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اعتصابات کارگران شرکت نفت و پتروشیمی
بیــش از پنــج هفتــه از اعتصــاب کارگ ـران رشکــت
نفــت و رشکــت هــای پیامنــکار و واســط و یــا
کنــاری کــه بــه بیــش از110موسســه کاری و
رشکــت هــای تولیــدی و یــا خدماتــی رســیده اســت
مــی گــذرد و طــی ایــن مــدت بخــش هــای دیگــر
نیــروی کار در ایــران از راننــدگان کامیــون هــا و
معلــان و کارگــران بخــش هــای دیگــر از آنــان
حامیــت صنفــی و سیاســی کــرده انــد.
ایــن اعتصــاب کــه بیــش از گذشــته از عــدم کفایت
جمهــوری اســامی در تامیــن حداقــل حقــوق و
زندگــی انســانی بــرای کارگــران و زحمتکشــان
جامعــه حکایــت دارد ،وارد فــاز نوینــی از مبــارزه
شــده اســت .ایــن فــاز نویــن دو مشــخصه دارد.
– 1تعــداد اعتصــاب کننــدگان بســیار گســرده تــر
و از کمیــت بســیار باالتــر برخــوردار اســت– 2 .

اتحــاد و همبســتگی بخــش هــای مختلــف فــرده
تــر و هامهنــگ تــر اســت و کارآیــی آن در ادامــه
کاری از کیفیــت باالتــری برخــوردار اســت.
مســیر جامعــه نشــان از جــدا شــدن بخــش هــای
هــر چــه بیشــری از متوهمیــن و یــا اقشــار نزدیــک
بــه رژیــم و انف ـرادش بیــن تــوده هــا دارد .منایــش
انتخاباتــی ریاســت جمهــوری ،تشــدید رونــد جــدا
شــدن و ریخــن توهــم هــا بــه بــازی هــای سیاســی
و کل سیســتم اجتامعــی بورژوا-مذهبــی را علنــی
تــر کــرد .عملکــرد رژیــم جمهــوری اســامی در طول
تاریــخ خــود بــه درســتی دشــمنی بــا حقــوق زنــان،
آزادی هــای فــردی ،آزادی هــای بیــان و عقیــده،
آزادی مطبوعــات و بیــان ،آزادی تشــکالت مســتقل
صنفــی – سیاســی کارگــران و زحمتکشــان را بــه
نحــو کامــا رسکوبگرانــه و بــا شــکنجه و زنــدان

هویت آلترناتیو کارگری
گفتیــم آلرتناتیــو کارگــری ایــران ،دارای هویــت
تاریخــی ،ملــی ،رسارسی و انقالبــی اســت و
بــر طبقــه ای ســتیز جــو و روشــنگر تکیــه دارد.
طبقــه ای بــا افتخــار و بــا درایــت کــه در صــد
ســال گذشــته ،نقــش بنیــادی در تحــوالت و ترقــی
جامعــه ای ـران در کلیــه زمینــه هــا بعهــده داشــته
اســت .تاکیــد کردیــم در بح ـران ســاختاری کنونــی
ای ـران کــه نظــام رسمایــه داری حاکمــش درمانــده
و فرومانــده اســت ،توانایــی دارد بــه خواســت
اکرثیــت عظیــم مــردم ایـران پاســخی عملــی ،قابــل
تحقــق دهــد .گفتیــم آلرتناتیــو کارگــری بــا بکاربــرد
اصــول مارکسیســتی ،پــس از ســال هــا مبــارزه در
حیطــه ایدئولوژیــک ،خــط مشــی و بیــن نظ ـرات
درســت و نادرســت توانایــی یافتــه برنامــه ای طبــق
رشایــط ویــژه جامعــه ،بــدور از هرگونــه فرصــت

صفحه٢

طلبــی و براســاس اصــول ارائــه دهــد کــه بــا تحقــق
آن زمینــه را بـرای ایجــاد جامعــه ای خالــی از ســتم
و اســتثامر انســان از انســان کــه آرزوی دیرینــه
نســل انــدر نســل زحمتکشــان و تــوده هــای وســیع
مــردم اســت فراهــم ســازد .ای ـران امــروز حاکــان
و قــدرت هــای امپریالیســتی غــارت و ویـران کــرده
انــد در حالیکــه دســت توانــا و اندیشــه هــای
علمــی بــدور از خرافــات کارگــران و زحمتکشــان
ســاخته انــد .تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد.
کارگــران بــا معلــان ،دانشــجویان و هرنمنــدان و
لشــگر عظیمــی از زحمتکشــان ،در رشایــط ســخت
و بغرنجــی بــرای گرفــن حــق خــود از رسمایــه
دار و دیکتاتــوری حاکــم در نقــش نیــروی محرکــه
جامعــه مبــارزه کــرده انــد .ورود ایــده هــای
سوسیالیســتی ،ایجــاد تشــکالت کارگــری و بدســت
صفحه 3

برای تغییرات انقالبی در افغانستان
به سود اکثریت

نیروهــای مســلح ناتــو بــه رسکردگــی امپریالیســم
آمریــکا همچــون لشــکر مغــول آمدنــد ،کشــتند،
ســوزاندند و رفتنــد .آنهــا بــا پرچــم ژنــده حقــوق
بــری و دموکراســی ،بــا نقــض کلیــه قوانیــن
بیــن املللــی خــود رس و رسکــرده گــرا بزرگرتیــن
خســارت را بــه کارگــران و تــوده هــای وســیع
مــردم افغانســتان وارد کردنــد .طالبــان و القاعــده
را دســتگاه هــای امنیتــی شــان پایــه ریختنــد و ایــن
روزهــا بــا فـرار شــبانه زمینــه را بـرای پیــروی آنهــا
فراهــم ســاختند .امپریالیســم آمریــکا بــا آمدنــش
جنــگ و خونریــزی و جنایــت آورد و بــا شکســت
و رفتنــش بازهــم زمینــه را بـرای ادامــه دخالــت در
امــور افغانســتان و روی کار آوردن طالبــان مهیــا
کــرده اســت.
طبقــه کارگــر و نیروهــای کمونیســتی در ایــن
صفحه 3

افغانستان بعد از اشغال؟

آمریــکا پایــگاه بگ ـرام را تخلیــه کــرد .ایــن تخلیــه
ظاهــرا در ادامــه قــرارداد دوحــه بــا طالبــان
افغانســتان در جهــت تخلیــه قــوای خارجــی از
افغانســتان در جهــت ایجــاد پایــان دادن بــه جنــگ
بیــش از دو دهــه در افغانســتان و رشوع مذاکـرات
صلــح بیــن افغانــی انجــام گرفــت .ولــی ایــن تخلیــه
تنهــا واقعیتــی اســت کــه اتفــاق افتــاده و حقایــق
پشــت پــرده آن کــه بــازی بســیار کثیــف سیاســی از
جانــب امپریالیســم آمریــکا در جهــت بــه آشــوب
کشــاندن منطقــه غــرب آســیا و ادامــه جنــگ
داخلــی افغانســتان هنــوز بطــور کامــل روشــن
نشــده اســت .آنچــه کــه تــا بــه حــال در افغانســتان
اتفــاق افتــاده اســت بطــور کلــی در نــکات زیــر
اســت.
 – 1آمریــکا بــا ســازماندهی گروههــای اســامی و

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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ثابــت کــرده اســت.
اعتصابــات اخیــر در رشایطــی رشوع شــده اســت
کــه طبقــه کارگــر مســیر هــای خــود را در کلــی
تریــن خطــوط روشــن کــرده اســت و بطــور
وســیعی مــورد حامیــت نســبی مــردم ق ـرار گرفتــه
اســت – 1 .طبقــه کارگــر بــدون توهــم از وعــده و
عیــد هــای رژیــم اســامی مبــارزه ب ـرای خواســت
صنفــی – سیاســی خــود را پیگرانــه ادامــه داده
اســت .لغــو قراردادهــای ســفید امضــاء ،تعییــن
دســتمزد براســاس تــورم و ســبد معیشــت ،آزادی
تشــکالت مســتقل کارگــری ،حامیــت از دیگــر
اقشــار زحمتکــش و مرتقــی جامعــه ،و شــعار نــان
کار آزادی و اداره شــورائی ،تامیــن بیمــه هــای
مناســب و خدمــات درمانــی ،امنیــت شــغلی و...
از جملــه درخواســت هایــی هســتند کــه مــورد
حامیــت اکــر تــوده هــای مــردم قـرار گرفتــه اســت
در واقــع مــی توان گفت شکســت منایــش انتخاباتی
ریاســت جمهــوری و حامیــت از مبــارزات کارگـران
رشایــط بســیار مناســبی را بــرای طبقــه کارگــر و
زحمتکشــان جامعــه ب ـرای پیشــرد حقــوق خــود و
فعالیــت هــای کارگــری بوجــود آورده اســت .فشــار
اقتصــادی روز افــزون بــه همــراه رسکــوب بــی
وقفــه کــه نــه تنهــا طبقــه کارگــر بلکــه بســیاری از
مــردم را بــه زیــر خــط فقــر رانــده اســت؛ آن درد
مشــرکی اســت کــه طبقــه کارگــر توانســته اســت
بــه درســتی فریــاد بزنــد و در جامعــه شــنیده شــود.
از طــرف دیگــر وضعیــت کارگــران هفــت تپــه
بعــد از پیــروزی جهــت رفــع خصوصــی ســازی از
رشکــت نیشــکر هفــت تپــه و دروغگویــی جمهــوری
اســامی در جهــت تامیــن امکانــات بـرای ادامــه کار
از جملــه حقآبــه رشکــت و تامیــن حقــوق و مزایــا،
جلوگیــری از مدیــران فاســد بــرای خرابــکاری در
ایــن رشکــت و ادامــه مــوش و گربــه بــازی و وعــده
وعیــد هــای گذشــته ،تجربــه بســیار خوبــی ب ـرای
کارگـران اعتصابــی رشکــت نفــت و دیگــر واحدهای
صنعتــی – تولیــدی اســت کــه دیگــر اعتــادی بــه
حــرف و مذاکــرات رژیــم بــا مناینــدگان کارگــری
نداشــته و عملکــرد عینــی مناینــدگان رسمایــه را
مــد نظــر ق ـرار دهنــد .سیاســت رژیــم اســامی در
ایــن مقطــع جــدا کــردن کارگ ـران بــا دادن بعضــی
امتیــازات بــه صــورت موقــت نظیــر لغــو ق ـرارداد
هــای ســفید امضــا و مزایــا و حقــوق بهــر اســت.
از نــکات مثبــت دیگــر متحــد و همبســته مانــدن
کارگـران واحدهــای مختلــف از رشکــت هــا و رشــته
هــای گوناگــون در امــر اعتصــاب کنونــی اســت.
ایــن اتحــاد باعــث شــده اســت کــه جمهــوری

صفحه2

اســامی قــادر بــه رسکــوب ایــن خواســته هــا بــه
شــیوه گذشــته نشــود .در عیــن حــال مســئله شــکل
دوگانــه ای دارد .از یــک طــرف رشایــط اجتامعــی
خــوب بـرای اعتصــاب بــا پشــتیبانی نســبتا مناســب
و متحــد و از طرفــی خطــر رسکــوب و بــه کمیــن
نشســن رژیــم بــرای بــه دام انداخــن فعالیــن
سیاســی و صنفــی .البتــه ایــن امــر خطرناکــی
نخواهــد بــود اگــر فعالیــن کارگــری همچنــان
همبســته و متحــد در بخــش های مختلــف مبانند و
در اعتصابــات اخیــر از ســه اصــل حق داشــن ،ســود
جســن ،انــدازه نگــه داشــن را بــا اصــول مبــارزه بــا
پلیــس سیاســی بــه نحــو درســتی اســتفاده مناینــد.
بایــد در نظــر داشــت کــه در رشایــط خــوب،
ره ـران و فعالیــن بایســتی تــوازن نیروهــای خــود
و دشــمن را دقیقــا بشناســند .ایــن شــناخت کمــک
مــی کنــد کــه مترکــز نیــرو و مانورهــای دشــمن
را بهــر بشناســی و اجــازه ندهــی کــه دشــمن در
صفــوف متحــد مــا نفــوذ و آنــرا تضعیــف کنــد.
ایــن اعتصــاب درســهای دیگــری هم بــه دنبــال دارد
کــه بـرای جنبــش کمونیســتی قابــل فراگیری اســت.
از آن جملــه بوجــود آوردن نهادهــای مرتبط کارگری
بــا یکدیگــر در رشایــط ســخت پلیســی و تلفیــق
کار علنــی و مخفــی صنفــی سیاســی و تشــکیالتی
در محیــط هــای کار و جامعــه .در ایــن زمینــه
اعتصابــات اخیــر یــک قــدم بــزرگ بــه جلــو اســت.
البتــه ایــن تجربیــات یــک روزه بدســت نیامــده
اســت و در طــی بیــش از یــک دهــه گذشــته کــه
طبقــه کارگــر مجــددا رشوع بــه ســازماندهی و کار
و فعالیــت هــای خــود در محیــط هــای کار و تولیــد
شــده اســت و از شکســت هــای خــود در همیــن
مــدت و تاریــخ گذشــته اش بهــره گرفتــه اســت.
بــا متــام پیــروزی هــای اخیــر ولــی همچنــان کمبــود
یــک ســازمان رستــارسی کارگــری و انقالبیــون آگاه
در ایــن جنبــش پویــا وجــود دارد .ســازمان هــای
جنبــش کمونیســتی امــروز بــه روشــنی مــی تواننــد
درک کننــد کــه پراکندگــی کنونــی چقــدر از تــوان
ایــن جنبــش کاســته اســت .مشــکلی کــه اول بایــد
آنـرا شــناخت و پذیرفــت و بــه راه حل های درســت
آن فکــر کــرد .بــدون مبــارزه علیــه ادامــه پراکندگی،
برافراشــن آلرتناتیــو کارگــری و سوسیالیســم در زیــر
یــک پرچــم متحــد و یــک وحــدت رستــارسی امــکان
پذیــر نیســت .ایــن مشــکلی اســت کــه دو مســیر
متفــاوت را در جنبــش کارگــری و کمونیســتی ایـران
طــی مــی کنــد ســازمان هــای خــارج از کشــور
راه ادامــه پراکندگــی و طبقــه کارگــر ایــران بــه
ســوی همبســتگی بیشــر قــدم مــی گذارنــد .بــاز
هــم در اینجــا مــا بــا جلــو بــودن عمــل از تئــوری
روبــرو هســتیم .فقــط بــا تلفیــق عمــل بــا تئــوری
و همزمــان ایجــاد حــزب کمونیســت واحــد و

رستــارسی مــی تــوان آنــرا محقــق کــرد .جنبــش
کارگــری در ادامــه اعتصــاب کارگ ـران هفــت تپــه
و در ابعــاد بزرگــر بــه مبــارزه خــود ب ـرای تحقــق
خواســت هــای خــود اینبــار همــراه بــا کارگــران
رشکــت نفــت و پرتوشــیمی و رشکــت هــای واســط
و پیامنــکار ادامــه مــی دهــد.
امــروز جامعــه بــدون درک روشــن از آلرتناتیــو
آینــده و رژیــم جایگزیــن جمهــوری اســامی،
نگرانــی هــای جــدی از آینــده انقــاب ای ـران دارد.
شکســت انقــاب ســال هــای  57- 56و بــه قــدرت
رســیدن یــک ضــد انقــاب هــار و فاشیســت بــه نام
جمهــوری اســامی باعــث شــده اســت کــه کارگـران
و روشــنفکران بــا هوشــیاری بیشــری قــدم هــای
خــود را در راه مبــارزه علیــه رژیــم رسمایــه داری
اســامی د رایـران بردارنــد .ایجــاد حزب کمونیســت
و توضیــح مســئله سوسیالیســم و وســیع تریــن
آزادی هــای اجتامعــی ،توضیــح ســاخنت جامعــه
ای کــه در آن بــر پرچمــش نوشــته “از هرکــس بــه
انــدازه توانــش و از هــر کــس بــه انــدازه کارش”،
مــی تــوان موانــع اولیــه چشــم اندازهــای آینــده را
بگشــاید و پادزهــری باشــد علیــه دشــمنان کارگــر
و زحمتکــش ،علیــه حاکمیــت مطلقــه ســلطنت و
مذهــب و هــر نیــروی رسمایــه داری دیگــری کــه
مــی خواهــد مبــارزه کارگـران را بــه پلــکان رســیدن
بــه قــدرت ب ـرای رسکــوب همیــن مبارزیــن تبدیــل
کنــد.
زنده باد طبقه کارگر قهرمان ایران
رسنگون باد رژیم رسمایه داری اسالمی
پیش به سوی ایجاد آلرتناتیو کارگری
زنده باد سوسیالیسم

بجز نوشته هایی که با امضای
تحریریـه منتشر می گردد و بیانگر
نظرات
حزب رنجبـران ایران می باشد

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

از اعتصاب کارگران شرکت نفت و پتروشیمی قویا پشتیبانی کنیم

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

برای تغییرات انقالبی ....بقیه از صفحه ١

اوضــاع متالطــم و در حــال تغییــر چگونــه بایــد
عمــل کنــد؟ ایــن پرســش پاســخی بــس مهــم و
رسنوشــت ســاز مــی توانــد داشــته باشــد .آنهــا
بــه درســتی در ایــن ســالهای طوالنــی روی دو پــا
ایســتاده انــد :مبــارزه علیــه تجــاوزات خارجــی و
ب ـرای افغانســتانی مســتقل از یــک ســو و مبــارزه
علیــه ارتجــاع داخلــی و نوکــران و ســگ هــای
زنجیــری تجاوزگــران .جنبــش نویــن کمونیســتی
ای ـران و حــزب مــا اســتوار از ایــن مشــی عمومــی
رفقــای کمونیســت و مرتقــی افغانســتانی دفــاع
کــرده اســت و در نیــم قــرن گذشــته بــا جنبــش
کمونیســتی افغانســتان پیونــدی ناگسســتنی داشــته
و در غــم و شــادی هــم رشیــک بــوده انــد.
مــا مشــرکاً آموختیــم در جهــان هیــچ راه راســتی
نیســت ،انقــاب کــردن در کشــوری ماننــد ایـران و
افغانســتان ســخت و از مســیر پــر پیــچ و خمــی
مــی گــذرد.
یــاد گرفتیــم تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد و
طبقــه کارگــر تنهــا نیــروی محرکــه انقالبــی ضــد
امپریالیســتی و ضــد ارتجــاع محلــی اســت کــه بایــد
بــدان تکیــه کــرد.
تجربــه انقــاب  57ایران نشــان داد دســت بدســت
شــدن قــدرت سیاســی زیــر چــر امپریالیســم و
در ســایه طبقــه حاکــم یعنــی مالــکان و رسمایــه
داران دردی را ب ـرای تــوده هــا درمــان منــی کنــد.
“دزدی کــه بــا چـراغ آیــد بیشــر بــرد کاال” .طالبــان
امــروز بعنــوان قهرمــان ملــی ضــد امپریالیســم و
هامننــد گربــه عابــد شــده خــود را عرضــه مــی دارد
و متاســفانه بخاطــر جنایتــکاری هــای نیروهــای
خارجــی هامننــد دوران شــاه کــه بــه خمینــی تــوده
هــا رو آوردنــد ،ممکــن اســت بــار دیگــر تــوده هــا
دچــار توهم شــوند و بخشــی بــه اســتقبال نیروهای
طالبــان رونــد .انقــاب ایـران درس بزرگــی بــه طبقه
کارگــر و کمونیســت هــا داد کــه امروز بـرای رفقای
افغانســتانی بســیار مهــم اســت در نظــر بگیرنــد.
هیــچ نیرویــی جــز طبقــه کارگــر و زحمتکشــان
و تــوده هــای وســیع ســتمدیدگان زنــان ومــردان
قــادر بــه انقــاب کــردن بــه ســود اکرثیــت عظیــم
مــردم نیســت .بایــد از هرگونــه توهــات نســبت
بــه دیگــر نیروهــا ی طبقاتــی دوری جســت و
توجــه بــه اوضــاع اجتامعــی مشــخص جامعــه خــود
کــه بســیار متفــاوت از جامعــه چیــن و آمریکاســت
داشــت .بایــد بــا بکاربــرد اصــول کمونیســم علمــی
و بــدور از ایســم هایــی کــه باعــث تفرقــه و
پراکندگــی مــی شــود ،راه مســتقل کمونیســتی
را بــا اتــکا بــه نیــروی خــود ترســیم کــرد .اوضــاع
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جهانــی بــا توجــه بــه بحــران ســاختاری رسمایــه
داری بســود حرکــت تاریخــی آلرتناتیــو کارگــری در
حــال تغییــر اســت .دوران طوالنــی ســلطه قــدرت
هــای ارتجاعــی منطقــه بــه پایــان رســیده اســت
جنبــش هــای کارگــری و تــوده ای در حــال رشــد
و گسرتشــند .برمــا کمونیســت هاســت کــه بــا آنهــا
همـراه شــویم و در پیونــد بــا آنهــا بـرای تغییـرات
انقالبــی بســود اکرثیــت عظیــم آمــاده شــویم.
بــه پیــش بــرای ایجــاد آلرتناتیــو کارگــری در
افغانســتان
دســت کلیــه نیروهــای امپریالیســتی و مرتجــع
محلــی از افغانســتان کوتــاه
کمونیســت هــا براســاس اصــول و برنامــه منطبــق
بــا رشایــط افغانســتان بایــد یکــی شــوند
حزب رنجربان ایران
هویت آلترناتیو ....بقیه از صفحه ١

