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(صفحه )7
سرمایهداری و فاشیسم
صفحه آخر

روز جهانی کارگر امسال چگونه گذشت
روز جهانــی کارگــر امســال بــا شــکوه بیشــری
برگــزار شــد .بعــد از دو ســال کــه دولتهــای
بورژوایــی تحــت عنــوان فاصلههــای اجتامعــی
جلــوی برگــزاری مراســم اول مــاه مــه را گرفتنــد
امســال در رستــارس دنیــا در اکــر شــهرهای بــزرگ
مــارش اول مــاه مــه مملــو بــود از اتحادیههــای
کارگــری ،ســازمانهای کمونیســتی و چــپ،
فعالیــن نیروهــای اجتامعــی ،مدافعیــن محیــط
زیســت ،ســازمانهای غیــر دولتــی (انجیوهــا)
بــا هدفهــای گوناگــون اجتامعــی ،جمعیــت
معــرض بــدون وابســتگیهای ســازمانی و
گروهــی .دولتهــای بــورژوازی ســعی کردهانــد
کــه از جهانــی بــودن و یــا اعــام تعطیلــی عمومــی
در ایــن روز خــودداری کننــد .و حتــی در یــک
کشــور هــر ایالــت و اســتانی روزی را بــه نــام روز

کارگــر تعطیــل کننــد .حضــور تظاهراتهــای در
ایــن ســطح بعــد از دو ســال فشــار بــورژوازی بـرای
تعطیــل هــر گونــه تجمعــی ،خــود نشــان از حضــور
پرقــدرت طبقــه کارگــر و خواســتهایش در بیــن
اکــر تودههــای مــردم اســت .ایــن یــک پیــروزی
بـرای کارگـران و یــک شکســت بـرای بــورژوازی در
دنیــای کنونــی کــه دو طبقــه کارگــر و رسمایـهداری
رو در روی یکدیگــر ایســتادهاند بــود .بــورژوازی
و جناحهــای راســت و برخــی اتحادیههــای زرد
زیــر بــال و پــر بــورژوازی ســعی کردنــد کــه در
ایــن تظاهــرات صحبتهایــی سیاســی راجــع بــه
رسمایــهداری ،امپریالیســم ،سوسیالیســمِ و مبانــی
مبارزاتــی طبقــه کارگــر نشــود و فقــط راجــع بــه
مســائل اقتصــادی و صنفــی صحبــت شــود .امــروز
کــه بح ـران بیناملللــی رسمای ـهداری دیگــر قــدرت

اوضاع خوب است بد نیست
یکم
علــت اصلــی و اساســی ایــن امــر در اینســت کــه
طبقــه کارگــر و تودههــای ســتمدیده و اســتثامر
شــدهی جهــان در حــال خیــزش عمومــی در رسارس
جهــان علیــه نظــام رسمایــهداری بطــور اعــم و
انحصــارات عظیــم مالــی و صنعتــی نظامــی،
علیــه جهــان امپریالیســتی  -ابــر قدرتــی هســتند.
ایــن خیــزش آگاهانــه بــا رونــد مادیگــری تاریخــی
همسوســت کــه تحقیقــات چندیــن ه ـزار ســالهی
جوامــع بــری نشــان میدهــد کــه تودههــا ســازنده
تاریــخ بــوده انــد .تضادهــای نهادینــه شــده در
نظــام رسمایــهداری ،گرایــش آن بــه انحصــاری و
رسکردگــی چنــان هــرج و مرجی را در جهــان بوجود
آورده اســت کــه بعنــوان معلــم منفــی عمــل مــی
کنــد و کارگـران و زحمتکشــان را بــه گورکــن خــود

صفحه٢

هــر روز بیشــر تبدیــل مــی کننــد .طبقــه کارگــر
در ســطح جهانــی در مقیاســی وســیع بدیــن نکتــه
آگاهــی دارد و بــرای تغییــر اوضــاع تــاش مــی
کنــد .طبقــه کارگــر ای ـران یکــی از پیشــتازان ایــن
جریــان نویــن تاریخــی اســت .چهــل ســال تبلیــغ
متافزیــک کــه خداونــد جهــان را آفریــده و ۱۲۴
هـزار پیغمــر بـرای تربیــت مخلوقــات فرســتاده بــه
ســاح برنــدهای علیــه حاکمیــت روحانیــت تبدیــل
شــده اســت .هیچــگاه در تاریــخ جهــان بــه ایــن
وســعت تودههــای زحمتکــش قبــل از رسنگونــی
مرتجعــان حاکــم آگاهــی نیافتــه بودنــد .ایــن یکــی
از فاکتورهــای ویــژه جامعــه امــروز ای ـران اســت.
ویژگــی دیگــر آگاهــی طبقــه کارگــر ملیتهــا در
ای ـران در امــر وحــدت اســت .ای ـران رسزمینــی بــا
قــوم هــا و ملیتهــای مختلــف امــروز بــه شــکرانه
صفحه 3

سرود استالینگراد
(صفحه )11
یاد رفقا خسرو صفایی ،گرسیو برومند
و تقی سلیمانی
صفحه آخر

زندانیان سیاسی فوری بدون قید و
شرط باید آزاد شوند.

رژیــم جمهــوری اســامی ایــران رساســیمه و
هراســناک از یــک خیــزش عمومــی مــردم بــه ســتوه
آمــده بجــای پاســخ بــه خواســتهای بــه حــق
مــردم ،شمشــیر از رو بســته و بــی رشمانــه مامــوران
امنیتــی خــود را گلــه گلــه بــدون اطــاع قبلــی بــه
خانههــای فعــاالن کارگــری گســیل مــی دارد.
طبــق گزارشــات خانوادههــا ،مامــوران امنیتــی
بــدون اجــازه و بــزور وارد مــی شــوند و کل زندگــی
خانوادههــا را بهــم مــی ریزنــد و هرچــه بــدرد
بخــور اســت را بــدون هرگونــه صــورت مجلســی بــا
خــود مــی برنــد .در ایــن چنــد روزه دههــا فعــال
کارگــری از جملــه:
رضــا شــهابی ،حســن ســعیدی ،داود رضــوی از
ســندیکای اتوبورسانــی و ریحانــه انصــاری نــژاد
از فعــاالن کمیتــه هامهنگــی بــرای کمــک بــه
صفحه 2

جنگ و نیروی کار ارزان

جنــگ اوکرائیــن بــه آوارگــی نزدیــک بــه  ۴میلیــون
نفــر (آمارهــا مختلــف هســتند) انجامیــد کــه ایــن
فقــط یکــی از پیآمدهــای آن اســت .ایــن جنــگ
خرابــی هــای زیــادی در تاسیســات نظامــی  ،زیــر
ســاختارها و خانههــای مســکونی بجــای گذاشــته
اســت و بســیاری از روابــط اجتامعــی را بــا
دگرگونیهــای عمیقــی روبــرو کــرده اســت .بطــور
مثــال از بیــن  ۴میلیــون نفــری کــه کشــور خــود
را تــرک کردهانــد؛ اکرثیــت آنهــا بــه کشــورهای
غربــی و اقلیــت آنهــا بــه روســیه رفتنــد .تــا
اینجــا قضیــه هیــچ نکتــه جدیــدی در رابطــه بــا
پیآمدهــای یــک جنــگ اتفــاق نیافتــاده اســت .امــا
بــا ورود پناهنــدگان اوکرائینــی بــه غــرب و برخــورد
کشــورهای غربــی بــه آنهــا؛ معلــوم شــد کــه تفــاوت

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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رنجبر
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روز جهانی کارگر  ....بقیه از صفحه ١

بــود .از جملــه ایــن شــعارها حــق آزادی اطالعــات
بـرای همــه افـراد جوامــع و آزادی خربنــگاران بــود.
یکــی از نقــاط مثبــت و برجســته تظاهـرات امســال
اول مــاه مــه جــوان بــودن نیــروی رشکــت کننــده
بــود .ایــن نشــان از ادامــه کاری مبــارزات کارگـران
علیــه رسمایـهداری بــا همــه سیســتم رسکوبهایــی
اســت کــه رسمایــهداری بــرای نابــود کــردن ایــن
مبــارزات بــکار مــی گیــرد اســت.
در برخــی از ســالهای گذشــته ،مراســم اول مــاه
مــه در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا و کانــادا و
اسـرالیا توســط احـزاب کمونیســت و اتحادیههــای
کارگــری ســازماندهی مــی شــد .امــا در کشــورهایی
ماننــد ایــران کــه حــق تشــکالت غیــر دولتــی و
مســتقل غیــر قانونــی اســت؛ فعالیــن کارگــری و
اجتامعــی در برپایــی آن نقــش برجســتهتری ایفــا
کردنــد .در ایــران قبــل از روز جهانــی کارگــر،
جمهــوری اســامی بــا هجــوم بــه منــازل فعالیــن
کارگــری و دســتگیری آنــان و یــا تهدیــد آنهــا بــه
زنــدان و شــکنجه تــاش کردنــد کــه بــا ایجــاد
جــو رعــب و وحشــت تظاهــرات اول مــاه مــه
را لغــو کننــد .امــا تظاهــرات کارگــران و تحصــن
متعــدد تجمعهــای کارگــری و فعالیــن اجتامعــی
در شــهرهای مختلــف و همزمــان اعتصــاب و
تظاه ـرات معلــان در شــهرهای مختلــف؛ باعــث
شــد کــه ســاح رژیــم ضــد کارگــر جمهــوری
اســامی بــرای برهــم زدن تظاهــرات روز جهانــی
کارگــر ب ّرآیــی خــود را از دســت بدهــد.
تظاهــرات امســال در شــهرهای بــزرگ صنعتــی
و کردســتان نشــان داد کــه همدلــی فعالیــن و
مبارزیــن کارگــری و دیگــر نیروهــای اجتامعــی
ســد بزرگــی اســت کــه مــی توانــد جلــوی دســت
درازیهــای رژیــم علیــه جنبشهــای اجتامعــی را
بگیــرد و توطئــه رژیــم بــرای جلوگیــری از آمــدن
نیروهــای کار و زحمــت بــه خیابــان را در هــم
شــکند .اعالمیــه مشــرک نهادهــای کارگــری امســال
تاثیــر بســیار خوبــی در برپایــی تحصــن و اعرتاضات
اول مــاه مــه روز جهانــی کارگــر؛ آنهــم در رشایطــی
کــه یــک حــزب و یــا ســازمان رستــارسی آگاه و
پرقــدرت اجتامعــی هنــوز شــکل نگرفتــه اســت کــه
مبــارزات گوناگــون کارگـران و زحمتکشــان جامعــه
را در یــک راســتا ســازماندهی کــرده و بــه زیــر
یــک پرچــم سیاســی در بیــاورد؛ داشــت .کمبــودی
کــه ایــن روزهــا بویــژه بــا رشایــط بعــد از مــاه مــه
بشــدت در ایــران احســاس میشــود.
بــا اینکــه در ســال گذشــته تضادهــای دولتهــای
معظــم رسمایــهداری تشــدید شــد و تجــاوزات
بــه کشــورها ادامــه پیــدا کــرد ولــی کمبــود یــک
انرتناسیونالیســم پرولــری بــرای هامهنــگ کــردن
مبــارزات طبقــه کارگــر و روز جهانــی کارگــر در

رستــارس جهــان علیه رسمایـهداری و امپریالیسـتها
دیــده مــی شــد .از جملــه شــعارهایی ماننــد دســت
امپریالیسـتها از اوکرائیــن کوتــاه ،انحــال ناتــو و
بیــرون رفــن ارتــش روســیه از اوکرائیــن.
شــعارهای اول مــاه مــه امســال در اکــر نقــاط
جهــان برعلیــه حاکــان و افزایــش دســتمزدها بــود.
بــا همــه کمبودهــا در شــعارها و نیــروی کــف
خیابــان؛ طبقــه کارگــر نشــان داد کــه پیرشوتریــن
نیــرو بـرای تغییــر دنیــای کنونــی و تکیــه گاه همــه
انســانهای آزادیخــواه و مطالبهگــری اســت کــه
از وضعیــت نابرابــر و ســتمگر و اســتثامرگر کنونــی
بــه تنــگ آمــده انــد و خواهــان دنیــای نوینــی
هســتند کــه اســتثامر انســان از انســان در آن رخــت
بربســته باشــد.

