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خیاالت واهی دمشنان ما
وحدت ویکی شدن نیروآور است
بــرای اولیــن بــار در جنبــش کارگــری ایــران 9
تشــکل کمونیســتی بــر اســاس اصــول وبرنامــه ای
مشــخص طــی رونــدی گفتمــان وتبــادل نظر از باال
تــا پائیــن در محیطــی بــس رفیقانــه و آموزشــی
بــه وحــدت مــی رســند .آنهــا بــا نفــی دیالکتیکــی
خــود ،تشــکل نوینــی را بنــام حــزب رنجبــران ایــران
پایــه ریــزی مــی کننــد .ایــن یــک حادثــه تاریخــی
بزرگــی بــرای همــه شــرکت کننــدگان بــود .تجربــه
ای نویــن بــر اســاس نیازمنــدی هــای واقعــی
جنبــش کارگــری و بــرای مبــارزه در ادامــه انقــاب
مصــادره شــده توســط دارودســته ی روحانیــت
اســامی .در میــان ایــن جمــع نویــن ،کادر هایــی
جــدا شــده از یکدیگــر ،رفقایــی آشــنا در زنــدان
هــای دوره شــاه بــا خاطــرات مشــترک در مبــارزه
علیــه دشــمن ،رفقایــی از ملیــت هــای گوناگــون

صفحه آخر

ژینا دخرت جوان کرد زنده است،
هرگز منی میرد

آذری ،کــرد ،عــرب ،بلــوچ و زنانــی بــا تجربــه
طوالنــی مبــارزه وزندانــی ســابق معلــم و کارگــراز
سراســر ایــران ،بودنــد .پــس از گفتگــو هــای اولیــه
میــان رفقایــی کــه از گذشــته همدیگــر را در زنــدان
ویابیــرون مــی شــناختند ،توافــق بــر ســر چگونگــی
یکــی شــدن صــورت گرفــت و کمیتــه وحــدت بــا
مســئولیت دکتــر علــی صادقــی از کادر هــای
رهبــری ســازمان انقالبــی تشــکیل شــد .کمیتــه
وحــدت طــی جلســاتی برنامــه دقیــق وهمــه جانبــه
ای را بــرای یکــی شــدن  ۹تشــکیالت بدســت داد.
کمیتــه وحــدت از کلیــه تشــکل هــا خواســت کــه
کار چنــد ســاله خــود را بصــورت جمعبنــدی بــرای
شــناخت بیشــتر تشــکالت دیگــر ارائــه دهنــد.
در عیــن حــال کمیتــه وحــدت متمرکــز روی
ســندی مشــترک بنــام اصــول و برنامــه کارکــرد .در

رژیــم ســرمایهداری اســامی کــه بنیــادش بــر
خُدعه خمینی و جنگ و ســرکوب و شــکنجه
و اعــدام ریختــه شــده اســت تــا از ریشــه و
بــه دســت اکثریــت عظیــم قربانیــان ایــن نظــام
کنــده نشــود مــردم ایــران بویــژه زنــان جــوان
مــا کــه امیــد و آینــده هســتند ،آب خــوش از
گلویشــان پائیــن نخواهــد رفــت.
تجــاوز جنایتکارانــه گشــت ارشــاد اســامی بــه
حقــوق زنــان بویــژه جوانــان ،آنهــا را بــاز هــم
بیشــتربه مقاومــت و مبــارزه ســوق خواهــد
داد و بــی شــک همــراه بــا اکثریــت ،جامعـهای
نوینــی را بــر گــور ایــن نظــام جهــل و ســتمگر
بنــا خواهنــد نهــاد .بحــران عمومــی کــه ناشــی
از نظــام حاکــم ســرمایهداری اســت ،جنــازه
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صفحه۳

قیمــت هــا بطــور دائــم در حــال نوســان و افزایــش
اســت .در برخــی از کشــورهای امپریالیســتی
کــه در طــی چندیــن دهــه تــورم یــک رقمــی را
تجربــه کــرده بودنــد اینــک بــا تــورم دو رقمــی
روبــرو هســتند .افزایــش قیمــت هــا در کاالهــای
اساســی ،مــواد ســوختی و انــرژی همچــون بــرق
و آب و گاز و مــواد غذایــی بــه نارضایتــی عمومــی
از اوضــاع در بیشــتر کشــورهای چهــان دامــن زده
اســت .پرداخــت کمــک هــای نقــدی و سوبســیدها
هــم نتوانســته اســت کــه از فشــارهای فزاینــده بــر
مزدبگیــران جهــان بکاهــد .از تبعــات ایــن بحــران
گرانــی ،کاهــش دســتمزدها و ناثباتــی و عــدم
امنیــت شــغلی و کاهــش قــدرت خریــد مزدبگیــران
کــم درآمــد اســت .بــا نگاهــی بــه آمارهــای جهانــی
بهتــر مــی تــوان بــه بحــران فــوق پــی بــرد
ســایت ورلدمیتــر (جهــان متریــک) کــه یــک
صفحه ۳

در اول مــاه مهــر ،روز بازگشــایی مــدارس در
سراســر ایــران چــه مــی شــود گفــت!
از کــودکان کار ،از  ۸۰۰هــزار کــودک افغانســتانی را
کــه بــه مــدارس راه نمــی دهنــد ،از معلمــان زندانــی
کــه بــرای معیشــت خــود در ماندهانــد ،از کــودکان
زحمتکشــان کــه توانایــی پرداخــت شــهریه را
ندارنــد ،از کــودک همســری از نبــود امکانــات
مدرســه در بلوچســتان ،کردســتان ،آذربایجــان
وخوزســتان.
غــم بزرگــی آســمان تیــره آمــوزش ایــران را فــرا
گرفتــه اســت
پیام ما کمونیستها به کودکانمان چیست؟
* آمــوزش همگانــی و رایــگان بــرای همــه بــدور از
هرگونــه تبعیــض ،آموزشــی علمــی بــرای جوانــان
کــه بتواننــد بــه شــیوه تفکــر درســتی دســت یابنــد،
از متافیــزک و خرافــات دوری گزیننــد .آموزشــی
صفحه ۴

اقتصاد جنگی و مردم جهان
بحــران هــای کنونــی اقتصــاد بیــن المللی که در پی
کشــمکش هــا بیــن دول معظــم اقتصــادی جهــان
بــا بحــران کرونــا و جنــگ اوکرائیــن و درگیــری
هــای منطقــه دریــا چیــن بیــن آمریــکا و چیــن
تشــدید شــده اســت .تاثیــرات خــود را در اقتصــاد
دیگــر کشــورهای پیرامونــی هــم گذاشــته اســت.
بحــران ســاختاری نظــام ســرمایه داری در ۲۰۰۸
نشــان داد کــه دیگــر کشــورهای امپریالیســتی
قــادر نیســتند کــه بطــور یــک جانبــه بحــران را
بــه کشــورهای پیرامونــی منتقــل کننــد ،خــود نیــز
دچــار بحــران هــای درونــی شــده و گرفتــار در تــورم
در ابعــاد بــی ســابقه .بعــد از ســالها کــه قیمــت
هــا بطــور نســبی در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا
و کانــادا و اســترالیا ،ثابــت بــود و یــا بــا در صــد
بســیار کمــی دچــار افزایــش قیمــت مــی شــد .ایــن
کشــورها نیــز دچــار نــا ثباتــی اقتصــادی شــده و

رهرب سازی برای و بدون مردم

اول ماه مهر بازگشایی مدارس

چاره رجنربان وحدت و تشکیالت است!

رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران

خیاالت واهی دمشنان ما ....بقیه
از صفحه ١
عمــل معلــوم شــد چنــدان اختالفــی میــان رفقــا
موجــود نیســت .اســناد تهیــه شــده بــه درون
کلیــه تشــکالت بــرده شــد و در محیطــی خــاق
ودموکراتیــک مــورد بررســی ونقــد قرارگرفــت .و
نظــرات تکمیلــی باردیگــر بــه کمیتــه وحــدت ارجاع
شــد .بــا بوجــود آمــدن چنیــن وحــدت نظــری کار
تدارکــی کنگــره روی دو نکتــه متمرکــز جلــو رفــت:
پیونــد دادن تشــکیالت از پائیــن تــا بــاال و انجــام
کار مشــترک باهــم از یکســوو تهیــه پیشــنویس
اســناد اساســی بــرای کنگــره اول توســط کمیتــه
وحــدت .از ســوی دیگــر شورشــوقی انقالبــی و
وحــدت طلبانــه ای میــان کلیــه اعضــا وطرفــدران
ایــن تشــکالت بوجــود آورده بــود .کار مشــترک
اعضــا باهــم ،تبــادل تجربــه هــای مختلــف بویــژه
انتقــال تجــارب میــان رفقــای بــا تجربــه تــر و
جوانــان تــازه پیوســته بــه ســازمان هــا بســرعت
دوســتی ورفقــات پایــداری را بوجــود آورد کــه در
ســختی هــای پیــش روی درزنــدان هــا ودر میــدان
هــای نبــرد نمونــه هایــی آفریدنــد.
کمیتــه وحــدت رونــد تــدارک کنگــره را بخوبــی
هدایــت کــرد ونماینــدگان منتخــب کل تشــکل هــا
یکــی شــده بــرای شــرکت در کنگــره آمــاده شــدند.
کنگــره بــا رعایــت همــه جانبــه امنیتــی بــدور
از هرگونــه ســر وصــدای رســانه ای بــا شــرکت
نماینــدگان کلیــه  ۹تشــکل در تهــران بــر گزارشــد
اعضــای کمیتــه وحــدت پــس از خــوش آمــد گفتــن
بــه شــرکت کننــدگان و گــزارش موفقیــت آمیــز
وظایــف خــود و طــرح پیشــنهادی دســتور جلســه
اداره جلســه را بــه هئــات رئیســه انتخــاب شــده
کنگــره واگــذار کردنــد.
اســناد پیشــنویس کــه در درون کلیــه ســازمان
هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود یــک بیــک
باردیگــر بررســی شــد و پــس از برخــورد وتبــادل
نظــر کافــی و اصالحــات بــه اتفــاق آرا بــه تصویــب
رســید و بهمیــن ترتیــب انتخــاب اعضــای کمیتــه
مرکــزی بــه اتفــاق صــورت گرفــت .کنگــره بــا ســرود
انترناســیونال در جــوی لبریــز از همبســتگی و
امیــد کارخــود را بــه پایــان رســاند.
برگــزاری چنیــن کنگــره موفقیــت آمیــزی بــی شــک
مرهــون کار شــبانه روزی کلیــه رفقــای  ۹تشــکل
بــود کــه بــا شــور شــوق بــه اســتقبال چنیــن وحــدت
تاریخــی کمونیســتها رفتــه بودنــد ،رفقایــی
کــه ســال هــا بــرای یکــی شــدن بــا نقــد گروهــی
گرایــی ،پراکندگــی وچنــد دســتگی بــرای ســال
هــای طوالنــی مبــارزه کــرده بودنــد .جــا دارد یــاد
رفقــای کمیتــه مرکــزی کــه در امروحــدت از تشــکل
هــای  ۹گانــه شــرکت داشــتند و اکنــون دیگــر
درمیــان مــا نیســتند گرامــی بداریــم :رفقــا علــی

صفحه2

دوم – بعضــی از رفقــای لــو رفتــه کــه ســخنگوی
علنــی بودنــد و خــود تمایــل بــه خــارج رفتــن
داشــتند بــا یــاری رفقــای حــزب بــه خــارج گســیل
شــدند .اینهــم اقدامــی عملــی وبســیار بادرایــت
وطبــق خواســت رفقــا صــورت گرفــت وبــار
تشــکیالت از کادرهــا و اعضــای شــناخته شــده
ســبک شــد.
ســوم – گســیل کادر هــای لورفتــه بــه منطقــه
آزاد کردســتان و تــاش بــرای همــکاری بــا دیگــر
نیروهــای چــپ وکمونیســتی کــه بــه ایــن منطقــه
پنــاه آورده بودنــد کــه تــا انــدازه ای بــا موفقیــت
پیــش رفــت و نقــش مهمــی در حفــظ کادر هــای
لــو رفتــه بعهــده داشــت.
چهــارم – اقــدام بــه مقاومــت مســلحانه در دو
منطقــه فــارس و مازنــدران طبــق درخواســت
کمیتــه هــای محلــی و پشــتیبانی از آنهــا
از میــان ایــن چهــار اقــدام کــه ســه نکتــه آن تــا
انــدازهای بــا موفقیــت بــه ســرانجام رســید؛
اقــدام مســلحانه فــارس ومازنــدران بــا شکســت
روبــرو شــد .البتــه بایــد یــاد آور شــویم کــه نقــش
گــردان مســلح حــزب رنجبــران در هنــگام حملــه
سراســری دشــمن بــه منطقــه تحــت عنــوان
محاصــره وســرکوب قهرمانانــه بــود و توانســت
ضربــات ســنگینی بــه نیروهــای مســلح پاســداران
بزنــد و بــا کمتریــن تلفــات محاصــره دشــمن را
درهــم شــکند .امــا در مازنــدران بــا لــو رفتــن نقشــه
تــدارک مبــارزه مســلحانه چنــد رفیــق از جــان
گذشــته وشــجاع حــزب را از دســت دادیــم.
در ایــن راه پیمایــی طوالنــی بــرای حفــظ نیــروو
برگــزاری کنگــره دوم چندیــن رفیــق کادر بــاالی
لــو رفتــه از اجــرای تصمیــم جمعــی رفتــن بــه
کردســتان ســرباز زدنــد و مبــارزه میــان طرفــدران
مانــدن در شــهرها و یــا رفتــن بــه کردســتان
لطمــه بزرگــی بــه تشــکیالت خــورد و عملــن کلیــه
کادرهــای حــزب جــز چنــد رفیــق کــه امــکان خــروج
بــه خــارج را فراهــم کردنــد بقیــه دســتگیر شــدند
امــا باقــی مانــدگان تشــکیالت و کادرهــای حــزب
توانســتند بــا جمعبنــدی از فعالیــت هــای چنــد
ســاله پــس از کنگــره اول کنگــره دوم حــزب را در
چخمــاق کردســتان برگــزار کننــد
ادامه دارد

صادقــی ،بهــروز راد ،هوشــنگ امیــر پــور ،فرامــرز
وزیــری محمــود بزرگمهــر ،عبــاس صابــری ،عبــاس
تمرچــی ،عبــاس برخــوردار ،عطــا کشــکولی ،ایــرج
کشــکولی ،منصــور قاضــی زاده ،بهــرام راد.
کنگــره متحــد و یکپارچــه شــرایط را برای گســترش
فعالیتهــای حــزب فراهــم آورد .دشــمنی
دارودســتهی کیانــوری و نگهــدار تــا حــد معرفــی
اعضــای مــا بــه دســتگاه هــای امنیتــی پیــش رفــت.
در کلیــه فعالیــت هــای تــوده ای واجتماعــی از
کارخانــه هــا گرفتــه تــا مــدارس ودانشــگاه مــا بــا
جبهــه واحــد حــزب الهــی هــا و تــوده ای هــا روبــرو
بودیــم .حملــه بــه دفاتــر حــزب و اشــغال آنهــا تــا
دســتگیری واعــدام کارکنــان چاپخانــه حــزب در
تهــران گــواه بــارزی ازکینــه تــوزی رژیــم خمینــی
نســبت بــه حــزب مــا بــود .در اینجاســت کــه
چنــد مــاه پــس از کنگــره دفتــر سیاســی بــا ارزیابــی
درســت از اوضــاع تغییــر یافتــه ،بــه تغییــر مشــی
وســبک کار حــزب پرداخــت .معلــوم شــد کــه
ارزیابــی کنگــره از حاکمیــت جمهــوری اســامی
نادرســت بــود و برخــور دوگانــه بــه آن یــک انحــراف
اساســی و اپورتونیســتی درسیاســت بــوده اســت.
بااینکــه حملــه بــه حــزب مــا توســط نیروهــای
ســرکوبگر حاکــم شــدیدا شــروع شــده بــود
مــع الوصــف حــزب مــا دامنــه دموکراســی را
گســترش داد و طــی مشــورتی همگانــی زمینــه
را بــرای تغییــر خــط مشــی در نشســت کمیتــه
مرکــزی فراهــم ســاخت .بازهــم از طریــق تبــادل
نظــر و آمــوزش مشــترک کل حــزب بــه اتفــاق بــه
ســند مصــوب کمیتــه مرکــزی رای مثبــت داد و
رهنمــود هــای مشــخص را دفتــر سیاســی پــس از
اجــاس کمیتــه مرکــزی بــرای ادامــه مبــارزه صــادر
کــرد .موضــوع اصلــی بــا توجــه بــه تــوازن قــوای نــا
مســاوی میــان مــا و دشــمن بدیــن قــرار بــود:
چگونــه زیــر آتــش حملــه حاکمیــت ضمــن
ایســتادگی دســت بــه عقــب نشــینی بــا کمتریــن
خســارت وحفــظ نیــرو زنیــم؟
ارزیابــی اشــتباه از رژیــم حاکــم وداشــتن توهــم
بــه دموکراســی بــورژوازی تــازه بــه قــدرت رســیده،
خســارات خــود را بــه بــار آورده بــود و دامنــه علنــی
گــری را در حــزب گســترش داده بــود .در نتیچــه
اولیــن اقــدام مبــرم تغییــر مناســبات میــان کار
مخفــی وعلنــی ،یافتــن راه هــای مشــخص بــرای
حفــظ کادر هــای لــو رفتــه بــه قــرار زیــر صــورت اســناد کنگــره دوم در ســایت حــزب آمــده اســت
محســن رضوانــی شــهریور۱۴۰۱
گرفــت:
یکــم  -جوانــان تــازه جلــب شــده و ســمپات هــای
لــو نرفتــه را از تشــکیالت رهــا کردیــم تــا بــه حالــت
عــادی در محیــط کار ،مدرســه ودانشــگاه بــر
گردنــد و بــا دیــد طوالنــی و بــی ســر و صــدا بــه کار
سیاســی بپردازنــد .ایــن تاکتیــک عقــب نشــینی
بســیار بــا موفقیــت انجــام شــد.

رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران

کرد ...بقیه از
ژینا دخرت جوان کرد...
صفحه ١
حاکمــان را بــه همــت جنبشهــای اجتماعــی
گســترده تــودهای و سراســری  ۹۶و  ۹۸بــه
خیابانهــا کشــیده اســت ”...اصــاح طلــب،
اصــول گــرا دیگــر تمــام شــد ماجــرا “ بــه شــعار
همگانــی و اکثریــت مردمــان تبــدل شــده
اســت
آنچــه وظیفــه اســت بــه خــاک ســپردن ایــن
جنــازه نظــام فرومانــده جنایتــکار اســت.
چگونــه بایــد ایــن غــم عمیــق و ماتــم مردمــان
اســتثمار شــده وســتمدیده را بــه نیــرو مبــدل
ســازیم و ایــن وظیفــه تاریخــی بیــش از یــک
قــرن مبــارزه بــرای آزادی ،اســتقالل و انقالبــی
اجتماعــی را تحقــق بخشــیم؟
حــزب مــا کــه برای رســیدن بــه این هدف همراه
طبقــه کارگــر ایــران و دیگــر زحمتکشــان
مســیر ســخت و پــر پیــچ و خــم گلگــون شــده
و طوالنــی را طــی کــرده اســت بــر آنســت کــه
بــرای بــر داشــتن جنــازه و بــه خــاک ســپردن آن
باید متشــکل و متحد شــد .دشــمن متشــکل
اســت ،ســرکوبگر اســت و ضــد مردمــی اســت
بایــد بــه تقویــت همــه جانبــه تشــکلهای
تعییــن کننــده کارگــری همچنــان پرداخــت،
بایــد کلیــه تشــکلهای اجتماعــی جــاری را
بــاز هــم بیشــتر در قعــر دریــای عظیــم تودههــا
نیــرو بخشــید .اکثریــت عظیــم مــردم ایــن
نظــام را نمــی خواهنــد .بایــد ایــن خواســت
عمومــی را بــا ســازماندهی بــه نیــرو تبدیــل کرد
بایــد حــزب سیاســی پیشــرو طبقاتــی را از دل
ایــن جنبشهــای عملــی بــا کادرهایــی از خــود
گذشــته ،بــی هــراس از مــرگ و بــا درایــت کــه
عمیقــا شــناخت از ایــن مســیر طوالنــی و پــر
پیــچ و خــم مبــارزه صــد ســاله دارنــد را بیــرون
کشــید.
ژینــا دخترجــوان کــرد ســقزی زنــده اســت،
هرگــز نمــی میــرد.

