ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دورە چهارم

صفحه 7

صفحه 2

صفحه آخر

هراس کارگزاران از سوسیالیسم
"مــا بســیار متاســفیم کــه یــک خصوصیســازی نــاکام
و نادرســت و نــاروا بــه تضییــع حقــوق کارگــران و
توهیــن بــه نهادهــای کارآفریــن منتهــی شــده اســت
و گروههــای کمونیســتی و شبهکمونیســتی را بــه
تقدیــس اقتصــاد دولتــی و حکومتــی واداشــته اســت.
ایــن روزهــا چــه در اردوگاه چــپ و چــه در اردوگاه
راسـ�ت صـ�دای پـ�ای سوسیالیسـ�م بـ�ه گـ�وش میرسـ�د..
مــا بــه عنــوان یــک حــزب مدافــع کارآفرینــان ،از حقوق
کارگــران دفــاع میکنیــم و دفــاع از حقــوق کارگــران
را بــه جــای شــعارهای سیاســی و عوامفریبیهــای
مارکسیســتی در حامیــت از کار و تولیــد میدانیــم
کــه راه عدالــت از توســعه میگــذرد .برطــرف کــردن
موانــع سیاســی داخلــی و خارجــی توســعه بــه خصــوص
تامیــن امنیــت رسمایهگــذاری ملــی و بیناملللــی ســبب
خواهــد شــد بــه جــای کاســبان بحرانهــای کارگــری،

آزادی سپیده قلیان

کارگــران و کارآفرینــان رشیــف و میهندوســت چــرخ
تولیــد و توســعه کشــور را بچرخاننــد و مانــع تشــدید
تضادهــای اجتامعــی شــوند .مــا هشــدار میدهیــم
شــیوع جریانهــای کمونیســتی محصــول یــک بح ـران
اقتصــادی و اجتامعــی گســرده اســت کــه میکوشــد
طبــق آموزههــای مارکسیســتی بــا دامــن زدن بــه
تضادهــای اجتامعــی ماننــد "کارگر-رسمایــهدار" یــا
"مرکــز -پیرامــون" وحــدت ملــی ،انســجام اجتامعــی و
حتــی متامیــت ارضــی ایـران را تهدیــد کنــد .مخاطــب ما
در ایــن هشــدار همــه حاکمیــت از دولــت و مجلــس و
شــوراها و شــهرداریها و صداوســیام و قــوای قضایــی و
نظامــی و انتظامــی و امنیتــی و همــه احزاب سیاســی و
نهادهــای مدنــی از اصــاحطلــب تــا اصولگراســت کــه
مبــادا بــا نــگاه بخشــی و جناحــی بــه داســتان بنگرنــد

آزادی سپیده قلیان و اعضای نرشیه گام
شبنه  4م آبان  98در جلوی زندان دوستان سپید قلیان و
اعضای نرشیه گام ساناز الیاری ،امیر حسین محمدی فر،
امیر امیرقلی و نیز بازداشت شدگان روز جهانی کارگر
عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از خروج آنها از زندان
استقبال منودند.
متاسفانه خربی از آزادی اسامعیل بخشی ،عسل محمدی
و ندا ناجی نبود.
منطق سمتگران و واپسگرایان جهان که حاکمین مهین
ما از آنجمله هستند ،با منطق آزادیخواهان ،مردم مرتقی
جهان بویژه فرودستان و کارگران ما متفاوت هستند.
اولی را تنها با زدن ،افشا کردن ،فشار و مبارزه می
توان راضی کردو دومی منطقش مبارزه بازهم مبارزه،
شکست ،بازهم مبارزه تا پیروزی است.

صفحە ٢

جنبش های اعرتاضی کنونی در ایران
بعد از رسکوب اعرتاضات رشکت نیشکر هفت تپه و
دستگیری ،سپیده قلیان ،اسامعیل بخشی ،علی نجاتی
و دست اندر کاران نرشیه گام  ،دولت فضای رسکوب
شدیدی را در جنبش کارگری و دیگر اعرتاضات اجتامعی
در پیش گرفت ولی این فضا بعلت سطح مبارزه جنبش
کارگری و دیگر جنبش های اعرتاضی مانند دانشجویان،
پرستاران ،مالباختگان ،خانواده زندانیان سیاسی ،زنان
و،....امکان ادامه نیافت و دور دیگری از اعرتاضات
کارگری در مدتی کوتاه مجددا رسبلند کرده است.
در چند ماه اخیر ما در نقاط مختلف شاهد اعتصاب،
تحصن در داخل مکان های کار و تولید تا جلوی
ساختامن های اداری ،بسنت جاده ،درگیری با ماموران
انتظامی بوده ایم.
آمارها نشان از بیش از  80مورد مبارزه به شیوه های
گوناگون بوده است .در برخی موارد این اعرتاضات با
موفقیت همراه بوده است .این موفقیت ها نه ناشی

صفحه آخر

می گویند معلم
نقاشی نرون

به مناسبت هفتادمین
سالگرد انقالب چین

فاشیسم در
هندوستان

صفحه آخر

موضع پرولرتی در
تحزب کمونیستی

در دفاع از مبارزات
ستمدیدگان روژآوا
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از متایل رژیم در برخورد به خواست های محقانه بلکه
ناشی از فشار از پائین از یک سو و نیز برخی حامیت
های نیروهای سیاسی خارج از کشور و بین املللی بوده
است.
جنبش کارگری هم در همین وضع است .تجربیات چند
دهه گذشته به رشد جنبش کارگری در سطوح مختلف
کمک های شایانی کرده است .جنبش کارگری رسکوب
های مختلفی را از رس گذرانده است .از مرگ های
مشکوک و شکنجه فعالین کارگری در زندان .تا هجوم
اراذل و اوباش همراه با نیروهای انتظامی به تحصن
های کارگری ،رس دواندن در پیچ و خم های اداری ،تالش
برای ایجاد دودستگی در بین کارگران ،حذف کارگاههای
کمرت از  10کارگر از ضوابط قانون کار ،قراردادهای
سفید امضاء اخراج های فردی و دسته جمعی ،فروش
کارنجات و واحدهای تولیدی به بخش خصوصی ،فشار
صفحە 3

صفحە 2

نقش منصور حکمت در جنبش
کمونیستی ()2

بقیه از شامره 172
بدیــن ترتیــب روشــن میشــود کــه بــر خــاف نظــر
منصــور حکمــت و دیگــر نویســندگان مقالــه ،بــر اســاس
رشایــط عینــی فــوق ،انقــاب بالواســطه سوسياليســتی
در دســتور کار پرولتاریــای ایــران بــوده اســت و نــه
انقــاب بــورژوا دموکراتیــک ارتجاعــی.
موضــع منصــور حکمــت در مســألهی مهــم دیگــری
عــدول چشــمگیرش از مارکسیســم را نشــان میدهــد،
و آن تابعیــت مرحلــهی انقــاب از رشایــط ذهنــی
یــک طبقــه اســت .او میگویــد ،انقــاب آینــده «بــه
حکــم رشايــط عينــی و ذهنــی خــود منيتوانــد انقالبــی
بالواســطه سوسياليســتی باشــد ».یعنــی اگــر هــر دو
رشط عینــی و ذهنــی پرولتاریــا آمــاده باشــد ،مرحلــه
انقــاب سوسیالیســتی اســت ولــی اگــر یکــی از ایــن
رشایــط آمــاده نباشــد ،یعنــی رشایــط عینــی آماده باشــد

چارە رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحە 5

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

هراس کارگزاران از سوسیالیسم
و اصــل ماج ـرا را از یــاد بربنــد ".نقــل از بیانیــه حــزب
کارگ ـزاران ســازندگی حــزب اکــر رفســنجانی
طبــق همــه شــواهد از جملــه ادعــای خانــواده
رفســنجانی اورا بــه دســتور خامنــه ای کشــتند امــا
بــه نظــر میرســد طرفدارانــش و حزبــی کــه اواز
بنیانگزارانــش بــود هنــوز در صحنــه سیاســی اســت
و در ایــن اوضــاع بحرانــی بــرای حفــظ نظــام تــاش
مــی کند.ایــن بیانیــه حکایــت از ایــن دارد کــه جنبــش
کارگــری ایـران همچنــان در حــال رشــد وتکامــل اســت
و تکاملــش در مســیر معینــی اســت کــه کارگ ـزاران از
آن هــراس دارنــد:
سوسیالیسـ�م کارگــزان واقعبیــن تــر از ایــده ا لیســت
هــای سوسیالیســت ورویزیونیســتهای اصــاح طلــب،
جنــگ طبقاتــی جــاری میــان کارگ ـران ورسمایــه داران
را اصــل ماجــرا مــی داننــد .در اینجــا بایــد گفــت
شــم طبقاتــی مناینــدگان رسمایــه در ایــران در حــزب
کارگــزان بســی حســاس تــر و هوشــمندانه تــر از
اح ـزاب وســازمان هــای چپــی هســتند کــه مرزبنــدی
طبقاتــی را در جامعــه کنونــی ایــران مخــدوش مــی
کننــد وتحــت عنــوان وحــدت خواهــی بــدون مرزبنــدی
طبقاتــی سیاســت "همــه باهــم " را در پیــش گرفتــه
اند.رویزنیســتها ورفرمیســت هــا کــه در انقــاب  57بــه
تحکیــم قــدرت سیاســی نظــام جمهــوری اســامی کمــک
کردنــد .امــروزه بــار دیگــر تــاش دارنــد خــط ســازش
بــا جنــا ح هــای رسمایــه داری را در جنبــش کارگــری
پی��اده کنن��د.
دومــن نکتــه ی بیانیــه هشداریســت بــه حاکمیــت
رسمایــه داری کــه خط ـراز ســوی کمونیســتها هــر روز
بیشــر مــی شــود واگــر متحــد نشــوند گــور کنــان
رسمایــه دســت درانــدر کارندتــا بنیادشــان را بــر کننــد.
ایــن نــوع هشــدار هــا تازگــی نــدارد .کل دســتگاه هــای
تبلیغاتــی رژیــم پــس از جنبــش دیــاه  96هــر حرکــت
کارگــری را زیــر رهــری کمونیســت هــا ومارکسیســت-
لنینیســت هــا اعــام کردند.ایــن نــوع هشــدار هــا در
حقیقــت اعــام جنــگ علیــه کارگــران آگاه و پیــرو
و ترســاندن نظــام رسمایــه داری جهانــی از خطــر
کمونیســم در ایــران اســت.
ســومین نکتــه اینســت کــه حــزب کارگـزاران تــاش دارد
خــود را بعنــوان بدیلــی سیاســی در ایــن اوضــاع عرضــه
دارد.ایــن حــزب مذبوحــا نــه ای تــاش مــی کنــد بــه
طبقــه زالــو صفــت حــا کــم و حامیــان رسمایــه داران
خارجــی اطمینــان دهــد کــه کارگ ـزاران حــزب اصلــی
صاحــب کاران و رسمایــه داران اســت  .آنهــا در ایــن
بیانیــه میخواهنــد تاکیــد کننــد در همیــن جمهــوری
اســامی نیروهایــی هســتند کــه هشــیارند و در پــی
حفــظ رسمایــه داری انــد .آنهــا اعــام مــی کننــد کــه
بــه خاطــر جایــگاه سیاســی اقتصــادی  -اجتامعــی شــان
بهرتیــن گزینــه بـرای عرضــه کارگــر خامــوش وکار ارزان
هسـ�تند..
امــا چــه بایــد کــرد کــه صــدای پــای سوسیالیســم بــا
مــارش کارگ ـران هیپکــو در اراک باردیگــر بلنــد شــد و
در برابــر نیروهــای حافــظ رسمایــه مقاومــت کردنــد.
آنهــا صــدای پــای کارگـران را در دیــاه  96در بیــش از

صفحە2

در دفاع از مبارزات ستمدیدگان
روژآوا

صــد وچهــل شــهر شــنید نــد کــه فریــاد تــوده هــا در
آســان هــا طنیــن مــی انداخــت و دســت رد بــه ســینه
ی اصــول گــرا و اصــاح طلــب مــی زد.آنهــا صــدای
سوسياليســم را در خواســت اداره شــورایی کارگــران در دفــاع از مبــارزات ســتم دیــدگان روژآوا ،جبهــه ســتم
فــوالد و هفــت تپــه ،صــدای رســای کارگ ـران را مقابــل دیــدگان بیناملللــی را ســازمان دهیــم.
مجلــس و در روز جهانــی کارگــر شــنید نــد .اعتصابــات
مــداوم معلــان را دیــد نــد .رزم کارگــران هپکــو و مرتجعیــن جهــان منطقــی جــز تجــاوز ،زور ،شــکنجه،
همبســتگی طبقاتــی آذر آب اراک را مــی بینیــد .اکنــون زنــدان و کشــتار ندارنــد .اردوغــان در رویــای احیــای
دیگــر آرامــش وخــواب راحــت از حاکــان ســلب شــده خلیفهگــری عثامنــی بــا حملــه بــه روژآوا ،ماجراجویــی
نظامــی جدیــدی را آغــاز کــرده اســت.
اســت.
پــان ترکیســم بــا قتــل عــام ملتهــای ارمنــی ،کــرد،
یونانــی و عــرب ،تودههــای وســیع هــان ملتهــا را
علیــه خــود بــر انگیختــه اســت .امــروز روژآوا بــه میدان
بــزرگ مقاومــت در برابــر وحش ـیگری ایــن فاشیســت
آنچه که در این دوسال گذشته پس از خیزش  140شهر لجــام گسســته تبدیــل شــده اســت.
نشان داد که رژیم جمهوری اسالمی درمانده در مقابل تجربــه تاریخــی بــه عیــان نشــان داده اســت کــه بایــد
مبارزات توده ای وسیع مردم ناتوان باقی مانده است .خیــاالت واهــی را نســبت بــه پشــتیبانی امپریالیســتها
و از آن زمان تا به حال جزء روش رسکوب و زندان و و نیروهــای ارتجاعــی از جنبشهــای مرتقــی منطقــه
شکنجه در پیش نگرفته است .اما مبارزه از آن زمان تا بــدور ریخــت و یــک جبهــه وســیع بیناملللــی از
به امروز ادامه یافته است  .برجسته ترین آن مبارزه کلیــه اســتثامر شــوندگان ،ســتم دیــدگان ،نیروهــای
اسامعیل بخشی و سپیده قلیان و کارگران هفت تپه و دمکراتیــک وازادی خــواه بوجــود آورد و جنــگ
هپکو و فوالد اهواز نشان داد که منطق مبارزه و ادامه مقاومــت روژاوا را بــه جنــگ پیــروزی علیــه رژیمهــای
مبارزه می تواند سخت ترین دشمن مرتجع را به زانو فاشیســتی جنایتــکار ترکیــه ،ایـران ،ارسائیــل ،عربســتان،
ســوریه و دخالــت کلیــه نیروهــای مرتجــع امپریالیســتی
در بیاورد.
امروز برای هر ناظر سیاسی این سئوال مطرح می شود ،تبدیــل کــرد.
چگونه است که این رژیم دیکتاتوری آدم کش که قتل
عام دهه  60را در پشت رس خود دارد و چوبەهایدار حزب رنجربان ایران
برپا و رهرب آن آیت الله خامنه ای در نطق های خود هجدهم مهر  ۱۳۹۸برابر با دهم اکترب ۲۰۱۹
بارها تاکید کرده که رژیم اسالمی هرگز ،هرگز نباید
حتی یک قدم عقب نشینی در مقابل نیروهای مخالف
خود کند ،امروز تحت نظارت رئیسی که یکی از اعضای
کمیته مرگ دهه  60بود ،تن به چنین عقب نشینی
داد .اینجاست که منطق جمعبندی شده تاریخی مبارزه
نیروهای مرتقی و کارگری درستی خود را به اثبات
رسانده است.
زمانی که مائوتسه دون در هنگامی که امپریالیسم
آمریکا و سوسیال آمپریالیسم در باالترین سطح قدرت
به تارنما های اینترنتی حزب
جهانی بودند و چین تازه از جنگ داخلی بیرون آمده
رنجبران ایران مراجعه کنید و
بود ،اراده توده های مردم را به طور اسرتاتژیک در یک
نظرات خود را در آنها منعکس
فراز کوتاه مشخص کرد و گفت " امپریالیسم بیرکاغذی
کنید!
است و غولی پاگلی است" .امروز ما شاهد چنین شیر
های برفی حاکمین خود هستیم که در برابر موج
نارضایتی توده های وسیع مردم که تا به حال با منطق
سایت حزب رنجبران
زور و زندان و شکنجه می خواستند به حکومت خود
www.ranjbaran.org
ادامه د هند دیگر توان خود را از دست داده اند ..و
مجبورند تن به عقب نشینی دهند .ما این پیروزی بزرگ
مبارزات دو ساله جنبش کارگری و فعالین دربند آنرا
تربیک می گوئیم و همچنان روی منطق مبارزه باز هم
سایت آینه روز
مبارزه تا پیروزی تاکید می کنیم پرولتاریا برای تغییر
www.ayenehrooz.com
جهان نیروهای کارگری و زحمتکشان ایران راهی جزء
ادامه مبارزه برای سوسیالیسم راهی دیگری ندارند.
حزب رنجربان ایران
2019/10/28

