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خاتون آباد

امــروزه در رسارس جهــان بویــژه کشــورهای مرتوپــل و
فعــال اقتصــادی رسمایــه داری ،رشکــت هایــی بوجــود
آمــده اســت کــه نیــروی کار اعــم از متخصــص و غیــر
متخصــص را در اختیــار کارفرمایــان و رشکــت هــا قـرار
مــی دهنــد .در ظاهــر رونــد بدیــن گونــه اســت کــه
کارگــر و نیــروی کار توســط رشکــت هــای اســتخدام
کننــده بــا حقــوق معینــی بصــورت روزانــه و یــا
قـرارداد موقــت کــه مــی توانــد توســط کارفرمــا متدیــد
شــود ،اســتخدام مــی شــوند .مســئله بیمــه و خدمــات
حامیتــی از ایــن کارگـران و نیــروی کار ماهــر از خریــد
بیمــه توســط خودشــان و یــا رشکــت اســتخدام کننــده
تامیــن مــی شــود .بســیاری از نیــروی کار بعلــت موقت
بودنشــان از مزایــای نیروهــای دیگــر کار برخــوردار
نیســتند .رشکــت اســتخدام کننــده نیــروی کار اســتخدام
شــده را بــه رشکــت هــای طــرف ق ـرارداد بــا حقــوق
بســیار بیشــری واگــذار مــی کنــد .آنهــا حقــوق خــود را

نــه از رشکتــی و یــا واحــد تولیــدی کــه در آن کار مــی
کننــد بلکــه از رشکــت اســتخدام کننــده مــی گیرنــد.
اختــاف بیــن حقــوق و دســتمزد ق ـراردادی بــا کارگــر
و نیــز بیــن رشکــت اســتخدام کننــده و واحــد تولیــدی
معمــوال بیــن  40تــا  50درصــد حقــوق اســت.
ایــن اختــاف پولــی کــه واحــد تولیــدی بــه رشکــت
اســتخدام کننــده و رشکــت اســتخدام کننــده بــه کارگــر
مــی پــردازد ،بــه جیــب رشکــت اســتخدام کننــده ریختــه
مــی شــود کــه ایــن رشکــت ظاهـرا مالیــات درآمــدش را
بــه دولــت پرداخــت مــی کنــد .بــه نظــر مــی رســد روند
بکارگیــری نیــروی کار شــکل منظــم بــه خــود گرفتــه و
نــه کارگــر بیــکار مــی مانــد و نــه واحدهــای تولیــدی
درگیــر پیــدا کــردن نیــروی کار متخصــص و ویــژه کار
خــود مــی شــوند .رشکــت مــی توانــد بعــد از اینکــه
واحــد تولیــدی احتیــاج بــه نیــروی کار نداشــت آنـرا بــه
واحــد دیگــر تولیــدی واگــذار کــرده و یــا بفروشــد.
صفحه٢

صــد ســال مبــارزه کارگــران ایــران ،صــد ســال
ســازماندهی ،اتحــاد وهمبســتگی ،صــد ســال شــاق و
شــکنجه و اعــدام و دار و حلــق آویــز چنیــن اســت
رفتــار نظــام هــای حاکــم مناینــدگان رسمایــه داری
ای ـران .نســل انــدر نســل مبــارزه چنیــن اســت منطــق
طبقــه کارگــر.
چهــارم بهمــن  – 1382در حکومــت باصطــاح اصــاح
طلبــان ایــن حامیــان نظــام رسمایــه داری نئولیربالیســتی
کــه چــرک وخــون از پنجــه هایشــان مــی چکــد در
برابــر اعتصــاب و تظاهــرات مســاملت آمیــز کارگــران
مجتمــع «ذوب مــس» خاتــون آبــاد بجــای دادن پاســخ
مثبــت بــه درخواســت هــای حــق طلبانــه آنهــا ،توســط
گارد ضــد شــورش آنهــا را بــه رگبــار بســتند و چهــار
کارگــر مبــارزه را در جــا کشــتند و دههــا تظاهــر کننــده
را زخمــی ودســتگیر کردنــد.
مجتمــع «ذوب مــس» یکــی از پــروژه هایــی بــود کــه
صفحه 2

فراینــد رونــد انقالبــی در ایـران چگونــه تکامــل خواهــد
یافت؟
قســمت اول ایــن نوشــته کوششــی بــود بـرای شــناخت
گذشــته و اساســی تریــن عوامــل تغییــر یافتــه تابــه
امــروز .در قســمت دوم کــه در زیــر مــی آیــد بــا توجــه
بــه اوضــاع تغییــر یافتــه و اوضــاع کنونــی بــه عواملــی
خواهیــم پرداخــت کــه بطــور مســتقیم نقشــی در
تکامــل رونــد انقالبــی ای ـران دارنــد.
الف
یکم – طبقه کارگر
طبقــه کارگــر ایـران امــروز بــه نیــروی میلیونــی تبدیــل
شــده و در چنــد دهــه اخیــر گرایــش ایجــاد تشــکل های
مســتقل کارگــری در حــال رشــد بــوده اســت .از دیــدگاه
ماتریالیســم تاریخــی ،بــر اســاس تحلیــل همــه جانبــه
کارل مارکــس از نظــام رسمایــه داری در اثــر اقتصــاد
سیاســی او و ثابــت شــدن درســتی نظ ـرات مارکــس در

فراینــد جهــان در ایــن دویســت ســال گذشــته ،امــروز
مــا در ایــران بــرای پاســخ بــه اینکــه فراینــد انقالبــی
چگونــه تکامــل مــی یابــد بایــد از طبقــه کارگــر حرکــت
کنیــم .درســت براثــر ایــن شــناخت تاریخــی و در عیــن
حــال علمــی بــود کــه مارکــس وانگلــس و پــس از آن
هـزاران و صدهــا هـزار انســان هــای از خــود گذشــته و
بــا شــعور ودانــا هنگامــی کــه بــه ایــن آگاهــی رســیدند
متامــن و کاملــن خــود را وقــف رهایــی طبقــه کارگــر
کردنــد .طبقــه ای کــه آزادی اش در گــرو آزادی کل
برشیــت اســت .امــا ایــن طبقــه بــه خــودی خــود
بــه نقــش تاریخــی اش هــر چقــدر هــم در مبــارزات
روزمــره اقتصــادی اش بــا رسمایــه دار شــود و هــر
چقــدر در ایــن زمینــه هــم موفقیــت بدســت آورد در
بهرتیــن حالــت بــورژوازی بــه قــول لنیــن اریستوکراســی
کارگــری را از آنهــا میســازد .درســت طبــق آمــوزش هــای
مارکــس و انگلــس ایــن طبقــه احتیــاج بــه « مانیفســت
صفحه 3

زمانــی کــه رژیــم جمهــوری اســامی بــه قــدرت رســید
و اختالفــات سیاســی بــر رس مســائل متعــدد سیاســی
در جامعــه بشــدت جریــان داشــت ،دولــت هنــوز پایــه
هــای قــدرت خــود را تحکیــم نکــرده بــود و بــه تبــع
آن قــادر نبــود اوضــاع متشــنجی را کــه بــر اســاس
خواســته هــای محقانــه انقــاب ســالهای  56و  57بــه
جلــوی صحنــه مبــارزه اجتامعــی جهــت تحقق آن شــکل
گرفتــه بــود ،کنــرل کنــد .در چنیــن وضعیتــی طــرح
تشــکیل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در ای ـران در
زمــان بنــی صــدر و بــا فرمــان خمینــی در ســال 1358
بــه رسانجــام رســید .تشــکیل ســپاه پاســداران متــام
گروههــای مســلح طرفــدار رژیــم جمهــوری اســامی
را زیــر یــک نهــاد امنیتــی – اطالعاتــی نظامــی متحــد
کــرد .فرماندهــان ایــن نیــرو از زمــان تشــکیل آن
همیشــه یکــی از رسســخت تریــن مریــدان خمینــی و
خامنــه ای از عنــارص دو آتشــه مرتجــع بــوده انــد .تــا
صفحه 5

فرایند روند انقالبی در ایران

جایگاه سپاه پاسداران

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر
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برده داری نوین ....بقیه از صفحه ١

کار از کشــورهای جنــگ زده بــه کشــورهای رسمایــه
داری مرتوپــل در درجــه اول و دیگــر کشــورهای فعــال
اقتصــادی و بویــژه نفتــی .تجــارت اساســا نیــروی
گوناگــون کار را شــامل مــی شــود .از جملــه تجــارت
کارگــران جنســی تــا پرســتاران ،متخصصیــن کامپیوتــر
(آی تــی) ،کارگــران کشــاورزی
 -4در بســیاری از مــوارد دولــت هــای کشــورهای بــزرگ
رسمایــه داری در حامیــت از ایــن نــوع رشکــت هــای
بــرده داری نویــن بــا صــدور ویــزای موقــت ،باعــث
دسرتســی ایــن رشکــت هــای بــه نیــروی کار موقــت و
ارزان از کشــورهای فقیــر و پیرامونــی مــی شــوند.
 – 5در کشــورهایی کــه پناهنــدگان منتظــر رســیدگی
بــه وضــع شــان بــرای اســکان در کشــورهای پناهنــد
پذیــر هســتند .بعلــت رشایــط بــد مالــی آنهــا مجبــور
هســتند بــا دســتمزد بســیار پاییــن تــر از دیگــر
مزدبگیــران جامعــه آنهــم بــه صــورت قاچــاق و غیــر
رســمی بــا کمرتیــن امکانــات و بیشــرین فشــار کار تــن
بــه ســخت تریــن کارهــا بدهنــد .پناهندگانــی نیــز کــه
در کشــورهای پناهنــده پذیــر اســکان داده مــی شــوند
تــا مدتهــا قــادر بــه کار در رشایــط مســاوی بــا کارگـران
بومــی کشــورها نیســتند کــه خــود باعــث تضــادی بیــن
کارگ ـران بومــی و کارگ ـران مهاجــر بــر رس ارزان شــدن
نیــروی کار بوجــود آورده اســت.
 -6مهاجــرت و ورود کارگــران از کشــورهای فقیــر بــه
کشــورهای مرتوپــل و فعــال اقتصــادی دارای پیامدهــای
مثبــت و منفــی در جوامــع اســت.
الــف ورود کارگـران مهاجــر و عــدم متشــکل بــودن آنهــا
ایــن اجــازه را بــه رسمایــه داری مــی دهــد کــه از آنهــا
بعنــوان نــه تنهــا نیــروی کار ارزان علیــه طبقــه کارگــر
کشــور خــودی و پاییــن آوردن دســتمزدها اســتفاده
کنــد .بلکــه همیشــه از ارتــش بیــکاران علیــه کنــرل
طبقــه کارگــر خــودی اســتفاده کــرده و اجــازه متحــد
شــدن کارگـران خــودی و مهاجــر را نــداده و یــا محــدود
کنــد.
ب در طوالنــی مــدت طبقــه کارگــر در ســطح جهانــی
را بــه هــم نزدیــک کــرده و باعــث شــناخت نزدیکــر
ملیــت هــا و کارگـران ایــن کشــورها از همدیگــر شــوند.
در عیــن حــال تبــادل فرهنگــی بــه رشــد عمومــی
جوامــع کمــک مــی کنــد .در عیــن حــال کارگ ـران تــازه
وارد همـراه بــا فعالیــن سیاســی اجتامعــی کشــور قبلــی
و جدیــد بــه پلــی بــرای ارتبــاط بیــن طبقــه کارگــر
خــودی بــا کشــور جدیــد تبدیــل مــی شــوند.
ج بـرای کارگـران مهاجــر بویــژه نســل اول هــم رسمایــه
داری اجــازه ادغــام کامــل را بــا جوامــع جدیــد منــی
دهــد و هــم کارگ ـران کشــورهای کشــورهای پیرامونــی
بعلــت مشــکالت عدیــده ای کــه دارنــد و نیــز عــدم
حامیــت قــادر بــه ادغــام کامــل در جامعــه نیســتند.
مــا از اســتثنائات صحبــت منــی کنیــم در جوامــع جدیــد
بــرای کارگــران مهاجــر کــه ظاهــرا بــه جوامــع چنــد
فرهنگــی موســم هســتند ،باعــث عقــب رانــدن کارگــر
مهاجــر بــه طــرف گروههــای اجتامعــی تشــکیل شــده از
جامعــه قبلــی در جامعــه جدیــد مــی شــوند .مثــا اکــر
کارگ ـران نســل اول ایرانــی قــادر بــه ادغــام کامــل در

جامعــه اروپایــی منــی شــوند در نتیجــه آنهــا در رشکــت
هایــی کار مــی کننــد کــه تحــت مدی ـران ایرانــی و یــا
نزدیــک بــه آن باشــند .در ظاهــر آنهــا فرهنــگ کشــور
قبلــی خــود را بــا افتخــار حفــظ مــی کننــد ولــی عمــا
بــه حاشــیه ملــی و فرهنگــی خــودی رانــده و باعــث
جدایــی کل طبقــه کارگــر کشــور جدیــد مــی شــوند.
رونــد بکارگیــری نیــروی کار ارزان کشــورهای پیرامونــی
توســط امپریالیســت هــای و رسمایــه داری کشــورهای
ثرومتنــد .از یــک طــرف نیــروی کار را بــه بردگــی
بیشــر بــه طــرف رسمایــه ســوق مــی دهــد و از طــرف
دیگــر بــه نزدیکــی و همبســتگی طبقــه کارگــر جهانــی
مــی انجامــد .ایــن رونــد در ادامــه خــود بــه انقــاب
پرولتاریایــی کمــک هــای ذینفعــی خواهــد .امــا ایــن
پیونــد و همبســتگی بــدون حضــور نیروهــای و احـزاب
پرقــدرت کمونیســتی بســیار شــکننده و ناپایــدار
خواهــد بــود.
مهران پیامی
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برنامــه غــارت منابــع معدنــی ایــران طبــق سیاســت
نئولیربالیســتی رژیــم جمهــوری اســامی ریختــه شــده
بــود و بایــد رژیــم بــه رسمایــه داری جهــان نشــان
میــداد کــه پشــت نیــروی کار ارزان از پشــتیبانی
نیروهــای مســلح حاکمیــت برخــوردار اســت تــا حــدی
کــه از بــه رگبــار بســن کارگــران ابائــی نــدارد.
یــاد جانباختــگان ایــن رسکــوب خونبــار جاویــدی،
مومنــی ،ریاحــی و مهــدوی الهــام بخــش مبــارزه
زحمتکشــان ایـران اســت و بـرای همیشــه زنــده خواهد
مانــد .رژیــم جمهــوری اســامی یکــی از مباحاتــش
اینســت کــه تولیــد مــس را در کشــور بــه ســطح
بیســتمین در ســطح جهانــی رســانده و دولــت روحانــی
در برنامــه چهارســاله ای کــه ریختــه مدعــی اســت
اشــتغال زایــی را تــا چهــار هــزار نفــر ارتقــا خواهــد
داد .بــی شــک بــا گســرش و مترکــز کارگــری در خاتــون
آبــاد ،رسمایــه داری ایـران گورکنــان خــود را خلــق مــی
کنــد .در روز  24ژانویــه مطابــق بــا پنجــم بهمــن مــاه
 99بیــش از  25نهادهــای چــپ ودموکراتیــک در خــارج
کشــور در رسارس دنیــا ســالگرد کشــتار چهــارم بهمــن
هشــتاد دو را بــه کارزاری علیــه رژیــم ضــد کارگــری
حاکــم تبدیــل کــرده انــد.
حــزب رنجـران ایـران کــه جزیــی از طبقــه کارگــر بــوده
و هســت و وظیفــه خــود را پشــتیبانی همــه جانبــه
وهمــه روزه و تــا بــه آخــر از جنبــش هــای کارگــری
میدانــد و از ایــن کارزار گســرده پشــتبانی مــی کنــد.
نیروهــای متشــکل چــپ و کمونیســت بــی شــک وفادار
بــه مشــی عمومــی سیاســی انقــاب سوسیالیســتی کــه
تنهــا آلرتناتیــو درســت و قابــل تحقــق بــرای رهایــی
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اخیــرا ســایت ایلنــا  -خربگــزاری کار ایــران نوشــت:
ســازمان بیناملللــی کار در گزارشــی نوشــت :خطراتــی
مثــل ازدواج و کار اجبــاری گریبانگیــر برخــی از کارگران
جهــان میشــود .حــدود  ۴۰میلیــون نفــر از کارگــران
رسارس جهــان« ،بــردهداری» را تجربــه میکننــد و از
ســوی کارفرمــا بــه بدتریــن شــکل ممکــن اســتثامر
میشــوند .ایــن کارگـران از حقــوق اولیــه خــود محــروم
میشــوند ولــی قاچاقچیــان از ســود  ۱۵۰میلیــارد دالری
برخــوردار هســتند.
رشکــت هــای اســتخدام کننــده نیــروی کار کــه بــه آنهــا
رشکــت هــای کاریــاب هــم گفتــه مــی شــود ،در ادامــه
ســعی بــه کنــرل نیــروی کار در ســطح جهانــی دارد.
امــا ایــن ســود هــای هنگفــت چگونــه بدســت مــی
آید.ظاهـرا کار بــا اختــاف خریــد و فروشــن نیــروی کار
توســط رشکــت کاریــاب رشوع مــی شــود .در جابجایــی
نیــروی کار و در بررســی دقیــق و زوایــای پنهــان ایــن
رابطــه مســائل ذیــل قابــل بررســی اســت.
 – 1نیــروی کار اســتخدام شــده در ایــن نــوع رشکــت
هــای واســطه ،کمــی بیشــر از کارگـران رســمی دســتمزد
دریافــت مــی کننــد ولــی از هیــچ مزایــا و حقــوق
قانونــی برخــوردار نیســتند و بعلــت موقــت بــودن هــر
لحظــه در معــرض اخـراج از کار قـراردارد و قانــون کار
هــم از او حامیــت منــی کنــد حتــی اگــر ســالها ب ـرای
رشکــت اســتخدام کننــده کار کــرده باشــد.
 – 2ایــن شــکل بکارگیــری نیــروی کار در جامعــه دقیقــا
هامننــد بکارگیــری نیــروی بــرده هــا بــر رس زمیــن هــا و
فــروش آنهــا در بازارهــای بــرده فروشــی اســت کــه در
دوران بــرده داری رواج داشــت .در آنجــا شــاهد حضــور
بــرده دار و کار در زندگــی بــرده بطــور دائــم هســتیم
ولــی در جامعــه رسمایــه داری کارگــر مــی توانــد بـرای
مدتهــا بیــکار و بــدون هیــچ پشــتوانه ای در جامعــه
رهــا شــود .در اینجــا مــا بــا ســیال شــدن نیــروی کار و
دســتمزد مواجــه هســتیم.
ســیال شــدن نیــروی کار در جامعــه باعــث مــی شــود
کــه ثبــات و امنیــت شــغلی و برنامــه ریــزی کمــی بلنــد
مــدت بــرای طبقــه کارگــر عمــا امــکان خــود را از
دســت بدهــد و فقــط در تــاش امـرار معــاش و در فکــر
امــروز را بــه فــردا رس کــردن باشــد .از طــرف دیگــر از
بیــن رفــن شــغل هــای ثابــت مســئولیت هــای رســمی
را از دوش دولــت و رشکــت هــای بیمــه و خدماتــی
برداشــته آنـرا بــر دوش خــود طبقــه کارگــر مــی انــدازد
از جملــه حــق داشــن کار ،بهداشــت و تحصیــل مجانــی
و.....
 – 3ســودهای هنگفتــی کــه رشکــت هــای مزبــور از
ایــن تجــارت و قاچــاق کارگــران در دنیــای رسمایــه
داری بدســت مــی آورنــد ،باعــث شــده اســت کــه آنهــا
ب ـرای تامیــن کارگــر ارزانــر دســت بــه قاچــاق کارگــر
از کشــورهای فقیــر جهــان بــه طریــق مختلــف بزننــد.
از مهاجــرت هــای قاچــاق تــا نیروهــای متخصــص بــا
ویزاهــای موقــت کار ،گســیل و ســازماندهی نیــروی
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ای ـران وتــوده هــای وســیع زحمتکشــان وســتمدیدگان
اســت هم ـراه ایــن ابتــکار نهادهــای چــپ ودمک ـرات
خواهنــد بــود.
هیــچ نیرویــی در برابــر لشــگر میلیونــی گورکنــان
رسمایــه داری قــادر بــه مقاومــت نخواهــد بــود
یــاد جانباختــگان ذوب مــس خاتــون آبــاد هرگــز
فرامــوش نخواهــد شــد.
چهــارم بهمــن را بــه روز مقاومــت ومبــارزه کارگــری
علیــه رسمایــه تبدیــل کنیــم.
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران
فرایند روند انقالبی ...بقیه از صفحه ١

