ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره چهارم

صفحه 4

صفحه 5

نامەی آرش گنجی به اشتفان انگل

مکانیک کوانتومی و دیالکتیک تاریخی صفحە آخر معامله قرن صفحە آخر چهلمین سالگرد  ۲۲بهمن
وقتی گرگ ها به جان هم می افتند
انتخابــات کنونــی ایــران بــرای بــدر بــردن رقبــای
خامنــەای و یکدســت کــردن کل نظــام دیکتاتــوری
مطلــق والیــت فقیــه اســت .ناتوانــی احـزاب وســازمان
هــای مخالــف بویــژه چــپ وکمونیســت و پراکندگــی و
چنــد دســتگی آنهــا یکــی از عواملــی اســت کــه چنیــن
گســتاخی را بــه خامنــەای میدهــد .تــوده هــای وســیع
مــردم در جنبــش هــای اعرتاضــی خــود بارهــا برخاســته
انــد و بـرای برانــدازی خامنــەای ودارودســتەاش تــا پــای
جــان مایــه گذاشــته انــد .البتــه اوضــاع جهانــی وبحـران
ســاختاری رسمایــه هــم هــرج ومرجــی را بوجــود آورده
کــه دیکتاتورهایــی چــون خامنــەای مــی تواننــد جــان
ســامل بــدر کننــد .البتــه یکــی از خصوصیــات تاریخــی
رسزمیــن مــا در دوران طوالنــی دســت بدســت شــدن
قــدرت از طریــق جنــگ هــای درون دربــار وخانوادگــی
ویــا ایــات و فرقــه هــا بــوده اســت.
کــه پــس از رسا زیــر شــدن قــدرت هــای اســتعامری

بویــژە در ایــن دویســت ســال گذشــته نقــش مهمــی
در ایــن نــوع جابجایــی هــا داشــته انــد .یکــی دیگــر
از خصوصیــات در تاریــخ بــس طوالنــی ای ـران قــدرت
سیاســی همیشــه دســت بدســت شــدنش بــا جنــگ
وخونریــزی و کشــت و کشــتار هم ـراه بــوده و بنظــر
مــی رســد ایــن بــار هــم بــا چنیــن وضعــی روبــرو
هســتیم .رژیــم جمهــوری اســامی بــا رسکــوب مخالفــان
طــی یــک جنــگ خونیــن چنــد ســاله و کشــتار و
زندانــی کــردن ،خــود را مســتقر کــرد خامنــەای بــا
حــذف گــرگان دیگــرو پیــروزی بــر کلیــه رقبــای روی
رضــا شــاه ومحمــد رضــا شــاه را ســفید کــرده اســت.
آنقــدر ایــن نظــام والیــت فقیــه در ایــن زمینــه جنایــت
کارانــه عمــل کــرده کــه یکــی از ویژگــی هایــش بلعیــدن
فرزنــدان خــود انقــاب بــوده اســت .از عــزل اولیــن
رئیــس جمهــور بگیریــد تــا خفــه کــردن رفســنجانی در
اســتخر ،از اعــدام قطــب زاده تــا خانــه نشــین کــردن
صفحه٢

حق شهروندی
در مفهوم حق شهروندی
چنــدی پیــش جمهــوری اســامی تصمیــم گرفتــه اســت
کــه کارت هــای ملــی هوشــمند جدیــدی را توضیــح
کنــد .براســاس اخبــار یکــی از مناینــدگان مجلس شــورای
اســامی در تذکــر بــه وزارت کشــور خواهــان حــذف
بنــد ســایر ادیــان و آوردن فقــط  4مذهــب رســمی
شــناخته شــده در قانــون اساســی بـرای تقاضــا کننــدگان
کارت ملــی شــده اســت و بــه ایــن مفهــوم متــام کســانی
کــه خــارج از ایــن  4مذهــب رســمی هســتند از دریافت
کارت ملــی محــروم مــی شــوند و یــا بایســتی بــه دوروغ
مذهــب و عقایــد خــود را کتــان کــرده و خــود را در
ردیــف یکــی از ایــن چهــار مذهــب رســمی قـرار دهنــد.
مذاهــب رســمی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی،
اســام ،مســیحیت ،یهودیــت و زردتشــتی مــی باشــد.
نداشــن کارت ملــی در ایـران شــهروندان را بــه افـرادی
در حقــوق اجتامعــی تبدیــل مــی کنــد کــه در گتوهــای

جنــگ دوم جهانــی نــازی هــا بـرای افـراد قائــل بودنــد.
بــا توجــه بــه قوانیــن اســام در طــول تاریــخ حکومــت
هــا و گروههــای اســامی همیشــه بــه شــدیدترین روش
هــا از شــکنجه و زنــدان تــا اعــدام و قتــل عــام هــای
بســیار گســرده و بــزرگ بــرای تســلیم دیگــران بــه
عقایــد و باورهــا و قــدرت اجتامعــی خــود اســتفاده
کــرده و آنـرا جهــاد در راه خــدا نامیدنــد .اســام حتــی
بــه فرقــه هــای گوناگــون درونــی خــود هــم کامــا بــی
رحامنــه برخــورد کــرده اســت .ســنی هــا بــه شــیعه
کشــی وبلعکــس دســت یازیدنــد .و در آنجاهایــی
کــه قــادر بــه محــو فیزیکــی مخالفیــن نشــدند ،بــا
فشــارهای کمرشــکن اقتصــادی و اجتامعــی آنهــا را بــه
بــردگان اجتامعــی تبدیــل کردنــد.
ایــن روش هــا بــا بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی
ادامــه یافــت .اول مخالفیــن خــود را بــا عنــوان لیـرال،
منافــق ،کافــر کشــتند و شــکنجه کردنــد و بــه زنــدان
صفحه 3

صفحه 11

گسرتش ویروس کرونا

شناخت از جامعه ایران
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صفحە آخر

امسال روز جهانی زن را به نام زنان
کارگر بنامیم
اولیــن نــه بــزرگ تاریخــی را جنبــش زنــان بــه خمینــی
گفتنــد و او را مجبــور کردنــد خدعــه ای دو بــاره کنــد
و فرمــان خــود را در بــاره حجــاب اجبــاری پــس بگیــرد.
امــا آن اعـراض زنــان آگاه و پــر جـرات در اســفند مــاه
 57نشــانی از رســالت تاریخــی زنــان در انقــاب هــا و
رســتاخیز هــا واعرتاضــات کل جامعــه ای ســتمدیده
ایـران در صــد ســال گذشــته دارد .زنــان ایـران نــه تنهــا
بیــش از نیمــی ازجمعیــت جامعــه مــا را تشــکیل مــی
دهنــد تقزیبــا همــه آنهــا کارگرنــد اگــر در کارخانــه
وبیــرون از خانــه هــا کاری ندارنــد ولــی کارخانــه
طبــق نظــام رسمایــه داری جمهــوری اســامی همچنــان
موجــود اســت .عــاوه برایــن ســتم مضاعــف بــه زن
مــرز طبقاتــی را در نــور دیــده و همــه جامعــه زنــان را
مــی پوشــاند .در ایــن زمینــه جائــی و در میــان قــری
ناموزونــی هایــی در زمینــه ســتمدیدەگی دیــده مــی
صفحه 2

از نامه های رسیده  -دستمزدها
در ایـران والیــت فقیــه هــر ســال طبــق قانــون کار ســه
نیــروی ذینفــع در تعییــن حداقــل دســتمزد مــی نشــیند
و بــه اصطــاح بــا بررســی نــرخ تــورم و مهمــر قــدرت
خریــد خانــواده هــای کارگــری طبــق نیازمنــدی هــای
اساســی و اولیــه آنهــا رقــم آنـرا معیــن میکننــد و نتیجــه
هیچــگاه عادالنــه نبــوده و همیشــه بســود رسمایــه
تصیــات گرفتــه شــده اســت .ایــن قانــون ،یــک قانــون
رسمایەداریســت کــه در کشــورهایی رسمایــەداری بــا
روبنــا هــای بــورژوا  -دمکراتیــک براســاس حــق کامــل
تشــکالت کارگــری در پذیــرش چنیــن حــد اقلــی عمــل
مــی شــود .تاریــخ مبارزاتــی کارگــری در ایــن کشــورها
گــواه برایــن اســت ایــن حــق را کارگ ـران در مبارزاتــی
طوالنــی وســختی بدســت آورده انــد.
در کشــوری مثــل ایــران کــه جــواب هــر اعرتاضــی را
بــا گلولــه مــی دهنــد و نظــام رساپــا امنیتــی ،قلــدری
اســت انتظــار اج ـرای حتــی همیــن قانــون کار ،توهــم
صفحه 4

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

وقتی گرگ ها به جان هم می افتند

کــه فقــر وبدبختــی کل زندگــی آنهــا را فــرا گرفتــه تــر نربدهــای آخریــن را بــا پیــروزی بــه رسانجــام مــی
اســت ،براســاس رسکــوب الینقطــع احــزاب وســازمان رســاند.
هــای طرفــداران آنهاســت کــه دســتگاه هــای جنایتــکار
امنیتــی اعــال کــرده انــد .براســاس سیاســت خارجــی دیلم
تروریســتی رژیــم اســت کــه زیــر پرچــم اســام و فتــح
کربــا یــک میلیــون جــوان ایرانــی را بــه کشــن داده
امسال روز جهانی زن را به نام
و خــود را بــه ژانــدارم اســامی منطقــه تبدیــل کــرده
زنان کارگر بنامیم
اســت .از ایــن موضــع رژیــم رسمایــه داری اســامی
دشــمن کارگــران وتــوده هــای عظیــم مــردم اســت و شــود و زنــان شــهر نشــنین از بعضــی حقــوق مدنــی
تنهــا راه نجــات برانــدازی ایــن نظــام و جایگزینــی آن بــا برخوردارنــد امــا در رسارس ایــران قانــون رشیعــت و
نظامــی در خدمــت اکرثیــت یعنــی  99در صــد مــردم جمهــوری اســامی بــر گــرده ی زنــان یــک پارچــه پیــاده
مــی باشــد .ایــن اکرثیــت بایــد رسمایــه داری کنونــی را مــی شــود.
کــه بــر اســتثامر شــدید وســتم بــه زنــان و اقلیــت هــای بــا رشــد جنبــش کارگــری در ایــران و رشکــت فعــال
ملــی ومذهبــی بنــا شــده اســت از جلــو پــا بــردارد و دانشــجویان ،زنــان دوش بــدوش مــردان دانشــجو،
وســایل عمــده ی تولیــد را از چنــگ رسمایــه داران پــس بــا رشکــت پــر شــور عملــی آنهــا در جنبــش ســال
بگیــرد و شــیوه تولیــد سوسیالیســتی کــه اســاس آن  88بویــژه نقــش پیشــتاز زنــان در عبــور از رهــری
مالکیــت هامگانــی بر وســایل تولیــد و همراه بــا ادارەی موســوی وکروبــی و زیــر ســوال بــردن کل نظــام
شــورائی اســت جایگزیــن کنــد .انتخابــات مهندســی جمهــوری اســامی ،بــا مقاومــت وایســتادگی زنــان در
شــده درظاهــر در خدمــت اسـراتژی خامنــه ایســت که زیــر شــکنجه ادامــه مبــارزه آنهــا در زنــدان هــا زنانــی
رقبــای درون نظــام را خفــه کنــد .بــا یکدســت کــردن چــون نرگــس محمــدی کــه در اعـراض بــه کشــن ســتار
مجلــس ممکــن اســت روحانــی را خلــع کنــد البتــه ایــن بهشــتی و همبســتگی بــا مــادر ســتار هنــوز در زنــدان
امــر بســتگی بــه جنبــش تحریــم انتخابــات و مقاومــت اســت ،چــون ســپیده قلیانــی خربنــگار کــه صــدای حــق
دارودســتەی اصــاح طلبــان دارد .امــا گفتهایســت طلبانــه کارگــران هفــت تپــه را بــه گــوش جهانیــان
کــه مــی گوینــد ادب را از کــی آموختــی پاســخی
رســاند و همچنــان بــا متــام تهدیــد هــا صــدای زنــان
بــس دیالیکتیکــی داده مــی شــود :از بــی ادبــان .یــا
اســیر در زنــدان هــای دســتگاه هــای امنیتــی اســت
گفتەانــد امــر بــدرا مــی شــود بــه امــر خــوب تبدیــل
رنگــی بــس پــر رنــگ از ســیامی زنــان در جنبــش هــای
کــرد .هامنطــور کــه محمــد رضــا شــاه تــاش کــرد و
جــاری کارگــری و فرودســتان دارد.
حــزب خــود ســاخته را یکــی کنــد امــروز هــم خامنــەای
بــا یکدســت کــردن قــدرت خــود پــا بــه هــان راهــی امــروز حرکــت هــای بــزرگ اجتامعــی ایـران بــار دیگــر
مــی گــذارد کــه انتهایــش رسنگونــی اســت .امــر بــدی صحــت اصــل طــرح شــده از طــرف کمونیســم علمــی
اســت کــه تــوده ونیروهــای انقالبــی آنــرا بــه امــر در بــاره جنبــش زنــان را بــه اثبــات رســانده اســت
خــوب تبدیــل مــی کننــد .تحریــم کنونــی از ســوی کلیــه کــه مــی گویــد بــدون رشکــت زنــان هیــچ انقالبــی بــه
اح ـزاب وســازمان هــا اولیــن گامــی اســت در ایــن راه .پیــروزی منــی رســد .کمونیســم اســاس حرکــت هــای
طبقــه کارگــر ای ـران ودیگــر نیروهــای متحــد آن بیــش اجتامعــی و مبــارزه بــرای تغییــر بنیــادی جامعــه را
از صــد ســال مبــارزه متشــکل و آگاه علیــه بــورژوازی مبــارزه طبقاتــی مــی دانــد و بــا جمعبنــدی از تاریــخ
ورسمایــه داری و امپریالیســم دارد .ایــن آگاهــی بــه طوالنــی جوامــع بــری بــه درســتی اعــام مــی کنــد کــه
آســانی بدســت نیامــده اســت .پیــروان آنهــا همچــون تضادهــا مناســبات تولیــد بــه جایــی میرســد کــه طبقات
شــاهرخ زمانــی کــه جانشــان فــدا کردەانــد توانســتەاند ســتمدیده علیــه طبقــه حاکــم بــر مــی خیزنــد و آنهــا را
راه را بــر اســاس رشایــط مشــخص ایـران نشــان دهنــد ،بــه قربســتان تاریــخ مــی فرســتند .بــورژوازی در انقــاب
متشــکل شــوند و متشــکل کننــد و بــا دیگــر نیروهــا کبیــر فرانســه قــول برابــری زن ومــرد را بــه جهانیــان
اتحــادی بــزرگ ورسارسی براســاس مشــی عمومــی داد امــا بیــش از دو قــرن از آن زمــان مــی گــذرد هنــوز
انقــاب سوسیالیســتی بوجــود آورنــد .بایــد بـرای یکــی ایــن وظیفــه بــه اجـرا در نیامــده اســت .؛رسمایــه داری
شــدن چــپ وکمونیســتها بــر اســاس اصــول وبرنامــه تســاوی ظاهــری را بــا نابرابــری اقتصــادی و در نتیجــه
مبــارزه کــرد ،بایــد بــرای ایجــاد تشــکالت کارگــری نابرابــری اجتامعــی ترکیــب مــی کنــد؛ .تنهــا انقــاب
ورسارسی همــه جانبــه کارکــرد بایــد همــراه ایــن دو اکتــر بــود کــه در هــان روزهــای اول متــام رشــته هــای
وظیفــه و درســت در خدمــت آن دو ،بــرای همســو ســتمدیدگی را از دســت وپــای زنــان شــوروی پــاره کــرد
وهمــراه کــردن کلیــه حرکــت هــا و جنبــش هــای و تــوپ هــای پــر قــدرت آزادی زن را بــه رسارس جهــان
تــودەای اعرتاضــی کارکــرد .ایــن ســه وظیفــه چــون پــره شــلیک منــود .در برابــر ایــن حرکــت عظیــم انقالبــی
هــای چــرخ باهــم انــد وباهــم مــی چرخنــد و چنانچــه
بــورژوازی مثــل بقیــه سیاســت هــای تفرقــه انــداز
کادر هــای آگاه وتوانــا قــادر شــوند ایــن وظایــف را
وحکومــت کــن جنبــش زنــان را بــا سیاســت تقلیــل
بــه میــان کارگ ـران برنــد چــون بــا منافــع آنهــا تطابــق
گرائــی بــه فرقــه هــا وســکت هــا تبدیل منــود و نــام آنرا
دارد بــه نیرویــی تبدیــل مــی شــود کــه بــر مــی خیــزد
تنــوع و آزادی گذاشــت .امــا زنــان منطقــه خاورمیانــه
ایــن بــار بــا درایــت تــر از گذشــته متحدتــر و متشــکل
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منتظــری ،نــه خــری از احمــدی نــژاد هســت ونــه
خامتــی و میرحســین موســوی .هــر جائــی هــم کــم
آورده تروریســت هــای دیگــر بــه کمکــش رفتــه انــد و
رقبــای او را از هــان اوایــل انقــاب تابحــال از میــان
برداشــته انــد .آخریــش تــرور قاســم ســلیامنی اســت
کــه مــی توانســت مهرهــای درشــت در امــر قــدرت
حکومتــی باشــد .چــون بــه ســابقه طوالنــی شــیوه کار
خامنــه ای نــگاه کنیــم از میــان برداشــن یــک رقیــب
نیرومنــدی کــه محبوبیتــی در پایــه هــای طرفــداران
جمهــوری اســامی وبویــژه میــان نیروهــای مســلح
داشــت و در دوران بحرانــی کنونــی مــی توانســت بــه
الرتناتیــوی بـرای حفــظ نظــام باشــد طبعــا بــردی ارزان
و بــدون هزینــه محســوب مــی شــود .کشــن قاســم
ســلیامنی بــه دســتور مســتقیم رئیــس جمهــور آمریــکا
نــه در خدمــت سیاســت برانــدازی رژیــم خامنــه ای
بلکــه از دیــد منافــع پیــروزی انتخاباتــی جمهــوری
خواهــان و شــخص ترامــپ بــود.
خیــزش آبامنــاه بــا اینکــه بــا خشــن تریــن شــیوه
هــای ضــد مردمــی بــه فرمــان مســتقیم خامنــه ای
فرونشســت ،اساســن هدفــش گرفــن قــدرت نبــود،
جنبشــی از پائیــن تریــن اقشــار جامعــه بــود در اعـراض
بــه بــاال بــردن نــرخ برنیــن .امــا چنــان بنیــادی و
ریشــەای بــر خاســت کــه هـراس رسارس حکومــت را فـرا
گرفــت .درســت بدیــن علــت بــود کــه خامنــەای ب ـرای
رسکــوب ایــن جنبــش فرودســتان خــود رأســا بــه میــدان
آمــد ،از کلیــه وســایل ،از کلیــه اشــکال وتشــکیالت
نظامــی اســتفاده کــرد.
ایــن جنبــش نقطــه عطفــی در حرکت تــوده بـرای تغییر
انقالبــی جامعــه محســوب مــی شــود .در ارزیبابــی از
آن و چگونگــی پاســخ بــدان احــزاب وســازمان هــای
سیاســی نتایــج گوناگونــی را عرضــه کردنــد .خامنــەای
و دارودســتەاش هــم در مســیر همیشــگی سیاســت
انحصــار طلبانــه نتیجــه گیــری خــود را کــرده اســت.
همــه شــواهد نشــان میدهــد خامنــه ای ودارودســتەاش
سیاســت یکدســت کــردن قــدرت حاکمیــت را بــا حــذف
اصــاح طلبــان حکومتــی در پیــش گرفتــه اســت.
ورشکســتگی کامــل جنــاح دیگــر از خامتــی گرفتــه تــا
روحانــی و در یوزگــی آنهــا در دنبالــه روی از خامنــه ای
در موقعیــت هــای حســاس  ،وابســتگی طبقاتــی شــان
و رشیــک طوالنــی دزدی هــا و جنایــت هابــودن ،از
مــردم رانــده و از طــرف خامنــه ای فتنــه گــر و دزد
خوانــد اســت .بدیــن ترتیــب یــک بخــش شــعار تــوده
هــا اصــاح طلــب متومــه ماجـرا بــه دســت خــود گــرگ
هــا بــه راســتی بــه پایــان نزدیــک شــده اســت.
امــا طبقــه کارگــر و فرودســتان از ایــن اوضــاع چــه
نتیجــه گیــری کردنــد و مــی کننــد؟ .برخــورد طبقاتــی
و تحلیــل بــر اســاس تئــوری کمونیســم علمــی کارگـران
را هدایــت بــه رســیدن نتایجــی مــی کنــد کــه بســود
اکرثیــت عظیــم تــوده هــای مــردم اســت .حرکــت
کارگـران و اکرثیــت عظیــم مــردم براســاس جمعبنــدی از
چهــل ویکســال حکومــت رسمایــه داری اســامی اســت

