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صفحه آخر

آلترناتیو کارگری
آلرتناتیو کارگری ایران ،اصول و برنامه آن
آلرتناتیــو کارگــری کــه کارگ ـران ای ـران و همراهــان
شــان بــا متــام محدودیــت هــای امنیتــی در اول
مــاه مــی ســده پانــزده خورشــیدی پرچــم آنـرا بــه
اهتـزاز در آوردنــد چــه مــی گویــد و چـرا حرکتــی
اســت در ادامــه ی ســالهای طوالنــی مبــارزه بـرای
ایجــاد آلرتناتیــوی در بــرا بــر طبقــه رسمایــه دار
ایـران از پراکتیــک مشــخص جنبــش کارگــری ایـران
برخاســته و بهمیــن دلیــل مــی توانــد پالتفرمــی
باشــد کــه از ســوی اکرثیــت عظیــم تــوده ی
ســتمدیده و اســتثامر شــونده پذیرفتــه شــود و بــه
نیــروی مــادی بـرای تغییــر انقالبــی جامعــه تبدیــل
گــردد.
اصولــی کــه آترناتیــو کارگــری بــر آنهــا تکیــه دارد
کدامنــد؟-1

نخســت  -اســاس ایــن اصــول بــر بنیــاد ماتریالیســم
تاریخــی اســتوار اســت .طبــق بررســی تاریــخ
تحــوالت اجتامعــی معلــوم شــد خــدا جهــان را در
شــش روز نیآفریــد بلکــه جهــان از انفجــار مــادی
مــوج هــای کهربایــی میلیاردهــا ســال پدیــد آمــد
و همچنــان در حــال تغییــرات و تحــوالت اســت.
آنچــه در روی کــره خاکــی ،خانــه گیاهــان؛ حیوانات
و انســان هــا هســت طــی قــرن هــای طوالنــی
بوجــود آمــده و تکامــل یافتــه اســت .معلــوم شــد
تاریــخ را تــوده هــا ســاخته انــد نــه پادشــاهان و
خــدا .طبقــات هــم ســاخته و پرداختــه خــود بــر
اســت ،جامعــه از بــی طبقــه ای بــه بــا طبقــه
ای رســیده و مــی توانــد از بــا طبقــه ای بــه بــی
طبقــه ای برســد .رشــد نیروهــای مولــده اســت کــه
طبقــات را بوجــود آورده و مبــارزه طبقاتــی را در

روز کارگر امسال چگونه گذشته
روز شامر کارگری امسال
ســال  1398و  1399دو ســال پــر از مشــکالت
عدیــده ای بــود کــه گرانــی را بــه بــاالی  65در
صــد رســاند و فقــر را گســرده کــرد .اواســط دیــاه
ســال  98کرونــا تــازه رشوع شــده بــود و ابعــاد و
پــی آمدهــای آن هنــوز ب ـرای مــردم روشــن نبــود.
حاکمیــن هــم کــه مرتــب یــا دروغ تحویــل مــردم
مــی داننــد و یــا بــا تعلــل ســعی مــی کردنــد کــه
خطــری کــه در حــال گســرش بــود را از مــردم
بپوشــانند .ســال  1399دولــت بــا رشوع گســرش
کرونــا و ســوء اســتفاده از رشایــط تــازه عمــا
تظاهـرات و اعتصابــات را ســعی کــرد تعطیــل کنــد.
کارگ ـران قبــل از اینکــه بــه سیاســت دولــت مبنــی
بــر ترســاندن مــردم و بــه خانــه راندنشــان عکــس

دولت پنهان جهانی

صفحه٢

العمــل نشــان دهنــد ،تقاضاهــای مشــخصی را در
ارتبــاط بــا حداقــل حقــوق و افزایــش مناســب
ســالیانه آن ،پرداخــت حقــوق هــای عقــب مانــده
و مزایــای مربــوط بــه آن ،جلوگیــری از اخــراج
هــای بــدون دلیــل ،مســئله صنــدوق بیمــه هــای
اجتامعــی و .....مطــرح مــی کردنــد .در برخــی
از مراکــز تولیــد مثــل هفــت تپــه ،فــوالد اهــواز؛
هپکــوی اراک ،ســندیکای اتوبورسانــی تهــران و
حومــه مبــارزه همچنــان بــا اعتصــاب و تحصــن و
اعرتاضــات ادامــه یافــت ،هفــت تپــه ایــی هــا 70
روز در اعتصــاب بودنــد و در تاریــخ اعتصابــات
کارگــری در ای ـران رکــود تــازه ای بجــای گذاشــتند.
در ســال گذشــته هفــت تپــه ایــی هــا را بــه دادگاه
کشــاندند ،امــا دفــاع قاطعانــه و اســتوارانه دیگـران
از هفــت تپــه ایــی هــا در بیــرون از دادگاه و نیــز
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مقاومت خلق فلسطین بر حق
است

مرتجعــان جهــان بویــژه ترامــپ رئیــس جمهــور
دســت راســتی و نــژاد پرســت ســابق آمریــکا و
نتنیاهــو نخســت وزیــر صهیونیســت و رهــران
ارتجاعــی کشــورهای عربــی چنیــن تصــور واهــی در
میــان خــود پراکندنــد کــه موضــوع فلســطین متــام
شــده اســت و خلــق فلســطین ب ـرای همیشــه بــه
زانــو در آمــده اســت .رهـران ارتجاعــی خودگــردان
فلســطین و گــروه اســامی حــاس هــم سازشــگران
ایــن وضــع شــدند و در ایــن ســال هــا بــا چنــدر
غــازی کــه کشــور هــای عربــی و ای ـران جلــو آنهــا
پــرت مــی کردنــد بــا تکیــه بــه یــک قــر بــورژوازی
فلســطینی بــه بازیگــران سیاســی جــدا از تــوده
هــای زحمتکــش و ویــان و دربــدر فلســطین
تبدیــل شــدند .امــا منطــق کارگ ـران و زحمتکشــان
خلــق فلســطین چیــز دیگریســت .مقاومــت آنهــا
در برابــر نیروهــای راســت فاشیســتی ارسائیلــی و
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در افغانستان چه می گذرد

نیروهــای ناتــو در توافــق بــا طالبــان در حــال تخلیه
پایــگاه هــای نظامــی در افغانســتان هســتند .بنــا به
گفتــه ره ـران طالبــان تــا خــروج آخریــن رسبــازان
ناتــو از افغانســتان ،طالبــان در هیــچ گفتگــوی
بیــن افغــان هــا بــرای صلــح رشکــت نخواهــد
کــرد .خــروج ناتــو هم ـراه اســت بــا شــدت گرفــن
عملیــات طالبــان و بــاال رفــن آمــار کشــته شــدگان
نظامــی و غیــر نظامــی اعــم از زنــان و کــودکان.
در طــی همیــن مــدت کوتــاه طالبــان بــه دو ایالــت
افغانســتان حملــه کــرده و بخــش هایــی از آنـرا در
اشــغال دارد .جنــگ هــای شــدیدی در بخــش هــای
مختلــف افغانســتان ادامــه دارد .توافــق آمریــکا و
طالبــان در دوحــه کــه بــدون حضــور دولــت رســمی
افغانســتان انجــام گرفتــه اســت نشــان از کنــار
گذاشــن دولتــی دارد کــه عمــا تســلط خــود را بــر

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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رنجبر
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آلترناتیو کارگری ....بقیه از صفحه ١

وبــرای حفــظ ایــن نظــام ،عظیــم تریــن دســتگاه
هــای جنگــی و اداری ،اقتصــادی و اجتامعــی را بنام
امپراتــوری جهانــی برپــا کــرده انــد .امپراتــوری های
ایـران ،رم ،چیــن ،ژاپــن ......همگــی محــدود بودنــد
امــا امپراتــوری رسمایــه داری جهانــی اســت و کل
پنــج قــاره را در زیــر اداره ی مرکــزی خــود دارد و
تــا آن ـرا نزنــی راحــت منــی شــود یعنــی بایــد آن ـرا
رسنگــون کــرد .آلرتناتیــو کارگــری آنتــی تــز ایــن
نظــام اســت .پاســخی اســت تاریخــی بــه رضورت
تغیی ـرات اســت.
ویژگی های آلرتناتیو کارگری ایران چیست؟ -2-
بــدون اصــول بــاال و آگاهــی کارگــران بــدان اول
مــاه مــی ای هــم در کار نبــود .امــا بــدون وجــود
جنبــش کارگــری و مبــارزه آنهــا بـرای کســب حقوق
خــود در کشــور هــای مختلــف ایــن اصــول تنهــا
در کتابخانــه خــاک مــی خــورد .پراکتیــک منشــاء
دانــش اســت و رونــد شــناخت از پراکتیــک بــه
تئــوری و بازگشــت بــه پراکتیــک طــی مــی شــود.
تئــوری اجتامعــی بــرای تغییــر جهــان بســود کل
برشیــت ،برشطــی موثــر مــی افتــد کــه توســط توده
هــا ایــن ســازندگان تاریــخ پذیرفتــه شــود تــا آنهــا
گامــی فراتــر گذارنــد وب ـرای چنیــن تغییــری ،وارد
عمــل شــوند یعنــی متشــکل شــوند ،طبــق سیاســت
هــای راهــردی و خــط مشــی عمومــی دســت بــه
مبــارزه زننــد .تجربــه نشــان میدهــد رهنمــود هــای
درســت از پراکتیــک مشــخص بدســت مــی آینــد
و چــون بازتــاب واقعــی از خواســت هــای تــوده
هاســت مــورد پذیــرش تــوده هــا قـرار مــی گیــرد و
تــوده هــا در کــال خلــوص و بــی هـراس از خطــر
و مــرگ آنـرا بــه نیــرو بـرای تغییــر انقالبــی تبدیــل
میکننــد .تجربــه عملــی جنبــش کارگــری ای ـران در
چنــد دهــه اخیــر ایــن حقیقــت را بخوبــی نشــان
میدهــد.
*طبقــه کارگــر ایــران یکــی از اولیــن طبقاتــی
اســت کــه در خــاور بــه علــم رهایــی اش دســت
مــی یابــد .و بخاطــر موقعیــت جغرافیایــی اش،
همســایگی اش بــا روســیه و رشکتــش در ســالهای
جنــگ داخلــی در مبــارزات بلشــویک ب ـرای دفــاع
از انقــاب سوسیالیســتی و کارگــری اکتــر1917
توانایــی یافــت صــد ســال پیــش حــزب پیــرو
سیاســی خــود را بوجــود آورد .و در عمــل اولیــن
شــوروی سوسیالیســتی را در خــارج از روســیه
در گیــان بوجــود آورد .ایــن یــک واقعــه عظیــم
تاریخــی اســت و آغــازی اســت بـرای مــارش طوالنی
پرولتاریــای ای ـران ب ـرای رســیدن بــه هــدف هــای
اســراتژیکی خــود.
**هــم مــرزی ای ـران بــا ده هــا کشــور دیگــر کــه
ســابقه تاریخــی مشــرکی را دارنــد ،وجــود ملیــت
هــای مختلــف در ایــران کــه ســابقه طوالنــی

