
کنــرل جامعــه در دوران رستــارسی شــدن ایــن بیــاری 

ــد.  بودن

عــدم آمادگــی و عقــب مانــدن رژیــم از وضعیــت پیــش 

آمــده و عــدم پیشــگیری بــه موقــع، بــا فــوت تعــدادی 

ــان و  ــع مبتالی ــن رسی ــاال رف ــم و ب ــهروندان در ق از ش

ــود را  ــران خ ــهرهای ای ــر ش ــتگان در دیگ ــار درگذش آم

ــب نوشــته شــده  ــن مطل ــه ای ــی ک ــا زمان نشــان داد. ت

ــا را  ــروس کرون ــت تعــداد فــوت شــدگان وی اســت دول

۸۵۳ نفــر و مبتالیــان را ۱۵-۱۴ هــزار نفــر اعــالم کــرده 

اســت.

بــا آلــوده شــدن اکــر شــهرهای ایــران بــه ویــروس کرونا 

و بعــد از مدتــی تاخیــر خامنــه ای رهــر رژیــم اســالمی، 

ــه  ــا را ب ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــتاد مب ــاد س ــان ایج فرم

فرمانــده ســپاه پاســداران صــادر کــرد. آنهــم در زمانــی 

کــه پزشــکان، پرســتاران و کادرهــای پزشــکی در ســخت 

تریــن رشایــط و بــا آگاهــی از خطــر ایــن ویــروس، بــه 
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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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یکــم: از آنجــا کــه رژیــم رسمایــه داری جمهــوری 

اســالمی، نظامــی اســت دینــی، خرافاتــی، درمانــده و در 

ایــن چهــار دهــه ســلطه دیکتاتــوری والیــت فقیــه؛ فقــر 

عمومــی را گســرده اســت،

ــالمی در دوران  ــوری اس ــم جمه ــه رژی ــا ک دوم: از آنج

ســلطه اش بزرگریــن دشــمنی را بــا محیــط زیســت 

ــه، خشــک  ــر ســیل، زلزل کشــور بعمــل آورده و در براب

ــت، ــان داده اس ــی نش ــا ناتوان ــن ریز ه ــالی و ش س

ــراد  ــیدن اف ــرای کش ــم ب ــن رژی ــه ای ــا ک ــوم: از آنج س

بــه پــای صندوق هــای رای از دادن مبوقــعِ اطالعــات 

ــت، ــاز زده اس ــاری رس ب ــن بی ــروز ای ــت در ب درس

چهــارم: از آنجــا کــه صنــف روحانیــت حاکــم بــه 

ــی  جــن، معجــزه و مشــیّت الهــی اعتقــاد دارد و توانای

ــارزه  ــرای مب ــات علمــی ب ــت و امکان اســتفاده از ظرفی

ــلیم  ــدارد و تس ــوز را ن ــان س ــاری خامن ــن بی ــه ای علی

طلبــی در برابــر ایــن بیــاری را در پیــش گرفتــه اســت،

ــی  ــه آمریکای ــوان توطئ ــت عن ــه تح ــا ک ــم: از آنج پنج

ــاده  افکارعمومــی را از آنچــه بطــور واقعــی اتفــاق افت

دور میســازد و میخواهــد ندانــم کاری و بــی عملــی 

ــاند، ــود را بپوش خ

ششــم: از آنجــا کــه ناتوانــی در کشــف و جلوگیــری از 

بــروز ایــن ویــروس و الپوشــی و دروغ پــردازی و مقابلــه 

بــا آن در ماهیــت نظــام رسمایــه داری اســت و در عمــل 

مــردم دنیــا شــاهد عملکــرد آن حتــی در پیرشفتــه تریــن 

کشــور هــای جهــان همچــون آمریــکا هســتند،

هفتــم: از آنجــا کــه راه رهایــی از ایــن بحــران عظیــم 

اجتاعــی یــک امــر همگانــی جامعــه ی مدنی می باشــد 

ــردم  ــای م ــیعرین توده ه ــال وس ــت فع ــا رشک ــا ب و تنه

ــا نظــام  ــارزه ب امــکان پذیراســت و ایــن امــر بــدون مب

ــر نیســت، ــی میّ ــه داری و امپریالیســم جهان رسمای

هشــتم: از آنجــا کــه ادامــه ایــن بحــران، ناتوانــی نظــام 

ــا، ماهیــت نفــرت انگیــز رسمایــه داری را  کرون
بــر مــا میســازد

بیــاری کرونــاٖ )کوویــد ۱۹( در دســامر ۲۰۱۹ در چیــن 

ظاهــر شــد و در زمانــی کوتــاه گوشــه و زوایــای جهــان 

را درنوردیــد. بدیــن گونــه اکریــت جمعیــت حهــان بــه 

ــر معضــل  ــالوه ب ــر و زحمتکشــان ع ــه کارگ ــژه طبق وی

ــا خطــر  حاکمیــت نظــام رسمایــه داری امپریالیســتی، ب

مرگبــار دیگــری نیــز دســت بــه گریبــان گردیــد. 

ســازمان جهانــی بهداشــت در روز ۱۱ مــاه مــارس اعــالم 

کــرد کــه حــدود ۱۲۰ هــزار نفــر در بیــش از ۱۰۰ کشــور 

بــه کرونــا مبتــال شــده انــد و  ۴۰۰۰ نفــر جــان باختــه 

 . ند ا

ــه را  ــاد فاجع ــت ابع ــچ وجــه واقعی ــه هی ــام ب ــن ارق ای

در آن تاریــخ نشــان منیدهــد. دولتهــا واقعیــت را پــرده 

ــد. پوشــی میکنن

پلیــس ترکیــه ۱۹ نفــر را بــه جــرم شــایعه وجــود 

هــای  ســنت  طبــق  بــر  اســالمی  جمهــوری  رژیــم 

همیشــگی اش و بــر اســاس منافــع باالئــی هــا، باالخــره 

ــران  ــه در ای ــرد ک ــالم ک ــس، اع ــات مجل ــد از انتخاب بع

ــن  ــرده و ای ــال ک ــدادی را مبت ــا تع ــروس کرون ــم وی ه

بیــاری در حــال شــیوع اســت. ســخنگویان رژیــم 

اســالمی حتــی ابعــاد آنــرا هــم از مــردم پنهــان کردنــد. 

زمانــی حاکمیــت مجبــور شــد کــه بــه حقایــق بهداشــتی 

ــود و  ــته ب ــه کار از کار گذش ــد ک ــن بده ــکی ت و پزش

هــزاران نفــر از مــردم در شــهرهای مختلــف ایــران 

ــا  ــت ب ــد. دول ــده بودن ــا ش ــروس کرون ــه وی ــوده ب آل

ــه  ــال ب ــز عم ــج دار و مری ــای ک ــورد ه ــکوت و برخ س

جــو اضطــراب عمومــی دامــن زده اســت. پنهــان کاری 

ــود کــه  ــم نتیجــه اش ناآگاهــی از ســیر شــتابانی ب رژی

ویــروس کرونــا درحــال همــه گیــر شــدن و کشــتار بــود. 

مســئولین رژیــم ولــی بــا آگاهــی از رونــد رشــد رسیــع 

ایــن ویــروس در اقصــا نقــاط جهــان، بیــش از آنکــه بــه 

صفحه۴فکــر جــان مــردم باشــند بــه فکــر برنامــه ریــزی بــرای 

و  اجتامعــی  رشایــط  از  وعلنــی  کارمخفــی  رضوت 

واقعیــت تاریخــی جوامــع بــر مــی خیــزد.

وجــود طبقــات و مبــارزه طبقاتــی از زمــان ظهــور 

طبقــات در جوامــع انســانی نشــان مــی دهــد کــه 

ــرد  ــی ب ــو م ــه جل ــه را ب ــه جامع ــه ای ک ــروی محرک نی

و  مارکــس  طبقاتی اســت.  تضــاد  و  طبقــات  وجــود 

انگلــس در مانیفســت حــزب کمونیســت آشــکارا از 

مبــارزه ای آنتاگونیســتی کــه طبقــه ای، طبقــه دیگــری 

ــه زیــر مــی کشــد و خــود قــدرت را بــه  را از قــدرت ب

کــف مــی گیــرد و دیکتاتــوری طبقاتــی خــود را مســتقر 

ــی  ــد و گواه ــا تاکی ــد. ب ــی گوین ــخن م ــازد س ــی س م

ــن  ــس همی ــف مارک ــن کش ــس بزرگری فردریــش انگل

ــل  ــدی تکام ــا ح ــی ت ــارزه طبقات ــه مب ــت ک ــه اس نکت

مــی یابــد کــه رشایــط بــرای انقالبــی دیگــر فراهــم مــی 

ــر را از  ــه دیگ ــه ای طبق ــر طبق ــی دیگ ــا بعبارت ــود ی ش
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رسمایــه داری و کلیــه دســتگاهای دینــی جهانــی اســت 

و لــذا در بُعــدی رسارسی و طوالنــی مــدت ادامــه 

خواهــد یافــت،

نهــم: از آنجــا کــه قــدرت هــا ی حاکــم چهــا رنعــل خــود 

ــال  ــد و احت ــی کنن ــاده م ــی آم ــری نظام ــرای برت را ب

ــر می شــود، ــگ بیوشــیمیائی هــر روز زیادت ــک جن ی

ــده  ــتم دی ــان س ــخ را مردم ــه تاری ــی ک ــم: از آنجائ ده

ــخص  ــورد مش ــن م ــازند و در ای ــده میس ــتثار ش و اس

نیــز هان هــا هســتند کــه مبارزیــن واقعــی علیــه ایــن 

ــز  ــی را نی ــداد قربان ــن تع ــند و باالتری ــروس می باش وی

ــد، داده ان

لــذا مــا برآنیــم کــه گورکنــان رسمایــه، کارگــران و 

ــه  ــتند ک ــی هس ــا نیروی ــردم، تنه ــم م ــای عظی توده ه

ــه در  ــو ک ــا ایجــاد طرحــی ن ــت را ب ــد برشی ــی توانن م

ــر صــورت و  ــض به آن اســتثار انســان از انســان، تبعی

بهــر شــکل محوشــده باشــد از ایــن نــوع فجایــع عظیــم 

نجــات دهنــد. حــزب رنجــران ایــران معتقــد اســت کــه 

بــا ایجــاد تشــکیل شــوراهای کارگــری، شــوراهای اصناف 

ــا اســتفاده از  ــاری و ب ــف، ایجــاد گروه هــای همی مختل

ــات علمــی، قــرار گرفــن در صــف  دســتاوردها و امکان

اول مبــارزه در ایــن جبهــه مــرگ و زندگــی، بــا افشــای 

همــه جانبــه رژیــم فرومانــده و جنایتــکار رسمایــه داری 

جمهــوری اســالمی، می تــوان رشایــط را بــرای ریشــه کن 

ــا ســاخت. کــردن ایــن ویــروس ُمهلــک مهیّ

ــات  ــام امکان ــا مت ــد ب ــود می دان ــه خ ــا وظیف ــزب م ح

و  شــوراها  ایجــاد  در  توده هــا  عمومــی  گرایــش  از 

ــتیبانی  ــل پش ــک متقاب ــرای کم ــی ب ــکل های مردم تش

کنــد. بــه خلــق خدمــت کــردن شــعار همیشــگی حــزب 

مــا بــوده و امــروز همچنــان راهنــای مــا در کار میــان 

توده هــا اســت. بــر مــال کــردن کمبود هــا و کوتــاه 

کــردن دســت مامــوران دزد و چپاول گــر حکومتــی جــزء 

ــه  ــی اســت کــه مــا را از مؤسســات خیری چنیــن خدمت

ــا  ــه توده ه ــت ک ــق اس ــن طری ــد و از ای ــی کن ــدا م ج

بــه نیــروی الیــزال خــود پــی مــی برنــد و شــورا ها بــه 

ــای  ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــر و توان ــزاری معت اب

ــوند. ــل می ش ــر تبدی واالت

بــرای رهایــی از بــالی ویــروس و جمهــوری اســالمی در 

رسارس ایــران متشــکل شــویم

بــرای رهائــی از بــالی ویــروس و نظــام رسمایــه داری در 

رسارس جهــان متحــد شــویم
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ــد  ــوم ش ــد معل ــرد. روز بع ــتگیر ک ــا دس ــروس کرون وی

ــم  ــدک ه ــاری ان ــن بی ــه ای ــان ب ــه مبتالی ــه در ترکی ک

نیســتند. ۱۹۱ نفــر در ۱۱ مــارس، امــروز بــه ۹۴۷ مبتــال 

ــت. ــیده اس رس

ــات و شــایعه ویــروس  ــان انتخاب ــز در جری ــران نی در ای

ــت  ــا رسع ــی ب ــد، ول ــتگیر کردن ــدادی را دس ــا، تع کرون

ابعــاد فاجعــه خــود را نشــان داد. بعــد ســعی منودنــد 

تعــداد مبتالیــان را انــدک نشــان دهنــد. اکنــون در 

ایــران صدهــا هــزار نفــر متبــال هســتند و دههــا هــزار 

ــد. ــر جــان داده ان نف

در ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز ســندرز از مخفــی کاری 

ترامــپ در مــورد شــیوع بیــاری کرونــا انتقــاد کــرد. و 

ــه  ــارس افشــا منــود ک ــورک در ۱۱ م بعــد شــهردار نیوی

فقــط در شــهر نیویــورک بیــش از ۴۰۰۰ کرونائــی وجــود 

دارد.

چــرا دولتهــا ســعی میکننــد تعــداد بیــاران و مبتالیــان 

را کمــر از آن چــه هســت بنایاننــد؟

انســان باالتریــن محصــول جهــان مادیســت. مغــز 

انســان بغرنجریــن پدیــده تــا بــه حــال شــناخته شــده 

ــان  ــر کل جه ــا ب ــی آن را دارد ت ــت و توانائ ــان اس جه

مــادی حاکــم شــود. امــا همیــن انســان در چمــره 

ــر  ــر ب ــار حداک ــا فش ــه ب ــت ک ــرده اس ــر ک ــی گی نظام

اکریــت مــردم جهــان، رفــاه اقلیــت را تضمیــن میکنــد. 

داس مــرگ کرونــا نیــز در ایــن نظــام اساســاً اکریــت کار 

و زحمــت را درو میکنــد. 

رسمایــه داری خواهــان باالتریــن امنیــت در جامعــه 

اســت. او در ایــن امنیــت میتوانــد بــه اســتثار خوفناک 

خــود از نیــروی کار ادامــه دهــد و بــه هیــچ عاملــی کــه 

ایــن امنیــت را خدشــه دار کنــد اجــازه حیــات منیدهــد. 

ــف  ــد را متوق ــه تولی ــد پروس ــل میتوان ــن عام ــرا ای زی

ــه احــاد زندگــی اقتصــادی،  ــد، کــه در ادامــه آن کلی کن

سیاســی و فرهنگــی جامعــه بــورژوازی، از هــم میپاشــد.

ــردم دروغ  ــه م ــورها ب ــام کش ــه داری در مت ــذا رسمای ل

میگویــد و بعــد مجبــور میشــود بــه بخشــی از واقعیــت 

اقــرار کنــد و اقداماتــی در زمینــه ســالمت عمومــی بــه 

عمــل آورد کــه دیگــر دیــر شــده و یــا مصیبــت ابعــاد 

فاجعــه آمیــزی گرفتــه اســت.

از مؤسســات  بســیاری  متــام کشــورهای جهــان،  در 

رســتورانها،  مــدارس،  دانشــگاهها،  مثــل  اجتاعــی 

ــارا تعطیــل  جوامــع تفریحــی و ورزشــی و غیــره را اجب

ــا  ــه در آنه ــدی ک ــات تولی ــی در مؤسس ــد ول ــرده ان ک

میلیونهــا کارگــر صنعتــی و خدماتــی مشــغول هســتند، 

بــا رسســختی رونــد تولیــد ادامــه دارد. در ایــن رشایــط 

بحرانــی کــه خطــر مــرگ در تجمعــات، بســیار باالســت، 

کارگــران بایــد در کارخانــه هــا و کارگاههــا بــرای پــروار 

ــد. ــد کنن ــه تولی ــه داران ارزش اضاف ــدن رسمای ش

ولــی کارگــران نــه تنهــا بــرای خــود بلکــه بــرای خانــواده 

هــای خــود و بــرای ســالمت کل جامعــه میبایســت کار 

ــد  ــارزه میتوان ــا مب ــط ب ــر فق ــن ام ــد. ای ــل کنن را تعطی

اعــال شــود. کارگــران هواپیــا ســازی ایربــوس در 

آملــان، اســپانیا، انگلســتان و چیــن، بــا اعتصابــات خــود 

کارفرمایــان را مجبــور کردنــد کــه بخشــی و فقــط 
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ــا چنــد روز متوقــف کننــد. قــرار  بخشــی از تولیــد را ت

بــر ایــن شــد کــه در روزهــای آینــده همیــن کارگــران بــا 

ــد.  ــد ادامــه دهن ــه تولی ــری ب ــزات بهداشــتی باالت تجهی

در کارخانــه مرســدس بنــز در آملــان و آمریــکا نیــز 

همیــن پروســه جریــان دارد تــا بــه حــدی که فدراســیون 

جهانــی اتحادیــه هــای کارگــری بــه منایندگــی بیــش از 

۱۰۰ میلیــون عضــو کارگــری در رسارس جهــان، حایــت 

خــود را از مبــارزه کارگــران در ســطح بیــن املللــی کــه 

بــا پیآمدهــای شــیوع ویــروس کرونــا بــا خطــر بیــاری 

ــدارد. ــراز می ــرو هســتند، اب و حقــوق کاری خــود روب

ــی  ــی حت ــکان تعطیل ــرا از ام ــری اک ــران فک ــی کارگ ول

ــا  ــد ب ــا میتوانن ــتند. آنه ــوردار نیس ــم برخ ــک روز ه ی

 - اینرنــت  امــروزه - کمپیوتــر و  کمــک تکنولــوژی 

کارهــای اداری خــود را در خانــه انجــام دهنــد. در 

اینجــا فقــط محــل کار عــوض شــده اســت و ایــن 

ــبات  ــی در مناس ــیار منف ــر بس ــل کار تأثی ــض مح تعوی

افــراد خانــواده میگــذارد. 

امــروزه متــام تــالش رسمایــه داری در ســطح بیــن املللــی  

و در متــام کشــورها ایــن اســت کــه نیــروی کار و قابــل 

اســتثار در ســالمت کامــل در پروســه تولیــد فعــال 

باشــد. و بــرای ایــن کار بــه شــیوه خــود عمــل میکنــد. 

کنــرل نظامــی شــهرها و روســتاها، اجبــار نظامــی مــردم 

بــه رعایــت اصــول تدافعــی در مقابــل ویــروس کرونــا. 

ایــن شــیوه از کار رشایــط فاشیســتی شــدن روز افــزون 

ــی در  ــه آگاه ــردم ب ــآورد. م ــم می ــا را فراه ــن دولته ای

ــل ایــن ویــروس و اقدامــات واقعــا عملــی جهــت  مقاب

بهداشــت و ســالمت خــود نیــاز دارنــد و نــه اقدامــات 

زورگویانــه نظامــی کــه دولتهــا در پیــش گرفتــه انــد

ــروی کار در مــورد  ــه درخواســت ســالمت کامــل نی البت

ــی و اداری رشکتهــای  ــدی و فکــری، صنعت ــروی کار ی نی

عظیــم بیــن املللــی صــادق اســت. مؤسســات کوچــک از 

قبیــل دکانــداران در شــهرها و روســتاها از ایــن موهبــت 

برخــوردار نیســتند. آنهــا محکــوم بــه ورشکســتگی 

ــا متــام مغــازه هــا را بســتند و  هســتتند. مثــال در ایتالی

ــد. در  ــی منیکن ــت مال ــا حای ــز از آنه ــزی نی ــچ مرک هی

ــال  ــک در ح ــه کوچ ــان رسمای ــیاری از صاحب ــان بس آمل

ــا  ــق اســت ب ــد منطب ــن رون ورشکســتگی هســتند. و ای

ــن مؤسســات  ــی. ای ــن امللل ــای بی درخواســت ابرکنرنه

کوچــک احســاس میکننــد کــه از جامعــه انســانی طــرد 

شــده و تنهــا هســتند.

ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه بــا تهاجــم بیــاری کرونــا 

ــن  ــت دوری از ای ــران در جه ــارزه کارگ ــان و مب در جه

ــده و  ــه گردی ــار وقف ــی دچ ــن امللل ــد بی ــاری، تولی بی

ــرو شــده اســت. ــت شــدیدی روب ــا اف ــا ب ســهام رشکته

تولیــد ناخالــص چیــن ۱۵ تریلیــون و ۳۰۰ میلیــارد دالر 

یعنــی ۱۷٫۵ درصــد کل تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی 

ــم در  ــاد عظی ــن اقتص ــروی کار ای ــد نی ــت.۵۰ درص اس

ــا، ایــن  بخــش خدمــات مشــغول اســت. بــا رشوع کرون

ــی  ــه بحران ــد ک ــان میده ــت نش ــد اف ــش ۱۲ درص بخ

ــن  ــت. در عی ــده اس ــث گردی ــن باع ــاد چی را در اقتص

حــال  اقتصــاد چیــن در بخــش زیربنائــی ۳۰ درصــد و 

ــرده اســت و  ــت ک در بخــش ســاختانی ۱۶ درصــد اف

خریــد و فــروش امــالک ۴۰ درصــد و تولیــدات صنعتــی 

۱۲٫۵ درصــد کاهــش نشــان میدهــد.

ــه  ــکا ک ــان و آمری ــل آمل ــهام اُپ ــدی س ــش ۱۴ درص کاه
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بــا شــیوع بیــاری کرونــا همــراه گردیــده، بــر اقتصــاد 

ــاخته اســت. ــی وارد س ــه بزرگ ــا رضب ــکا و اروپ آمری

بــورس آســیا ۲ درصــد و تحــت تأثیــر آن، بــورس اروپــا 

ــدن ۵  ــهام لن ــازار س ــد. ب ــان میده ــت نش ــد اف ۴ درص

درصــد افــت داشــته اســت. در عیــن حــال کاهــش 

و  ســازی،  خــودرو  بــورس رشکتهــای  ســهام  شــدید 

کاهــش قیمــت نفــت کل اقتصــاد جهانــی را میلرزانــد.

ــان دارد و رضبــات  در متــام کشــورها ایــن پروســه جری

ــالش  ــت. ت ــی وارد آورده اس ــاد جهان ــر اقتص ــی ب مهلک

ایــن  از  جلوگیــری  بــرای  داری  رسمایــه  کشــورهای 

کاهــش رو بــه تزایــد اســت. رسمایــه داری مایــل اســت 

کــه کارگــران در وســیعرین و گســرده تریــن ابعــادش، 

در کارخانــه و کارگاه مشــغول تولیــد ارزش اضافــه - 

رسمایــه - باشــند. بــا در نظــر گرفــن ایــن واقعیــت 

اســت کــه تــالش دولــت کشــورهای رسمایــه داری 

مفهــوم و هــدف واقعــی اش را نشــان میدهــد و افشــا 

ــردد. میگ

در  داری  رسمایــه  اهــداف  بیشــر  روشــنائی  بــرای 

جلوگیــری از گســرش کرونــا و مبــارزه بــا آن، میتوانیــم 

ــم ــز دهی ــاع مترک ــی دف ــان ب ــن را روی پناهجوی ذره بی

در  انگلســتان  و  آملــان  روســیه،  آمریــکا،  دولتهــای 

خاورمیانــه جنــگ برپــا میکننــد و بــا ایجــاد تنــش، 

ــورها را  ــند. کش ــلحه میفروش ــارد دالر اس ــزاران میلی ه

ــد و مردمانشــان را میکشــند  ــل میکنن ــه تبدی ــه ویران ب

ــاه  ــی پن ــک جائ ــد ی ــن آوارگان بای ــد. ای و آواره میکنن

گیرنــد، بایــد یــک جائــی رسپنــاه داشــته باشــند. الجــرم 

ــد.  ــه داری را در پیــش میگیرن ســمت کشــورهای رسمای

رسمایــه داری مرزهــا را بــه روی دههــا هــزار نفــر مــی 

ــدد.  بن

هــای  اردوگاه  در  پناهجویــان  تعــداد  مثــال  بــرای 

میلیــون(،  یــک  )حــدود  یونــان  از جملــه  مختلــف 

بنــگالدش )صدهــا هــزار روهنگیائــی( و کنیــا )۵۰۰ 

هــزاران  و  جنوبــی(  ســودان  و  ســومالیائی  هــزار 

پناهجــوی لبنانــی در خطــر بــزرگ ابتــال بــه کرونــا قــرار 

دارنــد. در آنجــا انبــوه زبالــه، محیــط آلــوده بــه انــواع 

باکریهــا، ســوء تغذیــه، فســاد روابــط اجتاعــی و غیــر 

ــت.  ــرده اس ــاعد ک ــا مس ــرای کرون ــط را ب رشای

ولــی نــه تنهــا دســت هیــچ دولتــی بــه یــاری آنهــا دراز 

ــمی و  ــای جس ــت فرس ــارهای طاق ــه فش ــود، بلک منیش

ــاک  ــط خطرن ــان رشای ــا در ه ــداری آنه ــی و نگه روح

ــه  ــت ک ــت دولتهائیس ــان، سیاس ــه نابودیش ــل ب و متای

فریــاد انســان دوســتی شــان در ایــن روزهــا گــوش 

ــه  ــی علی ــارزه جهان ــدید مب ــد و تش ــر میکن ــک را ک فل

کرونــا را رسمیدهنــد. ایــن پناهجویــان نــه تنهــا مهــری 

از ایــن نظــام رسمایــه داری منــی بیننــد بلکــه مرزبانــان 

ــتمها  ــدیدترین رضب و ش ــورد ش ــا را م ــام، آنه ــن نظ ای

ــه  ــان ب ــه داران جه ــد. رسمای ــرار میدهن ــا ق و تحقیره

ــات  ــا نج ــه آنه ــان منیاندیشــند. اندیش ــت انس رسنوش

تولیــد و رسمایــه اســت. امــروز مســأله پناهجویــان بــه 

ــیله  ــه وس ــا ب ــه دولته ــت ک ــته اس ــل گش ــی تبدی اهرم

قــرار میدهنــد. دولتهــای  را تحــت فشــار  آن رقبــا 

ــه  ــه ب ــم ترکی ــان از تهاج ــای منافعش ــر مبن ــی ب اروپائ

ــه  ــه مرزهــای خــود را ب ــد. ترکی ســوریه حایــت نکردن

روی پناهجویــان بــاز کــرد و آنهــا را بــه مرزهــای اروپــا 

ــا تحــت فشــار اســت و کنفرانســی  ــال اروپ ــاند. ح رس

بــا رشکــت آملــان، فرانســه، بریتانیــا و ترکیــه بــرای 

ــه در  ــه ن ــد. البت ــکیل داده ان حــل بحــران موجــود تش

خدمــت پناهجویــان بلکــه جهــت توافــق بــا ترکیــه تــا 

ایــن کشــور پناهجویــان را در مرزهــای آســیائی متوقــف 

ــد.  کن

دولتهــای بــزرگ رسمایــه داری بــه نجــات رسمایــه هــای 

کوچــک هــم منیاندیشــند. آنهــا در تــالش نجــات رسمایــه 

هــای بــزرگ جهانــی و حفاظــت از نظــم اجتاعــی 

رسمایــه داری هســتند. ایــن دولتهــا قــول داده انــد کــه 

از مؤسســاتی کــه بــه حکــم دولتــی جهــت مقابلــه بــا 

ویــروس کرونــا تعطیــل میشــوند، حایــت مالــی کنــد. 

مثــال دولتهــای آمریــکا، بریتانیــا و آملــان قــول داده انــد 

کــه بــه رشکتهــای کوچــک و بزرگــی کــه در ایــن رونــد 

ــت  ــم وام پرداخ ــی ک ــرخ بانک ــا ن ــوند ب ــرر میش مت

ــارد  ــا ۳۳۰ میلی ــون دالر، بریتانی ــکا  ۲ تریلی ــد: آمری کنن

دالر در نظــر گرفتــه انــد و دولــت آملــان بــه طــور 

ــردم  ــه م ــک ب ــون کم ــارد و ۶۰۰ میلی ــی ۹ میلی تخمین

ــه کل  ــبت ب ــغ نس ــن مبال ــت. ای ــاص داده اس را اختص

جمعیــت کار و زحمــت در ایــن کشــورها بســیار ناچیــز 

اســت و فقــط میتوانــد امکانــات جزئــی در اختیــار 

ایــن مــردم بگــذارد و بــا نگهداریشــان در خــط فقــر، از 

غلیــان آنهــا جلــو گیــرد.

چــه کســی منیدانــد کــه در دریافــت ایــن وامهــا، 

مقدمنــد  کوچــک  رشکتهــای  بــر  بــزرگ  رشکتهــای 

وارجحیــت دارنــد؟ هــان طــوری کــه در بحــران ۲۰۰۸ 

دولــت آملــان فقــط بــه بانکهــا و بیمــه هــا ۵۰۰ میلیــارد 

ــال  ــک در ح ــات کوچ ــی مؤسس ــرد ول ــک ک ــورو کم ی

ــد.  ــان نش ــب ش ــزی نصی ــتگی چی ورشکس

اجبــاری  درمانــی  بیمــه  سیســتم  یــک  آمریــکا  در 

همگانــی وجــود نــدارد. در ایــن رشایــط خطرنــاک اکــر 

ــت  ــتند. دول ــتیبان هس ــی پش ــورد ب ــن م ــردم در ای م

مــردان آمریــکا در گفتارهــای خــود تأکیــد کــرده انــد که 

متــام مــردم از بیمــه هــای درمانــی برخــوردار خواهنــد 

شــد ولــی در عمــل چنیــن امــری حــادث نگردیــده 

ــی  ــا آنقــدر از نظــر مال ــاً اکــر آمریکاییه اســت.  تقریب

ــداز هــم  ــس ان ــی ۵۰۰ دالر پ ــه حت محــروم هســتند ک

ندارنــد و هیــچ مبلغــی را نیــز بــرای بازنشســتگی منــی 

گذارنــد و منیتواننــد هزینــه هــای درمانــی ناشــی از 

ــک  ــت در ی ــن جه ــه همی ــد. ب ــت کنن ــا را پرداخ کرون

نظــر خواهــی ۶۰ درصــد مــردم آمریــکا معتقدنــد کــه 

ایــن بیــاری وضعیــت کشــور را بســیار وخیــم خواهــد 

کــرد.

ــی ناشــی از  ــن امللل ــد بی ــه بخشــی از تولی ــی ک در حال

کرونــا و سیاســت دولتهــای رسمایــه داری فروکــش کــرده 

اســت، طبــق قانــون حرکــت نامــوزون رسمایــه جهانــی، 

ــت.  ــود دهیس ــه س ــن درج ــرش در باالتری ــش دیگ بخ

غذائــی،  مــواد  جهانــی  مافیــای  و  کنرنهــا  بــرای 

ــازندگان  ــه )س ــوژی پیرشفت ــی و تکنول ــای داروئ کنرنه

ــزار و  ــته اف ــازنده نوش ــزرگ س ــای ب ــر(، رشکته کمپیوت

ــور  ــا ظه ــه ب ــازون ک ــل آم ــی مث فروشــگاه هــای اینرنت

کرونــا و افزایــش بــاور نکردنــی مشــریانش ۱۰۰ هــزار 

نیــروی کار اســتخدام میکنــد، شــیوع و گســرش کرونــا 

ــال  ــد س ــه در ص ــی ک ــا فروش ــا ب ــت. آنه ــی اس موهبت

ــوده اســت، میلیاردهــا دالر ســود  ــر ب ــی نظی گذشــته ب

کســب کــرده انــد. یکــی از ابزارهــای مهــم ســود دهــی 

بــرای ایــن بخشــهای تولیــدی، ایجــاد هــراس و نــا امنــی 

در بیــن مــردم اســت. بــا ایــن وســیله مــردم بــرای حفــظ 

ــه  ــد روز بیشــر از زندگــی خــود ب ــط مســاعد چن رشای

ــازه  ــا، مغ ــه ه ــی، داروخان ــواد غذائ ــای م ــگاه ه فروش

ــای  ــه ج ــه ب ــان ک ــرای کودکانش ــزار ب ــته اف ــای نوش ه

مدرســه بایــد در خانــه درس بخواننــد، هجــوم میرنــد. 

مغــازه هــا آن چنــان رسیــع خالــی و پــر میشــوند کــه 

ــطح  ــد در س ــز منیتوانن ــدی نی ــات تولی ــی کارخانج حت

ــد. ــد کنن ــداران خــود، تولی ــای کاذب خری نیازه

رسمایــه داری همــه چیــز را کاال مــی بینــد. همــه چیــز 

ــرای  ــذا او ب ــت. ل ــروش اس ــد و ف ــل خری ــرای او قاب ب

ــذارد و رد   ــا میگ ــا پ ــش میلیونه ــود روی نع ــب س کس

میشــود. در حالــی کــه مــردم بــه ماســک جلــوی دهــان 

و دســتکش بیــش از هــر داروئــی نیــاز دارنــد، عــده ای 

بــا پشــتیبانی دولتمــردان کشــور خــود بــه احتــکار ایــن 

ــد.  وســائل میپردازن

ــن شــبکه  ــر بهداشــت، میپرســد: »ای ســعید منکــی، وزی

فرصت طلــب بی انصــاف از کجــا خاطــر جمعــی دارد 

کــه این گونــه جســورانه رو بــه روی مــردم و مســئولین 

 ۲۰۰ کــه  می کنــد  اعــالم  به راحتــی  و  می ایســتد 

میلیــون ماســک را می توانــد ۲۴ ســاعته بــا فــالن 

قیمــت در فــالن جــا عرضــه کنــد؟«. او ادامــه میدهــد 

کــه »متاســفانه پــس از حــدود ۱۰ روز فقــط یــک 

ــم در  ــه منی دان ــل و بقی ــک تحوی ــدد ماس ــون ع میلی

ــده...« ــته ش ــا انباش کج

ــک  ــس از ی ــت کش التک ــون دس ــالوه ، ٢٥ میلی ــه ع ب

ــکی در  ــت کش پزش ــون دس ــس، ۴ میلی ــار در پردی انب

اهــواز، ٢٠٠ تــن مــواد شــوینده و ضدعفونــی در اســالم 

ــرز ،  ــده در ال ــی کنن ــن ژل ضدعفون ــرب، ۵ ت ــاد غ آب

ــران،  ــکار شــده در ته ــالم بهداشــتی احت ــون اق ٧3 میلی

ــی  ــای مافیائ ــبکه ه ــر ش ــان دیگ ــه بی ــد... ب ــف ش کش

کــه در دولــت هــم نفــوذ  داردنــد - واال جــرأت چنیــن 

کاری را نداشــتند - نیازهــای اساســی و فــوری مــردم را 

ــا گــران بفروشــند.  ــکار کــرده ت احت

البتــه ایــن رویــداد فقــط متعلــق بــه جنایتــکاران 

ــده هــای فاســدی در متــام  ــن پدی ــی نیســت. چنی ایران

ــروز در  ــود و ام ــت میش ــه داری یاف ــورهای رسمای کش

ــان  ــال در آمل ــد. مث ــل میکن ــخص عم ــا مش ــه کرون زمین

ــس  ــچ ک ــوز هی ــی هن ــده ول ــم ش ــک گ ــزار ماس ۵۰ ه

منیدانــد بــر رس ایــن ماســکها چــه آمــده اســت. طبــق 

ســایت BBC ۲۰۲۰/۳/۲۱  دو ســناتور آمریکائــی بــه 

ســوء اســتفاده مالــی از رانــت اطالعاتــی دربــاره شــیوع 

ــم شــدند. ــا مته کرون

در عیــن حــال رسمایــه داری بــه ویــژه امپریالیســم 

ــن  ــتی دام ــای اندیویدوآلیس ــه ه ــه اندیش ــدت ب ــا ش ب

میزنــد. هــر کــس بایــد فقــط بــه فکــر خــودش باشــد. 

وقتــی خانــم مــرکل، صــدر آعظــم آملــان، در مــورد رفتــار 

ــتیم  ــه ای هس ــا جامع ــا از " م ــل کرون ــردم در مقاب م

کــه زندگــی تــک تــک انســانها برایــان ارزش دارد....." 

ــد، هــدف اش  کــم کــردن مخــارج رشکــت  حــرف میزن

ــرا  ــت. زی ــازش طبقاتیس ــی و س ــاری درمان ــای انحص ه

وقتــی کارگــران بــرای دســت مــزد محقانــه خــود و بــرای 

ــارزه میکننــد، خانــم مــرکل  هشــت ســاعت روز کار مب

یــادش میــرود کــه تــک تــک ایــن کارگــران طبــق گفتــه 

 4
حە 

صف
در 

یە 
 بق

در مبارزه علیە ویروس کرونا باید برخورد علمی را پیشە کرد
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کرونا در ایران

خــودش بایــد برایــش ارزش داشــته باشــند. 

در هــر ســال ۹ میلیــون نفــر از گرســنگی میمیرنــد 

ــه داران و  ــر در روز. رسمای یعنــی ۲۵ هــزار مــرگ و می

ــا  ــدگان آنه ــی و مناین ــر کنــرن هــای جهان ــان اب صاحب

از جملــه خانــم مــرکل ککشــان هــم منیگــزد چــون 

بــرای زندگــی انســانها ارزش قائــل نیســتند. ولــی حــال 

ــه  ــا رسمای ــواده اش و میلیارده ــود و خان ــان خ ــه ج ک

رشکتهــای بــزرگ جهانــی در خطــر قــرار گرفتــه اســت، 

ــد.  ــرف میزن ــان ح ــی انس از ارزش زندگ

ــان در  ــی چن ــم بورژوائ ــت اندیویدوآلیس ــر جه ــه ه ب

طــول دههــا و چنــد صــد ســال در بدنــه جامعــه نفــوذ 

ــه  ــس ب ــط اضطــراری هــر ک ــه در رشای ــرده اســت ک ک

ــد.  ــا روی نعــش هــم میگذارن ــش اســت و پ فکــر خوی

بــا ظاهــر شــدن ویــروس کرونــا در جهــان و شــیوع آن 

ــواد  ــه فروشــگاههای م ــردم ب ــف، م در شــهرهای مختل

غذائــی، داروخانــه هــا و فروشــگاههای مــواد متیزکننــده 

ــر  ــدون در نظ ــس ب ــر ک ــد. ه ــوم بردن ــت هج و نظاف

گرفــن ظرفیــت فروشــگاه و نیــاز افــراد دیگــر ســبدهای 

خریــد خــود را مملــو از همــه چیــز میکــرد. بــه طــوری 

کــه بــرای بعضــی از مــواد واقعــا مــورد احتیــاج عمومــی 

قحطــی مصنوعــی بــه وجــود آمــده اســت. ایــن پدیــده 

مربــوط بــه کل ســاختار رسمایــه داری جهانیســت؛ 

ایجــاد قحطــی مصنوعــی توســط خــود مــردم.

