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پنجــم دیــاه 1358 ســالروز حــزب رنجــران ایــران 

اســت. بنیــاد گــزاران آن 9 ســازمان و تشــکل و محفــل 

مارکسیســتی – لنینیســتی بودنــد کــه بــر اســاس اســناد 

ــه شــده : " طــرح پالتفــرم حــزب، جبهــه ی واحــد،  تهی

نقشــه ی ایجــاد حــزب و اساســنامه حــزب کمونیســت 

ــران،  ــوده ای ــزب ت ــی ح ــازمان انقالب ــط س ــران " توس ای

طــی یکســال تبــادل نظــر و رشکــت در فعالیــت هــای 

مشــرک تحــت رهــری “ کمیســیون وحــدت “ متشــکل 

ــت  ــی نشس ــد. ط ــکیل ش ــا تش ــکل ه ــدگان تش از مناین

هــای هفتگــی مرتــب کمیســیون کــه رشکــت کادر هــای 

ــود اســناد الزم  ــوان مهــان آزاد ب تشــکل هــا هــم بعن

بــرای بــردن در درون تشــکل هــا تهیــه شــد. عــالوه بــر 

ــک  ــش ی ــر امکانات ــا ب ــم بن ــکل ه ــر تش ــاال ه ــناد ب اس

تاریخچــه کوتــاه بــرای معرفــی خــود بــه دیگــر تشــکل 

هــا عرضــه کــرد کــه همــراه اســناد کمیســیون بــه درون 

بــرای بررســی و مطالعــه فرســتاده شــد. پــس از آن بــار 

دیگــر رفقــا کمیســیون نظــرات رســیده را مــورد بررســی 

قــرار دادنــد و پیشــنویس نهایــی بــرای تقدیــم بــه 

ــه  ــاق آراء ب ــه اتف کنگــره توســط کمیســیون وحــدت ب

ــه نهایــی رســید.  مرحل

مناینــدگان کنگــره از رسا رس ایــران، شــهرها و روســتاها ، 

زنــان و مــردان از کلیــه نـُـه نهــاد تشــکیل دهنــده حــزب 

ــا اجــاع  بودنــد. آنهــا نــه تنهــا اســناد ارائــه شــده را ب

و بــه اتفــاق آراء مهــر تائیــد زدنــد بلکــه کلیــه اعضــای 

اصلــی و مشــاور کمیتــه مرکــزی را هــم بــه اتفــاق آراء 

ــر  ــتثنایی در ام ــه اس ــک واقع ــن ی ــد. ای ــاب کردن انتخ

وحــدت در جنبــش چــپ و کمونیســتی ایــران محســوب 

مــی شــد و درســت بدیــن علــت شــور و شــوق زیــادی 

میــان اعضــا و طرفــداران حــزب رنجــران ایــران بوجــود 

آورد. حــزب توانســت در مدتــی کوتــاه پایــه هــای 

ــک بیســت واحــد ســازمانی  ــوده ای خــود را در نزدی ت

گســرش دهــد.

از خواست های کارگران هفت تپه پشتیبانی کنیم 

کارفرمایــان   - بیگــی  اســد  و  رســتمی  از  یــد  خلــع 

 – تپــه  هفــت  نیشــکر  رشکــت  یغاگــر  و  خاطــی 

خواســت کارگــران هفتــه تپــه روز ســوم دیــاه بــا 

رشکــت کارگــران، دانشــجویان، معلــان در جلــو وزارت 

دادگســری در ایــن رشایط کرونایی نشــانی از پشــتیبانی 

ــه حــق اســت و در  ــن خواســت ب عمومــی مــردم از ای

عیــن حــال مخالفــت بــا خصوصــی ســازی. رضوریســت 

کلیــه نیروهــای آزادیخــواه کــه دل بــه نجــات ایــران از 

طریــق راه حــل کارگــری و نــه تســلیم بــه امپریالیســم و 

نــه دل بــه بایــدن و کاخ ســفید دارنــد بــه کارزار نــه بــه 

خصوصــی ســازی بپیوندنــد. روز ســوم دیــاه کارگــران 

ــرای  ــه درســتی عــالوه ب ــا ب ــه و پشــتیبان آنه هفــت تپ

ــت  ــتمی خواس ــدبیگی و رس ــد از اس ــع ی ــت خل خواس

ــد: ــر را مطــرح کردن هــای مشــخص زی

ــزاران  ــام کارگ ــئولیت از مت ــلب مس ــد و س ــع ی 1 - خل

ــر مخــرب  ــه داری تاثی ــه بحــران رسمای ــا اســت ک مدته

ــر ملــت هــا و جوامــع بــری نشــان  و ویرانگــرش را ب

وضعیــت  بحــران  ایــن  تشــدید  بــا  و  اســت  داده 

معیشــتی کارگــران و زحمتکشــان روز بــه روز بدتــر مــی 

ــت  ــی و در حقیق ــه طبقات ــان فاصل ــن می ــود. در ای ش

فاصلــه بیــن فقــرو ثــروت ابعــاد غیــر قابــل تصــور بــه 

ــر  ــه ه ــران دون پای ــزد بگی ــفره م ــرد. س ــی گی ــود م خ

ــی  ــن امللل ــی و بی ــر و رشکــت هــای فرامل ــی ت روز خال

ــه داری  ــران رسمای ــوند. بح ــی ش ــر م ــه ت ــر روز فرب ه

ــوی  ــش ق ــک جنب ــود ی ــدم وج ــی و ع ــطح جهان در س

کارگــری – کمونیســتی گرایــش بــه راســت و فاشیســم را 

در بیــن اکــر دولــت هــای جهــان بوجــود آورده اســت. 

ــی  ــه پ ــه داری ک ــیون رسمای ــد گلوبالیزاس ــدید رون تش

آمدهایــش عــدم امنیــت شــغلی، رونــد رو بــه افزایــش 

ــرش  ــری(، گس ــم ) نظامیگ ــرش میلیتاریس ــکاری، گس بی

مــواد مخــدر، آوارگان جهــان، جنــگ هــای نیابتــی )بیــن 

کشــورها – جنــگ داخلــی در درون کشــورها ( و.... 

ــر  ــر و غی ــم ت ــه وضــع وخی ــا ب ــا مســئله کرون اســت، ب

ــده اســت. ــری غلتی ــل تحمــل ت قاب

نابســامانی در بودجــه هــای حکومتــی، بــی ارزش شــدن 

ــد  ــی و راک ــا پیرامون ــورهای عمدت ــای کش ــول و ارزه پ

شــدن بخــش هایــی از اقتصــاد ایــن کشــورها کــه اساســا 

ــواد  ــد نفــت و م ــع طبیعــی مانن ــروش مناب ــه ف ــر پای ب

معدنــی قــرار دارد بیــش از پیــش تــوده هــای اســتثار 

ــش  ــت. گرای ــگ آورده اس ــه تن ــتمدیده را ب ــده و س ش

ــه  ــان ک ــت هــای جه ــن دول راســت و فاشیســتی در بی

ناشــی از ایــن وضــع خــود بــه رقابــت افســار گســیخته 

بــرای بدســت آوردن ســهم بیشــری از بــازار جهانــی بــا 

تکیــه بــه زور و قلــدری دســت زده انــد. بــاز هــم بــه 

ــه  ــژه اینک ــن زده اســت بوی ــش هــای اجتاعــی دام تن

اکــر حکومــت هــای جهــان دارای گرایــش هــای قــوی 

و ویرانگــر فســاد مالــی و بانــد بــازی در بــاال هســتند. 

انقــالب  برنامــه  در  آن  نقــش  و  ایــران  در  ســتم 

لیســتی سیا سو

ایــران رسزمیــن کهنــی اســت کــه قدمتــش بــه هــزاران 

ــل  ــا صیق ــورد متدنه ــاکش برخ ــش در کش ــال و متدن س

ــخ  ــن تاری ــر همی ــت بخاط ــم درس ــروز ه ــورده و ام خ

طوالنــی و موقعیــت ژئوپولتیــک آن از ویژگــی خاصــی 

برخــوردار اســت. در ایــن جــا مــی خواهیــم روی یکی از 

ایــن ویژگــی هــای جامعــه ایــران کــه در برنامــه انقالبــی 

پرولتاریــا در اوضــاع کنونــی ایــران تاثیــر بســزایی دارد 

ــچ  ــه هی ــران ک ــتم در ای ــم و س ــم: ظل ــت بگذاری انگش

برنامــه انقالبــی دمکراتیــک و سوسیالیســتی منــی توانــد 

ــن  ــد. گف ــه نکن ــات توج ــی و خصوصی ــن ویژگ ــه ای ب

ــه  ــت و دو طبق ــه داریس ــران رسمای ــه ای ــه جامع اینک

ــم صــف کشــیده  ــورژوازی و پرولتاریــا در برابــر ه ب

انــد گامــی اســت اساســی در شــناخت جامعــه امــا مــو 

ــه  ــد برنام ــت. بای ــدن اس ــرا ندی ــش آن ــدن و پیچ را دی
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واکسن کرونا باید برای همه رایگان باشد
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چهل و دومین سالگرد.... بقیه از صفحه 
1

 عــالوه بــر ســازماندهی فعالیــت هــای مرکــزی انتشــار 

ــود  ــم خ ــک منظ ــه تئوری ــزب و مجل ــی ح ارگان سیاس

ــه کمــک  ــه مســتقل خــود ب توانســت صاحــب چاپخان

یکــی از رفقــای حــزب کــه ســال هــا در چاپخانــه بانــک 

ــش  ــا پوش ــه ب ــود ک ــود، ش ــه ب ــه آموخت ــزی تجرب مرک

ــان حــزب  ــرد. تشــکیل ســازمان جوان ــی ک ــی کار م علن

رنجــران و نریــه مســتقل خــود بــا ســازماندهی خانــه 

جوانــان مســتقل در تهــران، همراهــی بــا تشــکل هــای 

ــری،  ــیون کارگ ــورای فدراس ــازماندهی ش ــری در س کارگ

ــاد  ــان و کمــک بــه ایج ــازماندهی زن همراهــی در س

ســازمان زنــان ایــران، کار در کارخانــه و تاکیــد روی 

ــه  ــا از جمل ــه ه ــی در کارخان ــای حزب ــاد حــوزه ه ایج

فعالیــت هــای موفقیــت آمیــز حــزب رنجــران در مــدت 

ــن گســرش  ــی اســت. ای ــت علن ــدی فعالی یکســال و ان

ــه حــزب رنجــران منــی شــد  ــا محــدود ب و توســعه تنه

ــی  ــک هــای فدای ــه چری ــه گرایشــات چــپ از جمل کلی

خلــق و حــزب تــود ایــران هــم بــا رسعــت بــر فعالیــت 

هــای خــود افزودنــد. ایــن فعالیــت هــای پــر رس و صــدا 

و علنــی دســتگاه هــای امنیتــی تــازه نوســازی شــده از 

ــاً ضــد کمونیســت  ســاواک دوره ســلطنت را کــه ماهیت

بودنــد هشــیار کــرد. طولــی نکشــید کــه مرتجعــان 

ــگاها را  ــه دانش ــتی ک ــه نشس ــد چ ــر دادن ــم را خ حاک

چــپ هــا تســخیر کــرده انــد، کارخانــه هــا را کارگــران 

متایــل بــه چــپ زیــر نفــوذ خــود در آورده انــد، زنــان 

ــاری مقاومــت  ــر حجــاب اجب ــه ســطوح در براب در کلی

میکننــد. خمینــی کــه بــا تائیــد تســخیر ســفارت آمریــکا 

توســط دانشــجویان اســالمی خــود را قهرمــان ضــد 

ــه  ــاگاه خدع ــود بن ــان داده ب ــکا نش ــم آمری امپریالیس

بــه رسکــوب  کــرد و دســت  فــاش  را  کــردن خــود 

نیروهــای چــپ و کمونیســتی زد کــه حــزب مــا هــم از 

جملــه آنهــا بــود.

 حــزب رنجــران ایــران کــه در کنگــره اول خــود در 

ارزیابــی از ماهیــت رژیــم تــازه بنیــاد جمهوری اســالمی 

دچــار انحــراف راســت و در اصــل مارکسیســتی دچــار 

گرایــش رویزیونیســتی شــده بــود نـُـه مــاه پــس از کنگره 

بــا نقــد چنیــن برخــوردی مبــارزه بــا متامیــت جمهــوری 

اســالمی را در دفــر سیاســی بــه اتفــاق آراء در دســتور 

کار حــزب قرارداد.)رجــوع شــود بــه ســند حســن رشــتی 

کــه مصوبــه دفــر سیاســی اســت وبــرای مخفــی کاری 

نــام حســن رشــتی بــدان گذاشــته شــد (. نشســت دفــر 

سیاســی ضمــن تصویــب ســند بــه اتفــاق آراء از کمیتــه 

دائــم  خواســت کــه هرچــه زودتــر جلســه فــوق العــاده 

ــا  ــزی را تشــکیل دهــد. رهــری حــزب ب ــه مرک ی کمیت

ــه  ــر ب ــط بگی ــود، و رشای ــه موجــود ب ــی ک ــام خطرات مت

ــه  ــه ب ــا تکی ــود توانســت ب ــده ب ــه بوجــود آم ــدی ک بن

ــزی را در  ــه مرک ــه کمیت ــزب جلس ــازمانده ح ــای س رفق

ــه  ــدون هیچگون ــمن و ب ــم دش ــدور از چش ــی ب محیط

تلفاتــی تشــکیل دهــد و اســراتژی نویــن حــزب را بــه 

اتفــاق آراء بــه تصویــب رســاند: هســته مرکــزی تغییــر 

رفــن روی خــط مشــی سیاســی عمومــی مبــارزه بــرای 

ــری  ــود. ره ــالمی ب ــوری اس ــام جمه ــی کل نظ رسنگون

ــک مشــی عمومــی  ــن ی ــه ای ــود ک ــالً آگاه ب حــزب کام

ــج و  ــخت و بغرن ــدی س ــه در رون ــت ک ــراتژیک اس اس

ــن  ــت. بنابرای ــد یاف ــق خواه ــی تحق ــه طوالن در نتیج

ــک اتخــاذ شــده در کنگــره حفــظ ظاهــر هــان  تاکتی

ــی از  ــی گذاشــن عکــس های ــابق و حت خــط مشــی س

ــد  ــمن ندان ــه دش ــا ک ــر ت ــه اول رنج ــی در صفح خمین

کــه مــا در حــال تــدارک بــرای مبــارزه ی مخفــی و 

ــا  ــفانه ب ــا متاس ــتیم. ام ــم هس ــر رژی ــت در براب مقاوم

دســتگیری یکــی از رفقــای کا رگــر عضــو کمیتــه مرکــزی 

ــه کویــت محــل کارش در فــرودگاه  ــگام بازگشــت ب هن

ــی تصویــب  ــاد دســتگیر مــی شــود وســند اصل مهــر آب

ــه د ســت مامــوران  ــه مرکــزی ب شــده در اجــالس کمیت

ــزب  ــد و ح ــی رس ــالمی م ــوری اس ــم جمه ــی رژی امنیت

مجــال کافــی بــرای عقــب نشــینی منظــم را پیــدا منــی 

کنــد. گشــاده بــازی و علنــی گــری تاثیــرات منفــی خــود 

را بجــا گذاشــته بــود. بویــژه اینکــه حــزب مــا عــالوه بــر 

ــم از طــرف دارو دســته ی  ــی رژی دســتگاه هــای امنیت

ــت  ــدار از اکری ــرخ نگه ــوده و ف ــزب ت ــوری در ح کیان

ــب  ــورد تعقی ــق م ــی خل ــای فدای ــک ه ــازمان چری س

بــود.

ــش  ــه پی ــوب، ب ــر رسک ــت در براب ــوی مقاوم ــش بس پی

یــک  بعنــوان  تشــکیالت حــزب  بــرای ســازماندهی 

ــارزه  ــرای مب ــش ب ــه پی ــی و مخفــی، ب ــر زمین حــزب زی

ای ســخت ، بغرنــج و طوالنــی بــا و حتــی یــک پارچــه 

چهارمیــن اجــالس کمیتــه مرکــزی کنگــره اول حــزب کار 

خــود را بــا رسود انرناســیونال و مقاومــت تــا آخــر بــه 

امتــام رســاند.

پــس از ایــن جلســه اولیــن نشســت دفــر سیاســی 

بنابــر پیشــنهاد رفقــای دفــر سیاســی واحــد مازنــدران و 

جنــوب پیشــنهاد بررســی رشکــت در مبــارزه مســلحانه 

ــق  ــئولیت رفی ــا مس ــیون ب ــد. و کمیس ــرح کردن را مط

ــل  ــر سیاســی تشــکیل شــد. ای راد یکــی از اعضــای دف

قشــقایی بــه رسکردگــی خرسوقشــقایی از رهــران جبهــه 

ملــی ایــران در اعــراض بــه حکومــت، در مناطــق ایلــی 

نزدیــک شــیراز مســلحانه اردوگاهــی را بــا رشکــت افــراد 

ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــرده بودن مســلح قشــقایی مســتقر ک

ســابقه مــا در دهــه چهــل و رشکــت ســازمان انقالبــی در 

قیــام بهمــن قشــقایی طبــق پیشــنهاد تشــکیالت حــزب 

در جنــوب، حــزب هــم یــک واحــد نظامــی را در کنــار 

اردوگاه ایــل و مســتقل از آن بــر پــا کــرده بــود کــه یکــی 

ــی  ــت عمل ــز سیاس ــار آمی ــت و افتخ ــات درس از اقدام

ــا  ــن بن ــد حــزب محســوب مــی شــود. عــالوه برای جدی

ــئول  ــه مس ــدران ک ــه مازن ــه منطق ــنهاد کمیت ــر پیش ب

ــورد  ــی را در م ــی مثبت ــی ارزیاب ــر سیاس ــو دف آن عض

توانایــی تشــکیالت واحــد خــود بــرای ایجــاد یــک گــروه 

ــق  ــه رفی ــن نکت ــل ای ــرد. در مقاب ــه ک ــی عرض پارتیزان

مســئول کمیتــه رفیــق منصــور کــه تاکیــد داشــت: " مــا 

ــروزی  ــه پی ــم و ب ــان نداری ــی اطمین ــروزی نظام ــه پی ب

ــد در  ــا بای ــود م ــن ب ــق ای ــور رفی ــرا " منظ ــی چ سیاس

برابــر رژیــم مقاومــت کنیــم و تعرضــی کار کنیــم چــون 

دیــر یــازود رهــری حــزب تــوده و اکریــت در ضدیــت 

ــد  ــی کن ــود م ــا را ناب ــوب م ــتگاه رسک ــتند دس ــا هس م

پــس بهــر اســت در مبــارزه ای تعرضــی کشــته شــویم. 

همینطــور هــم شــد و  امــروز ادامــه دهنــدگان راه 

ــه  ــت کمیت ــارزه و مقاوم ــه مب ــران ب ــران ای ــزب رنج ح

ــش  ــد و در عمــل پی ــی کنن ــدران حــزب افتخــار م مازن

آمــد.  رفیــق منصــور درســت در  ارزیابــی  و  بینــی 

و  شــال  و  جنــوب  مســلحانه  مبــارزه  از  ارزیابــی 

موفقیــت حکومــت در شکســت آنهــا بخصــوص کشــن 

رهــران آنهــا رهــری حــزب را بدیــن نتیجــه رســاند کــه 

ــش  ــرو را در پی ــال اساســی حفــظ نی ــک فع ــد تاکتی بای

ــوز  ــه هن ــه ک ــو نرفت ــای جــوان و ل ــام رفق ــا مت ــرد. ب گی

ــا  ــت و ب ــاس گرف ــک مت ــک ت ــد ت ــزب نبودن ــو ح عض

توضیــح اوضــاع روابــط تشــکیالتی را کامــالً قطــع کــرد 

و از آنهــا خواســت تنهایــی چــون بــذری بــه میــان تــوده 

هــا رونــد و بــه کار سیاســی بــا دیــد طوالنــی بپردازنــد. 

