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نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی( )7قتل رومینا جنایتی دیگر علیه جنبش زنان
صفحه آخر
صفحه آخر

خصوصی سازی
مدتــی اســت کــه دولــت جمهــوری اســامی مجــددا
بحــث خصوصــی ســازی و محســنات آنــرا بــه یــک
جریــان تبلیغاتــی بــه رســانهها کشــانده اســت .بــا
اینکــه برخــی از مســئولین و اتــاق هــای فکــر رژیــم
اســامی؛ شکســت خصوصــی ســازی جهــت رشــد و
توســعه اقتصــادی را بارهــا متذکــر شــده انــد ولــی
رژیــم اســامی مرصانــه بــر آن پــای مــی کوبــد .چــه
منافعــی در پشــت خصوصــی ســازی جریــان دارد کــه
اجــازه توقــف آن ـرا منیدهــد .مــا ســعی میکنیــم بــه
گوشــههایی از آن بپردازیــم
اصــل  ۴۴قانــون اساســی جمهــوری اســامی ،اقتصــاد
ای ـران را بــه ســه دســته تعاونــی؛ دولتــی و خصوصــی
تقســیم کــرده اســت .بعــد از مدتهــا کشــمکش بــر رس
ایــن اصــل ،خامنهیــی تحــت ابالغیـهای در ســال ۱۳۸۵
واگــذاری بخشهــای بزرگــی از واحدهــای اقتصــادی
دولتــی بــه بخــش خصوصــی ( از جملــه واگــذاری ســهام
و دارایــی بنــگاه هــا و )....را بــدون اشــکال و قابــل
اجـرا خوانــده اســت .او بــا ایــن نامــه عمــا خصوصــی

ســازی در ایـران را تشــویق کــرده و آنـرا بـرای توســعه
و رشــد اقتصــادی مفیــد قلمــداد کــرده اســت .در ایــن
راســتا ســازمان خصوصــی ســازی شــکل گرفــت کــه
امــر واگــذاری بخــش هــای مهــم دولتــی بــه بخــش
خصوصــی را در حیطــه اختیــارات و قــدرت اجرایــی
خــود گرفتــه اســت.
در طــول اجــرای برنامــه ســوم توســعه ،ســازمان
خصوصیســازی بــ ه موجــب مــاده ( )15ایــن برنامــه
و بــا تغییــر اساســنامه ســازمان مالــی گســرش
مالکیــت واحدهــای تولیــدی ،تشــکیل گردیــد .ســازمان
خصوصیســازی یــک رشکــت ســهامی دولتــی وابســته
بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و دارای شــخصیت
حقوقــی و اســتقالل مالــی اســت و رئیــس کل آن
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی میباشــد .در
حــال حــارض مرکــز ایــن ســازمان در تهـران اســت و در
ســایر اســتانهای کشــور دفــر و یــا منایندگــی نــدارد.
(ســایت خصوصــی ســازی )
صفحه٢

دین ابزار طبقات ستمگر و استثامرگر
بــرای ورود بــه بحــث در درجــه اول الزم اســت کــه
مــا تعریــف قابــل قبولــی از دیــن ارائــه دهیــم .ایــن
تعریــف توســط امیــل دورکیــم ،جامعــه شــناس معروف
فرانســوی فرمولــه شــده اســت« :دیــن عبــارت اســت از
دســتگاهی همبســته از باورهــا و اعــال مربــوط بــه
امــور الهوتــی یعنــی مجـزا [از امــور ناســوتی] ،ممنــوع؛
ایــن باورهــا و اعــال همــه کســانی را کــه پیــرو آنهــا
هســتند در یــک اجتــاع اخالقــی واحــد بــه نــام کلیســا
1
[امــت] متحــد میکننــد».
بــر مبنــای ایــن تعریــف ،دیــن عبــارت اســت از -۱
باورهــای همبســته  -۲اعــال مربــوط بــه جهــان
تجریــدی (ماوراءالطبیعــه) -۳ ،بــاور بــه حـرام و حــال،
 -۴محــل عبــادت.
در ایــن تعریــف کامــل ،محــل تولــد دیــن ،ســاختار
اجتامعــی کــه در آن تولــد یافتــه و غیــره دارای هیــچ
 امیــل دورکیــم  -صــور بنیانــی حیــات دینــی  -ترجمــه باقــر پرهــام -١
انتشــارات مرکــز  -صفحــه ۶۳

اهمیتــی نیســت .لــذا هــر قــر و طبق ـهی ارتجاعــی
میتوانــد آن را بــه کار بــرد و یــا داخــل آن گــردد.
حال میپردازیم به مسأله دولت و دین.
مــا همــه قبــول داریــم کــه جامعــه ایـران یــک جامعــه
رسمایهداریســت .ایــن جامعــه رسمایــهداری دارای
دولتــی بــه نــام رژیــم جمهــوری اســامی اســت .بــه
بیــان دیگــر ایــن رژیــم بــر مبنــای عمــل کــرد حــدود
 ۴۰ســالهاش و بــر مبنــای تئــوری مارکسیســتی ،دولــت
رسمایـهداری یعنــی مناینــده و چــاق طبقــه رسمایـهدار
ای ـران علیــه طبقــه کارگــر ،دیگــر زحمتکشــان و کلیــه
آزادیخواهــان جامعــه اســت.
بــر اســاس واقعییــات ملمــوس تاریــخ ای ـران و جهــان
و وقایــع روزمــره ،حاکمیــت هــر طبق ـهای در جامعــه
توســط دولــت آن طبقــه میتوانــد تضمیــن گــردد.
در نتیجــه وقتــی مــا میگوئیــم جامعــه ایــران
رسمایهداریســت ،یعنــی رسمایــهداری حاکــم اســت،
صفحه 3
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از نامه های رسیده

رو به جنبش های توده ای
مبارزه کنیم

صفحه 13

صف بندی طبقاتی در ایران

مبارزه میان دو طبقه:
رسمایه دار و کارگر

خرداد  ١39٩شماره18١
سال 4١

اکنون وقایع آمریکا
صفحه آخر

پیروز باد اعتصاب کارگران هفت تپه
از بیســت وششــم خردادمــاه بــا ر دیگــر کارگـران هفت
تپــه بـرای گرفــن حقــوق خــود مجبــور شــدند دســت از
کار بکشــند .در همــه جــای دنیــا دولــت هــا در ایــن
مــاه هــای حملــه ویــروس کرونــا بنوعــی هرچقــدر هــم
ناچیــز کمــک خرجــی میدهنــد در ایـران حتــی حقــوق
ناچیــز کارگـران را رسمایــه داران منــی دهنــد.
کارگ ـران هفــت تپــه قبــل از دســت زدن بــه اعتصــاب
خواسـ�ت هـ�ای پنـ�ج گانـ�ه خـ�ود را اعـلام کردنـ�د:
یکم  -پرداخت فوری حقوق معوقه
دوم  -کوتــه کــردن دســت بخــش خصوصــی از هفــت
تپــه
ســوم  -ثــروت هــای اختــاس شــده بایــد بــه کارگ ـران
برگردانــده شــود
چهارم  -کارگران اخراجی باید به کار برگردند
پنجم  -بازداشت ومجازات اسد بیگی – رستمی
صفحه 4

قیام علیه رسکوبگران بر حق است
نظامــی کــه خشــت اولــش را جنایــت کاران بــا معامری
حاکــان فئــودال اروپایــی گذاشــتند ،تودههــای وســیع
مــردم افریقــا را شــکار کردنــد و یــوغ بردگــی زدنــد
ایــن نظــام مــردم بومــی آمریــکا را مهــر توحــش زد،
قتــل عــام کــرد و زیــر پرچــم مســیحیت ســفید پوســت،
متــدن نوینــی را مســتقر ســاخت.
همیــن نظــام از صــد ســال گذشــته بــه هیــوال
امپریالیســتی چپاولگــر و پــر توحشــی جهــت رسکردگــی
بــر جهــان تبدیــل شــده اســت
ایــن نظــام دســتان توانــای کارگـران و اندیشــهی پــر بــار
دانشــمندان را نــه بـرای بهبــود زندگــی اکرثیــت عظیــم
مــردم ،بلکــه در خدمــت مشــتی کوچــک رسمایــه داران
زالــو صفــت بــه اســارت گرفتــه و میلیونهــا نیــروی
رسکوبگــر تــا دنــدان مســلح را ب ـرای ادامــه ســلطه ی
غارتگرانــه اش ســازمان داده اســت.
امــروز تودههــا در بیــش از ســی شــهر بــزرگ آمریــکا
صفحه 5

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

خصوصی سازی ....بقیه از صفحه ١

و معظــم رسمایــه داری بــه آزاد شــدن دســت رشکــت
هــای فراملــی بـرای پــرواز در بازارهــای جهانــی و فـرار
از مالیــات و محدودیتهــای مالــی منجــر شــده اســت.
در واقــع خصوصــی ســازی بـرای رسمایــه بــزرگ ؛ غــارت
کشــورهای فقیــر و وام دار کــردن آنهــا بــه نهادهــای
مالــی بیــن املللــی و از ســوی دیگــر فــرو کــردن چنــگال
اقتصادهــای بــزرگ در شــاهرگ کشــورهای کوچــگ را
بــه ارمغــان آورده اســت
محصــوالت بســیاری از ایــن بخشهــا قبــا در
حیطــه مالکیــت دولتــی و بــا بودجههــای مناســب و
قیمتهــای ارزان بــه جامعــه عرضــه میشــدند .بــا
خصوصــی ســازی ایــن بخشهــا ،صاحبــان جدیــد بـرای
کســب درآمــد و ســود بیشــر ،تــا آنجــا کــه میتواننــد
حقــوق و مزایــای کارگـران و کارکنــان را کــم مــی کننــد
و اغلــب نیــز هــان حقــوق نیمــه نیمــه را ماههــا
و ســالها منیپردازنــد تــا عرصــه ســودآوری را بــاال
بربنــد .ایــن امــر بــه بیــکاری عمومــی جامعــه دامــن می
زند.آنهــا از طــرف دیگــر ب ـرای رقابتــی شــدن کاالهــای
خــود بــه دنبــال رشایــط و مناطــق ارزانــر بـرای رسمایــه
گــذاری و انتقــال رسمایــه بــه مکانهــای بهــر مــی
گردنــد .در ایــن میانــه واحدهــای قبلــی بســته و یــا بــه
تعطیلــی کشــیده شــده و منابــع مالــی آن بــه حــراج
مجــدد گذاشــته مــی شــود .بــه قــول معــروف از یــک
گاو دو پوســت مــی ِکننــد .آمــار زیــر مقــدار رسمایــه
ای اســت کــه از بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی
منتقــل شــده اســت.
مقایســه رقمهــای 1بودجــه  ۱۳۷۰بــا الیحــه بودجــه
۱۳۹۹

واحدهــا و بــراه انداخــن چــرخ تولیــد اســت امــا در
عمــل دســت رشکــت هــای بــزرگ رسمایــه داری را در
غــارت و چاپیــدن منابــع ملــی و عمومــی مــردم .بــاز
میگــذارد.
بــا رونــدی کــه در ایـران جریــان دارد اکــر رشکتهــا و
رسمایـهداران خصوصــی کــه در مزایــده و مناقصههــای
دولتــی بــرای خریــد ایــن واحدهــا و منابــع دولتــی
(عمومــی ) رشکــت مــی کننــد از خودیهــا و عمدتــا
آقازادههــا و وابســتگان نزدیــک بــه آنــان هســتند.
در انتقــال رشکتهــا و مؤسســات دولتــی بــه بخــش
خصوصــی ،میلیاردهــا دالر بــا زد و بنــد و اختــاس
بــه جیــب بخــش خصوصــی ریختــه شــده اســت.
بســیاری از کســانی کــه ایــن کارگاههــا و کارخانجــات
و موسســات اقتصــادی را میخرنــد بعــدا بــا فــروش
آنهــا و نیــز دریافــت وامهــای هنگفــت و طوالنــی
مــدت؛ رسمایــه را بــه کانــال هــای تجــاری انداختــه
و رشکتهــای (تجــاری  -قاچــاق) را در ای ـران بوجــود
میآورنــد نتیجــه ایــن دزدیهــا پیــدا شــدن کســانی
ماننــد ســلطان شــکر؛ ســلطان آهــن ؛ ســلطان ســکه
و غیــره اســت.
مســئله خصوصــی ســازی فقــط در حیطــه تبــادالت
اقتصــادی منیمانــد و خــود را در بخــش هــای سیاســت
و ســازماندهی ارگانیــک دولتــی و بخــش خصوصــی و
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 بودجه رشکتهای دولتی در سه دهه هفت برابر شده است
تولیــد کنــد .ایــن امــر میزان رشد الیحه  ۱۳۹۹برحسب بودجه  ۱۳۷۰به ارزش آذر  ۱۳۷۰ ۱۳۹۸محاسبه رشد بر بخشهای بودجه
اساس گذشته
برحسب هزار میلیارد تومان
هزار میلیارد تومان
را نــه بــر مبنــای منافــع
مــردم بلکــه بــر مبنــای
 ۲.۰رقم کل بودجه
۳۳۶
۱,۹۸۹
۴۹۲%
خطــری کــه از جانــب
 ۱.۲بودجه رشکتهای دولتی
۲۰۱
۱,۴۸۴
۶۳۶%
مــردم تهدیــدش میکنــد
 ۰.۹بودجه عمومی دولت
۱۴۵
۴۸۵
۲۳۵%
و بــرای حفــظ خــودش
بایــد انجــام دهــد .
منبع :قانون بودجه  ۱۳۷۰و الیحه بودجه ۱۳۹۹
بهمیــن جهــت هــم
ایــن روزهــا “دزدهــای
تجــاری را رو میکننــد“ .در عیــن اینکــه مهــم تریــن آمــار بــاال نشــان مــی دهــد در عیــن اینکــه اقتصــاد
تاثیــر سیاســت خصوصــی ســازی بــر زندگــی فقیرتریــن ایـران بــزرگ شــده اســت .امــا بخــش دولتــی همچنــان
بخشهــای جامعــه و از بیــن رفــن حامیــت هــای از نــرخ باالتریــی برخــوردار اســت یعنــی بازهــم ایــن
اجتامعــی اســت .بخشهایــی کــه ایــن روزهــا در حــال دولــت هســت کــه توســط رشکتهــای خصوصــی
خصوصــی شــدن هســتند بیشــر در بخــش آمــوزش ،دوشــیده میشــود .خصوصــی ســازی نتوانســته بودجــه
بهداشــت ؛ارتباطــات،صنعــت و معــادن؛ تحقیقــات رشکتهــای دولتــی را پائیــن بیــاورد .در اینجــا در
و خدماتــی و صنایــع کشــاورزی .تــا پاالیشــگاهها ،هــم تنیدگــی بخــش خصوصــی و دولتــی بــا ارجحیــت
رشکتهــای پرتوشــیمی و رشکتهــای معدنــی مــی بودجــه ب ـرای رشکــت هــای دولتــی و رسمایــه بانکــی
باشــند.خصوصی ســازی در ســطح جهانــی دارای ب ـرای بخــش خصوصــی روشــن تــر خــود را نشــان مــی
نتایــج مخربــی در اقتصــاد ایــن کشــورها و باعــث دهــد.
مقــروض شــدن اکــر آنهــا بــه بانکهــای بــزرگ جهانــی ظاهــرا دولــت رسمایــهداری بخشهــای غیــر ســود
شــدهاند .بعلــت ضعــف رقابتــی در کشــورهای ضعیــف دهــی خــود را مــی فروشــد تــا توســط بخــش خصوصــی
جهــان ،خصوصــی ســازی در ایــن کشــورها بــه بســن راه انــدازی و قــادر بــه پرداخــت مالیــات بــه دولــت
و عــدم حامیــت از واحدهــای تولیــدی و ناشــی از آن شــود.اما در ایــران بــرای اجــرای ایــن سیاســت
صعــف مفــرط تولیــدات داخلــی ،انجامیــده تجــارت دولتهــا و یــا نهادهــای اقتصــادی و مالــی و رشکــت
خارجــی را عمدتــا بـرای واردات تقویــت مینامیــد .ســود هــای وابســته اعــام ورشکســتگی مــی کننــد کــه فــروش
هــای هنگفــت حاصــل از ایــن امــر ،بــه صــورت ثــروت
 رقمهــای بودجــه ســال  ۱۳۷۰بــا اســتفاده از1
در بانــک هــای کشــورهای مرتوپــل پــس انــداز شــده محاســبهگر تــورم مرکــز آمــار ایـران براســاس تــورم تعدیــل شــده
و بــه خالــی شــدن ثــروت کشــورهای جهــان ســوم و معــادل ریــایل آن (قــدرت خریــد) در آذر  ۱۳۹۸محاســبه
میانجامــد .ایــن رونــد در کشــورهای امپریالیســتی شــده اســت
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ایــن ســازمان بــا ایجــاد ســهام عدالــت و فــروش ســهام
آن و پولهایــی کــه از فــروش منابــع دولتــی بــه بخــش
خصوصــی وازیــر میگــردد ،خــود بــه رسمایــه گــذاری
در امــر خریدهــا از دولــت رشکــت مــی کنــد و بــا کنــرل
ســهام عدالــت بــه منابــع مالی هنگفتــی دسرتســی دارد.
امــا ایــن تنهــا چهــره علنــی ایــن خصوصــی ســازی اســت
کــه اتفاقــا در اکــر کشــورهای جهــان در حــال اجــرا
اســت و دولتهــای بــزرگ و کوچــک امپریالیســتی و
پیرامونــی بــا شــدت و حــدت در حــال فــروش منابــع و
ثروتهــای طبیعــی و غیــر طبیعــی و اجتامعــی تحــت
عنــوان خصوصــی ســازی و رشــد و توســعه اقتصــادی و
بدیــن طریــق "ف ـرار از بح ـران" ،هســتند .اکــر قریــب
بــه اتفــاق مــردم اعــم از مــزد بگیــران تــا صاحبــات
موسســات کوچــک مــی پرســند یــک چنیــن شــتابی
بــرای فــروش صنایــع پایــهای و متعلــق بــه عمــوم
مــردم توســط دولــت بــه بخــش خصوصــی ناشــی از
چیســت؟ بـرای روشـنتر نشــان دادن قضیــه خصوصــی
ســازی مــا رونــد یــک دادگاه در رژیــم اســامی را پــی
میگیریــم .
در تاریــخ  ۳۱اردیبهشــت  ۱۳۹۹مدیــر عامــل نیشــکر
هفــت تپــه محاکمــه شــد .در دادگاه معلــوم شــد کــه
وقتــی ســازمان خصوصیســازی در ســال  ،2016صــد در
صــد ســهام رشکــت کشــت و صنعــت نیشــکر هفتتپــه
را در فرآینــدی پــر حــرف و حدیــث بــه دو جــوان 28
و  31ســاله واگــذار کــرد ،اســدبیگی و یــک شــخص
دیگــر هــان کســانی بودنــد کــه فقــط بــا  6میلیــارد
تومــان پیشپرداخــت ،مالــک رشکتــی شــدند کــه تنهــا
یــک قلــم از داراییهــای آن 24 ،هــزار هکتــار زمیــن
مرغــوب بود(.ســایت العربیــه )
مناینــده دادســتان تهــران در ششــمین جلســه دادگاه
رســیدگی بــه پرونــده «اختــاس ســه هــزار میلیــارد
تومانــی» ،برخــی از مناینــدگان مجلــس ،بازنشســتگان
قضایــی  -امنیتــی ،اطالعاتــی ،ســازمان خصوصــی ســازی
و مدیـران بانکهــا را متهــم کــرد کــه در ایــن اختــاس
دســت داشــتهاند( .ســایت رادیــو فــردا  ۷خــرداد
.)۱۳۹۹
متهــم پرونــده پرتوشــیمی گفــت :فــروش ارز قبــل از
خصوصیســازی هــم وجــود داشــت ولــی دســتوراتی
بــه صــورت اســتثناء مــی دادنــد .مث ـاً در ســال ۱۳۸۰
چنــد میلیــارد یــن [واحــد پــول چیــن] یــا چنــد میلیــون
یــورو فروختیــم( .خربگــزاری تســنیم  ۴اردیبهشــت
.)۱۳۹۹
رشکــت هپکــو کــه فقــط در انبارهایــش  ۲۸۰میلیــارد
تومــان محصــول آمــاده داشــته ،؛ بــه  ۷۰میلیــارد تومــان
فروختــه شــده اســت.
البتــه بــا جســتجو در بیــن اخبــار و روزنامــه هــا و
مدیاهــای حکومتــی و غیــر حکومتــی خربهایــی از
ایــن دســت فــراوان اســت .ایــن رونــدی اســت کــه
از سیاســتهای بانــک جهانــی در چنــد دهــه پیــش
رسچشــمه گرفتــه و بــا سیاســتهای نئولیربالــی
هاشــمی رفســنجانی در بعــد از جنــگ ای ـران و ع ـراق
تحــت عنــوان بازســازی اقتصــاد ،در ای ـران پیــاده شــده
اســت.خصوصی ســازی بــه مفهــوم ســپردن منابــع
دولتــی اعــم از صنایــع ،بانکهــا ،خدمــات اجتامعــی
و منابــع طبیعــی ماننــد معــادن و غیــره بــه افــراد
و رشکتهــای خصوصــی جهــت ســود آوری ایــن
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رنجبر 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 اسـت.
دولــت توســط هــان رسمایــه دارانــی کــه واحدهــای
اقتصــادی دولــت را خریــده انــد ؛مجبــور شــده اســت
کــه بــرای ادامــه کاری واحدهــای فروختــه شــده بــه
مدی ـران و صاحبــان ایــن رشکــت هــای میلیاردهــا دالر
وام هــای بالعــوض و یــا بــا بهــره بســیار پائیــن بپــردازد.
دولــت هــر چــه بیشــر بــه گاوی شــیرده بـرای رسمایــه
داری خصوصــی بویــژه بــه بنگاههــای تجــاری تبدیــل
مــی شــود .البتــه آنهــا نــه تنهــا ایــن امــر را پنهــان منــی
کننــد بلکــه بطــور روشــن آنــرا توضیــح مــی دهنــد.
بــه اختالفــی کــه بیــن مــردم و دولــت و در انتقــاد بــه
خصوصــی ســازی آمــده توجــه کنیــد:
منتقــدان مدعيانــد ايــن ســازمان ســهام برخــي
رشكتهــاي دولتــي را ارزان فروختــه اســت .امــا در
مقابــل ،مــر عــي ارشف عبداللــه پــوري حســيني
رئيس ســازمان خصويصســازي معتقد اســت واگــذاري
ســهام رشكتهــاي زيــان ده بــه هــر عــددي باالتــر
از صفــر ريــال بــه نفــع مــردم و دولــت اســت چــرا
كــه مــردم ســاالنه ميلياردهــا تومــان زيــان بابــت
ايــن رشكتهــا پرداخــت ميكننــد و در واقــع زيــان
اصــي ايــن رشكتهــا از جيــب  80ميليــون ايــراين
پرداخــت ميشــود .او در يــك گف ـت و گــوي تفصيــي
بــا همشــهري بــه پرســشها ،پاســخ داد( .ســایت
همشــهری )۱۳۹۴
ضعــف شــدید دولــت در زمینــه اقتصــادی و نیــز پــی
آمــد خصوصــی ســازی و عــدم جوابگویــی دولــت
نســبت بــه خواسـتهای اولیــه اجتامعــی (و مقاومــت
اجتامعــی) بــه نوبــه خــود باعــث بوجــود آمــدن یــک
بوروکراســی دولتــی و نظامــی شــدید میشــود؛ کــه
بودجــه دولتــی را مــی بلعــد و قــادر مــی شــود کــه
مقاومــت هــای طبقــات فرودســت را لحظ ـهای عقــب
برانــد تــا حداکــر ســود را بــرای رسمایــهداری بخــش
خصوصــی تامیــن کنــد.
در بــاال؛ بزرگرتیــن واحدهــای اقتصــادی کــه بــه بخــش
خصوصــی فروختــه شــدهاند ذکــر شــد؛ ولــی ایــن فقــط
بخشــی از خصوصــی ســازی در ایــران اســت .نتیجــه
مســتقیم فــروش امــوال دولتــی و منابــع طبیعــی و
مالــی جامعــه بــه بخــش خصوصــی از بیــن رفــن
خدمــات اجتامعــی؛ بیــکاری گســرده؛ گرانــی کاالهــا و
بوجــود آمــدن بح ـران اجتامعــی اســت کــه مــی توانــد
بــه گســرش فقــر و ایجــاد یــک دولــت اســتبدادی
و فاشیســتی بــا بودجههــای نظامــی ســنگین و
بصــورت اشــکال مختلــف سیاســی اعــم از مذهبــی و
ناسیونالیســتی و  ....بیانجامــد .مفهــوم ایــن اســتبداد
در زمینــه حقــوق فــردی و اجتامعــی یعنــی از بیــن
رفــن تشــکالت مســتقل اجتامعــی اعــم از کارگــری
دانشــجویی و....؛ بســن دهــان مخالفیــن بــا زنــدان
و شــکنجه و اعــدام؛ از بیــن بــردن حقــوق زنــان ؛
کــودکان و ......ابعــاد وســیع خصوصــی ســازی ناشــی
از نئولیربالیســم رسمایــه داری در عــر امپریالیســم
و انقالبــات پرولــری اســت کــه دارای ابعــاد دیگــر
فرهنگــی و شهرســازی و غیــره اســت کــه در حوصلــه
ایــن مقالــه منــی گنجــد.
از پــی آمدهــای دیگــر خصوصــی ســازی از بیــن رفــن
نــه تنهــا خدمــات اجتامعــی و "دولــت هــای رفــاه"
مــی باشــد بلکــه باعــث از بیــن رفــن امنیــت شــغلی؛
قراردادهــای ســفید امضــاء؛ کمرنــگ شــدن بیمههــای

صفحە3
هــای اخیــر مــا شــاهد مقاومــت و مبــارزه رسســختانه
جنبــش کارگــری در هفــت تپــه و هپکــو علیــه خصوصی
ســازی هســتیم خصوصــی کــردن واحدهــای تولیــدی
باعــث شــده اســت کــه دولــت دیگــر جوابگــوی رســمی
احجافــات و عقــب افتــادن حقوقهــا و بیمههــای
اجتامعــی نباشــد و خــود را از هــدف تهاجــم مبــارزات
کارگ ـران ب ـرای رســیدن بــه خواستهایشــان دور نگــه
دارد .ولــی بعلــت ایــن کــه رژیــم جمهــوری اســامی
خــود مناینــده کل منافــع بــورژوازی در ایــران اســت؛
نهادهــای وابســته ماننــد شــورای عالــی کار ؛ اداره
کار و امــور اجتامعــی ؛ ســازمان خدمــات اجتامعــی
؛ اســتانداریهای مناطــق ،دادگاههــا و نیروهــای
امنیتــی همیشــه بــه نفــع مدیــران کارخانههــا وارد
عمــل شــده و فعالیــن کارگــری در بنــد و زنــدان ق ـرار
گیرنــد .ایــن مبــارزه ای علیــه کل سیســتم رسمایــه داری
کــه بــا اصالحــات در نظــام رسمایــه داری منــی تــوان
آن ـرا تعدیــل کــرد.
برنامــه کمونیســتها در مبــارزه علیــه خصوصــی
ســازی و مبــارزه بـرای تهيــه قانــون کار توســط کارگـران
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
خصلــت ذاتــی رسمایــه داری اســت .در نتیجــه بــرای
اینکــه خصوصــی ســازی یــک بــاره و بــرای همیشــه
از جامعــه رخــت بربنــدد و منابــع و کارخانجــات و
موسســات تولیــدی جامعــه در خدمــت تولیــد کنندگان
واقعــی آن قـرار بگیــرد ،بایســتی سیســتم رسمایــه داری
از بیــن بــرود و مالکیــت بــر وســایل تولیــد در جامعــه
بــه مالکیــت اجتامعــی توســط طبقــه کارگــر و دولــت
منبعــث از آن قـرار گیــرد .از بیــن بــردن دولــت رسمایــه
داری در ایــران یعنــی رژیــم جمهــوری اســامی بــا
هــدف روشــن ایجــاد دولــت سوسیالیســتی اولیــن قــدم
در ایــن مبــارزه مــی باشــد.

