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صفحه 3

ــددا  ــامی مج ــوری اس ــت جمه ــه دول ــت ک ــی اس مدت
بحــث خصوصــی ســازی و محســنات آنــرا بــه یــک 
جریــان تبلیغاتــی بــه رســانه ها کشــانده اســت. بــا 
ــم  ــر رژی ــای فک ــاق ه ــئولین و ات ــی از مس ــه برخ اینک
اســامی؛ شکســت خصوصــی ســازی جهــت رشــد و 
توســعه اقتصــادی را بارهــا متذکــر شــده انــد ولــی 
ــه  ــد. چ ــی کوب ــای م ــر آن پ ــه ب ــامی مرصان ــم اس رژی
ــان دارد کــه  منافعــی در پشــت خصوصــی ســازی جری
ــه  ــم ب ــا ســعی می کنی ــرا منی دهــد. م ــف آن اجــازه توق

بپردازیــم   آن  از  گوشــه هایی 
ــاد  ــامی، اقتص ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل ۴۴ قان اص
ــی و خصوصــی  ــی؛  دولت ــه ســه دســته تعاون ــران را ب ای
تقســیم کــرده اســت. بعــد از مدتهــا کشــمکش بــر رس 
ایــن اصــل، خامنه یــی تحــت  اباغیــه ای در ســال ۱۳۸۵ 
ــادی  ــای اقتص ــی از واحده ــای بزرگ ــذاری بخش ه واگ
دولتــی بــه بخــش خصوصــی ) از جملــه واگــذاری ســهام 
و دارایــی بنــگاه هــا و....( را بــدون اشــکال و قابــل 
اجــرا خوانــده اســت. او بــا ایــن نامــه عمــا خصوصــی 

ســازی در ایــران را تشــویق کــرده و آنــرا بــرای توســعه 
و رشــد اقتصــادی مفیــد قلمــداد کــرده اســت. در ایــن 
راســتا ســازمان خصوصــی ســازی شــکل گرفــت کــه 
ــش  ــه بخ ــی ب ــم دولت ــای مه ــش ه ــذاری بخ ــر واگ ام
خصوصــی را در حیطــه اختیــارات و قــدرت اجرایــی 

ــه اســت. خــود گرفت
ســازمان  توســعه،  ســوم  برنامــه  اجــرای  طــول  در 
ــه  ــن برنام ــاده )۱۵( ای ــب م ــه  موج ــازی ب خصوصی س
گســرش  مالــی  ســازمان  اساســنامه  تغییــر  بــا  و 
مالکیــت واحدهــای تولیــدی، تشــکیل گردیــد. ســازمان 
ــی وابســته  ــت ســهامی دولت ــک رشک ــازی ی خصوصی س
بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و دارای شــخصیت 
آن  رئیــس  کل  و  اســت  مالــی  اســتقال  و  حقوقــی 
ــی می باشــد. در  ــر امــور اقتصــادی و دارای معــاون وزی
حــال حــارض مرکــز ایــن ســازمان در تهــران اســت و در 
ــدارد. ــی ن ــا منایندگ ــر و ی ســایر اســتان های کشــور دف

)ســایت خصوصــی ســازی (

از بیســت وششــم خردادمــاه بــا ر دیگــر کارگــران هفت 

تپــه بــرای گرفــن حقــوق خــود مجبــور شــدند دســت از 

ــن  ــا در ای ــت ه ــا دول ــه جــای دنی کار بکشــند. در هم

مــاه هــای حملــه ویــروس کرونــا بنوعــی هرچقــدر هــم 

ناچیــز کمــک خرجــی میدهنــد در ایــران حتــی حقــوق 

ناچیــز کارگــران را رسمایــه داران منــی دهنــد.

ــه اعتصــاب  کارگــران هفــت تپــه قبــل از دســت زدن ب

خواســت هــای پنــج گانــه خــود را اعــام کردنــد:

یکم - پرداخت فوری حقوق معوقه

ــه کــردن دســت بخــش خصوصــی از هفــت  دوم - کوت

تپــه 

ــه کارگــران  ســوم - ثــروت هــای اختــاس شــده بایــد ب

ــده شــود برگردان

چهارم - کارگران اخراجی باید به کار برگردند

پنجم - بازداشت ومجازات اسد بیگی – رستمی

ــه  ــت ک ــه اول الزم اس ــث در درج ــه بح ــرای ورود ب ب

ــن  ــم. ای ــه دهی ــن ارائ ــی از دی ــل قبول ــف قاب ــا تعری م

تعریــف توســط امیــل دورکیــم، جامعــه شــناس معروف 

فرانســوی فرمولــه شــده اســت: »دیــن عبــارت اســت از 

ــه  ــوط ب ــال مرب ــا و اع ــته از باوره ــتگاهی همبس دس

امــور الهوتــی یعنــی مجــزا ]از امــور ناســوتی[، ممنــوع؛ 

ایــن باورهــا و اعــال همــه کســانی را کــه پیــرو آن هــا 

هســتند در یــک اجتــاع اخاقــی واحــد بــه نــام کلیســا 

ــد.«۱  ــد می کنن ــت[ متح ]ام

بــر مبنــای ایــن تعریــف، دیــن عبــارت اســت از ۱- 

بــه جهــان  مربــوط  اعــال   -۲ باورهــای همبســته 

تجریــدی )ماوراءالطبیعــه(، ۳- بــاور بــه حــرام و حــال، 

۴- محــل عبــادت. 

ــاختار  ــن، س ــد دی ــل تول ــل، مح ــف کام ــن تعری در ای

ــچ  ــره دارای هی ــه و غی ــد یافت ــه در آن تول اجتاعــی ک

ــام -  ــر پره ــه باق ــی - ترجم ــات دین ــی حی ــم - صــور بنیان ــل دورکی ١  - امی

۶۳ صفحــه   - مرکــز  انتشــارات 

ــی  ــه ی ارتجاع ــر و طبق ــر ق ــذا ه ــی نیســت. ل اهمیت

می توانــد آن را بــه کار بــرد و یــا داخــل آن گــردد. 

حال می پردازیم به مسأله دولت و دین.

مــا همــه قبــول داریــم کــه جامعــه ایــران یــک جامعــه 

دارای  رسمایــه داری  جامعــه  ایــن  رسمایه داری ســت. 

ــه  ــت. ب ــامی اس ــوری اس ــم جمه ــام رژی ــه ن ــی ب دولت

ــای عمــل کــرد حــدود  ــر مبن ــم ب ــن رژی ــان دیگــر ای بی

۴۰ ســاله اش و بــر مبنــای تئــوری مارکسیســتی، دولــت 

رسمایــه داری  یعنــی مناینــده و چــاق طبقــه رسمایــه دار 

ــه  ــه طبقــه کارگــر، دیگــر زحمتکشــان و کلی ــران علی ای

ــت.  ــه اس ــان جامع آزادیخواه

ــان  ــران و جه ــخ ای ــوس تاری ــات ملم ــر اســاس واقعیی ب

ــت هــر طبقــه ای در جامعــه  ــع روزمــره، حاکمی و وقای

توســط دولــت آن طبقــه می توانــد تضمیــن گــردد. 

ایــران  جامعــه  می گوئیــم  مــا  وقتــی  نتیجــه  در 

رسمایه داری ســت، یعنــی رسمایــه داری حاکــم اســت، 

 نظامــی کــه خشــت اولــش را جنایــت کاران بــا معاری 

حاکــان فئــودال اروپایــی گذاشــتند، تودههــای وســیع 

مــردم افریقــا را شــکار کردنــد و یــوغ بردگــی زدنــد

ــش زد،  ــر توح ــکا را مه ــی آمری ــردم بوم ــام م ــن نظ ای

قتــل عــام کــرد و زیــر پرچــم مســیحیت ســفید پوســت، 

ــی را مســتقر ســاخت. متــدن نوین

هیــوال  بــه  گذشــته  ســال  صــد  از  نظــام  همیــن 

امپریالیســتی چپاولگــر و پــر توحشــی جهــت رسکردگــی 

ــت ــده اس ــل ش ــان تبدی ــر جه ب

ایــن نظــام دســتان توانــای کارگــران و اندیشــهی پــر بــار 

دانشــمندان را نــه بــرای بهبــود زندگــی اکرثیــت عظیــم 

مــردم، بلکــه در خدمــت مشــتی کوچــک رسمایــه داران 

زالــو صفــت بــه اســارت گرفتــه و میلیونهــا نیــروی 

ــه ســلطه ی  ــرای ادام ــدان مســلح را ب ــا دن ــر ت رسکوبگ

ــه اش ســازمان داده اســت. غارتگران

ــکا  ــزرگ آمری ــش از ســی شــهر ب ــا در بی امــروز تودهه
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ایــن ســازمان بــا ایجــاد ســهام عدالــت و فــروش ســهام 
آن و پول هایــی کــه از فــروش منابــع دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی  وازیــر می گــردد، خــود بــه رسمایــه گــذاری 
در امــر خریدهــا از دولــت رشکــت مــی کنــد و بــا کنــرل 
ســهام عدالــت بــه منابــع مالی هنگفتــی دسرســی دارد. 
امــا ایــن تنهــا چهــره علنــی ایــن خصوصــی ســازی اســت 
ــرا  ــال اج ــان در ح ــورهای جه ــرث کش ــا در اک ــه اتفاق ک
ــتی و  ــک امپریالیس ــزرگ و کوچ ــای ب ــت و دولت ه اس
پیرامونــی بــا شــدت و حــدت در حــال فــروش منابــع و 
ثروت هــای طبیعــی و غیــر طبیعــی و اجتاعــی تحــت 
عنــوان خصوصــی ســازی و رشــد و توســعه اقتصــادی و 
بدیــن طریــق  "فــرار از بحــران"، هســتند. اکــرث قریــب 
ــات  ــا صاحب ــران ت ــزد بگی ــم از م ــردم اع ــاق م ــه اتف ب
ــتابی  ــن ش ــک چنی ــند ی ــی پرس ــک م ــات کوچ موسس
بــرای فــروش صنایــع پایــه ای و متعلــق بــه عمــوم 
ــی از  ــی ناش ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــط دول ــردم توس م
چیســت؟ بــرای روشــن تر نشــان دادن قضیــه خصوصــی 
ســازی  مــا رونــد یــک دادگاه در رژیــم اســامی را پــی 

. می گیریــم 
ــکر  ــل نیش ــر عام ــت ۱۳۹۹ مدی ــخ ۳۱ اردیبهش در تاری
ــوم شــد کــه   ــه محاکمــه شــد. در دادگاه معل هفــت تپ
وقتــی ســازمان خصوصی ســازی در ســال ۲۰۱۶، صــد در 
صــد ســهام رشکــت کشــت و صنعــت نیشــکر هفت تپــه 
ــه دو جــوان ۲۸  ــث ب ــر حــرف و حدی ــدی پ را در فرآین
و ۳۱ ســاله واگــذار کــرد، اســدبیگی و یــک شــخص 
ــارد  ــا ۶ میلی ــه فقــط ب ــد ک دیگــر هــان کســانی بودن
ــا  ــی شــدند کــه تنه تومــان پیش پرداخــت، مالــک رشکت
ــن  ــار زمی ــزار هکت ــای آن، ۲۴ ه ــم از دارایی ه ــک قل ی

ــه ( مرغــوب بود.)ســایت العربی
ــه دادگاه  ــمین جلس ــران در شش ــتان ته ــده دادس مناین
رســیدگی بــه پرونــده »اختــاس ســه هــزار میلیــارد 
ــتگان  ــس، بازنشس ــدگان مجل ــی از مناین ــی«، برخ تومان
قضایــی - امنیتــی، اطاعاتــی، ســازمان خصوصــی ســازی 
و مدیــران بانک هــا را متهــم کــرد کــه در ایــن اختــاس 
خــرداد   ۷ فــردا  رادیــو  )ســایت  داشــته اند.  دســت 

.)۱۳۹۹
ــل از  ــروش ارز قب ــت: ف ــیمی گف ــده پروش ــم پرون مته
ــتوراتی  ــی دس ــت ول ــود داش ــم وج ــازی ه خصوصی س
ــاً در ســال ۱۳۸۰  ــد. مث ــه صــورت اســتثناء مــی دادن ب
چنــد میلیــارد یــن ]واحــد پــول چیــن[ یــا چنــد میلیــون 
اردیبهشــت   ۴ تســنیم  یــورو فروختیــم. )خرگــزاری 

.)۱۳۹۹
ــارد  رشکــت هپکــو کــه  فقــط در انبارهایــش ۲۸۰ میلی
تومــان محصــول آمــاده داشــته، ؛ بــه ۷۰ میلیــارد تومــان 

فروختــه شــده اســت. 
البتــه بــا جســتجو در بیــن اخبــار و روزنامــه هــا و 
مدیاهــای حکومتــی و غیــر حکومتــی خرهایــی از 
ــه  ــت ک ــدی اس ــن رون ــت. ای ــراوان اس ــت ف ــن دس ای
ــش  ــه پی ــد ده ــی در چن ــک جهان ــت های بان از سیاس
نئولیرالــی  سیاســت های  بــا  و  گرفتــه  رسچشــمه 
ــران و عــراق  هاشــمی رفســنجانی در بعــد از جنــگ ای
تحــت عنــوان بازســازی اقتصــاد، در ایــران پیــاده شــده 
اســت .خصوصی ســازی بــه مفهــوم ســپردن منابــع 
ــی  ــات اجتاع ــا، خدم ــع، بانک ه ــم از صنای ــی اع دولت
و منابــع طبیعــی ماننــد معــادن و غیــره بــه افــراد 
ایــن  آوری  ســود  جهــت  خصوصــی  رشکت هــای  و 

ــه آزاد شــدن دســت رشکــت  ــه داری ب و معظــم رسمای
هــای فراملــی بــرای پــرواز در بازارهــای جهانــی و فــرار 
از مالیــات و محدودیت هــای مالــی منجــر شــده اســت. 
در واقــع خصوصــی ســازی بــرای رسمایــه بــزرگ ؛ غــارت 
ــای  ــه نهاده ــا ب ــردن آنه ــر و وام دار ک ــورهای فقی کش
مالــی بیــن املللــی و از ســوی دیگــر فــرو کــردن چنــگال 
ــزرگ در شــاهرگ کشــورهای کوچــگ را  اقتصادهــای ب

ــت    ــان آورده اس ــه ارمغ ب
در  قبــا  بخش هــا  ایــن  از  بســیاری  محصــوالت 
ــب و  ــای مناس ــا بودجه ه ــی و ب ــت دولت ــه مالکی حیط
قیمت هــای ارزان بــه جامعــه عرضــه می شــدند. بــا 
خصوصــی ســازی ایــن بخش هــا، صاحبــان جدیــد بــرای 
ــد  ــه میتوانن ــا ک ــا آنج ــد و ســود بیشــر، ت کســب درآم
حقــوق و مزایــای کارگــران و کارکنــان را کــم مــی کننــد 
و اغلــب نیــز هــان حقــوق نیمــه نیمــه را ماه هــا 
و ســال ها منی پردازنــد تــا عرصــه ســودآوری  را بــاال 
برنــد. ایــن امــر بــه بیــکاری عمومــی جامعــه دامــن می 
زند.آنهــا از طــرف دیگــر بــرای رقابتــی شــدن کاالهــای 
خــود بــه دنبــال رشایــط و مناطــق ارزانــر بــرای رسمایــه 
گــذاری و انتقــال رسمایــه بــه مکان هــای بهــر مــی 
گردنــد. در ایــن میانــه واحدهــای قبلــی بســته و یــا بــه 
ــراج  ــه ح ــی آن ب ــع مال ــده و مناب ــیده ش ــی کش تعطیل
ــه قــول معــروف از یــک  مجــدد گذاشــته مــی شــود. ب
ــه  ــدار رسمای ــر مق ــار زی ــد. آم ــی ِکنن گاو دو پوســت م
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــش دولت ــه از بخ ــت ک ای اس

منتقــل شــده اســت.
ــه  ــه بودج ــا الیح ــه ۱۳۷۰ ب ــای۱ بودج ــه رقم ه مقایس

۱۳۹۹

ــاد  ــه اقتص ــن اینک ــد در عی ــی ده ــان م ــاال نش ــار ب آم
ایــران بــزرگ شــده اســت. امــا بخــش دولتــی همچنــان 
ــن  ــی بازهــم ای ــی برخــوردار اســت یعن ــرخ باالتری از ن
دولــت هســت کــه توســط رشکت هــای خصوصــی 
دوشــیده می شــود. خصوصــی ســازی نتوانســته بودجــه 
اینجــا در  بیــاورد. در  پائیــن  را  رشکت هــای دولتــی 
هــم تنیدگــی بخــش خصوصــی و دولتــی بــا ارجحیــت 
ــی  ــه بانک ــی و رسمای ــای دولت ــت ه ــرای رشک ــه ب بودج
بــرای بخــش خصوصــی روشــن تــر خــود را نشــان مــی 

دهــد.
ظاهــرا دولــت رسمایــه داری بخش هــای غیــر ســود 
دهــی خــود را مــی فروشــد تــا توســط بخــش خصوصــی 
ــت  ــه دول ــات ب ــت مالی ــه پرداخ ــادر ب ــدازی و ق راه ان
سیاســت  ایــن  اجــرای  بــرای  ایــران   در  شــود.اما 
ــت  ــی و رشک ــای اقتصــادی و مال ــا نهاده ــا و ی دولت ه
هــای وابســته اعــام ورشکســتگی مــی کننــد کــه فــروش 

از  اســتفاده  بــا  ســال ۱۳۷۰  بودجــه  رقم هــای   -  ۱

محاســبه گر تــورم مرکــز آمــار ایــران براســاس تــورم تعدیــل شــده 
محاســبه  آذر ۱۳۹۸  در  خریــد(  )قــدرت  آن  ریــایل  معــادل  و 

اســت شــده 

ــا در  ــت ام ــد اس ــرخ تولی ــن چ ــراه انداخ ــا و ب واحد ه
ــه داری را در  ــزرگ رسمای عمــل دســت رشکــت هــای ب
ــاز  ــردم. ب ــی م ــی و عموم ــع مل ــدن مناب ــارت و چاپی غ

میگــذارد.
 بــا رونــدی کــه در ایــران جریــان دارد اکــرث رشکت هــا و 
رسمایــه داران خصوصــی کــه در مزایــده و مناقصه هــای 
ــی  ــع دولت ــا و مناب ــن واحده ــرای خریــد ای ــی ب دولت
ــا  ــا و عمدت ــد از خودی ه ــی کنن ــت م ــی ( رشک )عموم
آقازاده هــا و وابســتگان نزدیــک بــه آنــان هســتند. 
ــش  ــه بخ ــی ب ــات دولت ــا و مؤسس ــال رشکت ه در انتق
خصوصــی، میلیاردهــا دال ر بــا زد و بنــد و اختــاس 
بــه جیــب بخــش خصوصــی  ریختــه شــده اســت. 
ــن کارگاه هــا و کارخانجــات  ــه ای بســیاری از کســانی ک
ــروش  ــا ف ــدا ب ــد  بع ــادی را می خرن ــات اقتص و موسس
آنهــا و نیــز دریافــت وام هــای هنگفــت و طوالنــی 
ــه  ــاری انداخت ــای تج ــال ه ــه کان ــه را ب ــدت ؛  رسمای م
ــران بوجــود  و رشکت هــای )تجــاری - قاچــاق( را در ای
ــانی  ــدن کس ــدا ش ــا پی ــن دزدی ه ــه ای ــد نتیج می آورن
ــکه  ــلطان س ــن ؛  س ــلطان آه ــکر؛ س ــلطان ش ــد س مانن

ــت.  ــره اس و غی
مســئله خصوصــی ســازی فقــط در حیطــه تبــادالت 
اقتصــادی منی مانــد و خــود را در بخــش هــای سیاســت 
ــی و بخــش خصوصــی و  ــک دولت و ســازماندهی ارگانی
غیــره نشــان مــی دهــد در اقتصــاد سیاســی چرخــش بــه 
طــرف تجــارت و رانــت خــواری اســت. علیرغــم  تــاش 
جمهــوری اســامی در ایــن دوره اخیــر ایــن اســت کــه 
صنعــت را تقویــت کنــد تــا بتوانــد جــای کمبــود نفت را 

بگیــرد و کاالهــای تحریم 
شــده را در داخل کشــور 
تولیــد کنــد. ایــن امــر 
ــای منافــع  ــر مبن ــه ب را ن
ــای  ــر مبن ــه ب ــردم بلک م
خطــری کــه از جانــب 
مــردم تهدیــدش می کنــد 
ــودش  ــظ خ ــرای حف و ب
 . دهــد  انجــام  بایــد 
هــم  جهــت  بهمیــن 
ایــن روزهــا “دزدهــای 

تجــاری را رو میکننــد“. در عیــن اینکــه مهــم تریــن 
تاثیــر سیاســت خصوصــی ســازی بــر زندگــی فقیرتریــن 
بخش هــای جامعــه و از بیــن رفــن حایــت هــای 
اجتاعــی اســت. بخش هایــی کــه ایــن روزهــا در حــال 
ــوزش،  ــش آم ــر در بخ ــتند بیش ــدن هس ــی ش خصوص
ــات  ــادن؛  تحقیق ــت و مع ــات،  صنع ــت ؛  ارتباط  بهداش
تــا پاالیشــگاه ها،  و خدماتــی و صنایــع کشــاورزی. 
رشکت هــای پروشــیمی و رشکت هــای معدنــی مــی 
دارای  جهانــی  ســطح  در  ســازی  باشــند.خصوصی 
نتایــج مخربــی در اقتصــاد ایــن کشــورها و باعــث 
مقــروض شــدن اکــرث آنهــا بــه بانک هــای بــزرگ جهانــی  
شــده اند. بعلــت ضعــف رقابتــی در کشــورهای ضعیــف 
ــه بســن  ــن کشــورها ب ــان، خصوصــی ســازی در ای جه
ــدی و ناشــی از آن  ــت از واحدهــای تولی ــدم حای و ع
ــارت  ــده تج ــی، انجامی ــدات داخل ــرط تولی ــف مف صع
خارجــی را عمدتــا بــرای واردات تقویــت مینایــد. ســود 
هــای هنگفــت حاصــل از ایــن امــر، بــه صــورت ثــروت 
ــداز شــده  ــس ان ــل پ ــک هــای کشــورهای مروپ در بان
و بــه خالــی شــدن ثــروت کشــورهای جهــان ســوم 
می انجامــد. ایــن رونــد در کشــورهای امپریالیســتی 

بودجه رشکت های دولتی در سه دهه هفت برابر شده است     

بخش های بودجه ۱۳۷۰ محاسبه رشد بر 

اساس گذشته

بودجه ۱۳۷۰ به ارزش آذر ۱۳۹۸ 

برحسب هزار میلیارد تومان

الیحه ۱۳۹۹ برحسب 

هزار میلیارد تومان

میزان رشد

رقم کل بودجه ۲.۰ ۳۳۶ ۱,۹۸۹ ۴۹۲%

بودجه رشکت های دولتی ۱.۲ ۲۰۱ ۱,۴۸۴ ۶۳۶%

بودجه عمومی دولت ۰.۹ ۱۴۵ ۴۸۵ ۲۳۵%

منبع:  قانون بودجه ۱۳۷۰ و الیحه بودجه ۱۳۹۹



صفحە3رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

آنهــا را موجــه جلــوه دهنــد.  نتیجــه ایــن سیاســت طــی 
ســه دهــه گذشــته عکــس آنــرا نشــان داده اســت. 
شــکاف بیــن فقیــر و غنــی بیشــر و بیشــر شــده اســت .  
ــه واحدهــای  ــی ک ــه داران ــت توســط هــان رسمای دول
اقتصــادی دولــت را خریــده انــد ؛  مجبــور شــده اســت 
ــه  ــده ب ــه ش ــای فروخت ــه کاری واحده ــرای ادام ــه ب ک
ــان ایــن رشکــت هــای میلیاردهــا دالر  ــران و صاحب مدی
وام هــای باعــوض و یــا بــا بهــره بســیار پائیــن بپــردازد. 
دولــت هــر چــه بیشــر بــه گاوی شــیرده بــرای رسمایــه 
ــل  ــه بنگاههــای تجــاری  تبدی ــژه ب داری خصوصــی بوی
مــی شــود. البتــه آنهــا نــه تنهــا ایــن امــر را پنهــان منــی 
ــد.  ــی دهن ــح م ــرا توضی ــن آن ــور روش ــه بط ــد بلک کنن
بــه اختافــی کــه بیــن مــردم و دولــت و در انتقــاد بــه 

ــد:  خصوصــی ســازی آمــده توجــه کنی
برخــي  ســهام  ســازمان  ايــن  مدعي انــد  منتقــدان 
رشكت هــاي دولتــي را ارزان فروختــه اســت. امــا در 
پــوري حســيني  عبداللــه  عــي ارشف  مــر  مقابــل، 
ــذاري  ــت واگ ــازي  معتقد اس ــازمان خصويص س رئيس س
ســهام رشكت هــاي زيــان ده بــه هــر عــددي باالتــر 
ــرا  ــت چ ــت اس ــردم و دول ــع م ــه نف ــال ب ــر ري از صف
كــه مــردم ســاالنه ميلياردهــا تومــان زيــان بابــت 
ايــن رشكت هــا پرداخــت مي كننــد و در واقــع زيــان 
اصــي ايــن رشكت هــا از جيــب ۸۰ ميليــون ايــراين 
ــي  ــك گفــت  و گــوي تفصي پرداخــت مي شــود. او در ي
)ســایت  داد.  پاســخ  پرســش ها،  بــه  همشــهري  بــا 

)۱۳۹۴ همشــهری 
ــز پــی  ــه اقتصــادی و نی ضعــف شــدید دولــت در زمین
آمــد خصوصــی ســازی و عــدم جوابگویــی دولــت 
نســبت بــه خواســت های اولیــه اجتاعــی )و مقاومــت 
اجتاعــی( بــه نوبــه خــود باعــث بوجــود آمــدن یــک 
ــه  ــود؛  ک ــدید می ش ــی ش ــی و نظام ــی دولت بوروکراس
ــه  ــود ک ــی ش ــادر م ــد و ق ــی بلع ــی را م ــه دولت بودج
مقاومــت هــای طبقــات فرودســت را لحظــه ای عقــب 
ــش  ــه داری بخ ــرای رسمای ــود را ب ــرث س ــا حداک ــد ت بران

ــد.  ــن کن ــی تامی خصوص
در بــاال؛ بزرگریــن واحدهــای اقتصــادی کــه بــه بخــش 
خصوصــی فروختــه شــده اند ذکــر شــد؛  ولــی ایــن فقــط 
ــه  ــت. نتیج ــران اس ــازی در ای ــی س ــی از خصوص بخش
مســتقیم فــروش امــوال دولتــی و منابــع طبیعــی و 
مالــی جامعــه بــه بخــش خصوصــی از بیــن رفــن 
خدمــات اجتاعــی؛ بیــکاری گســرده؛ گرانــی کاالهــا و 
بوجــود آمــدن بحــران اجتاعــی اســت کــه مــی توانــد 
بــه گســرش فقــر و ایجــاد یــک دولــت اســتبدادی 
و   ســنگین  نظامــی  بودجه هــای  بــا  فاشیســتی  و 
ــی و  ــم از مذهب ــی اع ــف سیاس ــکال مختل بصــورت اش
ــتبداد  ــن اس ــوم ای ــد. مفه ــتی و .... بیانجام ناسیونالیس
ــن  ــی از بی ــی  یعن ــردی و اجتاع ــوق ف ــه حق در زمین
رفــن تشــکات مســتقل اجتاعــی اعــم از کارگــری 
دانشــجویی و....؛ بســن دهــان مخالفیــن بــا زنــدان 
و شــکنجه و اعــدام؛ از بیــن بــردن حقــوق زنــان ؛ 
ــی  ــازی ناش ــی س ــیع خصوص ــاد وس ــودکان و...... ابع ک
از  نئولیرالیســم رسمایــه داری در عــرص امپریالیســم 
و انقابــات پرولــری اســت کــه  دارای ابعــاد دیگــر 
ــه  ــه در حوصل ــره اســت ک فرهنگــی و شهرســازی و غی

ــد.   ــی گنج ــه من ــن مقال ای
از پــی آمدهــای دیگــر خصوصــی ســازی از بیــن رفــن 
ــاه"   ــای رف ــت ه ــی و "دول ــات اجتاع ــا خدم ــه تنه ن
مــی باشــد بلکــه باعــث از بیــن رفــن امنیــت شــغلی؛ 
ــگ شــدن بیمه هــای  قراردادهــای ســفید امضــاء؛ کمرن

بیــن  از  جمعــی؛  دســته  اخراج هــای  اجتاعــی؛  
ــام  ــوب نظ ــی در چهارچ ــهروندی حت ــوق ش ــن حق رف
بــورژوازی؛ از بیــن رفــن امنیــت مالــی و کاهــش شــدید 
پــس اندازهــا ؛ و مقــروض شــدن هــر چــه بیشــر مــردم 