انقــالب امــر تــوده هاســت چنیــن بــود رهنمــود حــزب 

ــا آنهــا رفقــای لــو رفتــه وداع  بــه رفقــای جوانــی کــه ب

مــی کردنــد. ایــن هــم یکــی از سیاســت هــای درســت 

ــن  ــالوه برای ــود. ع ــرو ب ــظ نی ــرای حف ــب نشــینی ب عق

ــی در کار در کردســتان  ــی ســازمان انقالب ســابقه طوالن

و بویــژه دوســتی مــا بــا رهــران اتحادیــه میهنــی جــالل 

طالبانــی و کوملــه رنجــران کردســتان عــراق بــه رهــری 

ــرای حــزب  نوشــیروان مصطفــی رشایــط مســاعدی را ب

ــرای  ــزب را ب ــه ح ــو رفت ــای ل ــه کادره ــرد ک ــم ک فراه

برگــزاری کنگــره دوم حــزب و همــکاری و وحــدت 

ــتان  ــه در کردس ــپ ک ــکالت چ ــر تش ــه و دیگ ــا کومل ب

از  نفــر  از ســی  بیــش  نتیجــه  در  بفرســتد.  بودنــد 

اعضــای حــزب توانســتند خــود را بــه منطقــه کردســتان 

رســانند و جــان ســامل بــدر بردنــد و کنگــره دوم حــزب 

را تشــکیل دهنــد. متاســفانه بخشــی از رفقــای لــو رفتــه 

قــادر نشــدند خــود را بــه مناطــق کردســتان بــر ســانند 

و دســتگیر شــدند و اکــراً بــه شــکنجه و اعــدام  و 

زنــدان هــای طوالنــی دچــار شــدند. دســتگاه جنایتــکار 

بــا آوردن یکــی دونفــر از اعضــای حــزب در شــو هــای 

تلویزیونــی و رســانه هــای جیــره خــوار نوشــتند حــزب 

رنجــران را نابــود کردیــم و افتخــار کردنــد کاری را کــه 

نظــام شاهنشــاهی بــا کشــتارهای متعــددش و حتــی بــا 

کاشــن ســیروس نهاونــدی نتوانســت ســازمان انقالبــی را 

نابــود کنــد، مــا کردیــم. در کتابــی کــه تحــت عنــوان " 

مائویســم در ایــران " موسســه مطالعــات و پژوهشــهای 

سیاســی در زمســتان 1397 منتــر کــرد در صفحــه 

446 آخریــن جمــالت را نویســنده آقــای محمــد نــادری 

چنیــن خامتــه مــی دهــد: " از حــزب رنجــران داســتانی 

ــز  ــزب هرگ ــن ح ــه ای ــی ک ــو گوی ــد. ت ــی منان ــش باق بی

ــود " نب

ــا  ــد، ب ــاک کردن ــا را پ ــون ه ــا خ ــزب م ــای ح ــا رفق ام

برگــزاری کنگــره دوم حــزب در کردســتان در ســال 

ــدی از مواضــع حــزب در کنگــره اول  ــا جمعبن 1363، ب

برخــورد همــه جانبــه بــه نظــرات راســت رویزیونیســتی 

کنگــره اول در برخــورد بــه بــورژوازی حاکــم و برخــورد 

ــا ضــد  ــه اســالم ماهیت ــه آن در حالیک ــردن ب ــه ک دوگان

کمونیســم بــوده و "اســالم مبــارز" در عــر مــا، در 

دوران انقالبــات پرولتاریایــی مشــاطه گــری دیــن و 

انحرافــی از اصــول کمونیســم اســت. حــزب مــا در ایــن 
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اعتراضات در حکومت اقلیم .... بقیه از 
صفحه 1

پشتیبانی از خواست... بقیه از صفحه 1

ــپ  ــای چ ــر نیروه ــراه دیگ ــان هم ــه همچن ــار ده چه

و کمونیســت در مبــارزه علیــه رژیــم رسمایــه داری 

ــان  ــروز همچن ــرده و ام ــارزه ک ــالمی مب ــوری اس جمه

ــا  ــد ب ــد ودر پیون ــتی واح ــزب کمونیس ــاد ح ــرای ایج ب

ــد. ــی کن ــارزه م ــری مب ــش کارگ جنب

ــالگرد تاســیس حــزب  اینــک کــه چهــل و یکمیــن س

ــگان  ــه همــه جانباخت ــا احــرام ب ــرا مــی رســد ، مــا ب ف

ــی  ــا را گرام ــاد آنه ــزب ی ــتگان ح ــان و درگذش و زندانی

مــی داریــم. و بــه همــه رفقــا و کادرهــا و اعضــاء 

ــه داری  ــم رسمای ــه دو رژی ــارزه علی ــر مب ــزب بخاط ح

شاهنشــاهی و اســالمی و تــالش پیگیرشــان بخاطــر امــر 

طبقــه کارگــر و در راســتای سوسیالیســم درود مــی 

ــتیم. بفرس

ــورد  ــد م ــت بای ــد رشک ــران جدی ــابق. مدی ــت س مدیری

ــند. ــران باش ــد کارگ تأیی

ــران  ــدگان منتخــب کارگ ــناخن مناین ــه رســمیت ش ۲- ب

ــی و بهداشــت کار،  ــط ایمن ــر رشای ــۀ نظــارت ب در زمین

ــره. ــاعات کار و غی ــت س ــری از ســوانح، رعای جلوگی

و  کار  بــه  اخراجــی  کارگــران  بازگشــت همــه   -  3  

یــا  بازداشــت و  پرداخــت حقــوق و مزایــای دوران 

اخــراج آنهــا.

4 - پرداخــت فــوری متــام حقــوق و مزایــای عقــب 

افتــاده.

5 - بــه رســمیت شــناخن تشــکل هــای مســتقل کارگــری 

و بــه طــور مشــخص ســندیکای کارگــران هفــت تپــه از 

ســوی دولــت و کارفرمــا. 

ــاب و  ــراض، اعتص ــق اع ــناخن ح ــمیت ش ــه رس 6 - ب

راه پیائــی.

ــا و  ــا، دزدی ه ــالس ه ــواع اخت ــری از ان ــرای جلوگی  ب

ــت: ــا الزم اس ــل ه ــف و می حی

 الــف - کارگــران بــرای نظــارت مناینــدگان منتخــب 

خــود بــر تولیــد، اســتخدام، ماشــین آالت و مــواد خــام، 

انبــار تولیــدات، زمیــن هــای متعلــق بــه رشکــت بــرای 

جلوگیــری از فــروش زمیــن هــا، منــع اخــراج تــالش کننــد 

و بکوشــند ایــن مــوارد در رشکــت هفــت تپــه تثبیــت و 

نهادینــه شــوند.

ــاب  ــه، حس ــامل ترازنام ــت ش ــای رشک ــاب ه ب - حس

ســود و زیــان و حســاب جریــان نقدینگــی یــا تغییــرات 

خزانــۀ رشکــت علنــی باشــند و مناینــدگان کارگــران حــق 

بررســی اســناد مربــوط بــه ایــن حســاب هــا را داشــته 

باشــند.

حــزب رنجــران ایــران از خواســت هــای کارگــران هفــت 

ــردم  ــران و م ــه کارگ ــد. و هم ــی منای ــتیبانی م ــه پش تپ

زحمتکــش را بــه حایــت از آنــان فــرا مــی خوانــد. در 

ایــن مبــارزات حــق طلبانــه و متحــد و هــم دالنــه اســت 

ــد  ــی توانن ــده گان م ــتثار ش ــدگان و اس ــتم دی ــه س ک

بــه خواســت هــای خــود برســند. کارگــران متحــد همــه 

چیــز و کارگــران پراکنــده هیــچ چیزنــد.

ــه  ــوده ب ــرا آل ــان اک ــورهای جه ــران کش ــن ره باالتری

فســاد و پــول شــویی هســتند. بســیاری از آنهــا کمریــن 

مالیــات هــا را بــه خزانــه هــای دولتــی پرداخــت کــرده 

انــد و در یــک الیگارشــی خانوادگــی مشــغول حیــف و 

میــل بودجــه هــای دولتــی بــوده و هســتند. بــا توجــه 

بــه منــای کلــی کــه در بــاال نســبت بــه اقتصــاد جهانــی 

بدســت داده مــی شــود، مــی تــوان بــه دالیــل شــورش 

هــا و اعراضــات و تظاهــرات در اکــر کشــورهای جهــان 

ــف  ــورهای مختل ــه کش ــت ک ــن اس ــد. روش ــک ش نزدی

بــر اســاس مشــخصات و ویژگــی هــای هــر کشــور 

ــد.  ــارزه برخوردارن ــی از مب ــکال گوناگون ــواع و اش از ان

امــا همگــی دریــک موضــوع مشــرک هســتند. فســاد 

ــروت بطــور  ــکاری و اســتثار. ث ــر و بی ــی و فق حکومت

فراینــده ای در دســت عــده معــدودی از رشکــت های و 

گروههــای مالــی متمرکــز مــی شــود و در برابــر آن فقــر 

ــران و زحمتکشــان و  ــان کارگ ــده ای در می بطــور فزاین

مزدبگیــران دون پایــه گســرش مــی یابــد.

ــر در  ــد روز اخی ــی چن ــیده در ط ــار رس ــق اخب ــر طب ب

ــم  ــت حری ــراق ) حکوم ــتان ع ــم کردس ــت اقلی حکوم

کردســتان ( و بویــژه در در شــهرها و شــهرک هــای 

مناطــق جنوبــی اعراضــات بــه بیــکاری و کمبــود هــای 

ــه  ــوق هــا ب ــدم پرداخــت حق ــرق و آب و ع ــی و ب مال

ــه در برخــی از  ــه اســت ک ــی انجــام گرفت مــدت طوالن

مناطــق بــه درگیــری نظامــی و کشــته شــدن ) تــا زمــان 

ــت. ــده اس ــر انجامی ــب ( 1۲نف ــن مطل ــن ای نوش

از رسنگونــی  بعــد  کــه  کردســتان  اقلیــم  حکومــت 

صــدام حســین شــکل گرفــت در طــی بیــش از دو دهــه 

نتوانســته اســت بــه خواســت هایــی کــه خلــق کــرد از 

حکومــت کــردی انتظــار داشــت پاســخ مثبــت دهــد و 

ــت سیاســی و  ــاه، وضعی ــک دوره بســیار کوت ــد از ی بع

اقتصــادی کردســتان رو بــه وخامــت و بحــران گذاشــت.

حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق بــه شــکل دولــت 

خودمختــار اداره مــی شــود. دولــت عــراق در اداره 

آن نقشــی نــدارد. ارتبــاط دولــت مرکــزی عــراق بــا 

حکومــت اقلیــم کردســتان از ناروشــنی هــای بســیاری 

در  کل  از  کردســتان  اقتصــادی  ســهم  عرصــه  در 

ــراق از  ــت ع ــز ســهم دول ــراق و نی ــت ع ــای دول آمده

فــروش نفــت مناطــق کردســتان کامــال روشــن نیســت 

و درعیــن اینکــه دولــت عــراق پذیرفتــه اســت کــه 

حقــوق کارمنــدان حکومــت اقلیــم کردســتان را بپــردازد 

ولــی وقتــی کــه حکومــت اقلیــم کردســتان دســت بــه 

فــروش نفــت از طریــق ترکیــه یــا ایــران بــه خــارج مــی 

زنــد، دولــت عــراق هــم در اعــراض بــه عــدم دریافــت 

ســهمش حقــوق کارمنــدان حکومــت اقلیــم را یــا منــی 

ــدازد. ــی ان ــر م ــه تاخی ــرا ب ــا آن ــردازد و ی پ

دولــت مرکــزی عــراق بعــد از رسنگونــی حکومــت 

بــه ســه بخــش تقســیم  صــدام حســین قــدرت را 

سیاســی تقســیم کــرده اســت، کــه بخــش اصلــی را 

ــپس  ــا و س ــنی ه ــر را س ــش دیگ ــراق و بخ ــیعیان ع ش

ــال پســت ریاســت  ــد. بطــور مث کردهــا در دســت دارن

جمهــوری متعلــق بــه کردهــا و نخســت وزیــری ) کــه 

قــدرت اصلــی در آنجــا متمرکــز اســت ( در دســت 

شــیعیان و رئیــس پارملــان در دســت ســنی هاســت.

ــه  ــژه اینک ــی بوی ــروی اصل ــه نی ــن س ــن ای ــت بی  رقاب

ــران  ــت ای ــا حکوم ــیعه ( ب ــش ش ــزی )بخ ــت مرک دول

بحــران  و  ضعــف  ادامــه  و  اســت  نزدیــک  بســیار 

ــن  ــد در بی ــی توان ــود م ــتان خ ــم کردس ــت اقلی حکوم

ــتقر در  ــه مس ــوریه، ترکی ــی، س ــرد ایران ــیون ک اپوزیس

ــی  ــی و عملیات ــخص مال ــرات مش ــراق تاثی ــتان ع کردس

ــت  ــت دول ــورد موافق ــی م ــور ضمن ــد، بط ــته باش داش

ــه  ــران هــم هســت. روشــن اســت ک ــه و ای هــای ترکی

ــک اســت  ــاح هــای شــیعیان نزدی ــا جن ــا ب ــران عمدت ای

ــی و  ــای سیاس ــت ه ــت درخواس ــه بعل ــت ترکی و دول

اقتصــادی بــا دولــت عــراق دارای مشــکالتی اســت 

ــرات  ــاح حــزب دمک ــه جن ــه ب ــرده اســت ک و ســعی ک

کردســتان عــراق ) پارتــی -بارزانــی ( نزدیــک شــود. 

مقــدار زیــادی از نفــت کرکــوک و مناطــق شــالی 

ــد.  ــور مــی کن ــی عب ــرل پارت هــم از مناطــق تحــت کن

ایــران در حکومــت اقلیــم کردســتان در عیــن اینکــه بــا 

جنــاح بارزانــی ارتباطاتــی دارد ولــی بیشــر بــه اتحادیــه 

کردســتان(  نیشــتیانی  )یکیتــی  کردســتان  میهنــی 

ــت. ــک اس ــا آن، نزدی ــی ب ــای طوالن ــت مرزه بعل

حکومــت اقلیــم کردســتان نیــز بــه چنــد جنــاح تقســیم 

شــده اســت کــه قدرمتندتریــن آنهــا در دولــت و بخــش 

شــالی حــزب دمکــرات کردســتان عــراق )پارتــی – 

بارزانــی( و ســپس اتحادیــه میهنــی کردســتان )یکیتــی 

ــوران(  اســت. نزدیکــی  ــر )گ ــی( و حــزب تغیی – طالبان

ــت  ــف و رقاب ــای مختل ــت ه ــه دول ــزب ب ــه ح ــن س ای

هــای تاریخــی بویــژه بیــن پارتــی و یکیتــی و درگیــری 

ــته در  ــه گذش ــی دو ده ــا در ط ــه آنه ــی ک ــای نظام ه

ــث  ــد. باع ــته ان ــرک داش ــت مش ــکیل حکوم ــن تش عی

ــران و  ــتوانه ای ــا پش ــالمی ب ــزاب اس ــی از اح ــد برخ رش

عربســتان در کردســتان شــده اســت. بــه همیــن دلیــل 

اقلیــم کردســتان همیشــه دچــار بحــران  حکومــت 

ــت و  ــوده اس ــدرت ب ــیم ق ــت و تقس ــری و مدیری ره

عمــال دو بخــش جنوبــی تحــت کنــرل اتحادیــه میهنــی 

و بخــش شــال تحــت کنــرل حــزب دمکــرات کردســتان 

ــرار دارد. ــراق ق ع

عــراق دچــار چنــد  در چنیــن وضعیتــی حکومــت 

ــا وضــع مشــابهی روبــرو  دســتگی و حکومــت اقلیــم ب

ــت هــای همســایه  ــر آن از طــرف دول اســت .عــالوه ب

حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق مــورد معاملــه و 

فشــار هــای گوناگــون اســت. و از طــرف دیگــر فســاد و 

شــکل گیــری رانــت خــواری، فامیــل بــازی و بــاز تولیــد 

مناســبات عشــیره ای در تقســیم قــدرت بویــژه توســط 

بارزانــی هــا و بخشــا طالبانــی دیگــر توجــه بــه مــردم 

ــدی و  ــا تولی ــی و ی ــای عمران ــت ه ــزی سیاس ــه ری ، پای

ایجــاد کار و اجــرای حقــوق هــای اولیــه اجتاعــی مانند 

بهداشــت و تحصیــل مجانــی و غیــره..... نــه قابــل اجــرا 

و نــه محلــی از اعــراب پیــدا مــی کنــد. رقابــت و فســاد 

همــه عرصــه هــای قــدرت را در نوردیــده اســت. بعلــت 

عــدم چشــم اندازهــای روشــن هیــچ برنامــه دراز مدتــی 

ــتون  ــن س ــت از ای ــود و سیاس ــی ش ــرا من ــه و اج ریخت
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بــه آن ســتون فرجــی اســت بــه سیاســت هــای رهــران 

اقلیــم کردســتان بــرای گــذران زندگــی و ســازماندهی و 

نــگاه بــه وظایــف دولــت تبدیــل شــده اســت.

ــه  ــود دارد ک ــم وج ــری ه ــده دیگ ــرح ش ــائل مط مس

ــان و  ــل مســئله زن ــن نوشــته نیســت مث ــه ای در حوصل

جوانــان کــه بایســتی در نوشــته دیگــری بــه آن برخــورد 

کــرد.

بــا توجــه بــه نــکات بــاال مــی تــوان بــه روشــنی 

دریافــت کــه اعراضــات کردســتان بطــور ناگهانــی 

ــن  ــژه بی ــی بوی ــای اجتاع ــاده و تضــاد ه ــاق نیافت اتف

حاکمیــن و مــردم در طــی بیــش از دو دهــه حاکمیــت 

حکومــت اقلیــم کردســتان بــه نقطــه انفجــاری رســیده 

اســت. برخــورد خشــن و رسکوبگرانــه حکومــت کــه تــا 

ــر شــده اســت،  ــه امــروز باعــث کشــته شــدن 1۲ نف ب

ــا  ــن تضاده ــر ای ــی ب ــا رسپوش ــد موقت ــی توان ــط م فق

بگــذارد. تهاجــم مــردم بــه مقــر ســازمان هــای سیاســی 

رشیــک در قــدرت از همیــن تضــاد رسچشــمه مــی 

وضعیتــی  در  کردســتان  در  چــپ  متاســفانه  گیــرد. 

ــش  ــازماندهی جنب ــری و س ــه ره ــادر ب ــه ق ــت ک نیس

اعراضــی و حــق طلبانــه کنونــی باشــد. تــا زمانــی کــه 

چــپ در کردســتان بــه نیــروی تاثیــر گــذار بــر جامعــه 

امــروز کردســتان کــه بســیار بــا گذشــته متفــاوت 

ــات  ــی اصالح ــداز حت ــم ان ــود، چش ــل نش ــت، تبدی اس

ــم هــم  ــرم در ســاختارهای موجــود حکومــت اقلی و رف

نــا ممکــن اســت. جنبــش انقالبــی در کردســتان راهــی 

بــس طوالنــی را طــی کــرده اســت. خلــق کــرد در هــر 

4 بخــش کردســتان از رشایــط متفاوتــی برخــوردار اســت 

ولــی بیــش از آنکــه مــا بــه رشایــط متفــاوت نظــر 

ــه از  ــم ک ــی را ببینی ــتی آن طبقات ــیم بایس ــته باش داش

ایــن جنبــش انتظــار قــدرت و نــان و آبــی بــرای خــود 

دارنــد. بــورژوازی کــرد در حکومــت اقلیــم کردســتان به 

بخشــی از درخواســت ملــی خــود کــه تشــکیل حکومــت 

کــردی رســیده اســت. رفرانــدوم بــرای اســتقالل کــه چند 

ماهــه اخیــر برگــزار شــد، عمــال کــم لــن یکــون شــد. و 

ــه  ــتقالل ب ــه اس ــیدن ب ــتان در رس ــم کردس ــت اقلی دول

ــت  ــا دول ــید. ام ــروزی نرس ــه پی ــور ب ــک کش ــوان ی عن

اقلیــم کردســتان بــا ایــن حــال هنــوز و تــا حــد زیــادی 

بــه بازارهــای داخلــی کردســتان عــراق مســلط اســت و 

از قبــل آن قــادر شــده اســت کــه سیاســت و خواســت 

هــای خــود را جلــو بــرد. اعراضــات اخیــر در حکومــت 

اقلیــم کردســتان بــاز شــدن زخــم هایــی اســت کــه در 

ــوده هــای  ــه خواســت هــای ت ــی تاریخــی ب ــی اعتنای ب

ــه  ــام گرفت ــتان انج ــان کردس ــا زحمتکش ــیع و عمدت وس

اســت. در ایــن منطقــه هــم هیــچ راهــی بــرای رســیدن 

بــه حــل مشــکالت کنونــی تــا وقتــی کــه طبقــه کارگــر 

و زحمتکشــان کردســتان و یــک حــزب واقعــی کارگــری 

ــرار  ــه ق ــارزات جامع ــی در راس مب ــو سیاس ــه آلرناتی ب

ــدارد.  ــرد وجــود ن نگی

ع.غ
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عمومــی سیاســی خــود را بــرای انقــالب کــردن بــا توجــه 

ــی  ــم. بعض ــه ریزی ــران پای ــه ای ــات جامع ــه خصوصی ب

هــا چنیــن تصــور دارنــد کــه مارکــس چــون کار عمــده 

ــود ه،  ــه داری ب ــام رسمای ــل نظ ــز روی تحلی اش متمرک

تنهــا بــه عامــل اســتثار توجــه داشــته و از ایــن منظــر 

بــه عامــل ظلــم و ســتم در جوامــع بــری کــم توجــه 

کــرده اســت. در مانیفســت حــزب کمونیســت مارکــس 

و انگلــس تاکیــد دارنــد کــه “ شــکوفایی آزادانــه فــردی، 

رشط شــکوفایی آزادانــه همگانــی اســت " و بــرای 

مارکــس و انگلــس کامــال روشــن بــوده اســت کــه 

شــکوفایی آزادانــه فــردی بهیچوجــه در جوامــع مــا قبــل 

رسمایــه داری ممکــن نبــوده اســت. آنهــا مؤکــدا یــاد آور 

ــا ایجــاد دنیایــی بــدون اســتثار  شــده انــد کــه تنهــا ب

ــه  ــت ک ــض اس ــتم و تبعی ــدون س ــان، ب ــان از انس انس

مــی تــوان بــه شــکوفایی آزادانــه انســان دســت یافــت. 

