ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره چهارم
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صفحه 6

برنامه فوری ام ال پ د در
رابطه با بحران کرونا

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی( )6قاچاق سنتی در رژیم جمهوری اسالمی
صفحه آخر
صفحه آخر

طبقه کارگر راه را برای انقالبی دیگر باز می کند
ایــن روز هــا تــا صحبــت از انقــاب در حــال شــدن
اســت مــی کنــی بعضــی هــا کــه خواهــان آننــد ،بــا
نــا بــاوری نشــدنی بــودن آنــر بــه رخ مــی کشــند.از
تــوازن قــوا و خونخــواری نیروهــای رسکــوب گــر رشوع
مــی کننــد  ،از چهــل ســال مبــارزه و شکســت نربدهــای
پــی در پــی احـزاب وســازمان هــای سیاســی ،از خیــزش
هــای تــوده هــا ،خالصــه هرچــه بــار منفــی در کلــه
دارنــد بعنــوان فاکــت رو رست خالــی مــی کننــد .خــوب
جــواب چنیــن نظراتــی را چگونــه بایــد داد؟
در ســال هــای پنجــاه وشــش وپنجــاه وهفــت یــادم
هســت همیــن نــوع حــرف هــا در میــان مــردم رواج
داشــت .ماهــم جــزء نیروهایــی بودیــم کــه از بــر
کاغــذی بــودن امپریالیســم ورژیــم شــاه حــرف مــی
زدیــم و در ســتاره رسخ ارگان ســازمان انقالبــی مقالــه
ای نوشــتیم کــه رسنگونــی رژیــم حتمــی اســت و شــاه
رفتنــی اســت .مقالــه بــا گفتگــوی لنیــن بــا زندابانــش

رشوع مــی شــد کــه چنیــن بــود :
در ســالهای آخــر قــرن نوزدهــم لنیــن را بعلــت فعالیــت
هــای سیاســی اش دســتگیر و زنــدان مــی کننــد .روزی
زنــدان بانــش بــه لنییــن مــی گویــد تــو بــا ایــن رسکچــل
و قــد کوتــاه ات چطــور مــی توانــی امپراتــواری ت ـزار
را کــه از اروپــای در غــرب و تــا دریــای آرام در رشق
وســعت دارد رسنگــون کنــی؟ لنیــن بــه دیــوار مخروبــه
و در حــال ریــزش زنــدان اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد
دیواریســت پوســیده!
امروزهــم فکــر مــی کنــم رژیــم جمهــوری اســامی از
درون گندیــده و پوســیده اســت وبــا اینکــه دنــدان
هــای جنایتکارانــه ای دارد ولــی پــا هایــش گلــی اســت
و شــیری اســت برفــی .امــا یــک تفــاوت اساســی وکیفــی
در ســمت انقــاب ونیروهــای انقالبــی بوجــود آمــده
اســت و آنهــم وجــود یــک جنبــش عظیــم کارگری اســت
کــه امــروز همــراه و متحــد بــا دیگــر جنبــش هــای
صفحه٢

جهــان کنونــی جهانیســت کــه بیــش از  ٪۸۰تولیــد و بــازار بیناملللــی در یــد قــدرت و حاکمیــت  ۵۰۰ابــر کنــرن
بیناملللــی ق ـرار دارد .ایــن کنرسنهــا بــر بنیــان ایــن موقعیــت اقتصــادی ،حاکمیــن جهــان کنونــی هســتند کــه
عــاوه بــر قهــر اقتصــادی ،منافــع خــود را بــا قهــر سیاســی توســط دولتهــای وابســته بــه خــود علیــه همدیگــر و
یــا علیــه طبقــه کارگــر و دیگــر زحمتکشــان اعــال میکننــد.
درآمد ده بانک از  100بانک بزرگ بیناملللی در سال  2018به قرار زیر است:
ﻣﻘدار درآﻣد ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد در ﺳﺎل2018
4.027,44
3.376,52
3.287,36
3.092,21
3.069,20
2.765,05
2.558,12
2.354,51
2.336,66
2.123,61
25703,32

بیل گیتس و دستور کار جمعیت
زدایی صفحه آخر

رفیق ایرج کشکولی درگذشت

جبههی متحد ضد فاشیستی چرا و چگونه شکل گرفت؟

ﮐﺷور ﻣﺎدر ﮐﻧﺳرن
ﭼﯾن
ﭼﯾن
ﭼﯾن
ﭼﯾن
ژاﭘن
آﻣرﯾﮑﺎ
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
آﻣرﯾﮑﺎ
ﻓراﻧﺳﮫ
ﻓراﻧﺳﮫ

صفحه 7

به یاد هلین بوک و
ابراهیم گوگچه

نگاهی به مبارزات
کارگری

صفحه ١١

به یاد رفیق
ایرج

انقالب اجتامعی و بندهایی
از برنامه حداقل

اردیبهشت  ١39٩شماره180
سال 4١

ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ
Industrial and Commercial Bank of China
China Construction Bank
Agricultural Bank of China
Bank of China
Mitsubishi UFJ Financial Group
JPMorgan Chase
HSBC
Bank of America
BNP Paribas
Crédit Agricole
ﮐل درآﻣد ﺳﺎل  2018ده ﺑﺎﻧﮏ ﻓوق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

صفحه 3

به یاد رفیق عزیز ،ایرج کشکولی
رفیق ایرج کشکولی پس از یک زندگی طوالنی مبارزاتی
ما را وداع کرد .او از پیشتازان جنبش نوین کمونیستی
و انسانی پای در عمل بود .همراه بهمن قشقایی وعطا
کشکولی با پشتیبانی بی دریغ زنده یاد خرسوقشقایی
دوست متا م عمری سازمان انقالبی ایران دراوایل دهه ی
چهل شمسی رشکت کرد .از طرف سازمان پس از شکست
جنبش مسلحانه جنوب برای مترین نظامی به کوبا رفت
وجزء کادر های داوطلبی بود که برای پیوسنت به جنبش
مسلحانه کمیته انقالبی حزب دمکرات کردستان تحت
رهربی اسامعیل رشیف زاده و مال آوره به کردستان
رفت ،به قول زنده یاد جالل طالبانی ُکرد شد و تا آخر
عمر پیوندی نا گسستنی با مبارزات رهائیبخش خلق
کرد داشت .او تا آستانه انقالب مسئول پر شور سازمان
انقالبی ایران در منطقه نوار یعنی کشور های مرزی
ایران بود که تحت هدایت او سازمان توانست برای
صفحه 3

قطعنامه تشکلها و ....به مناسبت روز
جهانی کارگر

طبقه کارگر ایران در اول ماه مه 2020
بیــش از صــد ســال مبــارزه متشــکل طبقــه کارگــر بـرای
رهایــی از ســتم واســتثامر شــدید بــا اشــکا ل مختلــف
از ایجــاد حــزب سیاســی پیــرو خــود تــا تشــکل هــای
کارگــری طبــق رشایــط مشــخص جامعــه و بــا توجــه بــه
رشایــط دیکتاتــوری و نــوع صنعــت وامکانــات محلــی
امــروز دارد بــه مثــر مــی نشــیند .بیانیــه تشــکل هــای
کارگــری ،معلــان ،پرســتاران وبازنشســتگان مبناســبت
اول مــاه مــه و اشــغال خیابــان بعنــوان اعــراض در
مراکــز کارگــری هم ـراه خانــواده هــای کارگــری درایــن
یکــاه گواهــی اســت بــر ایــن واقعیــت کــه طبقــه
کارگــر ای ـران در صحنــه واقعــی مبــارزه حضــور دارد و
بعنــوان یــک بدیــل واقعــی سیاســی واجتامعــی ب ـرای
تغییــر بنیــادی جامعــه براســاس برنامــه ی خــود عمــل
مــی کنــد.
در زیــر مــا بیانیــه چهــارد ه متحــد چهــارده تشــکل
صفحه 4

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

طبقه کارگر راه را ....بقیه از صفحه ١

کنیــم وضــغ رژیــم جمهــوری اســامی را در پــس از
کســب قــدرت سیاســی در بهمــن  57و پــس از چهــل
ویــک ســا ل حکومــت .رژیمــی کــه در آغــاز مــورد
پشــتیبانی اکرثیــت مــردم بــود امــروز بــه رژیمــی
فرومانــده بــا پشــتیبانی اقلیتــی بــس ناچیــز آنهــم
جیــره خــواران وابســته تبدیــل شــده اســت .چنانچــه
تنهــا همیــن عامــل را در نظــر بگیریــم مــی بینیــم
ایــن یــک تحــول بــزرگ بــه ســود انقــاب و تغییــر
بــزرگ اجتامعــی اســت .ایــن پیــروزی البتــه بــه آســانی
بدســت نیامــده اســت .در مبــارزه ای ســخت ،بغرنــج
و طوالنــی حاصــل گردیــده اســت .از قیــام تــوده ای
وســیع زنــان علیــه حکــم حجــاب اجبــاری خمینــی آغــاز
شــد تــا مبــارزات مســلحانه در ترکمــن صحــرا ،بابــل
وگــرگان ،ســنندج و شــیراز و خرمشــهر تــا خیــزش هــای
 98 ،96 ،88منطــق دشــمن رسکــوب وکشــتار وشــکنجه
بــود وهنــوز هســت ولــی منطــق جبهــه ی مقاومــت
وضــد نظــام حاکــم هــم مبــارزه ومقاومــت در برابــر
آن .البتــه هنــوز مســئله کــی برکــی پیــروز مــی شــود
حــل نشــده اســت امــا در ایــن مســیر طوالنــی جبهــه ی
حاکــم فرســوده وضعیــف شــده و جبهــه مردمــی قــوی
و قدرمتنــد.
سوم جنبش مستقل کارگری راه را باز می کند.
مبــارزه ی طبقــه کار گــر ایــران پشــتوانه ای قــوی از
صــد ســال پیــش دارد .ایــن طبقــه نافــش بــه بلشویســم
و جنبــش انقالبــی ســو ســیال دمکراســی روســیه کــه
انقــاب اکتــر را بــه پیــروزی رســاند از هــان آغــاز
وصــل بــوده اســت .در آســتانه انقــاب  57آن نیرویــی
کــه اســتخوانبندی جنبــش تــود ه ای شــهر هــا بــود
کارگـران بویــژه کارگـران متمرکــز در صنایــع پیرشفتــه از
جملــه کارگـران نفــت بودنــد .بســته شــدن شــیر نفــت
کمــر دیکتاتــوری محمــد رضــا شــاه را شکســت .ایــن
نیــروی عظیــم اجتامعــی امــروز از هــر لحــاظ رشــد
و تکامــل یافتــه اســت وبــه نیــروی تعییــن کننــده در
رسنوشــت جامعــه وانقــاب در حــال شــدن تبدیــل
شــده اســت .رژیــم جمهــوری اســامی فرومانــده ودر
مانــده بــا ماهیــت ضــد کارگــری اش بازهــم از طریــق
شــوراهای اســامی وبــا پشــتیبانی اصــاح طلبــان و
گرایــش هــای رویزیونیســتی هم ـراه رگــه هایــی از تــه
مانــده هــای عمــده کــردن خطــر امپریالیســتی بــا جمــع
آوری شــش هـزار امضــا تــاش مذبوحانــه ای کردنــد تــا
راه را بــر جنبــش مســتقل کارگــری ب ـرای پیرشفــت کــه
جنبــش آبــان مــاه مهرمــاه و تائیــد جنبــش دانشــجویی
همــوار کــرده اســت منحــرف ســازند .امــا بیانیه مشــرک
ومتحــد چهــارده تشــکل مســتقل کارگــری جوابــی
راســتین ودنــدان شــکن بــه ایــن جریــان بــود .کــه مــا
در ایــن شــاره ایــن بیانیــه را کامــل آورده ایــم .حــزب
مــا ســال هاســت ب ـرای ایجــاد اتحــاد کلیــه نیروهــای
تــوده ای بــه گــرد تشــکل هــای مســتقل کارگــری
بـرای برانــدازی نظــام رسمایــه داری جمهــوری اســامی
بعنــوان بدیلــی در برابــر بدیــل هــای بــورژوازی راســت
و اصــاح طلبانــه کــه هدفشــان اســتقرار یــک نظــام
دیگــر رسمایــه داریســت مبــارزه مــی کنــد .اعالمیــه
چهــارده تشــکل نویــدی اســت بـرای ایــن مشــی و ایــن

