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مرداد  ١39٩شماره183
سال 4١

دوره چهارم
صفحه 4

صفحه 7

دروغ های ترامپ را فراموش کنید
صفحه آخر

درباره شوراهای کارگری
این روز ها با اعتصاب طوالنی و بی نظیر کارگران هفت
تپه و گسرتش آن به بیش از چهل واحد تولیدی دیگر،
موضوع اداره شورایی را به یکی از مباحث اصلی جنبش
کارگری تبدیل کرده است.
اداره شورایی یک شکل سازمانی پرولتاریایی است
که از جهانبینی آن بر می خیزد وتاکید را بر رشکت
توده ها در رسنوشت خود دارد و جزیی جدا ناپذیر
از دمکراسی کارگری یعنی طرز حکومت داری جامعه
ایست که مالکیت جمعی بر وسایل تولید بطورعمده
استقرار یافته و طبقه کارگر برنامه سیاسی واجتامعی
یعنی سوسیالیستی را پیاده می کند.
اداره شورا یی در کلیه نظام های طبقاتی در دوران
تاریخی جوامع برشی طبق رشایط خود بکارگرفته شده
است و واژه شورا ریشه در زبان عربی دارد و در قران
سوره  ،23بنام شورا ست .در نزد مسلامنان اولیه شورا
مبعنی مشورت و جستجوی نظرات پائینی ها با هدف

جلوگیری از خود کامگی قدرمتندان در اصل بکار رفته
است .بحث امروز ما در باره شورا بطور عام نیست
بلکه شورای کارگری است که توپ های انقالب اکتربآنرا
به ایران پرتاب کرد .پس از ایجاد حزب کمونیست ایران
صد سال پیش اولین اقدام مهم سیاسی حزب وحدت با
جنبش جنگل و قیام مسلحانه علیه اشغالگران انگلیس
و قدرت مرکزی بود.نتیجه وحدت میرزا کوچک خان با
گرایش اسالمی با حزب کمونیست ایران پس از شکست
دادن نیروی انگلیس ایجاد شوروی ایران در گیالن بود
طبقه کارگر ایران در جامعه ای پا به عرصه وجود
گذاشت با گذشته ای از نظر زیر بنایی و رو بنایی با
ویژگی های خود که ماتریالیست های تاریخی باید
برای شناخت دقیق جامعه به حساب آورند..برای
منونه در رسزمین ایران برای مدت طوالنی نظام حاکم
ازنوع استبدا د فردی مطلقه بوده و تا امروز همچنان
ادامه دارد .درست بخاطر چنین رشایط اجتامعی
صفحه٢

در مفهوم گشایش اقتصادی
دولت تدبیر و امید روحانی مدتهاست که وعده گشایش
اقتصادی را به تکیه کالم خود بصورت های موردی و
بی مورد تکرار می کند .او که در موقع انتخابات از
سال  ۱۳۹۲از ارزانی و رفع بیکاری و غیره با کلید حل
مشکالت آمده بود؛ در طی دو دوره ریاست جمهوری
نه تنها نتوانسته به مشکالت جواب دهد بلکه آنها را در
ابعاد گسرتده تری تشدید کرده است و فقر و فساد را
در باالترین رده های قدرت از برادرش تا غیره گسرتش
داده است و باندهای مافیایی قدرت را در یک تور
تنیده اولیگارشی با صدها میلیارد دالر رانت و خرید
صنایع  ،امالک و منابع طبیعی به غارتگران و سوداگران
جامعه ای تبدیل کرده که خود از قبل حاکمین زیر خط
فقر و مکنت زندگی می کند  .در زیر نگاهی داریم به
آمارهایی که از سایت های عمدتا داخل از مرکز آمار
ایران تا دیگر نهادهای آماری که تحت کنرتل دولت
هستند اقتباس شده است .این آمارها سیر بشدت

صفحه 7

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی()9
صفحه آخر

نگاهی به اوضاع اقتصادی
جهان صفحه آخر

صفحه 9

درک اکونومیستی یا سیاسی
جهانخواری

به یاد مقاومت جانباختگان
دهه شصت

انفجار لبنان پی آمد
تشدید تضادها

در احرتام و یاد نارص یکی از
کارگران آگاه

سقوط اقتصادی و رشد تورم را در سال های اخیر نشان
می دهد
در سال  ۱۳۹۲دالر بین  ۳۲۰۰تا  ۳۶۰۰تومان و در سال
( ۱۳۹۹امسال) نرخ دالر به باالی  ۲۱۰۰۰تومان رسیده
است .در همین مدت نرخ تورم سالیانه مسکن به بیش
از  ۱۵برابر رسیده است .حقوق کارگر در سال  ۹۲حدود
 ۵۰۰هزار تومان و در سال  ۹۹حدود  ۲میلیون تومان
است با مقایسه این سه آمار دروغگویی حاکمیت در
وعده های رسخرمنی به مردم در زمینه رفاه و آسایش و
امنیت روشن تر می شود.
آمار باال که از سایت های داخل گرفته شده است ،نشان
می دهد که قیمت دالر  ۶برابر ،مسکن  ۱۵برابر و
کارگر  ۴برابر شده است .به مفهوم دیگر حقوق پایه ای
کارگران با نرخ متوسط تورم  ٪۲۱در طی فقط ریاست
روحانی به  ۳برابر سقوط کرده است.
آمارها راجع به امنیت فردی از جمله امنیت اجتامعی
صفحه 3

آزادی بدون قید ورشط زندانیان
سیاسی

نرسیــن ســتوده طــی نامــه ای از زنــدان اویــن ضمــن
ترشیــح وضــع ناعدالتــی هــای موجــود در برخــورد
بــه زندانیــان عقیدتــی وسیاســی مــی نویســد " بــا
بیجــواب مانــدن کلیــه مکاتبــات و بــا درخواســت
آزادی زندانیــان سیاســی ،دســت بــه اعتصــاب غــذا
مــی زنــم او بنــا بــر حرفــه حقوقــی خــود و ســال هــا
تجربــه مســتقیم زنــدان بــا موشــکافی دقیــق بــه وضــع
زنــدان هــا و رفتــار بــا زندانیــان برخــورد کــرده اســت .
او بــه درســتی تاکیــد دارد بــی عدالتــی و بــی قانونــی
حاکمیــت دارد .مــا ضمــن تاکیــد بــر آن نــکات و تائیــد
آنهــا بــا توجــه بــه ماهیــت رژیــم جمهــوری اســامی و
تجربــه ســال هــای طوالنــی مبــارزه ب ـرای آزاد کــردن
زندانیــان سیاســی ،رضوریســت روی نکتــه زیــر انگشــت
گذاریــم :
منطــق رژیــم جمهــوری اســامی ماننــد کلیــه نیروهــای
مرتجــع و ضــد دمکراتیــک منطقــی اســت کــه تنهــا
صفحه3

به یاد شاهرخ زمانی
در پنجمیــن ســالگرد رفیــق شــاهرخ زمانــی کــه جــان
خــود را بــی دریــغ در راه طبقــه کارگــر فــدا کــرد یــاد او
را زنــده نگهداریــم ،از پراتیــگ مبارزاتــی او بیاموزیــم
و نســل جــوان ومبارزکارگــری را بــه خوانــدن آثــار
اوتشــویق منائیــم.
شــاهرخ زمانــی منونــه ی نســل جــوان جنبــش کارگــری
اســت کــه توانســت بــر اصــل اساســی ماتریالیســم-
دیالکتیــک و تاریخــی پافشــاری کنــد ،بــا جمعبنــدی
عمیــق و همــه جانبــه از گذشــته جنبــش کمونیســتی
و کارگــری ب ـرای انتقــال و پیونــد آمــوزش هــای آن بــا
جنبــش جــاری ،در رشایــط دیکتاتــوری ســخت در ایـران
میــان کارگـران مبانــد .او بــی هـراس از مــرگ توانســت
کمونیســم علمــی را طبــق رشایــط ایـران و بــا شــناخت
رشایــط مشــخص جامعــه و جنبــش کارگــری بــه میــان
کارگـران بــرد .حــزب مــا در اساســی تریــن نظـرات خــود
صفحه ۴

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

درباره شوراهای ...بقیه از صفحه ١
جنبش کارگری ایران به جنبه آزادی و دموکراسی و
ضد دیکتاتوری توجه خاص مبذول داشته است .پس
از شهریور بیست کارگران به درستی تشکیالت رسارسی
خود را شورای متحده کارگری نامیدند ،در جریان رشد
جنبش های توده ای ضد رژیم شاه بار دیگر شورا های
کارگری شکل گرفتند و در آستانه انقالب پنجاه وهفت
در خوزستان بویژه رشکت نفت کارگران شوراهای خود
را بوجود آوردند .پس از بهمن  57هم مبارزه میان
نیروهای چپ وکمونیست از یک سو و رژیم جمهوری
اسالمی در جنبش کارگری بالخره کلمه شورا  ،اسالمی
را اضافه کردند.
از نظرگاه کمونیسم علمی در نقد جوامع گذشته و
جامعه رسمایه داری کنونی ،قدرت های سیاسی بنابر
ماهیت طبقاتیشان دیکتاتوری های اقلیت یا مشتی
منایندگانشان بوده وهستند .اولین بار در تاریخ ،طبقه
ای حاکم می شود که در برگیرنده ی اکرثیت عظیم
مردم تا حد نود ونه در صداست و بر مشتی کوچک
دیکتاتوری اعامل می کند .طبقه ای پا به عرصه اجتامع
گذاشته که آزادی خود را در نفی خود می بیند ودر پی
نه قدرت سیاسی ماندگار بلکه در پی محوآنست.
دمکراسی کارگری از یک جهانبینی پرولتاریی برمی
خیزد ،مبارزه برای تحقق آن جزیی از رسالت تاریخی
طبقه کارگر است.
پرولتاریا در جریان مبارزه برای رهایی در یافت که روند
تاریخی رسیدن به آزادی از مسیر بس سخت وبغرنجی
می گذرد و طبقه رسمایه دار با متا م نیرو و با بکار
گرفنت کلیه پیرشفت های علمی و در عین حال ایجاد
عظیم ترین زراد خانه های جنگی و پنجه انداخنت به
منابع طبیعی رسارس جهان تا آخر مقاومت می کند.
تسخیر دژ محکم کشور شورا ها از درون درست بدست
کمونیست هایی که کت عوض کرده بودند و برای
سالها در کمین نشسته بودند خود تجربه ای شد که
پرولتاریای پیروزمند هم بتواند جمعبندی کند که در
دوران گذار سوسیالیستی مبارزه طبقاتی همچنان ادامه
دارد و هنوز مسئله کی بر کی بویژه در دورانی که هنوز
کشور های امپریالیستی موجودند و از لحاظ اقتصادی
برتری دارند ،حل نشده است.
.مدتی است کارگران هفت تپه به درستی شعار
اداره شورایی را مطرح می کنند و در بیش از دو ماه
اعتصاب واعرتاض خود ضمن مخالفت با خصوصی
سازی ،خود گردانی رشکت هفت تپه را خواهانند و تا
امروز هیچگونه پاسخی از حکومت نگرفته اند و در
آخرین دیدار با منایندگان مجلس گفته اند که معاون
رئیس جمهور که مسئولیت پروژه خصوصی سازی را
دارد باید در اینمورد تصمیم بگیرد.خصوصی سازی یک
سیاست راهربدی نظام جهانی نئولیربالیستی است که
رژیم جمهوری اسالمی آنرا در این چهار دهه دنبال
کرده است .بخش زیادی از دزدان غارتگر نظام از همین
سیاست به جایی رسیده اند .مخالفت کارگران ایران با
خصوصی سازی همگانی است وتنها محدود به کارگران
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صفحە2
هفت تپه منی شود ..ده ها کارخانه دیگر هست و
حتی بزرگرت از مرکز تولیدی هفت تپه که هم اکنون
کارگرانشان در اعتصاب هستند واز خصوصی سازی
ناراضی اند .مبارزه برای اداره شورایی حتی اگر حاکمیت
در برابر کارگران هفت تپه عقب نشینی کند چون
خصوصی سازی همچنان یک سیاست راهربدی کل نظام
است و به گفته جهانگیری معاون رئیس جمهور مورد
تائید رهرب است اینجا وا بدهد ،رژیم جمهوری اسالمی
بویژه آقای جهانگیری که از مهره های رفسنجانی است
و از طرفدران اقتصاد نئولیربالیستی و خصوصی سازی
است در عمل با کارشکنی های همه جانبه این پروژه را
به شکست خواهند کشاند.تا وقتی چنین سیاستی حاکم
است و قدرت سیاسی و بازار اقتصادی ومهمرت قدرت
مالی کشور را در دست دارد پس از مدتی این پروژه
با شکست روبرو خواهد شد و رسمایه داری حاکم آنرا
به حساب ناتوانی کارگران خواهد گذاشت .دمکراسی
کارگری نافش به قدرت سیاسی وصل است و در دریایی
از جامعه رسمایه داری یک گل رسخ خوش بوی هفت
تپه منی تواند دیر پا دوام بیاورد مگر اینکه این حرکت
گسرتش یابد و رشایط سیاسی جامعه بسود کارگران
تغییر بنیادی کند.
درست بدین خاطر باید شعار ضدخصوصی سازی و
اداره شورایی رابه خواست عمومی کل جنبش کارگری با
پشتیبانی اکرثیت عظیم توده های استثامر شده تبدیل
ساخت .از توطئه های بورژوازی باید همه جانبه پرده
برداشت و افکار عمومی توده کارگری را نسبت به
رشایط پیروزی آگاه کرد .در صورتی که همچنان قدرت
سیاسی حاکم به سیاست چندین دهه ی ضد کارگری
خود ادامه دهد ،با توجه به بحران ساختاری اقتصاد
ایران و تاثیرات فاجعه انگیز اثرات ویروس کرونا و
تحریم اقتصادی آمریکا اداره کردن مرکز تولیدی هفت
تپه با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد .درست با توجه
به این دلیل باید برای اطمینان به تحقق این برنامه
کارگری هامنطور که جنبش تاریخی آبان نودهشت
مبارزه با رسمایه داری را مطرح کرد و جنبش دانشجویی
به ندای آن پاسخ داد و نه به نئولیربالیسم گفت؛ در
کارزار کنونی کارگری رضوریست مبارزه علیه خصوصی
سازی را تا سطح اسرتاتژیکی براندازی نظام ضد کارگری
نئولیربالیستی ارتقا داد.باید خواست اداره جمعی را در
دیگر رشته ها و صنا یع گسرتش داد و همه جانبه برای
ایجاد رشایط موفقیتش با درایت کارگری و حرفه ای
برنامه ریزی کرد.

کنفدراسیونی با استقالل یا خود گردانی قومی اداره
می شده است و داریوش شاه در کتیبه بیستون خود را
شاه شاهان می نامد .یعنی در هامن امپراتوری بشکل
کنفدراسیون ،شاهان دیگری هم حق حیات داشته اند و
جزء امپراتوری موجود بوده اند .در حالیکه در روم روند
یک پارچگی کل جامعه تحت سلطه ی امپراتوری هدف
بوده و شکل قدرت هرمی داشته اند.گفته معروف «
همه راه ها به رم ختم می شود « از همین مناسبات
حکایت می کند .ممکن است گفته شود با جهانی شدن
رسمایه داری دیگر این تفاوت ها از بین رفته و نقشی
آنچنانی بازی منی کنند .درست است که بازار رسمایه
و بازار تبادل کا ال و دادوستد آن جهانی شده است
و دیگر تا حد زیادی مرز ی منی شناسد اما مهمرتین
بازار رسمایه داری هنوز جهانی نشده است .بازار کار
هنوز در چار چوبه نظام جهانی “ دولت – ملت “ باقی
مانده است و نیروی انسانی که مهمرتین عامل تولید
ومنیع اصلی ارزش اضافی است هنوز در پشت مرزهای
ملی کشور ها حبس است و حق عبور آزاد را ندارد.
دیوار چین را ساختند تا جلوی تجاوز اقوام تجاوز گر
را بگیرند اما در همین دوران گرایش رسمایه به جهانی
شدن ،آمپریالیسم آمریکا دیوار مرزی با مکزیک را می
سازد تا ازورود تهیدستان التینی جلو گیرد.
بنابراین تاریخ جوامع طبقاتی نشان داده است:
هر طبقه ای شیوه اداره کردن خود را با توجه به سطح
پیرشفت وسایل تولید و علم وتکنولوژی وهمینطور
ویژگی های خود بوجود آورده است و تکامل داده
است.
دوم
اداره شورایی ازنوع طبقاتی کارگری است و هنگامی به
معنی واقعی صورت خواهد گرفت که پرولتاریا قدرت
سیاسی را بدست گیرد ،ماشین دولتی رسمایه داری
حاکم را خورد کند ،قدرت اقتصادی رسمایه داری را در
اولین گام با عمومی کردن وسایل تولید در هم شکند.
سوم
از یک مشی عمومی سیاسی که تنها ناشی از ماهیت
طبقاتی کارگریست پیروی کند .برای اولین بار در تاریخ
قدرت سیاسی حاکم دیگر قدرت سیاسی طبقاتی یک
اقلیت کوچک که تابحا ل بوده نباشد بلکه قدرت
سیاسی اکرثیت عظیم مردم باشد ..پس با توجه به این
نکات خواست اداره شورایی یک خواست متام عمری
واسرتاتژیک جنبش کارگری است که به درستی اکنون
مطرح است ،فردا با رشد وگسرتش جنبش کارگری بیشرت
مطرح خواهد شد و با کسب قدرت توسط پرولتاریا
تحقق خواهد یافت ودر عمل پیاده می شود.