زندانیان سیاسی ...بقیه از صفحه ١
ایجــاد تشــکلهای کارگــری در ایــران را دســتگیر
کرد هانــد.
منطــق رژیــم رسکوبگــر رسمایــهداری ایــران کــه
ســایه شــوم فقــر و گرســنگی را در جامعــه ای ـران
گســرده اســت ،بــکار بــرد زور ،دســتگیری ،شــکنجه
و اعــدام اســت .در نتیجــه طبقــه کارگــر و نیروهای
اجتامعــی ســتمکش در عمــل آموختهانــد کــه در
پاســخ بــه ایــن منطــق ارتجاعــی حاکمیــت هیــچ
راهــی جــز مقاومــت و مبــارزه تــا بــه آخــر موجــود
نیســت .وحــدت و یکپارچگــی جنبــش کارگــری
بــا جنبــش معلــان و بازنشســتگان در بــر گ ـزاری
موفقیتآمیــز روز تاریخــی اول مــاه مــه ،دشــمن
را بازهــم بیشــر بــه تکاپــو انداختــه و تــرس و لــرز
خــود را بــه صــورت خشــنی بــا دســتگیریهای
رسارسی ،تــاش مــی کنــد بپوشــاند .مســیر گلگــون
شــدهی مبــارزات تودههــای زحمتکــش و کار در
همیــن چنــد هفتــه گذشــته ،کــه بیــش از شــش
کشــته بجــا گذاشــته نشــانی اســت پــر رنــگ از
پائینیهــا کــه دیگــر هیچگونــه اعتــادی بــه ایــن
نظــام رسمایــهداری رانــت خــوار نئولیربالیســتی
ندارنــد.
حــزب رنجــران ایــران ضمــن محکــوم کــردن
کلیــه فعالیتهــای دســتگاههای امنیتــی در
آزار خانوادههــا و دســتگیری فعــاالن کارگــری و
اجتامعــی ،مجدانــه بـرای آزادی بــدون قیــد و رشط
زندانیــان سیاســی مبــارزه مــی کنــد.
زمــان آن فـرا رســیده اســت کــه مرتجعــان حاکــم را
همــه جانبهتــر از گذشــته زد ،بــر ماســت کــه یکــی
شــویم و در صفــی متحــد ب ـرای آزادی بــدون قیــد
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رسکــوب رصف خــود را از دســت داده اســت؛ مــی
خواهــد بــا کنــار گذاشــن ایدههــای طبقاتــی و بــه
کجــراه کشــیدن خواســتهای اجتامعــی طبقــه
کارگــر در عرصههــای اقتصــاد ،سیاســت ،مبــارزات
طبقــه کارگــر بـرای درهــم شکســن قــدرت سیاســی
جامعــه طبقاتــی و گــذار بــه سوسیالیســمِ را بــا
شکســت روبــرو کنــد.
در راهپیامییهــای امســال بســیاری از نیروهایــی
کــه تحــت فشــار رسمایــهداری هســتند هــم
رشکــت کــرده بودنــد از دانشــجویان دانشــگاههای
جهــان ،پرســتاران ،معلــان ،نیرویهــای دمک ـرات
و کمونیســت و .....رشکــت اتحادیههــای
کارگــری همــراه نیروهــای فــوق کــه در بیشــر
تظاهراتهــای اول مــاه مــه نشــان از درد مشــرکی
در جامعــه رسمای ـهداری اســت کــه بســیار فراگیــر
اســت و آن از بیــن رفــن حقــوق اجتامعــی اعــم از
سیاســی و صنفــی و فــردی هــر چــه بیشــر کارگـران
و زحمتکشــان جهــان اســت .فقــر ،تــورم و گرانــی
افســار گســیختهای کــه بــورژوازی تحــت عنــوان
مشــکل کرونــا و ســپس جنــگ در اوکرائیــن بــه اکــر
تودههــای اســتثامر شــونده تحمیــل کــرده اســت
یکــی از دالیــل حضــور پررنــگ خواســتهای
صنفــی و افزایــش دســتمزدها بــود .کاهــش
خدمــات اجتامعــی و گســرش بیــکاری و بحــران؛
نیروهــای متعــدد اجتامعــی را بــا خواســتهای
گوناگــون حــول اساســیترین مســائل بــه دور
هــم گــرد آورده و نزدیــک کــرده بــود کــه هنــوز
بــا توجــه بــه شعارهایشــان دارای نقدهــای سیاســی
بــه یکدیگــر بودنــد.
امســال در روز جهانــی کارگــر در ایــران جنبــش
معلــان ،بازنشســتگان و دانشــجویان فعاالنــه
رشکــت داشــتند .بــا اینکه قبــل از روز جهانــی کارگر
نیروهــای امنیتــی بــا هجــوم بــه فعالیــن کارگــری
و معلــان و زنــان تــاش داشــتند کــه مراســم روز
جهانــی کارگــر برگــزار نشــود؛ ولــی برپایــی ایــن
مراســم جــدا از قــدرت خــوب ســازماندهی ایــن
مراســم در نقــاط مختلــف؛ نزدیکــی نیروهــای
اجتامعــی و همدلــی آنــان را در مبــارزه بخاطــر
درخواســتهای محقانهاشــان نشــان میدهــد.
بســیاری از درخواسـتها فراتــر از خواســت طبقــه
کارگــر و متعلــق بــه کل جامعــه بــود .از جملــه
زندانــی سیاســی آزاد بایــد گــردد ،درمــان رایــگان،
دانشــجو معلــم کارگــر اتحــاد اتحــاد و....
در عیــن حــال تظاهـرات اول مــاه مه امســال حاکی
از تــودهای شــدن شــعارهای طبقــه کارگر در ســطح
ملــی بــر اســاس رشایــط مشــخص و نیــز بیناملللــی
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مبــارزه متشــکل و متحــد بگــذارد ،تشــکل سیاســی
پیــرو خــود را از کادرهــای مســلح بــه تئــوری و
توانــا در بــکار بــرد آن در رشایــط مشــخص بوجــود
آورد .مانیفســت حــزب کمونیســت در اواســط قــرن
نــوزده چنیــن اوضــاع را ترشیــح مــی کنــد:
“ شــبحی در اروپــا گشــت میزنــد :شــبح کمونیســم،
همــه قدرمتنــدان اروپــای کهــن  -پــاپ و تــزار،
مرتنیــخ و گیــزو ،رادیکالهــای فرانســه و پلیــس
آملــان بــرای تارانــدن ایــن شــبح بــه جهــاد بــر
خاســتهاند" امــروز ایــن شــبح دیگــر محــدود بــه
اروپــا نیســت بلکــه رسارس جهــان را فــرا گرفتــه
و امــروزه بــر اثــر بحــران ســاختاری رسمایــه و
عــدم توانایــی بــورژوازی در حــل آن رشایــط ب ـرای
رســتاخیز تودههــای کارگــر و زحمتکــش فراهــم
شــده اســت.
سوم
در دوران قبــل تاریــخ بــا اینکــه تودههــا و مبــارزه
طبقاتــی نقــش تعییــن کننــدهای در تغییــرات
بعهــده داشــته انــد امــا مثــره آن ـرا طبقــات دیگــر
چیدهانــد .ویژگــی ایــن دوران در اینســت کــه ایــن
تغیی ـرات هم ـراه اســت بــا آگاهــی طبقــه کارگــر
بــه قوانیــن تحــوالت جامعــه .طبقــات در جریــان
مبــارزه طبقاتــی از هــم مــی آموزنــد و در برابــر
هــم دامئــا مانــور میدهنــد .درســت بدیــن دلیــل
هیچــگاه طبقــات حاکــم گذشــته هــم ب ـرای بقــای
خــود اینقــدر بــا مدیریــت رسمایــهداری عمــل
نکــرده بودنــد .در عمــل مــی بینیــم چگونــه
تضادهــا جابجــا مــی شــوند ،انقالبــات پیــروز مــی
شــوند ،بازهــم شکســت مــی خورنــد ،رسمای ـهداری
برانداختــه مــی شــود ،و سوسیالیســم پیــروز امــا در
همینجــا بــار دیگــر از درون رسمایـهداران قــدرت را
بدســت مــی گیرنــد یــا اتحــاد بــزرگ رسمای ـهداری
بــا متــام قــدرت نظامــی تــاش مــی کنــد کــه دیگــر
حلقــه ضعیفــی شــکننده بوجــود نیایــد و اگــر
امــا بــا متــام قــدرت آن ـرا در هــم کوبنــد .درســت
بدیــن دلیــل اســت کــه طبقــه کارگــر بایــد از هــر
زمــان دیگــر متشــکل تــر ،آگاهتــر ،بــا درایتتــر
عمــل کنــد .در کلیــه تحــوالت انقالبــی گذشــته
تودههــا تشــکالت آگاه طبقاتــی مســلح بــه علــم
کمونیســتی نداشــته و در نتیجــه هیچــگاه تــا قبــل
از دوران تاریخــی نویــن طبقــات دیگــر بــه آســانی
قــدرت سیاســی را غصــب کــرده و بــه ادامــه ســتم
و اســتثامر بــه اشــکالی تغییــر یافتــه ادامــه داده
بودنــد و مــا در ایـران شــاهد چنیــن موفقیتهــای
طبقــه حاکمــه بودهایــم انقــاب مرشوطیــت را
روحانیــت همـراه مالــکان و رسمایـهداران مصــادره
مــی کننــد و رضــا خــان میرپنــج را در خدمــت
یــک دیکتاتــوری ســیاه ضــد کمونیســتی بــر تخــت

مــی نشــانند ،یــا خیــزش عظیــم تودههــا را در
انقــاب  ۵۷شــاهدیم کــه چگونــه امپریالیس ـتها
بــار دیگــر بــا همراهــی روحانیــت و رسمای ـهداری
ایـران آنـرا رسکــوب مــی کننــد و نتیجــه آنـرا امــروز
تودههایــی کــه برخاســتند بــا پوســت و گوشــت
خــود ملــس مــی کننــد.
انقــاب و رهایــی برشیــت از ایــن وضــع بردگــی
و عبودیــت کــه نظــام رسمای ـهداری بوجــود آورده
اســت و صاحبــان رسمایــه ،مشــتی بــس کوچــک بــا
ایجــاد انحصــارات صنعتــی نظامــی و رســانهای بــا
چنــگ و دنــدان از آن حراســت مــی کننــد دیــر یــا
زود صــورت مــی گیــرد .ایــن امریســت حتمــی از
ماهیــت متضــاد درونــی خــود نظــام رسمای ـهداری
بــر مــی خیــزد .تضــاد بیــن رشــد نیروهــای مولــده،
اجتامعــی شــدن هرچــه بیشــر شــیوه تولیــد و
پیرشفــت علــم در کار آمــد کــردن نیــروی کار همــه
و همــه از یکســو و مترکــز مالکیــت در دســت
مشــتی کوچــک از ســوی دیگــر بحـران ســاختاریای
را بوجــود آورده اســت کــه جامعــه رسمایـهداری را
بــه لبــه پرتــگاه کشــانده اســت.
چهارم
هامنطــور کــه مــی بینیــم و اشــاره شــد تغییــر
انقالبــی نظــام اجتامعــی امریســت ســخت و
بغرنــج و در رونــدی طوالنــی قابــل تحقــق اســت.
درک همــه جانبــه ایــن قانومننــدی مهــم دارای
اهمیــت بسـزایی اســت .وقتــی در اینجــا تاکیــد می
کنیــم اوضــاع خوبســت و یــا مــی نویســیم نظــام
رسمایــهدارای دچــار بحــران ساختاریســت مبعنــی
ایــن نیســت کــه همیــن فــردا خــود بخــود فــرو
مــی ریــزد .ایــن از جهانبینــی پرولتاریــای و بررســی
تاریخــی ورونــد امــروزی جوامــع بــری بــر مــی
خیــزد کــه در قلمــرو اسـراتژیکی اضمحــال نهایــی
نظــام رسمایــهداری را رصــد مــی کنــد .امــا بــرای
رســیدن بــه هــدف و ب ـرای تغییــر انقالبــی جهــان
بســود برشیــت مرتقــی هنــوز بایــد کارهــای زیــادی
انجــام داد .تجربــه نشــان میدهــد رسمایــهداری
هفــت جــان اســت ،امکانــات وســیعی را بــرای
حفــظ خــود بوجــود آورده اســت در حالیکــه طبقــه
کارگــر و کمونیســتها هنــوز بایــد متشــکلتر و
متحدتــر شــوند.
پــس از ایجــاد حــزب کمونیســت و انتشــار
مانیفســت حــزب کمونیســت در ســال ، ۱۸۴۸
تجربــه کمــون پاریــس و جمعبنــدی علــل شکســت
آن توســط مارکــس اســت کــه معلــوم مــی شــود
برانــدازی قــدرت سیاســی طبقــات حاکــم توســط
تودههــا بایــد بــا خــرد کــردن ریشــهای دولــت
مســتقر و جــای گزینیــش بــه قــدرت سیاســی طبقــه
کارگــر توامـاً صــورت گیــرد و قبــل از انقــاب و در
رونــد تــدارک انقــاب همــه جانبــه زمینههــای
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آگاهــی طبقــه کارگــر یکپارچــه در یــک صــف
علیــه رسمایــهداری حاکــم ایســتادهاند .مقایســه
کنیــد ایــران مــا را بــا اوکرائیــن امــروزی آنوقــت
بــه عظمــت رشــد آگاهــی انقالبــی طبقــه کارگــر
ایـران بیشــر پــی مــی بریــم .یــا مقایســه کنیــد در
دیــن داری و تعصــب دینــداری ارسائیــل باصطــاح
پیرشفتــه و ای ـران عقــب مانــده تــا ببینیــد جامعــه
ارسائیلــی چگونــه ســیر قهقرایــی را پیمــوده و
امــروز متعصبــان صیهونیســتی اکرثیــت را تشــکیل
میدهنــد در حالیکــه اســامیهای متعصــب
طرفــدار والیــت فقیــه و امــت اســامی بــه اقلیتــی
جیــره خــوار تقلیــل یافتهانــد.
دوم
آگاهــی بــه اینکــه مبــارزه طبقاتــی در دوران
مختلــف ،طبــق رشایــط مشــخص هــر جامعــه و
رشــد نیروهــای مولــد ه ،نیــروی محرکــهای بــوده
کــه جامعــه را بــه جلــو رانــده و برشیــت را از
قلمــرو رضورت و احتیــاج بــه قلمــرو آزادی مــادی
و سیاســی ســوق داده اســت .آگاهــی بــه اینکــه
بحــران عمومــی رسمایــه جــزوی نهادینــه شــده
از نظــام رسمایهداریســت و رسمایــهدار بدســت
خــود گورکــن خــود را تولیــد مــی کنــد دو عامــل
مهمیانــد در تغییــر اوضــاع کنونــی .تاریــخ را
چــون نیــک بنگــری ،بــا متــام ویژگیهــای زمانــی
و مکانــی ،کمــی و کیفــی حکایــت از شــورشها
و قیامهــای ستمکشــان علیــه طبقــهی حاکمــی
اســت کــه وســایل تولیــد را در تصاحــب داشــته،
دولتهایــی بــه اشــکال مختلــف و بــا پوش ـشها
ایدئولوژیــک گوناگــون بـرای رسکــوب تــوده بوجــود
آورده ،برهــهای از زمــان ماندهانــد امــا بالخــره
بــا شورشــی از پائیــن ،البتــه در رونــدی ســخت
و پیچیــده و طوالنــی چنــان قدرتــی یافتــه کــه
توانســته امپراتوریهــا را مضمحــل کنــد ،طبقــات
را برانــدازد و نظــام نوینــی را جــای آن نشــاند .بــه
گفتــه انگلــس ایــن یــک درس جهانشــمول تاریخــی
و بزرگرتیــن کشــف مارکــس اســت.
ایــن کشــف تاریخــی مارکــس تودههــا را زنــده
کــرد ،طبقــه کارگــر را بــه ســاحی برنــده مســلح
کــرد تــا بعنــوان گورکــن رسمایـهداری پــا بــه میدان
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تشــکیالتی ،سیاســی وایدئولوژیکــی فراهــم شــده
باشــد .کمــون پاریــس پــس از  ۷۲روز مقاومــت
توســط نیروهــای ارتجــاع آملــان و فرانســه شکســت
مــی خــورد امــا درســی بــه کمونیس ـتها ،ادامــه
دهنــدگان وفــادار بــه ماتریالیســت بــاوری تاریخــی
میدهــد کــه بلشــویکها آنــرا خــوب در انقــاب
پیروزمنــد اکتــر  ۱۹۱۷بــکار میگیرنــد و طبقــه
کارگــر روســیه قــادر مــی شــود نــه تنهــا امپراتــوری
تــزار را رسنگــون کنــد بلکــه قــدرت شــوراهای
کارگــری را بعنــوان دیکتاتــوری طبقــه کارگــر
بجــای آن مســتقر ســازد .انقــاب اکتــر بزرگرتیــن
گسســت اجتامعــی اســت کــه در تاریــخ برشیــت
رخ داده اســت و هــر کــس بخواهــد مبعنــی واقعــی
کارکــرد عملــی کمونیســم علمــی را فـرا گیــرد بایــد
همــه جانبــه ایــن انقــاب و رونــد تدارکــی و پســا
پیــروزی و شکســت آنـرا مــورد بررســی قـرار دهــد.
پنجم
تجربــه صــد ســال گذشــته نشــان میدهــد
تــاش کمونیســتها بــرای بــکار بــرد اصــول
کمونیســم بــا مشــکالت فراوانــی روبــرو بــوده
اســت .اولیــن طبقــه حاکــم بــا کمــک ســفارت
خانههــای امپریالیسـتها رسکــوب طبقــه کارگــر و
کمونیسـتها را بــی وقفــه بــه پیش برده اســت .در
ایــن صــد ســال جــز یــک دوره کوتــاه پــس پیــروزی
بــر فاشیســم توســط ارتــش رسخ و فتــح برلیــن
حاکمیــت ای ـران ضــد کمونیســتی و کارگــری عمــل
کــرده اســت و همیشــه از شــبح کمونیس ـتها بــه
خــود لرزیــده اســت .امــروز هــم کل دســتگاههای
امنیتــی در پــی یافــن هســتههای کمونیســتی
هســتند و شــاهرخ زمانیهــا را حــال زیــر هــر
پوششــی کــه کار کــرده باشــند ،از محیــط زیســتی
گرفتــه تــا نویســنده و کارگــر ســاده چنانچــه بــو
بربنــد ،گرایــش ماتریالیســتی و کمونیســتی دارنــد
زیــر شــکنجه تــا کشــن ب ـرای گرفــن اق ـرار پیــش
مــی رونــد .امــا بــا متــام ایــن همــه تدابیــر امنیتــی،
بــا متــام دســتگاههای عریــض و طویــل تبلیغاتــی
ضــد کمونیســتی ،بــا متــام اتحــاد مقــدس اپوزســیون
بــورژوازی ســلطنتطلب و رســانههای انحصــارات
رسمای ـهداری جهانــی از قبیــل رادیــو فــردا ،صــدای
آمریــکا ،بــی بــی ســی ،اینرتنشــنال و دههــا
رســانههای دیگــر بازهــم گرایــش کمونیســتی در
کلیــه جنبشهــای اجتامعــی بــرای تغییــر حــرف
اول را مــی زنــد .کودتــای  ۲۸مــرداد را مشــرکن
آمریــکا -انگلیــس -دربــار شاهنشــاهی – روحانیــت
شــیعه بــه رهــری آیــت اللــه کاشــانی ســازمان
میدهنــد تــا مصــدق را براندازنــد و زمینــه را ب ـرای
رسکــوب بیشــر و عریــان چــپ و کمونیســتها
فراهــم ســازند .شــاه دســت نشــانده خــود را
قربانــی خمینــی مــی کننــد بازهــم بـرای قتــل عــام
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روی نــکات زیــر بعنــوان اساســیترین اصــول
کمونیســم علمــی پافشــاری مــی کنــد:
مبــارزه طبقاتــی در دوران کنونــی و در رشایــط
جامعــه ایـران مبــارزه ایســت میــان طبقــه کارگــر و
طبقــه رسمای ـهدار .هرگونــه فعالیــت سیاســی بایــد
در خدمــت ایــن مبــارزه تاریخــی کــه در روند آن به
حاکمیــت سیاســی بــورژوازی بعنــوان یــک طبقــه
خامتــه داده میشــود ،ق ـرار گیــرد .کمونیس ـتهای
ایــران در پــی جــا بجایــی قــدرت سیاســی از
یــک جنــاح رسمایــه بــه جنــاح دیگــر نیســت و
روش انتخــاب میــان بــد و بدتــر را مــردود و در
خدمــت ادامــه ســلطه رسمایــه مــی دانــد .وظیفــه
کمونیســت و کلیــه سوسیالیســتها و منفــردان
چــپ هــر کجــا کــه هســتند و بــا هــر تــوان و
امکانــی کــه دارنــد اینســت کــه بــه امر تشــکل یابی
طبقــه کارگــر ایــران و رسارسی شــدن آن خدمــت
کننــد .در رونــد انجــام ایــن وظیفــه تاریخــی اســت
کــه احـزاب و ســازمانهای کمونیســتی موجــود بــا
نفــی دیالکتیکــی خــود ،بــر اســاس اصــول و برنامــه
برخاســته از رشایــط مشــخص ایـران و تحلیــل شــده
بــا اندیشـههای کادرهــای پــای در عمــل و در پیوند
بــا جنبــش کارگــری ،یکــی مــی شــوند و در پیونــد با
جنبشهــای کــف کارخانههــا ،و مبــارزات خیابانــی
زمینــه را بــرای ایجــاد حــزب پیــرو پرولــری را
فراهــم مــی ســازند .طبقــه کارگــر ای ـران از نبــود
یــک حــزب مســتقل و واحــد خــود رنــج مــی بــرد
و رضر مــی بینــد.
طبقــه کارگــر بــدون حــزب کمونیســت خــود ،بدون
حزبــی مســلح بــه تئــوری کمونیســم علمــی ،بــدون
داشــن برنامــهای برخاســته از رشایــط مشــخص
جامعــه ایــران ،بــدون کادرهایــی از خــود و در
پیونــد فــرده بــا تودههــا پیــروز نخواهــد شــد.
سوسیالیســم تنهــا راه حــل درســت در اوضــاع
کنونــی اســت
بــه پیــش در راه گســرش جنبــش کارگــری ،بــه پیــش
در راه ایجــاد تشــکلهای بازهــم بیشــر کارگــری
بهــر شــکل طبــق رشایــط محلــی ،بــه پیــش در راه
اتحــاد و رسارسی کــردن تشــکلهای کارگــری!

