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محورهای مبارزاتی طبقه کارگر
اول مــاه مــه ( یــازده اردیبهشــت) روز همبســتگی
جهانــی کارگـران علیــه رسمایـهداری در حالــی فـرا
مــیرســد کــه وضعیــت سیاســی طبقــه کارگــر
در ایــران و در ســطح بیناملللــی از رشایــط
خاصــی برخــوردار بــود .تاثی ـرات کرونــا و بیشــر
شــدن اختــاف ثــروت بیــن کشــورهای پیرامونــی
و امپریالیســتی ،رقابتهــای متمرکــز و فزاینــده
بیــن جناحهــای مختلــف قطبهــای معظــم
رسمایــهداری جهانــی ،باعــث ســقوط ارزهــای
کشــورهای ضعیــف اقتصــادی و تــورم لجــام
گســیخته در کشــورهای پیرامونــی شــده .جنــگ
اوکرائیــن ،تحریــم روســیه و فشــار آمریــکا بــا
همراهــی برخــی از کشــورها در پشــتیبانی و
همراهــی بــا ایــن تحریمهــا ،جنــگ و بحــران
اقتصــادی را بــه ســطح بیناملللــی کشــید و بــر

بیــش از چهــار دهــه اســت کــه حاکــان جمهــوری
اســامی قــول زندگــی بهــری را بــه مــردم مــی
دهنــد کــه در عمــل چیــزی جــز ادعایــی پــوچ و
بیهــوده نبــوده اســت .امســال هــم بــار دیگــر رسان
قــوم جمــع شــدند و رهــر ،ســال نــو را ســال تولیــد
نامیــد و دســتگاههای عریــض و طویــل از نوحــه
خوانــان و روضــه خوانــان جیــره خــوران والیــت کــه
تــا دیــروز حــرف خمینــی را نشــخوار مــی کردنــد
و اقتصــاد را خــر میدانســتند از اهمیــت اقتصــاد
مقاومتــی و از تولیــد داخلــی دانــش بنیانــی حــرف
مــی زننــد .از ق ـرار بــا خفــه کــردن رفســنجانی در
اســتخر و یــک دســت کــردن حکومــت از جنــاح
اصولگرایــان میخواهنــد چنیــن جلــوه دهنــد کــه
خرابــی هــا نــه از کل نظــام بلکــه از جناحــی از
نظــام و آنهــم اصــاح طلبــان بــوده اســت .مدتــی
اســت از درون خــود نظــام کســانی را گامردنــد تــا

اول ماه مه در راه است

بحرانهــا و تقابــات اقتصــادی گذشــته افــزود.
نتیجــه عوامــل فــوق رشــد رسســام آور قیمتهــا
و ســقوط ارزش پولــی و تــورم در تقریبــا بیشــر
کشــورهای جهــان در ســطح اقتصــادی ،گرایــش
بــه میلیتاریســم ،فاشیســم ،جنگطلبــی در ســطح
سیاســی ،از بیــن رفــن دســتآوردهای طبقــه کارگــر
در زمینــه خدمــات اجتامعــی ،تامیــن و امنیــت
شــغلی ،آزادیهــای فــردی و اجتامعــی از جملــه
آزادی تشــکل و ســازماندهی مســتقل در ســطح
اجتامعــی بــوده اســت .بطــور خالصه بایــد گفت که
تضــاد بیــن نیروهــای مولــده و مالکیــت خصوصــی
اب ـزار تولیــد تشــدید شــده اســت کــه خــود ناشــی
از رشــد تضــاد کار و رسمایــه در ســطح جهانــی و
دوران کنونــی اســت .در طــی  ۲۰ســال گذشــته در
صــف بنــدی سیســتم امپریالیســتی و رسمای ـهداری

ذهنیگری باز هم شکست

موقعیت ایران در نقشه سیاسی
جهان
صفحه آخر

صفحه٢

بــا نقــد اقتصــاد نئولیربالیســتی تاکیــد کننــد دوران
اقتصــاد نئولیربالیســتی بــه ســبک ایرانــی ظاهــرا
بــه پایــان رســیده اســت و دوران نظــم حکومتــی
بــرای برنامــه ریــزی اقتصــادی آنهــم بــر اســاس
تولیــد داخلــی ،مســتقل از صــادرات نفــت و حــل
برجــام رشوع شــده اســت .در اوایــل انقــاب کــه
هنــوز اســامیان روشــنفکر کراواتــی حــق فعالیــت
و بحــث و گفتگــو داشــتند بــا شــعار نــه رشقــی و
نــه غربــی صحبــت از اقتصــاد اســامی همـراه بــود.
تــا اینکــه آقــای رفســنجانی بــه رسدار ســازندگی
تبدیــل شــد و طــرح ن ـ ِو اقتصــاد نئولیربالیســتی را
لبــاس روحانیــت شــیعه پوشــاند و حتــا تــا آنجــا
رفــت کــه قانــون اساســی خــود ســاخته و پرداختــه
جمهــوری اســامی را تغییــر داد تــا بــا بانــک جهانی
و گرایــش نئولیربالیســتی رسمایــه جهانــی همســو
صفحه 4

طبقــه کارگــر ایــران تنهــا نیرویــی اســت کــه
مــی توانــد بــا ســازمان دادن خــود وبــا گســرش
همــه جانبــه ،امــر اتحــاد عظیــم ورسارسی کلیــه
ستمکشــان و اســتثامر شــوندگان را تأمیــن کنــد و
اوضــاع کنونــی را تغییــر دهــد.
روز اول مــاه مــه امســال را بــه روز تبلیــغ و
ترویــج ایــن وظیفــه تبدیــل کنیــم .در کارخانههــا
و کارگاههــا اهمیــت روز اول مــاه مــه را توضیــح
دهیــم و رضورت بیــرون آمــدن در چنیــن روزی را
ترشیــح کنیــم.
پرولتــار بــا آگاهــی بــه تکامــل رونــد تاریخــی
جوامــع بــری ،امــروز در میـزان جهانــی بــه نیروی
عظیــم مــادی تغییــر انقالبــی جوامــع تبدیــل شــده
اســت؛ زی ـرا پرولتاریــا:
* تنهــا طبقــه ایســت کــه مــی توانــد مســئله

اقتصاد و جنگ

صفحه ۳

جنــگ در اوکرائیــن و تحریمهــای بــی ســابقه
علیــه روســیه از طــرف دولتهــای امپریالیســتی
غــرب از یــک طــرف و اع ـراض برخــی از محافــل
امپریالیســتی در آمریــکا و آملــان و فرانســه علیــه
تحریمهــا ،از جنگهــای پشــت پــرده اقتصــادی
خــر مــی دهــد کــه روزانــه در فــرای خربهــای
علنــی و رســانههای رسمایــهداری بشــدت
جریــان دارد ،نگاهــی بــه دو ســال گذشــته و
تشــدید بحــران اوکرائیــن و کرونــا نشــان داد کــه
رشکتهــای اســلحه ســازی و داروســازی میلیاردهــا
دالر از بودجــه کشــورهای مرتوپــل و پیرامونــی را
بلعیدهانــد .و در رقابــت مــرگ و زندگــی بــرای
مســلط شــدن بــر بازارهــای جدیــد تجــاری ،مالــی،
بانکــی بــا رسمایههــای غــول آســا هســتند.
رسمایههــای مالــی جــدا از بدســت گرفــن تجــارت

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه ۵

رنجبر
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محورهای مبارزاتی ....بقیه از صفحه ١

تســلیحاتی میشــود کــه یــا در میدانهــای جنــگ
از بیــن مــی رونــد و یــا در انبارهــا هــر ســاله
بعلــت رشــد تکنولوژیهــای جدیــد نظامــی دیگــر
کارآیــی الزم را ندارنــد و اجبــارا بایــد بــا تســلیحات
جدیــد جایگزیــن شــوند .رشــد بودجههــای نظامــی
باعــث تاخیــر و یــا لغــو طــرح هــای عمرانــی و
خدماتــی کشــورها میشــود .رونــد فــوق عمــا
باعــث کاهــش ثــروت عمومــی جامعــه و فقــر
عمومــی بویــژه فقــردر طبقــات کارگــر و زحمتکــش
و مزدبگیــر جامعــه میشــود.
ناشــی از وضعیــت فــوق قدرتگیــری
حکومتهــای بشــدت راســت و فاشیســتی در
دســتور رسمایـهداری قـرار گرفتــه اســت .بخشهای
مختلــف رسمایـهداری بــا متامــی تضادهایــی کــه در
ذات خــود دارنــد ،بــر رس تامیــن ســود رسمایــه و
بهــره کشــی هرچــه بیشــر از کارگران و زحمتکشــان
جهــان متحــد هســتند .ایــن نشــان مــی دهــد کــه
طبقــه رسمایـهدار در ســطح جهانــی علیــه تغییـرات
بــه نفــع استثامرشــوندگان از اســاس متحــد
هســتند .آن نیرویــی کــه در مبــارزات علیــه طبقات
دارا بــه انــدازه طبقــه رسمایــهدار از امکانــات
مالــی و تبلیغاتــی و نظامــی برخــوردار نیســت
کارگـران جهــان هســتند کــه در زیــر رسکــوب اکــر
حکومتهــای جهــان رسمای ـهداری هســتند .طبقــه
کارگــر حــق تشــکالت مســتقل خــود را ندارنــد و
یــا تشــکیالتهایی کــه سالهاســت بــه صــورت
اتحادیــه و ســندیکاها موجودنــد اک ـرا و نــه متــام
آنهــا اتحادیههــا و ســندیکاهای زردی هســتند کــه
بیشــر ترمــز کننــده اعرتاضــات کارگــری هســتند.
ســال گذشــته ســال ســکوت مــرگ آور رســانهای
داخلــی و خارجــی رسمایـهداری راجــع بــه مبــارزات
کارگــران و تودههــای مــردم در همــه جوامــع
انســانی علیــه حکومتهــای امپریالیســتی و
مرتجــع پیرامونــی ،علیــه ســتم و اســتثامر ،علیــه
جنــگ و حقــوق شــناخته شــده بیناملللــی،
بــود .رســانههای انگشــت شــاری از میلیونهــا
کارگــر هنــدی کــه بــه خیابانهــا ریختنــد خــری
پخــش کردنــد .صــدای کارگ ـران بنگالدشــی شــنیده
نشــد .دموکراســی رسمایــهداری همــه جــا دنبــال
خواننــدگان بهــر ،آشــپزهای برنــده در مســابقات
و ....بودنــد .اشـکهای یــک کــودک کــه گــم شــده
بــود هــزاران بــار شــنیده شــد ولــی اشــکهای
هــزاران کــودک پناهنــده و فراریــان از جنــگ و
ویرانــی خانههــا ناشــی از ســیلهای ویرانگــر غیــر
طبیعــی دیــده نشــدند .میدیــای مــزد بگیــر وقاحت
را تــا رس حــد امــکان بــه منایــش گذاشــت .صــدای
کارگـران در مرکــز شــهرهای بــزرگ کــه فریاد خشــم
خــود را علیــه تصویــب قوانیــن ظاملانــه بلنــد کــرده
بودنــد ،رســانهای نشــد .سانســور علیــه نیــروی کار