اما برگردیم رس نکته اصلی اداره شورایی نهادهای
اجتامعی که در ایران سابقه ی طوالنی دارد و از هامن
آغاز ودر سازماندهی اولیه بعنوان اداره ی جمعی وفا جاسمی
پذیرفته شده است .طبق بررسی های تاریخی معلوم
شده است هر طبقه ای که در طول تاریخ قدرت سیاسی
را تصاحب کرده است ،با توجه به رشد نیروهای مولده و
رشایط اقلیمی و امکانات طبیعی واز همه مهمرت نیروی
انسانی شکل اداری خود را بوجود آورده است .برای
مثال شاهنشاهی ایران در دوره هخامنشی که اولین
امپراتوری جهان محسوب می شود بر اساس یک نظام

درود بر کارگران مبارز هفت تپه
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آزادی بدون قید ....بقیە از صفحه ١

چنیــن حزبــی را بطــور مربمــی در خواســت دارد .بایــد
بــه ایــن رضورت پاســخ داد وگرنــه باردیگــر تجربــه ی
آبــان مــاه  98تک ـرار خواهــد شــد.
علیه شکنجه ،علیه اعدام
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
پیروز باد مبارزات کنونی کارگری
بــرای یکــی کــردن کلیــه مقاومــت هــا و مبــارزات
مبــارزه کنیــم
حزب رنجربان ایران
 ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۹

در مفهوم گشایش ....بقیه از
صفحه١

زنان در جامعه باز هم بدتر شده است .سخنگوی قوه
قضائیه از مرخصی  ۱۲۸هزار زندانی خرب داده است که
این کمی بیش از  ٪۵۰زندانیان کشور می باشند.
زندانیان مواد مخدر  ۶۰تا  ۷۰در صد زندانیان را تشکیل
می دهند
مقدار ارزهای صادراتی برنگشته به کشور به حدود ۱۰
میلیارد دالر می رسد.
صنایع ایران با  ۴۵-۳۰در صد ظرفیت کار می کنند
درصد رشد اقتصادی که از امضا برجام رشوع شده بود
مدتی کمرت از دوسال به پایان رسید و تورم و در صد
رشد بصورت منفی به  -٪۸رقمی رسیده است .وضعیت
وخیم اقتصادی با مشکل کرونا بدتر هم شده است.
قیمت ها روزمره باال رفته و.......
در جامعه رسمایه داری شکوفایی اقتصادی ( شکوفایی
یعنی آمار رشد اقتصادی دو رقمی در چندین سال
پیاپی(کارشناسان اقتصادی معموال ده سال و یا رشد دو
رقمی را در نظر می گیرند) ،تابع مسائل متعددی از
جمله ثبات و امنیت اجتامعی ،امنیت رسمایه گذاری،
مدیریت کارآ به لحاظ سازماندهی ،مدیریت کارشناسانه
به مثابه درک علمی از تکنولوژی و تولید و بازار،
شناخت اوضاع اقتصادی و سیاسی بین املللی ،اجازه
رقابت بین رشکت های رسمایه گذار و تولید کننده در
چهارچوب رسمایه داخلی وبخشا خارجی و برنامه ریزی
های کوتاه و دراز مدت اقتصادی.
درباره گشایش اقتصادی که رژیم جمهوری اسالمی و
شخص خامنه ای زیاد بر روی آن تاکید دارند ،بایستی
گفت که مطرح کردن این موضوع به معنای قبول رکود
اقتصادی و شکست برنامه های گذشته است .گشایش
اقتصادی در رشایطی که اقتصاد با رکود در حد صفر و
یا منفی مواجهه است مفهوم واقعی خود را دارد .اما
شکست برنامه های گذشته هیچ بار مسئولیتی برای
حاکمیت ایجاد نکرده و مدیران اقتصادی و سیاسی
کشور به مقامات باالتری هم دست یافته اند .عوض
کردن مهره ها در باالترین سطح مدیریت منی تواند
گشایش اقتصادی ایجاد کند .آنچه که بحران اجتامعی را
آفریده است سیستم اجتامعی -اقتصادی رژیم اسالمی
و نیز ساختار کل رسمایه داری در ایران است که رژیم
اسالمی مناینده آن است.
در بخشی از طرح گشایش اقتصادی فروش اوراق سلف

های نفتی به مردم در نظر گرفته شده است با اوراقی در
حدود  ٪۲۰سود بانکی .خود مدیران دولتی از روحانی
تا همتی مدیر بانک مرکزی اذعان دارند که طرح فروش
اوراق سلفی برای جربان کمبود بودجه دولتی است که
بایستی از جیب مردم با فروش اوراقی که معلوم نیست
در آینده چه به رسش خواهد آمد ،آنرا تامین کنند.
در صورت اجرای این طرح دولت ،بخشی از ۲۰۰هزار
میلیارد تومان کرس بودجه ،از این طریق تامین خواهد
شد .ارزیابی رژیم تامین  ۱۶۵هزار میلیارد تومان (تقریبا
 ۸میلیارد دالر)از طریق پیش فروش نفت سلفی است.
اما این نه تنها راه حل نیست بلکه کالهربداری از مردم
است.
از یک طرف در اخبار آمده است که  ۱۰میلیارد دالر ارز
واردات – صادرات به کشور برنگشته است و از طرف
دیگر دولت با فروش اوراق نفتی عمال درحال رسکیسه
کردن مردم است .حال مردم در کوچه و بازار می گویند
دم خروس را باور کنیم یا قسم حرضت عباس را .با یک
محاسبه رس انگشتی معلوم می شود ،دولت در حال
تامین ۸میلیارد دالر از ارزهای دزدی است که از طرف
دارو دسته های دولتی به خارج رفته و بر نگشته است.
حتی با فرض اینکه آنها بتوانند این پول را بدست بیاورند،
با این هیچگونه گشایش اقتصادی در کار نخواهد بود.
دو علت اساسی در این عدم گشایش وجود دارد اوال این
مقدار پول قادر به کرس بودجه دولتی نبوده و برای یک
کشور نفتی با جمعیت  ۸۵میلیونی عدد چشمگیری به
حساب منی آید .دوم اینکه سیستم فاسد رژیم در دوره
احمدی نژاد بیش از ۱۰۰میلیارد دالر نفت فروخت ،اما
آیا توانست به رشد اقتصادی برسد و تورم را مهار کند.
منونه زیر از حداقل دو سال اخیر در زمینه آمار اعداد
جالبی بدست می دهند که می توان حدودا با وضعیت
اقتصادی ایران اشنا شد.
سایت خربگزاری جمهوری اسالمی در مقاله ای تحت
عنوان ٌ اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی ٌ منفی رشد
اقتصادی را  ٪۹.۵برای سال  ۲۰۱۹آورده است و تورم را
 ۳۷.۵٪برای سال جاری بصورت آماری ذکر کرده است.
مفهوم این اعداد یعنی کوچک شدن اقتصاد و عمیق
شدن بحران اقتصادی در ایران .اما جمهوری اسالمی
وقیحانه ادعای گشایش اقتصادی با فروش اوراق نفتی
به مردم را دارد .مردمی که خود از قبل بحران اقتصادی
هر روز فقیرتر می شوند آیا می توانند این اوراق
را حتی اگر سود آور هم باشند خریداری کنند؟ .در
حقیقت دولت این اوراق را مجبور است یا به طبقات
باالی جامعه و رشکت های متعلق به آقا زاده ها و
غیره بفروشد و یا بصورت سهام در بازار بین املللی قرار
دهد .بازار بین املللی که با تحریم های آمریکا عمال
منی تواند سلف های نفتی را بخرد .تنها طبقات حاکم
هستند که خریدار این طرح دولت هستند .درنتیجه
گشایش برای اقتصادی که رشکت های بزرگش با ۴۵- ۳۰
در صد تولید واقعی در حال کار هستند و ٌ قادرٌ نیستند
حقوق کارگران خود را پرداخت کنند ،چگونه می توانند
گشایشگران یک اقتصاد بیامر و بحران زا باشند .این
طرح فقط یک تبلیغات فریبنده برای آرام کردن توده
های معرتض و بویژه کارگران است.

زندانیان سیاسی باید به فوریت و بدون قید و شرط آزاد شوند
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از طریــق مبــارزه بــا آن و شکســت دادن آنســت کــه
مــی تــوان حــق خــود را از آن گرفــت .ایــن روزهــا
ســالگر د کشــتار دهــه ی شــصت را داریــم برگـزار مــی
کنیــم  .تجربــه ای بــس تلــخ اســت کــه حکایــت از دد
منشــی رسان ایــن نظــام دارد کــه هنــوز مجریــان ایــن
جنایــات در راس نظــام قــرار دارنــد .عــاوه بــر ایــن
بیــش از چهــار دهــه زندانیــان سیاســی و احــزاب و
تشــکل هــای حامیــان آنهــا ،بســیاری از ارگانهــای حقوق
بــری جهانــی ،ســندیکاها و تشــکالت کارگــری جهانــی
ضمــن محکــوم کــردن کشــتارها و رفتــار جنایتکارانــه
رژیــم جمهــوری اســامی بــا زندانیــان سیاســی در
عمــل دریافتــه انــد کــه نظــام حاکــم ای ـران هیچــگاه
اصــاح نشــده و هیچــگاه پاســخی بــه خواســت هــای
زندانیــان نــداده اســت .چنیــن اســت منطــق مرتجعــان
حاکــم کشــور مــا .البتــه در مقابــل ایــن منطــق ارتجــاع
منطــق کارگــران وزحمتکشــان اســت کــه هیچــگاه
از مبــارزه بهــر شــکلی دســت بــردار نیســتند و مــی
داننــد پیــروزی را در نربدهــای پــی در پــی اســت کــه
بدســت خواهنــد آورد .اعتصــاب غــذا توســط زندانیــان
بــی شــک یکــی از ایــن نــرد هاســت .امــا باتوجــه بــه
حرکــت عظیــم کارگــری در رسارس ای ـران ،بــا توجــه بــه
اعتصــاب واعــراض کارگــران هفــت تپــه کــه پــس از
نزدیــک بــه دومــاه توانســته بــا موفقیــت در گســرده
کــردن اعتصــاب کارگــری موثــر واقــع گــردد ،بایــد
کارزار پشــتیابانی از خواســت آزادی زندانیــان سیاســی
را بــا پشــتیبانی از مبــارزات در حــال گســرش جنبــش
کارگــری و دیگــر مبــارزات اجتامعــی پیونــد داد .تنهــا
بــا چنیــن منطقــی اســت کــه رژیــم جمهــوری اســامی
مجبوراســت بــه خواســت هــای مرتقــی کارگــران کــه
از موضــع قــدرت مطــرح میشــود ،متکیــن کند.تنهــا بــا
مبــارزه ی وســیع تــوده ای کــه کارگ ـران نقــش تعییــن
کننــده ای در جامعــه کنونــی بعهــده دارنــد مــی تــوان
امیــدوار شــد کــه در زندانهــا کمــی تعدیــل در شــدت
تجــاوز بــه حقــوق زندانــی بدســت آیــد و اعتصــاب
غــذا هــا بــه مثــر رســد .در رشایــط فــرو ماندگــی رژیــم
جمهــوری اســامی در برابــر ویــروس کوویــد 19کــه
موجــب مقاومــت و مبــارزه گســرده مــردم در رسارس
ای ـران شــده اســت؛ حــزب مــا برایــن بــاور اســت کــه
پیونــد همــه جانبــه گرایــش هــای سوسیالیســتی و
کمونیســتی بــا جنبــش هــای جــاری کارگــری و تــوده ای
هــرروز رشایــط را ب ـرای ایجــاد یــک آلرتناتیــو راســتین
اجتامعــی منطبــق بــا رشایــط جامعــه ایـران فراهــم مــی
ســازد .ای ـران کنونــی احتیــاج بــه حــزب پیــرو طبقــه
کارگــر متحــد دارد .حزبــی کــه بــر اســاس اصــول و
برنامــه ای بتوانــد تــدارک یــک انقــاب اجتامعــی عمیق
وریشــه ای را ســازمان دهــد .از اینکــه ایــن رژیــم هنــوز
پــا برجــا مانــده ،نبــود چنیــن حزبــی اســت و گرنــه از
هــان روز هــای اولیــه مبــارزات فــردی وجمعــی و
حتــی تــوده ای و مســلحانه علیــه رژیــم موجــود بــود
وهســت .اوضــاع بغرنــج جهانــی وایـران رضورت وجــود

صفحە3

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
در متامی دولت های رژیم جمهوری اسالمی اقتصاد
ایران با بحران کرسی بودجه  ،تورم روبرو بوده است .در
دوره بعد از جنگ رفسنجانی سعی کرد با قرض ا ز بانک
جهانی و صندوق بین املللی پول خرابی های جنگ ایران
و عراق را ترمیم و به رشد اقتصادی برسد .در آن زمان
بعلت اینکه غرب در حال بسنت قراردادهای بسیار
سودآور بود ،فشار اقتصادی و سیاسی را به جمهوری
اسالمی کاهش داد .اما در آن زمان هم در تنگناهای
اقتصادی ایران گشایش های بلند مدتی حاصل نشد،
رشد اقتصادی بین  ۵تا  ۷در صد بدست آمد و جمهوری
اسالمی تا حدی توانست نان و منک مردم را تامین کند
آنهم با تورم حدود  ۳۵تا  ۴۹در صد ( آمارها مختلف
هستند).
گشایش های اقتصادی حتی در زمانی که اتفاق افتاده
است با آنچنان تورمی همراه شده است که خانواده
های کارگری را هر چه بیشرت زیر فشارها و کاهش
درآمد قرار داده است.
بحث گشایش اقتصاد کنونی مانند اقتصاد مقاومتی
و ...طرح های گاهگاهی که بصورت تبلیغاتی مطرح
می شوند ،نه راهکارهای واقعی هستند و نه یک طرح
کارشناسانه .به همین دلیل انتظار گشایش اقتصادی از
این رژیم آنهم با تکیه به مردم و نه دزدی از جیب
زحمتکشان توهمی است که رژیم برای جلب طبقات
پایینی اجتامعی که نسبت به این رژیم دچار توهم
هستند ،براه انداخته و می اندازد.
رژیم جمهوری اسالمی مانند همه رژیم های رسمایه
داری خواهان گذار از بحران اقتصادی و رشد و
شکوفایی و بارآوری رسمایه و سود حاصل از آن است.
اما این تنها بورژوازی ایران نیست که برای طرح های
اقتصادی تصمیم می گیرد ،ایران در عرص امپریالیسم و
انقالب پرولتاریایی منی تواند از چهار چوب های یک
کشور پیرامونی بدون یک تحول بسیار وسیع اجتامعی
از بحران کنونی و تنگناهای اقتصادی عبور کند .دو راه
در برابر اقتصاد ایران وجود دارد  – ۱انقالب اجتامعی
در ایران بورژوازی را از قدرت به زیر می کشد و اقتصاد
سوسیالیستی را سازمان می دهد

