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پشتیبانی از خواست کارگران
هفت تپه

پنجــم دیــاه  1358ســالروز حــزب رنجــران ایــران
اســت .بنیــاد گ ـزاران آن  9ســازمان و تشــکل و محفــل
مارکسیســتی – لنینیســتی بودنــد کــه بــر اســاس اســناد
تهیــه شــده  " :طــرح پالتفــرم حــزب ،جبهــه ی واحــد،
نقشــه ی ایجــاد حــزب و اساســنامه حــزب کمونیســت
ایــران " توســط ســازمان انقالبــی حــزب تــوده ایــران،
طــی یکســال تبــادل نظــر و رشکــت در فعالیــت هــای
مشــرک تحــت رهــری “ کمیســیون وحــدت “ متشــکل
از مناینــدگان تشــکل هــا تشــکیل شــد .طــی نشســت
هــای هفتگــی مرتــب کمیســیون کــه رشکــت کادر هــای
تشــکل هــا هــم بعنــوان مهــان آزاد بــود اســناد الزم
بـرای بــردن در درون تشــکل هــا تهیــه شــد .عــاوه بــر
اســناد بــاال هــر تشــکل هــم بنــا بــر امکاناتــش یــک
تاریخچــه کوتــاه بـرای معرفــی خــود بــه دیگــر تشــکل
هــا عرضــه کــرد کــه همـراه اســناد کمیســیون بــه درون
بـرای بررســی و مطالعــه فرســتاده شــد .پــس از آن بــار

دیگــر رفقــا کمیســیون نظـرات رســیده را مــورد بررســی
قــرار دادنــد و پیشــنویس نهایــی بــرای تقدیــم بــه
کنگــره توســط کمیســیون وحــدت بــه اتفــاق آراء بــه
مرحلــه نهایــی رســید.
مناینــدگان کنگــره از رسا رس ایـران ،شــهرها و روســتاها ،
زنــان و مــردان از کلیــه نُــه نهــاد تشــکیل دهنــده حــزب
بودنــد .آنهــا نــه تنهــا اســناد ارائــه شــده را بــا اجــاع
و بــه اتفــاق آراء مهــر تائیــد زدنــد بلکــه کلیــه اعضــای
اصلــی و مشــاور کمیتــه مرکــزی را هــم بــه اتفــاق آراء
انتخــاب کردنــد .ایــن یــک واقعــه اســتثنایی در امــر
وحــدت در جنبــش چــپ و کمونیســتی ایـران محســوب
مــی شــد و درســت بدیــن علــت شــور و شــوق زیــادی
میــان اعضــا و طرفــداران حــزب رنجـران ایـران بوجــود
آورد .حــزب توانســت در مدتــی کوتــاه پایــه هــای
تــوده ای خــود را در نزدیــک بیســت واحــد ســازمانی
گســرش دهــد.
صفحه٢

از خواست های کارگران هفت تپه پشتیبانی کنیم
خلــع یــد از رســتمی و اســد بیگــی  -کارفرمایــان
خاطــی و یغامگــر رشکــت نیشــکر هفــت تپــه –
خواســت کارگــران هفتــه تپــه روز ســوم دیــاه بــا
رشکــت کارگـران ،دانشــجویان ،معلــان در جلــو وزارت
دادگســری در ایــن رشایط کرونایی نشــانی از پشــتیبانی
عمومــی مــردم از ایــن خواســت بــه حــق اســت و در
عیــن حــال مخالفــت بــا خصوصــی ســازی .رضوریســت
کلیــه نیروهــای آزادیخــواه کــه دل بــه نجــات ای ـران از
طریــق راه حــل کارگــری و نــه تســلیم بــه امپریالیســم و
نــه دل بــه بایــدن و کاخ ســفید دارنــد بــه کارزار نــه بــه
خصوصــی ســازی بپیوندنــد .روز ســوم دیــاه کارگ ـران
هفــت تپــه و پشــتیبان آنهــا بــه درســتی عــاوه ب ـرای
خواســت خلــع یــد از اســدبیگی و رســتمی خواســت
هــای مشــخص زیــر را مطــرح کردنــد:
 - ۱خلــع یــد و ســلب مســئولیت از متــام کارگــزاران
صفحه 3

مدتهــا اســت کــه بح ـران رسمایــه داری تاثیــر مخــرب
و ویرانگــرش را بــر ملــت هــا و جوامــع بــری نشــان
داده اســت و بــا تشــدید ایــن بحــران وضعیــت
معیشــتی کارگـران و زحمتکشــان روز بــه روز بدتــر مــی
شــود .در ایــن میــان فاصلــه طبقاتــی و در حقیقــت
فاصلــه بیــن فقــرو ثــروت ابعــاد غیــر قابــل تصــور بــه
خــود مــی گیــرد .ســفره مــزد بگیــران دون پایــه هــر
روز خالــی تــر و رشکــت هــای فراملــی و بیــن املللــی
هــر روز فربــه تــر مــی شــوند .بحــران رسمایــه داری
در ســطح جهانــی و عــدم وجــود یــک جنبــش قــوی
کارگــری – کمونیســتی گرایــش بــه راســت و فاشیســم را
در بیــن اکــر دولــت هــای جهــان بوجــود آورده اســت.
تشــدید رونــد گلوبالیزاســیون رسمایــه داری کــه پــی
آمدهایــش عــدم امنیــت شــغلی ،رونــد رو بــه افزایــش
بیــکاری ،گســرش میلیتاریســم (نظامیگــری) ،گســرش
مــواد مخــدر ،آوارگان جهــان ،جنــگ هــای نیابتــی (بیــن

کشــورها – جنــگ داخلــی در درون کشــورها ) و....
اســت ،بــا مســئله کرونــا بــه وضــع وخیــم تــر و غیــر
قابــل تحمــل تــری غلتیــده اســت.
نابســامانی در بودجــه هــای حکومتــی ،بــی ارزش شــدن
پــول و ارزهــای کشــورهای عمدتــا پیرامونــی و راکــد
شــدن بخــش هایــی از اقتصــاد ایــن کشــورها کــه اساســا
بــر پایــه فــروش منابــع طبیعــی ماننــد نفــت و مــواد
معدنــی قـرار دارد بیــش از پیــش تــوده هــای اســتثامر
شــده و ســتمدیده را بــه تنــگ آورده اســت .گرایــش
راســت و فاشیســتی در بیــن دولــت هــای جهــان کــه
ناشــی از ایــن وضــع خــود بــه رقابــت افســار گســیخته
بـرای بدســت آوردن ســهم بیشــری از بــازار جهانــی بــا
تکیــه بــه زور و قلــدری دســت زده انــد .بــاز هــم بــه
تنــش هــای اجتامعــی دامــن زده اســت بویــژه اینکــه
اکــر حکومــت هــای جهــان دارای گرایــش هــای قــوی
و ویرانگــر فســاد مالــی و بانــد بــازی در بــاال هســتند.
صفحه 3

ســتم در ایــران و نقــش آن در برنامــه انقــاب
سو سیا لیســتی
ای ـران رسزمیــن کهنــی اســت کــه قدمتــش بــه ه ـزاران
ســال و متدنــش در کشــاکش برخــورد متدنهــا صیقــل
خــورده و امــروز هــم درســت بخاطــر همیــن تاریــخ
طوالنــی و موقعیــت ژئوپولتیــک آن از ویژگــی خاصــی
برخــوردار اســت .در ایــن جــا مــی خواهیــم روی یکی از
ایــن ویژگــی هــای جامعــه ایـران کــه در برنامــه انقالبــی
پرولتاریــا در اوضــاع کنونــی ای ـران تاثیــر بس ـزایی دارد
انگشــت بگذاریــم :ظلــم و ســتم در ای ـران کــه هیــچ
برنامــه انقالبــی دمکراتیــک و سوسیالیســتی منــی توانــد
بــه ایــن ویژگــی و خصوصیــات توجــه نکنــد .گفــن
اینکــه جامعــه ایــران رسمایــه داریســت و دو طبقــه
بــورژوازی و پرولتاریــا در برابــر هــم صــف کشــیده
انــد گامــی اســت اساســی در شــناخت جامعــه امــا مــو
را دیــدن و پیچــش آنــرا ندیــدن اســت .بایــد برنامــه
صفحه 4

اعتراضات در حکومت اقلیم کردستان عراق

ستم در ایران و نقش آن در برنامه

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
رسنگونــی کل نظــام جمهــوری اســامی بــود .رهــری
حــزب کام ـاً آگاه بــود کــه ایــن یــک مشــی عمومــی
اســراتژیک اســت کــه در رونــدی ســخت و بغرنــج و
در نتیجــه طوالنــی تحقــق خواهــد یافــت .بنابرایــن
تاکتیــک اتخــاذ شــده در کنگــره حفــظ ظاهــر هــان
خــط مشــی ســابق و حتــی گذاشــن عکــس هایــی از
خمینــی در صفحــه اول رنجــر تــا کــه دشــمن ندانــد
کــه مــا در حــال تــدارک بــرای مبــارزه ی مخفــی و
مقاومــت در برابــر رژیــم هســتیم .امــا متاســفانه بــا
دســتگیری یکــی از رفقــای کا رگــر عضــو کمیتــه مرکــزی
هنــگام بازگشــت بــه کویــت محــل کارش در فــرودگاه
مهــر آبــاد دســتگیر مــی شــود وســند اصلــی تصویــب
شــده در اجــاس کمیتــه مرکــزی بــه د ســت مامــوران
امنیتــی رژیــم جمهــوری اســامی مــی رســد و حــزب
مجــال کافــی ب ـرای عقــب نشــینی منظــم را پیــدا منــی
کنــد .گشــاده بــازی و علنــی گــری تاثیـرات منفــی خــود
را بجــا گذاشــته بــود .بویــژه اینکــه حــزب مــا عــاوه بــر
دســتگاه هــای امنیتــی رژیــم از طــرف دارو دســته ی
کیانــوری در حــزب تــوده و فــرخ نگهــدار از اکرثیــت
ســازمان چریــک هــای فدایــی خلــق مــورد تعقیــب
بــود.
پیــش بســوی مقاومــت در برابــر رسکــوب ،بــه پیــش
بــرای ســازماندهی تشــکیالت حــزب بعنــوان یــک
حــزب زیــر زمینــی و مخفــی ،بــه پیــش ب ـرای مبــارزه
ای ســخت  ،بغرنــج و طوالنــی بــا و حتــی یــک پارچــه
چهارمیــن اجــاس کمیتــه مرکــزی کنگــره اول حــزب کار
خــود را بــا رسود انرتناســیونال و مقاومــت تــا آخــر بــه
امتــام رســاند.
پــس از ایــن جلســه اولیــن نشســت دفــر سیاســی
بنابــر پیشــنهاد رفقــای دفــر سیاســی واحــد مازنــدران و
جنــوب پیشــنهاد بررســی رشکــت در مبــارزه مســلحانه
را مطــرح کردنــد .و کمیســیون بــا مســئولیت رفیــق
راد یکــی از اعضــای دفــر سیاســی تشــکیل شــد .ایــل
قشــقایی بــه رسکردگــی خرسوقشــقایی از رهـران جبهــه
ملــی ایـران در اعـراض بــه حکومــت ،در مناطــق ایلــی
نزدیــک شــیراز مســلحانه اردوگاهــی را بــا رشکــت افـراد
مســلح قشــقایی مســتقر کــرده بودنــد .بــا توجــه بــه
ســابقه مــا در دهــه چهــل و رشکــت ســازمان انقالبــی در
قیــام بهمــن قشــقایی طبــق پیشــنهاد تشــکیالت حــزب
در جنــوب ،حــزب هــم یــک واحــد نظامــی را در کنــار
اردوگاه ایــل و مســتقل از آن بــر پــا کــرده بــود کــه یکــی
از اقدامــات درســت و افتخــار آمیــز سیاســت عملــی
جدیــد حــزب محســوب مــی شــود .عــاوه برایــن بنــا
بــر پیشــنهاد کمیتــه منطقــه مازنــدران کــه مســئول
آن عضــو دفــر سیاســی ارزیابــی مثبتــی را در مــورد
توانایــی تشــکیالت واحــد خــود بـرای ایجــاد یــک گــروه
پارتیزانــی عرضــه کــرد .در مقابــل ایــن نکتــه رفیــق
مســئول کمیتــه رفیــق منصــور کــه تاکیــد داشــت " :مــا
بــه پیــروزی نظامــی اطمینــان نداریــم و بــه پیــروزی
سیاســی چــرا " منظــور رفیــق ایــن بــود مــا بایــد در
برابــر رژیــم مقاومــت کنیــم و تعرضــی کار کنیــم چــون
دیــر یــازود رهــری حــزب تــوده و اکرثیــت در ضدیــت
مــا هســتند دســتگاه رسکــوب مــا را نابــود مــی کنــد

پــس بهــر اســت در مبــارزه ای تعرضــی کشــته شــویم.
همینطــور هــم شــد و امــروز ادامــه دهنــدگان راه
حــزب رنج ـران ای ـران بــه مبــارزه و مقاومــت کمیتــه
مازنــدران حــزب افتخــار مــی کننــد و در عمــل پیــش
بینــی و ارزیابــی رفیــق منصــور درســت در آمــد.
ارزیابــی از مبــارزه مســلحانه جنــوب و شــال و
موفقیــت حکومــت در شکســت آنهــا بخصــوص کشــن
رهـران آنهــا رهــری حــزب را بدیــن نتیجــه رســاند کــه
بایــد تاکتیــک فعــال اساســی حفــظ نیــرو را در پیــش
گیــرد .بــا متــام رفقــای جــوان و لــو نرفتــه کــه هنــوز
عضــو حــزب نبودنــد تــک تــک متــاس گرفــت و بــا
توضیــح اوضــاع روابــط تشــکیالتی را کام ـاً قطــع کــرد
و از آنهــا خواســت تنهایــی چــون بــذری بــه میــان تــوده
هــا رونــد و بــه کار سیاســی بــا دیــد طوالنــی بپردازنــد.
انقــاب امــر تــوده هاســت چنیــن بــود رهنمــود حــزب
بــه رفقــای جوانــی کــه بــا آنهــا رفقــای لــو رفتــه وداع
مــی کردنــد .ایــن هــم یکــی از سیاســت هــای درســت
عقــب نشــینی ب ـرای حفــظ نیــرو بــود .عــاوه برایــن
ســابقه طوالنــی ســازمان انقالبــی در کار در کردســتان
و بویــژه دوســتی مــا بــا رهـران اتحادیــه میهنــی جــال
طالبانــی و کوملــه رنجـران کردســتان عـراق بــه رهــری
نوشــیروان مصطفــی رشایــط مســاعدی را ب ـرای حــزب
فراهــم کــرد کــه کادرهــای لــو رفتــه حــزب را بــرای
برگــزاری کنگــره دوم حــزب و همــکاری و وحــدت
بــا کوملــه و دیگــر تشــکالت چــپ کــه در کردســتان
بودنــد بفرســتد .در نتیجــه بیــش از ســی نفــر از
اعضــای حــزب توانســتند خــود را بــه منطقــه کردســتان
رســانند و جــان ســامل بــدر بردنــد و کنگــره دوم حــزب
را تشــکیل دهنــد .متاســفانه بخشــی از رفقــای لــو رفتــه
قــادر نشــدند خــود را بــه مناطــق کردســتان بــر ســانند
و دســتگیر شــدند و اکــرا ً بــه شــکنجه و اعــدام و
زنــدان هــای طوالنــی دچــار شــدند .دســتگاه جنایتــکار
بــا آوردن یکــی دونفــر از اعضــای حــزب در شــو هــای
تلویزیونــی و رســانه هــای جیــره خــوار نوشــتند حــزب
رنج ـران را نابــود کردیــم و افتخــار کردنــد کاری را کــه
نظــام شاهنشــاهی بــا کشــتارهای متعــددش و حتــی بــا
کاشــن ســیروس نهاونــدی نتوانســت ســازمان انقالبــی را
نابــود کنــد ،مــا کردیــم .در کتابــی کــه تحــت عنــوان "
مائویســم در ایـران " موسســه مطالعــات و پژوهشــهای
سیاســی در زمســتان  1397منتــر کــرد در صفحــه
 446آخریــن جمــات را نویســنده آقــای محمــد نــادری
چنیــن خامتــه مــی دهــد " :از حــزب رنجـران داســتانی
بیــش باقــی منانــد .تــو گویــی کــه ایــن حــزب هرگــز
نبــود "
امــا رفقــای حــزب مــا خــون هــا را پــاک کردنــد ،بــا
برگــزاری کنگــره دوم حــزب در کردســتان در ســال
 ،1363بــا جمعبنــدی از مواضــع حــزب در کنگــره اول
برخــورد همــه جانبــه بــه نظـرات راســت رویزیونیســتی
کنگــره اول در برخــورد بــه بــورژوازی حاکــم و برخــورد
دوگانــه کــردن بــه آن در حالیکــه اســام ماهیتــا ضــد
کمونیســم بــوده و "اســام مبــارز" در عــر مــا ،در
دوران انقالبــات پرولتاریایــی مشــاطه گــری دیــن و
انحرافــی از اصــول کمونیســم اســت .حــزب مــا در ایــن

