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با پیوند مبارزات توده ها در سطح کشور و سازماندهی 

رژیم  رسکوبگرانه  اقدامات  کارگران،  کمونیستی 

رسمایه داری را در هم شکنیم!

 1500 کوپن  با  آن  لیرت  هر  قیمت  و  شد  گران  بنزین 

شد.  اعالم  تومان   3000 آزاد  بصورت  و  کوپن  بدون  و 

گران شدن بنزین همچون ارزهای بین املللی و طال از 

کاالهایی هستند که با افزایش قیمت بصورت مستقیم 

عمومی  گرانی  به  و  گذاشته  تاثیر  کاالها  دیگر  بر 

این  شود  می  همگانی  کاالها  گرانی  وقتی  می انجامد. 

به معنی کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آنان 

است. گران شدن بنزین به معنی فشار مستقیم بیشرت 

به توده های رنجرب جامعه است.

در  نارسائی ها  جربان  برای  معموال  فاسد   دولت های 

اخیــرا در ایــران علــی مطهــری پــر آیت اللــه مطهــری 

در یــک ســخرنانی مســئله اجــرای قوانیــن چنــد همری 

ــرح  ــی مط ــری  از فســاد اجتامع ــوان جلوگی را بــه عن

ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد » ب ــت. او می گوی ــرده اس ک

ــم،  ــرا نکنی ــم را اج ــن حک ــا ای ــر م ــه، اگ ــی جامع فعل

فســاد و فحشــا در جامعــه افزایــش پیــدا خواهــد کــرد«. 

ــورای  ــس ش ــس مجل ــابق رئی ــاون س ــری مع ــی مطه عل

ــدل  ــوان اصول گــرای معت ــه عن ــی اســت ب اســالمی مدت

و یــا اصــالح طلــب نزدیــک بــه رهــربی دســت بــه یــک 

ــش سیاســی زده منای

تــا بتوانــد مــورد قبــول جناح هــای مختلــف رژیــم واقــع 

ــن فــرد مرتجــع و ضــد زن کــه ســخرنانی های  شــود. ای

جنجالــی و بــی محتــوا ی متعــددی در ایــن ســال ها 

ــت کــه در  ــده اس ــور ش ــره مجب ــت. باالخ داشــته اس

برابــر جنبش هــای متعــدد اجتامعــی کــه بطــور واقعــی 

در جامعــه علیــه نظــام حاکــم جریــان دارد موضــع 

بگیــرد. یکــی از ایــن جنبش هــای اجتامعــی پیــرو 

ــک دم  ــم جمهــوری اســالمی ی ــه در طــول عمــر رژی ک

از اعــرتاض و مبــارزه بــاز نایســتاده اســت جنبــش 

زنــان اســت. ایــن جنبــش در عرصه هــای مختلــف 

درخواســت های مشــخصی مطــرح کــرده اســت کــه 

ــه  ــرار دارد. از جمل ــی در جامعــه ق ــول اکرثیت مــورد قب

آنــان حقــوق برابــر زن ومــرد ، حــق حضانــت فرزنــدان ، 

آزادی پوشــش، آزادی انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن، 

نفــی  زنــان،  علیــه  اجتامعــی  خشــونت های  علیــه 

قوانیــن قــرون وســطائی رشعــی علیــه زنــان و.......اســت 

ــارزه باعــث  ــان در طــول ســال ها مب کــه بســیاری از آن

شــده اســت کــه زنــان حضــوری قدرمتنــد در حکومــت 

و مدیریــت دولتــی بلکــه در بیــن مــردم اعــم از زنــان 

و مــردان و در ســطوح فعالیــن زنــان ، دانشــجویان 

و کارگــران و غیــره داشــته باشــد. در نتیجــه بــرای 

استثامرشــونده و ســتم  توده هــای  مبــارزات  تاریــخ 

ــدان کشــت و کشــتار  ــا شــکنجه و زن ــده همیشــه ب دی

همــراه بــوده اســت. مــا یــاد کاروانــی از بهرتیــن 
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باز هم رستاخیزی رسارسی و بازهم 
مقاومت و جرات بە مبارزە

کارگران و فرودستان، صد  مبارزه و مقاومت  صد سال 

مبارزه ی  باز هم  و  اما  وشکنجه  زندان  و  سال رسکوب 

صد  در  ایران  اجتامعی  صحنه  است  چنین  گسرتده تر. 

سال گذشته.

از رضا شاه که با کودتای سید ضیا و اربابش انگلیس، 

تخت  آمریکایی  کودتای  با  که  از پرش محمد رضا  تا 

و تاجش را حفظ کرد و تا دارودسته ی خمینی داعشی 

که دستگاه های امنیتی اش این روزها مسلحانه به جان 

افتاده اند اساسا با زور  توده های زحمتکش قیام کننده 

رسنیزه توانسته اند به حکومت خود ادامه دهند. 

تجربه رستاخیز دیامه 96 و رستاخیز عمومی امروز نشان 

ستمگر  نظام  این  براندازی  برای  مردم  که  است  بارزی 

ضد کمونیست و ا رتجاعی حارض به جان فشانی هستند 

مسلح  دندان  تا  دشمن  نیست.  موجود  قوا  توازن  اما 

و  دارد،  سیاسی  حزب  دارد،  کننده  رهربی  ستاد  است، 

انواع تشکیالت خرب رسانی در اختیار دارد. در برابر و اما 

قیام کنندگان بدون تشکیالت الزم  کارگران ورنجربان و 

وموثر در تقابل با آن ایستاده اند. 