ــک اقتصــاد دان، جامعــه شــناس و  ــا ی ــه تنه مارکــس ن

تحلیــل گــر تاریــخ بــود بلکــه یــک شورشــگر و کنشــگر 

اجتاعــی هــم بــوده و متامــا و کامــال زندگــی خــود را 

هانطــور کــه خــود تاکیــد مــی کنــد در خدمــت تغییــر 

انقالبــی جهــان و رهایــی بریــت گذاشــته اســت. 

عظمــت مارکــس در اینســت کــه عــامل اجتاعــی اســت 

و کمونیســم علمــی هــم روشــنگر اســت وهــم ســتیزگر 

ــی از  ــد. یعن ــام میده ــاً انج ــه را توام ــن دو وظیف و ای

ــه  ــک ب ــک و از پراکتی ــه پراکتی ــوری ب ــی تئ ــد دایم رون

تئــوری مــی گــذرد و بــا جمعبنــدی دایمــی بــا درایــت 

تــر مــی شــود. بررســی بیــش از صــد ســال تــالش 

ــن  ــه ای ــی نشــان میدهــد چگون کمونیســت هــای ایران

ــادی  ــای زی ــیب ه ــراز و نش ــن از ف ــا گذش ــیر را ب مس

ــر کاری وهــم  ــد. آنهــا هــم روشــنگران پ طــی کــرده ان

ســتیزگران پــر جــرات و پــای در عملــی بــوده انــد. یکــی 

ــر  ــاز در براب ــان آغ ــه از ه ــی ای ک ــف اساس از وظائ

ــر  ــران و ب ــه ای ــناخت از جامع ــت، ش ــرار داش ــا ق آنه

اســاس آن تعییــن دوســتان و دشــمنان و وظایــف بــرای 

تغییــر انقالبــی جامعــه بــوده اســت. حــزب کمونیســت 

ایــران از کســانی در ســال 13۲0 تشــکیل شــد کــه اکــرأ 

ــری  ــازماندهی کارگ ــه در س ــد ک ــرو بودن ــران پی کارگ

دســتی داشــتند و روشــنفکرانی بودنــد فعــال و انقالبــی 

حرفــه ای چــون حیــدر عموغلــی، غفــار زاده، ســلطان 

زاده و درســت بدیــن خاطــر تزهــای کنگــره اول حــزب 

کمونیســت منطبــق بــا رشایــط مشــخص جامعــه ایــران 

اســت و در تحلیــل از جامعــه ایــران بــه ظلــم و ســتم 

علمــی  کمونیســم  رشــد  و  شــکوفایی  دارد.  توجــه 

ــتیزگر  ــگر و س ــت. پژوهش ــه ایس ــل دوگان ــون  اص مدی

اســت. یعنــی دامئــا اوضــاع تغییــر یافتــه را بــه حســاب 

مــی آورد، سیاســت هــا ی معیــن شــده در پرتــو اوضــاع 

جدیــد را بــه میــان تــوده هــا مــی بــرد، بدیــن وســیله 

صحــت و سقمشــان را مــی ســنجد. معیــار نهایــی 

تــوده هــا هســتند. لنیــن در جمعبنــدی از چــرا حــزب 

ــت  ــل سیاس ــد در عم ــی گوی ــد م ــق ش ــویک موف بلش

هــای طــرح شــده توســط حــزب بلشــویک، تــوده هــا 

دریافتنــد درســت انــد و از منافــع شــان دفــاع مــی کنــد.

 در ایــن دویســت ســال گذشــته تغییــرات عظیمــی در 

ــه  ــه اســت و نظــام رسمای جوامــع بــری صــورت گرفت

ــوآوری  ــرش، ن ــال گس ــام در ح ــک نظ ــوان ی داری بعن

ــردن  ــا ک ــا برپ ــت و ب ــوده اس ــر ب ــز در آن بیش و مترک

ــه  ــت را ب ــط زیســت بری ــب محی ــا و تخری ــگ ه جن

ــان در دوران  ــا همچن ــت. م ــانده اس ــگاه کش ــه پرت لب

تاریخــی مبــارزه میــان دو طبقــه اساســی یعنــی طبقــه 

ــه  ــه مرحل ــه داری ب ــه رسمای ــورژوازی، مرحل ــر و ب کارگ

ی انحصــارات و امپریالیســم قــرار داریــم ولــی در ایــن 

ــی  ــچ و خم ــر پی ــیر پ ــخ مس ــته، تاری ــال گذش ــد س ص

را گذرانــده پرولتاریــا هنــوز در میــزان جهانــی نــه بــه 

برابــری رســیده و نــه تضــاد هــای طبقاتــی ازمیــان رفتــه 

ــان را  ــه و جه ــن تضــاد هــا شــدت یافت اســت بلکــه ای

بیشــر نــا مــوزون و نــا متعــادل کــرده اســت. در اکــر 

کشــور هــای جهــان تحــول مثبتــی صــورت نگرفتــه 

ــا فقــر و  ــی ب ــه جهان ــر ســلطه ی رسمای ــان زی و همچن

بدبختــی و ویرانــی دســت بــه گریباننــد. ایــران مــا 

یکــی از آن نــوع کشورهاســت کــه بــا متــام زمینــه هــای 

ــگاه  ــه پرت ــه لب ــروز ب ــی ام ــات طبیع ــی و امکان تاریخ

کشــانده شــده اســت. در ایــن دوقــرن گذشــته بــا متــام 

تــالش هــای آزادیخواهــان، میهــن دوســتان و چــپ ها و 

سوسیالیســتها، امپریالیســتها دســت در دســت حاکمیت 

ــر و قــرون  ــه رو و متحّج فاســد، دســت نشــانده، دنبال

ــد.  ــه خــاک ســیاه نشــانده ان ــا را ب ــران م وســطایی، ای

اکریــت عظیــم مــردم زیــر خــط فقــر زندگــی مــی کننــد 

ــد.  ــه هــا محرومن ــه زمین ــات در کلی ــل امکان و از حداق

ــه  ــه ب ــا تکی ــتها ب ــرا امپریالیس ــده؟ چ ــن ش ــرا چنی چ

عنــارص خــود فروختــه و فاســد هــم انقــالب مروطــه، 

هــم اولیــن قــدرت سیاســی سوسیالیســتی شــورائی 

گیــالن، هــم خیــزش عظیــم تــوده ای 57 و ده هــا 

ــد،  ــی را مصــادره کردن ــی مردم ــی مرق ــت اجتاع حرک

آزادیخواهــان و کمونیســتها را کشــتند و جنبــش هــای 

کارگــری و تهــی دســتان را وحشــیانه رسکــوب منودنــد؟ 

از میــان علــل مختلــف در اینجــا روی یــک نکتــه 

ــه مســئله  ــم وآن اینکــه ب اساســی انگشــت مــی گذاری

ــم و ســتم در برنامــه ی چــپ و کمونیســت توجــه  ظل

ــالوه  ــران ع ــروز ای ــه ام ــت. در جامع ــده اس ــی نش کاف

ــتمگری را  ــتم و س ــل س ــد عام ــتثار، بای ــار اس ــر معی ب

هــم بــه حســاب آورد و صــف دوســتان و دشــمنان 

ــتثار  ــوندگان و اس ــتثار ش ــار اس ــا معی ــا ب ــه تنه را ن

کننــدگان بلکــه همــواره بــا معیــار ســتم مشــخص کــرد 

ــم هــان اســتثار نیســت. اســتثار  چــون ســتم و ظل

ــر  ــر مزدبگی ــروی کار توســط کارگ ــه نی ــروش آزادان از ف

ــد.  ــد بدســت مــی آی ــد مــی کن کــه ارزش اضافــی تولی

ــا  ــتند. ام ــران هس ــی کارگ ــدگان ارزش اضاف ــد کنن تولی

ظلــم و ســتم همگانــی تــر از طبقــه کارگــر اســت، تنهــا 

قربانیانــش یــک طبقــه نیســت جریمــه فــردی نیســت 

ــاری را  ــاب اجب ــال حج ــرای مث ــت .ب ــوده ایس ــه ت بلک

ــت  ــر نیس ــان کارگ ــه زن ــا ب ــتم تنه ــد س ــر بگیری در نظ

ــت. در  ــه اس ــی از جامع ــه نیم ــت ب ــان اس ــه کل زن ب

دوران کنونــی راه انــدازی جنــگ هــای نیابتــی توســط 

ــی،  ــع مدن ــاندن جوام ــی کش ــه ویران ــتها و ب امپریالیس
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ــیا و  ــا، آس ــردن بســیاری از کشــورهای آفریق ــی ک کلنگ

آمریــکای جنوبــی و در نتیجــه ســقوط هــر روز بیشــر 

تــوده هــای مــردم بــه زیــر خــط فقــر منونــه ای دیگــر از 

نــوع ظلــم ســتمی اســت کــه در جهــان کنونــی موجــود 

اســت. تحریــم هــای عمومــی کشــوری و قــرارداد هــای 

ــای  ــتی ه ــایه ی کش ــر س ــه زی ــتی ک ــر امپریالیس نابراب

ــود  ــی ش ــته م ــتی بس ــای امپریالیس ــدرت ه ــی ق جنگ

ــران منــی شــود بلکــه  ــا شــامل اســتثار کارگــران ای تنه

ــرد. ــی گی ــر م ــه را درب کل جامع

ســتم در نظــام هــای کهــن قبــل از رسمایــه داری 

ــوم  ــان و رس ــه، ادی ــن جامع ــان و در قوانی ــیار عری بس

بعنــوان یــک امــر طبیعــی جلــوه داشــته اســت. نظــام 

بــرده داری، فئودالیســم و اربــاب رعیتــی در ایــران 

ــتمگر و  ــک س ــتی کوچ ــته و مش ــلطه داش ــا س ــرن ه ق

قلــدر وســایل تولیــد را در تصاحــب داشــته و اکریــت 

ــرده  ــروم ک ــه آزادی مح ــا را از هرگون ــوده ه ــم ت عظی

ــالب زدوده  ــا انق ــه ب ــتمگری ن ــته س ــن گذش ــد. ای بودن

شــده و نــه حاکــان دوران مدرنیتــه و امپریالیســم 

حامیــان آنهــا خواهــان قطــع ریشــه ای ایــن ســتمگری 

ــران در  ــدن ای ــه داری ش ــون رسمای ــد. چ ــوده ان ــا ب ه

دوران امپریالیســم و بعنــوان مدرنیــزه کــردن ایــران 

ــت  ــوی و والی ــق پهل ــوری مطل ــت دیکتات ــاال و تح از ب

ــا  ــتی ب ــی امپریالیس ــاد جهان ــه اقتص ــته ب ــه وابس فقی

رشکــت فعــال انحصــارات بیــن املللــی و بانــک جهانــی 

ــران از  ــی ای ــه داری کنون ــت. رسمای ــه اس ــورت گرفت ص

ــی و  ــاژ و طفیل ــرأ مونت ــع آن اک ــوع وابســته، و صنای ن

انگلــی انــد. از لحــاظ زیــر بنایــی و رو بنایــی در کلیــه 

زمینــه هــا بقایــای نظــام هــای کهــن نــه تنهــا موجودنــد 

ــیوه  ــه ش ــم ب ــل ه ــتی دوران قب ــتم امپریالیس ــه س بلک

هــای مــدرن همچنــان باقــی مانــده اســت. بــا اینکــه در 

ــط ســابق  ــوع رواب ــی از آن ن ــه داری کنون نظــام رسمای

ــت  ــرده نیس ــب ب ــی صاح ــی کس ــت یعن ــود نیس موج

و اربابــی وجــود نــدارد و نیــروی کار ارزان در بــازار 

منبــع اســتثار اســت امــا قراردادهــای نــا برابــر، ســلطه 

ی کامــل انحصــارات در دســتکاری کــردن قیمــت مــواد 

خــام کشــورهای پیرامونــی، عقــب مانــده نگــه داشــن 

کشــور هــای جهــان توســط مشــتی کوچــک کشــورهای 

برتــری علمــی و تکنولــوژی  امپریالیســتی و حفــظ 

ــد.  ــی گنجن ــتم م ــم و س ــرو ظل ــه در قلم ــه و هم هم

هــر کمونیســت ایرانــی وظیفــه دارد ادعــا نامــه دکــر 

محمــد مصــدق را علیــه رشکــت نفــت انگلیــس در 

دیــوان الهــه و ســخرنانی او را در ســازمان ملــل مطالعــه 

کنــد تــا بــه ماهیــت روابــط انحصــارات بــا کشــور هــای 

ــرد. ــی ب ــی پ پیرامون

ایــن مرحلــه  بــرای  پرولتاریایــی  برنامــه  نتیجــه  در 

از انقــالب بایــد از نــوع سوسیالیســتی بــا شــد بــا 

خصوصیــات جامعــه ایــران. یعنــی در عیــن حــال دربــر 

گیرنــده ی محتــوای دموکراتیکــی هــم باشــد کــه رسمایه 

داری ایــران نتوانســته مثــل بــورژوازی اروپــا حــل کنــد. 

ــپ  ــای چ ــازمان ه ــزاب و س ــه ی اح ــه در هم ــا اینک ب

امــروزه در مبــارزات خــود از ایــن وضــع مشــخص 

ــش  ــا اکــر مقاالت ــه خــود م ــد و نری حرکــت مــی کنن

دارای محتــوای دموکراتیــک هســتند ولــی هنگامــی کــه 

ــه  ــات جامع ــند از واقعی ــی رس ــک م ــث تئوری ــه بح ب

ایــران حرکــت منــی کننــد. بیخــود نیســت کــه هــر جا در 

میــان تــوده هــا از سوسیالیســم و کمونیســم حــرف مــی 

ــاص  ــی خ ــا عوامفریب ــه ب ــدار رسمای ــارص طرف ــم عن زنی

وار بحــث مــی شــوند و اکــرأ موضــوع وطــن پرســتی و 

آزادی را بــه رخ مــی کشــند .در اینجاســت کــه معلــوم 

مــی شــود در افشــای آنهــا تنهــا منــی تــوان بــه توضیــح 

ــد  اســتثار شــدید کارگــران در جامعــه اکتفــا کــرد. بای

ضمــن تاکیــد روی اســتثار شــدید موجــود در جامعــه، 

هــم  پرولتاریــا  برنامــه  دموکراتیــک  محتــوای  روی 

انگشــت بگذاریــم. مثــل زن ســتیزی، شــکنجه، قوانیــن 

قــرون وســطایی رشیعــه، حجــاب اجبــاری، ســتم هــای 

ملــی و مذهبــی....... ایــن نــکات در جزئیــات بســیارند 

مــا روی چنــد نکتــه از آنهــا بــرای منونــه انگشــت مــی 

ــت موضــوع برجســته شــود: ــا اهمی ــم ت گذاری

یکم

نظــام  وجــود   – ملــی  مضاعــف  اســتثار  ســتم 

امپریالیســتی در جهــان، اعــال سیاســت نئولیرالیســتی 

ــی  ــران رشایط ــه ای ــی از جمل ــای پیرامون ــور ه در کش

وغارتگــران  دزدان  توســط  غــارت  چپــاول  بــرای  را 

ــورژوازی  ــت. ب ــاخته اس ــم س ــل فراه ــورهای مروپ کش

انحصــاری کشــور هــای مروپــل بــا کنــرل اقتصــاد 

تــا  گرفتــه  مالــی  از  هــا  زمینــه  کلیــه  در  جهانــی 

ترانســپورت، از طریــق رشکــت هــای بیمــه گرفتــه تــا در 

دوران جدیــد ارتباطــات و جهــان اطالعاتی ســیریک، نه 

تنهــا مشــغول اســتثار شــدید کار ارزان هســتند بلکــه 

ــور  ــی کش ــروت مل ــارت ث ــه غ ــر ب ــباتی نابراب در مناس

هــم مشــغول مــی باشــند. درســت بدیــن دلیــل اســت 

یکــی از وظایــف اولیــه انقــالب سوسیالیســتی لغــو متــام 

قراردادهــای نابرابــر بــا کشــورهای امپریالیســتی اســت 

ــا  ــیدن پرولتاری ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــه پ ــور ک هانط

ــدرال سوسیالیســتی  در روســیه و اســتقرار جمهــوری ف

ــا  ــر ب ــای نابراب ــرا داده ــا م ق ــو مت ــم لغ ــوروی  حک ش

ایــران صــادر شــد. ایــران نیمــه مســتعمره در دویســت 

ســال گذشــته تــا بــه امــروز کــه نظامــش رسمایــه 

داریســت توســط امپریالیســتها غــارت و چپــاول شــده 

ــتقیم  ــغال مس ــیر و اش ــغ و شمش ــا تی ــی ب ــت. زمان اس

ــی و سیاســت  ــک جهان ــام بان ــر تحــت ن ــی دیگ و زمان

لیرالیســتی؛ ظاهــرا رشیــک شــدن و بــورژوازی ایــران را 

بــه پیــان کاران خــود در آوردن. درســت از اینجاســت 

کــه مبــارزه پرولتاریــای ایــران بــرای سوسیالیســِم بایــد 

نــه تنهــا علیــه رسمایــه داران داخلــی بلکــه بایــد علیــه 

ــد. ــز باش ــم نی امپریالیس

دوم

ــه  ــه زن - ایــن ســتم از قــرن هــا قبــل از رسمای ســتم ب

ــا  ــه ب ــه داری ک ــده و در دوران رسمای ــود آم داری بوج

انقــالب بــورژوازی کــه یکــی از شــعارهایش برابــری 

بــود هنــوز موجــود اســت. در ایــران امــروزی بــه یــک 

سیاســت اصلــی رژیــم جمهــوری اســالمی تبدیــل شــده 

ــت  ــا بعل ــه تنه ــت ک ــی اس ــتم مضاعف ــن س ــت. ای اس

اینکــه زن بــه دنیــا آمــده انــد بایــد از گهــواره تــا گــور 

رنــج مضاعــف بکشــند، ســتم مضاعــف داشــته باشــند. 

رفــع ســتم بــه زن و مبــارزه علیــه زن ســتیزی بــا اینکــه 

در حیطــه انقــالب بــورژوا دمکراتیــک بــوده ولــی 

امــروز جزیــی جــدا ناپذیــر از برنامــه سوسیالیســتی در 

ــی. ــران اســت و امریســت همگان ای

سوم

ســتم ملــی – ایــران کشوریســت تشــکیل شــده از 

ــیون  ــی فرماس ــل از حت ــه قب ــف ک ــای مختل ــت ه ملی

ــزاران  ــخ ه ــا در تاری ــام آنه ــت ن ــت – مل ــد دول جدی

ســال اســت ثبــت شــده اســت، زبــان و فرهنــگ و 

ــخ  ــول تاری ــا در ط ــد. آنه ــود را دارن ــرک خ ــوم مش رس

رصف نظــر از اینکــه کــدام قلــدر، رسدار رشور و از 

کــدام ملــت و عشــیره بــر آنهــا حکومــت کــرده وحــدت 

فرهنگــی و جمعــی قومیــت خــود را حفــظ کــرده انــد. 