آنهــا ،حــزب کمونســت ایــران در صدویکســال
پیــش ،آلرتناتیــو کارگــری را بعنــوان یــک راه ب ـرای
رهایــی از ســلطه امپریالیســتها و مرتجعــان حاکــم
بــه صحنــه سیاســی ای ـران آورد و ســیامی عمومــی
مبــارزه طبقاتــی را در جامعــه ای ـران کامــا تغییــر
داد .از آن زمــان تــا بحــال همچنــان زمینــه هــای
مــادی و ذهنــی ایــن آلرتناتیــو بــا رشــد طبقــه
کارگــر تقویــت شــده اســت .امــروز طبقــه کارگــر
همچنیــن نیــروی تعییــن کننــده در پهنــای اقتصــاد
اســت و همــراه مبــارزه طبقاتــی نقــش تعییــن
کننــده ای در قلمــرو تولیــد بعهــد دارد .در ایــن
صــد ســاله کارگـران اســتخوانبندی اساســی وتعییــن
کننــده ســه جبهــه :مبــارزه طبقاتــی ،تولیــد و فــن
آوری بــوده انــد .طبقــه کارگــر هم ـراه تشــکل هــا
و ســازمان هــای سیاســی متنــوع طرفــدار خــود ،در
صــد ســال گذشــته بعنــوان یــک آلرتناتیــو در برابــر
بــورژوازی عمــل کــرده اســت .ضمــن پیــش بــرد
مبــارزه طبقاتــی ،مبــارزه بــا متافیزیــک و شــیوهای
غیــر علمــی راهــم در جبهــه ایدئولوژیکــی جلــو
بــرده اســت.
بگذاریــد اشــاره ای بــه هویــت تاریخــی ایــن طبقــه
بیاندازیم:
از زمــان پیدایــش علــم کمونیســم توســط مارکــس
و انگلــس و مســلح شــدن تدریجــی برشیــت بــدان،
چنانچــه بــورژوازی بــر اثــر ماهیــت طبقاتــی خــود
جنــگ آفرینــی منــی کــرد و رقابــت بــا پرولتاریــا را
در زمینــه پیرشفــت و علــم بطــور مســاملت آمیــز
مــی پذیرفــت ،اینهمــه برشیــت دچــار خســارت
منــی شــد ،میلیــون هــا یهــودی و کمونیســت در

کــوره هــا ســوخته منــی شــدند و  24میلیــون مــردم
شــوروی در مقاومــت در برابــر تجــاوز نیروهــای
مســلح فاشیســت آملــان کــه تــا پشــت دروازه هــای
مســکو پیــروی کــرده بودنــد جانشــان را از دســت
منــی دادنــد .از پیدایــش رسمایــه داری تــا بحــال،
رسکــوب و تجــاوز از طریــق جنــگ و جنــگ ب ـرای
ســود بیشــر وســیله اساســی رسمایــه بــوده اســت.
پرســش امــروز اینســت کــه بــا متــام خطـرات ناشــی
از ســاح هــای هســته ای کــه نابــودی کل برشیــت
را خــر مــی دهــد بحــران ســاختاری رسمایــه
حاکــان را مجبــور مــی کنــد کــه وارد چنیــن
جنگــی خامنانســوز شــود؟
مارکــس متــام زندگــی اش را وقــف روشــنگری تــوام
بــا مبــارزه طبقاتــی کــرد و قوانیــن اساســی نظــام
رسمایــه داری را بــرای درک دیگــران بــا امکانــات
کمــی کــه داشــت ترشیــح منــود .بــورژوازی کــه
توانســته بــود جهــان را بــا زور و جنــگ بــه زیــر
پرچــم چنــد قــدرت اروپایــی در آورد و کلیــه
انقالبــات کشــورهای اولیــه رسمایــه داری را
رسکــوب کنــد بــا پیــروزی بلشــویک هــا در روســیه
و تاثیــر جهانــی آن کــه بــه قولــی دنیــا را در عــرض
ده روز تــکان داد ،مجبــور شــد عــاوه بــر زور،
دســتگاه هــای بــزرگ دروغ و تزویــر را بوجــود
آورد .امــروز نــود درصــد رســانه هــای جهانــی در
دســت صاحبــان رسمایــه اســت ،علیــه سوسیالیســم
و کمونیســم دروغ پــردازی میکننــد .امــا در عیــن
حــال بــه حســاب آوردن ایــن دو فاکتــور یعنــی
جنــگ افــروزی و دروغ پــردازی رسمایــه داری
علیــه کارگــران و جنبــش کمونیســتی بایــد بــه
خــود هــم برگشــت و دیــد چگونــه اســت کــه در
رشایــط مســاوی جهانــی بعضــی احـزاب و ســازمانها
درســت عمــل کــرده انــد و پیــروزی بدســت آورده
انــد و بعضــی دیگــر نــه .در اینجاســت کــه بایــد
جســتجو کــرد و علــل شکســت هــا را عــاوه بــر
تــوازن قــوا پیــدا کــرد تــا ب ـرای پیــروی بــه جلــو
بهــر عمــل کــرد .بخصــوص ایــن امــر ب ـرای طبقــه
کارگــر ایــران و جنبــش چــپ و مرتقــی آن دارای
اهمیــت بســزایی اســت چــون یکــی از طلیعــه
داران جنبــش هــای دموکراتیــک و سوسیالیســتی
در رشق بــوده اســت .چنانچــه نیــک بــه ایــن
تاریــخ پــر تالطــم جامعــه صــد ســاله گذشــته پــس
از انقــاب مرشوطیــت بنگریــم مــی بینیــم جنبــش
کمونیســتی ایـران نتوانســته وظیفــه اساســی خــود
را در برابــر اکرثیــت عظیــم تــوده هــای ســتمدیده
و اســتثامر شــده آنچنــان درســت انجــام دهــد
کــه بتوانــد پیــروزی را تضمیــن کنــد و امــروز
هنــوز هــم کــه خــود طبقــه کارگــر بلنــد شــده و
رو در رو بــا رسمایــه در کارخانــه هــا و خیابــان
هــا مــی جنگــد جــای پیشــاهنگ انقالبــی و حــزب
یکپارچــه و راســتینش خالــی اســت .کمونیســتها
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آخــر کمونیســت هــا وقتــی هســتیم کــه حــزب
کمونیســت قــادر مــی شــود اصــول کمونیســم
علمــی را بــا خصوصیــات و ویژگــی هــای جامعــه
چیــن تلفیــق دهــد و آلرتناتیــو کارگــری چیــن را
بعنــوان راه انقــاب چیــن مشــخص منایــد .از ســال
 1921تــا ســال 1934یعنــی بــه مــدت ســیزده ســال
کمونیســتها بــا از خــود گذشــتگی هــا و قربانــی
هــای فـراوان بــا شــعار زنــده بــاد مارکــس ،لنیــن و
اســتالین علیــه نیروهــای ارتجــاع محلــی ،بــورژوازی
و امپریالیســم مبــارزه کردنــد امــا نتیجــه ای جــز
شکســت بدســت نیاوردنــد .کار بــه جایــی رســید
کــه آنهــا مجبــور شــدند بــه راه پیامیــی طوالنــی
بــرای حفــظ نیــرو دســت زننــد .تنهــا در جلســه
معــروف ســونی دفــر سیاســی حــزب کمونیســت
اســت کــه باالخــره بــا جمعبنــدی از تجربــه 13
ســاله بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه علــل اینهمــه
شکســت هــا در نشــناخنت رشایــط انقــاب چیــن
بــوده و در ایــن جاســت کــه اساســی تریــن تحــول
در نوســازی رهــری حــزب و بعــد کادر هــا و تــوده
هــا صــورت مــی گیــرد – آنهــا چــکار مــی کننــد؟
پــس از رســیدن بــه ایــن جمعبنــدی در غارهــای
یــن آن دور هــم جمــع مــی شــوند و بــه ریشــه
هــای اشــتباهات حــزب و مشــی اپورتونیســتی
حاکــم بــرآن برخــورد مــی کننــد .آثــاری چــون
" در بــاره عمــل " "،در بــاره تضــاد " را بعنــوان
اساســی تریــن اســناد مــورد مطالعــه جمعــی ق ـرار
مــی دهنــد .پــس از آن ســه مقالــه کوتــاه را ب ـرای
تبلیــغ و ترویــج میــان تــوده هــا و تجدیــد تربیــت
نیروهــای مســلح بعنــوان اســاس آمــوزش همگانــی
مشــخص مــی کننــد.
" بــه خلــق خدمــت کنیــم " ایــن نوشــته کوتــاه
اساســی تریــن اصــل کمونیســم علمــی را کــه
تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد توضیــح میدهــد ،بــه
اعضــای حــزب مــی آمــوزد نیــروی اصلــی انقــاب
تــوده هــا هســتند " .نقطــه حرکــت مــا عبــارت
اســت از خدمــت صمیامنــه بخلــق ،جــدا نشــدن از
تــوده هــا حتــی بـرای یــک لحظــه ،در همــه مــوارد
منافــع خلــق و نــه منافــع فــرد یــا گــروه کوچکــی
را مبــدا گرفــن ،مســئولیت در ب ـرا بــر تــوده هــا را
بــا مســئولیت در برابــر ارگان هــای رهــری حــزب
یکــی دانســن "
نوشــته دوم " یگــون پیــر مــردی کــه کــوه را از جــا
کنــد " توضیــح ویژگــی انقــاب چیــن اســت .ایــن
داســتان پــر معنــا بــه زبــان تــوده هــا و گرفتــه از
یــک حکایــت مردمــی قدیمــی مــی گویــد انقــاب
چیــن بــا یــک قیــام صــورت نخواهــد گرفــت
دارای ویژگــی و خصوصیــات جامعــه چیــن اســت.
ســخت اســت یعنــی دشــمن تــا دنــدان مســلح
اســت ،پشــتبانان جهانــی امپریالیســتی دارد ،ضــد

کمونیســت اســت ،آنهــا را مــی کشــد و فیزیکــی از
میــان بــر مــی دارد .دارای ارتــش میلیونــی اســت
کــه آنــرا علیــه کارگــران و تــوده هــای دهقانــی
بوجــود آورده و بــکار گرفتــه اســت .عــاوه بــر
ســختی انقــاب چیــن دارای بغرنجــی خــاص
خــود اســت چــون بــا دشــمنان طبقاتــی چنــد
گانــه و نیروهــای خارجــی امپریالیســتی گوناگــون
روبروســت .در نتیجــه انقــاب بایــد راه پــر پیــچ و
خمــی طــی کنــد ،روحیــه پیــروزی رسیــع خیــاالت
واهــی اســت .آلرتناتیــو کارگــری چیــن بـرای کســب
پیــروزی بــا دیــد طوالنــی بایــد برنامــه ریــزی کنــد.
ایــن نقــد اساســی از اپورتونیســت چــپ لــی لیســان
بــود کــه در شــهر هــا کارگـران را بــه مبــارزه و قیــام
کشــاند و در عمــل کل نیروهــای چــپ و کارگــری
را در شــهر هــای صنعتــی چیــن آن زمــان قربانــی
کــرد.
ســومین جــزوه " بــه یــاد دکــر بســیون اســت "
پزشــک عضــو حــزب کمونیســت کانــادا کــه بــه
ارتــش رسخ چیــن مــی پیونــدد و در آنجــا خدمــت
مــی کنــد و جــان خــود را بعنــوان یــک کمونیســت
در خدمــت انقــاب چیــن فــدا مــی کنــد .ایــن
نوشــته کوتــاه یکــی دیگــر از اساســی تریــن اصــول
کمونیســتی را بیــان مــی کنــد .کارگــران جهــان
متحــد شــوید  .رفیــق مائوتســه دون در هنــگام
خاکســپاری رفیــق کمونیســت انرتناسیونالیســت
در ایــن نوشــته مــی پرســد :ایــن چــه روحیــه
ای اســت کــه یــک خارجــی را وامیــدارد بــدون
هیچگونــه انگیــزه ســود جویانــه ،امــر آزادی خلــق
چیــن را مربــوط بــه خــود بدانــد؟ ایــن روحیــه
انرتناسیونالیســتی و کمونیســتی اســت کــه بایــد
هــر کمونیســت چینــی از آن بیامــوزد.
حــال ببینیــم ســیر تکامــل اوضــاع در ای ـران ب ـرای
کمونیســتها و آلرتناتیــو کارگــری چگونــه طــی شــده
اســت .بــا اینکــه طبقــه کارگــر ایـران یکســال قبل از
کمونیســتهای چینــی حــزب کمونیســت خــود را در
بندرانزلــی بنــا نهادنــد و در هنــگام تاســیس دارای
دوه ـزار عضــو و طرفــدار عمدتــا کارگــری بودنــد
امــا نتوانســتند در برابــر دشــمن بــه پیــروزی رســند
و رضاخــان میــر پنــج بــا یــاری امپریالیســم انگلیــس
توانســت حــزب کمونیســت را متالشــی کنــد .در
شــهریور بیســت ،پــس از شکســت بــزرگ فاشیســم
و پیــروزی عظیــم و جنبــش کارگــری در رسارس
جهــان و ســقوط دربــار رضــا شــاه هامنطــور کــه
اشــاره شــد کمونیســتها بجــای ایجــاد یــک حــزب
انقالبــی کارگــری حــزب چــپ و دموک ـرات "تــوده"
را بنــا نهادنــد و بــا ســنگ اول را کــج گذاشــن
زمینــه را بـرای شکســت هــای بعــدی مهیــا کردنــد.
پــس از شکســت بیســت و هشــت مــرداد  32و
پنــاه بــردن بــه کشــور هــای سوسیالیســتی و جمــع
شــدن در مســکو بــر رس مقــام و جــا و مــکان
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هنــوز متحــد و یکــی نشــده انــد و هنــوز آلرتناتیــو
کارگــری بعنــوان یــک حرکــت متشــکل و همســو،
کل جریانــات اجتامعــی میلیونــی تــوده هــا را
پوشــش نــداده اســت .بــه روایتــی دیگــر تــوده هــا
انقــاب مــی خواهنــد امــا بــورژوازی دســت بــاال
را دارد و تشــکیالتی نیســت کــه جنــازه بــورژوازی
را بــردارد و بــه گــور ســپارد .چنانچــه امــروز خــود
طبقــه کارگــر و دیگــر جنبــش هــای تــوده ای در
خیابــان هــا نبودنــد جنبــش چــپ و کمونیســتی
مثــل ایــن چهــار دهــه در جمــع هــای محفلــی
بــه زندگــی ادامــه میــداد .تغییراتــی دیــده میشــود
ولــی پاســخگوی جنبــش در حــال گســرش کارگــری
نیســت .چــرا؟ بنظــر میرســد بــا اینکــه جنبــش
نویــن کمونیســتی مرزبنــدی دقیقــی بــا تشــکیل
حــزب رفرمیســتی حــزب تــوده کــرد امــا همچنــان
جنبــش چــپ و کمونیســتی در چمــره نظــرات
بنیــان گ ـزاران حــزب تــوده ای ـران گیــر کــرده انــد.
بنیــان گ ـزاران حــزب تــوده آگاهانــه و بــا پیــروی
از مشــی عمومــی جنبــش کمونیســتی آنزمــان،
دســت بــه ایجــاد نــه یــک حــزب کمونیســت بلکــه
حــزب متــام خلقــی دموکراتیــک زدنــد .درســت بــه
همیــن علــت بــا اینکــه رشایــط بســیار مســاعدی
ب ـرای رشــد و تکامــل داشــتند ولــی نتیجــه ای جــز
شکســت در برابــر بــورژوازی و ارتجــاع حاصــل
نگردیــد .بــکار نگیــری اصــول کمونیســم علمــی
را در تحلیــل مشــخص از اوضــاع مشــخص ای ـران،
حــزب دموکــرات بجــای حــزب پیــرو انقالبــی
طبقــه کارگــر را بوجــود آوردن ،زمانــی بســی
لیربالیســتی عمــل کــردن و زمانــی دیگــر بســی
سکتاریســتی همــه ناشــی از عــدول از اصــول،
انحرافــی اپورتونیســتی اســت کــه باعــث ناکامــی
هــا شــد .لنیــن در جمعبنــدی از علــل پیــروزی
بلشویســم درســت بــرای نســل جدیــدی کــه
در جهــان پــس از پیــروزی انقــاب اکتــر رو بــه
کمونیســم آورده بودنــد نوشــت ســه عامــل مهــم
اساســی و تعییــن کننــده بــوده اســت:
اول  -مترکــز کار میــان کارگــران هــان کارگرانــی
کــه در آن زمــان روســیه تـزاری اقلیــت بودنــد ولــی
در چنــد منطقــه متمرکــز بودنــد.
دوم  -بکاربــرد کمونیســم علمــی در تحلیــل
رشایــط مشــخص روســیه و خلــق تئــوری انقالبــی
تطبیــق داده شــده بــا رشایــط آنزمــان جهانــی و
جامعــه روســیه.
ســوم  -تعییــن سیاســت هــای درســت مبتنــی
برخواســت تــوده هــا کــه تدریجــا تــوده هــا پــی
بردنــد کــه بلشــویک هــا درســت مــی گوینــد و
در زمانــی بــس تعییــن کننــده اکرثیــت کارگــران
در شــوراهای کارگــری از آلرتناتیــو بلشــویک هــا
پشــتیبانی کردنــد.
در چیــن مــا شــاهد پیــروزی مســتمر و تــا بــه
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تروریســت در افغانســتان ســعی کــرد کــه شــوروی
ســابق را از افغانســتان بیــرون کــرده و جــای آن ـرا
بگیــرد .ایــن ســناریو بــا کمک بــه گروههــای جهادی
و مجاهدیــن افغانســتان و ظهــور و بــه قــدرت
رســیدن طالبــان و ســپس حضــور رســمی آمریــکا و
غــرب در افغانســتان ،زنجیــره کنــرل افغانســتان و
نفــوذ در غــرب آســیا بــود کــه بــه اشــکال مختلــف
تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت .در ایــن بیــن
غــرب بــرای تحکیــم ایــن سیاســت و مقابلــه بــا
ایدئولــوژی "چــپ" اح ـزاب خلــق و پرچــم ،اســام
را بــه مثابــه پرچــم ایــن مقابلــه و مبــارزه سیاســی
تحــت عنــوان اســتقالل بــا پــول و توطئــه و ســوء
اســتفاده از زمینــه هــای اجتامعــی مذهبــی
افغانســتان و بــزرگ کــردن آن بــا پــول عربســتان و
همــکاری پاکســتان (کــه خــود بــر رس خــط دیورنــد
بــا افغانســتان دارای اختالفــات مــرزی اســت ) جلــو
بــرده اســت .آنهــا بــا رسکــوب نیــروی هــای چــپ و
کمونیســت و بهــره گیــری از خیانــت احـزاب خلــق
و پرچــم و در ادامــه فروپاشــی شــوروی تــا حــدود
زیــادی موفــق بودنــد 20 .ســال حضــور رســمی
نظامــی آمریــکا و غــرب در افغانســتان کــه بــه ر
شــد و گســرش نیروهــای تاریــک اندیــش و عقــب
مانــده و قــرون وســطایی جنایتــکار اســامی و
همـراه آن مــواد مخــدر ،بــی حقــوق زنــان و عقــب
رانــدن در خواســت هــای دمکراتیــک و انقالبــی
در افغانســتان انجامیــده اســت ،پیامدهــای ایــن
سیاســت هــا بــوده و مــی باشــد.
 – 2در طــی  20ســال گذشــته و ضعــف قــدرت
هژمونیــک و اقتصــادی و نظامــی آمریــکا باعــث
شــده اســت کــه آمریــکا قــادر بــه تامیــن هزینــه
هــای صدهــا پایــگاه هــای اطالعاتــی و نظامــی
خــود نبــوده و مجبــور شــده اســت کــه بســیاری
از آنهــا را برچینــد و برخــی دیگــر را گســرش
بدهــد .در ایــن میــان بــا اینکــه آمریــکا در طــی
 20ســال گذشــته توانســته اســت هــر چــه را کــه
خواســته اســت در افغانســتان بــه انجــام برســاند،
امــا اوضــاع داخلــی و خارجــی بــه رضرش بــوده و
در اکــر کشــورهای دنیــا دخالــت گیــری هایــش بــا
مقاومــت جــدی روبــرو شــده اســت.
 – 3آمریــکا بــا دخالــت در افغانســتان عمــا
امــکان ایجــاد یــک قــدرت سیاســی متمرکــز را در
افغانســتان از بیــن بــرده و آنـرا در خدمــت ادامــه
حضــور خــود تحــت عنــوان مبــارزه بــا تروریســم
توجیــه مــی کنــد.
 – 4آمریــکا مجبــور بــود در افغانســتان بــا نیروهای
پــر قدرتــی مقابلــه کنــد کــه هزینــه حضــورش را در