آزادی سپیده قلیان

پیش به سوی مبارزه متحد برای آزادی زندانیان سیاسی
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جنبش های اعرتاضی کنونی در
ایران

خود یکی از بانیان تخریب محیط زیست و انسانی در
ایران است با به بند کشیدن فعالین آن با اتهام مفسد
فی االرض که هیچگاه نیز سند و مدرکی برای آنها ارائه
ندادند ،ناشی از فشار و اعرتاضات اجتامعی مجبور
شدند که این اتهام را پس گرفته و اتهامات دیگری
را به آنها بزنند .سخنگوی قوه قضائیه می گوید «بر
اساس ماده  ۲۸۰آئین دادرسی کیفری دادگاه میتواند
در جریان رسیدگی به پرونده عنوان اتهامی را تغییر
دهد و بر همین اساس اتهام افراد اشاره شده از افساد
فی االرض به همکاری با دولت متخاصم آمریکا و
رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران جهت
جاسوسی به نفع سیا و موساد تغییر میکند» عقب
نشینی رژیم از این اتهام اولیه خو د نشان دهنده بی
پایه و ساختگی بودن اتهاماتی است که قوه قضائیه
و رئیس جنایتکارش برای پیشربد سیاست های رژیم و
رسکوب هر گونه اعرتاض و حتی نقدی بکار می گیرند.
ولی ویرانی که این رژیم در محیط طبیعی و انسانی
در ایران بوجود آورده است باعث خشکسالی ،ویرانی
زمین های کشاورزی و منابع آبی ،گردو غبار و ریزگرد
ها و .....شده است که تا سال های مدید قابل بازسازی
نیستند .به بند کشیدن افشاگران این سیاست ها و
اعامل ویرانگر منی تواند جوابگوی مردم معرتضی باشد
که بطور روزمره از دست رفنت و آلوده شدن محیط
زندگی خود را بطور عینی می بینند و ملس می کنند.
رسمایه داری حریص و زالو صفت چه در حاکمیت و
چه در بخش خصوصی بدون در نظر گرفنت رسمایه های
طبیعی و انسانی و رصفا برای کسب سود بیشرت هیچ
ابائی از ویرانی محیط زیستی و طبیعی ایران ندارد.
آنها با سد سازی ها ،برداشت های آبی و معدنی ،از
بین بردن جنگلها در خدمت خانه سازی رضبات غیر
قابل جربانی در بسیاری از مناطق طبیعی ایران وارد
آورده اند.رسکوب فعالین محیط زیست و زدن اتهام
های متعدد نه تنها حل مسئله نیست بلکه چشم بسنت
بر یکی از معضالتی است که رسمایه داری در ایران
بوجود آورده است.
جنبش زنان :باالخره جنبش زنان توانست بعد از سالها
تالش راه خود را با دادن هزاران زخمی  ،توهین شده،
زندانی کشیده ،مورد تجاوز قرار گرفته و آخرینش جان
باخته ای مانند سحر دخرت آبی و .....به طرف موفقیت
های بیشرت با ورود ورزشگاهها باز کند.بدون فشار
جنبش زنان و حامیت عمومی جامعه از خواست های
زنان این موفقیت ها بدست منی آمد.
در مهرماه امسال  17نفر از زنان سیاسی زندان اوین
نامه رسگشاده ای را انتشار دادند در بخشی از این نامه
آمده است:
«دیر زمانیست که استبداد و استثامر توامان جز چرت
خفقان و گرسنگی و فقدان بر رس مردم این رسزمین
نگسرتده است .در متام این سال ها کشاکش قدرت
مسلط با آزادیخواهی و عدالت طلبی در جریان بوده
است .در یک سو حاکمیت با متام ابزارهای رسکوب و
در سوی دیگر جان های آزاده ی مردان و زنان با متام
آنچه داشته اند از قلمشان تا جانشان .این کشاکش و
نربد به رصیح ترین شکل در مواجهه حاکمیت با مادران

و مادرانگی طی سالها منایان شده است» .این نامه ادامه
کشمکش و جدال تاریخی جنبش زنا ن با رژیم ضد
زن اسالمی در ایران .زنان ایران طی سال های حاکمیت
مرتجع اسالمی یک دم از مبارزه علیه قوانین قرون
وسطائی نایستادند .و رژیم اسالمی را قدم به قدم از
مواضع اشغال شده اش علیه زنان عقب رانده اند.
خوشبختانه این تالشی علیه قدرت حاکم و دخالت در
باالترین سطوح سیاسی جامعه است که نشان می دهد
این جنبش هامنند جنبش کارگری در این سالها سنگرهای
مهمی را در اختیار گرفته است و یک جنبش مطرح و
عمیق اجتامعی در اوضاع بحرانی کشور ماست .اساس
خواست های زنان امروز در برابری زن و مرد در قوانین
و حقوق اجتامعی نهفته است .روشن است که با قوانین
اسالمی حاکم نه تنها زنان بلکه مردان هم از حقوق
اولیه انسانی و شهروندی برخوردار نیستند و به همین
دلیل خواست برابری زن و مرد بطور مشخص خود را
دربرابر حاکمیت رسمایه داری مذهبی می بیند و برای
رسیدن به آن بایستی قدرت دولتی را از جلوی پای این
خواست به مثابه مهمرتین و عمده ترین مانع کنونی،
بردارد .در این حرکت زنان نزدیکرتین متحد کارگران و
دیگر نیروهای مرتقی اجتامعی هستند.
جنبش دانشجویی :یکی از جنبش های مطرح و پرقدرت
اجتامعی جامعه ما از زمان پیدایش دانشگاهها در
کشور جنبش دانشجویی بوده است که بطور دائم علیه
نابرابری و ظلم و ستم اجتامعی ایستاده است .در درون
جنبش دانشجویی گرایشات و نظرات متعدد متعلق به
طبقات اجتامعی وجود دارد که با تنش های اجتامعی
برخی از این گرایشات ضعیف و برخی دیگر قدرمتند
می شوند .این جنبش هر گاه سمت طبقات فرودست
جامعه را گرفته خواست های مرتقی و رادیکال اجتامعی
را در برابر خود گذاشته است  .رشد کرده است و
بصورت قدرمتندی حاکمیت های ارتجاعی را به چالش
های اجتامعی کشانده است .در رژیم اسالمی تقریبا
عده ای بسیار محدودی از طرفداران حاکمیت که
عمدتا از طریق سهمیه بندی نهادها وارد دانشگاهها
شده اند .علیه هر گونه عدالت خواهی  ،ترقی و آزادی
های فردی و اجتامعی ایستاده اند و کامال در جنبش
دانشجویی منفرد هستند .شکست جریانات حزب
الهی و اصالح طلبی در جامعه باعث شده است که در
دانشگاهها بسیاری از فعالین دانشجویی بطرف چپ
بازگردند و یا به دنبال راههای دیگر جدا از حاکمیت
بیافتند.رژیم سعی کرده است که به رسدرگمی و بی
برنامه گی نهادهای دانشجویی با توطئه های مختلف
از کاشنت عنارص خودی در بین دانشجویان تا پراکندن
ایده های ارتجاعی و رسکوب ،دامن بزند.
در رشایط کنونی ایده های چپ در حال رشد و
نیروگیری در دانشگاههای کشور هستند .اعتصابات و
تحصن های دانشجویی بویژه در تهران و شهرهای بزرگ
و طرد رئیس جمهور روحانی و مترکز بر رس «افشاگری»
نسبت به کمونیسم علمی و سازمان های درون جنبش
کمونیستی ،جناح های مختلف حاکمیت را هراس کرده
است و آنها دامئا به یکدیگر خطر چپ های نو را گوشزد
می کنند .سالیان گذشته نشان داده است که هر نهاد
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«حراست « برای جاسوسی و لو دادن فعالین کارگری،
بازخرید های زود هنگام و .......که هر چند گاهی رژیم
رسمایه داری اسالمی با دوز و کلک های تازه ای سعی
به خسته و مایوس کردن آن دارد.
ما در زیر نگاهی داریم به جنبش های معرتض اجتامعی
بویژه جنبش کارگری در اوضاع کنونی و برخورد رسمایه
داران حاکم دولتی و غیر دولتی به آن.
نیشکر هفت تپه :حکومت اسالمی بعد از رسکوب
های سال گذشته و به بند کشیدن فعالین آن نتوانست
اعرتاضات را بخواباند و اعتصابات همچنان در پستی
و بلندی هایی ادامه یافته است .رئیسی جالد برای
فریب کارگران قول باز بینی احکام صادره توسط قاضیی
مقیسه داد .ولی هنوز حرفش را نزده قاضی مقیسه
اعالم کرد که حکمش خداپسندانه بوده است و آب
پاکی روی دست متوهمین به کسانی که خواهان حضور
رئیسی برای رسیدگی شدند ».سندیکای کارگران نیشکر
هفت تپه در بیانیه ی ای از ادامه ی اعتصاب در روز
یکشنبه خرب داده است .در این بیانیه آمده است.
امروز یکشنبه  ۲۹مهر ،کارگران هفت تپه در حامیت
از  ۳همکار اخراجی خود و عدم امنیت شغلی و
خواست لغو ”خصوصی سازی و همچنین پایان دادن
به پرونده سازی برای کارگران به اعتصاب خود ادامه
میدهند .مزدوران رژیم با یورش به منزل فعالین کارگری
هفت تپه از جمله :یوسف بهمنی و محمد خنیفر قصد
دستگیری آنها را داشتند»مقاومت قهرمانانه فعالین
کارگری و ادامه اعتصابات و تظاهرات باالخره رژیم را
مجبور به عقب نشینی کرد و باعث آزادی برخی از آن
از زندان با وثیقه های سنگین شد.
رژیم جمهوری اسالمی زندانیان سیاسی را به مرگ
گرفته تا به تب راضی شوند .آنها حکم های بیش از حد
سنگینی در دادگاههای بدوی صادر می کنند تا بعدا
تحت عنوان تحقیق و بررسی ،عفو عمومی ،رئوفت
اسالمی و خزبالتی از این دست  ،رژیم جمهوری اسالمی
را قانون مند و تابع قوانین مدنی – حقوقی نشان
دهند.و در نهایت با بازی کردن با رسنوشت بازداشت
شدگان جو رعب و وحشت ایجاد کنند.
اما تحرک و مبارزات جنبش کارگری فقط محدود به
هفت تپه نیست .رسکوب کارگران هپکوی اراک ،آذر آباد
اراک ،فوالد اهواز ،همچنان ادامه دارد .و اینها می توان
گفت در جنبش کارگری بی سابقه هستند ،از آن جهت
که در مدتی کوتاه چندین بار مورد رسکوب و دستگیری
و شکنجه واقع شدند ولی از خواست های خود عقب
نشینی نکرده و به مبارزه برای تحقق درخواست خود
با متامی فشارهای رژیم ادامه می دهند .همزمان با
اعتصاب و اعرتاضات هپکو و آذرآب ،اعتصاب کارگران
نیشکر هفت تپه ادامه داشته و به قوت خود باقی
است.
یکی دیگر از سیاست های مخرب رژیم در رابطه با
محیط زیست و فعالین آن که از سال  96در زندان
برس می برند است .باالخره رژیم جمهوری اسالمی که
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دانشجویی از صنفی تا رفاهی نهایتا بعلت حکومت
رسکوب و فساد به رودر رویی سیاسی با رژیم کشیده
می شود .عدم امنیت شغلی برای فارغ التحصیال ن
دانشگاهها تا مهاجرت گروههای بزرگی از آنان نشان
از ناثباتی در اینده این جنبش دارد.جنبش دانشجویی
بسیاری از فعالین اجتامعی با گرایشات مختلف را از
درون خود بیرون داده است.
جنبش معلامن :معلامن یکی از اقشار کم درآمد
جامعه هستند که بعلت فشار رژیم برای خصوصی
سازی آموزش و پرورش تحت فشارهای مضاف دولتی
و بخش خصوصی قرار دارند .دولت عمال با کم کردن
مسئولیت های خود و کمک مستقم و غیر مستقیم به
بخش خصوصی باعث رشد و گسرتش مدارس انتفاعی
و خصوصی در ایران شده است .مدارس خصوصی با
استخدام موقت ،نیمه وقت ،استخدام های ساعتی و
غیره عمال معلامن را از حقوق رسمی اجتامعی محروم
کرده و باعث شده است که صندوق بیمه های اجتامعی
که از پول همین معلامن درست شده است نتواند
خدمات خود را کامال در اختیار آنان بگذارد .درآمدهای

صفحە4
اصول گرا برای حفظ حاکمیت ( و صد البته با نصیحت
و دعای خیر ) صف کشیده اند .روند اوضاع نشان می
دهد که جنبش کارگران و زحمتکشان با گذشت زمان
آبدیده تر و باتجربه تر عمل می کنند و بعکس حاکمیت
روند متحدانه تری را در این مبارزه پیش گرفته است.
رشایط اجتامعی جدا از چنگال نشان دادن حاکمیت و
براه انداخنت شکنجه و زندان برای هر معرتضی بطرف
بهرت شدن برای پائین دستان و انفراد و عقب نشینی
برای باالئی ها جلو می رود .آنچه تعیین کننده روند
اوضاع در آینده خواهد بود درجه سازمان یافتگی این
جنبش ها علیه رژیم و کل حاکمیت رسمایه در ایران
است.