صفحه3

اقتصاد جنگی و  ....بقیه از صفحه
1

ســایت آمــاری اســت جنــگل هــای از دســت رفتــه
امــکان جهــان را  ۳/۶۴۵میلیــون هکتــار ،زمیــن
هــای زراعــی را  ۴/۹میلیــون هکتــار و دیاکســید
متصــاد شــده را  25میلیــارد تــن نوشــته اســت و
در زمینــه ســامت اضافــه مــی کنــد.
مرگ و میر در اثر بیماریهای واگیر دار

9.098.257

مرگ و میر کودکان زیر  ۵سال

5.327.211

سقط جنین امسال

29.963.549

مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال

216.625

خودکشی

751.567

کشنت مهسا ادامه سیستماتیک سرکوب زنان است

بقیه در صفحه ۴

بودجــه نظامــی جهــان  ۱/۷۳۹ ، ۲۰۱۸تریلیــون
دالر معــادل  ۲/۲درصــد از کل تولیــد ناخالــص
جهــان بــرای هــر نفــر  ۲۳۰دالر بــوده اســت بــه
نقــل از ســایت بــی بــی ســی .
موسســه صلــح اســتکلهم در گــزارش خــود مــی
آورد  ۵قــدرت نظامــی دنیــا بــا بیشــترین هزینــه در
ســال  ۲۰۲۱شــامل آمریــکا ،چیــن ،هنــد ،انگلیــس
و روســیه بودنــد کــه جمعــا  ۶۲درصــد هزینههــای
نظامــی کل دنیــا را بــه خــود اختصــاص میدادنــد
کــه در ایــن میــان  ۵۲درصــد فقــط متعلــق بــه
هزینــه نظامــی آمریــکا و چیــن اســت.
افزایــش هزینههــای نظامــی ایــران تــا  ۱۱درصــد،
منجــر بــه آن شــده اســت کــه ایــران عنــوان یکــی
از بزرگتریــن کشــورهای جهــان در زمینــه هزینــه
نظامــی در ســال  ۲۰۲۱میــادی را کســب کنــد.
معمــوال ً آمارهــای جهانــی بهتــر از آمارهــای
منطقـهای گویــا هســتند البته بایســتی این آمارها
را بــا تقریــب  ۱۰تــا  ۲۰در صــد کــه بســیار بــاال در
نظــر گرفــت .بطــور مثــال ســایت آمــار ســالیانه
اوپــک صــادرات گاز مایــع جهــان را از ســال ۱۹۹۰
تا  ۲۰۱۶از  ۲۲۶میلیون به  ۷۶۶میلیون تن نشان
مــی دهــد کــه بــا افزایــش  ۳/۲برابــر روبــرو اســت
و فشــار بــه محیــط طبیعــی بــرای اســتفاده بیــش
از حــد در خدمــت ســود ســرمایه داری هــر روز
بــه ویرانــی بیشــتر آن کمــک مــی کنــد در حالیکــه
تــورم  ،امســال بــرای ژاپــن بــا  ۲/۴و چیــن بــا ۲/۷
کمتریــن و منطقــه یــورو  ۸/۹درصــد بیشــترین
اســت .در آمــار ســایت بــی بــی ســی نشــان مــی
ســرنگون بــاد نظــام ســرمایهداری جمهــوری دهــد کــه اقتصادهــای بــزرگ جهــان کــه نســبت
اســامی
بــه کشــورهای پیرامونــی کمتریــن افزایــش نــرخ
ننگ و نفرت بر نظام زن ستیز
تــورم را دارنــد از بحــران اقتصــادی کنونــی کــه هــر
زنده باد سوسیالیسم
روز بــر بودجــه هــای نظامــی خــود مــی افزایــد ،بــی
نصیــب نیســتند .امــا رقابتــی کــه عمدتــا ً توســط
چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است
امپریالیســم آمریــکا و بــاال رفتــن بودجــه نظامــی
ناتــو و فشــار بــه نظامــی کــردن چالــش هــا و رقابــت
حزب رنجبران ایران
هــای جهانــی ،باعــث بــه هــدر رفتــن تریلیــون هــا
بیست وشش شهریور۱۴۰۱
دالر ســرمایه کــه مــی توانــد بــرای ســالها بودجــه
های تحصیل و بهداشــت و مســکن کل بشــریت

را تامیــن کنــد ،شــده اســت .در ایــن میــان شــرکت
هــای چنــد ملیتــی و یــا فراملــی ســرمایه داری
جهانــی ،ناشــی از هــرج و مــرج و انحصــار و
بحــران بــه ســود هــای سرســام آور رســیده انــد.
ســود شــرکت هــای اســلحه ســازی در سرتاســر
جهــان از بســیاری از شــرکت هــای دیگــر زیادتــر
اســت .ســود شــرکت هــای اســلحه ســازی بیشــتر
از طریــق ایجــاد بحــران و تشــدید تضــاد بیــن
کشــورها وجنــگ هــای نیابتــی و تکامــل تکنولــوژی
هــای نظامــی تامیــن مــی شــود .فــروش اســلحه
نتیجــه دخالتگــری دول امپریالیســتی و مرتجــع
منطقــه اســت کــه ســودش مســتقیما ً بــه جیــب
انحصــارات اســلحه ســازی هــای جهــان مــی رود،
در حالیکــه نتایــج مخــرب و ویرانگــر آن متوجــه
مــردم کشــورهای پیرامونــی در درجــه اول و
کشــورهای معظــم جهــان در درجــه دوم اســت.
بــا توجــه بــه رشــد و دامــن زدن بــه نــا امنــی
در کل جهــان ،تمــام تــاش کشــورها متوجــه
امنیــت خــود شــده اســت و بزرگتریــن بودجــه
هــای نظامــی نیــز هــر روزه افزایــش پیــدا مــی
کنــد و درصــد افزایــش بودجــه آمــوزش و پــرورش
و بهداشــت در حــد صفــر و یــا کاهــش اســت.
بیشــتر طــرح هــای عمرانــی در اکثــر کشــورهای
فقیــر بعلــت بحــران هــای اقتصــادی راکــد و یــا
نیمــه تمــام رهــا شــده اســت .بــا متوقــف شــدن
تولیــد و طــرح هــای عمرانــی ،هــر روز بــه درصــد
بیــکاران جهــان افــزوده مــی شــود .ســایت بانــک
جهانــی در گزارشــش ازتــورم ،بــه آســیب پذیــری
کشــورهای کــم درآمــد اشــاره مــی کنــد .گزارشــی
کــه از طــرف یــک بانــک امپریالیســتی نشــان از
قــادر نشــدن مدیاهــای جهانــی بــرای مخفــی نگــه
داشــتن ایــن نــوع جنایــت اقتصــادی علیــه مــردم
فقیــر و کارگــر اســت.
اقتصــاد جنگــی کنونــی دارای پــی آمدهــای دیگری
هــم هســت .بــرای مدتــی ناشــی از کرونــا تولیــدات
جهــان کاهــش پیــدا کــرد بعــد از کاهــش نســبی
کرونــا ناگهــان مــا بــا کمبــود نیــروی کار بویــژه در
کشــورهای معظــم ســرمایه داری روبــرو بودیــم در
عیــن حــال کــه نــرخ رشــد بیــکاری پائیــن مــی رود
ولــی در کشــورهای پیرامونــی نــرخ رشــد بیــکاری
ســیر صعــودی را دارد .ایــن رونــد معکــوس
نشــان مــی دهــد کــه هنــوز بــار اصلــی بحــران بــر
دوش کشــورهای فقیــر جهــان قــرار دارد .برطبــق
آمــار بیــکاری ســایت بانــک جهانــی بــرای ســال
 ۲۰۲۲میــادی اکثــر کشــورها بــا دو رقمــی شــدن
نــرخ بیــکاری در کشــورهای فقیــر آفریقــا ماننــد
ســودان و لیبریــا و لیبــی و بخشــا ً آســیا فیلیپیــن و
بنــگالدش هســتند برحســب همیــن آمــار درصــد
بیــکاران جهــان از  ۲۰۰۸کــه بحــران جهانــی
بوجــود آمــد  ٪۵/۴بــود کــه بــا جهــش ناگهانــی
در ســال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰بــه  ٪۶/۶در صــد مــی
رســد .میانگیــن در ســال  ۲۰۲۱بــه  ٪۶/۲مــی
رســد کــه کاهــش درصــد بیــکاری را نشــان مــی

رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران

جنــگ جهانــی نیابتــی در عرصــه هــای اقتصــادی،
سیاســی و نظامــی مدتهاســت کــه شــروع شــده
اســت .بــا اینکــه خطــر رودر رویــی مســتقیم
نظامــی بیــن قــدرت هــای جهانــی هــرروز بیشــتر
مــی شــود ولــی امکانــات گســترده تکنولوژیکــی
و هســته ای کــه طرفیــن درگیــر از آن برخــوردار
هســتند ،وقــوع آنــرا عمــا ً غیــر ممکــن و یــا بــه
جنــون سیاســی تبدیــل کــرده اســت .گندیدگــی
ســرمایه داری هرچــه بیشــتر خــود را نشــان مــی
دهــد و بــا روشــنتر شــدن ماهیــت آن کارگــران و
زحمتکشــان جهــان درهــای نویــن را برای متشــکل
شــدن در جهــت ســرنگونی ســرمایه داری مــی
گشــایند .امــر سوسیالیســم بــرای رهایــی از وضــع
موجــود بــه تنهــا آلترناتیــو دنیــای کنونــی تبدیــل
شــده اســت و در مبــارزه امــروزکل بشــریت هــر
روز درســتی خــود را بیشــتر نشــان مــی دهــد.
اقتصــاد جنگــی کنونــی کــه در خدمــت رقابــت
و هژمونــی شــکل گرفتــه اســت ،نهایتــا ً بــر ســر
کنتــرل بــر نیــروی کار جهانــی اســت و از ایــن
منظــر وظیفــه طبقــه کارگــر جهانــی اســت کــه کل
اقتصــاد ســرمایه داری را کــه مــردم جهــان را بــه
بنــد کشــیده اســت بــه زیــر بکشــد و کارگــران و
زحمتکشــان جهــان کــه وظیفــه تولیــد جهــان را
بعهــده دارنــد ،سرنوشــت خــود و تولیداتشــان
در کل مولدیــن جهــان را بدســت بگیرنــد،
سوسیالیســم جوابــی روشــن از طــرف طبقــه کارگــر
بــه ایــن سرنوشــت اســت.
مهران پیامی

اول ماه مهر ....بقیه از صفحه ١
کــه بــه واقعیتهــا احتــرام گذارنــد و دانــش خــود
را درخدمــت پیشــرفت جامعــه ایــران و جهــان بــه
کار برنــد.
* امــا دریغــا کــه حاکمیــت ســرمایهداری جمهــوری
اســامی بــه خصــوص بــا نــگاه واپســگرای خــود
بنیــاد آمــوزش جامعــه را بــه ســود خــود بــه قهقــرا
بــرده اســت و کــودکان مــا را قربانــی سیاسـتهای
مشــتی مافیــا کــرده اســت.
*امــا امــروز جنبــش متشــکل و مترقــی معلمان در
سراســر ایــران در برابــر ایــن سیاس ـتها ایســتاده
و بــرای تغییــر بنیــادی بــا پرداخــت هزینههــای
گــران مبــارزه مــی کنــد.
بــه پیــش بــرای آمــوزش رایــگان و همگانــی ،علمــی
و در خدمــت مــردم
حزب رنجبران ایران اول مهرماه ۱۴۰۱

نان ،کار  ،آزادی

انقالبی حرفه ای خاطرات ترازا
نوچه

اعتصابات زنان برنجکار
تــرزا “ .....بــه “میــان” کــه رســیدم هــوا خیلــی بــد
بــود ،بارندگــی ،بــاد و بــرف جریــان داشــت" .لونگو"
قــرار مالقــات مــرا با"ســکیا" در یــک شــیرینی
فروشــی نزدیــک راه آهــن گذاشــته بــود .او بــا
شــناختی کــه از شــکمو بــودن مــن داشــت گویــا
قصــدش ایــن بــود کــه در آنجــا بــا یــک فنجــان
شــکالت داغ و نیــم جیــن شــیرینی بتوانــم از
خــودم پذیرایــی کنــم ”.انقالبــی حرفــه ای ص۲۱۳ .
“ســکیا” بــرای انجــام کار در"بیــا” آمــوزش هــای
الزم را به من داد و به لزوم دقت در مخفی کاری
تاکیــد کــرد .بــرای ایــن کــه بــه محــض رســیدن و یــا
قبــل از رســیدن بــه آنجــا دســتگیر نشــوم ،توصیــه
کــرد کــه فــورا یــک چکمــه الســتیکی کــه پوششــی
بــرای کفشــم باشــد ،تهیــه کنــم .او توضیــح داد کــه
در هــوای ســرد و بــرف و بــاران "بیــا" چنیــن چیــزی
الزم اســت .از همــه مهــم تــر اینکــه در "بیــا" نمــی
شــد و مناســب نبودکــه اتاقــی در هتــل رزرو کنــم،
کــه حــد اقــل بخــاری و وســیله گــرم کــردن داشــته
باشــد .در یــک شهرســتان زنــی تنهــا دریــک هتــل
کامــا بــه چشــم مــی آمــد و توجــه همــه را جلــب
مــی کــرد ،در نتیجــه تمــاس گرفتــن مــرا بــا کارگــران
کارخانــه مشــکل مــی کــرد .بدیــن ترتیــب همیــن
کــه بــه “بیــا” رســیدیم ،چمدانــم را در در انبــار
راه آهــن گذاشــتم ،بــا ایــن فکــر کــه بعــدا ً کســی
را بفرســتم برایــم بگیــرد .بــا خــودم فقــط یــک
کیــف خریــد برداشــتم و ســر قــرار رســیدم .او
یــک کفــاش بــود کــه شــب مــرا بــه خانــه کارگــران
پارچــه بافــی بــرد ”.همانجــا ص ۲۱۴.کارگرانــی کــه
بــه خانــه شــان رفتــم زن و شــوهری بودنــد کــه
بچــه ا ی پنــج شــش ســاله داشــتند .پــدر خانــواده
بیــش از دومــاه بــود کــه بیــکار بــود و مــادر خانــواده
کارمــی کــرد .بچــه شــان آن چنــان ســرفه مــی کــرد
کــه قلــب انســان را مــی فشــرد .همــه خانــه بــه یــک
اتــاق خالصــه مــی شــد .در گوشــه ای یــک بخــاری
بــود کــه بــا هیــزم مــی ســوخت و دود مــی کــرد.
شــیر و قهــوه شــب را کــه شامشــان بــود بــا مــن
تقســیم کردنــد .ســپس رفیــق کفــاش بقیــه رفقــا
را خبــر کــرد .پــس از اینکــه بچــه بــه رختخــواب
رفــت ،جلســه کوچکــی برگــزار کردیــم .مــن گــزارش
کوتاهــی از وضــع حــزب دادم  .رفقــا در ارتبــاط بــا
وضــع کارگــران بــه طــور اعــم و در مــورد کارگــران
"بیــا" بــه طــور اخــص صحبــت کردنــد .آنــان
نشــریه مــی خواســتند ،بــه آنهــا گفتــم بــزودی
"اونبتــا" بــه دستشــان خواهــد رســید و در صورتــی
کــه کلیشــه آن بــه دستشــان برســد ،بایــد بــرای
تکثیــر روزنامــه اقــدام کننــد .پــس از ایــن بحــث
هــا ،بــرای تهیــه اعالمیــه  8مــارس ،بــی درنــگ وارد
کار شــدم .اطالعاتــی کــه رفقــا از وضــع مشــخص
کارخانــه هــای مختلــف در اختیــارم مــی گذاشــتد
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دهــد .امــا ایــن عــدد میانگیــن بیــکاران جهــان
اســت .جنــگ اوکرائیــن ایــن اختــاف آمــاری را
در مــدت کوتاهــی بیشــتر کــرده اســت ولــی مدتــی
بعــد مجــددا ً اقتصــاد جهانــی در حــال برگشــت
بــه تعــادل قبــل از جنــگ اســت .بویــژه کــه جنــگ
اوکرائیــن تنهــا موضــوع تنــش آفریــن در اقتصــاد
جهانــی نیســت .بــر اســاس آمــار ســایت تردینــگ
اکونومــی .نــرخ بیــکاری در ایــران بیــن  ۲۰۲۱تــا
 ۲۰۲۲بیــن  ۹/۲تــا  ۹/۴بــوده اســت کــه نســبت
بــه معــدل اقتصــاد جهانــی باالتــر اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه ایــران کشــوری نفتــی اســت و
بعلــت فســاد و سیاســت هــای بشــدت مخــرب
نــرخ بیــکاری باالتــر از ســطح جهانــی اســت .در
عیــن اینکــه ایــران بــا وجــود تحریــم هــا از پــول
سرشــار نفتــی برخــوردار اســت ولــی عمدتــا ً از
اقتصــاد رانتــی و تجارتــی و نــه تولیــدی – صنعتــی
برخــوردار اســت.
درهــم تنیدگــی اقتصــاد بینالمللــی و ســاختارهای
اقتصــادی کــه از جنــگ دوم جهانــی در دنیــا بــر
اســاس منافــع کشــورهای پیــروز بویــژه آمریــکا
بوجــود آمــد خــود بــر شــکنندگی و ناثباتــی ،
تحدیــد و تهدیــد بیــش از پیــش دامــن زده اســت.
یکــی از دالیــل آن رشــد اقتصادهــای نوظهــور
ماننــد چیــن و هنــد و روســیه و .....هســتند کــه
بازارهــای بینالمللــی را محــدود کــرده اســت.
نتایج آن تولید انبوه و شــرکت های ســرمایه داری
بــا ســود هــای هنگفــت و کارگــران و زحمتکشــان
کشــورهایی کــه یــا در فقــر مطلــق هســتند و یــا
گرانــی بیشــتر از هــر زمــان دیگــر شــیره جــان
آنهــا را مــی مکــد و امــکان اســتفاده از تولیــدات
اجتماعــی را از آنهــا مــی گیــرد .نبــود قــدرت
خریــد اولیــه تریــن کاالهــای اساســی تــا حــد مــواد
غذایــی ،حقــوق زندگــی شــرافتمند انســانی را
ســلب مــی کنــد و کارگــر را بــه بــرده نویــن ســرمایه
داری تبدیــل کــرده اســت .از تبعــات دیگــر گرانــی؛
تحکیــم قــدرت حاکــم و ایجــاد وضعیتــی اســت
کــه مــزد بگیــر کــم درآمــد جامعــه خــود و خانــواده
اش درفکــر هیــچ کاری و بجــز تامیــن معــاش فــردا
نباشــند و حاکمیــن بــا خیــال راحــت بــه چپــاول
واســتثمار زحمتکشــان ادامــه دهنــد.
تبعــات نــه تنهــا جنــگ در اوکرائیــن و تنــش هــای
دریــای چیــن بلکــه بیــش از آن رقابــت افســار
گســیخته ای و نظامیگــری کــه امپریالیســت هــای
غربــی در جهــت ابقــای هژمونــی شــان در ســطح
جهانــی بــراه انداختــه انــد بیشــترین ضربــه را بــه
نیــروی کار و مزدبگیــران کــم درآمــد جهــان زده
اســت .گــران شــدن کاالهــا در کشــورهای جهــان
ســود سرشــاری را نصیــب شــرکت هــای تولیــد
و توزیــع کــرده اســت کــه بخــش بزرگــی از ایــن
ســودها صــرف اقتصادهــای جنگــی و خریــد
اســلحه و تجهیــز بیشــتر ارتــش هــای جهــان مــی
شــود .بســیاری از جنــگ جهانــی صحبــت بــه
میــان مــی آورنــد ولــی بــه نظــر مــی رســد کــه یــک
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شــده بــود .....همانجــا ص۲۱۸.
“در خانــه بــزرگ ایــن خانــواده یــک اتــاق بــزرگ
بــه مــن اختصــاص داده شــده بــود .جلســات را
در فضــای بــزرگ آشــپزخانه ،وقتــی پــدر و مــادر
خانــواده مــی خوابیدنــد برگــزار مــی کردیــم .هنــگام
تشــکیل اولیــن جلســه ،تنهــا کارگــران مــرد حضــور
داشــتند .در جلســه دوم ،غیبــت زنــان بــرای مــن
باعــث تعجــب و پذیرفتنــی نبــود .مــا در منطقــه
ای بودیــم کــه در آنجــا کارخانــه پارچــه بافــی بــود،
چگونــه ممکــن بــود کــه از جمــع زنــان آن دور و
بــر کســی در حــزب نــام نویســی نکــرده باشــد؟
ســوال مــن ایــن بــود کــه دســت کــم آن دو زنــی کــه
کار تکثیــر اعالمیــه و چــاپ را پیــش مــی بردنــد
و اعالمیــه هــا را از ایــن خانــه خــارج مــی کردنــد
و کارشــان از مــردان خطرنــاک تــر بــود چگونــه
جایشــان خالــی اســت؟” همانجــا ص ۲۱۸ .و ۲۱۹
“آن رفقــا بــا اینکــه در حقیقــت خــوب بودنــد،
فعــال بودنــد و روحیــه عالــی در تحمــل ســختی
هــا داشــتند ،ولــی بــا ایــن حــال دچــار تفکــرات
عجیــب و غریبــی بودنــد .آنــان زنــان را بــه کارهــای
ســخت و خطرنــاک مــی کشــیدند ولــی فکــر مــی
کردنــد بــه خاطــر اینکــه همســر آناننــد ایــن کار
را مــی کننــد ،نــه بــه خاطــر اینکــه کمونســت
انــد و مــی خواهنــد کار کننــد .تصمیــم گرفتــم
جلســه ای را بــه منظــور بررســی بــه ایــن مســئله
اختصــاص دهــم و از رفقــای مســئول خواســتم
عــاوه بــر زنــان خانــه بقیــه رفقــای زن را هــم بــه
ایــن جلســه دعــوت کننــد .قصــدم ایــن بــود کــه
در مــورد آزادی زنــان بــه طــور خــاص صحبــت
کنــم و وجــه تشــابه مبــارزه علیــه فاشیســم را بــا
مبــارزه علیــه ســرمایه داران بــه آنــان نشــان دهــم.
توضیــح دهــم ،کــه الزم اســت زنــان در کنــار مــردان
در همــان حــزب کمونیســتی کــه مبــارزه را هدایــت
مــی کننــد فعــال باشــند .بــه یــاد آمــوزش "لنیــن"
افتــادم “ :حتــی یــک آشــپز هــم بایــد یــاد بگیــرد
چگونــه مــی توانــد کشــوری را هدایــت کنــد .امــا
آن گاه کــه یــک زن خانــه دارمحکــوم بــه انــزوای
اجتماعــی شــود و در مبــارزه در حــزب و در
زندگــی سیاســی شــرکت نکنــد چگونــه مــی توانــد
کشــوری را هدایــت کنــد؟” حــزب کمونیســت ،یک
حــزب طبقــه کارگــر اســت ،بنــا برایــن بیــش ازهمــه
مکلــف بــه ایــن اســت کــه مــردان و زنــان کارگــر را
در برگیــرد و همــان طــور کــه حــزب جــای دهفانــان،
دانشــجویان ،روشــنفکران و همــه کارگــران اســت،
جــای زنــان خانــه دار هــم بایــد باشــد .....نتیجــه
ایــن شــد کــه از آن لحظــه بــه بعــد رفقــای زن در
جلســات شــرکت کردنــد ورفقــای مــرد از آن پــس،
پیــش ازآن کــه تصمیمــی بگیرنــد از آنــان نظــر
خواهــی مــی کردنــد ”.همانجــا ص ۲۱۹ .و ۲۲۰
” تــرزا در زیــر نویــس ایــن صفحــه از کتــاب ایــن
گونــه مــی نویســد”:چند ســال بعــد ،یکــی از آن
زنــان خانــه دار بــه نــام "ماریــوت" را در فرانســه
دیــدم .او بــرای فــرار از دســتگیری ،میهــن را تــرک

