانایــی تولیــد دارد در اختیــار بیــت امــام و
ســپاه پاســداران اســت؛ آنهــا بایــد در اختیــار کارگ ـران
کــه تولیــد کننــدگان اصلــی هســتند ق ـرار گیرنــد وبــه
شــیوه اداره شــورایی اداره شــوند .از ســوی دیگــر بایــد
کلیــه فعالیــت هــای تولیــدی در خدمــت ایــن جنــگ
خامنانســوز باشــد .تغییــر چنیــن سیاســتی بدســت
صاحبــان کنونــی ایــن صنایــع از محاالتســت .ایــن کار
ب ـرای اینکــه انجــام گیــرد بایــد بدســت خــود کارگ ـران
و بــا همــکاری آن هــا در شــوراهای اداره کارخانــه وبــا
کوتــاه کــردن دســت عوامــل فاســد و واســطه هــای دزد
و چپــاول گــر تحقــق یابــد .موسســات بهداشــتی از قبیل
درمانــگاه هــا ،آزمایشگاههــا ،تولیــدات ضــد عفونــی،
لبــاس هــای ایمنــی ،دســتکش ،ماســک و دههــا کاالی
دیگــر بایــد بدســت کارگ ـران در ایــن مراکــز صنعتــی
تولیــد گــردد .تنهــا راه نجــات افشــای همــه جانبــه
ناتوانــی نظــام کــه منایندگانــش هیچگونــه نُــرم اخالقــی
را در ایــن اوضــاع رعایــت منــی کننــد و همچنــان از
طریــق فــروش کاالهــای احتــکار شــده مــورد نیــاز مــردم
بــه خــود آنهــا ،طریــق غــارت را در پیــش گرفتهانــد.
ایــن افشــاگری بایــد در صــدر برنامــهی هــر فعــال
سیاســی پرولتاریایــی باشــد .بایــد افــکار عمومــی را
بــرای تغییــر بنیــادی اوضــاع بســود اکرثیــت عظیــم
مــردم آمــاده ســازیم .رژیــم جمهــوری اســامی دیگــر
چــون یــک درخــت پوســیده اســت .از توانایــی اخالقــی
وسیاســی خالــی اســت  .گرایــش عمومــی تودههــای
مــردم زحمتکــش بــه خــود یــاری و اداره شــورایی
اســت .شــکی نیســت حاکــان بــا هرگونــه حرکــت
کارگــری وتــوده ای ب ـرای ایجــاد یــک جنبــش مردمــی
علیــه کرونــا مخالفــت خواهنــد کــرد .نبایــد کوچکرتیــن
خیــال واهــی در ایــن زمینــه داشــت امــا بایــد بــه اوضاع
تغییــر یافتــه توجــه کــرد  .ویــروس کرونــا بیــت امــام را
محــارصه کــرده و آقــا ازتــرس کرونــا منــرش را ده مــر
عقبتــر بــرده اســت ،خــدا را ضــد عفونــی کــرده و بــه
قرنطینــه فرســتاده انــد ،هــر روز آمــار مــردگان بــا متــام
الپوش ـیهای رژیــم ،بــاال مــی رود .در چنیــن رشایطــی
دیــر یــا زود هــرج و مرجــی دامــن ایــن جامعــه را
خواهــد گرفــت کــه تنهــا نیــروی منســجم کارگــران
و متحــدان ایــن طبقــه میتواننــد مــردم را نجــات
دهنــد .زالوهــای جامعــه تعــداد ناچیــزی هســتند کــه
بــا حرکــت جمعــی تودههــا پــا بــه فــرار خواهنــد
گذاشــت .چنیــن تشــکلهایی در شــهر و روســتا هــا
چنــان از پشــتیبانی مردمــی برخــوردار گردیــده اســت
کــه نیروهــای امنیتــی یــارای مخالفــت بــا آنهــا را
ندارنــد .هــم اکنــون در رسارس ایـران چنیــن همکاریهــا
و ســازمانهای خــود انگیخت ـه بــه وجــود آمدهانــد .در
کردســتان گامــی فراتــر گــذارده و شــوراهای شــهری
مســتقل بوجــود آوردهانــد .مبــارزه ب ـرای گســرش ایــن
همیــاری بــا توجــه بــه درماندگــی حکومــت و فســاد
رسارسی در دســتگاه اداری و نظامــی رژیــم ،مهمرتیــن
و ظیفــه در برابــر ماســت .بــدون چنیــن ســازماندهیای
منیتــوان دولــت را مجبــور بــه اقدامــات اساســی منــود..
بایــد هرچــه بیشــر نقــش وتوانایــی مــردم را از طریــق
ایجــاد شــوراهای کارخانــه ای ،محــات ،منطقــه ،شــهری

و روســتائی بــاال بــرد.
سوم
در جبهــه مبــارزه بـرای افــکار درســت بایــد بــه نوســازی
ســبک کار تبلیغــات و ابــزار کاری خــود بپردازیــم.
مبــارزه در ایــن جبهــه یکــی از مهمرتیــن وظایــف در
ایــن اوضــاع اســت .بــا توجــه بــه شکســت تبلیغــات
خرافــی و متافیزیکــی دولتــی ،رشایــط بــرای توضیــح
نقــش منفــی صنــف روحانیــت و نقــش منفــی دیــن ،
مســاعد گشــته اســت .لــذا ترویــج ماتریالیســم تاریخــی
کــه تودههــا ســازنده تاریخنــد ،اهمیــت بسـزائی یافتــه
اســت .تابوهــا ســقوط میکننــد ،رسمایــه داران رعشــه
بــه اندامشــان افتــاده اســت .بــوق و کرنــای رکــودی
دیگــر گــوش را میخراشــد .در اینجاســت کــه مــی
توانیــم اساســی تریــن نقطــه نظــر مارکسیســتی را در
مــورد نقــش تعییــن کننــده نیــروی کار ،بعنــوان نیــروی
اساســی مولــد و انقــاب توضیــح دهیــم.
دیلم