ــدن  ــدا ش ــا و ج ــدن ه ــی ش ــوع یک ــن ن ــته ای در گذش

هــا نــه بــه اراده دموکراتیــک مــردم بلکــه بــه اراده ی 

ــد از  ــا بای ــت. م ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــیر فاتح شمش

ــل  ــکل عم ــن مش ــل ای ــرای ح ــردم ب ــق اراده ی م طری

ــا حــد جــدا شــدن را  کنیــم و حــق تعییــن رسنوشــت ت

کــه مضمونــی دمکراتیــک دارد در برنامــه سوسیالیســتی 

محفــوظ داریــم. در عیــن حــال مــا بعنــوان کمونیســت 

و جهانبینــی پرولتاریایــی تــالش خواهیــم کــرد وحــدت 

ــه  ــد. ک ــان میده ــه نش ــم. تجرب ــظ کنی ــری را حف کارگ

ایــن وظیفــه عمدتــا بــه دســت کمونیســت هــای 

هــان ملیــت هــای ســتم دیــده بــه درســتی مــی توانــد 

ــرد. ــورت گی ص

نتیجه

نظــام رسمایــه داری ایــران دارای خصوصیــات قــرون 

وســطایی ســتم بــه اکریــت عظیــم مــردم اســت. صنــف 

روحانیــت حاکــم خــود را مناینــده ی خــدا مــی دانــد و 

قوانیــن هــزار و چهارصــد ســال پیــش را در کلیــه شــئون 

ــکام  ــن زور از اح ــد. ای ــی کن ــال م ــا زور اع ــی ب زندگ

رشیعــت هســت تــا نظــام والیــت فقیــه مطلقــه. ایــن 

یکــی از خصوصیــات جامعــه رسمایــه داری ایــران اســت 

کــه در بــاره ی کل جامعــه ایــران تــا 99 در صد و بیشــر 

ــی  ــام سیاس ــن نظ ــه ای ــارزه علی ــود. مب ــی ش ــال م اع

ــالب  ــی از انق ــه از لحــاظ تاریخــی جزئ ــا اینک ــم ب حاک

ــان سوسیالیســتها  ــی امــروز گریب دموکراتیــک اســت ول

را گرفتــه و مجبورنــد در برنامــه سوسیالیســتی انقــالب 

ایــران امــروز بگنجاننــد.

حــزب رنجــران ایــران ادامــه دهنــده حــزب کمونیســت 

و جنبــش کارگــری ایــران وفــادار بــه آمــوزش هــای 

کمونیســم علمــی بویژه تکامــل آن در عر امپریالیســم 

مبــارزه بــرای پیــروزی انقــالب سوسیالیســتی را نــه تنهــا 

علیــه اســتثار رسمایــه داخلــی بلکــه علیــه ســتم شــدید 

موجــود و امپریالیســم زور گــو و چپــاول گــر مــی دانــد 

ــم را  ــرای سوسیالیس ــارزه ب ــر مب ــن خاط ــت بدی و درس

مبــارزه ای از آن 99 درصــدی هــا میدانــد و آنــرا در 

خدمــت وحــدت و ســازماندهی اکریــت عظیــم تــوده 

هــا ی مــردم ایــران گذاشــته اســت و در ایــن ســال 

هــای طوالنــی از ایــن مشــی عمومــی بــدور از هرگونــه 

ــروی کــرده اســت.  سکتاریســمی پی

بــرای انجــام چنیــن وظیفــه ای باتوجــه بــه اوضــاع 

مشــخص کنونــی و بخاطــر تحقــق خــط مشــی عمومــی 

انقــالب سوسیالیســتی بــه گســرش ســه تشــکیالت 
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اساســی و رضوری انقــالب کــه در ایــن صــد ســال 

ــری،  ــی کارگ ــای انقالب ــر و نیروه ــه کارگ ــته طبق گذش

انــد  کــرده  مبــارزه  آنهــا  بــرای  آزادیخــواه  ملــی و 

بپردازنــد.

1 - حزب یکی شده پیرو کارگری 

۲ - بازســازی و ایجــاد تشــکیالت مســتقل شــورایی 

رسارسی  و  کارگــری 

اقشــاری  و  کلیــه طبقــات  ملــی  بــزرگ  اتحــاد   -  3

کــه حارضنــد در یــک صــف بــرای رسنگونــی رژیــم 

رسمایــه داری اســالمی و جایگزینــی اش بــا یــک نظــام 

سوسیالیســتی بــا ویژگــی هــای ایــران بایســتند.

محسن رضوانی اول آذر 99

ايــن روزهــا بحــث پريامــون رضورت استقراردموکراســی 

در ايــران، کــه بــدون آن گذاربــه سوسياليســم ناممکــن 

و درصــورت گــذار دربهريــن حالــت سوسياليســم ناقص 

الخلقــه خواهدشــد، توســط برخــی ازافــراد وابســته 

ــه  ــش کشــيده شــده اســت. مقابل ــه اردوگاه چــپ پي ب

بلشويســم و منشويســم بارديگــر حــدت مــی یابــد. درد 

دموکراســی بــه جــان بســياری افتــاده اســت امــا نــه فهم 

ــف  ــه تعري ــم ک ــد کني ــد تاکي ــا باي ــی! مقدمت دموکراس

مــردم!(  بــر  مــردم  دموکراســی)حاکميت  کالســيک 

هيچــگاه درتاريــخ جوامــع طبقاتــی تــا بــه امــروز وجــود 

نداشــته اســت. زیــرا تازمانــی کــه درجامعــه ای طبقــات 

ــده ی  ــر ع ــده ای از انســانها ب ــت ع متخاصــم وحاکمي

ديگرموجــود باشــد ايــن حکــم بايــد توســط انســانهائی 

از موقعيــت برتــر نســبت بــه ديگرانســانها اعــال شــود 

و درجوامــع طبقاتــی در طــول تاريــخ ايــن جوامــع بــرده 

داران، فئودالهــا، رسمايــه داران بــا قرارگرفــن در راس 

جامعــه، حکــم و يــا ديکتاتــوری خــود را اعــال کــرده 

ــرد. دموکراســی  ــد ک ــن خواهن ــز چن ــران ني ــد و کارگ ان

ــر  ــی دره ــت طبقات ــوای حاکمي ــه محت ــکل و ن ــا ش تنه

دوره ی مشــخص طبقاتــی بــوده اســت و بــه ايــن اعتبار 

درعــر حاکميــت نظــام رسمايــه داری ايــن شــکل 

درنظــام پارملانتاريســتی خــودرا مشــخص ســاخته اســت 

کــه درظاهــر »حــق رای همگانــی«، زمينــه را بــرای 

»حــق انتخــاب ويــژه گان« فراهــم ســاخته اســت. اگــر 

دســت از تعريفهــا و برداشــت هــای تاريخــی برداشــته 

ــی،  ــد دموکراس ــد تول ــروز در مه ــه ام ــه ک ــه آن چ و ب

ــی را  ــرد دموکراس ــم، عملک ــگاه کني ــذرد ن ــی گ ــن، م آت

ــم  ــاهده خواهي ــا مش ــه داری دقيق ــه ی رسماي درجامع

کــرد:

حکــم  از  آمــده  جــان  بــه  مــردم  طــرف  دريــک 

ــه  ــان ريخت ــه خياب ــا ب ــه داری، ميليونه ــی رسماي طبقات

از ٤0 روز در ميــدان ســينتاگا و رو  بيــش  و طــی 

ــد کــه »بحــران  ــاد مــی زنن ــان فري ــه روی پارملــان يون ب

ــش  ــه بهاي ــم ک ــاورده اي ــود ني ــه وج ــا ب ــادی را م اقتص

تصميــم  درپارملــان  آنهــا  ودرمقابــل  بپردازيــم«!.  را 

گرفتــه مــی شــودکه ازحقــوق بازنشســته گان کرسکننــد؛ 

1٥0هزارنفــر از کارکنــان دولتــی را ازکار اخــراج مناينــد؛ 

افزايــش  گرينــد،  مــی  مــردم  از  کــه  را  مالياتهائــی 

ــق اخــالص گذاشــته و  ــی را درطب ــوال عموم ــد؛ ام دهن

ــه ازاء وام  ــا ب ــه ی اروپ ــه داران اتحادي ــه کالن رسماي ب

هائــی کــه گرفتــه انــد، تقديــم کننــد، بهــای کاال هــا را 

ــن اقدامــات امــکان وام گرفــن  ــا اي ــد و ب افزايــش دهن

بيشــری را ازخــارج تامــن مناينــد و مــردم يونــان رابــه 

ــانند.  ــديدتری بکش ــم ش ــتی بازه ــگ دس ــرست و تن ع

دموکراســی پارملانتاريســتی اساســا درخدمــت حفــظ 

منافــع رسمايــه داران عمــل کــرده و ترفنــدی اســت 

ــای  ــرای بق ــد ب ــه رای بدهن ــردم ک ــول زدن م ــرای گ ب

ــر  ــی ب ــدم دموکراس ــر تق ــد ب ــه داری.تاکي ــام رسماي نظ

سوسياليســم هــم معنائــی جــز ايــن نــدارد کــه بــدون 

اســتقرار نظــام رسمايــه داری منــی تــوان مثــال از نظــام 

بــرده داری مســتقيا وارد نظــام سوسياليســتی شــد کــه 

درايــن صــورت بايــد بهــای ســنگينی پرداخــت. چراکــه 

بســياری از ملزومــات مــادی گــذار بــه سوسياليســم 

درنظــام بــرده داری هنــوز فراهــم نشــده اســت. چنــن 

ــا رد  ــوان مطلق ــی ت ــع رامن ــی جوام ــای تاريخ ــرش ه پ

کــرد، هــان طــور کــه حــق زندگــی يــک انســان ناقــص 

الخلقــه را منیتــوان رد منــود و حــق حيــات را از وی 

ــا  ــی ســاختان سوسياليســم ب ــن حالتهائ گرفــت! درچن

ــد و  ــه رو خواهدش ــاده ای رو ب ــوق الع ــواريهای ف دش

شکســت آن بســيار محتمــل تــر مــی باشــد. ايــن حکــم 

ــی  ــا زمان ــم نيزاساس ــر سوسياليس ــی ب ــدم دموکراس تق

مطــرح شــده اســت کــه دموکراســی بورژوائــی دربرابــر 

ــت  ــی قرارداش ــتثاری فئودال ــبات اس ــتبداد و مناس اس

ــا توجــه  ــده مــی شــدند.حال ب ــد برچي ــا باي کــه مقدمت

بــه ايــن مقدمــه چينــی، ببينيــم درجنبــش چــپ ايــران 

چــه مــی گــذرد؟در بولــن مباحثــات نظــری شــاره 8« 

ــه ی  ــد دارابيگــی هم ــر«، خــرداد 1390 ، مجي راه کارگ

روی دادهــا را اعــم از مثبــت و منفــی درمــورد انقــالب 

کارگــری و حتــا ادعاهــای خــرده بورژواهــای بــه قــدرت 

ــه  ــارزات ضداســتعاری و اســتقالل طلبان رســيده درمب

درزمانیکــه  را  آفريقائــی«  »سوسياليســم  درمــورد 

سوسياليســم جاذبــه ای پيداکــرده بــود، بــه عنــوان 

نتيجــه ی منفــی انقالبــات پرولــری قــرن گذشــته مطرح 

مــی کنــد تــا رسپوشــيده اســتقرار دموکراســی بورژوائــی 

ــد.  ــداد کن ــم قلم ــه سوسياليس ــيدن ب ــش رشط رس را پي

وی مقدمتــا بــه نفــی نظــرات نريوهــای سياســی چــپ 

معتقــد بــه سوسياليســتی بــودن مرحلــه ی انقــالب 

ــی نويســد: ــه و م ــران پرداخت اي

اگــر چــه شــاری از ايــن ســازمان هــا و جريانهــا 

)منظــور تشــکلهائی کــه خــود را کارگــری میداننــد. ن( 

سوسياليســم را تنهــا بديــل جمهــوری اســالمی مــی دانند 

ــوان  ــی ت ــانی را م ــام و نش ــا ن ــازمان ب ــر س ــم ت ــا ک ام

ــناد  ــه اس ــا اراي ــا ب ــد و ي ــته باش ــاور داش ــه ب ــت ک ياف

ــه  ــران ب ــر اي ــه ی کارگ ــد طبق ــتدالل مناي ــدارک اس و م

ــی  ــی طبقات ــازمان ياب ــی، س ــوان مبارزات ــه ازت آن درج

و پختگــی سياســی دســت يافتــه باشــد کــه بتوانــد 

دررقابــت بــا احــزاب و جريــان هــای بورژوايــی رهــری 

مبارزاتــی جنبــش بــرای رسنگونــی جمهــوری اســالمی را 

در ايــن برهــه از زمــان در کــف خــود داشــته باشــد و 

ــوری  ــی جمه ــه رسنگون ــارای آن راداشــته باشــد ک ــا ي ي

ــای  ــد زده و بن ــم پيون ــای سوسياليس ــا بن ــالمی را ب اس

بــدون درنــگ سوسياليســم را در دســتور کار خودقــرار 

ــت!  ــث نيس ــط مبح ــز خل ــزی ج ــا چي ــن ادع دهد.«اي

تحليــل طبقاتــی از هرجامعــه گام اساســی اوليــه بــرای 

تعيــن مرحلــه ی انقــالب، اســراتژی تاکتيکهــای رضوری 

بــرای پيشــرد امرانقــالب آن اســت. اگــر درايــران نظــام 

غالــب توليــد رسمايــه داری و متکــی بــر اســتثار 

کارمــزدی اســت، پــس مســتقل از خواســت فــردی و يــا 

ــد  ــری باي ــالب کارگ ــاندن انق ــريوزی رس ــه پ ــی، ب گروه

دردســتور کار هــر فــرد يــا تشــکل پرولــری قراربگــريد. 

امــا اعتقــاد بــه ايــن کــه مرحلــه ی انقــالب ايــران 

سوسياليســتی اســت بــه معنــای آن نيســت کــه اکريــت 

نــريوی مولد)اعــم از يــدی یــا فکــری( هــم اکنــون ازنظر 

ايــده ئولوژيــک ـ سياســی، تشــکيالتی و فرماندهــی 

آمــاده ی قيــام هســتند و حتــا »حکومــت خــودرا 

ــن  ــه اي ــه ب ــد!«، بلک ــودآورده ان ــه وج ــد ب ــم درتبعي ه

معناســت کــه بايــد طبقــه کارگــر و متحديــن انقالبی آن 

شناســائی و ســازمان داده شــوند، ســتاد رهــری کننــده 

انقالب)حــزب پيــرو پرولتاريــا( کــه پيونــد مســتحکمی 

ــا طبقــه کارگــر و تــوده هــای وســيع زحمــت کشــان  ب

ــرده  ــت ک ــان رشک ــره ی آن ــارزات روزم ــته و درمب داش

ــد و  ــردازد، موجودباش ــارزات بپ ــن مب ــری اي ــه ره و ب

ــالب  ــرد انق ــش ب ــرای پي ــای الزم ب ــراتژی و تاکتيکه اس

ــه  ــد. درتضادهــم قــراردادن مرحل ــن مناي را دقيقــا تدوي

ــه  ــع انقــالب، ک ــی نريوهــای مداف ــا توانائ ی انقــالب، ب

ــه  ــی از مرحل ــه ارزياب ــوط ب ــف مرب دو موضــوع مختل

ســاخن  عملــی  امکانــات  از  ارزيابــی  و  انقــالب  ی 

قاطــع  گــريی  موضــع  از  روی  طفــره  هســتند،  آن 

ــود  ــی موج ــای طبقات ــی وتضاده ــش طبقات ــررس آراي ب

درجامعــه اســت. ايــن کــه درايــران درطيــف نريوهــای 

ــا  ــه رو در رو ب ــرای مقابل ــی ب ــران، آمادگ ــع کارگ مداف

ــه وجودنيامــده، نافــی  ــوز ب نريوهــای ضــد انقــالب هن

آن نيســت کــه درتعيــن مرحلــه ی انقــالب دچــار ترديــد 

شــده و آيــه ی يــاس بخوانيــم و يــا بــورژوازی را ميــدان 

ــم! وی درادامــه ی  دار تحقــق دموکراســی معرفــی کني

تحليــل اش از مرحلــه ی انقــالب سوسياليســتی مــی 

نويســد: چشــم انــداز سوسياليســتی آن گاه منايــان مــی 

شــود کــه ابزارهــای توليــدی مراحــل معينــی از رشــد و 

تکامــل را پشــت رس نهــاده، جامعــه ی رسمايــه داری بــه 

ــل خــود رســيده  ــه ی درخشــانی از رشــد و تکام مرحل

باشــد و طبقــه ی ابزارمنــدان هــم کــه فروشــندگان 

نــريوی کار خــود هســتند بــه نوبــه ی خــود بــه اعتبــار 

کمــی و کيفــی بــه آن چنــان مرحلــه ای از رشــد و 

تکامــل دســت يافتــه باشــند کــه از طبقــه ی در خــود 
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درآمــده، بــه طبقــه ای بــرای خــود مبــدل شــوند و در 

فراينــد مبــارزه ی سياســی ـ طبقاتــی بــا کســب رسکــرده 

ــه  ــور را ب ــام کش ــی زم ــالب سياس ــد انق ــی در فراين گ

کــف آورده، بــا ســلب مالکيــت از صاحبــان ابــزارکار و 

مصــادره ی تاسيســات مالــی و بانکــی وابســته بدانــان 

ــه فرمــان  ــدگان ب ــد کنن ــع ي ــد از همــه ی خل ــع ي و خل

روايــی کمينــه ی بــورژوازی و بقايــای نظــام هــای کهــن 

ــن  ــن ماش ــا شکس ــان داده ب ــن داران پاي ــه زم از جمل

دولتــی و فراروئــی از انقــالب سياســی بــه انقــالب 

اجتاعــی، بنــای سوسياليســم را آغــاز کننــد.« دارابيگــی 

بــا بيــان ايــن چشــم انــداز سوسياليســتی مشــخص 

ــا  ــا کشــورهائی و ي ــه باالخــره کشــوری ي منــی ســازد ک

در بخشــی از جهــان ايــن رشــد ابزارهــای توليــدی »بــه 

ــل خــود رســيده  ــه ی درخشــانی از رشــد و تکام مرحل

ــه  ــتور کارطبق ــتی در دس ــالب سوسياليس ــه انق ــد« ک ان

کارگــر و پيروانــش قراربگــريد يانــه؟ تــا تکليــف همــه 

را دررابطــه بــا نظــرات خــود معــن منايــد. و چــرا 

درصــورت وجــود چنــن آمادگــی در برخــی از کشــورها، 

طبقــه ی کارگــر بــه طبقــه ای بــرای خــود تبديــل نشــده 

اســت و اگــر دربرخــی از کشــورها هــم ايــن پيــش روی 

صــورت گرفتــه باشــد، چــرا انقــالب سوسياليســتی روی 

ــی  ــی م ــن بررس ــال اي ــه دنب ــر وی ب ــت؟ اگ ــداده اس ن

رفــت، متوجــه مــی شــد کــه اوال بــورژوازی رشــد دادن 

ابزارتوليــد را تــا آن جــا کــه درتــوان داشــته باشــد وســيله 

ای بــرای بــه انقيــاد ماشــينی درآوردن طبقــه ی کارگــر 

مــی دانــد و ايجــاد ارتــش عظيــم بــی کاران، تــا بتوانــد 

نــريوی کار را بــه پائــن تريــن قيمــت بخــرد! درنتيجــه، 

پيوســته و تــا آن جــا کــه درتــوان اش باشــد، رشــد دادن 

بــه ابــزار کار را دنبــال مــی کنــد. پــس وابســته منــودن 

ــد و  ــان رش ــه ی درخش ــه مرحل ــيدن ب ــه رس ــالب ب انق

تکامــل ابزارهــا بــه معنــای منتظــر آينــده ای نامعلــوم 

ــدن اســت.  مان

دومــا تاريــخ نشــان داده کــه انقــالب درخــط مســتقيمی 

پيوســته حرکــت منــی کنــد و برآينــد تضادهــای اساســی 

ــا و  ــد دگرگونيه ــرای رش ــه را ب ــه زمين ــود درجامع موج

انقــالب فراهــم مــی ســازند به طــوری کــه درانگلســتان، 

فرانســه و آملــان پيــش رفتــه انقــالب صــوت منــی 

ــر  ــه ی کارگ ــده طبق ــی در روســيه عقــب مان ــريد، ول گ

ــر بکشــد  ــه زي ــورژوازی را از قــدرت ب قادرمــی شــود ب

و رهرانقــالب بلشــويکی روســيه بــا آگاه بــودن از 

وضعيــت مــادی عقــب مانــده رشــد جامعــه و خصلــت 

جهانــی انقــالب سوسياليســتی اعــالم مــی کنــد کــه 

درکشــور تزارهــا و راســپوتن هــا انجــام انقــالب برخالف 

اروپــا ســاده بــوده ولــی ســاختان سوسياليســم مشــکل 

ــت.  ــش خواهدرف پي

ســوما لنــن و بلشــويکها بــا توجــه بــه خصلــت جهانــی 

ــروز  ــا ب ــد بودندکــه ب ــن امي انقــالب سوسياليســتی براي

ــه  ــد ب ــتی بتوان ــوروی سوسياليس ــا، ش ــالب در اروپ انق

ادامــه ی انقــالب درکشــوراطمينان بيشــری حاصــل 

کنــد. ولــی انقالبــات پرولــری درآملــان و مجارســتان بــا 

ــالش  ــای روســيه ت ــه رو شــدند و پرولتاري شکســت روب

ــک  ــدرت و ســاختان سوسياليســم دري ــظ ق ــرای حف ب

ــا آن جــا کــه ممکــن بــود، پيــش بــرد.  کشــوررا ت

ــون  ــورژوازی رسنگ ــاد ب ــی تض ــدت ياب ــه ح ــا ب چهارم

شــده بــا پرولتاريــا و کمــک گرفــن از خــرده بــورژوازی 

ــود  ــی ش ــاره م ــويکها اش ــط رهربلش ــوروی توس در ش

ــارزه  ــه صــورت ادامــه ی مب ــو ب ــا توســط مائ کــه نهايت

ی طبقاتــی درسوسياليســم و قطعــی نشــدن »حاکميــت 

کــی برکــی« فورمــول بنــدی مــی گــردد کــه معنايــش جز 

ايــن نيســت کــه درهرجنــگ طبقاتــی تضمــن پــريوزی 

ــا بــه طــور قطعــی و نهائــی ممکــن نيســت و  پرولتاري

ــه  ــدر ادام ــدرت آن ق ــدن ق ــت ش ــه دس ــت ب ــن دس اي

خواهــد يافــت تــا نهايتــا بــورژوازی بــرای هميشــه 

ــام  ــدن نظ ــون ش ــه در رسنگ ــری ک ــود. ام ــون ش رسنگ

فئودالــی و برقرارشــدن نظــام رسمايــه داری نيــز اتفــاق 

افتــاد و قــدرت دولتــی چنديــن بــار دســت بــه دســت 

شــد. 