نشان  جهان  انقالبات  کلیه  از  شده  جمعبندی  تجارب 

امکان  مختلف  سطوح  در  تشکیالت  بدون  که  میدهد 

پیروزی کم است و چه بسا غیر ممکن است. کارگران 

)حزب  خود  پیرو  راستین  حزب  پیش  سال  صد  ایران 

کمونیست ایران( را بوجود آوردند ولی چون نتوانستند 

ارتش مسلح خود را حفظ کنند بدست مشتی رسبازان 

قزاق به رسکردگی رضا خان میرپنج شکست خوردند و 

رسدار سپه با کمک انگلیس ها رس کار آمد که با فرمان 

ضد کمونیستی معرف به قانون 1310 توانست جنبش 

تار ومار سازد. شهریور  این دوره  ایران را مثل  کارگری 

بیست، و شکست فاشیسم در جهان و رسوائی رضا شاه 

را  او  اواخر جنگ  در  نیروهای هیتلری  با  در همکاری 

فاشیست  ضد  نیروهای  دیگر  بار  و  کشید  زیر  به  هم 

شدند.  فعال  خود  سازماندهی  برای  سوسیالیستی  و 

متاسفانه رهربی حزب توده ایران از تجربه دوران رضا 

شاه درس الزم را نگرفت، راه پارملانتاریستی را در پیش 

تسلیم  سیاست  مرداد   ۲۸ کودتای  هنگام  در  و  گرفت 

طلبی را پیشه کرد. در سال های چهل که سازمان انقالبی 

حزب توده ایران با جدائی از حزب توده پرجم مبارزه 

مخالفت  به  آن  با  کرد  بلند  درستی  به  را  آمیز  قهر 

تبلیغ  را  آمیز  مساملت  سه  خروشچفی  راه  و  برخاست 

منود و در دوره دیکتاتوری جمهوری اسالمی به دنباله 

روی از خط امام چنان در غلطید که به هنگام رسکوب 

امکان هر مقاومتی را از دست داده بود. 

اما خوشبختانه جنبش کمونیستی و کارگری با نقد این 

مشی انحرافی توانست راه انقالبی روشنی را برای ادامه 

های  سازمان  و  احزاب  کلیه  امروز  کند.  ترسیم  مبارزه 

مارکسیستی– لنینیستی که در نیم قرن گذشته به اشکال 

برای  پرولتاریایی،  پیشقراول  ایجاد حزب  برای  گوناگون 

ایجاد تشکیالت وسیع کارگری و توده ای تالش کرده اند، 

شده  داده  سازمان  مسلح  نیروی  بدون  که  آگاهند 

پرولرتی و تشکیالت رزمنده مردمی پشتیبان آن، شکست 

کردن  گران  طریق  از  مردم  کردن  رسکیسه  به  بودجه ، 

بین  ارزهای  با  بازی  و  قانونی  غیر  تجارت  یا  و  کاالها 

املللی می پردازند. جمهوری اسالمی در این نوع سیاست 

های اقتصادی ویرانگر ید طوالنی دارد. آنچیزی هم که 

شده  بیان  روحانی  حسن  دولت  رئیس  گفته  برخالف 

یعنی کمک به مستمندان از قبل افزایش قیمت بنزین، 

کامال فریب کارانه است. گرانی کاالهای اساسی برعکس 

گفته روحانی بیشرتین تاثیر را بر روی طبقات و اقشار 

اولین مردمی هستند که فقیرتر  آنها  کم درآمد دارد و 

یعنی  بنزین  گرانی  شود.  می  خالی تر  سفره هاشان  و 

گرانی گوشت، نان، سبزی و دیگر کاالهای حیاتی مردم. 

امروزه در ایران خانواده هایی هستند که ماهها گوشت 

نخورده اند. گفته های روحانی در جهت فریب آنهاست.

مبارزه علیه گران شدن قیمت بنزین در حقیقت ادامه 

عدالتی  بی  و  فقر  گرسنگی،  علیه   96 دیامه  مبارزه 

و  ایستاده اند  حکومت  علیه  شجاعانه  مردم  است. 

از گذشته  حارض نیستند که بر رس سفره های خالی تر 

برگردند. در اکرث شهرهای بزرگ مردم با حکومت بخاطر 

اعرتاض های مساملت آمیزشان علیه گرانی بنزین درگیر 

شده اند. قبل از اعالم افزایش قیمت بنزین دولت در اکرث 

پمپ بنزین ها نیروهای انتظامی را مستقر کرده بود تا 

با اعرتاضات مقابله کنند. لذا در بیشرت شهرها اعرتاضات 

و  است  شده  روبرو  رژیم  امنیتی  نیروهای  رسکوب  با 

تاکنون تعداد زیادی کشته و زخمی و دستگیر شده اند. 

رژیم تحت بهانه مقابله با ارشار و آتش زدن بانک ها و 

پمپ بنزین ها، به سوی مردم آتش گشوده است.

شدن  گران  اسالمی  رژیم  دروغگوی  و  فاسد  رهربان 

رهربان  خوانده اند.  توطئه  و  شایعه  را  دیگر  کاالهای 

رژیمی که رسرشته ای از اقتصاد ندارند و یا خود را به 

خواست  جوابگوی  توانند  می  چگونه  زنند  می  نادانی 

های مردمی باشند که حارض نیستند دیگر زیر بار زور 

و ستم و استثامر بروند. مردم تصمیم گرفته اند که این 

رژیم را از جامعه بروبند.

تجربه چندین دهه گذشته نشان داده است که بدون 

حضور یک آلرتناتیو مرتقی مدافع کارگران و زحمتکشان 

جامعه، فداکاری عظیم توده ها می تواند مورد معامله 

در  رو  توده ها  امروز  بگیرد.  قرار  بورژوازی  جناح های 

نفرت.  مورد  و  درمانده  رژیمی  ایستاده اند،  رژیم  روی 

باید هوشیار بود.

اعرتاضات اخیر نه تنها بر روی سیستم حمل نقل ایران 

در  بلکه  دارد  مستقیم  تاثیر  رانندگان  آمد  در  بویژه  و 

فقیرتر  و  کاالها  بقیه  گران شدن  شاهد  آینده  روزهای 

شدن مردم خواهیم بود.رسمایه داری هار بین املللی در 

اکرث نقاط جهان به سطح معیست کارگران و زحمتکشان 

و  را مبکند  آنها  تا حد ممکن شیره جان  کرده،  تعارض 

سودهای هنگفت رسمایه داری را تامین کند.

سطح  به  تعرض  و  حمله  علیه  مبارزه  و  اعرتاضات 

زندگی مردم جهانی شده است. بطور واقعی کارگران و 

زحمتکشان در رستارس جهان از بولیوی و شیلی تا عراق 

اوضاع بطرف رشد مبارزات  اند.  ایستاده  و.....  ایران  و 

جریان دارد. مبارزات ما در ایران ازحامیت متحدینی از 

زحمتکشان اکرث کشورهای جهان برخوردار است.

ایجاد  و  سازماندهی  مبارزات،  این  تحکیم  برای 

همه  ماست.  حزب  وظیفه  علنی  و  مخفی  تشکل های 

رفقای حزبی بایستی این وظیفه را به یکی از وظایف 

عمده و بیرونی خود تبدیل کنند.