توســط رسمای ـهداری بطــرز وســیعی بــا فریادهــای
دموکراســی خواهــی و حقــوق بــر تشــدید شــد.
خالصــه کنیــم هــزاران تظاهــرات و اعتصابــات و
میلیونهــا تحصــن هیــچ بازتابــی پیــدا نکردنــد
بخاطــر اینکــه آنهــا خشــمگین و خشــن بودنــد و
شعارهایشــان ب ـرای رسمای ـهداری خطرنــاک .کرونــا
بهان ـهای شــد کــه متامــی مکانهــای تجمــع حتــی
مــردم عــادی هــم تعطیــل شــوند ،تــا هیــچ تجمعــی
شــکل نگیــرد .در ایــن اوضــاع کــه رهایــی نیــروی
کارگــران متامــی برشیــت را از قیــد و بندهــای
اســتثامرگرانه و ســتمگرانه رسمایــهداری نجــات
خواهــد داد ،طبقــه کارگــر راهــی نــه چنــدان آســان
ولــی روشــنی را در برابــر خــود دارد.
امــروز جامعــه ایــران بــا یــک طبقــه کارگــر ۱۵
میلیونــی کــه بــا خانوادههایشــان  ۶۰میلیــون
از جمعیــت  ۸۵میلیــون نفــری ایــران را شــامل
مــی شــوند و بزرگرتیــن طبقــه جامعــه ای ـران بــه
شــار م ـیرود .بــا توجــه بــه رسکــوب دولتهــای
رسمایـهداری در ایـران و از بیــن بــردن تشــکلهای
مســتقل در جامعــه در حــال حــارض بــا توجــه بــه
اوضــاع کنونــی ایجــاد تشــکلهای صنفــی سیاســی
مســتقل کارگــری و رشــد و گســرش و بســط آنهــا
یکــی از اولویتهــا و متحــد شــدن بــا بخشهــای
دیگــر تشــکالت کارگــری و زحمتکشــان جامعــه
اســت.
در ایــن راســتا :طبقــه کارگــر وظیفــه خــود را ایجــاد
و بدســتگیری آن ابــزاری کــه بتوانــد بــورژوازی
را از قــدرت بــه زیــر کشــیده و بخشــی از طبقــه
کارگــر جهانــی را از قیــد ســتم و اســتثامر آزاد کنــد،
همیشــه مطــرح و رضورت آنــرا برجســته کــرده
اســت .ایــن ابــزار هیــچ چیــز نیســت بــه جــزء
حــزب کمونیســت کــه با متشــکل کــردن کارگـران و
زحمتکشــان و بســیج کــردن اکرثیــت جامعــه قــادر
بــه انقــاب سوسیالیســتی و برپائــی دیکتاتــوری
پرولتاریــا اســت ،منــی باشــد .در جهــان کنونــی فقط
نیروهــای ضــد کمونیســت و سوســیال دمکراســی
اروپایــی ،علیــه وجــود احــزاب کمونیســتی و بــه
قــدرت رســیدن پرولتاریــا مبــارزه میکننــد .پرچــم
آنهــا رصفــا مبــارزه بـرای دمکراســی و حقــوق بــر
بــدون هیــچ تقابــل اجتامعــی بــا حاکمیــن جامعــه
اســت .آنهــا مبلــغ صلــح طبقاتــی و عــدم خشــونت
هســتند در حالیکــه وقتــی خــود بــه تقابــات
طبقاتــی وارد شــدهاند بدتریــن نــوع شــکنجه و
زنــدان و کشــتارهای بــزرگ را بــراه انداختهانــد.
بــرای طبقــه کارگــر و کمونیســتها ایــن وظیفــه
منــی توانــد تــا ابــد بــه عنــوان وظیفــه باقــی مبانــد،
رشایــط امــروز جهانــی نشــان از گســرش رقابــت،
اســتثامر و ســتم بیشــر بــر کارگ ـران و مزدبگی ـران
و جنگهــای بیــن گروههــای معظــم رسمای ـهداری
داشــته و طبقــه کارگــر فقــط بــا داشــن آمادگــی و
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تغییراتــی رخ داده اســت .نئولیربالیســم سیاســت
اقتصــادی جهانــی کــردن اقتصــاد رسمایــهداری
زیــر هژمونــی ابرقــدرت امپریالیســتی آمریکاســت
کــه همــه فعالیتهــای اقتصــادی جهــان بایــد بــه
بانــک جهانــی ،بــه والاســریت و از لحــاظ ملــی
بــه دالر آمریکایــی ختــم شــود و ماشــین جنگــی
کاخ ســفید – از کودتــا گرفتــه تــا خریــد رهــران
سیاســی وجنــگ پشــت ایــن سیاســت بــوده و هنوز
هــم هســت .کلیــه پیامنهــای نظامــی آمریــکا در
خدمــت ایــن سیاســت نئولربالیســتی اقتصــادی –
سیاســی اســت وهدفــش حفــظ موقعیــت قــدرت
جهانــی بالمنــازع آمریکاســت.
گســرش سیاســتهای نئولیربالیســتی بازتــاب
عمیــق و اســفناک تــری در زندگــی انســانها در
اکــر کشــورهای جهــان داشــته اســت.
رقابتــی شــدن اقتصادهــای انحصــاری و حضــور
رشکــت عظیــم فراملــی ،کاهــش مداخلــه
دولتهــا ،تبلیــغ بــازار آزاد دروغیــن از جملــه
آنهاســت .هــواداران نئولیربالیســم بــر ارزشهایــی
نظیــر مالکیــت خصوصــی ،رشــد فردگرایــی،
دیــدگاه جهانــی ،ســطحی نگــری ،عــدم دخالــت در
سیاســت ،تاکیــد مــی کننــد.
اگــر در گذشــته تــورم عمدتــا در کشــورهای تحــت
ســلطه و پیرامونــی ناشــی از رسریــز شــدن بح ـران
قدرتهــای معظــم رسمایــهداری بــه کشــورهای
پیرامونــی بــود ولــی بــا بحــران کنونــی تــورم
همچــون یــک بحـران عمومــی بــه متامــی کشــورها
گســرش یافتــه اســت .در متامــی کشــورها ،بانکهــا
بــا رشــد نقدینگــی روبــرو بــوده و قیمتهــا دامئــا
در حــال افزایــش اســت .در برابــر آن افزایــش
حقــوق طبقــات کارگــر و مولــد جامعــه بــه هیــچ
وجــه بــا تــورم و افزایــش ســالیانه آن همخوانــی
نــدارد و افزایــش حقــوق هــای طبقــات فرودســت
هم ـراه بــا رشــد قیمــت نــه تنهــا بــه بهــر شــدن
وضــع اقتصــادی مــردم اســتثامر شــده و ســتمدیده
نیانجامیــده اســت بلکــه هــر روز وضــع بدتــر مــی
شــود .ســن بازنشســتگی در کشــورهای مرتوپُــل بــه
 ۶۷رســیده و زحمتکشــان مجبــور هســتند تــا ۶۷
ســالگی بــی وقفــه بــرای رسمایــهداری کار کننــد.
برخــی منابــع خــر از رســیدن ســن بازنشســتگی بــه
 ۶۹ســال دارد.
بودجههــای کشــورهای جهــان کــه مــی بایســتی
رصف آمــوزش و پــرورش ،بهداشــت ،مســکن
و خدمــات اجتامعــی شــود ،بــر رس نیروهــای
نظامــی -امنیتــی متمرکــز شــده و هــر ســاله بــه
بودجههــای نظامــی دنیــا بــه صــورت تصاعــدی
اضافــه میشــود .بودجههایــی کــه اکــرا خــرج
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برنامـهای منســجم مــی توانــد جلــوی فشــار بیشــر از ایــن نیــروی عظیــم را مســدود کــرده اســت .مامنعــت از رونــد ادامــه قدرتگیــری رسمایــه
رسمای ـهداری بــه خــود ،گســرش جنــگ و درگیــری بــه همیــن ســبب متحــد شــدن کمونیســتها در انقــاب ایــران ،تــودهای شــدن و انتخــاب
و فعالیــن کارگــری وظیفــهای کــه مســتقیام در سوسیالیســم بــه مثابــه یــک آلرتناتیــو اجتامعــی
و ویرانــی جوامــع را بگیــرد.
ادامــه مبــارزه را تضمیــن خواهــد کــرد.
تنهــا حــزب کمونیســت بــه عنــوان عالیتریــن و خدمــت طبقــه کارگــر خواهــد بــود.
آگاهتریــن تشــکل طبقــه کارگــر و بــا پایــه وســیع در  ۱۷۰ســال گذشــته طبقــه کارگــر جهــان نقــش
اجتامعــی کــه آلرتناتیــو روشــن سوسیالیســتی و نــه برجســته و مثبتــی در تغییــر دنیــای کنونــی ایفــاء زنده باد سوسیالیسم
هــر آلرتناتیــوی را در خدمــت رهایــی کارگــران و کــرده اســت .طبقــه کارگــر چشــم انــداز نوینــی
زحمتکشــان و علیــه رسمای ـهداری مطــرح میکنــد ،را بــه روی برشیــت مرتقــی گشــوده اســت .پیــام مهران پیامی
قــادر خواهــد بــود کــه دنیایــی بــا معیارهــای انقالبــات بویــژه در روســیه و چیــن ،پیــام رهایــی
روشــن و طبقاتــی کــه در آن از ســتم و اســتثامر از ســلطه و اســتثامر و ســتم بــوده و هســت.
اول ماه مه در ...بقیه از صفحه ١
خــری نخواهــد بــود ســازماندهی کنــد .ایجــاد همچنــان ایــن نقــش بــه مثابــه وظیفــهای
حــزب کمونیســت وظیفــه مــرم کمونیســتها و تاریخــی ب ـرای ســاخنت دنیــای نویــن سوسیالیســتی
فعالیــن طبقــه کارگــر اســت کــه مــی توانــد بــه بــردوش کارگــران اســت .طبقــه کارگــر در بیــش معیشــت زحمتکشــان را کــه امــروز بزرگرتیــن درد
نتایــج درســت تاریخــی بــه نفــع طبقــه کارگــر از صــد و هفتــاد ســال مبــارزه از پیــچ وخمهــا و همگانــی برشیــت اســت حــل کنــد.
بیانجامــد.
ســختیهای زیــادی عبــور کــرده اســت و امــروز بــا * تنهــا آلرتناتیــوی اســت ب ـرای اســتقرار جامع ـهای
دومیــن وظیفــه مهــم بالواســطه ،رسنگونــی رژیــم تجربهتــر قــادر اســت کــه تجربیــات انقــاب را بــه کــه مســئله بیــکاری را مــی توانــد پایــان دهــد.
جمهــوری اســامی اســت .بــرای رسنگونــی رژیــم نحــو بهــری در تغییــر دنیــای کنونــی بــکار بگیــرد * .تنهــا بدیلــی اســت کــه مــی توانــد بهداشــت را
جمهــوری اســامی ،متحــد شــدن کمونیســتها ،حــال بــا هــر چــه بیشــر جهانــی شــدن و تنگاتنگــی رایــگان وهمگانــی در خدمــت زحمتکشــان ســازمان
پیونــد بــا طبقــه کارگــر و کمــک بــه ایجــاد رسمایــه ،طبقــه کارگــر هــم بــه مثابــه طبقــهای دهــد.
ســازمانهای مرتقــی تــودهای از اهــم وظایــف جهانــی از عــدم یــک انرتناســیونال پرولــری رنــج * تنهــا طبقــه ایســت کــه مــی توانــد حکومتــی
شــورایی را متامـاً و کامـاً در خدمــت ســتمدیگان و
مشــخص کنونــی اســت .تجربــه تاریخــی نشــان مــی بــرد
داده اســت کــه جناحهــای اپوزیســیون بــورژوازی در طــی دو دهــه گذشــته کــه طبقــه کارگــر و اســتثامر شــوندگان مســتقر ســازد.
ایـران کــه در طــی ۱۰۰ســال گذشــته ســعی کردهاند معلــان و پرســتاران و دانشــجویان و بازنشســتگان طبقــه کارگــر ایــران بیــش از صــد ســال اســت
قــدرت را بگیرنــد ،همگــی بــا شکســت در تغییـرات بــه صحنــه مبــارزات اجتامعــی در ســطح بــا آگاهــی بــه وظیفــه تاریخــی خــود در صحنــه
اساســی بــه نفــع ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان گســردهتری حضــور پیــدا کردنــد ،امــا نبــود مبــارزه سیاســی نقــش مرتقــی و رهائــی بخــش
روبــرو شــدهاند .بــورژوازی و خــرده بــورژوازی در ســازمانهای صنفــی و سیاســی ایــن نیروهــای بـرای دنیایــی بهــر -بـرای جامعـهای سوسیالیســتی
اپوزیســیون چندیــن بــار یــا بــه قــدرت رســیدهاند اجتامعــی تــوان و ظرفیــت ســازماندهی و رســیدن و بــدون ســتم واســتثامر ایفــا کــرده اســت.
و یــا رشیــک قــدرت سیاســی بودهانــد ،امــا همگــی بــه خواستهایشــان را بــا موانــع جــدی روبــرو در روز اول مــاه مــه بایــد پرچــم رسخ ادامــه
وقتــی بــه قــدرت رســیدهاند ،دیکتاتوریهــای کــرده اســت .یکــی از محورهــای پیــروی بــرای دهنــدگان راه پرولتاریــا را برافرازیــم و میدانهــای
ســیاه فاشیســتی دیگــری را علیــه مــردم رقــم تغییــرات پایــهای در آینــده کمــک بــه ایجــاد بــزرگ را بــه نشــان همبســتگی تودههــای وســیع
زدهانــد .آنهــا دیگــر هیــچ شانســی بـرای بــه قــدرت ســازمانهای مســتقل صنفــی و سیاســی اســت مــردم علیــه رژیــم رسمایـهداری جهمــوری اســامی،
رســیدن نداشــته و فقــط بــا پشــتیبانی رسمایههــای کــه بتوانــد محورهــای مبارزاتــی و درخواسـتهای اشــغال منائیــم.
بــزرگ جهانــی امــکان بازگشــت بــه صحنــه قــدرت مشــرک آنهــا را باهــم پیونــد زده و جویبارهــا را جهــان پــر هــرج و مــرج کنونــی ناشــی از بح ـران
را دارنــد .ولــی طبقــه کارگــر از کمرتیــن امکانــات بــه رودبارهــای بــزرگ و دریــا پیونــد زنــد .دردی ســاختاری رسمایــهداری ،در دوران انحصــارات
مالــی و اقتصــادی و نظامــی برخــوردار نیســت مشــرک در جامعــه مــا وجــود دارد کــه همگــی از امپریالیســتی اســت کــه تنهــا بــه دســت پرولتاریــا
امــا از قــدرت عظیــم طبقــه خــود و زحمتکشــان آن رنــج مــی برنــد ،آنهــم وجــود حاکمیتــی قــرون میتوانــد نجــات یابــد .جنگهــا همچنــان در
جامعــه بــه مثابــه عظیمتریــن نیروهــای خواســتار وســطایی و عقــب مانــده و بشــدت ضــد مناســبات رسارس جهــان شــعله ور اســت و محیــط زیســت
تغییــر کــه اکرثیــت جامعــه هســتند ،برخــوردار مرتقــی دنیــای نویــن اســت .ســال گذشــته ایــن مــا بــا خطــر نابــودی کل کــره خاکــی روبروســت.
اســت .بطــور مثــال از چنــد دهــه گذشــته کــه مبــارزات بــه ســطوح عالیتــری در ســازماندهی میدانهــای بــزرگ شــهر را در ایــن اول مــاه مــه در
شــعار برابــری زن و مــرد توســط کمونیس ـتها در و نظــم و درخواستهایشــان کشــیده شــد .همســوئی بــا مبــارزات جهانــی علیــه جنــگ ،بــه
جامعــه مطــرح شــده اســت جمهــوری اســامی بــا اعتصابــات کارگـران و معلــان خــود یــادآور نــکات بزرگرتیــن تظاهـرات و بـرای نجــات کل زمیــن ،ایــن
خانــه مشــرک تبدیــل کنیــم!
متامــی نیروهــای رسکوبگــرش و منابــع مالــی کــه در فــوق میباشــد.
تقابــل فکــری و اقتصــادی علیــه ایــن شــعار هزینــه در نتیجــه ایجــاد حــزب کمونیســت ،ســازماندهی زنده باد سوسیالیسم!
کــرده اســت ،قــادر بــه بســن دهــان زنــان و مــردان کارگـران وزحمتکشــان جامعــه در تشــکالت صنفــی مرگ بر امپریالیسم!
نشــده اســت .ایــن وضعیــت نشــان از آن دارد؛ و سیاســی ،متحــد شــدن کمونیس ـتها و فعالیــن رسنگــون بــاد رژیــم رسمایــهداری جمهــوری
وقتــی شــعارهای رادیــکال کمونیس ـتها و طبقــه کارگــری ،از محورهایــی اســت کــه بــدون حــل اســامی!
حزب رنجربان ایران
کارگــر بــه شــعار تودههــا تبدیــل شــود ،هیــچ آنهــا مبــارزه طبقاتــی بــه رسانجــام نرســیده و بــاز
فروردین هزار چهارصد و یک
نیرویــی قــادر بــه جلوگیــری از آن نیســت .طبقــه هــم بــه دســت بــه دســت شــدن قــدرت توســط
کارگــر و کمونیســتها از نیــروی عظیــم تودههــا جناحهــای دیگــر رسمای ـهداری مــی انجامــد .ب ـرای
برخــوردار هســتند ،امــا پراکندگــی اجــازه اســتفاده

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ذهنی گری باز هم ...بقیه از صفحه ١

آگاه تــر و بــا درایــت تــر از گذشــته شــدهاند؛
خــود میداننــد چــه راهــی را بایــد دنبــال کننــد.
ســیامی جهــان و صــف آرایــی عمومــی انقــاب
و ضــد انقــاب در حــال تغییــر اســت .صــف
آرایــی نیروهــای انقالبــی در بــرا بــر نیروهــای
ضــد انقالبــی در حــال تکامــل اســت .در ســطح
کشــوری هــم تغییــرات محسوســی بــه چشــم
مــی خــورد .اســام والیــت فقیــه خمینــی مشــتی
مافیــای دزد اقتصــادی ســاخته کــه کامــا منفــرد
مــورد نفــرت تــوده هــای مــردم هســتند .اکرثیــت
عظیــم ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان دیگــر بــه
ایــن داردســته بــاور ندارنــد و بیشــر بــه تشــکالت
خــود مــی پیوندنــد .دموکراســی از پاییــن ،از کــف
کارخانههــا ،اداره شــورایی ،جنبشهــای اجتامعــی
رسارسی و مســتقیمپــای در عمــل بــه شــکل اصلــی
ســازماندهی علیــه نظــام رسمایــهداری حاکــم
تبدیــل شــده اســت.
شــعار تولیــد را بــاال بریــد یــک طــرف و چگونگــی
تحقــق آن مطلــب دیگریســت کــه تنها بــا تغییر کل
نظــام اقتصــادی ،سیاســی ،اجتامعــی ای ـران کنونــی
امــکان پذیــر اســت .مــا در عــر ا مپریالیســم
وانقالبــات پرولتاریایــی هســتیم ،ابرقــدرت بالمنازع
آمریــکا در حــال افــول اســت ،بحــران ســاختاری
رسمایــه داری همچنــان باقــی اســت .کارگــران
ای ـران در پــی ادارهی کارخانــه وموسســات توســط
شــورا هــای مســتقل کارگــری هســتند .فقیــران
هــر روز بیشــر و ثرومتنــدان هــر روز غنیتــر و
فربهتــر مــی شــوند ،رسمایــهداری در باالتریــن
مرحلــه تکامــل خــود دنیــا را بــه تباهــی کشــانده،
طبیعــت را بــه لبــه پرتــگاه رســانده و بــود و نبــود
متــدن برشیــت را زیــر ســوال بــرده اســت .تنها
یــک راه بیشــر بــرای ایــران موجــود نیســت.
نقــد همــه جانبــه نظــام رسمای ـهداری وابســته بــه
رسمایههــای انحصــاری جهــان ،نقــد سیاس ـتهای
چهــار دهــهی ســلطه جمهــوری اســامی ،خامتــه
دادن بــه سیاســت شــکنجه و رسکــوب نیروهــای
مخالــف رژیــم جمهــوری اســامی .چهــل ســال
تجربــه نشــان میدهــد خــدای مشــتی کوچــک
مافیایــی حاکمیــت ایـران چنیــن راهــی را نخواهــد
رفــت و ب ـرای دفــاع از منافــع هنگفتــش تــا آخــر
خواهــد جنگیــد .در همــه جــا یــک درصدیهــا
هســتند کــه بیشــر از هشــتاد درصــد ثــروت و
وســایل تولیــد را در اختیــار خــود در آوردهانــد و
نــود و نــه درصــد دیگــر حــد اکــر بیســت در صــد
را صاحبانــد .بنابرایــن توهــم بــه اینکــه ایــن
مشــت کوچــک بــه رضــای خــود کنــار خواهنــد
رفــت توهمــی بیــش نیســت .دموکراســی در نظــام
رسمایـهداری چیــزی جــز خدمــت بــه یــک درصــدی
بــرای ادامــه ســلطه آنهــا نیســت .سیاســتمداران
کــه در پارملــان مــی نشــینند پاســخگوی منافــع

رشکتهــای بــزرگ وبانکهــا هســتند .بنابرایــن
شــعار تولیــد را بــاال بریــم نوشــدارویی اســت کــه
پــس از مــرگ جمهــوری اســامی تجویــز مــی شــود
آنهــم بــدون هیچگونــه تغیی ـرات اساســی سیاســی
و اجتامعــی بــا هــان نظــام والیــت فقیه .البتــه
دســت بدســت شــدن قــدرت میــان جنــاح بنــدی
هــای حکومتــی بــا پشــتیبانی هــای دول رسمایــه
داری خارجــی و آلرتناتیــو هــای بــورژوازی هــای
خــارج کشــور همچنــان موجــود اســت.
ایــران احتیــاج بــه نظامــی دارد کــه بــرای کلیــه
ستمکشــان و اســتثامر شــوندگان باشــد ،خودشــان
آنـرا اداره کننــد .جامعــه ای باشــد کــه بــا همگانــی
کــردن وســایل تولیــد شــکاف عظیــم طبقاتــی ایـران
امــروز را از بیــن بــرد .ایــن نظــام چیــزی جزنظــام
کمونیســتی نیســت کــه طبقــه کارگــر پــس از بــه
قــدرت رســیدن بــا انقــاب سوسیالیســتی رشایــط
را ب ـرای رســیدن بــه چنیــن جامع ـهای فراهــم مــی
کنــد .بگذاریــد بــا حرکــت از خصوصیــات جامعــه
کنونــی ایــران و ویژگیهایــش نکاتــی را کــه در
برنامــه طبقــه کارگــر اســت را در خطــوط کلــی
ترســیم کنیــم تــا معلــوم شــود شــعار تولیــد را بــاال
بریــم چقــدر پــوچ و بــدور از واقعیــت و خواســت
مــردم اســت:
یکم
دموکراسی کارگری و اداره شورائی
بــا توجــه بــه اســتبداد مطلقــه قرنهــا در ایــران
و دیکتاتــوری دوران پهلویهــا و جمهــوری
اســامی کنونــی مــردم ایــران احتیــاج بــه یــک
نظــام دموکراســی تــودهای کــه در آن مــردم بــه
طــور جمعــی در تصمیمگیــری مشــارکت و کنــرل
کامــل دموکراتیــک اقتصــاد را در دســت داشــته
باشــند؛ دارنــد .ایــن حکومــت شــورایی چیــزی جــز
دیکتاتــوری پرولتاریایــی نیســت کــه طبقــه کارگــر
بــا کســب قــدرت سیاســی واســتقرار آن توســط
شــوراها رشایــط را بــرای انقــاب سوسیالیســتی
ف ـرام مــی ســازد .در رسمای ـهداری ،دموکراســی بــه
ورودی محــل کار ختــم مــی شــود .منافــع صاحبــان
مشــاغل و تــاش آنهــا بـرای کســب ســود بــر حقوق
کارگـران ارجحیــت دارد .دموکراســی پرولتاریایــی به
معنــای دســتیابی کارگ ـران بــه کنــرل دموکراتیــک
بــر محــل کار خــود ،همســوئی و همرایــی بــا
دیگ ـران در ســطح عمومــی و رسارسی ب ـرای رفــع
نیازهــای کل جامعــه اســت
در ایــران امــروز قانــون اساســی عقــب افتــادهای
حاکــم اســت کــه بایــد بــه زبالــه دادن تاریــخ
ســپرده شــود .مبلغــان ایــن نظــام بویــی از عدالــت
اجتامعــی و برابــری انســان نربدهانــد .از هــان
آغــاز حکومــت ســتم کردهانــد و امــروز در نظــام
حقوقــی جمهــوری اســامی بیعدالتــی بیــداد
میکنــد  -از تبعیــض نــژادی ،مذهبــی ،جنســیتی
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شــود .نتیجــه را بــه بینیــم چیســت؟ هــم اقتصــاد
خــر اســت خمینــی وهــم اقتصــاد نئولیربالیســتی
رسدار ســازندگی ،ای ـران را بــه لبــه پرتــگاه رســانده
اســت .کار بــه جایــی رســیده کــه عنــارصی از خــود
دســتگاه فریادشــان بلنــد اســت و آژیــر فروپاشــی
را بــه صــدا در آوردهانــد.
از خیــزش عظیــم تــودهای میلیونــی آبــان ۹۸
کــه مهــر باطــل خــود را بــه ورشکســتگی اقتصــاد
نئولیربالیســتی زد ،نزدیــک ســه ســال مــی گــذرد .در
آنجــا و در آن زمــان کل نظــام -اصولگــرا واصــاح
طلــب ،بــا بــکار گرفــن دســتگاه هــای نظامــی
و تبلیغــی خــود بــه جنــگ مــردم رفتنــد ،همچــون
قشــون مغــوالن کشــتند؛ ســوزاندند ،دســتگیر
کردنــد ،بردنــد ،زندانــی کردنــد ،شــکنجه دادنــد
و بــه میدانهــای اعــدام ســپردند .هنــوز هــم
هزارانــی از دســتگیر شــدگان یــا در زنداننــد و یــا بــا
قیــد وثیقــه در انتظــار .آنهــا معــرض بــه افزایــش
ســه برابرشــدن قیمــت بنزیــن بودنــد .امــر ی کــه
مســتقیم در زندگــی میلیونهــا انســان زحمتکــش
تاثیــر مــی گذاشــت .ایــن واقعیــت را هــر ســه
روســای قــوه مــی دانســتند و شــخص رهــر هــم
کــه حکــم آتــش بــه اختیــار را صــادر کــرد بــه آن
واقــف بــود  .حاکــان بــا آگاهــی قیمــت را بــاال
بردنــد و بــا کــال آمادگــی بــه میــدان آمدنــد و بــه
رسکــوب ســتمدیدگان پرداختند.ماهیــت مرتجعــان
ســتم بــه زحمتکشــان اســت و در ســتمگری خــود
تــا آنجــا پیــش مــی رونــد کــه باالخــره رسنگــون مــی
شــوند .امــروز هــم هــان کســان ،در هــان نظــام
وبــا هــان اعتقــادات مذهبــی امــا بــا تغییراتــی
ظاهــری و تاکتیکــی همچنــان بــه زور بــر مســند
قــدرت تکیــه کــرده انــد وچنیــن تصــور مــی کننــد
کــه بــا یکدســت کــردن حکومــت و دم از تولیــد
زدن مشــکل ای ـران حــل مــی شــود .زهــی خیــال
باطــل .اگــر چنیــن توانایــی را داشــتند کــه ایــن
چهــار دهــه جامعــه را بــه لبــه پرتــگاه کنونــی منــی
کشــاندند .مشــکل جامعــه ریشــه ایســت و از کل
نظــام اســامی رسمای ـهداری حاکــم اســت ،نظامــی
ادامــه دهنــده نظــام شاهنشــاهی بــا درجــه ای
عقــب مانــده تــر و غــرق در خرافــات وموهومــات.
ایــران امــروز هامننــد آن روز کــه احتیــاج بــه
انقالبــی ریشــهای اجتامعــی دارد کــه مســئله
مالکیــت خصوصــی بــر ابـزار تولیــد را بــه ســود کل
جامعــه حــل کنــد ورشایــط را بـرای پایــان دادن بــه
ســتم و اســتثامر بـرای همیشــه فراهــم ســازد .ایــن
وظیفــه همچنــان باقــی مانــده اســت و چنانچــه
خامنــهای هامننــد شــاه بــرای معالجــه ایــران را
تــرک کنــد اینبــار کارگ ـران و کل مــردم ای ـران کــه
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چهارم
آمــوزش رایــگان بــرای همــه و در خدمــت رفــع
ســتم و تبعیــض و یــک جامعــه انســانی
آمــوزش در ایـران بــه یــک صنعــت از دیگــر صنایــع
نظــام رسمایـهداری جمهــوری اســامی تبدیــل شــده
اســت و جوانــان را ب ـرای خدمــت بــه نظــام نــاکار
آمــده خرافاتــی بــار مــی آورد .بزرگرتیــن رقــم
بودجــه بــرای تربیــت طلبههــای مذهبــی اســت.
بزرگرتیــن خیانــت رژیــم اســامی در ایــن ســالها
کشــن و منحــرف کــردن نســلهای جــوان و بــا
اســتعداد ایرانــی از کلیــه ملیتهــا اســت کــه بــا
پایــال کــردن حــق آمــوزش بــه زبــان مــادری ،بــا
تبدیــل کــردن آمــوزش بــه کاال در بســته بندیهــای
تجــاری ایــن نیــروی عظیــم را در رسارس دنیــا آواره
کــرده و در داخــل بــه بیهودگــی ،فحشــا ،اعتیــاد
و بعضــا خودکشــی کشــانده اســت .آمــوزش و
پــرورش در رسمایــهداری مهــر طبقاتــی خــورده
اســت و اساســا تبدیــل نیــروی کار بــه کاالی
ارزان ب ـرای ســود بیشــر رسمای ـهدار اســت .ای ـران
احتیــاج بــه یــک نظــام رایــگان آموزشــی کــه شــامل
حداقــل احتیاجــات معیشــتی و مســکن باشــد مــی
باشــد و چنیــن نظامــی تنهــا در یــک جامعــهای
کــه قــدرت سیاســی از آن اکرثیــت عظیــم مــردم
باشــد و بــه آنهــا خدمــت کنــد میــر نیســت .ایــن
تنهــا بــا سوسیالیســم قابــل اجراســت .آمــوزش در
جامعــه سوسیالیســتی؛ ســود محــور و تبعیضگــرا
منــی توانــد باشــد بلکــه انســانگرا ،طبیعتگــرا و
خدمــت بــه جامعــه خواهــد بــود.
وفا جاسمی
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و زنجیرههــای تولیــدی ،بصــورت متمرکــز و
برنامــه ریــزی شــده در کشــورهای مختلــف جهــان،
بازارهــای بــورس جهــان را در خدمــت ورشکســت
کــردن رقبــای خــود ق ـرار مــی دهنــد و بــا بــازی
کثیــف بــا ســهام در بــورس جهانــی و بــاال بــردن
و پائیــن آوردن ســهام رشکــت هــای معظــم جهــان
پولهــای بــا و بــدون پشــتوانه جهانــی را پــارو مــی
کننــد .بســیاری از افـرادی کــه بــازار بــورس را یــک
بنــگاه رصف اقتصــادی در جهــت تعــادل قیمتهــا
مــی دانســتند و فکــر مــی کردنــد کــه بازارهــای
بــورس ارتباطــات اقتصــادی جهانــی را هامهنــگ
مــی کنــد ،خیلــی زود فهمیدنــد کــه ایــن بنــگاه
اقتصــادی دیگــر نــه تنهــا قــادر بــه تعــادل بازارهای
جهانــی نیســت بلکــه خــود در ایجــاد بحرانهــای
جهانــی نقــش مؤثــر و بــه س ـزایی ایفــا مــی کنــد.
ایــن بنگاهــی اســت کــه مرکــز پولشــویی و تبدیــل
پــول هــای کثیــف و غیــر قانونــی بــه ارزهــای