ع.غ

یاد شاهرخ زمانی گرامی باد
به یاد شاهرخ ....بقیه از صفحه ١
زنده باد سوسیالیسم
بــا نظـرا ت شــاهرخ زمانــی وجــه اشـراک دارد .و ایــن حزب رنجربان ایران
اساســی تریــن نظـرات کدامنــد؟
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درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری
در زمینــه تئــوری ،بــا تاکیــد بــه اینکــه مارکسیســم
بــر ســنگ خــارای ماتریالیســم تاریخــی و ماتریالیســم رفیــق اســتفن انــگل درتــدارک کنگــره حــزب ام.ال.پ.د.
دیالکتیــک بناشــده اســت کمونیســم علمــی را بعنــوان مشــخصات زیــر را در بــه وجــود آمــدن امپریالیســتهای
علــم جهانشــمول رهایــی طبقــه کارگــر راهنــای خــود جدیــد براســاس بررســی در حــزب ام.ال.پ.د طــی
قـرار داد و بدیــن ترتیــب از ایســم هــای مختلــف دوری مصاحبــه ای بــه میــان کشــیده اســت:
« -۱تبدیــل کشــورهای ســابق نواســتعامری وابســته
جســت و از کلیــه گرایــش هــای چــپ و مارکسیســتی
بــه کشــورهای جدیــد امپریالیســتی ...درچارچــوب
دعــوت بــه یکــی شــدن و پذیــرش کمونیســم علمــی
ســازماندهی تولیــد بیــن املللــی .بــدون چنیــن ارزیابــی
بعنــوان تئــوری راهنــای چنبــش کمونســتی کــرد.
منــی تــوان مراكــز متعــدد جنــگ ماننــد عـراق ،ســوریه،
شــاهرخ زمانــی هــم در آثــار خــود کمونیســم علمــی
بحــران زیســت محیطــی درحــال رشــد و یــا بــروز
را بــکار مــی گیــرد.
بحــران اقتصــادی و مالــی جهــان از  ۲۰۱۴- ۲۰۰8را
دوم
توضیــح داد».
تشــکیل
هــای
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ادامــه
در
مــا
حــزب
« -۲کشــورهای جدیــد امپریالیســتی در اثــر
دهنــده آن از اوایــل دهــه چهــل شمســی یعنــی بیــش تغییرسیاســتهای رسمایــه مالــی بیــن املللــی در رسمایــه
از نیــم قــرن از یکــی شــدن کمونیســتها بــر اســاس گــذاری خــود در هــزاره جدیــد بــا رسعــت جدیــد
اصــول و برنامــه در پیونــد بــا جنبــش کارگــری بــرای بــا صــدور رسمایــه هــای عظیــم بــه طــور عمــده بــه
ایجــاد حــزب انقالبــی پیــرو طبقــه کارگــر مبــارزه کشــورهای پرجمعیــت نواســتعامری وابســته بــا شــتاب
کــرده و همچنــان میکنــد .شــاهرخ زمانــی هــم ازلحــاظ بســیار ،خصوصــی ســازی نهادهــای دولتــی و مراکــز
نظــری و هــم درعمــل منونــه بســیار عالــی بـرای تحقــق کســب و کار و تبدیــل شــتابان کشــاورزی دهقانــی بــه
ایــن وظیفــه بــوده اســت.
تولیــد صنعتــی ،انحصــارات خصوصــی و ملــی از درون
بــورژوازی بــزرگ ملــی پدیــد آمــده اســت بــا انحصــار و
سوم
بــدون یــک ســازمان تــوده ای رسارسی کارگــری کــه در توســعه ســاختارهای انحصــاری دولتــی ،تبدیــل وتحــول
برگیرنــده اکرثیــت عظیــم کارگـران باشــد حــرف زدن از بــه کشــورهای جدیــد امپریالیســتی آغــاز مــی شــود».
یــک انقــاب واقعــی بــه ســود اکرثیــت عظیــم مــردم « -۳ایــن عمدتــا بــه کشــورهای  +بریکــس و میســت+
غیــر ممکــن اســت .حــزب مــا ایــن نقطــه نظــر را جزئــی اطــاق مــی شــود و درعیــن حــال عربســتان ســعودی،
از جهانبینــی خــود مــی دانــد .بــدون چنیــن ســازمانی قطــر و امــارات متحــده عربــی بــه خصــوص ازمیــان
نــه مــی تــوان حــزب کمونیســتی توانــا بوجــود آورد کشــورهای  +بریکــس و میســت  +برخــی انحصــارات
ونــه مــی تــوان نقــش تاریــخ ســاز پیــرو بــودن طبقــه بــزرگ حتــا بــه درجــه ی تنهــا حاکــم رسمایــه مالــی
کارگــر را در جنبــش هــای عظیــم تــوده ای وانقــاب بیــن املللــی ارتقــاء یافتــه انــد .تعــداد انحصــارات
تضمیــن کــرد .شــاهرخ زمانــی هــم بــه ایــن امــر بــاور غــول پیکرازمیــان ایــن کشــورها دردایــره  ۵۰۰انحصــار
قدرمتنــد درجهــان  ۴برابــر شــده اســت .رسازیرکــردن
داشت.
مقــدار عظیــم رسمایــه بــه منظــور خــروج از بحــران،
چهارم
آنــرا بــه حــل مشــکل مزمــن انباشــت بــازار رسمایــه
حــزب مــا از هــان آغــاز بنیادینــش بنــا بــه آمــوزش
مواجــه ســاخته اســت».
هــای کمونیســم علمــی بــا توجــه بــه رشایــط جامعــه
« -۴ســهم کشــورهای بریکــس و میســت در ایجــاد
ای ـران ب ـرای اتحــاد بــزرگ مردمــی کــه دربــر گیرنــده ارزش صنعتــی دررسارسجهــان  ۲برابــر از ٪۱۷در ســال
کلیــه جنبــش هــای تــوده ای و اح ـزاب وتشــکل هــای  ۲۰۲۰بــه  ٪۹،۴۳درســال  ۲۰۱۴رســید .اجــاس ج  ۲۰در
سیاســی اســت ،براســاس اصــول وبرنامــه مبــارزه کــرده  ۱۵و  ۱۶نوامــر  .۲۰۰۸پــس از آغــاز بح ـران اقتصــادی
اســت .نظ ـرات وپراتیــک شــاهرخ زمانــی بــا حــزب مــا و مالــی جهــان بایــد بــه حســاب مــی آورد .همــراه
در ایــن زمینــه هــم مشــرک اســت.
بــا قدرتهــای امپریالیســتی قدیمــی بزرگرتیــن دولتهــا
امــروز همچنــان مبــارزه بـرای تحقــق چهــار نکتــه بــاال و حکومــت از چیــن ،هنــد برزیــل ،ترکیــه ،عربســتان
مــرم و رضوریســت .مــا از کلیــه کمونیســت هــا دعــوت ســعودی ،مکزیــک ،کــره جنوبــی ،اندونــزی ،آرژانتیــن و
مــی کنیــم بــر اســاس چهــار نکتــه بــاال گام اول مشــرک آفریقــای جنوبــی دارای یــک کرســی اجــاس بــود .آنهــا
را برداریــم و بــه تبــادل نظــر بـرای ایجــاد یــک پالتفــرم بــه دایــره مناینــده گان رسمایــه بیــن املللــی انحصــاری
مشــرک یکــی شــدن بپردازیــم و کار عملــی مشــرک را حاکــم و قدرتهــای امپریالیســتی ارتقــاء یافتنــد“.
„ -۵رد انتقادهــای دیگــران بــا اینکــه „هیچگونــه
ســازمان دهیم.

خصوصی سازی یعنی غارت هر چه بیشتر دستمزدها توسط سرمایه
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 – ۲رژیم جمهوری اسالمی سعی به تعدیل سیاست
های خود نسبت به کشورهای معظم امپریالیستی و
رسمایه داری کرده و با متکین به وابستگی به آنان کمی
از بار بحران اجتامعی بطور موقت می کاهد.
در حالت اول معیارهای کنونی اقتصادی به عنوان
شکوفایی اقتصادی و گشایش اقتصادی از پایه در
خدمت کارگران و زحمتکشان باز تعریف خواهد شد.
ولی در حال دوم وضعیت همواره با معیار بازار رسمایه
و سود و کسب ارزش اضافی برای رسمایه داری اندازه
گیری شده و رشد و گشایش اقتصادی نهایتا نه به تامین
رفاه زندگی کارگران و زحمتکشان بلکه در هر دو صورت
بحران و شکوفایی سطح زندگی آنان را بدتر خواهد کرد.
این امر تا بدست گیری قدرت توسط طبقات فرودست
اجتامعی ادامه خواهد داشت.

صفحە4

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
و متوســط و حتــا قســمتی از کارفرمایــان بــزرگ عمــا
تحــت اســارت کامــل چنــد صــد فینانسیســت میلیونــر
قــرار مــی گیرنــد .تقریبــا نیمــی از کل تولیــد متــام
بنگاههــای کشــور در دســت یــک صــدم عــده کل
بنگاههــا اســت! ...تبدیــل رقابــت بــه انحصــار یکــی
از مهمرتیــن  -ویــا خــود مهــم تریــن – پدیــده ایســت
کــه در اقتصادیــات رسمایــه داری نویــن مشــاهده
مــی شــود .ترکیــب دریــک بنــگاه جمــع شــدن رشــته
هــای مختلفــی از صنایــع عمــل آوردن مــواد خــام یــا
نقــش کمکــی بــازی کــردن باهــم{ “.گــذار بــه کارتلهــا
وســندیکاها در رقابــت آزاد انحصــاری – ن}.
„ -۲موقعیــت تســلط آمیــز و زورگوئــی مربــوط بــه
آن ایــن اســت آنچــه کــه بــرای فــاز نویــن تکامــل
رسمایــه داری جنبــه مشــخص دارد تشــکیل انحصارهــای
اقتصــادی هــم تــوان ناگزیــر مــی بایســتی ناشــی شــود
و ناشــی نیــز شــده اســت».
„ -۳تحــول رسمایــه داری قدیــم بــه رسمایــه داری نویــن
بــه ســیادت رسمایــه بــه طورکلــی بــه ســیادت رسمایــه
داری تبدیــل مــی شــود .فصــل اساســی و اولیــه :تبدیــل
رسمایــه پولــی غیرفعــال بــه رسمایــه فعــال .رسمایــه
مالــی رسمایــه ایســت کــه دراختیــار بانکهــا بــوده
و توســط کارخانــه داران بــه کار مــی افتــد .پیدایــش
مضمــون رسمایــه مالــی عبــارت اســت از مترکــز تولیــد،
تشــکیل انحصارهائــی کــه درنتیجــه رشــد ایــن مترکــز بــه
وجــود مــی آینــد بــا جــوش خــوردن بانکهــا و صنعــت...
مالکیــت خصوصــی و تولیــد کاالئــی بــه طــور اجتنــاب
ناپذیــری بــه ســیادت مــی رســند“.
„ -۴امپریالیســم بــا ســیادت رسمایــه مالــی عبــارت
اســت از آن مرحلــه عالــی رسمایــه داری کــه درآن ایــن
جدائــی دامنــه عظیمــی بــه خــود مــی گیــرد .تفــوق
رسمایــه مالــی برکلیــه اشــکال دیگــر رسمایــه معنایــش
موقعیــت تســلط آمیــز تنزیــل بگیــران و الیگارشــی
مالــی و بــه معنــای آن اســت .مــع الوصــف عــده قلیلــی
از کشــورهای دارای قــدرت مالــی از ســایر کشــورها
متامیــز مــی شــوند...این پروســه درچــه مقیاســی انجــام
مــی گیــرد مــی تــوان از روی پیکــره هــای کشــورها
متامیــز شــوند ...از روی ایــن پیکــره هــا دیــده مــی
شــود کــه  ۴کشــور از ثرومتندتریــن کشــورهای رسمایــه
داری ...از دیگــران متامیزنــد ...از مســتعمرات ،غنــی
تریــن آنهــا هستند(انگلســتان و فرانســه) و از لحــاظ
رسعــت تکامــل و میـزان بســط و توســعه ،انحصارهــای
رسمایــه داری در تولیــد از کشــورهای رسمایــه داری
پیــرو هســتند( ٪۸۰رسمایــه داری جهانــی را دراختیــار
دارنــد .بقیــه درجهــان( روســیه ،اتریــش ،هنگــری،
ایتالیــا ،ژاپــون ،هلنــد ،بلژیــک ،اســپانیا ،ســوئیس،
دامنــارک ،ســوئد) انــد ...بانکــداری جهانــی  ۴ســتون
رسمایــه مالی(انگلســتان ،آمریــکا ،فرانســه و آملــان)
نقــش بدهــکار و خــراج گــذار را بــازی مــی کننــد“.
„ -۵صــدور رسمایــه :صــدور کاال صفــت مشــخصه
رسمایــه داری ســابق بــود کــه درآن رقابــت آزاد تســلط
کامــل داشــت .صفــت مشــخصه ی رسمایــه داری نویــن
کــه ســیادت بــا انحصــارات اســت ،صــدور رسمایــه
اســت .کشــورهای صــادر کننــده رسمایــه ،جهــان را بــه

معنــای حقیقــی کلمــه تقســیم منــوده انــد ...رسمایــه
مالــی در کلیــه مناســبات اقتصــادی و کلیــه مناســبات
بیــن املللــی آنچنــان نیــروی بــزرگ و مــی تــوان گفــت
قاطعــی اســت کــه حتــا قادراســت دولتهائــی را هــم
کــه از کاملرتیــن اســتقالل سیاســی برخوردارنــد را تابــع
خــود ســازند وواقعــا تابــع مــی ســازند ...ولــی در دوران
امپریالیســم رسمایــه داری بــه صــورت یــک سیســتم
همگانــی در مــی آیــد و بــه مثابــه جزئــی از کل وارد
مجموعــه ی مناســبات مربوطــه بــه تقســیم جهــان
مبــدل مــی گــردد و بــه حلقــه هائــی از زنجیــر معامالت
رسمایــه جهــان مبــدل مــی شــوند ...اســتداللهائی
„کلی»دربــاره امپریالیســم کــه درآن اختــاف اساســی
بیــن صــورت بندیهــای اقتصــادی – اجتامعــی فرامــوش
مــی شــود یــا تحــت الشــعاع قرارمــی گیــرد ،ناگزیــر
پــوچ تریــن مبتــذالت و گزافــه گوئیهائــی نظیــر مقایســه
«روم کبیــر“ بــا „بریتانیــای کیــر“ مبــدل مــی شــود.
حتــا سیاســت رسمایــه داری اســتعامری مراحــل پیشــین
رسمایــه داری نیــز بــا سیاســت اســتعامری رسمایــه مالــی
ماهیتــا تفــاوت دارد».
 „ -۶امپریالیســم بــه مثابــه مرحلــه خاصــی از رسمایــه
داری:
 )۱مترکــز تولیــد و رسمایــه بــر مرحله انحصــار؛  )۲درهم
آمیــزی رسمایــه بانکــی بــا رسمایــه صعتــی و ایجــاد
الیگارشــی رسمایــه مالــی؛  )۳صــدور رسمایــه بــا اهمیــت
بیشــر از صــدور کاال ؛  )۴اتحادیــه هــای انحصــاری بیــن
املللــی رسمایــه دارانــی کــه جهــان را تقســیم کــرده
انــد؛  )۵تقســیم ارضــی جهــان از طــرف بزرگرتیــن دول
رسمایــه داری بــه پایــان رســیده باشــد ...امپریالیســم
عبــارت اســت از متایــل بــه زور و ارتجــاع„ -۷ ».طفیلــی
گــری ،گندیدگــی رسمایــه داری  :بــازی امپریالیســم
عبــارت اســت از تجمــع عظیــم رسمایــه پولــی در
معــدودی از کشــورها ...اینجاســت رسچشــمه رشــد
طبقــه یــا بــه عبــارت صحیــح تــر قــر تنزیــل بگی ـران
یعنــی کســانی کــه از طریــق ســفته بــازی زندگــی مــی
کننــد و بکلــی از رشکــت در هرگونــه بنگاهــی برکنارنــد
و حرفــه آنــان تــن آســائی اســت صدوررسمایــه کــه
یکــی از مهمرتیــن ارکان اقتصــادی امپریالیســم اســت...
و بــر متــام کشــوری کــه بــا اســتثامر چنــد کشــور مــاوراء
اقیانــوس و مســتعمرات گــذران مــی کنــد مهــر و نشــان
طفیلــی گــری مــی زنــد -۸ ».ســود تنزیــل بگی ـران در
بازرگانــی تریــن کشــور جهــان  ۵باربیــش از ســودی
اســت کــه از بازرگانــی خارجــی بــه دســت مــی آیــد.
چنیــن اســت ماهیــت امپریالیســم و طفیلــی گــری
امپریالیســتی ...امپریالیســم کــه بــه معنــای آن تحصیــل
ســودهای انحصــاری هنگفــت از طریــق مشــتی از
ثرومتندتریــن کشــورها اســت بــرای تطمیــع قرشهــای
فوقانــی پرولتاریــا امــکان اقتصــادی بــه وجــود آورد
و بدیــن طریــق اپورتونیســم را مــی پرورانــد ،شــکل
معینــی بــه آن مــی دهــد و آن را مســتحکم مــی منایــد.
فقــط آن نیروهائــی را کــه برضــد امپریالیســم عمومــا
و برضــد اپورتونیســم خصوصــا مبــارزه مــی کنــد و
عــدم مشــاهده آنهــا ازطــرف هوبســن سوســیال لیـرال
امــری طبیعــی اســت نبایــد فرامــوش کرد...ازجملــه
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انحصارمســتقل“ نــدارد بــا بــه میــان کشــیدن د.ا.ایکــس
آملــان کــه  ٪۵۶اش بــا رسمایــه خارجــی اســت؛ یــا
„کشــورهائی ماننــد قطــر و عربســتان ســعودی یــک
پایــگاه تولیــدی پیــش رفتــه از خوددارنــد“ .رسمایــه
انحصــاری اینــان بــرای کســب ســود نــه بــه تولیــد
ملــی بلکــه ماننــد قطــر بــا داشــن  ٪۱۷ســهم در
ســهامی بــدون شــک صاحــب رسمایــه انحصــاری اســت.
ســاختار فئودالــی عربســتان ســعودی مثــل ســلطنت
تــزار روســیه امپریالیســتی بــودن بــرای خصوصیــت
امپریالیســتی شــدن اهمیــت نــدارد“.
„ -۶کشــورهای جدیــد امپریالیســتی تــا حــدودی بــه
شــکل تهاجمــی منافــع توســعه طلبانــه مســتقل خویــش
را دنبــال میکننــد .آنهــا نیــروی رهــری کننــده باحــدود
 ۳،۱میلیــون رسبــاز ارتــش هنــد دارنــد ،درایــن اثنــا
دارای توانائــی بزرگرتیــن ارتــش ناتــو ایــاالت متحــده
اســت ... .کشــورهای جدیــد امپریالیســتی خواســته
هــای خــود را بــا شووینیســم و ناسیونالیســم توجیــه
مــی کننــد .کافــی نیســت کــه دولتهــا و حاکمیــن آنهــا
را ماننــد نارانــدرا درهنــد ،دیلــا روســوف در برزیــل،
جاکــوب زومــا درآفریقــای جنوبــی و یــا رجــب طیــب
اردوغــان درترکیــه را تحــت عنوان»عروســک اســتبدادی
ایــاالت متحــده“ توصیــف منائیــم .اغلــب هــان
نیروهــای مــا فــوق ارتجــا عــی یــا فاشیســتی دقیقــا
هــان دولتــی را منایندگــی مــی کننــد کــه کشــورهای
جدیــد امپریالیســتی نیــاز بــه اجــرای آن درحاکمیــت
داخلــی و بــرون مــرزی دارنــد“.
„ -۷تخریــب عمــدی وحــدت برشیــت و طبیعــت بــه
شــدت توســط کشــورهای جدیــد امپریالیســتی اعــال
مــی شــود .تحــت لــوای ادعــای „کشــورهای درحــال
توســعه» از ٪ ۲۹.۵درســال  ۲۰۰۰بــه  ٪۴۵.۳در ســال
 ۲۰۱۳افزایــش داده انــد».
„ -۸کشــورهای جدیــد امپریالیســتی ترکیــه ،عربســتان
ســعودی ،قطــر و ایــران جنــگ طلبــان متجــاوزی
هســتند کــه درایــن پروســه بــا اســتفاده از مــزدوران
اســامی – فاشیســتی ب ـرای گســرش هژمونــی منطقــه
ای خــود درخاورمیانــه مــی کوشــند ...بنابرایــن رقابــت
میــان کشــورهای امپریالیســتی خطــر عمومــی جنــگ
درتعــداد بیشــری از نقــاط مهــم را تشــدید مــی کنــد“.
ایــن نــکات مهــم ارائــه شــده را از دو جنبــه بررســی
مــی کنیــم:
اول اینکــه ازنظــر تئوریکــی ماهیــت و خصوصیــات
امپریالیســتی کدامنــد و دوم ایــن کــه ادعاهــای رفیــق
اســتفن در چــه ســطحی قابــل اســتناد مــی باشــند .بــه
نظ ـرات لنیــن توجــه کنیــم:
„ -۱رشــد عظیــم صنایــع و پروســه فــوق العــاده رسیــع
مترکــز تولیــد و بنگاههــای بزرگــی کــه دامئــا درحــال
توســعه اســت یکــی از شــاخص تریــن خصوصیــات
رسمایــه داری اســت کاملرتیــن و دقیــق تریــن اطالعــات
را دربــاره ایــن پروســه آمارکنونــی صنایــع بــه دســت
مــی دهــد .رسمایــه مــا لــی و بانکهــا چنانچــه خواهیــم
دیــد بیــش ازپیــش ،ایــن مشــت کوچکــی از بنگاههــای
کالن جنبــه مطلــق مــی دهنــد و آن هــم بــه متــام
معنــای ایــن کلمــه یعنــی میلیونهــا صاحبــکار کوچــک
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دلیــل فقــدان توانائــی در تولیــد خــود روهــای جدیــد
و اســتفاده از خــود روهــای فرســوده و وابســته بــودن
بــه خریــد بنزیــن بــه علــت تحریــم فــروش بنزیــن
کمــر آلــوده کننــده بــه ای ـران ،نقــش قابــل مالحظــه
ای درآلــوده ســازی هــوای آن اســت و نــه رشــد تولیــد
مخــرب آن در حــد تولیــد گاز کربنیــک بــه ســطح
تولیــد امپریالیســت هــای غربــی !! .وابســتگی کلیــه
کشــورهای نامــرده شــا در مصاحبــه بــه تکنولــوژی
امپریالیســتها و از جملــه تکنولــوژی کشــف و اســتخراج
نفــت در دســت امپریالیســتها اشــاره ای نشــده اســت
و بــازی بــا قیمــت هربشــکه نفــت توســط آنــان ،در
زمــان بروزبحــران بــزرگ اقتصــادی مالــی اخیــر ،کــه
ازســطح بیــش از  ۱۰۰دالر در هربشــکه بــه  ۲۷دالر
توســط امپریالیســتها رســانده شــد و ایــن کشــورهای
جدیــد „امپریالیســتی“ نامــرده توســط شــاهیچ کاری
نتوانســتند درمقابــل ایــن غــارت مــواد خــام کشــورها
جهــان ســومی بکننــد .بــا تحریــم ایــران در مونتــاژ
ماشــین ســازی کــه قطعاتــش از فرانســه وارد منــی شــد
و یــا مــواد داروئــی از خــارج  ،تولیــد مونتــاژ ماشــین
خوابیــد و انحصــار بــزرگ „شســتا»ی دارو ســازی،
در تولیــد داروهــای الزم مهمــی ناتــوان شــد چونکــه
صــدور مــواد داروئــی ســاخته شــده درخــارج توســط
کشــورهای امپریالیســتی بــه ایــران صــورت نگرفــت
و مونتــاژ خودروهــای فرانســوی و داروهــا متوقــف
شــدند .ایــن بــه معنــای ناتوانــی ایـران و غیــره از تولیــد
انبــوه و ارســال بــه خــارج مــی باشــد.
ارتشــهای ایــن کشــورها ازجملــه در ترکیــه بــاز هــم
بــه علــت سیاســی ،از زمــان  ۱۹۵۰بــا رشکــت در ناتــو
بــه خاطــر عــدم اســتقالل و قــرار داشــن زیــر نفــوذ
امپریالیســم آمریــکا بــود کــه بــه وجــود آمــد و بــه
عنــوان گوشــت دم تــوپ امپریالیســتها ب ـرای جنگیــدن
از جملــه بــا کــره شــالی روانــه آنجــا شــدند و ب ـرای
محــارصه و مقابلــه بــا اتحــاد جامهیرشــوروی بــه
پایــگاه امتــی نظامــی امپریالیســتها تبدیــل شــد و حتــا
بعــدا مببهــای امتــی توســط امپریالیســم آمریــکا در
ترکیــه نصــب شــد .امــروز نیــز بــه راه انداخــن جنــگ
درســوریه توســط امپریالیســم آمریــکا و اتحادیــه اروپــا
درصــدد ادامــه «بهارعــرب“ تظاهــرات تعــدادی از
احـزاب مخالــف رژیــم اســد را کــه به مبــارزه مســلحانه
کشــانده شــدند کمکهــای تســلیحاتی بــه ایــن اح ـزاب
توســط کشــورهای اروپــا نیزدادنــد .امپریالیســتها آتــش
افــروزی جدیــدی را برقــرار ســاختند و درحالــی کــه
بزرگرتیــن امپریالیســم آمریــکا بیــش از  ۷۵۰پایــگاه
نظامــی درجهــان داشــته و آتــش افــروزی اش را هــم بــه
طــور مســتقیم و مشــرک بــا امپریالیســتهای اروپائــی
هــم بــا فــروش تســلیحات ،برهیــچ کــس پوشــیده
نیســت درخاورمیانــه ســازمان دادنــد .وارد کارزار شــدن
درجنــگ درســوریه توســط عربســتان و قطــر بـرای گــرم
کــردن جنــگ افــروزی عوامــل امپریالیســتها و درعیــن
حــال فراهــم شــدن توجیــه آنهــا بـرای خریــد ســاحهای
امپریالیســتها مــی باشــد.عجبا کــه ایــن کشــورهای
جدیــد امپریالیســتی شــده بــا ارزیابــی ام.ال.پ.د.
آتــش افــروزان منطقــه هســتند و نــه سیاســت خــود

