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واکسن کرونا و تجارت جان انسان
وقتــی کــه همــه گیــری ویــروس کرونــا علنی شــد و
کشــورهای مختلــف جهــان را آلــوده کــرد ،از هامن
اول مبــارزه بــا آن معلــوم شــد کــه بــورژوازی قصــد
از بیــن بــردن و ریشــه کــن کــردن ایــن ویــروس
را نداشــته و بــا تعلــل و معطــل کــردن و ایجــاد
شــایعه و اخبــار ضــد و نقیــض قصــد دارد آنــرا
هــم ماننــد آنفوالنـزا و ســارس و ایــدز ،کــاکان در
زندگــی برشیــت باقــی بگــذارد .رونــد بیــش از یــک
ســاله مبــارزه بــا کرونــا درســتی ایــن موضــع حــزب
مــا را بــه اثبــات رســاند .امــروزه نزدیــک بــه 110
میلیــون نفــر بــه ایــن ویــروس آلــوده شــده انــد
و  2میلیــون و پانصــد ه ـزار نفــر جانباختــه انــد.
تبلیغــات کــر کننــده رقابتــی کــه :ایــن ویــروس از
کجــا آمــده و آیــا ســاخته آزمایشــگاههای دولتــی
و نظامــی اســت و یــا جهــش ژنتیــک اســت؟

آیــا ایــن ویــروس دامئــا در حــال تغییــر خــود و
تکثیــر جدیــدی از نــوع خــود اســت؟ تــا بــه حــال
دو " جهــش ژنتیــک” یکــی ویــروس کرونــا نــوع
انگلیســی و دیگــری نــوع آفریقایــی کرونــا شــیوع
پیــدا کــرده و ایــن نــوع جهــش هــا گویــا همچنــان
ادامــه دارد .قــدرت هــای بــزرگ همچنــان همدیگــر
را متهــم بــه دروغگویــی و پنهانــکاری مــی کننــد.
همــه دولــت هــا و رشکــت هــای رسمایــه داری
مــی خواهنــد از ایــن منــد بــرای خــود کالهــی
بدوزنــد .کاهــش شــدید تعــداد بیــاران در برخــی
از کشــورهای آســیایی ماننــد ویتنــام ،ژاپــن ،چیــن
و همچنیــن کوبــا نشــان داد کــه ایــن ویــروس
قابــل مهــار و ریشــه کــن شــدن اســت .ایــن
ویــروس خــود باعــث بســته شــدن درهــای جامعــه
ورشکســتگی بســیاری از رشکــت هــا در عیــن حــال

به پیش برای انقالبی دیگر
خیــزش هــای عظیم تــوده ها در ســالهای  56و 57با
اینکــه رژیــم ســلطنتی پهلــوی را برانداخــت ولــی بر
اثــر دخالــت امپریالیســم و غصــب قــدرت سیاســی
توســط دارو دســته فدائیــان اســام بــه رسکردگــی
خمینــی بــا شکســت روبروشــد و نیروهــای
آزادیخــواه وانقالبــی بــه درســتی ایســتادند و در
ایــن  42ســال ســنگر بــه ســنگر جنگیدنــد و امــروز
شــاهد آخریــن نــرد مــردم ســتمدیده و زحمتکــش
ایـران هســتیم کــه شــعار تاریخــی نــه بــه جمهــوری
اســامی را فعلیــت بخشــیده انــد.
تــوده هــای جــان بــه لــب رســیده ،کارگــران و
زحمتکشــان ،زنــان ســتمدیده پیشــتازان ســبک بــال
انقالبــی دیگــر ،از فــردای پیــروزی نظــام نکبــت بــار
رژیــم اســامی راه را نشــان دادنــد:
رژیــم رسمایــه داری در هــر شــکل آن یــک رژیــم

حمله هوایی امپریالیسم آمریکا به
سوریه محکوم است صفحه ١٢

صفحه٢

ضــد انقالبــی و اســتثامرگر و ســتمگر اســت
بــرای رسنگونــی انقالبــی رژیــم حاکــم بایســتی
یــک آلرتناتیــو مرتقــی ،انقالبــی و تــوده ای شــکل
گیــرد .از همیــن امــروز بایســتی نیروهــا و عنــارص
بــورژوازی کــه بــا زد و بنــد بــا امپریالیســت هــا
خواهــان گرفــن قــدرت سیاســی و بــه کجـراه بــردن
مســیر انقــاب هســتند ،را افشــا منــود.
فقــط نیــروی متحــد آگاه و متشــکل مــردم قــادر
بــه رسنگونــی انقالبــی رژیــم جمهــوری اســامی
اســت.
بـرای بــه گــور ســپردن جمهــوری اســامی بایــد کلیه
نیروهــای کمونیســتی وسوسیالیســتی بــر اســاس
اصــول وبرنامــه ای مشــخص منطبــق بــا رشایــط
امــروز ایــران یکــی شــوند و حــزب کمونیســت
صفحه 3

برگزاری هشت مارس روز
جهانی زن

چنــان تصــور مــی شــد کــه شــعار " آزادی – برابــری
ـ بــرادری" انقــاب بورژوایــی فرانســه جهــان
نوینــی را مــی ســازد کــه ســتم طوالنــی بــه زنــان
را نقطــه پایانــی خواهــد گذاشــت .امــا چنــد قــرن
از آن زمــان گذشــت و هنــوز در نظــام رسمایــه
داری جهانــی همچنــان نابرابــری موجــود اســت.
در کشــور مــا ای ـران بــا تســلط اســام گرایــان بــر
قــدرت سیاســی ایــن نابرابــری حتــی شــدت بیشــر
یافتــه و در نتیجــه مســئله رهایــی زنــان همچنــان
در دســتور هرگونــه اقــدام انقالبــی کارگــری ق ـرار
دارد .شــناخت از اهمیــت جنبــش زنــان در امــر
آزادی طبقــه کارگــر و انقــاب سوسیالیســتی از
مســیر پــر پیــچ و خمــی گذشــته و تــا بــه امــروز
درسـ�ت نقـ�ش آن شـ�ناخته نشـ�ده اسـ�ت.
در اولیــن تشــکیالت جهانــی کارگــری کــه مارکــس
صفحه 2
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 22بهمــن  1357در تاریــخ  150ســال گذشــته ایـران
نقطــه عطفــی بــه حســاب مــی آیــد .در ایــن روز
رژیــم  2500ســاله دیکتاتــوری شاهنشــاهی ســقوط
کــرد و رژیــم اســامی بــه روی کار آمــد کــه 42
ســال اســت بــر اریکــه قــدرت در ای ـران تکیــه زده
اســت و روی پادشــاهان ایــران را در جنایــت و
ســقوط ارزش هــای اجتامعــی ســفید کــرده اســت.
در دوران رژیــم ســلطنتی پهلــوی در ایـران ،جامعــه
ای ـران از یــک جامعــه فئودالــی و نیمــه مســتعمره
بــه یــک کشــور پیرامونــی در نظــام جهانــی
امپریالیســتی تبدیــل شــد .دولــت مــدرن بــورژوازی
بــه مفهــوم ایجــاد ســه قــوه مقننــه ،قضائیــه و
مجریــه بــا متــام دم و دســتگاههای مربــوط بــه آن
بوجــود آمــد .جامعــه از حالــت بســته فئودالــی بــه
یــک جامعــه بــورژوازی پیرامونــی تبدیــل شــد.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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و انگلــس در آن نقــش فعالــی داشــتند هیــچ
مناینــده ای از زنــان رشکــت نداشــت .و در اســناد
بایگانــی شــده آن ســال هــای اولیــه ،در یاداشــت
هــای صــورت جلســات ،حرفــی از زنــان در میــان
نیســت .امــا در کمــون پاریــس ســقف جهــان
شکســته شــد و نقــش برجســته زنــان کارگــر همـراه
مــردان منایــان شــد .زنــان کارگــر کمــون در بـرا بــر
نیروهــای رسکوبگــر ورســای ایســتادند .در اینجــا
بــود مارکــس رشکــت زنــان در کمــون پاریــس را
بســیار ســتود و دارای اهمیــت تاریخــی تلقــی
منــود .امســال صــد پنجاهمیــن ســالگرد کمــون
پاریــس اســت ســالی کــه زنــان کارگــر پاریــس
مســلحانه دوش بــدوش دیگــر کمونــارد هــا تــا آخــر
قهرمانانــه جنگیدنــد .انقــاب اکتــر و رشکــت زنــان
در صفــوف انقالبیــون در کلیــه زمینــه هــا نشــان
داد کــه زنــان توانایــی برابــر بــا مــردان دارنــد از
اولیــن قوانیــن انقالبــی پرولتاریــا اعــام برابــری زن
و مـ�رد بـ�ود.
مــروری بــه عملکــرد یــک قــرن و نیــم گذشــته در

واکسن کرونا باید رایگان و همگانی باشد

بقیه در صفحه 3

همزمــان مترکــز بیشــر ثــروت در دســت تعــداد
محدودتــری از رشکــت هــای بیــن املللــی شــد.
موقعیتــی بوجــود آمــده اســت کــه رشکــت هــای
داروســازی و محققیــن ژنتیــک بــا تأســی از مدیـران
سیاســی و مالــی شــان ،دیگ ـران را از یکطــرف بــه
دزدی و جاسوســی و بــی اعتبــار کــردن تحقیقــات
آنهــا و از طــرف دیگــر بــه بزرگنامیــی از کار و
تولیــدات خــود دســت بزننــد .ســازمان بهداشــت
جهانــی زیــر ایــن فشــار بطــور دائــم مواضــع خــود
را عــوض مــی کنــد .کوواکــس ســازمانی کــه جدیــدا ً
ب ـرای هامهنگــی تولیــد و تقســیم واکســن کرونــا
بیــن کشــورهای مختلــف اعــم از غنــی و فقیــر
بوجــود آمــده اســت ،فقــط توصیــه تولیــد بیشــر و
ارائــه بیشــر بــه کشــورها را دارد و برتــری مقایســه
ای واکســن هــای تائیــد شــده را هــم نــه بــر اســاس
تحقیقــات و نتایــج عینــی آن بلکــه بــا توجــه بــه
قــدرت هــای دولتــی حامــی ایــن واکســن هــا انجــام
داده اســت .هیچکــس از حــق دسرتســی همگانــی
بــه تحقیقــات جهانــی صحبــت منــی کنــد .همــه
از حــق بهداشــت همگانــی و عمومــی ،ظاهــرا ً
دفــاع مــی کننــد ولــی وقتــی کــه ایــن امــر بایــد
عملــی شــود ،بعلــت منافــع مالــی خواهــان فــروش
بیشــر آن نســبت بــه واکســن هــای تولیــدی دیگــر
در ســطح جهانــی هســتند .اکــر تولیــد کننــدگان
واکســن کرونــا همچــون دیگــر کاالهــای سیســتم
رسمایــه داری اساســاً نــه حفاظــت از جهــان
انســانها و ریشــه کــن کــردن ویــروس کرونــا بلکــه
ســود و درآمدهــای حاصلــه بصــورت واکســن هــای
دامئــی را مــد نظــر قـرار داده انــد .لنیــن در کتــاب
امپریالیســم در نقــد گندیدگــی رسمایــه داری مــی
نویســد کــه تحقیقــات رشکــت هــای رسمایــه داری
در کشــوی میزهایشــان مدتهــا خــاک مــی خــورد
تــا در موقــع خــود علیــه رقیــب بــکار گرفتــه شــود
(نقــل بــه معنــی) ،ایــن نظــر لنیــن در موضــوع
کرونــا و برخــورد بــه آن صحــت خــود را بروشــنی
نشــان مــی دهــد.
امــا برخــورد علــی خامنــه ای رهــر رژیــم اســامی
در ایــران بخاطــر ممنــوع شــدن ورود واکســن
هــای انگلیســی و آمریکایــی نشــان از موضــع
گیــری بــدون تحقیقــات علمــی دارد .هیــچ ارگان
رســمی تحقیقاتــی در درون ایـران هنــوز تحقیقــات
مســتقل علمــی بــر روی ایــن واکســن هــا انجــام
نــداده اســت و هیــچ واکســن کرونایــی را مــورد
تائیــد و یــا رد توســط آنهــا قــرار نگرفتــه اســت.
بحــث بــر رس بهــر و یــا بدتــر بــودن واکســن کرونــا
نیســت بحــث بــر رس یــک موضــع گیــری علمــی
اســت و دفــاع از جــان انســان هــا و یــا یــک موضــع

گیــری سیاســی بــدون اهمیــت بــه پــی آمدهــای
مســئله ،اینکــه واکســن هــای روســی و چینــی
قبــل از واکســن هــای غربــی بــه بــازار آمــده انــد
و دههــا کشــور در حــال اســتفاده از آنــان اســت و
تبلیغــات نفــی واکســن هــای رقیــب جریــان دارد
نبایــد تحقیقــات علمــی راجــع بــه عملکــرد بهــر
واکســن هــا را در نظــر نگرفتــه و بعلــت دالیــل
سیاســی نفــی شــود .آنســوی دیگــر موضــوع آیــا
ایـران بــا تحریــم هــای مالــی از ســوی آمریــکا قــادر
بــه خریــد ایــن واکســن هــا اســت یــا نــه بحــث
دیگــری اســت امــا یــک دولــت کــه مــی خواهــد
از بهداشــت عمومــی و جــان انســان هــا و ارزش
گــذاری و احـرام بــه حــق شــهروندان خــود حرکــت
کنــد بایســتی در درجــه اول عملکــرد و تاثیــرات
بهــر و دقیــق تــر آنــرا مــد نظــر داشــته باشــد.
حــزب مــا همیشــه گفتــه کــه مســئله کرونــا یــک
مبــارزه علمــی – طبقاتــی اســت .واکســن هــای
کرونــا و رقابــت بــر رس فــروش و بدســت گیــری
بازارهــای جهانــی توســط تولیــد کننــدگان نشــان
داد ،بعلــت اینکــه تحقیقــات علمــی بطــور عمــده
در کنــرل رسمایــه داری اســت ،مبــارزه علیــه کرونــا
و دیگــر تحقیقــات علمــی مبــارزه بــرای نفــی
طبقــات و آزاد کــردن تحقیقــات علمــی در هــم
تنیــده شــده اســت.
اگــر در سوسیالیســم ســمت و ارزش تولیــدات
جامعــه در خدمــت کل تولیــد کننــدگان جامعــه
اســت و اســاس احتیــاج انســانی هدایــت کننــده
اســت در سیســتم رسمایــه داری ســود و بیــرون
کشــیدن ارزش اضافــی و فــوق ســود ســمت
هدایــت کننــده در تولیــد علمــی و مبــارزه طبقاتــی
را دارســت .در ایــن دو سیســتم ارزش انســان هــا
متفــاوت هســتند .در جامعــه بــورژوازی ارزش
انســان بــا مقــدار تولیــد ارزش اضافــی و ســودی
کــه بـرای بــورژوازی تولیــد مــی کنــد ســنجیده مــی
شــود؛ امــا در سوسیالیســم ارزش انســان بــر اســاس
خدمتــی کــه بــه جامعــه و پیرشفــت آن مــی کنــد
قابلیــت خــود را نشــان مــی دهــد.
برخــی از رفقــای چــپ در ســطح ایــران و جهــان
بعلــت تبلیغــات کــر کننــده ای کــه بــر رس واکســن
کرونــا بـراه انداختــه انــد ،ســمت طبقاتــی آنـرا کــه
بــه منافــع حاکمیــن و سیاســت هایــی کــه تاکنــون
جلــو بــرده انــد در نظــر نگرفتــه و بصــورت کام ـاً
هومانیســتی و اندیودوالیســتی آنــرا حرکــت و
عملکــردی کامـاً برشدوســتانه و در دنیــای متوهــم
خــارج از رشایــط طبقاتــی مــی بیننــد.
براســاس گفتــه هــا دولــت ایــران در حــال تهیــه
واکســن کرونــا بــا همــکاری کوبــا اســت .اینکــه
کوبــا یکــی از اولیــن کشــورهایی بــود کــه واکســن
کرونــا را تهیــه کــرد ،نشــان از توانایــی علمــی و
فنــی آنهــا دارد .ولــی رژیــم جمهــوری اســامی بعــد