رســمی جهانــی اســت .بــازار رمــز ارزهــای جهــان
کــه در پــی بازارهــای بــورس در فضــای مجــازی و
اینرتنتــی بوجــود آمــده اســت هــم نتوانســت از
رونــد پولشــویی و ایجــاد پولهــای بــدون پشــتوانه
بــی نصیــب مبانــد.
بعــد از جنــگ دوم جهانــی طــا بــه مثابــه پشــتوانه
ارز بیناملللــی قــرار گرفــت ،بــه ایــن مفهــوم
دولتهــا وظیفــه داشــتند کــه در برابــر پولــی
کــه در بــازار چــاپ مــی کننــد معــادل ارزش پــول
خــود ،طــادر خزانــه مرکــزی ذخیــره کــرده باشــند
و هــر نهــادی قــادر باشــد کــه پــول موجــود را بــه
طــا تبدیــل کنــد .امــا بعــد از مدتــی پشــتوانه
طــا از ارزهــا برداشــته شــد و عنــارص دیگــری
ماننــد منابــع طبیعــی ،قــدرت اقتصــادی ،ســهام
رشکتهــای بــزرگ بــه عنــوان پشــتوانه مــورد
اســتفاده ق ـرار گرفــت .بطــور مثــال کشــوری کــه
پشــتوانه پولــی خــود را نفــت تعییــن مــی کنــد
مــی بایســتی در برابــر پــول خــود آمــاده باشــد
کــه هــر لحظــه آن ـرا بــا نفــت خــود معاملــه کنــد.
آمریــکا در زمــان ریچــارد نیکســون در  ۱۹۷۱قانــون
پشــتوانه طــا را از بیــن بــرد و بــا ایــن قانــون
متامــی تعهــدات مالــی دالر نســبت بــه ارزش طــا
از بیــن رفــت و دالر آمریــکا بــه یــک ارز شــناور
تبدیــل شــد .تغییــر پشــتوانه پولــی از طــا بــه
عنــارص دیگــر ایــن امــکان را بوجــود آورد کــه
بازارهــای بــورس ،رسمایــه رشکتهــا را بــه ســهام
تبدیــل کــرده و مــورد خریــد و فــروش قـرار دهنــد.
بــه همیــن دلیــل ســقوط بازارهــای بــورس بویــژه
در کشــورهای بــزرگ جهــان باعــث ســقوط ارزش
برخــی از ارزهــا و صعــود برخــی دیگــر مــی شــود.
برخــی از دولتهــای رسمای ـهداری ب ـرای حفاظــت
از ایــن رونــد کــه نهایتــا بــه بازیچــه ق ـرار گرفــن
اقتصادهایشــان در دســت رشکتهــای بــزرگ و
بانکهــا و رسمایههــای مالــی ابــر قدرتهــای
اقتصــادی مــی انجامــد ،ســعی کردنــد کــه بــا روی
آوردن بــه پولهــای دیجیتالــی و معاملــه کــردن بــا
پولهــای کشــورهای خــود و متنــوع کــردن ســبد
ارزی بانکهــای مرکــزی ،ثبــات اقتصــادی بوجــود
بیاورنــد.
ایــن ثبــات بوجــود نیامــد و منــی توانســت بوجــود
بیایــد آنهــم بــه ایــن دلیــل کــه اوال رسمایههــای
بزرگــر در حــال کنــرل و خریــد و بــه اصطــاح
مــال خــود کــردن رسمایههــای کوچکــر از طریــق
ق ـرار دادهــای کاری و تولیــد و مالــی و یــا نقشــه
علیــه رقبــا بصــورت هامهنــگ هســتند .در
نتیجــه رشکتهــای کوچکــر مجبــور هســتند یــا
بــه کنرسنهــای بــزرگ و رقابتهــای جهانــی
بپیونــدد و همچــون روبــاه درکنــار شــیرها از
قبــل شــکار رشکتهــای ورشکســت شــده ســهمی
بگیرنــد و یــا در غیــر ایــن صــورت بــا فــروش و
ورشکســتی بنگاههــای خــود روبــرو هســتند.
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گرفتــه تــا شــکنجه و اعــدام ،چپــاول مافیــای حاکــم
و .......دســتگاه قضایــی و پلیــس به جــای محافظت
از مــردم بــه عنــوان مامــوران و نوک ـران حلقــه بــه
گــوش نظــام رسمای ـهداری عمــل مــی کننــد.
دوم
رهایــی زنــان و اســتقرار یــک جامعــه خالــی از
ســتم و تبعیــض
ســتم بــه زنــان یکــی از ارکان اساســی نظــام کنونــی
اســت رسمایــهداری جمهــوری اســامی یکــی از
متایزاتــش بــا رسمایــهداری اروپایــی در اینســت
کــه از کار بــدون مــزد زنــان در تربیــت فرزنــدان و
ارائــه خدمــات خانگــی ســود مــی بــرد .و نــه تنهــا
در تقســیم ارث طبــق رشیعــه نصــف مــرد بــه زن
تعلــق مــی گیــرد بلکــه در کلیــه حقــوق اجتامعــی
جنــس درجــه دو محســوب مــی شــود جنســیت
گرایــی و نابرابــری جنســیتی ابزارهایــی هســتند
کــه رسمایــهداری بــرای ترویــج تفرقــه در بیــن
تودههــا اســتفاده مــی کنــد .نژادپرســتی ،همجنــس
گــرا هراســی و ســایر ایدئولوژیهــای مبتنــی بــر
تعصــب بــه همیــن شــکل عمــل مــی کننــد.
جنســیت گرایــی بــه ایــن معناســت کــه همــه
زنــان بــا اشــکال مختلــف ســتم روبــرو هســتند -
از تبعیــض در محــل کار و فقــدان دســتمزد برابــر،
ایدههایــی در مــورد نحــوه لبــاس پوشــیدن،
صحبــت کــردن ،رفتــار و بــه طــور کلــی زندگــی
زنــان تــا تهدیــد مــداوم خشــونت در خیابانهــا،
در محیطهــای اجتامعــی و بــه خصــوص در خانــه.
مبــارزه ب ـرای برابــری زن و مــرد یــک امــر ســرگ
اجتامعــی اســت کــه تنهــا بــا تغییــر ریشـهای نظــام
جمهــوری اســامی اســت کــه مــی توانــد آغــازی
شــود بــرای رهایــی زنــان .آزادی زنــان بــا لغــو
مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد گــره خــورده
اســت و تنهــا سوسیالیســم اســت کــه رشایــط را
بـرای تحقــق یــک جامعــه برابــر بوجــود مــی آورد.
سوم
بهداشت عمومی برای همگان
بــا گســرش فقــر در رسارس ایــران ،شــیوع وســیع
بیامریهــا ،بــا تخریــب محیــط زیســت و کمبــود
حتــا آب آشــامیدنی .....اکرثیــت عظیــم مــردم بــا
مشــکالت بهداشــتی روبــرو هســتند .نظــام کنونــی
کامــا فرومانــده و ناتــوان در حــل اولیــن رضوریات
و نیازمندیهــای مــردم اســت .بنابرایــن شــعار
تولیــد را بــاال بربیــد ب ـرای یــک جامعــه و نیــروی
کاری کــه از حداقــل نیازمندیهــای بهداشــتی
محــروم اســت تهــی بیــش نیســت و رسنوشــتی
جــز شکســت در پیــش رو نــدارد هامننــد بقیــه
پروژههــای جمهــوری اســامی در ایــن چهــل ســاله.
امــروز بهداشــت عمومــی و رایــگان بـرای همــگان
بــه خواســت کلیــه جنبشهــای اجتامعــی ایــران
تبدیــل شــده اســت.
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کنــد .درعیــن حــال آمریــکا بزرگرتیــن تولیــد کننــده
جهــان بــود و بــا فاصلــه بســیار زیــادی از رقبــای
خــود ژاپــن و آملــان را پشــت رس گذاشــته بــود.
آمریــکا عمــا بــر اقتصــاد اروپــا چیرگــی داشــت.
نکتــهای کــه نبایــد در امــر اقتصــادی فرامــوش
کــرد ایــن بــود کــه رشکتهــای آمریکایــی هم ـراه
بــا بانکهــای بــزرگ ،همزمــان صــدور رسمایــه
و فــروش کاال و ابــزار تولیــد را جلــو مــی بردنــد.
ســهم آمریــکا در اقتصــاد جهانــی در زیــر نشــان
داده شــده اســت.
در مقایســه ســال  ۲۰۰۰آمریــکا  ۸۵میلیــارد دالر
تــوازن مبادلــه بــه نفــع خــود بــا چیــن داشــته
اســت کــه در ســال  ۲۰۱۶بــه حــدود  ۳۴۷میلیــارد
دالر بــه نفــع چیــن بــوده اســت یعنــی در  ۱۶ســال
گذشــته اختــاف بــه حــدود  ۴۳۲میلیــارد دالر بــه
رضر آمریــکا رســیده اســت و مــا چیــن را بــه عنــوان
بزرگرتیــن رشیــک تجــاری آمریــکا مطــرح کردیــم تــا
ابعــاد تغیی ـرات اقتصــادی روش ـنتر شــود
منونــه دیگــر اینکــه ســهم آمریــکا از اقتصــاد
جهانــی در ســال  ۲۰۲۱-۲۲بــا  ۲۲.۹تریلیــون دالر
 ۲۴درصــد بــوده اســت در حالیکــه ایــن ســهم در
 ۱۹۷۰اقتصــاد جهانــی حــدود  ۴۷در صــد بــوده
اســت.
از ســالهای  ۲۰۰۰بــه بعــد کــه رشکتهــای
فنــاوری و دیجیتالــی و اینرتنتــی ،رشــد و گســرش
فــوق العــادهای یافتنــد .از آن زمــان تــا بــه امــروز
بیشــر آنهــا جــزء  ۱۰۰رشکــت پردرآمــدی هســتند
کــه در اکــر آمارهــای جهانــی انتشــار یافتهانــد
ماننــد مایکروســافت ،گــوگل ،علــی بابــا ،اپــل و
غیــره .در عیــن حــال رشکتهــای دولتــی ماننــد
رشکــت نفــت آرامکــو ،نفــت ایــران ،صنایــع
نظامــی آمریــکا و غیــره ارتــش بزرگــی از کارگ ـران
و منابــع مالــی جهانــی را در اختیــار داشــته و
حجــم عظیمتــری از رسمایــه را در اختیــار دارنــد.
رشــد رشکتهــای فراملــی و بــزرگ شــدن اقتصــاد
کشــورهای درحــال توســعه ایــن امــکان را بوجــود
آورده اســت کــه هــر کشــوری برخــی از رشــتههای
صنعتــی اقتصــادی را بــه صــورت انحصــاری اداره
کنــد .روشــن اســت کــه خصوصــی ســازی نیــز
بعلــت رقابــت افســار گســیخته رسمایــهداری
نیــز رشــد کــرده اســت .در واقــع دولتهــای
رسمایــهداری همچنــان از کل منافــع بــورژوازی
خــودی دفــاع مــی کننــد .رقابــت گروههــای معظــم
جهانــی هــم بــه همیــن دلیــل بــا اینکــه رشــتههای
کار در هــم بصــورت جهانــی ادغــام شــدهاند ولــی
بشــدت باهــم در حــال رقابــت و بیــرون کــردن
یکدیگــر از بازارهــای جهانــی هســتند و ایــن
رقابــت را بــا اســتفاده از اب ـزار دولتهــای خــودی
جلــو مــی برنــد .جنــگ در واقــع ادامــه سیاســت
دفــاع از منافــع رشکتهــای فــوق و دولتهــای
مناینــده آنهاســت .ایــن منافــع بــر حســب رشایــط