پائین ،معلامن را به کارهای دیگر مانند مسافرکشی
و برای تامین هزینه زندگی خود و خانواده هایشان
واداشته است  ،که یکی از دالیل کاهش کیفیت آموزشی
در ایران را به همراه داشته است .رفتارهای رژیم
جمهوری اسالمی در برخورد به این خواست هامنند
برخورد به دیگر جنبش ها و اعرتاضات اجتامعی بگیرو
ببند و رسکوب است.ولی با اوج گیری نفرت اجتامعی
از این رژیم شمشیرش علیه این جنبش ها کند شده
است و در هر کجا از محالت ،تا خیابان ها و محل های
کار و تولید این نفرت با صدای بلند بین مردم بصورت
گفتگو اعالم می شود.همبستگی که در سالهای اخیر
بین جنبش کارگری ،دانشجویی ،زنان ،معلامن بوجود
آمده است در حال تجربه اندوزی های جدید از کار
ع.غ
متقابل است.
همه جنبش های اعرتاضی را گرسنگان ،فرودستان2019/10/22 ،
زحمتکشان ،ستمدیدگان و استثامر شده گان جامعه در
بر می گیرد.تضادها بین توده های مردم و حاکمیت
آنچنان شدید شده است که حتی اصالح طلبان نیز ناشی
از ترس شان از این جنبش ها در پشت رس جناحهای

بجز نوشته هایی که با امضای تحریریـه منترش مـی گردد
و بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران می باشد
دیگر نوشته های مندرج در نرشیه رنجرب به امضا های فردی است و مسئولیت آنها با نویسندگانشان می
باشد.

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نقش منصور حکمت در جنبش
کمونیستی ()2

دورهیــی کارگــران و خــوش نشــینان ده نیــز اســتفاده
میکننــد و تولیــدات بیــش از حــد نیــاز خــود را در
بــازار عرضــه میدارنــد .ایــن قــر از کشــاورزان عمیقــا
ضــد انقالبــی و مرتجــع بــوده و هســتند.
منصــور حکمــت وقتــی از «طبقــات و اقشــار غــر
پرولــری در کنــار پرولتاريــا ،کــه بــه شــيوهای انقالبــی...
دســت بــه مبــارزه میزننــد» حــرف میزنــد ،منظــورش
«بــورژوازی دموکــرات» و خــرده بورژوازیســت .بــه
همیــن دلیــل هــم مرحلــه انقــاب بعــدی را دموکراتیک
میبینــد .ایــن بــورژوازی اســت کــه بــا کمــک و اتحــاد
بــا پرولتاریــا طبــق نســخه منصــور حکمــت بایــد در
«انقــاب دموکراتیــک» رشکــت کنــد.
او از یــک جانــب در حــرف میگویــد همــه غیــر از
پرولتاریــا ارتجاعــی هســتند و از طــرف دیگــر در عمــل
تالشهــای هــان بــورژوازی مرتجــع را مبــارزه بــه
شــیوه انقالبــی جــا میزنــد.
او ایــن آشــفته فکــری و تزلــزل را تــا پایــان عمــرش بــا
خــود حمــل میکــرد .بــد نیســت در اینجــا قــدری هــم
بــه نظــر مارکــس و انگلــس توجــه کنیــم:
در هــان مانیفســت حــزب کمونیســت کــه در ســال
 ۱۸۴۸نوشــته شــده اســت ،در بخــش بورژواهــا و
پرولرتهــا آمــده اســت کــه «بیــن همــه طبقاتــی کــه
اکنــون در مقابــل بــورژوازی قـرار دارنــد تنهــا پرولتاریــا
یــک طبقــه واقعــا انقالبــی اســت ....صنــوف متوســط،
یعنــی صاحبــان صنایــع کوچــک ،ســوداگران خــرده پــا،
پیشــه وران و دهقانــان ،همگــی بــرای آنکــه هســتی
خــود را ،بعنــوان صنــف متوســط ،از زوال برهاننــد ،بــا
بــورژوازی نــرد میکننــد .پــس آنهــا انقالبــی نیســتند
بلکــه محافظــه کارنــد .حتــی از ایــن هــم باالتــر ،آنهــا
مرتجعانــد».
حکمــت بــرای پوشــاندن محتــوای ارتجاعــی انقــاب
دموکراتیــک در یــک جامعــه رسمایــهداری رشوع بــه
قلــم فرســائی میکنــد« :ايــن امــکان بطــور عينــی و
واقعــی وجــود دارد کــه مبــارزات و اعرتاضــات موجــود
بــه جنبشــی عظيــم ب ـرای دمکراســی انقالبــی تبديــل
شــود .حاکميــت دمکراتيــک انقالبــی ای کــه بــار بحـران
اقتصــادی نظــام موجــود را بــر رس بــورژوازی خــراب
ميکنــد و آنچنــان دمکراســی وســيع و گســردەای را بــر
ق ـرار ميســازد کــه بــر داشــن گام بعــدی بــه انقــاب
سوسياليســتی و اســتقرار حکومــت کارگــری را بــه
مراتــب ســاده تــر میســازد».
اگــر وظیفــه انقــاب دموکراتیــک در جامعــه
رسمایــهداری برکنــدن ســاختار بــورژوازی نیســت و
مرحلــه انقــاب هــم سوسیالیســتی نیســت ،پــس چــه
طبق ـهی انقالبــی بــار بح ـران اقتصــادی نظــام موجــود
را بــر رس بــورژوازی خــراب میکنــد .از دیــد منصــور
حکمــت ،طبقــه کارگــر کــه در رأس و فرماندهــی آن
منصــور حکمــت و ســازماناش ،ق ـرار دارد دوشــا دوش
«طبقــات و اقشــار غــر پرولــری  ...کــه بــه شــيوه
هــای انقالبــی  ...دســت بــه مبــارزه میزننــد» و
بــورژوازی لی ـرال دموک ـرات هــم کــه جــزو آنهاســت،
در جریــان یــک انقــاب دموکراتیــک ،منصــور حکمــت
را بــه قــدرت میرســاند و بــورژوازی دموکــرات را کــه
در اپوزیســیون قــرار دارد تحــت فشــار قــرار میدهــد