ــرشوی  ــال پی ــاز در ح ــه ت ــح و یک ــا فات ــروس کرون وی

ــش  ــان از جلوی ــردم جه ــت. م ــزون اس ــتار روزاف و کش

میگریزنــد و در انتظــار واکســن ضــد کرونــا لحظــه 

شــاری میکننــد. ایــن مهمریــن نیــاز مــردم جهــان 

ــازی  ــن نی ــای چنی ــر مبن ــا ب ــت. دقیق ــن روزهاس در ای

ای  تــازه  جــان  بــزرگ،  بــورژوازی  بخشــهای  طمــع 

ــن  ــن واکس ــد ای ــوری میخواه ــر کش ــت. ه ــه اس گرفت

ــا بــه ســود  توســط البراتوارهــای خــودش تهیــه شــود ت

میلیــارد میلیــاردی برســد. بــرای آنهــا زندگــی و حیــات 

مــردم چنــدان اهمیتــی نــدارد هــان طــور کــه کشــتار 

آنهــا در ســوریه، افغانســتان، لیبــی معنائــی نداشــت و 

نــدارد. امــروز مســابقه چیــن، آمریــکا، آملــان، انگلیــس 

ــک  ــدام ی ــه ک ــت ک ــن اس ــر رس ای ــه وغیره...ب و فرانس

ــد و ســود  ــل میاین ــن واکســن نائ ــد ای ــه تولی رسیعــر ب

ــد هــر کــدام  ــن رون ــد. در ای آن را نصیــب خــود میکنن

میگوینــد کــه مــا اخــر کاریــم. همیــن روزهــا آن را بــه 

ــم.  ــازار میاوری ب

دولــت ترامــپ از همــه وقیحــر عمــل میکنــد. او تــالش 

کــرد کــه متخصصیــن رشکــت داروئــی Curevac آملــان 

ــی  ــکا بکشــاند. ول ــه آمری ــاد ب ــول زی ــع و پ ــا تطمی را ب

در ۳ مــارس مســئول ایــن رشکــت داروئــی قضیــه را 

فــاش ســاخت. ســپس وزیــر بهــداری آملــان در مقابلــه 

بــا دسیســه آمریــکا گفــت: »دولــت آملــان بســیار راغــب 

اســت  کــه مــاده مؤثــر و واکســن ضــد ویــروس جدیــد 

کرونــا همینطــور در آملــان و اروپــا تهیــه شــود«. آمریــکا 

نقــدا در ایــن صحنــه رقابــت عقــب مانــده اســت.

ــی  ــن قربان ــرش و گرف ــال گس ــان در ح ــا در جه کرون

ــه میشــود کــه یکــی از راههــای پیشــگیری  اســت. گفت

ایــن بیــاری. مانــدن در خانــه اســت. البتــه ایــن یکــی 

ــوان  ــه عن ــا ب ــه داری از کرون از راههاســت. ولــی رسمای

اســفتاده  پیشــرد سیاســتهای خــود  ابــزاری جهــت 

زندانیــان  کرونــا  بــا  میخواهنــد  ایــران  در  میکنــد. 

سیاســی را نابــود کننــد، در اروپــا بــه یــاری کرونــا 

ــردم  ــتادن م ــا فرس ــد و ب ــری را میخوابانن ــش کارگ جنب

ــال  ــه دنب ــود را مخفیان ــی خ ــداف سیاس ــه، اه ــه خان ب

ــد.  میکنن

در ۲۰۲۰/۳/۲۱ حــدود ۴۰۰۰۰ رسبــاز آمریکائــی بــا 

تجهیــزات ســبک و ســنگین مثــل تانــک، نفربــر و... 

ــی مشــغول  ــه گشــت زن ــی صــدا، ب ــا، آرام و ب در اروپ

شــدند. باندهــای مافیائــی بــر زمینــه نیــاز واقعــی مــردم 

بــه وجــود میاینــد و ظاهــرا کســی هــم از مــکان آنهــا 

ــا خــر منیشــود. ب

جهــت  در  اقداماتــش  همــه  داری  رسمایــه  نظــام 

اســتثار نیــروی کار و کســب ابــر ســود میباشــد. بعــد 

ــاق  ــی اتف ــوم نیســت ک ــه معل ــا ک ــر کرون ــروزی ب از پی

خواهــد افتــاد، رضرهــای اقتصــادی ناشــی از آن را 

ــن  ــطح بی ــروی کار در س ــدیدتر نی ــتثار ش ــا اس ــز ب نی

ــد  ــا بای ــذا بعــد از کرون ــد کــرد. ل املللــی جــران خواهن

بــه پیشــواز جنبشــهای میلیونــی کارگــران و دیگــر 

زحمتکشــان جهــان برویــم. خواســت ایــن جنبشــها 

پوســیده رسمایــه  و  فاســد  نظــام  قالــب  در  دیگــر 

ــرش  داری منــی گنجــد. جهــان گامــی دیگــر آمــاده پذی

سوسیالیســم خواهــد گردیــد. خــود را آمــاده کنیــم.

۲۰۲۰/۳/۲۳

ــا  ــیاری از آنه ــغ بس ــی دری ــتافتند و ب ــردم ش ــک م کم

ــی  ــاران از دســت م ــه بی ــت ب جــان خــود را در خدم

دادنــد. بــا درک خطــرات ایــن ویــروس در مراحــل اولیــه 

بــا بــی اهمیتــی عمومــی آنهــم بعلــت ســکوت دولــت 

ــی و  ــاری عموم ــود همی ــه خ ــا در ادام ــد ام ــرو ش روب

تشــکیل گروهــای کمــک خــود جــوش بویــژه از طــرف 

جوانــان گســرش یافتــه اســت. امــروزه بســیاری از 

ــن  ــق همی ــی از طری ــای عموم ــاری ه ــات و همی خدم

ــوال در رســانه هــای رســمی ناپیــدا  گروهــا کــه معم

هســتند انجــام مــی شــود.

ایــن حــس و اخــالق بــزرگ انســانی کــه در ایــن دنیــای 

بــی رحــم مالکیــت خصوصــی و ســود بــی مهابــا 

ــتابند، از  ــی ش ــران م ــک دیگ ــه کم ــرگ ب ــرس و م از ت

احرامــی عمیــق در بیــن بیــاران و مــردم انســان 

ــا،  ــا از آنه ــت و م ــودار اس ــت برخ ــا رشاف ــت و ب دوس

فــداکاری و ازخــود گذشــتگی را یــاد مــی گیریــم. و 

ــود را  ــزان خ ــه عزی ــی ک ــای آنان ــواده ه ــه خان ــا هم ب

ــدرد  ــود را هم ــد، خ ــت داده ان ــه از دس ــن ضایع در ای

مــی دانیــم. درســهایی کــه ایــن انســان هــای بــزرگ در 

ایــن جنــگ بــی رحانــه بیــن مــرگ و زندگــی بــه جهــان 

ــر  ــرای تغیی ــا را ب ــالش م ــد، ت ــی دهن ــی داده و م کنون

ایــن دنیــای ســتمگر و اســتثارگر چندیــن بــاره تقویــت 

خواهــد کــرد. آنهــا در رشایطــی بــه کمــک انســان هــای 

نیازمنــد رفتــه انــد کــه مدیــران و مســئولین ایــن نظــام 

بــی کفایــت و دزد در حــال تهیــه امکانــات  بهداشــتی 
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ــد. ــان بودن ــود و اطرافیانش ــرای خ ب

بــا از دســت رفــن کنــرل ویــروس کرونــا و فــوت 

ــک  ــه ی ــه ای ب ــه، خامن ــراد جامع ــادی از اف ــداد زی تع

مقــام نظامــی مســئولیت ایجــاد ســتاد ملــی مبــارزه بــا 

کرونــا تحــت مســئولیت روحانــی را داد. ســپردن چنیــن 

ســتاد حساســی در رشایــط کنونــی یعنــی نظامــی کــردن 

بخشــی از حاکمیــت سیاســی آنهــم در زمانــی کــه 

مجلــس بــه عنــوان مناینــده قــوه مقننــه تعطیــل اســت. 

ــه کاره  ــال هم ــه عم ــت ک ــا اس ــداران مدته ــپاه پاس س

کشــور شــده اســت. کنــرل گمــرگ هــا و حضــور 

ــا ســازمان هــای  گســرده در رشکــت هــای اقتصــادی ت

دیگــر نظامــی و اطالعاتــی و امنیتــی، بخــش هــای 

ــف  ــای مخال ــا نیروه ــارزه ب ــی و مب ــانه ای و اینرنت رس

رژیــم و خالصــه هــر جــا کــه قدرتــی حضــور دارد یــک 

رس آن ســپاه پاســداران اســت. عمــال اســتفاده و یــا ســوء 

اســتفاده ای ظریفانــه ای در باالتریــن نهادهــای قــدرت 

بصــورت کوتــاه کــردن عملــی دســت دولــت و مجلــس 

از تصمیــم گیــری و قانــون گــذاری انجــام گرفتــه اســت، 

ــاح  ــدی جن ــف بن ــرا در ص ــرات آن ــده تاثی ــه در آین ک

ــه  ــه ک ــد داد. آنچ ــان خواه ــم نش ــف رژی ــای مختل ه

روشــن اســت، حلقــه قــدرت در ایــران بــا تضــاد هــای 

ــم، تنگــر مــی شــود.  ــا رژی بیشــر مــردم ب

بحــران اجتاعــی کــه ایــن روزهــا گریبانگیــر کل جامعه 

اجتاعــی  طبقــات  روی  مختلفــی  تاثیــرات  اســت. 

ــای  ــا کمبوده ــران ب ــار ای ــاد بی ــت. اقتص ــته اس گذاش

ــرو  ــا روب ــی در و پیکــر آنه ــی ب مــواد بهداشــتی و گران

ــا  ــم در ۲۰۰ ت ــی آنه ــای دولت ــک ه ــق کم ــت. تزری اس

ــر  ــت و اک ــه کار نیس ــی ک ــان، در وقت ــزار توم ۶۰۰ ه

ــت و  ــل ظرفی ــا حداق ــا ب ــک ی ــای کوچ ــب و کاره کس

ــی  و  ــوش داروی ــی مواجــه هســتند، فقــط ن ــا تعطیل ی

ــردم  ــت م ــه مشــکالت اکری ــه ب ُمســِکنی گذراســت، ک

ــد. ــی ده ــه من ــی ارائ ــواب و راه حل ــچ ج هی

دوران ســختی کــه امــروز نــه تنهــا مــردم در ایــران 

ــی  ــه معضل ــه ب ــان هســتند بلک ــه گریب ــا آن دســت ب ب

جهانــی بــا هــزاران مــرگ و صدهــا هــزار بیــار تبدیــل 

شــده اســت، درد مشــرک انســان در جوامــع ناعادالنــه 

و طبقاتــی امــروز اســت. دردی کــه منافــع و ســود 

ــه  ــارزه علی ــازماندهی و مب ــکان س ــان، ام ــن جه حاکمی

جنــگ میکروبــی را توســط مــردم دردمنــد کُنــد و بــی 

اثــر مــی کنــد. 

ایــن امــکان کــه جنــگ میکروبــی در ســطح بیــن املللــی 

رشوع شــده اســت منتفــی نیســت، امــا بــه هــر صــورت 

ــار و  ــراد بی ــا اف ــه اساس ــاری ک ــن بی ــیوع ای دوره ش

ســنین بــاال را مــورد حمــالت مــرگ آور قــرار داده اســت 

ســپری خواهــد شــد و در آینــده ابعــاد پنهــان و پشــت 

پــرده ایــن بحــران ویروســی منایــان خواهــد گشــت. ایــن 

بحــران بــرای مــردم فقیــر و زحمتکــش جامعــه بیــش از 

ــه  ــی کــه از دسرســی ب دیگــران آســیب زا اســت. آنهای

امکانــات و خدمــات بهداشــتی، محیــط زندگــی ســامل ، 

آب آشــامیدنی، ســطح تحصیــل کافــی محــروم هســتند، 

ــا  ــا ویــروس کرون ــای دیگــران ب قــادر نیســتند کــه همپ

مقابلــه کننــد.

در قــرن بیســت ویکــم علیرغــم تکنولــوژی پیرشفتــه ای 

کــه برشیــت بــه آن دسرســی پیــدا کــرده اســت. هنــوز 

ــا و  ــه دع ــل ب ــران توس ــی ای ــع مذهب ــت مرتج حاکمی

برای رهائی از بالی ویروس و نظام سرمایە داری  در سراسر جهان متحد شویم
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رضورت کار مخفی و علنی از......

خرافــات و شــفا را بجــای شــیوه هــای علمــی بهداشــتی 

و بســیج و ســازماندهی و آگاهــی مــردم از خطــری کــه 

ــو  ــر اســت ؛ در تبلیغــات خــود جل ــا آن جامعــه درگی ب

بــرده و توصیــه مــی کنــد.

درغــم و انــدوه فاجعــه ای کــه بــرای بســیاری از جوامــع 

ــچ  ــت هی ــا رخ داده اس ــان ه ــی انس ــتار ویروس و کش

ــدد و  ــر آن چشــم ببن ــوان ب انســان رشافتمنــدی منــی ت

ــد رئیــس  ــار آن بگــذرد. فقــط انســان هایــی مانن از کن

خزانــه داری آمریــکا مــی تــوان بگویــد ؛ ویــروس کرونــا 

بــرای اقتصــاد آمریــکا خــوب اســت؛ .

ــگ  ــت و جن ــراه رقاب ــه هم ــت ب ــط زیس ــی محی ویران

و  بهریــن رشایــط طبیعــی  پنهــان  و  آشــکار  هــای 

سیاســی را بــرای رشــد و پدیــدار شــدن ویــروس هایــی 

ــن  ــه ک ــرای ریش ــت. ب ــم آورده اس ــوع فراه ــن ن از ای

ــی  ــت مرق ــت برشی ــن دس ــی از ای ــده های ــردن پدی ک

قــرن بیســت و یکــم حتــا بــا سیســتم هایــی کــه باعــث 

ــه کشــتار انســان  ایجــاد آن هســتند و هــر از گاهــی ب

هــا منجــر مــی شــود تصفیــه حســاب تاریخــی خواهنــد 

کــرد و مناســبات نابرابــری و عــدم امنیــت انســان بــرای 

تامیــن یــک زندگــی عادالنــه و برابــر بــه گورســتان 

ــتاد. ــد فرس ــخ خواهن تاری

مــا بــه همــه خانــواده هــا و کســانی کــه عزیزانشــان را 

در ایــن میــان از دســت داده انــد تســلیت مــی گوئیــم 

و راه چــاره را اتحــاد و همبســتگی بیشــر جامعــه علیــه 

ویــروس کرنــا و ویروســی بــه نــام رژیــم جمهــوری 

اســالمی مــی دانیــم. 

قــدرت سیاســی بــه زیــر مــی کشــد و دیکتاتــوری خــود 

ــازد. ــتقر میس را مس

ــم  ــه کمونیس ــن نظری ــت از ای ــا حرک ــران ب ــزب رنج ح

علمــی اســت کــه وظیفــه انقــالب کــردن را در دســتور 

ــر در  ــه کارگ ــالت طبق ــی آن از رس ــه سیاس دارد. برنام

ــزد.  ــی خی ــر م ــی ب ــات پرولتاریائ دوران تاریخــی انقالب

دیگــر  کارگــر و  هــدف حــزب ســازماندهی طبقــه 

ــه داری  ــام رسمای ــی نظ ــرای رسنگون ــارز ب ــای مب نیروه

حاکــم کنونــی در ایــران و ایجــاد نظــام سوسیالیســتی، با 

حاکمیــت طبقــه کارگــر میباشــد. درســت وجــود چنیــن 

ــرا در  ــه آن ــت ک ــر اس ــه کارگ ــر طبق ــه ای در براب وظیف

عمــل بــه طبقــه انقالبــی دوران تبدیــل کــرده اســت و 

دشــمنی رسمایــه داری و مناینــدگان سیاســی آنهــا را علیه 

خــود برانگیختــه اســت. زندگــی بــه انقالبیــون و حــزب 

مــا ثابــت کــرده اســت کــه رسمایــه داران حاکــم ایــران 

ــد کــرد. ــرک نخواهن ــه را ت ــه آســانی صحن ب

ــوان بخشــی از طبقــه کارگــر طــی  حــزب رنجــران بعن

ســال های طوالنــی - بیــش از نیــم قــرن - مبــارزه بیــن 

ــام  ــا دو نظ ــون ب ــکال گوناگ ــه اش ــی را ب ــرگ و زندگ م

ســلطنتی و اســالمی بــه پیــش بــرده اســت. بــا هــر دو 

نظــام ســلطنتی و اســالمی در جدالــی بیــن مــرگ و 

زندگــی بــوده و در ایــن رونــد بهریــن فرزنــدان حــزب، 

ــزب  ــای ح ــاع از آرمان ه ــغ در دف ــی دری ــان را ب جانش

ــه دشــمنان  ــم ک ــا در عمــل آموختی ــد. م ــرده ان ــدا ک ف

ــه ســازمان هــای کمونیســتی  ــر هیچــگاه ب ــه کارگ طبق

در ایــران رحــم نخواهنــد کــرد و همیشــه بــرای نابــودی 

ــی و اداری  ــی نظام ــد. بوروکراس ــی کنن ــالش م ــا ت آنه

شاهنشــاهی بــا قــدرت گیــری اسالمیســت هــا تقویــت 

شــد و دســتگاه هــای امنیتــی همچنــان باقــی ماندنــد 

و بــر وســعت خــود افزودنــد. بنابرایــن اکنــون کــه 

جنبــش هــای نوینــی چــون دیــاه 9٦ و آبــان 9٨ 

ــدان  ــه می ــا ب ــی پ ــای جوان ــد و نیروه ــود آمده ان بوج

ــه ماســت تجــارب خــود را  ــد وظیف ــذارده ان ــارزه گ مب

ــر  ــا درگی ــن روزه ــه ای ــی ک ــای جوان ــار نیروه در اختی

مبــارزه هســتند بگذاریــم. البتــه ایــن تجــارب از آن 

گذشــته اســت و بایــد تنهــا بعنــوان یــک راهنــا تلقــی 

گــردد. مهــم ایــن اســت کــه اوضــاع و رشایــط مشــخص 

کنونــی در پرتــو ایــن تجــارب مــورد بررســی قرارگیرنــد 

و امــر ســازماندهی بــه پیــش بــرده شــود. در زیــر بــه 

نکاتــی بــر خواهیــم گشــت کــه بــرای تربیــت کادرهــای 

ــارزه  ــه مب ــده ای در ادام ــن کنن ــش تعیی کمونیســت نق

بــرای ســازماندهی لشــگر آگاه پرولتاریــا داشــته اســت 

یکم - جهان بینی 

اصــل اساســی در امر ســازماندهی کمونیســتی درک این 

نقطــه نظــر ماتریالیســم تاریخــی اســت کــه نــه خــدا و 

ــاخته اند.  ــال س ــا بح ــان را ت ــاه جه ــه ش ــیخ و ن ــه ش ن

تــوده هــا ســازنده تاریخنــد و در دوران جهانــی شــدن 

تولیــد رسمایــه داری ایــن کارگــران هســتند کــه گورکــن 

رسمایــه داری مــی باشــند. بنابرایــن ایجــاد یــک ســازمان 

ــر  ــه کارگ ــازماندهی طبق ــرو س ــی در گ ــده انقالب رزمن

اســت. امــروزه کارگــران و خانواده هاشــان اکریــت 

باالئــی را در جمعیــت هشــتاد میلیونــی ایــران  تشــکیل 

میدهنــد

ــینان  ــیه نش ــر حاش ــار دیگ ــار اقش ــن آم ــه برای چنانچ

ــم  ــت بازه ــن اکری ــم ای ــه کنی ــتان را اضاف ــی دس و ته

گســرده تــر میشــود. بنابرایــن راه مــا بــرای ســازماندهی 

کار مخفــی و علنــی روشــن اســت. تنهــا کادرهایــی مــی 

ــی از دســت نیروهــای ضــد  ــرای مــدت طوالن ــد ب توانن

ــود  ــه خ ــند ک ــون باش ــی مص ــد انقالب ــت و ض کمونیس

در میــان تــوده کار و زندگــی کننــد. ایــن حلقــه تعییــن 

کننــده حــل مناســبات بیــن کار مخفــی و علنــی اســت .

دوم - انقالب امر توده هاست.