بــه بانک هــا و رشکت هــای رسمایــه داری اســت. 
ــات  ــه دادن خدم ــد ب ــت متعه ــازی، دول ــی س خصوص
اجتاعــی بــه افــراد جامعــه را بــه دولتــی مالیــات 
بگیــر از رشکت هــای خصوصــی تبدیــل می کنــد کــه 
حــارض اســت بســیاری از قوانیــن آنهــا را بــرای کســب 
مالیــات بیشــر و عقــب رانــدن کل وظایــف اجتاعــی 
ــه اکــرث رشکت هــای  ــار نشــان مــی دهــد ک ــرد. آم بپذی
ــگاهی و  ــات دانش ــق ارتباط ــه از طری ــان ک ــش بنی دان
ــل  ــه دلی ــم ب ــد، آنه ــکل می گیرن ــی ش ــی و نظام صنعت
ایــن  در  بــه رشکــت  قــادر  امنیتی شــان  حساســیت 
نــوع خصوصــی ســازی های بــی درو پیکــر نیســتند. 
اگــر نگوئیــم کــه متامــی بلکــه اکــرث مدیــران دولتــی و 
تعــداد زیــادی از مدیــران موسســات اقتصــادی در یــک 
دایــره مافیایــی، زد و بنــد، رشــوه و رانــت خــواری، ســند 
ســازی و غیــره بــکار مشــغول هســتند. بخــش زیــادی از 
آنهــا بــا مناینــدگان مجلــس شــورای اســامی، نهادهــای 
نظامــی، شــورای نگهبــان و ......ارتباطــات تنگاتنــگ 
ــش  ــی و بخ ــه دولت ــع رسمای ــته و در واق ــی داش فامیل
ــود را  ــبات خ ــوس مناس ــره منح ــن دای ــی در ای خصوص
ــر  ــه مدی ــوم مــی شــود ک ــی معل ــد. وقت ــم می کنن تنظی
ــه میلیاردهــا تومــان از حقــوق کارگــران را  یــک کارخان
در بــازار ارز رسمایــه گــذاری کــرده اســت در حالــی کــه 
۵ مــاه حقــوق کارگــران بخاطــر عــدم تامیــن ارز کافــی 
بــه عقــب افتــاده و یــا تعــدادی موقتــا بیــکار شــده اند 
ــی  ــرون م ــرده بی ــازی از پ ــی خصوصــی س ــره واقع چه

افتــد. 
بخــش خصوصــی کــه بــدون ارتباطــات و تجــارت و داد 
ــات  ــه ادامــه حی ــادر ب ــی ق ــه بین امللل ــا رسمای و ســتد ب
خــود نیســت ؛ مجبــور اســت بــا بــکار گیــری اهرم هــای 
اقتصــادی چــه از طریــق قوانیــن دولتــی و چــه از 
ــه  ــی ن ــر دولت ــتفاده از قه ــا و اس ــق دور زدن آنه طری
ــع  ــارت مناب ــه غ ــی بلک ــه ارزش اضاف ــی ب ــا دسرس تنه
طبیعــی و محیــط زیســت را تامیــن کنــد. پائیــن آمــدن 
ــژه  ــه بوی ــه جامع ــران دون پای ــزد بگی ــد م ــدرت خری ق
طبقــه کارگــر بــه علــت گرانــی بیــش از حــد کاالهــا و 
ــی موجــود، از  ــا گران ــق افزایــش دســتمزد ب عــدم تطبی
ــه خرابــی و رشــد کــودکان  ــه فقــر و خان یــک طــرف ب
ــر  ــدن ق ــه ش ــه فرب ــر ب ــرف دیگ ــره و از ط کار و غی
بســیار نازکــی از رسمایــه داران انگلــی مــی انجامــد کــه 
فقــط از طریــق ســفته بــازی و خریــد و فــروش ســهام 
و غیــره در بــازار داخلــی و بین املللــی بــه تجــارت 

مشــغول هســتند.
طبقــه کارگــر در ایــران و در مبــارزات دو دهــه گذشــته 
کــه خصوصــی ســازی بــه یــک سیاســت رســمی دولــت 
بــرای فــرار از مســئولیت های اجتاعــی و مشــخصا 
ــتی  ــه درس ــت ب ــده اس ــل ش ــادی تبدی ــه اقتص در عرص
در متامــی درخواســت های خــود جلوگیــری و مانعــت 
از ایــن رونــد را مطــرح کــرده اســت. طبقــه کارگــر بــه 
ــه تنهــا  خوبــی دریافتــه اســت کــه خصوصــی ســازی ن
ــی  ــع اجتاع ــن مناف ــه متضم ــادی ک ــد اقتص ــچ رش هی
و اقتصــادی او و دیگــر زحمتکشــان جامعــه باشــد بــه 
همــراه نیــاورده اســت، بلکــه باعــث بیــکاری گســرده تر 
طبقــه کارگــر و فشــار بیشــر بــورژوازی در عرصه هــای 
دیگــر اجتاعــی شــده اســت. . بــه همین دلیل در ســال 

ــارزه رسســختانه  ــر مــا شــاهد مقاومــت و مب هــای اخی
جنبــش کارگــری در هفــت تپــه و هپکــو علیــه خصوصی 
ــدی  ــای تولی ــردن واحده ــی ک ــتیم خصوص ــازی هس س
باعــث شــده اســت کــه دولــت دیگــر جوابگــوی رســمی 
احجافــات و عقــب افتــادن حقوق هــا و بیمه هــای 
اجتاعــی نباشــد و خــود را از هــدف تهاجــم مبــارزات 
ــه خواست هایشــان دور نگــه  ــرای رســیدن ب کارگــران ب
ــامی  ــوری اس ــم جمه ــه رژی ــن ک ــت ای ــی بعل دارد. ول
ــت؛  ــران اس ــورژوازی در ای ــع ب ــده کل مناف ــود مناین خ
نهادهــای وابســته ماننــد شــورای عالــی کار ؛ اداره 
کار و امــور اجتاعــی ؛ ســازمان خدمــات اجتاعــی 
نیروهــای  و  مناطــق،  دادگاه هــا   اســتانداری های  ؛ 
امنیتــی همیشــه بــه نفــع مدیــران کارخانه هــا وارد 
عمــل شــده و فعالیــن کارگــری در بنــد و زنــدان قــرار 
گیرنــد. ایــن مبــارزه ای علیــه کل سیســتم رسمایــه داری 
ــوان  ــی ت ــه داری من ــام رسمای ــات در نظ ــا اصاح ــه ب ک

آنــرا تعدیــل کــرد. 
خصوصــی  علیــه  مبــارزه  در  کمونیســت ها  برنامــه 
ســازی و مبــارزه بــرای تهيــه قانــون کار توســط کارگــران 
آگاه از جملــه شــامل خواســتهای فــوق در ایــن زمینــه 

مــی باشــد، 
خصوصــی ســازی و آزاد کــردن دســت رسمایــه داری 
بــرای برداشــن موانــع جهــت ســود  بیشــر جــزء 
ــرای  ــه ب ــت. در نتیج ــه داری اس ــی رسمای ــت ذات خصل
ــه  ــرای همیش ــاره و ب ــک ب ــازی ی ــی س ــه خصوص اینک
از جامعــه رخــت بربنــدد و منابــع و کارخانجــات و 
موسســات  تولیــدی جامعــه در خدمــت تولیــد کنندگان 
واقعــی آن قــرار بگیــرد، بایســتی سیســتم رسمایــه داری 
از بیــن بــرود و مالکیــت بــر وســایل تولیــد در جامعــه 
بــه مالکیــت اجتاعــی توســط طبقــه کارگــر و دولــت 
منبعــث از آن قــرار گیــرد. از بیــن بــردن دولــت رسمایــه 
داری در ایــران یعنــی رژیــم جمهــوری اســامی بــا 
هــدف روشــن ایجــاد دولــت سوسیالیســتی اولیــن قــدم 

ــارزه مــی باشــد. ــن مب در ای

مهران پیامی ۶.۲۰۲۰

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.
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سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

ــته  ــرن گذش ــم ق ــه در نی ــت تب ــران هف ــارزات کارگ مب

علیــه رسمایــه داران خصوصــی و دولتــی منونــه اســت. 

آنهــا در نــرد هــای پــی درپــی بــر ایــن اصــل مبارزاتــی 

پافشــاری کــرده انــد کــه در برابــر کارفرمایــان ســتمگر 

ــار هــم  و دزد راهــی جــز تشــکل واتحــاد نیســت. اینب

بــا ارائــه ی خواســت هــای پنچگانــه توانســتند متحــدا 

ــه  ــه دســت ب ــت تپ ــدی هف ــه بخــش هــای تولی از کلی

ــد. اعتصــاب زنن

ــدا از  ــگاه ج ــود را هیچ ــه خ ــران ک ــران ای ــزب رنج ح

طبقــه کارگــر ندانســته و از رهنمــود “ چــاره رنجــران 

وحــدت وتشــکیات اســت “ پیــروی کــرده، امــروز هــم 

در ســمت کارگــران مبــارزه هفــت تپــه ایســتاده اســت 

و متــام نیــرو از اعتصــاب کارگــران هفــت تپــه پشــتیبانی 

مــی کنــد.

پیروز باد اعتصاب واعراض کارگران هفت تپه 

نــه بــه خصوصــی ســازی ، آری بــه اداره شــورایی 

کارگــری

زند باد سوسیالیسم

حزب رنجران ایران

اول مرداد ماه ۹۹

ــدرت  ــی ق ــای آن یعن ــش روبن ــن بخ ــد مهمری منی توان

دیگــری  طبقــه  بــه  متعلــق  سیاســی رسمایــه داری، 

باشــد، یعنــی ســاختار رسمایــه داری منی توانــد یــک 

ــی داشــته  ــن فئودال ــا تحــت قوانی ــی و ی دولــت فئودال

ــت  ــه، دول ــک جامع ــه داری در ی ــاختار رسمای باشــد. س

ــب،  ــن ترتی ــه همی ــازد. ب ــه داری را رضوری میس رسمای

را رضوری  فئودالــی  دولــت  نیــز  فئودالــی  ســاختار 

ــازد. میس

نتیجــه ۱: در ایــران ســاختار رسمایــه داری و دولــت 

رسمایــه داری حاکــم اســت.

ــک  ــی ی ــان نف ــت اش، از جری ــه دار و دول ــه رسمای طبق

فئودالیســم  نــام  بــه  کهنه تــر  اجتاعــی  ســاختار 

ــع  ــت کل جوام ــا حرک ــه، ب ــت. در نتیج ــرآورده اس رسب

بــری بــه جلــو، آنچــه متعلــق بــه طبقــه رسنگون شــده 

اســت، هــر روز، هــر مــاه و هــر ســال بیشــر از جامعــه 

ــازه  ــی ت ــاختار اجتاع ــن س ــی همی ــردد. ول ــرد می گ ط

حاکــم شــده و دولــت اش بــرای زنــده مانــدن و زندگــی 

کــردن و ابــدی شــدن، بســیاری از پدیــده هــای گذشــته 

ــده  ــزار زن ــورت اب ــه ص ــد و ب ــل می کن ــود حم را در خ

ــا شمشــیر، ســاحی اســت  ــرد. مث ــه کار می ب ــدن ب مان

کــه در دوران پیــش از کشــف آهــن یعنــی ماقبــل 

ــه  متــدن، از ســنگ ســاخته می شــد و از دوران آهــن ب

بعــد از فلــز )آهــن( ســاخته شــد. بــرده داران از آن 

ــا  ــا ب ــد. برده ه ــتفاده کردن ــا اس ــوب برده ه ــرای رسک ب

ــد.  ــخ زدودن ــرده داران را از تاری ــد و ب ــاب کردن آن انق

ــد و  ــوب کردن ــیر رسک ــا شمش ــان را ب ــا دهقان فئودال ه

دهقانــان و پرولتاریــا و بــورژوازی از شمشــیر بــرای 

نابــودی نظــام فئودالــی اســتفاده کردنــد. بــا شمشــیر، 

رسمایــه داری حاکــم شــد. در آینده یــی نــه چنــدان دور 

ــه تاریــخ خواهــد  ــورژوازی را ب ــا شمشــیر ب ــا ب پرولتاری

ســپرد. می بینــی کــه شمشــیر در جوامــع مختلفــی بــه 

کار رفتــه اســت بــدون ایــن کــه مهــر یــک طبقــه خــاص 

ــر خــود داشــته باشــد. را ب

دیــن هــم یــک شمشــیر اســت. منتهــا یــک ســاح روحی 

اســت. فــرق آن بــا شمشــیر فلــزی ایــن اســت کــه دیــن 

از زمانــی کــه جامعــه بــری بــه طبقــات تقســیم شــد، 

ــوده  همیشــه در خدمــت طبقــات اســتثارگر حاکــم ب

اســت. دیــن )منجملــه دیــن اســام( همیشــه در خدمت 

ابــدی کــردن آن نظامــی اجتاعــی ظاملانه ای ســت کــه 

ــا  ــخ، ب ــی در تاری ــر انقاب ــه ه ــت. در نتیج ــم اس حاک

رسنگــون کــردن طبقــه ارتجاعــی، دســتگاه دینی یــی 

ــود از آن  ــردن خ ــدی ک ــرای اب ــه ب ــه آن طبق ــز ک را نی

ــا  ــا هندی ه ــکند. مث ــم میش ــد، در ه ــتفاده می کن اس

ــن  ــم شکس ــا در ه ــل ب ــال قب ــد س ــزار و پانص در دوه

نظــام اشــراکی، معابــد آئیــن شــیوا پرســتی را نیــز زیــر 

ــا  ــه پ ــتم رسواژ در جامع ــه سیس ــد ک ــد. بع و رو کردن

گرفــت، همیــن آئیــن را رسف داران دوبــاره احیــا کردنــد 

ــود از آن  ــردن خ ــدی ک ــرای اب ــزاری ب ــورت اب ــه ص و ب

ــام  ــک نظ ــد از ی ــان تحــول هن ــتند. در جری ســود جس

رسواژ و بــرده داری بــه نظــام رسمایــه داری، آئیــن شــیوا 

پرســتی شــدیدا مــورد تهاجــم نیروهــای رسمایــه داری در 

ــه داری  ــن رسمای ــت. همی ــرار گرف ــری ق ــال قدرت گی ح

بعــد از تثبیــت حاکمیــت اش، دوبــاره شــیوا پرســتی 

توده هــای  افــکار  در  خــود  کــردن  ابــدی  بــرای  را 

زحمتکــش، بازســازی کــرد. 

نتیجــه ۲- در هــر نظــام اســتثاری، دیــن بــدون داشــن 

ــورت  ــه ص ــود، ب ــانی خ ــر پیش ــی ب ــه خاص ــر طبق مه

ابــزاری در خدمــت طبقــه حاکــم بــرای رسکــوب روحــی 

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــردم م ــق م و تحمی

ســاختار  در  کــدام  هــر  جهانــی  بــزرگ  دیــن  ســه 

اجتاعــی خاصــی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند: 

یهودیــت در جامعــه بــرده داری - قبیلــه ای، مســیحیت 

ــه ای - رسواژ و اســام در  ــرده داری - قبیل در جامعــه ب

ــه  ــاری ب ــاری )تج ــه ای - تج ــرده داری - قبیل ــه ب جامع

مفهــوم ســوداگری و نــه رسمایــه داری(. امــروزه در 

دنیــای رسمایــه داری امپریالیســتی، در هــر کشــوری 

یکــی از ایــن ادیــان حاکــم اســت و یــا دســت بــاال دارد. 

ــتی  ــه داری امپریالیس ــا رسمای ــن دولت ه ــه ای ــی هم ول

هســتند. دولــت روســیه در حــال احیــا کــردن مســیحیت 

اســت. در نتیجــه مســیحیت یــک ابــزاری اســت در 

کــه  یهودیــت  روســی.  امپریالیســت های  خدمــت 

ــود  ــه وج ــه عرص ــا ب ــه ای پ ــه برده داری-قبیل در جامع

گذاشــت، بــه صــورت دیــن دولتــی و رســمی در خدمت 

ابــدی کــردن نظــام رسمایــه داری در ارسائیــل اســت. لــذا 

مــا منی توانیــم بگوئیــم کــه بخشــی از روبنــای جامعــه 

ــل  ــه ارسائی ــای جامع ــل برده داری ســت. کل روبن ارسائی

ــه داری  ــن رسمای ــزار ای ــت اب ــت و یهودی رسمایه داریس

ــل  ــردم ارسائی ــی م ــوب روح ــردن و رسک ــدی ک ــرای اب ب

ــس. ــن و ب اســت. همی

در آملــان و فرانســه نیــز چنیــن اســت ولــی بجــای 

اســت. نشســته  یهودیــت، مســیحیت 

در این جــا بــد نیســت بــه تاریــخ کشــور خودمــان هــم 

نظــری بیافکنیــم: هانطــور کــه گفتــه شــد دیــن اســام 

در جامعــه بــرده داری - قبیلــه ای - تجــاری شــکل گرفت 

و نــه در یــک جامعــه فئودالــی کــه حتــی بتوانیــم بــه 

اشــتباه بگوئیــم ایــن یــک دیــن فئودالی ســت.

اگــر فــرض کنیــم کــه اســام یــک دیــن فئودالــی 

ــار  ــران دچ ــه ای ــراب ب ــم اع ــا تهاج ــت ب ــت، آن وق اس

حملــه  زمــان  در  زیــرا  می شــویم.  فکــری  بحــران 

اعــراب بــه ایــران، مــردم بــه شــدت علیــه ظلــم و 

ــانی  ــت ساس ــده ی زرتش ــت کاری ش ــن دس ــتم و آئی س

مبــارزه میکردنــد بــه ویــژه زنــان در ایــن مبــارزه فعــال 

بودنــد. نظــام قبیلــه ای - رسواژ ایــران در رشف از هــم 

پاشــیدگی بــود. اعــراب حملــه کردنــد، دولــت ساســانی 

را رسنگــون منودنــد ولــی هــان ســاختار گذشــته را 

ــی را  ــد. حــال اگــر دین ــا قهــر و رسکــوب حفــظ کردن ب

ــه  ــم، ب ــی کنی ــی ارزیاب ــن فئودال ــک دی ــد، ی ــه آوردن ک

ایــن نتیجــه می رســیم کــه در آن جامعــه پیــش از 

فئودالــی کاســیک، یعنــی ســاختار بــرده داری - رسواژ، 

ــن  ــود. ای ــده ب ــی حاکــم گردی یــک دیــن مرقــی فئودال

ــک  ــه در ی ــم ک ــا بگوئی ــه م ــت ک ــن اس ــا ای ــاوی ب مس

نظــام رسمایــه داری می توانــد اندیشــه سوسیالیســتی 

ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــن اس ــد. روش ــه باش ــای جامع روبن

ارتجاعی ســت.  تفکــر 

بــورژوازی مذهبــی نویــن ایــران، ســعی کــرده زنــان را 

ــده  ــروف ش ــامی مع ــش اس ــه پوش ــه ب ــی ک در پوشش

اســت بپیچاننــد: حجــاب اجبــاری. ولــی حجــاب مربــوط 

ــن  ــر ای ــا زمــان ساســانیان رســم ب ــه اســام نیســت. ت ب

ــدا  ــود کــه بعضــی مأمــوران خــاص دولتــی کــه در پی ب

کــردن زنــان زیبــا متخصــص بودنــد، در کوی و بــرزن راه 

میافتادنــد و زنــان منتخــب خــود را بــه زور بــه مراکــز 

قــدرت تحویــل می دادنــد. خانواده هــا بــرای جلوگیــری 

از ربــوده شــدن دخرهاشــان، آن هــا را بــا حجــاب 

می پوشــاندند. دخــران طبقــه بــاال بــا کجــاوه و تخــت 

روان پوشــیده حمــل می شــدند و دخــران طبقــات 

ــذا  ــد. ل ــرو می رفتن ــی ف ــاب معمول ــت، در حج فرودس

ــی  ــر عرب ــه مه ــچ وج ــه هی ــروزی، ب ــاب ام ــن حج ای

و فئودالــی نــدارد. اعــراب ایــن را اقتبــاس  کردنــد. 

ــدن اش،  ــدی ش ــت و اب ــال حاکمی ــرای اع ــورژوازی ب ب

از هــر اندیشــه روبنائــی کــه بتوانــد، اســتفاده می کنــد.  

هــر اندیشــه  یی کــه متعلــق بــه جامعــه پیشــین اســت 

ولــی بنیــان اقتصــادی آن از بیــن رفتــه اســت، بــه 

صــورت ابــزاری در میایــد کــه متعلــق بــه طبقــه حاکــم 

اســت. حتــی ایــن اندیشــه اگــر در جامعــه بــرده داری 

ــروزه  ــه ام ــل مســیحیت ک ــده باشــد. مث ــه وجــود آم ب

ــه داری امپریالیســتی اســت. ــزار رسمای اب

ــه  ــر جامع ــه در ه ــد ک ــاد آور ش ــد ی ــا بای ــن  ج در ای

نوینــی، بخشــی از ســنت های جامعــه قبــل بــه حیــات 

ــا  ــن ب ــه نوی ــا در جامع ــذا م ــد. ل ــه می ده ــود ادام خ

ســنت هــای خــوب و بــد جامعــه قبلــی روبــه رو 

هســتیم. چهــار شــنبه ســوری و جشــن عیــد، دو  ســنت 
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نژاد پرستی یک گرایش طبقاتی است 

قیام علیه رسکوبگران.... بقیە از صفحه ١

ــه از  ــأت گرفت ــران و نش ــخ ای ــاله در تاری ــزار س ــه ه س

ــر  ــا ب ــازه پ ــه ت ــی اســت ک جامعــه اشــراکی آریائی های

هنــد و ایــران گذاشــته بودنــد. آریائی هــا تــا آملــان 

ــان  ــوب آمل ــوری در جن ــنبه س ــد. چهارش ــروی کردن پی

هنــوز بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد. آنهــا بــه ایــن 

ــان  ــا زم ــن Johanesfeuer ام ــد  جش ــم می گوین مراس

ــد روز  برگــزاری آن در طــول تاریــخ عــوض شــده و چن

پــس و پیــش گردیــده اســت. ایــن مراســم دیگــر حتــی 

رنــگ و بــوی مبــدا خــود را نــدارد. بلکــه یــک رســم در 

ــت. در  ــاده اس ــا افت ــه داری ج ــه رسمای ــاختار جامع س

جامعــه سوسیالیســتی نیــز بعضــی از ســنت های قدیــم 

ــز  ــث ترم ــه باع ــنت هایی ک ــد و س ــد مان ــی خواهن باق

ــد.  ــد ش ــع خواهن ــم دف ــم ک ــد، ک ــه می گردن جامع

بــه  احتیــاج  کــه  بــر  تاریــخ  در  طبقــه ای  تنهــا 

ــف آوردن  ــه ک ــا ب ــرا ب ــدارد، زی ــود ن ــردن خ ــدی ک اب

قــدرت بــه ســمت زدودن طبقــات حرکــت می کنــد، 

پرولتاریاســت. لــذا در ســاختار سوسیالیســم، بــا هــدف 

رهائــی بریــت از اســتثار و ســتم و جنــگ، علــم 

)ماتریالیســم دیالکتیــک و ماتریالیســم تاریخــی( جــای 

ــت. ــد گرف ــن را خواه دی

بهرنگ

ــش کشــیدهاند. ــه چال ــن را ب حاکمی

مــا در ایــن بیســت ســال گذشــته شــاهد قیامهــای 

و  بودهایــم  ایــران  در  رسارسی  میلیونــی  تودهــای 

ــی  ــدک زمان ــا جرقهــای رشوع گشــته و در ان هرکــدام ب

شــعلههای پــر فــروغ و ســوزندهاش تــا لبهرانــدازی کل 

ــت. ــیده اس ــه کش ــه، زبان ــت فقی ــام والی نظ

ــکار  ــر بی ــن کارگ ــه کش ــراض ب ــز در اع ــکا نی در آمری

ــه فشــار  ــر هشــت دقیق ــه در اث شــده سیاهپوســتی ک

زانــوی پلیــس ســفید پوســت نــژاد پرســت بــر گلــوی او 

در حالــی کــه دســتبند زده کــف خیابــان دراز کشــیده 

بــود، جــان میدهــد، مــردم بــه خیابــان ریختنــد و ایــن 

اعــراض بــه رسعــت رسارس آمریــکا را فــرا گرفــت. خشــم 

مــردم تــا کنــون در بیــش از ســی شــهر بــزرگ، بعضــی از 

مراکــز و ماشــینهای پلیــس را بــه آتــش کشــیده اســت. 

اعراضــات در عــرض چنــد روز از اعــراض بــه یــک 

جنایــت بــه اعــراض بــه کل نظــام رسمایهــداری حاکــم 

تکامــل یافــت و هاننــد قیــام رسارسی آبامنــاه ۹۸ ایران، 

کارگــران و زحمتکشــان زن و مــرد، نیــروی میلیونــی را 

ــای  ــد خامنه ــه مانن ــپ ب ــد. ترام ــت در آوردن ــه حرک ب

ــام کننــده را اوباشــان و تبهــکاران خوانــد. مــردم قی

رســتاخیر بیــش از ســی شــهر در آمریــکا آغــازی اســت 

بــرای فتــح قلههــا توســط هیــچ بــودگان کــه زمینهــاش 

ــج  ــن پن ــداری در ای ــای رسمایه ــی دولته ــرو ماندگ را ف

مــاه در مقابلــه بــا حملــه ویــروس کرونــا فراهمــر 

ســاخته اســت. در تاریــخ پیرفــت بــر، ویــروس کرونــا 

ــای  ــه تودهه ــوش خــراش طبیعــت ک ــاد گ ــوان فری بعن

ــت  ــرد ثب ــدار ک ــه ی نئولیرالیســتی را بی ــی جامع افیون

ــام  ــه کل نظ ــت ک ــاز انقابیس ــن آغ ــد. و ای ــد ش خواه

پانصــد ســاله بردگــی، قتــل عــام نــژادی و نســل کشــی 

ــدف  ــان را ه ــان از انس ــتثار انس ــتم و اس ــی و س قوم

ــرار داده اســت. ق

ــه  ــه داری نهادین ــورهای رسمای ــی در کش ــف کش ضعی

ایــران زنــان و در آمریــکا ســیاه  شــده اســت . در 

ــم و سیســتاتیک تحــت فشــار  ــه طــور دائ ــتان ب پوس

و پیگــرد هســتند.

از جنبــش  ایــران خــود را گردانــی  حــزب رنجــران 

عظیــم بریــت بــرای رهایــی از نظــام ســلطه گــر 

امپریالیســتی جهــان میدانــد. مــا امــروز بنــا بــر وظیفــه 

وســیع  تودههــای  کنــار  در  خــود  انرناسیونالیســتی 

ــتادهایم و  ــکا ایس ــتمدیده آمری ــش و س ــردم زحمتک م

ــن  ــس ای ــیانه پلی ــار وحش ــم و رفت ــتمگر حاک ــم س رژی

نظــام را محکــوم میکنیــم.

بــاد مقاومــت و مبــارزه متحــد کارگــران و  پیــروز 

آمریــکا مــردم  وســیع  تودههــای 

همبســته بــاد مبــارزه مشــرک تودههــای مــردم ایــران و 

آمریــکا علیــه حاکــان ضــد مردمــی و فاشیســتی ایــن 

کشــورها.

ــر حــق  ــه داری در جهــان ب ــه نظــام رسمای انقــاب علی

اســت

کارگران کلیه کشورها متحد شوید

حزب رنجران ایران

۲۰۲۰/۵/٣٠ 

صف بندی طبقاتی در ایران

1- عمومی
مســاحت ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومــر مربعــی ایــران مساویســت 

مســاحت  ایــن  کل  از  هکتــار.   ۱۶۴۸۰۰۰۰۰ بــا 

۱۳۱۷۱۰۵۴۶ هکتــار را جنگل هــا، مراتــع و پدیده هــای 

بیابانــی پوشــانده اســت. لــذا ۳۳۰۸۹۵۴۵ هکتــار. یعنــی 

ــاورزی  ــل کش ــران قاب ــاحت ای ــوم مس ــک س ــدود ی ح

اســت. بدیــن جهــت در رشایــط وجــود یــک نظــام 

مردمــی، امکانــات طبیعــی جهــت رشــد کشــاورزی 

ــداری مــدرن و صنایــع  ــه داری مــدرن، جنگل مــدرن، گل

ــی  ــوع آب و هوائ ــت تن ــه عل ــود دارد و ب ــدرن وج م

مــردم میتواننــد در هــر روزی از ســال محصــوالت چهــار 

فصــل ســال را در اختیــار داشــته باشــند. در عیــن حــال 

ــت اســت.  ــی نهای ــروت ب ــران رسچشــمه ث ــادن ای مع

ــون  ــورت ۲۶ میلی ــه ص ــران ب ــی ای ــت ۸۳ میلیون جمعی

خانــواده، در ۴۲۹ شهرســتان، ۱۰۵۸ بخــش، ۱۲۸۷ شــهر 

و ۲۵۸۹ دهســتان ســکنی گزیده انــد. از ایــن جمعیــت 

حــدود ۶۲ میلیــون نفــر در شــهرها و ۲۱ میلیــون نفــر 

ــد. ــی می کنن ــتاها زندگ در روس

ــران  ــت ای ــد از جمعی ــدود ۸۰ درص ــر ح ــان دیگ ــه بی ب

ــن  ــاکن اند. ای ــتاها س ــد در روس ــهرها و ۲۰ درص در ش

یکــی از مهمریــن عائــم صنعتــی و الجــرم رسمایــه داری 

بــودن ایــران اســت. 

