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گفتگوی صدای چپ با حاکوموتورچی
صفحه ٩

روندهای چهانی و نقش امپریالیستها

صفحه آخر

صفحه آخر

تحــوالت عظیمــی کــه در دو قــرن گذشــته بوقــوع
پیوســته نتیجهگیــری تاریخــی مانیفســت حــزب
کمونیســت را در ســال  ۱۸۴۷کــه تضــاد اساســی
طبقاتــی جهــان بیــن بــورژوازی و پرولتاریــا،
رسمایـهدار و کارگــر اســت تائیــد مــی کنــد .امــروز
از هــر زمــان دیگــر در گذشــته ،مســئله کــی بــر
کــی ،تنگاتنــگ بــا مبــارزه ایــن دو طبقــه گــره
خــورده اســت .بــورژوازی تــا دنــدان مســلح بــه
ســاح هســتهای و صدهــا پایــگاه نظامــی در
رسارس جهــان خــود را مدافــع نظــام رسمای ـهداری
اعــام مــی کنــد و وظیفــه اصلــی خــود را پراکنــدن
صفــوف طبقــه کارگــر و مبــارزه بــا سوسیالیســم

غارت منابع طبیعی و یا ویرانی طبیعت
اعرتاضــات خوزســتان بخاطــر ویرانــی محیــط
طبیعــی و عــدم دسرتســی بــه آب و بــرق کافــی
رسکــوب شــد .امــا مســئله ویرانــی محیــط زیســت
یــک مســئله جــدی و دارای پــی آمدهــای اجتامعــی
بــس گســرده اســت .در تابســتانهای گــرم و
خشــک ریــز گردهــا ،در زمســتانها یــا بــی آبــی
یــا ســیل بســیار از رودخانــه هــا ،رودبارهــا و
دریاچههــا خشــک شــده و یــا درحــال خشــکی
کامــل هســتند .هیــچ مســئولی هــم جوابگــوی
ایــن ویرانــی نیســت و همــه یکدیگــر را مســتقیم
و غیــر مســتقیم بــه ندانــم کاری و عــدم مدیریــت
متهــم مــی کننــد .دلیــل روشــنی بــر ایــن رسپــوش
گذاشــن جمهــوری اســامی در ارتبــاط بــا نقشــش
نســبت بــه ویرانــی محیــط زیســت وجــود دارد.

زندانیان سیاسی

و کمونیســم ق ـرار داده اســت .رسمای ـهداری بنابــر
ماهیــت درونــی اش بحـران زاســت و آهنــگ ســود
در آخریــن تحلیــل ســیر نزولــی را طــی میکنــد و
نظــام سوسیالیســتی در خدمــت اکرثیــت عظیــم
مــردم از برتریهــای اساســی برخــوردار اســت امــا
مناینــدگان رسمایـهداری بــه آســانی تــن به شکســت
خــود منیدهنــد و یکــی از علــل ناکامیهــای
آلرتناتیــو کارگــری نشــناخنت دشــمن خــود اســت.
بــورژوازی توپخانــهی گــرم و رسد مجهــز خــود را
دامئــن بــه روز مــی کنــد و مبــارزه همــه جانبـهای
را علیــه کمونیســم و آلرتناتیــو کارگــری ســازمان
میدهــد .شــناخت عمیــق رسمایـهداری و چگونگــی
ایــن ســازماندهیها و تســلط بــه تاکتیکهــای
مشــخص بــورژوازی یکــی از وظایــف مهــم

غارت منابع طبیعی

گزارشی از زندان زنان

صفحه آخر

انقالاب امر حتمی است
انقــاب امریســت حتمــی بــه گــرد آلرتناتیــو کاری
متشــکل و متحــد شــویم

بمباران مقرهای اپوزیسیون در کردستان
صفحه ١٠

صفحه٢

رژیــم در ایــن ویرانــی دارای منافــع بــس گســرده
مقطعــی اســت .حاکمیــت بــا ســاخنت ســدهای
متعــدد در جهــت آبیــاری زمینهــای کشــاورزی
صنعتــی و فــروش محصــوالت بــه کشــورهای
همســایه همزمــان بــه خشــک کــردن و ملیــزرع
شــدن بســیاری از مناطــق ســبز و روســتاها دســت
یازیــده اســت .فــروش آبهــای شــیرین ،اســتفاده
بــی رویــه از آبهــای زیــر زمینــی ،از بیــن بــردن
مناطــق ســبز و جنگلــی در خدمــت ســاختامن
ســازی ،عــدم حفاظــت از حیوانــات وحشــی و
پرنــدگان مهاجــر و از بیــن بــردن مناطــق حفاظــت
شــده خــود بــه بدتــر شــدن وضعیــت کمــک کــرده
اســت .ایـران کشــور کــم آبــی اســت ولــی بســیاری
از کشــورهایی کــه حتــی بــه دریــا راه ندارنــد و در
مناطــق خشــک جهــان هســتند بــا ســازماندهی و
صفحه 4

زندانیــان سیاســی بــی هرگونــه قیــد و رشط آزاد
بایــد گردنــد
رســوا کــه بودنــد ،رســواتر شــدند .نظــام
رسمایـهداری والیــت فقیــه نــه تنهــا از پنجههایــش
چــرک و خــون میچکــد و میلیونهــا انســان را در
زنــدان بــزرگ ایـران بــا زنجیرهــای ســنگین فقــر بــه
بردگــی و مــرگ تدریجــی کشــانده اســت و آگاهانــه
بــا سیاســت کشــتار جمعــی ،فروماندگــی خــود را
در برابــر ویــروس کویــد نــوزده و دلتــا نشــان داده
اســت بــا هــک شــدن دوربینهــای مــدار بســته
زنــدان اویــن کــوس رســوائیاش بــه رسارس جهــان
کشــانده شــد.
عملکــرد وحشــیانه رژیــم جمهــوری اســامی در
برخــورد بــا مخالفانــش کــه مدعیانــد براســاس
قــرآن رشیعــت صــورت مــی گیــرد در ایــن چهــار
صفحه 4

چگونه از خرده کاری می توان
عبور کرد

چگونه از خرده کاری می توان عبور کرد
جنبــش کارگــری در ایـران نزدیــک به دو دهه اســت
کــه بطــور فعــال بــه یکــی از جنبشهــای مهــم
اجتامعــی تبدیــل شــده اســت و اکــر جنبشهــای
دیگــر اجتامعــی در بُعــد مســائل دیگــر اجتامعــی
بــه نظــرات جنبــش کارگــری بصورتــی جــدی
اهمیــت مــی دهنــد .برآمــد کنونــی جنبــش کارگری
از یــک ســو و رسکــوب و فشــار شــدید اقتصــادی،
اخــراج ،شــکنجه و زنــدان بــه رهــران عملــی و
ســازمانهای سیاســی آن وضعیتــی را بوجــود آورده
اســت کــه ره ـران عملــی و ســازمانهای سیاســی
بایســتی بطــور دائــم اوضــاع را جمــع بنــدی و
سیاســت و تاکتیکهــای منطبــق بــا اوضــاع و بــر
اســاس اصــول فکــری و مبارزاتــی کارگــری اتخــاذ
کننــد.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه 5

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

انقالب امر حتمی  ....بقیه از صفحه ١

و در برگیرنــده کلیــه تضادهــا و مبــارزه میــان
دو طبقــه در کلیــه دوران تاریخــی تــا جامعــه
کمونیســتی مــی باشــد .درک ایــن موضــوع یکــی
از مهمرتیــن نکاتــی اســت کــه هــر فعــال پیــرو
کارگــری بایــد بــدان دســت یابــد .هامنطــور کــه در
دوران مــا قبــل رسمایــهداری هــزاران ســال طــول
کشــید تــا یــک نظــام بــر انداختــه شــود و جــای
آن نظــام دیگــری بنشــیند ،دوران رسمایـهداری هــم
در عمــل نشــان میدهــد حــل تضــاد اساســی هــم
ممکــن اســت طوالنــی تــر از آنچــه تصــور مــی
رفــت تحقــق یابــد .بخصــوص بایــد توجــه داشــت
امپریالیســم آمریــکا بعنــوان ابــر قــدرت مخالــف
کمونیســم دارای بیــش از هفتصــد پایــگاه نظامــی
در ســطح جهــان اســت و تــا دنــدان در دریــا و
خشــکی و آســان بــه ســاحهای هســتهای مســلح
اســت .درک ایــن مســئله احتیــاج بــه زمــان و درک
همــه جانبهتــر دشــمن یعنــی رسمایــهداری و
دولــت مــدرن آن داشــت .در آغــاز چنیــن پنــدار
بــود کــه بحرانهــای رسمایــهداری بــه انقــاب
حتمــی کشــانده مــی شــود امــا در عمــل معلــوم
شــد بــورژوازی در بــاز ســازی خــود توانایــی دارد .با
جهانــی شــدن رسمایـهداری و پیــروزی انقــاب اکترب
و دیگــر انقالبــات آلرتناتیوهــای کارگــری معلــوم
شــد مناینــدگان رسمایــه ضمــن داشــن تضــاد ب ـرای
بــردن ســهم بیشــر ،توانایــی آگاهانـهای دارنــد کــه
علیــه طبقــه کارگــر و جنبشهــای عظیــم انقالبــی
متحــد عمــل کننــد .امــروز مــا بــا دســتگاههایی در
ســطح تبلیغاتــی روبــرو هســتیم کــه بدیهیتریــن
فرمولهــای ریاضــی را هــم کــه دو دوتــا میشــود
چهــار تــا را بــه خــورد مــردم میدهنــد کــه نــه مــی
شــود پنــج تــا .زندگــی در عمــل ثابــت کــرد کــه
پیــروزی طبقــه کارگــر بــه آســانی بدســت منــی
آیــد ،موتــور کوچــک موتــور بــزرگ را بــه حرکــت
در منــی آورد ،رونــد تاریخــی بغرنــج و ســختی را
بایــد طــی کنــد .معلــوم شــد آن تضــاد اساســی عــام
تنهــا بطــور خــاص قابــل تشــخیص اســت و تضــاد
بیــن بــورژوازی و پرولتاریــا را بایــد بــه صــورت
خــاص طبــق رشایــط زمــان و مــکان مشــخص
شــناخت و بــرای حــل هــر یــک تدبیــر مشــخص
کــرد .معلــوم شــد کُپــی بــرداری بــه شکســت منجــر
مــی شــود .معلــوم شــد حتــی پــس از پیــروزی
پرولتاریــا در یــک کشــور بــورژوازی مــی توانــد از
درون بــار دیگــر دژ را تســخیر کنــد و رسمایـهداری
را بــار دیگــر مســتقر ســازد .در عمــل معلــوم شــد
پرولتاریــای هــر کشــور بایــد بــا بــکار بــرد اصــول
ماتریالیســم دیالکتیــک شــیوهی تحلیلــی بــا حرکــت
از تضــاد اساســی ،رشایــط جامعــه خــود را دقیقــا
بشناســد و براســاس آن اســراتژی و تاکتیــک