نقش منصور حکمت در جنبش
کمونیستی(- )۴ادامه

بــرای „جمهــوری دموکراتیــک انقالبــی“ میکوشــد،
فعالیتهایــش و اعضایــش و نُــرم هــای واقعــی و عملی
افــراد هــوادارش کــم کــم رنــگ و بــوی رسمایــهداری
میگیــرد .حکمــت شــاق انتقــاد را روی اعضــا فــرود
مـیآورد در حالــی کــه بایــد شــاق را روی خــط مشــی
سیاســی و تعییــن نادرســت مرحلــه انقــاب فــرود آورد
کــه توســط خــود او تدویــن شــده اســت .لــذا انتقــادات
ســیل گونــه او بــر اعضــای حــزب کمونیســت تغییــری
در رشایــط و نــوع عمــل کــرد حــزب بــه وجــود منـیآورد
و نیــاورد.
ایــن اولیــن بحــران بــزرگ حــزب کمونیســت ایــران
تحــت سیاســت و ســبک کار منصــور حکمــت اســت.
بحــران دوم :منصــور حکمــت یــک تروتسکیســت
رشمنــده اســت .او از موضــع تروتســکی بــه لنیــن و
اســتالین حملــه میکنــد و کلیــه دســتاوردها و تاریــخ
ســاختامن سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی را آگاهانــه
تحریــف میمنایــد و زیــر ســؤال میبــرد.
در مــورد عــدم امــکان „ســاختامن سوسیالیســم در یــک
کشــور“ ،تروتســکی چنیــن میگویــد:
«بــدون پشــتیبانی مســتقیم دولتــی توســط پرولتاریــای
اروپــا ،طبقــه کارگــر روســیه منیتوانــد قــدرت را
نگهــدارد و حاکمیــت موقت ـیاش بــه یــک دیکتاتــوری
4
سوسیالیســتی پایــدار تحــولیابــد».
«طبقــه کارگــر روســیه بــا تکیــه بــه نیــروی خــود،
اجتنــاب ناپذیــر در لحظـهای کــه دهقانــان به او پشــت
میکننــد ،توســط ضــد انقــاب درهــم شکســته خواهــد
شــد .بــرای او راهــی باقــی منیمانــد ،غیــر از ایــن
کــه رسنوشــت حاکمیــت سیاســیاش و در پــی آن کل
انقــاب روســیه را بــا رسنوشــت انقــاب سوسیالیســتی
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ایــن مبــارزه بایــد از روی دو محــور جلــو رود محــور
رو بــه مــردم و محــور مبــارزه بــا رژیــم جمهــوری
اســامی .چــون سیاســت رژیــم جمهــوری اســامی در
خدمــت قــر محــدودی از دارودســته ی خامنــه ایســت
وبهیچوجــه منافــع اکرثیــت مــردم را در برنامــه اش
نــدارد منــی خواهــد ومنــی توانــد بــه نجــات اکرثیــت
عظیــم مــردم ایــران بپــردازد بنابرایــن داشــن یــک
خــط مشــی سیاســی مســتقل مردمــی بعنــوان الرتناتیــو
و کوشــش همــه جانبــه بــرای متشــکل کــردن تــوده
هــای عظیــم مــردم بــه گــرد آن همچنــان نقــش تعییــن
کننــدهای در مبــارزه علیــه ویــروس کرونــا دارد .طبــق
گ ـزارش کار گــروه حکومــت پیــش بینــی مــی شــود در
عــرض دومــاه آینــده ،حداقــل هشــتصد و یــازده ه ـزار
نفــر و حداکــر یــک میلیــون صــد وشــصت ه ـزار نفــر
مبتــا بــه ویــروس شــوند .در کشــوری کــه در محــارصه
اقتصــادی کامــل قــرار دارد و از لحــاظ امکانــات
بهداشــتی طبــق گفتــه دســت انــدر کاران جلــو جبهــه
در کلیــه زمینههــا کمبــود موجــود اســت چگونــه مــی
تــوان بــا هجــوم ایــن ویــروس مبــارزه کــرد؟ دولــت
فرومانــده ای کــه در راس آن تضادهــای اساســی غیــر
قابــل حــل در راهــرد مبــارزه بــا ایــن بیــاری موجــود
اســت و خرافــات و متافیزیــک در باالتریــن مراکــز
تصمیــم گیــری النــه تاریخــی کــرده اســت خطــر ایــن
هســت کــه شــاه ســلطان صفــوی دومــی پیــدا شــود
واعــام کنــد مشــیت الهــی در ایــن اســت کــه میلیــون
هــا انســان در ای ـران قربانــی شــوند.
بـرای مبــارزه درســت و رسیــع بــا ویــروس کرونــا طبــق
تحقیقــات مراکــز علمــی جهانــی و ســازمان بهداشــت
وابســته بــه ســازمان ملــل قرنطینــه کــردن و جــدا ســازی
کلیــد حــل درســت در ایــن مبــارزه اســت .در ایــران
تابحــال بــر عکــس عمــل شــده و مــی شــود .قــم یــک
منونــه مخــرب و جنایتکارانــه اســت کــه صدهــا نفــر
قربانــی خرافــات صنــف بــی ســواد روحانیــت شــدند و
باعــث رسعــت بخشــیدن بــه پراکنــده شــدن ویــروس در
رسارس ایــران و حتــی کشــورهای همســایه شــد .هــم
اکنــون دولــت روحانــی بــه بهانــه وضــع بــد اقتصــادی
حتــی از پیشــنهادات کارگــروه خــود پیــروی منــی کنــد و
بــا هرگونــه قرنطینــه کــردن متناســب بــا اوضــاع وخیــم
واگیــری در ای ـران رس بــاز مــی زنــد.
دوم
در عمــل کارگـران بطــور اعــم ونیروهائــی کــه در جلــو
جبهــه و پشــت جبهــه ایــن جنــگ بــا ویــروس هســتند
بطــور اخــص ،برشطــی مــی تواننــد نقــش مثبــت و
موثــر خــود را بــازی کننــد کــه بتواننــد سیاســت درســت
و پیشــنهادهای تعییــن شــده از طــرف کارشناســان را
در پیــش گیرنــد و آنـرا بکاربندنــد .کارگـران و کارمنــدان
جلــو جبهــه و صدهــا پزشــک و پرســتاری کــه در
خدمــت بــه مــردم جــان بــر کــف نهادهانــد ،بــا متــام
امکانــات کمــی کــه دارنــد ،بــه بهرتیــن وجهــی وظایــف
خودشــان را انجــام میدهنــد .امــا نیــروی جلــو جبهــه
بــدون یــک پشــت جبهــه قــوی و موثــر کــه طبــق نیــاز
هــای آن عمــل کنــد موفــق نخواهــد شــد .ووهــان
چیــن ویــروس را مهــار کــرد چــون در عــرض چنــد
روز پشــت جبهــه توانســت چندیــن بیامرســتان ه ـزار
نفــره بســازد و بــا تجهیـزات کامــل در اختیــار کارکنــان
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لنیــن و اســتالین قــرار گرفــت.
خــودش میگویــد« :دقیقــاً در مقطــع زمانــی بیــن
 9ژانویــه تــا اکتــر  1905نظــرات مؤلــف در زمینــه
خصوصیــات تکامــل انقــاب روســیه بــا عنــوان تئــوری
„انقــاب پــی در پــی“ شــکل گرفــت ....تضادهــا در
دولــت کارگــری در یــک کشــور عقــب مانــده بــا اکرثیت
قاطــع جمعیــت دهقانــی فقــط در مقیــاس بیناملللــی
در عرصــه انقــاب جهانــی پرولتاریــا میتواننــد راه
حــل خــود را بیابنــد».7
لنیــن بارهــا بــه ایــن تــز مزخــرف انتقــاد کــرده اســت.
بــرای منونــه لنیــن میگویــد « :تروتســکی در ســال
 ۱۹۰۳-۱۹۰۱یــک ایســکرائی جــدی بــود و ریازانــف
نقــش او را در کنگــره حــزب در  ۱۹۰۳بــه عنــوان
„چــاق لنیــن“ نشــان مــیداد .در پایــان ســال ۱۹۰۳
تروتســکی یــک منشــویک جــدی اســت ،یعنــی او از
ایســکرائیها بــه ســوی „اکونومیســتها“ مــیرود....
او در  ۱۹۰۵-۱۹۰۴از منشــویکی دور میشــود و
موضــع بــی ثباتــی اتخــاذ میکنــد ،بــه طــوری کــه
خیلــی زود بــا مارتینــف („اکونومیســت“) همــکاری
میکنــد ،بعــد از آن „انقــاب پــی در پــی“ مزخــرف
چــپ را ارائــه میدهــد ۱۹۰۷-۱۹۰۶ .بــه بلشــویکی
نزدیــک میشــود ،و در اوائــل ســال  ۱۹۰۷پشــتیبانی
خــود را از روزا لوکزامبــورگ اعــام میکنــد 8» ...نــا گفتــه
منانــد کــه «انقــاب پــی در پــی» تروتســکی حــاوی
اســتدالالت او در تقابــل ناگزیــر دهقانــان بــا پرولتاریــا
و رضورت وجــود کشــورهای سوسیالیســتی اروپائــی
ب ـرای برق ـراری دیکتاتــوری پرولتاریــا در روســیه بــود.
یعنــی ایــن «انقــاب پــی در پــی» اســتدالالت یــک
انحــال طلــب بــرای خنثــی کــردن انقــاب در پیــش
روی بــود .دقیقــا بــا همیــن دیــدگاه نیــز تروتســکی و
رشکاء مخالــف انجــام انقــاب در اکتــر  ۱۹۱۷بودنــد.
لنیــن بــه ایــن گــروه میگویــد خائنیــن بــه پرولتاریــا.
ولــی آن نیــروی عظیــم طبقاتــی کــه بــا رسنگــون کــردن
دولــت بــورژوازی ،صحنــه اقتصــادی و سیاســی جهــان را
تغییــر داد ،نــه پرولتاریــای آملــان بــود و نــه پرولتاریــای
لوکزامبــورگ و یــا اتریــش .بلکــه پرولتاریــای پــر شــار
روســیه بــود کــه تــکان خــورد و بــه هــم طبقهایهایــش
در کشــورهای دیگــر نشــان داد کــه آنهــا نیــز بایــد
تــکان بخورنــد .میشــود تــکان خــورد و پیــروز شــد.
بـرای تروتســکی ایــن مســأله محلــی از ارعــاب نداشــت.
او راه تســلیم طلبــی در پیــش گرفتــه بــود.
در بحثــی کــه منصــور حکمــت و غــام کشــاورز
رشکــت داشــتند ،غــام کشــاورز بــه روشــنی در جانــب
تروتســکی ایســتاده و معتقــد بــود کــه ســاختامن
سوسیالیســم در یــک کشــور امــکان نــدارد.
ادامه دارد
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ایران در سالی که گذشت