همزیســتی باهــم داشــته و تاریــخ مشــرکی را
طــی قــرن هــا باهــم رشیــک بــوده ثــروت مشــرک
کل کارگــران ملیــت هــای تشــکیل دهنــده ایــران
عاملــی اســت در وحــدت آنهــا کــه در مبــارزات
امــروز فعــاالن کارگــری در نظــر دارنــد.
*** ورود تکنولــوژی مــدرن بــر اثــر داشــن منابــع
عظیــم طبیعــی کــه رسمایــه داری جهــان را بســوی
اش در هــان اواخــر قــرن نــوزده جلــب کــرد از
هــان اوایــل قــرن طبقــه کارگــر را بــا اب ـزار نویــن
تولیــد آشــنا کــرد و ایــن هــم یکــی از ویژگــی هــای
رشــد جنبــش کارگــری اســت امــروز در صفــوف
کارگـران ایـران شــاید تعــداد تحصیــات دانشــگاهی
بیشــر از کارگ ـران کشــورهای مرتوپــل باشــند.
ویژگــی هــای رشــد مبــارزات طبقــه کارگــر همـراه
اســت بــا ویژگــی هــای نظــام موجــود رسمایــه داری
ایران
اول  -رونــد رسمایــه داری شــدن ایــران از بــاال
بــوده و دولــت مرکــزی نقــش تعییــن کننــده ای
در آن داشــته اســت .در نتیجــه صنایــع متمرکــز
و بــزرگ اکــرأ دولتــی و حامیتــی بــوده و هنــوز
هــم هســتند .در راس ایــن قــدرت مالــی مشــتی
کوچــک بوروکــرات هــای نظامــی و اداری بــا
خانوادهایشــان نشســته انــد .در نتیجــه زمینــه ای
را بـرای مبــارزه مشــرک و ایجــاد تشــکالت رسارسی
همـراه و همســو فراهــم مــی کنــد و مهمــر اینکــه
هــر اقــدام کارگــری را بــه قــدرت حاکــم و وصــل
مــی منایــد.
دوم  -طبــق تخمیــن هــای زده شــده تنهــا ده
درصــد نیــروی کار در کارخانــه هایــی بــاالی ده
نفــر مشــغول کار هســتند .بقیــه در کارگاه هــای
کوچــک و بصــورت قـراردادی بــه کار مشــغول انــد.
بنــا برایــن جامعــه کارگــری مــا بــا جوامــع کارگــری
رسمایــه داری شــدن قــرن نــوزده و بیســتم کشــور
هــای غربــی در ایــن زمینــه تفــاوت هایــی دارد کــه
نتایــج عملــی بـرای مبــارزه طبقاتــی ببــار مــی آورد.
رسمایــه داری بنابــر ماهیــت درونــی اش بــا مترکــز
کارگـران در زیــر یــک ســقف و تولیــد انبــوه تــا حــد
نصــاب مــی توانــد در رقابــت هــای خــود پیــروز
شــود و ایــن رونــد را بطــور برجســته در کشــورهای
اروپایــی مــی شــود دیــد در حالیکــه در ایـران هنوز
کــه صــد ســال از رونــد رسمایــه داری شــدن ای ـران
مــی گــذرد اکرثیــت نیــروی کار در کارگاه هــای زیــر
ده نفــر مشــغولند .ایــن یــک فاکتــور منفــی در امــر
ایجــاد مترکــز قــدرت کارگــری علیــه رسمایــه اســت.
ســوم – اســتثامر در ایــران همــه اش بــه جیــب
رسمایــه دار داخلــی منــی رود بلکــه بخاطــر نظــام
رسمایــه داری مونتــاژی و پیــروی از اقتصــاد
نئولیربالیســتی بخشــی از ایــن خــوان یغــا را
صاحبــان رسمایــه هــای جهانــی از طــروق نامرئــی
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جوامــع باعــث شــده اســت .جوامــع بــری از رونــد
ایجــاد طبقــات ،مبــارزه طبقاتــی گذشــته و در ایــن
رونــد تکاملــی کــه هــزاران ســال طــول کشــیده
هنگامیکــه ابــزار تولیــد بــه درجــه ای از رشــد و
تکامــل رســیده کــه دیگــر بــا نــوع مالکیــت آن
خوانایــی نداشــته ب ـرای ادامــه پیرشفــت جامعــه،
انقــاب صــورت گرفتــه و طبقــه ای ،طبقــه حاکــم
را رسنگــون کــرده و خــود جــای آن نشســته اســت.
ایــن پایــه ای تریــن اصلــی اســت کــه آلرتناتیــو
کارگــری ای ـران از آن مایــه گرفتــه اســت.
دوم  -نظــام رسمایــه داری بــا برانــدازی کلیــه نظــام
هــای مــا قبــل خــود انقالبــی ریشــه ای در کلیــه
زمینــه هــای بــر بوجــود آورده اســت کــه نــه
تنهــا دامنــه علــم و دانــش را بســی همــه جانبــه
تــر گســرش داده اســت بلکــه ب ـرای طبقــه کارگــر
چنــان رشایطــی را فراهــم کــرده کــه بــر اســاس
شــناخت از نظــام رسمایــه داری و تضادهــای درونی
آن بــرای اولیــن بــار در تاریــخ گورکنــان آگاهــی
باشــند .رسمایــه داری سالهاســت بــا دینامیســم
درونــی اش و تکامــل عظیــم علــم و دانــش و ابـزار
تولیــد توانســته رسارس جهــان را بــه شــکل و شــایل
خــود در آورد .امــا بــا اینکــه دامنــه تولیــد بطــور
بــی ســابقه ای گســرش یافتــه ،کارگــران بصــورت
جمعــی کا ال تولیــد مــی کننــد ،تضــاد بیــن مالکیــت
خصوصــی و ابــزار تولیــد جمعــی همچنــان
بصــورت حــادی جریــان دارد و گورکنــان رسمایــه
داری مجبورنــد همچنــان ماننــد بــردگان مــدرن
ب ـرای مشــتی کوچــک رسمایــه دار و رشکــت هــای
انحصــاری جهانــی جــان بکننــد .در نتیجــه تضــاد
اساســی در ایــن دوران تاریخــی بیــن طبقــه کارگــر
و طبقــه رسمایــه دار همچنــان باقــی مانــده اســت.
فراینــد ایــن مبــارزه طبقاتــی مدتهاســت بــه مرحلــه
ای رســیده اســت کــه در جامعــه بایــد یــک انقــاب
دیگــری صــورت گیــرد یعنــی شــیوه مالکیــت بــر
وســایل تولیــد از خصوصــی بــه مالکیــت عمومــی و
جمعــی تبدیــل شــود .تنهــا در اینصــورت اســت کــه
تولیــد بنابــر احتیــاج و در خدمــت کل جامعــه قـرار
خواهــد گرفــت.
ســوم  -بــورژوازی هامننــد مالــکان قبلــی وســایل
تولیــد حــارض نیســت موقعیــت خــود را از دســت
دهــد .رسمایــه داران همچنــان دســت رنــج تــوده
هــای وســیع مــردم جهــان را بســود مشــتی کوچــک
تصاحــب مــی کننــد و بهرتیــن و لوکــس تریــن
زندگــی هــا را بــرای خــود تضمیــن کــرده انــد.
آنهــا نظــام خــود را خدایــی و ابــدی ،پایــان تاریــخ
و آخریــن پیامــر پیرشفــت برشیــت مــی خواننــد
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بــه جیــب میزننــد .کارگ ـران در حقیقــت نــه تنهــا
بــا رسمایــه داری خصوصــی ،رسمایــه داری دولتــی
روبــرو هســتند بلکــه بــا رسمایــه جهانــی هــم در
گیرنــد.
چهــارم – ســتم بــه زنــان ،ســتم بــه ملیــت هــا
بازتــاب خــود را در میــان طبقــه کارگــر دارد.
کارگــران زن از قوانیــن زن ســتیزی اســامی و
کارگ ـران ملیــت هــای تحــت ســتم مــورد تبعیــض
قــرار دارنــد بویــژه ایــن امــر در مــورد بیــش از
دو میلیــون از زحمتکشــان افغانســتانی مشــاهده
مــی شــود .وجــود ســتم در عیــن حــال مقاومــت را
افــزون مــی کنــد و درســت بخاطــر ســتمگری رژیــم
جمهــوری اســامی در کلیــه زمینــه هــا بــه محــرم
تریــن حقــوق مردمــان صفــوف مبارزاتــی کارگـران
ای ـران یکــی از منســجم تریــن هــا در ایــن ســالها
بــوده اســت.
پنجــم – کشــف نفــت و احتیــاج امپراتــوری انگلیس
بــدان در عیــن حالــی کــه دامنه اســتثامر و غــارت را
در ایـران گســرده کــرد ولــی بنابــر رضورت رسمایــه
داری کارگرانــی را مجبــور شــد تربیــت کنــد کــه
بتواننــد یکــی از پیرشفتــه تریــن صنایــع تولیــدی را
در ســطح جهانــی اداره کننــد .بیخــود نیســت کــه
شــعار اداره شــورایی از قلــب خوزســتان رسزمیــن
نفــت خیــز برخواســت چــون ســابقه طوالنــی دارد.
هنگامــی کــه جنبــش ملــی کــردن صنعــت نفــت
توانســت از انگلیســها خلــع یــد کنــد ،دربــار و
نخســت وزیــر وقــت رزم آرا بــر ایــن نظــر بودنــد
کــه ایرانیانــی کــه یــک لولــه آفتــاب را منــی تواننــد
بســازند چگونــه قادرنــد صنایــع پیرشفتــه نفــت را
اداره کننــد .کارگ ـران پاســخ دنــدان شــکنی دادنــد
چــون انگلیســها بــا تــرک پاالیشــگاه ،خیــال مــی
کردنــد ای ـران بــه زانــو در خواهــد آمــد .کارگ ـران
ایرانــی رشکــت نفــت بــا رسبلنــدی جــای آنهــا را
پــر کردنــد و جهــان رسمایــه داری را انگشــت بــه
دهــان در حیــرت نگــه داشــتند.
ششــم  -ســه اتفــاق بــزرگ تاریخــی در کشــور مــا
بازهــم بیشــر بــه ویژگــی و خصوصیــات مبــارزه
طبقــه کارگــر مهــر زده اســت
***  -نقش استعامر و امپریالیسم
***  -نقــش نظــام شاهنشــاهی و دیکتاتــوری تــک
حزبــی
***  -نقــش دیــن و مذهــب در کســب قــدرت
سیاســی و ایجــاد حکومــت دینــی
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ایجــاد صفــی متحــد و متشــکل از کارگــران و
زحمتکشــان ،از کلیــه ســتمدیدگان و اســتثامر
شــدگان و کلیــه جنبــش هــای ضــد رژیــم
دیکتاتــوری رسمایــه داری کنونــی بـرای تحقــق یــک
انقــاب ریشــه ای و اســتقرار نظامــی در خدمــت
اکرثیــت عظیــم مــردم ســتمدیده و اســتثامر شــده
یعنــی نــود و نــه درصــدی هــا .نظامــی کــه در
اولیــن برنامــه اش نجــات کلیــه مردمــی کــه زیــر
خــط فقــر زندگــی مــی کننــد و بــاال بــردن ســطح
زندگــی مــردم در کلیــه زمینــه هــای زندگــی از
جملــه معیشــت ،بهداشــت ،فرهنــگ و دانــش،
ورزش و حفــظ محیــط زیســت.
دوم – مبــارزه بـرای تحقــق یــک نظامی کــه منطبق
باشــد بــا رشایــط جامعــه کنونــی ایــران یعنــی
رهایــی از سکتاریســم ،تبعیــض و اســتبداد مطلقــه
قــرون وســطایی /یعنــی نظامــی یــا رشکــت همــەی
شــهروندان بــدور از هرگونــه تبعیــض در قــدرت
اداره شــورایی .ثــروت ،مقــام حزبــی و دولتــی،
تعلقــات ایلــی و قومــی و مذهــب و خانوادگــی
نبایــد معیــاری بــرای انتخــاب باشــد.
ســوم  -نظامــی اســت بــر اســاس اداره شــورایی از
پاییــن بــه بــاال و کارکنــان آن در کلیــه ســطوح در
کمیتــه هــای جمعــی بــا حقــوق مســاوی رشکــت
مــی کننــد.
چهــارم – مبــارزه بــرای شــکوفایی اســتعدادهای
تــوده هــای تابحــال تحــت ســتم از طریــق رشکــت
هــر چــه بیشــر شــهروندان از پائیــن بــه بــاال ،جمــع
آوری نظــرات آنهــا و از ایــن طریــق سیاســت و
برنامــه را ریخــن یعنــی پیــروی از مشــی تــوده ای.
پنجــم – نظامــی اســت کــه در رونــد تکاملــی
اش بــه نفــی دیالکتیکــی خــود میرســد و بــا رشــد
نیروهــای مولــده ،تکامــل فرهنــگ کمونیســتی
اصــل انجــام وظیفــه بــر اســاس توانایــی و برداشــت
بنــا بــر احتیــاج در عمــل پیــاده مــی شــود .زمانــی
مــی رســد کــه همــه شــهروند ،همــه بــه اخالقیــات
واالی شــهروندی آگاهنــد و یکــی در خدمــت همــه
اســت و همــه در خدمــت یکــی.
ششــم – نظامــی اســت کــه در سیاســت خارجــی
از رهنمــود همــکاری بــا همیــاری بــا کلیــه
نیروهــای کارگــری و ســتمدیده جهــان پیــروی مــی
کنــد ،مســتقل و بــا اتــکا بــه نیــروی خــود چنیــن
سیاســتی بــه پیــش مــی بــرد .بــا هرگونــه ســاح
هــای شــیامیی و هســته ای مخالــف اســت و بـرای
خلــع ســاح عمومــی جهانــی تــاش مــی کنــد.

بــا توجــه بــه بیانیــه هــای اول مــاه مــی مــی تــوان
طــرح اولیــه پالتفــرم آلرتناتیــو کارگــری ایــران را
ب ـرای بحــث و تبــادل نظــر بیــان کــرد:
محسن رضوانی
یکــم – مبــارزه بــرای هیــچ بــودگان هــر چیــز
گردنــد ،وظیفــه مــرم و فــوری آلرتناتیــو کارگــری
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ارتــش جنایتــکار ارسائیــل نشــان داد تــوده هــای
مــردم فلســطین بهیچوجــه منطــق تســلیم طلبانــه
«رهربانشــان» و دنیــای قــر کوچــک حاکمیــت
عــرب را قبــول ندارنــد .آنهــا مقاومــت و مبــارزه
را بــار دیگــر در برابــر تجــاوزات از خــود نشــان
دادنــد.
تجربــه هفتــاد ســال مبــارزه برحــق خلــق فلســطین
نشــان میدهــد کــه بــورژوازی و احـزاب و ســازمان
هــای اســامی در کلیــه زمینــه هــا ناتوانــی خــود
را در امــر رهایــی ایــن ملــت ســتمدیده بخوبــی
نشــان داده انــد .دســت گدائــی آنهــا بســوی رژیــم
هــای عربــی و ای ـران خــود از جهانبینــی شــان بــر
مــی خیــزد .راه رهایــی خلــق فلســطین پیــروی از
یــک سیاســت طبقاتــی کارگــری و انرتناسیونالیســم
اســت .تــوده هــای زحمتکــش کلیــه ملــت هــای
منطقــه ازجملــه ارسائیــل بایــد متحــد شــوند و
علیــه دشــمنان مشرتکشــان کــه حکومــت هــای
ارتجاعــی ضــد کمونیســتی و ضــد کارگــری هســتند
مبــارزه کننــد .ســه قــدر ت اســامی منطقــه ترکیــه،
ایــران و عربســتان هــر ســه بــرای ایجــاد خلیفــه
گــری اســامی نــوع خــود تــاش مــی کننــد و
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف خــود بــه ایــن یــا
آن امپریالیســم جهانــی رو مــی برنــد و هــر گاه
و در هــر مــکان کــه بسودشــان باشــد حــق خلــق
ســتمدیده فلســطین را نادیــده مــی گیرنــد .راه
رهایــی خلــق فلســطین اتــکا بــه نیــروی خــود
و تــوده هــای بــه ســتوه آمــد ه ایــن مناطــق و
کشورهاســت.
حــزب رنج ـران ای ـران و کلیــه نهــاد هــای تشــکیل
داده آن و ســازمان انقالبــی حــزب تــوده ای ـران از
هــان روز تاســیس در نیمــه اول دهــه چهــل از
حقــوق حقــه خلــق فلســطین دفــاع کــرده اســت .
مــا بــر آنیــم کــه بــا توجــه بــه تغیی ـرات بزرگــی
کــه در منطقــه در حــال وقــوع اســت کــه مهمرتیــن
آن عقــب نشــینی نیروهــای نظامــی امپریالیســم
آمریــکا و تقویــت محــور ناتــو بــا تکیــه بــه ترکیــه و
ارسائیــل ،طبقــه کارگــر ایـران و کشــور هــای ترکیــه
وعربــی یــک همــکاری عملــی مبارزاتــی بوجــود
آورنــد و علیــه هــر ســه گرایــش ارتجاعــی :اســام
گرائــی ســنی فدائیــان اســام کــه امــروز اردوغــان
آنـرا دنبــال مــی کنــد ،علیــه والیــت فقیه شــیعگری
کــه جمهــوری اســامی آنــرا منایندگــی مــی کنــد
و اســام ســنی گــری وهابــی کــه عربســتان آنــرا
منایندگــی مــی کنــد جبهــه متحــدی از نیروهــای
کارگ ـران و زحمتکشــان و کلیــه نیروهــای چــپ و
مرتقــی بوجــود آورنــد.
زنده باد جنبش انقالبی فلسطین
حزب رنجربان ایران