بدیــل کــه بایــد بــا متــام نیــرو پیگیــری شــود.
چهــا رم قــدرت مــا در درســتی خــط مشــی سیاســی
ماســت
امــا بزرگرتیــن پیــروزی در جبهــه ی ایدئولوژیــک
ومشــی سیاســی اســت .چــپ ایـران در ایــن رونــد چهــل
ســاله و در جریــان رسکــوب همــه جانبــه بــه یــک عقب
نشــینی اسـراتژیکی تــن داد .جوانــه هایــی در درون آن
بــا نقــد گذشــته توانســتند تدریجــا راه رشــد وپیــروی
را بــاز کننــد و بــا نقــد همــه جانبــه گذشــته راه و روش
انقالبــی کــه هیچگونــه توهمــی بــه بــورژوازی وخــرده
بــورژوازی نــدارد بدســت دهــد.
تشــکیالت کمونیســتی مــا کــه در مبــارزه علیــه
رفرمیســم و رویزیونیســم حــزب تــوده ایــران جــان
گرفتــه بــود و در مبــارزه ی  16ســاله خــود علیــه رژیــم
شاهنشــاهی جــزء پیشــقراوالن بــود در آســتانه انقــاب
 57دچــار یــک مشــی انحرافــی راســت سیاســی در
پشــتیبانی از بــورژوازی وخــرده بــورژوازی اســامی شــد
و برخــورد دوگانــه را بــه نظــام تــازه پــا گرفتــه در پیــش
گرفــت .بـرای توجیــه ایــن مشــی نادرســت عمــده کردن
خطــر امپریالیســم بویــژه سوســیال امپریالیســم بــود.
عملکــرد ضــد کمونیســتی رژیــم از هــان روز هــای
اول کــه در اســفند مــاه  57میتینــگ ســازمان انقالبــی
را حــزب اللهــی هــا بــا همراهــی دارودســته کیانــوری
بهــم زدنــد زنــگ هــای خطــر را بــه صــدا در آورد امــا
بیــش از یکســال طــول کشــید تــا مبــارزه درون حــزب
بــه پیــروزی خــط مشــی برانــدازی کل نظــام جمهــوری
اســامی در نیمــه دوم ســال  1359برســد .هنگامــی کــه
نادرســتی آن در عمــل ثابــت شــد تغییــر آن بــه مبــارزه
علیــه نظــام جمهــوری اســامی تــا ســطح مقاومــت
مســلحانه جریــان یافــت.
حــزب در گنگــره دوم خــود در کردســتان بــا جمعبنــدی
از ایــن پراتیــک چنــد ســاله مســیر نوینــی را در پیــش
گرفــت کــه تــا امــروز ادامــه یافتــه اســت .ســه نکتــه
اساســی ایــن جمعبنــدی بق ـرار زیــر اســت.
یکــم :انقــاب ای ـران در مرحلــه انقــاب سوسیالیســتی
اســت و دوطبقــه اصلــی پرولتاریــا و بــورژوازی در
برابــر هــم صــف آرائــی کــرده انــد .حــزب مــا جزیــی
از طبقــه پرولتاریاســت و خــود را جــدا از آن منــی دانــد
و بایــد متامــن وکامــا خــود را در خدمــت ایــن رســالت
تاریخــی پرولتاریــا بگــذارد.
دوم :تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد ،انقــاب
سوسیالیســتی را کارگــران وتــوده هــای عظیــم مــردم
اســتثامر شــده و ســتمدیده بــه رسانجــام مــی رســانند
بنابرایــن کار اساســی حــزب در ســازماندهی و
تشــکیالت کار در میــان کارگــران ومتحــدان آنســت.
ســوم :تئــوری راهنــای حــزب دیگــر ایســم هــای
ترکیــب شــده مارکسیســم – لنینیســم و اندیشــه
مائوتســه دون نیســت بلکــه کمونیســم علمــی اســت
کــه بایــد بــه عنــوان راهنــای عمــل بــکار گرفتــه شــود
و بــدور از هرگونــه الگــو بــرداری بــر اســاس رشایــط
مشــخص جامعــه کنونــی ایـران و انقــاب سوسیالیســتی
آن بــکار رود .ایــن مبــارزه ب ـرای دسرتســی بــه نظ ـرات
درســت بــه آســانی بدســت نیامــده اســت و همچنــان
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تــوده ای زنــان ،دانشــجویان ،معلــان ،بازنشســتگان
و تهــی دســتان کــه میلیونــی هســتند در پیشــاپیش
مبــارزات قـرار دارد .مــا در زیــر یــک بیــک بــه بررســی
مناســبات بیــن دو طبقــه اصلــی جامعــه طبقــه کارگــر و
بــورژوازی مــی پردازیــم :
یکم مارکس را بحرا ن ساختاری زنده کرد
از زنــده شــدن مارکــس رشوع مــی کنــم چــون اوســت
کــه بــه برشیــت مرتقــی ،علمــی را عرضــه کــرد کــه
براســاس اصــول ،تئــوری ها و ســبک درســت اندیشــیدن
مــی تــوان بــه حقیقــت نســبی و درســت تریــن هــا در
بــاره اوضــاع دســت یافــت.
بحــران ســاختاری رسمایــه داری در ســال  2008متــام
رشــته هائــی کــه رویزیونیســتها و ایدئولوگهــای
بــورژوازی باهــم در چنــد دهــه آخــر قــرن بیســتم
بهــم بافتــه بودنــد ،پنبــه کــرد .نویســنده کتــاب " پایــان
تاریــخ " را مجبــور کــرد بــه اشــتباه خــود اعـراف کنــد
و کار بــه جایــی رســید کــه مجلــه تایــم آمریــکا بــا چــاپ
عکســی از کارل مارکــس روی جلــد
نوشت  :حق با مارکس بود
 Marx was rightایــن بحـران ســاختاری رسمایــه داری بــا متــام تــاش های
جــی هفــت ،جــی هشــت وجــی بیســت نتوانســت
گرایــش عمومــی بح ـران زای ســاختاری رسمایــه را کــه
در ذات نظــام اســت تغییــر دهنــد وامــروز بــا بــروز
ویــروس واگیــر کرونــا ناتوانــی نظــام هــای رسمایــه داری
را بــاز هــم بیشــر بــر مــا ســاخت .بزرگرتیــن قــدرت
انحصــاری جهــان ،امپریالیســم آمریــکا کــه قــرن بیســتم
را بنــام خــود ســکه زده بــود و ادعــای قــرن بیســتم
راهــم بعنــوان قــرن آمریــکا داشــت هنــوز دو دهــه
از قــرن بیســت ویکــم نگذشــته کــه ســیر نزولــی اش
بعنــوان ابــر قــدرت دیــده مــی شــود .ویــروس کرونــا
خصوصیــت ذاتــی رسمایــه داری را در گرایــش بــه رکــود
و گندیدگــی جلــو چشــان مــردم جهــان بــه منایــش
گــذارد.
ایــن بح ـران ســاختاری رسمایــه داری در ای ـران هــم در
هــردو جبهــه تاثیــر بســیار وتعییــن کننــده ای گذاشــت.
طــرح نئولیربالیســتی نظــام را بــا شکســت کامــل روبــرو
ســاخت و از ســوی دیگــر جنبــش کارگــری وارد مرحلــه
ی نوینــی بـرای ایجــاد تشــکالت مســتقل از شــورا هــای
اســامی و در نتیجــه بســط وگســرش مبــارزات کارگــری
بــا ســمت وســوی ضد رسمایــه داری کرد .در ایــن دوازده
ســال گذشــته کلیــه حرکــت هــای مردمــی و اجتامعــی
تدریجــن خــود را از نفــوذ طبقــه متوســط وخــرده
بــورژوازی رهــا کــرده اســت و بــه گرایــش عمومــی ضد
رسمایــه داری کــه در مراکــز بــزرگ کارگــری ایـران شــکل
گرفتــه  ،گرویــده اســت .در زیــر بیشــر بــه ایــن تغییــر
مهــم تاریخــی خواهیــم پرداخــت.
دوم پیوند دیروز و امروز و فردا
ماتریالیســت هــای تاریخــی ســیر حــوادث را بهــم
پیوســته مــی بیننــد ،گذشــته وحــال را بـرای شــناخت از
آینــده مــورد بررســی ق ـرار مــی د هند.خــوب مقایســه
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بایــد ادامــه یابــد .مــا امــروز از پراتیــک اجتامعــی –
سیاســی دیــروز هســتیم و در عمــل آموختیــم کــه
یــک حــزب سیاســی را چــه خطراتــی تهدیــد مــی کنــد.
آموختیــم کــه بایــد دمکراســی درون تشــکیالت را چــون
مردمــک چشــم حفــظ کــرد ،در رونــد تصمیــم گیــری
هــا بویــژه خــط مشــی هــای عمومــی و رهنمــود هــای
عمومــی از پائیــن بــه بــاال واز بــا ال بــه پائیــن در محیــط
یادگیــری از هــم و باشــیوه ای علمــی عمــل کــرد .نقــد
گذشــته و جمعبنــدی مکــرر در مکــرر از پراتیــک خــود
در پرتــو تجــارب جدیــد و از همــه مهمــر آمــوزش از
پراتیــک گســرده ی جنبشــهای کمونیســتی و کارگــری
در رسارس کشــورهایی چــون ایــران – کشــور هــای
پیرامونــی یــا جنوبــی مــا را بادرایــت تــر کــرده اســت و
همــه شــواهد حکایــت دارد کــه نســل جوانــی از میــان
جنبــش قدرمتنــد مســتقل کارگــری ایـران در حــال شــکل
گیریســت کــه حــزب مــا بــا متــام نیــرو تــاش دارد بــا آن
هم ـراه وهمســو و یکــی شــود.
خطــر ایــن جنبــش نویــن کمونیســتی را هیچکــس بهــر
از حکومــت منــی شناســد .خامنــه ای بارهــا رو بــه
ایــن خطــر اشــاره کــرده اســت .پشــتوانه ایــن گرایــش
کمونیســتی جنبــش هــای وســیع اجتامعــی کارگــران
وزحمتکشــان بویــژه خیــزش هــای دی مــاه  96و آبــان
 98انــد کــه نــه تنهــا کل نظــام را هــدف قــرار داده
بلکــه پرچــم راســتین ضــد رسمایــه داری را بــه اهت ـزاز
در آورده اســت.
محسن رضوانی

رفیق ایرج کشکولی ....بقیه از صفحه
١

یادش گرامی باد
حزب رنجربان ایران

جبههی متحد ضد ....بقیه از صفحه ١
ایــن ده بانــک بــزرگ جهانــی ،بــر طبــق قانــون
الیگارشــی مالــی بــر  90بانــک بــزرگ جهانــی دیگــر
بــا درآمــد  62119,18میلیــارد دالر ،حاکمیــت دارد
و توســط آنهــا کنــرل خــود را بــر رسمایــه  500ابــر
کنــرن بیناملللــی اعــال میمناینــد( .درآمــد ســال
 500 ،2018کنــرن بیناملللــی حــدود  71هـزار میلیــارد
دالر بــوده اســت) و مکندههــای ایــن کنرسنهــا تــا
اعــاق زمینههــای اقتصــادی متــام کشــورهای دنیــا
رخنــه کــرده و آنهــا را میمکنــد.
ولــی بزرگرتیــن بانکهــا و کنرسنهــا اساســا در رقابــت
مــرگ و زندگــی علیــه هــم هســتند .مثــا بانــک چیــن
در  ۲۰۱۵در مقــام نازلــی قــرار داشــت و بانــک
آمریــکا در مقــام اول بــود .حــال بانکهــای چینــی
در مقــام اول و بانــک آمریــکا در مقــام هشــتم قــرار
دارد .ایــن بــدان معناســت کــه بانکهــای چینــی،
بخــش عظیمــی از بازارهــای مالـی تحــت کنــرل بانــک
آمریــکا را از چنـگاش درآوردهانــد .ایــن رقابــت عظیــم
بیناملللــی بــه یــک جنــگ متــام عیــار اقتصــادی بیــن
ابــر کنرسنهــا انجامیــده و جنــگ تجــاری اخیــر بیــن
آمریــکا و چیــن ایــن رونــد را بــه اوج خــود رســانده
اســت .ادامــه ایــن جنــگ تجــاری اخیــر میتوانــد
در ســال آینــده حــدود  600میلیــارد دالر بــه اقتصــاد
1
مریــض جهــان رسمایــهداری رضر وارد آورد.
بــر بنیــان ایــن تنــش در ســال گذشــته بودج ـه نظامــی
اکــر کشــورهای جهــان افزایــش چشــمگیری داشــت:
ب ـرای منونــه:
بودجــه نظامــی ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال 2019
حــدود  732میلیــارد دالر بــرآورد شــده کــه نســبت بــه
ســال گذشــته  5,3درصــد افــزوده گردیــده اســت .ســهم
2
ایــن کشــور از کل بودجــه نظامــی جهــان  ٪38اســت.
بودجــه نظامــی چیــن در ســال  261 ، 2019میلیــارد
دالر بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل  ٪5,1افزایــش
3
نشــان میدهــد
بودجــه نظامــی هنــد در ســال  ،2019حــدود 71
میلیــارد دالر بــود کــه نســبت بــه ســال قبــل٪6,8 ،
4
افــزوده شــده اســت.
تنــش اقتصــادی بیــن کنرسنهــای عظیــم بیناملللــی و
افزایــش بودجــه نظامــی کشــورهای بزرگ رسمایـهداری،
خــود را بــه شــکل اعــال سیاســتها و اقدامــات
تهاجمــی ظاهــر میســازد.
آزمایــش انــواع و اقســام ســاحهای کشــتار جمعــی،
گســیل نیروهــای نظامــی بــه اطـراف کشــورهای دیگــر،
آزمایشــات هولنــاک ســاحهای بیولوژیــک ،اعــال قهــر
و زور شــبه فاشیســتی بــه صــورت محــارصه اقتصــادی
کشــورها ،بــه ویــژه از جانــب آمریــکا ،و دخالتهــای
1
خربگزاری مهر - 16.5.2020
2
گزارش موسسه تحقیقات بیناملللی صلح -
استکهلم 2020
3
.هامنجا -
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.هامنجا -

مســتقیم در امــور کشــورهای دیگــر ،مثــل دخالــت
آمریــکا ،روســیه و ایــران در امــور ســوریه ،دخالــت
آمریــکا و ایـران در امــور عـراق ،دخالــت چیــن در امــور
هنــگ کنــگ و تایــوان ،همــه و همــه بــه تنــش و نــا
آرامــی در جهــان میافزایــد .الزمــه پیــش بــرد جنــگ
اقتصــادی و نظامــی نیــز ،وجــود دولتهــای مهاجــم
و جنــگ طلــب اســت .بــر بنیــان ایــن حقایــق تلــخ و
درد آور اســت کــه امــروزه دولتهــای دســت راســتی،
شــبه فاشیســتی ،راسیســتی ،بــر رس کار میآینــد
و یــا نیروهــای فاشیســتی در بدنــه جامعــه قــدرت
میگیرنــد.
هــر انســان آزاده و متفکــری در ایــن دنیــای بــزرگ
از خــود ســؤال میکنــد؛ دعــوا بــر رس چیســت؟
تنشهــای اقتصــادی و نظامــی بیــن نیروهــای فعــال
حاکــم بــر جهــان چــه علتــی دارد؟
دعــوا بــر رس امــکان بیشــر جهــت چپــاول ثــروت
اســت .دعــوا بخشهــای نظــام رسمایــه داری در جریــان
رقابــت ،چــه در کارخانــه ،چــه بــورس ،چــه ســاختامن و
چــه مــواد اولیــه زندگــی ،بلعیــدن ارزش اضافــه واقعــی
تولیــد شــده توســط کارگ ـران اســت.
رقابتهــای افســار گســیخته در ســطح بیناملللــی،
باعــث فقــر و بــی خامنانــی و آوارگــی و بیــکاری
میلیونــی کارگـران و بســیاری از زحمتکشــان کشــورهای
تحــت ســتم میگــردد ،در حالــی کــه فشــار اســتثامر
توســط بــورژوازی هــر قلمــرو سیاســی بــر کارگــران
و زحمتکشــان عــاوه بــر معضــات فــوق بــا رسکــوب
خونیــن و دیگــر نارســائیهای اجتامعــی همـراه اســت.
منونــه ای از هــزاران واقعیــت دردنــاک میتوانــد
گویــا باشــد :ارزش نیــروی کار یــک کارگــر معمولــی
در آمریــکا در شــهر شــیکاگو در ســال  1968برابــر بــا
 1,60دالر بــوده اســت .ارزش کار هــان کارگــر در ســال
 2019برابــر بــا  7,21دالر بــود .ارزش واقعــی مــزد کار
ســال  2019ایــن کارگــر بــه مراتــب کمــر از هــان
در ســال  1968میباشــد .ب ـرای تــداوم ایــن اســتثامر و
امنیــت اســتثامرگر ،پلیــس شــیکاگو بــا  13000افــر و
 1800نیروهــای دیگــر ایــن منطقــه  8میلیــون نفــری را
5
محافظــت میکننــد.
در جهانــی کــه مــا امــروز در آن زندگــی میکنیــم 821
میلیــون نفــر از گرســنگی مزمــن رنــج میربنــد .میلیونها
نفــر از کشورهاشــان آواره گشــته و در مرزهــای اروپــا
و آفریقــا زندگــی مصیبــت بــاری را میگذراننــد .تقریبــا
زندانهــای جهــان مملــو از زندانیــان سیاسیســت.
در جهــان آبــی و زیبــای مــا طبقــهای در حاکمیــت
اســت کــه ب ـرای ســود لحظ ـهای ،جنگلهــای جهــان را
نابــود میســازد ،هــوا و امتســفر را مســموم منــوده و برای
ادامــه زندگــی غیــر قابــل تحمــل مینامیــد ،زنجیرههــای
حیــات را از هــم میگســلد و زندگــی حیوانــات ،از
جملــه انســان را در معــرض نابــودی قــرار میدهــد.
مــردم جهــان و در مرکــز آن طبقــه کارگــر بیناملللــی
نســبت بــه ســتمها و فجایــع اعــال شــده ،تخریــب
محیــط زیســت و شــدت اســتثامر از ســوی رسمایـهداری
کــه روز افــزون اســت ،انعــکاس نشــان میدهــد ،بــر
- http://www.rfi.fr/fa
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مدت طوالنی به کار در میان کارگران مهاجر بپردازد.
پس از ایجاد حزب رنجربان ایران از طرف کمیته مرکزی
به عضویت دفرت سیاسی حزب رنجربان انتخاب شد .او
با حفظ این مسئولیت در جنگ مقاومت ایل قشقایی
به رهربی خرسو قشقایی با تشکیل گردان مسلح مستقل
حزب رنجربان ایران موازی با ُاردوی ایل رشکت کرد و
نقش تاریخی این گردان رسخ انقالبی همچنان زبانزد
توده های مردم فارس است .طبق گزارش های رفقای ما
که درآخرین درگیری ها با سپاه پاسدران رشکت داشتند،
بیش از صد نفر از نیروهای تجاوز گر به هالکت رسیدند
و نیروی مسلح حزب در عقب نشینی منظم بدون
هیچگونه تلفاتی همه نیروهای خود را حفظ کرد .او
پس از تهاجم همه جانبه رژیم بنا به رهنمود حزب
به کردستان منتقل شد .طبق خواست خودش هنگامی
که فعالیت در کردستان بر اثر وجود گرایش های
سکتاریستی مسلط در کردستان ،مثره ای ببار منی آورد
به فرانسه رفت.