2- ایران یک کشوررسمایه داری ست:

پروسه تاریخی:
از اواســط ســلطنت نارصالدیــن شــاه ســعی گردیــد کــه 

از تهاجــم اجنــاس خارجــی بــه ویــژه انگلیســی و روســی 

نوزدهــم  قــرن   ۸۰ ســال های  در  شــود.  جلوگیــری 

ــذاری  ــه  رسمایه گ ــران در ۳۴ زمین ــار ای ــدادی از تج تع

ــد: کردن

ــع،  ــا در صنای ــن رسمایه گذاری ه ــا ای ــه ب ــار ک ــن تج ای

ــد از هــان  ــل شــده بودن ــه دار - تاجــر تبدی ــه رسمای ب

و  ماشــین ها  کــه  گردیدنــد  مجبــور  کار  ابتــدای 

دســتگاه های رضوری بــرای تولیــد را از کارخانجاتــی 

کــه در کشــورهای رسمایــه داری برپــا بودنــد، تهیــه 

ابتــدای  از هــان  ایــران  لــذا رسمایــه داران  مناینــد. 

ــد و اســتقال عمــل کامــل نداشــتند.  کار وابســته بودن

مؤسســات تولیــدی فــوق در رقابــت و توطئــه انگلیــس 

و روس ورشکســت شــدند و از بیــن رفتنــد. طبقــه کارگر 

صنعتــی ایــران کــه از ایــن تاریــخ نطفــه بنــدی می شــد 

ــی در  ــن خارج ــش از متخصصی ــب دان ــود کس ــا وج ب

امــر پیــش بــرد پروســه تولیــد، پراکنــده شــد. تــا آخریــن 

ــران محــدود  ــی ای ــران صنعت ــرن نوزدهــم کارگ ــال ق س

دودی  ماشــین  کارگــران  چاپخانه هــا،  کارگــران  بــه 

ــازی و  ــد س ــک قن ــای کوچ ــم، کارگاه ه ــاه عبدالعظی ش

غیــره می شــدند. بعــد از قــرار داد دارســی و رشوع 

انگلیســی  ایــن رشکــت  توســط  نفتــی  حفاری هــای 

تعــدادی کارگــر ایــران و خارجــی در ایــن رشکــت بــه کار 

ــن تأسیســات  ــا گســرش روز افــزون ای ــد کــه ب پرداختن

و کشــفیات جدیــد چاه هــای نفــت تعــداد کارگــران 

ایرانــی نیــز در ایــن پروســه افــزوده می گردیــد. در 

ــران  ــدازی راه آهــن ای ــا رشوع راه ان زمــان رضــا شــاه ب

ــزوده  ــی اف ــران صنعت ــت کارگ ــر جمعی ــر ب ــزاران نف ه

شــد و طبقــه کارگــر مــدرن و رسمایــه داران مــدرن ایــران 

پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند. بــا قبضــه شــدن قــدرت 

سیاســی ایــران توســط انگلیــس در جنــگ جهانــی دوم و 

رفــن مهندســین آملانــی، انگلیســی، بلژیکــی، آمریکائــی، 

متخصصیــن  ایــران،  از  اســکاندیناوی  و  اســکاتلندی 

ایرانی یــی کــه ایــن تکنولــوژی را از ایــن مهندســین 

آموختــه بودنــد تعمیــر لکومتیوهــا و اداره راه آهــن را 

بــه عهــده گرفتنــد. راه انــدازی راه آهــن بــدون ورود و 

آمــوزش تکنولــوژی الزم بــه کارگــران و مهندســین ایــران 

ــود. ــر ممکــن ب اساســاً غی

ــدران در  ــاجی مازن ــات نس ــن، کارخانج ــد از راه آه بع

ــه  ــد ک ــیس ش ــت، تأس ــه دول ــا رسمای ــادی ب ۱۹۳۰ می

دســتگاه های  می کردنــد..  کار  آن  در  کارگــر  صدهــا 

ایــن کارخانجــات از آملــان وارد شــده بــود و متخصصیــن 

مونتــاژ  کارخانــه  می چرخاندنــد.  را  آن  ایرانــی 

هواپیــا، ســاخن فــرودگاه، گســرش مخابــرات کشــور، 

کارخانجــات بــرق، آبجــو ســازی و ده هــا کارخانــه 

ــد  ــان رضــا شــاه تأســیس گردی ــزرگ در زم کوچــک و ب

ــد. در  ــاژ بودن ــات مونت ــا کارخانج ــی از آن ه ــه بعض ک

پروســه احــداث و تولیــد در کارخانــه، شــعور و آگاهــی 
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ــه خــود و  ــد، جامع ــه میکردن ــوع کاری ک ــان از ن کارکن

جامعــه بین املللــی بــاال می رفــت. بــه ویــژه کارگــران و 

تکنیســین های ایــران بــا تکنولــوژی مــدرن آن زمــان در 

هــان زمینــه از کار آشــنا می شــدند.

اصــوال صــدور رسمایــه بــدون صــدور تکنونــوژی امــکان 

فعالیــت نــدارد. اگــر مــا ایــن امــر را در حافظــه خــود 

نگهداریــم آنوقــت علــت بــاال رفــن ســطح آگاهــی 

علمــی و فنــی کل جوامــع بــری را درک خواهیــم کــرد. 

کامــا روشــن اســت کــه صــدور تکنولــوژی بــا صــدور 

رسمایــه رابطــه مســتقیم دارد. بدیــن معنــی کــه ســطح 

صــدور رسمایــه، ســطح صــدور تکنولــوژی را معیــن 

می کنــد. اگــر صــدور رسمایــه بــرای درســت کــردن 

جعبه هــای بســته بنــدی اســت، بــا برپائــی ماشــین های 

ســاده کاتــن ســازی، چگونگــی کار بــا آن هــا را هــم بــه 

تکنیســین ها میآموزنــد ولــی اگــر صــدور رسمایــه بــرای 

ــی  ــا برپائ ــت ب ــواری اســت آنوق ــین های س ــد ماش تولی

ــاز  ــین س ــای ماش ــا روبوتره ــی کار ب ــه، چگونگ کارخان

ــد. ــد آمــوزش دهن ــه را بای پیرفت

ــال  ــدا، از خ ــران در ابت ــدن ای ــه داری ش ــه رسمای پروس

ایــن دو رونــد گذشــته اســت: صــدور رسمایــه و صــدور 

تکنولــوژی در امتــزاج بــا رسمایــه داخلــی.

بعــد از رضــا شــاه رسمایــه امپریالیســتی چــون ســیل بــه 

ایــران رسازیــر شــد و بــا درآمیخــن بــا رسمایــه داخلــی 

ــه  ــد ک ــا گردی ــی برپ ــاژ بزرگ ــات مونت ــور، کارخانج کش

ــود.  ــرده ب ــکل ک ــود متش ــر را در خ ــزار کارگ ــا ه ده ه

بســط مؤسســات صنعتــی و در نتیجــه بســط بــورژوازی 

ــی  ــای ارض ــث رفرم ه ــران باع ــی در ای ــی و خارج داخل

شــاه شــد کــه در جریــان آن نظــام اقتصــادی - سیاســی 

دوره  در  گردیــد.  متحــول  رسمایــه داری  بــه  ایــران 

حاکمیــت رژیــم جمهــوری اســام بــا پــس زدن گام 

ــف کارخانجــات  ــی و تضعی ــه داران داخل ــه گام رسمای ب

ــازار  ــذب ب ــی ج ــم بین امللل ــای عظی ــی، رسمایه ه داخل

ایــران شــد. دولــت ایــران رشایــط بســیار مســاعدی برای 

ایــن رسمایه هــا بــه وجــود مــی آورد. بــرای روشــن شــدن 

ــم: ــط را درج می کن ــن رشای ــی از ای ــا بخش ــن مدع ای

"رسمایــه گــذاران خارجــی مي تواننــد بخشــی از رسمایــه 

خــود را از منابــع داخلــی و خارجــی بصــورت وام تهيــه 

منایند.بدیهــی اســت تضمــن تعهــدات بازپرداخــت وام 

اخــذ شــده برعهــده وام گرنــده اســت.

نقــدی،  ارز  شــکل  بــه  مي توانــد  خارجــی  رسمایــه 

ــی و  ــش فن ــه، دان ــواد اولي ــزات، م ماشــن آالت و تجهي

ســایر اشــکال حقــوق مالکيــت معنــوی بــه کشــور وارد 

و تحــت پوشــش قانــون تشــویق و حایــت قــرار گــرد. 

ــی در  ــذار خارج ــه گ ــت آورده رسمای ــوه ورود و ثب نح

ــودار شــاره )۲( مشــخص شــده اســت. من

ــی  ــدی و معدن ــای تولي ــد واحده ــد درآم ــتاد درص هش

مســتقر در مناطــق توســعه یافتــه بــه مــدت ۴ ســال از 

ــد. ــاف می باش ــات مع مالي

معدنــی  و  توليــدی  واحدهــای  درآمــد  درصــد   ۱۰۰

مســتقر در مناطــق کمــر توســعه یافتــه بــه مــدت ۱۰ 

ــود. ــد ب ــات نخواه ــمول مالي ــال مش س

از  ســاالنه  جهانگــردی  و  ایرانگــردی  *تأسيســات 

پرداخــت ۵۰ درصــد ماليــات متعلقــه معــاف هســتند.

۱۰۰ درصــد درآمــد ناشــی از صــادرات کاالهــای صنعتــی 

و کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی و تکميــل آن از شــمول 

ماليــات معــاف اســت.

ــا  ــه ب ــی ک ــدور کاالهای ــی از ص ــد ناش ــد درآم ۵۰ درص

هــدف توســعه صــــادرات غــر نفتی بــه خارج صـــــادر 

مــی شــوند از شــمول ماليــات معــاف اســت.

۱۰۰ درصــد درآمــد حاصــل از صــدور کاالهــای ترانزیــت 

وارده بــه کشــور از شــمول ماليــات معــاف اســت.

و  تعاونــی  رشکت هــای  مجــدد  گــذاری  رسمایــه   *

بازســازی و تکميــل  بــا هــدف توســعه،  خصوصــی 

واحــد صنعتــی و معدنــی موجــود از ۵۰ درصــد ماليــات 
ــاف خواهــد بــود.“۱ متعلقــه مع

بــا چنیــن رشایــط مســاعدی  رسمایه هــای خارجــی 

توانســتند بــدون همیــاری رسمایه هــای داخلــی، کل 

کارخانــه تولیــدی مــورد نظــر خــود را برپــا مناینــد. ایــن 

کارخانجــات عظیــم کــه ارزش آن هــا تــا زمــان روی 

ــغ  ــارد دالر بال ــه ۸۰ میلی ــدوداً ب ــپ ح ــدن ترام کار آم

می گردیــد، بــا تکنولــوژی بســیار پیرفتــه مجهــز بودنــد 

کــه ایــن دانــش توســط مهندســین و تکنســین های 

ــرد. ــت ک ــه نش ــه جامع ــران در بدن ای

رسمایــه داری شــدن ایــران و حضــور دانــش بــاال و 

پیرفتــه در بســیاری از زمینــه تولیــدی، حاصــل تکامــل 

مســتقل و بســته جامعــه ایــران نیســت. بلکــه حاصــل 

حرکــت علــم بــا رسمایــه در کل جهــان بری ســت. 

ــه، ناموزونــی حضــور  ناموزونــی حرکــت و رشــد رسمای

ــراه دارد. ــه هم ــف را ب ــع مختل ــم در جوام عل

نتیجتــاً: تکامــل نظــام رسمایــه داری وابســته ی ایــران در 

رشایــط حاکمیــت رژیــم جمهــوری اســامی، بــر اثــر دو 

فاکتــور: ۱- ورود عظیــم رسمایــه خارجــی و تکنولــوژی 

ــا،  ــرای آن ه ــی ب ــاظ دولت ــه حف ــه اضاف ــه ۲- ب پیرفت

ممکــن گردیــد.

ــه مجــرد شــنیدن رسمایــه داری شــدن یــک  بعضی هــا ب

ــاه و معیشــت  ــا امپریالیســتی شــدن آن، رف کشــور و ی

خــوب مــردم بــه نظرشــان می آیــد. در حالــی کــه 

ــه داری در  ــد رسمای ــت. رش ــس اس ــأله برعک ــا مس کام

ــت  ــی امپریالیســتی شــدن آن وضعی ــک کشــور و حت ی

طبقــه کارگــر و زحمتکشــان را اســف بــار و غیــر قابــل 

تحمل تــر می کنــد. منونــه تیپیــک آن هنــد اســت. علــت 

ایــن کــه در کشــورهای بــزرگ امپریالیســتی وضــع 

طبقــه کارگــر بــه انــدازه وضــع همیــن طبقــه در کشــور 

مــا اندوه بــار نیســت، غــارت و چپــاول گسرده ای ســت 

ــا  ــد. ب ــی می کنن ــروی کار جهان ــن کشــورها از نی ــه ای ک

ورود ثروت هــای عظیــم جهانــی بــه ایــن کشــورها، 

ــد. ــت می کن ــز نش ــن نی ــه پائی ــی از آن ب قطرات

3- کارگران ایران
ــادی  ــارکت اقتص ــا در مش ــروی توان ــال ۱۳۹۷، نی در س

ــط  ــی فق ــوده ول ــر( ب ــون نف ــد )۳۳.۲۱ میلی ۴۰.۵ درص

ــد و  ــاغل بوده ان ــر( ش ــون نف ــد )۲۹.۱۹ میلی ۳۵.۶ درص

بقیــه یعنــی ۱۲.۱ درصــد )۹.۹۲ میلیــون نفــر( بیــکاران 

1 https://www.iaccim.com/
index.php/2018-06-26-14-55-
41/2018-06-26-15-10-30

را شــامل شــده اســت. 

از جمعیــت ۱۴ میلیونــی کارگــران ایــران۲ در ســال 

 ۳۲.۴ و  خدمــات،  بخــش  در  درصــد   ۵۱.۶ ۱۳۹۸۳؛ 

درصــد در بخــش صنایــع شــهری و ۱۶ درصــد در بخــش 

کشــاورزی مشــغولند. در نتیجــه بیــش از ۵۰ درصــد 

کارگــران ایــران در تولیــد و توزیــع صنعتــی و در رابطــه 

ــا صنایــع مــدرن روســتائی قــرار دارنــد. جمعیــت ۱۴  ب

ــداد متوســط  ــبه تع ــا محاس ــران ب ــری ای ــی کارگ میلیون

۴ نفــر اعضــای خانــواده، حــدود ۵۶ میلیــون نفــر 

ــراد  ــداد اف ــه تع ــبت ب ــران نس ــداد کارگ ــند. تع می باش

ــت اســت و همــراه تعــداد  ــه دیگــر در اکرثی هــر طبق

ــران  ــت ای ــه کل جمعی ــبت ب ــان نس ــای خانواده ش اعض

نیــز اکرثیــت دارد. خواســت عینــی ایــن اکرثیــت، زندگی 

در جامعه یی ســت کــه در آن اســتثار نباشــد. ولــی 

ــی نیســتند.  ــران صنعت ــران کارگ ــر ای ــه کارگ ــه طبق هم

بخشــی از آن کارگــران ســنتی هســتند. مثــل عمله هــا، 

ــه از  ــور ک ــان ط ــی ه ــره. ول ــا و غی ــای دکان ه پادوه

ــران را  ــران ای ــق کارگ ــت مطل ــد، اکرثی ــر می آی ــار ب آم

کارگــران صنعتــی و خدماتــی کــه در رابطــه بــا توزیــع 

ــکیل  ــتند، تش ــتا هس ــهر و روس ــی ش ــوالت صنعت محص

می دهــد.

کارگــران، ۸۴ درصــد در بخــش خصوصــی، و ۱۶ درصــد 

در بخــش عمومــی مشــغولند. 

کارگرانــی کــه در بخــش عمومــی، در رشکــت نفــت 

بــر ۸۲۰۰۰  بالــغ  تعــداد ۴۰۰۰۰ و در ۱۹۸۳   ۱۹۷۶(

کارگــر و امــروز بیــش از ۹۰۰۰۰(، صنایــع راه آهــن، 

ــران  ــغولند و کارگ ــل مش ــن قبی ــی و از ای ــع نظام صنای

ــی  ــه خارج ــدور رسمای ــا ص ــه ب ــی ک ــاغل در صنایع ش

را  بین املللــی  صنعتــی  کارگــران  شــده اند،  احــداث 

تشــکیل میدهنــد کــه پیروتریــن و آگاه تریــن کارگــران 

می باشــند. ایــران 

طبقــه کارگــر ایــران بــه لحــاظ تاریخــی و تکامــل 

ــه دو بخــش تقســیم می شــود ۱- کارگــران  اجتاعــی ب

ــت ها  ــی کمونیس ــه اصل ــذا تکی ــا۴ ل ــنتی. ۲- پرولتاری س

ســازماندهی  و  پرولتاریــا  بــا  پیونــد  در  می بایســت 

او باشــد زیــرا ایــن قــر از کارگــران دارای اگاهــی 

میســازد  قــادر  را  او  کــه  کارخانه ایســت  انظبــاط  و 

حــزب  در  را  آن  و  بپذیــرد  را  کمونیســتی  انظبــاط 

پرولتاریــا تحکیــم کنــد. بــه عــاوه کارگــران فکــری نیــز 

ــای  ــه پرولتاری ــه نســبت ب ــد ک در جامعــه حضــور دارن

ایــران انــدک هســتند.۵ ایــن کارگــران عبارتنــد از منشــی  

۲  - فریبرز رئیس دانا

۳  - علــی رضــا محجــوب، دبیــر کل خانــه کارگــر: 
مجموعــه کارگــران رسارس کشــور بیــش از ۱۰ میلیــون نفــر ... هــر 

ــه مــی  ــن تعــداد اضاف ــه ای ــز ب ــر نی ــش از ۱۵۰ هــزار نف ســاله بی

http://www.ireconomy.ir/fa/page/5174  - شــوند. 

۴  - )بــه طــور خالصــه پرولتاریــا - یــا 
طبقــه پرولترهــا - همــان طبقــه رنجبــر امــروزی 

کمونیســم  اصــول   - انگلــس  اســت. 
ــا افــکار تروتسکیســتی  ــدل ب ۵  - ارنســت من

ــه  ــرد، هــر کســی را ک ــه داشــت، ســعی ک ــی ک رادیکال

دارای ابــزار تولیــد نیســت ولــی کار می کنــد، جــزو 

پرولتاریــا بــه حســاب آورد. او بدیــن ترتیــب ســعی 

کــرد ترکیــب طبقاتــی احــزاب پرولــری را کامــا آشــفته 
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و ماشــین نویس هــای ادارات و مؤسســات مختلــف، 

معلــان و کارمنــدان دون  پایــه و غیــره.

واقعیــت  دو  مختلــف  گروه هــای  بیــکاری  بررســی 

در  بیــکاری  می کنــد:  برمــا  را  جامعــه  در  اساســی 

جمعیــت ۱۰ ســاله و بیشــر ۱۲.۱ درصــد، در جمعیــت 

۱۵ ســاله و بیشــر ۱۲.۱ درصــد، در جوانــان ۱۵-۲۴ 

ــاله ۲۵.۵  ــت ۲۹-۱۵ س ــد و در جمعی ــاله ۲۸.۳ درص س

ــل ۳۶.۴  ــت فارغ التحصی ــکاری جمعی ــرخ بی ــد و ن درص

ــت.۶  ــده اس ــرآورد ش ــد ب درص

ــان ۲۹-۱۵  ــکاری جوان ــان  کــه ماحظــه می شــود، بی چن

ســاله بعــد از فارغ التحصــان، باالتریــن درصــد را دارد. 

ایــن دو مســأله می رســانند کــه اوالً یــک بحــران عمیــق 

ســاختاری در جامعــه وجــود دارد کــه قــادر بــه جــذب 

نیــروی کارآمــد جوانــان نیســت. دومــاً از نظــر علمــی و 

فنــی عقــب ماندگــی تــا حدی ســت کــه قــادر بــه جــذب 

ــت و  ــد، مدیری ــگاهی در تولی ــص دانش ــروی متخص نی

امــر ســازماندهی منی باشــد. لــذا فــرار مغزهــا از ایــران، 

یــک جــر تاریخــی بــرای زنــده مانــدن اســت. 

طبقــه کارگــر ایــران بــه دلیــل وجــود رشکت هــای 

ــم  ــدی عظی ــل راه آهــن، کارخانجــات تولی ــی مث عظیم

مثــل هپکــو، هفــت تپــه، فــوالد اهــواز، آلومینیــوم 

ــع ســنگین نظامــی، رشکــت نفــت و  ســازی اراک، صنای

هــزاران مؤسســه تولیــد بیــش و کمــر از ده نفــر، دارای 

تشــکل پذیــری بــاال و انســجام الزم جهــت ســازماندهی 

ــت.  ــتی اس ــی کمونیس ــب آگاه ــورت کس ــود در ص خ

ــان کنــده  طبقــه کارگــر امــروزی ایــران را دیگــر دهقان

ــکاران  ــتائی، خــوش نشــین ها و بی ــن روس شــده از زمی

روســتا تشــکیل منی دهــد. ایــن وضعیــت تــا نســل 

ــد  ــه بع ــود ک ــود ب ــی موج ــات ارض ــد از اصاح اول بع

از آن تغییــر اساســی کــرد. افــراد ایــن طبقــه فرزنــدان 

متوســط  و  بیــکار هســتند  روشــنفکران  و  کارگــران 

ســطح تحصیــات در آن هــا ســوم دبیرســتان اســت. 

ایــن طبقــه بــه علــت رشایــط تاریخــی- سیاســی ایــران 

ــرار دارد و  ــان ق ــراتژیک جه ــه اس ــک منطق ــه در ی ک

همیشــه یــک جانــب منازعــات بین املللــی بــوده و 

ــورژوازی  ــه ب ــی علی ــارزه داخل ــم در مب ــور دائ ــه ط ب

حاکــم قــرار داشــته اســت و قــرار دارد، دارای آگاهــی 

باالتــری نســبت بــه هــم طبقه یی هــای خــود حتــی در 

اروپائی ســت. کشــورهای 

ایــن طبقــه در تقابــل بــا یکــی از خونخوارتریــن و 

رژیم هــای  مانده تریــن  عقــب  و  تریــن  فاشیســتی 

رسمایــه داری قــرار دارد. بــا وجــود اعــال لیرالیزاســیون 

اقتصــادی )پایــال کــردن متــام حقــوق کارگــران و 

عــدم پرداخــت بــه موقــع و کامــل حقــوق آنــان، فســخ 

ــار  ــا اجب ــران ب ــری کارگ ــه کارگی ــراردادی، ب اســتخدام ق

پایــال  امضــا،  ســفید  قراردادهــای  ارائــه  در  آنــان 

ــی  ــی و رفاه ــی و درمان ــات اجتاع ــام امکان ــردن مت ک

ــره را در  ــارزه ای گســرده و روزم ــه، مب ــان( در جامع آن

ــه اســت.  بدســت آوردن خواســت هایش در پیــش گرفت

ــر  ــه ب ــال ک ــن ح ــران در عی ــران ای ــت های کارگ خواس

زمینه هــای اقتصــادی اســتوار اســت، ولــی بــه ورای آن 

مناید.

۶  - ایسنا - قرائت شده در ۵.۶.۲۰۲۰

ــران تشــکل  صعــود کــرده اســت. خواســت کارگــران ای

مســتقل از دولــت، آزادی تشــکل، آزادی تظاهــرات، 

تشــکل شــورائی و اداره شــورائی اســت. روشــن اســت 

کــه همــه بخش هــای ایــن طبقــه در چنیــن ســطح 

آگاهــی نیســتند ولــی وقتــی مبــارزه بخــش آگاه تشــدید 

ــه پشــتیبانی بــر می خیزنــد  می شــود، همــه بخش هــا ب

و بــه خیابــان  می آینــد.

توماندریافتی ها

۱۵۱۷۰۰۰حداقل دستمزد ماهیانه

۱۰۰۰۰۰کمک هزینه مسکن )به رشط تصویب(

۱۹۰۰۰۰حق بن خواربار

۳۰۳۴۰۰حق اوالد - دو فرزند

ــپ، و  ــت ترام ــط دول ــا توس ــدید تحریم ه ــان تش از زم

ــه  ــد ارزش اضاف ــت، تولی ــادرات نف ــدید ص ــش ش فروک

کارخانه یــی در داخــل کشــور و جایگزیــن کــردن آن بــه 

ــدا  جــای ســهمیه نفــت در بودجــه اهمیــت حیاتــی پی

کــرد. لــذا کارخانجــات و مؤسســات تولیــدی خصوصــی 

بســیاری برپــا گردیــده و فشــار بــر طبقــه کارگــر 

ــات  ــر از امکان ــت بیش ــر و محرومی ــد بیش ــرای تولی ب

اجتاعــی، ابعــاد تحمــل ناپذیــری گرفتــه اســت. در 

حالــی کــه مــرز فقــر در ایــران حــدود ۸ میلیــون تومــان 

اســت، حداقــل دســتمزد کارگــران بــا دیگــر مزایــا 

ــبه  ــن محاس ــت. ای ــده اس ــرآورد ش ــان ب ۲۱۱۰۴۰۰ توم

بــرای خانوارهــای دو فرزنــدی اســت. ایــن رشایــط 

اقتصــادی، کارگــران و خانواده هــای آنــان را در مــرز 

ــه داشــته اســت. ــرگ نگ م

دقیقــا ایــن امــر یکــی از دالئــل گســرش و تعمیــق 

مبــارزات کارگــری ایــران در ســال های اخیــر می باشــد. 

ســال های ۹۷، ۹۸، و ۹۹ ســال های اوج  گیــری مبــارزات 

کارگــری کشــور ماســت.

4- بورژوازی ایران 

بــورژوازی در ایــران طبقــه حاکمــه اســت. بدیــن معنــی 

ــت  ــع دول کــه قــدرت سیاســی را در کــف دارد. در واق

ایــران بــه مثابــه ابــزار سیاســی حاکمیــت طبقــه رسمایــه 

ــت. ــت رسمایه داریس دار، دول

ــت  ــای دول ــه دار، اعض ــه رسمای ــیعی از طبق ــش وس بخ

هســتند و یــا مقامــات تعییــن کننــده در ســپاه و ارتــش 

و پلیــس می باشــند. در نتیجــه یکــی از ویژگی هــای 

ــدرت  ــا ق ــه ب ــن طبق ــران تداخــل ای ــه داری در ای رسمای

سیاســی، یعنــی دولــت همیــن طبقــه اســت. بــه بیــان 

دیگــر دولــت در ایــران هــم ابــزار سیاســی طبقــه 

رسمایــه دار اســت و هــم بخشــی از اعضــای ایــن طبقــه 

ــده اند. ــده ش ــم تنی ــر دو دره ــت. ه اس

ــش  ــر تن ــه از ه ــردد ک ــث می گ ــت باع ــن خصوصی ای

کوچکــی در پائیــن جامعــه، کل دولــت و طبقــه دچــار 

ــز  ــبت نی ــن نس ــه همی ــوند و ب ــرگ آوری ش ــراس م ه

نظام هــای  در  نشــان  دهنــد.  انعــکاس رسکوبگرانــه 

رسمایــه داری کــه ایــن دو کامــا از هــم جــدا هســتند، 

طبقــه رسمایــه  دار حتــی بــا تغییــر رژیم هــا در نتیجــه 

ــه  ــل جامع ــد. مث ــرز هــم منی افت ــه ل ــن ب ــار از پائی فش

ــره. ــکا و غی ــا فرانســه و آمری ــان ی آمل

جهــت درک ویژگی هــای دیگــر نظــام رسمایــه داری 

دولــت  ایــن  خصوصیــات  نتیجــه  در  و  ایــران 

رسمایــه داری، الزم اســت بــه ویژگی هــای اقتصــاد و 

ایــران دقــت شــود: حرکــت رسمایــه در 

اقتصــاد ایــران یــک اقتصــاد رسمایه دارانــه اســت. یعنــی 

ــان ارزش  ــران ه ــی در ای ــی و خصوص ــروت اجتاع ث

اضافه ای ســت کــه در نتیجــه اســتثار طبقــه کارگــر 

حاصــل می شــود. تولیــد بــا شــیوه فئودالــی از جامعــه 

ــاد  ــن اقتص ــع تأمی ــت. مناب ــته اس ــت بربس ــران رخ ای

ــی اقتصــاد  ــای ویژگ ــه روشــنی گوی کشــور )بودجــه( ب

ــران اســت. ــه داری ای رسمای

درآمــد نفــت ســهم باالئــی از بودجــه ایــران و ثروتــی را 

کــه در ایــن کشــور وجــود دارد، تأمیــن می کنــد. درآمــد 

عظیــم نفــت کــه از اســتثار بــی رویــه کارگــران رشکــت 

ــت  ــن رشک ــه ای ــه ب ــی ک ــام صنایع ــران مت ــت و کارگ نف

وابســته هســتند، حاصــل میآیــد، بــرای حاکمیــن ثــروت 

ــی از آن  ــش بزرگ ــود بخ ــه می ش ــت ک ــاد آورده ای س ب

را بــه نفــع شــخصی برداشــت کــرد و یــا بــدون جــواب 

گوئــی بــه کســی بــه دوســتان بین املللــی  رســاند. درآمــد 

ــامی  ــوری اس ــم جمه ــت رژی ــل حاکمی ــت در اوائ نف

بیــش از ۴۰ درصــد بودجــه کشــور را رقــم مــی زد. لــذا 

ــق  ــور از طری ــه کش ــن کل بودج ــروت و تأمی ــاد ث ایج

تولیــدات صنعتــی، اهمیــت خــود را از دســت مــی داد. 

