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صفحه 14

مذهب و کرونا

کرونا ،ویروس سحر انگیز

کشور کوبا ،منونه ای از همبستگی بین املللی
در رشایط بحرانی

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی( )5صفحه آخر کابوس مالی در حال ورود( )۲صفحه آخر

پیروز باد اول ماه مه
پیروز باد اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان
اول ماه مه روزی بس تاریخی
برای کسانی است که
به جهانی بدون
ا ستثام ر
انسان از
ا نسا ن ،
بد و ن
ستم
و تبعیض
و کره زمینی
سبز وشکوفا
دل بستهاند .اول
ماه مه روزی است که
نشانی از هفته خونین کارگران شیکاکو
در سال  1886دارد که برای محدود کردن کارروزانه به

هشت ساعت دست به اعتصاب زدند .این بار کارگران
شهر در یک صف و با پرچمی
متحد راهی خیابانها
شدند .رسمایه
داران نیروی
پلیس را
بر ا ی
رسکو ب
آنان به
مید ا ن
فرستادند.
اما کارگران،
زنان و مردان،
از گرایشهای مختلف
سیاسی کارگری ،بازو در بازو ،زیر پرچم
مشرتک اتحادیه خود ،به مارش ادامه دادند و در برابر
صفحه٢

کارگران وچشم انداز بعد از بحران
ویــروس کرونــا ( کویــد  )۱۹همچنــان بــا رسعــت در
حــال گســرش و آلــوده کــردن کشــورها و کشــتار
اســت .تعــداد مبتــا شــدگان و درگذشــتگان ناشــی از
ویــروس کرونــا؛ نــه روزانــه بلکــه ســاعتی بــاال مــی
رود .بیشــر شــهرهای بــزرگ جهــان بحالــت تعطیــل
و نیمــه تعطیــل درآمــده اســت .میلیونهــا نفــر )
ناشــی از بیــکار شــدن (تقاضــای کمــک هــای دولتــی
کردهانــد .بیامرســتانهای کشــورهای جهــان قریــب
بــه اتفــاق از کمبــود وســایل پزشــکی ،پزشــک ،پرســتار
و کادر درمانــی رنــج مــی برنــد .بیمههــا عم ـاً بعــد از مقــررات را اعــال کننــد .بــا متــام ایــن احــوال بیشــرین
دریافــت میلیاردهــا تومــان از جیــب مــردم جهــان؛ پــای آمارهــای مــرگ و میــر متعلــق بــه باالتریــن کشــورهای
خــود را از کمــک بــه مشرتیانشــان پــس کشــید ه و آنـرا معظــم رسمایــه داری و امپریالیســتی جهــان اســت .ایــن
دســته از کشــورها بــه یمــن غــارت؛ ســود و فــوق ســود
بــه عهــده دولــت انداختهانــد.
بحــران رسمایــهداری و بهــره بــرداری رسمایــهداری از از طبقــه کارگــر کشــورهای خــود و دیگــر کشــورهای
ویــروس کرونــا،باعــث تعطیلــی هـزاران واحــد تولیــدی ،فقیــر و جهــان ســومی از تکنولــوژی و امکانــات بســیار
کارخانجــات ،فروشــگاهها وغیــره شــده اســت کــه وســیعی نســبت بــه دیگــر کشــورها برخــوردار هســتند.
عمدتـاً توســط نیــروی طبقــه کارگــر بــه گــردش در مــی
صفحه 3

برای بدیل سوسیالیسم
متشکل شویم

صفحه آخر صفحه 8

تنهایی؛ معضلی انسانی در
دوران نئولیربالیسم

فروردین  ١39٩شماره 17٩
سال 4١

تعیین دستمزدها
درباره تعیین دستمزدها برای سال ۱۳۹۹
دســتمزدها را همچنــان دوجانبــه؛ مناینــدگان دولــت
و رسمایــه داران خصوصــی تعییــن کردنــد .ماهانــه
دســتمزد کارگــر را یــک میلیــون هشــتصد وپنجــاه
تومــان بریدنــد .در جامعــه ای کــه خــط زیــر فقــر را
پنــج میلیــون تومــان خــود دســتگاه هــای حکومتــی
رقــم مــی زننــد ،ایــن نــوع تصمیــات از نظــر کارگـران
و قاطبــه مــردم ایـران ،هیچگونــه ارزشــی نــدارد و تنهــا
نشــانی دیگــر از در ماندگــی نظــام در حــل مشــکالت
طبقــه کارگــر و فرودســتان جامعــه اســت .همــه ی
دولــت هــای رسمایــه داری در پاســخ بــه بحـران ناشــی
از ویــروس دســت بــه یــاری رســاندن بــه طبقــه کارگــر
وکــم در آمــد جامعــه زده انــد امــا نظــام حاکــم در
برابــر نــرخ چهــل ویــک درصــد تــورم در ایــران21 ،
درصــد اضافــه دســتمزد را مــاک قــرار داده اســت.
طبــق گزارشــات حتــی مناینــدگان بــا صطــاح کارگــری
صفحه 2

جهان بعد از کرونا

آمــد .رسمایــه داری عم ـاً بــا خوابانــدن ایــن بخشهــا جهان بعد از کرونا :چه خواهد شد؟
باعــث بیــکاری میلیــون هــا کارگــر در بخــش هــای
تا به امروز بیش از یک و نیم میلیون از جمعیت جهان
تولیــدی و خدماتــی شــده اســت .ولــی در عیــن حــال
به بیامری کرونا مبتال گشته و زندگی نزدیک به صد
رسمایــه هــای بــزرگ بــدون تعطیلــی بــکار خــود ادامــه
هزار نفر برباد رفته است .این ویروس مرگبار روز افزون
مــی دهنــد
گسرتش مییابد و نظام رسمایهداری هنوز راهی جهت
ریشه کن کردن آن نیافته است .بیکاری گسرتده ،فقر
طبقه کارگر و رشایط کنونی
در بســیاری از کشــورها بـرای اینکــه مــردم در خانههــا فزاینده ،خطر ابتال به ویروس کرونا و مرگ ناشی از آن
مباننــد از نیروهــای ارتــش و پلیــس خواســته شــده کــه کل جامعه انسانی را تهدید میکند.
در گذشتهیی نه چندان دور ،یعنی در سال  ۱۸۹۱بیامری
ایدز ( )HIVظاهر شد و تا سال  ۲۰۰۹باعث ابتالی ۳۴
میلیون و مرگ  ۳۰میلیون نفر شد .این ویروس هنوز هم
هر ساله جان میلیون ها نفر را میگیرد.
بیامری آبوال در سال  ۱۹۷۶شناخته گردید که تا کنون
در غرب افریقا و دیگر کشورهای جهان جان هزاران
نفر را گرفته است .امروز نیز ویروس کرونا شیوع
صفحه 5

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پیروز باد اول ماه مه

صفحە2
اتحاد بزرگ وسیعرتین تودههای رنجرب و زحمتکش برای
براندازی رژیم جمهوری اسالمی به پیش بریم.
طبقه کارگرایران در این صد سال گذشته به نیرویی تعیین
کنندهیی درتعیین آینده و رسنوشت جامعه تبدیل شده
است .این طبقه در این صد سال در مبارزهای بس سخت
تحت دیکتاتوری سلطنتی و شاهنشاهی و امروز تحت
دیکتاتوری رسمایه داری اسالمی برای بدست آوردن
حقوق خود جنگیده است .کمونیسم علمی بیش از
صد سال است به ایران آمده و کمونیستها در اندیشه
و عمل نسل اندر نسل ،تالش کرده اند آنرا با رشایط
مشخص جامعه ایران تلفیق دهند و راهنامی مبارزاتی
خود قراردهند .از صفوف آنها رفقایی جان خود را از
زن و مرد در مبارزه علیه دشمنان طبقاتی طبقه کارگر
از دست دادهاند و راهی را برای پیرشفت کنونی جنبش
کارگری بازکردهاند .اما هنوز خود طبقه کارگر به
ستون فقرات جنبش کمونیستی تبدیل نشده و هنوز
تشکلهای موجود؛ ترکیب طبقاتیشان تغییر اساسی
نکرده است .درست بخاطر همین کمبود است که طبقه
کارگر ایران با متام صد سال مبارزه نستوه و پیگیر و
دامئی امروز در خط همراه تهیدستان میلیونی دیگر در
خط زیر فقر زندگی میکند ،ازتشکلهای کارگری مستقل
خود و حتی از برگزاری مراسم روز جهانی خود در اول
ماه مه ،محروم است.
برنامه سیاسی طبقه کارگر ایران برای مقابله با دشمنان
طبقاتی خود که تا دندان مسلح اند باید از مشی
سیاسی عمومی بسیج و متحد کردن وسیعرتین نیروهای
کارگران و زحمتکشان پیروی کند .طبقه کارگر بدون
تودههای عظیم رنجربان – بدون کلیه جنبشهای ضد
رژیم رسمایهداری حاکم یعنی بدون یک جریان وسیع
تودهای که اکرثیت عظیم مردم را در بر بگیرد ،هرگز
نخواهد توانست انقالبی را به پیروزی رساند.
امروزه رژیم جمهوری اسالمی به انتهای خط رسیده
است .جنایات و بیکفایتی این نظام به قدری در عمل
برای تودههای مردم به اثبات رسیده که با رضبهای
سازمان یافته ،سقوطاش حتمی و جنازهاش در خیابانها
افتاده است .متاسفانه براثر وجود دستگاههای امنیتی
رسکوب شدید هنوز توازن قوا در میدانهای نربد
و
ِ
خیابانی به سود جبههی مردمی و فرودستان نچربیده
است.
ما امسال هامنند سالهای پیشین در اول ماه مه پرچم
رسخ این روز تاریخی را همراه کارگران رسارس جهان در
اهتزاز نگه میداریم.

دســت چیــن خــود کــه هــر ســاله بــه منــا یندگــی
کارگــران ایــران پــای میــز چانــه زنــی کمســیون مــی
نشــیند امســال رســوایی ایــن تصییــم گیــری بــه حــدی
آشــکار اســت کــه از تــرس خشــم اعضــای انجمــن هــای
اســامی دســت نشــانده رس بــاز زده انــد و پــای ورق
پــاره کمســیون امضــای خــود را نگذاشــتند.
تاثی ـرات ایــن تصمیــم بــر طبقــه کارگــری کــه در زیــر
خــط فقــر زندگــی مــی کنــد دهشــتبار اســت .حداقــل
دســتمزدها بایســتی باالی۱۱میلیــون تومــان باشــد.
فشــار بــورژوازی حریــص و حقیــری کــه حــرص و طمــع
اش حــد و مــرزی منــی شناســد بــر طبقــه کارگــری کــه
امــروز خانــواده هایشــان بــه ســختی قــادر بــه تهیــه
گوشــت و ملزومــات اولیــه غذایــی ب ـرای کودکانشــان
هســتند .آنهــم در رشایــط کــه کارهــا تعطیــل و ثبــات
کار و امنیــت شــغلی را کامــا از بیــن بــرده انــد .درآمــد
چنــد شــیفته کار کــردن و چنــد شــغله بــودن هــم
کفــاف زندگــی را منــی دهــد .حضــور ه ـزاران کــودکان
کار کــه بیشــر از همیــن خانوادههــا هســتند؛ ناشــی
از پــی آمــد تصمیــم گیــری هــای بشــدت اســتثامرگرانه
ای اســت کــه دولــت رسمایــه داران مفتخــر بــه اجـرای
آن اســت.
جمعیــت  ۸۵میلیونــی ایــران دارای طبقــه کارگــر
 ۱۵میلیونــی اســت کــه بــا خانــواده هایشــان بــه ۶۰
میلیــون نفــر بالــغ مــی شــوند .ســایت هــای داخلــی
اذعــان دارنــد کــه  ۷۰در صــد طبقــه کارگــر در زیــر
خــط فقرزندگــی مــی کننــد .محاســبه  ۴۱در صــد
تــورم در برابــر  ۲۱در صــد اضافــه حقــوق نشــان مــی
دهــد کــه  ۲۰درصــد حقــوق کارگ ـران در ســال ۱۳۹۹
کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و طبقــه کارگــر بیــکاری و
فقــر گســرده تــر روبــرو خواهــد بــود .ادامــه ایــن وضع
زیادتــر شــدن فاصلــه طبقاتــی اســت .این ادامــه رشایط
اســفبار اقتصــادی اســت کــه رژیــم جمهــوری اســامی
هــر ســاله ب ـرای طبقــه کارگــر بــه ؛ارمغــان ؛ مــی اورد.
کارگ ـران مــی داننــد گرایــش بــه کاهــش مــزد کارگ ـران
در ای ـران توســط رسمایــه داری را پایانــی نیســت مگــر
اینکــه طبقــه کارگــر از قــدرت تشــکل و اتحــاد قــوی
طبقاتــی برخــوردار باشــد.
حــزب رنجــران ایــران کــه خــود را جزئــی از جنبــش
پرافتخــار طبقــه کارگــر ایـران مــی دانــد ضمــن محکــوم
کــردن ایــن تصمیــم ضــد کارگــری رژیــم اســامی حاکــم،
بــر آنســت کــه حــق گرفتنــی اســت و در ایـران امــروز
مــا چهــل ویــک ســال مبــارزه نشــان مــی دهــد ب ـرای
گرفــن حتــی حــد اقــل دســتمزد خــود کارگ ـران راهــی
جــز متشــکل شــدن ،یکــی شــدن ،رسارس ای ـران را بــه
یــک شــبکه متشــکل بهــم تنیــده ،پیوســته کارگــری و
تــوده ای تبدیــل کــردن ،موجــود نیســت .پیــروان
طبقــه کارگــر در ایــن صــد ســال گذشــته جــان خــود را
نســل انــدر نســل در راه فــدا کــرده انــد.در دوران نویــن
جنبــش کارگــری شــاهرخ زمانــی و آنهایــی کــه امــروز
در صفــوف جنبــش کارگــری بــه ایــن مبــارزه تاریخــی
و نــا ایســتا معنــای رهایــی و آزادی میدهنــد همچنــان
برایــن منطــق پافشــاری دارنــد .خیــزش عظیــم کارگـران

زنده باد یازده اردیبهشت ( اول ماه مه ) روز جهانی کارگر

بقیه در صفحه 3

نیروهای رسکوبگر مقاومت کردند .روز اول ماه مه برای
انسانهای مرتقی جهان که تودهها را سازندگان تاریخ
میدانند و با استثامر انسان از انسان و ستم و تبعیض
موجود مخالفند ،روز تاریخی و مبدا نوینی برای رهائی
است .چون چنین روزی بنام طبقهای ثبت شده که برای
اولین باردر تاریخ آگاهانه پا به میدان مبارزه ای می
گذارد که آزادی ورهایی خود را در گرو اضمحالل ومحو
دولت وایجاد جامعه ای بی طبقه می داند و آشکارا
اعالم می کند که با براندازی نظام رسمایهداری ماشین
دولتی تابحال ساخته شده را در هم می شکند ونظام
نوینی را بدست اکرثیت عظیم مردم و در خدمت آنها
بوجود می آورد .این طبقه در برنامهاش نه تنها براندازی
نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را اجرا می کند؛
بلکه در پی رفع هر گونه ستم می باشد ومبارزه برای
رهایی زن را جزوی جدا ناپذیر از امر رهای خود می
داند و براین گفته عمیقا باور دارد که بدون رشکت زنان
هیچ جنبش انقالبی منی تواند بوجود آید چه رسد که به
پیروزی هم نایل گردد.
روز اول ماه مه پرچمی است در دست هیچ بودگان.
این پرچم عزم راسخ و همبستگی جهانی آنها را برای
کسب حقوق اولیه خود ،برای ایجاد جهانی بدون
استثامر انسان از انسان و بدون ستم ،تقویت میمناید.
با بحران ساختاری عمومی رسمایه داری و فروماندگی
حکومتهای رسمایهداری در تدارک برای جلوگیری از
کشتار جمعی ویروس کرونا هر روز بیشرت برای اکرثیت
عظیم مردم گفتهی روزا لوگزامبورک که رسمایهداری
برش را به لبه پرتگاه نابودی کشانده وتنها راه نجات
سوسیالیسم است روشن می شود .این مسیر گلگون
شده از خون میلیونها رنجرب و زحمتکش زن ومرد،
امروز دیگر به راه همگانی برشیت برای رهائی تبدیل
شده است .جهان را دیگر منی توان با دین و مذهب و
خدعه و دروغ ،در یک کالم ،متافیزیک اداره کرد .،بلکه
علم و دانش و راستی و همکاری احاد جامعه را طلب
می کند .دیگر اصل اساسی اداره جامعه توسط تودهها
که سازندگان تاریخند به شعار روز تبدیل شده است.
طبقه کارگر بخاطر وجود دشمنان طبقاتی پر قدرت
حاکم ،هنوز راه طوالنی ،سخت و پر پیچی و خمی را
در رسیدن به اهدافش در پیش دارد .هیچ طبقه ای تا
به حال به رضای خود صحنه را ترک نکرده است .هیچ
حاکمی خرده نانی به رعایای خود نبخشیده مگر آنکه
در برابر مبارزات مردم مجبور شده عقب بنشیند تا در
فرصت مناسب آنچه را از دست داده باز پس گیرد .در رسنگون باد رژیم رسمایهداری جمهوری اسالمی
کشور ما تاریخ حکومتها تاریخ رسکوب و ستم وغارت مرگ برامپریالیسم
بوده وتا امروز هست .واعظان و منرب نشینان ،منایندگان زنده باد سوسیالیسم
رسمایه داری جهانی که دین و دمکراسی را تبلیغ می
کنند ادامه دهندگان حاکامن پیشینند .بر ماست بعنوان حزب رنجربان ایران
کمونیست و سوسیالیست و هر گرایش دیگر چپی که
داریم وظیفه اسا سی خود را افشای همه جانبه رژیم
جمهوری اسالمی قرار دهیم و اتحاد و سازماندهی
اول ماه مه را در صفی مشرتک با پرچمی رسخ و بنام

تعیین دستمزدها

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
وفرودســتان آبــان مــاه  98نشــانی بــارز از تائیــد ایــن
راه کارگــری صــد ســاله اســت .کشــتار بیــش از پنــج
ه ـزار از زحمتکشــان و حامیــان آنهــا توســط نیروهــای
امنیتــی ونظامــی رژیــم جنایتکارگواهــی بــود برایــن
حقیقــت ســرگ کــه فرودســتان را دیگــر کارد بــه
اســتخوان رســیده؛ بــی هــراس از مــرگ بــرای گرفــن
حــق خــود دســت خالــی در برابــر نیروهــای رسکوبگــر
مقاومــت مــی کننــد .ایــن جنبــش بــزرگ فرودســتان و
پشــتیبانی جنبــش دانشــجویی در شــانزده آذر از آن
جنبــش انقالبــی کارگــران وفروســتان را در عمــل بــه
الرتناتیــو راســتین وقابــل اجرابــرای برانــدازی رژیــم
رسمایــه داری جمهــوری اســامی تبدیــل کرد.البتــه کل
بــورژوازی ایــران چــه حاکــان وچــه برانــدازان یکــی
بــا کشــتار و دیگــری بــا گفتــار تــاش کردنــد از یکســو
جنبــش را رسکــوب کننــد واز یــک ســوی دیگــر آنــرا
خــود جــوش بــی رهــری بنامنــد .طبقــه کارگــر ای ـران
آگاه اســت کــه راه ســخت وپــر پیــچ وخمــی را هنــوز
در پیــش دارد .پراکندگــی کمونیســتها وسوسیالیســتها
و گرایــش هــای چــپ از یــک ســو و پشــتیبانی همــه
جانبــه وقــوی نیروهــای امپریالیســتی ازجنــاح هــای
دیگــر بــورژوازی کار را ب ـرای پیــروی جنبــش طبقــه
کارگــر ســخت تــر کــرده اســت.
حــزب رنجــران ایــران بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی
وظیفــه خــود مــی دانــد بــا متــام نیــرو از گرایــش وحدت
نیروهــای چــپ وکمونیســت براســا س اصــول و برنامــه
ای مشــخص کــه منطبــق بــا خصوصیــات جامعــه ایـران
ورشایــط کنونــی اســت پشــتیبانی کنــد .ایجــاد حــزب
کمونیســت واحــد یــک وظیفــه مــرم وفــوری اســت.
حــزب رنجــران ایــران همچنــان روی نقــش تعییــن
کننــده طبقــه کارگــر در انقــاب جــاری پافشــاری
مــی کنــد و آگاهســت کــه تنهــا در پیونــد بــا جنبــش
کارگــری کنونــی ای ـران ب ـرای متشــکل شــدن و رسارسی
شــدن اســت کــه امــر یکــی شــدن کمونیســت هــا مــی
توانــد بــه مثــر رســد و جنبــش هــای اجتامعــی جــاری
شــکوفا شــده ودر مســیر راســتین انقالبــی ق ـرار گیــرد.
حــزب رنجــران ایــران ضمــن برافراشــن پرچــم
سوسیالیســم بعنــوان برنامــه سیاســی طبقــه کارگــر برای
نجــات ایـران آگاهســت کــه هنــوز وظایــف دمکراتیــک
مهمــی در جامعــه کنونــی باقــی مانــده اســت کــه بایــد
واقــع بینانــه در برنامــه پیــروی بــه جلــو ق ـرار گیــرد.
درســت بــر اســاس ایــن دانایــی وآگاهــی اســت کــه برای
برانــدازی رژیــم جمهــوری اســامی ،اتحــاد بزرگــی از
تــوده هــای عظیــم مــردم ســتمدیده واســتثامر شــونده
را پیشــنهاد مــی کنــد.