اجتامعــی؛ اخراجهــای دســته جمعــی؛ از بیــن
رفــن حقــوق شــهروندی حتــی در چهارچــوب نظــام
بــورژوازی؛ از بیــن رفــن امنیــت مالــی و کاهــش شــدید
پــس اندازهــا ؛ و مقــروض شــدن هــر چــه بیشــر مــردم
بــه بانکهــا و رشکتهــای رسمایــهداری اســت.
خصوصــی ســازی ،دولــت متعهــد بــه دادن خدمــات
اجتامعــی بــه افــراد جامعــه را بــه دولتــی مالیــات
بگیــر از رشکتهــای خصوصــی تبدیــل میکنــد کــه
حــارض اســت بســیاری از قوانیــن آنهــا را ب ـرای کســب
مالیــات بیشــر و عقــب رانــدن کل وظایــف اجتامعــی
بپذیــرد .آمــار نشــان مــی دهــد کــه اکــر رشکتهــای
دانــش بنیــان کــه از طریــق ارتباطــات دانشــگاهی و
صنعتــی و نظامــی شــکل میگیرنــد ،آنهــم بــه دلیــل
حساســیت امنیتیشــان قــادر بــه رشکــت در ایــن
نــوع خصوصــی ســازیهای بــی درو پیکــر نیســتند.
اگــر نگوئیــم کــه متامــی بلکــه اکــر مدی ـران دولتــی و
تعــداد زیــادی از مدیـران 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
فامیلــی داشــته و در واقــع رسمایــه دولتــی و بخــش
خصوصــی در ایــن دایــره منحــوس مناســبات خــود را
تنظیــم میکننــد .وقتــی معلــوم مــی شــود کــه مدیــر
یــک کارخانــه میلیاردهــا تومــان از حقــوق کارگ ـران را
در بــازار ارز رسمایــه گــذاری کــرده اســت در حالــی کــه
 ۵مــاه حقــوق کارگـران بخاطــر عــدم تامیــن ارز کافــی
بــه عقــب افتــاده و یــا تعــدادی موقتــا بیــکار شــدهاند
چهــره واقعــی خصوصــی ســازی از پــرده بیــرون مــی
افتــد.
بخــش خصوصــی کــه بــدون ارتباطــات و تجــارت و داد
و ســتد بــا رسمایــه بیناملللــی قــادر بــه ادامــه حیــات
خــود نیســت ؛ مجبــور اســت بــا بــکار گیــری اهرمهــای
اقتصــادی چــه از طریــق قوانیــن دولتــی و چــه از
طریــق دور زدن آنهــا و اســتفاده از قهــر دولتــی نــه مهران پیامی 6.2020
تنهــا دسرتســی بــه ارزش اضافــی بلکــه غــارت منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت را تامیــن کنــد .پائیــن آمــدن
قــدرت خریــد مــزد بگی ـران دون پایــه جامعــه بویــژه
طبقــه کارگــر بــه علــت گرانــی بیــش از حــد کاالهــا و
عــدم تطبیــق افزایــش دســتمزد بــا گرانــی موجــود ،از
یــک طــرف بــه فقــر و خانــه خرابــی و رشــد کــودکان
کار و غیــره و از طــرف دیگــر بــه فربــه شــدن قــر
بســیار نازکــی از رسمایــه داران انگلــی مــی انجامــد کــه
بجز نوشته هایی که با امضای
فقــط از طریــق ســفته بــازی و خریــد و فــروش ســهام
و غیــره در بــازار داخلــی و بیناملللــی بــه تجــارت
تحریریـه منترش مـی گردد
مشــغول هســتند.
طبقــه کارگــر در ایـران و در مبــارزات دو دهــه گذشــته
و بیانگر نظرات
کــه خصوصــی ســازی بــه یــک سیاســت رســمی دولــت
بــرای فــرار از مســئولیتهای اجتامعــی و مشــخصا
حزب رنجبـران ایران می باشد
در عرصــه اقتصــادی تبدیــل شــده اســت بــه درســتی
در متامــی درخواس ـتهای خــود جلوگیــری و مامنعــت
دیگر نوشته های مندرج
از ایــن رونــد را مطــرح کــرده اســت .طبقــه کارگــر بــه
در نرشیه رنجرب به امضا های
خوبــی دریافتــه اســت کــه خصوصــی ســازی نــه تنهــا
هیــچ رشــد اقتصــادی کــه متضمــن منافــع اجتامعــی فردی است و مسئولیت آنها با
و اقتصــادی او و دیگــر زحمتکشــان جامعــه باشــد بــه
نویسندگانشان می باشد.
همـراه نیــاورده اســت ،بلکــه باعــث بیــکاری گســردهتر
طبقــه کارگــر و فشــار بیشــر بــورژوازی در عرصههــای
دیگــر اجتامعــی شــده اســت . .بــه همین دلیل در ســال
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پیروز باد اعتصاب ....بقیە از صفحه ١
مبــارزات کارگــران هفــت تبــه در نیــم قــرن گذشــته
علیــه رسمایــه داران خصوصــی و دولتــی منونــه اســت.
آنهــا در نــرد هــای پــی درپــی بــر ایــن اصــل مبارزاتــی
پافشـ�اری ک��رده انــد کــه در برابــر کارفرمایــان ســتمگر
و دزد راهــی جــز تشــکل واتحــاد نیســت .اینبــار هــم
بــا ارائــه ی خواســت هــای پنچگانــه توانســتند متحــدا
از کلیــه بخــش هــای تولیــدی هفــت تپــه دســت بــه
اعتصــاب زننــد.
حــزب رنجــران ایــران کــه خــود را هیچــگاه جــدا از
طبقـ�ه کارگ��ر ندانس��ته و از رهنمـ�ود “ چــاره رنج ـران
وحدــت وتش�کـیالت اســت “ پیــروی کــرده ،امــروز هــم
در ســمت کارگـران مبــارزه هفــت تپــه ایســتاده اســت
و متــام نیــرو از اعتصــاب کارگـران هفــت تپــه پشــتیبانی
مــی کنــد.
پیروز باد اعتصاب واعرتاض کارگران هفت تپه
نــه بــه خصوصــی ســازی  ،آری بــه اداره شــورایی
کارگــری
زند باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران
اول مرداد ماه 99

دین ابزار طبقات ....بقیە از صفحه ١

فئودالهــا دهقانــان را بــا شمشــیر رسکــوب کردنــد و
دهقانــان و پرولتاریــا و بــورژوازی از شمشــیر بــرای
نابــودی نظــام فئودالــی اســتفاده کردنــد .بــا شمشــیر،
رسمایـهداری حاکــم شــد .در آیندهیــی نــه چنــدان دور
پرولتاریــا بــا شمشــیر بــورژوازی را بــه تاریــخ خواهــد
ســپرد .میبینــی کــه شمشــیر در جوامــع مختلفــی بــه
کار رفتــه اســت بــدون ایــن کــه مهــر یــک طبقــه خــاص
را بــر خــود داشــته باشــد.
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،
همیشــه در خدمــت طبقــات اســتثامرگر حاکــم بــوده
اســت .دیــن (منجملــه دیــن اســام) همیشــه در خدمت
ابــدی کــردن آن نظامــی اجتامعــی ظاملانهایســت کــه
حاکــم اســت .در نتیجــه هــر انقالبــی در تاریــخ ،بــا
رسنگــون کــردن طبقــه ارتجاعــی ،دســتگاه دینییــی
را نیــز کــه آن طبقــه بــرای ابــدی کــردن خــود از آن
اســتفاده میکنــد ،در هــم میشــکند .مثــا هندیهــا
در دوهــزار و پانصــد ســال قبــل بــا در هــم شکســن
نظــام اشـراکی ،معابــد آئیــن شــیوا پرســتی را نیــز زیــر
و رو کردنــد .بعــد کــه سیســتم رسواژ در جامعــه پــا
گرفــت ،همیــن آئیــن را رسفداران دوبــاره احیــا کردنــد
و بــه صــورت ابــزاری بــرای ابــدی کــردن خــود از آن
ســود جســتند .در جریــان تحــول هنــد از یــک نظــام
رسواژ و بــرده داری بــه نظــام رسمایـهداری ،آئیــن شــیوا
پرســتی شــدیدا مــورد تهاجــم نیروهــای رسمایـهداری در
حــال قدرتگیــری قــرار گرفــت .همیــن رسمایــهداری
بعــد از تثبیــت حاکمیــتاش ،دوبــاره شــیوا پرســتی
را بــرای ابــدی کــردن خــود در افــکار تودههــای
زحمتکــش ،بازســازی کــرد.
نتیجــه  -۲در هــر نظــام اســتثامری ،دیــن بــدون داشــن
مهــر طبقــه خاصــی بــر پیشــانی خــود ،بــه صــورت
ابـزاری در خدمــت طبقــه حاکــم بـرای رسکــوب روحــی
و تحمیــق مــردم مــورد اســتفاده ق ـرار میگیــرد.
ســه دیــن بــزرگ جهانــی هــر کــدام در ســاختار
اجتامعــی خاصــی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند:
یهودیــت در جامعــه بــرده داری  -قبیلـهای ،مســیحیت
در جامعــه بــرده داری  -قبیل ـهای  -رسواژ و اســام در
جامعــه بــردهداری  -قبیلــهای  -تجــاری (تجــاری بــه
مفهــوم ســوداگری و نــه رسمایــهداری) .امــروزه در
دنیــای رسمایــهداری امپریالیســتی ،در هــر کشــوری
یکــی از ایــن ادیــان حاکــم اســت و یــا دســت بــاال دارد.
ولــی همــه ایــن دولتهــا رسمایــهداری امپریالیســتی
هســتند .دولــت روســیه در حــال احیــا کــردن مســیحیت
اســت .در نتیجــه مســیحیت یــک ابــزاری اســت در
خدمــت امپریالیســتهای روســی .یهودیــت کــه
در جامعــه بردهداری-قبیلــهای پــا بــه عرصــه وجــود
گذاشــت ،بــه صــورت دیــن دولتــی و رســمی در خدمت
ابــدی کــردن نظــام رسمایـهداری در ارسائیــل اســت .لــذا
مــا منیتوانیــم بگوئیــم کــه بخشــی از روبنــای جامعــه
ارسائیــل بردهداریســت .کل روبنــای جامعــه ارسائیــل
رسمایهداریســت و یهودیــت ابــزار ایــن رسمایــهداری
ب ـرای ابــدی کــردن و رسکــوب روحــی مــردم ارسائیــل

اســت .همیــن و بــس.
در آملــان و فرانســه نیــز چنیــن اســت ولــی بجــای
یهودیــت ،مســیحیت نشســته اســت.
در اینجــا بــد نیســت بــه تاریــخ کشــور خودمــان هــم
نظــری بیافکنیــم :هامنطــور کــه گفتــه شــد دیــن اســام
در جامعــه بــرده داری  -قبیلـهای  -تجــاری شــکل گرفت
و نــه در یــک جامعــه فئودالــی کــه حتــی بتوانیــم بــه
اشــتباه بگوئیــم ایــن یــک دیــن فئودالیســت.
اگــر فــرض کنیــم کــه اســام یــک دیــن فئودالــی
اســت ،آن وقــت بــا تهاجــم اعــراب بــه ایــران دچــار
بحــران فکــری میشــویم .زیــرا در زمــان حملــه
اعــراب بــه ایــران ،مــردم بــه شــدت علیــه ظلــم و
ســتم و آئیــن دســت کاری شــدهی زرتشــت ساســانی
مبــارزه میکردنــد بــه ویــژه زنــان در ایــن مبــارزه فعــال
بودنــد .نظــام قبیل ـهای  -رسواژ ای ـران در رشف از هــم
پاشــیدگی بــود .اعـراب حملــه کردنــد ،دولــت ساســانی
را رسنگــون منودنــد ولــی هــان ســاختار گذشــته را
بــا قهــر و رسکــوب حفــظ کردنــد .حــال اگــر دینــی را
کــه آوردنــد ،یــک دیــن فئودالــی ارزیابــی کنیــم ،بــه
ایــن نتیجــه میرســیم کــه در آن جامعــه پیــش از
فئودالــی کالســیک ،یعنــی ســاختار بــرده داری  -رسواژ،
یــک دیــن مرتقــی فئودالــی حاکــم گردیــده بــود .ایــن
مســاوی بــا ایــن اســت کــه مــا بگوئیــم کــه در یــک
نظــام رسمایــهداری میتوانــد اندیشــه سوسیالیســتی
روبنــای جامعــه باشــد .روشــن اســت کــه ایــن نــوع
تفکــر ارتجاعیســت.
بــورژوازی مذهبــی نویــن ای ـران ،ســعی کــرده زنــان را
در پوششــی کــه بــه پوشــش اســامی معــروف شــده
اســت بپیچاننــد :حجــاب اجبــاری .ولــی حجــاب مربــوط
بــه اســام نیســت .تــا زمــان ساســانیان رســم بــر ایــن
بــود کــه بعضــی مأمــوران خــاص دولتــی کــه در پیــدا
کــردن زنــان زیبــا متخصــص بودنــد ،در کوی و بــرزن راه
میافتادنــد و زنــان منتخــب خــود را بــه زور بــه مراکــز
قــدرت تحویــل میدادنــد .خانوادههــا ب ـرای جلوگیــری
از ربــوده شــدن دخرتهاشــان ،آنهــا را بــا حجــاب
میپوشــاندند .دخ ـران طبقــه بــاال بــا کجــاوه و تخــت
روان پوشــیده حمــل میشــدند و دخــران طبقــات
فرودســت ،در حجــاب معمولــی فــرو میرفتنــد .لــذا
ایــن حجــاب امــروزی ،بــه هیــچ وجــه مهــر عربــی
و فئودالــی نــدارد .اعــراب ایــن را اقتبــاس کردنــد.
بــورژوازی بــرای اعــال حاکمیــت و ابــدی شــدناش،
از هــر اندیشــه روبنائــی کــه بتوانــد ،اســتفاده میکنــد.
هــر اندیش ـهیی کــه متعلــق بــه جامعــه پیشــین اســت
ولــی بنیــان اقتصــادی آن از بیــن رفتــه اســت ،بــه
صــورت ابـزاری در میایــد کــه متعلــق بــه طبقــه حاکــم
اســت .حتــی ایــن اندیشــه اگــر در جامعــه بــردهداری
بــه وجــود آمــده باشــد .مثــل مســیحیت کــه امــروزه
اب ـزار رسمای ـهداری امپریالیســتی اســت.
در ایــن جــا بایــد یــاد آور شــد کــه در هــر جامعــه
نوینــی ،بخشــی از ســنتهای جامعــه قبــل بــه حیــات
خــود ادامــه میدهــد .لــذا مــا در جامعــه نویــن بــا
ســنت هــای خــوب و بــد جامعــه قبلــی روبــه رو
هســتیم .چهــار شــنبه ســوری و جشــن عیــد ،دو ســنت
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منیتوانــد مهمرتیــن بخــش روبنــای آن یعنــی قــدرت
سیاســی رسمایــهداری ،متعلــق بــه طبقــه دیگــری
باشــد ،یعنــی ســاختار رسمایــهداری منیتوانــد یــک
دولــت فئودالــی و یــا تحــت قوانیــن فئودالــی داشــته
باشــد .ســاختار رسمای ـهداری در یــک جامعــه ،دولــت
رسمایــهداری را رضوری میســازد .بــه همیــن ترتیــب،
ســاختار فئودالــی نیــز دولــت فئودالــی را رضوری
میســازد.
نتیجــه  :۱در ایــران ســاختار رسمایــهداری و دولــت
رسمایــهداری حاکــم اســت.
طبقــه رسمایــهدار و دولــتاش ،از جریــان نفــی یــک
ســاختار اجتامعــی کهنهتــر بــه نــام فئودالیســم
رسبــرآورده اســت .در نتیجــه ،بــا حرکــت کل جوامــع
بــری بــه جلــو ،آنچــه متعلــق بــه طبقــه رسنگون شــده
اســت ،هــر روز ،هــر مــاه و هــر ســال بیشــر از جامعــه
طــرد میگــردد .ولــی همیــن ســاختار اجتامعــی تــازه
حاکــم شــده و دولـتاش بـرای زنــده مانــدن و زندگــی
کــردن و ابــدی شــدن ،بســیاری از پدیــده هــای گذشــته
را در خــود حمــل میکنــد و بــه صــورت ابــزار زنــده
مانــدن بــه کار میبــرد .مثــا شمشــیر ،ســاحی اســت
کــه در دوران پیــش از کشــف آهــن یعنــی ماقبــل
متــدن ،از ســنگ ســاخته میشــد و از دوران آهــن بــه
بعــد از فلــز (آهــن) ســاخته شــد .بــردهداران از آن
بــرای رسکــوب بردههــا اســتفاده کردنــد .بردههــا بــا
آن انقــاب کردنــد و بــردهداران را از تاریــخ زدودنــد.