ــه  ــت در بودج ــد نف ــد درآم ــه درص ــن ک ــود ای ــا وج ب

ــش،  ــی ثبات ــی نفــس وجــود ب ــت نیســت ول کشــور ثاب

ــه صنعتــی و کارگــر صنعتــی را در تأمیــن  نقــش رسمای

ــا از  ــدید تحریم ه ــا تش ــد. ب ــات می کن ــی ثب ــه ب بودج

ــعی  ــون - س ــا کن ــا ت ــان اوبام ــکا - از زم ــب آمری جان

گردیــده اســت ســهم نفــت در بودجــه کشــور را تقلیــل 

دهنــد. ولــی ایــن کوشــش بــه علــت سیاســت های 

مخــرب اقتصــادی و بین املللــی، نتوانســت کامــا موفــق 

شــود. ســهم درآمــد نفتــی از کل منابــع عمومــی از ۴۱ 

درصــد در ســال ۱۳۹۲ بــه ۳۱.۳ درصــد در ســال ۱۳۹۷۷ 

و ۲۷ درصــد در ســال ۱۳۹۸ رســیده. دولــت ســهم نفــت 

در بودجــه ســال ۹۹ را ۱۰ درصــد اعــام کــرده اســت کــه 

بــا برداشــت ۳۰ هــزار میلیــارد از صنــدوق توســعه ملــی 

)۷.۵ درصــد بودجــه( ســهم واقعــی نفــت در بودجــه، 

ــد.  ــکیل می ده ــد را تش ــا ۲۰ درص ــدود ۱۸ ت ح

ــدی از  ــن درص ــا، چنی ــت تحریم ه ــه عل ــون ب ــی چ ول

بودجــه از طریــق فــروش نفــت تأمیــن منی شــود، بخــش 

ــه  ــد ک ــتوانه می مان ــی پش ــور ب ــه کش ــی از بودج بزرگ

بــرای جــران آن بودجــه شــاخه های بهداشــت، آمــوزش 

کاهــش  را  عمومــی،  علمــی  تحقیقــات  پــرورش،  و 

می دهنــد.

امــکان برداشــت غیــر قانونــی از درآمــد نفــت، قــری 

ــأت  ــص در هی ــیار حری ــور و بس ــت خ ــد، مف دزد، فاس

ــای  ــه ثروت ه ــه ب ــود آورده ک ــه وج ــران ب ــه ای حاکم

از هیــچ جنایتــی در حــق  و  افســانه یی رســیده اند 

ــتند.  ــردان نیس ــردم روگ ــت م اکرثی

7  - رئیس دیوان محاسبات، از افزایش 
سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرد و 
گفت: سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه 

به ۴۳ درصد افزایش یافته است.
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الف - بورژوازی صنعتی ایران

ــه علــت سیاســت   ــران ب ــی ای الــف - محصــوالت صنعت

درهــای بــاز رژیــم جمهــوری اســامی، قــادر بــه رقابــت 

بــا کاالهــای خارجــی مشــابه نیســت. دولــت ایــران تــا 

ــل  ــتیبانی قاب ــچ پش ــپ هی ــدن ترام ــان روی کار آم زم

کاالهــای  منی کــرد.  داخلــی  صنایــع  از  محاســبه یی 

ــر  ــران رسازی ــل ای ــی و... داخ ــی، اروپائ ــی و روس چین

ــدگان  ــده کــه گردانن می شــد و صدهــا رشکــت وارد کنن

و صاحبانشــان در دولــت مســؤولیت داشــتند و یــا 

ــد،  ــرده بودن ــرار ک ــان برق ــا دولتی مناســبات محکمــی ب

ســودهای میلیــاردی میردنــد و صنایــع ایــران را گام بــه 

ــد.  ــوق می دادن ــودی س ــه ناب گام ب

ایــن وضعیــت بعــد از تشــدید تحریم هــا بــه ویــژه 

تحریــم فــروش نفــت، تــا انــدازه ای تغییــر کــرد و دولــت 

مجبــور بــه حایــت شــاخه هائی از تولیــد داخلــی 

گردیــد و حتــی کارخانجــات خصوصــی تولیــدی کاالهای 

تحریــم شــده را بــا ارائــه کمک هــا و خدماتــی، تشــویق 

کــرد.

از کل منابــع و مصــارف رشکت هــای دولتــی در بودجــه 

ــد و  ــدود ۳۳ درص ــت ح ــی نف ــت مل ــهم رشک ۱۳۹۹، س

رشکــت ملــی پاالیــش و پخــش حــدود ۲۴ درصــد، یعنــی 

ــد  ــت. ۴۳ درص ــده اس ــن ش ــد تعیی ــا ۵۷ درص مجموع

مابقــی ســهم دیگــر رشکت هــای دولتــی اســت کــه 

بانک هــا و رشکت هــای  از آن ســهم  باالئــی  درصــد 

بیمــه دولتــی می باشــد. در نتیجــه ســهم بســیار اندکــی 

ــق  ــی )منهــای صنایــع نظامــی( تعل بــه صنایــع دولت

می گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه صنایــع متعلــق بــه 

دولــت اســت. وضــع صنایــع خصوصــی بســیار وخیم تــر 

از ایــن می باشــد.

لــذا مالیاتــی هــم کــه از ایــن صنایــع بــرای تأمیــن 

ــش از ۱۰  ــد بی ــردد منی توان ــذ می گ ــور اخ ــه کش بودج

ــد. ــن کن ــه را تأمی ــد بودج درص

بــا بحرانــی شــدن روابــط ایــران و آمریــکا، دولــت ســعی 

منــوده تنــش مثبتــی در صنایــع بــه ویــژه صنایــع تحریــم 

ــد. در عیــن حــال بوســیله رشکت هــای  شــده ایجــاد کن

بــزرگ و برتــر ایــران۸ ، کاالهــای تحریــم شــده را تولیــد 

و بخشــی از کاالهــای مــورد نیــاز کشــور را توســط 

همیــن رشکت هــا بــه نــام دیگــری )قاچــاق( وارد منایــد. 

نظــام  ویژگی هــای  از  یکــی  ب-   

ماشــین های  کــه  اســت  ایــن  ایــران  رسمایــه داری 

ســازنده ابــزار تولیــد در ایــران بســیار انــدک اســت. لــذا 

رسمایــه داران صنعتــی مجبــور هســتند ماشــین های 

تولیــدی کارخانجــات خــود را از خــارج وارد کننــد. لــذا 

هــر کــدام از آن هــا وابســته بــه یــک کنــرن و طرفــدار 

هــان کنــرن می باشــد. وقتــی ایــن رسمایــه داران 

ــر  ــر تغیی ــور دیگ ــه کش ــوری ب ــود را از کش واردات خ

ــرن  ــدار کن ــی و طرف ــرن اول ــمن کن ــد، دش می دهن

ــی  ــورژوازی صنعت ــت ب ــن جه ــوند. بهمی ــی می ش دوم

8  -
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ایــران بــه لحــاظ تاریخــی و رشایــط فعلــی بســیار 

دمدمــی مــزاج، خائــن و اپورتونیســت اســت. بــه انــدازه 

افــراد ایــن طبقــه، گرایــش و وابســتگی بــه رشکت هــای 

ــی  ــه لحــاظ عین ــر ب ــن ام امپریالیســتی وجــود دارد. ای

را توضیــح می دهــد. ایــران  بــورژوازی وابســته 

بــه طــور کلــی صنایــع ســازنده وســائل رضوری زندگــی 

مــردم، بــه دلیــل عــدم حایــت دولتــی و عــدم توانائــی 

در رقابــت بــا کاالهــای خارجــی، بــا ظرفیــت پائیــن تــر 

از ظرفیــت کلــی خــود، تولیــد می کننــد. حتــی بــا %۲۰ 

از کل ظرفیــت خــود. یعنــی در خطــر ورشکســتگی 

ــود  ــین های خ ــازی ماش ــزه نوس ــذا انگی ــد. ل ــرار دارن ق

را از دســت داده انــد و ایــن ماشــین ها نســبت بــه 

تکنولــوژی امــروزی جهــان عقــب مانــده هســتند. ایــن 

امــر بــه ویــژه در صنایــع معدنــی بــرای کارگــران فاجعــه 

آفریــن اســت. بــه طــوری کــه در ده ســال گذشــته 

۱۵۹۹۷ کارگــر ناشــی از عــدم ایمنــی و فرســودگی ابــزار 

ــد. ــد، جــان خــود را در معــادن از دســت داده ان تولی

سیاســت لیرالیــزه کــردن اقتصــاد، کــه از جانــب بانــک 

جهانــی بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل شــد، گذشــته از 

بــردن  بیــن  از  کارگــران،  اســثتار  تشــدید  وظیفــه 

کلیــه حقــوق اولیــه آن هــا، دامــن زدن بــه فقــر و بــی 

رسپناهــی آن هــا، می بایســت دولــت را از پروســه تولیــد 

جــدا کنــد. یعنــی رشکت هــای تولیــدی و غیــر تولیــدی 

ــا  ــازد ت ــی س ــز خصوص ــا را نی ــا و بانک ه ــل بیمه ه مث

ــی  ــی خصوص ــود. ول ــزا ش ــا مج ــد کام ــت از تولی دول

ــی  ــدید ب ــه تش ــه ب ــن ک ــن ای ــران در عی ــازی در ای س

رویــه اســتثار و بــی خامنانــی طبقــه کارگــر دامــن زد، 

رشایطــی را بــه وجــود آورد کــه مؤسســات تولیــدی 

ــا  ــط ب ــه داران مرتب ــا رسمای ــردان و ی ــه دولتم ــی ب دولت

دولــت بــا قیمت هــای بســیار انــدک، واگــذار شــد. 

ــد و  ــد تولی ــی از رون ــچ اطاع ــه هی ــداران ک ــن خری ای

ــروش  ــا ف ــتند، ب ــات نداش ــن مؤسس ــت آن در ای پیرف

ــات  ــن مؤسس ــاردی، ای ــودهای میلی ــب س ــا و کس آن ه

تولیــدی را بــه ورشکســتگی و نابــودی کامــل کشــاندند. 

بــا ایــن وجــود صنایــع ایــران متایــل بــه انحصــار دارنــد. 

ایــن رونــد قانومننــد را می تــوان بــا یــک منونــه بــه 

ــی  ــا شــفافیت نشــان داد. ۶۱ واحــد معدن روشــنی و ب

در زمینــه مــواد نســوز۹ در صنعــت کشــور مشــغول بــه 

تولیــد هســتند. کــه البتــه ۵۰ درصــد تولیــد کشــور در 

ــرار دارد.  ــت ق ــا ۸ رشک ــار ۷ ت انحص

ــط  ــم، فق ــت می کنی ــران صحب ــع ای ــا از صنای ــی م وقت

صنایــع شــهری در نظــر نیســت صنایــع کشــاورزی 

ــاورزی  ــیعی از کش ــش وس ــت. بخ ــر اس ــورد نظ ــز م نی

ایــران صنعتــی اســت. بخشــی نیــز کــه صنعتــی نیســت 

کشــاورزی تجــاری در مناســبات رسمایه داریســت. یعنی 

تولیــد خــرده بــورژوازی بــرای فــروش نــه مبادلــه پایاپــا. 

لــذا روســتاهای ایــران دیگــر روســتاهائی بــا مناســبات 

اربــاب رعیتــی نیســتند. هــان طــور کــه شــهرهای 

شــده اند،  تبدیــل  نئولیرالــی  شــهرهای  بــه  ایــران 

ــل  ــاری تبدی ــتاهای تج ــه روس ــز ب ــران نی ــتاهای ای روس

ــی  ــتاهای صنعت ــا روس ــران ی ــتاهای ای ــته اند. روس گش
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ــا  ــورژوازی تجــاری و ی ــا روســتاهای خــرده ب هســتند ی

روســتاهای صنعتــی - تجــاری. در روســتاهای ایــران 

ــود. ــده منی ش ــم دی ــانه فئودالیس ــن نش کوچکری

بــا وجــود حاکمیــت نظــام  ایــران  ایلــی در  نظــام 

رسمایــه داری، بــر پایــه پدرتبــاری و اشــکال تغییــر پیــدا 

ــل  ــه دوره ماقب ــه ب ــت ک ــتوار اس ــم اس ــرده آنیمیس ک

متــدن تعلــق دارد. گلــه داری در ایــل کــه معیشــت 

اصلــی آنهــا را میســازد، اگــر ایــل یــک جــا نشــین شــده 

باشــد، تجاریســت و اگــر کوچنــده باشــد بــر مناســبات 

آرتــل اســت، کــه ریشــه در مالکیــت اشــراکی دارد. ایــن 

ــذا در  ــودی و محــو قــرار دارد. ل مناســبات در مــرز ناب

ــدارد. ــی وجــود ن ــز مناســبات فئودال ــران نی ــات ای ای

ب- بورژوازی تجاری ایران

ایــران  بــورژوازی  قــر  فاســدترین  و  قدرمتندتریــن 

ــاری  ــورژوازی تج ــته ب ــت. در گذش ــورژوازی تجاری س ب

ســنتی ایــران را بــورژوازی بــازار می نامیدنــد. منظــور از 

بــازار مکانــی بــود بــه صــورت کوچه هــای تــو در تــو و 

رسپوشــیده. امــروزه بــورژوازی تجــاری مفهــوم دیگــری 

دارد. بــورژوازی تجــاری مــدرن امــروز ایــران دارای 

ــای  ــدات کنرن ه ــی از تولی ــم واردات ــای عظی رشکت ه

بین املللــی  کنرن هــای  بــه  صــادرات  و  بین املللــی 

چینــی  کاالهــای  کــه  رشکت هائــی  مثــل  هســتند. 

ــا،  ــات ط ــل ترکیب ــی مث ــای ایران ــد و کااله وارد می کنن

ــه  ــع دســتی را ب ــا، آهــن، شیشــه و صنای ــزات گرانبه فل

ــه  ــورژوازی ک ــن ب رشکت هــای خارجــی می فروشــند. ای

ــه  ســاز عینــی بــورژوازی  ــه عنــوان زمین ــد ب ــا بای قاعدت

ــذاری در صنعــت  ــه گ ــا رسمای ــد و ب ــی عمــل کن صنعت

ــه علــت فســاد عمیــق  ــد، ب ایــن بخــش را تقویــت منای

در دســتگاه دولتــی و وابســتگی بــورژوازی تجــاری 

اساســی  مانــع  دولتــی،  و  نظامــی  قدرت هــای  بــه 

از صنایــع داخلــی اســت. دقیقــا  حفاظــت دولــت 

همیــن بــورژوازی اســت کــه می توانــد از پرداخــت 

مالیــات فــرار کنــد. کارگــران، کارمنــدان و مــزد بگیــران 

آن  مبنــای  بــر  کــه  هســتند  معینــی  درآمــد  دارای 

مالیــات می پردازنــد. بــورژوازی صنعتــی نیــز دارای 

حســاب تقریبــا روشــنی در خریــد مــواد خــام و ناشــی 

از آن درصــد ســود می باشــد. تنهــا قــری از طبقــه 

بــورژوازی کــه می توانــد کامــا از پرداخــت مالیــات 

ــن  ــی از ای ــت. بخش ــاری ا س ــورژوازی تج ــد، ب ــرار کن ف

بــورژوازی کــه بــه کنرن هــای بین املللــی وابســته 

ــادرات  ــه ص ــاند، ب ــات می رس ــا خدم ــه آن ه ــوده و ب ب

ــاد آور  و واردات قاچــاق مشــغول اســت. از مــواد اعتی

مثــل هروئیــن تــا داروهــای پزشــکی را ایــن بخــش 

بــه صــورت قاچــاق انجــام می دهــد و ثروت هــای 

گــزارش  بــه  مثــا:  می کنــد.  کســب  دالری  میلیــارد 

 ... آرد  تســنیم رشکــت  اقتصادی خرگــزاری  خرنــگار 

ــوز ورود  ــن مج ــدون داش ــن آرد را ب ــزار ت ــدار ۵ ه مق

ــن کاالی صــادر  موقــت صــادر کــرده اســت. قیمــت ای

شــده یــک تریلیــون و پانصــد و ســی و هفــت میلیــارد 

ــتصد و  ــون و هش ــت میلی ــصت و هش ــد و ش و یک ص

ــال  ــود و دو ری بیســت و هفــت هــزار و دویســت و ن

ریــال(  ۱/۵۳۶/۱۶۸/۸۲۷/۲۹۲( می باشــد. 

ــاری دولــت و دولتمــردان  ــا همی ــد همیشــه ب ــن رون ای



صفحە9رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

فقط سوسیالیسم جواب بە معضالت و مشکالت انسان فرودست است

10
حە 

صف
در 

یە 
 بق

انجــام می شــود. بــورژوازی تجــاری هــان قــر فاســدی 

اســت کــه از بــاال کشــیدن درآمــد نفــت پاگرفــت. لــذا 

نفــوذ عظیمــی در قــدرت سیاســی در ایــران دارد. همــه 

ــه  ــی جامع ــع عموم ــه مناف ــن ب ــورژوازی خائ ــار ب اقش

هســتند ولــی ایــن قــر از بــورژوازی خائن تریــن قــر 

بــه ایــن منافــع اســت. ایــن قر اســت کــه اساســا از ارز 

ــد ارزان  ــث خری ــد. ارز ارزان باع ــتفاده می کن ارزان اس

ــه  ــارج ب ــده از خ ــده ش ــای ارزان خری ــود. کااله می ش

قیمــت گــزاف حتــی ده برابــر قیمــت رایــج  در داخــل 

ــی. ــل محصــوالت داروئ ــه فــروش می رســد؛ مث ــران ب ای

پ- بورژوازی ربائی ایران

ایــن بــورژوازی کــم جمعیت تریــن و قدرمتندتریــن 

بــورژوازی ایــران اســت. بــه اســتثنای رصافــان دوره گــرد 

ــازه ای  ــتگاه مغ ــه دارای دم و دس ــی ک ــر، رصافان و فقی

ــه داران  ــر از رسمای ــن ق ــک داران در ای ــا بان هســتند ت

ایــران جــای می گیرنــد. مقتدرتریــن اعضــای ایــن قــر 

ــه را  ــای جامع ــه ثروت ه ــه کلی ــتند ک ــک داران هس بان

در کنــرل خــود گرفته انــد. رده هــای بــاالی رصافــان در 

ــان  ــد و جری ــل می کنن ــا عم ــا بانکه ــرده ب ــدی ف پیون

پــول در رده هــای پائیــن رصافــان، تــا رصافــان دوره گــرد 

ــه رصافــی  ــد. در واقــع رسمای ــرل دارن ــز تحــت کن را نی

و یــا ربائــی ایــران یــک هــرم رسمایه ایســت کــه در آن 

پــول از پائیــن بــه بــاال در حرکــت اســت. مــا در این جــا 

ــم:  ــر می کنی ــه  را ذک دو منون

۱- »رصافــی ملــی ایــران در ســال ۱۳۸۳ بــا مجــوز بانــک 

ــه  ــا رسمای ــا ب ــران عمدت ــامی ای ــوری اس ــزی جمه مرک

ــیس  ــاص تاس ــهامی خ ــت س ــورت رشک ــی بص ــک مل بان

 ، بین املللــی  محدودیت هــای  رغــم  علــی  و  گردیــد 

نقــش مهمــی را در نقــل و انتقــال وجــوه ارزی و ایجــاد 

ــازار ارز ایفــا منــوده اســت.«  تعــادل ب

۲- ایــن نقــل قــول از ســایت بانــک مرکــزی جمهــوری 

اســامی ایــران اســت: »فهرســت بانک هــا و مؤسســات 

اعتبــاری و ســایر نهادهائــی کــه مجــوز تاســیس و 

فعالیــت آنهــا توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی 

ایــران صــادر و تحــت نظــارت قــرار گرفته انــد بــه رشح 

زیــر اعــام میگــردد: بانــک و مؤسســه اعتبــاری، شــعبه 

و باجــه ی بانک هــا و مؤسســات، رشکــت واســپاری، 

رصافــی، تعاونــی اعتبــار و صنــدوق قرض الحســنه.« 

و تحــت هــر کــدام از ایــن بخش هــا، نــام تعــدادی 

ــده اســت. ــه آورده ش مؤسس

ــود اقتصــاد  ــار و پ ــه ت ــان اســت ک ــن رشی ــق ای از طری

ابــر  یعنــی  رسمایــه  جهانــی  اقتصــاد  بــه  ایــران 

می گــردد. وصــل  بین املللــی  کنرن هــای 

برای روشنائی بیشر، منونه هائئ می آوریم:

دولــت آمریــکا ۵۰ بانــک ایرانــی و شــعبات آن در 

کشــورهای مختلــف جهــان را تحریــم کــرد. یکــی از ایــن 

ــه  ــا رسمای ــا اســت، ب ــک تجــارت ایران-اروپ ــا، بان بانکه

بیــش از یــک میلیــارد دالر کــه بــا هــدف تقویــت 

ــع هوائــی و فضائــی جمهــوری  ــع دفاعــی و صنای صنای

ــت. ــده اس ــیس ش ــران تأس ــامی ای اس

هــم  در  و  فــرده  چنــان  بحریــن  و  ایــران  بانــک 

ــه صــورت رسپوشــی جهــت  ــه ب ــام شــده اســت ک ادغ

فعالیت هــای اقتصــادی ایــران و ورود واردات و خــروج 

ــت.  ــده اس ــیس ش ــی تأس ــدون رهیاب ــادرات ب ص

BMI بانکــی اســت کــه در خدمــت صنایع و مؤسســات 

مالــی ایــران تأســیس شــده و نیمــی از صادرات ایــران را 

تحــت کنــرل دارد. ایــن بانــک دارای ۳۱۰۰ شــعبه اســت 

کــه ۱۶ عــدد آن در خــارج از کشــور اســت. معامــات 

ــن بانکــی اســامی اســت  ــای قوانی ــر مبن ــک ب ــن بان ای

ــام  ــرد و مت ــم ک ــته ها تنظی ــل در گذش ــک فیص ــه مل ک

بانک هــای ایــن زمینــه در ســطح بین املللــی درهــم 

ادغــام هســتند و رس آن بــه بانــک انگلیــس وصــل شــده 

اســت. عبدالحمیــد انصــاری بنیــان گــذار و طــراح بانــک 

BMI ایــران اســت. شــعبه های خارجــی ایــن بانــک 

ــاراگ،  ــقط، موه ــگ، مس ــگ کن ــن، هن ــو، بحری در باک

ــس و  ــن آن در پاری ــی، و فعالری ــارات عرب ــکو، ام مس

ــس  ــک اســامی انگلی ــه بان ــک ب ــن بان ــدن اســت. ای لن

اخیــر  بانــک  و  اســت  وصــل   )Al Rayan Bank(

شــعبه ای اســت از بانــک  اچ اس بــی ســی، انگلیــس بــا 

ــون دالر .  ــه ۲.۳۷ تریلی رسمای

معامــات تجــاری بیــن دولت هــا انجــام منی شــود. 

رشکت هــای  مناینــده  معیــت  در  دولت هــا  مناینــده 

بین املللــی کــه بــر ایــن دولــت تســلط دارنــد وارد 

کشــوری می شــوند کــه بایــد رسمایــه بــه آن صــادر 

شــود. از ایــن بــه بعــد مناینــده رشکت هــا هســتند کــه 

باهــم معاملــه می کننــد ولــی هــر ســنت ایــن معاملــه 

بایــد از طریــق بانــک انجــام گیــرد لــذا بانــک بــر متــام 

ــد و آن  ــدا می کن ــه دو کشــور احاطــه پی حرکــت رسمای

ــد.  ــل مینای ــی وص ــه جهان ــه کل رسمای را ب

بودجــه ســال ۱۳۹۹ حــدود ۱۹۸۸ هــزار میلیــارد تومــان 

تعییــن شــده اســت. هزینــه بانــک کــه مســاوی درآمــد 

بانــک تعییــن می شــود حــدود ۱۱۹ میلیــارد تومــان 

بــرآورد شــده اســت. از ایــن معادلــه فقــط ســهم بانــک 

)بــدون بیمــه( در تأمیــن بودجــه ســال ۱۳۹۹ حــدود ۵ 

ــد.  ــد می ش درص

بقیــه بودجــه ایــران از اخــذ مالیــات تأمیــن می گــردد. 

ــته از  ــه و نانوش ــا گفت ــی ن ــه نوع ــاری ب ــورژوازی تج ب

ــه  ــا طبق ــات را عمدت ــذا مالی ــت. ل ــاف اس ــات مع مالی

کارگــر، دیگــر زحمتکشــان، کارمنــدان و حقــوق بگیــران 

ــالیانه  ــه س ــد بودج ــد. رش ــت کنن ــد پرداخ ــی بای دولت

بــه معنــی رشــد مخــارج و در نتیجــه تشــدید اســتثار 

طبقــه کارگــر اســت.

خرده بورژوازی

ایــن طبقــه کــه بــه لحــاظ مناســبات زیــر بنائــی 

ارتجاعی ســت، از اقشــار مختلفــی تشــکیل شــده اســت 

کــه فرودســتان آن بــه لحــاظ سیاســی، جــزو متحدیــن 

دیرپــای پرولتاریــا می باشــند. دستفروشــان، گاری چیــان، 

ــداران جــزء،  ــر، دکان ــان فقی ــه، دهقان معلمیــن دون پای

دانشــجویان از طبقــات فرودســت، و غیــره فرودســتان 

ــدان ادارات،  ــتان، کارمن ــران دبیرس ــد. دبی ــن طبقه ان ای

از  دانشــجویان  کوچــک،  فروشــگاه های  صاحبــان 

ــر  ــال، ق ــه ح ــان میان ــط، دهقان ــای متوس خانواده ه

ــد،  ــدان ارش ــتند. کارمن ــورژوازی هس ــرده ب ــط خ متوس

دهقانــان مرفــه، مغــازه داران و غیــره قــر بــاالی ایــن 

ــن طبقــه گرایــش  ــاالی ای ــد. قــر متوســط و ب طبقه ان

شــدید بــه بــورژوازی دارنــد و مناینــدگان سیاســی آن هــا 

ــزاج و اپورتونیســت هســتند. ــی م بســیار دمدم

لــذا در ایــن مرحلــه از تاریــخ کشــورمان منی توانیــم 

ــورژوازی، خــرده  ــی اتحــاد ب ــی یعن ــزرگ مل از اتحــاد ب

بــورژوازی و طبقــه کارگــر بــرای انقــاب سوسیالیســتی 

شــعار  حــال  عیــن  در  باشــد.  میــان  در  صحبتــی 

ــودن  ــرز ب ــی م ــل ب ــه دلی ــز ب ــردم نی ــوده م ــاد ت اتح

ــه و  ــورژوازی مرف ــرده ب ــا خ ــه ب ــه مصالح آن، کار را ب

بــورژوازی میکشــاند. شــعار درســت در بســیج اکرثیــت 

جامعــه می توانــد: "اتحــاد پرولتاریــا، زحمتکشــان و 

ــط  ــعار در رشای ــن ش ــد. ای ــی " باش ــان مرق آزادیخواه

مســاعد می توانــد منبســط شــود و در رشایــط نامســاعد 

ــردد. ــض گ منقب

5- انباشت رسمایه در ایران 

ــدی ســه  ــک قانومنن ــه  دارای ی ــد رسمای مارکــس می گوی

ــه  ــش ب ــی و گرای ــز گرائ ــت، مرک ــت. انباش ــی  اس وجه

بین املللــی شــدن.