امپریالیســتها در قبضــه کــردن خاورمیانــه! .تضــاد
عربســتان ســعودی بــا رژیــم اســامی ایـران در مامنعت
از نفــوذ شــیعیان در کل شــبه جزیــره عربســتان اســت
کــه از قدیــم موجــود بــود و از تــرس قــادر نبــودن در
مقابلــه بــا رژیــم ایــران در توســعه طلبــی حاکــان
ایـران ،عربســتان ســعودی خــود را بــه انبــار تســلیحات
در نجــات بحــران امپریالیســتها تبدیــل کــرده اســت.
ایــن بــه معنــای رشــد امپریالیســتی ترکیــه و عربســتان
ســعودی و غیــره کشــورهای مســتقلی نبــوده و طبــق
خواســت امپریالیســم آمریــکا عمــل کــرده و رشکــت
نفــت آرامکــو هــم وابســته بــه آمریــکا مــی باشــد.
درمــورد رشکــت تعــدادی از کشــورهای جهــان ســومی
بعــد از بــروز بحــران اقتصــادی مالــی امپریالیســتها
نــه بــه خاطــر رشــد و نقــش امپریایســتی شــان ،بــه
کنفرانــس  G۲۰در رشایــط هراســانی امپریالیســتهای
غــرب بــود ،دعــوت شــدند نــه بــه خاطــر تولیــد عظیــم
ایــن کشــورهای اقتصــادی – مالــی ،بلکــه بــه منظــور
سیاســی جلوگیــری ازهرگونــه جــدا شــدن ایــن کشــورها
از حیطــه نفــوذ امپریالیســتها و تــاش بــرای حفــظ
آنــان کــا فــی الســابق و نــه تجمــع دول امپریالیســتی
 .درایــن مــورد نبایــد قصــد سیاســی امپریالیســتهای
دربح ـران را کنــار گذاشــت و خیــال واهــی نســبت بــه
دعــوت آنهــا بــه آن اجــاس بــه حســاب یافــن نقــش
امپریالیســتی آنــان داشــت .جمــع بندیهــای عجوالنــه و
یــک جانبــه و حتــا ارائــه رصفــا اقتصــادی در رســیدن
بــه اس ـراتژی و تاکتیــک مبــارزه بــا حاکــان ارتجاعــی
رسمایــه داری در مصاحبــه ای همــه جانبــه رفیــق
اســتفن نیســت کــه درجــه وابســتگی کشــورهای نــام
بــرده بــه حســاب آورده نشــده اســت .درحالــی کــه در
جریــان تاســیس ایکــور تاکیــد شــد بــا ایجــاد مشــورت
و همــکاری تشــکل هــای کمونیســتی در اروپــا ،آســیا،
آمریــکای التیــن ،زمینــه مناســبی برای بررســی اوضاع در
هــر منطقــه و رشکــت درمبــارزات مشــرک طبقــه کارگــر
و تــوده هــای مــردم در کشــورهای جهــان ســومی بــه
دلیــل مداخــات کشــورهای رسمایــه داری ارتجاعــی در
اطـراف هــر کشــور بـرای رسکــوب خیزشــهای انقالبــی و
در توافــق بــا امپریالیســتها بــه وجــود مــی آیــد و چــه
بهــر کــه حرکــت همــکاری متحدانــه فــرده در درجــه
اول درســطح تشــکلهای کمونیســتی متحــد درهرکشــورو
درســطح منطقــه ای و نهایتــا بیــن املللــی بایــد صــورت
بگیــرد تــا تدریجــا رشایــط ب ـرای تشــکیل انرتناســیونال
کمونیســتی نیــز فراهــم گــردد و بــه جــای ایــن بینــش
درســت پیــش بــردن ایــن امــر ،بــه اتحــاد جبهــه ای
ماننــد تــن داده شــد و بــه تحلیــل غلــو آمیــز از مبارزات
بورژوائــی و خــرده بورژوائــی درکشــورهائی در جهــان
ســوم بــدون مشــورتی عمیــق بــا کمونیســتهای هــر
قــاره از جملــه بــا کمونیســتهای خاورمیانــه ارزیابــی بــه
ایــن اهمیــت در اروپــا در رابطــه بــا رشــدرسمایه داری
در حــدی اتخــاذ مــی شــود کــه مــی توانــد بــه وحــدت
نظــری کمونیســتهای جهــان صدمــه برســاند.
بــا تشــکر از مســائلی کــه درایــن مصاحبــه مطــرح
شــده ،نقــد آنهــا بــرای جلــب توجــه بــه برخــی
واقعیتهــا تــا حــدی قابــل بحــث هســتند .امــا ایــن
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خصوصیــات امپریالیســم تقلیــل مهاجــرت از کشــورهای
امپریالیســتی و افزایــش مهاجــرت بــه کشــورهای نــام
بــرده از کشــورهای عقــب مانــده تــر اســت کــه ســطح
دســتمزد درآنهــا پائیــن تر اســت .انتقــاد از امپریالیســم:
خصوصیــات سیاســی امپریالیســم عبــارت اســت از
بســط ارتجــاع درمتــام جهــات و تشــدید ســتمگری ملــی
ناشــی از ســتمگری الیگارشــی مالــی و نیــز برافتــادن
رقابــت آزاد“.
حــال بعــد از بیــان روشــن و مســتدل تئوریــک لنیــن
از عمــل کــرد امپریالیســم  ،بــه نظــرات ارائــه شــده
ناروشــن و غلوآمیزرفیــق اســتفن مــی پردازیــم کــه
بــا بیــان برخــی تغییــرات رشــد یابنــده رسمایــه داری
در بریکــس بــه غیــر از روســیه ،چیــن درســطح
امپریالیســتی و تاحــدی هندوســتان درایــن راســتا
کشــورهای نــام بــرده هنــوز بــه چنیــن تکاملــی از
رسمایــه داری نرســیده انــد آنهــم دررشایطــی کــه
امپریالیســتهای کهــن و بــه خصــوص بزرگرتیــن آنهــا بــا
راه حــل گلوبالیزاســیون هرچــه بیشــر.
انحصــارات و رسمایــه هــای مالــی و نئولیربالیســم
درجهــت کشــاندن هرچــه بیشــر رسمایــه هــای
کشــورهائی از قــاش عربســتان ســعودی ،قطــر ،ترکیــه
و امثالهــم بــوده و نــه امــکان دادن بــه مترکــز تولیــد،
کمــک بــه ایجــاد انحصــارات ،تراســتها و ســندیکاهای
انحصــاری درایــن گونــه کشــورها و صــدور رسمایــه بــه
دیگــر کشــورها در رشــته هــای مختلــف نــه آن قدرهــا
رشــدیافته انــد کــه با وضعیــت کشــورهای امپریالیســتی
بتــوان مقایســه منــود و وضــع آنهــا بــه نوعــی بــا رشــد
رسمایــه داری چیــن همســان فــرض شــده و وارد نظــام
امپریالیســتی گشــته انــد ،کــه هــم خوانــی ندارنــد.
اطالعــات شــا درصورتــی قابــل اســتناد بودنــد کــه
فهرســتهائی وســیع اعــم از انحصــارات ،رشکتهــای
امپریالیســتی و انحصــارات بــرزگ مالــی شــناخته شــده
و میــزان رسمایــه هــای صــادر شــده درانحصارهــای
کشــورهای جدیــد کــه رونــدی طوالنــی اســت صــورت
مــی گیــرد درمقایســه با رسمایــه های کشــورهای رسمایه
داری ازقــاش ترکیــه ،عربســتان و قطــر ارائــه مــی شــد،
و چــه نقشــی رسمایــه ایــن کشــورهادر غــارت و چپــاول
دیگــر کشــورهای عقــب مانــده دارنــد ،ارائــه مــی شــد.
بــه عــاوه بــه جــز درعرصــه اقتصــادی سیاســت ایــن
کشــورهای „امپریالیســتی شــده» مثــل روســیه و چیــن
در رقابــت بــا امپریالیســتهای غــرب بیشــر از اقتصــادی،
درحیطــه سیاســی نیــز روشــن میشــد .روســیه و چیــن
در تشــکیل دادن „بریکــس“ بــرای مقابلــه بــا دســت
انــدازی قطــب غربــی امپریالیســتها بــه جهــان ،محــدود
ســاخنت حیطــه نفــوذ آنــان و مبــارزه علیــه محــارصه
اقتصــادی – نظامــی امپریالیســتها بــود و نــه کشــورهای
جدیــد نــام بــرده توســط شــا رصفــا بــه خاطررشــد
ایــن کشــورها بــه ســطح امپریالیســتی رســیدن کــه
رقابتــی بــا امپریالیســتهای کهــن ندارنــد ..در رابطــه
بــا وضعیــت محیــط زیســت هــم میـزان آلــوده منــودن
هــوا بــا گاز کربنیــک درکشــورهای جهــان ســومی کمــر
از کشــورهای امپریالیســتی در تولیــد کــردن اســت.
مثــا کشــوری شــبیه ایــران بیشــر از هــر چیــزی بــه
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نظـرات در هامهنگــی تئوریــک و عملــی بــا کمونیســم
علمــی نیســت و بــه تفرقــه کنونــی احـزاب کمونیســتی
درجهــان بــه دلیــل بــه کارگیــری شــیوه نادرســت لطمــه
مــی زنــد.
ک .ابراهیم  16مهر 1395

به یاد مقاومت جانباختگان دهه شصت
در تاریــخ مبــارزه علیــه رژیــم رسمایــه داری جمهــوری
اســامی دهــه ی شــصت یکــی از دوران پــر شــور
مقاومــت ومبــارزه تــا بــه آخــر از ســوی کمونیســتها
ونیروهــای دیگــر سیاســی اســت و درســت بدیــن
دلیــل یکــی از جنایتکارتریــن دوران خفــت بــار نظــام
خمینــی اســت کــه هیچــگاه برشیــت مرتقــی جهــان
آنــرا فرامــوش نخواهــد کــرد.
مرتجعــان ســیه دل ضــد متــدن و آزادی چنــان مــی
پنداشــتند کــه بــا شــکنجه و کشــن بهرتیــن فرزنــدان
رسزمیــن مــا ریشــه مقاومــت وپایــداری را خشــک مــی
کننــد ،زهــی خیــال باطــل .منطــق آن هــا قطــع دســت،
شــاق ،شــکنجه و اعــدام اســت و هیچــگاه منــی تواننــد
بــه منطــق انقالبیــون و زحمتکشــان کــه مقاومــت و
مبــارزه تــا پیروزیســت پــی بربنــد .گــواه صحــت ایــن
نکتــه عملکــرد جنایــت کارانــه چهــارده ی رژیــم از
یکســو و مقاومــت تــوده هــای مــردم از ســوی دیگــر
اســت.
امــروز رسارس ایـران بــه پایــگاه هــای مقاومــت ومبارزه
تبدیــل شــده اســت .از کارخانــه هــا تــا دانشــگاه هــا
فریــاد ضــد رژیــم جمهــوری اســامی بلنــد اســت .در
ایــن ســالها ســه جنبــش عظیــم تــوده ای  -هشــتاد
وهشــت ،نــود وشــش و نــود و هشــت مســیر پیــروی
را هموارســاخته اســت.
یــاد جانباختــگان دهــه ی شــصت را گرامــی بداریــم
مبــارزه علیــه نظــام رسمایــه داری را تــا آخــر بــه پیــش
بریــم
زنده باد سوسیالیسم
مرگ بر امپریالیسم
حزب رنجربان ایران
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انفجار لبنان پی آمد تشدید تضادها
انفجار لبنان ،تضادها تشدید می شود
روز پنجشنبه انفجار مهیبی در بخش رشقی بیروت که
عمدتا توسط حزب الله لبنان کنرتل می شود ،باعث
کشته شدن  ۱۵۴نفر تا روز جمعه و  ۵هزار نفر زخمی
شده است .کارشناسان نظامی قدرت انفجاری را معادل
یک سوم مبب امتی که بر رس هیروشیام در جنگ دوم
جهانی ریخته شد ،ارزیابی می کنند .خربهای ضد و
نقیضی هم در فضای اینرتنتی پخش شده است ،از جمله
حمله نظامی ارسائیل با سالح های رسی و ضعیف شده
امتی ،انفجار یک مخزن نیرتات آمونیاک متعلق به حزب
الله .حزب الله تعلق انبار نیرتات آمونیاک را رد کرده
است.
آنچه که تا به حال اتفاق افتاده است دولت لبنان قول
داده است که عوامل این انفجار را به سزای اعاملشان
خواهد رساند.در عین حال برخی از وزرا و نخست وزیر
گفته اند که انفجار ناشی از فساد ریشه دار اداری است.
موضع دولت لبنان این مسئله را به صورت دو گانه
ای مطرح کرده است که انفجار یک عمل تروریستی
بوده است .اما بعلت ضعف اقتصادی و سیاسی که از
آن برخوردار است ،قادر به موضع گیری رصیحی در
این مورد نشده است .دولت لبنان با این انفجار در
مخمصه چندگانه ای گیر کرده است .از یک طرف قادر
به خلع سالح حزب الله که از طرف غرب و ارسائیل
مطرح می شود نیست و از طرف دیگر امکان بازسازی
لبنان در این وسعت خرابی را نداشته و هنوز آب و برق
و تلفن و نان روزمره مردم تامین نشده است .چشم
انداز بازسازی خرابی ها همراه تامین امنیت سیاسی،
اقتصادی و نظامی بعلت خالی بودن خزانه دولت مبهم
و نگران کننده است.
روز دوم بعد از انفجار مکرون وارد بیروت شد و با
التیامتومی خواهان اصالحات سیاسی در بیروت شد.
این حرکت مکرون دارای پیامی روشن به دولت کنونی
لبنان که به حزب الله نزدیک است می باشد .قرض
های ما را دریافت کنید و از حزب الله فاصله بگیرید.
پیام مکرون ،پیام یک دولت امپریالیستی فرانسه به
دولت لبنان جهت باز کردن درهای اقتصاد کشورشان
به سوی رسمایه امپریالیستی از طریق صندوق های بین
املللی پول  ،بانک جهانی و....است .انفجارهای اخیر در
خاورمیانه از ایران و افغانستان و عراق و سوریه و لبنان
نشان از زنجیره ای از درگیری های علنی و مخفی بودن
دارد .اما این انفجارها و تحرکات نظامی که ناشی از
رقابت های افسار گسیخته امپریالیستی از یک سو و
مبارزات مردم به جان آمده از رسکوب و بی حقوقی و
غارت کشورهایشان توسط امپریالیست ها است ،هنوز
مورد بررسی قرار نگرفته به کشمکشی در بین رقبای
منطقه ای و جهانی برای متهم کردن یکدیگر به انجام
آن خالصه شده و تکلیف نهایی مردم و کشور ویران
شده هیچگاه و در هیچ نهاد ملی و بین املللی روشن
منی شود.
خاورمیانه یکی از نقاط گرهی تضادها و کشمکش