افغانســتان بــاال بــرده اســت .از جملــه ایـران ،هنــد،
روســیه ،چیــن حتــی پاکســتان .اینهــا هــر کــدام بــه
دالیلــی خواهــان اخــراج آمریــکا در افغانســتان
هســتند .مســئله اصلــی هــم مقابلــه بــا نفــوذ
آمریــکا از طریــق گروههــای بنیادگــرای اســامی
در جهــت نفــوذ در ایجــاد مشــکالت در ایفورهــای
چیــن و کشــورهای ســابق جــدا شــده از اتحــاد
شــوروی و خــود روســیه ،مســئله کشــمیر در هنــد
و شــیعیان افغانســتان از جانــب ایـران مــی باشــد.
 – 5درعیــن حــال همزمــان بــا عقــب نشــینی
آمریــکا از افغانســتان هنــوز بیــش از  600نیــروی
نظامــی باقــی خواهنــد مانــد ،هنــوز ایــن مســئله
بســته نشــده اســت کــه آمریــکا هــر وقــت اراده
کنــد مــی توانــد بــه افغانســتان برگــردد .سیاســتی
کــه در عـراق هــم عمــا اجـرا شــد و بعــد از عقــب
نشــینی اوبامــا از عــراق بعــد از چنــدی آمریــکا
مجــددا بــه ع ـراق بازگشــت.
 – 6آمریــکا عمــا بــه جنــگ داخلــی افغانســتان
دامــن زده و باعــث کشــتار ه ـزاران نفــر از اف ـراد
غیــر مســلح و زنــان و کــودکان شــده اســت .در این
جنــگ داخلــی کــه بــه نفــرت قومــی و مذهبــی و
ملیتــی دامــن زده اســت ،بیشــرین زمینــه هــای
طالبــان را بـرای رســیدن بــه قــدرت سیاســی فراهــم
کــرده اســت.
 -7ناتــو کــه تحــت رهــری آمریــکا در افغانســتان
حضــور داشــت بــا فشــار بــر دولــت و نهادهــای
تــازه بــه قــدرت رســیده افغانســتان عمــا بــرای
توجیــه حضــور غیــر قانونــی خــود بــه پارملــان
افغانســتان جهــت تصویــب قــرارداد امنیتــی بــا
آمریــکا فشــارهای مضاعفــی را وارد کــرد تــا بــه
ناثباتــی در افغانســتان دامــن زده و جنــگ داخلــی
را زنــده نگــه دارد .ایــن سیاســت در نادیــده گرفــن
دولــت بــی اراده افغانســتان در صلــح آمریــکا بــا
طالبــان نیــز خــود را بــه روشــنی نشــان داد.
 -8در طــی  20ســال گذشــته دولــت افغانســتان
هیچــگاه بــر همــه افغانســتان تســلط سیاســی و
اقتصــادی و نظامــی نداشــت و همیشــه بخــش
هایــی از آن تحــت ســلطه طالبــان بــود .در طــی
ایــن مــدت آمریــکا دههــا بــار منــازل مســکونی و
مراســم هــای عروســی و ع ـزای مــردم افغانســتان
را بــدون هیــچ دلیــل موجهــی مببــاران کــرد و بــه
نفــرت عمومــی در جهــت احیــای طالبــان و قــدرت
گیــری آنهــا کمــک کــرده اســت.
امــروز کــه آمریــکا ظاهـرا در حــال ترک افغانســتان
اســت و روشــن شــده اســت کــه حضــورش و عمــا
اشــغال افغانســتان باعــث ویرانــی و جنــگ داخلــی
افغانســتان شــده اســت بایــد بــه دادگاههــای
بیــن املللــی در جهــت رســیدگی ســپرده شــود.
طالبــان در طــی ایــن مــدت تبهــکاری و جنایــت

دست ها از افغانستان کوتاه
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باهــم بــه رقابــت پرداختنــد و متاســفانه هیچــگاه
قــادر نشــدند بــه عمــق فاجعــه شکســت پــس از
شــهریور بیســت و پیــروزی نیروهــای بــورژوازی و
امپریالیســتی بپردازنــد .نیروهــای دیگــر کارگــری و
کمونیســتی هــم کــه راه خــود را از رهــری حــزب
تــوده جــدا کردنــد بــا متــام از خــود گذشــتگی هــا
کــه ســهم مهمــی در یافــن راه تغییــر انقالبــی
بــدور از راه رفرمیســتی حــزب تــوده و دنبالــه روی
از حــزب کمونیســت شــوروی محســوب مــی شــود
نتوانســتند در عمــل آلرتناتیــو نوینــی را بوجــود
آورنــد .آنهــا هــم بــا الگــو بــرداری از انقــاب کوبــا
و چیــن ،بــدون شــناخت عمیــق از رشایــط جامعــه
ایـران ،یعنــی تلفیــق کمونیســم علمــی بــه رشایــط
مشــخص ،در آســتانه انقــاب  57در پراکندگــی و
رسدرگمــی بــر مــی بردنــد و نتوانســتند اعتــاد
تــوده هــا را بخــود جلــب کننــد و رهــری انقــاب
را بدســت گیرنــد .امــر بعــد بــه امــر خــوب امــا
تبدیــل شــده اســت .همــه احـزاب و ســازمان هــای
چــپ در انقــاب  57و پــس از آن انــواع برنامــه
هــا ،تحلیــل هــا و ســخرنانی هــا را انتشــار داده
انــد .نتیجــه ایــن کار غالــب شــدن گرایــش انحــال
طلبــی و گریــز از تشــکیالت پیــرو انقالبــی طبقــه
کارگــر بــوده اســت .امــا در هــان زمــان و در
خطــی مــوازی ،بــا جمعبنــدی درســت از گذشــته،
کارگـران آگاه در داخــل رفقــای خــود را یــک بیــک
بــه خــاک ســپردند و بــا درایتــی بیشــر و درس
گیــری عمیقــر از شکســت ،بــه کار در میــان تــوده
هــا و ســازماندهی پرداختنــد .آنهــا بــه درســتی
از وارد شــدن در مبــارزه جناحــی بــورژوازی و
خــرده بــورژوازی حاکــم و بیــرون از حاکمیــت
دوری جســتند و در رشایــط بســیار ســخت بــه
امــر ســازماندهی جنبــش هــا بویــژه جنبشــهای
کارگــری پرداختنــد .آنچــه امــروز در جنبــش
کارگــری بعنــوان جنبشــی مســتقل مــی بینیــم مثــره
بــکار گیــری اصــول درســتی اســت کــه بــر ســنگ
خــارای اصــول کمونیســم بنــا شــده اســت و بــی
شــک نــام شــاهرخ زمانــی را در پاســخ بــه چــه بایــد
کــرد جنبــش کارگــری و آلرتناتیــو کارگــری بایــد در
ایــن زمینــه و خدماتــی کــه کــرده گرامــی داشــت.
مطالعــه آثــار او وظیفــه هــر کارگــر انقالبــی اســت.
چنیــن اســت هویــت تاریخــی آلرتناتیــو کارگــری
ای ـران .ضمــن اینکــه جــزوی از لشــکر پرولتاریــای
جهانــی اســت امــا بــا توجــه بــه رشایــط مشــخص
جامعــه اش هویــت تاریخــی ویــژه ای دارد کــه
بایــد بــا حرکــت از آن بــه کار انقالبــی پرولــری
ادامــه داد .در ادامــه ایــن نوشــته بــه هویــت هــای
دیگــر آن کــه در آغــاز انگشــت گذاشــتیم خواهیــم
پرداخــت.

صفحه5

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

کوتــاه مــدت آینــده افغانســتان روشــن خواهــد
شــد .امــا آنچــه کــه هنــوز مــورد نگرانــی اکرثیــت
افغــان هــا اســت ،رقابــت جنــاح هــای وابســته
و مــزدور تــا گروههــای اســام گرایــی اســت کــه
تاریخشــان ،مملــو از خیانــت ،جنایــت و تبهــکاری
علیــه مــردم بــوده اســت.
ع.غ
تنها سوسیالیسم است که اکثریت مردم
ایران را نجات خواهد داد

خیــزش اعتصابــات رسارسی کارگــری و پشــتیبانی
نیروهــای کارگــری و مرتقــی در رسارس ایــران و
جهــان از آن ،بــار دیگــر پــس از چهــل و دو ســال
مبــارزه پراکنــده ی مناینــدگان سیاســی طبقــات و
اقشــار دیگــر بــورژوازی ،بــا پشــتیبانی کشــور هــای
خارجــی بــرای تغییــر نظــام جمهــوری اســامی
بــه نظامــی بازهــم رسمایــه داری ،در عمــل ثابــت
مــی کنــد کــه دوران دســت بدســت شــدن قــدرت
سیاســی ،میــان جنــاح هــا و اقشــار رسمایــه داری
بــه پــا یــان رســیده اســت .تــوده هــا ی ســتمدیده و
اســتثامر شــده ایـران درپــی رژیــم چنــج آمریکایــی
نیســتند یکبــار دچــار اشــتباه شــدند بــس اســت
 .آنهــا خواهــان انقالبــی ریشــه ای ،آلرتناتیــو
طبقاتــی ،برانــدازی طبقــه بــورژوازی و جایگزینــی
طبقــه کارگــر انــد.
صــد ســال مبــارزه متشــکل کارگــران در ایــران،
از کوچــک بــه بــزرگ ،از محلــی بــه رسارسی واز
مطالبــات اقتصــادی بــه مطالبــات عمومــی و
سیاســی تــا حــد یــک راه طبقاتــی ،آلرتناتیــو کارگری
بـرای انقالبــی در حــال شــدن ،تکامــل یافتــه اســت.
ایــن رونــد تاریخــی طبــق رشایــط جامعــه ایــران
در رسزمینــی کــه از رضــا خــان میــر پنــج گرفتــه
تــا محمــد رضاشــاه و از خمینــی گرفتــه تــا خامنــه
ای همــه زیــر پوشــش مدرنیــزه کــردن یــک هــدف
را دنبــال کــرده انــد :اســتثامر شــدید کارگــران و
تــوده هــای ســتمدیده و ایجــاد یــک نظــام رسمایــه
داری ،بوروکراتیــک – نظامــی ،یکــی بــا پوشــش
ناسیونالیســم تنــگ نظرانــه شاهنشــاهی و دیگــری
بــا سکتاریســم مذهبــی شــیعگری .آنچــه آنهــا در
ایــن صــد ســاله بــه رای آمرانــه خــود پیــاده کردنــد
و بــه ادعــای وارثانشــان بهرتیــن اســت ،چیــزی جــز
نابــودی روابــط اجتامعــی ،شــبکه هــای دموکراتیک
و مدنــی مــردم ایـران ،تحقیــر و رسکــوب تــوده هــا
نبــوده اســت 250 .هـزار میلیونــر در مقابــل تــوده
میلیونــی محتــاج آب و نــان و رسپنــاه ،کولــر،
ســوخت بــر ،بیــکار ،گــور خــواب و کــودکان بــی

رسپرســت ســیامی عمومــی جامعــه را پوشــانده
اســت .امــروز بحــران ســاختاری از فــرق رس تــا
نــوک انگشــتان رسمایــه را فـرا گرفتــه اســت و لــش
متعفنــش در کارخانــه هــا و گــذرگاه هــا افتــاده
اســت .در حقیقــت وظیفــه ،بــر داشــن و بــه خــاک
ســپردن آنســت کــه طبقــه کارگــر ایــن وظیفــه
تاریخــی را بعهــده دارد.
بحــران ســاختاری رسمایــه داری جهانــی را دیگــر
عالجــی نیســت:
دیگــر نــه تئــوری هــای کینــز و نــه راهــردی هــای
نئولیربالیســتی مــی توانــد کاری افتــد .نســخه پایــان
تاریــخ کــه بــه ابدیــت نظــام رسمایــه حکــم مــی
کــرد ،بــه بــدل خــود تبدیــل شــده و میــرود بــه
نظــام رسمایــه داری مهــر باطــل زنــد.
جنــگ جهانــی هــم بــا و جــود ابرقدرتهــای تــا
دنــدان مســلح بــه ســاح پیرشفتــه هســته ای دیگــر
راه حلــی نیســت و منــی توانــد سیاســتی بــرای
کســب برتــری و هژمونــی بــه وســیله ای دیگــر
باشــد.
جنــگ هــای نیابتــی و منطقــه ای هــم نتیجــه
ای جــز شکســت بــرای امپریالیســم آمریــکا ببــار
نیــاورده اســت و مــی بینیــم پــس از بیســت
ســال جنگیــدن ،شــبانه ارتــش پوشــالی آمریــکا از
افغانســتان فـرار کــرد .حتــی رسمایــه جهانــی دیگــر
توانایــی جــای گزینــی یــک دارو دســته ســتمگر
دیگــری راهــم کــه بدســت و پشــتیبانی خــود
بوجــود آورده و حــاال بــه مخالــف تبدیــل شــده در
آنجــا نــدارد .ایــن امــر در مــورد ایـران هــم صــادق
اســت .دارو دســته ای را کــه بــه روی کار آمدنشــان
یــاری رســاندند امــروز بــه دشــمنان رس ســختش
تبدیــل شــده انــد .در ایــن چنــد دهــه از فشــار
حداکــری گرفتــه تــا پشــتیبانی از آلرتناتیوهــای
بــورژوازی مثــل قــارچ روئیــده در خــارج کشــور،
از تهدیــد بــه حملــه نظامــی گرفتــه تــا زدن پایــگاه
هــای نظامــی در اکــر کشــور هــای همســایه ایـران
و اشــغال کامــل خلیــج فــارس نتوانســته رژیــم
دارو دســته حاکــم ایـران را برانــدازد و یــک جنــاح
دیگــر رسمایــه داری متامیــل بــه غــرب را بــر رس
کار آورد .کاری کــه در ســال  57بــه آســانی انجــام
داد .بــا اوضــاع کامــا متفاوتــی بــا ســال  57روبــرو
هســتیم .آگاهــی مــردم ایــران و جنبــش کارگــری
ایـران هــم بســیار بــاال رفتــه اســت .خدعــه خمینــی
و توطئــه کنفرانــس گوادلــوپ چنــان درســی داده
اســت کــه امــروزه نتیجــه آنـرا در مبــارزات جــاری
بخوبــی مــی بینیــم.
بــا توجــه بــه بحــران ســاختاری رسمایــه داری و
اوضــاع تغییــر یافتــه ناشــی از آن در جهــان و ایران،
دوران تاریخــی نوینــی بــرای طبقــه کارگــر ایــران
و نیروهــای متحــد آن فراهــم شــده تــا بــا درایــت
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علیــه مــردم را بــه ابعــاد جدیــدی رســانده اســت.
اســتفاده از کــودکان در جهــت مبــب گــذاری در
بازارهــا و کشــتار صدهــا و هــزاران نفــر .حملــه
بــه زنــان در خیابــان هــا و کشــتار آنهــا ،حملــه بــه
دانشــگاهها و دانشــجویان و کشــتار آنهــا و اعــام
رســمی علیــه دانــش و علــم ،رس بریــدن مخالفــان
در برابــر چشــان مــردم ،ســنگ ســار زنــان ،قتــل
عــام در جنــگ هــا بخــش کوچکــی از جنایــات
عظیمــی اســت کــه طالبــان بــه عنــوان یــک گــروه
اســامی واقعــی علیــه حتــی مخالفیــن مســلامنش
کــرده اســت .روشــن اســت کــه دیگــر گروههــای
اســامی وضعــی بهــر در پرونــده هــای خــود علیــه
مــردم افغانســتان نداشــته و متــام آنهــا تــا مرفــق
دستشــان بــه خــون مــردم افغانســتان آلــوده اســت.
در حــال حــارض ،تــرک افغانســتان در عیــن اینکــه
بــه رقابــت قــدرت هــای منطقــه ای ماننــد ای ـران
و پاکســتان و هنــد و ....دامــن خواهــد زد بــه
رسکــوب جنبــش هــای عدالــت طلــب و آزادیخــواه
و چــپ سوسیالیســتی توســط قــدرت گیــری طالبــان
بیشــرین کمــک را مــی کنــد.
در ایــن روزهــا کــه بــا نیروهــای نظامــی آمریــکا
در حــال تــرک افعانســتان هســتند و طالبــان مــوج
وار شــهرها و شــهرک هــا را تســخیر مــی کنــد.
مــردم افغانســتان بــه داشــن تجربــه از حکومــت
 5ســاله طالبــان بصــورت خــود جــوش علیــه آنهــا
بســیج شــده انــد و توانســته انــد در بســیاری از
مناطــق طالبــان را بــه عقــب رانــده و یــا مناطــق
اشــغال شــده تــازه را پــس بگیرنــد .بعلــت رسکــوب
و قتــل عــام نیروهــای چــپ و رادیــکال جامعــه
متاســفانه حتــی از ایــن حرکــت خودجــوش تــوده
ای نیروهــای مرتجــع در حــال بهــره بــرداری
در جهــت تحکیــم موقعیــت خــود هســتند و
جــای یــک نیــروی انقالبــی تــوده ای و پرقــدرت
در جامعــه خالــی اســت .امــا همیــن حــرکات
خودجــوش زمینــه هــای تحــول تــازه ای را در بطــن
خــود رشــد مــی دهــد تکیــه بــه نیــروی خــود و
ایجــاد یــک نیــروی رادیــکال و انقالبــی بـرای تغییــر
واقعــی در کل اوضــاع افغانســتان علیــه دارو دســته
هــای موجــود سیاســی اســامی و نیــز حاکمیــت و
نیروهــای خارجــی کــه در ارتبــاط تنگاتنــگ باهــم
هســتند .در افغانســتان اتحــاد ارتجــاع داخلــی و
امپریالیســت هــا و کشــورهای منطقــه بــه خوبــی
دیــده مــی شــود .در هــر دو حالتــی کــه ممکــن
اســت در افغانســتان اتفــاق بیافتــد یعنــی ادامــه
جنــگ فرســاینده داخلــی و یــا بــه قــدرت رســیدن
طالبــان ،نهادهــای حتــی اولیــه کنونــی جامعــه هــم
از بیــن خواهــد رفــت و نفــرت ،افــکار افراطــی
ناسیونالیســتی و مذهبــی در آن رشــد بیشــری
خواهــد کــرد .زمــان زیــادی نخواهــد بــرد کــه وضــع
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تــر از گذشــته عمــل کننــد و رو یــا هــای پــدران و
اجــداد خــود را بــه یــک واقعیــت اجتامعــی تبدیــل
مناینــد.
خیــزش هــای تــوده هــای وســیع مــردم در ســال
 96و 98زمینــه را بــرای حرکــت جمعــی اول مــاه
مــه تشــکالت مســتقل کارگــری فراهــم آورد.
اول مــاه مــه  1400یکبــار دیگــر بــی پــرده و بــا
بازتــاب یــک جمعبنــدی تاریخــی هویــت آلرتناتیــو
کارگــری را بــاز نگــری کــرد و گورکنــان رسمایــه را
بــا متــام محدودیــت هــای امنیتــی بعنــوان یــک
طبقــه منســجم و سیاســی بــه میــدان آورد .امــروزه
اعتصابــات رسارسی کارگـران رشکــت نفــت و پیــان
کارا ن را در عمــل مــی بینیــم کــه چگونــه بــه
اســتقبال رئیــس جمهــور قاتــل دهــه شــصت مــی
رونــد .از اول مــاه مــه تــا بحــال مبــارزات کارگــری
هامننــد ســال قبــل گســرش بیشــری یافتــه و
نشــان از راه مســتقلی اســت کــه در پیــش گرفتــه
اســت  .بــر ماســت بــا متــام نیــرو از جنبشــهای
کارگــری و اجتامعــی در هــر ســطح و در هــر
شــکل ،کوچــک و بــزرگ ،در ســطح اقتصــادی و
مطالباتــی تــا ســطح پیرشفتــه سیاســی ،از مبــارزات
بـرای آزادی زندانیــان سیاســی تــا نــه بــه اعــدام ،از
زیســت بانــان تــا لشــگر از خــود گذشــته پزشــکان
و پرســتاران و کارگـران در پیشــاپیش جبهــه مبــارزه
بــا کویــد نــوزده .......دفــاع کنیــم .
حــزب رنجــران ایــران بــا گذشــن از ســالهای پــر
تالطــم تــا لبــه مــرگ و زندگــی بــا جمعبنــدی از
تجــارب جنبــش کارگــری و کمونیســتی جهانــی و
ای ـران ،ســال هاســت بــرای ایجــاد چنیــن جنبــش
عظیــم کارگــری و دیگــر جنبــش هــای تــوده ای و
اتحــاد رسارسی آنهــا مبــارزه مــی کنــد .کمونیســم
علمــی افــکار راهنــای حــزب مــا ،بــا ســتیزجویی
و روشــنگری تــوام اســت و چــون هــدف اش یــک
انقــاب اجتامعــی رادیــکال سوسیالیســتی اســت،
جهانبینــی اش رضورت جلــب وســیع تریــن تــوده
هــای ســتمدیده و اســتثامر شــده را از چنیــن
انقالبــی در بــر دارد .در نتیجــه حــزب رنجــران
ایــران طبــق درک اصولــی خــود از کمونیســم
علمــی و بــا توجــه بــه کلیــه جنبــش هــای تــوده ای
کشــورمان در ایــن شــصت و هفتــاد ســاله پــس از
کودتــای  28مــرداد  ،32همچنــان بـرای ایجــاد حزب
سیاســی پیــرو طبقــه کارگــر ،حزبــی انقالبــی و
در عمــل گورکــن نظــام رسمایــه داری ،از طریــق
یکــی شــدن احــزاب و ســازمان هــای کمونیســتی
بــر اســاس اصــول و برنامــه و در پیونــد بــا جنبــش
هــای کارگــری و تــوده ای داخــل کشــور مبــارزه
مــی کنــد .امــروز اوضــاع بــا رشــد جنبــش کارگــری
در ایــران بــرای عــاج بیــاری گروهــی گــری و
سکتاریســتی بهــر مــی شــود .امــروز تــاش همــه