از نزدیــک بــه صــد ه ـزار تلفــات ناشــی از کرونــا
" در حــال" تهیــه آن ب ـرای دو مــاه آینــده اســت.
ایــن برخــورد رژیــم جمهــوری اســامی ماننــد متامی
کارهــا و برنامــه هایــی کــه دارد بــا اخبــار ضــد و
نقیــض و گیــج کننــده روبــرو اســت تــا انتظــار مردم
از مســئولین رژیــم بـرای جوابگویــی را شــامل مرور
زمــان کنــد .امــا مــردم مــی پرســند کشــور کوچکــی
ماننــد کوبــا چگونــه قــادر بــه تولیــد واکســن کرونــا
اســت ولــی بســیار از کشــورهای بزرگــر از جملــه
ای ـران بایــد از آنهــا کمــک بگیــرد.
در ایــران همــه مســائل اجتامعــی درهــم تنیــده
شــده اســت و بعلــت هــرج و مــرج ســاختاری
نظــام حاکــم هیــچ کاری نــه بــا کارشناســی علمــی
و نــه مدیریــت درســت جلــو مــی رود .مشــکل
کرونــا و دیگــر معضــات هــم از کل ایــن نظــام و
ســاختارهایش کــه بــی مســئولیتی در قبــال جامعــه
یــک موضــوع نهادینــه در ســطح بــاالی مدیریــت
آن اســت ،ناشــی مــی شــود .امــا برعکــس نظــام
رسمایــه داری کــه همــه چیــز را در ســود و بــازار و
درآمــد شــخصی مــی بینــد ،بــر پرچــم سوسیالیســم
در ارزش انســان در جامعــه آمــده اســت" :یکــی در
خدمــت همــه و همــه در خدمــت یــک نفــر”
تحقیقــات کرونــا بایــد در خدمــت همــه قــرار
گیــرد ،واکســن بایــد همگانــی و رایــگان باشــد
و هیــچ کشــوری نبایــد حــق اســتفاده بیشــری
نســبت بــه دیگــر کشــورها از ایــن تولیــدات و
تحقیقــات داشــته باشــد.
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رابطــه بــا چگونگــی تکامــل نظ ـرات جنبــش چــپ
و کمونیســتی بــه مســئله زنــان نشــان میدهــد درک
نقــش مهــم تشــکیالت تــوده ای زنــان بســختی جلو
رفتــه اســت .لنیــن در تبادل نظــر بــا کالرا زدکین در
بــاره ی ســازماندهی انرتناســیونال کمونیســتی زنــان
در درجــه اول بــر رضورت ایجــاد چنیــن ســازمان
مســتقل زنــان جهــان تأکیــد دارد .ایــن زمانــی اســت
کــه انرتناســیونال ســوم بوجــود آمــده اســت .لنیــن
تأکیــدش روی ایجــاد یــک انرتناســیونال کمونیســت
زنــان در آنســت کــه بتوانــد بــه یــک تشــکیالت
تــوده ای کــه نــه تنهــا کمونیســت هــا در آن عضــو
باشــند بلکــه زنــان غیــر کمونیســت ،غیــر کارگــر
هــم باشــند و دقیقــا از زنــان دهقــان و خــرده
بــورژوازی نــام مــی بــرد .در مقابــل چنیــن نظــری
گرایشــی از چــپ موجــود بــود کــه مخالــف ایجــاد
یــک تشــکیالت جــدا گانــه زنــان بــود و تأکیــد مــی
کــرد زنــان کارگــر مثــل مــردان بایــد عمــل کننــد.
آنهــا کــه کمونیســت هســتند در حــزب هســتند
و زنــان کارگــر هــم در تشــکیالت کارگــری .حــزب
مــا در ادامــه نظریــه لنیــن همیشــه بــا ایجــاد
ســازمان زنــان بعنــوان یــک تشــکیالت تــوده ای و
مســتقل زنــان مبــارزه کــرده اســت .در دوره رژیــم
شاهنشــاهی مــا نــه تنهــا از وجــود کنفدراســیون
جهانــی دانشــجویی پشــتیبانی مــی کردیــم بلکــه از
پیشــنهاد ایجــاد ســازمان زنــان هــم بــا متــام نیــرو
پشــتیبانی کردیــم و بــا موفقیــت ســازمان زنــان
ایــران مــوازی بــا کنفدراســیون بــا دبیــری دکــر
شــکوه طوافچیــان بنیــاد گذاشــته شــد .بــا توجــه
بــه رشایــط جامعــه ای ـران و ســلطه ی دیکتاتــوری
والیــت فقیــه زن ســتیز بایــد تأکیــد کنیــم :بــدون
تشــکیالت تــوده ای و انقالبــی زنــان کــه نیمــی از
جمعیــت ای ـران را تشــکیل میدهنــد هیــچ انقــاب
سوسیالیســتی منــی توانــد پیــروز شــود .متقابــاً
هیــچ جنبــش مســتقل تــوده ای زنــان بــدون داشــن
ســمت و ســوی انقــاب سوسیالیســتی و در پیونــد
فــرده بــا جنبــش کارگــری در عــر کنونــی بــه
پیـ�روزی در رهایـ�ی زنـ�ان نخواهـ�د رسـ�ید.
شــاید بتــوان گفــت ارتجــاع مذهبــی در انقــاب 57
یکــی از برتــری هایــش در برابــر نیروهــای مرتقــی
و چــپ نفــوذ در میــان زنــان و کشــاندن آنهــا بــه
یــک نیــروی فعــال خیابانــی در راهپیامیــی هــای
ضــد رژیم شــاه بــود .برخــورد فمنیســتی بــورژوازی
دوران ســلطنت بــه مســئله زن و اســتفاده اب ـزاری
از زنــان بویــژه کپــی بــرداری از فرهنــگ بــورژوازی
غــرب نســبت بــه زن از یکســو و تبلیغــات دروغیــن
اســام گرایــان در بــاره جنبــش هــای فمینیســتی
و لجــن پراکنــی مــرد ســاالرانه تحــت عنــوان
غــرب زدگــی از ســوی دیگــر زمینــه را بــرای دار
و دســته هــای اســامی در جلــب زنــان فراهــم
آورده بــود .امــا اع ـراض پــر قــدرت زنــان مرتقــی
در هفتــم اســفند  57بــه اعــام حجــاب اجبــاری

صفحه3

توســط خمینــی بــدون وجــود نقــش فعــال احـزاب
و ســازمان هــای چــپ و کمونیســتی نشــانی بــارز
از دوری رهــری هــای ایــن تشــکالت کمونیســتی
از جنبــش زنــان بــود و در عیــن حــال گواهــی
اســت بــر مســتقل بــودن جنبــش زنــان و توانایــی
آن در مبــارزه رو در رو بــا نظــام تــازه بــه قــدرت
رســیده کــه در اولیــن روزهــای حکومتــش بــرای
رسکــوب جنبــش زنــان بــه میــدان آمــده اســت .ایــن
جنبــش زنــان بــه قــدری قــوی و پــر قــدرت بــود کــه
خمینــی را مجبــور بــه عقــب نشــینی کــرد .جنبــش
کارگــری و کمونیســتی ایـران اساســا هیچــگاه حتــی
تــا بــه امــروز نتوانســته بــه جنبــش زنــان بعنــوان
یــک جنبــش مســتقل اجتامعــی بــا نیازمنــدی هــای
مســتقل آن برخــورد کنــد .تعجــب در اینســت کــه
حــق جنبــش دانشــجویی را در ایجــاد تشــکیالت
مســتقل خــود قبــول دارد ولــی در مــورد زنــان
چنیــن حقــی را قائــل نیســت .بــدون شــک جنبــش
چــپ و کمونیســتی ایــران در ایــن صــد ســال
گذشــته نقــش مثبــت و مرتقــی در مبــارزه زنــا ن
ایفــا کــرده اســت ولــی تــا بــه امــروز نتوانســته بــه
ایــن نقطــه نظــر درســت تاریخــی برســد و در عمــل
بــرای پیــاده کــردن آن مبــارزه کنــد کــه جنبــش
زنــان ،جنبشــی اســت مســتقل بــا خواســت هــای
ویــژه خــود و طبــق قانومننــدی و ویژگــی هــای
خــودش بایــد عمــل کنــد تــا بتوانــد ایــن نیــروی
عظیــم تــوده ای را بســیج و متشــکل همــراه و
همســو بــا جنبــش سوسیالیســتی و کارگــری بــه
جلــو ســوق دهــد .علــت اساســی اینکــه در ای ـران
نیروهــای کمونیســتی موفــق بــه کشــاندن نیمــی
از تــوده هــای مــردم کــه زنــان باشــند در تناســب
بــا مــردان نشــده انــد اینســت کــه خــط مشــی
عمومــی سیاســی آنهــا یــا رفرمیســتی بــوده و یــا
سکتاریســتی بــدور از جهانبینــی تــوده ای پــر
کــردن صفــوف حــزب از مــردان بویــژه در ســطوح
کادرهــا و رهــری از یــک بینــش و برخــورد ابـزاری
بــه جنبــش زنــان بــر مــی خیــزد .در جمهــوری
رسمایــه داری اســامی زنــان در ســه زمینــه بطــور
ویــژه اســتثامر مــی شــوند و تحــت ســتم هســتند
ایـ�ن سـ�ه زمینـ�ه عبارتنـ�د از:
 -١مــزد و حقــوق نابرابــر در انجــام کار مســاوی در
مقایســه بــا مــردان ،یعنــی اســتثامر کــردن مضاعــف
زنــان .ایــن نابرابــری در متــام جهــان هنــوز موجــود
اســت ولــی در ایـران بــس شــدید تــر مــی باشــد.
 -٢زن در جامعــه مــرد ســاالری کنونــی مــا در
کلیــه زمینــه هــا تحــت ســتم مــردان جامعــه ق ـرار
دارد از درون خانــواده تــا محــل کار و اداره چنیــن
فرهنگـ�ی حاکـ�م اسـ�ت.
 -٣وجــود نظــام اســامی خــود چــون بختکــی بــر
گــرده ی قاطبــه زنــان ســنگینی مــی کنــد از حجــاب
اجبـ�اری گرفتـ�ه تـ�ا حقـ�وق نامسـ�اوی مدنـ�ی.
ایــن چــپ و کمونیســتها هســتند کــه بایــد ایــن

حقیقــت را بپزیرنــد و طبــق ایــن واقعیــت
اجتامعــی بویــژه در کشــور ای ـران کــه قوانیــن زن
ســتیز اســامی هـزار و چهارصــد ســال پیــش حجــاز
را اعـمال مـ�ی کنـ�د توجـ�ه جـ�دی کننـ�د.
حــزب رنج ـران ای ـران بــا اینکــه در صفــوف خــود
درســطح رهــری رفقایــی چــون شــکوه طوافچیــان،
وفــا جاســمی و ترانــه لطفعلیــان پرورانــده کــه در
هــر دو رژیــم شــاه و شــیخ بــا دفــاع از جنبــش زنان
و کمونیســم در زیــر شــکنجه کشــته شــدند امــا
بــری از ایــن اشــتباه تاریخــی در جنبــش کارگــری و
کمونیســتی نبــوده و امــروز تأکیــد دارد کــه وظیفــه
ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد در پیونــد بــا
جنبــش کارگــری ،وظیفــه بســط و گســرش تشــکل
هــای مســتقل کارگــری و وظیفــه ایجــاد وســیعرتین
صفــوف متحــد تــوده هــای اســتثامر شــده و ســتم
دیــده بــدون وجــود یــک جنبــش مســتقل زنــان
بــا ســمت و ســوی سوسیالیســتی تحقــق نخواهــد
پذیرفـ�ت.
بــه پیــش بـرای ایجــاد یــک تشــکل رسارسی مســتقل
زنان
زنــده بــاد هشــتم مــارس روز همبســتگی جنبــش
زنـ�ان بـ�ا جنبـ�ش کمونیسـ�تی و کارگـ�ری
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران  23بهمن 99

به پیش برای انقالب ...بقیه از صفحه ١

واحــد و رسارسی را بــا رشکــت در جنبــش کارگــری و
زحمتکشــان بوجــود آورنــد
تشــکل هــای مســتقل کارگــری را بــه نیــروی
ســازمانده ب ـرای گســرش تشــکل هــای کارگــری در
رسارس ایــران تبدیــل کــرد
وســیع تریــن نیروهــای اجتامعــی مرتقــی جامعــه
کــه مخالــف رژیــم جمهــوری اســامی هســتند را
ب ـرای تحقــق انقالبــی دیگــر ،انقالبــی ب ـرای  99در
صــدی هــا بســیج ومتشــکل کــرد
نه به جمهوری اسالمی
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران

بدون شرکت زنان هیچ انقالبی به پیروزی نمی رسد
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سالگرد شکست انقالب  ....5٧بقیه از
صفحه ١

زنده باد انقالب ،زنده باد سوسیالیسم

بقیه در صفحه 5

طبقــه کارگــر رشــد رسیعــی داشــت .بــورژوازی
ایـران توانســت بــه اتــکا بــه پــول نفــت و موقعیــت
ژئوپلیتیکــی ای ـران ،بــه وضعیــت مالــی و سیاســی
خــود رسو ســامانی بدهــد .کارخانــه هــای بیشــار
مونتــاژ رسبرآوردنــد ،رشکــت هــای بــورژوازی بطــور
فعــال و در ابعــاد دههــا هــزار شــکل گرفتنــد.
شــهرها دارای بازارهــای فعــال اقتصــادی شــدند.
ه ـزاران دهقــان زمیــن هــای خــود را رهــا کــرده و
در کنــار شــهرها و در حلبــی آبادهــا بــکار در بخش
خدمــات و ســاختامن ســازی و نیــز کارخانجــات
تولیــدی مشــغول شــدند .افزایــش قیمــت نفــت
بــورژوازی نورســیده ای ـران را بطــور چشــمگیری و
زود رســی بــه بــورژوازی دارای درخواســت هــای
منطقــه ای تبدیــل کــرد .خریــد اســلحه توســط
رژیــم شــاه کــه اساســاً توســط غــرب و بــرای
جلوگیــری از نفــوذ شــوروی تأمیــن مــی شــد،
خــود بــه بلنــد پــروازی هــای رژیــم شــاه از قــدرت
سیاســی و اقتصــادی خــود مــی افــزود .شــاه بطــور
واقعــی مــی خواســت نقــش ژانــدارم منطقــه را
بــازی کنــد و آنـرا اولیــن قــدم در راه بلنــد پــروازی
هــای بــورژوازی ایــران مــی دیــد .در عیــن حــال
رژیــم فئودالــی شاهنشــاهی کــه رژیــم پهلــوی
بویــژه در دوران رضــا شــاه مناینــده دوران گــذار
آن بــود ،بــا بعهــده گرفــن نقــش دولــت بــورژوازی
پیرامونــی بــا اتــکا بــه امپریالیســت هــای غربــی بــه
ویــژه آمریــکا؛ دوران گــذار جامعــه فئودالــی بــه
بــورژوازی را خــود برعهــده گرفــت و تــوان خــود را
در تســلیم بــه طبقــات حاکم اســتثامرگر و در حفظ
قــدرت نشــان داد .در عیــن حــال رژیم شاهنشــاهی
رژیمــی بشــدت بســته و در حیطــه یــک فامیــل
ســلطنتی بــه رهــری مطلقه شــخص شــاه و در رأس
هــرم قــدرت و تصمیــم گیرنــده اصلــی و نهایــی
بــر رس هــر موضوعــی بــود .ایــن قــدرت الیــزال
کــه خــود را ســایه خــدا مــی دانســت هــر روز
بــر توهمــش مبنــی بــر رســیدن بــه متــدن بــزرگ
کــه فرمولــی کامــاً مبهــم و ظاهــرا ً الگوبردارانــه
بــود مــی افــزود .وجــود آزادی هــای شــخصی در
ســطحی محــدود هم ـراه بــود بــا اختنــاق شــدید
سیاســی ،تعطیــل کــردن متــام احــزاب علنــی
معــرض ،رسکــوب هــر گونــه جنبــش آزادیخواهــی
و رادیــکال ،رسکــوب کمونیســت هــا و انقالبیــون
متشــکل ،رسکــوب جنبــش هــای ملــی ،بســن اکــر
روزنامــه هــای دموکــرات و مرتقــی و معــرض و
ایجــاد یــک حــزب فاشیســتی بــه نــام رســتاخیز و
بســن دهــان حتــی خــودی هــای منتقــد .همزمــان
بــاز کــردن رشایــط و امکانــات اجتامعــی بــرای
روحانیــت علیــه کمونیســت هــا .در عیــن حــال

بح ـران اقتصــادی کــه بــا ســقوط قیمــت نفــت و
پایــان « رشــد اقتصــادی « بــود بــه بح ـران شــدید
اقتصــادی منجــر شــد و بــاال رفــن قیمــت هــا بــه
عصیانگــری طبقــات پاییــن جامعــه هــر دم بیشــر
مــی افــزود.
در ســطح جهانی بلوک رشق با اینکه در افغانســتان
و برخــی دیگــر از کشــورها بــه لحــاظ نفــوذ در
حــال رشــد بــود ،امــا در درون خــود دچار مشــکالت
عدیــده ای بــود کــه امــکان ادامــه شــکل بنــدی آن
را غیــر ممکــن کــرده بــود .در حقیقــت مــی تــوان
گفــت کــه رهـران رشق در عــدم مدیریــت درســت
اقتصــادی و سیاســی رقابــت را بــه غــرب واگــذار
کــرده بودنــد .و غــرب ایــرا خیلــی خــوب مــی
فهمیــد و بــه همیــن دلیــل تغییــر نقشــه سیاســی
جهــان بــه امــر اجتنــاب ناپذیــری فـرا روئیــده بــود.
در ایــن میــان شــاه عمـاً قــدرت مانــور خــود را در
برابــر غــرب از دســت داده بــود و دیگــر از پشــتگاه
امپریالیســت هــای غربــی برخــوردار نبــود .وقتــی
انقــاب فــرا رســید رژیــم شــاه پایــگاه طبقاتــی
خــود را بــه درجــات زیــادی در بیــن بــورژوازی
ایــران از دســت داده بــود و هیــچ پشــتگاه بیــن
املللــی کــه روی آن حســاب بــاز کنــد نداشــت.
مجمــوع ایــن رشایــط کــه بــا ا ُفــت قیمــت نفــت
و تعطیــل شــدن طــرح هــای اقتصــادی و مترکــز
سیاســی بــر روی حــزب رســتاخیز ،بــا نوشــته ای
در حملــه بــه خمینــی در روزنامــه اطالعــات کــه
هنــوز هــم کامـاً نقــاط بســیار کــور و مبهمــی در
آن هســت ،ناگهــان بــه حریقــی تبدیــل شــد کــه
مــردم عاصــی از دیکتاتــوری و فشــار اقتصــادی
را بــه خیابــان هــا رسازیــر کــرد .در هــان حــال
دارودســته هــای اســامی از انجمــن حجتیــه،
حــوزه هــای علمیــه قــم و مشــهد و ....کــه بیــش
از دیگ ـران متشــکل بودنــد ،توانســتند زیــر قــدرت
رهــری خمینــی خــود را مجــددا ً ســازماندهی کــرده
و از موقعیــت بدســت آمــده بیشــرین اســتفاده را
بکننــد .در ایــن اثنــا مــردم معــرض و غیــر متشــکل،
در زمانــی کــه اکــر انقالبیــون و فعالیــن سیاســی
دموکــرات و انقالبــی و کمونیســت در زنــدان
بودنــد ،تشــکیالتی ســازمان یافتــه از مــدارس و
کادرهــای اســامی را یافــت کــه همــه جــا آمــاده
گرفــن قــدرت و رسکــوب بودنــد .قــدرت اســامی
کــه از زیــر بــا امپریالیســت هــا مشــغول چانــه زنــی
بــرای بدســت گرفــن قــدرت سیاســی بــود و در
ظاهــر علیــه امپریالیســت هــا و رژیــم شــاه شــاخ و
شــانه مــی کشــید.
انقــاب ســال هــای  57- 56بــا تحکیــم هژمونــی
روحانیــت مرتجــع بــر آن در نطفــه شکســت
خــورده بــود اگــر چــه از روز بــه قــدرت رســیدن
رژیــم جمهــوری اســامی مقاومــت در برابــر ایــن
شکســت ادامــه داشــته اســت .بطــور خالصــه بایــد