های جناح های مختلف امپریالیستی و رسمایه داری
است .در .این میان هراس امپریالیسم آمریکا بعلت
از دست دادن هژمونی سیاسی و نظامی و اقتصادی
خود در خاورمیانه و چنگ و دندان نشان دادن به
حریفان قدرمتند منطقه ای و جهانی از جمله اتحادیه
اروپا ،چین و روسیه است .مقدار اسلحه ای که در سال
 ۲۰۱۹فروخته شده است رکورد تاریخ فروش اسلحه در
این منطقه را شکسته است .جنگ ها و خشونت ها و
مذهبی ،ملی در ابعاد بسیار باالتر و خونین
جدال های
ِ
تری در راه هستند و نیروهای انقالبی بایستی برای
سازماندهی انقالبی ترین طبقه و نیز فرودستان جامعه
آنرا دقیقا بررسی کرده و تاکتیک های روشنی در برابر
آن اتخاذ کنند.
چند نکته در اوضاع کنونی قابل بررسی است .چین با
شتابی حیرت انگیز و بسیار مدیریت شده و مبتکرانه
در حال باز کردن متامی اقتصادهای جهان به طرف کاال
و رسمایه های خود است و مقاومت و توطئه های تا
کنونی امپریالیست های غربی نتوانسته اند جلوی این
روند را بگیرند .برای اولین بار در تاریخ رسمایه داری
است که غرب در حال از دست دادن هژمونی خود
می باشد .نتیجه آن می تواند برای سیستم اقتصادی و
سیاسی غرب ویرانگر باشد به همین دلیل با متام نیرو
حارض نیست که این عقب نشینی تاریخی را بپذیرد.
طرح یک کمربند و یک راه که به نام راه ابریشم جدید
معروف شده است .با صدها میلیارد دالر در حال راه
اندازی است .و در رس راه خود در هر کشوری حداقل
اینکه عمال رقبا را منفعل کرده ،ثبیت اقتصادی بوجود
آورده است و نقش دالر را در معامالت اقتصادی از بین
برده و یا به درجات زیادی تنزل داده است .اروپا که
مدتی درگیر یکسان کردن پول خود و ایجاد نهادهای
بین قاره ای مانند پارملان اروپا و غیره بود ،هنوز
نتوانسته است که به مترکز دلخواه خود برای هاموردی
با آمریکا و اقامرش از یک سو و از سوی دیگر گروه
بریکس دست پیدا کند .سیاست های دولت ترامپ هم
به انفراد دولت آمریکا در رساشیبی که قرار گرفته است
کمک های زیادی کرده است .جهان سه قطبی شکل
گرفته در حال تثبیت موقعیت جهانی خود است ،هنوز
قادر نشده است که تقسیم بازارها و کشورهای جهان
را به پایان برساند ،این موضوع نه ناشی از ضعف ناتو
و یا ارتش های نظامی کشورهای رقیب بلکه ناشی از
مبارزاتی است که مردم این کشورها علیه اشغالگری
کرده و خواهند کرد و ارتش های اشغالگر را آنچنان
زمینگیر خواهند کرد که مانند عراق ،آمریکا مجبور شد
بعد از رسنگونی صدام و اشغال عراق آنرا با رسشکستگی
ترک کند .در افغانستان و تا حدودی در سوریه این
امر در حال روی دادن است و ارتش های اشغالگر
در حال عقب نشینی از این کشورها هستند .مسئله
دوم در محدودیت کاربرد های نظامی ،رشد و گسرتش
تکنولوژی نظامی و اخرتاع سالح های کشتار جمعی
است که در صورت بکارگیری به نیروی بکارگیرنده هم
رحم نخواهد کرد .روشن است که پیروزی در نربدهای
کالسیک بین قطب های معظم جهان در باالترین سطح
و قدرمتندترینشان وجود نخواهد داشت .به همین دلیل
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شدن که با رشد تکنولوژی و مبادله کاال و صدور
رسمایه تشدید شده است در عین حال باعث تغییرات
وسیعی در افکار عمومی جهانی نیز شده است .با همه
محدودیت هایی که اطالعات آنالینی به همراه دارد،
اما به گسرتش اطالعات کمک های شایانی کرده است.
حاکمیت مطلق آمریکا به اینرتنت در حال از بین رفنت
است و در این روند که انعکاسی از اوضاع جهانی است.
اطالعات صحیح هم اگر چه به سختی ،قابل دسرتسی
است .در کنار آن ما با توطئه هایی که کشورهای
معظم رسمایه داری جهان از طریق اینرتنت علیه مردم
کشورهای جهان و براه انداخنت شورش های کور و
سازماندهی مرتجع ترین گروههای سیاسی مذهبی و
ملی علیه مردم کشورهاعمدتا پیرامونی و بویژه طبقه
کارگر و فرودستان جامعه روبرو هستیم که نقش جدی
در اسرتاتژی های سیاسی آنان بازی می کنند.
فروریخنت اقتصادی کشورهای خاورمیانه از طریق جنگ
های داخلی و کشوری ،ترور و انفجار و ناثباتی دامئی
دولت ها ،باعث وابستگی هر چه بیشرت آنان به رسمایه
گذاری های خارجی ،وابستگی اقتصادی و سیاسی شده
و اجازه بازسازی و رشد ساختارهای تولیدی را از آنان
گرفته و اجازه برنامه ریزی را تقریبا در هیچ زمینه
اجتامعی منی دهد فقط به رسمایه های تجاری و رانت
خواری میدان عمل بیشرتی می دهد .این روند در
بیشرت کشورهایی که امپریالیست ها به دالیل مختلف
از اشغال تا کودتای نظامی در آنها دست باال را دارند
انجام گرفته و یا در حال انجام است .نقطه مشخصه این
نوع جوامع حضور یک دولت رسکوبگر ضعیف و فاسد
و دزد است .ما منونه هایی مانند افغانستان ،عراق و
لیبی را داریم که همین روند را طی کرده اند.
لبنان در همین روند و پروسه قرار گرفته است .آنچه
که مسئله لبنان را کمی پیچیده تر کرده است ،حضور
حزب الله به مثابه یک نیروی مرتجع ولی پر قدرت در
جامعه است که از حامیت های ایران و سوریه برخوردار
است .پی آمدهای انفجار در لبنان و اعرتاض و تظاهرات
گسرتده ای که به دولت ایرنوزها در کف خیابان هاست.
دو نکته را در خود نهفته دارد .یکم اینکه لبنان در حال
نزدیک شدن به یک فاجعه اجتامعی و از هم پاشیدگی
و تشدید تضادهای سیاسی مذهبی و ملی در درون آن
است دوم آنکه در صورتیکه دولت لبنان نتواند خود را
در یکی از جناح ها و بلوک بندی های جهانی تثبیت
کند و از دل اعرتاضات کنونی نیروی رادیکال و چپ
بیرون نیاید ،جنگ داخلی بسیار نزدیک است.هرج و
مرج و بی ثباتی اقتصادی خاورمیانه در رشایط کنونی
به رضر چین است که بر اساس تحکیم اقتصاد و مقابله
با غرب در کشورهای پیرامونی عمل می کند ،خواهد
بود .لبنان به نقطه باالتر ازبحران رسیده است و هر
آن امکان دارد که با کودتاهای نظامی روبرو شود.
انفجار بیروت ،باز شدن دهنه غده چرکینی است
که مدتها در جامعه لبنان ،توسط حزب الله و دولت
های راست لبنان با آن دست به گریبان است ،بوجود
آمده است .فساد ،بی قانونی ،هرج و مرج دولتی ،بی
برنامه گی و باالخره دخالت آشکار و پنهان دست های
بیگانه در امور لبنان از ایران و عربستان و ارسائیل تا

آمریکا و فرانسه و گروههای مختلف مذهبی و ملی از
دوروزی ها تا شیعیان و مسیحیان امکان بهره گیری از
موقعیت اسرتاتژیک لبنان در خاورمیانه و جهان را به
یک موضوع مهم و رضوری تبدیل کرده است .در لبنان
مانند فلسطین کمک کشورهای خارجی به گروههای
مختلف ،وحدت درونی در لبنان را بسیار شکننده
کرده است .به همین دلیل تا چند دستگی و پراکندگی
نیروهای مرتقی لبنان ادامه دارد ،مقاومت لبنان در برابر
توطئه ها تقریبا ناممکن و یا بسیار ضعیف خواهد
بود .رشایط اجتامعی کنونی لبنان سالهاست که با سایه
روشن هایی به همین شکل بوده است .جنگ داخلی
و تجاوزات مکرر ارسائیل هم مزید بر علت شده و
مشکل را پیچیده تر کرده است .کالف رس درگم لبنان
امروز فقط و فقط به دست مردم متشکل و آگاه لبنان
قابل حل است .روشن شدن دالیل انفجار بیروت هم
تا جنبش کف خیابان های بیروت اسرتاتژی و سیاست
های روشنی را برای حل بحران کنونی تعریف نکند هیچ
مشکلی را از لبنان حل نخواهد کرد.
مهران پیامی

در احرتام و یاد نارص یکی از کارگران آگاه
نــارص یکــی از کارگــرن آگاه وپیــرو  ،چــپ قدیمــی
اســت .دردوره جوانــی اش بســیار فعــال بــود و در راه
منافــع کارگـران زحمــت زیــاد کشــید .در آبــادان منونــه
برجســته در دفــاع از حقــوق کارگــران بشــار مــی
آمــد .در شــاهین شــهر در ســننین پیرشفتــه همچنــان
بــا کانــون بازنشســتگان خــوب کار مــی کــرد .در
مراســم خاکســپاری نــارص دوســتان وزندانیــان سیاســی
همبنــدش زیــاد رشکــت کردنــد .یــادش گرامــی بــاد
=================================
=================================
======م
در زیــر متنــی را کــه در مراســم خوانــده شــد مــی
بینیــد.
اگــر انســان در جســم خــود فانــی اســت ،در عمــل
تاریخــی خــود باقــی اســت.
(کارل مارکس)
بــا نهایــت تاثــر وغــم ،بــا خــر شــدیم کــه دیــروز
دوشــنبه ســوم شــهریورماه ،کارگــر مبــارز و دوســت
عزیــز نــارص خاکســار ایــن جهــان و جمــع دوســتان را
تــرک کردنــد .
نــارص براســتی مصــداق ایــن جملــه معــروف بــود کــه
اگــر انســان در جســم خــود فانــی امــا در عمــل تاریخــی
و تاثیرگــذاری اش بــر زندگــی اجتامعــی دوران خــود
باقــی ســت.
او در عمــر مبارزاتــی اش بــا آرمانهــای طبقاتــی اش
زیســت و تــا زمانــی کــه تــوان و نیــروی جســمی اش
اجــازه داد در ایــن راه قــدم گذاشــت و قلــم بــکار بــرد.
کینــه طبقاتــی اش در دفــاع از منافــع طبقــه کارگــر و
آرمانــش ب ـرای یــک دنیــای بهــر بــا هــر تعبیــری کــه
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رقابت اقتصادی و روی آوردن به جنگ های نیابتی،
جنگ های داخلی و ترور و کودتا و....چهره این رقابت
های علنی و پوشیده را منایان می کند.
امروزه چین به بازارهایی دست یافته است که غرب
یا به آن اهمیت منی داد و یا آنرا قابل سود و رقابت
منی دانست .اما رسمایه داری نوخاسته ،نه تنها وارد
این بازارها با رسمایه گذاری های کالن شده است بلکه
باعث بسته تر شدن میدان های رقابت اقتصادی برای
امپریالیست های غربی شده است.
توهم غرب برای شکاف بین چین و روسیه بعد از کمک
نقدی  ۱۰میلیارد دالری چین در مسئله تحریم های
غرب بعلت مسئله اوکرائین و کریمه کامال ازبین رفته
است ولی رقابت بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر رس
منافع و هژمونی بر بازارهای جنگ رسد ،اجازه متحد
شدن آنها را مانند دوران جهان دو قطبی منی دهد .اما
قطب چین و روسیه حتی بیش از دوران های گذشته
در برابر کشورهای امپریالیستی متحد هستند .بویژه
اینکه بعد از فروپاشی شوروی ،روسیه توانست مجددا
به جمع قدرت های بزرگ نظامی و اقتصادی جهان
بازگردد.
کشورهای پیرامونی با اینکه خواهان استقالل از
کشورهای مداخله گر هستند ولی در برابر کشورهای
بزرگ امپریالیستی و رسمایه داری و قطب های جهانی
دو راه بیشرت ندارند؛ یا جایگاه خود را در یکی از این
سه قطب پیدا کنند و یا با انقالبات اجتامعی راه نوینی
را انتخاب کنند .راه کشورهای غیر متعهد در جنگ رسد
با شکست روبرو شده است.
رقابت سه گروه بندی ذکر شده می تواند در عین حال
فرصت های محدودی برای رسمایه داری کشورهای
پیرامونی در جهت چک و چانه زدن برای سهم خواهی
بیشرت در عرصه کشوری و منطقه ای بوجود بیاورد.
رقابت افسارگسیخته غرب با گروه بریکس به تشدید
فروش اسلحه و خرابکاری اقتصادی ،توطئه های سیاسی
و ترور و ایجاد نفرت در بین گروههای اجتامعی و ...
انجامیده است .رسمایه داری هر چه می گذرد در چاه
عمیقی که ناشی از رقابت خودش کنده است فرو می
رود .و گندیدگی و سدی را که در برابر رشد جوامع
انسانی بوجود آورده است تشدید می کند .انحصارات
فراملی و کمپانی های چند ملیتی و بانک ها همراه
دولت های مربوطه شان برای عقب مناندن از اوضاع
با اختصاص رسمایه های عظیم ثابت برای تحقیقات و
توسعه عمال قادر نیستند که رسمایه های کافی را در
بخش های رسمایه در گردش رصف کنند .این مسئله
باعث کاهش خدمات اجتامعی ،از بین رفنت کارهای
ثابت و فقر اقتصادی و عدم امنیت اجتامعی شده است.
بویژه اینکه بعد از مترکز بیرون کشیدن هر چه بیشرت
رسمایه از کشورهای پیرامونی و طبقه کارگر خودی آنرا
در بخش هایی مانند نظامی و بوروکراسی نظامی به
هدر می دهد تا قادر به تقابالت نظامی شوند.
روشن است که روندهای نوین جهانی در شکل بندی
های سیاسی به مثابه ترکیب دولت – ملت در حال
بوجود آمدن هستند .جهان گذشته دیگر قادر نیست
با ساختارهای گذشته اجتامعی ادامه یابد .روند جهانی
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
خــود داشــت ،نیــروی محرکــه زندگــی اش بــود.
خانــه اش همــواره محــل دیدارهــا و تجمــع و
گردهامئــی دوســتان و مبارزیــن راه آزادی بــود .زندگــی
شــخصی ایــن دوســت وفــادار تحــت تاثیــر زندگــی
سیاســی اش بــود .از ایــن جهــت خانــواده مخصوصــا»
همــرش هزینــه ایــن نــوع زندگــی مبارزاتــی و پــر
دغدغــه را بــدوش کشــیدند.
او کارگــر ماهــر پایپینــگ ،بــا کارخانــه و پــروژه و نفــت
و آهــن و فــوالد و ســیامن زیســت و در ایســتادن در
ســمت نیــروی کار در مقابــل رسمایــه و مناینــدگان
رنگارنگــش ،از منافــع طبقاتــی مزدبگی ـران دفــاع کــرد.
ســازماندهی اعتصابــات مکــرر بـرای دســتیابی مطالبات
کارگ ـران را دوســتانش فرامــوش نخواهنــد کــرد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
***********************************************
***********************************************
*******د
تعــدادی از دوســتان نــارص بــه منایندگــی از همــه
دوســتان ،رفقــا و آشــنایانی کــه نتوانســتند حضــور
داشــته باشــند همــراه بــا خانــواده و بســتگان بــر
آرامــگاه رفیقــی هم ـراه و صمیمــی کــه عمــرش را در
راه تغییــر وضعیــت موجــود و بــرای ســاخنت جهانــی
بهــر رصف کــرد ،گــرد آمــده ایــم تــا ایــن افــق همچنــان
پــر فــروغ مبانــد.
دوســتانی کــه چــون او بــاور دارنــد اگــر انســان در
جســمش فانــی اســت ،امــا در تاثیرگــذاری اش در
زندگــی اجتامعــی و تاریخــی اش باقــی خواهــد مانــد.
یــادش بـرای همیشــه گرامــی بــاد! .نارصهــم چــون مــا
میدانســت کــه پرنــده گرچــه مردنــی ســت امــا پــرواز
ادامــه دارد.