کمونیســتها.
امــا ایــن متــام داســتان نیســت در ســمت
کمونیســتها هــم اشــکال موجــود بــوده اســت
کــه حاکــان توانســتهاند بهــره گیرنــد .بزرگرتیــن
خطــای کمونیســتهای ایــران کپــی بــرداری از
تجــارب کشــورهای دیگــر ،بــکار نگرفــن تئــوری
بعنــوان راهنــای عمــل ،بــی توج ـهای بــه رشایــط
تاریخــی جامعــه ای ـران بــوده اســت .بیــش از صــد
ســال ورود تئوریهــای مارکسیســتی بــه ایــران
هنــوز یــک مرکزیــت فکــری منظــم و مســتقل
بــا اندیشــههای متکــی بــه خــود کمونیســتی
کــه تلفیــق اصــول کمونیســم بــا رشایــط مشــخص
جامعــه ایــران باشــد موجــود نیســت .دههــا
حــزب و ســازمان بــا نظــرات و برنامههــای
خــود موجودنــد و بــر ایــن باورنــد کــه مرکزیــت
اندیشــههای درســت پرولرتیانــد .هنــوز تحقیــق
و بررســی ،جســتجوی حقیقــت بـرا ســاس واقعیــات
و تحلیــل دیالکتیکــی پایــش مــی لنگــد .هنــوز
احــزاب و ســازمانهای کمونیســتی نتوانســتهاند
در عمــل بــه جــزوی از طبــق کارگــر تبدیــل شــوند
و اســتخوانبندی تشکیالتشــان را کادرهــای کارگــری
کــه در کارخانههــا و محیــط کارگــر هســتند
تشــکیل دهنــد .امــا بــا متــام رسکوبهــا و وجــود
فرقههــا و ســکتها شــواهدی هســت کــه اینبــار
خــود طبقــه کارگــر بــا رشــد کمــی و کیفیــش
توانایــی یافتــه کــه کمونیسـتها را مــورد نوســازی
قراردهــد و آنهــا را جــزوی از خــود ســازد .جنبــش
کارگــری ای ـران در ایــن ســالهای طوالنــی مبــارزه
توانایــی یافتــه خــود را بعنوان یک طبقــه در صحنه
اجتامعــی بقبوالنــد و امــروز کلیــه طیفهــای
کمونیســتی و سوسیالیســتی بــه ایــن واقعیــت پــی
بردهانــد .ه ـزاران اعتصــاب و تظاه ـرات در ســال،
بیانیههــای روزانــه در رســانهها بنــام تشــکالت
کارگــری روی مســایل عمومــی اجتامعــی از اعـراض
بــه دســتگیری فعــاالن سیاســی گرفتــه تــا اعــام
همبســتگی بــا تشــکالت معلــان و بازنشســتگان
همــه نشــانی بــارز از ایــن تحــول تاریخــی در
جنبــش کارگــری اســت .براســاس ایــن واقعیــات
اســت کــه وضــع خوبســت ،بــد نیســت .لحظــه ای
مقایســه کنیــد وضــع حاکمیــت رسمایــه – رژیمــی بــه پیــش در راه تقویــت آلرتناتیــو کارگــری در برابــر
اســت در مانــده کــه حلقــه بــه حلقــه از طــرف آلرتناتیوهــای بورژوازی
مــردم محــارصه شــده اســت .رژیمــی کــه در روی
کار آمدنــش پشــتیبانی اکرثیــت مــردم را داشــت بــه پیــش در راه ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد و
امــروز بــا مخالفــت اکرثیــت مــردم روبروســت  .جــزوی از طبقــه کارگــر شــده.
امــروز کمونیس ـتهای ای ـران از ملیتهــای کهــن
رسزمیــن پــر نعمــت و واقــع در منطقـهای تقاطــع محسن رضوانی
متدنهــا ،بــا تجربــه بیــش از صــد ســال مبــارزه
خونیــن ،افتــان و خیــزان بــا درایتتــر از گذشــته
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نیــروی کار ارزان احتیــاج داشــته و عمدتــا آنــرا
از طریــق سیســتم پناهندگــی تهیــه مــی کننــد.
سیاســت فــوق دو تاثیــر همزمــان را از خــود بجــای
مــی گــذارد؛ واحدهــای تولیــدی کــه طبقــه کارگــر
بصــورت متشــکل در آن کار مــی کنــد را از بیــن
بــرده و جامعــه را تابــع تولیــدات رسمایههــای
بــزرگ بیناملللــی کــرده و نیــروی متشــکل کارگــری
را از هــم پاشــیده و کارگــران را از محیــط کار و
اجتامعــی خــود جــدا کــرده و در محیطــی جدیــد،
نیــروی کار را بطــور عمــده در کارهــای خدماتــی
و رشکتهــای کوچــک بــکار مــی گــارد .قبــا
بــرای رسمایــهداری نیــروی کاری کــه تحــت
عنــوان پناهنــده وارد کشــور پناهنــده پذیــر مــی
شــد؛ ســطح ســواد و تخصــص معیــار اصلــی ب ـرای
پذیــرش نیــروی کار نبــود .ولــی بــا رشــد تکنولــوژی
و آی تــی؛ تخصــص و ســطح ســواد متوســط بــه بــاال
و اضافــه شــدن برخــی دیگــر از معیارهــا پذیــرش
نیــروی کار را ســخت کــرده اســت بویــژه کــه برخــی
از کشــورهای پناهنــده پذیــر خــود دچــار بح ـران
اقتصــادی هســتند .در عیــن حــال ســختتر کــردن
رشایــط پناهندگــی کشــورهای فقیــر را از نیــروی
متخصــص خالــی کــرده و اجــازه رشــد اقتصــادی بــه
آنهــا منــی دهــد آنهــم بــه ایــن دلیــل کــه نیــروی
کار غیــر متخصــص معمــوال از فیلرتهــای نیــروی
کار ب ـرای گرفــن حــق پناهندگــی بســیار ســختتر
گــذر مــی کننــد.
اوکرائیــن در زمــان اتحــاد شــوروی یکــی از مراکــز
اصلــی صنعتــی و دانشــگاهی بــود .بــه همیــن
دلیــل از نیــروی کار بــا ســطح بــاالی دانــش بــه روز
شــده برخــوردار اســت .موقعیــت جنــگ موهبتــی
بــود کــه کشــورهای غربــی ایــن نیــروی کار آمــاده
را بــا کــال میــل ولــی تحــت عنــوان پناهنــده و
صــد البتــه کمکهــای انســان دوســتانه؛ بپذیرنــد.
ایــن پناهنــدگان ماننــد ســیبهای آمــادهای
هســتند کــه در دامــن میــوه چیــن مــی افتنــد.
بــا توضیحــات بــاال مــی تــوان دریافــت کــه ســه
دلیــل عمــده در پذیــرش پناهنــدگان اوکرائینــی بــه
صــورت کامــا نابرابــر بــا دیگــر پناهنــدگان وجــود
دارد .اول کشــاندن متایــات سیاســی اوکرائیــن بــه
ســوی غــرب ،دوم وجــود پناهنــدگان متخصــص
بســیار بیشــرو نهایتــاً ،نژادپرســتی بعلــت ســفید
بــودن آنهــا.
البتــه جایگزیــن و مســتقر کــردن چنــد میلیــون نفر
در اروپــا بصــورت همزمــان بــدون توافــق و برنامــه
ریــزی قبلــی منــی توانســت بــا امکانــات رفاهــی
بــاال؛ صــورت بپذیــرد .امــا طولــی نخواهــد کشــید
کــه نســل اول پناهنــدگان اوکرائینــی خواهنــد
فهمیــد کــه “علــی آبــاد هــم شــهر نیســت” و