صفحە3

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ایــن رشایــط دوگانــه ،رضورت ایجــاد یــک جبهــه
متحــد ضــد امپریالیســتی و ضــد فاشیســتی بیناملللــی
را رضوری میســازد .بــر مبنــای همیــن رضورت
ســازمانهای  ICOR6و 7ILPSدر تاریــخ  30دســامرب
 2019اولیــن فراخــوان تشــکیل ایــن جبهــه را انتشــار
دادنــد و از همــه افـراد ،گروههــا ،ســازمانها و احـزاب
مرتقــی ،کمونیســت و ضــد امپریالیســت خواســتند کــه
بــه ایــن جبهــه بیناملللــی بپیوندنــد.
حــزب مــا نیــز بــا درک ایــن واقعیــت ،کــه از یــک
ســو دولــت هــای رسمایــه داری (امپریالیســتی و غیــر
امپریالیســتی) بــر اثــر تشــدید تضادهــای درونــی
سیســتم امپریالیســتی حاکــم بــر جهــان و تقابــل بــا
نیــروی کار و زحمــت ،روز افــزون بــه راســت میغلتنــد
و بــه نیروهــای فاشیســتی و شــبه فاشیســتی تبدیــل
میشــوند ،از ســوی دیگــر ایســت ناپذیــر و گســرش
یابنــدهی پرولتاریــا ،دیگــر زحمتکشــان و کلیــه عنــارص
ناراضــی ،بــه چــپ در حرکــت هســتند ،مصمــم بــه
تقویــت ایــن جبه ـهی بیناملللــی ضــد امپریالیســتی و
ضــد فاشیســتی اســت.
بدیــن جهــت مــا بــه دعــوت عــام ســازمان هــای ICOR
و  ILPSدر پیوســن بــه ایــن جبه ـهی جهانــی ،جــواب
مثبــت خــود را چنیــن فرمولــه کردیــم:
«مــا بــه خاطــر ارســال فراخــوان ضــد فاشیســتی ب ـرای
امضــاء سپاســگزاریم .مــا علیرغــم داشــن زاویــه بــا
دیــد شــا نســبت بــه امپریالیســم و عــدم عضویــت
در ایکــور ،در کنــار فعالیــن طبقــه کارگــر علیــه مــوج
فزاینــده فاشیســتی و شــبه فاشیســتی ،نیروهــای
رسمایــهداری ،فراخــوان را امضــاء میکنیــم».

قطعنامه تشکلها و ....بقیە از صفحه ١
کارگــری بعنــوان منونــه مــی آوریــم و بــرای مطالعــه
بیشــر لینــک هــای بقیــه اعالمیــه را مــی گذاریــم
گرامــی بــاد اول مــاه مــه روز جهانــی کارگــر و دوازدهــم
اردیبهشــت روز معلــم امســال در حالــی بــه اســتقبال
روز همبســتگی جهانــی کارگــر و روز معلــم میرویــم
کــه رشایــط معیشــتی کارگ ـران ،معلــان ،بازنشســتگان
و ســایر حقوقبگیــران و نیــروی کار نســبت بــه
ســال گذشــته بســیار ســختتر و بحرانیتــر
شــده اســت .پیامدهــای ویرانگــر و خامنانبرانــداز
سیاس ـتهای چنــد دهــه دولتهــا؛ تعدیــل اقتصــادی،
خصوصیســازی و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی و
خدماتــی ،خصوصــی کــردن بیشازپیــش آمــوزش و
بهداشــت عمومــی هــرروز بیــش از گذشــته خــود
را نشــان میدهــد .سیاســتهایی کــه فراتــر از
دولتهــا ،سیاســت کل حاکمیــت اســت و جناحهــای
سیاســی بــر روی آن اتفاقنظــر دارنــد.
در ایــن میــان ســقوط بیپایــان ارزش ریــال در برابــر
ارزهــای خارجــی ،افزایــش دویســت درصــدی قیمــت
بنزیــن و تــورم رســمی چهــل و یــک درصــدی موجــب
کاهــش شــدید قــدرت خریــد مزدبگیــران شــد .در
کنــار ایــن سیاســتها دولــت در همراهــی کامــل بــا
صاحبــان رسمایــه کــه اکــر آنــان از رانــت وفــاداری
بــه سیســتم برخوردارنــد ،بــا افزایــش  ۲۱درصــدی
حداقــل دســتمزد ب ـرای ســال  ،۹۹نهتنهــا چهرهمنایشــی
سـهجانبه گرایــی را از قبــل آشــکارتر منــود؛ بلکــه نشــان
داد کــه میخواهــد وضعیــت معیشــت حقوقبگی ـران
را از قبــل ســختتر و سفرههایشــان را خالیتــر منایــد.

اول مــاه مــه و روز معلــم ،یــادآور ایــن اســت کــه
 6 - International Coordination of Revolutionکارگــران ،معلــان و دیگــر حقوقبگیــران بایــد در ary Parties and Organizationsجهــان و ایــران متحدتــر شــوند و بــرای ســازماندهی
 7 - International League of Peoples‘ Struggleخودشــان بیشــر از گذشــته تــاش مناینــد .چراکــه
سیســتم مبتنــی بــر ســود و رسمایــه بــا ثروتانــدوزی
بــرای یــک درصدیهــا و اســتثامر اکرثیــت کارگــران
و حقوقبگیــران بــرای ســود بیشــر ،نشــان داده کــه
حتــی در رشایــط بحرانهــای بهداشــتی همچــون کرونــا
به تارنما های اینترنتی حزب
نیــز قــادر بــه مراقبــت از شــهروندانش نیســت.
رنجبران ایران مراجعه کنید و
هرچنــد امســال رشایــط تجمــع و برگــزاری مراســم
جشــن روز جهانــی کارگــر و معلــم بــه علــت شــیوع
نظرات خود را در آنها منعکس
ویــروس کرونــا فراهــم نیســت ،امــا فرامــوش منیکنیــم
کنید!
کــه مــا در ایــران همهســاله بــه خاطــر برگــزاری روز
جهانــی کارگــر و روز ملــی معلــم ،توســط عوامــل
سایت حزب رنجبران
امنیتــی رسکــوب و بازداشــت میشــویم و حتــی اجــازه
برگـزاری مراســمی مربــوط بــه خودمــان را نداریــم .در
www.ranjbaran.org
ســال گذشــته دههــا تــن از اعضــای ســندیکای کارگـران
رشکــت واحــد ،تعــدادی از فعــاالن کارگــری ،بازنشســته،
دانشــجویی و صنفــی فقــط بــه دلیــل رشکت در مراســم
سایت آینه روز
اول مــاه مــه و دههــا تــن از معلــان عضــو تشــکلهای
www.ayenehrooz.com
صنفــی در رسارس ای ـران بــه خاطــر رشکــت در مراســم
روز معلــم بازداشــت ،توبیــخ و بعضــاً بــه حبسهــای
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میخیــزد و بــا همبســتگی روز افــزون ،مبــارزه دوران
ســاز خــود را ســازمان میدهــد.
در فرانســه جلیقــه زردهــا تجلــی مییابنــد ،در آمریــکا،
مــا  ٪۹۹هســتیم پــا بــه خیابــان میگــذارد ،در ایــران
هــر روز  5اعتصــاب کارگــری ثبــت میگــردد و در
اع ـراض بــه گرانــی بنزیــن میلیونهــا نفــر وارد کارزار
میشــوند ،در هنــد در عــرض دو روز  200میلیــون
از کارگــران در ســال  2019بــه خیابــان میریزنــد.
میلیونهــا نفــر علیــه نشســتهای  G5خیابانهــا را
اشــغال میکننــد در عــراق جمعیــت میلیونــی علیــه
رژیــم فاســد و نیروهــای اشــغالگر بــه مبــارزهای
طوالنــی دســت میزننــد...
ایــن اعتضابــات و تظاه ـرات میلیونــی در اثــر تجربــه
عملــی خــود ،کار پیگیــر کمونیسـتها در ارائــه ســمت
و ســوی درســت ،و سیاســتهای رسکــوب و ارعــاب
بــورژوازی ،هــر روز بیشــر بــه ســمت چــپ میــل
میکننــد.
لــذا ناشــی از رشایــط بیناملللــی کــه در پیــش ذکــر
گردیــد و گســرش مبــارزات میلیونــی تودههــا در
ســطح جهــان ،نیروهــای فاشیســتی و شــبه فاشیســتی
چــه در ســطح بیناملللــی و چــه در ســطح ملــی خــود
را علیــه پیرشفــت ،ترقــی و انقــاب ،علیــه حرکــت
بــه ســمت سوسیالیســم ســازمان میدهنــد ،تقویــت
میکننــد و وارد عمــل میشــوند .زیــرا ایــن نظــم
گندیــده و ســتمگر فقــط بــا رسکــوب و قهــر علیــه
تودههــا میتوانــد بــرای لحظــهای تاریخــی خــود را
پابرجــا نگهــدارد.
بدیــن جهــت بـرای نجــات برشیــت از حاکمیــت مجــدد
فاشیســم در ســطح جهانــی ،بــرای برداشــن گامهــای
رضوری در حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم ،یــک
جبهـهی جهانــی ضــد فاشیســتی اهمیــت حیاتــی یافتــه
اســت.
جامعــه بــری یــک بــار ظهــور و قدرتگیــری فاشیســم
را تجربــه کــرده اســت .برشیــت ایــن تجربــه را بــا دادن
 50میلیــون قربانــی ،کشــورهائی ویــران و مردمانــی
آواره و گرســنه ،از رس گذرانــده اســت .ایــن تجربــه
نبایــد تک ـرار شــود.
نیروهــای رسمایــهداری ،اعــم از “دمکــرات” ،شــبه
فاشیســت و یــا فاشیســت ،تــا نهایــت ســازمان داده
شــده هســتند .آنهــا علیــه تودههــا قهــر ســازمان داده
شــده اعــال میکننــد.
ولــی مــردم نــه تنهــا ســازمان داده شــده نیســتند،
نــه تنهــا بــه لحــاظ ســمت و ســوی سیاســی در یــک
جهــت نیســتند ،بلکــه پراکندهانــد .بــر رس مســائل
حتــی جزئــی در جــدال و چنــد دســتگیاند .ایــن
رشایــط بهرتیــن موقعیــت بـرای رشــد فاشیســم و شــبه
فاشیســم ،رســیدن آنهــا بــه قــدرت و نفــوذ در بیــن
مــردم اســت.
در عیــن حــال در ســالهای اخیــر در بســیاری
از کشــورها ،ســازمانهای کمونیســتی راســتین،
ســازمانها و اح ـزاب ضــد امپریالیســتی و دمکراتیــک،
گروههــای همیــاری مردمــی شــکل گرفتــه و در حــال
بســط و گســرش هســتند.

صفحە4

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
طوالنیمــدت محکــوم شــدند؛ کــه ایــن محکومیتهــا
و رونــد رسکــوب همچنــان ادامــه دارد.
مــا ،تشــکلهای صنفــی ،مدنــی اعــم از معلمــی یــا
کارگــری بهعنــوان امضاکننــدگان ایــن بیانیــه اعــام
میداریــم کــه حــق داشــن تشــکیالت مســتقل ،تجمــع،
اعــراض و حــق اعتصــاب ،ســندیکایی و کانونهــای
صنفــی را بــرای همــهی کارگــران ،فرهنگیــان و
حقوقبگیــران دیگــر بــه رســمیت میشناســیم و
برگــزاری مراســم روز جهانــی کارگــر ،روز ملــی و روز
جهانــی معلــم ،روز دانشــجو و روز جهانــی زن را از
حقــوق مســلم خــود میدانیــم.
مــا خواســتار آزادی متامــی کارگــران ،معلــان،
دانشــجویان و همــه فعــاالن مدنــی و سیاســی دربنــد
هســتیم و از مقامــات قضایــی و امنیتــی میخواهیــم
کــه بــه رسکوبهــا پایــان دهنــد و منــع تعقیــب متامــی
بازداشتشــدگان روز جهانــی کارگــر ســال  ۹۸و فعــاالن
صنفــی معلــان را صــادر مناینــد.
مــا خواســتار حقــوق برابــر بــرای زنــان و مــردان در
همــه زمینههــای اقتصــادی ،اجتامعــی و سیاســی
هســتیم.
مــا خواهــان افزایــش حداقــل دســتمزد ،متناســب
بــا تــورم واقعــی و هزینههــای معیشــتی واقعــی
خانوارهــای کارگ ـران و همسانســازی حقــوق معلــان
شــاغل و بازنشســته بــا ســایر حقوقبگیــران هســتیم.
مــا معتقدیــم ،درحالیکــه خــط فقــر حــدود هشــت
میلیــون تومــان اســت ،تعییــن حداقــل دســتمزد بــه
میــزان یکمیلیــون و هشــتصد هــزار تومــان،
بیتوجهــی آشــکار بــه معیشــت وزندگــی اکرثیــت
زحمتکشــان اســت.
مــا خواســتار فراهــم کــردن رشایــط الزم بـرای دســتیابی
متــام کــودکان بــه آمــوزش رایــگان ،باکیفیــت و عادالنــه،
خدمــات بهداشــتی رایــگان و امکانــات ورزشــی و
تفریحــی مناســب هســتیم.
مــا خواهــان لغــو سیاســتهای خصوصیســازی،
سیاســتهای ارزانســازی و بــیثباتســازی نیــروی
کار ،تعدیــل اقتصــادی ،تعطیلــی کارگاههــا و اخراجهای
بیرویــه ،توقــف خریــد خدمــات آموزشــی و
برخــورداری از امنیــت شــغلی معلــان خریــد خدمــت
و نیــروی کارآموزشــی در بخــش خصوصــی هســتیم.

مــا خواســتار برخــورداری همــه کارگــران ،معلــان و
به یاد رفیق ایرج
بهویــژه معلــان بازنشســته و دیگــر حقوقبگی ـران از
تأمیــن اجتامعــی کارا و مؤثــر ،ازجملــه بیمــه بیــکاری
براســتی در زمانــه تلخــی بــه تجربــه حیــات رسارس
کافــی هســتیم.
ناگــوار خــود ادامــه میدهیــم ،هــر روز غــم رفیقــی و
مــا متــام کارگران ،معلــان ،بازنشســتگان ،دانشــجویان و
عزیــزی بــر روح و روامنــان چــون کوهــی ســنگینی
حقوقبگی ـران را بــه همبســتگی بیشــر فرامیخوانیــم
میکنــد ،و اشــک دیــده گامنــان میخشــکد ایــن بــار
و تنهــا راه احقــاق حقــوق پایاملشــده آنــان را ،گســرش
رفیــق ایــرج کشــکولی از میامنــان رخــت بــر بســت،
و تقویــت تشــکلهای مدنــی مســتقل و اتحــاد عمــل
کلامتــی چــون یــادش گرامــی بــاد منــی توانــد اصــل
بیــن تشــکلها بــر رس مطالبــات اساســی و مشــرک
مطلــب را برســاند.
میدانیــم.
اولیــن بــار اگــر اشــتباه نکنــم در پاییــز  53بــا آدرســی
بیشــک مطالبــات فــوق درگــرو برخــورداری از آزادی
کــه بــه رفیــق از طــرف ســازمان داده شــده بــود ،در
بیــان و آزادی حــق تشــکلیابی اســت .مــا بــا هــر نــوع
شــبی رشجــی رفیــق را کــه در انتظــارش بودیــم در
رسکــوب آزادی بــه شــکل آشــکار و پنهــان مخالــف
محلــه ی کارگــری ایرانیــان کــه خانــه مشــرکی بــا
هســتیم.
دیگــران داشــتم در خلیــج مالقــات کــردم بعــد از رد
بــه امیــد تحقــق جامعــهای آزاد و برابــر بــه همــراه
و بــدل رمــز قــرار هــا و شــناخت متقابــل همدیگــر
صلــح و شــادی و رفــاه
را در آغــوش گرفتیــم ،مثــل اینکــه صــد ســال اســت
یکدیگــر را میشناســیم .طولــی نکشــید ،راهــی منــزل
 ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۹
شــدیم وبعــد از خــوردن شــام مختــری کــه از رس راه
گرفتیــم تــا نیمــه هــای شــب از کل اوضــاع جهــان آنــروز
اســامی تشــکل هــا صنفــی فرهنگیــان و تشــکل هــای
و داخــل کشــور وظیفــه ســازماندهی میــان کارگـران کــه
کارگــری امضــاء کننــده بیانیــه :
وظیفــه اصلــی تشــکیالت بعنــوان کار تــوده ای تعییــن
کانون صنفی معلامن ایران (تهران)
شــده بــود صحبــت کردیــم .از اوضــاع ایـران ،کردســتان،
سندیکای رشکت واحد اتوبورسانی تهران و حومه
فلســطین و جنبــش فداییــان خلــق و اوضــاع چیــن
کانون صنفی معلامن اسالمشهر
و نقــش روزیونیــزم شــوروی ،رفیــق مائوتســه دون و
کانون معلامن همدان
اوضــاع خودمــان گفتیــم.
کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر
آنشــب یکــی از بــه یــاد ماندنــی تریــن شــبهای متامــی
انجمن صنفی معلامن کردستان_مریوان
روزگاران زندگــی مــن شــد و تــا امــروز همچنــان در
انجمن صنفی معلامن کردستان_ سقز و زیویه
خاطــره ام زنــده مانــده اســت.
انجمن صنفی بازنشستگان کشوری
آنوقــت منــی دانســتم پــر خــان قشــقایی ،تحصیــل
انجمــن صنفــی فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته
کــرده آملــان بــه همــه اینهــا پشــت کــرده و ب ـرای یــک
کرمانشــاه
وظیفــه تاریخــی ســازمان انقالبــی بــه خلیــج بــرای
کمیتــه هامهنگــی ب ـرای کمــک بــه ایجــاد تشــکلهای
پیونــد بــا کارگ ـران آمــده اســت .در رفتــار و کــردارش
کارگری
کوچکرتیــن نشــانه ای از ایــن گذشــته طبقاتــی دیــده
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
منــی شــد.
رفیــق نــزد مــن در اتاقــی محقــر زندگــی نوینــی را آغــاز
کــرد آپارمتــان مــا کــه بــه عربــی بــان ،،شــقه ،،میگفتنــد
دارای ســه اتــاق و یــک آشــپز خانــه ی کوچــک بــود
کــه مــن و رفیــق در آن میزیســتیم ،در ســه اتــاق دیگــر
چنــد کار گــر نجــار ،ســاختامنی وخیــاط ســاکن بودنــد.
بجز نوشتەهایی که با
مــن خــود نیــز صبــح هــا میرفتــم رس کار و طولــی
امضای تحریریـه منترش مـی
نکشــید ،،حــاج محمــود  ،،یــک وانــت بــار تهیــه کــرد
و رشوع کــرد بــه کار مســافر کشــی در شــهر و از
گردد و بیانگر نظرات حزب
طــرف دیگــر در کمــر از یکــی دومــاه متوجــه شــدم
رفیــق اســاعیل معــرف بــه حــاج محمــود بــا یــکا یــک
رنجبـران ایران می باشد
کارگــران ســاکن در شــقه پیونــد دوســتی و روابــط
دیگر نوشته های مندرج
عمیــق وصمیمــی ای را بوجــود آورده اســت ،دوســتان
کارگــر هرشــب او را رس شــام دعــوت میکردنــد ومعموال
در نرشیه رنجرب به امضاهای
ســهم غذایــی هــم از او دریافــت منیکردنــد.
بــرای مــن عجیــب بــود کــه در فاصلــه ای اینچنیــن
فردی است و مسئولیت آنها
کوتــاه در میــان ایــن دوســتان کارگــر برسعــت جــا
با نویسندگانشان می باشد.
افتــاده و مــورد احــرام قــرار گرفتــه بــود ،یــادش
همــواره در ضمیــر نــا خــود آگاه مــن باقــی خواهنــد