برایــن کمونیســم علمــی تاکیــد دارد برندگــی و کاربــری
تئــوری عــام در تلفیقــش بــا رشایــط مشــخص اســت.
از ایــن منظــر چــون نیــک بنگــری در مــی یابــی کــه
طبقــه کارگــر در هــر جامعــه ای طبــق خصوصیــات
خــود تکامــل یافتــه اســت و از میــان همــه ی مبــارزات
آنهایــی بــه پیــروزی انقــاب و بــه قــدرت رســیده انــد
کــه احـزاب کمونیســت آنهــا توانســته انــد تئــوری عــام
را بــا وضــع مشــخص جامعــه تلفیــق دهنــد و بــا ارائــه
ی مانیفســت حــزب کمونیســت ویــژە جامعــه خــود و
بــروز وبــردن آن بــه میــان تــوده هــا پیــروزی بدســت
آورنــد .امــروز مــا در ای ـران احتیــاج بــه چنیــن حزبــی
داریــم و بنظــر حــزب رنجــران ایــران همــه رشایــط
ب ـرای ایجــاد آن در ای ـران و در قلــب جنبــش کارگــری
ایـران موجــود اســت.
دوم – طبقه رسمایه دار
در جنــگ طبقاتــی بــدون شــناخت از دشــمن هیــچ
طبقــه ای منــی توانــد بــه پیــروزی رســد .هامنطــور کــه
طبقــه کارگــر ایــران ویژگــی هــای خــود را داراســت،
رسمایــه داری ای ـران هــم چــه از لحــاظ زیــر بنایــی و
چــه رو بنــا دارای خصوصیــات خــود اســت کــه بایــد
همــه جانبــه شناســایی شــود .رسمایــه داری ایــران
درســت بخاطــر اینکــه در دوران امپریالیســم و جهانــی
شــدن رسمایــه تکامــل یافتــه ،درســت بخاطــر وجــود
نفــت و معــادن دیگــر کــه نقــش مهمــی در ایجــاد
یــک رسمایــه داری کمپ ـرادوری و بوروکراتیــک داشــته،
دارای ویژگــی هــای خــود اســت .رسمایــه داری ای ـران
نــه تنهــا اســتثامرگر اســت ســتمگر هــم هســت .قــدرت
سیاســی اش را بــا قوانیــن  1400ســال پیــش دمســاز
کــرده و نیمــی از جمعیــت ای ـران را بــه زیــر حجــاب
اجبــاری کشــانده و تــوده ای وســیع زنــان را در چنــره
دیکتاتــوری مضاعــف خــود نگــه داشــته اســت.
سوم – امپریالیسم
امپریالیســم و نقــش آن در شــکل دادن جهــان کنونــی
بــی شــک در فراینــد انقالبــی ای ـران در گذشــته نقــش
مهمــی و در زمــان هایــی تعییــن کننــده داشــته اســت.
بـرای مــدت طوالنــی در دویســت ســال گذشــته قــدرت
هــای سیاســی حاکــم ایــران دســت نشــانده ی آنهــا
بــوده انــد و مــال و دارایــی ملــت ایـران را رشیکــی بیــن
خــود تقســیم کــرده انــد .امــروز هــم بــا متــام ترهــات
ضــد آمریکایــی حاکــان اقتصــاد ایــران براســاس
نقشــه هــای نئولیربالیســتی مــی چرخــد و در گیــری
چهــار دهــه ی اخیــر میــان رژیــم جمهــوری اســامی و
امپریالیســم آمریــکا یکــی از مهمرتیــن عوامــل موثــر در
تکامــل انقالبــی ای ـران اســت .بنابرایــن شــناخت همــه
جانبــه از بحـران ســاختاری کنونــی رسمایــه داری جهان،
گرایــش هــای عمــده آن و رقابــت هــای امپریالیســتی
دارای اهمیــت اســت .ب ـرای درک تاثیــر گــذاری هــای
عوامــل خارجــی در رونــد تکاملــی انقــاب ایـران مهــم
و اساســی اســت..
جنبــش کمونیســتی و کارگــری ایـران در ایــن صــد ســال
گذشــته از آن وقتــی کــه کمونیســم علمی به ایـران وارد
شــد و کارگ ـران و روشــنفکران ایرانــی بــدان دسرتســی
یافتنــد تــا بحــال در شــناخت ســه مقولــه بــاال تدریجــا

شــناخت نســبی بدســت آورده اســت .روشــن اســت کــه
بــه خاطــر عقــب ماندگــی فرهنگــی جامعــه ایــران و
مهمــر عــدم تکامــل رسمایــه داری بــه شــیوهایی کــه
در اروپــا تکامــل یافــت ،نقــش مخــرب امپریالیســم در
ایــن رونــد و تســلط دیکتاتــور هــای ضــد کمونیســتی
در صــد ســال گذشــته و رسکــوب تشــکل هــای کارگــری
و کمونیســتی در ایــن زمینــه هــا بایــد هنــوز کار شــود.
ب
انقالب ایران در مسیری سخت ،بغرنج و طوالنی
حــزب مــا در مســیر تــاش بـرای شــناخت از ســه عامــل
بــاال و در رونــد تلفیــق تئــوری عــام بــا رشایــط مشــخص
کــه هــدف در تشــخیص خصوصیــات رونــد انقالبــی
ایـران بــوده وهســت ،بــه پــاره ای از تجــارب مشــخص
خــود رســید کــه دارای اهمیــت اساســی بــرای یافــن
راهکارهــای اســراتژیکی مبــارزه طبقاتــی در ایــران
اســت .ایــن ویژگــی هــا در ســه کلمــه خالصــه مــی
شــوند :ســخت ،بغرنــج و طوالنــی.
مــا در آغــاز بــا توجــه بــه رشــد انقالبــات جهانــی و
وجــود یــک اردوگاه عظیــم سوسیالیســتی و پیــروزی
هــای عظیــم جنبــش هــای ضــد اســتعامری در آفریقــا،
آســیا و آمریــکای التیــن چنیــن تصــوری را داشــتیم
کــه مشــکل اصلــی بــودن رهــری حــزب تــوده ای ـران
در خــارج کشــور اســت و در نتیجــه اگــر بتوانیــم ایــن
کمبــود را رفــع کنیــم مشــکل اصلــی انقــاب کــردن
حــل مــی شــود و یــا بعدهــا رفقــای چریــک هــا چنیــن
تصــور مــی کردنــد کــه بــا روشــن کــردن موتــور کوچــک
کــه منظورشــان ایجــاد یــک دســته مســلحانه یــا فوکــو
بــود ،کل جنبــش کارگــری و تــوده ای بــه حرکــت در
مــی آیــد .یــا بــاز خــود مــا در کردســتان یــا در جنــوب
ای ـران در میــان ایــل قشــقایی کوشــیدیم بــه مبــارزات
مســلحانه محلــی بپیوندیــم و آن ـرا گســرش دهیــم کــه
نشــد و بــا شکســت روبــرو شــدیم .و یــا رفقــای دیگــر
کــه در آمــل در دوران جمهــوری اســامی بــه یــک
تعــرض جانانــه تــا حــد تســخیر شهردســت زدنــد و بــاز
هــم بارسکــوب توســط نیروهــای مســلح روبروشــدند.
همــه ایــن تــاش هــا حتــی در ســطح وســیع تــر آن
در کردســتان ،خوزســتان نتوانســت یــک رونــد رسارسی
انقالبــی را در ایــران بوجــود آورد .اینهــا درســهای
گرانبهایــی بودنــد کــه بــا ازدســت دادن بهرتیــن
فرزنــدان انقالبــی طبقــه کارگــر همـراه بــود .پــی از هــر
شکســتی بایســتی جمعبنــدی مــی کردیــم و اشــتباهات
را تصحیــح مــی کردیــم.
عــاوه برایــن مبــارزه طوالنــی مــا در کار میــان تــوده
هــا ،ســازماندهی مبــارزات اجتامعــی و دموکراتیــک کــه
اســاس و مــادر کار کمونیســتی وانقالبــی اســت هــم
همیشــه چــه در دوره شــاه وچــه در دوره حاکمیــت
خمینــی و خامنــه ای بــا یــک دســتگاه مخــوف امنیتــی
کــه در جهــان کــم نظیــر اســت روبــرو بــوده ایــم.
دســتگاهی کــه نــه تنهــا جنایتــکار اســت بلکــه بــه
کلیــه فنــون ردیابــی ،نابــود کــردن تشــکیالت از درون از
طریــق رخنــه کــردن و دامــن زدن بــه اختالفــات مســلط
اســت.
عــاوه برایــن در ایــران دو رشــته کلفــت و تاریخــی
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حــزب کمونیســت « دارد .در اینجــا مارکــس و انگلــس
دو نکتــه اساســی را بــا نامگــذاری نوشــته خــود حــل
کردنــد حــزب و مانیفســت حــزب یعنــی تشــکیالت
و تئــوری یــا افــکار هدایــت کننــده حــزب .بزرگرتیــن
نعمــت تاریخــی جنبــش کارگــری ایـران در اینســت کــه
در همســایگی کشــور شــوراها ،کارگـران متشــکل اولیــه
در پیونــد تنگاتنــگ بــا حــزب بلشــویک پــا بــه میــدان
مبــارزه آگاهانــه گذاشــته اســت .بزرگرتیــن دســتاورد
حــزب رنج ـران هــم در اینســت کــه هیچــگاه در ایــن
بیــش از نیــم قــرن مبــارزه اش از ایــن مســیر جدا نشــده
اســت .بنیــادش در جدایــی از حــزب تــوده ای ـران بــر
اســاس نقــد جوانــب رفرمیســتی حــزب بــود .از آن زمــان
تــا بحــال هــم همیشــه وهمــه وقــت وظیفــه مرکــزی
خــود را در کلیــه فعالیــت هــا متحدکــردن کمونیســتها
در حزبــی یکــی شــده و بــردن تئــوری انقالبــی بــه
میــان طبقــه کارگــر و دانشــجویان قــرار داده اســت.
امــروز هــم بــا رسبلنــدی مــی توانیــم افتخــار کنیــم
ادامــه دهنــدگا ن راه ورســم بلشــویک هــای ایرانــی
هســتیم .طبقــه کارگــر ایــران بــدون تئــوری انقالبــی
خــود وبــدون مســلح شــدن پیرشوانــش بــه آن ،بــدون
یــک تشــکیالت یکــی شــده ،براســاس نظــم انقالبــی
از کادرهــای توانــا همچــون حیــدر عمواوغلــی هــا،
غفــارزاده هــا ،ســلطان زاده هــا ،افتخــاری هــا ،روزبــه
هــا ،وارتــان هــا ،کــورش زمانــی هــا منــی توانــد بــه نقش
رهــری و تاریخــی خــود عمــل کنــد .از ایــن رو شــناخت
همــه جانبــه ایــن طبقــه ،ســیر تکاملــی کمــی و کیفــی
ان از رضو ریــات درجــه اول اســت .درســت اســت کــه
تئــوری عــام بــه مــا مــی آمــوزد کــه کارگ ـران گورکــن
رسمایــه داری هســتند و تاریــخ گواهــی دارد کــه مبــارزه
طبقاتــی در جوامــع بــه حــدی رشــد مــی کنــد کــه طبقه
ای از پائیــن طبقــه حاکــم را رسنگــون میکنــد ولــی
کمونیســم علمــی بهیجوجــه بــه نظریــه دترمنیســتی
بــاور نــدارد و بـرای تغییــر جهــان بــه درســتی بــه نقــش
خــاق انســان و آگاهــی بــه قانــون منــدی تکامــل
تاریخــی تغیی ـرات بســیار اهمیــت مــی دهــد .عــاوه
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امــا بــر اثــر رشــد همــه جانبــه خــود جنبــش کارگــری
در ایــران همــه شــواهد گــواه براینســت کــه ایجــاد
وحــدت و تکامــل آن بــه یــک حزبــی کــه اســتخوان
بنــدی اش را کارگـران پیــرو تشــکیل میدهنــد از درون
خــود جنبشــهای تــوده ای ای ـران و در پیونــد آنهــا بــا
هــم شــکل خواهــد گرفــت و اح ـزاب و ســازمان هــای
خــارج کشــور بــا نفــی دیالکتیکــی خــود بــه آن خواهنــد
پیوســت
دوم – چــاره رنجـران وحــدت و تشــکیالت اســت .ایــن
گفتــه تاریخــی ابوالقاســم الهوتــی صــد ســال اســت در
جنبــش کارگــری ای ـران در رسلوحــه ی هــر قــد تشــکل
زایــی کارگــری بــوده اســت .بزرگرتیــن پیــروزی طبقــه
کارگــر در ایــن صــد ســال گذشــته در اینســت کــه بــا
مبــارزات طوالنــی خــودش بــا متــام رسکــوب هــا امــروز
بــه طبقــه آلرتناتیــو بــرای رهایــی ایــران از اســتثامر
و ســتم تبدیــل شــده اســت .در بطــن ایــن جامعــه
ی اســام زده ی دیکتاتــوری والیــت فقیــه هامنطــور
کــه مــی بینیــم مبــارزات کارگــری ،اعتصابــات و
اعرتاضــات آنهــا بــه مشــق روزانــه جامعــه تبدیــل شــده
اســت .هم ـراه کارگ ـران ،معلــان ،زنــان ،دانشــجویان،
پرســتاران ،بازنشســتگان رواننــد و در عمــل یکــی
از گســرده تریــن جنبــش هــای متشــکل تــوده ای را
بوجــود آورده انــد .جنبــش هــای دی مــاه  ۹۶و آبــان
 ۹۸گواهــی اســت بـرای حقیقــت کــه در مبــارزه انقالبی
ایـران ایــن کارگـران و زحمتکشــان هســتند کــه نیــروی
عظیــم میلیونــی جامعــه را تشــکیل میدهنــد و شکســت
یــا پیــروزی انقــاب در حــال شــدن بدســت آنهــا تعییــن
خواهــد شــد.
ســوم – ســازماندهی وســیع تریــن نیــروی ممکــن از
کلیــه نیروهایــی کــه حارضنــد آلرتناتیــو کارگــری را کــه
سوسیالیســم اســت قبــول کننــد و صادقانــه در عمــل از
گرایــش دموکراتیــک و انقالبــی اکرثیــت عظیــم مــردم
در برانــدازی نظــام رسمایــه داری موجــود و دیکتاتــوری
والیــت فقیــه پشــتیبانی کننــد .درســت بخاطــر ســخت
و بغرنــج بــودن پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی ای ـران
پرولتاریــا بـرای اینکــه بــه پیــروزی خــود اطمینــان یابــد
بایــد در مبــارزات جــاری چنــان عمــل کنــد کــه بتوانــد
دشــمن طبقاتــی و سیاســی خــود تــا آنجــا کــه توانســتند
منفــرد کنــد .تجربــه نشــان میدهــد امپریالیســتها پــس
از پیــروزی هــر نیــروی انقالبــی در یــک کشــور ،اول
جنــگ داخلــی را بــر پــا کردنــد و چــون موفــق نشــدند
از خــارج نیــرو ب ـرای برانــدازی قــدرت انقالبــی پیــروز
شــده وارد کردنــد .از شــوروی گرفتــه تــا چیــن ،از کوبــا
گرفتــه تــا شــیلی ،از ویتنــام گرفتــه تــا کــره ،رسمایــه
جهانــی مســتقیامً وارد جنــگ شــده اســت .در ایـران مــا
بــا توجــه بــه نفــوذ طوالنــی امپریالیســتی ،بــا توجــه
بــه وجــود ایرانــی کثیرامللــه چنانچــه پرولتاریــا بخواهــد
تنهایــی خــود قــدرت را بدســت بگیــرد خطــر بــاز پــس
گرفــن قــدرت توســط بــورژوازی زیــاد خواهــد شــد.
ایــن امــر در مــورد جامعــه مــا کــه اکنــون یــک قــر
وســیعی را خــرده بــورژوازی تشــکیل میدهــد کار را
بــرای بــورژوازی و امپریالیســتها بــرای اخــال گــری
آســان مــی کنــد.