ــان  ــام رسمایه هــای جه ــام مت ــون ع ــن قان ــای ای ــر مبن ب

بــا گذشــت از پروســه ها و روندهائــی خــود را بــه 

می رســانند.  بین املللــی  انباشــت  ســطح  باالتریــن 

ــل  ــیک مث ــه داری کاس ــورهای رسمای ــر در کش ــن ام ای

انگلیــس، فرانســه، آملــان، چیــن، روســیه و غیــره از 

گذرگاه هــای زیــر میگــذرد. رسمایــه در جریــان اســتثار 

کارگــر تولیــد میشــود، در رشکــت تولیــد کننــده انباشــت 

ــات  ــورت مالی ــه ص ــه ب ــن رسمای ــی از ای ــود. بخش میش

بــه انبــاره دولــت واریــز میشــود. ایــن انبــاره دو هــدف 

ــظ نظــم  ــات مســاعد جهــت حف دارد. ۱- ایجــاد امکان

موجــود و تکامــل آن در خدمــت نظــام رسمایــه داری. ۲- 

ــی در  ــدی و خدمات ــم تولی ــه رشکت هــای عظی کمــک ب

صــورت گرفتــاری مالــی. در ایــن مــورد بــا مجهــز شــدن 

ــن  ــه جدیدتری ــه داری ب ــورهای رسمای ــه کش ــس هم پلی

ــزار درگیریهــای خیابانــی و وابســته کــردن  وســائل و اب

ــی،  ــه فوقان ــت های طبق ــه درخواس ــی ب ــتم قضائ سیس

ایــن راه چپــاول  ســازماندهی معیشــت مــردم و از 

ــب  ــک جان ــش قیمت هــا را از ی ــه صــورت افزای ــا ب آنه

ــا و  ــه رشکت ه ــوض ب ــغ و باع ــی دری ــای ب و کمک ه

بانک هــای در حــال »ورشکســتگی« را از جانــب دیگــر 

می بینیــم. جریــان رسمایــه در آن کارخانــه تولیــد کننــده 

جانــب دیگــری هــم دارد. بخشــی از ارزش اضافــه 

تولیــد شــده در خدمــت حفــظ خــود بــه صــورت پیــدا 

کــردن بــازار رصف میشــود و بخشــی در جریــان پیشــرد 

امــر رقابــت. ایــن جریــان اخیــر تعییــن کننــده اســت. 

اگــر رشکــت مذکــور برنــده شــود، ثــروت رشکــت بازنــده 

در انبــاره رشکــت برنــده جمــع خواهــد شــد و رشکــت 

ــا در همیــن رشکــت  ــن خواهــد رفــت و ی ــده از بی بازن

ادغــام خواهــد شــد. بــر مبنــای هــان قانومننــدی ســه 

ــت باعــث تشــدید انباشــت  ــن رقاب ــه، ای وجهــی رسمای

و مترکــز رسمایــه در رشکت هــای بزرگــر میشــود. تــا 

جائــی کــه در ســطح ملــی کنرن هــا و انحصــارات 

بــزرگ پدیــد میآینــد کــه مرحلــه بعــدی بــه انحصــارات 

بین املللــی تبدیــل میشــوند و رسمایــه در نقــاط بســیار 

کوچــک هــرم جهانــی انباشــته می گــردد. در نتیجــه در 

ــاخه  ــروت در دو ش ــیک، ث ــه داری کاس ــع رسمای جوام

ــیم  ــوند تقس ــر ش ــر روز بزرگ ت ــا ه ــت و رشکت ه دول
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میشــود و انباشــته میگــردد.

ــه دچــار  ــان طبیعــی حرکــت رسمای ــن جری ــران ای در ای

اخــال گردیــده اســت. رسمایــه در یــک کارخانــه تولیــد 

میشــود. بــه دو بخــش تقســیم میگــردد. مالیــات دولتــی 

اخــذ میگــردد ولــی رقابــت داخلــی کارخانجــات مشــابه 

بــه علــت حضــور بــی رویــه محصــوالت خارجــی مشــابه 

ــای  ــه بج ــد. کارخان ــاز میان ــت ب ــدازه ای از حرک ــا ان ت

رقابــت بــا کارخانــه دیگــر  داخلــی و تبدیــل شــدن 

ــا  ــت ب ــی، در رقاب ــپس بین امللل ــی و س ــرن مل ــه کن ب

حریــف خارجــی هــر روز تضعیــف میگــردد. ماشــین ها 

ــا  ــرود. ب ــش منی ــی پی ــه خوب ــد ب ــه میشــوند و تولی کهن

ایــن وجــود باالخــره رسمایــه بــر مبنــای قانومننــدی 

خــود بــه بــاال حرکــت کــرده، مترکــز یافتــه و تعــدادی از 

رشکت هــای بــزرگ در صحنــه داخلــی بــه وجــود آورده 

اســت. ولــی حضــور آنهــا بــا حضــور رشکت هــای بــزرگ 

در صحنــه کشــورهای رسمایــه داری کاســیک فــرق 

میکنــد. در ایــران حضــور آنهــا یــا بــه دلیــل وابســتگی 

ــت  ــود و تقوی ــل میش ــی تحم ــای بین امللل ــه رشکت ه ب

میگردنــد و یــا در رقابــت بــا آنهــا به علت عــدم حایت 

دولتــی کــم کــم تضعیــف شــده و از بیــن میرونــد. 

ــران  ــت ای ــه دول ــه در خزان ــی ک ــر ثروت ــب دیگ از جان

ــرای تقویــت صنایــع داخلــی و  ــه ب انباشــت میشــود، ن

نــه بــرای ســازماندادن معیشــت مــردم و زندگــی آنها در 

جهــت جلوگیــری از حــدت تضادهاســت. بلکــه جهــت 

تبدیــل ثــروت دولتــی بــه پــول و انباشــن کیســه خــود، 

ــه  ــی ب ــول اهدائ ــورت پ ــه ص ــروت ب ــن ث ــت ای پرداخ

ســازمان ها و دولت هــای تروریســتی و غیــره و تقویــت 

لــذا رشکت هــای تولیــدی  نیروهــای مســلح اســت. 

و خدماتــی ایــران قــادر نشــده اند بــه رشکت هــای 

عظیــم بین املللــی تبدیــل شــوند. بــا ادامــه چنیــن 

رشایطــی ایــران نــه تنهــا منیتوانــد بــه جرگــه کشــورهای 

ــه لحــاظ  ــن هــم ب امپریالیســتی وارد شــود بلکــه از ای

تکامــل اقتصــادی و اجتاعــی ضعیف تــر خواهــد شــد. 

ــه صــورت  ــه ب ــروت در جامع ــن حــال حرکــت ث در عی

حرکــت پــول تظاهــر مییابــد. چــه در معامــات بــزرگ 

و چــه در معامــات کوچــک. ولــی ایــن پــول فقــط در 

ابعــاد کوچــک و بســیار کوچــک دســت بــه دســت رد و 

بــدل میشــود. حتــی در خریــد مــواد غذائــی هــم اغلــب 

ــه کارت  ــود. بلک ــت منیش ــه دس ــت ب ــی دس ــول واقع پ

ــول از طریــق بانــک در حرکــت  بانکــی حضــور دارد. پ

اســت و دقیقــا از طریــق بانــک در جامعــه ایــران مترکــز 

مییابــد و بــه بــاال میــرود. در ایــن جریــان مکنده هــای 

کنرن هــای بیــن املللــی بــر همــه شــاخک های بانکــی 

فــرو رفتــه اســت. مــن در ایــن نوشــته یکــی دو مثــال 

در  بخشــی  نهایــت  در  نتیجــه رسمایــه  در  آورده ام. 

ــی  ــش عظیم ــه دار، بخ ــه رسمای ــرادی از طبق ــب اف جی

ــاره  ــی، بخشــی در انب ــن امللل ــاره کنرن هــای بی در انب

ســازمان های تروریســتی و بخشــی در انبــاره نیروهــای 

مســلح علیــه مــردم انباشــته میگــردد و بخــش ناچیــزی 

ــه زندگــی روزمــره مــردم ربــط دارد  ــاره ای کــه ب در انب

ــت میشود.  انباش

۶- روبنای سیاسی - فرهنگی

ــان  ــای جه ــام دولت ه ــد مت ــه مانن ــران ب ــت در ای دول

مناینــده طبقــه حاکــم اســت. یعنــی مناینــده نظــام 

دولــت  ایــران  دولــت  اســت.  ایــران  رسمایــه داری 

رسمایه داریســت. اجــزاء متشــکله ایــن دولــت نیــز 

همیــن امــر را میرســاند:

۱- نیروهــای نظامــی ایــران بــا مدرن تــرن ســاح ها، 

ــا  ــن دانش ه ــزات و آخری ــا و تجهی ــن لباس ه مجهزتری

و متدهــای رسکــوب داخلــی و دفاعــی خارجــی در 

تطابــق کامــل بــا دســتاوردهای رسمایه جهانــی در ایــن 

زمینــه، در خدمــت حفــظ ســلطه رسمایــه، ســازمانداده 

شــده اند. 

ــد  ــه نهاون ــدان قزل قلع ــر زن ــران دیگ ــای ای ۲- زندان ه

بــه طریــق گذشــته نیســت. زندان هــای ایــران منطبــق 

نــوع  در  روانشناســی،  دســتاوردهای  آخریــن  بــا 

ســاختان ســلول ها، پــردازش نــور و رشایــط زنــدان 

و ابزارهــای شــکنجه، بــرای ازپــا درآوردن روحــی و 

جســمی زندانیــان سیاســی بنــا گردیده انــد. 

۳- سازمان های رسکوب:

ــه  ــلح ب ــی مس ــای نظام ــازمان نیروه ۱- س  

جمعــی.  کشــتار  و  رسکــوب  ســاحهای  مدرن تریــن 

ــر  ــتی ب ــت فاشیس ــزار، سیاس ــن اب ــا ای ــران ب ــم ای رژی

می کنــد. اعــال  مــردم 

۲- ســازمان روحانیــت مســلح بــه آئیــن   

شــیعه و تجربیــات ۱۴۰۰ ســاله در تحمیــق مــردم و 

قبــول ایــن آئیــن بــه عنــوان دیــن رســمی جامعــه. رژیــم 

ــر مــردم را  ــزار، سیاســت فاشیســتی ب ــن اب ــا ای ــران ب ای

تحمــل پذیــر مینایــد.

در مــورد ســازمان نیروهــای مســلح ایــران بحثی نیســت 

ولــی در مــورد ســازمان روحانیــت و آئیــن شــیعه در بین 

ــا کــه  نیروهــای انقــاب زاویــه وجــود دارد. بدیــن معن

ــوژی  ــک ایدئول ــیعه ی ــن ش ــه آئی ــد ک ــی معتقدن بخش

ــده  ــن عقی ــر ای ــز ب ــی اســت. برخــی نی ــن فئودال و آئی

هســتند کــه این هــا ابزارهــای حاکمیــت بــورژوازی 

هســتند.

لذا رضوریست در این مورد کمی کاوش کنیم.

آیــا روبنــای جامعــه ارسائیــل بــرده داری - رسواژ اســت؟ 

ــش در  ــال پی ــزار س ــه ه ــدود س ــت در ح ــرا یهودی زی

وجــود  عرصــه  بــه  پــا  - رسواژ  بــرده داری  جامعــه 

گذاشــت.

و رسواژ  قبیلــه ای  امپریالیســتی  آملــان  روبنــای  آیــا 

اســت؟ مســیحیت در ۲۰۲۰ ســال پیــش در جامعــه 

بــرده ای - قبیلــه ای - رسواژ ظهــور کــرد. دولــت آملــان 

ــه  ــورو کمــک باعــوض ب ــارد ی در ۲۰۱۵ حــدود ۲ میلی

کلیســای کاتولیــک کــرد. آیــا ایــن کمــک بــرای تحکیــم 

تفکــر  تحکیــم  تــا  بــود  آملــان  در  فئودالــی  تفکــر 

لیرالیســم رسمایــه داری

آیــا سیســتم فکــری مــردم ژاپــن کــه بودیســت هســتند، 

در  بودیســم  قبیله ایســت؟ چــون  اشــراکی  جامعــه 

جامعــه ای بــه وجــود آمــد کــه هنــوز طبقــات متخاصــم 

در نطفــه بودنــد.

ــه  ــد تعلــق طبقاتــی داشــته باشــد؟ ب ــا دیــن می توان آی

نظــر می رســد بــا در نظــر گرفــن منونه هــای فــوق 

و صدهــا منونــه دیگــر، جــواب منفــی اســت. زیــرا 

ــن  ــن رف ــا از بی ــت، ب ــی داش ــق طبقات ــن تعل ــر دی اگ

زیربنایــش، محــو می گردیــد. 

هــان طــور کــه رسمایــه داری در تقابــل مــرگ و 

زندگــی بــا نظــام فئودالــی اســت، بــه هــان انــدازه بــا 

ــه  ــاب فرانس ــت. انق ــم اس ــی در تخاص ــای فئودال روبن

ــه  ــد بلک ــه برکن ــی را از ریش ــاد فئودال ــا اقتص ــه تنه ن

ــا را  ــت فئودال ه ــای در خدم ــی و کلیس ــت فئودال دول

نیــز از ریشــه زد. ولــی وقتــی بــورژوازی قدرتــش را در 

فرانســه مســتقر کــرد، کلیســای در خدمــت خــودش را 

نیــز برقــرار منــود. ایــن کلیســا دیگــر کلیســای فئودالــی 

ــود. ــه داری ب ــه کلیســای رسمای ــود بلک نب

دیــن  کــه  می دهــد  نشــان  مثــال  آخریــن  همیــن 

ــم  ــتثارگرانه اســت. هــر رژی ــت اس ــزار حاکمی ــک اب ی

ــط  ــی، رشای ــگاه جغرافیائ ــای جای ــر مبن ــتثارگری ب اس

فرهنگــی و درجــه اســتقرار خــودش، از ابــزار دیــن 

اســتفاده  نظامــش  ســاخن  ابــدی  و  تحکیــم  بــرای 

می کنــد. امپریالیســم آمریــکا بــا خــرج ۱۸ میلیــون 

ــرآن،  ــم ق ــی مدرســه تعلی ــرای برپائ دالر در پاکســتان ب

ــلطه  ــه س ــرد ن ــک ک ــودش کم ــلطه خ ــم س ــه تحکی ب

فئودال هــا. امــروز رژیــم جمهــوری اســامی بــا در 

دســت گرفــن مذهــب شــیعه بــه تحکیــم ســاختار 

ــه  ــه داری پرداخت ــت رسمای ــلطه دول ــه داری و س رسمای

 اســت. بعضی هــا معتقدنــد کــه دیــن یــک ایدئولــوژی 

ــم خــود  ــرای تحکی ــه داری ب ــه رسمای ــی اســت ک فئودال

ــگاری  ــن امــر یــک ســاده ان ــد. ای از آن اســتفاده می کن

بــا  منی توانــد  طبقــه ای  زیراهیــچ  نیســت.  بیــش 

روبناهــای گذشــته خــود را تحکیــم کنــد. زیــرا خــود آن 

سیســتم، ایــن روبنــای گذشــته را خــرد کــرده و روبنــای 

خــودش را بــه وجــود آورده اســت. ایــن نظــر فرامــوش 

می کنــد کــه دیــن یــک ابــزار، یــک وســیله اســت و مهــر 

وابســتگی اش تــا آن انــدازه اســت کــه بایــد گفــت: دیــن 

ــات اســتثارگر اســت. ــدی ســازی ســلطه طبق ــزار اب اب

طبقــات  کلیــه  کــه  ابزاریســت  دیــن  نتیجــه  در 

اســتثارگر در هــر دوره ای از آن بــرای رسکــوب روحــی 

ــران  ــه داری ای ــروز رسمای ــد. ام ــتفاده می کنن ــردم اس م

ــرای آرام  ــزار - ب ــک اب ــوان ی ــه عن از مذهــب شــیعه، ب

ــد. ــود میجوی ــم س ــلطه فاشیس ــر س ــردم زی ــردن م ک

ایــن امــر در مــورد دادگاه هــای رشعــی نیــز در جمهوری 

اســامی صادق اســت.

7- مسأله دمکراسی در ایران

ــت های  ــه و درخواس ــات جامع ــه معض ــی ب ــا نگاه ب

ــن  ــدام از ای ــچ ک ــه هی ــود ک ــن می ش ــک روش دمکراتی

ــورژوازی  ــای ب ــا رس ــارزه ن ــه ی مب ــت ها نتیج درخواس

ــه داری  ــه رسمای ــه جامع ــتند ک ــم نیس ــه فئودالیس علی

ــه از  ــات جامع ــام معض ــد. مت ــل آن بکوش ــد در ح بای

اســتثار رسمایه دارانــه ی طبقــات زحمتکــش نشــأت 

اگــر بــورژوازی گامــی در جهــت منافــع  می گیــرد. 

مــردم بــردارد، دیگــر بــورژوازی نیســت. بــورژوازی 

ــک  ــائل دمکراتی ــی مس ــادی سیاس ــات اقتص ــا اجحاف ب

ــه  ــا در جامع ــی آن ه ــل نهائ ــا ح ــه اتفاق ــد. ک میافرین

ــون  سوسیالیســتی ممکــن می گــردد. بســیاری از انقابی

و حتــی کمونیســت هــا بــر ایــن نظــر هســتند کــه چون 

مســائل حــاد دمکراتیــک در جامعــه وجــود دارد پــس 

انقــاب آینــده دمکراتیــک اســت تــا ایــن مســائل در آن 
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ــتور  ــتی در دس ــاب سوسیالیس ــد انق ــوند و بع ــل ش ح

ــتی و  ــد مارکسیس ــر ض ــک نظ ــن ی ــرد. ای ــرار می گی ق

اپورتونیســتی اســت. زیــرا مرحلــه انقــاب را بــا تحوالت 

روبنائــی توضیــح می دهــد و نــه زیــر بنائــی. اســتدالل 

ــر  ــا تأثی ــر بن ــا در زی ــه روبن ــت ک ــن اس ــم ای ــان ه ا ش

ــا  ــا در زیربن ــه رو بن ــت ک ــح اس ــن صحی ــذارد. ای می گ

تأثیــر می گــذارد ولــی تأثیــر آن تــا ایــن انــدازه نیســت 

ــر دهــد. ــاب را تغیی ــه انق ــه مرحل ک

ــورژوازی رســالت حــل  ــرای ب ــوز ب ــن نظــر هن ــا ای دوم

ــت. ــل اس ــات را قائ معض

ــران  ــه ای ــک در جامع ــتهای دمکراتی ــن درخواس مهمری

عبارتنــد از آزادی تشــکل، آزادی بیــان، آزادی نریــات، 

آزادی پوشــش، برابــری زن و مــرد، جدائــی دیــن از 

ــی. ــتم مل ــع س ــت، رف دول

از  ناشــی  فــوق  دمکراتیــک  درخواســت های  متــام 

جامعــه  در  رسمایــه داری  کــه  محدودیت هائیســت 

ایجــاد کــرده اســت.

مثــا برابــری زن و مــرد: در متــام جوامــع رسمایــه داری 

کار زن بــه مراتــب ارزانــر از کار مــرد اســت. زنــان در 

ــا مــردان حــدود ۲۰ تــا ۳۰ درصــد کمــر  کار مســاوی ب

ــف  ــع مختل ــری در جوام ــن نابراب ــد. و ای ــزد می گیرن م

ــی وجــود  ــه در آن فرهنگ هــای متفاوت ــه داری ک رسمای

ــه اشــکال و درجــات متفــاوت ظاهــر می شــود.  دارد، ب

و یــا آزادی بیــان. در هیــچ یــک از جوامــع رسمایــه داری 

بــه طــور واقعــی آزادی بیــان وجــود نــدارد. منتهــا 

ــدت  ــان ش ــا آنچن ــه تضاده ــه داری ک ــع رسمای در جوام

نیافته انــد کــه بــه درگیــری طبقاتــی بیانجامــد، دریچــه 

ســخن گفــن تــا انــدازه ای کــه حاکمیــن تعییــن می کننــد 

بــاز اســت. بــه مجــرد تشــدید مبــارزه طبقاتــی در 

همیــن کشــورها، در خفــه کــردن هــر صــدای معرضــی 

ــه داری  ــری رسمای ــان هیتل ــه آمل ــردد. جامع ــعی می گ س

بــود کــه تحمــل حتــی یــک کلمــه نــا موافــق را نداشــت 

کــه  آملــان هــم رسمایه داریســت  امــروز  و جامعــه 

ــا حــدی و محــدود ســخن گفــت. در مــورد  ــوان ت می ت

جدائــی دیــن از دولــت. همــه دولت هــای رسمایــه داری 

ــتند  ــک هس ــه الئی ــد ک ــان می کنن ــد اع ــدای بلن ــا ص ب

و دیــن از دولــت جداســت ولــی همیــن دولت هــا 

ــد.  ــه می کنن ــن هزین ــت دی ــرای تقوی ــا دالر ب میلیارده

در بــاال کمــک باعــوض دولــت آملــان بــه کلیســا گفتــه 

شــد. در عیــن حــال هــر آملانــی موظــف اســت ۱۵ 

ــه کلیســا مالیــات بدهــد. مالیــات کلیســا.  درصــد ب

ــا ایــن مثال هــا روشــن می گــردد کــه درخواســت های  ب

ــتثار  ــه در اس ــه ریش ــران ن ــه ای ــک در جامع دمکراتی

فئودالــی بلکــه ریشــه در اســتثار بــورژوازی از طبقــات 

فــرو دســت دارد و حــل نهائــی آن هــا در جامعــه 

سوسیالیســتی ممکــن می گــردد.

خالصه مطالب باال:

ایران

ایــران کشوری اســت رسمایــه داری. بــه علــت عــدم 

وجــود کارخانجــات ســازنده ابــزار تولیــد صنعتــی، 

ــای  ــه کنرن ه ــته ب ــران وابس ــی ای ــای صنعت رسمایه ه

جهــت  بدیــن  هســتند.  کارخانجــات  ایــن  دارنــده 

رسمایــه داری ایــران بــه انــواع و اقســام کنرن هــای 

جهانــی وابســته اســت. ایــن وابســتگی در عیــن حــال بــا 

ــی  ــای مال ــه کنرن ه ــران ب ــادی ای ــتگی کل اقتص وابس

ــردد.  ــه می گ ــه جانب ــی و IWF هم ــک جهان ــل بان مث

رژیــم ایــران کــه در داخــل کشــور هــر روز از اکرثیــت 

مــردم منفــرد می شــود، ســعی دارد بــا تقویــت اقتصادی 

را  خــود  بین املللــی  پایه هــای  خارجــی،  طرفــداران 

ــد.  ــت منای تقوی

دولــت در ایــران: در رژیم هــای ماقبــل رسمایــه داری 

دولــت و طبقــه بــه حــد زیــادی در هــم ادغــام بودنــد. 

ــدا  ــد ج ــه تولی ــت از پروس ــه داری دول ــم رسمای در رژی

ــه  ــت از پروس ــب دول ــک جان ــران از ی ــود. در ای می ش

ــود و از جانــب دیگــر دولتمــردان  ــدا می ش ــد ج تولی

در پروســه تولیــد ســهیم می گردنــد. ایــن یکــی از 

ویژگی هــای دولــت در ایــران اســت. 

ثــروت انباشــته شــده در دولــت )مالیــات و درآمــد 

 -۱ می گــردد:  تقســیم  بخــش  چهــار  بــه  نفــت( 

ریــزش بــه حســاب های شــخصی. ۲- تخصیــص بــه 

ــازمان ها  ــاب  س ــه حس ــزش ب ــی. ۳- ری ــه مملکت بودج

و دولت هــای تروریســتی و ارتجاعــی. ۴- ریــزش بــه 

تســلیحاتی درخواســت های  و  صنایــع 

بــه  ایــران  سیاســی  اقتصــادی  وابســتگی  لــذا 

کنرن هــای بین املللــی جــای وابســتگی سیاســی ایــران 

اســت. گرفتــه  را  امپریالیســتی  کشــورهای  بــه 

ــران(  ــط کارگ ــده توس ــد ش ــه تولی ــروت )ارزش اضاف ث

 -a :در ایــران در جهــات مختلفــی جریــان می یابــد

 -c .ــی ــات دولت ــدی. b- مالی ــان کارخانجــات تولی صاحب

 * بانک هــا. 

بــورژوازی صنعتــی، بــه علــت عــدم پشــتیبانی صنایــع 

داخلــی از جانــب دولــت و عــدم توانائــی ایــن صنایــع 

در رقابــت بــا محصــوالت خارجــی و کهنــه بــودن 

ماشــین ها تحــت محــارصه اقتصــادی طوالنــی، هــر 

ــت ترامــپ  ــان حاکمی ــد. از زم ــه ضعــف می گرای روز ب

در آمریــکا دولــت ســعی در حایــت صنایعــی کــه بــه 

نوعــی تحریــم گشــته اند، کــرده اســت ولــی بــه علــت 

ــت  ــر موفقی ــن ام ــم در ای ــی رژی ــت های ارتجاع سیاس

کمــی حاصــل شــده اســت. 

بــورژوازی تجــاری: کــه از بلعیــدن شــخصی درآمــد 

نفــت بــه وجــود آمــده اســت، بخشــی از اقتصــاد 

وارداتــی و صادراتــی را در اختیــار دارد کــه قســمت 

ــا  ــدر ت ــواد مخ ــاق م ــت. از قاچ ــاق اس ــم آن قاچ اعظ

قاچــاق مــواد داروئــی. ایــن بــورژوازی انگلی تریــن 

ــت. ــان اس ــود در جه ــوع خ ن

بــورژوازی ربائــی ایــران: کــه رصافــان و بانک هــا را 

دربــر می گیــرد. اعظــم وابســتگی و ارتبــاط اقتصــاد 

ــی و  ــه مال ــا جامع ــق ب ــن طری ــران از ای ــت ای و سیاس

می شــود. وصــل  بین املللــی  سیاســی 

در نظــام امپریالیســتی بــه علــت رشــد ناموزون و ناشــی 

از آن تحــول در ســازمان تولیــد، متــام کشــورهای نیمــه 

مســتعمره - نیمــه فئــودال بــه کشــورهای رسمایــه داری 

ــاز  ــا ف ــا ت ــا بعضی ه ــن آن ه ــه از بی ــد ک ــل یافتن تکام

امپریالیســتی شــدن پیــش رفته انــد. ولــی ایــران بــه 

ــع  ــن صنای ــی بی ــت داخل ــت اخــال در پروســه رقاب عل

و حضــور گســرده رقبــای خارجــی و سیاســت های 

دولــت و محــارصه اقتصــادی، کنرن هــای عظیمــی کــه 

ــد نتوانســت  ــی بگذارن ــه بین امللل ــر صحن ــا ب ــد پ بتوانن

شــکل بگیــرد و ایــران قــادر نگردیــده بــه ماننــد هنــد 

بــه یــک کشــور امپریالیســتی تکامــل یابــد.

کارگــران ایــران، نســبت بــه هــر طبقــه و نســبت بــه کل 

ــج  ــه از پن ــن طبق ــت دارد. ای ــات در کشــور، اکرثی طبق

قــر تشــکیل شــده اســت: کارگــران صنعتــی بین املللــی، 

ــران  ــران ســنتی، کارگ ــی، کارگ ــی معمول ــران صنعت کارگ

بین املللــی  صنعتــی  کارگــران  رسکارگــران.  و  فکــری 

ــتند و  ــران هس ــر کارگ ــن ق ــن و جهانی تری پیرو تری

رسکارگــران عقــب مانده تریــن و بازدارنده تریــن ایــن 

ــد. ــار می رون ــه ش ــار ب اقش

خــرده بــورژوازی ایــران )شــهر و روســتا( بعــد از طبقــه 

ــار  ــه اقش ــه ب ــت. ک ــران اس ــارترین در ای ــر، پرش کارگ

ــا مرفــه( تجزیــه گردیــده اســت.  مختلفــی )فقیــر ت

ــا ناشــی  ــک در کشــور م ــه ی دمکراتی ــا در زمین تنگناه

ــت.   ــا نیس ــا و رو بن ــر بن ــم در زی ــور فئودالیس از حض

از  ناشــی  ایــران  در  دمکراتیــک  درخواســت های 

ســتم رسمایــه داری بــر زنــان، جوانــان، ملیت هــا و 

مذاهــب غیــر از شــیعه و غیــره اســت. لــذا رشکــت در 

ــه  ــارزه علی ــی از مب ــردم بخش ــک م ــارزات دمکراتی مب

رسمایه داری اســت. مــا کمونیســت ها می بایســت در 

ــای  ــن جویباره ــد ای ــم. بای ــت کنی ــارزات رشک ــن مب ای

پراکنــده را بــا ســمت دهــی بــه تشــکل و آمادگــی 

رسنگونــی مســلحانه رژیــم جمهــوری اســامی، بــه هــم 

پیونــد دهیــم. اگــر فقــط بــا هــدف بــرآورده شــدن ایــن 

خواســت ها در همیــن نظــام مبــارزه کنیــم، مبــارزه 

مــا، یــک مبــارزه رفرمیســتی خواهــد بــود. اگــر تصــور 

ــی از  ــک ناش ــارزات دمکراتی ــای مب ــه زمینه ه ــم ک کنی

واپــس مانده هــای فئودالیســم اســت، در آن صــورت مــا 

در مبــارزات دمکراتیــک مــردم رشکــت می کنیــم تــا در 

ــازیم و  ــرآورده س ــه داری آن را ب ــاختار رسمای ــن س همی

ــی اســت. ــن ارتجاع ای

بهرنگ

۱۸.۶.۲۰۲۰
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مبارزه میان دو طبقه : رسمایه دار و 
کارگر

توانــد  کارگرمــی  طبقــه  تنهــا  را  ایــران  رسنوشــت 

ــن  ــی را جایگزی ــه نوین ــد وجامع ــر ده ــه ای تغیی ریش

کنــد. حضــور روزانــه کارگــران در اعتصابــات، تظاهــرات 

و در زندان هــا از یکســو و طــرح بدیــل کارگــری در 

جامعــه از ســوی دیگــر، ایــن امــر را بــه یــک واقعیــت 

اجتنــاب ناپذیــری تبدیــل کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل 

ــن دوخــط مشــی  ــارزه ای آشــکار بی ــن روزهــا مب در ای

ودوراه در کلیــه زمینه هــا حاد تــر شــده اســت . 