مبارزه برای تهیه قانون کار توسط کارگران آگاه
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مــا خواســتار توقــف فــوری کار کــودکان و بازگردانــدن
کــودکان بازمانــده از تحصیــل بــه چرخــه مدرســه
هســتیم.
مــا خواهــان اجـرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
بهصــورت کامــل ،بهخصــوص بــرای بازنشســتگان
فرهنگــی و تأمیــن بیمــه پایــه فراگیــر ،کارآمــد و رایــگان
ب ـرای متــام بازنشســتگان هســتیم.
مــا ضمــن قدردانــی از خدمــات کادر درمانــی در رشایط
دشــوار کنونــی ،خواهــان پرداخــت همــه مطالبــات
پرســتاران و کارکنــان کادر درمانــی فــداکار ،افزایــش
دســتمزد و کاهــش ســاعات کار آنــان و همچنیــن در
اختیــار گذاشــن متامــی امکانــات ایمنــی و بهداشــتی
ب ـرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا هســتیم.

صفحە5

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحە6

حزب مارکسیستی لنینیستسی آملان (ام.ال.پ.د ).در
تاریخ  16.03.2020اطالعیه ای تحت عنوان :برنامه
ی فوری ام.ال.پ.د .در رابطه با همه گیر شدن کرونا
منترش کرد.
„Sofortprogramm der MLPD zur Corona-
“Pandemie
برنامــه فــوری ام.ال.پ.د .در رابطــه بــا همــه گیــر
شــدن کرونــا
همه گیر شدن کرونا ،باعث بحران بهداشتی هیجان
انگیزی در جهان گردید .رشایط غیرعادی احتیاج به
اقدامات غیرعادی دارد .ام .ال.پ.د .بالفاصله در مراحل
اولیه با پذیرش کامل مسئولیت وارد عمل شد .حزب
با یاد قربانیان وبا آرزوی سالمتی و بهبودی رسیع
برای بیامران ،بهرتین محافظت ممکن را در برابر خطر
عفونت آرزو می کند .مشکل اصلی در حال حارض در
آملان باز تولید وگسرتش تساعدی ویروس است .سیستم
های بهداشتی ،چنان قربانی کسب حداکرث سود کنرسن
های داروئی و بهداشتی شده اند که در مرز انهدام
قرار گرفته اند .در ایتالیا ،سیستم مراقبت های بهداشتی
آنقدر تحت تأثیر قرار گرفته است که پزشکان باید در
معالجه بیامران انتخاب کنند ،کدام بیامر را معالجه و
کدام بیامر را به حال خود ،تا مرگ ،رها سازند.
خواستهای ام.ال.پ.د:.
 +ایجاد  150.000موقعیت شغلی ،دوبرابر کردن
امکانات آموزشی در عرصه پرستاری و در بخشهای
مراقب های ویژه در آملان!
آنچه که باید مورد نقد واقع گردد این است که دولت
فدرال و انحصارات تالش می کنند با سوء استفاده از
بحران کرونا ،صدمات ناشی از بحرن را به دوش توده
های مردم انتقال دهند .می کوشند صدمات ناشی از
بحران جدید اقتصادی و مالی جهانی که از اواسط
سال  2018گریبانگیر آنها شده است را در سایه کرونا
بپوشانند .ام .ال.پ .د .اعالم می کند :بیکارسازی ،تشدید
استثامر در کارخانه ،به صحنه آوردن ارتش برای تشدید
محدودیت های دمکراتیک باید متوقف گردند.
 +تالش برای انتقال نتایج حاصله از بار بحران محیط
زیست ،بحران اقتصادی و مالی جاری ،به گرده طبقه
کارگر و زحمتکشان باید متوقف گردد .تنها پاسخ برای
نجات از هرج و مرج بحران های رسمایه داری ،آلرتناتیو
سوسیالیستی است!
در نتیجه اتخاذ سیاست های چرخش به راست دولت
ها ،بسیاری از آنها که مطابق اصل "کشور من اول "
کار خود را آغاز کردند ،فعالیت ها و کارهای تحقیقاتی
تحت الشعاع رقابتهای ناسیونالیستی قرار گرفت .این
مسئله راه حل جهانی برای تولید واکسن را بطور
چشمگیری دشوار می کند .به طوری که رئیس جمهور
آمریکا ترامپ جرات پیدا می کند ،یک میلیارد دالر به
رشکت بیوتکنولوژی  Tübingen Curevacپیشنهاد دهد
فقط به این جهت که واکسنی را که علیه کوید  19اعالم
کرده است ،منحرصا در اختیار ایاالت متحده آمریکا قرار
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مانــد .او همچــون رفقــا خــرو صفایــی ،حســن تهرانــی
 ،،ســید کــال ،،درس هــای فراوانــی از شــیوه هــای
انســانی کمونیســتی بــه بســیاری از رفقــای جــوان
کارگــر آموختنــد کــه چگونــه ســازمان انقالبــی حــزب
تــوده چنیــن کادر هایــی را تربیــت کــرده اســت کــه
بــی ه ـراس از ســختی هــا بــا کــال تواضــع و فروتنــی
زندگــی خــود را متــام وکــال در خدمــت ســازماندهی
کمونیســتی و آگاهــی بخشــیدن بــه کارگ ـران گذاشــته
بودنــد .خاطــره ای کــه از یــاد رفتنــی نیســت و همـراه
رفیــق اســاعیل بــودم شــهادت رفیــق گرانقــدر و
کمونیســت راســتین خــرو صفایــی در ســال 1355
بــود .رفیقــی کــه نقــش مهمــی در ایجــاد تشــکیالت
ســازمان در خلیــج داشــت..
بعــد از شــام دوســتا ن کارگــر اخبــار تلویزیــون ای ـران
را گــوش میدادنــد کــه خــر دســتگیری وکشــن رفیــق
خــرو صفایــی را توســط نیروهــای محمــد رضــا شــاه
اعــام کــرد .مــن تــا آنشــب نــام رفیــق صفایــی را ،،علــی
تهرانــی  ،،میدانســتم ،آنشــب طبــق معمــول نشســتیم ـ مبــارزه بــرای برســميت شــناخنت حــق اعتصــاب
تــا دوســتان کارگــر ،وقــت خوابشــان رســید و مــن و واعــراض کارگــران،
رفیــق کشــکولی کــه منهــم او را بنــام حــاج محمــود  -مبارزه برای جلوگريی از اخراج کارگران،
میشــناختم پــا شــدیم و بــه اتــاق خــود مــان رفتیــم - .مبــارزه بــرای اســتخدام رســمی وطــرد اســتخدام
بــه مجــرد رســیدن بــه اتــاق ناگهــان بــا کــال تعجــب موقــت بــه مثابــه توطئــه در بــرده ســازی بيشــر
رفیــق رشوع بگریســن کــرد و مویــه کنــان میگفــت کارگــران،
خــرو را از دســت دادیــم ،جنبــش چــپ ای ـران یکــی  -مبــارزه بـرای پرداخــت حقوقهــای معوقــه و پرداخــت
از بزرگرتیــن رهربانــش را از دســت داد .آنشــب نیــز بــه بــه موقــع آنهــا،
یکــی از غــم انگیــز تریــن شــبهای زندگــی مــن در کنــار ـ مبــارزه بــرای باالبــردن مــزد حداقــل کارگــران بــه ٣
کاک اســاعیل بــود.
برابــر مــزد کنونــی  ،بــا احتســاب تــورم ســاالنه ،
 مبــارزه بـرای ايجــاد مســكن ،تســهيالت جهــت رفــتیــاد هــردوی آنهــا گرامــی بــاد و راهشــان پــر رهــرو ،و آمــد بــه محــل کار و غــذای مجانــی بــرای کليــه
رفقــا رسمایــه داری جهانــی قــدرت خــود را بیــش از کارگــران،
پیــش از دســت داده اســت .برشیــت در دوران پســا  -مبــارزه بـرای  ٧ســاعت کار بـرای مــردان و  ٦ســاعت
کرونــا بایــد تکلیــف خــود را بــا کرونــای رسمایــه نیــز بـرای زنــان در روز و  ٥روز کار درهفتــه،
روشــن کنــد.
 مبــارزه ب ـرای ســاعات کار کمــر در کارهــای ســخت،گرامی باد خاطره رفیق عزیز ایرج کشکولی...
خطرنــاك و غــر بهداشــتی مــر بــه تــن و روان
آوانسیان ،خ
کارگــران،
 مبــارزه بـرای لغــو کار شــبانه ،مگــر در مــواردی کــهانقالب اجتامعی و بندهایی از برنامه
اجتنــاب ناپذيــر اســت و لغــو اضافــه کاری بيــش از
حداقل
يــك روز کار در مــاه و بــا مــزدی کمــر از  ٥،١برابــر مــزد
بحـران کنونــی رسمایــه داری جهانــی کــه بــه فالکــت و و يــا تعطيلــی معادل ١،٥روز عــادی کار،
فقــر بیشــر کارگـران و زحمتکشــان و مــزد بگیـران دون  -مبــارزه بـرای تامــن امكانــات بهداشــتی و امنيتــی در
پایــه و ثرومتنــد تــر شــدن ثرومتنــدان بــورژوازی خــودی ،محيــط کار جهــت حفــظ ســامت کارگـران و بــه
کشــورهای امپریالیســتی و کمپانــی هــای فراملــی منجر حداقل رساندن سوانح کار،
شــده؛ پــی آمدهــای بــس ســنگین و خطرناکــی بـرای کل  -مبــارزه بــرای اســتفاده از مرخصــی ســاالنه حداقــل
جامعــه بــری و محیــط زیســت بوجــود آورد اســت.
يــك مــاه بــا پرداخــت کامــل حقــوق ،پرداخــت بــه
در رشایطــی کــه هنــوز رسمایــهداری در قــدرت ،و موقــع
مبــارزه بــا آن یــک چالــش عظیــم اجتامعــی اســت؛ در مزدها ،پاداشتها وعيدی،
رشایطــی کــه بــی حقوقــی و عــدم امنیــت شــغلی بــه  -مبــارزه بـرای تهيــه قانــون کار توســط کارگـران آگاه از
یــک قانــون در ایـران تبدیــل شــده اســت ،برنامــه حــزب جملــه شــامل خواســتهای فوق باشــد،
مــا زمینههــای دمکراتیــک مبــارزه ب ـرای بســیج کــردن  -مبــارزه بـرای رشکــت کارگـران در کنــرل ميـزان توليــد
و متشــکل شــدن طبقــه کارگــر ،جهــت بــه رسانجــام کارخانــه هــا جهــت گرفــن ســود ويــژه ســاالنه.
رســاندن انقــاب سوسیالیســتی ایــران را بــه صــورت
زیــر طــرح کــرده اســت.
ع.غ
مبــارزه بــرای حداقلهــای زندگــی ،کــه حیــات اولیــه
کارگــران را تامیــن کنــد ،مبــارزه جهــت رشایطــی کــه
کارگـران و زحمتکشــان مجبــور نباشــند بــه چندیــن کار
همزمــان ،بــه گــذران زندگــی مشــقت بــار ،زندگــی زیــر
قرضهــای کمــر شــکن ،خودکشــی و خــود فروشــی
روی آورنــد؛ هنــوز بــه مفهــوم رفــاه و آســایش واقعــی
بـرای کارگـران و خانــواده هــای آنــان نیســت .ایــن مهم
وقتــی تامیــن خواهــد شــد کــه کارگـران و زحمتکشــان
جامعــه بــا واژگــون کــردن نظــام رسمای ـهداری ،قــدرت
سیاســی خــود را کــه بــر بنیــان “هــر کــس بــه انــدازه
توانــش و بــه هــر کــس بــه انــدازه کارش” اســتوار
میگــردد ،برپــا منایــد.
مــا در زیــر بندهائــی از برنامــه حــزب را کــه در
برگیرنــده بخشــی از درخواســت هــای رفاهــی و
اجتامعــی طبقــه کارگــر اســت و جمــع بنــدی منســجمی
از مبــارزه اجتامعــی صــد ســال گذشــته طبقــه کارگــر
میباشــد ،میاوریــم:

برنامه فوری ام ال پ د در رابطه با
بحران کرونا

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
 +مشاغل كوچك ،و متوسط   ،سالن های كنفرانس،
رستوران ها و مشاغل گردشگری باید به طور کامل مورد
پشتیبانی قرار گیرند!
علل این بیامری به طور گسرتده ای مورد بحث قرار
گرفته است .تئوری های توطئه ی ناپایدار مقبولیت
نیافته – در عین حال هر بحثی نباید به عنوان تئوری
توطئه رد شود .باید به این سؤالها پاسخ داده شوند:
آزمایشگاه تحقیقاتی (احتامالً) در محل مبدا ،ووهان،
چه نوع آزمایشگاهی است؟ آیا کوید -19منشا مصنوعی
دارد؟ تاثیرات متقابل آن با بحران های زیست محیطی
چیست؟
 +خواست های ام .ال .پ .د :.پایان دادن به خودخواهی
ملی در زمینه تحقیقات ،علل ،تشخیص و درمان! با
رشکت در بحث علمی ،گسرتده و قابل درک!
در این جا فرومایگی و عدم توانائی سیستم جهانی
امپریالیسم آشکار می شود .در واقع اما پیش رشط
های مادی برای روابط گسرتده جهانی ،مباحث علمی،
تشخیص و معالجه همچنین پابرجائی نا متمرکز پروسه
های اساسی علمی با کمک دیجیتالی کردن ،در تاریخ
بی سابقه است .تنها در سوسیالیسم که توسط تغییر
انقالبی جامعه می توان بدان دست یافت ،این ها می
توانستند برای مراقبت های بهداشتی رسیع ،تاثیر گذار
در کل جهان و مورد استفاده در کل جهان قرار گیرند.
 +بحث های گسرتده در رابطه آلرتناتیو در جامعه را،
با شعار "به ضد کمونیسم فرصتی ندهید" باید آغازکرد.
 +به سازمان یابی خود پرداخته ،همکاری و وحدت با
سازمانهای فراحزبی را از رضوریات روز بشامر آوریم.