آســان هــر جــا روی همیــن رنــگ اســت.
آنهــا بــزودی بــا ایــن واقعیــت روبــرو خواهنــد شــد
کــه در کشــورهای جدیدشــان قوانیــن نابرابــری
در حــق شــان روا میشــود؛ از دســتمزد کمــری
برخــوردار هســتند ،بطــور دائــم بایســتی بــه دنبــال
کار بگردنــد؛ کارفرمــا ســعی مــی کنــد کــه آنهــا
را بــه کارهــای پســتتر و دستمزدهایشــان را بــا
پولهــای ســیاه پرداخــت مــی کنــد؛ قــادر بــه
زندگــی مــدل ایــدهآل و رویائــی کــه در تبلیغــات
مدیاهــای غربــی نشــان میدهنــد؛ نیســتند .دارای
بحرانهــای خانوادگــی بیشــری خواهنــد شــد؛ از
جامعــه جدیــد بصــورت وســیعی بیگانــه هســتند
و پذیرششــان بــه عنــوان شــهروند جامعــه جدیــد
فقــط یــک پاســپورت نخواهــد بــود.
امــا وضعیــت پناهنــدگان جهــان یــا بهــر اســت
بگوئیــم نیــروی کار ارزان از زمــان جنــگ رسد بــه
یــک ســنت بهــره کشــی از پناهنــده بــه عنــوان
نیــروی کار ارزان در کشــور خــود عــاوه بــر
اســتفاده از کارگ ـران کشــورهای پیرامونــی؛ تبدیــل
شــده اســت .ســیال شــدن نیــروی کار یعنــی
کارگــران؛ در ابعــاد وســیع جهانــی امــکان خالــی
کــردن نیــروی متخصــص و ماهــر را از کشــورهای
فقیــر بــه ســوی کشــورهای ثرومتنــد ســهل الوصــول
کــرده و بــا ایــن کار اقتصــاد کشــورها را بــه ویرانــی
و وابســتگی کامــل مــی کشــاند .گذشــته از آن
پرتــاب بخشــی از نیــروی طبقــه کارگــر از محــل کار
و زندگــی؛ قــدرت طبقــه کارگــر در ســازماندهی را
کاهــش داده و اجــازه منــی دهــد کــه چالشهــای
طبقاتــی بصــورت طبیعــی آن در جوامــع جریــان
بیابــد.
آخریــن آمارهــای جهــان تعــداد پناهنــدگان جهــان
را  ۸۴میلیــون نفــر اعــام کــرده اســت کــه بــا
آمارهــای واقعــی بســیار متفــاوت اســت .تعــداد
آنهــا بــر اســاس تعــداد جمعیــت و ســطح رشــد
اقتصــادی و ثبــات سیاســی متغیــر اســت .بــا هــم
نگاهــی بــه آمــار پناهنــدگان جهــان بیاندازیــم تــا
ابعــاد فاجعــه نیــروی کار ســیال کارگــری جهــان را
بهــر دریابیــم
تعــداد پناهنــدگان جهــان قبــل از جنــگ اوکرائیــن
بــر طبــق آمــار ســازمان ملــل ســال  ۲۰۲۰میــادی
 ۸۰میلیــون نفــر بــود .در آن ســال چندیــن بــار در
اردوگاههــای پناهنــدگان آتــش ســوزی عمــدی و
غیــر عمــدی اتفــاق افتــاد کــه بــه مــرگ دههــا تــن
منجــر شــد.
* ایــن تعــداد در ده ســال گذشــته  ۱۴میلیــون نفــر
افزایــش را نشــان مــی دهــد آنهــم در رشایطــی کــه
ســالیانه بســیاری از پناهنــدگان بــا مســتقر شــدن
در کشــورهای جدیــد از تعدادشــان بایــد کــم مــی
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عظیمــی در دیدگاههــای امپریالیس ـتهای غربــی
نســبت بــه پناهنــدگان اوکرائینــی و آســیائی و
آفریقائــی وجــود دارد .در حقیقــت ایــن پناهنــدگان
اوکرائینــی هســتند کــه از بخشــی از حقــوق
بیناملللــی پناهنــدگان برخــوردار شــدند .امــا دیگــر
پناهندگانــی کــه از جنــگ در کشــورهای خــود فـرار
کــرده انــد ماههــا در اردوگاههــا در چادرهــا زیــر
بارانهــای ســیل آســا تــا گرماهــای جهنمــی مجبــور
هســتند مباننــد؛ مــورد تحقیــر ،تجــاوز و ســوء
اســتفادههای گوناگــون پلیــس کشــورهای اروپائــی
قــرار بگیرنــد؛ از حقــوق پناهندگــی نــه تنهــا
برخــوردار نشــده بلکــه آنهــا بارهــا مــورد شــلیک
مســتقیم قــرار گرفتــه و یــا بــه غــرق شــدن در
دریاهــا دچــار شــدند و ه ـزاران نفــر بــه هالکــت
رســیدند .کشــورهایی کــه پناهنــدگان اوکرائینــی
را بــدون هیــچ قیــد و رشطــی پذیرائــی کردنــد،
حــارض بــه رســیدگی بــه پروندههــای چندیــن ســاله
پناهنــدگان دیگــر کشــورها نشــدند .ایــن برخــورد
دوگانــه ( اســتاندارد دوگانــه ) در همــه زمینههــا
از جملــه پناهندگــی بــه چــه نتایجــی مــی انجامــد.
هامنطــور کــه مــی دانیــم اخیـرا ً کشــورهای غربی و
بویــژه بعــد از رشوع جنــگ اوکرائیــن ســعی کردنــد
کــه “متحــدا” بــا آمریــکا موضوعــی تهاجمــی علیــه
کشــورهای مخالــف خــود در پیــش بگیرنــد .در
حقیقــت آنهــا بــا بهــره گیــری از تحریــم شــدید
اقتصــادی برخــی کشــورها از جملــه روســیه ،ایـران،
ســودان ،زیمبابــوه و .....جنــگ اقتصــادی را بــا
روســیه بــه مثابــه یکــی از کشــورهای پرقــدرت
اقتصــادی کــه ابعــاد بیناملللــی دارد رشوع
کردهانــد .رسگــرم کــردن روســیه در جنــگ اوکرائیــن
ایــن امــکان را بــه کشــورهای امپریالیســتی مــی
دهــد کــه بــدون مانــع سیاســت جهــان تــک قطبــی
را جلــو بربنــد .و در مرحلــه دوم چیــن را بــا رکــود
اقتصــادی مواجــه کننــد .ایــن طــرح اقتصــادی و
سیاســی کــه مدتهــا دربــارهاش گفتگــو میشــود؛
امــروز روی میــز برنامــه ری ـزان غــرب اســت .ایــن
رونــد جــدا از رونــد درگیریهــای شــدید نظامــی،
جنگهــای نیابتــی ،توطئههــا و جاسوســی در
ســطح رشکتهــای معظــم اقتصــادی و مالــی بــه
لحــاظ انســانی باعــث آوارگــی بازهــم بیشــر مــردم
کشــورهای تحــت ســلطه و پیرامونــی خواهــد شــد.
در گذشــتههای نــه چنــدان دور؛ آوارگــی معمــوال
ناشــی از جنــگ بوجــود مــی آمــد .امــا اینــک کــه
اقتصــاد هــر چــه بیشــر بیناملللــی شــده اســت،
رسمایــهداری کشــورهای امپریالیســتی بیشــر بــه
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شــد.
*رسمایـهداری بـرای مقابلــه بــا بحـران و جلوگیــری
از افــت درصــد ســود؛ احتیــاج بــه کاهــش نیــروی
کار ارزان و جــوان بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی و
کاهــش دســتمزدها دارد .تکنولــوژی و نیــروی کار
ســیال و ارزان بــه عنــوان پناهنــدگان جهــان بــه هــر
دوی ایــن احتیــاج رسمای ـهداری در امــر رقابــت و
بح ـران جــواب داده اســت.
بهــررو یکــی از پــی آمدهــای رسمایــهداری ســیر
حرکتــی نیــروی کار ارزان از کشــورهای پیرامونــی
بــه ســوی کشــورهای مرتوپُــل رسمای ـهداری اســت.
برعکــس کســانی کــه رشــد جمعیــت را مانعــی
بـرای رشــد جوامــع و آلودگــی محیــط زیســت مــی
داننــد؛ رسمایـهداری امپریالیســتی بــدون توجــه بــه
موانــع از جملــه آلودگــی محیــط زیســت بــدون
وقفــه بــه رشــد جمعیــت کــه رشــد نیــروی کار و
تجمــع رسمایــه را بــه دنبــال مــی آورد (فقیــر شــدن
جامعــه هیــچ مغایرتــی بــا شــاخصهای ســود را
نشــان منــی دهــد) ادامــه مــی دهــد .اینــک جنــگ
اوکرائیــن بخشــی از طبقــه کارگــر جهــان همچــون
عــراق و افغانســتان را دچــار رسکــوب و آوارگــی
کــرده اســت .آوارگــی و درهــم شکســته شــدن
جامعــه اوکرائیــن کــه مــی تــوان گفــت بــا حملــه
نازیســتها بــه اتحادیههــای کارگــری و کشــن
دههــا نفــر و ممنوعیــت حــزب کمونیســت در
 ۲۰۱۴و حــوادث میــدان رشوع شــد؛ باعــث بدتــر
شــدن مبــارزات طبقــه کارگــر شــده اســت .از یــک
ســو جامعــهای در حــال جنــگ و ویرانیهــای
گســرده و از ســوی دیگــر حکومتــی فاشیســتی؛
بــدون راه حــل بــرون رفــت .جامعــه اوکرائیــن
یکــی از مشــکالتی را کــه بعــد از جنــگ در پیــش
پــای خــود دارد ،بازگشــت پناهنــدگان بــه کشــور و
بازســازی ســازمانهای کارگــری از جملــه احــزاب
و اتحادیههــای کارگــری آن اســت .بــدون تقویــت
حضــور پرقــدرت جنبــش کارگــری در جهــان کنونــی
هیچگونــه تحولــی حتــی بــا بزرگرتیــن فداکاریهای
تودههــا ،لزومــا نــه مرتقــی و نــه منجــر بــه رهایــی
برشیــت از ســتم و اســتثامرخواهد شــد.
ایــن وظیفــه تنهــا در سوسیالیســم قابــل تحقــق
خواهــد بــود.

به مناسبت پیروزی بر فاشیسم

وپابلــو نــرودا عاشــقانهترین پیــاماش را بــه
اســتالینگراد تقدیــم کــرد:
بوی دریای پر تالطم را برایم نگهدار
و تفنگی
و تیغۀ گاوآهنی.
همه را با من به خاک بسپار
با خوشهای رسخ از گندم زار،
تا همه بدانند
بی هیچ شبهای
که با عشق تو جان دادم و تو عاشقم بودی
هر چند در آغوشت نجنگیدم
امــا ایــن نارنجــک تیــره فــام را پرتــاب کــردم بــه
افتخــار تــو
این عاشقانه را
بگذاریــد قبــل از پرداخــن بــه نقــش تاریخــی
مقاومــت اســتالینگراد اشــارهای بــه آنچــه در آن
دویســت شــبانه روز تــا بیــن هفدهــم ژوئیــه تــا
دوم فوریــه اتفــاق افتــاد اشــارهای کنیــم:
بــاالی یــک میلیــون شــهروند اتحــاد جامهیــر
شــوروی سوسیالیســتی جــان خــود را در ایــن
روزهــا در نربدهــای پــی در پــی از دســت دادنــد
وســعت میــدان جنــگ بــه صــد هــزار کیلومــر
مربــع رســید ٬در زمانهایــی بیــش از دو میلیــون
نفــر بــا دوه ـزار تانــک ،بیــش از دوه ـزار هواپیــا
تــا  26هـزار ســاح ســنگین و ســبک از هــر طــرف
در نــرد رشکــت داشــتند.
در اطــراف اســتالینگراد شــورویها پنــج ارتــش
دشــمن را شکســت دادنــد -دو ارتــش مجهــز آملــان،
دو ارتــش رومانــی و یــک ارتــش ایتالیــا.
نــرد اســتالینگراد از نظــر طــول مــدت و شــدت
نــرد ،از نظــر تعــداد افــراد و تجهیــزات نظامــی
رشکــت کننــده ،در آن زمــان از متــام نربدهــای
تاریــخ جهــان پیشــی گرفــت .بــا توجــه بــه
نتایــج ،ایــن نــرد نیــز از متــام نربدهــای قبلــی
پیشــی گرفــت .نیروهــای آملانــی فاشیســت بیــش
از  ۸۰۰هــزار رسبــاز و افــر و همچنیــن تعــداد
زیــادی تجهیــزات نظامــی ،ســاح و تجهیــزات،
کشــته ،زخمــی ،اســیر را از دســت دادنــد.
در طــول نــرد اســتالینگراد ۱۴ ،خلبــان نظامــی
شــاهکار جاودانــه کاپیتــان نیکــوالی گاســتلو و
خدم ـهاش را تک ـرار کردنــد همــه آنهــا هواپیــای
ســوزان خــود را بــه انباشــته تجهیــزات دشــمن
فرســتادند .شــوروی سوسیالیســتی توانســته بــود
قهرمانانــی را تربیــت کنــد کــه متــام و کــال خــود
را بــرای در هــم شکســن تجــاوزات جنایتکارانــه
رسمایـهداری فاشیســتی کــه از هــان روز اســتقرار