نقش منصور حکمت ....بقیه از صفحه
آخر

ملی میخواهد یعنی تخفیف ستم ملی را طلب میکند
و نه برکند ستم ملی را .بورژوازی ملتهای ستمکش نیز
اکرثا مخالف جدائی کامل هستند .زیرا ارتباط تنگاتنگ
با بورژوازی بزرگ برای آنها به لحاظ بازار و تجارت و
مالی امکانات وسیعی ایجاد میکند .مث ًال جنبشهای ملی
در ایران جدائی طلب نبودند .جنبش ملی اخیر کردستان
عراق استقالل میخواست ولی خواهان جدائی از عراق
نبود .در کاتالونیا هم چنین بود .بورژوازی شونیسم
ملت تحت ستم از بورژوازی ملت ستمگر آوانسهای
بزرگ میخواهد .نتیجه سیاست دو بورژوازی ستمگر
و ستمکش ،خودمختاریست .شعار „مبارزه به خاطر
رفع ستم ملی“ شعار خودمختاری برای ملت تحت ستم
میباشد .زیرا سلطه بورژوازی ملت ستمگر را بر ملت
تحت ستم قبول میکند و در عین حال به بورژوازی
ملت تحت ستم جهت گرفنت آوانسهائی یاری میرساند
و به همین دلیل نه به سیاست بورژوازی ملت تحت
ستم در دامن زدن به نفرت ملی پایان میدهد و نه
سیاستهای رسکوبگرانه بورژوازی ملت حاکم را پایان
میبخشد و مهمرت از همه به دالئل فوق انشعاب و
تفرقه را در درون طبقه کارگر ایران ابدی میسازد.
چنانکه گذشت ،منصور حکمت از ماخیسم در مورد
مسئله ملی تا موضع بورژوازی ملت ستمگر و ستمکش
نوسان میکند.
منصور حکمت در مورد مسأله ملی همه چیز میگوید،
مواضع متضاد میگیرد ،گرد و خاک به پا میکند تا چشم
خواننده را به روی موضع واقعیاش بپوشاند :نفی ملل
تحت ستم ،روگردانی از اتخاذ یک سیاست پرولرتی در
قبال آنها و موضع به نفع بورژوازی ملت ستمگر و
امپریالیسم.
حال ما میپردازیم به توضیح مواضع حزب رنجربان در
مسئله حق ملل در تعیین رسنوشت خویش تا جدائی و
ایجاد دولت مستقل:
ناسیونالیسم (ملی گرائی) یک اندیشه ارتجاعی است
که به رسمایهداری (هر نوعاش) خدمت میکند .یکی
از ابزارهای مهم بورژازی حاکم ،برای حاکمیت بر
یک یا چند ملت ،ناسیونالیسم عظمت طلبانه ،ایجاد
دودستگی ،انشعاب و نفرت است که به صورت الحاق،
به جان هم انداخنت ،تحقیر فرهنگی و تاریخی ظاهر
میشود .مثل ترک خرُ ،کرد آدم کوهی ،شاملی بی
ناموس ،عرب موش خور و غیره....
ابزارهای بورژوازی ملت تحت ستم نیز همین است،
به اضافه رس و صدا علیه الحاق جهت ایجاد کینه و
نفرت ملی .از دو طرف نفرت و انزجار تولید میشود
و پرولتاریا را تکه تکه میکند .باید به این توطئه و
انزجار و نفرت خامته داد .برای خامته دادن به این نفرت
خطرناک باید اسلحه بورژازی را بی اثر کرد .هنگامی که
پرولتاریای یک ملت تحت ستم احساس کند و مطمنئ
شود که پرولتاریای ملت ستمگر ،مخالف الحاق جربی
ملت اوست و وقتی بداند که متام حقوق ملی و طبقاتی
او از جانب هم طبقهایهایش در ملل دیگر مورد
تأیید است ،دیگر علیه آنها سالح برمنیدارد .آنوقت
عامل اتحاد او با بورژوازی ملت خودش محو میشود،
از بین میرود و تضادهای طبقاتی با شدت خود را
میمنایانند .در این صورت و فقط در این صورت است
که همبستگی شاخههای پرولتاریا در ملتهای مختلف
تقویت میشود و ناسیونالیسم بورژوازی شکست

میخورد .حق ملل در تعیین رسنوشت خویش تا ایجاد
دولت مستقل سیاست عام پرولتاریا در مقابل سیاست
عام بورژوازی (ناسیونالیسم) در مورد مسئله ملی است.
در واقع حق ملل در تعیین رسنوشت خویش که تا
دوران باالی سوسیالیسم اعامل میشود ،و درخواستی
است پرولرتی  -سوسیالیستی در مقابل ناسیونالیسم
که درخواستی است بورژوا دموکراتیک قرار میگیرد.
بعضیها حق ملل را با ناسیونالیسم اشتباه گرفتهاند .در
واقع سوراخ دعا را گم کردهاند.
چنانکه مالحظه میشود ،در بطن حق تعیین رسنوشت،
وحدت و یکپارچگی پرولتاریا مرکزی است .شناسائی
حق ملل در رسنوشت خویش نفرت طبقاتی پرولتاریای
یک ملت تحت ستم را از هم طبقهایهایش در ملل
دیگر از بین میبرد و سیستم فکری ،سیاسی ،نظامی
این پرولتاریا را علیه بورژازی ملت خود و ملت ستمگر
سمت میدهد و رشایط را برای وحدت و یکپارچگی
پرولتاریا در سطح منطقه و جهان فراهم میکند .در
واقع در بطن حق ملل در تعیین رسنوشت خویش ایجاد
رشایط جهت تحقق شعار پرولتاریای جهان متحد شوید
نهفته است .این موضع عمیقا مارکسیستی را اندک
مارکسیستهای ما بزرگوارانه به دور انداختهاند تا
جائی که امپریالیستها „پرچمدار“ آن شده اند .در واقع
این مارکسیستهای با منشأ طبقاتی خرده بورژوائی با
بزرگورای پرچم را به امپریالیست ها تقدیم کردهاند.
حق ملل در رسنوشت خویش به علت مرکزی بودن
منافع و وحدت پرولتاریا در آن ،یک مقوله دو وجهی
است .وجه اول آن اعالم قبول حق تعیین رسنوشت برای
کلیه ملل جهان است .این موضع سمت حمله پرولتاریا
را علیه هم طبقهایهای خود به سمت مبارزه علیه
بورژوازی میکشاند .وجه دیگر مسئله ملی که روی
دیگر سکه است ،باز هم مرکزی بودن منافع پرولتاریای
جهان را مد نظر دارد .یعنی از آن جنبشهای ملیای
حامیت و پشتیبانی میکند که جدائی و یا ماندگاری
آنها ،سمت و سویشان ،اهداف و تاکتیکهایشان
به وحدت ،بسیج و سازمدندهی بیشرت پرولتاریا علیه
بورژوازی خدمت کند .کمونیستها فقط چنین
جنبشهای ملیای را مورد پشتیبانی قرار میدهند.
لذا وظیفه کمونیستها در آگاهی دادن به تودههای
زحمتکش در این باره وظیفهایست سرتگ که باید انجام
شود.
منصور حکمت و ارتداد به کمونیسم
گفتیم که منصور حکمت با همفکرانش پس از انشعاب
از حزب کمونیست ایران ،به خارج از کشور مهاجرت
کردند تا از “راه کوتاهتر و کم مشقتتر“ با پرولتاریای
ایران متاس برقرار کنند.
این مهاجرین یک دست نبودند .گرایشات مختلفی را
منایندگی میکردند .به طوری که در کنگره دوم حزب به
صورت بحرانی عمیق با شفافیت خود را نشان داد .لذا
ما به بررسی مواضع حکمت در کنگره دوم میپردازیم.
زیرا در این کنگره او به روشنی مواضع خود را بیان
کرده و علیه این مواضع بعد از کنگره ،دهها نفر استعفا
دادهاند.
بررسی کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران
حکمت در این کنگره دو بار سخرنانی کرده است.
بار اول سخرنانی افتتاحیه کنگره بود که در آن سعی
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مبارزه رسارسی برای یک جامعه برابر».
این موضع در واقع با عدم قبول حق ملل در رسنوشت
خویش ،بین بورژوازی ملت ستمگر و بورژوازی ملت
ستمکش تعادل برقرار میکند
منصور حکمت حق ملل در رسنوشت خویش را به
رسمیت منیشناسد ولی خواهان «مبارزه فعال با ستم
و تبعیض ملی» است
پس کارکرد این پیشنهاد در چهار چوب قدرت سیاسی
کنونی ایران است .ولی این پیشنهاد یک چیزی را
میخواهد و آن هم رفع ستم ملی است .در یک کشور
کثیرامل ّله مثل ایران همیشه یک ملت حاکم و یک یا چند
ملت تحت ستم هستند .تا وقتی هم که چنین است
حقوق مساوی برای ملتها جز توهمی بیش نیست.
در این گونه کشورها به علت نابرابری ملی ،ستم ملی
وجود دارد .به لحاظ عملی در این پیشنهاد ستمگری
ملی بورژوازی بزرگ ملت حاکم پذیرفته شده است .در
عین حال مخالفت خود را با ستم ملی هم اعالم میکند.
در واقع این پیشنهاد از بورژوازی ملت ستمگر آوانس

صفحە9

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
کرد افکار رشکت کنندگان در کنگره را برای مواضع
“کفرآلود“ش آماده کند و سخرنانی دوم او در مورد
“حزب و قدرت سیاسی“ بود که در آن ارتدادش را به
روشنترین وجه نسبت به کمونیسم علمی نشان داده
است .لذا ما سخرنانیهای او در این کنگره را بررسی
میکنیم.
مسأله مرکزی در سخرنانی افتتاحیه او برجسته کردن
اهمیت کسب فوری قدرت سیاسی توسط حزب بود:
“اگر به دست من بود و به دست او نبود“ .به بیان
دیگر :اگر قدرت سیاسی به دست حزب ما بود و به
دست دولتمردان جمهوری اسالمی نبود...
“سوسیالیسم راجع به آدم است ...نه فرمولهاى تاریخى!
ما هیچ قرار خاىص با تاریخ نداریم ،هیچ مأموریتى و
رسالتى از کىس براى اینکه در سال  ٢٨٠٠زندگى برش
مث ًال از شیوه تولید مبتنى بر پول به شیوه مبتنى بر
1
مالکیت اشرتاکى قرار گرفته باشد نداریم“.
او میخواهد به کنگره بقبوالند که مارکسیسم یک
فرمول تاریخی است و به درد این لحظه منیخورد .و
اعضای کنگره هم رسالتی نسبت به نسلهای آینده
نباید در خود احساس کنند.
ولی مارکسیسم بر آن است که کمونیستها ،در عین
رشکت در مبارزات دمکراتیک مردم برای بهبودی زندگی
آنها در این لحظه ،در عین فداکاری جهت بدست
آوردن کوچکرتین تاللوی آزادی برای مردم در این
لحظه ،رسالتی بزرگ نسبت به رسنوشت طبقه استثامر
شده ،رسنوشت تاریخی آن و آزادی این طبقه از قید
بورژوازی دارند .به همین جهت است که کمونیستها
متام عمر خود را در راه آزادی این طبقه در طبق اخالص
میگذارند ،عمرشان به پایان میرسد و نسلهای بعد راه
آنها را ادامه میدهند تا روزی که این آزادی تحقق یابد،
شاید در سال  .۳۰۰۰رسالت نسبت به نسلهای آینده
یکی از وجوه درخشان کمونیسم علمی در آزادی انسان
مرتقی است .اگر چنین نباشد و طوری باشد که منصور
حکمت میگوید ،کمونیستها باید طبقه را رها کنند.
زیرا طبقه کارگر به این آسانی که روشنفکران تصور
میکنند نه بسیج میشود و نه متشکل میگردد .طبقه
کارگر با تجربه خودش و گام به گام ،به مسائل نزدیک
میشود و با دید عجوالنه ما هیچ قرابتی ندارد.
دقیقا بر این مبناست که منصور حکمت در این سخرنانی
از بسیج و متشکل کردن این طبقه بصورت شوراها،
سخنی به میان منیآورد .او در مرحله اول یک موضع
رویزیونیستی در مورد انسان را به منایش میگذارد
که هومانیسم خرده بورژوائی او را میمنایاند و مورد
توجه و متجید روشنفکران سطحی قرار میگیرد“ :مرکز
سوسیالیسم ما انسان است“ .ولی مارکسیسم میگوید
انسان تا مرحله باالی سوسیالیسم طبقاتی است .موضع
غیر طبقاتی حکمت در مورد انسان ،هوشیاری انقالبیون
در مقابله با دسائس انسان بورژوای ضد انقالبی را از
بین میبرد.
او در ادامه گسست از مارکسیسم به این نتیجه میرسد
که آن آدمی که از مهندس شدن رصف نظر میکند تا
در زندگی مردمش تغییر به وجود آورد“ ،این اساس
سوسیالیسم است ...اتفاقى که یکسال -یکسال و نیم
گذشته در حزب گفتم ،اآلن میگویم چرا ربط دارد به
 منصــور حکمــت  -ســخنرانی در1
جلســه افتتاحیــه کنگــره دوم حــزب کمونیســت
کارگــری ایــران  -آوریــل ۱۹۹۸

صفحە10
این درک از سوسیالیسم .نه به یک درک تاریخى! نه
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به یک درک اجتناب ناپذیرى انتقال شیوههاى تولید!“
خواننده متوجه میشود که حکمت از خود گذشتگی
یک فرد را برای همیاری به مردم ،در مقابل درک
مارکسیستی از تاریخ قرار داده است .در حالی که
این دو نه تنها هیچ تضادی ندارند ،بلکه دقیقا مکمل
همدیگر هستند .او خواسته است با تکیه بر احساسات
شنوندگان ،چنین القا کند که برای خدمت به مردم در
امروز ،باید از مارکسیسم دور شد“ .سوسیالیست بودن
و مارکس گفنت و یقه جر دادن و انتقاد کردن و انتقاد
پذیرفنت و پلمیک کردن و فحش خوردن و غیره ما تا
این لحظه رسسوزىن زندگى یک آدم را در خانهاش ،در
مدرسه و در کارخانهاش تغییر نداده است“.
میبینید که حکمت از سازمانهای کمونیستی تصویر
دگرگونه و جعل شدهای ارائه میدهد .هیچ یک از
بخشهای جنبش کمونیستی در سطح جهان و ایران ،در
عزلتکدههای خود ننشستهاند که فقط بحث سیاسی
کنند و “یقه هم را جز دهند“ .جنبش کمونیستی
بیناملللی و ایران با حضورش در میدان مبارزه شناخته
شده است .هیچ جنبشی در جهان تا این اندازه حضور
گسرتده در مبارزات مردم نداشته و به این وسعت
قربانی نداده است .ولی حکمت باید وقایع را جعل کند
و سازمانهای کمونیستی ایران را به لجن بکشد ،تا دور
شدناش از مارکسیسم را محقانه و منطقی جلوه دهد.
این واقعیتی است که بخشی از سازمانهای کمونیستی
ایرانی به علت حاکمیت فاشیسم در ایران ،به علت
اشتباهات خودشان و به علت رشایط بیناملللی ،در
خارج از ایران هستند .ولی چه کسی منیداند که این
سازمانها با متام نیروئی که در بدن دارند ،تالش میکنند
تا به طبقه کارگر ایران نزدیک شوند ،به طور ارگانیک
بدان بپیوندند و در تحوالت و هدایت این طبقه سهیم
گردند .منصور حکمت بر کوششهای جانفرسا و افتخار
آفرین هزاران کمونیست پرده میافکند تا ارتداد خود را
محقانه جلوه دهد .حکمت در مزیت کار علنی پر رس و
صدا ،بین دعوا نرخ هم تعیین میکرد ،او سعی میکند
از تروتسکی و بوخارین چهرهای به مانند لنین بسازد.
“از ته اندونزى تا ایران آقاى ملکالشعراى بهار شعر
میگوید در مدح لنین تا در کتابخانههاى آمریکا جمع
میشوند که ببینند نوشتههاى تروتسکى و لنین و
بوخارین چه است؟ همه تکان میخورند“.
تروتسکی و بوخارین از پیش از جنگ جهانی دوم ،در
ارتباط با سازمانهای جاسوسی آملان قرار گرفتند و به
پرولتاریای شوروی خیانت کردند .ولی منصور حکمت،
نام تروتسکی را پیش از نام لنین میآورد و سعی میکند
برای آنها در حد لنین و کنار لنین ،وجهه مثبت بسازد
که از خواندن آثارشان مردم تکان میخورند.
او در مورد “اگر به دست من بود“ در کنگره میگوید:
“میگویم این یک بحث قدرت سیاسی است به یک
معنی بحث یک پیروزی طبقاتی است ...بله ،باید رفت
گرفت“ 3بدین ترتیب در تئوری منصور حکمت ،قدرت
 منصور حکمت  -سخنرانی در2
جلسه افتتاحیه کنگره دوم حزب کمونیست
کارگری ایران  -آوریل ۱۹۹۸
 منصور حکمت  -سخنرانی در3
جلسه افتتاحیه کنگره دوم حزب کمونیست
کارگری ایران  -آوریل ۱۹۹۸