گفتــه بــود .او کــه در ســندیکای کارگــری کار مــی
کــرد ،دســتگیر شــد و بعدهــا دوبــاره همدیگــر را در
اردوگاه "ریــو دوکــرو" دیدیــم".
تــرزا بــه پاریــس برمــی گــردد و ســپس بــه آلمــان
مــی رود .او در آلمــان در نشســت کنگــره حــزب
کــه از  ۱۴تــا  ۲۱آوریــل  ۱۹۳۱برگــزار شــده بــود
شــرکت کــرد و در مــورد فعــا لیتــش در "پودرونــه"
و "اودینــه" گــزارش داد .درآن زمــان هیتلــر هنــوز
در قــدرت نبــود و “حــزب کمونیســت آلمــان”
مهمانــداری کنگــره رابــه عهــده داشــت .پــس از
پایــان کنگــره ،او بــه پاریــس برمــی گــردد و بــرای
ســومین بارراهــی ســفرایتالیا مــی شــود .او از
ســومین ســفرش بــه داخــل چنیــن حکایــت مــی
کنــد:
“.....تقســیم کار بــه صــورت زیرانجــام گرفــت:
“ســانتیا” تقریبــا همیشــه در خانــه مــی مانــد
و مــن بــه خاطرارتبــاط بــا ســازمان هــای حزبــی،
اغلــب بــه شــهرهای دیگــر مســافرت مــی کــردم.
"روبوتــی" بیشــتر کارهــای تکنیکــی را پیــش مــی
بــرد ،مثــل تعویــض اســناد بــرای مــا و بــرای بخــش
چــاپ .رفیــق "امیلیایــی" قرارهــای مالقــات بیــن مــا
و برخــی ســازمان هــا را برقــرار مــی کــرد ”.همانجــا
ص۲۲۳.
در طــول ارتبــاط هــا و برخوردهایــم فهمیــدم کــه
بیــن زنــان برنــج کارکــه رهســپار برنــج زارهــای
"میــان" بودنــد ،بــه خاطــر کــم شــدن دســتمزدها
بــه میــزان ده درصــد از حقــوق ناچیزشــان نــا
رضایتــی عمیقــی بــه وجــود آمــده اســت.....
بخــش عظیــم زنــان برنجــکار ،زنانــی بودنــد کــه
بیشــتر ســال را بیــکار بودنــد وفقــط روی چهــل
روز کارشــان در اذای برنــج کاری حســاب مــی
کردنــد .آن هــا از محــل همیــن درآمــد بایــد
قرضــی را کــه در طــول زمســتان ببارمــی آوردنــد بــه
پردازنــد .....زنــان بــه محــل برنج کاری رســیدند ،به
“ورچــه لــزه” ،نــوارزه" و “لوملینــا” .آن هــا در آنجــا
فهمیدنــد کــه برنــج کاران محلــی هــم حاضربــه کــم
کــردن دستمزدهایشــان نیســتند .بدیــن ترتیــب
اعالمیــه هــا در تمــام بیشــه پخــش مــی شــد ،کــه
در آن زنــان برنــج کار محلــی را دعــوت مــی کــرد بــا
کارگرانــی کــه از بیــرون مــی آمدنــد ،علیــه تهدیــد
پاییــن آوردن دســتمزد هــا متحــد شــوند و از ادامه
کار خــود داری کننــد .....در شــالیزار همــواره
بیشــتر ،ســرودهای مبارزاتــی برنــج کاران بــه گــوش
مــی خــورد کــه قبــل از دوران فاشیســم ســروده
بودنــد .پیرترهــا آن هــا را بــه خاطــر داشــتند .بــه
هنــگام شــب ،زنــان بــه جــای رقصیــدن بــا کســانی
کــه از فاشیســت هــا طرفــداری مــی کردنــد بــه
بحــث مــی پرداختنــد .همانجــا ص ۲۲۳ .و ۲۲۴
“کارگــران طرفــدار فاشیســت هــم بــه دوگــروه
تقســیم مــی شــدند .بخشــی از آنهــا محلــی و
بخشــی دیگــر از بیــرون مــی آمدنــد .آن هــا در
کل قبــول کــرده بودندکــه از فاشیســم پشــتیبانی
کننــد ،چــرا کــه بــه ایــن ترتیــب مــی توانســتند
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کارم را آســان تــر مــی کــرد و مــن اعالمیــه را تهیــه
و تنظیــم مــی کــردم و بــه آنهــا توضیــح مــی دادم
کــه چگونــه آنهــا را تکثیــر کننــد .در کیفــم تمــام
لــوازم مــورد نیــاز موجــود بــود .آن شــب و تمــام
شــب هایــی را کــه در "بیــا" گذرانــدم ،روی تنهــا
تختخــواب خانــواده بــا پــدر و مــادر و بچــه شــان
مــی خوابیــدم .بــه هنــگام خــواب ،بچــه بــرای آنکــه
مبــادا از تخــت بیفتــد بــه مــن مــی چســبید و ایــن
کار را در ضمــن بــرای گــرم شــدن هــم مــی کــرد.
روزهــا مــادر بچــه ســرکار مــی رفــت .پــدرش روزهــا
او را بــه خانــه رفقــا مــی بــرد کــه تنهایــم بگــذارد
تــا اعالمیــه هــا را آمــاده کنــم .اعالمیــه هــا را بــه
خــط خــودم مــی نوشــتم تــا اگــر بــه دســت پلیــس
بیفتــد ،نتوانــد بــه رفقــای دیگــر نســبت دهــد.
ســپس ســنگ لــوح را بــرای تکثیرآمــاده مــی کــردم،
در طــول شــب ،پــس از آنکــه بچــه بــه خــواب مــی
رفــت شــروع بــه تکثیــر مــی کــردم و بعــد بالفاصلــه
اعالمیــه هــا از آنجــا خــارج مــی شــد ”.همانجــا
صــص ۲۱۴ .و  ۲۱۵تقریبــا ً تمــام روزغذایــی ســاده
مــی خــوردم و بــه نــدرت رفقــا را وادار مــی کــردم
از مــن پولــی قبــول کننــد و کمــی گوشــت بخرنــد.
آنــان قبــول نمــی کردنــد و بــه درســتی مــی گفتنــد
اگــر از قصــاب گوشــت بخرنــد مشــکوک مــی
شــود و در نتیجــه پلیــس از جریــان مطلــع مــی
گردد".....همانجــا ص۲۱۵ .
تــرزا پــس از انجــام وظایفــش ،خانــواده ای راکــه
چنــد روز نــزد آنهــا بــود تــرک مــی کنــد .در میــان
مجــددا ً "ســکیا" ،مســئول حــزب در داخــل ایتالیــا
را مــی ببنــد .گــزارش مشــاهداتش را در “بیــا”
بــه او مــی دهــد و در مــورد تــدارک کنگــره باهــم
بــه توافــق مــی رســند .پــس ازچنــد مــاه فعالیــت،
تــرزا بــه ســمت پاریــس حرکــت مــی کنــد واز دیــد
پلیــس فاشیســت ایتالیــا خــارج مــی شــود. .
دومیــن بــار تــرزا از طــرف رهبــری حــزب بــه داخــل
ایتالیــا ســفرمی کنــد و در مــورد ســفر دوم چنیــن
حکایــت مــی کنــد:
“.....و اینــک کارخانههــای پارچــه بافــی
“پودرونــه” و “اودینــه” در تــدارک فعالیــت هــای
دیگــری بودنــد .....اول بــه “پودرونــه” جایــی کــه
وضیتعــی بــه گونــه "بیــا" داشــت رفتــم .در
کارخانــه ریســندگی ،کمــیِ دســتمزد مطــرح بــود
و ســندیکای فاشیســتی تمــام کوشــش خــود را
در جهــت قبوالنــدن آن بــه کارگــران ،بــکار بــرده
بــود .....همانجــا ص“ ۲۱۷ .نارضایتــی بســیار
گســترده بــود .فقــر ،بیــکاری و کمیِ دســتمزد ،ســه
ســتونی بودنــد کــه بــر روی آن هــا مــی خواســتند
تولیــد را در ایتالیــا ســرپا نگهدارنــد .ایــن مســائل
را در یــک ســری از اعالمیــه هــا درخانــه "اولیــوا"،
یکــی از رفقــای مســئول کــه چنــد روز اقامتــم
در"پودرونــه" در آنجــا بــودم تکثیــر کــردم .ســپس
بــه "اودینــه" رفتــم .در "اودینــه " وضــع بهتــر
بــود .اگــر فقــر و بیــکاری بــود ،روحیــه مبــارزه هــم
بیشــتر بــود ،کارهــای حــزب هــم بهترســازماندهی
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کارشــان را از ایــن ســال تــا ســال دیگــر حفــظ
کننــد .امــا شــرایط زندگــی و کار آنهــا بــا دیگــر
کارگــران برنجکارتفــاوت نمــی کــرد و اینــان هــم
از کــم شــدن دســتمزدهای نــا چیزشــان ناراضــی
بودنــد ”.....همانجــا ص۲۲۵.
“.....مــا نــه تنهــا مصمــم بودیــم کارگرانــی را کــه
درســندیکای فاشیســتی نــام نویســی کــرده بودنــد
بــه مبــارزه جلــب کنیــم ،بلکــه در مــورد کارگــران
طرفــدار فاشیســم هــم چنیــن نظــری داشــتیم.....
حســاب ایــن کارگــران بــا افــراد فاشیســتی کــه از
میــان ارتشــیان بــه شــالیزارها مــی آمدنــد و بــدون
اســتثنا مــورد تنفــر برن ـجکاران بودنــد جــدا بــود".
همانجــا ص۲۲۵ .
لیال
مهرماه ۱۴۰۱

گسرتش امپراتوری آشوب ()2
در بخــش اول ایــن نوشــتار بــه اهمیــت شــناخت
از نظــام جهانــی حاکــم ســرمایه داری از ســوی
چالشــگران ضــد نظــام کــه خواهــان دگردیســی
کیفــی و اساســی در راه ایجــاد جهانــی دیگــر و
بهتــر بــا چشــم اندازهای سوسیالیســتی هســتند،
پرداختیــم .در بخــش دوم(وپایانــی) ایــن نوشــتار
بعــد از نیــم نگاهــی بــه نحــوۀ انباشــت ســرمایه
در تاریــخ ســرمایه داری چنــد وچــون مؤلفــه هــا و
مقــوالت دیگــر نظــام حاکــم را مــورد بررســی قــرار
میدهیــم.
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نقــش نحــوۀ انباشــت در تاریــخ پانصــد ســالۀ
ســرمایهداری
مطالعه نحوه انباشــت ســرمایه مهمترین مشغله
و اصلیتریــن موضــوع محققــان چالشــگر ضــد
نظــام بویــژه در  ۱۱۳۰ســال گذشــته(عصر ســرمایه
داری انحصــاری  :امپریالیســم) بــوده اســت .زیــرا
انباشــت ســرمایه از طریــق اســتثمار نیروهــای کار
و زحمــت از یکســو و اعمــال تبــادل نابرابــر در
کشــورهای دربنــد پیرامونــی و نیمــه پیرامونــی از
ســوی دیگــر عامــل ســازنده قدرتهــای هژمونیکــی
و امپریالیســتی کشــورهای مســلط مرکــز در درون
نظــام جهانــی ســرمایه داری بــوده و همچنــان مــی
باشــد .بــه عبــارت دیگــر فراینــد انباشــت ســرمایه
موتــور محــرک تاریــخ نظــام جهانــی ســرمایه داری نکات اساسی نظرگاه نظام جهانی سرمایهداری
و تشــدید جهانــی گرایــی سرمایه(گلوبالیزاســیون)  -۱واحــد تحلیــل بــرای درک ریشــهها و تکامــل
در اکنــاف جهــان مــی باشــد .امانوئــل والرشــتاین روابــط اجتماعــی ،سیاســی اقتصــادی چــه در
ذات و ماهیــت اصلــی ایــن نظــام را انباشــت ســطوح کشــوری و منطقــه ای و چــه در ســطوح
مســتمر و بــدون وقفــه ســرمایه دانســته و بــرآن قــاره ای و بینالمللــی همانــا واحــد کل «نظــام
جهانــی ســرمایه» اســت کــه از عمــرش نزدیــک
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اســت کــه ایــن انباشــت بیوقفــه عملــی اســت از
ســوی کشــورهای مســلط مرکز(امپریالیســت هــا)
کــه آن را بــه عنــوان وجــه ویــژه ،نهادینــه ســاخته
انــد.
بــه نظــر ســمیر امیــن پیدایــش شــیوه نویــن
انباشــت ســرمایه در پانصــد و ســی ســال
گذشــته موجــب تولــد و رشــد نظــام جهانــی
ســرمایه گشــته و ســاختارهای اصلــی ایــن نظــام
را شــکل داده اســت .مرکــز ثقــل نظــام بــا تحقــق
انباشــت ســرمایه در اروپــای بویــژه آتالنتیــک
بــه مرحلــۀ شــکوفایی و انقــاب صنعتــی در
نیمــۀ دوم قــرن هیجدهــم و بــا تشــدید بیشــتر
انباشــت ســرمایه در معــدودی از کشــورهای
اروپایــی غربی(انگلســتان ،هلنــد ،فرانســه بلژیــک
و …) قــدم بــه مرحلــه ســرمایهداری انحصــاری
(و امپریالیســم) گذاشــت .آغــاز حیــات نظــام
جهانــی ســرمایه ()۱۴۰۰- ۱۵۰۰بــا آغــاز انباشــت
ســرمایه همزمــان بــوده و جهــان تــا پیــش از
شــروع فراینــد انباشــت ســرمایه و تشــکیل
فورماســیون هــای جدیــد در مرحلــه پیشــا ســرمایه
داری قــرار داشــته و بســیاری از انگاشــت هــا و
پدیدههــای نویــن جهانــی بــا ایــن مرحلــه جدیــد
پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته و تکامــل یافتــه
انــد .بررســی اجمالــی منطــق و پروســه انباشــت
ســرمایه و همچنیــن مقوالتــی چــون «ســاختار
نظــام جهانــی» در چهــار چــوب «مرکــز –
پیرامونــی»« ،توســعۀ توســعه نیافتگــی» ،تاریــخ
قطبــی شــدن جهــان در شــکل و شــمایل «جهــان
چنــد قطبــی»(از  ۱۸۸۴تــا  ۱۹۴۵در شــش دهــۀ
اول عصــر ســرمایه داری انحصــاری) ســپس در
شــکل و شــمایل جهــان دوقطبــی(در دوره «جنــگ
ســرد»:از  ۱۹۴۷تــا )۱۹۹۱و پــس از آن در شــکل و
شــمایل کنونــی اش جهــان تــک قطبــی و باالخــره
تشــدید جهانــی شــدن سرمایه(گلوبالیزاســیون) و
پوالریزاســیون منبعــث از آن در اکنــاف جهــان،
نشــان میدهــد کــه نظــرگاه نظــام جهانــی ســرمایه
بــه لحــاظ منطــق دیالکتیکــی و متدولــوژی
ماتریالیســم تاریخــی دارای پایههــای مســتحکم و
منســجم اســت .بــه نظــر ایــن نگارنده ،چالشــگران
ضــد نظــام ســرمایهداری( کــه خواهــان دگردیســی
کیفــی ایــن نظــام و اســتقرار جهانــی دیگــر و بهتــر
بــا چشــم اندازهــای سوسیالیســتی هســتند)
بایــد بیــش از پیــش خــود را بــا نــکات اصلــی ایــن
نظــرگاه آشــنا و مســلح ســازند .نــکات عمومــی
زیــر ،بررســی مهمتریــن اصــول ایــن نظــرگاه در
بــارۀ نظــام جهانــی حاکــم ســرمایه اســت.

بــه پانصــد ســال میگــذرد.
پیرامونــی» درون آن را بــه دقــت مــورد بررســی قرار
دهیم.بــرای شــناخت کافــی از ایــن نظــام جهانــی
بایــد ســاختار پدیــدۀ «مرکــز
*منظــور از «مرکــز» کشــورهای مســلط متروپــل
امپریالیســتی اســت کــه در «شــمال گلوبــال» قــرار
دارنــد .منظــور از «پیرامــون» کشــورهای دربنــد
(حاشــیه ای) هســتند کــه در ســه قــاره جهــان
(آســیا و آفریقــا و آمریــکای التیــن) بــه اضافــه
اقیانوســیه در «جنــوب گلوبــال» قــرار دارنــد.
*در تاریــخ ســرمایه داری ،کشــورهای مســلط
مرکــز در آغــاز محــدود بــه کشــورهای شــمال
غربــی در اروپــای آتالنتیک(انگلســتان ،فرانســه و
هلنــد) بودنــد .از نظــر سیاســی ایــن کشــورها کــه
تعدادشــان در قــرون شــانزدهم و هفدهــم افزایــش
یافــت ،موفــق بــه اســتقرار دولــت هــای قــوی همــراه
بــا بوروکراســی هــای فراگیــر و نیروهــای نظامــی
جنگــی ،گشــتند .ایــن امــر شــرایط را آمــاده
ســاخت کــه بــورژوازی تــازه بــه دوران رســیده ایــن
کشــورها کنتــرل تجــارت بینالمللــی را قبضــه
کــرده و بــا اعمــال سیاســتهای اســتعماری بــه
تــاراج منابــع طبیعــی کشــورهای آفریقــا ،آســیا
و دیگــر مناطــق دربنــد پیرامونی(جنــوب) ،دامــن
بزننــد.
کشــورها و مناطــق دربنــد پیرامونــی کــه بــه
خاطــر سیاس ـتهای اســتعماری و امپریالیســتی
کشــورهای مســلط مرکــز فاقــد دولــت هــای
متمرکــز قــوی و حاکمیــت مســتقل بودنــد بــا
عنایــت و حمایــت همــه جانبــه اســتعمارگران
و امپریالیســت هــا بــه صــدور منابــع طبیعــی و
خــام خــود بــه کشــورهای مســلط مرکــز تشــدید
بخشــیده و بــا ایجــاد تبــادل نابرابــر در تجــارت
بینالمللــی و اعمــال سیاس ـتهای بــردهداری در
قــاره آفریقــا و ابــر اســتثمار نیروهــای کار و زحمــت
در آســیا و آمریــکای التیــن بــه توســعه و افزایــش
«انباشــت ســرمایه» در کشــورهای مســلط مرکــز
و بــه توســعۀ توســعه نیافتگــی در کشــورهای
پیرامونــی دربنــد ،دامــن زدنــد .اگــر در کشــوری از
جهــان «انباشــت ســرمایه» هنــوز هــم در جهــت
کســب ســود و افزایــش ثــروت بــه نفــع ســرمایه
داران بــزرگ کشــورهای مرکــز بوقــوع مــی پیونــدد،
اقتصــاد و سیاســت در آن کشــور در خدمــت
نظــام جهانــی قــرار گرفتــه و بــه بخــش پیرامونــی
آن تبدیــل میگــردد .درواقــع انباشــت ســرمایه و
تمرکــز آن در کشــورهای مســلط مرکــز مســتلزم
غــارت و اســتثمار منابــع طبیعــی و نیروهــای کار
و زحمــت در جهــان مبنــا و عامــل شــکلگیری
توســعۀ توســعه نیافتگــی در کشــورهای دربنــد
پیرامونــی اســت.
*چــون ســرمایه داری وجــه غالــب و عمدتــا ً حاکــم
نظــام جهانــی اســت و چــون حرکــت ســرمایه در
جهــت انباشــت در ســطح جهــان (گلوبالیزاســیون
= جهانی گرایی) در ماهیت و منطق سرمایهداری
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اســت ،در نتیجــه درجــه جهانــی شــدن ســرمایه
و تشــدید آن بویــژه در عصــر امپریالیســم بــا
درجــه و تشــدید پوالریزاسیون(شــکاف انــدازی)
در ســطح جهــان رابطــه دیالکتیکــی مســتقیم
پیــدا میکنــد .ایــن بــای هولنــاک پوالریزاســیون
منبعــث از گلوبالیزاســیون ســرمایه را میتــوان
از ســه بعُــد و منظــر مــورد بررســی قــرار داد کــه
عبارتنــد از:
 -۱ورطــه هولنــاک و شــکاف عظیــم بیــن فقــر و
ثــروت در ســطح جهــان بیــن کشــورها و مناطــق
پیرامونی(حاشــیه ای) و نیمــه پیرامونی(نیمــه
حاشــیه ای) و کشــورهای مســلط مرکز  « :شــکاف
عمــودی» بیــن شــمال و جنوب(شــکاف طبقاتــی).
 -۲ورطــه هولنــاک و شــکاف بیــن ملتهــا و
ملیــت هــای ســاکن کشــورهای دربنــد پیرامونــی
بــر اســاس اعمــال سیاســتهای «تالقــی تمــدن
هــا» از ســوی نظــام جهانــی ســرمایه(بویژه رأس
آن آمریــکا) از طریــق جنگهــای مرئــی و نامرئــی
در جهــت تجزیــه کشــورهای دربنــد پیرامونــی « :
شــکاف افقــی» بیــن ملــل و ملیــت هــای ســاکن
جنــوب بــر اســاس هویــت ملــی ،دینــی و مذهبــی
و…
 -۳ورطــه هولنــاک و شــکاف عمودی(طبقاتــی)
در درون خــود کشــورهای مســلط مرکــز بویــژه
در درون رأس نظــام (آمریــکا) کــه در فــاز فعلــی
گلوبالیزاســیون (« بــازار آزاد نئولیبرالــی») روزانــه
بطــور فالکــت بــاری افزایــش مــی یابــد.