ــه  ــران از جمل ــده در ای ــا ش ــای برپ ــات و رفرم ه انقالب

انقــالب مرشوطیــت، »انقــالب« ســفید شــاه و انقــالب 

ــورژوازی و در  ــه ی ب ــری طبق ــه ره ــی ب ــن همگ بهم

ــروز  ــت. ام ــه اس ــق یافت ــه تحق ــود آن طبق ــت بس نهای

ــری  ــه ره ــه ب ــتند ک ــی هس ــی انقالب ــتها در پ کمونیس

ــد.  ــردم باش ــم م ــت عظی ــود اکری ــر و بس ــه کارگ طبق

ــه  ــه سیاســی اســت ک ــن برنام ــر اســاس چنی درســت ب

ســازماندهی کمونیســتی را بایــد در میــان کارگــران 

ــا  ــت را ب ــزب کمونیس ــرات ح ــتون فق ــام داد و س انج

چنیــن ســازماندهی تضمیــن کــرد. متاســفانه بــا اینکــه 

در ایــن صــد ســال گذشــته کمونیســت ها و بطــور کلــی 

ــته اند  ــنایی داش ــی آش ــان بین ــن جه ــا ای ــران ب ــپ ای چ

و در ده هــا نرشیــه و رســانه ی چــپ از تــوده و بویــژه 

در چنــد دهــه ی اخیــر از کارگــران حــرف زده انــد 

کار مخفــی و  امــر  بــه  نتوانســته اند  امــا هیچــگاه 

علنــی از دیــد جهــان بینــی و نقــش خــود کارگــران در 

ــورد  ــه برخ ــه جانب ــی هم ــکیالت مخف ــازماندهی تش س

ــم  ــذا هنوزه ــد. و ل ــل مناین ــل را ح ــن معض ــد و ای کنن

ــرار دارد . ــا ق ــای م ــو پ ــه جل ــن وظیف ای

سوم – خواست توده ها 

بــرای کار در میــان توده هــا بایــد از نیازمندی هــا ی 

واقعــی آنهــا کــه امــروز اکــراً در تهیدســتی زندگــی مــی 

ــرد  ــت ک ــا حرک ــان و آب آنه ــئله ن ــه مس ــد از جمل کنن

ــوند  ــی ش ــق م ــی موف ــا وقت ــتی تنه ــای کمونیس کادره

کــه کارگــران را بــه مبــارزه ای متشــکل در رشایــط ایــران 

بکشــانند کــه بــا کارگــران عجیــن شــده باشــند، توانایــی 

درک احساســات و نیازمنــدی هــای آنهــا را بدســت 

آورده باشــند. در چنیــن حالتــی اســت کــه کادرهــا مــی 

ــرای مــدت  ــوده ی وســیع ب ــان ت ــد خــود را در می توانن

طوالنــی پنهــان کننــد. وقتــی همــه توامننــد شــوند کار 

ــه  ــس ســخت خواهــد شــد ک ــی ب دســتگاه هــای امنیت

فعالیــن اصلــی را پیــدا کننــد.

چهارم - اتکاء به نیروی خود

ــط  ــتی در رشای ــک کمونیس ــوزه کوچ ــک ح ــکیل ی  تش

ــف  ــا آن مخال ــی ب ــه داخل ــم رسمای ــه ه ــوری ک دیکتات

ــت  ــختی اس ــیار س ــر بس ــم، ام ــم امپریالیس ــت وه اس

ــرد.  ــت ک ــظ آن رعای ــرای حف ــول را ب ــه اص ــد کلی و بای

اجــرای اصــل اتــکاء بــه نیــروی خــود در ایــن امــر 

بســیار یــاری دهنــده اســت. اکنــون در ایــران مــا 

ــود  ــرشوان خ ــته پی ــه توانس ــم ک ــری داری ــش کارگ جنب

وظیفــه  برایــن  بنــا  دهــد.  تحویــل  جامعــه  بــه  را 

ســازماندهی مــا، ســازماندهی همیــن نیروســت. اکنــون 

ــرای انتقــال نظــرات  همــه وســایل ارتباطــی عمومــی ب

درســت و تئوریــک موجــود اســت و پیــرشوان کارگــری 

توانایــی اســتفاده از رســانه هــا را دارنــد. بخاطــر وجــود 

احــزاب چــپ در خــارج و امکانــات تبلیغــی آنهــا گاهــی 

متایــل بــه خــارج از جنبــش و نیــروی خــود بوجــود مــی 

ــن  ــی چنی ــد کــه شــاخک هــای دســتگاه هــای امنیت آی

ارتباطاتــی را زود شناســایی مــی کننــد. کادرهایــی کــه 

در درون جنبــش کارگــری بــه کار مخفــی مــی پردازنــد 

بایــد کلیــه امــور خــود را بــا اتــکاء بــه نیــروی تــوده ای 

ــرون  ــا بی ــاط ب ــه ارتب ــا، از هرگون ــد و ي ــو برن خــود جل

از تشــکیالت تــوده ای خــود پرهیــز کننــد. از ســوی 

دیگــر وظیفــه نیروهــای بیــرون از جنبــش کارگریســت 

کــه همــه جانبــه بــه ارگان هــای علنــی جنبــش بــا 

گونــه  هــر  رســانند.  کمــک  مناســب  پوشــش های 

گرایــش سکتاریســتی و گروهــی گــری نتیجــه اش لطمــه 

ــس. ــت و ب ــی اس ــازماندهی مخف ــه س زدن ب

پنجم - چاره رنجران وحدت و تشکیالت است

بــدون اتحــاد هیچــگاه منی تــوان تشــکیالت مخفــی 

ــت. ــی داش ــا ثبات ــدار و ب پای

ــت و  ــی اس ــرک طبقات ــع مش ــر دارای مناف ــه کارگ طبق

ــی او  ــاد درون ــاق و تض ــرای نف ــادی ب ــه م ــچ زمین هی

ــورژوازی و  ــرده ب ــوژی خ ــن ایدئول ــت. ای ــود نیس موج

بورژوازیســت کــه طبقــه را دســته بنــدی مــی کنــد و بــا 

ــای  ــه بندی ه ــا درج ــدی ی ــوع تولی ــای ن ــاد دیواره ایج

در آمدهــا، تخــم نفــاق را در درون طبقــه مــی پاشــد. 

از ســوی دیگــر اپورتونیســم راســت و چــپ در جنبــش 

ــان  ــه در ه ــل ریش ــن تحلی ــه در آخری ــتی ک کمونیس

ــالف در درون جنبــش  ــد باعــث اخت ایدئولوژی هــا دارن

کارگــری مــی شــوند. درســت بدیــن خاطــر مبــارزه 

برای رهایی از بالی ویروس و جمهوری اسالمی در سراسر ایران متشکل شویم
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بدیل مردمی

بدیل مردمی در مبارزه جاری علیه ویروس

در برابــر ویــروس واگیــر وهمــه جــا گیــر چــه بایــد کرد؟ 

پرولتاریــا بعنــوان طبقــه ای کــه نویــد آزادی برشیــت را 

دوقــرن اســت مــی رسایــد چــه موضعــی دارد ؟ 

امــروز در برخــورد بــه حملــه ویــروس کرونــا در رسارس 

جهــان مواضــع گوناگــون و راه حــل هــای متفاوتــی 

عرضــه شــده اســت. چــرا اساســا راجــع بــه یــک واقعیت 

ــدر  ــاوت و تفســیر و آنق ــه تف ــن هم ــده ای ــک پدی و ی

ــت  ــکی نیس ــف رواج دارد؟ ش ــای مختل ــرا ه ــا و چ ام

کــه ظهــور ناگهانــی ویــروس و پراکندگــی وســیع وهمــه 

جاگیــر آن خــود زمینــه ســاز ایــن همــه نظــرات شــده 

ــن  ــا پائین تری ــن رده ت ــا از باالتری ــروس کرون اســت. وی

ســطح اجتاعــی را خانــه نشــین کــرده اســت. عملکــرد 

ــر ســوال  ــه باور هــای متافیزکــی را زی ایــن ویــروس کلی

ــرات  ــا نظ ــارزه ب ــری از مب ــش کارگ ــدت جنب ــرای وح ب

انحرافــی گروهــی گــری و هژمونــی طلبانــه مــی گــذرد. 

ــی  دشــمنان آشــکار طبقــه کارگــر و دســتگاههای امنیت

رژیــم جمهــوری اســالمی بهــر وســیله مــی تواننــد نفــاق 

افکنــی کننــد تــا از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد. حــزب 

رنجــران ایــران وظیفــه خــود مــی دانــد بــا متــام نیــرو 

ــد. کار  از وحــدت طبقــه و از یکــی شــدن آن دفــاع کن

ــا پرچــم روشــن  ــان کارگــران تنهــا ب ســازماندهی در می

ــان  ــران جه ــکان دارد." کارگ ــه ام ــن طبق ــی ای و تاریخ

متحــد شــوید “

ششــم - کار خدمــت بــه کارگــران و زحمتکشــان بایــد 

بــا پوشــش علنــی باشــد، در دوره هایــی کــه تشــکیالت 

ــتند،  ــران نیس ــش از کارگ ــت کادرهای ــتی اکری کمونیس

ــد.  ــه بدهن ــر حرف ــد تغیی ــا می توانن ــن کادره ای

در گذشــته، رفقــای تشــکیالت مــا بــرای پیونــد بــا جنبش 

کارگــری داوطلبانــه تغییــر حرفــه مــی دادنــد و چــون بــا 

نــام خــود منــی توانســتند کار کننــد بــا نــام دیگــری بــه 

ــی و  ــا در ُدب ــد. م ــی پرداختن ــران م ــان کارگ کار در می

ــکار  ــن شــیوه کار را ب ــی ای ــی طوالن ــرای مدت ــت ب کُوی

ــا  ــم ام ــت آوردی ــی بدس ــج خوب ــه نتای ــا اینک ــم ب بردی

چــون کار در میــان کارگــران مهاجــر و بــدور از جریــان 

اصلــی کارگــری در ایــران بــود، نتوانســت تشــکیالت را 

ــد.  ــل کن ــری کمونیســتی تبدی ــک تشــکیالت کارگ ــه ی ب

کار درســت و کمــر خطــر داشــن هانطــور کــه اشــاره 

شــد بایــد توســط خــود کارگــران پیــرشو صــورت گیــرد. 

ایــن کادرهــا بایــد بــا نــام واقعــی خــود باشــند و کلیــه 

ــند.  ــود دارا باش ــی خ ــظ قانون ــرای حف ــات را ب توجیه

تجربــه نشــان میدهــد قاطــی کــردن کادر مخفــی 

تشــکیالتی بــا کادرهایــی فعــال علنــی، اشــتباه اســت و 

نتیجــه بــدی ببــار مــی آورد. هــر گونــه ارتبــاط بیــن این 

دو نــوع تشــکیالت بایــد بــا پوشــش کامــال توجیــه پذیــر 

از نظــر قانونــی و پلیــس امنیتــی باشــد.

ــات  ــوب امکان ــار چ ــد در چ ــوده ای بای ــم - کار ت هفت

ــرد  ــی صــورت گی قانون

امــکان  توده هــا  و  تــوده ای  جنبــش  وجــود  بــدون 

ســازماندهی موجــود نیســت. نیروهــای پیــرشو کارگــری 

ــدان  ــه می ــا ب ــد و پ ــی گیرن ــکل م ــش ش از درون جنب

بنابرایــن  گذارنــد.  مــی  طبقاتــی  آگاهانــه  مبــارزه 

کمونیســت هــا بایــد بــه جایــی رونــد کــه جنبــش 

موجــود اســت. عــالوه بــر اینکــه بایــد جایــی کار خــود 

را مترکــز دهنــد کــه بزرگریــن نیــروی کارگــری در 

آنجاســت. لنیــن یکــی از ســه دلیــل پیــروزی بلشــویک 

ــا مترکــز کارگــری در  ــد حــزب بلشــویک را ب هــا را پیون

روســیه می دانــد و ایــن فاکتــور را بعنــوان فاکتــور 

درجــه اول بــه حســاب مــی آورد. بنــا برایــن مــا اکنــون 

ــزی  ــم مترک ــی وه ــم جنبش ــد ه ــازماندهی بای ــرای س ب

بــه موضــوع نــگاه کنیــم امــا کلیــد اینــکار اینســت کــه 

ــه امکانــات قانونــی و  ــا شــناخت همــه جانب بتوانیــم ب

اســتفاده از آن، بــرای مــدت طوالنــی بــه کار بپردازیــم. 

ــه از خواســت مــا بلکــه از  ــی ن کار در چارچــوب قانون

ــزد. ــی خی ــر م ــی ب ــرای کار طوالن ــا ب ــی م ــد طوالن دی

نتیجه گیری 

حــال در رابطــه بــا وضــع مشــخص کنونــی چنــد پرســش 

مطــرح مــی شــود:.

 اولیــن پرســش ایــن اســت: کارگــران کجــا هســتند و مــا 

چقــدر در میــان آنهــا هســتیم؟ مــا فــرض را بــر آن مــی 

ــت  ــی در موقعی ــم یعن ــدی نداری ــا پیون ــه م ــم ک گذاری

مشــکلی قــرار داریــم. در ایــن صــورت مجبوریــم از یک 

رونــد شــناخت و پیــدا کــردن راه بگذریــم. بایــد ببینیــم 

ــان آنهــا کــدام  مراکــز مترکــز کارگــری کجاســت و از می

از ایــن مراکــز نشــانی از فعالیــت کارگــری هســت. االن 

ــال ها  ــد و س ــری موجودن ــای کارگ ــکل ه ــران تش در ای

بــا صاحــب کار و دولــت  در مبــارزه رو در رویــی 

ــت و  ــا پرداخ ــن واحد ه ــی ای ــه بررس ــد ب ــتند. بای هس

ــط خــود راه  ــق رشای ــا طب ــه آنه ــک شــدن ب ــرای نزدی ب

پیــدا کــرد. چنانچــه هیــچ امکانــی نیســت بایــد تــالش 

کــرد بــا اســتفاده از امکانــات علنــی و وســایل مجــازی 

در مراحــل اول تاثیــر گــذار بــود. مثالــی بزنــم االن 

کارگــران از لحــاظ معیشــتی در وضــع بــدی بــر مــی 

برنــد. ســازماندهی یــک گــروه انتفاعــی مســتقل بطــور 

علنــی و بــا پوششــی مناســب کــه بشــود منطقــی آنــرا 

از چشــم نیروهــای امنیتــی پنهــان کــرد مــی توانــد 

ــتقل  ــای مس ــکل ه ــری و تش ــرشوان کارگ ــن پی ــه ای ب

یــاری رســاند. افــرادی کــه مایــل بــه کمــک بــه جنبــش 

کارگــری هســتند را جمــع کــرد. همــه اینــکار هــا بایــد 

ــا کار مخفــی  ــچ وجــه ب ــه هی ــرد و ب ــی صــورت گی علن

تداخــل نکنــد. و همــه کســانی کــه در ایــن ســازمان کار 

ــد مســئولیتی در کار تشــکیالت مخفــی  ــد نبای مــی کنن

داشــته باشــند.

ــی  ــد روی فعالیت ها ی ــز کار بای ــی مترک در اوضــاع کنون

کــه بــه بســیج و ســازماندهی علنــی کارگــران و اقشــار 

دیگــر مــردم ناراضــی می انجامــد، باشــد. بــدون وجــود 

ــد  ــی را نبای ــچ ســازمان مخف ــن ســازماندهی ای هی چنی

بوجــود آورد. در دوره رژیــم شــاه بــرای مــدت طوالنــی 

ــول  ــم و بق ــی بودی ــی سیاس ــکیالت مخف ــا دارای تش م

ــک بطــری در بســته  ــل ی ــز واعــظ زاده مث ــق پروی رفی

ای بودیــم در دریــا شــناور. بنابرایــن کادرهــای مــا بایــد 

بــرای تشــکیل ســازمان مخفــی هنــوز کار کننــد و عجلــه 

در ســازماندهی بــدون پایــه تــوده ای و بــدون پوشــش 

تــوده ای نکننــد.

کار  بــه  می توانــد  هنــوز  خــارج  در  مــا  تشــکیالت 

ادامــه دهــد. تبلیغــی و ترویجــی خــود 

و  دیــر، خانقــاه  کنیســه،  بــرده ودرهــای صومعــه، 

مســجد را بســته اســت. ویــروس کویــد نــوزده راه خــود 

ــه رسارس  ــان ب ــل تصــور از ووه ــر قاب ــی غی ــا رسعت را ب

جهــان پیــدا کــرد. نــه خــدا و نــه پیغمــر و نــه مــردگان 

و روبات هــا، هیــچ کــدام نتوانســتند ایــن جانــدارذره ای 

را ایســت دهنــد. ایــن ذره همچنــان بــه درو کــردن 

ــان اش مشــغول اســت. قربانی

ــا جهانبینــی وبدیــل  ــا قبــل از اینکــه طبقــه کارگــر ب  ت

ــی  ــارزات اجتاع ــدان مب ــه می ــا ب ــتی اش پ سوسیالیس

بگــذارد و بیانیــه حــزب کمونیســت انتشــا ر یابــد، 

ادعــای پذیرفتــه شــده ایــن بود کــه تاریــخ را پادشــاهان 

و قهرمانــان ســاخته انــد و خدایــان توانــا و قــادر، 

عشــق و مهــر را بــرای بندگانــش بــه ارمغــان آورده 

تــا پادشــاهان مســتبد زیــر ســایه اش و آیت الله هــا 

و کشــیش ها مناینــدگان اش بــر روی زمیــن باشــند. 

افســانه ها،  ایــن  بــا  ارضــی  مالــکان  و  بــرده داران 

ــدند و  ــردم سوارش ــم م ــت عظی ــرده اکری ــا برگ قرن ه

ــد.  ــه کردن ــی را توجی ــاب - رعیت ــی و ارب ــرد گ ــام ب نظ

از  لریــز  حــال  عیــن  در  گذشــته  ایــن  تاریــخ  امــا 

ــا  ــان ت ــارزه همچن ــن مب ــت. ای ــارزه اس ــت و مب مقاوم

ــال  ــد س ــن ص ــا در ای ــران م ــه دارد. در ای ــروز ادام ام

گذشــته بخاطــر دخالــت قدرت هــای امپریالیســتی ایــن 

ــری را  ــج ت ــخت و بغرن ــیر س ــارزه مس ــت و مب مقاوم

طــی کــرده اســت. مبــارزه علیــه کویــد ۱۹ در حقیقــت 

مبارزه ایســت  برمی گــردد،  حاکمیــت  کل  بــه  چــون 

ــم  ــا، رژی ــار م ــت بی ــی . دول ــیر تاریخ ــن مس در همی

ــش  ــون از پنجه های ــرک و خ ــه چ ــالمی ک ــوری اس جمه

ــده  ــروس در مان ــن وی ــه ای ــارزه علی ــت در مب جاریس

اســت و قاطبــه مــردم دیگــر هیچگونــه اطمینانــی بــه 

رژیــم ندارنــد. درســت براثــر ایــن وضــع ویــژه چنانچــه 

طبقــه کارگــر و احــزاب و ســازمانهای مرقــی اقــدام 

ــل مردمــی در  ــک بدی ــه ی ــرای ارائ مســتقیم و جــدی ب

مبــارزه علیــه ویــروس نکننــد چــه بســا فاجعــه ای بــس 

بزرگــر درایــران اتفــاق افتــد. ایــن روزهــا در عمــل مــا 

شــاهدیم کــه جامعــه ایــران در کل بــا چــه فاجعــه ای 

روبروســت . از یکســو حکومــت دینــی اســت کــه رساپــا 

ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــه می خوران ــه جامع ــات را ب خراف

ــط  ــه رشای ــه هیچگون ــت ک ــل و دزد اس ــادان و جاه ن

ــد. هــر  ــرای مــردم فراهــم منی کن ــی ب بهداشــتی و ایمن

ــی  ــرده م ــه گس ــن فاجع ــه ای ــم دامن ــو میروی ــه جل چ

ــری و  ــه نیروهــای کارگ ــه وظیف شــود . از اینجاســت ک

ــه  ــی علی ــی در کارزار اجتاع ــای آگاه سیاس ــش ه جنب

کویــد نــوزده ســنگین تــر از جوامعــی اســت کــه دارای 

ــتند. ــدی هس ــم کار آم ــای حاک ــام ه نظ

ما چه می گوئیم و کجا ایستاده ایم؟

یکم

طبقــه کارگــر آزادی اش در گــرو آزادی کل برشیــت 

از یــوغ نظــام هــای اســتثارگر و ســتمگر اســت و 

ــه داری در  ــن رسمای ــوان گورک ــی اش بعن ــه سیاس برنام

ــات  ــه نج ــت ک ــم اس ــی سوسیالیس ــه تاریخ ــن مرحل ای

برشیــت را از اینهمــه درد ورنــج ناشــی از نظــام هــای 

تابحــال موجــود طبقاتــی در بــر دارد. از ایــن رو طبقــه 

ــروس را  ــا وی ــارزه ب ــر مب ــودش ام ــام وج ــا مت ــر ب کارگ

ــه  ــه وظیف ــارزه ای ب ــن مب ــروز چنی ــتور دارد. ام در دس

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی ــی جه ــای مرق ــزی نیروه مرک
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ــور  ــو رود مح ــور جل ــد از روی دو مح ــارزه بای ــن مب ای