مــی توانــد بصــورت رقابــت اقتصــادی ،توطئههــای
سیاســی ،جنگهــای نیابتــی و جنگهــای رو در
روی بلوکهــای قــدرت در جهــان ،جلــو رود .در
عیــن حــال جنــگ یکــی از اهرمهــای پولســاز
کشــورهای بــزرگ اقتصــادی اســت کــه عمدتــا از
طریــق فــروش ســاح و خدمــات جنگــی و ســپس
بازســازی ویرانیهــای جنــگ بدســت مــی آیــد
تصویــر و مطالــب بــاال منایــی کامــا مختــر از
حرکــت رسمایــه در جهــان اســت ،اینــک نگاهــی
گــذرا مــی اندازیــم بــه گورکنــان ایــن رسمایــه یعنــی
طبقــه کارگــر
ســایت دانشــنامه متعلــق بــه ویکــی پدیــا جدولــی
از نیــروی کار جهانــی ارائــه کــرده اســت کــه از
 ۸.۲میلیــارد جمعیــت جهــان  ۳.۸میلیــارد نفــر را
نیــروی کار اعــم از کارگــران وزحمتکشــان جهــان
تشــکیل میدهنــد .بــه عبــارت دیگــر  ۴۶.۳در
صــد از جمعیــت جهــان مشــغول تولیــد و کار
هســتند .در حالــی کــه همزمــان  ۲۶نفــر در ســال
 ۲۰۱۸معــادل نیمــی از دارایــی مــردم جهــان ثــروت
داشــتند .در ســایت رادیــو فــردا از گـزارش آکســفام
نقــل شــده اســت کــه "ایــن گــزارش میافزایــد
 ۲۲ثرومتنــد بــزرگ جهــان بــه انــدازه کل زنــان
آفریقــا ثــروت دارنــد :طــی ســال گذشــته زنــان
و دخ ـران ۱۲٫۵ ،میلیــارد ســاعت کار بــدون مــزد
کردهانــد کــه ارزش اقتصــادی آن  ۱۰٫۸تریلیــون
دالر اســت .آکســفام در آســتانه اجــاس مجمــع
جهانــی اقتصــاد  -موســوم بــه نشســت داووس -در
ســوئیس ایــن گ ـزارش را منتــر کــرده و هشــدار
دادهاســت کــه یــک درصــد ثرومتندتریــن مــردم
برابــر  ۶٫۹میلیــارد جمعیــت جهــان ثــروت دارنــد
کــه اگــر تنهــا  ۰٫۵درصــد مالیــات بــر ثــروت ایــن
اف ـراد را ب ـرای یــک دهــه افزایــش دهیــم ،منابــع
مالــی بــرای ایجــاد  ۱۱۷میلیــون شــغل جدیــد
بــرای بیــکاران فراهــم میشــود .”.البتــه آنچنــان
آمــار ســودهای رشکتهــا و اف ـراد ثرومتنــد جهــان
ابعــاد تصاعــدی پیــدا کــرده اســت کــه حتــی
رســانههای رسمای ـهداری هــم آن ـرا نادرســت” مــی
انگارنــد ،آمارهــا نشــان میدهــد کــه کل سیســتم
رسمایـهداری نیــروی کار جهــان را بــه بردگــی مــزدی
کشــانده اســت و مدتهاســت کــه رشکتهــای بــزرگ
از نیــروی کار ارزان جهانــی اســتفاده میکننــد.
رسمایـهداری بـرای حفــظ سیســتم بردگــی از هیــچ
جنایتــی علیــه نیــروی کار فروگــذار نکــرده و منــی
کنــد .جنگهــای اشــغالگرانه ،جنگهــای داخلــی،
بیــن کشــورها ،بیــن ملیتهــا ،جنــگ فرقــهای-
مذهبــی و مــوج پناهنــدگان جهــان ...همگــی در
خدمــت حفــظ سیســتم رسمایــهداری و اســارت
نیــروی کار اســت .جنــگ اوکرائیــن و تحریمهــای
اقتصــادی رقبــا علیــه یکدیگــر را هــم بایســتی در
ایــن راســتا دیــد .جنــگ بــه مفهــوم ادامــه سیاســت
بــا اســلحه ،خــود بــه تشــدید بح ـران رسمای ـهداری
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ایــن رونــد اقتصــادی بــا ســایه و روشــنهایی در
سیاســت کشــورهای کوچکــر در برابــر کشــورها و
قطبهــای بــزرگ رسمایــهداری و معظــم جهــان
در حــال اجـرا اســت .بحـران اقتصــادی ســال ۲۰۰۸
رونــد نئولیربالــی شــدن اقتصــاد رسمایــهداری را
شــدت بخشــید .در ایــن رونــد اساسـیترین تغییــر
در مناســبات نیــروی کار جهــان بــود کــه عمدتــا
توســط رشکتهــای فراملیتــی پیــش بــرده شــد.
ایــن رونــد چــه مشــخصاتی دارد؟
امیــر حســین خالقــی اســتاد دانشــگاه تهــران در
ســایت دنیــای اقتصــاد ســئوالی را بــه صــورت
مقدمــه نقــد وارگونــه آورده اســت:
“آن چیســت کــه باعــث بحـران مالــی فراگیــر ســال
 ،۲۰۰۸فقــر گســرده کــودکان ،تنهایــی و انــزوای
گســرده مــردم ،از بیــن رفــن محیــط زیســت و
گســرش حاکمیــت رسمایــه و بهرهکشــی در ســطح
جهــان شــده اســت؟ “ البتــه جوابــی کــه ایشــان
میدهنــد نــه کامــل اســت و نــه دقیــق ولــی مــا
گوشــه هایــی از آنچــه را کــه در منایــی کلــی مــی
بینیــم ذکــر مــی کنیــم:
ســیال شــدن نیــروی کار و ارزش نیــروی کار در
بــازار و متعاقبــا از بیــن رفــن امنیــت شــغلی
بصــورت قانونــی ،گســرش فقــر در بیــن کارگ ـران
و زحمتکشــان ،گســرش کار کــودکان ،ویرانــی و
آلــوده کــردن محیــط زیســت ،گســرش موادمخــدر
و باندهــای فــروش ســکس ،بــه قــدرت رســیدن
حکومتهــای بشــدت دســت راســتی و فاشیســتی،
نظامیگــری ،خصوصــی ســازی ،رشــد بــی درو
پیکــر رشکتهــای فراملــی ،گســرش اختــاف
ثــروت بیــن کشــورهای امپریالیســتی و پیرامونــی،
بعــد از جنــگ دوم جهانــی کــه پیــان برتــون
وودز در ژوئیــه  ۱۹۴۴بســته شــد و طــا بــه ارز
مرجــع جهانــی تبدیــل شــد .موقعیــت بــی رقیبــی
بــرای امپریالیســم آمریــکا و رسکردگــی برجهــان
رسمایـهداری بوجــود آمــد کــه باعــث شــد بیــش از
نیــم قــرن هیــچ قــدرت اقتصــادی یــارای مقاومــت
در برابــر دالر را نداشــته باشــد .تــا زمانــی کــه
جنــگ رسد و دو اردوگاه هنــوز موجــود بــود.
تعــادل بازارهــای اقتصــادی در غــرب تحــت رهــری
آمریــکا و رسازیــر شــدن دالر تحــت اصــل  ۴ترومــن
و تضمیــن فــوق ســود امپریالیســتی بطــور نســبی
برقـرار بــود .دو جنــگ کــره و ویتنــام هــم بــا اینکــه
بــه شکســت آمریــکا منتهــی شــد ولــی نتوانســت
ابــر قدرتــی آمریــکا در ســطح اقتصــادی را بــه زیــر
بکشــد .دلیــل اصلــی ایــن بــود کــه ســاختارهای
بیناملللــی شــکل گرفتــه ماننــد صنــدوق بیناملللــی
پــول و .....بــه همـراه دالر تقریبــا همــه اهرمهــای
اقتصــادی را در انحصــار خــود گرفتــه بــود و آمریــکا
قــادر بــود کــه بــدون کمرتیــن فشــار بــه اقتصــاد
خــود ،پـو هــای جنــگ را از طریــق فروش اســلحه و
بــازی بــا دالر و چــاپ بــدون پشــتوانه دالر ،جـران
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در جهــان کمــک کــرده اســت ،در عیــن حــال
جنــگ راه گشــای رقابــت هــای رسمایــهداری و
گشــایش بازارهــای بیشــر ،عــدم ثبــات اقتصــادی،
بیــکاری وســیع ،گرانــی روزمــره و فقیرتــر شــدن
کارگـران و زحمتکشــان جهــان از پــی آمدهــای ایــن
جنــگ و جنگهــای ویرانگــر دیگــری اســت کــه
از ماهیــت نظــام امپریالیســتی بوجــود آمــده بــه
ویرانــی بیشــر جوامــع ،و محیــط زیســت انســانی
انجامیــده اســت.
از یــک طــرف بربریــت رسمایــهداری و از طــرف
دیگــر محیــط زیســتی کــه هــر روز توســط
رسمایــهداری آلودهتــر و ویرانتــر میشــود.
رسمایـهداری جهانــی با همــه تضادهــای درونیاش،
ب ـرای حفــظ سیســتم موجــود ،علیــه طبقــه کارگــر
و کســانی کــه ایــن سیســتم اســتثامرگر را بــه زیــر
ســئوال مــی برنــد ،متحــد در رسکــوب هســتند،
طبقــه کارگــر جهانــی در ایــن جــدال بــزرگ
برشیــت بــرای گــذار از رسمایــهداری احتیــاج بــه
یــک نیــروی بیناملللــی از نیــروی خــود دارد کــه
در ایــن اوضــاع آشــفته جهانــی جایــش خالــی
اســت .بــرای ایجــاد آن طبقــه کارگــر هــر کشــور
بــا رسنگونــی بــورژوازی کشــور خــود بیشــرین
کمــک را بــه انرتناســیونال پرولــری خواهــد کــرد.
امــا پیــش درآمــد چنیــن کاری؛ کمــک بــه ایجــاد
اح ـزاب پرقــدرت کمونیســتی در همــه کشــورهای
جهــان اســت.
پیش بسوی انقالبات کارگری
پیــش بســوی ایجــاد حــزب کمونیســت واحــد و
رسارسی
زنده باد سوسیالیسم
مهران پیامی ۱۴۰۱

به مناسبت پیروزی کارگران آمازون

رشکــت آمــازون یکــی از رشکتهــای بــزرگ
بیناملللــی و امپریالیســتی اســت کــه مــدت زیــادی
از طــول عمــرش منــی گــذرد ولــی در مدتــی کوتــاه
بــه یکــی از بزرگرتیــن و ثرومتندتریــن کمپانــی های
جهــان تبدیــل شــده اســت .روزنامههــای قلــم بــه
مــزد رسمایــهداری بصــورت دائــم و پیگیرانــه از
رهــری و مدیریــت و نــو آوری در آمــازون داد
ســخن مــی راننــد و ســعی مــی کننــد کــه بــه
مناســبات دیگــری کــه آمــازون را در مدتــی کوتــاه
بــه ثروتهــای رسســام آور و افســانهای رســاند،
گفتگــو نکننــد .رشکــت آمریکائــی آمــازون کــه قبــا
عمدتــا یــک رشکــت فــروش کتــاب و بیشــر خــرده
فروشــی اینرتنتــی بــود و هنــوز هــم ایــن کار را
ادامــه میدهــد ،بــا ورود بــه دیگــر عرصههــای
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اقتصــادی و غیــر علنــی سیاســی در مــدت کوتاهــی
بــه دومیــن رشکــت ســود آور جهــان تبدیــل شــده
اســت و مدیــر آن جــف بیــزوس از ثرومتندتریــن
افــراد روی کــره زمیــن بــا ثروتــی حــدود ۱۸۸
میلیــارد دالر آمریــکا اســت .هیئــت مدیــره ایــن
رشکــت همــه از مدیــران ارشــد رشکــت هــای
شــناخته شــده جهــان هســتند .رشکــت آمــازون
دارای رشکتهــای متعــدد دیگــری اســت کــه در
رشــته هــای مختلــف الکرتونیــک و نــرم افــزار و
ســخت افزارهــا کار میکننــد .تاســیس آمــازون
تحــت نــام هــای مختلــف دیگــر ســال  ۱۹۹۴انجــام
گرفــت.
ســایت رسمایــه در خــرداد  ۱۴۰۰مــی نویســد:
نکتـهای کــه در ایــن میــان جالــب اســت ،آن اســت
کــه در  ۵مــاه او ِل ســال  ۲۰۲۱بــه جــز ثــروت
بــزوس ،ثــروت  ۹نفــر برتــر از ایــن فهرســت ۱۰
نفــر برتــر بــا افزایــش ثــروت هم ـراه بــوده اســت
کــه بیشــرین مقــدار آن متعلــق بــه برنــار آرنــوی
فرانســوی بــا  ۵۶میلیــارد دالر در  ۵مــاه اســت.
ثرومتندتریــن مــرد آســیا ،موکــش آمبانــی از کشــور
هنــد بــا ثــروت  ۸۱میلیــارد دالری اســت کــه در
رتبــه  ۱۳ایــن فهرســت قـرار گرفتــه اســت .وی کــه
در حــوزه انــرژی فعالیــت میکنــد ،از ابتــدای ســال
میــادی  ۲۰۲۱حــدود  ۴.۳میلیــارد دالر بــه ثــروت
خــود افــزوده اســت .ثرومتندتریــن زن جهــان نیــز
فرانســوا بتانکورمیــر از فرانســه اســت کــه بــا
ثــروت  ۹۰میلیــارد دالری در رتبــه یازدهمیــن فــرد
ثرومتنــد دنیــا جــای گرفتــه اســت.
اگــر بــه لیســت اعضــای هیئــت مدیــره آمــازون
توجــه کنیــد آنهــا هــم دارای ثــروت هــای میلیــاردی
هســتند.
ســایت یــورو نیــوز مــی نویســد :بــر پایــه شــاخص
میلیاردرهــای جهــان کــه از ســوی بلومــرگ ارائــه
شــده ،در حــال حــارض ثــروت خالــص  ۱۱نفــر در
جهــان بیــش از  ۱۰۰میلیــارد دالر اســت و مجمــوع
ثــروت ایــن یــازده نفــر حــدود هـزار و  ۵۷۷میلیــارد
دالر اســت کــه از تولیــد ناخالــص داخلــی اســپانیا
بــه عنــوان چهارمیــن قــدرت اقتصــادی اتحادیــه
اروپــا بیشــر اســت .مطابــق اعــام صنــدوق
بیناملللــی پــول ،تولیــد ناخالــص داخلــی اســپانیا
بــه قیمتهــای جــاری و بــر پایــه دالر آمریــکا در
ســال  ۲۰۲۰کمــی بیــش از هــزار و  ۲۴۷میلیــارد
دالر بــوده اســت.
مــا دو آمــار بــاال را ذکــر کردیــم کــه نقــش
رشکتهــای بــزرگ جهــان را در غــارت ثــروت
از بازارهــای جهــان نشــان دهیــم .در ایــن میــان
آمــازون جایــگاه ویــژهای دارد .ســایت دیجیاتــو
در یــک جــدول آمــاری کــه خــود ظاهــرا از
ســایتهای دیگــر خارجــی گرفتــه اســت ثــروت

رشکــت آمــازون را  ۱.۶تریلیــون دالر آمریــکا ذکــر
کــرده اســت .حــال کــه ثــروت و درآمــد جــف
بیــزوس رئیــس هیئــت مدیــره قبلــی و مؤســس
رشکــت آمــازون را دانســتیم ،خــوب اســت نگاهــی
بــه حقــوق کارکنــان و کارگـران ایــن رشکــت معظــم
بیاندازیــم تــا ببینیــم آیــا ایــن رشکــت بیناملللــی
قوانیــن بیناملللــی کار را رعایــت میکنــد یــا نــه؟
در چندیــن اعتصابــی کــه کارگـران آمــازون در آملان
داشــتند یکــی از درخواستهایشــان افزایــش
حقــوق بــود .بــه گفتــه مدیــران آمــازون حقــوق
کارگـران آمــازون در آملــان ســاعتی  ۱۲یــورو اســت
کــه ایــدهآل مــی باشــد.
بــر اســاس دادههــای اعــام شــده تــا ســال ۱۳۹۶
تعــداد کارمنــدان آمــازون از مــرز نیــم میلیــون نفــر
هــم گذشــته اســت ،در آمریــکا رشکت آمــازون ۹۵۰
هـزار کارگــر در آمریــکا اســتخدام خواهــد کــرد کــه
مدیـران آن از دســتمزد ســاعتی بیــن  ۱۵تــا  ۱۷دالر
ســخن گفتهانــد ،کارگ ـران اعتصابــی آمــازون اعــام
کردنــد کــه از محیطهــای ســامل کاری بویــژه در
موقعیــت کرونــا برخــوردار نیســتند .آنهــا دارای
اتحادیــه خــود نبودنــد.
بارهــا کارگــران بخشهــای مختلــف آمــازون
بخاطــر دســتمزد ،ســامل ســازی محیــط کار ،داشــن
اتحادیــه دســت بــه اعتصــاب زدنــد .کشــمکشهای
قانونــی و بوروکراتیــک بــرای اجــازه تشــکیل
اتحادیــه کارگــران آمــازون در پیــچ وخــم هــای
دادگاههــای آمریــکا چندیــن ســال بــه طــول کشــید.
امــا بــا گســرش اعتصابــات ،رشکــت آمــازون مجبــور
بــه عقــب نشــینی شــد .و بعــد از مدتهــا مبــارزه
فعالیــن اتحادی ـهای و کارگ ـران همــدوش یکدیگــر
در یــک رای گیــری ،اتحادیــه کارگ ـران آمــازون در
بخــش اســتاینت آیلنــد بــه پیــروزی رســید
اتحادیــه کارگــران آمــازون در رشایطــی شــکل
قانونــی پیــدا کــرده اســت کــه کارگــران آمــازون
در صحنــه مبــارزه بــرای کســب خواستهایشــان
حضــور فعــال دارنــد ایــن موضــوع مــی توانــد بــه
قــدرت اتحادیــه بـرای چانــه زنــی بــا رشکــت آمازون
بیافزایــد .در مرحلــه اول کارگ ـران پیــروز شــدهاند.
امــا ایــن اولیــن پیروزی اســت آیــا مبــارزات کارگران
آمــازون مــی توانــد بــه گســرش مبــارزات دیگــر
بخشهــای کارگــری کمــک کنــد .کارگ ـران آمــازون
نشــان دادنــد کــه نقــش کارگــران رشکتهــای
بــزرگ بیناملللــی هــر روز در مبــارزات جهانــی
طبقــه کارگــر پــر رنگــر مــی شــود.
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به یاد ترانه لطفعلیان
ترانــه لطفعلیــان از رفقــای جــوان ســازمان انقالبــی
و حــزب رنج ـران ای ـران ،مشــاور حقوقــی ســازمان
زنــان در ســالهای پــس از انقــاب ،جــزو کار
گــروه نرشیــه رنجــر در دوره فعایتهــای مخفــی
و زیــر زمینــی – ســالهای مقاومــت و مبــارزه تــا
آخــر – او را در پائیــز  ۶۱در ته ـران دســتگیر مــی
کننــد ،در زنــدان اویــن زیــر شــکنجه بــه قتــل مــی
رســانند .بــه راســتی چگونــه مــی تــوان ایــن کینــه
تــوزی نظامهــای شاهنشــاهی و والیــت فقیــه را
نســبت بــه زنــان مــا ماننــد ترانــه ،وفــا جاســمی
و معصومــه طوافچیــان را توضیــح داد؟ دشــمنی
ســتمگران بــا تودههــا البتــه در تاریــخ رس زمیــن
مــا زبانــزد اســت.
ماهیــت ضــد کمونیســتی بــورژوازی ایــران در
دوران معــارص هــم؛ دســت در دســت رسمایــه
جهانــی چــه در ســایه خــدای شاهنشــاهی و چــه
مناینــده امــام والیــت فقیــه چنــان خشــن و ضــد
انســانی اســت کــه خیــال حــل مســاملت آمیــز
مشــکالت جامعــه کنونــی ایــران را بــه توهمــی
تبدیــل کــرده اســت.
بــه یــاد ترانــه شــاعری بــی نــام شــعری رسوده و
در رنجــر شــاره  ۶خــرداد مــاه  ۱۳۶۵بــه چــاپ
رســیده اســت

تــو
با من بگو ،چگونه بود
در لحظــهای کــه ســینهات ،رگبــار
ســرب داغ را
آماجگاه شد؟
با من بگو
وقتــی کــه گیســوان نــرم تــرا
پنجــهی بــاد ســحرگهان
آشفته کرده بود،
در بیکــران ذهــن تــو آنــدم چــه مــی
گذشــت
اندیشناک چه بودی،
به من بگو
وقتــی کــه دســتهای نازکــت از پشــت
بســته بــود؟
***
می بینمت
در آن پگاه سرد
بــا قامــت ظریــف ،ایســتادهای و
نگاهــت بــر آســمان
در انتظــار طلــوع دوبــارهی خورشــید
مانــده اســت.
می بینمت
چون بارهای بار
تنهــا نشســتهای و بــا انگشــتهای
خویــش
یــک یــک ،ســرود خشــم غــمآوای
رنــج خلــق را
در قالب بلور واژهها
بر صفحه صفحهی شبنامه میزنی.
آنگاه،
می بینمت
کز روشنایی دو چشم زالل تو
انبوه نیزههای نور
سوی ظلم شب
پرتاب میشوند.
***
نام ترا را به یاد ندارم
اما
بگذار من ترا،
"خورشید شب "صدا زنم