حزب رنجربان ایران

یکشنبه ۲6 آبان  139۸برابر با ۲019/11/17

جمهــوری اســالمی  فعالیــت زنــان بــه مثابــه خطــری که 

سیاســت هــای ارتجاعــی رژیــم را بــه چالــش کشــیده و 

ــم  خواهــد کشــید بیــش از گذشــته مطــرح اســت. رژی

ــا تکیــه  ــان می خواهــد ب ــا زن ــه رو در رو ب بجــای مقابل

بــه قوانیــن ارتجاعــی اســالمی و ایجــاد تقابــل ناشــی از 

عقــب ماندگــی فرهنگــی  جامعــه، بیــن منافع مــردان و 

زنــان فاصلــه انداختــه و دفــاع مــردان از خواســت های 

زنــان را بــه کجــراه بــربد. علــی مطهــری بــا دفــاع از چند 

همــری می خواهــد مناســبات بــرده داری – فئودالــی 

ــان را  ــا کــرده و زن حضــور حرمراهــای خانگــی را احی

ــد. موضوعــی کــه  ــل کن ــرده جنســی مــردان تبدی ــه ب ب

ــر  ــم دیگ ــلامن ه ــردان مس ــیاری از م ــت بس ــا خواس ب

ــیار  ــردان بس ــت م ــط در خدم ــدارد و فق ــی ن همخوان

ثرومتنــد و حکومتــی جهــت تامیــن بــردگان جنســی 

آنــان اســت. جــدا از نارضایتــی اکرثیــت مــردم در ایــران 

ــد  ــگ ض ــران و فرهن ــری در ای ــد هم ــت چن از سیاس

فئودالــی و ضــد ســتم و نابرابــری زنــان، جامعــه دیگــر 

ــت  ــالمی نیس ــی و اس ــن رشع ــا قوانی ــه تنه ــرای ن پذی

ــه  ــن ب ــن قوانی ــذار از ای ــان گ ــر از آن خواه ــه فرات بلک

ــه  ــی علی ــای اجتامع ــه نابرابری ه ــن کلی ــوم برداش مفه

ــان  ــه زن ــوط ب ــط مرب ــت فق ــن خواس ــت. ای ــان اس زن

نیســت و یکــی از درخواســت هــای جنبــش کارگــری و 

دیگــر روشــنفکران و عنــارص مرتقــی و آزادیخــواه اســت. 

نیــروی عظیمــی کــه در پشــت جنبــش زنــان و خواســت 

عدالــت طلبانــه و آزادیخواهانــه آنــان وجــود دارد 

ــی دارد کــه  ــر خاکســرت وجــودی عین بصــورت آتــش زی

این دشمن خونخوار امکان پذیر نیست.

جنبش  تجربه  عربی،  کشور های  جنبش های  تجربه 

براین  گواه  همه   96 دیامه  در  ایران  شهر   140 عظیم 

از  کادرهایی  با  کمونیستی  تشکیالت  بدون  که  است 

کارگران پیرو، بدون تشکیالت های توده ای شورایی و 

مستقل کارگری که از یک مشی عمومی طبقاتی پرولرتی 

تطبیق  نیروی مسلح  بدون داشن  کند و  پیروی می  را 

داده شده با وضع کنونی رسکوب و خفقان، پیروزی غیر 

ممکن است. 

حزب رنجربان ایران
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به یاد رفیق هادی جفرودی

ــرا دریافتــه و خواهــان خامــوش کــردن  رژیــم کامــال آن

آن اســت. فشــار جنبــش زنــان از پائیــن  و اعــرتاض 

ــف  ــطوح مختل ــری در س ــی مطه ــای عل ــه صحبت ه ب

اجتامعــی برخــی از زنــان در رژیــم اســالمی را مجبــور 

ــیاری از  ــت. بس ــرده اس ــه او ک ــری علی ــع گی ــه موض ب

صحبت هــای علــی مطهــری منطبــق بــر قوانین اســالمی 

اســت و هرکســی کــه مــی خواهــد علیــه چنــد همــری 

بایســتاد بایســتی علیــه قوانیــن اســالمی موضــع بگیــرد. 