رو بــه مــردم و محــور مبــارزه بــا رژیــم جمهــوری 

ــوری اســالمی در  ــم جمه اســالمی. چــون سیاســت رژی

خدمــت قــرش محــدودی از دارودســته ی خامنــه ایســت 

وبهیچوجــه منافــع اکریــت مــردم را در برنامــه اش 

ــت  ــه نجــات اکری ــد ب ــی توان ــدارد منــی خواهــد ومن ن

عظیــم مــردم ایــران بپــردازد بنابرایــن داشــن یــک 

خــط مشــی سیاســی مســتقل مردمــی بعنــوان الرناتیــو 

ــوده  ــردن ت ــکل ک ــرای متش ــه ب ــه جانب ــش هم و کوش

هــای عظیــم مــردم بــه گــرد آن همچنــان نقــش تعییــن 

ــا دارد. طبــق  ــروس کرون ــه وی ــارزه علی ــده ای در مب کنن

گــزارش کار گــروه حکومــت پیــش بینــی مــی شــود در 

عــرض دومــاه آینــده، حداقــل هشــتصد و یــازده هــزار 

نفــر و حداکــر یــک میلیــون صــد وشــصت هــزار نفــر 

مبتــال بــه ویــروس شــوند. در کشــوری کــه در محــارصه 

امکانــات  لحــاظ  از  و  دارد  قــرار  کامــل  اقتصــادی 

بهداشــتی طبــق گفتــه دســت انــدر کاران جلــو جبهــه 

در کلیــه زمینه هــا کمبــود موجــود اســت چگونــه مــی 

ــت  ــرد؟ دول ــارزه ک ــروس مب ــن وی ــوم ای ــا هج ــوان ب ت

ــر  ــه در راس آن تضادهــای اساســی غی ــده  ای ک فرومان

قابــل حــل در راهــرد مبــارزه بــا ایــن بیــاری موجــود 

اســت و خرافــات و متافیزیــک در باالتریــن مراکــز 

ــن  ــه تاریخــی کــرده اســت خطــر ای ــری الن ــم گی تصمی

ــود  ــدا ش ــی پی ــوی دوم ــلطان صف ــاه س ــه ش ــت ک هس

واعــالم کنــد مشــیت الهــی در ایــن اســت کــه میلیــون 

ــوند. ــی ش ــران قربان ــان در ای ــا انس ه

بــرای مبــارزه درســت و رسیــع بــا ویــروس کرونــا طبــق 

ــی و ســازمان بهداشــت  ــز علمــی جهان تحقیقــات مراک

وابســته بــه ســازمان ملــل قرنطینــه کــردن و جــدا ســازی 

ــران  ــت. در ای ــارزه اس ــن مب ــت در ای ــل درس ــد ح کلی

تابحــال بــر عکــس عمــل شــده و مــی شــود. قــم یــک 

ــر  ــا نف ــه صده ــت ک ــه اس ــرب و جنایتکاران ــه مخ منون

قربانــی خرافــات صنــف بــی ســواد روحانیــت شــدند و 

باعــث رسعــت بخشــیدن بــه پراکنــده شــدن ویــروس در 

ــم  ــد. ه ــایه ش ــور های همس ــی کش ــران و حت رسارس ای

اکنــون دولــت روحانــی بــه بهانــه وضــع بــد اقتصــادی 

حتــی از پیشــنهادات کارگــروه خــود پیــروی منــی کنــد و 

بــا هرگونــه قرنطینــه کــردن متناســب بــا اوضــاع وخیــم 

واگیــری در ایــران رس بــاز مــی زنــد.

دوم

در عمــل کارگــران بطــور اعــم ونیروهائــی کــه در جلــو 

جبهــه و پشــت جبهــه ایــن جنــگ بــا ویــروس هســتند 

بطــور اخــص، برشطــی مــی تواننــد نقــش مثبــت و 

موثــر خــود را بــازی کننــد کــه بتواننــد سیاســت درســت 

ــان را  ــرف کارشناس ــده از ط ــن ش ــنهاد های تعیی و پیش

در پیــش گیرنــد و آنــرا بکاربندنــد. کارگــران و کارمنــدان 

جلــو جبهــه و صدهــا پزشــک و پرســتاری کــه در 

ــا متــام  ــد، ب ــر کــف نهاده ان ــردم جــان ب ــه م خدمــت ب

امکانــات کمــی کــه دارنــد، بــه بهریــن وجهــی وظایــف 

ــه  ــو جبه ــروی جل ــا نی ــد. ام خودشــان را انجــام میدهن

بــدون یــک پشــت جبهــه قــوی و موثــر کــه طبــق نیــاز 

هــای آن عمــل کنــد موفــق نخواهــد شــد. ووهــان 

چیــن ویــروس را مهــار کــرد چــون در عــرض چنــد 

ــن بیارســتان هــزار  ــه توانســت چندی روز پشــت جبه

نفــره بســازد و بــا تجهیــزات کامــل در اختیــار کارکنــان 

ــی  ــات صنعت ــه امکان ــروز کلی ــذارد. ام ــه بگ ــو جبه جل

ایــران کــه توانایــی تولیــد دارد در اختیــار بیــت امــام و 

ــار کارگــران  ســپاه پاســداران اســت؛ آنهــا بایــد در اختی

ــه  ــد وب ــرار گیرن ــی هســتند ق ــدگان اصل ــد کنن ــه تولی ک

شــیوه اداره شــورایی اداره شــوند. از ســوی دیگــر بایــد 

ــگ  ــن جن ــدی در خدمــت ای ــت هــای تولی ــه فعالی کلی

خامنانســوز باشــد. تغییــر چنیــن سیاســتی بدســت 

ــن کار  ــع از محاالتســت. ای ــن صنای ــی ای ــان کنون صاحب

بــرای اینکــه انجــام گیــرد بایــد بدســت خــود کارگــران 

و بــا همــکاری آن هــا در شــوراهای اداره کارخانــه وبــا 

کوتــاه کــردن دســت عوامــل فاســد و واســطه هــای دزد 

و چپــاول گــر تحقــق یابــد. موسســات بهداشــتی از قبیل 

ــی،  ــدات ضــد عفون ــگاه هــا، آزمایش گاه هــا، تولی درمان

ــا کاالی  ــی، دســتکش، ماســک و دهه ــاس هــای ایمن لب

ــی  ــز صنعت ــن مراک ــران در ای ــد بدســت کارگ ــر بای دیگ

تولیــد گــردد. تنهــا راه نجــات افشــای همــه جانبــه 

ناتوانــی نظــام کــه منایندگانــش هیچگونــه نـُـرم اخالقــی 

ــان از  ــد و همچن ــی کنن ــت من ــاع رعای ــن اوض را در ای

طریــق فــروش کاالهــای احتــکار شــده  مــورد نیــاز مــردم 

ــد. ــش گرفته ان ــارت را در پی ــق غ ــا، طری ــود آنه ــه خ ب

ایــن افشــاگری بایــد در صــدر برنامــه ی هــر فعــال 

سیاســی پرولتاریایــی باشــد. بایــد افــکار عمومــی را 

ــم  ــت عظی ــود اکری ــاع بس ــادی اوض ــر بنی ــرای تغیی ب

ــم جمهــوری اســالمی دیگــر  ــاده ســازیم. رژی مــردم آم

چــون یــک درخــت پوســیده اســت .از توانایــی اخالقــی 

ــای  ــی توده ه ــش عموم ــت . گرای ــی اس ــی خال وسیاس

مــردم زحمتکــش بــه خــود یــاری و اداره شــورایی 

اســت. شــکی نیســت حاکــان بــا هرگونــه حرکــت 

ــش مردمــی  ــک جنب ــرای ایجــاد ی ــوده ای ب کارگــری وت

علیــه کرونــا مخالفــت خواهنــد کــرد .نبایــد کوچکریــن 

خیــال واهــی در ایــن زمینــه داشــت امــا بایــد بــه اوضاع 

تغییــر یافتــه توجــه کــرد . ویــروس کرونــا بیــت امــام را 

ــا منــرش را ده مــر  محــارصه کــرده و آقــا ازتــرس کرون

عقب تــر بــرده اســت، خــدا را ضــد عفونــی کــرده و بــه 

قرنطینــه فرســتاده انــد، هــر روز آمــار مــردگان بــا متــام 

الپوشــی های رژیــم، بــاال مــی رود. در چنیــن رشایطــی 

دیــر یــا زود هــرج و مرجــی دامــن ایــن جامعــه را 

خواهــد گرفــت کــه تنهــا نیــروی منســجم کارگــران 

و متحــدان ایــن طبقــه می تواننــد مــردم را نجــات 

دهنــد. زالوهــای جامعــه تعــداد ناچیــزی هســتند کــه 

بــا حرکــت جمعــی توده هــا پــا بــه فــرار خواهنــد 

ــا  ــتا ه ــهر و روس ــکل هایی در ش ــن تش ــت. چنی گذاش

ــده اســت  ــان از پشــتیبانی مردمــی برخــوردار گردی چن

کــه نیروهــای امنیتــی یــارای مخالفــت بــا آنهــا را 

ندارنــد. هــم اکنــون در رسارس ایــران چنیــن همکاری هــا 

و ســازمان های خــود انگیختــه  بــه وجــود آمده انــد. در 

ــهری  ــورا های ش ــذارده و ش ــر گ ــی فرات ــتان گام کردس

مســتقل بوجــود آورده انــد. مبــارزه بــرای گســرش ایــن 

ــاد  ــت و فس ــی حکوم ــه درماندگ ــه ب ــا توج ــاری ب همی

ــن  ــم، مهمری رسارسی در دســتگاه اداری و نظامــی رژی

و ظیفــه در برابــر ماســت. بــدون چنیــن ســازماندهی ای 

منیتــوان دولــت را مجبــور بــه اقدامــات اساســی منــود.. 

بایــد هرچــه بیشــر نقــش وتوانایــی مــردم را از طریــق 

ایجــاد شــوراهای کارخانــه ای، محــالت، منطقــه، شــهری 

ــرد.  ــاال ب و روســتائی ب

سوم

در جبهــه مبــارزه بــرای افــکار درســت بایــد بــه نوســازی 

ســبک کار تبلیغــات و ابــزار کاری خــود بپردازیــم. 

ــف در  ــن وظای ــی از مهمری ــه یک ــن جبه ــارزه در ای مب

ــات  ــت تبلیغ ــه شکس ــه ب ــا توج ــت. ب ــاع اس ــن اوض ای

ــح  ــرای توضی ــط ب ــی، رشای ــی دولت ــی و متافیزیک خراف

نقــش منفــی صنــف روحانیــت و نقــش منفــی دیــن ، 

مســاعد گشــته اســت. لــذا ترویــج ماتریالیســم تاریخــی 

کــه توده هــا ســازنده تاریخنــد، اهمیــت بســزائی یافتــه 

اســت. تابوهــا ســقوط می کننــد، رسمایــه داران رعشــه 

ــودی  ــای رک ــوق و کرن ــت. ب ــاده اس ــان افت ــه اندامش ب

دیگــر گــوش را میخراشــد. در اینجاســت کــه مــی 

ــن نقطــه نظــر مارکسیســتی را در  ــم اساســی تری توانی

مــورد نقــش تعییــن کننــده نیــروی کار، بعنــوان نیــروی 

ــم. ــح دهی ــد و انقــالب توضی اساســی مول

دیلم

نقش منصور حکمت در جنبش 
کمونیستی)۴( -ادامه

بــرای „جمهــوری  دموکراتیــک  انقالبــی“ میکوشــد، 

فعالیت هایــش و اعضایــش و نـُـرم هــای واقعــی و عملی 

ــه داری  ــوی رسمای ــگ و ب ــم رن ــم ک ــوادارش ک ــراد ه اف

ــرود  ــا ف ــاد را روی اعض ــالق انتق ــت ش ــرد. حکم می گی

مــی آورد در حالــی کــه بایــد شــالق را روی خــط مشــی 

سیاســی و تعییــن نادرســت مرحلــه انقــالب فــرود آورد  

کــه توســط خــود او تدویــن شــده اســت. لــذا انتقــادات 

ــر اعضــای حــزب کمونیســت تغییــری  ــه او ب ســیل گون

در رشایــط و نــوع عمــل کــرد حــزب بــه وجــود منــی آورد 

ــاورد. و نی

ایــن اولیــن بحــران بــزرگ حــزب کمونیســت ایــران 

ــت اســت. ــبک کار منصــور حکم تحــت سیاســت و س

تروتسکیســت  یــک  حکمــت  منصــور  دوم:  بحــران 

ــن و  ــه لنی ــکی ب ــع تروتس ــت. او از موض ــده اس رشمن

ــخ  ــه دســتاوردها و تاری ــد و کلی ــه می کن اســتالین حمل

ــه  ســاختان سوسیالیســم در اتحــاد شــوروی را آگاهان

تحریــف می منایــد و زیــر ســؤال می بــرد.

در مــورد عــدم امــکان „ســاختان سوسیالیســم در یــک 

کشــور“، تروتســکی چنیــن می گویــد:

»بــدون پشــتیبانی مســتقیم دولتــی توســط پرولتاریــای 

را  قــدرت  منی توانــد  روســیه  کارگــر  طبقــه  اروپــا، 

ــوری  ــک دیکتات ــه ی ــی اش ب ــت موقت ــدارد و حاکمی نگه
ــد«.۴ ــول  یاب ــدار تح ــتی پای سوسیالیس

»طبقــه کارگــر روســیه بــا تکیــه بــه نیــروی خــود، 

اجتنــاب ناپذیــر در لحظــه ای کــه دهقانــان به او پشــت 

می کننــد، توســط ضــد انقــالب درهــم شکســته خواهــد 

شــد. بــرای او راهــی باقــی منی مانــد، غیــر از ایــن 

ــی آن کل  ــی اش و در پ ــت سیاس ــت حاکمی ــه رسنوش ک

انقــالب روســیه را بــا رسنوشــت انقــالب سوسیالیســتی 

۴- هان جا، صفحه ۹۶-۹۷، نقل قول آملانی از: نتایج و چشم 
اندازها، خوانده شده در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۳  

http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-   
pers/8-arbreg.htm

ُدرود بە نیروهای خود جوش مردمی  کە بە حمایت از آسیب دید گان بحران کرونا برخاستند
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ایران در سالی که گذشت
تهــران تحقــق یافــت. در ســال گذشــته بســیاری از 

ــا  ــتوده؛ اتن ــن س ــه نری ــان از جمل ــش زن ــن جنب فعالی

دامئــی و......همچنــان در زنــدان ماندنــد و در دفــاع از 

حقــوق زنــان در برابــر رژیــم اســالمی رس خــم نکردنــد. 

ســحر خدایــاری دخــری کــه بعلــت تــالش بــرای رفــن 

بــه اســتادیوم ورزشــی در دادگاه محکــوم شــده بــود بــا 

خــود ســوزی بــرگ دیگــری از مبــارزه در راه آزادی زنــان 

از خــود بجــای گذاشــت . 

 جمهــوری اســالمی بــا فشــار دو جانبــه از طــرف 

ــور در  ــق حض ــری ح ــس گی ــاز پ ــرای ب ــان ب ــش زن جنب

مجامــع ورزشــی و فدراســیون جهانــی فوتبــال ) فیفــا ( 

روبــرو بــود. رژیــم مــی دانســت کــه مقاومــت بیشــر از 

یــک طــرف بــه مقاومــت ورزش دوســتان و فوتبالیســت 

ــد و  ــم دامــن مــی زن ــان از رژی هــا و نفــرت بیشــر آن

از طــرف دیگــر در ســطح جهانــی دارای پــی آمدهــای 

ــه ای و  ــای منطق ــازی ه ــراج از ب ــه اخ ــدد از جمل متع

جهانــی خواهــد بــود. حضــور زنــان نشــان داد کــه 

ــه  ــته محقان ــچ خواس ــد هی ــر و متح ــت پیگی ــا مقاوم ب

ــروزی  ــن پی ــد. ای ــر نرس ــه مث ــه ب ــت ک ــی نیس اجتاع

ــه توانســته  ــی ک ــار زنان ــا ب ــد. دهه آســان بدســت نیام

ــر  ــا تحقی ــد؛ ب ــدا کنن ــد در ورزشــگاهها حضــور پی بودن

ــی  ــد ول ــک خوردن ــی کت ــدند و حت ــه ش ــرون انداخت بی

ــده  ــادر ش ــکام ص ــتند اح ــا توانس ــتند؛ ت ــب ننشس عق

ــه  ــی علی ــن مذهب ــا و مرتجعی ــه ه ــت الل ــب آی از جان

حضــور زنــان را بــه کاغــذ پــاره هــای بــی ارزشــی تبدیــل 

ــم و  ــدرت حاک ــه ق ــان علی ــروزی همزم ــن پی ــد. ای کنن

ــود. ــی هــم ب احــکام مذهب

ــن از ۱۰۰۰  ــرخ بنزی ــدن ن ــران ش ــا گ ــال ب ــاه امس آبامن

تومــان بــه ۳۰۰۰ تومــان آنهــم در رشایطــی کــه کارگــران 

ــورم و  ــار ت ــر ب ــد زی ــم درآم ــار ک ــان و اقش و زحمتکش

فشــار اقتصــادی کمــر خــم کــرده بودنــد؛ باعــث شــد که 

هــزاران نفــر در اعــراض بــه گرانــی بنزیــن بــه خیابــان 

هــا بریزنــد. ترکیــب ایــن بــار تظاهــرات همچــون دیاه 

۹۶ از جوانــان خانــواده هــای کــم درآمــد و نیــز تحصیــل 

ــران  ــود. موجــی از تظاهــرات، صدهــا شــهر ای ــرده ب ک

را فراگرفــت و برعــت از خواســت هــای اقتصــادی 

بــه خواســت هــای سیاســی کشــیده شــد. شــعار مــرگ 

بــر دیکتاتــور بــه شــعارهای مــرگ بــر رژیــم جمهــوری 

اســالمی تبدیــل شــد. جنبــش اعراضــی آبامناه نشــان داد 

کــه ســطح تشــکل یابــی و همبســتگی زنــان و معلــان 

و ..... رشــد و گســرش آن بــا کوچکریــن برآمدهــا و 

ــر  ــکان پذی ــیعر ام ــطحی وس ــه س ــی ب ــوالت بحران تح

ــتار زد  ــه کش ــت ب ــته دس ــم همچــون گذش اســت. رژی

تــک تیرانــدازان رژیــم در خیابــان و زنــدان هــا از هیــچ 

گونــه شــکنجه و کشــن بــاز نیایســتادند. جمهــوری 

اســالمی تــا امــروز هــم آمــار کشــته شــدگان؛ زندانیــان 

ــر  ــت. ب ــرده اس ــالم نک ــاه را اع ــدگان آبامن ــود ش و مفق

طبــق معمــول خامنــه ای حــوادث را بــه خــارج از ایــران 

نســبت داد تــا تیــغ رسکــوب را تیزتــر کنــد. بــر اســاس 

آخریــن آمارتعــداد کشــته شــدگان آبامنــاه بیــش از ۱۰۰۰ 

نفــر مــی باشــد. دولــت بــا بســن اینرنــت ســعی کــرد 

ــد «.۵  ــره بزن ــا گ در اروپ

انقــالب  از  بعــد  تاریخــی:  مختــر  توضیــح  یــک 

ــزب  ــر و ح ــه کارگ ــه طبق ــان ب ــچ گاه دهقان ۱۹۱۷ هی

ــه   ــر و میان ــان فقی ــد. دهقان ــت نکردن ــت پش کمونیس

ــت  ــزب کمونیس ــا و ح ــد پرولتاری ــه متح ــال همیش ح

ــورژوازی وحشــی  ــی کوالک هــا - ب ــد ول بلشــویک بودن

روســتا - از هــان آغــاز انقــالب اکتــر علیــه دهقانــان 

ــه ســتیز و دشــمنی برخاســتند. ــه حــال ب ــر و میان فقی

تئــوری تروتســکی یــک تئــوری تســلیم طلبانــه اســت که 

اراده انقالبــی توده هــای پرولــری و دیگــر زحمتکشــان 

نبایــد  می بــرد.  تحلیــل  رهائــی  و  انقــالب  بــرای  را 

ــتی  ــای سوسیالیس ــوز دولت ه ــرا هن ــرد. زی ــالب ک انق

ــرا  ــرد زی ــد انقــالب ک ــا تشــکیل نشــده اند. نبای در اروپ

پرولتاریــا در مقابــل دهقانــان قــرار میگیــرد و شکســت 

میخــورد.