مشــخص خــود را کــه توســط تودههــا پذیرفتــه
مــی شــود و از آن خــود مــی داننــد را معیــن ســازد
و مهمــر اینکــه هــر جامعــه بــا مشــخصات و
بافــت اجتامعــی اش ،بــا شــناخت همــه جانبــه از
رسمای ـهداری و دیکتاتــوری حاکمــش بایــد برنامــه
سوسیالیســتی خــود را تنظیــم کنــد .مــروری کنیــم
بــر گذشــت زمــان و شــناخت تضادهــا در رونــد
تحــوالت جهانــی تــا درک عمیقتــری از اوضــاع
کنونــی و بغرنجــی اوضــاع بدســت آوریــم :
از زمــان مارکــس تابحــال در جهــان تغییــرات
شــگرفی صــورت گرفتــه اســت و دو جنــگ جهانــی
بیــن خــود رسمایــهداران بوقــوع پیوســته اســت.
یعنــی بــا وجــود اینکــه تضــاد اساســی دوران میــان
پرولتاریــا و بــورژوازی بــوده ،تغییــر و تکامــل
اوضــاع و ایجــاد انحصــارات ،مرحلــه درهــای بــاز
و رقابــت آزاد بــه پایــان رســید و مرحلــه نوینــی
جــای آن ـرا گرفــت – مرحلــه رقابــت شــدید میــان
قدرتهــای بــزرگ رسمایــهداری بــرای تقســیم
مجــدد مســتعمرات و بازارهــای تجــاری .در ایــن
مرحلــه اســت کــه تضــاد میــان اردوگاه آنهــا تــا حــد
جنــگ بــه جریــان اصلــی رسمایـهداری تبدیــل شــد.
.معلــوم شــد بــورژوازی انحصــاری حــاال دیگــر نــه
تنهــا مســتقیم کارگــران کشــور خــود را اســتثامر
مــی کنــد بلکــه بــا تســلط بــر بــازار جهانــی
کشــورهای پیرامونــی را هــم اســتثامر مــی کنــد و
دســرنج کارگ ـران کشــورهای پیرامونــی را هــم بــه
غــارت مــی بــرد .تحلیــل درســت و همــه جانبــه
لنیــن از امپریالیســم و یافــن تضادهــای مشــخص
دوران امپریالیســم ،حــزب بلشــویک روســیه را
بــه حــزب هدایــت کننــده یــک انقــاب اجتامعــی
پیروزمنــد بــا شــعار نــان  -صلــح  -آزادی تبدیــل
کــرد .جنــگ جهانــی دوم هــم همینطــور و اتحــاد
جامهیــر شــوروی تــاش کــرد بهــر وســیله شــده
دوری گزینــد .نظــام سوسیالیســتی جدیــد بنــا بــر
ماهیتــش مــی بایســتی خدمتگ ـزار تودههــا باشــد.
امــا نازیســم هیتلــری مجــال نــداد و جبهــه نوینــی
را پــس از تســلط بــر غــرب در رشق بــاز کــرد و تــا
دروازه مســکو پیــروی کــرد .در ایــن مرحلــه از
تکامــل تضادهاســت کــه اتحــاد جامهیــر شــوروی
بعنــوان یــک کشــور سوسیالیســتی بــا بخشــی از
کشــورهای رسمای ـهداری متحــد مــی شــود و علیــه
بخشــی دیگــر از رسمایــه داری میجنگــد .در آن
زمــان در عمــل ایــن تضــاد یعنــی تضــاد بیــن ســه
قــدرت فاشیســتی متحــد آملــان ،ایتالیــا در اروپــا
بــا ژاپــن از یکســو و اتحــاد جامهیــر شــوروی
سوسیالیســتی و نیروهــای مقاومــت ضــد فاشیســت
از جملــه ایــاالت متحــد ه و بریتانیــا از ســوی دیگــر
بــه تضــاد عمــده تبدیــل شــد.
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نیروهــای کارگریســت.
هــر وقــت و هــر زمــان دامنــه بغرنجــی گســرش
مــی یابــد و حــوادث عملــی مبــارزات اجتامعــی
چــون کالفــی رس در گــم جلــوه مــی کنــد تعــرض
بــورژوازی در زمینــه اندیشــه و نظــر بیشــر مــی
گــردد .بــا اینکــه لنیــن و حــزب بلشــویک نقــش
بســیار مهمــی در شــناخت رونــد تکاملــی رسمایــه
را بعهــده داشــتند و شــناخت از رسمایـهداری را در
مرحلــه انحصــارات تــا مرحلــه امپریالیســتی دنبــال
کردنــد و بــه گفتــه لنیــن ســیزده ســال مبــارزه
نظــری را علیــه رویزیونیســم کائوتســکی ســازمان
دادنــد امــا زمــان الزم بــود تــا پرولتاریــا بــه ایــن
آگاهــی رســد کــه بــورژوازی میتوانــد دژ را از
درون هــم تســخیر منایــد .جمعبنــدی داهیانــه
مائوتســه دون از تجربــه بــروز رویزیونیســم
خروشــچفی در حــزب کمونیســت شــوروی بــود
کــه او را بدیــن نظــر رســاند کــه مبــارزه طبقاتــی
همچنــان بـرای مــدت طوالنــی در دوران ســاختامن
سوسیالیســتی و دیکتاتــوری پرولتاریایــی موجــود
اســت و احتــال بازگشــت بــورژوازی بــه قــدرت از
طریــق نفــوذ در حــزب کمونیســت میــر اســت.
در رشایــط آن زمــان چیــن و مائوتســه دون بــر پــا
کــردن یــک انقــاب عظیــم فرهنگــی از پائیــن را
علیــه مناینــدگان رسمایـهداری در حــزب کمونیســت
چیــن پیشــنهاد کــرد و در عمــل بــه رسانجــام
رســاند .امــا در شــوروی خــط مشــی رویزیونیســتی
توانســت در راس حزب مســلط شــود و پس از حاد
شــدن مبــارزه میــان دو خــط مشــی یلتســین عضــو
دفــر سیاســی حــزب دســت بــه کودتــا زد و کشــور
شــوراها را بــار دیگــر بــه کشــوری رسمایــهداری
تبدیــل منــود .ایــن یــک پیــروزی عظیمــی بــرای
اردوی رسمایــهداری بــود .ســقوط شــوروی چنــان
پیــروزی ب ـرای بــورژوازی آورد کــه پایــان تاریــخ را
اعــام کردنــد و مدعــی شــدند نظــام رسمای ـهداری
مهــر ابدیــت خــورده اســت و دیگــر نــه انقالبــی
خواهــد شــد و نــه نظامــی نویــن جایــش را خواهــد
گرفــت .ایــن تعــرض نظــری ،انحــال طلبــی و
منفــی گرایــی را در صفــوف چــپ و کمونیســت در
جهــان تقویــت کــرد.
بح ـران ســاختاری رسمایــه بــا ســقوط والاســریت
در ســال  ۲۰۰۹نشــان داد بــه گفتــه مجلــه تایــم "
مارکــس حــق داشــت " و تضــاد اساســی همچنــان
بیــن رسمایــهداری و طبقــه کارگــر حــل نشــده
اســت .امــا تضــاد اساســی و عــام بیــن پرولتاریــا و
بــورژوازی دارای ماهیــت تاریخــی دورانــی اســت
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بدیــن ترتیــب رونــد پیــروزی پرولتاریــای جهانــی
تــا بحــال نشــان داده اســت کــه تضــاد اساســی
خــود را بــه اشــکال تضادهــای مشــخصی گاهــی
بصــورت عمــده و گاهــی تــک تــک و نــه چنــان
حــاد و گاهــی توامــا و چــون کالفــی رس در گــم
ظهــور کردهانــد در زیــر بــه چنــد تــای مهــم آنهــا
اشــاره مــی کنیــم :
یکم
تضــاد بیــن کشــورهای امپریالیســتی کــه منجــر
بــه جنــگ جهانــی شــدند .ایــن تضــاد اکنــون هــم
جدیســت و رشــد گرایشهــای راســت فاشیســتی
در رسارس جهــان بــا پوشــشهای متفــاوت از
ناسیونالیســتی گرفتــه تــا دینــی و مذهبــی نشــانی
بــارز از رقابــت لجــام گســیخته رسمایــه اســت .
دوم
تضــاد بیــن کشــورهای فاشیســتی ضــد کمونیســت
و ضــد رسمایهداریهــای پارملانــی مثــل لهســتان،
هندوســتان ،و برزیــل کــه مــی تــوان از آنهــا نــام
بــرد .
سوم
تضــاد مبــارزه ملــل ســتمدیده بــرای رهایــی از
یــوغ قدرتهــای سیاســی ســتمگر .درســت اســت
کــه دوران اســتعامر بــه پایــان رســیده اســت ولــی
وابســتگی بــه رسمایــه جهانــی و ســلطه قدرتهــای
رسمایهداریهــای بــزرگ همچنــان ادامــه دارد و
ملــل ســتمدیده هنــوز موجودنــد.
چهارم
بیــن کشــورهای سوسیالیســتی و کشــورهای
رسمایــهداری.
پنجم
تضــاد بیــن تودههــای عظیــم مــردم جهــان بــا
مشــتی کوچــک فاشیســتی  -امپریالیســتی و
ارتجاعــی حاکــم .آلرتناتیــو راســت فاشیســتی
رسمایــه انحصــارات جهانــی کــه امــروز بـرای ادامــه
ســلطه نظــام رسمایــه در رسارس جهــان بــا هرگونــه
انقالبــات کارگــری و سوسیالیســتی و جنبشهــای
آزادیخواهانــه و اســتقالل طلبانــه مبــارزه مــی کنــد.
در کشــور مــا ایــران ایــن صــف آرائــی چگونــه
اســت ؟
ایــران کشوریســت رسمایــهداری و تضــاد اساســی
و عــام جامعــه کنونــی هــم هامنطــور کــه در بــاال
تاکیــد شــد تضــاد بیــن طبقــه کارگــر و رسمای ـهدار
اســت .امــا رضوریســت در یابیــم ایــن تضــاد بطــور
مشــخص چگونــه تکامــل یافتــه و امــروز بطــور
ویــژه در ایــران صفآرایــی طبقاتــی بــه چــه
شــکلی اســت ؟
بــورژوازی ایــران در دوران تاریخــی انحصــارات
یعنــی رسمای ـهداری در حــال بح ـران و گندیدگــی،
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بــا توجــه بــه رشایــط مشــخص رشایــط ایران بــه این
نتیجــه رســیدیم کــه پرولتاریــا همچنــان بــا هــان
مشــکلی روبروســت که بــورژوازی در اوایل رشــدش
بــا آن روبــرو بــود یعنــی قــدرت سیاســی .حرکــت
از تضــاد اساســی دوران یعنــی تضــاد بــورژوازی بــا
پرولتاریــا و تضادهــای چنــد گانــه جهــان کنونــی
و تاثی ـرات آنهــا در وضــع کنونــی ای ـران ،پرولتاریــا
بایــد اول و قبــل از هــر چیــز مســئله قــدرت
سیاســی را حــل کنــد .رژیــم جمهــوری اســامی
حاکــم از میــان تضادهــای موجــود تضــاد عمــده
را در برابــر پیرشفــت جامعــه تشــکیل مــی دهــد.
در نتیجــه پرولتاریــا تنهــا نیرویــی اســت کــه مــی
توانــد بــا ایجــاد صــف مســتقل خــود و بســیج و
متشــکل وســیعترین نیروهــای اســتثامر شــده
و ســتمدیده کــه نــودو نــه درصدیهــا هســتند
آلرتناتیــو طبقاتــی خــود را در نربدهــای پــی در پــی
بــه چنــان نیــروی مــادی اجتامعــی تبدیــل ســازد که
حاکمیــت مرتجــع ضــد مردمــی فرومانــده را از مقر
والیــت فقیــه بیــرون کشــد و پــس از بیــش از صــد
ســال مبــارزه میلیونــی کارگـران و تودههــای وســیع
آزادیخــواه ،برابــر طلــب ،ضــد اســتثامر و ســتم ،ضد
اعــدام و شــکنجه و زنــدان ،ضــد تبعیــض نــژادی،
ملــی ،قومــی ،دینــی ،مذهبــی رژیــم جمهــوری
اســامی را برانــدازد و نظامــی نویــن سوسیالیســتی
شــورایی منطبــق بــا رشایــط و ویژگیهــای جامعــه
ای ـران جایگزیــن کنــد .آلرتناتیــو کارگــری صفــش از
بــورژوازی و رسمایــه جهانــی کامــا جداســت ،ضــد
امپریالیســت اســت و بــا هرگونــه دخالتگــری
آنهــا در ای ـران مبــارزه میکنــد ودر عیــن حــال بــر
اصــل حــق ملــل در تعییــن رسنوشــت خــود وفــادار
اســت و ضمــن دفــاع از وحــدت پرولتاریــای
جهــان بــا هرگونــه دخالتگــری در امــور داخلــی
کشــورهای دیگــر مخالــف اســت .در ســطح داخلــی
خــط کشــی بــا هــر گونــه گرایشهــای بــورژوازی
چــه در خــارج کشــور و چــه در داخــل دارد و بطور
متمرکــز و همــه جانبــه بــا دارودســته بــورژوازی
حاکــم واالیــی انحصــار طلــب کــه قــدرت سیاســی
را قبضــه کــرده اســت مبــارزه مــی کنــد و آشــکارا
بــدور از هرگونــه پنهــان کاری پرچــم سوسیالیســتی
را بـرای جایگزینــی ایــن نظــام برافراشــته نگــه مــی
دارد.

رقابتهــای امپریالیســتی و جنگهــا ب ـرای ســلطه
ابرقدرتــی بــر کل جهــان ،تکامــل یافتــه اســت.
بــورژوازی ایــران بایــد اول بــا کمــک قدرتهــای
نظامــی اســتعامرگران و روحانیــت قــدرت سیاســی
را تســخیر مــی کــرد و ســپس بازارهــا را و هنــوز
تضــاد بیــن مالــکان خصوصــی ،بوروکراتیــک
نظامــی-اداری و موقوفــه همچنــان ادامــه دارد
بــورژوازی ایـران در عیــن حــال بــر گنجــی از مــواد
خــام اولیــه بویــژه نفــت و گاز ،نیــروی عظیــم کار
ارزان ،در منطقــهای اســراتژیک بــا دوازده مــرز
آبــی و خشــکی بــا کشــورها ،بــر رس راه جــاده
ابریشــم کهنــه و نــو ،پــل پیــروزی جنــگ جهانــی
دوم علیــه فاشیســم !
بــورژوازی ایــران صاحــب دولتــی اســت اســامی
کــه توهــم امپراتــوری شــیعگری جهــان را در رس
دارد
.
بــورژوازی ایـران را درســت بخاطــر ویژگیهــای باال
بایــد بطــور مشــخص شــناخت و بـرای برانــدازیاش
بایــد طــرح مشــخص ریخــت .بــورژوازی ای ـران از
یکســو از انقــاب از پائیــن و آلرتناتیــو کارگــری
مــی ترســد و در نتیجــه بــا بــورژوازی جهانــی از در
ســازش در مــی آیــد و از ســوی دیگــر ب ـرای رشــد
خــود و بــردن ســهم بیشــر در برابــر سیاس ـتهای
بــورژوازی جهانــی تــا انــدازهای و حــد معینــی
مقاومــت مــی کنــد .هــم رسکوبگــر اســت و
هــم ضــد امپریالیســت جلوهگــری مــی کنــد .در
رسکوبگــری کلیــه جناحهــای رسمایــه هــم رای و
پشــتیبان و در مقاومــت در برابــر امپریالیســم در
بیــن خــود متضــاد و متفــاوت.
درســت بخاطــر ایــن ویژگــی اســت کــه بــورژوازی
ایـران را بــه مــاری خــوش خــط و خــال ،بتــی عیــار
توصیــف کردهانــد .گاهــی دون کشــوت وار نیــرو
بــه ظفــار مــی فرســتد ،ادعــای امپراتــوری شــیعه
و ژاندارمــی خاورمیانــه دارد و ظاهــرا در برابــر
امپریالیســم قــد علــم مــی کنــد و گاهــی رس بــه
درگاه آنهــا مــی ســاید و نرمــش قهرمانانــه را در
پیــش مــی گیــرد .ایــن وضــع دوگانــه بــورژوازی
زمینــه مهمرتیــن انحرافــات راســت و چــپ
نیروهــای کارگــری در ایــن صــد ســال گذشــته
بــوده اســت .گاهــی رضاشــاه ،محمــد رضــا شــاه
و خمینــی و خامنــهای را نوکــر حلقــه بــه گــوش
امپریالیســم و زمانــی آنهــا را مســتقل و حتــی ضــد
محسن رضوانی  ۲۳شهریور ۱۴۰۰
امپریالیســت مــی خوانــد.
نتیجه گیری
رونــد تکاملــی اوضــاع جهانــی و اوضــاع ایـران کــه
در بــاال مــرور کردیــم مــا را بــه نتیجــه گیــری زیــر
مــی رســاند :

دست امپریالیستها از سر مردم جهان کوتاه

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

زندانیان سیاسی ....بقیه از صفحه 1

ســاز اســت .آنچــه امــروز داریــم ریشــه در ایــن
صــد ســال مقاومــت دارد کــه لــرزه بــر انــدام
نظــام والیــت فقیــه انداختــه اســت و قالیبــاف را
مجبــور مــی کنــد علنــی از کمیســیون نــود مجلــس
بخواهــد بــه جنایــت در حــق زندانیــان در اویــن
رســیدگی کنــد.
همبســتگی بــا زندانیــان سیاســی ،مبــارزه بــرای
آزادی بــی قیــد و رشط آنهــا یــک وظیفــه تخطــی
ناپذیــر هــر انســان آزادیخــواه اســت .بایــد جنبــش
دفــاع از زندانیــان سیاســی را بــه دیگــر جنبشهــای
اجتامعــی همــراه و همســو کنیــم و آلرتناتیــو
کارگــری را بــه چــر کلیــه نیروهــای ضــد نظــام
رسمایــهداری والیــت فقیــه تبدیــل ســازیم.
حزب رنجربان ایران
غارت منابع طبیعی ....بقیه از صفحه ١

مدیریــت نســبتا بهــر بســیاری از مشــکالت کشــور
مــا را ندارنــد .در حالیکــه وضعیــت آب و منابــع
طبیعــی در کشــور مــا خــوب اســت و در صــورت
وجــود یــک دولــت متعهــد و مرتقــی کــه از منافــع
اکرثیــت مــردم دفــاع کنــد؛ مشــکل بــه ایــن صورتــی
کــه ایــن روزهــا در ایـران عمــده شــده اســت وجود
منــی داشــت .خشــک کــردن رودبارهــا و از بیــن
بــردن جنگلهــا خــود بــه خشکســالی بیشــر
مــی انجامــد .بطــور مثــال از بیــن بــردن جنگلهــا
و بریــدن درختــان باعــث از بیــن رفــن بســیاری از
انــواع حیواناتــی مــی شــود کــه گاهــا حتــی رضر و
زیانهــای آن بــه افــکار عمومــی هــم راه پیــدا
منــی کنــد .از بیــن رفــن حیوانــات رضر و زیــان
شــدیدی بــه رشــد درختــان دو پایــه مــی کنــد و
باعــث نابــودی آنهــا مــی شــود.
اســتفاده بــی رویــه از منابــع طبیعــی از آب تــا
جنگلهــا و مــواد معدنــی از جملــه نفــت و
ســنگها اجــازه بــاز ســازی مــواد از بیــن رفتــه را
کــه طوالنــی مــدت خواهــد بــود از طبیعــت گرفتــه
اســت .بــه همیــن دلیــل ســفرههای آبهــای
زیــر زمینــی خالــی شــده اســت و مــا بــا نشســت
گســرده زمینهــا در ایــران مواجــه هســتیم .در
ســایتهای اینرتنتــی خربنــگاران متعهــد گاهــا بــه
مکانهــای عمومــی رس مــی زننــد کــه رسمایـهداران
بــدون حتــی مجــوز آنهــا را در اختیــار گرفتــه
و در آنهــا بــه خانــه ســازی و یــا حفــاری معــدن
مشــغول هســتند .امــا در پشــت پــرده ایــن بــدون
مجوزهــا مســئولین بــاالی دولتــی از بیــت خامنـهای
تــا رسداران ســپاه و صاحبــان رشکتهــای بــزرگ
وجــود دارنــد کــه جوابگــوی حتــی دولــت خــودی
هــم نیســتند .اینهــا هســتند مافیــای مالــی کــه زد

و بنــد بــا بانکهــا و اســتفاده از قــدرت طبیعــت
را بــه ویرانــی کشــیدهاند .بــا اینکــه دولــت از ِق َبــل
منابــع طبیعــی ســالیانه میلیادهــا دالر اســتفاده
مــی کنــد ولــی بودجــهای کــه بــرای حفاظــت از
منابــع طبیعــی در نظــر گرفتــه مــی شــود آنچنــان
کــم اســت کــه جوابگــوی ســامل ســازی محیــط
طبیعــی نیســت.
رقابــت افســار گســیخته رسمایــهداری در همــه
جــای جهــان بــرای تولیــد بیشــر و ارزان تــر بــه
اســتفاده هــر چــه بیشــر از منابــع طبیعــی دامــن
زده و روزانــه آلودگیهایــی کــه از طریــق صنعــت
و نیــروی انســانی وارد طبیعــت مــی شــود بیشــر
مــی شــود .ســمی شــدن محیــط طبیعــی حتــی بــه
منابــع غذایــی اقیانــوس هــا هــم راه پیــدا کــرده
اســت .وارد شــدن مــواد غذایــی پروســه شــده کــه
بــا اســتفاده بیــش از حــد بــا مــواد ضــد کپــک و
منــک و شــیرینی هــا پنهــان بــه بــازار بـرای فــروش
بیشــر تاثیــرات مخربــی در بیــاری هــای افــراد
مســن گذاشــته اســت .ایــن نــوع مــواد خــود باعــث
بــاال رفــن بیــاری هــا و بودجههــای درمانــی
شــده اســت و کارخانههــای داروی ســازی را بــه
ســودهای هنگفتــی رســانده اســت .ثروتهــای
طبیعــی کــه در اطــراف مــا قــرار دارنــد اگــر بــه
صــورت صحیــح اســتفاده نشــوند ،خــود بــه مانعــی
در راه ســعادت برشیــت تبدیــل خواهنــد شــد.
بــا رونــدی کــه جلــو مــی رود حتــی بــا رسنگونــی
حکومتهــای رسمایــهداری و سیســتمهای
انســانی کــه ســود ،نقــش فرماندهــی را در جامعــه
نخواهــد داشــت ،بــاز هــم بازســازی خرابیهــای
رسمای ـهداری در طبیعــت ،زمــان بــر و احتیــاج بــه
نیــروی وســیع مالــی و انســانی خواهــد داشــت.
رقابتهــای رسمایــهداری حتــی اجــازه اتخــاذ
تصمیمهایــی کــه در عیــن تامیــن ســود برایشــان،
بتوانــد بــه کــم شــدن ضایعــات تولیــدات صنعتــی
و هامهنگــی بهــر شــدن محیــط طبیعــی کمــک
کنــد ،منــی دهــد.
ایــن موضــوع در تحقیقــات علمــی ثابــت شــده
اســت کــه یکــی از دالیــل گــرم شــدن کــره زمیــن
فعالیتهــای انســانی اســت ،امــا مدیاهــای قلــم
بــه مــزد ایـرا بررســی منــی کننــد کــه کــدام فعالیت
انســانی .آیــا رصف میلیاردهــا دالر از بودجههــای
دولتهــای جهــان کــه مــروف خریــد ســاح
ب ـرای کشــت و کشــتار و ویرانــی جوامــع انســانی
مــی شــود در حالیکــه مــی توانــد بودجــه آمــوزش
و پــروش چندیــن ســال جهــان را تامیــن کنــد ،بــا
تامیــن آب آشــامیدنی بـرای انســانها هــم یکســان
بــه ویرانــی طبیعــت کمــک مــی کنــد .نقــش اگاه
ســازی نســبت بــه جلوگیــری از ویرانــی و آلودگــی
طبیعــت بــه مثابــه خانــه کل برشیــت در اختیــار

زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند

بقیه در صفحه 5

دهــه نشــان میدهــد ایــن قــوم ســلطهگر نــه
تنهــا بویــی از حقــوق اولیــه شــهروندی نــدارد
بلکــه انتقــام جویــی قبیلــه قریــش را همچنــان در
رسلوحــه حــل مناســبات اجتامعــی جامعــه نویــن
قــرن بیســت و یکمــی قـرار داده اســت .ویدیوهــای
زنــدان اویــن ،زندانــی کــه ارثیــه بجــا مانــدهی نظام
ســلطنتی اســت ،امــروز همچنــان قتلــگاه مخالفــان
رژیــم جمهــوری اســامی اســت.
طبقــه بــورژوازی ایــران از هــان آغــاز وجــودش
چــون زیــر ســلطه اســتعامرگران و ســپس
امپریالیســتها بوجــود آمــد و تکامــل یافــت
حاکمیتــش بــا رسکــوب ،زنــدان ،شــکنجه و
اعــدام آزادی خواهــان ،ضــد اســتعامر و ضــد
امپریالیسـتها و در صــد ســال گذشــته کــه طبقــه
کارگــر بعنــوان یــک آلرتناتیــو طبقاتــی بــه میــدان
آمــده اســت ضد پیــروان کارگــری و کمونیسـتها
دســتگاه دولتــی و امنیتــی خــود را هر روز گســرش
داده اســت .ایــن طبقــه چــه در شــکل ســلطنت و
چــه در شــکل دیــن و مذهــب و والیــت فقیــه اوین
خانــه شــکنجه و اعدامــش بــوده و هســت .
حــزب رنجـران ایـران بعنــوان گردانــی از این لشــکر
طبقاتــی کارگــری و ادامــه دهنــده ی راه گلگــون
شــده آلرتناتیــو کارگــری ،نســل انــدر نســل اعضایش
قربانیــان جنایتــکاران حاکــم رژیمهــای بــورژوازی
بــوده اســت .هــر جــا ســتم کاری و دیکتاتــوری
هســت آنجــا مقاومــت و مبــارزه موجــود اســت.
مرتجعــان حاکــم چنیــن مــی پندارنــد کــه بــا کشــن
مبــارزان و شــکنجه و زندانــی کردنشــان نقطــه
پایــان بــه مبــارزه مــی گذارنــد .تاریــخ نشــان
میدهــد هامنطــور کــه در دوران ســلطنت نشــان
داد مقاومــت را بیشــر دامــن مــی زنــد و مبــارزه را
گســرده تــر مــی کنــد .امــروز شــاهد ایــن واقعیــت
تاریخــی هســتیم کــه چگونــه رژیــم والیــی توســط
مخالفانــش حلقــه بــه حلقــه محــارصه شــده اســت
و تــا خصوصیتریــن ســوراخهای امنیتــی رژیــم
مخالفــان انگشــت کردهانــد.
مبــارزه علیــه نظــام دیکتاتــوری ،علیــه رژیــم امنیتی
رسکوبگــر بخــش جــدا ناپذیــر از آلرتناتیــو کارگــری
اســت .کمونیســتها و نیروهــای دموکراتیــک
نســل انــدر نســل مشــعل مقاومــت و مبــارزه را
در دســت داشــتهاند .از صــور ارسافیلهــا گرفتــه
تــا حیــدر عمواوغلــی ،از فرخــی یــزدی گرفتــه تــا
ارانــی وروزبــه ،از جزنــی گرفتــه تــا ســعید ســلطان
پــور ،از وفــا جاســمی و مــا آواره گرفتــه تــا در
دوران جمهــوری اســامی کــه بایــد نــام هــزاران
را ردیــف کــرد همــه حکایــت از مقاومتــی تاریــخ
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مدیاهــای جهانــی قــرار دارد کــه اکرثشــان در
خدمــت رسمایــهداری هســتند .مدیاهــای کنونــی
جهــان کمــر بــه نقــش سیســتم رسمایــهداری در
تخریــب محیــط زیســت اشــاره مــی کننــد .امــا
برشیتــی کــه مــی خواهــد بــه زندگــی طبیعــی
خــود ادامــه بدهــد علیــه ویرانــی و تخریــب خانــه
طبیعــی خــود اســت .ایــن ارتبــاط باعــث شــده
اســت کــه مبــارزه علیــه غــارت و تخریــب طبیعــت
بــا مبــارزه علیــه رسمایـهداری درهــم تنیــده شــود.
مبارزیــن و فعالیــن محیــط زیســت اکــرا از
فعالیــن چــپ و دموکـرات و یــا متخصصیــن علمــی
هســتند .در همیــن رابطــه جمهــوری اســامی تــا
بــه حــال دههــا نفــر از متخصصیــن را کــه نســبت
بــه سیاس ـتهای ویرانگرانــه رژیــم اع ـراض کــرده
و یــا آنـرا افشــا کــرده انــد بــه زنــدان انداختــه و یــا
کشــته اســت.
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کارکــرد و کارآمــدی خوبــی داشــته و باعــث کســب
درآمدهــای نجومــی میگــردد .وظیفــه انقــاب در
ایــران رسنگونــی طبقــات حاکــم و جایگزینــی آن
بــا یــک دولــت سوسیالیســتی اســت کــه پایــهای
تریــن حقــوق فــردی و اجتامعــی و سیاســی را
بــرای طبقــات فرودســت اجتامعــی تامیــن کنــد.
هــر چنــد یکبــار خربهایــی انتشــار مــی یابــد کــه
گویــای هــزاران میلیــارد تومــان اختــاس اســت.
بعــد از یــک رسی تبلیغــات کــر کننــده ضــد فســاد
حکومتــی .اکــر پروندههــا شــامل مــرور زمــان مــی
شــود و بــه قــول معــروف "روز نــو روز از نــو ".
دور باطــل فــوق در طــی  4دهــه حاکمیــت رژیــم
اســامی ادامــه داشــته اســت و همــه دولتهــای
ضــد فســاد خــود از فاســدترین دولتهــای تاریــخ
معــارص ای ـران بــوده انــد .ب ـرای تامیــن و تحکیــم
دایــره قــدرت رژیــم رسمایــهداری اســامی مترکــز
خــود را بــر نیروهــای رسکوبگــر نظامــی ،اطالعاتــی
و زندانهــا گذاشــته اســت .البتــه متامــی دولتهــای
طبقاتــی بــه درجاتــی از ایــن اب ـزار اســتفاده مــی
کننــد ،امــا مهــم ایــن اســت کــه آن ـرا در خدمــت
چــه مناســباتی بــکار مــی گیرنــد.
جنبشهــای اعرتاضــی در بویــژه دو دهــه گذشــته
بطــور مشــخص ایــن نابرابــری را مــورد حملــه
و اعــراض قــرار دادهانــد و نابرابــری و فاصلــه
طبقاتــی شــدید اجتامعــی و پــی آمدهــا و ابعــاد
ویرانگــر آن بــرای جامعــه توضــح دادهانــد .تــا
دورهای کــه ایــن جنبــش در حــال رس بــرآوردن
از الک خــود بــود و هنــوز تشــکالت مســتقل
شــکل نگرفتــه بــود و ره ـران جنبشهــای مرتقــی
اجتامعــی از کارگـران و معلــان تــا پرســتاران و.....
در شــکل افـراد مســتقل و معــرض مقابــل حکومت
ایســتاده بودنــد و داراری کمبودهــای جــدی ناشــی
از تجربــه و زمینههــای اجتامعــی بودنــد ،نــوع
مبــارزه و شــکل دهــی بــه حــرکات اجتامعــی
منــی توانســت فراتــر بــرود .امــا در بیســت ســال
گذشــته مــا از مراحــل اولیــه گــذر کردهایــم .آیــا
ایــن بــه مفهــوم ایــن اســت کــه خــرده کاری کامــا
از بیــن رفتــه اســت و جنبــش روی خــط صحیــح و
ســازماندهی درســت حرکــت مــی کنــد .بــه نظــر
مــی رســد بــا اینکــه روشــن شــده اســت کــه مــا
کمونیس ـتها و جنبــش کارگــری بشــدت از خــرده
کاری رنــج مــی بریــم ولــی اعــراف بــه آن بــرای
برخــی از احـزاب و ســازمان هــا و فعالیــن کارگــری
بســیار ســخت اســت .زمینههــای فکــری بــرای
مانــدن در خــرده کاری:
اول :حــق بــه جانــب دیــدن خــود در همــه
زمینههــای مبارزاتــی و حاشــیه ای دیــدن دیگ ـران
اســت .زمینــه فکــر ی فــوق نــه انتقــاد از خــود

را انجــام مــی دهــد نــه انتقــاد بــه دیگــران از
نظــر ایــن دســته از افــراد و ســازمانها انتقــاد
بــه دیگــران مطــرح نیســتند بخاطــر اینکــه آنهــا
حاشــیهای و قابــل اغــاض مــی باشــند و انتقــاد بــه
خــود را ندارنــد بــه ایــن علــت کــه همــه مناســبات
فکــری و ســازماندهی و تحلیــل هایشــان درســت
بــوده اســت.
دوم :بــه خــود پــر بهــا دادن و ارزشهــا و عملکــرد
خــود را برتــر و باالتــر از دیگـران دانســن و منتظــر
بهبــودی اوضــاغ بـرای کار انقالبــی مانــدن
ســوم :نداشــن درک عمیــق از اوضــاع طبقاتــی و
رشایــط موجــود و تضــاد کار و رسمایــه را ندیــدن
و بجــای دیــدن ســمت انقــاب از اصــول مبــارزه
طبقاتــی تحــت عنــوان رشایــط فاصلــه گرفــن.
نداشــن برنامــه بـرای کار و دنبالــه روی از اوضــاع،
فقــط بــه دنبــال پیــروزی بــودن و آمادگــی رشایــط
بــد را نداشــن و پنهــان شــدن در پشــت رشایــط،
بــه علنــی بــودن مبــارزه بــدون یــک ســازمان
و حــزب کمونیســتی پــر بهــا دادن اســتفاده از
تکنولوژیهــای ارتباطــی را بــه تشــکیالت حزبــی
زنــده در جامعــه ترجیــح دادن کار جبه ـهای را بــه
کار ســازماندهی و ایجــاد وحــدت کمونیســتها
ترجیــح دادن .وحــدت جنبــش کمونیســتی را فــدای
اتحادهــای موقــت و اعالمی ـهای کــردن و در برابــر
آن وحــدت تشــکیالتی در جهــت ایجــاد حــزب را
بــه آینــدهای نامعلــوم واگــذار کــردن .کوچکرتیــن
اختــاف را بــه اختــاف عمــده در خــط مشــی
سیاســی – ایدئولوژیــک بســط دادن و آمــاده
جدایــی و انشــعاب بــودن.
شــعارهای " رادیــکال "دادن ولــی از کارهــای برنامه
ریــزی شــده و مشــخص اجتنــاب کردن.
تشــکیالت را بــه تشــکیالت تبلیغاتــی تبدیــل کــردن
ولــی از پیونــد زنــده بــا کارگ ـران و زحمتکشــان
دوری گزیــدن
اینهــا بــه نظرمــن عمده مســائلی هســتند کــه اجازه
وحــدت جنبــش کمونیســتی و کارگــری را منی دهد.
خــرده کاری یــک ایدئولــوژی روشــنفکران خــرده
بورژواســت کــه خواهــان پیــروزی رسیــع بــوده و
از کار ســخت و طوالنــی پرهیــز دارد .شناســایی
خــرده کاری در تشــکیالت و در بیــن افــراد چــه
بصــورت تفکــری و چــه بصــورت عملکــرد مشــخص
کار ســختی نیســت .مهــم ایــن اســت کــه از خــرده
کاری چگونــه مــی تــوان عبــور کــرد .کســانی در
خــرده کاری دســت و پــا مــی زننــد کــه قــادر بــه
کســب نیــروی تــازه نبــوده و تحــرک تشــکیالتی
نداشــته باشــند .یکــی از عمدهتریــن مســائل حــل
مشــکالت فکــری و ســپس برنامــهای خــرده کاری
اســت .وقتــی مشــکل خــرده کاری شــناخته و بــه
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بــا توســعه و رشــد فقــر و بیــکاری و همــه گیــری
کرونــا و کشــتاری کــه امــروز در ایــران ناشــی از
ایــن ویــروس و رذالــت و ســود پرســتی رسمایـهداری
و رژیــم جمهــوری اســامی در جریان اســتُ ،ســفره
نــه تنهــا کارگــران و زحمتکشــان بلکــه طبقــات
متوســط هــم خالــی و خالیتــر شــده اســت.
فاصلــه طبقاتــی هــر روز بیشــر مــی شــود و در
برابــر کــودکان و زنانــی کــه در ســطلهای زبالــه
بــه دنبــال غــذا و بطــری و پالســتیک بـرای فــروش
مــی گردنــد و یــا کودکانــی کــه بـرای مدرســه رفــن
نــه لبــاس و وســایل تحصیلــی دارنــد و نــه رسپناهی
بــه عنــوان مدرســه ،طبقــات حاکــم فاســد بــا
مصــادره و زد و بندهــای دولتــی زمینهایــی را در
اختیــار گرفتــه و آپارمتانهــا و خانههــای مجللــی
ســاختهاند کــه قــر پادشــاهان در برابــر برخــی
از آنــان بــی مقــدار جلــوه مــی منایــد .کودکانشــان
اکــرا در مــدارس کشــورهای خارجــی تحصیــل
مــی کننــد و نــه غــم نــان دارنــد و نــه احساســی
از انســان دوســتی .گاهگاهــی ب ـرای فریــب مــردم
گوســفندی قربانــی و گوشــت آنــرا بیــن مــردم
فقیــر تقســیم مــی کننــد کــه خمســی داده باشــند
و نگاهــی بــه طــرف خــود خریــده باشــند.
مــا را بــا طبقــات رسمایـهدار کــه تــا مرفق دستشــان
بــه خــون مــردم و دزدی آلوده اســت کاری نیســت.
آنهــا نــه احتیــاج بــه نصیحــت دارنــد و نــه یادگیری.
منافــع طبقاتــی ایــن انگلهــای اجتامعــی در
پایــدار مانــدن همیــن مناســباتی اســت که برایشــان
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ده نکته حائز اهمیت

ده نکتــه حائــز اهمیــت دربــاره جهانــی شــدن
رسمایــه و پروســه پیرامونــی ســازی
تــا آغــاز نیمــه دوم قــرن بیســتم ،محققیــن اقتصــاد
سیاســی در کشــورهای رسمایــه داری بــر آن بودنــد
کــه پدیــده توســعه نیافتگــی رابطــه ارگانیــک
تاریخــی بــا پدیــده توســعه یافتگــی نــدارد .بــر ایــن
اســاس طرفــداران ایــن نظــرگاه معتقــد بودنــد کــه
کشــورهای توســعه نیافتــه بــرای اینکــه توســعه
یابنــد بایــد از سیاســتهای کشــورهای توســعه
یافتــه پیــروی کــرده و درهــای خــود را بــه ســوی
امــواج " بــازار آزاد " رسمایــهداری و تقســیم کار
در ســطح جهانــی بــاز کننــد .در دهههــای پنجــاه
و شــصت قــرن بیســتم ،بخشــی از مارکسیس ـتها
بــا ارائــه بُعــد جهانــی حرکــت رسمایــه گفتــان
مســلط عــدم رابطــه بیــن توســعه یافتگی و توســعه
نیافتگــی را بــه چالــش طلبیــده و بــا تکیه بــر تئوری
رشــد نــا مــوزون جهانــی پدیــده پالریزاســیون
(شــکاف انــدازی و قطــب ســازی) رسمایــه در
ســطح جهانــی را بطــور جامعــی رشح دادنــد .ایــن
نظــرگاه بــا تکیــه بــر تحلیــل عواقــب پالریزاســیون
نشــان مــی دهــد کــه چگونــه رسمایــه در حرکــت
الینقطــع جهانــی خــود جهــان مــا را بــه دو بخــش
توســعه یافتــه (کشــورهای مرکــز) و توســعه نیافتــه
(کشــورهای پیرامونــی) تقســیم مــی کنــد .در ایــن
چهارچــوب تحلیلــی ،توســعه پیرامونــی (توســعه
نیافتگــی) همیشــه تاریــخ بــی پایــان " تعدیــل “
بــه تقاضــا و نیازهــای رسمایــه حاکــم بــوده اســت.
در مســیر ایــن تاریــخ کشــورهای مرکــز خــود
را دامئــا " دوبــاره ســازی " کــرده و کشــورهای
پیرامونــی خــود را دامئــا بــا ایــن دوبــاره ســازیها
مطابقــت دادهانــد .ایــن چهارچــوب بــر آن اســت
کــه کشــورهای پیرامونــی مــی تواننــد خــود را از
طریــق " گسســت "(“ انقطــاع “) از محــور رسمایــه
نجــات دهنــد :یعنــی مضمــون و اســراتژیهای
روابــط خارجــی کشــورهای دربنــد بایــد در خدمــت
منطــق توســعه داخلــی )ملــی) آن کشــورها ق ـرار
گیرنــد .در غیــر ایــن صــورت ،پروســه جهانــی شــدن
رسمایــه تشــدید پیــدا کــرده و نتیجتــا بُعــد و
وســعت پالریزاســیون ) پیرامونیســازی) گســرش
خواهــد یافــت.
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عنــوان یــک مانــع پیشــرد پذیرفتــه شــد آنوقــت
اســت کــه مــی تــوان دســت بــه تصحیــح آن زد.
وقتــی ســازمانهایی در عمدهتریــن خــط سیاســی
– ایدئولوژیــک بــا هــم توافــق دارنــد ولــی قــادر
بــه وحــدت نیســتند .وقتــی جنبــش کارگــری قــادر
بــه متحــد کــردن هــم طبقـهای هــای خــود نیســت
و خطــوط غیــر عمــده را عمــده کــرده و از اتحــاد
مبارزاتــی طفــره مــی رود و باالخــره زمانــی کــه
کســانی حقانیــت و پیــروزی خــود را در شکســت
دوســتانی مــی بیننــد کــه بــا آنهــا اختــاف دارنــد.
نتیجــه آن مــی توانــد بــه پراگندگــی و انشــغاب و
شکســت مبارزاتــی طبقــه کارگــر بیانجامــد .خــرده
کاری فقــط مانــع کار نیســت بلکــه نتایــج حاصلــه
از کار را هــم بــه شکســت مــی کشــاند.
اگــر خــرده کاری را بــه شــکل جــدی و عینــی در
تقابــل طبقاتــی کــه امــروز بیــن جنبــش کارگــری –
کمونیســتی و رژیــم رسمایـهداری جمهوری اســامی
مــورد بررســی ق ـرار دهیــم؛ بطــور خالصــه در دو
نکتــه برجســته مــی شــود عــدم وحــدت جنبــش
کمونیســتی و عــدم پیونــد ارگانیــک بــا جنبــش
کارگــری.
رشــد دو دهــه اخیــر جنبــش کارگــری بســیاری از
ایدههــای غیــر اصولــی کهــن را کــه باعــث خــرده
کاری مــی شــوند بــدور ریختــه اســت .ولــی ایــده
و ســنتهای کهــن چــه رفتــاری و چــه فکــری
بــزودی از بیــن نرفتــه و قــادر هســتند تــا دورهای
خــود را بــاز ســازی کننــد .بـرای روشــن شــدن ایــن
نکتــه مــی تــوان از تجربــه ســالهای بعــد از بــه
قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی یــاد کــرد .در آن
ســالها بــا اینکــه ســازمانهای سیاســی چــپ و
کمونیســتی از پایههــای ســازمانی نســبتا خوبــی
برخــوردار بودنــد ولــی پراکندگــی عــدم ارتبــاط و
حتــی مبــارزه بیــن آنهــا ،اجــازه داد کــه جمهــوری
اســامی قــدم بــه قــدم و بــا برنامــه یــا بصــورت
نفــوذ و یــا رسکــوب آنهــا را عقــب برانــد .در جنبــش
کارگــری هــم همیــن وضــع اســت .بخــش هــای
مختلــف جنبــش در عیــن اینکــه از گذشــته بهــر
و ارتبــاط بیشــری دارنــد ولــی پراکندگــی کنونــی
ب ـرای جنبشــی کــه خواهــان رســیدن بــه خواســت
صنفــی و سیاســی خــود اســت قابــل قبــول نبــوده
و ایــن امــکان را بــه رژیــم مــی دهــد کــه آنــرا
مــورد حملــه مــوردی ولــی بــا برنامــه ق ـرار دهــد.
اتحــاد بخشهــای مختلــف جنبــش کارگــری اجــازه
مهران پیامی
حملــه پلیــس سیاســی را ضعیــف و جنبــش کارگــری
را در مبــارزه علیــه پلیــس سیاســی تقویــت مــی
کنــد .شکســت ایــن ایــده کــه بــدون حضــور در
بیــن تودههــا ســازمانهای سیاســی و صنفــی و
تشــکالت کارگــری قــادر هســتند وظایــف انقــاب