بــه همیــن دلیــل معرتضیــن حکومتــی وغیــر حکومتــی 

بجــای دســت بــردن در ســاختارهای عمیــق طبقاتــی که 

ریشــه های نابرابــری و ســتم بــر زنــان در آن نهفتــه 

ــه ایــن نابرابــری و ســتم توجیهــات  اســت و مذهــب ب

ایدئولوژیــک و سیاســی  آن کمــک کــرده اســت، . آنــرا 

بــه نظــرات انحرافــی ایــن یــا آن فــرد حکومتــی نســبت 

مــی دهنــد. حتــی باالتریــن نظریــه پــردازان حکومتــی 

کــه چنــد همــری را توصیــه کــرده و ســعی بــه اجــرای 

عملــی آن دارنــد مــی داننــد کــه حداقــل ایــن امــکان و 

ظرفیــت اجتامعــی بــه هیــچ وجــه در ایــن راســتا وجــود 

ــای  ــه از درآمد ه ــی ک ــا و گروه های ــا مافیاه ــدارد. ام ن

ــد  ــد، می توانن ــزاق مــی کنن ــازار ســکس و فحشــاء ارت ب

از آن بــه بهرتیــن نحــو ســوء اســتفاده کــرده و بــا 

ــان بــه مــردان ثرومتنــد و بــورژوازی شــهوت  فــروش زن

طلــب بــه ســودهای میلیــاردی دســت یابنــد. در واقــع 

ــش  ــن جنب ــکافی بی ــد ش ــه می خواه ــتی ک ــن سیاس ای

زنــان بــا جامعــه ایجــاد کــرده و نیروهــای غیــر دولتــی 

ــت های  ــه و درخواس ــان انداخت ــش زن ــان جنب ــه ج را ب

ــه  ــد یافت ــری رش ــطح فک ــا س ــد، ب ــب بران ــه عق ــرا ب آن

جامعــه بــه ویــژه زنــان در تقابــل قــرار میگیــرد. ســطح  

رشــد جنبــش زنــان و فرهنــگ عمومــی جامعــه نســبت 

ــی  ــداده و من ــالمی ن ــم اس ــه رژی ــازه را ب ــان اج ــه آن ب

دهــد کــه قوانیــن چنــد همــری را در ســطح جامعــه 

ــد.  همچــون دیگــر کشــورهای اســالم زده عمومــی کنن

رژیــم در برابــر آزادی روابــط بیــن زنــان و مــردان، 

ــی  ــه مطــرح م ــوان صیغ فحشــاء اســالمی را تحــت عن

کنــد. زنــان خواســتار حــق حضانــت کــودکان هســتند، 

رژیــم مالکیــت مــرد را بــر همــر و خانــواده جلــو مــی 

ــم  ــد ، رژی ــاد مــی زنن ــان حــق پوشــش را فری ــرد. ، زن ب

ــد. ،  ــی کن ــغ م ــان را تبلی ــر زن اســالمی حجــاب و تحقی

ــر را خواســتار  ــر در کار براب ــان حــق و دســتمزد براب زن

ــه  ــرای خان ــان ب ــه زن ــار ب ــم فش ــع رژی ــتند ، موض هس

داری و تســلیم بــه همــر اســت و ایــن تقابــل در اکــرث 

عرصــه هــای اجتامعــی کــه منافــع زنــان بطــور مســتقیم 

ــه  ــا ک ــی آنج ــان دارد. حت ــدت جری ــت بش ــرح اس مط

خانواده هــای  هســتند  مطــرح  خانواده هــا  حضــور 

ــان )از  ــن ش ــران متحص ــتیبانی از هم ــری در پش کارگ

جملــه در تحصنــات نیشــکر هفــت تپــه و فــوالد اهواز( 

بــه خیابــان مــی آینــد. بــه قــول معــروف جنبــش زنــان 

یقــه رژیــم را چســبیده اســت. شکســت و عقب نشــینی 

رژیــم در طــی ایــن 40 ســال حاکمیتــش بصــورت یــک 

گام بــه پیــش و دو گام بــه پــس ادامــه داشــته و دارد. 

ــش  ــن جنب ــه ای ــه ای را علی ــد حمل ــم ض ــار رِژی ــن ب ای

ــه  ــبت ب ــی را نس ــکار عموم ــا اف ــت، ت ــرده اس ــالم ک اع

ــد. ــی کن آن ارزیاب

و  کارگــری  پرافتخــار  جنبــش  از  دیگــر  رفیقــی 

رفیــق  گفــت.  بــدرود  را  مــا  ایــران،  سوسیالیســتی 

هــادی جفــرودی، از فعالیــن کنفدراســیون محصلیــن و 

دانشــجویی ایــران، از بنیانگــزاران ســازمان کمونیســتی 

دوران  در  ایــران  عــازم  رفقــای  پیشــتاز  و  طوفــان 

ســازماندهی  بــرای  شاهنشــاهی  ســیاه  دیکتاتــوری 

کمونیســتی بــه داخــل رفــت. او پــس از ســالها مبــارزه 

ــر  ــتگیری در زی ــس از دس ــر پ ــه کارگ ــه طبق ــادار ب وف

شــدیدترین شــکنجه هــا ایســتاد و بــا رسنگونــی نظــام 

ســلطنتی توانســت از زنــدان رهایــی یابــد.

او یکــی از بنیــان گــذاران جمــع پیونــد در ســال ۲00۸ 

بــود

رفیــق هــادی جفــرودی از دوســتان نزدیــک حــزب 

ــه  ــی، ک ــی صادق ــق عل ــد رفی ــم بن ــران، ه ــربان ای رنج

امســال او هــم مــا را تــرک کــرد، در دوران ســخت 

ــود. ــاه ب ــدان ش زن

بــی شــک نــام جفــرودی بــا جنبــش نویــن کمونیســتی 

در جدایــی از رهــربی رفرمیســتی حــزب تــوده و تــالش 

ــز  ــا هرگ ــن سیاســی پرولتاری ــرای ایجــاد حــزب نوی او ب

فرامــوش نخواهــد شــد.

از  و  پــرارزش  رفیــق  ایــران  کمونیســتی  جنبــش 

ــای هــم  ــه رفق خودگذشــته دیگــری را از دســت داد. ب

ــلیت  ــه تس ــتانش صمیامن ــواده و دوس ــه خان رزم او، ب

ــم. ــی گویی م
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هفدهم آبان 139۸ برابر با هشتم نوامرب

فاصلــه  در  پروســه  ایــن  دارد.  را  چنیــن رسنوشــتی 

منصــور  مقالــه  شــد.  رشوع   1970-1960 ســالهای 

ــت.  ــده اس ــته ش ــال 19۸0 نوش ــت و رشکاء در س حکم

از همیــن دریچــه اســت کــه او طرفــداران و مخالفــان 

رسنگونــی شــاه را وارونــه می بینــد.:

»بــورژوازی غیــر انحصــاری و مناینــدگان لیــربال آن 

ــزده  ــل پان ــه الاق ــاع از رژیمــی ک نقــش خــود را در دف

ــال  ــود کام ــان ب ــر رونق ش ــاط پ ــع بس ــام مداف ــال مت س

درک و ایفــا نکردنــد و بــدون توجــه الزم بــه آنچــه 

کــه میرفتنــد تــا از دســت بدهنــد، و در هــراس از 

اوجگیــری جنبــش توده  یــی کــه جنبــش پرولــرتی را در 

بطــن خــود پــرورش مــی داد، تزلــزل بخــرج داده و بــه 

ــه  ــالش رسمای ــد. ت ــت کردن ــود پش ــی خ ــت حام حکوم

انحصــاری در تفهیــم رضورت دفــاع فعــال از حکومــت 

شــاه بــه بــورزوازی غیــر انحصــاری و مناینــدگان لیــربال 

ــه ی  ــک واقع ــود ی ــید.«]1[ آیا می ش ــودی نبخش آن س

ــه  ــر از آنچ ــور را وارونه ت ــک کش ــی از ی ــی مهم تاریخ

ــان داد؟! ــد نش ــه کردی مطالع

ــردم  ــل از م ــور کام ــه ط ــاه ب ــم ش ــط رژی در آن رشای

ــت های  ــن امپریالیس ــت بی ــود، در رقاب ــده ب ــک ش منف

غربــی و رشقــی آرام آرام بــه جانــب رشق گرویــده بــود، 

تضــاد شــاه بــا امپریالیســت های غربــی هــر روز حادتــر 

می شــد. بــه ویــژه در مســأله نفــت ایــن تضاد بــا وضوح 

ــداد. در  ــی نشــان می ــل خــود را در ســطح بین امللل کام

ــام و  ــل هواپی ــورد تحوی ــاه در م ــم ش ــال رژی ــن ح عی

بــه  امپریالیســتی  کشــورهای  از  مــدرن  ســالح های 

ویــژه آمریــکا درگیــری بــی انتهائــی داشــت. لــذا رژیــم 

ــط  ــد در رشای ــه بتوان ــود ک ــی نب ــر آن رژیم ــاه دیگ ش

گلوبالیزاســیون رسمایــه در خدمــت آن قــرار گیــرد 

و بایــد رسنگــون می شــد. بــر ایــن مدعــا کنفرانــس 

ــذارد.  ــه میگ ــری صح ــکار ناپذی ــور ان ــه ط ــوپ ب گوادل

ــه داران تجــاری  ــی، بخشــی از رسمای در مناســبات داخل

ــه صــدور و  ــردان در زمین ــت م ــا دول ــت ب ــه در رقاب ک

ورود کاال در تضــاد قــرار گرفتــه بودنــد، از دارو دســته 

ــورژوازی  ــد. بخش هــای دیگــر ب ــاع میکردن ــی دف خمین

ایــران از شــاه دفــاع میکــرد. اذهــاری و رشیــف امامی... 