از یــک جهــان تــک قطبــی(و تــک محــوری) بــه
جهــان چنــد قطبــی ( و یــا حداقــل دو قطبــی)
خیلــی محتمــل خواهــد گشــت.
بــرای اینکــه ایــن واقعــه بــزرگ تاریخــی هــر چــه
زودتــر و ســری ع تــر اتفــاق بیافتــد بایــد انتظــار
داشــت کــه بعضــی از اعضــای اصلــی و مرکــزی
«اتحادیــه اروپا»(یکــی از ســه پیــکان امپریالیســم
ســه ســره) بــه خاطــر افزایــش درنــده خویــی هــا
و سیاســتهای جنگــی و دیگــر ماجراجویــی
هــای رأس نظــام ،نشــان دهنــد کــه آمــاده انــد
از سیاســتهای آتالنتیســتی بــه ســرکردگی
آمریــکا دوری جســته و بــه تعبیــه و تنظیــم
یــک اروپــای متحــد یــورو -آســیایی مســتقل از
آمریــکا دســت بزننــد .بررســی اوضــاع رو بــه رشــد
در اروپــا (بحــران پناهنــدگان میلیونــی مهاجــر،
حملــه هــای تروریســتی داعــش بــه کشــورهای
متعــدد اروپــا از یکســو و خــروج بریتانیــا از
اتحادیــه اروپــا و کودتــای نافرجــام در ترکیــه از
ســوی دیگــر) در عــرض دو ســال گذشــته (از آغــاز
 ۲۰۱۵تــا کنــون  :اکتبــر  )۲۰۱۶نشــان میدهــد کــه
احتمــال تضعیــف و حتــی فروپاشــی اتحادیــه
اروپــا فرارســیده و شــرایط بــرای ایجــاد یــک اتحــاد
از ســوی کشــورهای فرانســه ،آلمــان و بلژیــک بــا
روســیه و ترکیــه علیــه فاشیســم داعــش در حــال
شــکلگیری و رشــد اســت.
بــه نظــر ایــن نگارنــده اگــر ایــن اتحــاد حتــی
بــه صــورت یــک ائتــاف موقتــی بیــن ایــن
کشــورها(علیرغم مخالفــت هــای غیــر مســتقیم
رأس نظــام) بــا موفقیــت بــه پیــش رود نــه تنهــا
رأس نظــام امپریالیســم ســه ســره در ادامــه
سیاســتهای آشــوب برانگیــز «رژیــم چنــج»
بــرای اولیــن بــار در خاورمیانــه بــزرگ (در ســوریه)
بــا ناکامــی روبــرو خواهــد گشــت بلکــه جهانیــان
شــاهد بــروز رونــدی خواهنــد گشــت کــه در
جریــان آن جهــان مــا از شــکل و شــمایل تــک
محوری(تــک قطبــی  :مونــو – پــوالری) بــه شــکل
و شــمایل چنــد قطبی(مالتــی – پــوالری) و یــا
حداقــل بــه دو قطبــی (بــای پــوالر) ،تغییــر خواهــد
یافــت .بررســی تاریــخ کشــورهای دربنــد پیرامونــی
و نیمــه پیرامونــی جهــان کــه امــروز  ۸۵درصــد کل
جمعیــت جهــان را تشــکیل میدهنــد بــه روشــنی
نشــان میدهــد کــه خلــق هــا و ملــت – دولــت هــای
ایــن کشــورها در دنیــای چنــد قطبــی (از ۱۸۸۴
تــا  )۱۹۴۵و حتــی دو قطبــی ( از  ۱۹۴۷تــا )۱۹۹۱
توانســتند فرصــت هــای بیشــتری را در حرکــت بــه
ســوی اســتقالل ،آزادی حتــی بــا چشــم اندازهــای
سوسیالیســتی (عدالت اجتماعی) ،کســب کنند.
مســلما ً حرکــت در مســیر ایجــاد جهــان دیگــر
و بهتــر کــه بــه نظــر نگارنــده نیــز ضرورتــا ً دارای
چشــم اندازهــای سوسیالیســتی خواهــد بــود ،پــر
پیــچ وخــم ،گاهــا ً غامــض و مبهــم و حتــی بعضــی
مواقــع مشــکل و در برخــی کشــورها طاقــت فــرا
خواهــد بــود ،امــا اوضــاع رو بــه رشــد در سراســر
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جهــان پــر از تالطــم و آشــوب نشــان میدهــد کــه
هــر روز بــر ضــرورت ،عینیــت و امــکان حرکــت در
مســیر آن نــوع جهــان توســط بشــریت زحمتکــش
بویــژه در کشــورهای جنــوب( کــه امــروزه بیــش از
هــر زمانــی در گذشــته بــه حلقــه هــای ضعیــف
و مناطــق توفانــی کلیــت نظــام جهانــی تبدیــل
گشــته انــد) ،افــزوده میگــردد.
منابع و مآخذ
امانوئــل والرشــتاین« ،نظــام جهانــی ســرمایه
 :پیشــینۀ آن در قــرن شــانزدهم ،انتشــارات
آکادمیــک۱۹۷۴ ،
 -۲ســمیر امیــن« ،بهــار خلــق  :آینــده انقــاب
عربــی» ،انتشــارات پمبــازوکا۲۰۱۲ ،
 -۳ماهنامــه «مانتلــی ریویــو» شــماره هــای آوریل،
ژوئــن و ژوئیــه  ،۲۰۱۶چــاپ نیویورک
 -۴مجلــه هفتگــی «نیشــن» چــاپ نیویــورک،
شــماره هــای ژوئیــه و اوت ۲۰۱۶
 -۵یونــس پارســابناب« ،بحــران امپریالیســم
آمریــکا  :شکســت و ناکامــی در هژمونــی طلبــی»
و عــروج مرکزهــای قــدرت و بازارهــای نوظهــور در
کتــاب «جهــان در عصــر تشــدید جهانــی شــدن
ســرمایه» ،آمــازون دات کام۲۰۱۰ ،
ن.ناظمی  ۳۰سپتامبر ۲۰۱۶

مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا
مبــارزه علیــه امپریالیســم آمریــکا جــدا از مبــارزه
علیــه ارتجــاع داخلــی نیســت
بزرگتریــن موفقیــت مــا در ایــن ســال هــای پــر فــراز
ونشــیب مبــارزه ،اســتواری در پیــروی از آمــوزش
لنیــن در بــاره امپریالیســم بــوده اســت .مــا درک
درســتی از مبــارزه علیــه امپریالیســم داشــتیم و
زمانــی کــه رویزیونیســت هــای حــزب کمونیســت
شــوروی قــدرت را در حــزب غصــب کردنــد و راه
ســرمایه داری را در داخــل اعمــال کردنــد و در
سیاســت خارجــی سیاســت هــای تجــاوز گرانــه
ای را در پیــش گرفتنــد ،مبــارزه علیــه هــر دو ابــر
قــدرت را بــا مبــارزه علیــه ارتجــاع داخلــی توامــا ً
بــه پیــش بردیــم .زندگــی صحــت ایــن خــط مشــی
حــزب مــا را ثابــت کــرده اســت امپریالیســم
همچنــان در جهــان موجــود اســت امــا تغییــرات
فاحشــی در مناســبات و توانایــی هــای آنهــا رخ
داده اســت.
اوضــاع تغییــر یافتــه چگونــه اســت و مبــارزه علیــه
امپریالیســم در کجــای وظایــف مــا جــا دارد؟
اوضــاع تغییــر یافتــه عینــی جهانــی در ایــن چنــد
دهــه اخیــر بویــژه پــس از ارزیابــی دولــت پنهــان
آمریــکا در اینکــه چیــن کشوریســت کمونیســتی
ودشــمن اصلــی امپراتــوری آمریــکا ،بازتابــی تــکان

بقیه در صفحه ۸

جمعبندی و نتیجهگیری
تحــت شــرایط پُــر از آشــوب و ورطــه هــای
هولنــاک کــه امــروز تقریبــا ً سراســر جهــان و
حتــی کشــورهای مســلط مرکــز و خــود رأس نظــام
جهانــی ســرمایه را در برگرفتــه آیــا میتــوان از
وقــوع امکانــات و فرصــت هــای دگرگــون ســاز در
ســطح جهــان بویــژه در مناطــق فالکــت بارتــر آن
مثــل خاورمیانــه بــزرگ ،ســخن گفتــه و تفســیر
ارائــه داد؟ آیــا در آینــده نــه چنــدان دور نیروهــای
اجتماعــی چالشــگر در ژئوپولتیکــی تریــن و ســوق
الجیشــی تریــن منطقــه جهان(خاورمیانــه بــزرگ)
خواهنــد توانســت بــا همبســتگی و حمایــت
دولــت هــا و خلــق هــای متعلــق بــه ســازمان هــای
بینالمللــی مثــل « »آلبــا» در آمریــکای التیــن،
گــروه شــانگهای» در آســیای شــرقی و … شــرایط
را بــرای رهایــی و گسســت از یــوغ و محــور نظــام
جهانــی ســرمایه و اســتقرار دولــت هــای صاحــب
حاکمیــت ملــی ،آمــاده ســازند؟
اگــر خلقهــا و دولتهــای خواهــان کســب
حاکمیــت ملــی از یــوغ نظــام در خاورمیانــه بــزرگ
موفــق گردنــد کــه بــه امــر گسســت از نهادهــای
امپریالیســم ســه ســره (بانــک جهانــی ،صنــدوق
بینالمللــی و ســازمان تجــارت جهانــی) شــدت
بخشــیده و در کســب آن کامیــاب گردنــد در
آن صــورت وقــوع دگردیســی در ســاختارجهانی
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اصلــی را شــکل داده انــد .تضادهایــی در زمینــه
هــای مختلــف که.سرنوشــت بشــریت بســتگی بــه
چگونگــی حــل آنهــا دارد.
یک  -تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی
دو -تضــاد میــان نظــام سوسیالیســتی و نظــام
ســرمایه داری
ســه  -تضــاد میــان اجتماعــی شــدن تولیــد و
خصوصــی مانــدن مالکیــت بــر وســایل تولیــد
چهــار  -تضــاد بیــن کشــورها ،ملــل ســتمدیده
وکارگــران وزحمتکشــان از یــک ســو و امپریالیســم
ابرقــدرت آمریــکا از ســوی دیگــر
بــا تغییــرات عظیــم جهانــی در کلیــه زمینــه هــا
و آغــاز دوران افــول ابرقــدرت بالمنــازع جهــان
امپریالیســم آمریــکا کــه همچنــان بــر نقــش ابــر
قدرتــی خــود اصــرار دارد و نبــود حضورپ ُرقــدرت
امپریالیســتی دیگــر کــه ادعــای جــای گزینــی
داشــته باشــد ،شــرایط نوینــی را در ســطح جهانــی
فراهــم ســاخته اســت .در دوران افــول ابرقــدرت
بریتانیــا آمریــکا آشــکارا وارد میــدان بــرای پ ُرکــردن
جــای بریتانیــا بعنــوان ابــر قــدرت جهانــی شــد.
و قــرن بیســتم را قــرن آمریــکا خوانــد وبــرای
ســرکردگی کامــل جهــان نقشــه تجزیــه روســیه را
در پیــش گرفــت .بــا ســلطه ســرمایه داری مافیایــی
آمریکایــی در اتحــاد جماهیــر شــوروی وتجزیــه
کامــل آن ،اعــام پایــان تاریــخ سوسیالیســم
وگســترش قــدرت نظامــی خــود در سراســر جهــان،
قــرن بیســت ویکــم را هــم قــرن آمریــکا خوانــد.
امــا تدریجــن ادامــه چنیــن موقعیتــی توســط
اکثریــت کشــورهای جهــان بــه چالــش کشــیده
شــده اســت .مــردم سراســر جهــان بــا ایــن همــه
نــا برابــری هــا بســتوه آمــده انــد .تاریــخ جنایــات
کشــور هــای اســتعماری و امپریالیســتی هرچــه
بیشــتر بــر مــا شــده اســت ،تــوده هــا ملــت هــای
ســتمدیده و بســیاری کشــورهای تــازه مســتقل
شــده امــا فقیــر و درمانــده نظــام جهانــی ابرقدرتــی
را امپریالیســتی و باعــث وضــع اســفنک خــود می
بیننــد .آنهــا نــه تنهــا بــا ابــر قدرتــی بالمنــازع یــک
کشــور مخالفنــد ،اساســا ً هرگونــه قطــب بنــدی
نظامــی وسیاســی واقتصــادی را ضــد خــود وضــد
تاریــخ میداننــد .تجربــه چنــد قطبــی شــدن جهــا
ن ،تجربــه دوقطبــی شــدن و ابرقدرتــی بالمنــازع
شــدن هیچکــدام نــه تنهــا صلحــی بــرای جهــان
بــه ارمغــان نیــاورده بلکــه آنــرا بــه لبــه پرتــگاه و
نابــودی کشــانده اســت .دنیــا بــر ســر دوراهــی
رســیده اســت .بایــد انتخــاب کنــد چگونــه جهانــی
را میخواهــد .حــل کلیــه تضــاد هــای اساســی بــاال
گــره خــورده بــه حــل تضــاد بیــن کشــورها ،ملــل
ســتمدیده وکارگــران وزحمتکشــان از یــک ســو و
امپریالیســم ابرقــدرت آمریــکا از ســوی دیگــر
ایدئولــوگ هــا ی بــورژوازی تــاش کــرده انــد
کمونیســم علمــی را یــک آیــه آســمانی ،یــک
مکتــب متافیزیکــی و دیترمنیســتی جلــوه دهنــد.
کمونیســم علمــی اصولــش بــر رونــد تکاملــی

مــادی گرایــی طبیعــی و اجتماعــی اســتوار اســت،
ســبز اســت و پویــا و مــادی گــری دیالکتیــک را
در رونــد شــناخت بــکار مــی گیــرد .پراتیــک را
معیــار ســنجش درســتی ونادرســتی تئــوری هــا
میدانــد .امــروز کــه ســرمایه داری ،جهــان را بــه لبــه
پرتــگاه کشــانده اســت و خطــر جنــگ هســته ای
آینــده تیــره وتــاری را بــرای بشــریت رقــم مــی زنــد
جنبــش کارگــری جهانــی بــر آنســت کــه رقابــت
هــای امپریالیســتها حتمــن نبایــد بــه جنــگ
بکشــد و کارگــران واحــزاب کمونیســت همــراه
تــوده هــا مــی تواننــد از بــروز آن جلــو گیرنــد.
رســالت تاریخــی طبقــه کارگــر جهانــی همــراه بــا
کل بشــریت ،مبــارزه بــرای جهانــی بــدون ابرقــدرت
هــا ،بــدون صــف بنــدی هــای نظامــی وقطــب
بنــدی هــای ناشــی از رقابــت هــای امپریالیســتی
اســت .طبقــه کارگــراز هــدف انقــاب جهانــی ،از
درد همگانــی بشــریت کنونــی حرکــت مــی کنــد
و بنــا بــر موقعیــت اجتماعــی اش وفــادار تریــن
طبقــه بــه همبســتگی جهانــی و انترناسیونالیســم
اســت .امــا ایــن مبــارزه ایســت ســخت ،بغرنــج
وطوالنــی .مرتجعــان هیچــگاه راضــی نمــی شــوند
کــه صحنــه تاریــخ را تــرک کننــد .ازکشــورها ،ملــت
هــا گرفتــه تــا خلقهــا و تــوده هــای اســتثمار شــونده
وســتمکش مخالــف اوضــاع کنونــی جهاننــد.
امپریالیســم آمریــکا و متحدانــش در بــرا بــر کلیــه
گرایــش هــا ی اســتقالل طلبانــه کشــورها ،گرایــش
ســتمدیدگان بــرای آزادی و اســتثمار شــوندگان
بــرای سوسیالیســم و کمونیســم ایســتادهاند.
ایــن صــف آرایــی بطــور برجســته ای در خاورمیانــه
کــه ایــران در آن قــرار داد و ســلطه بــر آن نقــش
تعییــن کننــده ای بــرای ابرقدرتــی دارد ،نمایــان
اســت.از کودتــای ۲۸مــرداد  ۳۲ایــران ایــن رونــد
صعــودی بــرای تبدیــل شــدن بــه آقــای خــاور میانــه
شــروع مــی شــود امپریالیســم آمریــکا بــا حملــه
بــه عــراق ،افغانســتان ،ســوریه ،لبنــان و لیبــی
و پشــتبانی از راســت تریــن نیروهــای ارتجاعــی
منطقــه هــدف تســلط کامــل بــه منابــع نفــت وگاز
منطقــه را همچنــان دنبــال مــی کنــد .ایــران تنهــا
کشوریســت کــه هنــوز در برابــر آمریــکا در منطقــه
زانــو نــزده اســت .امــا وجــود اقتصــاد اســامی
نئولیبرالیســتی و طرفــداران وســیع آمریــکا در
میــان جنــاح هــای بــورژوازی ایــران – داخــل وخارج
حاکمیــت آمریــکا هنــوز بــه تســخیر دژ از درون
در ایــران دل بســته اســت .از ایــن منظــر طبقــه
کارگــر ایــران ضمــن مبــارزه علیــه نظــام ســرمایه
داری داخلــی بایــد مبــارزه علیــه امپریالیســم –
ابرقــدرت آمریــکارا فرامــوش نکنــد .امپریالیســم
آمریــکا پشــتیبان ســرمایه داری جهانــی اســت
وضــد کمونیســم وهرگونــه جنبــش کارگــری
انقالبــی بــا هــدف هــای سوسیالیســتی اســت.
بــورژوازی ایــران در ایــن صــد ســاله عمدتــا ً همــراه
بــا اســتعمار وامپریالیســتها بــه چپــاول وغــارت
منابــع ملــی ایــران پرداختــه و چنانچــه جناحــی
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دهنــده در کلیــه ســطوح جهانــی داشــته اســت.
آمریــکا موکــدا ً یــاد آوری مــی کنــد و در عمــل بــا
اقداماتــی سیاســی ،اقتصــادی و نظامــی نشــان
مــی دهــد کــه بــا تمــام نیــرو در برابــر پیشــروی
چیــن خواهــد ایســتاد .جنــگ در اکرائیــن وصــف
آرایــی میــان ناتــو وروســیه در هشــت مــاه گذشــته،
بازهــم بیشــتر هــدف امپریالیســم آمریــکا را در
محاصــره کامــل ،تضعیــف بــا هــدف تجزیــه
روســیه در خدمــت اســتراتژی محاصــره چیــن
نشــان مــی دهــد.
دوران همچنــان دوران انقالبــات پرولتــری و
امپریالیســم اســت و تضادهــای اساســی جهــان
همچنــان باقــی مانــده انــد امــا تضــاد عمــده جهــان
کــه زمانــی مــا آنــرا بــا دو ابــر قــدرت مشــخص
مــی کردیــم نیســت بلکــه یــک ابرقــدرت وآنهــم
امپریالیســم آمریکاســت کــه توانایــی یافتــه بــا
قــدرت اقتصــادی ونظامــی خــود نقــش ژانــدارم
جهانــی را بــازی کنــد و سیاســت هــای جهانــی
خــود را بــه دیگرکشــور هــا دیکته کند.در شــناخت
ایــن پدیــده شــیوه هــای متفاوتــی را بــکار بــرده انــد.
از جملــه اســت توانایــی هــای اقتصادی،علمــی و
تمرکــز ســرمایه و قــدرت نظامــی .مــا در اینجــا
ضمــن بــه حســاب آوردن کلیــه ایــن عوامــل از
شــیوه شــناخت تضادهــای اساســی جهــان کنونــی
وتعییــن مناســبات میــان هــا اســتفاده مــی کنیــم.
بــا توجــه بــه بحــران ســاختاری ســرمایه داری
جهانــی و عــدم توانایــی صاحبــان قــدرت سیاســی
جهانــی ســرمایه در مهارکــردن آن بــا توجــه بــه
ایــن بحــران ادامــه دار کــه هــر روز آهنــگ توســعه
اقتصــادی نــزول مــی کنــد ولــی تمرکــز ســرمایه در
دســت مشــتی کوچــک در جهــان بیشــتر مــی
شــود تضــاد اصلــی جهــان را میــان تهیدســتان
و ثروتمنــدان میداننــد .و ایــن تضــاد را نــه تنهــا
اصلــی بلکــه عمــده ارزیابــی مــی کنند.اشــکال ایــن
نــوع ارزیابــی هــا در اینســت کــه نقــش طبقــات و
مبــارزه طبقاتــی را در ایــن جــدال تاریخــی کمرنــگ
مــی کنــد و آتــش حملــه را روی دشــمن عمــده
فعــال در صحنــه را پراکنــده مــی کنــد .بنوعــی
ریشــه در ائیدولــوژی همــه باهــم خــرده بــورژوازی
دارد و در ایــران بــاز خریــد آن داغ اســت .بنظــر مــا
روش تحلیــل تضــاد هــا ی جهــان کنونــی زمینــه
را بــرای شــناخت مشــخص تــر فراهــم مــی کنــد و
طبقــه کارگــر وکمونیســت هــا را در مبــارزه جــاری
چــه در ســطح جهانــی و چــه درســطح کشــور خــود
بهتــر مســلح مــی کنــد.
هــدف مــا از ایــن تحلیــل دســتیابی بــه دانشــی
اســت واقعــی و مشــخص کــه بتوانــد قــدرت طبقــه
کارگــر و تــوده هــای ســتمدیده واســتثمار شــونده را
بیفزایــد وزمینــه را بــرای انقــاب اجتماعــی فراهــم
نمایــد .تضــاد هــا ی کنونــی جهــان کدامانــد؟
اول عامتریــن وعمومــی تریــن کــه مــادر تضادهــا
را بشناســیم .در صحنــه واقعــی جهــان کنونــی
مجموعــه ای از تضــاد هــای اساســی انــد کــه تضاد
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طبقــه کارگــر جهانــی اســت .طبقــه کارگــر جهانــی
کــه خــود بزرگتریــن وبــا ارزشــترین عامــل تولیــد
اســت امــروز تنهــا نیرویــی اســت کــه مــی توانــد
کل بشــریت را بــا برانــدازی نظــام ســرمایه داری
جهانــی ،نجــات دهــد ،آزادی بــرای مــردم جهــان
بــه ارمغــان آورد ،ســتمدیگان را رهایــی بخشــد
واز نابــودی کــره زمیــن کــه ناشــی از نظــام ســرمایه
داری به لبه پرتگاه کشــانده شــده اســت را نجات
دهــد .از ایــن منظــر مبــارزه طبقــه کارگــر یــک
کشــور بــرای انقــاب سوسیالیســتی درحقیقــت
موثــر تریــن راه بــرای حــل همــان رســالت تاریخــی
در قلمــرو جهانــی اســت وبــه حــل تضــاد عمــده
جهــان خدمــت مــی کنــد.
محسن رضوانی
اول سپتامبر دوهزار و بیست دو