واکسن کرونا باید برای همه رایگان باشد

بقیه در صفحه 3

چهل و دومین سالگرد ....بقیه از صفحه
١
عــاوه بــر ســازماندهی فعالیــت هــای مرکــزی انتشــار
ارگان سیاســی حــزب و مجلــه تئوریــک منظــم خــود
توانســت صاحــب چاپخانــه مســتقل خــود بــه کمــک
یکــی از رفقــای حــزب کــه ســال هــا در چاپخانــه بانــک
مرکــزی تجربــه آموختــه بــود ،شــود کــه بــا پوشــش
علنــی کار مــی کــرد .تشــکیل ســازمان جوانــان حــزب
رنجـران و نرشیــه مســتقل خــود بــا ســازماندهی خانــه
جوانــان مســتقل در تهـران ،همراهــی بــا تشــکل هــای
کارگــری در ســازماندهی شــورای فدراســیون کارگــری،
همراهــی در ســازماندهی زنــان و کمــک بــه ایجــاد
ســازمان زنــان ایــران ،کار در کارخانــه و تاکیــد روی
ایجــاد حــوزه هــای حزبــی در کارخانــه هــا از جملــه
فعالیــت هــای موفقیــت آمیــز حــزب رنجـران در مــدت
یکســال و انــدی فعالیــت علنــی اســت .ایــن گســرش
و توســعه تنهــا محــدود بــه حــزب رنج ـران منــی شــد
کلیــه گرایشــات چــپ از جملــه چریــک هــای فدایــی
خلــق و حــزب تــود ایـران هــم بــا رسعــت بــر فعالیــت
هــای خــود افزودنــد .ایــن فعالیــت هــای پــر رس و صــدا
و علنــی دســتگاه هــای امنیتــی تــازه نوســازی شــده از
ســاواک دوره ســلطنت را کــه ماهیت ـاً ضــد کمونیســت
بودنــد هشــیار کــرد .طولــی نکشــید کــه مرتجعــان
حاکــم را خــر دادنــد چــه نشســتی کــه دانشــگاها را
چــپ هــا تســخیر کــرده انــد ،کارخانــه هــا را کارگ ـران
متامیــل بــه چــپ زیــر نفــوذ خــود در آورده انــد ،زنــان
در کلیــه ســطوح در برابــر حجــاب اجبــاری مقاومــت
میکننــد .خمینــی کــه بــا تائیــد تســخیر ســفارت آمریــکا
توســط دانشــجویان اســامی خــود را قهرمــان ضــد
امپریالیســم آمریــکا نشــان داده بــود بنــاگاه خدعــه
کــردن خــود را فــاش کــرد و دســت بــه رسکــوب
نیروهــای چــپ و کمونیســتی زد کــه حــزب مــا هــم از
جملــه آنهــا بــود.
حــزب رنجــران ایــران کــه در کنگــره اول خــود در
ارزیابــی از ماهیــت رژیــم تــازه بنیــاد جمهوری اســامی
دچــار انح ـراف راســت و در اصــل مارکسیســتی دچــار
گرایــش رویزیونیســتی شــده بــود نُــه مــاه پــس از کنگره
بــا نقــد چنیــن برخــوردی مبــارزه بــا متامیــت جمهــوری
اســامی را در دفــر سیاســی بــه اتفــاق آراء در دســتور
کار حــزب قرارداد(.رجــوع شــود بــه ســند حســن رشــتی
کــه مصوبــه دفــر سیاســی اســت وب ـرای مخفــی کاری
نــام حســن رشــتی بــدان گذاشــته شــد ) .نشســت دفــر
سیاســی ضمــن تصویــب ســند بــه اتفــاق آراء از کمیتــه
دائــم خواســت کــه هرچــه زودتــر جلســه فــوق العــاده
ی کمیتــه مرکــزی را تشــکیل دهــد .رهــری حــزب بــا
متــام خطراتــی کــه موجــود بــود ،و رشایــط بگیــر بــه
بنــدی کــه بوجــود آمــده بــود توانســت بــا تکیــه بــه
رفقــای ســازمانده حــزب جلســه کمیتــه مرکــزی را در
محیطــی بــدور از چشــم دشــمن و بــدون هیچگونــه
تلفاتــی تشــکیل دهــد و اس ـراتژی نویــن حــزب را بــه
اتفــاق آراء بــه تصویــب رســاند :هســته مرکــزی تغییــر
رفــن روی خــط مشــی سیاســی عمومــی مبــارزه ب ـرای

صفحە2

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
چهــار دهــه همچنــان همــراه دیگــر نیروهــای چــپ
و کمونیســت در مبــارزه علیــه رژیــم رسمایــه داری
جمهــوری اســامی مبــارزه کــرده و امــروز همچنــان
بــرای ایجــاد حــزب کمونیســتی واحــد ودر پیونــد بــا
جنبــش کارگــری مبــارزه مــی کنــد.
اینــک کــه چهــل و یکمیــن ســالگرد تاســیس حــزب
ف ـرا مــی رســد  ،مــا بــا اح ـرام بــه همــه جانباختــگان
و زندانیــان و درگذشــتگان حــزب یــاد آنهــا را گرامــی
مــی داریــم .و بــه همــه رفقــا و کادرهــا و اعضــاء
حــزب بخاطــر مبــارزه علیــه دو رژیــم رسمایــه داری
شاهنشــاهی و اســامی و تــاش پیگیرشــان بخاطــر امــر
طبقــه کارگــر و در راســتای سوسیالیســم درود مــی
بفرســتیم.
پشتیبانی از خواست ...بقیه از صفحه ١

اعتراضات در حکومت اقلیم  ....بقیه از
صفحه ١

باالتریــن رهــران کشــورهای جهــان اکــرا آلــوده بــه
فســاد و پــول شــویی هســتند .بســیاری از آنهــا کمرتیــن
مالیــات هــا را بــه خزانــه هــای دولتــی پرداخــت کــرده
انــد و در یــک الیگارشــی خانوادگــی مشــغول حیــف و
میــل بودجــه هــای دولتــی بــوده و هســتند .بــا توجــه
بــه منــای کلــی کــه در بــاال نســبت بــه اقتصــاد جهانــی
بدســت داده مــی شــود ،مــی تــوان بــه دالیــل شــورش
هــا و اعرتاضــات و تظاهـرات در اکــر کشــورهای جهــان
نزدیــک شــد .روشــن اســت کــه کشــورهای مختلــف
بــر اســاس مشــخصات و ویژگــی هــای هــر کشــور
از انــواع و اشــکال گوناگونــی از مبــارزه برخوردارنــد.
امــا همگــی دریــک موضــوع مشــرک هســتند .فســاد
حکومتــی و فقــر و بیــکاری و اســتثامر .ثــروت بطــور
فراینــده ای در دســت عــده معــدودی از رشکــت های و
گروههــای مالــی متمرکــز مــی شــود و در برابــر آن فقــر
بطــور فزاینــده ای در میــان کارگ ـران و زحمتکشــان و
مزدبگی ـران دون پایــه گســرش مــی یابــد.
بــر طبــق اخبــار رســیده در طــی چنــد روز اخیــر در
حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق ( حکومــت حریــم
کردســتان ) و بویــژه در در شــهرها و شــهرک هــای
مناطــق جنوبــی اعرتاضــات بــه بیــکاری و کمبــود هــای
مالــی و بــرق و آب و عــدم پرداخــت حقــوق هــا بــه
مــدت طوالنــی انجــام گرفتــه اســت کــه در برخــی از
مناطــق بــه درگیــری نظامــی و کشــته شــدن (تــا زمــان
نوشــن ایــن مطلــب ) ۱۲نفــر انجامیــده اســت.
حکومــت اقلیــم کردســتان کــه بعــد از رسنگونــی
صــدام حســین شــکل گرفــت در طــی بیــش از دو دهــه
نتوانســته اســت بــه خواســت هایــی کــه خلــق کــرد از
حکومــت کــردی انتظــار داشــت پاســخ مثبــت دهــد و
بعــد از یــک دوره بســیار کوتــاه ،وضعیــت سیاســی و
اقتصــادی کردســتان رو بــه وخامــت و بحـران گذاشــت.
حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق بــه شــکل دولــت
خودمختــار اداره مــی شــود .دولــت عــراق در اداره
آن نقشــی نــدارد .ارتبــاط دولــت مرکــزی عــراق بــا
حکومــت اقلیــم کردســتان از ناروشــنی هــای بســیاری
در عرصــه ســهم اقتصــادی کردســتان از کل در
آمدهــای دولــت ع ـراق و نیــز ســهم دولــت ع ـراق از
فــروش نفــت مناطــق کردســتان کامــا روشــن نیســت
و درعیــن اینکــه دولــت عــراق پذیرفتــه اســت کــه
حقــوق کارمنــدان حکومــت اقلیــم کردســتان را بپــردازد
ولــی وقتــی کــه حکومــت اقلیــم کردســتان دســت بــه
فــروش نفــت از طریــق ترکیــه یــا ایـران بــه خــارج مــی
زنــد ،دولــت عـراق هــم در اعـراض بــه عــدم دریافــت
ســهمش حقــوق کارمنــدان حکومــت اقلیــم را یــا منــی
پــردازد و یــا آن ـرا بــه تاخیــر مــی انــدازد.
دولــت مرکــزی عــراق بعــد از رسنگونــی حکومــت
صــدام حســین قــدرت را بــه ســه بخــش تقســیم
سیاســی تقســیم کــرده اســت ،کــه بخــش اصلــی را
شــیعیان عــراق و بخــش دیگــر را ســنی هــا و ســپس
کردهــا در دســت دارنــد .بطــور مثــال پســت ریاســت

جمهــوری متعلــق بــه کردهــا و نخســت وزیــری ( کــه
قــدرت اصلــی در آنجــا متمرکــز اســت ) در دســت
شــیعیان و رئیــس پارملــان در دســت ســنی هاســت.
رقابــت بیــن ایــن ســه نیــروی اصلــی بویــژه اینکــه
دولــت مرکــزی (بخــش شــیعه ) بــا حکومــت ایــران
بســیار نزدیــک اســت و ادامــه ضعــف و بحــران
حکومــت اقلیــم کردســتان خــود مــی توانــد در بیــن
اپوزیســیون کــرد ایرانــی ،ســوریه ،ترکیــه مســتقر در
کردســتان عــراق تاثیــرات مشــخص مالــی و عملیاتــی
داشــته باشــد ،بطــور ضمنــی مــورد موافقــت دولــت
هــای ترکیــه و ای ـران هــم هســت .روشــن اســت کــه
ای ـران عمدتــا بــا جنــاح هــای شــیعیان نزدیــک اســت
و دولــت ترکیــه بعلــت درخواســت هــای سیاســی و
اقتصــادی بــا دولــت عــراق دارای مشــکالتی اســت
و ســعی کــرده اســت کــه بــه جنــاح حــزب دمک ـرات
کردســتان عــراق ( پارتــی -بارزانــی ) نزدیــک شــود.
مقــدار زیــادی از نفــت کرکــوک و مناطــق شــالی
هــم از مناطــق تحــت کنــرل پارتــی عبــور مــی کنــد.
ایـران در حکومــت اقلیــم کردســتان در عیــن اینکــه بــا
جنــاح بارزانــی ارتباطاتــی دارد ولــی بیشــر بــه اتحادیــه
میهنــی کردســتان (یکیتــی نیشــتیامنی کردســتان)
بعلــت مرزهــای طوالنــی بــا آن ،نزدیــک اســت.
حکومــت اقلیــم کردســتان نیــز بــه چنــد جنــاح تقســیم
شــده اســت کــه قدرمتندتریــن آنهــا در دولــت و بخــش
شــالی حــزب دمکــرات کردســتان عــراق (پارتــی –
بارزانــی) و ســپس اتحادیــه میهنــی کردســتان (یکیتــی
– طالبانــی) و حــزب تغییــر (گــوران)اســت .نزدیکــی
ایــن ســه حــزب بــه دولــت هــای مختلــف و رقابــت
هــای تاریخــی بویــژه بیــن پارتــی و یکیتــی و درگیــری
هــای نظامــی کــه آنهــا در طــی دو دهــه گذشــته در
عیــن تشــکیل حکومــت مشــرک داشــته انــد .باعــث
رشــد برخــی از احــزاب اســامی بــا پشــتوانه ایــران و
عربســتان در کردســتان شــده اســت .بــه همیــن دلیــل
حکومــت اقلیــم کردســتان همیشــه دچــار بحــران
رهــری و مدیریــت و تقســیم قــدرت بــوده اســت و
عمــا دو بخــش جنوبــی تحــت کنــرل اتحادیــه میهنــی
و بخــش شــال تحــت کنــرل حــزب دمکـرات کردســتان
ع ـراق ق ـرار دارد.
در چنیــن وضعیتــی حکومــت عــراق دچــار چنــد
دســتگی و حکومــت اقلیــم بــا وضــع مشــابهی روبــرو
اســت .عــاوه بــر آن از طــرف دولــت هــای همســایه
حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق مــورد معاملــه و
فشــار هــای گوناگــون اســت .و از طــرف دیگــر فســاد و
شــکل گیــری رانــت خــواری ،فامیــل بــازی و بــاز تولیــد
مناســبات عشــیره ای در تقســیم قــدرت بویــژه توســط
بارزانــی هــا و بخشــا طالبانــی دیگــر توجــه بــه مــردم
،پایــه ریــزی سیاســت هــای عمرانــی و یــا تولیــدی و
ایجــاد کار و اجـرای حقــوق هــای اولیــه اجتامعــی مانند
بهداشــت و تحصیــل مجانــی و غیــره .....نــه قابــل اجـرا
و نــه محلــی از اعـراب پیــدا مــی کنــد .رقابــت و فســاد
همــه عرصــه هــای قــدرت را در نوردیــده اســت .بعلــت
عــدم چشــم اندازهــای روشــن هیــچ برنامــه دراز مدتــی
ریختــه و اجــرا منــی شــود و سیاســت از ایــن ســتون
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مدیریــت ســابق .مدیــران جدیــد رشکــت بایــد مــورد
تأییــد کارگــران باشــند.
 -۲بــه رســمیت شــناخنت مناینــدگان منتخــب کارگ ـران
در زمینــۀ نظــارت بــر رشایــط ایمنــی و بهداشــت کار،
جلوگیــری از ســوانح ،رعایــت ســاعات کار و غیــره.
 - ۳بازگشــت همــه کارگــران اخراجــی بــه کار و
پرداخــت حقــوق و مزایــای دوران بازداشــت و یــا
اخــراج آنهــا.
 - ۴پرداخــت فــوری متــام حقــوق و مزایــای عقــب
افتــاده.
 - ۵بــه رســمیت شــناخنت تشــکل هــای مســتقل کارگــری
و بــه طــور مشــخص ســندیکای کارگـران هفــت تپــه از
ســوی دولــت و کارفرمــا.
 - ۶بــه رســمیت شــناخنت حــق اعــراض ،اعتصــاب و
راه پیامئــی.
بــرای جلوگیــری از انــواع اختــاس هــا ،دزدی هــا و
حیــف و میــل هــا الزم اســت:
الــف  -کارگــران بــرای نظــارت مناینــدگان منتخــب
خــود بــر تولیــد ،اســتخدام ،ماشــین آالت و مــواد خــام،
انبــار تولیــدات ،زمیــن هــای متعلــق بــه رشکــت ب ـرای
جلوگیــری از فــروش زمیــن هــا ،منــع اخـراج تــاش کننــد
و بکوشــند ایــن مــوارد در رشکــت هفــت تپــه تثبیــت و
نهادینــه شــوند.
ب  -حســاب هــای رشکــت شــامل ترازنامــه ،حســاب
ســود و زیــان و حســاب جریــان نقدینگــی یــا تغییـرات
خزانــۀ رشکــت علنــی باشــند و مناینــدگان کارگـران حــق
بررســی اســناد مربــوط بــه ایــن حســاب هــا را داشــته
باشــند.
حــزب رنجـران ایـران از خواســت هــای کارگـران هفــت
تپــه پشــتیبانی مــی منایــد .و همــه کارگــران و مــردم
زحمتکــش را بــه حامیــت از آنــان ف ـرا مــی خوانــد .در
ایــن مبــارزات حــق طلبانــه و متحــد و هــم دالنــه اســت
کــه ســتم دیــدگان و اســتثامر شــده گان مــی تواننــد
بــه خواســت هــای خــود برســند .کارگـران متحــد همــه
چیــز و کارگ ـران پراکنــده هیــچ چیزنــد.
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عمومــی سیاســی خــود را بـرای انقــاب کــردن بــا توجــه
بــه خصوصیــات جامعــه ایــران پایــه ریزیــم .بعضــی
هــا چنیــن تصــور دارنــد کــه مارکــس چــون کار عمــده
اش متمرکــز روی تحلیــل نظــام رسمایــه داری بــود ه،
تنهــا بــه عامــل اســتثامر توجــه داشــته و از ایــن منظــر
بــه عامــل ظلــم و ســتم در جوامــع بــری کــم توجــه
کــرده اســت .در مانیفســت حــزب کمونیســت مارکــس
و انگلــس تاکیــد دارنــد کــه “ شــکوفایی آزادانــه فــردی،
رشط شــکوفایی آزادانــه همگانــی اســت " و بــرای
مارکــس و انگلــس کامــا روشــن بــوده اســت کــه
شــکوفایی آزادانــه فــردی بهیچوجــه در جوامــع مــا قبــل
رسمایــه داری ممکــن نبــوده اســت .آنهــا مؤکــدا یــاد آور
شــده انــد کــه تنهــا بــا ایجــاد دنیایــی بــدون اســتثامر
انســان از انســان ،بــدون ســتم و تبعیــض اســت کــه
مــی تــوان بــه شــکوفایی آزادانــه انســان دســت یافــت.
مارکــس نــه تنهــا یــک اقتصــاد دان ،جامعــه شــناس و
تحلیــل گــر تاریــخ بــود بلکــه یــک شورشــگر و کنشــگر
اجتامعــی هــم بــوده و متامــا و کامــا زندگــی خــود را
هامنطــور کــه خــود تاکیــد مــی کنــد در خدمــت تغییــر
انقالبــی جهــان و رهایــی برشیــت گذاشــته اســت.
عظمــت مارکــس در اینســت کــه عــامل اجتامعــی اســت
و کمونیســم علمــی هــم روشــنگر اســت وهــم ســتیزگر
و ایــن دو وظیفــه را توامــاً انجــام میدهــد .یعنــی از
رونــد دایمــی تئــوری بــه پراکتیــک و از پراکتیــک بــه
تئــوری مــی گــذرد و بــا جمعبنــدی دایمــی بــا درایــت
تــر مــی شــود .بررســی بیــش از صــد ســال تــاش
کمونیســت هــای ایرانــی نشــان میدهــد چگونــه ایــن
مســیر را بــا گذشــن از فــراز و نشــیب هــای زیــادی
طــی کــرده انــد .آنهــا هــم روشــنگران پــر کاری وهــم
ســتیزگران پــر جـرات و پــای در عملــی بــوده انــد .یکــی
از وظائــف اساســی ای کــه از هــان آغــاز در برابــر
آنهــا قــرار داشــت ،شــناخت از جامعــه ایــران و بــر
اســاس آن تعییــن دوســتان و دشــمنان و وظایــف بـرای
تغییــر انقالبــی جامعــه بــوده اســت .حــزب کمونیســت
ایـران از کســانی در ســال  1320تشــکیل شــد کــه اکــرأ
کارگــران پیــرو بودنــد کــه در ســازماندهی کارگــری
دســتی داشــتند و روشــنفکرانی بودنــد فعــال و انقالبــی
حرفــه ای چــون حیــدر عموغلــی ،غفــار زاده ،ســلطان
زاده و درســت بدیــن خاطــر تزهــای کنگــره اول حــزب
کمونیســت منطبــق بــا رشایــط مشــخص جامعــه ایـران
اســت و در تحلیــل از جامعــه ای ـران بــه ظلــم و ســتم
توجــه دارد .شــکوفایی و رشــد کمونیســم علمــی
مدیــون اصــل دوگانــه ایســت .پژوهشــگر و ســتیزگر
اســت .یعنــی دامئــا اوضــاع تغییــر یافتــه را بــه حســاب
مــی آورد ،سیاســت هــا ی معیــن شــده در پرتــو اوضــاع
جدیــد را بــه میــان تــوده هــا مــی بــرد ،بدیــن وســیله
صحــت و سقمشــان را مــی ســنجد .معیــار نهایــی
تــوده هــا هســتند .لنیــن در جمعبنــدی از چ ـرا حــزب
بلشــویک موفــق شــد مــی گویــد در عمــل سیاســت
هــای طــرح شــده توســط حــزب بلشــویک ،تــوده هــا