هــار تریــن مناینــدگان بــورژوازی صنعتــی ایــران تــا بــه 

ــه  ــده جبه ــد از آن مناین ــار شــاه ایســتادند. بع آخــر کن

ملــی - بختیــار -، مناینــده بخشــی از بــورژوازی لیــربال 

ایــران در قامــت نخســت وزیــر کنــار شــاه ایســتاد. در 

ــر خــالف آنچــه کــه منصــور حکمــت مدعــی  نتیجــه ب

ــژه  ــه وی ــران ب ــورژوازی ای ــیعی از ب ــش وس ــت، بخ اس

بــورژوازی صنعتــی از رژیــم شــاه پشــتیبانی میکــرد در 

حالــی کــه نیروهــای امپریالیســتی در تضــاد شــدید بــا 

ــام  ــق انج ــر الی ــتند و او را دیگ ــرار داش ــاه ق ــم ش رژی

وظائــف خدمتگــزاری منی دانســتند.

منصــور حکمــت در آن روزهــا چنیــن ادعــا منــود: 

ــر  ــت٬٬ ه ــزب کمونیس ــه ح ــه ا. م. ک. و ٬٬برنام »برنام

دو بــر یــک بینــش واحــد اســتوارند. بینشــی کــه امــروز 

ــتی....،  ــرات رویزیونیس ــر نظ ــود را در براب ــت خ حقانی

انقــالب سوسیالیســتی بالواســطه )تکیــه از ماســت( و...

ــات منــوده اســت...«]۲[ اثبات شــده اســت؟  ــال اثب کام

از قــرار معلــوم رد شــده اســت. تزهائــی کــه در مــورد 

ــه  ــی“ ب ــک انقالب ــوری دموکراتی ــی „جمه رضورت برپائ

جــای برپائــی „بالواســطه یــک جامعــه سوسیالیســتی“ 

بــا  گردیــده ،  طــرح  حکمــت  منصــور  جانــب  از 

ادلــه علمــی توســط اکرثیــت ســازمان های جنبــش 

کمونیســتی مــردود اعــالم شــده و انقــالب قهرآمیــز 

علیــه رژیــم جمهــوری اســالمی و ایجــاد بالفاصلــه 

حزب کمونیست عالی ترین شکل سازمان یابی طبقه کارگر برای انقالب سوسیالیستی 

ــته  ــه آن دس ــا ب ــن ج ــران  در همی ــربان ای ــزب رنج ح

بــا  بویــژه  از روزنامه هایــی کــه در ســطح داخلــی 

شــهامت و در دفــاع از زنــان بــه افشــای آن دســت 

زده انــد  دورود می فرســتد و بــه دفــاع از آن دســته 

ــتان و رهــربان جنبش هــای  ــم بدس از روشــنفکران و قل

اجتامعــی و فعالیــن زنــان کــه بــی مهابــا و بــدون تــرس 

از زنــدان و رسکــوب زیــر بــار چنیــن تحقیــر و سیاســت 

رسکوبگرانــه ای علیــه زنــان نرفتــه انــد بــا متــام  امکانات  

ــد داد. ــه خواه ادام

ــی  ــروزی من ــه پی ــی ب ــچ انقالب ــان هی ــت زن ــدون رشک ب

رســد

ع.غ
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ــا  ــوری پرولتاری ــی دیکتات جامعــه سوسیالیســتی و برپائ

ــت. ــده اس ــه ش پذیرفت

ــا  ــربی حکمــت ب ــارزان کمونیســت بــه ره اتحــاد مب

چنیــن ایدئولــوژی و سیاســتی بــه صــورت یــک ســازمان 

کوچــک بــر صحنــه سیاســی جامعــه ایــران ظاهــر شــد. 

ــای  ــیر فعالیت ه ــازمان در مس ــن س ــال ای ــر ح ــه ه ب

خــود بــه ســازمانی برخــورد کــرد کــه هنــوز جســتجوگر 

بــود، هنــوز خــط مشــی دقیــق و تنظیــم شــده در 

ارتبــاط بــا مبــارزه طبقاتــی، آینــده ایــران و ملیــت 

ــور  ــه منص ــت ک ــن جاس ــت. در ای ــره نداش ــرد و غی ک

حکمــت در ســال 1361 نوشــت کــه »کومــه لــه« یعنــی 

ــا ســال ها انتظــارش را داشــتیم ،  ــه »م ــی« ک آن »نیروی

ــود«.]3[ ــده ب ــون آم اکن

بــه هــر حــال ایــن دو ســازمان پیــش نویــس اساســنامه 

مشــرتک بــرای وحــدت را نوشــتند. نــکات اساســی ایــن 

ــزب  ــه ح ــنامه و برنام ــه اساس ــل ب ــس تبدی ــش نوی پی

کمونیســت ایــران  شــود. خواننــد بــرای ایــن نقــل قــول 

ــرت  ــت. به ــی نیس ــد. چاره  ی ــا را ببخش ــد م ــی بای طوالن

ــنا  ــنده آش ــکار نویس ــا اف ــتقیامً ب ــده مس ــت خوانن اس

ــران  ــن آمــده اســت: »ای ــن اساســنامه چنی شــود. در ای

کشــوری رسمایــه داری و تحــت ســلطه امپریالیســم 

ــورژوازی،  ــا و ب ــب پرولتاری ــان دو قط ــت.... در می اس

طیــف گســرتده ای از تولیــد کننــدگان و توزیــع کننــدگان 

تــوده  گرفته انــد...  قــرار  روســتا  و  شــهر  در  خــرد 

ــد  ــا تولی ــورژوازی و عمدت ــرده ب ــن خ ــیع تری از ای وس

کننــدگان کوچــک روســتا بــا رشــد رسمایــه داری در ایران 

بــه طــور روزافزونــی بــه ورطــه ورشکســتگی و فالکــت 

ــه  ــه مثاب ــران ب کشــیده شــده اند.... امــروز موقعیــت ای

ــت در  ــده نف ــادر کنن ــده و ص ــد کنن ــور تولی ــک کش ی

تقســیم کار جهانــی امپریالیســم تثبیــت شــده اســت... 