صفحە3

کارگران وچشم انداز بعد از بحران

تبلیغــات آنهــا در زمینــه پیرشفتهــای اجتامعــی گــوش
فلــک را هــم کــر کــرده اســت .رســانه هــا از برتــری هــا
در زمینههــای مختلــف نســبت بــه دیگـران داد ســخن
میدهنــد .امــا کرونــا بــه بســیاری از توهامتــی کــه
در کشــورهای مختلــف جهــان بـرای تثبیــت قــدرت در
بیــن مــردم دامــن زده شــده اســت؛ اگــر نگوئیــم نقطــه
پایــان ولــی رضبــات کاری وارد کــرده اســت .بحــران
رسمایــه داری کــه در قبــل از کرونــا در حــال تشــدید
شــدن بــود ناگهــان بــا ورود کرونــا شــکل علنــی بخــود
گرفــت .عملکــرد دولــت هــای فقیــر و غنــی جهــان
نشــان داد سیســتم هــای بهداشــتی و ایمنــی در ایــن
کشــورها آنچنــان ضعیــف اســت کــه حتــی قــادر بــه
تأمیــن بهداشــت عمومــی در کشــورهای ثرومتنــد هــم
نیســت .آنهــم در رشایطــی کــه ســالیانه چندیــن برابــر
بودجههــای بهداشــتی ایــن کشــورها را خــرج اســلحه
و ارتــش و ســازمانهای اطالعاتــی و امنیتــی در جهــت
مقابلــه و رسکــوب و رقابــت میکننــد.
بــا جســتجو در بیــن ســایتهای آمــاری جهــان
منونههــای زیــر بدســت میآیــد.

و در راههــای دیگــر خــرج شــده انــد و یــا بوروکراســی
دولتــی بودجــه بهداشــت را در درون خــود مــی بلعــد
و درصــد بســیار کمــری بــه طــور حقیقــی بــه مــرف
بهداشــت عمومــی مــی رســاند.
مــردم ایــن کشــورها از دولــت هــای خــود مــی پرســند
کــه مدتهــا پیــش حداقــل یــک تــا دو مــاه از اخبــار
شــیوع ویــروس در چیــن گذشــته بــود بــا ایــن حــال چرا
دولتهــا قبــل از شــیوع گســرده ایــن بیــاری اقــدام
بــه پیشــگیری نکــرده و اعــام قرنطینــه عمومــی را بــه
عقــب انداختــه و اقدامــات الزم را در جهــت حفاظــت
مــردم بــه عمــل نیاوردهانــد .چــه منافعــی در پشــت
پــرده سیاســت چشــم پوشــی بــر گســرش ویــروس کرونا
در مراحــل اولیــه در کشــورهای مختلــف جهــان وجــود
دارد .در ایــن رابطــه ایــن فقــط دولــت ایـران نبــود کــه
در رابطــه بــا وجــود کرونــا دروغگویــی پیشــه کــرد؛ اکرث
کشــورها از ترکیــه تــا اتحادیــه اروپــا و آمریــکا و روســیه
حقیقــت را بــا مــردم در میــان نگذاشــتند و بــا ایــن
کار اجــازه دادنــد کــه کرونــا بطــور وســیع جوامــع را
آلــوده کــرده و بــه جوامــع دیگــر نیــز راه یابــد .یکــی از
دالیــل عقــب انداخــن اعــام قرنطینــه اجبــاری مســئله
کــم کــردن بودجــه و پرداختــی هــای دولتــی در رشایــط

کشورها ٢٠١٨

هزینــه بهداشــتی :ســایت ســازمان همــکاری و توســعه
اقتصــادی

هزینــه نظامــی :ســایت خربگــزاری آنــا بــه نقــل از موسســه تحقیقــات
نظامــی ســوئد

آمریکا

 9.451رسانه به دالر

 664میلیارد دالر

چین

731

250

روسیه

1.369

61.4

فرانسه

4.407

63.8

هند

267

66.5

آملان

5.267

49.5

ایران

؟

13.2

ایتالیا

2955

27.8

اسپانیا

3153

18.2
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آمــار بــاال نشــان مــی دهــد کــه ثرومتندتریــن کشــورهای
جهــان کــه بیشــر از دیگــران در زمینــه بهداشــت
هزینــه کردهانــد امــا بیشــرین شــیوع ویــروس کرونــا
و مــرگ و میــر ناشــی از آن را دارنــد .آمریــکا باالتریــن
هزینــه و بیشــرین مــرگ و میــر و مبتالیــان را دارد.
کشــورهای فقیــر جهــان بویــژه برخــی از کشــورهای
آفریقایــی دارای سیســتم آمــاری نیســتند .اســپانیا و
ایتالیــا هــم کــه در رده هــای  ۲و  ۳جــدول ویــروس
کرونــا ایســتاده انــد بــا اینکــه نســبت بــه دیگــر
کشــورهای جهــان هزینــه بهداشــت رسانــه باالیــی
دارد ولــی از ضعــف چشــمگیری در مقابلــه بــا کرونــا
برخــوردار بودنــد .بــا فــرض اینکــه ایــن آمــار  ۸۰در
صــد بــه واقعیــت نزدیــک باشــد؛ حاکــی از آن اســت
رسنگــون بــاد رژیــم ضــد کارگــری نظــام رسمایــه داری کــه کنــرل بهداشــت در کشــورهای جهــان فقــط بــه
اســامی ای ـران
مقــدار بودجــه بســتگی نداشــته و عوامــل سیاســی و
سوسیالیسم
زنده باد
زیســت محیطــی و ســاختارهای اجتامعــی در آن دخیــل
هســتند .آمــار بــاال در عیــن حــال نشــان دهنــده ایــن
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قــادر بــه رســیدگی و حــل مشــکالت اساســی نبــوده
ان
حزب رنجربان ایر
و بعلــت اینکــه تأمیــن حداکــر ســود در سیاســت و
عملکردهایشــان نقــش اصلــی را بــازی مــی کنــد ،ایــن
بودجههــا فقــط ارقامــی بـرای فریــب تودههــا هســتند

اضط ـراری مــی باشــد .اعــام قرنطینــه اجبــاری؛ باعــث
شــده اســت کــه دولــت هــا بــرای انجــام آن مجبــور
بــه تأمیــن حداقلهایــی از زندگــی افــراد بشــود .از
جملــه تأمیــن مــواد غذایــی ،قبــول عقــب افتادگــی
قــروض بــه بانکهــا و دولــت ،تأمیــن مایحتــاج عمومــی،
پرداخــت وامهــای بــزرگ بـرای تأمیــن موقــت درآمــد و
جلوگیــری از ورشکســتگی رشکتهــای کوچــک و بــزرگ
اقتصــادی ،تأمیــن بودجههــای اضافــی ب ـرای بهداشــت
و خدمــات مربــوط بــه آن از جملــه اســتخدام ه ـزاران
پزشــک و پرســتار و.....
دولــت هایــی کــه بــر رس ریــال بــه ریــال و ســنت بــه
ســنت حقــوق کارگــران تبلیغــات کــر کننــده ای را
تحــت عنــوان «کمبــود بودجــه عمومــی» و “افزایــش
دســتمزد بــه تــورم مــی انجامــد” و غیــره بــراه مــی
اندازنــد؛ ناگهــان بــدون هیــچ گونــه مشــکلی میلیــارد
هــا دالر پــول را بــه جامعــه ،تحــت عنــوان کمــک هــای
برشدوســتانه و کمــک بــه مــردم در بیــکاری گســرده
ای کــه ب ـراه افتــاده ،تزریــق مــی کننــد .ایــن دســت و
دلبــازی دولتم ـران و بــورژوازی بــه ایــن خاطــر اســت
کــه رسمایــه راکــد را بجــای نابــود کردنــش بــه دســت
مــردم میســپارند تــا اوالً بعــدا ً پــس بگیرنــد و در ثانــی
بــا خریــد مــردم ،پــول دوبــاره در گــردش قـرار گیــرد و
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خواســت هــای کارگــران و زحمتکشــان جامعــه تنــگ
تــر کنــد.
 – ۱جهــان بــر اســاس مالکیــت خصوصــی و طبقاتــی
همچنــان بــه زندگــی خــود ادامــه مــی دهــد.
 – ۲ویــروس کرونــا اساســاً مــردم زحمتکــش و فقیــر
جوامــع را کــه از امکانــات کمــر اجتامعــی و بویــژه
بهداشــتی برخوردارنــد هــدف قــرار داده اســت.
 -۳تحــت حاکمیــت کنونــی رسمایــه داری ،کرونــا نــه
تنهــا زندگــی طبقــات متعلــق بــه کار و زحمــت را
بهبــود منــی بخشــد بلکــه آنهــا را بیــش از پیــش بــه
اســارت رسمایــه در خواهــد مــی آورد.
 – ۴از امــروز نیروهــای جلــوی جبهــه مبــارزه علیــه
ویــروس کرونــا از کادرهــای درمانــی و پزشــکی تــا
آنهایــی کــه در رشایــط ســخت در گورســتانها کار مــی
کننــد اعرتاضــات خــود را رشوع کردهانــد .آنهــا ماننــد
رسبازانــی ،مدافــع انســانهایی هســتند ،کــه اگــر در
میــدان جنــگ و مــورد حملــه بودنــد؛ بــورژوازی و
دولــت هــا وســایل جنگــی را از آنهــا دریــغ منیکــرد.
ماســک نیســت ،دســتکش ،مــواد ضــد عفونــی،
دســتگاههای تنفــس مصنوعــی ،تختهــای بیامرســتانی
کافــی و....نیســت .تــا بــه حــال صدهــا تــن از پزشــکان،
پرســتاران و نیروهــای بخشهــای بهداشــتی و درمانــی
در اقصــا نقــاط دنیــا بعلــت حــرص و طمــع حاکمیــن
و نداشــن وســایل کافــی در ابتــا بــه بیــاری کرونــا
درگذشــته انــد.
 – ۵کارگــران در بخشهــای تولیــدی خواهــان توقــف
تولیــد و اســتفاده از امکانــات و مقــررات اجتامعــی
هســتند کــه در رابطــه بــا ویــروس کرونــا برقــرار
شــده اســت .رشکتهــای تولیــدی صنعتــی مجبــور
شــدهاند کــه بخــش کوچکــی از درگذشــتگان نیــروی
کار خــود را علنــی کننــد .اعرتاضــات در ایــن بخــش هــا
بــا توجــه بــه رشایــط اجتامعــی در ســطوح مختلــف
ادامــه دارد .برخــورد دو گانــه بــورژوازی بــه نیــروی کار
هــر چــه بیشــر چشــم وگــوش کارگ ـران را بــه اهــداف
ســودجویانه و اســتثامرگرانه رسمایــه بــاز کــرده اســت.
فروشــگاههای بــزرگ و زنجیــرهای ناشــی از تــرس و
وحشــتی کــه از طریــق مدیاهــای ملــی وبیــن املللــی
بـراه افتــاده اســت؛ ناگهــان خالــی شــدند .بعــد از چنــد
هفتــه کــه از ایــن امتســفر رسدرگمــی گذشــته اســت
و بســیاری اجنــاس کمیــاب شــدند؛ همیــن فروشــگاهها
آنهــا را بــا قیمتهــای بــاالی  ۳۰تــا  ۴۰درصــد گرانــر
بفــروش مــی رســانند .کرونــا محملــی بــرای خالــی
کــردن بیشــر جیــب مزدبگیــران جامعــه از طــرف
رسمایــه داری شــده اســت.
بــا ایــن حــال همیــن صنایــع انحصــاری کمــک هــای
بالعــوض میلیونــی و میلیــاردی از طــرف دولــت هــا
دریافــت مــی کننــد تــا ظاهــرا ً قــادر باشــند حقــوق
کارگــران خــود را پرداخــت کننــد .ایــن دیگــر کاله
گذاشــن نیســت ایــن زدو بنــد و غــارت بودجههــای
عمومــی اســت .در حالیکــه حقــوق کارگــران نســبت
بــه تــورم و ســبدهای معیشــتی بصــورت بســیار ناچیــزی
اضافــه شــده اســت کــه جـران تــورم را بــه هیــچ وجــه
منیکنــد .کرونــا بهان ـه ای ب ـرای فشــار بیشــر ،ســود و
اســتثامر بیشــر طبقــه کارگــر شــده اســت.

 -۶تکنولــوژی و اســتفاده از ابزارهــای صنعتــی پیرشفتــه
کــه قبــل از کرونــا در حــال درنوردیــدن متامــی صنایــع
جهــان و حضــور در زندگــی و روابــط انســانی بــود
بــا شــدت بیشــری بــه ایــن روندهــا ادامــه میدهــد.
بطــور مثــال در کانــادا و برخــی کشــورها پزشــکان در
مطبهــای خــود در حالــت عــادی بیــاران را ویزیــت
منیکننــد و آنــرا از طریــق تلفــن و اپلیکیشــنهای
اینرتنتــی انجــام میدهنــد .خریــد کاالهــا کــه مدتــی
از طریــق اینرتنــت رشوع شــده اســت بــه خریدهــای
اولیــه زندگــی ماننــد مــواد غذایــی و ....راه یافتــه اســت.
ایــن رونــد کــه قبــا رشوع شــده اســت بــا بحـران جدید
و تعطیــل شــده بســیاری از بخشهــای جامعــه نقــش
بســیار پررنــگ تــری یافتــه اســت.
کارگ ـران و نیــروی کار بــا تکامــل تکنولــوژی نــه تنهــا
نقــش کمرنــگ تــری ایفــا نکــرده و نخواهنــد کــرد؛
بلکــه نیــروی کار هــر چــه بیشــر بــه طــرف تخصــص و
مهارتهــای بــاالی علمــی بـرای اداره جامعــه مــی رود.
ایــن رونــد در آینــده هــم منیتوانــد مســئله مالکیــت
خصوصــی و تضــاد آن ـرا بــا کارگ ـران حــل کنــد .فقــط
انقــاب اجتامعــی کــه بــه رسنگونــی رسمایــهداری
بیانجامــد قــادر بــه حــل ایــن تضــاد خواهــد بــود .
طبقــه کارگــر ایــران در ســالی کــه گذشــت :ایــن
واقعیــت را نبایــد فرامــوش کــرد کــه ســال گذشــته
یکــی از ســالهای ســخت ب ـرای کارگ ـران و زحمتکشــان
کشــور بــود .ســال گذشــته بــا ســیل و ویرانــی خانههــا
و جادههــا یــی کــه بدســت کارگـران ســاخته شــده بــود
رشوع شــد .تــورم و رشــد افسارگســیخته قیمتهــا،
تعطیلــی بیشــر کارخانجــات و واحدهــای تولیــدی
بــه همــراه دزدیهــای بیشــر از صندوقهــای مالــی
کشــور از بانکهــا و موسســه هــای مالــی کنــاری آنهــا،
گـران شــدن دالر ،رشــد بیــکاری و تنشهــای شــدید بــا
آمریــکا و تحریمهــای بیشــر اقتصــادی ،کشــمکشهای
خاورمیانــه کــه بــه درگیریهایــی در خلیــج فــارس و
ع ـراق بــا آمریــکا منجــر شــد .کشــن قاســم ســلیامنی،
موشــک پرانــی بــه پایگاههــای آمریــکا ،رسنگونــی
هواپیــای اوکرایــن از جملــه پــی آمدهــای ایــن درگیری
بــود .بــار مالــی و اقتصــادی آن ـرا مزدبگی ـران و بویــژه
کــم درآمدهــا بــه دوش کشــیدند .در عیــن حــال بــا
تــورم لجــام گســیخته ســال  ۱۳۹۸دســتمزدها زیــر خــط
فقــر بیشــری رفتــه اســت .و فشــار اقتصــادی حتــی
اجــازه تهیــه اقــام اولیــه غذایــی را بـرای خانــواده هــای
کــم درآمــد بســیار ســخت و گاه ـاً غیــر ممکــن کــرده
اســت .قیمــت گوشــت آنچنــان افزایــش یافتــه اســت
کــه در برخــی خانوادههــا از لیســت تغذیــه حــذف
شــده اســت .در بســیاری از فروشــگاهها میتــوان
فراوانــی کاالهــا را مشــاهده کــرد ،امــا پولــی بــرای
خریــد در بیــن مــردم نیســت و حتــی خانوادههــای
متوســط شــهری هــم در خریدهــای روزمــره دچــار
کمبودهــای مالــی هســتند .فشــار اقتصــادی و گرانــی
جامعــه را بــه حــد انفجــار رســانده اســت .رهــر رژیــم
اســامی خامنــه ای در پیــام خــود همچــون گذشــته بــه
عوامفریبــی و دروغ متوســل گردیــد و خواهــان جهــش
تولیــد شــد آنهــم در رشایطــی کــه سیاســتهای ایــن
رژیــم باعــث تعطیلــی صدهــا واحــد تولیــدی و هـزاران

کارگر می رزمد؛ ذلت نمی پذیرد

بقیه در صفحه 5

ارزش اضافــه تولیــد کنــد.
نــکات دیگــری هــم در ایــن میــان بــدون جــواب مانــده
اســت .بیشــرین مــرگ و میــر در بیــن ســنین بــاالی
 ۶۵ســال (ســن بازنشســتگی) و در آمریــکا بعــاوه
همچنیــن در بیــن سیاهپوســتان اتفــاق افتــاده اســت.
آیــا ایــن هــم اتفاقــی اســت؟ بــا دقــت مــی تــوان
بــه نتایــج جالبــی رســید ۶۵ .ســال ســن بازنشســتگی
در اکــر جوامــع اعــام شــده اســت .کســانی کــه بــه
 ۶۵ســالگی مــی رســند بعلــت عــدم تــوان کار از
کمکهــای دولتــی اســتفاده میکننــد و در واقــع
از بخشــی از ارزش اضافــی کــه طــی ســالیان دوران
گذشــته زندگــی در خدمــت رسمایــه داری ایجــاد کــرده
اســت برداشــت مــی کننــد .مــرگ و میــر ایــن دســته
از اف ـراد کــه ایــن بــار عمدت ـاً در خانههــای ســاملندان
روی داده اســت؛ رسمایـهداری را از بازگردانــدن بخشــی
از ایــن ارزش اضافــی بــه عنــوان حقــوق بازنشســتگی
نجــات میدهــد و پــول هــای هنگفتــی را بــه خزانــه
دولــت بــاز مــی گردانــد .بــورژوازی مســئولیت خــود را
از نیــروی کار اضافــی کــه نتوانــد ارزش اضافــی تولیــد
کنــد بــر مــی دارد.
کرونــا تحوالتــی را در زندگــی کل جوامــع حتــی بــه
صــورت موقــت بــه وجــود آورده اســت از جملــه
تجربــه زندگــی اجبــاری در خانــه بصــورت قرنطینــه،
عــدم ارتبــاط بــا دیگـران در دنیــای واقعی و نــه مجازی،
دوری از محیــط اجتامعــی ،تعطیلــی بخشهــای بزرگــی
از جوامــع ،کــم شــدن آلودگیهــای زیســت محیطــی،
نزدیــک شــدن خانوادههــا از یــک طــرف و در برخــی
بســیار کمــری مــوارد رشــد اختالفــات درون خانوادگــی،
ایجــاد رســمی گورهــای دســته جمعــی و...
از طــرف دیگــر ضعیــف شــدن کمکهــای متقابــل و
تکیــه بــه ســاختارهای دولتــی ،کاهــش دادن قــدرت
خریــد و وابســتگی بخشهایــی از کارگـران و مزدبگیران
بــه حقــوق و کمکهــای دولتــی  ،توقــف طرحهــای
عمرانــی ،بیــکاری طبقــه کارگــر در ســطوح میلیونــی در
جامعــه و باالخــره بــاز شــدن دســت دولــت و نیروهــای
نظامــی در کنــرل بیشــر بــر جوامــع و دســت درازی بــر
روی امکانــات و خدمــات اجتامعــی افـراد جامعــه و بــه
عقــب انداخــن اعرتاضــات اجتامعــی در ادامــه تحــوالت
و فشــار بــه کارگـران مــی باشــد.
ویــروس کرونــا ارتجاعــی بــودن بســیاری از ایــده
هــای کهــن مذهبــی و خرافــی را بیشــر از پیــش در
ذهــن برشیــت عیــان ســاخت و ارتجاعــی بــودن آنهــا
را نشــان داده اســت .میلیــون هــا نفــر از مــردم جهــان
بــا اســتفاده از آنالینهــا مذهــب و ایدههــای خرافــی
و ســنتهای عقــب مانــده را بــه چالــش گرفتهانــد
اســت .علــم در ایــن مبــارزه بــری علیــه ویــروس
کرونــا پیــروز و مذاهــب بــا شکســت مفتضحانــه ای
روبــرو گشــته اســت.
آنچــه کــه روشــن اســت جهــان بعــد از کرونــا جهــان
متفــاوت تــری کــه برخــوردار از رفــاه و آســایش عمومی
کــه انتظــار برشیــت هســت نخواهــد بــود؛ مگــر
اینکــه طبقــه کارگــر و جنبشهــای مرتقــی قــادر بــه
تأثیرگــذاری مســتقیم بــر جامعــه و فرودســتان جامعــه
شــوند .در غیــر ایــن صــورت بــا توجــه بــه نــکات زیــر
رسمایــه داری مــی توانــد عرصــه را بــر مبــارزات و
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
هکتــار از زمیــن هــای کشــاورزی و ویرانــی محیــط
زیســت شــده اســت.