ایــن ســه نــوع ســازماندهی بایــد دقیقــا طبــق برنامــه
هــا و ویژگــی هــا ی خــود عمــل کننــد؛ امــا الزم و
ملــزوم یکدیگرنــد و بــه رشــد و تکامــل هــم کمــک مــی
کننــد.
ت
به سبک کار پرولتاریایی باید توجه کرد
بایــد بــه عامــل دیگــر هــم اشــاره ای کنیــم تــا معلــوم
شــود در پاســخ بــه پرســش فراینــد انقــاب ایــران از
چــه هفــت خــان رســتمی بایــد گذشــت و آنهــم ســبک
کار کمونیســتی اســت .تاریــخ گــواه بــر ایــن اســت هــر
طبقــه ای نــه تنهــا هــدف و سیاســت و ایدئولــوژی
خــود را دارد بلکــه ناشــی از آنهــا دارای ســبک کار
مختــص بــه خــود هــم هســت .بنابرایــن طبقــه کارگــر
و کمونیســت هایــی کــه خــود را جزئــی از طبقــه مــی
داننــد بایــد از ســبک کار پرولتاریایــی پیــروی کننــد.
یکــم – کمونیســم علمــی آشــکارا اعــام مــی کنــد کــه
دارای خصلــت طبقاتــی اســت و هرکــس ایــن تئــوری
را قبــول دارد و بــکار مــی گیــرد ب ـرای پیــروزی طبقــه
کارگــر کار مــی کنــد .مــا بایــد ایــن حقیقــت کمونیســم
را هیچــگاه پنهــان نکنیــم در عیــن حــال جنبــه ی عملی
آن را هــم کــه نقــش تعییــن کننــده در تغییــر جهــان
دارد بشناســیم .کافــی نیســت کــه تنهــا در موضــع
پرولتاریــا بایســتیم و شــعار زنــده بــاد طبقــه کارگــر
بدیــم تنهــا وقتــی چنیــن موضعــی مــورد قبــول واقــع
مــی شــود کــه در عمــل انقالبــی ب ـرای تغییــر جهــان
متشــکل شــویم و انجــام وظیفــه کنیــم.
دوم  -پراتیــک اســاس شــناخت اســت .تئــوری هــا،
رهنمــود هــا ،سیاســت هــا همگــی هنگامــی صحــت
وسقمشــان معیــن می شــود کــه در عمل پیاده شــوند و
تغییــر در اوضــاع بوجــود آورنــد .رونــد دامئــی از تئــوری
بــه پراتیــک ،از دعــوت عــام بــه دعــوت مشــخص یعنــی
شــعار چــاره رنجـران وحــدت و تشــکیالت اســت را کــه
دعــوت عــام اســت بایــد در عمــل و بطــور مشــخص
ســازمان حزبــی ،بـرای پیــاده کــردن ایــن شــعار هــر جــا
کــه کار میکنــد در کارخانــه یــا موسســه ای یــا محلــه
ای بــه کار مشــخص ســازماندهی بپــردازد .تنهــا پــس از
ایــن کار اســت کــه تغییــر در اوضــاع بوجــود مــی آیــد
و وظیفــه انجــام مــی شــود.
ســوم – جمــع بنــدی دامئــی از کارهــا بــه شــیوه
ماتریالیســم دیالکتیکــی یعنــی همــه جانبــه گــری کردن
و از همــه چیــز خــوب و یــا همــه چیز بد دوری جســن،
یعنــی پــس از جمــع آوری داده هــا تحلیــل را در پیــش
گرفــن و اندیشــیدن را بـرای رســیدن بــه حقیقــت بــکار
گرفــن .جمعبنــدی دامئــی نــه تنهــا گذشــته را بــه روز
مــی کنــد بلکــه اوضــاع تغییــر یافتــه راهــم در رســیدن
بــه شــناخت بــکار مــی گیــرد .حــزب مــا ایــن ســبک
کار را رمــز بقــای خــود مــی دانــد و ایــن شــیوه کار
باعــث شــده کــه بــه موقــع بــا جمعبنــدی بــه انحرافــات
و اشــتباهات پــی بربیــم و بــا نوســازی کل تشــکیالت بــه
خدمــت خــود ادامــه دهــد .در ایــن زمینــه بایــد روی
ســبک انتقــاد و انتقــاد از خــود انگشــت گذاشــت کــه
پــس از هــر جمــع بنــدی رشایطــی بوجــود مــی آیــد کــه
رفقایــی کــه دچــار اشــتباه شــده انــد در محیــط گــرم
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حکومتــی و دینــی  -مذهبــی بهــم تنیــده داریــم کــه
در ایــن صــد ســال گذشــته نقــش ضــد انقالبــی ،ضــد
جنبــش کارگــری و کمونیســتی را بــا دســتاری وهمــکاری
بــا امپریالیســم بعهــده داشــته انــد .کمــر کشــوری در
جهــان اســت کــه اولیــن امپراتــوری رابنــا نهــاده باشــد
وپادشــاهی دوهـزار پانصــد ســاله حــک شــده بــر کتیبــه
ســنگی بیســتون داشــته باشــد .پراتیــک کل جنبــش
کمونیســتی بــا گرایشــات مختلــف نشــان مــی دهــد
مبــارزه سیاســی در ایــران بویــژه مبــارزه ی انقالبــی
بـرای تحقــق رســالت تاریخــی پرولتاریــا و طبقــه کارگــر
بــه عنــوان گورکــن رسمایــه داری بــه آســانی جلــو
منــی رود ،رونــدی بســیار ســخت و بغرنجــی را طــی
مــی کنــد و چــه بســا از نربدهــای هــای فراوانــی کــه
شکســت و پیــروزی زیــادی در آن اســت مــی گــذرد.
در نتیجــه بایــد آگاهانــه بــا پیــروی از ایــن خصوصیــات
جامعــه ایـران برنامــه ریــزی کــرد .هــر بــار و هــر زمــان
کــه در پــی پیــروزی هــای رسیــع بــوده ایــم ،بــه دشــمن
کــم بهــاء داده ایــم از رونــد انقالبــی ایـران دور افتــاده،
متاســفانه دچــار شکســت شــده ایــم.
پ
حل درست مناسبات بین سه سازماندهی اساسی
یکــم – کار کمونیســتی و ســازماندهی حوزهــا وکمیتــه
هــای حزبــی در میــان کارگــران و زحمتکشــان .ایــن
یــک کار متــام عمــری ،نــا ایســتا و تــا پیــروزی کامــل
کمونیســم در جهــان ادامــه خواهــد یافــت .بــدون یــک
حــزب سیاســی پیــرو طبقاتــی ،پرولتاریــا هیچــگاه
قــادر نخواهــد شــد وســیعرتین تشــکیالت کارگــری بــا
توجــه بــه نــوع تولیــد و رشایــط منطقــه ای و محلــی
در اتحــادی رسارسی بوجــود آورد آنهــم در کشــوری
چــون ایــران کــه بــورژوازی هــار آن رسکوبگــر ضــد
هرگونــه افــکار سوسیالیســتی و کمونیســتی اســت.
بیــش از صــد ســال اســت ایــن امــر در مبــارزه ای
ســخت وبغرنــج ادامــه یافتــه اســت .هربــار کــه رشایــط
اجتامعــی بســود طبقــه کارگــر پیرشفتــه و بــورژوازی
حاکــم قــدرت رسکوبــش بــر اثــر پیــروزی هــای جهانــی
طبقــه کارگــر تقلیــل یافتــه اســت تشــکیالت کمونیســتی
و سوسیالیســتی پــرو بــال گرفتــه انــد .کمونیســم
یــک جهــان بینــی علمــی اســت بــدور از متافیزیــک
و خرافــات و دروغ و تزویــر اســت .خوشــبختانه در
جامعــه امــروز مــا بــر اثــر عملکــرد رژیــم جمهــوری
اســامی زمینــه هــای پذیــرش نظــرات ماتریالیســتی
و شــیوه هــای فکــری متکــی بــه دیالکتیــک فراهــم
شــده اســت .حــزب مــا از هــان آغــاز ،بنیــاد گذارانــش
در اوایــل دهــه ی چهــل شمســی روی ســازماندهی
کمونیســتی پافشــاری کــرده اســت و شــاید تنهــا
تشــکل کمونیســتی در پنجــاه ســال گذشــته اســت کــه
توانســته بجــای انشــعاب 9 ،تشــکل بــزرگ و کوچــک
را در رونــد ی بــرای یکــی شــدن بــر اســاس اصــول و
برنامــه مشــرک در جمعــی بزرگــر متحــد کــرده اســت.
امــروز هــم هــان وظیفــه یکــی شــدن بــا دیگــر تشــکل
هــای کمونیســتی را دنبــال مــی کنــد .روشــن اســت کــه
بزرگرتیــن کمبــود کنونــی جنبــش کمونیســتی ایـران در
جدایــی آن از جنبــش در حــال رشــد کارگــری اســت.

صفحه4

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سیاســی خــود را نوســازی کــرده و بــه کار و خدمــت
خــود ادامــه دهنــد
حــال میرســیم بــه پاســخ بــه پرســش چگونــه فراینــد
انقالبــی کنونــی تکامــل خواهــد یافــت؟ از نــکات بــاال
بــرای خواننــده روشــن شــده اســت کــه پاســخ بــه
پرســش چیســت .مــا عوامــل وعنــارص موثــر در ایــن
رونــد را یــک بــه یــک ترشیــح کــرده ،ابـزار اساســی کار
را در اختیــار خواننــده گذاشــته ایــم تــا خــود بــا توجــه
بــه تجــارب ،امکانــات و رشایطــش مســتقالبه نتیجــه
گیــری رســد .حــزب رنجــران ایــران در کنگــره ســوم
خــود مانیفســت حــزب را همــه جانبــه ترشیــح کــرده
اســت کــه مراجعــه بــه آن بـرای پیوســن وهمــکاری بــا
آن از بایــد هاســت و در موضــع گیــری هــای رســمی
خــود طبــق اوضــاع تغییــر یافتــه در نرشیــه رنجــر
تکامــل اوضــاع را بیــان مــی کنــد .در نتیجــه بهرتیــن راه
ب ـرای پاســخ مشــخص تــر بــه پرســش فراینــد تکاملــی
اوضــاع رجــوع بــه ارگان سیاســی حــزب اســت .در آخــر
بایــد تاکیــد کنــم.
حــزب مــا بــر آنســت کــه کــه بایــد نیروهــای چــپ
و کمونیســت بــا متــام نیــرو متحــدا هــم در ســطح
عمومــی و هــم در ســطح مشــخص بــرای بســط و
گســرش مبــارزات جــاری کارگــران و زحمتکشــان و
کلیــه جنبــش هــای تــوده ای بــه گــرد جنبــش کارگــری
بــه عنــوان وظیفــه عمــده خــود کار کننــد و ایجــاد
تشــکیالت کارگــری را در کارخانــه هــا و موسســات
زمینــه کارهــای مشــرک و عملــی خــود قــرار دهنــد.
در خدمــت ایــن وظیفــه براســاس اصــول و برنامــه ای
کــه مــورد توافــق هســت یکــی شــوند و وظایــف بســط
و گســرش جنبــش کارگــری را بهــر و متشــکل تــر بــا
هــدف ایجــاد حــزب کمونیســت بــه پیــش برنــد.
ادامه دارد
محسن رضوانی

جایگاه سپاه پاسداران ....بقیه از صفحه ١

مخالفیــن جمهــوری اســامی در بیــرون و داخــل کشــور.
هــر دو ایــن وظیفــه در یــک تعریــف عمــده تــر دفــاع
از انقــاب اســامی و رژیــم اســامی گنجانــده شــده
اســت.
رونــد اوضــاع نشــان میدهــد کــه بعــد از رشکــت ســپاه
در جنــگ ایــران و عــراق وظیفــه ایــن نیــرو گســرش
پیــدا کــرد و بــه عرصــه هــای کنــرل و یــا دخالــت در
امــور سیاســی فرهنگــی و اقتصــادی کشــور کشــیده
شــد و ســپاه عــاوه بــر امــور نظامــی و امنیتــی قــدم
بــه قــدم ب ـرای کنــرل متامــی نهادهــای رژیــم اســامی
و عنــارصآن در تالشــی بــی وقفــه و ویرانگــر اســت.
بــا پایــان جنــگ ای ـران و ع ـراق ســپاه اکــر نیروهــای
ایدئولوژیــک خــود را بــه دانشــگاهها و ارگانهــا و
نهادهــای فرهنگــی و اقتصــادی و .......گســیل داشــت
تــا بتــوان در طــی زمانــی میــان مــدت بــه متامــی آن
ارگان و نهادهــا دسرتســی مســتقیم داشــته باشــد .ایــن
وظیفــه کــه بــا موفقیــت در حــال انجــام اســت ،ســپاه
را اگــر نگوییــم بــه تنهــا نیــرو ولــی عمــده و بزرگرتیــن
نیــرو و نهــاد دولتــی کــه بــر اکــر جامعــه قــدرت
هیوالیــی خــود را بــا اســتفاده از شــبکه هــای متعــدد
رسطانــی و پیــچ در پیــچ مافیایــی گســرده ،تبدیــل کرده
اســت بطــور مثــال یکــی از آنهــا نیــروی بســیج بــود کــه
بــا دســت انداخــن بــر روی آن تقریبــا اکــر نیروهــای
مدافــع رژیــم را یــا در خــود ادغــام و یــا تحــت کنــرل
گرفــت.
قریــب بــه اکــر نهادهــای عمــده اقتصــادی یــا بطــور
مســتقیم از طــرف ســپاه اداره مــی شــوند و مدیــران
آنهــا از فرماندهــان ســپاه بــوده انــد و یــا مــورد حامیــت
و تاییــد ســپاه مــی باشــند.
البتــه بــا تغییــر اوضــاع سیاســی و اجتامعــی در ای ـران
عنــارص و سیاســت هــای ســپاه هــم تغییــر کــرده و مــی
کنــد .ب ـرای منونــه مناینــدگان مجلــس شــورای اســامی
اکـرا وابســته بــه ســپاه هســتند .بــدون تاییــد اطالعــات
ســپاه هیــچ ارگانــی اعــم از شــورای نگهبــان و مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام و یــا خــرگان رهــری قــادر
بــه تاییــد و یــا رد مصوبــات ،تاییــد صالحیــت هــا،
اســتفاده از حقــوق قانونــی و غیره نیســتند .داســتان رد
صالحیــت هاشــمی رفســنجانی بـرای انتخابــات ریاســت
جمهــوری و دخالــت مســتقیم ســپاه یــک منونــه روشــن
از قــدرت مافیایــی اســت کــه ایــن نیــرو در ایــران
بدســت آورده اســت .در زمینــه وظایــف نظامــی هــم
نــه ارتــش از حجــم و تکنولــوژی ســاح هــای ســپاه
برخــوردار اســت و نــه بودجــه ای کــه بــه آن تعلــق مــی
گیــرد برابــر ســپاه مــی باشــد .حتــی تحقیقــات نظامــی
و در بســیاری رشــته هــای تولیــدی و تکنولوژیکــی هــم
تحــت نظــارت آنهــا انجــام مــی گیــرد.
رژیــم جمهــوری اســامی همچــون همــه رژیــم هــای
رسکوبگــر و مســتبد از نیروهــای مختلــف نظامــی –
امنیتــی ســود مــی بــرد.
در زمینــه رسکــوب نیروهــای سیاســی و مخالفیــن
جمهــوری اســامی .اگــر نگوییــم صــد در صــد ولــی
بیشــر ســفیران و مناینــدگان جمهــوری اســامی عمــا
از عوامــل ســپاه هســتند .ایــن نهــاد بـرای خــود نیــروی

متشــکلی از زنــدان و زندانبــان و بازجــو شــکنجه گــر
جداگانــه دارد و احــکام زندانیــان سیاســی را قبــل از
دادگاههــا برایشــان تعییــن مــی کننــد.
در زمــان رژیــم شــاه دو ارگان دولتــی دارای زنــدان
هــای رســمی مختــص بــه خــود بودنــد ،اطالعــات ارتش،
شــهربانی و ســاواک .در رژیــم جمهــوری اســامی هــر
ارگان امنیتــی دارای زنــدان هــای مختــص بــه خــود
اســت .در اوایــل انقــاب آنچنــان هــرج و مرجــی بوجود
آمــده بــود کــه هــر آخونــد پــر قدرتــی بــرای خــود
زنــدان داشــت .از پــر منتظــری تــا آخونــد قرائتــی و
غیــره .رشــد درخواســت هــا و اعرتاضــات مــردم بــه بــی
قانونــی و پایــال کــردن حقــوق اکرثیــت جامعــه باعــث
شــد کــه ضــد انقــاب حاکــم بـرای مقابلــه بــا اعرتاضــات
نیــروی رسکــوب خــود را در همــه عرصــه هــا متمرکــز
کنــد .ادغــام ســازمان زنــدان هــا و کوتــاه کــردن دســت
عنــارص و ســپردن آن بــه ســازمان هــای رژیــم توانســت
تــوان باالتــری بــه رژیــم رسکــوب اســامی بدهــد.
زمانــی خمینــی توصیــه مــی کــرد کــه نظامیــان از
دخالــت در سیاســت خــودداری کننــد کــه اعــراض
علیــه فشــار نظامیــان بــه جامعــه در حــال اوج گیــری
بــود ،ولــی بعــدا کــه بــه دخالــت آنهــا احتیــاج مــرم
داشــت ،حــرف خــود را پــس گرفــت و گفــت کــه ایــن
یــک فریضــه الهــی اســت .امــروز ایــن فرضیــه الهــی را
ســپاه بخوبــی انجــام مــی دهــد وقتــی کــه بــه عمــده
تریــن نیــروی شــکنجه گــر و اعــدام کننــده تبدیــل شــده
اســت ،ســپاه امــروز بزرگرتیــن دالل اقتصــادی و نیــز
قاچاقچــی کاال از مرزهــا و گمــرک هــای قانونــی و غیــر
قانونــی اســت.
قریــب بــه اکــر نهادهــای عمــده اقتصــادی یــا بطــور
مســتقیم از طــرف ســپاه اداره مــی شــوند و مدیــران
آنهــا از فرماندهــان ســپاه بــوده انــد و یــا مــورد
حامیــت و تاییــد مــی باشــند .دخالــت در ترانزیــت
مــواد مخــدر ،رشکــت در عملیــات بــرون مــرزی نظامــی
و تروریســتی ،بــه کنــرل اســکله هــای قاچــاق اجنــاس
و توزیــع آن بــا اســتفاده از رس دســت و پنجــه هــا در
بــازار هــای گوناگــون .از تجــارت رســمی کاال تــا قاچــاق
غیــر قانونــی آن بدســت گرفــن و کنــرل تکنولــوژی
و صنعــت آنالینــی و اســتفاده و نظــارت بــر خریــد
فـراورده هایــی ماننــد ابزارهــای جنــگ ســایربی ،ســافت
ورهــای کنــرل و جاسوســی از موبایــل هــا و اپلیکیشــن
هــا دادن خدمــات نظامــی و مالــی بــه گروههــای
نیابتــی در خــارج از کشــور مجموعــه ای از فعالیــت
هــا ،ایــن نهــاد را بــه یــک انحصــار مالــی و تســلیحاتی
و امنیتــی در ای ـران تبدیــل کــرده اســت کــه بــه طــور
فزاینــده ای در حــال نفــوذ و قــدرت گیــری سیاســی و
نهــادی تعییــن کننــده در آینــده رژیــم ایـران و مقابلــه
بــا جنبــش هــای مرتقــی اســت.
دومیــن نیــروی بــزرگ کــه در ســال  1370تشــکیل
شــد نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ای ـران (ناجــا)
اســت کــه از ادغــام ســه نیــروی شــهربانی ،ژاندارمــری و
کمیتــه هــای انقــاب اســامی بوجــود آمــد کــه وظیفــه
اساســی مقابلــه و تامیــن انتظامــات داخلــی کشــور
اســت .رهــری ایــن نیــرو همیشــه بــا یکــی از رسداران
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بــه حــال اکــر فرماندهــان ســپاه بعــد از کنــار گذاشــته
شــدن ،بــه شــغل هــا و مســئولیت هــای بــاالی سیاســی
در رژیــم جمهــوری اســامی گامشــته شــدند.
در طــی بیــش از چهــار دهــه پرونــده ســپاه پاســداران
در کشــت و کشــتار و شــکنجه و اعــدام مخالفیــن
رژیــم جمهــوری اســامی در خــارج و داخــل کشــور
آنچنــان ســنگین و جنایتکارانــه اســت کــه فقــط بعــد از
رسنگونــی کل رژیــم جمهــوری اســامی مــی تــوان بــه
ابعــاد جنایــت هــای ایــن ارگان نظامــی ســاخته دســت
خــود رژیــم پــی بــرد.
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایـران (در اینجــا فقــط
بــه نــام ســپاه آورده مــی شــود) بعــد از تشــکیلش ،دو
وظیفــه اساســی را عهــده دار شــد .یکــم رشکــت در
عملیــات نظامــی همچــون ارتــش و دفــاع از مرزهــای
سیاســی ایــران و دوم مبــارزه تــام و متــام علیــه
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ســپاه مــی باشــد.
مــا بــا یــک نیــروی دیگــر نظامــی کــه حضــورش رضوری
و اساســا بـرای حفــظ نظــام و چنــد الیــه کــردن قــدرت
نظامــی مــی باشــد مواجــه هســتیم ایــن نیــرو کــه از
ارتــش شــاه بیــرون آمــد .در اوایــل مــورد اعتــاد رژیــم
اســامی نبــود ولــی قــدم بــه قــدم بــا تعویــض ره ـران
نظامــی و کل ارتــش آن ـرا بــه نیرویــی خــودی تبدیــل
کردنــد.
ســه نیــروی نظامــی و امنیتــی مهــم کــه بــر شــمردیم
از مهمرتیــن آنهــا هســتند .البتــه قــوه قضائیــه هــم
بــرای خــود دم و دســتگاه رسکــوب جداگانــه ای بــه
راه انداختــه .امــا در بیــن آنهــا ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی از همــه پرقــدرت تــر و پرنفوذتــر بــوده و
نقــش رهــری را در بیــن ایــن نیروهــا بــازی مــی کنــد.
بــه لحــاظ ســمت و ســوی سیاســی و فکــری آنهــا بســیار
نزدیــک بــه مرتجــع تریــن و هارتریــن جنــاح هــای
قــدرت دولتــی تحــت رهــری علــی خامنــه ای هســتند.
امــروزه در ایــران ســپاه پاســداران یکــی از نیروهــای
نظامــی و سیاســی ضــد انقالبــی اســت کــه در آینــده
ای ـران مــی توانــد نقــش بســیار مخــرب و ویرانگــری را
بــازی کنــد .شــناخت از ایــن نیــروی مرتجــع و رسکوبگــر
و ریخــن متامــی توهــم هــای سیاســی بــه ایــن نیــرو
یکــی از وظایــف هــر نیــروی مرتقــی و انقالبــی اســت.
مهران پیامی