صفحە2

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
پرچــم زنانــی چــون روزا لوگزامبــورک ،کالرازتکیــن،
روزا نوچــه ،وفــا جاســمی ،شــکوه طوافچیــان ،ارشف
دهقانــی ....................همچنــان بــاال نگــه داشــتند.
امــروز زنــان روژآوا در ســوریه در پیشــاپیش جنبــش
شــورائی و برابــر طلبــی کردســتا ن قــرار دارنــد .در
ایـران هــم ایــن مســیر تاریخــی عجیــن شــده بــا جنبــش
هــای اجتامعــی چهــار دهــه ضــد نظــام رسمایــه داری
والیــت فقیــه جنبــش زنــان را بــه یــک جنبــش بــزرگ
یــک پارچــه بــا کل جنبــش فرودســتان وســتمدیدگان در
رسارس ای ـران تبدیــل کــرده اســت.
روز جهانــی زن را امســال بــه جنبشــی در ادامــه
جنبــش فرودســتان  ،98جنبشــی متحــد بــا کارگ ـران و
دانشــجویان تبدیــل کنیــم و در همبســتگی بـرای آزادی
زنــان زندانــی کارزاری طبــق رشایــط هــر محــل وهــر
کارخانــه و موسســه ای بــر پــا ســازیم.
حزب رنجربان ایران

حق شهروندی
انداختنــد .و در مرحلــه بعــد حــذف هــای فیزیکــی
بصــورت تــرور دولتــی را جایگزیــن آن کردنــد .تــرور
مخالفیــن سیاســی در خــارج از کشــور و نویســندگان و
روشــنفکران داخــل کشــور در ایــن ســالها منونــه ای از
عملکــرد آنهــا در برخــورد بــه حــق انســان در جامعــه
اســامی اســت.
رژیــم جمهــوری اســامی در واقــع بــا حــذف ســایر
ادیــان فقــط بهائیــان و یــا یارســانیان( اهــل حــق ) و
ایزدیــان و غیــره را حــذف منــی کنــد طــرح آنهــا از بیــن
بــردن حــق شــهروندی در جامعــه رسمایــه داری اســت
کــه در طــی  200شــکل گرفتــه اســت از جملــه برابــری
همــه در برابــر قانــون .و یــا آزادی عقیده .روشــن اســت
کــه در جامعــه رسمایــه داری برابــری وقتــی مالکیــت
خصوصــی موجــود اســت و حــق و حقــوق اقتصــادی
برابــر نیســت ،شــکل ظاهــری و صــوری بخــود مــی
گیــرد .امــا جمهــوری اســامی اوال اســاس حــق برابــر
انســان را قبــول نــدارد ثانیــا حتــی حــارض نیســت
شــکل ظاهــری آن ـرا هــم بپذیــرد .حــذف بنــد “دیگــر
ادیــان” از تقاضــا نامــه در یافــت کارت ملــی ،حــذف
بــه رســمیت شــناخنت آزادی عقیــده و بیــان اســت .از
طــرف دیگــر آزادی بیــان و عقیــده یکــی از حقــوق
شــهروندی اســت .نــکات بســیار دیگــری هــم در
حقــوق شــهروندی وجــود دارد کــه ایــن حــق را همـراه
بــا مجموعــه ای از حقــوق اجتامعــی تعریــف مــی کنــد.
ماننــد حــق برابــر ملیــت هــا تــا حــد تعییــن رسنوشــت،
برابــری زن و مــرد ،جدائــی دیــن از دولــت ،داشــن حــق
تحصیــل ،کار ،مســکن و .....
در رابطــه بــا همیــن موضوعــات یداللــه جوانــی معــاون
سیاســی ســپاه پاســداران بــا مطــرح کــردن فرقەهــا

صفحە3
نیســت ،در بســیاری مواقــع مخالفیــن مــورد ســتم قـرار
گرفتــه هــم همیــن گونــه فکــر مــی کننــد .بطــور مثــال
ســایت هــای بهائیــت بــدون توجــه بــه حــق شــهروندی
ب ـرای همــه فقــط بــه پایــال شــدن حــق خــود نظــر
انداختــه و اعرتاضــی بــه دیگــر حقــوق پایــال شــده
اجتامعــی علیــه دیگــر شــهروندان ای ـران تحــت عنــوان
عــدم مداخلــه در امــور سیاســی ندارنــد.
ولــی در جامعــه ای کــه اســاس آن بــر مالکیــت
خصوصــی و ســود بنــا نشــده اســت حــق شــهروندی
چگونــه اســت؟ .اولیــن قــدم اجــرای دقیــق قوانینــی
اســت کــه بــر اســاس حــق برابــر انســان کارگــر و
زحمتکــش جامعــه پایــه ریــزی شــده اســت .بــه ایــن
مفهــوم قانــون دارای تفســیر و تغییــر دامئــی از طــرف
افـراد نیســت .بایــه ای تریــن قانــون جامعــه بــر اســاس
“از هــر کــس بــه انــدازه توانــش و بــه هــر کــس بــه
انــدازه کارش” اســت .ایــن قانــون بطــور روشــن حــق
افـراد را نــه عقیــده و بیــان ،گــروه و قــوم و ملیــت و.....
بلکــه بــر اســاس کاری کــه در خدمــت جامعــه و بـرای
امــر رفــاه جامعــه انجــام مــی دهــد در نظــر مــی گیــرد.
اف ـراد بــه انــدازه کاری کــه ب ـرای جامعــه انجــام مــی
دهنــد از نعــات آن بهــره مــی گیرنــد در حالیکــه در
جامعــه رسمایــه داری برابــری در قانــون براســاس ثــروت
و قــدرت اجتامعــی فــرد کــه آنهــم بــر اســاس ثــروت
اســت تعییــن مــی شــود .مثــا در موضــوع مالیــات
امــروزه در همــه جهــان ثرومتنــدان کمــر از کارمنــدان
دون پایــه ،صاحبــان شــغل هــای کوچــک و کارگ ـران و
حقــوق بگیـران دون پایــه مالیــات مــی پردازنــد .جامعه
بــه تفــاوت هــای تاریخــی و اجتامعــی مثــل زبــان،
ملیــت ،مذهــب و غیــره تــا آن حــد اهمیــت مــی دهــد
کــه بــه شــکوفایی آزادی انســان یــاری رســاند .و ایــن
تفــاوت هــا هیــچ نقطــه مثبــت یــا منفــی ب ـرای هیــچ
انســانی بــه حســاب منــی آیــد .یــک جامعــه آزاد و
برابــر کــه بــر اســاس عدالــت اجتامعــی بــه مفهــوم در
قــدرت بــودن طبقــه ای کــه تولیــد کننــده و در خدمــت
جامعــه و نــه ســود خــود اســت امتیــازات طبقاتــی را
لغوکــرده و انســان بــه موقعیــت تاریخی دســت خواهد
یافــت کــه همــه اشــکال و خصلــت هــای دنیــای نابرابــر
طبقاتــی را در طــی یــک دوره از بیــن بــرد و ســپس بــه
ســطحی از موقعیــت تاریخــی – جهانــی دســت بیابــد
کــه بــر رس در جامعــه آن نوشــته شــده باشــد “ از هــر
کــس بــه انــدازه توانــش و بــه هــر کــس بــه انــدازه
نیــازش “و ایــن جوامــع هیــچ مشــخصاتی بــه غیــر یــک
جامعــه سوسیالیســتی و ســپس کمونیســتی نخواهنــد
داشــت .در آنجــا دیگــر نقطــه حرکــت از مرزهــای ســتم
و اســتثامر گــذر کــرده اســت و هیــچ انســانی بعلــت
تفــاوت هــای تاریخــی خــود مــورد ســتم و رسکــوب
ق ـرار نخواهــد گرفــت.

(نظــور اقلیــت هــای مذهبــی – ملــی و جنبــش هــای
اجتامعــی) در مصاحبــه بــا ســایت مفــاره مــی گویــد”
بــدون تردیــد بایــد گفــت کــه مــا امــروزه بــا مشــکلی
مواجــه هســتیم بــه نــام شــبکه نفــوذ در داخل کشــور”.
بــا ایــن مصاحبــه رژیــم جمهــوری اســامی بــاز هــم
تــوپ را بــه زمیــن همیشــگی توطئــه از خــارج مــی
انــدازد تــا دهــان هــر منتقــدی را ببنــدد .در طــول
حیــات ایــن رژیــم حتــی در دعــوا بیــن خــودی هــا هــم
از جملــه اصــاح طلبــان ،دلواپســان ،احمــدی نــژادی
هــا ،ملــی مذهبــی هــا و .....بــه همراهــی و یــا نزدیکــی
و یــا پیشــرد سیاســت هــای بیــرون از مرزهــا متهــم
شــدند .تــا حــق انتخــاب شــدن را از آنــان بگیرنــد.
بــاز گردیــم بــه قوانیــن اساســی جمهــوری اســامی کــه
در آن از آزادی هــای سیاســی و فــردی هــر کجــا نامــی
بــرده شــده اســت بالفاصلــه “در حــدود قانــون “و یــا
شــبیه بــه آن آورده شــده اســت کــه منظــور آن هــم
قانــون رشیعــت اســت کــه از اســاس بــا آزادی انســان
مخالــف اســت .اصــل  2در قانــون اساســی جمهــوری
اســامی مــی گویــد “جمهــوری اســامی نظامــی بــر
پایــه ایــان بــه خــدای یکتــا و اختصــاص حاکمیــت
و ترشیــع بــه او و لــزوم تســلیم در برابــر امــر او “
اســت .در ایــن بنــد بــه روشــنی حــق انســان نــه یــک
خواســت مــادی و عینــی اجتامعــی بلکــه تســلیم بــه بــه
امــر خداســت کــه روحانیــت حاکــم تعییــن مــی کنــد و
پیــش مــی بــرد .حــال ایــن قانــون اساســی بــا حاکمیتــی
فاســد تــر از قوانینــش بــا رشایــط کنونــی سیاســی در
حــال برداشــن قــدم هــای دیگــری در محــدود کــردن
بیــش از پیــش حــق آزادی و شــهروندی اســت .رژیــم
جمهــوری اســامی از طریــق حــذف دیگــر ادیــان در
حــال تنــگ تــر کــردن حــق شــهروندی بورژوایــی اســت
کــه در دیگــر کشــورهای بــه رســمیت شــناخته شــده
هــم در حــال عقــب رانــده شــدن اســت .بطــور مثــال
در گذشــته وقتــی پلیــس شــخصی را بــرای بازجویــی
احضــار مــی کــرد .متهــم حــق داشــت کــه درخواســت
وکیــل منــوده و بــدون وکیــل جــواب پلیــس را ندهــد
امــروزه ایــن قانــون در بســیاری از کشــورهای مرتوپــول
رسمایــه داری تحــت عنــوان مبــارزه بــا تروریســم زیــر
پــا گذاشــته شــده اســت .در رژیــم جمهــوری اســامی
کــه دســتگیر کــردن و بازداشــت افـراد حتــی بــه مجــوز
هــم احتیــاج نــدارد .در کشــور مــا هــر امــام جمعــه ای،
هــر مامــور امنیتــی و مســلحی ب ـرای خــود آتــش بــه
اختیــار و صاحــب قانــون و مجــری اســت .ایــن هــرج
و مــرج در اج ـرای قانــون در واقــع قانــون نانوشــته ای
اســت کــه دقیقــا اج ـرا مــی شــود .و آن قانــون هــای
نوشــته شــده را بــه قفســه هــای خــاک خــورده ب ـرای
منایــش مــی ســپارد .بســیاری از مفاهیــم اجتامعــی
دنیــای کنونــی ماننــد برابــری زن و آزادی پوشــش ،حــق
تشــکالت مســتقل ،بـرای رژیــم بــی مفهــوم و دشــمنانه
اســت .بیگانگــی حاکمیــت قــرون وســطائی کنونــی بــا ع.غ
حقــوق شــهروندی نشــان از جدایــی دو دنیــای متفــاوت
در تفکــر ،منافــع طبقاتــی و نهایتــا نــگاه بــه کل مســائل
اجتامعــی و حقــوق فــردی اســت .ایــن نــوع نــگاه فقــط
متعلــق بــه رژیــم هایــی از دســت جمهــوری اســامی
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از نامه های رسیده
زاســت و حاکــان هیچگونــه برخــورد مثبتــی بــه در
خواســت هــای کارگــران ندارنــد .البتــه گفــن ایــن
موضــوع بهیچوجــه مبعنــی تعطیــل کــردن مبــارزه بـرای
یــک دســتمزد عادالنــه نیســت .بــه معنــی آنســت کــه
در جریــان ایــن مبــارزه کــه کارگــران مــی بیننــد کــه
چگونــه از پنجەهــای رسمایــه داران و دولــت حامــی
آنهــا چــرک و خــون مــی چکــد ،بــه چـرا اینگونــه عمــل
مــی کننــد پــی بربنــد .ایــن کار خــدا نیســت کــه یــک
عــده قلیــل را میلیــاردر و میلیاردهــا انســان تهیدســت
کــرده اســت ایــن نظــام تولیــد اســت نظامــی کــه
بدســت خــود انســان بــر پــا شــده اســت .بــا آگاهــی
و تشــکل در چنیــن مبارزاتــی رشکــت کــردن نتیجــه ای
بــس شــگرفت ب ـرای قــدم هــای بعــدی مبارزاتــی بجــا
مــی گــذارد .از ایــن طریــق ماهیــت نظــام رسمایــه داری
شــناخته مــی شــود و کارگـران را بـرای مبــارزه ای ریشــه
ای آمــاده مــی کنــد.
درنظــم فئودالــی اگــر دهقانــان قطعــه ی زمیــن ویــا
گاو اهنــی ب ـرای کاربــرد ان وارت ـزاق خــود داشــتند ،در
نظــم رسمایــه داری ،انهــا جــز نیــروی کار خــود چیــزی
ندارنــد ،تبدیــل بــه بردگانــی شــده انــد کــه حــاال دیگــر
بــرای ارتــزاق خــود جــز از کار خــود تــوان دیگــری
برایشــان متصــور نیســت .رسمایــه داری در رسارس جهان
بویــژه در مرحلــه نئولیربالیســم کــه حتــی دولــت هــای
باصطــاح رفــاه راهــم رسنگــون مــی کنــد و دیکتاتــوری
رسمایــه را بــرای کار ارزان و نابــودی طبیعــت بــا
پنجەهــای آهنیــن رسکــوب مســلح کــرده اســت کارگـران
درایـران مــا بــا چنــان وضعــی روبــرو هســتند کــه حتــی
کار ارزان خــود را منــی تواننــد بفروشــند تــا نانــی بــه
کــف آورنــد .در نتیجــه رسمایــه داری حــا کــم آگاهانــه
رشایطــی را بوجــود آورده کــه یکی از دعواهــای کارگران
و بطــور کلــی مــزد بگیـران جامعــه دامئــا بــر رس مقــدار
دســتمزدها باشــد .اینجاســت کــه نقــش آگاهــی ،نقــش
تشــکیالت ،نقــش کادرهــای از جــان گذشــته کارگــری
چــون شــاهرخ زمانــی برجســته مــی شــود .صدهــا ســال
مبــارزه در حــد دســتمزدها وحتــی پیــروزی در حــد بــاال
بــردن آن بــه می ـزان تــورم بــه جائــی منــی رســد نظــام
همچنــان باقــی مــی مانــد .ه ـزاران ســال طــول کشــید
تــا کارل مارکــس بــه ایــن درایــت تاریخــی رســید کــه
چـرا ارزش اضافــی تولیــد شــده شــیره جــان کارگراســت
کــه جمــع مــی شــود ویــک اقلیــت کوچکــی را صاحــب
قــدرت سیاســی همــه جهــان مــی کنــد.
امــروز در ایــران کارگــران هــر چــه بیشــر بــه ایــن
حقیقــت تاریخــی پــی مــی برنــد در عیــن حــال بــه ایــن
آگاهــی میرســند کــه بـرای بدســت آوردن حقــوق خــود
بایــد متشــکل شــوند حــزب سیاســی خــود را بوجــود
آورنــد و تــا ایجــاد نیــروی مســلح خــود پیــش رونــد.
خرسو صفایی