تــا ٬٬تحــت ســلطهگی کاپیتالیســتی ٬٬جامعــه از
امپریالیســم قطــع شــود ،بــار بح ـران اقتصــادی نظــام
موجــود را بــر رس بــورژوازی دموکـرات خـراب میکنــد
و آن وقــت رشایــط بـرای انقــاب سوسیالیســتی فراهــم
گشــته اســت:
بــه ایــن تخیــات یــک „شــبه تروتسکیســت“ توجــه
کنیــد:
«در آن حالــت يــک ســال ،دو ســال ،ســه ســال ،ده
ســال و ...در مقابــل امپرياليســم مــى ايســتيم و بــا آن
مــى جنگيــم .دوام جمهــورى اســامى بــه هــر حــال
نشــان داد کــه در رشايــط نامطلــوىب مــى تــوان ايســتاد
و قــدرت را (ب ـراى بــورژوازى) حفــظ کــرد[ .اق ـرار بــر
ایــن کــه رژیــم جمهــوری اســامی ثبــات یافتــه اســت]
در صــورىت کــه در ايــن دوره رسمايــه دارى بــه مي ـزان
زيــادى عقــب نشســته و انباشــت اش کمــر شــده وىل
بــا ايــن حــال بــه بقــاء خــود ادامــه داده اســت .وقتــى
کــه بــورژوازى بــه ايــن ترتيــب بــا خــودش عمــل مــى
کنــد ،مــا هــم مــى توانيــم بـراى دوره معينــى بــه ايــن
طريــق بــا او عمــل کنيــم .در چنــن رشايطــى ديــر يا زود
بــورژوازى از نريوهــاىئ کــه در امــر توليــد رسمايــەدارى
اخــال مــى کننــد ،بــه تنــگ آمــده و تصميــم مــى
گــرد کــه جنــگ تعيــن کننــده نهــاىئ را بــا پرولتاريــا
بناميــد .بــه ايــن ترتيــب يــا بــا آمادگــى و تــدارک کامــل
بــا پرولتاريــا درگــر خواهــد شــد و يــا بــاز بــا هــان
لنگيــدن امپرياليســتى بايــد جلــو بــرود .يــا بــکىل نفــى
مــى شــود و پرولتاريــا بــه جــاى آن آلرتناتيــو خــود
را بــه جامعــه عرضــه مــى کنــد( »...بحثــی پیرامــون:
پیــش نویــس برنامــه مشــرک کوملــه و اتحــاد مبــارزان
کمونیســت)
چنــان کــه خواننــده مالحظــه میکنــد ،منصــور حکمــت
کاریکاتــور زشــتی از انقــاب فوریــه و اکتــر روســیه
بــرای ایــران عرضــه کــرده اســت .یــک الگوبــرداری
زشــت ،یــک تخیــل بیامرگونــه .رونــد زندگــی نشــان
داد کــه همــه ایــن تئوریهــای „مارکسیســم انقالبــی“
چیــزی جــز هجــو انقــاب ،لجــن مــال کــردن جنبــش
کمونیســتی و مبــارزات پرولتاریــا نیســت.
حکمــت میگویــد :ایــن دولــت «دموکراتیــک انقالبــی»
بــر ارکان «حاکمیــت مــردم مبتنــی بــر دمکراســی
شــورائی» اســتوار اســت .در اینجــا خــوب اســت نظــر او
را از حاکمیــت شــورائی در ایــن دولــت دقیقــر مطالعــه
کنیــم.
«در رابطــه بــا دمکــراىس شــورايى بايــد ايــن نکتــه را
روشــن ســاخت کــه ايــن شــوراها ،شــوراهاى رصفــا
کارگــرى و طبقــاىت نبــوده ،بلکــه شــوراهايى دمکراتيــک
از قبيــل شــوراى خلقهــا ،شــوراى دانشــگاهيان،
شــوراى محــات و  ...نيــز وجــود دارنــد .ايــن دمکـراىس
شــوراىئ بــا دمکـراىس شــوراىئ (ســويتها) کــه مىتــوان
سوســياليزم را روى آن هــا بنــا نهــاد ،فــرق مىکنــد» .
لــذا در اینجــا «تودههــای وســیعی کــه بتواننــد الاقــل
از یــک رشایــط متعــارف اجتامعــی دفــاع کننــد» معنــی
خاصــی پیــدا میکنــد .منصــور حکمــت میخواهــد
بــا حــزباش بــر رأس ایــن شــوراهای غیــر پرولــری -
کــه میگویــد طبقاتــی نیســتند ولــی مارکسیســتها
معتقدنــد ایــن شــوراها خیلــی هــم طبقاتــی هســتند -
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ولــی رشایــط ذهنــی آمــاده نباشــد مرحلــهی انقــاب
دموکراتیــک میشــود .ایــن اندیشــه ضــد مارکسیســتی
اســت زیــرا بــر مبنــای مارکسیســم مرحلــهی انقــاب
هــر کشــوری بســتگی بــه درجــهی تکامــل نیروهــای
مولــده و شــیوهی تولیــد حکــم در آن جامعــه دارد و
نــه در رشایــط ذهنــی موجــود در آن .مثــا در دوران
فئودالیســم مرحلــه انقــاب ،انقــاب رسمایــه داری
بــود .اگــر رشایــط ذهنــی در آن آمــاده نبــود ،پروســه
انقــاب طوالنــی میگردیــد تــا رشایــط ذهنــی فراهــم
گــردد ،ولــی مرحل ـهی انقــاب عــوض منیشــد .یعنــی
مرحلــهی انقــاب بــه انقــاب دموکراتیــک فئودالــی
تبدیــل منیشــد .همیــن طــور اســت انقــاب در جوامــع
رسمایــه داری.
حــال میپردازیــم بــه موضــع دیگــر ضــد مارکسیســتی
منصــور حکمــت
منصــور حکمــت از «طبقــات و اقشــار غــر پرولــری
در کنــار پرولتاريــا ،کــه بــه شــيوهیی انقالبــی بــرای
دســتيابی بــه خواســتهای دمکراتيــک خــود دســت
بــه مبــارزه ميزننــد( » .تکیــه از مــا) صحبــت میکنــد.
بــه نظــر او اقشــار و طبقــات دیگــری غیــر از پرولتاریــا
در یــک جامعــه رسمایــهداری میتواننــد دســت
بــه مبــارزات انقالبــی بزننــد .ایــن یــک موضــع ضــد
مارکسیســتی اســت
در اینجــا رضوری اســت نگاهــی بــه اقشــار و طبقــات
جامعــه آن روز ای ـران بیاندازیــم تــا انح ـراف حکمــت
را بــا شــفافیت بیشــری درک کنیــم :طبقــات اصلــی در
ای ـران آن روز عبــارت بــود از:
 -۱در شــهر :بــورژوازی (صنعتــی و تجــاری ،رصافــان
و ســوداگران بــزرگ ،صاحبــان رشکتهــای واســطهیی
محصــوالت خارجــی ،مافیاهــای ملکــی کــه همگــی در
ارتبــاط بــا رسمایــه خارجــی قـرار داشــته و عمیقــا ضــد
انقالبــی و مرتجــع بــوده و هســتند ).خــرده بــورژوازی
(اقشــار خــرده بــودرژوازی اساسـاً مبــارزات رفرمیســتی
در ایــن نظــام را در پیــش دارنــد .فقــط در مواقعــی
کــه خــرده بــورژوازی فقیــر مناف ـعاش را در پشــتیبانی
از جنبــش کارگــری بــرآورده ببینــد ،بــه دنبــال جنبــش
کارگــری کشــیده میشــود ،آن هــم مقطعــی ،کوتــاه
یــا بلنــد مــدت و اغلــب ناپایــدار ).طبقــه کارگــر پــر
جمعیــت تریــن طبقــه در ای ـران و در عیــن حــال تنهــا
طبقــه انقالبــی در جامعــه .لومپــن پرولتاریــا کــه بــا
رسعــت در ســپاه پاســداران جــذب میشــدند.
 -۲در روســتا :دهقانــان فقیــر و پرولتاریــای ده کــه
جــزو طبقــه پرولتاریــا محســوب میشــدند ،دهقانــان
بــی زمیــن و دارای اندکــی زمیــن کــه بــه پرولتاریــا
نزدیــک بودنــد .زمیــنداران بــزرگ و مالکیــن ارضــی
کــه چــون عمومــا بــه تولیــد تجــاری مشــغول بودنــد
و خصوصــا اغلــب بــه طریــق صنعتــی و مکانیــزه
کشــت و کار میکردنــد و از اســتثامر نیــروی کار ارزش
اضافــه تولیــد میمنودنــد ،بــورژوازی ده بــه حســاب
میاینــد .اقشــار میانــه  -کشــاورزان مرفــه  -در روســتا
یعنــی کشــاورزانی کــه زمیــن کافــی دارنــد ،از اســتثامر
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بــر جامعــه حاکــم شــود .او فریــاد میزنــد کــه ایــن یــک
حاکمیــت پارملانــی نیســت ،بلکــه شــورائی اســت .ولــی
حکومتــی کــه از مناینــدگان اقشــار و طبقــات مختلــف
مــردم تشــکیل شــود دیگــر یــک حکومــت شــورائی
نیســت بلکــه یــک حکومــت پارملانــی اســت .ایــن
دغلکاریســت کــه مــا زیــر پــردهی پرولتاریــا ،پرولتاریــا
و حکومــت شــورائی ،پارملــان را بــه طبقــه کارگــر قالــب
کنیــم.
درک مــا از نقــل قولهائــی کــه آورده شــد ایــن
اســت کــه در ایــن انقــاب قــدرت سیاســی بــه دســت
تودههــای وســیع کــه شــوراهای خــود را تشــکیل
دادهانــد ...میافتــد و ایــن تودههــای وســیع،
بــورژوازی دموکـرات را تحــت فشــار قـرار خواهنــد داد
تــا ســلطه کاپیتالیســتی امپریالیســم را از بیــن بــرد و
رشایــط معیشــتی زحمتکشــان را بهــر منایــد.
در اینجا چند سؤال طرح میشود:
 -۱این تودههای وسیع غیر طبقاتی هستند؟
 -۲اگر طبقاتی هستند ،از چه طبقهای میباشند؟
 -۳اگــر از خــرده بــورژوازی و طبقــهی کارگــر و
بــورژوازی متوســط هســتند ،آیــا ایــن کاریکاتــوری از
«انقــاب دموکراتیــک نویــن» کــه رفیــق مائوتس ـهدون
بــرای یــک کشــور نیمــه مســتعمره  -نیمــه فئــودال
تدویــن کــرد و یــا کاریکاتــور انقــاب فوریــه ســال ۱۹۱۷
در روســیه نیســت کــه منصــور حکمــت میخواهــد در
یــک کشــور رسمایــهداری زورچپــان کنــد؟
 -۴آیــا میشــود بــا چنیــن ترکیــب طبقاتــی در یــک
دولــت «دموکراتیــک» بــه حاکمیــت کاپیتالیســتی
امپریالیســم خامتــه داد؟ آیــا ایــن تئــوری بوئــی از
مارکسیســم بــرده اســت؟
ولــی مــا میخواهیــم امــکان پنجــم را بــا خوشــبینانهترین
موضــع بررســی کنیــم .میخواهیــم ایــن نقــل قــول
را ایــن طــور بفهمیــم کــه منظــور او ایــن اســت کــه
طبقــه کارگــر بــه رهــری منصــور حکمــت ،در دولــت
دموکراتیــک انقالبــی دســت بــاال دارد و قــادر اســت
ســلطه کاپیتالیســتی رسمایــه امپریالیســتی را قطــع کنــد
و بــورژوازی لی ـرال را تحــت فشــار ق ـرار دهــد.
در اینجــا وضــع مضحــک تــر میشــود .نــه .ببخشــید
مصیبتبارتــر اســت .اگــر منصــور حکمــت میتوانــد
تشــکیالتاش را آنچنــان ســازماندهی کنــد کــه
بتوانــد طبقــه کارگــر ایــران را بــرای یــک انقــاب
اجتامعــی بــزرگ ،آگاه ،بســیج و متشــکل منایــد و
تودههــای وســیع را بــه گــرد ایــن طبقــه جمــع آورد،
پــس میتوانســته رشایــط ذهنــی کارگــران را بــرای
یــک انقــاب سوسیالیســتی نیــز فراهــم منایــد .مــا در
صفحــات گذشــته بــا آمارهــای غیــر قابــل تردیــد نشــان
دادیــم کــه رشایــط عینــی ب ـرای انقــاب سوسیالیســتی
کامــا فراهــم بــوده اســت .حــال منصــور حکمــت
رشایــط ذهنــی را نیــز میتوانســته فراهــم کنــد ولــی
بــا ایــن وجــود او از ســمت گیــری سوسیالیســتی خــوف
دارد ،میرتســد.
او طبقــه کارگــر را دوبــاره در ســاختاری هــل میدهــد
کــه رسمای ـهداری بــا بــی صــری منتظــر نیــروی بــازوی
اوســت تــا او را اســتثامر کنــد .رشایــط عینــی و ذهنــی
بــا تئــوری حکمــت در آن لحظــه بـرای قــدم گذاشــن به
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داده اســت کــه در کشــوری کــه ســاختار رسمای ـهداری
غالــب اســت درجــه مترکــز مؤسســات مالــی و غیــر مالی
در دولــت بــا درجــه ظهــور فاشیســم نســبت مســتقیم
دارد .ایــن یــک قانومننــدی در مناســبات مترکــز رسمایــه
در قــدرت سیاســی و شــکل گیــری قــدرت سیاســی بــر
مبنــای ایــن مترکــز اســت .منصــور حکمــت میتوانــد
بـرای توجیــه چنیــن مترکــزی مرتــب از پرولتاریــا و منافع
آن صحبــت کنــد ،از فشــار بــر رسمای ـهداری انحصــاری
صحبــت کنــد ولــی وقتــی در دولتــی کــه هنــوز حافــظ
مناســبات رسمایهداریســت تــا ایــن حــد مترکــز رسمایــه
بــه وجــود میایــد ،طبقــه کارگــر چارهایــی جــز مبــارزه
بــا ایــن دولــت و یــا لــت و پــار شــدن توســط همیــن
دولــت کــه خصوصیــات فاشیســتی بــه خــود میگیــرد،
را نــدارد.
ایــن نســخه بــه یــک دایــره شــیطانی و مالیخوالیائــی
بیشــر شــبیه اســت تــا راه تقویــت دموکراســی و
معیشــت مــردم.
خواننــده حــق دارد از خــود ســؤال کنــد کــه آیــا واقعــا
منصــور حکمــت مصمــم اســت بــا آگاه کــردن پرولتاریــا
و بســیج ایــن طبقــه و برپائــی دولــت «دموکراتیــک
انقالبــی» ،انقــاب سوسیالیســتی را ســازمان دهــد؟
نــه .هــدف او فقــط رسنگونــی رژیــم جمهــوری
اسالمیاســت .از خــودش بشــنویم:
« ذکــر اينکــه آلرتناتيــو پرولتاريــا ،آلرتناتيــوى در قبــال
قــدرت ســياىس اســت ،تأکيــدى اســت بــر اهميّــت
مســألهی قــدرت ســياىس از نقطــه نظــر تاکتيکــى و
ناظــر بــه رضورت حرکــت در جهــت رسنگــوىن رژيــم
جمهــورى اســامى اســت .بــا ايــن عبــارت کوشــيدەايم
جلــوى ايــن ســوء تعبــر پاسيفيســتى را بگرييــم کــه
«ســاخنت آلرتناتيــو» يــک سياســت دراز مــدت بــراى
تربيــت و آمــوزش پرولتاريــا اســت».
از دریچــه چشــم منصــور حکمــت نبایــد بــرای
آمــوزش پرولتاریــا ،آمــوزش ایــن کــه سوسیالیســم
چیســت ،چ ـرا فقــط سوسیالیســم راه نجــات برشیــت
اســت و سوسیالیســم راه حــل همــه بحرانهاســت،
و ســازماندهی ایــن طبقــه بــرای انجــام انقــاب
«دموکراتیــک انقالبــی» (انقــاب سوسیالیســتی پیــش
کــشاش  -از مــا) منتظــر مانــد .چــون ایــن انتظــار
پاسیفیســتی اســت .بــه بیــان دیگــر منصــور حکمــت
کار پرحوصلــه و ســخت ایدئولوژیــک سیاســی را در
بیــن پرولتاریــا بـرای مــدت طوالنــی بــر منیتابــد .او بــه
رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی میاندیشــد .اگــر
شــد بــا پرولتاریــا و اگــر نشــد همچــون پاسیفیس ـتها
منتظــر منیمانــد ،بــدون پرولتاریــا و بــا دیگــر طبقــات
بــه ســوی «انقــاب» میــرود.
بــه نظــر میرســد دم خــروس بــورژوازی طرحهــای
منصــور حکمــت از زیــر عبــای چنیــن تئوریهــای
مشعشــعی پیداســت .میتــوان بــه او بــه عنــوان
بهرتیــن تئوریســین بــورژوازی در جنبــش کمونیســتی
جایــزه داد.

جامعــه سوسیالیســتی و برپائــی دیکتاتــوری پرولتاریــا
فراهــم اســت ولــی منصــور حکمــت طبقــه کارگــر را بــه
جامعــه رسمایــهداری میبــرد کــه در آنجــا «طبقــات
و اقشــار غــر پرولــری در کنــار پرولتاريــا ،کــه بــه
شــيوهیی انقالبــی ب ـرای دســتيابی بــه خواســت هــای
دمکراتيــک خــود دســت بــه مبــارزه میزننــد» حاکــم
اســت .گفتههــای منصــور حکمــت و تئــوری بافیهــای
او مملــو از پرولتاریــا ،انقــاب ،مبــارزه علیــه پوپولیســم
و ...میباشــد کــه میتوانــد روشــنفکران ســطحی را
بفریبــد ولــی او بــه لحــاظ عملــی برنام ـهی روشــنی را
تدویــن میکنــد کــه ســمت و ســوی حاکمیــت دوبــاره
بــورژوازی را دارد .او دولــت را «بــه دســت تودههــاى
وســيعى کــه بتواننــد الاقــل از يــک رشايــط متعــارف
اجتامعــى دفــاع کننــد ».میســپارد .یعنــی بــه دســت
بــورژوازی لیــرال .هــان بــورژوازیای کــه خــودش
گفــت ارتجاعیســت.
دیگر این که:
نفــی عملــی رشایــط اســتثامر امپریالیســتی طبقــه
کارگــر در یــک جامعــه رسمایــهداری «دموکراتیــک
انقالبــی» ،معنــای دیگــری غیــر از قطــع متــام رشیانــات
مالــی آن کشــور از کنرسنهــای جهانــی و کشــورهای
امپریالیســتی نــدارد .ایــن بــه مفهــوم قبضــه کــردن
رسمایههــای خارجــی ،قطــع مناســبات بانکهــای
داخلــی بــا بانکهــای بیناملللــی ،خوابانــدن متــام
کارخانجــات تولیــدی اســت .زیــرا خریــد حتــی یــک
قطعــه یدکــی ماشــین صنعتــی از کارخانــهی تولیــد
کننــده کــه غالبــا در کشــورهای امپریالیســتی و
صنعتــی ق ـرار دارد بــه طــور عینــی برق ـراری اســتثامر
امپریالیســتی اســت .و چــون در ایــن جامعــه کــه
بــه هــر جهــت رسمایهداریســت ،ایجــاد ثروتهــای
اجتامعــی و در نتیجــه بودجــه کل کشــور از اســتثامر
طبقــه کارگــر و تولیــد ارزش اضافــه حاصــل میگــردد،
جـران کمبــود ثــروت اجتامعــی ناشــی از ایــن تضییقات
فقــط میتوانــد از تشــدید اســتثامر طبقــه کارگــر حاصــل
آیــد .تشــدید اســتثامر طبقــه کارگــر یعنــی فعــال شــدن
کارخانجاتــی کــه در ایــن جوامــع ماشــینهایش از
کشــورهای صنعتــی بــزرگ امپریالیســتی خریــده شــده
و قطعــات یدکــی آن هــم از هــان کارخانجــات مــادر
بایــد تأمیــن شــود .در ایــن صــورت منصــور حکمــت بــا
چنیــن دســتور العملهائــی بـرای انقــاب ،نــه تنهــا بــه
سوسیالیســم نخواهــد رســید بلکــه کل بــورژوازی یعنــی
بخــش بیناملللــی و داخــل را ،بــا اســتثامر بــی رویــه
طبقــه کارگــر تقویــت خواهــد کــرد و وضــع معیشــت
تودههــای مــردم بــه ویــژه طبقــه کارگــر را بــه حــد
غیــر قابــل تحملــی تنــزل خواهــد داد.
از خــود منصــور حکمــت بخوانیــم« :مــا بــه روشــنی
مصــادره و ملــی کــردن رسمایههــای انحصــاری داخلــی
و خارجــی و همینطــور مصــادره و ملــی کــردن
رسمایههــا در هــر ســطح کــه تحقــق مطالبــات
کارگــری و رفاهــی و سیاســی برنامــه ایجــاب میکنــد را
گنجاندهایــم و ترصیــح کردهایــم».
ایــن کــه منصــور حکمــت چــه دالئلــی بــرای دولتــی بهرنگ
کــردن مؤسســات مالــی و غیــر مالــی میتراشــد ،تجربــه .2019/10/21
پرولتاریــا و تجربــه تاریخــی جوامــع رسمایـهداری نشــان
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موضع پرولرتی در تحزب کمونیستی