تهــران تحقــق یافــت .در ســال گذشــته بســیاری از
فعالیــن جنبــش زنــان از جملــه نرسیــن ســتوده؛ اتنــا
دامئــی و......همچنــان در زنــدان ماندنــد و در دفــاع از
حقــوق زنــان در برابــر رژیــم اســامی رس خــم نکردنــد.
ســحر خدایــاری دخــری کــه بعلــت تــاش ب ـرای رفــن
بــه اســتادیوم ورزشــی در دادگاه محکــوم شــده بــود بــا
خــود ســوزی بــرگ دیگــری از مبــارزه در راه آزادی زنــان
از خــود بجــای گذاشــت .
جمهــوری اســامی بــا فشــار دو جانبــه از طــرف
جنبــش زنــان بــرای بــاز پــس گیــری حــق حضــور در
مجامــع ورزشــی و فدراســیون جهانــی فوتبــال ( فیفــا )
روبــرو بــود .رژیــم مــی دانســت کــه مقاومــت بیشــر از
یــک طــرف بــه مقاومــت ورزش دوســتان و فوتبالیســت
هــا و نفــرت بیشــر آنــان از رژیــم دامــن مــی زنــد و
از طــرف دیگــر در ســطح جهانــی دارای پــی آمدهــای
متعــدد از جملــه اخــراج از بــازی هــای منطقــه ای و
جهانــی خواهــد بــود .حضــور زنــان نشــان داد کــه
بــا مقاومــت پیگیــر و متحــد هیــچ خواســته محقانــه
اجتامعــی نیســت کــه بــه مثــر نرســد .ایــن پیــروزی
آســان بدســت نیامــد .دههــا بــار زنانــی کــه توانســته
بودنــد در ورزشــگاهها حضــور پیــدا کننــد؛ بــا تحقیــر
بیــرون انداختــه شــدند و حتــی کتــک خوردنــد ولــی
عقــب ننشســتند؛ تــا توانســتند احــکام صــادر شــده
از جانــب آیــت اللــه هــا و مرتجعیــن مذهبــی علیــه
حضــور زنــان را بــه کاغــذ پــاره هــای بــی ارزشــی تبدیــل
کننــد .ایــن پیــروزی همزمــان علیــه قــدرت حاکــم و
احــکام مذهبــی هــم بــود.
آبامنــاه امســال بــا گــران شــدن نــرخ بنزیــن از ۱۰۰۰
تومــان بــه  ۳۰۰۰تومــان آنهــم در رشایطــی کــه کارگـران
و زحمتکشــان و اقشــار کــم درآمــد زیــر بــار تــورم و
فشــار اقتصــادی کمــر خــم کــرده بودنــد؛ باعــث شــد که
هـزاران نفــر در اعـراض بــه گرانــی بنزیــن بــه خیابــان
هــا بریزنــد .ترکیــب ایــن بــار تظاهـرات همچــون دیامه
 ۹۶از جوانــان خانــواده هــای کــم درآمــد و نیــز تحصیــل
کــرده بــود .موجــی از تظاه ـرات ،صدهــا شــهر ای ـران
را فراگرفــت و برسعــت از خواســت هــای اقتصــادی
بــه خواســت هــای سیاســی کشــیده شــد .شــعار مــرگ
بــر دیکتاتــور بــه شــعارهای مــرگ بــر رژیــم جمهــوری
اســامی تبدیــل شــد .جنبــش اعرتاضــی آبامناه نشــان داد
کــه ســطح تشــکل یابــی و همبســتگی زنــان و معلــان
و  .....رشــد و گســرش آن بــا کوچکرتیــن برآمدهــا و
تحــوالت بحرانــی بــه ســطحی وســیعرت امــکان پذیــر
اســت .رژیــم همچــون گذشــته دســت بــه کشــتار زد
تــک تیرانــدازان رژیــم در خیابــان و زنــدان هــا از هیــچ
گونــه شــکنجه و کشــن بــاز نیایســتادند .جمهــوری
اســامی تــا امــروز هــم آمــار کشــته شــدگان؛ زندانیــان
و مفقــود شــدگان آبامنــاه را اعــام نکــرده اســت .بــر
طبــق معمــول خامنــه ای حــوادث را بــه خــارج از ایـران
نســبت داد تــا تیــغ رسکــوب را تیزتــر کنــد .بــر اســاس
آخریــن آمارتعــداد کشــته شــدگان آبامنــاه بیــش از ۱۰۰۰
نفــر مــی باشــد .دولــت بــا بســن اینرتنــت ســعی کــرد
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در اروپــا گــره بزنــد ».
یــک توضیــح مختــر تاریخــی :بعــد از انقــاب
 ۱۹۱۷هیــچ گاه دهقانــان بــه طبقــه کارگــر و حــزب
کمونیســت پشــت نکردنــد .دهقانــان فقیــر و میانــه
حــال همیشــه متحــد پرولتاریــا و حــزب کمونیســت
بلشــویک بودنــد ولــی کوالکهــا  -بــورژوازی وحشــی
روســتا  -از هــان آغــاز انقــاب اکتــر علیــه دهقانــان
فقیــر و میانــه حــال بــه ســتیز و دشــمنی برخاســتند.
تئــوری تروتســکی یــک تئــوری تســلیم طلبانــه اســت که
اراده انقالبــی تودههــای پرولــری و دیگــر زحمتکشــان
را بــرای انقــاب و رهائــی تحلیــل میبــرد .نبایــد
انقــاب کــرد .زیــرا هنــوز دولتهــای سوسیالیســتی
در اروپــا تشــکیل نشــدهاند .نبایــد انقــاب کــرد زی ـرا
پرولتاریــا در مقابــل دهقانــان قـرار میگیــرد و شکســت
میخــورد.
او بـرای ایــن کــه چهــره تئــوری تســلیم طلبانــه خــود را
بپوشــاند ،شــعارهای ایدهآلیســتی و ضــد مارکسیســتی
میدهــد« :پرولتاریــای روســیه میبایســت بــا ابتــکار
خــود انقــاب را بــه خطــهء اروپــا بکشــاند .انقــاب
روســیه بــه اروپــای کهــن رسمایـهداری تهاجــم منــوده و
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آن را فتــح خواهــد کــرد».
تــز  -ایــن انقــاب «بــا تکیــه بــه نیــروی خــود شکســت
میخــورد»  -یــک تــز خائنانــه و ضــد دیالکتیــک
ماتریالیســتی اســت .زی ـرا رسنوشــت یــک پدیــده بــه
ویــژه یــک پدیــده اجتامعــی را اساســاً تضادهــای
درون آن تعییــن میکنــد نــه عوامــل خارجــی .عوامــل
خارجــی رشط تحــول هســتند ولــی عوامــل داخلــی
اســاس تحولانــد.
دیگــر ایــن کــه تــز صــدور انقــاب تروتســکی بــر مبنــای
امکانــات خــود کشــورهای اروپائــی ،برمبنــای آگاهــی
پرولتاریــا و ارادهاش بــرای انقــاب کــه از تکامــل
مناســبات تولیــدی و فعالیــت احـزاب کمونیســت درون
هــر کشــور نشــأت میگیــرد ،اســتوار نیســت .میشــود
در امــر پیشــرد انقــاب بــه پرولتاریــای کشــورهای
مختلــف یــاری رســاند ولــی ایــدهء کشــیدن انقــاب بــه
خطههــای دیگــر ،یعنــی صــادر کــردن آن ،یــک تئــوری
ارتجاعــی بیــش نیســت.
ایــن تــز چنیــن اســت :حــزب بلشــویک بایــد انقــاب
را بــه کشــورهای اروپائــی صــادر کنــد .آنوقــت وقتــی
خــوب انقــاب سوسیالیســتی صــادر شــد ،یعنــی
وقتــی پرولتاریــای اتریــش و لوکزامبــورگ و ســویس
انقــاب کردنــد ،آنوقــت پرولتاریــای روســیه میتوانــد
بــا پشــتیبانی و تکیــه بــر آنهــا پــا برجــا مبانــد .ایــن
تــز هیــچ قرابتــی بــا مارکسیســم و اراده پرولتاریــا در
انقــاب نــدارد ولــی تــا بخواهیــد بــه تــز صــدور انقــاب
خمینــی شــبیه اســت .و یــا آن بــه ایــن شــبیه اســت.
تروتســکی از ســال  ۱۹۰۵بــا ارائــه ایــن تزهــای ضــد
انقالبــی و تســلیم طلبانــه در تقابــل آشــتی ناپذیــر بــا
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
مرحلــه اول توســط دولــت تحــت عنــوان تعــداد رشکــت
کننــدگان قابــل قبــول بــا آمارهــای تقلبــی و مدتــی بعــد
بســیار گســرده از آن یــاد شــد .ایــن فریبــکاری رژیــم
جمهــوری اســامی بــه یــک ســنت طوالنــی و تاریخــی
از روحانیــت تــا کل تاریــخ حضــور دولــت مذهبــی
اســامی برمــی گــردد؛ بارهــا تک ـرار شــده اســت.
آخریــن حادثــه مهــم ســال  ۱۳۹۸کــه تــا امــروز هــم
ادامــه دارد مســئله ویــروس کرونــا و جــان باخــن بیــش
از  ۱۸۰۰نفــر و آلــوده شــدن بیــش از  ۲۰۰۰۰نفــر بــود
کــه بعلــت پنهانــکاری حاکمیــن بصــورت ناگهانــی
شــیوع آن ســیر صعــودی را پیمــوده اســت.
ســال گذشــته ســالی پــر از حوادثــی بــود کــه رضر و
زیــان هــای آن بطــور مســتقیم متوجــه طبقــات فقیــر و
تحتانــی جامعــه بــود .در صــد تــورم بــه حــدود  ۱۰در
صــد رســید کــه البتــه اقــام اولیــه شــامل برنــج ،؛ روغــن
و مــواد غذایــی و دارویــی چنــد برابــر و بــه حــدود
 ۴۰-۳۰درصــد مــی رســید .دولــت قــادر بــه تعییــن
حداقــل حقــوق دســتمزد بـرای ســال  ۹۹نشــد .حــوادث
ناشــی از کار منتهــی بــه مــرگ بــر اســاس آمارهــای
ســایت هــای رســمی داخلــی  ۸۹۸نفــر در شــش ماهــه
اول ســال بــوده اســت ( .بافــرض اینکــه ایــن آمــار ۶۰
درصــد واقعیــت را توانســته اســت انتشــار دهــد ).
بیــکار کــردن کارگــران در ســطح واحدهــای کوچــک
و متوســط و گاهــا تــا ســطح ۱۰۰نفــر توســط مدی ـران
دولتــی و بخــش خصوصــی همچنــان ادامــه داشــت و
منونــه هــای بســیار زیــادی از جملــه  :بنــا بــه گ ـزارش
دریافتــی ،بیــش از  ۲۰۰تــن از کارگــران پرتوشــیمی
لــردگان روز شــنبه  ۲فروردیــن مــاه ،از کار اخــراج
شــدهاند .کارگــران در ایــران معمــوال پــس از اخــراج
تــا پیــدا کــردن کار ،از هیچگونــه کمــک هزینــهای
برخــوردار نیســتند؛ (.منبــع ســایت مــوج)  ،در طــی
ســال گذشــته بطــور گســرده جلوبــرده شــده اســت .در
مــورد در صــد بیــکاری بــاز هــم بــر اســاس آمارهــای
رســمی داخلــی کــه بســیار کمــر از آمارهــای واقعــی
اســت ،رقــم  ۱۰/۸- ۱۰/۶آمــده اســت.
خالصــه کنیــم تــورم افسارگســیخته همچنــان ســفره
اقشــار بــا درآمدهــای پايیــن را خالــی تــر کــرده اســت.
اعرتاضات سال ۹۸
در ایــن ســال مــا بــا حداقــل  ۶۸مــورد اعتصــاب و
تحصــن در  ۶ماهــه نخســت و کمــی بیــش از آن تــا
مقطــع بعــد از رسنگونــی هواپیــای اوکرايیــن روبــرو
هســتیم .در اوایــل امســال فعالیــن ســندیکای نیشــکر
هفــت تپــه اســاعیل بخشــی و علــی نجاتــی و......
دســتگیر شــدند بعــد از مدتــی علــی نجاتــی آزاد شــد؛
ولــی حکومــت ســپیده قلیــان و اســاعیل بخشــی
را بعــد از شــکنجه هــای ســخت آزاد کــرد .همزمــان
گرداننــدگان نرشیــه گام هــم بــه حبــس هــای طویــل
املــدت محکــوم شــدند.
دولــت بــا دســتگیری ســه تــن از کانــون نویســندگان
ایــران آنهــا را بــه  ۱۵ســال و  ۶مــاه زنــدان محکــوم
کــرد.
حــوادث دیگــر مهمــی همچــون؛ مقابلــه اقتصــادی
چیــن و آمریــکا در مســئله تعرفــه هــای گمرگــی؛،