ع.غ

جهان بعد از کرونا

که سعی در تخفیف تأثیرات کرونا در اقتصاد جهانی
دارد ،تشدید بحران اقتصادی ناشی از کرونا را با بحران
سال  ۲۰۰۹برابر ارزیابی میکند .در کشور چین از آغاز
ظاهر شدن این بیامری تا اواخر ماه فوریه همین سال
 ۵۰درصد تولید اتومبیل نسبت به سال گذشته کاهش
داشته است .تولید ناخالص ملی در آمریکا و آملان به
ترتیب حدود  ۲۴و  ۲۰درصد افت نشان میدهد .که
ناشی از آن فقط در آمریکا  ۱۰تا  ۱۵میلیون نفر محل
کارشان را از دست داده و بیکار خواهند شد.1

جهانی یافته و مشغول کشتار است .رسمایهداری با
رشوع هر ویروسی سعی میکند از آن به عنوان یک
ساتر استفاده کند و بحرانهای خود را بپوشاند .وقتی
هدف برآورده شد ،آن را به حال خود رها میکند .این
که بعدا جان چند میلیون انسان در خطر قرار میگیرد
برای رسمایهداری دارای اهمیت چندانی نیست .هامن
طور که رسمایهداری نتوانست و یا نخواست ایدز و
آبوال را ریشه کن کند ،هامن طور هم ممکن است که تالش ذاتی رسمایهداری کسب سود هر چه بیشرت است.
کرونا به رسنوشت ایدز و آبوال دچار شود ،یعنی پس در نتیجه بعد از کرونا مؤسسات طلبکار بر مؤسسات و
از پروسه اوجاش پشت صحنه کشیده شود .به احتامل کشورها و رشکتهای بدهکار برای پرداخت وامهاشان
قوی آینده جهان همزیستی ویروسهای خطرناک با فشار میآورند .رشکتهای تولیدی و خدماتی نیز با
نظام رسمایهداریست ،که در آن روزانه چند ده هزار پشتیبانی دولتهاشان برای بدست آوردن سود بیشرت
و پرداخت قرضهاشان بخشی از کارگران را اخراج کرده
نفر قربانی خواهند شد.
و استثامر و فشار دائمالتزاید به بخشهای فعال و
ما در این نوشته واژهی «بعد از کرونا» را به مفهوم دیگر زحمتکشان جامعه را برای راندمان بیشرت ،اعامل
بعد از ریشه کن شدنش در نظام رسمایهداری (که خواهند کرد.
احتاملاش بعید به نظر میرسد) و یا بعد از فروکش آن
دیگر این که ریاضت اقتصادی ،هم اکرثیت کشورهای
و کشیده شدنش پشت صحنه آوردهایم.
جهان را و هم طبقات فرودست در این کشورها را به
الزم به یادآوریست که تا پیش از کرونا ،بحران عمیقی فقر و بی بهداشتی مزمن کشانده است.
اقتصاد جهانی را میلرزاند .چرخش رسمایه هر روز
کندتر و بازدهی رسمایه هر روز کمرت میگردید .درآمد در نتیجه ،بیکار سازیهای گسرتده کارگران ،فقر
دولتها دیگر کفاف مخارج روزافزونشان را که بخش روز افزون اکرثیت جامعه در کلیه کشورها ،گسرتش
اعظم آن رصف ساخت و خرید تسلیحات نظامی میشد ،جنایات اجتامعی ،اعتیاد ،دزدی ،فحشا و گرانی بی
منیداد .این پروسه که از دهههای پیش آغاز شده بود رویه قیمتها و در نتیجه گرسنگی و گسرتش انواع
در سالهای  ۲۰۱۸-۲۰۱۷به اوج خود رسید .این بحران بیامریهای ناشی از سوء تغذیه ،برشیت را لب پرتگاه
العالج اقتصاد رسمایهداری امپریالیستی را میتوان در نابودی خواهد کشاند .دقیقا کرنا این فقر گسرتش یابنده
ض کل نظام جهانی رسمایهداری مشاهده کرد .و تعمیق شونده را مورد حمله قرار داده است.
مقدار قر 
مقدار قرض کلیه کشورهای جهان حدود  ۲۳۳بیلیون هر کجا ستم هست ،مبارزه هست و هر کجا مبارزه
دالر ( ۲۳۳هزار میلیارد دالر) و برابر است با  ۳۲۱درصد هست آزادی هست .این یک قانومنندی اثبات
تولید ناخالص جهانی .کرسی بودجه کشورهای جهان که شدهی اجتامعی است .طبقه کارگر که امروزه تحت
در سال  ۲۰۱۸نسبت به سال  ۱۹۹۸دو برابر شد و به  ۴۴خطرناکترین رشایط ،به کار در کارخانهها مجبور گشته
بیلیون دالر بالغ گردید ،نشان از رشد تصاعدی این قرض است و چهره واقعی و نفرت انگیز رسمایه داری را با
وضوح بیشرتی میبیند ،در رشایطی که متام بخشهای
و بحران مزمن نظام جهانی رسمایه دارد.
این طبقه در کشورهای مختلف در همین رشایط
در نظام رسمایهداری بعد از کرونا ،جهت حل این خطرناک به رس میبرند و با همین سسیستم نظامی
معضل الینحل ،دو فاکتور مکمل تشدید خواهد گردید :و پلیسی دست و پنجه نرم میکنند ،بعد از کرونا که
 -۱استثامر کارگران برای سود هر چه بیشرت و جربان زنجیر استثامر با شدت و قدرت بیشرتی بر بدنش فرود
خسارات حاکمین ناشی از شیوع کرونا  -۲رقابت افسار آید ،قیام میکند ،عصیان میکند و دست به مبارزه
گسیخته بین نیروهای امپریالیستی جهت جمع آوری متشکل جهانی میزند .آگاهی دیگر اقشار و نیروهای
هر چه بیشرت ثروت ایجاد شده در انبان خود.
مردمی نیز در تجربه این سه ویروس خطرناک نیز باال
ویروس کرونا در روابط اقتصادی کشورهای جهان وقفه رفته است و ناکارآمدی رسمایهداری در حل قطعی این
و افت به وجود آورد .مثال کشورهای اروپائی که هر ساله معضل را با گوشت و پوست و استخوان درک کردهاند.
میلیاردها دالر از کشور چین کاال وارد میکردند ،با رشوع جهان بعد از کرونا ،جهان بی اعتامدی فزاینده مردم به
کرونا حجم معامالتی این خط واردات به حداقل ممکن سیستم رسمایهداری ،دنیای مبارزات بیناملللی و همه
رسید و وقتی کرونا متام رسزمینها را درنوردید ،وقفه جا گیر طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و آزادیخواهان
تجارت ،جهانی شد .این امر به اضافه تعطیل مؤسسات است .جهان آینده را بحران انقالبی فرا خواهد گرفت.
و رشکتهای خدماتی و از کار افتادن حدود  ۳۰درصد
از تولید جهانی ،بحران اقتصادی نظام رسمایهداری را به
 -1تجارت نیوز  -قرائت شده در  - ۲۰۲۰/۴/۱۱مارک
باالترین سطح خود در  ۱۰۰سال گذشته رسانده است
که هر روز عمیقتر میگردد .مؤسسه Ifoمونیخ آملان زندی ،اقتصاددان ارشد آمریکا در موسسه مودیز
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دولــت بـرای تحمیــل سیاسـتهای بشــدت ارتجاعیاش
بــه مــردم ،بنزیــن را ســه برابــر گ ـران کــرد .مــردم بــه
جــان آمــده بــار دیگــر بــه خیابانهــا آمدنــد و بگیــرو
ببندهــا رشوع شــد بســیاری از فعالیــن سیاســی از
جنبشهــای مختلــف زنــان ،کارگــران ،پرســتاران،
معلــان و کســانی کــه اموالشــان بــه یغــا رفتــهاســت
و دانشــجویان دســتگیر و در ســیاهچالهای رژیــم
شــکنجه و کشــته شــدند .بــا اینحــال اعرتاضــات ادامــه
یافــت .ســال گذشــته اعتصابــات و اعرتاضــات همچنــان
در کارگاههــا و کارخانجــات ادامــه داشــت .رسکــوب
هــای شــدید و بح ـران اقتصــادی و امنیتــی تــر شــدن
جامعــه موانعــی بـرای بــاز تــاب وســیع ایــن اعتصابــات
بــود .بــا ایــن حــال اعتصــاب کارگــری از جملــه
کارگ ـران هپکــوی اراک ،کارگ ـران هفــت تپــه ،کارگ ـران
شــهرداریها و.....علیــه عقــب افتادگــی حقــوق و
اخراجهــا ادامــه یافــت .جنبــش آبامنــاه  ۹۸کــه در
ادامــه جنبــش دیــاه  ۹۶بــود؛ در بســیاری از زمینــه هــا
از جملــه ســازماندهی و شــعارها نســبتاً خــوب جمــع
بنــدی شــده بــود و منســجم تــر عمــل کــرد .رونــد
اوضــاع ناتوانــی رسمایــه داری را ب ـرای پاســخگویی بــه
وضعیــت ناهنجــار و نــا عادالنــه کنونــی بــه روشــنی
نشــان داده اســت.
روشــن اســت کــه در مبــارزه بخاطــر ســامت و رفــاه،
جامعــه سوسیالیســتی برنامــه و عملکردهــای روشــنی
دارد  .از جملــه بهداشــت و تحصیــل رایــگان ،کار و
مســکن بــرای همــه ،برابــری همــه در برابــر قانــون
و........
در مبــارزه طبقاتــی بیــن کارگـران و رسمایـهداری؛ رژیم
جمهــوری اســامی یــک جانــب قضیــه اســت .جانــب
دیگــر طبقــه کارگــری اســت کــه دارای تجربیــات زیــادی
از مبــارزه و ســازماندهی و درک خواســت هــای مرتقــی
خــود اســت کــه هــر روزه بــا بحـران بیشــر بــه جلــوی
صحنــه مبــارزات طبقاتــی و حــل نهایــی آن میآیــد.
طبقــه کارگــر بــا متــام تبلیغــات بــورژوازی و وعــده و
وعیدهــای آن مرزهــای روشــنی را ترســیم کــرده اســت.
جامعــه طبقاتــی بایــد از زندگــی اجتامعــی حــذف و
جامعــه آینــده بایســتی خالــی از ســتم و اســتثامر و
کشــت و کشــتار و دروغ و فریــب مــردم باشــد .دســت
بــه دســت شــدن قــدرت و رسنگونــی رژیــم جنایتــکار
جمهــوری اســامی هنــوز جــواب دردهــا نیســت.
آلرتناتیوهــای بورژوایــی از جملــه ســلطنت طلبــان و
مجاهدیــن و ترامپیســتها بــرای ســوء اســتفاده از
اعرتاضــات بحــق کارگــران بــه اســتثامر و نــا دالتــی،
صــف کشــیده انــد .امــا جــواب طبقــه کارگــر ایــن
اســت :جامعــه نابرابــر و ناعادالنــه کنونــی هیــچ بدیلــی
بــه غیــر از سوسیالیســم نــدارد.

صفحە5
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لذا وظیفه مبارزه قطعی علیه چنین بالیای مخوفی ،به
عهده سوسیالیسم گذاشته شده است .زیرا فقط نظام
سوسیالیستی که در آن زندگی سعادمتندانه هر انسان
پیرشو ،هدف جامعه است ،میتواند چنین معضالتی را
ریشهای حل کند .از این نظرگاه ،حمله اساسی کرونا به
کشورهای فقیر و طبقات فرودست یک معضل طبقاتی
و برخورد به حل آن نیز برخوردی طبقاتیست.
ما زمانی میتوانیم حوادث بعد از کرونا را روشنرت
درک کنیم که رفتار جنایتکارانه و نفرت انگیز
رسمایهداری نسبت به اکرثیت جامعه را در همین ایام
در نظر آوریم :رستورانها ،کافه ها ،سینامها ،مدارس،
دانشگاهها و دیگر مؤسسات غیر تولیدی ،اجبارا
تعطیل شدند .حرکت بیش از دو نفر با هم ،مشمول
جریمههای سنگین میشود ،هر فردی در خیابان باید
با یک مرت و نیم فاصله از فرد دیگر حرکت کند و...
این اقدامات ظاهرا نشان دهنده نیت انسان دوستانه
دولت رسمایهداریست به ویژه این که در برخی از
کشورها به بعضی از مؤسسات در حال ورشکستگی نیز
اندکی کمک مالی میشود .الزم به تذکر است که در هر
بحران اقتصادی ،رسمایهداری مقدار عظیمی از رسمایه
را آگاهانه یا نابود میکند و یا به هدر میدهد .این امر
برای به حرکت درآوردن مجدد چرخه تولید در ساختار
رسمایهداری رضوریست« .کمکهای» دولتی فوق نیز از
این قبیلاند .در عین حال چشامن نزدیک بین را نیز از
دیدن بحران فزایندهای که کل سیستم رسمایه جهانی را
گرفته و در سایه ویروس کرونا مسترت شده ،میپوشاند.
به بیان دیگر «کمک»های دولتی ،ایست به قیام مردم
است.

صفحە6
رفتار تا اندازهای هامهنگ و نزدیک به هم را در پیش
گرفتهاند ،در بسیاری از زمینهها یک شکل و به یک
شیوه عمل میکنند .مثال رضورت قرنطینه شدن مردم
در خانههاشان با توضیح بسیار اندک علمی ولی با
تهدید و فشار حداکرث نظامی و پلیسی همراه بوده
و هست .بعد از کرونا این روند نه تنها قطع نخواهد
شد بلکه رسمایهداری با سیستم نظامی و پلیسی خود
و با تجربهیی که در دوران شدت شیوع کرونا کسب
کرده است ،به محدود کردن هر چه بیشرت زمینههای
دمکراتیک زندگی اقشار و طبقات مختلف به ویژه
طبقه کارگر خواهد پرداخت .فشار حداکرث بدین جهت
برای رسمایهداری رضوریست که در رشایط بعد از کرونا
بحران اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی این نظام و ناتوانی
و بی کفایتی رسمایهداری در حل بحران به روشنترین
وجهی خود را نشان خواهد داد .رسمایهداری برای
موجودیتاش وسیلهیی جز رسکوب ،کشتار و نابود
کردن ندارد .وسیله ای که ناکارآمدی تاریخیاش را از
گذشتههای دور تا کنون ثابت کرده است.
لذا :بعد از کرونا رسمایهداری کشورهای مختلف ترور
فاشیستی را هامهنگ با هم علیه اپوزیسون در پیش
خواهند گرفت.
ریزش اقتصادی رسمایهداری در جهان یک سطح نیست،
هامنند کل این نظام ناهمگون است .در جریان شیوع
و گسرتش کرونا مناسبات و تعادل اقتصادی موجود بین
قدرتهای بزرگ جهان بهم خورده است.

آیا رژیم رسمایهداری ایران قادر است ویروس کرونا را از
کشور ریشه کن کند؟ احتامل این که رسمایهداری کال و
رژیم رسمایهداری مذهبی ایران خصوصا قادر به ریشه
کن کردن بیامری کرونا باشند و بخواهند این بیامری را
از روی نقشه جغرافیائی بزدایند ،بسیار کم است
ما در همین نوشته دیدیم که اصوال رسمایه داری از
هر ویروسی برای پرده پوشی بحرانهای درونی خود
و یا پیش برد اهدافش سود میجوید و وقتی ویروس
وظیفهاش را انجام داد و یا بی اثر بود ،به حال خود رها
میشود تا جان مردم را بگیرد .در نتیجه باید قبول کرد؛
تا زمانی که این ساختار اجتامعی در ایران برقرار است،
معالجه قطعی و ریشهای این بیامری مرگبار نیز امکان
ندارد .به بیان دیگر زمانی که جمهوری اسالمی احساس
کرد که دیگر منیتواند به وسیله این ویروس جنبشهای
اجتامعی و غلیانهای کارگری را بخواباند و به عنوان
ساتری بحرانهای درونی خود را زیر آن مخفی کند ،و
قادر نیست قتل عام زندانیان سیاسی را به وسیله این
ویروس به امتام برساند ،مثل دیگر نقاط جهان هیاهوی
ویروس کرونا را میخواباند ،و ویروس را به حال خود
رها میکنند ،هامن طور که در مورد ایدز و آبوال کردند.
از آنجايئ که این ویروس میتواند اکرث مردم جهان را
نابود کند ،رسمایهداری داروهای تخفیف دهندهای را
به بازار عرصه خواهد کرد .ولی احتامل معالجه قطعی
بسیار کم است.
به نظر میرسد تا دولت رسمایهداری جمهوری اسالمی
برپاست ،زمانی به عنوان زمان بعد از کرونا وجود
نخواهد داشت .هامن طور که هنوز زمان بعد از ایدز
و آبوال نیامده است.
اگر مردم ایران اراده کردهاند که واقعا از رش چنین
ویروسهائی خالص شوند باید در درجه اول ویروس
رسمایهداری حاکم بر این کشور را از میان بردارند.
مردم ایران طی  ۴۰سال حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی،
تحریمهای اقتصادی آمریکا و گسرتش بیامری کرونا ،در
تجربه روزانه دریافتهاند که حاکمین از هر حادثه و
انگیزهیی جهت غارت اموال عمومی ،بسط گسرتش نفوذ
خود در منطقه با تقویت گروههای تروریستی ،تسویه
حساب جناحی و غیره سود میبرند.
هنوز کرونا پایش را بر زمین ایران محکم نکرده بود که
 ۵میلیون ماسک صورت گم شد .بخوانید گماش کردند
تا گرانرت بفروشند.
در رشایطی که طبقه استثامر شونده و زحمتکش ایران
بیش از هر طبقه و قرشی در جامعه فشارهای اقتصادی
و سیاسی و فرهنگی را تحمل میکند و خط فقر در
ایران  ۵الی  ۶میلیون تومان است ،دولت و کارفرمایان
حداقل حقوق کارگران را یک میلیون و هشتصد و سی
و پنج تومان تعیین کردهاند
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در نتیجه بعد از کرونا بر رس غارت و تقسیم دسرتنج
زحمتکشان جهان ،رقابت بین قدرتهای امپریالیستی
ولی آنجائی که ارزش اضافه تولید میشود ،یعنی در شدت و حدت بی سابقهیی خواهد یافت ،که جهان را
کارخانهها و کارگاهها و رشکتهای خدماتی آنها ،نه به پرتگاه بحرانهای جدیدی خواهد کشاند.
تنها چنین «دلسوزی» و «حامیت»هائی دیده منیشود ،علم هامنند اسب راهواری است که سوارکار را به آن
بلکه برعکس دولتها کارگران را وادار میکنند رس سمتی میبرد که میخواهد .در نتیجه این امر که کنرتل
موقع در محل کار حارض شوند ،دوش به دوش هم در علم را چه طبقهیی در دست دارد از اهمیت فراوانی
سالنهای رسبسته در رشایطی که هیچ گونه حفاظ برخوردار است .امروزه رسمایهداری بر علم حاکم است
بهداشتی در اختیار نیست ،به تولید و ثروت برای و سعی میکند هر دستاورد علمی را در خدمت اهداف
رسمایهداران بپردازند .این امر باعث گسرتش رسیع خود به کار گیرد .در جریان کرونا روشن شد که نقاط
بیامری کرونا در بین کارگران میگردد و چون اعضای ضعف اساسی در سیستم کنرتل جمعی ،تبادل تجربه
این طبقه در بین مردم عادی زندگی میکنند ،در نتیجه بیناملللی دولتها ،آمادگی مقابله با حوادث پیش بینی
بیامر شدن کارگران به بیامری اکرثیت آحاد جامعه نشده و غیره وجود دارد .در عین حال تعطیلی بسیاری
میانجامد .در یکی از کارخانجات آملان کارگران اعتصابی از مؤسسات اجتامعی و گاها تولیدی ،احتامل وجود
میگویند؛ شام که اجازه منیدهید دو نفر در فاصله سیستمهای نوینی را در بهره کشی انسان از انسان،
کمرت از یک مرت و نیم با هم حرکت کنند ،چگونه است آموزش و پرورش ،مراکز تفریحی ،و خانه به عنوان محل
که ما را مجبور میکنید که در هامن رشایط و با هامن کار و غیره ،در مقابل رسمایهداری گشود.
درجه خطر کنار هم در گفتگو با هم جهت پیشربد
کار و در سالنهای رسبسته و بدون حفاظ کار کنیم و در نتیجه بعد از کرونا تغییرات اساسی در کلیه
سیستمهای اجتامعی کار ،آموزش ،بهداشت ،تفریح،
زندگی خود و جامعه خود را به خطر اندازیم؟
خدمات عمومی و غیره به وجود خواهد آمد که از
دقیقا در این زمینههاست که رسمایهداری چهره ضد اکنون درک روشن از هر زمینهی آن غیر ممکن است.
کارگری و ضد برشی خود را با شفافیت نشان میدهد
و نشان میدهد که برای رسیدن به سود حارض است ایران بعد از کرونا :چه خواهد شد؟ و چه باید کرد؟
صدها میلیون نفر را قربانی مناید.
ویروس کرونا چیست :این ویروس مثل هر ویروس
در جریان مبارزه علیه گسرتش کرونا ،دولتهای جهان دیگری عبارت است از یک زنجیرهی ژنی که در یک
غالف پروتئینی پوشانده شده است .در صورت ضعیف

بودن سیستم ایمنی فرد ،ویروس وارد گلبول سفید
میشود و به علت ژن بودنش چگونگی فعالیت گلبول
را بر عهده میگیرد .لذا کار گلبول و سلولهای دیگر را
مختل کرده ،در صورت عدم مداوا ،باعث مرگ میشود.
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در حالی که گسرتش کرونا و قتل عام ناشی از آن به کلیه
احاد به ویژه اقشار و طبقات پائین جامعه ایران چنگ
و دندان نشان میدهد ،و مردم خواهان محدودیتهای
بیشرتی در حفاظت خود علیه کرونا هستند ،دولت
محدودیتهای موجود را لغو میکند« .در یک نظر
سنجی  ۸۶٫۴درصد جامعه آماری اعالم کردند که با
اعامل محدودیتهای بیشرت که سالمت آنها را تضمین
2
کند ،موافق هستند»
اما آقای روحانی در فکر تثبیت حاکمیت خود و
دیگر رسان رژیم جمهوری اسالمی است که میگوید:
«میتوان کار کرد و کرونا هم نگرفت» ولی بعد اقرار
میکند که این دو با هم در رشایط ایران همخوانی
ندارند و «هامنگونه که تأمین سالمت مهم است تأمین
نیازهای رضوری مردم نیز اهمیت دارد ».و در این
اولیتها «گاهی ممکن است یکی فدای دیگری شود».
به بیان دیگر مردم کارکن باید فدای نیازمندیهای
«عمومی» (بخوان نیازمندیهای رسمایهداری حاکم بر
ایران) شوند.
در همین حال در بحبوحهی کشتار کرونا ،در حالی که
مبتالیان بیش از هر موقع دیگر به کادرهای درمانی
فداکار و از جان گذشته محتاج هستند ،پرستاران
جان بر کف و فداکار بعضی از بیامرستانها را اخراج
میکنند .این ابتذال تا بدانجاست که حتی بعضی از
دست اندرکاران این رژیم را هم به اعرتاض وادار کرده
است« :رئیس سازمان نظام پرستاری تأکید کرده که این
اخراجها در بیامرستانهایی صورت میگیرد که به خاطر
تالش و کوشش پرستاران و به „مدد تعرفههای سنگین و
چند برابری خدمات و مراقبتهای سالمت“ میلیاردها
تومان سود و درآمد ،عاید سهامداران و مسؤوالن آنها
شده است 3».آنچنان وضعیت در مقابله با کرونا و
بی مسئولیتی دولت ایران و دیگر دولتها نسبت به
جان مردم فاجعه بار است که حتی نویسندگانی از
سایتهای امپریالیستی هم مجبور به اقرار شدهاند :
«ویروس کرونا نه فقط در ایران که در متامی کشورها
باعث شده که اختالفات طبقاتی در جامعه به نحو
4
روشنتری آشکار شود».
با قدری دقت میتوان دید که تعداد تلفات طبقات فرو
دست ناشی از کرونا به ویژه در ایران ،به مراتب بیشرت
از تلفات طبقات فوقانی جامعه است .علت نیز روشن
است :امکانات رفاهی و درمانی طبقه حاکم به مراتب
بیشرت از امکانات طبقات و اقشار فرودست جامعه
است .کرونا کامال طبقاتی مردم را درو میکنند.