گفــت کــه انقــاب ســال هــای  57-56محصــول
جنبــش علیــه حکومــت شاهنشــاهی بــود کــه بــه
رسنگونــی تاریخــی آن ختــم شــده .بــا اینکــه بــه
نظــام شاهنشــاهی بــه صــورت قطعــی در تاریــخ
ایــران خامتــه داد امــا رژیمــی بــا ســاختارهای
مشــابه و همگــون در شــکل اســامی را بــه قــدرت
رســاند.
امــا بــا وجــود شکســت ،ناشــی از خــاء قــدرت در
مــدت بســیار کوتاهــی پیامدهــای جنبــش عظیــم
تریــن تــوده هــای ســتمدیده و فقیــر توانســت
آزادی هــای سیاســی را در کــف خیابــان هــا در
حــد محــدودی فراهــم ســازد .مدتــی کوتــاه کــه
ســازمان هــای سیاســی بــا متامــی نقــاط ضعــف
شــان توانســتند در آن ،در ســطح ک ّمــی رشــد کننــد.
بــه قــدرت رســیدن اسالمیســت هــا و هژمونــی
آنــان بــر جنبــش اعرتاضــی مــردم حتــی قبــل از 22
بهمــن کــه روز رســمی جابجایــی دو رژیــم شــاه و
اســامی اســت ،شــکل گرفتــه بــود .امــا بــه عنــوان
ســمبلیک  22بهمــن ب ـرای نیــروی تــازه بــه قــدرت
رســیده روز پیــروزی و بــرای مــردم ســتمدیده و
اســتثامر شــده و آزادیخــواه روز شکســت انقــاب
اســت.
ایــن شکســت ،پــی آمدهــای بشــدت زیانبــار بـرای
مــردم ایــران و خاورمیانــه بجــای گذاشــت .یکــی
از اولیــن اثــرات آن دامــن زدن خشــونت افســار
گســیخته و بربــر منشــانه از طــرف رژیــم جمهــوری
اســامی در ابعــاد بســیار گســرده علیــه مــردم ،بــه
کرســی نشــاندن قصــاص اســامی و حاکــم کــردن
دیگــر قوانیــن قــرون وســطایی بــر رس مــردم.
و دامــن زدن بــه تضادهــای مذهبــی و ملــی و
منطقــه ای ،افزایــش اختــاف طبقاتــی ،از بیــن
بــردن و عقــب رانــدن بیشــر زنــان از جامعــه و
پایــال کــردن حقــوق آنــان و........
در ســطح منطقــه ای ناشــی از ســقوط بلــوک رشق
و تهاجــم امپریالیســت هــای غربــی  .گروههــای
فاشیســت اســامی ماننــد قــارچ بــا کمــک
امپریالیســت هــای غربــی روئیدنــد و زندگــی
جهنمــی بــرای مــردم خاورمیانــه و کشــورهای
مذهــب زده بجــای گذاشــتند و در کمــک بــه
نظامــی گــری در ســطح منطقــه ای نقــش بــه
ســزایی ایفــا کردنــد.
روز  22بهمــن روز بــه پیــروزی رســیدن یکــی از
عقــب مانــده تریــن نیروهــای سیاســی در کشــور
ماســت ،روز پیــروزی رژیــم اســامی بــر رژیــم
شاهنشــاهی .روز رســیدن یــک دســتگاه انگلــی
عریــض و طویــل مذهبــی جامعــه بــه دولــت.
بررســی انقــاب بهمــن بــدون پاســخ دادن بــه ایــن
ســئوال کــه چ ـرا در یــک جنبــش عظیــم تــوده ای
کــه عمدتـاً اقشــار متوســط و پائیــن جامعــه در آن
رشکــت داشــتند یــک ضــد انقــاب هــار و عقــب
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در روزهــای اخیــر مــا شــاهد دســتگیری دههــا
نفــر از فعالیــن مدنــی ،دانشــجویی و زیســت
محیطــی در شــهرهای مختلــف کردســتان هســتیم
یــن هجــوم گســرده بــا اینکــه تازگــی نــدارد و
چــاق رسکــوب دســتگاه امنیتــی رژیــم جمهــوری
اســامی در کردســتان همیشــه دراز و ســنگین بوده
اســت امــا اینبــار ایــن بازداشــت هــای گســرده
بازتابــی وســیع بخــود گرفتــه و نگرانــی خانــواده
هــای بازداشــت شــدگان را دو چنــدان کــرده اســت
آیــا بــار دیگــر رژیــم جمهــوری اســامی خلخالــی
دیگــری را بــه کردســتان روانــه کــرده اســت؟ آیــا
فرمانــده کل قــوا از تــرس خیزشــی دیگــر بــرای
جلــو گیــری از هرگونــه اعرتاضــی گســرده بــا توجــه
بــه ناتوانــی هــای حکومــت در کردســتان دســت
بــه چنیــن دســتگیری هــای گســرده در شــهرها و
روســتا هــای کردســتان زده اســت؟
منطــق رژیــم جمهــوری اســامی بنــا بــر ماهیــت
ضــد مردمــی و ارتجاعــی اش رسکــوب و بــکار
بــرد زور در برابــر هرگونــه آزادی بیــان ،فعالیــت
هــای مدنــی و حتــی دفــاع از محیــط زیســت و
حقــوق بــر اســت .امــا ایــن راه چــاره در عمــل
چنیــن منطقــی جــز شکســت بــرای حاکــان بــه
بــار نیــاورده اســت امــروز رژیــم جمهــوری اســامی
در مناطــق کــرد نشــین از کمرتیــن پشــتیبانی
برخــوردار اســت .مقاومــت و پایــداری در مقابــل
منطــق حاکمیــت در ایــن ســالها حــرف اول را زده
اســت و بــی شــک همچنــان خواهــد زد.
بایــد متّحــدا ً بــرای آزادی بــدون قیــد و رشط
دســتگیر شــدگان بــر خیزیــم امــروز رژیــم
جمهــوری اســامی در مانــده و فرومانــده اســت،
تضادهــای حکومتــی هــر روز بیشــر آنــرا مختــل
مــی کنــد ،تــوده هــای عظیــم کارگ ـران در رسارس
ایــران در حرکتنــد ،بازنشســتگان هــر روز بــرای
کســب حقــوق در خیابــان هــا در اعرتاضنــد .همیــن
وضعیــت بــرای کارکنــان زحمتکــش واز خــود
گذشــته جبهــه ی بهداشــت و مبــارزه بــا کرونــا نیــز
وجــود دارد .بدیــن طریــق رژیــم حلقــه بــه حلقــه
توســط مــردم در محــارصه قـرار دارد منطــق رژیــم
در ایــن ســالهای طوالنــی ،چیــزی جــز شکســت
برایــش ببــار نیــاورده اســت بــی شــک اینبــار هــم
بــا مبــارزه و مقاومــت متحــد و رسارسی پیــروزی از
آن بازداشــت شــدگان اســت.
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مانــده بــه قــدرت رســید ،کامــل نیســت.
رونــد رشــد رسمایــه داری در ایـران و قــدرت گیــری
روز افــزون دربــار و شــاه و ضدیــت و تــرس رژیــم
از کمونیســم و مشــخصاً حــزب تــوده و همســایه
شــالی روســیه رژیــم را بــه اسالمیســت هــا
نزدیــک کــرد و اجــازه داد کــه آنهــا مجــددا ً خــود
را علیــه کمونیســم ســازماندهی کننــد .در حقیقــت
حیــاط خلوتــی کــه رژیــم شــاه مــی خواســت بـرای
خــود دســت و پــا کنــد ،بــا حضــور اسالمیســت
هــا پــر مــی شــد و آنهــا در ســطحی گســرده بــا
بدســت گیــری مســاجد و حــوزه هــای علمیــه و
دیگــر نهادهــای مذهبــی جــای پــای خــود را د ر
اقشــار پائینــی جامعــه مســتحکم مــی منودنــد.
همزمــان شــاه مشــغول پاکســازی ایـران از احـزاب
دموکـرات و ســازمان هــای چــپ و کمونیســت بود.
ایــن وضعیــت تــا مقطــع ســال هــای  57 56کــه
جنبــش هــای اعرتاضــی علیــه شــاه شــکل گرفــت
ادامــه داشــت.اما جامعــه در آن مقطــع بعلــت
دیکتاتــوری رژیــم شــاه از کمبودهــای وســیع
فرهنگــی – سیاســی رنــج مــی بــرد بنــدرت روزنامــه
ای غیــر دولتــی چــاپ مــی شــد .هیــچ روزنامــه ای
از تیــغ سانســور منــی گذشــت و کمیــت جــای خــود
را بــه کیفیــت داده بــود .حتــی دانشــگاهها هــم از
زیــر فشــار سیاســی دولتــی در امــان نبودنــد.
ســال هــای  57 56وقتــی کــه فشــار جنبــش تــوده
ای باعــث تَــرک هــای اولیــه ای در رژیــم شــاه شــده
بــود ،مــردم تشــنه آزادی هــای سیاســی و یادگیــری
بودنــد .حضــور ســازمان هــای سیاســی کمونیســت
تأثیـرات قابــل مالحظــه ای در جلوگیری از سیاســت
هــای رژیــم جدیــد و عملــی کــردن آن در جامعــه
داشــت .بــا ایــن حــال ضعــف تشــکل هــای مســتقل
سیاســی – صنفــی و فرهنگــی و عــدم تجربــه تــوده
ای از نقــش تاریخــی دســتگاه روحانیــت در ای ـران
را پادزهــری برایــش وجــود نداشــت .بســیاری از
مــردم از جملــه افــراد مســن جامعــه ناشــی از
تجریــه تاریخــی مخالــف رژیــم جدیــد بودنــد.
وقتــی مدیاهــای جهــان همــراه بــا مرتجعیــن
داخلــی آنهــم در رشایطــی کــه تجربــه تــوده
ای از تحــوالت سیاســی دو نســل عقــب بــود و
هیــچ ســازمان سیاســی مرتقــی وجــود نداشــت
کــه توطئــه هــای بــورژوازی مذهبــی داخلــی و
همراهــی امپریالیســت هــا را افشــا کنــد و در بیــن
جامعــه از طریــق آگاهــی پادزهــر آن را بوجــود
بیــاورد ولــی بــه جایــش عکــس خمینــی در مــاه
انعــکاس خــری وســیع پیــدا مــی کــرد ،مــی تــوان
فهمیــد کــه ایــن انقــاب ماننــد انقــاب مرشوطیــت
از دو طــرف مــورد حملــه قــرار گرفــت ارتجــاع
داخلــی و امپریالیســت هــای خارجــی .در هــر مهران پیامی
دو انقــاب نیــروی کمونیســتی و طبقــه کارگــر در
جلــوی صحنــه مبــارزه تــوده ای نبــود .بــه همیــن

دلیــل ایــن حــرف لنیــن کــه مــی گفــت بــدون
تئــوری انقالبــی هیــچ انقالبــی بــه پیــروزی نخواهــد
رســید در انقــاب ای ـران تائیــد شــد .وقتــی نیــروی
ذهنــی انقــاب آمــاده نبــود ،نیــروی ذهنــی ضــد
انقــاب جــای آنـرا گرفــت آنهــم در جامعــه ای کــه
بســیار الک پشــتی در رونــد ســیر بــی تفاوتــی بــه
مذهــب بــود .ناگهــان مســاجد و تکیــه هــا بــه
مرکــز روابــط و انقــاب تبدیــل شــدند و خرافــات
مذهبــی بــا شــدتی بــی ســابقه بـرای مدتــی رس بــر
آورد .رژیــم بــا ســازماندهی اوبــاش و عقــب مانــده
تریــن عنــارص حاشــیه نشــین شــهرها و روســتاها و
بــا شــعار حــزب فقــط حــزب اللــه رسکــوب را در
وحشــیانه تریــن و عریــان تریــن شــکلش و بــا
برپایــی چوبــه هــای دار در وســط شــهرها رشوع
کــرد .امــا حتــی قتــل عــام هــای کوچــک و بــزرگ
هــم نتوانســت جلــوی مبــارزه مــردم علیــه رژیــم را
بگیــرد .امــروز بــا اینکــه درک کل جامعــه از رژیــم
جمهــوری اســامی و اســام بســیار بــاال رفتــه اســت،
امــا هنــوز مشــکالتی و کمبودهایــی کــه باعــث
شکســت انقــاب شــد پابرجاســت .ســتون فق ـرات
انقــاب ایــران یعنــی طبقــه کارگــر از حزبــش
برخــوردار نیســت ،ســازمان هــای کمونیســتی در
پراکندگــی بــر مــی برنــد و هنــوز ســازمان هــای
تــوده ای طبقــه کارگــر ریشــه دار نیســتند .جــدا
از پراکندگــی نیــرو هــای کمونیســتی ،پیونــد ایــن
ســازمان هــا بــا طبقــه کارگــر بــه انــدازه کافــی
مســتحکم نیســت .تفرقــه خــود باعــث تشــتت
فکــری و برنامــه ای شــده اســت و کار رسنگونــی
رژیــم اســامی را بغرنــج تــر کــرده اســت .بــا ایــن
حــال مــرگ بــر رژیــم جمهــوری اســامی بــه یــک
شــعار بشــدت تــوده ای تبدیــل شــده اســت و
در  42ســال گذشــته مــردم ســتمدیده و رسکــوب
شــده مــا قــدم هــای بزرگــی بــرای رسنگونــی
ایــن رژیــم برداشــته انــد .در  4دهــه گذشــته
رژیــم رونــد انف ـراد و نفــرت در بیــن تــوده هــا را
پیمــوده اســت .عنــر عینــی انقــاب آمــاده شــده
اســت ،آیــا عنــارص ذهنــی انقــاب مــی تواننــد بــا
اســراتژی و تاکتیــک هــای مناســب ایــن رونــد را
عینیــت ببخشــند .ایــن وظیفــه ای کــه بــر دوش
نیروهــای کمونیســتی و طبقــه کارگــر ق ـرار گرفتــه
اســت .آنچــه کــه روشــن اســت جمهــوری اســامی
رفتنــی اســت امــا ایــن کافــی نیســت .امــروز مــا
بایــد آلرتناتیــو بعــد از رژیــم اســامی را بــه پرچــم
مبــارزات مــردم تبدیــل کنیــم .آلرتناتیــوی کــه بــر
پرچــم آن نوشــته شــده اســت:
زنده باد سوسیالیسم .
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گردهمایی کشاورزان هند
برگرفتــه از ســتاره رسخ – حــزب کمونیســت
هندوســتان (فوریــه )۲۰۲۱

درود هــای انقالبــی بــه کشــاورزانی کــه
گردهامئــی قدرمتنــدی را در دهلــی برگــزار
کردنــد!
پلیــس دهلــی و عنــارص جنایتــکاری کــه در
تجمــع نفــوذ کــرده انــد مســئول خشــونت
هســتند!
بــه دولــت مــودی RSS Parivar ،و Godi
 Mediaاجــازه ندهیــد تــا عطــف توجــه از
موضــوع اصلــی ،لغــو ســه فعالیــت در عرصــه
کشــاورزی را بــا عملیــات تخریبــی ،کــه خــود
مســئول آنهاهســتند ،منحــرف کننــد!
گردهامئــی در حامیــت از لغــو ســه قانــون کاردر
عرصــه کشــاورزی و مبــارزه کشــاورزان بــرای
تحقــق آن!
حــزب کمونیســت هندوســتان (ســتاره رسخ)
 )CPI (MLبــه صدهــا هـزار کشــاورز و حامیــان
آنهــا کــه تجمــع بزرگــی همــراه بــا هــزاران
تراکتــور در خیابــان هــای دهلــی ترتیــب داده
و درخواســت خــود را بــرای لغــو  3قانــون کار
کشــاورزی جهــت ایجــاد رشکــت هــای بــزرگ
کشــاورزی طــرح کردنــد،درود مــی فرســتد.
پیــش از ایــن ،پــس از آنكــه دادگاه عالــی از
پلیــس دهلــی خواســت تــا درمــورد اجــازه
تجمــع تصمیمــی اتخــاذ كنــد ،پلیــس دهلــی
و وزارت امــور داخلــی تحــت مســئولیت
آمیــت شــا( ،)Amit Shawآگاهانــه بــه ایجــاد
رسدرگمــی دامــن میزدنــد ،و در ایــن بــاره تکـرار
مــی كردنــد كــه اجــازه نــه در داخــل دهلــی و
نــه از طریــق جــاده کمربنــدی مجــاز نخواهــد
بــود .بهمیــن خاطــر کیشــان ســنگارش مــورکا(
 )Kisan Sangharsh Morchaرا مجبــور کــرد