او بــرای ایــن کــه چهــره تئــوری تســلیم طلبانــه خــود را 

بپوشــاند، شــعار های ایده آلیســتی و ضــد مارکسیســتی 

ــکار  ــا ابت ــت ب ــیه می بایس ــای روس ــد: »پرولتاری میده

ــالب  ــاند. انق ــا بکش ــهء اروپ ــه خط ــالب را ب ــود انق خ

روســیه بــه اروپــای کهــن رسمایــه داری تهاجــم منــوده و 

آن را فتــح خواهــد کــرد.«۶  

تــز - ایــن انقــالب »بــا تکیــه بــه نیــروی خــود شکســت 

دیالکتیــک  ضــد  و  خائنانــه  تــز  یــک   - میخــورد« 

ــه  ــده ب ــک پدی ــت ی ــرا رسنوش ــت. زی ــتی اس ماتریالیس

تضادهــای  اساســاً  را  اجتاعــی  پدیــده  یــک  ویــژه 

ــه عوامــل خارجــی. عوامــل  ــد ن درون آن تعییــن می کن

خارجــی رشط تحــول هســتند ولــی عوامــل داخلــی 

تحول انــد.  اســاس 

دیگــر ایــن کــه تــز صــدور انقــالب تروتســکی بــر مبنــای 

ــای آگاهــی  ــی، برمبن ــات خــود کشــورهای اروپائ امکان

تکامــل  از  کــه  انقــالب  بــرای  اراده اش  و  پرولتاریــا 

مناســبات تولیــدی و فعالیــت احــزاب کمونیســت درون 

ــرد، اســتوار نیســت. می شــود  هــر کشــور نشــأت میگی

در امــر پیشــرد انقــالب بــه پرولتاریــای کشــورهای 

مختلــف یــاری رســاند ولــی ایــدهء کشــیدن انقــالب بــه 

خطه هــای دیگــر، یعنــی صــادر کــردن آن، یــک تئــوری 

ارتجاعــی بیــش نیســت. 

ــد انقــالب  ــن اســت: حــزب بلشــویک بای ــز چنی ــن ت ای

ــد. آنوقــت وقتــی  ــه کشــورهای اروپائــی صــادر کن را ب

یعنــی  شــد،  صــادر  سوسیالیســتی  انقــالب  خــوب 

وقتــی پرولتاریــای اتریــش و لوکزامبــورگ و ســویس 

ــد  ــیه میتوان ــای روس ــت پرولتاری ــد، آنوق ــالب کردن انق

ــن  ــد. ای ــا برجــا مبان ــر آن  هــا پ ــه ب ــا پشــتیبانی و تکی ب

ــا در  ــا مارکسیســم و اراده پرولتاری ــی ب ــچ قرابت ــز هی ت

انقــالب نــدارد ولــی تــا بخواهیــد بــه تــز صــدور انقــالب 

ــن شــبیه اســت.  ــه ای ــا آن ب ــبیه اســت. و ی ــی ش خمین

ــد  ــای ض ــن تزه ــه ای ــا ارائ ــال ۱۹۰۵ ب ــکی از س تروتس

ــا  انقالبــی و تســلیم طلبانــه در تقابــل آشــتی ناپذیــر ب

۵- هان جا، صفحه ۱۰۸-۱۰۹ نقل قول آملانی از: نتایج و چشم 
اندازها، خوانده شده در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۳     

http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-pers/9-
europa.htm

۶- هــان جــا، صفحــه ۱۰۰، نقــل قــول آملانــی از: نتایــج و چشــم 
اندازهــا، خوانــده شــده در ۲۹ ژانویــه ۲۰۱۳ 

http://www.marxists.org/archiv/trotzki/1906/erg-    
pers/9-europa.htm

ــت. ــرار گرف ــتالین ق ــن و اس لنی

خــودش می گویــد: »دقیقــاً در مقطــع زمانــی بیــن 

۹ ژانویــه تــا اکتــر ۱۹۰۵ نظــرات مؤلــف در زمینــه 

خصوصیــات تکامــل انقــالب روســیه بــا عنــوان تئــوری 

„انقــالب پــی در پــی“ شــکل گرفــت.... تضادهــا در 

دولــت کارگــری در یــک کشــور عقــب مانــده بــا اکریت 

قاطــع جمعیــت دهقانــی فقــط در مقیــاس بین املللــی 

در عرصــه انقــالب جهانــی پرولتاریــا می تواننــد راه 

ــد«۷. حــل خــود را بیابن

لنیــن بارهــا بــه ایــن تــز مزخــرف انتقــاد کــرده اســت. 

بــرای منونــه لنیــن میگویــد: » تروتســکی در ســال 

ــف  ــود و ریازان ــدی ب ــکرائی ج ــک ایس ۱۹۰۱-۱۹۰۳ ی

نقــش او را در کنگــره حــزب در ۱۹۰۳ بــه عنــوان 

ــال ۱۹۰۳  ــان س ــی داد. در پای ــان م ــن“ نش ــاق لنی „چ

ــی او از  ــت، یعن ــدی اس ــویک ج ــک منش ــکی ی تروتس

ــی رود....  ــت ها“ م ــوی „اکونومیس ــه س ــکرائی ها ب ایس

و  می شــود  دور  منشــویکی  از   ۱۹۰۵-۱۹۰۴ در  او 

موضــع بــی ثباتــی اتخــاذ می کنــد، بــه طــوری کــه 

خیلــی زود بــا مارتینــف )„اکونومیســت“( همــکاری 

ــرف  ــی“ مزخ ــی در پ ــالب پ ــد از آن „انق ــد، بع می کن

چــپ را ارائــه میدهــد. ۱۹۰۶-۱۹۰۷ بــه بلشــویکی 

ــتیبانی  ــال ۱۹۰۷ پش ــل س ــود، و در اوائ ــک می ش نزدی

خــود را از روزا لوکزامبــورگ اعــالم میکنــد... «۸ نــا گفتــه 

ــاوی  ــکی ح ــی« تروتس ــی در پ ــالب پ ــه »انق ــد ک منان

اســتدالالت او در تقابــل ناگزیــر دهقانــان بــا پرولتاریــا 

و رضورت وجــود کشــورهای سوسیالیســتی اروپائــی 

ــود.  ــیه ب ــا در روس ــوری پرولتاری ــراری دیکتات ــرای برق ب

یعنــی ایــن »انقــالب پــی در پــی« اســتدالالت یــک 

ــش  ــالب در پی ــردن انق ــی ک ــرای خنث ــب ب ــالل طل انح

ــا همیــن دیــدگاه نیــز تروتســکی و  روی بــود. دقیقــا ب

ــد.  ــر ۱۹۱۷ بودن ــالب در اکت ــام انق ــف انج رشکاء مخال

ــا. ــه پرولتاری ــن ب ــد خائنی ــن گــروه می گوی ــه ای ــن ب لنی

ولــی آن نیــروی عظیــم طبقاتــی کــه بــا رسنگــون کــردن 

دولــت بــورژوازی، صحنــه اقتصــادی و سیاســی جهــان را 

تغییــر داد، نــه پرولتاریــای آملــان بــود و نــه پرولتاریــای 

لوکزامبــورگ و یــا اتریــش. بلکــه پرولتاریــای پــر شــار 

روســیه بــود کــه تــکان خــورد و بــه هــم طبقه ای هایــش 

ــد  ــز بای ــا نی ــه آن  ه ــان داد ک ــر نش ــورهای دیگ در کش

ــد.  ــروز ش ــورد و پی ــکان خ ــود ت ــد. می ش ــکان بخورن ت

بــرای تروتســکی ایــن مســأله محلــی از ارعــاب نداشــت. 

او راه تســلیم طلبــی در پیــش گرفتــه بــود.

کشــاورز  غــالم  و  منصــور حکمــت  کــه  بحثــی  در 

رشکــت داشــتند، غــالم کشــاورز بــه روشــنی در جانــب 

تروتســکی ایســتاده و معتقــد بــود کــه ســاختان 

سوسیالیســم در یــک کشــور امــکان نــدارد.

ادامه دارد

۷- نقل قول از جلد ۶ آثار استالین صفحه ۳۲۷ - ۳۲۸
۸- لنین - درباره اخالل در وحدت - مجموعه آثار - 
جلد ۲۰ -  صفحه ۳۴۸ - نوشته در ۳۰ ماه مه ۱۹۱۴
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ــه اطــالع رســانی از ابعــاد  ــا محــدود کــردن دامن ــه ب ک

خــری آن بکاهــد و از گســرش بیشــرآن جلوگیــری کنــد. 

ــه  ــت ک ــی را داش ــن ویٓژگ ــاه ای ــد از آبامن ــای بع ماهه

ــد  ــه بع ــته ک ــی گذش ــای اعراض ــش ه ــالف جنب ــر خ ب

از رسکــوب و کشــت و کشــتار تــا مدتــی آرام مــی 

روزهــای  کشــتار  و  کشــت  از  بعــد  حتــی  گرفــت؛ 

ــان  ــر همچن ــطحی کم ــات در س ــی اعراض ــت ول نخس

ــوی موسســه  ــگان در جل ــه یافــت. تجمــع مالباخت ادام

کاســپین؛ کارگــران هفــت تپــه بــرای تحقــق وعــده هــای 

مدیریــت؛ اعتصــاب معلــان در مــدارس و.... از جملــه 

اعراضاتــی بــود کــه نشــان داد تــرس عمومــی از رسکوب 

هــای رژیــم و حاکمیــت ریختــه شــده اســت. در عیــن 

حــال ایــن حــوادث نشــان داد در موقعیــت هایــی کــه 

اتحــاد و همبســتگی در اعراضــات و تظاهــرات محکــم 

بــوده اســت؛ مــا شــاهد پیــروزی و پیــرشوی هــای 

حتــی مقطعــی بــوده ایــم. عقــب نشــینی در رابطــه بــا 

هپکــو منونــه مثبتــی اســت کــه دولــت ناشــی از فشــار 

ــت و  ــق انداخ ــه تعوی ــرا ب ــدد آن ــروش مج ــران، ف کارگ

ــن  ــت ای ــا مالکی ــه ب ــه در رابط ــد ک ــور ش ــت مجب دول

ــد. ــت کن رشکــت دخال

هنــوز اعراضــات آبامنــاه در جریــان بــود کــه تشــنجات 

ــد.  ــدید ش ــددا تش ــران مج ــکا و ای ــن آمری ــی بی سیاس

حمــالت بــه مواضــع رشکــت نفتــی آرامکــو عربســتان؛ 

مببــاران یمــن؛ مصــادره کشــتی هــای ایــران تحــت 

عنــوان قاچــاق اســلحه بــرای یمــن؛ حملــه مجــدد 

ــی؛ کشــن قاســم ســلیانی در  ــاد آمریکای ــک پهب ــه ی ب

عــراق؛ حملــه نیروهــای حشدالشــعبی بــه آمریــکا و......

نهایتــا حملــه موشــکی ایــران بــه دو پایــگاه آمریــکا در 

ــه  ــود ک ــکا ب ــران و آمری ــالت ای ــی از تقاب ــراق؛ بخش ع

ــاد. ــاق افت ــی اتف بطــور مسلســل وار پیاپ

ایــن تقابــالت موضعی و رسنگونــی هواپیــای اوکرايینی 

ــکاری  ــی و پنهان توســط موشــک هــای نیروهــای نظام

ــه  ــد ب ــر انجامی ــدن ۱۷۶ نف ــته ش ــه کش ــه ب ــم ک رژی

خشــم عمومــی ناشــی از دروغ گویــی رژیــم دامــن زد 

ــراض  ــان در اع ــجو و جوان ــزاران دانش ــر ه ــار دیگ و ب

بــه ایــن کشــتار دســت بــه تحصــن و تظاهــرات زدنــد. 

ــرای  ــت بعــد از کشــته شــدن قاســم ســلیانی و ب دول

ــی  ــرات و راهپیای ــه، تظاه ــو جامع ــن ج ــت گرف بدس

و  نظامــی  از  اعــم  دولتــی  نیروهــای  از  را  بزرگــی 

ــه آن  ــه بهان ــا ب ــرد؛ ت ــی ســازماندهی ک ــدان دولت کارمن

بتوانــد افــراد و نیروهایــی را کــه بعلــت فشــارهای 

اعراضــات  دیگــر  و  آبامنــاه  درتظاهــرات  اقتصــادی 

ــا  اجتاعــی از دســت داده بــود جمــع آوری کــرده و ب

ــرد.  ــو ب ــاه را جل ــفند م ــات اس ــد انتخاب آن بتوان

ــت  ــود کــه دول ــات اســفندماه در پیــش ب ــوز انتخاب هن

فراخــوان ســالگرد انقــالب را داد کــه بــا عــدم اســتقبال 

مــردم روبــرو شــد. ایــن اولیــن بــاری بــود کــه در طــول 

ــعی  ــم س ــود و رژی ــوت ب ــا خل ــان ه ــم خیاب ــر رژی عم

کــرده بــود بــا تجمــع و تبلیــغ موضعــی ایــن شکســت 

را پنهــان کنــد. انتخابــات وضعــی بدتــر از فراخــوان ۲۲ 

بهمــن داشــت. اکــر صنــدوق هــای رای نــه خلــوت کــه 

خالــی بــود. ایــن شکســت کــه آشــکارا عــدم مرشوعیــت 

ظاهــری رژیــم را هــم بــه چالــش کشــیده بــود در 

مرحلــه اول توســط دولــت تحــت عنــوان تعــداد رشکــت 

کننــدگان قابــل قبــول بــا آمارهــای تقلبــی و مدتــی بعــد 

ــم  ــکاری رژی ــن فریب ــاد شــد. ای بســیار گســرده از آن ی

جمهــوری اســالمی بــه یــک ســنت طوالنــی و تاریخــی 

از روحانیــت تــا کل تاریــخ حضــور دولــت مذهبــی 

اســالمی برمــی گــردد؛ بارهــا تکــرار شــده اســت. 

ــروز هــم  ــا ام ــه ت ــال ۱۳۹۸ ک ــم س ــه مه ــن حادث آخری

ادامــه دارد مســئله ویــروس کرونــا و جــان باخــن بیــش 

از ۱۸۰۰ نفــر و آلــوده شــدن بیــش از ۲۰۰۰۰ نفــر بــود 

کــه بعلــت پنهانــکاری حاکمیــن بصــورت ناگهانــی 

ــوده اســت.  ــودی را پیم ــیر صع ــیوع آن س ش

ــه رضر و  ــود ک ــی ب ــر از حوادث ــالی پ ــته س ــال گذش س

زیــان هــای آن بطــور مســتقیم متوجــه طبقــات فقیــر و 

تحتانــی جامعــه بــود. در صــد تــورم بــه حــدود ۱۰ در 

صــد رســید کــه البتــه اقــالم اولیــه شــامل برنــج، ؛ روغــن 

ــدود  ــه ح ــر و ب ــد براب ــی چن ــی و داروی ــواد غذای و م

ــن  ــه تعیی ــادر ب ــت ق ــید. دول ــی رس ــد م ۳۰-۴۰ درص

حداقــل حقــوق دســتمزد بــرای ســال ۹۹ نشــد. حــوادث 

ــای  ــاس آماره ــر اس ــرگ ب ــه م ــی ب ــی از کار منته ناش

ســایت هــای رســمی داخلــی ۸۹۸ نفــر در شــش ماهــه 

ــن آمــار ۶۰  ــوده اســت. ) بافــرض اینکــه ای اول ســال ب

درصــد واقعیــت را توانســته اســت انتشــار دهــد (. 

ــک  ــای کوچ ــطح واحده ــران در س ــردن کارگ ــکار ک بی

و متوســط و گاهــا تــا ســطح ۱۰۰نفــر توســط مدیــران 

ــان ادامــه داشــت و  ــی و بخــش خصوصــی همچن دولت

ــا بــه گــزارش  ــه : بن ــادی از جمل منونــه هــای بســیار زی

دریافتــی، بیــش از ۲۰۰ تــن از کارگــران پروشــیمی 

لــردگان روز شــنبه ۲ فروردیــن مــاه، از کار اخــراج 

ــراج  ــس از اخ ــوال پ ــران معم ــران در ای ــده اند. کارگ ش

تــا پیــدا کــردن کار، از هیچ گونــه کمــک هزینــه  ای 

ــی  ــوج( ، در ط ــایت م ــع س ــتند؛.) منب ــوردار نیس برخ

ســال گذشــته بطــور گســرده جلوبــرده شــده اســت. در 

ــر اســاس آمارهــای  ــاز هــم ب ــکاری ب ــورد در صــد بی م

ــی  ــر از آمارهــای واقع ــه بســیار کم ــی ک رســمی داخل

ــت.  ــده اس ــم ۱۰/۶ -۱۰/۸ آم ــت، رق اس

ــورم افسارگســیخته همچنــان ســفره  خالصــه کنیــم ت

اقشــار بــا درآمدهــای پايیــن را خالــی تــر کــرده اســت.

اعراضات سال ۹۸ 

در ایــن ســال مــا بــا حداقــل ۶۸ مــورد اعتصــاب و 

ــا  ــش از آن ت ــی بی ــت و کم ــه نخس ــن در ۶ ماه تحص

ــرو  ــن روب ــای اوکرايی ــی هواپی ــد از رسنگون مقطــع بع

ــن ســندیکای نیشــکر  ــل امســال فعالی هســتیم. در اوای

هفــت تپــه اســاعیل بخشــی و علــی نجاتــی و......

دســتگیر شــدند بعــد از مدتــی علــی نجاتــی آزاد شــد؛ 

ولــی حکومــت ســپیده قلیــان و اســاعیل بخشــی 

ــان  ــرد. همزم ــخت آزاد ک ــای س ــکنجه ه ــد از ش را بع

ــل  ــس هــای طوی ــه حب ــه گام هــم ب ــدگان نرشی گردانن

ــدند.  ــوم ش ــدت محک امل

ــندگان  ــون نویس ــن از کان ــه ت ــتگیری س ــا دس ــت ب دول

ــوم  ــدان محک ــاه زن ــال و ۶ م ــه ۱۵ س ــا را ب ــران آنه ای

ــرد.  ک

حــوادث دیگــر مهمــی همچــون؛ مقابلــه اقتصــادی 

چیــن و آمریــکا در مســئله تعرفــه هــای گمرگــی؛، 

ادامــه جنــگ در ســوریه و یمــن ، قطعــی شــدن جدائــی 

ــائل  ــی از مس ــا و..... بخش ــه اروپ ــتان از اتحادی انگلس

بیــن املللــی بودنــد کــه در ســال گذشــته اتفــاق افتــاد. 