ــی کــه  ــتی طــی مــدت زمان ــام سوسياليس پنجــا نظ

درقــدرت باقــی مانــد، عالرغــم مشــکالت فراوانــی 

ــرای  ــی ب ــی و داخل ــه داری جهان ــب رسماي ــه از جان ک

حاکميتــش ايجــاد مــی شــد، منونــه هــای مثبتــی ارائــه 

داد کــه برتــری خــود را برنظــام رسمايــه داری بــه اثبــات 

ــته اســت  ــن گذاش ــه قراربراي ــی ک ــا دریابيگ ــاند. ام رس

ــا جوانــب منفــی و شکســت پرولتاريــا را برجســته  ت

ــده  ــک س ــه ی ي ــد: »تجرب ــی نويس ــه م ــد در ادام کن

ی گذشــته بــه درســتی نشــان داده اســت کــه منــی 

ــذار  ــيد. گ ــم رس ــه سوسياليس ــا ب ــوره راه ه ــوان از ک ت

ــه همــه ی راه  سوسياليســتی شــاهراه بزرگــی اســت ک

ــی  ــاه راه ب ــن ش ــدد. در مســري اي ــی پيون ــه آن م ــا ب ه

گــان گــذرگاه هــا وناهموارهــای زيــادی در پيش اســت 

کــه گاه جامعــه را بــه بیراهــه مــی کشــد بــرای پرهيــز 

از بیراهــه رفــن، بايــد همــه گــذرگاه هــا وهمــه راه هــا 

ــوان  ــا بت ــود ت ــف من ــو کش ــا را از ن ــه ه ــه بیراه و هم

ــه  ــا و بیراه ــنگ الخ ه ــا، س ــوره راه ه ــز از ک ــا پرهي ب

هــا مســريها را بــه درســتی پيمــود! » و يــا »بــی گــان 

پــريوزی اتحــاد شــوروی پيشــن در جنــگ دوم جهانــی و 

پيدايــش جمهــوری هــای تــوده ای در اروپــای خــاوری 

و خــاور دور و گســرش مبــارزات رهائــی بخــش ملــت 

هــای تحــت اســتعار در پنــج قــاره جهــان بــرای پايــان 

دادن بــه اســتعار بيگانــه و کســب اســتقالل ملــی 

ــل و روی آوردن از بیراهــه هــا  ــن متاي ــريی اي در اوج گ

بــه سوسياليســم نقــش اساســی داشــت امــا بــه هــان 

ــايه  ــگ و روی آوردن همس ــريوزی در جن ــه پ ــدازه ک ان

هــای بــزرگ و کوچــک اتحــاد شــوروی پيشــن بــه نظــام 

سوسياليســتی در گســرش انديشــه ی سوسياليســتی 

ــک  ــورهای کوچ ــر کش ــش ت ــه بي ــر چ و روی آوردن ه

و بــزرگ بــه سوسياليســم ايفــای نقــش مــی منــود؛ 

شکســت اردوگاه سوسياليســتی در پــی چهــار دهــه 

رقابــت در جنــگ رسد و ناکامــی اتحــاد شــوروی و 

ــرای  ــی ب ــای جهان ــت ه ــی در رقاب ــورهای اردوگاه کش

ــن کشــورها در رقابــت  ــادن اي ــازار و پــس افت کســب ب

هــای فنــی و فــن آوری علمــی از کشــورهای مهــم 

رسمايــه داری و هــم بــه ايــن اعتبــار ناتوانــی در ايجــاد 

ــی  ــورهای مدع ــتی در کش ــاه سوسياليس ــه ی رف جامع

ــا و  ــن کااله ــکار در تام ــی آش ــا توان ــم و ن سوسياليس

نيازمنــدی هــای اساســی شــهروندان خــود، روی گردانــی 

تــوده هــا از سوسياليســم را بــه دنبــال آورد و در نتيجــه 

بازگشــت بــه نظــام رسمايــه داری در ايــن کشــورها نــه 

بــا مقاومــت جــدی، کــه کــم و بيــش بــا اقبــال تــوده ای 

مواجــه مــی شــد.« 

ادامه دارد 

ک. ابراهيم ـ ٤ ژوئيه ۲011

دکتر ملکی درگذشت
دکــر محمــد ملکــی اولیــن رئیــس دانشــگاه تهــران مــا 

را تــرک کــرد. او هــم مثــل اکــر مــردم ایــران هنگامــی 

کــه در عمــل  بــه خدعــه خمینــی پــی بــرد بــه مخالفــت 

برخاســت و در ایــن چهــار دهــه همچنــان اســتوار و پــر 

جــرات در ســمت مــردم ایســتاد. روزی بــا مــادر ســتار 

بهشــتی همــراه، روزی دگــر در جلــو زنــدان اویــن، در 

اعــراض بــه دســتگیری نرگــس محمــدی. دکــر ملکــی از 

رفتــار نظــام والیــت فقیــه بــا خــودش پــرده برداشــت و 

چنیــن نوشــت:

“ ابتــدا بــه اعــدام و ســپس بــه دهســال زنــدان محکــوم 

ــار از  ــن رفت ــه تری ــا بیرحان ــدت ب ــن م ــدم. در ای گردی

ــم،  ــاط بدن ــایر نق ــا و س ــف پ ــه ک ــل ب ــه زدن کاب جمل

ــوار، زدن  ــه دی ــدن رس ب ــزان کــردن از ســقف، کوبی آوی

ــم و  ــه نابینایــی چشــم چپ مشــت و لگــد کــه منجــر ب

ــواع  شکســتگی اســتخوان مــچ دســت راســتم شــد و ان

شــکنجه هــا مواجــه بــودم “

اولیــن بــار در ســال 1360 دســتگیر و زندانــی شــد پــس 

از پنجســال آزاد شــد 

دومیــن بــار در اســفند 1379 یعنــی در ســن 67 ســالگی 

– حکــم هفــت ســاله گرفــت

ســومین بــار در ســال 1388 بــه جــرم رشکــت کــردن در 

جنبــش هشــتاد و هشــت و پــس از شــش مــاه بازهــم 

شــکنجه و زنــدان آزاد شــد.

ــث  ــه عب ــه ب ــت فقی ــطایی والی ــرون و س ــتبداد  ق اس

تــالش مــی کنــد تــا بــزور شــکنجه، مبــارزان را بــه 

ــر  ــون دک ــی چ ــا ی ــه ه ــا منون ــا ب ــد. ام ــلیم وا دارن تس

ــرای  ــرت ب ــگ و نف ــه نن ــوند ک ــی ش ــرو م ــی روب ملک

حکومتیــان بــه بــار مــی آورد و اراده بــه مقاومــت را در 

ــد. ــی بخش ــت م ــارزان تقوی ــان مب می

مــا در غــم در گذشــت دکــر محمــد ملکــی بــا خانــواده 

وی و  دوســت دارا نــش رشیکیــم

یادش گرامی باد.

حزب ر نجرا ن ایران
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مرگ خامنه ای و اپوزسیون
بــورژوازی و خــرده بــورژوازی در صحنــه سیاســی ایــران 

ــی و  ــت هــای درون طبقات ــن صــد ســاله در رقاب در ای

قــری خــود دامئــاً در میــان تــوده هــای مــردم توهــم 

تبلیــغ میکننــد.  مــی پراکننــد و خیــاالت واهــی را 

ــودن  ــا طــرح مریضــی و در حــال مــرگ ب ــر ب ــار دیگ ب

ــانه  ــه رس ــدند و کلی ــن ش ــر آفری ــه ای خ ــی خامن عل

هــا وحامیــان و طرفدارانشــان بــار دیگــر چنیــن جلــوه 

دادنــد کــه عمــر حاکمیــت آنهــا بــه آخــر رســیده 

اســت. ایــن اولیــن بــار نیســت کــه آنهــا دل بــه حرکــت 

ــای  ــدرت ه ــک ق ــا کم ــج ب ــم چن ــی، رژی ــای کودتای ه

امپریالیســتی و مــرگ رهــران جمهــوری اســالمی بســته 

ــد. ان

ــی  ــت طبقات ــوع برخوردهــا و توهــات از ماهی ــن ن ای

و شــیوه تفکــر متافیزیکــی آنهــا ناشــی مــی شــود. 

اپوزیســیون بــورژوازی ایــران بــر رس رسمایــه داری 

ــورژوازی  ــا ب ــران ب ــران و اســتثار کــردن کارگ ــودن ای ب

حاکــم ماهیتــاً اختالفــی ندارنــد و هــر دو بــه مالکیــت 

خصوصــی وســایل تولیــد اعتقــاد دارنــد. اختــالف آنهــا 

بــر رس قــدرت سیاســی و چگونگــی اعــال دیکتاتــوری 

ــرد  ــقوط ک ــلطنتی س ــوری س ــت. دیکتات ــورژوازی اس ب

ــوری اســالمی نشســت،  شــکی نیســت  بجایــش دیکتات

از لحــاظ اداره ی مملکــت تفــاوت هــای سیاســی و 

اجتاعــی فاحشــی روی داد و هــزار فامیــل قبلــی کنــار 

زده شــد و هــزار فامیــل گرســنه تــازه ای جایگزیــن 

ــد  ــه بودن ــل حجــاز آموخت شــد کــه غارتگــری را از قبای

ــا  ــاهی و در راس آنه ــل شاهنش ــزار فامی ــه ه در حالیک

ــی. امــا هــر دو،  ــورژوازی اروپای محمــد رضــا شــاه از ب

ایــران در مســیر رسمایــه داری  را در  رسمایــه داری 

ــدید  ــتثار ش ــه اس ــان ب ــد و همچن ــش بردن ــی پی جهان

ــد. ــه دادن ــت ادام ــی کار و زحم ــای میلیون ــوده ه ت

ــران و  ــر ای ــه کارگ ــه طبق ــت ک ــال اس ــد س ــش از ص بی

احــزاب و ســازمان هــای گوناگــون ایــن طبقــه  راه 

دیگــری را بــرای نجــات مــردم ایــران آگاهانــه بــا راهنــا 

ــوان  ــم بعن ــن و سوسیالیس ــی نوی ــرار دادن دموکراس ق

و  کــرده  انتخــاب  داری  برابــر رسمایــه  آلرناتیــو در 

علیرغــم رسکــوب هــای طوالنــی نســل انــدر نســل: 

ــه ای  ــی و خامن ــاهی،  خمین ــا ش ــی، محمدرض رضاخان

ــام  ــدازی نظ ــی و بران ــالب اجتاع ــرای انق ــان ب همچن

رسمایــه داری مبــارزه کــرده انــد. در ایــن مســیر افتــان 

و خیــزان همچنــان شــناخت خــود را از طبقــات و 

اقشــار حاکــم بــاال بــرده، گرمــی و رسدی را در مبــارزات 

ــر  ــت ت ــا  درای ــی کامــالً حــس کــرده، و امــروز ب طبقات

از گذشــته، طبقــه کارگــر بــا عظمتــی بــه پهنــای رسارس 

ــر  ــده ای به ــرای آین ــال واهــی ب ــه خی ــران، هیچگون ای

بواســطه مــرگ و میــر یــک مهــره از حاکمیــن جمهــوری 

اســالمی رسمایــه و یــا جابجــا شــدن ترامــپ بــا بایــدن 

ــه نیــروی خــود و تــوده  ــکاء ب ــا ات ــان ب ــدارد و همچن ن

ســتمدیده مــردم ایــران بــرای انقالبــی عمیــق و ریشــه 

ای مبــارزه مــی کنــد. ایــن امــر وایــن رســالت تاریخــی 

شــدنی اســت و حــزب رنجــران ایــران بــرای تحقــق آن 

بعنــوان گردانــی از پرولتاریــا و طبقــه کارگــر ایــران بــا 

تاکیــد روی ســختی راه، بغرنجــی تکامــل رونــد انقالبــی 

ودر نتیجــه بــا دیــد ی طوالنــی همچنــان  اســتوار 

مبــارزه مــی کنــد. خیــاالت واهــی را بایــد بــدور افکنــد 

و بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت واحــد و رسارسی، 

بــرای گســرش تشــکالت کارگــری و صنفــی مســتقل  

ــدگان  ــتثار ش ــاد از اس ــیعرین اتح ــاد وس ــرای ایج و ب

وســتمدیدگان  بــرای برانــدازی نظــام رسمایــه داری 

ــارزه کــرد. ــا سوسیالیســم مب ــی آن ب حاکــم و  جایگزین
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شانزدهم آذر

به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو

ــارزه،  ــز از مب ــی لری ــجو تاریخ ــا روز دانش ــران م در ای

ــک 7 دهــه از  ــروزی دارد. نزدی همبســتگی، اتحــاد وپی

ــی  ــی دو م ــیصد س ــانزدهم آذرهزاروس ــن ش روز خونی

ــد  ــواه وض ــش آزادیخ ــخ جنب ــه در تاری ــذرد. روزی ک گ

ثبــت شــده  بــه روز دانشــجو  امپریالیســتی مــردم 

ــم از  ــش ه ــن جنب ــی ای ــیر طوالن ــن مس ــت. در ای اس

لحــاظ کمــی وهــم کیفــی رشــد کــرده اســت و بــا 

مرزبنــدی روشــن بــا دشــمنان خارجــی وداخلــی از 

ــب  ــت و در ترکی ــده اس ــل ش ــزرگ تبدی ــه ب ــک ب کوچ

طبقاتــی و جنســیتی هــم تغییــرات عظیمــی بــه وقــوع 

ــر  ــاز اک ــته در آغ ــال گذش ــد س ــت. در ص ــته اس پیوس

ــس  ــدادی ب ــه و تع ــاال جامع ــات ب ــجویان از طبق دانش

ــات  ــیه از طبق ــگان بورس ــان نخب ــار از می ــت ش انگش

پائیــن جامعــه انتخــاب مــی شــدند و زنــان در کل 

انگشــت شــارهم در میــان آنهــا نبودنــد. امــروز در این 

ــه اســت اکریــت  ــه تحولــی نجومــی صــورت گرفت زمین

عظیــم دانشــجویان از خانــواده هــای طبقــات واقشــار 

پائینــی جامعــه هســتند و برجســته تــر زنــان کــه بیــش 

از نصــف جامعــه را تشــکیل میدهنــد و ایــن واقعیــت 

در مــورد دانشــجویان ایــران در کشــوری تحــت ســلطه 

ی رژیــم مذهبــی زن ســتیز بــه وقــوع پیوســته اســت. 

“مــا فرزنــدان کار گرانیــم ،کنارشــان مــی مانیــم” فریــاد 

انقالبــی دانشــجویان در مبــارزات اجتاعــی جــاری 

ــی در  ــم تاریخ ــرات عظی ــن تغیی ــی ازای ــی واقع بازتاب

ــت. ــران اس ــجویی ای ــش دانش جنب

ــب  ــر ترکی ــا از نظ ــه تنه ــران ن ــجویی ای ــش دانش جنب

طبقاتــی و جنســیتی تغییرعظیمــی کــرده بلکــه  در 

زمینــه ی اندیشــه ای و نظــری هــم هرچــه بیشــر 

ــته و  ــر پیوس ــال تغیی ــه در ح ــی زمان ــه کاروان انقالب ب

ــی  ــش اجتاع ــر از جنب ــدا ناپذی ــی ج ــه جزی ــروزه ب ام

ــل شــده اســت. شــانزده آذر  کارگــری وتهیدســتان تبدی

3۲ در اعــراض بــه کودتــای بیســت هشــت مــرداد 

نوکــران داخلــی اش  امپریالیســم آمریــکا و  توســط 

محمدرضــا شــاه وصنــف ارتجاعــی روحانیــت بــه رهری 

ــش  ــا جنب ــال ه ــن س ــود. در ای ــانی ب ــه کاش ــت الل آی

ــیر  ــن مس ــر همی ــتوار ب ــور اس ــران بط ــجویی ای دانش

ــن  ــی محصلی ــرده اســت .کنفدراســیون جهان ــت ک حرک

ودانشــجویان ایــران پرجمــدار ادامــه شــانزدهم آذر شــد 

ونقــش بزرگــی در افشــای جنایــات  دســتگاه ســاواک و  

فســاد و رسســپردگی نظــام شاهنشــاهی بــه امپریالیســم 

ــوری  ــم جمه ــه رژی ــه جانب ــالش هم ــی داشــت. ت جهان

اســالمی بــا زور وپــول بــرای اینکــه دانشــگاه  و جنبــش 

پــر افتخــار دانشــجویی را بــه زیــر هژمونــی خــود 

ــای  ــت وبج ــده اس ــل روبروش ــت کام ــا شکس ــد ب بکش

ــتی  ــم مارکسیس ــروز ماتریالیس ــالمی ام ــک اس متافیزی

ــی خــود  ــان اساســی فکــری راشــکل مــی دهــد. ب جری

نیســت کــه هــم اعــراض اصولــی گرایــان وهــم اصــالح 

طلبــان بلنداســت و پشــت کلیــه حرکــت هــای اعراضــی 

کارگــری واجتاعــی را شــبحی از کمونیســم  مــی بیننــد 

ــه داری  ــر بحــران ســاختاری رسمای ــر اث جهــان امــروز ب

ــژه نظــام  ــه داری بوی ــی نظــام هــای رسمای و فروماندگ

هایــی چــون ایــاالت متحــده، هندوســتان، برزیــل و 

ــی و شــبه فاشیســتی   ــه گرایشــات راســت دین ــران ک ای

در راس حکومتنــد در مهارکــردن کویــد 19 احتیــاج 

بــه یــک آترنانیــو رهایــی بخــش بــا ســمت وســوی 

کارگــری و سوسیالیســتی دارد. در ایــران مــا جنبــش 

هــای تــوده ای بویــژه جنبــش تــوده ای آبــان نــود 

وهشــت بــا اینکــه رسکــوب شــد ولــی بــه اقتــدار نظــام 

ورسدمــدران آن لطمــه ســنگینی وارد کــرده اســت. 