اعــام کنــد کــه بــا مجــوز و یــا بــدون مجــوز،
آنهــا تظاهـرات را برگـزار خواهنــد کــرد .در ایــن
مرحلــه بــود کــه پلیــس دهلــی بــا اعــام مجــوز
ب ـرای تجمــع موافقــت کــرد و از طریــق بحــث
و گفتگــو متقابــل ســه مســیر مــورد توافــق
واقــع شــد .رهــران  KSMو  AIKSCCمتــام
هامهنگــی هــا را بــر ایــن اســاس انجــام دادنــد
امــا از صبح روز بیســت و ششــم پلیــس بر خالف
توافقــات حاصلــه ،تــاش کــرد تــا بــا خــودداری
از برداشــن ســنگرهای موقتــی مشــکالتی ایجــاد
کنــد .بدیــن ترتیــب شــبانگاه آنهــا بــه تعــداد
ســنگرها در ابعــاد وســیع افزودنــد .دهقانانــی
کــه در طــی  61روز گذشــته در رشایــط رسمــای
شــدید بیــش از  150نفــر از همرزمانشــان بــه
شــهادت رســیده بودنــد ،خشــمگین شــده و
تصمیــم گرفتنــد بــا در هــم شکســن موانــع
(ســنگربندی هــا) بــه دهلــی برونــد.
در ســاعت  9:30آنهــا ســدراه هــای مــرزی
ســینگو ،تیکــری و غــازی پــور را شکســتند و
کشــاورزان پیــاده در جلــو و تراکتورهــااز پــس
آنهــا راهپیامیــی را آغــاز کردنــد .امــا پلیــس و
ســایر دســتگاههای امنیتــی بــا شــلیك گلولــه
هــای اشــك آور بــه روی كشــاورزان در نزدیكــی
گــذرگاه آزادپــور و نانگلــوی و كشــن یــك
كشــاورز بــا گلولــه پلیــس در نزدیكــی ITO
تحریکاتــی را ایجــاد كردنــد .در کنــار ایــن،
برخــی از عنــارص جنایتــکار بــه تجمــع نفــوذ
کــرده و ســعی در ایجــاد اغتشاشــاتی داشــتند
کــه گفتــه مــی شــود بــا اطــاع پلیــس و RSS
 parivarبــوده اســت.
به واســطه ایــن اغتشاشــات ،برخی از کشــاورزان
تحریــک شــدند و بناچــار بــه ســمت  ،ITOقلعــه
رسخ و برخــی نقــاط دیگــر در شــهر راهپیامیــی
کردنــد .بــا اســتفاده از ایــن حــوادث ،ســخنگویان
دولــت مــودی RSS parivar ،و رســانه هــای
 Godiتبلیغــات ســوء را علیــه کشــاورزان آغــاز
کردنــد مبنــی بــر اینکــه آنهــا بــه تخریــب
متوســل میشــوند و بدینوســیله توجــه را از ایــن
واقعیــت منحــرف مــی کننــد کــه اکرثیــت قریــب
بــه اتفــاق مــردم علیرغــم دسیســه هــای پلیســی،
تحــت رهنمودهــای رهــری در حفــظ نظــم و
انضبــاط مشــارکت مــی کننــد ،و ایــن تحریــکات
پلیــس و اقدامــات جانیــان نفــوذی اســت کــه
مســئول هرگونــه آشــوب مــی باشــد.
تــاش آگاهانــه ایــن نیروهــا و آمیــت شــا بـرای
اســتفاده از ایــن اغتشاشــات بــه منظــور منحــرف

کــردن اذهــان از خواســته اصلــی اکرثیت کســانی
کــه در دهلــی و بســیاری دیگــر کــه در مببئــی،
کلکتــه و ســایر مراکــز بــرای لغــو ســه متمــم
قانــون در خدمــت بــه منافــع رشکــت هــای
بــزرگ کشــاورزی تجمــع کردنــد ،مــی باشــد.
مــا از طبقــه کارگــر ،کلیــه طبقــات و اقشــار
تحــت ســتم مــردم مــی خواهیــم کــه ایــن توطئه
دولــت فاشیســت مــودی را در بدخــواه کــردن
جنبــش کشــاورزان کــه علیــه فعالیــت منوپولــی
رشکــت هــای بــزرگ شــکل گرفتــه افشــا کننــد و
بــا قاطعیــت از خواســته کشــاورزان ب ـرای لغــو
ایــن قوانیــن کشــاورزی بــا شــعارهای داده شــده
در بــاال ،حامیــت کننــد.

با قدردانی از کمکهای مالی
رفقا و دوستان به حزب ،ذکر
این نکته را ضروری می دانیم
که تکیه مالي حزب به اعضاء
و توده ها در پیشبرد مبارزه
طبقاتی ،روشی انقالبی و
پرولتاریائی است در حفظ
استقالل سازمانی و جدا
نشدن از طبقه کارگر وتوده ها

انقالب مجلس میهمانی نیست

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

با اتحاد و همبستگی علیه رژیم گندیده
سرمایه داری
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بیانیه مشترک در رابطه با دستمزدها

بــا اتحــاد و همبســتگی هــر چــه بیشــرعلیه توطئه بیانیــهی تشــکلهای مســتقل کارگــران،
بازنشســتگان و معلــان پیرامــون حداقــل مــزد
هــای رسمایــه داری اســامی در ایـران بپاخیزیم!
ســال ۱۴۰۰
علی نجاتی جهت تحمل حبس احضار شد!

علــی نجاتــی از اعضــای ســندیکای کارگـران مجتمع
نیشــکر هفــت تپــه ،طــی یــک متــاس تلفنــی جهــت
تحمــل دوران محکومیــت  ۵ســاله خــود بــه شــعبه
یــک واحــد اج ـرای احــکام دادرسای اویــن احضــار
شـ�د.
طــی چنــد هفتــه گذشــته ،از طــرف اجـرای احــکام
زنــدان اویــن بــا علــی نجاتــی متــاس گرفتــه شــد،
کــه بـرای اجـرای حکــم  ۵ســال زنــدان ،خــود را بــه
ایــن زنــدان معرفــی کنــد .در طــی ايــن متــاس علــی
نجاتــی تهديــد شــد كــه در صــورت عــدم حضــور در
ایــن مرحلــه ،حســاب بانک ـیاش مســدود خواهــد
شــد و مدتــی بعــد از ایــن متــاس ،حســاب بانکــی
او از طــرف زنــدان اویــن مســدود شــد.
بــا پیگیریهــای بــه عمــل آمــده در شــعبه یــک
اجــرای احــکام زنــدان اویــن ،مشــخص شــد کــه
پرونــده علــی نجاتــی و ســپیده قلیــان مربــوط بــه
اعتصابــات کارگ ـران نیشــکر هفــت تپــه بــوده کــه
قبـلاً مختومـ�ه اعـلام شـ�ده بـ�ود.
همــگان را فــرا میخوانیــم تــا متحــدا در مقابــل
احضــار ،دســتگیری ،زنــدان ،شــکنجه و اعــدام
فعالیــن کارگــری ،مدنــی ،قومــی و اجتامعــی علیــه
نظــام رسمایــه داری حاکــم در ایــران ایســتاده و
بــه هــر شــکل کــه میتوانیــم نهادهــا ،و تشــکلهای
کارگــری و مردمــی بیــن املللــی را بــه محکــوم
کــردن ایــن رژیــم فــرا بخوانیــم.

شورای همراهی با آلرتناتیو کارگری
فوریه 2021

[شورای بازنشستگان ایران]
در رشایــط کنونــی طیــف گســردهای از کارگ ـران،
بــه ویــژه کارگــران خدماتــی ،معلــان خریــد
خدمــت ،کارگ ـران پیامنــی و  . . .حتــی پایینتــر از
حداقــل مــزد ،بــه میزانــی کمتــر از یــک میلیــون
تومــان ،آن هــم گاه بــا هفتههــا و ماههــا تأخیــر
دریافــت میدارنــد .مضــاف بــر ایــن کــه کارگ ـران
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خواســتار آزادی متامــی فعالیــن کارگــری ،حامیــان
کارگ ـران و متامــی زندانیــان سیاســی هســتیم!

مــزد کارگـران در ســال  ۱۴۰۰نبایــد از دوازد ه و نیــم
میلیــون تومــان کمرت باشــد
سالهاســت کــه نظــام رسمای ـهداری و دولتهــای
حامــی آن ،بــا اســتثامر هرچــه شــدیدتر و
غیرانســانیت ِر کارگــران آنــان را بــه روز ســیاه
نشــانده و از بســیاری از حقــوق اجتامعــی
خــود محــروم کردهانــد .تــا جایــی کــه طبقــهی
کارگــر ایــران امــروز در رشایــط بســیار ســخت
و طاقتفرســایی زندگــی میکنــد .براســاس
دادههــای آمــاری و تحقیقــات برخــی مراکــز و
موسســات اقتصــادی ،در رشایــط کنونــی بیــش از
 ۴۰درصــد از مــردم ایـران کــه بخــش قابــل توجهــی
از آن را کارگ ـران تشــکیل میدهنــد در زیــر خــط
فقــ ِر مطلــق زندگــی میکننــد.
گرانــی و تــورم بیــداد میکنــد و قیمــت کاالهــا
و مایحتــاج روزمــره و مــورد نیــاز مــردم ،هفتگــی
و گاه روزانــه گ ـران میشــود کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه قیمــت خوراکیهــا اشــاره کــرد کــه
در کمــر از یــک ســال بنــا بــه گفتــه مقامــات
رســمی بیــش از  ۵۷درصــد رشــد داشــته کــه در
واقعیــت بیــش از ایــن اســت .اختــاس و دزدی در
بیــن برخــی از مســئولین و مقامــات متــداول شــده
و بخــش وســیعی از ثــروت اجتامعــی در کشــور
را بــه تــاراج میبــرد .همهگیــری ویــروس کرونــا
بــر بســیاری از مشــاغل تأثیــر منفــی گذاشــته و
بخشهــای قابــل توجهــی از فرصتهــای شــغلی
را از بیــن بــرده اســت .قیمــت دالر ســیرصعودی
داشــته و بــه نوبــه خــود بــه رشـ ِـد تــورم در کشــور
دامــن زده اســت .افزایــش نــرخ بیــکاری ،همـراه بــا
افزایــش نــرخ تــورم ،شــاخص فالکــت در کشــور را
بــه میـزان زیــادی بــاال بــرده اســت .تــا آن جــا کــه
در رشایــط کنونــی یــک شــکاف  ۳٦٠درصــدی بیــن
دهکهــای اول و دهــم وجــود دارد کــه موجــب
شــده اســت فاصلــه بیــن غنــی و فقیــر در جامعــه
بــه مــر ِز انفجــار برســد.
وجــود چنیــن شــکافی بــه قیمــت فرســوده شــدن
نیــروی کار و رو آوردن کارگــران بــه مشــاغل دوم
و ســوم ،تــرک تحصیــل فرزنــدان ،ســوء تغذیــه و
حــذف هزینههــای درمانــی و بهداشــتی ،ورزشــی،
تفریحــی و بــه دنبــال آن افزایــش بیامریهــای
جســمی و روحــی در بیــن کارگــران و اقشــار
تهیدســت جامعــه شــده و بــر شـ ِ
ـدت فقــر و فالکت

و بیخامنانــی و دربــدری و افزایــش چشــمگیر و
بیســابقه فســاد و اعتیــاد و دزدی و تنفروشــی،
خودکشــی ،کا ِر کــودک ،کارتــن خوابــی ،زبالــه
گــردی و  . . .افــزوده اســت.
چنیــن وضعیتــی را در اســاس بایــد ناشــی از نظــامِ
نابرابــر رسمایـهداری و متأثــر از آن ،رشــد و تعمیــق
شــکاف طبقاتــی دانســت .ضمــن ایــن کــه تهاجــم
بیوقفــه و مســتمر دولتهــای رسمایــهداریِ
نئولیــرال را در رسکــوب مــزدی کارگــران در
طــول ایــن ســالها ،نبایــد از نظــر دور داشــت.
ایــن دولتهــا در راســتای حامیــت از رسمایــه،
همــواره تــاش میکننــد تــا ســطح مــز ِد کارگــران
را پاییــن نگــه داشــته و آن را از راه هــای مختلــف
بــه کارگ ـران تحمیــل مناینــد .یکــی از ایــن راه هــا،
تعییــن «حداقــل مــزد» ،بــه میزانــی بــه مراتــب
پایینتــر از خــط فقــر اســت .ایــن وظیفــه را همــه
ســاله «شــورای عالــی کار» بــر عهــده داشــته و آن
را بــا اســتفاده از ســاختار مســلط قانونــی و یــک
جانبــه بــه رسانجــام میرســاند .ایجــاد تشــکالتی
وابســته نظیــر «شــورای اســامی کار» و مناینــدگان
برآمــده از ایــن تشــکالت ضدکارگــری در «شــورای
عالــی کار» از ابزارهــای ســاختار مســلط قانونــی
میباشــد.
امســال نیــز هامننــد ســالهای پیــش ،دولــت و
بخـش خصوصــی بــا طــرح موضــوع مــزد منطقـهای
و تعییــن «حداقــل مــز ِد» جداگانــه ب ـرای کارگ ـران
مجــرد و متأهــل ،تــاش دارنــد بــه رسکــوب مــزدی
بیشتــری اقــدام مناینــد و تــا آنجــا کــه میتواننــد
کارگ ـران ارزان و مطیــع را بــا سیاس ـتهای مــزدی
خــود ،در اختیــار بگیرنــد.
مســئله «حداقــل مــزد» ،مســئله همــه کارگــران
اســت .زیــرا از یکســو بخــش بســیار مهمــی از
کارگ ـران –کارگ ـران شــاغل– مــزدی برابــر حداقــلِ
رســمی مــزد یــا کمــر از آن دریافــت میکننــد و
از ســوی دیگــر حداقــل مــزد ،خــود ،مبنــای تعییــن
دیگــر مزدهاســت .بــه عبــارت دیگــر ســایر مزدهــا،
خــود ،مرضبــی از «حداقــل مــزد» هســتند .از آنجــا
تعییــن مــز ِد ســایر مزدبگی ـران از جملــه معلــان،
پرســتاران ،بازنشســتگان و  . . .بــا می ـزان «حداقــل
مــزد» کارگــران ارتبــاط دارد ،ســطح مــزد ســایر
مزدبگی ـران نیــز پائیــن خواهــد بــود.