به یاد هلین بوک و ابراهیم گوگچه
هلیــن بــوک خواننــده گــروه موســیقی گــروپ یــورم
ترکیــه در اع ـراض بــه ممنوعیــت ایــن گــروه و عــدم
اجــرای خواســته هایــش بعــد از  289روز در اثــر
اعتصــاب غــذا درگذشــت.
ابراهیــم گوگچــه یکــی از نوازنــدگان گــروه موســیقی
گــروپ بــوروم نیــز کــه در حامیــت از هلیــن بــوک و
نیــز اعـراض بــه ممنوعیــت گــروه و اجـرای یــک دادگاه
عادالنــه و آزادی دیگــر زندانیــان مدتهــا در اعتصــاب
غــذا بــود بعــد از شکســن اعتصــاب غــذا کــه  324روز
بــه طــول کشــید ،بــه خواســت نهادهــا و گروههــای
مرتقــی در ترکیــه و خــارج از ترکیــه بــود ،بعــد از مدتــی
کوتــاه فــوت کــرد .مســئولیت مــرگ هلیــن بــوک و
ابراهیــم گوگچــه بطــور مســتقیم متوجــه دولــت ترکیــه
اســت کــه از توجــه و اج ـرای خواســته هــای ایــن دو
مبــارز راه آزادی رسبــاز زد.
هلیــن بــوک بعــد از آزادی از زنــدان هــم حــارض بــه
شکســن اعتصــاب غــذای خــود نشــد و بــه مثابــه ای
انســانی بــا آرمــان هــای واالی انســانی مــا را تــرک کــرد.
یــاد او و همرزمــش ابراهیــم گوگچــه نــه تنهــا بــرای

مبــارزان راه آزادی و سوسیالیســم در ترکیــه بلکــه بـرای
مــا در ای ـران و همــه مــردم آزادیخــواه جهــان ســمبل
مقاومــت در برابــر ارتجــاع و دولــت فاشیســتی ترکیــه
اســت.
پیــروزی ،شکســت و از دســت دادن هــر رفیقــی از
طبقــه کارگــر و جنبــش سوسیالیســتی در ترکیــه پیــروزی
و شکســت ماســت .یــاد آنهــا بـرای همیشــه در خاطــره
هــا مانــدگار اســت.
ع.غ

نقش منصور حکمت ....بقیه از صفحه
آخر

عمیقرتیــن بحــران را بــه وجــود آورد .در ایــن نقطــه
تاریخــی از حــزب کمونیســت اســت کــه منصــور
حکمــت میگویــد:
«حــزب را کســالت همگانــی ،روحیــه کارمنــدی[ ،ف ـرا
گرفتــه اســت] همــه فهمیدهانــد کــه میشــود کار
را عقــب انداخــت و هیــچ اتفاقــی هــم منیافتــد،
مشــغلههای غیــر سیاســی افــراد بــاال گرفتــه ...مثــل
مشــغلههای خانوادگــی و شــغلی ،...خیلــی از رفقــا
امــروز را بــه فــردا میرســانند و فــردا را بــه پــس فــردا،
همیــن کــه تــوی یــک کمیتــه اســت برایــش کافــی
اســت .کســانی را شــاهدیم کــه اگــر بخواهــی کارش
را بــه طــور واقعــی و مــادی حســاب بکنیــم در مــاه
 ۴۵دقیقــه اســت ،جــا خــوش میکننــد .کارهــا ســپرده
میشــود و جوابــش حتــا گرفتــه منیشــود...این مســائل
ناشــی از یــک واقعیــت سیاســی اســت .بــه نظــر مــا
ایــن اســت کــه حــزب چندیســت کــه افــق سیاســی و
مبارزاتــی خــودش را از دســت داده اســت ...بــه نظــر
میآیــد مــا حرفــی دیگــر بــرای بــه کرســی نشــاندن
نداریــم .اگــر در دوره فــرده و کوتاهــی ایــن معضــات
بــه عکــس خــودش تبدیــل نشــود ...کار بــه جائــی
میرســد کــه حــزب کمونیســت دوره تخریــب خــودش را
رشوع میکنــد ....اعضــای کمیتــه مرکــز یــا در یــک دوره
کوتــاه کار شــبانه روزی فــرده ،بــا افــق و متعهدانـهای
را انجــام میدهنــد یــا راســتاش همهمــان بایــد
فکــر ...نجــات باشــیم» (حکمــت  -تصمیــات اخیــر
دفــر سیاســی) 1986/6/6
تاریــخ نشــان داد؛ تــا زمانــی کــه منصــور حکمــت در
رأس حــزب کمونیســت ایــران بــود ،وضعیــت اســفبار
آن ،روز بــه روز تعمیــق میگشــت.
مارکسیســم میگویــد ظهــور ایــن پدیدههــای
ناســامل ناشــی از وجــود لیربالیســم تشــکیالتی اســت
کــه تظاهــرات کنکــرتاش ،بیــان عملکــرد کنکــرت
ایدئولــوژی و سیاســت خــرده بــورژوازی در زمینــه
تشــکیالت اســت .ریشــه کــن کــردن ایــن پدیــده
خطرنــاک فقــط بــا مســلط شــدن اعضــای حــزب بــه
تئوریهــای مارکسیســتی ،ســعی در بــاال بــردن درک
مجموعــه حــزب از اوضــاع جهانــی و ملــی ،عمیــق
منــودن درک کادرهــا و اعضــا از وظائــف تاریخــی حــزب
و دامــن زدن بــه انتقــاد و انتقــاد از خــود خــاق ،امــکان
مییابــد .لــذا بــه ویــژه در چنیــن رشایطــی ،دموکراســی
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دهد!
 +سیاستمداران و دولتهائی که چنین اعامل خودخواهانه
و شوینیستی اعامل می کنند باید فورا استعفا داده و
مجازات شوند!
گروه های تعیین شده برای حل بحران در دولتهای
فدرال و ایالتی ،هر نوع تصمیمی را جهت محدودیت
های زندگی خصوصی شهروندان انخاذ می کنند ،در
حالیکه تولید بزرگ در کارخانجات باید روند عادی خود
را طی کند.
جلسات مجمع عمومی در کارخانه ها و هر نوع
تظاهرات ممنوع میگردند درحالیکه تولید روند عادی
خود را حفظ کرده و کارگران موقت به طورگسرتده
اخراج می شوند .کلیه این اعامل غیر مسئوالنه نشان
می دهند که در مرکز سیستم رسمایه داری فقط سود
مطرح است و برای انسان ارزشی در نظر گرفته منی
شود .در ایتالیا اعتصابات مستقل برای توقف تولید به
خصوص در کارخانه فیات ،گزارش شده است که بعضا
موفقیت آمیز بوده اند.
خواستهای ام.ال.پ.د.
 +توقف بالفاصله تولید کارخانجات صنعتی ،حمل و
نقل و ادارات به جز آنهائیکه به احتیاجات و رضوریات
زندگی اجتامعی مربوط می باشند .محدود کردن شدید
تولید که خود ،سیاست های منفعت طلبانه زیست
محیطی را دنبال می کند.
 +مرخص کردن کارگران و کارکنان با پرداخت کلیه
حقوق و مزایا و بدون استفاده از مرخصی آنها!
 +پایان دادن به طبقه بندی های شغلی :همسان نگری
به مدیران ،کارگران خط تولید و نظافت چی ها.
دولت فدرال و دولت های ایالتی طبق نظرات نخست
وزیر ،الشت (نورد راین وست فالن) خواستار همبستگی
و متایل به انجام فداکاری هستند  -اما فقط همبستگی
و فداکاری که از طرف مردم صورت گیرد .به دلیل قانع
کننده ی تعطیل بودن مدارس و مهدکودک ها ،خانواده
ها اغلب در وضعیت سختی قرار دارند .بسیاری از افراد
سالخورده و بیامر با ترس زیادی زندگی می کنند ،از
خانه خارج منی شوند( .برخی به حق) اما همه با اجبار
به تحمل تنهائی.
فراخوان ام .ال .پ .د.
 +کمک های مالی دولتی و مراقبت های اضطراری به
خانواده ها برای مراقبت از کودکان و ساملندان! تأمین
بودجه برای هزینه های زندگی والدین در صورت عدم
یافنت گزینه های دیگر برای مراقبت از کودکان!
 +همبستگی و کمک متقابل به عنوان نظم روزانه:
سازماندهی و کمکهای همسایگی در محله ها!
 +افشاء قاطع در مقابله با احتکار ،خودخواهی ،وحشت
اندازی ،در عین حال رفتار بی رحامنه علیه کم اهمیت
دادن به اوضاع!
کمکهای نامحدود به رشکت ها قول داده شد .اما در
عمال نشان داده شد که کمک ها برای مشاغل کوچک،
با وجود موانع اداری تقریبا غیر قابل عبور ،امکان پذیر
نیست ،در حالی که انحصارات در حال پر کردن حساب
های خود هستند.
خواستهای ام .ال .پ .د: .
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

 منصور حکمت  -بحث و اظهار نظر1
در پلنوم هفتم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران-
۱۳۶۵/۵/۲۷
 منصور حکمت  -بحث و اظهار نظر2
در پلنوم هفتم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران-
۱۳۶۵/۵/۲۷

دارنــد .در نتیجــه یــک جــزب راســتین پرولــری بایــد
آزادی کامــل ب ـرای ارائــه ایــن نظ ـرات بــه ارگان باالتــر
را تضمیــن کنــد ،در غیــر ایــن صــورت ،مرکزیــت
تشــکیالت از اطالعــات و نظـرات کامــل اعضــا و کادرهــا
محــروم خواهــد مانــد و سیاســتی را کــه اتخــاذ خواهــد
کــرد ،متافیزیکــی ،نادرســت و شــکننده خواهــد بــود.
لــذا دموکراســی کامــل در یــک حــزب سیاســی پرولــری
اجتنــاب ناپذیــر اســت.
از جانــب دیگــر وقتــی اطالعــات و تحلیلهــای
(نظــرات) اعضــا و کادرهــا بــه مرکزیــت تشــکیالت
رســید ،ایــن مرکزیــت بــر مبنــای تئوریهــا و معیارهــای
مارکسیســتی ،تجــارب تاریخــی پرولتاریــای جهــان،
ســبک و شــیوه کار کمونیســتی ،آنهــا را بررســی کــرده،
کاه را از گنــدم جــدا میکنــد ،سیاســت و تاکتیکــی را
در جامعــه اتخــاذ مینامیــد کــه بــا واقعیــات طبقــات
مختلــف جامعــه در خدمــت پیــش بــرد انقــاب
انطبــاق زیــادی دارد .در ایــن نقطــه رهنمودهــای
مرکزیــت بـرای هــر عضــو تشــکیالت الزم االجـرا اســت.
در حالــی کــه ایــن عضــو میتوانــد در هــر لحظ ـهای
رهنمودهــای مرکــز را مــورد انتقــاد ق ـرار دهــد و نظــر
خــودش را در وســعت تشــکیالت تبلیــغ منایــد ،ولــی
منیتوانــد از اجــرای آن رسپیچــی کنــد .لــذا بــرای
پیــش بــرد امــر انقــاب وجــود چنیــن مرکزیتــی رضورت
کامــل دارد .بــه طــوری کــه مالحظــه میشــود مرکزیــت
دموکراتیــک یــک واحــد جــدا ناپذیــر اســت یــک واحــد
دیالکتیکــی اســت .در یــک ســازمان مارکسیســتی
منیتــوان مرکزیــت داشــت ولــی دموکراســی نداشــت.
ایــن دیگــر ســازمان مارکسیســتی نیســت .منیتــوان
دمکراســی داشــت ولــی مرکزیــت نداشــت  .ایــن یــک
ســازمان و گــروه آنارشیســتی اســت نــه یــک ســازمان
پرولــری .ولــی در رشایــط متفــاوت هــر جانــب ایــن
واحــد دیالکتیکــی میتوانــد عمــده و یــا غیــر عمــده
گــردد .در لحظــهای دموکراســی جنبــه غالــب دارد و
در رشایــط دیگــر مرکزیــت جنبــه غالــب پیــدا میکنــد
ولــی در هــر لحظـهای کل ایــن واحــد دیالکتیکــی بایــد
ســاختار احــزاب کمونیســت باشــد و دامئــا نوســازی
گــردد.
در مقابــل ســاختار تشــکیالتی مرکزیــت دموکراتیــک،
ســاختار تشــکیالتی سانرتالیســتی ق ـرار دارد .در چنیــن
تشــکیالتی فرمانــرداری بــدون قیــد و رشط اعضــا،
درجــه اول اهمیــت قــرار دارد .متــام ســازمانهای
رسمایــه داری (چــه اقتصــادی و چــه سیاســی)،
ســازمانهای نظامــی کشــورهای رسمای ـهداری و دولــت
هــای فاشیســتی بــر ایــن پایــه اســتوارند :سنرتیســم.
منصــور حکمــت چــاره دردی را کــه خــود موجــد آن
اســت در اطاعــت محــض اعضــا از مرکزیــت میدانــد.
لــذا ســازمان سنرتیســتی را بــه میــان میکشــد.
در بطــن ایــدهء تشــکیالت سانرتالیســتی ،آنارشیســم
و فراکسیونیســم نهفتــه اســت .ایــن آقائــی کــه ب ـرای
ســازمان سنرتیســتی میکوشــد ،در عیــن حــال چنیــن
نیــز میاندیشــد« :بنظــر مــن مــا بايــد بگوييــم حــزب
کمونيســت ايــران حــزب منضبــط اســت ،حزبــی
دارای اهــداف واحــد و حزبــی اســت کــه آگاهانــه