صفحە7
ایران بعد از کرونا ،ایران بی اعتامدی عمیق اکرثیت ارتشاء حاکمین ،پوشالی بودن نظام رسمایهداری ایران،
مردم نسبت به بورژوازی حاکم ،ایران مبارزه و ایران به اندازه د ه سال معمولی تکامل یافته است .مردم در
زمینههای مشخصی به ویژه در مقابله با بیامری کرونا
غلیانهای اجتامعیست.
دریافتند که با همبستگی ،اتحاد و یکی شدن میتوان
طبقه کارگر ایران همبستگی طبقاتی خود را در جریان به دستاوردهایی رسید.
مبارزه با رژیم حاکم و خطرات بیامری کرونا ،بیش از
این امر در حالی که برای ترسیع تکامل مراحل مختلف
پیش درک منوده و به آن آگاه گشته است.
مبارزه علیه رژیم رسمایهداری مذهبی ایران الزم و
طبقه کارگر بعد از کرونا ،با تجربیات گران قدری که رضوری است ،ولی کافی نیست.
در طول تاریخ زندگیاش کسب کرده ،با تجربیاتی که
از مناسبات دولت ،خودش و بیامری کرونا نصیباش رژیم ایران جهت حفظ و بقای نظام رسمایهداری،
گشته ،با شعور سیاسی باالئی که در این جریان بدست مقابله و رسکوب جنبشهای طبقات و اقشار ناراضی،
آورده است ،خواستههائی را مطرح خواهد کرد که دارای رهربی بسیار منسجم ،نیروی نظامی و خدماتی
در قالب این رژیم رسمایهداری مذهبی ایران نخواهد کامال متشکل و ارگانهای رسکوب تا به دندان مسلح
نظامی و مذهبی میباشد.
گنجید.
لذا بعد از کرونا گرایش طبقه کارگر به چپ ،و تقابلاش بودجه علنی نظامی ایران حدود  ۲۰میلیارد دالر است.
با رژیم رسمایهداری ایران با گسرتدگی بیشرتی نسبت به ولی بودجه ناگفتهی نظامی ایران بیش از این ارقام
میباشد.
دوران پیش از کرونا جریان خواهد داشت.
علی خامنهای ،فرماندهان ارشد ارتش ،سپاه پاسداران و
دستگاه عریض و طویل بوروکراسی ،این رهربی منسجم
را تشکیل میدهند .تعداد نیروهای مسلح و ابواب
جمعی خدماتی آن حدود  ۹۳۴هزار نفر است 5که همه
در سلسله مراتب گوناگون متشکل هستند و متشکل
عمل میکنند.

در جریان کرونا ،اقشار و طبقات تحت استثامر ،ستم
دیده و آزادیخواهان کشور در عمل دریافتهاند که
فقط همبستگی و همیاریشان میتواند حالل مشکالت
باشد .آنها در یاری و همدردی و کمک رسانی ،گوی
سبقت از هم میربایند و از فداکاری و از جان گذشتگی
دریغ ندارند .از آن جملهاند؛ کارکنان زحمتکش و از
جان گذشته سیستم درمانی که عل ی رغم کارشکنیهای این رهربی منسجم و دستگاه عریض و طویل نظامی
مقامات دولتی ،با متام توان در خدمت این مردم ستم با هر اوج مبارزات مردم ،ترک بر میدارد ،تضادهای
دیده قدم در راه گذاشته و جان بر کف نهادهاند.
درونیاش رشد میکند و آشفتگی بر ارکانش غالب
بعد از کرونا این تجربه عامل قدرمتندی در تعمیق ،میشود ،کوچکرت میشود و در پروسه بعدی منسجمتر
گسرتش و ثبات مبارزات اقتصادی ،سیاسی و خیزشهای عمل میکند.

انقالبی و سازماندهی کلیه نیروهای مرتقی جامعه
خواهد بود .این تجربه مبارزه طبقاتی در جامعه را
ترسیع خواهد کرد.

ویروس کرونا که با میکروسکپهای قوی نیز به سختی
قابل تشخیص است ،خدای پر عظمت متام ادیان الهی
را با رس به زمین کوبید .همین ذره ناچیز خدایان بی
شامر و متام دار و دسته مقدسین ،از ارواح مقدسه تا
پیامربان و امامان رنگارنگ را به قرنطینه فرستاد و نشان
داد تبلیغات هزار و چند صد ساله رهربان مذهبی جز
عوامفریبی و سوار شدن بر ذهن و اندیشه مردم جهت
رسیدن به زندگی پر طمطراق این جهانی نبوده است.

در این تشکلها میبایست به طور دائم اقدامات رژیم
علیه اپوزیسیون بحث و تحلیل شود و راهکارهای نوین
و منطبق با رشایط آن لحظه اتخاذ گردد.
تشکلهای مختلف در هر زمینه فعالیت اجتامعی
میبایست همدیگر را پیدا کنند و رشایط را برای
 -5سایت تحلیلی خربی عرص ایران  -قرائت شده در
۲۰۲۰/۴/۱۲
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بعد از کرونا ،جمهوری اسالمی تالش خواهد کرد این
اکرثیت مردم ایران به این اجحافات ،دزدیها ،بی شکست را جربان کند و این برمال شدن را رسپوش نهد.
مسئولیتیها ،بی لیافتیها و ستمهای سیاسی به اشکال بعد از کرونا در حالی که اکرثیت مردم هر چه بیشرت به
مختلف انعکاس نشان میدهند ،مبارزه میکنند و علم و دادههای علمی اعتامد خواهند کرد و بدان رو
خواهد آورد و از اعتقادات مذهبی دورتر خواهند شد،
نارضایتی خود را با شدت ابزار میمنایند.
تبلیغات اسالمی و دامن زدن به عقاید خرافی نیز ابعاد
وسیعتری خواهد یافت.
2ـ دویچه وله  -علیرضا زالی ،فرمانده ستاد مقابله با
کرونا در شهر تهران ،روز جمعه  ۲۲فروردین
چه باید کرد؟
 -3دویچه وله  -اعرتاض به اخراج پرستاران - ...قرائت
در همین مدت کوتاه شیوع بیامری کرونا ،آگاهی
شده در ۲۰۲۰/۴/۱۱
مردم از طفیلی بودن نظام رسمایهداری ،ضد مردمی
 -4دویچه وله  -آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران
بودن آن ،پوچ بودن هذیانهای خرافی ،بی لیاقتی و
در میان فقرا باالتر است  -قرائت شده در ۲۰۲۰/۴/۱۲

در نتیجه :باید متشکل شد .ولی این تشکل به علت
وجود زمینههای مختلف فعالیت اجتامعی و ناهمگونی
بخشهای مختلف هر زمینه فعالیت ،منیتواند یک
دست و تک گونه باشد .لذا تشکل اقشار و طبقات و
عنارص ناراضی و مردمی بسیار گسرتده و نا همگون
خواهد بود .نفی این گسرتدگی نفی واقعیت جامعه
است .از گردهمآئی چند نفر برای همیاری ،کمک و
حل یک مسأله در خدمت مبارزه و انقالب ،تا ایجاد
سندیکاها و شوراهای کارگری مستقل و انجمنهای
علنی در خدمت مبارزه علنی همه و همه میتوانند
در رشایط متفاوت نوعی تشکل برای پیرشفت و مبارزه
علیه رژیم دد منش جمهوری اسالمی باشد ولی از
نگاه ما متکاملترین نوع تشکل ،تشکل شورائی است،
تشکلی که در درون آن گسرتده ترین دموکراسی و در
عین حال منسجمترین عمل کرد مشرتک ،امکان پذیر
میگردد.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

اوضاع با عمیق شدن بحران اقتصادی و سقوط همه
جانبه بورس ها ومهمرت بیکاری وبیکاری گسرتده در
کشورهای مرتوپل ،جهان بازهم بیشرتبه ناتوانی نظام
جهانی کنونی رسمایه داری پی خواهد برد و زمینه برای
طبقه کارگر و چپ وکمونیست وسوسیالیست برای
انقالب کردن بهرت می شود .باید از این اوضاع مبلغان
کمونیست بسود حرکت تاریخی پرولتاریا کامل استفاده
را کنند و افکار عمومی را برای ُاوج گیری جنبشی
رسارسی و جهانی علیه رسمایه داری آماده سازند.
وظیفه اساسی کا ر تبلیغی کنونی ما رو به توده های
وسیع مردم که بزرگرتین لطمه را خورده اند ،افشای
همه جانبه جنایات رسمایه داریست .تا همه جانبه
چهره کریه آنرا نه در محافل کمونیستی بلکه رسگذرها
وتوی کارخانه ها،هر جا مقاومت وجنبش علیه حکومت
هست ،افشا کنیم .مارکس از چرک وخونی که از پنجه
های رسمایه داران می چکد حرف می زد ،انگلس نفرت
کارگران از رسمایه داران را جزیی از بیداری طبقه می
دانست و با اشاره به زمانی که کارگران زیر فشار کار،
ماشین ها را می شکستند یا زمانی که دزدی را ازانبار
رسمایه دار چون خود تولید کرده بودند ،حق خود
تلقی می کردند تا زمانی که نفرت به رسمایه دار
را پیدا کردند این روند را تغییر بسوی آگاهی یافنت
طبقه ارزیابی می کند وآغازی در هدف گیری درست
می داند .یکی از اساسی ترین خط قرمز ها در مبارزه
میان کمونیستها و سوسیال-دمکراتها ورویزیونیست ها
در این نکته نهفته شده است  .براثر وجود گرایش های
رفرمیستی در جنبش کارگری ورشد تجدید نظر طلبی
در جنبش کمونیستی انقالب کردن از دستور کار اکرث
جنبش های کارگری وسازمان های کارگری برداشته شده
است .سوسیالیست های انقالبی ایران که نقش تعیین
کننده طبقه کارگر را در انقالب کنونی دخیل می دانند
باید امروز عمیق وهمه جانبه جنایات نظام رسمایه داری
ورسمایه داران را ترشیح کنند .بی کفایتی ودروغ وتزویر
منایندگان بورژوازی حاکم را به کارگران بشناسانند و در
مبارزه ایدئولوژیک باتوجه به اوضاع مشخص کنونی در
دفاع از اصول و رد نظرات رویزیونیستی کوشا باشند.
در زمینه جنایات نظام رسمایه داری ترشیح عملکرد
نظام رسمایه داری اسالمی ایران در این چهار ده ی
سلطه سیاسی دارودسته خمینی وخیانت رسمایه داران
به کارگران وقاطبه فرودستان کار را آسان کرده است.
مردمی در وسعت میلیونی علیه نظام پادشاهی پهلوی
بر می خیزند و خواهان آزادی وعدالت اجتامعی اند.
دارودسته ای از فدائیان اسالم که با شیوه های ترور در
پس از شهریور بیست که جنبش کمونیستی وکارگری
به شکرانه ی پیروزی علیه فاشیسم ،بطور بی سابقه
ای رشد وگسرتش یافته بود ،به جایی نرسیده بودند،
خمینی ُخدعه گر را جلو انداختند .او با ُخدعه ودروغ
وجلب محافل امپریالیستی ،به مجرد کسب قدرت
سیاسی به مردم خیانت کرد و به قتل عام کمونیستها
پرداخت .کارنامه چهل ساله ی این رسمایه داری لجام
گسیخته نئولیربالیستی اسالمی امروز برای اکرثیت مردم
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همبستگی و ایجاد شورای عمومی زمینه فعالیت
اجتامعی خود فراهم آورند .به ویژه فعالین جنبش برای بدیل سوسیالیسم متشکل شویم
کارگری میبایست بتوانند شوراهای مستقل کارگری
خود را در هر کارخانهیی که کار میکنند ،سازمان در این جهان پر از هرج ومرج وتضاد که خا لق اصلی
دهند .باید از اسامعیل بخشی و دیگر فعالین هفت تپه اش انحصارات غول آسای رسمایه و امپریالیسم جهانی
آموخت و رسسختانه این تشکلهای کارگری را به وجود است و کل برشیت را به لبه پرتگاه سوق داده است
آورد .باید همه جویبارها را به سیل خروشانی تبدیل کرد چه باید کرد؟ چگونه باید کلیه نیروهایی را که مخالف
تا رژیم رسمایهداری ایران را از بیخ و بن برکند.
این اوضاع ورشایط هستند متشکل ومتحد کرد وچون
در این لحظهی تاریخی کشور ما رضوری است که مشتی فرشده بکار برد ؟ کارگران که مارکس وانگلس از
مذاهب نقد شوند (نقد و نه توهین) باید ریشهها آنها بعنوان گورکنان رسمایه داری نام می برند و امروز
و رشایط به وجود آمدن ،رشد و گسرتش آنها مورد به اکرثیت عظیمی در جهان تبدیل شده اند چگونه باید
تحقیق قرار گیرد .باید سیستمهای فلسفی ایدآلیستی این جنگ تاریخی طبقاتی را به پایان رسانند ؟
مورد مداقه قرار گیرد و تضاد دادهها و نرمهای مذهبی بنظر میرسد ویروس کرونا نقش نیشدری را داشت
با دادهها و نرمهای علمی (دیالکتیک ماتریالیستی) که ُد مل نظام رسمایه داری را ترکاند و بوی تعفنش
مقایسه شود تا پوچی و ارتجاعی بودن آنها با دالئل مراکز قدرت سیاسی صاحبان رسمایه را به گند کشید.
کافی توسط مردمان مرتقی پذیرفته گردد .بدون چنین باردیگر نشانی فربستان تاریخی رسمایه را به گورکنانش
نقد ریشهای پیرشفت و تکامل تاریخی برای پرولتاریا و گوش زد کرد تا برای تغییر جهان بر لبه پرتگاه ،به وظیفه
زحمتکشان تقریبا غیر ممکن است.
تاریخیشان عمل کنند و الشه ی گندیده نظام رسمایه
و اما آن نیروئی که میتواند و وظیفه دارد به لحاظ داری را به خاک سپارند.اما برای به رس انجام رساندن
تاریخی این جویبارهای پراکنده را به سیلی خروشان چنین وظیفه ای کار بسیار باید کرد:
تبدیل کند و مذهب و آئینهای ایدآلیستی و متافیزیکی
را نقد علمی مناید ،حزب کمونیست رسارسی ایران است یکم  -بازهم بیشرت وهمه جانبه تر به افشای جنایات
در نتیجه کلید حل معضل رسنگونی رسمایهداری در رسمایه داری بپردازیم
ایران ،در دست حزب کمونیست رسارسی میباشد .ولی برای تحقق این وظیفه تاریخی پرولتاریا ،اساسی ترین
متأسفانه جنبش کمونیستی ایران در پراکندگی و بی گام آگاهی طبقاتی است ،آگاهی از نقش رسمایه داری
رابطه با طبقه کارگر در انزوا به رس میبرد .دقیقا علت درعرصمعارص ،از انحصارات و امپریالیسم در ضدیت
پراکندگی آن هم همین انزواست .لذا در مقابل جنبش با طبقه کارگر .درک این روند تاریخی از مناسبات بین
کمونیستی ایران یک وظیفه تخطی ناپذیر قرار دارد طبقه کارگر وطبقه رسمایه دار و تحوالت میان این دو از
و آن حرکت در سمت طبقه و جنبش کارگری و تالش کوچک به بزرگ ،از متحد تا دشمن و تا امروز که رسمایه
داران دیگر به یک مشت کوچک با ثروت های عظیم
مستمر در یکی شدن است.
تبدیل شده و ماشین جنگی دولتی را درمقابل نود ونه
پیشنهاد ما این است که سازمانها و حزب در این
درصد ازمردم جهان قرار داده اند.آگاهی به این تاریخ و
جنبش معیارهای خود را برای وحدت و برنامه عام
خود را برای رسیدن به طبقه کارگر طرح کنند تا مبارزه وضع کنونی ،مسئله کلیدی در تعیین دوستان ودشمنان
ایدئولوژیک سامل و انقالبی برای یکی شدن آغاز گردد .انقالب سوسیالیستی در کل جنبش کارگری جهان است.
ما چارهیی جز وحدت نداریم .تشکیل جبهههای واحد این یعنی مسلح شدن به تئوری ،به کمونیسم علمی و
همکاری در جنبش کمونیستی نیز ناکارآمدی خود را مهمرت تلفیق آن با رشایط مشخص ایران .در جهان مادی
عیان ساخته و نشان داده است که تشکیل این جبههها ودر جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیکی ،ماده قبل از ایده
است وتغییرات عینی تولید کننده ی ایده های نوینند
فقط برای وقت گذرانی آگاهانه به وجود میآیند.
اما اندیشیدن وتجارب را به دست تحلیل دیالکتیکی
لذا کوشش پیگیر و تا پای جان برای پیوند با طبقه و
سپردن ودر سطح باالتری نتیجه بدست آوردن بازگشت
جنبش کارگری و ایجاد حزب کمونیست رسارسی ایران
تئوری به پراتیک را قدر می نهد.عالوه براین پراتیک
در این روند ،وظیفه آن سازمانها ،گروهها و احزابی
را باید بارها جمعبندی کرد چون با پیرشفت دانش و
است که خود را انقالبی و کمونیستی میدانند.
تکامل شیوه های تفکر وبررسی وتحقیق ،هامن داده ها
بگذار با انجام این وظیفه طبقاتی در دادگاه تاریخی نتایج متفاوتی را بدست میدهند .ما دیگر نه عقل ابدی
طبقه کارگر رسافکنده و رشمسار نباشیم.
را می پذیریم ونه عقل مطلق را.
ایران بعد از کرونا ،ایران مبارزه و انقالب علیه نظام فاجعه ویروس ومشاهده ی ناتوانی های حکومت های
رسمایه داری چه در پیش گیری از آن و چه در مبارزه
رسمایه داری خواهد بود .خود را آماده کنیم.
با آن دنیا را به باز خوانی تاریخ و عملکرد رسمایه داری
واداشته است وبه این نتیجه واندیشه رسانده که مهر
 ۱۳آوریل ۲۰۲۰
جنایت به کل برشیت را بر پیشانی این مشت کوچک
صاحبان ثروت جهان و دولت های مناینده ی آنها بزنند.
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جز مشتی کوچک که بر تخت قدرت مل داده اند ،باز
است .خیانت خمینی ودارودسته اش بعنوان مناینده
سیاسی رسمایه داری ایران منتها در پوشش اسالمی و
با شمشیر ذوالفقار علی به مردمی که ُگول این شیاد
سیاسی را خوردند ،هیچگاه فراموش نخواهد شد ودر
حافظه تاریخ همچون هجوم مغول به ایران در رسکوب
مردمان این رسزمین باقی خواهد ماند.
اما عمر رسمایه داری جهانی بیش از چهار دهه اخیر
ایران است .بگذارید نگاهی به رشد وتکامل و گندیدگی
رسمایه داری در جهان بیا ندازیم .در آغاز رسمایه
داران ،کارگران را با بیش از دوازده ساعت کار ،بدون
تأمین اجتامعی تنها با مزدی برای ادامه زندگی اجیر
می کردند .جنایاتی که باید نامش را بربریت رسمایه
داری نامید .تنها با مبارزه طوالنی وکشته دادن ها بود
که اولین بار در سال  1886در شیکاگو ،طبقه کارگر
توانست در میزان وسیع ودر اتحادی رسارسی از
کارگران منطقه ،تظاهراتی برای  8ساعت کار سازمان
دهند .هامن تظاهراتی که اول ماه مه را به روز
همبستگی جهانی کارگران به یادگار گذاشت .رسمایه
داری بنا بر طبعیت کسب سود بیشرت ،گرایش دیوانه
واربه گسرتش و تسخیر بازهم بیشرت بازارها همچنان به
جنایاتش در استثامر شدیدتر کارگران وستم همه جانبه
تر به توده ها و ملت ها ادامه داد .با ایجاد انحصارات
وحاد شدن تضادهای آنها برای تقسیم مجدد جهان طبق
اوضاع تغییر یافته ،قدرت ها به دوران امپریالیستی
رسید که لنین به درستی آنرا مرحله ی گندیگی رسمایه
داری می نامد .در دورانی که در پرونده اش دو جنگ
جهانی و بکار بردن مبب اتم توسط آمریکا در هیروشیام
وناکازاکی را دارد
من در دربدری های طوالنی و متعد د فرصتی داشتم
تا اندازه ای از نزدیک با وضع طبقه کارگر کشور های
متعدد در جهان آشنا شوم .انگلستان اولین کشوری
بود بعد از خروج از ایران پا گذاشتم  .در شش سالی
که اجازه دادند در آنجا مبانم ،ضمن درس خواندن
وفعالیت دانشجویی وسیاسی مجبور بود م کارکنم
این کارکردن مدرسه اصلی تربیت من در آن زمان
شد .کارگری ساده از متیز کردن دیواره های سیامنی
استخر های ثروت مندان گرفته تا میوه چینی فصلی
در باغات مکانیزه شده انحصارات ،از بستنی فروشی
دوره گردی با یک چرخ دستی تا کار در رستوران .
در این تجربه شش ساله بود که تازه چشم دل بیامر
خرده بورژوایم به سوی حقایق درون واقعیت ها باز
شد و رسمایه داران را از زاویه کارگران شناختم وبه
احساسات نفرت انگیز آنها نسبت به رسمایه داری و
رسانه هایشان پی بردم .یکسا ل زندگی در پانسیونی
که دوازده کارگر از نقاط مختلف بریتانیا برای کار
به ساری منطقه ای در حومه لندن آمده بودند وهر
روز وشب در فرصت هایی با عالقه به سخنان صاف
وصادقانه کارگران گوش دادن که از سختی ها ومشکالت نهادینه است و ایستش عدمش است .هامنطور که این
خود وخانواده ها حرف می زدند ،تصورات وتوهامتم روزها ترسش برداشته وشتابان در پی راه انداخنت چرخ چهارم  -مبارزه طبقه کارگر برای دنیای نوین از
در برابر واقعیات دگرگون شد .تازه فراموش نشود این هایش هست .نا ا یستاست و راندگان واداره کنندگان مسیرسخت وبغرنجی گذشته است
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حرف های کارگران از وضع نیمه دوم قرن بیستم است این موتور آگا هانه در این سیصد سال آنرا در خدمت
یعنی بیش از صد سال از زمانی که چارلز دیکنز در خود بکارگرفته اند.
داستان هایش از وضع خانواده های کارگری نوشته بود
و وضع کارگران را برای به رحم آوردن دل رسمایه داران سوم  -هراس از طبقه کارگر و رسکوب جنبش
بیان می کرد .هام نطور است از زمانی که فردریش سوسیالیستی وکمونیستی
انگلس خالق مشرتک مانیفست حزب کمونیست در تاریخ رسمایه داری در میزان اجتامعی تاریخ هراس از
باره “وضع کارگران انگلیس” به کار تحقیقی پرداخته طبقه کارگر این نیروی اصلی وتعیین کننده ی تولید،
وکتاب خود را انتشار داده بود  .از کوزه هامن تراود انباشت رسمایه و گرداننده ی چرخ کلیه رسویس
که در اوست ،پس از صد سال همچنان از پنجه های های خدمات اجتامعی بوده است .هر جا این طبقه
رسمایه داری چرک وخون می چکید و کارگران انگلیس خواستی داشته با سد بزرگ نیروهای زورگو ورسکوب گر
با آگاهی بیشرتی از نظام حاکم نا راضی بودند .پس از رسمایه روبروشده است ،هر گاه وهر جا احزاب سیاسی
آن به هر کجای دیگر که رفتم الجزیره ،آملان ،فرانسه  ...طرفدار طبقه کارگر اقدامی برای تغییر ریشه ای جوامع
آسامن را هامن رنگ دیدم .درچین و کوبا فرصتی بازهم پیشنهاد کرده اند با مخالفت رسمایه داران روبرو شدند
مناسبرت بدست آمد همه جانبه تر،از گذشته فالکت و با متامی قدرت حا کمه از پیرشوی آنها جلو گرفتند.
بار کارگران وزحمتکشان این کشورها از زبان کارگران در ایران کتاب های علمی طرفداری از طبقه کارگررا
و دهقانان بشنوم و بازهم بیشرت به عمق فاجعه ی اوراق ضاله نامیدند ومطالعه آنهارا غیر قانونی کردندو
عظیم برشیت پی بردم و در یافتم چرا در این کشورها مجازات سنگین برای دارندگان این نوع کتاب ها
مبارزه کردند وپیروز شدند .شناخت از عملکرد رسمایه بریدند .اینجا دیگر تنها رسمایه دار داخلی نبود بلکه
داران کاری که مارکس سی سال از زندگی زیبای خود دست نامریی دستگاهای امنیتی انگلیس وسپس آمریکا
را برای آن گذاشت انسان را حتی اگر از طبقات غیر وارسائیل در کار بود .در میدان مبارزه ایدئولوژیک پس
کارگری باشی به آدمی برای تغییر تبدیل می کند .پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه و استقرار جهموری
از آن تبدیل شدن به یک فعال کمونیست در خدمت های سوسیالیستی در همسایگی ایران پرچم شونیسم
سازماندهی انقالبی در افغانستان ،عراق بویژه کردستان و ناسیو نالیسم تنگ نظرانه را همراه با اسالم در برابر
عراق ،کار طوالنی در میان کارگران مهاجر ایرانی در شعار کارگران جهان متحد شوید قرار دادند.
خلیج فارس و سپس انقالب  57و استفاده از مدتی کوتا هیچگاه در تاریخ برش آنقدر زندان وزندانی ،آنقدر سالح
ه آزادی ،رشکت در حوزه های کارگری کمونیستی و های جنگی تا حد هسته ای وشیمیایی نبوده است.
پای حرف های رفقای کارگر نشسنت ،سازماندهی یک آفریقا را به ویرانی کامل کشاندند ،انسان ها ی آزاده
تحقیق وبررسی همه جانبه براساس علمی صد سوالی را شکارکردند ،برده کردند و از  23میلیون ده میلیون را
توسط تشکیالت رسارسی حزب رنجربان ایران در احوال چون مقاومت می کردند به دریا ریختند و برای قرن ها
کار وزندگی کارگران ودهقانان همه صحت اصولی را که نسل اندر نسل آنها را بکار مجانی در مزارع گامردند.
مارکس وانگلس در مورد رسمایه داری پایه ریختند تائید با اینکه بر اثر قیام های خونین بردگان و مبارزه دامئی
کردند.علت اساسی شکست ما و یطور کلی در پس از کارگران در رسارس جهان امروزهم همچنان میلیاردها
انقالب  57کل جنبش چپ از همینجا بر می خاست که کارگر و کودکان در خط زیر فقر به کار مشغولند
مرزدوست ودشمن طبقاتی را درست تشخیص ندادیم و وهمچنان در وضع اسفناکی زندگی می کنند.
نسبت به بورژوازی تازه به قدرت رسیده دچار توهامت ترس رسمایه داران از طبقه کارگر وفرودستان تا
آنجاست که هر بار وهر زمان که خطر را حس کرده
شدیم.
اند  ،رقابت ها را میان خود کنار گذاشته و علیه قیام
کارگران وانقالبات کارگری متحد شده اند .اروپای
دوم  -جنایات رسمایه داری در تاریخ بی همتاست
براساس عملکرد این چند قرن رسمایه داری می توان متمدن زیر فرمان رسمایه به دیو مخوف رسکوبگر تبد
با اطمینان گفت که هیچ طبقه ای در گذشته چنان یل می شود .رسبازان پروس وفرانسه که در حال جنگ
جنایات گسرتده ای را دراین مدت کوتاه مرتکب نشده باهم هستند هنگامی که کارگران پاریس قیام می کنند
است .ضمن قبول این واقعیت که رسمایه داری حرکتی و کمون پاریس را به شیوه شورایی بدست می گیرند
تاریخی از قلمرو جرب ونیازمندی به قلمرو آزادی وبی هر دو قدرت رقیب ،متحدانه ودست در دست هم آنرا
نیازی مادی است وپیرشفت در تاریخ جوامع برشی وحشیانه وجنایتکارانه رسکوب میکنند .در روسیه پس
موجب شده ولی نظامی است که موتور نابودی برشیت از پیروزی کمونیستها نیروهای امپریالیستی مستقیم
را در دل خود دارد .زنده ماندنش در تعرض ،توسعه برای رسنگونی قدرت سیاسی شوراها وارد جنگ شدند.
وتسخیر ومترکز ثروت در دست مشتی کوچک ،جنگ از هم اکنون حاکامن رسمایه داری برای مقابله با خیزش
و چپاول دامئی طبعیت است .این موتوررسمایه داری کارگری پس از کرونا خود را آماده می کنند.
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جهان در رس دوراهی است .رسمایه داری با متام جنایاتی
که مرتکب شده است و ما در باال اشاره ای به آنها کردیم
با متام ناتوانی هایش در مبارزه علیه ویروس کرونا با
متام تضاد های حاد موجود میان صاحبان آن ،با متا م
تعفن وگندیدگی اش که در پی سود بیشرت کره زمین
ومحیط زیست آن را به غیر قابل زیست انسان تبدیل
کرده است؛ اما به آسانی به بدیل سوسیالیسم تن نداده
وبازهم نخواهد داد .متام تالش های گوناگون دولت ها
در مبارزه علیه ویروس کرونا با دید حفظ نظام و هرچه
رسیعرت بازگشت به جای اول است .در همین چند ماهه
در عین حالی که خرافات جای خود را تا اندازه ای به
بحث هایی علمی داد ،با اینکه برای مردم ناتوانی دولت
های رسمایه داری در خدمت به مردم بویژه فرودستان
جامعه در میزان وسیعی بر مال شد اما با خواباندن چرخ
اقتصاد وباال رفنت آهنگ بیکاری وخطر یک رکود عمیق
اقتصادی ماشین ایجاد ترس رسمایه در میان کارگران و
زحمتکشان بکار افتاده است .رسمایه داری تنها بازندان
وشکنجه و نیروهای رسکوبگرش نیست که کارگران به
ترس از خود وحاکمیت می کشاند بلکه ایجاد ترس
در میان کارگران از طریق بیکار کردن آنها همیشه
بطور مؤثری به کار گرفته می شود .ما امروز شاهد
دستگاه های بزرگ تبلیغی هستیم که بدون سانسور
دم از چرخ های اقتصادی می خوابد و بیکاری دامن
گیر همگان خواهد شد ،میزنند .بی خود نیست کسانی
چون ترامپ وروحانی طوری جلوه میدهند که طرفدار
بازکردن اقتصاد هستند .چون ترس از بیکاری توده را به
طرفداری از آنها سوق خواهد داد و با متام نفرت شان از
ترامپ وروحانی ها تن به سیاست هایشان میدهند .در
ست همین وضع است که خطر رشد گرایش فاشیستی
در جهان زیاد خواهد شد .درست با توجه به این اوضاع
است که وظیفه کمونیست ها ونیروهای آزادی خواه و
مرتقی در جهان آسان نیست.
پنجم – بدیل طبقه کارگر سوسیالیسم است !
در ایران اوضاع چگونه پیش خواهد رفت و پاسخ ما به
پرسشی که در آغاز طرح کردیم چیست ؟ ما قدم به قدم
نکاتی را مطرح کرد یم که رسمایه داری جنایت کرده و
همچنان با پیروی ازاصل مسلط بر این نظام یعنی دنبال
سود بیشرت از طریق استثامر انسان ،جامعه برشیت را به
لبه پرتگاه نابودی کشانده است .ما نشان دادیم رسمایه
داری واحزاب وسازمان های مناینده آن هدف اصلی
اشان حفظ نظام بردگی موجود و رسکوب دامئی طبقه
کارگر واحزاب وسازمان های طرفدار آن است .مانشان
دادیم اینکار را تنها با بکاربردن قهر عریان منی کند،
بلکه ایجاد ترس با ابزارهای دیگر اجتامعی توده ها را
از دست زدن به انقالب باز میدارد .ما در جمعبندی از
تاریخ مبارزات طوالنی طبقه کارگرنقش رویزیونیست
ها واپورتونیسم را در مبارزه صد ساله طبقه کارگر ایران
یاد آور شدیم .نتیجه اینکه همچنان مسیر سخت وپر
پیچ وخمی را باید هنوز طی کنیم.
بنابراین پاسخ ما بعنوان یک گردان انقالبی پرولرتی