کمونیسم علمی برای شناخت
کمونیســم علمــی بـرای شــناخت و تغییــر انقالبــی
جهــان
جهــان بــه کــدام ســو مــی رود و نقــش تاریخــی
طبقــه کارگــر در برانــدازی نظــام رسمایــهداری
چگونــه مــی توانــد تحقــق یابــد؟ حــزب مــا بنــا بــه
وظیفــه و بعنــوان گردانــی از لشــگر طبقــه کارگــر
ای ـران سالهاســت در حــد توانایــی خــود بــا افــت
و خیزهایــی علیــه نظامهــای رسمایـهداری حاکــم از
ســلطنت گرفتــه تــا والیــت فقیــه مبــارزه مــی کنــد
و درســطح جهانــی هــم ســنگر بــا جنبــش کارگــری
و کمونیســتی ق ـرار داشــته و همچنــان از شــعار "
کارگ ـران جهــان متحــد شــوید " پیــروی مــی کنــد.
پــای در عمــل بــودن حــزب مــا از هــان آغــاز
بریــدن از رهــری حــزب تــوده ایــران در شــصت
ســال پیــش کادرهــای مــا را بــا متــام بــی تجربگــی،
تعلــق بــه طبقــات خــرده بــورژوازی و بــورژوازی،
وارد دریــای بیکــران مبــارزه اجتامعــی کــرد کــه
بایــد مــی آموختنــد ،صحــت و ســقم نظــرات و
تئوریهــای راهنــای خــود را در تلفیــق بــا رشایــط
مشــخص جامعــه ایــران و در پراتیــک تودههــا
مــی ســنجیدند و بــا جمعبنــدی دایمــی از کارهــا
بــه نوســازی خــود و برنامــه و سیاســتها مــی
پرداختنــد و اشــتباهات را اصــاح مــی کردنــد و
بــا درایتتــر بــه راه خــود ادامــه مــی دادنــد .در
مــرام مــا هیــچ راه دیگــر ی نبــود جــز رفــن بــه
ایــران و بــه جنبــش داخــل کشــور پیوســن و در
عمــل یافــن را ه درســت تلفیــق یافتــه بــا رشایــط
ایــران و ســطح تودههــا .بــا اینکــه از تجــارب
احـزاب و ســازمانهای دیگــر بســی مــی آموختنــد،
بــا اینکــه در رسارس جهــان کادرهایــان تجاربــی
چنــد بدســت آورده بودنــد امــا از شــا چــه پنهــان
بارهــا افتادیــم و بلنــد شــدیم ،کوچــک بودیــم
بــزرگ شــدیم بازهــم کوچــک شــدیم ،بعضــی از
رفقــای مــا را دســتگیر کردنــد و کشــتند ،بعضــی
در نیمــه راه کنــار رفتنــد و خســته شــدند ،بعضــی
دیگــر بــه ســتیز بــا کمونیســم برخاســتند و امــا
هیچــگاه پرچــم رسخ مــا بــه زمیــن نیفتــاد و ادامــه
دهنــدگان همچنــان در رشایــط بســیار ســخت
ادامــه دادنــد.
پراتیــک حــزب مــا جنبههــای مختلفــی دارد .از
کار در خــارج کشــور میــان دانشــجویان رشوع
مــی شــود ،تــا انتقــال نیــرو بــه داخــل ،کار بــا
نیروهــای چــپ در اوایــل دهــه چهــل توســط
گروهــی کــه بــه ایــران گســیل شــده بودنــد کــه
بــه اتهــام دروغیــن ســاواک بــه بهانــه تــرور شــاه
دســتگیر شــدند ،رشکــت در مبــارزه مســلحانه ایــل
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خورشید شب
نام تو را به یاد ندارم
اکنون که در خیال خویش
بــر نــی نــی دو چشــم روشــن
توخیــره گشــتهام
بــا مــن بگــو بــه چــه نامــی صــدا
کنــم تــرا
دیر آشنای من!
اینک که می سرایمت؟
بــا مــن بگــو چهــرهی صــاف و نجیــب
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خمینــی علــل انحـراف را مــورد تحلیــل قـرارداد .از
آن زمــان تابحــال حــزب رنجـران ایـران بـرای یکــی
شــدن احـزاب و ســازمانهای کمونیســتی در پیونــد
بــا جنبــش کارگــری بــر اســاس اصــول و برنامــه
مبــارزه مــی کنــد و همچنــان روی ایجــاد چنیــن
وظیفـهای بعنــوان امــری رضوری و مــرم پافشــاری
دارد .نتیجــه ایــن ســالهای طوالنــی مــی تــوان
گفــت اینســت کــه طبقــه کارگــر بــدون داشــن
یــک تشــکیالت آوانــگارد ،متشــکل از کادرهایــی
مســلح بــه کمونیســم علمــی و بــا شــناخت عمیــق
از رشایــط جامعــه ای ـران منــی توانــد پیــروزی بــر
دشــمن خــود یعنــی طبقــه رسمایــه را محقق ســازد.
مــا در سلســله مقاالتــی بــه نقــد ایــن گذشــته بــه
شــیوه دیالکتیکــی خواهیــم پرداخــت و زمینههــای
تکاملــی حــزب را مــورد بررســی قـرار میدهیــم .در
اینجــا بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی جهــان و ایـران
روی نکتــه ای بعنــوان یکــی از دســتاوردهای حــزب
رنج ـران ای ـران خــم مــی شــویم:
حــزب ایسـمها را کنــار گذاشــت و اســاس اندیشــه
خــود را کمونیســم علمــی قـرار داد.
رونــد تکاملــی تضادهــای اجتامعــی بــر اثــر
بحــران ســاختاری رسمایــهداری ،ورشکســتگی
کامــل نئولیربالیســم ،رشــد گرایــش فاشیســتی در
کشــورهای رسمایهداریهــای اروپایــی ،تــاش
امپریالیســم آمریــکا بــرای ادامــه ســلطه بــر
جهــان بعنــوان ابــر قــدرت بالمنــازع بــه جنــگ و
آشــوب کشــانده شــده اســت .چنیــن بنظــر مــی
رســد جنــگ اوکرائیــن یکــی از آن درنگهــای
تاریخــی اســت کــه تغیی ـرات کیفــی بزرگــی را در
پــی خواهــد داشــت .صــف آرائیهــا چنــان در
هــم ریختــه کــه ســگ هــم صاحــب خــود را منــی
توانــد پیــدا کنــد .امپریالیســم آمریــکا زیــر پرچــم
دروغیــن دفــاع از دموکراســی و اصــول حقــوق برش،
از راسـتترین جنــاح نئوفاشیســتی تــا نئولیربالهــا
و سوســیال دموکراتهــا را بــه صــف کــرده اســت
و متــام قــدرت نظامــی ،سیاســی ،رســانهای خــود
را بــکار گرفتهانــد کــه حاکمیــت کنونــی روســیه
فــدرال را بــه رسکردگــی پوتیــن رسنگــون کنــد.
زدن پوتیــن ب ـرای بالکانیــزه کــردن قــدرت روســیه
فــدرال در خدمــت اس ـراتژی جهانــی ب ـرای حفــظ
نظــام رسمایــهداری بــه تنهایــی و بــه رسکردگــی
آمریکاســت .کودتــای پارملانــی علیــه عم ـران خــان
در پاکســتان ایــن روزهــا کامــا نشــان دهنــدهی
ایــن نقشــه اســراتژیکی اســت کــه همچنــان
بــا شــیوههای جنــگ و کودتــا توســط آمریــکا
سالهاســت دنبــال مــی شــود.
از ســوی دیگــر خرده بــورژوازی ایـران ،آلرتناتیوهای
گوناگــون خــرده بــورژوازی وبــورژوازی ای ـران هــم
همچنــان در ســنگر ضــد کمونیســتی و کارگــری

بــرای جانشــینی واســتقرار نظــام رسمایــهداری
دیگــر پــرو آمریکایــی در تالشــند .بنابرایــن درک
عمیــق ایــن اوضــاع و نتیجهگــری درســت از منظــر
طبقــه کارگــر و انقالبــات پرولتاریایــی بــرای مــا
دارای اهمیــت تعییــن کننــده ایســت.
در برابــر مــا ایــن پرســش مطــرح اســت کــه مــادی
بــاوران تاریخــی و دیالکتیکــی چگونــه اوضــاع را
مــی بیننــد و ارزیابــی مــی کننــد؟ پاســخ صحیــح
دادن مــی توانــد نقشــی تعییــن کننــده در تکامــل
اوضــاع بســود طبقــه کارگــر ،جنبشهــای اجتامعــی
و چــه بســا تحــوالت بــزرگ انقالبــی آینــده داشــته
باشــد .بــرای اینکــه بتــوان پاســخی صحیــح بــه
ایــن اوضــاع داده شــود ،چــه ابـزار درســتی را بایــد
بــکار گرفــت؟ چگونــه مــی تــوان اینهمــه اختــاف
را در بــاره واقعیتــی کــه جلــو چشــان همــگان
در جریــان اســت توجیــه کــرد و از آن رس درآورد؟
بــرای ایــن کار کمونیســم علمــی ســبک کاری را
پیشــنهاد کــرده اســت کــه چگونگــی رســیدن بــه
پاســخ صحیــح را مشــخص مــی کنــد .بنابرایــن در
گام اول بـرای نشســن بــه قضــاوت ایــن راه و روش
را ترشیــح مــی کنیــم تــا زمینــهای فراهــم شــود
کــه بــا کار جمعــی و بــکار بــرد شــیوه صحیحــی
کار تحقیــق و بررســی نتیجــه را همــه جانبهتــر و
ژرفــر بیابیــم.
موضــع طبقاتــی کمونیســم علمــی کــه بــر ســنگ
خــارای مــادی بــاوری تاریخــی و دیالکتیکــی
ق ـرار دارد بــر اینســت کــه موضــع طبقاتــی نقــش
تعییــن کننــدهای در امــر تحقیــق و بررســی دارد
و نتیجــه حاصلــه را مشــخص مــی کنــد .امــروز مــا
بطــور عریــان بــا همیــن حقیقــت روبــرو هســتیم.
صاحبــان رســانهها گنجشــک را رنــگ مــی کننــد
و بعنــوان قنــاری در بــازار آب مــی کننــد .بقــول
لنیــن وقتــی منافــع طبقاتــی در میــان باشــد
بدیهیتریــن معــادالت هندســی هــم زیــر ســوال
مــی رود ،نتیجــه دو رضب در دو میشــود پنــج .نــه
چهــار .حــال ایــن پرســش طــرح مــی شــود چگونــه
مــی تــوان چنیــن موضعــی را مشــخص کــرد و
مطمــن شــد انســان محقــق و قاضــی حاکــم در
ایــن موضــع قـرار دارد؟ در ایــن مــورد بایــد اولیــن
آزمایــش را بــا دل و احســاس رشوع کــرد .بــه نقلــی
از مائوتس ـهدون توجــه کنیــد :در خانــوادهام مــی
گفتنــد بــا کارگـران نشســت و برخاســت نکــن چون
کثیفانــد و دســتهای چرکینــی دارنــد .بعدهــا
کــه بــزرگ شــدم و بــا کارگ ـران آمیختــم فهمیــدم
آنهــا خــوش قلبتریــن انســانها هســتند .بــاور
بدیــن نکتــه داشــن ،بــاور بــه ایــن قضــاوت
تاریخــی مارکــس داشــن کــه طبقــه کارگــر اســت
کــه گــور کــن رسمایهداریســت و تــا آنجــا پیــش
رود کــه بــاور کنــد کــه تاریــخ را تابحــال تودههــا
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قشــقایی بــه رهــری بهمــن قشــقایی ،پیوســن بــه
گــروه مســلحانه کمیتــه انقالبــی حــزب دموک ـرات
کردســتان بــه رهــری اســاعیل رشیــف زاده و مــا
آواره ،رشکــت در مبــارزه انقالبــی و میهنــی خلــق
کــرد در عـراق و بــردن اندیشـههای کمونیســتی در
میــان انقالبیــون کــرد و ایجــاد پیونــدی ناگسســتنی
بــا انقالبیــون کــرد هــر چهــار پارچــه کردســتان،
کار طوالنــی در میــان کارگ ـران ایرانــی مهاجــر در
خلیــج فــارس ،موفــق شــدن در رســیدن بــه ایجــاد
یــک رهــری داخــل کــه از هــان آغــاز بــا رهــری
حــزب تــوده اســاس اختــاف بــود ،هســتهای از
رهــری کــه اکرثیــت زنــان بودنــد ودر جنبــش
کارگــری ایـران تازگــی داشــت  -رفقــا پرویــز واعــظ
زاده مرجانــی ،پزشــک معصومــه طوافچیــان،
پرســتار وفــا جاســمی ،خــرو صفایــی کــه توانســت
از ســال  ۱۳۴۷تــا اواخــر  ۱۳۵۵در داخــل دوام
آورنــد وپــس از دســتگیری اکــرا زیــر شــکنجه
بــه قتــل رســیدند .امــا آنهــا لــب نــه گشــودند تــا
رفقــای کادر باقــی مانــده در ایـران زنــده مباننــد و
جــای خالــی رهــری را پــر کننــد -عبــاس صابــری،
عبــاس مترچــی و خــرو ســجادی جــای آنهــا را پــر
کردنــد .بــی شــک در میــدان جنــگ طبقاتــی ایــن
دســتاورد بزرگــی بــود کــه بــا متــام کینــه توزیهــای
مســتقیم شــاه بــا ســازمان انقالبــی حــزب تــوده ،بــا
متــام دشــمنیهای رویزینســتهای حــزب تــوده
بــا متــام نقــش مخــرب ســیروس نهاونــدی ســازمان
توانســت خــود را نوســازی کنــد و همچنــان بــه
کار در داخــل ایــران ادامــه دهــد .وجــود ایــن
تشــکیالت داخلــی توانســت در ســالهای انقــاب
پنجــاه شــش وپنجــاه وهفــت رشایــط را بــرای
گســیل بازهــم بیشــر نیــرو بــه داخــل فراهــم آورد
و بــا رسعــت در مدتــی کوتــاه پــس از انقــاب در
اکــر اســتانها تشــکیالت را گســرش دهــد.
پــس از انقــاب  ۹ســازمان و گــروه با گرایــش م.ل.ا.
طــی رونــدی بــر اســاس اصــول و برنامــه متحــد می
شــوند و حــزب رنج ـران ای ـران را بنــا مــی نهنــد.
امــری کــه در تاریــخ جنبــش کمونیســتی ای ـران تــا
آن زمــان نــادر بــود و در مدتــی کوتــاه بــا اســتفاده
از رشایــط مناســبی کــه بــر اثــر عــدم تســلط کامــل
دســتگاههای امنیتــی قــدرت سیاســی جدیــد وجــود
داشــت تشــکیالت حــزب توانســت در کارخانههــا
ســازماندهی کنــد ،تشــکالت تــودهای بوجــود آورد.
بــا اینکــه مدتــی کمــر از یــک ســال دچــار انحـراف
سیاســی راســت شــد .امــا بــه اشــتباه خــود پــی بــرد،
جنگیــد و مبوقــع بخشــی از کادرهــای خــود را بــا
کمــک و یــاری رفقــای کوملــه و حــزب دموک ـرات
بــه کردســتان انتقــال داد و در کنگــره دوم حزب در
چخــاق بــا نقــد همــه جانبــه خــط مشــی سیاســی
برخــورد دو گانــه بــه رژیــم تــازه تاســیس شــده
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پرداختــه شــده ،صیقــل خــورده و تکامــل مــی
یابنــد .در اینجــا روی چنــد مقولــه کــه مــی توانــد
در تحلیــل اوضــاع بــکار گرفتــه شــود خــم مــی
شــویم .میدانیــم کــه کار ســرگ مارکــس در نقــد
اقتصــاد سیاســی رسمایــهداری اســت .مــی شــود
گفــت متــام زندگــیاش را وقــف شــناخت نظــام
رسمایـهداری کــرده اســت .در تحلیــل رسمایـهداری
بــه تئوریهایــی دســت یافــت کــه هنــوز هــم بــا
تغیـرات عظیمــی کــه رسمایــه کــرده هنــوز معتربند.
ایدئولوگهــای ضــد کمونیســت مذبوحانــه تــاش
کردهانــد کــه طبقــه کارگــر را از ایــن دریــای
راســتی دانــش محــروم کننــد .امــا هیــچ تبلیغــات
پوچــی منــی توانــد ب ـرای همیشــه جلــو واقعیــات
را بگیــرد .مگــر بحــران ســاختاری  ۲۰۰۸نبــود
کــه مجلــه تایــم نوشــت مارکــس درســت گفــت.
تئــوری مارکــس در بــاره اجتنــاب ناپذیــری بح ـران
عمومــی نظــام رسمایـهداری همچنــان ادامــه یافتــه
اســت .تئــوری انباشــت رسمایــه و گرایــش ســود بــه
آهنــگ نزولــی و تکامــل رسمای ـهداری بــه مرحلــه
انحصــارات مالــی ،تفیلیگــری و امپریالیســم کــه
لنیــن بــر ایــن گنجینــه افــزود از جملــه ابــزاری
هســتند کــه امــروزه بــرای شــناخت دقیقتــر
بایــد بــکار گرفــت .تــدارک انقــاب اکتــر ،پیــروزی
آن و اســتقرار دیکتاتــوری پرولتاریایــی پــس از
گذشــن از یــک جنــگ داخلــی و آغــاز ســاختامن
سوسیالیســم گنجینــه ایســت کــه هــر انقالبــی
پرولتاریایــی بایــد بــدان دســت یابــد .بیســت ســال
مبــارزه ایدئولوژیکــی بُلشــویکها بــه رهــری
لنیــن علیــه نارودنیکهــاو منشــویکها و در
ســطح جهانــی بــا رویزیونیســم کائوتســکی مرتــد،
جمعبنــدی لنیــن از نتایــج انقــاب اکتــر و دو اثــر
برجســته امپریالیســم ...........و چــپ روی بیــاری
کودکانــه در کمونیســم دامنــه تئوریــک کمونیســم
علمــی را گســرش داد .بــی شــک پراتیــک انقــاب
چیــن هــم دارای دســتاوردهایی اســت کــه از
میــان آنهــا نظریــه مائــو در بــاره مبــارزه میــان
دو خــط مشــی در درون حــزب و رضورت آشــکار
کــردن ایــن مبــارزات و رشکــت دادن تودههــا در
نوســازی حــزب کمونیســت و کل جامعــه دارای
ارزش تاریخــی اســت .مبــارزه حــزب کمونیســت
چیــن بــه رهــری مائوتســه دون علیــه رویزیونیســم
خروشــچفی و تولیاتــی نقــش بســزایی در ایجــاد
جنبــش نویــن کمونیســتی داشــت کــه متاســفانه بــا
مــرگ او در زمانــی نتوانســت مثــره آن را درو کــرد.
تلفیق به رشایط مشخص
مادیگرائــی تاریخــی و دیالکتیــک پراتیــک را
اســاس شــناخت مــی دانــد و درســتی تئــوری هــا
را بــا پراتیــک اجتامعــی محــک مــی زنــد .در ایــن
مــورد جنبشهایــی توانســتند بــه پیــروزی رســند