بــا متــام ایــن احــوال منــی تــوان حتــی بــه متامــی 

ــت. ــته پرداخ ــن نوش ــان در ای ــم جه ــوادث مه ح

ســال گذشــته رسمایــه داری در متامــی عرصــه هــای 

اقتصــادی، سیاســی و نظامــی جهــان بــه رقابــت و 

درگیــری در جهــت هژمونــی طلبــی و یــا کســب ســود 

ــی و  ــه خراب ــت خان ــه قیم ــا ب ــر بازاره ــرل بیش و کن

بیــکاری گســرده کارگــران جهــان ادامــه داد و جهانــی 

پــر از هــرج و مــرج و نــا امــن را بــرای برشیــت ســال ۹۹ 

بــه ارمغــان گذاشــت و نشــان داد کــه آینــده جهــان را 

سیســتمی دگــر بایــد. سیســتمی بــدون اســتثار و ســتم 

مهران پیامی

کابوس مالی در حال ورود )۱(

کابــوس مالــی در حــال ورود: ایــن چنیــن اســت زندگــی 

در رویــای آمریــکا )۱(

توســط جــان دبلیــو وایتهــد، تحقیقــات جهانــی – 

۲۶ فوریــه ۲۰۱۲۰ اقتصــاد دان فرانســوی، فردریــک 

باســتیات مــی گویــد: » هنگامــی کــه چپــاول و غــارت 

ســیرت یــا طبیعــت گروهــی از انســانها در جامعــه مــی 

شــود، بــا گذشــت زمــان آنهــا بــرای خــود یــک سیســتم 

قانونــی ایجــاد مــی کننــد کــه آن را تأییــد مــی کنــد و 

هــم چنیــن یــک قانــون اخالقــی کــه آنــرا میســتاید. «

بیائید از اعداد و ارقام صحبت کنیم؟

ــدرال طــی ســالها  ــت ف ــه دول ــی )مبلغــی ک بدهــی مل

وام گرفتــه اســت و بایــد بازپرداخــت كنــد( ۲۳ تریلیــون 

دالر مــی باشــد و رو بــه رشــد اســت.

ــون بیشــر  ــون اســت اکن ــن کشــور مدی ــه ای مبلغــی ک

از تولیــد ناخالــص ملــی آن اســت )کلیــه محصــوالت و 

خدمــات تولیــد شــده در یــک ســال توســط زحمتکشــان 

مــا  ونــدان(.  شــهر  توســط  شــده  تهیــه  امــوال  و 

ــور  ــه منظ ــا ب ــارد دالر تنه ــش از ۲۷۰ میلی ــالیانه بی س

ــوان بدهــی کشــور )اجتاعــی(  ــه عن پرداخــت ســود ب

پرداخــت مــی کنیــم. و دو کشــور رأس کــه مــا بــه آنهــا 

ــتند. ــن هس ــن و ژاپ ــم، چی بدهکاری

پیــش بینــی مــی شــود کــه کــری ملــی ) تفــاوت آنچــه 

دولــت خــرج مــی کنــد و درآمــدی کــه دولــت بدســت 

مــی آورد( از یــک تریلیــون دالر بــرای هــر ســال در ۱۰ 

ســال آینــده باشــد.

ایــاالت متحــده بیــش از ســایر کشــورها در مــورد کمــک 

هــای خارجــی هزینــه مــی کنــد ) تنهــا ۵۰ میلیــارد دالر 

در ســال ۲۰۱۷ (. بیــش از ۱۵۰ کشــور در رسارس جهــان 

کمــک هــای مالــی از مالیــات دهنــدگان در ایــاالت 

متحــده دریافــت مــی کننــد )در اینجــا نویســنده خاطــر 

ــرای رأس نظــام  ــزه تجــاوز ب ــه انگی ــد ک نشــان منــی کن

ــه  ــی ســت( ک ــارت کشــورهای پیرامون ــه داری غ رسمای

بیشــر ایــن کمــک هــا بــه خــاور میانــه، آســیا و آفریقــا 

میــرود.

ــدر  ــا آنق ــی ه ــاً ۶۰ ٪ آمریکای ــال ، تقریب ــن ح در همی
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از نظــر مالــی محــروم هســتند کــه حتــی ۵۰۰ دالر 

ــرای  ــز ب ــچ مبلغــی را نی ــد و هی ــداز هــم ندارن ــس ان پ

بازنشســتگی منــی گذارنــد، و بــا ایــن حــال مجبــور 

مــی شــوند بــرای برنامــه هــای )تســلیحاتی بــه منظــور 

ــه  ــی هزین ــم( دولت ــی - مرج ــارت و جاسوس ــاوُز غ تج

هایــی را پرداخــت کننــد کــه هیــچ کمکــی بــرای 

ــد. ــی کن ــا من ــی آنه ــت زندگ پیرشف

ــا در  ــد، م ــرده ای ــوز آن را مجســم نک ــر هن ــق، اگ خالی

ــم. ــی کنی ــی م ــی زندگ ــای آمریکائ روی

ما در یک کابوس مالی زندگی می کنیم.

ــی  ــت کنون ــامل دول ــه ش ــده – ک ــاالت متح ــت ای دول

مــی شــود – مبالغــی را بــرای برنامــه هایــی کــه قــادر 

ــا  ــد، و » م ــی کن ــرج م ــتیم خ ــا نیس ــت آنه ــه پرداخ ب

مالیــات دهنــدگان « کســانی هســتیم کــه بایــد هزینــه 

ــم. ــرا بپردازی آن

هانطــور کــه کریســتین تیــت ، تحلیلگــر مالــی توضیــح 

مــی دهــد، » وقتــی دولــت صورتحســاب بدهــی خــود 

را بــه پایــان برســاند، همــه مــا در چنــگال آن خواهیــم 

بــود. « ایــن در گذشــته اتفــاق افتــاده اســت: در طــول 

بحــران بدهــی اروپــا، قــرس بــه منظــور تأمیــن بدهــی 

ــی  ــابهای بانک ــای خــود، وجــوه خصوصــی را از حس ه

ــه منظــور پوشــش بدهــی هــای  شــهروندان خــود را ب

خــود نصاحــب کــرد، بــا کســانی کــه بــرای حفــظ پنــی 

ــد، مــی بایســت بیــن  هــای خــود بســیار مراقــب بودن

۴۰ تــا ۶۰ در صــد از دارا یــی هــای خــود چشــم پوشــی 

کننــد. 

آیــا ممکــن اســت اینجــا هــم اتفــاق بیفتــد؟ آیــا دولــت 

مــی توانــد بــرای حفــظ خــود بودجــه هــای خصوصــی 

را تــرف کنــد.؟

بــه اطــراف خــود نــگاه کنیــد، ایــن هــم اکنــون اتفــاق 

مــی افتــد.

ــرف  ــدگان، م ــردم، رأی دهن ــا م ــت، “م ــر دول  از نظ

ــای  ــل كتابه ــزی مث ــدگان” چی ــات دهن ــدگان و مالی كنن

ــم کــه آنهــا دســترد  جیبــی آنهــا هســتیم و در انتظاری

ــد. برن

 در نظــر بگیریــد، دولــت مــی توانــد خانــه و اتومبیــل 

شــا )کــه خریــداری کــرده ایــد و هزینــه آنــرا پرداخــت 

کــرده ایــد( بــه دلیــل عــدم پرداخــت مالیــات توقیــف 

کنــد. مأموریــن دولتــی مــی تواننــد حســابهای بانکــی و 

ســایر اشــیاء بــا ارزش شــا را مســدود و ضبــط کننــد ، 

اگــر رصفــاً بــه شــا “ظــن” کننــد کــه “خطــا” کردیــد. 

و آی آر اس ارصار دارد بــرای پرداخــت برنامــه هــای 

ــچ  ــا هی ــد و ش ــت کن ــا برداش ــوق ش ــی از حق دولت

حرفــی بــرای گفــن هــم نخواهــی داشــت.

مــا در مــورد نحــوه اداره دولــت یــا چگونگــی اســتفاده 

از وجــوه مالیــات دهنــدگان، شــا حقیقتــا حرفــی 

نخواهیــد داشــت کــه بزنیــد، امــا بــه هــر حــال مجبــور 

ــه پرداخــت بــی چــون و چــرا هســتید. ب

مــا حقیقتــا حــق اظهــار نظــر نداریــم، امــا ایــن مانــع 

منیشــود کــه دولــت مــارا در هــر نوبــت رسوکیســه 

نکنــد و مجبــور بــه پرداخــت هزینــه هــای جنگــه هــای 

بــی پایــان بــرای بــه اصطــالح حفاظــت از مــا نکنــد و 

یــک دولــت پلیســی کــه فقــط بــرای زندانــی کــردن مــا 

ــکار  ــد ب ــی کن ــت م ــدان خدم ــای زن ــت دیواره در پش

ــرود. می

اگــر شــا جــرات هیــچ ادعایــی را نداریــد، هیــچ 

صدایــی نداریــد و هیــچ گزینــه ای نداریــد وقتــی 

ــول شــا مطــرح  ــوال و پ ــاره ام ــت در ب ــات دول مطالب

مــی شــود، شــا هرگــز آزاد نیســتید.

البته همیشه اینگونه نبوده است.

در ابتــدای تاریــخ ایــن کشــور، آمریکائــی هــای اولیــه به 

دالیــل حقــوق غیــر قابــل انــکار رشح داده شــده توســط 

فیلســوف جــان الک بــه عنــوان حقــوق طبیعــی زندگــی 

و مالکیــت توصیــف شــده بــه جنــگ پرداختنــد.

ــل  ــال – قب ــع ۱۰۰ س ــید - در واق ــی نکش ــذا، طول معه

ــه  ــت هزین ــه منظــور پرداخ ــکا ب ــت آمری ــه دول از آنک

ــد.  ــه کن ــهروندان مطالب ــات از ش ــی، مالی ــگ داخل جن

ــد، »  ــی ده ــزارش م ــز گ ــورک تایم ــه نیوی ــور ک هانط

مقاومــت گســرده رسارسی منجــر بــه لغــو آن در ســال 

ــد. « ۱۸۷۲ ش

ــرای  ــروت شــهروندان ب ــه ادعــای برخــی از ث مصمــم ب

ــات  ــت در ســال ۱۸۹۴ مالی مصــارف خــاص خــود، دول

بــر درآمــد را مجــدداً احیــا کــرد. چارلــز پــوالک مالیــات 

را غیرقانونــی دانســت و دیــوان عالــی ایــاالت متحــده 

ــاه  ــروزی پــوالک نســبتاً کوت ــه نفــع وی حکــم داد. پی ب

ــه  ــود ب ــم خ ــد در تصمی ــره - متح ــای کنگ ــود. اعض ب

ــکا  ــردم آمری ــد م ــر درآم ــات ب ــت مالی ــور پرداخ منظ

شــدند - بــا هــم متحــداْ کار کردنــد تــا اصالحیــه قانــون 

اساســی را بــرای نادیــده گرفــن تصمیــم پــوالک اتخــاذ 

کننــد.

ــا ســودآوری بســیار هســتیم:  ــای ب ــا در عــر جنگه م

ــی شــا در  ــوال، دالر هــای مالیات ــک هی ــات « ی » جنای

گــردش انــد

ــی اول، در ســال ۱۹۱۳، کنگــره  در آســتانه جنــگ جهان

ــه  ــا اســتفاده از شــانزدهمین اصالحی ــاالت متحــده ب ای

ــی  ــور دامئ ــد ۱۹۱۳ بط ــون درآم ــی و قان ــون اساس قان

مالیــات بــر درآمــد وضــع کــرد. براســاس قانــون درآمــد، 

افــراد بــا درآمــد بیــش از ۳۰۰۰ دالر از ٪۱ و بــرای 

درآمدهــای بیــش از ۵۰۰ هــزار دالر تــا ٪۷ مالیــات بــه 

ــرد.  آنهــا تعلــق مــی گی

اکنــون متــام آن قوانیــن بــه زبالــه دانــی تاریــخ ســپرده 

شــدند.

ــی  ــت از قــدرت مالیات ــی، دول ــن تعجب ــدون کوچکری ب

ــود  ــتی خ ــای امپریالیس ــه ه ــرد برنام ــرای پیش ــود ب خ

ــدرت  ــا از ق ــا باره ــت و دادگاه ه ــرده اس ــتفاده ک اس

دولــت بــرای مجــازات یــا زندانــی کــردن کســانی کــه از 

پرداخــت مالیــات خــود امتنــاع ورزیــده انــد، حایــت 

کــرده انــد.

ارویــن ای شــیف، یکــی از معرضیــن معــروف مالیاتــی 

ــود را  ــی خ ــادی از زندگ ــش زی ــود. او بخ ــور ب در کش

ــر  ــات ب ــودن مالی ــی ب ــر قانون ــا غی ــت ب رصف مخالف

ــه  ــذارد ک ــی گ ــش را جای ــف پول ــرد و او کی ــد ک درآم

از   ۱۹۷۴ ســال  در  شــیف  داشــت:  قــرار  وجدانــش 

ــرد. ــی ک ــدرال رسپیچ ــت ف ــه دول ــات ب ــت مالی پرداخ

ــود  ــت خ ــرای مقاوم ــنگینی را ب ــای س ــز به ــیف نی ش

ــی شــد ) در کل  ــار زندان ــه ب ــه س پرداخــت: او جداگان

ــت  ــود داری از پرداخ ــل خ ــه دلی ــال( ب ــش از ده س بی

مالیــات. وی در ســن ۸۷ ســالگی و گذرانــدن ۱۴ ســال 

ــولتز،  ــرت ال ش ــه راب ــور ک ــت. هانط ــی درگذش زندان

فعــال قانــون اساســی در آگهــی درگذشــت شــیف 

ــش  ــت بی ــه وحش ــه ایک ــرد، » در جامع ــان ک خاطرنش

ــود دارد،  ــژه آی آر اس وج ــه وی ــت ب ــدازه از دول از ان

احتــاالً }شــیف{ مؤثــر تریــن معلــم در مــورد عملکــرد 

غیــر قانونــی در مــورد پرداخــت غیــر قانونــی مالیــات و 

اجــرای قانــون فــدرال بــود. در مقابــل قانــون ایســتادن 

کار بســیار دشــواری ســت و او بهــای بســیار ســنگینی 

ــت. پرداخ

در مقابــل قــدرت ایســتادن هنــوز کار بســیار دشــواری 

اســت، و کســانی کــه ایــن کار را مــی کننــد، بهــای 

ــد. ــی پردازن ــنگینی را م س

ــه  ــل اســت ادام ــه مای ــر کاری ک ــت به در حالیکــه دول

مــی دهــد – بــاج گیــری بــه صــورت مالیــات هــا، بدهی 

هــای دولــت را کاهــش دادن، بــه طــرز ظاملانــه و غیــر 

مســئوالنه خــرج کــردن – بــدون ذره ای احســاس بــرای 

شــهروندان نیازمنــدش. 

بــا گفــن متــام ایــن نــکات، متــام آن جنگهایــی کــه 

ــرای جنگیــدن رشکــت  ــکا مشــتاقانه ب امپریالیســم آمری

مــی کنــد متامــا بــا بودجــه وام تامیــن مــی شــود )البتــه 

رشکتهــای غــول پیکــر کــه بــه آن مناطــق میرونــد 

غــارت مــی کننــد و مالیــات هــم منــی دهنــد- مرجــم(. 

ــد، »  ــی ده ــزارش م ــک گ ــه آتالنتی ــه مجل ــور ک هانط

اکنــون ۱۵ ســال اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن 

ــت... ــرار داده اس ــاری ق ــر روی کارت اعتب ــا را ب جنگه

ــا ایــن بدهــی هــا در  رهــران ایــاالت متحــده اساســا ب

حــال ورشکســتگی هســتند، بــه شــکل خریــد اوراق 

نهادهــای مســتقر در  توســط  آمریــکا  داری  خزانــه 

آمریــکا ماننــد صنــدوق حقــوق بازنشســتگی، صنــدوق 

ــن و  ــد چی ــورهایی مانن ــی و کش ــی و دولت ــای ایالت ه

ــن.«  ژاپ

اگــر آمریکایــی هــا امــور مالــی شــخصی خــود را مثــل 

ــی  ــت م ــور مدیری ــی کش ــت مال ــت دول ــوه مدیری نح

ــی  ــکاران م ــدان بده ــا در زن ــه م ــون هم ــد، اکن کردن

ــم. بودی

هنــوز هــم دولــت مرانــه، غافلگیــرو منــرف نشــده 

در بــه چنــگ آوردن پــول باقــی مــی مانــد.

بتوانیــم  تــا  تــالش هســتیم  در  مــا  کــه  حالــی  در 

ــول  ــردن پ ــرج ک ــوه خ ــاره نح ــختی درب ــات س تصمی

ــس از  ــه پ ــم، البت ــاش داری ــرار مع ــرای ام ــه ب ــی ک کم

ــود را  ــهم خ ــی س ــی و محل ــدرال، ایالت ــت ف ــه دول آنک

ــرد  ــق مــی گی ــا تعل ــب هــای م ــد، در جی ــا میگیرن از م

)ایــن شــامل مالیــات هــای نهانــی نیســت کــه از طریــق 

عــوارض، جریمــه، و جریمــه هــای مالــی دیگــر بــه 

مــا اعــال مــی شــود(، دولــت پلیســی در حــال خــرج 

کــردن دالرهــای مالیاتــی کــه مــا بــه ســختی درآوردیــم 

ــرل و  ــه منظــور کن ــد قــدرت خــود را ب ــا بتوان اســت ت

ــد. ــر کن ــود بیش ــهروندان خ ــار ش مه

 بــه عنــوان مثــال ، مالیــات دهنــدگان آمریکایــی از 

تاریــخ ۱۱ ســپتامر مجبــور شــده انــد بیــش از ۶ و نیــم 

تریلیــون دالر بــرای هزینــه هــای تجــاوز نظامــی علیــه 

ــه  ــان و ب ــی پای ــور ب ــف بط ــر و ضعی ــورهای فقی کش

ــد. ــا تروریســم” هــدر دهن ــگ ب اصطــالح “جن

ایــن مبلــغ تقریبــاً ۲۳۰۰۰ دالر بــرای هــر شــهروند 

نظامــی  تجــاوز  در  جنــگ  بــرای  دهنــده  مالیــات 

ــک  ــن کم ــی، تأمی ــورهای خارج ــغال کش ــور، اش درکش
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امسال روز جهانی زن چگونه گذشت

روز جهانــی زن ) ۸ مــارس( بــه عنــوان یــک ســنت 

در جنبــش کمونیســتی، بیــش از صــد ســال اســت 

ــه  ــن روز ب ــود. ای ــی ش ــزار م ــان برگ ــه در رسارس جه ک

عنــوان ســمبل مبــارزه، مقاومــت زنــان علیــه نابرابــری 

جنســیتی و طبقاتــی و اساســا در دفــاع از جنبــش 

کارگــری و بویــژه زنــان کارگــر شــکل گرفتــه کــه در عیــن 

ــی  ــانی و اجتاع ــری انس ــه نابراب ــر گون ــه ه ــال علی ح

اســت. در طــی ایــن مــدت نیروهــای مختلفــی در 

ــد  ــا  مانن ــی از آنه ــد برخ ــکل گرفته ان ــان ش ــش زن جنب

نقــش  کمونیســت هــا و سوســیال فمینیســت هــا 

مثبتــی در رشــد و گســرش آن ایفــاء کرده انــد و برخــی 

ــرد  ــه م ــردان و ن ــه م ــارزه علی ــه ســمت مب ــرا ب ــز آن نی

کشــانده اند.  ســاالری 

امســال برگــزاری روز جهانــی زن بعلــت شــیوع ویــروس 

کرونــا وضــع ویــژه ای داشــت. در اکــر کشــورهائی کــه 

دچــار ایــن ویــروس شــده انــد، دولــت هایشــان اعــالم 

کــرده انــد کــه بخاطــر جلوگیــری از شــیوع بیشــر 

ــای  ــال گروهه ــن ح ــا ای ــد. ب ــز کنی ــات پرهی از تجمع

بــرای  ســازماندهی  کار  همچنــان  زنــان  مختلــف 

برگــزاری ایــن روز را ادامــه دادنــد و صحنــه هــای 

پرشــوری از مبــارزه و امیــد و همبســتگی جهانــی را 

آفریدنــد. از آن جملــه اســت شــهر مکزیکــو کــه زنــان 

ــه  ــان ب ــی حقوقی ش ــدن و ب ــته ش ــه کش ــراض ب در اع

خیابــان ریختنــد و در اعــراض بــا درهــای  بســته 

شــده بــرای عبــور بــه طــرف پارملــان از جانــب دولــت 

مــورد حملــه پلیــس قــرار گرفتنــد. ایــن تظاهــرات کــه 

در  زنــان  گروه هــای  و  زاپاتیســت ها  پشــتیبانی  بــا 

محــالت و رشکــت گروه هــای سیاســی ســازماندهی 

شــده بــود، موقعیت هــای مناســبی را بــرای تحــرک 

بیشــر جنبــش زنــان در مکزیــک بوجــود آورده اســت. 