صفحە4

گسرتش ویروس کرونا

 – ۲ایــن نــوع ویــروس هــا نوعــی جهــش هــای
بیوشــیمیائی هســتند کــه بصــورت اســلحه در جنــگ
هــای میکروبــی از آن در جهــت مقاصــد اقتصــادی
سیاســی و نظامــی مــورد بهــره بــرداری قـرار مــی گیرنــد
بــا متــام ایــن احــوال هامننــد گذشــته انســان هــا مــورد
هجــوم ،کشــت و کشــتار ،ویرانــی زندگــی و ....قــرار
مــی گیرنــد .امــروز مــردم چیــن زیــر فشــار ســختی بــه
لحــاظ امنیــت جانــی ق ـرار گرفتــه انــد .از یــک طــرف
بــه علــت تبلیغــات دورغیــن رســانه هــای عمومــی
در جهــت ایجــاد تــرس و وحشــت و از طــرف دیگــر
بعلــت ناشــناخته بــودن واگیــر دار بــودن رسیــع آن
اســت .بــا متــام کمــک هــای دولــت چیــن ،امــا چــون
هنــوز واکســن مــورد اســتفاده علیــه ویــروس کرونــا
درســت نشــده اســت ،مبــارزه بــا آن کار آســانی نیســت
و ویــروس کرونــا همچنــان بــه کشــن انســانها ،بــه
آلودگــی محیــط انســانی و گســرش خــود ادامــه مــی
دهــد .امــروزه در چیــن شــعار؛ ووهــان تــو قــوی بــاش
و مــا پیــروز مــی شــویم؛ بــه همبســتگی عمومــی دامــن
زده اســت و نقــش رســانه هــای غربــی را ب ـرای ایجــاد
تــرس و وحشــت بیشــر خنثــی کــرده اســت .در عیــن
حــال تاثیراتــی کــه تبعــات کــه ایــن بیــاری واگیــردار
در اقتصــاد چیــن و ســوء اســتفاده قــدرت هــای رقیــب
کــرده و مــی کننــد موقتــی خواهــد بــود .امــا حــوادث
بیولوژیکــی نشــان از آلــوده شــدن هــر چــه بیشــر
محیــط ســامل طبیعــی و ویرانــی بیشــر آن دارد.
در ایــن روزهــای کــه شــهر ووهــان درگیــر جنگیــدن
بــا ویــروس کرونــا اســت و صدهــا نفــر تــا بــه حــال
جــان خــود را از دســت داده انــد .و مــردم چیــن بــا
محدودیــت هــای زیــادی در زندگــی عــادی مواجهــه
هســتند .جــدا از اینکــه سیســتم اجتامعــی چیــن بــدان
چگونــه برخــورد مــی کنــد ،امــا همبســتگی بــا مردمــی
کــه زیــر فشــار مضاعــف آن شــعر ســعدی را بــه یــاد
مــی آورد کــه؛ چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار ،دگــر
عضوهــا را منانــد ق ـرار

در چنــد دهــه گذشــته هــر چندگاهــی ،خــر از گســرش
یــک نــوع بیــاری ناشــناخته بصورتــی رسیــع و فراگیــر
عمدتــا در کشــورهای فقیــر و جهــان ســومی یــادآور
کشــتارهائی اســت کــه مــا در صدســال گذشــته در
کشــورمان شــاهدش بودیــم .در چنــد ســال گذشــته تــا
بــه حــال چندیــن بــار ایــن نــوع ویــروس هــا ازجملــه
ســارس  ۲۰۰۲در چیــن و ابــوال در افریقــا بــا حضــور
ناگهانــی در بیــن انســان هــا باعــث کشــت و کشــتار
از منابــع انســانی و خرابــی هــای اقتصــادی شــده انــد.
در چنــد هفتــه گذشــته بــار دیگــر چیــن دچــار ویــروس
جدیــدی بــه نــام ویــروس کرونــا شــده اســت .کــه رشــد
رسیــع و همــه گیــر آن باعــث کشــته شــدن بیــش از
 ۱۰۰۰نفــر و بیــاری ه ـزاران نفــر شــده اســت.
مدتهــا اســت کــه از مردم عــادی تــا دکرتها ،دانشــمندان
میکــروب شــناس ،بیولوژیســت و مهندســین ژنتیــک
مــی پرســند کــه ایــن ویــروس هــا از کجــا آمــده اســت.
ظاهـرا هنــوز هیچکــس جــواب قطعــی بــه ایــن مســئله
نــداده اســت .بــا دنبــال کــردن اخبــار و اطالعــات
منتــر شــده و بررســی آمارهــا و اینکــه ایــن ویــروس
هــا در کــدام کشــورها ظهــور یافتــه انــد و چــه تاثیـرات
سیاســی ،اقتصــادی و انســانی از خــود بجــای گذاشــته
انــد مــی تــوان بــه رسنــخ هائــی اگرچــه نــه بــا اطمینــان
دســت یافــت.
آیــا بعلــت تغییــرات آب و هوائــی ویــروس هــا مــی
تواننــد دچــار جهــش هــای ژنتیکــی رسیــع و زود رس
شــوند؟
آیــا جهــش هــای ژنتیکــی مــی توانــد در ویروســها در
مدتــی کوتــاه (یــک یــا دو دهــه) تکــرار شــده و بــه
نــوع هــای مختلــف تبدیــل شــوند و عملکردهــای
متفــاوت بیــاری زائــی و کنــش و واکنــش از خــود
بــروز دهنــد؟
آیــا ایــن ویــروس هــا تاثی ـرات یکســانی روی نژادهــای
ع.غ
مختلــف (مثــل آفریقائــی ،چینــی ،اروپایــی) دارد؟
آیــا جهــش هــای بــاال بطــور طبیعــی اتفــاق افتــاده
اســت و یــا بطــور آزمایشــگاهی و توســط برشیــت
ایجــاد شــده اســت؟.
به تارنما های اینترنتی حزب
آیــا ایــن ویــروس هــا بــا ورود بــه بــدن انســان دچــار
رنجبران ایران مراجعه کنید و
جهــش ژنتیکــی مــی شــوند و واقعــا از طریــق حیوانــات
نظرات خود را در آنها منعکس
منتقــل شــده انــد؟
کنید!
ایــن ســئواالت و دههــا ســئوال دیگــر کــه تــا کنــون
مطــرح شــده اســت بــا تک ـرار رویدادهــا و بویــژه بــا
سایت حزب رنجبران
تبلیغــات کــر کننــده اینرتنتــی کــه هیچکــدام ســندیتی
www.ranjbaran.org
ندارنــد و بصــورت شــایعه دســت بــه دســت مــی
شــوند ،گیــج کننــده تــر مــی مناینــد.
اطالعــات
انتشــار
در ایــن رابطــه هــم بعلــت عــدم
سایت آینه روز
درســت توســط دولــت هــا و رشکــت هــای تحقیقاتــی
www.ayenehrooz.com
دو نظــر متضــاد وجــود دارد.
 – ۱ایــن اتفاقــات طبیعــی مــورد ســوء اســتفاده کمپانی
هــای دارو ســازی در جهــت ایجــاد بازارهــای مرصفــی و
درآمدهــای کثیــف قـرار گرفته.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

شناخت از جامعه ایران
جامعه ایران را برای انقالب کردن بشناسیم

مــی خواهــد ومــرد کهــن“ .جامعــه مــا غــرق در خرافات
ومحیــط علمــی مــا لربیــز از متافیزیــک اســت .جنبــش
کمونیســتی مــا خــود کاغــذ ســیاهی اســت کــه صدتــا
مــداد پاکــن هــم منــی توانــد آنـرا پــاک کنــد .اینــکار هم
بــا ترجمــه آثــار مارکسیســتی و خوانــدن آنهــا صــورت
منــی گیــرد .کار تحقیــق وبررســی هــم مثــل هــر کار
دیگــری در جامعــه طبقاتــی مهــر طبقاتــی خــورده
اســت .هــر طبقــه ای بســود خــود نتیجــه گیــری هــا را
عرضــه مــی کنــد .ممکــن اســت فاکــت هــا یکــی باشــند
ولــی چگونگــی اســتفاده از فاکــت هــا و مهمــر نتیجــه
گیــری از آنهــا نقــش تعیــن کننــده را دارد .درســت
بدیــن خاطــر پرولتاریــا بعنــوان یــک طبقــه بایــد از
دیــدگاه وجهانبینــی خــود و بــه شــیوه هــای علمــی
بــدون هیــچ گونــه تقلبــی در جســتجوی حقیقــت
باشــد و ب ـرای اینــکار از شــیوه ی راســتین ماتریالیســم
دیالتیــک کــه پیرشفتــه تریــن شــیوه ی تحقیــق وبررســی
اســت اســتفاده کند.ایــن شــیوه را کســانی کــه بــه کار
تحقیــق وبررســی مــی پردازنــد بایــد تدریجــن بیاموزنــد.
اولین واساسی ترین در موضغ پرولتاریا قرار گیرند
یعنــی تــا بدیــن آگاهــی رســیده باشــند کــه منافــع
طبقــه کارگــر در شــناخت حقیقــت اســت .ایــن طبقــه
هیــچ چیــزی را الزم نــدارد کــه پنهــان کنــد و مثــل
بــورژازی ودیگــر طبقــات حقیقــت را وارونــه جلــوه
دهــد.
دومیــن اصــل بکاربــردن اصــول کمونیســم علمــی بـرای
شــناخت جامعــه و قانــون منــدی انقــاب ایـران.
کمونیســت هــای ایــران در ایــن صــد ســال گذشــته
گام هایــی در ایــن راه برداشــته انــد .ســازمان انقالبــی
وســپس حــزب رنج ـران ای ـران از هــان آغــاز تاســیس
الگــو بــرداری را بــه نقــد کشــید و گــروه اولــی کــه
بــه ایــران از خــارج رفتنــد نظریــه اولیــه ســازمان را
کــه در نشســت تدارکــی مونیــخ مطــرح شــد و زیــر
شــعار مــردم ای ـران مســلح شــوید خــود را منایــان کــرد
رد کردنــد و یــاد آور شــدند اصالحــات ارضــی شــاه و
واگــذاری زمیــن بــه دهقانــان از یکســو و ســهیم کــردن
کارگــران در پارهــای از کارخانــه هــا اوضــاع عمومــی
جامعــه را تغییــر داده اســت .و شــعار مســلح کــردن
مــردم پایــه عملــی نــدارد .بــا اینکــه ایــن گــروه طولــی
نکشــید کــه بــه بهانــه ی تــرور شــاه در کاخ مرمــر
دســتگیر شــدند امــا راه تحقیــق وبررســی آنهــا همچنان
در ســازمان ادامــه یافــت .نتیچــه آن ارزیابــی همــه
جانبــەای بــود کــه پــس از فعالیــت در نــوار ،کردســتان
و ایــران توســط رفقــا صــورت گرفــت .نتیچــه چنیــن
کاری گزارشــی اســت کــه نهایــن پــس از طــی شــدن
مطالعــه و بررســی داخــل تشــکیالت و توافــق عمومــی
بــر روی آن در تــوده شــاره  24انتشــار بیرونــی یافــت.
در یــک جملــه ایــن گــزارش جامعــه ایــران را بطــور
مشــخص رسمایــه داری ارزیابــی مــی کنــد.
ایــن ارزیابــی تحــت هدایــت ســه رفیــق رهــری داخــل
رفقــا پرویــز واعــظ زاده مرجانــی ،معصومــه طوافچیــان
و وفــا جاســمی صــورت گرفتــه بــود ونتیجــه ســالها
کار تحقیــق وبرســی و جــدال اندیشــه ونظ ـرات جمــع
تشــکیالت بــود .بــی شــک گامــی بــزرگ بــود در دســت

بــر داشــن از الگــو بــر داری .در عیــن حــال توانســت
بــه شــیوه تفکــر دگامتیکــی بــه تئــوری و بــه بــاور گپــی
بردارانــه مــا از جامعــه نیمــه مســتعمره – نیمــه فئودال
چیــن و اندیشــه مائوتســه دون رضبــه مهلکــی زنــد.
ایــن موفقیــت البتــه مــارا مصــون از افتادن به اشــتباهی
دیگــر نکــرد .ایــن بــار تحــت عنــوان تلفیــق بــا رشایــط
مشــخص دچــار عــدول از اصــول اساســی کمونیســم
علمــی شــدیم .نظریــه اســام مبــارز قــرار دادن یــک
قــر اجتامعــی خــرده بــورژوا دارودســته گرایــش
روحانیــت را ،بــا اینکــه تســلط ایــن مشــی اپورتونیســتی
راســت مــدت کمــر از یکســال در ســازمان وحــزب
رنج ـران بــود ولــی بــه درســتی در کنگــره دوم حــزب
در کردســتان آن ـرا یــک انح ـراف رویزینویســتی یعنــی
عــدول از اصــول مارکسیســم ارزیابــی کــرد.
ایــن امــر کــه در ده پنجــاه شمســی ســازمان انقالبــی
توانســت طــی یــک کار تحقیــق بررســی همــراه بــا
تبــادل نظــر و مبــارزه ایدولوژیــک درون ســازمانی بــه
نتیچــه درســتی برســد بەمعنــی خامتــه کار تلقــی نشــد
آغــازی بــا موفقیــت بــود کــه پــس از ده ســال نتجــەای
پــر مثــر حاصــال شــده بــود امــا هنــوز کار جمعــی و
شــناخت از پراتیکــی همــه جانبــه تــر الزم بــود .در
گام هــای اولیــه ســازمان دهــی علنــی در ای ـران پــس
از رسنگونــی شــاه در ادامــه کار کمســیون کار تحقیــق
وبررســی خــارج کشــور ،وظیفــه تحقیــق و بررســی بــه
یــک وظیــف منظــم واحــد هــای تشــکیالتی تبدیــل شــد
و یــک لیســت صــد ســئوالی تهیه و در رسارس تشــکیالت
پخــش شــد .واحــد هایــی کــه دارای کادر بودنــد و
اســتخوان بنــدی محکمــی داشــتند توانســتند گزارشــات
نســبنت خوبــی تهیــه کننــد .امــا آغــاز کاررسکــوب و وارد
شــدن بــه مرحلــه ی کار مخفــی حــزب وســپس انتقــال
بــه کردســتان وخــارج عمــا ادامــه اینــکار متوقــف
گردیــد.
طبعــن رشــد وتکامــل وســایل ارتباطــی توانســته دیــوار
بیــن خــارج وداخــل را در هــم شــکند و اطالعــات مــا را
حتــی در خــارج از اوضــاع ایـران بــه روز نگهــدارد .ولــی
هنــوز بایــد بـرای بررســی اوضــاع از نزدیــک ارزش قایــل
شــویم و هنــوز بایــد در امــر ســازماندهی در داخلــی
وظیفــه تحقیــق وبرســی را در مقــام اولویــت قــرار
دهیــم .ایــن نشســت جمعبنــدی مــا بــی شــک گامــی
مثبــت در همیــن راستاســت
ســومین وظیفــه ایجــاد یــک منبــع ذخیــره ای از فاکــت
وداده هــای معتــر داخلــی و خارجــی اســت.
مــا فاقــد یــک منبــع مشــرک فاکت حزبــی هســتیم .کم
و بیــش اول طبــق دانــش خــود بــه نتیجــه ای میرســیم
بعــد بـرای اثباتــش دنبــال دلیــل مــی گردیــم .اکــر قـرار
هــای حزبــی ونوشــتار هــای مــا بــدون کارتحقیــق
بررســی صــورت مــی گیــرد و چــون ایــن قـرار هــا زمینــه
مــادی بــرای بــه آزمایــش گــذاردن ندارنــد رشایطــی
بـرای ســنجس درســتی ونادرســتی آنــان فراهــم نیســت.
تشــکیالت مــا در گذشــته بــه خاطــر وجــود ایــن ســبک
کار لطمــه خــورده اســت .و چــون مقالــه طوالنــی شــده
اســت از آوردن منونــه رصفنظــر مــی کنــم.
چهارمین قدم کاه را از گندم جدا کردن است
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مــا هیــچ راهــی نداشــتیم وهنــوز هــم نداریــم جــز
کوشــش همــه جانبــه کــردن بــرای شــناخت بیشــر
جامعــه خــود ،جامعــه ای کــه کهــن ســال اســت،
طبعیعــت وجغرافیایــش پ ـراز تناقــض و تضادهاســت.
جامعــه ای کــه انــواع فرماســیون هــای تاریخــی را
بــا ویژگــی هــای اقلیمــی و احتامعــی اش پوشــانده
و هنــوز بــررس چگونگــی هــای آنهــا رشق شناســان
ودانشــمندان بومــی بحــث وجــدال دارنــد .در دوران
معــارص هــم کــه پــای رشق شناســان بــه ایــن رسزمیــن
رســید بطــور طبعــی براســاس شــناخت خــود و بــا
معیــار هــای اروپائــی بــا ارزیابــی از جامعــه ایــران
پرداختند.بــا آمــدن مارکسیســم امیــد مــی رفــت کــه بــا
فراگیــری شــیوه هــای تحلیــل علمــی یــک بازشناســی
نوینــی صــورت گیــرد .امــا اکــر پیــش کســوتان ایــن راه
الکــو بــرداری را در پیــش گرفتنــد و دربهرتیــن حالــت
هــا ارزیابــی هــای رشق شناســان را اســاس کارخــود
قــرار دادنــد .وظیفــه حــزب مــا ســت بــرای انقــاب
کــردن خــود را همــه جانبــه وعلمــی مســلح کنــد در
مبــارزه بــا شــیوه تفکــر متافیزیــک حاکــم کــه رژیــم
جمهــوری اســامی در ایــن چهــار دهــه در کلیــه زمینــه
هــا پراکنــده کــرده اســت کارگ ـران و انقالبیــون را بــه
علــم کمونیســم – ماتریالیســم –تاریخــی و ماتریالیســم
دیالــک مســلح ســازیم و در جیــان ایــن نوســازی
قشــونی از محقانــان پرولتاریائــی بـرای شــناخت علمــی
جامــع پــرورش دهیــم.
چنانچــه بخواهیــم از شکســت هــای خــود جمعبنــدی
جامعــه شناســانەای کنیــم در آخریــن تحلیــل علــل
شکســت جنبــش انقالبــی ای ـران را در ایــن صــد ســاله
بایــد در عــدم شــناخت عمیــق جامعــه ای ـران توســط
انقالبیــون بویــژه ره ـران دانســت .مــا امــروز بایــد از
ایــن گذشــته خــود درس بگیریــم و بــا نوســازی آمــوزش
خــود قــدم هــای درســتی را برداریــم .تنهــا در ایــن
صــورت اســت کــه مــی تــوان اطمینان بــه پیــروزی را در
میــان تــوده هــا بــرد و آنهــا را بـرای مبــارزه ای ســخت
وبغرنــج کــه در پیــش دارنــد آمــاده کــرد .چنانچــه مــا
بتوانیــم اندیشــه هــای درســت وشــیوه تفکــر علمــی
را بــکار گیریــم بــا اطمینــان مــی تــوان گفــت قــا در
خواهیــم شــد تــا انــدازه زیــادی از انحرافــات راســت و
چپــی کــه در ا یــن صــد ســال جنــش کارگــری بــا آن
دســت وپنجــه نــرم کــرده اســت و خســارت دیــده تــا
حــد ممکــن مصــون شــد و اعضــا و تــوده هــا بــا آگاهی
بــدان بــه حــدی رســند کــه چنانچــه اشــتباهی در
پیــاده کــردن سیاســت هــا از طــرف مرکزیــت صــورت
گیــرد ،آنــرا تشــخیص داده و بــه تصحیــح بپردازنــد.
چنیــن شــناختی بایــد بتوانــد نــه تنهــا مــرز دوســتان و
دشــمنان انقــاب را مشــخص کنــد بلکــه در برنامەریــزی
اس ـراتژی و تاکتیــک را هــم ترســیم منایــد.
امــا ایــن وظیفــه بــه آســانی صــورت منگیــرد “ گاو نــر
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
پــس از جمــع آوری فاکــت بایــد بــه دســته بنــدی آنهــا
بطــور علمــی بپردازیــم عمــده وغیــر عمده را شناســائی
کنیــم وآنچــه را کــه مربــوط بــه موضــوع نیســت کنــار
بگذاریــم .در آخــر کتــاب در بــاره امپریالیســم لنیــن
یــک فهرســت دوهــزار منبــع موجــود اســت .یعنــی
لنیــن بــرای نوشــن کتــاب خــود بــه دوهــزار منبــع
رجــوع کــرده اســت .حــال مــا بایــد از خــود بپرســیم
ب ـرای نوشــن یــک مطلــب چقــدر مطالعــه مــی کنیــم
و چقــدر تحقیــق بررســی مــی کنیــم .خیلــی تعجــب
آور نبایــد باشــد اگــر اینکــه نوشــته هــای مــا را کســی
نــه میخوانــد واگــر هــم مــی خوانــد نظــری منــی دهــد.
مــن بیــش از شــصت ســال اســت مــی نویســم چــرا
هیچکــدام از نوشــته هایــم را بعنــوان منبــع اســتفاده
نکــرده اســت .بنظــر مــی رســد فاقــد اعتبــار علمــی
بــوده اســت .بیشــر ماتریــال اجیتاســیون وتبلیغــی
اســت تــا علمــی وتحقیقــی.
پنجمین نکته تجزیه وتحلیل است
بــدون تحقیــق وبررســی هیچکــس حــق گفــن نــدارد
ولــی مهمــر اینکــه بــدون تجزیــه وتحلیــل فاکــت هــای
جمــع شــده هیــچ ارزیابــی درســتی بدســت منــی آیــد.
اندیشــیدن بــه معنــی واقعــی یعنــی در بــارەی پدیــده
یــا موضوعــی از ســطح بــه عمــق رفــن ،یعنــی رونــد
تاریخــی آنــر طــی کــردن ،بــه عوامــل بیرونــی وداخلــی
موثــر در پدیــده نــگاه کــردن ،چنــد بــار دوبــاره از نــو
مــورد مطالعــه ق ـرار دادن .و مهمــر اینکــه شــناخت را
تــا آنجــا بــردن کــه بتــوان بکاربــرد – اپلــی کیشــن –
 APLICATIONانــرا در عمــل ســنجید و چنانچــه
جــواب متبــت داد آنــرا عمومــی کــرد.
دیلم اول فوریه 2020