از زمــان انتشــار مانیفســت حــزب کمونیســت کــه 

طبقــه کارگــر بعنــوان یــک طبقــه آگاه، برنامــه سیاســی 

پیــرو،  و  متشــکل  حزبــی  در  را  خــود  طبقاتــی 

سوسیالیســم اعــام کــرد و مارکــس وانگلــس تاکیــد 

ــود را  ــد خ ــگاه عقای ــا هیچ ــت ه ــه کمونیس ــد ک کردن

پنهــان منی کننــد، نزدیــک دو قــرن می گــذرد. از آن 

ــا بحــال ایــن طبقــه و احــزاب سیاســی پیــرو  زمــان ت

آن در انجــام ایــن وظیفــه تاریخــی مبــارزه بــه اشــکال 

گوناگــون و در کشــور های مختلــف را علیــه بــورژوازی 

نشــان  مبــارزات  ایــن  تجربــه  برده انــد.  پیــش  بــه 

می دهــد؛ حــل تضــاد میــان دو طبقــه بــورژوازی و 

طبقــه کارگــر امــری ا ســت کــه بــه آســانی بــه پیــروزی 

دســت نیافتــه و حــزب سیاســی انقابــی طبقــه کارگــر 

بایــد افکارعمومــی بویــژه کارگــران و توده هــای وســیع 

ســتمدیدگان را بــرای بــه رسانجــام رســاندن ایــن وظیفــه 

ــازد. ــم س فراه

بــه صــد ســال گذشــته مبــارزه طبقاتــی در ایــران 

نگاهــی بیندازیــم. بــورژوازی برخاســته از جامعــه ی 

دو ســه هــزار ســاله ی ایــران بطــور عمــده کمپــرادور و 

بوروکراتیــک در خدمــت رسمایــه جهانــی امپریالیســتی 

عمــل کــرده اســت و مناینــدگان سیاســی حاکــم آن، 

ــه طبقــه  ــی بــس خشــن نســبت ب ــوری مطلقه ی دیکتات

ــد.  ــال کرده ان ــازمان های آن اع ــزاب و س ــر و اح کارگ

ــت  ــه بیس ــن طبق ــی ای ــع کنون ــه وض ــت ب ــی اس کاف

کل  از  نیمــی  از  بیــش  خانــواده  بــا  کــه  میلیونــی 

جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهنــد نگاهــی اندازیــم 

آنهــا نــه تنهــا میلیون هــا خانــواده کارگــری را بــه خــاک 

ــان  ــر زم ــدیدتر از ه ــروز هــم ش ــیاه نشــانده اند، ام س

ــه ایــن طبقــه و احــزاب و  ــه گــری علی ــه توطئ دیگــر ب

ــورژوازی  ــه ب ــغولند. طبق ــا مش ــدار آنه ــای طرف نهاده

ــه. ــره ی کری ــا هــزار چه ــاره ای ا ســت ب ــران پتی ای

* روزی در شــکل رسبــاز قــزاق روس در میایــد و طبــق 

ــر  ــر خط ــس در براب ــرزن انگلی ــرد ک ــی ل ــه سیاس برنام

ــد مــی  ــران پرچــم ناسیونالیســم را بلن بلشویســم در ای

کنــد، 

* روزی دیگــر کودتــای آمریکایــی علیــه مصــدق را 

ــپ و  ــای چ ــوب نیروه ــد و رسک ــی خوان ــی م ــام مل قی

کمونیســت را بــار دیگــر عملــی می کنــد،

را  ســلطنت  امپریالیســم  دســت  در  دســت  روزی   *

می کنــد،  جایگزیــن  را  خلیفه گــری  و  بر مــی دارد 

امــروز طبقــه کارگــر و احــزاب و ســازمان های طرفــدار 

ــورژوازی و  ــتند. ب ــرو هس ــی روب ــاع بغرنج ــا اوض آن ب

بخشــی از خــرده بــورژوازی در صحنــه سیاســی چــه در 

ــر  ــه تغیی ــا هرگون ــرون آن ب ــت چــه در بی درون حاکمی

بــه ســود طبقــه کارگــر مخالفنــد. رسمایــه جهانــی هــم 

در ســمت آنهــا ایســتاده اســت و بــرای رژیــم چنــج در 

چارچــوب نظــام رسمایــه داری تــاش می کنــد. امــا ایــن 

ــرات  ــی تغیی ــی و کیف ــاظ کم ــر از لح ــه کارگ ــار طبق ب

ــپ  ــتی و چ ــای کمونیس ــت. نیروه ــرده اس ــی ک اساس

در ایــن صــد ســال گذشــته از خــود گذشــتگی های 

ــی  ــای پ ــه در نرد ه ــا اینک ــد ب ــان داده ان ــی نش فراوان

در پــی بــا بــورژوازی شکســت خورده انــد امــا هــر بــار 

رفقــای خــود را بــه خــاک ســپرده، خون هــا را پــاک 

کرده انــد و بــا درس گیــری از اشــتباهات بادرایت تــر 

عمــل کرده انــد. در دهــه گذشــته طبقــه کارگــر بــا 

خــود ســازماندهی در جریــان مبــارزه روزانــه و ایجــاد 

یــک گرایــش مقاومــت ومبــارزه مســتقل از ســطح 

کارخانه هــا ، موسســات و شــهرک های صنعتــی کــه در 

ســطح جهــان منونــه اســت و گرایــش عمومــی احــزاب 

و ســازمان های چــپ بــه آنهــا، ایــن طبقــه را بــه بدیــل 

ــرده  ــل ک ــه تبدی ــه ای جامع ــر ریش ــرای تغیی ــتین ب راس

اســت. افشــای تجربــه تومــار ۶۰۰۰ امضــا منونــه ایســت 

ــدگان واقعــی کارگــران در  از درایــت و هوشــیاری مناین

ــارزه.  ــه مب صحن

 در اوضــاع کنونــی ایــران رژیــم حاکــم بــا بحــران 

ــت.  ــدیدی روبروس ــادی ش ــی و اقتص ــاختاری سیاس س

بــا متــام رسکوب هــای شــدید  ایــران  طبقــه کارگــر 

دایمــی ایســتاده و بــرای کســب حقــوق خــود مبــارزه 

مــی کنــد. در ایــن چهــل ســال گذشــته بخصــوص پــس 

از رسکــوب خونیــن تشــکات کمونیســتی وانقابــی، 

رژیــم جمهــوری اســامی دشــمن اصلــی خــود را گرایــش 

ــت.  ــکا می دانس ــم آمری ــه امپریالیس ــته ب ــت وابس راس

امــا بــا تبدیــل شــدن طبقــه کارگــر بعنــوان یــک حرکــت 

اجتاعــی بــزرگ ایــن وضــع بخصــوص پــس از خیــزش 

آبامنــاه ۹۸ تغییــر کــرده اســت. مبــارزات طبقــه کارگــر 

در اعراضــات و اعتصابــات پــی در پــی، مقاومــت و 

ایســتادگی پیــروان ایــن طبقــه در زندان هــا، رشــد 

ــان  ــاد می ــدن و اتح ــی ش ــش یک ــر گرای ــه بیش ــر چ ه

حرکت هــای کارگــری بویــژه ایجــاد پیونــدی گســرده تر 

میــان تشــکل های کارگــری و دیگــر تشــکات اجتاعــی 

چــون معلــان ، بازنشســتگان ، دانشــجویان و مهمــر 

ــاب  ــه اعتص ــران ب ــای کارگ ــان و خانواده ه ــن زن پیوس

کننــدگان و اعــراض کننــدگان امــروز طبقــه کارگــر 

ایــران بــه نیــروی اصلــی تغییــر در جامعــه تبدیــل 

ــا  ــه م ــن وضــع اســت ک ــه ای ــا توجــه ب شــده اســت. ب

بــا حرکــت مــوازی ســازی و طومــار جمــع کنــی توســط 

نیروهــای امنیتــی ایــران علیــه جنبــش کارگــری روبــرو 

ــتیم. هس

ــن  ــری ای ــش کارگ ــدن جنب ــکال ش ــری از رادی ــو گی جل

روزهــا بــه وظیفــه اصلــی حکومــت تبدیــل شــده اســت. 

ایــن سیاســت نقطــه ی مشــرک بــورژوازی ضــد کارگــری 

ایــران و امپریالیســم و دارودســته ترامــپ در کاخ ســفید 

هــم هســت. 

ــارزه  ــه مب ــت ک ــی اس ــن وضعیت ــر چنی ــت بخاط درس

میــان دو خــط مشــی در درون جنبــش کارگــری و بطــو 

کلــی در کل جامعــه منایان تــر شــده اســت. حــزب 

رنجــران ایــران یعنــوان گردانــی از ایــن جنبــش کارگــری 

ــاع از منافــع  صــد ســاله از پیــروان طبقــه کــه در دف

راســتین طبقــه ایســتاده انــد و بــا هرگونــه رویزیونیســم 

و رفرمیســم مبــارزه کــرده انــد پشــتیبانی کــرده اســت. 

حــزب رنجــران ایــران خــود را جــدا از ایــن طبقــه 

ــد . هرچــه جنبــش کارگــری بســوی  ندانســته و منی دان

ســازماندهی بدیــل سیاســی خــود گام بــردارد بــورژوازی 

ــه  ــه توطئ ــت ب ــر دس ــازمانهای آن بیش ــزاب و س و اح

می زننــد، امــا توفــان عظیــم مبــارزه طبقاتــی هــر 

ــارزه  ــه مب ــران را ب ــیع کارگ ــای وس ــر توده ه روز بیش

دور  بــه  بیشــر  ســتمدیده  توده هــای  می کشــاند، 

طبقــه کارگــر جمــع می شــوند. ایــن حرکــت تاریخــی را 

ــری نیســت.  ــه جلوگی ــادر ب ــی ق ــچ نیروی دیگــر هی

رسنگون باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسامی 
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محسن رضوانی

از نامه های رسیده

ــه  ــنده مقال ــه نویس ــق را ب ــد رفی ــه نق ــت تحریری هیئ

فرســتاد و جــواب رفیــق را هــم دریافــت کــرد. هیئــت 

تحریریــه بــرای آشــنایی بیشــر خواننــدگان بــا نظــرات 

رفقــای دســت انــدر کار در نریــه رنجــر هــر دو 

ــد. ــی کن ــته را چــاپ م نوش

رفقای عزیز با درود فراوان به شا،

در رنجــر شــاره ۱۸۰ در مقالــه ای تحــت عنوان » جبهه 

ــت « در  ــکل گرف ــه ش ــتی چگون ــد فاشیس ــد ض ی متح

ــم:  ــاالی ســتون آخــر می خوانی صفحــه ۳ ، ب

ــی،  ــواع و اقســام ســاح های کشــتار جمع ــش ان » آزمای

گســیل نیروهــای نظامــی بــه اطــراف کشــورهای دیگــر، 

آزمایشــات هولنــاک ســاح های بیولوژیــک، اعــال قهــر 

و زور شــبه فاشیســتی بــه صــورت محــارصه اقتصــادی 

ــکا، و دخالت هــای  ــب آمری ــژه از جان ــه وی کشــورها، ب

مســتقیم در امــور کشــورهای دیگــر، مثــل دخالــت 

آمریــکا، روســیه و ایــران در امــور ســوریه، دخالــت 

آمریــکا و ایــران در امــور عــراق، دخالــت چیــن در امــور 

ــا  ــش و ن ــه تن ــه ب ــوان، همــه و هم ــگ و تای ــگ کن هن

ــد.«  ــان می افزای ــی در جه آرام

کــه مــرا وادار بــه جلــب توجــه شــا بــه نکتــه مهمــی 

در ایــن نقــل قــول کــرد. فکــر منــی کنیــد ایــن برخــورد 

بــه دولــت چیــن کــه در اوضــاع کنونــی حالــت دفاعــی 

را در مقابــل راس نظــام دارد نارواســت. از ایــن گذشــته 

ــس  ــم انگلی ــال ۱۹۹۹ از امپریالیس ــک از س ــگ کن هون
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بــاز پــس گرفتــه شــد و قانوناً متعلــق بــه کشــور چیــن 

مــی باشــد، ایــن آمریکاســت کــه در امــور داخلــی 

هنــگ کنــگ »دخالــت« مــی کنــد، نــه چیــن. نگارنــده 

اســم خــود را نیــز در پایین مقالــه خــود نگذاشــته 

یعنی اینکــه ایــن موضع حــزب رنجــران اســت. در 

هــر صــورت خواســتم نظــر شــا را در ایــن مــورد جلــب 

کنــم.

با احرام،

عطار

جواب نقد:

ــد مقالــه »جبهــه ی  بــا درود فــراوان بــه رفیــق منتق

متحــد ضــد فاشیســتی چگونــه شــکل گرفــت«

در مــورد نقــد شــا مایــل هســتم چنــد نکتــه را توضیــح 

دهم:

ــه   ــز حمل ــوک تی ــت ن ــتی می بایس ــه درس ــروزه ب ۱- ام

متــام انقابیــون جهــان بــه ســمت امپریالیســم آمریــکا 

نشــانه رود. ایــن یــک سیاســت درســت اســت کــه حزب 

رنجــران آن را مرصانــه دنبــال می کنــد. ولــی ایــن بــدان 

معنــا نیســت کــه سیاســت های امپریالیســت  دیگــر 

را کــه تــاش می کنــد جــای امپریالیســم آمریــکا را 

بگیــرد، افشــا نکنیــم. اگــر مــا در افشــای سیاســت های 

ارتجاعــی چیــن، نکوشــیم، وظیفــه اساســی خــود را کــه 

ــر  ــه کارگ ــژه طبق ــه وی ــردم ب ــیاری م ــردن هوش ــاال ب ب

از امپریالیســم نوخاســته چیــن اســت و احتــاالً در 

ــد  ــل خواه ــت تبدی ــی بری ــه دشــمن اصل ــده ای ب آین

ــا  ــم پرولتاری ــه چش ــاک ب ــم و خ ــام نداده ای ــد، انج ش

ــز  ــارزه متمرک ــن مب ــت در عی ــا می بایس ــیده ایم. م پاش

ــا  ــمنان را افش ــام دش ــت مت ــی بری ــمن اصل ــه دش علی

کنیــم. بــه ویــژه پــرده برداشــن از سیاســت های مخــرب 

امپریالیســتی کــه تــاش می کنــد جــای دشــمن اصلــی را 

ــن افشــاگری جــای خاصــی دارد. ــد، در ای ــر کن پ

ــق  ــود ملح ــه خ ــا ب ــت بریتانی ــگ را دول ــگ کن ۲- هن

کــرده بــود. ایــن یــک عمــل الحاق گریانــه امپریالیســم 

بــه  زدن  دامــن  یعنــی  امپریالیســم  بــود.  انگلیــس 

ســتمگری ملــی و کشــوری، کــه در شــکل الحــاق خــود 

را نشــان می دهــد. مــردم هنــگ کنــگ بــا الحــاق خــود 

ــن  ــی ای ــد. ول ــارزه میکردن ــه امپریالیســم انگلیــس مب ب

ــت  ــوده و نیس ــا نب ــدان معن ــوان ب ــچ عن ــه هی ــر ب ام

ــا الحــاق خــود بــه کشــور دیگــر موافــق بودنــد.  کــه ب

هنــگ کنــگ یــک کشــور اســت - بــا متــام خصوصیــات 

و ویژگیهــای  آن؛ سیســتم اداری، واحــد پــول ویــژه، 

یــک دولــت مرکــزی و غیــره - در ایــن کشــور کوچــک، 

ــل همــه کشــورهای  ــات مختلفــی وجــود دارد، مث طبق

دوران رسمایــه داری.

پرولتاریــای هنــگ کنــگ بــه عنــوان یــک طبقــه هنــوز 

اعــام نکــرده اســت کــه بــا الحــاق اش بــه کشــور 

ــا ایــن الحــاق ولــی  چیــن موافــق اســت. اکــرث مــردم ب

ــا پشــتیبانی  ــه نظــر مــن حــزب رنجــران ب ــد. ب مخالفن

کامــل از حــق ملــل در رسنوشــت خویــش تــا جدائــی و 

ایجــاد دولــت مســتقل، بــا هــر الحــاق اجبــاری ملت هــا 

و کشــورها - حتــی اگــر ایــن کشــور کوچــک در گذشــته 

جزیــی از کشــور بــزرگ مدعــی بــوده باشــد - بــه 

کشــور دیگــر بــه ویــژه کشــورهای بــزرگ امپریالیســتی 

مخالــف اســت. ایــن امــر از ذات آزادی طلبانــه جهــان 

بینــی پرولــری برمی خیــزد و لنیــن آن را در کتــاب 

»امپریالیســم بــه مثابــه باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری« 

ــه امپریالیســم  ــن ک ــح داده اســت. ای ــی توضی ــه خوب ب

آمریــکا در هنــگ کنــگ و در جریانــات سیاســی آن جــا 

ــع افشــای سیاســت الحــاق  ــد، مان اعــال نفــوذ مینای

طلبانــه دولــت چیــن منی شــود. هــم بایــد ایــن را افشــا 

کــرد و هــم آن را.

۳- در مورد تایوان نیز در بر همین پاشنه میچرخد.

ــا کشــور کوچــک.  مــن موافــق کشــور بــزرگ هســتم ت

ــای پــر شــارتری علیــه  ــرا در کشــور بــزرگ پرولتاری زی

دولــت  مرتجــع مبــارزه می کنــد. لــذا مــن موافــق 

پیوســن هنــگ هنــگ و تایــوان بــه چیــن هســتم ولــی 

ایــن پیوســن بایــد داوطلبانــه و طبــق خواســت اکرثیــت 

یــک کشــور و یــا ملــت باشــد نــه بــا زور. دولــت چیــن 

زور اعــال می کنــد.

شاد و پیروز باشید

بهرنگ

رو به جنبش های توده ای مبارزه کنیم

میلیــون هــا تــن از مــردم آمریــکا و جهــان بــا تظاهــرات 
ــس  ــع پلی ــت فجی ــه جنای ــراض ب ــود در اع رسارسی خ
نــژاد ســفید پرســت در خفــه کــردن جــرج فلویــد، 
ــد..  ــر دادن ــه ای تغیی ــان را ریش ــی جه ــیای عموم س
ــل  ــرده داری، نس ــه ب ــس بلک ــل پلی ــا عم ــه تنه ــا ن آنه
ــت  ــن جنای ــه از رشم آور تری ــی را ک ــردم بوم ــی م کش
نــژاد پرســتان ســفید پوســت اســت را محکــوم کردنــد.

مجســمه هــای بــرده داران را کــه حکومــت هــای 
رسمایــه داری در میــدان هــای بــزرگ شــهر بعنــوان 
ــیدند،بعصی  ــن پاش ــد را لج ــرده بودن ــب ک ــار نص افتخ
ــل  ــر مجســمه وینســتون چرچی ــد و ب را رسنگــون کردن
در مرکــز شــهر لنــد ن نوشــتند: نــژاد پرســت . چرچیــل 
قهرمــان ملــی کــه در رای گیــر ۲۰۰۲ بعنــوا ن بزرگریــن 
مــرد تاریــخ مــردم انگلیــس، انتخــاب شــد بــه کمیســیون 

ــت: ــن گف ــال ۱۹۳۷ چنی ــطین در س ــلطنتی فلس س
ــه  ــاور نــدارم كــه کاربــزرگ نادرســتی نســبت ب “مــن ب
ــا ســیاه پوســتان اســرالیا انجــام  ــكا ی رسخپوســتان آمری
شــده اســت. مــن اعــراف بدیــن موضــع منــی کنــم چــرا 
ــر،  ــژاد برت ــک ن ــه ی ــدم ک ــت معتق ــن واقعی ــه ای ــه ب ک
ــا بینشــی  ــر ،یــک نــژادی ب ــا درجــه باالت یــک نــژادی ب

جهانــی آمــده و جــای آنهــا را پــر کــرده اســت “
البتــه تاریــخ تبعیــض، برتــری گرائــی وســلطه مســتبدان 
خونخــوار در منطقــه مــا طوالنــی تــر اســت . رسزمیــن 
ــورد  ــش م ــد مت ــی، ق ــت ژو پلیتک ــر موقعی ــر اث ــا ب م
ــدرت  ــان ق ــکاران و صاحب ــاز و تجــاوز جنایت تاخــت وت
داخلــی وخارجــی قــرار گرفتــه اســت.. آریایــی هــا 
میاینــد وبومیــان منطقــه را نابــود مــی کننــد، خشــایار 
شــاه بــا لشــکری میلیونــی بــه یونــان حملــه مــی بــرود. 
ــر  ــه زی ــتان را ب ــا افغانس ــا زور ت ــی ب ــکندر مقدون اس

ــام  ــام اس ــاز بن ــل حج ــی آورد. قبای ــود در م ــلطه خ س
وبــا شمشــیر بــر مــی خیزنــد وامپــرا تــوری ساســانیان را 
در هــم مــی کوبنــد. مغــوالن از دورتریــن نقطــه رشق 
ــه  ــران خــود را ب ــا گذشــن از منطقــه کنونــی ای آســیا ب
دروازه هــای ارو پــا مــی رســانند. همــه اینهــا مــی آینــد 
ــوده هــای  ــد، مــی کشــند ومــی ســوزانند وت ومــی رون
ــار دیگــر  ــا ب ــه خــاک ســیاه مــی نشــانند ام مــردم را ب
ــد و  ــی کنن ــاک م ــی شــوند خــون هــارا پ ــد م ــا بلن آنه
ــی  ــه م ــارزه ادام ــه مب ــان ب ــان همچن ــر جه ــرای تغیی ب
دهنــد. کلیــه تجاوزگــران تــا بحــال هــان منطــق 
چرچیــل را داشــته انــد. خــود را ناجــی دوران و از نــژاد 
برحــق و برتــر اعــام کــرده وتجــاوزات خــود را توجیــه 

کــرده انــد.
امــروز هــم رئیــس جمهــور آمریــکا آقــای دونالــد 
ــس  ــاش اســت .اصــل ونســب پلی ترامــپ از هــان ق
نــژاد پرســت آمریــکا ی امــروز را بایــد در اروپــای دیروز 
جســتجو کــرد کــه در مقایســه بــا دیگــر تجــاوزات 
تاریخــی دیگــر چــون نافــش بــه نظــام طبقاتــی رسمایــه 
ــر  ــی ت ــر و طوالن ــد اســت، گســرده ت داری موجــود بن
ادامــه یافتــه اســت. جهانــی شــدن ایــن جنبــش اعــراض 
ــان  ــردم جه درســت بخاطــر وجــود دشــمن مشــرک م
امپریالیســم آمریکاســت. هنــوز تــوده هــای وســیع 
مــردم در اکــرث کشــور هــای جهــان قربانیــان تجــاوزات 
ارو پائیــان یعنــی اســتعارگران وامپریالیســتها هســتند 
. جــرج فلویــد را کــه در عــرض هشــت دقیقــه مناینــده  
تجــاوز  ادامــه ی هــان  کــرد  نظــام حاکــم خفــه 
تاریخــی بایــد بــه حســاب آورد. رسارسی شــدن اعــراض 
را بایــد بــه حســاب ســتم وتجــاوز قرنــی گذاشــت کــه 
هیــچ بــودگان نســل انــدر نســل زیــر لگــد تجاوزگــران 
لــه شــده انــد. هیــچ انرنــا ســیونالی و هیــچ همبســتگی 
جهانــی بــه گســردگی ایــن حرکــت تابحــال نبــوده 
اســت. میلیــون هــا انســان در جهــان از جــوان تاپیــراز 
هــر رنــگ پوســتی ونــژادی، زن ومــرد بــه اعــراض بــر 

ــتند. خاس
ــه  ــت ک ــت اینس ــه بری ــس ب ــت مارک ــن خدم بزرگری
درجــه آگاهــی بریــت را بــه آنجــا رســاند کــه توانســت 
ــد و  ــاز یاب ــتمگری را ب ــاوزات و س ــن تج ــه ای ــل کلی عل
توضیــح دهــد. مارکــس یــاد آور شــد تاریــخ اجتاعــی 
بــر نشــان میــد هــد کــه نــه تنهــا جوامــع بــه طبقــات 
ــات  ــان طبق ــارزه می ــا مب ــه تنه ــد و ن ــده ان ــیم ش تقس
نیــروی محرکــه تغییــرات در جامعــه بــری بــوده اســت 
ــی  ــران م ــاب دیگ ــه حس ــه را ب ــن دو نکت ــف ای و کش
ــارزه  ــات و مب ــن طبق ــی شــود ای ــاد آور م ــذارد، او ی گ
ــه،  ــک طبق ــه ی ــد ک ــی یاب ــل م ــا تکام ــا آنج ــی ت طبقات
ــود را  ــوری خ ــدازد ودیکتات ــی ان ــر م ــر را ب ــه دیگ طبق

ــی مــی نشــاند. ــوری قبل جــای دیکتات
تاریــخ جهــان بــا متــام رشــد ناموزونــی و تفــاوت هــای 
ــوده  ــا ب ــی آنه ــد  تکامل ــذار در رون ــه تاثیرگ ــی ک اقلیم
اســت، تاریخیســت ماتریالیســتی کــه بهــم پیونــدی 
ناگسســتنی دارد و چــون نیــک در جــام جهــان منــا 
بنگــری بخوبــی دلیــل وجــودی تبعیــض ونــژاد پرســتی را 
مــی تــوان مشــاهده کــرد. ایــن حقیقــت ســرگ تاریخــی 
را کــه مارکــس بیــان مــی کنــد. امــروز در صــف آرایــی 
مبــارزه طبقاتــی در آمریــکا بــه روشــنی مــی تــوان دیــد 
. رئیــس جمهــور نــژاد پرســت شــبه فاشیســت مناینــده 
راســت تریــن جنــاح هــای سیاســی در برابــر تــوده هــای 
ــداز  ــاق ان ــت نف ــتاده و سیاس ــا ایس ــی ه ــیع پائین وس

وحکومــت کــن را در پیــش گرفتــه اســت. .
مارکــس درســت گفــت کــه از پنجــه هــای طبقــه 
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ــخ نشــان  ــا ری ــه دار چــرک وخــون مــی چکــد. ت رسمای
داد کــه در بســط وگســرش در رسارس جهــان پنجــه های 
ــژاد پرســتانه در دوران  ــا مغــز معیــوب ن چرکینــش را ب
جدیــد تاریخــی بــکار گرفــت وبــرای ابدیــت بخشــیدن 
بــه برتــری نــژاد ســفید پوســت، ســیاه پوســتان را نــژاد 
عقــب مانــده، بومیــان را وحشــی ،عــرب هــا را حــرات 
نامید.ایــن تجــاوز تاریخــی در کشــور مــا ایــران از دوران 
ــی  ــای سیاس ــدرت ه ــد، ق ــه رشوع ش ــت صفوی حکوم
حاکــم را بــه ســگ هــای زنجیــری خــود تبدبــل کــرد و 
تــا امــروز بــه شــیوه هــای پیرفتــه و مــدرن همچنــان 
ادامــه یافتــه اســت..، تاریــخ ننــگ آور صاحبــان فرقــه 
ــی، ناسیونالبســم ،  ــوم گرای ــی، شوینســم ق هــای مذهب
ــه داری  ــض جنســیتی و.... را رسمای ــاالری، تبعی ــرد س م
نــه تنهــا از بیــن نــرده بلکــه نهادینــه کــرده اســت.کافی 
ــی  ــه یعن ــه فقی ــت مطلق ــکار والی ــه اف ــه ریش اســت ب
ــه  ــه چگون ــم ک ــا ببینی ــم ت ــه ای رجــوع کنی ــی خامن عل
ــرا  ــاد گ ــر خطــر کمونیســم؛ اســام بنی ــس در براب انگلی
ــران  ــامی ای ــوری اس ــم جمه ــرد . رژی ــزی ک ــه ری را پای
و قــر روحانیــت شــیعه آن یکــی از تبعیــض گــران و 
انحصــار گــران تاریــخ کشــورند. آنهــا خــود را در ظاهــر 
ــل  ــی در عم ــد ول ــی دهن ــان م ــت نش ــد امپریالیس ض
همســو بــا سیاســت هــای امپریالیســتی تفرقــه بیانــداز 
و حکومــت کــن خشــن تــر از ترامــپ بــه رسکــوب تــوده 

هــای مــردم مــی پردازنــد.
ــا  ــون ه ــا میلی ــتگی ب ــران در همبس ــران ای ــزب رنج ح
تــن از جوانــان، زنــان ومــردان رسارس جهــان اعــام مــی 
کنــد بــا متــام نیــرو بــرای جهانــی بــدون تبعیــض عــاری 
از هــر شــکل و محتــوای نــژاد پرســتی، شونیســم ملــی، 
سکتاریســم دینــی ومذهبــی، ســتمگری هــای جنســیتی 
بویــژه ســتم بــه زنــان مبــارزه مــی کنــد. بــر ماســت کــه 
ــا و تبعیضــات  ــری ه ــن نابراب ــی ای ــای طبقات ریشــه ه
و  داری  رسمایــه  علیــه  مبــارزه  ناگســتنی  پیونــد  و 
امپریالیســم را در نوســازی افــکار عمومــی جامعــه بــر 

مــا ســازیم.
کشــتار  بــه  هایــش  پنجــه  خــود  کــه  ای  خامنــه 
اســت  آلــوده  آزادیخــواه  نیروهــای  و  کمونیســتها 
ــکا  ــس آمری ــات پلی ــردن عملی ــوم ک ــا محک ــه ب وقیحان
میخواهــد از آب گل آلــود ماهــی بگیــرد و جنایــات 
نظــام والیــت مطلقــه فقیــه را پــرده پوشــی کنــد.