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نظریــه پــردازان و کارشناســان اقتصــادی دولــت و
بخــش خصوصــی اعــام میکننــد کــه« :افزایــش
مــزد باعــث تــورم میشــود» .واقعیــت ایــن
اســت کــه تــورم حاکــم در ایــران دالیــل ویــژه
اقتصــادی و سیاســی خــود را دارد و افزایــش
مــزد نقشــی در افزایــش تــورم نــدارد .بــر اســاس
یــک بــرآورد علمــی اقتصــادی« ،افزایــش مزدهــا
بــر مجمــوع قیمتهــای تولیــد و از ایــن رو بــر
مجمــوع قیمتهــا و بنــا بــر ایــن بــر تــورم تأثیــری
منیگذارنــد».
در طــول چهــل و دو ســال گذشــته مزدهــای
حقیقــی کارگــران ،یعنــی قــدرت خریــد طبقــه
کارگــر پیوســته کاهــش یافتــه اســت ،درحالــی کــه
همزمــان شــاهد تــورم بســیار بــاال و فزاینــدهای
در جامعــه بودهایــم .مــا کارگــران نبایــد تنهــا
نظارهگــ ِر بــه تباهــی کشــانده شــدن هســتی و
بقــای خــود باشــیم .مــا بایــد بــه شــکلی متحــد و
متشــکل و بــا تالشــی آگاهانه ،شــجاعانه و مســتمر،
اعرتاضهایــان را بــه ایــن وضعیــت اســفبار ،تــا
رســیدن بــه خواســتههای بــر حــق خــود ،از جملــه
افزایــش مــزد ،متناســب بــا هزینــه متوســط جامعه،
ادامــه دهیــم و آنهــا را بــه رسمنــزل مقصــود
برســانیم .کارگـران بـرای دســتیابی بــه حقــوق همــه
جانبــهی خــود بــه تشــکل مســتقل در رستــارس
کشــور نیــاز دارنــد .هامنگونــه کــه ب ـرای زندگــی
عــادی بــه هــوا ،آب ،خــوراک ،پوشــاک ،مســکن،
بهداشــت ،آمــوزش ،فرهنــگ و تفریــح نیــاز دارنــد!
زنــده بــاد اتحــاد و همبســتگی کارگ ـران ،معلــان
و بازنشســتگان
۲۶بهمن۱۳۹۹
 -۱ســندیکای کارگ ـران رشکــت واحــد اتوبورسانــی
ته ـران و حومــه
 -۲ســندیکای کارگــران رشکــت کشــت و صنعــت
نیشــکر هفتتپــه
 -۳کانون صنفی معلامن اسالمشهر
 -۴گروه اتحاد بازنشستگان
 -۵کمیتــه هامهنگــی بــرای کمــک بــه ایجــاد
تشــکلهای کارگــری
 -۶اتحاد بازنشستگان
 -۷شورای بازنشستگان ایران
 -۸اتحاد رسارسی بازنشستگان ایران
 -۹کمیتــه پیگیــری ایجــاد تشــکلهای کارگــری
ایــران
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رس ســختان از نــوع فدائیــان اســام بــا عاممــه و
عبــا را بــر اریکــه قــدرت مطلقــه نشــانند در پرتــو
ایــن تجربــه تاریخــی و اوضــاع کنونــی ادامــه مقالــه
رونــد فراینــد انقــاب آینــده ای ـران را دنبــال مــی
کنیــم.
آیــا در اوضــاع کنونــی بــا اوضــاع ســال هــای قبــل
از انقــاب  57چــه شــباهت هــا و تفــاوت هایــی
موجــود اســت؟ بنظــر مــی رســد در ســه زمینــه در
خطــوط کلــی شــباهت هایــی دیــده میشــود:
یکــم  -بحــران شــدید اقتصــادی کنونــی کــه در
اوایــل دهــه پنجــاه در ایــران آنزمــان هــم رشوع
شــد و در ســال هــای  56و  57تشــدید گردیــد.
بحرانــی اســت امــروز بــس عمیقــر از آن ســال هــا،
ماهیتــا ســاختاری کــه هفتــاد در صــد مــردم را بــه
زیــر خــط فقــر کشــانده اســت
دوم – تــوده هــای وســیع مــردم از اوضــاع ناراضــی
انــد و بــا اعتصــاب و اع ـراض و شــورش و خیــزش
گســرده بـرای نشــان دادن نفــرت خــود از نظــام و
رهـران آن بارهــا بــه میــدان آمــده انــد
ســوم – بــار دیگــر امپریالیســم آمریــکا فیلــش
هــوای هندوســتان کــرده بــه زعــم خــود بــا
شــدیدترین تحریــم هــا و رسکار آمــدن جــو بایــدن
بــه ایجــاد ائتــاف نــوع گوادولــپ در پــی تغییــر
رژیــم حاکــم اســت.
امــا در ســه نکتــه تفــاوت هایــی هــم دیــده مــی
شــود :
یکــم – حاکمیــت در دســت جناحی اســت کــه مثل
شــاه نــه تنهــا فرمانــدار ســفیر آمریــکا نیســت بلکــه
کامــا ضــد آمریکاســت و در رقابــت بــا سیاســت
آمریــکا عمــل مــی کنــد و تضــاد اصلــی بــا اصــاح
طلبــان روی همیــن موضــوع اکنــون مــی چرخــد.
دوم  -در اوضــاع بیــن املللــی تغییــرات بزرگــی
بوقــوع پیوســته اســت کــه در آن زمــان دارو
دســته حاکــم در شــوروی دنبالــه رو ی از قــدرت
هــای رسمایــه داری را پیشــه کــرده بــود ولــی
امــروز حکومــت پوتیــن در تضــاد بــا آنهاســت و
در ســمت رژیــم جمهــوری اســامی عمــل مــی
کنــد .چیــن البتــه در آنزمــان بــا برانــدازی رژیــم
شــاه و جایگزینــی آن بــا خمینــی مخالــف بــود و
امــروز هــم بــا دخالــت آمریــکا و برانــدازی رژیــم
حاکــم ایـران مخالــف اســت امــا تفــاوت اساســی در
تغیی ـرات عظیمــی اســت کــه در تناســب قــدرت و
نقــش چیــن در جهــان رخ داده اســت.
ســوم – تفــاوت اساســی در صــف آرایــی نیروهــای
طبقاتــی بویــژه طبقــه کارگــر و نیروهــای سیاســی
آزادی خــواه و چــپ و کمونیســت مــی باشــد.
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شــاغل در منطقــه آزاد تجــاری ،اقتصــادی و ویــژه،
بــه خاطــر اِعــال قانــون و مقــررات ویــژه ایــن
مناطــق ،از هرگونــه حقــوق قانونــی و بــه تبــع آن
از نظــام مــزدیِ تحــت پوشــش همیــن قانــون کار
نیمبنــد هــم محرومانــد .ضمــن ایــن کــه بخــش
قابــل توجهــی از کارگـرانِ موقــت و قـراردادی ،بــه
دلیــل عــدم نظــارت ،هــان حداقــل مــزد را نیــز
دریافــت منیکننــد .بــه همــهی اینهــا البتــه
بایــد محرومیــت و بیحقوقــی زنــان کارگــر را
نیــز افــزود .زنــان کارگــر بــا اِعــال تبعیضهــای
جنســیتی و در عیــن حــال عــدم ضامنتهــای الزم
بــرای برقــراری مــزد برابــر در قبــال کار برابــر ،از
دریافــت مزدهــای برابــر بــا مــردان محرومنــد.
منونــهی کار در مهــد کودکهــا بــرای مربیــان و
کار در مــدارس غیــر دولتــی بــرای معلــان زن و
همچنیــن تفــاوت آشــکار نــرخ مــزد در کارگاههــای
کوچــک را میتــوان از نشــانههای بــارز عــدم
اج ـرای درســت مزدهــای مصــوب بــه شــار آورد.
مســلم اســت کــه «حداقــل مــزد» کارگ ـران نبایــد
از هزینــۀ زندگــی متوســط یــک خانــوار شــهری
کمــر باشــد .بــر همیــن اســاس ،تشــکلهای
مســتقل کارگــری« ،حداقــل مــزد» کارگــران بــرای
ســال  ۱۳٩٩را معــادل  ٩میلیــون تومــان در مــاه
محاســبه و اعــام کردنــد .ایــن مبلــغ معــادل
هزینــه زندگــی ماهیانــه یــک خانــوار شــهری ،بــا
تعــداد متوســط اعضــای  ۳/۳نفــر در ســال ۱۳۹۹
در کشــور بــود .بــا چنیــن مبنایــی و بــا توجــه
بــه تــورم افســار گســیخته و فزاینــدهی کنونــی و
تــورم مــورد انتظــار در ســال آتــی ،حداقــل مــزد
کارگ ـران در ســال  ۱۴۰۰منیتوانــد کمــر از دوازده
میلیــون و پانصــد هــزار تومــان در مــاه باشــد و
مبلغــی کمــر از ایــن ،حقیقتــاً زندگــی کارگــران
و خانوادههایشــان را دچــار کمبودهــای جــدی
خواهــد کــرد و بــه ســامت ،تغذیــه ،دارو و درمــان،
پوشــاک ،مســکن ،رفــت و آمــد و تأمیــن نیازهــای
فرهنگــی و در یــک کالم ،تأمیــن نیازهــای اساســی
کارگــران و خانوادههــای آنهــا ،لطــات ســنگین
و ج ـران ناپذیــری وارد خواهــد منــود .ضمــن ایــن
کــه بح ـران ســامت در رشایــط بیــاری همهگیــر
کرونــا کــه حتــی طبــق آمارهــای رســمی بــه مــرگ
دههــا هـزار و ابتــای صدهــا هـزار تــن منجر شــده
اســت و هزینههــای گـزاف ناشــی از ایــن بیــاری،
رضورت مبــارزه بـرای مــزد حداقــلِ فــوق را بــاز هم
برجســتهتر میکنــد .بــا توجــه بــه تــورم فزاینــدهی
موجــود ،کارگـران آگاه و فعــاالن کارگــری خواســتار
ایــن هســتند کــه تعییــن حداقــل مــز ِد ســاالنه
کارگــران ،الاقــل هــر شــش مــاه یــک بــار انجــام
شــده و بــا ســبد معیشــت واقعــی خانوارهــای
کارگــری هامهنــگ گــردد.
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مــا ب ـرای وحــدت نیروهــای چــپ و کمونیســت و
ایجــاد یــک حــزب واحــد کمونیســتی مبــارزه مــی
کنــد ،سالهاســت حــزب مــا ب ـرای ایجــاد تشــکالت
کارگــری ،رسارسی و تــوده ای مبــارزه مــی کنــد و
ســال هاســت بــا ســمت ســوی کار تــوده ای ب ـرای
ایجــاد وســیعرتین اتحــاد هــای مردمــی در ســطح
جامعــه مدنــی بویــژه تشــکل هــای دموکراتیــک
تــوده ای و هریــک طبــق خواســت هــای مشــخص
مســتقل خــود ،همچــون دانشــجویان و محصلیــن،
زنــان ،آمــوزگاران ،بازنشســتگان ،فعــاالن محیــط
زیســت ،جمعیــت هــای ضــد اعــدام و دیگــر
تشــکل هــای دموکراتیــک مبــارزه مــی کنــد.
تجربــه نشــان میدهــد هــر گاه و هــر زمــان مــی
توانســتیم مناســبات درســت میــان ایــن ســه وظیفه
ســازماندهی برقـرار کنیــم و مهمرتیــن اینکــه دارای
یــک مشــی عمومــی سیاســی درســت بـرای انقــاب
کــردن داشــتیم آنجــا و آن زمــان پیــروزی بدســت
آوردیــم و آنجــا و آن زمــان کــه در خــط مشــی
عمومــی سیاســی دچــار انحراف شــدیم و مناســبات
میــان ســه وظیفــه را بــه درســتی حــل نکردیــم و
دچــار یکجانبــه گــری شــدیم شکســت خوردیــم و
دچــار خســارت شــدیم .در نتیجــه امــروز وظیفــه
داریــم بــه احـرام خــون رفقایــی کــه جــان خــود را
در ایــن ســالها ب ـرای پیشــرد وظایــف محولــه فــدا
کردنــد بــا مســئولیت کامــل عمــل کنیم و بــا درایت
تــر در وحلــه اول خــط مشــی سیاســی عمومــی
کنونــی جنبــش انقالبــی ایــران را مشــخص کنیــم
و در پرتــو آن و وضــع مشــخص میدانــی برنامــه
ســازماندهی ســه وظیفــه را بعنــوان پیشــنهاد بـرای
تبــادل نظــر مطــرح ســازیم .پــس از جنبــش هــای
دیــاه نــود و شــش و آبــان نــود و هشــت بطــور
جــدی بیــن جوانــان رشکــت کننــده مطــرح شــد چــه
بایــد کــرد؟ اینهمــه مــردم در خیابــان هــا ،اینهمــه
جــرأت و از خودگذشــتگی چگونــه اســت کــه حتــی
منــی تــوان گامــی بــه جلــو بــر داشــت .جــواب مــا
را ســال هاســت کمونیســم علمــی داده اســت:
بــدون حــزب سیاســی انقالبــی پرولتاریایــی مســلح
بــه تئــوری و دارای پایــه در میــان جنبــش کارگــری
هیــچ خیــزش تــوده ای منــی توانــد بــر بــورژوازی
حاکــم ای ـران پیــروز شــود.
حــزب رنجـران ایـران بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی
و دورمنــای تکامــل اوضــاع امــروز وظیفــه وحــدت
نیروهــای چــپ و کمونیســت را بــر اســاس اصــول و
برنامــه ای کــه مشــرکن بــدان مــی رســند آن حلقــه
زنجیــری مــی دانــد کــه چنانچــه بدســت گرفتــه
شــود دو وظیفــه دیگــر یعنــی بســط و گســرش
تشــکل هــای کارگــری و اتحــاد ســازمان هــای
وســیع تــوده ای هــم بهــر و همــه جانبــه تــر بــه
رسانجــام میرســد .تأکیــد روی ایــن وظیفــه مبعنــی