ادامــه جنــگ در ســوریه و یمـن ،قطعــی شــدن جدائــی
انگلســتان از اتحادیــه اروپــا و .....بخشــی از مســائل
بیــن املللــی بودنــد کــه در ســال گذشــته اتفــاق افتــاد.
بــا متــام ایــن احــوال منــی تــوان حتــی بــه متامــی
حــوادث مهــم جهــان در ایــن نوشــته پرداخــت.
ســال گذشــته رسمایــه داری در متامــی عرصــه هــای
اقتصــادی ،سیاســی و نظامــی جهــان بــه رقابــت و
درگیــری در جهــت هژمونــی طلبــی و یــا کســب ســود
و کنــرل بیشــر بازارهــا بــه قیمــت خانــه خرابــی و
بیــکاری گســرده کارگ ـران جهــان ادامــه داد و جهانــی
پــر از هــرج و مــرج و نــا امــن را بـرای برشیــت ســال ۹۹
بــه ارمغــان گذاشــت و نشــان داد کــه آینــده جهــان را
سیســتمی دگــر بایــد .سیســتمی بــدون اســتثامر و ســتم
مهران پیامی

کابوس مالی در حال ورود ()۱

کابــوس مالــی در حــال ورود :ایــن چنیــن اســت زندگــی
در رویــای آمریــکا ()۱
توســط جــان دبلیــو وایتهــد ،تحقیقــات جهانــی –
 ۲۶فوریــه  ۲۰۱۲۰اقتصــاد دان فرانســوی ،فردریــک
باســتیات مــی گویــد « :هنگامــی کــه چپــاول و غــارت
ســیرت یــا طبیعــت گروهــی از انســانها در جامعــه مــی
شــود ،بــا گذشــت زمــان آنهــا بـرای خــود یــک سیســتم
قانونــی ایجــاد مــی کننــد کــه آن را تأییــد مــی کنــد و
هــم چنیــن یــک قانــون اخالقــی کــه آن ـرا میســتاید» .
بیائید از اعداد و ارقام صحبت کنیم؟
بدهــی ملــی (مبلغــی کــه دولــت فــدرال طــی ســالها
وام گرفتــه اســت و بایــد بازپرداخــت كنــد)  ۲۳تریلیــون
دالر مــی باشــد و رو بــه رشــد اســت.
مبلغــی کــه ایــن کشــور مدیــون اســت اکنــون بیشــر
از تولیــد ناخالــص ملــی آن اســت (کلیــه محصــوالت و
خدمــات تولیــد شــده در یــک ســال توســط زحمتکشــان
و امــوال تهیــه شــده توســط شــهر ونــدان) .مــا
ســالیانه بیــش از  ۲۷۰میلیــارد دالر تنهــا بــه منظــور
پرداخــت ســود بــه عنــوان بدهــی کشــور (اجتامعــی)
پرداخــت مــی کنیــم .و دو کشــور رأس کــه مــا بــه آنهــا
بدهکاریــم ،چیــن و ژاپــن هســتند.
پیــش بینــی مــی شــود کــه کــری ملــی ( تفــاوت آنچــه
دولــت خــرج مــی کنــد و درآمــدی کــه دولــت بدســت
مــی آورد) از یــک تریلیــون دالر بـرای هــر ســال در ۱۰
ســال آینــده باشــد.
ایــاالت متحــده بیــش از ســایر کشــورها در مــورد کمــک
هــای خارجــی هزینــه مــی کنــد ( تنهــا  ۵۰میلیــارد دالر
در ســال  .) ۲۰۱۷بیــش از  ۱۵۰کشــور در رسارس جهــان
کمــک هــای مالــی از مالیــات دهنــدگان در ایــاالت
متحــده دریافــت مــی کننــد (در اینجــا نویســنده خاطــر
نشــان منــی کنــد کــه انگیــزه تجــاوز ب ـرای رأس نظــام
رسمایــه داری غــارت کشــورهای پیرامونــی ســت) کــه
بیشــر ایــن کمــک هــا بــه خــاور میانــه ،آســیا و آفریقــا
میــرود.
در همیــن حــال  ،تقریبــاً  ٪ ۶۰آمریکایــی هــا آنقــدر
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کــه بــا محــدود کــردن دامنــه اطــاع رســانی از ابعــاد
خــری آن بکاهــد و از گســرش بیشــرآن جلوگیــری کنــد.
ماههــای بعــد از آبامنــاه ایــن وی ٓژگــی را داشــت کــه
بــر خــاف جنبــش هــای اعرتاضــی گذشــته کــه بعــد
از رسکــوب و کشــت و کشــتار تــا مدتــی آرام مــی
گرفــت؛ حتــی بعــد از کشــت و کشــتار روزهــای
نخســت ولــی اعرتاضــات در ســطحی کمــر همچنــان
ادامــه یافــت .تجمــع مالباختــگان در جلــوی موسســه
کاســپین؛ کارگـران هفــت تپــه بـرای تحقــق وعــده هــای
مدیریــت؛ اعتصــاب معلــان در مــدارس و ....از جملــه
اعرتاضاتــی بــود کــه نشــان داد تــرس عمومــی از رسکوب
هــای رژیــم و حاکمیــت ریختــه شــده اســت .در عیــن
حــال ایــن حــوادث نشــان داد در موقعیــت هایــی کــه
اتحــاد و همبســتگی در اعرتاضــات و تظاهـرات محکــم
بــوده اســت؛ مــا شــاهد پیــروزی و پیــروی هــای
حتــی مقطعــی بــوده ایــم .عقــب نشــینی در رابطــه بــا
هپکــو منونــه مثبتــی اســت کــه دولــت ناشــی از فشــار
کارگــران ،فــروش مجــدد آنــرا بــه تعویــق انداخــت و
دولــت مجبــور شــد کــه در رابطــه بــا مالکیــت ایــن
رشکــت دخالــت کنــد.
هنــوز اعرتاضــات آبامنــاه در جریــان بــود کــه تشــنجات
سیاســی بیــن آمریــکا و ایــران مجــددا تشــدید شــد.
حمــات بــه مواضــع رشکــت نفتــی آرامکــو عربســتان؛
مببــاران یمــن؛ مصــادره کشــتی هــای ایــران تحــت
عنــوان قاچــاق اســلحه بــرای یمــن؛ حملــه مجــدد
بــه یــک پهبــاد آمریکایــی؛ کشــن قاســم ســلیامنی در
عـراق؛ حملــه نیروهــای حشدالشــعبی بــه آمریــکا و......
نهایتــا حملــه موشــکی ایـران بــه دو پایــگاه آمریــکا در