زنده باد جنبش انقالبی فلسطین

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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شــعارهایی کــه از دل مبــارزات بیــرون آمده اســت.
بازنشســتگان :همســان ســازی حــق ماســت ،حــق
مســلم ماســت .آنهــا خواهــان خــارج شــدن دولــت
از صنــدوق بازنشســتگی و ســپردن آن بــه مدی ـران
الیــق هســتند.
مالباختــگان :ســال گذشــته تــاش متحــد و
همبســته اف ـرادی کــه دولــت و بانکهــا از طریــق
بــورس هــا و رشکــت هــای مالــی پولــی هایشــان
را بــاال کشــیده بودنــد بطــور پیگیــر ادامــه یافــت.
وعــده رســیدگی تنهــا مطلبــی بــود کــه دولــت دزد
و فاســد جمهــوری اســامی در برابــر مالباختــگان
مطــرح مــی کــرد ولــی بعــد از مدتــی معلــوم شــد
کــه بســیاری از مدیــران بــاالی دولتــی در بخــش
مالــی خــود در ســوداگری و زدو بنــد پــول هــای
صنــدوق بازنشســتگی دســت داشــته انــد و بــه
"دادگاه" کشــیده شــدند .بخشــی از شــعارها چنیــن
بودنــد  :بــورس مــا ،کــوره پــول ســوز مــا .مــا دیگــه
رای منیدیــدم ،از بــس دروغ شــنیدیم ،مــا دیگــه رای
منــی دیدیــم عدالتــی ندیدیــم .دولــت بــه ایــن بــی
غیرتــی هرگــز ندیــده ملتــی ،بــا اینکــه دولــت وعده
رســیدگی بــه مالباختــگان را داده اســت ولــی هیــچ
دادگاهــی رســا دزدان را مجبــور بــه بــاز گردانــدن
پــول هــا بــه صاحبانشــان نکــرده اســت و پــول های
بســیار کمــی هــم کــه پرداخــت شــده ســود هــای
حاصلــه از آن نبــوده و حتــی اصــل پــول هــا را هــم
شــامل منــی شــود .بیشــر رونــد گرفــن پــول هــا از
طریــق واســطه بــازی و یــا تهدیدهــای شــخصی و
یــا اعــال نظــر نزدیــکان دولتــی مالباختــگان بــوده
اســت.
کولــران :ســال گذشــته کولــران بارهــا مــورد
تعــرض نیروهــای انتظامــی جمهــوری اســامی
ق ـرار گرفتــه و نزدیــک بــه  10نفــر از آنهــا ناشــی
از ایــن تعرضــات و شــلیک پاســداران بــه آنهــا
کشــته و دههــا نفــر هــم زخمــی شــدند .در برخــی
مواقــع ایــن تعــرض بــا مقاومــت مــردم و بســن
بازارهــا همــراه بــود .فقــر در منطقــه کردســتان
نبــود یــک اقتصــاد فعــال و بیــکاری گســرده کــه
بــه جابجایــی کاال بیــن مرزهــای ایــران و عــراق
توســط زحمتکشــان کــرد انجــام مــی گیــرد ،یــک
مشــکل اساســی سیســتم سیاســی و اقتصــادی از
طــرف رژیــم اســت کــه هیــچ جوابــی بــه رشایــط
بــد اقتصــادی و بیــکاری گســرده نداشــته و مــی
خواهــد بــا رسکــوب جلــوی کولــری را گرفتــه و یــا
تحــت کنــرل دقیــق خــود در بیــاورد.
دانشــجویان :ســال گذشــته اولیــن حرکــت
دانشــجویی در دفــاع از کارگـران هفــت تپــه و نیــز
روز دانشــجو بــود .امــروز جنبــش دانشــجویی از
خطــوط روشــن تــری در مبــارزات خــود برخــوردار
اســت بیانیــه هایــی کــه در دانشــگاههای مختلــف

و نــکات مطــرح در آن و شــعارها نشــان از ســمت
درســتی دارد کــه جنبــش دانشــجویی در مســیر
ســخت و بغرنــج ولــی در حــال رســیدن بــه آن
اســت .ایــن جنبــش نیــز ماننــد جنبــش کارگــری
از ســطح صنفــی بــه ســطح سیاســی و درخواســت
هــای مشــخص از جملــه آزادی زندانیــان سیاســی،
آزادی بیــان و مطبوعــات و غیــره فراروئیــده اســت
برخــی از شــعارهای آنــان در ســال گذشــته عبــارت
بودنــد از :بریــز بیــرون حــرف بــزن حقیقــت را
فریــاد بــزن ،دانشــجو کارگــر پیوندتــان مبــارک،
جمهــوری اســامی منــی خواهیــم منــی خواهیــم.
زندانــی سیاســی آزاد بایــد گــردد.
ایــن دوره ای اســت پــر از فــراز و نشــیب کــه
جنبــش کارگــری در کنــار مبــارزات زحمتکشــان از
رس گذارنــده اســت کــه در مســیر خــود پیگیــر و
اســتواری موثــری در کل جنبــش کارگــری ایــران
داشــته اســت.
در ســال گذشــته هپکــوی اراک ،کارگـران شــهرداری
شــهرهای مختلــف ،در مقاطــع مختلفــی دســت بــه
اعتصــاب و تحصــن زدنــد .کارگ ـران هپکــوی اراک
بــا بســت نشســن در نزدیکــی مســیر هــای تــردد
قطــار هــای بیــن شــهری کــه از اراک مــی گــذرد
دولــت را تهدیــد بــه بســن مســیر قطارهــای شــال
و جنــوب کردنــد .در ســال گذشــته رژیــم جمهــوری
اســامی بــه حیلــه و فریــب هــای گوناگونــی جهــت
ایجــاد تفرقــه در بیــن کارگ ـران و وعــده و وعیــد
هــای کامــا دروغ متوســل شــد ولــی دســت رژیــم
بــرای کارگرانــی کــه حتــی حقــوق روزانــه شــان
کفــاف حداقــل زندگــی شــان را منــی کنــد رو شــده
اســت و متــام اف ـرادی را کــه دولــت ب ـرای اعــال
سیاســت هایــش در بیــن کارگــران مــی فرســتاد
بــا شــعارها تنــد علیــه رسمایــه و کارفرمــا و دولــت
بدرقــه مــی شــد .در ســال گذشــته دولــت بــا برنامه
ریــزی بــه دنبــال شــکار فعالیــن کارگــری و فشــار
دائــم از طریــق مختلــف بــه آنــان بــود تــا آنهــا را
از صحنــه مبــارزه بــه کنــج خانــه رانــده و منفعــل
ســازد.
بــه لحــاظ اقتصــادی در عیــن حــال بحـران اقتصادی
و کرونــا بعــاوه تحریــم هــای اقتصــادی از جانــب
آمریــکا و غــرب بــرای کارگــران و زحمتکشــان
وضعیــت اســفناکرتی بوجــود آورده اســت .متــام
اقــام خوراکــی ،بهداشــتی ،خدماتــی چنــد برابــر
شــده اســت آمارهــای مراکــز دولتــی حاکــی از
تــورم بــاالی  45در صــد مــی باشــد .گرچــه بیشــر
کارشناســان و صاحــب نظــرات تــورم را بــاالی 60
در صــد مــی داننــد .در عیــن حــال کارگـران ناشــی
از مشــکالت مالــی و حــرص رسمایــه داری مجبــور
بودنــد کــه بطــور دائــم حتــی در بدتریــن رشایــط
بهداشــتی کــه کرونــا بیــداد مــی کنــد بــر رس کارهــا
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متهمیــن دادگاههــای رژیــم رسمایــه داری خــود بــه
دادگاه محکومیــت حاکمیــن و پیــروزی محکومیــن
تبدیــل شــد و ایــن پیــروزی مهمــی در ایســتادگی
شــجاعانه طبقــه کارگــر علیــه رسمایــه داری بــود.
ســال گذشــته مبــارزات کارگـران هفــت تپــه بســیار
حســاس و رو در رویــی بــا رژیــم اســامی همچنــان
بــر رس مبــارزه علیــه خصوصــی ســازی و بــه دادگاه
کشــیدن مدیـران فاســد و بازگردانــدن هفــت تپه از
بخــش خصوصــی بــه بخــش دولتــی ادامــه یافــت.
شــعارهای کارگـران هفــت تپــه نــان کار آزادی اداره
شــورایی بــه شــعار بیشــر تظاه ـرات و اعرتاضــات
کارگــری و حتــی درون شــهرها تبدیــل شــده اســت.
جنبــش کارگــری در حــال انســجام فکــری و عملــی
قــدم هــای بیشــری بــه جلــو برداشــت.
همزمــان کارگــران راه آهــن تــراورس ورامیــن،
کامیونــداران فیروزکــوه ،معلــان ق ـرار دادی و.....
دســت بــه تحصــن و اعتصــاب زدنــد و یــا جلــوی
اســتانداری و فرمانــداری و وزارت کار شــهرها
متحصــن شــدند .آمارهــا از روزانــه  10- 12حرکــت
اعرتاضــی در کل ســال  1399خــر مــی دهــد .در
رونــد رو بــه پایــان ســال بــا شــدت گرفــن کرونــا
و افزایــش آمــار درگذشــتگان ،از تعــداد حــرکات
اعرتاضــی کاســته ولــی بــه مــدت و زمــان اعرتاضــات
افــزود شــده اســت .در عیــن حــال همپــای کارگـران
در کارخانجــات ،بازنشســتگان ،معلــان و پرســتاران
دســت بــه اعتصابــات در شــهرهای مختلــف زدنــد.
رشــد کمــی و کیفــی جنبــش کارگــری و نزدیــک
شــدن کارگــران بخــش هــای مختلــف بــه هــم و
انتشــار اعالمیــه هــای مشــرک نیــز از عواملــی
بــود کــه مبــارزه متحــد و نســبتا هامهنــگ یــازده
اردیبهشــت روز جهانــی کارگــر را ســال (1400
امســال ) را بنــا نهــاد .امســال در دههــا شــهر
کارگ ـران ،بازنشســتگان و معلــان و ....بــه خیابــان
هــا آمدنــد .آنهــا در عیــن اینکــه دارای در خواســت
مختلــف بودنــد .ولــی اطالعیــه هــا در ســطح
صنفــی و مســائل اقتصــادی منانــده و بــه ســطح
درخواســت هــای سیاســی ماننــد آزادی زندانیــان
سیاســی ،حــق آزادی تشــکل ،برداشــن مدیــران
فاســد از مدیریــت کارخانجــات و افشــای سیاســت
هــای رسمایــه داری و جمهــوری اســامی ،رشــد
کــرد .دههــا فعــال کارگــری در روز کارگــر امســال
بــا اشــاره بــه فســاد و دزدی حاکمیــن خواهــان
رســیدگی توســط عنــارص بــا صالحیــت و جوابگویــی
دولــت نســبت بــه مســائل شــدند.
شــعارها ســاده و پــر محتــوا و بیانگــر خواســت
هــای عینــی کارگ ـران و زحمتکشــان ای ـران اســت.