صفحە10
اینست که برای تغییر یزرگ یعنی براندازی ریشه فساد
کارکنیم و بی پرده وآشکارا حقایق را برای کارگران
وتوده های مردم روشن کنیم .در این زمینه هیچگونه
پرده پوشی جایز نیست  .کمونیسم علمی و مبارزه ی
پرولتاریای جهانی و تجربه صد ساله ی طبقه کارگر
ایران به ما در پاسخ به پرسش با ال چنین می گوید :
یکم -باید برای انقالب کردن و قادر شدن به مصاف
پیروزمندانه با دشمنان طبقه کارگر دارای حزب انقالبی،
حزبی مسلح به تئوری علمی و با برنامه ی سوسیالیستی
پیرشو طبقه کارگر بود .رشایط برای ایجاد چنین حزبی
هر روز بهرت می شود از یکسو احزاب وسازمان های
موجود که خود را طرفدارطبقه کارگر می دانند و برنامه
انقالب سوسیالیستی را با توجه به وضع مشخص جامعه
ایران درست می دانند بر اثر قدرت گیری خود جنبش
کارگری در ایران و رشد کیفی وکمی پیرشوان کارگری
و رضورت مربم داشنت یک ستاد واحد کمونیستی باید
گرایش یکی شدن را هر چه بیشرت تقویت کنیم وبر
اساس اصول وبرنامه یکی شویم.
دوم – چنین حزبی بدون داشنت یک تشکیالت رسارسی
کارگری که در برگیرنده ی واحدهای بزرگ و متمرکز
کارگری حداقل باالی صد شهرک صنعتی کارگری باشد
منی تواند در برابر قدرت مسلح حاکم نقش سیاسی
خود را بازی کند .بنابراین برای تحقق وظیفه اول باید
آنرا با وظیفه سازماند هی کارگران پیوند داد .روابط
این دو باهم مثل ماهی وآب است .بدون یک جنبش
رسارسی کارگری یک حزب توانا ورسارسی کمونیست هم
منی تواند در برایر رسکوب خشن ضد کمونیستی رژیم
دوام بیاورد.
سوم – هم اکنون بزرگرتین جنبش های توده ای در
ایران در حال شکل گیری هستند .هامنطور که در این
سالها شاهد بودید بدون خرب قبلی بر می خیزند و با
سمت گیری مبارزه علیه قدرت حاکم به میدان می آیند.
متأسفانه هر بار که به میدان آمده اند در رشایطی که
تشکیالت پیرشو کمونیستی که ریشه در میان طبقه
کارگر داشته باشد و توده ها به آنها با تجربه خود
اطمینان داشته باشند موجود نبوده است .پس وظیفه
دیگر رفع این کمبود است .این جنبش ها هستند که
در آخرین آن پنج هزار کشته دادند ،بیش از ده هزار
نفرزندانی و در جریان مصاف با نیروهای رسکوب گر
به کمونیستها پیام می داد ند اینهمه توده می کنید ما
از جان گذشته در میدان های نربدیم شام ها کجائید ؟
برای پاسخ مثبت به این خواست عمومی جنبش های
توده ای باید ظرفی که بتواند در برگیرنده عظیم ترین
نیروهای توده ای هامن کسانی که در جنبش آبان 98
بودند و حتی وسیعرت از آنها باشد .ایجاد ظرفی به پهنای
رسارس ایران و با پوشش دادن به کلیه جنبش ها ونهاد
های ضد نظام جمهوری اسالمی که هم اکنون بصورت
پراکنده موجودند یکی از ملزومات برای تحقق دو ظیفه
با الست ؛ چون موجودند ،چندین بار بر خا ستند وبی

شک در پسا کرونا فعالرت به میدان خواهند آمد.
این سه سالح اساسی انقالب کردن در اوضاع کنونی
است که کمونیست ها باید محکم دردست بگیرند و
هر سه را برای تحقق خط مشی سیاسی عمومی کنونی
طبقه کارگر بکارگیرند.
این خط مشی عبارت از بسیج ومتشکل کردن وسیعرتین
مردم فرودست که در برگیرنده کل جنبش وتشکل
های توده ای ضد نظام حاکم برای براندازی ریشه ای
ورادیکال نظام رسمایه داری جمهوری اسالمی است.
چنین است بدیل کارگری وتنها چنین بدیلی است که
کارگران و زحمتکشان ایران را نجات خواهد داد ،رژیم
حاکم را بر می اندازد و نظامی نوین بدست اکرثیت
عظیم تودها و در خدمت اکرثیت عظیم توده ها
فراهم می سازد .چنین است انقالب سوسیالیستی ایران
که ویژگی هایش بر سنگ خارای رشایط تاریخی و وضع
مشخص رسمایه داری ایران حک شده است.
محسن رضوانی

بجز نوشته هایی که با امضای
تحریریـه منترش مـی گردد
و بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران می باشد
دیگر نوشته های مندرج
در نرشیه رنجرب به امضا های
فردی است و مسئولیت آنها با
نویسندگانشان می باشد.

به تارنماهای اینترنتی حزب
رنجبران ایران مراجعه کنید.
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org
سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

تنهایی؛ معضلی انسانی در دوران
نئولیربالیسم

و برآمــد گلوبالیســم عــر امپریالیســم ،باعــث درهــم
تنیدگــی و ادغــام بیشــر رسمایــه شــده اســت.
ادامــه تهاجــم رسمایــه داری نئولیــرال در اشــغال
گــری ،بــه ویرانــی کشــاندن جوامــع و بــراه انداخــن
جنــگ هــای داخلــی  ،ملــی بــر رس اختالفــات ملــی
 ،مذهبــی وسیاســی باعــث شــده اســت کــه امنیــت
شــغلی و فــردی تقریبــا در متامــی کشــورها بدرجــات
زیــادی از بیــن رفتــه و فردگرایــی ( اندیویدوالیســم )
بشــدت رشــد منایــد .رشــد تکنولــوژی بــه علــت اینکــه
اساســا در خدمــت رسمایــه اســت بــه رونــدی کامــا
متضــاد کــه مکمــل یکدیگــر هســتند یعنــی کمبــود کار
و وجــود لشــکری عظیــم از بیــکاران در جوامــع باعــث
تشــدید فشــار کار بــر نیــروی در حــال کار نیــز شــده
اســت ،انجامیــده اســت  .مجموعــه ایــن مناســبات و
روابــط طبقاتــی ،جوامــع را بــه میــدان مســابقه بخاطــر
داشــن حداقــل امکانــات زندگــی بــرای انســان عــر
نئــو لیــرال تبدیــل کــرده اســت .حتــی رسمایــه داری
بـرای اینکــه از میــدان تولیــد و مدیریــت حــذف نشــود
مــی بایســتی بصــورت دائــم رشــد منایــد ،ایــن بدســت
منــی آیــد مگــر اینکــه امکانــات اجتامعــی کــم شــده،
بیمــه هــای اجتامعــی ازبیــن بــرود ،امنیــت اقتصــادی
و شــغلی بــه صفــر برســد و همزمــان بــا گ ـران شــدن
کاال در بــازار دســتمزدها کاهــش پیــدا کنــد .ایســتایی
در ایــن دوران حتــی ب ـرای بــزرگ تریــن کمپانــی هــای
عظیــم چنــد ملیتــی یعنــی ورشکســتگی  ،حــذف شــدن
 ،و یــا ادغــام در رشکــت هــای دیگــر رقیــب .رقابــت
افسارگســیخته عــر جدیــد کــه عرصــه هــای مختلــف
اجتامعــی از جملــه فرهنگــی را هــم در بــر مــی گیــرد.
بطــور فزاینــده ای بــه دوری انســان از جامعــه ای کــه
هیچکــس درآن جوابگــوی مشــکالت عمومــی نیســت
و دولــت هــا چشــم خــود را بعلــت دریافــت مالیــات
بــر هرنــوع حــق خــوری و بــی عدالتــی مــی بندنــد،
مــی انجامــد.
دور شــدن فــرد از جامعــه یعنــی بــی اهمیتــی بــه
تصمیامتــی کــه دولــت هــا ب ـرای اداره جوامــع اتخــاذ
مــی کننــد ،یعنــی بــی اهمیتــی بــه رسنوشــت جامعــه
و ایــن هــان سیاســتی کــه کامــا بــا خواســت متامــی
دولــت هــای رسمایــه داری همخوانــی دارد .امــا
سوسیالیســت هــا بعکــس رسمایــه داری بــه رشکــت و
اهمیــت دادن مــردم بویــژه فرودســتان اجتامعــی بــر
رسنوشــت خــود تاکیــد درجــه اول را مــی گذارنــد .بــه
همیــن دلیــل در متامــی کشــورهائی کــه در آن نظــام
سوسیالیســتی حتــی بــه مــدت محــدود برقــرار شــد.
نقــش تــوده هــا از طریــق شــوراها و کمــون هــای
باعــث شــد کــه جوامــع انســانی از رشــد چشــم گیــری
در عرصــه روابــط انســانی برخــوردار شــوند.
رسمایــه داری هرچــه بیشــر بــه شــدت اســتثامر مــی
افزایــد ،بــا ایــن کار صفــوف عظیمــی از کارگــران و
زحمتکشــان جامعــه را در برابــر خــود مــی یابــد .کارگــر
و زحمتکشــی کــه مــی خواهــد سیســتمی کــه او را بــه
تنهایــی و انفــراد و رقابــت بــا همــکار خــود کشــیده
اســت از ریشــه برانــدازد.
معضــل تنهائــی در حقیقــت پــی آمــد آن سیســتم