بازنشستگان
در روزهــای اخیــر در بســیاری از شــهرهای ایــران
شــاهد تجمــع هــای گوناگــون بازنشســتگان در جلــوی
اســتانداری هــا و نهادهــای وابســته بــه صنــدوق تامیــن
اجتامعــی و یــا بازنشســتگان بــود .شــورای بازنشســتگان
بــر طبــق اطالعیــه ای مــی نویســند ٌ :درد مشــرک،
فریــاد مشــرک را مــی طلبــد .دیــدار مــا بازنشســتگان
معــرض و بیــدار همصــدا و منســجم علیــه تبعیــض و
فالکــت روزافــزون یکشــنبه در ته ـران مقابــل ســازمان
تامیــن اجتامعــی و در شهرســتانها مقابــل ادارات کل
تامیــن اجتامعــی ٌ
مشــکالت بازنشســتگان از پاییــن بــودن حقــوق
بازنشســتگی ،عــدم پرداخــت بــه موقــع تــا کاهــش و
کــری آن ،عــدم پرداخــت عیــدی و مزایــا ،دزدی از
صنــدوق بازنشســتگان و تامیــن خدمــات اجتامعــی،
عــدم تطابــق افزایــش حقــوق هــا بــا تــورم ســالیانه (
کــه بــه همســان ســازی معــروف شــده اســت ) ناشــی
مــی شــود.
بــر طبــق ســایت شــورای بازنشســتگان در تلگـرام آمــار
بازنشســتگان  3میلیــون و  200ه ـزار نفــر ذکــر شــده
اســت.
بازنشســتگان آن نیــروی کاری هســتند کــه در سیســتم
هــای اجتامعــی رسمایــه داری دچــار فرســودگی ناشــی
از کار و نیــز کهولــت ســن شــده انــد و دیگــر قــادر
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صنــدوق بازنشســتگی یکــی از صنــدوق هــای مهــم
مالــی کشــور اســت کــه عملکــرد درســت آن بــه امنیــت
مالــی میلیونهــا بازنشســته کمــک خواهــد کــرد .امــا مــا
در طــی ســال هــای گذشــته شــاهد کــری محاســباتی،
دزدی و ســوء اســتفاده مالــی از ایــن صنــدوق توســط
مدیـران و دســت انــدرکاران آن بــوده ایــم .تحصــن اخیر
بازنشســتگان کــه بــا خواســت همســان ســازی حقــوق،
پرداخــت مزایــا ،بازرســی از صنــدوق بطــور مرتــب و
دقیــق و ســپردن متخلفیــن بــه مراجــع قضایــی اســت
شــکل گرفتــه اســت کامــا محقانــه اســت .در واقــع
بازنشســتگان هیــچ درخواســتی بــه جــزء بازپرداخــت
بخشــی از ارزش هــای اضافــی بعــاوه ارزش مبادلــه کــه
در جامعــه شــکل گرفتــه را ،کــه در زمــان اشــتغال بــه
کار تولیــد کــرده انــد ،را ندارنــد.
تظاهرات  14دی  1399در ســطح وســیعی در شــهرهای
اهــواز ،خــرم آبــاد ،مشــهد ،تهــران ،کــرج ،کرمانشــاه،
اراک ،شــیراز ،مشــهد ،شــوش دانیــال ،ســنندج ،هفــت
تپــه ،قزویــن ،تربیــز و دههــا شــهرک هــای دیگــر انجــام
شــد .ایــن تظاهــرات در اعــراض بــه عــدم همســان
ســازی حقــوق هــا و متناســب ســازی بــا تــورم ســاالنه ،
فقــر و گرانــی و رشایــط ســخت معیشــتی .تــا بــه حــال
بارهــا در رســانه هــا از دزدی و اختــاس هــای عظیــم
از صنــدوق هــای ســازمان تامیــن اجتامعــی خربهایــی
بــه بیــرون درز کــرده اســت و بســیاری از خربنــگاران
بــا رشافــت کــه بــه ایــن افشــاگری هــا دســت زده انــد
بــه زنــدان و یــا اخ ـراج از کار محکــوم شــده انــد ولــی
مدی ـران و دســت انــدرکاران ایــن اختالســها بــه مــدت
کوتاهــی بـرای خالــی نبــودن عریضــه زندانــی شــده انــد
و یــا بــه کارهــا و ســمت هــای باالتــر دولتــی گامشــته
شــده انــد .روشــن اســت وضعیــت امــروز بازنشســتگان
بطــور مســتقیم بــه سیاســت هــای دولــت ارتبــاط و
فقــر روز افزونــی کــه بــه مــردم تحمیــل کــرده انــد،
دارد .شــکاف فزاینــده اجتامعــی بیــن اکرثیــت فقیــر و
محــروم و ثرومتنــدان از طریــق افزایــش افسارگســیخته
قیمــت هــا ،ثابــت مانــدن دســتمزدها ،دزدی هــای کالن
از منابــع و صنــدوق هــای مالــی و ارزی موضوعــی
نیســت کــه یــک بــار انجــام شــده باشــد .اختــاس از
ایــن صنــدوق هــای مالــی بارهــا اتفــاق افتــاده اســت
و ایــن نشــان مــی دهــد کــه خــود دولــت و اوان و
انصــار آن بطــور مســتقیم در آنهــا یــا دســت دارنــد و یــا
رشیــک دزدی هــا هســتند .ب ـرای ایــن وضعیــت هیــچ
پایانــی متصــور نیســت مگــر اینکــه  -1رونــد اعرتاضــات
بــه دولــت متحدانــه و بــا همبســتگی بیشــر و گســرده
تــر ادامــه یابــد و دولــت را مجبــور بــه جوابگویــی
کنــد  –2بــا رسنگونــی رژیــم کل سیســتم فاســد و دزد و
رسکوبگــر جمهــوری اســامی از بیــخ و بــن برانداختــه و
سیســتم انقالبــی مبتنی بــر اراده کارگران و زحمتکشــان
جایگزیــن آن شــود.
بــر رس مبــارزه بــرای خواســت محقانــه بازنشســتگان
متحــد شــویم

بــه کار نیســتند .بارنشســتگان در زمــان کار در طــول
زندگــی خــود ارزش هــای اضافــی عظیمــی تولیــد کــرده
انــد .حقــوق بازنشســتگی بخــش کمــی از ارزش کار
اضافــی تولیــد و متمرکــز شــده بعــاوه ثــروت هــای
اجتامعــی ناشــی از منابــع طبیعــی در صنــدوق هــای
دولتــی جهــت تامیــن حداقــل زندگــی بعلــت فرســودگی
ناشــی از کار و کهولــت ســن نیــروی کار در نظــر گرفتــه
شــده اســت .بــه همیــن دلیــل حقــوق بازنشســتگی
یــک حــق طبیعــی نیــروی کار بــرای تامیــن زندگــی
آینــده اش مــی باشــد .صنــدوق هــای مالــی در دوران
جدیــد معمــوال خــود بــه نهادهــای مالــی در زمینــه
تجــارت و رسمایــه گــذاری در بخــش هــای فعــال
اقتصــادی تبدیــل شــده و نقــش هــای مهمــی در زمینــه
اقتصــادی و بهــره ایفــا مــی کننــد .مواقــع بســیاری
اتفــاق افتــاده اســت کــه صنــدوق هــای بازنشســتگی
و تامیــن اجتامعــی قــرض هــای هنگفتــی بــه دولــت
جهــت تامیــن بودجــه و پرداخــت قــرض هایــش داده
انــد .امــا ایــن داد و ســتد هــا و نتایــج ســودآور آن
اگــر بــه صنــدوق هــای مالــی برگردنــد مــی تواننــد بــه
بهبــود وضــع بازنشســتگان کمــک کننــد .امــا در ای ـران
ایــن نتایــج ســودآور بــا حضــور مدیــران دولتــی بــی
کفایــت و دزد و نوکــر صفــت یــا مــورد دســتربد و حیــف
و میــل قـرار مــی گیرنــد و یــا در حیطــه مافیــای مالــی
و بــا دســتکاری حســاب هــا ،صنــدوق هــای فــوق را بــا
رضر دامئــی مواجــه مــی کننــد.
امــا مشــکالت فــوق چگونــه بوجــود آمــد .اولیــن بــاری
کــه از صنــدوق تامیــن خدمــات اجتامعــی نــام بــرده
شــده ،بعــد از یــک رونــد طوالنــی در اســم و اهدافــش
در ســال  1354ســازمان تامیــن اجتامعــی تشــکیل شــد.
اهــداف ایــن صنــدوق چیســت؟ در ســایت صنــدوق
بازنشســتگی در ایــن رابطــه چنیــن آمــده اســت:
ماموریت صندوق:
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ماموریــت دارد در
جهــت ارائــه و گســرش خدمــات بیمههــای اجتامعــی
در امــور بازنشســتگی ،ازکار افتادگــی و فــوت (در
چارچــوب قوانیــن ذیربــط) بــا اهتــام بــه افزایــش
مشــرکین و گســرش فعالیتهــای بیمــهای (عمــر،
حــوادث و درمــان تکمیلــی) فعالیــت کنــد.
اهــداف صندوق:حفــظ كرامــت انســانی بازنشســتگان،
ارتقــاء و توســعه خدمــات رفاهــی جهــت بازنشســتگان،
ایجــاد صنــدوقبازنشســتگی خودكفــا و پایــدار بــر
اســاس مطالعــات علمــی .بهرهبــرداری اقتصــادی
و اطمینانبخــش از داراییهــای صنــدوق از
طریــق رسمایهگــذاری در فعالیتهــای اقتصــادی
ســودآور و زودبــازده و فراهــم آوردن زمینههــای
ایجــاد تشــكلهای مختلــف در جهــت انجــام امــور
بازنشســتگانٌ.
ســوال اساســی ایــن اســت کــه آیــا ایــن صنــدوق بــه
اهــداف واقعــا بســیار کــم و محــدود خــود هــم رســیده
اســت .آیــا عــدم پرداخــت حقــوق هــا در زمــان خــود
و نیــز عیــدی و پــاداش و مجبــور کــردن خانــواده بــه
ع.غ
شــیوه قرضــی زندگــی کــردن از مــوارد حفــظ کرامــت
انســانی بازنشســتگان .بــه حســاب مــی آیــد.
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شــود ،جایــش را رژیمــی بدتــر و رسکوبگــر تــر گرفــت.
رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی بــه دســت بیگانــه
و یــک شــور تجاوزگــر امپریالیســتی حتــی اگــر عملــی
شــود بــه ســود ایــران و تــوده هــای مــردم نیســت.
برانــدازی رژیــم جنایتــکار اســامی تنهــا هنگامــی بنفــع
مــردم ای ـران خواهــد بــود کــه بدســت خــود اکرثیــت
عظیــم وبــا اتــکا بــه نیــروی خــود صــورت گیــرد .رهایــی
ایــران تنهــا هنگامــی تحقــق خواهــد پذیرفــت کــه
هم ـراه بــا رهایــی طبقــه کارگــرو دیگــر زحمتکشــان و
ســتمدیدگان باشــد .ایــن امــر با دنبالــه روی از سیاســت
خارجــی امپریالیســم آمریــکا نــه تنهــا خوانایــی نــدارد
بلکــه ضــد آنســت .امــا چــرا آنقــدر پــرو آمریکایــی
پیــدا شــده اســت کــه بــی رشمانــه علنــا از عملکــرد
امپریالیســم دفــاع مــی کننــد.؟ ایــن امــر در درجــه اول
از ماهیــت طبقاتــی وجهانبینــی ایــن نیروهــا برمــی
خیــزد کــه بــه نقــش تــوده هــا بویــژه طبقــه کارگــر در
تغییــر انقالبــی جهــان کنونــی بــاور ندارنــد و در عیــن
حــال تــا انــدازه ای بــه رشایــط تاریخــی و گذشــته آنهــا
در شکســت هــای پــی در پــی.
بــا رسازیــر شــدن پناهنــدگان سیاســی اولیــه بــه خــارج
کــه از بازمانــدگان رژیــم ســابق ســلطنتی بودنــد وپــس
از آنهــا نیروهــای گرایــش هــای اســامی هــر دوی
ایــن جریانــات از لحــاظ عقیدتــی خصوصیــات میهــن
دوســتی نداشــتند اولــی کــه رژیمشــان دکــر مصــدق
را زندانــی کــرده بــود و رهربشــان هــم باکودتــای 28
مــرداد آمریکایــی تــاج وتختــش را بــاز پــس گرفتــه بــود
و بــه دســتور هــان اربابهــا بــا رفــن از ای ـران ،جــا را
بـرای خمینــی خالــی کــرده بــود ،ماهیتــا و تاریخــی پــرو
رسمایــه داری و آمریکایــی بودنــد .جنــاح اســامی هــم
بــا توجــه بــه اینکــه یکبــار تجربــه کــرده بودنــد کــه
آمریکایــی هــا جنبــش اســامی را پشــتیبانی کردنــد و
خمینــی را بـرای رســیدن بــه قــدرت یــاری دادنــد طبعــا
بدیــن نتیجــه رســیدند چــرا نــه ،تاریــخ مــی توانــد
باردیگــر تکـرار شــود ودر هــان روزهــای اول اســتقرار
در خــارج تــا حــد تعییــن رئیــس جمهــور انتصابــی خــود
مریــم رجــوی پیــش رفتنــد .از شــاهپور بختیــار آغــاز
شــد کــه دل بــه صــدام بســت ،تــا مجاهدیــن خلــق کــه
دربســت ومســتقیمن بــا صــدام حســین بـرای برانــدازی
خمینــی یکــی شــدند و ســپس ســلطنت طلبــان کــه در
ایــن مســیر گام بــر داشــتند .همــه در ایــن ســالهای
طوالنــی همچنــان روی ایــن خــط شکســت خــورده
پافشــاری کردنــد .بــا روی کار آمــدن ترامــپ شــور
وشــوق آنهــا بیشــر شــد .دارودســته رهــری ایــن دو
گرایــش سیاســی لطمــه بزرگــی بــه جنبــش آزادیخــواه و
انفالبــی ای ـران در مبــارزه بــا رژیــم جمهــوری اســامی
زدنــد .آنهــا بــا همــکاری نزدیــک بــا قــدرت هــای
ارتجاعــی منطقــه و همســو کــردن خــود بــا نیروهــای
امپریالیســتی زمینــه را بـرای تبلیغــات دروغ بــزرگ ضــد
امپریالیســتی بــودن رژیــم حاکــم را میرس کردنــد .دروغ
بزرگــی کــه بــا تســخیر ســفارت آمریــکا رشوع شــد و تــا

بــه امــروز ادامــه دارد .آنهــا چهــل ســال زیــر ایــن پرچــم
دروغیــن بزرگرتیــن چپــاول وغــارت را بــه مــال وجــان
مــردم دامــن زدنــد و بــه شــخم زدن منطقــه توســط
امپریالیســتها در عمــل یــاری رســاندند ،در حالــی
کــه نظــام جمهــوری اســامی سیاســت نئولیربالیســتی
رسمایــه داری را نعــل بــه نعــل پیــاده کــرد و با سیاســت
خارجــی تجاوزگــری زمینــه را ب ـرای فــروش اســلحه در
منطقــه فراهــم تــر ســاخت .رقابــت ایــن گرایــش یکــی
در قــدرت در مخالفــت ظاهــری بــا امپریالیســم و
دیگــری در اپــو زیســیون در موافقــت و همســوئی و
همراهــی بــا امپریالیســم آن چنــان اغتشــاش فکــری در
جنبــش بوجــود آورده انــد کــه ســال هــا طــول خواهــد
کشــید تــا تاثیــرات آن از بیــن رود بخصــوص اینکــه
هــر دو گرایــش کاذب دارای امکانــات وســیع تبلیغــی
هســتند .در برابرایــن آلرتناتیــو هــای مجاهدیــن و
ســلطنت طلبــان جنبــش نویــن کمونیســتی و کارگــری
ایـران بــه درســتی وبــا حرکــت از تاریــخ مبــارزات مــردم
ایـران و رشایــط تاریخــی ،مبــارزه بــا ارتجــاع داخلــی را
بــا مبــارزه بــا امپریالیســم پیونــد زده اســت امــروز بــا
افشــاء شــدن توطئــه ترامــپ فرصتــی اســت مناســب
بــرای ایــن نیروهــا کــه دســت از ایــن دنبالــه روی از
قــدرت هــای محلــی ارتجاعــی و امپریالیســم جهانــی
بــر دارنــد .از منافــع ملــی ایــران حرکــت کننــد تــا
تــاش ب ـرای کســب قــدرت سیاســی بهــر وســیله حتــی
همــکاری بــا مرتجــع تریــن نیروهــای منطقــه ای و
جنایتــکار تریــن امپریالیســم جهانــی .امــروز تنهــا راه
نجــات و جلــو گیــری از اضمحــال کامــل جامعه توســط
رژیــم جمهــوری اســامی ،تنهــا آلرتناتیــو دمکراتیــک
وانقالبــی چــپ وکمونیســت جــواب گوســت :آلرتناتیــوی
اســت کــه از اســتقالل وعــدم وابســتگی جنبــش انقالبــی
ای ـران دفــاع مــی کنــد ،برنامــه سیاســی اش از منافــع
اکرثیــت عظیــم مــردم تــا نودونــه درصــدی هــا حرکــت
مــی کنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا رشکــت مســتقیم
آنهــا پیــروزی در آخریــن تحلیــل حتمــی اســت .از
لحــاظ تاریخــی و تجــارب انقالبــات سیاســی قــرن
اخیــر و بویــژه انقالبــات دهســال پیــش معــروف بــه
بهــار عربــی گواهــی اســت بــر ایــن واقعیــت کــه هیــچ
نیــروی سیاســی و طبقاتــی دیگــری در جامعــه ایــران
منــی توانــد دارای یــک برنامــه جامعــی باشــد کــه در
برگیرنــده ی ترکیبــات رضوری تحــوالت انقالبــی جامعــه
کنونــی باشــد .هــم اســتقالل طلــب ضــد امپریایســم و
مرتجعــان منطقــه باشــد ،هــم وســیعرتین دموکراســی
را در برابــر ســلطنت طلبــی و نوعــی دیگــر از اســام
مجاهدینــی در ایـران مســتقر کنــد و بـرای خامتــه دادن
بــه اســتثامر انســان از انســان و ســتم هــای چنــد الیــه
ای بــه زنــان ،ملیــت هــای ایــران وادیــان و مذاهــب
دیگــر طبــق اصــول وبرنامــه عمــل کنــد مگــر طبقــه
کارگــر و آترناتیــو کارگــری .گرایــش راســت فاشیســتی
جهــان از جملــه ترامپیســتها را هیــچ نیــروی طبقاتــی
و سیاســی دیگــری مگــر آلرتناتیــو کارگــری منــی توانــد
جلــو گیــرد .آلرتناتیــو کارگــری امــروز دیگــر آلرتناتیــو
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ذهنی گری بازهم شکست
چهــار شــنبه ششــم ژانویــه  2021روزی ثبــت خواهــد
شــد کــه رئیــس جمهــور آمریــکا ،نــژاد پرســتان
ســفید پوســت ،ناسیونالیســت هــای راســت افراطــی،
فاشیســتها ی ضــد سوسیالیســم و کمونیســم را از رسارس
پنجــاه و ســه ایــا لــت آمریــکا جمــع کــرده بــود تــا بــه
کنگــره مقــر مناینــدگان دو مجلــس حملــه کننــد ،آن ـرا
بــازور تســخیر مناینــد ،انتخــاب جــوی بــادن و هریــس
را باطــل اعــام مناینــد .روزی بــه یــادگار خواهــد مانــد
کــه نیــروی انتظامــی اش کــه بــرای دســتگیری یــک
ســیاه پوســت یــک گــردان بســیج مــی کنــد ،بااینکــه از
قبــل معلــوم بــود چنیــن تظاهراتــی ســازمان داده شــده
اســت ،گذاشــت تــا راســت هــای فاشیســت جنایتــکار
تــا اشــغال کامــل ســاختامن معــروف کپیتــال پیــش روی
کننــد .مــا را یــاد بیــش از صــد ســال پیــش محمدعلــی
شــاه قاجــار مــی انــدازد کــه مجلــس شــورای ملــی
ایـران را بــه تــوپ بســت و موفــق شــد اســتبداد صغییــر
را ب ـرای مدتــی کوتــاه در ای ـران مســتقر ســازد .البتــه
شــورش دونالــد ترامــپ بــا شــکافی کــه در میانشــان
افتــاد ،چنــد ســاعتی بیشــر طــول نکشــید و مناینــدگان
دومجلــس پــس از اخ ـراج متجــاوزان توســط نیروهــای
تــازه وارد انتظامــی ،تــا صبــح نشســتند و نتیجــه
انتخابــات را بســود بایــدن تائیــد کردنــد.
بررســی همــه جانبــه ایــن حادثــه و نتایــج آن کــه
هنــوز معلــوم نیســت بــه کجــا کشــانده خواهــد شــد،
ب ـرای شــناخت فراینــد تکاملــی رسمایــه داری جهــان و
بح ـران ســاختاری آن دارای اهمیــت زیــادی اســت کــه
بــه وقــت دیگــر محــول مــی کنیــم .در اینجــا اشــاره
ای داریــم بــه نتیجــه آن ب ـرای نیروهــای پــرو ترامــپ
ایرانــی کــه در ایــن چنــد ســاله گــوش بــه فرمــان کاخ
ســفید ودل بــه گفتــه هــای وزارت امورخارجــه آمریــکا
بســته بودنــد .پــرو ترامپــی هــا ی ایرانــی تــا آنجــا
رفتنــد کــه پرچــم ســه رنــگ ای ـران راهــم در تســخیر
کنگــره آمریــکا بــا پرچــم دوران بــرده داران آمریــکا
همــراه کردنــد؟ ایــن دریوزگــی و اجنبــی پرســتی
از کجــا آمــده اســت ؟ راســت برانــداز ایــران ریشــه
در گرایــش هــای عظمــت طلبانــه شونیســم فــارس
وناسیونالیســم فاشیســتی دارد .رضــا شــاه را انگلیــس
هــا از ای ـران بیــرون کــرده بودنــد کــه در رشــد تضــاد
هــای امپریالیســتی گرایــش بــه فاشیســم هیتلــری پیــدا
کــرده بــود.
درســت اســت کــه در ایــن چهــار دهــه آنقــدر ایــن
دارودســته حاکــم خیانــت وجنایــت کــرده انــد کــه
باعــث خواســت قاطبــه مــردم خالصــی از ســلطه ایــن
رژیــم بهــر وســیله ای شــده انــد .درســت اســت کارد
بــه استخوانشــان رســیده و اکرثیــت عظیــم مــردم بـرای
نــان شبشــان محتاجنــد .امــا یکیــار آنهــا حکومتــی را
برانداختنــد بــه ایــن امیــد کــه دموکراســی مســتقر
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