صفحه4

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحه5

مهران پیامی
در افغانستان چه می گذرد  ...بقیه از
صفحه ١

بســیار از نقــاط افغانســتان از دســت داده اســت و
بــا متــام رســمیتی کــه غــرب بــه ایــن حکومــت داده
اســت عمــا در اداره افغانســتان بــه عنــوان تابــع
و دســت نشــانده آمریــکا و ناتــو انجــام وظیفــه
کــرده اســت .نگرانــی از بازگشــت طالبــان کــه در
دوران حکومتــش تــرور ،اعــدام هــای خیابانــی
و بــراه انداخــن حکومــت رشیعــه و امــارات
اســامی ،ممنــوع کــردن تلویزیــون و گــوش دادن
بــه رادیوهــای خارجــی ،تعطیــل کــردن مــدارس
دخرتانــه و خالصــه ســازماندهی کــه جامعــه قــرون
وســطایی ،تربیــت هــزاران تروریســت اســامی،
ویـران کــردن مجســمه هــای بــودا ،رسکــوب ازبــک
هــای و تاجیــک هــا و دیگــر مذاهــب و ملیــت هــا،
فقــط گوشــه هایــی از عملکــرد آن اســت ،جامعــه
را فــرا گرفتــه اســت دولــت افغانســتان در کابــل
اعــام کــرده اســت کــه قــادر بــه مقابلــه نظامــی
بــا طالبــان اســت و امــکان ســقوط کابــل نیســت.
بعــد از نفــوذ روســیه در جنــگ رسد در افغانســتان
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آمــاده باشــند.
ســال گذشــته در عیــن حــال کــه ســالی بــس ســخت
و پــر از مشــکالت بویــژه بـرای مــردم بــا درآمدهای
پائیــن بــود .امــا رسکــوب هــا همچنــان در ابعــاد
گســرده ای ادامــه یافــت دههــا فعــال سیاســی
دســتگیر زندانــی و شــکنجه و اعــدام شــدند و ایران
بــاز هــم در آمارهــای بیــن املللــی در ردیــف هــای
اول بخاطــر تعــداد اعــدام و شــکنجه قـرار گرفــت.
وقاهــت رسمایــه داری در ایــن دوره در همــه ابعــاد
و گرایــش بــه راســت آن در عرصــه بیــن املللــی بــا
ســایه و روشــن هایــی در ای ـران بازتــاب یافــت و
حاکمیــن قــداره هــا را بیشــر رومنایــی کردنــد .رژیم
تــاش کــرد کــه در ســال گذشــته سیاســت تــرس و
وحشــتی را کــه رژیــم شاهنشــاهی بــا گفــن " آرام
ممکــن اســت ســاواک بشــنود " را بــا "رسبــازان
گمنــام امــام زمــان در همــه جــا هســتند" مجــددا
در جامعــه بوجــود بیاورنــد .امــا نفــرت از رژیــم
اســامی همــه روزه از تاکســی تــا قطارهــا و مغــازه
هــا و هــر جایــی کــه چنــد نفــر جمــع هســتند بــه
عیــان در گفتارهایشــان منایــان اســت .رژیــم ب ـرای
کنــرل ایــن نفــرت از ابـزار رسکــوب اســتفاده کــرده
و مــی کنــد ولــی در عیــن حــال خــوب مــی دانــد
کــه خــود در محــارصه مردمــی هســتند کــه نقطــه
ضعــف شــان در برانداخــن دولــت شــان عــدم
حضــور تشــکیالت وســیع و پــر قــدرت تــوده ای
اســت .ایــن نقطــه ضعــف فرصــت هــای زیــادی
بــه رژیــم در ماندگاریــش داده اســت .امــا اگــر در
گذشــته جایگزیــن ایــن رژیــم معلــوم نبــود کارگران
بــا طــرح شــعار اداره شــورایی ســمت عمومــی
ایجــاد دولتــی مبتنــی بــر اراده آزادانــه و آگاهانــه
اکرثیــت مــردم را نشــان دادنــد .تاثیــر پایــداری
جنبــش کارگــری علیــه دولــت رسمایــه حتــی بخــش
هایــی از بــورژوازی ایــران را بــه مجیــز گویــی از
چــپ کشــاند .رضغامــی مدیــر عامــل رادیــو و
تلویزیــون رژیــم در مصاحبــه ای خــود را متامیــل
بــه شــعارهای چــپ نشــان مــی دهــد .اوضــاع بـرای
جنبــش کارگــری در حــال بهــر شــدن اســت .روشــن
اســت کــه رژیــم جمهــوری اســامی در حــال خریــد
فرصــت و حــل مســائلی از جملــه تحریــم هــا،
یــک دســت کــردن بیشــر خــود و انتخابــات اســت.
مــی تــوان بــا توجــه بــه عملکــرد گذشــته رژیــم
دریافــت کــه سیاســت هــای اصلــی رژیــم نســبت
بــه جنبــش کارگــری در دوره ای کــه خــود هــم در
بــاال و هــم در بیــرون از خــود دارای مشــکالت
عدیــده ای اســت مــی تــوان در دوره کــه خطــر
مســتقیم آن ـرا تهدیــد منــی کنــد متفــاوت خواهــد
بــود .امــروز تیــغ رسکــوب رژیــم برایــی خــود را از
دســت داده اســت و ســعی دارد کار دیپلامســی و
میــدان بخــوان ( فریــب و رسکــوب ) را در کمــک به

یکدیگــر بــکار گیــرد .جنبــش کارگــری ســال گذشــته
بــا هوشــیاری خوبــی توطئــه هــای رژیــم اســامی را
خنثــی کــرد .امســال هــم ایــن بســتگی بــه ســطح
اتحــاد و هوشــیاری کارگ ـران دارد.
حداقــل درآمــد بــرای معیشــت یــک خانــواده 4
نفــری در تهـران  12میلیــون تومــان ارزیابــی شــده
اســت .امســال همچــون گذشــته بــا در نظــر گرفــن
تــورم بــاالی  65درصــد حقــوق کارگــران 38.9
در صــد اضافــه شــده اســت یعنــی طبقــه کارگــر
حتــی نســبت بــه ســال گذشــته از کاهــش 20
درصــدی درآمــد برخــوردار خواهــد بــود .رسمایــه
داری بحرانــی بــا بــی رحمــی و شــقاوت پایــش
را بــر روی گلــوی کارگ ـران و زحمتکشــان جامعــه
گذاشــته اســت .امــا هیچکــس نیســت کــه صــدای
نالــه هــای فقــر را بشــنود .فقــط طبقــه کارگــر آگاه
مــی توانــد بــا تکیــه بــه نیــروی خــود و همبســتگی
بــا دیگــر زحمتکشــان در مبــارزه علیــه رسمایــه
داری حاکــم ایــن وضــع ناهنجــار و شــکنجه آور
هــر روزه را در هــم بشــکند و بــا رسنگونــی رژیــم
رسمایــه داری اعــم از جمهــوری اســامی و یــا هــر
رژیــم دیگــر اســتثامرگر و ســتمگر حاکــم انســان
را بــه جایــگاه رهایــی از دنیــای طبقاتــی برســاند.
ســال گذشــته ســال مبــارزه ،ســال همبســتگی،
ســال درس آمــوزی و یادگیــری و ســال اســتواری و
مقاومــت بــرای طبقــه کارگــر بــود.

از طریــق اح ـزاب وابســته خلــق و پرچــم ،آمریــکا
تــاش کــرد بــا ســازماندهی گروههــای اســام گـرا و
تروریســت دولــت هــای متامیــل بــه روســیه را از
رس راه بــردارد .ســقوط کابــل توســط مجاهدیــن
تــا مدتهــا بــه هــرج و مرجــی کشــیده کــه در آن
هــزاران نفــر توســط دارودســته هــای مختلــف
مجاهدیــن کــه بــه جــان هــم افتــاده بودنــد ،کشــته
شــدند .ایــن امــر موقعیتی به پاکســتان و عربســتان
داد کــه بــا کمــک بــه طالبــان دیگــر نیروهــای
مجاهدیــن را شکســت داده و حکومتــی  5ســاله را
بــر مــردم افغانســتان توســط طالبــان تحمیــل کننــد.
ایــن دارودســته اســام گـرای وحشــی و تروریســت
بــا بیرحمــی بیســابقه ای آرامــش گورســتانی را بــه
افغانســتان بــا تعییــن قوانیــن اســامی برقـرار کــرد.
در دوران طالبــان هیــچ کــدام از قوانیــن مدنــی
شــناخته شــده اجــرا منــی شــد حتــی زنــان حــق
دکــر رفــن را براحتــی نداشــتند .جــدا ســازی زنــان
و مــردان در همــه عرصــه هــای اجتامعــی حتــی راه
رفــن در پیــاده روی خیابــان هــا انجــام گرفتــه و یــا
در حــال انجــام گرفــن بــود .فشــاری کــه ایــن گــروه
بــر مــردم افغانســتان در طــی مــدت حکومت شــان
اعــال کردنــد .نشــان داد کــه چ ـراغ ســبز آمریــکا
ب ـرای بــه قــدرت رســیدن طالبــان چــه فاجعــه ای
بــرای مــردم بوجــود آورده بــود .هامنطــور کــه
تحــت تســلط روســیه اح ـزاب خلــق و پرچــم بــه
رقابــت علیــه یکدیگــر تــا حــد مــرگ و زندگــی
مشــغول بودنــد .در زیــر فشــار و سیاســت آمریــکا
جنــاح هــای مرتجــع اســامی هــم ماننــد مجاهدیــن
و القاعــده و طالبــان بـرای گرفــن قــدرت بــه جنــگ
هــای خونینــی مشــغول شــدند کــه نهایتــا قــدرت را
بخــش هایــی از مجاهدیــن بــا حملــه آمریــکا بــه
طالبــان و رسنگونــی طالبــان و حضــور پایگاههــای
آمریــکا در افغانســتان بــه مــدت بیــش از دو دهــه
واگــذار کردنــد .دو دهــه ای کــه عمــا حکومــت
جمهــوری اســامی افغانســتان دســتامیه دخالــت
گــری مســتقیم آمریــکا و ناتــو و غــارت منابــع
زیــر زمینــی افغانســتان از جملــه اورانیــوم و غیــره
بــود .در دو دهــه ای کــه حکومــت افغانســتان
بعــد از طالبــان برنامــه هــای خــود را جلــو مــی بــرد
نــه تنهــا جنــگ حتــی بــا نیروهــای نظامــی ناتــو
در افغانســتان متوقــف نشــد بلکــه تشــدید هــم
شــد و افغانســتان در صــادرات مــواد مخــدر بــه
رکــود هــای جدیــدی دســت یافــت .کمــک هــای
پاکســتان و ....بــه طالبــان و جنــگ فرسایشــی آن
کــه بــا منافــع مخالفیــن آمریــکا مطابقــت دارد.
و اینکــه آمریــکا در حــال کــم کــردن پایگاههــای
نظامــی خــود در بســیاری از مناطــق و مترکــز بــر
روی روســیه و چیــن اســت .بــرگ برنــده را طوالنــی
کــردن جنــگ افغانســتان توســط خــود افغــان

رنجبر
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هــای رقــم زده اســت .جــدا از مســئله آمریــکا و
تاثیــر رقابــت هــای بیــن املللــی آن در افغانســتان
پاکســتان و ایــران هــم بازیگرانــی هســتند کــه
هــر کــدام منافــع خــود را دارنــد پاکســتان حفــظ
خــط دریونــد و ایــران تامیــن آب و نیــروی کار
ارزان افغانســتان را مــی خواهــد .آنچــه کــه
مســلم اســت بازگشــت طالبــان بــه هــر درجــه از
قــدرت چــه بــه صــورت رشیــک دولــت کنونــی و یــا
قــدرت مطلقــه خــود ،نتایــج بــس فاجعــه بــار حتــی
بیــش از گذشــته ای بــرای مــردم افغانســتان بــه
بــار خواهــد آورد .ره ـران طالبــان اک ـرا در حــوزه
هــای علمیــه پاکســتان درس رشیعــت خوانــده انــد
و حتــی نســبت بــه همتایــان حــزب الهــی خــود
بعلــت رشایــط اجتامعــی تربیــت شــده در آن
عقــب مانــده تــر هســتند .امــا هنــوز طالبــان بــه
قــدرت نزدیــک نشــده در اخبــار آمــده اســت کــه
بــا ره ـران جمهــوری اســامی مذاک ـرات متعــددی
داشــته انــد .ایــن نشــان از همدســتی مذهــب
دولتــی در هــر شــکلش بــا ارتجــاع و امپریالیســم
علیــه جنبــش آزادیخواهــی و مدرنیســم و ترقــی
خواهــی و برابــری طلبــی اســت .امــروز مذهــب
ابـزار سیاســی در خدمــت اهــداف بــورژوازی علیــه
جنبــش کارگــری و آزادیخواهــی اســت و طالبــان
بعنــوان یــک اپوزســیون مســلح بهرتیــن ابــزار
سیاســی غــرب و پاکســتان در افغانســتان اســت.
تجربــه مــردم افغانســتان نشــان داده اســت کــه
علیــه حکومــت های گوناگــون و مرتجع افغانســتان
ازبــک هــا و پشــتون هــا و هـزاره هــا و بقیــه ملیت
هــا و گروههــای قومــی و مذهبــی بــدون در نظــر
گرفــن مذهــب و ملیــت شــان بایــد متحــد شــوند
تــا بتواننــد جلــوی گرگتــاری ارتجاعــی داخلــی و
امپریالیســت هــا را در افغانســتان بگیرنــد.
ع.غ

بجز نوشته هایی که با امضای
تحریریـه منتشر مـی گردد و
بیانگر نظرات

دیگر نوشته های مندرج در
نشریه رنجبر به امضاهای فردی
است و مسئولیت آنها با
نویسندگانشان می باشد.