اســتثامری  ،ســتمگری اســت کــه در عــر رسمایــه داری
نئولی ـرال ســعی مــی کنــد از اتحــاد نیــروی کار علیــه
خــود بــه هــر شــیوه ممکــن اســتفاده کــرده و اجــازه
ندهــد کــه نیــروی کار متحــد شــود.
آمــار کشــورهای مختلــف نشــان مــی دهــد کــه در
ســی ســال گذشــته خودکشــی ،نــزاع هــای فــردی و
گروهــی ،خشــونت ،تــاق ،همــر کشــی ،اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر رو بــه رشــد بــوده اســت .امــا ایــن رونــدی
کــه رسمایــه داری بخاطــر رشــد فردگرایــی و تنهایــی
بــه آن شــدت هــم بخشــیده اســت ،مترکــز خــود را بــر
روی نســل هــای جــوان و از دوران آمــوزش ابتدایــی
آغــاز کــرده اســت .بطــور مثــال در مــدارس در چنــد
دهــه گذشــته ســبکی از آمــوزش بــه نــام آمــوزش
گروهــی یــا  team workبــکار گرفتــه مــی شــود کــه
ظاهــرا بــه آمــوزش گروهــی توجــه خــاص دارد .ایــن
نــوع آمــوزش بــه نوعــی طراحــی شــده اســت کــه اوال
نقــش فــرد دانــش آمــوز در ایــن گروهــا بعــد از نتایــج
کار کــه رقابــت بیــن گروهــای مطالعاتــی را دامــن مــی
زنــد ،مهمرتیــن نکتــه اســت کــه معلــم روی آن انگشــت
مــی گــذارد .هرچــه بــه کالس هــای باالتــر درســی مــی
رویــد ایــن موضــوع تشــدید مــی شــود بــه نحــوی کــه
رقابــت بـرای رفــن بــه دانشــگاهها حتــی بــه مناســبات
دوســتانه دانــش آمــوز هــم لطمــه مــی زنــد .وقتــی
دانــش آمــوز از محیــط درســی بــه محیــط کار مــی رود.
رقابــت بـرای حفــظ کار او را مجبــور مــی کنــد کــه در
برابــر بســیاری از ناعدالتــی هــای اجتامعــی ناشــی از
کمبــود کارســکوت کنــد و خــود را در محیــط جدیــد
بیگانــه مــی یابــد .بــه هــر ترتیبــی او ســعی مــی کنــد
کــه اگــر اع ـراض منــی کنــد بــه قــول معــروف گلیــم
خــود را از آب بیــرون بکشــد ،امــا متوجــه مــی شــود
کــه بــدون اســتثامر کــردن و یــا ســتم و فشــاربه دیگـران
امــکان بیــرون کشــیدن گلیــم کار آســانی نیســت؛ اخراج
از کار و رهــا شــدن در جامعــه ای بــا قوانیــن مدافــع
اســتثامر کننــدگان ؛ عــدم پشــتیبانی از ســوی نهادهــای
قــدرت و قوانیــن اجتامعــی او را مجبــور مــی کنــد کــه
از شــخصیت دوگانــه ای اســتفاده کنــد ،.در برابــر بــی
عدالتــی ســکوت کنــد .دلزدگــی از محیــط بــه لحــاظ
روانــی و اخالقــی اولیــن قــدم هــا ب ـرای رشوع تنهایــی
اســت .در ایــن سیســتم انســان از مهمرتیــن مســئله کــه
منافــع مشــرک اســت ظاهــرا و فقــط ظاهــرا بســیار
دور اســت .همــه در چرخــه شــتابان تولیــد بــه دنبــال
نــان هســتند ،ایــن امــکان و وقــت را پیــدا منــی کننــد
کــه محیــط انســانی خــود را بشناســند .ظاهــرا هــم
احتیاجــی بــه ایــن کار نیســت و بــه قــول معــروف هــر
کــس رسش در کار خــودش اســت.
بارهــا در روزنامــه هــا خــر از فــوت انســان هــا در
تنهایــی و بــی کســی درج مــی شــود ،همســایه هــا بــا
هــم عمــا بیگانــه هســتند ،حتــی فامیــل هــای نزدیــک
از رابطــه هــای گــرم گذشــته فاصلــه گرفتــه و فقــط
حــرت آنـرا مــی خورنــد .جــای ســنگ هــای صبورهــای
گذشــته کــه دوســت  ،نزدیــکان  ،فامیــل  ،خانــواده
بودنــد را دکرتهــای روانشــناس ،دکرتهــای اعصــاب و ...
گرفتــه اســت .رشــد جوامــع بــه رشــد اندیویدوالیســم
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مارکــس بیــش از صــد ســال پیــش بــه رونــدی اشــاره
کــرده اســت کــه امــروزه در جوامــع رسمایــه داری
بــه معضــل بزرگــی ب ـرای انســان دوران امپریالیســم و
مشــخصا نئولیربالیســم تبدیــل شــده اســت .مارکــس
در توضیــح انکشــاف رسمایــه داری در رونــد رو بــه
رشــد خــود ،مــی گویــد کــه بــا رشــد صنایــع بــزرگ و
تقســیم کار و در نتیجــه ســاده شــدن و یکنواخــت
شــدن موضــوع کار و جدائــی نیــروی کار( ناشــی از
مالکیــت خصوصــی) از تولیــد ،بــه بیگانگــی کارگ ـران
از تولیــد مــی انجامــد .امــا از خــود بیگانگــی کــه
بدلیــل اصلــی جدائــی نیــروی کار از تولیــد رشوع شــده
اســت ،در رونــد خــود بــه از خــود بیگانگــی در زمینــه
هــای دیگــر اجتامعــی هــم مــی انجامــد .از آن جملــه
اســت از خــود بیگانگــی فرهنگــی ،سیاســی و غیــره.
جامعــه رسمایــه داری بــرای اینکــه از خــود بیگانگــی
نیــروی کار بــه شــورش هــای اجتامعــی و اعتصابــات
و تظاهــرات کشــیده نشــود ،تــاش کــرده اســت
کــه واکســن و مســکن هــای فیزیکــی و روانــی را در
جامعــه آمــاده داشــته باشــد .از آن جمله اســت بدســت
گرفــن و کنــرل فکــری رســانه هــای جمعــی  ،از ایــن
طریــق افــکار عمومــی و ســمت دهــی بــه آن  ،رواج
عقایــد کهنــه ،بــه ابتــذال کشــیدن مناســبات انســانی و
اجتامعــی .رشــد مــواد مخــدر و .....بــا متــام ایــن احــوال
سیســتم رسمایــه داری بعلــت ماهیــت اســتثامرگرانه اش
قــادر بــه حــل از خــود بیگانگــی انســان عــر جدیــد
بــه جامعــه و مناســبات اجتامعــی پیرامونی اش نیســت.
آمــار مــرگ و میــر انســان هــا در تنهایــی هــر روز باالتــر
مــی رود .خــود کشــی در بیــن جوانــان بــه یکــی از راه
حــل هــا ب ـرای ف ـرار از مشــکالت در نظــر گرفتــه مــی
شــود .ه ـزاران دکــر و روانشــاس هــای متخصــص نیــز
هیــچ راه حــل اساســی بـرای ایــن مشــکل مگــر مســکن
هــای موقــت ارائــه منــی دهند.انســان عــر گلوبــال
رسمایــه داری هــر چــه بیشــر بــه طــرف تنهایــی و
دوری از جامعــه و از خــود بیگانگــی ســوق پیــدا مــی
کنــد .در حالیکــه تولیــد بیــش از پیــش اجتامعــی شــده
اســت و میلیونهــا نفــر در زنجیــره تولیــد اجتامعــی کار
و فعالیــت مــی کننــد.
دلیــل تشــدید ایــن رونــد چیســت؟ دهــه قــرن بیســتم
میــادی کــه دوران رشــد و شــکوفائی رسمایــه بــود
هنــوز دولــت هــای رفــاه از بیــن نرفتــه بــود .حضــور
جهــان دو قطبــی برخــی محدودیــت هــا را بـرای جهــان
رسمایــه داری در زمینــه تهاجــم بــه رفــاه بـرای حداقــل
زندگــی بوجــود آورده بــود .فــرو پاشــی شــوروی و از
بیــن رفــن جهــان دو قطبــی و جنــگ رسد موقعیــت
مقطعــی و مشــخصی را بــه رسمایــه داری داد کــه
تهاجــم وســیعی را علیــه دســت آوردهــای طبقــه کارگــر
کــه در خدمــت کل برشیــت بــود را ســازماندهی کنــد.
ایــن تهاجــم در بســیاری جهــات موفــق بــوده اســت.
تهاجــم بــه کشــورهای جهــان ســومی و اشــغال آنهــا،
از بیــن بــردن دولــت هــای رفــاه ،رشــد نئــو لیربالیســم
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
فردیــت انســان بــا محــور اجتامعــی او هیــچ تضــاد
اساســی نداشــته باشــد .ایــن مناســبات در کجــا و چــه
موقعــی شــکل خواهــد گرفــت ؟ مــا پیشــگو نیســتیم
ولــی مــی تــوان پایــه هــای اساســی روابــط انســانی آن
در جامعــه ای دیــد کــه بــر رس در آن نوشــته شــده
اســت ؛ یکــی ب ـرای همــه و همــه ب ـرای یکــی ؛
مهران پیامی

مذهب و کرونا
بوسیدن پای پزشکان توسط پاپ پس از شیوع کرونا
در تاریخ  ۲۰۲۰/۴/۱۱پاپ اعظم کلیسای کاتولیک ،
در مقابل تعدادی پزشک به سجده درآمد .هر انسان
شعورمندی از خود سؤال خواهد کرد که چه شده که
بزرگرتین شخصیت مذهبی جهان به جای سجده به
خدا ،کفشهای چند پزشک سیاه پوست را میبوسد؟
برای جواب به این سؤال میبایست قدری به گذشته
نظر افکنیم.
پیر رسو در کتاب تاریخ علم میگوید« :اروپا برای این
که اروپا میشد ،میبایست شمشیر زنان عله افکار
ارسطور به پیش میرفت .در واقع کلیسا سیستم و کلیه
زمینههای فکری ارسطو را در خود جذب منوده و هر
اندیشهای غیر از اندیشه ارسطو را با شدیدترین و بی
رحامنهترین وجهی مجازات و نابود میکرد.
زمانی که رسوه  Servetدر کتاب «میراث نرصانیت»
نوشت که خون از ورید وارد ریه شده و در آنجا
تصفیه میگردد ،از طرف کلیسا به مرگ محکوم و زنده
زنده در آتش سوزانده شد .زیرا این افکار گناه آلود
مخالف عقاید ارسطو و جالینوس بود .یا جردانو برونو
( )Giordano Brunoبه خاطر دفاع از عقیده کوپرنیک
زنده زنده در آتش خشم کلیسا سوزانده شد .در آن
زمان کلیسا با اسلحه اعدام و زنده در آتش سوزاندن
سعی میکرد علم را به زانو درآورد ولی دانشمندان آن
روز مرگ و سوزانده شدن توسط خرافهگران را به نفی
علم ترجیح دادند .سوزانده شدند ولی بر اعتبار علم
پافشاری کردند .گالیله را کلیسا محکوم به اعدام کرد
ولی او اگر توبه مینمود آزاد میشد .گالیله در محرض
دادگاه توبه کرد ولی در حینی که از در دادگاه خارج
میشد گفت ولی زمین به دور خورشید میچرخد و نه
خورشید به دور زمین.
این وقایع در حالی حادث میشدند که دستاوردهای
علم در توضیح قوانین جهان اندک بود .با پیرشفت زمان
علم گام به گام به عمق پدیدهها نفوذ کرده ،آنها را
شکافته ،تحلیل کرده و قوانین حاکم بر آنها را بدست
داده است .با هر دستاورد علمی در یک زمینه مشخص،

بنیان ایدآلیسم به لرزه میافتد و از دور خارج میشود.
زمانی که ایدز به کشتار ایستاد ،کلیسا با عجز و تفرعن
آرزوی شفای بندگان گنهکاری را منود که از خداوند و
مسیح طلب مغفرت دارند.
اما امروز که ساختار رسمایهداری قادر به حل هیچ
معضلی نیست ،در رشایطی که یاوههای رسمایه داری
در وعدهی آینده خوشبختی که در این سیستم اجتامعی
منتظر انسانها است ،متام هزیانهای ایدآلیستی انواع
و اقسام ادیان و آئینها ،بر مال شده است ،ایدآلیسم،
یعنی خورشید دروغینی که بر گرد انسان میچرخد ،در
مقابل علم ،یعنی خورشید واقعی و راستینی که برگرد
انسان میچرخد ،به زانو درآمده است .وقتی پاپ اعظم
کلیسای کاتولیک پای پزشکان فداکار و سیاه پوست را
میبوسد ،به شکست تاریخی کلیسا در مقابل علم اقرار
میکند.
در عین حال در این حرکت پاپ اعظم ریا و تزویز
افشا شدهای موج میزند .او بدین وسیله میخواهد
وامنود کند که به برشیت و علم احرتام خاصی قائل
است .ولی کلیسا تا کنون علیه هیچ نیروی جنگ طلبی
در جهان موضع نگرفته است .درد و رنج  ۸۲۱میلیون
گرسنه در جهان برایش محلی از اعراب ندارد .اکرث قابل
توجه خانه ساملندان از آن کلیسای کاتولیک است که بر
مبنای گزارش نرشیات وابسته به رسمایهداری ،هر ساله
 ۱۲هزار نفر در این خانهها از سوء تغذیه و کمبود
دارو جان م یدهند .این تجربه و هزاران تجربه دیگر
نشان میدهد که همه آئینهای مذهبی ،در دوران
رسمایهداری در خدمت آ« و در جهت فریب مردم عمل
میکنند.
بوسه زدن پاپ اعظم کلیسای کاتولیک بر کفشهای
پزشکان ،سه واقعیت را به روشنی نشان میدهد:
 -۱دین و آئین پرستی در مصاف با علم یک شکست
تاریخی را متحمل شده است.
 -۲پاپ اعظم در عین حال میخواهد مردمی را بفریبد
که از پیش دستاش را خواندهاند.
 -۳جاده کمونیسم علمی جهت نفوذ در افکار تودههای
کار و زحمت ،هموارتر شده است.
بهرنگ

نقش منصور حکمت در جنبش
کمونیستی()5

در توضيحــات خــودش حاميــان واقعــی و طبقاتــی
اينهــا را برشــمرد .متقابــا منتقديــن ديــدگاه فــوق هــم
کســانی بودنــد کــه ميگفتنــد از نظــر اقتصــادی چنــن
کاری عملــی نيســت .بايــد منتظــر انقــاب جهانــی
بــود .آنچــه در ايــن ميــان منايندگــی منيشــود لنينيســم
2
اســت».
او وقتــی کــه میگویــد « آنچــه در ايــن ميــان منايندگــی
منيشــود لنينيســم اســت ».أوال میخواهــد درون ضــد
لنینــی خــود را بپوشــاند و دومــا بــه خواننــده القــا
میکنــد کــه گویــا لنیــن مخالــف ســاختامن سوسیالیســم
در یــک کشــور بــوده اســت .ایــن دیگــر شارالتانیســم
2

بقیه در صفحه 13

و تنهایــی گرایــش دارد .ب ـرای بســیاری از پراگامتیســت
هــای چــپ تنهایــی یــک پدیــده عــادی اســت ،آنهــا
نقــش ســتم  ،اســتثامر افســار گســیخته سیســتم رسمایــه
داری را در آن منــی بیننــد .تنهایــی و رشــد فردیــت بــه
جدایــی کلیــت جامعــه انســانی انجامیــده اســت .همــه
در چرخــه تولیــد کل جامعــه مشــرک و در عیــن حــال
تنهــا هســتند .آیــا در سیســتم کنونــی کــه بــر اســاس
مالکیــت خصوصــی بنــا شــده اســت ،مــی تــوان جامعــه
ای ســاخت کــه در آن روابــط انســانی جــای رقابــت و
تنــش هــا را بگیــرد .بیــل کلینتــون در دوران ریاســت
جمهــوری خــود ۱۹۹۲م گفــت کــه مــا در  ۵۰ســال
آینــده بــه  ۲۰در صــد نیــروی کار فعلــی جهــان نیازمنــد
هســتیم .بدیــن مفهــوم در  ۲۲ســال آینــده تکنولــوژی
و سیســتم تولیــد  ۸۰در صــد نیــروی کار جهانــی را
از چرخــه تولیــد بــه بیــرون پرتــاب خواهــد کــرد .او
پیشــنهادش ایــن بــود کــه بایــد بــا برنامــه هــای گوناگون
و رسگــرم کننــده ایــن نیــروی بیــکار را ســازماندهی کــرد.
جــدا از اینکــه پیشــنهاد ریاســت جمهــور بیــل کلینتــون
چقــدر عملــی خواهــد بــود و آمــار ارائــه شــده توســط
وی درســت بــود یــا نــه ولــی نکتــه ای در اینجــا حائــز
اهمیــت اســت در صــد رشــد بیــکاری در جهــان در
حــال افزایــش اســت .ســایت ایبنــا بــه نقــل از  ILOمــی
نویســد:
آمارهــای ســازمان بیناملللــی کار ( )ILOنشــان
میدهــد کــه در ســال  ،۲۰۱۸حــدود  ۵.۷میلیــارد نفــر
در ســن کار بودهانــد کــه از ایــن تعــداد ۳.۳ ،میلیــارد
نفــر آنهــا شــاغل و دو میلیــارد نفــر خــارج از گســره
نیــروی کار بودهانــد.
ایــن آمــار نشــان مــی دهــد کــه حــدود  ۳۵در صــد
نیــروی کار جهــان جــزء لشــکر بیــکاران بــوده انــد.
مــا بــا گسســت داميــی نیــروی کار از تولیــد و تکیــه
بــه کمــک هــای دولتــی بــرای اداره زندگــی هســتیم.
کمــک هــای دولتــی یــا حقــوق بازنشســتگی حــق هــر
فــردی از جامعــه اســت کــه بعلــت مشــکالت و کار
طوالنــی بتوانــد در مدتــی کــه قــادر بــه کار و فعالیــت
نیســت از امکانــات اجتامعــی برخــوردار باشــد .امــا
ایــن کمــک هــا بودجــه هــای مالــی در حــد فقــر و
زیــر خــط فقــر هســتند .رسمایــه داری بــا ایــن کمــک
هــا لشــکر بیــکاری را کــه رسمایــه داری ب ـرای تصمیــن
نیــروی کار در جامعــه بوجــود آورده اســت تغذیــه مــی
کنــد و آمــاده نگــه مــی دارد و جلــوی شــورش هــای
گرســنگان جامعــه تحــت کمــک هــای انســانی مــی
ایســتد .و در اینجاســت کــه مــی گوینــد فــرد شــخصیت
فــردی خــود را در برابــر رسمایــه از دســت مــی دهــد
و رسمایــه دار شــخصیت رسمایــه اســت .فقــرا کــدام
شــخصیت اجتامعــی را بــروز مــی دهنــد وقتــی هیــچ
امکانــی ب ـرای حضــور خــود بعنــوان تاثیرگــذار و تاثیــر
پذیــر منــی بیننــد .وقتــی روان اجتامعــی انســان بــه
عنــوان موجــودی اجتامعــی بــه موجــودی فــردی و تنهــا
تبدیــل مــی شــود .هیــچ روان کاوی قــادر بــه رفــع ایــن
دوگانگــی نیســت .ب ـرای حــل ایــن مشــکل بایــد پایــه
هــای روابطــی را پــی ریــزی کــرد کــه دوگانگــی انســان
بــه عنــوان فــردی و موجــودی اجتامعــی از بیــن بــرود.

صفحە12
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اســت .اگــر لنیــن مخالــف ســاختامن سوسیالیســم
در یــک کشــور بــود اساســاً انقــاب سوسیالیســتی را
رهــری منیکــرد.
بــر مبنــای قبــول «امــکان ســاختامن سوسیالیســم در
یــک کشــور» لنیــن بــا نوشــن «دو تاکتیــک سوســیال
دموکراســی در انقــاب دموکراتیــک» پرولتاریــا را آمــاده
بـرای برپائــی سوسیالیســم در یــک کشــور میکنــد .در
عیــن حــال از رونــد تأثیــر انقــاب و یــا ضــد انقــاب
بیناملللــی نیــز عمیقــا مطلــع بــوده و روی انقــاب
روســیه حســاب میکــرد.
حــال بــرای روشــنائی بیشــر ،بــد نیســت بــه طــور
اجــال ،قــدری بــه حوادثــی کــه از  ۱۹۱۴بــه بعــد روی
داد اشــاره کنیــم .شــاید مشــکل بـرای طرفــداران آقــای
منصــور حکمــت کشــاده گــردد:
جنــگ جهانــی اول ( )۱۹۱۸-۱۹۱۴از رسزمیــن روســیه
جــز میلیونهــا کشــته ،هـزاران شــهر و روســتای ویـران
شــده و میلیونهــا مردمــان فقــر زده و گرســنه چیــزی
بــر جــای نگذاشــت .رشــتههای گوناگــون صنایــع و
کشــاورزی روســیه عمدتــا تخریــب شــده بــود .انقــاب
اکتــر  ۱۹۱۷بــورژوازی جدیــد جنــگ طلــب را رسنگــون
کــرد و پرولتاریــا بــه قــدرت سیاســی دســت یافــت.
اولیــن اقدامــات دولــت پرولــری تــاش جهــت برقـراری
صلــح و رفــع ســتم از ملیتهــای موجــود در اتحــاد
شــوروی و دیگــر کشــورهای جهــان بــود .ایــن سیاســت
توجــه و پشــتیبانی پرولتاریــا و زحمتکشــان کلیــه ملــل
جهــان را بــه خــود جلــب منــود.
اتحــاد شــوروی هنــوز گــرد جنــگ جهانــی را از
خــود نــزدوده بــود کــه نیروهــای مرتجــع داخلــی در
هامهنگــی کامــل بــا دولتهــای امپریالیســتی ،تهاجــم
همــه جانبــه و وســیع خــود را آغــاز کردنــد .آنهــا از
پرولتاریــای مســلح شــوروی شکســت خوردنــد ولــی
رسزمیــن ســوخته و وی ـران شــدهتری برجــای گذاشــتند
کــه تصــورش قلــب هــر انســان آزادهای را بــدرد
مــیآورد.
حــال پرولتاریــا در قــدرت سیاســی اســت و بــورژوازی
رسنگــون شــده و در صــدد تهاجــم اســت .در آن رشایــط
بــورژوازی رسنگــون شــده بــه لحــاظ عینــی و ذهنــی
خواهــان شکســت کلیــه اقدامــات دیکتاتــوری پرولتاریــا
منجملــه صنعتــی شــده بــود ولــی منصــور حکمــت
نعــل وارونــه میزنــد.
لنیــن تعریــف بســیار ســادهای از سوسیالیســم
ارائــه داده اســت .او میگویــد« :کمونیســم قــدرت
شوراهاســت بــه عــاوه تجهیــز متــام کشــور بــا شــبکه
3
بــرق رســانی»
یعنــی تحــت هدایــت قــدرت شــوراها ،بــا ایجــاد شــبکه
بــرق رســانی در کل کشــور ،صنایــع مــدرن در کشــور
سوسیالیســتی ایجــاد میشــود و تکامــل مییابــد.
ایــن سیاســت لنیــن بــا خواســت بــورژوازی رسنگــون
شــده در تقابــل و تضــاد آشــتی ناپذیــر ق ـرار داشــت.
و همچنیــن نشــان میدهــد کــه لنیــن بــه ســاختامن  -4خواننده میتواند کل تزهای آوریل را در منتخب
آثار لنین به زبان فارسی  -جلد دوم  -قسمت اول -
سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی بــاور دارد.
راجع به وظائف پرولتاریا در انقالب حارض ،مطالعه
 -3لنین  -مجموعه آثار  -برلن  - 1982جلد - ۳۱صفحه مناید:.
 -5هامن جا ،صفحه 423
414