ســلطنت طلبــان و طرفــداران رژیــم شاهنشــاهی ســابق 
ــه نیروهــای چــپ وکمونیســت  ــر ب هــم از ســوی دیگ
کــه بــا ایــن حرکــت تــوده هــای وســیع مــردم همســو 
ــم  ــه رژی ــارزه علی ــه مب ــد ک ــه مــی کنن ــد حمل شــده ان
جمهــوری اســامی را فرامــوش کــرده انــد. ســلطنت 
ــای دو  ــوری ه ــان دیکتات ــدگان ه ــه دهن ــان ادام طلب
هــزار وپانصــد ســاله انــد کــه بــرای ادامــه دیکتاتــوری 
ــد  ــی دادن ــکنجه م ــد و ش ــی آوردن ــم در م ــود چش خ
ــم جهانــی  ــد از چنیــن جنبــش عظی و طبعــا ًمنــی توانن
ــا  ــود ب ــردن خ ــت ک ــم هوی ــا ه ــا ب ــد. آنه ــاع کنن دف

ــد. ــده ان ــور خــود را کن ــاً گ ــپ عم ــته ترام دارودس
بایــد همــه ی ایــن اعراضــات ومبــارزات را بهــم پیونــد 
ــت  ــان تقوی ــودن آن را همچن ــی ورسارسی ب داد، جهان
ــرای  ــی را ب ــت مرق ــدن بری ــی ش ــم یک ــود و پرچ من
نردهــای پــی درپــی در مقابــل مشــتی کوچــک از 

ــدرت سیاســی بــه اهتــزاز در آورد . صاحبــان ق
در کشــور مــا ومنطقــه تــود ه هــا بارهــا در ایــن ســال 
هــا بپــا خاســته انــد. بهــار عربــی، قیــام شــهرهای بــزرگ 
ترکیــه، اعراضــات میلیونــی کارگــران وتهیدســتان قــاره 
پــر جمعیــت هنــد بــرای تغییــر بــزرگ بــه میــدان 

نقش منصور حکمت.... بقیه از صفحه 
آخر

از چپ )خط منصور حکمت( و یکی راست از راست 

مبارزه  در  اولی  بود.  مبارزه  در  کرد(  )ناسیونالیسم 

خواهان طرد خطی مشی و افراد راست از راست بود: 

»ما به اين معتقديم که حزب کمونيست ايران بايد از 

نظر تشکياتی در اختيار گرايش کمونيستی کارگری در 

حزب قرار بگرد و گرايشات ديگر از اين حزب و قبل از 

هر چيز از مقام های مسئول در اين حزب کنار گذاشته 

شوند. اما روش رسيدن به اين هدف را روشی سياسی 

کمونيست  حزب  در  تحول  اين  زيرا  کرديم  تعريف 

منيتواند تحولــی از باال و فرمايشی باشد.«١ 

البته   واژههای»منیتواند تحولی از باال و فرمایشی باشد« 

این  در  دیگر...  »گرایشات  موضع  زیرا  است.  گول زنک 

حزب کنار گذاشته شوند« غیر از مبارزه ایدئولوژیک با 

جریان راست )که اگر یک گرایش کمونیستی این مبارزه 

مورد  نیز  را  آدم ها  تصفیه  است(،  محقانه  برد  جلو  را 

نظر دارد. بیرون کردن آدم ها مورد نظر است. آن هم نه 

آدم های یک گرایش بلکه همه آدم های گرایشات دیگر.

دنبال  را  حکمت  طلبی  انحال  خط  پروسه  ما  حال 

می  کنیم: او می  گوید: »بدنبال کنگره سوم ما رسا اعام 

رسمی  خط  چهارچوب  از  را  خود  مباحثات  که  کرديم 

برون ميکشيم و بعنوان يک گرايش حرف ميزنيم«.2 به 

بیان دیگر خود را از دیگران مجزا می  کنند. به این جهت 

به عنوان رشوع تعرض، برای خود »سمینار اول کمونیسم 

ولی  تشکیل می دهند.  در سطح کل حزب  را  کارگری« 

منیتواند  درونیش  بحران  علت  به  حکمت  منصور  خط 

گرایش  این  بلکه  کند  را جذب  به خود  نزدیک  گرایش 

جز  چيزی  »سانتــر  می نویسد:  او  می گردد.  دور  او  از 

و  بنيادها  کل  به  راست  حملــه  برای  لــشگر  سياهی 

- منصور حکمت - سخنرانی پیش از دستور   ١

در توضیح بیانیه ارائه شده به پلنوم شانزدهم کمیته 
مرکزی حزب ۲۸/۸/۱۳۶۸

- همانجا  2

مبانی حزب کمونيست ايران نبود .«٣

بعد برای تصفیه گرایشات دیگر و طبعاً طرفداران این 

گرایشات و قبضه کردن کامل قدرت حزبی، خط و نشان 

انشعاب می کشند و مدت تعیین می  کنند:

اين تحول در  انتخاب و  اين  برای  »مدت زمانی که ما 

حزب  چهارم  کنگره  تا  حداکرث  گذاشته ايم  حزب  درون 

برنامه کمونيسم  اين کنگره  ايران است. در  کمونيست 

يکپارچه  حزب  يک  بشود،  تصويب  بايد  ايران  کارگری 

کادرهايش صاحيت سياسی  و  بيايد که رهری  بوجود 

در  کارگری  سوسيالــيسم  موضع  از  مبارزه  در  را  خود 

صحنه اجتاعی کسب کرده باشند، حزبی که بر موازين 

يکبار  و  باشد  متکی  کارگری  سوسيالــيسم  فعالــيت 

برای هميشه تکلــيف خود را با تاريخ سوسيالــيسم و 

اگر  کند.  روشن  ايرانی  ناراضی  روشنفکر  راديکالــيسم 

در کنگره چهارم اين تحول در متام ابعاد فکری، سياسی 

و تشکياتی آن رخ ندهد و رسميت پيدا نکند، آنوقت 

دو  و  ترند  دو  به  ما  تاکنونی حزب  ترديد سنت  بدون 

چهارم  کنگره  اگر  شد...  خواهد  تجزيه  متفاوت  حزب 
کنگره چنین تحولی نباشد راه ما جدا می  شود. «4

یک ماه بعد یعنی در ۱۳۶۸/۹/۲۶ حکمت و جناح اش 

که  را  جریانی  می  شوند،  قادر  نفره(  سه  )کانون 

می نامیدند،  کمونیست  حزب  در  کردی  ناسیونالیسم 

علیه  را  وسیعی  مبارزه  بافاصله  و  کنند  طرد  از حزب 

هم  که  افقى  ىب  راديکال  چپ   « یا  سنر  که  جریانی 

اين حزب را در صحنه عمل تعين  نيز مقدرات  اکنون 

تعداد  جریان  این  در  می زند.  دامن  ميکند.«5مینامد، 

به  ایران  کمونیست  کادرهای حزب  و  اعضا  از  وسیعی 

جناح منصور حکمت می  پیوندند. ولی او نقشه دیگری 

در رس دارد. پیشنهاد قبول رهری در حزب را به نوعی 

که  بگويند  مبا  است  »ممکن  می  گوید:  و  می  کند  رد 

کردستان  در  نفر  پانصد  قريب  ميخواهيد؟  چه  »ديگر 

به جانبدارى از رهرى شا طومار امضاء کرده اند. متام 

خود  مرکزى  کميته  است،  پذيرفته  را  بحثهايتان  حزب 

را مدافع اين خط ميداند و دبر کميته مرکزى خودش 

تا  است.  آورده  را  شا  به  حزب  رهرى  دادن  پيشنهاد 

گرايش  من  اعتقاد  به  مي کنيد؟“...  اقليت  اقليت  کى 

گرايش  يک  کمونيست  حزب  در  کارگرى  سوسياليستى 

بسيار کوچک و اقليت است... بحث من بر رس کم بودن 

در  خط  اين  طبيعى  و  بلد  کار  فعالن  بودن  اقليت  و 
حزب کمونيست ايران است«.6

حکمت از رشایط بغرنج مبارزه در کردستان و کل ایران 

به تنگ آمده است. می خواهد بار و بنه خود را ببندد، 

قرار  بر  را  فرار  ایران  کمونیست  حزب  در  انشعاب  با 

سعی  می  کند،  جور  و  جمع  را  خود  لذا  دهد.  ترجیح 

منسجم  طور  به  و  کند،  تقویت  را  خود  جناح  می  کند 

به کشورهای اروپائی، آنجائی که رسبازان سازمان ملل 

کردستان  سوسیالیستی  کشور  از  تا  می  شوند  تربیت 

محافظت کنند، پرتاب شوند،: »در مورد مکانيسم عمىل 
- همانجا.  ٣

- همانجا.  4

- نامه سرگشاده خطاب به رفقای چپ در   ۵

کردستان 
- منصور حکمت - نــامــه بــه فــعــالــین   6

حــزب درباره تشکیل فراکسیون کمونیسم کارگرى- اول 
خرداد ۱۳۶۹

آمــده انــد. تــوده هــا فروماندگــی ورســوایی حکومــت 
هــا را بــا مبــارزات خــود بــه منایــش گــزارده انــد. کلیــه 
حکومــت هــای منطقــه بــازور اســلحه بــه زندگــی 

ــد . ــار خــود ادامــه مــی دهن نکبــت ب
تشــکات کمونیســتی وســو سیالیســتی بعنــوان جزیــی 
از طبقــه کارگــر وظیفــه دارنــد بخاطــر پایــان دادن بــه 
ــه  ــدور از هرگون ــی ســتمگری هــا ، ب ــن دوران طوالن ای
سکتاریســم وگــروه گرایــی براســاس اصــول وبرنامــه ای 
ــا رشایــط کنونــی جهــان و منطقــه  ــق ب مشــخص منطب
و ایــران یکــی شــوند، پرچــم رسخ و بدیــل انقــاب 
ــد  ــی توان ــه م ــی ک ــا بدیل ــوان تنه سوسیالیســتی را بعن
ــد و  ــردم را متشــکل کن ــوده هــای م ــم ت ــت عظی اکرثی
ــه داری  ــی ورسمای ــای بردگ ــه نظــام ه ــی ب نقطــه پایان

ــرازد . بدهــد، براف
رو بــه جنبشــهای تــوده ای کنیــم، از تــوده هــا بیاموزیم 
ــم  ــارزه کنی ــد ویکــی شــدن کمونیســتها مب ــرای پیون وب

رسنگــون بــاد رژیــم رسمایــه داری جمهــوری اســامی
زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجربان ایران
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کردن اين حرکت و گامهاى مشخص آن تصميم من اين 

است: طى دو هفته آينده رسا در درون تشکيات طى 

اعام  را  کارگرى  کمونيسم  فراکسيون  تشکيل  بيانيه اى 

ایجاد فراکسیون در یک حزب  او می داند که  ميکند«7 

کمونیستی یعنی قبول جا دادن گرایشات سازمان یافته 

طبقات گوناگون در کنار هم و به رسمیت شناخن این 

گرایشات در حزب. لذا قسم می خورد که فراکسیون او 

چیز دیگری و از قاش دیگری ست.: »فراکسيونيسم در 

و  ازسانراليسم  معناى گسست  به  راديکال  سنت چپ 

مورد  اين  در  است.  شده  فهميده  درون حزىب  انضباط 

کارگرى  کمونيسم  فراکسيون  تشکيل  الاقل،  مشخص 

روندى عکس اين را مد نظر دارد.«8 چه استثنای جالبی 

در جهان کمونیسم؟؟ مد نظر دارد! آری مد نظر دارد. 

گرایش  یک  فراکسیونیسم  که  منیداند  کسی  چه  ولی 

کمونیستی  احزاب  درون  در  بورژوازی  خرده  طبقاتی 

است. این گرایش ارادی نیست. با مد نظر گرفن و اراده 

منصور حکمت نیز به شیرینی و هلوا تبدیل منی شود. 

طبقاتی  سازش  این  سازی  آماده  برای  حکمت  منصور 

در حزب کمونیست، از ۱۳۶۷ زمینه ایدئولوژیک آن را 

فراهم می سازد. یکی از ابزارهای طبقه کارگر و جنبش 

جهان  و  ایدئولوژی  از  حزب  تصفیه  برای  کمونیستی 

بینی طبقات غیر پرولری، انتقاد و انتقاد از خود است. 

پاکیزه  تنها وسیله درونی احزاب کمونیست جهت  این 

کردن صفوف خود است. منصور حکمت می خواهد این 

مقابل  در  را  آن  و  بگیرد  ایران  کمونیست  حزب  از  را 

فراکسیون خود خلع ساح کند: »اکنون فرصتی برای ما 

عقب  جلوه های  از  ديگر  يکی  به  تا  است  آمده  پيش 

مانده چپ سنتی، سنت تزکيه و انتقاد از خود عرفانی 

خامته بدهيم. اين روش مبا و امر ما رضر ميزند. کسی 

برای  هيچگاه  بپيوندد،  ما  صف  به  خود  تحقر  با  که 

اين صف کادر منيشود. و حزبی که بر تحقر و شکسن 

نهائی اش هم  وارث  برای  بشود  افراد ساخته  شخصيت 

حزب منيشود.«9 

او فراکسیون خود را تشکیل می دهد: »  چند ماه بعد 

از ايرنو با اين اطاعيه فراکسيون کمونيسم کارگرى در 
درون حزب کمونيست ايران تشکيل ميشود.«١٠

پلنــوم هجدهــم کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت 

ایــران کــه در شــهریور ۱۳۶۹ )ســپتامر ۱۹۹۰( تشــکیل 

شــد، منصــور حکمــت، کــورش مدرســی، رضــا مقــدم و 

ــه مرکــزی انتخــاب  ــت کمیت ــه عضوی ــن را ب ــرج آذری ای

ــوان  ــه عن ــت را ب ــور حکم ــاق آراء منص ــه اتف ــرد و ب ک

ــزی حــزب انتخــاب منــود. ــه مرک ــر کمیت رسدبی

فراکســیون  یــک  مســئول  کــه  چنیــن رشایطــی  در 

یعنــی  می شــود،  انتخــاب  حــزب  یــک  رهــری  در 

می گــردد.  معنــی  بــی  فراکســیون  اســت،  اکرثیــت 

ولــی فراکســیون حکمــت، بــر عکــس، خــود را تحکیــم 

دارد. دیگــری  نقشــه  او  زیــرا  می  کنــد، 

ایــن نقشــه را در پلنــوم بیســتم رو می  کنــد: »ايــن 

- همانجا.  7

- همانجا.  8

- منصور حکمت - نامه سرگشاده خطاب به   9

رفقای چپ در کردستان ۱۳٦۸/۹/۲٦ 
- منصور حکمت - اطالعیه تشکیل   ١٠

فراکسیون کمونیسم کارگری در حزب کمونیست ایران - 
۱۰ ژوئن ۱۹۹۰

ــارى  ــت و رشافــت و اعتب وضــع حــزب احســاس حقاني

کــه انســان در زندگــى بــه آن احتيــاج دارد را از انســان 

ميگــرد... مــن تــز محکــوم کــردن حــزب کمونيســت را 

نيــاورده ام... اگــر حــزب کمونيســت مبانــد، تــا وقتــى کــه 

کارهایــى را ميکنــد کــه همــن امــروز مشــغول آنســت 

احرامــش بــراى مــن رسجايــش اســت. مــن راه کوتاه تــر 

و کــم مشــقت ترى پيــدا کــرده ام، آن هــم تشــکيل يــک 
حــزب ســياىس ديگــر اســت.«١١

و در تاریــخ ۳۰ نوامــر ۱۹۹۱ اطاعیــه ای بــا امضــاء 

ایــرج آذریــن، منصــور حکمــت، کــورش مدرســی و رضــا 

مقــدم انتشــار می یابــد کــه در آن آمــده اســت: »بــا ایــن 

ــران و  ــری ای ــت کارگ ــزب کمونیس ــکیل ح ــه تش اطاعی

ــم.« ــام می  کنی ــت آن را اع ــاز فعالی آغ

می  یابــد  عملــی  جنبــه  انشــعاب  ترتیــب  بدیــن  و 

و منصــور حکمــت و حــزب اش ۶ هــزار کیلومــر از 

اروپائــی  کشــورهای  در  تــا  می گردنــد  دور  ایــران 

از راه کوتاه تــر، پرولتاریــای ایــران را بــرای انقــاب 

کننــد. ســازماندهی 

بهرنگ

- منصور حکمت - توضیح به پلنوم بیستم   ١١

پیرامون تصمیم به کناره گیری از حزب - منتشر شده در 
کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 

٦۳، مهرماه ۱۳۷۰ 

اکنون وقایع آمریکا.... بقیه از صفحه آخر

انتشــار یافــت( اولیــن بــاری اســت کــه گارد ملــی فــرا 

ــا  ــی، ارابه ه ــنبه، ۲۶ م ــروز یکش ــود. ام ــده می ش خوان

و نیروهــای نظامــی از آنچــه کــه پــس از تخریــب آخــر 

هفتــه، ناشــی از خشــم و رنــج توده هــای کار و زحمــت 

ــد. ــت می کنن ــده محافظ ــی مان باق

ســاله   ۴۶ مــرد  فلویــد،  جــورج  جنایتکارانــه  قتــل 

درک  توســط  آمریکائــی  پوســت  ســیاه  ورزشــکار 

ــاه  ــژاد پرســت وحشــی در روز ۲۵ م ــس ن ــاوین، پلی ش

مــی، بــه وقــوع پیوســت. بــر اســاس گــزارش واشــنگن 

پســت، همــه کلاتــی را کــه "جــورج فلویــد" در طــول 

ــهر  ــس ش ــاوین" پلی ــوی "درک ش ــه زان ــه ک آن ۹ دقیق

مینیاپولیــس )واقــع در ایالــت منیســودا( روی گردنــش 

ــاده  ــود پی ــم موج ــان آورده و از روی فیل ــر زب ــوده ب ب

کــرده اســت. در ایــن مــدت دقایقــی کــه جــورج فلویــد 

بــا التــاس از او میخواهــد کــه زانویــش را از روی گلوی 

او بــردارد. در ایــن ۹ دقیقــه، جــورج فقــط ۱۲ بــار گفتــه 

اســت: خواهــش میکنــم )لطفــاً تــو را بــه خــدا( و چنــد 

بــار مــادرش را صــدا کــرده! مــرد ۴۶ ســاله یی کــه مثــل 

یــک کــودک، وقتــی حــس مــی کنــد کــه دارد مــی میــرد 

مــادرش را می خواهــد.

لــه اش  داری  کــه  منــه  صــورت  ایــن  مــرد!  »هــی 

ــم  ــی کن ــش م ــردم! خواه ــه کاری نک ــن ک ــی! م می کن

لطفــا تــو را بــه خــدا لطفــاً! منــی تونــم نفــس بکشــم! 

لطفــا ًمــرد! لطفــاً یکــی کمــک کنــه! خواهــش می کنــم 

مــرد! منی تونــم نفــس بکشــم! منی تونــم نفــس بکشــم! 

تــو رو خــدا... نــا مفهــوم مــرد صورتــم! منی تونــم تنفــس 

ــس  ــم نف ــو! منی تون ــد ش ــدا از روم بلن ــو رو خ ــم. ت کن

بکشــم! تــو رو خــدا... نــا مفهــوم. مــن می تونم...نفــس 

مــن میخــوام... منی تونــم حرکــت کنــم! مامــان! مامــان! 

ــه  ــر... ب ــن بخاط ــم. م ــوم... گردن ــم... زان ــن منی تون م

خاطــر... دمل درد می کنــه گردنــم درد می کنــه. همــه 

ــا  ــاً... لطف ــده... لطف ــه کــم آب ب ــه... ی جــام درد می کن

ــو  ــا دارن من ــو نکــش! این ــاد... من ــاال منی ــاً نفــس ب لطف

می کشــن... دارن منــو می کشــن. تــو رو خــدا مــرد 

منی تونــم نفــس بکشــم منی تونــم نفس بکشــم. اینــا 

منی تونــم  می کشــن.  منــو  دارن  منومی کشــن.  دارن 

ــان!  ــا قرب ــم. لطف ــس بکش ــم نف ــم. منی تون ــس بکش نف

لطفــاً لطفــاً لطفــاً... منی تونــم نفــس بکشــم! « و بعــد 

ــه بعــدی  ــد و در ۴ دقیق ــاز می مان از نفــس کشــیدن ب

ــم ســاکت اســت. چــون او مــرده. فیل

ایــن کلــات ذکــر شــده توســط جــورج فلویــد دل هــر 

ــن  ــد فســاد در ای ــی آورد.، ببینی ــه رحــم م انســانی را ب

ــه اصطــاح،  ــی و ب ــه اضمحــال و ویران جامعــه ی رو ب

مــدرن و پیــش رفتــه تــا چــه حــد رســیده اســت.

فاکــس نیــوز بــا ایجــاد تــرس عمومــی، ایــن تخریــب را 

ــس از اعراضــات روز شــنبه » شــورش های خشــونت  پ

ــز  ــس تایم ــوس انجل ــه ل ــده اســت. روزنام ــز« خوان آمی

ــن« وجــود  ــن معرضی ــاف بی ــه »اخت ــه ک ــن نکت ــر ای ب

را  غارت گــران  مزّورانــه  ســپس  و  کــرد،  تأکیــد  دارد 

جنایتــکار نامیــد. و صبــح یکشــنبه، ترامــپ اعــام کــرد 

کــه دولــت وی انتی فــا )طرفــداران ضــد فاشیســت( 

را یــک ســازمان تروریســتی معرفــی مــی کنــد. در 

ــی  ــم جمع ــراز خش ــرای اب ــه ب ــن ک ــت، معرضی حقیق

خــود در مــورد قتــل جــورج فلویــد بــه خیابانهــای لــوس 

انجلــس آمدنــد، جمعیــت متنوعــی بــا اهــداف متفــاوت 

ــد.  بودن

افــرادی کــه بــه غارت گــران معــروف شــدند، تنهــا 

ــدن  ــرّق ش ــس از متف ــه پ ــد ک ــانی بودن ــی از کس بخش

اعراضــات در عقــب باقــی ماندنــد. آنهــا اکنــون توســط 

کســانی کــه بــه راحتــی مــی تواننــد افــراق نــا امیــدی 

هــای واضــح و قابــل ملــس خــود را کــه عــرص یکشــنبه 

بــه شــهرهای ســانتا مانیــکا و النــگ بیــچ گســرش مــی 

یابــد، بــه عنــوان "اراذل"، "اوبــاش" و "دزد" در نظــر 

بگیرنــد. بــا ایــن حــال، نادیــده گرفــن و ماســت مالــی 

ــکا  ــتی آمری ــژاد پرس ــتم ن ــا سیس ــه تنه ــا، ن ــردن اینه ک

ــردن موضــوع  ــو ک ــه از بازگ ــرد، بلک ــی گی ــده م را نادی

ــت  ــت غفل ــی اس ــی اجتاع ــل طبقات ــه معض ــی ک اصل

مــی ور زنــد. هانطورکــه ایــن آخــر هفتــه گذشــته در 

ــن  ــروز ســوم ژوئ ــه ام ــا ب ــس )ت ــوس انجل ــای ل خیابانه

در رسارس  و  شــدند(  دســتگیر  نفــر   ۲۷۰۰ از  بیــش 

کشــور خیزش هــای شــهری و منطقــه ای بــه رسعــت 

ــم  ــز خش ــدازه نی ــان ان ــه ه ــون ب ــد، اکن ــکل گرفتن ش

طبقاتــی توده هــای کار و زحمــت را نشــان مــی دهــد 

ــی گری   ــژادی و وحش ــای ن ــی عدالتی ه ــه ب ــه چگون ک

ــد. ــان کردن ــس را عری پلی

ترامــپ، بــا شــیوه خــود پســندانه و بــی پــروای خــود، 
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بــه ایــن نتیجــه امیــدوار بــود و اظهــار داشــت کــه مــی 

خواهــد »رئیــس جمهــور زمــان جنــگ« باشــد. خواســت 

ــپ از  ــه ترام ــی ک ــب و تاب ــد. ت ــا ش ــت او اعط و حاج

ــرده  ــاد ک ــوری ایج ــت جمه ــام ریاس ــدی مق ــان تص زم

اســت باعــث شــده اســت کــه ایــن آتــش در آســتان کاخ 

او مشــتعل گــردد. آنچــه کــه اکنــون شــاهد آن هســتیم 

ــدون شــک،  ــار اســت. ب ــام عی ــی مت ــگ طبقات ــک جن ی

ایــن طوفانــی ا ســت کامــل از وقایــع رسارس کشــور؛ 

اثــرات بیــکاری گســرده، چهــل میلیــون تنهــا بــه خاطــر 

ویــروس کویــد -۱۹ ، نابرابــری و ناهمگونی هــای مــرگ 

ــال  ــان و م ــه ج ــداوم ب ــه م ــروس، حمل ــر وی ــه خاط ب

ــی  ــروی پلیس ــک نی ــط ی ــی توس ــتان آمریکائ سیاهپوس

ــانده  ــت نش ــت دس ــک دول ــی ی ــه همراه ــت ب فاشیس

ــد از  ــه منــی توان ــی غــول پیکــر ک ــد ملیت ــای چن رشکته

ــد.  ــت کن ــود محافظ ــهروندان خ ــن ش ــیب پذیر تری آس

ــاً یــک مســئله طبقاتــی اســت،  غــارت فروشــگاه ها ذات

خــواه بــه آن نــگاه مطلــوب داشــته باشــید یــا نــه 

)البتــه اســتثنائا تی نیــز وجــود دارد (. عمــل غــارت 

یــک ســنت دیرینــه آمریکائــی اســت، و قدمــت آن بــه 

رسقــت رسزمین هــای بومــی و بردگــی آفریقایی هــا 

ــز  ــدان مراک ــه ثرومتن ــروز در حالیک ــردد. و ام ــاز می گ ب

ــارت  ــا در غ ــد، آنه ــی کنن ــت من ــارت و لخ ــد را غ خری

ــروی کار، از معــادن ذغــال ســنگ  ــع طبیعــی و نی مناب

ــه جــف  ــق ب ــار کاالهــای متعل ــا انب ــی ت ــا غرب ویرجینی

بــوزو، مهــارت کامــل دارنــد. مــردم فقیــر و تنگدســت 

- حتــی اگــر بــه صــورت مخــرب و خشــونت آمیــز- از 

ــک  ــد، ی ــا صــوری خــود اســتفاده کنن ــدرت اســمی ی ق

ــت  ــک وضعی ــه ی ــبت ب ــی را نس ــا طبیع ــش کام واکن

مــداوم بــی قدرتــی، از خــود نشــان مــی دهنــد. بــرای 

آنهــا غــارت فریــادی بــرای کمــک اســت، بیــان و تجلــی 

ــدی اســت. ــا امی ن

ــم.  ــم وحشــتناک و شــنیع را دیده ای ــن فیل ــا ای همــه م

درک شــووین، افــر پلیــس مینیاپولیــس، جــورج فلویــد 

ــب  ــا مراق ــه م ــاند؛ هم ــل رس ــه قت ــن ب را در روز روش

ــان  ــی از کارآگاه ــفید، یک ــرک س ــر تح ــای پ پارتیزان ه

ســابق بودیــم، کــه احمــد آربــری کــه آهســته در حــال 

دویــدن بــود را از یــک وانــت بــاری بــه قتــل می رســاند. 