کارگران ایران چه می گویند

بیــداری و پــای در عمــل کارگــران و زحمتکشــان،
بازنشســتگان ،معلــان ،دانشــجویان و زنــان در
رسارس ایــران ،در مرکــز کارگــری تــا در دورتریــن
نقــاط مــرزی از کردســتان تــا بلوچســتان در ایــن
ســال هــای اخیــر رشایطــی را بـرای تغییـرات کیفــی
در اوضــاع جنبــش هــای تــوده ای و اجتامعــی
ای ـران فراهــم ســاخته اســت.
مقاومت و ایســتادگی نیروهای چپ و کمونیســتی،
همراهــی هرچــه بیشــر بــا ایــن جنبــش هــا در
ایــن ســالهای طوالنــی شــعار رسنگــون بــاد نظــام
رسمایــه داری جمهــوری اســامی را کــه دیــروز تنهــا
در شــبنامه هــای چــپ و کمونیســتی دیــده مــی
شــد امــروز بــه شــعار عمومــی کل جامعــه تبدیــل
شــده اســت.
وظیفــه کل جنبــش چــپ و کمونیســتی و
گرایشــهای دموکراتیــک انقالبــی کــه بــه حرکــت
تــوده ای و از پائیــن بــاور دارنــد ،اســت کــه بــا
دل و جــان و متــام نیــرو متحــدا بـرای پیــروزی ایــن
جنبــش عظیــم تاریخــی تــاش کننــد .هیــچ وظیفــه
ای انقالبــی تــر ،اصولــی تــر و رضوری تــر از ایــن
امــر نیســت.
کارگـران ایـران در صفــوف متحــد از فــارس ،آذری،
کــرد ،بلــوچ ،ترکمــن ،عــرب رصفنظــر از ملیــت ،
قــوم ،دیــن و مذهــب در یــک صــف ایســتادند و
پرچــم رسخ را بــه نشــانی از یــک اول مــاه مــی،
روز همبســتگی کارگــران جهــان در رسارس ایــران
بــر افراشــتند .ایــن حرکــت مشــرک و یــک صــدا
همـراه بــود بــا یــک پالتفــرم مشــرک سیاســی کــه
آشــکارا اعــام مــی کنــد طبقــه کارگــر و متحدنــش
کــه اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران را تشــکیل
میدهنــد نیــروی واقعــی تغییــر انقالبــی جامعــه
انــد بـرای بیــرون آمــدن از ایــن وضــع مصیبــت بــار
کنونــی .صــد ســال پیــش در اول مــاه مــی هــزار
و ســیصد ب ـرای اولیــن بــار هشــت ه ـزار کارگــر و
زحمــت کــش هم ـراه بــا متحدانــش روز اول مــاه
مــی را درســت بــا پرچــم هــای رسخ جشــن گرفتنــد
وبــا پیــروزی کمونیســتها در روســیه و برانداخــن
امپراتــوری تـزار توســط جنبــش کارگــری ،روبــروی
نظــام فرســوده ی در حــال افــول نیمــه مســتعمره و
نیمــه فئــودال قــد علــم کردنــد وراه نوینــی ب ـرای
رهائــی نشــان دادنــد .از آن زمــان تــا بــه حــال
بــورژوازی یعنــوان یــک طبقــه ســاخته و پرداختــه
رشایــط اجتامعــی -تاریخــی ایـران نظامــی رسمایــه
داری بــا پوششــی سیاســی اســتبداد مطلقــه مذهبی
بنــا نهــاده کــه ضــد طبقــه کارگــر اســت حامــی
مشــتی کوچــک رسمایــه دار اســت و از سیاســت

جهانــی نئولیربالیســتی رسمایــه پیــروی مــی کنــد.
کارگـران در اول مــاه مــی از اوضــاع وخیــم زندگــی
اکرثیــت عظیــم مــردم گفتنــد ،از فقــر میلیونــی،
از لشــکر بیــکاران ،از گــور خوابــان ،کولــران
و ســوختربان  ،از نبــودن دوا و درمــان در ایــران
کرونایــی کــه شــار مــرگ و میــر هــر روز فزونــی
مــی یابــد ســخن گفتنــد .آنهــا ضمــن ترشیــح دقیــق
اوضــاع و بــر اســاس شــناخت دقیــق درد هــا و رنــج
هــای اکرثیــت عظیــم مردمــان راه بــرون رفــت از
ایــن وضــع را نشــان دادنــد .بگذاریــد یــک بــه یــک
پاســخ آنهــا را بــه پرســش چــه بایــد کــرد بیاوریــم
تــا معلــوم شــود کــه مانیفســت مــاه مــی کارگـران
ایـران در آغــاز قــرن جدیــد آغــازی اســت بــر اســاس
یــک آگاهــی و جهانبینــی طبقــه کــه پــس از صــد
ســال مبــارزه متشــکل امــروز خــود را بعنــوان
آلرتناتیــو بـرای کســب قــدرت سیاســی مطــرح مــی
کنــد.
ایــن پالتفــرم یــا مانیفســت اول مــاه مــی آغــاز قــرن
پانزدهــم خورشــیدی چــه مــی گویــد؟
از لحــاظ جهانبینــی نــه درپــی ایجــاد یــک
امپراتــوری اســامی اســت و نــه در پــی ایجــاد
یــک شاهنشــاهی ناسیونالیســتی بلکــه از جهانــی
امــروزی حــرف مــی زنــد که کارگـران و زحمتکشــان
بایــد هــر چیــز گردنــد و رو بــه آینــده دارد جهانــی
بــدون اســتثامر انســان از انســان و جامعــه ای
بــدون هرگونــه ســتم بویــژه ســتم بــه زنــان.
یکــم – مــی گوینــد مبــارزه ادامــه دارد ،مســیر
پــر پیــچ و خمــی در پیــش اســت .بایــد بــه امــر
متشــکل شــدن همچنــان بپردازیــم و تشــکالت
کارگــری منطبــق بــا رشایــط هــر صنعــت و تجــارت،
هــر منطقــه و هــر ویژگــی در میــزان رسارسی
گســرش دهیــم.
دوم – میگوینــد طبقــه کارگــر هــم بــه تنهایــی
منــی توانــد کا ررا بهــر انجــام رســاند .بایــد بــا
دیگــر جنبــش هــای تــوده ای زنــان ،بازنشســتگان،
معلــان ،دانشــجویان ،طرفــداران محیــط زیســت،
بیــکاران جنبــش هــا تــوده ای علیــه ســتم ملــی و
مذهــب همـراه و متحد شــود  .رشایــط دیکتاتوری
حاکــم و مخالفــت امپریالیســتها و رسمایــه جهانــی
بــا جنبــش کارگــری در ای ـران و آلرتناتیــو کارگــری
ایــن درس تاریخــی را داده اســت کــه در ایــران
انقالبــی از پائیــن و بــا رشکــت اکرثیــت عظیــم
مــردم تنهــا مــی توانــد نظــام رسمایــه داری حاکــم
را کــه پیونــد بــا رسمایــه جهانــی دارد و دســتگاه
نظامــی و اداری قــوی بوجــود آورده ،بــر انــدازد و
بدیــل کارگــری را بجایــش نشــاند.
ســوم – میگوینــد بــر اســاس اســتقالل و عــدم
وابســتگی و تنهــا بــا اتــکاء بــه نیــروی الیـزال تــوده
هــا بدیــل کارگــری هــدف هــای خــود را تحقــق
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حزب رنجبـران ایران می
باشد

صفحه6

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

دیلم

اردیبهشت خونین
اردیبهشت خونین نسل اندر نسل
" وارطــان ســخن نگفــت " وارطــان ســاالخانیان
و همرزمــش کوچــک شوشــری توســط دژخیــان
حکومــت پهلــوی پــس از اینکــه  9مــاه از کودتــای
ننگیــن  28مــرداد  1332مــی گذشــت ،دســتگیر و
در تیــپ زرهــی تحــت ســخت تریــن شــکنجه هــای
قــرون وســطایی قـرار مــی گیرنــد .وارطــان را در 18
اردیبهشــت ســی و ســه و ســپس کوچــک شوشــری
را بشــهادت رســاندند .آن شــب تاریــخ ســاز ،آنــان
پــرواز کردنــد و بــه اقیانــوس بیکــران هســتی
پیوســتند و جــان خــود را در طبــق اخــاص نهادنــد
تــا اینکــه شــب تیــره و تــار ،دســتی بــر دیــوار
جهــان کشــد و روزنــه ای را ب ـرای فــردا بگشــاید.
در رسزمیــن مــا ایـران شــقایق هــای رسخ همچنــان
روئیــده انــد و روزنــه هــای نــور و امیــد زنجیــره وار
در طــول تاریــخ بهــم پیونــد خــورده انــد.
اردیبهشــت  1355خــرو صفایــی ،گرســیوز برومنــد
و تقــی ســلیامنی دســتگیر شــدند .خــرو صفایــی
و گرســیوز برومنــد پــس از  48ســاعت بــه شــهادت
رســیدند .نــارصی شــکنجه گــر ســاواک گفتــه بــود
از بــاال دســتور آمــده بــود کــه آنهــا را آنقــدر
شــکنجه کنیــد تــا مبیرنــد 9 .روز بعــد هــم تقــی
ســلیامنی را اعــدام کردنــد .ایــن ســه رفیــق تــا آخــر
ایســتادند و از آرمانشــان دفــاع کردنــد و حامســه
دیگــری آفریدنــد .آنهــا پــرواز کردنــد و ســتارگان
اشــک هــای خــود را چــون بــاران فــرو ریختنــد و
شــقایق هــای رسخ را آبیــاری کردنــد تــا گل هــای
یــاس غمگیــن از ایــن حادثــه ،عطــر خــود را ب ـرای
همیشــه بدرقــه راه آنهــا کننــد.
چــه خــوب شــد دانســتیم بــه تاریــخ مبــارزات
منــی تــوان بریــده ،بریــده نــگاه کــرد .ماتریالیســت
هــای تاریخــی ،تاریــخ را اســتمراری در یــک پیونــد
ارگانیــک مــی بیننــد و روزنــه هــای نــور و امیــد،
زنجیــر وار بیــک دیگــر پیونــد مــی خورنــد ،چــه
خــوب شــد دانســتیم بـرای رســیدن بــه جامعــه ای
بــدون ســتم و اســتثامر راهــی پــر پیــچ و خــم را
بایــد پیمــود و غــم و درد مــرگ رفقــا را بــه نیــرو
ب ـرای ادامــه مبــارزه تبدیــل کــرد ،چــه خــوب شــد
دانســتیم رســالت طبقــه کارگــر در خدمــت بــه
ترقــی و پیرشفــت برشیــت انگیــزه ای نهادینــه
اســت و مبارزاتــی نســل انــدر نســل در ایــن مســیر
ســخت و طوالنــی مــی افتنــد و بــر مــی خیزنــد و
جانشــان را متامــا و بــی دریــغ وقــف مردمانشــان
مــی کننــد.

دستها از فلسطین کوتاه

یــاد و خاطــره عزیــزان اردیبهشــت خونیــن را
گرامــی بداریــم
لیال – اردیبهشت1400
پرنده مردنی است  ....بقیه ازصفحه آخر

انــد ،امــا پــرواز ایــن بهرتیــن فرزنــدان بــاد و آب از
یــاد نرفتنــی اســت.
جمهــوری اســامی پرنــده هــای مــا را کشــت ولــی
پــرواز در خاطرهــا از یــاد نرفتــه اســت .نفــرت
رستاپــای ایــن جامعــه را علیــه رژیــم اســامی خاطر
جنایــت و خیانــت هایــش گرفتــه اســت .جمهــوری
اســامی در وحشــت از نفرتــی کــه هــر روز پایــه
هایــش را بیشــر مــی لرزانــد ،منــاد آنـرا در خــاوران
مــی بینــد .قصــد دارد کــه بــا از بیــن بــردن ایــن
منــاد تاریــخ  40ســال جنایــات خــود را بپوشــاند.
بایــد علیــه از بیــن بــردن خــاوران و یــا تغییــر شــکل
آن بــه هــر نــوع ایســتاد و بــه جمهــوری اســامی
اجــازه نــداد کــه آرامــگاه عزیزامنــان در خــاوران را
بازیچــه امیــال کثیــف و ضــد انســانی خــود ق ـرار
دهــد.
خــاوران بــرای همیشــه در خاطــره هــا ماندنــی
اســت.

شفافیت سیاسی و ....بقیه ازصفحه آخر

روی از بــورژوازی بــزرگ ،نشــان مــی دهــد کــه
آنهــا از تاریــخ ای ـران و جهــان درس منــی گیرنــد و
در عطــش دســتیابی بــه قــدرت و در رسدرگمــی،
آلــت دســت بــورژوازی بــزرگ و امپریالیســم مــی
گردنــد و ایــن کار را نیــز پیوســته تکــرار کــرده و
مــی کننــد!.
بــورژوازی تجــاری حاکــم نیــز گرچــه ســعی مــی
کنــد تــا از پراکندگــی نیروهــای اپوزســیون حداکــر
اســتفاده را بــرده و بــا تشــدید جــو خفقــان و
رسکــوب مانــع از رشــد اعرتاضــات مــردم ،چانــه
زنــی خــود را بــا امپریالیســت هــا ،افزایــش دهــد.
امــا اشــتباه اســت اگــر تصــور کنیــم کــه رسدرگمــی
حاکمیــن کمــر از رسدرگمــی در میــان اپوزســیون
اســت .نزدیــک بــه یــک ســال از طــرح انتخــاب
رئیــس جمهــوری متعهــد بــه والیــت فقیــه مــی
گــذرد و حاکمیــن هنــوز قــادر بــه پیــدا کــردن
کاندیــد نهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری
نشــده انــد تــا بتواننــد رای بیشــر از  10تــا  15در
صــد را بــه دســت آورنــد.