کــه مدنظــردارد بــه همراهــی جنبــش هــای پیــرو
اجتامعــی ٬همچــون جنبــش زنــان ٬جنبــش دانشــجویان
و جنبــش انقالبــی مــردم کردســتان نیــاز دارد .طبقــه
کارگــر بــدون حــزب سیاســی خــودش قادرنخواهدبــود
ایــن امرمهــم طبقاتــی را پیــش بــرد .حــزب کمونیســت
ایـران دررشایــط کنونــی درهامنحــال کــه برعاجــل بــودن
اهمیــت سیاســی تحــزب یابــی طبقــه کارگــر درابعــاد
اجتامعــی تاکیــد مــی کنــد ٬بارهمــه وظایفــی را کــه
دربــاال بــدان اشــاره شــد را بــر دوش خــودش احســاس
مــی کنــد و تــاش مــی کنــد کــه دردل رشایــط متحــول
کنونــی و نربدهايــی کــه درجریــان اســت منافــع طبقــه
کارگــر را منایندگــی کنــد .حــزب کمونیســت ایــران
تــاش مــی کنــد کــه گرایــش رادیــکال و سوسیالیســتی
درون جنبــش کارگــری را حــول اسـراتژی سوسیالیســتی
متحدمنایــد»( .تاکیــد از مــا اســت)
وی ســپس محورهــای اسـراتژی سوسیالیســتی را چنیــن
تعریــف مــی کنــد:
«پــای بنــدی بــه اصــل خــود رهايــی طبقــه کارگــر»؛
«رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســامی درمفهــوم طبقاتــی
آن»؛ «دخالــت فعاالنــه در جنبشــهای پیــرو اجتامعــی
و همــه اقشــار تحــت ســتم درجامعــه رسمایــه داری»؛
«مبــارزه بــرای اصالحــات ٬ســازماندهی یــک جنبــش
اعرتاضــی ٬ایجــاد تشــکلهای تــوده ای بــه ویــژه کارگــری٬
تشــویق و گســرش عرصــه هــای کارعلنــی ٬حفــظ و
ارتقــای ظرفیــت نیــروی مســلح ٬منــزوی کــردن سیاســت
هــا و روشــهای لیربالــی و ناسیونالیســتی ٬تحکیــم
موقعیــت جریــان کمونیســتی درکردســتان درمبــارزه
بــرای رفــع ســتم ملــی»؛ « کار روشــنگرانه وتبلیــغ
سوسیالیســتی».
بـرای ایــن کــه درک دقیــق تــری از ایــن ســخنان بعضــا
نــه چنــدان رصیــح بــه دســت بیاوریــم درهمیــن شــاره
جهــان امــروز ٬فرشــید شــکری طــی مقالــه دیگــری
بــه نــام «تغیی ـرات ریشــه ای بــه ســود طبقــه کارگــر
و فرودســتان جامعــه درگــرو چیســت؟» بــا بررســی
وضعیــت ای ـران ٬مــی نویســد« :ایــن وارســی تــوام بــا
برجســته کــردن رضورت تشــکیل  ٬قطب سوسیالیســتی٬
درایــن رشایــط حســاس ٬پیــروان رادیــکال کارگــری و
کمونیســت هــای متشــکل و منفــرد را بــرآن مــی دارد
تــا بــه هــدف گســرده ترشــدن مبــارزه طبقاتــی ...و
ســازماندهی ٬انقــاب ... ٬همــه پتانســیل و توانائــی
هــای مبارزاتــی خــود را بــکار گامرنــد ».
بنابرایــن ظاه ـرا ازنظررهــری حــزب کمونیســت ای ـران
مشــکل تحــزب کمونیســتی حــل شــده اســت ٬بــار
وظایــف کمونیســتی بــه دوش ایــن حــزب افتاده اســت٬
تــاش میکنــد ازمنافــع طبقــه کارگــر منایندگــی بکنــد و
بــه اتحادسیاســی بــا گرایــش رادیــکال سوسیالیســتی کــه
اتحــادی درحــد جبهــه واحــدی اســت عالقەمنــد اســت
و بــه آن مــی پــردازد .بنابرایــن دغدغــه ی رهــری ایــن
حــزب تنهــا تحــزب یابــی طبقــه کارگــر درابعاداجتامعــی
اســت ٬و نــه هــم چنیــن تحــزب کمونیســتی درحزبــی
واحــد!؟
بــرای ایــن حــرات تافتــه جدابافتــه پراگامتیســم در
مبــارزه ی طبقاتــی پرولتاریــا برپیشــرد ماتریالیســتی

– دیالکتیکــی آن ارجحیــت دارد .ایــن پراگامتیســم و
القیــدی اوالً درســطح تئــوری راهنــا خــود را عیــان
مــی ســازد .بَلغورکــردن کلامتــی نظیرکمونیســم٬
سوسیالیســم ٬مارکسیســم ٬حــزب کمونیســت ٬روش
کمونیســتی حــل مســائل بغرنــج مبــارزه طبقاتــی و
غیــره کافــی بــرای پیشــردانقالب پرولتاریائــی کــه
انقالبــی علمــی و دقیــق اســت ٬کافــی منــی باشــد.
گویــی مبــارزات ایــده ئولوژیــک در  ۱۶۰ســال اخیــر
توســط کمونیســت هابــررس مســائل تئوریــک و عملی و
درک درســت از مارکسیســم انقالبــی اتــاف وقــت بــوده
و بــا برخــی نظــرات پیــش پاافتــاده و چــه بســا مــن
درآوردی منصورحکمتــی و بــا خودمرکزبینــی میتــوان
انقــاب پرولــری را درایــران بــه رسانجــام رســاند!
کافــی اســت فقــط بــه بلبشــوی موجــود در کمیتــه
هامهنگــی ب ـرای کمــک بــه متشــکل شــدن طبقــه ی
کارگرنظــری بیاندازیــم تامعلــوم شــود کــه «نیروهــای
رادیــکال سوسیالیســت» و از جملــه خودحــزب
کمونیســت ،ناشــی از عــدم پیــروی از اصــول کمونیســم
علمــی دررابطــه بــا تشــکلهای تــوده ای کارگــری بــا چــه
مشــکالتی دردرون آن مواجهنــد و علــت ایــن اختالفــات
وتفرقــه دردرون ایــن نیروهــا ـ آن هــم توســط کمیتــه
ای کــه ادعــای کمــک کــردن بــه متشــکل شــدن طبقــه
کارگــر دارد ـ بــرای چیســت ؟
کافــی اســت بــه مســايل درون تشــکیالت خــود حــزب
نــگاه کنیــم تــا معلــوم شــود کــه بــدون خــط مشــی
ایــده ئولوژیــک ـ سیاســی واحــد درســت هدایــت حتــا
یــک حــزب و نــه انقــاب بــا چــه معضالتــی روبــه رو
مــی باشــد.
بـرای رهــری حــزب کمونیســت ایـران اصــول راهنــای
طبقــه ی کارگرازیــک لحظــه ی تاریخــی بــه بعــد
جنبــەی علمــی نداشــته و از  ۱۹۲۴تــا بــه امــروز
متحجــر مانــده ،علــم کمونیســم درجــا زده و گویــا
پیــروان طبقــه ی کارگــر طــی  87ســال اخیرهــم مخبط
گشــته و قــادر بــه جمــع بنــدی از مبــارزات عظیــم
طبقــه ی کارگــر و تــوده هــای مــردم و ملــل ســتم دیــده
جهــان نشــده انــد .ایــن علــم بــا ایــن تفســیر ،نشــاط و
شــادابی و زنــده بودنــش را ازدســت داده ولــی درعمــل
ب ـرای رهــری ایــن حــزب ،جــای خــود را درایــن دوره
بــه نظـرات شــبه تروتسکیســتی و خــرده بورژوايــی بــه
صــورت اصــول راهنــای آنــان داده اســت .کــا ایــن
کــه درایــن گفتاررفیــق مازوجــی جایــگاه تئــوری در
تحــزب یابــی طبقــه کارگــر خالــی اســت.
درعرصــه ی سیاســی کمــر تشــکل چپــی را میتــوان
یافــت کــه بــه عمــده نــکات مطروحــه توســط مازوجــی
درمــورد «اسـراتژی سوسیالیســتی» حداقــل درظاهرهــم
کــه شــده ،اعتقــاد نداشــته و آنهــا را مطــرح نکــرده
باشــد .عجبــا کــه بــا وجــود ایــن حتــا اتحــاد نــوع
جبهــه واحــدی هــم بیــن آنهــا بــه وجــود نیامــده و آن
اتحادهائــی هــم کــه تــا بــه حــال بــه وجــود آمــده پــس
از مدتــی ازهــم پاشــیده شــده اســت .چ ـرا؟
گروهــی گــری هــا و عــدم درکــی دقیــق از رضورت
وحــدت کمونیســتها بــه دور یــک پرچــم ٬یــک حــزب٬
یــک پراتیــک منســجم و متمرکــز طبقاتــی و براســاس
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موضع پرولرتی در تحزب کمونیستی چگونه است
گویــا بـرای برخــی از کمونیســتهای ایـران آن چــه را کــه
تئــوری کمونیســم علمــی وپراتیــک طبقــه ی کارگــر
بــه مــدت ۱۶۰و انــدی ســال بارهــا و بارهــا بــه اثبــات
رســانده ٬کافــی نبــوده تــا بــه ایــن حقیقــت ســاده ی
مبــارزه ی طبقاتــی عمیقــاپــی بربنــد کــه جنبشــهای
کارگــری و تــوده ای بــدون رهــری حــزب واحــد
کمونیســتی درهرکشــور بــه موفقیــت دســت نیافتــه و
چــه بســا بــه هــرز رفتــه و درعمــل درخدمــت طبقــات
غیرپرولــری قرارمــی گیرنــد!
خــوش بختانــه پراتیــک مبارزاتــی کارگــران و
زحمنتکشــان جهــان منتظربــاز شــدن چشــم ایــن
حــرات منانــده و خیزشــهای تــوده هــای مــردم
درایـران از انقــاب بهمــن  1357تــا خیــزش بهــار 1388
و «بهارعــرب» یــک باردیگــر ایــن حقیقــت علمــی را بــه
اثبــات رســانده انــد کــه دررشایــط فقــدان حــزب پیــرو
انقالبــی و رهــری کننــده ی جنبشــهای کارگــری و تــوده
ای ،ایــن جنبشــها بــه موفقیــت دســت منــی یابنــد و بــه
هــدف کســب قــدرت سیاســی منــی رســند.
درعیــن حــال دربیــن آن دســته از کمونیســتها کــه ظاهرا
اصــل رضورت وجــود حــزب بــه مثابــه بخشــی از اصــول
کمونیســم علمــی پذیرفتــه شــده اســت ناهنجاریهايــی
در درک ایــن حکــم دیــده مــی شــود کــه بــه جــای ایــن
کــه کمــک بــه امــر وحــدت ایــده ئولوژیــک ـ سیاســی ـ
تشــکیالتی ـ رهــری و ســبک کاری آنهــا بکننــد ٬بیشــر
بــه اغتشــاش نظــری و عملــی آنهــا دامــن مــی زننــد.
درنوشــته ی حارضمــا تــاش خواهیــم کــرد بــه نظراتــی
کــه ازجملــه درطیــف نظــری حــزب کمونیســت ای ـران
قراردارنــد ٬برخــورد کنیــم.
صــاح مازوجــی طــی مصاحبــه ای بــا نرشیــه جهــان
امــروز حــزب کمونیســت ـ شــاره ۲۷۸ـ نیمــه اول
شــهریور  ۱۳۹۰ضمــن برشــاردن ناکامیهــای تحــوالت
انقالبــی درکشــورهای تونــس ٬مــر و ســوریه بــه
درســتی اشــاره مــی کنــد:
«درغیــاب رهــری طبقــه کارگــر اگرچــه جنبــش تــوده
ای درتونــس و مــر توانســت دیکتاتورهــا را بــه زیــر
بکشــد امــا نظــام دیکتاتــوری بــه جــای خــود باقــی
مانــده اســت ٬و پیــروی انقــاب و تحقــق خواســتهای
مــردم کــاکان درگــرو پیــروی و تحــزب یابــی طبقــه
کارگــر اســت ».
دررابطــه بــا ای ـران اضافــه مــی کنــد « :طبقــه کارگــر
ب ـرای حضــور قدرمتنــد درصحنــه سیاســی ای ـران ٬ب ـرای
بــه شکســت کشــاندن تــاش هــای بخــش هــای مختلف
اپوزیســیون بورژوائــی ای ـران جهــت بــه بیراهــه بــردن
مبــارزات مــردم ٬بــرای خنثــی کــردن نقشــه هــای
قــدرت هــای امپریالیســتی جهــت عقیــم گذاشــن
مبــارزات مــردم بــه حــزب سیاســی خــودش نیــاز دارد».
تــا ایــن جــا ظاهــرا همــه چیــز بــه خیــر و خوشــی
جلــو رفتــه و دیــدگاه درســتی مطــرح شــده اســت .امــا
ببینیــم در ادامــه چــه مــی گویــد:
«طبقــه کارگرب ـرای گســرش پایــگاه اجتامعــی انقالبــی
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
اســت» طرحــی تخیلــی ارائــه میدهیــد کــه رصفــاً
بــرای ایــن اســت کــه خــود را مدافــع اتحــاد (و نــه
وحــدت ) کمونیســتها معرفــی کنیــد و ازایــن ماجــرا
نیــز بـرای جلــب افـرادی بــه ســوی خــود بهــره بگیریــد؟
دررشایطــی کــه تعــداد مدعیــان کمونیســت چــه
درقالــب تشــکل یافتــه گــی و چــه بــه صــورت منفــرد،
چندیــن برابــرـ اگــر نگوئیــم دههــا برابــر ـ اعضــای حزب
شــا هســتند ٬و شــا صادقانــه منــی گوئیــد رفقــا بیائیــد
براســاس کمونیســم علمــی و نــکات اساســی برنامــه
و تاکتیــک بــا هــم وحــدت کــرده و حــزب واحــدی را
از طریــق نفــی دیالکتیکــی متامــی تشــکلهای موجــود
چــپ بــه وجــود بیاوریــم و خودتــان رابــه غلــط حــزب
کمونیســت ایـران مــی دانیــد کــه از ســنت حکمتیســتی
بــه عاریــت گرفتــه ایــد ٬آن وقــت انتظــار نداشــته
باشــید کــه پاســخ روشــنی از جانــب نیروهــای صــادق
جنبــش چــپ دریافــت منائیــد.
نــه ایــن پیشــنهاد شــا و نــه پیشــنهادی نظیــر آنچــه
کــه رفیــق به ـرام رحامنــی مــی دهد(رجــوع شــود بــه
 :قــدرت طبقــه کارگــر در مبــارزه متشــکل و آگاهانــه
و هــدف منــد اســت! پنــج شــنبه  24شــهریور - 1390
پانزدهــم ســپتامرب  )2011دایــر برایــن که«رجعــت بــه
مارکــس و بازخوانــی آثــار آن ،بایــد در رشایطــی کــه
تحــوالت انقالبــی در پیــش اســت جــای بحــث هــای
ســطحی و تحلیــل هــای مــن درآوردی را بگیــرد تــا
طبقــه کارگــر و کلیــه نیروهــای تحــت ســتم و آزادیخواه
و جنبــش هــای اجتامعــی حــق طلــب بتواننــد بــه پیــش
گامــی طبقــه کارگــر آگاه و متشــکل و متحــد ،مهــر خود
را بــر تحــوالت ایــن دوره محکــم بکوبــد) ،راه حلــی
رضورت ـاً انقالبــی نیســت .رجعــت بــه مارکــس ٬بــدون
رجعــت بــه لنیــن و بــدون رجعــت بــه مائــو و بــدون
درنظرگرفــن تغییــرات جدیــد کلونیالیســتی پســت
مدرنــی توســط امپریالیســم فراملــی هابــه معنــای
نفــی تئــوری انقالبــی و علمــی و تحــول یابنــده ی
کمونیســتی اســت .آمــوزش دقیــق مارکسیســم و تــداوم
انقالبــی و رشــد آن بهرتیــن رجعــت بــه مارکــس اســت
و رضورتــی اســت اجتنــاب ناپذیــر ب ـرای حــل مســائل
انقــاب پرولــری .درعیــن حــال اجـرای ادعــای رحامنــی
هــان قــدر پــوچ از آب درمــی آیــد کــه مدعــی شــویم
بــا رجعــت بــه مکانیــک نیوتونــی میتوانیــم حرکتهــای
بغرنــج مــاده را در حــال حــارض توضیــح دهیــم!!
دامنــه ی ایــن نــوع یــک جانبــه گریهــا را مــی تــوان
ادامــه داد  .کــا ایــن کــه درنوشــته ای در «مجلــه
هفتــه» ،نویســنده بــا اصولــی نشــان دادن خــود و
طــرح درســت ایــن کــه کمونیســتها درایـران ماتریالیســم
دیالکتیکــی و ماتریالیســم تاریخــی را درحــل مســائل
انقــاب ایــران درســت بــه کار نــرده و مارکسیســم
را درســت نیاموختــه انــد امــا درتلفیــق مشــخص
مارکسیســم بــا رشایــط مشــخص امــروز جهــان بــه آن
جــا میرســد کــه چــون مارکــس و انگلــس گفتهانــد
انقــاب پرولــری درکشــورهای پیرشفتــه رسمایــه داری
اروپــا و آمریــکا بایــد صــورت گیــرد ٬پــس دســت زدن
بــه انقــاب فعـاً بایــد دردیگــر کشــورها ممنــوع گــردد
و کمونیســتها درکشــورهای مختلــف غیــر پیرشفتــه