ــا  ــان ه ــه خیاب ــان ب ــم را عری ــازه رژی ــش جن ــن جنب ای

ــرو  ــودن تشــکیالت واحــد پی ــی بخاطــر نب کشــاند ول

انقالبــی کارگــری، نبــودن وحــد تــی رسارسی ویکــی 

ــی  ــور رودر روی ــان،  درخ ــران و زحمتکش ــده  کارگ ش

ــا شکســت روبروشــد.  ــدان مســلح ب ــا دن ــا رژیمــی ت ب

درســت بدیــن خاطــر ایــن وظایــف همچنــان دربرابــر 

کل جنبــش انقالبــی ایــران باقــی مانــده اســت. جنبــش 

مهمــر،  و  اش  اجتایــی  بنابرخصلــت  دانشــجویی 

پیشــتازی  نقــش  دارد  وظیفــه  جوانــان  از  متشــکل 

ــی  ــیع مردم ــاد وس ــاد اتح ــرای ایج ــود را ب ــی خ تاریخ

ــر  ــت - در ب ــد امپریالیس ــالمی وض ــوری اس ــد جمه ض

گیرنــده ی تــوده هــای وســیع کارگــران، زحمتکشــان و 

ــد.  ــا کن ــتمدیدگان ایف س

حــزب رنجــران ایــران کــه خــود را جزئــی از طبقــه 

ــرای یکــی شــدن نیروهــای  ــد وب ــران مــی دان کارگــر ای

ــش  ــا جنب ــد ودر پیونــد ب ــی واح ــتی در حزب کمونیس

ــرای  ــی کــه همیشــه ب ــد. حزب ــارزه مــی کن کارگــری مب

ــق  ــری بهرشــکل طب ایجــاد تشــکل هــای مســتقل کارگ

امکانــات ورشایــط مشــخص  تــالش کــرده اســت برایــن 

بــاور اســت کــه جنبــش دانشــجویی ومحصلیــن ایــران 

امــروزه مــی توانــد و بایــد بــه وظیفــه پیشــتازی خــود 

ــد. عمــل کن

تنها دولت کارگری است که بیکاری را ریشه کن می کند
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پیــش بــه ســوی یکــی شــدن نیروهــای راســتین انقالبــی 

در حزبــی براســاس اصــول وبرنامــه ای مشــخص طبــق 

خصوصیــات ایــران

پیــش بســوی بســط وگســرش جنبــش عظیــم کارگــری 

وایجــاد تشــکل هــای مســتقل ومتحــد رسارسی

پیــروز بــاد جنبــش دانشــجویان ومحصلیــن پیشــتاز در 

خدمــت ایجــاد اتحــاد وســیعرین تــوده هــای اســتثار 

شــونده و ســتمدیده
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یلدای 1355، راه سرخ ....بقیه ازصفحه 
آخر

از طبقــات غیــر پرولتاریایــی دکــر و مهنــدس و پرســتار 

ــی  ــر اجتاع ــه و ق ــه طبق ــت ب ــا خیان ــد ب ــی توانن م

خــود و انتخــاب راه کارگــری آزادی و رهایــی بریــت، 

چنانچــه در ســازمانی بــر اســاس اصــول و برنامــه 

کمونیســتی یکــی شــوند، بــه نیرویــی تبدیــل مــی 

شــوند کــه دو دهــه کل دســتگاه امنیتــی را حیــران 

ــق  ــی از موف ــردن یک ــکار ب ــس از ب ــازه پ ــد و ت زده کن

ــی و کشــن ســه  ــه ســازمان انقالب ــن عملیاتــش علی تری

رفیــق کادر رهــری اش همچنــان پــا برجــا مبانــد و بــه 

ــت  ــران تح ــی ای ــتگاه امنیت ــد. دس ــه ده ــارزه ادام مب

رهــری مســتقیم محمدرضــا شــاه ضــد کمونیســت 

و وابســته بــه امپریالیســم، سیاســت نابــودی کامــل 

ــی را  ــازمان انقالب ــوص س ــتی بخص ــکیالت کمونیس تش

دنبــال مــی کــرد. هــر جــا مقاومتــی بــود مــی کشــت و 

هرجــا ضعفــی موجــود بــود بــه شــو هــای تلویزیونــی 

مــی ســپرد تــا بــه هــدف ضــد انســانی و کینــه توزانــه 

ــک ســازمان  ــن ی ــارزه ای بی ــان مب اش برســد. در آن زم

کوچــک تشــکیل شــده از فعــاالن وپیــروان محصلیــن 

و دانشــجویان زن ومــرد خــارج کشــور کــه بــرای آزادی 

ــوری شــاه در کنفدراســیون  ــه دیکتات و دموکراســی علی

جهانــی جمــع شــده بودنــد و دســتگاه مخــوف ســاواک 

ــرگ و  ــئله م ــه مس ــیا ب ــاد و س ــرورده ی موس ــت پ دس

زندگــی وانتخــاب دوراه بــرای آینــده ایــران تبدیــل شــده 

بــود. شــکوه ،وفــا و پرویــز شــاهد زنــده و پــا در عمــل 

ــود  ــت خ ــا مقاوم ــا ب ــد. آنه ــی بودن ــرد تاریخ ــن ن ای

ــازمان  ــات س ــه اطالع ــکنجه کلی ــر ش ــدن زی ــته ش وکش

ــا  ــه تنه ــا و شــکوه ن ــه وف ــد. شــکنجه ب ــظ کردن را حف

ــن  ــر ای ــه بخاط ــود بلک ــا ب ــه آنه ــن روحی ــرای شکس ب

بــود کــه دســتگاه امنیــت از طریــق نهاونــدی بــو بــرده 

ــازمان  ــس س ــن کنفران ــکیل چهارمی ــرای تش ــه ب ــود ک ب

انقالبــی کادر رهــری ســازمان بــه داخــل انتقــال یافتــه 

ولــی علیرغــم ارتباطــی کــه ایــن ســه رفیــق بــا نهاونــدی 

ــا  ــه جــا و مــکان آنه ــود ب داشــتند ســاواک نتوانســته ب

ــه  ــت شــده روی پیکــر جــان باخت ــخ ثب ــرد. تاری ــی ب پ

ــای  ــزارش رفق ــق گ ــت و طب ــن اس ــم بهم ــا هفده وف

دیگــر زن دســتگیر شــده در زنــدان اویــن بیــش از 

ــا  ــوده اســت. ســه تشــکیالت م ــر شــکنجه ب یکــاه زی

بــه رهــری عبــاس صابــری از کادر هــای گروه فلســطین 

و ســخنگوی رادیــو بغــداد، عبــاس مترچــی از کادرهــای 

ســازمان انقالبــی در واحــد شــال کالیفرنیــا کــه ســال ها 

در دبــی طبــق برنامــه ســازمان بــرای پیونــد بــا کارگــران 

ــده  ــل ش ــر تبدی ــار کارگ ــام عی ــت مت ــک کمونیس ــه ی ب

بــود و دکــر ایــرج فرهمنــد، متخصــص امــور ســاختان 

هــای هســته ای، بــاز هــم از رفقــای تشــکیالتی شــال 

ایــران تحــت  بــه  بازگشــت  از  پــس  کالیفرنیــا کــه 

ــه شــغل اســتادی  ــه ب هدایــت رفقــای رهــری ســه گان

در دانشــگاه تهــران مشــغول بــود درســت بخاطــر 

رعایــت اصــول پنهــان کاری توانســتند جــان ســامل بــدر 

برنــد. درایــت رفیــق پرویــز واعــظ زاده در تقســیم 

ــود و  ــر ب ــدی گی ــور نهاون ــه در ت ــا اینک ــت ب کار درس

در رعایــت اصــول مخفــی کاری بــه خاطــر آمادگــی 

و آمــوزش هــای درســت تشــکیالتی، باعــث نجــات 

ــا  ــون ه ــتند خ ــا توانس ــد. آنه ــای کادر ش ــن رفق کل ای

را پــاک کننــد و امــر ســرگ ســازمان انقالبــی را ادامــه 

دهنــد. البتــه ایــن ســه رفیــق از پنجــه هــای خــون آلــود 

ســاواک جــان ســامل بــدر بردنــد ولــی در هــان ســالهای 

اول دهــه شــصت بدســت دســتگاه امنیتــی رژیــم 

جمهــوری اســالمی گرفتــار آمدنــد و بــه جوخــه اعــدام 

ســپرده شــدند. در حقیقــت ایــن ســه رفیــق دیگــر جــزو 

رهرانــی بودنــد کــه نســل پرویــز، شــکوه و وفــا تربیــت 

کردنــد. ایــن مســیر خونیــن و گلگــون شــده همچنــان 

در دهــه ی شــصت ادامــه یافــت و امــروز جزئــی جــدا 

ناپذیــر از خمیــره ی اخالقــی و بــاوری حــزب رنجــران 

ــران اســت. ای

ــران  ــران ای ــزب رنج ــارزه، در ح ــرن مب ــم ق ــش از نی بی

یــاد گرفتیــم انقــالب کــردن آنهــم برانــدازی نظــام 

ــران کــه قــرن  ــه داری در جامعــه ای همچــون ای رسمای

هاســت زیــر ســلطه اســتبداد رشقــی بــود و جایگزینــی 

ــی  ــس مهان ــک مجل ــت در ی ــا سوسیالیســم رشک اش ب

نیســت، مبــارزه ایســت ســخت، بغرنــج و طوالنــی. 

پیــروزی اش تنهــا وقتــی تحقــق مــی یابــد کــه اعضــای 

حــزب پیــرو پرولتاریایــی اش بــا کارگــران و تــوده 

ــول  ــاس اص ــوند، براس ــا ش ــی از آنه ــن و جزئ ــا عجی ه

و برنامــه تشــکل هــای چــپ وکمونیســتی یکــی شــوند 

ــد. از  ــران را ســازمان دهن و حــزب متحــد و رسارسی ای

ایــن طریــق قــدم بــه قــدم در مبــارزات جــاری بــا طــرح 

سیاســت هــای درســت کــه مــورد قبــول تــوده قــرار مــی 

گیــرد، اکریــت عظیــم تــوده هــای ســتمدیده و اســتثار 

ــزال  ــروی الی ــه نی ــکا ب ــا ات ــد و ب ــکل کنن ــده را متش ش

آنهــا نظــام طبقاتــی جنایتــکار تــا دنــدان مســلح کنونــی 

ــازند.  ــن س ــم را جایگزی ــد و سوسیالیس را براندازن

ــا  ــران م ــروز در ای ــد و ام ــازندگان تاریخن ــا س ــوده ه ت

آنهــا عظیــم تریــن بــا اقتدارتریــن و رشافتمنــد تریــن هــا 

هســتند. بــا متــام فشــارهای حــد اکــری، حقــوق هــای 

عقــب مانــده، فاجعــه ی کویــد نــوزده همچنــان بــرای 

حقــوق خــود مــی رزمنــد.

مرتجعــان جهانــی و داخلــی مشــتی کوچــک، دزد و بــی 

رشف و آدم کشــند و بــوی گنــد از الشــه هــای گندیــده 

شــان جهــان را بــه تباهــی کشــانده اســت و بهیچوجــه 

ــردم  ــد از م ــه درص ــود و نُ ــر ن ــت در براب ــوان مقاوم ت

ایــران و جهــان را نخواهنــد داشــت.

ــرای ایجــاد حــزب کمونیســت یکــی شــده  ــش ب ــه پی ب

ــد و متح

ــر  ــاز هــم وســیع ت ــرای بســط و گســرش ب ــه پیــش ب ب

ــوده ای  ــری و ت ــای کارگ ــکل ه تش

ــزال  ــروی الی ــد نی ــف متح ــاد ص ــوی ایج ــش بس ــه پی ب

ــان،  ــرای ن ــده ب ــتثار ش ــتمدیده و اس ــم س ــوده عظی ت

کار، آزادی اداره شــورایی

رسنگون باد نظام رسمایه داری جمهوری اسالمی 

زنده باد سوسیالیسم 
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پیــش رفــت. همزمــان ترامــپ سیاســت فشــار حداکــری 

را بــه جمهــوری اســالمی ادامــه داد.

ــراق را  ــکا در ع ــگاه آمری ــران دو پای ــه ای ــی ک در زمان

ــه از  ــی ک ــای اوکراین ــک هواپی ــت ی ــک بس ــه موش ب

فــرودگاه خمینــی برخاســته بــود ســقوط کــرد و متامــی 

رسنشــینان آن کشــته شــدند. ایــران ابتــدا دلیــل ســقوط 

ــی  ــی بعــدا تحــت فشــار علن ــرد ول ــی اعــالم ک ــرا فن آن

شــدن اطالعــات مجبــور شــد اعــراف کنــد کــه هواپیــا 

ــت.  ــده اس ــون ش ــران رسنگ ــای ای ــک ه ــط موش توس

ــروز اعراضــات گســرده ای  ــران باعــث ب ــکاری ای پنهان

ــران شــد. در ای

ــای  ــام ه ــگان از مق ــری و م ــاهزاده ه ــه ش در 8 ژانوی

ــار  ــار کن ــد و از درب ســلطنتی انگلســتان اســتعفاء دادن

ــی  ــت جهان ــوع اهمی ــن موض ــه ای ــد. البت ــری منودن گی

ــی  ــتان حت ــار انگلس ــه درب ــان داد ک ــی نش ــت ول نداش

بــرای نزدیکریــن افــرادش هــم دیگــر جذابیــت گذشــته 

را از دســت داد ه اســت و تاکیــد مجــدد بــر ایــن 

موضــوع بــود کــه دربارهــای ســلطنتی بــه ارگانــی 

ــد. ــده ان ــل ش ــع تبدی ــر رس جوام ــی ب انگل

زلزله در ترکیه.

ســال گذشــته کرونــا باعــث مــرگ نزدیــک بــه دو میلیون 

ــد،  ــکا، هن ــر در جوامــع گوناگــون بــری شــد. آمری نف

مکزیــک در صــدر کشــورهای آلــوده بــا بیشــرین جــان 

ــدن  ــته ش ــتند. بس ــا هس ــیوع کرون ــی از ش ــه ناش باخت

جوامــع دوره جدیــدی از نــوع مقابلــه جوامــع بــا 

ــج  ــت. نتای ــده اس ــث ش ــد را باع ــای جدی ــروس ه وی

ــد  ــر جدی ــه در ع ــان داد ک ــع نش ــدن جوام ــته ش بس

ــت  ــور اس ــروی کار مجب ــظ نی ــرای حف ــه داری ب رسمای

کــه بخشــی از اولیــه تریــن مایحتــاج جوامــع را تامیــن 
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ــورش و انقالبــات  ــورت بــا ش کننــد. در غیــر ایــن ص

گســرده اجتاعــی توســط طبقــات فــرود دســت روبــرو 

ــد شــد.  خواهن

ــون انســان ناشــی از  ــد میلی ــه حــال چن ــا ب ــا اینکــه ت ب

شــیوع کرونــا درگذشــته انــد. ولــی رسمایــه داری تولیــد 

ــوان از  ــه مــی ت ــی ک ــه کاالی ــه مثاب ــا را ب واکســن کرون

آن ســود آوری رسشــار و میلیــاردی برخــوردار شــود در 

ــر  ــت و ام ــرارداده اس ــد ق ــی و تولی ــر تحقیقات ــد نظ م

ــه  ــت. رسمای ــرح نیس ــان مط ــان برایش ــت از انس حفاظ

داری عمــال قصــد نــدارد کــه رش ویــروس کرونــا را از رس 

جوامــع بــری دور کنــد.

ــاق  ــه در ســال گذشــته اتف از دیگــر حــوادث تلخــی ک

افتــاد ، انفجــار در بیــروت و کشــته شــدن صدهــا نفــر 

از مــردم بیگنــاه و ویرانــی هــای عظیــم در حــد انهــدام 

ــا  ــات ت ــج تحقیق ــود. باالخــره نتای ــزرگ ب ــه ب ــک محل ی

ــک  ــار ی ــن انفج ــه ای ــت ک ــرده اس ــن نک ــروز روش ام

عمــل تروریســتی و بــا نقشــه بــوده اســت و یــا از 

یــک ســهل انــگاری ناشــی شــده اســت. ســفر مکــرون 

ــی و  ــای ارسائیل ــت ه ــدی صهیونیس ــای بع و برخورده

ــد  ــکا و انگلســتان شــک و تردی ــت فرانســه و آمری دول

ــه تروریســتی بــودن ایــن انفجــار را  بیشــری نســبت ب

ــد.  ــر مــی انگیزان ب

ــه  ــه منجــر ب ــات ک ــودن انتخاب ــامل ب ــه س ــراض ب در اع

ــات  ــد. اعراض ــو روس ش ــنکو در بل ــدد ش ــروزی مج پی

وســیعی بــراه افتــاد کــه نــه بــا شــدت اولیــه ولــی کــم 

و بیــش در جریــان اســت. غــرب ســعی دارد کــه از 

ــری  ــرده و ره ــرداری ک ــره ب ــال به ــات کام ــن اعراض ای

ــر کــی در ایــن  ــرا بدســت بگیــرد ولــی هنــوز کــی ب آن

ــت. ــن نیس ــی روش ــای سیاس ــاکش ه کش

بــه مســئله ســامل ســازی محیــط  برخــورد جهانــی 

ــان  ــکا از پی ــود. آمری ــودجویانه ب ــیار س ــت. بس زیس

ــده  ــا دی ــه آن ب ــال ب ــرالیا عم ــد. اس ــارج ش ــس خ پاری

اغــاض برخــورد کــرد و کشــورهای بــزرگ رسمایــه داری 

ــط  ــی محی ــه ویران ــان ب ــی همچن ــه نوع ــدام ب ــر ک ه

ــت اقتصــادی و نظامــی و  ــرای حفــظ موقعی زیســت ب

ســهم خــود از بــازار داخلــی و بیــن املللــی ادامــه دادند. 

ــای مخــرب و  ــیل ه ــه، س ــای ســهمگین، زلزل ــان ه توف

ــگل هــا و اســتفاده افســار گســیخته  ــش ســوزی جن آت

از منابــع انســانی و طبیعــی در خدمــت ســود رسمایــه 

خــود باعــث ناســامل ســازی بیشــر محیــط انســانی 

زندگــی شــده اســت. منونــه هــای آن آتــش ســوزی 

ــا اســت کــه  هــای مهیــب در اســرالیا و آمریــکا و اروپ

باعــث از دســت رفــن صدهــا هــزار هکتــار از جنــگل و 

محیــط هــای طبیعــی شــده اســت. مؤسســه ســوئیفت 

RE اعــالم کــرده کــه حــوادث طبیعــی 76 میلیــارد دالر 

ــه  ــت بیم ــت صنع ــه روی دس ــاری هزین ــال ج ــی س ط

ــان گذاشــته اســت. جه

امســال همچنــان رقابــت هــای نظامــی، اقتصــادی 

و تکنولوژیکــی کشــورها علیــه یکدیگــر بــا شــدت 

بیشــری ادامــه یافــت. علنــی کــردن اســلحه هــای 

ــده و  ــه روز ش ــاال و ب ــیار ب ــوژی بس ــا تکنول ــدرن ب م

ــت  ــراه رقاب ــه هم ــده ب ــدم کنن ــرب و منه ــدت مخ بش

ــی  ــر علن ــی و غی در عرصــه فضــا و نظامــی کــردن علن

آن جلــو رفــت. چیــن توانســت یــک قــدم دیگــر فاصلــه 

ــرای  ــیه ب ــکا و روس ــور آمری ــا دو کش ــود را ب ــای خ ه

ــن  ــد. چی ــر کن ــر کم ــرات دیگ ــا و ک ــه فض ــیدن ب رس

امســال توانســت در قســمت تاریــک مــاه فضــا پیــای 

خــود را فــرو بنشــاند و بــا ســفر چنــد بــاره پرچــم خــود 

ــر افــروزد و بــه ســومین کشــور در عرصــه حضــور  را ب

ــود.  ــل ش ــا تبدی در فض

در عیــن حــال ادامــه جنــگ تجــاری آمریــکا و چیــن بــر 

رس تعرفــه هــای گمرکــی و ســهم هریــک از بازارهــای 

منطقــه ای و جهانــی بــه اوج خــود رســید و هــر کــدام 

ــرار  ــورد حمــالت ق ــر را م ــوع همدیگ ــا شــدیدترین ن ب

ــه  ــی ب ــه کشــاکش نظام ــاری ب ــگ تج ــن جن ــد. ای دادن

دریــای چیــن و ایجــاد یــک قطــب جدیــد ضــد چینــی 

ــن برخــی از کشــتی  ــکا کشــانده شــد. چی توســط آمری

نیــز  و  چیــن  دریــای  در  را  آمریــکا  نظامــی  هــای 

ــرد.  ــری ک ــکا را رهگی ــایی آمری ــای شناس هواپیاه

ســال گذشــته آمریــکا از چنــد قــرارداد بــا روســیه بــرای 

ــته ای  ــای هس ــالح ه ــردن س ــدود ک ــا مح ــش و ی کاه

ــدید  ــث تش ــید. و باع ــار کش ــرد کن ــان ب ــرد و می دورب

ــی  ــتار جمع ــای کش ــالح ه ــته ای و س ــابقات هس مس

ــد  ــک ش ــیه نزدی ــای روس ــه مرزه ــر ب ــو بیش ــد. نات ش

ــالح  ــردن س ــک ک ــق نزدی ــیه از طری ــه روس ــار ب و فش

و مانورهــای نظامــی بــه پشــت مرزهــای روســیه از 

ــد. ــدید ش ــرب تش ــب غ جان

نیروهــای نظامــی چیــن و هنــد در  ســال گذشــته 

ــا  ــه طــور محــدودی ب مناطــق مــرزی مــورد اختــالف ب

یکدیگــر درگیــر شــدند. کــه تعــدادی از رسبــازان کشــته 

ــدند. ش

هنــد در جــواب بــه اقدامــات تروریســتی کــه مســئول 

ــن  ــو قوانی ــه لغ ــدام ب ــد اق ــی دان ــتان م ــا را پاکس آنه

ــه  ــود ک ــد من ــای هن ــیک ه ــت س ــاری در ایال خودمخت

ــن اقــدام خــود باعــث تشــدید رسکــوب و خشــونت  ای

ــت شــد. ــن ایال هــا در ای

ــت و  ــه یاف ــان ادام ــه همچن ــای خاورمیان ــمکش ه کش

عــالوه بــر آن اختالفــات مــرزی و رسزمینــی آذربایجــان 

ــرد.  ــد ک ــدد رس بلن ــاغ مج ــره ب ــر رس ق ــتان ب و ارمنس

ــه کشــته شــدن هــزاران  ــه ب ــن ک ــگ خونی ــن جن در ای

ــیاری  ــی بس ــز ویران ــی و نی ــر نظام ــراد غی ــاز و اف رسب

از خانــه هــای مــردم و محیــط زندگــی آنــان انجامیــد. 