و داوطلبانــه حــول اهــداف مشــرکی تشــکيل شــده
بنابرايــن روابــط درونيــش روابــط خاصــی اســت کــه بــه
آن ميگوينــد سانرتاليســم دمکراتيــک ،اگــر آن منظــور
مــا اســت 3» .تــا اینجــا درســت اســت .حزبــی کــه
چنیــن باشــد حتــا بــر مبنــای مرکزیــت دموکراتیــک
شــکل گرفتــه اســت .ولــی طبــق گفتههــای همیــن
جنــاب ،حــزب کمونیســت چنیــن حزبــی نبــود .حــال
ببینیــم کــه حکمــت مرکزیــت دموکراتیــک را چگونــه
میفهمــد« :و آن سانرتاليســم دمکراتيــک بنظــر مــن
مالکهايــش ديگــر الزام ـاً منيتوانــد تبعيــت ايــن از آن
يــا تبعيــت آن از ايــن باشــد .بايــد از پديــده رهــری
سياســی حرکــت کــرد (در توصيفــش مثــاً) کــه مــا
باألخــره بــا رهربهــای عملــی در ســطح جنبــش کارگــری
روبــرو هســتيم کــه هيــچ اساســنامهای منيتوانــد طــرف
را مجبــور بکنــد کاری بکنــد کــه درســت منيدانــد» .4و
یــا « آدم ميتوانــد عضــو حــزب باشــد و بــه ايــن معنــى
خيــى از دســتوراتش بنظــر مــن تبعيــت نکنــد .فــان
کميتــه ميتوانــد فــان نظــر حــزب را نپذيــرد .اگــر رهــر
واقعــى جنبــش کارگــرى اســت کــه آن نظـرات در کتــش
منــرود( 5».تکیــه از مــا) مــا در پیــش گفتــه بودیــم کــه
آدمهــای سنرتیســت در عیــن حــال آنارشیســت هــم
هســتند.
„عالیســت .افتخــار آفریــن اســت “.البتــه بــورژوازی در
قــدرت ایــن را بــه منصــور حکمــت میگویــد .چــون
مثــا در یــک تظاهــرات خیابانــی مرکزیــت حــزب
دســتور تهاجــم بــه نیروهــای مســلح را میدهــد ،کمیتــه
آن شــهر ایــن دســتور را «درســت منیدانــد» و «در
کتــش منــیرود» .چــه میکنــد؟ «درســت» میدانــد و
«در کتــش» میــرود کــه بــه خان ـهاش بــرود .و میــرود
بــه خانــهاش .آنوقــت صفــوف تظاهــرات ضعیــف
و پراکنــده میشــود و بــورژوازی حاکــم بــرای آقــای
حکمــت کــف میزنــد .زی ـرا میبینــد کــه آنارشیســم در
تشــکیالت او حاکــم شــده اســت.
در طــول چنــد ســال حاکمیــت منصــور حکمــت بــر
حــزب کمونیســت و کشــیدن ایــن حــزب بــه انحرافــات
متعــدد؛ مرحلــه جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی ،زیــر
ســئوال بــردن امــکان ســاختامن سوسیالیســم در یــک
کشــور و در نتیجــه ایجــاد بدبینــی نســبت به ســاختامن
سوسیالیســم در ای ـران و کوشــش ب ـرای تبدیــل حــزب
بــه یــک ســازمان سنرتیســتی و نهایتــا آنارشیســتی،
اعـراض وســیع تــودهء حزبــی را بــه دنبــال داشــت کــه
بــه منفــرد شــدن حکمــت و رفقایــش میانجامیــد.
بحران چهارم :فراکسیون منصور حکمت و انشعاب
بــا گســرش انتقــادات کادرهــا و اعضــاء بــه نــوع
نگــرش ،برنامــه و ســبک کار او و رفقایــش ،تــاش او
جهــت جــا انداخــن و طبیعــی جلــوه دادن فراکســیون
در یــک حــزب پرولــری کمونیســتی ،آغــاز گردیــد.
او در مــرات دمکراســی چنیــن میگویــد «در هــر
کنگــرهای رأی اکرثيــت را روی اپوزيســيون اعــال
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حزبــی بایــد تــا حــد امــکان بســط و گســرش یابــد .باید
نظــرات مختلــف در یــک امتســفر ســامل ،خالقانــه در
مقابــل هــم ق ـرار گیرنــد و نارســائیها و ناخالصیهــا
در جریــان انتقــاد تــودهای مــورد طــرد قـرار گیــرد .بــه
بیــان دیگــر بســط کامــل دموکراســی در حــزب رضورت
درجــه اول پیــدا میکنــد.
ولــی منصــور حکمــت در مــورد دموکراســی درک
بــورژوا منشــانهای دارد کــه جالــب اســت « :دمکراســی
تعريفــی نيســت بـرای داشــن انســانهای آزاد و مختــاری
کــه بــا هــم حــرف ميزننــد و رأی آنهــا رس جــای خــودش
قبــول اســت و مبوقعــش بايــد در يــک صــف بايســتند
و بجنگنــد .دمکراســی تعريــف رشايطــی اســت کــه در
آن اکرثيــت حــرف خــودش را اِعــال ميکنــد .و هــر
چقــدر هــم شــا حــزب کمونيســت را دمکراتيــک
تعريــف کنيــد اکرثيــت دمکراتيکــی بوجــود ميآيــد کــه
در دهــان اقليــت را ميبنــدد ديگــر .پــس آن چيــزی
کــه شــا ميخواهيــد حقــوق فــرد و حقــوق اقليــت در
حــزب اســت ،کــه ايــن بنظــر مــن امــری مربــوط بــه
دمکراســی نيســت .يــک حکومــت دمکراتيــک ،يــک
ســازمان دمکراتيــک بــا رأی اکرثيــت تصميــم ميگــرد
يــک تعــدادی را بخاطــر حرفــی کــه زدنــد مينــدازد
1
بــرون ديگــر».
ناشــی از چنیــن درکــی از دموکراســی درون حزبــی
اســت کــه میگویــد« :مــن هنــوز معتقــدم حــزب
کمونيســت انقالبــی عــر مــا حــزب سانرتاليســتی
اســت .مــن راســتش زيــاد ايدههــای دمکراســی را
در رابطــه بــا حزبــی کــه در ايــن رشايــط مبــارزه
2
ميکنــد همــوزن انضبــاط و سانرتياليســم منيدانــم».
آیــا مرکزیــت دموکراتیــک ایــن را میگویــد؟ یــا درک
ســخیف منصــور حکمــت از آن چنیــن اســت؟
جهــت جــواب بــه ایــن ســؤاالت ،توضیــح منســجم
مرکزیــت دموکراتیــک بــه عنــوان تنهــا ســاختار انقالبــی
تشــکیالت کمونیســتی ،رضوریســت:
مرکزیــت یــک تشــکیالت کمونیســتی وقتــی میتوانــد
سیاســت درســتی را نســبت بــه طبقــات و اقشــار
گوناگــون در پیــش گیــرد و بــه عنــوان مرکزیــت
پرولــری عمــل منایــد ،کــه بدانــد طبقــات و اقشــار
موجــود در جامعــه چــه میگوینــد ،چــه میخواهنــد
و چــه سیاســتی را در جامعــه اعــال میکننــد .ایــن
دانــش فقــط و فقــط میتوانــد توســط اعضــای یــک
ســازمان کمونیســتی بــه کادرهــا و از طریــق کادرهــا بــه
مرکــز تشــکیالت منتقــل شــود .روشــن اســت کــه ایــن
اطالعــات مثــل یــک مــواد خــام منتقــل نخواهــد شــد.
بلکــه اعضــای حــزب ایــن اطالعــات را تحلیــل میکننــد
و در مــورد آن نظــر دارنــد .و وقتــی ایــن اطالعــات و
نظــر اعضــا بــه کادرهــای تشــکیالت کمونیســتی منتقــل
میشــود ،آنهــا نیــز تحلیــل خــود را از ایــن مجموعــه

صفحە8

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
افــت ایدئولوژیــک  -سیاســی  -تشــکیالتی نرســید .در
اثــر اعــال تخریبــی منصــور حکمــت و رشکاء کوچــک
شــد ،بســیاری از یارانــش از دورش پراکنــده شــدند
ولــی همچنــان یــک ســازمان کمونیســتی فعــال در کل
جنبــش کمونیســتی ایـران باقــی مانــد .منصــور حکمــت
بــا ایــن مســائل چیــز دیگــری را میخواهــد عملــی کنــد.
او در ایــن نشســت حزبــی علــل اساســی معضــات
بیــان شــده را در؛ انقالبیگــری خــرده بــورژوازی ،محیــط
خــارج از کشــوری و تغییــر در موقعیــت عینــی خــود
حــزب ،ارزیابــی میکنــد .بــا معیارهــای کمونیســتی،
اصــاح ایــن معضــات و رشایــط عینــی بــا دامــن زدن
بــه مبــارزه طبقاتــی درون حزبــی ،انتقــاد و انتقــاد
از خــود و تشــویق حــزب بــه مطالعــه آثــار کالســیک
مارکسیســتی ،امــکان پذیــر میگــردد .ولــی در هــان
پلنــوم هشــتم ،تصمیــم گرفتــه میشــود کــه بــرای
مقابلــه بــا مشــکالت ،تشــکیالتی بــه نــام «تشــکيالت
مرکــزی» زیــر نظــر کمیتــه مرکــزی بــه وجــود آورنــد و
بــا زور اساســنامه و پیچانــدن اعضــای ایــن «تشــکیالت
مرکــزی» در بندهــای تشــکیالتی بــر ضعفهــا
غلبــه کننــد .در واقــع حــزب را سنرتیســتیترکننــد.
روشــن اســت کــه چنیــن ســبک کاری نــه تنهــا بــه
حــل معضــات یــاری منیرســاند بلکــه بــر بحرانهــای
موجــود میافــزود.
ادامه دارد
بهرنگ

قاچاق سنتی در رژیم ....بقیه از صفحه
آخر

کردنــد .رشــوه گیــری از باالتریــن مقامــات قــوه قضائیــه
تــا مناین�دـگان مجل��س ب��ه عنـ�وان شیــرینی ب��ه امــری
عــادی تبدیــل شــده اســت .ســایت هــا و روزنامــه هــای
داخلــی پــر اســت از گـزارش هــای فســادهای دولتــی و
یــا آقــازاده هــا و رشکــت هــای وابســته .امــا کــو گــوش
شــنوا .رژیــم اســامی ایــن گـزارش هــا را در چهارچــوب
منافــع خــود ماننــد ســوپاپ اطمینــان اجــازه انتشــار
مــی دهــد و آن گزارشــگران متعهــدی هــم کــه پــا را
فراتــر گذاشــته اســت بــا زنــدان ،شــکنجه و بیــکاری از
کار و غیــره روبــرو شــده انــد.
در ای ـران هــرم قــدرت یــک الیگارشــی مافیایــی اســت.
اگــر بــه ترکیــب قــدرت و دولــت مردانــی کــه در ایــن
ســاختارها مشــغول بــه کار هســتند توجــه کنیــد ،اکـرا
فامی��ل ،دوس��تان قدیم�یـ ،رشکای اقتصــادی و کارچــاق
کــن هــای آنــان مــی باشــند .در ایــن دایــره قــدرت
حتــی همــه خــودی هــا هــم پذیرفتــه منــی شــوند و یــا
در رقابــت درون��ی ب��ه کناــر گذاش��ته م��ی ش�وـند .وقتــی
احمــدی نــژاد بــه بـرادران قاچاقچــی اشــاره مــی کنــد.
در حقیقــت بــه دایــره قدرتــی اشــاره مــی کنــد کــه او را
بـ�ه گوشـ�ه هـ�ای قـ�درت موقتـ�ا رانـ�ده اسـ�ت.
 هامنجا6
به چند آمار زیر توجه کنید
 هامنجا7
حمیدرضــا دهقانینیــا رئیــس ســتاد مبــارزه بــا کاالی
 منصــور حکمــت  -پلنــوم هشــتم کمیتــه8
قاچــاق گفــت کــه بدیــن ترتیــب حــدود  ۱.۱میلیــارد
مرکــزی حــزب کمونیســت ایــران 28.1.1987 -
دالر از کل  ۳.۳میلیــارد دالر بــازار مــرف لــوازم

خانگــی ای ـران کاالهــای غیرقاچــاق و بقیــه ،یعنــی دو
ســوم کل بــازار ،کاالهــای قاچــاق بــوده اســت
بــه گفتــه پلیــس مــرزی رشق کشــور تعــداد بســیار
زیــادی وســایل ماســک و ســیلندرهای اکســیژن تنفــس
مصنوعــی کشــف شــده اســت کــه رس بــه میلیونهــا دالر
مــی زند.ســیگار و ســوخت دوکاالهــای عمــده قاچــاق
در واردات و صــادرات هســتند کــه هــر دو در دســت
ســپاه پاســداران و یــا نهادهــای وابســته بــه رژیــم
هسـ�تند.
مــی گوینــد قاچــاق کاال بــه کاهــش رفــاه اجتامعــی مــی
انجامـ�د .محمــد فاضلی» جامعهشــناس نیــز چنــدی
پیــش گفتــه بــود« :قاچــاق ســوخت ،فقــط هدررفــت
منابــع طبیعــی و رسمایههــای ایــن کشــور نیســت،
بلکــه از آن بســیار فراتــر مــیرود و نیــروی محرکــه
شــبکهای از پولشــویی ،واردات ،نابــودی صنایــع داخلــی
و فقیرتــر شــدن کارگــر ایرانــی اســت .قاچــاق ســوخت،
بخشــی از ســوخت محــرک نابــودی اقتصــاد ،سیاســت و
جامعــه ایرانــی اســت .پــول فـراوان حاصــل از آن پــا بــه
هــر عرصـهای بگــذارد ،فســاد میآفرینــد؛ ( بــه نقــل از
ســایت نفــت مــا )
«ســیده فاطمــه مقیمــی» ،عضــو هیــات رئیســه
اتــاق بازرگانــی ته ـران دیــدگاه دیگــری دارد .مقیمــی
میگویــد« :بــه نظــر مــن در بحــث افزایــش قیمــت
بنزیــن ،بیــش از هرچیــز معیشــت خانوادههــا اهمیــت
دارد .اثــر اصلــی در همینجاست(ســایت نفــت مــا)».
اگــر چــه مــا بحــث قاچــاق نفــت را بــه عنــوان یکــی از
کاالهــای اساســی قاچــاق در ایـران مطــرح کردیــم ولــی
قاچــاق خــود باعــث پولشــویی؛ کاهــش امنیــت شــغلی؛
ویرانــی اقتصــادی و درهــم شکســن تولیــد؛ بــه بیــکاری
کشــیدن کارگـران بــه قیمــت ســودهای میلیــاردی بـرای
ثرومتنــدان مــی شــود .امــا قاچاقچیــان بویــژه اگــر از
پشــتوانه قــدرت دولتــی برخــوردار باشــند؛ بــه فســاد
دســتگاههای دولتــی و گســرش فقــر مــی انجامــد .در
آمارهــای دولتــی و اخبــار روزنامــه بطــور دا ٔئــم مــا بــا
پدیــده ای مواجهــه هســتیم کــه حاکــی از اختــاس
هــای چندیــن هــزار میلیــارد تومانــی در باالتریــن
ارگان هــای مالــی و موسســات و کارخانجــات؛ توســط
مســئولین هــان نهادهــا دارد .افشــاء شــدن دســت
هــای آشــکار و پنهــان در ایــن اختــاس هــا هــم معمــوال
در قــوه قضائیــه بــه محــاق ســپرده مــی شــود .فســاد
و قاچــاق از یــک جنــس هســتند .اولیــن نکتــه فـرار از
قانــون عمومــی اســت ( البتــه قانــون آن چیــزی نیســت
کــه نوشــته مــی شــود بلکــه آن چیــزی اســت کــه عمــل
مــی شــود)؛ دومیــن نکتــه دزدی از امــوال اجتامعــی و
پنهــان کــردن آن از دیــد جامعــه اســت .بطــور منونــه در
بانــک هــا میلیاردهــا دالر پــول دزدیــده شــده اســت و
همچنــان در گــرداب بوروکراســی دولتــی پرونــده ایــن
اختــاس هــا دســت بــه دســت مــی شــود.
دولــت بـرای فریــب افــکار عمومــی بــه سیســتم قاچــاق
کاال کــه خــود راه انــدازی کــرده اســت و دســت هــای
آشــکار و پنهــان بــورژوازی بــزرگ دولتــی و خصوصــی
ب ـرای ســود بیشــر در آن ســخت فعــال اســت؛ ناگهــان
مســئله قاچــاق کاال در مرزهــای کشــور را کــه اتفاقــا
از جابجایــی هــان کاالهــای بــورژوازی بــزرگ مرکــز
اســت مــی آیــد ،را برزگنامیــی مــی کنــد .آنهــا بــا
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کردنــد و زدنــدش ديگــر .قانــون ضــد فراکســيونی را
بــه رأی اکرثيــت کنگرهشــان تصويــب کردنــد و بعــد
هــم اجرايــش کردنــد ديگــر 6» .روی ســخن حکمــت،
حــزب بلشــویک شــوروی اســت .کــه ایجــاد فراکســیون
یعنــی وجــود دو گرایــش ســازمانیافته طبقاتــی در یــک
حــزب را اجــازه منیــداد و روی مرکزیــت دمکراتیــک
تکیــه میکــرد .و «آيــا ايــن حــزب دمکراتيــک اســت يــا
نــه بايــد انعکاســی باشــد از ايــن کــه حقــوق فــرد را و
حقــوق فکرهــای مختلــف را در آن بيــان ميکنــد (اگــر
7
فراکســيون يــا اصــول عقيدتــی مختلفــی هســت)».
حکمــت بــا ایــن تبلیغــات ،فراکســیون خــود را گام
بــه گام پــی میریخــت .بــه ویــژه ایــن کــه هــر روز
معضــات ایدئولوژیــک ،سیاســی تشــکیالتی حــزب نیــز
گســردهتر و عمیقتــر میشــد و او بــا سیاســتها
و تاکتیکهــای مخــرباش آن را عمیقتــر مینمــود.
او بعــد از اق ـرار بــه ضعفهــای اساســی حــزب کــه در
فــوق بیــان گردیــد ،و عــدم توانائــی رهــری در حــل
معضــات ،چنیــن میگویــد« :علیرغــم تالشهائــی
کــه بنابرایــن شــده ،گاه و بــی گاه ،بــه طــرق مختلــف،
بــرای حــل ایــن مســأله ...مــن فکــر میکنــم ســیر
قهقرائــی فعالیــت مرکــزی مــا همچنــان ادامــه دارد...
ایــن آخریــن باریســت کــه مــن بــه عنــوان یــک عضــو
کمیتــه مرکــزی و مســئولیت جمعــی راجــع بــا آن
صحبــت میکنــم...
وقتــی از مجمــوع مشــکالت رهــری حــرف میزنــم،
منظــورم دفــر سیاســی فقــط نیســت ...دفــر سیاســی
آن ارگانیســت کــه بــه اصطــاح ایــن مشــکل میتوانــد
خــودش را تویــش نشــان بدهــد ...ارگانیســت کــه
امکانــات حــل مســأله را دارد ...ولــی منشــأ مســأله
نیســت ...وقتــی میگویــم مســائل و معضــات رهــری
هســت ،راجــع بــه معضــات شــش هفــت نفــر حــرف
منیزنــم .راجــع بــه یــک وضعیــت در ســطح کادرهــای
مرکــزی و رفقائــی حــرف میزنــم کــه میچرخاننــد.
بــروزات از ایــن مســأله خیلــی روشــن اســت .کار
تئوریــک نیســت ،بــه عنوانــی تــاش جمعــی وجــود
نــدارد ...،حساســیت رهــری بــه هــان معنــای وســیعی
کــه گفتــم و بــه معنــی اخـصاش در دفــر سیاســی بــه
مســائل جــاری سیاســی و طبقاتــی خیلــی کــم اســت .و
تقریبــا هیــچ مکانیســمی بـرای برخــورد تحلیــل تصمیــم
گیــری صحیــح بــه موقــع در قبــال ایــن مســائل در کار
نیســت .روحیــه ،راندمــان ،بــازده انــرژی جهــت درجــه
دخیــل شــدن کادرهــای مرکــزی در امــور مختلــف
حــزب بــه طــور جــدی افــت کــرده اســت 8».در واقــع
حزبــی بــا ایــن معضــات ،دیگــر حــزب کمونیســت
نیســت .حزبــی اســت منفعــل ،کــه وظیفــه اساسـیاش
تختئــه کل جنبــش کمونیســتی در نــزد طبقــه کارگــر
و تودههــای مــردم اســت .ولــی مــا میدانیــم کــه
حــزب کمونیســت ایــران هیچــگاه بدیــن درجــه از
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بــازی ،جلوگیــری از قاچــاق کاال و ارز ،ایجــاد امنیــت
اجتامعــی و .....اســت .حتــی یکــی از نــکات فــوق
را رژیــم جمهــوری اســامی بعلــت منافــع حاکــان
و اساســا دارودســته هــای روحانیــت و اعــوان و
انصارشــان قــادر نشــده اســت کــه انجــام بدهــد .بحــث
قاچــاق بخشــی از فســاد گســرده تــری اســت کــه
رستاپــای ایــن رژیــم را در خــود پیچیــده اســت .مــوارد
فســاد دیگــر یکــی و دو تــا نیســت .مــا در طــول 40
ســال حاکمیــت رژیــم اســامی بطــور داِیمــی بــا شــبکه
هایــی از فســاد هــای مالــی  ،رشکــت در "قاچــاق" مــواد
مخــدر تــا بــه یغــا بــردن جنــگل هــا و کارخانجــات و
غیــره روبــرو بــوده ایــم .برخــی مواقــع گ ـزارش هایــی
مبنــی بــر فروخــن کارخانجاتــی بــه ارزش  600میلیــارد
تومــان بــه ســندهای بــی ارزش و فاقــد دارایــی بــا
ســند ســازی و پولشــویی از طــرف باالتریــن مقامــات
نظامــی ـ سیاســی ،ره ـران مذهبــی روبــرو بــوده ایــم.
گـزارش هایــی اســت کــه جنــگل هایــی کــه ثــروت هــای
جامعــه بــه حســاب مــی آیــد بــه عنــوان زمیــن مل یــزرع
فروختــه شــده اســت .اســنادی علنــی شــده اســت کــه
حاکــی از فــروش معــادن بــزرگ در اقصــی نقــاط کشــور
بــه آقــا زاده هــا و رئیــس رشکــت هــای بــزرگ کــه در
رابطــه بــا نیروهــای امنینــی و نظامــی بــوده انــد ،مــی
باشــد.
نتایــج اقتصــادی بــر اســاس تکیــه بــه بــازار قاچــاق بــه
وضعیــت فاجعــه بــار کنونــی کــه کارگـران و مزدبگیـران
پائیــن جامعــه حتــی امــکان تغذیه مناســب را از دســت
داده انــد و زیــر بــار قــرض و بیــکاری کمــر خــم کــرده
انــد ،انجامیــده اســت .کارگـران هــر روز کــه مــی گــذرد
بــا بیــکاری و کاهــش دســتمزد روبــرو هســتند .هیــچ
نیــروی پشــتیبانی بــرای حامیــت از امنیــت شــغلی و
اجتامعــی وجــود نــدارد .اخــراج کارگــران بــا ســابقه
هــای طوالنــی بــه امــری عــادی تبدیــل شــده اســت.
کارگـران ســاختامنی وضعیــت بدتــری دارنــد  .مهاجــرت
موقــت بــه مراکــز ( شــهرهای بــزرگ ) همچنــان
جذابیــت زیــادی بـرای نیــروی کاری دارد کــه هیچــگاه
از شــغلی مناســب برخــوردار نبــوده اســت .رسگشــتگی
در شــهرهای مختلــف بــرای جوینــدگان کار از جملــه
کــودکان و زنــان چهــره شــهرها را از نیــروی کار غیــر
بومــی پــر کــرده اســت.
امــروزه در ایــران هــر چــه بیشــر احتیــاج بــه یــک
انقــاب سوسیالیســتی کــه ریشــه هــای فســاد را
بخشــکاند ،دولتــی متکــی بــه کارگ ـران و زحمتکشــان
جامعــه کــه بــه عــدم امنیــت اجتامعــی ،شــغلی،
فرهنگــی و غیــره پایــان دهــد ،رضورت خــود را نشــان
مــی دهــد .برنامــه حــزب رنجــران بــرای پایــان دادن
بــه ایــن سیســتم و نظــام فاســد و تامیــن احتیاجــات
انســانی ،در اولیــن قــدم رسنگونــی رژیــم جمهــوری
اســامی بــا تکیــه بــه نیــروی کارگــران و زحمتکشــان
و ایجــاد دولتــی مبتنــی بــر رشکــت مســتقیم آنــان
دررسنوشــت خویــش اســت.