جهانــی اســت ،ضــد فاشیســت جهانــی اســت ،جبهــه
ای کــه در ایــن ســالهای اخیــر در آمریــکا در حــال رشــد
وگســرش هســت و متحــدان نزدیــک مــا در مبــارزه بــا
رژیــم جمهــوری اســامی انــد .گرایــش راســت جهانــی
در پوشــش هــای مختلــف از داعــش گرفتــه تــا طالبــان،
از شــیعگری خامنــه ای گرفتــه تــا ســنیگری ابــن ســعود
شــاهزاده ســلامن ،از ترامپیســت آمریکایــی گرفتــه تــا
صیهونیســم نتانیاهــو  ،همــه وهمــه در ســه نکتــه
متحدنــد
یکم  -ضد کمونیسم وسوسیالیسم اند
دوم  -ضد دموکراسی و رهایی اکرثیت مردمند
ســوم – ضــد پیرشفــت هــای علمــی رهایــی انســان از
خرافــات ومتافزیــک انــد.
بــا روی کار آمــدن دولــت بایــدن دارودســته حاکــم
در ایــران مثــل اپوزیســیون بیــرون مــرزی کــه بــا
پیــروزی ترامــپ در انتخابــات  2016قنــد در دلشــان
آب مــی شــد ایرنوزهــا از خوشــحالی در پوســت خــود
منــی گنجنــد کــه بایــدن بــه برجــام بــر مــی گــردد و
بــار دیگــر جهــان گــردد بــه کام کاســه لیســان .زهــی
خیــال واهــی .ذهنــی گــری بازهــم شکســت ،ذهنــی
گــری بازهــم شکســت چنیــن اســت منطــق نیروهــای
ارتجاعــی جهــان و ایـران آزادی واســتقالل ایـران ،رهایی
اکرثیــت عظیــم مــردم ایـران تنهــا از رسنگونــی انقالبــی
کلیــت نظــام جمهــوری اســامی مــی گــذرد .هدفــی
اســت کــه ب ـرای رســیدن بــه آن بــا دیــد طوالنــی ،در
مســیری ســخت و بغرنــج بایــد در ســه زمینــه زیــر
برنامــه ریخــت وکار مشــرک و متحــد کــرد:
*بایــد نیروهــای چــپ و کمونیســت براســاس اصــول
وبرنامــه ودر پیونــد بــا جنبــش مســتقل کارگــری ایـران
یکــی شــوند و حــزب متحــد ورسارسی ای ـران را بوجــود
آورنــد
**بایــد بــه شــعار چــاره رنج ـران وحــدت وتشــکیالت
اســت وفــادار مانــد و ب ـرای بســط وگســرش تشــکالت
کارگــری در رسارس ای ـران بــا متــام نیــرو کوشــید
***بایــد ب ـرای اتحــادی بازهــم وســیعرت وهمــه جانبــه
تــر بــا پیــروی از نــکات مشــرک بــا هــدف رسنگونــی
رژیــم جمهــوری اســامی و اســتقراربدیل کارگــری
مبــارزه کــرد.
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از شکست انقالب و انتخابات پارلمانی
بیاموزیم !

بقیه در صفحه 9

انقــاب نیمــه متــام و شکســت خــورده بهمــن ۱۳۵۷بــا
غصــب رهــری توســط بــورژوازی مذهبــی و خــرده
بــورژوازی یــدک کــش آن وارد  ٣٤میــن ســال خــود
مــی شــود .انقالبــی کــه قــرار بــود «اســتقالل ،آزادی
و عدالــت اجتامعــی» را بــا رسنگــون ســاخنت رژیــم
مســتبد ســلطنتی بــه ارمغــان آورد ،خــود از فــردای
پیــروزی اش توســط آخوندهــا بــه مثابــه مناینــدگان
بــورژوازی تــازه بــه قــدرت رســیده بــه محــاق کشــیده
شــد و جــای ســلطنت مســتبده ی رسمایــه داران
نیمــه ســکوالر و وابســته بــه امپریالیســم را ،ســلطنت
مســتبده ی رسمایــه داران مذهبــی در قالــب «والیــت
فقیــه « ،گرفــت .اگــر بـرای فریــب تــوده هــا امــام علــی
آنهــا کارگــر از کار درآمــد و بــا کار خــود ام ـرار معــاش
مــی کــرد و حتــا ادعــا شــد کــه «خــدا هــم کارگــر
اســت» ،امــا بــه نــدرت مــی تــوان در ای ـران رساغ حتــا
آخونــد کــوره دهــی را گرفــت کــه در مزرعــه کار کــرده
و خــرج خــود و خانــواده اش را از زحمــت و کار خــود
در آورد .هــم چنیــن کمــر آیــت اللهــی را مــی تــوان
یافــت کــه میلیونهــا و میلیاردهــا ثــروت نداشــته باشــد.
در کنــار ایــن جامعــت بــه آالف و علــوف رســیده،
بــورژوازی و خــرده بــورژوازی تــازه بــه دوران رســیده
در چاپیــدن ثروتهــای جامعــه و مکیــدن مثــره ی کارو
زحمــت کارگـران و زحمــت کشــان مــان ،خیــز عجوالنــه
ای برداشــتند بـرای ثــروت انــدوزی! و میلیاردرهــا مثــل
قــارچ از زمیــن بیــرون آمــده ،بــا دیدگاههــای عقــب
مانــده دســتگاه اســتثامر و ســتم و غــارت گــری را در
رستــارس ای ـران پهــن کردنــد.
اگــر حاکــان ب ـرای فریــب تــوده هــا قبــل و بعــد از
اوایــل انقــاب صحبــت از تبدیــل زندان اوین و شــکنجه
گاههــای دیگــر بــه مکانهــای آموزشــی و مجانــی شــدن
بــرق و آب و امثالهــم مــی کردنــد و خــود را مســتضعف
خــواه معرفــی مــی منودنــد ،پــس از رسنگونــی رژیــم
شــاه نــه تنهــا بــر تعــداد زندانهــا افزودنــد ،بلکــه در هر
زندانــی هــم دو تــا ســه برابــر گنجایــش آن انســانها را
اســیر کردنــد .شــکنجه هــا ،تیربارانهــا و اعــدام مبــارزان
ضــد رژیــم و خــاف کاران معمولــی بــه حــدی عــادی
شــد کــه حتــا بــه اع ـراف خودشــان ،بــی گناهــان هــم
ایــن ســه وظیفــه واقعــی ،در پیونــد باهــم در جامعــه
شــکنجه ،زندانــی و اعــدام شــدند و بعــدا خلخالــی های
ایـران در حــال انجامنــد .از هــم اکنــون مــی تــوان دیــد
رژیــم گفتنــد «اگــر اشــتباها اعــدام شــده باشــند ایــن
ســالی کــه در پیــش اســت بازهــم منایــان تــر در صحنــه اعدامیهــا شــهید حســاب شــده و بــه بهشــت مــی روند»
مبــارزات سیاســی ایـران خــود را نشــان خواهنــد داد .و بــی حیائــی آخونــدی را تــا بــدان جــا رســاندند کــه
بــه جــای خــدای شــان هــم قضــاوت کردنــد و رای بــه
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بهشــتی یــا جهنمــی بــودن انســانها دادنــد تــا آتوریتــه
قالبــی و حیوانــی خــود را مســتقر ســازند!!
ایــن برخوردهــا نشــان داد کــه جمهــوری اســامی نــه
در راه خــدا و اســام مــورد ادعــای شــان ،بلکــه خــدا
و اســام و ایــن جمهــوری را در خدمــت حریــص تریــن
و بــی وجــدان تریــن انســان هــای رسمایــه دار شــیاد و
زالــو صفــت الزم دارنــد و در عیــن حــال خــون خــواران

هســتند بســان گــرگان وحشــی گرســنه!
ســخن گفــن از مجموعــه ظلــم هایــی کــه بــر مــردم
و بــه ویــژه زنــان روا داشــته انــد ،مــوی بــر بــدن هــر
انســان بــا وجدانــی را ســیخ مــی کنــد کــه تجــاوز بــه
دخ ـران اســیر اعدامــی قبــل از اعــدام و سنگســار دو
منونــه از ایــن وحشــی گــری هــا هســتند .در مــورد
انتخــاب کــردن نیــز نظــام انتخابــات پارملانــی در ایـران
مضحکــه ای بــه متــام معنــا اســت .ایــن امــر هــم از آنجا
رشوع شــد کــه مجلــس خــرگان جــای مجلــس موسســان
گذاشــته شــد تــا آنچــه کــه حاکــان مــی خواهنــد بــه
تصویــب برســد .در انتخــاب نــام جمهــوری ،تنهــا یــک
پیشــنهاد باقــی مانــد کــه خمینــی رسدســته ی مســتبدان
جدیــد مطــرح ســاخته بــود« :جمهــوری اســامی ایـران،
نــه یــک کلمــه بیــش و نــه یــک کلمــه کــم» ! و حتــی
نــام جمهــوری اســامی دموکراتیــک هــم تحمــل نشــد.
نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان بــی رحامنــه هــر
کســی را کــه بــرای نامــزدی مجلــس اســم خــود را
نوشــته بــود ،کنــار زد و مناینــدگان دلخــواه حاکــان
باقــی ماندنــد و حتــی نظــام حــارض نشــد در ایــن حیلــه
گــری انتخابــات پارملانــی بــه ظاهــر هــم شــده بــازی را
هامننــد انتخابــات در کشــورهای غربــی پیــش بــرد و
بــه رضب پــول و تطمیــع و تبلیــغ ،مناینــدگان خــود را
بــه مجلــس بفرســتد .حاکــان پــول را ب ـرای خــود الزم
داشــتند تــا بـرای خــرج در بــاز ی هــای انتخاباتــی!! این
در منطــق آخونــدی بــا رصفــه تــر بــود! امــا بــا گذشــت
زمــان و بــا تشــدید حــرص دســته بنــدی هــای درون
حاکمیــت کــه هــر کــدام ســهم بیشــری را از خــوان
یغامئــی بــه بزرگــی ای ـران مــی خواســتند ،و بــه هــم
خــوردن اتحــاد نســبی اولیــه پــس از پیــروزی انقــاب،
انتخابــات رژیــم هــم دچــار بحــران شــد و کار بــه
جایــی رســید کــه خــودی هــای دیــروزی بــه همدیگــر
تاختنــد و امــروز از مجلــس شــان گرفتــه تــا مطبوعــات
و در رادیــو تلویزیــون و دادگاه هــا و غیــره بــه جویــدن
یکدیگــر مشــغول شــده انــد .بزرگرتیــن اعرتاضــات
خیابانــی مــردم ایــران علیــه انتخابــات دهمیــن دوره
ریاســت جمهــوری در تابســتان ســال  ١٣٨٨را شــاهد
بودیــم و انتظــار مــی رود کــه مــردم ایــن بــار ،برعکــس
بــار گذشــته کــه در توهــم بــه انتخــاب فــرد دیگــری
رای دادنــد ،از رشکــت در انتخابــات بپرهیزنــد و نشــان
دهنــد کــه از ایــن نظــام بیزارنــد.
طبعــا گــرم کــردن بیــش از پیــش تنــور جنــگ و تجــاوز
امپریالیســتی ـ صهیونیســتی را رژیــم بــه ســود خــود
مــی دانــد و ایــن بــار بــه بهانــه ی بــروز جنــگ و
رضورت مقابلــه بــا آن خواهــد کوشــید تــا تعــداد هرچه
بیشــری از رای دهنــدگان را بــه پــای صنــدوق هــای
رای بکشــد تــا بــار دوم و بــا گذشــن از روی الشــه ی
میلیــون هــا ایرانــی قربانــی جنگــی ناعادالنــه ،حاکمیت
خــود را بــه مــدت دو تــا ســه دهــه ی دیگــر تضمیــن
کنــد .بنابــر ایــن تحریــم فعــال ایــن انتخابــات نشــانی
خواهــد بــود از رشوع وحدتــی رسارسی در ربیــدن
جمهــوری اســامی و برقـراری دموکراســی شــورائی و از
میــان برداشــن نظــام رسمایــه داری.
کــم نیســتند نیروهــای سیاســی و از جملــه برخــی از
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نیروهــای چــپ کــه در ایــن رشایــط حســاس بــار دیگــر
شــعار «همــه باهــم» را پیــش میکشــند .تاریــخ انقــاب
در کشــورمان نشــان داد کــه «همــه بــا هــم» گرچــه
مــی توانــد در برچیــدن نظامــی موثــر افتــد ـ نظیــر
آنچــه کــه در انقــاب بهمــن  ٥٧روی داد ـ امــا ایــن
کافــی ب ـرای بعــد از انقــاب نیســت .کــا ایــن کــه بــا
رفــن «دیــو» ســلطنتی ،نــه فرشــته کــه «دیــو» وحشــی
تــر والیــت فقیــه وارد شــد کــه قانونــی رسش نشــده و
«حکــم حکومتــی» را کــه اســتبداد مطلــق اســت بــه
عمــل در آورد .ایــن امــر بــار دیگــر نشــان داد کــه تــا
زمانــی کــه کارگــران و زحمــت کشــان ـ ایــن تولیــد
کننــدگان نعــات مــادی و معنــوی جامعــه ی مــا ـ
متحــد نشــده و زیــر پرچــم واحــد انقالبــی طبقــه ی
کارگــر پیــرو ـ حــزب واحــد کمونیســت ایـران ـ مبــارزه
نکننــد ،متامــی جــان فشــانی هــای آنــان بــه ســود
طبقــات اســتثامرگری خواهــد شــد کــه از پشــتیبانی بین
املللــی نیــز برخوردارنــد .تاریــخ انقــاب بهمــن نشــان
داد کــه نبایــد نســبت بــه ادعــای افــراد و نیروهائــی
کــه ،در حفــظ مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد
و مبادلــه و اســتثامر انســان از انســان فعالیــت مــی
کننــد ،درمــورد اســتقرار دموکراســی ،آزادی و عدالــت
اجتامعــی بــاور داشــت .چــون کــه نفــس اســتثامرگری
و مالکیــت خصوصــی مانــع از آزاد بــودن انســانها
مــی شــود و پدیــده ی زور گوئــی را بـرای تحقــق ایــن
امکانــات الزامــا وارد کارزار مــی کنــد .کســانی کــه بــا
روشــن بینــی و بــا جدیــت در تغییــر رشایــط غیــر
انســانی کنونــی حاکــم بــر کشــورمان مشــغول فعالیــت
هســتند ،اگــر ایــن چنــد درس اساســی انقــاب  ٥٧و ٣٣
ســال حاکمیــت رژیــم جمهــوری اســامی را خــوب یــاد
گرفتــه باشــند ،بایــد امیــدوار بــود کــه از ایــن آگاهــی
مثــرات جانانــه ای بــه بــار خواهــد نشســت .در غیــر
ایــن صــورت چــرخ مملکــت مــان برپایــه ســابق و حتــا
بدتــر از آن خواهــد چرخیــد و مثـرات  ٣٣ســال مبــارزات
و جانبــازی و فــداکاری هــای مــردم مــا در نــرد بــا
اهریمنــان حاکــم بربــاد خواهــد رفــت.
و چنیــن مبــاد! فرامــوش نکنیــم کــه وقتــی تاریــخ
جامعــه ای بــه تنــد پیــچ تغییــر نزدیــک مــی شــود،
فرصــت طلبــان شــعار «بگــذار از دســت رژیــم فعلــی
خــاص شــویم» را پخــش کــرده و انســان های نــا آگاه و
یــا بــی طاقــت شــده از دســت مرارتهــای رژیــم بــه ایــن
دیــدگاه لبیــک مــی گوینــد و بــه آینــده و ایــن کــه چــه
حکومتــی رسکار خواهــد آمــد ،بــی اعتنــا مــی ماننــد.
از هــم اکنــون بایــد علیــه ایــن توهــم پراکنــی بــه پــا
خیزیــم.