بقیه در صفحه 8

مــی بخشــد .چ ـرا کــه طبقــه کارگــر منافعــش بــا
منافــع ملــی کل مــردم ایــران گــره خــورده و در
تجربــه طوالنــی در یافتــه کــه رسمایــه جهانــی
همیشــه در ســمت رسمایــه داری حاکــم ایســتاده
و جــزو دشــمنان آلرتناتیــو کارگــری عمــل کــرده
اســت .آگاه اســت کــه رسزمینــش از ملیــت هــا
واقــوام متحــد جــان گرفتــه و تاریخــش حکایــت
از ســوء اســتفاده از تفــاوت هــا توســط بیگانــگان
بــوده کــه از سیاســت نفــاق انــداز و حکومــت کــن
پیشــه بیگانــگان در ادامــه دخالــت گــری هایشــان
بــوده اســت .از ایــن لحــاظ هیــچ فرهنگــی ،هیــچ
تاریخــی ،هیــچ گذشــته ای در ایـران کارگــری برتری
و هژمونــی نخواهــد داشــت و اداره شــورایی
بعنــوان یــک روش جهانشــمول در کلیــه زمینــه هــا
عمــل خواهــد کــرد.
چهــارم  -میگوینــد علیــه هرگونــه ســتم هســتیم
جنبــش زنــان را جــزوی نیرومنــد در ایــن اتحــاد
بــزرگ رسارسی میداننــد و علیــه هرگونــه زن
ســتیزی جــاری توســط رژیــم جمهــوری اســامی
مــی باشــند.
جنبــش کارگــری ایـران بــی شــک همچنــان به رشــد
و تکامــل خــود ادامــه خواهــد داد .در اول مــاه مــه
پانــزده نهــاد کارگــری باهــم و هــم صــدا سیاســت
هــای راهــردی خــود را اعــام کردنــد .نیروهــای
چــپ و کمونیســت و سوسیالیســتی کــه خــود را
جــزو ایــن جنبــش مــی دادننــد بــه پشــتبانی کامــل
از آن پرداختنــد .امــا تعــرض دســتگاه هــای امنیتــی
حاکــم و جلوگیــری بــا بــکار بــردن زور از برگ ـزاری
اول مــاه مــی نشــان میدهــد جــدال ســختی در
پیــش اســت .عــاوه بــر ایــن مناینــدگان اح ـزاب و
دســته هــای بــورژوازی خــارج کشــور هــم تــاش
کردنــد بــا هیاهوهــای زیــاد ازجملــه بــه بهانــه
نــوار ظریــف ،ســایه بــر حرکــت تاریخــی بــزرگ
کارگــری اول مــاه اندازنــد .امــا دیگــر هیــچ نیرویــی
نخواهــد توانســت جلــو ایــن حرکــت آگاه طبقاتــی
کــه طــی پالتفرمــی از منافــع اکرثیــت عظیــم تــوده
ســتمکش و اســتثامر شــده دفــاع مــی کنــد ،را
بگیــرد .آلرتناتیــو هــای بــورژوازی چــه در داخــل
حکومــت و چــه بیــرون در ایــن چهــل ســال نقــش
خــود را بــازی کــرده انــد و ماهیــت وابســتگی و
استثامرگرانشــان را نشــان داده انــد .بــر ماســت
امســال را بــا متــام نیــرو بـرای بــردن نظـرات طبقــه
کارگــر ایــران بعنــوان یــک آلرتناتیــو سیاســی بــه
میــان تــوده هــا بریــم .در خــارج کشــور متــام
نیروهــای چــپ و کمونیســت بایــد طبــق ایــن
رشایــط بوجــود آمــده بــه کار بپردازنــد.
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شکســت رژیــم در برگـزاری انتخابــات و در کســب
رای مــردم نــه تنهــا بــار دیگــر نشــان دهنــده عــدم
مرشوعیــت حاکمیــن جمهــوری اســامی در انظــار
جهانیــان خواهــد بــود بلکــه تضــاد و رسدرگمــی
را در میــان آنهــا بازهــم تشــدید خواهــد کــرد.
ایــن امــر بــه ســود نیروهــای انقالبــی اســت کــه
رسنگونــی بنیــادی رژیــم اســامی را طالــب هســتند
و ب ـرای آن تــدارک مــی بیننــد .بنابرایــن بایــد بــه
نقــد بــاز هــم بیشــر رفرانــدوم چــی هــای عامــل
امپریالیســم ادامــه داد کــه آگاهانــه قصــد گول زدن
و تحمیــق مــردم را دارنــد تــا در زیــر چــر حامیتــی
امپریالیســت هــا و بخصــوص امپریالیســم آمریــکا،
خیمــه شــب بــازی گرجســتان و اوکرائیــن را در
ایـران تکـرار کننــد .همچنیــن بایــد تاکیــد منــود کــه
تحریــم انتخابــات نهمیــن دوره ریاســت جمهــوری
ایـران نیــز بــه تنهایــی کافــی نیســت .در ایــن مــورد
بایــد از یــک ســو بــه منفــرد کــردن رسســختان
رژیــم جمهــوری اســامی پرداخــت .و بــه تفرقــه در
صفــوف آنــان دامــن زد و از ســوی دیگــر بــا نشــان
دادن چهــره اســتبدادی ایــن انتخابــات کــه چیــزی
بیشــر از انتخابــات میــان خــودی هــا نیســت ،از
طریــق اعرتاضــات خیابانــی و افشــا گــری هــای
سیاســی ،خیمــه شــب بــازی هــای رژیــم را افشــا
منــود و نتیجتــا جبهــه رسنگونــی رژیــم و اســتقرار
حکومــت شــورایی و سوسیالیســم را تقویــت کــرد.
در زمانــی کــه تشــتت و پراکنــده گــی در صفــوف
حاکمیــن و بــورژوازی در اپوزســیون عیــان اســت
و ایــن امــر رشایــط را ب ـرای رشــد مبــارزات مــردم
علیــه رژیــم مســاعد مــی ســازد ،زمانــی کــه
کارگـران ،معلــان و دیگــر اقشــار زحمتکــش ایـران
بــرای متحــد و متشــکل شــدن تــاش مــی کننــد،
تــداوم فرقــه گرایــی در صفــوف نیروهــای سیاســی
مدعــی مدافــع کارگــران و زحمتکشــان جــزء
فاجعــه منــی توانــد باشــد و بایــد نقطــه پایانــی بــر
آن گذاشــت.
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تــر و بــا رشکــت دولــت هایــی دیگــر .در نظــر
بگیریــد کــه تــا چــه انــدازه زندگــی و آزادی هــای
مــا تحــت تأثیــر ایــن هــم گرایــی و تقــارب بیــن
املللــی منافــع رشکــت هــای دولتــی و ســود محــور
در دولــت نظــارت کننــده ،مجتمــع صنعتــی نظامی،
صنایــع زنــدان هــای خصوصــی ،بخــش اطالعــات،
بخــش امنیــت ،بخــش فنــاوری ،بخــش ارتباطــات از
راه دور ،بخــش حمــل و نقــل ،صنعــت داروســازی و
اخیـرا توســط بخــش وابســته بــه بهداشــت دارویــی
ق ـرار گرفتــه اســت.
همــه ایــن بخشــها تحــت ســلطه رشکتهــای عظیــم و
غــول پیکــر در مقیــاس جهانــی هســتند و از طریــق
کانالهــای دولتــی بـرای افزایــش ســود هرچــه بیشــر
خــود کار مــی کنــد .سیاســت هــای ســود محــور
ایــن رشکتهــای غــول آســای جهانــی بــر همــه چیــز
تأثیــر مــی گــذارد ،از قانــون گــذاری در سیاســت
هــا گرفتــه تــا اقتصــاد ،مســائل زیســت محیطــی و
مراقبــت هــای پزشــکی.
بیامری جهانی
بیــاری پاندمیــک کوویــد –  ۱۹مــا را بــه مرزهــای
کامــا جدیــد جهانــی ســوق داده اســت .دنیایــی
بــا رد یابــی متــاس کامــا بهــم پیوســته ،گذرنامــه
هــای واکســن و گذرنامــه هــای دیجیتالــی .مــا در
رشف یافــن توانایــی خــود ب ـرای دســتیابی ،تعــادل
و جابجایــی در جهانــی هســتیم کــه صــف آرایــی
موافــق و مخالــف تزریــق واکســنند.
هــدر مورفــی بــرای نیویــورک تایمــز مینویســد:
« ایــن آخریــن منــاد وضعیــت اســت .آن را بطــور
ناگهانــی بــرای مــردم منایــان ســازید کــه پــس از
واکسیناســیون مــی توانیــد بــه کنــرت هــا ،میــاد
یــن ورزشــی یــا بــه رســتورانهایی کــه ممنــوع
هســتند دسرتســی پیــدا کنیــد .روزی حتــی ممکــن
اســت بــه شــا کمــک کنــد بــدون نیــاز بــه قرنطینه
از یــک مــرز عبــور کنیــد .کارت جدیــد پالتینــی در
عــر کوویــد گواهــی واکســن مــی باشــد».
ایــن هــان چیــزی اســت کــه پروفســور ام آی
تــی ،رامــش راســکار بــه عنــوان « ارز جدیــد بـرای
ســامتی » منســوب مــی کنــد ،کــه بــا توجــه بــه
نقــش بالقــوه ســودآوری کــه رشکتهــای عظیــم
(بویــژه رشکتهــای عظیــم دارو ســازی و تکنولــوژی)
در تأســیس ایــن بــازار دارنــد ،همــه را وادار بــه
پرداخــت و بــازی در آن خواهنــد کــرد .صنعــت
مســافربری هوائــی روی جــواز مســافرت کار کــرده
اســت .رشکــت آی بــی ام در حــال ایجــاد مجــوز
ســامتی دیجیتالــی اســت .و دولــت ایــاالت متحــده
بســیار خوشــحال اســت کــه اجــازه مــی دهــد ایــن
بخــش از رشکتهــا پیشــگام شــوند.
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نظارت جهانی
بــا نظــارت آژانــس امنیــت ملــی ( ،) 1کــه نشــان
داده اســت بــرای مراقبــت از محدودیــت هــای
قانــون اساســی یــا حریــم خصوصــی اهمیــت منــی
دهــد ،دولــت پنهــان نظــارت کننــده بــر موجودیــت
و زندگــی مــا تســلط یافتــه اســت.
بــا ایــن حــال دولــت بــه تنهایــی فعالیــت منــی
کنــد ،چــرا کــه منــی توانــد ،بــه یــک همدســت
احتیــاج دارد.
بنابرایــن ،نیازهــای امنیتــی فزاینــده پیچیــده دولــت
رسمایــه داری عظیــم آمریــکا ،بــه ویــژه در زمینــه
هــای دفاعــی ،نظارتــی و مدیریــت اطالعاتــی ،در
بخــش رشکتهــای غــول پیکــر بــرآورده شــده اســت،
کــه خــود را یــک متحــد قدرمتنــد نشــان مــی دهــد.
بــه عنــوان مثــال ،رشکــت غــول پیکــر ای تــی
انــد تــی ( ) 2را در نظــر بگیریــد .ایــن رشکــت از
طریــق شــبکه مخابراتــی بســیار گســرده خــود کــه
در رسارس جهــان عبــور مــی کنــد و فعــال اســت،
زیــر ســاختهای پیچیــده مــورد نیــاز برنامــه هــای
نظــارت تــوده هــای رسارسی مــردم را بــه دولــت
امپریالیســتی ایــاالت متحــده ارائــه مــی دهــد .بــا
توجــه بــه ره گیــری (( ) 3آژانــس هــای اطالعاتــی
مجموعــه ای از متــاس هــای تلفنــی را رهگیــری
کردنــد):
« آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا ای تــی انــد تــی را
یکــی از معتمــد تریــن رشکای خــود بــه حســاب می
آورد و " متایــل شــدید ایــن رشکــت ب ـرای کمــک "
را ســتوده اســت .ایــن یــک همــکاری بــا قدمــت
چندیــن دهــه اســت .بــا ایــن حــال ،آنطــور کــه باید
شــناخته نشــده اســت چــون دامنــه ایــن فعالیتهــا
تنهــا بــه مشــریان ای تــی انــد تــی محــدود منــی
شــود .طبــق اســناد آژانــس امنیــت ملــی ،ایــن
ارزشــی را کــه آژانــس امنیــت ملــی ب ـرای ای تــی
انــد تــی قائــل اســت ،نــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه
اطالعــات رسارسی کشــور را در اختیــار مقامــات
قـرار مــی دهــد بلکــه هــم چنیــن بــه دلیــل روابــط
منحــر بــه فــردی کــه بــا ســایر ارائــه دهنــدگان
تلفــن و اینرتنــت را حفــظ مــی کنــد .آژانــس امنیت
ملــی از ایــن روابــط ب ـرای اهــداف نظارتــی بهــره
مــی بــرد ،زیــر ســاختهای عظیــم ای تــی انــد تــی را
کنــرل مــی کنــد و از آن بــه عنــوان بســری ب ـرای
اســتفاده محرمانــه از ارتباطــات پــردازش شــده
توســط ســایر رشکتهــا اســتفاده مــی کنــد».
اکنــون آنچــه دولــت ایــاالت متحــده از طریــق ای
تــی انــد تــی در مقیــاس جهانــی انجــام مــی دهــد،
بگذاریــد زیــر ذره بیــن و شــا «  ۱۴برنامــه چشــم
دار » را داریــد کــه بــه عنــوان عالئــم جاسوســی
نیــز نامیــده مــی شــود .ایــن آژانــس جاسوســی
گلــو بالــی متشــکل از اعضایــی از رسارس جهــان
اســت (ایــاالت متحــده ،انگلســتان ،اسـرالیا ،کانــادا،
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وزارت دفــاع و پیــان کاران آن اعــال مــی شــود.
افزایــش قیمــت هــا بــزور یــک شــکل فســاد
پذیرفتــه شــده در امپراطــوری نظامــی آمریــکا
تبدیــل شــده اســت.
متاســفانه ایــن تنهــا اقتصــاد ایــاالت متحــده نیســت
کــه بــه ایــن روز افتــاده اســت.
رسزمیــن آمریکائــی کــه توســط یــک بخــش دفاعــی
حریــص رانــده میشــود ،تبدیــل شــده اســت بــه یک
میــدان جنــگ بــا پلیــس و ســاح هــای نظامــی کــه
ب ـرای منطــق جنگــی مناســب ترنــد .جــو بایــدن،
رئیــس جمهــور آمریــکا بــا ادامــه راه پیشــینیان
خــود ،بــه گســرش امپراطــوری نظامــی آمریــکا در
خــارج و داخــل کشــور ادامــه داد تــا تــاش کنــد
منافــع قدرمتنــد پولــی (نظامــی ،رشکتــی ،امنیتــی)
کــه دولــت پنهــان را اداره مــی کنــد و دولــت را در
چنــگال خــود نکــه دارد ،ارائــه دهــد.
پلیس جهانی
نگاهــی بــه تصاویــر نیروهــای پلیــس بیــن املللــی و
شــا بــه ســختی مــی توانیــد بیــن پلیــس آمریکائــی
و پلیــس هــای کشــورهای دیگــر متایــز قائــل شــید.
دلیلــی وجــود دارد چــون همــه آنهــا شــبیه یکدیگــر
هســتند یعنــی در لباســهای نظامــی و مســلحانه
ارتــش حــارض و آمــاده هســتند.
یــک دلیــل وجــود دارد کــه چــرا آنهــا بــه یــک
شــکل عمــل مــی کننــد و بــا یــک زبــان مشــرک زور
صحبــت مــی کننــد :آنهــا بــه یــک پلیســی جهانــی
تعلــق دارنــد.
بــه عنــوان مثــال ،ارسائیــل – یکــی از نزدیکرتیــن
متحــد یــن بیــن املللــی آمریــکا و یکــی از دریافــت
کننــد گان ســاالنه بیــش از  ۳میلیــارد دالر کمــک
نظامــی خارجــی امپریالیســم آمریــکا – در صــف
اول برنامــه تبــادل نظــر کمــی تبلیــغ شــده بــا
هــدف آمــوزش نیــروی پلیــس آمریــکا ب ـرای عمــل
بــه عنــوان نیــروی اشــغالگر در محیــط اجتامعــی
خــود بــوده اســت.
هامنطــور کــه آژانــس هــای اطالعاتــی رد گیــری را
خالصــه میکننــد ،پلیــس آمریــکا « اساســا از ایــن
آژانــس هــا بجــای قانــون مدنــی قانــون نظامــی را
اج ـرا مــی کننــد و از آنهــا درس میگیرنــد».
ایــن ایــده پلیــس جهانــی بــا برنامــه شــبکه
شــهرهای بزرگــی مثــل نیویــورک تقویــت مــی شــود
کــه بــه آمــوزش آژانــس هــای محلــی در رسارس
آمریــکا در زمینــه شناســایی ،مبــارزه و جلوگیــری
از افــراط گرایــی و هــم چنیــن مقابلــه بــا عــدم
تحمــل در جوامــع آنهــا بــا اســتفاده از متــام منابــع
موجــود مــی پــردازد .شــهر هــای موجــود در ایــن
شــبکه جهانــی شــامل شــهرهای نیویــورک ،آتالنتــا،
دنــور ،مینیــا پولیــس ،پاریــس ،لنــدن ،مونرتیــال و
اســلو اســت.
هــدف جلوگیــری از اف ـراط گرایــی خشــونت آمیــز