دریافتنــد درســت انــد و از منافــع شــان دفــاع مــی کنــد.
در ایــن دویســت ســال گذشــته تغیی ـرات عظیمــی در
جوامــع بــری صــورت گرفتــه اســت و نظــام رسمایــه
داری بعنــوان یــک نظــام در حــال گســرش ،نــوآوری
و مترکــز در آن بیشــر بــوده اســت و بــا برپــا کــردن
جنــگ هــا و تخریــب محیــط زیســت برشیــت را بــه
لبــه پرتــگاه کشــانده اســت .مــا همچنــان در دوران
تاریخــی مبــارزه میــان دو طبقــه اساســی یعنــی طبقــه
کارگــر و بــورژوازی ،مرحلــه رسمایــه داری بــه مرحلــه
ی انحصــارات و امپریالیســم قـرار داریــم ولــی در ایــن
صــد ســال گذشــته ،تاریــخ مســیر پــر پیــچ و خمــی
را گذرانــده پرولتاریــا هنــوز در می ـزان جهانــی نــه بــه
برابــری رســیده و نــه تضــاد هــای طبقاتــی ازمیــان رفتــه
اســت بلکــه ایــن تضــاد هــا شــدت یافتــه و جهــان را
بیشــر نــا مــوزون و نــا متعــادل کــرده اســت .در اکــر
کشــور هــای جهــان تحــول مثبتــی صــورت نگرفتــه
و همچنــان زیــر ســلطه ی رسمایــه جهانــی بــا فقــر و
بدبختــی و ویرانــی دســت بــه گریباننــد .ایــران مــا
یکــی از آن نــوع کشورهاســت کــه بــا متــام زمینــه هــای
تاریخــی و امکانــات طبیعــی امــروز بــه لبــه پرتــگاه
کشــانده شــده اســت .در ایــن دوقــرن گذشــته بــا متــام
تــاش هــای آزادیخواهــان ،میهــن دوســتان و چــپ ها و
سوسیالیســتها ،امپریالیســتها دســت در دســت حاکمیت
فاســد ،دســت نشــانده ،دنبالــه رو و متح ّجــر و قــرون
وســطایی ،ای ـران مــا را بــه خــاک ســیاه نشــانده انــد.
اکرثیــت عظیــم مــردم زیــر خــط فقــر زندگــی مــی کننــد
و از حداقــل امکانــات در کلیــه زمینــه هــا محرومنــد.
چــرا چنیــن شــده؟ چــرا امپریالیســتها بــا تکیــه بــه
عنــارص خــود فروختــه و فاســد هــم انقــاب مرشوطــه،
هــم اولیــن قــدرت سیاســی سوسیالیســتی شــورائی
گیــان ،هــم خیــزش عظیــم تــوده ای  57و ده هــا
حرکــت اجتامعــی مرتقــی مردمــی را مصــادره کردنــد،
آزادیخواهــان و کمونیســتها را کشــتند و جنبــش هــای
کارگــری و تهــی دســتان را وحشــیانه رسکــوب منودنــد؟
از میــان علــل مختلــف در اینجــا روی یــک نکتــه
اساســی انگشــت مــی گذاریــم وآن اینکــه بــه مســئله
ظلــم و ســتم در برنامــه ی چــپ و کمونیســت توجــه
کافــی نشــده اســت .در جامعــه امــروز ایــران عــاوه
بــر معیــار اســتثامر ،بایــد عامــل ســتم و ســتمگری را
هــم بــه حســاب آورد و صــف دوســتان و دشــمنان
را نــه تنهــا بــا معیــار اســتثامر شــوندگان و اســتثامر
کننــدگان بلکــه همــواره بــا معیــار ســتم مشــخص کــرد
چــون ســتم و ظلــم هــان اســتثامر نیســت .اســتثامر
از فــروش آزادانــه نیــروی کار توســط کارگــر مزدبگیــر
کــه ارزش اضافــی تولیــد مــی کنــد بدســت مــی آیــد.
تولیــد کننــدگان ارزش اضافــی کارگــران هســتند .امــا
ظلــم و ســتم همگانــی تــر از طبقــه کارگــر اســت ،تنهــا
قربانیانــش یــک طبقــه نیســت جریمــه فــردی نیســت
بلکــه تــوده ایســت .بــرای مثــال حجــاب اجبــاری را
در نظــر بگیریــد ســتم تنهــا بــه زنــان کارگــر نیســت
بــه کل زنــان اســت بــه نیمــی از جامعــه اســت .در
دوران کنونــی راه انــدازی جنــگ هــای نیابتــی توســط
امپریالیســتها و بــه ویرانــی کشــاندن جوامــع مدنــی،
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بــه آن ســتون فرجــی اســت بــه سیاســت هــای رهـران
اقلیــم کردســتان بـرای گــذران زندگــی و ســازماندهی و
نــگاه بــه وظایــف دولــت تبدیــل شــده اســت.
مســائل مطــرح شــده دیگــری هــم وجــود دارد کــه
در حوصلــه ایــن نوشــته نیســت مثــل مســئله زنــان و
جوانــان کــه بایســتی در نوشــته دیگــری بــه آن برخــورد
کــرد.
بــا توجــه بــه نــکات بــاال مــی تــوان بــه روشــنی
دریافــت کــه اعرتاضــات کردســتان بطــور ناگهانــی
اتفــاق نیافتــاده و تضــاد هــای اجتامعــی بویــژه بیــن
حاکمیــن و مــردم در طــی بیــش از دو دهــه حاکمیــت
حکومــت اقلیــم کردســتان بــه نقطــه انفجــاری رســیده
اســت .برخــورد خشــن و رسکوبگرانــه حکومــت کــه تــا
بــه امــروز باعــث کشــته شــدن  ۱۲نفــر شــده اســت،
فقــط مــی توانــد موقتــا رسپوشــی بــر ایــن تضادهــا
بگــذارد .تهاجــم مــردم بــه مقــر ســازمان هــای سیاســی
رشیــک در قــدرت از همیــن تضــاد رسچشــمه مــی
گیــرد .متاســفانه چــپ در کردســتان در وضعیتــی
نیســت کــه قــادر بــه رهــری و ســازماندهی جنبــش
اعرتاضــی و حــق طلبانــه کنونــی باشــد .تــا زمانــی کــه
چــپ در کردســتان بــه نیــروی تاثیــر گــذار بــر جامعــه
امــروز کردســتان کــه بســیار بــا گذشــته متفــاوت
اســت ،تبدیــل نشــود ،چشــم انــداز حتــی اصالحــات
و رفــرم در ســاختارهای موجــود حکومــت اقلیــم هــم
نــا ممکــن اســت .جنبــش انقالبــی در کردســتان راهــی
بــس طوالنــی را طــی کــرده اســت .خلــق کــرد در هــر
 ۴بخــش کردســتان از رشایــط متفاوتــی برخــوردار اســت
ولــی بیــش از آنکــه مــا بــه رشایــط متفــاوت نظــر
داشــته باشــیم بایســتی آن طبقاتــی را ببینیــم کــه از
ایــن جنبــش انتظــار قــدرت و نــان و آبــی ب ـرای خــود
دارنــد .بــورژوازی کــرد در حکومــت اقلیــم کردســتان به
بخشــی از درخواســت ملــی خــود کــه تشــکیل حکومــت
کــردی رســیده اســت .رفرانــدوم بـرای اســتقالل کــه چند
ماهــه اخیــر برگ ـزار شــد ،عمــا کــم لــن یکــون شــد .و
دولــت اقلیــم کردســتان در رســیدن بــه اســتقالل بــه
عنــوان یــک کشــور بــه پیــروزی نرســید .امــا دولــت
اقلیــم کردســتان بــا ایــن حــال هنــوز و تــا حــد زیــادی
بــه بازارهــای داخلــی کردســتان عـراق مســلط اســت و
از قبــل آن قــادر شــده اســت کــه سیاســت و خواســت
هــای خــود را جلــو بــرد .اعرتاضــات اخیــر در حکومــت
اقلیــم کردســتان بــاز شــدن زخــم هایــی اســت کــه در
بــی اعتنایــی تاریخــی بــه خواســت هــای تــوده هــای
وســیع و عمدتــا زحمتکشــان کردســتان انجــام گرفتــه
اســت .در ایــن منطقــه هــم هیــچ راهــی بـرای رســیدن
بــه حــل مشــکالت کنونــی تــا وقتــی کــه طبقــه کارگــر
و زحمتکشــان کردســتان و یــک حــزب واقعــی کارگــری
بــه آلرتناتیــو سیاســی در راس مبــارزات جامعــه قــرار
نگیــرد وجــود نــدارد.

صفحە4

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بــه بحــث تئوریــک مــی رســند از واقعیــات جامعــه
ایـران حرکــت منــی کننــد .بیخــود نیســت کــه هــر جا در
میــان تــوده هــا از سوسیالیســم و کمونیســم حــرف مــی
زنیــم عنــارص طرفــدار رسمایــه بــا عوامفریبــی خــاص
وار بحــث مــی شــوند و اکــرأ موضــوع وطــن پرســتی و
آزادی را بــه رخ مــی کشــند .در اینجاســت کــه معلــوم
مــی شــود در افشــای آنهــا تنهــا منــی تــوان بــه توضیــح
اســتثامر شــدید کارگ ـران در جامعــه اکتفــا کــرد .بایــد
ضمــن تاکیــد روی اســتثامر شــدید موجــود در جامعــه،
روی محتــوای دموکراتیــک برنامــه پرولتاریــا هــم
انگشــت بگذاریــم .مثــل زن ســتیزی ،شــکنجه ،قوانیــن
قــرون وســطایی رشیعــه ،حجــاب اجبــاری ،ســتم هــای
ملــی و مذهبــی .......ایــن نــکات در جزئیــات بســیارند
مــا روی چنــد نکتــه از آنهــا ب ـرای منونــه انگشــت مــی
گذاریــم تــا اهمیــت موضــوع برجســته شــود:
یکم
ســتم اســتثامر مضاعــف ملــی – وجــود نظــام
امپریالیســتی در جهــان ،اعــال سیاســت نئولیربالیســتی
در کشــور هــای پیرامونــی از جملــه ایــران رشایطــی
را بــرای چپــاول غــارت توســط دزدان وغارتگــران
کشــورهای مرتوپــل فراهــم ســاخته اســت .بــورژوازی
انحصــاری کشــور هــای مرتوپــل بــا کنــرل اقتصــاد
جهانــی در کلیــه زمینــه هــا از مالــی گرفتــه تــا
ترانســپورت ،از طریــق رشکــت هــای بیمــه گرفتــه تــا در
دوران جدیــد ارتباطــات و جهــان اطالعاتی ســیربیک ،نه
تنهــا مشــغول اســتثامر شــدید کار ارزان هســتند بلکــه
در مناســباتی نابرابــر بــه غــارت ثــروت ملــی کشــور
هــم مشــغول مــی باشــند .درســت بدیــن دلیــل اســت
یکــی از وظایــف اولیــه انقــاب سوسیالیســتی لغــو متــام
قراردادهــای نابرابــر بــا کشــورهای امپریالیســتی اســت
هامنطــور کــه پــس از بــه قــدرت رســیدن پرولتاریــا
در روســیه و اســتقرار جمهــوری فــدرال سوسیالیســتی
شــوروی حکــم لغــو متــا م قــرا دادهــای نابرابــر بــا
ایـران صــادر شــد .ایـران نیمــه مســتعمره در دویســت
ســال گذشــته تــا بــه امــروز کــه نظامــش رسمایــه
داریســت توســط امپریالیســتها غــارت و چپــاول شــده
اســت .زمانــی بــا تیــغ و شمشــیر و اشــغال مســتقیم
و زمانــی دیگــر تحــت نــام بانــک جهانــی و سیاســت
لیربالیســتی؛ ظاهـرا رشیــک شــدن و بــورژوازی ایـران را
بــه پیــان کاران خــود در آوردن .درســت از اینجاســت
کــه مبــارزه پرولتاریــای ای ـران ب ـرای سوسیالیســمِ بایــد
نــه تنهــا علیــه رسمایــه داران داخلــی بلکــه بایــد علیــه
امپریالیســم نیــز باشــد.
دوم
ســتم بــه زن  -ایــن ســتم از قــرن هــا قبــل از رسمایــه
داری بوجــود آمــده و در دوران رسمایــه داری کــه بــا
انقــاب بــورژوازی کــه یکــی از شــعارهایش برابــری
بــود هنــوز موجــود اســت .در ای ـران امــروزی بــه یــک
سیاســت اصلــی رژیــم جمهــوری اســامی تبدیــل شــده
اســت .ایــن ســتم مضاعفــی اســت کــه تنهــا بعلــت
اینکــه زن بــه دنیــا آمــده انــد بایــد از گهــواره تــا گــور
رنــج مضاعــف بکشــند ،ســتم مضاعــف داشــته باشــند.
رفــع ســتم بــه زن و مبــارزه علیــه زن ســتیزی بــا اینکــه

در حیطــه انقــاب بــورژوا دمکراتیــک بــوده ولــی
امــروز جزیــی جــدا ناپذیــر از برنامــه سوسیالیســتی در
ای ـران اســت و امریســت همگانــی.
سوم
ســتم ملــی – ایــران کشوریســت تشــکیل شــده از
ملیــت هــای مختلــف کــه قبــل از حتــی فرماســیون
جدیــد دولــت – ملــت نــام آنهــا در تاریــخ هــزاران
ســال اســت ثبــت شــده اســت ،زبــان و فرهنــگ و
رســوم مشــرک خــود را دارنــد .آنهــا در طــول تاریــخ
رصف نظــر از اینکــه کــدام قلــدر ،رسدار رشور و از
کــدام ملــت و عشــیره بــر آنهــا حکومــت کــرده وحــدت
فرهنگــی و جمعــی قومیــت خــود را حفــظ کــرده انــد.
در گذشــته ایــن نــوع یکــی شــدن هــا و جــدا شــدن
هــا نــه بــه اراده دموکراتیــک مــردم بلکــه بــه اراده ی
شمشــیر فاتحــان صــورت گرفتــه اســت .مــا بایــد از
طریــق اراده ی مــردم بــرای حــل ایــن مشــکل عمــل
کنیــم و حــق تعییــن رسنوشــت تــا حــد جــدا شــدن را
کــه مضمونــی دمکراتیــک دارد در برنامــه سوسیالیســتی
محفــوظ داریــم .در عیــن حــال مــا بعنــوان کمونیســت
و جهانبینــی پرولتاریایــی تــاش خواهیــم کــرد وحــدت
کارگــری را حفــظ کنیــم .تجربــه نشــان میدهــد .کــه
ایــن وظیفــه عمدتــا بــه دســت کمونیســت هــای
هــان ملیــت هــای ســتم دیــده بــه درســتی مــی توانــد
صــورت گیــرد.
نتیجه
نظــام رسمایــه داری ایــران دارای خصوصیــات قــرون
وســطایی ســتم بــه اکرثیــت عظیــم مــردم اســت .صنــف
روحانیــت حاکــم خــود را مناینــده ی خــدا مــی دانــد و
قوانیــن هـزار و چهارصــد ســال پیــش را در کلیــه شــئون
زندگــی بــا زور اعــال مــی کنــد .ایــن زور از احــکام
رشیعــت هســت تــا نظــام والیــت فقیــه مطلقــه .ایــن
یکــی از خصوصیــات جامعــه رسمایــه داری ایـران اســت
کــه در بــاره ی کل جامعــه ایـران تــا  99در صد و بیشــر
اعــال مــی شــود .مبــارزه علیــه ایــن نظــام سیاســی
حاکــم بــا اینکــه از لحــاظ تاریخــی جزئــی از انقــاب
دموکراتیــک اســت ولــی امــروز گریبــان سوسیالیســتها
را گرفتــه و مجبورنــد در برنامــه سوسیالیســتی انقــاب
ای ـران امــروز بگنجاننــد.
حــزب رنجـران ایـران ادامــه دهنــده حــزب کمونیســت
و جنبــش کارگــری ایــران وفــادار بــه آمــوزش هــای
کمونیســم علمــی بویژه تکامــل آن در عرص امپریالیســم
مبــارزه بـرای پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی را نــه تنهــا
علیــه اســتثامر رسمایــه داخلــی بلکــه علیــه ســتم شــدید
موجــود و امپریالیســم زور گــو و چپــاول گــر مــی دانــد
و درســت بدیــن خاطــر مبــارزه بــرای سوسیالیســم را
مبــارزه ای از آن  99درصــدی هــا میدانــد و آنــرا در
خدمــت وحــدت و ســازماندهی اکرثیــت عظیــم تــوده
هــا ی مــردم ایــران گذاشــته اســت و در ایــن ســال
هــای طوالنــی از ایــن مشــی عمومــی بــدور از هرگونــه
سکتاریســمی پیــروی کــرده اســت.
بــرای انجــام چنیــن وظیفــه ای باتوجــه بــه اوضــاع
مشــخص کنونــی و بخاطــر تحقــق خــط مشــی عمومــی
انقــاب سوسیالیســتی بــه گســرش ســه تشــکیالت
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کلنگــی کــردن بســیاری از کشــورهای آفریقــا ،آســیا و
آمریــکای جنوبــی و در نتیجــه ســقوط هــر روز بیشــر
تــوده هــای مــردم بــه زیــر خــط فقــر منونــه ای دیگــر از
نــوع ظلــم ســتمی اســت کــه در جهــان کنونــی موجــود
اســت .تحریــم هــای عمومــی کشــوری و قـرارداد هــای
نابرابــر امپریالیســتی کــه زیــر ســایه ی کشــتی هــای
جنگــی قــدرت هــای امپریالیســتی بســته مــی شــود
تنهــا شــامل اســتثامر کارگ ـران ای ـران منــی شــود بلکــه
کل جامعــه را دربــر مــی گیــرد.
ســتم در نظــام هــای کهــن قبــل از رسمایــه داری
بســیار عریــان و در قوانیــن جامعــه ،ادیــان و رســوم
بعنــوان یــک امــر طبیعــی جلــوه داشــته اســت .نظــام
بــرده داری ،فئودالیســم و اربــاب رعیتــی در ایــران
قــرن هــا ســلطه داشــته و مشــتی کوچــک ســتمگر و
قلــدر وســایل تولیــد را در تصاحــب داشــته و اکرثیــت
عظیــم تــوده هــا را از هرگونــه آزادی محــروم کــرده
بودنــد .ایــن گذشــته ســتمگری نــه بــا انقــاب زدوده
شــده و نــه حاکــان دوران مدرنیتــه و امپریالیســم
حامیــان آنهــا خواهــان قطــع ریشــه ای ایــن ســتمگری
هــا بــوده انــد .چــون رسمایــه داری شــدن ایــران در
دوران امپریالیســم و بعنــوان مدرنیــزه کــردن ایــران
از بــاال و تحــت دیکتاتــوری مطلــق پهلــوی و والیــت
فقیــه وابســته بــه اقتصــاد جهانــی امپریالیســتی بــا
رشکــت فعــال انحصــارات بیــن املللــی و بانــک جهانــی
صــورت گرفتــه اســت .رسمایــه داری کنونــی ایــران از
نــوع وابســته ،و صنایــع آن اکــرأ مونتــاژ و طفیلــی و
انگلــی انــد .از لحــاظ زیــر بنایــی و رو بنایــی در کلیــه
زمینــه هــا بقایــای نظــام هــای کهــن نــه تنهــا موجودنــد
بلکــه ســتم امپریالیســتی دوران قبــل هــم بــه شــیوه
هــای مــدرن همچنــان باقــی مانــده اســت .بــا اینکــه در
نظــام رسمایــه داری کنونــی از آن نــوع روابــط ســابق
موجــود نیســت یعنــی کســی صاحــب بــرده نیســت
و اربابــی وجــود نــدارد و نیــروی کار ارزان در بــازار
منبــع اســتثامر اســت امــا قراردادهــای نــا برابــر ،ســلطه
ی کامــل انحصــارات در دســتکاری کــردن قیمــت مــواد
خــام کشــورهای پیرامونــی ،عقــب مانــده نگــه داشــن
کشــور هــای جهــان توســط مشــتی کوچــک کشــورهای
امپریالیســتی و حفــظ برتــری علمــی و تکنولــوژی
همــه و همــه در قلمــرو ظلــم و ســتم مــی گنجنــد.
هــر کمونیســت ایرانــی وظیفــه دارد ادعــا نامــه دکــر
محمــد مصــدق را علیــه رشکــت نفــت انگلیــس در
دیــوان الهــه و ســخرنانی او را در ســازمان ملــل مطالعــه
کنــد تــا بــه ماهیــت روابــط انحصــارات بــا کشــور هــای
پیرامونــی پــی بــرد.
در نتیجــه برنامــه پرولتاریایــی بــرای ایــن مرحلــه
از انقــاب بایــد از نــوع سوسیالیســتی بــا شــد بــا
خصوصیــات جامعــه ایـران .یعنــی در عیــن حــال دربــر
گیرنــده ی محتــوای دموکراتیکــی هــم باشــد کــه رسمایه
داری ایـران نتوانســته مثــل بــورژوازی اروپــا حــل کنــد.
بــا اینکــه در همــه ی احــزاب و ســازمان هــای چــپ
امــروزه در مبــارزات خــود از ایــن وضــع مشــخص
حرکــت مــی کننــد و نرشیــه خــود مــا اکــر مقاالتــش
دارای محتــوای دموکراتیــک هســتند ولــی هنگامــی کــه