صفحە4

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ســه هــزار ســاله در تاریــخ ایــران و نشــأت گرفتــه از
جامعــه اش ـراکی آریائیهایــی اســت کــه تــازه پــا بــر
هنــد و ایــران گذاشــته بودنــد .آریائیهــا تــا آملــان
پیــروی کردنــد .چهارشــنبه ســوری در جنــوب آملــان
هنــوز بــه حیــات خــود ادامــه میدهــد .آنهــا بــه ایــن
مراس��م میگوینـ�د جشــن  Johanesfeuerامــا زمــان
برگ ـزاری آن در طــول تاریــخ عــوض شــده و چنــد روز
پــس و پیــش گردیــده اســت .ایــن مراســم دیگــر حتــی
رنــگ و بــوی مبــدا خــود را نــدارد .بلکــه یــک رســم در
ســاختار جامعــه رسمایــهداری جــا افتــاده اســت .در
جامعــه سوسیالیســتی نیــز بعضــی از ســنتهای قدیــم
باقــی خواهنــد مانــد و ســنتهایی کــه باعــث ترمــز
جامعــه میگردنــد ،کــم کــم دفــع خواهنــد شــد.
تنهــا طبقــهای در تاریــخ بــر کــه احتیــاج بــه
ابــدی کــردن خــود نــدارد ،زیــرا بــا بــه کــف آوردن
قــدرت بــه ســمت زدودن طبقــات حرکــت میکنــد،
پرولتاریاســت .لــذا در ســاختار سوسیالیســم ،بــا هــدف
رهائــی برشیــت از اســتثامر و ســتم و جنــگ ،علــم
(ماتریالیســم دیالکتیــک و ماتریالیســم تاریخــی) جــای
دیــن را خواهــد گرفــت.
بهرنگ
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ســاخته اســت .در تاریــخ پیرشفــت بــر ،ویــروس کرونــا یکــی از مهمرتیــن عالئــم صنعتــی و الجــرم رسمایـهداری
بعنــوان فریــاد گــوش خ ـراش طبیعــت کــه تودههــای بــودن ای ـران اســت.
افیونــی جامعــه ی نئولیربالیســتی را بیــدار کــرد ثبــت
خواهــد شــد .و ایــن آغــاز انقالبیســت کــه کل نظــام  -۲ایران یک کشوررسمایهداری ست:
پانصــد ســاله بردگــی ،قتــل عــام نــژادی و نســل کشــی پروسه تاریخی:
قومــی و ســتم و اســتثامر انســان از انســان را هــدف از اواســط ســلطنت نارصالدیــن شــاه ســعی گردیــد کــه
ق ـرار داده اســت.
از تهاجــم اجنــاس خارجــی بــه ویــژه انگلیســی و روســی
ضعیــف کشــی در کشــورهای رسمایــه داری نهادینــه جلوگیــری شــود .در ســالهای  ۸۰قــرن نوزدهــم
شــده اســت  .در ایــران زنــان و در آمریــکا ســیاه تعــدادی از تجــار ایــران در  ۳۴زمینــه رسمایهگــذاری
پوســتان بــه طــور دائــم و سیســتامتیک تحــت فشــار کردنــد:
و پیگــرد هســتند.
ایــن تجــار کــه بــا ایــن رسمایهگذاریهــا در صنایــع،
حــزب رنجــران ایــران خــود را گردانــی از جنبــش بــه رسمای ـهدار  -تاجــر تبدیــل شــده بودنــد از هــان
عظیــم برشیــت بــرای رهایــی از نظــام ســلطه گــر ابتــدای کار مجبــور گردیدنــد کــه ماشــینها و
امپریالیســتی جهــان میدانــد .مــا امــروز بنــا بــر وظیفــه دســتگاههای رضوری بــرای تولیــد را از کارخانجاتــی
انرتناسیونالیســتی خــود در کنــار تودههــای وســیع کــه در کشــورهای رسمایــهداری برپــا بودنــد ،تهیــه
مــردم زحمتکــش و ســتمدیده آمریــکا ایســتادهایم و مناینــد .لــذا رسمایــهداران ایــران از هــان ابتــدای
رژیــم ســتمگر حاکــم و رفتــار وحشــیانه پلیــس ایــن کار وابســته بودنــد و اســتقالل عمــل کامــل نداشــتند.
نظــام را محکــوم میکنیــم.
مؤسســات تولیــدی فــوق در رقابــت و توطئــه انگلیــس
پیــروز بــاد مقاومــت و مبــارزه متحــد کارگــران و و روس ورشکســت شــدند و از بیــن رفتنــد .طبقــه کارگر
تودههــای وســیع مــردم آمریــکا
صنعتــی ایـران کــه از ایــن تاریــخ نطفــه بنــدی میشــد
همبســته بــاد مبــارزه مشــرک تودههــای مــردم ایـران و بــا وجــود کســب دانــش از متخصصیــن خارجــی در
آمریــکا علیــه حاکــان ضــد مردمــی و فاشیســتی ایــن امــر پیــش بــرد پروســه تولیــد ،پراکنــده شــد .تــا آخریــن
کشــورها.
ســال قــرن نوزدهــم کارگ ـران صنعتــی ای ـران محــدود
انقــاب علیــه نظــام رسمایــه داری در جهــان بــر حــق بــه کارگــران چاپخانههــا ،کارگــران ماشــین دودی
اســت
شــاه عبدالعظیــم ،کارگاههــای کوچــک قنــد ســازی و
کارگران کلیه کشورها متحد شوید
غیــره میشــدند .بعــد از قــرار داد دارســی و رشوع
حفاریهــای نفتــی توســط ایــن رشکــت انگلیســی
حزب رنجربان ایران
تعــدادی کارگــر ایـران و خارجــی در ایــن رشکــت بــه کار
2020/5/٣٠
پرداختنــد کــه بــا گســرش روز افــزون ایــن تأسیســات
و کشــفیات جدیــد چاههــای نفــت تعــداد کارگــران
ایرانــی نیــز در ایــن پروســه افــزوده میگردیــد .در
زمــان رضــا شــاه بــا رشوع راه انــدازی راه آهــن ای ـران
صف بندی طبقاتی در ایران
هــزاران نفــر بــر جمعیــت کارگــران صنعتــی افــزوده
شــد و طبقــه کارگــر مــدرن و رسمایـهداران مــدرن ایـران
 -۱عمومی
مســاحت  ۱۶۴۸۰۰۰کیلومــر مربعــی ایـران مساویســت پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند .بــا قبضــه شــدن قــدرت
بــا  ۱۶۴۸۰۰۰۰۰هکتــار .از کل ایــن مســاحت سیاســی ایـران توســط انگلیــس در جنــگ جهانــی دوم و
 ۱۳۱۷۱۰۵۴۶هکتــار را جنگلهــا ،مراتــع و پدیدههــای رفــن مهندســین آملانــی ،انگلیســی ،بلژیکــی ،آمریکائــی،
بیابانــی پوشــانده اســت .لــذا  ۳۳۰۸۹۵۴۵هکتــار .یعنــی اســکاتلندی و اســکاندیناوی از ایــران ،متخصصیــن
حــدود یــک ســوم مســاحت ایــران قابــل کشــاورزی ایرانییــی کــه ایــن تکنولــوژی را از ایــن مهندســین
اســت .بدیــن جهــت در رشایــط وجــود یــک نظــام آموختــه بودنــد تعمیــر لکومتیوهــا و اداره راه آهــن را
مردمــی ،امکانــات طبیعــی جهــت رشــد کشــاورزی بــه عهــده گرفتنــد .راه انــدازی راه آهــن بــدون ورود و
مــدرن ،گل ـهداری مــدرن ،جنگلــداری مــدرن و صنایــع آمــوزش تکنولــوژی الزم بــه کارگـران و مهندســین ایـران
مــدرن وجــود دارد و بــه علــت تنــوع آب و هوائــی اساس ـاً غیــر ممکــن بــود.
مــردم میتواننــد در هــر روزی از ســال محصــوالت چهــار بعــد از راه آهــن ،کارخانجــات نســاجی مازنــدران در
فصــل ســال را در اختیــار داشــته باشــند .در عیــن حــال  ۱۹۳۰میــادی بــا رسمایــه دولــت ،تأســیس شــد کــه
معــادن ای ـران رسچشــمه ثــروت بــی نهایــت اســت .صدهــا کارگــر در آن کار میکردنــد ..دســتگاههای
جمعیــت  ۸۳میلیونــی ایــران بــه صــورت  ۲۶میلیــون ایــن کارخانجــات از آملــان وارد شــده بــود و متخصصیــن
خانــواده ،در  ۴۲۹شهرســتان ۱۰۵۸ ،بخــش ۱۲۸۷ ،شــهر ایرانــی آن را میچرخاندنــد .کارخانــه مونتــاژ
و  ۲۵۸۹دهســتان ســکنی گزیدهانــد .از ایــن جمعیــت هواپیــا ،ســاخنت فــرودگاه ،گســرش مخاب ـرات کشــور،
حــدود  ۶۲میلیــون نفــر در شــهرها و  ۲۱میلیــون نفــر کارخانجــات بــرق ،آبجــو ســازی و دههــا کارخانــه
کوچــک و بــزرگ در زمــان رضــا شــاه تأســیس گردیــد
در روســتاها زندگــی میکننــد.
بــه بیــان دیگــر حــدود  ۸۰درصــد از جمعیــت ای ـران کــه بعضــی از آنهــا کارخانجــات مونتــاژ بودنــد .در
در شــهرها و  ۲۰درصــد در روســتاها ســاکناند .ایــن پروســه احــداث و تولیــد در کارخانــه ،شــعور و آگاهــی
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حاکمیــن را بــه چالــش کشــیدهاند.
مــا در ایــن بیســت ســال گذشــته شــاهد قیامهــای
تودهــای میلیونــی رسارسی در ایــران بودهایــم و
هرکــدام بــا جرقهــای رشوع گشــته و در انــدک زمانــی
شــعلههای پــر فــروغ و ســوزندهاش تــا لبهربانــدازی کل
نظــام والیــت فقیــه ،زبانــه کشــیده اســت.
در آمریــکا نیــز در اعــراض بــه کشــن کارگــر بیــکار
شــده سیاهپوســتی کــه در اثــر هشــت دقیقــه فشــار
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
اعـراض بــه رسعــت رسارس آمریــکا را فـرا گرفــت .خشــم
مــردم تــا کنــون در بیــش از ســی شــهر بــزرگ ،بعضــی از
مراکــز و ماشــینهای پلیــس را بــه آتــش کشــیده اســت.
اعرتاضــات در عــرض چنــد روز از اعــراض بــه یــک
جنایــت بــه اع ـراض بــه کل نظــام رسمایهــداری حاکــم
تکامــل یافــت و هامننــد قیــام رسارسی آبامنــاه  98ایران،
کارگ ـران و زحمتکشــان زن و مــرد ،نیــروی میلیونــی را
بــه حرکــت در آوردنــد .ترامــپ بــه ماننــد خامنهــای
مــردم قیــام کننــده را اوباشــان و تبهــکاران خوانــد.
رســتاخیر بیــش از ســی شــهر در آمریــکا آغــازی اســت
ب ـرای فتــح قلههــا توســط هیــچ بــودگان کــه زمینهــاش
را فــرو ماندگــی دولتهــای رسمایهــداری در ایــن پنــج
مــاه در مقابلــه بــا حملــه ویــروس کرونــا فراهمــر
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کارکنــان از نــوع کاری کــه میکردنــد ،جامعــه خــود و
جامعــه بیناملللــی بــاال میرفــت .بــه ویــژه کارگ ـران و
تکنیســینهای ایـران بــا تکنولــوژی مــدرن آن زمــان در
هــان زمینــه از کار آشــنا میشــدند.
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
میکنــد .اگــر صــدور رسمایــه بــرای درســت کــردن
جعبههــای بســته بنــدی اســت ،بــا برپائــی ماشــینهای
ســاده کاتــن ســازی ،چگونگــی کار بــا آنهــا را هــم بــه
تکنیســینها میآموزنــد ولــی اگــر صــدور رسمایــه ب ـرای
تولیــد ماشــینهای ســواری اســت آنوقــت بــا برپائــی
کارخانــه ،چگونگــی کار بــا روبوترهــای ماشــین ســاز
پیرشفتــه را بایــد آمــوزش دهنــد.
پروســه رسمایــهداری شــدن ایــران در ابتــدا ،از خــال
ایــن دو رونــد گذشــته اســت :صــدور رسمایــه و صــدور
تکنولــوژی در امت ـزاج بــا رسمایــه داخلــی.
بعــد از رضــا شــاه رسمایــه امپریالیســتی چــون ســیل بــه
ای ـران رسازیــر شــد و بــا درآمیخــن بــا رسمایــه داخلــی
کشــور ،کارخانجــات مونتــاژ بزرگــی برپــا گردیــد کــه
دههــا هــزار کارگــر را در خــود متشــکل کــرده بــود.
بســط مؤسســات صنعتــی و در نتیجــه بســط بــورژوازی
داخلــی و خارجــی در ایــران باعــث رفرمهــای ارضــی
شــاه شــد کــه در جریــان آن نظــام اقتصــادی  -سیاســی
ایــران بــه رسمایــهداری متحــول گردیــد .در دوره
حاکمیــت رژیــم جمهــوری اســام بــا پــس زدن گام
بــه گام رسمای ـهداران داخلــی و تضعیــف کارخانجــات
داخلــی ،رسمایههــای عظیــم بیناملللــی جــذب بــازار
ایـران شــد .دولــت ایـران رشایــط بســیار مســاعدی برای
ایــن رسمایههــا بــه وجــود مـیآورد .بـرای روشــن شــدن
ایــن مدعــا بخشــی از ایــن رشایــط را درج میکنــم:
"رسمایــه گــذاران خارجــی ميتواننــد بخشــی از رسمایــه
خــود را از منابــع داخلــی و خارجــی بصــورت وام تهيــه
منایند.بدیهــی اســت تضمــن تعهــدات بازپرداخــت وام
اخــذ شــده برعهــده وام گرينــده اســت.
رسمایــه خارجــی ميتوانــد بــه شــکل ارز نقــدی،
ماشــن آالت و تجهي ـزات ،مــواد اوليــه ،دانــش فنــی و
ســایر اشــکال حقــوق مالکيــت معنــوی بــه کشــور وارد
و تحــت پوشــش قانــون تشــویق و حامیــت قـرار گــرد.
نحــوه ورود و ثبــت آورده رسمایــه گــذار خارجــی در
منــودار شــاره ( )2مشــخص شــده اســت.
هشــتاد درصــد درآمــد واحدهــای توليــدی و معدنــی  -۳کارگران ایران
مســتقر در مناطــق توســعه یافتــه بــه مــدت  4ســال از در ســال  ،۱۳۹۷نیــروی توانــا در مشــارکت اقتصــادی
 ۴۰٫۵درصــد ( ۳۳٫۲۱میلیــون نفــر) بــوده ولــی فقــط
ماليــات معــاف میباشــد.
 100درصــد درآمــد واحدهــای توليــدی و معدنــی  ۳۵٫۶درصــد ( ۲۹٫۱۹میلیــون نفــر) شــاغل بودهانــد و
مســتقر در مناطــق کمــر توســعه یافتــه بــه مــدت  10بقیــه یعنــی  ۱۲٫۱درصــد ( ۹٫۹۲میلیــون نفــر) بیــکاران
ســال مشــمول ماليــات نخواهــد بــود.
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را شــامل شــده اســت.
از جمعیــت  ۱۴میلیونــی کارگــران ایــران 2در ســال
۱۳۹۸3؛  ۵۱٫۶درصــد در بخــش خدمــات ،و ۳۲٫۴
درصــد در بخــش صنایــع شــهری و  ۱۶درصــد در بخــش
کشــاورزی مشــغولند .در نتیجــه بیــش از  ۵۰درصــد
کارگـران ایـران در تولیــد و توزیــع صنعتــی و در رابطــه
بــا صنایــع مــدرن روســتائی ق ـرار دارنــد .جمعیــت ۱۴
میلیونــی کارگــری ای ـران بــا محاســبه تعــداد متوســط
 ۴نفــر اعضــای خانــواده ،حــدود  ۵۶میلیــون نفــر
میباشــند .تعــداد کارگــران نســبت بــه تعــداد افــراد
هــر طبقــه دیگــر در اکرثیــت اســت و هم ـراه تعــداد
اعضــای خانوادهشــان نســبت بــه کل جمعیــت ایــران
نیــز اکرثیــت دارد .خواســت عینــی ایــن اکرثیــت ،زندگی
در جامعهییســت کــه در آن اســتثامر نباشــد .ولــی
همــه طبقــه کارگــر ای ـران کارگ ـران صنعتــی نیســتند.
بخشــی از آن کارگ ـران ســنتی هســتند .مثــل عملههــا،
پادوهــای دکانهــا و غیــره .ولــی هــان طــور کــه از
آمــار بــر میآیــد ،اکرثیــت مطلــق کارگــران ایــران را
کارگ ـران صنعتــی و خدماتــی کــه در رابطــه بــا توزیــع
محصــوالت صنعتــی شــهر و روســتا هســتند ،تشــکیل
میدهــد.
کارگـران ۸۴ ،درصــد در بخــش خصوصــی ،و  ۱۶درصــد
در بخــش عمومــی مشــغولند.
کارگرانــی کــه در بخــش عمومــی ،در رشکــت نفــت
( 1976تعــداد  40000و در  1983بالــغ بــر 82000
کارگــر و امــروز بیــش از  ،)۹۰۰۰۰صنایــع راهآهــن،
صنایــع نظامــی و از ایــن قبیــل مشــغولند و کارگــران
شــاغل در صنایعــی کــه بــا صــدور رسمایــه خارجــی
احــداث شــدهاند ،کارگــران صنعتــی بیناملللــی را
تشــکیل میدهنــد کــه پیرشوتریــن و آگاهتریــن کارگـران
ایــران میباشــند.
طبقــه کارگــر ایــران بــه لحــاظ تاریخــی و تکامــل
اجتامعــی بــه دو بخــش تقســیم میشــود  -۱کارگ ـران
ســنتی -۲ .پرولتاریــا 4لــذا تکیــه اصلــی کمونیســتها
میبایســت در پیونــد بــا پرولتاریــا و ســازماندهی
او باشــد زیــرا ایــن قــر از کارگــران دارای اگاهــی
و انظبــاط کارخانهایســت کــه او را قــادر میســازد
انظبــاط کمونیســتی را بپذیــرد و آن را در حــزب
پرولتاریــا تحکیــم کنــد .بــه عــاوه کارگـران فکــری نیــز
در جامعــه حضــور دارنــد کــه نســبت بــه پرولتاریــای
ایـران انــدک هســتند 5.ایــن کارگـران عبارتنــد از منشـی

 100درصــد درآمــد ناشــی از صــادرات کاالهــای صنعتــی
و کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی و تکميــل آن از شــمول
ماليــات معــاف اســت.
 50درصــد درآمــد ناشــی از صــدور کاالهایــی کــه بــا
هــدف توســعه صــــادرات غــر نفتی بــه خارج صـــــادر
مــی شــوند از شــمول ماليــات معــاف اســت.
 100درصــد درآمــد حاصــل از صــدور کاالهــای ترانزیــت
وارده بــه کشــور از شــمول ماليــات معــاف اســت.
* رسمایــه گــذاری مجــدد رشکتهــای تعاونــی و
خصوصــی بــا هــدف توســعه ،بازســازی و تکميــل
واحــد صنعتــی و معدنــی موجــود از  50درصــد ماليــات
1
متعلقــه معــاف خواهــد بــود“.
رسمایههــای خارجــی بــا چنیــن رشایــط مســاعدی
توانســتند بــدون همیــاری رسمایههــای داخلــی ،کل
کارخانــه تولیــدی مــورد نظــر خــود را برپــا مناینــد .ایــن
کارخانجــات عظیــم کــه ارزش آنهــا تــا زمــان روی
کار آمــدن ترامــپ حــدودا ً بــه  ۸۰میلیــارد دالر بالــغ
میگردیــد ،بــا تکنولــوژی بســیار پیرشفتــه مجهــز بودنــد
کــه ایــن دانــش توســط مهندســین و تکنســینهای
ایــران در بدنــه جامعــه نشــت کــرد.
رسمایــهداری شــدن ایــران و حضــور دانــش بــاال و
پیرشفتــه در بســیاری از زمینــه تولیــدی ،حاصــل تکامــل
مســتقل و بســته جامعــه ای ـران نیســت .بلکــه حاصــل
حرکــت علــم بــا رسمایــه در کل جهــان برشیســت.
ناموزونــی حرکــت و رشــد رسمایــه ،ناموزونــی حضــور
علــم در جوامــع مختلــف را بــه همــراه دارد.
نتیجتـاً :تکامــل نظــام رسمایـهداری وابســتهی ایـران در
رشایــط حاکمیــت رژیــم جمهــوری اســامی ،بــر اثــر دو
فاکتــور -۱ :ورود عظیــم رسمایــه خارجــی و تکنولــوژی
پیرشفتــه  -۲بــه اضافــه حفــاظ دولتــی بــرای آنهــا،
ممکــن گردیــد.
بعضیهــا بــه مجــرد شــنیدن رسمای ـهداری شــدن یــک
کشــور و یــا امپریالیســتی شــدن آن ،رفــاه و معیشــت
خــوب مــردم بــه نظرشــان میآیــد .در حالــی کــه
کامــا مســأله برعکــس اســت .رشــد رسمایــهداری در
یــک کشــور و حتــی امپریالیســتی شــدن آن وضعیــت
طبقــه کارگــر و زحمتکشــان را اســف بــار و غیــر قابــل
تحملتــر میکنــد .منونــه تیپیــک آن هنــد اســت .علــت
ایــن کــه در کشــورهای بــزرگ امپریالیســتی وضــع
طبقــه کارگــر بــه انــدازه وضــع همیــن طبقــه در کشــور
مــا اندوهبــار نیســت ،غــارت و چپــاول گسرتدهایســت
 فریبرز رئیس داناکــه ایــن کشــورها از نیــروی کار جهانــی میکننــد .بــا 2
 علــی رضــا محجــوب ،دبیــر کل خانــه کارگــر:ورود ثروتهــای عظیــم جهانــی بــه ایــن کشــورها3 ،
مجموعــه کارگـران رسارس کشــور بیــش از  ۱۰میلیــون نفــر  ...هــر
قطراتــی از آن بــه پائیــن نیــز نشــت میکنــد.

 ارنســت منــدل بــا افــکار تروتسکیســتی5
رادیکالــی کــه داشــت ،ســعی کــرد ،هــر کســی را کــه
دارای ابــزار تولیــد نیســت ولــی کار میکنــد ،جــزو
پرولتاریــا بــه حســاب آورد .او بدیــن ترتیــب ســعی
کــرد ترکیــب طبقاتــی احـزاب پرولــری را کامــا آشــفته
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ســاله بیــش از  ۱۵۰ه ـزار نفــر نیــز بــه ایــن تعــداد اضافــه مــی
شــوندhttp://www.ireconomy.ir/fa/page/5174 - .
 (بــه طــور خالصــه پرولتاریــا  -یــا4
طبقــه پرولترهــا  -همــان طبقــه رنجبــر امــروزی
اســت .انگلــس  -اصــول کمونیســم

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

مناید.
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ایــران و در نتیجــه خصوصیــات ایــن دولــت
رسمایــهداری ،الزم اســت بــه ویژگیهــای اقتصــاد و
حرکــت رسمایــه در ایــران دقــت شــود:
اقتصــاد ایـران یــک اقتصــاد رسمایهدارانــه اســت .یعنــی
ثــروت اجتامعــی و خصوصــی در ایــران هــان ارزش
اضافهایســت کــه در نتیجــه اســتثامر طبقــه کارگــر
حاصــل میشــود .تولیــد بــا شــیوه فئودالــی از جامعــه
ایــران رخــت بربســته اســت .منابــع تأمیــن اقتصــاد
کشــور (بودجــه) بــه روشــنی گویــای ویژگــی اقتصــاد
رسمایــه داری ای ـران اســت.
درآمــد نفــت ســهم باالئــی از بودجــه ایـران و ثروتــی را
کــه در ایــن کشــور وجــود دارد ،تأمیــن میکنــد .درآمــد
عظیــم نفــت کــه از اســتثامر بــی رویــه کارگـران رشکــت
نفــت و کارگــران متــام صنایعــی کــه بــه ایــن رشکــت
وابســته هســتند ،حاصــل میآیــد ،بـرای حاکمیــن ثــروت
بــاد آوردهایســت کــه میشــود بخــش بزرگــی از آن
را بــه نفــع شــخصی برداشــت کــرد و یــا بــدون جــواب
گوئــی بــه کســی بــه دوســتان بیناملللـی رســاند .درآمــد
نفــت در اوائــل حاکمیــت رژیــم جمهــوری اســامی
بیــش از  ۴۰درصــد بودجــه کشــور را رقــم م ـیزد .لــذا
ایجــاد ثــروت و تأمیــن کل بودجــه کشــور از طریــق
تولیــدات صنعتــی ،اهمیــت خــود را از دســت مـیداد.
بــا وجــود ایــن کــه درصــد درآمــد نفــت در بودجــه
کشــور ثابــت نیســت ولــی نفــس وجــود بــی ثباتــش،
نقــش رسمایــه صنعتــی و کارگــر صنعتــی را در تأمیــن
بودجــه بــی ثبــات میکنــد .بــا تشــدید تحریمهــا از
جانــب آمریــکا  -از زمــان اوبامــا تــا کنــون  -ســعی
گردیــده اســت ســهم نفــت در بودجــه کشــور را تقلیــل
دهنــد .ولــی ایــن کوشــش بــه علــت سیاســتهای
مخــرب اقتصــادی و بیناملللــی ،نتوانســت کامــا موفــق
شــود .ســهم درآمــد نفتــی از کل منابــع عمومــی از ۴۱
درصــد در ســال  ۱۳۹۲بــه  ۳۱.۳درصــد در ســال ۱۳۹۷7
و  ۲۷درصــد در ســال  ۱۳۹۸رســیده .دولــت ســهم نفــت
در بودجــه ســال  ۹۹را  ۱۰درصــد اعــام کــرده اســت کــه
بــا برداشــت  ۳۰هـزار میلیــارد از صنــدوق توســعه ملــی
( ۷٫۵درصــد بودجــه) ســهم واقعــی نفــت در بودجــه،
حــدود  ۱۸تــا  ۲۰درصــد را تشــکیل میدهــد.
ولــی چــون بــه علــت تحریمهــا ،چنیــن درصــدی از
بودجــه از طریــق فــروش نفــت تأمیــن منیشــود ،بخــش
بزرگــی از بودجــه کشــور بــی پشــتوانه میمانــد کــه
بـرای جـران آن بودجــه شــاخههای بهداشــت ،آمــوزش
و پــرورش ،تحقیقــات علمــی عمومــی ،را کاهــش
میدهنــد.
امــکان برداشــت غیــر قانونــی از درآمــد نفــت ،قــری
دزد ،فاســد ،مفــت خــور و بســیار حریــص در هیــأت
حاکمــه ایــران بــه وجــود آورده کــه بــه ثروتهــای
افســانهیی رســیدهاند و از هیــچ جنایتــی در حــق
اکرثیــت مــردم روگــردان نیســتند.