را پیــش بربنــد در اوضــاع کنونــی رصفــا یــک ایــده
والنتاریســتی اســت کــه از گذشــته در ذهنیــت
بخشــی از چــپ مــا شــکل گرفتــه اســت .ذهنیتــی
کــه در شــکل کنونــی خــود را در تئــوری گرفــن
قــدرت بــه هــر قیمتــی و بــدون حضــور طبقــات
فرودســت جامعــه نشــان مــی دهــد .وقتــی یــک
ســازمان سیاســی در ایدههــای خــود در نــگاه
طبقاتــی و ســازماندهی بــه خــرده کاری روی مــی
آورد بــه قــول لنیــن " در رشایــط خــر ده کاری ترقی
زیــاده بــازده کار غیــر ممکــن اســت" .مثلــی در
فارســی اســت کــه مــی گوینــد “از در دروازه تــو
منــی رود ولــی از ســوراخ ســوزن چــرا” وضعیــت
جنبــش چــپ در رشایــط کنونــی چنیــن اســت.
ســازمانها مــی خواهنــد کل تودههــا را زیــر
پرچــم مبــارزه علیــه رژیــم و رسمایـهداری متشــکل
کننــد ولــی بــا کســانی کــه همیــن اعتقــادات را
در ســازمان دیگــری دارنــد متحــد منــی شــوند .آیــا
ایــن خــرده کاری نیســت .لنیــن در جــای دیگــری
مــی گویــد " مرزبندیهــا را مشــخص کنیــد و بعــد
وحــدت را پیــش بربیــم ".
نــگاه دیگــری موجــود اســت که بــه خــرده کاری که
از ایدئولــوژی خــرده بــورژوازی نشــئت مــی گیــرد
دامــن مــی زنــد و آن خواســت پیــروزی رسیــع و
تشــکیالت را بــه یــک گــروه تبلیغاتــی تبدیــل کــردن
اســت .نــه تکنولــوژی و نــه ارتباطــات در دنیــای
مجــازی قــادر بــه تشــکیل وحــزب کمونیســت و
یــا ایجــاد یــک ســازمان انقالبــی و متمرکــز کــه
بتوانــد وظایــف ســازماندهی را در بیــن تودههــا
و نیــز مبــارزه بــا پلیــس سیاســی را جلــو بــرد
نیســت .ایــن امــر بــه کاری ســخت ،طوالنــی مــدت
و تبلیغــی – ترویجــی نیازمنــد اســت .یــک قــدم
درســت عملــی بهــر از دههــا برنامــهای کــه در
قفس ـههای کتابخانههــا خــاک مــی خــورد .روشــن
اســت نبایــد دچــار پراگامتیســم شــد ولــی عمــل
انقالبــی بــه همـراه تئــوری انقالبــی اســت کــه مــی
توانــد یــک انقــاب را بــه پیــروزی برســاند.
ایدههــای صحیــح مــا را از خــرده کاری پرهیــز مــی
دهــد ولــی فقــط یــک ایــده نیســت .خــرده کاری
نوعــی تفکــر طبقاتــی کــه تــا کنــون بــه مبــارزه
طبقــه کارگــر رضبــات زیــادی وارده کــرده اســت
کــه بایســتی بــا آن مبــارزه کــرد.

صفحه6

 -۲جهانــی شــدن رسمایــه ( گلوبالیزاســیون) کــه
شــکاف برانــدازی و قطــب ســازی از تبعــات فــوری
آن اســت ،توســعه نیافتگــی کشــورهای پیرامونــی

زنده باد وحدت جنبش کارگر ی-کمونیستی

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

اوایــل دهــه  1970بــه ایــن ســو ( ،اندیشــه تســلط
بــر جهــان بــه وســیله مرکزهــای نظــام جهانــی
رسمایــه (کــه مســلح بــه " پنــج انحصــار بــزرگ "
هســتند ) بــه گســرش پالریزاســیون بیــش از هــر
زمانــی در تاریــخ رسمایــهداری ،شــدت بخشــیده
اســت .بــدون تردیــد ،صنعتــی شــدن یــک بخــش
از جهــان پیرامونــی ( جهــان ســوم ( و " جهــان
چهارمــی" ســاخنت بخــش دیگــری از جهــان
پیرامونــی ،یکــی از ویژگیهــای مهــم ایــن مرحلــه
از تاریــخ رشــد پالریزاســیون در جهــان اســت.
 -۵تــا اوایــل دهــه  ۱۹۷۰در بخشــی از کشــورهای
دربنــد پیرامونــی چالشهائــی در جهــت گسســت
از نظــام جهانــی در جهــت توســعه یافتگــی بوقــوع
پیوســتند کــه مجموعــا بــه نــام پروژههــای " عهــد
باندونــگ “ ۱۹۵۵ –۱۹۷۵ :معــروف گشــتند .ایــن
پــروژه هــا کــه مــی خواســتند بعــد از اســتعامر
زدائــی کشــورهای بویــژه ســه قــاره خــود را از
تبعــات و پــی آمدهــای جهانــی شــدن رسمایــه
بویــژه پالریزاســیون نجــات دهنــد ،دارای جنبههــا
و ویژهگیهائــی بودنــد کــه در اینجــا بــه اهــم
آنهــا اشــاره مــی شــود :یــک ،چالــش در جهــت
رشــد نیروهــای تولیــدی و رهائــی از اقتصــاد تــک
محصولــی و گســرش تکــر تولید (از طریــق صنعتی
ســازی (دو  ،چالــش در جهــت تضمیــن و تامیــن
نقــش رهــری دولــت در کنــرل پروســه تولیــد و
صنعتــی ســازی ( دولــت گرائــی ( ســه ،اعتقــاد بــه
ایــن اندیشــه کــه الگوهــای تکنیکــی عمدتــا خنثــی،
عینــی و بــی نظــر بــوده و بــه ســادگی مــی تواننــد
بــاز تولیــد گردنــد .چهــار ،اعتقــاد بــه ایــن اندیشــه
کــه ایــن پروســه ) گسســت از مرکزهــا و رهائــی
از اقتصــاد تــک محصولــی و گســرش اقتصــاد چنــد
محصولــی و صنعتــی ســازی ) رضورتــا احتیاجــی
بــه مشــارکت و ابتــکار تودههــای مردمــی در آغــاز
نداشــته و فقــط بــه حامیــت فراگیــر تودههــا از
سیاس ـتهای دولتــی محتــاج اســت .پنــج ،اعتقــاد
بــه ایــن اندیشــه کــه ایــن پروســه در مســیر تکاملی
خــود رضورتــا بــا منطــق حرکــت رسمایــه بویــژه در
زمینــه تقســیم نیروهــای کار در ســطح بیــن املللــی
در تضــاد نخواهــد افتــاد .بررســی تاریــخ روابــط
کشــورهای مرکــز و کشــورهای پیرامونــی در عــر
باندونــگ دقیقــا محدودیتهــا ،شــکنندگیها
و آســیب پذیریهــای آرمــان اســتقرار دولــت –
ملتهــای تحــت رهــری بــورژوازی ملــی را عیــان
مــی ســازد  .زی ـرا بــه محــض اینکــه نظــام جهانــی
بعــد از گــذار از یــک دوره " بح ـران بــی اعتبــاری
" دهههــای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰خــود را بازســازی کــرد،
دوبــاره دســت بــه تهاجــم در کشــورهای جهــان