ــتان  ــان و ارمنس ــن آذربایج ــراردادی بی ــی ق ــره ط باالخ

ــه  ــگ ک ــن جن ــد. ای ــف ش ــیه متوق ــی روس ــا پادرمیان ب

ــان  ــزرگ جه ــورهای ب ــی کش ــه و برخ ــت ترکی ــا دخال ب

تشــدید هــم شــد، نشــان داد کــه نقــش دخالــت 

خارجــی در بــراه انداخــن جنــگ هــای داخلــی و بیــن 

ــروی  ــه نی ــه همیش ــت ک ــی اس ــی از عوامل ــی یک امللل

ــه  ــا اینک ــتند. ب ــه آن بایس ــتی علی ــی بایس ــای انقالب ه

ــت  ــرده اس ــش ک ــی فروک ــوریه کم ــا در س ــری ه درگی

ــی  ــه لیب ــت و صحن ــه داش ــان ادام ــگ همچن ــی جن ول

ــه  ــه ب ــژه ترکی ــی بوی ــی خارج ــای نظام ــا ورود نیروه ب

ــت. ــده اس ــل ش ــدی تبدی ــای جدی ــاکش ه ــه کش عرص

در ســالی کــه گذشــت همچنیــن مــا شــاهد تظاهــرات 

هــای گســرده در بســیاری از نقــاط جهــان علیــه دولــت 

هــای حاکــم بودیــم کــه لیســت بســیار طوالنــی از 

ــود  ــت خ ــه داری در کلی ــه رسمای ــردم علی ــارزات م مب

ــورهای  ــرده در کش ــرات گس ــارزات و تظاه ــت. مب اس

اروپایــی علیــه حکومــت هــا بــه خاطــر تعلــل در 

مبــارزه علیــه کرونــا، مبــارزه مــردم تایلنــد علیــه دولــت 

و پادشــاه تایلنــد، تظاهــرات مــردم کردســتان علیــه 

حکومــت حریــم کردســتان، جنبــش جلیقــه زردهــا در 

ــه هــای  فرانســه و تظاهــرات در هنــگ کنــگ در هفت

ــل  ــاد، تحمی ــر فس ــت.……. بخاط ــه یاف ــدد ادام متع

ــای  ــه ه ــردم از منون ــه م ــنگی ب ــکاری و گرس ــرو بی فق

کوچــک آن هســتند. مبــارزه و مقاومــت هــا در برخــی 

ــود. برجســته شــده  ــآوردهایی هــم ب از کشــورها دستـ

اســت. در رسارس دنیــا مبــارزه موجــود بــوده اســت 

ــداران  ــن طرف ــکای التی ــکا. آمری ــا آمری ــه ت ــد گرفت ازهن

مورالــس باپالتفــرم سوسیالیســتی بــه پیــروزی رســیدند. 

اکــر کشــورهای جهــان در برابرسیاســت قلــدری آمریــکا 

ــد. ــان داده ان ــت نش ــش مقاوم ــی متحدان حت

در عیــن حــال میلیونهــا آواره و پناهنــده همچنــان 

کشــورهای  بــه  ورود  بــرای  بســته  درهــای  پشــت 

ــا از  ــی آنه ــر قانون ــد و ورود غی ــر ماندن ــده پذی پناهن

ــتی  ــیاری از کش ــرق بس ــا و غ ــه اروپ ــی ب ــای آب راه ه

هــای آنــان بــه صحنــه هــای دلخراشــی تبدیــل شــد کــه 

بازتــاب گســرده ای علیــه سیاســت کشــورهای پناهنــده 

پذیــر جهــان داشــت وضعیــت بــد مهاجــران در جزیــره 

ــز  ــان و نی ــگاه آن ــن اقامت ــش گرف ــان و آت ــبوس یون لس

وضعیــت بســیار اســفبار اردوگاههــای پناهندگــی در 

کشــورهای شــال آفریقــا و نزدیــک بــه اروپــا از منونــه 

هــای بازتــاب یافتــه در مطبوعــات بیــن املللــی بودنــد.

مالباختــگان  و  بازنشســتگان  اعراضــات  ایــران  در 

اوکراینــی  ادامــه داشــت کــه رسنگونــی هواپیــای 

ــیع  ــطح وس ــه س ــات را ب ــت اعراض ــی دول و دروغگوی

و تــوده ای کشــاند. در طــی ســال گذشــته میــالدی 

ــران  ــان ادامــه داشــت و ای ــران همچن اعــدام هــا در ای

ــود.  ــان ب یکــی از کشــورهای اعــدام هــای پرشــار جه

هفــت تپــه یکــی ازطوالتریــن اعتصابــات را داشــت 

کــه همچنــان بــه خواســت هــای خــود پیگیرانــه ادامــه 

ــارزات  ــخ مب ــدی در تاری ــرگ هــای جدی مــی دهــد و ب

کارگــری گشــودند. بــا اینکــه دامنــه فقــر در ایــران 

ــای  ــه ه ــرض در عرص ــردم مع ــی م ــت ول ــرش یاف گس

ــیدند. در  ــش کش ــه چال ــالمی را ب ــم اس ــون رژی گوناگ

ســال ۲0۲0 اعتصــاب معلــان، کارگــران و پرســتاران در 

واحذهــای مختلــف شــهری و کشــوری بطــور متنــاوب 

ــه داشــت و بطــور متوســط حــدود 9 اعتصــاب و  ادام

تحصــن روزانــه در ســطح کشــوری گــزارش شــده اســت 

ــود  ــه ب ــواره رسکوبگران ــت هم ــورد دول ــه برخ ــا اینک ب

ولــی در برخــی از آنــان کارگــران و معلــان و پرســتاران 

ــای  ــت ه ــه موفقی ــارزه ب ــت و مب ــا مقاوم ــتند ب توانس

ــد.  ــل آین نســبی و مهمــی نای

بــا گســرش کرونــا و اتخــاذ سیاســت همــه گیــری 

اجتاعــی، هــزاران نفــر در ایــران جــان خــود را از 

دســت دادنــد و ایــن معضــل همچنــان بــه کشــتار 

انســان هــا در ایــران ادامــه مــی دهــد. در رشایطــی کــه 

بعضــی کشــورها مثــل ویتنــام، چیــن و کوبــا توانســتند 

کنــرل کننــد ولــی کشــورهایی چــون آمریــکا و هنــد و 
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حجــم باالیــی از اوراق بدهی بــرای مــدت طوالنــی، 

کشــور را بــا بحــران روبــرو منی ســازد، گفــت: "کل 

ســهم نفــت در منابــع عمومــی ۲3 درصــد اســت و بقیــه 

به نفت نــدارد" ربطــی  هزینه هــا 

ــن خــر  ــا اعــالم ای  رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ب

کــه حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان ۲5درصــد افزایش 

خواهــد یافــت، ادامــه داد: ســقف معافیــت مالیاتــی از 

ــون تومــان رســید و حداقــل دریافتــی هــم  ــه 4میلی 3ب

ــون تومــان افزایــش  ــه 3.5 میلی ــون تومــان ب از ۲.8میلی

یافــت.

ــا ۲.3  ــون ت ــک میلی ــت: ی ــه گف ــازمان برنام ــس س رئی

آینــده  ســال   بــرای  نفــت  فــروش  بشــکه  میلیــون 

پیش بینــی شده اســت کــه اگــر کــم یــا زیــاد شــود 

راه هــای دیگــری بــرای تامیــن آن در نظــر گرفتــه شــده 

ــلف  ــروش اوراق س ــش ف ــکان پی ــه ام ــت. در بودج اس

ــده  ــالمی آم ــی اس ــار اوراق بده ــار انتش ــی در کن نفت

ــت. اس

 إســحاق جهانگیــری معــاون رئیــس جمهــوری در رابطــه 

بــا بودجــه 1400 در جمــع خرنــگاران توضیــح مــی 

ــده  ــه در ســال آین ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــه: ف دهــد ک

بتوانیــم ۲ میلیــون 500 هــزار بشــکه نفــت بفروشــیم و 

صــادر کنیــم یــا در داخــل بــه مــردم بفروشــیم.

مناینــده تریــز میــر تــاج الدینــی در پاســخ بــه پرســش 

ــش  ــا پی ــر ش ــه نظ ــا ب ــه آی ــن ک ــگار اقتصادآنالی خرن

ــی در بودجــه  ــارد تومان ــات ۲74 هــزار میلی ــی مالی بین

منطقــی اســت؟ گفــت: اگــر موضــوع شناســایی حفــره 

ــات  ــرادی کــه مالی ــات از اف ــی و اخــذ مالی هــای مالیات

ــه  ــیدن ب ــود، رس ــری ش ــت پیگی ــا جدی ــد ب ــی پردازن من

ــرد  ــوان عملک ــه عن ــی ب ــارد تومان ــزار میلی ــدد ۲47ه ع

مالیاتــی چنــدان دور از دســرس نخواهــد بــود. در 

گزارشــی کــه ســازمان برنامــه و بودجــه از عملکــرد 

کلــی اقتصــادی دولــت در 6مــاه نخســت ســال99 ارائــه 

ــغ  ــا مبل ــه تناســب مناســبی ب ــا حــوزه ای ک ــرده، تنه ک

ــای  ــته، درآمده ــه99 داش ــده در بودج ــی ش ــش بین پی

ــل  ــه دلی ــی ب ــای گمرک ــی درآمده ــت. حت ــی اس مالیات

مشــکالتی کــه بعــد از دپــوی برخــی کاالهــا ایجــاد 

شــد، تنهــا 50 درصــد محقــق شــدند. امــا در خصــوص 

ــی هــا محقــق  ــش بین ــا صــد در صــد پی ــات تقریب مالی

ــا بودجــه ســال  ــح در رابطــه ب شــد. ســایت ســتاره صب

ــته اســت: ــده نوش آین

ــال  ــت در س ــرار اس ــده ق ــه تدوین ش ــاس بودج ــر اس ب

آینــده فــروش داخلــی و بین املللــی ۲.3 میلیــون بشــکه 

بــا مبنــای  باقیمــت هــر بشــکه 40 دالر و  در روز 

نــرخ تبدیــل بــه ریــال 11 هــزار تومــان پیش بینــی 

ــاز،  ــام س ــود ج ــر محم ــاره دک ــن  ب ــت. درای ــرده اس ک

اقتصــاددان می گویــد: در ســال جــاری میــزان صــادرات 

ــکه ای50 دالر  ــت بش ــکه باقیم ــون بش ــت 1.5 میلی نف

ــزان  ــع می ــا درواق ــود ام ــان ب ــعیر 4۲00توم ــرخ تس و ن

بودجه 1400 بودجه.... بقیه ازصفحه آخر

ــتند.  ــان نخواس ــت هایش ــا دول ــتند و ی ــل نتوانس برزی

ــا در جوامــع  نکتــه دوم در کشــتاری کــه ویــروس کرون

ــه  ــه جامع ــت اینک ــه بعل ــان داد ک ــت نش ــراه انداخ ب

طبقاتــی اســت و تلفــات اساســا در بیــن طبقــات پائیــن، 

خانــه هــای ســاملندان و گروههــای خارجــی اتفــاق 

افتــاده اســت و فقیــران جوامــع بیشــرین آســیب هــا را 

دیــده انــد. ســوم پــاد زهــر آن بــاز هــم اول در دســرس 

ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق کشــورهای ثرومتن

ــن  ــران و چی ــن ای ــاله بی ــرارداد ۲5 س ــدن ق ــکار ش آش

اهــداف  بــا  رابطــه  در  را  گوناگونــی  هــای  بحــث 

ایــن قــرارداد کــه در آینــده دارای تاثیــرات زیــادی 

ــد  ــران خواه ــی در ای ــای اجتاع ــاد و رونده در اقتص

ــطح  ــن در س ــه چی ــدی ک ــا رون ــت. ام ــت برانگیخ داش

ــرارداد  ــن ق ــه ای ــرد محــدود ب ــو مــی ب ــی جل ــن امللل بی

نیســت و بخشــی از سیاســت یــک کمربنــد و یــک 

جــاده چیــن اســت کــه بایــد پــی آمدهــای آنــرا در دهــه 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــر م ــده بیش ــای آین ه

در ســال گذشــته پرونده فســاد بــرای بســیاری از رهران 

ــه  ــان در کشــورهای خــود گشــوده شــد از آن جمل جه

ــو  ــه و نتانیاه ــوری فرانس ــس جمه ــرون رئی ــت مک اس

نخســت وزیــر ارسائیــل در بســیار دیگــر از کشــورهای 

دیکتاتــوری حتــی در ایــن حــد هــم حــق برخــورد بــه 

ــته و در راس  ــود نداش ــی و اداری وج ــادهای دولت فس

جوامــع، افــرادی حکومــت هــا را در دســت دارنــد کــه 

غــرق در فســاد و رانــت خــواری هســتند. 

مــا منونــه هــای بســیار کمــی از حــوادث ســال ۲0۲0 را 

مــرور کردیــم کــه خــود حکایتــی اســت از نظامــی کــه 

ــتم و  ــگ و س ــرف جن ــه ط ــع را ب ــر جوام ــه بیش هرچ

اســتثار، ویرانــی محیــط زیســت و رشــد نظامــی گــری 

بیشــری مــی رانــد. اعراضــات مــردم جهــان بــه رفتــار 

ــته  ــدی توانس ــا ح ــان ت ــن جه ــای حاکمی ــت ه و سیاس

جلــوی لجــام گســیختگی آنهــا را بگیــرد. ایــن امیــدواری 

بــرای گــذار از ایــن دوران پــر تنــش و بحرانــی در 

ــا همبســتگی  ســال جدیــد میــالدی فقــط مــی توانــد ب

ــد. ــان تحقــق یاب ــارس جه ــارزات در رست مب

ع.غ

صــادرات بــا دور زدن تحریم هــا بــه حــدود ۲00 هــزار 

ــم  ــن رق ــه ای ــت ک ــب اس ــید و جال ــکه در روز رس بش

در الیحــه بودجــه ١٤٠٠تبدیــل بــه ۲.3 میلیــون بشــکه 

روزانــه بــا نــرخ 40دالر و نــرخ تبدیــل 11 هــزار و 500 

تومــان تبدیل شــده اســت. درحالی کــه نشــاىن بــراى 

ــدارد.  ــود ن ــال ١٤٠٠ وج ــا در س ــو تحریم ه لغ

ــان بودجه محمــود جــام ســاز_اقتصاددان_  کــرسی پنه

ــه  ــه بودج ــن الیح ــه در تدوی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب

1400 بــه واقعیــات توجــه نشــده و دولــت در ایــن 

ــا کــرسی پنهــان مواجــه اســت. محمــود جــام  الیحــه ب

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــاد آنالی ــا اقتص ــو ب ــاز در گفت وگ س

الیحــه بودجــه ســال ١٤٠٠ اظهــار کــرد: متأســفانه 

بودجــه نویســان بــه واقعیــات توجــه منی کننــد. الیحــه 

بودجــه بــه صــورىت تدوین شــده کــه انــگار آقــای بایــدن 

ــرده و کشــورهای  ــو ک ــا را لغ ــه تحریم ه ــه هم بالفاصل

ــه  ــیده اند! ب ــران صف کش ــت ای ــد نف ــرای خری ــا ب دنی

ــر  ــده، ب ــع آم ــد مناب ــه از بع ــه در الیح ــن آنچ ــر م نظ

پایــه مفروضاتــی اســت کــه پایــه و اســاس علمــی، 

تجربــی و واقعــی نــدارد و از هم اکنــون رد پــاى کــرسى 

بودجــه پنهــان در ســال آینــده آشــکارا دیــده می شــود.

 افزایــش درآمدهــای دولــت ایــن اقتصــاددان بابیــان 

اینکــه بودجــه کل کشــور بــر اســاس منابــع و مصــارف 

ــی  ــه عموم ــامل بودج ــان، ش ــارد توم ــزار میلی ٢٤٣٥ ه

ــه  ــان و بودج ــارد توم ــزار میلی ــدود ٩٢٩ ه ــت ح دول

رشکت هــای دولتــى، بانک هــا و مؤسســات انتفاعــى 

اســت،  شــده  بــرآورد  تومــان  میلیــارد  هــزار   ١٥٦٢

توضیــح داد: البتــه کــه حــدود 88 هــزار میلیــارد تومــان 

از بودجــه عمومــى مربــوط بــه منابــع اختصاصــی 

می شــود و در اصــل بودجــه عمومــى ٨٤١ هــزار میلیارد 

ــا و  ــامل مالیات ه ــه ش ــت ک ــده اس ــان پیش بینی ش توم

ــارد تومــان،  ســایر درآمدهــا بــه میــزان ٣١٧ هــزار میلی

فــروش نفــت و فرآورده هــای نفتــى بــه میــزان ٢٢٥ 

ــاى  ــالک و دارایی ه ــروش ام ــان و ف ــارد توم ــزار میلی ه

دولــت بــه میــزان ٢٩٨ هــزار میلیــارد تومــان اســت. بــر 

ایــن اســاس ارقــام بخــى از درآمدهــاى دولــت نســبت 

ــل  ــه قاب ــمگیرى دارد ک ــش چش ــارى افزای ــال ج ــه س ب

ــر اینکــه یکــی از  ــد ب ــا تأکی ــل اســت.  جــام ســاز ب  تأم

ــح  ــات اســت، توضی ــت مالی ــن درآمدهــای دول مهم تری

ــه  ــی ک ــه زمان ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب داد: بای

ــای  ــر درآمده ــد، ب ــش می یاب ــور کاه ــد ارزی کش درآم

ــت  ــی اس ــن در حال ــذارد. ای ــر می گ ــز تأثی ــی نی مالیات

کــه در الیحــه بودجــه، علیرغــم اســتمرار تحریم هــا کــه 

ــزان  ــده برداشــته شــود، می ــم در ســال آین ــد میدان بعی

ــارى  ــال ج ــه س ــبت ب ــاىت نس ــى و مالی ــاى نفت درآمده

ــا رونــد  افزایــش داشــته اســت. در نظــر بگیریــم کــه ب

ــاىت  ــع مالی ــزول و منفــى رشــد اقتصــادى، مناب ــه ن رو ب

ــت هــم کاهــش خواهــد یافــت. دول

ــار  ــال 1399، اظه ــه س ــه بودج ــاره ب ــا اش ــاز ب ــام س ج

نفــت 1.5  میــزان صــادرات  کــرد: در ســال جــاری 

میلیــون بشــکه باقیمــت بشــکه ای 50 دالر و نــرخ 

تســعیر 4۲00 تومــان بــود امــا درواقــع میــزان صــادرات 
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بجز نوشته هایی که با امضای 
تحریریـه منتشر مـی گردد و 

بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران می 

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

باشد.