راجع به سند ....بقیه ازصفحه آخر
ٌ رســیدگی بــه تظلــات ،تعدیــات ،شــکایات ،حــل و
فصــل دعــاوی و رفــع خصومــت  -احیــاء حقــوق عامــه،
گســرش عــدل و آزادیهــای مــروع  -نظــارت بــر
اجـرای صحیــح قوانیــن و حســن جریــان امــور  -کشــف
جــرم ،تعقیــب و مجــازات و تعزیــر مجرمیــن و اجـرای
حــدود و مقــررات مــدون جزایــی اســام  -پیشــگیری از
وقــوع جرائــم و دعــاوی  -اصــاح مجرمــان  -حامیــت از
حقــوق مالکیــت اشــخاص ٌ .
در ماموریــت چهــارم ایــن ســند نشــان مــی دهــد
کــه در بــر هــان پایــه خواهــد چرخیــد وقتــی مــی
گویــد :اجـرای حــدود و مقــررات مــدون جزایــی اســام.
ایــن بــدان معنــا خواهــد بــود کــه همچــون گذشــته
قصــاص اســامی و قوانیــن قــرون وســطایی اســامی را
تــا جایــی کــه رژیــم قــدرت آن ـرا داشــته باشــد اج ـرا
خواهــد کــرد .بــی حقوقــی زنــان ،زندانیــان ،زندانیــان
سیاســی ،شــکنجه و اعــدام ،فســاد هــای عظیــم مالــی
و ....همچنــان بــر پــا خواهــد بــود.
ســند بــه مــواردی اشــاره دارد کــه همچــون مــوارد بــاال
در طــول رژیــم جمهــوری اســامی برعکــس آن عمــل
شــده اســت بطــور مثــال در ســند آمــده اســت :بــا
اســتفاده از نظــارت همگانــی مردمــی بــر مبنــای اصــل
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،راه تحقــق ایــن
ســند را همــوار کننــد .اصــل امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر ب ـرای ایرانــی هــا در طــول تاریــخ بــه عنــوان
یکــی از اصــول رسکوبگرانــه و انگیزاســیون (تفتیــش
عقایــد) اســامی ضدیــت خــود را بــا آزادی هــای
فــردی و اجتامعــی نشــان داده اســت .در طــول عمــر
رژیــم جمهــوری اســامی تحــت همیــن اصــل دســت
دارو دســته هــای بســیجی هــا و ملپــن هــا بــه کثیــف
تریــن شــیوه هــا علیــه مــردم در خیابــان و خصوصــی
تریــن مســائل انســان هــا دخالــت کــرده و بــا ایجــاد
جــو رعــب و وحشــت ،ســعی بــه درهــم کوبیــدن هــر
گونــه آزادی هــای فــردی در جامعــه دارنــد .وقتــی ایــن
ســند از نظــارت همگانــی مردمــی صحبــت مــی کنــد
یعنــی هــان نظــارت دارودســته هــای بســیجی و لبــاس
شــخصی و ملپــن هــا و مســاجد...
در بخش دیگری از سند آمده است:
مقابلــه بــا فســاد و تحقــق کارآمــدی بهعنــوان دو
اولویــت کشــور ،از متامــی ظرفیتهــای قانونــی ایــن قــوه
بهــره گرفتــه و ایــن دو موضــوع در قالــب دو محــور
اساســی در ســند تحــول پیگیــری شــود.
فســاد در ای ـران دیگــر مختــص بــه یــک نهــاد دولتــی
نیســت ،اکرثیــت قریــب بــه اتفــاق نهادهــای دولتــی
بشــدت آلــوده بــه بانــد بــازی و رشــوه خــواری و رانــت
خــواری هســتند .فســادهای گوناگــون از اخالقــی تــا
مالــی و فرهنگــی از راس هــرم قــدرت رسمنشــاء مــی

گیــرد .رهــری و مســؤلین قــوه قضائیــه بــه مثابــه یکــی
از ســه نهــاد اصلــی رژیــم اســامی خــود یکــی از فاســد
تریــن و تبهکارتریــن عنــارص رژیــم جمهــوری اســامی
هســتند مــی گوینــد «هرچــه بگنــدد منکــش مــی
زننــد وای بــه روزی کــه بگنــدد منــک» ایــن حکایــت
حــال و روز قــوه قضائیــه در رژیــم جمهــوری اســامی
اســت .در پرونــده آنهــا از رئیســی تــا دیگــر مدیرانــش،
دستشــان بــه خــون جوانــان مــردم بــه شــدت آلــوده
اســت .بزرگرتیــن ســپرده هــای مالــی بخاطــر جریمــه
هــا بــه دولــت ،توســط همیــن مدی ـران بــاال کشــیده
شــده اســت .در ســند ادعاهــای عجیــب و مضحکــی
شــده اســت کــه بــا تجربــه تاریخــی مــردم مــا از رژیــم
اســامی کامــا مغایــر اســت بطــور مثــال ٌ انتظــارات
مــردم ،پیامــد نهایــی تحــول در قــوه قضائیــه دســتیابی
بــه «عدالــت» و «رضایتمنــدی مــردم» اســت .ایــن ادعــا
اوال نشــان مــی دهــد کــه متامــی اعرتاضــات مــردم علیــه
نــا عدالتــی و زورگویــی درســت بــوده اســت ،ثانیــا
حاکــی از آن اســت کــه بعــد از  40ســال حاکمیتــی کــه
نتوانســته عدالــت را اجــرا و رضایــت مــردم را جلــب
کنــد ،دارای اشــکاالت پایــه ای و نهادینــه ســاختاری
اســت وبایســتی بجــای بــازی بــا لغــات و فریبــکاری بــه
مســائلی دســت بــرد کــه بطــور ریشــه ای آن را دچــار
تحــوالت ســاختاری منایــد .اولیــن موضــوع جــدا کــردن
موضــوع قضــاء از مذهــب و قوانیــن کهنــه آن اســت.
قوانیــن قضایــی در دنیــای کنونــی حتــی در مقایســه
بــا سیســتم نابرابــر کنونــی هــم کــه دارای دســت
آوردهایــی ناشــی از مبــارزات مــردم در راســتای احقــاق
حقــوق خــود بــوده اســت ماننــد داشــن حــق وکیــل،
دادگاههــای علنــی ،رد شــکنجه و لغــو اعــدام ،بــه
رســمیت شــناخنت حقــوق زندانیــان و بویــژە زندانیــان
سیاســی و ....بســیار عقــب مانــده تــر اســت.
در بنــد بنــد ســند تحــول قــوه قضائیــه تحکیــم اعــال
و سیاســت هــای گذشــته و نیــز تاکیــد بــر عدالــت
بــر مبنــای قانــون اساســی رشعــی تک ـرار شــده اســت.
در ســند ماموریــت قــوه قضائیــه چنیــن آمــده
است رســالت قــوه قضائیــه مبتنــی بــر قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ای ـران و سیاس ـتهای کلــی نظــام.
بــه همیــن دلیــل قــوه قضائیــه بــه عنــوان یکــی از
بازوهــای رسکــوب رژیــم اســامی همچنــان در بــه بنــد
کشــیدن زنــان آزادیخــواه و فمینیســت ،دانشــجویان و
روشــنفکران ســکوالر ،فعالیــن کارگــری و مــال باختــگان
و معرتضیــن اجتامعــی بــه نابرابــری همچــون گذشــته
شمشــیر را از رو بســته اســت .ســند تحــول در تحــول
قضــاوت اســاس را بــه نظــام هوشــمند و متخصــص و
بکارگیــری آنهــا محــول کــرده اســت .در حقیقــت ایــن
ســند مــی خواهــد نظــام رسکوبگــر شــکل عقــب مانــده
و افســار گســیخته آن را بــه شــکل امــروزی بــدون کــم
کــردن هیــچ مــوردی از فشــار ،شــکنجه و غیــره ادامــه
بدهــد .در ســند هیــچ کجــا از منــع شــکنجه و اعــدام
و زندانــی سیاســی و حقــوق زندانــی امکاناتــی کــه
بایــد یــک زندانــی در اختیــار داشــته باشــد .مــوارد
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دخالــت قــوه قضائیــه در امــور سیاســی و غیــره ماننــد
دادگاههــای انقــاب و ارتــش نامــی بــرده نشــده اســت.
در ســند راجــع بــه راهکارهــای ماموریــت اول یعنــی
رســیدگی بــه تظلــات ،تعدیــات ،شــکایات ،حلوفصــل
دعــاوی و رفــع خصومــات عمدتــا بــه کــم کــردن
بوروکراســی دولتــی در جهــت فشــار بــه زندانــی و
یــا مراجعیــن و محکومیــن توصیــه شــده اســت .قــوه
قضائیــه اصــل جدایــی ســه قــوه مجریــه و مقننــه و
قضائیــه را زیــر پــا مــی گــذارد و هــر کجــا کــه در
قوانیــن کمبــودی مــی بینــد خــود تصمیــم بــه تفســیرو
ارائــه قوانیــن جدیــد مــی کنــد و قــوه مقننــه را دور می
زنــد و اصــل مصونیــت سیاســی را زیــر پــا مــی گــذارد
و در راســتای مبــارزه علیــه مناینــدگان مجلــس شــورای
اســامی و نهادهــای مقننــه خــود را در ســطح باالتــری
ق ـرار مــی دهــد.
در مســئله مطبوعــات و راهــکار بنــد  3آمــده اســت
 :ارائــه تعریــف تفســیر ناپذیــر از مفاهیــم مرتبــط
در قوانیــن در چارچــوب موازیــن رشع و قوانیــن و
مقــررات جــاری بــه ویــژه قانــون مطبوعــات بــا تأکیــد
بــر عــدم اخــال بــه مبانــی و احــکام اســام و حقــوق
عمومــی و خصوصــی و بــا اولویــت رســیدگی بــه
تخلــف اف ـراد بهجــای تعطیلــی رســانه هــا و روزنامــه
هــا بــا اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط (معاونــت
حقوقــی و امــور مجلــس ،دادســتانی کل کشــور،
دادگســری اســتانها -میانمــدت ســند در حــال
بازســازی یکــی از شــیوه هــای کثیــف سـوِء اســتفاده از
مــردم ب ـرای جاسوســی تحــت عنــوان نظــارت مردمــی
اســت بــه ایــن قســمت ســند توجــه کنیــد :اســتفاده از
ظرفیتهــای مردمــی بــرای نظــارت راهــکار :ترغیــب
اشــخاص بــه گزارشدهــی از تخلفــات ،جرائــم و ســوء
جریانــات اداری و مالــی دســتگاههای موضــوع «قانــون
تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور» از طریــق تأمیــن
امنیــت مــادی و معنــوی ،حفــظ محرمانگــی هویــت،
طراحــی نظــام انگیزشــی متناســب بـرای گزارشــگران بــا
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط و توســعه «ســامانه
گزارشدهــی مردمــی» و احصــاء دقیــق و شــفاف
مصادیــق و تعییــن حــدود مداخلــه بـرای گـزارش دهــی
(ســازمان بازرســی کل کشــور ،معاونــت حقوقــی و امــور
مجلــس ،مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات ،معاونــت
اجتامعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم -میانمــدت)
ســند بــه یکــی از چالــش هــای بــزرگ جامعــه یعنــی
زندانــی سیاســی راهــکار زیــر را توصیــه و اجــرا مــی
کنــد:
راهکارهــا :ارائــه تعریــف تفســیر ناپذیــر از مفاهیــم
مرتبــط در قانــون جــرم سیاســی و شناســایی دقیــق و
اعــام عمومــی مصادیــق آن (معاونــت حقوقــی و امــور
مجلــس -میانمــدت)
تشــکیل دادگاه رســیدگی بــه جرائــم سیاســی مطابــق
بــا قانــون جــرم سیاســی بــا حضــور هیئــت منصفــه،
بــه صــورت علنــی و برابــر مقــررات مــواد  305و
 352قانــون آییــن دادرســی کیفــری (معاونــت اول،
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انســانی تــا اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی.
رژیــم اســامی بــه خوبــی فهمیــده اســت کــه بــا
ســاختارهای کنونــی قــادر بــه ادامــه رسکــوب و ســتم
و اســتثامر حداکــری مــردم نیســت ،امــا بعلــت مرتجــع
و عقــب ماندگــی تاریخــی خــود حتــی بــه مثابــه یــک
رژیــم بورژوایــی هــم نتوانســته اســت کــه خــود را
بازســازی کنــد .ســند تحــول رشوعــی بــر ایــن بازســازی
و تحــول ســاختارهای آن اســت ،کــه در آینــده در
صــورت بدســت دادن نتایــج دلبخــواه رژیــم اســامی به
قــوای دیگــر حکومتــی تــری خواهــد یافــت و تــوان
رژیــم را ب ـرای ادامــه حاکمیــت و رسکــوب کارگ ـران و
زحمتکشــان بــاال خواهــد بــرد.
اســتفاده بیشــر از متخصصیــن و تکنولــوژی منــی توانــد
دســتگاه قضائیــه در ایــران را بــه یــک نهــاد عدالــت
طلــب و شــفاف تبدیــل کنــد .ایــن تجربــه ای اســت
کــه ماننــد عملکردهــای گذشــته رژیــم اســامی بــا
شکســت روبــرو خواهــد شــد .ایــن موضوعــی اســت
کــه بــه ماهیــت رژیــم اســامی برمــی گــردد .موضــوع
اصلــی ایــن اســت .کل قوانیــن و ســاختارهای رژیــم
جمهــوری اســامی انگلــی و ماننــد بختکــی بــر بــاالی
جامعــه افتــاده اســت .آنچیــزی کــه در جامعــه ســبب
اع ـراض و شــورش طبقــات فرودســت اجتامعــی علیــه
رژیــم اســت رصفــا بــه قوانیــن قضایــی خالصــه منــی
شــود .مناســبات و روابــط بشــدت نابرابــر در جامعــه
طبقاتــی ایـران مبنــی بــر مالکیــت خصوصــی بر وســایل
تولیــد ،تشــدید اســتثامر بــر کارگ ـران و زحمتکشــان و
ســتم بــر دیگــر اقشــار فرودســت و رسکــوب حقــوق
و آزادی هــای فــردی و اجتامعــی شــناخته شــده در
جوامــع پیرشفتــه تــر بــری و بــاز تولیــد رسمایــه داری
و مذهــب در شــکل دولتــی آن .رژیــم جنایتکار اســامی
منــی توانــد بــا بهــره گیــری از ایــن ســند نابرابریهــای
اجتامعــی از جملــه بیــن زن و مــرد ،مبــادالت اقتصــادی
و نیــز از بیــن بــردن قاچــاق مــواد مخــدر و بــزه کاری
و شــکنجه و اعــدام و زنــدان و زندانــی نقطــه پایانــی
بگــذارد .وظایفــی از ایــن دســت را فقــط دولتــی کــه
مناینــده اراده اســتثامر شــدگان و ســتمدیدگان جامعــه
یعنــی دولــت سوسیالیســتی باشــد مــی توانــد بــه
رسانجــام برســاند .اولیــن قــدم بــرای بوجــود آوردن
یــک قــوه قضائیــه مدافــع ســتمدیدگان و اســتثامر
شــوندگان برچیــدن و رسنگونــی کل رژیــم رسمایــه داری
و در مقطــع کنونــی رژیــم جمهــوری اســامی در ایـران
اســت.

دادگســری اســتانها -کوتــاه مــدت) مــا چنــد راهــکار
را از بیــن دههــا راهــکاری کــه بــه همیــن شــیوه توصیــه
و اجرایــی شــده اســت انتخــاب کردیــم تــا نشــان دهیــم
کــه قــوه قضائیــه بــا ایــن ســند قصــد دارد کــه بــا
نوســازی دســتگاههای کهنــه شــده رسکــوب خــود آن
را در خدمــت نظــام رسمایــه داری و رژیــم اســامی
بازســازی کــرده تــا بتوانــد در آینــده ایــن ارگان رسکــوب
را توامننــد تــرو بــا راهکارهــای دقیــق و اســتفاده از
امکانــات تکنولوژیکــی قــرار بدهــد.
ســند در فصــل چهــارم در جهــت ســازماندهی مــی
گویــد کاهــش حجــم ســاختار بــا تجمیــع واحدهــای
ســازمانی متجانــس ،برونســپاری امــور قابلواگــذاری و
بهرمنــدی حداکــری از ظرفیتهــای مردمــی در ایــن بنــد
کــه ظاه ـرا بایســتی انتظــار تعــداد و کاهــش زندانــی
و زندانیــان کشــور را داشــت ولــی زیرکانــه مســئله
خصوصــی ســازی و بــاز گذاشــن دســت بــورژوازی غیــر
دولتــی در برخــورد بــه زنــدان و زندانــی را مطــرح مــی
کنــد .موضوعــی کــه در کشــورهای مرتوپــول رسمایــه
داری هــم در حــال اجــرا اســت و دولــت هــا بخــش
هــای ظاه ـرا خدماتــی زنــدان هــا را بــه رشکــت هــای
خصوصــی و امنیتــی ســپرده انــد.
و باالخــره ســند هــدف سیاســی خــود را در صفحــات
آخــر آشــکار کــرده و مــی نویســد :ترســیم چهــره
حقیقــی نظــام حقوقــی  -قضائــی جمهــوری اســامی
ای ـران ،تبییــن عــزم قــوه قضائیــه ب ـرای اج ـرای عدالــت
و خنثیســازی اثــرات عملیــات روانــی جریانــات
معانــد خارجــی و داخلــی از طریــق تدویــن و اج ـرای
«برنامــه گفتــان ســازی» بــا رعایــت مالحظــات زیــر:
(مرکــز رســانه ،ســتاد حقــوق بــر و امــور بینامللــل،
پژوهشگاه ،ســازمانهای تابعــه ،دادگســری اســتانها-
میــان مــدت) و نیــز ترســیم چهــره قــوه قضاییــه بــه
عنــوان ملجــا و پناهــگاه قابــل اتــکاء مظلومــان ،ترســیم
چهــره قاضــی بــه عنــوان فــردی مســتقل ،بیطــرف،
نفــوذ ناپذیــر و دارای طأمنینــه ،ترســیم چهــره دادســتان
بــه عنــوان فــردی شــجاع ،جســور و عدالتجــو و
معرفــی قضــات ،دادســتانها و کارکنــان ســاعی و
خــدوم ،مفاخــر و چهرههــای مانــدگار قــوه قضائیــه.
در آخــر بایســتی بــه دلیــل ارائــه علنــی ایــن ســند و
رشایطــی کــه رژیــم جمهــوری اســامی در آن قــرار
دارد اشــاره ای بشــود ،تــا ابعــاد بیشــری از ایــن نهــاد
رسکوبگــر اســامی روشــن شــود.
در طــی  42ســال حاکمیــت رژیــم اســامی و برق ـراری
قوانیــن رشعــی اســامی در ایـران بویــژه قوانیــن قضایی
مهران پیامی
آن ،چنــد مســئله در جامعــه اتفــاق افتــاده اســت یکــم:
مقابلــه ،مبــارزه و اعـراض شــدید مــردم مــا بــا قوانیــن
اســامی و حاکمیــت دســتگاه روحانیــت و بطــور کلــی
مذهــب .دوم :نتایــج ویرانگــر انســانی ،اقتصــادی و
فرهنگــی کــه ایــن قوانیــن قضایــی در جامعــه بوجــود
آورده اســت .ســوم :پوســیدگی ســاختارهای نهادینــه
شــده اجتامعــی در جمهــوری اســامی از روابــط

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

دموکراسی بورژوایی یا ....بقیه از صفحه
آخر

گذشــته انــکار کنــد .وی مــی نویســد« :واقعيــت ايــن
اســت کــه طبقــه ی کارگــر اي ـران در طــی ســی ســال
گذشــته در پرتــو هشــت ســال جنــگ خامنــان ســوز بــا
عــراق کــه بــه بســته شــدن و از کار افتــادن شــار
زیــادی از يــگان هــای توليــدی ،کشــاورزی و خدماتــی
کشــور انجاميــد و ویرانــی چنــد شــهر بنــدری و صنعتــی
را موجــب شــد و نيــز بــه ســبب تــداوم اقتصــاد نفتــی
و ادامــه ی سياســت رانتــی و عــدم نيــاز رژيــم اســامی
ب ـرای گســرش صنايــع توليــدی و صادراتــی ،و هــم در
اثــر اجــرای سیاســت هــای نئولیربالــی و گشــودن
بازارهــای داخلــی بــر روی کاالی وارداتــی کــه بــه نوبــه
ی خــود از کار بــاز مانــدن يــگان هــای تولیــدی بيشــر
و بیــکاری بــاز هــم بيــش تــر کارگـران و کارکنــان را در
پــی دارد و بــا بســته شــدن و از خــط توليــد خارج شــدن
شــار هــر چــه بيــش تــری از ديگــر يــگان هــای توليدی
و خدماتــی از وزن کارگــران متشــکل در واحدهــای
تولیــدی و صنعتــی روز بــه روز کاســته مــی شــود و
امــروزه وزن بیــکاران بــر کارگــران و وزن کارگــران
پراکنــده بــر کارگ ـران شــاغل در يــگان هــای بــزرگ و
متوســط ،وزن کارگــران بــی ســازمان بــر کارگــران
ســازمان يافتــه مــی چربــد» .وی بــرای ايــن کــه
اســتداللهای خــود را بــی مايــه نشــان ندهــد ،موقتــا
دیــد منفــی را کنــار گذاشــته و مــی نويســد« :بــی گــان
طبقــه ی کارگــر از آن چنــان زمينــه ای برخــوردار اســت
کــه در يــک فضــای دموکراســی کــه امــکان آوازه گــری
سوسیالیســتی و ســازماندهی صنفــی ــــ طبقاتــی وجــود
داشــته باشــد بتوانــد شــتابان رشــد کنــد و شــتابان بــه
ميــدان آيــد امــا بــا ايــن امــا و اگرهــا منــی تــوان
سوسياليســم ســاخت!» آقــای عزيــز! اگــر زمينــه آن
قــدر مناســب اســت کــه بــه قــول شــا در صــورت
وجــود دموکراســی ،طبقــه کارگــر «امــکان رشــد شــتابان
مــی يابــد» ،پــس علیرغــم متامــی مشــکالت موجــود
طبقــه ی کارگــر پابرجــا و اســتوار چــه از نظــر کمــی و
چــه کیفــی رشــد کــرده اســت و منتظــر فرصت مناســب
مــی باشــد تــا درس خوبــی بــه بــورژوازی بدهــد! امــا
هــدف شــا در ايــن جــا هــم بــاز برجســته منــودن
نقــش دموکراســی در «رشــد شــتابان» طبقــه ی کارگــر
اســت نــه زمينــه مناســب موجــود در خــود طبقــه! شــا
بــدون ايــن کــه بــه بررســی امکانــات تحقــق
«دموکراســی» بورژوایــی بپردازیــد ،اشــاره ای هــم منــی
کنيــد کــه چــرا طــی  ۱۰۰ســال مبــارزه ی طبقــه ی
کارگــر و تــوده هــای زحمتکــش و حتــا جنــاح هایــی از
خــرده بــورژوازی و بــورژوازی متوســط ،تحقــق
دموکراســی بورژوائــی و تامــن حداقــل آزادی هــای
دموکراتيــک در اي ـران ممکــن نشــده اســت؟ اگــر شــا
بــه دنبــال بررســی ايــن واقعيــت مــی گشــتيد ،متوجــه
مــی شــديد کــه در عــر امپریالیســم و جهانــی شــدن
هرچــه بيشــر رسمايــه و بحرانهــای ناشــی از عــدم
امــكان افزايــش پيوســته ی نــرخ ســود و انباشــت عظيــم
رسمايــه ،امپرياليســم جهــان را هرچــه بيشــر بــه ســوی
بربريــت مــی بــرد تــا بتوانــد از طريــق جنــگ و تجــاوز
و تحميــل ديكتاتــوری هــای خونــن ،امپراتــوری جهانــی
اش را مســتقر ســازد و دموکراســی را جــز درحــد