بیل گیتس و دستور کار...بقیه از
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مســیح میدانــد کــه از طریــق واکسیناســیون و از طریــق
کاهــش جمعیــت دنیــا را نجــات مــی دهــد.
بیــل گیتــس در یــک منایــش تلویزیونــی در کالیفرنیــا
تحــت عنــوان تکنولــوژی ،رسگرمــی و طراحــی ،بــا
ســخرنانی از گزارشــی از ایــن برنامــه ،در کالیفرنیــا
صحبــت کــرد و گفــت « :نــو آوری بــه صفــر » در مــورد
اســتفاده از انــرژی و هنگامــی کــه گــزارش دیویــد
راکفلــر در ســال  ۲۰۱۰منتــر شــد ،بــا ســناریوی حتــی
بــد تــر از « الک اســتپ » (طریقــی ب ـرای راه پیامیــی
بــا هــر شــخص تــا حــد امــکان نزدیــک بــه نفــر جلــو-
تصــور کنیــد کــه تأثیــر آن بــر جمعیــت چــه خواهــد
بــود کــه همــه در یــک محــارصه کامــل راهپیامیــی مــی
کننــد و وفــا داری خــود را بــه فرمانــده کل نشــان مــی
دهنــد) ،ســناریو ای کــه اکنــون از آن آغــاز مــی کنیــم.
وی از ایــن برنامــه خــود بــرای تبلیــغ واکسیناســیون
خــود اســتفاده کــرد ،بــه معنــی واقعــی کلمــه « ،اگــر
مــا یــک کار خــوب واکسیناســیون کــودک را انجــام
دهیــم ،مــی توانیــم جمعیــت جهــان را بیــن  ۱۰تــا ۱۵
در صــد کاهــش دهیــم» .
ایــن عمــل بــه نظــر مــی رســد بســیار شــبیه علــم
اصــاح نــژاد انســان یــا بولدیــا اســت) 1( .
رابــرت اف کنــدی جونیــور ،مدافــع مشــتاق حقــوق
کــودکان و فعــال ضــد واکسیناســیون عریضــه ای را
ارســال کــرد کــه بــه کاخ ســفید فرســتاده شــده و
خواســتار « تحقیقــات در » بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس
« بــه منظــور ســوء اســتفاده هــای پزشــکی و جنایــت
علیــه برشیــت » شــده اســت.
ویــروس کرونــا  -ب ـرای درمــان آن نیــازی بــه واکســن
نیســت
(بیــش از  ۲۶۵۰۰۰نفــر ایــن عریضــه را در زمــان نوشــن
و تهیــه آن امضــا کردنــد ،بـرای پاســخ از کاخ ســفید بــه
 ۱۰۰هـزار نفــر نیــاز اســت ).
رابــرت اف کنــدی جونیــور ،برنامــه واکسیناســیون بیــل
گیتــس را همــه جانبــه افشــا مــی کنــد
اکنــون آقــای گیتــس و متحــدان وی از جملــه یونیســف
(صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل) ،ســازمان بهداشــت
جهانــی ،بیــگ فارمــا ،دکــر آنتونــی فاوچــی ،مدیــر
انســتیتوی ملــی آلــرژی و بیامریهــای عفونی/مؤسســات
ملــی بهداشــت ،متحــد نزدیــک آقــای گیتــس  -و البتــه
موضــوع مــورد بحــث روز یعنــی آی دی ( 2020یــک
ســازمان غیــر دولتــی اســت کــه شناســه دیجیتــال بـرای
میلیاردهــا نفــر بــدون شناســنامه یــا تصدیــق رانندگــی
در رسارس جهــان و گــروه هــای تحــت خدمــات ماننــد
پناهنــدگان) – پیشــنهاد مــی دهنــد کــه بــا « زور » ۷
میلیــارد نفــر را در رسارس جهــان واکســینه کننــد ،آنهــم
واکســنی کــه آزمایــش نشــده بـرای ویــروس کرونــا بــکار
رود .ایــن یــک ثــروت ده هــا میلیــارد دالری بــاد آورده
بـرای بیــگ فارمــا و بـرای همــه کســانی کــه از واکســن
حامیــت مــی کننــد اســت .هیــچ کــس واقعـاً منــی دانــد
کــه معجــون واکســن چــه چیــزی خواهــد بــود .آنهــا
قصــد دارنــد از نیــم کــره جنوبــی (کشــورهای در حــال
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شــلیک بســوی کولــران در کردســتان و فروشــندگان
و واردکننــدگان فقیــر نوارهــای مــرزی در بلوچســتان
مســئولیت ویرانــی اقتصــادی ناشــی از قاچــاق را بــه
گــردن آنهــا مــی اندازنــد.
در بح ـران امــروز جهانــی کــه کشــورهای بــزرگ تولیــد
کننــده کاال قــادر بــه رقابــت در زمینــه تولیــد کاالهــای
بســیار ارزان هســتند؛ فــروش و تولیــد داخلــی اگــر
مــورد حامیــت قـرار نگیــرد معمــوال ورشکســت شــده و
جــای آنـرا تجــارت کاالهــای خارجــی پــر مــی کننــد کــه
بســیار ســود آور اســت .بــورژوازی ایـران بــا توجــه بــه
ایــن مــورد بحرانــی خــود مشــغول تجــارت کاال؛ بســن
کارگاههــا و کارخانــه هــا و بیــکار کــردن کارگـران اســت.
اعرتاضــات کارگــران در قراردادهــای ســفید امضــاء،
عقــب ماندگــی حقــوق کارگ ـران ،فــروش کارخانجــات،
خوابانــدن تولیــد و اخــراج کارگــران از نتایــج همیــن
حــرص و ولــع رسمایــه داری و بیــرون کشــیدن ارزش
اضافــی از نیــروی کاراســت .ســوی دیگــر ایــن رونــد
فربــه شــدن تجــاری هســتند کــه بــا گ ـران کــردن هــر
روزه کاالهــا؛ جیــب کارگــران و مزدبگیــران جامعــه را
هــر روز خالــی و خالــی تــر مــی کننــد.
فرهنــگ برتــری جنــس خارجــی و تبلیغاتــی کــه در
رســانه هــای داخلــی و آنالیــن هــا ب ـرای فــروش آنهــا
مــی شــود؛ کار را بــه آنجــا رســانده اســت کــه تولیــد
کننــدگان داخلــی بـرای فــروش محصــوالت خــود بــه آنها
مــارک هــای تقلبــی خارجــی مــی زننــد .ایــن مســئله نــه
فرهنــگ خریــد تولیــد ملــی و بیــن املللــی را تبلیــغ مــی
کنــد بلکــه در خدمــت تجــاری هســتند کــه قاچــاق و
از راههــای غیــر قانونــی کاالهــا را مــارک خارجــی مــی
زننــد و بــا رانــت خــواری بـرای ورود غیــر قانونــی آنهــا
و فــروش شــان بــه پــول شــویی هــای عظیــم مالــی
متوســل مــی شــوند.
در همیــن رابطــه بایســتی توصیــه ســیدعلی خامنــه
ای رهــر واقعــی نظــام در رابطــه بــا جهــش تولیــد
و فریبکارانــه بــودن آن؛ نگاهــی انداخــت .او در
ســخرنانیش در اول بهــار امســال (۱۳۹۹ه.ش) مدعــی
شــده اســت کــه همــه مســائل فرهنگــی و سیاســی
و اجتامعــی حــل شــده اســت و فقــط مســئله تولیــد
مان��ده اس��ت .حــال بــا توجــه بــه آمــار مشــکالت
فرهنگــی و سیاســی و اجتامعــی کــه در برگیرنــده دو
مشــکل اول هــم هســت؛ نگاهــی بیاندازیــم.
 -۱بــه گــزارش گــروه رســانه های خربگــزاری تســنیم،
وابســته بــه ســپاه پاســداران؛ امــروزه موضــوع ازدواج
را مــی تــوان یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای حــوزه
جوانــان دانســت.
 -۲اقتصــاد نیــوز بــه نقــل از نــارص اصالنــی وی یادآوری
کــرد :از ســال  1357بــه مــدت  10ســال مــرف مــواد
مخــدر در کشــور کنــرل شــد امــا از ســال  67تاکنــون
افزایــش شــیوع بــه مــرف داریــم.
 -۳در صــد خــط فقربــرای خانــواده هــا در ایــران را
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی  ۵۵در
صــد و مرکــز آمــار ایـران  ۷۰در صــد مــی دانــد .و ایــن
لیس��ت از مشــکالت مــردم رسی دراز دارد.
بــراه انداخــن چرخهــای اقتصــاد و جهــش تولیــد در
یــک کشــور اگــر فقــط حرافــی نباشــد  ،اولیــن قدمــش
از بیــن بــردن رشــوه  ،رانــت خــواری  ،دزدی و پارتــی
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
توســعه) رشوع کننــد و ســپس بــه تدریــج نیــم کــره
شــالی (کشــورهای توســعه یافتــه) را انجــام دهنــد.
توجــه داشــته باشــید نیــازی بــه واکســن ب ـرای درمــان
ویــروس کرونــا نیســت .درمــان هــای زیــادی وجــود
دارد:
پروفســور فرانســوی ،دیدیــار راولــت ( ،) 2کــه یکــی
از  ۵دانشــمند برتــر جهــان در زمینــه بیامریهــای واگیــر
اســت اســتفاده از هیدروکســی کلروکیــن (کلروکیــن
یــا پالکوئینیــل) ،یــک داروی مشــهور ،ســاده و ارزان،
هــم چنیــن ب ـرای مبــارزه بــا ماالریــا را پیشــنهاد کــرد
و ایــن اثــر بخشــی را بــا اســتفاده از ویــروس هــای
قبلــی ماننــد ســارز نشــان داده اســت .در اواســط
فوریــه  ، ۲۰۲۰آزمایشــات بالینــی در انســتیتوی وی
و چیــن قبــا تأییــد کردنــد کــه ایــن دارو مــی توانــد
بــار ویروســی را کاهــش داده و بهبــودی چشــمگیر را
بــه هم ـراه آورد .دانشــمندان چینــی آزمایشــات خــود
را بــر روی  ۱۰۰بیــار منتــر کردنــد و اعــام کردنــد
کــه کمیســیون بهداشــت ملــی چیــن ،کلروکیــن را در
دســتورالعمل هــای جدیــد خــود بـرای درمــان ویــروس
کوویــد  ۱۹توصیــه میکنــد( .پیــر کوئینــگ ،اول آوریــل،
.۲۰۲۰
آگاه باشید ،بیدار ،هوشیار ،و هشدار دهید
1 - The video, the first 6’45”, “The Truth about
Bill Gates and his Disastrous Vaccination
Program”, will tell you all about it. Read also
Gates’ Globalist Vaccine Agenda: a Win-Win
for Pharma and Mandatory Vaccination by
Robert F Kennedy Jr
2 - Professor Didier Raoult