در نقــش اپوزیســیون حاکــان بایــد درآینــد .وی بــا
چنیــن پیشــنهادی بــه اکونومیســم مفلوکــی میافتــد
و فرامــوش میکنــد کــه دیالکتیــک انقــاب پرولــری
هامننــد انقالبــات طبقــات دیگــری درتاریــخ مبــارزات
طبقاتــی جهــان نیــز راه صافی را منــی پیامیــد وپرولتاریا
درمصــاف تاریخــی بــا بــورژوازی چنین مســیری را اجبارا
طــی منــوده و درهرانقالبــش ولــو هــم کــه بــه شکســت
منتهــی شــود تجاربــی بــه دســت م ـیآورد کــه ب ـرای
برشیــت درحقانیــت دادن بــه سوسیالیســم و کمونیســم
و حرکــت بــه پیــش نقــش قابــل مالحظــەای ایفــا مــی
کننــد .دررشایــط عــدم تــوازون قــوا و حتــا ضعــف
پرولتاریــا درمقابلــه رو در رو بــا کل نظــام رسمایــه
داری جهانــی ،انقــاب پرولتاریائــی مقدمتــا از طریــق
جنگهــای پارتیزانــی و از جملــه پیــروزی دریک کشــور و
شکســت بعــدی اش درآن و پیــروزی درکشــوری دیگــر و
غیــره تــا پیــروزی نهایــی صــورت مــی گیــرد و دیالکتیک
پیــش روی پرولتاریــای جهانــی جهــت کســب قــدرت
نهايــی نیــز جــز از ایــن طریــق منــی توانــد باشــد.
بدیــن ترتیــب میبینیــم کــه کــج فهمــی هــا درجنبــش
چــپ ای ـران از درک و بــه کاربســن اصــول کمونیســم
علمــی باعــث شــده اســت کــه بــه قــول معــروف
طویلــەی اوژیاســی در ســطح نظــری و عملــی بــه
وجــود آیــد کــه عمــده تــا نیــز ازدیدگاههــای خــرده
بورژوایــی نشــئت مــی گیرنــد .پــاک کــردن ایــن طویلــه
بــه عهــدەی کمونیســتهای راســتینی اســت کــه بــا
آمــوزش از مائــو « مارکسیســم را بــه کار ببندیــد و نــه
رویزیونیســم را » از طریــق وحــدت اصولــی شــان راه
درست وحدت درجنبش کمونیستی را نشان دهند.
باز انتشار.
ک.ابراهیم ـ  ۱مهرماه ۱۳۹۰

به مناسبت هفتادمین سالگرد
انقالب چین

چین توده ای هامنطور که مائوتسه دون پیشبینی کرد
پس از پیروزی بر دشمنان و شکست کامل چینکایچک،
تازه با وضع جدیدی روبرو شد .او یادآور شد ما
چیزهایی را در این  28ساله یاد گرفتیم که در اوضاع
جدید دیگر منی توانیم بکار بگیریم .وظایف جدیدی
به نام انقالب سوسیالیستی  ،ساختامن سوسیالیسم
و امور اقتصادی در چین عقب افتاده و ویران بر اثر
تجاوزات امپریالیست ها و جنگ طوالنی داخلی روبرو
هستیم .امروز پس از هفتاد سال در این زمینه هم
چین به موفقیت های عظیمی رسیده است .با پیرشفته
ترین کشورهای رسمایه داری جهان در کلیه زمینه ها در
رقابت قرار دارد .برتری اقتصادی متمرکز چین و رهربی
حزب کمونیست توانسته وظیفه ای را که کشورهای
رسمایه داری با چپاول کشورهای پیرامونی در زمانی
بیش از دویست سال به پیش بردند در هفتاد سال
انجام دهند.
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وحــدت روی اصــول کمونیســم علمــی و نــکات اساســی
برنامــه و تاکتیــک و حــل اختالفــات باتکیــه بــه مبارزەی
ایــده ئولوژیــک ســامل درون حزبــی و تصمیــم گیــری
براســاس مرکزیــت ـ دموکراتیــک و بــه جــای آن طــرح
اتحــاد سیاســی کــه اساســاً ازپایــگاه نظــری و عملــی
خــرده بــورژوازی در درون جنبــش کمونیســتی نشــئت
میگیرنــد؛ ازجملــه مشــکالت عمــده در پیــش روی
خــط درســت طبقاتــی پرولــری درجنبــش چــپ ای ـران
بــوده اســت .نتیجــهاش وجــود حــدود دو دوجیــن
تشــکل چــپ بــه نامهــای حــزب ٬ســازمان ٬گــروه ٬اتحــاد٬
هســته و تعــداد زیــادی افرادغیرمتشــکل میباشــد.
چنــد حزبــی هــم خــود راحــزب پیــرو طبقــه کارگــرو
کمونیســت مــی نامنــد!
درچنیــن رشایطــی آیــا حــق بــا فعــاالن کارگــری و کل
بدنــه ی کارگــران نیســت کــه ازطریــق بــی محلــی
بــه ایــن بلبشــوی درون جنبــش چــپ ٬اعتنائــی بــه
تشــکلهای موجــود ننامینــد؟
بنابرایــن مشــکل جنبــش چــپ دردرجــه ی اول مشــکل
ایــده ئولوژیــک اســت کــه از جهــان بینــی پرولتاریــا
مناینــده گــی منیکننــد و تــا زمانــی کــه چــرخ بــه
منــوال کنونــی بچرخــد و گروههــای چــپ خانــه
تکانــی جــدی درطــرز بینــش و عمــل کــردش در ۳۰ـ
 ۴۰ســال گذشــته ننامینــد و رویزیونیســم ٬اپورتونیســم٬
سکتاریســم ٬آنارشیســم و دیگرامــراض ضدپرولــری را
ازخــود دور نکننــد و غــرق در خودمرکزبینــی باشــند٬
قــادر بــه برداشــن گامــی جــدی درجهــت خدمــت بــه
امــر انقــاب پرولتاریائــی نشــده و انقــاب ای ـران هــم
حتــا بــه طــور محــال درصــورت پیــروزی در نطفــه
دچــار خفــه گــی خواهدشــد.
انقــاب پرولتاریائــی عالرغــم دســت آوردهــای عظیــم
اش در کمــون پاریــس ٬درانقــاب اکتــر ۱۹۱۷روســیه٬
درانقــاب اکتــر ۱۹۴۹چیــن و غیــره هــم بــه دلیــل
اشــتباهات خطــی کمونیســتها و هــم اساســاً بــه
دلیــل قــدرت بــورژوازی جهانــی و داخلــی دررضبــه
زدن مــداوم بــه انقالبــات پیــروز ٬نهایتــاً بــا شکســت
روبــه رو شــدند .درآن انقالبــات نیروهــای کمونیســت
بــه مراتــب بیشــر از امــروز باهــم متحدبودنــد .پــس
راهــی کــه درپیــش داریــم بســیار پرپیــچ و خــم و مملــو
ازموانــع اســت .پیــروی درچنیــن مســیری نیــاز بــه
وحدتــی پوالدیــن دارد .وحدتــی کــه درگــذر زمــان بایــد
مرتبــا آب دیــده شــود.
حــال ســوئال از رفیــق مازوجــی ایــن اســت کــه ایــن
قطــب سوسیالیســتی پیشــنهادی شــا بــدون بریــدن از
روحیــات و ســبک کارهــای فرقــه ای موجــود در جنبــش
چــپ تــا بــه امــروز ٬بـرای بــه دســت گرفــن خــط مشــی
پرولــری چــه گونــه حاصــل خواهدشــد؟ و چـرا شــابی
تفــاوت نســبت بــه ایــن مســئله برنامــه ی وحدتــی
میدهیــد کــه ظاه ـرا ً همــه کــم و یــا بیــش آن را قبــل
از گفتارشــا اعــام داشــتهاند و آب هــم از آب تــکان
نخــورده اســت و وحــدت اس ـراتژیکی هــم بــه وجــود
نیامــده اســت؟
آیــا حــق نداریــم بگوئیــم کــه شــا بــه مصــد اق «خانــه
از پایبســت ویـران اســت ـ خواجــه درفکرنقــش ایــوان
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
کمونیست چینی باید از آن بیاموزد" مائو تسه دون در
هامن سال های اول عقب نشینی به کوهستان جینگان
بر بلندترین قله می ایستد و شعری به سبک کالسیک
چینی می نویسد که مضمونش حکایت از جهان بینی
انرتناسیونالیستی است می گوید" از بلندی ها نگاه می
کنم  ،دره ها و دریاچه  ،از روستاها و قصبات ،شهرها
و ایاالت ،از چین و دیوارش عبور می کنم ،کل برشیت،
کل جهان را می بینم.
در دیدار با او در جشن اول اکترب وقتی نخست وزیر
چین چوئن الی رفیق متامی عمریش هیئت منایندگی
سازمان انقالبی را معرفی می کند او می گوید ،ایرانیان
و چینی ها از دیر باز از طریق راه معروف ابریشم
دوستی و مودت داشتند هیچگاه به هم تجاوز نکرده
از هم آموخته و به هم کمک کردند .رو به چوئن الی
می گوید این رفقا را حتام به دو موزه بربید یکی موزه
خلق چین که متام تاریخ روابط گذشته دو کشور ما را به
متاشا گذاشته است و موزه طبقه کارگر چین که در آن
پیامی از سندیکای کارگران ایران به کارگران چین است
که پشتیبانی و همبستگی طبقاتی خود را تاکید کرده
اند و ارزش آن در این است که در آن سال های سخت
این تنها پیامی است که کارگران چین دریافت منودند.
محسن رضوانی
2019/10/23

می گویند معلم نقاشی نرون

واقعیت عینی و واقعیت ذهنی
«آگاهــی انســان هســتی او را تعییــن منیکنــد،
بلکــه ایــن زیســت مــادی اوســت کــه آگاهــی او
را میســازد.
مــی گوینــد معلــم نقاشــی نــرون ،از او خواســت
کــه شــهری را در حــال ســوخنت ترســیم کنــد .نــرون
گفــت :میخواهــم طبیعــی تریــن آتــش را نقاشــی
کنــم .بگوییــد کــه شــهر را بــه آتــش بکشــند .معلــم
پرســید :حیــف نیســت کــه عظمــت رم طعمــه ی
حریــق شــود؟ نــرون گفــت :شــهر را آتــش بزنیــد.
بــر خاکســرش رم دیگــری خواهــم ســاخت ،عظیــم
تــر ،مجلــل تــر و زیباتــر.
هیچکــس منیدانــد کــه ایــن داســتان تــا چــه حــد
واقعیــت دارد .اهمیتــی هــم نــدارد .ایــن داســتان
دو پیــام مشــخص دارد :نخســت اینکــه نــرون،
آنقــدر رفتارهــای دیوانــه وار داشــته ،کــه چنیــن
داســتانی در مــوردش پذیرفتــه و نقــل شــود.
و دوم اینکــه ،مســتقل از نــرون ،بـرای مــردم چنیــن
رفتــاری از حکــم رانــان ،آنقــدر آشــنا و قابــل درک