ــی  ــیاهان آمریکائ ــی کشــتار س ــا لیســت طوالن ــه ب هم

ــر ســفید  ــم براب ــژاد پرســت – دو و نی ــس ن توســط پلی

پوســتان – بودیــم و هســتیم. مــا هــم چنیــن می دانیــم 

کــه ۲۰% از کل جمعیــت ســیاه پوســت، حتــی قبــل از 

بحــران کوویــد در فقــر شــدید زندگــی می کردنــد، 

یعنــی حــدود ۹ میلیــون نفــر. رشایــط امــروز حتــی در 

رسارس کشــور وخیــم تــر اســت، و در نتیجــه خشــونت 

هــم چنــان بــه اوج خــود خواهــد رســید. البتــه، هــر دو 

ــرای کشــورما و مرتکــب  ــن فق شــدت اعراضــات در بی

شــدن وحشــیگری کــه توســط دولــت مدافع گانگســرها 

بــر سیاهپوســتان صــورت می گیــرد قبــل از دولــت 

ترامــپ نیــز وجــود داشــته اســت. کورنــل وســت ایــن 

نکتــه را جمعــه شــب گذشــته در برنامــه ســی ان ان و 

ــرد. ــوان ک ــر- ۳۶۰ عن مجــری آن اندرســون کوپ

ــرات  ــزب دمک ــی ح ــرال، یعن ــزب نئولی ــک ح ــا ی » ش

داریــد کــه اکنــون در صندلــی راننــده نشســته اســت...و 

قتل رومینا جنایتی.... بقیه از صفحه آخر

ــد  ــاری، چن ــن صیغــه، پوشــش اجب ــراه انداخــن قوانی ب

اخاقیــات  بــا  اساســاً  کــودکان   و.ازدواج  همــری 

اســامی توضیــح داده منــی شــود و آنجــا هــم کــه بایــد 

ــد  ــات ض ــا را تبلیغ ــد. آنه ــح ده ــرا توضی ــت آن حکوم

ــد. خشــونت  ــی خوان ــره م ــران و غی ــه گ انقــاب و فتن

ــه  ــال ب ــودکان خردس ــتی ک ــپردن رسپرس ــی؛ س خانوادگ

پــدر و فامیــل پــدری، از بیــن بــردن حــق زنــان در 

خانــواده، ارث، ســفر، عــدم حقــوق مســاوی بــا مــردان 

در برابــر کار برابــر، عــدم امنیــت زنــان در جامعــه، 

عــدم حضــور زنــان در ارگان هــای بــاالی مدیریــت 

ــر  ــط من ــان توس ــی زن ــر دامئ ــری، تحقی ــم گی و تصمی

نشــینان و آخوندهــای حاکــم، گذاشــن قوانیــن دســت و 

پــا گیــر علیــه زنــان در ادارات و مجامــع دولتــی و کاری، 

ــف  ــردان در عرصــه هــای مختل ــان و م ــردن زن جــدا ک

از ســنین کودکــی و.....بخشــی از ســتمی اســت کــه 

حکومــت رسمایــه داری جمهــوری اســامی علیــه زنــان 

بــکار گرفتــه اســت. قتــل رومینــا ادامــه قوانیــن و ســنت 

ــان  ــه زن ــه ب ــی جامع ــاری و تحمیل ــی اجب ــای مذهب ه

ــا  ــان ب ــت. زن ــران اس ــی ای ــه طبقات ــردان در جامع و م

مهریــه فروختــه مــی شــوند و امــروزه هــزاران نفــر مــرد 

در زنــدان هــای ایــران بعلــت نداشــن پــول مهریــه بعــد 

ــه  ــا مهری ــان ب ــد. زن ــی برن ــر م ــدان ب از طــاق در زن

اســت کــه قــادر بــه تامیــن مالــی خــود خواهنــد بــود 

و دولــت تامیــن مالــی زنــان بعــد از طــاق را عمــاً از 

دوش خــود برداشــته اســت. در قوانیــن ناعادالنــه علیــه 

ــتند.  ــدی هس ــکات ج ــار مش ــم دچ ــردان ه ــان؛ م زن

مشــکل زنــان یــک مشــکل اجتاعــی و طبقاتــی اســت. 

ــا گفــن برابــری زن و مــرد  مشــکلی اســت کــه فقــط ب

حــل منــی شــود. 

بــرای اینکــه زن و مــرد بــه حقــوق واقعــا مســاوی 

در جامعــه چــه بــه لحــاظ فــردی و چــه اجتاعــی 

ــه داری  ــد؛ اوال بایســتی قوانیــن رسمای ــدا کنن دســت پی

و مذهــب  را از جامعــه طــرد و بجــای آن قوانیــن 

سوسیالیســتی مرقــی را جایگزیــن آن کــرد. ثانیــاً بــرای 

ــه از  ــاالرانه در جامع ــگ مردس ــادات و فرهن ــه ع اینک

ــم  ــازی دائ ــازی و نوس ــاز س ــه ب ــاج ب ــرود احتی ــن ب بی

فرهنگــی کل جامعــه و متحــد کــردن مــردان در مبــارزه 

علیــه مردســاالری اســت. مــا بــا جامعــه ای روبــرو 

هســتیم کــه قتــل و کتــک خــوردن زنــان توســط شــوهر،  

پــدر، بــرادر و هــر روزه جریــان دارد. بیشــر ایــن نــوع 

قتــل هــا و خشــونت هــا هم ناشــی از مســائل ناموســی 

) یعنــی رابطــه بیــن زن و مــرد خــارج از قوانیــن رســمی 

( اســت.

قتــل رومینــا در عیــن حــال نشــان داد کــه قوانیــن 

عقــب مانــده و جاهانــه مذهبــی مــی توانــد آنچنــان 

نفرتــی در افــراد بوجــود بیــاورد کــه فرزنــد خــود را هــم 

ســاخی کنــد. کمونیســت هــا در ایــن زمینــه بــه آموزش 

دامئــی و تربیتــی بــرای از بیــن بــردن عــادات و ســنت 

هــای عقــب مانــده اهمیــت خاصــی مــی دهنــد. بــدون 

متحــد کــردن مــردان جامعــه در کســب حقــوق زنــان و 

ــه  ــرا هم ــرد زی ــد ک ــه بای ــد چ ــی دانن ــاً من ــا واقع آنه

کارهایــی را کــه مــی خواهنــد انجــام دهنــد اینســت کــه 

تنهــا پشــت رس هــم چهره هــای ســیاه را نشــان دهنــد. 

امــا، غالبــا ایــن چهره هــای ســیاه نیــز مروعیــت خــود 

را از دســت مــی دهنــد زیــرا ایــن جنبــش "زندگــی 

ســیاه مهــم اســت" در زمــان رئیــس جمهــور ســیاه 

پوســت یعنــی اوبامــا، یــک دادســتان کل ســیاه، و 

یــک رسپرســت امنیــت ملــی ســیاه پدیــد آمــد. و آنهــا 

نتوانســتند کاری را کــه بایــد )رســتگاری( بــه نفــع ســیا 

هــان انجــام گیــرد را انجــام دهنــد«. آنهــا نیــز در واقــع 

ــد.  ــه ســیاهان و زحمتکشــان خنجــر زدن از پشــت ب

آیــا بــه نظــر شــا ایــن آخــر هفتــه گذشــته مخــوف و 

ــووین  ــر درک ش ــن. اگ ــر ک ــط ص ــود؟ فق ــتناک ب وحش

بــه خاطــر قتــل بــی رحانــه جــورج فلویــد بــه نحــوی 

ــه  ــه ک ــل آنچ ــر در مقاب ــات اخی ــردد، اعراض ــه گ ترئ

اتفــاق خواهــد افتــاد جزئــی یــا هیــچ بــه نظــر خواهــد 

رســید. مطمئنــاً، برخــی از ایــن مزاحمت هــا ماننــد 

غــارت کســب و کار هــای اقلیــت خــاف تأثیــر مطلــوب 

ــرا  ــه چ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت، ب ــد داش را خواه

نیروهــای چــپ وظیفــه دارنــد ایــن خشــم را در برابــر 

ــا  ــه داری و مدافعــان آنه عامــان واقعــی، طبقــه رسمای

ــد. ــت کنن ــازماندهی و هدای س

ــوش  ــه ج ــه نقط ــام ب ــژادی رسانج ــادی و ن ــم اقتص ظل

رســیده اســت. تغییــر ماهــوی سیســتم موجــود، تغییــر 

ســاختار سیســتاتیک اقتصــادی و سیاســی را در ایــاالت 

متحــده می طلبــد. نــا امیــدی ممکــن اســت در برخــی 

جاهــا بــه صــورت  آتــش زدن عمــدی و تخریــب و  

خــرد کــردن پنجره هــا انجــام گیــرد. در عیــن حــال، ایــن 

پویایــی اساســی نــژادی و طبقاتــی اســت، کــه نتیجــه آن 

جمعیــت مفتــوح و تســخیر شــده اســت، کــه هــم چنان 

بــه شــورش ادامــه مــی دهــد. معضــل عظیــم طبقاتــی 

ــام جــدی و گســرده ای  ــه صــورت قی ــژادی را کــه ب و ن

تحمیلــی  مقــررات  از  یــک  ظاهــر می شــود، هیــچ 

ــا فرمانــدار منــی  حکومــت نظامــی از ســوی شــهر دار ی

توانــد بــرای مــدت طوالنــی حــل کنــد.
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نیــز حاکمیــت قوانینــی کــه ضــد مردســاالری و برابــری 

ــش  ــاندن جنب ــروزی رس ــه پی ــکان ب ــد؛ ام ــه باش طلبان

زنــان بســیار ضعیــف اســت. 

ــارزه  ــاز مب ــه در آغ ــر زن ریش ــتم ب ــتی زن، س  فرودس

طبقاتــی در جهــان دارد. اتفاقــاً در جامعــه رسمایــه 

داری ســتم بــر زن تشــدید گردید. در دوران فئودالیســم 

زنــان کار خانگــی میکردنــد و تحــت اراده مــرد روزگار 

میگذراندنــد ولــی در جامعــه رسمایــه داری هــم بایــد در 

تولیــد رشکــت کننــد و اســتثار شــوند و هــم در خانــه 

ــه لحــاظ حقوقــی هــم انســان  ــد و ب ــی مــزد کار کنن ب

درجــه دوم باشــند. ایــن فــرو دســتی شــدید در جامعــه 

رسمایــه داری بــه علــت نابرابــری در ارزش کار مســاوی 

آنهــا بــا کار مــردان اســت.

ــرای  ــارزه ب ــر از مب ــی ناپذی ــش جدای ــان بخ ــش زن جنب

رهایــی کل جامعــه از اســتثار و ســتم اســت. در نتیجــه 

ایــن مبــارزه بخشــی از مبــارزه بــرای رهایــی از سیســتم 

ــرای  ــان ب ــارزه زن ــردن مب ــدا ک ــت. ج ــه داری اس رسمای

خــود و یــا توهــم اینکــه مــی تــوان در سیســتم رسمایــه 

ــارزه  ــه مب داری برابــری زن و مــرد را تحقــق بخشــید ب

کل جامعــه علیــه سیســتم رسمایــه داری لطــات جــدی 

زده اســت و بخشــی از جامعــه را تحــت عنــوان اهــداف 

فمینیســتی جــدا کــرده اســت. آمــار طــاق هــر روز در 

ــا  ــورت کام ــا بص ــواده ه ــی رود. خان ــاال م ــه ب جامع

بورژوایــی از هــم مــی پاشــند و بچــه هــا کانــون گــرم 

ــی  ــات دولت ــد. موسس ــی دهن ــت م ــواده را از دس خان

کــه خــود اســیر خرافــات و مذهــب و ســود هســتند؛ با 

ایــن نــوع کــودکان همچــون مشــری هــای یتیــم خانــه 

هــا رفتــار مــی کننــد و بــرای آینــده جامعــه خشــونت 

ــوع  ــم ن ــه ه ــت ب ــرام و محب ــدم اح ــدری و ع و درب

ــه در  ــی اســت ک ــا کودک ــد. رومین ــی دهن ــرورش م را پ

حــال بلــوغ و رشــد اســت. او بــه محبــت بجــای فشــار 

بــرای اجــرای قوانیــن مذهبــی و ســنتی جامعــه احتیــاج 

دارد. او بایــد دوران جوانــی خــود را بــه بهریــن نحــوه 

ممکنــه و بطــور طبیعــی بگذرانــد؛ امــا قوانیــن جامعــه 

ســد راه هســتند. رومینــا ایــن قوانیــن را مــی شــکند و 

بــا دوســت پــرش از خانــه مــی رود. او تابــو جامعــه 

ــن و  ــن قوانی ــه ای ــوده ب ــه آل ــدر ک ــکند و پ ــی ش را م

ســنت هاســت او را مــی کشــد. جامعــه اعــراض مــی 

کنــد. امــا چــون ایــن قوانیــن رسمایــه و مذهــب و نیــز 

تابوهــا قــدرت را در بخــش هایــی از جامعــه شــکل مــی 

دهنــد؛ بــا ســکوت و یــا برخــورد تعلــل آمیــز از جانــب 

حاکمیــت روبــرو مــی شــود.

جنبــش زنــان بــرای آزادی و رهایــی و حقــوق مســاوی 

بــا مــردان راه طوالنــی را پیمــوده اســت و بســیار بالنده 

اســت. اینکــه رومینــای ۱۴ ســاله بــه خــود جــرات مــی 

دهــد کــه تابــوی خانــواده و جامعــه را بشــکند را بایــد 

در تاثیــر همیــن جنبــش مبارزاتــی و شــجاع زنــان دیــد. 

از طــرف دیگــر بایــد در رابطــه بــا رومینــا نگاهــی 

ــت.  ــامی انداخ ــوری اس ــودکان در جمه ــوق ک ــه حق ب

ــا  ــا آنه ــد؟ آی ــت اجتاعــی برخوردارن ــا از حای ــا آنه آی

حــق دارنــد کــه در رابطــه بــا زندگــی خــود اظهــار نظــر 

ــی  ــده زندگ ــم گیرن ــد تصمی ــی توانن ــا م ــا آنه ــد؟ آی کنن

خــود باشــند؟. قوانیــن در ایــران ســن بلــوغ بــرای 

ــر  ــال در نظ ــران ۱۵ س ــرای پ ــال و ب ــران را ۹ س دخ

ــه اســت  گرفت

در ســال ۱۳۸۱ ســن ازدواج بــرای پــران ۱۵ ســال 

ــر  ــی در نظ ــال شمس ــران ۱۳ س ــرای دخ ــی و ب شمس

ــدون  ــه حــال ب ــا ب ــون ت ــن قان ــه شــده اســت و ای گرفت

تغییــر مانــده اســت. بدیــن ترتیــب ازدواج کــودکان بــه 

ــم   ــا قی ــن و ی ــی والدی رســمیت شــناخته مــی شــود. ول

ــد دخــران را از ســن ۹ ســالگی  در رشایطــی مــی توانن

ــن  ــه در قوانی ــامی ک ــون اس ــن قان ــد. ای ــوهر دهن ش

ــه  ــاً تجــاوز ب ــده شــده اســت عم اساســی هــم گنجان

کــودکان را تحــت عنــوان ازدواج بــه رســمیت شــناخته 

اســت. و هیــچ گاه دولــت تضمینــی مبنــی بــر تحصیــل 

ــت.  ــه اس ــده نگرفت ــان بعه ــرای آن ــالگی را ب ــا ۱۶ س ت

البتــه وضــع آمــوزش و پــرورش خرابــر از آن اســت کــه 

ــی شــده باشــد.  ــرورش و بهداشــت همگان آمــوزش و پ

امــا در قانــون آنــرا حــق عمــوم بــه حســاب آورده اســت 

ــه  ــد ک ــی کنن ــه ازدواج م ــی ک ــئله کودکان ــی در مس ول

اکــرثاً از طبقــات روســتایی و فقیــر جامعــه هســتند 

ــرد.  ــده مــی گی ــرا نادی رســاً آن

در قانــون کار بــرای کــودکان زیــر ۹ و ۱۳  ممنــوع 

اســت. ولــی یکــی از مشــکات جامعــه کــودکان کار و 

ــوال  ــتند. معم ــواب هس ــن خ ــی و کارت ــودکان خیابان ک

اجــرا کننــدگان قوانیــن آنچنــان در فســاد و رشــوه 

آلــوده شــده انــد کــه از آنهــا هیــچ انتظــاری حتــی بــرای 

تامیــن ایــن قوانیــن ارتجاعــی هــم منــی شــود داشــت.

 قانــون مدنــی در تبــرصه یــک مــاده ۱۲۱۰ اعــام 

کــرده اســت؛ ســن بلــوغ در پــر ۱۵ ســال متــام قمــری 

و در دخــر، ۹ ســال متــام قمــری اســت. بنابرایــن از 

نظــر قانــون مدنــی، دخــری کــه ۹ ســال قمــری و 

ــغ محســوب  ــه ۱۵ســال متــام قمــری دارد، بال پــری ک

شــده و می تواننــد ماننــد فــردی کبیــر و بزرگســال 

ــی را انجــام داده و ..، مســئولیت  ــی اعــال حقوق متام

یاســا(( ))ســایت  کیفری آن هــا رشوع می شــود   

ــت  ــن ۲۳ -۲۶ اس ــط ازدواج بی ــن متوس ــه س در جامع

ــر و  ــیار فقی ــات بس ــوال در طبق ــوق معم ــن ف و قوانی

ــد  ــی افت ــاق م ــر اتف ــرزی بیش ــهرها و م ــیه ای ش حاش

ولــی مســئله نــه وســعت جغرافیایــی آن بلکــه قوانیــن 

.کــه در رژیــم  از کــودکان اســت  حاکــم در دفــاع 

جمهــوری اســامی عمــاً فقــط نوشــته ای بــرای خــاک 

خــوردن در قفســه مجلــس و نهادهــای دولتــی اســت. 

بحــث  در  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  ســایت  در 

اســت: آمــده  کــودک  کار  کنوانســیون 

 از نظــر ایــن کنوانســیون، اصطــاح »کــودک« در مــورد 

کلیــه اشــخاص کمــر از )۱۸( ســال بــکار بــرده می شــود

مــا در بــاال دیدیــم کــه مفهــوم کــودک در رژيم اســامی 

بــرای دخــران ۹ و پــران ۱۵ ســال اســت. امضــأء 

قوانیــن ایــن کنواســیون حقــوق کــودک یــک بــازی 

کثیــف سیاســی اســت. کار کــودکان در کورپزخانــه هــا 

ــل شــده  ــه امــری عــادی تبدی ــره ب ــی و غی و آجــر چین

اســت. و خانــواده هــای روســتایی کــه بــه حومــه 

شــهرها آمــده انــد در ســطح وســیعی کــودکان خــود را 

بــه کارهــای ســخت بخاطــر فقــر شــدید وا مــی دارنــد.

رومینــا یــک دخــر تــازه بــه ســن بلــوغ رســیده اســت 

کــه نــه از حــق کــودک برخــوردار اســت و نــه از حــق 

زن؛ او نــه تنهــا اســیر بــی حقوقــی بلکــه عقــب ماندگی 

فرهنگــی و سیســتمی جامعــه هــم هســت. صــدای او 

و ۳ زن دیگــری کــه بعــد از نوشــن ایــن مقالــه توســط 

شــوهران و پدرانشــان کشــته شــدند؛ در عقــب ماندگــی 

ــا  ــد. ام ــی رس ــی من ــه جای ــی ب ــم اجتاع ــتم حاک سیس

جنبــش زنــان در طــی چنــد دهــه اخیــر بــا اعراضــات 

خــود رژیــم را در خیلــی از صحنــه هــای اجتاعــی بــه 

عقــب رانــده اســت. امــا ایــن قتــل هــا نشــان داد کــه 

ــان شــتافت  ــش زن ــه کمــک جنب ــد ب ــش بای ــش از پی بی

کاری کــه مشــخصا بــه رفقــای درگیــر در جنبــش زنــان 

ــر  ــه ب ــر جامع ــش و کارگ ــات زحمتک ــان طبق ــژه زن بوی

مــی گــردد. 

بجز نوشتەهایی که با 

امضای تحریریـه منترش 

مـی گردد و بیانگر نظرات 

حزب رنجبـران ایران می 

باشد

 دیگر نوشته های 

مندرج در نرشیه رنجرب 

به امضاهای فردی است 

و مسئولیت آنها با 

نویسندگانشان می باشد.
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران: 
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

 آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar 
 P.O.Box 5910 
Washington DC
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رنجبران  حزب 

قتل رومینا جنایتی دیگر علیه جنبش زنان 

اکنون وقایع آمریکا 

این وضعیت ناشی از برآیند نیروهای طبقاتی در جهان، 

ایران و کردستان به وجود آمده بود. یکی از این نیروها، 

رادیکال  به ظاهر چپ  بورژوازی  اخال طبقاتی خرده 

ولی راست در حزب کمونیست بوده است. مناینده این 

تعیین مرحله  بود.  عامل طبقاتی خود منصور حکمت 

نفی  رسمایه داری،  کشور  یک  در  دموکراتیک  انقاب 

جاهیر  اتحاد  در  سوسیالیسم  ساختان  دستاوردهای 

در  سوسیالیسم  ساختان  نفی   ،۱۹۵۳ سال  تا  شوروی 

ایجاد  چین سوسیالیستی و دستاوردهای مائوتسه دون، 

توهم در نقش نیروهای مسلح امپریالیستی در دفاع از 

„کردستان سوسیالیستی“ خط راستی بود که در حزب 

کمونیست ایران اعال می شد ولی در عین حال مرتب 

از طبقه کارگر سخن می گفت، علیه همه تشکیات های 

را  آنها  و  می کشید  شمشیر  جهان  و  ایران  کمونیستی 

نفی  اپورتونیستی  و  پوپولیستی  تشکات  عنوان  به 

می کرد  سنریستی  را  حزب  تشکیاتی  ساختار  می کرد، 

و دموکراسی را محدود می منود و ظاهری چپ و چپول 

فارس،  و  کرد  ناسیونالیسم  تأثیر  آن  بر  عاوه  داشت. 

طبقه کارگر و بورژوازی کرد و فارس و تغییرات جهانی 

طبقاتی  روشن  گرایشات  آمدن  وجود  به  باعث  نیز 

گردیده بود.

خط منصور حکمت که حال دیگر خود را مناینده خط 

با  یعنی  جلو  به  فرار  با  می نامید  کارگری  کمونیسم 

ظاهری چپ و رادیکال و حمله به گرایشات دیگر خود 

را برای ایجاد یک فراکسیون، بعد انشعاب و سپس فرار 

به خارج از کشور آماده می  کرد. او خطوط سیاسی در 

حزب کمونیست ایران را چنین دسته بندی منود:

»خط راست«: خط ناسیونالیسم تنگ نظرانه کردی که 

واقعاً به طور سنتی در ملت کرد و کومله حضور داشته 

و یکی از بندهای گران بر دست و پای ملت کرد و حزب 

کمونیست ایران بوده و هست.

خطی که حکمت آن را »سنریستی« می نامد: این خط 

نه لفاظی ها و جدائی طلبی های حکمت را می  پذیرفت 

و نه در مقابل ناسیونالیسم موجود کوتاه می  آمد.

و خط »کمونیسم کارگری« حکمت. 

در واقع در حزب کمونیست دو خط راست یکی راست 

اکنــون وقایــع چنــد روز اخیــر در ایــاالت متحــده 

ــت ــی اس ــام معن ــه مت ــی ب ــگ طبقات ــک جن ــاب ی بازت

توسط جاشوا فرانک – اول ماه ژوئن ۲۰۲۰

خواننــدگان عزیــز رنجــر، از آن جائــی کــه ایــن 

رسارس  در  خیابانــی  و  شــهری  خیزش هــای 

ایــاالت متحــده یعنــی در بیــش از ۳۰ ایالــت 

و بیــش از ۴۶ شــهر بــزرگ صــورت گرفــت، 

ــز نخواهــد  ــر گ ــه ه ــن مقال ــر ای ــل گ تحلی

ایــن مقالــه  را در  توانســت متــام وقایــع 

ــاه بگنجانــد. روی ایــن اصــل مــا مطالــب  کوت

مهــم دیگــری را در طــول ایــن مقالــه بــه آن 

ــم. ــی کنی ــه م اضاف

صحنــه خیــره کننــده در امتــداد خیابــان ملــروز، یکی از 

ــوس انجلــس، اکنــون  ــد در ل مشــهورترین مناطــق خری

یکــی از منطــق انتقــام جویانــه اســت. شیشــه های 

خــرد شــده در رستــارس پیــاده روهــا دیــده مــی 

شــود. مقابــل مغازه هــا شــعار نویســی شــده 

ــه  ــح ب ــوای صب ــوز در ه ــوی دود هن ــت. ب اس

مشــام  می رســد. کمــی بعــد از آنکــه شــهردار 

لــوس انجلــس، اریــک گارســتی، یــک رشایــط 

اضطــراری در ســطح شــهر و ســاعات خاموش 

بــاش از ۸ بعــد از ظهــر را اعــام کــرد، خیابــان 

ملــروز مرکــز ثــروت غــارت شــده در شــنبه 

شــب گردیــد. گارســتی بعــداً از نیوســام، فرمانــدار 

کالیفرنیــا خواســت کــه گارد ملــی را وارد کنــد و ایــن از 

ســال ۱۹۹۲ )زمانیکــه حکــم داد گاهــی رادنــی کینــگ 

رومینــا ارشفــی توســط پــدرش در خــواب بــه طــرز 

فجیعــی کشــته شــد. خــری کــه با عکــس العمــل جامعه 

روبــرو شــد. و مســئله زنــان و حقــوق آنــان را در ســطح 

جامعــه بــه رس خــط خرهــا و تاســف شــدید جامعــه و 

در عیــن حــال مــورد بررســی مجــدد قــرار داد. توضیــح 

جزئیــات واقعــه وقتــی کــه معلــوم شــد کــه رومینــا بــا 

شــکایت بســتگانش بــه دادگاه کشــیده شــده از دادگاه 

تقاضــا مــی کنــد کــه او را تحویــل پــدرش ندهنــد چــرا 

کــه پــدرش قصــد کشــن او را دارد ولــی دادگاه بعلــت 

ــم  ــدرش در حک ــی؛ پ ــی و رشع ــه لحــاظ قانون ــه ب اینک

ولــی او بحســاب مــی آمــده اســت، او را تســلیم پــدرش 

ــدر  ــا پ ــت. ام ــود گرف ــه خ ــد ب ــاد جدی ــد ابع ــی کنن م

ــا جنــس مخالــف مــی  ــاط ب بعلــت اینکــه او را در ارتب

دانــد از قبــل تصمیــم بــه کشــن او مــی گیــرد و ســعی 

ــا او  ــادر رومین ــی م ــق همــرش یعن ــد از طری ــی کن م

را بکشــد. فاجعــه ادامــه پیــدا مــی کنــد وقتــی معلــوم 

مــی شــود کــه جــزای چنیــن کاری در جمهــوری اســامی 

ایــران نــه قصــاص ) کــه خــود جنایتــی تحمیــل شــده از 

طــرف حکومــت بــه مــردم اســت ( بلکــه پرداخــت یــک 

جزیــه بســیار کــم بــه مــادر اســت.

ایــن جنایــت علیــه رومینــا توســط پــدری کــه بندهایــی 

ــه ای  ــان از فاجع ــامی دارد. نش ــت اس ــا جاع ــم ب ه

ــان  ــان در جری ــه زن دارد کــه در حکومــت اســامی علی

اســت. ایــن نــه اولیــن و نــه آخریــن قتــل ناموســی در 

ــود.  ــد ب ــود خواه ــن موج ــا قوانی ــامی ب ــوری اس جمه

اخاقیــات معیارهــای  اســامی  رژیــم جمهــوری  در 

کامــا وارونــه ای پیــدا کــرده اســت. اخاقیــات رصفــاً از 

زاویــه مناســبات جنســی و رابطــه بیــن جنــس مونــث 

و مذکــر دیــده مــی شــود. دزدی هــای میلیــاردی، بــراه 

انداخــن پرســتوها در وزارت اطاعــات، دروغگویــی، 