جانبــه بــرای رشــد و گســرش آلرتناتیــو کارگــری
ایــران در برابــر نظــام رسمایــه داری حاکــم بــه
وظیفــه ای مــرم و رضوری کلیــه نیروهــای کارگــری
و سوسیالیســتی تبدیــل شــده اســت .حــزب مــا
بــدور از اختالفــات ایســم هــا ،بــدور از ســکت هــا
و گروهــای گذشــته و حــال در جنبــش کمونیســتی
جهــان و ایـران دســت همــکاری وحــدت را بســوی
کلیــه نیــرو هــای چــپ و کمونیســت بـرای ریخــن
طرحــی نــو بــه گــرد آلرتناتیــو کارگــری دراز مــی
کنــد .بــه بــاور مــا و بــر اســاس واقعیــات در حــال
تکامــل در جهــان و ایــران ،دیــر یــا زود جنبــش
کارگــری ایــران همــه گرایــش هــا ی موجــود در
جنبــش هــای چــپ و سوسیالیســتی را در عمــل
محــک ســنجش خواهــد زد .رسه را از نــارسه ،دنبالــه
رو آلرتناتیــو هــای بــورژوازی و خــرده بــورژوازی
را از آلرتناتیــو کارگــری جــدا خواهــد کــرد .طبقــه
کارگــر و تــوده هــای وســیع ســتمدیدگان و اســتثامر
شــدگان انتخــاب خــود را خواهنــد کــرد.
گرد آلرتناتیو کارگری متشکل و متحد شویم
تنهــا سوسیالیســم اســت کــه ایــران را نجــات
خواهــد داد.
حزب رنجربان ایران
همراه توده ها برای تحقق خواست
هایشان مبارزه کنیم
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کــردن قــدرت سیاســی حاکــم توســط خامنــه ای
و انتصــاب ســه نوکــر حلقــه بــه گــوش خــود بــه
ریاســت ســه قــوه کــه در پیشــینه شــان قتــل و
کشــتار کمونیســتها و تــوده هــای معــرض برجســته
اســت حکایــت از جنگــی خونیــن دارد.
در چنیــن حالتــی تنهــا راه نجــات و بــرای کمــر
کــردن هزینــه ای کــه هیچکــس جــز مــردم ای ـران
نخواهــد داد ،پشــتیبانی همــه نیــرو هــای انقالبــی
از جنبــش هــای کارگــری اســت کــه رشیــان اصلــی
اقتصــاد جامعــه را در دســت دارنــد .پشــتیبانی از
یــک آلرتناتیــو کارگــری و آنـرا تبدیــل به یــک جریان
اجتامعــی رسارسی کــردن رشایــط را بـرای برانــدازی
رژیــم جمهــوری اســامی را همــه جانبــه فراهــم
مــی ســازد و هامنطــور کــه اعتصابــات کارگــران
نفــت و پاالیشــگاه هــا بــود کــه شــاه ایــران را
مجبــور بــه تســلیم کــرد .مرتجعــان در عیــن اینکــه
منطــق طبقاتــی خــود را دارنــد و منــی تواننــد
درک درســتی از وضــع جامعــه داشــته باشــند امــا
در عمــل بــزدل و شــیربرفی انــد .امــروز خامنــه
ای و دارودســته اش خــود را خیلــی پــر قــدرت
نشــان میدهــد هامنطــور کــه شــاه نشــان مــی داد،
دســتگاه هــای امنیتــی اش بــا جنایاتشــان چنــان
تــرس در مــردم ایجــاد کــرده بودنــد کــه کســی را
جـرات بــه حــرف زدن نداشــت .امــا دیدیــم چگونــه
خیــزش تــوده ای همــه ی ایــن قــدرت هــا در هــم
شکســت و عنــارص موثرشــان را فــراری داد .ایــن
رژیــم هــم رسنوشــت مشــابهی را در پیــش دارد.
هشــیاری نیروهــای انقالبــی اینســت کــه از روی
کار آمــدن رژیمــی دیگــر از نــوع رسمایــه داری
جلــو گیرنــد و بـرای نظامــی سوسیالیســتی ،مســتقل
از امپریالیســتها ،در خدمــت اکرثیــت عظیــم مــردم
مبــارزه کننــد.
حــزب رنجـران از اعتصابــات کارگـران نفــت و دیگر
رشکــت هــای همـراه و هفــت تپــه و نیــز مبــارزات
مــردم خوزســتان و دیگــر شــهرهای کشــور بــرای
نجــات از وضعیــت اســفناک معیشــتی و سیاســی
پشــتیبانی مــی کنــد .گســرش ایــن مبــارزات بــه
بخــش دیگــر جامعــه مــی توانــد ادامــه کاری آن ـرا
تضمیــن کنــد .امــا بـرای رســیدن بــه خواســت هــای
واقعــی ب هیــچ راهــی بــه جــز جایگزینــی نظــام
سوسیالیســتی بــا نظــام رسمایــه داری جمهــوری
اســامی نیســت.
رسنگــون بــاد رژیــم رسمایــه داری جمهــوری
اســامی
زنده باد سوسیالیسم
زنده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان
برای دفاع از کارگران و زحمتکشان متحد شویم

امــروز اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران بــا ایــن
نظــام رسمایــه داری جمهــوری اســامی مخالفنــد،
مبارزاتشــان بــر حــق اســت و مــورد پشــتیبانی
کلیــه نیروهــای کمونیســتی اســت.
ســی روز از اعتصابــات رسارسی بیــش از صــد واحــد
صنعتــی نفــت و پرتوشــیمی مــی گــذرد ولــی هنــوز
رژیــم جمهــوری اســامی نــه تنهــا پاســخی بــه آنهــا
نــداده اســت بلکــه عمــا بــه مخالفــت بــا جنبــش
اعتصابــی برخاســته و بـرای رسکــوب و بــه شکســت
کشــاندن آن در حــال تــدارک اســت .هــر روز کــه
میگــذرد دامنــه اعتصابــات گســرده تــر میشــود.
هــم اکنــون بخشــی از کارگـران هفــت تپــه بــه ایــن
جنبــش پیوســته انــد .تــورم بیــداد مــی کنــد و تــا
رقــم هفتــاد در صــد در مــاه گذشــته در بعضــی
از کا ال هــای مــورد احتیــاج روزانــه مــردم بــاال
رفتــه اســت .کشــتار بیرحامنــه کرونــا بــا توجــه بــا
درماندگــی حکومــت در تهیــه واکســن همچنــان رو
بــه افزایــش اســت .خاموشــی طوالنــی در شــهرها،
کــم آبــی در اکــر مناطــق ایــران همــه رشایــط
انفجــاری را در جامعــه بوجــود آورده اســت.
تاریــخ ســلطه گ ـران مســتبد ای ـران نشــان میدهــد
حزب رنجربان ایران
هیچــگاه حاکــان بــه کنــاره گیــری و تــن دادن بــه
اول مرداد 1400
خواســت مــردم نشــده انــد .بــا توجــه بــه یکدســت
2021/7/21
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مصاحبه با رضا شهابی ()1

جراحــی ســنگین از ناحیــه گــردن و کمــر داشــتم .محـ�روم بــودهام بــا اعتصــاب غــذا تــاش داشــتم
الزم بــه ذکــر اســت از ســال  83تاکنــون عــاوه تــا صدایــم شــنیده شــود.
بــا توجــه بــه ایــن کــه چندیــن بــار بــه خاطــر
فعالیتهــای کارگ��ری ب��ه زن��دان افتادهایــد و
دیگــر فعــاالن کارگــری نیــز بــه شــدت رسکــوب
میش�وـند ،آی��ا تـ�ا کنـ�ون بـ�ه ایـ�ن فک��ر کردهایــد
کــه دســت از مبــارزات کارگــری بکشــید؟
م��ن بــا ورود ب��ه مباــرزه کارگ��ری ،میدانســتم
بــرای دســتیابی بــه حقــوق حقــه خــود و
همکاران��م ،مس�یـر س��ختی در پیـ�شرو دارم ولــی
ب��ا وج��ود اینک��ه در برهههایــی از زمــان ،فشــار
زی��ادی را تحم��ل کـ�ردهام و از نظــر روحــی و
جس�مـی ،رشای�طـ مناس��بی نداشــتهام امــا بــا
کمــک جمعــی دوســتان در ســندیکا ،بــه فعالیــت
س��ندیکایی ادام��ه داده و خواه��مداد.

بــر ایــن محکومیــت ،چهــار بــار بازداشــت [شــدم]
کــه هــر بــار ،بعــد از چنــد روز بازداشــت ،پرونــده
نهایت ـاً مختومــه شــد.
آیــا بــه نظــر شــا بــه عنــوان یــک فعــال کارگــری
بــه جرمــی مرتکــب شــدید کــه بــه زندانــی شــدن
شــا منجــر شــود؟ و اگــر خیــر ،دالیــل زندانــی
ش��دن خــود را چ�هـ میدانیــد؟
هیـ�چ جرم��ی مرتک��ب نشــدهام .برابــر مقاولــه
نامههــای ســازمان جهانــی کار و حتــی قانــون
اساســی کشــور ،جهــت ایجــاد ســندیکای کارگــری
و دفـ�اع از حق��وق کارگ ـران فعالی��ت کرــدهام ،امــا
ب��ا اقدام��ات فراقانون��ی و پروندهســازی واهــی،
بازداش��ت و زندانیــ ش��دهام.
آیــا هنگامــی کــه در زنــدان بودیــد تحــت فشــار،
جه��ت اعرتافهــای اجبــاری علیــه خــود یــا ســایر
فع��االن کارگ��ری بودهایــد؟
بلــه بارهــا در بازجویــی ،تحــت رضب و شــتم
و شــکنجهء جســمی و روحــی و روانــی بــرای
اع ـراف اجبــاری علیــه خــود[ ،یــا] ســایر فعالیــن
س��ندیکایی و کارگ��ری ب��ودهام.
برخــورد بــا شــا در دورانــی کــه زنــدان بودیــد
چگونـ�ه بودهاســت؟ ظاهــرا شــا زمانــی کــه
زنــدان بودیــد چندیــن بــار اعتصــاب غــذا کردیــد.
بــا توجــه بــه خط ـرات جانــی کــه اعتصــاب غــذا
دارد چ��ه دالیلــی ب��رای انج�اـم ای��ن کار داش��تهاید؟
مــن نیــز ماننــد ســایر فعالیــن کارگــری و صنفــی
زندان��ی ،در دوران زن��دان ،تحــت فشــار ب��ودهام و
بهصــورت ف ـرا قانونــی ،بــر خــاف قوانیــن جــاری
و آئیننامــهء زنــدان ،از امتیازاتــی کــه بــرای
زندان��ی پیشبین��ی شـ�ده مح��روم بوــدهام .از آنجــا
کــه بــه عنــوان زندانــی از حقــوق بدیهــی خــودم

در ارتبــاط بــا مســئله روز کارگــر ،در ایــران تــا
چـ�ه حــد ب��ه ای��ن مناس��بت ،به�اـ دادهمیشــود؟
پرداخــن بــه مســئله روز کارگــر ،چگونــه و در
چهــ قالب�یـ میتوانــد از یــک حرکــت ویرتینــی
و منایشــی فاصلــه گرفتــه و بــه پرداختــی اصولــی
نزدیــک شــود؟
متاســفانه در کشــور مــا نظیــر همــه کشــورهای
دیکتات��وری رسمایـ�هداری ،بــه روز کارگــر هیــچ
بهایــی داده منیشــود .روز کارگــر در واقــع بایــد
صــدای رســای اعـراض کارگرهــا و اعالم همبســتگی
همــه کارگ ـران جه��ان باش��د .جنبههــای اعرتاضــی
ب ـرای دســتیابی بــه حقــوق کارگرهــا در ایــن روز
بایــد تقویــت شــود .ایــن روز یــک روز مبارزاتــی
ـت ایــن روز ،بــا کیفیـ ِ
هســت و گرامیداشـ ِ
ـت جشــن
و شــادی ،در درجــه دوم ،اهمیــت دارد .زمانــی
میتوانیــم مراســم روز جهانــی کارگــر را برگــزار
کنیــم و از قالــب فرمایشــی فاصلــه بگیریــم کــه
ســندیکاهای مســتقل و دیگــر تشــکالت مســتقل
کارگــری در ســطح وســیع ،بــدون دخالــت دولــت
و کارفرم��ا در کش��ور ایجـ�اد شدهباشــد و در
ای��ن ص��ورت میشــود بــا ســازماندهی رسارسی
و یکپارچ�هـ ،خواس��تههای کارگــری را بــا قــدرت
پیــش بــرد.
بــه نظــر شــا جایــگاه و اوضــاع کارگــران بعــد
از انقــاب بهتـر شدهاســت یــا بدتــر؟ جمهــوری
اس�لامی چق��در توانستهاســت در تحقــق شــعارهای
خــود در حامیــت از کارگـران کــه در ابتــدای انقالب
ب��ه کـ�رات از ای��ن ش��عارها اســتفاده میشــد عمــل
کنــد؟
در جوام��ع رسمایـ�هداری ،وضــع کارگ ـران کامبیــش
یکســان اســت و متاســفانه پــس از انقــاب و از
دهههــای گذشــته ،بــا رشــد نئولیربالیســم و
پروژهه��ای توس��عه طلبان��هء رسمایـ�هداری ،بــه
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مصاحبــه رضــا شــهابی عضــو هیــات مدیــره
ســندیکای کارگــران رشکــت واحــد
بــا نرشیــه دانشــجویی” حیــات نــو” دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان()1
2021 ,16 July
بــا ســام و عــرض تحیــت خدمــت شــا جنــاب
شــهابی
ابتــدا خودتــان را بــه صــورت مختــر معرفــی
مناییــد.
رضــا شــهابی عضــو هیــات مدیــره ســندیکای
کارگـران رشکــت واحــد اتوبورسانــی تهـران و حومــه
شـما و س��ندیکایی ک��ه در آن فعالی�تـ میکنیــد
چ��ه خط��ی مش��یای را دنباــل میکنیــد و
پایههــای فکــری مبــارزات شــا چیســت؟
مبــارزه بـرای بهبــود رشایــط کار و زندگــی کارگران،
مبــارزه بــا اســتثامر کارگـران و تــاش بـرای رســیدن
ب�هـ جامعهای بــدون اســتثامر.
در س��الهای گذشــته چنــد بــار بــه زنــدان
رفتها یــد ؟
در ســال 1389پشــت فرمــان اتوبــوس ،در حیــن
خدمــت رســانی بــه شــهروندان ،بــا وجــود اینکــه
مســافر در اتوبــوس بــود در بیــن راه توســط
مامــوران امنیتــی بازداشــت شــدم کــه منجــر
بــه  6ســال زنــدان و پنــج ســال محرومیــت از
فعالیتهــای ســندیکایی و ...شــدم .در مجمــوع
بــا یکســال اضافــه شــدن بــه زندانــم ۷ ،ســال
زنــدان داشــتم .زمــان دســتگیری ۲۲خــرداد ۸۹
[و] پایــان زنــدان  ۲۸اســفند  ۹۶بــود .در حیــن
بازداشــت [دچــار] آســیب جــدی از ناحیــه گــردن
و کمــر شــدم و در مــدت تحمــل حبــس ،دو عمــل
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منحــرف کنــد.
هــدف و نیــز علــت تــداوم برخوردهــا و
رسکوبه�اـی حکومت��ی را چ�هـ میدانیــد؟ آیــا
ریش�هـ در ی��ک اندیش�هـ ی��ا جهانبینــی بــه خصــوص
دارد؟ یــا رصفــا حرکتــی واکنشــی اســت؟
از آنجــا کــه پاشــنهء آشــیل عبــور از اســتثامر
نظامه��ای رسمای��هداری و خودکامــه ،اعرتاضــات
کارگرــان و فرودس��تان میباشــد .همچنیــن حتــی
اینــ اعرتاض��ات در س��طح کوچکت�رـ میتوانــد
منجـ�ر بـ�ه س��وددهیِ کمـتر ب��رای رسمای��هداری
باش��د .بنابرای��ن برخورده��ا و رسکوبهــای
حکومتــی همــواره تــداوم دارد .اساســاً حکومــت
میدانــد کــه اگــر آزادی تشــکل مســتقل کارگــری،
در ایــران وج��ود داشتهباشــد ،مبــارزات کارگــران
در ای��ران وارد سطــح جدیتــری میشــود و
دیگ�رـ منیتواننــد بــه همیــن راحتــی بــه معیشــت
کارگـران حملــه بربنــد .بنابرایــن از ایــن رسکــوب هــا
دســت بــر نخواهنــد داشــت.
برخوردهــا بــا فعالیــن کارگــری چــه نســبتی
بــا موازیــن حقــوق بــر دارد و تــا کنــون چــه
انــدازه مــورد پیگیــری فعالیــن حقــوق بــر واقــع
شد هاســت؟
بــر اســاس منشــور حقــوق بــر جهانــی ،موازینــی
بــرای حقــوق کارگــران در داشــن حــق اعــراض
و تش��کیل اتحادیهه��ا و ســازمانهای مســتقل،
وج��ود دارد ک��ه ب��ا ت�لاش فعالی��ن جنبشهــای
اجتامعــی کشــورهای مختلــف ،درایــن منشــور وارد
شــدهاند .البتــه ایــن موازیــن در مجمــوع ناکافــی
هســتند ولــی در هــان حــد نیــز در کشــورهای
دیکتات��وری رعای�تـ منیشــوند و در نتیجــه یــک
ارتبــاط طبیعــی ،منطقــی و الزم بیــن فعالیــن
کارگــری و حقــوق بــری وجــود دارد کــه بایــد
گســرش هــم پیــدا بکنــد.
آیــا کارگ ـران فقــط خواســتار برخــورد قضایــی بــا
ای��ن متخلف��ان و رسکوبگـ�ران و هرــاسافکنــان
اجتامعیان��د؟ ی��ا خواس��تههای متعالیتــر و
اهدــاف تنظیمشــدهتری بــرای مقابلــه بــا ایــن
دس��ت خش��ونتها ،در نظــر داشــته و در آن
جهتــ میکوشــند؟
اگــر منظــور شــا وجــود فســاد مالــی عمــده و
وجــود ابزارهــای رسکــوب در کشــور اســت کــه
البتــه کارگـران خواســتار رفــع ایــن فســاد و برچیده
شــدن نظــام رسکــوب هســتند امــا بایــد در نظــر
داشــت کــه رسکــوب کارگــران در ذات نظــام
رسمای��هداری اســت و ب ـرای آن نهادهــا و ســازمان
هــای عریــض و طویلــی پیــش بینــی شــده اســت
و اینطــور نیســت کــه ایــن رسکــوب فزاینــده،
ناش��ی از اف��راد و جمعهــای محــدود و خــودرس

باشــد .ام��ا از صدوپنجـ�اه ســال پیـ�ش چش��مانداز
جنب��ش کارگ��ری ،دس��تیابی ب��ه جامع��های بــدون
شــکاف طبقاتــی و ســتم و اســتثامر اســت و تنهــا
راه بــرای مقابلــه بــا ایــن رسکــوب و خشــونت،
همبســتگی و اتحــاد مــا کارگــران و تــاش بــرای
ایج��اد تشــکلهایامن اســت.
شــا شــخصاً در معــرض ایــن دســت تهدیــدات
قـرار گرفتیــد ،کمــی درایــن بــاره بگوییــد ،آیــا رونــد
پیگیریهــا را مســاعد دیدیــد؟
مــن و ســایر فعالیــن ســندیکایی و فعالیــن کارگــری
همیشــه در مظــانِ [اتهــام] و رسکوب سیســتامتیک
قـرار داش��تیم .از ای�نـ رو پیگیریهــا نتیجــه قطعــی
ب��ه نف��ع مــا نداشتهاســت بــه طــور منونــه خــود
مــن و چهـ�ار نف�رـ از اعض��ای س��ندیکا سالهاســت
باــ تصمی�مات ف��را قانون��ی و نامهنگاریهــای
نهادهــای امنیتــی همچنــان از کار اخــراج
میباشــیم.
ادامه دارد