مکانیک کوانتومی و دیالتیک تاریخی
مبــدأ آن توســط اکادمیســیونهائی چــون نیلــز بــور و
ورنــر هایزنــرگ مســتقر در پایتخــت دامنــارک مــی
باشــد.
توضیحــات غیــر عرفانــی و ماتریالیســتی در مــورد نــوع
رفتــار « عجیــب و مرمــوز » کــه در ســطح وابســته بــه
پدیــده هــای درون امتــی مشــاهده مــی شــود ،بــا وجود
اعرتاضــات بســیاری از پیشــگامان بــزرگ در حــوزه
مکانیــک کووانتومــی ماننــد انیشــتین ،دی براگلــی ،بــان
و بــل توســط بســیاری از اف ـراد در جامعــه علمــی
پذیرفتــه نشــده اســت .شــیوه اســلوب تفکــر ایــده
آلیســتی در ایــن عرصــه ،بــه نوبــه خــود ،توســط همــه
فیلســوفان و نظریــه پــردازان مرتجــع مــورد اســتفاده
قـرار گرفتــه اســت – الزم بــه ذکــر شــارالتان هــای عــر
جدیــد نیســت – ب ـرای اشــاعه و فــروش متــاع خــود.
امــا اکنــون ،یــک رشــته از اکتشــافات خیــره کننــده و
غیــر منتظــره در عرصــه دیگــری از فیزیــک  -حــوزه
مکانیــک ســیاالت  -ایــن پتانســیل را دارد کــه مجــددا ً
بحــث را از نــو بــاز کنــد و مجــددا ً ایــن قضیــه را بــه
عنــوان یــک واقعیــت بــه منظــور تفســیر ماتریالیســتی
و دیالکتیکــی برخــی ازعمیــق تریــن راز (معــا) هــای
علــوم مــدرن تاییــد کنــد .اگــر چه هنــوز بخــش عظیمی
از علــم جدیــد مــورد بررســی قـرار نگرفتــه اســت ،ایــن
اکتشــافات مــی تواننــد انقالبــی را در عرصــه مکانیــک
کوانتومــی نشــان دهنــد ،کــه ایــن امــر بــه طــرز چشــم
گیــری رویکــرد دیالکتیکــی و ماتریالیســتی بــه علــم و
طبیعــت را اتبــات خواهــد کــرد.
انقالب علمی
موضــوع شــکاف فلســفی در مکانیــک کوانتومــی در
اواخــر قــرن نوزدهــم آغــاز مــی شــود .در آن زمــان
اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه دانشــمندان تقریبــا هــر
آنچــه را کــه ب ـرای کشــف از نظــر قوانیــن طبیعــی و
فیزیکــی الزم مکشــوف شــده بــود را کشــف کــرده انــد.
تصــور مــی شــد همــه چیــز در جهــان یــا ماننــد مــوج
و یــا ماننــد ذره ای کنــش (اثــر میگــذارد) مــی کنــد ،و
علــم اصولــی یــا اساســی هــر دو بــه خوبــی درک مــی
شــد .نــور ماننــد مــوج عمــل مــی کــرد ،ماننــد مــوج
هایــی بــر ف ـراز اقیانــوس در فضــا در حرکــت بــود؛ در
عیــن حــال ،اتــم هــا ماننــد ذرات حرکــت مــی کردنــد
– ماهییتــاً مثــل تــوپ هــای بیلیــارد ریــز مطابــق بــا
قانــون حرکــت نیوتــن حیــن بــاال و پائیــن رفــن در
اطـراف در حرکتنــد .بــا ایــن قوانیــن فیزیکــی ،علــم بــر
روی توصیــف یــا تعریــف کاملــی از جهــان نزدیــک مــی
شــد .متــام چیــزی کــه باقــی مانــده بــود ایــن بــود کــه
انتهــای بــدون دسرتســی و مبهــم آنهــا بســته شــود .بــا
ایــن حــال ،ماننــد متــام انقــاب هــای علمــی ،بح ـران
فیزیــک قدیمــی را دقیق ـاً هنگامــی کــه بــه نظــر مــی
رســید بــه بزرگرتیــن کــال و متامیــت خــود رســیده
اســت ،مــورد هــدف ق ـرار داد .ثابــت شــده کــه «ایــن
انتهــای بــدون دسرتســی و مبهــم » رشــته هایــی هســتند
کــه بخــش عمــده ای از بافــت هــای فیزیــک قدیمــی
را برمــا مــی کننــد .تعــدادی آزمایــش هــای عجیــب و
خیــره کننــده رشوع بــه دامــن زدن بــه نــا آرامــی در

جامعــه علمــی کــرد.
نخســت ،یــک آزمایــش مبتکرانــه توســط دو دانشــمند
آمریکائــی ،مایــکل ســن و مــور لــی ثابــت کردنــد کــه
نــور ماننــد هــر موجــی کــه بــا آن آشــنا هســتیم عمــل
منیکنــد .متــام امــواج شــناخته شــده نیــاز بــه نوعــی
مــاده ب ـرای حرکــت از طریقــی کــه مــا آشــنا هســتیم:
مثــا بــا نحــوه حرکــت امــواج اقیانوســی در آب یــا
امــواج صوتــی کــه از طریــق هــوا حرکــت میکننــد .ایــن
حرکــت ب ـرای نــور صــادق نیســت ،کــه مــی توانــد از
طریــق خــاء منتقــل شــود.
هنگامــی کــه انیشــتین نتیجــه گیــری منطقــی را از ایــن
آزمایشــات بــه دســت آورد ،کــه نشــان داد چگونــه نــور
از طریــق فضــا بــدون مــاده بــرای عبــور از آن عبــور
مــی کنــد ،یــک انقــاب همــه جانبــه و گســرده ای در
مقیــاس بــزرگ در هســته اصلــی فیزیــک مســتلزم مــی
کــرد بــه برخــی از تعجــب آورتریــن و ابتدائــی تریــن
مفاهیــم کــه «عقــل ســلیم» در نظــر گرفتــه بــود ملــس
مــی کــرد ،رضورت بخشــید .نظریــه جدیــد نســبیت
انیشــتین نشــان داد کــه زمــان و مــکان خــود موجــودات
ســاده و ثابــت نیســتند ،امــا متفــاوت انــدازه گیــری مــی
شــوند کــه بســتگی بــه رسعــت نســبی ناظــر دارد.
عــاوه بــر ایــن ،تصــورات کلــی فیزیکــی کلیــدی ماننــد
جــرم و انــرژی کامــا وارونــه شــد هــم چنانکــه نشــان
داده شــد کــه جــرم مــی توانــد بــه انــرژی و بــر عکــس
آن تبدیــل شــود .اینشــتین نشــان داد کــه قوانیــن نیوتــن
– کــه بـرای مــدت طوالنــی بــه نظــر مــی رســید کامــا
غیــر قابــل بحــث و حملــه بــود – از توضیحــات کاملــی
در مــورد جهــان مــا دور بــود .در حقیقــت ،آنهــا ثابــت
کردنــد کــه چیــزی بیــش از یــک مــورد خــاص از قانــون
عمومــی تــر نیســتند ،بــا فیزیــک قدیمــی کــه کامــا در
حــال تجزیــه اســت ،اگــر یــک مرتبــه در مقیــاس بســیار
بــزرگ یــا خیلــی رسیــع بــکار بــرده مــی شــد.
ایــن بیشــر ایــن نظریــه یــا مفهــوم دیالکتیکــی را اثبــات
مــی کنــد کــه ،زمانیکــه بــه بینهایــت بــرده شــوند ،همــه
چیــز بــه ضــد خــود تبدیــل مــی شــود :نظــم بــه بــی
نظمــی تبدیــل مــی شــود؛ عقــل غیــر منطقــی مــی
شــود؛ و یقیــن مــورد تردیــد ق ـرار مــی گیــرد.
انقالبــی کــه نســبیت انیشــتین در مقیــاس خیلــی
بــزرگ و خیلــی رسیــع بــه دســت آورد ،ق ـرار بــود بــا
انقالبــی در مقیــاس فــوق العــاده کوچــک :مکانیکهــای
کوانتومــی تکمیــل شــود .در حالــی کــه انیشــتین ایــده
هــای قدیمــی در مــورد جــرم و انــرژی ،زمــان و مــکان
را خــرد کــرد ،تعــداد فزاینــده ای از آزمایشــات بــا ایــن
ایــده قدیمــی در تضــاد ق ـرار گرفتنــد کــه چیــزی مــی
بایســت یــا ذره باشــد یــا مــوج.
کشف جهان کوانتومی
از زمــان رســاله هویکنــس در قــرن هفدهــم ،نــور
همیشــه بــه عنــوان مــوج درک شــده بــود .هامنطوریکه
متــام مــوج هــای دیگــر دارای طولــی مــوج هســتند ،نــور
نیــز (طــول مــوج هــای مختلــف مســئول رنــگ هــای
مختلــف طیــف یــا اســپکرتوم هســتند) تصــور مــی
شــد کــه چنیــن اســت .و نــور هــم چنیــن مشــاهده
مــی شــده کــه بســیاری از الگوهــای شــناخته شــده در
هنــگام برخــورد امــواج بــا یکدیگــر رخ داده و بــا یــک
دیگــر مداخلــه مــی کننــد.

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری
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بجز نوشتەهایی که با
امضای تحریریـه منترش مـی
گردد و بیانگر نظرات حزب
رنجبـران ایران می باشد
دیگر نوشته های مندرج
در نرشیه رنجرب به امضاهای
فردی است و مسئولیت آنها
با نویسندگانشان می باشد.

صفحە6

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
فکــر مــی کنیــد مکانیــک کوانتومــی را درک مــی کنیــد،
مطمــن باشــید مکانیــک کوانتومــی را منــی فهمیــد! “
خدا قدم به این شکاف می گذارد
اســاس تآییــد شــده تحقیقــات کامــاً علمــی،
ماتریالیســم اســت .ایــن نظریــه بیــان مــی کنــد کــه
رصف نظــر از وجــود مــا ،یــک دنیــای واقعــی و مــادی
وجــود دارد کــه مســتقل از وجــود خــود مــا اســت و
مــا فقــط بخشــی از آنــرا را تشــکیل مــی دهیــم .بــه
عبــارت دیگــر ،چــه الکــرون از شــکاف بــه ســمت چــپ
یــا بــه ســمت راســت عبــور کنــد ،یــا بــه نوعــی از هــر
دو ســمت عبــور کنــد ،بــا ایــن وجــود در فضــا و زمــان
وجــود دارد و مســتقل از توانایــی مــا ب ـرای مشــاهده
آن وجــود دارد.
در مقایســه بــا چنیــن رفتــاری عجیــب و غریــب در
مقیــاس نانــو ،تعــدادی از فیزیــک دانــان برجســته ،بــه
رهــری نیلــز بــور و ورنــر هایزنــرگ ،ماهیــت خــود
ماتریالیســم را در آنچــه کــه بــه عنــوان « تفســیر
کوپنهــاگ » از مکانیــک کوانتومــی شــناخته شــده
اســت ،زیــر ســئوال مــی برنــد.
دنیــای کوانتومــی از تجربــه روزمــره بصیــری یــا حســی
مــا فاصلــه زیــادی دارد و در پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه “الکــرون در هــر لحظــه کجاســت؟”  -وقتــی یــک
ذره مــوج بــه نظــر مــی رســد ماننــد یــک رفتــاری (یــا
عملــی) ســت کــه در بیــش از یــک مــکان بطــور هــم
زمــان وجــود دارد – کامــا واضــح اســت کــه یــک
ســئوال غیــر بدیهــی ســت.
کالً چیــز دیگــری ســت کــه قابلیــت حــل پذیــری ایــن
مســئله را بــا ایــن ادعــا کــه جهــان مــادی ،بــه ایــن
ترتیــب ،اصـاً مســتقل از مشــاهدات مــا وجــود نــدارد،
رد کــرد .معهــذا ،ایــن دقیقـاً تعبیــر ارائــه شــده توســط
نیلــز بــور و دیگـران بــود ،کــه امــروز جایــگاه حقیقــت
علمــی پذیرفتــه شــده را اشــغال میکنــد .بــا توجــه بــه
ایــن دیــدگاه حتــی منــی تــوان پرســید کــه ذره کوانتومی
در هنــگام رفــن از نقطــه ای بــه نقطــه بــی چــه
مســیری را طــی مــی کنــد .در عــوض ،متــام آنچــه وجــود
دارد ،مجموعــه ای از “احتــاالت” اســت کــه ذره در
اینجــا و نــه آنجــا خواهــد بــود ،و اینکــه ذره فقــط در
عمــل مشــاهده شــده توســط مــا “موقعیــت” واقعــی،
حرکــت و ســایر خصوصیــات را دریافــت مــی کنــد .بنــا
برایــن مســئله حــل شــده اســت (یــا بگوئیــم زیــر قالــی
رفتــه اســت) بــه قیمــت انــکار وجــود واقعیــت مــادی
بــه خــودی خــود!.
چنیــن دیدگاهــی رابطــه واقعــی ذهــن و مــاده را
معکــوس مــی کنــد .اکنــون ،بــه جــای اینکــه مــاده
اولیــه (اصلــی) باشــد ،مشــاهده آگاهانــه اســت کــه
تقــدم مــی یابــد و بــا هــان عمــل مشــاهده جهــان
مــادی را احضــار مــی کنــد .چنیــن جهــان بینــی بطــور
قطــع در اردوگاه ایــده آلیســم فلســفی قـرار مــی گیــرد،
کــه براســاس آن آگاهــی ،روح یــا ذهــن – خــواه ذهــن
انســان یــا خــدا – اساســی ســت و مســتقل از مــاده و
جهــان مــادی اســت.
چنیــن جهــان بینــی را بــا پرســیدن ســئوالی بــه روشــنی
میتــوان نشــان داد کــه پــوچ اســت :حــس آکاهــی
چیســت؟ یــک انســان کامــا هوشــیار اســت و بــا