صعــود کــرده اســت .خواســت کارگ ـران ای ـران تشــکل
مســتقل از دولــت ،آزادی تشــکل ،آزادی تظاهــرات،
تشــکل شــورائی و اداره شــورائی اســت .روشــن اســت
کــه همــه بخشهــای ایــن طبقــه در چنیــن ســطح
آگاهــی نیســتند ولــی وقتــی مبــارزه بخــش آگاه تشــدید
میشــود ،همــه بخشهــا بــه پشــتیبانی بــر میخیزنــد
و بــه خیابــان میآینــد.
دریافتیها
تومان
حداقل دستمزد ماهیانه
۱۵۱۷۰۰۰
کمک هزینه مسکن (به رشط تصویب)
۱۰۰۰۰۰
۱۹۰۰۰۰
حق بن خواربار
۳۰۳۴۰۰
حق اوالد  -دو فرزند
از زمــان تشــدید تحریمهــا توســط دولــت ترامــپ ،و
فروکــش شــدید صــادرات نفــت ،تولیــد ارزش اضافــه
کارخانهیــی در داخــل کشــور و جایگزیــن کــردن آن بــه
جــای ســهمیه نفــت در بودجــه اهمیــت حیاتــی پیــدا
کــرد .لــذا کارخانجــات و مؤسســات تولیــدی خصوصــی
بســیاری برپــا گردیــده و فشــار بــر طبقــه کارگــر
بــرای تولیــد بیشــر و محرومیــت بیشــر از امکانــات
اجتامعــی ،ابعــاد تحمــل ناپذیــری گرفتــه اســت .در
حالــی کــه مــرز فقــر در ایـران حــدود  ۸میلیــون تومــان
اســت ،حداقــل دســتمزد کارگــران بــا دیگــر مزایــا
 ۲۱۱۰۴۰۰تومــان بــرآورد شــده اســت .ایــن محاســبه
بــرای خانوارهــای دو فرزنــدی اســت .ایــن رشایــط
اقتصــادی ،کارگــران و خانوادههــای آنــان را در مــرز
مــرگ نگــه داشــته اســت.
دقیقــا ایــن امــر یکــی از دالئــل گســرش و تعمیــق
مبــارزات کارگــری ای ـران در ســالهای اخیــر میباشــد.
ســالهای  ،۹۸ ،۹۷و  ۹۹ســالهای اوجگیــری مبــارزات
کارگــری کشــور ماســت.
 -۴بورژوازی ایران
بــورژوازی در ایـران طبقــه حاکمــه اســت .بدیــن معنــی
کــه قــدرت سیاســی را در کــف دارد .در واقــع دولــت
ایـران بــه مثابــه ابـزار سیاســی حاکمیــت طبقــه رسمایــه
دار ،دولــت رسمایهداریســت.
بخــش وســیعی از طبقــه رسمایــهدار ،اعضــای دولــت
هســتند و یــا مقامــات تعییــن کننــده در ســپاه و ارتــش
و پلیــس میباشــند .در نتیجــه یکــی از ویژگیهــای
رسمای ـهداری در ای ـران تداخــل ایــن طبقــه بــا قــدرت
سیاســی ،یعنــی دولــت همیــن طبقــه اســت .بــه بیــان
دیگــر دولــت در ایــران هــم ابــزار سیاســی طبقــه
رسمایـهدار اســت و هــم بخشــی از اعضــای ایــن طبقــه
اســت .هــر دو درهــم تنیــده شــدهاند.
ایــن خصوصیــت باعــث میگــردد کــه از هــر تنــش
کوچکــی در پائیــن جامعــه ،کل دولــت و طبقــه دچــار
هــراس مــرگ آوری شــوند و بــه همیــن نســبت نیــز
انعــکاس رسکوبگرانــه نشــان دهنــد .در نظامهــای
رسمای ـهداری کــه ایــن دو کامــا از هــم جــدا هســتند،
 رئیس دیوان محاسبات ،از افزایشطبقــه رسمایــهدار حتــی بــا تغییــر رژیمهــا در نتیجــه 7
فشــار از پائیــن بــه لــرز هــم منیافتــد .مثــل جامعــه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال  ۹۷انتقاد کرد و
گفت :سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه
آملــان یــا فرانســه و آمریــکا و غیــره.
به  ۴۳درصد افزایش یافته است.
جهــت درک ویژگیهــای دیگــر نظــام رسمایــهداری
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و ماشــین نویسهــای ادارات و مؤسســات مختلــف،
معلــان و کارمنــدان دونپایــه و غیــره.
بررســی بیــکاری گروههــای مختلــف دو واقعیــت
اساســی در جامعــه را برمــا میکنــد :بیــکاری در
جمعیــت  ۱۰ســاله و بیشــر  ۱۲٫۱درصــد ،در جمعیــت
 ۱۵ســاله و بیشــر  ۱۲٫۱درصــد ،در جوانــان ۱۵-۲۴
ســاله  ۲۸٫۳درصــد و در جمعیــت  ۱۵-۲۹ســاله ۲۵٫۵
درصــد و نــرخ بیــکاری جمعیــت فارغالتحصیــل ۳۶٫۴
6
درصــد بــرآورد شــده اســت.
چنــان کــه مالحظــه میشــود ،بیــکاری جوانــان ۲۹-۱۵
ســاله بعــد از فارغالتحصــان ،باالتریــن درصــد را دارد.
ایــن دو مســأله میرســانند کــه اوالً یــک بحـران عمیــق
ســاختاری در جامعــه وجــود دارد کــه قــادر بــه جــذب
نیــروی کارآمــد جوانــان نیســت .دومـاً از نظــر علمــی و
فنــی عقــب ماندگــی تــا حدیســت کــه قــادر بــه جــذب
نیــروی متخصــص دانشــگاهی در تولیــد ،مدیریــت و
امــر ســازماندهی منیباشــد .لــذا فـرار مغزهــا از ایـران،
یــک جــر تاریخــی بـرای زنــده مانــدن اســت.
طبقــه کارگــر ایــران بــه دلیــل وجــود رشکتهــای
عظیمــی مثــل راه آهــن ،کارخانجــات تولیــدی عظیــم
مثــل هپکــو ،هفــت تپــه ،فــوالد اهــواز ،آلومینیــوم
ســازی اراک ،صنایــع ســنگین نظامــی ،رشکــت نفــت و
هـزاران مؤسســه تولیــد بیــش و کمــر از ده نفــر ،دارای
تشــکل پذیــری بــاال و انســجام الزم جهــت ســازماندهی
خــود در صــورت کســب آگاهــی کمونیســتی اســت.
طبقــه کارگــر امــروزی ای ـران را دیگــر دهقانــان کنــده
شــده از زمیــن روســتائی ،خــوش نشــینها و بیــکاران
روســتا تشــکیل منیدهــد .ایــن وضعیــت تــا نســل
اول بعــد از اصالحــات ارضــی موجــود بــود کــه بعــد
از آن تغییــر اساســی کــرد .اف ـراد ایــن طبقــه فرزنــدان
کارگــران و روشــنفکران بیــکار هســتند و متوســط
ســطح تحصیــات در آنهــا ســوم دبیرســتان اســت.
ایــن طبقــه بــه علــت رشایــط تاریخــی -سیاســی ای ـران
کــه در یــک منطقــه اســراتژیک جهــان قــرار دارد و
همیشــه یــک جانــب منازعــات بیناملللــی بــوده و
بــه طــور دائــم در مبــارزه داخلــی علیــه بــورژوازی
حاکــم ق ـرار داشــته اســت و ق ـرار دارد ،دارای آگاهــی
باالتــری نســبت بــه هــم طبقهییهــای خــود حتــی در
کشــورهای اروپائیســت.
ایــن طبقــه در تقابــل بــا یکــی از خونخوارتریــن و
فاشیســتی تریــن و عقــب ماندهتریــن رژیمهــای
رسمایـهداری قـرار دارد .بــا وجــود اعــال لیربالیزاســیون
اقتصــادی (پایــال کــردن متــام حقــوق کارگــران و
عــدم پرداخــت بــه موقــع و کامــل حقــوق آنــان ،فســخ
اســتخدام ق ـراردادی ،بــه کارگیــری کارگ ـران بــا اجبــار
آنــان در ارائــه قراردادهــای ســفید امضــا ،پایــال
کــردن متــام امکانــات اجتامعــی و درمانــی و رفاهــی
آنــان) در جامعــه ،مبــارزهای گســرده و روزمــره را در
بدســت آوردن خواس ـتهایش در پیــش گرفتــه اســت.
خواســتهای کارگــران ایــران در عیــن حــال کــه بــر
زمینههــای اقتصــادی اســتوار اســت ،ولــی بــه ورای آن
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ایــران بــه لحــاظ تاریخــی و رشایــط فعلــی بســیار
دمدمــی مـزاج ،خائــن و اپورتونیســت اســت .بــه انــدازه
افـراد ایــن طبقــه ،گرایــش و وابســتگی بــه رشکتهــای
امپریالیســتی وجــود دارد .ایــن امــر بــه لحــاظ عینــی
بــورژوازی وابســته ایــران را توضیــح میدهــد.
بــه طــور کلــی صنایــع ســازنده وســائل رضوری زندگــی
مــردم ،بــه دلیــل عــدم حامیــت دولتــی و عــدم توانائــی
در رقابــت بــا کاالهــای خارجــی ،بــا ظرفیــت پائیــن تــر
از ظرفیــت کلــی خــود ،تولیــد میکننــد .حتــی بــا ٪۲۰
از کل ظرفیــت خــود .یعنــی در خطــر ورشکســتگی
قــرار دارنــد .لــذا انگیــزه نوســازی ماشــینهای خــود
را از دســت دادهانــد و ایــن ماشــینها نســبت بــه
تکنولــوژی امــروزی جهــان عقــب مانــده هســتند .ایــن
امــر بــه ویــژه در صنایــع معدنــی بـرای کارگـران فاجعــه
آفریــن اســت .بــه طــوری کــه در ده ســال گذشــته
 ۱۵۹۹۷کارگــر ناشــی از عــدم ایمنــی و فرســودگی ابـزار
تولیــد ،جــان خــود را در معــادن از دســت دادهانــد.
سیاســت لیربالیــزه کــردن اقتصــاد ،کــه از جانــب بانــک
جهانــی بــر اقتصــاد ایــران تحمیــل شــد ،گذشــته از
وظیفــه تشــدید اســثتامر کارگــران ،از بیــن بــردن
کلیــه حقــوق اولیــه آنهــا ،دامــن زدن بــه فقــر و بــی
رسپناهــی آنهــا ،میبایســت دولــت را از پروســه تولیــد
جــدا کنــد .یعنــی رشکتهــای تولیــدی و غیــر تولیــدی
مثــل بیمههــا و بانکهــا را نیــز خصوصــی ســازد تــا
دولــت از تولیــد کامــا مجــزا شــود .ولــی خصوصــی
ســازی در ایــران در عیــن ایــن کــه بــه تشــدید بــی
رویــه اســتثامر و بــی خامنانــی طبقــه کارگــر دامــن زد،
رشایطــی را بــه وجــود آورد کــه مؤسســات تولیــدی
دولتــی بــه دولتمــردان و یــا رسمایــهداران مرتبــط بــا
دولــت بــا قیمتهــای بســیار انــدک ،واگــذار شــد.
ایــن خریــداران کــه هیــچ اطالعــی از رونــد تولیــد و
پیرشفــت آن در ایــن مؤسســات نداشــتند ،بــا فــروش
آنهــا و کســب ســودهای میلیــاردی ،ایــن مؤسســات
تولیــدی را بــه ورشکســتگی و نابــودی کامــل کشــاندند.
بــا ایــن وجــود صنایــع ایـران متایــل بــه انحصــار دارنــد.
ایــن رونــد قانومننــد را میتــوان بــا یــک منونــه بــه
روشــنی و بــا شــفافیت نشــان داد ۶۱ .واحــد معدنــی
در زمینــه مــواد نســوز 9در صنعــت کشــور مشــغول بــه
تولیــد هســتند .کــه البتــه  ۵۰درصــد تولیــد کشــور در
انحصــار  ۷تــا  ۸رشکــت قــرار دارد.
وقتــی مــا از صنایــع ایــران صحبــت میکنیــم ،فقــط
صنایــع شــهری در نظــر نیســت صنایــع کشــاورزی
نیــز مــورد نظــر اســت .بخــش وســیعی از کشــاورزی
ایـران صنعتــی اســت .بخشــی نیــز کــه صنعتــی نیســت
کشــاورزی تجــاری در مناســبات رسمایهداریســت .یعنی
تولیــد خــرده بــورژوازی بـرای فــروش نــه مبادلــه پایاپــا.
لــذا روســتاهای ای ـران دیگــر روســتاهائی بــا مناســبات
اربــاب رعیتــی نیســتند .هــان طــور کــه شــهرهای
ایــران بــه شــهرهای نئولیربالــی تبدیــل شــدهاند،
روســتاهای ای ـران نیــز بــه روســتاهای تجــاری تبدیــل
گشــتهاند .روســتاهای ایــران یــا روســتاهای صنعتــی
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هســتند یــا روســتاهای خــرده بــورژوازی تجــاری و یــا
روســتاهای صنعتــی  -تجــاری .در روســتاهای ایــران
کوچکرتیــن نشــانه فئودالیســم دیــده منیشــود.
نظــام ایلــی در ایــران بــا وجــود حاکمیــت نظــام
رسمایـهداری ،بــر پایــه پدرتبــاری و اشــکال تغییــر پیــدا
کــرده آنیمیســم اســتوار اســت کــه بــه دوره ماقبــل
متــدن تعلــق دارد .گلــهداری 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 اشـراکی دارد .ایــن
مناســبات در مــرز نابــودی و محــو ق ـرار دارد .لــذا در
ایــات ای ـران نیــز مناســبات فئودالــی وجــود نــدارد.
ب -بورژوازی تجاری ایران
قدرمتندتریــن و فاســدترین قــر بــورژوازی ایــران
بــورژوازی تجاریســت .در گذشــته بــورژوازی تجــاری
ســنتی ایـران را بــورژوازی بــازار مینامیدنــد .منظــور از
بــازار مکانــی بــود بــه صــورت کوچههــای تــو در تــو و
رسپوشــیده .امــروزه بــورژوازی تجــاری مفهــوم دیگــری
دارد .بــورژوازی تجــاری مــدرن امــروز ایــران دارای
رشکتهــای عظیــم وارداتــی از تولیــدات کنرسنهــای
بیناملللــی و صــادرات بــه کنرسنهــای بیناملللــی
هســتند .مثــل رشکتهائــی کــه کاالهــای چینــی
وارد میکننــد و کاالهــای ایرانــی مثــل ترکیبــات طــا،
فل ـزات گرانبهــا ،آهــن ،شیشــه و صنایــع دســتی را بــه
رشکتهــای خارجــی میفروشــند .ایــن بــورژوازی کــه
قاعدتــا بایــد بــه عنــوان زمین ـه ســاز عینــی بــورژوازی
صنعتــی عمــل کنــد و بــا رسمایــه گــذاری در صنعــت
ایــن بخــش را تقویــت منایــد ،بــه علــت فســاد عمیــق
در دســتگاه دولتــی و وابســتگی بــورژوازی تجــاری
بــه قدرتهــای نظامــی و دولتــی ،مانــع اساســی
حفاظــت دولــت از صنایــع داخلــی اســت .دقیقــا
همیــن بــورژوازی اســت کــه میتوانــد از پرداخــت
مالیــات فـرار کنــد .کارگـران ،کارمنــدان و مــزد بگیـران
دارای درآمــد معینــی هســتند کــه بــر مبنــای آن
مالیــات میپردازنــد .بــورژوازی صنعتــی نیــز دارای
حســاب تقریبــا روشــنی در خریــد مــواد خــام و ناشــی
از آن درصــد ســود میباشــد .تنهــا قــری از طبقــه
بــورژوازی کــه میتوانــد کامــا از پرداخــت مالیــات
فــرار کنــد ،بــورژوازی تجــاری اســت .بخشــی از ایــن
بــورژوازی کــه بــه کنرسنهــای بیناملللــی وابســته
بــوده و بــه آنهــا خدمــات میرســاند ،بــه صــادرات
و واردات قاچــاق مشــغول اســت .از مــواد اعتیــاد آور
مثــل هروئیــن تــا داروهــای پزشــکی را ایــن بخــش
بــه صــورت قاچــاق انجــام میدهــد و ثروتهــای
میلیــارد دالری کســب میکنــد .مثــا :بــه گــزارش
خربنــگار اقتصادی خربگــزاری تســنیم رشکــت آرد ...
مقــدار  5هــزار تــن آرد را بــدون داشــن مجــوز ورود
موقــت صــادر کــرده اســت .قیمــت ایــن کاالی صــادر
شــده یــک تریلیــون و پانصــد و ســی و هفــت میلیــارد
و یکصــد و شــصت و هشــت میلیــون و هشــتصد و
بیســت و هفــت ه ـزار و دویســت و نــود و دو ریــال
میباشــد ۱/۵۳۶/۱۶۸/۸۲۷/۲۹۲( .ریــال)
ایــن رونــد همیشــه بــا همیــاری دولــت و دولتمــردان
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الف  -بورژوازی صنعتی ایران
الــف  -محصــوالت صنعتــی ای ـران بــه علــت سیاس ـ 
ت
درهــای بــاز رژیــم جمهــوری اســامی ،قــادر بــه رقابــت
بــا کاالهــای خارجــی مشــابه نیســت .دولــت ای ـران تــا
زمــان روی کار آمــدن ترامــپ هیــچ پشــتیبانی قابــل
محاســبهیی از صنایــع داخلــی منیکــرد .کاالهــای
چینــی و روســی ،اروپائــی و ...داخــل ایــران رسازیــر
میشــد و صدهــا رشکــت وارد کننــده کــه گرداننــدگان
و صاحبانشــان در دولــت مســؤولیت داشــتند و یــا
مناســبات محکمــی بــا دولتیــان برق ـرار کــرده بودنــد،
ســودهای میلیــاردی میربدنــد و صنایــع ایـران را گام بــه
گام بــه نابــودی ســوق میدادنــد.
ایــن وضعیــت بعــد از تشــدید تحریمهــا بــه ویــژه
تحریــم فــروش نفــت ،تــا انــدازهای تغییــر کــرد و دولــت
مجبــور بــه حامیــت شــاخههائی از تولیــد داخلــی
گردیــد و حتــی کارخانجــات خصوصــی تولیــدی کاالهای
تحریــم شــده را بــا ارائــه کمکهــا و خدماتــی ،تشــویق
کــرد.
از کل منابــع و مصــارف رشکتهــای دولتــی در بودجــه
 ،۱۳۹۹ســهم رشکــت ملــی نفــت حــدود  ۳۳درصــد و
رشکــت ملــی پاالیــش و پخــش حــدود  ۲۴درصــد ،یعنــی
مجموعــا  ۵۷درصــد تعییــن شــده اســت ۴۳ .درصــد
مابقــی ســهم دیگــر رشکتهــای دولتــی اســت کــه
درصــد باالئــی از آن ســهم بانکهــا و رشکتهــای
بیمــه دولتــی میباشــد .در نتیجــه ســهم بســیار اندکــی
بــه صنایــع دولتــی (منهــای صنایــع نظامــی) تعلــق
میگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه صنایــع متعلــق بــه
دولــت اســت .وضــع صنایــع خصوصــی بســیار وخیمتــر
از ایــن میباشــد.
لــذا مالیاتــی هــم کــه از ایــن صنایــع بــرای تأمیــن
بودجــه کشــور اخــذ میگــردد منیتوانــد بیــش از ۱۰
درصــد بودجــه را تأمیــن کنــد.
بــا بحرانــی شــدن روابــط ایـران و آمریــکا ،دولــت ســعی
منــوده تنــش مثبتــی در صنایــع بــه ویــژه صنایــع تحریــم
شــده ایجــاد کنــد .در عیــن حــال بوســیله رشکتهــای
بــزرگ و برتــر ایـران ، 8کاالهــای تحریــم شــده را تولیــد
و بخشــی از کاالهــای مــورد نیــاز کشــور را توســط
همیــن رشکتهــا بــه نــام دیگــری (قاچــاق) وارد منایــد.
ب -یکــی از ویژگیهــای نظــام
رسمایــهداری ایــران ایــن اســت کــه ماشــینهای
ســازنده ابـزار تولیــد در ایـران بســیار انــدک اســت .لــذا
رسمایــهداران صنعتــی مجبــور هســتند ماشــینهای
تولیــدی کارخانجــات خــود را از خــارج وارد کننــد .لــذا
هــر کــدام از آنهــا وابســته بــه یــک کنــرن و طرفــدار
هــان کنــرن میباشــد .وقتــی ایــن رسمایــهداران
واردات خــود را از کشــوری بــه کشــور دیگــر تغییــر
میدهنــد ،دشــمن کنــرن اولــی و طرفــدار کنــرن
دومــی میشــوند .بهمیــن جهــت بــورژوازی صنعتــی
8
-

صفحە8

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صــادرات بــدون رهیابــی تأســیس شــده اســت.
 BMIبانکــی اســت کــه در خدمــت صنایع و مؤسســات
مالــی ایـران تأســیس شــده و نیمــی از صادرات ایـران را
تحــت کنــرل دارد .ایــن بانــک دارای  ۳۱۰۰شــعبه اســت
کــه  ۱۶عــدد آن در خــارج از کشــور اســت .معامــات
ایــن بانــک بــر مبنــای قوانیــن بانکــی اســامی اســت
کــه ملــک فیصــل در گذشــتهها تنظیــم کــرد و متــام
بانکهــای ایــن زمینــه در ســطح بیناملللــی درهــم
ادغــام هســتند و رس آن بــه بانــک انگلیــس وصــل شــده
اســت .عبدالحمیــد انصــاری بنیــان گــذار و طـراح بانــک
 BMIایــران اســت .شــعبههای خارجــی ایــن بانــک
در باکــو ،بحریــن ،هنــگ کنــگ ،مســقط ،موهــاراگ،
مســکو ،امــارات عربــی ،و فعالرتیــن آن در پاریــس و
لنــدن اســت .ایــن بانــک بــه بانــک اســامی انگلیــس
( )Al Rayan Bankوصــل اســت و بانــک اخیــر
شــعبهای اســت از بانــکاچ اس بــی ســی ،انگلیــس بــا
رسمایــه  ۲.۳۷تریلیــون دالر.
معامــات تجــاری بیــن دولتهــا انجــام منیشــود.
مناینــده دولتهــا در معیــت مناینــده رشکتهــای
بیناملللــی کــه بــر ایــن دولــت تســلط دارنــد وارد
کشــوری میشــوند کــه بایــد رسمایــه بــه آن صــادر
شــود .از ایــن بــه بعــد مناینــده رشکتهــا هســتند کــه
باهــم معاملــه میکننــد ولــی هــر ســنت ایــن معاملــه
بایــد از طریــق بانــک انجــام گیــرد لــذا بانــک بــر متــام
حرکــت رسمایــه دو کشــور احاطــه پیــدا میکنــد و آن
را بــه کل رسمایــه جهانــی وصــل مینامیــد.
بودجــه ســال  ۱۳۹۹حــدود  ۱۹۸۸هـزار میلیــارد تومــان
تعییــن شــده اســت .هزینــه بانــک کــه مســاوی درآمــد
بانــک تعییــن میشــود حــدود  ۱۱۹میلیــارد تومــان
بــرآورد شــده اســت .از ایــن معادلــه فقــط ســهم بانــک
(بــدون بیمــه) در تأمیــن بودجــه ســال  ۱۳۹۹حــدود ۵
درصــد میشــد.
بقیــه بودجــه ای ـران از اخــذ مالیــات تأمیــن میگــردد.
بــورژوازی تجــاری بــه نوعــی نــا گفتــه و نانوشــته از
مالیــات معــاف اســت .لــذا مالیــات را عمدتــا طبقــه
کارگــر ،دیگــر زحمتکشــان ،کارمنــدان و حقــوق بگیـران
دولتــی بایــد پرداخــت کننــد .رشــد بودجــه ســالیانه
بــه معنــی رشــد مخــارج و در نتیجــه تشــدید اســتثامر
طبقــه کارگــر اســت.
خرده بورژوازی
ایــن طبقــه کــه بــه لحــاظ مناســبات زیــر بنائــی
ارتجاعیســت ،از اقشــار مختلفــی تشــکیل شــده اســت
کــه فرودســتان آن بــه لحــاظ سیاســی ،جــزو متحدیــن
دیرپــای پرولتاریــا میباشــند .دستفروشــان ،گاریچیــان،
معلمیــن دون پایــه ،دهقانــان فقیــر ،دکانــداران جــزء،
دانشــجویان از طبقــات فرودســت ،و غیــره فرودســتان
ایــن طبقهانــد .دبیــران دبیرســتان ،کارمنــدان ادارات،
صاحبــان فروشــگاههای کوچــک ،دانشــجویان از
خانوادههــای متوســط ،دهقانــان میانــه حــال ،قــر
متوســط خــرده بــورژوازی هســتند .کارمنــدان ارشــد،
دهقانــان مرفــه ،مغــازه داران و غیــره قــر بــاالی ایــن
طبقهانــد .قــر متوســط و بــاالی ایــن طبقــه گرایــش
شــدید بــه بــورژوازی دارنــد و مناینــدگان سیاســی آنهــا