ســوم زده و دولتهــای مســتقل و رهائــی بخــش
ملــی عهــد باندونــگ را (زیــر فشــار پروســه فالکــت
بــار سیاســت هــای " فراملــی ســازی “ (بــه تدریــج
و یکــی بعــد از دیگــری بــه دولتهــای کمپ ـرادور
بــه نظــام جهانــی تبدیــل ســاخته و آنهــا را بــه
محــور نظــام متصــل ســاخت .
 -۶بـرای درک بهــر از خصلــت پالریزاســیون بویــژه
در عــر تشــدید پروســه جهانــی شــدن ،بایــد بــه
انگاشــت و اصــل رشــد نابرابــر و یــا نامــوزون در
جوهــر و ذات نظــام رسمایــه توجــه کــرد .آنچــه کــه
رسمای ـهداری را از متــام جوامــع پیشــا رسمای ـهداری
مشــخص و جــدا مــی ســازد رصفــا و فقــط تفــاوت
کمــی و درجــه رشــد نیروهــای تولیــدی نیســت.
تفــاوت هــای کیفــی دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه
بررســی آنهــا حائــز اهمیــت اســت .در اینجــا بــه
طــور اجاملــی بــه تعــدادی از ایــن تفاوتهــای کیفــی
اشــاره مــی کنــم :الــف – در رسمایــهداری ارزش
اضافــی از طریــق مکانیســم اقتصــادی قانــون ارزش
کســب مــی گــردد در حالــی کــه در جوامــع پیشــا
رسمایـهداری محصــول اضافــی از طریــق شــکلهای
گوناگــون خــراج کــه از ســوی محمــل هــای غیــر
اقتصــادی اعــال مــی گــردد ،اخــذ مــی گــردد .ب
– در رسمای ـهداری ،منشــاء و منبــع قــدرت چیــزی
بــه غیــر از رسمایــه نیســت ولــی در جوامــع پیشــا
رسمایــهداری قــدرت عامــل ثــروت اســت .خــود
قــدرت در جوامــع پیشــا رسمای ـهداری مــی توانــد
از منابعــی چــون میتولــوژی ،ایدئولــوژی بویــژه
دیــن و مذهــب و یــا نظامیگــری اخــذ گشــته و
دارنــده و صاحبــان ایــن منابــع را ثرومتنــد ســازد.
ج – نابرابــری و پروســه شــکاف برانــدازی و قطــب
بنــدی ســازی در جوامــع پیشــا رسمایـهداری وجــود
داشــته اســت ولــی در عــر رسمایــهداری اســت
کــه پدیــده نابرابــر و پروســه پالریزاســیون نــه تنهــا
بطــور سیســتامتیک تعمیــق یافتــه و گســردهتر
مــی گــردد بلکــه بــر اســاس منطــق حرکــت رسمایــه
جهانــی گشــته و جهــان را بــه دو بخــش الزم و
ملــزوم و مکمــل هــم تقســیم مــی کنــد.
 -۷امــا پالریزاســیون کــه ارثیــه شــوم و بالواســطه
جهانــی شــدن اســت ،چگونگــی و ویژگیهــای
گــذار برشیــت زحمتکــش از رسمایــهداری بــه
یــک نظــام برتــر منجملــه سوسیالیســم را بــه
چالــش مــی طلبــد .ایــن پالریزاســیون امــکان دارد
کــه رشایطــی ببــار آورد کــه بخــش قابــل توجهــی از
کارگ ـران و دیگــر زحمتکشــان و طبقــه متوســط
کشــورهای مســلط مرکــز بویــژه در اوضــاع کنونــی
کــه نظــام جهانــی رسمایــه بــا بحـران روبــرو اســت،
هــر آن و رس بزنــگاه بــه عنــوان " ارتــش ذخیــره کار
" در خدمــت جنگهــای طوالنــی ســاخت آمریــکا
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و توســعه یافتگــی کشــورهای مرکــز را الزم و
ملــزوم هــم ســاخته و آن دو را بــه دو روی یــک
ســکه تبدیــل مــی ســازد .نظــام حاکــم جهانــی ،بــر
پایــه قانــون ارزش حاکــم بــر بــازار ،تجــارت کاال
و حرکــت رسمایــه را عمومیــت مــی دهــد ولــی
نیــروی کار و زحمــت را اجــازه رشکــت در ایــن
انتگراســیون منــی دهــد .حتــی فراســوی حاکمیــت
و متامیــت قانــون ارزشهــا ،بررســی اوضــاع جهــان
بخوبــی نشــان مــی دهــد کــه دسرتســی نابرابــر بــه
منابــع طبیعــی ،تجمــع در صــد انحصــارات مالــی
بویــژه در امــور تکنولوژیکــی طــب و بهداشــت و
آمــوزش و پــرورش در دســت فراملیهــای مرکــز،
مترکــز مکانیســمهای قدرقدرتیهــای نظامــی در
دســت راس نظــام و باالخــره تفــوق ســبک زندگــی
مرصفگرائــی بطــور منایــان و آشــکار پروســه
پالریزاســیون را در ابعــاد گوناگــون در ســی ســال
گذشــته شــدت بخشــیده اســت
 - ۳پروســه پالریزاســیون ثــروت و قــدرت در تاریــخ
پانصــد ســاله رسمایـهداری از ســه مرحلــه تاریخــی
عبــور کــرده اســت .در قــرون هفدهــم و هیجدهــم
بــه شــکرانه اســتعامر قــاره آمریــکا و بخشهــای
دیگــر جهــان ،کشــورهای اروپــای آتالنتیــک
(اســپانیا ،پرتقــال ،انگلســتان ،هلنــد ،فرانســه و....
) بــه توســعه رسمایــهداری مرکانتالیســتی خــود
شــدت بخشــیده و بـرای اولیــن بــار یــک موقعیــت
متفــوق جــدی در مقابــل متدنهــای مــرق
زمیــن بــه دســت آوردنــد .ایــن تفــوق کــه عمدتــا
در حیطههــای نظامــی و دریانــوردی بــود بــه
قــدرت هــای اروپــای آتالنتیــک فرصــت داد کــه
بــا تهاجــم و حملههــای نظامــی بــه کشــورهای
“ مــرق زمیــن " باعــث گردنــد کــه آن کشــورها
نتواننــد بــه رشــد مرحلــه مرکانتالیســتی خــود
ادامــه دهنــد .در قــرن نوزدهــم ،انقــاب صنعتــی
و ســپس رشــد انحصــارات مالــی رسمایــه داری در
اروپــای آتالنتیــک و آمریــکای شــالی بــه پروســه
پالریزاســیون در ســطح جهانــی شــدت بخشــیده
و جهــان را بــه دو بخــش " صنعتــی “ و " غیــر
صنعتــی " تقســیم کــرد .شــایان توجــه اســت کــه
در قــرن بیســتم بویــژه در دوره ی “ جنــگ رسد
" ( ) 1947 – 1991کشــورهای متعــددی در آســیا،
آفریقــا و آمریــکای التیــن یــا صنعتــی گشــتند و یــا
در راه صنعتــی شــدن قــدم هــای موثری برداشــتند.
ولــی صنعتــی شــدن اکرثیــت عظیمــی از کشــورهای
پیرامونــی نــه تنهــا بــه عمــر پروســه پالریزاســیون
خامتــه نــداد ،بلکــه ابعــاد شــکاف انــدازی و قطــب
ســازی را بیــن مرکزهــا و پیرامونیهــا وســیعرت و
عمیقتــر ســاخت.
 -۴در مرحلــه کنونــی ( از آغــاز بح ـران ســاختاری
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در رسارس جهــان بویــژه در منطقــه اســراتژیکی
خاورمیانــه – اقیانــوس هنــد ،قـرار گیرنــد .از ســوی
دیگــر ،پالریزاســیون کشــورهای گوناگــون پیرامونــی
را بــه " مناطــق طوفانــی " قیــام هــای طبیعــی ،خود
بخــودی و طوالنــی علیــه کشــورهای نظــام جهانــی
تبدیــل مــی ســازد .بطــور یقیــن ،قیــام هــا و شــورش
هــا رضورتــا بــه معنــی انقــاب نیســتند ،ولــی
امــکان تبدیــل بخشــی از آنهــا بــه انقــاب وجــود
دارد .تنهــا چالشگـران ضــد نظــام رسمایــه هســتند
کــه مــی تواننــد بــا تعبیــه و اتخــاذ یــک اس ـراتژی
جهانــی بــرای گــذار بــه فراســوی رسمایــه رابطــه
مبــارزات در کشــورهای مرکــز علیــه نظــام رسمایــه
را بــا مبــارزات خلقهــای کشــورهای پیرامونــی
تعریــف و ســپس هــم بســته ســازند .
 -۸روشــنفکران پســت مدرنیســت و ایدئولوگهــای
نظــام جهانــی رشــد تاریخــی گلوبالیزاســیون
(جهانــی شــدن رسمایــه ) و پــی آمــد منبعــث از
آن یعنــی پالریزاســیون را منکــر گشــته و طبیعتــاً
تقســیم جهــان بــه دو بخــش " مرکــز " و " پیرامونــی
“ را کــه الزم و ملــزوم و مکمــل هم هســتند ،رد می
کننــد .ایــن روشــنفکران کــه بعضــی مارکسیسـتها
آنهــا را تحــت نــام " فرهنــگ گـرا “ و بعضــی دیگــر
اروپــا محــور ( اروپــا مرکــز بیــن) مــورد نقــد ق ـرار
مــی دهنــد ،بــر ایــن باورنــد کــه " فرهنگهــای
متفــاوت " ( عمدتــا اروپائــی و رشقــی) دارای
ویژگیهــای غیــر متغیــر فـرا تاریخــی هســتند کــه
رشــد و توســعه آن جوامــع را تعییــن مــی کننــد.
ایــن " غیــر متغیرهــا " مســتقل از قوانیــن عمومــی
حاکــم بــر چگونگــی تحــول تاریخــی جوامــع بــری
هســتند .در صورتــی کــه بــه قــول ســمیر امیــن
ایــن متغیرهــا میتولوژیهائــی هســتند کــه بطــور
مصنوعــی تعبیــه گشــتهاند کــه از یــک ســو بــه
پویائــی مشــخص تاریــخ تحــول اروپــا ( توســعه
نیافتگــی مرکــز) مرشوعیــت دهنــد و از ســوی
دیگــر امــر توســعه نیافتگــی کشــورهای پیرامونــی
در بنــد را مــورد توجیــه قــرار دهنــد .بــر اســاس
ایــن فرضیــه ،توســعه نیافتگــی کشــوری پیرامونــی
رابطــه بــا توســعه یافتگــی مرکــز نداشــته و بــه
اصطــاح در بــن بســت قـرار گرفــن آنهــا ارتباطــی
بــا تاریــخ رشــد توســعه نیافتگــی و دو روی ســکه
بــودن و الزم و ملــزوم بــودن توســعه یافتگــی
مرکزهــا و توســعه نیافتگــی پیرامونــی نــدارد و
عمدتــا ناشــی از فرهنــگ هــای مشــخص آنهــا
اســت.
-۹در آخریــن دهههــای قــرن نوزدهــم و در دو
دهــه اول قــرن بیســتم خیلــی از مارکسیســتها
چنــدان اعتقــادی بــه امــر پالریزاســیون جهــان بــه
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“ کــه در آن نیروهــا و پــروژه هــای رسمایــهداری
و سوسیالیســتی در کنــار هــم در حــال تالقــی و
ادغــام بودنــد .مدیریــت پروســه ایــن تضــاد (تالقــی
و ادغــام) عینــی و واقعــی کــه قـرار بــود از طریــق
دموکراســی سیاســی و “ اقتصــاد مرکــب " حــل
گــردد ،بــه دســت دســتگاه دولتگرائــی افتــاد کــه
بــه تدریــج وجــود آن تضــاد را نفــی کــرده و خــود
را در خدمــت منافــع طبقــات ف ـرا دســت و مرفــه
نوظهــور قــرار داد.
 -۱۰امــروز نظــام جهانــی کــه بــر رستــارس جهــان
گســرش یافتــه و بــا اعــال قوانیــن حاکــم بــر
“ بــازار آزاد " نئولیربالــی بــه پروســه تاریخــی
پالریزاســیون خــود بیــش از پیــش دامــن زده اســت،
بــاز هــم بــا ســه چالــش بــزرگ البتــه در چهارچــوب
مشــخص متفــاوت روبــرو اســت .اولیــن چالــش
خواســتههای دموکراتیــک تودههــای مــردم اســت
کــه مــی خواهنــد دموکراســی جــاری را بــه مــاورای
دموکراســی سیاســی ســوق دهنــد .آیــا جنبشهــای
اجتامعــی ،سیاســی کنونــی موفــق خواهنــد گشــت
کــه در کشــورهای جهــان یــک مضمــون مرتقــی بــه
بُعــد و محتــوی دموکراســی جــاری تعبیــه ســاخته
و آنــرا بــه ســوی مدیریــت و اداره اجتامعــی –
اقتصــادی رهنمــون گردنــد؟ چالــش دوم مســئله
بــازار اســت :آیــا جوامــع انســانی بــه ســادگی
قانــون حاکــم بــر بــازار را پذیـرا خواهنــد شــد و یــا
اینکــه مدیریــت آن را بــه مقــررات عمومــی غیــر
بوروکراتیــک اجتامعــی خواهنــد ســپرد؟ چالــش
ســوم مســئله جهانــی شــدن اســت :آیــا برشیــت
منطــق حاکــم بــر گســرش رسمایــه و طبیعتــا
امــر پیرامونــی ســازی نظــام رسمایــه را پذیــرا
خواهنــد گشــت و یــا اینکــه بــه مبــارزات خــود
علیــه خصوصــی ســازی ،پیرامونــی ســازی و بــازار
ســازی در ســطوح ملــی و محلــی و منطقــهای و
جهانــی ادامــه خواهــد داد؟ بــه نظــر نگارنــده در
مســیر ایــن تالقــی هــا اســت کــه هــم چالشگـران
ضــد نظــام و هــم قربانیــان ضــد نظــام در تــاش
خــود جهــت کســب دموکراســی پیگیــر ( ،فراســوی
دموکراســی سیاســی) رهائــی از تبعــات قوانیــن
حاکــم بــر “ بــازار آزاد " نئولیربالــی و رهائــی از
پروســه جهانــی شــدن رسمایــه و بــه اتخــاذ چشــم
اندازهــای سوسیالیســتی وقــوف و دســت خواهنــد
یافــت.

دو بخــش مرکــز و پیرامــون منبعــث از پروســه
گســرش رسمایــهداری در ســطح جهــان نداشــته
و بــر آن بودنــد کــه نظــام رسمایــه بــه شــکرانه
انقــاب صنعتــی در انــدک زمانــی رسمای ـهداری را
در مناطــق مختلــف جهــان رواج خواهــد داد .در
ارتبــاط بــا ایــن نظــرگاه بــود کــه در آن روزگاران
خیلــی از ایــن مارکسیس ـتها تصــور مــی کردنــد
کــه انقالبــات در جهــان عمدتــا انقالبــات کارگــری
و عمومــا نیــز در کشــورهای اروپــای آتالنتیــک و
آمریــکای شــالی بــه وقــوع خواهنــد پیوســت.
ولــی واقعیــات عینــی و وقایــع زمینــی در اوضــاع
بیــن املللــی رضورتــا در جهتــی کــه اکــر رهــران
انرتناســیونال دوم کــف بینــی مــی کردنــد بــه
پیــش نرفــت .حرکــت هــا و قیــام هــای متعــدد در
رستــارس قــرن بیســتم برخــاف پیــش بینــی رهـران
انرتناســیونال دوم در مرکزهــای پیرامونــی بــه وقــوع
پیوســتند .بــه کالمــی دیگــر ،متــام انقالبــات عــر
مــا ( در روســیه ،یوگســاوی ،چیــن ،کوبــا ،ویتنــام
و ) ...کــه بــدون تردیــد بــا چشــمانداز اســتقرار
سوسیالیســم بوقــوع پیوســته انــد ،ناشــی از رشــد
نابرابــر گســرش رسمایــهداری جهانــی بودهانــد
کــه جهــان مــا را بــه دو بخــش مرکــز و پیرامونــی
تقســیم کــرد .بــه جــرات مــی تــوان اذعــان کــرد
کــه پالریزاســیون جهانــی یــک نیــروی تاریخــی در
شــکلگیری و رشــد انقالبــات مردمــان کشــورهای
پیرامونــی اســت .ایــن انقالبــات نــه تنهــا ضــد نظــام
رسمایــهداری جهانــی کــه بــا حرکــت و گســرش
خــود زندگــی را بـرای مردمــان ایــن کشــورهای غیــر
قابــل تحمــل ســاخته بــود ،بوقــوع پیوســتند ،بلکــه
توســط احــزاب کمونیســت و کمونیســتهائی
رهــری گشــتند کــه برخــاف ره ـران انرتناســیونال
دوم بــه پروســه پالریزاســیون منبعــث از
گلوبالیزاســیون رسمایــه نیــز اهمیــت مــی دادنــد.
بــا ایــن همــه نبایــد تصــور کــرد کــه ایــن انقالبــات
ضــد رسمایــهداری (ضــد امپریالیســتی) همگــی
بطــور کامــل و خالــص سوسیالیســتی بودنــد.
بخاطــر رشایطــی کــه بــر آنهــا تحمیــل مــی
شــد آن انقالبهــا طبیعــت و ســیر پیچیــدهای
داشــتند .رژیمهــای منبعــث از ایــن انقالبــات
کــه نگارنــده آنهــا را نظامهــای فــرا رسمایــهداری
)پُســت – کاپیتالیســم) و گاهــا دولتهــای " در
حــال گــذار " بــه سوسیالیســم محســوب مــی دارد
دارای تضادهــای جدیــد و مشــخصی بودنــد کــه
یونس پارسا بناب ـ شهریور۱۳۸۸
وجــود آنهــا در متــون کالســیک مارکسیســتهای
پیــش از جنــگ جهانــی اول بیــان نگشــته بــود.
محتــوی و ماهیــت واقعــی ایــن نظــام هــای
نویــن عبــارت بــود از " ســاختار ملــی و مردمــی
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گفتگوی صدای چپ با حاکوموتورچی

گفتگوی صدای چپ با جاکومو تورچی
جاکومــو تورچــی یکــی از اعضــای فراکســیون
انرتناسیونالیســت هــای انقالبــی ( ،)FIRدر مــورد
تاثیــر همــه گیــری  COVID-19در ایتالیــا ،دالیــل
تحــت فشــار قــرار گرفــن سیســتم مراقبتهــای
بهداشــتی و اقدامــات رضوری بـرای مقابلــه بــا ایــن
بح ـران صحبــت کــرد.
ایتالیــا یکــی از کشــورهایی اســت کــه بیشــر از
همــه گیــر بیــاری کوویــد  19-آســیب دیده اســت.
آیــا مــی توانیــد از وضعیــت ایتالیــا در حــال حــارض
بـرای مــا بگوییــد؟ زندگــی روزمــره در شــهر شــا از
زمــان تعطیلــی چگونــه بــوده اســت؟
در حــال حــارض مــا  24،747مــورد ثبــت شــده
عفونــت در ایتالیــا داریــم .از ایــن تعــداد2335 ،
نفــر بهبــود یافتهانــد 1809 ،نفــر فــوت کــرده انــد
و  1672نفــر نیــز در بیامرســتان بســری شــدهاند.
در صــورت افزایــش تعــداد عفونتهــا بــه صــورت
تصاعــدی ،ممکــن اســت بیــش از  30،000نفــر در
چنــد روز بــه ایــن بیــاری مبتــا شــوند ،هامنطــور
کــه در مطالعــه دو دانشــمند از موسســه تحقیقــات
دارویــی ماریــو نگــری در میــان گــزارش شــده
اســت .تحــت رشایــط کنونــی ،ایــن چنــد روز اســت
کــه نهادههــای بهداشــت عمومــی تحــت فشــار
ق ـرار مــی گیرنــد.
بــه مــدت پنــج روز اســت کــه کل جمعیــت ایتالیــا
پــس از فرمــان نخســت وزیــر جوزپــه کونتــه در
قرنطینــه بــه رس مــی برنــد .شــا منــی توانیــد
خانــه خــود را بــه جــز نیازهــای پزشــکی ،رضورت
شــدید (ماننــد خریــد غــذا) یــا رفــن بــه محــل
کار تــرک کنیــد .مــدارس چنــد روزی اســت کــه
تعطیــل هســتند .اگــر پلیــس شــا را بــدون مجــوز
کتبــی در خــارج از خانــه بیابــد ،مــی توانــد 200
یــورو جریمــه کنــد .شــا حتــی مــی توانیــد تحــت
تعقیــب جنایــی ق ـرار بگیریــد .مجموع ـهای کامــل
بــا قوانیــن امنیتــی ارتجاعــی ماتئــو ســالوینی وزیــر
ســابق کشــور از جنــاح راســت لــگا وجــود دارد کــه
ایــن قوانیــن ابزارهــای جدیــدی را بــرای رسکــوب
مبــارزه طبقاتــی اضافــه مــی کنــد.
ایــن بیــاری همــه گیــر در لومبــاردی ،در شــال
ایتالیــا رشوع شــد ،امــا اکنــون در رسارس کشــور
وجــود دارد .در رم ،جایــی کــه مــن زندگــی مــی
کنــم ،اکنــون صدهــا مــورد تاییــد شــده وجــود دارد.
شــهر دارای فضایــی شــبح انگیــز اســت ،صفهــای
طوالنــی مــردم در مقابــل معــدود مغازههایــی
کــه بــاز ماندهانــد ،همــه یــک مــر یــا بیشــر از
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یکدیگــر فاصلــه دارنــد .رس و صــدای ترافیــک
و صداهــا در خیابــان هــا تقریبــا از بیــن رفتــه
اســت .اماکــن گردشــگری مشــهور جهــان خلــوت
هســتند .فضایــی از تــرس و خشــم وجــود دارد کــه
هفتههاســت دامــن مــی گســرد ،ابتــدا توســط
کمپینهــای رســانهای مطبوعــات بورژوایــی ،و
ســپس بــا اقدامــات دولــت کــه طبقــه کارگــر را در
معــرض رسایــت ق ـرار مــی دهــد.
بســیاری از مــردم روزهــا در خانــه محبوس شــدهاند
و مســلم اســت کــه ایــن امــر تــا هفتههــای آینــده
ادامــه خواهــد داشــت .فضــای ارتجاعــی قبلــی
صلــح اجتامعــی و اجــاع ناسیونالیســتی تــا حــدی
بــه دلیــل بحــران ســامت عمومــی مختــل شــده
اســت.
مطبوعــات بیناملللــی گــزارش مــی دهنــد کــه
سیســتم مراقبتهــای بهداشــتی ایتالیــا نتوانســته
اســت نیازهــای بح ـران را بــرآورده کنــد .مشــکالت
عمــده چــه بــوده اســت؟
شــیوع  COVID-19سیســتم مراقبتهــای
بهداشــتی ملــی را بــه محــدوده خــود کشــانده و
نارســاییهای آن را آشــکار کــرده اســت .بدیهــی
اســت کــه ایــن مظلومتریــن قرشهــای اجتامعــی
هســتند کــه بیشــر از همــه رنــج مــی برنــد،
چــه رســد بــه بدتــر شــدن رشایــط کار کارکنــان
مراقبتهــای بهداشــتی .افــراد بــاالی  80ســال -
حــدود  4.5میلیــون نفــر در کشــور  -بــه معنــای
واقعــی کلمــه در خانههــای خــود تنهــا هســتند،
بــه ایــن امیــد کــه مبتــا نشــوند و جــان خــود را
از دســت ندهنــد ،زی ـرا بیامرســتانها منــی تواننــد
آنهــا را آزمایــش کننــد و بــه هیــچ وجــه بــه آنهــا
کمــک نکننــد .تختهــای کافــی بــرای درمــان
بیــاران مبتــا در بیامرســتانهای ایتالیــا وجــود
نــدارد ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه بســیاری از
افـراد مبتــا گفتــه مــی شــود کــه در خانــه مباننــد و
منتظــر مباننــد تــا بــدون هیــچ درمانــی بهبــود یابنــد
 بــا ایــن امیــد کــه آنهــا جــزو  90درصــد اف ـرادیباشــند کــه از بیــاری شــدید اجتنــاب خواهنــد
کـ�رد،از جملـ�ه ذات الریـ�ه مرتبـ�ط بـ�ا COVID-19
دادههــا خــود گویــای ایــن امــر اســت :در ده ســال
گذشــته ،بودجــه عمومــی بــرای مراقبتهــای
بهداشــتی در ایتالیــا حــدود  37میلیــارد یــورو
کاهــش یافتــه اســت .بیشــر ایــن کاهشها-حــدود
 25میلیــارد یــورو-در بــازه زمانــی 2015-2010
انجــام شــد ،زیــرا ایــن کشــور تحــت رسپرســتی
صنــدوق بیناملللــی پــول بــود .طــی دهــه گذشــته،
 359بیامرســتان تعطیــل شــده اســت ،عــاوه بــر
ایــن بســیاری از بیامرســتانهای کوچــک رهــا
شــد هاند.

