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"بس است" سانسور ارتش دیجیتال در حال
رشد صلح آفریقا
صفحه آخر

اقدامی پیروزمند در جنبش سراسری معلمان
آمــوزگاران ،دانــش آمــوزان و خانوادههــای آنــان،
متحــد و یکپارچــه در رسارس ایـران تحصــن ،اعرتاض
و اعتصــاب کردنــد .عظمــت آن نه تنهــا در رسارسی
بودنــش اســت ،در نظــم و همبســتگیاش بــا
زندانیــان سیاســی خــود از جملــه رســول بداقــی
و آزادی او بــود کــه بــه شــعار مرکــزی تودههــای
معــرض در رسارس ایــران تبدیــل شــد .در تاریــخ
صــد ســاله مبــارزات مــردم ای ـران ب ـرای اســتقالل،
آزادی ،نــان ،برابــری و اداره شــورایی چنیــن
ســازماندهی پــر قــدرت منظمــی ،کــم نظیــر
بــوده و خــود فــی نفســه پیــروزی بزرگــی اســت
کــه بــه نوبــه خــود در راه پیامیــی طوالنــی و
ســخت در ایــن صــد ســال گذشــته کــه کارگــران
و زحمتکشــان در پیشــاپیش صفــوف ،هزینــه
ســنگینی بـرای گرفــن حــق خــود دادهانــد بیــادگار

خواهــد مانــد .بــی شــک بــا توجــه بــه اوضــاع در
حــال تکامــل انقالبــی گام مهــم دیگــری اســت در
پیــروی بــرای فتــح قلههــا ،کــه هنــوز کارهــا
ماندهانــد کــه بایــد انجــام شــوند:
اول – حــق گرفتنــی اســت ،امــا در تاریــخ ،منایندگان
همــه طبقــات از آن اســتفاده کردهانــد و هرکــدام
حقــوق متفاوتــی را طلــب مــی کردهانــد .امــروز
حاکمیــت تــا آنجــا پیرشفتــه کــه خــود را مناینــده
خــدا مــی دانــد و معلامنــی را میخواهنــد کــه
رس ســپرده و مدافــع حــق حاکمیــت اســامی
وارزشهــای آن باشــد .در نتیجــه بایــد دقیقتــر
تعریــف شــود و معلــوم شــود حــق معلــان در
ایــن برهــه از زمــان چیســت .بخصــوص اینکــه
هنگامــی کــه صحبــت از گرفــن حــق مــی شــود،
مجبوریــم بــه چگونگــی آن هــم پاســخ بدهیــم.

جنبش کارگری و وضعیت کنونی
تظاهــرات و اعتصابــات طبقــات و قرشهــای
مختلــف کارگــران و زحمتکشــان بــه امــری
روزمــره در ایــران بــدل شــده اســت .هنــوز
اعتصــاب هفــت تپــه متــام نشــده؛ اعتصــاب
هپکــو رشوع مــی شــود ،اعتصــاب هپکــو
درجریــان اســت معلــان ،بازنشســتگان و.....
دســت بــه تحصــن و اعتصــاب مــی زننــد.
صــدا تبدیــل بــه صداهــا و صداهــا در حــال
تبدیــل بــه فریــاد و خشــم مــی شــود و روز
بــه روز تشــنجهای طبقاتــی بیــن کارگــران و
زحمتکشــان بــا رژیــم جمهــوری اســامی حادتــر
مــی شــود .تیــغ رسکوبهــا و بگیــرو ببندهــای
روزمــره هــم دیگــر کنــد شــده اســت و رژیــم
را مجبــور بــه عقــب نشــینی از بســیاری
از ســنگرهای خــود کــرده اســت .متامــی

صفحه٢

استثامرشــوندگان و ســتم دیــدگان جامعــه
ناشــی از بیــش از  ۴۰ســال حاکمیــت بــورژوازی
و مذهــب بــه تنــگ آمدهانــد .هیــچ قانونــی
بجــز قانــون دفــاع از مالکیــت خصوصــی و
ســود حاکمیــن هیــچ قانونــی بجــز تســلیم و
یــا مبــارزه متصــور نیســت؛ هیــچ راه ســومی
دیگــر وجــود نــدارد .متامــی راههــای گفتگــو و
مســاملت آمیــز بــه پایــان رســیده اســت .رژیــم
جمهــوری اســامی رژیمــی طالبانــی اســت کــه
از گورســتان تاریــخ بــا کمــک دارودســتههای
امپریالیســتی برخاســته اســت و در ایــن راســتا
بــه هــر جنایتــی که توانســته دســت زده اســت.
در ایــران امــروز هیــچ فامیلــی نیســت کــه
زندانــی ،شــکنجه شــده و یــا اعدامــی نداشــته
صفحه ۳

تدارک مبارزه مسلحانه حزب در شمال

صفحه آخر

آذرماه ،یادآور جانباختگان
حزب ما

آذر مـ�اه هــر ساــل بـرای ح��زب م��ا ی�اـدآور خاطــره
و آموــزش از رفقایـ�ی اســت کــه در ایــن راه پیامیــی
طوالنـ�ی ،سخــت و بغرنــج ،بــی دریــغ جــان خــود
را در خدم�تـ پی��روزی طبق��ه کارگـ�ر و آلرتناتیــو
کارگ��ری؛ ب��رای آین��دهای عــاری از ســتم و اســتثامر
در راه سوسیالیس��م و کمونیس��م ف��دا کردهانــد.
در عیــن حــال یــاد آوری یــک حقیقــت ســرگ
انقالبــی اســت کــه حــزب مــا بـرای مــدت طوالنــی
چــه در تحــت دیکتاتــوری رژیــم ســلطنتی و
چــه در حاکمیــت رژیــم اســامی هیچــگاه از
پــای ننشســته و همچنــان اســتوار بــرای پیــروزی
انقالبــی طبقــه کارگــر و کلیــه اســتثامر شــوندگان
و سـ�تمدیدگان جامعـ�ه مبـ�ارزه کـ�رده اسـ�ت .مـ�ا در
اینج�اـ از زندانیه��ا و دربدریهــای رفقــای خــود
کـ�ه ایــن دو رژی��م باع��ث آن بودهانــد از جملــه
صفحه ۲

نفیگرایی بیماری کهنسالی در
جنبش چپ ایران

مــی گوینــد  ”:شکســت مــادر پیــروزی اســت " امــا
شــوربختانه در مــورد جنبــش چــپ و کمونیســتی
ای ـران چنیــن نبــوده اســت .در نتیجــه بررســی مــا
اینجــا جســتجوی علــل آنســت .پرســش تــازهای
نیســت؛ در ایــن چنــد دهــه بارهــا بــه ایــن پرســش
پاســخ داده شــده اســت .آنچــه ممکــن اســت بــا
توجــه بــه روز شــدن فاکتهــا و تحــوالت اوضــاع،
تازگــی داشــته باشــد ،در پاســخ بــه پرســش اســت.
طرح موضوع

بیــش از صــد ســال اســت مارکسیســم بــه ایـران راه
یافتــه اســت و جنبشهــای کارگــری در پیونــد بــا
جنبشهــای کارگــری جهــان ،بــرای رهایــی طبقــه
کارگــر بعنــوان یــک طبقــه بــا ایجــاد تشــکالت
مختلــف خــود مبــارزه کــرده اســت .اولیــن حــزب

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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اقدامی پیروزمند در ....بقیه از صفحه ١

خــورده اســت.
ســوم – در صــد ســال گذشــته معلــان و اصــوال
جمــع فرهنگیــان نقــش مهمــی در تغییـرات جامعه
ایـران بعهــده داشــته انــد .رژیــم جمهــوری اســامی
چــون ایدئولــوگ هایشــان چنیــن تصــور مــی کننــد
کــه " پیــام و خطبــه و الهــام " نقــش تعییــن کننــده
را بــرای جلــب پشــتیبانی از نظــام والیــت فقیــه
دارنــد از هــان آغــاز حکومــت تــاش کردهانــد
دانشــگاهها و مــدارس را تســخیر کننــد و بــه
شستشــوی مغــزی دانــش آمــوزان و دانشــجویان
بپردازنــد .رسارس ایــران دانشــگاه و مدرســه در
ایــن ســال هــا برپــا کردنــد تــا هــم منبــع درآمــدی
بســازند وهــم بــا گذرانــدن آمــوزگاران از فیلــر
ایدئولــوژی اســامی در اســتخدام ،بــه ســلطهی
خــود مطمــن شــوند .چقــدر ایــن آمــوزش؛ بــاور
مادیگرایــی تاریخــی و دیالکتیکــی درســت اســت
کــه مرتجعــان بــا شــیوه تفکرشــان هیچــگاه تــن
بــه حقیقــت نخواهنــد داد وتنهــا بــا زور و اجبــار
اســت کــه تــن بــه آن میدهنــد .هامنطــور کــه بــه
درســتی معلــان مــی گوینــد حــق گرفتنــی اســت،
دادنــی نیســت زی ـرا در کشــور مــا مرتجعــان بــر
رس کارنــد .نتیجــه را امــروز مــی بینیــم .بــا ایــن
اعــراض رسارسی معلــان ،معلــوم شــد رژیــم
جمهــوری اســامی در رســیدن بــه هــدف خــود
بــا شکســت کامــل روبــرو شــده اســت .در ای ـران
امــروز بیــش از صــد هـزار مدرســه موجــود اســت .
اکرثیــت جوانــان ایــن مــدارس مجهــز بــه ارتباطــات
جمعــی ،معلــان آنهــا متشــکل ودر ارتبــاط باهــم،
تــا حــدی کــه توانســتند در دو روز تحصــن واعرتاض
دور افتــاده تریــن مناینــدگان مــدراس را بــه میــدان
جلــب کننــد.
چهــارم – اول مــاه مــه گذشــته پانــزده تشــکل
مســتقل کارگــری برنامــه ای را ب ـرای پیــروی بــه
جلــو در برابــر کل جامعــه انتشــار دادنــد .آنهــا در
ایــن بیانیــه تنهــا بــه مطالبــات معیشــتی طبقــه
خــود بســنده نکردنــد .دریــا دیــده بودنــد و دل
بــه در یــا بســتند ،خواســت همگانــی ســتمدیدگان
و اســتثامر شــدگان را در مقیــاس کل جامعــه از
بلوجســتان تــا کردســتان وآذربایجــان واز خوزســتان
وفــارس تــا خراســان وگیــان وگــرگان ومازنــدران
را پوشــش دادنــد ،رسزمینهایــی کــه همــه جــا
معلــان عزیــز مــا در رشایــط بســیار ســختی
خدمــت مــی کننــد .ادامــه مبــارزه و کســب پیروزی
در گام بعــدی تقویــت ایــن بیانیــه پانــزده تشــکل
و ایجــاد یــک اتحــاد بــزرگ رسارسی تشــکل هــای
مســتقل کارگــری و تشــکل هــای متحــد معلــان
اســت .ایــران امــروز بــا توجــه بــه فــرو ماندگــی
حکومــت و تهدیدهــای جنــگ طلبانــه ارسائیــل
ومتحدانــش احتیــاج بــه اتحــادی رسارسی از کلیــه

تشــکل هــای مســتقل دارد تــا بتوانــد حــق خــود را
بــا نیــروی وســیع و متحــد خــود بگیــرد.
حــزب رنج ـران ای ـران همچنــان اســتوار در ســمت
کلیــه مبــارزات تــوده کارگــران وزحمتکشــان،
زنــان وبازنشســتگان ،دانشــجویان ومعلــان
ایســتاده و از خواس ـتهای آنهــا دفــاع مــی کنــد،
حــزب رنجــران ایــران بــرای اتحــادی رسارسی از
تشــکالت مســتقل کارگــری ،معلــان ،دانشــجویان،
بازنشســتگان براســاس نــکات مشــرک آنهــا مبــارزه
مــی کنــد و خواهــان ایجــاد یــک آلرتنــا تیــو کارگری
در مقــال آلرتناتیوهــای بورژوازیســت
حــزب رنج ـران ای ـران برایــن بــاور اســت کــه تنهــا
انقــاب سوسیالیســتی اســت کــه حــق واقعــی
اکرثیــت عظیــم ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان
را مــی توانــد بــا رسنگونــی نظــام رسمایــهداری
حاکــم تامیــن کنــد
پیــش یســوی اتحــاد رسارسی تشــکالت مســتقل
کارگــران ومعلــان
رسنگون باد نظام رسمایهداری جمهوری اسالمی
دســتهای مرتجعــان محلــی وامپریالیســتها از ای ـران
کوتــاه
زنده باد سوسیالیسم

آذر ماه ،یادآور ....بقیه از صفحه ١

رفیــق عطــا کشــکولی عضــو دفــر سیاســی و بهـرام
راد عض��و دفتـر سیاسیــ و مســئول کمیتــه نظامــی
کــه در هنــگام انجــام وظیفــه جــان باختنــد حرفــی
من��ی زنی�مـ و تنهــا اشــاره ای داریــم بــه رفقــای جــان
باختـ�های کــه دشــمنان طبقاتــی مــا آنهــا را زیــر
ش�کـنجه و ی��ا در میدانه��ای تی��ر کشـ�تند .بــرای
حــزب م��ا و کلی��ه اعض�اـ و هوادرانــش بزرگداشــت
ای��ن روز مبعن��ی وفــاداری بــه راه گلگــون شــده
ایســت کــه رفقــای مــا بــا خــون خــود راه پیــروی
وپی��روزی نهای�یـ را بـ�ی ه��راس از س��ختیها و
مــرگ نشــان میدهنــد.
یادشان بس گرامی و ُپر ره رو باد
دردوره رژیــم جنایتــکار ســلطنتی از اعضــای ســازمان
انقالبــی حــزب تــوده ایــران

رفیــق خــرو صفایــی از بنیانگــزاران ســازمان
انقالب��ی و عضـ�و ره�بری ،رفیق آذر هوشــنگ توکلی،
رفی�قـ گرسیــوز برومن��د ،رفیـ�ق تقـ�ی سـ�لیامنی،
رفی��ق پروی�زـ واع�ظـ زاده مرجان��ی ،مســئول
کمیتــه رهــری ســازمان انقالبــی ،رفیــق معصومــه
طوافچیــان ،عضــو کمیتــه رهــری ســازمان انقالبــی،
رفیــق وفــا جاســمی ،عضــو کمیتــه رهــری ســازمان
انقالب��ی ،رفی��ق بش��یر خ�سروی.