قــدرت سیاســی پرولتاریایــی بــه دشــمنی بــا آن
برخاســته بودنــد ،فــدا کننــد .قهرمانــان اســتالینگراد
هرگــز فرامــوش نشــدهاند بــا اینکــه حاکــان
نوکیســه بعــد از مــرگ اســتالین نــام اســتالینگراد
را بــه ولگاگ ـراد عــوض کردنــد امــا هنــوز مــردم از
اســتالینگراد نــام مــی برنــد.
بخاطــر فداکاریهــای درخشــان انجــام شــده در
طــول نــرد اســتالینگراد ،بــه  120رسبــاز و افــر
عنــوان قهرمــان اتحــاد جامهیــر شــوروی اعطــا
شــد ،بیــش از  750ه ـزار نفــر مــدال "ب ـرای دفــاع
از اســتالینگراد" را دریافــت کردنــد کــه در 22
دســامرب ( 1942از جملــه هــر دو پرســنل نظامــی
و غیــر نظامــی) شــهر اســتالینگراد در  1مــی 1945
عنــوان افتخــاری شــهر قهرمــان را دریافــت کردند و
در میــدان جــان باختــگان درختــی (صنوبــر) وجــود
دارد کــه تنهــا درختــی بــود کــه توانســت در بخــش
مرکــزی شــهر زنــده مبانــد .ایــن یــک بنــای تاریخــی،
شــاهد زنــده نــرد اســتالینگراد اســت
امــا پیــروزی نــرد اســتالینگراد ادامــه انقــاب
اکتــر اســت و نتیجــه مبــارزه تاریخــی دو طبقــه؛
طبقــه کارگــر و طبقــه رسمایــه دار جهانــی و دو
نظــام اجتامعــی رسمایــه داری و سوسیالیســم
اســت .نــرد اســتالینگراد ادامــه حملــه کلیــه
ارتشهــای رسمایــهداری اروپاســت کــه پــس از
پیــروزی بلشــویکها بــه پشــتیبانی روسهــای
ســفید برخاســتند امــا شکســت خوردنــد و مجبــور
شــدند موقتــا تــن بــه اســتقرار یــک قــدرت سیاســی
بلشــویکی بدهنــد .امــا رسمایــهداری انحصــاری
امپریالیســتی شــده اکنــون نــه تنهــا اشــتیاق بــه
گســرش دارد بلکــه طبــق نتیجــه گیــری داهیانــه
لنیــن گرایــش بــه رسکردگــی و ابرقدرتــی دارد .در
مراکز قدرت امپریالیســم انگلیس و دو امپریالیســم
تــازه رشــد کــرده در اواخــر قــرن نــوزده آمریــکا و
آملــان مبــارزه شــدیدی بـرای رسکردگــی بوجــود مــی
آیــد .هــر ســه اینهــا روی یــک نکتــه توافــق دارنــد
تجزیــه امپراتــوری روســیه .هــر ســه آنهــا براســاس
تحلیلهــای ژئوپلیتیکــی (جغرافــی گرائــی قــدرت
سیاســی) برایــن عقیــده انــد کــه هــر قدرتــی کــه
روســیه را داشــته باشــد آقــای جهــان مــی شــود و
جهــان را مــی توانــد بخوبــی اداره منایــد .جهانبینــی
و سیاســت ژئوپلیتیکــی کــه تــا امــروز در راس
سیاس ـتهای کشــورهای امپریالیســتی ق ـراردارد و
جنــگ امــروز در اوکرائیــن را بایــد در چارچــوب
همیــن نظریــه مــورد بررســی ق ـرارداد.
فاشیســم و نازیســم یــک پدیــده بحــران
رسمایــهداری اســت و سیاســتی اســت بــرای
گســرش قــدرت سیاســی در رسارس جهــان و رســیدن
بــه رسکردگــی امپریالیســتها آمریــکا و انگلیــس
از پــس از جنــگ دوم بیــش از آملــان هیتلــری در
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رسارس دنیــا جنایــت کردهانــد امــا همچنــان افــکار
عمومــی جهــان را بســوی پــل پت و اســتالین ســوق
دادهانــد همچنــان کــه امــروز در اوکرائیــن خــود را
فرشــته نجــات مــردم اوکرائیــن جلــوه میدهنــد و
بـرای تجزیــه روســیه پوتیــن را بــه یــک پــول ســیاه
تبدیــل مــی کننــد.
بحــران ســاختاری رسمایــهداری از ســال -۲۰۰۹
 ۲۰۰۸انحصــارات را بــه سیاســت راســت افراطــی
ســوق داده اســت نئوفاشیســم قــدم بــه قــدم جــای
نئولیربالیســم را مــی گیــرد .در برابــر ایــن اوضــاع
تغییــر یافتــه بایــد سیاس ـتهای امــروزی و طبــق
اوضــاع مشــخص کنونــی را پــی ریخــت .تجربــه
نشــان میدهــد رشکــت در سیاســتهای عینــی
جهــان امپریالیســتی ،بلــوک بندیهــای آنهــا و زد
و بندهــای غیــر اصولــی در آخریــن تحلیــل بــه
رضر امــر انقــاب و طبقــه کارگــر متــام شــده اســت.
رشــد رسمایــهداری در رسارس جهــان ،شــکاف هــر
روز بیشــر بیــن مشــتی کوچــک صاحبــان رسمایــه
و تودههــای وســیع مــردم جهــان و بحـران عمومــی
محیــط زیســت کــه برشیــت را بــه لبــه نابــودی
کشــانده اســت رشایــط مــادی و عینــی را بــرای
آلرتناتیــو کارگــری و انقــاب سوسیالیســتی هرچــه
بیشــر فراهــم ســاخته اســت .تنهــا یــک را ه ،یــک
طبقــه ،یــک جهانبینــی مــی توانــد برشیــت را
نجــات دهــد :طبقــه کارگــر ،سوسیالیســم.
وفا جاسمی
امپریالیسم و جنگ در قرن بیستم
مقالــه ای از رنجــر شــاره  ۱۱بــه قلــم رفیــق علــی
صادقــی( کاک ابراهیــم ) ۱۳۸۴

جنگهــا در تحلیــل نهائــی گردیــد :از ویرانههــای
جنــگ جهانــی اول گل رسخ انقــاب اکتــر روســیه
ـر آغــاز رهائــی بــر از زیــر یــوغ
روئیــد کــه مبـ ّ
نظــام رسمایـهداری بــود و بــا پایــان جنــگ جهانــی
دوم نــه تنهــا فاشیســم و نازیســم بــه دســت
ارتشهــای رسخ کارگــران و زحمتکشــان منکــوب
گردیدنــد ،بلکــه از زیــر آوارهــای ایــن جنــگ؛
اردوگاه سوسیالیســتی و اوجگیــری جنبشهــای
رهائــی بخــش ضــد اســتعامر و ضــد ســلطهگری
امپریالیســم رسبــرآورده و مــردم جهــان بدیــن
ترتیــب گام دیگــری در جــاده رهايیشــان از یــوغ
اســتثامر و اســتعامر و انــواع ســتمهای اجتامعــی
برداشــتند.
در رشایــط ضعــف مقابلــه بــا جهــان انقالبــی،
امپریالیســتها بــه رسکردگــی امپریالیســم
آمریــکا ترفنــد جنــگ رسد را پیــش کشــیدند تــا
از طریــق رقابــت اقتصــادی و تســلیحاتی از یــک
ســو و ایدئولوژیــک – سیاســی علیــه اردوگاه
سوسیالیســتی از ســوی دیگــر و نفــوذ و تخریــب
ایــن دژ ضــد رسمایـهداری از درون؛ بتواننــد رقیــب
انقالبــی خــود را بــه زانــو درآورنــد .ضمــن ایــن کــه
در جائــی کــه بــا رقبــای کمــر خطرناکــی روبــرو
بودنــد بــا جنــگ گــرم بــه رسکــوب آنهــا بپردازنــد.
امپریالیســم در ایــن جنــگ پیــروز شــد و توانســت
نــه تنهــا اردوگاه سوسیالیســم را از هــم بپاشــاند؛
بلکــه کشــورهای تــازه بــه اســتقالل رســیده را
مجــددا زیــر مهمیــز رسمایــه انحصــاری جهانــی
بکشــاند .در آســتانه قــرن بیســت و یــک؛ ظاه ـرا
جهــان امپریالیســتی رقیبــی نداشــت .امــا ابرقــدرت
جهانــی دیگــر کــه اردوی عظیــم کار و زحمــت
جهانــی بــود کــه در قــرن بیســتم درس فراوانــی از
مبارزاتــش گرفتــه بــود؛ بــه مثابــه رقیــب خطرنــاک
نظــام جهانــی رسمایــه پــا پیــش گذاشــت؛ هــر
چنــد کــه هنــوز ســازمان یافتــه و صاحــب رهــری
انقالبــی متشــکل و متمرکــز جهانــیاش نبــود.
جهانــی امپریالیســتی و در راس آن آمریــکا بــرای
کشــاندن بــی قیــد و رشط متامــی کشــورهای جهــان
بــه زیــر قیمومیــت رسمایــه رشــد یافتــه فراملــی و
جهانــی شــده؛ بــازار آزاد نئولیربالیســتی را پیــش
کشــید تــا مرزهــای کشــورهای کوچــک را بــه روی
رسمایــه و کاالهــای خــود کامــا بــاز کنــد و آقــای
بالمنــازع جهــان گــردد .بدیــن منظــور در ســطح
ایدئولوژیــک دســت بــه تبلیغــات وســیعی زد:
رسمایـهداری پایــان تاریــخ قلمــداد شــد .فیلســوفان
پســت مــدرن وارد کارزار شــدند تــا زیــرآب
حقیقــت نســبی واحــد را در هــر برهــهای از
زمــان بــا حقیقــت نســبی بینهایــت و لــذا اصالــت
بخشــیدن بــه هــر پراتیکــی؛ مخــدوش کــرده و بــه
نفــی دســتآوردهای تئوریــک علمــی پرولتاریــا
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بپردازنــد.
کتابهــای ضــد کمونیســتی و نفــی مطلــق
دســتآوردهای سوسیالیســم از زرادخانههــای
تبلیغاتــی امپریالیســم؛ قفســه کتابفروشــیها
و کتابخانههــای موجــود را پــر کردنــد .رهــران
بــزرگ پرولتاریــا مــورد انــواع تهمتهــای رذیالنــه
ق ـرار گرفتنــد .ایجــاد اغتشــاش و تشــتت فکــری و
ســازمانی هــدف سیاســت ریــزان جهــان رسمایــه
بــود .آنــگاه پــاپ کــه مظهــر ارتجــاع جهانــی اســت
ســوار بــر ارابــه شیشـهای ضــد گلولهاش چهارگوشــه
دنیــا را درنوردیــد و مدعــی شــد کــه قــرن بیســت
و یــک؛ قــرن پیــروی مســیحیت خواهــد شــد و
بــه کمــک آن جنبــش کارگــری لهســتان بــه رهــری
فرومایـهای چــون لــخ والســا بــه گنــداب زانــو زدن
در برابــر فرمــان رسمایــه؛ کشــیده شــد.
هرجــا مقاومتــی در برابــر پیــروی جهانــی رسمایــه
بــروز میکــرد؛ مــی بایســتی رسکــوب مــی شــد تــا
رویــای ابــدی بــودن حاکمیــت رسمایــه متحقــق
شــود امــا از آنجــا کــه مقاومــت در برابــر ظلــم و
ســتم رسمایــه هرگــز قطــع منــی شــود و در رشایطــی
کــه دیگــر رقیــب متشــکل خطرناکــی وجــود
نداشــت از زرادخانــه ایدئولوژیــک امپریالیســم؛
جنــگ متدنهــا ،جنــگ علیــه تروریســم ،جنــگ
علیــه اســام سیاســی و از ایــن قبیــل ترهــات بــه
بیــرون داده شــد کــه در واقــع رسپوشــی شــدند
بـرای توجیــه جنــگ گــرم و در ظاهــر ادامــه جنــگ
رسد در قــرن بیســت و یــک ب ـرای درهــم شکســن
مقاومــت جهــان گرســنه و تحــت اســتثامر و ســتم
و ادامــه بــه تجــاوز افســار گســیخته بــه ثروتهــا
و اســتثامر نیــروی کار ارزان چنــد میلیــاردی مــردم
ایــن جهــان.
علیرغــم ادغــام هرچــه بیشــر رسمایههــا و
جهانــی شــدن بیشــر آن؛ امــا رقابــت انحصــارات و
قطبهــای رسمایــه در رشایطــی کــه امپریالیســم
آمریــکا در حیطــه اقتصــادی و سیاســی بیــش
از پیــش بــه رساشــیب تنــزل مقــام افتــاده بــود؛
لحظ ـهای قطــع نشــد .امپریالیســم آمریــکا از یــک
ســو دیوانــه وار ب ـرای حفــظ موقعیــت برتــر خــود
در جهــان رسمایــه؛ تــاش کــرده و رستــارس جهــان
را بــه آشــوب کشــانده اســت و از ســوی دیگــر
انحصــارات بــزرگ اروپــای متحــد بــرای نشســن
بــر جــای آمریــکا منتظــر فرصــت هســتند و رقبــای
جدیــد تــازه نفــس دیگــری هــم از آســیا بــا عجلــه
رسبلنــد کــرده و مــی کوشــند تــا هژمونــی جهانــی
آمریــکا را بــه چالــش فــرا خواننــد .لــذا خطــر
جنــگ گــرم در ســطح جهانــی هنــوز بــه قــوت متــام
موجــود اســت.
بعــد از حادثــه  ۱۱ســپتامرب  ۲۰۰۱در آمریــکا؛ بــوش
بــه کـرات رضورت جنــگ علیــه تروریســم را هیــچ
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قــرن بیســتم بــا دو جنــگ بــزرگ جهانــی و دههــا
جنــگ منطقــهای ،تجــاوز نظامــی و کودتــا؛ کــه
بــه کشــته و معلــول شــدن صدهــا میلیــون نفــر
انجامیــد نشــان داد کــه امپریالیســم در جنــگ زاده
شــده و انحصــارات بــزرگ و رسمایــه مالــی رقابــت
گــر و هژمونــی طلــب؛ بــدون جنــگ افــروزی قــادر
بــه حفــظ ســلطه خــود بــر جهــان منــی باشــند.
جنگهــای امپریالیســتی در دو شــکل جنــگ
گــرم و جنــگ رسد؛ رستــارس تاریــخ قــرن گذشــته
را رقــم زدنــد .گرچــه دو جنــگ جهانــی اول و دوم
دسـتآوردهایی بـرای انحصــارات مالــی آمریــکا در
رقابــت بــا انگلســتان و آملــان؛ در اعــال هژمونــی
بــر جهــان بــه همـراه داشــت و امپریالیســم آمریــکا
را در موضــع رهــری جهــان امپریالیســتی قـرار داد؛
امــا نظــام جهانــی رسمایــه بزرگرتیــن بازنــده ایــن
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حــد و مــرزی بــرای آن متصــور نیســت؛ مطــرح
ســاخت .دونالــد رامســفلد وزیــر دفــاع جنــگ
طلــب آمریــکا در  ۳فوریــه  ۲۰۰۶در کلــوپ ملــی
روزنامــه نــگاران در واشــنگنت؛ بــا بــه عاریــت گرفنت
ســخن ژنــرال جــو بــی زیــد -فرمانــده نظامــی
آمریــکا در خاورمیانــه – گفــت کــه آمریــکا جنــگ
دراز مدتــی علیــه تروریســم دارد کــه ممکــن اســت
دههــا ســال بــه طــول بکشــد .او ضمــن ایــن بیانــات
هذیانــی؛ بــا بیرشمــی متــام بــن الدن ،هیتلــر و لنیــن
را بــا هــم مقایســه کــرد و از آمریکائیــان خواســت
کــه تحملشــان را از دســت ندهنــد! ایــن ســخنان
بــا علنــی شــدن برنامــه بیســت ســاله پنتاگــون در
مجلــه  Quadrennial Defense Reviewدایــر بــر
اینکــه آمریــکا کشــوری اســت کــه درگیــر مســئلهای
شــده اســت کــه جنــگ دراز مــدت خواهــد بــود؛
همزمــان شــد.
رامســفلد ب ـرای پیــروزی در ایــن جنــگ روی ســه
هــدف متمرکــز شــد –۱ :مامنعــت از دســتیابی
تروریســتها بــه ســاح کشــتار جمعــی؛ – ۲
دفــاع از قــاره آمریــکا؛  – ۳کمــک بــه متحدیــن در
رسکــوب تــرور.
بــرای تحقــق ایــن اهــداف او یکــی از وســایل
مبــارزه را تاکیــد روی گــوش دادن مخفیانــه بــه
گفتگوهــای تلفنــی در درون آمریــکا ذکــر کــرد.
در صحبتهــای ایــن جنــگ طلــب صهیونیســم
اهــداف هژمونیســتی امپریالیســم آمریــکا بــه
طــور روشــنی بیــان شــده انــد – ۱ :تحــت بهانــه
مامنعــت از دســتیابی تروریســتها بــه ســاح
کشــتار جمعــی؛ از ایــن بــه بعــد هیــچ کشــوری
در امــان از اتهامــات نئوکانهــا و تهدیــد بــه تجــاوز
نخواهــد بــود .کافــی اســت منافــع امپریالیســم
آمریــکا و صهیونیســم ایجــاب کنــد تــا کشــوری
بــه بهانــه کمــک بــه تروریسـتها بـرای دســتیابی
بــه ســاح کشــتار جمعــی مــورد تجــاوز مســلحانه
ق ـرار گیــرد و بدیــن منظــور سالهاســت کــه انــواع
دسیســه چینیهــا نظیــر بــراه انداخــن تــرور،
تحریــک احساســات مذهبــی ،ادعــا در مــورد
تــاش برخــی از کشــورها بـرای دســتیابی بــه ســاح
هســتهای – کــه برتــری نظامــی امپریالیســم آمریــکا
را بــه زیــر عالمــت ســئوال مــی بــرد – صــورت مــی
گیرنــد.
 – ۲بــا توجــه بــه محدود بــودن منابــع هیدروکربور
و مشــخصا نفــت جهــان و کاهــش اســتخراج آن؛
پیــدا منــودن منابــع انــرژی جایگزیــن نفــت از
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .انــرژی هســتهای
– علیرغــم خطراتــی کــه بـرای ســامتی بــر دارد –
تــا زمانــی کــه منبــع انــرژی ســاملی بدســت نیایــد؛
موثرتریــن وســیله بــرای تهیــه انــرژی اســت کــه
در صــورت اســتفاده درســت از آن بــه مراتــب از
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نفــت بـرای حفــظ محیــط زیســت ســامل تــر اســت.
هــم اکنــون می ـزان راکتورهــای تولیــد انــرژی دایــر
در جهــان (اخبــار روز ســوئد  )۲۰۰۶/۱/۲بــه ق ـرار
زیرانــد :قــاره آمریــکا  ۱۲۸ :راکتــور کــه  ۱۰۴عــدد
آن در آمریــکا و  ۱۸عــدد در کانــادا.
قــاره اروپــا ۱۸۶ :راکتــور کــه  ۹۵عــدد در
فرانســه ۳۱،عــدد در روســیه ۲۳ ،عــدد در انگلیــس،
 ۱۷عــدد در آملــان ۱۵ ،عــدد در اوکرایــن ۱۰ ،عــدد
در ســوئد ۹ ،عــدد در اســپانیا و  ۷عــدد در بلژیــک.
قــاره آســیا ۱۰۰ :راکتــور کــه  ۵۶عــدد در ژاپــن۲۰ ،
عــدد در کــره جنوبــی ۱۵ ،عــدد در هندوســتان و ۹
عــدد در چیــن اســت( .آمــار کــره شــالی موجــود
نیســت).
قاره آفریقا ۲ :راکتور در آفریقای جنوبی.
بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه اینکــه حداقــل ۲۰
راکتــور هــم در کشــورهای مختلــف در حــال
ســاختامن اســت؛ ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه
داشــن انحصــار تولیــد مــواد الزم بـرای انــرژی امتــی
بــرای حکمرانــی بــر جهــان روز بــه روز اهمیــت
بیشــری پیــدا مــی کنــد.
 – ۳دفــاع از قــاره آمریــکا بــه معنــای تــاش ب ـرای
حفــظ حیــات خلــوت (آمریــکای التیــن) اســت
تــا کشــورهایی نظیــر کوبــا ،ونزوئــا و بولیــوی
دیگــر در آن قــاره پیــدا نشــده و ایــن منطقــه در
زیــر ســلطه انحصــارات بــزرگ آمریــکا کــاکان
باقــی مبانــد .توطئــه ب ـرای رسنگونــی رژیــم کوبــا
راه انــدازی کودتــا حتــی تظاهــرات بــه اصطــاح
کارگــری علیــه رئیــس جمهــوری ونزوئــا هوگــو
جــاوز؛ در چهارچــوب دفــاعاز قــاره آمریــکا ق ـرار
دارنــد.
 – ۴کمونیســت کامفیالســابق دشــمن شــاره
یــک نظــام پوســیده رسمایـهداری اســت .قـرار دادن
رهـران بــزرگ پرولتاریــای جهــان در ردیــف ســوپر
جنایتــکاری مثــل هیتلــر و مــزدوری نظیــر بــن الدن
بــا هــدف بــه انح ـراف کشــاندن جنبــش کارگ ـران
و زحمتکشــان آمریــکا در درجــه اول و کل جنبــش
کارگــری جهــان در درجــه دوم اســت .نئولیربالیســم
حاکــم بــر اروپــا متحــد طبیعــی امپریالیســم آمریکا
بــوده و جنــگ رسد علیــه کمونیســم را پیــش مــی
بــرد.
 – ۵برجســته کــردن مبــارزه علیــه اســام سیاســی
و تروریســم اســامی بــا انــواع لطائــف الحیــل
نظیــر جــارو جنجــال اخیــر در مــورد کاریکاتورهــای
محمــد و تبلیغــات دروغ جهــت آمــاده ســازی
افــکار عمومــی در غــرب بـرای ادامــه اســتعامرگری
پســت مدرنیســتی در رشق.
 – ۶ایجــاد جــو خفقــان و تــرس در کشــورهای
رسمایــهداری بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم و