بــا هــدف قـرار دادن منبــع آن اســت :نــژاد پرســتی
(چیــزی کــه مقامــات بــه آن دامــن میزننــد)،
تعصــب ،نفــرت ،عــدم تحمــل و غیــره .بــه عبــارت
دیگــر پلیــس کــه بــه عنــوان تعمیــم ســازمان
ملــل عمــل مــی کنــد – اف ـرادی را کــه بــه منایــش
میگذارنــد ،ابــراز مــی کننــد یــا درگیــر هــر کاری
مــی شــوند کــه بــه عنــوان افراطــی تلقــی مــی
شــوند ،آنهــا را شناســایی ،نظــارت و بعــد از حرکــت
آنهــا جلوگیــری مــی شــود.
البتــه نگرانــی مقامــات در مــورد برنامــه ضــد
اف ـراط گرایــی دولــت ایــن اســت کــه ،در بســیاری
از مــوارد ،بـرای ارائــه در غیــر اینصــورت اقدامــات
غیــر خشــونت آمیــز قانونــی ،بــه عنــوان بالقــوه
افراطــی ،مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
بخاطــر بســپارید کــه ســازمانهای دولتــی درگیــر
کننــده « افـراط گرایــان » آمریکائــی اهــداف خــود
را – بـرای شناســائی و جلــو گیــری از افـراط گرایــان
بالقــوه – در هــم آهنگــی بــا مراکــز ترکیــب و
امتــزاج (کــه  ۷۸مرکــز آنهــا در رسارس کشــور بــا
رشکتهــای بخــش خصوصــی و جهانــی وجــود دارد)،
آژانــس هــای جمــع آوری اطالعــات ،دانشــمندان
علــوم رفتــاری و ســلوک ،رشکتهــای عظیــم ،رســانه
هــای اجتامعــی ،ســازمان دهنــدگان جامعــه و بــا
تکیــه بــر فنــاوری پیرشفتــه بـرای نظــارت هــر چــه
دقیــق تــر ،شناســائی چهــره ،اقدامــات پیــش بینــی
کننــده از جانــب پلیــس ،بیومرتیــک و اپــی ژنتیــک
رفتــاری (کــه در آن تجربــه هــای زندگــی ســاختار
ژنتیکــی فــرد را تغییــر مــی دهــد).
ایــن در مقیــاس ایدئولوژیکــی پیــش از جــرم اســت،
و مــدت هــا اســت کــه ادامــه دارد.
آیــا اکنــون بــا دریافــت چنیــن آگاهــی هــا بایــد
بتوانیــد تصویــر کلــی از اوضــاع داشــته باشــید.
تقریبــا در هــر رشایطــی ،خــواه جنــگ علیــه مــواد
مخــدر ،یــا فــروش اســلحه ،یــا تنظیــم مقــررات
مهاجــرت ،یــا ایجــاد و ســازماندهی زندانهــا ،یــا
پیرشفــت تکنولــوژی ،یــا مبــارزه بــا بیامریهــای
پاندمیــک (همــه گیــر) ،اگــر ســودی از آن حاصــل
شــود و قــدرت حاکمیــت مرتاکــم شــود شــا حتــی
میتوانیــد رشط بنــدی کنیــد کــه دولــت و رشکای
جهانــی آن هــم اکنــون معاملــه ای انجــام داده انــد
و در عــوض مــردم آمریــکا در ایــن معاملــه باختــه
انــد.
مــدت طوالنــی اســت کــه مــا آزادی هــای خــود را
یکــی پــس از دیگــری از دســت داده ایــم  -بــه
نــام امنیــت ملــی و صلــح جهانــی بــه مــا تحمیــل
شــده اســت ،کــه بــا اســتفاده از حکومــت نظامــی
پنهــان شــده تحــت عنــوان قانــون و نظــم ،حفــظ
مــی شــود ،و توســط یــک ارتــش دامئــی از پلیــس
نظامــی و نخبــگان سیاســی مصمــم هســتند قــدرت
خــود را بهــر قیمتــی کــه شــده حفــظ کننــد – اینکه
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نیوزیلنــد ،دامنــارک ،فرانســه ،هلنــد ،نــروژ ،آملــان،
بلژیــک ،ایتالیــا ،ســوئد ،اســپانیا ،ارسائیــل ،ســنگاپور،
کــره جنوبــی ،ژاپــن ،هنــد و متــام رسزمیــن هــای
بــرون مــرزی انگلیــس).
حــس ترحــم یــک ملــت :هزینــه هــای جنــگ،
ایــاالت متحــده را بــه لبــه پرتــگاه ورشکســتگی
رســانده اســت اگــر چــه صحبــت از اتحــاد هــای
جهانــی مــی شــود ،نظــارت تنهــا بخــش کوچکــی از
ایــن فاجعــه مــی باشــد.
ســودجویی از طریــق ایجــاد جنگهــا رسارسی در
جهــان
ایــن جنــگ هــا بــه یــک رسمایــه گــذاری عظیــم پول
ســاز تبدیــل شــده اســت و امپریالیســم آمریــکا بــا
امپراطــوری گســرده نظامــی و روابــط نامتعــارف
خــود بــا تعــدادی از پیــان کاران دفاعــی بیــن
املللــی ،یکــی از بزرگرتیــن خریــداران و فروشــندگان
تســلیحات مــی باشــد.
مجتمــع نظامــی -صنعتــی پیچیــده امپریالیســم
آمریــکا امپراطــوری بــی نظیــری در تاریــخ را در
وســعت و گســردگی خــود بنــا نهــاده اســت ،ایــن
امپراطــوری اختصــاص یافتــه بــه انجــام جنگهــای
دامئــی در رسارس کــره زمیــن .بــه عنــوان مثــال،
در حیــن ایجــاد یــک دولــت نظــارت امنیتــی در
ایــاالت متحــده ،مجتمــع نظامی-صنعتــی پیچیــده
بــا داشــن نیروهــای نظامــی مســتقر در  ۱۷۷کشــور
(بیــش از  ۷۰در صــد کشــورهای جهــان) یــک
امپراطــوری عظیمــی را در رسارس جهــان تــداوم
بخشــیده اســت.
اگــر چــه دولــت فــدرال در هزینــه هــای دفاعــی
خــود آنقــدر مبهــم اســت کــه بدســت آوردن آمــار
دقیــق دشــوار اســت ،امــا میدانیــم کــه از ســال
 ،۲۰۰۱امپریالیســم آمریــکا بیــش از یــک تریلیــون و
 ۸۰۰میلیــارد دالر در تجــاوز بــه افغانســتان و عراق
هزینــه کــرده اســت ،نــا گفتــه منانــد کــه رشکتهــای
غــول پیکــر آمریکائــی و اروپائــی ایــن دو کشــور را
تــا توانســتند از منابــع طبیعــی آنهــا غــارت کــرده
انــد .ایــن شــامل تجــاوزات و متریــن هــای نظامــی
در رسارس کــره زمیــن نیســت کــه پیــش بینــی مــی
شــود تــا ســال  ۲۰۵۳مجمــوع هزینــه هــا بــه بــاال
تریــن ســطح یعنــی  ۱۲تریلیــون دالر افزایــش
یابــد .بــه طــرز بــاور نکردنــی ،اگــر چــه ایــاالت
متحــده تنهــا  ۵٪جمعیــت جهــان را تشــکیلی مــی
دهــد ،تقریبــا  ۵۰٪هزینــه هــای نظامــی جهــان را
بخــود اختصــاص داده اســت و بیشــر از  ۱۹کشــور
بزرگرتیــن مخــارج بعــدی در ارتــش هزینــه مــی
کنــد .در واقــع پنتاگــون بیشــر از متــام  ۵۰ایالــت
بــرای آمــوزش ،بهداشــت/درمان ،رفــاه و امنیــت
رصف جنــگ مــی کنــد .دلیــل خوبــی وجــود دارد
کــه "فســاد"" ،ناکارآمــدی"" ،بــاد کــرده" از جملــه
کلامتــی ســت کــه معمــوال بـرای دولــت بخصــوص
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دقیقــا مشــخص کنیــم چــه زمانــی همــه چیــز در
رساشــیبی ق ـرار خواهــد گرفــت دشــوار اســت ،امــا
مطمئنــا اکنــون در آن مســیر افولــی ق ـرار داریــم
و همــه چیــز رسیــع رو بــه افــول پیــش مــی رود.
آمریکائــی هــا مگــر خــواب « دولــت مردمــی،
توســط مــردم ،ب ـرای مــردم » را ببینــد چــون همــه
چیــز نابــود شــده اســت.
در عــوض بجــای آزادیهــای قبلــی ،دولــت پنهــان
ق ـرار گرفتــه اســت – یــک بوروکراســی جهانــی از
رشکتهــای غــول پیکــر ،نظامــی شــده و ســنگر بنــدی
شــده و ریشــه دار – کــه کامــا عملیاتــی و مؤثــر
اســت و کشــور را اداره مــی کنــد.
بــا توجــه بــه خــط ســیر و گســرش چشــمگیر،
جهانــی ســازی و ادغــام قدرتهــای دولتــی و رشکتــی،
مــا در  ۲۰ســال آینــده قــادر بــه بــاز شــناخنت ایــن
کشــور نخواهیــم بــود.
کمــر از یــک نســل طــول کشــیده اســت تــا
آزادیهــای مــا کامــا از بیــن بــرود و ســاختار دولــت
پنهــان جهانــی بــر پــا شــود ،گســرش یابــد و ریشــه
دار شــود.
ایــن ســخنان را عالمــت گــذاری کنیــد :ایــن دولــت
ایــاالت متحــده ،مــا را از زنجیــر هــای دولــت پنهــان
جهانــی نجــات نخواهــد داد.
اکنــون کســانی هســتند کــه بــه شــا خواهنــد گفت
کــه هرگونــه اشــاره بــه یــک دولــت نظــم نویــن
جهانــی – نخبــگان قــدرت کــه بــرای حاکمیــت
جهــان توطئــه مــی کننــد – چیــزی جــز چرندیاتــی
از تئــوری توطئــه منــی باشــد .مــا نبایــد از آن افـراد
ش ـکّاک و پیــرو فلســفه بــد بینــی باشــیم.
بایــد از صمیــم قلــب اعتقــاد داشــت کــه بــه
صاحبــان قــدرت در ایــن جامعــه رسمایــه داری
بایــد همیشــه بــی اعتــاد بــود ،در اولیــن تجــاوز
بــه آزادیهــای فــردی هشــدار داد ،دیگــران را از
ماهیــت ارتجاعــی آنهــا آگاه کــرد و تجــاوزات
نخبــگان جانــور در قــدرت بــه حریــم اقتصــادی،
اجتامعــی و آزادی مــردم را افشــا و طــرد کــرد.
بایــد قبــول کــرد کــه قــدرت مطلــق ایــن جانــوران
در قــدرت چیــزی جــز فســاد و تباهــی آیــد مــردم
منــی کنــد.
بــا مطالعــه تاریــخ دقیــق ایــن کشــور – و تاریــخ
جهــان – بــه ایــن درک خواهیــم رســید کــه
دولتهــا (دولــت ایــاالت متحــد از ایــن قائــده
مســتثنی نیســت) ،بــه غیــر از دولتهــای راســتین
سوسیالیســتی ،بعضــی اوقــات کــه ادعــا مــی کننــد
علیــه شــیادی مبــارزه مــی کننــد ،صحــت نــدارد،
چــه ایــن مبــارزه علیــه تروریســم ،شــکنجه ،مــواد
مخــدر ،قاچــاق ،قاچــاق رابطــه جنســی ،قتــل،
خشــونت ،رسقــت ،پورنوگرافــی ،آزمایشــات علمــی
یــا ســایر ابزارهــای شــیطانی بــرای تحمیــل درد،
رنــج و بندگــی بــه برشیــت باشــد.
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و مــا آنقــدر در زندگــی تجربــه کــرده ایــم کــه
میتوانیــم بســیاری از بــه اصطــاح تئوریهــای توطئه
را بــه یــک واقعیــت رسد و تلــخ تبدیــل کنیــم.
بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه مــردم عــادی
معمــوال مفهــوم یــک دولــت پنهــان را متســخر مــی
کننــد .آنهــا در گذشــته تردیــد داشــتند کــه فاشیســم
هرگــز ممکــن نیســت کــه در آمریــکا مســلط شــود
و بــه هــر پیشــنهادی پوســت خنــد میزننــد کــه
ایــاالت متحــده رشوع بــه شــباهت بــه آملــان نــازی
در ســالهای منتهــی بــه قــدرت گرفــن هیتلــر کــرده
اســت.
National Security Agency
AT&T
Intercept