سیاسی به دست حزب ،جای قدرت سیاسی به دست
طبقه را میگیرد و وامنود میشود که اگر قدرت سیاسی
به دست حزب بیافتد ،یعنی به دست طبقه افتاده
است .او سپس چنین میگوید:
“در نهایت ،محک نهایى ،حرف آخر قضیه این است
باألخره به دستت افتاد یا به دستت نیفتاد؟ اگر به
دستت نیفتاده باشد متام  ٥٠سال ١٠٠ ،سال٢٠٠٠ ،
سال فعالیت شام براى اینکه به سوسیالیسم علمى در
مقابل فلسفه آملاىن غلبه بدهيد ،یا شیوههاى تولید را
دگرگون کنید یا تودهها را با حقوقشان آشنا کنید ،بدرد
نخوردهاید“.
بدین ترتیب اگر جنبش کمونیستی (در اینجا منصور
حکمت حزب کمونیست کارگری را فقط حزب
کمونیستی میداند) در همین روزها و یا یکی دو
سال آینده نتواند قدرت سیاسی را کسب کند ،تالش
تاریخیاش جهت ارتقاء آگاهی طبقه کارگر در غلبه
دیالکتیک ماتریالیستی بر متافیزیک ایدآلیستی ،به
درد نخواهد خورد .او اساسا به این منیاندیشید که
بدون تجهیز طبقه کارگر به اندیشه انقالبی کمونیسم
علمی ،بدون متشکل کردن این طبقه که بسیار کار
سخت و طوالنی است ،اساسا کسب قدرت سیاسی در
خدمت استثامر شدگان ممکن نیست .زیرا استثامر شده
میبایست قدرت را خودش کسب کند و نه کسانی
که سنگ منایندگی او را به سینه میزند .پرولتاریا
وقتی میتواند برای کسب قدرت سیاسی خیز بردارد
که کامال به رضورت این امر آگاه باشد و چیزی را که
باید جانشین نظام قدیم باشد عمیقا بشناسد .اگر بر اثر
رشایطی بخشی از جنبش کمونیستی ،قدرت را بدون
حضور گسرتده طبقه کارگر بدست آورد ،به یک جریان
سوسیال دمکراتیک علیه جنبش کارگری تبدیل خواهد
شد.
ولی منصور حکمت میخواهد به دست بگیرد .ولی
چگونه؟ او منیخواهد با معیار و فعالیت مارکسیستی
قدرت سیاسی را به دست آورد ،آموزگار او مارکس و
لنین نیستند ،ایده آل او کاسرتو است .فیدل کاسرتو:
ادامه دارد
بهرنگ

بجز نوشته هایی که با
امضای تحریریـه منتشر مـی
گردد و بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران می
باشد
دیگر نوشته های مندرج در
نشریه رنجبر به امضاهای
فردی است و مسئولیت
آنها با نویسندگانشان می
باشد.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نگاهی به اوضاع اقتصادی ....بقیه از
صفحه آخر

اســت .ب ـرای مثــال مبــارزات کارگ ـران هفــت تپــه در
ای ـران رسیعــا و وســیعا مــورد پشــتیبانی  ۸۰ســندیکای
کارگــری از کشــورهای
مختلــف قــرار گرفتــه
اســت .و ایــن ویژگــی دیگــر
اوضــاع اســت.
امــروزه مبــارزه زحمتکشــان
وســیعرت ،عمیقتــر ســازمان
داده شــدهتر و آگاهتــر از
پیــش از شــیوع کرونــا در
جهــان در جریــان اســت.
مبــارزات میلیونــی و بــا
دوام مــردم آمریــکا علیــه
نــژاد پرســتی ،و بــی عملــی
دولــت در مقابــل کرونــا و دیگــر معضــات اجتامعــی،
بــا مبــارزات مــردم ایــران علیــه فاشیســم و چپــاول
دولــت جمهــوری اســامی ،تظاهــرات  ۱۵میلیونــی
زحمتکشــان هنــد علیــه رژیــم رسکوبگــر ،مبــارزات
مــردم ارسائیــل علیــه نابســامانی اقتصــادی و فشــارهای
مذهبــی ،تظاه ـرات  ۹۰۰ه ـزار نفــری اول مــاه مــه در
ایتالیــا و ...در هــم تنیــده شــده اســت .مبــارزات مــردم
جهــان گرایــش بــه چــپ دارد و حرکــت دولتهــا در
تقابــل بــا مــردم و رقابتهــای امپریالیســتی گرایــش
بــه راســت را نشــان میدهــد.
بــه علــت رشــد نامــوزون نظــام رسمای ـهداری جهانــی،
نیــروی کار و بــازار نیــز نامــوزون بیــن قطبهــای
متضــاد رسمایــهداری تقســیم گردیــده اســت .و بــه
علــت تغییــرات دائــم در ایــن ناموزونــی ،تقســیم
مجــدد نیــروی کار و بــازار جهانــی نیــز هــر روز در
دســتور کار اســت و ایــن امــر تضادهــای اقتصــادی
قطبهــای مختلــف نظــام رسمایــهداری بیناملللــی
را دامــن میزنــد و بــه اوج میرســاند .بــه بیــان دیگــر
کنرسنهــای بیناملللــی در کنــار هــم ق ـرار نگرفتهانــد
بلکــه اساســا در تقابــل و در تضــادی آنتاگونیســتی بــا
هــم هســتند و اگــر وحدتــی هــم بــه طــور لحظ ـهای
برق ـرار میشــود ،در رسکــوب نیــروی کار و یــا دشــمن
مشــرک لحظــه ایاســت .بــا بیــان روشــنتر:
از ســال  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۱۷تعــداد کنرسنهــای آمریکایــی
در بیــن  ۵۰۰کنــرن یــاد شــده از  ۱۸۵بــه  ۱۲۱کنــرن
کاهــش یافتــه و عــوض کنرسنهــای چینــی ،روســی،
هنــدی و ترکــی از  ۳۲بــه  ۱۴۷کنــرن افزایــش یافتــه
اســت .ســهم چیــن در همیــن مقطــع زمانــی از  ۱۲بــه
 ۱۱۹رســیده اســت .ســهم تولیــد ناخالــص آمریــکا کــه
در ســالهای  ۱۹۵۰حــدود  ٪۵۰از تولیــد ناخالــص
جهانــی را تشــکیل میــداد ،در ســال  ۲۰۱۸حــدود ٪۱۷
تولیــد ناخالــص جهانــی را تشــکیل میدهــد در صورتــی
کــه ســهم چیــن از تولیــد ناخالــص جهانــی رشــد کــرده و
در همیــن ســال بــه  ٪۱۸رســیده اســت.
بــر ایــن بنیان ،ســه قطب بــزرگ اقتصــادی رسمایـهداری
در جهــان امــروز شــکل گرفتــه اســت -۱ :آمریــکا،
 -۲چیــن و روســیه بــا متــام اختالفــات و تضادهــای
شدیدشــان ،در یــک قطــب و  -۳اتحادیــه اروپــا بــا
وجــود تضادهــای شــدید بیــن کشــورهای اروپائــی.
ایــن قطــب بنــدی بــه طــور واقعــی یــک قطــب بنــدی

اقتصادیســت کــه تحــوالت سیاســی بیــن آنهــا ناشــی
از همیــن بنیــان اقتصــادی صــورت میگیــرد.
مناســبات اقتصــادی و سیاســی بیــن ایــن ســه قطــب
و نیروهــای دیگــر رسمایــهداری و حتــی امپریالیســتی
کوچــک ،ثابــت نیســت ،متغیّــر اســت .رشــد رسیــع
اقتصــاد رسمایـهداری در چیــن و روســیه و ورشکســتگی
اقتصــادی و نظامیگــری روزافــزون آمریــکا ،ثبــات
سیاســی اتحادیــه اروپــا را آنچنــان دچــار آشــفتگی
منــوده کــه در لبــه پرتــگاه از هــم پاشــیدگی قــرار
گرفتــه اســت .منونــه بــارز آن بیــرون رفــن انگلســتان
از اتحادیــه اروپــا و تشــدید تضــاد ایتالیــا و یونــان بــا
دیگــر اعضــای اتحادیــه و رشــد تضــاد ترکیــه بــا اتحادیــه
اروپــا و بــه اوج رســیدن اختالفــات بریتانیــا بــا آمریــکا و
غیــره را میتــوان برشــمرد
اقتصــاد جهانــی هــم اکنــون دچــار ورشکســتگی اســت.
کــر بودجــه مجموعــه کشــورهای جهــان بیــش از ۴۴
هـزار میلیــارد دالر اســت کــه بــه بــی ثباتی اقتصــادی و
سیاســی کشــورهای مختلــف بــر مبنــای ویژگــی آنهــا
تأثیــر عمیقــی میگــذارد .آمریــکا بــا  ۷۳ه ـزار میلیــارد
و چیــن بــا  ۲۹هــزار میلیــارد 3دالر قــرض بــه ترتیــب
بزرگرتیــن مقروضیــن جهــان هســتند .چیــن بــا رضبــات
اقتصــادی قدرمتنــدش هــم میتوانــد ســطح قــرض
خــود را تحمــل کنــد و هــم میتوانــد بازارهــای آمریــکا
و اروپــا را گام بــه گام از چنگشــان بیــرون آورد.
آمریــکا در مقابلــه بــا چیــن و دیگــر دولتهــای رقیــب
مجبــور بــه دخالتهــای نظامــی ،ترورهــای گســرده و
ایجــاد هــرج و مــرج سیاسـ ی و تحریمهــای بــی انتهــای
اقتصــادی در جهــان اســت .ولــی چیــن هنــوز رضورتــی
بــرای اعــال قهــر در گســرش بــازارش منیبینــد .امــا
بـرای حفــظ بازارهایــش خــود را تــا دنــدان مســلح کرده
اســت ،تــا بــه مجــرد رضورت ،قهــر نظامــی خــود را
اعــال کنــد.
امــروزه رسمایــهداری مبلــغ ایــن تئوریســت کــه:
اقتصــاد جهانــی ناشــی از تأثیــر ویــروس کرونــا ،هامننــد
دو نردبانیســت کــه در پائیــن بــه هــم متصــل و در
بــاال از هــم دور هســتند [  .] Vاگــر امــروزه بــه لحــاظ
اقتصــادی از پلــه نردبــان پائیــن میرویــم ،بــه زودی
بــاال خواهیــم رفــت.
ایــن یــک تئــوری عوامفریبانــه اســت .رسمایــهداری
بح ـرا نزا اســت .تــا  ۲۰۱۸جهــان در بح ـران اقتصــادی
 مالــی و سیاســی عمیقــی غوطــه میخــورد .از ایــنتاریــخ تــا ســال  ۲۰۲۰ســطح تولیــد صنعتــی توانســت
فقــط  ٪۳از ســطح افــت تولیــد و بحـران  ۲۰۰۸افــزون
گــردد .تجــارت جهانــی در ســال  ۲۰۱۹حــدود  ٪۳افــت
نشــان میدهــد .صــدور رسمایــه تــا ســال  ۲۰۱۹تــا
ســطح بحـران  ۲۰۰۹ســقوط کــرد .بــازار بــورس جهانــی
در کل تــا  ۱۹مــاه مــارس  ۲۰۲۰یــک افــت  ۴۰درصــدی
را تحمــل کــرد .قیمــت مــواد خــام بیــن ســالهای ۲۰۱۸
تــا  ۲۰۲۰بــه دلیــل عــدم تحــرک کافــی کاال در بازارهــای
جهانــی ،ســیر نزولــی شــدیدی داشــت .تــا آنجــا کــه
تولیــد ناخالــص ملــی مجموعــه کشــورهای اتحــاد اروپــا
 ٪۷٫۷در ســال  ۲۰۲۰کاهــش داشــته اســت .بــه حــدی
کــه صــادرات آملــان تــا اوائــل ســال  ۲۰۲۰حــدود ۲۰۰
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میبایســت برنامــه منتــر شــده  ۶مــادهای اتحادیــه را
2
بــدون تأخیــر عملــی منایــد».
نــا گفتــه روشــن اســت کــه دولتهــای رسمایــهداری
و امپریالیســتی جهــت پیــاده کــردن نیازهــای
کنرسنهائــی کــه بــر فرازشــان ایســتاده اســت،
بایــد اوضــاع را تحلیــل کننــد ،سیاســت اتخــاذ مناینــد
و تاکتیکهــای مناســب در پیــش گیرنــد .بایــد بــا
خالقیــت رشایــط را بــرای پیــاده کــردن ایــن نیازهــا
و امریههــا آمــاده مناینــد .کنرسنهــای بیناملللــی
و دولتهــا بــر هــم تأثیــر متقابــل دارنــد ولــی اگــر
بــه رونــد رویدادهــای امــروزه احــرام بگذاریــم و در
عیــن حــال قبــول کنیــم کــه دولــت مناینــده و ابــزار
حاکمیــت رسمایهداریســت ،بــه روشــنی درمییابیــم
کــه تعییــن کننــده و فرمــان دهنــده ،کنرسنهــای
عظیــم بیناملللــی هســتند.
رابطــه فــوق باعــث ویژگــی ســوم در اوضــاع بیناملللــی
گشــته اســت :از بیــن رفــن وابســتگی اقتصادی سیاســی
اکرثیــت مطلــق کشــورهای جهــان بــه کشــورهای
امپریالیســتی و بــه جــای آن وابســتگی اکرثیــت مطلــق
دولتهــای جهــان بــه لحــاظ اقتصــادی سیاســی بــه
ابــر انحصــارات بیناملللــی.
مترکــز رسمایــه در چنیــن ابعــادی در  ۵۰۰کنــرن
بیناملللــی ،از  ۲۰۱۸باعــث رکــود فزاینــده رسمایــه
گردیــده و بــا شــیوع کرونــا بــر عمــق و شــتاب آن
افــزوده گشــته اســت.
در جهــان امــروز هیــچ نیــروی کاری از حیطــه اســتثامر
رسمایــه و معضــات آن خــارج نیســت ،یعنــی هــر
نیــروی کاری فقــط و فقــط در مناســبات رسمای ـهداری
میتوانــد ارزش تولیــد کنــد نــه در مناســبات دیگــر
مثــا مناســبات فئودالــی ،بــردهداری و غیــره .بــه بیــان
دیگــر رسمایــه در ســطح جهــان کلیــه نیروهــای قابــل
اســتثامر را در خــود جــذب کــرده و اســتثامر مینامیــد.
در حقیقــت؛ در جهــان امــروز هــر ارزشــی ،ارزش
اضافــه اســت و مقــدار اســتثامر کارگــران در ســطح
جهــان هــان ارزش تولیــد ناخالــص جهانــی اســت.
لــذا بــا هــر بحرانــی در رونــد رسمایــه ،اســتثامر کار و
فشــار معضــات اقتصــادی سیاســی بــر کارگـران بیشــر
میگــردد .ایــن آن عامــل بنیانــی اســت کــه چنــد
میلیــارد انســان ســتم دیــده را در همبســتگی روزافــزون
بــه عصیــان ،اعتصــاب و خیزشهــای انقالبــی کشــانده
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
میلیــارد یــورو یعنــی  ٪۱۵ارزش خــود را از دســت داده
اســت .کــه در ایــن روزهــا ســیر صعــودی دارد.
در واقــع بحـران اقتصــادی و مالــی جهــان رسمایـهداری
ناشــی از انباشــت بــی حــد رسمای ـه اســت .بــه طــوری
کــه بیالنــس رسمایـهای  ۵۰۰ابــر کنــرن جهــان در ســال
 ۴٫۱ ،۲۰۱۸برابــر مجموعــه درآمــد آنهــا در همیــن
ســال بوده اســت.
ویــروس کرونــا ایــن اقتصــاد بحــران زا و بیــار را
شــکنندهتر منــود و ناتوانــی و عــدم کارآئــی اکرثیــت
مطلــق رژیمهــای رسمایــهداری را در مقابلــه
بــا ایــن بیــاری بــه عیــان نشــان داد .کشــتار روز
افــزون تودههــای مــردم بویــژه زحمتکشــان توســط
ایــن ویــروس ،پــرده "انســان دوســتی" کاذب نظــام
رسمایـهداری را کنــار زده و چهــره ضــد انســانی و طمــع
کار آن را بــه عیــان نشــان داده اســت .تــا بــه امــروز
طبــق گ ـزارش رســمی بیــش از  ۲۱میلیــون نفــر مبتــا،
 ۷۶۰هـزار مــرگ ناشــی از ناکارآئــی نظــام امپریالیســتی
در مقابلــه بــا ایــن ویــروس ثبــت گردیــده اســت.
رسمایــهداری ســعی میکنــد متــام بحرانهــای پیــش
و در جریــان بیــاری کرونــا را بــر دوش طبقــه کارگــر
بــار کنــد و بــا اســتثامر بــی رویــه ایــن طبقــه ،بح ـران
را "پشــت رس" گــذارد .ولــی پرولتاریــای بیناملللــی
علیــه ایــن اقــدام ،مبــارز ه وســیع و همــه جانبــهای
را در پیــش گرفتــه اســت .مــردم کشــورهای مختلــف
کــه از دولتهاشــان در مقابلــه بــا کرونــا مأیــوس
گشــتهاند ،بــه خــود ســازماندهی روی آورده و بــا
ایجــاد گروههــای همیــار بــه نجــات بیــاران کرونائــی
پرداختهانــد .منونههــای آن را مــا در ایــران ،تونــس،
توگــو ،اروگــوا ،مراکــش ،هلنــد و آملــان میتوانیــم
ردیابــی کنیــم .بخــش آگاه مــردم بــه ایــن درک
رســیدهاند کــه شــیوع کرونــا ناشــی از بح ـران و فســاد
ذاتــی ســاختار رسمایــهداری امپریالیســتی اســت.
ایــن معضــات اقتصــادی و ناشــی از آن تــاش بـرای فتح
بازارهــای جدیــد ،رقابــت افســار گســیخته دولتهــای
رسمایـهداری را شــدت بخشــیده اســت.
رسمایـهداری در صورتــی میتوانــد بــه زندگـیاش ادامــه
دهــد کــه وقفــه ناپذیــر رسمایــه انباشــت کنــد و وقفــه
ناپذیــر ایــن رسمایــه در جریــان تولیــد ارزش اضافــه قرار
گیــرد و بازارهــای جدیــدی را فتــح کنــد.
امــروزه بــر رس تجدیــد تقســیم جهــان بیــن کشــورهای
بــزرگ رسمای ـهداری بــه ویــژه آمریــکا و چیــن تضادهــا
بــه اوج میرســند .امپریالیســم آمریــکا بــه عنــوان
بزرگرتیــن کشــور رسمایــهداری بــا بزرگرتیــن معضــل
اقتصــادی ،علیــه طبقــه کارگــر ،زحمتکشــان جهــان و
در عیــن حــال علیــه رقبــا ،خــود را تــا دنــدان مســلح
کــرده اســت و بــه صــورت بزرگرتیــن دشــمن برشیــت
و ســامت طبیعــت در حفــظ هژمومنــی و ســلطه
خــود بــر جهــان میکوشــد .یکــی از ابزارهــای ناکارآمــد
امپریالیســم آمریــکا کــه بــه وســیله آن تــاش میکنــد
موقعیــت جهانــیاش را حفــظ کنــد ،تحریمهــای
مکــرر در مکــرر اقتصــادی کشــورها ،ســازمان هــا و
شــخصیتهای سیاســی میباشــد.
چیــن بــه عنــوان دومیــن قــدرت بــزرگ رسمایــهداری
جهــان ســعی در ســلطه بــر بازارهــای جهانــی آمریــکا
دارد و جهــت رسکردگــی آینــده بــر جهــان میکوشــد.
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قــرارداد ایــران و چیــن کــه طــرح اساســی آن تنظیــم
گشــته اســت را میبایســت در ایــن مــن بررســی کــرد.
امــروزه هیــچ کشــور سوسیالیســتی در جهــان وجــود
نــدارد .اگــر هــم داشــت قــادر بــه صــدور رسمایــه نبــود.
زیـرا صــدور رسمایــه بــر پایــه ابــر اســتثامر طبقــه کارگــر
کشــورهای دیگــر قـرار دارد و ایــن بــا فلســفه وجــودی
سوسیالیســم در تضــادی آشــتی ناپذیــر ق ـرار دارد.
لــذا صــدور  ۴۰۰میلیــارد دالری رسمایــه از چیــن
رسمایــهداری بــه ایــران ،فقــط میتوانــد در خدمــت
کســب ابــر ســود ،یعنــی چپــاول کارگــر ایرانــی و
ثروتهــای موجــود در ایــن کشــور باشــد .در صــورت
عقــد و اجرائــی شــدن ایــن قــرارداد چهــره جامعــه
ایـران تغییــر خواهــد کــرد .بخشــی از بــورژوازی ایـران
فربــه خواهــد شــد .انحصــارات بزرگــی پــا بــه عرصــه
وجــود خواهنــد گذاشــت کــه همپــا و در عیــن حــال در
تضــاد بــا رسمایــه چینــی اســتثامر طبقــه کارگــر کشــور
مــا را بــا دســتگاههای نــو ،ماشــینهای تولیــدی نــو و
ایجــاد تخصصهــای الزم جهــت کســب بــاالی ارزش
اضافــه ،بــه نهایــت خواهــد رســاند.
از آنچه گذشت نتایج زیر بدست میآید:
 -۱نظام رسمایهداری کل جهان را در برگرفته است.
 -۲جهان کنونی ما در عرص امپریالیسم قرار دارد
 -۳از ســالهای  ۱۹۹۱بــه بعــد دههــا هــزار کنــرن
بیناملللــی پــا بــه عرضــه وجــود گذاشــتهاند کــه در
رقابــت بــا هــم قـرار دارنــد .نتیجــه ایــن رقابــت برآمــد
 ۵۰۰ابــر کنــرن جهانــی اســت کــه حاکمیــن واقعــی
اقتصــاد جهانــی هســتند.
 -۴تغییــر و تحــوالت درونــی امپریالیســم کــه ناشــی از
ناهمگونــی رشــد و ریــزش آن اســت ،باعــث بــه وجــود
آمــدن کشــورهای قدرمتنــد رسمای ـهداری گشــته اســت
کــه تحلیــل از آنهــا اختالفاتــی را در ســطح بیناملللــی
باعــث گردیــده اســت .در مــورد چیــن (انــدک اف ـرادی
معتقدنــد کــه چیــن کــاکان سوسیالیســتی اســت.
ســازمانهائی بــر فقــط رسمایـهداری چیــن بــاور دارنــد.
تعــداد کثیــری از ســازمان هــای کمونیســتی معتقــد بــر
امپریالیســتی بــودن چیــن هســتند) .
 -۶تضــاد درونــی ســاختار رسمایـهداری بــه شــدت حــاد
گردیــده اســت کــه نقطــه اوجاش در جنــگ تجــاری
آمریــکا و چیــن خــود را نشــان میدهــد.
 -۷پرولتاریــای کلیــه کشــورها نــرد بــی امــان و
روزافــزون گســردهای را علیــه اجحافــات ،نابرابریهــا
و ســتمهای نظــام رسمایــهداری و کال علیــه ســاختار
رسمایــهداری در پیــش گرفتــه اســت .ایــن حرکــت
فزاینــده هــر روز بیشــر گرایــش بــه چــپ را نشــان
میدهــد .در حالــی کــه در دولتهــا ،گروههــای
وابســته بــه رسمای ـهداری و رســانههای آنهــا گرایــش
بــه راســت تقویــت میشــود .بــه بیــان دیگــر مبــارزه
ایدئولوژیــک سیاســی بیــن دو قطــب سوسیالیســتی و
ضــد کمونیســتی شــدت بــی نظیــری یافتــه اســت.
بهرنگ
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شــده اســت – ایــن اولیــن باریســت کــه از زمــان رکــود
بــزرگ ســال  ۲۰۰۹اتفــاق افتــاده اســت .در عــوض
کاهــش مالیــات باعــث شــد رکــورد بازپرداخــت ســهم
– در حــدود  ۸۰۰میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۱۸باشــد.
در صــورت اجــرای کامــل آن ،کاهــش مالیــات بــرای
ســال  ۲۰۱۷منجــر بــه افزایــش مالیــات بــرای بیشــر
خانوارهــای  ۸۰درصــد پاییــن خواهــد شــد.
و ایــن منجــر بــه کــری رکــورد زمــان صلــح (تقریب ـاً
یــک تریلیــون دالر تنهــا در ســال ) ۲۰۱۹در کشــوری که
ظاهـرا ً نزدیــک بــه اشــتغال کامــل اســت ،شــده اســت.
حتــی بــا رسمایــه گــذاری ضعیــف ،ایــاالت متحــده
مجبــور شــد وام هــای عظیمــی را از خــارج ابتیــاع کنــد،
یعنــی  ۵۰۰میلیــارد دالر در ســال و بــا افزایــش بیــش
از  ٪ ۱۰در وضعیــت بدهــی خالــص آمریــکا تنهــا در
یــك ســال.
 – ۴تجــارت :کــری کاالهــای ســال  ۲۰۱۸بزرگرتیــن
رکــورد بــود .حتــی کــری تجــارت بــا چیــن نســبت بــه
ســال  ۲۰۱۶تقریب ـاً یــک چهــارم بــود.
 – ۵رشــد :رشــد ســه ماهــه آخــر ســال گذشــته فقــط
 ،٪ ۲.۱بســیار کمــر از  ٪ ۵ ، ٪ ۴یــا حتــی  ٪ ۶کــه
ترامــپ وعــده ارائــه آن ـرا داده بــود و حتــی کمــر از
میانگیــن  ٪ ۲.۴حتــی نســبت بــه دوره دوم اوبامــا بــود
بــا توجــه بــه محــرک ارائــه شــده توســط کــری یــک
تریلیــون دالری و نــرخ بهــره فــوق العــاده پاییــن ،ایــن
عملکــرد بســیار ضعیفــی ســت.
 – ۶حقــوق کارگ ـران :بــا توافــق دمک ـرات هــا ،دولــت
ترامــپ بــه طــور منظــم حقــوق کارگـران را تضعیــف و
لگدمــال کــرده اســت .بیــش از هشــت میلیــون کارگــر
بــا قانــون اضافــه کاری ترامــپ پشــت رس گذاشــته
خواهنــد شــد .طبقــه کارگــر  ۱.۴میلیــارد دالر کمــر از
قانــون  ۲۰۱۶دریافــت مــی کنــد .قانــون کارفرمایــان
مشــرک دولــت جدیــد ترامــپ ،یــک میلیــارد دالر بـرای
طبقــه کارگــر رضر میــآورد.
 – ۷بهداشــت و درمــان :میلیــون هــا آمریکایــی پوشــش
درمانــی خــود را از دســت داده انــد ،و نــرخ بیمــه
نشــده هــا افزایــش یافتــه اســت ،بطوریکــه تنهــا در دو
ســال از  ٪۱۰.۹بــه  ۱۳.۷ ٪رســیده اســت .حــد متوســط
عمــر در ایــاالت متحــده ،قبــا پائیــن بــود ،امــا در هــر
دو ســال ریاســت جمهــوری ترامــپ ســقوط کــرد.
 – ۸اقلیــم یــا آب و هــوا :رضرهــای ناشــی از تغیی ـرات
آب و هــوا در ایــاالت متحــده قبــا بــه اوج خــود
رســیده بــود ،کــه بیــش از هــر کشــور دیگــری خســارت
بــه دارایــی هــا وارد کــرده اســت  -بــه  ٪۱.۵تولیــد نــا
خالــص داخلــی در ســال  ۲۰۱۷رســیده اســت.
رابــرت رایــچ ،صــدر اســاتید سیاســتهای عمومــی
دانشــگاه برکلــی در کالیفرنیــا ســت.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی()9
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هامن طور که نشان داده شد ،منصور حکمت گام به
گام از مارکس و لنین و دستاوردهای آنها فاصله گرفت،
به هومانیسم و عرفان ،برکلیگرائی و ماخیسم و نژاد
باوری ،گروید.
ولی واقعییات رسسختاند.
مبارزه طبقاتی ،مبارزات ملی ،وجود امپریالیسم ،وجود
عینی پرولتاریای جهانی و ،...منصور حکمت را به پذیرش
وجود عینی مسأله ملی مجبور میکند« :ما موظفیم
وجود ابژکتیو یک مسأله ملی در جامعه [را] که مردم
به طور جدی حول آن قطبی شدهاند و پاسخ آن را
میطلبند به رسمیت بشناسیم »...تا اینجا به این نتیجه
میرسیم که در بعضی جاها ملت و مسأله ملی ذهنی
و در بعضی جاها عینی است .یعنی خارج از اراده و