دولت بوژوازی و ....بقیه از صفحه آخر

اشــتباهات انقالبیــون فرانســوی را روشــن کــرد.
اســاس جمــع بنــدی مارکــس بــر ایــن نظــر بــود
کــه طبقــه کارگــر بایــد دولــت بــورژوازی را درهــم
بشــکند .و دولــت کارگــری و یــا دیکتاتــوری کارگری
را جایگزیــن آن منایــد .ایــن جمــع بنــدی داهیانــه
در انقــاب اکتــر روســیه و بعــدا انقــاب چیــن
بصــورت روشــن و شــفافی خــود را نشــان داد.
لنیــن در توضیــح دقیــق نظـرات مارکــس راجــع بــه
قــدرت طبقاتــی کتــاب " دولــت و انقــاب " را بــه
رشــته تحریــر درآورد .مبنــای ایــن کتــاب توضیــح
تاریخــی شــکل گیــری دولــت و محــو تاریخــی آن
توســط پرولتاریــا مــی باشــد .لنیــن در ایــن کتــاب
بارهــا آزمــون هــای مارکــس را در مســئله کمــون
پاریــس یــادآور مــی شــود و درس هــای آنــرا در
مبــارزه طبقاتــی خاطــر نشــان مــی کنــد.
لنیــن در کتــاب دولــت و انقــاب بــه روشــنی
ماهیــت دموکراســی و دیکتاتــوری را توضیــح داد.
او در توضیحــات خــود و در ادامــه نوشــته انگلــس
مــی نویســد" در اینجــا اندیشــه اصلــی مارکسیســم
دربــاره نقــش تاریخــی و اهمیــت دولــت بــا
روشــنی کامــل بیــان شــده اســت .دولــت محصــول
و مظهــر آشــتی ناپذیــری تضادهــای طبقاتــی اســت
دولــت در آنجــا ،در آن موقــع و بــه ایــن دلیــل
کــه تضادهــای طبقاتــی بــه طــور عینــی منــی
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بهــای بدتــر شــدن رشایــط کار و زیسـ ِ
ـت کارگ ـران
و حقــوق بگیــران ،وضــع کارگــران در ایــران
بدتــر شــده ،کــه ایــن رشایــط در کل جوامــع
رسمای��هداری وج��ود دارد ام��ا در کش��ور م��ا ،ب��ه
دلی��ل ادام��هء سیاس��تهای خامنــان برانــداز
موج�وـد و تحریمه��ای ظاملان��هی تحمیــل شــده
کــه مزیــد بــر علــت شــده[اند] ،وضعیــت کارگـران
بــه شــدت نســبت بــه پیــش از انقــاب بدتــر
شــده اســت .متاســفانه هیــچ کــدام از شــعارهایی
ک��ه در حامی��ت از پابرهن��هگان و مســتعضفین
داده میشــد نــه تنهــا محقــق نشــد بلکــه هیــچ
ارادهای برــای تحق�قـ آن منیبین��م و سیاس��تها
همچن��ان در جه�تـ تقوی��ت رسمایـ�هداران و یــک
درصدیهــا اســت.
آیــا شــا اعتقــادی بــه ایــن جملــه داریــد کــه
کارخانجــات بایــد توســط شــورای کارگــری
اداره شــود؟ در اعرتاضــات کارگــران هفــت تپــه،
ایــن موض��وع یک��ی از خواســتههای معرتضیــن
بودهاســت .چقــدر ایــن شــعار را بــا توجــه بــه
س��اختار حکوم��ت عمل�یـ میدانیــد؟
بلــه معتقــد بــر ایــن هســتم کــه ادارهء کارخانجات
بایــد [بــه] دســت کارگ ـران باشــد .ادارهء شــورایی
کارخانجــات توســط کارگ ـران تنهــا زمانــی محقــق
خواهدشــد کــه کشــور در اعرتاضــات گســرده و
رسارسی ق��رار داشتهباشــد و قــدرت ســازمان یافتــه
و رسارسی کارگـ�ران ،ش��کل گرفتهباشــد .ایــن اقــدام
بـ�ا شـ�عار پیـ�ش من��یرود بلکــه بــا تغییــر دادن
تــوازن قــوا بــه نفــع اردوگاه کار و زحمــت ،ممکــن
میشــود.
چ��ه تالشهایــی بـرای رسکــوب کارگـران و اتحادیــه
هایش��ان شدهاســت؟ فض��ای اتحادیههــای
کارگــری تــا چــه حــد بــا تهدیــد و رشــوه و نفــوذ
افــراد وابســته مســموم یــا منفعــل شــده؟
حاکمیــت هــم از رسکــوب ســخت و آشــکار نظیــر
قتــل ،زنــدان ،اخــراج از کار و شــکنجه و فشــار
ب��ه خانوادههــا و فعالیــن کارگــری و هــم از
رسکــوب نــرم نظیــر تصویــب قوانیــن ضــد کارگــری
و ایجـ�اد تشـ�کلهای زرد و وابســته بــه دولــت،
اخت�لاف افکنــی در تش��کلهای کارگــری مســتقل
و فعــاالن کارگــری ب ـرای رسکــوب بیشــر اســتفاده
کردهاس��ت .اتحادیهه�اـی کارگ��ری دستســاز
دولــت ،متاســفانه و همیشــه عمــاً بــه عنــوان
عوام��ل کارفرم��ا عم��ل کردهانــد و همچنــان کــه
انتظ��ار مـ�یرود ،رش�وـه و ...در آنهــا بســیار رایــج
اســت امــا تشــکالت مســتقل کارگــری در برابــر ایــن
فش�اـرها ایســتادهاند و حتــی تهدیــد و رشــوهء
برخــی از افــراد انگشــت شــار ،در تشــکالت
مســتقل کارگــری ،هیچــگاه نتوانســت تشــکالت
مســتقل کارگــری را منفعــل و یــا از مســیر خــود
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حامیــت از پرولتاریــا و نفــی روابــط اســتثامرگرانه
و برپایــی ســاختارهای جامعــه بــر مبنــای نفــی
اســتثامر و ســتم انســان بــر انســان .در واقــع
رسکــوب بــورژوازی همزمــان بــه مفهــوم دفــاع از
کارگــران و دمکراســی بــرای کارگــران بــه مفهــوم
رسکــوب بــورژوازی اســت.
در اینجــا مــا بــا ســاختارهای دو نــوع دمکراســی
یعنــی دمکراســی رسمایــه داری از طریــق انتخابــات
پارملانــی و عمومــی و انتخابــات از طریــق
شــوراهای کارگ ـران و زحمتکشــان و حــق مســاوی
انتخــاب کننــدگان و انتخــاب شــوندگان و حــق عزل
انتخــاب شــوندگان روبــرو هســتیم .در نــوع اول
ایــن دمکراســی تعــدادی از مناینــدگان بــورژوازی
چنــد ســال یکبــار انتخــاب شــده و تــا انتخابــات
بعــدی جوابگــوی انتخــاب کننــدگان خــود نیســتند.
انتخــاب کننــدگان قــادر بــه عــزل کاندیداهــای
انتخــاب شــده نبــوده و ایــن شــکل انتخابــات بطــور
دوره ای تکـرار مــی شــود .امــا در نــوع دوم یعنــی
دمکراســی کارگــری .رشکــت کارگـران و زحمتکشــان
در شــوراهای خــود و از ایــن طریــق تشــکیل
دولــت و برپایــی انتخــاب مدی ـران جامعــه و حــق
عــزل و نســب رشکــت مســتقیم اکرثیــت جامعــه
را در بدســت گیــری رسنوشــت خــود ،دولــت را
ســازماندهی مــی کنــد.
توضــح ایــن مســئله از آن جهــت اهمیــت دارد کــه
برخــی نظـرات ،رشکــت در انتخابــات را هــم ردیــف
تغییــر رژیــم و یــا سیاســت هــای اســراتژیک
رژیــم قــرار مــی دهنــد .در حالیکــه رشکــت در
انتخابــات یعنــی رشکــت در دموکراســی بــورژوازی
یعنــی رشکــت در انتخابــات اقلیــت جامعــه و از
ایــن طریــق تحکیــم طبقــه اقلیــت اســتثامرگرو
ســتمگر حاکــم .انتخابــات در عالــی تریــن اشــکال
دموکراســی بــورژوازی بــه هیچوجــه منافــع طبقــه
حاکــم را زیــر ســئوال نــرده بلکــه در اکــر مواقــع
تحکیــم کننــده آن اســت.
یکــی از دالیــل اینکــه دمکراســی و دیکتاتــوری از
یــک جنــس هســتند آن اســت کــه یــک دولــت بــه
مثابــه ســازمان متشــکل تریــن طبقــه اجتامعــی
بـرای آزادی خــود احتیــاج بــه رسکوب و تابــع کردن
طبقــات متخاصــم دارد .در جامعــه بــورژوازی کــه
اقلیتــی صاحــب ابــزار تولیــد و بیشــرین ثــروت
هــای اجتامعــی هســتند ،مناینــدگان بــرای حفــظ
وضــع موجــود احتیــاج بــه رسکــوب تولیــد کننــدگان
و کارکنــان تولیــد دارنــد کــه بتوانــد ارزش اضافــی
تولیــدات را در اختیــار بگیرنــد .یعنــی همزمــان
ب ـرای حفــظ خــود و وضــع نابرابــر موجــود بایــد
علیــه برابــری علیــه هــر نیرویــی کــه بـرای برابــری
و یــا عدالــت اجتامعــی و یــا از بیــن رفــن مالکیــت
خصوصــی بــر ابــزار تولیــد مبــارزه مــی کنــد

بایســتد و آنهــا را بــه غــل و زنجیــر بکشــد .مارکــس
و انگلــس و لنیــن و متامــی رهـران پرولتاریــای بیــن
املللــی بطــور مفصــل راجــع بــه آن مطلــب نوشــته
انــد .در حقیقــت توضیــح دیکتاتــوری پرولتاریــا
یعنــی دولــت کارگ ـران متشــکل و مســلح کــه نــه
تنهــا بـرای از بیــن بــردن بــورژوازی و همچنین برای
تغییــر عــادات و ســنن عقــب مانــده اجتامعــی و
تربیــت تودههــا بـرای ســاختامن سوسیالیســم بــکار
گرفتــه مــی شــوند ،هــر دو جانــب مســئله یعنــی
دیکتاتــوری و دمکراســی را طــرح مــی کنــد .قبــول
نــه تنهــا جانــب دموکراســی پرولتاریــا بلکــه جانــب
دیکتاتــوری آن بــرای رهــران پرولتاریــا آنچنــان
مهــم اســت کــه مــی نویســد “ مارکسیســت فقــط
کســی اســت کــه پذیــرش مبــارزه میــان طبقــات را
بــه پذیــرش دیکتاتــوری یرولتاریــا برســاند
ولــی دلیــل اینکــه امــروز بــار دیگــر مســئله
دیکتاتــوری پرولتاریــا مطــرح می شــود و بــورژوازی
بــا شــدت لجوجانــه ســعی بــه لجــن مــال کــردن
ایــن دیکتاتــوری دارد در کجاســت  – 1 .ناشــی از
بــه بــن بســت رســیدن رسمایــه داری و رشــد بحـران
هــای ســاختاری رسمایــه داری کــه برشیــت را بــه
لبــه فقــر مطلــق رانــده اســت  – 2تــاش برشیــت
و در راس آنهــا طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا برای
روشــن کــردن مســائل و راه حــل هــای اجتامعــی و
اینکــه ناچــارا متامــی نظراتــی کــه بــه ادامــه وضــع
موجــود یعنــی اســتثامر انســان از انســان کمــک
مــی کنــد را مــورد نقــد ق ـرار دهــد .
بــورژوازی ب ـرای درهــم شکســن طبقــات اســتثامر
شــده فقــط منــی توانــد بــه ســاح رسکــوب و دم
و دســتگاههای نظامــی متوســل شــود .فاســد
کــردن و بــه کجــراه کشــاندن تفکــرات و ایــده
هــای آزادیخواهانــه و برابــری و عدالــت طلبانــه
اجتامعــی ،هدایــت افــکار عمومــی بســوی ایــده
هــای تســلیم طلبانــه و تجدیــد نظــر طلبــی در
ایــده هــای انقالبــی ب ـرای درهــم شکســن انقــاب
اجتامعــی و ایجــاد رسدرگمــی بــرای ســاختامن
سوسیالیســم و بــه فراموشــی ســپردن اساســی تریــن
ایــده هــای کمونیســم علمــی از جملــه راه حــل
هــای رسمایــه داری بـرای ادامــه وضــع فالکــت بــار
کنونــی اســت.
منایــش انتخاباتــی در ایــران بــا انتصــاب رئیســی
بــه اصــاح طلبــان حکومتــی کــه بــه آخــر خــط
رســیده انــد و راه قــدرت را کامــا بســته مــی داننــد
و برخــی بــا رای نــدادن و برخــی بــا حامیــت از
کاندیداهــای بــه اصطــاح معتــدل تــر در ایــن
منایــش رشکــت کردنــد .امــا ایــن رشکــت کــردن
ب ـرای مــردم و تــوده هــای زحمتکــش آنقــدر مهــم
نبــود ،آنچــه کــه دارای اهمیــت اســت نظــرات
ارتجاعــی اســت کــه ایــن جامعــت و نیــز دیگ ـران
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توانــد آشــتی پذیــر باشــند پدیــد مــی آیــد .بــر
عکــس وجــود دولــت ثابــت میکنــد کــه تضادهــای
طبقاتــی آشــتی ناپذیــر انــد”.
ه نظــر مارکــس دولــت دســتگاه فرمانروایــی
طبقاتــی دســتگاه ســتمگری یــک طبقــه بــر طبقــه
دیگــر و دســتگاه ایجــاد نظمــی اســت کــه بــه
ایــن ســتمگری صــورت قانونــی مــی دهــد و پایــه
هــای آن ـرا محکــم مــی کنــد و بــه ایــن طریــق از
شــدت تصــادم میــان طبقــات مــی کاهــد” و بازهــم
در هــان بخــش " اگــر دولــت محصــول آشــتی
ناپذیــر تضادهــای طبقاتــی اســت اگــر دولــت
نیرویــی اســت کــه مافــوق جامعــه جــای دارد و
بیــش از پیــش بــا جامعــه بیگانــه مــی شــود ،پــس
پیداســت کــه رهایــی طبقــه ســتمکش نــه فقــط
بــدون انقــاب قهــر آمیــز بلکــه بــدون نابــودی
آن دســتگاه قــدرت دولتــی نیــز کــه توســط طبقــه
فرمانــروا ایجــاد شــده و ایــن " بیگانگــی " در آن
تجســم یافتــه ،امــکان نــدارد.
لنیــن در توضیــح نیــروی دولــت مــی نویســد "
ارتــش دامئــی و پلیــس افـزار عمــده نیــروی قــدرت
دولتــی هســتند – مگــر جــز ایــن هــم مــی توانــد
باشــد؟ " .دموکراســی نیــز دولــت اســت و بنابــر
ایــن وقتــی دولــت از میــان بــرود دموکراســی هــم
از میــان خواهــد رفــت “
“ رضورت تربیــت منظــم تــوده هــا بــا چنیــن و
هامنــا بــا چنیــن نظریــه ای دربــاره انقــاب قهــر
آمیــز ،اســاس و پایــه رسارس آمــوزش مارکــس و
انگلــس را تشــکیل مــی دهــد"
در اینجــا بــا بیــان یکــی از درخشــان و مهمرتیــن
ایــده هــای مارکسیســم دربــاره دولــت یعنــی بــا
ایــده " دیکتاتــوری پرولتاریــا " _اصطالحــی کــه
مارکــس و انگلــس پــس از کمــون پاریــس بــه کار
بــرده انــد” دولــت یعنــی پرولتاریــای متشــکل بــه
صــورت طبقــه فرمانــروا" روبــرو هســتیم  -دولــت
و انقــاب لنیــن
و " مبــارزه طبقاتــی ناگزیــر بــه دیکتاتــوری
پرولتاریــا مــی انجامــد " و
مارکــس یکــی از دالیــل شکســت کمــون پاریــس را
در عــدم قاطــع در هــم شکســن قــدرت دولتــی و
رسکــوب بــورژوازی برشــمرده و رضورت تغییــر از
دموکراســی بــورژوازی بــه دموکراســی پرولتاریایــی
را یــاد آورد مــی شــود .در حقیقــت مارکــس و لنیــن
دموکراســی و دیکتاتــوری را از یــک خواســتگاه
طبقاتــی مــی دانــد .بطــور مثــال دیکتاتــوری
پرولتاریــا هــان دموکراســی پرولتاریــا اســت .بــه
ایــن مفهــوم دولــت پرولــری از دیکتاتــوری خــود
بــرای رسکــوب بــورژوازی و طبقــه اســتثامرگر
اقلیــت جامعــه اســتفاده مــی کنــد و در هــان
مفهــوم از نیــروی دمکراتیــک خــود در جهــت
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جنــاح هــای بــورژوازی ایــران در همیــن رابطــه
تبلیــغ مــی کننــد .برخــی از آنهــا را مــا در اول ایــن
نوشــته آوردیــم ولــی بازهــم مــی تــوان نظــرات
دیگــری را هــم کــه حاکمیــت و بــورژوازی لی ـرال
مطــرح مــی کنــد آورد از جملــه:
 – 1مــا بــه دمکراســی همگانــی احتیــاج داریــم
بایــد فضــای بــاز سیاســی بوجــود آیــد و همــه
از دمکراســی بهــره بربنــد .دمکراســی طبقاتــی
خشــونت و رسکــوب و ......را بــه همــراه دارد.
انقــاب سیاســی و رنگــی بهــر از انقــاب طبقاتــی
 – 2انتخابــات بــه خوبــی پیــش رفــت و مــا بایــد
منتظــر کارآیــی دولــت جدیــد باشــیم  .آنهــا مــی
گوینــد دیگــر رای مــردم معیــار الهــی نیســت و
احتیــاج بــه حضــور مــردم نیســت فقــط دولــت
بایــد کارایــی و مدیریــت علیــه فســاد و ....را جلــو
بــرد
 – 3بـرای نتایــج مثبــت کارهــا بایســتی صــر کــرد.
بــا عجلــه و اع ـراض و انتقــاد کاری از پیــش منــی
رود.
 – 4مــا بــه انقــاب احتیــاج نداریــم .بایســتی بــا
تعامــل و فاصلــه گرفــن از خشــونت بــه رشــد
فرهنــگ شــهروندی و همــراه آن رشــد جامعــه
خدمــت کــرد .ایــده هــای انقالبــی بــه خشــونت و
انقــاب بــه نتایجــی ماننــد  57خواهــد انجامیــد و
جامعــه را بــه عقــب خواهــد کشــید
 – 5مشــکل مــا عــدم مدیریــت صحیــح اســت.
رژیــم اســامی کامــا بــا جامعــه همخوانــی داشــته
و فقــط برخــی از ســوء مدیریــت هــا مشــکل
آفریــن اســت .برانــدازی و فروپاشــی هم ـراه هــم
اســت و بــه هــرج و مــرج مــی انجامــد
 – 6مشــکل مــا تحریــم هــای اقتصــادی اســت ،و
بحــران اقتصــادی و فشــار کمــر شــکن اقتصــادی
رصفــا ناشــی از تحریــم هــای غــرب اســت.
 – 7نبایــد خشــونت را بــا خشــونت جــواب داد .و
بــا ایــن کــه خشــونت بطــور دائــم از طــرف دولــت
علیــه مــردم طالــب حداقــل حقــوق اولیــه بــکار
رفتــه اســت .اعرتاضــات بایســتی مدنــی و بــدور
از خشــونت هم ـراه بــا تعامــل و توســعه سیاســی
هم ـراه باشــد.
نظــرات فــوق بخشــی از نظــرات ارتجاعــی و
فریبنــده ای اســت کــه امــروزه اصــاح طلبــان،
ســلطنت طلبــان و بــورژوازی لیــرال را بــه زیــر
پرچــم خــود گــرد آورده اســت .صحبــت از
دیکتاتــوری پرولتاریــا و دولــت طبقاتــی بـرای آنــان
مســاوی بــا خشــونت و تروریســم و....اســت .آنهــا
وجــود طبقــات و مبــارزه طبقاتــی را نفــی مــی
کننــد و بــا مطــرح کــردن اینکــه مبــارزه طبقاتــی
کهنــه شــده اســت دوران جدیــد مبــارزه بـرای حــق
شــهروندی و مدرنیســم حقــوق بــر و دمکراســی
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مبــارزات خــود تــا حــدی ایــن آگاهــی از دولــت
طبقاتــی و انتخاباتــش را بــه میــان جامعــه بــرده
اســت ولــی هنــوز جامعــه در عیــن طــرد انتخابــات
اخیــر بــه دالیــل طبقاتــی ایــن پشــت کــردن بــه
انتخابــات دســت نــرده اســت و آنـرا در حــد یــک
مبــارزه سیاســی محــدود کــرده اســت .اینکــه ایــن
اولیــن طــرد گســرده انتخابــات در رژیــم جمهــوری
اســامی اســت ،نشــانی از شکســت رژیــم و عــدم
مرشوعیــت وســیع در بیــن مــردم در عرصــه هــای
مختلــف اســت .رونــد اوضــاع بطــرف روشــن
شــدن صــف هــای طبقاتــی اســت .طبقــه کارگــر
و زحمتکشــان از یــک طــرف و دولــت و حامیــان
طبقاتــی اش در ســوی دیگــر ایــن صــف بنــدی
هســتند .شــعار اصــاح طلــب و اصولگــرا دیگــه
متــام ماجــرا نشــان از پایــان توجــه بــه درگیــری
هــای درونــی حکومــت و رویکــرد رو در رو بــا کل
حاکمیــت دارد .امــروز دولــت طبقاتــی بــا منافــع
بورژوایــی اش بــا رانــت خــواری و زد و بنــد هــای
اقتصــادی و دزدی و رشــوه خــواری و بــاال کشــیدن
پــول و رسمایــه هــای ملــت توســط آقــا زاده هــا و
رشکــت هــای وابســته مجموعــه ای را تشــکیل مــی
دهنــد کــه دشــمنی بــا رفــاه و آزادی و عدالت برای
فرودســتان را بــه منافــع خــود گــره زده انــد .آنهــا
هیــچ راهــی بجــز رسکــوب و گســرش بوروکراســی
دولتــی ب ـرای تامیــن منافــع خــود ندارنــد .رئیســی
یــک از کادرهــای ایــن بانــد مافیایــی اســت .فــردی
کــه قــرار اســت هامنطــور کــه در قــوه قضائیــه
منافــع حاکمیــت را بــا اعــدام هــای گوناگــون
شــکنجه و زنــدان تامیــن کــرد در قــوه مجریــه بــا
سیاســت و در راس هیئــت دولــت جلــو بــرد .آنچــه
کــه روشــن اســت بــا هــر تغییــر و اصالحــی کــه
رئیســی در هیئــت دولــت جدیــد انجــام دهــد ولــی
جــدا از چهارچــوب باندهــای مافیایــی و بــورژوازی
حاکــم بــر ایــران نخواهــد بــود .ایــرا دیگــر هــر
کســی کــه در ایــران زندگــی مــی کنــد فهمیــده
اســت فقــط اصــاح طلبــان حکومتــی و غیــر
حکومتــی بعلــت منافــع مشرتکشــان قــادر بــه درک
آن نیســتند .مســئول هیئــت مــرگ ســال هــای 67
بــه رئیــس دولــت جدیــد رژیــم بــورژوازی انتصــاب
شــده اســت .ایــن انتصــاب آنچنــان روشــن اســت
کــه فقــط فریبــکاران و جنایتــکاران از قبــول ایــن
انتصــاب طبقاتــی چشــم فــرو ببندنــد.
در ایــن میــان تشــکیالتی کــه بایــد از دل مبــارزه
علیــه رژیــم جمهــوری اســامی و بخاطــر
سوسیالیســم بوجــود بیایــد یعنــی حزب کمونیســت
واحــد و رسارسی غایــب اســت.