کــه اصــول را بــا رشایــط مشــخص اجتامعشــان
تلفیــق دادنــد و راهــی را در پیــش گرفتنــد کــه
بــا خصوصیــات زیــر بنایــی و روبنایــی جامعــه
میخوانــد و تطابــق داشــت .ب ّرایــی و نیــروی
کمونیســم علمــی در تلفیــق آن بــا رشایط مشــخص
اســت ،الگــو بــرداری در کشــور مــا لطمــه بزرگــی
بــه مبــارزات تودههــای زحمتکــش کشــورمان وارد
کــرده اســت .بــا اینکــه مــی شــود گفــت امــروز
کل نیروهــای چــپ بــر ایــن نظرنــد کــه جامعــه
ایــران رسمایهداریســت امــا رس خصوصیــات آن و
برنامــه سیاســی انقــاب تفاوتهایــی دیــده مــی
شــود و ایــن خــود یکــی از عللــی اســت کــه امــر
وحــدت کمونیســتها را مشــکل کــرده اســت.
بـرای یکــی شــدن و وحــدت تــا ســطح یــک حــزب
پیــرو پرولتاریایــی تنهــا منــی تــوان روی اصــول بــه
وحــدت رســید بلکــه اصــول تلفیــق داده شــده را
هــم بایــد همراهــش کــرد یعنــی بایــد هــم روی
اصــول و هــم روی برنامــه متحــد شــد .برنامــه را
بایــد ازدل جنبــش هــای کنونــی بیــرون کشــید و
طــی یــک رونــد از پراتیــک بــه تئــوری و از تئــوری
بــه پراتیــک آن ـرا صیقــل داد.
شیوه تفکر
اندیشــیدن و چگونــه اندیشــیدن هــم جنبــه
طبقاتــی دارد .پرولتاریــا در تکامــل اوضــاع هیــچ
نــدارد کــه از دســت بدهــد و ســتم و اســتثامری
کــه قرنهاســت مــی شــود درســت ناشــی از خلــع
ســاح کــردن ستمکشــان و تبدیــل آنهــا بــه هیــچ
بــودگان اســت .رســیدن بــه حقیقــت و یافــن راه
حــل درســت نقــش مهمــی در رهایــی پرولتاریــا
و کل برشیــت دارد .چنانچــه تاریــخ مبــارزات
طبقاتــی را بررســی کنیــم بویــژه در دوران معــارص
مــی بینیــم ذهنیگــری نقــش مهمــی داشــته اســت.
یعنــی کافــی نیســت یــک حزبــی ،دســتهای و
یــا فــردی بگویــد مــن چــون در موضــع طبقاتــی
درســتی هســتم ،یــا چــون کارگــرم پــس بــه خطــا
منــی روم .در اینجاســت کــه تحلیــل مشــخص از
اوضــاع مشــخص ،یافــن همــه جانبــه تضادهــا،
در نظــر گرفــن مناســبات بیــن تضادهــا ،عمــده و
غیــر عمــده بــودن آنهــا ،جابجــا شــدن تضادهــا و
هـزاران مناســبات دیگــر را بایــد بـرای رســیدن بــه
قضــاوت صحیــح در نظــر گرفــت تــازه بــا متــام ایــن
همــه تــاش و رعایــت اصــول بــردن آن در عمــل
اســت کــه صحــت و ســقم آنـرا مشــخص مــی کنــد.
در مــورد سیاســتها کار کمونیســتها بســی
ســختتر اســت چــون درســتی سیاســت خــود
را تنهــا بــا بــردن آن میــان تودههــا و قبــول آن
توســط تودههــا مــی تــوان ســنجید .ارصار حــزب
مــا در ایــن ســالهای طوالنــی بــرای پیونــد بــا
جنبــش کارگــری و حرکــت از خواســت تودههــا
در امــور آنهــا از ایــن اساســیترین اصــل مــادی

نان ،کار ،آزادی ،حکومت شورائی

بقیه در صفحه ۱۱

ســاختهاند ولــی بــه دروغ بنــام شــاهان و حاکــان
ثبــت کردهانــد و مهمــر اینکــه زیبایــی زندگــی
را در تــاش بــرای تغییــر ایــن اوضــاع تــا تفســیر
آن .آنوقــت مــی تــوان مطمــن بــود در موضــع
راســتین طبقــه کارگــر قــرار داری .کمونیســم
علمــی هامنطــور کــه لنیــن بیــان کــرده اســت از
ترکیــب ســه زمینــه پراتیــک اجتامعــی کشــورهای
اروپایــی شــکل گرفتــه اســت و توســط مارکــس
و انگلــس تدویــن گردیــده اســت .بــرای مطالعــه
بیشــر رضوریســت بــه آثــار آنهــا رجــوع کــرد .مــا
در اینجــا در زیــر گــذرا بــه بعضــی جنبههــای
آن اشــاره مــی کنیــم کــه ســیامیی عمومــی از آن
بدســت دهیــم.
اصول
رویزیونیســتها اصولــی را در کمونیســم منــی
شناســند و کســانی را کــه روی اصــول پافشــاری
مــی کننــد دگامتیســت ،ســنتی برچســب مــی
زننــد .کمونیســم علمــی ماننــد هــر علــم دیگــری
دارای اصــول و تئوریهــای خــود اســت .موضــع
طبقاتــی کارگــری هنگامــی مســتحکم و اســتوار
مــی شــود کــه از مرحلــه دل عبــور کنــد و بــه
مرحلــه مغــزی یعنــی شــناخت و شــیوه درســت
اندیشــه برســد .اساســرین اصــول در کمونیســم
علمــی اینســت کــه نــه تنهــا قبــول کنــی کــه در
جامعــه طبقــات موجودنــد و هــر روز در توصیــف
طبقــه کارگــر و وجــودش بنویســی و ســخن
برانــی ،نــه تنهــا بــه مبــارزه طبقاتــی و وجــود
مبــارزه طبقاتــی در تاریــخ اذعــان کنــی و مراحــل
تکاملــی جوامــع بــری راهــم بشناســی بلکــه
مبــارزه طبقاتــی را نیــروی محرکــه جامعــه بدانــی
کــه در رونــد تکاملــی طبقــهای طبقــه دیگــر را
بــر مــی انــدازد و دیکتاتــوری خــود را جایگزیــن
مــی کنــد .ایــن روزهــا رویزیونیســتهای مــدرن
اصــل اساســی دیکتاتــوری طبقاتــی را رد مــی کننــد.
آنهــا جنایــات بــورژوازی را در حــق ســتمدیدگان
نادیــده مــی گیرنــد ،زالــو صفتــی و جنایتــکاری
رهــران بــورژوازی را مــی پوشــانند .کافــی اســت
تنهــا بــه تاریــخ صــد ســاله حاکمیــت بــورژوازی
ایــران رجــوع کنیــم تــا بــه کینــه رسمایــهداران
نســبت بــه کارگــران پــی بربیــم .در پرتــو ایــن
اصــل اساســی اســت کــه رضورت ایجــاد یــک حــزب
کادری پیــرو طبقــه کارگــر ،ایجــاد تشــکیالت
مســلح و ســازماندهی رسارسی کلیــه جنبشهــای
اجتامعــی مطــرح اســت و امــروز مــا در ای ـران بــا
متــام ناراضــی بــودن اکرثیــت مــردم از حکومــت و
مشــتی کوچــک صاحبــان قــدرت همچنــان بیــش از
چهــار دهــه اســت بــر رسکارنــد.
تئوری
کمونیســم علمــی هــم ماننــد هــر علــم دیگــری
دارای تئــوری اســت کــه در رونــد تکاملــی خــود

صفحه10

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

بــاوری تاریخــی و دیالکتیکــی بــر مــی خیــزد.
جمعبندی
مــا تــا اینجــا بــه ترشیــح کمونیســم علمــی
پرداختیــم یعنــی اهمیــت موضــع طبقاتــی ،اصــول
در کمونیســم علمــی ،تئوریهــای آن و نقــش
ب ّرایــی و ســبز بــودن آنـرا در امــر تلقیــق بــا رشایــط
مشــخص برجســته کردیــم و پــس از آن نقش شــیوه
تفکــر پرولتاریایــی را بـرای رســیدن بــه حقیقــت و
مناســبات آن ـرا بــا پراتیــک شناســاندیم حــال مــی
رســیم بــه نقطــه آغازیــن یعنــی بــکار بــردن همــه
ایــن آموزشهــا بـرای رســیدن بــه یــک نظــر علمــی
و درســت در بــاره جنــگ اوکرائیــن.
ادامه دارد.......
محسن رضوانی

ترزا نوچه :کشتار توسط فاشیسم ....بقیه
ازصفحه آخر

“تــرزا” کــه خــود کارگــری پیــرو و پیشــتاز بــود
توضیــح مــی دهــد ،چگونــه کارگــران بــه کمــک
یکدیگــر ســاح تهیــه کردنــد ،گروههــای کمــک
اولیــه را ســازماندهی کردنــد و بالخــره “گــروه
مســلح خلــق” را بهمــراه بقیــه کارگــران ،کــه
آنهــا نیــز بــه فکــر مســلح شــدن ب ـرای مقابلــه بــا
فاشیســم شــدند ،بوجــود آوردنــد:
تــرزا در کتــاب خاطراتــش ادامــه مــی دهــد:
“ .....از بهــار ســال  ۱۹۲۱هــر بــار بیشــر آوازه
"گــروه مســلح خلــق" بــه مثابــه یــک گــردان
واقعــی رزمنــدگان بگــوش مــی رســید .ایــن گــروه
از کســانی تشــکیل شــده بــود کــه بطــور واقعــی
در جنــگ رشکــت کــرده بودنــد و مــوارد اســتعامل
ســاح را بــه خوبــی مــی دانســتند مــا جوانــان،
شــیفته "گــروه مســلح خلــق" بودیــم و ایــن اســم
مــورد تحســین مــا بــود ،امــا ســوال اینکــه چــرا
حــزب چیــزی در ایــن بــاره منــی گویــد و چــرا
رفقایــی کــه متایــل داشــتند در "گــروه مســلح
خلــق" نــام نویســی کننــد ،تشــویق بــه اینــکار
منــی شــوند .در ایــن مــورد تحقیــق کردیــم ،تقاضــا
کردیــم و پافشــاری کردیــم .بــا وجــود ایــن جوابــی
کــه بــه مــا دادنــد منفــی بــود .بــه مــا گفتنــد
منــی توانیــم بــه "گــروه مســلح خلــق" بپیوندیــم،
زی ـرا ســازمانی اســت کــه از نظــر سیاســی اصالــت
نــدارد و احتــاال در دســت افـراد مشــکوک اســت،
کارگ ـران خوبــی هــم در صفــوف آن بودنــد ،ولــی
امــکان داشــت مــورد ســوء اســتفاده اف ـراد نابــاب
و مشــکوک قـرار گرفتــه باشــند .مــا مطــرح کردیــم
اگــر بــه طــور گروهــی بــه آنــان بپیوندیــم رهــری
را مــی توانیــم در دســت بگیریــم و از افـراد نابــاب
خــود را خــاص کنیــم .هــر چــه پافشــاری کردیــم
کاری از پیــش نربدیــم .دســتور همچنــان پــا برجــا
بــود .....مــا هیــچ گاه نفهمیدیــم ایــن دســتور
از جانــب چــه کســی بــود و منظــور از آن چــه
بــود .....جوانــان مــی گفتنــد مــرض رفرمیســم بــه
ره ـران مــا هــم رسایــت کــرده اســت .شــاید بــه
خاطــر همیــن نــا خوشــنودی بــود کــه بعدهــا
ایجــاد گروهــی رزمنــده بــا ترکیبــی مــورد اعتــاد را
هدایــت کردنــد” هامنجــا ص  ۸۹وجــود تشــکیالت
کمونیســتی و هوشــیاری شــوراهای کارگــری کــه
امــروز بــه آن اشــاره مــی شــود ،چگونــه الزم و
ملــزوم یکدیگرنــد و همــواره در دوران سوسیالســم
نیــز الزم اســت ایــن دوبــه مــوازات یکدیگرادامــه
یابنــد .در ایــن صــورت حــزب کمونیســت پیونــدش
بــا تــوده قطــع نخواهــد شــد کــه طبعــا خــود
مقولــه ایســت کــه نیــاز بــه گفتــان و بحــث در
جنبــش چــپ از یکطــرف و آلرتناتیوهــای کارگــری
از طــرف دیگــر دارا اســت.
تــرزا در ادامــه مــی نویســد “ :آن روز صبــح

گروههــای مــا در برابر"گرکــو" کــه بــرای مــا
ســخرنانی کوتاهــی مــی کــرد و وظایــف مــا را تذکــر
مــی داد بــه صــف ایســتادند" .لونگــو" بــه عنــوان
فرمانــده همــه تیمهــای تورینوتعییــن شــد .بــه
گــردان دخـران نــام "رزا لوکزامبــورک" داده شــد و
تحــت فرماندهــی رفیــق "تــرزا رکیــا" قـرار گرفــت.
بــه مــن مســئولیت گرفــن پرچــم را دادنــد و آنــگاه
کــه بــه تریبــون خوانــده شــدم تــا بــا ترشیفــات
خــاص پرچــم را تحویــل بگیــرم از شــدت هیجــان
راهــم را گــم کــردم و بــه داخــل حفــره زیــر ســن
کــه بــرای ســوفلور در نظــر گرفتــه شــده بــود
افتــادم" .روجــرو" فــورا دســتش را بطــرف مــن
دراز کــرد ،تــا قبــل از انفجــار خنــده مـرا از ســوراخ
بیــرون بیــاورد .در پایــان تظاهــرات بایــد همــه
عقــل و توامنــان را جمــع مــی کردیــم تــا از دســت
پلیــس کــه خانــه ملــت را محــارصه کــرده بودجــان
بــه ســامت در بربیــم .بــه عنــوان پرچمدارمنــی
بایســتی بگــذارم پرچــم بــه دســت دشــمن بیفتــد.
از ایــن جهــت چــوب پرچــم را کــه از چنــد تکــه
درســت شــده بــود و تکــه هــا ازهــم جــدا مــی شــد
را جــدا کردیــم و زیــر پالتــوی دو رفیــق زن قــد
بلنــد پنهــان کردیــم .پارچــه آن را هــم خــودم بــه
دور کمــرم پیچیــدم .وقتــی بــه منــزل رســیدم چــوب
و پرچــم را رسهــم کــردم .ســپس زمانــی کــه مخفــی
شــدم پرچــم و چــوب آنــرا زیــر شــیروانی اتاقــم
در خیابــان " کنســوالتو” مخفــی کــردم .اگــر هــم
موشهــا خدمــت پرچــم رســیده باشــند ،احتــال
دارد تکــه چــوب آن تــا حــال باقــی مانــده باشــد".
ص ۹۰و ۹۱
تــا ســال  ۱۹۲۱تنهــا حــزب ،از نیروهــای چــپ در
ایتالیــا بــود ،ســال  ۱۹۱۴اختــاف هایــی در حــزب
سوسیالیســت بوجــود آمــد .جناحــی از حــزب
سوسیالیســت بــا تظاهــر بــه دفــاع ازمنافــع ملــی
در جنــگ رشکــت کــرد .در حالــی کــه جنــگ اول
جهانــی ،جنگــی بیــن کشــورهای رسمایـهداری بـرای
گســرش رسزمینهاشــان بــود .در ســال ۱۹۱۴
ایتالیــا در جنــگ رشکــت مــی کنــد و بخشــی از
زمینهــای شــال ایتالیــا را بنــام "ترنتینــو" را کــه
حکومــت اتریــش بــا تجــاوز بــه خــاک خــود منضــم
کــرده بــود بــاز پــس مــی گیــرد ،امــا ایــن پیــروزی
بــه بهــای کشــته شــدن جوانهــا و مــردم بیگنــاه
ایتالیــا در ایــن جنــگ خامنانســوز بــود .جنگــی کــه
درهــم گســیختگی اقتصــادی ،فقر ،گرانــی و بیامری
بـرای مــردم ایتالیــا بــه ارمغــان آورد .کمونیسـتها
ایــن جنــگ را جنگــی بیــن کشــورهای رسمایـهداری
بــرای اهــداف پلیــد و تجاوزکارانــه خــود بــه
رسزمینهــای یکدیگــر مــی دانســتند .کارگــران
نیــز مخالــف جنــگ بودنــد ،چراکــه مــی دانســتند