تعطیــل انجــام دو وظیفــه دیگــر نیســت چــون
ایــن ســه وظیفــه پیونــدی ناگسســتنی باهــم دارنــد
و بهیــچ وجــه یکــی بــدون دیگــری قابــل رشــد و
تکامــل ب ـرای انقــاب کــردن منــی باشــد.
چــرا وظیفــه ایجــاد حــزب متحــد ،یکــی شــده
و یــک پارچــه حلقــه زنجیریســت کــه چنانچــه
محکــم بدســت گرفتــه شــود تغییــر اساســی در
اوضــاع بوجــود مــی آورد؟ اوضــاع از یکســو ب ـرای
ایجــاد ایــن وظیفــه خوبســت و از ســوی دیگــر
بــد .وضــع خــوب را کارگـران و جنبــش هــای تــوده
ای بوجــود آورده انــد و وضــع بــد را تشــکل هــای
چــپ و کمونیســتی موجــود.
در درجــه اول وجــود مبــارزات عظیــم تــوده ای
و از میــان آنهــا اعتصابــات و تظاهــرات کارگــری
اســت .تجربــه تاریخــی نشــان میدهــد کــه جنبــش
هــای تــوده ای و کارگــری بــدون وجــود یــک حــزب
سیاســی آوانــگارد از کادرهــای بــا درایــت و از خــود
گذشــته ،مســلح بــه تئــوری و جهانبینی کمونیســتی
هیچــگاه قــادر بــه درهــم شکســن قــدرت عظیــم
سیاســی و نظامــی بــورژوازی حاکــم را ندارنــد.
خیــزش هــای  96و  98ایــن موضــوع را یــک بــار
دیگــر ثابــت کــرد .نقــد احـزاب گذشــته کمونیســتی
نبایــد تــا نفــی کلــی پدیــده حــزب شــود .ایــن نقــد
بایــد بــا هــدف نوســازی و تکامــل نظـرات پیرشفتــه
صــورت گیــرد .در کشــوری کــه حتــی کارگـران منــی
تواننــد تشــکالت حداقلــی ب ـرای تحقــق خواســت
هــای حقــوق عقــب افتــاده خــود را داشــته باشــند
و نیروهــای امنیتــی در اکــر موسســات بــزرگ
کارکــری مســتقرند ،نفــی یــک تشــکیالت منظــم
کمونیســتی مدبــر و مســلح بــه ســبک کار مبــارزه
بــا پلیــس و ماهــر در حــل مناســبات بیــن کار
مخفــی و علنــی در بهرتیــن حالــت از کــم بهــا
دادن بــه دشــمن طبقاتــی و رژیــم جنایتــکار حاکــم
اســت.
در درجــه دوم وجــود اشــکال مختلــف انحرافــی در
میــان جنبــش کنونــی چــپ و کمونیســتی اســت.
شــاهرخ زمانــی ایــن نکتــه مهــم را بــه ق ـرار زیــر
فرمولــه کــرده اســت " وجــود انحرافــات عمیــق
درون جنبــش کارگــری در اشــکال اکونومیســتی،
فرقــه گرایــی ،سوســیال دموکراتیــک ،اعتقــاد بــه
رشــد و اعتــای خــود بــه خــودی همــه در هیئــت
مشــرک انحــال طلبانــه و عاجــز از پیونــد زنــده
و مبــارزه جویانــه بــا جنبــش مبارزاتــی کارگــران
از شــکل گیــری حــزب سیاســی رسارسی کارگــران
بعنــوان ســتاد فرماندهــی جنبــش انقالبــی در
رسنگونــی نظــم موجــود و ایجــاد حاکمیــت
شــورایی کارگــران جلوگیــری مــی کننــد ".اینکــه
جهانبینــی مــا برایــن واقعیــت تاریخــی صحــه
گــذارده کــه تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد و طبقــه
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جامعــه کنونــی ایــران در مقایســه بــا دهــه ی
پنجــاه هــم از لحــاظ زیــر بنائــی و هــم از لحــاظ
فرهنگــی و روبنایــی تغییـرات اساســی کرده اســت.
بخصــوص نیروهــای چــپ و کمونیســتی بــا آگاهــی
بیشــر عمــل مــی کننــد و در خــط مشــی عمومــی
انقــاب کنونــی تضــاد هــای اساســی دیــده منــی
شــود .در پرتــو ایــن شــش فاکتــور اساســی اســت
کــه مــا در زیــر ســه وظیفــه اساســی طــرح شــده در
انتهــای بخــش دوم را پــی مــی گیریــم .در آنجــا ســه
وظیفــه مــرم ســازماندهی یعنــی حزب کمونیســت،
تشــکالت کارگــری و اتحــاد وســیعرتین نیروهــای
ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان را بعنــوان ترکیب
اساســی آلرتناتیــو سوسیالیســتی مطــرح کردیــم.
انجــام هــر ســه وظیفــه امریســت کــه بایــد آگاهانه
و طبــق نقشــه صــورت گیــرد .امــروز مــا بــه یکــی
از ایــن ســه وظیفــه مــی پردازیــم یعنــی مســئله
حــزب ســاز ی کــه در درجــه اول مســئولیت آن
بعهــده تشــکل هــای چــپ و کمونیســتی موجــود
اســت.
در اینجــا بایــد بــار دیگــر بــه بخش هــای اول و دوم
ایــن نوشــته کــه بــه خصوصیات رونــد انقــاب ایران
برخــورد کــرده اســت اشــاره ای کنیــم بخصــوص آن
بخــش کــه تأکیــد دارد رونــد فرایند انقــاب ایران از
مســیر ســخت ،بغرنــج و طوالنــی مــی گــذرد .بنابــر
ایــن انجــام ایــن ســه وظیفــه اساســی را بایــد در
پرتــو هــان خصوصیــات در نظــر گرفــت .درســت
اســت کــه تــوده هــا در ایــن ســال هــا در می ـزان
میلیونــی بــه خیابــان هــا ریختــه انــد ولــی هنــوز
چــاره اساســی کــه تشــکیالت اســت در هــر ســه
زمینــه فراهــم نشــده اســت .نــه کمونیســت و چــپ
یکــی شــده انــد ،نــه تشــکیالت متحــد رسارسی در
برگیرنــده اکرثیــت کارگــران بوجــود آمــده و نــه
اتحــادی گســرده تــر از نــود درصــدی هــا.
مبــارزه بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت یــک
مبــارزه متــا م عمــری ب ـرای حــزب ماســت ،حــزب
رنجــران ایــران کــه از نــه تشــکل کمونیســتی بــا
گرایــش اندیشــه مائوتســه دون در ســال 1358
پایــه ریــزی شــد تشــکیل دهندگانــش یــک تجربــه
مبارزاتــی بیســت ســاله ای را هــم در هــر ســه
زمینــه ســازماندهی کــه در بــاال اشــاره شــد پشــت
رس داشــتند بویــژه ســازمان انقالبــی حــزب تــوده
ایــران کــه تشــکیل دهندگانــش خــود از اعضــای
حــزب تــوده ای ـران بودنــد و از نقــد همــه جانبــه
رفرمیســم و رویزیونیســم حــزب تــوده بــه وظیفــه
ایجــاد یــک تشــکیالت نویــن انقالبــی کمونیســتی
رســیده بودنــد .در ایــن رونــد طوالنــی ســخت
و بغرنــج و در عمــل افتــان و خیــزان رفــن و
هــر بــار بــا جمعبنــدی از کار خــود ،بــه مبــارزه
همچنــان ادامــه داده اســت .سالهاســت حــزب
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بــه خــارج روانــه کــرده اســت .اتــاق هــای فکــری
بــورژوازی جهانــی درســت جمعبنــدی کردنــد کــه
پیــروزی انقــاب اکتــر  1917در روســیه در درجــه
اول وجــود حــزب بلشــویک و مســلح بــودن آن بــه
کمونیســم علمــی تــا حــدی کــه توانســتند اصــول
آن ـرا بــا رشایــط مشــخص جامعــه آنزمــان روســیه
تلفیــق دهنــد .همینطــور اســت نظــر آنهــا در بــاره
پیــروزی انقــاب چیــن کــه انقالبیــون توانســتند
هــم تجــاوز امپریالیســم ژاپــن را در هــم شــکنند
و هــم ارتــش میلیونــی مرتجعــان و ســگ زنجیــری
امپریالیســم آمریــکا را بــه تایــوان فــراری دهنــد.
درســت بدیــن خاطــر اســت کــه در ایــن صــد ســال
گذشــته مترکــز اصلــی تبلیغاتــی خــود را در مبــارزه
بــا حــزب کمونیســت گذاشــته انــد.
حــزب رنجــران ایــران بــا درس گیــری از تجــارب
جنبــش کمونیســتی جهــان و ایــران برایــن نظــر
اســت کــه بایــد در مبــارزه بــا گروهــی گــری و
انحــال طلبــی کــه هدفــی جــز جلوگیــری از ایجــاد
تشــکیالت پیشــقراول پرولــری در دل جنبــش
کارگــری نــدارد بایــد آگاهانــه بــه روی نــکات زیــر
تاکیــد کنــد:
 –1حــزب کمونیســت جزیــی از جنبــش طبقــه
کارگــر اســت ،متامــا و کامــا در خدمــت رهایــی
طبقــه کارگــر قــرار دارد.
 -2حــزب کمونیســت بایــد ترکیــب اعضــای آن
عمدتــا از کارگـران پیــرو باشــد کــه پیونــد فــرده
بــا کارگـران دارنــد و ایــن موضــوع اگــر در گذشــته
در ای ـران رشایــط ب ـرای تحققــش نبــوده امــروز بــا
توجــه بــه وجــود جنبــش عظیــم کارگــری از هــر
لحــاظ امــکان پذیــر اســت.
 -3حــزب کمونیســت درســت بنــا بــر ماهیتــش
نبایــد و منــی توانــد بــه جــای تشــکالت کارگــری و
تــوده ای عمــل کنــد .اداره تشــکالت تــوده ای بــه
شــیوه شــورایی و براســاس اصــل اساســی شــکوفایی
و خالقیــت اعضــای خــود بایــد اداره شــوند.
 -4کمونیســتها بایــد منونــه درســتکاری ،از خــود
گذشــتگی باشــند و منافــع جمــع را بــر منافــع
شــخصی ارجــح بداننــد.
 -5مبــارزه درون حزبــی بایــد در محیــط گــرم
سیاســی بــدور از هرگونــه تهمــت هــای شــخصی و
دســته بنــدی هــای پنهانــی صــورت گیــرد و هــدف
تصحیــح اشــتباهات ،نوســازی و تحکیــم تشــکیالت
باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن نــکات حــال معلــوم مــی شــود
کــه مــا ب ـرای چگونــه حزبــی مبــارزه مــی کنیــم.
در ایـران مــا در صــد ســال گذشــته انــواع مختلــف
احـزاب چــپ و کمونیســت بوجــود آمــده و هنــوز
هــم موجودنــد .بنابرایــن حزبــی کــه بایــد ســاخته
شــود بــی شــک متأثــر از پراتیــک صــد ســاله

جنبــش کارگــری و کمونیســتی اســت و در نتیجــه
بایــد بــا یــک کار جمعــی اح ـزاب و ســازمان هــای
موجــود کمونیســتی از یکســو و پیــروان جنبــش
هــای عملــی کارگــری تــوده ای جــاری از ســوی
دیگــر بوجــود آیــد.
مــا در زیــر بــه پالتفرمــی بـرای چنیــن وحدتــی کــه
در بــر گیرنــده و اصــول و برنامــه اســت اشــاره مــی
کنیم
ادامه دارد
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مبارزه برای استقالل و ....بقیه ازصفحه
آخر

نظــام سوسیالیســتی قابــل تحقــق اســت .چقــدر
ایــن حقیقــت علمــی کمونیســم علمــی بــا ارزش
اســت کــه تأکیــد دارد میــدان امتحــان کــردن مــن
نــه در کتابخانەهــا و مجالــس بحــث وگفتگوســت
میــدان مــن در تلفیــق بــا رشایــط مشــخص جامعــه
اســت و آنهــم طــی رونــدی طوالنــی از تئــوری بــه
عمــل و بــار دیگــر از عمــل باجمعبنــدی از پراتیــک،
بازگشــت بــه تئــوری.
در جهانــی کــه رقابــت هــای امپریالیســتی بشــدت
بــرای غــارت منابــع کشــور مــا جریــان دارد .در
دورانــی کــه نظــام هــای دولــت – ملتــی در جنــگ
هــای طوالنــی بــرای یــک وجــب خــاک ،تــوده
زحمتکــش را بــه گوشــت دم تــوپ تبدیــل مــی
کننــد .در منطقــه ای چــون خــاور میانــه کــه هنــوز
امپریالیســتها رویــای ویرانــی آنــرا در رسدارنــد و
نقشــه بالکانیــزه کــردن آنــرا سالهاســت ریختــه
انــد .طبقــه کارگــر ،احـزاب سیاســی طرفــدار طبقــه
کارگــر و نهادهــا ی کارگــری چگونــه بایــد بــه ایــن
اصــل اســتقالل و عــدم وابســتگی برخــورد کننــد؟
چگونــه بایــد از یکســو بــه اصــل حــق تعییــن
رسنوشــت تــا حــد جــدا شــدن وفــادار مانــد و از
ســوی دیگــر بــدام شونیســم تنــگ نظرانــه خــرده
بــورژوازی و بــورژوازی ملیــت هــای ســتمدیده
نیفتــاد؟
پرولتاریــا بایــد علیــه هرگونــه ســلطه قــدرت
امپریالیســتی در منطقــه بایســتد و بــا بــورژوازی
بومــی در حاکمیــت کــه همدســت غارتگــران
جهانــی مبــارزه کنــد .یکــی از اساســی تریــن
رهنمــود هــای کمونیســتی « کارگــران جهــان
متحــد شــوید “ اســت .بـرای پیــروزی سوسیالیســم
و ایجــاد یــک رسزمیــن پهنــاور پیرشفتــه ای در
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کارگــر بدســت خــودش اســت کــه خــود را آزاد مــی
کنــد بــه معنــی آن نیســت کــه تــوده هــا نبایــد
حــزب پیــرو خــود را داشــته باشــند و یــا طبــق
رشایطــی نیــروی مســلح خــود را داشــته باشــتد.
بــورژوازی تبدیــل بــه یــک طبقــه جهانــی شــده
اســت بــا امکانــات بدســت آورده اش پــر قــدرت
تریــن ارتــش هــا ،ســازمان هــای امنیتــی ضــد طبقــه
کارگــر و هـزار وســایل تبلیغــی دیگــر بوجــود آورده
اســت .دانشــگاه هــا و مــدارس را هدایــت مــی
کنــد و جهــان را رسا رس تاریــخ دروغیــن بــورژوازی
پــر کــرده اســت و بیگانگــی و بــی تفاوتــی را مــی
پراکنــد .امــروز در جنبــش چــپ و کمونیســتی مــا
بخاطــر چهــل ســال پراکندگــی و انشــعاب پــس از
انشــعاب کار بــه جایــی رســید کــه کار گروهــی هــم
دارد جایــش را کار فــردی مــی گیــرد.
تقدیــس جنبــش خــود بخــودی در حقیقــت نفــی
اساســی تریــن پراتیــک طوالنــی مبــارزه طبقاتــی
اســت کــه مارکــس و انگلــس بنیــان گــذارش بودنــد
و اولیــن اقــدام اساســی خــود را ســازماندهی
حــزب کمونیســت قــرار دادنــد .مانیفســت
حــزب کمونیســت نــام اولیــن منشــور مبارزاتــی
طبقــه کارگــر علیــه بــورژوازی بــود .ایــن منشــور
تاریخــی کــه محتــوای اساســی کمونیســم علمــی را
مشــخص بیــان مــی کنــد دارای نکاتــی اســت کــه
در جنبــش هــای خــود بخــودی کارگــری تــراوش
منــی کنــد بلکــه برعکــس دارای نکاتــی اســت کــه
بایــد توســط کمونیســتها کــه در رشایــط ســخت
دیکتاتــوری همچنــان اســتوار و بــی هــرس از مــرگ
و شــکنجه مبــارزه را ادامــه مــی دهنــد و همچنــان
در درون جنبــش هــای خودبخــودی فعالیــت
مــی کننــد بــه درون ایــن جنبــش برنــد .انحــال
طلبــان در حقیقــت بــا ســتایش از جنبــش هــای
خــود بخــودی نــه تنهــا بــه نفــی نقــش تئــوری
راهنــا یعنــی کمونیســم علمــی مــی پردازنــد بلکــه
از زیــر بــار وظیفــه رفــن بــه میــان تــوده هــا،
پیونــد بــا آنهــا رسبــاز مــی زننــد .م ـرا یــاد زمانــی
مــی انــدازد کــه بــا رهــری حــزب تــوده ایــران
در اواخــر دهــه ی ســی و اوایــل دهــه ی چهــل
شمســی گفتگــو داشــتیم .کلیــدی تریــن مســئله
مــورد اختــاف بــی عملــی هیئــت اجرایــی حــزب
در برابــر کودتــای بیســت هشــت مــرداد آمریکایــی
و سیاســت انتقــال کل رهــری حــزب بــه خــارج و
مهمــر اینکــه چندیــن ســال پــس از آن نداشــن
برنامــه بـرای ســازماندهی در ایـران .هامنطــور کــه
شــاه ای ـران پــس از ایجــاد حــزب رســتاخیز اعــام
کــرد هــر کــس مخالــف اســت بیایــد پاســپورت
بگیــرد بــرود خــارج ایــن رژیــم هــم بــا فشــار
دســتگاه هــای امنیتــی اش هشــت میلیــون ایرانــی
را کــه پتانســیل مخالفــت بــا حکومــت داشــتند را
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

خدمــت اکرثیــت عظیــم اســتثامر شــوندگان و
ســتمدیدگان ،بــا توجــه بــه تاریــخ گذشــته و
طوالنــی مردمــان ایــن منطقــه کــه هــزاران ســال
اســت در کنــار هــم زندگــی کــرده انــد ،بــا توجــه
بــه تغیی ـرات عظیــم جهانــی و ورشکســتگی کامــل
بــورژوازی و ادیــان و مذاهــب و فرقــه هــا ،بایــد
پرچــم آلرتناتیــو پرولتاریایــی یعنــی سوسیالیســتی را
در برابــر امپریالیســتها ،بــورژوازی فاســد وغارتگــر
کــه همدســت امپریالیســم جهانــی عمــل مــی کننــد
برافراشــت .بایــد دفــاع از وحــدت پرولتاریایــی
منطقــه ومبــارزه بــرای ایجــاد اتحــاد کنفدراتیــو
شــوروی سوسیالیســتی کــه همــه ملــل منطقــه بــا
حقــوق مســاوی و بطــور داوطلبانــه در آن رشکــت
مــی کننــد تــا آخــر بــه پیــش بــرد.
در ایــن زمینــه از گذشــته و حــال در جنبــش
جهانــی کمونیســتی و ای ـران اختــاف نظــر بــوده
و هســت .در ایــن چهــل ســال گذشــته نیروهــای
سیاســی خــارج کشــور بــورژوازی و خــرده
بــورژوازی هــم بخاطــر جنایــت عظیــم حاکمیــت
علیــه مــردم آشــکارا از تــز همــکاری بــا نیروهــای
ارتجاعــی منطقــه و امپریالیســتی دفــاع کــرده انــد.
ایــن شــیوه تفکــر و ســبک کار در ایـران مــا ســابقه
طوالنــی دارد .بــورژوازی و مرتجعــان حاکــم ای ـران
ضمــن حفــظ بــه اصطــاح اســتقالل سیاســی در
عمــل بــه نیروهــای امپریالیســتی و بــازار جهانــی
رسمایــه خدمــت کــرده انــد .عــاوه برایــن در ایــن
چهــار دهــه نیروهــای بــورژوازی مخالــف رژیــم
جمهــوری اســامی هــم وارد مناســبات نزدیکــی بــا
کشــورهای امپریالیســتی و قــدرت هــای ارتجاعــی
محلــی مخــا لــف حاکمیــت کنونــی ایــران شــده
انــد .درســت بدیــن دلیــل آلرتناتیــو کارگــری بایــد
سیاســت خــود را روشــن و شــفا ف در مقابــل
بــورژوازی بــه مــردم اعــام کنــد.
چــون ایــن روزهــا هفتادمیــن ســالگرد ملــی شــدن
صنعــت نفــت در ایــران اســت فرصتــی اســت
تــا اشــاره ای بــه تاریــخ مبــارزه سیاســی در ایــن
زمینــه افکنیــم یکــی از انحرافــات رهــری حــزب
تــوده طــرح دادن امتیــاز چیــزی شــبیه امتیــاز
دارســی بــه شــوروی هــا بــود .احســان طــری در
آن زمــان نوشــت « مــا بــه هــان ترتیــب کــه بـرای
انگلســتان در ایــران منافعــی قایلیــم و بــر علیــه
آن ســخنی منــی گوئیــم بایــد معــرف باشــیم کــه
شــوروی در ایـران منافــع جــدی دارد « از « خــواب
هــای آشــفته نفــت « محمدعلــی موحــد ٌص.82.
بــا اوج گیــری مبــارزه بــا انگلیــس پــس از تصویــب
قانــون ملــی کــردن صنعــت نفــت در رسارس ایـران
وخلــع یــد از رشکــت امپراتــوری بریتانیــا به روشــنی
معلــوم شــد کــه در حاکمیــت ای ـران و یــا بعبــارت
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دیگــر گرایــش رسمایــه داری ایـران دو خــط مشــی
روشــن جریــان دارد یکــی کــه راه اســتقالل و عــدم
وابســتگی را در پیــش دارد و بــر ایــن بــاور اســت
کــه مــردم ای ـران ایــن توانایــی را دارنــد رسنوشــت
خــود را بدســت گیرنــد .بایــد تأکیــد کنــم کــه
ایــن نظریــه پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر و در
پرتــو آمــوزش هــای لنیــن در پشــتیبانی از جنبــش
هــای ملــی جــان گرفــت و بخشــی از پروگــرام
انرتناســیونال ســوم شــد .دیگــری گرایــش وابســتگی
و خدمــت بــه رسمایــه جهانــی و امپریالیســم
اســت .کــه اساس ـاً بــه توانایــی هــای داخلــی کــم
بهــاء داده از جهانــی شــدن اقتصــاد جهانــی شــیفته
پیــروی از سیاســت اقتصــادی نئولیربالیســتی اســت.
درســت بخاطــر چنیــن وضعــی اســت کــه جنبــش
کارگــری و کمونیســتی هــم در ایــن ســالها در مــورد
پیــاده کــردن سیاســت اســتقالل و عــدم وابســتگی
دچــار راســت و چــپ زدن بــوده و هســت .تجربــه
نشــان مــی دهــد دفــاع از منافــع ملــی در دوران
تاریخــی انقالبــات پرولــری و عــر امپریالیســم
کمونیســتها بایــد از موضــع طبقــه کارگــر بــا دیــد
طوالنــی از رسزمینــی کــه کارگــران در آن بدنیــا
آمــده انــد و خانــه شــان هســت در برابــر دشــمنان
خانــه شــان و مردمانشــان دفــاع کننــد و بهرتیــن
دفــاع مبــارزه بـرای کســب قــدرت سیاســی توســط
طبقــه کارگــر و متحــدان آنســت یعنــی پیــروزی
آلرتناتیــو سوسیالیســتی.
ب ـرای درک ایــن موضــوع اشــاره ای بــه برانــدازی
ســلطنت محمــد رضــا شــاه پهلــوی بندازیــم .شــکی
نیســت کــه یکــی از علــل خیــزش مــردم علیــه شــاه
روش دیکتاتــوری او در رسکــوب مخالفانــش بــود اما
ایــن متــام قضیــه نیســت فاکتــور بــورژوازی و خــرده
بــورژوازی ای ـران فرومایــه ای انگلــی هــم نقشــی
بــس مهــم داشــت .امپریالیســم در ایــران بــذر
وابســتگی را از دیــر بــاز کاشــته بــود .از فراماســیون
هــا بگیریــد تــا میســون هــای مســیحیت آمریکایــی
کــه هنــوز نشــانه هــای آنهــا موجــود اســت
بیامرســتان هــای آمریکایــی و الیانــس فرانســه هــا
و گوتــه هــا بــازوی دراز فرهنگــی آنهــا ،همچنــان
نقشــی م ٔوثــر در گرایشــات حاکــان داشــت و دارد.
در اســناد ســفارت آمریــکا در ته ـران معلــوم شــد
چهــار ه ـزار از سیاســتمداران و فعــاالن اجتامعــی
دوران محمــد رضــا شــاه بــا ســفارت رفــت و آمــد
داشــتند.
البتــه فاکتــور نفــت در آن زمــان وکل منابــع معدنی
و زیــر زمینــی ایـران امــروزه و موقعیــت ژئوپلتیــک
ای ـران از عوامــل مهمــی هســتند کــه امــروز ای ـران
را در ســطح جهانــی بــه یــک ســوژه جهانــی تبدیــل
کــرده اســت و بــورژوازی حاکــم ای ـران را چــه در