سرمایهداری شکست خورد
ترجمــه حاضــر برگرفتــه از مانتلــی ریویــو فوریــه
۲۰۱۹
نوشته جان بالمی فاستر

ســرمایهداری شکســت خــورده – بعــدش
چــی؟

مشــهود اســت کــه ســرمایه داری بــه عنــوان
یــک نظــام اجتماعــی در کمتــر از دو دهــه قــرن
بیســت و یکــم شکســت خــورده اســت .جهــان در
رکــود اقتصــادی فــرو رفتــه ،مالــی شــدن و نهایــت
نابرابــری درتاریــخ بشــر ،همــراه بــا بیــکاری انبــوه و
کــم کاری ،بــی ثباتــی ،فقــر ،گرســنگی ،و زندگــی
هــدر رفتــه ســردرگم و آنچــه در ایــن مرحلــه تنهــا
مــی تــوان آن را « مارپیــچ مــرگ » اکولوژیــک
ســیاره ای نامیــد.
انقــاب دیجیتالــی ،بزرگتریــن پیشــرفت
تکنولوژیکــی زمــان مــا ،بــه ســرعت از وعــده
ارتباطــات آزاد جهــش یافتــه و تولیــد را بــه وســایل
جدیــد نظــارت ،کنتــرل ،و جابــه جایــی نیــروی کار
آزاد کــرده اســت .نهادهــای لیبــرال دموکراســی
در نقطــه فروپاشــی قــرار دارنــد ،در حالــی کــه
فاشیســم ،گارد عقــب نظــام ســرمایه داری ،دوبــاره
همــراه بــا مردســاالری ،نژادپرســتی ،امپریالیســم و
جنــگ ســربلند کــرده اســت.
اینکــه بگوییــم ســرمایه داری یــک نظــام شکســت
خــورده اســت ،البتــه بــه ایــن معنــی ا نیســت
کــه فروپاشــی و تجزیــه آن قریــب الوقــوع اســت
بلکــه بــه ایــن معنــی اســت؛ کــه بهرحــال ایــن
نظــام کــه در آغــاز تاریخــا ً ضــروری و خــاق بــود
از ایــن مرحلــه گــذر کــرده ودر قــرن حاضــر بــه
یــک نظــام غیرضــروری و مخــرب تاریخــی تبدیــل
شــده اســت .امــروز ،بیــش از پیــش ،جهــان بــا

آزادی پوشش حق اولیه زنان است

یــک انتخــاب تاریخــی بیــن «بازســازی انقالبــی
تمامــی جامعــه و نابــودی قــدرت مشــترک طبقــات
متخاصــم» مواجــه اســت.
نشــانه هــای ایــن شکســت ســرمایه داری در
همــه جــا هســت .رکــود ســرمایه گــذاری تعییــن
شــده توســط حبــاب هــای توســعه مالــی ،کــه پــس
از آن ناگزیــر ترکیــد ،حــال بمثابــه مشــخصه بــه
اصطــاح بــازار آزاد ،افزایــش نابرابــری بــر درآمــد
بــا شــرایط مــادی رو بــه کاهــش ثــروت اکثریــت
جمعیــت جفــت شــده اســت .دســتمزد واقعــی
بــرای اکثــر کارگــران در ایــاالت متحــده بــه ســختی
در چهــل ســال گذشــته بــا وجــود افزایش پیوســته
بهــره وری رشــد کــرده اســت.
شــدت کار افزایــش یافتــه اســت ،در حالــی کــه
کار و حفاظــت هــای ایمنــی در کار بــه طــور
سیســتماتیک محــو شــده اســت .آمــار بیــکاری بــه
دلیــل کــم کاری نهادینــه شــده جدید(شــغلهای
نیمــه وقــت) در قالــب کار قــراردادی در اقتصــاد
گیــگ بیشــتر و بیشــتر بــی معنــی تــر شــده اســت.
صــرف شــکوه ســابق
اتحادیــه هــا بــه ســایه هــای ِ
خــود تنــزل یافتــه انــد چــرا کــه ســرمایه داری بــر
کنتــرل توتالیتــر بــر محیــط هــای کار تأکیــد کــرده
اســت.
بــا زوال جوامــع از نــوع شــوروی ،سوســیال
دموکراســی در اروپــا در فضــای جدیــد
«ســرمایهداری آزاد شــده» از بیــن رفتــه اســت.
تصــرف ارزش اضافــی تولیــد شــده توســط
اســتثمار بیــش از حــد در فقیرتریــن مناطــق
جهــان ،از طریــق آربیتــراژ کار جهانــی کــه توســط
شــرکت هــای چنــد ملیتــی ایجــاد شــده اســت،
منجــر بــه جمــع آوری بــی ســابقه ثــروت مالــی در
مرکــز اقتصــاد جهــان و فقــر نســبی در کشــورهای
پیرامونــی مــی شــود.
در حــال حاضــر حــدود  ۲۱تریلیــون دالر در
حســابهای بانکــی بــرون مــرزی در پناهــگاه هــای
مالیاتــی کــه بیشــتر در جزایرکارائیــب میباشــد
پسانــداز شــده انــد و «پناهــگاه مســتحکم مالــی
بــزرگ» را تشــکیل مــی دهنــد .انحصــارات مبتنــی
بــر فــن آوری ناشــی از انقــاب ارتباطــات جهانــی،
همــراه بــا افزایــش تســلط بــر ســرمایه مالــی
مبتنــی بــر وال اســتریت بــه ایجــاد دارایــی هــای
ســوداگرانه و ثــروت بیشــترامروز " ۱درصدیهــا"
کمــک کــرده اســت.
اکنــون چهــل و دو میلیــاردر از ثروتــی بــه انــدازه
ثــروت نیمــی از جمعیــت جهــان برخوردارنــد،
در حالــی کــه ســه تــن از ثروتمندتریــن مــردان
ایــاالت متحده—جــف بــزوس ،بیــل گیتــس و وارن
بافت—بیــش از نیمــی از جمعیــت آمریــکا ثــروت
دارنــد .در هــر منطقــه ای از جهــان ،نابرابــری در
دهــه هــای اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت.
شــکاف درآمــد ســرانه و ثــروت بیــن ثروتمندتریــن
و فقیرتریــن ملــت هــا کــه قــرن هاســت رونــد
غالــب بــوده اســت ،بــار دیگــر بــه ســرعت در حــال
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از آن تــاش کــرده مســتقل عمــل کنــد بــا کودتــا
بــا همدســتی بخــش دیگــری از همــان طبقــه
ســرنگون شــده اســت .امــروز بخشــی از حاکمیــت
در برابــر زیــاده خواهــی هــای امپریالیســم آمریــکا
مقاومــت مــی کنــد .ایــن مقاومــت بــا توجــه بــه
وجــود چــرخ پنجــم طرفــدار آمریــکا در حکومــت،
بــا توجــه بــه فروماندگــی نظــام در حــل مشــکالت
تودههــای وســیع مــردم و بــا توجــه بــه دیکتاتــوری
ضــد کمونیســتی وکارگــری پــا گلــی اســت مگــر
اینکــه تغییــرات اساســی طــی مبــارزه بدســت
توانــای کارگــران ومتحــد آنهــا در جهــت بــاال بــردن
حــل مشــکالت عدیــده جامعــه تحقــق یابــد .و
بــا گســترش تشــکالت مردمــی روحیــه مقاومــت
مردمــی علیــه امپریالیســم تقویــت شــود .مــا
همیشــه تاکیــد کــرده ایــم راه انقــاب ایران ســخت
وبغرنــج اســت .امــروز مــا بــا چنیــن بغرنجـیای در
حــل تضــاد میــان دو تضــاد عمــده بــا دشــمنان
پرولتاریا روبروهســتیم .پرســش اینجاســت طبقه
کارگــر ایــران چگونــه بایــد بــه حــل مناســبات ایــن
دو عمــده بپــردازد.؟ اینکــه گفتــه انــد پرولتاریــای
هــر کشــور بایــد اول حســابش را بــا ســرمایه داران
کشــور خــودش حــل کنــد از اینجا ناشــی می شــود
کــه در زبــان تضــاد هــا بایــد هــر قلمرویــی را جــدا
از هــم مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار داد و بــر اســاس
تضادهــای اساســی همــان قلمــرو تضــاد عمــده را
دریافــت .در اینجــا اهمیــت واصولــی بــودن اصــل
حرکــت از شــرایط مشــخص هــر کشــور روشــن
مــی شــود .قلمــرو جهانــی هــم بــرای خــودش
تضــاد هــای اساســی خــود را دارد و از میــان آنهــا
هــم بــا توجــه بــه شــرایط مشــخص جهانــی تضــاد
عمــده خــود را دارد .قاطــی کــردن ایــن دو قلمــرو
باهــم در گذشــته ضررهــای زیــادی بــه جنبــش
کارگــری جهــان از جملــه ایــران زده اســت .حــزب
رنجبــران هــم از ایــن انحــراف لطمــه خــورده اســت.
مســئله بــر ســر حــل مناســبات ایــن دو تضــاد
عمــده اســت تضــاد طبقــه کارگــر بــا ســرمایه داران
کشــور خــود و تضــاد طبقــه کارگــر بــا امپریالیســم
در ســطح جهانــی اســت .پرولتاریــا بایــد بــرای
برانــدازی بــورژوازی حاکــم خــود بعنــوان تضــاد
عمــده عمــل کنــد و در عیــن حــال بــا آگاهــی از
تضــاد عمــده جهــان بــا امپریالیســم ،مبــارزه بــا آن
را بعنــوان یــک وظیفــه انترناسیونالیســتی مبــارزه
انقالبــی داخلــی خــود را تکمیــل کنــد .تــا وقتــی
کــه امپریالیســم مســتقیم وارد کشــور نشــده
همیشــه تضــاد عمــده بــا طبقــه حاکــم اســت و
هیچــگاه مبــارزه علیــه امپریالیســم پرولتاریــا نمــی
توانــد بــا بــوارژوازی چــه در حاکمیــت وچــه در
اپوزیســیون جناحــی از بــورژوازی همــراه وهمســو
شــود .سیاســت انتخــاب بــد وبــد تــر تهــی از
صــف کشــی راســتین طبقاتــی اســت .امــا اوضــاع
تغییــر یافتــه جهــان در صــد ســال گذشــته مــا
را چــون نیــک بنگریــم بــه یــک واقعیــت دیگــری
نزدیــک تــر کــرده اســت و آنهــم عظمــت عظیــم
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افزایــش اســت .بیــش از  ۶۰درصــد از جمعیــت
شــاغل جهــان ،حــدود دو میلیــارد نفــر ،هــم
اکنــون در بخــش غیررســمی زیرخــط فقیــر کار
مــی کننــد و پرولتاریــای عظیــم جهانــی را تشــکیل
مــی دهنــد .ارتــش ذخیــره جهانــی کار حــدود ۷۰
درصــد بزرگتــر از ارتــش کارگــری فعــال کارگــران
اســت کــه بــه طــور رســمی شــاغل میباشــند.
بیمــه ســامتی الزم ،مســکن ،آمــوزش و پــرورش،
و آب پــاک و هــوای ســالم بــه طــور فزاینــده ای
بــرای بخــش هــای بزرگــی از جمعیــت ،حتــی در
کشــورهای ثروتمنــد در آمریــکای شــمالی و اروپــا
دور از دســترس اســت ،در همیــن حــال ،حمــل و
نقــل در آمریــکا و بســیاری از کشــورهای دیگــر بــه
واســطه ســطوح غیرمنطقــی بــاالی وابســتگی بــه
خودروهــای شــخصی و عــدم ســرمایه گــذاری در
حمــل و نقــل عمومــی  ،دشــوارتر مــی شــود.
ســاختارهای شــهری بیشــتر و بیشــتر بــا اعیــان
ســازی و جداســازی مشــخص می شوند و شهرها
بــه میــدان بــازی هــای نیــروی مرفــه اجتماعــی
تبدیــل مــی شــوند در حالــی کــه فرودســتان
جامعــه بــه حاشــیه رانــده مــی شــوند .حــدود نیــم
میلیــون نفــر کــه بیشــتر آن هــا کــودک هســتند،
هــر شــب در ایــاالت متحــده بــدون ســرپناه بســر
میبرنــد .شــهر نیویــورک هجــوم بــزرگ مــوش هــا
را تجربــه میکنــد کــه بــه گــرم شــدن دمــا نســبت
داده مــی شــود ،رونــدی کــه انعــکاس جهانــی دارد.
در ایــاالت متحــده و دیگــر کشــورهای پــر درآمــد،
امیــد بــه زندگــی در حــال کاهــش اســت ،بــا
تجدیــد حیــات قابــل توجــه بیمــاری هــای
ویکتوریایــی ناشــی از فقــر و بهــره کشــی .در
بریتانیــا ،مــرض گــوات ،مخملــک ،ســیاه ســرفه،
و حتــی اســکوربوت در حــال حاضــر همــراه بــا
ســل تجدیــد حیــات یافتــه اســت .بــا عــدم اجــرای
مقــررات بهداشــتی و ایمنــی کار ،بیمــاری ریــه
ســیاه بــا خونخواهــی در کشــور زغــال ســنگ
ایــاالت متحــده بازگشــته اســت.
اســتفاده بیــش از حــد از آنتــی بیوتیــک هــا ،بــه
ویــژه توســط صنعــت کشــاورزی ســرمایه داری،
منجــر بــه یــک بحــران مقاومــت آنتــی بیوتیکــی
مــی شــود ،رشــد خطرنــاک ابربــاگ هــا منجربــه
تعــداد فزاینــده ای از مــرگ و میرمیشــود ،کــه تــا
اواســط قــرن مــی توانــد از مــرگ و میــر ســاالنه
ســرطان پیشــی گیــرد ،و باعــث شــود کــه ســازمان
بهداشــت جهانــی اعــام «اورژانــس بهداشــت
جهانــی» کنــد .ایــن شــرایط وخیــم ،ناشــی از
فعالیــت نظــام ،بــا آنچــه فردریــک انگلــس ،در
شــرایط طبقــه کارگــر در انگلســتان ،آن را «قتــل
اجتماعــی» نامیــد ،همخوانــی دارد.
در نتیجــه تحریــک شــرکت هــای غــول پیکــر،
بنیادهــای بشردوســتانه ســرمایهداری ،و دولــت
هــای نئولیبــرال ،آمــوزش عمومــی در اطــراف
آزمایــش هــای طراحــی شــده توســط انحصــارات
بــر مبنــای اجــرای اســتانداردهای هســته مشــترک
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سیســتم تبلیغاتــی رســانه هــای جمعــی کــه
بخشــی از فــراورده شــرکت هــای بــزرگ تــر اســت،
هــم اکنــون در یــک سیســتم تبلیغاتــی مبتنــی
بــر رســانه هــای اجتماعــی ادغــام مــی شــود کــه
متخلخــل تــر و بــه ظاهــر پ ُرهــرج و مــرج تــر اســت،
امــا جهانــی تــر و بیــش از هــر زمــان دیگــری در
خدمــت پــول و قــدرت اســت .بــا اســتفاده از
تکنیــک هــای مــدرن بازاریابــی و نظــارت ،کــه در
حــال حاضــر تســلط بــر تمــام تعامــات دیجیتــال
را حــق مســلم خــود میداننــد ،قــادر بــه تنظیــم
پیــام هــای خــود  ،تــا حــد زیــادی بــدون بازرســی،
بــه افــراد و شــبکه هــای اجتماعــی خــود ارســال
میکننــد ،کــه نگرانــی هــا را در مــورد انتشــار
«اخبــار جعلــی» از هــر ســو موجــب میگردنــد.
نهادهــای تجــاری متعــددی وعــده دســتکاری و
تقلــب در سیســتم تکنولــوژی رای دهنــدگان در
کشــورهای سراســر جهــان را میدهنــد کــه در حــال
حاضــر فــاش شــده اســت کــه خدمــات خــود را
بــه مزایــده باالتریــن مناقصهگــران قــرار میدهنــد.
حــذف بــی طرفــی شــبکه در ایــاالت متحــده
بــه معنــای تمرکــز بیشــتر ،تمرکــز ،و کنتــرل بــر
کل اینترنــت توســط ارائــه دهنــدگان خدمــات
انحصــاری اســت.
انتخابــات بــه طــور فزاینــده ای قربانی»پول ســیاه»
کنتــرل نشــده منبعــث از خزانــه شــرکت هــا و
طبقــه میلیــاردر اســت .اگرچــه خــود را بــه عنــوان
دموکراســی پیشــرو در جهــان ارائــه مــی دهــد ،امــا
آمریــکا همــان طــور کــه پــل بــاران و پــل ســویزی در
ســال  ۱۹۶۶در ســرمایه انحصــاری اعــام کردنــد،
«از نظــر شــکل دموکراتیــک و پلوتوکراتیــک در
محتــوا اســت ».در دولــت ترامــپ ،بــه دنبــال
یــک سُ ــنت طوالنــی  ۷۲،درصــد از کســانی کــه
بــه کابینــه منصــوب شــده انــد از رده هــای باالتــر
شــرکت هــا آمــده انــد ،و بقیــه از ارتــش کشــیده
شــده انــد.
جنــگ کــه توســط آمریــکا و دیگــر قــدرت هــای
بــزرگ در راس ایــن سیســتم مهندســی شــده
اســت ،در مناطــق اســتراتژیک نفتــی ماننــد
خاورمیانــه همیشــگی شــده اســت و تهدیــد مــی
کنــد کــه بــه یــک تبــادل گرمــا هســته ای جهانــی
وســعت یابــد .در زمــان دولــت اوبامــا ،ایــاالت
متحــده درگیــر جنــگ /بمــب گــذاری در هفــت
کشــور مختلف—افغانســتان ،عــراق ،ســوریه،
لیبــی ،یمــن ،ســومالی و پاکســتان بــود.
شــکنجه و ترورهــا توســط واشــنگتن بــه عنــوان
ابزارهــای قابــل قبــول جنــگ علیــه کســانی کــه
اکنــون افــراد بــی شــمار ،شــبکه هــای گروهــی و
کل جوامعــی کــه بــه عنــوان تروریســت نــام گــذاری
مــی شــوند ،دوبــاره برقــرار شــده اســت.

رباتیــک  ،بازســازی شــده اســت .ایــن امــر پایــگاه
عظیــم اطالعاتــی در جمعیــت دانــش آموزایجــاد
کــرده ،کــه بســیاری از آنهــا در حــال حاضــر بــه
طــور محرمانــه بــه بــازار عرضــه شــده و بــه فــروش
مــی رســد.
کورپوراتیــزه شــدن و خصوصــی ســازی آمــوزش
و پــرورش بــه تبعیــت تدریجــی نیازهــای کــودکان
بــه ســودآوری بــازار کاال خدمــت مــی کنــد .مــا بــه
ایــن ترتیــب شــاهد بازگشــت چشــمگیر تومــاس
گرادگرینــد و فلســفه مزخــرف مزخــرف آقــای
 M’Choakumchildدر شــرایط ســخت چارلــز
 Dickensهســتیم:
«فقــط حقایــق در زندگــی تحــت تعقیــب
هســتند» و «شــما هرگــز اهــل خیالبافــی
نیســتید ».مگــر پــس از ســقوط بــه ســیاه چــال
هــای فکــری .بســیاری از فقیرتریــن و جداســازی
هــای نــژادی در مــدارس آمریــکا ،خطــوط لولــه
صــرف بــرای زنــدان هــا و یــا ارتــش میباشــند.
بیــش از دو میلیــون نفــر در آمریــکا پشــت میلــه
هــای زنــدان هســتند کــه میــزان حبــس باالتــر از
هــر کشــور دیگــری در جهــان اســت و جیــم کــرو
جدید(قانــون جداســازی ســیاهان در آمریــکا) را
تشــکیل مــی دهــد .کل جمعیــت زنــدان تقریبــا ً
برابــر بــا تعــداد افــرادی اســت کــه در هیوســتون
تگــزاس چهارمیــن شــهر بــزرگ آمریــکا هســتند.
آمریکایــی هــای آفریقایــی تبــار و التیــن هــا ۵۶
درصــد از کســانی را تشــکیل مــی دهنــد کــه
زندانــی شــده انــد ،در حالــی کــه تنهــا حــدود ۳۲
درصــد از جمعیــت آمریــکا را تشــکیل مــی دهنــد.
نزدیــک بــه  ۵۰درصــد بزرگســاالن آمریکایــی ،و
درصــد بســیار باالتــری در میــان آمریکایــی هــای
آفریقایــی تبــار و بومیــان آمریــکا ،یــک نفــر از
بستگانشــان یــا قبــا ً در زنــدان بــوده و یــا در حــال
حاضــر پشــت میلههــای زنــدان میباشــند .هــم
مــردان ســیاه پوســت و هــم مــردان بومــی آمریــکا
در ایــاالت متحــده نزدیــک بــه ســه برابــر ،مــردان
هیســپانیک نزدیــک بــه دو برابــر ،بیشــتر احتمــال
دارد کــه بــر اثــر تیرانــدازی پلیــس در مقایســه بــا
مــردان سفیدپوســت بمیرنــد .شــکاف نــژادی در
حــال حاضــر در سراســر کل ایــن ســیاره گســترده
تــر اســت.
خشــونت علیــه زنــان و بهــره بــرداری از نیــروی
کار بــدون حقــوق آنهــا ،و همچنیــن ســطح باالتــر
بهــره بــرداری از نیــروی کار پرداخــت شــده آنهــا،
جدایــی ناپذیــر از شــیوه ســازماندهی قــدرت در
جامعــه ســرمایه داری اســت-و اینکــه چگونــه در
صــدد جداســازی بــه جــای متحــد کــردن جمعیــت
اســت .بیــش از یــک ســوم زنــان در سراســر جهــان
خشــونت جسمی/جنســی را تجربــه کــرده انــد.
بــدن زنــان ،بــه طورمشــخص ،بــا نــگاه ابــزاری و ادامه دارد
مــادی بــه عنــوان بخشــی از فعالیــت عــادی کاالیی
در بازاریابــی انحصاری-ســرمایه داری اســت.

رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران

سوء استفاده از هوش مصنوعی
وانگارد ارگان حزب کمونیســت (مارکسیســت
لنینســت) اســترالیا  ۹سپتامبر ۲۰۲۲

ایــن تحــوالت اخیــر بــا یــک چالــش حقوقــی
خصوصــی بــرای فیــس بــوک در اســترالیا همــراه
شــده اســت کــه بــه موجــب آن ادعــا شــده اســت
کــه ایــن غــول رســانه هــای اجتماعــی بــه طــور
مــداوم در انجــام اقدامــات مناســب در مــورد
«افــزودن هــای جعلــی کــه افــراد نــاآگاه را بــه
کالهبــرداری مــی کشــاند» بــرای کســب اطالعــات
شــخصی شکســت خــورده اســت )۹( .دادگاه آتــی
توســط قــوه قضاییــه اســترالیا در تاریــخ آینــده
برگــزار خواهــد شــد .بــدون شــک غــول شــرکت از
وکالی خــود بــرای پنهــان شــدن در پشــت نــکات
فنــی قانونــی اســتفاده خواهــد کــرد تــا از تبلیغــات
نامطلــوب جلوگیــری کنــد.
بــا ایــن حــال ،ایــن واقعیــت کــه اســترالیاییهای
معمولــی بــا نقــض برخــط حریــم خصوصــی خــود
هیــچ حفاظــت یــا حفاظــت بســیار محــدودی
ندارنــد ،موضوعــی اســت کــه بایــد فــورا ً توســط
دولــت فــدرال در کانبــرا رســیدگی شــود .ایــن
واقعیــت کــه بــه نظــر مــی رســد طبقــات تجــاری
اســترالیا از قبــل از برنامــه هــای کامپیوتــری
اســتفاده مــی کننــد.

نامه آنتونیو گرامشی ....بقیه از
صفحه آخر
باشــند! طبیعــی اســت کــه وقتــی وقایــع بــه ایــن
شــکل ترســیم شــده بــه پیــش نمــی رونــد ،مطمئنــا
و ناگزیــر جوانــه هــای اپورتونیســم شــکل خواهنــد
گرفــت.
درک و برداشــت فــوق بــر روی همــکاری و اتحــاد
مــا بــا انترناســیونال هــم تاثیــر گذاشــته اســت.
و ایــن ســوالی اســت کــه همیشــه از کمینتــرن
پرســیده شــده اســت« :آیــا کمــاکان بــاور داریــم
کــه حــزب مــا ،حزبــی از مجموعــه و اکثریــت تــوده
هــای ناراضــی و عصبانــی تشــکیل شــده اســت؟
و یــا بــه فرماســیونی تکامــل یافتــه و بالــغ مبــدل
گشــته اســت؟» .واقعیــت ایــن اســت کــه تاریخــا
یــک حــزب هیــچ گاه تعریــف مشــخص و مــدون
و زمــان شــمولی نداشــته و نخواهــد داشــت .ایــن
تعریــف بــدون درنظــر گرفتــن مــکان و زمــان ،آن
جــا معنــا خواهــد داشــت کــه حــزب دربرگیرنــده
تمامــی تــوده هــا باشــد؛ کــه در نتیجــه و ناگزیــر
بــه محــو و ناپدیــد شــدن حــزب منجــر خواهــد
گشــت .تــا قبــل از ایــن خــروج از صحنــه ،حــزب
از دوران هــا و مراحــل مرتبــط و بــه هــم پیوســته
ای عبــور خواهــد کــرد؛ و هــر بــار و در هــر شــرایط
جدیــد ،همیشــه خــود را گام بــه گام بــه تکامــل
حداکثــری در دوران کمونیســم نزدیــک و نزدیــک
تــر مــی کنــد .ایــن شــرایط جدیــد بــه طــور تاریخــی
خــود را در  ۲فــرم و شــکل ممکــن ،نشــان خواهنــد
داد« :در اتحادهــای دو جانبــه ،و یــا دســته بنــدی

بقیه در صفحه ۱۲

اطالعــات فــاش شــده در مــورد تعــداد زیــادی
از شــرکتهای نوپــا در “ســیلیکون ولــی” کــه
برنامههــا و ابزارهایــی را بــرای کالسهــای تجــاری
اســترالیا طراحــی میکننــد تــا بــا روشهــای
انتخــاب شــغل را اســتفاده کننــد ،زنــگ خطــر
را بــه صــدا درآورده اســت .قبــا ً از دولــت فــدرال
خواســته شــده بــود تــا یــک کمیســر را بــرای
رســیدگی بــه مشــکل بزرگتــر امنیــت ســایبری و
هــوش مصنوعــی و پاســخگویی منصــوب کنــد.
در حــال حاضــر تدابیــر امنیتــی کمــی در اســترالیا
بــرای محافظــت از شــهروندان و ســاکنان در برابــر
اســتفاده و ســوء اســتفاده از جاسوســی با فناوری
پیشــرفته وجــود دارد کــه تقریبــا ً در هــر بخــش از
زندگــی خصوصــی و روزمــره از جملــه شــغل خــود
بــا آن مواجــه مــی شــوند.
مطالعــه اســتفاده و ســوء اســتفاده از هــوش
مصنوعــی و ســایبری در اســترالیا اینــک از طریــق
دانشــگاه  NSWو یــک بخــش دولتــی بیــش از
صــد شــرکت را در ســیلیکون ولــی (نــام منطقــه
) ایجــاد کــرده اســت کــه برنامههــا و ابزارهــای
ســایبری  /هــوش مصنوعــی را بــرای اســتفاده
در غربالگــری و انتخــاب متقاضیــان اســتخدام
در اســترالیا توســعه میدهنــد )۱( . .ایــن یافتــه
بالفاصلــه پــس از ایجــاد نگرانــی عمومــی در
مــورد خــرده فروشــی هــای اســتفاده از فنــاوری
تشــخیص چهــره بــا مشــتریان ،بــدون رضایــت
آنهــا ،بــه دســت آمــد )۲( .همچنیــن نگرانــی
بیشــتری در مــورد تکنیکهــای شــبیهســازی کــه
بــا جم ـعآوری اطالعــات از رســانههای اجتماعــی
از جملــه  TikTokاســتفاده میشــوند ،مطــرح
شــده اســت )۳( .تحقیقــات انجــام شــده از طریــق
دانشــگاه ملبــورن نشــان داده اســت کــه TikTok
“اثــرات چهــره و صداهــای کاربــران خــود را مــی
گیــرد  ...کــه  ...قابــل مقایســه بــا اثــر انگشــت
هســتند زیــرا مــی تواننــد بــه دیگــران کمــک کننــد
تــا افــراد مــورد عالقــه را شناســایی ،نظارت و نمایه
کننــد” )۴( .بخــش عمــدهای از مشــکل ایــن اســت
کــه بســیاری از کاربــران رســانههای اجتماعــی
از طریــق تلفنهــای همــراه بــه وبســایتهایی
دسترســی پیــدا میکننــد کــه بــه راحتــی جــک بــال
و ردیابــی میشــوند و بــه افــرادی کــه در جمـعآوری
اطالعــات مشــارکت دارنــد ایــن امــکان را میدهــد
تــا حجــم عظیمــی از دادههــای زیســتی شــخصی
را جم ـعآوری کننــد کــه ســپس میتــوان آنهــا را
بــا دیگــران بــه اشــتراک گذاشــت .در حالــی کــه
برخــی از مشــکالت امنیتــی پیرامــون ایــن موضــوع
تشــدید شــده اســت ،بســیاری از اســترالیایی هــا

روزانــه در معــرض خطــر ســرقت هویــت هســتند،
یــا از پروفایــل رفتــار آنهــا بــدون رضایــت یــا کنتــرل
آنهــا اســتفاده مــی شــود .بــرای مثــال ،حکــم
قانونــی اخیــر و جریمــه  ۲۰۰۰۰۰دالری بــرای
شــرکت مخابراتــی  Circles.Lifeمســتقر در
ســنگاپور بــه دلیــل عــدم بررســی هویــت مناســب
کاربــران ،فقــط نــوک یــک کــوه یــخ بســیار بــزرگ
بــود )۵( .در حالــی کــه مشــخص شــد شــرکت
مســئول انتقــال شــماره تلفــن مشــتریان از
ســایر شــرکتهای مخابراتــی بــوده اســت ،عــدم
اســتفاده آنهــا از بررســیهای هویتــی صحیــح
بــه  ۴۲مشــتری ایــن امــکان را داد کــه قربانــی
نگرانیهــای مرتبــط بــا کالهبــرداری شــوند ،از
جملــه حداقــل هفــت نفــر کــه متحمــل ضــرر مالی
شــدهاند )۶( .هیــچ مرجعــی در اســناد قانونــی
در مــورد اطالعــات شــخصی  ۱۷۸۷مشــتری کــه
از شــرکت هــای دیگــر منتقــل شــده انــد ارائــه
نشــده اســت .بــا ایــن حــال Circles.Life ،اشــاره
کــرد کــه از شــبکههای  Optusو برنامــه تلفــن
هوشــمند خــود بــدون توضیــح بیشــتر در مــورد
بــرد و ظرفیــت دومــی اســتفاده میکنــد.
گــوگل نیــز اخیــرا ً در دادگاه فــدرال اســترالیا
بــه دلیــل جمــعآوری اطالعــات از مشــتریان
گوشــیهای اندرویــدی بــدون رضایــت کاربــران،
 ۶۰میلیــون دالر جریمــه شــد )۷( .ظاهــرا ً گــوگل
داده هــای مکانــی حــدود  ۱/۳میلیون اســترالیایی
را جمــع آوری مــی کــرد .داده هــای موقعیــت
مکانــی شــخصی بــرای برخــی از مصــرف کننــدگان
«حســاس و مهــم» در نظــر گرفتــه شــد .تــرس
وجــود دارد کــه داده هــا مــی تواننــد بــرای پروفایــل
و توســط اشــخاص ثالــث بــرای انگیــزه هــای پنهــان
اســتفاده شــوند )۸( .در جمــع آوری اطالعــات،
شناســایی کدهــای پســتی و الگوهــای تکرارشــونده
رفتــار شــخصی ،بــه عنــوان مثــال ،بــرای اهــداف
نمایــه ســازی ،رایــج شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،جریمــه هایــی کــه قبــا ً صــادر شــده
اســت ،مبالــغ ناچیــزی بــرای نهادهــای شــرکتی
مربوطه اســت که احتماال ً در حسابرســی ســاالنه
توســط حســابداران شــرکت نیــز حــذف مــی شــود.
عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از کارفرمایان اســترالیایی،
دسترســی بــه اطالعــات بســیار محرمانــه از
ســوابق پزشــکی نیــروی کار خــود را بــا اســتفاده
از روشهــای غیراســتاندارد جم ـعآوری اطالعــات
کــه پزشــکان را دور میزنــد ،بــه عنــوان یــک روش
تجــاری کامــا ً قابــل قبــول در نظــر میگیرنــد.
یــک کمپیــن موفقیتآمیــز بــزرگ بــه رهبــری
اتحادیههــای کارگــری اســترالیا بــرای تشــویق
اعضــای خــود بــه «انصــراف» از بانکهــای
رایانــهای پزشــکی جمعــی ،کــه دسترســی
کارفرمایــان و دیگــران را بــه اطالعــات بســیار
دشــوار میکــرد ،منجــر بــه ســکوت و انــکار کامــل
طبقــات تجــاری شــد.
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کاپیتالیســم توســعه یافتــه و قوانیــن و اســتخوان
بنــدی سیاســی موجــود ،مقولــه انقــاب را
پیچیــده تــر و کندتــر و محتــاط تــر کــرده اســت.
در نتیجــه ،وظیفــه احــزاب انقالبــی را در تبییــن
یــک اســتراتژی و تاکتیــک تکامــل یافتــه تــر و بــا
انــرژی بیشــتر و بلندمــدت تــر ،بــه نســبت پراتیــک
مشــخص بلشــویک هــا را در میــان پریــود مــارس
تــا نوامبــر  ، ۱۹۱۷را تقاضــا مــی کنــد.
“آمادئــو” بــا ظرافــت و نرمــش تــاش مــی کنــد کــه
ایــن درک و اعتقــاد خــود را از شــرایط موجــود نــه
تنهــا در حیطــه ملــی و کشــوری ،بلکــه در ســطح
بیــن المللــی هــم حاکــم نمایــد .او در حیــن ایــن کــه
هیــچ سازشــی را دربــاره تزهــای خــود برنمــی تابــد،
امــا جهــت بــه تعویــق انداختــن یــک بایکــوت و
تحریــم از طــرف کمینتــرن ،بــا نرمــش و هــدف
جلوگیــری از درگیــری مســتقیم بــا کمینتــرن،
اعتقــاد راســخ دارد کــه انقــاب در اروپــای غربــی و
صنعتــی بــه زودی اتفــاق خواهــد افتــاد ،و رهبــری
و هژمونــی را از مســکو خواهــد گرفــت .امــا مــن
خــود را فقــط محــدود بــه ایــن امــکان و نظریــه
نکــرده ،و کمــاکان از سیاســت هــای “انترناســیونال
کمونیســت” دفــاع خواهــم کــرد.
توضیحاتی درباره وظایف ما
بــه طــور مختصــر وظایــف آینــده حــزب مــا بایــد بــر
روی دو مقوله « :ســازماندهی ،و سیاســت و خط
مشــی مــا» نوســازی گــردد.
بــا توجــه بــه اوضــاع موجــود ،فکــر مــی کنــم کــه
در حیطــه ســازماندهی بایــد از کمیتــه مرکــزی
انتظــار بیشــتری داشــت .فکــر مــی کنــم کــه در
راســتای روشــنایی هــر چــه بیشــتر در مقولــه و
نحــوه ارتبــاط میــان ارگان هــای متفــاوت حزبــی،
و هــم چنیــن اهمیــت و دقــت و صراحــت در
شــرح وظایــف و مســئولیت هــا ،و گــزارش دهــی
و پاســخ گویــی ،بایــد دو ارگان جدیــد بــه وجــود
بیاوریــم“ -۱ :کمیســیون کنتــرل» ،کــه اساســا از
کارگــران بــا تجربــه و کهنــه کار حزبــی تشــکیل
شــده و در مــورد مســائل مهــم مــورد بحــث کــه
تبعــات سیاســی عاجــل نداشــته باشــند ،حــرف
آخــر را بزنــد« -۲ .کمیتــه تبلیغــات» ،کــه وظیفــه
جمــع آوری تمامــی متریــال هــا و اخبــار محلــی و
کشــوری را جهــت آژیتاســیون و پروپاگانــد حزبــی
بــه عهــده بگیــرد .و بایــد در ارتبــاط بــا ارگان هــای
کشــوری و بــه کارگیــری نیروهــای جــوان دســت
بــه تبلیغــات و ســازماندهی تظاهــرات و آکســیون
هــای محلــی و منطقــه ای بزنــد.
مــن فکــر مــی کنــم کــه یکــی از نقــاط ضعــف
مــا در گذشــته ،عــدم توجــه الزم بــه ارتباطــات
بیــن المللــی بــوده ،و بــا مصوبــات متمــم گونــه
و بــه صــورت فرمالیتــه و بوروکراتیــک عمــل
کــرده ایــم .در نتیجــه احتیــاج اســت کــه بخــش
روابــط بیــن الملــل بــا مســئولیت هــا و وظایــف

مشــخص تعریــف شــده و بــا همــکاری هیــات
اجراییــه تشــکیل گــردد .روشــن اســت کــه هرگونــه
ســرپیچی و خلــط وظایــف ،بــا توبیــخ و تصمیمــات
تشــکیالتی مواجــه خواهــد شــد.
در حیطــه سیاســت ،مــا بایــد نظــرات و مواضــع
خــود را دربــاره شــرایط و اوضــاع موجــود ایتالیــا و
تغییــر و تکامــل آن در آینــده را بــه طــور مشــخص
و واضــح اعــام نماییــم .در دوره ۱۹۲۱- ۲۲ ،درک
و موضــع رســمی حــزب مــا ایــن بــود کــه« :امــکان
پایگیــری و بــه روی کار آمــدن یــک دیکتاتــوری
فاشیســتی و یــا نظامــی وجــود نــدارد» .مــن بــا آن
کــه در اقلیــت حزبــی بــودم ،امــا توانســتم کــه از
تصویــب تزهــای  ۵۱و  ۵۲دربــاره تاکتیــک هــای
حــزب جلوگیــری کنــم .اکنــون هــم بــه نظــرم مــی
آیــد کــه در حــال ارتــکاب اشــتباهی دیگــر و در
ارتبــاط مســتقیم بــا مقولــه فــوق می باشــیم .ما در
آن زمــان هیــچ اعتبــاری بــرای اپوزیســیون زیرکانــه
و مخفــی بــورژوازی صنعتــی علیــه فاشیســم قائــل
نبودیــم ،و یــا بــه امــکان یــک دولــت سوســیال
دموکــرات فکــر هــم نمــی کردیــم ،در ذهــن مــا
فقــط ســه گزینــه و امــکان مطــرح بــود :دیکتاتــوری
پرولتاریــا (راه حلــی بــا کمتریــن شــانس و امــکان)،
دیکتاتــوری نظامــی علیــه بــورژوازی صنعتــی و
دادگســتری مســتقل ،دیکتاتــوری فاشیســم .و
ایــن درک و اعتقــاد ریشــه بســیاری از اشــتباهات
سیاســی مــا شــد .اکنــون هم دوبــاره متوجه رویش
و قدعلــم کــردن ســرمایه داری صنعتــی ،بــه ویــژه
در جنــوب ایتالیــا و بــا کاراکتــر وابســتگی هــای
جغرافیایــی و زمیــن هــای کشــاورزی نیســتیم.
مســئله ای کــه در یــک رونــد رو بــه جلــو مــی
توانــد و بایــد ذهنیــت طبقــه کارگــر را در خدمــت
حــزب مــا برانگیــزد .مــن بــاور و اعتقــاد دارم کــه
در مــوج آینــده انقالبــی هــم ،حــزب مــا در اقلیــت
قــرار خواهــد گرفــت ،و اکثریــت طبقــه کارگــر
ایتالیــا بــه دنبــال رفرمیســت هــا و ســرمایه داری
دموکــرات خواهنــد رفــت .امــا مطمئنــا هیــچ شــکی
در ایــن نــدارم کــه اوضــاع بالفعــل انقالبــی بــوده،
و حــزب مــا در یــک بــازده زمانــی معیــن بــه کســب
پشــتیبانی اکثریــت کارگــران و زحمــت کشــان
نائــل خواهــد آمــد .امــا اگــر حتــی ایــن مــدت زمــان
مــورد نظــر طوالنــی هــم نباشــد ،بــدون شــک از
فازهــای متفــاوت و متنــوع عبــور خواهــد کــرد .و
مــا وظیفــه داریــم کــه بــه طــور همــه جانبــه آمــاده
و حاضــر باشــیم ،کــه هرگونــه تعدیــل و اشــتباه
بــه قیمــت طوالنــی تــر شــدن تجربــه پرولتاریــا در
کســب قــدرت سیاســی منجــر خواهــد شــد.
هــم چنیــن فکــر مــی کنــم کــه حــزب بایــد دربــاره
مســائل و مشــکالتی بــه ظاهــر کــم اهمیــت کــه
هیــچ گاه مــورد بحــث و بررســی قــرار نگرفتــه انــد
دســت بــه تحقیــق و پژوهــش زده و راه حــل ارائــه
بدهــد :مشــکل و و ضعیــت کارگــران در شــهر
میــان ،مشــکلی کــه بــرای حــزب مــا در ســطح
ملــی مطــرح بــوده و بــرای حــل آن نبایــد فقــط بــه
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هــای کوچــک و بــزرگ»؛ اکنــون بــا بــاال گرفتــن
اختالفــات میــان حــزب مــا و کمینتــرن ،تنــش
و بحــران عمیــق تــر شــده اســت .و اگــر اعتقــاد
داریــم کــه کمینتــرن یــا همــان «انترناســیونال»،
کــه پایــه و اســاس آن بــر اعتمــاد متقابــل ریختــه
شــده اســت یــک حــزب بیــن المللــی مــی باشــد.
روشــن خواهــد بــود کــه توســعه و پیــش رفــت آن
بــر پایــه دو فاکتــور فــوق بنــا گشــته اســت.
“آمادئــو” مــی گویــد“ :کــه جهــت بهبــود اوضــاع و
پیــش گیــری از هــر چــه بیشــتر تحــت فشــار قــرار
گرفتــن حــزب کمونیســت ایتالیــا ،بایــد اعتمــاد
مســئوالن انترناســیونال را جلــب نماییــم ”.البتــه
بایــد توجــه داشــت کــه تصمیمــات کمینتــرن بــر
اســاس نظــر مســئوالن و مرکزیــت هــای ملــی/
کشــوری نبــوده ،بلکــه بــه طــور ویــژه بــر اســاس
نظــر مســئوالن و مرکزیــت بیــن المللــی گرفتــه مــی
شــود .و در نتیجــه از منظــر سیاســی طبیعــی و
روشــن خواهــد بــود کــه مســئوالن کمینتــرن ســعی
در انســداد مجراهای تنفســی و انزوای مســئوالن
فعلــی حــزی کمونیســت ایتالیــا مــی باشــند.
“آمادئــو” شــناخت و درکــی ظاهــرا بســیار منطقــی
از عناصــر و زوایــای متفــاوت شــرایط موجــود را
دارد .او فکــر مــی کنــد و اعتقــاد دارد کــه تاکتیــک
هــای پیشــنهادی انترناســیونال ،بــر پایــه جمــع
بندی از اوضاع و انقالب روســیه بنا شــده اســت،
کــه بــه نظــر او محصــول انقالبی در کشــوری عقب
مانــده و بــا اقتصــادی از نــوع ســرمایه داری اولیــه
مــی باشــد .و در نتیجــه ایــن تاکتیــک هــا اساســا
اراده گرایانــه و برخــاف جریــان و شــرایط تاریخــی
بــوده ،و بــا تهییــج و تصمیماتــی ماجراجویانــه
نمــی تــوان انتظــار فعالیــت انقالبــی از تــوده هــای
مردمــی و تغییــر شــرایط را داشــت .و در نتیجــه او
اعتقــاد دارد کــه ایــن تاکتیــک هــا بــرای کشــورهای
اروپــای مرکــزی و غربــی اساســا غیــر قابــل اجــرا و
بــی ثمــر بــوده ،و برخــاف مســیری انقــاب روســیه
رفتــه اســت ،انقــاب در ایــن کشــورها بــر اســاس
مکانیــزم تاریخــی و تمامــی مکتوبــات و درس هــای
مارکسیســم اتفــاق خواهــد افتــاد .و در نتیجــه
حــزب کمونیســت ایتالیــا بایــد فقــط در تدبیــر
و ســازماندهی و منافــع ملــی خــود باشــد .امــا
مــن (گرامشــی) اعتقــاد دارم کــه شــرایط بســیار
متفــاوت گشــته اســت .قبــل از هــر چیــز بایــد
بگویــم کــه درک سیاســی کمونیســت هــای روســی
بــر روی تجــارب بیــن المللــی و نــه فقــط ملــی
شــکل گرفتــه انــد ،نکتــه دوم ایــن اســت کــه بــا
توســعه کاپیتالیســم در اروپــای مرکــزی و غربــی،
کــه مطمئنــا موجــب بــه وجــود آمــدن و وســعت
طبقــه کارگــر شــده ،امــا از طرفــی هــم بــه پیدایــش
قشــر فوقانــی و آریستوکراســی کارگــری و درنتیجــه
بوروکراســی ســندیکایی و سوســیال دموکراســی
انجامیــده اســت .عــزم و تصمیــم و ســرعتی کــه در
روســیه تــوده هــای انقالبــی را بــه شــورش کشــانده
بــود ،در اروپــای مرکــزی و غربــی بــه همــان علــت
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امکانــات محلــی و کمیتــه حــزب در شــهر میــان
بســنده کــرد ،بلکــه بایــد از تمامــی امکانــات حــزب
در سراســر ایتالیــا اســتفاده نمــود .بــدون شــک
اگــر اکثریــت قریــب بــه اتفــاق پرولتاریــای میــان
بــا حــزب همــکاری پایــدار نکنــد ،پیــروزی انقــاب
بــا مشــکالت عدیــده و جــدی مواجــه خواهــد شــد.
در نتیجــه بایــد بــا انتقــال و گســیل حــدود صــد
نفــر از کادرهــای حرفــه ای تمــام وقــت و عناصــر
فعــال کارگــری و حزبــی ،از دیگــر نقــاط ایتالیــا بــه
شــهر میــان ،و فراهــم آوردن شــرایط اســتخدام
آن هــا در کارخانــه هــا ،تمامــی تشــکل هــای علنــی
و مخفــی حزبــی را تقویــت کنیــم .مشــکل دیگــر
از همیــن دســت ،مســئله کارگــران و ماهیگیــران
شــهرهای ســاحلی ایتالیــا مــی باشــد .بــا توجــه بــه
شــبه جزیــره بــودن ایتالیــا ،اگــر بــه ایــن مســئله
برخــورد جــدی نکنیــم ،مثــل ایــن خواهــد بــود
کــه انقــاب را جــدی نگرفتــه باشــیم .مشــکل و
مســئله دیگــر ،لوکوموتیورانــان و کارگــران راه آهــن
کشــوری مــی باشــند ،کــه البتــه مــا همیشــه آن هــا
را در حیطــه و مقولــه سندیکالیســم مــورد توجــه
قــرار داده ایــم ،امــا آن هــا از ایــن مرحله عبور کرده
و اکنــون خواســت هــا و مســئله آن هــا در ســطح
ملــی و سیاســی مطــرح مــی باشــد .چهارمیــن و
آخریــن مشــکل و مســئله ،مقولــه جنــوب ایتالیــا
اســت .کــه بــرای مــا کمــاکان همچــون حــزب
سوسیالیســت ناشــناخته بــوده و درکــی ســطحی
از آن داریــم ،و هنــوز بســیاری از رفقــا فکــر مــی
کننــد کــه مشــکل در چهارچــوب فعالیــت هــای
معمولــی و نرمــال سیاســی مــا قابــل حــل خواهــد
بــود .مــن همیشــه گفتــه ام و بــاز هــم پافشــاری
مــی کنــم کــه ،جنــوب ایتالیــا گورســتان فاشیســم
خواهــد بــود ،امــا از طرفــی هــم اعتقــاد دارم کــه
اگــر مــا نتوانیــم وضعیــت آن را بــه دقــت تجزیــه و
تحلیــل و راه حــل هــای علمــی و عملــی و انقالبــی
ارائــه بدهیــم ،بــی گمــان بــا توجــه بــه شــرایط
تاریخی/اقتصادی/اجتماعی/فرهنگــی......
جنــوب ایتالیــا مخــزن بــاروت و ســاح اصلــی
مرتجعیــن ملــی و بیــن المللــی مــی باشــد.
فکــر مــی کنــم کــه بــه قــدر کافــی و روشــن دربــاره
نظــرات و مواضــع ام و تفــاوت هــای آن هــا بــا
محتــوای « مانیفســت» توضیــح داده ام .و
امیــدوارم کــه هنــوز فرصــت انتخــاب درســت و
انقالبــی را داشــته باشــیم.