بقیه در صفحه ۳

حــدود ده ســال اســت ب ـرای ایــن حــق مشــخص،
معلــان بــه اشــکال مختلــف مبــارزه کردهانــد ودر
عمــل قاصبــان حــق دهنــده بــا حیلــه وخدعــه از
پاســخ بــه حــق طلبــان طفــره رفتهانــد .نتیجــه
ایــن حــق طلبــی در ایــن معادلــه وضــع معیشــتی
معلــان بدتــر و ســطح زندگــی آنهــا بــه فقــر و
زیــر فقــر رســیده اســت وحــق دهنــدگان همچنــان
بــه انباشــت ثــروت مشــغول و بــه حکومــت داری
دل بســته انــد .بــا گذشــت زمــان در عمــل ثابــت
شــده کــه حاکــان حــق بــده نیســتند و حــق را از
آنــان بایــد گرفــت .حتــی ب ـرای کســانی کــه هنــوز
دل بــه همیــن مناینــدگان قــدرت بســته انــد کــه بــه
رحــم آینــد و حــق معلــان را بدهنــد بــا الیحــه ای
کــه دیــروز در مجلــس بــه تصویــب رســید ،معلــوم
شــد مجلــس نشــینان هــم خدمــت گ ـزار صاحبــان
رسمایــه هســتند .تضــاد کار و رسمایــه تضادیســت
کــه هیچــگاه دادوســتد بــردار نیســت .بنابرایــن
هرگونــه خیــال واهــی را بایــد بــدور انداخــت،
حتــی اگــر هــم مصلحــت باشــد کــه دل معلــان را
بدســت آورنــد ،حاکمیــن فاقــد توانایــی اقتصــادی
آن هســتند.
دوم – نظامــی فرومانــده بــا ســاختار اقتصــادی و
سیاســی ناتــوان و فروریختــه ،حتــی اگــر بخواهــد
گامــی در جهــت خواســت معلــان بــردارد تــا
شــاید از گســرش خیــزش بازهــم بیشــر حــق
طلبــان جلــو گیــرد ،منــی توانــد .ایــن از قانومننــدی
مناســبات رسمایــه و نظــام هــای سیاســی تابــع آنهــا
حرکــت مــی کنــد .در ایــن ده ســال گذشــته از
زمانــی کــه معلــان خواس ـتهای خــود را بطــور
متشــکل ،منظــم ومشــخص مطــرح کردهانــد،
هــر بــار مجلــس و دولــت بــه پــای پاســخی رفتــه
حتــی بــه صــورت ناقــص وآبکــی ،نهایتــا بخاطــر
قــدرت مافیــای اقتصــادی از زیــر بــار آن شــانه
خالــی کردهانــد .در نتیجــه هــر ســال کــه گذشــته
ناتوانــی اقتصــادی حکومــت بیشــر شــد ه وبــا
توجــه بــه تــورم رسســام آور ،حتــا اگــر امــروز هــم
کل خواســت هــای معلــان مــورد قبــول واقــع
مــی شــد ،بنــا بــه قــدرت خریــد آنهــا کــه از ســطح
دهســال پیــش بــس ضعیــف تــر شــده اســت؛ عمـاً
آنــان را بــه زیــر خــط فقــر ســوق داده اســت.
بنابرایــن تضــاد موجــود بیــن معلــان و دولــت
وحکومــت از طریــق مذاکــره قابــل حــل نیســت.
حــل مشــکالت معلــان بــا حــل مشــکالت بقیــه
مزدبگیــران ،از کارگــران گرفتــه تــا بازنشســتگان
کــه در همیــن ســال هــا در کــف خیابــان هــا بـرای
گرفــن حــق خــود بــه مبــارزه ادامــه داده انــد ،گــره
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باشــد .اعرتاضــات و اعتصابــات کنونــی کــه در
جامعــه بصــورت روزمــره و رشــد یابنــده جریــان
دارد فقــط جوابــی بــه ایــن رژیــم نیســت بلکــه
مبــارزات کنونــی اعرتاضــی بــه کل جامعــه
طبقاتــی و سیســتم نابرابــر و رسکوبگــر طبقــات
فرودســت اســت.
ایــن اعتصابــات همچــون موجهــای ســنگین
بــر رس رژیــم اســامی فــرود مــی آیــد و هــر
روز دامنــه وســعتش گســرش مــی یابــد .رژیــم
در وضعیــت کنونــی هیــچ راه پیــش و عقــب
گــردی در برابــر خــود منــی بینــد .سیاسـتهای
ارتجاعــی برگرفتــه از ضــد انقــاب جهانــی هــم
نتوانســته بــه دادش برســد و اوضــاع بــرای
آزادیخواهــان و عدالــت طلبــان اجتامعــی
هــر روز بهــر مــی شــود .در عیــن حــال ایــن
بــه مفهــوم رسنگونــی رسیــع رژیــم جمهــوری
اســامی نیســت و مــا راه طوالنــی بــرای
رسنگونــی نــه تنهــا رژیــم اســامی بلکــه هــر
حکومــت دیگــر بــورژوازی در پیــش داریــم.
بــه بخــش کوچکــی از اعتصــاب کارگــران و
درخواســت آنهــا در چنــد هفتــه اخیــر توجــه
کنیــد
خــط مــرو ۵تهــران (دســتمزدهای عقــب
افتــاده) کــرج ،تجمــع کارگــران پرتوشــیمی
تخــت جمشــید (افزایــش حقــوق) ،کارگــران
نانواییهــا (افزایــش حقــوق و پرداخــت
ســختی کار) ،کارگــران مجتمــع تجــاری ارونــد
(دســتمزدهای عقــب افتــاده) ،کارگـران معــادن
رشکــت زغــال ســنگ کرمــان ( افزایــش حقــوق و
لغــو قراردادهــای موقــت) ،کارگـران هفــت تپــه
(حقوقهــای معوقــه ،بازگشــت اخراجیهــا
بــه کار) ،و......
در متامــی ایــن تظاهــرات و اعتصابــات
دو مســئله بیــش از دیگــر درخواســتها
مطــرح اســت :افزایــش حقوقهــا ،پرداخــت
حقوقهــای عقــب افتــاده و در ادامــه رتبــه
بنــدی حقــوق ودســتمزدها ،اصــاح قراردادهــا
از قراردادهــای موقــت بــه قراردادهــای ثابــت
و پایــدار ،بــه رســمیت شــناخنت تشــکالت
مســتقل کارگــران در هــر واحدهــای کاری،
امنیــت شــغلی و رد اخراجهــا ،آزادی زندانیــان
و فعالیــن اجتامعــی و سیاســی در بنــد.
امــا ایــن رصفــا مبــارزات کارگــران در کــف
خیابانهــا و در کارخانجــات و واحدهــای

کارگــری نیســت کــه تاثیــرش را بــروی
دیگرمبــارزات گذاشــته اســت .مبــارزات فکــری
طبقــه کارگــر بــرای آزادی ،عدالــت اجتامعــی
و سوسیالیســم و ایدههــای ترقــی خواهانــه
کمونیســتی از فلســفه تــا سیاســت ،اقتصــاد ،کل
جامعــه بــری را بــا ایدههــای نویــن کــه در کل
تاریــخ برشیــت بــی ســابقه بــود ،جهــت رهایــی
آشــنا کــرد .مــا ایــدهای کارگــری را در هــر
جنبــش اجتامعــی مرتقــی ،آزادیخــواه و عدالــت
طلــب بــه روشــنی مــی بینیــم .موضوعــی کــه
بــه راه حــل یــک مبــارزه اجتامعــی درکهــای
علمیتــری مــی دهــد.
ظاه ـرا دولــت برخــی ازخواس ـتها را پذیرفتــه
ولــی در عمــل بــه رسدوانــدن و بگیــر و ببنــد
فعالینــی کــه پیگیــر اجـرای عملــی آنهــا هســتند
ادامــه مــی دهنــد .امــا در برابــر دولــت ســن
بازنشســتگی و ســنوات خدمتــی را از  ۳۰بــه ۳۲
ســال افزایــش داده و عمــا فشــار به نیــروی کار
را افزایــش داده اســت .بــا اینکــه رتبــه بنــدی در
رشــتههای مختلــف کار بایســتی بــه افزایــش
حقــوق بیانجامــد ولــی در برخــی واحدهــای
تولیــدی و کار ،حقــوق برخــی مزدبگی ـران دون
پایــه هــم کــم شــده اســت .تصمیــات دولــت
رئیســی بــا بودجــه ســال  ۱۴۰۰گرفتــه شــده
اســت .بودجــه جدیــد وضعیــت معیشــتی را
بســیار ســختتر و ســفره کارگــران و معلــان
و بازنشســتگان را هــر چــه خالیتــر خواهــد
کــرد.
اود حمیــدی (رئیــس هیئــت نظــارت صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری) در خصــوص افزایــش
ســن بازنشســگتی و تغییــر مبنــای محاســبهی
مســتمری از دو ســال بــه ســه ســال گفــت”:
اولیــن نکتــه؛ اصــلِ پرداخــن بــه چنیــن
موضوعاتــی در الیحــه بودجــه اســت .ببینیــد
ایــن دو مــوردی کــه در الیحــه بودجــه
آمــده از اصالحــات پارامرتیــک صندوقهــای
بازنشســتگی اســت .اتخــاذ تصمیــم در ایــن
خصــوص مربــوط بــه رشکای اجتامعــی اســت و
نــه رصفــا دولــت”.
رئیــس هیئــت نظــارت صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری از رشکای اجتامعــی در مســئله افزایــش
ســن بازنشســتگی یــاد مــی کنــد کــه نشــان
میدهــد دولــت بــا بخشهــای دیگــر اقتصــادی
کــه همگــی در خدمــت رسمایــهداری و ســود
هســتند ،همــکاری نزدیــک دارد .اود حمیــدی
مســئله را بــه الیجــه بودجــه عــودت مــی دهــد
تــا از نقــش غارتگرانــه رژِیــم علیــه نیــروی کار
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بقیه در صفحه ۴

رفیــق عبــاس صابــری عضــو دفرت سیاســی و مســئول
تشــکیالت ایالتــی خوزســتان ،رفیــق منصــور قاضــی
عض�وـ دف�تر سیاس��ی و مســئول تشــکیالت گــرگان
و مازن��دران ،رفیــق هوشــنگ امیرپــور دبیــر
کنفدراس�یـون جهانــی و عضــو دفــر سیاســی،
رفیــق محمــود بزرگمهــر رس دبیــر روزنامــه رنجــر
و عض��و دف�تر سیاســی ،رفیــق فرامــرز وزیــری
رسدبی��ر رنج�بر ،عضــو دفــر سیاســی و مســئول
تشــکیالت گیــان ،رفیــق عبــاس متربچــی مســئول
تش��کیالت خراســان و عضـ�و دفـتر سیاســی ،رفیــق
عبــاس برخــوردار ،مســئول تشــکیالت مخفــی و
ضــد اطالعــات و عضــو دفــر سیاســی ،رفیــق بیــژن
چه ـرازی از بنیانگ ـزاران ســازمان انقالبــی و عضــو
هیئــت اجرائیــه ســازمان انقالبــی و زندانــی رژیــم
پهلــوی کــه پــس از انقــاب بــه کوملــه پیوســت،
رفیــق حســین رحیمــی عضــو تشــکیالت مازنــدران،
رفی�قـ عل��ی کایـ�دان ،رفی��ق محم��ود تاجالدینــی،
رفیــق محمــد ایــزد شــناس زندانــی دوره ســلطنت
پهلـ�وی ،عضـ�و کمیت��ه تش�کـیالت مازن�دـران .رفیــق
مهــران قاضــی احمــدی ،رفیــق بهــرام جواهــر
حقیقـ�ی ،رفیـ�ق محمـ�د صالـ�ح ،رفیـ�ق صدیـ�ق
پوــر ،رفیـ�ق فرامــرز جمشــیدی ،رفیــق محســن
علیــدادی ،رفیــق جمشــید علیــدادی ،رفیــق مجیــد
افــر ،رفیــق فرشــاد بامیــار ،رفیــق ماهان ســجادی،
رفیــق به ـزاد ناجــی ،رفیــق حمیــد اتحــادی ،رفیــق
ســعید اتحــادی ،رفیــق صــادق فرجــی ،رفیــق عبدی
فرجــی ،رفیــق ماهــان قاســم پــور ،رفیــق بیــژن.......
رفیــق مصطفــی صدیقــی پــور ،رفیــق ترانــه
لطفعلیــان ،رفیــق مرتض��ی نهالبــار ،رفیــق ایــرج
آســیایی ،رفیــق حســن حقایــق عضــو تشــکیالت
خوزســتان ،رفیــق عزیــز نصیــری ،رفیــق شــاپور
نورمنصــوری ،رفیــق محمــد نظــر نــوری ،رفیــق
عــادل نــوری ،رفیــق یوســف معــارزاده ،رفیــق
حســام روان ،رفیــق بهمــن رونقــی ،رفیــق بهمــن
ریاحــی صــری ،رفیــق فریــدون رئیســی ،رفیــق
فرهــاد امیــر غیاثونــد ،رفیــق غــام حســین اهرابــی،
رفیــق به ـرام بــام دژفــر ،رفیــق مصطفــی صــادق،
رفیــق نــادر فرشــادفر ،رفیــق مســعود فرهمنــد،
رفیــق ایــرج فرهمنــد ،رفیــق ضیــاء بصیــری ،رفیــق
حمیــد پازوکــی ،رفیــق حســین قــدس ،رفیــق فرزانــه
حســین جانــی مقــدم ،رفیــق خرمشــاد حــق پســند،
رفیــق شــهریار راضــی ،رفیــق مهــرداد رمضانــی پــور.
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نامــی نــرد .او از اصالحــات پارامرتیــک صنــدوق
بازنشســتگی صحبــت مــی کنــد .اصالحاتــی
کــه تــا بــه حــال همیشــه علیــه نیــروی کار و
دریافتیهایــش از جامعــه بــوده اســت.
مشــخصه اوضــاع کنونــی ســقوط ارزش
دســتمزد ،عــدم پرداخــت دســتمزدها و امنیــت
شــغلی و گرانــی کاالهــا در بــازار اســت .آمــار
رســانههای کشــور تــورم را در حــد  ٪۷۰اعــام
کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد رسســام
آور قیمتهــا و بودجــهای کــه قــرار اســت
مقــدار مالیاتهــا را بشــدت بــاال بــرد تنظیــم
شــده اســت .بطــور مثــال قـرار اســت خدمــات
پاســپورتی کــه دولــت ارائــه مــی دهــد از ۴۰۰
هــزار تومــان بــه بیــش از  ۵میلیــون تومــان
افزایــش پیــدا کنــد و ایــن افزایــش بســیاری از
خدمــات دیگــر اجتامعــی را نیــز شــامل مــی
شــود .قـرار اســت بودجــه ســال آینــده بــا دالر
پای ـهای بــاالی  ۲۳۰۰۰تومــان بســته شــود و بــا
افزایــش  ۵برابــری قیمــت دالر تجارتــی قیمــت
اکــر کاالهــا دچــار افزایشهــای بــاالی  ۲۰۰در
صــدی خواهــد شــد.
بــا اینحــال هنــوز بــر رس حقــوق پایــهای
کارگــران هیــچ چشــم انــداز روشــنی نیســت
کــه بــر اســاس تــورم و ســبد معیشــت حداقلــی
بـرای یــک خانــواده دو فرزنــدی بودجــه بنــدی
شــود .حقــوق بازنشســتگان هــم وضعــی شــبیه
بــه حقــوق پایــهای کارگــران دارد .حقــوق
معلــان هــم مدتهاســت کــه بــا تــورم موجــود
همخوانــی نداشــته و معلــان در رشایط بســیار
بــد اقتصــادی بــر مــی برنــد .اعتصــاب اخیــر
معلــان در بیــش از  ۲۰۰شــهر کــه در دو دهــه
گذشــته بــه لحــاظ کمیــت بــی ســابقه بــوده
اســت حاکــی از رشایــط اســفبار اقتصادی اســت
کــه رژیــم بــر مزدبگیـران پائیــن جامعــه تحمیل
کــرده اســت کــه در مقابلــه بــا آن معلــان نیــز
بــا اعتصــاب پــر قــدرت و گســرده خــود جــواب
رژیــم اســتثامرگر و ســتمگر جمهوری اســامی را
بــا ســازماندهی دقیــق و آگاهانــه دادنــد .رژیــم
بــا دســتگیر کــردن رســول بداقــی ســعی کــرد
عکــس العمــل بزدالنـهای از خــود نشــان دهــد.
هنــوز اســاعیل عبــدی عضــو هیئــت مدیــره
کانــون صنفــی معلــان و زینــب همرنــگ و
دههــا معلــم دیگــر در زنــدان هســتند ،بــا
متــام ایــن احــوال فشــار بــر جمهــوری اســامی
متوقــف نخواهــد شــد .معلــان کشــور بــا
اعتصــاب بــی ســابقه خــود ،تودهنــی محکمــی
بــه رژیــم زدهانــد .امــا مبــارزه فرهنگیــان ایـران
بــا رژیــم بــر رس همســان ســازی و رتبــه بنــدی
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رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی و هــر رژیم
رسمایـهداری دیگــری و رســیدن به سوسیالیســم
بــه مثابــه آلرتناتیــو جامعــه پــر از چــرک و خــون
رسمای ـهداری نیــاز مربمــی وجــود دارد .اوضــاع
نشــان از همــکاری و گــذر از دوران پراکندگــی
و انشــعاب و تــک روی دارد .رونــد خوبــی
کــه در دو دهــه گذشــته رشوع شــده اســت
بســیار مثبــت بــوده اســت و ایــن امیــدواری
را بوجــود مــی آورد کــه صــف بندیهــای
طبقاتــی اشــکال روشــنرتی بــه خــود خواهــد
گرفــت .مــا بــه پیــش درآمدهــای یــک تحــول
عمیــق تاریخــی در جامعــه خــود نزدیــک مــی
شــویم .کارگـران و زحمتکشــان نشــان دادهانــد
کــه بــا اعتصــاب و تظاهـرات و مبــارزات خــود
بصــورت خســتگی ناپذیــری بــر افــق ایــن
تحــوالت چنــگ زدهانــد .آنچــه کــه کمبــود
جــدی بــر رس راه مبــارزه تاریخــی بخاطــر
رســیدن بــه سوسیالیســم اســت ،کمبــود حزبــی
واحــد و رسارسی کمونیســت ب ـرای پیونــد زدن
و رهــری ایــن مبــارزات اســت .روشــن اســت
کــه مبــارزات کارگــران و کمونیســتها منــی
توانــد جــدا از هــم جلــو بــرود .آنهــا فرقههــای
جداگانـهای از هــم نیســتند .حــزب کمونیســت
واحــد و رسارسی در ایــران بــه مثابــه نیــروی
ســازمانده و آگاه طبقاتــی قــادر خواهــد بــود
کــه مبــارزات جداگانــه را بــه هــم پیونــد داده
و امــر رسنگونــی رژیــم بــورژوازی را در ای ـران
تحقــق بخشــند.
دســتهای همدیگــر را در صــف طوالنــی
مبــارزه بــرای سوسیالیســم بگیریــم و اتحــاد
طبقاتــی خــود را محکمتــر کنیــم .بگــذار
صفــوف متحــد مــا بــه فردگرایــی و گــروه
گرایــی دنیــای کهــن نقطــه پایانــی بگــذارد،
سوسیالیســم دنیــای متحولــی کــه از مــرز
رضورت بــه آزادی مــی رســد و قدمهــای اولــی
را بـرای انهــدام جامعــه رسمایـهداری و رســیدن
بــه آزادی انســان از قیــد و بندهــای طبقاتــی
بــر مــی دارد .سوسیالیســم موضوعــی مربــوط
بــه آینــده نیســت ،سوسیالیســم در برابــر
ماســت .موانــع رســیدن بــه سوسیالیســم را بــر
رس بــورژوازی خــراب کنیــم.