صفحە5

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
اساســی و رضوری انقــاب کــه در ایــن صــد ســال
گذشــته طبقــه کارگــر و نیروهــای انقالبــی کارگــری،
ملــی و آزادیخــواه بــرای آنهــا مبــارزه کــرده انــد
بپردازنــد.
 - 1حزب یکی شده پیرشو کارگری
 - 2بازســازی و ایجــاد تشــکیالت مســتقل شــورایی
کارگــری و رسارسی
 - 3اتحــاد بــزرگ ملــی کلیــه طبقــات و اقشــاری
کــه حارضنــد در یــک صــف بــرای رسنگونــی رژیــم
رسمایــه داری اســامی و جایگزینــی اش بــا یــک نظــام
سوسیالیســتی بــا ویژگــی هــای ایــران بایســتند.
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دموکراسی بورژوایی یا دموکراسی
سوسیالیستی؟ ()1

بــه روی پارملــان يونــان فريــاد مــی زننــد کــه «بح ـران
اقتصــادی را مــا بــه وجــود نيــاورده ايــم کــه بهايــش
را بپردازيــم»! .ودرمقابــل آنهــا درپارملــان تصميــم
گرفتــه مــی شــودکه ازحقــوق بازنشســته گان کرسکننــد؛
۱٥۰هزارنفــر از کارکنــان دولتــی را ازکار اخـراج مناينــد؛
مالياتهائــی را کــه از مــردم مــی گرينــد ،افزايــش
دهنــد؛ امــوال عمومــی را درطبــق اخــاص گذاشــته و
بــه کالن رسمايــه داران اتحاديــه ی اروپــا بــه ازاء وام
هائــی کــه گرفتــه انــد ،تقديــم کننــد ،بهــای کاال هــا را
افزايــش دهنــد و بــا ايــن اقدامــات امــکان وام گرفــن
بيشــری را ازخــارج تامــن مناينــد و مــردم يونــان رابــه
عــرت و تنــگ دســتی بازهــم شــديدتری بکشــانند.
دموکراســی پارملانتاريســتی اساســا درخدمــت حفــظ
منافــع رسمايــه داران عمــل کــرده و ترفنــدی اســت
بــرای گــول زدن مــردم کــه رای بدهنــد بــرای بقــای
نظــام رسمايــه داری.تاکيــد بــر تقــدم دموکراســی بــر
سوسياليســم هــم معنائــی جــز ايــن نــدارد کــه بــدون
اســتقرار نظــام رسمايــه داری منــی تــوان مثــا از نظــام
بــرده داری مســتقيام وارد نظــام سوسياليســتی شــد کــه
درايــن صــورت بايــد بهــای ســنگينی پرداخــت .چراکــه
بســياری از ملزومــات مــادی گــذار بــه سوسياليســم
درنظــام بــرده داری هنــوز فراهــم نشــده اســت .چنــن
پــرش هــای تاريخــی جوامــع رامنــی تــوان مطلقــا رد
کــرد ،هــان طــور کــه حــق زندگــی يــک انســان ناقــص
الخلقــه را منیتــوان رد منــود و حــق حيــات را از وی
گرفــت! درچنــن حالتهائــی ســاختامن سوسياليســم بــا
دشــواريهای فــوق العــاده ای رو بــه رو خواهدشــد و
شکســت آن بســيار محتمــل تــر مــی باشــد .ايــن حکــم
تقــدم دموکراســی بــر سوسياليســم نيزاساســا زمانــی
مطــرح شــده اســت کــه دموکراســی بورژوائــی دربرابــر
اســتبداد و مناســبات اســتثامری فئودالــی قرارداشــت
کــه مقدمتــا بايــد برچيــده مــی شــدند.حال بــا توجــه
بــه ايــن مقدمــه چينــی ،ببينيــم درجنبــش چــپ اي ـران
چــه مــی گــذرد؟در بولــن مباحثــات نظــری شــاره »۸
راه کارگــر» ،خــرداد  ، ۱۳۹۰مجيــد دارابيگــی همــه ی
روی دادهــا را اعــم از مثبــت و منفــی درمــورد انقــاب
کارگــری و حتــا ادعاهــای خــرده بورژواهــای بــه قــدرت
رســيده درمبــارزات ضداســتعامری و اســتقالل طلبانــه
درمــورد «سوسياليســم آفريقائــی» را درزمانیکــه
سوسياليســم جاذبــه ای پيداکــرده بــود ،بــه عنــوان
نتيجــه ی منفــی انقالبــات پرولــری قــرن گذشــته مطرح
مــی کنــد تــا رسپوشــيده اســتقرار دموکراســی بورژوائــی
را پيــش رشط رســيدن بــه سوسياليســم قلمــداد کنــد.
وی مقدمتــا بــه نفــی نظ ـرات نريوهــای سياســی چــپ
معتقــد بــه سوسياليســتی بــودن مرحلــه ی انقــاب
ايـ�ران پرداختـ�ه و مـ�ی نويسـ�د:
اگــر چــه شــاری از ايــن ســازمان هــا و جريانهــا
(منظــور تشــکلهائی کــه خــود را کارگــری میداننــد .ن)
سوسياليســم را تنهــا بديــل جمهــوری اســامی مــی دانند
امــا کــم تــر ســازمان بــا نــام و نشــانی را مــی تــوان
يافــت کــه بــاور داشــته باشــد و يــا بــا ارايــه اســناد

و مــدارک اســتدالل منايــد طبقــه ی کارگــر ايــران بــه
آن درجــه ازتــوان مبارزاتــی ،ســازمان يابــی طبقاتــی
و پختگــی سياســی دســت يافتــه باشــد کــه بتوانــد
دررقابــت بــا احـزاب و جريــان هــای بورژوايــی رهــری
مبارزاتــی جنبــش بـرای رسنگونــی جمهــوری اســامی را
در ايــن برهــه از زمــان در کــف خــود داشــته باشــد و
يــا يــارای آن راداشــته باشــد کــه رسنگونــی جمهــوری
اســامی را بــا بنــای سوسياليســم پيونــد زده و بنــای
بــدون درنــگ سوسياليســم را در دســتور کار خودق ـرار
دهد».ايــن ادعــا چيــزی جــز خلــط مبحــث نيســت!
تحليــل طبقاتــی از هرجامعــه گام اساســی اوليــه ب ـرای
تعيــن مرحلــه ی انقــاب ،اسـراتژی تاکتيکهــای رضوری
بـرای پيشــرد امرانقــاب آن اســت .اگــر درايـران نظــام
غالــب توليــد رسمايــه داری و متکــی بــر اســتثامر
کارمــزدی اســت ،پــس مســتقل از خواســت فــردی و يــا
گروهــی ،بــه پــروزی رســاندن انقــاب کارگــری بايــد
دردســتور کار هــر فــرد يــا تشــکل پرولــری قراربگــرد.
امــا اعتقــاد بــه ايــن کــه مرحلــه ی انقــاب ايــران
سوسياليســتی اســت بــه معنــای آن نيســت کــه اکرثيــت
نــروی مولد(اعــم از يــدی یــا فکــری) هــم اکنــون ازنظر
ايــده ئولوژيــک ـ سياســی ،تشــکيالتی و فرماندهــی
آمــاده ی قيــام هســتند و حتــا «حکومــت خــودرا
هــم درتبعيــد بــه وجــودآورده انــد!» ،بلکــه بــه ايــن
معناســت کــه بايــد طبقــه کارگــر و متحديــن انقالبی آن
شناســائی و ســازمان داده شــوند ،ســتاد رهــری کننــده
انقالب(حــزب پيــرو پرولتاريــا) کــه پيونــد مســتحکمی
بــا طبقــه کارگــر و تــوده هــای وســيع زحمــت کشــان
داشــته و درمبــارزات روزمــره ی آنــان رشکــت کــرده
و بــه رهــری ايــن مبــارزات بپــردازد ،موجودباشــد و
اســراتژی و تاکتيکهــای الزم بــرای پيــش بــرد انقــاب
را دقيقــا تدويــن منايــد .درتضادهــم ق ـراردادن مرحلــه
ی انقــاب ،بــا توانائــی نريوهــای مدافــع انقــاب ،کــه
دو موضــوع مختلــف مربــوط بــه ارزيابــی از مرحلــه
ی انقــاب و ارزيابــی از امکانــات عملــی ســاخنت
آن هســتند ،طفــره روی از موضــع گــری قاطــع
بــررس آرايــش طبقاتــی وتضادهــای طبقاتــی موجــود
درجامعــه اســت .ايــن کــه دراي ـران درطيــف نريوهــای
مدافــع کارگــران ،آمادگــی بــرای مقابلــه رو در رو بــا
نريوهــای ضــد انقــاب هنــوز بــه وجودنيامــده ،نافــی
آن نيســت کــه درتعيــن مرحلــه ی انقــاب دچــار ترديــد
شــده و آيــه ی يــاس بخوانيــم و يــا بــورژوازی را ميــدان
دار تحقــق دموکراســی معرفــی کنيــم! وی درادامــه ی
تحليــل اش از مرحلــه ی انقــاب سوسياليســتی مــی
نويســد :چشــم انــداز سوسياليســتی آن گاه منايــان مــی
شــود کــه ابزارهــای توليــدی مراحــل معينــی از رشــد و
تکامــل را پشــت رس نهــاده ،جامعــه ی رسمايــه داری بــه
مرحلــه ی درخشــانی از رشــد و تکامــل خــود رســيده
باشــد و طبقــه ی ابزارمنــدان هــم کــه فروشــندگان
نــروی کار خــود هســتند بــه نوبــه ی خــود بــه اعتبــار
کمــی و کيفــی بــه آن چنــان مرحلــه ای از رشــد و
تکامــل دســت يافتــه باشــند کــه از طبقــه ی در خــود
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ايــن روزهــا بحــث پريامــون رضورت استقراردموکراســی
در ايـران ،کــه بــدون آن گذاربــه سوسياليســم ناممکــن
و درصــورت گــذار دربهرتيــن حالــت سوسياليســم ناقص
الخلقــه خواهدشــد ،توســط برخــی ازافــراد وابســته
بــه اردوگاه چــپ پيــش کشــيده شــده اســت .مقابلــه
بلشويســم و منشويســم بارديگــر حــدت مــی یابــد .درد
دموکراســی بــه جــان بســياری افتــاده اســت امــا نــه فهم
دموکراســی! مقدمتــا بايــد تاکيــد کنيــم کــه تعريــف
کالســيک دموکراســی(حاکميت مــردم بــر مــردم!)
هيچــگاه درتاريــخ جوامــع طبقاتــی تــا بــه امــروز وجــود
نداشــته اســت .زیـرا تازمانــی کــه درجامعــه ای طبقــات
متخاصــم وحاکميــت عــده ای از انســانها بــر عــده ی
ديگرموجــود باشــد ايــن حکــم بايــد توســط انســانهائی
از موقعيــت برتــر نســبت بــه ديگرانســانها اعــال شــود
و درجوامــع طبقاتــی در طــول تاريــخ ايــن جوامــع بــرده
داران ،فئودالهــا ،رسمايــه داران بــا قرارگرفــن در راس
جامعــه ،حکــم و يــا ديکتاتــوری خــود را اعــال کــرده
انــد و کارگ ـران نيــز چنــن خواهنــد کــرد .دموکراســی
تنهــا شــکل و نــه محتــوای حاکميــت طبقاتــی درهــر
دوره ی مشــخص طبقاتــی بــوده اســت و بــه ايــن اعتبار
درعــر حاکميــت نظــام رسمايــه داری ايــن شــکل
درنظــام پارملانتاريســتی خــودرا مشــخص ســاخته اســت
کــه درظاهــر «حــق رای همگانــی» ،زمينــه را بــرای
«حــق انتخــاب ويــژه گان» فراهــم ســاخته اســت .اگــر
دســت از تعريفهــا و برداشــت هــای تاريخــی برداشــته
و بــه آن چــه کــه امــروز در مهــد تولــد دموکراســی،
آتــن ،مــی گــذرد نــگاه کنيــم ،عملکــرد دموکراســی را
درجامعــه ی رسمايــه داری دقيقــا مشــاهده خواهيــم
کـ�رد:
دريــک طــرف مــردم بــه جــان آمــده از حکــم
طبقاتــی رسمايــه داری ،ميليونهــا بــه خيابــان ريختــه
و طــی بيــش از  ٤۰روز در ميــدان ســينتاگام و رو
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
درآمــده ،بــه طبقــه ای ب ـرای خــود مبــدل شــوند و در
فراينــد مبــارزه ی سياســی ـ طبقاتــی بــا کســب رسکــرده
گــی در فراينــد انقــاب سياســی زمــام کشــور را بــه
کــف آورده ،بــا ســلب مالکيــت از صاحبــان اب ـزارکار و
مصــادره ی تاسيســات مالــی و بانکــی وابســته بدانــان
و خلــع يــد از همــه ی خلــع يــد کننــدگان بــه فرمــان
روايــی کمينــه ی بــورژوازی و بقايــای نظــام هــای کهــن
از جملــه زمــن داران پايــان داده بــا شکســن ماشــن
دولتــی و فراروئــی از انقــاب سياســی بــه انقــاب
اجتامعــی ،بنــای سوسياليســم را آغــاز کننــد ».دارابيگــی
بــا بيــان ايــن چشــم انــداز سوسياليســتی مشــخص
منــی ســازد کــه باالخــره کشــوری يــا کشــورهائی و يــا
در بخشــی از جهــان ايــن رشــد ابزارهــای توليــدی «بــه
مرحلــه ی درخشــانی از رشــد و تکامــل خــود رســيده
انــد» کــه انقــاب سوسياليســتی در دســتور کارطبقــه
کارگــر و پيرشوانــش قراربگــرد يانــه؟ تــا تکليــف همــه
را دررابطــه بــا نظــرات خــود معــن منايــد .و چــرا
درصــورت وجــود چنــن آمادگــی در برخــی از کشــورها،
طبقــه ی کارگــر بــه طبقــه ای بـرای خــود تبديــل نشــده
اســت و اگــر دربرخــی از کشــورها هــم ايــن پيــش روی
صــورت گرفتــه باشــد ،چ ـرا انقــاب سوسياليســتی روی
نــداده اســت؟ اگــر وی بــه دنبــال ايــن بررســی مــی
رفــت ،متوجــه مــی شــد کــه اوال بــورژوازی رشــد دادن
ابزارتوليــد را تــا آن جــا کــه درتــوان داشــته باشــد وســيله
ای ب ـرای بــه انقيــاد ماشــينی درآوردن طبقــه ی کارگــر
مــی دانــد و ايجــاد ارتــش عظيــم بــی کاران ،تــا بتوانــد
نــروی کار را بــه پائــن تريــن قيمــت بخــرد! درنتيجــه،
پيوســته و تــا آن جــا کــه درتــوان اش باشــد ،رشــد دادن
بــه اب ـزار کار را دنبــال مــی کنــد .پــس وابســته منــودن
انقــاب بــه رســيدن بــه مرحلــه ی درخشــان رشــد و
تکامــل ابزارهــا بــه معنــای منتظــر آينــده ای نامعلــوم
مان��دن اس��ت.
دومــا تاريــخ نشــان داده کــه انقــاب درخــط مســتقيمی
پيوســته حرکــت منــی کنــد و برآينــد تضادهــای اساســی
موجــود درجامعــه زمينــه را بــرای رشــد دگرگونيهــا و
انقــاب فراهــم مــی ســازند به طــوری کــه درانگلســتان،
فرانســه و آملــان پيــش رفتــه انقــاب صــوت منــی
گــرد ،ولــی در روســيه عقــب مانــده طبقــه ی کارگــر
قادرمــی شــود بــورژوازی را از قــدرت بــه زيــر بکشــد
و رهربانقــاب بلشــويکی روســيه بــا آگاه بــودن از
وضعيــت مــادی عقــب مانــده رشــد جامعــه و خصلــت
جهانــی انقــاب سوسياليســتی اعــام مــی کنــد کــه
درکشــور تزارهــا و راســپوتني هــا انجــام انقــاب برخالف
اروپــا ســاده بــوده ولــی ســاختامن سوسياليســم مشــکل
پي��ش خواهدرف��ت.
ســوما لنــن و بلشــويکها بــا توجــه بــه خصلــت جهانــی
انقــاب سوسياليســتی برايــن اميــد بودندکــه بــا بــروز
انقــاب در اروپــا ،شــوروی سوسياليســتی بتوانــد بــه
ادامــه ی انقــاب درکشــوراطمينان بيشــری حاصــل
کنــد .ولــی انقالبــات پرولــری درآملــان و مجارســتان بــا
شکســت روبــه رو شــدند و پرولتاريــای روســيه تــاش
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ب ـرای حفــظ قــدرت و ســاختامن سوسياليســم دريــک
کش��وررا ت��ا آن ج��ا ک��ه ممک��ن ب��ود ،پي��ش ب��رد.
چهارمــا بــه حــدت يابــی تضــاد بــورژوازی رسنگــون
شــده بــا پرولتاريــا و کمــک گرفــن از خــرده بــورژوازی
در شــوروی توســط رهرببلشــويکها اشــاره مــی شــود
کــه نهايتــا توســط مائــو بــه صــورت ادامــه ی مبــارزه
ی طبقاتــی درسوسياليســم و قطعــی نشــدن «حاکميــت
کــی برکــی» فورمــول بنــدی مــی گــردد کــه معنايــش جز
ايــن نيســت کــه درهرجنــگ طبقاتــی تضمــن پــروزی
پرولتاريــا بــه طــور قطعــی و نهائــی ممکــن نيســت و
ايــن دســت بــه دســت شــدن قــدرت آن قــدر ادامــه
خواهــد يافــت تــا نهايتــا بــورژوازی بــرای هميشــه
رسنگــون شــود .امــری کــه در رسنگــون شــدن نظــام
فئودالــی و برقرارشــدن نظــام رسمايــه داری نيــز اتفــاق
افتــاد و قــدرت دولتــی چنديــن بــار دســت بــه دســت
ش��د.
پنجــا نظــام سوسياليســتی طــی مــدت زمانــی کــه
درقــدرت باقــی مانــد ،عالرغــم مشــکالت فراوانــی
کــه از جانــب رسمايــه داری جهانــی و داخلــی بــرای
حاکميتــش ايجــاد مــی شــد ،منونــه هــای مثبتــی ارائــه
داد کــه برتــری خــود را برنظــام رسمايــه داری بــه اثبــات
رســاند .امــا دریابيگــی کــه قراربرايــن گذاشــته اســت
تــا جوانــب منفــی و شکســت پرولتاريــا را برجســته
کنــد در ادامــه مــی نويســد« :تجربــه ی يــک ســده
ی گذشــته بــه درســتی نشــان داده اســت کــه منــی
تــوان از کــوره راه هــا بــه سوسياليســم رســيد .گــذار
سوسياليســتی شــاهراه بزرگــی اســت کــه همــه ی راه
هــا بــه آن مــی پيونــدد .در مســر ايــن شــاه راه بــی
گــان گــذرگاه هــا وناهموارهــای زيــادی در پيش اســت
کــه گاه جامعــه را بــه بیراهــه مــی کشــد ب ـرای پرهيــز
از بیراهــه رفــن ،بايــد همــه گــذرگاه هــا وهمــه راه هــا
و همــه بیراهــه هــا را از نــو کشــف منــود تــا بتــوان
بــا پرهيــز از کــوره راه هــا ،ســنگ الخ هــا و بیراهــه
هــا مســرها را بــه درســتی پيمــود! « و يــا «بــی گــان
پــروزی اتحــاد شــوروی پيشــن در جنــگ دوم جهانــی و
پيدايــش جمهــوری هــای تــوده ای در اروپــای خــاوری
و خــاور دور و گســرش مبــارزات رهائــی بخــش ملــت
هــای تحــت اســتعامر در پنــج قــاره جهــان بـرای پايــان
دادن بــه اســتعامر بيگانــه و کســب اســتقالل ملــی
در اوج گــری ايــن متايــل و روی آوردن از بیراهــه هــا
بــه سوسياليســم نقــش اساســی داشــت امــا بــه هــان
انــدازه کــه پــروزی در جنــگ و روی آوردن همســايه
هــای بــزرگ و کوچــک اتحــاد شــوروی پيشــن بــه نظــام
سوسياليســتی در گســرش انديشــه ی سوسياليســتی
و روی آوردن هــر چــه بيــش تــر کشــورهای کوچــک
و بــزرگ بــه سوسياليســم ايفــای نقــش مــی منــود؛
شکســت اردوگاه سوسياليســتی در پــی چهــار دهــه
رقابــت در جنــگ رسد و ناکامــی اتحــاد شــوروی و
کشــورهای اردوگاهــی در رقابــت هــای جهانــی ب ـرای
کســب بــازار و پــس افتــادن ايــن کشــورها در رقابــت
هــای فنــی و فــن آوری علمــی از کشــورهای مهــم