حبران ساختاری سرمایه  ....بقیه
از صفحه آخر
بیمــاری مــی کنــد .ایــن گونــه بیمــاری هــای ناشــی
از کار ،گاهــی عــاج ناپذیرنــد و تــا آخــر عمــر همراه
بــا ایــن انســان هــای زحمتکــش همراهنــد و گاهــی
آنــان را بــا مرگــی زود رس مواجــه مــی کنــد .
درمــان نســبت بــه بهداشــت و پیــش گیــری از
بیمــاری هزینــه اش بســیار باالتــر اســت و بنابــر
ایــن دولــت ســرمایه داری از جیــب مــردم بــا بــاال
بــردن مالیــات هــا و غیــره از طریــق بیمــه مــی
پــردازد .در ایــن صــورت نیــز ایــن مخــارج بــردوش
قشــر ضعیــف جامعــه ســنگینی مــی کنــد و قدرت
خریــد را پاییــن مــی آورد .ضمــن ایــن کــه کارخانــه
هــا ی صنعتــی همــواره ازســوخت فســیلی و ارزان
قیمــت اســتفاده مــی کننــد کــه خــود هــوا را آلــوده
کــرده ،بیمــاری هــای تنفســی و مشــکالت قلبــی را
بــه همــراه خواهــد داشــت ،بــه الیــه اوزون صدمــه
وارد کــرده ودرنتیجــه اشــعه بیــش ازحــد مــاوراء
بنفــش بیمــاری هــای پوســتی را ســبب مــی شــود،
بــر گیاهــان و تولیــدات کشــاورزی اثــرات نامطلــوب
باقــی مــی گــذارد ،هرســال برگرمــای زمیــن مــی
افزایــد ،محیــط زیســت و در نهایــت کــره زمیــن
را بــه ســمت نابــودی ســوق مــی دهــد .آلودگــی
هــوا و آب باعــث بــروز آفــات کشــاورزی شــده و
کشــاورزان ناچــار مــی شــوند مــواد کشــاورزی را هــر
بــار سمپاشــی کننــد ومیــوه هــای تولیــد شــده را
قبــل ازبــردن بــه بــازار بــا نوعــی ســم هــای روغنــی
شستشــو دهنــد تــا بتواننــد قبــل از عرضــه کــردن
بــه بــازار در انبــار هــای خــود نگهــداری کننــد.
ســرمایه داری حاضــر نیســت حتــی نیــم درصــد
از ارزش اضافــه کســب شــده را در جهــت تصفیــه
پســاب هــای کارخانــه بپــردازد .نتیجــه اینکــه رشــد
تولیــدات ســرمایه داری بــه بحــران ســاختاری
ســرمایه منجــر خواهــد شــد.
ً
نظام ســرمایه داری با رشــد تکنولوژی دائما درپی
نــو آوری در صنایــع و مدرنیــزه کــردن دســتگاه
هــای خــود بــوده و ســعی مــی کنــد بــه رشــد کمــی و
مرحلــه ای خــود بــه حیاتــش ادامــه دهــد .کارخانــه
هــا هرچــه مــدرن تــر شــوند و تولیــدات آنهــا بــاال
تــر رود و ارزش افــزوده بیشــتری کســب کننــد ،از
آنجایــی کــه همــان دســتمزد پاییــن را بــه کارگــران
مــی پــردازد ،لــذا ســبب اســتثمار و بهــره کشــی
بیشــتراز طبقــه کارگــر مــی گــردد .ســرمایه داری
بــرای ســود بیشــتر و بــرای نجــات خــود از بحــران
بــه منابــع و ذخائــر دیگــر کشــورچنگ انــدازی مــی
کنــد ،بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــی پردازنــد و جنــگ
هــا را برپــا مــی ســازند .اکنــون جنــگ طلبــی در
وجــود ســرمایه داری و بــه ویــژه ابــر قــدرت آمریــکا
نهادینــه شــده اســت .نظــام هــای ســرمایه داری
امــروز خــواب راحــت را از مــردم جهــان ربــوده
انــد و زندگــی آرام را از آنــان صلــب کــرده انــد ،نــه

تنهــا ،بلکــه بــر اقتصــاد کشــور هــای خــود اثــرات
منفــی بــه جــای گذاشــته انــد .درجنــگ جهانــی
اول و ســال هــای بیــن جنــگ جهانــی اول و دوم
اقتصــاد کشــورهای ســرمایه داری بــه ســمت
افــول رفــت تــا اینکــه دولــت هــای ســرمایه داری
توانســتند خــط تولیــد صنایــع را کــه در خدمــت
جنــگ قــرار داده بودنــد ،بــه ســمت اولیــه خــود کــه
تولیــد نیازهــای روزمــره مــردم بــود را بــاز گرداننــد.
کشــورهای ســرمایه داری بتدریــج توانســتند بــا
رشــد تکنولــوژی هــای پیشــرفته خطــوط کارخانــه
هــا را بــاز ســازی کننــد و بــی حــد و حســاب از
طبیعــت بهــره کشــی کننــد تــا بتواننــد اقتصــاد
خــود را موقتــا ً بهبــود بخشــند .امــا دیــری
نگذشــت کــه زرادخانــه هــای خــود را بایــد تقویــت
مــی کردنــد تــا اینکــه خــود را بــرای تجــاوز بــه
مرزهــای یکدیگــر آمــاده کننــد .آنهــااز یــک طــرف
در رقابــت بایکدیگــر از طرفــی دیگــر بــه خاطرترس
و نگرانــی از کمونیســم جنــگ جهانــی دوم را راه
انداختنــد .درایــن جنــگ امپریالیســم آمریــکا از
فرصــت اســتفاده کــرد واز بمــب اتمــی و خوشــه
ای کــه خطرنــاک تریــن ســاح بــود و بــدان دســت
یافتــه بــود علیــه ژاپــن آزمایــش کــرد .ســاحی
کــه مــردم بیگنــاه ژاپــن بایــد خســارت غیــر قابــل
جبــران نظــام هــای ســرمایه داری و رفتــار شــرم
آور و غیــر انســانی امپریالیســم آمریــکا را مــی
پرداختنــد و تــا چندیــن نســل اثــرات شــوم ایــن
تولیــدات هســته ای را تــا امروزبــر دوش خــود
مــی کشــیدند .ایــن ســاح خطرنــاک بــر طبیعــت
و محیــط زیســت اثــرات جبــران نــا پذیــری باقــی
گذاشــت.
پــس از جنــگ دوم کشــورهای ســرمایه داری
مجــددا ً بــا بحــران اقتصــادی روبــرو شــدند و بــرای
جبــران وضعیــت خــود در پــی رشــد اقتصــادی بــا
شــیوه هــای همیشــگی خــود _ رشــدی موقتــی
و ناپایــدار و غیــر معقــول_ توانســتند اقتصــاد
خــود را ســرو ســامان دهنــد .در جنــگ جهانــی،
کشــور آمریــکا صدمــه ای ندیــده بــود و بنابرایــن
تــوا نســت قــدرت بــا منــازع را درجهــان کســب
کنــد .در حملــه روســیه بــه اوکرائیــن آمریــکا نقــش
آتــش بیــار معرکــه را برعهــده داشــت .امــروز
مــردم بــی دفــاع ،زحمتکــش و کــودکان بــی گنــاه
اوکرائیــن تــاوان جنایــت آمریــکا را مــی پردازنــد.
جنگــی کــه زندگــی ملتــی را بــه نابــودی کشــیده و
محیــط زیســت را بــی رحمانــه بــه ســوی نابــودی
بیشــتر ســوق داده اســت .کشــور هــای اروپایــی در
نتیجــه ایــن جنــگ تمــام نشــدنی دچــار لطمــات
اقتصــادی شــدند .در ایــن کشــورها اجنــاس هــر
روز رو بــه افزایــش اســت .اقتصــاد د آمریــکا نیــز
در شــرایط بهتــری نیســت و اکنــون درحــال افــول
اســت .افــول ســرمایه داری و ابــر قــدرت آمریــکا
بــر مبنــای قانونمنــدی اســت بــر اســاس جنایتــی
کــه بــه بشــریت و بــر طبیعــت روا داشــته اســت.
اکنــون مــردم ســتمدیده کشــورهای ســرمایه داری
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زنــد ،شــرایط رو بــه بهبــود نخواهــد رفــت .امــروز
تــاالب هــا و دریاچــه هــا خشــک شــده انــد و
جنــگل هــا رو بــه نابــودی رفتــه انــد .بســاز و
بفــروش هــا بــدون توجــه بــه ضوابــط و نـ ُـرم هــای
ســاختمان ســازی و شهرســازی بــه فضاهــای
شــهری لطمــات جــدی وارد ســاخته انــد.
بــاز ســازی اقتصــاد در ایــران تنهــا بــه دســت مــردم
و بــه رهبــری طبقــه کارگــر امــکان پذیــر اســت.
ادامه دارد
لیال
مهرماه ۱۴۰۱

رهرب سازی برای و بدون ....بقیه از
صفحه آخر
خوشــبختانه و یــا بــه زعــم مجاهدیــن بدبختانــه
ایــن شــانس را بــا تمــام خــوش رقصــی شــان بــرای
امپریالیسـتها نیاوردنــد کــه بــه آلترناتیــو رســمی
رژیــم در ســطح کشــورهای معظــم اروپایــی قــرار
گیرنــد و آنهــا ترجیــح مــی دهنــد کــه بــا خــود رژیــم
گفتگــو کننــد و مســائل خــو د را تــا حــد ممکــن بــا
رژیــم جمهــوری اســامی حــل کننــد .رهبــر ســازی
مجاهدیــن هــم در آب نمــک همچنــان خوابیــده
مانــد.
نیــروی دوم ســلطنت طلبــان بودنــد کــه بــا
شکســت جمهــوری اســامی در سیاســتها
و عملکردهایــش در قامــت یــک رژیــم هــار
بورژوایــی بــه فکــر رهبــر ســازی و بازگشــت
بــه ســلطنت افتادنــد .ایــن نیــرو کــه بیــش از
مجاهدیــن مــورد مقبولیــت امپریالیســتهای
آمریکایــی واقــع شــدهاند بــا امکانــات مالــی از
کشــورهای مختلــف امپریالیســتی و مرتجعیــن
منطقــه دریافــت مــی کننــد ســعی بــه متشــکل
کــردن گرایشــات مختلــف ســلطنت طلبــان تحــت
عنــوان پادشــاهی ،پادشــاهی مشــروطه ،مشــروطه
پادشــاهی ،ســلطنت طلبــان طرفــدار خانــدان
پهلــوی ،دارنــد .در میــان اوضــاع بحرانــی ایــران
و ب��ن بسـ�ت سیاســی اقتص��ادی رژیــم اســامی،
توانســته بــه سیســتم تبلیغاتــی ســلطنت طلبــان
بــا ســرکوب نیروهــای مترقــی کمکهــای شــایانی
کــرده و نیرویــی را دســت و پــا کننــد .سیاســت
آنهــا برعکــس مجاهدیــن کــه خــود را تنهــا
آلترناتیــو مقاومــت مــی داننــد .رضــا پهلــوی بــا
تکیــه بــه اهــرم فریــب دمکراســی خواهــی پــا بــه
میــدان رهبــر ســازی گذاشــتهاند .آنهــا در قالــب
انتخابــات آزاد سیاســتهای خــود را جلــو مــی
برنــد .مصاحبــه اخیــر فــرح دیبــا تحــت عنــوان
شــهبانو و انتخــاب نورپهلــوی دختــر رضــا پهلــوی
بــه عنــوان ولیعهــد رضــا پهلــوی از همیــن رهبــر
ســازیها بــرای و بــدون مــردم صــورت مــی گیــرد.
آنهــا بــه نــوع دیگــری از خمینــی در رهبــر ســازی
وام گرفتهانـ�د .خدعـ�ه کـ�ردن!!