پارملانتاريســم عليــل و عروســکی طبيعــت ،قبــول
نداشــته و از امــکان يابــی طبقــه ی کارگر و زحمتکشــان
ب ـرای متشــکل شــدن ســخت هراســان اســت و تــا آن
جــا کــه در تــوان داشــته باشــد مانــع از فراهــم شــدن
آزادی هــای ِ مدنــی مــی گــردد .درايــن عــر تجاوزگــری
بــه حقــوق انســانها ،ايــن طبقــه ی کارگــر اســت کــه
مــی توانــد و بايــد پرچــم دفــاع از دموکراســی را
رسبلندانــه بــه دســت بگــرد و بــا رسنگــون ســاخنت نظام
رسمايــه داری ،دموکراســی پرولــری را کــه متعلــق بــه
اکرثیــت ســاکنان جامعــه اســت ،مســتقر ســازد و نــه
ايــن کــه درانتظــار عبــث برقـراری دموکراســی بورژوائی
کالســيک بــا بــورژوازی ليـرال کــه هفــت کفن پوســانده
اســت ،روزشــاری کنــد! امــا دارابيگــی دســت بــردار از
دموکراســی بورژوائــی نيســت و مدعــی اســت:
«سوسياليســم در جامعــه ی امــروزی مــا کــه زيــر پنجــه
هــای خونــن ديکتاتــوری مذهبــی و رسمايــه داری
تقديــس شــده و باندهــای مافیائــی نظامــی ــــ آخونــدی
بــه ســختی نفــس مــی کشــد بــه ســبب تــداوم بــی
حقوقــی همگانــی تنهــا بديــل و يــا تنهــا چشــم انــدار
مبــارزه نيســت زيــرا در کشــوری کــه بــی حقوقــی
همگانــی فرمــان روا اســت همــه ی اقشــار ،اليــه هــا و
طبقــات تحــت ســتم هــر کــدام بــه نحــوی مناينــده گان
ويــژه ی خــود را دارنــد و چشــم انــداز مبارزاتــی خــود
را ،و چــه بســا هنــوز هــم بديــل هــای بورژوائــی ــــ
مذهبــی در ميــان بخشــی از مــردم و بخشــی از تــوده
هــا بــا اقبــال بيــش تــری مواجــه هســتند و گــروه هــا و
جريــان هــای بورژوائــی هنــوز هــم چشــم انــداز روشــن
تــری بـرای خزيــدن بــه قــدرت و کســب قــدرت دارنــد».
چـرا لحظــه ای فکــر منــی کنيــد کــه متــام ايــن اقشــارو
اليــه هــا درتوهــم تحقــق دموکراســی بــه رسمــی برنــد؟
ايــن بديــل تراشــی بــورژوا ـ دموکراتيــک ،نشــان مــی
دهــد کــه دارابيگــی از نظــر نظــری هنــوز در قــرون ۱۷
تــا  ۱۹درجــا زده و بــورژوازی انقالبــی آن ســده هــا را
کــه بــا اســتبداد فئودالــی نــرد مــی کــرد ،بــا بــورژوازی
تــا مغــز اســتخوان فاســد شــده کــه بــرای حفــظ
حاکمیــت اش امــروز حتــا بــه «ارزشــهای» فئودالــی
پنــاه بــرده اســت ،م ـرادف مــی دانــد .درايــن ارتبــاط
تضــاد درون جنــاح هــای مختلــف بــورژوازی را کــه
بـرای کســب قــدرت بيشــر ،بــا هــم تضــاد دارنــد را بــه
فــال نيــک «اســتقرار دموکراســی» مــی گیــرد!! توجــه
کنيــم« :مســر رسنگونــی جمهــوری اســامی بــه هرگونــه
کــه باشــد و مشــارکت کارگــران و زحمتکشــان در
فراينــد مبارزاتــی رسنگونــی بــه هــر انــدازه کــه
تاثريگــذار باشــد سوسياليســم مــا تنهــا از يــک گــذرگاه
امــن و قابــل اطمينــان مــی توانــد بــه مقصــد نزديــک
شــود و مســر بــی بازگشــتی را ســپری ســازد (بــاش تــا
صبــح دولتــت بدمــد! تکيــه از مــا اســت) و آن گــذرگاه
دموکراســی اســت زيـرا تنهــا در پرتــو برقـراری و تــداوم
دموکراســی اســت کــه ســازمان هــای پيــش رو امــکان
جلــب و جــذب نــروی طبقاتــی دارنــد و تنهــا در يــک
فضــای دموکراتيــک اســت کــه نريوهــای بالنــده در يــک
جامعــه امــکان رشــد خواهنــد يافــت و طبقــات تحــت
ســتم و تــوده هــای لگدمــال شــده بــه حقــوق خــود و
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تريــن کشــورهای رسمايــه داری جهــان خــوار گام
عظیمــی بــه پيــش بــود کــه نــور امیــدی دردل میلیاردها
انســان اســتثامر شــده و لــت و پــار زيــر ســلطه ی
خونــن نظــام رسمایــه داری جهانــی و نظــام هــای
ماقبــل رسمایــه داری ،بــه وجــودآورد .کارگــران و
زحمتکشــان شــوروی بــا دادن نزديــک بــه  ۳۰ميليــون
قربانــی و ویرانــی عظيــم کشــور توانســتند رسبلندانــه
پــس ازجنــگ جهانــی دوم بــه ترميــم ويــراين هــا
بپردازنــد و شــوروی بــه دومــن قــدرت جهانــی تبدیــل
شــد .آيــا ايــن دســتاوردها آنقــدر ناچیــز بودنــد کــه
دارابيگــی بــه ســهولت آب خــوردن از آنهــا بايــد مــی
گذشــت؟! گويــا قــرار نيســت دارابيگــی از ايــن
دســتاوردها و حتــا از دســتاوردهای فنــی کشــورهای
سوسیالیســتی کلمــه ای بــر زبــان آورد! بايــد بــه بخــش
منفــی پرداخــت و اشــتباهات و کمبودهــا را کــه بســیار
هــم بودنــد ،فراتــر از آن چــه کــه بودنــد برجســته منــود
و نشــان داد کــه انقــاب سوسياليســتی نتيجــه ای جــز
گرســنه گــی و فقــر و ناتوانــی در تامــن «نيازمنديهــای
اساســی شــهروندان» نداشــت و تــوده هــا از آن روی
گــردان شــدند و تــازه بــدون نشــان دادن ايــن کــه ايــن
تــوده هــا درکجــا و چــه موقــع رویگــردان شــدند؟ مگــر
بــا کودتــای رويزيونيســتها دردهــه ی  ۱۹٥۰در
دفرتسياســی حــزب کمونیســت شــوروی ،رهــری جامعــه
بــه دســت ايــن شــيادان ضدانقالبــی نيافتــاد کــه بــه نــام
سوسياليســم حکومــت کردنــد ولــی بــه احیــای نظــام
رسمايــه داری پرداختنــد؟ مگــر حتــا نزديــک بــه  ٤دهــه
ی بعــد يليتســن و امثالهــم بــا بــه تــوپ بســن پارملــان
در مســکو ،قــدرت را قبضــه نکردنــد تــا چهاراســبه
نظــام رسمايــه داری را کامــا و متامــا مستقرســازند؟! آيــا
تــوده هــا بـرای خروشــچف و يلتســن هــورا كشــيدند؟
تــازه بنــا بــه روايــات بســياري ،آن تــوده هــای گــول
خــورده در اروپــای رشقــی هــم کــه بــه آنهــا قــول داده
شــده بــود بــا گرويــدن بــه اروپــای غربــی صاحــب
همــه چيــز خواهنــد شــد ،امــروز بــه اشــتباه خــود پــی
بــرده انــد و مــی بيننــد کــه شــکاف بــن فقــر و ثــروت
در کشــورهای اروپــای رشقــی بیــداد مــی کنــد! ايــن
نفــی کردنهــای دارابیگــی حکايــت از ديــدگاه غــر
ماترياليســتی ـ ديالکتيکــي وی دارد که دســت آوردهای
پرولتاريــا را گرامــی نداشــته و بــه تبليغــات زهرآگــن
بــورژوازی امپریالیســتی پربهــا مــی دهــد .دارابيگــی
پــس از نقــد یــک جانبــه و منفــی سوسياليســم موجــود
بــه وضعيــت طبقــه ی کارگــر در ايــران پرداختــه و
چنــان وامنــود مــی کنــد کــه طبقــه ی کارگــر در اي ـران
ســیرقهقرائی يافتــه و در رشایطــی کــه حداقــل بيــش از
 ٪٦۰نــروی کار شــاغل را کارگــران و زحمتکشــان
تشــکيل مــی دهنــد بــه کاســته شــدن نقــش طبقــه ی
کارگــر در عرصــه ی تولیــدی و خدماتــی مــی پــردازد و
متامــی کوشــش اش برايــن اســت کــه نــکات منفــی و
بعضــا نادرســت را در زندگــی و مبــارزه ی طبقــه ی
کارگرايــران برجســته منايــد و رشــد آن را در ۳۰ســال
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عينــی و ذهنــی درايــران حاکــی از آمادگــی اکرثيــت
مــردم بـرای بــه مثــر رســاندن يــک انقــاب دموکراتیــک
اســت .بــه احتــال زيــاد دردوران بعــد از پیــروزی
انقــاب ...ناگزيــر بخشــی و يــا متامــی روابــط اقتصــادی
هنــوز در چارچــوب روابــط نابرابــر رسمايــه داری ادامــه
مــی يابــد ».وی بــا ناديــده گرفــن اعتصابــات کارگــری،
اعتصابــات معلــان ،اعتصابــات پرســتاران ،اعتصابــات
بازنشســتگان ،تظاهــرات بیــکاران کــه ماهيتــا ضــد
رسمایــه داری هســتند ،بــاز هــم از رس گشــاد شــیپور
دموکراســی رشوع بــه درآوردن صداهــای عجيــب و
غريــب منــوده و آمادگــی مــردم ايــران بــرای انجــام
انقــاب دموکراتیــک کــه چيــزی جــز انقــاب در روبنــا و
ايجــاد يــک دولــت بورژوائی(چــه بســا ســکوالر)
انگشــت مــی گــذارد ،بــدون ايــن کــه بــه ماهيــت ضــد
دموکراتيــک بــورژوازی امــروزی اشــاره ای داشــته باشــد
و تضمينــی بــرای مــردم تشــنه دموکراســی در
بعدازانقــاب نشــان دهــد!! و باالخــره اسـراتژی انقالب
دموکراتيــک را چنــن فرمولــه مــی کنــد۱« :ـ افشــاگری
ماهيــت و سياســتهای ضــد مردمــی و ارتجاعــی نظــام
جمهــوری اســامی ،عامــان و عوامــل آن۲ ،ـ تــاش
درجهــت ايجــاد يــک اپوزيســيون انســجام يافتــه،
گســرده و مســتقل از قدرتهــای خارجــی حــول محــور
عــام تريــن حقــوق و موازيــن دموکراتيــک ،مهــم تريــن
در ميــان آنهــا ،اعتقــاد بــه عبــور از جمهــوری اســامی،
يــک نظــم ســکوالر مردمــی متکــی بــر اصــول عــام
جهانــی حقــوق بــر ».ازآقــای داور بايــد ســوآل کــرد
درطــی  ۱۰۰ســال مبــارزه بــرای اســتقرار دموکراســی
بورژوائــی در ايــران آيــا لحظاتــی بــوده اســت کــه
بــورژوازی و حتــا خــرده بــورژوازی انقالبــی تــن بــه
توافــق بــا طبقــه ی کارگــر و کمونیســتها داده باشــد.
حتــا در جريــان جنبــش جنــگل ،توافــق بــن كمونيســتها
و مــرزا کوچــک خــان در حــدی بــود کــه کمونيســتها
حــق تبليــغ مـرام خــود را نداشــتند!!! .امــروز نيــز ايــن
بــورژوازی ســکوالر کــه حــارض بــه اتحــاد بــا کمونيســتها
باشــد ،کجاســت؟ حتــا جبهــه ملــی (و مشــخصا حــزب
ايــران بــه رهــری دکــر کريــم ســنجابی) حــارض بــه
همــکاری بــا ســازمان انقالبــی در اســفند ۱۳٥۷نشــد و
دربرابــر خمینــی رس فــرود آورد و ايــن سياســت
اپورتونیســتی اش باعــث ورود بــه كابينــه بــازرگان شــد.
امــا ايــن «افتخــار» هــم ديــری نپائيــد و از کابينــه
دولتــی نيــز کنــار زده شــد!! ايــن متحديــن خيالــی
جنــاب داور عالقــه دارنــد تــا طبقــه کارگر و کمونیســتها
بــی قيــد و رشط پيــاده نظامــی باشــند در خدمــت
پيشــرد اهــداف بــورژوازی و نــه بيشــر .ايـران نيــاز بــه
انقالبــی اجتامعــی دارد تــا نــه تنهــا مناســبات گنديــده
و عقــب مانــده رسمايــه َ داری را از بیــخ و بــن برکنــد َ،
بلکــه بــرای قطــع خرافــات و شــيوه هــای اســتثامری
نظامهــای ماقبــل رسمایــه داری و اساســا متکــی بــر
مذهــب راه حلــی انقالبــی بيابــد .ايــن امــر هــم نيــاز
بــه آن دارد کــه کارگ ـران و زحمتکشــان بــه دور حــزب
کمونیســت انقالبــی واحــد و رسارسی کــه ايجــادش
رضورتــی اســت عاجــل ،گــرد هــم بياينــد ،وگرنــه بــار

دیگــر هــر نــوع انقالبــی در ايـران بــا رهــری بــورژوازی
قادربــه فـرا رفــن از دايــره ی منحــوس و تکـراری نظــام
بورژوائــی َ اســتثامرگر و ســتم گــر نخواهــد شــد.
درنتيجــه َعلــم کــردن منشویســم در اي ـران شایســته ی
کســانی اســت کــه بــه قــدرت پرولتاريــا در انجــام
انقــاب و تغيــر جهــان بــی اعتامدنــد و تکـرار تاريــخ را
در شکل کمدی آن خواستارند!
پایان
ک.ابراهيم ـ  ٤ژوئيه ۲۰۱۱

دنیا پس از کووید  ...بقیه ازصفحه
آخر
دیجیتــال یــا مجــازی /ویدیویــی مــی شــود.
 – 2حــدود  ۸۳٪از مــردم برنامــه ریــزی شــده انــد کــه
از راه دور یــا منــزل کار مــی کننــد – یعنــی دیگــر هیــچ
اثــر متقابلــی بیــن هــم کاران وجــود نــدارد – فاصلــه
مطلــق اجتامعــی ،جدائــی انســانیت از متــاس انســانی.
 – 3حــدود  ۵۰٪ازبرنامــه هــا خــود کارمــی شــوند – بــه
عبــارت دیگــر ،دخالــت انســان حتــی هنــگام کار از راه
دور بــه شــدت کاهــش مــی یابــد.
 – 4رسعــت بخشــیدن بــه دیجیتــال ســازی مهــارت
هــای بــاال تــا  ۴۲٪بــه عبــارت دیگــر ،هیــچ متــاس
انســانی وجــود نــدارد –

 - 5ترسیــع در اجــرای برنامــه هــای آمــوزش مهــارت
هــای بــاال /از نــو آمــوزش دادن  ۳۵٪ -از مهارتهــا ی
طــرح ریــزی شــده کــه از نــو مجهــز بــه ابـزار می شــوند
– یعنــی مهارتهــای موجــود منســوخ اعــام مــی شــود.
 – 6ترسیــع در تغییــر شــکل ســازمانی مــداوم (بــه
عنــوان مثــال تغییــر ســاختاری)  ۳۴٪ -از تنظیــات
ســازمانی فعلــی برنامــه ریــزی شــده اســت تــا
«بازســازی شــوند» ودرنتیجــه ســاختارهای ســازمانی
موجــود منســوخ اعــام مــی شــوند
 – 7کارگـران دایمــی نیســتند و برنامــه هســت تــا ۳۰٪