عــراق؛ بخشــی از تقابــات ایــران و آمریــکا بــود کــه
بطــور مسلســل وار پیاپــی اتفــاق افتــاد.
ایــن تقابــات موضعی و رسنگونــی هواپیــای اوکرايینی
توســط موشــک هــای نیروهــای نظامــی و پنهانــکاری
رژیــم کــه بــه کشــته شــدن  ۱۷۶نفــر انجامیــد بــه
خشــم عمومــی ناشــی از دروغ گویــی رژیــم دامــن زد
و بــار دیگــر هــزاران دانشــجو و جوانــان در اعــراض
بــه ایــن کشــتار دســت بــه تحصــن و تظاهـرات زدنــد.
دولــت بعــد از کشــته شــدن قاســم ســلیامنی و ب ـرای
بدســت گرفــن جــو جامعــه ،تظاهــرات و راهپیامیــی
بزرگــی را از نیروهــای دولتــی اعــم از نظامــی و
کارمنــدان دولتــی ســازماندهی کــرد؛ تــا بــه بهانــه آن
بتوانــد افــراد و نیروهایــی را کــه بعلــت فشــارهای
اقتصــادی درتظاهــرات آبامنــاه و دیگــر اعرتاضــات
اجتامعــی از دســت داده بــود جمــع آوری کــرده و بــا
آن بتوانــد انتخابــات اســفند مــاه را جلــو بــرد.
هنــوز انتخابــات اســفندماه در پیــش بــود کــه دولــت
فراخــوان ســالگرد انقــاب را داد کــه بــا عــدم اســتقبال
مــردم روبــرو شــد .ایــن اولیــن بــاری بــود کــه در طــول
عمــر رژیــم خیابــان هــا خلــوت بــود و رژیــم ســعی
کــرده بــود بــا تجمــع و تبلیــغ موضعــی ایــن شکســت
را پنهــان کنــد .انتخابــات وضعــی بدتــر از فراخــوان ۲۲
بهمــن داشــت .اکــر صنــدوق هــای رای نــه خلــوت کــه
خالــی بــود .ایــن شکســت کــه آشــکارا عــدم مرشوعیــت
ظاهــری رژیــم را هــم بــه چالــش کشــیده بــود در
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اگــر شــا جــرات هیــچ ادعایــی را نداریــد ،هیــچ
صدایــی نداریــد و هیــچ گزینــه ای نداریــد وقتــی
مطالبــات دولــت در بــاره امــوال و پــول شــا مطــرح
مــی شــود ،شــا هرگــز آزاد نیســتید.
البته همیشه اینگونه نبوده است.
در ابتــدای تاریــخ ایــن کشــور ،آمریکائــی هــای اولیــه به
دالیــل حقــوق غیــر قابــل انــکار رشح داده شــده توســط
فیلســوف جــان الک بــه عنــوان حقــوق طبیعــی زندگــی
و مالکیــت توصیــف شــده بــه جنــگ پرداختنــد.
معهــذا ،طولــی نکشــید  -در واقــع  ۱۰۰ســال – قبــل
از آنکــه دولــت آمریــکا بــه منظــور پرداخــت هزینــه
جنــگ داخلــی ،مالیــات از شــهروندان مطالبــه کنــد.
هامنطــور کــه نیویــورک تایمــز گــزارش مــی دهــد« ،
مقاومــت گســرده رسارسی منجــر بــه لغــو آن در ســال
 ۱۸۷۲شــد» .
مصمــم بــه ادعــای برخــی از ثــروت شــهروندان ب ـرای
مصــارف خــاص خــود ،دولــت در ســال  ۱۸۹۴مالیــات
بــر درآمــد را مجــددا ً احیــا کــرد .چارلــز پــوالک مالیــات
را غیرقانونــی دانســت و دیــوان عالــی ایــاالت متحــده
بــه نفــع وی حکــم داد .پیــروزی پــوالک نســبتاً کوتــاه
بــود .اعضــای کنگــره  -متحــد در تصمیــم خــود بــه
منظــور پرداخــت مالیــات بــر درآمــد مــردم آمریــکا
شــدند  -بــا هــم متحــدا ْ کار کردنــد تــا اصالحیــه قانــون
اساســی را ب ـرای نادیــده گرفــن تصمیــم پــوالک اتخــاذ
کننــد.
مــا در عــر جنگهــای بــا ســودآوری بســیار هســتیم:
« جنایــات » یــک هیــوال ،دالر هــای مالیاتــی شــا در
گــردش انــد
در آســتانه جنــگ جهانــی اول ،در ســال  ،۱۹۱۳کنگــره
ایــاالت متحــده بــا اســتفاده از شــانزدهمین اصالحیــه
قانــون اساســی و قانــون درآمــد  ۱۹۱۳بطــور دامئــی
مالیــات بــر درآمــد وضــع کــرد .براســاس قانــون درآمــد،
افــراد بــا درآمــد بیــش از  ۳۰۰۰دالر از  ۱٪و بــرای
درآمدهــای بیــش از  ۵۰۰ه ـزار دالر تــا  ۷٪مالیــات بــه
آنهــا تعلــق مــی گیــرد.
اکنــون متــام آن قوانیــن بــه زبالــه دانــی تاریــخ ســپرده
شــدند.
بــدون کوچکرتیــن تعجبــی ،دولــت از قــدرت مالیاتــی
خــود بــرای پیشــرد برنامــه هــای امپریالیســتی خــود
اســتفاده کــرده اســت و دادگاه هــا بارهــا از قــدرت
دولــت بـرای مجــازات یــا زندانــی کــردن کســانی کــه از
پرداخــت مالیــات خــود امتنــاع ورزیــده انــد ،حامیــت
کــرده انــد.
ارویــن ای شــیف ،یکــی از معرتضیــن معــروف مالیاتــی
در کشــور بــود .او بخــش زیــادی از زندگــی خــود را
رصف مخالفــت بــا غیــر قانونــی بــودن مالیــات بــر
درآمــد کــرد و او کیــف پولــش را جایــی گــذارد کــه
وجدانــش قــرار داشــت :شــیف در ســال  ۱۹۷۴از
پرداخــت مالیــات بــه دولــت فــدرال رسپیچــی کــرد.
شــیف نیــز بهــای ســنگینی را بــرای مقاومــت خــود
پرداخــت :او جداگانــه ســه بــار زندانــی شــد ( در کل
بیــش از ده ســال) بــه دلیــل خــود داری از پرداخــت
مالیــات .وی در ســن  ۸۷ســالگی و گذرانــدن  ۱۴ســال
زندانــی درگذشــت .هامنطــور کــه رابــرت ال شــولتز،