منصــور حکمــت ادعــا میکنــد کــه لنیــن بـرای اقتصــاد
سوسیالیســتی برنامــه نداشــت :ایــن ادعــا کامــا پــوچ و
بــی اســاس اســت .لنیــن پیــش از انقــاب اکتــر یعنــی
در آوریــل هــان ســال تزهــای آوریــل را ارائــه کــرد
کــه اولیــن برنامــه جهــت برداشــن اولیــن گامهــا در
ســاختامن سوسیالیســم بــود .بندهــای اقتصــادی ایــن
4
برنامــه را مــا بــه طــور موجــز میآوریــم.
خــود ویژگــی لحظــه فعلــی در روســیه عبــارت اســت از
انتقــال انقــاب از نخســتین مرحلــه خود...بــه دومیــن
مرحلــه کــه در آن بایــد قــدرت حاکمــه بــه دســت
پرولتاریــا و قرشهــای تهیدســت دهقانــان بیفتــد.
ضبط کلیه زمین های مالکین.
در آمیخــن فــوری کلیــه بانکهــای کشــور بــه صــورت
یــک بانــک ملــی واحــد و برق ـراری نظــارت بــر آن از
طــذرف شــوراهای مناینــدگان کارگــران.
وظیفــه مســتقیم امــروز مــا „معمــول داشــن“
سوسیالیســم نیســت بلکــه اقــدام فــوری بــه برق ـراری
کنــرل از طــرف شــوراهای مناینــدگان کارگـران بــر تولیــد
اجتامعــی و توزیــع محصــوالت اســت.
لنیــن در „قطعنامــه دربــاره مســأله ارضــی “ از «بــی
مــرز کــردن اراضــی» نیــز صحبــت میکنــد .یعنــی
اراضــی متعلــق بــه کل جامعــه اســت .ایــن بــا برنامــه
بــورژوازی در مــورد زمیــن تضــاد آنتاگونیســتی دارد.
لنیــن در مقالــه وظائــف پرولتاریــا در انقــاب مــا نیــز
همــه جانبــه ایــن وظائــف را در زمینههــای اقتصــادی
و سیاســی توضیــح میدهــد
پــس از بــه قــدرت رســیدن طبقــه کارگــر در روســیه،
اشـراکی کــردن اراضــی کشــاورزی و مترکــز صنایــع شــهر
در دســت دولــت شــوراها ،آغــاز گردیــد .در ســال ۱۹۲۱
جامعــه شــوروی بــا کمبــود غلــه روبــرو شــد .لنیــن
کشــف کــرد کــه بایــد بــه اقتصــاد جنگــی کــه در آن
مــازاد دهقانــان را اخــذ میکردنــد خامتــه داد و بــه
سیاســت نویــن اقتصــادی یعنــی (نــپ) وارد شــد .لــذا
بــر مبنــای طــرح „نــپ“ کشــاورزان فقیــر و میانــه حــال
میتوانســتند زمینهــای خــود را داشــته باشــند و کشــت
کننــد و از مــازاد تولیــد خــود بهرهمنــد شــوند .و اجــازه
داده میشــد کــه صنایــع کوچــک خصوصــی دایــر گــردد.
در واقــع بــه طــور تاکتیکــی بـرای رشــد اقتصــاد کشــور
شــیوه کنــرل شــده رسمایــهداری را در بخشهائــی از
اقتصــاد احیــا کردنــد.
لنیــن در مــورد سیاســت اقتصــادی نــپ چنیــن
میگویــد« :ایــن سیاســت ،سیاســت نویــن اقتصــادی
نامیــده میشــود ،زیــرا چرخشــی بــه عقــب انجــام
میدهــد .مــا اکنــون بــه عقــب برمیگردیــم تــا
همزمــان ب ـرای پیــروی در موقعیــت مســاعدی ق ـرار
بگیریــم .مــا ایــن کار را بــرای ایــن انجــام میدهیــم
کــه قــدری عقــب برویــم تــا بـرای یــک جهــش بزرگتــر
5
دورخیــز کنیــم.»...

نتیجــه ایــن طــرح رشــد صنعتــی و کشــاورزی بــود .در
عیــن حــال نقــل قــول میرســاند کــه لنیــن بــه امــکان
ســاختامن سوسیالیســم در جهــش بعــدی در کشــور
شــوراها بــاور د ارد.
لنیــن در ســال  ۱۹۲۲در مــورد بــرق رســانی مینویســد:
« مهندســین مــا میگوینــد ،کــه ایــن امــر ده ســال طــول
میکشــد .پایــان بــرق رســانی اولیــن دوران مهــم در راه
ســازمان کمونیســتی زندگــی اقتصــادی جامعــه خواهــد
بــود 6».لنیــن از ایــن روشــنتر منیتوانســت بگویــد
کــه بــه امــکان ســاختامن سوسیالیســم در یــک کشــور
اعتقــاد دارد.
متأســفانه او در جوانــی بــا زندگــی وداع کــرد و
نتوانســت شــاهد تحقــق آرزوهایــش باشــد.
بحــث امــکان „ســاختامن سوسیالیســم در یــک کشــور“
بعــد از مــرگ لنیــن نیــز تــا ســال  ۱۹۲۷بــا شــدت در
حــزب بلشــویک جریــان داشــت .در طــول ایــن ســالها
بــا رشــد فکــری پرولتاریــای شــوروی و آشــکار شــدن
ماهیــت تزهــای تســلیم طلبانــه تروتســکی ،او هــر
روز ایزولهتــر و تنهاتــر میشــد .حتــی روشــنفکران کــه
پایــه اجتامعــی او بودنــد ،در ابعــاد وســیعی ترکـشاش
کردنــد.
برنامــه  ۵ســاله صنعتــی شــدن شــوروی بــا همــت و
ارادهء آهنیــن حــزب بلشــویک بــه رهــری اســتالین
در ســال  ۱۹۲۷آغــاز شــد .در آخــر اولیــن برنامــه پنــج
ســاله ،تولیــد بــرق اتحــاد شــوروی ســه بــار بیشــر
از آن مقــداری بــود کــه لنیــن بیــان منــوده بــود .در
برنامههــای پنــج ســاله بعــدی ،تــا ســال  ۱۹۳۹اتحــاد
شــوروی از یــک کشــور فقــر زده ،ویــران ،بــی ســواد
و قــرون وســطائی بــه کشــوری عظیــم و صنعتــی
سوسیالیســتی تبدیــل شــد کــه در رأس آن حــزب
بلشــویک و اســتالین قــرار گرفتــه بــود .بــا اعــال
سیاســتی پرولــری و پشــتیبانی دههــا میلیــون از
زحمتکشــان شــوروی و جهــان ،پیــروزی بــر بــورژوازی
بــه ویــژه بــورژوازی فاشیســت بیناملللــی امــکان پذیــر
گردیــد .در واقــع ســاختامن سوسیالیســم در کشــور
شــوراها تــا ســال  ۱۹۵۳بــا موفقیــت بــه پیــش میرفــت.
نفــرت بــورژوازی روســیه و بــورژوازی بیناملللــی از
اســتالین نیــز در همیــن نکتــه نهفتــه اســت.
حــال ادعــای منصــور حکمــت کــه میگویــد صنعتــی
شــدن اتحــاد شــوروی خواســت بــورژوازی بــود و
بــورژوازی پشـتاش قـرار گرفــت ،را بایــد بــا واقعییــات
آن زمــان بیازمائیــم.
آیــا بــورژوازی بــا ایــن صنعتــی شــدن موافــق بــود و
پشــت آن قــرار گرفــت؟
در دوره لنیــن و اســتالین ،بــورژوازی در اشــکال و
امکانــات مختلــف علیــه صنعتــی شــدن توطئــه میکــرد،
کار شــکنی میکــرد و در صنایــع موجــود اخــال بــه
وجــود میــآورد
مــا در اینجــا فقــط دو منونــه از هــزاران خرابــکاری
بــورژوازی در رونــد صنعتــی شــدن اتحــاد شــوروی را
میآوریــم:

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحە14

2-2نه سال بعد در سال  2012بروز ویروس
مرس
3-3در سال  2013در پارملان کشور آملان بحثی
از بروز یک فاجعه از قبیل فجایع امروزی
در گرفت که در مرکز آن چگونگی و میزان
آمادگی آملان در هنگام بروز چنین فجایعی
قرار داشت( .فوگت توضیح منی دهد چه
نیروئی قادر شد کفایت مذاکرات را در
پارملان اعالم کرده که گامی در جهت راه
حل آن برداشته نشود).
4-4در سال  2015تحقیقات عظیمی بر روی
ویروسهای معروف به تاج در یک پروژه
جمعی متشکل از  3دانشگاه در آمریکا،
انیستیتوی تحقیقاتی ووهان و یک محقق
ایتالیائی در شهر کارسه که آزمایگاهی در
شهر بلینزونا را در اختیار دارد انجام گردید.
با این هدف که نتایج این تحقیقات ،راه
حلی برای جلوگیری از همه گیر شدن
ویروسهائی که معروف به تاج هستند
یافته و آن را مورد استفاده قرار دهند.
5-5این همه در رشایطی بود که در پایان
سال  2014دولت آمریکا اعالم کرد :چنین
تحقیقاتی به علت خطری که از طرف
ویروسها برای جان انسانها به وجود
میآید ،باید به مدت یک سال به حال
تعلیق درآیند.
6-6باالخره در سال  2015بیل گیت در یک
سخرنانی مهم اعالم کرد :جهان برای همه
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 -۱باشــانوف عامــل بــورژوازی اوکرائینــی مینویســد:
«بلشــویکها شــهر را در ســال  1919غصــب کــرده،
وحشــت و تــرور را دامــن زدنــد .اگــر مــن تحقیــر
خــود را بــا فریــاد بــه صورتشــان میکوبیــدم10 ،
گلولــه در بدنــم جــای میگرفــت .مــن تصمیــم
دیگــری گرفتــم .بـرای نجــات برگزیــدگان شــهرم ،پشــت
ماســک ایدئولــوژیِ کمونیســتی ُسیــدم»« 7.از 1920
مبــارزه آشــکار علیــه شــاق چنــد شــاخه بلشــویکی
پایــان یافــت .مبــارزه از بیــرون علیــه آن دیگــر غیــر
ممکــن بــود .میبایســت از درون زیــر بنــای آن
را تخریــب کــرد .از حــاال مهــم ایــن بــود کــه بتــوان
اســب ترویــا را بــه قلعــهء کمونیســتی وارد کــرد .متــام
فرزنــدان دیکتاتــور هــر چــه بیشتــر در تنهــا هســته
دفــر سیاســی اجتــاع کــرده بودنــد .کودتــا فقــط
8
میتوانســت از آنجــا آغــاز شــود».
او بعــد از شــناخته شــدن پــا بــه ف ـرار گذاشــت ولــی
بســیاری از روشــنفکران بــورژوازی معیارهائــی هامننــد
ایــن اوکرائینــی داشــتند.
 -۲نقــل قولــی از لیتلپیــج« :9در یکــی از روزهــای
ســال  1928بــه محــل ژنراتــور معــدن کوشــکار
[ ]Koschkarرفتــم .در هنــگام عبــور از کنــار یــک
موتــور دیــزل بــزرگ ،دســتم را در ظــرف اصلــی آن فــرو بهرنگ
کــردم .احســاس کــردم کــه دســتم در لختههــای روغــن ادامه دارد
فــرو رفتــه اســت .ماشــین را لحظ ـهای نگهداشــتم .مــا
حــدود یــک لیــر شــن کواتــز ،کــه فقــط میتوانســت
عمــدا ً در آن ریختــه شــده باشــد ،از آن خــارج کردیــم .کتاب  - onlineصفحه ۲۲۵
در مــوارد بســیاری مــا در تأسیســات جدیــد کارخانــه
کوشــکار ،شــن در ماشــینها یافتیــم ،بــه طــوری کــه
کرونا ،ویروس سحر انگیز
تنظیــم کننــده تعــداد چرخشهــا قفــل شــده بودنــد
و فقــط هنگامــی کــه رسپــوش را بــا متــام قــدرت بلنــد کرونا ،ویروس سحر انگیز جهان گسرت
میکردیــم ،میتوانســت بــاز شــود».
ویروس افشاگر نظم موجود
منونههــای دیگــر خرابــکاری صنعتــی در اتحــاد
شــوروی را خودتــان میتوانیــد در آدرسهــای زیــر کرونا ،می رود جامعه برشی را به یک وضعیت استثنائی
مطالعــه کنیــد
غیر قابل پیش بینی انتقال دهد .ویروسی که در کوتاه
10
خرابــکاری بــورژوازی در صنایــع اورال  -خرابــکاری ترین مدت جهان را درنوردید ،همه چیز و همه کس
بــورژوازی در صنایــع قزاقســتان - 11پیاتاکــوف در را تحت الشعاع قرار داد ،بحثهای سطحی و عمیق،
12
برلیــن
درست و نادرست بیشامری را برانگیخت ،دهها هزار
 لودو ماتنس  -سیامی دیگری از استالین متخصص و دانشمند را با کلیه وسائل آزمایشگاهیشان7
 ترجمه غالمرضا پرتوی  -کتاب چاپی  -صفحه  / ۱۹۵به خدمت خود درآورد و بزرگرتین سازمانهای بهداشتیو آمارگیری و غیره را به خود مشغول کرد.
کتاب online
کرونا ،علیرغم اینکه با رشوع کشتار انسانها به خصوص
20%http://www.ketabkhaneh.net/images/sosi
از انسانهای مولد و زحمتکش ،میلیونها انسان دیگر
20bilder.pdf%ohne-bucher/partovi/stalin418
را به کنج چهاردیواری خود عقب راند ،جنب و جوش
صفحه ۱۹۵
عظیمی را نیز در جامعه جهانی به راه انداخت .خفتگان
 هامنجا  -کتاب چاپی  -صفحه / ۱۹۶8
بسیاری را بیدار کرد ،میلیونها انسان بی توجه به اطراف
کتاب  - onlineصفحه ۱۹۶
خود را به فکر واداشت .لبه برنده خیش شخم زنیاش
 مهندس آمریکائی است که اتحاد شوروی9
را در احساس ،تفکر و عمل انسانها فرو برد .کرونا ،با
او را استخدام کرده بود .هامنجا  -کتاب چاپی  -صفحه
ترکی هرچند نازک بر پیکر از خود بیگانگی دینی در
 / ۲۱۸کتاب  - onlineصفحه ۲۱۸
کل ،تا حدی اهداف و آمال رهربان جهالت و پیام آوران
 هامنجا  -کتاب چاپی  -صفحه / ۲۱۹10
ذلت فردی و اجتامعی را آشکار کرد.
۲۱۹
صفحه
online
کتاب
برای اثبات این ادعا ،خود را به وادی علم سپرده ،با
 هامنجا  -کتاب چاپی  -صفحه / ۲۲۳11
گذار از دستگاههای ارتباط جمعی فرمایشی موجود،
۲۲۳
صفحه
online
کتاب
به دانشمندان و متخصصین انساندوست ،مراجعه می
 هامنجا  -کتاب چاپی  -صفحه / ۲۲۵12

ایــن منونههــا هامننــد ه ـزاران منونــه دیگــر از نفــرت
بــورژوازی از کمونیســم و اســتالین و خرابــکاری آن در
امــر صنعتــی شــدن حکایــت دارد.
از قــرار معلــوم ،ایــن بــورژوازی نبــود کــه پشــت
صنعتــی شــدن قـرار گرفــت .بــورژوازی روســیه هامننــد
بــورژوازی بیناملللــی در تقابــل بــا صنعتــی شــدن
اتحــاد شــوروی قـرار داشــت ولــی ایــن منصــور حکمــت
بــود کــه در خدمــت جعــل تاریــخ طبقــه کارگــر اتحــاد
شــوروی ،پشــت تروتســکی و بــورژوازی روســیه و
بــورژوازی بیناملللــی قــرار گرفتــه بــود.
وارونــه جلــوه دادن و جعــل حقایــق ســاختامن
سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی توســط منصــور
حکمــت توانســت عــدهای از کادرهــای روشــنفکر
حــزب کمونیســت ایــران را قانــع کنــد تــا جائــی کــه
عکــس تروتســکی و آثــار او را تــا ســالیان ســال در
ســایت حــزب کمونیســت ای ـران گنجاندنــد ولــی ایــن
مواضــع تروتسکیســتی ،عــده دیگــری از کادرهــای
حــزب کمونیســت ایــران را بــه خشــم آورد.
ایــن مواضــع وارونــه ،باعــث ایجــاد دومیــن بحــران
بــزرگ در حــزب کمونیســت ایــران گردیــد.

کنیم .به عنوان منونه ،گزارش یک پزشگ سوئیسی را از
نظر شام می گذرانم.
پرفسور پاول روبرت فوگت ،با سابقه  20سال کار
تحقیقاتی و جمع آوری تجارب ارزشمندی در برخی
کشورهای آسیا ،به خصوص جنوب رشقی آسیا ،ارتباط
مستقیم با موسسههای تحقیقاتی و پژوهشی این
مناطق و یک سال کار در انیستیتوی تحقیقاتی ووهان
در چین ،گزارشی را منترش کرده است که عمق بربریت
و اوج جنایات نظام رسمایه داری حاکم بر جامعه برشی
و در عین حال خود فروشی بی حد و مرز منایندگان این
نظام در دولتهای امپریالیستی را آشکار میکند .او،
اگر چه چون قطرهای در دریا ،اما یک بار دیگر نشان
داد که در این نظام همه چیز از جمله جان انسانها
باید در مسلخ سود رسمایه قربانی گردد .علیرغم این
که بنیادهای طبیعی زندگی برش از مرز بحران گذشته
و تا سطح فجایع زیست محیطی پیش رفته است،
رسمایهداری را چه باک .طبیعت انسان در پیشگاه سود
رسمایه پشیزی ارزش ندارد.
پروفوسور فوگت به حق مدعی است دشمنی که امروز
چنین آشوبی در جهان به پا کرد و می رود که یک
فاجعه انسانی بیافریند ،از  17سال گذشته شناسائی و
پیش بینی شده و در این مدت خطر فراگیر شدن آن8 ،
مرتبه به رشح زیراعالم گردیده بود.
1-1بروز ویروس سارس در سال 2003
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گیر شدن ویروس کرونا آماده نیست.
7-7در سال  2016اما مقاله پژوهشی دیگری
منترش شد که محتوای آن دقیقا تصویری از
رشایط امروز را ترسیم کرده بود .محتوی آن
باید آویزه گوش ما بشود.
8-8در ماه مارس سال  2019مرکز مطالعات
ووهان پنگ ژو ،پس از کار بر روی یک
پروژه تحقیقاتی اعالم می دارد :در میان
ویروسهائی که به تاج معروف شدهاند،
می توان پیش بینی کرد که به زوددی همه
گیر شدن کرونا وجود دارد .منی توان گفت
از کجا آغاز خواهد شد اما می توان نقطه
عزیمت آنرا در چین پیش بینی کرد( .به
خفاشها درچین نیز اشاره کرده است).

گذشته تا کنون به طور متوسط در هر سال بیش از
یک میلیون انسان در جنگهای ناعادالنه امپریالیستی
جان خود را از دست دادهاند .اگر امراض مختلفی مانند
آنفالنزا ،ماالریا ،وبا و غیره را در نظر بگیریم و اگر
مرگ و میر ناشی از فجایع زیست محیطی را به حساب
آوریم و اگر به نوع تولید رسمایه داری که آغشته به
انواع مرضات است توجه کنیم و فاجعه بارتر از همه به
چندین میلیون کودک و بزرگسالی که از فقر به هالکت
می رسند نیز فکر کنیم .... ،عمق فاجعه روشن خواهد
شد.
در بی ثباتی و شکنندگی سیستم رسمایهداری هامن بس
که بدانیم با حمله یک ویروس ،پیش بینی شده است که
در آمریکا ،بزرگرتین اقتصاد جهان ،دهها میلیون کارگر
بیکار گردیده و تولید ناخالص این کشور به پائینترین
میزان خود سقوط خواهد کرد .و درعین حال با ریزش
بورس جهانی جعلی بودن این ثروت مجازی برای به
غارت بردن ثروت واقعی اجتامعی مردم ،افشا شد.
آنچه که مسلم است این است که طبیعت و جامعه
برشی آبسنت تحوالتی ریشهایست .و بی اعتامدی
فزاینده طبقه کارگر و متحدین آن به دولتها این روند
را شدت میبخشد .آنچه هنوز روشن نیست زمان و
سمت آن است.
مهدوی مارس 2020

کشور کوبا ،منونه ای.........
دولت ترامپ اینقدر در محنت و اندوه و عجز برس
میبرد که پاداش  ۲۵میلیون دالر«برای اطالعاتی که
منجر به دستگیری و یا محکومیت» رئیس جمهور
ونزوئال ،نیکالس مادورا و سایر مقامات ارشد ،شود را
قابل قبول میداند .تنها اطالعات یا ترور برای وزارت
امور خارجه ایاالت متحده تنها معنی میدهد .بدون
شک ایاالت متحده در پس ترور علیه مادورا که در اوت
 ۲۰۱۸در کلمبیا برنامه ریزی شده بود و در کاراکاس
با پهپاد حامل مواد منفجره انجام شد .از این گذشته،
لیست ترورهای سیاسی توسط ایاالت متحده بسیار
گسرتده است .آخرین مورد ،امسال ،قتل ژنرال قاسم
سلیامنی ،رهرب نیروی نخبه نظامی سپاه قدس ایران بود.
ما حق نداریم قربانیان را با هر مرام که هستند قضاوت
کنیم .تنها قاتل باید محاکمه شود.
این واقعیت که کشنت هدفمند مادادور از طرف وزارت
امور خارجه آمریکا چند روز قبل و در زمان دقیق یک
مشکل جدی بهداشت جهانی با بیامری همه گیر ویروس
کرونا صادر شد ،فقط میتواند یک عالمت بیامری ویژه
توصیف شده توسط گرامشی باشد که از مغز مختل
شده جمعی دولت آمریکا صادر شده است.
اما ،توضیح رشایط ذهنی مقامات رژیم آمریکا چیزی
نیست که من میخواهم در مورد آن مترکز کنم.
اگر معنای اصطالح ریشهای کلمه بحران را در نظر
بگیریم ،از لغت یونانی کرایسیس ( ) 1به معنی تصمیم