حضــور هــزاران تــن از زنــان ســتمدیده نشــان داد 

ــان  ــی زن ــش اعراض ــا، جنب ــی حقوقی ه ــام ب ــا مت ــه ب ک

ــر  ــت. در دیگ ــا اس ــدرت و پوی ــیار پرق ــک بس در مکزی

ــزاران  ــرات ه ــاهد تظاه ــا ش ــم م ــان ه ــهرهای جه ش

نفــری زنــان بودیــم. در هندوســتان نیــز مناینــده زنــان 

در ســخرنانیش گفــت مهــم نیســت کــه مــا در کجــا و 

چــه محیطــی متولــد شــده ایم، مهــم ایــن اســت کــه مــا 

جیــب  کــردن  پــر  و  خارجــی  متحدیــن  بــه  مالــی 

پیانــکاران و چــرب کــردن دســت شــخصیتهای وابســته 

فاســد خارجــی اســت.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هزینــه هــای متنــاوب ۶ 

تریلیــون دالری تنهــا بخشــی از هزینــه هــای پنتاگــون 

ــه  ــن هزین ــت. ای ــکا اس ــی آمری ــوری نظام ــرای امپرات ب

ــز در حــال رشــد هســتند. هــای مربوطــه نی

ترتیــب، مجتمــع صنعتــی نظامــی حتــی  ایــن  بــه 

ثرومتنــد ترهــم مــی شــود و شــهروندان مالیــات دهنــده 

ــه  ــر بودج ــی بیش ــوند حت ــی ش ــور م ــی مجب آمریکای

برنامــه هایــی را تقبــل کننــد کــه کمکــی بــرای تقویــت 

زندگــی مــا، تضمیــن شــادی و بهزیســتی مــا یــا تضمیــن 

ــا داشــته باشــد. آزادی هــای م

پایان قسمت یکم

مــورد زورگویــی و تجــاوز قــرار می گیریــم مــا در همــه 

جــای دنیــا بــه خیابان هــا می آییــم تــا سیســتم های 

ــری  ــح ، براب ــرای صل ــیم و ب ــش بکش ــه چال ــر را ب نابراب

ــا از  ــه داد: م ــم. او ادام ــی بجنگی ــادی و اجتاع اقتص

ــه رسانجــام رســاندن حقــوق خــود  ــرای ب ــخ دور ب تاری

کــه جهانــی اســت آمده ایــم . در کشــورهای دیگــر 

جهــان هــم شــاهد تظاهــرات صدهــا و هــزاران نفــری 

زنــان در خیابان هــا بودیــم. اکــر تظاهــرات و اعراضــات 

توســط گروهــای چــپ و فمینســت ســازماندهی شــده 

بــود. البتــه مــا بــا مــوارد نــادری همچــون اســالم آبــاد 

ــالمی،  ــت اس ــه جاع ــم ک ــرو بودی ــم روب ــتان ه پاکس

زنــان کامــال پوشــیده در حجــاب اســالمی را بــه خیابــان 

آورد کــه مــورد نیــش قلــم نویســندگان و روزنامــه 

ــد.  ــتان ش ــان پاکس نویس

ــا هــم   ــف کمــی ب ــان در کشــورهای مختل خواســت زن

تفــاوت داشــتند ولــی همــه آنهــا در راســتای حــق برابــر 

و امنیــت اجتاعــی بــرای زنــان  بــود. در مکزیــک کــه 

مــی تــوان گفــت بزرگریــن تظاهــرات امســال و همــراه 

بــا درگیــری بــا پلیــس بــود، خواســت زنــان تقابــل 

دولــت بــا زن کُشــی بــود. آمــار زنانــی کــه در مکزیــک 

ناشــی از خشــونت های خانوادگــی و اجتاعــی کشــته 

ــن  ــی در ای ــن آمارهــای جهان می شــوند یکــی از باالتری

مــورد اســت. بــا تفاوت هــای اعــداد موسســات آمــاری، 

ــوند.  ــته می ش ــک کش ــارس مکزی ــر روز ۵ زن در رست ه

مهــم  خواســت  دو  اروپایــی  کشــورهای  بخــش  در 

مطــرح بــود، علیــه تجــاوزات جنســی و دســتمزد برابــر 

بــرای کار برابــر. در آمریــکا خواســت های زنــان بــر 

ــی  ــی و خانوادگ ــونت های جنس ــاوزات و خش روی تج

ــود.   متمرکــز ب

ــی  ــت روز جهان ــر بزرگداش ــا زن بخاط ــال میلیونه امس

ــه خیابان هــا  ــی بیشــر ب زن و ایجــاد همبســتگی جهان

آمدنــد )در بــاال ادعــا شــده اســت کــه بــه علــت 

ــارس  ــدگان در ۸ م ــت کنن ــداد رشک ــا تع ــروس کرون وی

ــت هایی  ــا خواس ــت.(. آنه ــوده  اس ــته ب ــر از گذش کم

ــتم  ــتقیم سیس ــای مس ــه پی آمده ــد ک ــاد می زدن را فری

رسمایــه داری و مــرد ســاالری در جوامــع بــرشی اســت. 

ســازماندهی،  راســتای  در  تــالش  ســاعت  میلیونهــا 

ــع آوری  ــز، جم ــراض آمی ــای اع ــه، نامه نگاری ه مصاحب

نیــرو بخاطــر ســازماندهی تظاهــرات و کمپین هــای 

ــارس  ــان در رست اعراضــی، افشــاگری و... حاصــل کار زن

جهــان طبقاتــی بخاطــر برابــری زن و مــرد و نفــی 

جهــان ســتمگر و اســتثارگر کنونــی بــود. بایســتی بــه 

ــان  ــق زن ــاع از ح ــه در دف ــی ک ــی آنهای ــان حت ــن زن ای

در زنــدان رژیم هــای ضــد زن و مــرد ســاالر بــر مــی 

ــه کار شایســته اشــان  ــزاد گفــت و ب ــد، دســت مری برن

ــاد. ارج نه

در ایــران بیشــر فعالیــن جنبــش زنــان، کــه در بســیاری 

اجتاعــی  مبــارزات  دیگــر  زمینه هــای  در  مــوارد 

هســتند در زنــدان بــه رس مــی برنــد. آتنــا دامئــی ؛ 

ــن  ــه همی ــن ســتوده؛ نرگــس محمــدی و.......... ب نری

ــال  ــک فع ــط ی ــن اعراضــات فق ــل ســازماندهان ای دلی

ــق  ــتی طب ــا بایس ــه تنه ــا ن ــتند. آنه ــان نیس ــش زن جنب

درخواســت زنــان علیــه ســتم جنســیتی و طبقاتــی 

بجنگنــد، بلکــه عــالوه بــر آن، آنهــا بایســتی علیــه 

قوانیــن قــرون وســطائی مذهبــی هــم مبــارزه ای پیگیــر 

ــر ناشــی  ــد. خوشــبختانه در ســال های اخی ــو برن را جل

از مبــارزات پیگیــر زنــان علیــه رژیــم ضــد زن جمهــوری 

ــد  ــه از آپارتای ــردان جامع ــات م ــز تجربی ــالمی و نی اس

ــان در جامعــه  ــه حقــوق زن جنســی، آگاهــی نســبت ب

بــاال رفتــه اســت. تجربیــات تلــخ تاریخــی و درس گیــری 

از اشــتباهات آن،  مثــرات خوبــی داشــته اســت. امــروزه 

طیــف وســیعی از نیروهــای اجتاعــی ســازمان های 

چــپ و رادیــکال، خــود را مدافــع نظــرات رادیکالریــن 

تحــول  ایــن  می داننــد.  جنبــش  ایــن  بخش هــای 

ــی ســاختارهای  ــان در نف اجتاعــی در پشــتیبانی از زن

نابرابــر و مــرد ســاالر چشــم انــداز نوینــی را پیــش پــای 

آن گشــوده اســت. مــردان جامعــه از ایــن نابرابــری 

اجتاعــی بشــدت متاثــر هســتند. در حــال حــارض 

ــه  ــت عــدم امــکان پرداخــت مهری هــزاران شــوهر بعل

در زنــدان بــر می برنــد. کــودکان بــا جدايی هــا از 

ــالق و  ــران ط ــوند و بح ــدا می ش ــادر ج ــر م ــن مه دام

جدايــی بــا قوانیــن اســالمی بســیار بدتــر و رنــج آورتــر 

ــت. ــده اس ــکوالر ش ــورهای س ــر کش از دیگ

جنبــش زنــان همچــون دیگــر جنبش هــای اجتاعــی این 

نتیجــه تاریخــی را کــه جنبــش زنــان جــزء جــدا ناپذیــر 

از مبــارزه کل جامعــه علیــه طبقــات اســتثارکننده 

ــا  ــکاری ب ــا هم ــر ب ــه اخی ــارزات دو ده ــت ؛ در مب اس

کارگــران، معلــان، پرســتاران، مالباختــگان، دانشــجویان 

و.... نشــان داده اســت. تضــاد و بحران هــای ســخت 

اجتاعــی، جنبــش زنــان در رسارس جهــان را آبدیــده 

تــر کــرده اســت. جنبــش مرقــی و پیرشویــی  کــه بــرای 

رهائــی مــی جنگــد، در واقــع بــرای آزادی و جامعــه ای 

می رزمــد. کــه در آن منافــع خصوصــی و تبعیضــات 

ــی از اٌّرعــاب نداشــته باشــد. ــی محل طبقات

مهران پیامی

به یاد رفیق فریربز رئیس دانا

رفیق فریرز رئیس دانا درگذشت

چــه زندگــی بهــر از اینکــه تــا آخــر بخاطــر آرمــان هــای 

واالی  انســانی علیــه  رژیمــی ســتمگر و ظــامل و فاســد 

ــی  ــا هنگام ــس دان ــرز رئی ــق فری ــی. رفی ایســتادگی کن

مــا را تــرک کــرد کــه طبقــه کارگــر ایــران، تــوده هــای 

ســتمدیده و قاطبــه مــردم آزادیخــواه بــه وجــودش نیــاز 

داشــتند.

بــه  وفــادار  دوســت  یــک  ایــران  رنجــران  حــزب 

سوسیالیســم، مقــاوم در زنــدان وبیــرون زنــدان، عضــو 

کانــون نویســندگان ایــران را ازدســت داد، غــم فقدانــش 

بــس گــران ودرد آور اســت. راه رهائــی انســان از ســتم 

و اســتثار طبقاتــی کــه او بــر آن پــای مــی فــرشد 

سوسیالیســم   و  آزادی  راه  مبــارزان  توســط  بیشــک 

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام

یادش گرامی باد

حرب رنجران ایران
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ایران در سالی که گذشت

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران : 
ranjbaran.org@gmail.com 

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

 آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar 
 P.O.Box 5910 
Washington DC
20016
U.S.A

نوروز پیروز

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی)۴( -ادامه

آغاز بحران

حــزب  ایجــاد  از  مــاه  چهــار  هنــوز  اول:  بحــران 

ــزب  ــی ح ــران درون ــه بح ــود ک ــته ب ــت نگذش کمونیس

را آشــکار ســاخت. خــود 

منصــور حکمــت در ســخرنانی خــود در اوت ۱۹۸۴، 

نقــل قولــی از لنیــن مــی آورد کــه در مــورد اجــرای طرح 

نــت گفتــه شــده اســت. لنیــن در ســال ۱۹۲۲ در ایــن 

ســخرنانی چنیــن می گویــد: »یــک ســال گذشــته اســت. 

ــت  ــت سیاس ــا تح ــا آی ــوده ام ــا ب ــت م ــت در دس دول

اقتصــادی نویــن ایــن دولــت بــه شــیوه مــا عمــل کــرده 

اســت. خیــر مــا منی خواهیــم ایــن را اذعــان کنیــم. امــا 

ــت دارد.«۱  واقعی

ــور  ــط منص ــده توس ــان ش ــن - بی ــول از لنی ــل ق  ۱- نق

حکمــت می گویــد: »وضعیتــی کــه مــا داریــم بــی 
شــباهت بــه وضعیتــی کــه ایــن جــا می گویــم نیســت.«۲

یعنــی سیاســت و فعالیت هائــی کــه حــزب کمونیســت 

ایــران در پیــش گرفتــه اســت مغایــر بــا تصــورات 

منصــور حکمــت اســت. او می گویــد: پــس از دو ســال 

از پذیرفــن مارکسیســم“ انقالبــی “ توســط کنگــره ســوم 

کوملــه و چهــار مــاه از ایجــاد حــزب کمونیســت، »مــا 

امــروز بایــد تعییــن کنیــم کــدام نیروهــای واقعــی، کدام 

گرایشــات واقعــی، ســازمان مــا و تشــکیالت حزبــی مــا 

ــزی  ــه مرک ــوم دوم کمیت ــج پلن ــاره نتای ــت - درب حکم
حــزب کمونیســت ایــران - اوت۱۹۸۴ 

۲- منصــور حکمــت - دربــاره نتایــج پلنــوم دوم کمیتــه 

مرکــزی حــزب کمونیســت ایــران - اوت ۱۹۸۴

ــل ماســت....   ــه خــالف می ــد ک ــی می برن ــه آن جهت را ب

مــا هیــچ نشــانه ای از حزبــی کــه می خواهــد جهــان را 
ــم.«۳ ــان منی بینی ــد در خودم ــر و رو کن زی

منصــور حکمــت در ایــن ســخرنانی بــه اشــکال مختلــف 

بــه اختــالف حــرف و عمــل در افــراد تشــکیالت و اجــرا 

نکــردن وظائفشــان برخــورد می کنــد. در حالــی کــه 

ــران  ــت ای ــزب کمونیس ــل در ح ــرف و عم ــالف ح اخت

ریشــه در تحلیــل نادرســت از نیروهــای اجتاعــی 

ــی آن  ــث و بان ــه خــود حکمــت باع ــته ک ــه داش جامع

ــوده اســت. ب

در یــک نظــام رسمایــه داری)۱۹۸۴( حزبــی کــه بــه 

ــه،  ــی جامع ــی و ذهن ــط عین ــود رشای ــدم وج ــه ع بهان

۳- هانجا

ســالی کــه گذشــت، ســالی پــر از رنــج و محنــت، فشــار 

ــتار  ــر و کش ــرگ و می ــی و م ــی، سیاس ــادی، امنیت اقتص

انســان هــای بــی گنــاه بــود. 

ســال ۹۸ بــا ســیل در بســیاری از اســتانهای ایــران 

ازجملــه همــدان، کرمانشــاه، خوزســتان؛ شــیراز و.....در 

فروردیــن مــاه بــه خرابــی بســیاری از خانــه هــا، زمیــن 

ــر  ــر منج ــا نف ــدن صده ــته ش ــاورزی و کش ــای کش ه

شــد. بخشــی از ایــن خرابــی هــا ناشــی از عــدم برنامــه 

ــت و  ــت از طبیع ــازی و حفاظ ــه شهرس ــزی در زمین ری

ــق معمــول  ــر طب ــود. ب ــراه هــای مســیر ســیل هــا ب آب

دولــت از کمــک هــای مســتقیم مــردم بــه آســیب 

ــرد. ــری ک ــه جلوگی ــن حادث ــدگان ای دی

نکتــه دیگــری کــه در ســال گذشــته در ایــران خــر 

ســاز شــد. کشــته شــدن زن دوم نجفــی شــهردار ســابق 

تهــران و از مشــاوران دولــت روحانــی بــود کــه نشــان  

ــای  ــای مافی ــی بانده ــای درون ــمکش ه ــری از کش دیگ

دولتــی در ایــران داشــت. در ایــن   پرونــده جنائــی 

کــه بــا مســايل امنیتــی و آشــکار شــدن نقــش کارگــران 

ــان  ــرای شــکار مخالف ــی ب ــازمان هــای امنیت جنســی س

داخلــی و بیرونــی رژیــم اســالمی همــراه بــود. بخشــی 

از دزدی هــای قالیبــاف از شــهرداری تهــران مجــددا بــه 

ــده شــد. ــن کشــمکش ران ــه ای ــوی صحن جل

ــن حــال ســال تشــدید مناقشــات  ســال گذشــته در عی

ــود. در  ــکا ب ــران و آمری ــره شــدن بیشــر رابطــه ای و تی

خــرداد مــاه یــک فرونــد  پهبــاد آمریکایــی در مرزهــای 

جنوبــی ایــران توســط نیروهــای نظامــی ایــران رسنگــون 

ــکا  ــا عکــس العمــل آمری ــاد ب ــن پهب ــی ای شــد. رسنگون

ــدرت  ــی ق ــه حضــور نیروهــای دریای و فشــار بیشــر ب

هــای غربــی انجامیــد. گــروگان کشــی از طریــق تــرف 

کشــتی ایرانــی در بــاب املنــدب توســط انگلیــس و 

ــی  ــارس پ ــج ف ــران در خلی کشــتی انگلیســی توســط ای

آمدهــای قــدرت منایــی بــود کــه ایــران و عمدتــا آمریــکا 

ــس در آن نقــش داشــتند.  و انگلی

حضــور زنــان در ورزشــگاه هــا بعــد از ســالها مقاومــت 

ــا  ــاه و ب ــر م ــره در مه ــالمی باالخ ــوری اس ــم جمه رژی

بــازی فوتبــال ایــران و کامبــوج در ورزشــگاه آزادی 

نــوروز ایــن جشــن تاریخــی منطقــه غــرب آســیا، قــرن 

هــا در زیــر فشــارها، رسکــوب هــا، کُشــت و کُشــتارها، 

ــانی  ــی و انس ــای طبیع ــم و بالی ــای عظی ــرت ه مهاج

ــگ  ــی از فرهن ــه بخش ــت و ب ــده اس ــه ش ــن گرفت جش

ــل شــده اســت.  ــه تبدی ــن منطق ــان ای مردم

ــه ناشــی  ــد دهــه گذشــته ک امســال هــم همچــون چن

از بحــران هــای اقتصــادی و سیاســی جامعــه و حضــور 

ــز  ــه چی ــه هم ــی ک ــده فرهنگ ــب مان ــم عق ــک رژی ی

ــط  ــز رشای ــد و نی ــی کن ــی م ــی را نف ــر مذهب ــای غی ه

اســفبار اقتصــادی کــه امــان مــردم را بریــده اســت 

ــترد  ــورد دس ــر م ــه بیش ــر چ ــی ه ــای خال ــفره ه و س

حاکمیــت بــا گــران کــردن کاالهــا قــرار گرفتــه اســت و 

ــا شــیوع  باالخــره اوضــاع خطرناکــی کــه بــرای مــردم ب

ــوروز را  ــا بوجــود آمــده اســت، جشــن ن ــروس کرون وی

ــت. ــانده اس ــی پوش ــاری از ناراحت ــا غب ب

امــا جشــن نــوروز و فــرا رســیدن بهــار بــا متام مشــکالت 

پیرامــون مــا، فرحبخش و شــادی آور اســت. همبســتگی 

ــر  ــا ب ــروزی م ــل پی ــی از عل ــه یک ــا همیش ــادی م و ش

دشــمنان مــردم و غلبــه بــر مشــکالت بــوده اســت. مــا 

جشــن نــوروز را بــه شــا تریــک مــی گوئیــم و بــرای 

همــه انســان هــای زحمتکــش جامعــه خواهــان شــادی 

ــاه و آسایشــی هســتیم کــه در اتحــاد مــا بوجــود  و رف

خواهــد آمــد.

ــه  ــار ب ــه و فش ــر از حادث ــالی پ ــت س ــه گذش ــالی ک س

کارگــران و زحمتکشــان جامعــه بــود. ســال کــه در پیــش 

روی ماســت، مــی توانــد بــا متشــکل شــدن و اتحــاد و 

همبســتگی مــا ســالی مملــو از پیــروزی، مبــارزه علیــه 

حاکمیــت اســالمی و بدســت آوردن خواســت هــای 

بحــق مــان باشــد

نوروز پیروز و هر روزتان نوروز

حزب رنجران ایران 
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