مســتلزم  بــورژوازی  بــرای  مناســبات...  ایــن  حفــظ 

برقــرار کــردن خشــن ترین رژیم هــای دیکتاتــوری و 

ــه  دســت زدن بــه وحشــیانه ترین شــیوه های رسکوبگران

ــد 13(« ــت. )بن اس

نتیجــه ی ماتریالیســتی و دیالکتیکــی از نقــل قــول فــوق 

فقــط ایــن می توانــد باشــد کــه تنهــا انقــالب بالواســطه 

ــده  ــه ش ــوق گفت ــای در ف ــان درده ــتی درم سوسیالیس

اســت. ولــی اساســنامه بــا کــامل تعجــب نتیجــه دیگــری 

می گیــرد: »در چنیــن رشایطــی پرولتاریــای آگاه و حــزب 

ــطه  ــالب بالواس ــک انق ــه ی ــد ب ــت او منی توان کمونیس

ــا در  ــر اســت ت ــد، بلکــه ناگزی سوسیالیســتی دســت زن

ــای  ــش رشط ه ــه اول مســاعدترین زمینه هــا و پی وهل

اقتصــادی و سیاســی را، بــرای هــر چــه فرده تــر کــردن 

صفــوف خــود، بــرای جلــب بخــش وســیعی از کارگــران 

ــت  ــرای حرک ــود و ب ــم خ ــر پرچ ــه زی ــان ب و زحمتکش

ــک  ــق ی ــم، از طری ــوی سوسیالیس ــه س ــود ب ــی خ نهائ

ــن  ــف آورد... بنابرای ــد بک ــک پیروزمن ــالب دمکراتی انق

ــادی و  ــاظ اقتص ــم از لح ــا ه ــل پرولتاری ــه حداق برنام

ــتی  ــد امپریالیس ــی ض ــی برنامه ی ــاظ سیاس ــم از لح ه

ــی  ــک انقالب ــوری دموکراتی ــک جمه ــرای ی ــا ب اســت. م

ــد 14(« ــم... )بن ــارزه می کنی مب

چــرا اساســنامه چنیــن نتیجه  یــی میگیــرد؟ زیــرا در 

جهان بینــی و تئــوری آنهــا یــک انحــراف بــزرگ از 

مارکسیســم وجــود دارد. اساســنامه می گویــد، جامعــه ی 

ــی  ــر و ب ــران رسمایه داریســت. توده هــای وســیع فقی ای

ــس  ــتند.... پ ــا هس ــد پرولتاری ــتاها متح ــن در روس زمی

در ایــن صــورت عوامــل عینــی، یعنــی پیــش رشط هــای 

ــالب سوسیالیســتی فراهــم اســت.  ــرای انق اقتصــادی ب

ــا و دیگــر  ــد پرولتاری ــد ایــن اســت کــه بای آنچــه میامن

زحمتکشــان شــهری را هــر چــه بیشــرت تحــت رهــربی 

حــزب کمونیســت بــرای انقــالب سوسیالیســتی متشــکل 

منــود. و چــون هنــور پرولتاریــا و دیگــر ســتم دیــدگان 

زیــر رهــربی حــزب کمونیســت متشــکل نیســتند ، 

ــا تــالش و از  بجــای ایــن کــه نتیجــه بگیــرد کــه بایــد ب

خــود گذشــتگی و کار مــداوم در بیــن طبقــه کارگــر و 

دیگــر زحمتکشــان ایــن نقیصــه را جــربان کــرد، نتیجــه 

میگــرد کــه بایــد مرحلــه انقــالب را عــوض کــرد. یعنــی 

ــط  ــع رشای ــی از تاب ــه تابع ــل ب ــالب تبدی ــه ی انق مرحل

ــی گشــته اســت. روبنائ

در آن مقطــع تاریخــی طبقــه ی کارگــر خواهــان در 

هــم کوبیــدن قهــر آمیــز ســاختار رسمایــه داری و بنــای 

اقتصــاد سوسیالیســتی اســت ولــی منصــور حکمــت 

ــام رسمایــه داری  ــی را در نظ بــه ایــن طبقــه رفرم هائ

میدهــد.  وعــده  انقالبــی“  دموکراتیــک  „جمهــوری 

درخواســت عینــی کارگــران دیکتاتــوری پرولتاریــا را 

میطلبــد ولــی منصــور حکمــت „حاکمیــت مــردم مبتنی 

ــوراهای  ــت ش ــی حاکمی ــورائی“ یعن ــی ش ــر دمکراس ب

اقشــار مختلــف اپوزیســیون را در مقابــل آنهــا میگذارد. 

ایــن دیــدگاه رویزیونیســتی و رفرمیســتی از هــامن روز 

ــر را  ــه کارگ ــت ایران“طبق ــزب کمونیس ــاد „ح اول ایج

ــن  ــتان را از ای ــران کردس ــدک کارگ ــداد ان ــی آن تع حت

ــود. ــازمان دور من س

ــه  ــارزه علی ــت، مب ــوری و سیاس ــن تئ ــال ای ــن ح در عی

اقشــار  کلیــه  رسنگونــی  از  را  امپریالیســم  نفــوذ 

می کنــد. جــدا  ایــران  در  رسمایــه داری 

ــزب  ــه از ح ــازمان هائی ک ــاق س ــه اتف ــب ب ــون قری اکن

بالفاصلــه  بــر  شــده اند،  جــدا  کارگــری  کمونیســت 

صحــه  ایــران  در  انقــالب  بــودن  سوسیالیســتی 

ــرا ایــن  ــا شــیوه ای اپورتونیســتی. زی ــه ب ــد، البت میگذارن

تغییــر موضــع بــدون نقــد نظــرات رویزیونیســتی و 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــت ص ــور حکم ــکارانه منص سازش

آنهــا بــر خــالف حــزب رنجــربان ایــران، گذشــته خــود را 

نکرده انــد. نقــد 

ادامه دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[ - اتحــاد مبــارزان کمونیســت - بســوی سوسیالیســم 