لــذا گــوش دهــی پنهانــی بــه گفتگوهــای تلفنــی؛
نصــب بیــش از پیــش دوربیــن در محــل رفــت و
آمــد در محــل خریــد مــردم ،نصــب نــرم افزارهــای
جاسوســی در البــای برنامههــای کامپیوتــری،
کنــرل نامههــای پســتی یــا الکرتونیکــی ،کنــرل
حســابهای بانکــی و توقیــف برخــی حســابها
بــه بهانــه کمــک بــه تروریســم،ازدیاد گرفــن
اثــر انگشــت مســافران در فرودگاههــا ،ضبــط
مشــخصات خونــی بــه بهانــه پیــدا کــردن رسیــع
متخلفــان ،کمــک گرفــن از ارتــش ب ـرای مقابلــه و
رسکــوب تظاهــرات شــهروندان و غیــره؛ در حــال
افزایــش رسســام آوری اســت .هیــچ گاه در تاریــخ
تــا بــه ایــن انــدازه شــهروندان کشــورهای متمــدن
در زیــر کنــرل دامئــی پلیــس قــرار نداشــته انــد.
 – ۷کمــک بــه متحدیــن در رسکــوب تــرور نیــز
تنهــا نشــان دهنــده شکســت تهاجــم نئولیربالــی
امپریالیســم ب ـرای بــه انقیــاد در آوردن کشــورها و
ملــل جهــان مــی باشــد .افغانســتان و عــراق بــر
کاغــذی بــودن مپریالیســم را از نظــر اســراتژیک
نشــان داد .لــذا پیــش بــردن تهاجــات نظامــی
بــدون ایجــاد آمادگــی نظامــی و متحــد شــدن
تعــداد هــر چــه بیشــر کشــورهای امپریالیســتی؛
میــر نبــوده و ایــن بیانگــر آن اســت کــه جهــان
امپریالیســتی دیگــر قــادر بــه اعــال هژمونــی
طوالنــی مــدت بــر جهانیــان نیســت.
جنــگ متدنهــا ،جنــگ درازمــدت علیــه تروریســم
و متــام جــاده صــاف کنهــای مربــوط بــه ایــن
جنگهــا ســاخته و پرداختــه ذهنهــای علیــل
صاحبــان ماشــین جنگــی امپریالیســم اســت بــا
هــدف حفــظ ســلطه آنــان بــر جهــان ،جلوگیــری
از اســتقالل کشــورها و مامنعــت از رســیدن طبقــه
کارگــر بــه قــدرت.
امپریالیســم در فــاز انحصــارات فراملــی بیــش از
پیــش گندیدهتــر شــده و بــه مــرگ محتومــش
نزدیــک میشــود .ترفندهــای گوناگــون
امپریالیسـتها نیــز در عــر اطالعــات الکرتونیکی
در نطفــه بــر جهانیــان شــناخته میشــود .لــذا
جنــگ درازمــدت آنهــا در قــرن  ۲۱چــه در شــکل
جنــگ رسد و چــه گــرم؛ ناجــی آنهــا نخواهــد بــود.
نظــام رسمایــهداری نــه پایــان تاریــخ کــه از بیــن
رفتنــش رشوع تاریــخ انســانی جوامــع بــری اســت
فــارغ از اســتثامر و ســتم طبقاتــی و نویــد دهنــده
دوران جدیــدی کــه انســانها نســبت بــه یکدیگــر
و نســبت بــه طبیعــت بیگانــه نخواهنــد مانــد.

برای انقالب کردن باید به تئوری انقالبی مسلح بود

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

تولد هوشی مین ....بقیه ازصفحه آخر

در ایــن دوره اســت کــه هوشــی مینــه جــوان بــا
فعالیــت در جنبــش کارگــری بــه عضویــت حــزب
سوسیالیســت در مــی آیــد ،کــه فضایــی هامهنــگ
بــا ایدههــا و آرمانهــای او دارد .و در ایــن
هنگامــه پیــام انقــاب اکتــر  ۱۹۱۷بــه کارگ ـران و
زحمتکشــان متامــی کشــورها رســیده ،کــه آنهــا را
تشــویق بــه مبــارزه علیــه امپریالیســم مــی منایــد،
و همچنیــن پیــام پشــتیبانی از مبــارزات متامــی
خلقهــای آســیا در کنگــره  ۱۹۲۰باکــو (آذربایجــان)
انتشــار مــی یابــد .در نتیجــه ایــن اتفاقــات،
مبــارزات جهانــی شــکل منســجمتری بــه خــود
گرفتــه ،و در بســر ایــن مبــارزات صدهــا انقالبــی
آســیایی و آفریقایــی پــرورش یافتهانــد کــه روزی
در کشــورهای خــود بــه رهــران انقــاب مبــدل
خواهنــد شــد.
در ســال  ،۱۹۲۰هوشــی مینــه ســی ســال از عمــرش
مــی گــذرد .اکنــون او یکــی از بنیــان گــزاران
حــزب کمونیســت فرانســه مــی باشــد ،کــه در آن
زمــان تنهــا حزبــی بــود کــه در کنگرههــای خــود
از مناینــدگان دیگــر احــزاب بــرادر در کشــورهای
تحــت اســتعامر دعــوت کــرده بــود .او ســه ســال
بعــد رهســپار اتحــاد جامهیــر شــوروی مــی گــردد.
کــه امــکان درس خوانــدن در دانشــگاه کارگــران
کمونیســت مــرق زمیــن (خــاور دور) را مــی بایــد.
در مســکو هوشــی مینــه دیگــر مبــدل بــه یــک
"انقالبــی حرفــه ای" شــده اســت ،و متــام وقــت
بــه عنــوان اصلیتریــن مطلــع دربــاره ی رشایــط
و اوضــاع خــاور دور در خدمــت انرتناســیونال
کمونیســتی (کمینــرن) قــرار مــی گیــرد.
هوشــی مینــه عضــو کمینــرن و یــک "ســوییت"
بــود .او بــه عنــوان ســفیر و مناینــده اننرتناســیونال
(کمینــرن) بــه بســیاری از کشــورهای دنیــا و بــه
ویــژه کشــورهای آســیایی ســفر کــرده اســت .در
ســال  ۱۹۲۴بــه عنــوان عضــوی از هیئــت منایندگــی
کمینــرن بــا مرکزیــت مســکو ،جهــت مطالعــه و
بررســی سیاس ـتهای پیچیــده جبهــه واحــد حــزب
کمونیســت چیــن بــا کومینتانــگ (حــزب ملــی
چیــن بــه رهــری ســون یاتســن قبــل از انقــاب
 ) Kuomintang ،۱۹۴۹بــه چیــن اعــزام مــی
گــردد .در ایــن ماموریــت وظیفــه مشــخص هوشــی
مینــه ،همــکاری بــا حــزب کمونیســت چیــن در
جهــت ســازماندهی جوانــان انقالبــی و تبعیــدی
اندونزیایــی در خــاور دور مــی باشــد .اتفاقــی
نیســت کــه دقیقــا در کانتــون (یکــی از بزرگرتیــن
شــهرهای چیــن و بســیار نزدیــک بــه هنــگ کنــگ
و امــروزه بــا  ۱۵میلیــون جمعیــت گوانجــو نامیــده
مــی شــود ).اولیــن جمعیــت و ســازمان جوانــان
انقالبــی ویتنــام ،و بعدهــا بــا تغییــر نــام بــه اســم
ســازمان جوانــان کمونیســت ویتنــام ،شــکل مــی