دولــت ایتالیــا چگونــه بــرای کســانی کــه شــغل
خــود را از دســت دادهانــد بهداشــت حداقــل را
تأمیــن کــرده اســت؟ بـرای افـراد مســن و معلــول؟
بچههــا بــه طــور دســته جمعــی از مدرســه بــه
خانــه فرســتاده شــدند و مشــکالت عمــدهای را برای
خانوادههــای کارگــری ایجــاد کردنــد کــه اکنــون
مجبورنــد در طــول روز کار کننــد و از فرزنــدان
خــود مراقبــت کننــد .کمــک اولیــه بــرای افــراد
مســن و معلــول از طریــق خانوادههــا و دوســتان
آنهــا انجــام مــی شــود .ســال گذشــته ،دولــت کونتــه
افزایــش کمرتیــن حقــوق بازنشســتگی را تأییــد
کــرد ،بنابرایــن هــر نفــر حداقــل  780یــورو در
مــاه دریافــت مــی کنــد .امــا ایــن هنــوز بـرای اکــر
بازنشســتگان ب ـرای زنــده مانــدن بــا عــزت کافــی
نیســت.
علیرغــم تعطیلــی ،بســیاری از کارخانههــای ایتالیــا
بــاز ماندهانــد .ایــن امــر حتــی صنایــع غیــر رضوری
را نیــز شــامل شــده اســت .چــرا دولــت اجــازه
بازکــردن برخــی دیگــر از کارخانههــا را داده
اســت؟
جنبــش حاکــم بــر پنــج ســتاره از لفاظــی بــه نفــع
"مــردم" اســتفاده مــی کنــد ،امــا ایــن حــزب از
سیاســت هــای نئولیربالــی گذشــته عقــب ننشســته
اســت و پیوندهــای نزدیکــر و نزدیکــری بــا
بــورژوازی بــزرگ ایتالیــا ایجــاد کــرده اســت .آنهــا
اکنــون در ائتــاف بــا حــزب دموک ـرات ،کــه حــزب
اصلــی رسمایــه مالــی و رشکتهــای چنــد ملیتــی
ایتالیایــی اســت ،هســتند .دولــت بــه فشــار انجمــن
رسمای ـهداران صنعتــی ،کنفیندوســریا خــم شــد تــا
موسســات اقتصــادی غیردولتــی را تعطیــل نکنــد
برگرفتــه از ســایت حــزب کمونیســت هنــد
(مارکسیســت لنینیــت)
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مبارزات جنبش کارگری و ....بقیه از
صفحه آخر

احــزاب وابســته بــه دولــت از جملــه اعرتاضاتــی
هســتند کــه از طــرف فعالیــن ایــن جنبــش در درون
کارگ ـران بــا رونــدی روز افــزون در جریــان اســت.
در میــان کارگ ـران هفــت تپــه نــگاه هایــی وجــود
دارد کــه کارگــران دیگــر را بــه آن چــه کــه در
قبــل از خصوصــی ســازی داشــتند رجــوع مــی
دهــد و بــه روشــنی خواهــان برگشــت بــه آنچــه
کــه داشــتهاند هســتند ،امنیــت شــغلی ،مســکن،
پرداخــت بــه موقــع دســتمزدها ،مطالباتــی هســتند
کــه بطــور نســبی و در مقایســه بــا رشایــط موجــود
کــم رنگــر بــود ،امــا وجــود داشــت .مبــارزه
علیــه خصوصــی ســازی یــا خلــع مالکیــت از اســد
بیگــی هــا ،پایــان دادن بــه قراردادهــای موقــت
و برگشــت بــکار همــکاران اخرایــی ،حــق آبــه،
تبعیــض در محیــط کار و دســتمزدهای معوقعــه،
از زمــان واگــذاری رشکــت بــه بخــش خصوصــی بــه
مراتــب شــدت بیشــری یافتــه اســت و ایــن امــر در
بســیاری از رشکــت هــای خصوصــی و دولتــی دیگــر
هــم در دو دهــه اخیــر شــدت یافتــه اســت .امــا در
بیــن شــعارها وپــاکارد هــای کارگ ـران هفــت تپــه
(همچنیــن معلــان و بازنشســتگان) ،مطالبــه «
واکسیناســیون عمومــی ،رسیــع و رایــگان در مقابــل
کرونــا» مطالبــه بســیار بجایــی کــه نگاهــش فراتــر
از جمــع خــودی و بــه همــه فرودســتان جامعــه
کــه از کمرتیــن امکانــات مالــی ،رفاهــی و بهداشــتی
برخوردارنــد ،اســت.
یکــی از دالیلــی کــه در رشکــت هپکــو تعدیــل
نیــروی کار و تعویــق دســتمزد هــا بــا رسعــت
زیــاد عملــی شــد ایــن اســت کــه مافیــای دولتــی
ماشــین آالتــی کــه ایــن رشکــت تولیــد مــی کنــد
را بــا قیمتــی ارزانــر از هزینــه تولیــد ایــن رشکــت
وارد بــازار مــی کننــد و در حقیقــت ایــن رشکــت
قــادر بــه فــروش فــرآورده ای خــود نیســت .مافیــای
رژیــم عمــا در راســتای در هــم شکســن ایــن
صنایــع هم ـراه بــا کارگ ـران معــرض اســت بهمیــن
دلیــل بــا واردات فــرآورده هایــی بــا کیفیــت اندکــی
بهــر و قیمــت ازرانــر ،ایــن صنایــع و کارگـران آنهــا
را زمیــن گیــر کــرده اســت .رسمایــه هــا بــه دنبــال
رسمایــه گــذاری هــای زود بــازده مالــی مــی رونــد،
جایــی کــه انحصــار بــازار را هــم در کنــرل خــود
دارنــد.
رشایــط اقتصــادی جهــان هــم که ایـران حلقــه ای از
ایــن زنجیــره اســت دورمنــای روشــنی نــدارد .برخــی
صنایــع در حــال بــروز کــردن تکنولــوژی خــود
هســتند و همیــن امــر باعــث تولیــد کاالهای بیشــر
بــا کارگرانــی بــه نســبت کمــر با ســودهای بــاال می

شــود .در ای ـران بــروز شــدن تکنولــوژی در بخــش
صنایــع ســال هــا اســت کــه بــه فراموشــی ســپرده
شــده اســت و قــادر بــه رقابــت بــا کشــورهایی کــه
از تکنولــوژی مــدرن اســتفاده مــی کننــد نیســت.
بیشــر صنایــع بــا ظرفیــت بســیار پاییــن ،بیــن ۵۰
تــا  ۶۰درصــد کار مــی کننــد ،نتایــج ایــن رشایــط،
عــدم امنیــت شــغلی ،اخ ـراج هــا ،عــدم پرداخــت
بــه موقــع دســتمزدها علــی رغــم اینکــه دســتمزدها
 ۵تــا  ۱۰درصــد از هزینــه تولیــد را تشــکیل مــی
هنــد اســت ،بــا ایــن حــال رژیــم اســامی رسمایــه
دســتمزدها را بســیار زیــر خــط فقــر نــگاه مــی دارد
و  ۹۷درصــد کارگ ـران ق ـرارداد موقــت دارنــد.
«ســهم بیســت درصــد افـراد فقیــر جمعیــت ایـران
از درآمــد کل در ســال  99تنهــا  5.8درصــد بــوده
و ایــن در حالیســت کــه ســهم بیســت درصــد
ثرومتنــد جامعــه از کل درآمــد بالــغ بــر  47درصــد
بــرآورد شــده اســت» .
بــه گــزارش ایلنــا ۸ ،شــهریور مــاه « ۱۴۰۰اخیــرا ً
گزارشــی براســاس دادههایــی کــه تــا پاییــز  ۹۹در
پایــگاه اطالعــات رفــاه ایرانیــان تجمیــع شــده،
بیــرون آمــده کــه نشــان از گســرش شــدید مــوج
فقــر و محرومیــت در کشــور دارد؛ در ایــن گـزارش
حداقــل  ۳۱.۴درصــد از ایرانیــان در پاییــز  ۹۹زیــر
خــط فقــر بودهانــد و ایــن یعنــی از جمعیــت ۸۵
میلیــون نفــری ایــران ۲۶ ،میلیــون و  ۷۰۰هــزار
نفــر در محرومیــت بــهرسمیبرنــد ...کــه اســتان
سیســتان و بلوچســتان بــا محرومیــت  ۶۲درصــدیِ
جمعیــت را رکــورددار بدتریــن وضعیــت معرفــی
میکنــد» بــر اســاس ایــن گـزارش از هــر ســه نفــر،
یکــی واقع ـاً زیــر خــط فق ـ ِر مطلــق اســت
مطابــق آمــار صنــدوق بیناملللــی پــول (،)IMF
در کشــور بهگون ـهای سیاس ـتگذاری شــده اســت
کــه در بیــن  ۱۳۰کشــوری کــه تورمشــان گــزارش
میشــود ،ایــران جــزو  ۶کشــور اول در دهــه
گذشــته اســت .ایــن بــه معنــای فاجعــه اقتصــادی،
فاجعــه سیاســتگذاری و فاجعــه حکمرانــی
اقتصــادی اســت.
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جمهــوری اســامی در بامــداد روز پنــج شــنبه ۱۸
شــهریور  ۱۴۰۰بعــد از اولتیامتــوم فرمانــده قــرارگاه
حمــزه اطــراف مقرهــای حــزب دمکــرات کردســتان
ایــران را بــا ســاحهای مختلــف نظامــی از راه دور
مــورد تهاجــم نظامــی قـرار داد .ایــن تهاجــم در ادامــه
تــرور و خرابکاریهــای دائــم رژیــم جمهــوری اســامی
در خــاک کردســتان ع ـراق علیــه اپوزســیون کردســتان
ایــران اســت کــه در ۴دهــه گذشــته بصــورت بــی
وقفــهای ادامــه داشــته اســت.
رژیــم جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه بــه برتــری
قــوای نظامــی در برابــر حکومــت اقلیــم کردســتان و
بخاطــر فشــار بــه ایــن حکومــت جهــت تحدیــد کــردن
فعالیــت احــزاب و ســازمانهای اپوزســیون و نیــز
عقــب رانــدن آنهــا از کشــور همســایه مدتهاســت بــه
ترورهــای فــردی و اعاملــی جنایتکارانــه دســت یازیــده
اســت کــه نقــض فاحــش قوانیــن بیناملللــی در رابطــه
بــا حفــظ حســن همجــواری بــا همســایگان و عــدم
دخالــت در امــور داخلــی آنهاســت.
جنبــش خلــق ســتمدیده کــرد در ای ـران سالهاســت کــه
بـرای تعییــن حــق رسنوشــت خویــش مبــارزه مــی کنــد.
تجربــه حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق نشــان مــی
دهــد کــه حــق تعییــن رسنوشــت در رشایــط کنونــی
جهــان امــری نیســت کــه احـزاب غیــر کارگــری بتواننــد
آن ـرا بــه مفهــوم آزاد ســازی ملتهــا از قیــد اســتثامر
و ســتم بــه انجــام برســانند .پــس از خیزشهــای عظیــم
تــودهای دیــاه ۹۶و آبامنــاه  ۹۸جنبــش کارگــری و
دیگــر جنبشهــای تــودهای در رسارس ایــران ازجملــه
در کردســتان توانســته بــه یــک جریــان اصلــی مخالــف
در درون کشــور تبدیــل شــود .امــروز وظیفــه تقویــت
همــه جانبــه آلرتناتیــو کارگــری و پشــتیبانی از تشــکالت
مســتقل کارگــری ،معلــان ،زنــان ،نویســندگان و
خربنــگاران مســتقل اســت .مبــارزه علیــه ســتم ملــی در
کردســتان جــدا از ایــن جنبــش عظیــم تــوده هــا نیســت
و تنهــا راه اتحــادی رسارسی ازســتمدیدگان و اســتثامر
شــوندگان ب ـرای برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی بــا
اتــکاء بــه نیــروی خــود و جایگزینــی اش بــا نظامــی در
خدمــت هــان اکرثیــت عظیــم اســت.
مرتجعــان حاکــم ،رژیــم جمهــوری اســامی بــا رسکــوب
خواســتهای ملیتهــا و نفــاق انــدازی و ایجــاد
نفــرت ملــی ،بــه خیــال خــود تــاش دارنــد نظــام والیــت
فقیــه را کــه فرومانــده و درمانــده اســت صباحــی دیگــر
حفــظ کننــد .مــا ضمــن محکــوم کــردن حملــه نظامــی
رژیــم اســامی از جنبــش انقالبــی خلــق کــرد دفــاع
کــرده و خواهــان تامیــن امنیــت اپوزســیون ایــران از
طــرف حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق و پشــتیبانی
نهادهــای بیناملللــی هســتیم.
رسنگون باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد سوسیالیسم
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بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی کار  ILOدر
رشایــط کرونــا نزدیــک بــه  1.6میلیــارد کارگــران
غیــر رســمی و آســیب پذیرتریــن بخــش جامعــه

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

در ســطح جهــان در خطــر از دســت دادن شــغل
شــان هســتند .در ایــران امــا بــه گــزارش ایســنا
مرکــز آمــار ای ـران اعــام کــرد «در ســال  ،۱۳۹۹بــه
می ـزان  ۴۱،۳درصــد جمعیــت  ۱۵ســاله و بیشتــر
از نظــر اقتصــادی فعــال بودهانــد کــه تعــداد آنهــا
 ،برابــر بــا  ۲۳میلیــون و  ۲۶۳هــزار نفــر بــوده
 ۹،۶،درصــد از جمعیــت فعــال (شــاغل و بیــکار)،
بیــکار بودهانــد» و پیــش بینــی شــده اســت کــه
تــا  6میلیــون نفــر دیگــر در اثــر بســته شــدن،
ورشکســتگی و فقــدان بــازار و مــواد اولیــه شــغل
خــود را از دســت بدهنــد.
مجموعــه ایــن رشایــط طبقــه کارگــر ایــران را در
مبــارزه بـرای افزایــش دســتمزدها ،کاهــش ســاعات
کار و رشایــط بهــر محیــط کار را تضعیــف مــی
کنــد ،امــا منــی توانــد مبــارزه کارگــران را محــاق
بــرد بلکــه باعــث مــی شــود کــه کارگــران بــه
اعرتاضــات سیاســی روی بیاورنــد .شــعار نــان،
کار ،آزادی و اداره شــورایی کــه توســط برخــی از
فعالیــن کارگــری در محیــط هــای کار مطــرح شــده
اســت گرچــه مطالبــه همــه بخــش هــای کارگــری
نیســت امــا مرحلــه ورود کارگـران به ســطح کســب
قــدرت سیاســی اســت .اینکــه تحقــق ایــن شــعار در
مرحلــه کنونــی تــا چــه انــدازه واقــع بینانــه اســت
خــود نیــاز بــه بررســی جداگانــه دارد.

تعداد اعتصاب و اعرتاض

کارگران به تفکیک شغل

کارگران بنگاههای صنعتی و خدماتی

1435

معلامن

136

کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی

82

کارگران بازنشسته
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در ایــران یکــی از ســختترین ســالها از لحــاظ
رشایــط کار و زندگــی را از رس گذرانــد»
«تعــداد اعرتاضــات کارگــری در ســال  1395نســبت
بــه ســال  94و همچنیــن نســبت بــه ســال 93
بطــور چشــم گیــری افزایــش یافــت .در طــول ایــن
ســال ،کارگ ـران در  653مرکــز تولیــدی و خدماتــی
بــه اشــکال مختلــف ب ـرای کســب مطالبــات خــود
دســت بــه اعــراض زدنــد .ایــن رقــم نســبت بــه
ســال  94کــه شــاهد اعــراض کارگــران در 515
واحــد بودیــم نشــان دهنــده افزایــش حــدود 27
درصــدی اعرتاضــات کارگــری اســت».
در ســال  ۱۳۹۹علیــرغ اینکــه اعتصابــات و
اعرتاضــات کارگــری رونــدی نزولــی را داشــت امــا
در ای ـران ایــن مســئله کامــا برعکــس بــود یعنــی
تعــداد ااعتصــاب و اعـراض رونــدی رو بــه افزایــش
را نشــان مــی دهــد.
اعرتاضــات اجتامعــی هــم در ایــن ســال افزایــش
یافــت .بررســی علــل افزایــش اعتصابــات و
اعرتاضــات کارگــری و اجتامعــی در محــدوده ایــن
نوشــته نیســت امــا در رشایــط اســفبار کرونــا،
گرچــه در بســیاری از کشــورهای جهــان دولــت
بســته هــای حامیتــی هــم بــرای مزدبگیــران و
هــم ب ـرای رسمایــه هــای کوچــک ،متوســط و کالن
داشــتند ،امــا فرودســتان جامعــه در ایـران از هیــچ
حامیــت مالــی از طــرف دولــت برخــوردار نبودنــد.
بنــا بــر ایــن ب ـرای کارگ ـران ســال  ۹۹جــدال مــرگ
و زندگــی بــود .نرفــن بــر رس کار گرســنگی و خطــر
مــرگ داشــت و هــم رفــن بــر رسکار بــا خطــر مــرگ
بــر اثــر کرونــا را داشــت و دارد.
تشکل های کارگری در محیط کار و محالت
در فقــدان شــفافیت حاکــان در اعــام تعــداد
قربانیــان کرونــا و فراهــم منــودن رشایــط مناســب
بــرای جلوگیــری از شــیوع کرونــا ،فراهــم منــودن
وســایل بهداشــتی مکفــی ،کمــک رســانی و پاســخ
بــه نیازهــای مــردم ،فعالیــن کارگــری ،معلــان،
پرســتاران و فعالیــن کــودکان و فعالیــن محیــط
زیســت و مدنــی در همــه شــهرها بــه فکــر ایجــاد
کمیتــه هایــی در دفــاع از فرودســتان جامعــه در
برابــر ویــروس مــرگ بــار کرونــا شــدند.
ادامــه گســرش فســادهای مالــی ،کشــتار آبــان ،98
دروغ پراکنــی در مــورد هواپیــای اوکراینــی ،بحران
فزایــده اقتصــادی ،بیــکاری فزاینــده ،دســتمزدهای
بــه شــدت زیــر فقــر چشــم انــداز ســیاهی را بـرای
مــردم رقــم زده اســت .یعنــی گرچــه رژیــم کرونــا
را فرصتــی بـرای بــه فرامــوش ســپاری جنایــت هــا،
کشــتار و فســاد ســاختاری مالــی دانســته ،امــا متــام
شــواهد نشــان مــی هــد کــه ایــن رژیــم در پســا
کرونــا بــا جنبــش هــای اجتامعــی وســیعرت از دیــاه
 96یــا آبــان  98روبــرو خواهــد شــد.