رسمايــه داری و هــم بــه ايــن اعتبــار ناتوانــی در ايجــاد
جامعــه ی رفــاه سوسياليســتی در کشــورهای مدعــی
سوسياليســم و نــا توانــی آشــکار در تامــن کاالهــا و
نيازمنــدی هــای اساســی شــهروندان خــود ،روی گردانــی
تــوده هــا از سوسياليســم را بــه دنبــال آورد و در نتيجــه
بازگشــت بــه نظــام رسمايــه داری در ايــن کشــورها نــه
بــا مقاومــت جــدی ،کــه کــم و بيــش بــا اقبــال تــوده ای
مواج�هـ م�یـ ش��د».
ادامه دارد
ک .ابراهيم ـ  ٤ژوئيه ۲۰۱۱

دکتر ملکی درگذشت
دکــر محمــد ملکــی اولیــن رئیــس دانشــگاه ته ـران مــا
را تــرک کــرد .او هــم مثــل اکــر مــردم ای ـران هنگامــی
کــه در عمــل بــه خدعــه خمینــی پــی بــرد بــه مخالفــت
برخاســت و در ایــن چهــار دهــه همچنــان اســتوار و پــر
ج ـرات در ســمت مــردم ایســتاد .روزی بــا مــادر ســتار
بهشــتی هم ـراه ،روزی دگــر در جلــو زنــدان اویــن ،در
اعـراض بــه دســتگیری نرگــس محمــدی .دکــر ملکــی از
رفتــار نظــام والیــت فقیــه بــا خــودش پــرده برداشــت و
چنیــن نوشــت:
“ ابتــدا بــه اعــدام و ســپس بــه دهســال زنــدان محکــوم
گردیــدم .در ایــن مــدت بــا بیرحامنــه تریــن رفتــار از
جملــه زدن کابــل بــه کــف پــا و ســایر نقــاط بدنــم،
آوی ـزان کــردن از ســقف ،کوبیــدن رس بــه دیــوار ،زدن
مشــت و لگــد کــه منجــر بــه نابینایــی چشــم چپــم و
شکســتگی اســتخوان مــچ دســت راســتم شــد و انــواع
شــکنجه هــا مواجــه بــودم “
اولیــن بــار در ســال  ۱۳۶۰دســتگیر و زندانــی شــد پــس
از پنجســال آزاد شــد
دومیــن بــار در اســفند  ۱۳۷۹یعنــی در ســن  ۶۷ســالگی
– حکــم هفــت ســاله گرفــت
ســومین بــار در ســال  ۱۳۸۸بــه جــرم رشکــت کــردن در
جنبــش هشــتاد و هشــت و پــس از شــش مــاه بازهــم
شــکنجه و زنــدان آزاد شــد.
اســتبداد قــرون و ســطایی والیــت فقیــه بــه عبــث
تــاش مــی کنــد تــا بــزور شــکنجه ،مبــارزان را بــه
تســلیم وا دارنــد .امــا بــا منونــه هــا یــی چــون دکــر
ملکــی روبــرو مــی شــوند کــه ننــگ و نفــرت بــرای
حکومتیــان بــه بــار مــی آورد و اراده بــه مقاومــت را در
میــان مبــارزان تقویــت مــی بخشــد.
مــا در غــم در گذشــت دکــر محمــد ملکــی بــا خانــواده
وی و دوســت دارا نــش رشیکیــم
یادش گرامی باد.
حزب ر نجربا ن ایران

پیش به سوی وحدت جنبش کمونیستی در ایران

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

مرگ خامنه ای و اپوزسیون

بعنــوان گردانــی از پرولتاریــا و طبقــه کارگــر ای ـران بــا
تاکیــد روی ســختی راه ،بغرنجــی تکامــل رونــد انقالبــی
ودر نتیجــه بــا دیــد ی طوالنــی همچنــان اســتوار
مبــارزه مــی کنــد .خیــاالت واهــی را بایــد بــدور افکنــد
و بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت واحــد و رسارسی،
بــرای گســرش تشــکالت کارگــری و صنفــی مســتقل
و بــرای ایجــاد وســیعرتین اتحــاد از اســتثامر شــدگان
وســتمدیدگان بــرای برانــدازی نظــام رسمایــه داری
حاکــم و جایگزینــی آن بــا سوسیالیســم مبــارزه کــرد.
حزب رنجربان ایران
دهم دسامرب 2020

شانزدهم آذر

به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو
در ایــران مــا روز دانشــجو تاریخــی لربیــز از مبــارزه،
همبســتگی ،اتحــاد وپیــروزی دارد .نزدیــک  7دهــه از
روز خونیــن شــانزدهم آذرهزاروســیصد ســی دو مــی
گــذرد .روزی کــه در تاریــخ جنبــش آزادیخــواه وضــد
امپریالیســتی مــردم بــه روز دانشــجو ثبــت شــده
اســت .در ایــن مســیر طوالنــی ایــن جنبــش هــم از
لحــاظ کمــی وهــم کیفــی رشــد کــرده اســت و بــا
مرزبنــدی روشــن بــا دشــمنان خارجــی وداخلــی از
کوچــک بــه بــزرگ تبدیــل شــده اســت و در ترکیــب
طبقاتــی و جنســیتی هــم تغییـرات عظیمــی بــه وقــوع
پیوســته اســت .در صــد ســال گذشــته در آغــاز اکــر
دانشــجویان از طبقــات بــاال جامعــه و تعــدادی بــس
انگشــت شــار از میــان نخبــگان بورســیه از طبقــات
پائیــن جامعــه انتخــاب مــی شــدند و زنــان در کل
انگشــت شــارهم در میــان آنهــا نبودنــد .امــروز در این
زمینــه تحولــی نجومــی صــورت گرفتــه اســت اکرثیــت
عظیــم دانشــجویان از خانــواده هــای طبقــات واقشــار
پائینــی جامعــه هســتند و برجســته تــر زنــان کــه بیــش
از نصــف جامعــه را تشــکیل میدهنــد و ایــن واقعیــت
در مــورد دانشــجویان ایـران در کشــوری تحــت ســلطه
ی رژیــم مذهبــی زن ســتیز بــه وقــوع پیوســته اســت.
“مــا فرزنــدان کار گرانیــم ،کنارشــان مــی مانیــم” فریــاد
انقالبــی دانشــجویان در مبــارزات اجتامعــی جــاری
بازتابــی واقعــی ازایــن تغییــرات عظیــم تاریخــی در
جنبــش دانشــجویی ایــران اســت.
جنبــش دانشــجویی ایــران نــه تنهــا از نظــر ترکیــب
طبقاتــی و جنســیتی تغییرعظیمــی کــرده بلکــه در
زمینــه ی اندیشــه ای و نظــری هــم هرچــه بیشــر
بــه کاروان انقالبــی زمانــه در حــال تغییــر پیوســته و
امــروزه بــه جزیــی جــدا ناپذیــر از جنبــش اجتامعــی
کارگــری وتهیدســتان تبدیــل شــده اســت .شــانزده آذر

 32در اعــراض بــه کودتــای بیســت هشــت مــرداد
توســط امپریالیســم آمریــکا و نوکــران داخلــی اش
محمدرضــا شــاه وصنــف ارتجاعــی روحانیــت بــه رهربی
آیــت اللــه کاشــانی بــود .در ایــن ســال هــا جنبــش
دانشــجویی ایــران بطــور اســتوار بــر همیــن مســیر
حرکــت کــرده اســت .کنفدراســیون جهانــی محصلیــن
ودانشــجویان ایـران پرجمــدار ادامــه شــانزدهم آذر شــد
ونقــش بزرگــی در افشــای جنایــات دســتگاه ســاواک و
فســاد و رسســپردگی نظــام شاهنشــاهی بــه امپریالیســم
جهانــی داشــت .تــاش همــه جانبــه رژیــم جمهــوری
اســامی بــا زور وپــول بـرای اینکــه دانشــگاه و جنبــش
پــر افتخــار دانشــجویی را بــه زیــر هژمونــی خــود
بکشــد بــا شکســت کامــل روبروشــده اســت وبجــای
متافیزیــک اســامی امــروز ماتریالیســم مارکسیســتی
جریــان اساســی فکــری راشــکل مــی دهــد .بــی خــود
نیســت کــه هــم اعـراض اصولــی گرایــان وهــم اصــاح
طلبــان بلنداســت و پشــت کلیــه حرکــت هــای اعرتاضــی
کارگــری واجتامعــی را شــبحی از کمونیســم مــی بیننــد
جهــان امــروز بــر اثــر بح ـران ســاختاری رسمایــه داری
و فروماندگــی نظــام هــای رسمایــه داری بویــژه نظــام
هایــی چــون ایــاالت متحــده ،هندوســتان ،برزیــل و
ای ـران کــه گرایشــات راســت دینــی و شــبه فاشیســتی
در راس حکومتنــد در مهارکــردن کویــد  19احتیــاج
بــه یــک آترنانیــو رهایــی بخــش بــا ســمت وســوی
کارگــری و سوسیالیســتی دارد .در ایــران مــا جنبــش
هــای تــوده ای بویــژه جنبــش تــوده ای آبــان نــود
وهشــت بــا اینکــه رسکــوب شــد ولــی بــه اقتــدار نظــام
ورسدمــدران آن لطمــه ســنگینی وارد کــرده اســت.
ایــن جنبــش جنــازه رژیــم را عریــان بــه خیابــان هــا
کشــاند ولــی بخاطــر نبــودن تشــکیالت واحــد پیــرو
انقالبــی کارگــری ،نبــودن وحــد تــی رسارسی ویکــی
شــده کارگــران و زحمتکشــان ،درخــور رودر رویــی
بــا رژیمــی تــا دنــدان مســلح بــا شکســت روبروشــد.
درســت بدیــن خاطــر ایــن وظایــف همچنــان دربرابــر
کل جنبــش انقالبــی ایـران باقــی مانــده اســت .جنبــش
دانشــجویی بنابرخصلــت اجتامیــی اش و مهمــر،
متشــکل از جوانــان وظیفــه دارد نقــش پیشــتازی
تاریخــی خــود را بــرای ایجــاد اتحــاد وســیع مردمــی
ضــد جمهــوری اســامی وضــد امپریالیســت  -در بــر
گیرنــده ی تــوده هــای وســیع کارگ ـران ،زحمتکشــان و
ســتمدیدگان ایفــا کنــد.
حــزب رنجــران ایــران کــه خــود را جزئــی از طبقــه
کارگــر ای ـران مــی دانــد وب ـرای یکــی شــدن نیروهــای
کمونیســتی در حزبــی واحــد ودر پیونــد بــا جنبــش
کارگــری مبــارزه مــی کنــد .حزبــی کــه همیشــه ب ـرای
ایجــاد تشــکل هــای مســتقل کارگــری بهرشــکل طبــق
امکانــات ورشایــط مشــخص تــاش کــرده اســت برایــن
بــاور اســت کــه جنبــش دانشــجویی ومحصلیــن ای ـران
امــروزه مــی توانــد و بایــد بــه وظیفــه پیشــتازی خــود
عمــل کنــد.