دوره ســلطنتی و چــه در دوره والیــت فقیــه بــه
یکــی از بازیگـران مهــم در سیاســت جهانــی تبدیــل
کــرده اســت.
بــورژوازی کمپـرادور ایـران در پرتــو در آمــد نفــت
در ای ـران در دو دهــه آخــر حکومــت شــاه چــاق
وچلــه شــده بــود و فیلــش هــوای هندوســتان را
داشــت و دنبــال خصوصــی ســازی بیشــر و اقتصــاد
آزاد بــود .در نتیجــه بــا گرایــش اقتصــادی شــاه
کــه در پــی تقویــت بخــش دولتــی بــود در تضــاد
بــود .درســت پــس از پیــروزی خمینــی و اســتقرار
حکومــت اســامی در عمــل سیاســت اقتصــادی
بــورژوازی بــازار آزاد را در پیــش گرفتنــد .بــرای
درک ایــن موضــوع شــاید بهــر باشــد بــه سیاســت
هــای پــس از جنــگ بــا عـراق در زمینــه اقتصــادی
نگاهــی بیندازیــم .رفســنجانی ،خامتــی ،احمــدی
نــژاد و روحانــی همــه رو بــه آشــتی بــا رسمایــه
جهانــی و پیــروی از اقتصــاد نئولیربالیســتی داشــتند
و دارنــد.
امــروز بــورژوازی ای ـران بــار دیگــر بــا دو گرایــش
متضــاد در برابــر هــم ق ـرار دارنــد .آنقــدر شــدید
اســت کــه حــارض بــه نفــی یکدیگرنــد .بــرای
برانــدازی یکدیگــر شمشــیر از غــاف بیــرون
کشــیده انــد .بخــش بــورژوازی بیــرون از حاکمیــت
همچنــان امیــد بــه قــدرت آمریــکا و ارسائیــل
و عربســتان بســته اســت .بــورژوازی حاکــم بــه
دو دســته مشــخص تقســیم شــده انــد .هــردو
واقفنــد کــه طبقــه کارگــر ای ـران در ایــن دو دهــه
در پیشــاپیش مبــارزات تــوده ای در حــال ایجــاد
صفــوف گســرده تــر رسارسی حتــی پــر قــدرت تــر
از آبامنــاه  98اســت و هــردو میداننــد کــه نیروهــای
چــپ ،سوسیالیســت و کمونیســت در پیونــد بــا این
جنبــش هــای تــوده ای درحــال رشــد و گسرتشــند.
آنهــا آگاهنــد کــه ایــن جنبــش بــا درایــت تــر از
گذشــته عمــل مــی کنــد ،مراکــز اندیشــه هــای
درســت دارد و اینبــار یــک مشــی سیاســی عمومــی
مســتقل طبقاتــی را دنبــال مــی کنــد.
درســت یکــی از برنــده تریــن سیاســت هــای
آلرتناتیــو کارگــری بــر افراشــن پرچــم سیاســت
مســتقل پرولتاریایــی اســت کــه در داخــل بــا علیــه
خصوصــی ســازی و نئولیربالیســم مبــارزه کنــد
و در ســطح جهانــی علیــه دخالــت گــری هــای
امپریالیســتی و ســلطه جهانــی رسمایــه بجنگــد.
چنیــن سیاســتی بــا پرچــم روشــن اســتقالل وعــدم
وابســتگی تنهــا زمانــی تحقــق مــی یابــد کــه کل
نظــام بــورژوازی حاکــم رسنگــون شــود و کارگ ـران
وتــوده هــای وســیع مــردم ســتمدیده و اســتثامر
شــده قــدرت سیاســی را بــه کــف آورنــد.
وفا جاسمی
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آوردنــد .تفــاوت اینبــار در ایــن بــود کــه رژیــم
والیــت فقیــه تبدیــل بــه غولــی شــد کــه از بطــری
در آمــد و تاکنــون آمریــکا نتوانســته آنـرا بــه بطــری
برگردانــد .ایــن مســئله در مــورد گــروه داعــش هــم
صــدق مــی کنــد .کســی کــه بــاد مــی کارد همیشــه
توفــان درو میکنــد .جنایــات امپریالیســم آمریــکا
در خاورمیانــه هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد.
حــزب رنجــران ایــران از اصــل عــدم دخالــت
نیروهــای خارجــی در کشــورها دفــاع مــی کنــد
و بــه تاریــخ تجاوزگــری امپریالیســم آمریــکا بــه
ایـران و کشــورهای منطقــه کامـاً آگاه اســت و در
نتیجــه امــروز ایــن عملیــات تجاوزگرانــه آمریــکا
را محکــوم مــی کنــد .ایــن سیاســت ماجراجویانــه
دولــت جدیــد آمریــکا نــه تنهــا بــه بازگشــت بــه
برجــام نخواهــد کشــید بلکــه ایــن خطــر را دارد کــه
بــا توجــه بــه سیاســت هــای تجــاوز گرانــه نتانیاهــو
نخســت وزیــر ارسائیــل دامنــه آن گســرش یابــد و
کل منطقــه را بــه آتــش کشــد.
نیروهــای مرتقــی و چــپ و کمونیســت طبقــه
کارگــر و تــوده هــای وســیع مــردم ای ـران از جنــگ
میــان مرتجعــان محلــی و امپریالیســتها چیــزی
جــز تبدیــل بــه گوشــت دم تــوپ شــدن نصیبــی
نخواهنــد بــرد .تنهــا راه رهایــی مــردم منطقــه
مبــارزه مشــرک هــم علیــه حکومــت هــای مرتجــع
خــودی و هــم امپریالیســم اســت .در ایـران امــروز
جنبــش هــای تــوده ای هــر روز در حــال گســرش
اســت .بدیــل کارگــری سوسیالیســتی تنهــا راه نجات
مــردم ای ـران و منطقــه اســت کــه بــر مبــارزه روی
دو پــا یعنــی هــم علیــه ارتجــاع محلــی و هــم
امپریالیســم پــای مــی فشــارد.
دست امپریالیسم آمریکا از منطقه کوتاه
رسنگون باد نظام جمهوری اسالمی
زنده باد سوسیالیسم

به تارنما های اینترنتی
حزب رنجبران ایران
مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
سایت آینه روز

نیروهــا انتظامــی را بـرای رسکــوب در اختیــار دارد.
در ایــن اوضــاع بحرانــی عمیــق اقتصادی و سیاســی
کــه بــه مراتــب بدتــر از بحـران ســالها ۲۰۰۸- ۲۰۰۷
اســت پاندمیــک کوویــد –  ۱۹هــم بــه آن اضافــه
شــده کــه نئولیربالیســم را در آن چنــان بــا تالقــی
قــرار داده کــه ورشکســتگی ایــن سیســتم کهنــه
را بیشــر منایــان مــی کنــد .آلیگارشــی هــای یــک
درصــدی بجــای برخــورد بــه معضــات کنونــی
جامــع مثــل بیــکاری ده هــا میلــون نفــر ،تصاحــب
مســاکن توســط بانکهــا ،بــی خامنانــی ،نبــود
بهداشــت و درمــان الزم و باالخــره فقــر و گرســنگی،
مشــغول انباشــت هــر چــه بیشــر جیــب هــای
خــود مــی باشــند .بطوریکــه حــدود ده نفــر از آنهــا
مبلغــی معــادل ده تریلیــون دالر بــه ثــروت خــود
در طــول ایــن پاندمیــک اضافــه کردنــد.
بــا توجــه بــه رویــداد روز چهارشــنبه شــش ژانویــه
 ۲۰۲۱در پایتخــت ایــاالت متحــده نظـرات مخالــف
هــای متناقضــی از ســوی چندیــن نویســنده انتشــار
یافتــه اســت کــه بایــد بــه آنهــا برخــورد شــود.
مــا بــا یــک رونــد سیاســی و بســیار پیچیــده روبــرو
هســتیم .مــا بــر رس دو راهــی یــک بح ـران بــزرگ
سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی قـرار گرفتــه ایــم که
آینــده ایــاالت متحــده را تحــت تأثیــر قــرار داده
اســت .ایــن بح ـران بایــد بجــای تقابــل روایتهــای
سیاســی مخالــف ،مــورد بحــث و تحلیــل مشــخص
و دقیــق ق ـرار گیــرد.
ســمت و ســوی ایــاالت متحــده آمریــکا بــه جهنمــی
بــا عــزم و قصــد شــیطانی همــوار شــده اســت.
فاجعــه  ۱۱ســپتامرب همــه چیــز را تغییر داد – ســال
گذشــته بــا بـراه انداخــن جنــگ بــاز نشــانی عظیــم
علیــه برشیــت (بــا حامیــت کامــل مجمــع اقتصــاد
جهانــی) و خشــونت را در اولیــن چهارشــنبه مــاه
ژانویــه در پایتخــت ســازماندهی شــد کــه از نظــر
اقتصــادی بــه چالــش ترامــپ بــه منظــور رسقــت
انتخابــات ســوم نوامــر  ۲۰۲۰پایــان داد.
مــوارد فــوق متضمــن تثلیــث مقــدس (ســه گانگــی
وقــف شــده) اقدامــات آمریــکا در مســیر اســتبداد
کامــل اســت.
ســال گذشــته ممکــن اســت آزمایشــی بــوده باشــد
بــرای اینکــه نخبــگان جانــور در قــدرت ایــاالت
متحــده تــا چــه حــد خواهنــد توانســت آمریکائــی
هــا را داوطلبانــه بــه ســمت قربانــی کــردن آزادی
هــای اساســی و الزم خــود ســوق دهنــد.
یــک ســال پیــش ،هیــچ کــس منــی توانســت تصــور
ایــن را داشــته باشــد کــه چــه چیــزی در رشف
وقــوع اســت – براســاس دروغ هــای بــزرگ و
فریــب جمعــی.
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حمله هوایی امپریالیسم آمریکا به
سوریه محکوم است
نیروهــای تجاوزگــر امپریالیســم آمریــکا بــه دســتور
مســتقیم جــو بایــدن رئیــس جمهــوری آمریــکا
آنطــور کــه وزیــر دفــاع جدیــد آمریــکا ژنــرال
آســتین مدعــی اســت در منطقــه مــرزی ســوریه و
ع ـراق کــه نیروهــای شــیعه ســوری طرفــدار ای ـران
مســتقرند وارد حمالتــی شــده کــه بــا موفقیــت
توانســته چندیــن میلیشــای ســوری را بــه قتــل
برســاند و خســارت زیــادی بــه پایــگاه هــای آنهــا
وارد ســازد .ایــن تعــرض نظامــی را جوابــی میداننــد
بــه حمــات موشــکی ده روز پیــش بــه مرکــز
نظامــی آمریــکا در عـراق .امــا آنچــه صــورت گرفتــه
نشــانی اســت از خدعــه گــری جوبایــدن کــه در
دوره انتخابــات از بازگشــت بــه برجــام ســخن مــی
گفــت ولــی اکنــون کــه بــه قــدرت رســیده عکــس
آن عمــل مــی کنــد .ترامــپ هــم همیــن یکســال
پیــش بــود کــه مســتقیامً در خــاک عـراق دســت بــه
عملیــات تروریســتی زد یعنــی بــدون اجــازه دولــت
عـراق و ســوریه رئیــس جمهــور آمریــکا بــه خــودش
حــق مــی دهــد کــه مســتقیامً مبــادرت بــه عملیــات
نظامــی در خــاک کشــورهای دیگــر کنــد .ســابقه
هفتــاد ســاله ی سیاســت آمریــکا در خــاور میانــه و
در ایـران جــز کودتــا ،جنــگ و دخالــت مســتقیم در
پیــاده کــردن سیاســت نئولیربالیســتی نبــوده اســت.
ایــن سیاســت هــا از ماهیــت نظــام رسمایــه داری
انحصــاری حاکــم کــه بـرای ســلطه کامــل بــه جهــان
و منطقــه تــاش مــی کنــد بــر مــی خیــزد .آنچــه در
خاورمیانــه ایــن سیاســت ببــار آورده اســت اســتقرار
حکومــت هــای ارتجاعــی ضــد کمونیســت ،گســرش
جنــگ هــای نیابتــی و فقــر و بدبختــی در رسزمیــن
هایــی اســت کــه دارای منابــع زیــر زمینــی و ســابقه
متــدن و فرهنــگ باســتانی انــد.
طبــق اســناد درونــی دســتگاه هــای امنیتــی آمریــکا
حزب رنجربان ایران
و انگلیــس بــرای مــردم جهــان روشــن شــده
اســت کــه کودتــای  ۲۸مــرداد  ۳۲بدســت ســیا و
بــا دخالــت مســتقیم امپریالیســم آمریــکا بــرای
رسکــوب و نابــودی جنبــش کارگــری و دموکراتیــک
ایـران و ســلطه بالمنــازع آن بــوده اســت .همچنیــن
در ســال  ۵۷هنگامــی کــه تــوده هــای عظیــم مــردم
بــار دیگــر علیــه رژیــم کودتــای شــاه بــا شــعار
مــرگ بــر آمریــکا بــه میــدان آمدنــد ،بــا توطئــه
دیگــری ضمــن جلــب نظــر و دســتیاری مســتقیم
www.ranjbaran.org
محمــد رضــا شــاه و فرماندهــان عالیرتبــه ارتــش
شاهنشــاهی و تربیــت شــده در آمریــکا ،نقشــه ای
را بــه رسانجــام رســاندند و خمینــی و دارو دســته ی
فدائیــان اســام را بـرای رسکــوب مــردم و بخصــوص
www.ayenehrooz.com
نیروهــای کارگــری و کمونیســتی ایــران رسکار
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