آزمایــش مــی توانــد موقعیــت یــک الکــرون را در فضــا
مشــاهده کنــد .امــا آیــا مشــاهده آگاهانــه یــک ســگ
یــا مــوش و حتــی کــرم مناتــد مــی توانــد « عملکــرد
مــوج را فــرو بریــزد » و بــه ایــن ترتیــب واقعیتــی ثابــت
را بــه جهــان مــادی بدهــد؟ آنچــه بــه عنــوان راه حلــی
بـرای ارسار یــا راز مکانیــک کوانتومــی ظاهــر می شــود،
بــه وضــوح هیــچ راه حلــی نیســت .معهــذا ،در حالیکــه
تفســیر ایــده آلیســتی کوپنهــاگ تنهــا ایــن تصویــر را
مــی دهــد کــه مشــکالت مکانیــک کوانتومــی را برطــرف
کــرده اســت ،آیــا هــر گونــه توضیحــی ماتریالیســتی می
توانــد موفقیــت بیشــری را ارائــه دهــد؟
موفقیــت عامیانــه و متــداول در تفســیر کپنهــاگ را مــی
تــوان بــا فاکتورهــای بســیاری توضیــح داد :واقعیــت
ایــن اســت کــه مطبوعــات ،رشــته هــای مختلــف
دانشــگاهی ،نظــم مذهبــی و طبقــات حاکــم (کــه
همــه مــوارد فــوق بــه یــک درجــه یــا درجــات دیگــر
در خدمــت آن قـرار دارنــد) عالقــه آشــکاری بــه تبلیــغ
مزخرفــات عرفانــی یــا ایــده آلیســتی دارنــد .چنیــن
فلســفه عرفانــی یــا تصفــوف کمــک مــی کنــد تــا چشــم
تــوده هــا بــه ســمت بــاال و بــه ســمت بهشــت و دور
از دنیــای مــادی و رشایــط درونــی اشــان ق ـرار گیــرد و
منحــرف شــود .فلســفه و علــم هرگــز منــی توانــد “بــی
طــرف” در جامعــه ای باشــد كــه بــه طبقــات خصامنــه
تقســیم شــدند .هــر اصــول فلســفی ،بــه حــدی کــه
توســط ایــن یــا آن بخــش یــا طبقــه در جانعــه اتخــاذ
شــده و عمــل آنهــا را راهنامیــی مــی کنــد ،قــادر اســت
نقشــی ارتجاعــی یــا انقالبــی داشــته باشــد.
بــا ایــن حــال  ،یکــی دیگــر از نقــاط قــوت ظاهــری
کــه ایــده آلیســتها در مکانیــک کوانتومــی بــه آن
متکــی هســتند ایــن اســت کــه جهــان کوانتومــی چقــدر
متفــاوت و غیــر بصیــری (غیــر حســی) بــه نظــر مــی
رســد .هیــچ شــباهتی در مقیــاس بــزرگ و روزمــره روز
دنیــا وجــود نــدارد کــه « دو گانگــی مــوج ذرات » را
نشــان دهــد و بتوانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا آنچــه را
کــه در ســطح پدیــده هــای درون امتــی اتفــاق مــی افتد
مفهــوم ســازی کنیــم .طبــق معمــول ،خــدا در شــکاف
هــا زندگــی مــی کنــد ،و بــر جهــل انســان کامیــاب مــی
شــود و رونــق مــی گیــرد.
هنــگام جســتجوی راه حــل ماتریالیســتی بــرای ایــن
مشــکل ،بازگشــت بــه دیــدگاه ســاعتهای قدیمــی
و نیوتنــی جهــان ،کامــاً غیرممکــن اســت .انقــاب
در مکانیــک کوانتومــی یــک بــار بــرای همیشــه ایــن
دیــدگاه را از بیــن بــرد؛ جهــان کووانتومــی نــه بــا
فلســفه تقدیــری (جــر گرایــی) مکانیکــی بلکــه بــا
مزیــت هــرج و مــرج و غیــر خطــی اداره مــی شــود.
معهــذا ،مجموعــه ای شــگفت آور از اکتشــافات غیــر
منتظــره از دنیــای مکانیــک ســیاالت ،کــه اکتشــافات
اخیــر در تئــوری آشــوب (بــی نظمــی کامــل) بــا قوانیــن
کالســیک دینامیــک ســیاالت را در هــم مــی آمیــزد،
توجــه را جلــب مــی کننــد و تهدیــد مــی کننــد کــه مــی
تواننــد انقالبــی را در حــوزه مکانیــک کوانتومــی ،قــادر
بــه رسنگونــی ق ـرار دهنــد ،قــادر بــه رسنگونــی زبالــه
هــای ایــده آلیســتم فلســفی اســت کــه طــی چنــد دهــه
انباشــته شــده اســت.
قط ـرات بازتابــی (مایعــات) بــه عنــوان ذرات مــوج در
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بــا ایــن حــال ،آزمایشــاتی ماننــد « اثــر فتوالکرتیــک »
اینشــتین ،نشــان داد کــه نــور در بســته هــای کوچــک
مجـزا یــا کوانتــا (مقــدار گسســته ای از انــرژی متناســب
بــا بزرگــی تابــش اشــعه ای کــه نشــان مــی دهــد) نیــز
بــه نــام « فوتــون » مــی آیــد؛ نــور بــه طــور ناگهانــی
بســیار بیشــر شــبیه ذرات بــه نظــر مــی رســد .از ایــن
گذشــته ،فیزیکــدان فرانســوی دی براگلــی نشــان داد
کــه چیزهایــی کــه قب ـاً تصــور مــی شــد کام ـاً واضــح
ماننــد ذرات ،مثــل الکــرون هــا هســتند ،دارای “طــول
مــوج” هســتند و در برخــی رشایــط مــی تواننــد ماننــد
امــواج رفتــار کننــد.
نــا گهــان دنیــای وابســته بــه پدیــده هــای درون امتــی
پیچیــده تــر از چیــزی بــود کــه فیزیکدانــان کالســیک
تصــور مــی کردنــد – و درک شــهود مشــرک آن بســیار
ســخت تــر از آن اســت کــه تصــور میشــد .ایــن ایــده
کــه الکــرون هــا ،فوتــون هــا و ســایرذرات وابســته بــه
پدیــده هــای درون امتــی مــی تواننــد هــر دو امــواج و
ذرات باشــند ،بــا فاصلــه تضــاد جــدی و واقعــی منایــان
مــی کننــد :یــک ذره در یــک مــکان خــاص در فضــا
متمرکــز شــده اســت .بــه عنــوان مثــال بــه ذره ای از
ماســه فکــر کنیــد :مــا بــه راحتــی مــی توانیــم آن را
زیــر ذره بیــن قـرار دهیــم و بگوییــم “آنجاســت!” ایــن
ماســه در فضــا پخــش یــا شــیوع منــی شــود .بــا ایــن
حــال  ،یــک مــوج بســیار متفــاوت رفتــار مــی کنــد – از
طریــق فضــا پخــش منــی شــود ،ماننــد مــوج هایــی در
آب منتــر مــی شــود .مــوج منفــردی (تــک مــوج) کــه
از طریــق بنــدر گاه جریــان مــی یابــد ،مــی توانــد متــام
کشــتی هــای متصــل شــده را بطــور هــم زمــان بــاال و
پائیــن بــرد زیـرا در یــک مــکان عمــل منــی کنــد بلکــه
بطــور مــداوم از بیــن مــی رود؛ در حالیکــه ،ســنگی کــه
در هــان بنــدرگاه پرتــاب مــی شــود تنهــا مــی توانــد
بــه یــک کشــتی برخــورد کنــد و بنــا برایــن ماننــد یــک
ذره عمــل مــی کنــد.
پــس از آن “ذره مــوج” کوانتومــی چیســت؟ بــه نظــر
مــی رســد بســیاری از خــواص یــا ویژگــی هــای یــک
مــوج وجــود دارد ،امــا هــم زمــان بــا اســتفاده از ردیــاب
هــا ،مــکان آنـرا نیــز مشــخص کنیــم .ایــن رفتــار عجیــب
و غریــب بصــورت ممتــازی در “آزمایــش دو شــکاف”
مشــهور نشــان داده شــده اســت .هنگامــی کــه یــک
پرتــوذرات مــوج کوانتومــی بــه ســمت دو شــکاف
شــلیک مــی شــوند ،احتــال وجــود آن در یــک مــکان
یــا مــکان دیگــر بــه نظــر مــی رســد کــه یــک الگــوی
مــوج تشــکیل مــی دهــد ،وقتــی از آن طــرف بیــرون
مــی آیــد .یــک مــوج البتــه مــی توانــد از طریــق هــر دو
شــکاف چنــان کــه در فضــا پراکنــده مــی شــود عبــور
کنــد و مــی توانــد در طــرف مقابــل متقابــا اثــر کنــد و
مداخلــه داشــته باشــد .امــا ،یــک ذره تنهــا مــی توانــد
از یــک شــکاف در یــک زمــان عبــور کنــد .پــس چکونــه
یــک ذره مــی توانــد از تــوی یــک شــکاف حرکــت کنــد،
امــا در موقعیتــی در طــرف دیگــر ظاهــر مــی شــود
کــه اشــاره مــی کنــد بــه طریقــی کــه هــم زمــان هــم از
آن عبــور کــرده و هــم در خــود دخالــت کــرده اســت؟
اگــر ایــن توضیــح خواننــده را دچــار رسدرگمــی کنــد،
آنهــا در رشایــط خوبــی قـرار دارنــد .هــم چنانکــه روزی
ریچــارد فاینمــت ،فیزیــک دان بــزرگ گفــت “ :اگر شــا
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شــکاف مشــاهده مــی شــد ،تولیــد میکننــد! امــواج
سیســتم ذرات مــوج مطمئنـاً قــادر بــه حرکــت در هــر
دو بــرش هســتند ،در حالــی کــه ایــن ذره در حقیقــت
تنهــا از یــک بــرش حرکــت مــی کنــد.
طبیعتــاً محدودیتهایــی وجــود دارد کــه مــی تــوان
انــاالگ قطــرات کوچــک در حــال بــاال پائیــن رفتنــن
را در جهــان کوانتومــی بــکار بــرد .بــه یــک دلیــل،
مکانیــک کوانتومــی در ســه بعــد فضــا اتفــاق مــی افتــد
از آنجاکــه ،قطــره کــه تنهــا از ســطح ســیال عبــور مــی
کنــد در دو بعــد حرکــت مــی کنــد .بخــش عمــده ایــن
کار کــه از نظــر ریاضــی توصیــف شــده ایــن سیســتم
جدیــد کشــف شــده ،ادامــه آن هنــوز باید انجــام پذیرد،
و تحقیقــات فراوانــی در ایــن زمینــه بایــد صــورت گیــرد.
ایــن امــر نیــز البتــه کمــک خواهــد کــرد ،زی ـرا دانــش
ایــن آزمایــش بیشــر در محافــل علمــی فیزیكدانــان
كوانتومــی نفــوذ مــی كنــد ،کــه دانــش بســیار بیشــری
از فرآیندهــای وســیع تــر در بــازی در جهــان وابســته
بــه پدیــده هــای درون امتــی بــه ارمغــان مــی آورد.
دیلکتیک طبیعت
تــا آنجــا کــه ایــن انالــوگ (لغــت متشــابه) نگاهــی
اجاملــی بــه واقعیــت جهــان مکانیــک کوانتومــی نشــان
مــی دهــد ،از بســیاری جهــات بــه نظــر مــی رســد
بازگشــت بــه مفاهیــم بــه خوبــی توصیــف شــده از
فیزیــک کالســیک اســت .هرچنــد بــه مفهــوم دیگــر
ایــن بــه یــک نقطــه رشوع در ســطح بــاال تــر ،در یــک
نفــی در نفــی دیالکتیکــی بــاز مــی گــردد .دیگــر ذره
کوانتومــی یــک تــوپ بیلیــارد ســاده را منایــش منــی
دهــد کــه از طریــق فضــا بــه بــاال و پائیــن پــرش کنــد.
در عــوض ،مــا یــک حرکــت بــه مراتــب پیچیــده تــر و
پــر هــرج و مــرج دیگــری داریــم کــه در عیــن حــال
غیــر قابــل پیــش بینــی ســت و در عیــن حــال قــادر بــه
تولیــد تنهــا مجموعــه محــدودی از الگوهــا و اعــال یــا
رفتارهــا اســت .در ایــن جــا دیالکتیــک وحــدت اضــداد
موجــود اســت :نظــم و هــرج و مــرج؛ پیــش بینــی و
تردیــد یــا بالتکلیفــی؛ ســادگی و پیچیدگــی.
یکــی از ویژگــی هــای کلیــدی فلســفه کــه دیــدگاه
قدیمــی و مکانیکــی نیوتونــی در مــورد مفهــوم جهــان
را تأییــد مــی کنــد ،غفلــت آن از تاریــخ بــود .وقتــی
قوانیــن نیوتــن را برعکــس اج ـرا کنیــم مــا مــی بینیــم
کــه آنهــا بــه همینطــور بــه موقــع در هــر دو جهــت
قابــل اجــرا هســتند .خــود زمــان برخــاف تجربــه
روزمــره مــا تحــت قوانیــن نیوتــن پیــکان نــدارد و
در دســت تاریــخ خــام ،ماتریالیســم متافیزیکــی،
همیمطــور غفلــت کامــل را متحمــل مــی شــود .اگــر
تصــور کنیــم دو تــوپ بیلیــارد در حــال برخــورد و دور
شــدن از یکدیگــر هســتند ،مــی توانســتیم نــوار را بــه
عقــب برگردانیــم و ایــن حرکتــی را توصیــف مــی کنــد
کــه مطابــق قوانیــن نیوتــن نیــز مطابقــت داشــته باشــد.
در مــدل بــی نظمــی کــه از حرکــت قط ـرات بــا پــرش
بــاال پائیــن پدیــد آمــده اســت ،هرچنــد کــه هــر اصابــت
حرکــت مــوج دار جدیــدی تولیــد مــی کنــد کــه در فضــا
پراکنــده مــی شــود ،متقابــا بــا ســایر مــوج هــا اثــر مــی
گــذارد و از ســطوح بازتــاب میگــردد و در نهایــت بــه
ذره داده مــی شــود آن چیــزی کــه کــودر و دیگــران