تنها دولت کارگری است که بیکاری را ریشه کن می کند
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بــورژوازی و خــرده بــورژوازی در صحنــه سیاســی ایـران
در ایــن صــد ســاله در رقابــت هــای درون طبقاتــی و
قــری خــود دامئ ـاً در میــان تــوده هــای مــردم توهــم
مــی پراکننــد و خیــاالت واهــی را تبلیــغ میکننــد.
بــار دیگــر بــا طــرح مریضــی و در حــال مــرگ بــودن
علــی خامنــه ای خــر آفریــن شــدند و کلیــه رســانه
هــا وحامیــان و طرفدارانشــان بــار دیگــر چنیــن جلــوه
دادنــد کــه عمــر حاکمیــت آنهــا بــه آخــر رســیده
اســت .ایــن اولیــن بــار نیســت کــه آنهــا دل بــه حرکــت
هــای کودتایــی ،رژیــم چنــج بــا کمــک قــدرت هــای
امپریالیســتی و مــرگ رهـران جمهــوری اســامی بســته
انــد.
ایــن نــوع برخوردهــا و توهــات از ماهیــت طبقاتــی
و شــیوه تفکــر متافیزیکــی آنهــا ناشــی مــی شــود.
اپوزیســیون بــورژوازی ایــران بــر رس رسمایــه داری
بــودن ای ـران و اســتثامر کــردن کارگ ـران بــا بــورژوازی
حاکــم ماهیتـاً اختالفــی ندارنــد و هــر دو بــه مالکیــت
خصوصــی وســایل تولیــد اعتقــاد دارنــد .اختــاف آنهــا
بــر رس قــدرت سیاســی و چگونگــی اعــال دیکتاتــوری
بــورژوازی اســت .دیکتاتــوری ســلطنتی ســقوط کــرد
بجایــش دیکتاتــوری اســامی نشســت ،شــکی نیســت
از لحــاظ اداره ی مملکــت تفــاوت هــای سیاســی و
اجتامعــی فاحشــی روی داد و هـزار فامیــل قبلــی کنــار
زده شــد و هــزار فامیــل گرســنه تــازه ای جایگزیــن
شــد کــه غارتگــری را از قبایــل حجــاز آموختــه بودنــد
در حالیکــه ه ـزار فامیــل شاهنشــاهی و در راس آنهــا
محمــد رضــا شــاه از بــورژوازی اروپایــی .امــا هــر دو،
رسمایــه داری را در ایــران در مســیر رسمایــه داری
جهانــی پیــش بردنــد و همچنــان بــه اســتثامر شــدید
تــوده هــای میلیونــی کار و زحمــت ادامــه دادنــد.
بیــش از صــد ســال اســت کــه طبقــه کارگــر ایــران و
احــزاب و ســازمان هــای گوناگــون ایــن طبقــه راه
دیگــری را بـرای نجــات مــردم ایـران آگاهانــه بــا راهنــا
قــرار دادن دموکراســی نویــن و سوسیالیســم بعنــوان
آلرتناتیــو در برابــر رسمایــه داری انتخــاب کــرده و
علیرغــم رسکــوب هــای طوالنــی نســل انــدر نســل:
رضاخانــی ،محمدرضــا شــاهی ،خمینــی و خامنــه ای
همچنــان بــرای انقــاب اجتامعــی و برانــدازی نظــام
رسمایــه داری مبــارزه کــرده انــد .در ایــن مســیر افتــان
و خیــزان همچنــان شــناخت خــود را از طبقــات و
اقشــار حاکــم بــاال بــرده ،گرمــی و رسدی را در مبــارزات
طبقاتــی کام ـاً حــس کــرده ،و امــروز بــا درایــت تــر
از گذشــته ،طبقــه کارگــر بــا عظمتــی بــه پهنــای رسارس
ای ـران ،هیچگونــه خیــال واهــی ب ـرای آینــده ای بهــر
بواســطه مــرگ و میــر یــک مهــره از حاکمیــن جمهــوری
اســامی رسمایــه و یــا جابجــا شــدن ترامــپ بــا بایــدن
نــدارد و همچنــان بــا اتــکاء بــه نیــروی خــود و تــوده
ســتمدیده مــردم ای ـران ب ـرای انقالبــی عمیــق و ریشــه
ای مبــارزه مــی کنــد .ایــن امــر وایــن رســالت تاریخــی
شــدنی اســت و حــزب رنجـران ایـران بـرای تحقــق آن
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پیــش بــه ســوی یکــی شــدن نیروهــای راســتین انقالبــی
در حزبــی براســاس اصــول وبرنامــه ای مشــخص طبــق
خصوصیــات ایـران
پیــش بســوی بســط وگســرش جنبــش عظیــم کارگــری
وایجــاد تشــکل هــای مســتقل ومتحــد رسارسی
پیــروز بــاد جنبــش دانشــجویان ومحصلیــن پیشــتاز در
خدمــت ایجــاد اتحــاد وســیعرتین تــوده هــای اســتثامر
شــونده و ســتمدیده
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دیگــر زن دســتگیر شــده در زنــدان اویــن بیــش از
یکــاه زیــر شــکنجه بــوده اســت .ســه تشــکیالت مــا
بــه رهــری عبــاس صابــری از کادر هــای گروه فلســطین
و ســخنگوی رادیــو بغــداد ،عبــاس مترچــی از کادرهــای
ســازمان انقالبــی در واحــد شــال کالیفرنیــا کــه ســال ها
در دبــی طبــق برنامــه ســازمان بـرای پیونــد بــا کارگـران
بــه یــک کمونیســت متــام عیــار کارگــر تبدیــل شــده
بــود و دکــر ایــرج فرهمنــد ،متخصــص امــور ســاختامن
هــای هســته ای ،بــاز هــم از رفقــای تشــکیالتی شــال
کالیفرنیــا کــه پــس از بازگشــت بــه ایــران تحــت
هدایــت رفقــای رهــری ســه گانــه بــه شــغل اســتادی
در دانشــگاه تهــران مشــغول بــود درســت بخاطــر
رعایــت اصــول پنهــان کاری توانســتند جــان ســامل بــدر
برنــد .درایــت رفیــق پرویــز واعــظ زاده در تقســیم
کار درســت بــا اینکــه در تــور نهاونــدی گیــر بــود و
در رعایــت اصــول مخفــی کاری بــه خاطــر آمادگــی
و آمــوزش هــای درســت تشــکیالتی ،باعــث نجــات
کل ایــن رفقــای کادر شــد .آنهــا توانســتند خــون هــا
را پــاک کننــد و امــر ســرگ ســازمان انقالبــی را ادامــه
دهنــد .البتــه ایــن ســه رفیــق از پنجــه هــای خــون آلــود
ســاواک جــان ســامل بــدر بردنــد ولــی در هــان ســالهای
اول دهــه شــصت بدســت دســتگاه امنیتــی رژیــم
جمهــوری اســامی گرفتــار آمدنــد و بــه جوخــه اعــدام
ســپرده شــدند .در حقیقــت ایــن ســه رفیــق دیگــر جــزو
رهربانــی بودنــد کــه نســل پرویــز ،شــکوه و وفــا تربیــت
کردنــد .ایــن مســیر خونیــن و گلگــون شــده همچنــان
در دهــه ی شــصت ادامــه یافــت و امــروز جزئــی جــدا
ناپذیــر از خمیــره ی اخالقــی و بــاوری حــزب رنج ـران
ای ـران اســت.
بیــش از نیــم قــرن مبــارزه ،در حــزب رنجــران ایــران
یــاد گرفتیــم انقــاب کــردن آنهــم برانــدازی نظــام
رسمایــه داری در جامعــه ای همچــون ای ـران کــه قــرن
هاســت زیــر ســلطه اســتبداد رشقــی بــود و جایگزینــی
اش بــا سوسیالیســم رشکــت در یــک مجلــس مهامنــی
نیســت ،مبــارزه ایســت ســخت ،بغرنــج و طوالنــی.
پیــروزی اش تنهــا وقتــی تحقــق مــی یابــد کــه اعضــای
حــزب پیــرو پرولتاریایــی اش بــا کارگــران و تــوده
هــا عجیــن و جزئــی از آنهــا شــوند ،براســاس اصــول
و برنامــه تشــکل هــای چــپ وکمونیســتی یکــی شــوند
و حــزب متحــد و رسارسی ای ـران را ســازمان دهنــد .از
ایــن طریــق قــدم بــه قــدم در مبــارزات جــاری بــا طــرح
سیاســت هــای درســت کــه مــورد قبــول تــوده قـرار مــی
گیــرد ،اکرثیــت عظیــم تــوده هــای ســتمدیده و اســتثامر
شــده را متشــکل کننــد و بــا اتــکا بــه نیــروی الیــزال
آنهــا نظــام طبقاتــی جنایتــکار تــا دنــدان مســلح کنونــی
را براندازنــد و سوسیالیســم را جایگزیــن ســازند.
تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد و امــروز در ایــران مــا
آنهــا عظیــم تریــن بــا اقتدارتریــن و رشافتمنــد تریــن هــا
هســتند .بــا متــام فشــارهای حــد اکــری ،حقــوق هــای
عقــب مانــده ،فاجعــه ی کویــد نــوزده همچنــان ب ـرای
حقــوق خــود مــی رزمنــد.

مرتجعــان جهانــی و داخلــی مشــتی کوچــک ،دزد و بــی
رشف و آدم کشــند و بــوی گنــد از الشــه هــای گندیــده
شــان جهــان را بــه تباهــی کشــانده اســت و بهیچوجــه
تــوان مقاومــت در برابــر نــود و نُــه درصــد از مــردم
ای ـران و جهــان را نخواهنــد داشــت.
بــه پیــش ب ـرای ایجــاد حــزب کمونیســت یکــی شــده
و متحــد
بــه پیــش ب ـرای بســط و گســرش بــاز هــم وســیع تــر
تشــکل هــای کارگــری و تــوده ای
بــه پیــش بســوی ایجــاد صــف متحــد نیــروی الیــزال
تــوده عظیــم ســتمدیده و اســتثامر شــده بــرای نــان،
کار ،آزادی اداره شــورایی
رسنگون باد نظام رسمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران
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پیــش رفــت .همزمــان ترامــپ سیاســت فشــار حداکــری
را بــه جمهــوری اســامی ادامــه داد.
در زمانــی کــه ایــران دو پایــگاه آمریــکا در عــراق را
بــه موشــک بســت یــک هواپیــای اوکراینــی کــه از
فــرودگاه خمینــی برخاســته بــود ســقوط کــرد و متامــی
رسنشــینان آن کشــته شــدند .ایـران ابتــدا دلیــل ســقوط
آن ـرا فنــی اعــام کــرد ولــی بعــدا تحــت فشــار علنــی
شــدن اطالعــات مجبــور شــد اعـراف کنــد کــه هواپیــا
توســط موشــک هــای ایــران رسنگــون شــده اســت.
پنهانــکاری ای ـران باعــث بــروز اعرتاضــات گســرده ای
در ای ـران شــد.
در  8ژانویــه شــاهزاده هــری و مــگان از مقــام هــای
ســلطنتی انگلســتان اســتعفاء دادنــد و از دربــار کنــار
گیــری منودنــد .البتــه ایــن موضــوع اهمیــت جهانــی
نداشــت ولــی نشــان داد کــه دربــار انگلســتان حتــی
بـرای نزدیکرتیــن افـرادش هــم دیگــر جذابیــت گذشــته
را از دســت داد ه اســت و تاکیــد مجــدد بــر ایــن
موضــوع بــود کــه دربارهــای ســلطنتی بــه ارگانــی
انگلــی بــر رس جوامــع تبدیــل شــده انــد.
زلزله در ترکیه.
ســال گذشــته کرونــا باعــث مــرگ نزدیــک بــه دو میلیون
نفــر در جوامــع گوناگــون بــری شــد .آمریــکا ،هنــد،
مکزیــک در صــدر کشــورهای آلــوده بــا بیشــرین جــان
باختــه ناشــی از شــیوع کرونــا هســتند .بســته شــدن
جوامــع دوره جدیــدی از نــوع مقابلــه جوامــع بــا
ویــروس هــای جدیــد را باعــث شــده اســت .نتایــج
بســته شــدن جوامــع نشــان داد کــه در عــر جدیــد
رسمایــه داری بــرای حفــظ نیــروی کار مجبــور اســت
کــه بخشــی از اولیــه تریــن مایحتــاج جوامــع را تامیــن
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از طبقــات غیــر پرولتاریایــی دکــر و مهنــدس و پرســتار
مــی تواننــد بــا خیانــت بــه طبقــه و قــر اجتامعــی
خــود و انتخــاب راه کارگــری آزادی و رهایــی برشیــت،
چنانچــه در ســازمانی بــر اســاس اصــول و برنامــه
کمونیســتی یکــی شــوند ،بــه نیرویــی تبدیــل مــی
شــوند کــه دو دهــه کل دســتگاه امنیتــی را حیــران
زده کنــد و تــازه پــس از بــکار بــردن یکــی از موفــق
تریــن عملیاتــش علیــه ســازمان انقالبــی و کشــن ســه
رفیــق کادر رهــری اش همچنــان پــا برجــا مبانــد و بــه
مبــارزه ادامــه دهــد .دســتگاه امنیتــی ایــران تحــت
رهــری مســتقیم محمدرضــا شــاه ضــد کمونیســت
و وابســته بــه امپریالیســم ،سیاســت نابــودی کامــل
تشــکیالت کمونیســتی بخصــوص ســازمان انقالبــی را
دنبــال مــی کــرد .هــر جــا مقاومتــی بــود مــی کشــت و
هرجــا ضعفــی موجــود بــود بــه شــو هــای تلویزیونــی
مــی ســپرد تــا بــه هــدف ضــد انســانی و کینــه توزانــه
اش برســد .در آن زمــان مبــارزه ای بیــن یــک ســازمان
کوچــک تشــکیل شــده از فعــاالن وپیــروان محصلیــن
و دانشــجویان زن ومــرد خــارج کشــور کــه بـرای آزادی
و دموکراســی علیــه دیکتاتــوری شــاه در کنفدراســیون
جهانــی جمــع شــده بودنــد و دســتگاه مخــوف ســاواک
دســت پــرورده ی موســاد و ســیا بــه مســئله مــرگ و
زندگــی وانتخــاب دوراه بـرای آینــده ایـران تبدیــل شــده
بــود .شــکوه ،وفــا و پرویــز شــاهد زنــده و پــا در عمــل
ایــن نــرد تاریخــی بودنــد .آنهــا بــا مقاومــت خــود
وکشــته شــدن زیــر شــکنجه کلیــه اطالعــات ســازمان
را حفــظ کردنــد .شــکنجه بــه وفــا و شــکوه نــه تنهــا
بــرای شکســن روحیــه آنهــا بــود بلکــه بخاطــر ایــن
بــود کــه دســتگاه امنیــت از طریــق نهاونــدی بــو بــرده
بــود کــه بــرای تشــکیل چهارمیــن کنفرانــس ســازمان
انقالبــی کادر رهــری ســازمان بــه داخــل انتقــال یافتــه
ولــی علیرغــم ارتباطــی کــه ایــن ســه رفیــق بــا نهاونــدی
داشــتند ســاواک نتوانســته بــود بــه جــا و مــکان آنهــا
پــی بــرد .تاریــخ ثبــت شــده روی پیکــر جــان باختــه
وفــا هفدهــم بهمــن اســت و طبــق گــزارش رفقــای
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آن جلــو رفــت .چیــن توانســت یــک قــدم دیگــر فاصلــه
هــای خــود را بــا دو کشــور آمریــکا و روســیه بــرای
رســیدن بــه فضــا و کــرات دیگــر کمــر کنــد .چیــن
امســال توانســت در قســمت تاریــک مــاه فضــا پیــای
خــود را فــرو بنشــاند و بــا ســفر چنــد بــاره پرچــم خــود
را بــر افــروزد و بــه ســومین کشــور در عرصــه حضــور
در فضــا تبدیــل شــود.
در عیــن حــال ادامــه جنــگ تجــاری آمریــکا و چیــن بــر
رس تعرفــه هــای گمرکــی و ســهم هریــک از بازارهــای
منطقــه ای و جهانــی بــه اوج خــود رســید و هــر کــدام
بــا شــدیدترین نــوع همدیگــر را مــورد حمــات ق ـرار
دادنــد .ایــن جنــگ تجــاری بــه کشــاکش نظامــی بــه
دریــای چیــن و ایجــاد یــک قطــب جدیــد ضــد چینــی
توســط آمریــکا کشــانده شــد .چیــن برخــی از کشــتی
هــای نظامــی آمریــکا را در دریــای چیــن و نیــز
هواپیامهــای شناســایی آمریــکا را رهگیــری کــرد.
ســال گذشــته آمریــکا از چنــد قـرارداد بــا روســیه بـرای
کاهــش و یــا محــدود کــردن ســاح هــای هســته ای
دوربــرد و میــان بــرد کنــار کشــید .و باعــث تشــدید
مســابقات هســته ای و ســاح هــای کشــتار جمعــی
شــد .ناتــو بیشــر بــه مرزهــای روســیه نزدیــک شــد
و فشــار بــه روســیه از طریــق نزدیــک کــردن ســاح
و مانورهــای نظامــی بــه پشــت مرزهــای روســیه از
جانــب غــرب تشــدید شــد.
ســال گذشــته نیروهــای نظامــی چیــن و هنــد در
مناطــق مــرزی مــورد اختــاف بــه طــور محــدودی بــا
یکدیگــر درگیــر شــدند .کــه تعــدادی از رسبــازان کشــته
شــدند.
هنــد در جــواب بــه اقدامــات تروریســتی کــه مســئول
آنهــا را پاکســتان مــی دانــد اقــدام بــه لغــو قوانیــن
خودمختــاری در ایالــت ســیک هــای هنــد منــود کــه
ایــن اقــدام خــود باعــث تشــدید رسکــوب و خشــونت
هــا در ایــن ایالــت شــد.
کشــمکش هــای خاورمیانــه همچنــان ادامــه یافــت و
عــاوه بــر آن اختالفــات مــرزی و رسزمینــی آذربایجــان
و ارمنســتان بــر رس قــره بــاغ مجــدد رس بلنــد کــرد.
در ایــن جنــگ خونیــن کــه بــه کشــته شــدن ه ـزاران
رسبــاز و افــراد غیــر نظامــی و نیــز ویرانــی بســیاری
از خانــه هــای مــردم و محیــط زندگــی آنــان انجامیــد.
باالخــره طــی قــراردادی بیــن آذربایجــان و ارمنســتان
بــا پادرمیانــی روســیه متوقــف شــد .ایــن جنــگ کــه
بــا دخالــت ترکیــه و برخــی کشــورهای بــزرگ جهــان
تشــدید هــم شــد ،نشــان داد کــه نقــش دخالــت
خارجــی در ب ـراه انداخــن جنــگ هــای داخلــی و بیــن
املللــی یکــی از عواملــی اســت کــه همیشــه نیــروی
هــای انقالبــی بایســتی علیــه آن بایســتند .بــا اینکــه
درگیــری هــا در ســوریه کمــی فروکــش کــرده اســت
ولــی جنــگ همچنــان ادامــه داشــت و صحنــه لیبــی
بــا ورود نیروهــای نظامــی خارجــی بویــژه ترکیــه بــه
عرصــه کشــاکش هــای جدیــدی تبدیــل شــده اســت.
در ســالی کــه گذشــت همچنیــن مــا شــاهد تظاه ـرات
هــای گســرده در بســیاری از نقــاط جهــان علیــه دولــت
هــای حاکــم بودیــم کــه لیســت بســیار طوالنــی از