و علیــه خصوصــی ســازی ادامــه داشــته و
جنبــش معلــان قدمهــای بــزرگ دیگــری از
مبــارزه علیــه رژیــم جمهــوری اســامی ،متحــد
شــدن بــا رفقــای هــم ســنگر و همراهشــان و
نیــز تــاش در راه متحــد کــردن بخشهــای
مختلــف معلــان در جهــت رســیدن بــه
خواستهایشــان اوضــاع را هــر روز بــرای
جنبــش معلــان بهــر کــرده و خواهــد کــرد.
طــی ایــن مــدت اطالعیــه و اعالمیههــای
پشــتیبانی از اعتصــاب معلــان از طــرف
تشــکالت مســتقل کارگــری و روشــنفکری
انتشــار یافتــه اســت کــه نشــان از نزدیکــی
و همبســتگی همــه کســانی اســت کــه زیــر
ســلطه رژیــم رسمایــهداری اســامی فقــط
زنجیرهــای مشــقت و بردگــی خــود را همــراه
مــی کشــند .صــدای رهایــی از ایــن وضعیــت
نکتبــاری کــه حاکمیــن بوجــود آورده اســت
روز بــه روز همگانیتــر مــی شــود .و ایــن
نویــد فردایــی اســت کــه اگــر بــا نیــروی آگاه و
چــپ جامعــه متحــد و همبســته شــود ،متامــی
دســتگاههای رسکــوب و ســاختارهای فاســد
و دزد و سیســتم طبقاتــی را بــه مــوزه تاریــخ
خواهــد ســپرد .آینــده روشــنی در برابــر ایــن
مبــارزات دیــده مــی شــود فعالیــن اجتامعــی
بــا ایدههــای روشــن در متامــی عرصههــای
اجتامعــی پدیــدار شــدهاند و تیــغ جمهــوری
اســامی را ب ـرای تحمیــق و فریــب و رسکــوب
کنــد کردهانــد .آنچــه کــه در حــال وقــوع
اســت؛ نفــرت بــه آگاهــی و ســازماندهی و
مبــارزه تــودهای تبدیــل مــی شــود و همــه
توهــات و خــود بــزرگ بینــی گذشــته را در
خــود ذوب مــی کنــد.
اوضــاع کنونــی دیگــر پراکندگــی معرتضیــن بــه
معیشــت و دولــت را منــی پذیــرد .تجربــه عملی
مبــارزات نشــان داده اســت کــه حتــی کارگـران
یــک کارخانــه هــم قــادر بــه تحقــق درخواســت
خــود نیســتند اگــر بــا هــم طبقهایهــای خــود
در دیگــر کارخانجــات و واحدهــای تولیــدی
متحــد و همبســته نشــوند .پراکندگــی در بیــن
طبقــه کارگــر بــه مثابــه طبقــهای کــه تاثیــر
تعییــن کننــده و مســتقیم بــر دیگــر جنبشهای
مرتقــی و عدالــت طلبانــه اجتامعــی دارد ،بــه
نتایــج مخربــی انجامیــده اســت و ادامــه رونــد زنده باد سوسیالیسم
ُ
پراکندگــی وضــع را نــه بــرای طبقــه کارگــر زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان
بلکــه بـرای همــه طبقــات فرودســت اجتامعــی ع.غ
بدتــر هــم مــی کنــد .امــروز بــه اتحــاد کارگـران
و زحمتکشــان بیــش از هــر زمــان دیگــری بـرای

تنها راه نجات ،سوسیالیسم و کمونیسم است

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نفیگرایی بیمار ....بقیه از صفحه ١

کمونیســت ایــران را خــود کارگــران متشــکل و
پیــرو بــا جلــب عنــارص روشــنفکر کمونیســت
بنیــاد نهادنــد .در ایــن صــد ســاله هــزاران
اعتصــاب ،اعــراض و چندیــن قیــام مســلحانه و
خیزشهــای عظیــم تــودهای در جامعــهای کــه
صاحــب متدنــی متنــوع و دیرینــه بــوده ،کشــوری
کــه بارهــا مراکــز قدرتهــای امپریالیســتی خطــر
انقــاب پــا برهنــگان را قویــا حــس کردهانــد و
بــرای جلوگیــری از پیروزیشــان همــواره توطئــه
چیدهانــد .امــا هنــوز پرولتاریــا از تشــکیالت همــه
جانبــه و رسارسی خــود محــروم اســت و بــرای
لقمــه نانــی مــی جنگــد .احــزاب و ســازمانهایی
کــه بــرای آلرتناتیــو کارگــری در برابــر آلرتناتیــو
بــورژوازی مبــارزه مــی کننــد همــراه و متحــد
نیســتند .چـرا؟ بــه عوامــل خارجــی کــه طبعــن مهم
هســتند در ایــن بررســی کاری نداریــم ،روی عوامــل
خــودی و داخلــی خــم مــی شــویم و میخواهیــم
دریابیــم چ ـرا چــپ ای ـران هــر بــار کــه در نــردی
شکســت خــورده ،نتوانســته از دشــمنانش آنچــه را
کــه از دســت داده بــاز پــس گیــرد و همچنــان صــد
ســال اســت اســتعامرگران و انحصــارات خارجــی بــا
دســتیاری رسمایــه داخلــی رسنوشــت مــردم مــا را
رقــم مــی زننــد.
اهمیت موضوع

تقدیــری نتوانســتند بویــژه در ایــن چهــار دهــه پس
از شکســت ،خــود را جمــع وجــور کننــد .امــروز مــا
ایــن واقعیــت درد آور را بخوبــی حــس مــی کنیــم.
تودههــا و کارگــران در رسارس ایــران در حــال
ســازماندهی مبــارزات خــود هســتند و متاســفانه،
تشــکل هــای چــپ و کمونیســتی فاقــد توانایــی
الزم در اندیشــه و تشــکل یابــی در مداخلــه گــری
موثــر هســتند .چنانچــه گفتــه معــروف انگلــس
را قبــول کنیــم کــه بزرگرتیــن کشــف مارکــس نــه
کشــف طبقــات و مبــارزه طبقاتــی بــود ،بلکــه
کشــف ایــن حقیقــت تاریخــی کــه مبــارزه طبقاتــی
تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه طبقــهای طبقــهی
دیگــر را بــر میانــدازد و خــود جایــش را مــی
گیــرد .در عــر کنونــی ایــن طبقــه کارگــر اســت
کــه وظیفــه تاریخــی برانــدازی نظــام رسمای ـهداری
را بعهــده دارد .ایــن نتیجــه گیــری تاریخــی اســت
کــه مارکــس و انگلــس را بــر آن میــدارد کــه بــه
نوشــن " مانیفســت حــزب کمونیســت” مبــادرت
کننــد .در اینجاســت کــه معلــوم شــد پرولتاریــا
عــاوه بــر تشــکیالت کارگــری خــود در کارخانههــا،
نیــاز بــه ایجــاد یــک حــزب راســتین پرولتاریایــی
در انجــام چنیــن وظیفــه تاریخــی دارد .در ایــران
بــه درســتی و بشــکرانه پیــروزی انقــاب اکتــر،
کارگ ـران پــس از ســازماندهی خــود در اتحادیــه و
ســندیکاها ،اولیــن حــزب کمونیســت ایــران را در
بندرانزلــی بنیــاد گذاشــتند .ایــن یــک واقعــه بــزرگ
تاریخــی در جامعــه ماســت و مایــه رسبلنــدی کلیــه
زحمتکشــان ایـران اســت .امــا رضــا خــان میرپنــج
کــه بــا کودتــای انگلیســی از قزاقــی بــه پادشــاهی
رســید بــه اشــاره ی انگلیــس انقــاب مرشوطیــت
را تعطیــل کــرد ،حــزب کمونیســت ایــران و
جنبــش کارگــری را رسکــوب و کلیــه کادرهایــش را
بــه زنــدان انداخــت و دکــر تقــی ارانــی یکــی از
رهـران حــزب کمونیســت را در زنــدان بــا شــکنجه
بــه قتــل رســاند .ایــن امــر یکــی از شکس ـتهای
بزرگــی اســت کــه تــا بــه امــروز پرولتاریــای ای ـران
نتوانســته آنـرا جـران کنــد .چــه اینکــه ایجــاد حزب
تــوده ایـران در پــس از تبعیــد رضــا شــاه مهمرتیــن
رضبــه را بــه جنبــش کمونیســتی زد .تشــکیل
دهنــدگان حــزب تــوده همگــی کمونیســت نبودنــد
و آنهایــی هــم کــه خــود را کمونیســت میدانســتند،
درک درســتی از حــزب کمونیســت ،ماهیــت آن و
ترکیــب آن نداشــتند و یــا طبــق ادعــای بعضــی از
رهربانــش ،داشــتند ولــی تاکتیکــی نظ ـرات خــود را
پنهــان کردنــد .امــا آنچــه آنهــا بنیــاد نهادنــد حزبــی
نبــود کــه مارکــس و انگلــس در مانیفســت حــزب
کمونیســت اصولــش را بیــان کردنــد و مطمئنــا آن
نبــود کــه حــزب کمونیســت ایـران را بــر اســاس آن
در انزلــی در ســال  ۱۳۰۰پایــه ریــزی کــرده بودنــد.

حزب کمونیست چگونه حزبی است
حــزب پیــرو پرولتاریایــی یــک تشــکیالت نیســت
یــا حداقــل تنهــا یــک تشــکیالت نیســت بلکــه
تشــکیالت ویــژه طبقاتــی اســت .تشــکیالتی اســت
بــا تئــوری راهنــا و خــط مشــی ایدئولوژیکــی کــه
آشــکارا اعــام مــی کنــد گورکــن رسمایهداریســت
و بــرای پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی تــدارک
میبینــد .جزیــی جــدا ناپذیــر از طبقــه کارگــر
اســت یعنــی پیــروان طبقــه کارگرنــد کــه
اســتخوابندی آنــرا تشــکیل مــی دهنــد .لنیــن
پیــروزی حــزب بلشــویک را در درجــه اول وجــود
اســتخوانبدی حــزب در میــان کارگــران روســیه،
بویــژه جایــی کــه کارگـران متمرکــز بودنــد میدانــد.
حــزب کمونیســت بنابرایــن یــک تشــکیالت
کارگریســت ،هرنــوع تشــکیالتی نیســت ،آوانــگارد
اســت ،از کادرهایــی تشــکیل مــی شــود کــه قبــل
از عضویــت ،دوران نوســازی و آموزشــی رامــی
گذرانــد و مهمــر اینکــه دارای پایــه تــودهای بــوده
و در میــان دوســتان انقــاب حداقــل در محیــط
کار از پشــتیبانی آنهــا برخــوردار اســت .حــزب
تــوده ایـران براســاس چنیــن اصولــی تشــکیل نشــد.
رشایــط مناســب جهانــی پــس از پیــروزی بر دشــمن
برشیــت  -نازیســم و فاشیســم وپشــتیبانی حــزب
کمونیســت شــوروی از ایــن حــزب ،بــا رسعــت بــه
یــک حــزب رسارسی ،متشــکل بــا دههــا نرشیــه و
تشــکیالت دموکراتیــک تبدیــل شــد .مــی گوینــد
ســنگ بنــا را چــون کــج نهــی ،دیــوار تــا ثریــا مــی
رود کــج .بنابرایــن چنانچــه بخواهیــم روی علــل
ضعــف جنبــش چــپ انگشــت بگذاریــم ،اولیــن آن
همیــن بنیــاد نهــادن حــزب تــوده براســاس پالتفــرم
سوســیال دموکراســی و بــدور از اساســیترین
رشط ،یعنــی تئــوری راهنــا بــوده اســت .ایجــاد
چنیــن حزبــی کــه دامنــه فعالیتــش هــم بســیار
گســرش یافــت ،شــاید مهمرتیــن دلیلــی باشــد کــه
چ ـرا جنبــش چــپ و کمونیســتی برنامههایــش بــا
شکســت روبــرو شــده و پــس از شکســت هــم بــه
درســتی تجاربــش را جمعبنــدی نکــرده و در نتیجــه
همچنــان پراگامتیســتی ،از ایــن ســتون بــه آن
ســتون یــا فرجــا ادامــه داده اســت .بگذاریــد کمــی
ایــن نکتــه را در بــاره وضــع مشــخص خودمــان
پــی گیــری کنیــم .حــزب رنج ـران ای ـران بــا اینکــه
تشــکیل دهندگانــش ســابقه طوالنــی مبــارزه بــا
حــزب تــوده را داشــتند ،باوجــود اینکــه روی تئــوری
راهنــا و اصــول کمونیســتی پافشــاری مــی کردنــد،
امــا در ارزیابــی از رژیــم اســامی دچــار انح ـراف
شــدند و تاکتیــک پشــتیبانی از آنـرا بـرای مــدت نــه
مــاه در پیــش گرفتنــد .ریشــه ایــن اشــتباه در زمینــه
تئــوری و اصــول کمونیســم در ایــن بــود کــه در
اصــول کمونیســم چیــزی بنــام اســام مبــارز موجــود
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یافــن پاســخ صحیــح و تــاش بــرای اصــاح در
ایــن برهــه از زمــان بســیار مهــم اســت و بیــش
از هــر زمــان دیگــری رضوریســت چــون نــه تنهــا
نظــام فرومانــده و وامانــده اســت ،بلکــه نیروهــای
امپریالیســتی و دشــمنان طبقــه کارگــر در کمیننــد
تــا بــار دیگــر جلــو پیــروزی نیروهــای کارگــری
وچــپ یعنــی آلرتناتیــو کارگــری را بگیرنــد و بجــای
آن یــک آلرتناتیــو بــورژوازی دیگــری را جایگزیــن
کننــد .مــا بــا یــک اوج گیــری منظــم اکرثیــت عظیــم
مــردم ســتمدیده و اســتثامر شــونده روبــرو هســتیم
و بــار دیگــر اتاقهــای فکــری بــورژوازی و حامیــان
جهانیشــان دســت در دســت هــم ب ـرای انح ـراف
ایــن جنبــش هــا از ســوراخها بیــرون خزیدهانــد.
در اینجــا روی ســخن مــا بــا جنبشهــای تــودهای
نیســت ،منطــق آنهــا مبــارزه اســت و در پــی هــر
شکســتی بازهــم ادامــه مبــارزه اســت تــا پیــروزی.
ایــن مســیر را طبقــه کارگــر ایـران طــی کــرده اســت
و امــروز هــم بــا درایــت بیشــر همچنــان ادامــه
مــی دهــد .موضــوع مــا احــزاب و ســازمانهایی
اســت کــه خــود را همســو و هم ـراه بــا اردوی کار
و زحمــت مــی داننــد ،امــا بــا متــام تالشهــای قابــل
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نیســت .مــی تــوان از مســلامنان مبــارز حــرف زد
ولــی نــه اســام مبــارز .دیــن افیــون تودههاســت و
در دوران تاریخــی مــا کــه کمونیســم بعنــوان علــم
رهایــی کل برشیــت اصولــش پراکنــده شــده اســت؛
اســام یــک ایدئولــوژی ارتجاعــی عقــب مانــده
ایســت کــه جــز بدبختــی و ســتمدیدگی بــرای
تودههــا بــه بــار منــی آورد .در زمینــه سیاســی
ایــن ارزیابــی نادرســت از ماهیــت رژیــم اســامی،
حــزب مــا را بــه راســت روی کشــاند و از نیروهایــی
کــه از هــان آغــاز خطــر دشــمن قهــار را شــناخته
بودنــد دور کــرد .ایــن سیاســت اپورتونیســتی
راســت خیــال واهــی را نســبت بــه دشــمن طبقاتــی
بوجــود آورد و علنــی گــری را در زمینــه تشــکیالتی
دامــن زد .اینهــا همــه ریشــه در هــان تفکراتــی
دارد کــه بنیــان گـزاران موثــر حــزب تــوده داشــتند
کــه از لحــاظ طبقاتــی یــا جامعــه شناســی متعلــق
بــه خــرده بــورژوازی اســت.
شکســت بــدون جنگیــدن و خیانــت رهبــری حــزب
تــوده واکثریــت