بــه عنــوان “ حافظــه “ از مســیر و پیرشفــت قبلــی
خــود توصیــف مــی کننــد .از نظــر تاریخــی چنیــن
برداشــتی منایانگــر یــک دیــدگاه دیالکتیکــی از طبیعــت
بــه مراتــب بیشــر از قضــاوت یــک برداشــت قدیمــی
مکانیکــی مکانیــک نیوتونــی اســت.
بــا ایــن وجــود ،اکتشــافات جدیــد در مکانیــک ســیاالت
پیرشفــت کنــدی در نفــوذ آنهــا بــه حــوزه مکانیــک
کوانتومــی دارنــد .تــا حــدودی ایــن بــه دلیــل محافظــه
کاری آگاهــی انســان بــی تردیــد اســت ،بــه ویــژه
هنگامــی کــه مشــاغل دانشــگاهی ســاخته شــده انــد
کــه بــه ایــن یــا آن تفســیر فیزیــک موجــود تکیــه کننــد.
هــر چنــد تــا حــد زیــادی ،کل پیگــرد یــا تــاش ب ـرای
« رســیدن بــه ادراکات » بــا آنچــه در واقــع در ســطح
وابســته بــه پدیــده هــای درون امنــی اتفــاق مــی افتــد،
بــا فیزیــک دانــان کوانتومــی کامــا نادیــده گرفتــه مــی
شــود .آنچــه مهــم تــر قلمدادمــی شــود ،صحــت و
دقــت پیــش بینــی هــای مــا اســت ،در حالیکــه اداره
گــروه آموزشــی فلســفه مــی تواننــد وقــت خــود را
رصف گامنــه زنــی در مــورد « ماهیــت واقعــی » جهــان
وابســته بــه پدیــده هــای درون امتــی کننــد .چنیــن دیــد
گاهــی اساســا اشــتباه خواهــد بــود و فیزیکدانــان بایــد
بـرای دفــاع از اصــول اساســی ماتریالیســم تــاش کننــد.
متــام تحقیقــات علمــی واقعــی ،نقطــه آغــاز آن وجــود
واقعــی و مســتقل خــود جهــان مــادی اســت کــه مــا
فقــط بخشــی از آن را تشــکیل مــی دهیــم .ایــده هــای
علمــی تــا انتزاعــی تریــن و عمیــق تریــن قوانیــن
امــا توصیفــات عمومــی از دنیــای مــادی مبتنــی بــر
مشــاهده و اثــر متقابــل مــا بــا آن اســت ،آنچــه مارکــس
بــه عنــوان فعالیــت حــواس یــا احساســات انســانی
توصیــف کــرده اســت .بــا پیرشفــت فنــاوری و علــم،
دانــش مــا از جهــان مــاده “حقیقــت” بیشــری را
بدســت مــی آورد ،امــا در هــر حــال بــه ســادگی یــک
تقریــب نزدیــک تــر باقــی مــی مانــد .حــوزه انتشــار
دانــش مــا مثــل نــور در تاریکــی بــی نهایــت انتشــار
مــی یابــد ،دایــا در حــال گســرش اســت ،امــا در همــه
زمانهــا آنچــه کــه هنــوز شــناخته نشــده اســت بــه
هــان انــدازه خــود طبیعــت الیتناهــی اســت.
ایــن خــوش بینــی ذاتــی از روش مــادی گرایــی اســت
کــه مــی گویــد آنچــه ممکــن اســت امــروز ناشــناخته
باشــد ،فــردا شــناخته خواهــد شــد .ب ـرای ماتریالیســتها
ناشــناخته وجــود دارد ،امــا چیــز غیــر قابــل ادراک و
فهــم وجــود نــدارد .رسدر گمــی در ناشــناخته هــا
بـرای ناشــناختنی هــا عقــب نشــیتی از ماتریالیســم بــه
ســمت ایــده آلیســم و نفــس گرائــی (( ) 1نظریــه ای
کــه میگویــد نفــس همــه آن چــه را مــی تــوان شــناخت
وجــود دارد) اســت .چنیــن فلســفه ارتجاعــی موجبــات
دریچــه متحرکــی در علــم فراهــم مــی آورد و عقــب
نشــینی را بــه دنیــای ایــده آلیســم و حدس و گــان – و
رسانجــام بــه گوشــه نشــینی دینــی – ترجیــح مــی دهــد،
هامنطــور کــه توســط جانشــین هــای عظیمــی کــه
همــه گــروه هــای مذهبــی از تفســیر کوپنهــاگ بدســت
آورده انــد نشــان داده شــده اســت .چنیــن دیدگاهــی
تهدیــدی ب ـرای خــود علــم اســت و بــه همیــن دلیــل
بایــد نــه تنهــا وظیفــه مارکسیســت هــا و ماتریالیســتها
باشــد بلکــه بطــور کلــی دانشــمندان وظیفــه دارنــد بــا
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ســال  ،۲۰۰۷در یــک آزمایشــگاه در پاریــس ،تعــدادی
از دانشــمندان بــه رهــری ایــو کــودر در حــال در
حــال آزمایــش قطـرات کوچکــی بودنــد کــه روی ســطح
یــک مایــع در حــال پــرش بودنــد ،هنگامــی کــه آنهــا
چیزهــای قابــل توجــه ای را کشــف کردنــد :یــک آنالــوگ
ماکروســکوپی بــرای مکانیــک کوانتومــی کــه مــا بــه
راحتــی مــی توانیــم آنـرا در یــک آزمایشــگاه ســاده راه
انــدازی کنیــم و ببینیــم و تکثیــر کنیــم.
هنگامــی کــه قطــره بــه ســطح ســیال بــر میخــورد ،از
همــه جهــات مــوج میزنــد .هــم چنانکــه ایــن مــوج
هــا پراکنــده مــی شــوند و در ســطح ســیال پــرش (یــا
جســت) مــی کننــد ،آنهــا قادرنــد قطــره را در یــک
جهــت پــرت کننــد یــا جهــت دیگــر هــم چنانکــه در
حــال پــرش اســت – باعــث مــی شــود قط ـرات اساســا
تحــت تأثیــر مــوج هــای خــاص خــود بــر روی ســطح
ســیال « گام بردارنــد ».
آنچــه کــودر و دیگــران تولیــد کــرده بودنــد – در
رشایــط ســادگی حیــرت انگیــز  -چیــزی بــود کــه هرگــز
در جهــان در مقیــاس بــزرگ کــه بــه آن عــادت داشــتیم
دیــده نشــده بــود :یــک سیســتم ذرات مــوج متصــل.
بــه وضــوح ذراتــی کــه آنهــا ایجــاد کــرده انــد فقــط در
یــک نقطــه از فضــا وجــود داشــته اســت .امــا ،وقتــی
حرکــت آن را در عــرض ســطح مایــع مــورد بررســی قـرار
دادیــم ،تحــت تأثیــر نیــروی حدایتــی مــوج کــه بــا آن
ارتبــاط نزدیکــی داشــت ،بــود.
قیــاس بــه مکانیــک کوانتومــی بــه هــر حــال در
دوگانگــی مــوج ذره متوقــف نشــد .ایــن قطــره ذرات
مــوج بــرای انجــام برخــی حــرکات مشــاهده شــده
بســیار عجیــب و غریــب در هیــچ کجــای طبیعــت تــا
کنــون مشــاهده نشــده اســت – بجــز البتــه در دنیــای
مکانیــک کوانتومــی وابســته بــه پدیــده هــای درون
امتــی « .قطـرات مــوج » کــودر نشــان داده شــده اســت
کــه دارای تعــداد کاملــی از خصوصیــات کوانتومــی
ماننــد اســت .یکــی از خیــره کننــده تریــن اینهــا شــیوه
ارتبــاط دو قطــره در حــال جســتار هنــگام نزدیک شــدن
بــه هــم اســت .ایــن ذرات تحــت تأثیــر امــواج ورودی
هــر یــک از دیگــر ،بــرای گــردش بــه دور یکدیگــر
مشــاهده مــی شــوند .بــا ایــن حــال ،آنهــا تنهــا هیــچ
مــدار قدیمــی را تشــکیل منــی دهنــد ،امــا مدارهــای
مســافت ثابــت بــا مدارهــای معینــی کــه بســته بــه
طــول مــوج مــوج هــای متقابــا تأثیــر گــذار آنهــا از آن
جــدا مــی شــوند  ،دور مــی شــوند .در دنیــای کوانتومــی
مدتهاســت کــه شــناخته شــده اســت کــه الکرتونهــا
هســته اتــم را فقــط در مدارهــای ثابــت گــردش مــی
کننــد و مــا از ایــن بــه عنــوان کمیــت مدارهــا یــاد مــی
کنیــم .تاکنــون هیچگونــه رفتــار مشــابهی در مقیــاس
ماکروســکوپی مشــاهده نشــده اســت.
تعــداد زیــادی اثــر دیگــر کوانتومــی نیــز مشــاهده شــد
کــه شــامل پدیــده بســیار عجیــب “تونــل کوانتومــی”
(اثــر مکانیکــی کوانتومــی انتقــال از یــک حالــت انــرژی
ممنــوع کالســیک اســت) نیــز مــی شــود ،در طــی آن
یــک ذره از طریــق موانــع ظاه ـرا ً مــات جهــش ایجــاد
مــی کنــد بــه گونــه ایکــه ذره معمولــی انجــام منیدهــد.
شــاید برجســته تریــن از همــه ،بــا ایــن حــال ،ایــن
دانشــمندان هــان رفتــاری را کــه در آزمایــش دو
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ایــده هــای ایــده آلیســتی ارتجاعــی در هــر جایــی کــه
ظاهــر مــی شــوند مبــارزه ســختی را انجــام دهنــد.
در همیــن راســتا ،اکتشــافات کــودر و دیگــران ،کــه
بــه طــور فزاینــده ای در محافــل وســیع دانشــگاهی
مــورد توجــه جــدی ق ـرار مــی گیرنــد ،نشــانگر اثبــات
بــی گناهــی و تربئــه عظیــم بــرای درک دیالکتیکــی و
ماتریالیســتی از طبیعــت اســت .در واقــع ،هــر قــدم بــه
جلــو در پیرشفــت علــم نشــان دهنــده چنیــن اثبــات
بــی گناهــی و تربئــه اســت ،زیــرا ایــن روش چیــزی
جــز توصیــف واقعــی در مــورد چگونگــی پیرشفــت
طبیعــت ،جامعــه و کل واقعیــت مطابــق بــا کلــی تریــن
قوانیــن حرکــت نیســت.
دیــر یــا زود مکانیــک کوانتومــی بــا یــک انقــاب بســیار
دقیــق بــه لــرزش درخواهــد آمــد کــه جــای هیــچ
شــک و شــبه ای در ایــن زمینــه باقــی منــی گــذارد و
آخریــن کشــفییات حاکــی از آن اســت کــه ایــن عرصــه
ممکــن اســت کام ـاً بــی وقفــه وارد یــک بح ـران قبــل
از انقــاب شــود.
Solipsism - 1

معامله قرن
دانســت و بــا ایــن سیاســت ،اشــغالگری ،تجــاوز بــه
حــق ملــت فلســطین را بــه رســمیت شــناخت .طبــق
معمــول کشــورهای بــزرگ اروپائــی مثــل فرانســه و
انگلســتان در قــدم اول بــا آن مخالفــت کردنــد و بعــدا
احمقانــه اصــل آنــرا بــا تغییراتــی جزعــی و بصــورت
مســتقیم و غیــر مســتقیم تائیــد کردنــد.
از دیگــر نتایــج ایــن ســند ،میــدان دادن بــه نظــرات
عقــب مانــده مذهــب یهودیــت در شــکل صهیونیســم
و دار و دســته هــای مذهبــی کنیســه هــا و خاخــام
هــای یهودیــت بـرای تحمیــق ملــت ارسائیل و کشــاندن
آنهــا زیــر بــال و پــر صهیونیســم و نیــز تحریــک بیشــر
هژمونــی طلبــی بــورژوازی ارسائیــل اســت .و ایــن
هــان کاری اســت کــه آنهــا بــا اســام دارو دســته هــای
روحانیــت در کشــورها بــا پیشــنیه حضــور اســام،
کردنــد و تجربیــات ضــد انقالبــی کافــی را از نتایــج
مخــرب آن علیــه ملــت هــای خاورمیانــه و شــاخ آفریقــا
کســب کردنــد.
معاملــه قــرن یعنــی سیاســت ایجــاد نفــرت بیشــر
ملــی بیــن یهودیــان ســاکن ارسائیــل و ملــت هــای
عــرب همســایه اســت .بعــد از بهــار عربــی و سیاســت
هــای توطئــه آمیــزی کــه کشــورهای امپریالیســتی بــه
همـراه دولــت هــای مرتجــع عــرب در رسکــوب آن پیــش
گرفتنــد و جنــگ هــای داخلــی ویرانگــری را کــه در
ادامــه آن در کشــورهایی مثــل ســوریه و لیبــی و یمــن
بوجــود آوردنــد .چشــم تــوده هــای خاورمیانــه را بیشــر
بــه آن سیاســت هــا بــاز کردنــد.
معاملــه قــرن بــاز کــردن دســت عقــب مانــده تریــن
نظ ـرات تــورات مبنــی بــر ارض موعــود اســت کــه بــا
منافــع کشــورهای امپریالیســتی و صهیونیســت هــای
ارسائیــل همخوانــی دارد .یکــی از مشــکالت خاورمیانــه
و کشــمکش هــای بــی پایــان آن مســئله فلســطین و
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بطــور دائــم مــورد تجــاوز ،کشــت و کشــتار از جانــب
صهیونیســت هــا قـرار گرفتــه انــد کشــتار بعد از کشــتار
هنــوز مــردم فلســطین قتــل عــام دیریاســین را فرامــوش
نکــرده انــد کــه کشــتارهای بعــدی فــرا مــی رســید.
فلســطینی هــا در ادامــه مبــارزات خــود ســازمان هــای
مرتقــی متعــددی را بوجــود آوردنــد .امــا بــا ضعیــف
شــدن ســازمان هــای مرتقــی دولــت هــای عــرب منطقــه
ســعی کردنــد بــا دخالــت و ســوء اســتفاده از ضعــف
ایــن جنبــش ســازمان هــای متعلــق و یــا نزدیــک بــه
خــود بوجــود آورد و یــا بخــش هایــی را بــه طــرف خــود
بکشــند .امــا بعــد از بــه قــدرت رســیدن اسالمیســت
هــا در خاورمیانــه از ای ـران ،پاکســتان و تــا عربســتان
و ضعیــف شــدن ســازمان هــای چــپ وضعیــت ایــن
جنبــش ،بــا رشــد حــاس کــه بخشــا از حامیــت هــای
غیــر مســتقیم ارسائیــل ،ایــران ،عربســتان برخــوردار
بــود ،بــه انشــعاب چنــد شــقه شــدن جنبــش فلســطین
شــدت بخشــیدند و بــه آالم و رنــج هــای مــردم
فلســطین منــک پاشــیدند .در چنیــن رشایطــی ترامــپ
بــا توجــه بــه ضعــف رادیکالیســم در جنبــش فلســطین
بــه خــود جـرات مــی دهــد کــه بـرای مــردم ارسائیــل و
فلســطین پایتخــت تعییــن کنــد و خــط و نشــان بکشــد.
دور نیســت کــه جنبــش فلســطین بــر رشایــط ســخت
کنونــی فایــق آیــد .معاملــه قــرن ترامــپ هنــوز نیامــده
بــا مقاومــت شــدید ملــت فلســطین و روشــنفکران
ارسائیلــی وجهــان روبــرو شــده اســت .دوران دیکتــه
کــردن سیاســت هــا بــه ملــت هــا و کشــورها دیگــر بــه
پایــان رســیده اســت ،ترامــپ تاجــر و دالل و نتانیاهــوی
صهیونیســت ماننــد همــه مرتجعــان جهــان قــادر بــه
درک ایــن موضــوع نیســتند کــه آمــال و خواســت ملــت
هــا قابــل معاملــه نیســت .ایــن طــرح نــه ب ـرای یــک
قــرن بلکــه طرحــی اســت کــه هنــوز نیامــده بایــد بــه
زبالــه دانــی ســپرده شــود.
حــزب مــا خــود را متحــد جنبــش انقالبــی و رادیــکال
فلســطین دانســته و از همــه ســازمان هــای سیاســی
و مــردم ســتمدیده ایــران مــی خواهیــم کــه بجــای
دخالــت گــری هــا و ســوء اســتفاده رژیــم هــای منطقــه
از جملــه رژیــم اســامی بــه کمــک مــردم ســتمدیده
و زجــر کشــیده فلســطین علیــه اشــغالگری و بــرای
رهایــی بپیوندیــد.
جنبــش فلســطین تــا بــه حــال چندیــن بــار دچــار
شکســت هــا و پیــروزی هایــی شــده اســت .مطمئنــا
جنبــش فلســطین بــار دیگــر بــا مقاومــت رسســختانه
و ایــده هــای مرتقــی و عدالــت طلبانــه و پشــتیبانی
اســتثامر شــوندگان ،ســتمدیده گان و همه آزادیخواهان
ایــن توطئــه جدیــد امپریالیســتی – صهیونیســتی تحــت
عنــوان معاملــه قــرن را درهــم خواهــد پیچیــد.

ارسائیــل اســت معاملــه قــرن تالشــی اســت بــرای
تعمیــق کــردن باورهــای مذهبــی بــرای مــدت هــای
طوالنــی در آینــده و دامــن زدن درگیــری هــا و گســرش
داخلــی و بیــن املنطقــه ای آنهــا بخاطــر مذهــب،
زمیــن ،ناسیونالیســم و......
در نبــود ســازمان هــا و احـزاب مرتقــی و چــپ بصــورت
قدرمتنــد ،تــوده ای و تاثیرگــذار اجتامعــی در کشــورهای
خاورمیانــه موقعیــت بــورژوازی عــرب بــه نحــوی اســت
کــه در آینــده قــدم بــه قــدم در برابــر آن زانــو خواهــد
زد و ایــرا طراحــان معاملــه قــرن بخوبــی درک کــرده
انــد .هنــوز مرکــب معاملــه قــرن خشــک نشــده اســت
کــه برخــی از کشــورهای عربــی خلیــج فــارس تســلیم
طلــب اظهــار آمادگــی بـرای اجـرای خجوالنــه آنـرا اعالم
کــرده انــد .کنفرانــس هــای متعــدد اســامی و عربــی و
همــکاری خلیــج فــارس بــا اعالمیــه هــای مخالفــت بــا
معاملــه قــرن هــم بــا وجــود چنــد دســتگی و ضدیــت
بیــن دول منطقــه و نیــز متشــکل نبــودن تــوده هــا در
خاورمیانــه هیــچ کاری را منــی توانــد بــه پیــش بــرد و از
ســطح یــک اعالمیــه جلوتــر نخواهــد رفــت کــه نتیجــه
اش فشــار بیشــر بــه جنبــش آزادیبخــش فلســطین در
مبــارزه علیــه اشــغالگری ارسائیــل اســت.
کشــورهای دیگــر مثــل ایـران که خــود را ظاهرا دوســت
جنبــش فلســطین نشــان مــی دهنــد و ســالیانه کمــک
هــای “ســخاومتندانه ای” بــه آن مــی کننــد بعلــت نقش
مرتجعانــه شــان کــه روی دیگــر کمــک هــای عربســتان
بــه آن اســت نــه تنهــا منــی توانــد بــه جنبــش انقالبــی
فلســطین کمــک کنــد بلکــه خــود بــه عاملــی در جهــت
چنــد تکــه کــردن ایــن جنبــش و کمــک بــه جنــاح هــای
اســامی و خفــه کــردن ترقــی خواهــی و عدالــت طلبــی
در ان تبدیــل شــده اســت.
هامنطــور کــه مــا در شــاره هــای پیشــین هــم در
رابطــه بــا مســئله فلســطین اشــاره کردیــم .راه حــل
جنبــش فلســطین نــه تکیــه بــه کمــک هــای خارجــی
و نگاهــی بــه خــارج بــرای حــل مشــکل فلســطین
بلکــه تکیــه بــه کارگـران و زحمتکشــان و متحــد شــدن
کارگ ـران فلســطینی بــا کارگ ـران و زحمتکشــان یهــودی
ارسائیــل علیــه صهیونیســم ،نــژاد پرســتی ،گروهــای
مرتجــع و مذهبــی فلســطینی اســت.
معاملــه قــرن از طــرف دیگــر جــای پــای آمریــکا در
منطقــه خاورمیانــه و ادامــه تشــنج و درگیــری را تضمین
کــرده .و بــه علــت رشــد نفــرت ملــی و درگیــری هــای
نظامــی و رشایــط متشــنج بیــن ملــت هــا و دولــت هــا
فــروش ســاح در جنــگ هــای داخلــی و تســلیحات
ســنگین بـرای درگیــری هــای کشــوری را بـرای کمپــا نــی
هــای اســلحه ســازی تامیــن خواهــد کــرد.
اما معامله قرن جانب دیگری دارد که آنهم
 -1تــوده هــای معــرض جهــان عــرب ،مرتقــی خاورمیانه،
جهــان ،ســازمان هــای سوسیالیســتی و آگاه بــه اوضــاع زنده باد حق ملل در تعیین رسنوشت خویش
زنده باد جنبش انقالبی فلسطین
اســت کــه معاملــه قــرن را غیرقابــل اجـرا مــی کنــد.
 -2تــوده هــای خشــمگین فلســطین کــه هــر روزه خانــه مرگ بر امپریالیسم و ارتجاعی
و شــهر و اجتامعشــان مــورد تهدیــد و هجــوم تانــک
هــا و رسبــازان ارسائیــل علیــه زنــان و مــردان و کــودکان ع.غ
و خــراب کــردن رسپناهایشــان قــرار مــی گیرنــد.
فلســطینی هــا بویــژە بعــد از جنــگ دوم جهانــی