مبــارزات مــردم علیــه رسمایــه داری در کلیــت خــود
اســت .مبــارزات و تظاهــرات گســرده در کشــورهای
اروپایــی علیــه حکومــت هــا بــه خاطــر تعلــل در
مبــارزه علیــه کرونــا ،مبــارزه مــردم تایلنــد علیــه دولــت
و پادشــاه تایلنــد ،تظاهــرات مــردم کردســتان علیــه
حکومــت حریــم کردســتان ،جنبــش جلیقــه زردهــا در
فرانســه و تظاه ـرات در هنــگ کنــگ در هفتــه هــای
متعــدد ادامــه یافــت .…….بخاطــر فســاد ،تحمیــل
فقــرو بیــکاری و گرســنگی بــه مــردم از منونــه هــای
کوچــک آن هســتند .مبــارزه و مقاومــت هــا در برخــی
از کشــورها دستـــآوردهایی هــم بــود .برجســته شــده
اســت .در رسارس دنیــا مبــارزه موجــود بــوده اســت
ازهنــد گرفتــه تــا آمریــکا .آمریــکای التیــن طرفــداران
مورالــس باپالتفــرم سوسیالیســتی بــه پیــروزی رســیدند.
اکــر کشــورهای جهــان در برابرسیاســت قلــدری آمریــکا
حتــی متحدانــش مقاومــت نشــان داده انــد.
در عیــن حــال میلیونهــا آواره و پناهنــده همچنــان
پشــت درهــای بســته بــرای ورود بــه کشــورهای
پناهنــده پذیــر ماندنــد و ورود غیــر قانونــی آنهــا از
راه هــای آبــی بــه اروپــا و غــرق بســیاری از کشــتی
هــای آنــان بــه صحنــه هــای دلخراشــی تبدیــل شــد کــه
بازتــاب گســرده ای علیــه سیاســت کشــورهای پناهنــده
پذیــر جهــان داشــت وضعیــت بــد مهاجـران در جزیــره
لســبوس یونــان و آتــش گرفــن اقامتــگاه آنــان و نیــز
وضعیــت بســیار اســفبار اردوگاههــای پناهندگــی در
کشــورهای شــال آفریقــا و نزدیــک بــه اروپــا از منونــه
هــای بازتــاب یافتــه در مطبوعــات بیــن املللــی بودنــد.
در ایــران اعرتاضــات بازنشســتگان و مالباختــگان
ادامــه داشــت کــه رسنگونــی هواپیــای اوکراینــی
و دروغگویــی دولــت اعرتاضــات را بــه ســطح وســیع
و تــوده ای کشــاند .در طــی ســال گذشــته میــادی
اعــدام هــا در ای ـران همچنــان ادامــه داشــت و ای ـران
یکــی از کشــورهای اعــدام هــای پرشــار جهــان بــود.
هفــت تپــه یکــی ازطوالتریــن اعتصابــات را داشــت
کــه همچنــان بــه خواســت هــای خــود پیگیرانــه ادامــه
مــی دهــد و بــرگ هــای جدیــدی در تاریــخ مبــارزات
کارگــری گشــودند .بــا اینکــه دامنــه فقــر در ایــران
گســرش یافــت ولــی مــردم معــرض در عرصــه هــای
گوناگــون رژیــم اســامی را بــه چالــش کشــیدند .در
ســال  2020اعتصــاب معلــان ،کارگـران و پرســتاران در
واحذهــای مختلــف شــهری و کشــوری بطــور متنــاوب
ادامــه داشــت و بطــور متوســط حــدود  9اعتصــاب و
تحصــن روزانــه در ســطح کشــوری گـزارش شــده اســت
بــا اینکــه برخــورد دولــت همــواره رسکوبگرانــه بــود
ولــی در برخــی از آنــان کارگـران و معلــان و پرســتاران
توانســتند بــا مقاومــت و مبــارزه بــه موفقیــت هــای
نســبی و مهمــی نایــل آینــد.
بــا گســرش کرونــا و اتخــاذ سیاســت همــه گیــری
اجتامعــی ،هــزاران نفــر در ایــران جــان خــود را از
دســت دادنــد و ایــن معضــل همچنــان بــه کشــتار
انســان هــا در ایـران ادامــه مــی دهــد .در رشایطــی کــه
بعضــی کشــورها مثــل ویتنــام ،چیــن و کوبــا توانســتند
کنــرل کننــد ولــی کشــورهایی چــون آمریــکا و هنــد و
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کننــد .در غیــر ایــن صــورت بــا شــورش و انقالبــات
گســرده اجتامعــی توســط طبقــات فــرود دســت روبــرو
خواهنــد شــد.
بــا اینکــه تــا بــه حــال چنــد میلیــون انســان ناشــی از
شــیوع کرونــا درگذشــته انــد .ولــی رسمایــه داری تولیــد
واکســن کرونــا را بــه مثابــه کاالیــی کــه مــی تــوان از
آن ســود آوری رسشــار و میلیــاردی برخــوردار شــود در
مــد نظــر تحقیقاتــی و تولیــد قــرارداده اســت و امــر
حفاظــت از انســان برایشــان مطــرح نیســت .رسمایــه
داری عمــا قصــد نــدارد کــه رش ویــروس کرونــا را از رس
جوامــع بــری دور کنــد.
از دیگــر حــوادث تلخــی کــه در ســال گذشــته اتفــاق
افتــاد  ،انفجــار در بیــروت و کشــته شــدن صدهــا نفــر
از مــردم بیگنــاه و ویرانــی هــای عظیــم در حــد انهــدام
یــک محلــه بــزرگ بــود .باالخــره نتایــج تحقیقــات تــا
امــروز روشــن نکــرده اســت کــه ایــن انفجــار یــک
عمــل تروریســتی و بــا نقشــه بــوده اســت و یــا از
یــک ســهل انــگاری ناشــی شــده اســت .ســفر مکــرون
و برخوردهــای بعــدی صهیونیســت هــای ارسائیلــی و
دولــت فرانســه و آمریــکا و انگلســتان شــک و تردیــد
بیشــری نســبت بــه تروریســتی بــودن ایــن انفجــار را
بــر مــی انگیزانــد.
در اع ـراض بــه ســامل بــودن انتخابــات کــه منجــر بــه
پیــروزی مجــدد شــنکو در بلــو روس شــد .اعرتاضــات
وســیعی بـراه افتــاد کــه نــه بــا شــدت اولیــه ولــی کــم
و بیــش در جریــان اســت .غــرب ســعی دارد کــه از
ایــن اعرتاضــات کامــا بهــره بــرداری کــرده و رهــری
آن ـرا بدســت بگیــرد ولــی هنــوز کــی بــر کــی در ایــن
کشــاکش هــای سیاســی روشــن نیســت.
برخــورد جهانــی بــه مســئله ســامل ســازی محیــط
زیســت .بســیار ســودجویانه بــود .آمریــکا از پیــان
پاریــس خــارج شــد .اســرالیا عمــا بــه آن بــا دیــده
اغــاض برخــورد کــرد و کشــورهای بــزرگ رسمایــه داری
هــر کــدام بــه نوعــی همچنــان بــه ویرانــی محیــط
زیســت ب ـرای حفــظ موقعیــت اقتصــادی و نظامــی و
ســهم خــود از بــازار داخلــی و بیــن املللــی ادامــه دادند.
توفــان هــای ســهمگین ،زلزلــه ،ســیل هــای مخــرب و
آتــش ســوزی جنــگل هــا و اســتفاده افســار گســیخته
از منابــع انســانی و طبیعــی در خدمــت ســود رسمایــه
خــود باعــث ناســامل ســازی بیشــر محیــط انســانی
زندگــی شــده اســت .منونــه هــای آن آتــش ســوزی
هــای مهیــب در اس ـرالیا و آمریــکا و اروپــا اســت کــه
باعــث از دســت رفــن صدهــا هـزار هکتــار از جنــگل و
محیــط هــای طبیعــی شــده اســت .مؤسســه ســوئیفت
 REاعــام کــرده کــه حــوادث طبیعــی  76میلیــارد دالر
طــی ســال جــاری هزینــه روی دســت صنعــت بیمــه
جهــان گذاشــته اســت.
امســال همچنــان رقابــت هــای نظامــی ،اقتصــادی
و تکنولوژیکــی کشــورها علیــه یکدیگــر بــا شــدت
بیشــری ادامــه یافــت .علنــی کــردن اســلحه هــای
مــدرن بــا تکنولــوژی بســیار بــاال و بــه روز شــده و
بشــدت مخــرب و منهــدم کننــده بــه همــراه رقابــت
در عرصــه فضــا و نظامــی کــردن علنــی و غیــر علنــی
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برزیــل نتوانســتند و یــا دولــت هایشــان نخواســتند.
نکتــه دوم در کشــتاری کــه ویــروس کرونــا در جوامــع
بــراه انداخــت نشــان داد کــه بعلــت اینکــه جامعــه
طبقاتــی اســت و تلفــات اساســا در بیــن طبقــات پائیــن،
خانــه هــای ســاملندان و گروههــای خارجــی اتفــاق
افتــاده اســت و فقیـران جوامــع بیشــرین آســیب هــا را
دیــده انــد .ســوم پــاد زهــر آن بــاز هــم اول در دســرس
کشــورهای ثرومتنــد ق ـرار گرفتــه اســت.
آشــکار شــدن قــرارداد  25ســاله بیــن ایــران و چیــن
بحــث هــای گوناگونــی را در رابطــه بــا اهــداف
ایــن قــرارداد کــه در آینــده دارای تاثیــرات زیــادی
در اقتصــاد و روندهــای اجتامعــی در ایــران خواهــد
داشــت برانگیخــت .امــا رونــدی کــه چیــن در ســطح
بیــن املللــی جلــو مــی بــرد محــدود بــه ایــن ق ـرارداد
نیســت و بخشــی از سیاســت یــک کمربنــد و یــک
جــاده چیــن اســت کــه بایــد پــی آمدهــای آنـرا در دهــه
هــای آینــده بیشــر مــورد بررســی قــرار داد.
در ســال گذشــته پرونده فســاد بـرای بســیاری از رهربان
جهــان در کشــورهای خــود گشــوده شــد از آن جملــه
اســت مکــرون رئیــس جمهــوری فرانســه و نتانیاهــو
نخســت وزیــر ارسائیــل در بســیار دیگــر از کشــورهای
دیکتاتــوری حتــی در ایــن حــد هــم حــق برخــورد بــه
فســادهای دولتــی و اداری وجــود نداشــته و در راس
جوامــع ،اف ـرادی حکومــت هــا را در دســت دارنــد کــه
غــرق در فســاد و رانــت خــواری هســتند.
مــا منونــه هــای بســیار کمــی از حــوادث ســال  2020را
مــرور کردیــم کــه خــود حکایتــی اســت از نظامــی کــه
هرچــه بیشــر جوامــع را بــه طــرف جنــگ و ســتم و
اســتثامر ،ویرانــی محیــط زیســت و رشــد نظامــی گــری
بیشــری مــی رانــد .اعرتاضــات مــردم جهــان بــه رفتــار
و سیاســت هــای حاکمیــن جهــان تــا حــدی توانســته
جلــوی لجــام گســیختگی آنهــا را بگیــرد .ایــن امیــدواری
بــرای گــذار از ایــن دوران پــر تنــش و بحرانــی در
ســال جدیــد میــادی فقــط مــی توانــد بــا همبســتگی
مبـ�ارزات در رستـ�ارس جهـ�ان تحقـ�ق یابـ�د.
ع.غ

ن

خوش

آ
م
د
ی

ب

www.ranjbaran.org

بودجه  1400بودجه ....بقیه ازصفحه آخر

حجــم باالیــی از اوراق بدهی بــرای مــدت طوالنــی،
کشــور را بــا بحــران روبــرو منیســازد ،گفــت" :کل
ســهم نفــت در منابــع عمومــی  ۲۳درصــد اســت و بقیــه
هزینههــا ربطــی به نفت نــدارد"
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اعــام ایــن خــر
کــه حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان ۲۵درصــد افزایش
خواهــد یافــت ،ادامــه داد :ســقف معافیــت مالیاتــی از
۳بــه ۴میلیــون تومــان رســید و حداقــل دریافتــی هــم
از ۲.۸میلیــون تومــان بــه  ۳.۵میلیــون تومــان افزایــش
یافــت.
رئیــس ســازمان برنامــه گفــت :یــک میلیــون تــا ۲.۳
میلیــون بشــکه فــروش نفــت بــرای ســا ل آینــده
پیشبینــی شدهاســت کــه اگــر کــم یــا زیــاد شــود
راههــای دیگــری بـرای تامیــن آن در نظــر گرفتــه شــده
اســت .در بودجــه امــکان پیــش فــروش اوراق ســلف
نفتــی در کنــار انتشــار اوراق بدهــی اســامی آمــده
اســت.
إســحاق جهانگیــری معــاون رئیــس جمهــوری در رابطــه
بــا بودجــه  ۱۴۰۰در جمــع خربنــگاران توضیــح مــی
دهــد کــه :فــرض بــر ایــن اســت کــه در ســال آینــده
بتوانیــم  ۲میلیــون  ۵۰۰هـزار بشــکه نفــت بفروشــیم و
صــادر کنیــم یــا در داخــل بــه مــردم بفروشــیم.
مناینــده تربیــز میــر تــاج الدینــی در پاســخ بــه پرســش
خربنــگار اقتصادآنالیــن کــه آیــا بــه نظــر شــا پیــش
بینــی مالیــات  274ه ـزار میلیــارد تومانــی در بودجــه
منطقــی اســت؟ گفــت :اگــر موضــوع شناســایی حفــره
هــای مالیاتــی و اخــذ مالیــات از اف ـرادی کــه مالیــات
منــی پردازنــد بــا جدیــت پیگیــری شــود ،رســیدن بــه
عــدد 247ه ـزار میلیــارد تومانــی بــه عنــوان عملکــرد
مالیاتــی چنــدان دور از دســرس نخواهــد بــود .در
گزارشــی کــه ســازمان برنامــه و بودجــه از عملکــرد
کلــی اقتصــادی دولــت در 6مــاه نخســت ســال 99ارائــه
کــرده ،تنهــا حــوزه ای کــه تناســب مناســبی بــا مبلــغ
پیــش بینــی شــده در بودجــه 99داشــته ،درآمدهــای
مالیاتــی اســت .حتــی درآمدهــای گمرکــی بــه دلیــل
مشــکالتی کــه بعــد از دپــوی برخــی کاالهــا ایجــاد
شــد ،تنهــا  ۵۰درصــد محقــق شــدند .امــا در خصــوص
مالیــات تقریبــا صــد در صــد پیــش بینــی هــا محقــق
شــد .ســایت ســتاره صبــح در رابطــه بــا بودجــه ســال
آینــده نوشــته اســت:
بــر اســاس بودجــه تدوینشــده قــرار اســت در ســال
آینــده فــروش داخلــی و بیناملللــی  ۲.۳میلیــون بشــکه
در روز باقیمــت هــر بشــکه  ۴۰دالر و بــا مبنــای
نــرخ تبدیــل بــه ریــال  ۱۱هــزار تومــان پیشبینــی
کــرده اســت .درایــنبــاره دکــر محمــود جــام ســاز،
اقتصــاددان میگویــد :در ســال جــاری میـزان صــادرات
نفــت  ۱.۵میلیــون بشــکه باقیمــت بشــکهای ۵۰دالر
و نــرخ تســعیر ۴۲۰۰تومــان بــود امــا درواقــع می ـزان