اســت .پــا بــه گفتــان ضــد کمونیســتی و ضــد
دمکراتیــک دیگــری گذاشــته انــد.
ایــن نظـرات از اینکــه توســعه سیاســی را مشــخص
کنــد درکــی انتزاعــی و توهــم آمیــز داشــته و آن ـرا
از کشــورهای مرتوپــل رسمایــه داری بــه عاریــت
گرفتــه تــا اســاس انقالبــی را کــه امــروز بطــور
عینــی در اعتصابــات و تظاهــرات هــای  40ســال
گذشــته در حــال نــزج و گســرش اســت نادیــده
بگیرنــد .آنهــا بــا قلــب کــردن تاریــخ مبــارزه طبقــه
کارگــر و سوسیالیســم در کشــورهای سوسیالیســتی
گذشــته و پراکنــدن تخــم کینــه و نفــرت از عدالــت
و برابــری و سوسیالیســم دشــمنی خــود را بــا رهایی
و آزادیخواهــی بــه روشــنی نشــان مــی دهنــد .بــه
همیــن دلیــل آمــوزش هــای کمونیســم علمــی در
عرصــه اجتامعــی بــرای روشــنگری نــه تنهــا بــه
افشــای هــر چــه بیشــر بــورژوازی و رژیــم اســامی
مــی انجامــد بلکــه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان
جامعــه را بــرای بدســت گیــری قــدرت سیاســی
در آینــده آمــاده و مســلح تــر خواهــد کــرد .هیــچ
نظــام دیگــری در فــردای رژیــم هــای رسمایــه داری
در برابــر برشیــت بــه غیــر از سوسیالیســم وجــود
نــدارد .شکســت دمکراســی و عدالــت و برابــری
بــورژوازی هــر چــه بیشــر آلرتناتیــو سوسیالیســتی
را بــرای جامعــه مــا رضوری و شــناخته شــده تــر
کــرده اســت .نظـرات بورژایــی در ایـران از انقــاب
سیاســی ( بخــوان انقالبــات رنگــی ) حامیــت مــی
کنــد کــه بتوانــد بــدون تغییــر ســاختارهای رسمایــه
داری اقشــار و جنــاح هــای دیگــری را بــه قــدرت
برســاند .برخــی از آنهــا حتــی انقالبــات رنگــی را
هــم مناســب ندانســته و تعامــل بــا رژیــم حاکــم
و فاشیســت هــا و جنایتــکاران امثــال رئیســی را
ارجــح مــی داننــد.
بــورژوازی لیـرال کــه در اشــکال مختلفــی سیاســی
خــود را بــروز مــی دهــد بطــور پیگیــری درخواســت
هــای تغییــر خواســتارهای پایــه ای جامعــه را از
انتخابــات بــورژوازی درخواســت مــی کنــد .جــدا
از اینکــه رئیســی خــود یکــی از قاتلیــن و یکــی از
بــی آبروتریــن مهــره هــای رژیــم مذهبــی ایــران
اســت از او درخواســت رفــع مشــکالت معیشــتی
و تعامــات خارجــی و دمکراســی و غیــره را دارنــد.
ایــن توهــم کــه بخــش هایــی هــر چنــد کوچــک
از روشــنفکران و دانشــجویان را هــم در برگرفتــه
اســت ،یــک خطــر جــدی بـرای جنبــش دمکراتیــک
و آزادیخواهــی در کشــور ماســت .اینکــه درک و
آگاهــی از نقــش طبقاتــی دولــت در انتخابــات و
تحکیــم مناســبات بورژوایــی جامعــه کــم رنــگ
مــی شــود ،همیشــه خطــری بـرای گســرش رسکــوب
و فقــر اقتصــادی و فرهنگــی و بســته تــر شــدن ع.غ
جامعــه بــوده اســت .امــروز طبقــه کارگــر در
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مــی داننــد کــه بایــد در ســه حیطــه بــزرگ مقــام و
موقعیــت متفوقــی را احـراز کننــد .ایــن ســه حیطــه
کــه در برقــراری ســلطه جهانــی آمریــکا عوامــل
اساســی محســوب مــی شــوند ،عبارتنــد از:
 – 1کنــرل بــر منابــع طبیعــی جهــان و بــه ویــژه
ایجــاد هژمونــی نفتــی در حیطــه “ خاورمیانــه
بــزرگ “،
 – 2ایجــاد مونوپولــی نظامــی در جهــان تحــت
رهــری آمریــکا،
 – 3گســرش فرهنــگ “ متفــوق “ انگلوساکســون
کــه بخشــی از آن آرمــان هــای ســلطه جویانــه
امپراتــوری رسمایــه در جهــان بــه رهــری آمریــکا را
بــه بهرتیــن وجهــی بیــان مــی کنــد.
وقتــی نئوکانهــا صحبــت از “ خاورمیانــه بــزرگ “
مــی کننــد ،منظورشــان کشــورهای خاورمیانــه بــه
اضافــه کشــورهای منطقــه قفقــاز (آذربایجــان،
ارمنســتان ،ترکمنســتان ،تاجیکســتان و قرقیزســتان)
مــی باشــد .ایــن خطــه نقــش تعییــن کننــده ای در
پــروژه امپریالیســتی آمریــکا بــازی مــی کنــد .ســه
مولفــه پــر اهمیــت آن عبارتنــد از:
 – 1وجــود ثــروت عظیــم مربــوط بــه انــرژی
ســوخت (نفــت و گاز طبیعــی) :نزدیــک بــه %70
کل نفــت جهــان و  %80کل گاز طبیعــی جهــان در
ایــن منطقــه قــرار دارد .دسرتســی بــدون قیــد و
رشط بــه نفــت ارزان و بــا کیفیــت ایــن منطقــه،
اهمیــت حیاتــی در طــرح ســلطه جویانــه آمریــکا
پیــدا مــی کنــد .بهرتیــن راه تضمیــن دسرتســی بــه
ایــن منابــع کنــرل سیاســی – نظامــی کشــورهای
ایــن منطقــه از راه صــدور دموکراســی ،تغییــر رژیم
و تهاجــات و اشــغال نظامــی اســت .تســلط بــر
خاورمیانــه بــزرگ و اســتقرار هژمونــی نفتــی مرحله
اول اسـراتژی جهانــی پــروژه آمریــکا را در بــر مــی
گیــرد.
 – 2امــا ایــن خطــه از نظــر جغرافیــای سیاســی نیــز
اهمیــت حیاتــی بـرای نئوکانهــا دارد .بــا توجــه بــه
نقشــه جهــان ،متوجــه مــی شــویم کــه ایــن منطقــه
در مرکــز جهــان قدیــم و یــا نیمکــره رشقــی (اورو-
آســیا) ق ـرار دارد .ایــن منطقــه بــه یــک انــدازه از
پاریــس ،پکــن ،ســنگاپور و ژوهانســبورگ فاصلــه
دارد و در سیســتم جهانــی ازمنــه هــای قدیــم،
منطقــه اتصــال دهنــده قــاره هــای آســیا ،آفریقــا
و اروپــا بــوده اســت .بعــد از جنــگ جهانــی دوم و
آغــاز جنــگ رسد کشــورهای جنوبــی ایــن منطقــه
( مثــل ای ـران ،عربســتان ،ع ـراق و غیــره ) از نظــر
جغرافیــای سیاســی و اســراتژی نظامــی ،اهمیــت
فــوق العــاده ای در جهــت محــارصه و تحدیــد
اتحــاد جامهیــر شــوروی بــرای نظــام جهانــی
رسمایــه ،یافــت .ولــی پــس از فروپاشــی شــوروی،
اهمیــت ایــن منطقــه نــه تنهــا کاهــش نیافــت بلکه

دو چنــدان شــد .بــه نظــر بســیاری از مفرسیــن،
ســلطه گــری آمریــکا در ایــن منطقــه کــه در 15
ســال اخیــر ( )2005-1991تشــدید یافتــه ،نقــش “
اروپــای متحــد “ را بــه خاطــر نیــاز روزافــزون بــه
نفــت و گاز طبیعــی خاورمیانــه بــزرگ بــه یــک “
زیــر دســت “ و نــه متحــد و رشیــک تقلیــل خواهــد
داد.
نئوکانهــا در صــورت ایجــاد هژمونــی نفتــی روســیه
را اختــه و یــا تجزیــه خواهنــد کــرد و ســپس بــا
گرفــن بــاج ســبیل از هندوســتان بــا جمعیــت یــک
میلیــاردی از نفــت جهــت تحدیــد و یــا تجزیــه
چیــن از طریــق جدائــی مناطــق تایــوان ،تبــت،
ایغورســتان یــا ترکســتان رشقــی از بدنــه چیــن بــه
مرحلــه دوم و ســوم اسـراتژی جهانــی خــود جامــه
عمــل خواهنــد پوشــاند .لــذا کنــرل بالمنــازع بــر
منابــع نفتــی خاورمیانــه بــه عنــوان حیــاط خلــوت
آمریــکا در واقــع جهانــی کــردن دکرتیــن مونــرو
و گســرش آن بــه دنیــای قدیــم اســت کــه هــدف
توســعه طلبــی آمریــکا را بــه منایــش مــی گــذارد.
مــع الوصــف بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه کوشــش
مــداوم آمریــکا بالفاصلــه بعــد از پایــان جنــگ
جهانــی دوم بــرای بــه کنــرل خــود درآوردن ایــن
منطقــه بــا موفقیــت تــوام نبــوده اســت.
در دهــه  ،1950بعــد از رسنگونــی حکومــت ملــی
دکــر مصــدق در ایــران ،آمریــکا ســعی کــرد کــه
ایــن منطقــه را از طریــق ایجــاد “ پیــان بغــداد “
و بعــدا “ ســنتو “ بــه حلقــه “ ناتــو “ وصــل کنــد.
ولــی کودتــای ناسیونالیســتی عبدالکریــم قاســم در
 1958و نفــوذ شــوروی بــه عنــوان رقیــب سیاســی و
نظامــی در دهــه  1960همـراه بــا گســرش جنبــش
هــای رهائیبخــش در کشــورهای آســیا و آفریقــا،
باعــث شــد کــه در آن دوره آمریــکا نتوانــد در
پیــاده کــردن طــرح خــود موفقیــت حاصــل کنــد.
بــا افــول جنبــش هــای رهائیبخــش و تضعیــف
دولــت هــای “ غیــر متعهــد “ ( کنفرانــس باندونــگ
) از یــک ســو و اختــه شــدن دولــت هــای رفــاه
سوســیال دموکراســی در اروپــا و فروپاشــی شــوروی
و “ بلــوک رشق در دوره  1991-1973از ســوی
دیگــر ،آمریــکا بـرای اولیــن بــار فرصــت پیــدا کــرد
تــا بــدون مانــع و چالشــی جــدی ،طــرح خــود را
در منطقــه خاورمیانــه کــه نقشــی اساســی در ایــن
طــرح دارد ،پیــاده کنــد.
امــا ایــن ســئوال کــه آمریــکا چگونــه مــی خواهــد
ایــن کنــرل و هژمونــی را اعــال کنــد ،بســیار
رضوری و منطقــی اســت .حدود  14ســال اســت که
واشــنگنت اقــدام بــه ایجــاد و پیشــرد پــروژه ســئوال
برانگیــز بــازار مشــرک خاورمیانــه کــرده اســت .در
ایــن طــرح کــه همــراه بــا صــدور دموکراســی و
تغییــر رژیــم و احتــال تهاجــات نظامی و اشــغال

بقیه در صفحه 13

اتحادیــه اروپــا “ نیســت .هــدف نهائــی گســرش و
تضمیــن ســیادت واشــنگنت بــه عنــوان مقــر “ قیــر
قهــار “ امپراتــوری آمریــکا اســت کــه حــق گفــن
حــرف آخــر را در رسارس جهــان خواهــد داشــت.
بــه عبــارت دیگــر گســرش “ دکرتیــن مونــرو “ ( کــه
بــه آمریــکا حــق مــی دهــد کــه از کلیــه مناطــق
آمریــکای التیــن و جزایــر کارائیــب بــه عنــوان “
حیــاط خلــوت “ خــود اســتفاده کنــد ) در رسارس
کــره خاکــی هســته اصلــی ایــن پــروژه را تشــکیل
مــی دهــد.
در واقــع بــا جهانــی کــردن دکرتیــن مونــرو ،آمریــکا
اداره جهــان را بــه طــور انحصــاری حــق خــود
محســوب مــی دارد ! در ایــن طــرح “منافــع “ و
“ امنیــت “ نظــام آمریــکا کــه “ جهانــی “ شــده
اســت ،مافــوق و برتــر از متــام اصــول و ضوابطــی
اســت کــه تاکنــون قــرار بــود رفتــار سیاســی و
نظامــی واحدهــای کشــوری را در جهــان ،تحــت
نظــارت بگیرنــد.
پــروژه جهانــی آمریــکا در ســالهای دوره “ جنــگ
رسد “ بــه خاطــر پــا گرفــن جنبــش هــای رهائیبخش
ملــی در کشــورهای جهــان ســوم و عــروج دولــت
هــای نســبتا “ رفاهــی “ سوســیال دموکراســی در
اروپــا از یــک ســو و حامیــت چنــد جانبــه شــوروی
و چیــن از جنبــش هــای رهائیبخــش از ســوی
دیگــر ،هیئــت حاکمــه آمریــکا را مجبــور بــه قبــول
تاکتیکــی “ همزیســتی مســاملت آمیــز “ ،نــه تنهــا
بــا چیــن و “ بلــوک رشق “ کــرد ،بلکــه بــه پــای
مذاکــره صلــح بــا کشــورهای آســیائی و آفریقائــی
نیــز رفــت.
بعــد از خاموشــی شــعله هــای جنبــش هــای
رهائیبخــش در ســال هــای  ،1980-1973ریــزش
و افــت سوســیال دموکراســی در اروپــا در دهــه
 1980و باالخــره ســقوط و فروپاشــی شــوروی در
آغــاز دهــه  ،1990آمریــکا دوبــاره فرصــت یافــت
کــه پــروژه جهانــی خــود را مطــرح و پیــاده ســازد.
جهانــی ســاخنت “ دکرتیــن مونــرو “ و ایجــاد “
حیــاط خلــوت هــای “ متعــدد جدیــد بـرای آمریــکا
در جهــت تســلط کامــل بــر خطــه عظیــم خاکــی
“ اورو -آســیا “ در ایــن طــرح کــه امــروزه توســط
نئوکانهــا و تحــت نــام “ دکرتیــن بــوش “ کوشــش
مــی شــود در جهــان پیــاده گــردد ،ایــن امــر مســترت
اســت کــه حاکمیــت و منافــع طبقــه حاکــم آمریــکا
بایــد برتــر و باالتــر از متــام قوانیــن و مقــررات بیــن
املللــی کــه ق ـرار اســت رفتــار و حــرکات سیاســی
معقــول و قانونــی را کنــرل کنــد ،ق ـرار گیــرد.
در پیــاده کــردن ایــن پــروژه ،دولتمــردان آمریکائــی

صفحه12

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نفــوذ قانونــی آمریــکا در عــراق و جلوگیــری از
تروریســم اســت .در واقــع رژیــم بــوش بــه هــر
نیــروی مقاومتــی کــه بــه نحــوی از انحــاء منافــع
ســلطه جویانــه آمریــکا را تهدیــد کنــد ،مــارک
تروریســت مــی زنــد.
رسان کشــورهای “ اروپــای قدیــم “ زمانــی کــه
خــود را در برابــر طــرح آمریــکا بــرای خاورمیانــه
یافتنــد ،بالفاصلــه بــه ابــداع طرحــی پرداختنــد و
اســم آن را همــکاری “ ارو -مدیرتانــه “ نامیدنــد.
رسان ایــن کشــورها و بــه خصــوص فرانســه و آملــان
مــی داننــد کــه طــرح آمریــکا بـرای خاورمیانــه بــه
خاطــر ســلطه کامــل آمریــکا بــر اروپــا ،روســیه و
چیــن تنظیــم و تهیــه شــده و آگاه گشــته انــد کــه
آمریــکا بــا پیــاده کــردن طــرح خاورمیانــه اش ،مــی
خواهــد بــا ایجــاد “ ایســتگاههای بنزیــن گیــری “
در خاورمیانــه بــه حــرکات بعــدی خــود در رابطه با
ســلطه بــر اروپــا دســت بزنــد .بررســی طــرح اروپــا
“ ارو-مدیرتانــه “ نشــان مــی دهــد کــه ایــن طــرح
در مقــام مقایســه بــا طــرح آمریــکا بــه طــور قطــع
بزدالنــه و زبونانــه اســت کــه رسشــار از ناهمگونــی
هــا و مفــاد متناقــض و بــی محتــوا اســت .ایــن
طــرح مترکــز را بــه ایجــاد تفاهــم و توافــق بیــن
کشــورهای عربــی دولــت مــی گــذارد .حــال آن کــه
ارسائیــل در طــرح آمریــکا ب ـرای خاورمیانــه نقــش
کلیــدی بــازی مــی کنــد و برخــاف دولــت هــای
فرانســه و آملــان و ...کــه خواهــان ایجــاد و گســرش
جهــان چنــد قطبــی هســتند ،شــدیدا متایــل بــه
اســتقرار و تامیــن جهــان تــک قطبــی بــه رهــری
آمریــکا دارد.
تفــاوت واضــح بیــن طــرح “ جســورانه “ و “
گســتاخانه “ آمریــکا کــه از وقاحــت متــام عیــار
هئیــت حاکمــه آمریــکا نشــئت مــی گیــرد و طــرح
سســت بنیــاد دولــت هــای اروپائــی نشــان مــی
دهــد کــه وابســتگی بــه آتالنتیســم و نهادهــای
متعلــق بــه آن مثــل ناتــو کــه در زیــر هژمونــی
آمریکاســت ،کوچکرتیــن مجالــی بــه اروپائیــان منــی
دهــد کــه در تصمیــم گیریهــا در مــورد مســائل
جهانــی ،در مقابــل آمریــکا احســاس برابــری کننــد.
تونــی بلــر برخــاف ژاک شــیراک ،از جهــان تــک
قطبــی دفــاع مــی کنــد و معتقــد اســت کــه ایــن
یــک انتخــاب مطلــوب از جانــب اوســت .زی ـرا بــه
نظــر او آتالنتیســم خــود رشوط کافــی بـرای برابــری
و تســاوی در تصمیــم گیریهــا بیــن آمریــکا و اروپــا
را در بــر دارد .اگــر قبــول کنیــم کــه ایجــاد و
گســرش اندیشــه و ســاختار آتالنتیســم از ابتــدا بــا
ســوء نیــت بـرای تحمیــق افــکار عمومــی اروپائیــان
از طــرف آمریــکا تنظیــم گشــته بــود بــه روشــنی
متوجــه مــی شــویم کــه غــرور و وقاحــت زور بــه
منایــش درآمــده از طــرف آمریــکا گــواه موهومــی