نگاهی به مبارزات کارگری
اول مــاه مــه امســال در رشایطــی کــه بعلــت ویــروس
کرونــا اکــر جوامــع در وضعیــت قرنطینــه بودنــد،
بــه صــورت هــای مختلــف برگــزار شــد .در برخــی از
کشــورها از جملــه ایتالیــا و فرانســه و ......کارگـران اول
مــاه مــه را در محوطــه کارخانــه و بــا رعایــت فاصلــه
هــای اجتامعــی برگــزار کردنــد و خواهــان تعطیلــی
کارگــران کارخانجــات بــزرگ و اســتفاده از رشایــط
قرنطینــه اجتامعــی شــدند .در کشــورهای دیگــر کــه
قرنطینــه اجتامعــی کمرنگــر و یــا اصــا برق ـرار نشــد
تظاه ـرات خیابانــی وجــود داشــت کــه در اکــر آنــان
ضمــن دفــاع از حقــوق پرســتاران و کارکنــان بهداشــت
کــه در جلــوی جبهــه مبــارزه علیــه کرونــا بودنــد ،بــه
دولــت هــای مربوطــه شــان بعلــت عــدم مدیریــت و
ناتوانــی و درماندگــی آنــان کــه نتیجــه اش کشــتار دههــا
هــزار انســان بــود ،اعــراض داشــتند .جهــان در اول
مــاه مــه همچــون گذشــته ولــی بــا توجــه بــه رشایــط
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مشــخص مراســم هــای متعــددی و اســتفاده از تاکتیــک
و تکنیــک هــای مختلــف توســط کارگــران و اتحادیــه
هــای کارگــری ،ســازمان هــای چــپ و کمونیســتی
برگزارش��د .برخــی مراس��م بصــورت مــارش هــای بــزرگ
انســانی ،توســط ماشــین هــا ،بصــورت ایســتاده و ......
برگ ـزار گردیــد .در متامــی مراســم هــای خــارج کشــور
تــم اصلــی اعــراض بــه رسمایــه داری بخاطــر چشــم
پوشــی از تامیــن بهداشــت عمومــی بخاطــر ســود
بیشــرو پشــت کــردن بــه منافــع عمومــی جامعــه بــود.
کســانی کــه بــا دلهــره ودودلــی راضــی شــده بودنــد کــه
بــه مراســم هــای روز اول مــاه مــه پــا بگذارنــد  ،بــا
جمعیــت هــای متمرکــزی روبــرو مــی شــدند کــه اصــا
انتظــار نداشــتند .برگــزار کننــدگان بیشــر تظاهــرات،
اعتصابــات و تحصــن هــا در عیــن رعایــت بهداشــت
عمومــی کــه حفاظــت از امنیــت عمومــی را تامیــن
کنــد ،ســمت خــود را خــارج شــدن از محیــط بســته
اجتامعــی کــه بــورژوازی تبلیــغ مــی کــرد ،گذاشــته
بودنــد.
در ایـران قبــل از مــاه مــه مــا شــاهد برگـزاری تظاهرات
و اعتصابــات کارگــری و رشــد آن در جامعــه بــوده و
هســتیم .سیاســت هــای بــه غایــت ارتجاعــی و ضــد
انســانی رژیــم جمهــوری اســامی و فقــر و فالکتــی را
کــه بــر طبقــه کارگــر و زحمتکشــان جامعــه تحمیــل
کــرده ،باعــث نفــرت عمومــی از آنهــا شــده اســت.
رژیــم اســامی بــا کــال بیرشمــی دروغ مــی گویــد و
وعــده هــای رسخرمــن مــی دهــد .کارگـران هفــت تپــه
همچنــان بخاطــر دریافتــی هــای وعــده داده شــده در
جلــوی کارخانــه دســت بــه اعـراض وتحصــن مــی زننــد.
مــا لیســت بلنــدی از اعرتاضــات دوماهــه گذشــته را
بــه عنــوان ســیاقی از کارنامــه رسکوبگــر اســامی مــی
آوری��م .تحــرک تــازه ای بعــد از کرونــا در جنبــش هــای
اعرتاضــی طبقــات فرودســت جامعــه آغــاز شــده اســت.
مــوارد زیــر گوشــه ای از اعتصابــات و تظاهــرات و
تحصــن هایــی اســت کــه بــه رس تیــر اخبــار رســانه هــا
راه یافتــه اســت.
 1399/2/25اخــراج  ۴۴کارگــر رشکــت زغالشــویی
فســیل سیســتم انــرژی و برگــزاری تجمــع اعرتاضــی
نســبت بــه اخراجشــان از رشکــت
 2/27تجمــع کارگ ـران شــهرداری منطقــه  ۲۰ته ـران در
اع ـراض بــه عــدم پرداخــت حقــوق و دیگــر مطالبــات
 2/29اع ـراض کارگ ـران رشکــت واحــد  ،راننــدگان بــی
آر تــی
ادامــه تجمعــات اعرتاضــی و اعتصــاب کارگـران معــادن
زغــال ســنگ کرمــان در اعــراض بــە واگــذاری ایــن
معــادن بــە بخــش خصوصــی و مطالبــات معوقــه
اسامی متهامن پرونده نیشکر هفت تپه اعالم شد
تجمــع اعرتاضــی کارگـران اداره کل بنــادر و دریانــوردی
خوزستان
جلســه رســیدگی بــه مشــکالت ســه هــزار کارگــر
اعتصــاب کننــده معــادن ذغــال ســنگ کرمــان بــدون
حضــور مناینــدگان کارگــران معــرض برگــزار شــد!
 1399/2/21نهمیــن روز از اعتصــاب کارگــران رشکــت
معــادن زغــال

بازداشــت  ۵نفــر از کارگ ـران معــرض شــهرداری کــوت
عبداللــه توســط نیروهــای امنیتــی
2020/04/29
جلســه رســیدگی بــه مشــکالت ســه هــزار کارگــر
اعتصــاب کننــده معــادن ذغــال ســنگ کرمــان بــدون
حضــور مناینــدگان کارگــران معــرض برگــزار شــد!
مناینــدگان کارگــران معــادن ذغــال ســنگ کرمــان از
بیعدالتیهــا گفتنــد و از حقایقــی پــرده برداشــتند
کــه سالهاســت مســئوالن از آن خــر دارنــد و توجهــی
بــه آن منیکننــد .کارگـران معــادن ذغــال ســنگ کرمــان
همزمــان از اعـراض بــه خصوصــی ســازی و دزدی هــا و
اجحافــات علیــه خــود مــی گوینــد.
کشــف اختــاس میلیــاردی در ســازمان منطقــه آزاد
قشــم
هرمــزگان رئیــس کل دادگســری اســتان هرمــزگان از
کشــف یــک اختــاس میلیــاردی در ســازمان منطقــه آزاد
قشــم خــر داد و اظهــار کــرد :متهــم اصلــی پــس از
شناســایی دســتگیر شــده اســت .بــه…
 1399/3/23تجمع پرستاران مقابل وزارت بهداشت
 2020/04/29اعــراض کارگــران پویــا نصــب پــارس در
پرتوش��یمی مرج��ان کارگـران پرتوشــیمی مرجــان (رشکت
مهندســی پویــا نصــب پــارس) زیرمجموعــه رشکــت
ملــی صنایــع پرتوشــیمی ای ـران واقــع در منطقــه ویــژه
اقتصــادی انــرژی پــارس عســلویه در اســتان بوشــهر ،از
عــدم پرداخــت یــک مــاه…
اعرتاض صدها راننده اتوبوس درون شهری
 1399/2/27تجمع بازنشستگان فوالد اصفهان
برگــزاری اول مــاه مــه نشــان داد کــه طبقــه کارگــر
مصمــم اســت ویــروس رسمایــه داری را ماننــد ویــروس
کرونــا از جوامــع انســانی پــاک کنــد.
ع.غ

بجز نوشته هایی که با امضای
تحریریـه منترش مـی گردد
و بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران می باشد
دیگر نوشته های مندرج
در نرشیه رنجرب به امضا های
فردی است و مسئولیت آنها با
نویسندگانشان می باشد.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی()6

بحران سوم

بقیه در صفحه 7

وارونــه جلــوه دادن و جعــل حقایــق ســاختامن
سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی توســط منصــور
حکمــت توانســت عــدهای از کادرهــای روشــنفکر
حــزب کمونیســت ایــران را قانــع کنــد تــا جائــی کــه
عکــس تروتســکی و آثــار او را تــا ســالیان ســال در
ســایت حــزب کمونیســت ای ـران گنجاندنــد ولــی ایــن
مواضــع تروتسکیســتی ،عــده دیگــری از کادرهــای
حــزب کمونیســت ایــران را بــه خشــم آورد.
ایــن مواضــع وارونــه ،باعــث ایجــاد دومیــن بحــران
بــزرگ در حــزب کمونیســت ایــران گردیــد.

بحــران ســوم در واقــع ادامــه بحــران اول اســت کــه
توســط بح ـران دوم کــه در نتیجــه پامــال کــردن متــام
دســتاوردهای ســاختان سوسیالیســم در شــوروی تحــت
رهــری لنیــن و اســتالین تــا ســال  ۱۹۵۳و کشــور
سوسیالیســتی چیــن تحــت رهــری مائوتســه دون ،بــه
وجــود آمــده بــود ،تشــدید و تعمیــق میشــود.
تــا ایــن زمــان حــزب کمونیســت بــه رهــری منصــور
حکمــت در پــی مبــارزه بــرای جمهــوری دمکراتیــک
انقالبــی اســت .یعنــی یــک کاریکاتــور بــی قــواره از
انقــاب دمکراتیــک در روســیه نیمــه رسواژ  -نیمــه
امپریالیســتی و جمهــوری دمکراتیــک خلــق در چیــن
نیمــه فئــودال  -نیمــه مســتعمره .ایــن درک غیــر

علمــی و غیــر واقعــی از ســاختار اقتصــادی  -سیاســی
 طبقاتــی ایـران و بــر مبنــای آن هــدف گرفــن چیــزیغیــر ممکــن (جمهــوری دمکراتیــک انقالبــی بجــای بنای
ســاختار سوسیالیســتی) بحــران عمیقــی را در کلیــه
ســازمانهای چــپ ای ـران منجملــه و بــه ویــژه حــزب
کمونیســت ایـران بــه وجــود آورد .حــزب کمونیســت بــا
اخــذ نظــر تروتســکی مبنــی بــر عــدم امــکان ســاختامن
سوسیالیســم در یــک کشــور کــه علیــه نظــر لنیــن از
ســال  ۱۹۰۳تدویــن شــده بــود ،اجتنــاب ناپذیــر بــه
عــدم ســاختامن سوسیالیســم در ایـران کشــیده شــد .و
ایــن درک وهــم آلــود تروتسکیســتی کــه بــا جمــات
پــر زرق و بــرق سوسیالیســتی تزئیــن میگردیــد،

قاچاق سنتی در رژیم جمهوری اسالمی
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ســایت خربگ ـزاری دانشــگاه آزاد اســامی در تاریــخ 18
اردیبهشــت  1399در "گـزارش  ۳۷میلیــارد دالری قاچاق
کاال و ارز در کشــوی میــز هیئــت رئیســه مجلــس "مــی
نویســد " ایــن ســوال کــه چــرا «مجلــس چنــد ســال
گــزارش تحقیــق و تفحــص از قاچــاق در کشــور را
معطــل گذاشــته اســت؟» اســت ،اخی ـرا از ســوی دبیــر
ق ـرارگاه ملــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی در نام ـهای
خطــاب بــه هیــأت رئیســه مجلــس پرســیده شــده
اســت ".و ســپس در همیــن گ ـزارش ادامــه مــی دهــد
"ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی در تذکــری در صحــن
علنــی مجلــس بــا انتقــاد از هیئــت رئیســه مجلــس
دربــاره عــدم قرائــت گ ـزارش «تفحــص از قاچــاق کاال
و ارز» در مجلــس گفــت :متاســفانه بــه دلیــل برخــی از

دخالتهــا گ ـزارش فــوق حتــی تغییــر کــرده اســت".و
یــا "آخریــن آمــاری کــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال
و ارز بــه طــور رســمی از وضعیــت قاچــاق در کشــور
داده مربــوط بــه ســال  ۹۶اســت کــه حجــم قاچــاق
ورودی را  ۱۲,۰میلیــارد دالر و حجــم قاچــاق خروجــی
را  ۹۰۰میلی��ون دالر برــآورد ک�رـده اســت" .البتــه ایــن
آمــار دقیــق نیســت بخاطــر اینکــه  120میلیــارد دالر
کاالی قاچــاق وارداتــی منــی توانــد بــدون پرداخــت ارز
پرداختــی نقــد وارد شــده باشــد .در نتیجــه ایــن ســئوال
مطــرح مــی شــود  120میلیــارد دالر چگونــه از کشــور
خــارج شــده اســت.
امــا قاچــاق ارز ،طــا ،خــاک ،دکل نفــت تــا رسســتون
هــای عظیــم تاریخــی تخــت جمشــید و اســناد و

اشــیاء تاریخــی موضــوع تــازه ای در رژیــم جمهــوری
اســامی نیســت .امــروزه بــه ج ـرات مــی تــوان گفــت
کــه رهـران جمهــوری اســامی خــود یکــی از بزرگرتیــن
قاچاقچیــان ایـران هســتند .آنهــا بنــدرگاه هــای خــروج
و ورود کاال هــای قاچــاق را راه انــدازی کــرده اند.آنهــا
رژیمــی هســتند کــه حتــی بــه دفاتــر رســمی دولتــی
هــم حســاب پــس منــی دهنــد و ماننــد همــه دولتــی
مافیایــی هســتند کــه قاچــاق و کار غیــر قانونــی و
رسخــود را بــه یــک روش اداره کشــوردر ابعــاد مختلــف
تبدیــل کــرده انــد.
کار آنچنــان بــه فضاحــت کشــیده اســت کــه ایــن
دارودســته ب ـرای یکدیگــر بــا مــدارک تحصیلــی تقلبــی
شــغل هایــی بــا درآمدهــای میلیــاردی دســت و پــا مــی

بیل گیتس و دستور کار جمعیت زدائی

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
ﺮ ان

ﺣﺰ











 

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

ب رﻧﺠﺒﺮان
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آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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رابــرت اف کنــدی جونیــور خواســتار تحقیــق و بیــش از بیســت ســال اســت کــه بیــل گیتــس و بنیــاد
رســیدگی اســت.
او ،بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس میلیــون هــا کــودک
توســط پیــر کوئینــگ – تحقیقــات جهانــی ۱۸ ،آوریــل را در مناطــق دور افتــاده کشــورهای فقیــر ،عمدتــاً
۲۰۲۰
آفریقــا و آســیا ،واکســینه مــی کننــد .اکــر برنامــه هــای
واکسیناســیون آنهــا نتایــج فاجعــه آمیــز داشــته و باعــث
بیــاری هــای بســیار شــدید (فلــج اطفــال بــه عنــوان
مثــال در هنــد) و عقیــم ســازی زنــان جــوان (کنیــا ،بــا
واکســن اصــاح شــده از ک ـزاز) شــده اســت .بســیاری
از کــودکان درگذشــتند .بســیاری از ایــن برنامــه هــا بــا
حامیــت ســازمان جهانــی بهداشــت و – بلــه – آژانــس

ســازمان ملــل متحــد بــه منظــور حامیــت از کــودکان،
یونیســف انجــام شــده اســت.
اکــر ایــن کمپیــن هــای واکسیناســیون بــدون رضایــت
آگاهانــه فرزنــدان ،والدیــن ،رسپرســتان یــا معلــان و
نــه بــا رضایــت آگاهانــه و یــا بــا رضایــت جعلــی از
مقامــات دولتــی مربوطــه انجــام شــده اســت .پــس
از آن ،بنیــاد گیتــس توســط دولــت هایــی در رسارس
جهــان ،کنیــا ،هنــد ،فیلیپیــن – و مــوارد دیگــر شــکایت
شــد.
بیــل گیتــس تصویــری عجیــب از خــود دارد .او خــود را