گیــرد.
هوشــی مینــه در ســال  ،۱۹۲۹موظــف بــه ایجــاد
وحــدت میــان  ۳گــروه اصلــی و ســازمان یافتــه و
تبعیــدی از کمونیســتهای ویتنامــی مــی گــردد.
ایــن متــاس و مالقــات در هنــگ کنــگ اتفــاق مــی
افتــد" ،آنهــا بــا تظاهــر بــه ایــن کــه متاشــاگر
یــک مســابقه فوتبــال هســتند ،جلســهای بــر
روی چمنهــای کنــاره میــدان برگــزار مــی کننــد.
تصمیــم نهایــی بــر وحــدت  ۳گــروه در یــک حــزب
واحــد اســت ،حــزب کمونیســت هنــد و چیــن" .و
ایــن حــزب بــه ایــن شــکل و بــا بحثهایــی در
رشایــط غیرقانونــی و بــر روی چمــن زمیــن فوتبــال
پدیــد آمــد .فقــط پــس از کمــر از یــک ســال موفــق
بــه رهــری جریــان و جنبشــی عظیــم و دهقانــی و
اســتقالل طلبانــه مــی گــردد ،کــه بــه رسعــت متامــی
کشــور را در بــر مــی گیــرد.
ســالهای بعــدی او ،مملــو از بررســی و مطالعــه
و دســتگیری و زنــدان مــی باشــد ،آزادی از زنــدان
و مســائل شــخصی ،امــا پــس از ســالهای ۱۹۴۰
هســتند کــه نــام و رسگذشــت هوشــی مینــه
همــواره بــا دســت نوشــتههای انقالبــی /مردمــی
او ،کــه رسشــار از مثالهــای واقعــی از یــک مبــارزه
طوالنــی  ۳۰ســاله ،علیــه ژاپنیهــا ،فرانســویها
و آمریکاییهــا عجیــن شــده اســت و در نهایــت
مثــره متامــی ایــن تالشهــا ،اتحــاد مجــدد کشــور
ویتنــام در یــک جمهــوری سوسیالیســتی واحــد مــی
باشــد.
مســیر و فرآینــد انقــاب ویتنــام یکــی از آلرتناتیوهــا
و راههــای انقــاب در آن دوران مــی باشــد ،یکــی از
انقالبهــای نیمــه دوم قــرن بیســتم ،کــه موفــق بــه
انقــاب و کســب آزادی در کشــورهای مســتعمره
شــده اســت .اکرثیــت ایــن انقالبهــا ،توســط
زنــان و مردانــی همچــون هوشــی مینــه ،کــه در
جریــان و بطــن مجموعـهای از تفکـرات انقالبــی و
پرولتاریایــی رشــد یافتــه و آب دیــده شــده بودنــد،
بــه رسانجــام رســیده اســت .آنهــا ایــن احســاس
و بــاور را داشــتند کــه در مجموعــه یــک جریــان
و جنبــش بــزرگ کارگــری /دهقانــی و روشــنفکری،
مــی تواننــد در رهــری تودههــای پیــرو و
پروگرسیســت ،در صحنــه جهانــی نقــش خــود را بــه
بهرتیــن شــکل ایفــا کننــد .علیــه سیســتمی فاســد و
ظــامل کــه حتــی امــروزه هــم رسمنشــا جنــگ ،فقــر و
رسگشــتگی ،بــه خاطــر بهــره و ســود اضافــی خــود،
دســت بــه هــر جنایتــی مــی زنــد.
در ســالهای نــه چنــدان دور ،رسگذشــت و زندگــی
هوشــی مینــه الهــام بخــش بــه مبــارزه کشــاندن
هـزاران جــوان بــود ،کــه در پــی آینــدهای متفــاوت
و بهــر تــاش مــی کردنــد .آیــا هنــوز هــم ایــن
امــکان وجــود دارد؟ مــا بــاور داریــم کــه جــواب
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سیاســی او ،بایــد خــود را بــه جــای جوانــی کــه
در خانــواده فقیــری در یکــی از مســتعمرات
فرانســه بــه دنیــا آمــده بــود ،قـرار دهیــم .هوشــی
مینــه جــوان در مدرس ـهای فرانســوی بــه تحصیــل
مــی پــردازد و در  ۲۱ســالگی بــا اســم و مــدارک
تقلبــی ،بــا کشــتی بــه فرانســه ســفر مــی کنــد .او
جهــت معیشــت زندگــی شــخصی خــود بــه کارهــا
و مشــاغل گوناگــون دســت مــی زنــد ،و گاهــی
اوقــات بــه عنــوان کارگــر بــر روی کشــتیها
موفــق بــه دیــدار بســیاری از کشــورهای غربــی
مــی گــردد .از طرفــی در ایــن مــدت ســعی در
خویــش تحصیلــی و آمــوزش فــردی خــود مــی
گــردد .و او همچنیــن در ایــن مــدت بــه شــناخت و
مطالعــه و آگاهــی از وضعیــت و رشایــط سیاســی
فرانســه و نقــاط مثبــت و منفــی از اهــداف و
خواســتهای واقعــی دموکراســی بــورژوازی مــی
پــردازد .وی بــه ایــن حقیقــت پــی مــی بــرد کــه
امپریالیســتهای غالــب و اســتعامری در عیــن
صحبــت از آزادی و حقــوق ،در عمــل خواهــان بــه
یــوغ کشــیدن و اســتثامر تودههــای بــزرگ مردمــی
در مســتعمرههای خــود مــی باشــد.
دوره اقامــت هوشــی مینــه جــوان در فرانســه،
مصــادف بــا اتفاقــات و حوادثــی اســت کــه باعــث
تغیی ـرات بــزرگ در صحنــه بیناملللــی مــی باشــند:
جنــگ جهانــی ،انقــاب لنینــی در روســیه ،شــکل
گیــری انرتناســیونال کمونیســتی ،شــورشهای
تــودهای در رسارس اروپــا و در همیــن زمــان در
کشــور خــودش اولیــن جرقههــای مبــارزات ضــد
اســتعامری رو بــه شــعله ور شــدن مــی باشــند.
در آن ســالهایی کــه هوشــی مینــه جــوان در
فرانســه زندگــی مــی کــرد ،در کنــار نــگارش مقــاالت
متعــدد در مبــارزات سیاســی روزمــره هــم رشکــت
مــی کــرد .امــا هیــچ گاه فرامــوش نکــرد کــه او
یــک ویتنامــی بــوده و از یــک کشــور اســتعامر
زده مــی آیــد .شــناخت و آگاهــی سیاســی او بــر
ایــن اســاس رشــد و تحکیــم مــی یابــد .در متامــی
کنگرههــا و جلســات ،هوشــی مینــه اهمیــت
مبــارزات تودههــای اســتعامر زده را خاطــر نشــان
مــی ســازد .او در همبســتگی و روحیــه کمونیســتی
خــود مــی نویســد" :در رشوع و آغــاز وطــن پرســت
بــودم و نــه هنــوز کمونیســت کــه مـرا مطمــن بــه
لنیــن و انرتناســیونال  ۳کــرد .آهســته آهســته در
جریــان مبــارزه بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه فقــط
سوسیالیســم ،فقــط کمونیســم ،قــادر بــه آزاد
ســاخنت بردگــی کارگـران و زحمتکشــان متامــی دنیــا
مــی باشــد".
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آری اســت .مطمئنــا روشــنایی بخــش راه مــا مــی
باشــد ،کــه امــروزه در پــی دنیایــی بهــر و علیــه این
سیســتم بربریــت رسمای ـهداری ،دســت بــه مبــارزه
مــی زنیــم .بــه خاطــر داشــته باشــیم" :کــه بــدون
اغــراق بــر روی شــانههای بــزرگان نشســتهایم".

سرمایه داری و ....بقیه ازصفحه آخر

حکومــت منــی توانســت فاشیســم را شکســت
دهــد ،دســت کــم مــی توانســت نیروهــای مخالــف
حکومــت را اســتحکام بخشــد .بنــا برایــن ،حــزب
کمونیســت پیشــنهاد کــرد ":همــه احــزاب ضــد
فاشیســت در جریــان انتخابــات بــا هــم متحــد
شــوند" .ولــی ایــن پیشــنهاد بــا وجــود بحثهــای
طوالنــی بــا رفقایــی کــه هنــوز دچــار سکتاریســم
بودنــد و همــه غیــر کمونیســتها را سوســیال
فاشیســت مــی خواندنــد مــورد قبــول واقــع نشــد.
بدیــن ترتیــب اح ـزاب کمونیســت ،سوسیالیســت،
مــردم و جمهوریخــواه ،یعنــی دموکراتهــای
مخالــف حکومــت هریــک جداگانــه در انتخابــات
رشکــت کردنــد .....بــا وجــود مشــکالت عظیــم
ناشــی از وحشــتی کــه فاشیســتها بــه ویــژه در
مراکــز شهرســتان هــا بــه وجــود آورده بودنــد و
بــه رغــم ایــن کــه فاشیس ـتها دســت بــه رضب و
شــتم مــردم مــی زدنــد ،آنــان را زخمــی مــی کردنــد
و کارشــان بــه ارتــکاب جنایــت مــی کشــید.....
آرای مــردم باعــث شــد تعــداد قابــل مالحظـهای از
مخالفــان حکومــت بــه مجلــس برونــد .در شــال
ایتالیــا و همچنیــن در ایتالیــای مرکــزی مناینــدگان
مــا در اکرثیــت بودنــد .ص ۱۳۷ .و ص۱۴۱.
فاشیسم چیست؟
فاشیســم توســط فیلســوف و نظریــه پــرداز و
سیاســتمدار ایتالیایــی بنــام ُجوانــی جنتیلــه پایــه
گــذاری و توســط بنیتــو موســولینی در ایتالیــا
بــه مرحلــه عمــل در آمــدُ .جوانــی جنتیلــه در
 ۱۸۷۵بدنیــا آمــد و در ســال ۱۹۴۴بــه دســت
پارتیزانهــای ایتالیایــی کــه در جنــگ جهانــی دوم
علیــه فاشیســم و حکومــت موســولینی مبــارزه مــی
کردنــد کشــته شــد .او در ســال  ۱۹۲۲زمانــی کــه
موســولینی بــه قــدرت رســید ،ســمت آمــوزش و
پــرورش ایتالیــا را بــه عهــده گرفــت .او نظریههــای
نویــی را در زمینــه اقتصــاد ،سیاســت و فرهنــگ
ارایــه داد و همــواره پشــتیبان موســولینی بــود.
هنگامــی کــه حکومــت رسمایــهداری دچــار
مشــکالت در زمینــه اقتصــادی و اجتامعــی مــی
شــود فاشیســم را بــه کمــک مــی طلبــد و حاکمیــت
خودکامــه و افراطــی را برقــرار مــی کنــد و نــژاد
بــاوری را توســعه مــی دهــد .هــدف فاشیســم
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حامیــت از دیکتاتــوری و تــک حزبــی اســت و
در سیاســت خارجــیاش تجــاوز بــه مرزهــای
کشــورهای دیگــر را در جهــت بدســت آوردن
مســتعمرات در پیــش مــی گیــرد .فاشیســم جنــگ
طلــب اســت و در آغــاز ماهیــت جنایتکارانــه خــود
را در لفافــه دموکراســی مخفــی مــی کنــد ،امــا
همیــن کــه بــه قــدرت رســید نقــاب از چهــره بــر
مــی تابــد .پــس از جنــگ جهانــی اول ،ایتالیــا ماننــد
دیگــر کشــورهایی کــه در جنــگ رشکــت داشــتند
بــا از هــم گســیختگی اقتصــادی و اجتامعــی روبــرو
شــد .اعتصابــات کارگــری در شــهرهای صنعتــی،
شــورش دهقانــان و مبــارزه طبقــات متوســط
در کــف خیابــان بخاطــر گرانــی جریــان داشــت.
موســولینی بــا ترفندهــای فریبکارانــه بخشــی از
اف ـراد ناراضــی و مایــوس و رسبازانــی کــه بعــد از
جنــگ بیــکار شــده بودنــد را بخــود جلــب کــرد
و نیرویــی کــه پیراهــن ســیاه بــن و چکمــه بپــا
داشــتند را ســازماندهی کــرد .دولــت بیــش از پیــش
ضعیــف شــده بــود .در ایــن وقــت صاحبــان صنایــع
در برابــر طبقــه کارگــر ایتالیــا و در برابــر اح ـزاب
سوسیالیســت و کمونیســت بهرتیــن حامیــان خــود
را نیروهــای فاشیســتی بــا رهــری موســولینی بــه
شــار آوردنــد و از موســولینی حامیــت کردنــد.
در روزهــای  ۲۷و  ۲۸اکتــر پیراهــن ســیاهان کــه
تعدادشــان  ۳۰هـزار نفــر تخمیــن زده مــی شــد راه
پیامیــی بزرگــی را در شــهر ُرم برپــا کردند و خواهان
اســتعفای نخســت وزیــر وقــت شــدند .در روز ۲۸
اکتــر شــاه؛ موســولینی را در دربــار پذیرفــت .بــه
ایــن ترتیــب فاشیســم بــه قــدرت رســید و بعــد از
آن درمــاه ژوئیــه  ۱۹۲۴انتخابــات را برگ ـزار کــرد و
بــا تغییراتــی کــه در قانــون انتخاباتــی موجــود بــه
وجــود آورد توانســت اکرثیــت را در پارملــان بدســت
آورد .در ایــن انتخابــات مناینــدگان سوسیالیســت،
کاتولیکهــا ،جمهوریخواههــا ،بوروکراتهــای
مخالــف حکومــت و کمونیســتها بــه مجلــس
راه یافتنــد کــه همگــی در اقلیــت بودنــد .پیراهــن
ســیاهان او را “ایــل دوچــه”_ رهــر_ مــی نامیدنــد
و پــس از بقــدرت رســیدن ،حکومتــی توتالیتــه
برق ـرار کــرد و مخالفیــن را قلــع و قمــع کــرد .بــه
اتیوپــی در آفریقــا حملــه کــرد و مســتعمرات خــود
را توســعه داد.
ایــن عینــا هــان چیــزی اســت کــه در آملــان بعــد
از جنــگ جهانــی اول هیتلــر بــا حامیــت صاحبــان
صنایــع و رسمایـهداران کــه از قــدرت طبقــه کارگــر
و کشــور شــوراها در هــراس بودنــد بــه قــدرت
رســید .از ویژگیهــای نازیســم ،جنایــت  ،نــژاد
پرســتی ،تجــاوز بــه کشــورهای دیگــر ،ایجــاد تــک
حزبــی ،دیکتاتــوری مطلــق و جنــگ طلبــی بــود.
بعــد از شکســت نازیســم و فاشیســم در جنــگ
دوم ریشــههای نازیســم و فاشیســم در غــرب

کامــا نابــود نشــده بــود و امــروز بیــش از پیــش
ایــن نــگاه در جهــان منــود بیشــری پیــدا کــرده
اســت .اکنــون مشــاهده مــی شــود کــه در آمریــکا و
اروپــا نیــروی نــژاد پرســت و نئونازیسـتها دســت
بــه رفتارهــای غیــر انســانی علیــه رنگیــن پوســتان و
مهاجریــن مــی زننــد و حکومتهــای رسمای ـهداری
ایــن حــوادث غیــر انســانی را نادیــده مــی گیرنــد.
اینهــا و بســیاری از واقعیتهــای دیگــر کــه
انحصــارات رسمای ـهداری بــر روی آن رسپــوش مــی
گذارنــد و بــا تبلیغــات عریــض و طویــل و مخــارج
رسســام آوری کــه هزینــه تبلیغــات مــی کننــد،
همــه چیــز را وارونــه جلــوه مــی دهنــد .امــروز
دیگــر انحصــارات رسمایــهداری بــه رسکردگــی
آمریــکا دیگــر بشــکل ســابق عمــل منــی کننــد .اینان
نئونازیسـتها را حتــی در کشــورهای غیــر خــودی
پــرورش مــی دهنــد و هــر زمــان کــه الزم باشــد
آنهــا را بــکار مــی گیرنــد .آنهــا نشــان دادهانــد کــه
در بســیار از مواقــع وارد جنــگ بطــور مســتقیم
منــی شــوند ،امــا در هــر نقطــه از جهــان کــه الزم
بیننــد بــه عنــوان آتــش بیــار معرکــه عمــل مــی
کننــد .امــروز متاســفانه خیلــی از سیاســتمداران و
روشــنفکران منــی خواهنــد ایــن حقیقــت را ببیننــد.
مطمئنــا همــه ایــن جنایــات از دیــد مــردم جهــان
مخفــی نخواهــد مانــد .امــروز در غــرب که ســالها
جنبــش طبقــه کارگــر بــه خاطــر ضعــف احــزاب
کمونیســتی و تغییــر موضــع آنهــا بــه سوســیال
دموکراســی گرویــد ،مبــارزات طبقــه کارگــر درحــال
شــکل گرفــن اســت والجــرم آینــده از آن طبقــه
کارگــر بــا بیــش از ۹۹درصــد مــردم خواهــد بــود.
چراکــه تاریــخ صحــت ایــن واقعیــت را نشــان داده
اســت .مــا امــروز در ایـران مشــاهده مــی کنیــم کــه
جمهــوری اســامی کــه آن هــم همــه ویژگیهــای
فاشیســم را داشــت .مــی خواســت روزی دنیــا را
زیــر ســلطه اســام شــیعه قــرار دهــد .حزبــش
حــزب اللــه اســت و رهــرش مناینــده خــدا بــر روی
زمیــن اســت .حکومتــی کــه  ۴۳ســال دســت بــه
جنایــت ،شــکنجه و اعــدام مخالفیـناش زده اســت،
نیروهــای ویــژه و لبــاس شــخصیها را در جریــان
تظاه ـرات بــه جــان مــردم مــی انداخــت ،امــروز
ذلیــل و زمیــن گیــر شــده اســت ،درحالــی کــه هــر
روز مبــارزات مــردم در شــهرهای مختلــف گســرش
مــی یابــد ،جنبشهــای کارگــران ،جوانــان ،زنــان
ادامــه دارد .ایــن حقیقــت کــه تودههــا ســازنده
تاریخانــد بــه عیــان مشــاهده مــی شــود .مردمــی
کــه بــه آگاهــی رســیدهاند خــود قادرنــد آینــده را
خــود بســازند .بــه امیــد آن روز
لیال اردیبهشت ۱۴۰۱