دفاع از جنبش انقالبی فلسطین دفاع از کارگران و زحمتکشان فلسطینی است

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

چهلمین سالگرد  ۲۲بهمن

دودســتگی مشــی درســت را کل حــزب بپذیــرد و بــه
نوســازی خــود بپــردازد .امــا زمانــی بازهــم بیشــر الزم
بــود تــا حــزب مــا از رسمایــه داری شــدن جامعــه بــه
ایــن نتیجــه رســد کــه حــل تضادهــای جامعــه بطــور
ریشــه ای تنهــا بــا برانــدازی کل نظــام رسمایــه داری و
تنهــا بــا انقــاب ســو سیالیســتی اســت کــه مــی توانــد
وظائــف دمکراتیــک باقــی مانــده از جامعــه کهــن را بــه
رس انجــام رســاند .بنابرایــن امــروز مــا ب ـرای اینکــه بــه
پیــروزی طبقــه کارگــر و تــوده هــای وســیع فرودســتان
اطمینــان یابیــم رضوریســت آشــکارا و بــدون پــرده
پوشــی و تزلــزل ایــن جمعبنــدی پیرشفتــه حــزب را کــه
بــا خــون جگــر بدســت آمــده اســت و طبــق رشایــط
مشــخص جامعــه ای ـران اســت ،محکــم چــون مردمــک
چشــم از ان حفظــت کنیــم ومهمــر بــه میــان تودەهــا
بربیــم تــا بــه نیــروی مــادی بــرای تغییــر انقالبــی
جامعــه تبدیــل شــوند .اینجاســت کــه نقــش مهــم
جمعبنــدی هــا و تئــوری هــای کمونیســم برجســته
مــی شــود .امــروز بـرای حــزب مــا پرچــم رسخ انقــاب
سوسیالیســتی ،انقالبــی کــه تحــت رهــری طبقــه کارگــر
و بــا رشکــت وســیعرتین نیروهــا وجنبــش هــای تــودەای
اســتثامر شــده وســتمدیده بــه رسانجــام میرســد و پــس
از پیــروزی قــدرت سیاســی مســتقر در خدمــت بــه
هــان اکرثیــت عظیــم مــردم قـرار دارد ،اصولــی اســت
و بــر ســنگ خــارای تئــوری هــای کمونیســتی در تلفیــق
بــا رشایــط ای ـران اســتوار اســت.
دومین نکته :
پــس از رسنگونــی رژیــم رسمایــه داری جمهــوری
اســامی چگونــه نظامــی مــی توانــد بــه نیازمنــدی
هــای اکرثیــت تــوده هــای مــردم پاســخ مثبــت بدهــد؟
مــا برایــن باوریــم ب ـرای پاســخ بــه پرســش هامنطــور
کــه مرحلــه انقــاب را طبــق رشایــط مشــخص جامعــه
کنونــی تعییــن کردیــم بایــد بـرای پاســخ بــه این پرســش
از درد عمومــی مــردم ســتمدیده وزجــر کشــیده ایــن
آب وخــاک حرکــت کــرد .وقتــی در متــام ایــن ســالهای
طوالنــی چــپ ونیروهــای مرتقــی از شــعار هــای نــان،
کار ،آزادی اداره شــورائی یــا حکومــت شــورایی حــرف
زده انــد منــی تواننــد مثــل مناینــدگان بــورژوازی پــس
از انتخــاب شــدن کار دیگــری کننــد و زیــر همــه
حرفهایشــان بزننــد و مثــل خمینــی جانــی کــه گفــت
خدعــه کــرده و دروغ گفتــم عمــل کنیــم.
کســی کــه امــروز بـرای آزادی زندانیــان سیاســی مبــارزه
مــی کنــد منــی توانــد در جامعــه آینــده خــود هرگــز
حکــم دســتگیری کســی را صــادر کنــد کــه بــا نظراتــش
زاویــه دارد.
بگذاریــد یــک بــه یــک اساســی تریــن خواســت
هــای کنونــی مــردم ســتمدیده ای ـران را مــورد مداقــه
ق ـرار دهیــم تــا محتــوای برنامــه طبقــه کارگــر پــس از
برانــدازی انقالبــی نظــام جمهــوری اســامی در خطــوط
اساســی روشــن شــود.
الــف  -امــروز طبــق گفتــه هــای خــود مســئولین رژیــم
شــصت میلیــون انســان در ایـران زیــر خــط فقــر زندگی
مــی کننــد .ایـران بــه یکــی از کشــور هــای رتبــه پائیــن
جهــان در کلیــه زمینــه هــای اجتامعــی از بهداشــت
عمومــی گرفتــه تــا نیازمنــدی هــای اولیــه انســانی
تبدیــل شــده اســت .بنابرایــن اولیــن واساســی تریــن
نیازمنــدی اکرثیــت عظیــم مــردم بــا ال کشــیدن آنهــا
از خــط زیــر فقــر اســت .بایــد فــوری وبطــور عاجــل
مســئله نــان ،کار ،مســکن و بهداشــت آنهــا را حــل کــرد.

هیــچ بهانــه ویــا رضورتــی نبایــد حاکــان یــا مســئوالن
نظــام نویــن را از ایــن امــر مــرم و فــوری تودەهــا دور
کنــد .انرتناسیولیســم در اینجــا یعنــی در درجــه اول
انقــاب کــردن در ای ـران اســت و ب ـرای حفــظ چنیــن
انقالبــی بایــد از نــان و منــک مــردم واساســی تریــن
خواســت هــای معیشــتی و بهداشــتی و فرهنگــی آنهــا
حرکــت کــرد .تــوده تنهــا از ایــن طریــق اســت بــه
حکومــت تــازه پــا گرفتــه اطمینــان مــی کننــد.
ب  -کار و اشــتغال کامــل یکــی از خواســت هــای
فرودســتان وکارگ ـران مــا بــوده اســت .شــاه اصالحــات
ارضــی را بــه حکــم امپریالیســم آمریــکا صــادر مــی کنــد
نــه ب ـرای بهبــودی وضــع دهقانــان بلکــه ب ـرای ایجــاد
کارگــر ارزان تــا رسمایــه هــای خارجــی بــا همپالــگان
داخلــی بیشــر و رسیــع تــر بتواننــد ارزش اضافــی را
بــه شــکرانەی کار ارزان روســتائیان در جســتجوی کار،
انباشــته مناینــد .جامعــه امــروز مــا دارای  25میلیــون
بیــکار و حاشــیه نشــینان کــم کار اســت کــه در فقــر و
تهــی دســتی زندگــی مــی کننــد .قــدرت شــورائی حاکــم
پــس از برانــدازی رژیــم کنونــی بایــد مشــکل ایــن
تودەهــای فرودســت را حــل کنــد.
پ  -آزادی در ایــن صــد ســال گذشــته یکــی از خواســت
هــای عمومــی مــردم بــوده اســت .آزادیخواهــان در
ایــن صــد ســال بــا رسکــوب ،شــکنجه و اعــدام بــرای
کوچکرتیــن خواســت خــود روبــرو بــوده انــد .نظــام
ســلطنتی پهلــوی و نظــام کنونــی والیــت فقیــه یکــی
از نظــام هــای خشــن ضــد بــری در جهــان بودەانــد.
بنابرایــن یکــی دیگــر از اساســی تریــن خواســت هــای
مــردم مــا آزادی بیــان ،اجتــاع ،و از همــه مهمــر
اداره شــورائی امــور خــود اســت .بوروکراســی اداری
و نظامــی موجــود بایــد برانداختــه شــود و تــوده در
کارخانــه هــا ومحــات وموسســات بشــیوه شــورایی
امــور خــود را اداره مناینــد .اح ـزاب سیاســی بایــد حــق
فعالیــت داشــته باشــند وکســی را بخاطــر عقایــد دینــی
ومذهبــی وسیاســی اش نبایــد دســتگیر کــرد و بــه
زنــدان انداخــت .ای ـران مــا بایــد بــه رسزمینــی تبدیــل
شــود کــه از فرهنگــی شــکوفا ومتنــوع برخــوردار باشــد
تــا صدهــا گل رنگارنــگ بشــکوفد وده هــا مکتــب در
زمینــه اندیشــها باهــم رقابــت کننــد.
ت – ایــران رسزمیــن گســردەی تاریخــی قــوم هــا و
در دوران رسمایــه داری کــه ملیــت هــا شــکل گرفتنــد
ملیــت هــای متنوعــی اســت .انقــاب بایــد اصــل حــق
تعییــن رسنوشــت ملیــت هــای داخــل ایــن رسزمیــن
را بــه رســمیت بشناســد .از ســوی دیگــر بــا سیاســت
قــدرت هــای امپریالیســتی کــه تخــم نفــاق میــان مــردم
بــه بهانــه دیــن ،مذهــب ،ملیــت وقــوم مــی پاشــند
مبــارزه کنــد .مــا ب ـرای جهانــی بــدون تبعیــض نــژادی،
جنســیتی ،ملیتــی ،دینــی وقومــی مبــارزه مــی کنیــم و
در نتیجــه باهرگونــه تجزیــه ای ـران بــزور اســلحه و بــا
کمــک نیروهــای گوناگــون فرقــه گــرای رسمایــه داری
جهانــی مخالفیــم .شونیســم ناسیونالیســتی گروهــای
وابســته بــه قــدرت هــای خارجــی دشــمنان خلــق هــای
ایـران هســتند و بایــد افشــا شــوند .طبقــه کارگــر ایـران
دارای دشــمن مشــرک انــد وآنهــم رسمایــه داری داخلــی
وامپریالیســم جهانــی اســت .ایــران رسزمیــن لربیــز از
معــادن نفــت ،گاز ،طــا و دیگــر فلــزات گرانبهاســت
کــه متعلــق بــه کلیــه مــرد مــان ایــن رسزمیــن اســت.
قــرن هــا فرودســتان ایــن رسزمیــن بــردگان پادشــاهان،
مالــکان بودەانــد و تنهــا در ایــن دوران تاریخــی اســت
کــه رشایــط ب ـرای رهائــی کامــل ومشرتکشــان بوجــود
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بــه کدامیــن طبقــه خدمــت مــی کنــد و د وســتان
ودشــمنان آن کیاهســتند.
دومین نکته
پــس از رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی چگونــه
نظامــی مــی توانــد بــه نیازمنــدی هــای اکرثیــت تــوده
هــای مــردم پاســخ مثبــت بدهــد
سومین نکته
وظایف ما امروز چیست؟
=================================
=================================
چگونه انقالبی در پیش است
مــا شــش دهــه پیــش در آغــاز کار جــدی کمونیســتی
متشــکل ،زمانــی کــه نقــد حــزب تــوده ایـران مــا را بــه
ایــن نتیجــه رســاند کــه بریــدن از رهــری آن و ایجــاد
ســازمان انقالبــی قدمــی انقالبــی اســت ،بــر ایــن نظــر
بودیــم کــه جامعــه ایــران از یکســو از لحــاظ زیــر
بنائــی نیمــه فئودالــی اســت و از ســوی دیگــر بخاطــر
وابســتگی رژیــم ســلطنتی بــه امپریالیســم از لحــاظ
سیاســی نیمــه مســتعمره اســت .تدریجــا بــا بررســی
اوضــاع تغییــر یافتــه جامعــه و گرایــش عمومــی قــدرت
سیاســی ب ـرای رسمایــه داری کــردن ای ـران در ســازمان
انقالبــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رسمایــه داری حنبــه
غالــب در شــیوه تولیــد را بدســت آورده ولــی انقــاب
همچنــان در مرحلــه دمکراتیــک از نــوع نویــن همچنان
باقــی اســت .ایــن بــدان معنــی بــود کــه انقــاب بــدو
مرحلــه اســت .یعنــی پــس از خامتــه انقــاب دمکرتیــک،
انقــاب سوسیالیســتی بــدون توقــف رشوع مــی شــود.
تفــاوت کلیــدی در رشط رهــری طبقــه کارگــر در هــردو
مرحلــه انقالبــی اســت .ایــن نتیجــه گیــری و قبــول
دو مرحلــه گــی تاثیــر تعییــن کننــدەای در اســراتژی
و تاکتیــک پرولتاریــا و نیروهــای انقالبــی مــی گــذارد
چنانچــه در مــورد ســازمان انقالبــی افتــاد .بــر اثــر
ایــن ارزیابــی از مرحلــه انقــاب در آســتانه انقــاب 57
برایــن بــاور بودیــم کــه قــدرت سیاســی جدیــد بــا اینکــه
از لحــاظ طبقاتــی متعلــق بــه طبقــه بــوژروازی اســت
امــا از لحــاظ سیاســی بــه دو جنــاح ملــی  -مذهبــی و
رس ســختان انحصــار طلــب یــا خــط امامــی هــا تقســیم
انــد و مــا سیاســت برخــورد دو گانــه را بــه معنــی
وحــدت و مبــارزه را در پیــش گرفتیــم کــه انحرافــی و
از لحــاظ تئــوری مارکسیســتی رویزیونیســتی بــود چــون
یــک حــزب کمونیســتی هیچــگاه منــی توانــد بــا مناینــده
بــورژوازی مذهبــی در یــک صــف باشــد و سیاســت
وحــدت مبــارزه را بــا جناحــی از آن حکوکــت دنبــال
کنــد .در مدتــی کوتــاه در عمــل قــدرت سیاســی حاکــم
بــا کنــار گذاشــن بنــی صــدر و بــازرگان متــام قــدرت
را یکدســت کــرد و رسکــوب عمومــی علیــه نیروهــای
مخالــف را آغــاز منــود .متقابــا حــزب مــا بعــد از9
مــاه خــط مشــی راســت رویزیونیســتی در برخــورد بــه
بــورژوازی و برخــورد دوگانــه بــه آن را نقــد و طــرد
کــرد و در بهمــن  59دفــر سیاســی حــزب رنجــران
بــه اتفــاق آراء ســلطه ضــد انقــاب را بــه رهــری
خمینــی بــاز شــناخت و برانــدازی متامیــت رژیــم
جمهــوری اســامی را از طریــق قهــر آمیــز ومبــارزەی
مســلحانه در دســتور قــرار داد .ایــن یــک پیــروزی
بزرگــی بــود کــه از طریــق پراتیــک و شــکوفا ســاخنت
نظ ـرات درون حزبــی قــادر شــدیم بــدون انشــعاب و
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
آمــده اســت .از ایــن درک درســت تاریخــی اســت کــه
شــعار کارگــران جهــان متحــد شــوید بــه پرچــم رسخ
همــەی کارگ ـران ملــل تبدیــل شــده اســت.
سومین نکته
وظایف ما امروز چیست؟
وظایــف مــا بعنــوان گردانــی از طبقــه کارگــر کــه خــود
را ادامــه دهنــدەی راه ســخت ،بغرنــج و طوالنــی
اتقــاب اجتامعــی ایــران و جهــان مــی دانیــم ،بــرای
مــا کــه شــصت ســال پیــش رفقایــان بــه درســتی علیــه
رهــری رویزیونیســت حــزب تــوده ایـران بــر خاســتند و
وفــادار بــه اصــول کمونیســم بـرای ایجــاد حــزب نوینــی
کــه در برگیرنــده ی همــه ی کمونیســتها ،در پیونــد بــا
جنبــش کارگــری تــاش کردنــد امــروز چگونــه بــه ایــن
تجربــه نــگاه مــی کنیــم .و ظایــف خــود را چگونــه بــا
رشایــط امــروز بــه روز بایــد کــرد ؟
الــف – مبــارزه ی پرولتاریــا ی جهانــی و طبقــه کارگــر
ای ـران ،بویــژە پیــروزی هــا وشکســت هــای پرولتــاری
کشــور هایــی چــون روســیه وچیــن وهمچنیــن مبــارزه
صــد ســال گذشــته ی پرولتاریــای ایــران و پیــروان
آن احــزاب وســازمان هــای کمونیســتی نشــان مــی
دهــد کــه درســتی و نادرســتی خــط مشــی سیاســی –
ایدئولوژیــک نقــش تعییــن کننــده ای در کلیــه امــور
و وظایــف مطــرح شــده در مقابــل تشــکیالت دارد.
خــط مشــی درســت باعــث بســط وگســرش تشــکیالت
حزبــی مــی شــود ،در میــان تــوده شــور وشــوق بوجــود
مــی آورد چــون در عمــل مــی بیننــد قــدم بــه قــدم
دســتاورد دارنــد و بــه پیــش مــی رونــد و مهتمــر اینکــه
دشــمن را بــه عقــب نشــینی مجبــور مــی کنــد .خــط
مشــی صیحــح البتــه بــه آســانی قابــل دسرتســی نیســت.
درســت اســت کــه پرولتاریــا دارای تئوریســت واصــول
اساســی کمونیســم بخوبــی مــی توانــد راهنــاە باشــد
امــا چــون در جامعــه طبقاتــی زندگــی مــی کنیــم
و بــورژوازی در کلیــه زمینــه هــا دســت بــاال را دارد
و چــون در هــر کشــوری رشایــط متفاوتــی چــه از
لحــاظ تکامــل زیــر بنایــی و چــه از لحــاظ تاریخــی و
روبنایــی موجــود اســت ،پرولتاریــا بـرای بدســت آوردن
خــط مشــی درســت سیاســی خــود مجبــور اســت از
یــک مبــارزه ســخت ایدئولوژیــک در درون خــود و
در بیــرون عبــور کنــد .لنیــن در جمعبنــدی از انقــاب
اکتــر بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه چــه عواملــی در
پیــروزی حــزب بلشــویک دخیــل بودنــد روی ســه نکتــه
تاکیــد مــی کنــد اولیــن نکتــه ســازماندهی بلشــویک هــا
در کارخانــه هــای بــزرگ جایــی کــه کارگ ـران متمرکــز
بودنــد .دومیــن نکتــه ســیزده ســال مبــارزه اصولــی
اندیشــه ای متمرکــز روی خــط مشــی کــه اساســا
اپورتونیســم راســت کائوتســکی بــود کــه راه ســازش
بــا بــورژوازی آملــان را در پیــش گرفــت و ســومین
نکتــه تاکیــد مــی کنــد تــوده هــا در عمــل قــدم بــه
قــدم بــه صحــت حــرف هــا وپیشــنهاد هــای بلشــویک
آگاهــی یافتنــد .صــد ســال مبــارزه ی پرولتاریــای ایـران
نشــان مــی دهــد کــه ارودی کار وزحمــت در ایــران
در هــر ســه زمینــه تــاش هــای پــر ارزشــی کــرده
اســت و بــا توجــه بــه رشایــط رسکــوب و خفقانــی کــه
در ایـران بــوده اســت بازهــم هیچــگاه از مبــارزه بـرای
ســازماندهی میــان کارگــران ،از مبــارزه ایدئولوژیــک
علیــه رویزیونیســم و اپورتونیســم باز نیایســتاده اســت.
امــا آنچــه مــی تــوان بعنــوان کمبــود مطــرح کرد داشــن
خــط مشــی عمومــی سیاســی اســت .مــا خــود در ایــن
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زمینــه از یــک مســیر پــر ســنگالخی گذشــتەایم و الگــو
بــرداری از تجــارب کشــور هــای دیگــر یــک فاکتــور
مهمــی در ایــن موضــوع بــوده اســت .اکنــون کــه در
آســتانه ی یــک تحــول تاریخــی بزرگــی قـرار گرفتــه ایــم
بــدور از هــر الگــو بــرداری و بــا توجــه بــه خصوصیــات
جامعــه ایــران در برابــر خــط مشــی هــای موجــود
پرولتاریــا چــه خــط مشــی را ارائــه میدهــد؟
بــا توجــه بــه وجــود نظــام کنونــی رسمایــه داری
جمهــوری اســامی و هــدف برانــدازی ریشــه ای زیــر
بنائــی و روبنایــی آن ،بــا توجــه بــه ماهیت نئولیرباســتی
نظــام کنونــی کــه نظامــی اســت در حلقــه منحــوس
وابســتگی بــه رسمایــه جهانــی وامپریالیســم بــا توجــه
بــه تســلط مشــتی کوچــک از صنــف روحانیــت و ســپاه
پاســداران هــدف خــط مشــی عمومــی سیاســی طبقــه
کارگــر برانــدازی کل نظــام رسمایــداری موجــود اســت.
بـرای بــه رسانجــام رســاندن ایــن کار احتیــاج بــه رشکــت
وســیعرتین تــودە هــای مــردم هســت چــون طبقــه
کارگــر بــه تنهایــی منــی توانــد ایــن جنــگ طبقاتــی
را بــه پیــروزی رســاند .بنابرایــن بایــد بــرای بســیج و
متشــکل کــردن تــوده هــای وســیع فرودســتان ،دیگــر
اقشــاری کــه از وضــع موجــود نــا راضــی انــد مبــارزه
کنــد .ایــن خــط مشــی عمومــی بدیلــی اســت کــه بــا
بســیج کــردن تــوده هــای وســیع مــردم ســتمدیده بــه
پیــروزی میرســد و تنهــا مــی توانــد و بایــد در خدمــت
ایــن اکرثیــت عظیــم باشــد .ایــن امــر تنهــا بــا یــک
برنامــه سیاســی طبقاتــی کارگــری قابــل تحقــق اســت.
نظــام هــای تابحــال موجــود همگــی در خدمــت مشــتی
کوچــک بودەانــد .تنهــا نظــام سوسیالیســتی کــه کــه بــا
جایگزینــی مالکیــت عمومــی بــر وســایل تولیــد رشایــط
را بـرای تغییــر انقالبــی بــه ســود اکرثیــت عظیــم مــردم
فراهــم مــی آورد .روشــن اســت بخاطــر خصوصیــات
حاکمیــت رسمایــه در ایــران کنونــی وبویــژە روبنــای
اجتامعــی ایـران والیــت فقیهیــی انقــاب مجبــور اســت
وظایــف مهمــی را کــه ماهیــت دمکراتیــک دارنــد در
گام هــای اول حــل کنــد .امــا ایــن کار دمکراتیــک تحــت
رشایــط نویــن تاریخــی وبــا هژمونــی مشــی عمومــی
انقــاب سوسیالیســتی تحقــق مــی یابد.ایــن هــان
نقطــه نظــر مارکــس در بــاره انقــاب دامئــی اســت کــه
پرولتاریــا وظیفــه تحقــق آن ـرا دارد.