بــوده اســت کــه ایــن داســتان را ســینه بــه ســینه
بـرای فرزنــدان خــود نقــل کننــد.
واقعیــت چیســت و واقعیــت عینــی بــه چــه
معناســت و چــه تفاوتــی بــا واقعیــت ذهنــی دارد؟
واقعیــت عینــی بــه اشــیاء و چیزهــا و واقعیــت
هــای بیــرون ذهــن گفتــه مــی شــود ،حتــی یــک
فــرد بــا متــام خصوصیــات و اندامــش مــی توانــد
بــرای خــودش یــا دیگــری بعنــوان یــک واقعیــت
عینــی بیــرون از ذهــن تعریــف شــود .هــر گونــه
واقعیتــی کــه در محیــط بیــرون ذهــن قــرار
داشــته و هنــوز از طریــق دســتگاه شــناخت فــرد
وارد ذهــن او نشــده یــک واقیعــت عینــی اســت.
اینکــه مــی گوییــم عینــی تنهــا یــک واژه اســت
و حتــا نبایــد عینیــت داشــته باشــد و فقــط بــا
عیــن یــا چشــم قابــل رویــت باشــد ،بلکــه صــدای
شــنیدنی ،غــذای چشــیدنی ،عطــر بوییدنــی ،و یــا
متــام مفاهیــم درون کتــاب هــا و معنــای اعــال و
رفتــار هــای فرهنگــی درون بافتــار اجتامعــی کــه
بیــرون ذهــن ماســت نیــز مــی توانــد یــک واقعیــت
تلقــی شــود .ب ـرای تفکیــک و ثبــت و درج معنــای
ایــن همــه موجودیــت بیــرون ذهــن آنـرا واقعیــت
عینــی نامیــده انــد .هــر گونــه موجودیــت کــه در
ابعــاد مــادی نیوتنی(یعنــی جامــد ،مایــع و گاز) و
یــا ابعــاد مختلــف انــرژی کــه صــورت دیگــری از
مــاده هســتند و یــا مفاهیــم درون رفتارهــا ،واژگان
و املــان هــا و فاکتورهــای فرهنگــی و خالصــه هــر
چیــز بیــرون ذهــن مــا کــه در حــوزه شــناخت
انســانی ق ـرار مــی گیرنــد و چــون وجــود دارنــد و
بنــا بــر ماهیــت درونــی تــام و متامــی کــه دارنــد
در تغییــر و در گذرنــد آنهــا را واقعیــت و بدلیــل
آنکــه خــارج از ذهــن ماســت آنـرا واقعیــت عینــی
مــی نامنــد( .اگرچــه در آن واحــد مــا بــا متامــی
ســلول هــا و محتویــات ذهنــی و وجــودی در
ارتبــاط کوانتومــی و ریــز بــا متــام اج ـزای هســتی
در ارتباطیــم و منــی تــوان هیــچ واقعیتی را مســتقل
از کل تعریــف منــود ولــی بـرای تفکیــک و شــناخت
تعاریــف و معانــی یــک لحظــه مبنــا را بــر تفکیــک
و اســتقالل مــی گذاریــم).
در تعریــف واقعیــت عینــی بــرای ترشیــح بهــر
آنــرا بــه دو بعــد فــردی و خــرد از یــک طــرف و
بعــد اجتامعــی و کالن از طــرف دیگــر تقســیم مــی
کننــد.
واقعیــت عینــی فــردی مربــوط مــی شــود بــه
رویدادهــای عینــی و واقعــی اط ـراف فــرد ،ماننــد
جنســیت ،جســمیت ،تحصیــل و کار فــرد .یــا حتــی
در بعــدی دیالکتیکــی ذهنیــات یــک فــرد بــرای
خــودش زمانیکــه خــود را مــورد بررســی ق ـرار مــی
دهــد مــی توانــد بعنــوان یــک واقعیــت عینــی و
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من اولین بار در  1964از چین به دعوت حزب
کمونیست دیدار کردم و از جمله جاهایی را که باز دید
منودم ساختامنی بود که اولین کنگره حزب کمونیست
در آنجا برگزار شده بود .در راه بازگشت از این دیدار با
رفیق مهامندار از حزب کمونیست چین شعبه شانگهای
در خودروی مشرتک بودم .به او گفتم کارگران ایران هم
یک ماه زودتر از شام حزب کمونیست ایران را بوجود
آوردند اما طبقه کارگر و کمونیست های ایران کجا و
شام کجائید ،علت چیست؟ او با دقت کامل به حرف
هایم گوش داد اما هیچ گونه اظهار نظری نکرد .در
سکوتش نکته ای بس عمیق بودکه پاسخ را خود شام
کمونیست های ایران باید جستجو کنند .از آن سال به
بعد تعدادی از کادرها و اعضای سازمان انقالبی حزب
توده ایران و سپس حزب رنجربان ایران از چین دیدن
کردند و رفقای حزب کمونیست چین درباره اوضاع چین
و جهان و منطقه و ایران با آنها تبادل نظر می کردند.
در این سالگرد مناسب است نکاتی را به عنوان اصول
متفاوت میان ما و آنها را بازنویسی کنم تا کمونیست
ها تسلیم ترهات و تهمت های احزاب و سازمان های
ضد کمونیست و دستگاههای امنیتی رژیم های رسمایه
داری و امپریالیستی نشوند.
 – 1حزب کمونیست چین هیچگاه در امور داخلی
تشکیالت ما دخالتی نکرد و در عین حال نگذاشت ما
هم در سیاست های آنها نسبت به ایران دخالت کنیم.
تاکید بر عدم مداخلی در امور یکدیگر را داشتند.
 – 2در کلیه دوره های آموزشی  ،آموزگاران و رهربان چین
تاکید می کردند که آنچه ما می گوئیم طبق تجربه خود
و بر اساس رشایط ویژه انقالب چین است .کمونیست
های هر کشور موظف هستند تئوری های مارکسیستی
را به رشایط مشخص جامعه خود تلفیق دهند .مائو تسه
دون در برخورد به نظرات انحرافی وزیر امور خارجه
آمریکا تحت عنوان “ ورشکستگی درک ایده آلیستی
تاریخ “تاکید می کند “:اگر مارکسیسم لنینیسم به
محض ورود به چین توانست یک چنین نقشی را بازی
کند دلیلش آن بود که رشایط اجتامعی چین آنرا مطالبه
می کرد .پس از ورود ،با پراتیک انقالب خلق چین پیوند
یافت و خلق چین به آن مسلح شد و هضم کرد .هر
ایدئولوژی ولو بهرتین آن حتی مارکسیسم لنینیسم
مادام که با واقعیت های معینی مربوط نشود ،به
نیازمندیهای عینی موجود جامعه پاسخ ندهد و از طرف
توده ها گرفته نشود و برای آنها قابل فهم نباشد بال اثر
می ماند .ما طرفدار ماتریالیسم تاریخی و مخالف ایده
آلیسم تاریخی هستیم.
 – 3انرتناسیونالیسم حزب کمونیست چین را ما در این
سال های طوالنی رفت و آمد و تبادل نظر از طریق
مائوتسه دون و نوشته های او یادگرفتیم .او در مرگ
دکرت بسیون کمونیست کانادائی که پس از جنگ
داخلی در اسپانیا داوطلبانه به چین رسخ رفت و
همراه ارتش رسخ در جبهه ها برای نجات زخمی ها
جان خود از دست داد،یاد آور شد" این چه روحیەای
است که یک خارجی را وا می دارد بدون انگیزه سود
جویانه ،امر خلق چین مربوط به خود بداند؟ این
روحیه انرتناسیونالیستی ،روحیه کمونیستی است که هر
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

بیرونــی تلقــی شــود .چـرا کــه فــرد در مقــام ســوبژه
یــا فاعــل شناســا اســت و خــود اوبــژه یــا عینــی
اش را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار مــی دهــد.
و در آنصــورت خــود ب ـرای خــود تبدیــل بــه یــک
واقعیــت عینــی مــی شــود.
واقعیــت عینــی اجتامعــی بــه حکومــت،
دیوانســاالری ،قوانیــن و متامــی واقعیــت هــای
بیــرون از حیطــه فردیــت فــرد گفتــه مــی شــود
کــه قبــل از تولــد و موجودیــت فــرد در دنیــای
بیــرون حضــور داشــته و نســبت بــه او پیشــینی
هســتند .و حضــور فــرد بعنــوان یــک جــزء در ایــن
فضــای پیشــینی اســت و مــی توانــد بــا متامــی یــا
بخشــی از ایــن واقعیــت هــا در متــاس و ارتبــاط
قـرار گیــرد و بــا آنهــا تعامــل داشــته باشــد کــه نیــز
خــود همزمــان بــا متامــی اجــزای در بــر گیرنــده
کلــی اجتامعــی بنــا بــه حکــم قانــون عمومــی
حرکــت در تغییــر و تحــول چندگانــه و دیالکتیکــی
اســت .و همــه اینهــا در لحظــه ای کــه مــن فاعــل
شناســا ایــن چنــد ســطر را بیــان مــی کنــم همزمــان
درهــم و برهــم تاثیــر گذاشــته و متعامــل و متقابــل
در تغییــر و تحولنــد و در یــک آن بســیار ریــز و
نزدیــک بــه صفــر مســتقل از ذهنیــات مــن در
عــامل بیــرون از مــن ،در انــدازه میکــرو و ماکــرو
در تکاپــو و تغییرنــد کــه آن ـرا در کلیــت واقعیــت
عینــی مــی نامیــم.
و امــا واقعیــت ذهنــی :بــه متامــی ویژگــی هــا و
خصوصیــات ذهــن فــرد کــه در حیطــه شــناخت
از دنیــای فــردی و اجتامعــی اش از ابتــدای تولــد
تــا زمــان مــرگ او شــکل مــی گیــرد گفتــه مــی
شــود .هــر زمــان کــه چیــزی مــی شــنویم ،مــی
بوییــم و ملــس یــا مــی چشــیم و مــی خوانیــم و
مــی بینــم محتوایــات فیزیکــی و مــادی و معنایــی
دنیــای بیــرون در مســیر شــناختی مــا ق ـرار گرفتــه
و از دنیــای بیــرون در ذهــن مــا اثــری باقــی مــی
گذارنــد کــه بــه مــرور رشــد و گــذر عمــر مــا آن
نیــز گســرش پیــدا کــرده و تغییــر مــی کنــد و از
آنجــا کــه وجــود دارد و در تغییــر اســت بــه آن
واقعیــت و بدلیــل اینکــه در ذهــن شــکل گرفتــه
و در آن جــای مــی گیــرد بــه آن واقعیــت ذهنــی
اطــاق مــی کنیــم .واقعیــت ذهنــی را هــم ماننــد
واقعیــت عینــی مــی تــوان بــه دو بعــد فــردی و
اجتامعــی تقســیم کــرده و بطــور نــه کامــا مج ـزا
بلکــه بطــور نســبی از هــم متفــاوت تعریــف کــرد.
واقعیــت ذهنــی فــرد از منشــاء واقعیــت عینــی
فــردی رسچشــمه و همــه املــان هــارا از آن منبــع
اخــذ کــرده و بــه مــرور زمــان در مســیر قانــون
منــدی بیرونــی آن قــرار مــی گیــرد و بــر اســاس
هرآنچــه از بیــرون بــه ذهــن وارد مــی شــود آن
نیــز تغییــر کــرده و بــه واقعیتــی جدیــد تــر و نوتــر

صفحە10
تبدیــل مــی شــود .یعنــی تلقــی انســان بعنــوان
فاعــل شناســا هــان واقعیــت ذهنــی اســت کــه
مــدام در مــورد خــود و دنیــای فــردی اش قضــاوت
کــرده و آن ـرا مــورد مطالعــه ق ـرار مــی دهــد.
هامنقــدر کــه واقعیــت عینــی محــدود و معطــوف
بــه خــود نیســت و منــی تــوان مــرز مشــخصی بیــن
واقعیــت فــردی بــا واقعیــت اجتامعــی تعییــن
کــرد ،واقعیــت ذهنــی فــردی را هــم منــی تــوان
مطلقــا مجـزا از واقعیــت ذهنــی اجتامعــی تعریــف
منــود .ولــی بــرای بهــر درک کــردن و تعریــف و
شــناخت آن مجبــور بــه ایــن تفکیــک اســمی
هســتیم.
واقعیــت ذهنــی اجتامعــی :هــان واقعیتــی
اســت کــه بــر اســاس و از منشــاء واقعیــت عینــی
اجتامعــی شــکل مــی گیــرد ،مــدام در تغییــر و
نوبــه نــو شــدن اســت چــرا کــه ایــن واقعیــت و
متامــی واقعیــت هــای عــامل هســتی در بعــد خــرد و
کالن در تغییــر و دینامیســم و پویایــی قـرار دارنــد.
انســان واقعیــت ذهنــی اجتامعــی خــود را از
واقعیــت هــای موجــود در گــروه هــای اجتامعــی،
طبقــات ،حکومــت هــا ،قوانیــن عــامل بیــرون و
واقعیــت عینــی اجتامعــی مــی گیــرد.
من(فــرد) در یــک برهــه زمانــی و مکانــی خــاص
و یــا در فضــا زمــان ویــژه خــودم در کــره زمیــن
بدنیــا آمــده و شــکل گرفتــه ام .واقعیــت فــردی و
اجتامعــی آن فضــا زمــان ویــژه یــک واقعیــت عینــی
مشــخصی را در دســرس مــن مــی گــذارد کــه
مشــخصا واقعیــت عینــی مــن را تشــکیل مــی دهــد
و بــر اســاس ایــن واقعیــت عینــی ،واقعیــت ذهنــی
فــردی و اجتامعــی ام ســاخته و پرداختــه می شــود،
کــه در عیــن حــال در بعــد خــرد و کالن بــا هــم در
تعامــل و درهــم کنشــی متقابــل هســتند .آیــا مــن
مــی توانــم ادعــا کنــم کــه واقعیــت ذهنــی ام در
بعــد فــردی و چــه اجتامعــی منطبــق و نعــل بــه
نعــل واقعیــت عینــی ام اســت؟ آیــا چنیــن چیــزی
ممکــن اســت؟ معلــوم اســت خیــر .ضمــن اینکــه
مــن بــه انــدازه ذره و در بعــد خــرد هســتم و
احاطــه مــن بعنــوان فاعــل شناســا بــه جهــان عینــی
بعنــوان اوبــژه غیــر ممکــن اســت و محــال  .و ثانیــا
شــکل گیــری واقعیــت ذهنــی مــدام پــس از ورود
یــک واقعیــت عینــی بــه ذهــن رخ میدهــد ،کــه در
مقایســه هــم ناقــص و هــم جــزء بــه کل اســت.
همــه ایــن پارچــه کالمــی را در قالــب حــروف و
کلــات و جمــات و مــن بافتــم تــا بگویــم ب ـرای
رســیدن بــه یــک نقاشــی و تصویــر ســازی ذهنــی از
یــک شــعله آتــش کامــل منــی تــوان جامعــه ای کــه
خــود بخشــی از آنیــم را بــه آتــش بکشــیم .تــا بــر
روی خاکســر آن شــهری جدیدتــر ،مجلــل تــر و بــا
شــکوه تــر بنــا کنیــم.