نیــروی ســوم  :دارودســته پیرامــون خامنــهای و
دایــره مافیایــی قــدرت آن اســت کــه در حــال رهبــر
ســازی بــرای جانشــینی خامنــهای اســت .رژیــم
اســامی یــک بــار بحــران رهبــری را بعــد از مــرگ
خمینــی پشــت سرگذاشــته اســت بــا بهــره گیــری
از آن خواه�اـن باق��ی مان��دن “قــدرت مطلقــه" در
دایــره قــدرت مافیایــی خامنـهای اســت .خامنـهای
سالهاســت کــه بــا حــذف سیاســی و فیزیکــی
هــر عنصــری کــه مــی توانســت روزی بجــای او
رهبــری رژیــم را بــه دســت بگیــرد و نیــز خریــد
زمــان ،در حــال شــکل دادن بــه رهبــری کســی از
خــود اســت .ایــن روزهــا خبــر از آیــت هللا شــدن
مجتبــی خامنـهای پســر او مــی شــود کــه نشــان از
پیــش درآمدهــای انتقــال قــدرت بــه وی دارد .در
طــی  ۴دهــه رژیــم اســامی بــا کنــار زدن نیروهــای
دور و نزدیــک سیاســی بــه خــود ،دچــار یــک
انحصــار و انســداد سیاســی شــده اســت کــه در
ادامــه تــا ســرنگونی رژیــم آنــرا بیشــتر از گذشــته
بــه درون خــود مــی کشــد .امــا مکــث روی رهبــر
ســازی رژیــم اســامی بعلــت اینکــه در قــدرت
حاکمــه جــای خــوش کــرده اســت ،تاثیــر بیشــتر و
مســتقیم تــری بــر کل جامعــه مــا دارد .دو نکتــه
در ایــن رهبــر ســازی برجســته اســت اول اینکــه
حکومــت اســتبدادی تــا حــد فــرد کــه دولــت در
ایــران بــر آن ســازماندهی مــی شــود از زمــان شــاه
هیــچ تغییــری نکــرده و امــروز شــکل ســلطنت
پادشــاهی بــه ســلطنت مذهبــی گــذار کرده اســت.
دوم اینکــه خامن ـهای در داخــل روحانیــت ایــران
کــه همیشــه دارای جناحهــای مختلــف رقیــب
بــوده اســت ،در حــال کنــار زدن دیگــر آیــتهللا
هــای ایــران بــرای رهبــری و تحکیــم خــود اســت.
ایــن رقابــت حتــی در دوران قاجــار هــم در داخــل
روحانیــت و بیــن رهبــران روحانــی موجــود بــوده
اســت .در دوران قاجــار کمپانــی هنــد شــرقی بــرای
اســتفاده از ایــن رقابــت هــا تحــت عنــوان برگــزاری
روز عاشــورا و تاســوعا بودج ـهای را بــه ایــران مــی
فرســتاد کــه بیــن روحانیــت تقســیم شــود و
رقابــت بــرای دریوزگــی انگلیسهــا و رســیدن بــه
آن پــول یکــی از مــوارد ذکــر شــده تاریخــی اســت.
در هــر کجــا کــه جناحــی توســط جنــاح دیگــری
از روجانیــت از دربــار پادشــاهان کنــار زده مــی
شــد و یــا از پولهــای خمــس و ذکات و یــا بودحــه
هــای دولتــی و یــا بیتالمــال کمتــر دریافــت مــی
کــرد ناگهــان مبــدل بــه مدافــع مــردم و منبرهــا را
بــه ســکوی حملــه بــه دولــت تبدیــل مــی کردنــد.
همی��ن روال امــروز ه�مـ در ای�رـان جری��ان دارد.
روشــن اســت اگــر بطــور واقعــی و نــه تبلیغاتــی
مجتبــی خامنــهای جانشــین خامنــهای بشــود و
نتوانــد بخشهــای مختلــف را زیــر عبــای خــود
متحــد و یــا بــی طــرف نگــه دارد از فــردا مــا شــاهد
خواهیــم بــود کــه تعــدادی از آخوندهــا کنــار
گذاشــته شــده از دایــره قــدرت و مکنــت ،منبرهــا
را بــه ســکوی حملــه بــه دولــت تحــت عنــوان
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و در راس آنهــا آمریــکا بــه رهبــری طبقــه کارگــر و
همچنیــن طبیعــت بهــره کشــی شــده ازنظــام هــای
ســرمایه داری انتقــام خــود را خواهنــد گرفــت .اول
مــاه مــه  ۲۰۰۲جهــان ،شــاهد اتحــاد کار گــران و
جشــن بــا شــکوه اول مــاه مــه در سراســر دنیــا
بــوده اســت .ســال  ۲۰۲۲ســال هــم پیمانــی مجــدد
احــزاب کمونیســت دنیــا اســت .احــزاب ،تشــکل
هــا و ســازمان هایــی کــه در حــال گســترش انــد.
 ۷۰ســال اســت کــه سیســتم هــای ســرمایه در
مقاطعــی دچــار رکــود اقتصــادی و در پــی آن
مواجــه بــا اعتصابــات کارگــری و مبــارزات مــردم
در کــف خیابــان هــا مــی شــوند .ابــر ســرمایه
داری آمریــکا در ســال  ۲۰۰۸بــا رکــود اقتصــادی
روبــرو شــد در ســال  ۲۰۱۱اعتصبــات کارگــری
در آمریــکا جریــان یافــت .همیــن امــروز دنیــا
شــاهد افــول قــدرت هــای ســرمایه داری جهانــی
اســت .جنــگ اوکرائیــن اروپــا را بــا مشــکالت
اقتصــادی روبــرو ســاخته اســت .جامعــه ســرمایه
داری هرچــه بــه پیــش گام برمــی دارد اختــاف
طبقاتــی و دو قطبــی شــدن بیــن کار و ســرمایه
بیشــتر نمایــان مــی شــود .بــه همیــن دلیــل
اســت بــا نگاهــی علمــی و همــه جانبــه مــی تــوان
بــه ســادگی دریافــت ،جهــان از آن ِ نیــروی کار و
ستمکشــان اســت .ســرمایه داری جهانــی امــروز
دچــار مشــکالت اقتصــادی سیاســی اســت و
لــذا ایــن سیســتم دوام نخواهــد یافــت .جوامــع
ســرمایه داری بنــا برماهیتشــان قــادر نخواهنــد
بــود اقتصــاد را توســعه دهنــد و رشــدی مســتمر،
صعــودی و پایــدار داشــته باشــند .رشــدی کــه بــه
همــراه و در تعامــل بــا طبیعــت باشــد.
کشــورهای پیرامونــی از جملــه ایــران بــا نظــام
ســرمایه داری دولتــی وخصوصــی وضعیــت
اقتصادیــش بــه مراتــب بدتراســت .امــروز تحریــم
هــا باعــث دور زدن تجــار و ســرمایه داران وابســته
بــه ســرمایه داری جهانــی شــده اســت و رانــت
خــوای و فســاد را افزایــش داده اســت و در نتیجــه
صاحبــان صنایــع ودولــت و همچنیــن بازرگانــان
بــرای راه انــدازی فعالیــت هــای اقتصــادی خــود
ناچــا ر بــه دور زدن انــد کــه ایــن خــود هزینــه هایــی
در بــر دارد و ســرمایه دارن ایــن هزینــه هــا را بــر
روی اجنــاس مــی کشــند .اکنــون قشــر ضعیــف
جامعــه بــه ســمت فقــر کامــل ســوق داده شــده،
خــرده بــورژوازی نســبتا ً مرفــه بــا مشــکالت شــدید
مالــی روبرواســت ومحیــط زیســت بــه ویرانــی
کشــیده شــده اســت .ســاختار اقتصــادی ایــران
هــر روز بــا شــرایط ســخت تــری مواجــه اســت ،بــا
بحرانــی کــه حکومــت را زمیــن گیــر کــرده و یــارای
برخاســتن را از او صلــب نمــوده اســت .حکومــت
اســامی ایــران ،چــه بــا برجــام و چــه بــدون برجــام
راه نجــات در زمینــه اقتصــادی و محیــط زیســت
برایــش باقــی نمانــده و امــروز هــر جریانــی چــه
بــا حمایــت آمریــکا و یــا بــدون حمایــت آمریــکا
اگــر بخواهــد بــر سیســتم ســرمایه داری تکیــه
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ظاهــری دفــاع از مــردم تبدیــل خواهنــد کــرد.
هــر ســه نیــروی فــوق بــا رهبــر ســازی بــرای و بــدون
مــردم نشــان دادهانــد کــه رقابتــی را در جناحهــای
مختلــف ســرمایهداری ایــران بــرای جایگزینــی
قــدرت سیاســی ســازماندهی کردهانــد ،هیــچ
ارتباطــی بــا خواســتهای مــردم نداشــته و بــه
عنــوان وصــی و قیــم مــردم عمــل مــی کننــد .فــرق
ایــن ســه نیــروی مرتجــع تنهــا در مذهبــی بــودن
و یــا نبــودن آنهــا و نزدیکیشــان بــه غــرب و یــا
شــرق اســت .آنهــا خــود را صاحــب و رهبــر دائــم
العمــر مــردم دانســته و نــه بــرای حــال بلکــه حتــی
بــرای آینــده آنهــا خــود را صاحــب حــق برنامــه
ریــزی و بایــد و نبایدهــا مــی داننــد .آنهــا از هــر
گونــه ادبیاتــی کــه بتواننــد مــردم را بــه ســوی خــود
جلــب کننــد ابــا ندارنــد .فریــب و وعــده و وعیــد
و پــرده ســاتری کشــیدن بــر خیانــت و جنایــت
هایشــان بــه یــک رفتــار همیشــگی آنهــا تبدیــل
شــده اســت .آنهــا بــدون اینکــه در زندگــی نشــان
داده باشــند کــه بــرای تغییــر جامعــه پــا در عرصــه
سیاســت گذاشــتهاند تقاضــای رهبــری بــرای
کنتــرل مــردم و طبقــات فرودســت اجتماعــی
دارنــد .ســخنرانیها و اســنادی کــه آنهــا در
توضیــح مواضــع و برنامههایشــان تــا بــه حــال
بیــان کردهانــد حاکــی از آن اســت کــه بــه قــول
معــروف از ایــن کــوه حتــی کاهــی زائیــده نخواهــد
شــد کــه عــاوه بــر آن وضعیــت مــردم را در دنیــای
پــر آشــوب و هــرج و مــرج و رقابتهــای افســار
گســیخته بینالمللــی  ،بدتــر خواهنــد کــرد.
جانــب دیگــر آینــده ناروشــن بــرای کارگــران
و زحمتکشــان ،نــه در رقابتهــای سیاســی
جناحهــای در قــدرت و اپوزیســیون ســرمایهداری
بلکــه رهایــی از رژیــم جمهوری اســامی و رســیدن
بــه آزادی رفــاه و امنیــت اجتماعــی اســت کــه
توســط هیچگونــه رهبــر ســازی از بــاالی ســر آنهــا
بصــورت قیــم وار قابــل پذیــرش نیســت ،خــود را
نشــان مــی دهــد .تجربــه تلــخ بــه قــدرت رســیدن
خمین��ی ،آخونــدی ک��ه از حکومـ�ت“ ،اقتصــاد مــال
خ��ر اس��ت” و “ برپایـ�ی چوبههــای دار و قصــاص
درخیابانهــا" را مــی فهمیــد ،بــه انــدازه کافی نشــان
داده اســت کــه اینگونــه تغییــر در قــدرت سیاســی
اگ��ر وضــع را بدتـ�ر نکن��د ،بهتــر نخواهــد کــرد و
مشــکالت اجتماعــی در ابعــاد وســیعتری ادامــه
خواه�دـ یافــت .جالــب اســت کســانی کــه بــه
دنبــال رهبــر ســازی در جنبــش بــرای ســرنگونی
رژیــم جمهــوری اســامی هســتند بــه نــام مــردم
ولــی بــدون حضــور و تصمیــم گیــری مــردم بــه
خــود عناویــن رهبــری دادهانــد .شــاید بــه نظــر
کمــی مضحــک بــه نظــر برســد ولــی حوادثــی کــه
در اولیــن بــار ترادژیــک بــرای دومیــن بــار بصــورت
طنــز خواهــد بــود .اگــر رهبــر ســازی خمینــی
تراژدیـ�ک بـ�ود ،ایــن بــار رهبــر ســازی جدیــد بــرای
مــردم مــا مضحــک اســت .رهبــر ایدئولوژیــک،
شــاهزاده ،آیـتهللا هیــچ ارزش مثبتــی بــرای مــردم
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مــا ندارنــد برعکــس نیروهایــی کــه در امتحــان
تاریخــی خــود در مبــارزه بــرای رهایــی جامعــه
از ســتم و اســتثمار مــردود شــدهاند همچنــان
از ضــد ارزشهــا بــه عنــوان ارزش اســتفاده مــی
کننــد ،مضحــک نیســت ؟!!! اگــر در برنامههــای
ایــن نیروهــای رهبــر ســازی بــرای مــردم و بــدون
مــردم توجــه کنیــم هیــچ یک از آنهــا برنامه مدونی
در خدمــت خواس ـتهای پای ـهای ســتمدیدگان و
اســتثمار شــوندگان جامعــه نداشــته و تغییــرات
مــورد نظــر آنهــا همســنگ تغییــرات رژیــم شــاه بــه
جمهــوری اســامی و برعکــس مــی باشــد.
رهبــران واقعــی یــک جامعــه در مســیر مبــارزه
بــرای رهایــی اکثریــت از قیــد و بندهایــی کــه
جامعــه را بــه اســارت گرفتــه و ایســتادن در کنــار
مــردم و زیســتن بــا شــادی و غــم هایشــان بــه
صحنــه رهبــری پــای مــی گذارنــد ،رهبــران جامعــه
انســانهای آگاهــی هســتند کــه راههــای رهایــی
را مــی یابنــد و تصمیمــات و رهنمودهایشــان را
از منافــع و خواســتهای پائینتریــن اقشــار
ســتمدیده و اســتثمار شــونده گرفتهانــد .رهبرانــی
کــه در ســالهای  ۵۷- ۵۶جامعــه را در هیئــت
رژیــم اســامی بوجــود آوردنــد ،عناصــری از عقــب
ماندهتریــن اقشــار اجتماعــی بودنــد کــه ناشــی
از ناآگاهــی و حقنــه امپریالیســتی بــه قــدرت
رســیدند .خمینــی هیچــگاه یــک رهبــر آگاه نبــود
او جنایتــکاری سیاســی بــود ،در یــک شــرایط
مشــخص بینالمللــی کــه بســیاری از دولتهــای
خاورمیان ـهای شــروع بــه خــارج شــدن از گردونــه
شــطرنج سیاســی منطقــهای کــرده بودنــد و
ســرکوب طوالنــی و نبــود ســازمانهای مختلــف
سیاســی در ایــران بــه قــدرت دســت یافــت .او
نماینــده خــرده بــورژوازی حقیــری بــود کــه بــا
بــه دســت گرفتــن دولــت بــورژوازی ایــران و در
خدمــت آن سیاســتهای بشــدت فاشیســتی
 مذهبــی را اعمــال کــرد ،سیاســتهایی کــه بــادرخواســتهای ســرمایه بــرای ســرکوب جنبــش
انقالب��ی در ای��ران همراه��ی کامل��ی را نش��ان داد .او
همچنــان اســتبداد مذهبــی را ادامــه داد و هیــچ
گونــه تغییــری در ســاختارهای حکومتــی بــه جــز
اضافــه کــردن مذهــب و قوانیــن اســامی بــه آن
ندــاد .رهبــر ســازی ایــن دوره نیــز از نــوع گذشــته
اسـ�ت.
امــروزه رهبــران واقعــی در درون جامعــه ،در
زندانهــا و زیــر ســرکوب ســازمانهای اطالعاتــی
و امنیتــی رژیــم ســرمایهداری جمهــوری اســامی
قــرار دارنــد ،هــزاران روشــنفکر ،تحصیلکــردگان،
کارگــران کمونیســت ،بــا نــام و بــی نــام کــه تــا
پــای جــان در خدمــت مــردم زحمتکــش و کارگــر
ایســتادهاند رهبــران واقعــی مــردم هســتند ،آنهــا
بجــای پارلمانهــای آمــاده و رهبــران خــود خوانــده،
خواهــان انتخــاب واقعی هســتند ،بجای اســتفاده
از نیــروی ســرکوب دولــت بــورژوازی خواهــان
نیــروی تــودهای دفــاع از مــردم هســتند .رهبــران

واقعــی و انقالبــی مــردم نــه بــه دنبــال انتخابــات
توســط ســازمان ملــل بلکــه خواهــان شــوراهای
عظیــم کارگــران و زحمتکشــان کــه بیــش از ۹۰
در صــد مــردم را تشــکیل مــی دهنــد هســتند.
رهبــران واقعــی مــا مــی داننــد کــه بــا سیســتمها
و ســاختارهای ســرمایهداری و دســت بــه دســت
شــدن قــدرت هیــچ تغییــر اساســی در وضعیــت
زندگ��ی و معیش�تـ ش��ان اتف��اق نخواه��ذد افت��اد.
در عیــن حــال رهبــر ســازیهای رســانهای و
تبلیغاتــی ،مــی توانــد فریبنــده باشــد .مــا وظیفــه
خــود و همــه نیروهــای رادیــکال و انقالبــی جامعــه
مــی دانیــم بــدون ذرهای توهــم در خدمــت ســالم
ســازی محیــط فکــری و سیاســی اپوزیســیون
مترقـ�ی آنهـ�ا را افشـ�اء کنیـ�م.
عغ

بجــز نوشــتههایی کــه بــا
امضــای تحریریـــه منتشــر
میگــردد و بیانگــر نظــرات
حــزب رنجبـــران ایــران
میبا شــد
دیگــر نوشــتههای منــدرج
در نشــریه رنجبــر بــه
امضاهــای فــردی اســت
و مســئولیت آنهــا بــا
نویسندگانشــان میباشــد.
به تارمناهای اینرتنتی
حزب رجنربان ایران
مراجعه کنید
سایت حزب رجنربان
www.ranjbaran.org
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نامه آنتونیو گرامشی

بقیه در صفحه ١١

قسمت سوم (پایانی)
چنــدی اســت کــه حــزب مــا در زمینــه فعالیــت
ســازمان یافتــه تبلیغاتــی و پروپاگاند و آژیتاســیون
کمبــود داشــته اســت ،در صورتــی کــه مــی بایــد
در جهــت تربیــت مجموعــه ای از مبلغــان بــا
تجربــه ،تمامــی همــت و تــاش مــا را بــه همــراه
مــی داشــت .هیــچ تالشــی در جهــت نــوآوری
میــان تــوده هــا و در راســتای اهــداف و تبلیــغ خــط
مشــی حــزب کمونیســت انجــام نشــده ،و در هــر
حادثــه و اتفاقــی ،چــه در صحنــه محلــی و یــا ملــی
و یــا بیــن المللــی ،بــه بازنشــر و تبلیــغ تظاهــرات
هــا و اجتماعــات و از همــه مهــم تــر درس آمــوزی

و جمــع بنــدی از نظــرات مشــخص تــوده هــا
نشــده اســت ،مطمئنــا ایــن مطلــب اتفاقــی نبــوده
و نیســت ،حتــی حــزب مــا در برخــی از اوقــات
بــا شــکل گیــری هســته هــای تبلیغــات کارگــری
مخالفــت ورزیــده اســت .بــه جــای اســتقبال همــه
جانبــه از هــر گونــه شــرکت تــوده هــا در زندگــی و
اتفاقــات درون حزبــی ،اگــر ایــن شــرکت بــا دســتور
رهبــری نبــوده باشــد ،حتــی در اکثــر اوقــات بــه
دیــده شــک و خطرآفریــن بــرای وحــدت و مرکزیــت
انگاشــته شــده اســت .پنــداری درک و بــاور نشــده
کــه حــزب محصولــی تاریخــی مــی باشــد ،کــه در
آن جریانــات و حرکــت هــای خــود بــه خــودی

تودههــای انقالبــی و خواســت تشــکل و ســازمان
یابــی آن هــا بــا علــت وجــودی رهبــری و مرکزیــت
بــه هــم پیونــد خــورده و یــک پروســه دیالکتیکــی
خواهــد بــود .بلکــه هنــوز عــده ای فکــر مــی کننــد
کــه ،حــزب محــدوده حصــار شــده ای اســت کــه
خــود بــه تنهایــی توســعه یافتــه و تقویــت و آب
دیــده مــی شــود! و در هــر زمــان و لحظــه ای
کــه همــه چیــز بــه نظــر مرکزیــت مهیــا شــده
باشــد ،تــوده هــا هــم چــون پیــاده نظــام بــه حــزب
خواهنــد پیوســت! و یــا زمانــی کــه مرکزیــت حــزب
تشــخیص بدهــد کــه لحظــه تهاجــم و تعــرض فــرا
رســیده ،تــوده هــا بایــد همیشــه حاضــر و آمــاده

حبران ساختاری سرمایه و حمیط زیست
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تولیــد بــا محیــط زیســت رابطــه ای ارگانیــک
و درهــم تنیــده دارد .بحــران اقتصــادی بحــران
محیــط زیســت را بــه دنبــال دارد و بحــران محیــط
زیســت بــر اقتصــاد کشــور تاثیــر مــی گــذارد.
کارخانــه هــا و کارگاه هــای صنعتــی مــواد خــام
را از خــارج مــی گیرنــد وبــه کمــک انــرژی مــورد
نیــاز بــه مــواد ســاخته شــده تبدیــل مــی کننــد.
پســمانده هــا از مــواد تولیــد شــده و گاز هــای
ســمی خطرنــاک کــه نتیجــه اســتفاده ازانــرژی
هــای ارزان قیمــت اســت در طبیعــت تخلیــه مــی
شــوند .مــواد دریافــت شــده از طبیعــت تــا انــداره
ای خــود بخــود ترمیــم و بــاز ســازی مــی شــوند.

امــا برداشــت غیــر متعــارف و بیــش از انــدازه
طبیعــت را بــا بحــران روبــرو مــی ســازد .در ایــن
صــورت الزم اســت آنچــه از طبیعــت گرفتــه شــده
جایگــزن خــاء موجــود در طبیعــت گــردد .زمانــی
کــه صاحبــان صنایــع و دولــت هــای ســرمایه داری
قادرنیســتند میــان اقتصــاد و محیــط زیســت
ارتباطــی ارگانیــک بــر قــرار کننــد ،طبیعــت بتدریــج
روبــه نابــودی مــی گــذارد .بــه ایــن ترتیــب تعــادل
بیــن محیــط زیســت و تولیــد بیــش از انــدازه،
برهــم خواهــد خــورد .صاحبــان ســرمایه کــه بــه
دنبــال ســود و ارزش اضافــی بیشــترند در جهــت
رشــد تولیــد بــا ولــع تــاش مــی کننــد تــا بیشــتر

تولیــد کننــد و تولیــدات خــود را بــه بــازار عرضــه
نماینــد .صاحبــان ســرمایه بــا ایــن رشــد نامــوزون
تولیــد را بــاال مــی برنــد و از طرفــی بیــکاری را از
میــان برمیدارنــد تــا اینکــه نیــروی مولــده بتوانــد
تولیــدات عرضــه شــده و باقــی مانــده در بــازاررا
خریــداری کنــد .امــا هنگامــی کــه کارگــران بــا
دســتمزد پاییــن ،قــدرت خریــد اجنــاس را ندارنــد،
عرضــه بیــش از تقاضــا اســت و در ایــن صــورت
نیــز ســاختار ســرمایه داری بــا بحــران روبــرو
خواهــد شــد .ازطرفــی ،کارخانــه هایــی کــه بامــواد
ســمی ســرکاردارند ،کارگــران را کــه  ۸ســاعت در
محیــط بســته کارخانــه رو بروهســتند را دچــار

رهرب سازی برای و بدون مردم

با نشاینهای زیر با ما متاس بگریید و نشریات حزب را بخوانید:




www.ranjbaran.org

ﺮ ان

آدرسُغرفه حزب در اینرتنت:







ranjbaran.org@gmail.com

ﺣﺰ

آدرس پُست الکرتونیکی حزب رجنربان ایران:

 

ب رﻧﺠﺒﺮا

ن
اﯾ

    



آدرس پُستی حزب رجنربان ایران:

Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A

بقیه در صفحه ۱۴

مــردم ایــران در مقطــع کنونــی آینــده ناروشــنی
را در پیــش رو مــی بیننـ�د .وضــع کنونــی قابــل
دوام نیســت .جابجایــی و تغییــر قــدرت بــه صــور
مختلــف محتمــل اســت .کــدام طبقــه و نیــروی
سیاســی آن آینــده سیاســی ایــران را رقــم خواهــد
زد .ایــن ،نگرانــی کــه آینــده بعــد از رژیــم جمهــوری
اســامی و یــا حتــی بعــد از خامنـهای برای بخشــی
از بــورژوازی ایــران تــرس برانگیــز اســت ،آنهــا را
واداشــته اســت کــه بــه ارگان ســازی و شــخصیت
ســازی و تعییــن دولــت و رهبــر و رئیــس جمهــوری

بپردازنــد و ظاهــرا ً بــا دســت پُــر خــود را بــرای
جانشــینی رهبــری رژیــم ایــران آمــاده کننــد.
تاریــخ قــدرت سیاســی در ایــران تاریــخ اســتبداد
پادشــاهی و مذهبــی بــوده اســت .تاریــخ قتــل
عامهــا و اشــغالها ،تاریــخ ویرانــی شــهرها و
روســتاها تاریــخ تلهایــی از جنازههــا و ســرهای
بریــده و چشــمهای بیــرون کشــیده اســت۱۰۰ .
ســاله گذشــته نیــز اســتبداد مطلقــه تــا حــد
پادشــاه و والیــت فقیــه ادامــه داشــته و حکومــت
فــردی تــا حــد یــک رهبــر متمرکــز بــوده اســت.

ســه نیــروی فعــال رهبــر ســازی صــوری در ایــن
میــان ،رژیــم جمهــوری اســامی ،ســلطنت طلبــان
و مجاهدیــن هســتند .البتــه نبایــد از حق گذشــت
کــه فکــر رهبــر ســازی و غیــره را مجاهدیــن خیلــی
زودتــر بــا آوردن خانــم مریــم رجــوی و رهبــری
آقــای مســعود رجــوی جشــن گرفتنــد و شــورای
ملــی مقاومــت را هــم کلیــد دولــت آینــده قــرار
دادنــد .مســعود و مریــم نماینــده مقاومــت
و آزادی و .....شــدند و مخالفــت بــا آنهــا از
کمتریــن تهمــت " رژیمــی بــودن " برخــوردار شــد.