همــه آنهــا را یــک بــه یــک مــی شــناخت ،لطمــه
ســنگینی وارد کــرد.
پــس از آشــکار شــدن حملــه رسارسی رژیــم خمینی
مبــارزه میــان دوخــط مشــی در درون احــزاب و
تشــکلهای کمونیســتی شــدت یافــت  -جنگیــدن
و مقاومــت کــردن یــا تســلیم و فــرار .احــزاب
و تشــکالتی کــه از هــان آغــاز مشــی مبــارزه
بــا رژیــم حاکــم را داشــتند بــر مقاومــت خــود
افزودنــد و حــزب مــا بــه درســتی وبــا افتخــار در
بهمــن  ۵۹خــط مشــی مبــارزه تــا آخــر را در پیــش
گرفــت ،امــا نظــری هــم بــود کــه همچنــان نســبت
بــه حکومــت خیــال واهــی داشــت و موضــع جدیــد
را ماجراجویــی مــی دانســت .بهــر حــال بــا اینکــه
اینجــا و آنجــا بعضــی مقاومتهــای مســلحانه
صــورت گرفــت ولــی تدریجــن پاســیویته و انحــال
طلبــی و نتیجتــا فـرار طلبــی و بریــدن از تشــکیالت
بــه جریــان اصلــی تبدیــل شــد .حتــا در کردســتان
هــم کــه نیــروی مســلح ســابقه داری موجــود بــود
تدریجــا بــه هــان مســیر کشــیده شــد .بنابرایــن
مــا بــا شکســتی روبــرو شــدیم کــه نــه تنهــا دشــمن
مــا را رسکــوب کــرد بلکــه متحدانــی چــون رهــری
حــزب تــوده را داشــت کــه از لحاظ سیاســی تســلیم
طلبــی را اشــاعه میــداد .ایــن نــوع برخوردهــا تاثیــر
خــود را در درون احــزاب و ســازمانهای چــپ
گذاشــت و مشــی راســت تســلیم و فرارطلبــی را
تقویــت کــرد .البتــه بایــد آگاه بــود کــه ایــن تنهــا
از دســت دادن رفقــای زندانــی و اعدامــی نبــود کــه
شکســت خوردیــم برعکــس ایســتادگی آنهــا مایــه
تقویــت روحیههــا در بیــرون زنــدان شــد ،ایــن
ادام ـهی انحــال طلبــی بــه نفــی گرایــی و پشــت
کــردن بــه کمونیســم بــود کــه بیشــرین لطمــه
را زد .بازجویــان و شــکنجهگران در زندانهــا در
دهــه شــصت دنبــال تســخیر مغزهــای زندانیــان
بودنــد ،چــون بــر اثــر علنیگــری اکــر تشــکیالت
کمونیســتی و چــپ ،چیــزی بــرای کشــف منانــده
بــود .بنابرایــن در برخوردهــای اولیــه در زنــدان،
بازپرسهــا اعــام مــی کردنــد مــا همــه چیــز
را مــی دانیــم و بــرای تضعیــف روحیــه زندانــی
چنیــن جلــوه مــی دادنــد کــه رفقایشــان آنهــا را
لــو دادهانــد.از اینجــا ببعــد عمدتــا ،زور ،شــکنجه
وتهدیــد بــه اعــدام در خدمــت تبدیــل کــردن
زندانیــان بــه مخالفــان تشــکیالت خــود و تلقیــن
اینکــه آنهــا قربانــی مشــی انحرافــی رهــران و
سازمانشــان شــده انــد .شــوهای تلویزیونــی نیــز
بـرای دنبــال کــردن همیــن هــدف بیــرون از زنــدان
و نفــی کامــل باورهــای کمونیســتی بــود.
نفی گرایی وگسترش دامنه آن

ایــن خــط نفیگرایــی پــس از شــوهای تلویزونــی

بــه اشــکال دیگــر در خــارج از زنــدان ادامــه یافــت.
در ایــن چهــار دهــه بــا میلیونهــا صفحــه دروغ
و هــزاران مســتند ســازیهای جعلــی ،تاریــخ
درخشــان چــپ و کمونیســم را کاملــن وارونــه
جلــوه دادنــد البتــه ایــن نکتــه مهــم تاریخــی و
اجتامعــی را بــه اثبــات مــی رســاند کــه کمونیســم
و تشــکالت موجــود چــپ و کمونیســتی چــه
مرزبنــدی تیــز و تنــدی بــا رژیــم جنایتــکار اســامی
حاکــم دارنــد .در ایــن تاریــخ صــد ســاله ،مرتجعیــن
رصفنظــر از بــا تــاج زریــن یــا بــا دســتار کربــاس
بــر قــدرت سیاســی تکیــه کــرده ،دســت در دســت
رسمایــه جهانــی و امپریالیســم ،نســل انــدر نســل
بــه کشــتار و رسکــوب نیروهــای چــپ و کمونیســت
ادامــه دادهانــد.
ایــن نفیگرائــی در جنبــش مــا بــا تســخیر قــدرت
سیاســی در کشــور اتحــاد شــوروی توســط منایندگان
جهانــی رسمایــه و اعــام تعرضــی امپریالیســم
آمریــکا کــه پایــان تاریــخ رســیده و نظــام
رسمای ـهداری بــه ابدیــت پیوســته ،تقویــت شــد و
بــه ایدئولــوژی متــام عیــار ضــد کمونیســتی تبدیــل
شــد .نفیگرائــی از مــرز درونــی جنبــش چــپ و
کمونیســتی ،از یــک اشــتباه و یــک تاکتیــک عبــور
کــرد و باورهــای کمونیســتی را زیــر ســوال بــرد.
اســام بــه پرچمــی توســط رسمایــه جهانــی علیــه
کمونیســم و جنبــش کارگــری تبدیــل شــد .وجــود
سکتاریســم و فرقهگرایــی کــه ســابقه دیرینـهای در
جنبــش چــپ داشــت ایــن بــار فرصــت مناسـبتری
یافــت تــا هــر دســته و فرقــهای «برنــد» خــود
را اخــراع کنــد .یکــی پرچــم ضــد پوپولیســم را
برداشــت تــا متــام دســتاوردهای کوملــه را خــوار
شــارد وبــا یــک گــروه کوچکــی از روشــنفکران
خــارج کشــور کــه حتــا در جنبــش کنفدراســیون
جهانــی فعــال نبودنــد رهــری کوملــه را دربســت
تســخیر منایــد .ایــن جــا دیگــر نفــی دســتاوردهای
چــپ و کمونیســت را بــا بلنــد کــردن پرچــم رسخ
کــه تحــت نــام طبقــه کارگــر ،صــورت مــی گرفــت
چیــزی جــز بــرای پوشــاندن هدفهــای نابــودی
جنبــش کوملــه نبــود .دزدی بــود کــه بــا چـراغ آمده
بــود و پرچمــی بــود کــه تــا شکســت خــوردگان
باقــی مانــده جنبــش چــپ را در کردســتان کــه دل
بــه ادامــه مبــارزه کوملــه بســته بودنــد بــه خــود
جلــب کنــد .ایــن اولیــن حرکــت نفیگرایــی از
بــه اصطــاح چــپ بــود کــه امــروز پــس از چهــار
دهــه نتیجــه آنـرا مــی بینیــم  .تســخیر کامــل کومله
و تســلط خــط سکتاریســی بــر آن لطمــه بزرگــی
بــه امــر وحــدت کمونیســتی وارد کــرد .در آن
ســالها کلیــه نیروهــای چــپ و کمونیســت پــس
از گســرش دامنــه رسکوبهــا در کردســتان جمــع
آمــده بودنــد وبــا رهــری کوملــه در ارتبــاط بســیار

بقیه در صفحه ٧

شکســت دهــه ی شــصت نیروهــای چــپ و
کمونیســت عــاوه بــر ارزیابــی نادرســت از ماهیت
رژیــم اســامی بــر اثــر حملــه غافلگیرانــه حکومــت
بــه کل نیروهــای چــپ ،بــا تاکتیــک یــک بــه یــک،
نفــاق انــداز و حکومــت کــن بــود .در تحلیــل نهایی
معلــوم شــد حاکمیــت نابــودی فیزیکــی کل جنبــش
چــپ را ،رصفنظــر از تفــاوت هــای خــط مشــی ای
دنبــال میکنــد .پراتیــک نادرســتی نظری ـهای را کــه
اگــر مقاومــت مســلحانه منــی کــردی کاری بــه تــو
نداشــتند ثابــت شــد .دارودســته کیانــوری – نگهدار
چنیــن مــی پنداشــتند بــا پیــروی از خــط امــام و
نقــش عامــل اطالعاتــی بــازی کــردن در لــودادن
نیروهــای مخالــف جمهــوری اســامی مــی تواننــد
زیــر ســایه والیــت فقیــه زنــده مباننــد .آنهــا در
حقیقــت هامنطــور کــه بازمانــدگان عوامــل ســاواک
از جملــه افــران عالــی رتبــه تربیــت شــدهی
موســاد و ســیا بنــا بــر تربیــت ضــد کمونیستیشــان
از هــان روز اول در خدمــت قــدرت سیاســی
جدیــد در آمدنــد و در بنیــاد گــذاردن دســتگاه
امنیتــی جدیــد نقــش مهمــی داشــتند ،رهــری
حــزب تــوده هــم در ایــن زمینــه بــه دســتور کاگبــه
چــون حــزب مــا ســالها پیــش ماهیــت نظــام تغییر
یافتــه شــوروی را بــر مــا کــرده بــود ،در مبــارزه بــا
بــه اصطــاح مائوئیسـتها یــاری دهنــده و دســتیار
جنایتــکاران خمینــی چــی شــدند .این عمل مشــرک
حــزب تــوده ایـران بــا دســتگاههای امنیتــی در لــو
دادن نیروهــای حــزب مــا بخاطــر گذشــته مشــرک
بویــژه اطالعــات موثقــی کــه کیانــوری داشــت کــه
بــه گفتــه خــودش نــود در صــد اعضــای حــزب در
اروپــا بــه ســازمان انقالبــی پیوســته بودنــد و او
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رفیقانــه بودنــد و گفتــان وحــدت ،تــم اصلــی
کلیــه نشســتها بــا کوملــه و دیگــر تشــکلهای
کمونیســتی بــود .امــا خــط جدیــد پــس از تســلط
بجــای وحــدت ،خــط انشــعاب و پراکندگــی را
پیــاده کــرد.
ـه
ـت نـ
ـمت پرولتاریاسـ
ـتوار درسـ
ـان اسـ
ـا همچنـ
ـزب مـ
حـ

ـت
ـدان علـ
ـه بـ
ـرده بلکـ
ـتباه نکـ
ـز اشـ
ـه هرگـ
ـر اینکـ
بخاطـ
اســت کــه بــا اشــتباهات خود جــدی برخــورد کــرده
ـه داده
ـازی ادامـ
ـه نوسـ
ـود بـ
ـاد از خـ
ـاد و انتقـ
ـا انتقـ
و بـ

است
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کننــدهای در برابــر مــا ق ـرار گرفتــه اســت .دوران
در خــارج کشــور مانــدن و رسگــرم تــدارک دیــدن
ب ـرای رشکــت در انقــاب آتــی متــام شــده اســت،
دیــر یــا زود امــا زود تــر بایــد تصمیــم گرفــت بــه
کاروان در حــال حرکــت – جنبــش کارگــری پیوســت
یــا ســهم خــود را محــدود بــه خــارج کشــور کــرد
وبــا جنبــش داخــل همراهــی کــرد .درســت از ایــن
منظــر بایــد همــه جانبــه بــا نفیگرایــی مبــارزه
کــرد .بــا نقــد علمــی و بــکار بــرد ماتریالیســم
دیالکتیــک و ماتریالیســم تاریخــی ،برنامــه نوینــی
را بــا توجــه بــه رشایــط تغییــر یافتــه جهــان و ایـران
بـرای پیــروزی طبقــه کارگــر و در پیــش روی انقالب
سوسیالیســتی ریخــت .امــروز جنبشهــای تــودهای
احتیــاج مــرم بــه کادرهــای پیــرو ،مدبّــر ،از خــود
گذشــته و مســتقل در کارخانــه ،موسســات کار و
رسویــس دارنــد .آنهــا کمونیسـتهایی هســتند کــه
کارگرنــد و اســتخوابندی جنبشهــای تودهاینــد.
وجــود آنهــا در حزبــی یکــی شــده اســت کــه مــی
توانــد قــدرت متحــد و رسارسی تودههــا را بــه یــک
مشــت فــرده آهنیــن تبدیــل کنــد و بــا تکیــه بــه
اکرثیــت عظیــم تودههــای اســتثامر شــده و ســتم
دیــده نظــام رسمایـهداری اســامی را رسنگــون کنــد
و بجــای آن قــدرت سیاســی هــان اکرثیــت عظیــم
تودههــای میلیونــی ســتمدیگان و اســتثامر شــدگان
را بنشــاند و برنامــه سیاســی دوران ســاز طبقــه
کارگــر یعنــی انقــاب سوسیالیســتی را بــی وقفــه
پیــاده کنــد.

حــزب رنجـران ایـران هــم در ایــن رونــد جمعبندی
رشکــت کــرد و اســناد کنگــره دوم را هــان ســال
 ۱۳۶۳در نرشیــه رنجــر علنــا در اختیــار همــگان
گذاشــت .در برخــورد بــه اشــتباهات خــود همــه
جانبــه در کلیــه زمینههــا توضیــح داد .برخــورد دو
گانــه بــه رژیــم تازه شــکل گرفتــه اســامی را بعنوان
یــک خــط مشــی اپورتونیســتی راســت افشــا کــرد،
زمینههــای اجتامعــی و طبقاتــی آنـرا بررســی منــود
و دامنــه انتقــاد و انتقــاد از خــود را تــا فرد گســرش
داد در نتیجــه کنگــره دوم حــزب رنجـران توانســت
بــا تاکیــد روی اصــول کمونیســم و روی تئــوری
راهنــای خــود مارکسیســم -لنینیســم -اندیشــه
مائوتســه دون برنامــهای مــدون در تــاش بــرای
پیونــد بــا جنبــش کارگــری و ایجــاد حــزب پیــرو
طبقــه کارگــر ارائــه دهــد .حــزب رنجــران ایــران
در ایــن چهــار دهــه توانســته همچنــان اســتوار
از کمونیســم از رضورت ایجــاد حــزب پیــرو
پرولتاریایــی از طریــق وحــدت کمونیســتها در محسن رضوانی
پیونــد بــا جنبــش کارگــری دفــاع منایــد .حــزب مــا
وفــادار بــه اصــول کمونیســم در ایــن ســالها علیــه
نفیگرایــی ایــن بیــاری چــپ مبــارزه کــرده نــه
تنهــا از دســتاوردهای جنبــش کمونیســتی جهانــی
بلکــه از دســتاوردهای جنبــش کمونیســتی بــدور
بجز نوشتههایی که با
از هرگونــه فرقهگرایــی دفــاع کــرده اســت .امــا بــا
خیــزش جنبشهــای تــودهای در ایــران ،بــا تولــد
امضای تحر یر یـه منتشر
جدیــد پیــروان آگاه و مدبّــر در ایــن جنبشهــا،
مـیگردد و بیانگر نظرات
تدریجــا نفیگرایــی بــه گوش ـهای در داخــل کشــور
کنــار زده شــده اســت .تنهــا عنــارص نــادر ضــد
حزب رنجبـران ایران
کمونیســت هســتند کــه پرچــم نفــی را همچنــان
میباشد
بــر دوش مــی کشــند .هامنطــور کــه سکتاریســم
د یگر نوشتههای
را خــود جنبشهــای تــودهای بــا خیــزش خــود از
بیــن مــی برنــد ،نفیگرائــی هــم در جنبشهــای
مندرج در نشر یه رنجبر
تــودهای رنــگ مــی بــازد .درســت بدیــن دلیل اســت
به امضاهای فردی
کــه حــزب رنجـران با متــام نیرو از بســط و گســرش
است و مسئولیت آنها با
جنبــش کارگــری و دیگــر جنبشهــای تــودهای
پشــتیبانی مــی کنــد و پیونــد بــا آنهــا را از وظایــف نو یسندگانشان می باشد.
عمــده خــود مــی دانــد .امــروز چالــش بــس تعییــن

کارگــران سراســر جهــان
بــرای کســب پیــروزی
بیشــتر در ســال 2022
متحــد شــوید و مبــارزه
بــرای جهانــی خالــی از
اســتثمار انســان از انســان،
خالــی از هرگونــه تبعیــض و
ســتم متحــدا بــه پیــش!
شــبحی از کمونیســم جهــان
را فــرا گرفتــه اســت ،اینبــار
فقــط پرولتاریــای اروپــا
نیســت کــه در برابــر جهــان
کهنــه ایســتاده اســت ،کل
جهــان ،میلیاردهــا انســان
کــه هنــوز هیــچ بودگاننــد
علیــه مشــتی کوچــک
بر خا ســتها ند .
ایــن مشــت کوچــک
صاحبــان ســرمایه و قــدرت
سیاســی بــا تهــی مغــزی و
اصــرار بــه رونــد نابــودی
کل زمیــن ،تمــدن انســان
را بــه لبــه پرتــگاه کشــیده
اســت.
فــردا خیلــی دیــر اســت،
همیــن امــروز ،همیــن
ســاعت ،همیــن االن بایــد
کاری کــرد.
ســال نــو میــادی را بــه شــما
شــادباش مــی گوئیــم
حزب رنجبران ایران

پرولتاریا نمی تواند بدون آزادی کامل زنان ،به آزادی کامل دست یابد
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شانزدهم آذر