پرسش:
یکــم :از کجــا معلــوم آن واقعیــت عینــی موجــود
هــان واقعیــت ذهنــی فعــا موجــود اســت کــه مــا
در نــزد خــود داریــم؟
دوم :از کجــا و بنــا بــر کــدام محــک و معیــار
مطلقــا درســت آن واقعیــت اجتامعــی بایــد حکــا
بــر اســاس واقعیــت ذهنــی مــا ســاخته و منطبــق
بــر آن باشــد؟
ســوم :مــا کــه واقعیــت ذهنــی مدامــا در حــال
تغییــری داریــم چگونــه اســت کــه مــی خواهیــم
واقعیــت ذهنــی چنــد لحظــه قبــل و گذشــته خــود
را بــر واقعیــت عینــی در حــال تغییــر و حــال
حــارض اجتامعــی تحمیــل کنیــم؟
چهــارم :در بعــد شــناخت شناســی مــی گوینــد
ابتــدا ایــن واقعیــت عینــی اســت کــه واقعیــت
ذهنــی را مــی ســازد نــه بالعکــس .چگونــه چــرا
بایــد برویــم واقعیــت عینــی را بــر اســاس واقعیــت
ذهنــی خــود بســازیم؟
هرگونــه تــاش در مســیر اولویــت واقعیــت ذهنــی
بــر واقعیــت عینــی خــود ایــده آل گرایــی و ذهنــی
گرایــی اســت.
هرگونــه تــاش بــر کامــل بــودن واقعیــت ذهنــی
بجــای قبــول واقعیــت عینــی ،حرکــت در مســیر
ایــده آلیســم و نهایتــا قبــول عقــل کل هگلــی
اســت .کــه بایــد برگردانیــم و آنـرا بــر روی دو پــای
خــود بگذاریــم و واقعیــت عینــی را بــه ذهنیــت
اولویــت بدهیــم.
پــس چــه بایــد کــرد و چگونــه مــی تــوان واقعیــت
ذهنــی را هــر چــه بیشــر بــر واقعیــت عینــی
منطبــق منــود؟ چگونــه مــی تــوان واقعیــت ذهنــی
مانــده در دهــه هــای گذشــته و قدیــم خــود را بــر
واقعیــت عینــی جدیــد و پویــا منطبــق ســازیم.
چــرا و بــه کــدام مصــداق دقیــق شــناختی و
انســانی بعضــی خــود و واقعیــت ذهنــی خــود را
بجــای متامــی ماهیــت واقعیــت بیرونــی اجتامعــی
گذاشــته و بـرای آن حکــم مطلــق صــادر مــی کنند؟
چگونــه مــی توانیــم بدســت و اراده خــود از
کمنــد بافتــه هــای ذهنــی خــارج شــویم و تــا حــد
امــکان واقعیــت ذهنــی خــود را بــا واقعیــت عینــی
منطبــق ســازیم.
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از هامن ابتدا مارکسیست ها سعی داشتند درک
عمیقی از تحول فاشیستی دولت بورژوازی داشته
باشند .در حقیقت ،لنین اگرچه در آن زمان هیچ
د انش مستقیمی از کار حزب فاشیست نداشت،
در مورد فاشیسم موسولینی یاد آور شده بود .و
ا و« ،صد سیاه» روسی را به مثابه سالح نظامی
ت زاریسم و به عنوان فاشیسم از نوع اولیه تفسیر
کرده بود که در دست رؤسای پلیس علیه جنبش
انقالبی استفاده می شد .با این حال ،تنها پس از

رن جرب ا ن ا رای

زنده باد انرتناسیونالیسم پرولرتی
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از هامن آغاز رشد( شیوع) فاشیسم در اروپا
هنگامی که محافل لیربال-بورژوایی و اصالح طلب
این پدیده را «رسمایه داری اقتدارگرا» تعبیر می
کردند ،این مارکسیسم بود که بر اساس یک تحلیل
جامع از رسمایه داری انحصاری ،فاشیسم را مبثابه
پدیده ای که ریشه در بنیاد رسمایه مالی دارد و
حا ص ل تشدید تضادهای حاد درونی امپریالیسم
اس ت باز شناخت .فاشیسم زمانیکه این تضادها
تشدید شده و منجر به یک بحران شدید داخلی
می شود که دیگر استفاده از روشهای معمول برای
کس ب ارزش اضافی ،از منابع داخلی و خارجی
امکان پذیر نیست ،رشد (شیوع) می یابد .به عنوان
مثال ،برخالف دیگر قدرتهای اروپایی که امپراطوری
ها ی استعامری خود را داشتند و ایاالت متحده
که می توانستند دیکتاتوری های امپریالیستی
خود را در کل قاره آمریکا و اقیانوس آرام حتی
«بدون مستعمره» به اجرا درآورند  ،هر دو آملان و
ایتالیا محدودیت هایی برای پیگیری یک سیاست
ام پ ریالیستی در خارج از کشور داشتند .از سوی
دی گ ر ،این دو کشور گرچه در جنگ جهانی اول
رقیب هستند و مستعمرات خود را از دست داده
اند و از این رو در طول جنگ ضعیف شده اند،
با بحران های بی سابقه ای در داخل کشور روبرو
شد ه اند و در نتیجه تشدید اختالالت اجتامعی
بو ی ژه در منت چالش های ایدئولوژیک-سیاسی
مطرح شده علیه نظام رسمایه داری -امپریالیستی
به توسط سوسیالیسم در اتحاد جامهیر شوروی ،که
منجر به مبارزات قهر آمیز طبقه کارگر می شود.
بهر حال ،در غیاب وجود رهربی کمونیستی در این
کشورها  ،آنگونه که به رهربی لنین روسیه قادر شد
از طریق انقالب بر بحران غلبه کند ،اوضاع برای
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منشأ و رشد فاشیسم

برق راری ارتباط متقابل بین رسمایه مالی انحصاری
و رهربی سیاسی بورژوازی مساعد شد و باعث
ایجاد فاشیسم شد .بنابراین  ،هرج و مرج اجتامعی
نا ش ی از کلیه بحران های ا اقتصادی و آشفتگی
های سیاسی زمینه پرورش مثمر مثر برای فاشیسم
را فراهم می آورد .چنین رشایطی لحظه ای مناسب
برای فاشیست ها است که می توانند با جلب بخش
هایی از خرده بورژوازی سیاست زده با توسل به
لفاظی های پوچ و عوامفریبانه ،قدم محکمی در
این راه بردارند ،گرچه متقاب ًال متناقض و بیامرگونه
هستند چون رسزنش اقلیت های نژادی ،مذهبی،
منطقه ای و ملی و حاشیه های دیگر نگون بخت
جا م عه .هنگامی که فاشیسم کام ًال برقرار شد،
هامنطور که در ایتالیا و آملان اتفاق افتاد  ،به همراه
خر ده بورژوازی  ،بخشهای دیگری از جمعیت
مانند کارگران سازمان نیافته ،جوانان بیکار ،عنارص
جنایتکار و لومپن ها نیز مورد توجه فاشیستها قرار
می گیرند .به تدریج فاشیسم با مراجعه به بخشهای
بزرگ ناراضی مردم  ،انتخابات را به پیش می برد.
هر دو موسولینی و هیتلر در برنامه های خود
حتی دستمزد بهرت و تأمین اجتامعی برای کارگران
 ،حامیت از دست فروشها  ،افزایش رسمایه گذاری
در بخش دولتی ،افزایش مالیات بر ثرومتندان و
سایر موارد مشابه را قرار میدادند تا از احساسات
اف راد عادی به نفع خود سود جویند .مبوازات این
با تبلیغات دروغین آشکارا و با غرض به طور
سیستامتیک درمیان افراد عادی در برابر بخشهای
هدفمند جامعه نفرت ایجاد می کردند .به عنوان
مثال ،در تعریف فاشیستی «آملان نوین»  ،یهودیان،
کم ونیست ها و اتحادیه های کارگری به عنوان
دشمن ملت شناخته می شدند .پس از به دست
گرفنت قدرت ،در حالی که نهادهای مدنی و پارملان
و ارزشهای دموکراتیک از باال تخریب شده بودند ،ادامه دارد
اف راد مسلح فاشیست و نیروهای طوفان (پیراهن
سیاه  ،پیراهن قهوه ای و غیره) از پائین با دستگاه
رسکوبگر دولت ادغام شدند که به طور فعال از
جانب انحصارها حامیت و تأمین می شدند.

ب

در متام ابعاد زندگی اقتصادی  -اجتامعی در سطح
جهانی از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا قابل مشاهده
است .با این وجود ،رصف نظر از مظاهر فاشیسم،
مارکسیسم همواره در کل مسیر تحول امپریالیسم
و رسمایه مالی قرار دارد .در عین حال ،از منظر
مارکسیستی ،هیچ پدیده اجتامعی را منی توان از
منظر ایستا مورد تحلیل قرار داد .بنابراین ،پیوند
ارگ ا نیک رژیم های فاشیستی با منطق انباشت
رسمایه امروز ممکن است با توجه به مشخصات
تا ر یخی ،ملی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی،
ویژەگیهای متفاوتی را به خود اختصاص دهد.

روی کار آمدن موسولینی و هیتلر بود که کمینرتن
درک دقیقی از فاشیسم به دست آورد.
بنابراین ،این مبتنی بر ارزیابی عینی تحول دولت
بورژوایی به رژیم دیکتاتوری ،تروریستی و الحاق
گ را در دهه بیست و سی بود که این گزارش
ت وسط دیمیرتوف تهیه و توسط کنگره هفتم
ک مینرتن ( )1935تصویب شد و با تأئید آن در
سیزدهمین نشست بزرگ هیئت اجرائی ،فاشیسم
ر ا چنین تعریف کرد« :فاشیسم یک دیکتاتوری
عریان تروریستی ارتجاعی ترین ،شوونیستی ترین،
ا مپریالیستی ترین عنارص رسمایه مالی است...
ف اشیسم خود حاکمیت رسمایه مالی است .این
قتل عام سازمان یافته طبقه کارگر و بخش انقالبی
دهقانان و روشنفکران است .فاشیسم در سیاست
خارجی خود بی رحامنه ترین نوع شوونیسم است،
که نفرت وحشیانه ای را علیه سایر مردمان پرورش
می دهد ”.بدیهی است که این تعریف از فاشیسم
ج امع ترین تعریفی است که ادغام نزدیک هم
زیربنای اقتصادی و هم روبنای سیاسی فاشیسم را
ب ا منافع داخلی و خارجی رسمایه مالی فاش می
ک ند .در کشورهایی که فاشیست ها قدرت را به
دست گرفتند ،کمونیست ها و اتحادیه های کارگری
از نظر فیزیکی از بین رفتند ،این در حالی است که
اوپوزیسیون بورژوایی کام ًال ناآرام بود .و هامنطور
ک ه در تعریف فوق روشن شد ،درک درست از
ف اشیسم در آن رشایط تاریخی فراهم آمدکه
مقاومت داخلی در برابر فاشیسم عم ًال غیرممکن
شد ،این کمینرتن بود که با ابتکار عمل خود جبهه
ضد فاشیستی را در اتحاد وسیع با دیگر رژیم های
بورژوازی جهت مقاومت و نهایتاً شکست چالش
فاشیسم بوجود آورد.
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به مناسبت هفتادمین سالگرد انقالب چین
چه زود گذشت ،هفتاد سال از انقالب عظیم چین به
رهربی حزب کمونیست که مائوتسه دون در اول اکترب
 1 949در پکن چنین اعالم کرد ":خلق چین دیگر به
پ ا خاست" این پیروزی تاریخی را کل برشیت مرتقی
جهان به نام پیروزی کمونیسم و حزب کمونیست چین
ثبت کردند و پس از انقالب اکترب شوروی یکی دیگر از
روخدادهای تاریخی عظیم جامعه برشی بود که سیامی
عمومی تحوالت آینده را به سود سوسیالیسم و رهائی
از ستم و استثامر تغییر داد .حزبی که در ژوئیه  1921با
رشکت  13منایند از  54عضو در اولین کنگره در شانگهای
بنیاد گذاشته شد.

مائو تسه دون در جمع بندی از علل پیروزی انقالب
چین تاکید می کند  3سالح اساسی داشتیم ":حزبی با
انظباط ،مجهز به تئوری مارکسیستی – لنینیستی که
اسلوب انتقاد و انتقاد از خود را بکار می بندد و در
پیوند با توده های خلق ،ارتشی که با چنین حزبی رهربی
می شود و جبهه متحدی از کلیه طبقات انقالبی و کلیه
گروه های انقالبی به رهربی چنین حزبی ،اینهاست
اسلحه سه گانه عمده ای که ما بوسیله آنها بر دشمن
پیروز شدیم .......ما از راه پر پیچ و خمی گذشتیم.
ما در درون حزب خویش با انحرافات اپورتونیستی
از راست و از "چپ" مبارزه کردیم و هر گاه در این
سه زمینه به خطای فاحشی دچار شدیم ادامه انقالب

به ناکامی برخورد .اما ما از خطاها و ناکامی ها پند
گرفتیم ،برصیت بیشرت یافتیم و کارمان را توانستیم بهرت
به جلو بریم".
در این سالگرد تاریخی شاید الزم باشد مروری کنیم به
کار کمونیست های ایران که یک ماه قبل از کمونیست
های چین یعنی در ماه ژوئن  1921در بندر انزلی با
تعداد بیشرت مناینده و چندین هزار کارگر متشکل در
اتحادیه های کارگری حزب کمونیست ایران را بوجود
آوردند .پرسش اینجاست چرا امروز پس از گذشت
نزدیک به یک قرن هنوز بورژوازی آنهم آغشته به دین
و مذهب حاکم است و طبقه کارگر و توده های مردم
همچنان رسکوب می شوند.

می گویند معلم نقاشی نرون
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واقعیت عینی و واقعیت ذهنی
"آگاهی انسان هستی او را تعیین منیکند،
بلکه این زیست مادی اوست که آگاهی او
را میسازد".

کلــات عینــی کلامتــی هســتند کــە همــە شــنوندگان از آنهــا
معنــا و پیــام تقریبــا مشــابهی دریافــت مــی کننــد.
در مقابــل کلــات ذهنــی کلامتــی هســتند کــە افـراد مخطلــف،
مصــداق هــا و معانــی متفاوتــی را از آنهــا دریافــت کننــد.
هنگامــی کــە در پیــام خــود از کلــات ذهنــی اســتفادە مــی
کنیــد ،بایــد پذیرفــت کــە شــنوندە بخشــی از معنــای کلمــە اســت
همچنیــن بایــد ایــن را بــە رســمیت بشناســید کــە احتــال دارد
مخاطــب ،واژەهــای شــا را بــە شــکلی متفــاوت از منظــور شــا،
درک ،تعبیــر یــا تفســیر کنــد.

فاشیسم در هندوستان
بر گرفته از ستاره رسخ (حزب کمونیست هندوستان)

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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فاشیسم در هندوستان
فاشیسم به مثابه یک گفتامن با توجه به مواضع
ایدئولوژیکی مختلف اعم از بورژوازی لیربال و
اصالح طلب گرفته تا مواضع مارکسیستی ،مورد
بحث و مفهوم سازی قرار می گیرد .یکی از
ویژگیهای برجسته احزاب ،جنبشها و رژیمهای
فاشیستی امروزه سازگاری آنها با رشایط معارص

است و برخالف ویژه گی فاشیسم دوران جنگ در
اروپا ،بسیاری از آنها با درجات مختلف با تجلیات
ظاهری دمکراسی پارملان بورژوایی همزیستی می
کنند ،گر چه در واقع همه آنها کام ًال به نفی آشکار
آن می پردازند .یک دیکتاتور فاشیست عوام فریب
حتی با ظاهر انتخاباتی در صورتی که امکان کنرتل
متام سازوکارهای قدرت دولتی را تحت کنرتل خود
نگه دارد  ،میتواند وجود داشته باشد تا هیچ حزب
یا ائتالف دیگری به جز حزب فاشیست به قدرت

نرسد .مظاهر متداول فاشیسم (برای متایز آن با
«فاشیسم کالسیک» دوره جنگ در اروپا امروزه
نو فاشیسم خوانده می شود) مانند تروریسم،
پاکسازی قومی و نژادی ،نابودی و ستم به اقلیت
ها ،مهاجران ،پناهندگان ،فاجعه زیست محیطی،
زنان و دیگر ستمدیدگان ،استثامر فوق العاده و
ظلم به کارگران ،از بین بردن حقوق دموکراتیک
که به سختی به دست آمده ،نظامی سازی و مهمرت
از همه عملکرد افسارگسیخته قدرت رسمایه رشکتها