بســیار دمدمــی م ـزاج و اپورتونیســت هســتند.
لــذا در ایــن مرحلــه از تاریــخ کشــورمان منیتوانیــم
از اتحــاد بــزرگ ملــی یعنــی اتحــاد بــورژوازی ،خــرده
بــورژوازی و طبقــه کارگــر ب ـرای انقــاب سوسیالیســتی
صحبتــی در میــان باشــد .در عیــن حــال شــعار
اتحــاد تــوده مــردم نیــز بــه دلیــل بــی مــرز بــودن
آن ،کار را بــه مصالحــه بــا خــرده بــورژوازی مرفــه و
بــورژوازی میکشــاند .شــعار درســت در بســیج اکرثیــت
جامعــه میتوانــد" :اتحــاد پرولتاریــا ،زحمتکشــان و
آزادیخواهــان مرتقــی " باشــد .ایــن شــعار در رشایــط
مســاعد میتوانــد منبســط شــود و در رشایــط نامســاعد
منقبــض گــردد.
 -۵انباشت رسمایه در ایران
مارکــس میگویــد رسمای ـه دارای یــک قانومننــدی ســه
وجهــی اســت .انباشــت ،مرکــز گرائــی و گرایــش بــه
بیناملللــی شــدن.
بــر مبنــای ایــن قانــون عــام متــام رسمایههــای جهــان
بــا گذشــت از پروســهها و روندهائــی خــود را بــه
باالتریــن ســطح انباشــت بیناملللــی میرســانند.
ایــن امــر در کشــورهای رسمایــهداری کالســیک مثــل
انگلیــس ،فرانســه ،آملــان ،چیــن ،روســیه و غیــره از
گذرگاههــای زیــر میگــذرد .رسمایــه در جریــان اســتثامر
کارگــر تولیــد میشــود ،در رشکــت تولیــد کننــده انباشــت
میشــود .بخشــی از ایــن رسمایــه بــه صــورت مالیــات
بــه انبــاره دولــت واریــز میشــود .ایــن انبــاره دو هــدف
دارد -۱ .ایجــاد امکانــات مســاعد جهــت حفــظ نظــم
موجــود و تکامــل آن در خدمــت نظــام رسمایـهداری-۲ .
کمــک بــه رشکتهــای عظیــم تولیــدی و خدماتــی در
صــورت گرفتــاری مالــی .در ایــن مــورد بــا مجهــز شــدن
پلیــس همــه کشــورهای رسمای ـهداری بــه جدیدتریــن
وســائل و اب ـزار درگیریهــای خیابانــی و وابســته کــردن
سیســتم قضائــی بــه درخواســتهای طبقــه فوقانــی،
ســازماندهی معیشــت مــردم و از ایــن راه چپــاول
آنهــا بــه صــورت افزایــش قیمتهــا را از یــک جانــب
و کمکهــای بــی دریــغ و بالعــوض بــه رشکتهــا و
بانکهــای در حــال «ورشکســتگی» را از جانــب دیگــر
میبینیــم .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
بازنــده از بیــن خواهــد رفــت و یــا در همیــن رشکــت
ادغــام خواهــد شــد .بــر مبنــای هــان قانومننــدی ســه
وجهــی رسمایــه ،ایــن رقابــت باعــث تشــدید انباشــت
و مترکــز رسمایــه در رشکتهــای بزرگــر میشــود .تــا
جائــی کــه در ســطح ملــی کنرسنهــا و انحصــارات
بــزرگ پدیــد میآینــد کــه مرحلــه بعــدی بــه انحصــارات
بیناملللــی تبدیــل میشــوند و رسمایــه در نقــاط بســیار
کوچــک هــرم جهانــی انباشــته میگــردد .در نتیجــه در
جوامــع رسمایــه داری کالســیک ،ثــروت در دو شــاخه
دولــت و رشکتهــا هــر روز بزرگتــر شــوند تقســیم
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انجــام میشــود .بــورژوازی تجــاری هــان قــر فاســدی
اســت کــه از بــاال کشــیدن درآمــد نفــت پاگرفــت .لــذا
نفــوذ عظیمــی در قــدرت سیاســی در ایـران دارد .همــه
اقشــار بــورژوازی خائــن بــه منافــع عمومــی جامعــه
هســتند ولــی ایــن قــر از بــورژوازی خائنتریــن قــر
بــه ایــن منافــع اســت .ایــن قرش اســت کــه اساســا از ارز
ارزان اســتفاده میکنــد .ارز ارزان باعــث خریــد ارزان
میشــود .کاالهــای ارزان خریــده شــده از خــارج بــه
قیمــت گـزاف حتــی ده برابــر قیمــت رایــج در داخــل
ای ـران بــه فــروش میرســد؛ مثــل محصــوالت داروئــی.
پ -بورژوازی ربائی ایران
ایــن بــورژوازی کــم جمعیتتریــن و قدرمتندتریــن
بــورژوازی ایـران اســت .بــه اســتثنای رصافــان دورهگــرد
و فقیــر ،رصافانــی کــه دارای دم و دســتگاه مغــازهای
هســتند تــا بان ـکداران در ایــن قــر از رسمای ـهداران
ای ـران جــای میگیرنــد .مقتدرتریــن اعضــای ایــن قــر
بانــکداران هســتند کــه کلیــه ثروتهــای جامعــه را
در کنــرل خــود گرفتهانــد .ردههــای بــاالی رصافــان در
پیونــدی فــرده بــا بانکهــا عمــل میکننــد و جریــان
پــول در ردههــای پائیــن رصافــان ،تــا رصافــان دورهگــرد
را نیــز تحــت کنــرل دارنــد .در واقــع رسمایــه رصافــی
و یــا ربائــی ای ـران یــک هــرم رسمایهایســت کــه در آن
پــول از پائیــن بــه بــاال در حرکــت اســت .مــا در اینجــا
دو منونــه را ذکــر میکنیــم:
« -۱رصافــی ملــی ایـران در ســال  1383بــا مجــوز بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران عمدتــا بــا رسمایــه
بانــک ملــی بصــورت رشکــت ســهامی خــاص تاســیس
گردیــد و علــی رغــم محدودیتهــای بیناملللــی ،
نقــش مهمــی را در نقــل و انتقــال وجــوه ارزی و ایجــاد
تعــادل بــازار ارز ایفــا منــوده اســت».
 -۲ایــن نقــل قــول از ســایت بانــک مرکــزی جمهــوری
اســامی ای ـران اســت« :فهرســت بانکهــا و مؤسســات
اعتبــاری و ســایر نهادهائــی کــه مجــوز تاســیس و
فعالیــت آنهــا توســط بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایـران صــادر و تحــت نظــارت قـرار گرفتهانــد بــه رشح
زیــر اعــام میگــردد :بانــک و مؤسســه اعتبــاری ،شــعبه
و باجــهی بانکهــا و مؤسســات ،رشکــت واســپاری،
رصافــی ،تعاونــی اعتبــار و صنــدوق قرضالحســنه».
و تحــت هــر کــدام از ایــن بخشهــا ،نــام تعــدادی
مؤسســه آورده شــده اســت.
از طریــق ایــن رشیــان اســت کــه تــار و پــود اقتصــاد
ایــران بــه اقتصــاد جهانــی رسمایــه یعنــی ابــر
کنرسنهــای بیناملللــی وصــل میگــردد.
برای روشنائی بیشرت ،منونههائئ میآوریم:
دولــت آمریــکا  ۵۰بانــک ایرانــی و شــعبات آن در
کشــورهای مختلــف جهــان را تحریــم کــرد .یکــی از ایــن
بانکهــا ،بانــک تجــارت ایران-اروپــا اســت ،بــا رسمایــه
بیــش از یــک میلیــارد دالر کــه بــا هــدف تقویــت
صنایــع دفاعــی و صنایــع هوائــی و فضائــی جمهــوری
اســامی ایــران تأســیس شــده اســت.
بانــک ایــران و بحریــن چنــان فــرده و در هــم
ادغــام شــده اســت کــه بــه صــورت رسپوشــی جهــت
فعالیتهــای اقتصــادی ای ـران و ورود واردات و خــروج
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
مناینــده طبقــه حاکــم اســت .یعنــی مناینــده نظــام
رسمایــهداری ایــران اســت .دولــت ایــران دولــت
رسمایهداریســت .اجــزاء متشــکله ایــن دولــت نیــز
همیــن امــر را میرســاند:
 -۱نیروهــای نظامــی ایــران بــا مدرنتــرن ســاحها،
مجهزتریــن لباسهــا و تجهیــزات و آخریــن دانشهــا
و متدهــای رسکــوب داخلــی و دفاعــی خارجــی در
تطابــق کامــل بــا دســتاوردهای رسمایهجهانــی در ایــن
زمینــه ،در خدمــت حفــظ ســلطه رسمایــه ،ســازمانداده
شــدهاند.
 -۲زندانهــای ایــران دیگــر زنــدان قزلقلعــه نهاونــد
بــه طریــق گذشــته نیســت .زندانهــای ای ـران منطبــق
بــا آخریــن دســتاوردهای روانشناســی ،در نــوع
ســاختامن ســلولها ،پــردازش نــور و رشایــط زنــدان
و ابزارهــای شــکنجه ،بــرای ازپــا درآوردن روحــی و
جســمی زندانیــان سیاســی بنــا گردیدهانــد.
 -۳سازمانهای رسکوب:
 -۱ســازمان نیروهــای نظامــی مســلح بــه
مدرنتریــن ســاحهای رسکــوب و کشــتار جمعــی.
رژیــم ایــران بــا ایــن ابــزار ،سیاســت فاشیســتی بــر
مــردم اعــال میکنــد.
 -۲ســازمان روحانیــت مســلح بــه آئیــن
شــیعه و تجربیــات  ۱۴۰۰ســاله در تحمیــق مــردم و
قبــول ایــن آئیــن بــه عنــوان دیــن رســمی جامعــه .رژیــم
ای ـران بــا ایــن اب ـزار ،سیاســت فاشیســتی بــر مــردم را
تحمــل پذیــر مینامیــد.
در مــورد ســازمان نیروهــای مســلح ایـران بحثی نیســت
ولــی در مــورد ســازمان روحانیــت و آئیــن شــیعه در بین
نیروهــای انقــاب زاویــه وجــود دارد .بدیــن معنــا کــه
بخشــی معتقدنــد کــه آئیــن شــیعه یــک ایدئولــوژی
و آئیــن فئودالــی اســت .برخــی نیــز بــر ایــن عقیــده
هســتند کــه اینهــا ابزارهــای حاکمیــت بــورژوازی
هســتند.
لذا رضوریست در این مورد کمی کاوش کنیم.
آیــا روبنــای جامعــه ارسائیــل بــردهداری  -رسواژ اســت؟
زیــرا یهودیــت در حــدود ســه هــزار ســال پیــش در
جامعــه بــردهداری  -رسواژ پــا بــه عرصــه وجــود
گذاشــت.
آیــا روبنــای آملــان امپریالیســتی قبیلــهای و رسواژ
اســت؟ مســیحیت در  ۲۰۲۰ســال پیــش در جامعــه
بــرده ای  -قبیل ـهای  -رسواژ ظهــور کــرد .دولــت آملــان
در  ۲۰۱۵حــدود  ۲میلیــارد یــورو کمــک بالعــوض بــه
کلیســای کاتولیــک کــرد .آیــا ایــن کمــک ب ـرای تحکیــم
تفکــر فئودالــی در آملــان بــود تــا تحکیــم تفکــر
لیربالیســم رسمایــهداری
آیــا سیســتم فکــری مــردم ژاپــن کــه بودیســت هســتند،
جامعــه اشــراکی قبیلهایســت؟ چــون بودیســم در
جامعـهای بــه وجــود آمــد کــه هنــوز طبقــات متخاصــم
در نطفــه بودنــد.
آیــا دیــن میتوانــد تعلــق طبقاتــی داشــته باشــد؟ بــه
نظــر میرســد بــا در نظــر گرفــن منونههــای فــوق
و صدهــا منونــه دیگــر ،جــواب منفــی اســت .زیــرا
اگــر دیــن تعلــق طبقاتــی داشــت ،بــا از بیــن رفــن

زیربنایــش ،محــو میگردیــد.
هــان طــور کــه رسمایــه داری در تقابــل مــرگ و
زندگــی بــا نظــام فئودالــی اســت ،بــه هــان انــدازه بــا
روبنــای فئودالــی در تخاصــم اســت .انقــاب فرانســه
نــه تنهــا اقتصــاد فئودالــی را از ریشــه برکنــد بلکــه
دولــت فئودالــی و کلیســای در خدمــت فئودالهــا را
نیــز از ریشــه زد .ولــی وقتــی بــورژوازی قدرتــش را در
فرانســه مســتقر کــرد ،کلیســای در خدمــت خــودش را
نیــز برقـرار منــود .ایــن کلیســا دیگــر کلیســای فئودالــی
نبــود بلکــه کلیســای رسمایــه داری بــود.
همیــن آخریــن مثــال نشــان میدهــد کــه دیــن
یــک اب ـزار حاکمیــت اســتثامرگرانه اســت .هــر رژیــم
اســتثامرگری بــر مبنــای جایــگاه جغرافیائــی ،رشایــط
فرهنگــی و درجــه اســتقرار خــودش ،از ابــزار دیــن
بــرای تحکیــم و ابــدی ســاخنت نظامــش اســتفاده
میکنــد .امپریالیســم آمریــکا بــا خــرج  ۱۸میلیــون
دالر در پاکســتان ب ـرای برپائــی مدرســه تعلیــم قــرآن،
بــه تحکیــم ســلطه خــودش کمــک کــرد نــه ســلطه
فئودالهــا .امــروز رژیــم جمهــوری اســامی بــا در
دســت گرفــن مذهــب شــیعه بــه تحکیــم ســاختار
رسمایــهداری و ســلطه دولــت رسمایــهداری پرداختــه
اســت .بعضیهــا معتقدنــد کــه دیــن یــک ایدئولــوژی
فئودالــی اســت کــه رسمای ـهداری ب ـرای تحکیــم خــود
از آن اســتفاده میکنــد .ایــن امــر یــک ســاده انــگاری
بیــش نیســت .زیراهیــچ طبقــهای منیتوانــد بــا
روبناهــای گذشــته خــود را تحکیــم کنــد .زیـرا خــود آن
سیســتم ،ایــن روبنــای گذشــته را خــرد کــرده و روبنــای
خــودش را بــه وجــود آورده اســت .ایــن نظــر فرامــوش
میکنــد کــه دیــن یــک ابـزار ،یــک وســیله اســت و مهــر
وابســتگیاش تــا آن انــدازه اســت کــه بایــد گفــت :دیــن
اب ـزار ابــدی ســازی ســلطه طبقــات اســتثامرگر اســت.
در نتیجــه دیــن ابزاریســت کــه کلیــه طبقــات
اســتثامرگر در هــر دورهای از آن بـرای رسکــوب روحــی
مــردم اســتفاده میکننــد .امــروز رسمایــهداری ایــران
از مذهــب شــیعه ،بــه عنــوان یــک اب ـزار  -ب ـرای آرام
کــردن مــردم زیــر ســلطه فاشیســم ســود میجویــد.
ایــن امــر در مــورد دادگاههــای رشعــی نیــز در جمهوری
اســامی صادق اســت.
 -۷مسأله دمکراسی در ایران
بــا نگاهــی بــه معضــات جامعــه و درخواســتهای
دمکراتیــک روشــن میشــود کــه هیــچ کــدام از ایــن
درخواســتها نتیجــهی مبــارزه نــا رســای بــورژوازی
علیــه فئودالیســم نیســتند کــه جامعــه رسمایــهداری
بایــد در حــل آن بکوشــد .متــام معضــات جامعــه از
اســتثامر رسمایهدارانــهی طبقــات زحمتکــش نشــأت
میگیــرد .اگــر بــورژوازی گامــی در جهــت منافــع
مــردم بــردارد ،دیگــر بــورژوازی نیســت .بــورژوازی
بــا اجحافــات اقتصــادی سیاســی مســائل دمکراتیــک
میافرینــد .کــه اتفاقــا حــل نهائــی آنهــا در جامعــه
سوسیالیســتی ممکــن میگــردد .بســیاری از انقالبیــون
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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میشــود و انباشــته میگــردد.
در ای ـران ایــن جریــان طبیعــی حرکــت رسمایــه دچــار
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
تــا انــدازهای از حرکــت بــاز میامنــد .کارخانــه بجــای
رقابــت بــا کارخانــه دیگــرداخلــی و تبدیــل شــدن
بــه کنــرن ملــی و ســپس بیناملللــی ،در رقابــت بــا
حریــف خارجــی هــر روز تضعیــف میگــردد .ماشــینها
کهنــه میشــوند و تولیــد بــه خوبــی پیــش منیــرود .بــا
ایــن وجــود باالخــره رسمایــه بــر مبنــای قانومننــدی
خــود بــه بــاال حرکــت کــرده ،مترکــز یافتــه و تعــدادی از
رشکتهــای بــزرگ در صحنــه داخلــی بــه وجــود آورده
اســت .ولــی حضــور آنهــا بــا حضــور رشکتهــای بــزرگ
در صحنــه کشــورهای رسمایــهداری کالســیک فــرق
میکنــد .در ای ـران حضــور آنهــا یــا بــه دلیــل وابســتگی
بــه رشکتهــای بیناملللــی تحمــل میشــود و تقویــت
میگردنــد و یــا در رقابــت بــا آنهــا به علت عــدم حامیت
دولتــی کــم کــم تضعیــف شــده و از بیــن میرونــد.
از جانــب دیگــر ثروتــی کــه در خزانــه دولــت ایــران
انباشــت میشــود ،نــه ب ـرای تقویــت صنایــع داخلــی و
نــه بـرای ســازماندادن معیشــت مــردم و زندگــی آنها در
جهــت جلوگیــری از حــدت تضادهاســت .بلکــه جهــت
تبدیــل ثــروت دولتــی بــه پــول و انباشــن کیســه خــود،
پرداخــت ایــن ثــروت بــه صــورت پــول اهدائــی بــه
ســازمانها و دولتهــای تروریســتی و غیــره و تقویــت
نیروهــای مســلح اســت .لــذا رشکتهــای تولیــدی
و خدماتــی ایــران قــادر نشــدهاند بــه رشکتهــای
عظیــم بیناملللــی تبدیــل شــوند .بــا ادامــه چنیــن
رشایطــی ایـران نــه تنهــا منیتوانــد بــه جرگــه کشــورهای
امپریالیســتی وارد شــود بلکــه از ایــن هــم بــه لحــاظ
تکامــل اقتصــادی و اجتامعــی ضعیفتــر خواهــد شــد.
در عیــن حــال حرکــت ثــروت در جامعــه بــه صــورت
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
پــول واقعــی دســت بــه دســت منیشــود .بلکــه کارت
بانکــی حضــور دارد .پــول از طریــق بانــک در حرکــت
اســت و دقیقــا از طریــق بانــک در جامعــه ایـران مترکــز
مییابــد و بــه بــاال میــرود .در ایــن جریــان مکندههــای
کنرسنهــای بیــن املللــی بــر همــه شــاخکهای بانکــی
فــرو رفتــه اســت .مــن در ایــن نوشــته یکــی دو مثــال
آوردهام .در نتیجــه رسمایــه در نهایــت بخشــی در
جیــب افــرادی از طبقــه رسمایــهدار ،بخــش عظیمــی
در انبــاره کنرسنهــای بیــن املللــی ،بخشــی در انبــاره
ســازمانهای تروریســتی و بخشــی در انبــاره نیروهــای
مســلح علیــه مــردم انباشــته میگــردد و بخــش ناچیــزی
در انبــارهای کــه بــه زندگــی روزمــره مــردم ربــط دارد
انباشــت میشود.
 -۶روبنای سیاسی  -فرهنگی
دولــت در ایــران بــه ماننــد متــام دولتهــای جهــان
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دولــت و محــارصه اقتصــادی ،کنرسنهــای عظیمــی کــه
بتواننــد پــا بــر صحنــه بیناملللــی بگذارنــد نتوانســت
شــکل بگیــرد و ای ـران قــادر نگردیــده بــه ماننــد هنــد
بــه یــک کشــور امپریالیســتی تکامــل یابــد.
کارگـران ایـران ،نســبت بــه هــر طبقــه و نســبت بــه کل
طبقــات در کشــور ،اکرثیــت دارد .ایــن طبقــه از پنــج
قــر تشــکیل شــده اســت :کارگـران صنعتــی بیناملللــی،
کارگ ـران صنعتــی معمولــی ،کارگ ـران ســنتی ،کارگ ـران
فکــری و رسکارگــران .کارگــران صنعتــی بیناملللــی
پیرشوتریــن و جهانیتریــن قــر کارگــران هســتند و
رسکارگــران عقــب ماندهتریــن و بازدارندهتریــن ایــن
اقشــار بــه شــار میرونــد.
خــرده بــورژوازی ایـران (شــهر و روســتا) بعــد از طبقــه
کارگــر ،پرشــارترین در ایــران اســت .کــه بــه اقشــار
مختلفــی (فقیــر تــا مرفــه) تجزیــه گردیــده اســت.
تنگناهــا در زمین ـهی دمکراتیــک در کشــور مــا ناشــی
از حضــور فئودالیســم در زیــر بنــا و رو بنــا نیســت.
درخواســتهای دمکراتیــک در ایــران ناشــی از
ســتم رسمایــهداری بــر زنــان ،جوانــان ،ملیتهــا و
مذاهــب غیــر از شــیعه و غیــره اســت .لــذا رشکــت در
مبــارزات دمکراتیــک مــردم بخشــی از مبــارزه علیــه
رسمایهداریاســت .مــا کمونیســتها میبایســت در
ایــن مبــارزات رشکــت کنیــم .بایــد ایــن جویبارهــای
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
خواســتها در همیــن نظــام مبــارزه کنیــم ،مبــارزه
مــا ،یــک مبــارزه رفرمیســتی خواهــد بــود .اگــر تصــور
کنیــم کــه زمینههــای مبــارزات دمکراتیــک ناشــی از
واپــس ماندههــای فئودالیســم اســت ،در آن صــورت مــا
در مبــارزات دمکراتیــک مــردم رشکــت میکنیــم تــا در
همیــن ســاختار رسمایــهداری آن را بــرآورده ســازیم و
ایــن ارتجاعــی اســت.