بــر افراشــته بــاد پرچــم رسخ وگلگــون
شــانزدهم آذر

جنبــش دانشــجویی ایـران از مبــارزه بـرای اســتقالل
و آزادی تــا مــا فرزنــدان کارگرانیــم همچنــان در
صحنــه مبــارزه نســل انــدر نســل تکامــل مــی
یابــد و امــروز پرچــم خونیــن شــانزده آذر را بــه
نشــانی از پایــداری و اســتواری ایــن جنبــش پــر
افتخــار بــردوش مــی کشــد .کودتــای  ۲۸مــرداد
بــا رهــری شــاه و روحانیــت و قلیلــی اوباشــان
شــهر نــو تهــران طبــق نقشــه نیروهــای امنیتــی
آمریــکا و بریتانیــا در روز بیســت وپنجــم مــرداد
بــا ایســتادگی دکــر مصــدق و تــن نــدادن بــه
فرمــان عــزل او توســط شــاه و خیــزش مــردم در
اکــر شــهرها در  ۲۵مـ�رداد بـ�ا شکسـ�ت روبرو شـ�د.
امــا نهایتـاً نقشــه کودتــا عملــی گشــت .بــه تجربــه
ثابــت شــد کــه رســالت بــورژوازی حتــی بــا علــم
کــردن پرچــم ضــد اســتعامر ی و ضــد امپریالیســتی
بــه پایــان رســیده زی ـرا آنهــا توانایــی مقاومــت در
برابــر بــورژوازی رس ســپرده خارجــی را ندارنــد و
در برابــر خیــزش ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان
از در ســازش بــا امپریالیســم در آمــده و همدســت
بــا رشکای جهانــی ،کارگ ـران را رسکــوب مــی کننــد.
در شــانزدهم آذر  ۳۲معــاون رئیــس جمهــور
آمریــکا ،ریچــارد نیکســون بــه تهــران آمــد تــا
پیــروزی اولیــن کودتــای آمریکایــی را در خــاور
میانــه جشــن بگیرد امــا غافــل از اینکه دانشــجویان
ایـران بویــژه دانشــگاه تهـران در پیشــاپیش جنبــش
مقاومــت علیــه کودتــا گـران بی هـراس از مــرگ در
اعـراض بــه کودتــا بــه اســتقبال او میرونــد .فریــاد
مــرگ بــر امپریالیســم کرودورهــای دانشــگاه تهـران
را پــر کــرده بــود ،محمــد رضــا شــاه فرمــان آتــش
داد و دانشــجویان را بــه گلولــه بســتند .از میــان
انبوهــی زخمــی ،ســه تــن بــزرگ نیــا ،قندچــی و
رضــوی جــان باختنــد .شــانزده آذر روز دانشــجو
منــادی اســت او مبــارزه طوالنــی دانشــجویان
ایران��ی از ملیتهــای مختلــف ،خــارج و داخــل
ک��ه هم��راه و همص�دـا در ای��ن ســالهای طوالنــی
بـرای ایرانــی آزاد ،مســتقل و سوسیالیســتی مبــارزه
کــرده انــد.
دشــمنی هــر دو رژیــم بــا دانشــگاه و دانشــگاهی
اساســا از آن جهــت اســت کــه جنبشــی اســت
رادیــکال ،انقالبــی وهم ـراه بــا کمونیســتها وطبقــه
کارگ��ر و ب��ه اردوی آلرتناتی��و کارگ��ری تعل��ق دارد.
ه��م شـ�اه و همــ خمین��ی و خامن��های هراسشــان از
دانشـ�جویان درسـ�ت از ایـ�ن امـ�ر بـ�وده و هسـ�ت.
امــروز بــورژوازی حاکــم و بــورژوازی در اپوزســیون

بویــژه نیروهــای طرفــدار ســلطنت در تنیدگــی بــا
منافــع رسمایــه جهانــی شــده ،همســو بــا سیاســت
جهانــی نئولیربالیســتی مــی باشــند و کل مبــارزات
تاریخــی جنبــش دانشــجویی از جملــه جنبــش
درخشــان ضــد رژیــم شــاه و ضــد امپریالیســتی
کنفدراســیون جهانــی محصلیــن و دانشــجویان
ایرانــی را نفــی میکننــد واز پرچــم  ۱۶آذر جنبــش
کنونــی دانشــجویی رادیــکال ضــد رسمایــه داری
حاکــم و بــرای سوسیالیســم و متحــد بــا جنبــش
کارگــری ه ـراس دارنــد.
بــر افراشــته بــاد پرچــم رسخ وگلگــون شــانزدهم
آذر
مرگ بر امپریالیسم
رسنگــون بــاد نظــام رسمایــه داری جمهــوری
اســامی
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران
شانزدهم آذر هزار وچهارصد

یاد موسی عجمی
گرامــی بــاد یــاد و خاطــره معلــم  -کارگــر رشیــف،
موســی عجمــی!
موســی عجمــی دریــک خانــواده پــر جمعیــت
کارگــری در خوزســتان متولــد شــد .دوران کودکــی
او بــا فقــر و نــداری و مشــکالت خانوادگــی طــی
شــد .بــا اینهمــه توانســت بــا تــاش و رس ســختی
درس بخوانــد و معلــم شــود.
وی کــه همــواره در پــی علــت یابــی فقــر و
فرودســتی کارگـران و تــوده هــای زحمتکــش مــردم
بــود ،ســعی مــی کــرد تــا از طریــق مطالعــه و
ارتبــاط بــا دیگــر دوســتان و فعــاالن آگاه کارگــری،
بــه ســهم خــود در مبــارزه طبقاتــی جــاری نقشــی
ایفــا کــرده و دیــن خــود را در مبــارزه بــا ســتم و
اســتثامر رسمایــه ادا منایــد.
ایــن فعالیــت هــا در ادامــه منجــر بــه دســتگیری
و زندانــی شــدن او و تحمــل ســه ســال زنــدان و
شــکنجه در زنــدان کارون اهــواز شــد.
وی پــس از آزادی از زنــدان و مشــارکت فعــال
در انقــاب  ۵۷همچنــان بــه فعالیــت هــای خــود
ادامــه داده و پــس از مدتهــا فشــار و در بــه دری،
رسانجــام در ســال  ۶۳مجــددا دســتگیر و مــورد آزار
و شــکنجه ق ـرار گرفــت .مقاومــت موســی در ایــن
دوران در زنــدان بــه راســتی مثــال زدنــی بــود .او
در نهایــت بــه  ۱۵ســال زنــدان محکــوم شــد کــه

پــس از تحمــل نزدیــک بــه  ۵ســال آن ،در ســال
 ۶۸بــه هم ـراه دیگــر زندانیــان از زنــدان آزاد شــد.
موســی عجمــی پــس از آزادی از زنــدان بــه
خوزســتان بازگشــت و علیرغــم محدودیــت هــا و
کنــرل هــای ف ـراوان ،بــه دلیــل کمبــود معلــم در
ایــن منطقــه ،در یکــی از محــات فقیرنشــین شــهر
بــه عنــوان معلــم مشــغول بــه کار شــد.
در ایــن دوران نیــز وی ذره ای از آرمانهــا و
اعتقاداتــش در خصــوص رهایــی طبقــه کارگــر و
فعالیــت و مبــارزه در ایــن مســیر ،عقــب ننشســت
و مطالعــه و تحقیــق در اوضــاع و احــوال جامعــه
و رشکــت در فعالیــت هــای اجتامعــی و مبــارزه
طبقاتــی را در دفــاع از منفعــت طبقــه کارگــر،
وجهــه ی همــت خــود قـرار داد و آن را بــه بخــش
جدایــی ناپذیــر زندگــی خویــش تبدیــل منــود .وی
ارتباطاتــش را بــا دوســتان و همفکـران خــود حفــظ
منــوده و آن را متناســب بــا تشــدید مبــارزه طبقاتــی
تحکیــم منــود .موســی عجمــی آگاهانه و دلســوزانه
مســایل و دغدغــه هــای کارگـران را همــواره دنبــال
مــی منــود و نســبت بــه ایــن مســائل بــه شــدت
حســاس بــود.
ایــن انســان رشیــف و بــی آالیــش و فعــال جنبــش
کارگــری رسانجــام بعــد از ســالها دســت و پنجــه
نــرم کــردن بــا بیــاری در  ۲۸آذر مــاه بــا قلبــی
رسشــار از عشــق بــه طبقــه کارگــر وآرمــان رهایــی
از نظــام نابرابــر و ضدکارگــری رسمایــه داری ،چشــم
از جهــان فروبســت.
یاد و خاطره آن عزیز گرامی باد.
کمیته هامهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای
کارگری
۱/۱۰/۱۴۰۰

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

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

وحدت کارگران و معلمان پیروز است

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سوسیال دمکراسی

کــرده بــود وهمـراه بــا انگلــس انجمــن کارگـران را
کــه هــان انرتناســیونال اول و یــا بیــن امللــل اول
بــود را پــی ریــزی کــرد .بــا رشــد نیروهــای مولــده
چــه از نظــر کمــی و چــه بــه جهــت کیفــی و تحــت
اندیشــه ای مارکــس احـزاب کمونیســتی در کشــور
هــای اروپایــی رشــد کردنــد و بــه انرتناســیونال ا
ول پیوســتند .در دهــه آغازیــن  ۱۸۷۰انرتناســیونال
کارگــری همــراه بــا شــور و شــوقی بــاال علیــه
اســتثامر و ظلــم بــه مبــارزات خــود ادامــه داده
بــود  .همزمــان پــس از شکســت فرانســه در جنــگ
بــا آملــان ( پــروس ) و درمحــارصه قــرار گرفــن
پاریــس رشایــط معیشــتی بـرای شــهروندان پاریــس
بــه ســختی گرائیــده بــود و فقــر و گرســنگی بیــداد
کــرده بــود .در  ۱۸مــارس  ۱۸۷۱مــردم پاریــس
دســت بــه قیــام زدنــد ،شــورش مــردم بســیار
گســرده بــود و نیروهــای مختلــف سیاســی بــه آن
پیوســتند .کمــون در  ۲۸مــارس موجودیــت خــود
را بــا برنامــه ای سوسیالیســتی اعــام کــرد .کمــون
پاریــس دو مــاه بیشــر دوام نیافــت و  ۲۸مــه در
پــی حملــه بیرحامنــه ارتــش منظــم فرانســه بــا
برجــای گذاشــن شــهد ای زیــاد و جــاری شــدن
خــون در خیابــان هــای پاریــس شکســت خــورد.
هفتــه خونیــن از  ۲۲مــه آغــاز و تــا  ۲۸مــه ادامــه
پیــدا کــرد _ هفت ـهای کــه بنــام هفتــه خونیــن در
تاریــخ ثبــت شــد .پــس از شکســت کمــون پاریــس
افــراد مــردد کــه در امــر انقــاب سوسیالیســتی
تردیــد بــه خــود راه داده بودنــد اح ـزاب کارگــری
اروپــا را تــرک کردنــد .مارکــس از کمــون پاریــس بــه
عنــوان اولیــن تجربــه سوسیالیســم پشــتیبانی کــرده
بــود ،امــا متاســفانه حــزب طبقــه کارگــر در فرانســه
موجــود نبــود کــه بتوانــد ایــن قیــام را هدایــت
و رهــری کنــد .بعــد از شکســت کمــون پاریــس
بازســازی مجــددی توســط فردریــش انگلــس بــر
مبنــای آمــوزش هــای مارکــس بــا نــام انرتناســیونال
دوم پایــه ریــزی شــد .انرتناســیونال دوم بــه مــدت
شــش ســال بــر اســاس آموزشهــای مارکــس و تحت
رهــری انگلــس تــداوم یافــت ،احـزاب کارگری رشــد
کــرده و اندیشــه سوسیالیســم تحکیــم یافــت .امــا
پــس از در گذشــت انگلــس بتدریــج رفرمیس ـتها
اندیشــههای خــود را در جهــت تقویــت نظــرگاه
بــورژوازی در جنبــش غالــب کردنــد .در ایــن
میــان بعضــی احــزاب و حــزب بلشــویک روســیه
برهــری لنیــن علیــه جریانــات رفرمیســتی مبــارزه
خــود را ادامــه دادنــد .در ســال  ۱۹۱۴بــا آغــاز
جنــگ جهانــی اول تعــدادی از جریانهــای چــپ
بــه بــورژوازی کشــورهای خــود پیوســتند .در ســال
 ۱۹۱۹اولیــن کنگــره انرتناســیونال ســوم یــا کمینــرن
بــا رشکــت تعــداد زیــادی احــزاب و گروههــای
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سوســیال دموکراســی چیســت و چــه هدفــی را
دنبــال مــی کنــد ؟
سوســیال دموکراســی در عمــل ،امــروزه سیاسـتها
و برنامههــای اقتصــادی و سیاســی بــورژوازی را
پــی مــی گیــرد وبــا روشهــای متعــادل رفرمیســتی،
پارملانتاریســتی و چنــد حزبــی در خدمــت حفــظ
نظــام رسمایهداریســت .امــا همیشــه اینطــور
نبــوده اســت .سوســیال دموکراســی در آغــاز در
حقیقــت در مخالفــت بــا نظــام رسمایــهداری و
بـرای رهایــی از یــوغ آن در اروپــا بوجــود آمــد کــه
بــا قدرتتریــن آنهــا حــزب سوســیال دموکــرات
آملــان بــود کــه انگلــس نقــش موثــری در بنیــاد
گ ـزاری و هدایــت آن داشــت .در ای ـران هــم مــی
تــوان گفــت ایــن اجتامعیــون – عامیــون بودنــد کــه
ب ـرای اولیــن بــار ســازماندهی حزبــی را در ای ـران
تحــت تاثیــر سوســیال دموکراســی روســیه توســط
کارگــران مهاجــر ایرانــی مقیــم قفقــاز بــه ایــران
آوردنــد .آنهــا در چنــد شــهر ایـران از جملــه تربیــز،
مشــهد و تهــران ســازمانهای مخفــی خــود را
بوجــود آوردنــد .بعضــی از اعضــای آنهــا نقشــی در
ایجــاد حــزب کمونیســت ایـران در بنــدر انزلــی صد
ســال پیــش بعهده داشــتند .مــا در اینجــا روی نقش
اح ـزاب سوســیال دموکراســی پــس از انشــعاب در
انرتناســیونال دوم مــی پردازیــم چــون از اینجــا ببعد
اســت کــه اکرثیــت احــزاب سوســیال دموکــرات
اروپایــی بــا بــورژوازی بومــی خــود همــراه مــی
شــوند ،بــه منافــع طبقــه کارگــر پشــت کــرده و
بــه بودجــه نظامــی جنگــی احــزاب شونیســتی
بــورژوازی رأی مثبــت میدهنــد .انشــعاب و
انشــقاق در انرتناســیونال دوم همچنــان در دوران
جنــگ جهانــی دوم ادامــه داشــت و پیــروزی
انقــاب اکتــر بــود کــه صحــت گفتههــای لنیــن
کــه جنــگ ،جنــگ امپریالیســتی اســت و پرولتاریای
هــر کشــور بایــد بــا آن مخالفــت کنــد را ثابــت کــرد
و پــس از پایــان جنــگ داخلــی؛ انرتناســیونال ســوم
بوجــود آمــد و بنــا بــه ایدههــای اصلــی مارکــس
و انگلــس نــام حــزب کمونیســت را پرولتاریــای
جهانــی بجــای سوســیال دمکراســی انتخــاب کــرد.
باقــی مانــدگان اجتامعیــون – عامیــون ای ـران هــم
بــه حــزب کمونیســت ایـران پیوســتند .از ایــن زمــان
ببعــد سوســیال -دموکراســی اروپــا بــه ســکوی
اصلــی مبــارزه بــا بلشویســم و کمونیســم تبدیــل
مــی شــود.
بــا بررســی مختــر از جنبشهــا و مبــارزات
کارگــری در طــول تاریــخ بروشــنی در مــی یابیــم