بقیه در صفحه ۱۲

بــورژوازی دشــمن طبقــه کارگــر اســت و چگونــه
از جنایتکارتریــن نیروهــا کمــک مــی گیــرد کــه
کارگـران و جنبشهــای کارگــری را رسکــوب کنــد تــا
کارگــران نتواننــد حتــی بــه ابتداییتریــن حقــوق
خــود دســت یابنــد .کشــف بــزرگ "مارکــس"
در ایــن اســت کــه توضیــح مــی دهــد ،چگونــه
ارزش اضافــی توســط کارگــران و بهــره بــرداری از
آن توســط رسمایــهداران صــورت مــی گیــرد .ایــن
گفتــه "مارکــس" بــه بهرتیــن شــکل اســتثامر بــی
رحامنــه صاحبــان رسمایــه علیــه نیروهــای مولــده
را توضیــح مــی دهــد .و در طــول تاریــخ مــا شــاهد
اینکــه چگونــه منایندههــای صاحبــان رسمایــه در
حکومتهــای رسمایــهداری از هــر امکانــی بــرای
خامــوش کــردن صــدای حــق طلبانــه کارگــران
اســتفاده مــی کننــد بودهایــم .منونــه آن را امــروز
در ایــران مشــاهده مــی کنیــم کــه حکومــت
رسمایــهداری مذهبــی اعرتاضــات کارگــران را
رسکــوب مــی کنــد ،آنهــا را دســتگیر میکنــد شــکنجه
مــی کنــد و بــه زندانهــای طویــل املــدت محکــوم
مــی کنــد ،امــا کارگ ـران مقاومــت مــی کننــد ،چ ـرا
کــه چیــزی ب ـرای از دســت دادن ندارنــد .رسمایــه
کارگــران ،دســتان پینــه بســته اســت کــه بــا آن
تولیــد مــی کننــد و دستمزدشــان هــان مبلــغ
حداقلــی اســت کــه بتواننــد زنــده مباننــد تــا ب ـرای
صاحبــان رسمایــه ارزش اضافــی بســازند .بنابرایــن
هامنگونــه کــه "تــرزا" در مــورد جنبــش کارگــری
ایتالیــا توضیــح مــی دهــد مشــاهده مــی کنیــم
کــه کارگــران در همــه جــای دنیــا در برابــر ایــن
اســتثامربیرحامنه مقاومــت مــی کننــد.
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خســارتهای ناشــی از جنــگ بــردوش کارگ ـران و
مــردم فقیرخواهــد بــود .پــس از جنــگ در ســال
 ۱۹۱۹یــک جــوان کمونیســت بنــام "آنتونیــو
گرامشــی" از "جزیــره ســاردنی" بــه شــهر “تورینــو”
کــه شــهری کارگــری اســت ،میــرود .او کــه مطالعات
زیــادی در زمینــه مارکسیســم داشــت نرشیــهای
انتشــار مــی دهــد بنــام "نظــم نویــن” ،در ایــن
وقــت کارگ ـران جــوان بــه گــرد ایــن نرشیــه جمــع
مــی شــوند .در ایــن پیونــد بیــن گرامشــی کارگـران
جــوان و یادگیــری متقابــل آنهــا از یکدیگــردر
چگونگــی پیشــرد جنبــش کارگــری ب ـرای رســیدن
بــه اهــداف طبقــه کارگــر و آزاد شــدن بیــش از
 ۹۹درصــد مــردم از اســارت و بردگــی رسمایـهداران
چــه از جهــت مــادی و چــه از جهــت معنــوی و
فرهنگــی بــه دســتاوردهای بــا ارزشــی کــه هامنــا
شــوراهای کارگــری بــود ،مــی رســند .پــس از آن
شــوراها وســندیکاهای کارگــری قــدرت مــی گیرنــد.
کارگــران در شــورا هــای کارگــری مــی توانســتند
عضــو ســندیکا باشــند ویــا نباشــند .درســال ۱۹۱۹
کمونیســتها از حــزب سوسیالیســت انشــعاب
مــی کننــد و همـراه بــا “ آنتونیــو گرامشــی” “حزب
کمونســت “ را پایــه ریــزی مــی کننــد .در ســال
 ۱۹۲۱حــزب کمونیســت کنگــرهای برگـزار مــی کنــد
و بــه عضویــت بینامللــل کمونیســت نیــز در مــی
آیــد .درکنگــره حــزب ،هیــات رهــری انتخــاب مــی
شــود و"آنتونیــو گرامشــی” بــه عنــوان دبیــراول
برگزیــده مــی گــردد" .آنتونیــو گرامشــی" در ســال
 ۱۹۲۱زمانــی کــه فاشیســم بــه قــدرت رســید بــا
اینکــه مناینــده مجلــس ایتالیــا بــود و مصونیــت
داشــت دســتگیر و پــس از ده ســال ،در زنــدان بــر
اثــر بیــاری فــوت مــی کنــد.
مــاه اکتــر ســال  ۱۹۲۲شــاه موســولینی را بــه کاخ
ســلطنتی در رم مــی پذیــرد .تــرزا نوچــه در کتــاب
خاطراتــش ادامــه مــی دهــد:
“ ایــن یــک کودتــا بودکــه از قبــل پیــش بینــی
شــده بــود و مــورد قبــول حکومــت ،ســلطنت و
بالخــره دولــت بــه اصطــاح دموکراتیــک بــود.
رفرمیســتهای مــا هنــوز امیــدوار بودنــد و
معلــوم نبــود امیدشــان بــه چــه بــود ،بــه قانــون
بــود؟ و بالخــره چــه کســانی نگــران ایــن وضــع
بودنــد؟ زمیــنداران ،صاحبــان صنایــع ،پلیــس و
ارتــش ،بخــش وســیعی از آنــان مثــل دولــت و
کلیســا برلــه "دســته جوانــان" پیراهــن ســیاه بودنــد.
ایــن جریــان تــب بحـران ایتالیــا را بــاال مــی بــرد و
پیــش در آمــد خطرناکــی بــود بـرای کمونیسـتها،
بــرای کارگــران و کشــاورزانی کــه خواســتاراجرای
قــول و قرارهایــی بودنــد کــه دولــت در دوران
جنــگ بــه آنهــا داده بــود ،همــه آنهــا نــان بیشــری
مــی خواســتند و زمینــی را مطالبــه کردنــد کــه روی
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آن کار مــی کردنــد .کوچکرتیــن مقاومــت قانونــی
علیــه فاشیســم ،رسکــوب مــی شــد .حکومــت
نظامــی اعــام شــد ،موســولینی بــه درون دولــت
فراخوانــده شــد و بــه ایــن ترتیــب دوران بیســت
ســاله ســیاه آغــاز شــد.
در شامره بعد رنجرب ادامه دارد.....
لیال آوریل ۲۰۲۲
چکیده ای از مقاله لنین ....بقیه از صفحه
آخر

جمهوریهــای آملــان ،لهســتان ،روســیه .....،و دیگــر
کشــورهای اروپایــی مــی باشــیم.
ســوم ،مبــارزه علیــه ســلطنت ت ـزاری و شوونیســم
پــان – اسالویســت در روســیه .آژیتاتســیون جهــت
تحقــق انقــاب در روســیه و در نتیجــه اهــداف
رسیــع و کوتــاه مــدت آن یعنــی :آزادی و حــق
رای ب ـرای متامــی مــردم و تودههــای تحــت ســتم،
یــک جمهــوری دموکراتیــک ،مصــادره زمینهــا،
خواســت هشــت ســاعت کار کارگــران.
برگرفتــه از مقالــه "وظایــف سوســیال دموکراســی
انقالبــی در جنــگ اروپــا" لنیــن ،ســپتامرب ۱۹۱۴

میلیــاردی در پشــتیبانی نظامــی از شوونیسـتهای
تــزاری کرملیــن نشــین ،کــه باالتریــن نظــام
پادشــاهی و ارتجاعــی در متامــی اروپــا هســتند ،و
در جهــت آمــاده ســازی آنهــا در حملــه بــه آملــان
خــرج کردهانــد.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه رسمایــهداری
انگلیسی/فرانســوی در ایــن جنــگ ،هدفــی بــه جــز
تســخیر بخشهــا و مســتعمراتی از کشــور آملــان
کــه در حــال حــارض بــه علــت نــرخ رشــد و توســعه
اقتصــادی بــاال و پــر رسعــت بــه رقیــب تبدیــل
شــده اســت نــدارد .ایــن کشــورهای بــه اصطــاح
دموکراتیــک و پیــش رفتــه ،بــا کمکهــای خــود
بــه رژیــم توحــش ت ـزاری ،در صــدد ایــن هســتند
کــه از طرفــی لهســتان و اوکرائیــن ....،را بــه بنــد
بکشــانند ،و از طرفــی دیگــر و بســیار مهــم تــر،
هــر چــه بیشــر انقــاب روســیه را بــه خیــال خــود
خفــه کننــد.
از منظــر مــا سوســیال دموکراتهــای روس
کــه هامنــا نظــرگاه طبقــه کارگــر و تودههــای
زحمتکــش متامــی ملیتهــا واقصــی نقــاط روســیه
اســت ،رضر کمــر در شکســت و ســقوط ســلطنت
تــزاری اســت کــه ارتجاعیتریــن و بربرتریــن
دولــت در اروپــا بــوده و باعــث اصلــی رنــج و
محنــت بســیاری از ملیتهــا و اکرثیــت قریــب بــه
اتفــاق تودههــای مردمــی در اروپــا و آســیا شــده
اســت.
امــا وظیفــه اصلــی و تبلیغات و آژیتاســیون سیاســی
سوســیال دموکراتهــای اروپایــی ،بایــد علیــه شــکل
گیــری هرگونــه اتحــادی از جمهــوری خواهــان
نظامهــای رسمای ـهداری در اروپــا باشــد ،کــه آنهــا
خواهــان و مبلــغ اشــکال مختلــف شوونیســم
هســتند .سوســیال دموکراتهــای اروپایــی بایــد
ایــن توطئــه و ســیر دوار را برمــا کننــد .بایــد
دانســت کــه بــدون رسنگونــی انقالبــی در آملــان،
اتریــش ،ســلطنت روســیه هیــچ اتفاقــی نخواهــد
افتــاد.
جنــگ و همچنیــن انقــاب سوسیالیســتی بــه هــر
تقدیــر در تقویــم کشــورهای بــه اصطــاح پیرشفتــه
قــرار گرفتــه اســت ........تنهــا تبلیغــات و عمــل
پرولتاریــای انقالبــی ،ایــن جنــگ امپریالیســتی را
بــه یــک جنــگ داخلــی و انقالبــی تبدیــل کــرده و
دامــن خواهــد زد.

از مقاله دوم
رسمایـهداری آملــان در راس یــک گروه از کشــورهای
جنــگ طلــب مــی باشــد .کــه بــه بهانــه اینکــه ایــن
جنــگ در خدمــت مصالــح ملــی و دفــاع از متامیــت
ارضــی و وطــن و آزادی و متــدن مــی باشــد ،ســعی
در اغفــال طبقــه کارگــر و تودههــای زحمتکــش
در اروپــا و بــه ویــژه در آملــان را دارد ،و در نتیجــه
خواســتار نابــودی تزاریســم ارتجاعــی مــی باشــد.
امــا در حقیقــت هــر چــه نتیجــه و پایــان ایــن
جنــگ باشــد ،مطمئنــا رسمایــهداران آملانــی بــا
اتحــاد بــا فئودالهــای نژادپرســت پروســی ،متــام
تــاش خــود را جهــت حفــظ ســلطنت تزاریســم
ب ـرای مقابلــه بــا انقــاب روســیه بــه کار خواهنــد
گرفــت.
گــروه و دســته بنــدی دیگــر از کشــورهای جنــگ
طلــب ،بــه رهــری انگلیــس و فرانســه مــی باشــد.
کــه بــا شــعارهایی همچــون" :جنــگ مــی کنیــم
چــون مــی خواهیــم رسزمینهــای مــادری شــا
را نجــات دهیــم" " ،ب ـرای اســتمرار آزادی و متــدن
بریدههــا و چکیــدهای از مقالــه "جنــگ و سوســیال
جنــگ مــی کنیــم"" ،علیــه دولــت نظامیگــری
دموکراســی روســیه" لنیــن ،نوامرب ۱۹۱۴
و دیکتاتــوری آملــان هســتیم" ......،کــه بــا هــدف
فریــب طبقــه کارگــر و تودههــای زحمتکــش مــی
برگردان از م .اسفندیاری
باشــد .امــا آنهــا یعنــی ایــن رسمایـهداران انگلیســی/
فرانســوی ،در واقعیــت سالهاســت کــه هزینههــای
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علیــه طبقــه کارگــر و دیگــر اســتثامر شــدگان
جامعــه بــا شــدت توســط نیروهــای رسکــوب
فیزیکــی و فکــری جلــو مــی بــرد .بــه لحــاظ اقتصاد
رسمایــهداری در ایــران بــا اینکــه ســیکل گــردش
پــول باالســت ولــی بعلــت عــدم تولیــد در ســطح
اســتانداردهای جهانــی ،اقتصــاد ایــران بصــورت
مزمــن بــا تــورم و رشــد نقدینگــی روبروســت.
تــورم باعــث کاهــش قــدرت خریــد مــردم در بــازار
داخلــی و پائیــن آمــدن قــدرت خریــد خارجــی
شــده و خــود برهــم تاثیــر متقابــل مــی گذارنــد
و بــه رکــود اقتصــادی کمــک مــی کننــد .دولتــی
کــه قــادر بــه تامیــن مایجتــاج عمومــی بصــورت
ثابــت نیســت و همیشــه بودجــه ســالیانه خــود را
از طریــق فــروش ارزهــای نفتــی بــه بانــک مرکــزی
تامیــن مــی کنــد ،بــر اســاس قیمــت نفــت و نــه
تولیــد عمومــی بودجههــای عمومــی را تنظیــم
مــی کنــد ،قــادر نیســت کــه بجــز غــارت دســرنج
کارگـران و زحمتکشــان جامعــه و ســازماندهی یــک
نیــروی رسکــوب وســیع ،جلــوی شــورش تــودهای را
بگیــرد.
رسمایـهداری در هیئــت رژیــم حاکــم بــر ایـران بــه
عنــوان یکــی از کشــورهای بــزرگ خاورمیانــه کــه
ازمنابــع نفتــی برخــوردار اســت ،بعــد از ســالها
کــه از عمــر رسمای ـهداری ای ـران مــی گــذرد دارای
هژمونــی طلبــی و درخواس ـتهای منطق ـهای کــه
بــا بســیاری از کشــورهای نــه تنهــا منطقـهای بلکــه
جهانــی دچــار تضادهــای سیاســی و اقتصــادی-
نظامــی اســت .ایــن تضادهــا در عیــن حــال
تضمینــی اســت کــه ایــران بــا کمــک کشــورهای
رقیــب غــرب بتوانــد بــه هژمونــی طلبیهــای
نظامــی خــود جامــه عمــل بپوشــاند.درعین حــال
جلــوی نفــوذ غــرب بــه آســیا را بگیــرد.
تضــاد فــوق و قــدرت اقتصــاد نفتــی ،باعــث بلنــد
پروازیهــای منطقــهای رژیــم جمهــوری اســامی
شــده اســت .برجــام در واقــع جــواب بــه ایــن
تقابــل اســت کــه ایــران از بلنــد پروازیهــای
منطقــهای و رفتارهــای غیــر دوســتانه بــا آمریــکا
و غــرب دســت بــردارد و از کشــاکش هــای جهانــی
خــود را عقــب بکشــد یــا علیــه کشــورهای نوپــای
اقتصــادی چیــن و روســیه ایســتاده و راه آســیا را
بــه طــرف غــرب بــاز کــرده و بــه تحکیــم موقعیــت
غــرب در خاورمیانــه و جنــوب غربــی آســیا کمــک
کنــد .در ایــن صــورت غــرب هــم حــارض اســت
موقعیتهــای اقتصــادی ماننــد دیگــر کشــورهای
خاورمیانـهای نفتــی را در اختیــار ایـران بگــذارد .اما
رسمای ـهداری ای ـران مــی فهمــد کــه آمریــکا دیگــر
موقعیــت هژمونیــک ســابق خــود را از دســت
داده و هیــچ دلیلــی بــرای اطاعــت از آمریــکا در
جهــت جبهــه گیریهــای جهانــی و یــا تنظیــم