طبقه کارگر پیشرو مبارزه برای برپائی دنیای نوین است

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

یاد رفقا ....بقیه از صفحه آخر

در آن زمــان در ســازمان انقالبــی عضــو گیــری بــا
معیــار رفــن بــه ایـران صــورت مــی گرفــت و کســی
امتحــان دوره ســمپاتیزانی را مــی گذرانــد کــه دو
رفیــق حــوزهاش او را در ایــن زمینــه تاییــد مــی
کردنــد.
در اردیبهشــت  ۱۳۵۵در تهــران ایــن ســه رفیــق
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بــه ای ـران بــا هویتــی دیگــر و شــغل نقاشــی بــه
ای ـران بــر میگــردد.
حــال کــه بــه پراتیــک آن زمــان برمیگردیــم یــک
نقــص اساســی در کار دیــده می شــود .ســازماندهی
کمونیســتی جــدا از طبقــه کارگــر و جــدا از
جنبشهــای تــودهای .در شــعار پیــش بــه ســوی
پیونــد بــا تودههــا ولــی در عمــل تحــت عنــوان
تشــکیالت کمونیســتی ارجحیــت دارد ســازماندهی
جــدا از تودههــا .ابــر قدرتــی ســاواک درســت از

پیــدا اســت
مــی ســتاییم نامــت بــا رسود /نــام جاویــدت
زنــده بــاد
قلــب خــود چــون آتشــین گُلــی /نثــارت ســازیم
استالینگراد
مــردم گیتــی در رزم تــو /نغمــۀ پیــروزی
خواند هانــد
مردمــت بــا عــزم آهنیــن /دشــمن از خاکــت
راند هانــد
مــی ســتاییم نامــت بــا رسود /نــام جاویــدت
زنــده بــاد
قلــب خــود چــون آتشــین گُلــی /نثــارت ســازیم
استالینگراد

*************

از رسوده��ای دانش��جویان و محصلیــن ایرانــی
در خــارج از کشــور

دســتگیر شــدند و پــس از شــکنجههای شــدید آنهــا
را کشــتند.
در اینجــا خوبســت اشــارهای بــه سیاس ـتهای آن
زمــان داشــته باشــیم کــه پــس از پنــج دهــه دیــده
میشــود هــان شــیوههای کار دارد تکــرار مــی
شــود.
ســازمان انقالبــی پــس از دســتگیری جمــع اولیــه
ارســالی بــه داخــل بــه بهانـهی دروغیــن تــرور شــاه
در کاخ مرمــر برایــن جمعبنــدی رســید کــه بــه
شــیوه پراکنــده بذرهــای کمونیســتی را بــکارد و از
ایجــاد مرکزیــت تشــکیالتی در داخــل دوری گزینــد.
درســت بدیــن دلیــل رفیــق منوچهــر چهــررازی
منتخــب کنفرانــس اول ســازمان انقالبــی در هیئــت
اجرائیــه فــوری بــرای ســازماندهی بــه ایــران
برگشــت .پــس از او افـراد دیگــر از جملــه ســیروس
نهاونــدی هــم بــه ایــران علنــی گســیل شــدند.
جلســه کادرهــا ایــن روش پراکندگــی را نقــد کــرد و
پــس از آن ایجــاد تشــکیالت متمرکــز را در دســتور
کار گذاشــت .در اینجــا دو روش بـرای گســیل نیــرو
بــه داخــل در پیــش گرفتــه شــد ،رفقــا لــو نرفتــه
مســتقیم و علنــی بــه ایـران مــی رفتنــد و رفقــای لو
رفتــه بــا تغییــر هویــت بــا چنــد ســال کار در میــان
کارگ ـران ،یــاد گرفــن یــک حرفــه کامــل تــا ســطح
اوســتایی بــه داخــل گســیل مــی شــدند .در گــروه
ســه نفــری مــا تقــی و گرســیوز را داریــم کــه علنــی
وبــا هویــت خــود بــه ایـران بــر میگردنــد و رفیــق
خــرو صفایــی کــه پــس از چهــار ســال کارگــری در
خلیــج فــارس و پیونــد بــا کارگ ـران ایرانــی مهاجــر

ایــن نادرســتی خــط مشــی تشــکیالتی مــا بــود .کار
مخفــی کمونیســتی را در رشایــط ایـران ،در رشایطی
کــه کمونیســم غیــر قانونــی اســت و کمونیسـتها
را رسکــوب مــی کننــد تنهــا بدســت خــود کارگ ـران
و تودههــا مــی تــوان بــه درســتی بــه مثــر رســاند
و بــارور ســاخت .امــروز کــه جنبــش کارگــری و
دیگــر جنبشهــای تــودهای در حرکتانــد وظیفــه
گســرش کار کمونیســتی بــا خــود آنهاســت .بــدون
جنبشهــای تــودهای ،بــدون آگاه شــدن پیرشوانــی
از آنهــا بــا توجــه بــه دیکتاتــوری حاکــم منــی تــوان
بــه ادامــه کاری تشــکیالت کمونیســتی در داخــل
دل بســت.
سرود استالینگراد

استالینگراد
پرچــم رسخ پیــروز تــو /مانــده بــر جــای خــود
برقـرار
پرچم رسخ دنیای نو /شد ز پیکارت استوار
م��ی ســتاییم نامــت بــا رسود /نــام جاویــدت
زنــده بــاد
قلــب خــود چــون آتشــین گُلــی /نثــارت ســازیم
استالینگراد
بــر در و بــام و ایــوان تــو /نقــش جانبــازی
هایــت بــه جاســت
خــون فرزنــدان خــاک تــو /روی هــر بــرگ گلــی

بجز نوشتههایی که با
امضای تحریریـه منتشر
میگردد و بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران
میباشد

دیگر نوشتههای مندرج در
نشریه رنجبر به امضاهای
فردی است و مسئولیت
آنها با نویسندگانشان
میباشد.

به تارنماهای اینترنتی
حزب رنجبران ایران
مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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تولد هوشی مین

بــه مناســبت یکصــد و ســی و دومیــن ســال تولــد
رفیــق هوشــی مینــه
رسگذشــت هوشــی مینــه جــوان (Ho Chi Minh
)1969/09/02 – 1890/05/19

امــروز  ۱۳۰ســال از تولــد هوشــی مینــه مــی گــذرد.

بقیه در صفحه ٩

برگرفتــه و ترجمــه شــده از نرشیــه "بــدون
آتــش بــس" ( ، )Senza Treguaاورگان "جوانــان
کمونیســت" ایتالیــا ،بــه تاریــخ 19/05/2020
برگردان – م .اسفندیاری

فیگــور و شــخصیتی کــه امــروزه بــرای جوانــان
تقریبــا ناشــناخته مانــده اســت و شــاید یکــی از
دالیــل اصلــی آن ،ایــن اســت کــه دیگــر در مــدارس
و دانشــگاهها صحبتــی از جنــگ ویتنــام منــی شــود.
امــا چنــد دهــه قبــل بــرای جوانانــی کــه روح و
موتــور اصلــی جریانــات ضــد جنــگ بودنــد ،رهــر
ویتنــام ،فیگــور و شــخصیتی اســطورهای ،همچــون
چگــوارا را داشــت .انســانی کــه رهــر مبــارزه بـرای
اســتقالل ویتنــام ،علیــه اســتعامرگران فرانســوی،
ژاپنــی و تهاجــم آمریکایــی (یانکــی) بــود.
امــا چهــره و وجهــه و شــخصیت و زندگــی هوشــی

مینــه کــه کمــر شــناخته شــده اســت ،رسگذشــت و
زندگــی بــه غایــت شــگفت انگیــز یــک کمونیســت
جــوان مــی باشــد .داســتان رسگذشــت او منــی
توانــد ،بــدون یــادآوری ایــن نکتــه مهــم باشــد،
کــه او بیــش از هــر چیــز ،فرزنــد خلــف و متاثــر
و وفــادار بــه انقــاب اکتــر بــود .او عضــوی از
خانــواده و نســل متاثــر از مــوج انقــاب  ،۱۹۱۷کــه
در متامــی دنیــا پخــش شــده بــود مــی باشــد .کــه
در نتیجــه آن اح ـزاب مختلــف و کمونیســت ،بــذر
شــکلگیری انرتناســیونال ســوم را کاشــتند.
بــرای درک بهــر رسگذشــت زندگــی و مبــارزات

سرمایه داری و فاشیسم

بقیه در صفحه ١٠

رسمایــهداری چگونــه رس از فاشیســم بیــرون مــی
آورد
درمــاه ژوئیــه  ۱۹۲۴موســولینی اولیــن انتخابــات را
برگـزار مــی کنــد.
تــرزا مــی نویســد .....":پــس از بــه قــدرت رســیدن
فاشیســم ایــن اولیــن انتخاباتــی بــود کــه انجــام می
شــد .موســولینی مــی خواســت در خــارج چنیــن
وامنــود کنــد کــه حکومتــی دموکراتیــک برقــرار
کــرده اســت .در عیــن حــال او مــی خواســت از
طریــق انتخابــات قــدرت خــود را تحکیــم و تضمین
کنــد .....طبعــا فاشیســتها تصــور مــی کردنــد
اکرثیــت نســبی را بــه دســت آورنــد و بخــش بزرگی

از نیروهــای مخالــف را از میــان بردارنــد .بــا چنیــن
نقش ـهای روشــن بــود کــه تبلیغــات انتخاباتــی در
جــو تــرور و خشــونت انجــام مــی گرفــت .....تقریبا
کلیــه اح ـزاب ضــد فاشیســت ،مخالــف رشکــت در
انتخابــات بودنــد .مــا کمونیس ـتها موافــق خالــی
کــردن میــدان نبودیــم .....نداشــن شــانس بــرای
پیــروزی نبایــد ســبب شــود مــا آن شــکل مبــارزه
را کنــار بگذاریــم .مــا فکــر مــی کردیــم کــه حتــی
بــا اشــغال کرســیهای کــم در مجلــس ،امــکان
خواهیــم یافــت کــه از یــک تریبــون قانونــی
برخــوردار باشــیم و از طریــق آن بتوانیــم صدایــان
را بــه گــوش طبقــه کارگــر ایتالیــا برســانیم ”.ص.

 ۱۳۶وص۱۳۷.
تــرزا ادامــه مــی دهــد“ :امــا در درون حــزب
مخالفــان رشکــت در انتخابــات ،چنــدان اعتقــادی
بــه درســتی ایــن تاکتیــک نداشــتند و بــا رشکــت
در پارملــان مخالفــت مــی ورزیدنــد .بــا ایــن همــه،
اکرثیــت اعضــاء بــا رشکــت در انتخابــات موافــق
بودنــد .تصمیــم مــا بــه رشکــت در انتخابــات ،ســبب
شــد کــه بقیــه احــزاب مخالــف حکومــت هــم
تحــت تاثیــر قـرار گیرنــد .بالخــره آنهــا هــم تصمیــم
گرفتنــد کاندیداهــای خــود را بــرای رشکــت در
تبلیغــات انتخاباتــی معرفــی کننــد .در آن لحظــات
دشــوار ،اگــر اتحــاد و وحــدت نیروهــای مخالــف

یاد رفقا خسرو صفایی ،گرسیو برومند و تقی سلیمانی گرامی باد

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نشریات حزب را خبوانید:
ﺮ ان





www.ranjbaran.org

ﺣﺰ

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:







ranjbaran.org@gmail.com
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آدرس پُستی حزب رجنربان ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A

بقیه در صفحه ١١

یــاد رفقــا خــرو صفایــی ،گرســیو برومنــد و تقــی
ســلیامنی گرامــی بــاد
خــرو صفایــی از بنیانگــزاران ســازمان انقالبــی
حــزب تــوده ای ـران ،عضــو مجلــس تدارکــی ب ـرای
ایجــاد ســازمان – مونیــخ ،فوریــه هزاروســیصد چهل
ســه را دوازده ســال بعــد در تهـران دســتگیر کردنــد
و زیــر شــکنجه کشــتند .در ایــن دوازده ســال کار
کمونیســتی او موفــق شــد تشــکیالت نیرومنــدی را
در ایتالیــا ســازمان دهــد کــه از میــان آنهــا پرویــز
واعــظ زاده ،گرســیوز برومنــد ،تقــی ســلیامنی

تربیــت شــوند ،بــه ایــران برگردنــد و در رشایــط
دیکتاتــوری بــی هــراس از دســتگیری ،شــکنجه و
مــرگ بــه کار سیاســی و تشــکیالتی بپردازنــد.
گرســیو برومنــد از اعضــای جــوان ســازمان انقالبــی
بــا شــور شــوق بـرای پیــاده کــردن وظیفــه مرکــزی
ســازمان یعنــی رفــن بــه ایــران و ادامــه مبــارزه
در داخــل را قبــول مــی کنــد و بــه ایــران بــر
میگــردد .پــس از مدتــی دســتگیر مــی شــود ولــی
بــا هوشــیاری مــی توانــد دســتگاه امنیتــی را قانــع
کنــد کــه عضــو هیــچ تشــکیالتی نیســت و د ر

نتیجــه خــود را از چنــگ جنایتــکاران رهــا ســازد.
او پــس از آزادی همچنــان بــه مبــارزه ادامــه داد
اینبــار پختهتــر و بــا تجربهتــر چــون در زنــدان بــا
رفقــای زندانــی بــا تجربهتــری برخــورد کــرده بــود.
او مــی گفــت زنــدان ب ـرای مــن دانشــگاهی بــود
کــه راه ادامــه مبــارزه را بــه مــن آموخــت.
رفیــق تقــی ســلیامنی از نیروهــای جوانــی بــود کــه
در ایتالیــا بــه ســازمان انقالبــی پیوســت و بــرای
بازگشــت بــه ایــران و ادامــه مبــارزه در داخــل
داوطلــب شــد.