فعــال قانــون اساســی در آگهــی درگذشــت شــیف
خاطرنشــان کــرد « ،در جامعــه ایکــه وحشــت بیــش
از انــدازه از دولــت بــه ویــژه آی آر اس وجــود دارد،
احتــاالً {شــیف} مؤثــر تریــن معلــم در مــورد عملکــرد
غیــر قانونــی در مــورد پرداخــت غیــر قانونــی مالیــات و
اجـرای قانــون فــدرال بــود .در مقابــل قانــون ایســتادن
کار بســیار دشــواری ســت و او بهــای بســیار ســنگینی
پرداخــت.
در مقابــل قــدرت ایســتادن هنــوز کار بســیار دشــواری
اســت ،و کســانی کــه ایــن کار را مــی کننــد ،بهــای
ســنگینی را مــی پردازنــد.
در حالیکــه دولــت بهــر کاری کــه مایــل اســت ادامــه
مــی دهــد – بــاج گیــری بــه صــورت مالیــات هــا ،بدهی
هــای دولــت را کاهــش دادن ،بــه طــرز ظاملانــه و غیــر
مســئوالنه خــرج کــردن – بــدون ذره ای احســاس بـرای
شــهروندان نیازمنــدش.
بــا گفــن متــام ایــن نــکات ،متــام آن جنگهایــی کــه
امپریالیســم آمریــکا مشــتاقانه ب ـرای جنگیــدن رشکــت
مــی کنــد متامــا بــا بودجــه وام تامیــن مــی شــود (البتــه
رشکتهــای غــول پیکــر کــه بــه آن مناطــق میرونــد
غــارت مــی کننــد و مالیــات هــم منــی دهنــد -مرتجــم).
هامنطــور کــه مجلــه آتالنتیــک گ ـزارش مــی دهــد« ،
اکنــون  ۱۵ســال اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن
جنگهــا را بــر روی کارت اعتبــاری قــرار داده اســت...
ره ـران ایــاالت متحــده اساســا بــا ایــن بدهــی هــا در
حــال ورشکســتگی هســتند ،بــه شــکل خریــد اوراق
خزانــه داری آمریــکا توســط نهادهــای مســتقر در
آمریــکا ماننــد صنــدوق حقــوق بازنشســتگی ،صنــدوق
هــای ایالتــی و دولتــی و کشــورهایی ماننــد چیــن و
ژاپــن».
اگــر آمریکایــی هــا امــور مالــی شــخصی خــود را مثــل
نحــوه مدیریــت دولــت مالــی کشــور مدیریــت مــی
کردنــد ،اکنــون همــه مــا در زنــدان بدهــکاران مــی
بودیــم.
هنــوز هــم دولــت مرصانــه ،غافلگیــرو منــرف نشــده
در بــه چنــگ آوردن پــول باقــی مــی مانــد.
در حالــی کــه مــا در تــاش هســتیم تــا بتوانیــم
تصمیــات ســختی دربــاره نحــوه خــرج کــردن پــول
کمــی کــه بــرای امــرار معــاش داریــم ،البتــه پــس از
آنکــه دولــت فــدرال ،ایالتــی و محلــی ســهم خــود را
از مــا میگیرنــد ،در جیــب هــای مــا تعلــق مــی گیــرد
(ایــن شــامل مالیــات هــای نهانــی نیســت کــه از طریــق
عــوارض ،جریمــه ،و جریمــه هــای مالــی دیگــر بــه
مــا اعــال مــی شــود) ،دولــت پلیســی در حــال خــرج
کــردن دالرهــای مالیاتــی کــه مــا بــه ســختی درآوردیــم
اســت تــا بتوانــد قــدرت خــود را بــه منظــور کنــرل و
مهــار شــهروندان خــود بیشــر کنــد.
بــه عنــوان مثــال  ،مالیــات دهنــدگان آمریکایــی از
تاریــخ  11ســپتامرب مجبــور شــده انــد بیــش از  ۶و نیــم
تریلیــون دالر بـرای هزینــه هــای تجــاوز نظامــی علیــه
کشــورهای فقیــر و ضعیــف بطــور بــی پایــان و بــه
اصطــاح “جنــگ بــا تروریســم” هــدر دهنــد.
ایــن مبلــغ تقریبــاً  ۲۳۰۰۰دالر بــرای هــر شــهروند
مالیــات دهنــده بــرای جنــگ در تجــاوز نظامــی
درکشــور ،اشــغال کشــورهای خارجــی ،تأمیــن کمــک
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از نظــر مالــی محــروم هســتند کــه حتــی  ۵۰۰دالر
پــس انــداز هــم ندارنــد و هیــچ مبلغــی را نیــز ب ـرای
بازنشســتگی منــی گذارنــد ،و بــا ایــن حــال مجبــور
مــی شــوند بـرای برنامــه هــای (تســلیحاتی بــه منظــور
تجــاو ُز غــارت و جاسوســی  -مرتجــم) دولتــی هزینــه
هایــی را پرداخــت کننــد کــه هیــچ کمکــی بــرای
پیرشفــت زندگــی آنهــا منــی کنــد.
خالیــق ،اگــر هنــوز آن را مجســم نکــرده ایــد ،مــا در
رویــای آمریکائــی زندگــی مــی کنیــم.
ما در یک کابوس مالی زندگی می کنیم.
دولــت ایــاالت متحــده – کــه شــامل دولــت کنونــی
مــی شــود – مبالغــی را ب ـرای برنامــه هایــی کــه قــادر
بــه پرداخــت آنهــا نیســتیم خــرج مــی کنــد ،و « مــا
مالیــات دهنــدگان » کســانی هســتیم کــه بایــد هزینــه
آن ـرا بپردازیــم.
هامنطــور کــه کریســتین تیــت  ،تحلیلگــر مالــی توضیــح
مــی دهــد « ،وقتــی دولــت صورتحســاب بدهــی خــود
را بــه پایــان برســاند ،همــه مــا در چنــگال آن خواهیــم
بــود » .ایــن در گذشــته اتفــاق افتــاده اســت :در طــول
بحـران بدهــی اروپــا ،قــرس بــه منظــور تأمیــن بدهــی
هــای خــود ،وجــوه خصوصــی را از حســابهای بانکــی
شــهروندان خــود را بــه منظــور پوشــش بدهــی هــای
خــود نصاحــب کــرد ،بــا کســانی کــه بـرای حفــظ پنــی
هــای خــود بســیار مراقــب بودنــد ،مــی بایســت بیــن
 ۴۰تــا  ۶۰در صــد از دارا یــی هــای خــود چشــم پوشــی
کننــد.
آیــا ممکــن اســت اینجــا هــم اتفــاق بیفتــد؟ آیــا دولــت
مــی توانــد بـرای حفــظ خــود بودجــه هــای خصوصــی
را تــرف کنــد.؟
بــه اط ـراف خــود نــگاه کنیــد ،ایــن هــم اکنــون اتفــاق
مــی افتــد.
از نظــر دولــت“ ،مــا مــردم ،رأی دهنــدگان ،مــرف
كننــدگان و مالیــات دهنــدگان” چیــزی مثــل كتابهــای
جیبــی آنهــا هســتیم و در انتظاریــم کــه آنهــا دســتربد
بربنــد.
در نظــر بگیریــد ،دولــت مــی توانــد خانــه و اتومبیــل
شــا (کــه خریــداری کــرده ایــد و هزینــه آنـرا پرداخــت
کــرده ایــد) بــه دلیــل عــدم پرداخــت مالیــات توقیــف
کنــد .مأموریــن دولتــی مــی تواننــد حســابهای بانکــی و
ســایر اشــیاء بــا ارزش شــا را مســدود و ضبــط کننــد ،
اگــر رصف ـاً بــه شــا “ظــن” کننــد کــه “خطــا” کردیــد.
و آی آر اس ارصار دارد بــرای پرداخــت برنامــه هــای
دولتــی از حقــوق شــا برداشــت کنــد و شــا هیــچ
حرفــی ب ـرای گفــن هــم نخواهــی داشــت.
مــا در مــورد نحــوه اداره دولــت یــا چگونگــی اســتفاده
از وجــوه مالیــات دهنــدگان ،شــا حقیقتــا حرفــی
نخواهیــد داشــت کــه بزنیــد ،امــا بــه هــر حــال مجبــور
بــه پرداخــت بــی چــون و چ ـرا هســتید.
مــا حقیقتــا حــق اظهــار نظــر نداریــم ،امــا ایــن مانــع
منیشــود کــه دولــت مــارا در هــر نوبــت رسوکیســه
نکنــد و مجبــور بــه پرداخــت هزینــه هــای جنگــه هــای
بــی پایــان ب ـرای بــه اصطــاح حفاظــت از مــا نکنــد و
یــک دولــت پلیســی کــه فقــط بـرای زندانــی کــردن مــا
در پشــت دیوارهــای زنــدان خدمــت مــی کنــد بــکار
میــرود.
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
مالــی بــه متحدیــن خارجــی و پــر کــردن جیــب
پیامنــکاران و چــرب کــردن دســت شــخصیتهای وابســته
فاســد خارجــی اســت.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هزینــه هــای متنــاوب 6
تریلیــون دالری تنهــا بخشــی از هزینــه هــای پنتاگــون
بــرای امپراتــوری نظامــی آمریــکا اســت .ایــن هزینــه
هــای مربوطــه نیــز در حــال رشــد هســتند.
بــه ایــن ترتیــب ،مجتمــع صنعتــی نظامــی حتــی
ثرومتنــد ترهــم مــی شــود و شــهروندان مالیــات دهنــده
آمریکایــی مجبــور مــی شــوند حتــی بیشــر بودجــه
برنامــه هایــی را تقبــل کننــد کــه کمکــی بـرای تقویــت
زندگــی مــا ،تضمیــن شــادی و بهزیســتی مــا یــا تضمیــن
آزادی هــای مــا داشــته باشــد.
پایان قسمت یکم