نامەی آرش گنجی به اشتفان انگل

اشتفان عزیز!
پــس از دو هفتــه کــه از آزادی مــن مــی گــذرد حــاال
احســاس بهــری در نوشــن ب ـرای تــو دارم .بــه مجــرد
آن کــه از زنــدان اویــن آمــدم بیــرون از ســوی دوســتان
بــا خــر شــدم کــه اشــتفان انــگل بــه حامیــت از مــن
برخاســته و نامــه ای خشــم آلــود بــرای دبیــر کل
ســازمان ملــل متحــد نوشــته اســت .وقتــی ایــن خــر را
ـب از پــا درآمــده ام رسشــار از شــوق شــد و
شــنیدم قلـ ِ
از ایــن کــه رفیــق نادیــده ام از آن گوشــه ی دنیــا در
اندیشــه ی مــن بــوده و بهرتیــن تــاش خــود را ب ـرای
آزادی ام کــرده اســت ،بســیار دلگــرم شــدم.
شــا و کار بزرگــی کــه ســایر رفقــا پیــش مــی بریــد
همــواره یکــی از فکرهــای مــن در زنــدان اویــن بــود.
هــر بــار موقــع بازجویــی ،بازجویــان از مــن دربــاره ی
حــزب مارکسیست-لنینیســت آملــان و آثــار شــا کــه از
ســوی مــن بــه فارســی ترجمــه شــده پــرس و جــو مــی
کردنــد .آن جــا بــود کــه دریافتــم در حــال انجــام چــه
کار بزرگــی هســتیم و ایــن آثــار بــه چــه نحــو از نقطــه
نظــر سیاســی تأثیرگذارنــد .بــا متــام قلــب خود شــادمانم
کــه ســال هــا پیــش حــزب مارکسیست-لنینیســت آملــان
را شــناختم و حــاال بــه خــود مــی بــامل کــه ،بــه رغــم
متــام دشــواری هــا مرتجــم آثــار شــا هســتم و ایــن
اندیشــه هــای علمــی ســرگ را ب ـرای جنبــش طبقــه ی
کارگــر ای ـران گســرش مــی دهــم.
شــا مــی دانیــد اتهــام اصلــی مــن عضویــت و همــکاری
در حــزب کارگ ـران کوردســتان (پ.ک.ک) اســت فقــط
بــه ایــن خاطــر کــه کتابــی در حامیــت از روژاوا بــه
رشــته ی تحریــر درآوردم و از روژاوا حامیــت تئوریــک
کــردم و در روز هامهنــگ شــده ی بیــن املللــی همـراه
بــا دیگـران در خیابــان در برابــر ســفارت ترکیــه دســت
بــه اع ـراض زدم! بــی تردیــد تــاش شــا و دیگــر رفقــا
در آزادی مــن از اهمیــت بزرگــی برخــوردار بــود.
اشــتفان عزیــز ،رساپــا امیــدوارم روزی تــو را از نزدیــک
ببینــم گرچــه فکــر منــی کنــم آن روز نزدیــک باشــد.
ایــن مقالــه در بخــش بعــدی در بــاره ســه نکتــه کــه هنــوز حکــم مــن نیامــده و وکالیــم تصــور مــی کننــد
جــزوی از وظایــف اســت ادامــه خواهــد یافــت.
حکــم ســنگینی همـراه بــا ســال هــا زنــدان در انتظــارم
وظیفه حزب سازی و وحدت کمونیست
باشــد.
وظیفــه بســط وگســرش تشــکیالت کارگــری و رشکــت
امــا بــه تــو ایــن اطمینــان را مــی دهــم کــه در تعهــد
فعــال کمونیســت در میــان آنهــا
وظیفــه همســو هم ـراه کــردن کلیــه نیروهایــی را کــه مــن بــه پخــش آثــار تئوریــک حزبتــان بــه زبــان فارســی
کمرتیــن خللــی وارد نشــده اســت.
مــی شــود متحــد کــرد
بار دیگر از حامیت صادقانه ات تشکر می کنم.
بــرای تــو و حــزب مارکسیست-لنینیســت آملــان
ادامه دارد
دیلم
بیشــرین موفقیــت هــا را آرزو دارم!
به سوی سوسیالیسم راستین!
آرش تو
آرش گنجی –  ٤فوریه ی ٢٠٢٠

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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ترامــپ باالخــره بطــور رســمی از یــک توطئــه آشــکار،
وقیحانــه ،علیــه مناســبات صلــح و دوســتی بیــن ملــل،
بــه نــام ٌمعاملــه قــر ٌن پــرده برداشــت .او بــا رومنایــی از
ایــن طــرح نشــان داد کــه امپریالیســم آمریــکا همچنــان
یکــی از دشــمنان اصلــی ملــت فلســطین اســت و در
ایــن دشــمنی آمــاده اســت تــا امحــای کامــل ملــت
فلســطین و در خدمــت صهیونیســت هــا پیــش بــرود.
امــا ایــن طــرح چیســت؟ برخــی از مــواردی کــه در ایــن
طــرح آمــده عبارتنــد از
– ۱مخالفــت بــا بازگشــت آواره گان فلســطینی بــه
رسزمیــن و خانــه و کاشــانه خودشــان.
 – ۲ادامــه شــهرک ســازی در رسزمیــن هــای اشــغالی و
الحــاق نــوار اشــغالی رود اردن بــه ارسائیــل

 – ۳حضــور اقتصــادی محــدود دولــت خــود مختــار
فلســطین بــا اجــازه دولــت ارسائیــل
 – ۴خلع سالح گروههای مسلح فلسطینی
 -۵و تغییــر پایتخــت ارسائیــل از تــل آویــو بــه بیــت
املقــدس
 – ۶رسزمیــن فلســطین همچنــان در محــدوده دیوارهــا
و بصــورت جزیــره هایــی جــدا از هــم خواهــد مانــد.
بقیــه بندهــا و قرارهــای ایــن ســند از همیــن قــاش و
بدتــر هســتند.
و اینهــا بخشــی از بندهایــی از معاملــه قــرن اســت کــه
قـرار اســت بـرای ملــت فلســطین آزادی ،رفــاه ،امنیــت
بیــاورد.
روشــن اســت کــه از تــک تــک بندهــای ایــن ورق

پــاره ای کــه توســط رژیــم صهیونیســتی و نژادپرســت
ارسائیــل همــراه بــا امپریالیســم آمریــکا تهیــه شــده،
بــوی رسکــوب ،تحقیــر ،اســارت ،بردگــی ،کشــت و
کشــتار و آوارگــی بیشــر ملــت فلســطین از آن بــه
مشــام مــی رســد.
رومنایــی ترامــپ از معاملــه قــرن دارای پیآمدهــای بــس
ویرانگــر و ســنگینی ب ـرای کل فلســطین اســت .اولیــن
پــی آمــد آن از دســت رفــن هویــت یــک ملــت و انحای
آن توســط صهیونیســت هاســت .امپریالیســم آمریــکا
حتــی قبــل از رومنایــی معاملــه قــرن ،بلندهــای جــوالن
را کــه در جنــگ  ۱۹۶۷توســط ارسائیــل اشــغال شــده
اســت بــه خــاک ارسائيــل الحــاق کــرد و نــوار اشــغالی
رود اردن را قابــل شــهرک ســازی هــای بــدون اع ـراض

مکانیک کوانتومی و دیالتیک تاریخی
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مکانیــک کووانتومــی :نقطــه گــذار بــه یــک انقــاب
علمــی
نوشــته شــده توســط بــن کــوری ،دوشــنبه  ۹نوامــر
۲۰۱۵
خواننــدگان عزیــز رنجــر ،بســیاری از دانشــمندان علــم
فیزیــک کووانتومــی را بــه خاطــر درک ایــده ئولوژیــک
یــا جهــان بینــی شــان کامــا گیــج و رسدرگــم شــده انــد،
تــا حــدی کــه حتــی حــارض بــه قبــول واقعیــت ثابــت
شــده ایــن رشــته از فیزیــک هســته ای نیــز نیســتند و
در نتیجــه بــاال جبــار بــا فهــم ایــن دانــش بســیار عظیــم
و راه گشــا بیگانــه شــده انــد .بــر ایــن مبنــا ذکــر چنــد
نکتــه تاریخــی در ایــن مــورد را الزم دیدیــم تــا ایــن
نکتــه مهــم روشــن گــردد .مبــارزه بیــن ماتریالیســم و

ایــده آلیســم و بیــن دیالکتیــک و متافیزیــک در کل
تاریــخ فلســفه ادامــه داشــته اســت .هــزاران ســال
تاریــخ فلســفه نشــان مــی دهــد کــه مبــارزه بیــن
ماتریالیســم و ایــده آلیســم از یــک جانــب و بیــن
دیالکتیــک یــا متافیزیــک از جانــب دیگــر در کل تاریــخ
فلســفه ادامــه داشــته اســت.
مهــم نیســت چــه ویژگــی هــای زمانــی را کــه ممکــن
اســت مطــرح کنــد یــا شــکل هایــی کــه ممکــن اســت
تحــت رشایــط تاریخــی از رسبگیرنــد .دو اردو گاه
مخالــف در فلســفه ،همــواره منعکــس کننــده برخــورد
بیــن طبقــات متخاصــم بــوده اســت .در طــول قــرون
جنبــه مهــم همــه حمــات طبقــات ارتجاعــی علیــه
طبقــات انقالبــی ضدیــت ایــده آلیســم و متافیزیــک بــا

ماتریالیســم و دیالکتیــک بوده اســت .مبــارزات طبقاتی
حــاد و پیچیــده طبقاتــی بــه ناچــار در قلمــرو فلســفه
بــه صــورت مبــارزات حــاد و پیچیــده بیــن ماتریالیســم
و ایــده آلیســم و بیــن دیالکتیــک و متافیزیــک منعکــس
مــی شــود .چنیــن مبارزاتــی کــه حتــی پــس از پیــروزی
پرولتاریــا در قــدرت دولــت ،همچنــان ادامــه خواهــد
داشــت.
***********
از دهــه  ۱۹۳۰یــک گرایــش غالــب در جامعــه علمــی و
علــوم عامــه وجــود دارد کــه مکانیــک کووانتومــی را بــا
انــواع تفســیر هــای ایــده آلیســتی و عرفانــی توضیــح
مــی دهــد .مســلط بــر ایــن مکتــب ایــده آلیســتی« ،
تفســیر کپنهــاگ » از مکانیــک کووانتومــی اســت ،کــه

چهلمین سالگرد  ۲۲بهمن

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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در چهل ویکمین سالگرد انقالب
انقــاب سیاســی پیــروز منــد تــوده هــای عظیــم مــردم
در بهمــن مــاه ســال  1357پــس از مقاومــت ومبــارزه
نیروهــای چــپ وکمونیســتی وآزادیخــواه کــه ســهم مهم
واساســی در مبــارزه بــا دیکتاتــوری ســلطنتی و وابســته
بــه امپریالیســم را بعهــده داشــتند مصــادره شــد و
قــدرت جمهــوری اســامی کامــا مســتقر گردیــد.
مســیر چهــار دهــه حکومــت اســامی ،مســیری ضــد
مردمــی ،ضــد کارگــران وزحمتکشــان ،ضــد آزادی
خواهــان و بغایــت ارتجاعــی بــوده کــه ایـران را بعنــوان
یــک واحــد کشــوری بــه لبــه پرتــگاه انحطــاط کامــل
ونابــودی کشــیده اســت .نظــام والیــت فقیــه از اســاس

بــا خواســت وســیع تریــن نیروهــای مردمــی مــا در
تضــاد اســت و دارودســته حاکــم تحــت رهــری خامنــه
ای امــروز بــه دشــمن عمــده واصلــی مــردم ایــران
تبدیــل شــده اســت .چهــال ویکســال مبــارزه علیــه
ایــن دســتگاه رسکوبگــر نتیجــه اش خیــزش آبامنــاه
نــود هشــت اســت .بــا اوج گیــری جنبــش هــای تــوده
ای بویــژه فرودســتان در آبامنــاه  98رونــدی را بــرای
انقالبــی دیگــر بــا دورمنایــی کامــا نویــن بــه ســود
اکرثیــت عظیــم کارگــران وزحمتکشــان بوجــود آورد.
گاهــی در تاریــخ یــک حرکــت عملــی انقالبــی و
تاثیــر اجتامعــی کــه خــود نتیجــه یــک دوران طوالنــی
تبلیغــات وترویــج اســت چنــان تــکان دهنــده اســت کــه

بــر مســیر طوالنــی وســختی کــه آن حرکــت طــی کــرده
ســایه مــی انــدازد .آبامنــاه  98وخیــزش عظیــم تاریخــی
فرودســتان از آن نــوع رخــداد هــای تاریخــی اســت،
چنــان اوضــاع ایــران را تغییــر داده اســت کــه بــاز
نگــری از گذشــته بـرای روشــن کــردن از کجــا بدیــن جــا
رســیده ایــم و بــه کجــا بایــد برســیم را طلــب مــی کنــد.
در ســا لگــرد  22بهمــن بــا توجــه بــه اوضــاع جنبــش
کنونــی و صــف آرایــی نیروهــا روی ســه نکتــه اساســی
ومهــم کــه نقــش تعییــن کننــدەای در تکامــل اوضــاع
بســود طبقــه کارگرخواهــد داشــت تامــل مــی کنیــم.:
اولین نکته
چگونــه انقالبــی در پیــش اســت ،ماهیــت آن چیســت؟