سوســیال دموکراســی چگونــه در احزاب کمونیســتی
اروپــا و در خــط سیاســی آنهــا تاثیــر گذاشــته اســت
و چــه لطامتــی بــه مبــارزه طبقــه کارگــر ایــن
کشــورها وارد آورده اســت .منونــه بــارز آن “حــزب
کمونیســت ایتالیــا “ اســت کــه حتــی نــام خــود
را بــه "حــزب دموکراتیــک “ تغییــر داده اســت و
بــه هنــگام انتخابــات مشــغول رایزنــی بــا اح ـزاب
دیگــر اســت .ایــن حــزب آن حزبــی نیســت کــه
گرامشــی آن ـرا پایــه گــذاری کــرد  -حزبــی کارگــری
و کمونیســتی کــه علیــه فاشبســم و نازیسســم
رس ســختانه مبــارزه کــرده بــود .در همیــن دوره
هســت کــه پــس از بهمــن  57و رسکــوب جنبــش
مقاومــت انقالبــی علیــه نظــام رسمایــه داری
اســامی افــکار سوســیال دموکراســی در ایـران رشــد
مــی کنــد .در ایــن چهــار دهــه مبــارزه بیــن ایــن دو
خــط سیاســی در جنبــش کارگــری بشــدت ادامــه
داشــته اســت .هــر چــه ایــده سوسیالیســم در
جنبــش کارگــری گســرش بیشــر مــی یابــد پرچــم
سوســیال دموکراســی خدمتــکار اصــاح طلبــان
درون حاکمیــت بیشــر خــود را نشــان میدهــد؛
کار بجایــی رســیده کــه رضــا پهلــوی هــم بــه صــف
آنهــا پیوســته اســت .اگرچــه تشــکلهای چــپ
کمونیســتی دارای اشــکاالتی بودهانــد ،امــا ادامــه
دهنــدگان ایــن تشــکلها ،بــا متــام ســختی باقــی
ماندنــد و همــواره پرچــم پرولتاریــا را بــر افراشــته
نگــه داشــتهاند .امــروز همیــن تشــکلها و اف ـراد
مســتقل مارکسیســتی خــود را بــروز کردهانــد و
در حامیــت از جنبشهــای کارگــری و بــا حرکــت
از ویژگیهــای جامعــه ایــران از یــک مشــی
بلشــویکی کــه طبقــه کارگــر در مرکــز آن قـرار دارد
و هــدف انقــاب سوسیالیســتی را پــی گیــری مــی
کنــد در حــال یکــی شــدن و رشــدند.
تاریــخ مبــارزه طبقاتــی در دوران رسمایــهداری و
انحصــارات گواهــی اســت بــر جــدال نــا ایســتای
تضــاد میــان دو طبقــه رسمایــهدار و کارگــر.
بگذاریــد مــروری بدیــن رونــد نــا ایســتا و در حــال
تغییــر دامئــی افکنیــم تــا بیشــر روشــن شــود کــه
چگونــه سوســیال – دموکراســی بــه ادامــه نظــام
رسمایــه یــاری مــی رســاند .انقــاب بــورژوازی
در آغــاز حرکتــی پیــرو بــود و جوامــع بــری
را بســمت دســتاوردهایی در زمینــه صنایــع و
تکنولــوژی بــه جلــو رانــد ،امــا از طرفــی بــا رشــد
صنعــت ،صاحبــان ابــزار تولیــد هــر روز فربهتــر
شــدند و ســود حاصلــه را کــه بــا دســرنج و عــرق
جبیــن نیروهــای مولــده بدســت آمــده بــود را بنفع
خــود بــه یغــا بردنــد .مارکــس ایــن اندیشــمند
بــزرگ کــه ســال هــا هــ ّم خــود را رصف رابطــه
میــان نیروهــای مولــده و صاحبــان ابــزار تولیــد
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علیــه مبــارزات طبقــه کارگــر تقویــت مــی کننــد.
سوســیال دموکراتهــای عزیــز مــا از سوسیالیســم
در ســوئد و کانــادا صحبــت مــی کننــد ،آنهــا متوجه
نیســتند کــه نبــود عدالــت اجتامعــی در ایــن
کشــورها بوضــوح مشــاهده مــی شــود .بایــد از ایــن
دوســتان سوســیال دموک ـرات کــه مبلغــان بــورژوا
لبیرالهــا هســتند پرســید " :آیــا عدالــت اجتامعــی
بــه ایــن معنــی اســت کــه ثــروت کالن کشــور
متعلــق بــه مشــت کوچکــی باشــد “؟ در کشــورهای
باصطــاح سوسیالیســتی و منونــه آن در کانــادا را
در نظــر بگیریــم ،بســیاری بــرای اینکــه خانــهای
داشــته باشــند؛ مجبورنــد ســالهای طوالنــی بــا
ســودهای کالن بــه بانکهــا بدهــکار باقــی مباننــد
و تعــداد بســیاری اجــاره نشــین باشــند .سوســیال
دموکراتهــای مــا آنقدرهــا بیهــوش نیســتند کــه
چنیــن مســایل ســادهای را نفهمنــد .اینــان منــی
خواهنــد بفهمنــد و بداننــد ،رسشــان را زیــر بــرف
کردهانــد کــه احساســات رقیقشــان خدشــهدار
نگــردد .اینــان منــی خواهنــد بداننــد چگونــه آب بــه
آســیاب رسمایـهداری جهانــی مــی ریزنــد و چگونــه
بــا شــعارهای دروغیــن و فریبنــده بــه جنبشهــای
مردمــی لطمــه مــی زننــد .امــا بــا همــه ســختیها
و بغرنجیهــا ،پیــروزی از آن آنهایــی اســت کــه
بــرای ایرانــی سوسیالیســتی ،تهــی از اســتثامر و
ســتم و بـرای ایرانــی آزاد ،مســتقل ،پیرشفتــه و آبــاد
مبــارزه مــی کننــد.
لیال
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بــه صــورت یــک معضــل اجتامعــی در آمــده اســت
کــه بایســتی جــواب بگیــرد .ایــن معضــل اگــر چــه
مختــص ایــران نیســت و پدیــده ای بیناملللــی
اســت ولــی فشــار ایــن بحـران اقتصــادی عمدتــا بــر
دوش کشــورهای پیرامونــی و تحــت ســلطه قــرار
دارد .مبادلــه نابرابــر ،فشــار اقتصــادی از طریــق
اهرمهــای بیناملللــی ماننــد صنــدوق بیناملللــی
پــول و بانــک جهانــی ،فشــار نظامــی در جهــت
فشــار بــه بودجــه کشــورهای پیرامونــی جهــت
رصف مخــارج هنگفــت ،و دخالتگــری تــا حــد
حملــه مســتقیم نظامــی و اشــغالگری ،از جملــه
مــواردی هســتند کــه بــه تشــدید بحـران و گســرش
فقــر و دیکتاتوریهــای فاشیســتی کمــک شــایانی
کــرده اســت .و باالخــره رقابــت امپریالیســتی در

ســطح جهانــی بــه ایــن بحـران دامــن زده اســت و
باعــث نــکات زیــر شــده اســت
 – 1از بین رفنت ثبات شغلی
 – 2کاهــش دســتمزدها و ســیال بــودن حقــوق
کارگ ـران و اقشــار فرودســت اجتامعــی و از میــان
رفــن حامیــت دولتــی از حداقــل دســتمزدها و
بــاز گذاشــن دســت رشکتهــای رسمایــهداری
خصوصــی و دولتــی در برخــورد بــه نیــروی کار
 – 3کاهــش و یــا از میــان برداشــن وظایــف دولــت
نســبت بــه تامیــن حقــوق حداقــل اجتامعــی بـرای
شــهروندان بویــژه کارگ ـران و زحمتکشــان
 -4رسکــوب آزادیهــای اجتامعــی ،ممنوعیــت
اتحادیههــای مســتقل کارگــری و تشــکالت مســتقل
اجتامعــی
 – 5رشــد و گســرش بورکراســی دولتــی و دســتگاه
رسکــوب
 -6رشــد انحصــارات در ســطح جهانــی و کشــوری.
مترکــز ثــروت در دســت عــده قلیلــی از رشکتهــای
بــزرگ بیناملللــی
 -7خصوصــی ســازی منابــع اقتصــادی و امــوال
عمومــی و رد نظریــه عدالــت اجتامعــی در خدمت
بــاال بــردن ســاعت کار و ......
بــا توجــه بــه مشــخصات ذکــر شــده ولــی برخــی
مــی گوینــد اقتصــاد ای ـران نئولیربالیســتی نیســت.
اقتصــاد ایــران رانتــی اســت ،اقتصــاد ایــران
بوروکــرات نظامــی اســت ،اقتصــاد ایــران حتــی
لیربالــی هــم نیســت .در نتیجــه ایــن ســئوال مطــرح
اســت کــه اگــر بــا توجــه بــه مشــخصات بــاال
اقتصــاد ایـران یــک اقتصــاد نئولیربالــی نیســت پــس
چــه نــوع اقتصــادی اســت.
جــواب بــه نکتــه فــوق در نــگاه اول یــک مســئله
اقتصــادی اســت کــه خــرگان و مدی ـران اقتصــادی
مــی بایســتی بــه آن جــواب دهنــد .ولــی در
حقیقــت جــواب بــه ایــن موضــوع کــه آیــا همــه
نــکات بــاال باعــث عــدم قطعیــت و فعلیــت
رسمایــهداری اســت و یــا اینکــه متامــی آنهــا
رسمای ـهداری بــا درجــات مختلــف رشــد و تکامــل
خــود هســتند و باالخــره اینکــه امــروز بــه شــکل
نئولیربالــی و در گذشــته بــه صــورت لیربالــی بــوده
اســت از نفــس سیســتم کــه رسمایــهداری اســت
منــی کاهــد ولــی در تاکتیــک پرولتاریــا بــرای
بســیج بزرگرتیــن نیروهــای اجتامعــی بســیار مهــم
هســتند .و اینکــه نئولیربالیســم پاســخ و راه حــل
مبــارزه طبقاتــی در ای ـران از طــرف جناحهایــی از
بــورژوازی اســت.
آنچــه نئولیرالهــای جهانــی و وطنــی از آن صحبــت
مــی گوینــد ،گویــا رفــت و آمــد رسمایــه و آزادی
گــردش آن در بخشهــای مختلــف جهــان خــود
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کارگــری نقــاط مختلــف جهــان برگــزار شــد.
کمینــرن کــه رهــری احــزاب پرولتاریایــی جهــان
را بــه عهــده داشــت تــا  ۱۹۴۳ادامــه پیــدا کــرد.
در هفتمیــن کنگــره کمینــرن  ۷۶حــزب رشکــت
داشــتند کــه همگــی عضــو انرتناســیونال ســوم
بودنــد .در دوران فاشیســم و در دوران جنــگ
دوم جهانــی احــزاب کمونیســت اروپایــی تحــت
رهــری کمینــرن علیــه فاشیســم و نازیسســم
قهرمانانــه مبــارزه کردنــد .در ســال  ۱۹۴۳اســتالین
بــا توجــه بــه خواســت متحدی ـناش در جنــگ بــا
نازیسســم الزم دیــد کمینــرن را منحــل کنــد .ایــن
امــر طبعــا در مبــارزه اح ـزاب کمونیســت تاثیــری
منفــی نگذاشــت چــرا کــه احــزاب کمونیســت
در آن دوره از تــوان باالیــی برخــوردار بودنــد
ضمــن آنکــه مســلح بــه ایدئولــوژی مارکسیســتی
لنینیســتی بــا پایههــای وســیع کارگــری بودنــد.
امــا منحــل شــدن کمیتــرن خــود فرجــی بــود کــه
احـزاب کمونیســت هــر کشــوری بتوانــد بــا توجــه
بــه رشایــط ویــژه کشــوردرعین اســاس ق ـرار دادن
آمــوزش هــای مارکــس و لنیــن بــا توجــه بــه رشایــط
ویــژه کشــور خــود آزاد ی عمــل داشــته باشــند.
بــورژوازی فرهنــگ رسمایــه داری اســت و رسمایــه
داری بدنبــال ســود بیشــر اســت تفاوتــی منیکنــد
بـرای کســب ســود بیشــر جنــگ بپــا کنــد و دشــمن
سوسیالیســم و کمونیســم اســت .بعــد از دهــه
پنجــاه و از آغــاز ســال شــصت سوســیال دموکراســی
در ای ـران رشــد کــرد ،همچنــان برشــد خــود ادامــه
داده و بــا بــورژوازی همصــدا گشــته اســت ،امــا
کمونیسـتهای واقعــی مــی داننــد کــه راه رســیدن
بــه سوسیالیســم راهــی ســخت و طوالنــی اســت،
بقولــی "طوفــان شــدید طــا را از ماســه جــدا مــی
کنــد " ،ایــن قانومننــدی مبــارزه طبقاتــی اســت و
کمونیســتها ایــن قانومننــدی را مــی شناســند
و بنابرایــن پرچــم مبــارزه در راه سوسیالیســم را
همــواره تــا بــه آخــر برافراشــته نگــه میدارنــد.
امــروز مبــارزات جنبــش طبقــه کارگــر ایــران
کمــک شــایانی بــه تشــکلهای چــپ مارکسیســتی
در جهــت شــناخت از حرکــت درســت در مبــارزه
داده اســت .پشــتیبانی ســازمانها و افـراد مســتقل
چــپ از خــط مشــی آلرتناتیــو کارگــری کــه ناشــی
از پختگــی در جهــت حرکــت بــه ســوی جامع ـهای
خالــی از اســتثامر و ســتم اســت نویــد بخــش
آینــدهای روشــن اســت .اگرچــه امــروز هنــوز اینجــا
و آنجــا سکتاریســم در جنبــش چــپ مارکسیســتی
مشــاهده مــی شــود ،امــا بالخــره قانومننــدی
جدایــی طــا از ماســه در جریــان مبــارزه امــری
اجتنــاب نــا پذیــر اســت .سوســیال دموکراتهــا بــا
بــورژوا لیربالهــا تفاوتــی ندارنــد ،آنهــا یکدیگــر را
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اجتامعــی اف ـراد بــه عنــوان شــهروند و کارگ ـران و
زحمتکشــان و مزدبگی ـران دون پایــه اســت .ایــن
فشــاری کــه اکرثیــت جامعــه را علیــه نئولیربالیســم
متحــد مــی کنــد .در عیــن حــال بعلــت اعرتاضــات
گســرده بــه سیاســتهای نئولیربالیســتی رژیــم
جمهــوری اســامی بخشــی از حاکمیــت بــرای
تخریــب بخــش دیگــری از حاکمیــت در جهــت
قبضــه کــردن متامــی ارگانهــای رژیــم پرچــم
کاذب مبــارزه علیــه نئولیربالیســم را علیــه
جناحهــای غیــر اصولگــرا و عمدتــاً اصــاح
طلــب برداشــتهاند .بــه همیــن دلیــل شــعار علیــه
نئولیربالیســم در عیــن ایــن کــه هنــوز بطــور
مســتقیم رسمایـهداری را مــورد حملــه قـرار نــداده
و سیاس ـتهای رسمای ـهداری در اوضــاع کنونــی را
مــورد انتقــاد قـرار مــی دهــد و ایــن کمبــود اجــازه
ســوء اســتفاده جناحهــای مختلــف بــورژوازی
از آنــرا مــی دهــد ولــی بــا شــعاری کــه جنبــش
دانشــچویی و یــا حداقــل بخشهایــی از آن علیــه
نئولیربالیســم موضــع گرفتــه انــد کامــا متفــاوت
اســت .جنبــش دانشــجویی کل رژیــم جمهــوری
اســامی را باعــث ویرانــی و مســبب رشایــط کنونــی
مــی دانــد و اساســا در عیــن توضیــح جهانــی بــودن
رسمایــه رو در رو حاکمیــت ایســتاده اســت .اینکــه
ایــن شــعار دارای کمبودهایــی اســت کــه بجــای کل
سیســتم رسمای ـهداری سیاس ـتهای نئولیربالیســتی
را مــورد حملــه قــرار مــی دهــد بــا ایــن حــال
منیتــوان آنــرا در نظــر نگرفــت کــه مبــارزه علیــه
رسمایــهداری بصــورت رس و دم بریــده آن اســت.
بــه همیــن دلیــل موضــع بخشــی از حاکمیــت علیــه
نئولیربالیســم یــک موضــع فریبکارانــه و شــیادانه
اســت و مــا را بــا آن کاری نیســت.
جنبــش دانشــجویی بــا شــعار مبــارزه علیــه
نئولیربالیســم پنهــان منــی کنــد کــه نــه فقــط از
رژیــم جمهــوری اســامی گــذر کــرده اســت بلکــه
بــه هــر رژیــم رسمایـهداری در آینــده هــم نــه مــی
گویــد و در مبــارزه طبقاتــی علیــه طبقــات ســتمگر
و اســتثامرگر موضــع مــی گیــرد .آنچــه در اینجــا
مــورد بحــث قــرار دارد فقــط طــرح ایــن شــعار
نیســت بلکــه چگونگــی عملــی کــردن آن اســت.
بعلــت اینکــه جنبــش دانشــچویی یــک جنبــش یــک
پارچــه طبقاتــی علیــه اســتثامر نیســت در نتیجــه
جنبــش دانشــجویی بــا آگاهــی باالیــی شــعار
فرزنــد کارگرانیــم کنارتــان مــی مانیــم را مطــرح
کــرده اســت .ایــن پیونــد تحقــق شــعار مبــارزه
علیــه نئولیربالیســم را نــه تنهــا امــکان پذیــر بلکــه
بــه جلــو خواهــد انداخــت .تاریــخ  ۱۰۰ســاله اخیــر
نشــان داده اســت کــه فقــط طبقــات فرودســت
اجتامعــی و عمدتـاً کارگـران و زحمتکشــان یــدی