امسال روز جهانی زن چگونه گذشت
روز جهانــی زن (  ۸مــارس) بــه عنــوان یــک ســنت
در جنبــش کمونیســتی ،بیــش از صــد ســال اســت
کــه در رسارس جهــان برگــزار مــی شــود .ایــن روز بــه
عنــوان ســمبل مبــارزه ،مقاومــت زنــان علیــه نابرابــری
جنســیتی و طبقاتــی و اساســا در دفــاع از جنبــش
کارگــری و بویــژه زنــان کارگــر شــکل گرفتــه کــه در عیــن
حــال علیــه هــر گونــه نابرابــری انســانی و اجتامعــی
اســت .در طــی ایــن مــدت نیروهــای مختلفــی در
جنبــش زنــان شــکل گرفتهانــد برخــی از آنهــا ماننــد
کمونیســت هــا و سوســیال فمینیســت هــا نقــش
مثبتــی در رشــد و گســرش آن ایفــاء کردهانــد و برخــی
نیــز آن ـرا بــه ســمت مبــارزه علیــه مــردان و نــه مــرد
ســاالری کشــاندهاند.
امســال برگـزاری روز جهانــی زن بعلــت شــیوع ویــروس
کرونــا وضــع ویــژهای داشــت .در اکــر کشــورهائی کــه
دچــار ایــن ویــروس شــده انــد ،دولــت هایشــان اعــام
کــرده انــد کــه بخاطــر جلوگیــری از شــیوع بیشــر
از تجمعــات پرهیــز کنیــد .بــا ایــن حــال گروههــای
مختلــف زنــان همچنــان کار ســازماندهی بــرای
برگــزاری ایــن روز را ادامــه دادنــد و صحنــه هــای
پرشــوری از مبــارزه و امیــد و همبســتگی جهانــی را
آفریدنــد .از آن جملــه اســت شــهر مکزیکــو کــه زنــان
در اعــراض بــه کشــته شــدن و بــی حقوقیشــان بــه
خیابــان ریختنــد و در اعــراض بــا درهــای بســته
شــده ب ـرای عبــور بــه طــرف پارملــان از جانــب دولــت
مــورد حملــه پلیــس ق ـرار گرفتنــد .ایــن تظاه ـرات کــه
بــا پشــتیبانی زاپاتیســتها و گروههــای زنــان در
محــات و رشکــت گروههــای سیاســی ســازماندهی
شــده بــود ،موقعیتهــای مناســبی را بــرای تحــرک
بیشــر جنبــش زنــان در مکزیــک بوجــود آورده اســت.
حضــور هــزاران تــن از زنــان ســتمدیده نشــان داد
کــه بــا متــام بــی حقوقیهــا ،جنبــش اعرتاضــی زنــان
در مکزیــک بســیار پرقــدرت و پویــا اســت .در دیگــر
شــهرهای جهــان هــم مــا شــاهد تظاهــرات هــزاران
نفــری زنــان بودیــم .در هندوســتان نیــز مناینــده زنــان
در ســخرنانیش گفــت مهــم نیســت کــه مــا در کجــا و
چــه محیطــی متولــد شــدهایم ،مهــم ایــن اســت کــه مــا
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مــورد زورگویــی و تجــاوز قـرار میگیریــم مــا در همــه
جــای دنیــا بــه خیابانهــا میآییــم تــا سیســتمهای
نابرابــر را بــه چالــش بکشــیم و بــرای صلــح ،برابــری
اقتصــادی و اجتامعــی بجنگیــم .او ادامــه داد :مــا از
تاریــخ دور ب ـرای بــه رسانجــام رســاندن حقــوق خــود
کــه جهانــی اســت آمدهایــم  .در کشــورهای دیگــر
جهــان هــم شــاهد تظاه ـرات صدهــا و ه ـزاران نفــری
زنــان در خیابانهــا بودیــم .اکــر تظاهـرات و اعرتاضــات
توســط گروهــای چــپ و فمینســت ســازماندهی شــده
بــود .البتــه مــا بــا مــوارد نــادری همچــون اســام آبــاد
پاکســتان هــم روبــرو بودیــم کــه جامعــت اســامی،
زنــان کامــا پوشــیده در حجــاب اســامی را بــه خیابــان
آورد کــه مــورد نیــش قلــم نویســندگان و روزنامــه
نویســان پاکســتان شــد.
خواســت زنــان در کشــورهای مختلــف کمــی بــا هــم
تفــاوت داشــتند ولــی همــه آنهــا در راســتای حــق برابــر
و امنیــت اجتامعــی بـرای زنــان بــود .در مکزیــک کــه
مــی تــوان گفــت بزرگرتیــن تظاهـرات امســال و همـراه
بــا درگیــری بــا پلیــس بــود ،خواســت زنــان تقابــل
دولــت بــا زن کُشــی بــود .آمــار زنانــی کــه در مکزیــک
ناشــی از خشــونتهای خانوادگــی و اجتامعــی کشــته
میشــوند یکــی از باالتریــن آمارهــای جهانــی در ایــن
مــورد اســت .بــا تفاوتهــای اعــداد موسســات آمــاری،
هــر روز  ۵زن در رستــارس مکزیــک کشــته میشــوند.
در بخــش کشــورهای اروپایــی دو خواســت مهــم
مطــرح بــود ،علیــه تجــاوزات جنســی و دســتمزد برابــر
بــرای کار برابــر .در آمریــکا خواســتهای زنــان بــر
روی تجــاوزات و خشــونتهای جنســی و خانوادگــی
متمرکــز بــود.
امســال میلیونهــا زن بخاطــر بزرگداشــت روز جهانــی
زن و ایجــاد همبســتگی جهانــی بیشــر بــه خیابانهــا
آمدنــد (در بــاال ادعــا شــده اســت کــه بــه علــت
ویــروس کرونــا تعــداد رشکــت کننــدگان در  ۸مــارس
کمــر از گذشــته بــوده اســت .).آنهــا خواســتهایی
را فریــاد میزدنــد کــه پیآمدهــای مســتقیم سیســتم
رسمای ـهداری و مــرد ســاالری در جوامــع بــری اســت.
میلیونهــا ســاعت تــاش در راســتای ســازماندهی،
مصاحبــه ،نامهنگاریهــای اع ـراض آمیــز ،جمــع آوری
نیــرو بخاطــر ســازماندهی تظاهــرات و کمپینهــای
اعرتاضــی ،افشــاگری و ...حاصــل کار زنــان در رستــارس
جهــان طبقاتــی بخاطــر برابــری زن و مــرد و نفــی
جهــان ســتمگر و اســتثامرگر کنونــی بــود .بایســتی بــه
ایــن زنــان حتــی آنهایــی کــه در دفــاع از حــق زنــان
در زنــدان رژیمهــای ضــد زن و مــرد ســاالر بــر مــی
برنــد ،دســت مری ـزاد گفــت و بــه کار شایســته اشــان
ارج نهــاد.
در ایـران بیشــر فعالیــن جنبــش زنــان ،کــه در بســیاری
مــوارد در زمینههــای دیگــر مبــارزات اجتامعــی
هســتند در زنــدان بــه رس مــی برنــد .آتنــا دامئــی؛
نرسیــن ســتوده؛ نرگــس محمــدی و ..........بــه همیــن
دلیــل ســازماندهان ایــن اعرتاضــات فقــط یــک فعــال
جنبــش زنــان نیســتند .آنهــا نــه تنهــا بایســتی طبــق
درخواســت زنــان علیــه ســتم جنســیتی و طبقاتــی
بجنگنــد ،بلکــه عــاوه بــر آن ،آنهــا بایســتی علیــه

قوانیــن قــرون وســطائی مذهبــی هــم مبــارزهای پیگیــر
را جلــو بربنــد .خوشــبختانه در ســالهای اخیــر ناشــی
از مبــارزات پیگیــر زنــان علیــه رژیــم ضــد زن جمهــوری
اســامی و نیــز تجربیــات مــردان جامعــه از آپارتایــد
جنســی ،آگاهــی نســبت بــه حقــوق زنــان در جامعــه
بــاال رفتــه اســت .تجربیــات تلــخ تاریخــی و درس گیــری
از اشــتباهات آن ،مثـرات خوبــی داشــته اســت .امــروزه
طیــف وســیعی از نیروهــای اجتامعــی ســازمانهای
چــپ و رادیــکال ،خــود را مدافــع نظ ـرات رادیکالرتیــن
بخشهــای ایــن جنبــش میداننــد .ایــن تحــول
اجتامعــی در پشــتیبانی از زنــان در نفــی ســاختارهای
نابرابــر و مــرد ســاالر چشــم انــداز نوینــی را پیــش پــای
آن گشــوده اســت .مــردان جامعــه از ایــن نابرابــری
اجتامعــی بشــدت متاثــر هســتند .در حــال حــارض
ه ـزاران شــوهر بعلــت عــدم امــکان پرداخــت مهریــه
در زنــدان بــر میبرنــد .کــودکان بــا جدايیهــا از
دامــن مهــر مــادر جــدا میشــوند و بحــران طــاق و
جدايــی بــا قوانیــن اســامی بســیار بدتــر و رنــج آورتــر
از دیگــر کشــورهای ســکوالر شــده اســت.
جنبــش زنــان همچــون دیگــر جنبشهــای اجتامعــی این
نتیجــه تاریخــی را کــه جنبــش زنــان جــزء جــدا ناپذیــر
از مبــارزه کل جامعــه علیــه طبقــات اســتثامرکننده
اســت ؛ در مبــارزات دو دهــه اخیــر بــا همــکاری بــا
کارگـران ،معلــان ،پرســتاران ،مالباختــگان ،دانشــجویان
و ....نشــان داده اســت .تضــاد و بحرانهــای ســخت
اجتامعــی ،جنبــش زنــان در رسارس جهــان را آبدیــده
تــر کــرده اســت .جنبــش مرتقــی و پیرشویــی کــه بـرای
رهائــی مــی جنگــد ،در واقــع بـرای آزادی و جامعـهای
میرزمــد .کــه در آن منافــع خصوصــی و تبعیضــات
طبقاتــی محلــی از ا ٌّرعــاب نداشــته باشــد.
مهران پیامی

به یاد رفیق فریربز رئیس دانا
رفیق فریربز رئیس دانا درگذشت
چــه زندگــی بهــر از اینکــه تــا آخــر بخاطــر آرمــان هــای
واالی انســانی علیــه رژیمــی ســتمگر و ظــامل و فاســد
ایســتادگی کنــی .رفیــق فریــرز رئیــس دانــا هنگامــی
مــا را تــرک کــرد کــه طبقــه کارگــر ای ـران ،تــوده هــای
ســتمدیده و قاطبــه مــردم آزادیخــواه بــه وجــودش نیــاز
داشــتند.
حــزب رنجــران ایــران یــک دوســت وفــادار بــه
سوسیالیســم ،مقــاوم در زنــدان وبیــرون زنــدان ،عضــو
کانــون نویســندگان ایـران را ازدســت داد ،غــم فقدانــش
بــس گـران ودرد آور اســت .راه رهائــی انســان از ســتم
و اســتثامر طبقاتــی کــه او بــر آن پــای مــی فــرد
بیشــک توســط مبــارزان راه آزادی و سوسیالیســم
ادامــه خواهــد یافــت.
یادش گرامی باد
حرب رنجربان ایران