جهانــی وابســته اســت .ایــن وابســتگی در عیــن حــال بــا
وابســتگی کل اقتصــادی ایــران بــه کنرسنهــای مالــی
مثــل بانــک جهانــی و  IWFهمــه جانبــه میگــردد.
رژیــم ای ـران کــه در داخــل کشــور هــر روز از اکرثیــت
مــردم منفــرد میشــود ،ســعی دارد بــا تقویــت اقتصادی
طرفــداران خارجــی ،پایههــای بیناملللــی خــود را
تقویــت منایــد.
دولــت در ایــران :در رژیمهــای ماقبــل رسمایــهداری
دولــت و طبقــه بــه حــد زیــادی در هــم ادغــام بودنــد.
در رژیــم رسمایــهداری دولــت از پروســه تولیــد جــدا
میشــود .در ایــران از یــک جانــب دولــت از پروســه
تولیــد جــدا میشــود و از جانــب دیگــر دولتمــردان
در پروســه تولیــد ســهیم میگردنــد .ایــن یکــی از
ویژگیهــای دولــت در ایــران اســت.
ثــروت انباشــته شــده در دولــت (مالیــات و درآمــد
نفــت) بــه چهــار بخــش تقســیم میگــردد-۱ :
ریــزش بــه حســابهای شــخصی -۲ .تخصیــص بــه
بودجــه مملکتــی -۳ .ریــزش بــه حســاب ســازمانها
و دولتهــای تروریســتی و ارتجاعــی -۴ .ریــزش بــه
صنایــع و درخواســتهای تســلیحاتی
لــذا وابســتگی اقتصــادی سیاســی ایــران بــه
کنرسنهــای بیناملللــی جــای وابســتگی سیاســی ای ـران
بــه کشــورهای امپریالیســتی را گرفتــه اســت.
ثــروت (ارزش اضافــه تولیــد شــده توســط کارگــران)
در ایــران در جهــات مختلفــی جریــان مییابــد-a :
صاحبــان کارخانجــات تولیــدی -b .مالیــات دولتــی-c .
بانکهــا* .
بــورژوازی صنعتــی ،بــه علــت عــدم پشــتیبانی صنایــع
داخلــی از جانــب دولــت و عــدم توانائــی ایــن صنایــع
در رقابــت بــا محصــوالت خارجــی و کهنــه بــودن
ماشــینها تحــت محــارصه اقتصــادی طوالنــی ،هــر
روز بــه ضعــف میگرایــد .از زمــان حاکمیــت ترامــپ
در آمریــکا دولــت ســعی در حامیــت صنایعــی کــه بــه
نوعــی تحریــم گشــتهاند ،کــرده اســت ولــی بــه علــت بهرنگ
سیاســتهای ارتجاعــی رژیــم در ایــن امــر موفقیــت 18.6.2020
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
اعظــم آن قاچــاق اســت .از قاچــاق مــواد مخــدر تــا
قاچــاق مــواد داروئــی .ایــن بــورژوازی انگلیتریــن
نــوع خــود در جهــان اســت.
بــورژوازی ربائــی ایــران :کــه رصافــان و بانکهــا را
دربــر میگیــرد .اعظــم وابســتگی و ارتبــاط اقتصــاد
و سیاســت ایــران از ایــن طریــق بــا جامعــه مالــی و
سیاســی بیناملللــی وصــل میشــود.
در نظــام امپریالیســتی بــه علــت رشــد ناموزون و ناشــی
از آن تحــول در ســازمان تولیــد ،متــام کشــورهای نیمــه
مســتعمره  -نیمــه فئــودال بــه کشــورهای رسمایـهداری
تکامــل یافتنــد کــه از بیــن آنهــا بعضیهــا تــا فــاز
امپریالیســتی شــدن پیــش رفتهانــد .ولــی ایــران بــه
علــت اخــال در پروســه رقابــت داخلــی بیــن صنایــع
www.ranjbaran.org
و حضــور گســرده رقبــای خارجــی و سیاســتهای
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حــل شــوند و بعــد انقــاب سوسیالیســتی در دســتور
قــرار میگیــرد .ایــن یــک نظــر ضــد مارکسیســتی و
اپورتونیســتی اســت .زیـرا مرحلــه انقــاب را بــا تحوالت
روبنائــی توضیــح میدهــد و نــه زیــر بنائــی .اســتدالل
اشــان هــم ایــن اســت کــه روبنــا در زیــر بنــا تأثیــر
میگــذارد .ایــن صحیــح اســت کــه رو بنــا در زیربنــا
تأثیــر میگــذارد ولــی تأثیــر آن تــا ایــن انــدازه نیســت
کــه مرحلــه انقــاب را تغییــر دهــد.
دومــا ایــن نظــر هنــوز ب ـرای بــورژوازی رســالت حــل
معضــات را قائــل اســت.
مهمرتیــن درخواســتهای دمکراتیــک در جامعــه ایــران
عبارتنــد از آزادی تشــکل ،آزادی بیــان ،آزادی نرشیــات،
آزادی پوشــش ،برابــری زن و مــرد ،جدائــی دیــن از
دولــت ،رفــع ســتم ملــی.
متــام درخواســتهای دمکراتیــک فــوق ناشــی از
محدودیتهائیســت کــه رسمایــهداری در جامعــه
ایجــاد کــرده اســت.
مثــا برابــری زن و مــرد :در متــام جوامــع رسمای ـهداری
کار زن بــه مراتــب ارزانــر از کار مــرد اســت .زنــان در
کار مســاوی بــا مــردان حــدود  ۲۰تــا  ۳۰درصــد کمــر
مــزد میگیرنــد .و ایــن نابرابــری در جوامــع مختلــف
رسمای ـهداری کــه در آن فرهنگهــای متفاوتــی وجــود
دارد ،بــه اشــکال و درجــات متفــاوت ظاهــر میشــود.
و یــا آزادی بیــان .در هیــچ یــک از جوامــع رسمایـهداری
بــه طــور واقعــی آزادی بیــان وجــود نــدارد .منتهــا
در جوامــع رسمایــهداری کــه تضادهــا آنچنــان شــدت
نیافتهانــد کــه بــه درگیــری طبقاتــی بیانجامــد ،دریچــه
ســخن گفــن تــا انــدازهای کــه حاکمیــن تعییــن میکننــد
بــاز اســت .بــه مجــرد تشــدید مبــارزه طبقاتــی در
همیــن کشــورها ،در خفــه کــردن هــر صــدای معرتضــی
ســعی میگــردد .جامعــه آملــان هیتلــری رسمای ـهداری
بــود کــه تحمــل حتــی یــک کلمــه نــا موافــق را نداشــت
و جامعــه امــروز آملــان هــم رسمایهداریســت کــه
میتــوان تــا حــدی و محــدود ســخن گفــت .در مــورد
جدائــی دیــن از دولــت .همــه دولتهــای رسمایـهداری
بــا صــدای بلنــد اعــان میکننــد کــه الئیــک هســتند
و دیــن از دولــت جداســت ولــی همیــن دولتهــا
میلیاردهــا دالر بــرای تقویــت دیــن هزینــه میکننــد.
در بــاال کمــک بالعــوض دولــت آملــان بــه کلیســا گفتــه
شــد .در عیــن حــال هــر آملانــی موظــف اســت ۱۵
درصــد بــه کلیســا مالیــات بدهــد .مالیــات کلیســا.
بــا ایــن مثالهــا روشــن میگــردد کــه درخواس ـتهای
دمکراتیــک در جامعــه ایــران نــه ریشــه در اســتثامر
فئودالــی بلکــه ریشــه در اســتثامر بــورژوازی از طبقــات
فــرو دســت دارد و حــل نهائــی آنهــا در جامعــه
سوسیالیســتی ممکــن میگــردد.
خالصه مطالب باال:
ایران
ایــران کشوریاســت رسمایــهداری .بــه علــت عــدم
وجــود کارخانجــات ســازنده ابــزار تولیــد صنعتــی،
رسمایههــای صنعتــی ایــران وابســته بــه کنرسنهــای
دارنــده ایــن کارخانجــات هســتند .بدیــن جهــت
رسمایــهداری ایــران بــه انــواع و اقســام کنرسنهــای
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بخشــی از خــرده بــورژوازی در صحنــه سیاســی چــه در
درون حاکمیــت چــه در بیــرون آن بــا هرگونــه تغییــر
بــه ســود طبقــه کارگــر مخالفنــد .رسمایــه جهانــی هــم
در ســمت آنهــا ایســتاده اســت و بـرای رژیــم چنــج در
چارچــوب نظــام رسمای ـهداری تــاش میکنــد .امــا ایــن
بــار طبقــه کارگــر از لحــاظ کمــی و کیفــی تغییــرات
اساســی کــرده اســت .نیروهــای کمونیســتی و چــپ
در ایــن صــد ســال گذشــته از خــود گذشــتگیهای
فراوانــی نشــان دادهانــد بــا اینکــه در نربدهــای پــی
در پــی بــا بــورژوازی شکســت خوردهانــد امــا هــر بــار
رفقــای خــود را بــه خــاک ســپرده ،خونهــا را پــاک
کردهانــد و بــا درس گیــری از اشــتباهات بادرایتتــر
عمــل کردهانــد .در دهــه گذشــته طبقــه کارگــر بــا
خــود ســازماندهی در جریــان مبــارزه روزانــه و ایجــاد
یــک گرایــش مقاومــت ومبــارزه مســتقل از ســطح
کارخانههــا  ،موسســات و شــهرکهای صنعتــی کــه در
ســطح جهــان منونــه اســت و گرایــش عمومــی اح ـزاب
و ســازمانهای چــپ بــه آنهــا ،ایــن طبقــه را بــه بدیــل
راســتین بــرای تغییــر ریشــهای جامعــه تبدیــل کــرده
اســت .افشــای تجربــه تومــار  6000امضــا منونــه ایســت
از درایــت و هوشــیاری مناینــدگان واقعــی کارگ ـران در
صحنــه مبــارزه.
در اوضــاع کنونــی ایــران رژیــم حاکــم بــا بحــران
ســاختاری سیاســی و اقتصــادی شــدیدی روبروســت.
طبقــه کارگــر ایــران بــا متــام رسکوبهــای شــدید
دایمــی ایســتاده و ب ـرای کســب حقــوق خــود مبــارزه
مــی کنــد .در ایــن چهــل ســال گذشــته بخصــوص پــس
از رسکــوب خونیــن تشــکالت کمونیســتی وانقالبــی،
رژیــم جمهــوری اســامی دشــمن اصلــی خــود را گرایــش
راســت وابســته بــه امپریالیســم آمریــکا میدانســت.
امــا بــا تبدیــل شــدن طبقــه کارگــر بعنــوان یــک حرکــت
اجتامعــی بــزرگ ایــن وضــع بخصــوص پــس از خیــزش
آبامنــاه  98تغییــر کــرده اســت .مبــارزات طبقــه کارگــر
در اعرتاضــات و اعتصابــات پــی در پــی ،مقاومــت و
ایســتادگی پیــروان ایــن طبقــه در زندانهــا ،رشــد
هــر چــه بیشــر گرایــش یکــی شــدن و اتحــاد میــان
حرکتهــای کارگــری بویــژه ایجــاد پیونــدی گســردهتر
میــان تشــکلهای کارگــری و دیگــر تشــکالت اجتامعــی
چــون معلــان ،بازنشســتگان ،دانشــجویان و مهمــر
پیوســن زنــان و خانوادههــای کارگــران بــه اعتصــاب
کننــدگان و اعــراض کننــدگان امــروز طبقــه کارگــر
ایــران بــه نیــروی اصلــی تغییــر در جامعــه تبدیــل
شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن وضــع اســت کــه مــا
بــا حرکــت مــوازی ســازی و طومــار جمــع کنــی توســط
نیروهــای امنیتــی ای ـران علیــه جنبــش کارگــری روبــرو
هســتیم.
جلــو گیــری از رادیــکال شــدن جنبــش کارگــری ایــن
روزهــا بــه وظیفــه اصلــی حکومــت تبدیــل شــده اســت.
ایــن سیاســت نقطـهی مشــرک بــورژوازی ضــد کارگــری
ایـران و امپریالیســم و دارودســته ترامــپ در کاخ ســفید
هــم هســت.
درســت بخاطــر چنیــن وضعیتــی اســت کــه مبــارزه
میــان دو خــط مشــی در درون جنبــش کارگــری و بطــو

کلــی در کل جامعــه منایانتــر شــده اســت .حــزب
رنجـران ایـران یعنــوان گردانــی از ایــن جنبــش کارگــری
صــد ســاله از پیــروان طبقــه کــه در دفــاع از منافــع
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
ندانســته و منیدانــد  .هرچــه جنبــش کارگــری بســوی
ســازماندهی بدیــل سیاســی خــود گام بــردارد بــورژوازی
و احــزاب و ســازمانهای آن بیشــر دســت بــه توطئــه
میزننــد ،امــا توفــان عظیــم مبــارزه طبقاتــی هــر
روز بیشــر تودههــای وســیع کارگــران را بــه مبــارزه
میکشــاند ،تودههــای ســتمدیده بیشــر بــه دور
طبقــه کارگــر جمــع میشــوند .ایــن حرکــت تاریخــی را
دیگــر هیــچ نیرویــی قــادر بــه جلوگیــری نیســت.
رسنگون باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسالمی
مرگ بر امپریالیسم
پیروز باد بدیل انقالبی کارگری
زنده باد سوسیالیسم
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از نامه های رسیده
هیئــت تحریریــه نقــد رفیــق را بــه نویســنده مقالــه
فرســتاد و جــواب رفیــق را هــم دریافــت کــرد .هیئــت
تحریریــه ب ـرای آشــنایی بیشــر خواننــدگان بــا نظ ـرات
رفقــای دســت انــدر کار در نرشیــه رنجــر هــر دو
نوشــته را چــاپ مــی کنــد.
رفقای عزیز با درود فراوان به شام،
در رنجــر شــاره  180در مقالـهای تحــت عنوان «جبهه
ی متحــد ضــد فاشیســتی چگونــه شــکل گرفــت» در
صفحــه  ، 3بــاالی ســتون آخــر میخوانیــم:
«آزمایــش انــواع و اقســام ســاحهای کشــتار جمعــی،
گســیل نیروهــای نظامــی بــه اطـراف کشــورهای دیگــر،
آزمایشــات هولنــاک ســاحهای بیولوژیــک ،اعــال قهــر
و زور شــبه فاشیســتی بــه صــورت محــارصه اقتصــادی
کشــورها ،بــه ویــژه از جانــب آمریــکا ،و دخالتهــای
مســتقیم در امــور کشــورهای دیگــر ،مثــل دخالــت
آمریــکا ،روســیه و ایــران در امــور ســوریه ،دخالــت
آمریــکا و ایـران در امــور عـراق ،دخالــت چیــن در امــور
هنــگ کنــگ و تایــوان ،همــه و همــه بــه تنــش و نــا
آرامــی در جهــان میافزایــد».
کــه م ـرا 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
هونــگ کنــک از ســال  1999از امپریالیســم انگلیــس
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رسنوشــت ایــران را تنهــا طبقــه کارگرمــی توانــد
ریشــهای تغییــر دهــد وجامعــه نوینــی را جایگزیــن
کنــد .حضــور روزانــه کارگـران در اعتصابــات ،تظاهـرات
و در زندانهــا 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
در ایــن روزهــا مبــارزهای آشــکار بیــن دوخــط مشــی
ودوراه در کلیــه زمینههــا حادتــر شــده اســت .
از زمــان انتشــار مانیفســت حــزب کمونیســت کــه
طبقــه کارگــر بعنــوان یــک طبقــه آگاه ،برنامــه سیاســی
طبقاتــی خــود را در حزبــی متشــکل و پیــرو،
سوسیالیســم اعــام کــرد و مارکــس وانگلــس تاکیــد
کردنــد کــه کمونیســت هــا هیچــگاه عقایــد خــود را
پنهــان منیکننــد ،نزدیــک دو قــرن میگــذرد .از آن
زمــان تــا بحــال ایــن طبقــه و اح ـزاب سیاســی پیــرو
آن در انجــام ایــن وظیفــه تاریخــی مبــارزه بــه اشــکال
گوناگــون و در کشــورهای مختلــف را علیــه بــورژوازی
بــه پیــش بردهانــد .تجربــه ایــن مبــارزات نشــان
میدهــد؛ حــل تضــاد میــان دو طبقــه بــورژوازی و
طبقــه کارگــر امــری اســت کــه بــه آســانی بــه پیــروزی
دســت نیافتــه و حــزب سیاســی انقالبــی طبقــه کارگــر
بایــد افکارعمومــی بویــژه کارگ ـران و تودههــای وســیع
ســتمدیدگان را بـرای بــه رسانجــام رســاندن ایــن وظیفــه
فراهــم ســازد.
بــه صــد ســال گذشــته مبــارزه طبقاتــی در ایــران
نگاهــی بیندازیــم .بــورژوازی برخاســته از جامعــهی
دو ســه هـزار ســالهی ایـران بطــور عمــده کمپـرادور و
بوروکراتیــک در خدمــت رسمایــه جهانــی امپریالیســتی
عمــل کــرده اســت و مناینــدگان سیاســی حاکــم آن،
دیکتاتــوری مطلقهیــی بــس خشــن نســبت بــه طبقــه
کارگــر و احــزاب و ســازمانهای آن اعــال کردهانــد.
کافــی اســت بــه وضــع کنونــی ایــن طبقــه بیســت
میلیونــی کــه بــا خانــواده بیــش از نیمــی از کل
جمعیــت کشــور را تشــکیل میدهنــد نگاهــی اندازیــم
آنهــا نــه تنهــا میلیونهــا خانــواده کارگــری را بــه خــاک
ســیاه نشــاندهاند ،امــروز هــم شــدیدتر از هــر زمــان
دیگــر بــه توطئــه گــری علیــه ایــن طبقــه و اح ـزاب و
نهادهــای طرفــدار آنهــا مشــغولند .طبقــه بــورژوازی
ای ـران پتیــارهای اســت بــا ه ـزار چهــره ی کریــه.
* روزی در شــکل رسبــاز قـزاق روس در میایــد و طبــق
برنامــه سیاســی لــرد کــرزن انگلیــس در برابــر خطــر
بلشویســم در ای ـران پرچــم ناسیونالیســم را بلنــد مــی
کنــد،
* روزی دیگــر کودتــای آمریکایــی علیــه مصــدق را
قیــام ملــی مــی خوانــد و رسکــوب نیروهــای چــپ و
کمونیســت را بــار دیگــر عملــی میکنــد،
* روزی دســت در دســت امپریالیســم ســلطنت را
برمــیدارد و خلیفهگــری را جایگزیــن میکنــد،
امــروز طبقــه کارگــر و اح ـزاب و ســازمانهای طرفــدار
آن بــا اوضــاع بغرنجــی روبــرو هســتند .بــورژوازی و
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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 احرتام،
عطار

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 برمیخیــزد و لنیــن آن را در کتــاب
«امپریالیســم بــه مثابــه باالتریــن مرحلــه رسمایـهداری»
بــه خوبــی توضیــح داده اســت .ایــن کــه امپریالیســم
آمریــکا در هنــگ کنــگ و در جریانــات سیاســی آنجــا
اعــال نفــوذ مینامیــد ،مانــع افشــای سیاســت الحــاق
طلبانــه دولــت چیــن منیشــود .هــم بایــد ایــن را افشــا
کــرد و هــم آن را.
 -۳در مورد تایوان نیز در بر همین پاشنه میچرخد.
مــن موافــق کشــور بــزرگ هســتم تــا کشــور کوچــک.
زی ـرا در کشــور بــزرگ پرولتاریــای پــر شــارتری علیــه
دولــت مرتجــع مبــارزه میکنــد .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 میکنــد.
شاد و پیروز باشید
بهرنگ

رو به جنبش های توده ای مبارزه کنیم
میلیــون هــا تــن از مــردم آمریــکا و جهــان بــا تظاهـرات
رسارسی خــود در اعــراض بــه جنایــت فجیــع پلیــس
نــژاد ســفید پرســت در خفــه کــردن جــرج فلویــد،
ســیامی عمومــی جهــان را ریشــه ای تغییــر دادنــد..
آنهــا نــه تنهــا عمــل پلیــس بلکــه بــرده داری ،نســل
کشــی مــردم بومــی را کــه از رشم آور تریــن جنایــت
نــژاد پرســتان ســفید پوســت اســت را محکــوم کردنــد.
مجســمه هــای بــرده داران را کــه حکومــت هــای
رسمایــه داری در میــدان هــای بــزرگ شــهر بعنــوان
افتخــار نصــب کــرده بودنــد را لجــن پاشــیدند،بعصی
را رسنگــون کردنــد و بــر مجســمه وینســتون چرچیــل
در مرکــز شــهر لنــد ن نوشــتند :نــژاد پرســت  .چرچیــل
قهرمــان ملــی کــه در رای گیــر  2002بعنــوا ن بزرگرتیــن
مــرد تاریــخ مــردم انگلیــس ،انتخــاب شــد بــه کمیســیون
ســلطنتی فلســطین در ســال  ۱۹۳۷چنیــن گفــت:
“مــن بــاور نــدارم كــه کاربــزرگ نادرســتی نســبت بــه
رسخپوســتان آمریــكا یــا ســیاه پوســتان اس ـرالیا انجــام
شــده اســت .مــن اعـراف بدیــن موضــع منــی کنــم چـرا
کــه بــه ایــن واقعیــت معتقــدم کــه یــک نــژاد برتــر،
یــک نــژادی بــا درجــه باالتــر ،یــک نــژادی بــا بینشــی
جهانــی آمــده و جــای آنهــا را پــر کــرده اســت “
البتــه تاریــخ تبعیــض ،برتــری گرائــی وســلطه مســتبدان
خونخــوار در منطقــه مــا طوالنــی تــر اســت  .رسزمیــن
مــا بــر اثــر موقعیــت ژو پلیتکــی ،قــد متــش مــورد
تاخــت وتــاز و تجــاوز جنایتــکاران و صاحبــان قــدرت
داخلــی وخارجــی قــرار گرفتــه اســت ..آریایــی هــا
میاینــد وبومیــان منطقــه را نابــود مــی کننــد ،خشــایار
شــاه بــا لشــکری میلیونــی بــه یونــان حملــه مــی بــرود.
اســکندر مقدونــی بــا زور تــا افغانســتان را بــه زیــر

ســلطه خــود در مــی آورد .قبایــل حجــاز بنــام اســام
وبــا شمشــیر بــر مــی خیزنــد وامپـرا تــوری ساســانیان را
در هــم مــی کوبنــد .مغــوالن از دورتریــن نقطــه رشق
آســیا بــا گذشــن از منطقــه کنونــی ای ـران خــود را بــه
دروازه هــای ارو پــا مــی رســانند .همــه اینهــا مــی آینــد
ومــی رونــد ،مــی کشــند ومــی ســوزانند وتــوده هــای
مــردم را بــه خــاک ســیاه مــی نشــانند امــا بــار دیگــر
آنهــا بلنــد مــی شــوند خــون هــارا پــاک مــی کننــد و
ب ـرای تغییــر جهــان همچنــان بــه مبــارزه ادامــه مــی
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
ترامــپ از هــان قــاش اســت .اصــل ونســب پلیــس
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
داری موجــود بنــد اســت ،گســرده تــر و طوالنــی تــر
ادامــه یافتــه اســت .جهانــی شــدن ایــن جنبــش اعـراض
درســت بخاطــر وجــود دشــمن مشــرک مــردم جهــان
امپریالیســم آمریکاســت .هنــوز تــوده هــای وســیع
مــردم در اکــر کشــور هــای جهــان قربانیــان تجــاوزات
ارو پائیــان یعنــی اســتعامرگران وامپریالیســتها هســتند
 .جــرج فلویــد را کــه در عــرض هشــت دقیقــه مناینــده
نظــام حاکــم خفــه کــرد ادامــه ی هــان تجــاوز
تاریخــی بایــد بــه حســاب آورد .رسارسی شــدن اعـراض
را بایــد بــه حســاب ســتم وتجــاوز قرنــی گذاشــت کــه
هیــچ بــودگان نســل انــدر نســل زیــر لگــد تجاوزگ ـران
لــه شــده انــد .هیــچ انرتنــا ســیونالی و هیــچ همبســتگی
جهانــی بــه گســردگی ایــن حرکــت تابحــال نبــوده
اســت .میلیــون هــا انســان در جهــان از جــوان تاپی ـراز
هــر رنــگ پوســتی ونــژادی ،زن ومــرد بــه اع ـراض بــر
خاســتند.
بزرگرتیــن خدمــت مارکــس بــه برشیــت اینســت کــه
درجــه آگاهــی برشیــت را بــه آنجــا رســاند کــه توانســت
علــل کلیــه ایــن تجــاوزات و ســتمگری را بــاز یابــد و
توضیــح دهــد .مارکــس یــاد آور شــد تاریــخ اجتامعــی
بــر نشــان میــد هــد کــه نــه تنهــا جوامــع بــه طبقــات
تقســیم شــده انــد و نــه تنهــا مبــارزه میــان طبقــات
نیــروی محرکــه تغییـرات در جامعــه بــری بــوده اســت
و کشــف ایــن دو نکتــه را بــه حســاب دیگــران مــی
گــذارد ،او یــاد آور مــی شــود ایــن طبقــات و مبــارزه
طبقاتــی تــا آنجــا تکامــل مــی یابــد کــه یــک طبقــه،
طبقــه دیگــر را بــر مــی انــدازد ودیکتاتــوری خــود را
جــای دیکتاتــوری قبلــی مــی نشــاند.
تاریــخ جهــان بــا متــام رشــد ناموزونــی و تفــاوت هــای
اقلیمــی کــه تاثیرگــذار در رونــد تکاملــی آنهــا بــوده
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
وســیع پائینــی هــا ایســتاده و سیاســت نفــاق انــداز
وحکومــت کــن را در پیــش گرفتــه اســت. .
مارکــس درســت گفــت کــه از پنجــه هــای طبقــه
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جواب نقد:
بــا درود فــراوان بــه رفیــق منتقــد مقالــه «جبهــهی
متحــد ضــد فاشیســتی چگونــه شــکل گرفــت»
در مــورد نقــد شــا مایــل هســتم چنــد نکتــه را توضیــح
دهم:
 -۱امــروزه بــه درســتی میبایســت نــوک تیــز حملــه
متــام انقالبیــون جهــان بــه ســمت امپریالیســم آمریــکا
نشــانه رود .ایــن یــک سیاســت درســت اســت کــه حزب
رنجـران آن را مرصانــه دنبــال میکنــد .ولــی ایــن بــدان
معنــا نیســت کــه سیاســتهای امپریالیســت دیگــر
را کــه تــاش میکنــد جــای امپریالیســم آمریــکا را
بگیــرد ،افشــا نکنیــم .اگــر مــا در افشــای سیاس ـتهای
ارتجاعــی چیــن ،نکوشــیم ،وظیفــه اساســی خــود را کــه
بــاال بــردن هوشــیاری مــردم بــه ویــژه طبقــه کارگــر
از امپریالیســم نوخاســته چیــن اســت و احتــاالً در
آینــدهای بــه دشــمن اصلــی برشیــت تبدیــل خواهــد
شــد ،انجــام ندادهایــم و خــاک بــه چشــم پرولتاریــا
پاشــیدهایم .مــا میبایســت در عیــن مبــارزه متمرکــز
علیــه دشــمن اصلــی برشیــت متــام دشــمنان را افشــا
کنیــم .بــه ویــژه پــرده برداشــن از سیاسـتهای مخــرب
امپریالیســتی کــه تــاش میکنــد جــای دشــمن اصلــی را
پــر کنــد ،در ایــن افشــاگری جــای خاصــی دارد.
 -۲هنــگ کنــگ را دولــت بریتانیــا بــه خــود ملحــق
کــرده بــود .ایــن یــک عمــل الحاقگریانــه امپریالیســم
انگلیــس بــود .امپریالیســم یعنــی دامــن زدن بــه
ســتمگری ملــی و کشــوری ،کــه در شــکل الحــاق خــود
را نشــان میدهــد .مــردم هنــگ کنــگ بــا الحــاق خــود
بــه امپریالیســم انگلیــس مبــارزه میکردنــد .ولــی ایــن
امــر بــه هیــچ عنــوان بــدان معنــا نبــوده و نیســت
کــه بــا الحــاق خــود بــه کشــور دیگــر موافــق بودنــد.
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،
طبقــات مختلفــی وجــود دارد ،مثــل همــه کشــورهای
دوران رسمایــهداری.
پرولتاریــای هنــگ کنــگ بــه عنــوان یــک طبقــه هنــوز
اعــام نکــرده اســت کــه بــا الحــاقاش بــه کشــور
چیــن موافــق اســت .اکــر مــردم بــا ایــن الحــاق ولــی
مخالفنــد .بــه نظــر مــن حــزب رنج ـران بــا پشــتیبانی
کامــل از حــق ملــل در رسنوشــت خویــش تــا جدائــی و
ایجــاد دولــت مســتقل ،بــا هــر الحــاق اجبــاری ملتهــا
و کشــورها  -حتــی اگــر ایــن کشــور کوچــک در گذشــته
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
آمــده انــد .تــوده هــا فروماندگــی ورســوایی حکومــت
هــا را بــا مبــارزات خــود بــه منایــش گـزارده انــد .کلیــه
حکومــت هــای منطقــه بــازور اســلحه بــه زندگــی
نکبــت بــار خــود ادامــه مــی دهنــد .
تشــکالت کمونیســتی وســو سیالیســتی بعنــوان جزیــی
از طبقــه کارگــر وظیفــه دارنــد بخاطــر پایــان دادن بــه
ایــن دوران طوالنــی ســتمگری هــا  ،بــدور از هرگونــه
سکتاریســم وگــروه گرایــی براســاس اصــول وبرنامــه ای
مشــخص منطبــق بــا رشایــط کنونــی جهــان و منطقــه
و ایــران یکــی شــوند ،پرچــم رسخ و بدیــل انقــاب
سوسیالیســتی را بعنــوان تنهــا بدیلــی کــه مــی توانــد
اکرثیــت عظیــم تــوده هــای مــردم را متشــکل کنــد و
نقطــه پایانــی بــه نظــام هــای بردگــی ورسمایــه داری
بدهــد ،براف ـرازد .
رو بــه جنبشــهای تــوده ای کنیــم ،از تــوده هــا بیاموزیم
وب ـرای پیونــد ویکــی شــدن کمونیســتها مبــارزه کنیــم
رسنگــون بــاد رژیــم رسمایــه داری جمهــوری اســامی
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران

نقش منصور حکمت ....بقیه از صفحه
آخر

از چپ (خط منصور حکمت) و یکی راست از راست
(ناسیونالیسم کرد) در مبارزه بود .اولی در مبارزه
خواهان طرد خطی مشی و افراد راست از راست بود:
«ما به اين معتقديم که حزب کمونيست ايران بايد از
نظر تشکيالتی در اختيار گرايش کمونيستی کارگری در
حزب قرار بگريد و گرايشات ديگر از اين حزب و قبل از
هر چيز از مقامهای مسئول در اين حزب کنار گذاشته
شوند .اما روش رسيدن به اين هدف را روشی سياسی
تعريف کرديم زيرا اين تحول در حزب کمونيست
1
منيتواند تحولــی از باال و فرمايشی باشد».
البته واژههای«منیتواند تحولی از باال و فرمایشی باشد»
گولزنک است .زیرا موضع «گرایشات دیگر ...در این
حزب کنار گذاشته شوند» غیر از مبارزه ایدئولوژیک با
جریان راست (که اگر یک گرایش کمونیستی این مبارزه
را جلو بربد محقانه است) ،تصفیه آدمها را نیز مورد
نظر دارد .بیرون کردن آدمها مورد نظر است .آن هم نه
آدمهای یک گرایش بلکه همه آدمهای گرایشات دیگر.
حال ما پروسه خط انحالل طلبی حکمت را دنبال
میکنیم :او میگوید« :بدنبال کنگره سوم ما رسام اعالم
کرديم که مباحثات خود را از چهارچوب خط رسمی
بريون ميکشيم و بعنوان يک گرايش حرف ميزنيم» 2.به
بیان دیگر خود را از دیگران مجزا میکنند .به این جهت
به عنوان رشوع تعرض ،برای خود «سمینار اول کمونیسم
کارگری» را در سطح کل حزب تشکیل میدهند .ولی
خط منصور حکمت به علت بحران درونیش منیتواند
گرایش نزدیک به خود را جذب کند بلکه این گرایش
از او دور میگردد .او مینویسد« :سانتــر چيزی جز
سياهی لــشگر برای حملــه راست به کل بنيادها و

 منصور حکمت  -سخنرانی پیش از دستور1
در توضیح بیانیه ارائه شده به پلنوم شانزدهم کمیته
مرکزی حزب ۲۸/۸/۱۳۶۸
 همانجا2

مبانی حزب کمونيست ايران نبود ».
بعد برای تصفیه گرایشات دیگر و طبعاً طرفداران این
گرایشات و قبضه کردن کامل قدرت حزبی ،خط و نشان
انشعاب میکشند و مدت تعیین میکنند:
«مدت زمانی که ما برای اين انتخاب و اين تحول در
درون حزب گذاشتهايم حداکرث تا کنگره چهارم حزب
کمونيست ايران است .در اين کنگره برنامه کمونيسم
کارگری ايران بايد تصويب بشود ،يک حزب يکپارچه
بوجود بيايد که رهربی و کادرهايش صالحيت سياسی
خود را در مبارزه از موضع سوسيالــيسم کارگری در
صحنه اجتامعی کسب کرده باشند ،حزبی که بر موازين
فعالــيت سوسيالــيسم کارگری متکی باشد و يکبار
برای هميشه تکلــيف خود را با تاريخ سوسيالــيسم و
راديکالــيسم روشنفکر ناراضی ايرانی روشن کند .اگر
در کنگره چهارم اين تحول در متام ابعاد فکری ،سياسی
و تشکيالتی آن رخ ندهد و رسميت پيدا نکند ،آنوقت
بدون ترديد سنت تاکنونی حزب ما به دو ترند و دو
حزب متفاوت تجزيه خواهد شد ...اگر کنگره چهارم
4
کنگره چنین تحولی نباشد راه ما جدا میشود» .
یک ماه بعد یعنی در  ۱۳۶۸/۹/۲۶حکمت و جناحاش
(کانون سه نفره) قادر میشوند ،جریانی را که
ناسیونالیسم کردی در حزب کمونیست مینامیدند،
از حزب طرد کنند و بالفاصله مبارزه وسیعی را علیه
جریانی که سنرت یا « چپ راديکال ىب افقى که هم
اکنون نيز مقدرات اين حزب را در صحنه عمل تعيني
ميکند5».مینامد ،دامن میزند .در این جریان تعداد
وسیعی از اعضا و کادرهای حزب کمونیست ایران به
جناح منصور حکمت میپیوندند .ولی او نقشه دیگری
در رس دارد .پیشنهاد قبول رهربی در حزب را به نوعی
رد میکند و میگوید« :ممکن است مبا بگويند که
«ديگر چه ميخواهيد؟ قريب پانصد نفر در کردستان
به جانبدارى از رهربى شام طومار امضاء کردهاند .متام
حزب بحثهايتان را پذيرفته است ،کميته مرکزى خود
را مدافع اين خط ميداند و دبري کميته مرکزى خودش
پيشنهاد دادن رهربى حزب به شام را آورده است .تا
کى اقليت اقليت ميکنيد؟“ ...به اعتقاد من گرايش
سوسياليستى کارگرى در حزب کمونيست يک گرايش
بسيار کوچک و اقليت است ...بحث من بر رس کم بودن
و اقليت بودن فعالني کار بلد و طبيعى اين خط در
6
حزب کمونيست ايران است».
حکمت از رشایط بغرنج مبارزه در کردستان و کل ایران
به تنگ آمده است .میخواهد بار و بنه خود را ببندد،
با انشعاب در حزب کمونیست ایران فرار را بر قرار
ترجیح دهد .لذا خود را جمع و جور میکند ،سعی
میکند جناح خود را تقویت کند ،و به طور منسجم
به کشورهای اروپائی ،آنجائی که رسبازان سازمان ملل
تربیت میشوند تا از کشور سوسیالیستی کردستان
محافظت کنند ،پرتاب شوند« :،در مورد مکانيسم عمىل
3

 همانجا. همانجا. -نامه سرگشاده خطاب به رفقای چپ در

3
4
5
کردستان
 منصور حکمت  -نــامــه بــه فــعــالــين6
حــزب درباره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى -اول
خرداد ۱۳۶۹
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رسمایــه دار چــرک وخــون مــی چکــد .تــا ریــخ نشــان
داد کــه در بســط وگســرش در رسارس جهــان پنجــه های
چرکینــش را بــا مغــز معیــوب نــژاد پرســتانه در دوران
جدیــد تاریخــی بــکار گرفــت وب ـرای ابدیــت بخشــیدن
بــه برتــری نــژاد ســفید پوســت ،ســیاه پوســتان را نــژاد
عقــب مانــده ،بومیــان را وحشــی ،عــرب هــا را حـرات
نامید.ایــن تجــاوز تاریخــی در کشــور مــا ایـران از دوران
حکومــت صفویــه رشوع شــد ،قــدرت هــای سیاســی
حاکــم را بــه ســگ هــای زنجیــری خــود تبدبــل کــرد و
تــا امــروز بــه شــیوه هــای پیرشفتــه و مــدرن همچنــان
ادامــه یافتــه اســت ،..تاریــخ ننــگ آور صاحبــان فرقــه
هــای مذهبــی ،شوینســم قــوم گرایــی ،ناسیونالبســم ،
مــرد ســاالری ،تبعیــض جنســیتی و ....را رسمایــه داری
نــه تنهــا از بیــن نــرده بلکــه نهادینــه کــرده اســت.کافی
اســت بــه ریشــه افــکار والیــت مطلقــه فقیــه یعنــی
علــی خامنــه ای رجــوع کنیــم تــا ببینیــم کــه چگونــه
انگلیــس در برابــر خطــر کمونیســم؛ اســام بنیــاد گ ـرا
را پایــه ریــزی کــرد  .رژیــم جمهــوری اســامی ایــران
و قــر روحانیــت شــیعه آن یکــی از تبعیــض گ ـران و
انحصــار گـران تاریــخ کشــورند .آنهــا خــود را در ظاهــر
ضــد امپریالیســت نشــان مــی دهنــد ولــی در عمــل
همســو بــا سیاســت هــای امپریالیســتی تفرقــه بیانــداز
و حکومــت کــن خشــن تــر از ترامــپ بــه رسکــوب تــوده
هــای مــردم مــی پردازنــد.
حــزب رنجــران ایــران در همبســتگی بــا میلیــون هــا
تــن از جوانــان ،زنــان ومــردان رسارس جهــان اعــام مــی
کنــد بــا متــام نیــرو بـرای 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
ریشــه هــای طبقاتــی ایــن نابرابــری هــا و تبعیضــات
و پیونــد ناگســتنی مبــارزه علیــه رسمایــه داری و
امپریالیســم را در نوســازی افــکار عمومــی جامعــه بــر
مــا ســازیم.
خامنــه ای کــه خــود پنجــه هایــش بــه کشــتار
کمونیســتها و نیروهــای آزادیخــواه آلــوده اســت
وقیحانــه بــا محکــوم کــردن عملیــات پلیــس آمریــکا
میخواهــد از آب گل آلــود ماهــی بگیــرد و جنایــات
نظــام والیــت مطلقــه فقیــه را پــرده پوشــی کنــد.
ســلطنت طلبــان و طرفــداران رژیــم شاهنشــاهی ســابق
هــم از ســوی دیگــر بــه نیروهــای چــپ وکمونیســت
کــه بــا ایــن حرکــت تــوده هــای وســیع مــردم همســو
شــده انــد حملــه مــی کننــد کــه مبــارزه علیــه رژیــم
جمهــوری اســامی را فرامــوش کــرده انــد .ســلطنت
طلبــان ادامــه دهنــدگان هــان دیکتاتــوری هــای دو
ه ـزار وپانصــد ســاله انــد کــه ب ـرای ادامــه دیکتاتــوری
خــود چشــم در مــی آوردنــد و شــکنجه مــی دادنــد
و طبعــا ًمنــی تواننــد از چنیــن جنبــش عظیــم جهانــی
دفــاع کننــد .آنهــا بــا هــم هویــت کــردن خــود بــا
دارودســته ترامــپ عم ـاً گــور خــود را کنــده انــد.
بایــد همــه ی ایــن اعرتاضــات ومبــارزات را بهــم پیونــد
داد ،جهانــی ورسارسی بــودن آن را همچنــان تقویــت
منــود و پرچــم یکــی شــدن برشیــت مرتقــی را بــرای
نربدهــای پــی درپــی در مقابــل مشــتی کوچــک از
صاحبــان قــدرت سیاســی بــه اهتــزاز در آورد .
در کشــور مــا ومنطقــه تــود ه هــا بارهــا در ایــن ســال
هــا بپــا خاســته انــد .بهــار عربــی ،قیــام شــهرهای بــزرگ
ترکیــه ،اعرتاضــات میلیونــی کارگ ـران وتهیدســتان قــاره
پــر جمعیــت هنــد بــرای تغییــر بــزرگ بــه میــدان
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 همانجا.7
 همانجا.8
 منصور حکمت  -نامه سرگشاده خطاب به9
رفقای چپ در کردستان ١٣٦٨/٩/٢٦
 منصور حکمت  -اطالعیه تشکیل10
فراکسیون کمونیسم کارگری در حزب کمونیست ایران -
 ۱۰ژوئن ۱۹۹۰

وضــع حــزب احســاس حقانيــت و رشافــت و اعتبــارى
کــه انســان در زندگــى بــه آن احتيــاج دارد را از انســان
ميگــرد ...مــن تــز محکــوم کــردن حــزب کمونيســت را
نيــاوردهام ...اگــر حــزب کمونيســت مبانــد ،تــا وقتــى کــه
کارهایــى را ميکنــد کــه همــن امــروز مشــغول آنســت
احرتامــش بـراى مــن رسجايــش اســت .مــن راه کوتاهتــر
و کــم مشــقتترى پيــدا کــردهام ،آن هــم تشــکيل يــک
11
حــزب ســياىس ديگــر اســت».
و در تاریــخ  ۳۰نوامــر  ۱۹۹۱اطالعیــهای بــا امضــاء
ایــرج آذریــن ،منصــور حکمــت ،کــورش مدرســی و رضــا
مقــدم انتشــار مییابــد کــه در آن آمــده اســت« :بــا ایــن
اطالعیــه تشــکیل حــزب کمونیســت کارگــری ایــران و
آغــاز فعالیــت آن را اعــام میکنیــم».
و بدیــن ترتیــب انشــعاب جنبــه عملــی مییابــد
و منصــور حکمــت و حــزباش  ۶هــزار کیلومــر از
ایــران دور میگردنــد تــا در کشــورهای اروپائــی
از راه کوتاهتــر ،پرولتاریــای ایــران را بــرای انقــاب
ســازماندهی کننــد.
بهرنگ
 منصور حکمت  -توضیح به پلنوم بیستم11
پیرامون تصمیم به کناره گیری از حزب  -منتشر شده در
کمونيست ،ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران ،شماره
 ،٦٣مهرماه ١٣٧٠

اکنون وقایع آمریکا ....بقیه از صفحه آخر
انتشــار یافــت) اولیــن بــاری اســت کــه گارد ملــی ف ـرا
خوانــده میشــود .امــروز یکشــنبه ۲۶ ،مــی ،ارابههــا
و نیروهــای نظامــی از آنچــه کــه پــس از تخریــب آخــر
هفتــه ،ناشــی از خشــم و رنــج تودههــای کار و زحمــت
باقــی مانــده محافظــت میکننــد.
قتــل جنایتکارانــه جــورج فلویــد ،مــرد  ۴۶ســاله
ورزشــکار ســیاه پوســت آمریکائــی توســط درک
شــاوین ،پلیــس نــژاد پرســت وحشــی در روز  ۲۵مــاه
مــی ،بــه وقــوع پیوســت .بــر اســاس گ ـزارش واشــنگنت
پســت ،همــه کلامتــی را کــه "جــورج فلویــد" در طــول
آن  ۹دقیقــه کــه زانــوی "درک شــاوین" پلیــس شــهر
مینیاپولیــس (واقــع در ایالــت منیســودا) روی گردنــش
بــوده بــر زبــان آورده و از روی فیلــم موجــود پیــاده
کــرده اســت .در ایــن مــدت دقایقــی کــه جــورج فلویــد
بــا التــاس از او میخواهــد کــه زانویــش را از روی گلوی
او بــردارد .در ایــن  ۹دقیقــه ،جــورج فقــط  ۱۲بــار گفتــه
اســت :خواهــش میکنــم (لطفـاً تــو را بــه خــدا) و چنــد
بــار مــادرش را صــدا کــرده! مــرد  ۴۶ســالهیی کــه مثــل
یــک کــودک ،وقتــی حــس مــی کنــد کــه دارد مــی میــرد
مــادرش را میخواهــد.
«هــی مــرد! ایــن صــورت منــه کــه داری لــهاش
میکنــی! مــن کــه کاری نکــردم! خواهــش مــی کنــم
لطفــا تــو را بــه خــدا لطف ـاً! منــی تونــم نفــس بکشــم!

لطفــا ًمــرد! لطفـاً یکــی کمــک کنــه! خواهــش میکنــم
مــرد! منیتونــم نفــس بکشــم! منیتونــم نفــس بکشــم!
تــو رو خــدا ...نــا مفهــوم مــرد صورتــم! منیتونــم تنفــس
کنــم .تــو رو خــدا از روم بلنــد شــو! منیتونــم نفــس
بکشــم! تــو رو خــدا ...نــا مفهــوم .مــن میتونم...نفــس
مــن میخــوام ...منیتونــم حرکــت کنــم! مامــان! مامــان!
مــن منیتونــم ...زانــوم ...گردنــم .مــن بخاطــر ...بــه
خاطــر ...دمل درد میکنــه گردنــم درد میکنــه .همــه
جــام درد میکنــه ...یــه کــم آب بــده ...لطف ـاً ...لطفــا
لطف ـاً نفــس بــاال منیــاد ...منــو نکــش! اینــا دارن منــو
میکشــن ...دارن منــو میکشــن .تــو رو خــدا مــرد
منیتونــم نفــس بکشــم منیتونــم نفسبکشــم .اینــا
دارن منومیکشــن .دارن منــو میکشــن .منیتونــم
نفــس بکشــم .منیتونــم نفــس بکشــم .لطفــا قربــان!
لطف ـاً لطف ـاً لطف ـاً ...منیتونــم نفــس بکشــم! » و بعــد
از نفــس کشــیدن بــاز میمانــد و در  4دقیقــه بعــدی
فیلــم ســاکت اســت .چــون او مــرده.
ایــن کلــات ذکــر شــده توســط جــورج فلویــد دل هــر
انســانی را بــه رحــم م ـیآورد ،.ببینیــد فســاد در ایــن
جامع ـهی رو بــه اضمحــال و ویرانــی و بــه اصطــاح،
مــدرن و پیــش رفتــه تــا چــه حــد رســیده اســت.
فاکــس نیــوز بــا ایجــاد تــرس عمومــی ،ایــن تخریــب را
پــس از اعرتاضــات روز شــنبه « شــورشهای خشــونت
آمیــز» خوانــده اســت .روزنامــه لــوس انجلــس تایمــز
بــر ایــن نکتــه کــه «اختــاف بیــن معرتضیــن» وجــود
دارد تأکیــد کــرد ،و ســپس مز ّورانــه غارتگــران را
جنایتــکار نامیــد .و صبــح یکشــنبه ،ترامــپ اعــام کــرد
کــه دولــت وی انتیفــا (طرفــداران ضــد فاشیســت)
را یــک ســازمان تروریســتی معرفــی مــی کنــد .در
حقیقــت ،معرتضیــن کــه بــرای ابــراز خشــم جمعــی
خــود در مــورد قتــل جــورج فلویــد بــه خیابانهــای لــوس
انجلــس آمدنــد ،جمعیــت متنوعــی بــا اهــداف متفــاوت
بودنــد.
افــرادی کــه بــه غارتگــران معــروف شــدند ،تنهــا
بخشــی از کســانی بودنــد کــه پــس از متفــ ّرق شــدن
اعرتاضــات در عقــب باقــی ماندنــد .آنهــا اکنــون توســط
کســانی کــه بــه راحتــی مــی تواننــد اف ـراق نــا امیــدی
هــای واضــح و قابــل ملــس خــود را کــه عــر 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
کــردن اینهــا ،نــه تنهــا سیســتم نــژاد پرســتی آمریــکا
را نادیــده مــی گیــرد ،بلکــه از بازگــو کــردن موضــوع
اصلــی کــه معضــل طبقاتــی اجتامعــی اســت غفلــت
مــی ور زنــد .هامنطورکــه ایــن آخــر هفتــه گذشــته در
خیابانهــای لــوس انجلــس (تــا بــه امــروز ســوم ژوئــن
بیــش از  ۲۷۰۰نفــر دســتگیر شــدند) و در رسارس
کشــور خیزشهــای شــهری و منطقــهای بــه رسعــت
شــکل گرفتنــد ،اکنــون بــه هــان انــدازه نیــز خشــم
طبقاتــی تودههــای کار و زحمــت را نشــان مــی دهــد
کــه چگونــه بــی عدالتیهــای نــژادی و وحشــیگری
پلیــس را عریــان کردنــد.
ترامــپ ،بــا شــیوه خــود پســندانه و بــی پــروای خــود،
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کردن اين حرکت و گامهاى مشخص آن تصميم من اين
است :طى دو هفته آينده رسام در درون تشکيالت طى
بيانيهاى تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى را اعالم
ميکند» 7او میداند که ایجاد فراکسیون در یک حزب
کمونیستی یعنی قبول جا دادن گرایشات سازمان یافته
طبقات گوناگون در کنار هم و به رسمیت شناخنت این
گرایشات در حزب .لذا قسم میخورد که فراکسیون او
چیز دیگری و از قامش دیگریست« :.فراکسيونيسم در
سنت چپ راديکال به معناى گسست ازسانرتاليسم و
انضباط درون حزىب فهميده شده است .در اين مورد
مشخص الاقل ،تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى
روندى عکس اين را مد نظر دارد 8».چه استثنای جالبی
در جهان کمونیسم؟؟ مد نظر دارد! آری مد نظر دارد.
ولی چه کسی منیداند که فراکسیونیسم یک گرایش
طبقاتی خرده بورژوازی در درون احزاب کمونیستی
است .این گرایش ارادی نیست .با مد نظر گرفنت و اراده
منصور حکمت نیز به شیرینی و هلوا تبدیل منیشود.
منصور حکمت برای آماده سازی این سازش طبقاتی
در حزب کمونیست ،از  ۱۳۶۷زمینه ایدئولوژیک آن را
فراهم میسازد .یکی از ابزارهای طبقه کارگر و جنبش
کمونیستی برای تصفیه حزب از ایدئولوژی و جهان
بینی طبقات غیر پرولرتی ،انتقاد و انتقاد از خود است.
این تنها وسیله درونی احزاب کمونیست جهت پاکیزه
کردن صفوف خود است .منصور حکمت میخواهد این
را از حزب کمونیست ایران بگیرد و آن را در مقابل
فراکسیون خود خلع سالح کند« :اکنون فرصتی برای ما
پيش آمده است تا به يکی ديگر از جلوههای عقب
مانده چپ سنتی ،سنت تزکيه و انتقاد از خود عرفانی
خامته بدهيم .اين روش مبا و امر ما رضر ميزند .کسی
که با تحقري خود به صف ما بپيوندد ،هيچگاه برای
اين صف کادر منيشود .و حزبی که بر تحقري و شکسنت
شخصيت افراد ساخته بشود برای وارث نهائیاش هم
9
حزب منيشود».
چند ماه بعد او فراکسیون خود را تشکیل میدهد« :
از ايرنو با اين اطالعيه فراکسيون کمونيسم کارگرى در
10
درون حزب کمونيست ايران تشکيل ميشود».
پلنــوم هجدهــم کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت
ای ـران کــه در شــهریور ( ۱۳۶۹ســپتامرب  )۱۹۹۰تشــکیل
شــد ،منصــور حکمــت ،کــورش مدرســی ،رضــا مقــدم و
ایــرج آذریــن را بــه عضویــت کمیتــه مرکــزی انتخــاب
کــرد و بــه اتفــاق آراء منصــور حکمــت را بــه عنــوان
رسدبیــر کمیتــه مرکــزی حــزب انتخــاب منــود.
در چنیــن رشایطــی کــه مســئول یــک فراکســیون
در رهــری یــک حــزب انتخــاب میشــود ،یعنــی
اکرثیــت اســت ،فراکســیون بــی معنــی میگــردد.
ولــی فراکســیون حکمــت ،بــر عکــس ،خــود را تحکیــم
میکنــد ،زیــرا او نقشــه دیگــری دارد.
ایــن نقشــه را در پلنــوم بیســتم رو میکنــد« :ايــن
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
آنهــا واقعــاً منــی داننــد چــه بایــد کــرد زیــرا همــه
کارهایــی را کــه مــی خواهنــد انجــام دهنــد اینســت کــه
تنهــا پشــت رس هــم چهرههــای ســیاه را نشــان دهنــد.
امــا ،غالبــا ایــن چهرههــای ســیاه نیــز مرشوعیــت 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
از پشــت بــه ســیاهان و زحمتکشــان خنجــر زدنــد.
آیــا بــه نظــر شــا ایــن آخــر هفتــه گذشــته مخــوف و
وحشــتناک بــود؟ فقــط صــر کــن .اگــر درک شــووین
بــه خاطــر قتــل بــی رحامنــه جــورج فلویــد بــه نحــوی
تربئــه گــردد ،اعرتاضــات اخیــر در مقابــل آنچــه کــه
اتفــاق خواهــد افتــاد جزئــی یــا هیــچ بــه نظــر خواهــد
رســید .مطمئنــاً ،برخــی از ایــن مزاحمتهــا ماننــد
غــارت کســب و کارهــای اقلیــت خــاف تأثیــر مطلــوب
را خواهــد داشــت ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه چــرا
نیروهــای چــپ وظیفــه دارنــد ایــن خشــم را در برابــر
عامــان واقعــی ،طبقــه رسمای ـهداری و مدافعــان آنهــا
ســازماندهی و هدایــت کننــد.
ظلــم اقتصــادی و نــژادی رسانجــام بــه نقطــه جــوش
رســیده اســت .تغییــر ماهــوی سیســتم موجــود ،تغییــر
ســاختار سیســتامتیک اقتصــادی و سیاســی را در ایــاالت
متحــده میطلبــد .نــا امیــدی ممکــن اســت در برخــی
جاهــا بــه صــورت آتــش زدن عمــدی و تخریــب و
خــرد کــردن پنجرههــا 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
و نــژادی را کــه بــه صــورت قیــام جــدی و گســردهای
ظاهــر میشــود ،هیــچ یــک از مقــررات تحمیلــی
حکومــت نظامــی از ســوی شــهردار یــا فرمانــدار منــی
توانــد ب ـرای مــدت طوالنــی حــل کنــد.