یا تصویب نامه گرفته میشود .یعنی ما در یک نقطه
بحرانی هستیم که ما را ترغیب میکند تا چشم براه
باشیم و تصمیامت الزم را اتخاذ کنیم .این تصمیامت
ممکن است به راحتی سیاسی باشند و ما امیدواریم
که پیر را دفن کرده و منجر به تولد چیزی «نو» شود.
در ژانویه سال  ۱۹۵۹چیزی نو در کوبا رخ داد که
شورش علیه دولت فاسد و دست نشانده دولت آمریکا
که اکرثیت کوباییها را به فقر ،فالکت و جهل محکوم
کرده بود ،رس بلند کرد .جامعه نوینی که پدید آمد،
در  ۶۰سال گذشته در برابر محارصه شدید تحریمهای
اقتصادی مقاومت کرده است ،علی رغم همهی این
مشکالت ،این کشور رونق یافته و ارزشمندترین منونه
را برای برشیت به ارمغان آورده است :یعنی ارزش
همبستگی در سطح جهانی.
چقدر جالب و قابل توجه است که تنها چند ماه بعد از
انقالب جدید کوبا ،چه گوارا در یک سخرنانی در مورد
طب انقالبی اظهار داشت[« :آنچه| که ما انجام داده ایم
مترین نیکوکاری است ،و آنچه که امروز باید مترین کنیم
همبستگی است».
راز موفقیت کوبا :همبستگی بین املللی بوده است
در زندگی حرفهای ام با متخصصان بهداشت و تندرستی
کوبا همکاری داشتهام و سیستم بهداشت عمومی
بسیار خوبی که در کوبا بکار افتاده است را مشاهده
کردهام .این سیستم کامال با بودجه عمومی و با پوشش
جغرافیایی کامل صورت گرفته است .بهرتین شاخص
دستاورد بهداشتی در کوبا میزان مرگ و میر نوزادان
کوبا است که طبق اعالن بانک جهانی در سال ۲۰۱۸
میزان مرگ و میر نوزادان کوبا  ۳.۷در هر هزار تولد
زنده است (برای ایاالت متحده  ۵.۶است) .موفقیت
اصلی آن از رویکرد بسیار پیشگیرانه در مراقبتهای
اولیه ناشی میشود.
بخش عمده قدرت نهادها نقش برجسته و غالب
همبستگی در جامعه کوبا است .این حس همبستگی
و انسجام اجتامعی در حقیقت ممکن است یکی از
دالیلی باشد که کوبا با موفقیت در برخورد با بیامری
همه گیر ویروس کرونا با تنها  ۸۰نفر تا به امروز مورد
تأیید قرار گرفته و با هیچ جان باختهای روبرو نیست.
رئیس جمهور کوبا ،دیاز کانل اخیرا اظهار داشت:
«همه ما به همه ما وابستهایم و همه ما به یکدیگر
وابستهایم ».در نتیجه ،رهربان جامعه و تشکیالت
بهداشتی از نزدیک  ۶۴۳۰۰۰خانواده را بازدید کردهاند
تا از این طریق که در مواجهه با محارصه دولت ترامپ
هستند ،برای اطمینان از پشتیبانی الزم برای مقابله با
اورژانس بهداشتی برخوردار باشند.
همبستگی در امور داخلی با برنامه همکاری پزشکی
کوبا در سطح جهانی مطابقت دارد .در توضیحات
این برنامه آمده است که این سیاست براساس اصل
همبستگی بیناملللی و با اولین تیپ پزشکی آن به
الجزایر در سال  ۱۹۶۳آغاز شده است .در یک مقاله
تحقیقاتی این نویسنده از کوبا به عنوان یک منونه برای
نشان دادن عمل همبستگی در مراقبتهای بهداشتی
به امید آیندهای تندرستتر استفاده میکند.
معهذا ،با توجه به اینکه خدمات درمانی بطور مستقیم
با زندگی انسان رسو کار دارد و منابع کمیاب هستند،
سواالت سختی باید پرسیده شود :ارزش زندگی انسان

زنده باد انترناسیونال پرولتری
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کرونا در عین حال که تضادهای اجتامعی را تشدید
کرد ،عنارص زیادی را به فعالیت واداشت .با انتشار
گزارشات و پخش اطالعاتی شبیه کار دکرت فوگت ،عامل
کشاندن انسانهای زیادی به رشکت در امور اجتامعی
شد ،چشمهای بسیاری را شست ،گوشهای بیشامری
را باز کرد ،گروههای مختلف شهروندی را به فکر
واداشت .کرونا درعین حال که با شمشیر نامرئی خود
قتل عام می کند ،شناخت و سطح آگاهی طبقه کارگر
جهان را در مرحلهای پیرشفتهتر در عرصه کرد و کار
سیستم رسمایهداری ،تکامل بخشیده و گامی آن را به
طبقهای برای خود شدن نزدیکرت کرد .کرونا و کروناها
به بلندای عمر رسمایهداری بین املللی از کشتهها
پشته ساخته و خواهند ساخت و رسمایهداری در سایه
شوم آن به رسکوب انقالبیون خواهد پرداخت .غافل
از آنکه ،پشتهی این کشتهها ،خود ،تکیه گاه مبارزات
طبقه کارگر و زحمتکشان جهان در به زیر کشیدن
رسمایهداری خواهد شد.
حمله کرونا مصادف شد با موج بحرانی که در کلیه
زمینهها رسمایه مالی بین املللی را احاطه کرده و در
حال اوجگیری است .بحرانی که بدون شک بحران
انقالبی شدیدی آنرا همراهی خواهد کرد .رسمایهداری
همه کوشش خود را به کار برده است که با اعالم رشایط
اضطراری شدید و برنامههای فوق العاده عظیم ،بحران
کرونا را به پوششی بر بحران عظیم خود تبدیل کرده تا
از طریق آن رسکوب موج انقالبی در راه را ممکن سازد.
کرونا وظیفهای به دولتها محول کرد :بی ثباتی فراگیر و
بحران اقتصادی ،سیاسی ،نظامی-امنیتی خود را زیرعبای
بحران بهداشتی ارائه شده از طرف کرونا مخفی کنند.
و در این رهگذر بیکارسازی ،محدودیتهای دمکراتیک
و رفاه اجتامعی را آسوده خاطر در خدمت سود رسمایه
پیاده کنند .با این همه:
این تنها ویروس کرونا نیست که قرار است تا آیندهای
نامعلوم جان دهها هزار ،شاید صدها هزار و در بدترین
حالت چندین میلیون انسان را بگیرد .برشیت امروزه در
جامعهای ،جامعه رسمایه داری ،زندگی میکند که دهها
سال است بهرت بگوئیم از پیدایش انحصارات در اواخر
قرن نوزده و اوائل قرن بیست ،تا کنون ،در هر سال،
آگاهانه ،از طرف حکومتگران ،جان میلیونها انسان به
عناوین مختلف گرفته میشود .تنها از صد و شش سال
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چیست؟ چه سبک سنگین کردن قابل قبولی – در
صورت وجود – میتوانیم برای یک زندگی انسانی ایجاد خصومت و ضدیت ،روابط خارجی میان کشورها مبتنی
کنیم؟ چه فداکارییی به عنوان یک جامعه میخواهیم بر همبستگی باشد؟ کوبا به ما نشان میدهد که امکان
برای نجات جان یک کودک انجام دهیم؟ اینها بیش پذیر است.
از سواالت فلسفی است .تصمیامتی را که در مورد این
سواالت میگیریم نوع جامعهای را که تصور میکنیم
داشته باشیم را تعیین میکند .این نویسنده و یک
همکار کوبایی اشاره کردهاند که کوبا اراده سیاسی
شدیدی را برای ادامه زندگی برش در کوبا و هم چنین
کابوس مالی در حال ورود()۲
در سایر کشورها با ابتکار و منابع مطابق از خود نشان
داده است .هیچ زمان بهرتی برای نشان دادن اراده
سیاسی برای حفظ سالمت خوب تودهها نسبت به زمان این هنوز هیچ راه عقالنی برای زندگی در این جهان
نیست.
بحرانی وجود ندارد.
در چند هفته اخیر گزارشات زیادی مبنی بر اعزام با این حال ،فقط این جنگهای بی پایان دولت نیستند که
نیروی متخصصان بهداشت کوبایی به چندین کشور جیب ما را خالی میکند.
وجود داشته است که این کشورها درخواست کردهاند ما هم چنین مجبور میشویم برای رد یابی حرکات
برای مقابله با بیامری همه گیر ویروس کورونا که حتی شهروندان خود سیستمهای نظارتی را هزینه کنیم ،پول
رسانههای اصلی رشکتهای چند ملیتی نتوانستهاند پنهان برای نظامی کردن هر چه بیشرت نیروی پلیسی که قبال
کنند ،از آنها طلب کمک کردهاند .به عنوان مثال ،مجله نظامی شده خود ،پول به منظور اینکه دولت بتواند به
پست ،کمکهای ارزندهای را که خانهها و حسابهای بانکی ما حمله کند ،پول برای
محافظه کار نایشنال ُ
توسط «کوبا تحت رهربی کمونیستی» انجام شده است ،تامین اعتبار جائیکه بچه های ما در آن یچ چیز در
به همراه چین و روسیه و حتی یک کشوری مانند ایتالیا آن در مورد آزادی منیآموزند تنها آنها را مطیع اوامر
سیستم و غیره بار میآورند.
که به ناتو تعلق دارد به رسمیت شناخته است.
در همین حال ،ایاالت متحده آمریکا از دولتها آیا هنوز چیزی دستگیر شام شده است؟ یا به قول ما
میخواهد که پزشکان کوبایی را نپذیرند .کاخ سفید ایرانی ها دو ریالی شام افتاده است؟
متخصصان کوبایی را مورد حمله شدید قرار داد که در دولت برای بهرت شدن زندگی ما از ما مالیات منیگیرد.
تاریخ نیم قرن گذشته به بیش از  ۱۵۰کشور در آفریقا ،تنها کافیست نگاهی به زیرساختهای عقیم مانده
آمریکای التین و کارائیب ،خاور میانه و آسیا ماموریت ملت بیندازید ،و ببینید چقدر مخترص و جزئی برای
هایی را انجام داده اند که در کل با بیش از  ۴۰۰۰۰۰برنامههایی که در پیشربد منافع مشرتک مردم هستند
کادر ورزیده و با تجربه پزشکی گسیل کرده است .هزینه میشود .ما را روز روشن غارت میکنند تا
این برخورد کاخ سفید کامال غیر مسئوالنه و مغایر نخبگان قدرت و ثروت بیشرت به چنگ بیآورند.
با همبستگی انسانی است .آنچه سازمان بیناملللی این چیزی کمرت از تجاوز و استبداد مالی نیست که بر
مدیسینس فرانتیررز ( ) 2برای کاهش مرگبار ویروس رس مردم آمریکا میآید.
کورونا انجام میدهد ،قابل ستایش است .آنچه که باید «ما مردم» در آمریکا تبدیل به طبقه زیر دست جدید
محکوم شود این واقعیت است که چنین کار دلهره آور دامئی شدهایم.
از طریق کمکهای غیر قابل پیش بینی به امر خیریه وسوسه انگیز است که بگوئیم در مورد آن کاری منیتوان
انجام داد ،جز اینکه بگوئیم این شیوه برخورد کامال
متکی است.
در خامته ،در مواقع بحرانی – مانند شیوع یک بیامری دقیقی نیست .راه چارهای برای گریز از این معضل
همه گیر کشنده – ما باید عقاید از پیش تصور شده اقتصادی ،اجتامعی و سیاسی باید باشد.
را کنار بگذاریم که در واقع میتوانند بحران را تشدید چندین کنش وجود دارد که میتوانیم انجام دهیم
کنند و به دنبال ایدهها و راهربدهایی برای ساخنت یک (افشاء و طرد سیاستهای رشکتهای انحصاری چند
الگوی جدید باشیم .اگر ناظر عینی یا بی طرف باشیم ملیتی در قدرت ،طلب شفافیت هرچه بیشرت ،افشاء و
مثال های فراوانی وجود دارد .کوبا منونهایست زند ه از رد انتصاب دوستان و همکاران در سمتهای مرجعیت،
آنچه که در شاقترین وضعیت بهداشتی که در تاریخ بدون در نظر گرفنت صالحیت آنها و از همه مهمتر
اخیر در چنین مقیاس جهانی تجربه شده است امکان اختالس ،ارصار و اعامل بر قیمت گذاری عادالنه و روش
های حسابداری صادقانه ،متوقف کردن برنامههای
پذیر است.
همبستگی به عنوان یک ارزش انسانی – کامال برخالف دولتی که اولویت به سود هر چه بیشرت انحصارات
صدقه – به معنی تأثیر گذاری بر سازمان اجتامعی میدهد تا رفاه مردم) ،اما این خواستهها مستلزم این
است تا بتواند آن را به سود جمعی بزرگرت تغییر دهد .خواهد بود که «ما مردم» بازی با سیاست را متوقف
مترین یا اعامل همبستگی به آگاهی از رشایط و تحوالت کنیم و در برابر رشکتهای چند ملیتی و منایندگان
اجتامعی یا تعریف مجدد روابط قدرت معطوف سیاسی آنها که دولت و اقتصاد کشور را به میدان
بازیهای فاشیسم تبدیل کردهاند متحده و یک پارچه با
میشود.
همبستگی بیناملللی ،به عنوان واژه مرتادف همکاری ،مقاومت آگاهانه بایستیم.
هم چنین میتواند ارکانی برای روابط خارجی در ما آنقدر در سیاستهای هویت نهادینه شدهایم که
مقیاس وسیعتری تلقی شود .چه خواهد بود که بجای براساس متایالت سیاسی به ما لقب داده شده است.

صفحە16
بطوریکه ما را از لقب دیگری که متحدمان میکند
محروم کرده اند :ما همه آمریکائی هستیم.
قدرتهایی در این رسزمین هستند که میخواهند ما
را در مقابل یکدیگر قرار دهند .آنها میخواهند که
ما ذهنیت «ما در مقابل آنها» را اتخاذ کنیم که ما را
ضعیف ،ناتوان و جدا از یک دیگر نگه میدارد.
به من اعتامد کنید تنها «ما در مقابل آنها» ابدا دردی
را دوا نکرده و منیکند و «اتحاد ما مردم» علیه دولت
پلیسیست که ما را از این معضل عظیم اقتصادی،
سیاسی و اجتامعی نجات میدهد.
ما همه در یک قایق هستیم مردم ،و تنها یک محافظ
زندگی واقعی وجود دارد و آن قدرت الیزال تودههای
متحد و یک پارچه علیه ظلم و ستم است.
«ما مردم» که در قانون اساسی هم آمده ،بزرگرتین
قدرت ما در مقابل نخبگان حاکم است که تا بحال
هم چنان بر رس تردد و ناآگاهی مردم سوار است .این
بزرگرتین دفاع ما در برابر دولتیست که بخودی خود
قدرت نا محدودی بر روی مال و اموال (بودجه مالیات
دهندگان) و شمشیر (قدرت نظامی) اعامل کرده است.
این موضوع کامال روشن است زیرا شام در مورد
مراقبتهای بهداشتی ،هزینههای جنگ یا دولت پلیسی
ایاالت متحده آمریکا صحبت میکنید.
در حالیکه ما به این موضوع توجه میکنیم ،نباید خود
را گمراه کنیم و باور داشته باشیم که محصول انتخابات
بعدی ناجیان سیاسی بهرت یا متفاوت از پیشینیان آنها
خواهند بود .همه آنها وقتی نامزد انتخابات میشوند،
قول و وعده و عید خیلی میدهند ،اما وقتی انتخاب
میشوند ،آنها مبالغ هنگفتی از مالیاتهای ما را هزینه
نیازهای خودشان میکنند.
هامنطور که در کتاب «میدان نربد آمریکا» :جنگ علیه
مردم آمریکا را روشن کردم ،اینگونه میشود که طبقات
متوسط و زحمتکش اقتصاد ملت را تقویت میکنند و
برنامههای دولت را تامین میکنند ،و مرتبا مورد تجاوز
قرار میگیرند .جرج هریسون که اگر زنده میبود امسال
 ۷۷ساله میشد ،این وضعیت ظاملانه را در کتاب خود
خالصه کرد.
مأمور مالیات:
اگر با اتومبیل رانندگی کنید ،من خیابان را مالیات
میبندم
اگر بنشینید ،من صندلی شام را مالیات میبندم
اگر خیلی رسدتان شود ،من گرما را مالیات میبندم،
اگر پیاده روی کنید ،من پای شام را مالیات میبندم
از من نپرس که برای چه آنرا میخواهم
اگر منیخواهید مقدار بیشرتی بپردازید
چونکه من مأمور مالیات هستم ،بله ،من مأمور مالیات
هستم
حاال توصیه من برای کسانی که میمیرند چونکه من
مأمور مالیات هستم ،بله ،من مأمور مالیات هستم و
شام برای کسی غیر از من کار منیکنید

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی( )5صفحه آخر
آغاز بحران
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 اعـراب نداشــت.
او راه تســلیم طلبــی در پیــش گرفتــه بــود.
در بحثــی کــه منصــور حکمــت و غــام کشــاورز  -1منصور حکمت  -زمينه های انحراف و شکست
رشکــت داشــتند ،غــام کشــاورز بــه روشــنی در جانــب انقالب پرولرتی در شوروی  -بولنت نظرات و مباحثات
(ضميمه بسوی سوسياليسم) اسفند ١٣٦٤
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تروتســکی ایســتاده و معتقــد بــود کــه ســاختامن
سوسیالیســم در یــک کشــور امــکان نــدارد.
منصــور حکمــت نیــز همیــن ســمت سیاســی -
ایدئولوژیــک را در پیــش گرفــت« :کمونيســتها در
مقابــل موضــع بــورژوازی (تحــت عنــوان “ســاختامن
سوسياليســم در يــک کشــور” کــه رفيــق غــام بدرســتی
نشــان داد کــه چطــور بــورژوازی از ايــن موضــع
1
حاميــت ميکنــد) آلرتناتيــو اقتصــادی نــدارد».
بــه بیــان دیگــر منصــور حکمــت بــه لنیــن و اســتالین

و دیگــر رهــران حــزب بلشــویک کــه بــه امــکان
ســاختامن سوسیالیســم در یــک کشــور معتقــد بودنــد
مهــر بــورژوازی میزنــد  ،ولــی از تروتســکی بــه عنــوان
کمونیســتی نــام میــرد کــه متاســفانه در انقــاب
اکتــر علیــه ایــن بورژواهــا (لنیــن و اســتالین) برنامــه
اقتصــادی نداشــته اســت.
منصــور حکمــت قــادر نیســت اندیشــه تســلیم طلبــان
و پشــت کــردن خــود را بــه لنیــن اســتتار کنــد .او
میگویــد « :بطــور مشــخصتر مدافعــن سوسياليســم
در يــک کشــور ناسيوناليســم روســی را منايندگــی
ميکردنــد کــه خواهــان صنعتــی کــردن روســيه بودنــد
و رفيــق [منظــورش غــام کشــاورز اســت  -مــا] نيــز

کشور کوبا ،منونه ای از همبستگی بین املللی در رشایط بحرانی

آیا این ویروس کورونا عالئم مرض ویژه ناخوشی
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توسط نینو پاگلیسیا ۳۰ ،مارس ۲۰۲۰
متداولترین شایستگی مورد استفاده
برای توصیف تجربه جهانی بیامری
همه گیر که در حال حارض شاهد
آن هستیم یا تحت تأثیر آن قرار
داریم «بحران» میباشد .و من از
سخنان نظریه پرداز سیاسی ،انتونیو
گرامشی یادآوری میکنم« :بحران
دقیقاً در این واقعیت است که پیر
در حال مرگ است و نو منیتواند به
دنیا بیآید؛ در این دوران فرتت ،انواع
بسیاری از عالئم وحشتناک امراض
ظاهر میشود».

گرامشی است؟ من منیدانم .او
شاید به فکر عالئم سیاسی بیشرتی
بوده است .اگر گرامشی امروز زنده
میبود ،ممکن بود سطح نا امیدی
دولت آمریکا نسبت به کشورهایی
مانند ونزئوال ،کوبا ،چین ،نیکاراگوئه،
روسیه ،کره شاملی واین لیست ادامه
دارد ،مقاومت میکنند را به عنوان
عالئم ویژه یک بیامری نامگذاری
کرده باشد .جان کندن وعذاب
امپراتوری در حال مرگ که علیه هر
چیزی که سامل و زنده است شالق
میزند.

کابوس مالی در حال ورود()۲

۲۰۱۲۰
به این ترتیب  ،مجتمع صنعتی نظامی حتی ثرومتندترهم
میشود و شهروندان مالیات دهنده آمریکایی مجبور
میشوند حتی بیشرت بودجه برنامههایی را تقبل کنند که
منیتواند نقشی در کمک به تقویت زندگی ما ،تضمین
شادی و بهزیستی ما یا تضمین آزادیهای ما داشته
باشد.
حتی دوایت دی .آیزنهاور در سخرنانی سال 1953

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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کابوس مالی در حال ورود :این چنین است
زندگی در رویای آمریکا ()۲
توسط جان دبلیو وایتهد ،تحقیقات جهانی –  ۲۶فوریه

هشدار داد:
هراسلهای که ساخته میشود ،هر ناو جنگی که روانه
دریاها میشود ،هر موشک شلیک شده به معنی نهائی
دزدی از کسانیست که گرسنه میشوند و تنگدست
میشوند ،کسانیکه در رسما میلرزند و لباس و جای
گرم ندارند .این جهان غرق شده در اسلحه .این کشور
تنها پول خرج منیکند .این کشور در حال خرج کردن
عرق کارگران خود است ،نبوغ دانشمندان و امیدهای
فرزندانش .هزینه یک مبب افکن سنگین مدرن به
قرار زیر است :یک مدرسه آجری مدرن در بیش از
 ۳۰شهر این کشور .دو نیروگاه الکرتیکیست ،که هر

یک به یک شهر  ۶۰هزار نفری خدمت میکنند .دو
بیامرستان خوب و کامال مجهز .شامل  ۵۰مایل آسفالت
بتونیست .هزینه یک جنگنده به تنهایی برابر است با
نیم میلیون پوند از گندم .ما هزینه خانههای جدید را
که میتوانند  ۸۰۰۰نفر را در خود جای دهند ،را تنها
برای یک ناوشکن هزینه میکنیم .تکرار میکنم ،این
بهرتین راه زندگی در جاده ای است که جهان در پیش
گرفته است .این سبک کار به هیچ وجه به معنی واقعی
زندگی نیست .برشیت که در زیر ابر جنگ تهدید آمیز
قرار گرفته ،از یک صلیب آنی آویزان است }...{ .آیا راه
دیگری برای زندگی در این جهان وجود دارد؟