- شــامره های 1 و ۲ و 3 - بهمــن 1359

]۲[ - گام هــای عملــی در راه ایجــاد حــزب کمونیســت 

مبــارزان  اتحــاد  ارگان  کمونیســت،  کارگــر   - ایــران 

کمونیســت، شــامره 4 - مــرداد

]3[ - به سوی سوسیالیسم شامره 5 صفحه 14

در آمریکای التین چه میگذرد

ــر  ــکان پذی ــی ام ــتثامر و بردگ ــع از اس ــی جوام و رهائ

نیســت. دولت هــای چــپ آمریــکای التیــن بــا متــام 

پشــتیبانی تــوده ای کــه داشــتند متاســفانه بــه زیــر 

ــان،  ــد و پارمل ــا دســت نزدن ــاختاری دولت ه ــای س بناه

ارتــش و قوانیــن، همچنــان بــدون تغییــرات اساســی بــه 

ــا  ــه عمدت ــد. ســاختارهایی ک ــه دادن حضــور خــود ادام

توســط امپریالیســت های آمریکایــی بــرای حفــظ قدرت 

هــای تابعــه خــود یــا بوجــود آمدنــد و یــا ســازماندهی 

ــن در  ــکای التی ــپ آمری ــای چ ــدند. دولت ه ــدد ش مج

ــن  ــه زمی ــه ن ــد ک ــی شــده بودن ــازی قانون ــع وارد ب واق

رقابــت خــود بلکــه زمیــن بــازی امپریالیســت ها و 

ــود. ــن ب مرتجعی

دولت هــای چــپ آمریــکای التیــن خدمــات بســیار 

آنهــا  کردنــد.  زحمتکشــان  بــه  گســرتده ای  و  زیــاد 

ــش و  ــزی کاه ــاب انگی ــکل اعج ــه ش ــر را ب ــد فق درص

از زحمتکشــان در جوامــع  و حامیت هــای وســیعی 

خــود کردنــد ولــی بــا ایــن حــال آنهــا دســت بــه ترکیــب 

ــد. آنهــا  طبقاتــی قــدرت و ســاختارهای اجتامعــی نزدن

ارتــش و پلیــس را بــا ترکیــب گذشــته رهــربی و عنــارص 

ــا  ــی گذاشــتند. آنه ــف باق فاســد و جاســوس های مختل

نقــش طبقــات ارتجاعــی را در باالتریــن ســطوح قــدرت 

ــی  ــی و امنیت ــتگاه های قضائ ــا دس ــه ت ــان گرفت از پارمل

باقــی گذاشــتند. آنهــا قــدرت اقتصــادی زحمتکشــان را 

ــا را در  ــی آنه ــدرت سیاس ــه ق ــدون اینک ــد ب ــاال بردن ب

ــت  ــا دول ــد ب ــی خواهن ــا م ــد آنه ــم کنن ــت تحکی دول

کهنــه جامعــه ای نــو بســازند. موضوعــی کــه غیــر 

قابــل تحقــق بــودن آنــرا هــم کمونیســم علمــی و 

هــم پراتیــک چنــد صــد ســاله رسمایــه داری بــه ثبــوت 

رســانده است.متاســفانه آنهــا بــه رسکــوب ضــد انقــالب 

نپرداختــه و بــرای جلوگیــری از توطئــه هــای آنــان تحت 

ــگاه  ــن هیچ ــه مرتجعی ــی ک ــه قوانین ــرتام ب ــوان اح عن

ــازه  ــد و اج ــورد کردن ــامل برخ ــا اه ــد ب ــت نکردن رعای

ــا  ــود را ب ــه خ ــت رفت ــع از دس ــا مواض ــه آنه ــد ک دادن

ــی رســانه های  ــگ و حامیت هــای تبلیغات ــب و نیرن فری

امپریالیســتی بازســازی کــرده و خــود را بــرای تهاجــم به 

ــاده  ــت آم ــت و کمونیس ــی، سوسیالیس ــای مرتق نیروه

کننــد. برزیــل و تــا حــدی ونزوئــال و در روزهــای اخیــر 

ــج دار و  ــای ک ــت ه ــج سیاس ــارز نتای ــه ب ــوی منون بولی

مریــز کــردن بــا امپریالیســت هــا و مرتجعیــن داخلــی 

اســت.

هــای  رفــرم  التیــن  آمریــکای  چــپ  هــای  دولــت 

اجتامعــی را بــا انقــالب یکــی گرفتــه بودنــد. مــا امــروز 

بــه برخــی از کمبودهــای اساســی آنهــا بــرای درس 

ــرد  ــوش ک ــد فرام ــی نبای ــم ول ــی کنی ــاره م ــری اش گی

ــان از  ــان امپریالیست ش ــع و حامی ــای مرتج ــه نیروه ک

ــیوه  ــن ش ــد مردمی تری ــه ض ــود ب ــای خ ــی نیروه متام

ــه  ــی، حمل ــی اجتامع ــاد ناامن ــرور، ایج ــه ت ــا از جمل ه

ــه  ــلحانه علی ــات مس ــری، عملی ــای کارگ ــه اتحادیه ه ب

ــش  ــی، ســوزاندن و آت ــی اجتامع ــن سیاســی مرتق فعالی

زدن مــکان هــای عمومــی از جملــه دفاتــر احــزاب 

مرتقــی و ســازمان های سیاســی، مرکــز تجمعــات و 
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فاشیســت ها  و  لومین هــا  ســازماندهی  ســخرنانی ها، 