بــودن اعتقــاد تونــی بلــر اســت .تونــی بلــر مــی
دانــد کــه طــرح آمریــکا در خاورمیانــه در جهــت
تامیــن هــدف نهائــی آتالنتیســم ( تســلط بــر
اروپــا) اســت و از آن اســتقبال مــی کنــد.
نظــر اســتالین ،در اواخــر دهــه  1930دایــر بــر
اینکــه “ نازیهــا رضورت ایــن کــه کجــا بایــد متوقف
شــوند را منــی بیننــد “ در مــورد نئوکانهــا حاکــم در
آمریــکا نیــز صــادق اســت.
جــورج بــوش مثــل اســکندر قهــار بــا ایجــاد
جنــگ هــای دامئــی و بــی پایــان راه بازگشــت و
“ اس ـراتژی خــروج “ را نــا ممکــن ســاخته اســت.
برخــاف تونــی بلــر بعضــی از دولتمــردان اروپائــی
ایــن ســئوال را بطــور غیــر مســتقیم مطــرح مــی
کننــد کــه آیــا راه دیگــری بــه غیــر از آتالنتیســم
بــرای آنهــا وجــود دارد؟ آیــا ســخنان شــیراک در
مــورد جهــان تــک قطبــی آتالنتیــک نشــانه ای از
یــک صــف آرائــی جدیــد در جهــان و شــکلگیری
و پدیــدار گشــن یــک راه جدیــد اســت ؟ اگــر
قبــول کنیــم کــه بــه نظــر ژاک شــیراک جهــان تــک
قطبــی آتالنتیکــی مــرادف بــا توســعه طلبــی و
هژمونــی آمریکاســت ،در آن صــورت آیــا ســخنان او
اعالمــی بـرای ســاخنت دنیــای چنــد قطبــی و پایــان
آتالنتیســم اســت؟ بــرای جامــه عمــل پوشــاندن
بــه ایــن راه جدیــد الزم اســت کــه اروپــا خــود را
در باتالقــی کــه در آن فــرو غلتیــده نجــات دهــد.
اروپــا بایــد در مقابــل عملکــرد هــای آمریــکا در
خاورمیانــه مقاومــت کــرده و بــا ایجــاد محــور
“پاریس-برلین-مســکو-پکن” طــرح آمریــکا را در
خاورمیانــه بــه زیــر ســئوال بــرده و خنثــی ســازد.
ایــن را زمانــی امــکان پذیــر خواهــد کــرد کــه
اروپائیــان سوســیال ،از آتالنیســم بریــده و بــا ایجــاد
نزدیکــی و همبســتگی بــا کشــورهای جنــوب بــه
یــک مانــع جــدی در مقابــل امپراتــوری آمریــکا
مبــدل شــوند .اروپــای بــدون کشــورهای جنــوب
منــی توانــد در مقابــل آمریــکا همچــون یــک متحــد
برابــر عمــل کنــد .بــه عبــارت دیگــر اروپــا امــکان
در همبســتگی بــا هســته هــای اصلــی کشــورهای
جنــوب مــی توانــد از پیــاده کــردن موفقیــت آمیــز
طــرح آمریــکا جلوگیــری کنــد .ولــی اگــر ایــن راه را
برنگزینــد ،دیگــر اروپائــی وجــود نخواهد داشــت و
عمــا خــود بــه یــک حیــاط خلــوت آمریــکا تبدیــل
خواهــد گشــت.
امــا تجربــه جنــگ بیــن امللــل دوم نشــان داد کــه به
شکســت کشــاندن اسـراتژی تهاجمــی امپریالیســتی
اساســا در گــرو مبــارزه هــر چــه متحدتــر مــردم
جهــان علیــه امپریالیســم متجــاوز اســت ،مبــارزه ای
کــه اگــر تحــت رهــری احـزاب کمونیســت انقالبــی
باشــد نــه تنهــا پــوزه امپریالیســم بــه خــاک مالیــده
خواهــد شــد ،بلکــه مــردم کشــورهای جنــوب نیــز
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کشــورها بــه مــورد اجـرا در خواهــد آمــد ،نئوکانهــا
وظایــف زیــر را در دســتور کار خــود قــرار داده
انــد:
 – 1ایجــاد رسمایــه الزم از طریــق کشــورهای نفــت
خیــز منطقــه خلیــج فــارس در خاورمیانــه ( عـراق،
عربســتان ،ایـران ،امــارات عربــی و)...
 - 2تامیــن کارگــر ارزان از کشــورهای مــر ،ایـران،
آســیای مرکــزی ،آذربایجــان و...
 – 3تهیــه تکنولــوژی و علــم و صنعــت توســط
ارسائیــل و واســطه و داللــی کــه از مزایــا و حقــوق
خاصــی در مقایســه بــا کلیــه کشــورهای خاورمیانــه
بــزرگ برخــوردار خواهــد شــد .ایــن طــرح در حــال
حــارض از طــرف کشــورهایی ماننــد مــر ،اردن و
امــارات عربــی مــورد پذیــرش ق ـرار گرفتــه اســت.
عــراق ،ســوریه ،لبنــان و ایــران ،ایــن طــرح را رد
کــرده انــد .مخالفــت آشــکار و غیــر مســتقیم بــا
پروســه صلــح خاورمیانــه از طــرف ایــن کشــورها
را بایــد در مــن رد طــرح و پــروژه آمریــکا ،مــورد
تحلیــل و بررســی قــرار داد.
از ایــن رو آمریــکا کوشــش مــی کنــد تــا بــه نحــوی
از انحــاء ایــن چهــار کشــوررا کــه بــه مانعــی
اصلــی در رس راه پیــاده ســاخنت پــروژه آمریــکا در
خاورمیانــه محســوب مــی شــوند ،از رس راه حرکــت
خــود بــردارد .ایــن عمــل در عــراق پیــاده شــد و
آمریــکا بــا رسنگــون ســاخنت رژیــم صــدام حســین
یکــی از مخالفــان ایــن طــرح را از رس راه خــود
برداشــت .حلقــه هــای ضعیــف دیگــر د ر ایــن
اسـراتژی لبنــان و ســوریه هســتند کــه هــم اینــک
و بــا قتــل مشــکوک رفیــق حریــری رئیــس جمهــور
لبنــان و نســبت دادن ایــن قتــل بــه عوامــل ســوریه،
فشــار بــر دولــت ســوریه در بیــرون کشــیدن ارتــش
خــود از لبنــان شــدت گرفتــه و زمینــه ب ـرای روی
کار آوردن رژِیمــی پــرو آمریکائــی در آن مســاعدتر
شــده اســت.
نئوکانهــای حاکــم و مجریــان ایجــاد و حفــظ
بــازار مشــرک خاورمیانــه در صــدد هســتند رژیــم
سیاســی در هــر کــدام از ایــن کشــورها را جایگزیــن
ســازند تــا بتواننــد حفاظــت و گســرش ایــن بــازار را
تامیــن کننــد .در واقــع وقتــی کــه واشــنگنت صحبت
از اســتقرار دموکراســی در ایــن کشــورها مــی کنــد،
منظــورش جانشــین کــردن حکومــت هــای فــردی یا
اســامی بــا محتوایــی نامشــخص و مبهــم ،بــه جــای
حکومــت هــای “ از رونــق افتــاده “ خاورمیانــه
اســت .در حــال حــارض آمریــکا بــا اجـرای ســناریوی
انتخابــات قالبــی و مصنوعــی در عــراق ،مــی
خواهــد اســامی هــای میانــه رو را در ع ـراق کــه
قــادر بــه کنــرل اوضــاع بــه طــور موثــری باشــد،
بــه حاکمیــت برســاند .نقــش و وظیفــه اصلــی ایــن
نیروهــای میانــه رو اســامی صــاف کــردن جــاده
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از اســتثامر و ســتم حاکمیــن مرتجــع خــودی رهــا
شــده و در جــاده آزادی و سوسیالیســم هــم گام
خواهنــد شــد
یونس پارسابناب (ناظمی)
بولــن نظریــات از انتشــارات حــزب رنجـران ایـران
اســفند 1383مروری بر یک قرن مبارز و  ....بقیه از
صفحه آخر

تشــکیل یافتــه بــود ،دســتگیر و زندانــی شــدند.
عــال رژیــم ،دکــر ارانــی را در زنــدان بــه مــرض
تیفــوس دچــار ســاخته ،از بیــن بردنــد .افـراد گــروه
مطالعاتــی “پنجــاه و ســه نفــر" تــا شــهریور ســال
 ،1320همچنــان در زنــدان باقــی ماندنــد.
+++++
در رشایطــی کــه تــرور و اختنــاق کامــل در کشــور
حاکــم بــود ،ق ـرار داد زیــان بــار نفتــی ســال1933
(  1312شمســی) کــه مــدت آن شــصت ســال بــود،
بــا انگلســتان منعقــد گردیــد .طبــق مــواد ایــن
ق ـرارداد اســتعامری ،بخــش اصلــی ثــروت حاصلــه
از نفــت ،بــه جیــب دولــت انگلســتان و رسمایــه
داران انگلیســی رسازیــر میشــد و تنهــا  17در
صــد در آمــد نفــت بــه صاحبــان اصلــی آن ،تعلــق
میگرفــت .چــون حســاب و کتــاب رشکــت هــم در
دســت انگلســتان بــود ،در واقــع امــر ،ســهم ایـران
از  17در صــد نیــز کمــر بــود! وقتــی در ســال 1312
شمســی قــرارداد نفــت بیــن ایــران و انگلســتان
منعقــد گردیــد ،سیدحســن تقــی زاده وزیــر دارائــی
رضــا شــاه و امضــا کننــده ق ـرارداد بــود .ســال هــا
پــس از بــر افتــادن دیکتاتــوری رضــا شــاه ،تقــی
زاده از خدمتگــذاران بــه اســتعامر انگلیــس در بــه
رسانجــام رســاندن ق ـرارداد ســال  ،1933در جلســه
مجلــس پانزدهــم در  7بهمــن ســال  ،1327خــود را
در امضــای ق ـرار داد مزبــور بــی تقصیــر قلمــداد
کــرده و رضــا شــاه را عامــل انعقــاد قـرارداد ،معرفی
کــرد ".بنــده در ایــن کار اصــا و ابــدا هیچگونــه
دخالتــی نداشــته ام جــز آن کــه امضــای مــن پــای
آن ورقــه اســت ! ".دکــر مصــدق در ســال ،1323
در مجلــس چهاردهــم طــی نطــق مفصلــی ،قـرارداد
ســال  1933را مــورد انتقــاد و حملــه ق ـرار داده و
در بــاره رضــا شــاه عامــل و عاقــد ق ـرارداد چنیــن
گفــت " شــاید مــادر روزگار دیگــر نزایــد کســی
را کــه بــه بیگانــه چنیــن خدمتــی کنــد ".ایــن
نطــق تاریخــی دکــر مصــدق ،مناینــده اول ته ـران،
آغــاز مخالفــت بــا قــرارداد تحمیلــی ســال 1312
بــود کــه در ســال  1329بــه ملــی شــدن صنایــع
نفــت در رستــارس کشــور ،منجــر شــد .در زمینــه
ثــروت انــدوزی رضــا شــاه اینجــا تنهــا اکتفــا بــه
ایــن میشــود کــه در ســوم اســفند ســال 1299کــه
کودتــای انگلیســی وی را بــه قــدرت رســاند ،ایــن
افــر بریــگاد قــزاق آهــی در بســاط نداشــت.
امــا در شــهریور مــاه ســال  1320زمانــی کــه بــه
دســت متفقیــن از ایـران رانــده شــد ،صاحــب صــد
هــا پارچــه ده در نقــاط مختلــف کشــور بــود .ایــن
دهــات را ماموریــن دولتــی بــا توســل بــه زور و
قلچامغــی از چنــگ ایــن یــا آن مالــک و زمینــدار
بیــرون آورده بودنــد .بدیــن ترتیــب ،شــاه خودکامــه
بــا توســل بــه حربــه زور و ارعــاب ،در عــرض مــدت

کمــی بــه بــزرگ تریــن مالــک و زمینــدار کشــور،
مبــدل شــده بــود .بــی جهــت نبــود کــه در دوران
قدرمتــداری رضــا شــاه ،نظــام فئودالــی کــه بیــش
از هشــتاد در صــد اهالــی کشــور را محکــوم بــه
بردگــی ســاخته بــود ،همچنــان دســت نخــورده
باقــی مانــد .هرگونــه تغییــر در نظــام فئودالــی،
طبیعتـاً بــه ســود مالــک اصلــی زمیــن در کشــور نــه
بــود! پــس از بــه قــدرت رســیدن هیتلــر در آملــان
در ســال  ،1933رضــا شــاه بــه نــازی هــای حاکــم
در آملــان متایــل روز افزونــی پیــدا کــرد .گرایــش
رضــا شــاه بــه دوســتی و نزدیکــی بــا آملــان و
گســرش هرچــه بیشــر روابــط اقتصــادی ،سیاســی و
فرهنگــی بــا آن کشــور ،علــت اصلــی اشــغال ایـران
از جانــب ارتــش هــای متفقیــن در بحبوحــه جنــگ
جهانــی دوم (  )1939-1945و بــه پایــان رســیدن
خودکامگــی شــاه مســتبد بــود.
+++++
بــر افتــادن رضــا شــاه از قــدرت در شــهریور مــاه
ســال  ،1320ســبب ایجاد آزادی و دموکراســی نسبی
در کشــور اســتبداد زده گردیــد .یــک مــاه از تبعیــد
رضــا شــاه نگذشــته بــود کــه حــزب تــوده بــه مثابــه
حزبــی ضــد فاشیســتی ،تشــکیل یافــت .بــه تدریــج
حــزب ایــران و احــزاب و ســازمان هــای سیاســی
دیگــر نیــز رشوع بــه فعالیــت کردنــد .تشــکیل
احــزاب سیاســی ،انتشــار جرایــد و نرشیاتــی کــه
نقطــه نظرهــای مختلــف سیاســی را منعکــس مــی
ســاختند و متایــل روز افــزون تــوده هــای مــردم بــه
رشکــت در مســائل سیاســی ،نتیجــه منطقــی رهائــی
کشــور از چنــگ تــرور و اســتبداد مرگبــار بــود.
دوران پــس از تبعیــد رضــا شــاه ،دوران رشــد روز
افــزون مبــارزات کارگـران ،دهقانــان ،روشــنفکران و
دیگــر اقشــار اجتامعــی در نقــاط مختلــف کشــور
بــود .در رشایــط اســتعفای اجبــاری و تبعیــد رضــا
شــاه و شکســت آملــان هیتلــری در جبهــه هــای
خونیــن جنــگ ،هیــات حاکمــه ارتجاعــی و در راس
آن شــاه و دربــار پهلــوی دچــار ضعــف و ناتوانــی
گردیــده و بــه آســانی قــادر بــه جلوگیــری از
تشــدید مبــارزات کارگـران و تــوده هــای زحمتکــش
نبودنــد.
+++++
در ســال هــای نخســت ســلطنت محمــد رضــا شــاه،
وقتــی در شــهریور مــاه ســال  ،1320متفقیــن ایـران
را بــه اشــغال خــود در آورده و رضــا شــاه متحــد
آملــان هیتلــری را مجبــور بــه تــرک ای ـران کردنــد،
قشــون هــای شــوروی نواحــی شــالی کشــور
را اشــغال کــرده و در نواحــی جنوبــی و غربــی
کشــور ،عمدتــا قــوای انگلیســی مســتقر شــدند.
بــا بــودن قــوای نظامــی شــوروی هــا در شــال
کشــور ،مبــارزات دموکراتیــک و آزادیخواهانــه
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نوشــته جعفــر پیشــه وری) حکومــت اســتبدادی
رضــا خانــی کــه بــه دســت بیگانــگان بــه قــدرت
رســیده بــود ،بــه منظــور پیشــرد مقاصــد ارتجاعــی
خــود ،بــا متــام نیــرو جلــو آزادی بیــان و عقیــده را
ســد کــرده و رسســختانه بــا فعالیــت هــای کارگــری
و کمونیســتی در کشــور ،مخالفــت مــی ورزیــد.
رژیــم خودکامــه در هـراس از فعالیــت کمونیســت
هــا در بیــن کارگ ـران ،پیشــه وری و دیگــر فعالیــن
کارگــری را دســتگیر ســاخته ،روانــه زنــدان ســاخت.
از روز دســتگیری در ســال  1309تــا بــر افتــادن
دیکتاتــوری مخــوف رضــا خانــی ،بــه مــدت یــازده
ســال پیشــه وری در زنــدان هــای قــرون وســطائی
روزگار بــه رس بــرد و بدتریــن فشــار هــا و ســختی
هــا را متحمــل شــد .در ســال هــای خفقــان انگیــز
دیکتاتــوری رضــا شــاه ،در رشایطــی کــه اســتبداد و
خودکامگــی حــد و مــرزی منــی شــناخت ،تعــداد
بیشــاری از زندانیــان سیاســی و مخالفیــن رژیــم
بــا آمپــول هــوا و طــرق دیگــر ،در زنــدان هــا و
ســیاه چــال هــا بــه قتــل رســیدند .ملــک الشــعرای
بهــار در کتــاب معــروف “ تاریــخ احـزاب سیاســی"
متذکــر میشــود کــه از تــرس جانــش مجبــور
گردیــده قصیــده ای چاپلوســانه در مــدح رضــا شــاه
بــه رسایــد .صــادق هدایــت در رمــان معــروف"
حاجــی آقــا" ،دیکتاتــوری عنــان گســیخته و پوشــالی
رضــا شــاه را بــا قلمــی شــیوا مــورد متســخر و انتقــاد
قـرار داده اســت .یکــی از قربانیــان جنایــات دوران
ســلطنت رضــا شــاه ،شــاعر انقالبــی فرخــی یــزدی
بــود کــه در ســال  1318در زنــدان بــا آمپــول هــوای
پزشــک احمــدی ،کشــته شــد .در غزلــی کــه فرخــی
در آخریــن ســال حیاتــش در زنــدان رسوده ،ایــن
ابیــات را میخوانیــم :ســوگواران را مجــال بازدیــد
و دیــد نیســت بــاز گــردای عیــد از زنــدان کــه مــا
را عیــد نیســت بــی گناهــی گــر بــه زنــدان
مــرد بــا حــال تبــاه ظــامل مظلــوم کــش هــم تــا
ابــد جاویــد نیســت وای بــر شــهری کــه در آن،
مــزد مــردان درســت از حکومــت ،غیــر حبــس و
کشــن و تبعیــد نیســت .در ســال  ،1316اعضــای
گــروه مطالعاتــی " پنجــاه و ســه نفــر" کــه توســط
دکــر ارانــی ،مارکسیســت و دانشــمند برجســته
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زیــادی در زندگــی اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
اهالــی آذربایجــان ،بــه وجــود آمــد .در زمینــه
اقتصــادی ،تقســیم بــا عــوض دهــات متعلــق بــه
دولــت و اربابــان ف ـراری در بیــن دهقانــان ،ســبب
شــد کــه بیــش از یــک میلیــون نفــر از اهالی روســتا
نشــین از چنــگال خونبــار اربابهــا و ژانــدارم هــا
رهائــی پیــدا کننــد .بایــد در نظــر داشــت کــه در
آن زمــان ،جمعیــت کل کشــور کمــر از15میلیــون
نفــر بــود .حکومــت فرقــه بــه مبــارزه جــدی بــا
بیــکاری پرداختــه و بــا پشــتکار ،بــه راه انــدازی
کارخانــه هــای تعطیلــی و ایجــاد کارخانــه هــای
جدیــد ،مبــادرت ورزیــد .قانــون  8ســاعت کار
و بیمــه کارگــران ،گام هــای متینــی بــود کــه در
دوران حکومــت فرقــه ،در رابطــه بــا بهبــود وضــع
کارگــران ،برداشــته میشــد .در دوران حکومــت
دموکراتیــک فرقــه ،جــای خالــی ارتــش و ژاندارمــری
منحــل شــده را نیروهــای مســلح دهقانــان و
زحمتکشــان شــهر و ده ،پــر کردنــد .تربیــز کــه در
آن زمــان دومیــن شــهر کشــور محســوب میشــد ،تــا
زمــان حکومــت فرقــه دموک ـرات ،فاقــد دانشــگاه
بــود .بــا مســاعی فرقــه ،دانشــگاه تربیــز کــه شــامل
 3دانشــکده مــی شــد ،افتتــاح گردیــد .در تربیــز،
ایســتگاه رادیــو ایجــاد شــده و رهــری فرقــه در
جهــت آبــادی تربیــز و دیگــر شــهرهای آذربایجــان،
آســفالت و ســنگ ریــزی خیابــان هــا ،تاســیس
مــدارس و درمانــگاه هــا و مبــدل کــردن قربســتان
هــای کهنــه بــه پــارک هــا و دیگــر موسســات
عمومــی ،گامهــای بــس مثبــت برداشــت .در زمینــه
مســاله آزادی زنــان نیــز در زمــان حکومــت فرقــه
دموکــرات ،اقدامــات مهمــی انجــام یافــت .بــرای
نخســتین بــار در تاریــخ ایــران ،زنــان آذربایجــان
بــه دســتور فرقــه از حــق رای و حقــوق مســاوی
بــا مــردان برخــوردار گردیــده و در متــام زمینــه
هــای اجتامعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی ،بــه کار و
فعالیــت پرداختنــد .بــه دســتور فرقــه دموک ـرات،
زبــان ترکــی آذری بــه جــای زبــان فارســی ،زبــان
تدریــس در مــدارس تعییــن گردیــد و کتــاب هــای
درســی بــه ایــن زبــان انتشــار یافتنــد .در ادارات
دولتــی نیــز ،زبــان ترکــی ،جــای زبــان فارســی را
گرفــت .بــا تشــویق فرقــه ،شــعرای آذربایجــان بــه
زبــان ترکــی آذری -زبــان بومــی اهالــی آذربایجــان
 شــعر رسوده و نویســندگان نیــز بــه هــان زبــانمــادری ،بــه قلــم فرســائی پرداختنــد .اندکــی پــس
از رسکار آمــدن فرقــه دموک ـرات در آذربایجــان ،در
بخــش هائــی از کردســتان نیــز ،فرقــه دموکــرات
کردســتان بــه رهــری زنــده یــاد قاضــی محمــد،
قــدرت سیاســی را در دســت گرفــت.
+++++
ایجــاد حکومــت هــای دموکراتیــک در آذربایجان و