ــا  ــده ب ــکه پیش بینی ش ــزار بش ــون و 500ه از یک میلی

ــکه در  ــزار بش ــدود ۲00 ه ــه ح ــا ب دور زدن تحریم ه

ــه  ــم در الیح ــن رق ــه ای ــت ک ــب اس ــید و جال روز رس

بودجــه ١٤٠٠تبدیــل بــه ۲.3 میلیــون بشــکه روزانــه بــا 

ــان  ــزار و 500 توم ــل 11 ه ــرخ تبدی ــرخ 40 دالر و ن ن

ــداىن  ــانه چن ــچ نش ــه هی ــت. درحالی ک ــده اس تبدیل ش

بــراى لغــو تحریم هــا در ســال ١٤٠٠ وجــود نــدارد.  وی 

ــد  ــزان درآم ــع در الیحــه بودجــه، می ــه داد: درواق ادام

دولــت از صــادرات نفــت و میعانــت 199 هــزار میلیــارد 

تومــان پیــش  بینــی  شــده کــه نســبت بــه بودجــه ســال 

در  البتــه  اســت.  افزایش یافتــه  درصــد   3۲3 جــاری 

الیحــه بودجــه ١٤٠٠ بــه رشکــت نفــت اجــازه داده شــده 

ــه  ــان، ب ــارد توم ــزار میلی ــقف ٧٠ ه ــا س ــه ت ــت ک اس

ــه  ــد ب ــد. امــا بای داخــل و خــارج نفــت پیش فــروش کن

ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در صــورت عــدم تحقــق 

١٩٩ هــزار میلیــارد تومــان فــروش نفــت و میعانــت بــه 

ــود. ــه می ش ــه، اضاف ــرسى بودج ــزان ک می

آمــار و ارقــام ذکــر شــده توســط کاشناســان اقتصــادی 

ــا  ــت ب ــه دول ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــرح بودج و در ط

کــرسی پنهــان مواجــه اســت. کــرسی پنهــان در بودجــه 

ــه  ــت ؟ وزارت خان ــوم اس ــه مفه ــه چ ــی ب ــای دولت ه

ــی و  ــف حسابرس ــای مختل ــی و نهاده ــاد و دارای اقتص

ســازمان برنامــه و بودجــه چــه کشــور کار مــی کننــد؟ 

ــه  ــه مواج ــرسی بودج ــا ک ــت ب ــه دول ــت ک ــن اس روش

اســت کــه بخشــی از آن بعلــت کمبودهــای ارزی از 

دالر و یــورو و دیگــر ارزهــای خارجــی اســت. راه هــای 

ــود  ــن کمب ــن ای ــرای تامی ــت ب ــر دول ــی در براب مختلف

ــت. ــود اس موج

ــع  ــی و مناب ــای دولت ــت ه ــا و رشک ــروش واحده 1- ف

طبیعــی بــه بخــش خصوصــی۲ – قاچــاق کاال و ارز 

بــا بازارهــای منطقــه ای 3 – بــاال بــردن مالیــات هــا و 

فشــار بیــش از پیــش بــه حقوق بگیــران متوســط و دون 

ــف  ــدازی بخــش هــای مختل ــراه ان ــه 4 – ب ــه جامع پای

تولیــد و مبادلــه 5 – مبــارزه قاطعانــه بــا فســاد و رانــت 

ــت  ــان داده اس ــالمی نش ــوری اس ــم جمه ــواری. رژی خ

کــه در مســئله اقتصــادی طــی ســال هــای گذشــته ســه 

ــرار داده  ــی ق ــرسی دولت ــع ک ــق رف ــه اول را رسمش نکت

ــا توجهــی نشــان  ــه تنه ــه دو مســئله آخــر ن اســت و ب

ــت  ــد و ران ــی تولی ــل ویران ــه خــود از عوام ــداده بلک ن

خــواری و فســاد گســرده اســت. 

ــد  ــدرت خری بودجــه کشــوری در ســه ســال گذشــته ق

حقــوق بگیــران متوســط بــه پائیــن را 40 در صــد 

کاهــش داده اســت. و ایــن موضــوع خــود بــه بحرانــی 

در پائیــن جامعــه و نیــز قــدرت حاکمــه انجامیــده 

اســت. اعتصابــات کارگــری و شــورش هــا خیابانــی 

کــه نتیجــه عکــس العمــل پائینــی هاســت در بــاال بــه 

تضــاد بیشــر و انگشــت اتهــام جنــاح هــای مختلــف بــه 

یکدیگــر انجامیــده اســت. دولــت روحانــی کــه در تضاد 

بیــن جنــاح هــا ماننــد یــک بنــد بــاز ماهــر مانــور مــی 

دهــد تــا بــه هــر دو جنــاح بفهانــد؛ در خانــه ای کــه 

از پــای بســت ویــران اســت ســهم آنهــا در نظــر گرفتــه 

ــی  ــکل اجتاع ــر مش ــا ه ــه م ــت . در جامع ــده اس ش

رسیعــا بــه یــک مشــکل سیاســی بیــن دولــت و مــردم از 

یــک ســو و جنــاح هــای دولتــی از ســوی دیگــر تبدیــل 

ــل آنهــم بطــور واقعــی مســئله قــدرت  مــی شــود، دلی

ــرا  ــه اج ــت ک ــی اس ــرح های ــا و ط ــت ه ــی سیاس دولت

مــی کنــد. بودجــه هــای ســال هــای گذشــته هــم تقریبــا 

در اکــر ســالهای گذشــته دارای کمبودهــای مالــی و 

ــت از  ــه دول ــم ک ــان ه ــت و در آن زم ــوده اس ارزی ب

فراوانــی ارز و بودجــه برخــوردار بــوده اســت بســیاری 

ــل  ــف و می ــر کارشناســی و حی ــا رصف طــرح غی از آنه

بودجــه هــای دولتــی و یــا دزدی و رانــت خــواری شــده 

اســت . ایــن بودجــه هــم در ادامــه هــان سیاســت هــا 

تنظیــم شــده اســت. پنهــان بــودن کــرسی بودجــه و یــا 

خــرج کــردن بودجــه از طــرف نهادهایــی ماننــد رهــری 

و یــا زیــر ســطله آن کــه یــا از مالیــات معــاف هســتند و 

یــا دارای بودجــه هــای مخفــی هســتند. بــر ایــن کمبــود 

و کــرسی بودجــه مــی افزایــد. 

ایــران از معــدود کشــورهای جهــان اســت کــه بســیاری 

از ردیــف هــای بودجــه اش بــه امــوری اختصــاص دارد 

کــه نــه کار اقتصــادی و نــه فرهنگــی و..... مــی کننــد. 

دولــت بــا رسهــم بنــدی کــردن برخــی نهادهــای ظاهــرا 

فرهنگــی مثــل بنیــاد هــای خیریــه و فرهنگــی بــه نــام 

ــت  ــراد و سیاس ــه اف ــی ب ــای هنگفت ــه ه ــراد بودج اف

هایــی اختصــاص مــی دهــد کــه نــه در قانــون اساســی 

ــمی  ــای رس ــت ه ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــت و ن ــز اس جای

ــای  ــک ه ــه کم ــت. از جمل ــده اس ــناخته ش ــت ش دول

ــود در  ــه خ ــته ب ــای وابس ــه نیروه ــی ب ــت دولت هنگف

ــی و  ــواد غذای ــا م ــول ت ــلحه و پ ــان از اس ــاف جه اکن

غیــره و یــا نهادهــای مذهبــی و آموزشــی بــه آخوندهــا 

ــره.  ــه هــای خارجــی و غی و طلب

ــی  ــای دولت ــه ه ــال در بودج ــه ح ــا ب ــه ت ــزی ک آن چی

روشــن شــده اســت کــه بازهــم قیمــت هــا بــاال خواهند 

رفــت و مالیــات هــا افزایــش خواهنــد یافــت. بودجــه 

عمومــی بــا افزایــش حــدود ۲5٪ در ســال آینــده مواجــه 

اســت.

ایــن روشــن اســت کــه بودجــه امســال تــورم زا اســت 

ــم  ــی از تحری ــی از آن ناش ــودن بخش ــورم زا ب ــن ت و ای

ــران  ــکا و غــرب روی اقتصــاد ای ــه آمری ــی اســت ک های

ــی  ــالمی طرح ــورای اس ــس ش ــد. مجل ــی کنن ــال م اع

ــا" در  ــم ه ــو تحری ــرای لغ ــدام راهــردی ب ــام "اق ــه ن ب

جــواب بــه فشــار بــه دولــت هــای اروپایــی در رابطــه 

بــا مســئله کشــن دانشــمند هســته ای ایــران و مقابلــه 

بــا تحریــم هــای اقتصــادی را مطــرح کــرد. مدتــی بعــد 

ــوه  ــه ق ــای س ــادی و رٔوس ــران اقتص ــا مدی ــه ای ب خامن

ــادی  ــکالت اقتص ــائل و مش ــا مس ــه ب ــتی در رابط نشس

داشــت. در گــزارش از ایــن جلســه هیــچ تصمیمــی 

اعــالم نشــده اســت ولــی روشــن اســت کــه رژیــم 

ــرا  ــی آمدهــای آن جمهــوری اســالمی خطــر بحــران و پ

فهمیــده اســت. اگــر آنچــه را کــه در بودجــه بــرای 

درآمدهــای نفتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت صحیــح 

بدانیــم، نشــان از آن دارد کــه کل جنــاح هــای دولتــی 
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دل در گــرو بازگشــت آمریــکا و اجــرای برجــام دارنــد. 

ــه  ــام، بودج ــرای برج ــا اج ــد ب ــر بتوان ــده اگ ــال آین س

ــد  ــل کن ــری حاص ــه مف ــای بودج ــرای کمبوده ــی ب نفت

ولــی تجربــه ســال هــای گذشــته نشــان داده اســت کــه 

بــا فــروش نفــت در قیمــت هــای بســیار باالتــر و تولیــد 

ــرسان و  ــار ح ــش دچ ــردم زحمتک ــم م ــر بازه ــوه ت انب

ــه  ــران ک ــورژوازی ای ــرای ب ــد. اهــرم بودجــه ب ــوده ان ب

ــخصه  ــاد اداری مش ــد و فس ــارت و زد و بن ــی تج دالل

کارکردهایــش بــوده اســت هیــچ مشــکلی از وضعیــت 

کنونــی بویــژه بــه لحــاظ اقتصــادی بــرای کارگــران 

ــه  ــی ک ــا زمان ــرد. ت ــا حــل نخواهــد ک و زحمتکشــان م

سیســتم رسمایــه داری بــر ایــران حاکــم اســت بودجــه 

ــظ  ــروف حف ــه اول م ــت در درج ــن دس ــی از ای های

ــه  ــی ک ــد. قدرت ــد ش ــن خواه ــی حاکمی ــدرت سیاس ق

ــه  ــه بلک ــده جامع ــد کنن ــت تولی ــت اکری ــه در خدم ن

در خدمــت اقلیــت صاحبــان قــدرت و صنایــع هســتند 

مــی باشــد.

مهران پیامی
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رنجبران  حزب 

بودجه 1400 بودجه اختالف طبقاتی

مــا ادامــه دهنــدگان راه رسخ پرویــز- شــکوه - وفــا 

ــتیم هس

ســال 1355 بــرای مــا ادامــه دهنــدگان راه رسخ پرویــز، 

شــکوه و وفــا از کادرهــای رهــری ســازمان انقالبــی 

حــزب تــوده ایــران درد بزرگــی اســت بــه ســنگینی کــوه 

ــن  ــاه و بهم ــال در آذر م ــر س ــد. ه ــکوهمند دماون ش

مــاه بــه یــاد آنهــا و جانفشــانی آنهــا بــرای ســازماندهی 

کمونیســتی در داخــل کشــور همچنــان بــر عــزم خــود 

مــی افزاییــم تــا پرچــم مبــارزه تا آخــر آنهــا را برافراشــته 

نگــه داریــم .

ــان  ــی، دکــر شــکوه طوافچی ــز واعــظ زاده مرجان  پروی

ــخ،  ــی مونی ــت تدارک ــه نشس ــمی وظیف ــوش جاس و مه

بنیانگــذاران ســازمان انقالبــی حــزب تــوده ایــران را 

کــه در ســال 1343 بــرای انتقــال نیروهــای چــپ و 

کمونیســت خــارج کشــور جــدا شــده از رهــری حــزب 

تــوده ایــران بــا موفقیــت تشــکیل شــد را همچنــان بــه 

عهــده داشــتند. آنهــا از ســال 1347 تــا 1355 توانســتند 

ــی در عمــل تشــکیالتی را  ــق کار مخفــی و علن ــا تلفی ب

ــش  ــای بزرگ ــتاورد ه ــی از دس ــه یک ــد ک ــود آورن بوج

تحقیــق وبررســی در بــاره جامعــه ایــران و تلفیــق 

تئــوری عــام کمونیســم بــا رشایــط مشــخص بــود. آنهــا 

طــی یــک ســند همــه جانبــه ای بــه نقــد مواضــع 

ــود  ــن ب ــر جامعــه چی ــی کــه تحــت تاثی ســازمان انقالب

ــد و  ــودال - پرداختن ــه فئ ــتعمره - نیم ــه مس ــز نیم - ت

جامعــه ایــران را رسمایــه داری وابســته بــه امپریالیســم 

ــاور  ــن ب ــه ای ــدا ب ــن موک ــالوه برای ــد. ع تشــخیص دادن

رســیدند کــه ایجــاد یــک حــزب واقعــی انقالبــی پیــرو 

ــد از وحــدت تشــکل هــای موجــود کمونیســتی در  بای

ــری باشــد. ــش کارگ ــا جنب ــد ب داخــل کشــور و در پیون

ــی  ــی میدان ــق و بررس ــته از تحقی ــع برخاس ــن مواض ای

ــازمان  ــازی س ــه نوس ــی ب ــک بزرگ ــور کم ــل کش و داخ

انقالبــی و شــناخت مشــخص جامعــه ایــران و امــر 

ــرد. حــزب ســازی ک

امــا خدمــت آنهــا بــا ایســتادگی شــان تــا آخــر و 

ــا پــای جــان بــه جنبــش کمونیســتی ایــران  مقاومــت ت

مهــر ابدیــت زد. چــون ثابــت کــرد یــک هســته کوچــک 

ســال جدیــد میــالدی در راه اســت، مــروری بــر حوادثــی 

ــدی  ــره جدی ــت، چه ــالدی گذش ــال ۲0۲0 می ــه در س ک

ــه در  ــره ای ک ــی را نشــان داد. چه ــن امللل ــط بی از رواب

ادامــه بحــران ســاختاری رسمایــه داری و تعمیــق بحــران 

آن، ســنگینی ویــروس جدیــدی بــه نــام کوویــدو 19 یــا 

ــن را در  ــان چی ــال ۲019 ووه ــر س ــه از اواخ ــا ک کرون

ــه  ــا ب ــد. ام ــار ش ــاه مه ــرض دوم ــود، در ع ــده ب نوردی

ــدا کــرد. رسارس کشــورهای جهــان شــیوع پی

 از طــرف دیگــر دولــت ترامــپ کــه از زمــان بــه 

ــن  ــن قوانی ــم ریخ ــه ه ــعی در ب ــیدنش س ــدرت رس ق

ــال  ــت، و قب ــکا" داش ــم اول آمری ــا "پرچ ــی ب ــن امللل بی

و  بــر  حقــوق  و  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  از 

ــی از  ــال برخ ــود، امس ــده ب ــارج ش ــس خ ــرارداد پاری ق

قراردادهــای پیشــگیرانه هســته ای بیــن خــود و روســیه 

را ملغــی کــرد. ســال گذشــته شــاهد یکــی از بزرگریــن 

بودیــم. در  آمریــکا  تاریــخ  اعراضــی در  تظاهــرات 

اعــراض بــه کشــته شــدن جــورج فلویــد، سیاهپوســتی 

ــرز  ــه ط ــکا ب ــت آمری ــس نژادپرس ــت پلی ــه دس ــه ب ک

فجیعــی کشــته شــد، میلیونهــا نفــر بــه خیابــان ریختنــد 

و اعراضاتــی دو هفتــه ای تحــت عنــوان "جان ســیاهان 

ــن تظاهــرات عــالوه  مهــم اســت" شــکل گرفــت. در ای

ــز  ــا و نی ــت ه ــا و ملی ــر نژاده ــتان دیگ ــر سیاهپوس ب

ســفید پوســتان مرقــی آمریــکا حضــور فعــال داشــتند.

ــی  ــا برپای ــه ب ــرد ک ــت فاشیســت ترامــپ ســعی ک دول

تظاهــرات مســلحانه از طرفــداران خــود بــه آن عکــس 

العمــل نشــان دهــد کــه باعــث شــد کــه جنــاح بنــدی 

بــر طبــق روال همــه ســاله بودجــه ســال آینــده از 

طــرف دولــت بــه مجلــس بــرای تائیــد و تصویــب ارائــه 

مــی شــود. امســال هــم دولــت روحانــی بودجــه ســال 

ــر  ــه داد. ب ــس ارائ ــه مجل ــی را ب ــری شمس 1400 هج

اســاس اخبــاری اولیــه کــه از بودجــه ســال آینــده منتر 

شــده اســت و آمــار و ارقامــی کــه در آن آمــده اســت. 

معلــوم مــی شــود کــه ایــن بودجــه هــم ماننــد بودجــه 

ــات و چــاپ پــول  ــا افزایــش مالی ســال هــای گذشــته ب

بــدون پشــتوانه و امســال ظاهــرا فــروش نفــت بیشــر و 

توجــه بــه برداشــن تحریــم هــا، ســعی کــرده اســت کــه 

تعادلــی در بودجــه و خــرج و دخــل بوجــود بیــاورد. در 

ایــن بودجــه فــروش رشکت هــای دولتــی همچنــان برای 

تامیــن بخشــی از کــرسی بودجــه در نظــر گرفتــه شــده 

اســت و خصوصــی ســازی همچنــان ادامــه خواهــد 

ــه و  ــیون بودج ــدار کاران کمیس ــون در ان ــت. تاکن یاف

برنامــه ریــزی و نیــز افــراد ذیصــالح در دولــت مصاحبــه 

ــد  ــرده ان ــوان ک ــی عن ــا مطالب ــام داده و ی ــی انج های

کــه در بخــش هــای ارقامــی متفــاوت و گاهــا متضــاد 

اســت. بطــور مثــال در ســایت تســنیم نزدیــک بــه ســپاه 

پاســداران آمــده: جبــار کوچکی نــژاد در گفتوگــو بــا 

خرنــگار تســنیم در رشــت، اظهــار داشــت: بودجــه 

1400 دولــت افزایــش حــدود 100درصــدی دارد؛ بــرای 

ــه  ــر گرفت ــدی در نظ ــش ۲5درص ــان افزای ــوق کارکن حق

شــده کــه دولــت بایــد آن را در ســال 1400 تثبیــت کنــد 

ــرای  ــت ب ــدان دول ــات کارمن ــش مالی ــن در بخ همچنی

ــد. ــات پرداخــت منی کنن ــون مالی ــر 3 میلی ــوق زی حق

ســازمان  رئیــس  گزارش اقتصادآنالیــن،  بــه  یــا  و 

ــه  ــح بودج ــری تری ــت خ ــه در نشس ــه و بودج برنام

1400 کــه صبــح امــروز برگــزار شــد، در پاســخ بــه 

انتشــار  اینکــه  بــه  اشــاره  خرنگار اقتصادآنالین بــا 

هــای اولیــه ای در جامعــه آمریــکا شــکل گرفتــه و 

ــرات  ــد. تظاه ــیم ش ــش تقس ــه دو بخ ــه ب ــال جامع عم

مســلحانه در شــهرهای آمریــکا قــدرت منایــی فاشیســت 

ــکا  ــات آمری ــود. انتخاب ــکا در دوره بحــران ب هــای آمری

ــن تضــاد  ــه ای ــرای دوره ای ب ــدن ب ــروزی جــو بای ــا پی ب

ــت. ــت گذاش ــی موق ــق رسپوش عمی

ــه قاســم ســلیانی در فــرودگاه بغــداد  ــل ژانوی در اوای

توســط پهپادهــای آمریکایــی بــا دســتور ترامــپ کشــته 

شــد و مدتــی بعــد ایــران دو پایــگاه آمریــکا در عــراق را 

بــه موشــک بســت. در ایــن تــرور رئیــس حــزب حشــد 

الشــعبی عــراق یکــی از گروههــای شــبه نظامــی بســیار 

ــران و  ــط ای ــد. رواب ــته ش ــم کش ــران ه ــه ای ــک ب نزدی

ــگ رو در رو  ــا حــد جن ــره شــد و ت ــکا بشــدت تی آمری

جهان در سال گذشته میالدی