سیاســتهای خــود بــا او نــدارد .امــا کشــورهای
اروپایــی هنــوز در بیــن رژیــم حاکــم و نیــز
بعضــا روشــنفکران ایــران از مقبولیــت و گرایــش
قــوی بــرای داشــن روابطــی برخــوردار هســتند.
گــره کار برجــام هــم در رابطــهای اســت کــه در
چالشهــای جهانــی رخ مــی دهــد .در واقــع نــه
آمریــکا و اتحادیــه اروپــا و نــه روســیه و چیــن و
دیگــر کشــورهای جــی  ۲۰حقــوق تعریــف شــدهای
بــرای خــود را کــه بعــد از جنــگ دوم جهانــی و
ســپس پایــان جنــگ رسد شــکل گرفتــه اســت
قبــول ندارنــد .هیــچ قــدرت بــزرگ نــه تنهــا در
ســطح جهانــی بلکــه منطقـهای حــارض بــه پذیــرش
نیروهــای مخــرب سیاســی در اطرافــش نیســت.
سیاســت تــوازون کــه در جنــگ رسد بعــد از جنــگ
دوم جهانــی شــکل گرفتــه بــود دیگــر وجــود نــدارد
و نیروهــای جدیــدی وارد روابــط بیناملللــی شــده
اســت از جملــه آنهــا هنــد ،برزیــل ،ترکیــه ،چیــن،
لهســتان در ســطح دولتــی و رشکتهــای فراملــی
پرقــدرت در ســطح اقتصــاد بیناملللــی .....اســت.
در ایــن میــان رسمایــهداری ایــران هــم دیگــر
موقعیــت منطقــهای دوران شــاه را قبــول نــدارد.
از یــک طــرف قــادر بــه باقــی مانــدن در هیئــت
ژانــدارم منطقــه نیســت از ســوی دیگــر خواهــان
دسرتســی بــه مناطــق بیشــری ب ـرای تاثیــر گــذاری
در خاوزمیانــه اســت .حضــور ایــران در ســوریه و
یمــن از همیــن قدرتگیــری منطقـهای ناشــی مــی
شــود.
متامــی تالشهــای دولــت ای ـران در طــی دو دهــه
گذشــته بــر رس برجــام و هژمونــی طلبیهایــش
نــه تنهــا هیــچ نانــی بــر روی ســفره کارگــران و
زحمتکشــان مــا نیــاورده اســت بلکــه از جیــب آنهــا
میلیاردهــا میلیــارد تومــان را بــه هــدر داده اســت.
ســالیانه رژیــم ای ـران بــه حامیــان منطق ـهای خــود
میلیونهــا دالر کمکهــای بالعــوض اقتصــادی و
نظامــی مــی دهــد آنهــم در رشایطــی کــه کــودکان
بســیار از اســتانهای مــرزی از یــک دبســتان و یــا
دبیرســتان محــروم هســتند .آب آشــامیدنی ندارنــد
و بــا صدهــا نــوع از مشــکالت دســت و پنجــه نــرم
مــی کننــد.
رژیــم جمهــوری اســامی بــا پذیــرش بــه عنــوان
عضــو شــانگهای خواهــان ورود بــه رقابتهــای
جهانــی بــه مثابــه یــک بازیگــر مهــم اســت .ایــن
نکتــه بارهــا از دهــان مســئولین رژیــم تکـرار شــده
اســت کــه ای ـران بــا امکانــات کنونــی و سیاســت
هــای نظامــی خــود دارای تــوان بالقــوه تبدیــل
شــدن بــه یــک قــدرت جهانــی اســت .امــا ایــن یــک
متایــل بــرای تســلط بیشــر بــر منطقــه و بیــرون
کشــیدن ســود از نیــروی کار کارگــران کشــورهای
دیگــر و فربــه کــردن بــورژوازی خــودی اســت.
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را از ایــن کشــاکشها کنــار بکشــند .حرکت بســیاری
ازکشــورهای خاورمیانــه بــا روی آوری بــه تقویــت
نیروهــای نظامــی و خریــد اســلحه کــه عمدتــا از
طــرف کمپانیهــای غربــی ارائــه مــی شــود ،باعــث
شــده کــه موقعیــت ناثباتتــری در خاورمیانــه
دامــن گســرد .اقتصادهــای نفتــی قــادر بــه بهــره
بــرداری یکســان از منابــع نفتــی و فرآوردهــای آن
نبــوده و بعلــت تحریمهــای اقتصــادی برخــی از
کشــورها قــادر بــه تولیــد و فــروش بیشــر نفــت
هســتند .مقایســه وضــع عربســتان و ایــران در
ایــن میــان منونــه خوبــی از ایــن فشــار اقتصــادی
بــه کشــورهای خاورمیانــه اســت .ایــران در عیــن
حــال کشــوری اســت کــه بــه لحــاظ ژئوپلیتیــک از
موقعیــت بســیار ویــژهای برخــورد داراســت .یــک
راه ترانزیتــی بــرای ارتبــاط اقتصــادی غــرب بــا
چیــن و آســیا ،یــک بــازار وســیع بــا نیــروی انســانی
بــرای کمپانیهــای رسمایــهداری ،دروازه آســیا،
اروپــا ،آفریقــا و راه ارتبــاط شــال و قفقــاز بــه
خلیــج فــارس و دریــای عــان .ایـران در جنــگ رسد
در تقســیم بــازار کار بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده
بــزرگ نفتــی حضــور داشــت و اقتصــاد خــود را بــر
ایــن مبنــا پایــه گــذاری کــرده بــود .ایــن رونــد در
رژیــم جمهــوری اســامی ادامــه یافــت.
ایــران دارای ملیتهــای گوناگونــی اســت کــه
مســئله ملــی بــه درجاتــی از شوینیســم ملــی تــا
حــق تعییــن رسنوشــت در آنهــا وجــود دارد .ایـران
از یــک طبقــه کارگــر بــزرگ کــه  ۱۵میلیــون نیــروی
کار را در بــر مــی گیــرد برخــوردار اســت کــه از
حــق تشــکیالت و ســازمانهای مســتقل برخــوردار
نیســتند .شــکل سیاســی در ایـران حکومــت مطلقــه
مذهبــی رسمایـهداری پیرامونی اســت .ســاختارهای
حکومتــی بــر اســاس یــک مجلــس شــورای اســامی
و چندیــن مجلــس دیگــر از شــورای نگهبــان تــا
تشــخیص مصلحــت نظــام وجــود دارد کــه قــدرت
تحــت نظــارت والیــت قفیــه در آنهــا تقســیم
شــده اســت .بعلــت حکومــت شــدیدا مرتجــع
مذهبــی ،حقــوق زنــان  ،ملیتهــا ،دانشــجویان،
اقشــار تحــت ســتم و طبقــات فرودســت اجتامعــی
اســتثامر شــده کامــا پایــال مــی شــود.
وضعیــت داخلــی از یــک طــرف ظرفیتهــای رشــد
و رفــاه را نشــان مــی دهــد از طــرف دیگــر بعلــت
ســاختارهای رژیــم حاکــم ،بحــران و فروپاشــی
اقتصــادی و نــه لزومــا جغرافیایــی را .پایــه ایــن
تضــاد را هــم در حکومــت مذهبــی رسمایــهداری
اســت کــه کســب ارزش اضافــی و ســود ،تامیــن
مالکیــت خصوصــی را بــه عنــوان اصــل وجــودی
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خربهــا حاکــی از تــاش بــی وقفــه رشکتهــای
اقتصــادی ایـران بـرای رشیــک شــدن در طرحهــای
اقتصــادی بعــد از جنــگ در ســوریه و عــراق و
حتــی افغانســتان اســت.
تــاش رسمای ـهداری ای ـران ب ـرای تبدیــل شــدن بــه
یــک بازیگــر جهانــی توهمــی اســت کــه ناشــی از
ضعــف امپریالیس ـتهای غربــی از جملــه آمریــکا
ناشــی شــده اســت .ایــن توهــم د رچالشهــای
آینــده درهــم خواهــد شکســت و دودش بــه چشــم
مردمــی کــه در جنگهــای خونیــن آینــده شــاهد
از بیــن رفــن زندگــی و حیــات اجتامعــی خــود
خواهنــد بــود ،مــی رود .امنیــت هیــچ کشــوری بــا
نیــروی نظامــی رصف تامیــن منــی شــود .امنیــت
یــک کشــور در رفــاه ،قــدرت صنعتــی و کشــاورزی،
حقــوق برابــر انســانی در برابــر قانــون و دههــا
نکتــه دیگــر نهفتــه اســت کــه نیــروی نظامــی
اگــر آخریــن آن نباشــد منــی توانــد در صــدر
خواســتههای امنیتــی قـرار گیــرد .وقتــی زنهــا حتــی
شــبها قــادر بــه بیــرون رفــن بــه تنهایــی از خانــه
نیســتند ،وقتــی شــا بــه عنــوان یــک شــهروند از
امنیــت فــردی و اجتامعــی در برابــر نهادهــای
دولتــی برخــوردار نیســتید ،وقتــی قوانیــن قــرون
وســطای مذهبــی اجــازه آزادی وجــدان و فکــر را
از جامعــه گرفتــه اســت و هــزاران چــرای دیگــر،
آنوقــت شــعارهای جدیــد جهانــی شــدن قــدرت
رژیــم جمهــوری اســامی یــک فریــب در جهــت
حفــظ و اعــوان و انصــار رژیــم و دادن خــوراک
تبلیغاتــی بــه جریانــات وابســته بــه خــود در خــارج
از کشــور اســت.
جنــگ اوکرائیــن و تشــدید تضــاد بیــن ابــر
قدرتهــای جهــان ،توســعه طلبــی و زیــاده
خواهــی غــرب و از ســوی دیگــر ایســتادگی روســیه
در برابــر آن تــا حــد حملــه نظامــی بــه اوکرائیــن،
هنــوز صــف آرایــی سیاســی جهــان را تغییــر
نــداده اســت .غــرب در حــال تــاش بــرای پیــش
روی و تامیــن هژمونــی خــود و بدســتگیری
بازارهــای اقتصــادی و تفوقهــای سیاســی خــود
در کشــورهای مختلــف اســت .تشــدید تضــاد بیــن
کشــورهای معظــم رسمای ـهداری – امپریالیســتی از
یــک طــرف باعــث ضعــف سیســتم امپریالیســتی و
از طــرف دیگــر باعــث رشــد ســبعیت و خشــونت
رسمایــهداری جهانــی علیــه کشــورهای ضعیفتــر
شــده اســت .کــه بــه مفهــوم تشــدید پایهایتریــن
تضــاد بیــن کار و رسمایــه در شــکل اجتامعــی
مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و نیروهــای
مولــده در رستــارس جهــان و رقابــت بــر رس بدســت
گیــری و کنــرل نیروهــای مولــده یعنــی کارگـران و
زحمتکشــان جهــان خــود را نشــان مــی دهــد.
جنــگ در اوکرائیــن مواضــع رژیم جمهوری اســامی
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در جهــت رسنگونــی نظامهــای رسمایــهداری
نشــوند .هــر تغییــری در معــادالت سیاســی در
ســطح ملــی و جهانــی فقــط بــه نفــع جناحهــای
مختلــف رسمایــهداری متــام مــی شــود و طبقــه
کارگــر همچنــان بــا بــی حقوقــی و فقــر دســت
و پنجــه نــرم خواهــد کــرد .زمانــی کــه تحــت
رهــری احــزاب کمونیســت انرتناســیونال بتواننــد
قــدرت سیاســی را در کشــورها کوچــک و بــزرگ
بدســت گیرنــد آنوقــت نــه دیگــر از رسکــرده گرایــی
و هژمونــی طلبــی خــری اســت و نــه از پایــال
کــردن حقــوق اولیــه مــردم .اشــغالگری و جنــگ
زاییــده نظــام رسمایـهداری ،بـرای رسکــوب طبقــات
کارگــر و زحمتکشــی اســت کــه بــرای از بیــن
بــردن دنیــای ســتمگر و اســتثامرگر کنونــی مبــارزه
مــی کننــد .ایــن جــدال اجتامعــی مدتهاســت کــه
رشوع شــده اســت و برشیــت را بــر رس انتخابــی
تاریخــی ق ـرار داده اســت ،انتخابــی بیــن بربریــت
رسمایــهداری و یــا سوسیالیســم.

را نــه تنهــا روش ـنتر نکــرد بلکــه مواضــع دو گانــه
آن در رابطــه بــا روســیه و غــرب و اوکرائیــن نشــان
داد کــه جمهــوری اســامی بــا همراهــی بــا روســیه
و چشــمک زدن بــه غــرب مــی خواهــد بــا دو
طــرف رابطــه خــوب داشــته باشــد .اصــاح طلبــان
حکومتــی بــا اســتقبال از ایــن سیاســت گفتنــد کــه
نــه رشقــی نــه غربــی غلــط بــود و هــم رشقــی هــم
غربــی درســت اســت .ایــن سیاســت البتــه با روشــن
شــدن اوضــاع مــی توانــد دگرگــون شــود .مواضــع
دوگانــه کنونــی رژیــم اســامی وقتــی تضادهــای
روســیه بــا غــرب بــه ســطح جنــگ کشــیده شــده
اســت ،ب ـرای رژیمهایــی مثــل جمهــوری اســامی
محلــی از اِعــراب نداشــته و بعــدا نیــروی برنــده
جنــگ رژیــم را جوابگــوی مواضعــش خواهــد کــرد.
مواضــع اصــاح طلبــان حکومتــی و ســلطنت طلبان
و مجاهدیــن در ایــن تنــش بیناملللــی آنچنــان بــه
هــم نزدیــک شــده اســت کــه تشــخیص آنهــا از
همدیگــر اگــر نگوئیــم غیــر ممکــن بلکــه بســیار
ســخت شــده اســت .مواضــع ضــد روســیه ایــن
نیروهــا نــه بــه خاطــر اوکرائیــن بلکــه از موضع ضد مهران پیامی
کمونیســتی و برافراشــن نگــه داشــن ایــن پرچــم
زنــگ زده اســت .آنهــا حتــی در ادبیــات هــم ماننــد
بجز نوشتههایی که با
غــرب ،پوتیــن را در ایــن جنــگ برجســته مــی کننــد
امضای تحریریـه منتشر
تــا مواضــع طبقاتــی دولــت روســیه در ایــن جنــگ
میگردد و بیانگر نظرات
را بپوشــانند .ایــن نیروهــا حتــی ظاهـرا هــم حــارض
بــه محکومیــت توســعه طلبــی غــرب و ناتــو نشــده
حزب رنجبـران ایران
و خواهــان رفــن "شــجاعانه" ایـران بــه طــرف غــرب
میباشد
هســتند .مثلــی در فارســی هســت کــه شــامل حــال
اینگونــه نیروهــا مــی شــود کــه :آنکــه ناموخــت از
دیگر نوشتههای مندرج در
گذشــت روزگار او نامــوزد ز هیــچ آمــوزگار .شــدت
نشریه رنجبر به امضاهای
گرفــن تضادهــای دول امپریالیســتی باعــث شــده
فردی است و مسئولیت
اســت کــه در ســطح داخلــی پــی آمدهــای سیاســی
آنها با نویسندگانشان
خــود را در موضــع گیریهــا نشــان دهــد .از یــک
میباشد.
طــرف رژیمــی ارتجاعــی اســامی کــه در قطــب
رشق خــود را تعریــف کــرده و از طــرف دیگــر
اپوزیســیون بورژایــی پروغربــی کــه بــوی کبــاب
شــنیده اســت.
ضعــف طبقــه کارگــر جهانــی و کمونیس ـتها کــه
امــروز بعلــت تهاجــات بــی وقفــه جهانــی بــه
دســت آوردهــای مــادی و فکریــش هنــوز قــادر بــه
ایجــاد یــک انرتناسیونالیســم جهانی نشــده اســت و
نقــش تاثیــر گــذار مــادی آن بــر معــادالت سیاســی
بــزرگ جهــان ماننــد گذشــته پررنــگ نیســت ،بــه
یــک نقطــه قــوت رسمایــهداری در بــاز گذاشــن
www.ranjbaran.org
دســتش بــرای اجــرای هــر سیاســت و جنایتــی
علیــه برشیــت تبدیــل شــده اســت .تــا زمانــی کــه
کمونیس ـتهای کشــورها بــا هــم متحــد نشــوند،
تــا زمانــی کــه طبقــه کارگــر و کمونیس ـتها قــادر
www.ayenehrooz.com
بــه ایجــاد اح ـزاب کمونیســت پرقــدرت اجتامعــی
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ترزا نوچه :کشتار توسط فاشیسم در تورینو و مقاومت کارگران

بقیه در صفحه ۱۱

کشتازفاشیسم در "تورینو" ومقاومت کارگران
تــرزا نوچــه از اوضــاع پرتالتــم پــس از جنــگ مــی
نویســد:
در ســالهای  ۱۹۲۱-۲۲فاشیســم در حــال شــکل
گرفــن بــود ،اگرچــه تظاهــر و نشــانههای آن از
ســال  ۱۹۱۸رشوع شــده بــود .....در آن زمــان،
اولیــن برخــورد بیــن باندهــای مســلح و کارگــران
بــی ســاح رشوع شــد .مــا از نزدیــک شــاهد بودیــم
کــه چگونــه نیروهــای پلیــس و دادســتانی ،از
گروههــای فاشیســت دفــاع و پشــتیبانی مــی کننــد،
چیــزی کــه تــا  ۵۰ســال بعــد هــم ادامــه داشــت.

از کتــاب انقالبــی حرفــه ای -خاطـرات تــرزا نوچــه
ص ۸۶
تــرزا ادامــه میدهــد :سوسیالیســتها و
رفرمیســت هــای "کنفدراســیون رسارسی کارگــری"
بــرای اینکــه جــواب ایــن تحریکهــا را ندهنــد
مخالــف "خشــونت" بودنــد .بدیــن ترتیــب
گروههــای فاشیســت قــدرت گرفتنــد .آنهــا بشــکل
باندهایــی کــه از پشــتیبانی حکومــت و ارگانهــای
آن برخــوردار بودنــد در آمدنــد و بــا تجــاوزات
خــود تــا مــرز جنایــت پیــش رفتنــد .آنهــا بــه
تهاجــم خانــه ملــت اکتفــا نکردنــد ،بلکــه بــه آتــش

زدن و تخریــب دســت زدنــد .فاشیســم در حــزب
ســازماندهی شــد و بــا هویتــی قانونــی در حکومتی
بــه اصطــاح دموکراتیــک بورژوایــی ،بــه زندگــی
خــود ادامــه داد .....وقتــی کــه فاشیسـتها ،محــل
اتحادیــه کارگـران را آتــش زدنــد ،زمانــی کــه خانــه
زیبــای ملــت را کــه بــا پــول کارگـران اتحــاد تعاونــی
ســاخت شــده بودبــه آتــش کشــیدند ،مــا تصمیــم
گرفتیــم مســلح شــویم .امــا بــی آنکــه ســاحی
داشــته باشــیم ،منــی توانســتیم اســتفاده از آن را
یــاد بگیریــم .هامنجــا ص ۸۶و ۸۷
تاریــخ بــه روشــنی عیــان مــی ســازد کــه چگونــه

چکیدهای از مقاله لنین ،جنگ و سوسیال دمکراسی

موقعیت ایران در نقشه سیاسی جهان

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

 

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 ۱۲

حضــور آمریــکا در عــراق ،جنــگ در افغانســتان،
بحــران یمــن ،جنــگ در آذربایجــان و ارمنســتان،
مســئله برجــام ،نفــوذ ای ـران در برخــی کشــورهای
خاورمیانــه و همســایه ،رشــد قــدرت نظامــی ایـران،
رشــد جمعیــت بــه ســطح  ۸۵میلیــون ،وجــود
مخــازن رسشــار نفــت و دیگــر منابــع معدنــی،
بــازار وســیع اقتصــادی ،موقعیــت اســراتژیک
ژئوپلیتیــک موقعیــت حســاس نظامــی بــه ایــران
داده اســت .در عیــن حــال ایـران یکــی از ضعیــف
تریــن اقتصــاد کشــورهای نفتــی را داراســت.

منابــع اصلــی درآمــد نفــت اســت کــه در ســالهای
اخیــر ایــن منابــع درآمــد روی تحقیقــات نظامــی
متمرکــز شــده اســت .بــه لحــاظ زیســت محیطــی
ای ـران کشــوری کــم آب ولــی از فصــول چهارگانــه
برخــوردار اســت و بشــدت نــا بــه ســامان و آلــوده
اســت.
در بُعــد خاورمیانــه ای ایــران در رقابتهــای
بیناملللــی و منطقــه ای در تقابلــی دامئــی بــا
آمریــکا و ســپس غــرب قــرار دارد .بســیاری از
نیروهــا و برخــی کشــورهای خاورمیانــه بــه ای ـران

نزدیــک بــوده و خطــی را بــه نــام خــط مقاومــت
کــه عمدتــا علیــه ارسائیــل و کشــورهای عــرب
وابســته و یــا نزدیــک بــه غــرب بوجــود آوردهانــد.
کشــمکشهای قدرتهــای بــزرگ اقتصــادی و
نظامــی جهــان در خاورمیانــه و تــاش برخــی
حکومتهــای خاورمیانــه بــرای فــرار از ایــن
کشــمکشها باعــث شــده اســت کــه تقابــات
خاورمیانــه بــا دخالــت نیروهــای امپریالیســتی بــه
ســطح درگیریهــای نظامــی رشــد منایــد و اجــازه
ندهــد کــه حکومتهــای خاورمیانــه بتواننــد خــود

از مقاله اول
مترکــز سوســیال دموکراســی در لحظــه کنونــی بایــد
بــر روی مســایل زیــر باشــد:
اول از هــر چیــز ،پروپاگانــد و تبلیغــات همگانــی
مــا ،گذشــته از ایــن کــه در میــان تودههــای
وســیع کارگــران و زحمــت کشــان اســت ،بایــد

بقیه در صفحه ۱۳

لنین :درباره جنگ جهانی اول
بریــده و چکیــدهای از دو مقالــه (ســپتامرب و نوامــر
 ،)۱۹۱۴در آســتانه انفجــار جنــگ جهانــی اول ،و
منتــر شــده در نرشیــات اروپایــی و بــه قلــم رهــر
حــزب بلشــویک کــه در تبعیــد بــه رس مــی بــرد.

ارتــش و نظامیــان حــارض در صحنــه و جبهــه
را هــم دربرگیــرد .پروپاگانــد و تبلیغــات انقــاب
سوسیالیســتی مــا ،بایــد همــراه بــا ایــن توضیــح
باشــد کــه متامــی نظامیــان کشــورهای متفــاوت و
درگیــر ،بایــد اســلحههای خــود را نــه بــه ســوی
نظامیــان و بــردگان معــاش کشــورهای دیگــر،
بلکــه بــه ســوی دولتهــا و احــزاب ارتجاعــی و
رسمایــهداری در ایــن کشــورها نشــانه بگیریــم.
احتیــاج مــرم بــه ســازماندهی هســتهها و
گروههــای غیــر قانونــی در ارتــش هــای متامــی
کشــورهای درگیــر و بــه زبــان هــای مختلــف
داریــم.

مبــارزهای بــی امــان و بــدون اســتثنا علیــه هــر
گونــه ناســیونال شوونیســم خــرده بــورژوازی و
بــورژوازی در متامــی کشــورها.
تــاش در جهــت آگاهــی انقالبــی تودههــای
کارگــری و زحمتکشــان ،کــه متــام ســنگینی و
تبعــات ناشــی از جنــگ بــر روی دوش آنهــا اســت.
کــه ایــن تودههــا در اکــر اوقــات دشــمنان اصلــی
اپورتونیســم و شوونیســم و همچنیــن علیــه رهـران
کنونــی انرتناســیونال ( )۲کــه بــه سوســیالیزم
خیانــت کردهانــد ،مــی باشــند.
دوم ،پروپاگانــد و تبلیغــات وســیع مــا ،کــه خواهــان
بــه رســمیت و قانونــی شــناخته شــدن خــود در