در رشایــط حاکمیــت رژیــم بــه غایــت رسکوبگــر و
ضــد کارگــری و ضــد مردمــی ،بــا داشــن اتــاق فکــر
هــای متعــدد ب ـرای پــس رانــدن و وابســته کــردن
تشــکالت مســتقل بــه یکــی از بازوهــای حاکمیــت
و ایجــاد تشــکالت بــه ظاهــر کارگــری بــا رصف
بودجــه هــای کالن ،تشــکالت مســتقل زیــر رضبــات
همــه جانبــه ای از ســوی کلیــت نظــام اســامی
رسمایــه ق ـرار دارنــد.
تشــکالت مســتقل در محیــط کار آنقــدر رسکــوب
شــده انــد کــه ارتبــاط ارگانیــک خــود را ،اگــر
نگوییــم کامــا از دســت داده انــد در خــوش بینانــه
تریــن حالــت کــم رنگــر در بیــن کارگ ـران دارنــد.
تشــکالت مســتقل خــارج از محیــط کار هــم عمــا
بــه آن اســراتژی اولیــه ،کــه کمــک بــه ایجــاد
تشــکالت مســتقل در محــل کار و محــات اســت،
نرســیدند.
تشــکالت مســتقل کارگــری خــارج از محیــط کار
پتانســیل ایجــاد کمیتــه هــا و شــوراهای محلــی را
دارنــد و مــی تواننــد در درون تشــکالت مســتقل
دیگــر ازجملــه بارنسشــتگان ،زنــان ،بخصــوص زنــان
کارگــر ،کــودکان کار ،محیــط زیســت ،و جنبــش
هــای اعرتاضــی و ده هــای منونــه دیگــر بطــور فعال
کارگ ـران و خانــواده آنهــا را بــا اهــداف تشــکالت
محــل کار آشــنا ســازند و پیونــدی ارگانیــک بیــن
ایــن دو ایجــاد کننــد .کمیتــه هــای محــات در
برخــی شــهرهای کردســتان و جنــوب ای ـران مــدت
هــا اســت کــه در حــال فعالیــت هســتند .برخــی از
فعالیــن کارگــری و معلــان هــم در شــهریور مــاه
 ۱۴۰۰صندوقــی را جهــت حامیــت و همبســتگی بــا
خانــواده هــای فرودســت دانــش آمــوزان سیســتان
و بلوچســتان درســت کردنــد کــه مــورد اســتقبال
بســیاری از شــهروندان داخــل و خــارج از ایــران
ق ـرار گرفــت .هــدف از ایــن تشــکل مجــازی تنهــا
کمــک رســانی مالــی بــه خانــواده هــای کــودکان
سیســتان و بلوچســتان ب ـرای خریــد لــوازم درســی
و لبــاس و کیــف نیســت ،مهمــر از آن ایــن حرکــت
روحیــه همبســتگی را در بیــن فرودســتان را ایجــاد
مــی کنــد.
تعــدد تشــکالت و نگــرش متفــاوت بــه مســائل
جنبــش کارگــری مــی توانــد پویایــی و شــکوفایی
ایــن دوگانــه (تشــکالت مســتقل محیــط کار و
بیــرون از محیــط کار و در محــات) را گســرش
دهــد .امــا در ای ـران ایــن دوگانــه تشــکل هــا بــه
جــان همدیگــر افتــاده انــد و هرکــدام وجــود آن
دیگــری را انــکار مــی کننــد.
ایــن تشــکالت بــه جــای نفــی یکدیگــر مــی تواننــد
بــا همــکاری هــم در عرضــه هــای مختلــف بــر کل
جنبــش اجتامعــی و کارگــری تاثیــر گــذار باشــند
و ارتبــاط ارگانیکــی بیــن جنبــش هــای اجتامعــی
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اعرتاضــات و اعتصابــات کارگــران در مقایســه بــا
اوایــل دهــه  ۹۰هــم از لحــاظ کمــی و هــم از
لحــاظ کیفــی گســرده تــر شــده اســت .تعــداد کل
اع ـراض و اعتصــاب در ســال  99بــا  %50افزایــش
نســبت بــه ســال 98را داشــت.
تعداد اعتصاب و اعرتاض کارگران در سال ۹۹
بــر اســاس گــزارش ســاالنه اتحادبیــن املللــی در
حامیــت از کارگــران در ایــران «ســال  1398نیــز
همچــون ســالهای پیــش بــا اعرتاضــات پــر
شــار کارگــری ســپری شــد .در طــول ایــن ســال در
مجمــوع  1259اعــراض کارگــری روی داد ،یعنــی
بــه طــور متوســط ســه و نیــم اعــراض در هــر
روز .بــا ایــن حــال تعــداد اعرتاضهــا ،در مقایســه
بــا ســال  97کــه  1700مــورد اعــراض در آن رخ
داد و بــا ایــن رکــورد «ســال اعرتاضــات کارگــری»
نــام گرفتــه بــود 25 ،درصــد کاهــش داشــت .امــا
علــت ایــن کاهــش بــه هیــچ رو بهبــود رشایــط کار
و زندگــی کارگـران نیســت .برعکــس ،طبقــه کارگــر
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بــا جنبــش کارگــری برق ـرار کننــد .تنهــا در صــورت
توافــق بــر رس مشــرکات بیــن همــه بخــش هــای
جنبــش کارگــری و اجتامعــی اســت کــه مــا بــه
آنچــه کــه منــی خواهیــم و مــی خواهیــم می رســیم
و رشایــط را بـرای تقویــت آلرتناتیــو کارگــری 1در راه
کســب قــدرت سیاســی فراهــم خواهیــم کــرد.
ستار رحامنی
شنبه  ۲۷شهریور ۱۴۰۰
 در ایجاد و تقویت آلترناتیو1
کارگری برای کسب قدرت سیاسی
فاکتورهای مهم دیگری هم دخیل هستند،
اما من در این جا تنها به دو بخش تشکالت
محیط کار و بیرون از محیط پرداخته ام.
روندهای جهانی و ....بقیه از صفحه آخر

کمونیســتی در رستــارس جهــان از یــک طــرف و
برآمــد کشــورهای غیــر متعهــد بــود کــه تــا قبــل از
فروپاشــی شــوروی بــه لحــاظ سیاســی بــه اســتقالل
نســبی سیاســی دســت یافتنــد.
حتــی بعــد از بــه اســتقالل رســیدن بســیاری از
کشــورهای تحــت ســلطه نفــوذ امپریالیســتها
در ایــن کشــورها و حضــور رسبــازان خارجــی
همچــون اشــغالگران نظامــی وجــود داشــت .در
متامــی جهــان تقریبــا هیــچ کشــور تحــت ســلطهای
بــدون کودتاهــای متعــدد نبــوده اســت .بطــور
خالصــه بایــد گفــت کــه بــا عمیــق شــدن فاصلــه
ثــروت بیــن کشــورهای معظــم رسمایـهداری جهــان
و کشــورهای تحــت ســلطه هــر روز بــر مشــکالت
درونــی ایــن گونــه از کشــورها افزایــش یافتــه و بــر
ثــروت کمپانیهــای کشــورهای مرتوپــول افــزوده
شــده اســت .نتیجــه ایــن وضــع هــر روز بــر تعــداد
فقرا و کســانی که از آب آشــامیدنی ،غذا و مســکن
و بهداشــت و آمــوزش حداقــل برخــوردار نیســتند
افــزوده مــی شــود و هم ـراه آن تعــداد ثرومتنــدان
جهــان (ولــی بــا رسمایههــای هنگفتتــر و
افســانهایتر) کــم و کمــر مــی شــود .امــا ایــن
تنهــا از طریــق مبــادالت نابرابــر انجــام نگرفــت
بلکــه همچنیــن از طریــق حامیتهــای سیاســی و
نظامــی از دولتهــای دیکتاتــور و یــا بــا دخالــت
و توطئــه در کشــورهای تحــت ســلطه و بــه قــدرت
رســاندن عقــب ماندهتریــن و ســیاهترین نیروهــای
اجتامعــی در ایــن جوامــع بــوده و مــی باشــد .در
خربهــا آمــده اســت کــه برخــی از کشــورهای «
پیــرو رسمای ـهداری « واکس ـنهای اضافــی خــود
را کــه تاریــخ مرصفشــان در حــال انقضــا اســت
بــه کشــورهای فقیــر خواهنــد فرســتاد و برخــی
از آنهــا را فروختهانــد .برخــی از کشــورها بــا
واکســن اضافــی روبــرو هســتند و در صــد کســانی
کــه واکســینه شــدهاند بــه بــاالی  ۷۰در صــد
مــی رســد و برخــی از کشــورها نتوانســتهاند کــه
حتــی  ۵درصــد جمعیــت خــود را واکســینه مناینــد.
واکســن کرونــا منونــه کوچکــی اســت کــه تقریبــا
در عرصههــای دیگــر مناســبات نابرابــر امکانــات
جهانــی را نشــان مــی دهــد.
در رشایــط کنونــی کــه رقابــت در سیســتم
امپریالیســتی بشــدت تشــدید شــده اســت ،آنهــا
خواهــان بلعیــدن متامــی کشــورهای جهــان در
چــاه ویــل ابــر ســود هســتند .شــدت رقابــت
کنونــی و نیــز رشــد بــدون وقفــه اقتصــاد چیــن
چالشــی اســت کــه رهــری تاریخــی غــرب را بــر
جهــان رسمایــهداری بــه زیــر ســئوال کشــیده
اســت ،و ایــن موضوعــی اســت کــه پیآمدهــای
ویــران کننــدهای را بــرای اقتصادهــای غــرب
بدنبــال خواهــد داشــت .شــدت ایــن رقابتهــا
باعــث شــده اســت کــه در جنگهــای نیابتــی
خشــونتهای افســار گســیختهای بــکار رود
و برخــی از ســاختارهای اجتامعــی بــه ویرانــی

کشــیده شــود .افغانســتان ،یمــن ،عــراق ،ســودان
و ....منونههــای بســیار کوچکــی از ایــن عملکــرد
کشــورهای امپریالیســتی هســتند .در حقیقــت
فشــار رسمایــه مالــی بـرای بیــرون کشــیدن ســود از
طبقــه کارگــر و زحمتکشــان کشــورهای پیرامونــی
و یــا غــارت ایــن کشــورها بصــورت اســتثامر و ســتم
امپریالیســتی خــود را نشــان مــی دهد .تضــاد کار و
رسمایــه در رشایطــی کــه تقریبــا متامــی کشــورهای
پیرامونــی بــه نظــام رسمایـهداری رســیدهاند بطــور
روشــنی خــود را نشــان مــی دهــد .دیــروز عـراق و
فلســطین امــروز افغانســتان و بــه قــدرت رســیدن
طالبــان ادامــه رونــد دخالــت آشــکار امپریالیســت
در کشــورهای پیرامونــی و ویرانــی نــه تنهــا
ســاختارهای جامعــه بلکــه فروپاشــی طبقــه کارگــر
بــه زیــر خــط فقــر ،از بیــن رفــن کارخانههــا و
محیطهــای فعالیــت کارگـران تولیــدی و خدماتــی،
بیــکاری ســازی گســرده ،عــدم امنیــت شــغلی و
اجتامعــی ،کمــک بــه قــدرت رســیدن دولتهــای
ســیاه دیکتاتــوری و ...جنایاتــی اســت کــه ســالها
امپریالیس ـتها علیــه مــردم جهــان انجــام داده و
مــی دهنــد.
ســاختارهای کنونــی رسمایــهداری کــه ناموزونــی
رشــد رسمای ـهداری و تکامــل اجتامعــی را در درون
کشــورهای پیرامونــی نشــان مــی دهــد و یکــی از
مســائل دموکراتیــک آن حــل مســئله ملــی اســت.
مســئله ملــی بــه موضوعــی ب ـرای دخالتهــای «
برشدوســتانه « امپریالیســتی تبدیــل شــده اســت.
تقســیم کشــورهای بــزرگ و ایجــاد نفــرت ملــی
بیــن ملــل مختلــف و پراکنــدن طبقــه کارگــر در
محیطهــای جغرافیایــی -سیاســی کوچکتــر
در جهــت محــدود کــردن مبــارزات طبقــه کارگــر
جهانــی و .....از دیگــر سیاســتهای کنونــی
امپریالیســت در ادامــه رقابــت هــای امپریالیســتی
و تســلط بــر بــازار کشــورهای پیرامونــی اســت.
رونــد ســه قطبــی شــدن جهــان کنونــی و رقابــت
آنهــا بـرای دسـتیابی بــه بازارهــای جهــان و کنــرل
سیاســی ایــن کشــورها از طریــق نفــوذ ،توطئــه،
تاثیــر در تقابــات طبقاتــی ،شــکل دهــی افــکار
منفعــل طلبانــه و اپورتونیســتی در جنبــش چــپ
و کمــک بــه تحکیــم مذهــب و ناسونالیســم و.....
اســت .ایــن رونــد در بیشــر مواقــع بــه اتحــاد بــا
حکومتهــای مرتجــع کشــورهای پیرامونــی و
تغذیــه بــورژوازی ایــن کشــورها انجامیــده اســت.
در عیــن حــال ســاختارهای بحـران زای رسمایـهداری
جهانــی هــر روز بیشــر تشــدید مــی شــود .و
تشــدید ایــن بحرانهــا موجــب رشــد بیشــر
مبــارزات کارگــران و زحمتکشــان جهــان
شــده اســت .و ایــن در رشایطــی اســت کــه
رسمایــهداری بــا متامــی امکانــات ممکــن علیــه
ســازمانیابی کارگــران و ســازمانهای کمونیســتی
در مقابــل کارگــران و دیگــر زحمتکشــان جهــان
ایســتادهاند .رسمایــهداری علیرغــم کنــرل و
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میــان کشــورهای شکســت خــورده مســتعمرات
خــود را از دســت دادنــد و کشــورهای پیروزمنــد
رسمایــهداری مســتعمرات آنهــا را بــه چنــگ
آوردنــد .طــی ۳۰۰ســال اخیــر بالیــی کــه تحــت
عنــوان متمــدن کــردن اقــوام وحشــی اســتعامرگران
و بعــدا امپریالیســتها بــر رس ملــل ضعیــف
جهــان آوردنــد روی اشــغالگریهای مغــول هــا و
بربرهــا را ســفید کردنــد .آنهــا فقــط بــه ویرانــی
تولیــد داخلــی بســنده نکردنــد .آنهــا بــا مداخلــه
نظامــی و ســپس صــدور رسمایــه نقشــی در مبــارزه
طبقاتــی در درون جوامــع ایفــا کردنــد کــه حتــی
در چندیــن دهــه بعــد هــم مشــکالت بصــورت حــل
نشــده و فزاینــدهای باقــی مانــده اســت .از جملــه
تقســیم ملیتهــا در کشــورهای مختلــف ،ایجــاد
نفــرت ملــی و مذهبــی ،ناروشــن بــودن مرزهــای
جغرافیایــی کشــورها و ....ادغــام در سیســتم
جهانــی و کنــرل بــازار داخلــی توســط رشکتهــا
و بانکهــا و موسســات مالــی امپریالیســتی ماننــد
بانــک جهانــی و صنــدوق بیناملللــی پــول و غیــره.
و از طریــق ایــن کنــرل بــا بــه دســتگیری و یــا
کنــرل غیــر مســتقیم دولــت هــا و یــا سیاســت های
داخلــی و بیــن املللــی آنهــا و نتیجتـاً همــه آنهــا در
خدمــت رسکــوب جنبــش کارگــری و کمونیسـتها.
در اوایــل قــرن بیســتم حکومتهایــی در
کشــورهای تحــت ســلطه بــر رس کار آمدنــد کــه
ماننــد ســگهای زنجیــری امپریالیســتها آمــاده
لــت و پــار کــردن هــر صــدا و جنبــش عدالــت
طلــب و آزادیخواهــی بودنــد .تحــوالت در سیســتم
بعــد از جنــگ دوم جهانــی و ظهــور دو اردوگاه در
ســطح جهانــی در کشــورهای تحــت ســلطه هــم
تاثی ـرات مشــخص خــود را بجــای گذاشــت .یکــی
از ایــن تاثیــرات برآمــد جنبشــها و ســازمانهای
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بهــره گیــری از آخریــن تکنولوژیهــای امنیتــی و
مدیاهــای ملــی و جهانــی در بســیاری از کشــورهای
جهــان نتوانســته از حــرکات اعرتاضــی و اعتصابــات
و راهپیامییهــا جلوگیــری کنــد.
شــکلگیری قطبهــای مختلــف امپریالیســتی
در طــی  100ســال گذشــته رقابــت بــرای تســلط
و تقســیم بازارهــای جهــان را تشــدید کــرده اســت.
امــروز بعــد از  ۵۰ســال آمریــکا همچنــان کــه در
جنــگ ویتنــام و در آخریــن روزهــای جنــگ در
ســایگون بــا دســتپاچگی پــا بــه فــرار گذاشــت،
در کابــل شکســت را بــه گونــهای دیگــر تجربــه
مــی کنــد .در ویتنــام حــزب کمونیســت پیــروز
ایــن مبــارزه بــود ولــی در افغانســتان ایــن فــرار
در خدمــت ویرانــی بیشــر افغانســتان و ســپردن
حاکمیــت بــه دارودســته جنایتــکار طالبــان اســت.
آمریــکا بــا تــرک افغانســتان چندیــن سیاســت را
دنبــال مــی کنــد کــه همــه ایــن سیاســتها در
خدمــت تحکیــم ابــزار سیاســی اســام در بیــن
دول خاورمیانــه و مــردم و بــه کمــک مذهــب،
تح ّجــر و عقــب ماندگــی علیــه جنبــش کارگــری و
آزادیخواهانــه در رقابتهــای جهانــی اســت.
همــدردی جهــان بــا مــردم ســتمدیده افغانســتان
کــه در طــی  ۴۰ســال گذشــته تحــت اشــغال
نیروهــای مختلــف از روســیه و آمریــکا و پاکســتان
بــوده اســت ،کافــی نیســت .ب ـرای پایــان دادن بــه
رنجهــای مــردم افغانســتان بایســتی انقالبیــون
کشــورها بــا رسنگونــی حکومتهــای رسمای ـهداری
و مرتجــع خــود ،امــر رهایــی کل برشیــت را تحقــق
بخشــند .رهایــی نــه تنهــا مــردم افغانســتان بلکــه
همــه کشــورهای جهــان وظیفــهای کــه بــر دوش
کمونیســتها و طبقــه کارگــر بیناملللــی بــه
لحــاظ تاریخــی مــی باشــد .در ایــن میــان تحقــق
شــعار کارگــران همــه کشــورهای جهــان متحــد
شــوید؛ یکــی از مهمتریــن وظایــف طبقــه کارگــر
بیناملللــی اســت.
مهران پیامی