صــادرات بــا دور زدن تحریمهــا بــه حــدود  ۲۰۰ه ـزار
بشــکه در روز رســید و جالــب اســت کــه ایــن رقــم
در الیحــه بودجــه ١٤٠٠تبدیــل بــه  ۲.۳میلیــون بشــکه
روزانــه بــا نــرخ ۴۰دالر و نــرخ تبدیــل  ۱۱هـزار و ۵۰۰
تومــان تبدیلشــده اســت .درحالیکــه نشــاىن بــراى
لغــو تحریمهــا در ســال  ١٤٠٠وجــود نــدارد.
کــری پنهــان بودجه محمــود جــام ســاز_اقتصاددان_
بــر ایــن بــاور اســت کــه در تدویــن الیحــه بودجــه
 1400بــه واقعیــات توجــه نشــده و دولــت در ایــن
الیحــه بــا کــری پنهــان مواجــه اســت .محمــود جــام
ســاز در گفتوگــو بــا اقتصــاد آنالیــن بــا اشــاره بــه
الیحــه بودجــه ســال  ١٤٠٠اظهــار کــرد :متأســفانه
بودجــه نویســان بــه واقعیــات توجــه منیکننــد .الیحــه
بودجــه بــه صــورىت تدوینشــده کــه انــگار آقــای بایــدن
بالفاصلــه همــه تحریمهــا را لغــو کــرده و کشــورهای
دنیــا بــرای خریــد نفــت ایــران صفکشــیدهاند! بــه
نظــر مــن آنچــه در الیحــه از بعــد منابــع آمــده ،بــر
پایــه مفروضاتــی اســت کــه پایــه و اســاس علمــی،
تجربــی و واقعــی نــدارد و از هماکنــون رد پــاى کــرى
بودجــه پنهــان در ســال آینــده آشــکارا دیــده میشــود.
افزایــش درآمدهــای دولــت ایــن اقتصــاددان بابیــان
اینکــه بودجــه کل کشــور بــر اســاس منابــع و مصــارف
 ٢٤٣٥هــزار میلیــارد تومــان ،شــامل بودجــه عمومــی
دولــت حــدود  ٩٢٩هــزار میلیــارد تومــان و بودجــه
رشکتهــای دولتــى ،بانکهــا و مؤسســات انتفاعــى
 ١٥٦٢هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت،
توضیــح داد :البتــه کــه حــدود  ۸۸هـزار میلیــارد تومــان
از بودجــه عمومــى مربــوط بــه منابــع اختصاصــی
میشــود و در اصــل بودجــه عمومــى  ٨٤١هـزار میلیارد
تومــان پیشبینیشــده اســت کــه شــامل مالیاتهــا و
ســایر درآمدهــا بــه می ـزان  ٣١٧ه ـزار میلیــارد تومــان،
فــروش نفــت و فرآوردههــای نفتــى بــه میــزان ٢٢٥
ه ـزار میلیــارد تومــان و فــروش امــاک و داراییهــاى
دولــت بــه میـزان  ٢٩٨هـزار میلیــارد تومــان اســت .بــر
ایــن اســاس ارقــام بخــى از درآمدهــاى دولــت نســبت
بــه ســال جــارى افزایــش چشــمگیرى دارد کــه قابــل
تأمــل اســت .جــام ســاز بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از
مهمتریــن درآمدهــای دولــت مالیــات اســت ،توضیــح
داد :بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه زمانــی کــه
درآمــد ارزی کشــور کاهــش مییابــد ،بــر درآمدهــای
مالیاتــی نیــز تأثیــر میگــذارد .ایــن در حالــی اســت
کــه در الیحــه بودجــه ،علیرغــم اســتمرار تحریمهــا کــه
بعیــد میدانــم در ســال آینــده برداشــته شــود ،می ـزان
درآمدهــاى نفتــى و مالیــاىت نســبت بــه ســال جــارى
افزایــش داشــته اســت .در نظــر بگیریــم کــه بــا رونــد
رو بــه نــزول و منفــى رشــد اقتصــادى ،منابــع مالیــاىت
دولــت هــم کاهــش خواهــد یافــت.
جــام ســاز بــا اشــاره بــه بودجــه ســال  ،۱۳۹۹اظهــار
کــرد :در ســال جــاری میــزان صــادرات نفــت ۱.۵
میلیــون بشــکه باقیمــت بشــکهای  ۵۰دالر و نــرخ
تســعیر  ۴۲۰۰تومــان بــود امــا درواقــع میـزان صــادرات
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
از یکمیلیــون و ۵۰۰هــزار بشــکه پیشبینیشــده بــا
دور زدن تحریمهــا بــه حــدود  ۲۰۰هــزار بشــکه در
روز رســید و جالــب اســت کــه ایــن رقــم در الیحــه
بودجــه ١٤٠٠تبدیــل بــه  ۲.۳میلیــون بشــکه روزانــه بــا
نــرخ  ۴۰دالر و نــرخ تبدیــل  ۱۱هــزار و  ۵۰۰تومــان
تبدیلشــده اســت .درحالیکــه هیــچ نشــانه چنــداىن
بـراى لغــو تحریمهــا در ســال  ١٤٠٠وجــود نــدارد .وی
ادامــه داد :درواقــع در الیحــه بودجــه ،می ـزان درآمــد
دولــت از صــادرات نفــت و میعانــت  ۱۹۹هـزار میلیــارد
تومــان پیــشبینــیشــده کــه نســبت بــه بودجــه ســال
جــاری  ۳۲۳درصــد افزایشیافتــه اســت .البتــه در
الیحــه بودجــه  ١٤٠٠بــه رشکــت نفــت اجــازه دادهشــده
اســت کــه تــا ســقف  ٧٠هــزار میلیــارد تومــان ،بــه
داخــل و خــارج نفــت پیشفــروش کنــد .امــا بایــد بــه
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در صــورت عــدم تحقــق
 ١٩٩هـزار میلیــارد تومــان فــروش نفــت و میعانــت بــه
میــزان کــرى بودجــه ،اضافــه میشــود.
آمــار و ارقــام ذکــر شــده توســط کاشناســان اقتصــادی
و در طــرح بودجــه نشــان مــی دهــد کــه دولــت بــا
کــری پنهــان مواجــه اســت .کــری پنهــان در بودجــه
هــای دولتــی بــه چــه مفهــوم اســت ؟ وزارت خانــه
اقتصــاد و دارایــی و نهادهــای مختلــف حسابرســی و
ســازمان برنامــه و بودجــه چــه کشــور کار مــی کننــد؟
روشــن اســت کــه دولــت بــا کــری بودجــه مواجــه
اســت کــه بخشــی از آن بعلــت کمبودهــای ارزی از
دالر و یــورو و دیگــر ارزهــای خارجــی اســت .راه هــای
مختلفــی در برابــر دولــت بــرای تامیــن ایــن کمبــود
موجــود اســت.
 -۱فــروش واحدهــا و رشکــت هــای دولتــی و منابــع
طبیعــی بــه بخــش خصوصــی – ۲قاچــاق کاال و ارز
بــا بازارهــای منطقــه ای  – ۳بــاال بــردن مالیــات هــا و
فشــار بیــش از پیــش بــه حقوق بگیـران متوســط و دون
پایــه جامعــه  – ۴ب ـراه انــدازی بخــش هــای مختلــف
تولیــد و مبادلــه  – ۵مبــارزه قاطعانــه بــا فســاد و رانــت
خــواری .رژیــم جمهــوری اســامی نشــان داده اســت
کــه در مســئله اقتصــادی طــی ســال هــای گذشــته ســه
نکتــه اول را رسمشــق رفــع کــری دولتــی قــرار داده
اســت و بــه دو مســئله آخــر نــه تنهــا توجهــی نشــان
نــداده بلکــه خــود از عوامــل ویرانــی تولیــد و رانــت
خــواری و فســاد گســرده اســت.
بودجــه کشــوری در ســه ســال گذشــته قــدرت خریــد
حقــوق بگیــران متوســط بــه پائیــن را  ۴۰در صــد
کاهــش داده اســت .و ایــن موضــوع خــود بــه بحرانــی
در پائیــن جامعــه و نیــز قــدرت حاکمــه انجامیــده
اســت .اعتصابــات کارگــری و شــورش هــا خیابانــی
کــه نتیجــه عکــس العمــل پائینــی هاســت در بــاال بــه
تضــاد بیشــر و انگشــت اتهــام جنــاح هــای مختلــف بــه
یکدیگــر انجامیــده اســت .دولــت روحانــی کــه در تضاد
بیــن جنــاح هــا ماننــد یــک بنــد بــاز ماهــر مانــور مــی
دهــد تــا بــه هــر دو جنــاح بفهامنــد؛ در خانــه ای کــه
از پــای بســت ویـران اســت ســهم آنهــا در نظــر گرفتــه
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دل در گــرو بازگشــت آمریــکا و اج ـرای برجــام دارنــد.
ســال آینــده اگــر بتوانــد بــا اجــرای برجــام ،بودجــه
نفتــی بــرای کمبودهــای بودجــه مفــری حاصــل کنــد
ولــی تجربــه ســال هــای گذشــته نشــان داده اســت کــه
بــا فــروش نفــت در قیمــت هــای بســیار باالتــر و تولیــد
انبــوه تــر بازهــم مــردم زحمتکــش دچــار حــران و
بــوده انــد .اهــرم بودجــه ب ـرای بــورژوازی ای ـران کــه
داللــی تجــارت و زد و بنــد و فســاد اداری مشــخصه
کارکردهایــش بــوده اســت هیــچ مشــکلی از وضعیــت
کنونــی بویــژه بــه لحــاظ اقتصــادی بــرای کارگــران
و زحمتکشــان مــا حــل نخواهــد کــرد .تــا زمانــی کــه
سیســتم رسمایــه داری بــر ای ـران حاکــم اســت بودجــه
هایــی از ایــن دســت در درجــه اول مــروف حفــظ
قــدرت سیاســی حاکمیــن خواهــد شــد .قدرتــی کــه
نــه در خدمــت اکرثیــت تولیــد کننــده جامعــه بلکــه
در خدمــت اقلیــت صاحبــان قــدرت و صنایــع هســتند
مــی باشــد.

شــده اســت .در جامعــه مــا هــر مشــکل اجتامعــی
رسیعــا بــه یــک مشــکل سیاســی بیــن دولــت و مــردم از
یــک ســو و جنــاح هــای دولتــی از ســوی دیگــر تبدیــل
مــی شــود ،دلیــل آنهــم بطــور واقعــی مســئله قــدرت
دولتــی سیاســت هــا و طــرح هایــی اســت کــه اجــرا
مــی کنــد .بودجــه هــای ســال هــای گذشــته هــم تقریبــا
در اکــر ســالهای گذشــته دارای کمبودهــای مالــی و
ارزی بــوده اســت و در آن زمــان هــم کــه دولــت از
فراوانــی ارز و بودجــه برخــوردار بــوده اســت بســیاری
از آنهــا رصف طــرح غیــر کارشناســی و حیــف و میــل
بودجــه هــای دولتــی و یــا دزدی و رانــت خــواری شــده
اسـت .ایــن بودجــه هــم در ادامــه هــان سیاســت هــا
تنظیــم شــده اســت .پنهــان بــودن کــری بودجــه و یــا
خــرج کــردن بودجــه از طــرف نهادهایــی ماننــد رهــری
و یــا زیــر ســطله آن کــه یــا از مالیــات معــاف هســتند و
یــا دارای بودجــه هــای مخفــی هســتند .بــر ایــن کمبــود
و کــری بودجــه مــی افزایــد.
ایـران از معــدود کشــورهای جهــان اســت کــه بســیاری
از ردیــف هــای بودجــه اش بــه امــوری اختصــاص دارد مهران پیامی
کــه نــه کار اقتصــادی و نــه فرهنگــی و .....مــی کننــد.
دولــت بــا رسهــم بنــدی کــردن برخــی نهادهــای ظاهـرا
فرهنگــی مثــل بنیــاد هــای خیریــه و فرهنگــی بــه نــام
افــراد بودجــه هــای هنگفتــی بــه افــراد و سیاســت به تارنما های اینترنتی حزب رنجبران
ایران مراجعه کنید و
هایــی اختصــاص مــی دهــد کــه نــه در قانــون اساســی
نظرات خود را در آنها
جایــز اســت و نــه بــه لحــاظ سیاســت هــای رســمی
منعکس کنید!
دولــت شــناخته شــده اســت .از جملــه کمــک هــای
هنگفــت دولتــی بــه نیروهــای وابســته بــه خــود در
سایت حزب رنجبران
اکنــاف جهــان از اســلحه و پــول تــا مــواد غذایــی و
غیــره و یــا نهادهــای مذهبــی و آموزشــی بــه آخوندهــا
www.ranjbaran.org
و طلبــه هــای خارجــی و غیــره.
آن چیــزی کــه تــا بــه حــال در بودجــه هــای دولتــی
سایت آینه روز
روشــن شــده اســت کــه بازهــم قیمــت هــا بــاال خواهند
رفــت و مالیــات هــا افزایــش خواهنــد یافــت .بودجــه
عمومــی بــا افزایــش حــدود  ٪۲۵در ســال آینــده مواجــه www.ayenehrooz.com
اســت.
ایــن روشــن اســت کــه بودجــه امســال تــورم زا اســت
و ایــن تــورم زا بــودن بخشــی از آن ناشــی از تحریــم بجز نوشته هایی که با امضای
هایــی اســت کــه آمریــکا و غــرب روی اقتصــاد ای ـران
تحریریـه منتشر مـی گردد و
اعــال مــی کننــد .مجلــس شــورای اســامی طرحــی
بــه نــام "اقــدام راهــردی ب ـرای لغــو تحریــم هــا" در
بیانگر نظرات
جــواب بــه فشــار بــه دولــت هــای اروپایــی در رابطــه
حزب رنجبـران ایران می
بــا مســئله کشــن دانشــمند هســته ای ایـران و مقابلــه
بــا تحریــم هــای اقتصــادی را مطــرح کــرد .مدتــی بعــد
باشد
خامنــه ای بــا مدیــران اقتصــادی و ر ٔوســای ســه قــوه
دیگر نوشته های مندرج در
نشســتی در رابطــه بــا مســائل و مشــکالت اقتصــادی
داشــت .در گــزارش از ایــن جلســه هیــچ تصمیمــی
نشریه رنجبر به امضاهای
اعــام نشــده اســت ولــی روشــن اســت کــه رژیــم
فردی است و مسئولیت
جمهــوری اســامی خطــر بح ـران و پــی آمدهــای آن ـرا
فهمیــده اســت .اگــر آنچــه را کــه در بودجــه بــرای
آنها با نویسندگانشان می
درآمدهــای نفتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت صحیــح
باشد.
بدانیــم ،نشــان از آن دارد کــه کل جنــاح هــای دولتــی

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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مــا ادامــه دهنــدگان راه رسخ پرویــز -شــکوه  -وفــا
هســتیم
ســال  ۱۳۵۵بـرای مــا ادامــه دهنــدگان راه رسخ پرویــز،
شــکوه و وفــا از کادرهــای رهــری ســازمان انقالبــی
حــزب تــوده ایـران درد بزرگــی اســت بــه ســنگینی کــوه
شــکوهمند دماونــد .هــر ســال در آذر مــاه و بهمــن
مــاه بــه یــاد آنهــا و جانفشــانی آنهــا بـرای ســازماندهی
کمونیســتی در داخــل کشــور همچنــان بــر عــزم خــود
مــی افزاییــم تــا پرچــم مبــارزه تا آخــر آنهــا را برافراشــته
نگــه داریــم .
پرویــز واعــظ زاده مرجانــی ،دکــر شــکوه طوافچیــان
و مهــوش جاســمی وظیفــه نشســت تدارکــی مونیــخ،

بنیانگــذاران ســازمان انقالبــی حــزب تــوده ایــران را
کــه در ســال  ۱۳۴۳بــرای انتقــال نیروهــای چــپ و
کمونیســت خــارج کشــور جــدا شــده از رهــری حــزب
تــوده ایـران بــا موفقیــت تشــکیل شــد را همچنــان بــه
عهــده داشــتند .آنهــا از ســال  ۱۳۴۷تــا  ۱۳۵۵توانســتند
بــا تلفیــق کار مخفــی و علنــی در عمــل تشــکیالتی را
بوجــود آورنــد کــه یکــی از دســتاورد هــای بزرگــش
تحقیــق وبررســی در بــاره جامعــه ایــران و تلفیــق
تئــوری عــام کمونیســم بــا رشایــط مشــخص بــود .آنهــا
طــی یــک ســند همــه جانبــه ای بــه نقــد مواضــع
ســازمان انقالبــی کــه تحــت تاثیــر جامعــه چیــن بــود
 -تــز نیمــه مســتعمره  -نیمــه فئــودال  -پرداختنــد و

جامعــه ایـران را رسمایــه داری وابســته بــه امپریالیســم
تشــخیص دادنــد .عــاوه برایــن موکــدا بــه ایــن بــاور
رســیدند کــه ایجــاد یــک حــزب واقعــی انقالبــی پیــرو
بایــد از وحــدت تشــکل هــای موجــود کمونیســتی در
داخــل کشــور و در پیونــد بــا جنبــش کارگــری باشــد.
ایــن مواضــع برخاســته از تحقیــق و بررســی میدانــی
و داخــل کشــور کمــک بزرگــی بــه نوســازی ســازمان
انقالبــی و شــناخت مشــخص جامعــه ایــران و امــر
حــزب ســازی کــرد.
امــا خدمــت آنهــا بــا ایســتادگی شــان تــا آخــر و
مقاومــت تــا پــای جــان بــه جنبــش کمونیســتی ای ـران
مهــر ابدیــت زد .چــون ثابــت کــرد یــک هســته کوچــک

جهان در سال گذشته میالدی

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

ﺣﺰ











 

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

ب رﻧﺠﺒﺮان

اﯾ

    



آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A

بقیه در صفحه 9

بــر طبــق روال همــه ســاله بودجــه ســال آینــده از
طــرف دولــت بــه مجلــس بـرای تائیــد و تصویــب ارائــه
مــی شــود .امســال هــم دولــت روحانــی بودجــه ســال
 ۱۴۰۰هجــری شمســی را بــه مجلــس ارائــه داد .بــر
اســاس اخبــاری اولیــه کــه از بودجــه ســال آینــده منترش
شــده اســت و آمــار و ارقامــی کــه در آن آمــده اســت.
معلــوم مــی شــود کــه ایــن بودجــه هــم ماننــد بودجــه
ســال هــای گذشــته بــا افزایــش مالیــات و چــاپ پــول
بــدون پشــتوانه و امســال ظاهـرا فــروش نفــت بیشــر و
توجــه بــه برداشــن تحریــم هــا ،ســعی کــرده اســت کــه

تعادلــی در بودجــه و خــرج و دخــل بوجــود بیــاورد .در
ایــن بودجــه فــروش رشکت هــای دولتــی همچنــان برای
تامیــن بخشــی از کــری بودجــه در نظــر گرفتــه شــده
اســت و خصوصــی ســازی همچنــان ادامــه خواهــد
یافــت .تاکنــون در انــدار کاران کمیســیون بودجــه و
برنامــه ریــزی و نیــز افـراد ذیصــاح در دولــت مصاحبــه
هایــی انجــام داده و یــا مطالبــی عنــوان کــرده انــد
کــه در بخــش هــای ارقامــی متفــاوت و گاهــا متضــاد
اســت .بطــور مثــال در ســایت تســنیم نزدیــک بــه ســپاه
پاســداران آمــده :جبــار کوچکینــژاد در گفتوگــو بــا

خربنــگار تســنیم در رشــت ،اظهــار داشــت :بودجــه
 1400دولــت افزایــش حــدود 100درصــدی دارد؛ ب ـرای
حقــوق کارکنــان افزایــش 25درصــدی در نظــر گرفتــه
شــده کــه دولــت بایــد آن را در ســال  1400تثبیــت کنــد
همچنیــن در بخــش مالیــات کارمنــدان دولــت بــرای
حقــوق زیــر  3میلیــون مالیــات پرداخــت منیکننــد.
و یــا بــه گزارش اقتصادآنالیــن ،رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه در نشســت خــری ترشیــح بودجــه
 ۱۴۰۰کــه صبــح امــروز برگــزار شــد ،در پاســخ بــه
خربنگار اقتصادآنالین بــا اشــاره بــه اینکــه انتشــار

بودجه  1400بودجه اختالف طبقاتی
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ســال جدیــد میــادی در راه اســت ،مــروری بــر حوادثــی
کــه در ســال  2020میــادی گذشــت ،چهــره جدیــدی
از روابــط بیــن املللــی را نشــان داد .چهــره ای کــه در
ادامــه بحـران ســاختاری رسمایــه داری و تعمیــق بحـران
آن ،ســنگینی ویــروس جدیــدی بــه نــام کوویــدو  19یــا
کرونــا کــه از اواخــر ســال  2019ووهــان چیــن را در
نوردیــده بــود ،در عــرض دومــاه مهــار شــد .امــا بــه
رسارس کشــورهای جهــان شــیوع پیــدا کــرد.
از طــرف دیگــر دولــت ترامــپ کــه از زمــان بــه
قــدرت رســیدنش ســعی در بــه هــم ریخــن قوانیــن
بیــن املللــی بــا "پرچــم اول آمریــکا" داشــت ،و قبــا
از ســازمان بهداشــت جهانــی و حقــوق بــر و
قــرارداد پاریــس خــارج شــده بــود ،امســال برخــی از

قراردادهــای پیشــگیرانه هســته ای بیــن خــود و روســیه
را ملغــی کــرد .ســال گذشــته شــاهد یکــی از بزرگرتیــن
تظاهــرات اعرتاضــی در تاریــخ آمریــکا بودیــم .در
اع ـراض بــه کشــته شــدن جــورج فلویــد ،سیاهپوســتی
کــه بــه دســت پلیــس نژادپرســت آمریــکا بــه طــرز
فجیعــی کشــته شــد ،میلیونهــا نفــر بــه خیابــان ریختنــد
و اعرتاضاتــی دو هفتــه ای تحــت عنــوان "جان ســیاهان
مهــم اســت" شــکل گرفــت .در ایــن تظاه ـرات عــاوه
بــر سیاهپوســتان دیگــر نژادهــا و ملیــت هــا و نیــز
ســفید پوســتان مرتقــی آمریــکا حضــور فعــال داشــتند.
دولــت فاشیســت ترامــپ ســعی کــرد کــه بــا برپایــی
تظاه ـرات مســلحانه از طرفــداران خــود بــه آن عکــس
العمــل نشــان دهــد کــه باعــث شــد کــه جنــاح بنــدی

هــای اولیــه ای در جامعــه آمریــکا شــکل گرفتــه و
عمــا جامعــه بــه دو بخــش تقســیم شــد .تظاهــرات
مســلحانه در شــهرهای آمریــکا قــدرت منایــی فاشیســت
هــای آمریــکا در دوره بح ـران بــود .انتخابــات آمریــکا
بــا پیــروزی جــو بایــدن ب ـرای دوره ای بــه ایــن تضــاد
عمیــق رسپوشــی موقــت گذاشــت.
در اوایــل ژانویــه قاســم ســلیامنی در فــرودگاه بغــداد
توســط پهپادهــای آمریکایــی بــا دســتور ترامــپ کشــته
شــد و مدتــی بعــد ایـران دو پایــگاه آمریــکا در عـراق را
بــه موشــک بســت .در ایــن تــرور رئیــس حــزب حشــد
الشــعبی عـراق یکــی از گروههــای شــبه نظامــی بســیار
نزدیــک بــه ایــران هــم کشــته شــد .روابــط ایــران و
آمریــکا بشــدت تیــره شــد و تــا حــد جنــگ رو در رو