خواست و شعور و ذهن ما وجود دارد .در عین حال
بر مبنای نظر حکمت این نوع نگاه« ،دامنه شمول حق
جدائی و مللی که میتوانند کاندید آن باشند را تعیین
و محدود میکند »...تا کجا محدود میکند؟ تا آنجائی
که ما دیگر موظف نیستیم علیه هر گونه ستمگری ملی
مبارزه کنیم .توجه کنید« :دامنه شمول حق جدائی
حداکرث به وسعت تعداد مسائل ملی واقعی در جامعه
در هر مقطع است و نه به تعداد ملل بالفعل و بالقوه
و یا موارد ستمگری ملی علیه ملیتهای اقلیت ».اگر
شناسائی حق ملل در رسنوشت خویش به طور عام برای
ملل بالفعل و بالقوه و ملل تحت ستم اقلیت نیست،
پس برای چه ملتی است؟
آیا کردها که در قلمروهای سیاسی متعددی تقسیم

شدهاند و یا آذریها که نقدا به دو بخش تجزیه
کشتهاند ،جزو ملل بالفعل و بالقوه و تحت ستم
نیستند؟ آیا مسأله کرد و آذری و جنبشهای ملی کرد
و آذری ،ابژکتیو نیست؟ آیا باید از حق این ملل در
رسنوشت خویش تا جدائی و ایجاد دولت مستقل دفاع
کرد یا نه؟
ما با چه معیاری «مسائل ملی واقعی در جامعه» را
میشناسیم؟ با معیار مبارزه بالقوه و بالفعل علیه
ستمگری ملی .حکمت از حق جدا شدن مللی که بالقوه
و بالفعل علیه ستمگری ملی مبارزه میکنند ،دفاع
منیکند.
آخرین فرمول او برای حل مسأله ملی چنین است:
«مبارزه فعال با ستم و تبعیض ملی ،فراخوان به یک

نگاهی به اوضاع اقتصادی جهان

بگویــم .در اینجــا ،بــه منظــور ثبــت ،وضعیــت واقعــی
ایــن کشــور را مطــرح مــی کنــم.
 – ۱شــغل :متوســط اشــتغال زایــی ماهانــه از
۲۲۳۰۰۰در ســال  ۲۰۱۸بــه ۱۷۶۰۰۰در ســال ۲۰۱۹
کاهــش یافتــه اســت .میــزان اشــتغال بزرگســاالن در
ســنین کار بــه مراتــب کمــر از زمــان اوبامــا افزایــش
یافتــه اســت ،و هنــوز هــم بــه طــور قابــل توجهــی
پاییــن تــر از کشــورهای توســعه یافتــه اســت .رسعــت
ایجــاد شــغل نیــز بطــور قابــل توجهــی حتــی کندتــر از
زمــان اوبامــا اســت.
 – ۲دســتمزدها :رشــد دســتمزدها کاهــش یافتــه اســت،

 -توســط جاشــوا فرانــک – اول مــاه ژوئــن - 2020

اقتبــاس از مقالــه “اکنــون وقایــع آمریــکا“  -نرشیــه رنجــر ۱۸۱

بجــز در ایاالتــی کــه حــد اقــل دســتمزد قــدری بــاال
رفتــه اســت .خانــواده معمولــی آمریکایــی امــروز بــه
مراتــب فقیرتــر از قبــل از رشوع بحـران مالــی در ســال
 ۲۰۰۷مــی باشــد .حــد متوســط دســتمزد یــک کارگــر
مــرد متــام وقــت (و خوشــا بحــال افرادیکــه شــغل متــام
وقــت دارنــد ) هنــوز هــم بیــش از  3درصــد پاییــن تــر
از آنچــه کــه  40ســال پیــش بــوده اســت مــی باشــد.
 – ۳مالیــات هــا :کاهــش مالیــات ترامپ-جمهوریخــواه
یــک شکســت بــزرگ بــوده اســت .بــه مــا وعــده
افزایــش رسمایــه گــذاری در تجــارت داده شــد ،امــا
رسمایــه گــذاری تجــاری بــرای  9مــاه ســال منقبــض

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان
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دروغ هــای ترامــپ را فرامــوش کنیــد ،بــه وضعیــت
اقتصــادی واقعــی ایــن کشــور توجــه کنیــد ،هیــچ چیــز
عایــد کارگــر زحمتکــش نشــده اســت
توسط رابرت رایچ ،ششم فوریه ۲۰۲۰
در صــورت اجـرای کامــل  ،کاهــش مالیــات ســال ۲۰۱۷
منجــر بــه افزایــش مالیــات بـرای بیشــر خانوارهــای ۸۰
درصــد پاییــن خواهــد شــد.
مــن قصــد نــدارم در مــورد پیــام دروغ هــای ترامــپ در
اعــام ادعــا هــای وی اظهــار نظــر کنــم ،امــا گفتــار او
آنقــدر بــزرگ بــود – مخصوصــا در مــورد اقتصــاد – کــه
احســاس مــی کنــم بایــد حتــا حرفهــای ناگفتــه او را

دروغ های ترامپ را فراموش کنید

1
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بــر مبنــای قوانیــن پنجگانــهی امپریالیســم کــه لنیــن
بــا بــه کارگیــری قانــون ســه وجهــی رسمایــه (انباشــت،
مرکــز گرائــی و متایــل بــه بیناملللــی شــدن) ،کشــف
منــود ،تحوالتــی در ســازمان تولیــد رسمایــهداری
بیناملللــی از ســالهای  ۷۰تــا  ۹۰قــرن گذشــته بــه
وقــوع پیوســت که ناشــی از آن ،امــروزه  ۵۰۰ابر کنرسن
بیناملللــی حاکمیــن واقعــی مالــی جهــان گشــتهاند.
درآمــد ســال  ۲۰۱۸مجموعــه ایــن کنرسنهــا  ۷۱ه ـزار
میلیــادر دالر بــوده اســت .از ایــن مجموعــه ۱۰ ،بانــک
بــزرگ جهانــی بــا رسمایــه  ۲۵۷۰۳٫۳۲میلیــارد دالر
در رأس ق ـرار دارد کــه طبــق قانــون الیگارشــی مالــی،
توســط کنرسنهــای یــاد شــده و از طریــق حــدود یــک
میلیــون کنــرن بیناملللــی دخــر کــه زیــر ســاخت

آنهاســت ،بیــش از  ٪۹۰تولیــد ناخالــص جهــان یعنــی
 135.435.946.000.000دالر را در حیطــه قــدرت خــود
میگیرنــد.
ویژگــی فــوق ،ویژگــی دیگــری را ســبب گردیــده اســت:
بــه دلیــل بیناملللــی شــدن کنرسنهــای غــول آســا
و کمرنــگ شــدن خصوصیــات ملیشــان ،و بــه علــت
حجــم عظیمــی کــه از رسمایــه بیناملللــی در خــود
انباشــت کردهانــد ،دیگــر نــه در کنــار بلکــه فــوق
دولتهــای رسمایــهداری  -چــه امپریالیســتی و چــه
کشــورهای رسمای ـهداری کوچکــر  -ق ـرار گرفتــه و بــر
آنهــا حکــم م یراننــد .بــه بیــان دیگــر ایــن کنرسنهــا
بیــش از پیــش بــه دولتهــای ملــی بــه عنــوان اب ـزار
بورکراتیــک نظامــی جهــت پیــش بــرد امیالشــان بــه

شــدت نیــاز دارنــد .در اینجــا بــرای نشــان دادن
مناســبات دولــت و کنرسنهــای بیناملللــی ،مثالــی
میآوریــم .جاشــوا فرانــک در مــورد دولــت آمریــکا
چنیــن مینویســد« :بــدون شــک ...دولــت دســت
نشــانده رشکتهــای چنــد ملیتــی غــول پیکــر کــه منــی
توانــد از آســیب پذیرتریــن شــهروندان خــود محافظــت
کنــد( 1»...تکیــه از مــن)
مثــال دیگــر :اتحادیــه رسمایــهداران بــا شــفافیت
کامــل بــه دولــت آملــان چنیــن امــر میکنــد« :دولــت