و فکــری توانســتهاند علیــه دولتهــای مرتجــع و
بــه خاطــر خواسـتهای مرتقــی مبــارزه پیگیــری را
جلــو بربنــد .تکیــه بــه ایــن نیــرو ،مبــارزه جنبــش
دانشــجویی را بیــش از پیــش مــورد حامیــت
اکرثیــت تودههــای مــردم قــرار داده اســت.
تاریــخ مبــارزه طبقاتــی نشــان داده اســت کــه
بــدون تغییــر قــدرت سیاســی در جامعــه تحــوالت
اجتامعــی بســیار کنــد جلــو رفتــه و طبقــات حاکــم
در برابــر تغییراتــی کــه منافــع سیاسیشــان را
دچــار تزلــزل کنــد مــی ایســتند .بــرای تغییــرات
اساســی بایســتی قــدرت سیاســی بــه مثابــه رژیــم
حاکــم را تغییــر داد و در دوران رسمایــهداری
ب ـرای تغیی ـرات اساســی بایســتی نــه تنهــا دولــت
رسمایــهداری کــه مــی توانــد اشــکال گوناگونــی
داشــته باشــند بلکــه دولــت بــورژوازی را در هــم
شکســت .بــه همیــن دلیــل آنچــه کــه شــعار علیــه
نئولیربالیســم در جنبــش دانشــجویی اســت فقــط
مــی توانــد بــا درهــم شکســن دولــت نــه تنهــا
جمهــوری اســامی بلکــه هــر رژیــم رسمای ـهداری
دیگــری تحقــق پذیــرد.
امــا سیاســتهای نئولیربالیســتی ســاختارهای
مشــخصی را کــه بخشــی از آن در دولتهــای
رژیــم شــاه بــود تحکیــم و بخشــی را بــدور
انداختــه اســت .یکــی از ایــن سیاســت هــا تغییــر
هــرم قــدرت از خانــواده ســلطنتی در دوره شــاه
بــه یــک دایــره قــدرت بیــن روحانیــت بــا همراهــی
بخشهایــی از بــورژوازی دولتــی و خصوصــی و
اهرمهــای نظامــی اســت ،کــه بخشهــای متعــددی
از صنعــت را بصــورت انحصــار در آورده اســت.
رشاکــت بزرگرتیــن رشکتهــای اقتصــادی تحــت
ســلطه روحانیــت کــه بــه دولــت هــم وابســته
نیســت ،باعــث شــده اســت کــه قوانیــن کار هــر
چــه بیشــر موضوعیــت عملــی خــود را از دســت
داده و نیــروی کار را از حقــوق اولیــه محــروم کنــد.
ق ـرار دادهــای ســفید امضــاء ،قراردادهــای موقــت
و .....از آن جملــه هســتند.
از ســوی دیگــر بســیاری از منابــع ملــی بــا فروختــه
شــدن بــه بخــش خصوصــی نــه تنهــا باعــث درآمــد
زایــی بــرای دولــت شــده اســت بلکــه بخــش
خصوصــی آنـرا در خدمــت منافــع خــود بــکار بــرده
و آن ـرا ماننــد کاالهــای دیگــر بــه بــازار اقتصــادی
رانــده اســت بطــور مثــال بــرق ،آب ،گمــرگ،
معــادن و.....
اقتصاد رانتی.
اقتصــاد رانتــی کــه متــام منابــع مالــی از پــول
تــا زمیــن و کشــاورزی و صنعــت را در بــر مــی
گیــرد ،نــه کارآیــی بـراه انداخــن اقتصــاد و گــردش
پــول و کاال و تحــرک بازارهــای اقتصــادی را دارد

پیش بسوی ایجاد تشکلهای مستقل کارگری

بقیه در صفحه ۱۲

باعــث تنظیــم بــازار خواهــد شــد .و بــازار جهانــی
بــدون دخالــت دولــت بــا خدمــات اجتامعیــش
قــادر اســت کــه بربحرانهایــش فائــق آمــده و
رفــاه اجتامعــی را تامیــن کنــد .آنهــا معجونــی از
سوســیال دمکراســی را بــا نئولیربالیســم بــه اســم راه
حــل بحـران ســاختاری سیســتم رسمایـهداری ارائــه
مــی دهنــد کــه بــه هیــچ وجــه نــه پایــه علمــی و
نــه تجریــه تاریخــی دارد .سوســیال دمکراســی بعــد
از جدائیــش از تفکــرات سوسیالیســتی بــه خــط
دهنــده و تحکیــم کننــده سیســتم رسمایــهداری
تبدیــل شــده و خــود بخشــی از سیســتم
رسمایــهداری جهانــی اســت .مــی تــوان گفــت
نئولیربالیســم در شکســت سوســیال دمکراســی در
تبییــن رسمایــهداری و بــن بســت بحرانهــای آن
خــود را ســازمان داده اســت .بســیاری از قوانیــن
کــه بــه نــام نئولیربالیســم اقتصــادی مطــرح شــده
اســت از دوران سوســیال دمکراســی بــه جــای
مانده اســت .روشــن اســت کــه دوران نئولیربالیســم
جامعــه خشــنتر و ناعادالنهتــر جلــو مــی رود
دلیــل آن رشــد بح ـران رسمای ـهداری در کل جهــان
و عــروج کشــورهایی ماننــد چیــن اســت کــه
بازارهــای اقتصــادی را از حیــات خلــوت غــرب آزاد
کــرده و رقابــت چنــد قطبــی را در ســطح اقتصــادی
بوجــود آورده اســت .لیربالیســم و نئولیربالیســم
اقتصــادی هیــچ چیــز بجــز رسمای ـهداری نیســتند.
نئولیربالیســم یــک طــرح از پیــش تهیــه شــده بـرای
ســازماندهی رسمایـهداری نیســت لیربالیســم نتیجــه
بحــران سیســتم رسمایــهداری اســت کــه مــی
خواهــد بطــور اساســی بــا آزاد کــردن دســتمزدها
از قیــد و بنــد مقرراتــی کــه ناشــی از مبــارزات
نیــروی کار بدســت آمــده ،ایــن امــکان را بــرای
رسمایـهداری بوجــود بیــاورد کــه بتوانــد بطــور یــک
جانبــه وضعیــت بــازار و قیمتهــا را تعییــن کنــد.
نئولیربالیســم یــک بخشــی از رسمایـهداری نیســت.
نئولیربالیســم سیاســتهای الــزام آور سیســتم
رسمای ـهداری در دوران گلوبــال رسمای ـهداری ب ـرای
تحــرک بیشــر اقتصــادی اســت .در نتیجــه وقتــی
شــعار دانشــجویی مبــارزه علیــه نئولیربالیســم
اســت؛ کامــل نبــوده و ایــن توهــم را بوجــود
مــی آورد کــه آنهــا فقــط یــک چهــار چــوب از
رسمایــهداری را مــورد هــدف قــرار مــی دهنــد.
جنبــش دانشــجویی شــعارهایش بطــور عمــده
در رابطــه بــا مســائل داخــل ای ـران اســت .ســئوال
اینجاســت ایــن شــعار چــه ارتباطــی بــا اوضــاع
کنونــی ایــران دارد؟ هامنطــور کــه گفتــه شــد،
لیربالیســم بــه فقــر و فائقــه نیروهــای کار دامــن
زده و خواهــان پــس گرفــن همــه دســت آوردهــای
اجتامعــی در رابطــه بــا اولیهتریــن حقــوق
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بــا کمونیســتها و آزادیخواهــان جامعــه .از
بیــن رفــن آزادیهــای فــردی و شکســن حریــم
خصوصــی از طریــق فضــای مجــازی تحــت عنــوان
ارائــه اطالعــات کاربــران.
مجموعــه ایــن ســاختارها نشــان مــی دهــد کــه
تغییــر اشــکال و سیاسـتهای بــورژوازی منــی تواند
نافــی مبــارزه طبقاتــی باشــد .طبقــات اجتامعــی در
ســطح مــرگ و زندگــی در حــال جــدال بـرای حفــظ
وضــع موجــود یــا تغییــر ســاختاری و بنیانهــای
آن هســتند .در ایــن بیــن کارگـران و زحمتکشــان
در یــک ســمت و بــورژوازی داخلــی و بیناملللــی
در ســمت دیگــر ایســتادهاند .بــدون ایســتادن در
ســمت کارگـران و زحمتکشــان منــی تــوان شــعارها
و آرمانهایــی کــه نــه تنهــا جنبــش دانشــجویی
بلکــه متامــی کارگــران ،معلــان ،پرســتاران و......
فریــاد مــی زننــد را تحقــق بخشــید .حتــی مبــارزه
کارگــران و زحمتکشــان و طبقــات فرودســت
اجتامعــی بــدون آلرتناتیــو روشــن سوسیالیســتی
هــم منــی توانــد بــه پیــروزی و ریشــه کــن کــردن
فقــر و ناعدالتــی اجتامعــی بیانجامــد .برای رســیدن
بــه سوسیالیســم بــه مثابــه یــک جامعــه نویــن کــه
از دل چــرک و خــون رسمایــهداری رسبلنــد مــی
کنــد " چــاره رنجـران وحــدت و تشــکیالت اســت "
ع.غ
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تقریبــا یــک ســاله میــان جبهــه آزادی بخــش مــردم
تیگــرای (منطقــه ای در اتیوپــی)  -کــه تحــت
حامیــت آمریکاســت – و دولــت فــدرال اتیوپــی
خســته بودنــد یــک کمپیــن راه انــدازی کردنــد
کــه فراخوانــی بــود بــرای "بــس اســت” جنــگ،
“بــس اســت” حامیــت از جبهــه آزادی بخــش
مــردم تیگــرای توســط ایــاالت متحــده آمریــکا،
“بــس اســت” دروغ پراکنــی و پروپاگانــدا توســط
رســانههای اصلــی و "بــس اســت” تحریمهــای
تحمیــل شــده بــه اتیوپــی ،اریــره و ســومالی .بــر
ایــن اســاس ،ایــن درخواســت هــا در هشــتگ "بــس
اســت” توســط مــردم زیــادی بیــان شــد.
خیلــی فــوری ،طوفــان هشــتگ "بــس اســت”
رســانههای اجتامعــی را دربرگرفــت بــه طــوری کــه
بــه دور اول رسکوبهــای حســابهای توئیــری
فعالیــن محبــوب ضــد جبهــه آزادی بخــش مــردم

تیگـرای انجامیــد ماننــد آرایــا تســفاماریام (Araya
 )Tesfamariamکــه در کمــر از چهــار مــاه تقریبــا
صده ـزار دنبــال کننــده جمــع کــرده بــود .جبهــه
آزادی بخــش مــردم تیگــرای ،کــه بــه روشــنی در
تلویزیــون ملــی بــه رشوع کــردن جنــگ اذعــان
داشــته بــود ،در آن موقــع درحــال یــورش و انجــام
جنایــات جنگــی در مناطــق آمهــارا و آفــار در
اتیوپــی بــود.
دولــت بایــدن و رســانههای غربــی کــه روپــوش
دیپلامتیکــی بــر حامیــت سیاســی از یــک جبهــه
ظاهــرا ً مرمــوز و غیــر مســئول (جبهــه آزادی
بخــش مــردم تیگ ـرای) کشــیدند؛ بــه جــای اینکــه
مانــع جبهــه آزادی بخــش مــردم تیگـرای بشــوند و
نگرانیهــای بجــا و برحــق فعالیــن توئیــر را رفــع
کننــد ،تصمیــم گرفتنــد تــا حامیتشــان را از نیروهای
شورشــی دو برابــر کننــد .گزارشهــای تلوزیونــی
شــبکه ســی ان ان ،بــا ســوء اســتفاده از تصاویــر
مربــوط بــه مــاه مــی  ،۲۰۲۱ادعــا کردنــد کــه
جبهــه آزادی بخــش مــردم تیگــرای در حومــهی
آدیــس آبابــا پایتخــت اتیوپــی بــود علیرغــم اینکــه
بیشــر از ســیصد کیلومــر بــا آن فاصلــه داشــت.
ایــن ادعاهــای پــوچ ،بــه خشــم و اعرتاضــات
همگانــی بــر علیــه ســی ان ان در آدیــس
آبابــا انجامیــد؛ در حالیکــه اعــراض کننــدگان
پالکاردهایــی را کــه بــر روی آنهــا نوشــته شــده
بــود "بــس اســت" و " اخبــار تقلبــی ســی ان ان"
بــاال بردنــد و تنهــا یــک روز بعــد اعرتاضاتــی در
واشــنگنت دی ســی بــا پالکاردهــای مشــابه برگ ـزار
شــد .یــک هفتــه بعــد در روز بیســت و یکــم
نوامــر ،فعالیــن صلــح در توئیــر ســازماندهی کــرده
خودشــان و در ایــن اپلیکیشــن پیامدهــی (توئیــر)
در بیســت و هفــت شــهر ،روز جهانــی واکنــش
نشــان دادن در همبســتگی بــا اعــراض کننــدگان
آدیــس آبابــا و واشــنگنت دی ســی را برگـزار کردنــد.
مــن هــم جــزو ایــن فعالیــن بــودم .مــا از حســاب
کاربــری “اتســاین پایــگاه شــاخ آفریقــا" بــرای
ســازماندهی خودمــان اســتفاده کردیــم .ســازمان
"اتحــاد ســیاهان بـرای صلــح" و گــروه "هــم اکنــون
ب ـرای توقــف جنــگ و پایــان دادن بــه نژادپرســتی
عمــل کــن" در خیابانهــا بــه مــا پیوســتند و
پیامهــای همبســتگی دادنــد کــه برخــی از آنهــا
در توئیــر خیلــی رسیــع بازنــر شــد.
از روز فعالیــت بیســت و یکــم نوامــر ،هشــتگ
"بــس اســت" همچــون طوفانــی آفریقــا و جهــان را
در برگرفــت .ایــن هشــتگ آنقــدر محبــوب و مــورد
توجــه بــود کــه نــه تنهــا در آفریقــا بلکــه در ایــاالت
متحــده آمریــکا نیــز موضــوع اول در رســانههای
اجتامعــی بــود .رئیــس یکپارچگــی ســایت بــرای
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بلکــه از طریــق یــک مافیــای مالــی پولهــای
کانالیــزه شــده را بــه بخشهایــی از بــورژوازی
در خدمــت تجــارت و حداکــر ســود آوری تزریــق
مــی کنــد .خصوصــی ســازی رشکتهــای دولتــی
همیــن منافــع را ب ـرای انگلهــای اقتصــادی ماننــد
روحانیــت و آقــا زادههــا فراهــم مــی کنــد .در
اقتصــاد رانتــی ،منابــع مالــی را بصــورت زدوبنــد و
در دایــره قــدرت و عنــارص وابســته بصــورت کامـاً
غیــر قانونــی تقســیم مــی شــود.
تکیــه بــه نفــت در خدمــات بوروکراســی دولتــی
و نظامــی .یکــی از صنایــع  ۱۵۰ســال گذشــته در
ایـران صنعــت نفــت بــوده اســت و از آن تاریــخ تــا
بــه حــال درآمدهــای نفتــی یکــی از ارقــام درشــت
بودجــه ســالیانه همــه دولتهــای شاهنشــاهی و
جمهــوری اســامی بــوده اســت .ثــروت عظیمــی
کــه ناشــی از فــروش نفــت بــه دســت مــی آیــد
دولــت را از جوابگویــی و احتیــاج بــه مالیاتهــا و
متقاب ـاً ارائــه خدمــات عمومــی بــا اســتانداردهای
بیناملللــی بــی مســئولیت مــی کنــد.
صنایــع نظامــی کــه در خدمــت مناســبات
رسمای ـهداری و سیاس ـتهای نئولیربالیســتی اســت
در ابعــاد وســیعی گســرش پیــدا کرده اســت و یکی
از منابــع دولــت جهــت ســلطه و دخالتگریهــای
منطقــه ای اســت .تعــداد افـرادی کــه در نیروهــای
نظامــی در عرصههــای گوناگــون کار مــی کننــد
بیــش از دو میلیــون تــن بــرآورده مــی شــود.
ســازماندهی یــک سیســتم پخــش بخاطــر خریــد و
توزیــع کاالهــا کــه در جهــت ویرانــی تولیــد داخلــی
و بــی ثباتــی نیــروی کار و تکیــه بــه خدمــات جهت
خدمــت بــه پخــش و توزیــع کاالهــای وارداتــی و
قاچــاق بــه انحصــارات کمــک مــی کنــد کــه دولــت
هــر موقــع کــه خواســت بــا گ ـران کــردن کاالهــا
طبقــه کارگــر و زحمتکشــان را بیــش از پیــش
بــه زیــر خــط فقــر برانــد .عملــی کــه اینــک بطــور
روزمــره در جریــان اســت.
از بیــن رفــن خدمــات اجتامعــی و یــا تقلیــل آن؛ از
جملــه از بیــن رفــن بخشهــای بزرگــی از خدمــات
بهداشــتی ،آمــوزش و پــروش و ســپردن آن بــه
بخــش خصوصــی.
در ســاختارهای قــدرت سیاســی ،منتخبیــن و
انتخابــات و دولــت و مدیـران سیاســی از بیــخ و بن
مهندســی شــده و صــوری بــوده و قــدرت سیاســی
امــکان رشکــت اح ـزاب و رســیدن اح ـزاب مســتقل
را بــه قــدرت سیاســی غیــر ممکــن کردهانــد.
ســازماندهی ارگانهــای رسکــوب بــا هــدف رسکــوب
احــزاب مســتقل طبقــات کارگــر و زحمتکــش و
غیــر قانونــی کــردن آنهــا .برقــراری سانســور و از
بیــن بــردن امنیــت فکــری در جامعــه و مبــارزه
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