چــه کســی فکــر مــی کــرد کــه مــا از حــق و حقــوق
اساســی خــود در حرکــت آزادانــه اجتامعــی ،حــق
کار بــدون مانــع ،ســفر ،لــذت بــردن از غــذا خوردن
در بیــرون یــا در رســتوران ،حضــور در مســابقات
ورزشــی ،تأثــر ،ســالن هــای ســینام و مشــارکت در
فعالیتهــای عمومــی خــود را فــدا کنیــم؟
تصــور کنیــد کــه ممکــن اســت در ســال جدیــد
اوضــاع چقــدر بدتــر شــود.
آیــا اوج ایــن پذیــرش داوطلبانــه اســتبداد متــام
عیــار خواهــد بــود -نخبــگان قــدرت بــا قیافــه
ظاهــر بخــود دادن بــه عنــوان محافظــت و حفــظ
ســامت ،رفــاه و ایمنــی ،اگــر بــه اهــداف خــود
برســند ،همــه دســتاورد هــا از بیــن مــی رود.
بــه عناویــن مختلــف ایــن جنایــت کاران بــه مــا
دروغ گفتــه انــد ،بــه گـزارش هفــت ژانویــه توجــه
کنیــد « :ایــاالت متحــده رکــورد تقریبـاً  ۴۰۰۰مــورد
مــرگ توســط کوویــد –  ۱۹در یــک روز را بخــود
دیــد هــم چنانکــه ایــن ویــروس بــه ویرانــی بــه بــار
آورده خــود ادامــه مــی دهــد».
ایــن مــرگ هــا اگــر از نظــر تعــداد دقیــق باشــند
ناشــی از فلو/آنفوالنــزای فصلــی ،ممکــن اســت
ذات الریــه و یــا بیامریهــای مربــوط بــه آن باشــد
– نــه کوویــد.
افـرادی کــه از پــای در میآینــد عمدتـاً افـراد مســن،
ضعیــف ،احتــاال بــا ســایر مشــکالت بهداشــتی و
ضعــف سیســتم ایمنــی هســتند.
عناوینــی ماننــد ایــن گزارشــات جعلــی بخشــی
از یــک کارزار وحشــتناک و شــیطانی اســت کــه
دولــت تابــع ایــن نخبــگان حامیــت مــی کنــد.
آنهــا همــه در مــورد ایــن هســتند کــه مــا بخواهیــم
آزادی هــای حیاتــی خــود را داوطلبانــه فــدای یــک
قــدرت باالتــر کنیــم – کــه هــم زمــان خصامنــه بــر
علیــه ســامتی و رفــاه حــال مــا عمــل مــی کنــد.
چهارشــنبه شــب ،ششــم ژانویــه خشــونت هــای
پایتخــت (کپیتــول هیــل) بــه احتــال زیــاد ب ـرای
بــاال بــردن بایدن/هریــس بــه قــدرت بــا پایــان دادن
بــه چالــش جــی او پــی (حــزب قدیمــی بــزرگ،
لقــب حــزب جمهوریخــواه مــدرن) بــه رهــری
ترامــپ هــم آهنــگ و مــوزون شــده بــود.
ایــن نشــان هویتــی از یــک پرچــم دروغیــن برنامــه
ریــزی شــده توســط نخبــگان جانــور در قــدرت
ایــاالت متحــده آمریــکا بــود.
بــه نظــر مــی رســد کــه عنــارص خشــونت طلــب
و ضــد ترامــپ عمدتــا در میــان معرتضــان غیــر
خشــونت طلــب ترامــپ رخنــه و نفــوذ کــرده
باشــند.
معرتضیــن درســت بعــد از آنکــه پلیــس و مجریــان
قانــون فــدرال موانــع اطــراف محــل ورود را بــاز
کردنــد ،بــه کپیتــول هیــل دسرتســی یافتنــد و بــه
آنهــا اجــازه داده شــد تــا بـرای انجــام خشــونت بــه
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داخــل ســاختامن حملــه ور شــوند.
بـرای آنچــه کــه اتفــاق افتــاده اســت ترامــپ مــورد
رسزنــش قــرار گرفــت ،وی وادار شــد تــا در ۲۰
ژانویــه انتقــال آرام را بــه بایدن/هریــس را متعهــد
شــود – و امیــد خــود را ب ـرای بــار دوم از دســت
داد.
در واقــع ایــن امــر هــم چنیــن اکــر جمهــوری
خواهــان را مرعــوب کــرد تــا بــا آنچــه کــه بــا دقــت
نظامــی توســط یــک نیــروی برتــر در مقابــل یــک
نیــروی ضعیــف بــه راحتــی تحــت فشــار قــرار
گرفــت و مجبــور بــه همــراه شــدن شــد.
در داخــل کپیتــول هیــل نگهبانــان معرتضیــن
خصامنــه ترامــپ را بــه محلهــای تعییــن شــده
هدایــت کردنــد.
بجــای جلوگیــری از خشــونت ،انتظامــات کپیتــول
هیــل آنچــه را کــه بــه نظــر مــی رســید نقطــه اوج
یــک انقــاب رنگیــن در وطــن بــود ،تســهیل کــرد تــا
بــا رسکــوب خشــونت آمیــز ،بــه چالــش انتخاباتــی
ترامــپ پایــان دهــد.
طبــق طــرح و برنامــه ریــزی انجــام شــده ،وقتــی
کنگــره بحــث در مــورد چالــش تقلــب در انتخابــات
جــی او پــی ( ) 1را آغــاز کــرد ،ان را بــا خشــونت
بــه پایــان رســاند.
جنگــی در ایــاالت متحــده در جریــان اســت کــه
بــه نظــر مــی رســد هــدف آن تغییــر و تحــول در
حاکمیــت جامعــه اســت کــه در صــورت تحقــق
غیــر قابــل دفــاع و پیشــگیری خواهــد بــود .ایــن
هــان چیــزی اســت کــه بــاز نشــانی عظیــم
شــیطانی بــرای مــا در نظــر دارد.
در ایــن لحظــه مــا دو انتخــاب داریــم ،مــی توانیــم
بــا جریــان آب شــناور شــویم و متــام حقــوق و
دســتاوردهای خــود را از دســت بدهیــم یــا ب ـرای
حفــظ حقــوق خــود مبــارزه ســخت و بــی امانــی را
علیــه ایــن جنایــت کاران بــه پیــش بربیــم.
حفــظ ایــن حاکمیــت ماننــد گذشــته در خطــری
ســت واضــح و روشــن ،غــده ایســت چرکیــن و بایــد
بــا آنچــه کــه غیــر قابــل تحمــل اســت بــا مبــارزه
ای رسســختانه و پذیرفــن عمــوم جایگزیــن گــردد.
ســاملندان در ایــاالت متحــده براســاس جــر تاریــخ
از صحنــه عبــور خواهنــد کــرد و آینــده آنهــا عمدتــا
در گذشــته اســت ،امــا جوانــان امــروز در آینــده
نزدیــک بیشــرین صدمــه را خواهنــد خــورد و همــه
آزادیهــای شــان از دســت خواهنــد داد ،رسزمینــی
کــه گذشــته هــا میتوانســتی نفســی بکشــی ،امــا
دیگــر بــا رشایطــی کــه در حــال وقــوع مــی باشــد
امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
ملتــی کــه در گذشــته بــا حــد اقــل آزادی هــا
زندگــی مــی کــرد دیگــر آن آزادی حــد اقــل هــم
وجــود نخواهــد داشــت .طرحــی کــه توســط
نیروهــای جانــور و شــیطانی در حــال پیــاده شــدن

اســت ،جهنمــی ســت کــه ب ـرای تــوده هــای کار و
زحمــت بــا دقــت ســازماندهی شــده اســت و نبایــد
یــک لحظــه هــم بــه ایــن جنایــت کاران اجــازه ارز
انــدام کــردن داد.
شــهروندان آمریکائــی بایــد بــدون درنــگ در مقابل
ایــن نخبــگان حاکــم مقاومــت کننــد در غیــر ایــن
صــورت همــه چیــز را از جملــه امیــد شــان را از
دســت خواهنــد داد.
فرمانــدار نیویــورک ،کومــو در تاریــخ دهــم ژانویــه
مــی گویــد « :در رسارس ایالــت نیویــورک ،ارائــه
دهنــدگان خدمــات پزشــکی در هفتــه هــای اخیــر
همیــن روایــت را داشــتند :آنهــا بــه دلیــل دشــواری
در یافــن بیامرانــی کــه دقیقــا بــا دســتورالعمل
هــای دقیــق واکسیناســیون ایالــت مطابقــت
نداشــتند – و مجــازات هــای ســنگینی در صــورت
ارتــکاب بــه اشــتباه بــرای آنهــا پیــش مــی آمــد
مجبــور بــه بیــرون ریخــن دوز هــای واکســن بــا
ارزش بودنــد».
در ایــن مــورد دکــر دیویــد مارتیــن خاطرنشــان مــی
ســازد کــه « :بیابیــد مطمــن شــویم کــه در ایــن
مــورد واضــح و روشــن هســتیم ...ایــن یــک واکســن
نیســت .آنهــا از واژه "واکســن" اســتفاده مــی
کننــد تــا دزدکــی تحــت محافظــت هــای بهداشــت
عمومــی قـرار گیرنــد .ایــن واکســن نیســت » .ایــن
بــدان معنــی ســت کــه همــه کســانی کــه ایــن
واکســنی کــه واکســن نیســت را ترویــج مــی کننــد.
ایــن ســمی اســت تجربــی و آزمایــش نشــده ،اکنــون
آنهــا در اعــال آن رشیــک هســتند .ایــن اظهاريــه
دکــر مارتیــن در ایــن مــورد اســت.
« رهــران مــا شــهروندان کــه در ایــن کار خــاف
و رشارت رشکــت مــی کننــد بایــد آگاه باشــند کــه
دســت بــه کار بســیار خطرناکــی میزننــد .ایــن نــوع
مشــارکت و خــاف کاری هیــچ تفاوتــی بــا آنچــه
کــه پزشــکان و دانشــمندان جنایتــکار آملانــی در
زمــان نــازی بــه آن متهــم شــدند و بــرای آن در
دادگاه نــورم بــورگ محاکمــه شــدند نــدارد.
در خامتــه بایــد خاطرنشــان کــرد کــه هامنطورکــه
خواننــدگان ممکــن اســت مطلــع باشــند اکنــون
بیــش از  ۵۰درصــد شــهروندان آمریکائــی هیــچ
اعتــادی بــه دو حــزب حاکــم ندارنــد چــه بســا این
اکرثیــت معتقــد اســت کــه یــک جنــگ داخلــی در
راه اســت .بــه همیــن دلیــل نخبــگان قــدرت هــم
بیــکار ننشســته انــد و ارتــش و نیروهــای انتظامــی
را فعــال کــرده انــد .اینجــا و آنجــا از طریــق رســانه
هــای فرمایشــی خــود « تروریســم داخلــی » را
تهدیــد مــی کننــد.

رنجبر
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روند فرایند انقالب

از انقالبــی کــه نظــام شاهنشــاهی را برانداخــت و
نظــام والیــت فقیــه را جایگزیــن کــرد چــه درس
هایــی کــه بــه درد امروزمــان بخــورد ،مــی تــوان
گرفــت؟ در کشــور مــا هیچــگاه بــه آن عظمــت،
تــوده هــای وســیع مــردم بـرای برانــدازی یــک نظام
ســتمگر حاکــم پــا بــه میــدان مبــارزه نگذاشــته
بودنــد .حتــی بعضــی هــا بــر ایــن عقیــده انــد از
لحــاظ رشکــت تــوده هــا منونــه ایســت نــادر در
تاریــخ انقالبــات جهــان .ایــن امــر آنقــدر گســرده
و پــر قــدرت بــود کــه توهمــی آفریــد کــه هیــچ
دجالــی بــه ایــن زودی هــا نخواهــد توانســت
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دســتاورد هایــش را غصــب کنــد و دموکراســی و
آزادی بدســت آمــده را از مــردم بگیــرد .اح ـزاب و
ســازمان هــا در طیــف وســیعی آزادانــه دســت بــه
ســازماندهی علنــی زدنــد و در رسارس ای ـران دفــر
زدنــد و گردهامیــی هــای علنــی بـرای جلــب نیــرو
بــر گ ـزار کردنــد .امــا از هــان ورود خمینــی بــه
تهـران تضــاد میــان دارو دســته ای کــه دور او جمع
شــده بودنــد بــرای بدســت آوردن قــدرت رشوع
شــد .خلخالــی مناینــده ی خمینــی ،انتقــام جــو و
آدم کــش آغازگــر رونــدی شــد کــه تــا بــه امــروز بــه
شــیوه اصلــی حکومــت داری تبدیــل شــد.

شــعار هــای ماجراجویانــه خمینــی ب ـرای گســرش
اســام ،تضــاد هــای حاکمیــت جدیــد میــان جنــاح
بنــدی هــای خــود هــرج ومرجــی را پدیــد آورده
بــود کــه صــدام حســین را بــا تشــویق آمریــکا بــر
آن داشــت کــه آرزوی تســخیر ایــران را در رس
بپرورانــد و جنگــی را رشوع کــرد کــه هشــت ســال
طــول کشــید و نیــروی انســانی و اقتصــادی هــر دو
کشــور را بلعیــد .رسکــوب خونیــن مخالفــان را از
جنــاح هــای خــودی و اســامی چــون بنــی صــدر و
قطــب زاده و رجــوی گرفتــه تــا چــپ و کمونیســتها
در پیــش گرفتنــد و از اینطریــق توانســتند جنــاح

مبارزه برای استقالل و عدم وابستگی کارگری

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان
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مــدارک جمــع شــده در مــورد یــک پرچــم دروغیــن
در پایتخــت ایــاالت متحــده آمریــکا (کپیتــول
هیــل)
مقالــه ایکــه مــورد توجــه خواننــدگان نرشیــه رنجــر
قـرار مــی گیــرد در مــورد انتخابــات ایــاالت متحــده
در روز ســوم نوامــر  ۲۰۲۱و متعاقــب آن کــه بــه
یــک فاجعــه ای تبدیــل شــد کــه نتیجه ورشکســتگی
پنــج دهــه حاکمیــت رسمایــه داری نئولیربالیســم را
بــه منایــش گــذارد .علــت اساســی ایــن وضعیــت بــه

بــم بســت رســیده اقتصــادی ،سیاســی و اجتامعــی
حــاد شــدن تضادهــای درون حاکمیــت ایــن رسمایــه
داری گندیــده اســت .در مــورد سیاســت خارجــی
اقداماتــی ماننــد تســطیح کــره شــالی ،ویرانــی کــه
بــه ویتنــام ،الئــوس و کامبــوج وارد شــده ،تجــاوزات
کثیــف آمریکائــی هــا در آمریــکای مرکــزی،
تخریــب و ویرانــی ع ـراق ،تخریــب لیبــی و جنــگ
هــای نیابتــی جنایتکارانــه در ســوریه و یمــن بـرای
همــگان قابــل درک اســت .هیــچ یــک ایــن جنگهــا

دفاعــی نبــوده .اکنــون اعتبــار ایــاالت متحــده بــه
عنــوان بزرگرتیــن تهدیــد بــرای صلــح در جهــان
مــی باشــد .در مــورد سیاســت داخلــی نئولیربالیســم
هــم شــباهت بــه برنامــه هــای تعدیــل ســاختاری
اعــال شــده توســط صنــدوق بیــن املللــی پــول
بــوده اســت ،بــا افزایــش مترکــز و انتقــال ثــروت
از پائیــن بــه بــاال ،مشــتی آلیگارشــی وحشــی ببــار
آورده اســت ،بــه طوریکــه اکنــون متــام رســانه هــای
اصلــی بــه عــاوه کلیــه ســازمانهای امنیتــی ،ارتش و

مدارک جمع شده در مورد واکسن کرونا
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طبقــه کارگــر ایـران و سیاســت پرولتاریایــی احزاب،
ســازمانها ونهادهایــی کــه در پــی تحقــق برنامــه و
سوسیالیســتی و بـرای ایرانــی سوسیالیســتی مبــارزه
مــی کننــد بایــد در کلیــه زمینــه هــا از ســبک کارهــا
و سیاســت هــا یــی پیــروی کننــد کــه بــه رســیدن
بــه ایــن هــدف خدمــت مــی کنــد .یکــی از ایــن
زمینــه هــا مســئله سیاســت خارجــی اســت کــه در
اینجــا مختـرا ً بــدان مــی پردازیــم.
چهــار دهــه پیــاده کــردن اقتصــاد نئولیربالیســتی
آمریکایــی توســط رژیــم جمهــوری اســامی جــز
فقــر و بدبختــی بــرای کارگــران وتــوده هــای
وســیع مــردم بــه بــار نیــاورده اســت .در حــرف

ضــد آمریــکا یــی و در عمــل اقتصــادی خدمــت
گــزار بانــک جهانــی .در عــرض ایــن چهــار دهــه
در آمــد نفــت باالتریــن رقــم هــا را نســبت بــه
گذشــته داشــته اســت امــا اقتصــاد ای ـران امــروزه
یکــی از ورشکســته تریــن اقتصــاد هــای جهانــی
اســت طبع ـاً کشــوری کــه بنیــاد هــای اقتصــادی و
اجتامعــی اش فــرو ریختــه باشــد منــی توانــد دارای
یــک سیاســت خارجــی اســتوار مســتقل باشــد و از
سیاســت اتــکا بــه نیــروی خــود پیــروی کنــد .ایـران
امــروز بســی محتــاج تــر و وابســته تــر بــه اقتصــاد
جهانــی اســت و درســت بدیــن دلیــل حاکامنــش
مجبورنــد ب ـرای ادامــه قــدرت خــود یــا جــام زهــر

رس کشــند و یــا عقــب نشــینی قهرمانانــه کننــد .در
هــر صــورت چــه در شــعار ضــد آمریکایــی شــان
وچــه در عملکــرد شــان خاییــن بــه ملــک وملــت
انــد و دودش بویــژه بــه چشــم اکرثیــت عظیــم
مــردم ایـران مــی رود از ایــن زاویه اســت کــه ما در
اینجــا مســئله اصــل اســتقالل وعــدم وابســتگی را از
موضــع طبقــه کارگــر مــورد بررســی قـرار میدهیــم.
و توضیــح خواهیــم داد کــه چنیــن سیاســتی نقــش
تعییــن کننــدەای بــا آزادی و مهمــر بــا مســئله
معیشــتی زحمتکشــان دارد .شــعار اســتقالل ،آزادی،
عدالــت اجتامعــی یــک مجموعــه ی بهــم بافتــه
ایســت کــه در عــر کنونــی تنهــا بــا برقـراری یــک