بقیه در صفحه ١٢

مبــارزه ی طبقاتــی آگاه شــده و خــود را از توهــم
ایدئولــوژی بورژوائــی و رســوبات ارتجاعــی مذهــب رها
ســازند!» دارابيگــی از دموکراســی درکــی مافــوق
طبقاتــی دارد وگرنــه تاکیــد مــی کــرد کــه بــا کســب
قــدرت توســط پرولتاريــا ،دموکراســی پرولــری کــه
دموکراســی بــرای اکرثيــت انســانهای کار و زحمــت
ارزانــی خواهــد شــد و اقليــت اســتثامرگر و ســتمگر و
کليــه ی آنانــی کــه در خدمــت بازگشــت دادن کشــور
بــه عــر بــورژوازی و ماقبــل بــورژوای هســتند،
دیکتاتــوری اعــال خواهــد شــد .بــه ويــژه آن کــه
تاریــخ نشــان داد نظــام رسمايــه داری جهانــی بــا متامــی
امکاناتــش بــرای درهــم شکســن سوسياليســم دســت
بــه کار مــی شــود و اگــر طبقــه ی کارگــر هشيارنباشــد
رسيعــا توســط عوامــل بورژوائــی منفــرد شــده و
شکســت مــی خــورد .بنابرايــن اگــر آزادی هــای مدنــی
بــه طــور متــام و کــال ،بــه خصــوص در ابتــدای
برقــراری دولــت کارگــری بــرای همــه ی اهالــی اجــرا
نشــود ،بايــد درک شــود کــه بــا کســب قــدرت توســط
پرولتاريــا ديگــر بــورژوازی بــه طورکامــل از نفــس
نیفتــاده اســت و باحدتــی صدچنــدان بــرای داغــان
کــردن دولــت کارگــری اقــدام مــی کنــد .امــا دارابيگــی
ايــن موانــع را ناشــی از عملکــرد غلــط دولــت کارگــری
مــی دانــد تــا خرابکاریهــای دشــمنان درونــی و بیرونــی!
بــا چنــن درکــی از دموکراســی باالخــره در اميــد آن
اســت کــه در ایـران دموکراســی برقـرار شــود تــا طبقــه
ی کارگــر بتوانــد خــود را ســازمان دهــد ،امــری کــه بــا
توجــه بــه آنچــه کــه در بــاال گفتــه شــد در عــر
حاکميــت امپرياليســم فراملــی هــا ممكــن نيســت .وی
مينويســد« :کارگ ـران و زحمتکشــان اي ـران کــه تشــکل
زرد صنفــی هــم ندارنــد تــا چــه رســد بــه تشــکل رسخ
صنفــی ــــ اقتصــادی و يــا تشــکل رسخ سياســی ــــ
طبقاتــی بــرای ســازمان يابــی خــود بيــش از ديگــران
نيازمنــد فضــای دموکراســی و فضــای مبارزاتــی هســتند
و بيــش از ديگـران خواهــان آزادی و مداخلــه گــری در
اداره و رسنوشــت خــود! و از آنجــا کــه ب ـرای گريــز از
ايــن بــن بســت و مــداوای بيــاری بــی ســازمانی نســخه
ی نوشــته شــده ای در دســت نيســت بايــد همــه ی
خردهــا را بــه کار بســت و همــه ی تــاش هــا را هــم
آهنــگ ســاخت!» .درايــن بحــث و درهــان شــاره
بولــن مباحثــات نظــری ،فرامــرز داور طــی مقالــه ای
بــه نــام «چشــم انــداز دموکراســی ،جمهــوری و
سوسياليســم در ايـران» واضــح تــر از دارابيگــی موضــع
گیــری منــوده و مــی نويســد« :ســئوال ايــن اســت کــه بــا
توجــه بــه ســلطه يــک رژيــم تئوکراتيــک در ايـران ،چــه
نــوع تحــوالت دموکراتيــک مــی تواننــد زمينــه هــای
اجتامعــی مســتعدتری رابــرای پيرشفــت در جهــت
اهــداف نامربده(منظــور آزادی و عدالــت اجتامعــی
اســت  .ن) ايجــاد کننــد ».و جــواب مــی دهــد:
«واقعيــت ايــن اســت کــه نــه تنهــا در اي ـران بلکــه در
ســطح جهان،يــك همچــون جنبــش عظيمــی کــه بــه
ايــن شــناخت رســيده باشــد و قاطعانــه خواهــان
تحــوالت انقالبــی در جهــت اســتقرار سوسیالیســتی
گــردد ،هنــوز وجودنــدارد»« .بــا ايــن حــال رشايــط
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از نیــروی کار را بدیــن شــیوه اســتخدام کننــد .هــدف
پاییــن نگهداشــن ســطح در آمدهــای کارگ ـران اســت.
بــه احتــال قــوی دســتمزدی کــه بــه ســختی امــکان
یــک زندگــی رشافتمندانــه را تامیــن مــی کنــد.
 – 8بطــور موقــت نیــروی کار کاهــش پیــدا مــی کنــد –
پیــش بینــی مــی شــود ایــن می ـزان  ۲۸٪از جمعیــت را
تحــت تأثیــر قـرار مــی دهــد .ایــن یــک شــکل از بیــکار
ســازی اضافــی پنهانــی ســت ،زی ـرا ایــن بیــکار ســازی
«بطــور موقــت» هرگــز بــه متــام وقــت بــاز نخواهــد
گشــت.
 – 9کاهــش دامئــی نیــروی کار  ۱۳٪ -نیــروی کار بطــور
دامئــی کاهــش داده مــی شــود.
 – 10افزایــش نیــروی کار  – ۵٪ -البتــه نــه دایمــی بلکــه
موقتی -
 – 11اقدامــات خاصــی انجــام مــی شــود کــه تقریبــا ۴٪
از نیــروی کار دســت نخــورده باقــی مبانــد..
 – 12افزایــش دامئــی نیــروی کار – تنهــا  ۱٪بــه عنــوان
«افزایــش نیــروی کار دامئــی» پیــش بینــی شــده اســت.
ایــن اینقــدر مســخره بــه نظــر مــی رســد کــه از آن
شــوخی تلقــی مــی شــود.
چنیــن انــد برنامــه نوســازی پیشــنهادی ایــن ســازمان
کــه تــا زندگــی شــخصی کارگ ـران نفــوذ خواهــد کــرد.
بــرای مثــال طرحــی اعتبــاری دارد کــه متــام بدهــی
هــای شــخصی را مــی بخشــد امــا کلیــه دارایــی هــای
شــخصی را گــروگان مــی گیــرد.
هــم چنیــن تصــور نکنیــد کــه مــی توانیــد بــا ایــن
سیســتم مخالــف باشــید ،زیــرا واکســن کویــد متــام
وجــود شــا را تســخیر کــرده اســت
لطفـاً ایــن را یــک تئــوری توطئــه در نظــر نگیریــد ،بلکه
موضــوع را جــدی تلقــی کنیــد چــون در «کتــاب ســفید
« مجمــع جهانــی اقتصــاد آمــده اســت کــه وابســته
بــه پنتاگــون مــی باشــد .پنتاگــون از ســالها پیــش ایــن
فنــآوری هــا را توســعه داده اســت .اجــرای آن تنهــا
یــک مســئله زمــان اســت .و اگــر مــا مــردم دســت
بــه اعرتاضــات گســرده و رسارسی نزنیــم ،ایــن پــروژه
ارتجاعــی زودتــر انجــام خواهــد شــد .هــر چــه بیــر
حتــی بــا عمــل کــرد مــان علیــه ایــن پــروژه منتظــر
مبانیــم ،بیشــر در خــواب فــرو میرویــم و بــه ایــن
فاجعــه انســانی مطلــق خواهیــم پیوســت.
روابــط اجتامعــی و انســانی رو بــه نابودیســت و کل
برشیــت در حــال زیــر کنــرل بـرادر بــزرگ رفــن اســت
هیــچ راهــی بــه غیــر از عصیــان کــردن نیســت - ،اگــر
نجنبیــم ،آنهــا مــا را بــه بــازی خواهنــد گرفــت – و یــک
کنــرل دیجیتالــی مطلــق بــر برشیــت حاکــم خواهــد
شــد – کــه توســط نخبــگان جانورصفــت در قــدرت
پیــاده خواهــد شــد.
 مــا بــه ایــن کنــرل دیجیتــال دسرتســی نداریــم ،زی ـرافعــا از آن رس در نیــاورده ایــم ،ایــن نخبــگان تصــور
مــی کننــد کــه مــا بــه تدریــج بــا آن رشــد خواهیــم کــرد،
بــه نظــر آنهــا کســانیکه ممکــن اســت باقــی مباننــد،
انتظــار میــرود کــه طــی یــک نســل ،رشایــط بــه حالــت
نرمــال جدیــد تبدیــل شــود.
بیــل گیتــس ،را کفلرهــا و کیســینجر و رشکاء هرگــز

چیــزی از نظــر قاطــع خــود در ایــن مــورد مخفــی
نکــرده انــد کــه جهــان بیــش از حــد جمعیــت دارد و
ایــن ازدیــاد جمعیــت بــه معنــای واقعــی از نظــر آنهــا
بایــد کاهــش یابــد .مــا در اینجــا بــا علــم اصــاح نــژاد
انســان از نظــر ایــن نخبــگان مواجــه هســتیم.
برنامــه هــای واکسیناســیون بیــل گیتــس بــا پشــتیبانی
همــه جانبــه ســازمان بهداشــت جهانــی بــه نظــر آنهــا
یــک روش عالــی بــرای کاهــش جمعیــت جهــان مــی
باشــد .رســوایی چنیــن برنامــه هــای واکسیناســیون
فاجعــه آمیــز کــه منجــر بــه مــرگ کــودکان در هنــد
(دهــه  ،) ۱۹۹۰کنیــا ( ۲۰۱۴و پــس از آن) و ســایر
مناطــق جهــان ثبــت شــده اســت.
ایــن چالشــی ســت کــه بایــد موفــق شــویم – امــا ایــن
راهــی ســت طوالنــی.
اطالعــات بغایــت نادرســت رســانه هــای اصلــی ،بــدون
داشــن بودجــه قابــل توجــه ای بــه منظــور مقابلــه بــا
تبلیغــات عــوام فریــب آنهــا ،و بــه عنــوان شــهروندانی
کــه توســط ایــن رســانه هــا تقســیم شــدند و بــه جــان
یکدیگــر افتادنــد بـرای مــا بــی رحامنــه و قدرمتنــد مــی
باشــد و بایــد بــا شورشــهای میلیونــی در مقابــل ایــن
نیــروی کوچــک ،امــا ارتجاعــی و ضــد بــری ایســتادگی
کــرد .ماســک اجبــاری و فاصلــه اجتامعــی – هــم اکنــون
دشــمنانی در میــان مــا ایجــاد کــرده کــه قبــا همــکاران،
دوســتان ،خویشــاوندان و حتــی اعضــای خانــواده هــا
مــی باشــند.
پیــر کونیــگ اقتصــاددان و تحلیلگــر ژئوپلیتیــک
اســت .وی همچنیــن یــک متخصــص منابــع آب و
محیــط زیســت اســت .وی بیــش از  30ســال بــا بانــک
جهانــی و ســازمان بهداشــت جهانــی در رسارس جهــان
در زمینــه هــای محیــط زیســت و آب کار کــرد .وی
در دانشــگاه هــای ایــاالت متحــده ،اروپــا و آمریــکای
جنوبــی ســخرنانی مــی کنــد .او بطــور منظــم بــرای
مجــات آنالیــن مــی نویســد ،ماننــد چشــم انــداز
جدیــد رشقــی و مــوارد دیگــر .او معلــف «انفجــار از
داخل»یــک هیجــان اقتصــادی در مــورد جنــگ ،تخریــب
محیــط زیســت و طمــع رشکتهــا – داســتانهایی مبتنــی
بــر حقایــق و بــا  ۳۰ســال تجربــه در بانــک جهانــی
در رسارس جهــان مــی باشــد .او هــم چنیــن یکــی از
نویســندگان کتــاب نظــم و انقــاب جهانــی ســت! هــم
چنیــن مقاالتــی از او در مــورد مقاومــت و نافرمانــی
مدنــی را مــی تــوان نــام بــرد.
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www.ranjbaran.org

جنبش عظیم مقاومت توده ها

جنبــش عظیــم مقاومــت تــوده هــای وســیع
فارمرهــا (دهقانــان) در هندوســتان علیــه حکومــت
نئولیربالیســت مــودی بیــش از دو مــاه اســت کــه شــهر
دهلــی پایتخــت جمهــوری هنــد توســط ه ـزاران ه ـزار
دهقــان هنــدی از رسارس رس زمیــن پهنــاور هنــد
محــارصه شــده اســت .خواســت آنهــا از دولــت مــودی
پــس گرفــن قانونــی اســت کــه بــه رشکــت هــای بــزرگ
انحصــاری تولیــد اجــازه مــی دهــد تــا دهقانــان خــرده
پــا را از زمیــن هایشــان اخــراج کننــد .ایــن جنبشــی
اســت وســیع از زن و مــرد ،جــوان و پیــر بــدور از
هرگونــه تبعیــض نــژادی ،دینــی و مذهبــی تشــکیل
شــده اســت و از پشــتبانی اکرثیــت عظیــم مــردم
هندوســتان پشــتیبانی مــی شــود.

بجز نوشته هایی که با امضای
تحریریـه منتشر مـی گردد و
بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران می
باشد

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

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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راجع به سند تحول قوه قضائیه
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سند تحول قوه قضائیه سند ادامه رسکوب
اخی ـرا ســندی از طــرف ابراهیــم رئیســی ،رئیــس قــوه
قضائیــه تدویــن شــده اســت و بـرای اجـرا بــه دســتگاه
قضائیــه فرســتاده شــده اســت .مطالعــه ایــن ســند
طوالنــی کــه در بیشــر فصــل هــا و بندهــای منــدرج
در آن قلــم پــردازی و بهــم بافــن جمــات و جملــه
پــردازی هــای عــام و برخــی خــارج از محتــوا ،بــرای
آنکــه همــه چیــز گفتــه باشــد کــه در حقیقــت در
رابطــه بــا موضــوع چیــزی نگفتــه باشــد ،بــه وفــور
یافــت مــی شــود.
در برخــی مــوارد  ،ایــن ســند گویــای وضعیــت ناهنجــار
قــوه قضائیــه در گذشــته و حــال و اق ـرار رژیــم بــه آن

اســت.
در مــواردی کــه ســند مجبــور اســت کــه بــه موضوعــات
منــدرج مشــخص برخــورد کنــد کــه بســیار کــم اســت،
ســند بــه هیــچ تغییــرات اساســی در ســازماندهی،
و راهکارهــای جدیــد اشــاره ای نکــرده و آنــرا بــه
گفتارهــای خمینــی و خامنــه ای محــول کــرده اســت.
ایــن ســند مبیــن آن اســت کــه تــا وقتــی کــه رژیــم
جمهــوری اســامی بــر رس کار اســت مبــارزه علیــه
نابرابــری ،بــه زیــر پــا گذاشــن حــق و حقیقــت و
عدالــت و کمــک بــه حتــی تعدیــل اجتامعــی محلــی از
اعـراب در ایــن قــوه مخــوف و براســتی تبهــکار نــدارد.
تهیــه ایــن ســند کــه تحــت فشــار جامعــه بخاطــر

اعرتاضــات دامئــی علیــه احــکام بشــدت ناعادالنــه حتــی
بــا قوانیــن خــود رژیــم تهیــه شــده اســت در واقــع
صحــه گذاشــن بــه وضعیــت ناهنجــار گذشــته و حــال
و آرام کــردن مخالفــان و در عیــن حــال ادامــه وضــع
موجــود اســت ٌ :.ایــن ســند در چهــار فصــل کلیــات،
برنامــه تحــول و نظــام مدیریتــی نظــام اج ـرای برنامــه
تحــول ،تدویــن شــده اســت ٌ.
در واقــع از بیــن ایــن  4فصــل ،فصــل دوم اســت کــه
بــه بیــان ماموریــت هــا و وظایــف ایــن ســند در هفــت
نکتــه کــه تحــت عنــوان ماموریــت از آن نــام بــرده
شــده اســت ،نگاهــی عــام دارد و هیــچ نکتــه مشــخصی
را بیــان منــی کنــد.

دموکراسی بورژوایی یا دموکراسی سوسیالیستی؟ ()2

تحقیقاتی جهانی 25 ،نوامرب  – 2020پیرت کوئنیگ
مجمــع جهانــی اقتصــاد بــه تازگــی (( ) 1اکتــر ) ۲۰۲۰
"کتــاب ســفید» ی را تحــت عنــوان «تنظیــم جدیــد کار
در جهــان پســا کوویــد» انتشــار داده اســت.
ایــن ســند  ۳۱صفحــه ای بــه عنــوان طرحــی اجرایــی و
نــو – توســط کالوس شــواِب ،بنیانگ ـزار و مدیــر عامــل
(از زمــان بنیــاد مجمــع جهانــی اقتصــاد در ســال ۱۹۷۴

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
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جهــان پســا کوویــد ،پــروژه شــیطانی مجمــع جهانــی
اقتصــاد:

) و همــکار وی ،تیــری مالــرت تهیــه شــده اســت .آنهــا
طــرح اجرایــی نــو خــود را «کتــاب ســفید « مــی خواننــد
ب ـرای اینکــه تاکیــد کننــد کامــا نهایــی نیســت ،پیــش
نویســی ب ـرای ســنجش اســت  .در واقــع کتابــی اســت
در بــاره جــادی کــه کــس منــی شناســدش چــون ممکــن
اســت خیلــی هــا آن ـرا نخواننــد بســیاری از مــردم آن ـرا
نخواننــد – و هیــچ اطالعــی از موجودیــت آن نداشــته
باشــند .اگــر آنهــا مطلــع مــی شــدند کــه چــه بالئــی
رسشــان خواهــد آمد،بــه اســلحه پنــاه مــی بردنــد و بــا
ایــن طــرح نویــن حکومــت پنهــان مقابلــه مــی کردنــد.

کتــاب ســفید آینــده وحشــتناکی را بــرای  ۸۰٪زنــده
مانــدگان وعــده مــی دهــد .کتــاب  1984جــورج اورول،
در مقایســه بــا آنچــه مجمــع جهانــی اقتصــاد بــرای
برشیــت در نظــر گرفتــه اســت ،ماننــد یــک فانتــزی
خــوش خیــم و بــی خطــری جلــوه مــی کنــد .طبــق
کتــاب ســفید تنهــا ده ســال باقــی اســت
اقدامــات ســودا گــری برنامــه ریــزی شــده در پاســخ بــه
کوویــد  ۱۹-را یــک بــه یــک در زیــر برمــی شــاریم :
 – ۱ترسیــع در فرآیندهــای کار دیجیتالــی ،کــه غالــب
بــر  ۸۴٪از کل فرآیندهــای کار بــه عنــوان کنفرانــس

دنیا پس از کووید و پروژه شیطانی
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در پــی چهــار دهــه رقابــت در جنــگ رسد و ناکامــی
اتحــاد شــوروی و کشــورهای اردوگاهــی در رقابــت های
جهانــی بـرای کســب بــازار و پــس افتــادن ايــن کشــورها
در رقابــت هــای فنــی و فنــاوری علمــی از کشــورهای
مهــم رسمايــه داری و هــم بــه ايــن اعتبــار ناتوانــی در
ایجــاد جامعــه ی رفــاه سوسیالیســتی در کشــورهای
مدعــی سوسياليســم و ناتوانــی آشــکار در تامــن کاالهــا
و نیازمنــدی 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 مواجــه مــی شــد».
دارابیگــی بــه خوبــی مــی دانــد کــه چــه فشــارها و

مداخــات امپریالیســتی از فــردای پیــروزی انقــاب
اکتــر آغــاز شــد و نهايتــا قـرار برایــن بــود کــه بــا جنــگ
تجاوزکارانــه ی امپریالیســتی رسنگونــی سوسیالیســم در
شــوروی را یکــره کننــد کــه چــون موفــق نگشــتند
شــيوه ی «تســخري دژ از درون» را بــا نفــوذ در مغــز
رهــری کننــده ی جامعــه یعنــی رهــری حــزب
کمونيســت ،تشــديد منودنــد و رويزيونيســم مــدرن
خروشــچفی تريآخــر را بــرای نابــودی سوسياليســم
شــليک منــود .دارابیگــی اطــاع دارد کــه بــا شــلیک
توپهــای انقــاب اکتــر بــا رصاحــت متــام «حــق ملــل
روســيه در تعيــن رسنوشــت خويــش تــا جدائــی»،
«حــق برابــر زنــان بــا مــردان در کليــه ی عرصــه هــای
اجتامعــی و از جملــه حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب

شــدن»« ،حــق آمــوزش رايــگان بــرای کليــه ی افــراد
جامعــه شــوروی»« ،خلــع يــد از خلــع يــد کننــدگان و
رشوع از بــن بــردن مالکیــت خصوصــی بــر وســايل
توليــد و مبادلــه»« ،پايــن آوردن شــکاف بــن حقــوق
هــای بــاال و پايــن جهــت ایجــاد عدالــت اجتامعــی»،
«بيمــه و درمــان رايــگان»« ،حاکمیــت شــورائی بــه
جــای پارملانتاريســم مــزور رسمايــه داری»« ،گســرش
آمــوزش وپــرورش و فرهنــگ دراقصــا نقــاط کشــور
پهنــاور شــوروی»« ،جدائــی ديــن از دولــت و از آمــوزش
و پــرورش»« ،از بــن بــردن بیــکاری» و «دفــاع از حقــوق
کشــورهای مســتعمره و تحــت ســلطه و کمــک بــه
رهائــی آنهــا از چنــگال خــون چــکان امپرياليســم» و...
کــه در مقايســه بــا وضعيــت موجــود حتــا درپيرشفتــه