کردســتان ،تــرس و وحشــت دولــت مرکــزی مرتجــع
بــه رسکردگــی شــاه و قــدرت هــای امپریالیســتی
امریــکا و انگلیــس را کــه اربابــان ایــن رژیــم
وابســته بودنــد ،ســخت برانگیخــت .بدســتور
همیــن قدرتهــای ســلطه طلــب ،ارتــش شــاه
بــه آذربایجــان لشکرکشــی کــرده و بــا ارتــکاب
بدتریــن جنایــات ،جنبــش دموکراتیــک تــوده هــای
زحمتکــش ایــن رسزمیــن را بــه وحشــیانه تریــن
وجهــی ،رسکــوب کــرد .در عــرص دو ســه مــاه پــس
از بــر افتــادن حکومــت فرقــه ،بیــش از ســی هـزار
تــن از مــردم آذربایجــان بــه دســت ارتــش مهاجــم
مرکــزی و دیگــر عوامــل جنایتــکار وابســته بــه رژیم
شــاه و اربــاب هــا ،کشــتار شــدند .رژیــم آزادیکــش
شــاه ،متــام اصالحــات و مســاعی ترقــی خواهانــه
حکومــت فرقــه را لغــو کــرده و بــار دیگــر مشــتی
عنــارص دزد و شوونیســت را بــر شــئون اجتامعــی
مــردم ســتمدیده آذربایجــان ،مســلط ســاخت.
دهــات تقســیم شــده بیــن دهقانــان بــاز پــس
گرفتــه شــده ،بــار دیگــر اربــاب هــای مفــت خــوار
و ژانــدارم هــا بــر جــان و مــال دهقانــان ،حاکــم
شــدند .در مــدارس و ادارات ،زبــان فارســی کــه
زبانــی بیگانــه در آذربایجــان محســوب مــی گــردد،
جــای زبــان ترکــی را گرفتــه ،طــی کتابســوزانی های
رســمی ،کتــاب هائــی کــه بــه زبــان ترکــی در دوران
حکومــت فرقــه انتشــار یافتــه بــود ،طعمــه حریــق
شــدند .در آن روزهــای ســیاه در تاریــخ آذربایجــان،
جنایــات و انتقــام جوئــی هــای رژیــم شــاه و ارتش
مهاجــم ،حــد و مــرزی منــی شــناخت .در کردســتان،
رژیــم شــاه بــا اعــدام قاضــی محمــد و یــاران وی ،از
خلــق کــرد کــه ج ـرات نشــان داده و بــر مقــدرات
خــود حاکــم شــده بــود ،انتقــام مــی گرفــت.
+++++
چنــدی از شکســت جنبــش خلــق آذربایجــان
نگذشــته بــود کــه مبــارزات تــوده هــای بــه پــا
خاســته در رستــارس کشــور در جهــت ملــی شــدن
صنایــع نفــت و کوتــاه ســاخنت دســت رشکــت نفــت
ایــران و انگلیــس ،آغــاز گردیــد .طبــق قــرار داد
تحمیلــی ســال  ،1933تنهــا 17در صــد از درآمــد
حاصلــه از فــروش نفــت ،نصیــب ایــران میشــد.
چــون حســاب و کتــاب کمپانــی نفــت در دســت
دولــت انگلســتان بــود ،درآمــد ایــران از نفــت
جنــوب از  17در صــد هــم ،کمــر بــود  .وقتــی
مبــارزات تــوده هــای زحمتکــش در جهــت ملــی
ســاخنت صنایــع نفــت ،عرصــه را بــر دولــت بریتانیــا
تنــگ ســاخت ،ایــن دولــت اســتعامری مذبوحانــه
کوشــید بــا بــه کار گرفــن عامل رس ســپرده خــود در
دربــار و مجلــس و مطــرح ســاخنت الیحــه الحاقــی
گــس  -گلشــائیان و تجدیــد نظــر در قـرارداد ســال
 ،1933از ملــی شــدن صنایــع نفــت در ایــران
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تــوده هــای زحمتکــش در ایــن نواحــی از رشــد و
صالبــت بیشــری برخــوردار بــود .ســال هــای پــس
از بــر افتــادن خودکامگــی رضــا شــاه ،دوران رشــد
مبــارزات دهقانــی علیــه نظــام اربــاب رعیّتــی و
مالکیــن زمیــن در نواحــی شــالی و غربــی کشــور
و در درجــه نخســت در آذربایجــان بــود .در
نتیجــه ســتمگری اربــاب هــا و ماموریــن دولتــی،
دهقانــان آذربایجــان در فقــر و فالکــت بــی حــد
و حــر ،زندگــی مــی کردنــد .بخــش اصلــی در
آمــد روســتائیان زحمتکــش بــی پنــاه را ،اربابــان
در نهایــت بــی رحمــی بــه یغــا مــی بردنــد .اگــر
هــم فریــاد دادخواهــی تــوده هــای تهــی دســت
دهقانــی بلنــد مــی شــد ،ژانــدارم هــا ،پوســت از
تنشــان مــی کندنــد .در مــوارد بــی شــاری ،تضــاد
بیــن تــوده هــای ســتمدیده دهقانــان و اربــاب
هــا منجــر بــه درگیــری هــای طبقاتــی خونیــن در
دهــات آذربایجــان میشــد  .دهقانــان بــا حرکــت
هــای اعرتاضــی و عصیــان هــای خــود علیــه اربابــان
مفــت خــوار ،نشــان میدادنــد کــه دیگــر تــاب
تحمــل ســتمگری هــای مالکیــن زمیــن و ژانــدارم
هــا و اســتثامر بــی حــد و حــر را ندارنــد .در
چنیــن رشایــط حساســی بــود کــه جعفــر پیشــه
وری کــه نرشیــه معتــر آژیــر را پــس از رهائــی
از زنــدان در تهــران منتــر مــی ســاخت ،کار
انتشــار روزنامــه را بــه یــاران خــود ســپرده ،ب ـرای
ســازمان دهــی مبــارزات تــوده هــای زحمتکــش
آذربایجــان ،بــه تربیــز آمــد  .در نتیجــه فعالیــت
شــبانه روزی وی و برخــی دیگــر از آزادیخواهــان
ایــن شــهر تاریخــی کــه شــاهد مبــارزات پرشــکوه
ســتارخان هــا و حیــدر عمــو اوغلــی هــا در دوران
مرشوطیــت بــود ،فرقــه دموکــرات آذربایجــان
در 12شــهریور مــاه ســال  1324ایجــاد گردیــد.
تشــکیل فرقــه دموکـرات بــا اســتقبال پرشــور اهالــی
بــه پــا خاســته آذربایجــان روبــرو شــد .فرقــه در
ســازمان دادن مبــارزات دهقانــان آذربایجــان
نهایــت کوشــش را مبــذول داشــته و در ایــن راه
از هیــچ کوششــی ،فروگــذاری نکــرد .در نتیجــه
مســاعی فرقــه ،دهقانــان در رستــارس آذربایجــان
مســلح شــده و بــا اربابهــا و نیروهــای ژاندارمــری
بــه نربدهــای مســلحانه پرداختنــد .دهقانان اســلحه
در دســت ،دهــات و شــهرهای آذربایجــان را یکــی
پــس از دیگــری بــه تــرف حــود در آورده و در 21
آذر ســال  ،1324تربیــز مرکــز آذربایجــان را متــرف
شــدند .ارتــش در تربیــز مجبــور بــه تســلیم گردیــده
و رسکــرده آن رستیــپ درخشــانی ،روانــه تهــران
شــد.
+++++
فرقــه دموکـرات بــه مــدت یــک ســال در آذربایجان
بــر رسکار بــود  .در ایــن مــدت کوتــاه ،تحــوالت
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جلوگیــری بــه عمــل آورد .امــا ایــن شــعبده بــازی
هــای امپریالیســم انگلیــس نتوانســت در اراده
آهنیــن تــوده هــای زحمتکــش ایـران کــه از تســلط
اســتعامر گــران و رشکــت نفــت ،طــی ســال هــا
زیــان هــا و نامالیــات بیشــاری تحمــل کــرده
بودنــد  ،خللــی وارد ســازد .الیحــه الحاقــی کــه
در  26تیــر مــاه ســال  1328بــه امضــای گلشــائیان
وزیــر دارائــی دولــت ســاعد و مناینــده رشکــت نفت
رســیده بــود ،بــه تصویــب مجلســین شــورا و ســنا
نرســید .بــه جــای ایــن الیحــه مــورد قبــول اســتعامر
انگلیــس کــه مفهومــی جــز تثبیــت ق ـرارداد ســال
 1933نداشــت ،قانــون ملــی شــدن صنایــع نفــت در
رستــارس کشــور کــه بــه تاییــد کمیســیون مخصــوص
نفــت مجلــس رســیده بــود ،تحــت فشــار عمومــی
در 24اســفند مــاه ســال 1329در مجلــس شــورا و
در  29هــان مــاه در مجلــس ســنا بــه تصویــب
رســید و رســمیت یافــت 18 .تــن از مناینــدگان
مجلــس ،عضــو کمیســیون مخصــوص نفــت بودنــد
کــه در اول تیــر مــاه ســال  1329ب ـرای رســیدگی
بــه قــرارداد الحاقــی تشــکیل یافتــه بــود و دکــر
مصــدق ریاســت آن را بــر عهــده داشــت .مــن
پیشــنهاد ارائــه شــده از جانــب کمیســیون نفــت
مجلــس کــه در روز هــای آخــر اســفند مــاه 1329
بــه تصویــب مجلســین شــورا و ســنا رســید ،چنیــن
بــود ":بــه نــام ســعادت ملــت ای ـران و بــه منظــور
کمــک بــه تامیــن صلــح جهانــی ،امضــا کننــدگان
ذیــل پیشــنهاد مــی منائیــم کــه صنعــت نفــت ایـران
در متــام مناطــق کشــور بــدون اســتثنا ملــی اعــام
شــود .یعنــی متــام عملیــات اکتشــاف ،اســتخراج و
بهــره بــرداری در دســت دولــت ،ق ـرار گیــرد".
+++++
در هفتــم اردیبهشــت مــاه ســال  ،1330مجلــس
شــورا بــه نخســت وزیــری دکــر مصــدق کــه نقــش
برجســته ای در مبــارزه در جهــت ملــی شــدن
صنایــع نفــت بــازی کــرده بــود ،رای موافــق داد.
دکــر مصــدق برنامــه دولــت خــود را عمدتــا اجـرای
قانــون ملــی شــدن صنایــع نفــت ،قـرار داد .دولــت
انگلیــس کــه در طــول ســال هــا ســود رسشــاری از
بابــت تصاحــب نفــت ای ـران عایــد خــود ســاخته
بــود ،بــا متــام نیــرو بــا امــر ملــی شــدن صنایــع
نفــت بــه مخالفــت برخاســته و نوکــران خــود را
در دربــار و مجلــس بــر آن داشــت کــه در جهــت
فراهــم ســاخنت مقدمــات بــر انداخــن دولــت دکــر
مصــدق ،دســت بــه کار شــوند .بهمیــن جهــت نیــز،
نوکــران اســتعامر پیــر انگلیــس از روز اول کــه
مصــدق بــه نخســت وزیــری انتخــاب شــد ،بنــای
مخالفــت بــا وی را گذاشــتند .انگلســتان از آن مــی
ترســید کــه ملــی شــدن صنایــع نفــت در ایــران
عــاوه بــر ایــن کــه منابــع رسشــار طــای ســیاه را از
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از دکــر مصــدق در تهـران و شهرســتان هــا ،نشــانه
روشــنی از عــزم راســخ تــوده هــای بــه پــا خاســته
زحمتکــش در ادامــه مبــارزه آزادیخواهانــه و ضــد
اســتعامری بــود .در روز رسنوشــت ســاز ســی
تیــر ،مبــارزات توفــان ســای تــوده هــا در تهــران
از جانــب دربــار و ارتــش ارتجاعــی بــه خــون
کشــیده شــد و چندیــن ده تــن از رشکــت کننــدگان
در تظاهـرات اعرتاضــی ،کشــته شــدند .بــا اینهمــه،
مــردم بــه پــا خاســته دســت از مبــارزه بــر نداشــته
و بــا پایــداری در خــور تحســین خــود ،توطئــه
ننگیــن اســتعامرگران و ایــادی شــوم آنهــا را نقــش
بــر آب ســاختند .مقاومــت و تســلیم ناپذیــری
تــوده هــای بــه پــا خاســته ،ارتجــاع هــار را بــه
شکســت و تســلیم وادار ســاخته و قــوام از خــود
راضــی را مجبــور بــه اســتعفا کــرد .در حالــی کــه
توطئــه اســتعامرگران و دربــار پهلــوی بــا فــداکاری
و از جــان گذشــتگی تــوده هــای میلبونــی بــا
شکســت خفــت بــار مواجــه شــده بــود ،در خیابــان
هــا و کوچــه هــای ته ـران و دیگــر شــهرها همــه
جــا ایــن شــعار رزمنــده طنیــن انــداز گردیــد :بــه
زیــر آســان آبنوســی بــه لنــدن یــاس ،در ای ـران
عروســی ! شــاه درمانــده کــه بــا رشکــت خائنانــه
در توطئــه نخســت وزیــری قــوام ،خشــم تــوده
هــا را متوجــه خــود ســاخته بــود ،بــه ناچــار بــه
نخســت وزیــری مجــدد دکــر مصــدق ،تــن در داد.

چنــگ ایــن دولــت غارتگــر بیــرون مــی آورد ،ســبب
آن گــردد کــه در دیگــر کشــور هــای تحــت ســلطه
نیــز تــوده هــای محــروم و زحمتکــش در دشــمنی
بــا ق ـرارداد هــای تحمیلــی امپریالیســتی و جهــت
ایفــای حقــوق حقــه خویــش ،دســت بــه مبــارزه و
مقاومــت بــه زننــد .علیرغــم متــام توطئــه گــری هــا
و تهدیــدات دولــت انگلســتان و تشــبثات عــال
بومــی آن ،دولــت مصــدق در جهــت اجـرای قانــون
ملــی شــدن صنایــع نفــت ،گام هــای متیــن برداشــته
و بــا خلــع یــد از رشکــت نفــت ،رضبــه محکمــی بــر
پیکــر اســتعامر بریتانیــا ،وارد ســاخت .امپریالیســم
انگلیــس کــه خــود را در مقابلــه بــا عــزم راســخ
مــردم بــه پــا خاســته ایـران ســخت عاجــزو ناتــوان
مــی دیــد ،بــر آن شــد کــه بــا امپریالیســم تــازه
نفــس آمریــکا ق ـرار و مــداری بســته و بــه منظــور
شکســت وارد ســاخنت بــه مبــارزات ضــد اســتعامری
تــوده هــای بــه پــا خاســته در ای ـران ،ایــن قــدرت
ســلطه گــر را کــه ب ـرای فریــب افــکار عمومــی و
پیــش بــرد مقاصــد آزمندانــه خــود ،در لبــاس
دوســت در صحنــه ظاهــر شــده بــود ،بــه یــاری
طلبــد .امپریالیســم آمریــکا نیــز کــه از ســال هــا
پیــش ب ـرای چنــگ افکنــدن بــر چــاه هــای نفــت
ایـران دنــدان تیــز کــرده و در کمیــن نشســته بــود،
فرصــت را غنیمــت شــمرده ،قــرار و مــداری بــا
دولــت انگلســتان گذاشــته ،در اتحــاد و همســوئی
بــا ایــن اســتعامر کار کشــته ،بــه منظــور برانداخــن
حکومــت ضــد اســتعامری دکــر مصــدق ،وارد عمــل حسن جداری
شــد .در اواخــر تیرمــاه ســال  ،1331توطئــه ننگینــی ادامه دارد
بــه منظــور بــر انداخــن دولــت مصــدق تــدارک
دیــده شــد  .شــاه بــرای حفــظ رسکردگــی خــود
در ارتــش ،بــا نظــر دکــر مصــدق دال بــر تعییــن
وزیــر جنــگ مخالفــت ورزیــده ،ایــن امــر را از
وظایــف مقــام ســلطنت شــمرد .دکــر مصــدق زیــر
بــار زورگوئــی شــاه نرفتــه و بــه عنــوان اعـراض ،از
نخســت وزیــری اســتعفا داد .بــه دنبــال اســتعفای
به تارنما های اینترنتی
دکــر مصــدق ،قــوام الســلطنه بــا صوابدیــد
حزب رنجبران ایران
هندرســن ،ســفیر کبیــر امریــکا در ایــران ،در روز
 26تیــر از جانــب شــاه بــه مقــام نخســت وزیــری،
مراجعه کنید
تعییــن گردیــده  ،طــی اعالمیــه آمرانــه ای از مــردم
خواســت کــه از فرامیــن دولــت وی اطاعــت کــرده
سایت حزب رنجبران
و بداننــد کــه اوضــاع دگــر گردیــده و کشــتی بــان را
سیاســتی دیگــر آمــده اســت! مــردم کوچــه و بــازار www.ranjbaran.org
کــه بــا جــان و دل از اقدامــات دولــت دکــر مصــدق
سایت آینه روز
در مبــارزه بــا رشکــت نفــت ایــران و انگلیــس و
اســتعامرگران انگلیســی دفــاع میکردنــد ،بــا متــام www.ayenehrooz.
نیــرو علیــه دولــت مــزدور قــوام الســلطنه و
com
برگشــت دکــر مصــدق بــه مقــام نخســت وزیــری،
بــه مبــارزه پرداختنــد  .جنبــش هــای گســرده
اعرتاضــی علیــه دولــت پوشــالی قــوام و در حامیــت

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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دولت بورژوازی و انتخابات
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انتخابــات ایــران و “یــک دســت شــدن جناحــی”
رژیــم توســط اصولگرایــان باعــث شــده اســت
کــه اصــاح طلبــان حکومتــی بــار دیگــر مســئله
دموکراســی و تعامــل و منافــع ملــی و .....را به میان
بکشــند و بــه نــوع دیگــری در توجیــه شکســت
و بــه کجــراه بــردن افــکار طبقــات فرودســت
اجتامعــی خــود ،منافــع کل بــورژوازی ایــران را
جلــو بربنــد .آنهــا بیرشمانــه تزهایــی از قبیــل”
قبــول رئیســی یعنــی قبــول نتایــج دموکراســی "،
وجــود “انتخابــات” یعنــی حضــور یــک سیســتم
دموکراتیــک “ و .....بخاطــر متحــد مانــدن بــا

رژیــم در خدمــت ،سیســتم سیاســی درســت
اســت ولــی کارآیــی هــا اشــکال دارد ،رشکــت در
انتخابــات یعنــی بهــره گیــری از سیســتم دمکراســی
و خزعبالتــی از ایــن دســت .در اینجــا مــا بــا مســئله
دولــت ،دمکراســی و انتخابــات و سیســتم سیاســی
و آگاهــی نســبت بــه آن روبــرو هســتیم .امــروز
همــه جنــاح هــای بورژوایــی حکومتــی و غیــر
حکومتــی و بــا تزهایــی کــه در بــاال آوردیــم ســعی
در فریــب و خــاک بــه چشــم تــوده هــا پاشــیدن
دارنــد .امــروز بــاز هــم در توضیــح مســئله طبقاتــی
دولــت بــه یــک رضورت در جهــت رفــع توهــات

و فریــب تــوده هــا روبــرو هســتیم .بـرای توضیــح
آن بایســتی کمــی دولــت را بــه صــورت تاریخــی
بررســی کنیــم .
کمــون پاریــس بــا همــکاری بــورژوازی فرانســه
و کمــک نظامــی دولــت پــروس درهــم شکســته
شــد و ه ـزاران نفــر از کمونرهــا قتــل عــام شــدند.
کمــون کــه اولیــن دولــت کارگــری جهــان بــود بــا
شکســت روبــرو شــد .مارکــس بــا زیــر نظــر داشــن
ایــن انقــاب آن ـرا جمــع بنــدی کــرد.
در کتــاب هیجدهــم برومــر بطــور مفصــل و
دقیقــی وظایــف طبقــه کارگــر در ایــن انقــاب و

پروژه آمریکا در خاورمیانه

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان

ﺣﺰ











 

آدرس پ ُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران:
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

ب رﻧﺠﺒﺮان
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آدرس پ ُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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مروری بر یک قرن مبارزه و رسکوب ()2
در اواخــر جنبــش جنــگل بــود کــه حــزب
کمونیســت ای ـران کــه در ســال  1920در نخســتین
کنگــره حــزب عدالــت ایجــاد شــده بــود ،بــه کار
پیگیــر و موثــری در بیــن کارگــران ایــران ،همــت
گامشــت .حــزب عدالــت را کارگــران کمونیســت
ایرانــی کــه در شــهر هــای مختلــف روســیه کار
میکردنــد ،در فــردای انقــاب فوریــه ســال 1917
روس ،تشــکیل داده بودنــد .جعفــر پیشــه وری

از ره ـران برجســته حــزب کمونیســت ای ـران کــه
بیشــر رسمقالــه هــای نرشیــه حزبــی " حقیقــت"
اثــر قلــم او بــود ،در همراهــی بــا دیگــر ره ـران
حــزب کمونیســت ،در جهــت ســازمان دهــی
تشــکیالت کارگــری در تهــران ،کار بــس ارزنــده
ای انجــام داد .چنانکــه در مــدت کمــی ،چندیــن
هــزار تــن از کارگــران در رشــته هــای مختلــف
تولیــدی در اتحادیــه هــای کارگــری ،متشــکل
شــدند ".هنــوز جنــگل داشــت تــازه متــام میشــد در

صورتــی کــه مــا در تهـران عــاوه بــر ســازمان هــای
جــدی سیاســی ،شــورای مرکــزی اتحادیــه کارگ ـران
را کــه اعضایــش آن روز بــه هفــت هــزار نفــر
بالــغ میشــد ،موفــق شــده بودیــم تشــکیل بدهیــم.
شــورای اتحادیــه کارگــران ،ارگان خــود را تاســیس
کــرد .ایــن روزنامــه “حقیقــت” بــود .بــه اســتثنای
چنــد مقالــه کــه رفقــای آزادی خــواه آن روز مــی
نوشــتند ،متــام رسمقالــه هــای روزنامــه مزبــور از
قلــم مــن تـراوش کــرده اســت ( " .رسگذشــت مــن:

مروری بر یک قرن سکوت ()2
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پــروژه آمریــکا در خاورمیانــه و نقــش و آینــده
اروپــا !
پــروژه هیئــت حاکمــه آمریــکا در پیشــرد عملیــات
پیشــگیرانه نــه تنهــا یــک جانبــه ،بلکــه بــه خاطــر
اعــال “ زور وقیحانــه “ توســط ژنرالهــای راســت
افراطــی ارتــش آمریــکا در رسارس جهــان و بــه ویــژه
در خاورمیانــه (فلســطین ،ع ـراق ،افغانســتان و)...
منودهــا و عواقــب جنایــت کارانــه تــر و فالکــت
بارتــری را بــه وجــود آورده اســت.
ایــن پــروژه از تراوشــات مغــزی جــورج دبلیــو بــوش
نیســت کــه در حــال حــارض قــرار اســت توســط
گروهــی تحــت نــام نئوکانهــا ( کــه حاکمیــت را از

طریــق انتخاباتــی مشــکوک بــه دســت آورده انــد)،
پیــاده شــود.
ایــن پــروژه امپریالیســتی بالفاصلــه بعــد از پایــان
جنــگ جهانــی دوم در ســال  1945میــادی ،شــکل
گرفتــه و ســپس در طــول دوره “ جنــگ رسد
“ ( ) 1991-1947رشــد پیــدا کــرد .بــا ایــن کــه
مولفــه هــای اصلــی ایــن پــروژه ( اعــم از سیاســی،
اقتصــادی ،نظامــی ،فرهنگــی و )...بــه یکســان و
همگــون پیــش نرفتــه ولــی عنــر قهــر و خشــونت
بــه مقــدار قابــل توجهــی بــه ویِــژه در حیطــه
نظامــی ،در ســال هــای بعــد از فروپاشــی شــوروی
و پایــان “ جنــگ رسد “ ( ) 2005-1991تشــدید

پیــدا کــرده اســت.
ایــن پــروژه پیوســته ســهم قاطــع و تعییــن کننــده
ای را بــه مولفــه قــدرت نظامــی داده اســت .تعبیــه
یــک اس ـراتژی نظامــی جهانــی بــر اســاس تقســیم
جهــان بــه مناطــق مشــخص نظامــی و تخصیــص
مســئولیت هــر منطقــه بــه یــک فرمانــده نظامــی
آمریکائــی ،گــواه ایــن مدعــا اســت .علــت دادن
مقــام ،موقعیــت و بودجــه برتــر بــه مولفــه نظامــی
را بایــد در هــدف نهائــی ایــن پــروژه جســتجو کــرد:
ایــن هــدف تنهــا ” اختــه “ کــردن روســیه ،محــارصه
و تهدیــد چیــن از طریــق کســب هژمونــی نفتــی در
“ خاورمیانــه بــزرگ “ و بــه قیمومیــت کشــاندن “