بجز نوشتههایی که با امضای
تحریریـه منتشر مـیگردد و
بیانگر نظرات

حزب رنجبـران ایران
میباشد ،دیگر نوشتههای مندرج
در نشریه رنجبر به امضاهای
فردی است و مسئولیت آنها با
نویسندگانشان میباشد.
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وضــع زنــدان زنــان را رشح مــی دهــد:
“ وضعیــت زندانیــان زن «بنــد زنــان» زنــدان
مرکــزی بوشــهر
اینجــا جایــی اســت نزدیــک آخــر دنیــا :بنــد نســوان
زنــدان مرکــزی بوشــهر .ســال گذشــته و هنگامــی
کــه بــه ایــن زنــدان تبعیــد شــدم ،مــیدانســتم
کــه بــا جهنمــی فرامــوش شــده مواجــه خواهــم
شــد ،امــا ســبعیت جــاری در ایــن زنــدان حتــی
در خیاالتــم هــم منیگنجیــد .زنــان زندانــی ایــن
بنــد بــه جــرم زن بــودن و زندانــی بــودن تحــت
وحشــیانهترین شــکنجهها و ضــد انســانیترین
رشایــط ممکــن نگهــداری میشــوند .هــر طــور
کــه میتوانســتم و بــه هــر جــا کــه میشــناختم
از وحشــت و توحــش ایــن زنــدان نوشــتم و گفتــم؛
شــبیه ایســتادن در میــان چهــار دیــوار از جنــس
ســنگ و فریــاد زدن ،امــا ایــنبــار میخواهــم رو
بــه کســانی از رنجهــای زنــان زندانــی در بوشــهر
حــرف بزنــم کــه گوشــی بــرای شــنیدن دارنــد،
جانشــان از ظلــم بــه لــب آمــده و در مقابــل
خشــونت بیتفــاوت نیســتند .ایــن گــزارش (بــا
اســامی مســتعار) ،صحنههایــی کوتــاه از رشایطــی
اســت کــه زنــان زندانــی بوشــهر در آن زیســت
میکننــد.
یــک :زه ـرا زن افغانســتانی بــا فرزنــدش از دســت
طالبــان و مــرگ گریختــه و حــاال در مراســم تدفــن
منادينــی کــه زندانبانــان ترتیــب دادهانــد ،در
هواخــوری زنــدان مركــزی بوشــهر ایســتاده اســت.
از دیــد زندانبانــان احمــد کــه در آغــوش مــادر
راهــی زنــدان شــده ،حـرامزاده اســت .کــودک زهـرا
در هواخــوری بنــد نســوان ،بــه دســتور مســئول
انــدرزگاه كفنپيــچ شــده؛ تنهــا بـرای اینکــه احمــد
برتســد و شــب زودتــر بخوابــد زهــرا بهــت زده
اســت و بــه محــض درآوردن فرزنــدش از كفــن بــه
ســويش حملــه میكنــد ،پــر را كتــك ميزنــد و
میگويــد خــودم ادبــش ميكنــم .لطفــا شــا كاری
بــا او نداشــته باشــيد.
دو :مســئول بنــد تشــخیص داده کــه پوشــیدن
لبــاس زیــر بایــد اجبــاری باشــد .مائــده امتنــاع
میکنــد و منیخواهــد روز و شــب ســوتین
تنــش باشــد .مــددكار فعلــی بنــد بــرای تنبیــه او
همــه زنــان زندانــی را مجبــور بــه تحویــل لبــاس
زیرشــان میکنــد .او زنــان زندانــی را فاحش ـههای
شــهر خطــاب میکنــد و تهدیــد میکنــد کــه اگــر
لباسهــای زیرشــان را تحویــل ندهنــد ،آنهــا را بــه
زور از تنشــان درمــیآورد .در صــف آمــار و در
مقابــل چشــان وحشـتزدهی ســایر زنــان زندانــی
لباسهــای مائــده را (تنهــا بــه جــرم درنیــاوردن

لبــاس زیــر) پــاره کردنــد .تــاوان امتنــاع مائــده
همچنــان ادامــه داشــت .در صــف آمــار همــه را
مجبــور کردنــد ،لباسهــای زیــر را در آورنــد و
ســوتین و شــورت را در كیســه زبالــهای كــه در
دســت مــددكار بــود بگذارنــد .بعــد از آن روز
هفتههــا پوشــیدن لبــاس زیــر ممنــوع شــد ،حتــی
در زمــان عــادت ماهیانــه.
ســه :حــام رفــن زندانیــان در زنــدان بوشــهر
ســاعتهای مشــخصی دارد .ســحر خــارج از
ســاعت مقــرر حــام كــرده و حــاال بــه همیــن جــرم
بایــد در وســط هواخــوری بــه دســت مســئول بنــد
«پــاک شــود» .مســئول بنــد ســحر را در هواخــوری
لخــت میكنــد ،بــا همــكاری مــدد كار بنــد بــا شــیر
و آب معدنــی غســل میدهــد و بقی ـهی زندانیــان
را وادار میكننــد كــه صحنــه را متاشــا كننــد و او
را هــو كننــد .اگــر کســی نگاهــش را بــدزدد از
حــق تلفــن محــروم خواهــد شــد .دههــا چشــم،
خشــمگین و حیــرتزده بــه تــن عریــان و لــرزان زن
خیــره شــدهایم .هــر کــدام فکــر میکنیــم چقــدر
تنهــا و بیپناهیــم.
چهــار :قانــون حجــاب اجبــاری بـرای زنــان زندانــی
بوشــهر ،در ســطحی فراتــر از آنچهکــه در برخــی
زندانهــا مرســوم اســت ،اجــرا میشــود .چــادر و
پوشــش کامــل در صــف آمــار و راهــرو و هواخوری
اجبــاری اســت .زن زندانــی در هــر جایــی جــز
تخــت خــواب بایــد حجــاب داشــته باشــد
پنــج :آمنــه از بازداشــتگاه برمیگــردد .چنــد
بــاری اســت باوجــود متامشــدن مراحــل تحقيــق
و بازجويــي بــه مراكــز تحقيــق منتقــل ميشــود
امــا نــه بـراي ســوال و جــواب .او را بــا هامهنگــی
مســئول بنــد بــرای ارائــه خدمــات جنســی بــه
مامــوران تحویــل میدهنــد .اینجــا بــا هامهنگــی
مســئول بنــد خيلــی كارهــا انجــام میشــود ،مثــل
فرســتادن زنانــی کــه از طــرف خانــواده حامیــت
مالــی منیشــوند ،نــزد زندانیهــای مــرد بنــد مالــی
و صيغــه موقــت آنهــا.
ايــن فقــط پنــج مــورد از  ٢٠مــوردی اســت كــه
تاكنــون در رابطــه بــا بنــد نســوان زنــدان بوشــهر،
کتبــی و شــفاهی بــه مســئوالن اعــام کــردهام و
پاســخی جــز ســکوت گورســتانی نگرفتهام .هرکســی
هــم کــه اعـراض کنــد ،تشــدید شــکنجهها کَمینــش
را میکشــد؛ تهديــد بــه معاینــهی آلــت تناســلی
در برابــر متــام پرنســل و زندانیهــا ،رضب و شــتم
زندانــی ،قرنطینـهی زندانــی ،آوردن گارد و شــكنجه
و تعــرض ،قطــع تلفــن ،مالقــات و لغــو مرخصــی
در ســیاهچال بوشــهر هرگونــه رسپیچــی و رسکشــی
از اوامــر خشــن و غیرانســانی اداره کننــدگان زنــدان
برابــر اســت بــا مچالهشــدن بیشــر و بیشــر در
ایــن بــرزخ کــه نــه صدایــی بــه بیــرون دارد و نــه
چهــرهای “.
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در مقالــه قبــل بــه بخــش هایــی از مبــارزات
جنبــش کارگــری و اجتامعــی پرداختــم .در ایــن
مقالــه ســعی مــی کنــم بــه یکــی از ســئوالتی کــه
در بخــش پایانــی مقالــه قبــل طــرح کــردم بپــردازم.
طبقــه کارگــر خواهــان انقــاب اســت ،و شــعا ِر نان،
کار ،آزادی و ادره شــورایی رس مــی هــد .دشــمنان
خــود را مــی شناســد و مــی دانــد کــه چــه منــی
خواهــد ،امــا آیــا اکرثیــت عظیــم طبقــه کارگـران و
فرودســتان جامعــه بــا اعرتاضــات وســیع خیابانــی
مــی داننــد کــه چــه مــی خواهنــد و چگونــه بایــد
آن ـرا بدســت آورنــد؟

مبــارزه کارگــران از دهــه هشــتاد بــه بعــد وارد
فــاز جدیــدی شــد .کارگ ـران کــه بــا تحمیــل فقــر
و فالکــت و رسکــوب برنامــه ریــزی شــده توســط
رژیــم ب ـرای کنــرل اوضــاع و جلوگیــری از گســرش
اعرتضــات کارگــری و اجتامعــی در جــدال مــرگ و
زندگــی در گیــر بودنــد ،در اواخــر دهــه  ۹۰بــه
تجربــه در یافتنــد کــه تنهــا بــا اتحــاد و در کــف
خیابــان و محــل کار اســت کــه مــی تواننــد بــه
مطالبــات خــود دســت یابنــد.
اگــر مــروری داشــته باشــیم بــه اعتصابــات و
اعرتاضــات کارگــری در دهــه  ،۹۰مــی بینیــم کــه در

ابتــدا ایــن اعرتاضــات و اعتصابــات و در مــواردی
بــرای حفــظ آن چــه کــه کارگــران آن را بــا ســال
هــا مبــارزه بدســت آورده انــد مــی باشــد ،مبــارزه
علیــه تعویــق در پرداخــت دســتمزدها ،اخـراج هــا،
قراردادهــای موقــت و ســفید امضــا ،امنیــت شــغلی
و محیــط کار از جملــه آن مطالبــات تدافعــی بــوده
اســت .امــا مبــارزه ب ـرای افزایــش دســتمزدها بــر
مبنــای ســبد معیشــت و تــورم واقعــی و بــاالی
خــط فقــر اعــام شــده توســط فعالیــن کارگــری،
علیــه سیاســت هــای خصوصــی ســازی ،تشــکل
مســتقل از دولــت و متــام ارگان هــای دولتــی و

روندهای جهانی و نقش امپریالیستها
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آمریــکا اخیــرا بخشــی از نیروهــای خــود را از
افغانســتان و عــراق بیــرون کشــیده اســت ایــن
سیاســت در ادامــه کــم کــردن بودجههــای نظامــی
آمریــکا در رستــارس جهــان و تحکیــم قــدرت نظامی
از طریــق بســط و گســرش برخــی پایگاههــای
نظامــی و بــاال بــردن بودجــه تســلیحاتی تحقیقاتــی
و فــروش آنهــا ب ـرای تامیــن بودجــه مــی باشــد.
از زمانــی کــه اســتعامر کهــن در قــرن  ۱۹بــه پایــان
رســید و اشــغالگری و مســتعمره ســازی جــای خــود
را بــه وابســتگی نظامــی و سیاســی و اقتصــادی بــه
کشــورهای امپریالیســتی داد ،جهــان دســتخوش
تغییراتــی در مناســبات کشــورهای تحــت ســلطه و

ســلطه گ ـران جهانــی شــده اســت.
در قبــل از دوران امپریالیســم ،اســتعامرگران
اروپایــی بــا اشــغال کشــورها و غــارت منابــع
زیرزمینــی و درهــم شکســن تولیــد و اقتصــاد
کشــورها از طریــق وابســتگی مســتقیم عمــل مــی
کردنــد و هنــوز نقــش رسمایــه مالــی در ســطح
جهانــی تعییــن کننــده شــکل دهــی روابــط بیــن
املللــی نشــده بــود .ولــی بعــد از دوران اســتعامر
کهــن کشــورهای مســتعمرهای کــه بــه دوران
امپریالیســم پــا گذاشــتند ناشــی از مســتعمره
بــودن ،در رشایــط تحــت ســلطگی بعنــوان
کشــورهای وابســته بــه نظــام رسمایـهداری جهانــی

بــا زنجیــرهای از وابســتگیهای عمیــق مالــی کــه
همچــون رسطــان کشــورها را بــه درون خــود مــی
کشــید بوجــود آمدنــد .ایــن تولــد جدیــد بعنــوان
کشــورهای نــه فئودالــی بلکــه رسمای ـهداری تحــت
ســلطه و وابســته ،در مبــارزه طبقاتــی و رشــد و
توســعه جوامــع هــر روز پررنگتــر شــده اســت.
همزمــان در جبهــه حاکمیــن جهــان رسمای ـهداری،
رقابــت گــروه بندیهــای امپریالیســتی علیــه هــم
در جنــگ اول و دوم جهانــی منجــر به کشــته شــدن
دههــا میلیــون نفــر از رسبــازان و زحمتکشــان
کشــورهای امپریالیســتی و نیــز کشــورهای
پیرامونــی نظــام رسمایــهداری انجامیــد .در ایــن

گزارشی از زندان زنان

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

ﺣﺰ











 

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

ب رﻧﺠﺒﺮان

اﯾ

    



آدرس پ ُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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جنبــش کارگــری ایــران در تاریــخ فعــال متشــکل
خــود در صــد ســال گذشــته نویســندگان وشــاعرانی
را در خدمــت خــود پــرورش داده اســت کــه
نامشــان در جریــده عــامل نقــش بســته انــد.
ابوالقاســم الهوتــی شــاعر و فعــال کارگریســت
کــه رسود انرتناســیونال را بــه فارســی هامهنــگ
و مــوزون در آورد و نســل انــدر نســل کارگــران
آن ـرا در جمعهــای علنــی و مخفــی و در بدتریــن
رشایــط رسکــوب ،در ســیاه چالهــا و در پــای چوبــه

دارد و میدانهــای اعــدام فریــاد کردهانــد .چــاره
رنجـران وحــدت و تشــکیالت اســت .گفتــه ایســت
از او کــه حــزب مــا همچنــان آنــرا رسلوحــه امــر
ســازماندهی و کار در میــان تودههــا قــرار داده
اســت.
بشــکنی ای قلــم ای دســت اگــر پیچــی از خدمــت
محرومــان رس
از محمــد علــی افراشــته شــاعر و نویســنده گیالنــی
کــه بــا کودتــای  28مــرداد  32روزنام ـهاش چلنگــر

بســته شــد و رسدبیــرش فـراری و مخفــی.
از ایــن راه و رســم شــاعران و نویســندگان و
امــروزه خربنــگاران در خدمــت کارگ ـران همچنــان
ادامــه یافتــه اســت .ســپیده قلیــان زندانــی سیاســی
کنونــی یکــی دیگــر از ایــن پوینــدگان راه پــر افتخار
اســت کــه همچنــان از درون زنــدان بــه ســبک
شــاهرخ زمانــی بــی ه ـراس از مــرگ و شــکنجه و
آزار ،قلــم خــود را در خدمــت آزادی خواهــان و
زحمتکشــان بــکار مــی گیــرد .در افشــاگری زیــر