به تارنماهای اینترنتی حزب
رنجبران ایران مراجعه کنید.
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org
سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

قتل رومینا جنایتی ....بقیه از صفحه آخر
ب��راه انداخــن قوانی��ن صیغــه ،پوشــش اجبــاری ،چنــد
همــری و.ازدواج کــودکان اساســاً بــا اخالقیــات
اســامی توضیــح داده منــی شــود و آنجــا هــم کــه بایــد
حکومــت آنــرا توضیــح دهــد .آنهــا را تبلیغــات ضــد
انقــاب و فتنــه گ ـران و غیــره مــی خوانــد .خشــونت
خانوادگــی؛ ســپردن رسپرســتی کــودکان خردســال بــه
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
و تصمیــم گیــری ،تحقیــر دامئــی زنــان توســط منــر
نشــینان و آخوندهــای حاکــم ،گذاشــن قوانیــن دســت و
پــا گیــر علیــه زنــان در ادارات و مجامــع دولتــی و کاری،
جــدا کــردن زنــان و مــردان در عرصــه هــای مختلــف
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
هــای مذهبــی اجبــاری و تحمیلــی جامعــه بــه زنــان
و مــردان در جامعــه طبقاتــی ایــران اســت .زنــان بــا
مهریــه فروختــه مــی شــوند و امــروزه هـزاران نفــر مــرد
در زنــدان هــای ایـران بعلــت نداشــن پــول مهریــه بعــد
از طــاق در زنــدان بــر مــی برنــد .زنــان بــا مهریــه
اســت کــه قــادر بــه تامیــن مالــی خــود خواهنــد بــود
و دولــت تامیــن مالــی زنــان بعــد از طــاق را عم ـاً از
دوش خــود برداشــته اســت .در قوانیــن ناعادالنــه علیــه
زنــان؛ مــردان هــم دچــار مشــکالت جــدی هســتند.
مشــکل زنــان یــک مشــکل اجتامعــی و طبقاتــی اســت.
مشــکلی اســت کــه فقــط بــا گفــن برابــری زن و مــرد
حــل منــی شــود.
بــرای اینکــه زن و مــرد بــه حقــوق واقعــا مســاوی
در جامعــه چــه بــه لحــاظ فــردی و چــه اجتامعــی
دســت پیــدا کننــد؛ اوال بایســتی قوانیــن رسمایــه داری
و مذهــب را از جامعــه طــرد و بجــای آن قوانیــن
سوسیالیســتی مرتقــی را جایگزیــن آن کــرد .ثانی ـاً ب ـرای
اینکــه عــادات و فرهنــگ مردســاالرانه در جامعــه از
بیــن بــرود احتیــاج بــه بــاز ســازی و نوســازی دائــم
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 ،بـرادر 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 جاهالنــه مذهبــی مــی توانــد آنچنــان
نفرتــی در افـراد بوجــود بیــاورد کــه فرزنــد خــود را هــم
ســاخی کنــد .کمونیســت هــا در ایــن زمینــه بــه آموزش
دامئــی و تربیتــی ب ـرای از بیــن بــردن عــادات و ســنت
هــای عقــب مانــده اهمیــت خاصــی مــی دهنــد .بــدون
متحــد کــردن مــردان جامعــه در کســب حقــوق زنــان و
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بــه ایــن نتیجــه امیــدوار بــود و اظهــار داشــت کــه مــی
خواهــد «رئیــس جمهــور زمــان جنــگ» باشــد .خواســت
و حاجــت او اعطــا شــد .تــب و تابــی کــه ترامــپ از
زمــان تصــدی مقــام ریاســت جمهــوری ایجــاد کــرده
اســت باعــث شــده اســت کــه ایــن آتــش در آســتان کاخ
او مشــتعل گــردد .آنچــه کــه اکنــون شــاهد آن هســتیم
یــک جنــگ طبقاتــی متــام عیــار اســت .بــدون شــک،
ایــن طوفانــی اســت کامــل از وقایــع رسارس کشــور؛
اثـرات بیــکاری گســرده ،چهــل میلیــون تنهــا بــه خاطــر
ویــروس کویــد  ، ۱۹-نابرابــری و ناهمگونیهــای مــرگ
بــه خاطــر ویــروس ،حملــه مــداوم بــه جــان و مــال
سیاهپوســتان آمریکائــی توســط یــک نیــروی پلیســی
فاشیســت بــه همراهــی یــک دولــت دســت نشــانده
رشکتهــای چنــد ملیتــی غــول پیکــر کــه منــی توانــد از
آســیب پذیرتریــن شــهروندان خــود محافظــت کنــد.
غــارت فروشــگاهها ذات ـاً یــک مســئله طبقاتــی اســت،
خــواه بــه آن نــگاه مطلــوب داشــته باشــید یــا نــه
(البتــه اســتثنائاتی نیــز وجــود دارد ) .عمــل غــارت
یــک ســنت دیرینــه آمریکائــی اســت ،و قدمــت آن بــه
رسقــت رسزمینهــای بومــی و بردگــی آفریقاییهــا
بــاز میگــردد .و امــروز در حالیکــه ثرومتنــدان مراکــز
خریــد را غــارت و لخــت منــی کننــد ،آنهــا در غــارت
منابــع طبیعــی و نیــروی کار ،از معــادن ذغــال ســنگ
ویرجینیــا غربــی تــا انبــار کاالهــای متعلــق بــه جــف
بــوزو ،مهــارت کامــل دارنــد .مــردم فقیــر و تنگدســت
 حتــی اگــر بــه صــورت مخــرب و خشــونت آمیــز -ازقــدرت اســمی یــا صــوری خــود اســتفاده کننــد ،یــک
واکنــش کامــا طبیعــی را نســبت بــه یــک وضعیــت
مــداوم بــی قدرتــی ،از خــود نشــان مــی دهنــد .ب ـرای
آنهــا غــارت فریــادی بـرای کمــک اســت ،بیــان و تجلــی
نــا امیــدی اســت.
همــه مــا ایــن فیلــم وحشــتناک و شــنیع را دیدهایــم.
درک شــووین ،افــر پلیــس مینیاپولیــس ،جــورج فلویــد
را در روز روشــن بــه قتــل رســاند؛ همــه مــا مراقــب
پارتیزانهــای پــر تحــرک ســفید ،یکــی از کارآگاهــان
ســابق بودیــم ،کــه احمــد آربــری کــه آهســته در حــال
دویــدن بــود را از یــک وانــت بــاری بــه قتــل میرســاند.
همــه بــا لیســت طوالنــی کشــتار ســیاهان آمریکائــی
توســط پلیــس نــژاد پرســت – دو و نیــم برابــر ســفید
پوســتان – بودیــم و هســتیم .مــا هــم چنیــن میدانیــم
کــه  ٪۲۰از کل جمعیــت ســیاه پوســت ،حتــی قبــل از
بحــران کوویــد در فقــر شــدید زندگــی میکردنــد،
یعنــی حــدود  ۹میلیــون نفــر .رشایــط امــروز حتــی در
رسارس کشــور وخیــم تــر اســت ،و در نتیجــه خشــونت
هــم چنــان بــه اوج خــود خواهــد رســید .البتــه ،هــر دو
شــدت اعرتاضــات در بیــن فق ـرای کشــورما و مرتکــب
شــدن وحشــیگری کــه توســط دولــت مدافع گانگســرها
بــر سیاهپوســتان صــورت میگیــرد قبــل از دولــت
ترامــپ نیــز وجــود داشــته اســت .کورنــل وســت ایــن
نکتــه را جمعــه شــب گذشــته در برنامــه ســی ان ان و
مجــری آن اندرســون کوپــر ۳۶۰ -عنــوان کــرد.
« شــا یــک حــزب نئولی ـرال ،یعنــی حــزب دمک ـرات
داریــد کــه اکنــون در صندلــی راننــده نشســته اســت...و
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نیــز حاکمیــت قوانینــی کــه ضــد مردســاالری و برابــری کننــد؟ آیــا آنهــا مــی تواننــد تصمیــم گیرنــده زندگــی
طلبانــه باشــد؛ امــکان بــه پیــروزی رســاندن جنبــش خــود باشــند؟ .قوانیــن در ایــران ســن بلــوغ بــرای
زنــان بســیار ضعیــف اســت.
دخــران را  ۹ســال و بــرای پــران  ۱۵ســال در نظــر
مبــارزه
آغــاز
در
ریشــه
زن
فرودســتی زن ،ســتم بــر
گرفتــه اســت
طبقاتــی در جهــان دارد .اتفاقــاً در جامعــه رسمایــه
داری ســتم بــر زن تشــدید گردید .در دوران فئودالیســم در ســال  ۱۳۸۱ســن ازدواج بــرای پــران  ۱۵ســال
زنــان کار خانگــی میکردنــد و تحــت اراده مــرد روزگار شمســی و بــرای دخــران  ۱۳ســال شمســی در نظــر
میگذراندنــد ولــی در جامعــه رسمایـهداری هــم بایــد در گرفتــه شــده اســت و ایــن قانــون تــا بــه حــال بــدون
تولیــد رشکــت کننــد و اســتثامر شــوند و هــم در خانــه تغییــر مانــده اســت .بدیــن ترتیــب ازدواج کــودکان بــه
بــی مــزد کار کننــد و بــه لحــاظ حقوقــی هــم انســان رســمیت شــناخته مــی شــود .ولــی والدیــن و یــا قیــم
درجــه دوم باشــند .ایــن فــرو دســتی شــدید در جامعــه در رشایطــی مــی تواننــد دخ ـران را از ســن  ۹ســالگی
رسمای ـهداری بــه علــت نابرابــری در ارزش کار مســاوی شــوهر دهنــد .ایــن قانــون اســامی کــه در قوانیــن
آنهــا بــا کار مــردان اســت.
اساســی هــم گنجانــده شــده اســت عم ـاً تجــاوز بــه
جنبــش زنــان بخــش جدایــی ناپذیــر از مبــارزه بــرای
رهایــی کل جامعــه از اســتثامر و ســتم اســت .در نتیجــه
ایــن مبــارزه بخشــی از مبــارزه بـرای رهایــی از سیســتم
رسمایــه داری اســت .جــدا کــردن مبــارزه زنــان بــرای
خــود و یــا توهــم اینکــه مــی تــوان در سیســتم رسمایــه
داری برابــری زن و مــرد را تحقــق بخشــید بــه مبــارزه
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
جامعــه بــاال مــی رود .خانــواده هــا بصــورت کامــا
بورژوایــی از هــم مــی پاشــند و بچــه هــا کانــون گــرم
خانــواده را از دســت مــی دهنــد .موسســات دولتــی
کــه خــود اســیر خرافــات و مذهــب و ســود هســتند؛با
ایــن نــوع کــودکان همچــون مشــری هــای یتیــم خانــه
هــا رفتــار مــی کننــد و ب ـرای آینــده جامعــه خشــونت
و دربــدری و عــدم احــرام و محبــت بــه هــم نــوع
را پــرورش مــی دهنــد .رومینــا کودکــی اســت کــه در
حــال بلــوغ و رشــد اســت .او بــه محبــت بجــای فشــار
بـرای اجـرای قوانیــن مذهبــی و ســنتی جامعــه احتیــاج
دارد .او بایــد دوران جوانــی خــود را بــه بهرتیــن 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
را مــی شــکند و پــدر کــه آلــوده بــه ایــن قوانیــن و
ســنت هاســت او را مــی کشــد .جامعــه اع ـراض 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 ب ـرای آزادی و رهایــی و حقــوق مســاوی
بــا مــردان راه طوالنــی را پیمــوده اســت و بســیار بالنده
اســت .اینکــه رومینــای  ۱۴ســاله بــه خــود جـرات مــی
دهــد کــه تابــوی خانــواده و جامعــه را بشــکند را بایــد
در تاثیـ�ر همیـ�ن جنبـ�ش مبارزاتـ�ی و شـ�جاع زنـ�ان دیـ�د.
از طــرف دیگــر بایــد در رابطــه بــا رومینــا نگاهــی
بــه حقــوق کــودکان در جمهــوری اســامی انداخــت.
آیــا آنهــا از حامیــت اجتامعــی برخوردارنــد؟ آیــا آنهــا
حــق دارنــد کــه در رابطــه بــا زندگــی خــود اظهــار نظــر

کــودکان را تحــت عنــوان ازدواج بــه رســمیت شــناخته
اســت .و هیــچ گاه دولــت تضمینــی مبنــی بــر تحصیــل
تــا  ۱۶ســالگی را بــرای آنــان بعهــده نگرفتــه اســت.
البتــه وضــع آمــوزش و پــرورش خرابــر از آن اســت کــه
آمــوزش و پــرورش و بهداشــت همگانــی شــده باشــد.
امــا در قانــون آنـرا حــق عمــوم بــه حســاب آورده اســت
ولــی در مســئله کودکانــی کــه ازدواج مــی کننــد کــه
اکــرا ً از طبقــات روســتایی و فقیــر جامعــه هســتند
رس ـاً آن ـرا نادیــده مــی گیــرد.
در قانــون کار بــرای کــودکان زیــر  ۹و  ۱۳ممنــوع
اســت .ولــی یکــی از مشــکالت جامعــه کــودکان کار و
کــودکان خیابانــی و کارتــن خــواب هســتند .معمــوال
اجــرا کننــدگان قوانیــن آنچنــان در فســاد و رشــوه
آلــوده شــده انــد کــه از آنهــا هیــچ انتظــاری حتــی بـرای
تامیــن ایــن قوانیــن ارتجاعــی هــم منــی شــود داشــت.
قانــون مدنــی در تبــره یــک مــاده  ۱۲۱۰اعــام
کــرده اســت؛ ســن بلــوغ در پــر  ۱۵ســال متــام قمــری
و در دخــر ۹ ،ســال متــام قمــری اســت .بنابرایــن از
نظــر قانــون مدنــی ،دخــری کــه  ۹ســال قمــری و
پــری کــه ۱۵ســال متــام قمــری دارد ،بالــغ محســوب
شــده و میتواننــد ماننــد فــردی کبیــر و بزرگســال
متامــی اعــال حقوقــی را انجــام داده و  ،..مســئولیت
کیفری آنهــا رشوع میشــود ((ســایت یاســا))
در جامعــه ســن متوســط ازدواج بیــن  ۲۶- ۲۳اســت
و قوانیــن فــوق معمــوال در طبقــات بســیار فقیــر و
حاشــیه ای شــهرها و مــرزی بیشــر اتفــاق مــی افتــد
ولــی مســئله نــه وســعت جغرافیایــی آن بلکــه قوانیــن
حاکــم در دفــاع از کــودکان اســت .کــه در رژیــم
جمهــوری اســامی عم ـاً فقــط نوشــته ای ب ـرای خــاک
خــوردن در قفســه مجلــس و نهادهــای دولتــی اســت.
در ســایت ســازمان بهزیســتی کشــور در بحــث
کنوانســیون کار کــودک آمــده اســت:
از نظــر ایــن کنوانســیون ،اصطــاح «کــودک» در مــورد
کلیــه اشــخاص کمــر از ( )۱۸ســال بــکار بــرده میشــود
مــا در بــاال دیدیــم کــه مفهــوم کــودک در رژيم اســامی
بــرای دخــران  ۹و پــران  ۱۵س��ال اس��ت .امضـ�ا ٔء
قوانیــن ایــن کنواســیون حقــوق کــودک یــک بــازی
کثیــف سیاســی اســت .کار کــودکان در کورپزخانــه هــا
و آجــر چینــی و غیــره بــه امــری عــادی تبدیــل شــده
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  ۳زن دیگــری کــه بعــد از نوشــن ایــن مقالــه توســط
شــوهران و پدرانشــان کشــته شــدند؛ در عقــب ماندگــی
سیســتم حاکــم اجتامعــی بــه جایــی منــی رســد .امــا
جنبــش زنــان در طــی چنــد دهــه اخیــر بــا اعرتاضــات
خــود رژیــم را در خیلــی از صحنــه هــای اجتامعــی بــه
عقــب رانــده اســت .امــا ایــن قتــل هــا نشــان داد کــه
بیــش از پیــش بایــد بــه کمــک جنبــش زنــان شــتافت
کاری کــه مشــخصا بــه رفقــای درگیــر در جنبــش زنــان
بویــژه زنــان طبقــات زحمتکــش و کارگــر جامعــه بــر
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.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی()7
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این وضعیت ناشی از برآیند نیروهای طبقاتی در جهان،
ایران و کردستان به وجود آمده بود .یکی از این نیروها،
اخالل طبقاتی خرده بورژوازی به ظاهر چپ رادیکال
ولی راست در حزب کمونیست بوده است .مناینده این
عامل طبقاتی خود منصور حکمت بود .تعیین مرحله
انقالب دموکراتیک در یک کشور رسمایهداری ،نفی
دستاوردهای ساختامن سوسیالیسم در اتحاد جامهیر
شوروی تا سال  ،۱۹۵۳نفی ساختامن سوسیالیسم در
چین سوسیالیستی و دستاوردهای مائوتسهدون ،ایجاد
توهم در نقش نیروهای مسلح امپریالیستی در دفاع از
„کردستان سوسیالیستی“ خط راستی بود که در حزب
کمونیست ایران اعامل میشد ولی در عین حال مرتب

از طبقه کارگر سخن میگفت ،علیه همه تشکیالتهای
کمونیستی ایران و جهان شمشیر میکشید و آنها را
به عنوان تشکالت پوپولیستی و اپورتونیستی نفی
میکرد ،ساختار تشکیالتی حزب را سنرتیستی میکرد
و دموکراسی را محدود میمنود و ظاهری چپ و چپول
داشت .عالوه بر آن تأثیر ناسیونالیسم کرد و فارس،
طبقه کارگر و بورژوازی کرد و فارس و تغییرات جهانی
نیز باعث به وجود آمدن گرایشات روشن طبقاتی
گردیده بود.
خط منصور حکمت که حال دیگر خود را مناینده خط
کمونیسم کارگری مینامید با فرار به جلو یعنی با
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 میکرد .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 «سنرتیستی» مینامد :این خط
نه لفاظیها و جدائی طلبیهای حکمت را میپذیرفت
و نه در مقابل ناسیونالیسم موجود کوتاه میآمد.
و خط «کمونیسم کارگری» حکمت.
در واقع در حزب کمونیست دو خط راست یکی راست

اکنون وقایع آمریکا
اکنــون وقایــع چنــد روز اخیــر در ایــاالت متحــده
بازتــاب یــک جنــگ طبقاتــی بــه متــام معنــی اســت
توسط جاشوا فرانک – اول ماه ژوئن 2020
خواننــدگان عزیــز رنجــر ،از آن جائــی کــه ایــن
خیزشهــای شــهری و خیابانــی در رسارس
ایــاالت متحــده یعنــی در بیــش از  ۳۰ایالــت
و بیــش از  ۴۶شــهر بــزرگ صــورت گرفــت،
تحلیــل گــر ایــن مقالــه هــر گــز نخواهــد
توانســت متــام وقایــع را در ایــن مقالــه
کوتــاه بگنجانــد .روی ایــن اصــل مــا مطالــب
مهــم دیگــری را در طــول ایــن مقالــه بــه آن
اضافــه مــی کنیــم.
صحنــه خیــره کننــده در امتــداد خیابــان ملــروز ،یکی از
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مشــهورترین مناطــق خریــد در لــوس انجلــس ،اکنــون
یکــی از منطــق انتقــام جویانــه اســت .شیشــههای
خــرد شــده در رستــارس پیــاده روهــا دیــده مــی
شــود .مقابــل مغازههــا شــعار نویســی شــده
اســت .بــوی دود هنــوز در هــوای صبــح بــه
مشــاممیرســد .کمــی بعــد از آنکــه شــهردار
لــوس انجلــس ،اریــک گارســتی ،یــک رشایــط
اضطـراری در ســطح شــهر و ســاعات خاموش
بــاش از  ۸بعــد از ظهــر را اعــام کــرد ،خیابــان
ملــروز مرکــز ثــروت غــارت شــده در شــنبه
شــب گردیــد .گارســتی بعــدا ً از نیوســام ،فرمانــدار
کالیفرنیــا خواســت کــه گارد ملــی را وارد کنــد و ایــن از
ســال ( ۱۹۹۲زمانیکــه حکــم داد گاهــی رادنــی کینــگ

قتل رومینا جنایتی دیگر علیه جنبش زنان

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

ﺣﺰ
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رومین��ا 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 خربهــا و تاســف شــدید جامعــه و
در عینــ ح��ال مــورد بررس�یـ مج��دد ق��رار داد .توضیــح
جزئی�اـت واقع��ه وقت��ی کـ�ه معل��وم شــد کــه رومینــا بــا
شــکایت بســتگانش بــه دادگاه کشــیده شــده از دادگاه
تقاضــا مــی کنــد کــه او را تحویــل پــدرش ندهنــد چـرا
ک��ه پ��درش قص�دـ کش�تن او را دارد ولــی دادگاه بعلــت
اینکــه بــه لحــاظ قانونــی و رشعــی؛ پــدرش در حکــم

ولــی او بحســاب مــی آمــده اســت ،او را تســلیم پــدرش
مــی کنن��د ابعـ�اد جدی��د بـ�ه خوــد گرف��ت .امــا پــدر
بعلــت اینکــه او را در ارتبــاط بــا جنــس مخالــف مــی
دانــد از قبــل تصمیــم بــه کشــن او مــی گیــرد و ســعی
م��ی کن��د از طری�قـ همسـرش یعن��ی مـ�ادر رومینــا او
را بکشــد .فاجعــه ادامــه پیــدا مــی کنــد وقتــی معلــوم
مــی شــود کــه جـزای چنیــن کاری در جمهــوری اســامی
ایـران 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
هــم بــا جامعــت اســامی دارد .نشــان از فاجعــه ای
دارد کــه در حکومــت اســامی علیــه زنــان در جریــان
اســت .ایــن نــه اولیــن و نــه آخریــن قتــل ناموســی در
جمه��وری اس�لامی ب��ا قوانی��ن موج��ود خواه��د ب��ود.
در رژیــم جمهــوری اســامی اخالقیــات معیارهــای
کامــا وارونــه ای پیــدا کــرده اســت .اخالقیــات رصفـاً از
زاویــه مناســبات جنســی و رابطــه بیــن جنــس مونــث
و مذکــر دیــده مــی شــود .دزدی هــای میلیــاردی ،بـراه
انداخــن پرســتوها در وزارت اطالعــات ،دروغگویــی،