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحە12

ایران در سالی که گذشت
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ســالی کــه گذشــت ،ســالی پــر از رنــج و محنــت ،فشــار
اقتصــادی ،امنیتــی ،سیاســی و مــرگ و میــر و کشــتار
انســان هــای بــی گنــاه بــود.
ســال  98بــا ســیل در بســیاری از اســتانهای ایــران
ازجملــه همــدان ،کرمانشــاه ،خوزســتان؛ شــیراز و.....در
فروردیــن مــاه بــه خرابــی بســیاری از خانــه هــا ،زمیــن
هــای کشــاورزی و کشــته شــدن صدهــا نفــر منجــر
شــد .بخشــی از ایــن خرابــی هــا ناشــی از عــدم برنامــه
ریــزی در زمینــه شهرســازی و حفاظــت از طبیعــت و
آب ـراه هــای مســیر ســیل هــا بــود .بــر طبــق معمــول
دولــت از کمــک هــای مســتقیم مــردم بــه آســیب
دیــدگان ایــن حادثــه جلوگیــری کــرد.

نکتــه دیگــری کــه در ســال گذشــته در ایــران خــر
ســاز شــد .کشــته شــدن زن دوم نجفــی شــهردار ســابق
ته ـران و از مشــاوران دولــت روحانــی بــود کــه نشــان
دیگــری از کشــمکش هــای درونــی باندهــای مافیــای
دولتــی در ایــران داشــت .در ایــن پرونــده جنائــی
کــه بــا مســايل امنیتــی و آشــکار شــدن نقــش کارگـران
جنســی ســازمان هــای امنیتــی ب ـرای شــکار مخالفــان
داخلــی و بیرونــی رژیــم اســامی همـراه بــود .بخشــی
از دزدی هــای قالیبــاف از شــهرداری تهـران مجــددا بــه
جلــوی صحنــه ایــن کشــمکش رانــده شــد.
ســال گذشــته در عیــن حــال ســال تشــدید مناقشــات
و تیــره شــدن بیشــر رابطــه ای ـران و آمریــکا بــود .در

خــرداد مــاه یــک فرونــدپهبــاد آمریکایــی در مرزهــای
جنوبــی ایـران توســط نیروهــای نظامــی ایـران رسنگــون
شــد .رسنگونــی ایــن پهبــاد بــا عکــس العمــل آمریــکا
و فشــار بیشــر بــه حضــور نیروهــای دریایــی قــدرت
هــای غربــی انجامیــد .گــروگان کشــی از طریــق تــرف
کشــتی ایرانــی در بــاب املنــدب توســط انگلیــس و
کشــتی انگلیســی توســط ای ـران در خلیــج فــارس پــی
آمدهــای قــدرت منایــی بــود کــه ایـران و عمدتــا آمریــکا
و انگلیــس در آن نقــش داشــتند.
حضــور زنــان در ورزشــگاه هــا بعــد از ســالها مقاومــت
رژیــم جمهــوری اســامی باالخــره در مهــر مــاه و بــا
بــازی فوتبــال ایــران و کامبــوج در ورزشــگاه آزادی

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی(- )۴ادامه
آغاز بحران
بحــران اول :هنــوز چهــار مــاه از ایجــاد حــزب
کمونیســت نگذشــته بــود کــه بحــران درونــی حــزب
خــود را آشــکار ســاخت.
منصــور حکمــت در ســخرنانی خــود در اوت ،۱۹۸۴
نقــل قولــی از لنیــن مـیآورد کــه در مــورد اجـرای طرح
نــت گفتــه شــده اســت .لنیــن در ســال  ۱۹۲۲در ایــن
ســخرنانی چنیــن میگویــد« :یــک ســال گذشــته اســت.
دولــت در دســت مــا بــوده امــا آیــا تحــت سیاســت
اقتصــادی نویــن ایــن دولــت بــه شــیوه مــا عمــل کــرده
حکمــت  -دربــاره نتایــج پلنــوم دوم کمیتــه مرکــزی
اســت .خیــر مــا منیخواهیــم ایــن را اذعــان کنیــم .امــا
حــزب کمونیســت ایــران  -اوت۱۹۸۴
1
واقعیــت دارد».
 -2منصــور حکمــت  -دربــاره نتایــج پلنــوم دوم کمیتــه
 -1نقــل قــول از لنیــن  -بیــان شــده توســط منصــور مرکــزی حــزب کمونیســت ایـران  -اوت ۱۹۸۴
 -3هامنجا

نوروز پیروز
نــوروز ایــن جشــن تاریخــی منطقــه غــرب آســیا ،قــرن
هــا در زیــر فشــارها ،رسکــوب هــا ،کُشــت و کُشــتارها،
مهاجــرت هــای عظیــم و بالیــای طبیعــی و انســانی
جشــن گرفتــه شــده اســت و بــه بخشــی از فرهنــگ
مردمــان ایــن منطقــه تبدیــل شــده اســت.
امســال هــم همچــون چنــد دهــه گذشــته کــه ناشــی
از بحـران هــای اقتصــادی و سیاســی جامعــه و حضــور
یــک رژیــم عقــب مانــده فرهنگــی کــه همــه چیــز
هــای غیــر مذهبــی را نفــی مــی کنــد و نیــز رشایــط
اســفبار اقتصــادی کــه امــان مــردم را بریــده اســت
و ســفره هــای خالــی هــر چــه بیشــر مــورد دســتربد

حاکمیــت بــا گـران کــردن کاالهــا قـرار گرفتــه اســت و
باالخــره اوضــاع خطرناکــی کــه ب ـرای مــردم بــا شــیوع
ویــروس کرونــا بوجــود آمــده اســت ،جشــن نــوروز را
بــا غبــاری از ناراحتــی پوشــانده اســت.
امــا جشــن نــوروز و فـرا رســیدن بهــار بــا متام مشــکالت
پیرامــون مــا ،فرحبخش و شــادی آور اســت .همبســتگی
و شــادی مــا همیشــه یکــی از علــل پیــروزی مــا بــر
دشــمنان مــردم و غلبــه بــر مشــکالت بــوده اســت .مــا
جشــن نــوروز را بــه شــا تربیــک مــی گوئیــم و ب ـرای
همــه انســان هــای زحمتکــش جامعــه خواهــان شــادی حزب رنجربان ایران
و رفــاه و آسایشــی هســتیم کــه در اتحــاد مــا بوجــود ۱۳۹۹/۱/۱

خواهــد آمــد.
ســالی کــه گذشــت ســالی پــر از حادثــه و فشــار بــه
کارگـران و زحمتکشــان جامعــه بــود .ســال کــه در پیــش
روی ماســت ،مــی توانــد بــا متشــکل شــدن و اتحــاد و
همبســتگی مــا ســالی مملــو از پیــروزی ،مبــارزه علیــه
حاکمیــت اســامی و بدســت آوردن خواســت هــای
بحــق مــان باشــد
نوروز پیروز و هر روزتان نوروز

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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حکمــت میگویــد« :وضعیتــی کــه مــا داریــم بــی
2
شــباهت بــه وضعیتــی کــه ایــن جــا میگویــم نیســت».
یعنــی سیاســت و فعالیتهائــی کــه حــزب کمونیســت
ایــران در پیــش گرفتــه اســت مغایــر بــا تصــورات
منصــور حکمــت اســت .او میگویــد :پــس از دو ســال
از پذیرفــن مارکسیســم“ انقالبــی “ توســط کنگــره ســوم
کوملــه و چهــار مــاه از ایجــاد حــزب کمونیســت« ،مــا
امــروز بایــد تعییــن کنیــم کــدام نیروهــای واقعــی ،کدام
گرایشــات واقعــی ،ســازمان مــا و تشــکیالت حزبــی مــا

را بــه آن جهتــی میبرنــد کــه خــاف میــل ماســت....
مــا هیــچ نشــانهای از حزبــی کــه میخواهــد جهــان را
3
زیــر و رو کنــد در خودمــان منیبینیــم».
منصــور حکمــت در ایــن ســخرنانی بــه اشــکال مختلــف
بــه اختــاف حــرف و عمــل در افـراد تشــکیالت و اجـرا
نکــردن وظائفشــان برخــورد میکنــد .در حالــی کــه
اختــاف حــرف و عمــل در حــزب کمونیســت ایــران
ریشــه در تحلیــل نادرســت از نیروهــای اجتامعــی
جامعــه داشــته کــه خــود حکمــت باعــث و بانــی آن
بــوده اســت.
در یــک نظــام رسمایــهداری( )۱۹۸۴حزبــی کــه بــه
بهانــه عــدم وجــود رشایــط عینــی و ذهنــی جامعــه،