 IAIرا از استرالیا بیرون کنید!
ســایت "وانــگارد" حــزب کمونیســت اســرالیا (
مارکسیســت لنینیســت)
 IAIرا از اســرالیا بیــرون کنیــد! نوشــته شــده
توس��ط.Nick G :

در  27مــه  2021کمــر از یــک هفتــه پــس از آنکــه
ارسائیــل مجبــور بــه توافــق بــرای آتــش بــس بــا
حــاس شــد پــس از حمــات رشورانــه اش بــه مردم
نــوار غــزه ،یــک رشکــت نظامــی برجســته ارسائیلــی
اعــام کــرد کــه یــک دفــر در اســرالیا بــاز مــی
کنــد ،و محصــوالت خــود را بــا اســتفاده از ســاح
تبلیــغ مــی کنــد عادالنــه کــه فقــط یــک هفتــه
مان��ده اس��ت .صنای��ع هوافض��ای ارسائی��ل ()IAI
• فــن آوری نظارتــی را بــرای دیــوار غیرقانونــی
ارسائیــل فراهــم مــی کنــد کــه بــه عمــق رسزمیــن
هــای اشــغالی کرانــه باخــری مــی رود و رسقــت
ارسائیــل از رسزمیــن و منابــع فلســطین را گســرش
مـ�ی دهـ�د • .زره بـ�رای بولـ�دوزر Caterpillar D9
تولیــد مــی کنــد ،کــه عمدتــا ب ـرای تخریــب خانــه
هــا و مــزارع فلســطینیان اســتفاده مــی شــود• .

فنـ�اوری جنگنـ�ده هـ�ا و  ،Heron TPبزرگرتیــن
هواپیــای بــدون رسنشــین ارسائیــل را تولیــد مــی
کنــد کــه شــامل ظرفیــت حملــه اســت و بــه طــور
مکــرر در حمــات بــه غــزه مــورد اســتفاده ق ـرار
گرفــت .ایــن بزرگرتیــن تولیــد کننــده هــوا و فضــا و
دفــاع ارسائیــل اســت.
براســاس اطالعیــه ای کــه امــروز در وب ســایت
گزارشــگر دفــاع دفاعــی اســرالیا و اقیانــوس آرام
منتـشر شـ�د IAI“ ،مشــتاقانه منتظــر رشکــت در
منایشــگاه نیروهــای زمینــی  1( 2021تــا  3ژوئــن،
کوئینزلنــد ،اســرالیا) اســت .در طــول منایشــگاه
نیروهــای زمینــی IAI ،انــواع مختلفــی از راه حــل
هــا ماننــد سنســورهای پایــان بــه انتهــا و بــرش
لبــه را ب ـرای محافظــت از نیــرو ارائــه مــی دهــد.
عــاوه بــر ایــن IAI ،راه حــل هــای آگاهــی از جمله
شناســایی اطالعــات جمــع آوری ،نظــارت ،ارتباطات
و همچنیــن انتخــاب توانایــی هــای مهــات مهــم
را ارائــه مــی دهــد" .مهــات متخلخــل (همچنیــن
بــه عنــوان هواپیــای بــدون رسنشــین انتحــاری
یــا پهپــاد کامیــکازه نیــز شــناخته مــی شــود) یــک
دســته سیســتم ســاح اســت کــه در آن مهــات
بــرای مدتــی "در اطــراف منطقــه هــدف" قــرار
مــی گیــرد ،اهــداف را جســتجو مــی کنــد و پــس از
قرارگیــری هــدف حملــه مــی کنــد.
تصویـ�ر بـ�اال مربـ�وط بـ�ه مهـمات مـضراب IAI’s
 Haropاس��ت AIA .در حــال حــارض بــا رشکــت
مسـ�تقر در اسـترالیا ( BISقب ـاً برامبلــز و در حــال
حــارض متعلــق بــه رشکتهــای خصوصــی ســهام
آمریکایــی کارالیــل و ورد) مشــارکت دارد تــا
تجهیـزات و سیســتمهایی را برای عملیات اســتخراج
معــادن مســتقل تولیــد کنــد (یعنــی کارهایــی کــه
بــه کارگــران نیــاز ندارنــد) .پیــش از ایــن نیــز
معرتضیــن علیــه منایشــگاه اســلحه توســط تعــدادی
از فعــاالن گــروه از جملــه دوســتان زمیــن ،برپایــی
صلـ�ح در  Nld Qldو اتحــاد فعــاالن و جوامــع
افش��اگران ( )WACAدر ملبــورن برنامــه ریــزی
شــده اســت .هــدف از بیــن بــردن اقــدام مســتقیم
نیروه��ای زمین��ی خام��وش ک��ردن منایش��گاه اس��ت.
 Elbitارسائیلــی نیــز کــه بــا ارتــش اسـرالیا قـرارداد
دارد ،محصــوالت خــود را در ایــن منایشــگاه بــه
منایــش مــی گــذارد و دفاتــر آنهــا در بنــدر ملبــورن
هنــگام مببــاران غــزه هــدف قـرار گرفتنــد .مــا بایــد
بـ�ا حضـ�ور  IAIدر اســرالیا و هرگونــه همــکاری
بیـ�ن آن و ارتـ�ش اسـترالیا مخالفـ�ت کنیـ�م.

نه به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسالمی
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پرنده مردنی است ،پرواز را بخاطر بسپار
چنــدی پیــش رژیــم جمهــوری اســامی بــا فشــار
بــه بهائیــان در جهــت دفــن درگذشــت گانشــان
در قســمت خــاوران جایــی کــه هــزاران زندانــی
سیاســی انقالبــی در گورهــای دســته جمعــی بعــد
از تیربــاران بــه خــاک ســپرده شــده انــد ،ســعی
کــرد کــه بــا ترفنــدی تــازه خــاوران را "ظاه ـرا" بــه
یــک قربســتان عمومــی تبدیــل کنــد .امــا ایــن ترفنــد
همچــون ترفنــد تبدیــل خــاوران بــه پــارک و ......
نگرفــت .بهائیــان بــا مقاومــت در بخــاک ســپاری
عزیـزان فــوت شــده شــان در خــاوران دســت رد بــه

ایــن حیلــه جدیــد رژیــم زدنــد.
جمهــوری اســامی کــه خــاوران را مــدرک و ســندی
موجــود و جهانــی شــده علیــه خــود مــی بینــد
هــر چنــد گاهــی بــه فکــر از بیــن بــردن آن مــی
افتــد .ایــن رژیــم شــکنجه و اعــدام خــوب مــی داند
کــه خــاوران دیگــر فقــط یــک قربســتان جانبــازان
راه انقــاب و عدالــت و آزادی نیســت .خــاوران
منــادی از مقاومــت و مبــارزه علیــه جمهــوری
اســامی اســت .خــاوران در قلــب متامــی کســانی
کــه در رژیــم جمهــوری اســامی بــه زنــدان کشــیده
شــدند ،شــکنجه شــدند ،خــاوران در قلــب همــه

مــردم ســتمدیده و اســتثامر شــده رسزمینــی اســت
کــه بــه قــول شــاملو در ان مــزد گورکــن از بهــای
آزادی آدمــی افزونــر ،جــای گرفتــه اســت .رژیــم
مــی خواهــد بطــور فیزیکــی ایــن منــاد بــه مثابــه
مــدرک جنایــات خــود را از بیــن بــرد .خــاوران یــاد
آور بربریــت و بــی رحمــی یــک رژیــم بــورژوا –
مذهبــی اســت .خــاوران یــاد آور همــه موضوعاتــی
جنایــت بــاری اســت کــه رژیــم بــا خــرج میلیاردهــا
تومــان ســعی بــه از بیــن بــردن آنهــا از ذهــن مــردم
دارد.
در گل ـزار خــاوران ه ـزاران پرنــده در خــاک خفتــه

شفافیت سیاسی و تمرکز نیروی مبارز

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان

ﺣﺰ











 

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران:
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

ب رﻧﺠﺒﺮان
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آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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دولت پنهان جهانی:
ویروس کووید ۱۹-جهان نوینی را می سازد
« جهانــی غــرق روان پریشــی کــه دیوانــگان در آن
حاکمنــد– .ترجمــه و اقتبــاس از مقالــه فیلیــپ ک.
دک (عطــار گفــت)
*******************************************
خــوب یــا بــد ،ایــن ویــروس کوویــد  ۱۹-شــیوه
زندگــی مــا را برسعــت دارد تغییــر میدهــد و
بازهــم بیشــر دولــت آمریــکا در ارتباطــات پنهانــی
بــا انحصــارات بــزرگ جهانــی و پــاره ای از دیگــر

کشــورها از فرصــت اســتفاده کــرده و در پــی ایجــاد
بــه اصطــاح نظــم نوینــی هســتند.
ایــن دسیســه و توطئــه قدرمتنــد بیــن املللــی،
الگــوی هــان دولــت پنهــان آمریکایــی اســت کــه
دارد جهانــی مــی شــود .درســت بــه هــان شــیوه
کــه در آمریــکا دولــت پنهــان عمــل مــی کنــد.
مشــتی کوچــک در پــس پــرده کلیــه فعالیــت هــای
اقتصــادی ،نظامــی و سیاســی را کنــرل مــی کننــد.
و هــر روز بیشــر حقــوق شــهروندان محــدود مــی
کننــد .مــا طــی چندیــن دهــه گذشــته بــه ایــن نظــم

جهانــی نزدیــک تــر شــده ایــم ،امــا کوویــد ،۱۹-کــه
منافــع دولتــی و رشکتــی را بیــش از پیــش بهــم
ادغــام مــی کنــد ،ایــن تغییــر شــکل را بــه دنــده
باالتــر تغییــر داده اســت.
فاشیســم بــه یــک تهدیــد یــا مخاطــره جهانــی
تبدیــل شــده اســت.
هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا الگــوی دولــت
پنهــان آمریــکا یــی پاســخی اســت بــه دولــت
پنهــان جهانــی .بــا ایــن حــال ،انــکار منیشــود کــه
در هــان مســیر در حرکــت اســت شــاید پیچیــده

دولت پنهان جهانی
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شفافیت سیاسی و مترکز نیروی مبارز!
هــر انــدازه کــه مبــارزه ی طبقاتــی حــاد تــر شــده
و گســرش یابــد ،علــی القاعــده شــفافیت سیاســی
نیروهــای مبــارز و انقالبــی بیشــر شــده ،شــعارهای
آنــان دقیــق تــر گشــته و رسدرگمــی در میــان
نیروهــای بینابینــی و ارتجاعــی افزایــش مــی یابــد.
ایــن امــر بخصــوص زمانــی کــه مــردم از رهــری
سیاســی آگاه ،پیــرو ،مبــارز و در صحنــه عمــل
برخــوردار باشــند خــود را بــه عیــان نشــان مــی
دهــد .رشــد مبــارزه مســلحانه مــردم نپــال تحــت
رهــری حــزب کمونیســت آن کشــور و رساســیمگی
حاکــان مرتجــع نپــال و در راس آن پادشــاه نپــال

کــه دســت نشــانده دولــت هندوســتان بــوده و از
پشــتیبانی امپریالیســم آمریــکا برخــوردار اســت ،در
انجــام کودتــا علیــه حکومتــی کــه خــود در راس
آن بــود ،صحــت ایــن مدعــا را ثابــت مــی کنــد .در
ایـران بخــش قابــل مالحظــه ای از بــورژوازی لیـرال
و طبقــات متوســط (بــورژوازی و اقشــار بــاالی
خــرده بــورژوازی) در اپوزســیون کــه رفرمیســم،
پارملانتاریســم و ناپیگیــری خصلــت اساســی حرکــت
هــای آنهاســت ،بدنبــال سیاســت " از ایــن ســتون به
آن ســتون فرجــی اســت " بــوده و بــا وجــودی کــه
خــود را اپوزســیون رژیــم جمهــوری اســامی ایـران
معرفــی مــی کنــد ،امــا در عمــل کوچکرتیــن گامــی

در جهــت رسنگــون ســاخنت حاکمیــن برنداشــته و
کســب پیــروزی از طریــق پارملانتاریســتی را تحقــق
دمکراســی حقیقــی قلمــداد منــوده و با امپریالیســم
فراملــی هــا نــرد عشــق مــی بازنــد تــا شــاید بــه
کمــک آن و بــا تحمیــل رفرانــدوم بــه رژیــم توســط
امپریالیســت هــا ،رویــای دســت یافــن بــه پیــروزی
خــود را عملــی ســازند .بـرای بــورژوازی بــزرگ کــه
رس در آخــور امپریالیســم دارد بــه کار گیــری ایــن
سیاســت هــا و شــیوه هــا چنــدان عجیــب نیســت.
" از کــوزه هــان بــرون تــراود کــه در اوســت!".
امــا توهــم پراکنــی بخــش قابــل مالحظــه از
بــورژوازی متوســط و خــرده بــورژوازی در دنبــال