توئیــر بیــان کــرد کــه "امنیــت اولیــن اولویــت مــا
اســت” .در پرتــو رشایــط بــه رسعــت در حــال
تغییــر اتیوپــی ،مــا بــه طــور موقــت ایــن موضــوع
اولهــا (ترندهــا) را غیــر فعــال کردهایــم تــا بــه
کاهــش انتشــار محتوایــی کــه ممکــن اســت مــر
باشــد کمــک کــرده باشــیم ".چگونــه فراخــوان
ب ـرای عــدم جنــگ بیشــر و دخالــت آمریــکا یــک
محتــوای مــر بــود؟
در همیــن زمینــه ،همــهی حســابهای کاربــری
مــن مســدود شــدند .فعالیتهــای توئیــر احتــاال
قســمتی از یــک مــوج دوم رسکــوب هشــتگ "بــس
اســت" بودنــد .شــایان ذکــر اســت کــه تنهــا شــب
قبــل از تعلیــق حســابهای کاربــریام ،از هشــتگ
" ”PasPlusدر اشــاره بــه توئیتــی در مــورد ورود
غیــر رســمی نیروهــای فرانســوی بــه نیجــر اســتفاده
کــردم ”PasPlus“ .بــه معنــی “بــس اســت” در
زبــان فرانســوی اســت.
مــن ،هامننــد بســیاری از فعــاالن دیگــر در شــاخ
آفریقــا ،مــی خواهــم هشــتگ "بــس اســت" را
گســرش دهــم تــا نــه تنهــا بــه مســائل منطقــه،
بلکــه در ســایر بخشهــای آفریقــا نیــز بپــردازم.
بســیاری از آفریقاییهــا بــر ایــن باورنــد کــه
هشــتگ "بــس اســت" بیــان بــه موقــع و رضوری
مقاومــت در قــاره آفریقــا اســت .قــدرت صــد و
چهــل میلیــون نفــر از مــردم شــاخ (شــامل اتیوپــی،
ســومالی ،اریــره و جیبوتــی) را تصــور کنیــد کــه
از حضــور توئیــری خــود بـرای پرداخــن بــه دیگــر
مســائل آفریقایــی اســتفاده مــی کننــد کــه در غیــر
ایــن صــورت بــه دلیــل تعــداد جمعیــت کمــر و
عــدم وجــود هشــتگ متحــد کننــده مــورد توجــه
ق ـرار منــی گرفــت .تحــت هشــتگ "بــس اســت"،
میلیونهــا آفریقایــی در توئیــر بــا هــم متحــد
شــده و آمــاده هســتند تــا نظامیگــری مرگبــار
آمریــکا و همچنیــن روایتهــای رســانههای
غربــی را  -کــه از طــرف آنهــا مجــوز جنــگ صــادر
مــی کننــد  -بــه چالــش بکشــند .مــا اساســا یــک
ارتــش صلــح دیجیتــال و در حــال رشــد هســتیم.
مــن معتقــد هســتم کــه ایــن بــه عنــوان تهدیــدی
ب ـرای منافــع طبقــه حاکــم در آمریــکا ،کــه کامــا
مخالــف منافــع تودههــای ایــاالت متحــده اســت،
دیــده مــی شــود.
بــه عنــوان یــک نفــر از مجموعــه ســازمان دهندگان
هشــتگ "بــس اســت" ،مــن معتقــد هســتم کــه مــن
و بقیــه اف ـراد شــبیه مــن ،تنهــا بــه خاطــر اینکــه
طرفــداران ســازش ناپذیــر صلــح هســتیم هــدف
ایــن رسکــوب قــرار گرفتهایــم.
ســیمون تاســفاماریام پزشــک و نویســنده آمریکایی
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– اریــرهای اســت بــا ســابقه طوالنــی ســازماندهی
و فعالیــت در جامعــه اریــرهای در رستــارس جهــان،
و در حــال حــارض در شــهر نیویــورک زندگــی مــی
کنــد .او در اریــره زندگــی ،کار و تدریــس کــرده و
همچنیــن بــه طــور داوطلبانــه در بیامرســتانهای
اریــره کار کــرده و در دانشــگاه آســارا تدریــس
کــرده اســت.
ترجمه شده توسط اسفندیاری

تدارک مبارزه ....بقیه از صفحه آخر

و تضمینــی بــرای تحقــق هــر چــه قاطعــر ایــن
اهــداف بــود.
بعبــارت بهــر ،حرکــت مســلحانه حــزب مــا ،کــه در
تــداوم رشکــت عملــی رفقــای مــا در درگیریهــای
خیابانــی بــا باندهــای ســیاه اوبــاش حزباللهــی
وابســته بــه رسمایــهداران کمپــرادور حاکــم ،بــا
تــدارک ایــن مبــارزه در شــال ،جنــوب (فــارس)
و کردســتان ،پــی گرفتــه شــد؛ موتــور محرکــی
در حرکــت بــه جلــو و ســمت دادن بــه مبــارزه
ایدئولوژیــک درون حزبــی در جهــت بــه زیــر
کشــیدن اپورتونیســم و اپورتونیســتها از رهــری
و دســتیابی بــه خــط مشــی انقالبــی پرولــری و
زدودن انحرافــات گذشــته و شــفافیت بخشــیدن بــه
مواضــع انقالبــی حــزب بــود ،کــه از پلنــوم پنجــم
کمیتــه مرکــزی اول (بهمــن  )۵۹آغــاز شــد ،و بــا
اجــاس دفــر سیاســی (بهمــن  )۶۱دنبــال شــد و بــه
برگ ـزاری موفقیــت آمیــز کنگــره دوم حــزب (پاییــز
 )۶۳و ســپس دســتاوردهای پلنــوم دوم کمیتــه
مرکــزی دوم حــزب (پاییــز  )۶۴و در مرکــز آن رد و
طــرد کامــل تــز رویزیونیســتی "تئــوری ســه جهــان"،
ارتقــاء یافــت.
تــدارک مبــارزه مســلحانه حــزب در شــال،
رصفنظــر از کمبودهــای آن؛ در عیــن حــال کــه بیان
شــکلگیری یــک کیفیــت جدیــد در حــزب مــا بــود؛
در هــان حــال ،بســر کیفیــت و تغییـرات جدیــدی
بــود کــه حیــات تــازهای را بــا خــود بـرای حــزب مــا
بــه ارمغــان میــآورد.
طبیعــی اســت کــه ایــن کیفیــت و ایــن تغییــر،
کــه مســتلزم از رس گذرانــدن یــک مبــارزه ســخت
و طوالنــی بــود؛ بــا روحیــه و تفکــر افــرادی کــه
بــه دلیــل تعلــق طبقاتــی موضــع خــرده بــورژوازی
خــود ،تنهــا در رشایــط دمکراتیــک و فعالیــت آرام
و بــی خطــر جــذب تشــکلهای پرولــری میشــوند
و بــه طــور دقیقــر رشکــت در انقــاب ب ـرای آنهــا

حالــت رشکــت در یــک مجلــس مهامنــی را دارد؛
و همچنیــن بــرای رفرمیســتهائی کــه بدلیــل
بــی اعتقــادی بــه تودههــا و انقــاب درازمــدت
تــودهای ،تنهــا در فکــر زدوبنــد از بــاال هســتند
و در تنــد بــاد مبــارزه طبقاتــی عنــان اختیــار را از
کــف داده و فــرار را بــر قــرار ترجیــح میدهنــد؛
ســازگار نبــوده و بــه مــوازات زیــر رضبــه قــرار
گرفــن حــزب از طــرف ارتجــاع و بــورژوازی و
چنــگ و دنــدان نشــان دادن آنهــا و همچنیــن بــا
مشــاهدهی عــزم حــزب اعــم از کادرهــا و اعضــاء
بــه مقابلــه بــا ارتجــاع و پــا فشــاری روی ادامــه
مبــارزه تــا بــه آخــر و علیرغــم دادن قربانــی؛ از
صفــوف حــزب خــارج شــده و بــه زندگــی حــرهای
خــود کــه نهایتــا جــز قــرار گرفــن در خدمــت
ارتجــاع و بــورژوازی منیباشــد ،بــاز گردنــد.
بدیهــی اســت کــه حــزب مــا بــا تصفیــه خــود از
ایــن عنــارص ،و وفــاداری خــود را بــه پیــان خویــش
بــا رفقــای شــهید ،بــه اثبــات رســانده و اســتوارتر
از پیــش در راهــی کــه بــا خــون ایــن رفقــا گلگــون
شــده اســت ،بــه ســوی سوسیالیســم و کمونیســم
گام بــر میــدارد.
گرامــی بــاد خاطــره رفقــای شــهیدمان کــه بــا خــون
خویــش از حــزب خــود و از کمونیســم دفــاع
کردنــد!
بــاز نتــر از رنجــر دوره جدیــد –شــاره پنــج آذر
مــاه هـزار وسیصدشــصت وپنــج

بــا قدردانــی از کمکهــای
مالــی رفقا و دوســتان به حزب،
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می
دانیــم کــه تکیــه مالــی حــزب
بــه اعضــاء و تودههــا در پیشــبرد
مبــارزه طبقاتــی ،روشــی
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و
تود ههــا

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحه14

علیه نئولیبرالیسم

بقیه در صفحه ۱۰

در شــانزدهم آذر مــاه امســال در تظاهراتــی کــه به
مناســبت روز دانشــجو در شــهرها و دانشــگاههای
کشــور برگـزار شــد ،شــعارهایی علیــه نئولیربالیســم
بــکار بــرده شــد کــه بســیار بحــث انگیــز بــود تــا
آنجــا کــه بــی بــی ســی فارســی گفتگویــی را در
روشــن کــردن اینکــه نئولیربالیســم چیســت پخــش
منــود.
جنبــش دانشــجویی در ایــران از زمــان تاســیس
خــودش یکــی از مراکــز حســاس سیاســی کشــور
بــوده اســت و نیروهــای چــپ و کمونیســتها
اک ـرا ً دســت بــاال را در ســازماندهی و گفتگوهــای

نظــری و مجادل ـهای در جنبــش صنفــی و سیاســی
دانشــجویی داشــتهاند.
یکــی از آخریــن شــعارهای ایــن جنبــش " فرزنــد
کارگرانیــم کنارتــان مــی مانیــم " کــه حاکــی از پیوند
و نزدیکــی ایــن جنبــش بــا خواس ـتهای رادیــکال
و مرتقــی کارگــری اســت .ایــن ارتبــاط بیــن جنبــش
کارگــری و دانشــجویی تاریخـاً تــا آنجــا پیــش رفتــه
اســت کــه بســیاری از کادرهــای جنبــش چــپ از
درون جنبــش دانشــجویی بیــرون آمدنــد .جنبــش
دانشــجویی در دوران رژیــم جمهــوری اســامی
هــم بــر رس خواســتهای خــود مانــد و تــن بــه

ســازش بــا رژیــم ضــد علــم و ضــد دانشــجوی
جمهــوری اســامی نــداد .روشــن اســت بــر اســاس
تحــوالت طبقاتــی و سیاســی در ســطح جامعــه نیــز
شــعارهای جنبــش دانشــجویی نیــز تغییــر کــرده
اســت .البتــه دیگــر نیروهــای سیاســی نیــز در ایــن
جنبــش حضــور داشــتهاند ولــی تاثیــر گفتــان
سوسیالیســتی در دانشــگاههای ایــران از همــه
نیروهــای سیاســی دیگــر کارا و موثرتــر بوده اســت.
اوضــاع کنونــی جامعــه را بح ـران شــدید اقتصــادی
و فقــر گســرده گرفتــه اســت و بــه همیــن دلیــل
مســئله اقتصــاد سیاســی بطــور کامــا چش ـمگیری

"بس است" سانسور ارتش دیجیتال در حال رشد صلح آفریقا

بقیه در صفحه ١٢

“بــس اســت” سانســورارتش دیجیتــال در حــال
رشــد صلــح آفریقــا
نوشــته ســیمون تاســفاماریام منتــر شــده در
تاریــخ هفتــم دســامرب ۲۰۲۱
بســن حســابهای کاربــری توئیــر ،کــه در
حامیــت و تبلیــغ صلــح در شــاخ آفریقــا (ســومالی)
فعالیــت داشــتند ،ارتبــاط بیــن ایــاالت متحــده
آمریــکا و کمپانــی هــای بــزرگ تکنولــوژی را نشــان
مــی دهــد .آزادی بیــان وهــم و خیــال اســت زمانــی
کــه رشکــت هــای تحــت امــر دولــت ،گفتگوهــا و
ارتباطــات را کنــرل مــی کننــد.

حــدود ســاعت پنــج صبــح روز بیســت و نهــم
نوامــر ،بــا صــدای پیامهــای کوتــاه بــی وقفــه و
متوالــی بیــدار شــدم .رو بــه پاتختــی چرخانــده،
عینکــم را برداشــتم و خیلــی رسیــع از طریــق
دوســتانم کــه نگــران شــده بودنــد فهمیــدم کــه
حســاب کاربــری توئیــر مــن حــذف شــده اســت.
بــه طــور طبیعــی ،وارد ســایت توئیــر شــدم ،از یــک
حســاب بــه دیگــری ،حتــی حســاب ناشــناخته و
پنهانــم ،هــر بــار پیــام خطایــی دریافــت مــی کــردم
کــه مــی گفــت ایــن حســاب کاربــری مســدود
شــده اســت و هیــچ توضیحــی بــه مــن داده نشــد.

چگونــه توئیــر مــی توانســت متــام حســابهای
کاربــری مـرا بــدون هیــچ توضیحــی مســدود کــرده
باشــد؟ مــن چــه کاری انجــام داده بــودم کــه لیاقت
همچیــن افتخــاری را داشــته باشــم؟ زمــان زیــادی
طــول نکشــید کــه فهمیــدم مــن تنهــا نبــودم .ظاهرا ً
توئیــر حســاب کاربــری دوازده نفــر دیگــر را هــم
در شــاخ آفریقــا و اطرافــش مســدود کــرده بــود کــه
همگــی بــه گون ـهای بــا جنبــش تــازه متولــد شــده
"بــس اســت” مرتبــط بودهانــد.
جنبــش "بــس اســت” دقیقــا چیســت؟ در روز
اول نوامــر ،گروهــی از فعالیــن کــه از جنــگ

تدارک مبارزه مسلحانه حزب در شمال

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

بقیه در صفحه ١٣

روز  ۱۵آبــان  ،۱۳۶۰حــزب مــا بدنبــال آغــاز
مرزبنــدی بــا انحرافــات رویزیونیســتی کنگــره اول
و اتخــاذ سیاســت رسنگونــی رژیــم رسمایــهداری
مذهبــی حاکــم ،بــه پــای اثبــات عملــی ایــن
مرزبنــدی رفــت .ایــن حرکــت بیــان شــور مبارزاتــی
کمونیســتهائی بــود کــه در پــا فشــاری روی
مشــی مبــارزه تــا بــه آخــر و خدمــت بــه امــر
رهائــی پرولتاریــا و تودههــای زحمتکــش ،در
برابــر دشــمنی بــه مراتــب قویــر بــا در هــم

شکســن خــط محــارصه و عقیــم گذاشــن عملیــات
رسکــوب دشــمن ،حامســه آفریدنــد.
در تــدارک مبــارزهی مســلحانه ،اکرثیــت رفقــای
حزبــی آمادگــی خــود را بــرای رشکــت در ایــن
مبــارزه اعــام داشــتند؛ و حــزب کــه دورهی گــذار
از کار مســاملت آمیــز "قانونــی" بــه تــدارک مبــارزه
مســلحانه را در رشایط تشــدید رسکــوب و اختناق و
آغــاز حمــات سیســتامتیک رژیــم و موج بازداشــتها
و اعدامهــای جمعــی مــی گذرانــد ،توانســت

سیاســت خــود را بــا ایــن روحیــه عالــی مبارزاتــی
انطبــاق دهــد .ایــن در حالــی بــود کــه جمعبنــدی
از عملکــرد گذشــته در دســتور کار ق ـرار داشــت و
مجموع ـهی حــزب از کادرهــا تــا اعضــاء ،خواســتار
تعدیــل و رادیکالیــزه شــدن ایــن جمعبنــدی و
مرزبنــدی قاطــع و همــه جانبــه بــا اشــتباهات و
انحرافــات گذشــته و طــرد آنهــا در جهــت تضمیــن
ادامــه کاری حــزب بودنــد .خــون پــاک رفقــای مــا،
کــه در جریــان ایــن عملیــات جــان باختنــد ،وثیقــه