بــرای  املللــی  بیــن  ســتدهای  دادو  از  جلوگیــری  و 

ــا گذاشــن  ــر پ ــران کــردن اقتصــاد ایــن کشــورها، زی وی

قوانیــن بین املللــی از جملــه بــه رســمیت شــناخن حــق 

اســتقالل کشــورها و مداخلــه آشــکار در امــور داخلــی 

آنهــا بهــره گرفتنــد. بــه واقــع امپریالیســم آمریــکا یکــی 

ــکای  ــردم آمری ــورده م ــم خ ــمنان قس ــن دش از بزرگرتی

ــه  ــرت از ناحی ــم بیش ــا ه ــه آتش ه ــت و هم ــن اس التی

ــی  ــب برم ــگ طل ــار مهاجــم و جن ــن امپریالیســم ه ای

ــزد. خی

نتایــج فعالیــت هــای کمونیســت ها و نیروهــای مرتقــی 

هامنطــور کــه در خیــزش نوین مبــارزات مــردم آمریکای 

التیــن برجســته بــوده اســت، اینــک در ادامــه تهاجــم 

انــد کــه نیروهایــی  امپریالیســتی نیــز نشــان داده 

ــچ کــس  ــد و هی ــه حســاب آین ــه بایســتی ب هســتند ک

بخش دوم فاشیسم در هندوستان

وضعیت پس از جنگ

در  ایتالیا  و  ژاپن  آملان،  فاشیستی  قدرتهای   شکست 

جنبش های  خیزش   آن  دنبال  به  و  دوم  جهانی  جنگ 

رهائی بخش ملی و پیرفت سوسیالیسم، باعث افزایش 

الهام  کلی  طور  به  و  گردید  کمونیستی  جنبش  اعتبار 

برای  تهدیدآمیز  عوامل  اینها  شد.  جهان  مردم  بخش 

امر  این  بودند.  امپریالیسم  استعامری  سیستم  تداوم 

آمریکا،  متحده  ایاالت  به رسکردگی  جهانی  امپریالیسم 

قدرت برتر پس از جنگ، را بر آن داشت که تغییراتی 

را در مورد چگونگی تداوم گسرتش رسمایه های مالی در 

مردم  فریب  برای  بنابراین،  آورد.  بوحود  جهانی  سطح 

جهان و پرده پوشی استعامر، تشکیل دولت رفاه مبتنی 

مبانی  تدوین  زمان  در  حتی  کینزی  دولت  مداخله  بر 

پروسه نوکلونیزاسیون )سیاست نواستعامری( برای نفوذ 

هرچه بیشرت رسمایه های مالی در مستعمرات اولیه آغاز 

  )ICM(شد. با این حال، جنبش بین املللی کمونیست

به دلیل وجود یک رسی اشکاالت اید ٰٔئولوژیک - سیاسی، 

نتوانست به درستی ماهیت این گذار ساختگی دوران از 

استعامر کهن به استعامر نو را تحلیل کند. رویزیونیسم 

پنجاه ظهور کرد، حتی  اواسط دهه  خروشچفی که در 

و  امپریالیسم  تضعیف  عنوان  به  را  نئوکلونیالیسم 

هژمونی رسمایه های مالی تفسیر کرد. این در رشایطی 

رسکرده  عنوان  به  جنگ  از  پس  آمریكا  صعود  که  بود 

نظام امپریالیستی، با غارت، چپاول، وحشت، نسل كشی 

و حتی "هولوكاست" بر مردم بی دفاع در رسارس جهان 

تثبت شده بود.

از  که  ندارد  این  بر  به هیچ وجه داللت  نوکلونیالیسم 

یکی  عنوان  به  است.  گرا  نظامی  کمرت  کهنه  استعامر 

اتحاد  علیه  که  انکار جنگ رسد  غیرقابل  مؤلفه های  از 

جامهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی آغاز شد، ایاالت 

"رژیم های  آوردن  کار  به روی  اقدام  متحده همچنین 

از  با پشتوانه کودتاهای نظامی در بسیاری  فاشیستی" 

کشورها، از آمریکای التین، - حیاط خلوت آمریکا - تا 

جنگ  تهاجامت  از  بخشی  عنوان  به  کرد.  اقدام  آسیا 

ضد  سازمان  چندین  جهان،  نقاط  از  بسیاری  در  رسد، 

رژیم های  در  نیز  تروریستی  و  فاشیستی،  کمونیستی، 

نقاط جهان  از  بسیاری  در  بورژوایی  مستقل  به ظاهر 

نیروهای  و  تروریستی  کاشته شدند. چنین پوشش های 

منافع  راستای  در  مؤثر  ابزار  عنوان  به  غالباً  گرا  راست 

حرکت های  از  تا  کردند  می  عمل  آمریکا  امپریالیسم 

وابسته  کشورهای  در  ظهور  حال  در  انقالبی  و  ملی 

کشورهای  از  تعدادی  در  کنند.  جلوگیری  نواستعامری 

آمریکای التین و آسیا از جمله برزیل، آرژانتین، شیلی، 

اروگوئه، ایران، یونان، ترکیه، پاکستان، اندونزی، فیلیپین 

و غیره، ایاالت متحده موفق شد رژیم های دیکتاتوری را 

از طریق کودتاهای نظامی روی کار آورد. مک کارتیسم 

که با هویت ضد کمونیسم و رسکوب سیاسی در ایاالت 

گرفت،  شکل   1950 و   1940 دهه های  در  که  متحده 

پایه و اساس ایدئولوژیک الزم را برای کلیه حرکت های 

فاشیستی - ضد انقالبی در خارج از ایاالت متحده آمریکا 

فراهم کرد، که اغلب توسط کادرهای فاشیستی که در 

آمریکا آموزش دیده و تحت "پوشش عمیق غیرنظامی" 

به کشورهای وابسته و نو استعامری گسیل می شدند تا 

قوانین جدید بازی های رقابتی دیکتاتوری رسمایه های 

مالی تضمین گردند.

در اواخر دهه 1970، "رونق" امپریالیستی پس از جنگ 

در سیستم  که  ذاتی  و  غیرقابل حل  تناقضات  دلیل  به 

رسمایه داری- امپریالیستی وجود دارد، ثبابت پایدار را 

به عنوان یک پدیده نسبتاً جدید، طوالنی تر و پیچیده تر 

امپریالیستی دهه 19۲0 و 1930  با بحران  در مقایسه 

بر  حال،  این  با  برد.  پایان  به  انجامید،  فاشیسم  به  که 

خالف اوضاع و احوال ، پس از دهه هفتاد در بسیاری از 

نقاط جهان، عقب نشینی ایدئولوژیک - سیاسی جنبش 

را  بود که رشایط  بین املللی کمونیستی چنان چشمگیر 

برای امپریالیسم جهت کنار گذاشن "دولت رفاه" فراهم 

نئولیربالیسم  از طریق  انباشت  روند  تغییر  به  که  آورد 

معکوس  برگشت  معنی  به  این  واقع،  در  شد.  متوسل 

رکود نرخ سود از رکود عرصه تولید با ایجاد روش های 

جدید غارت از عرصه بادکنکی مالی با استفاده از آخرین 

پیرفت های علمی در فناوری های اطالعات و ارتباطات 

انگلی، پوسیدگی و  است. بدیهی است که خصوصیات 

انحطاط مرتبط با این انباشت نئولیربالی؛ پیچیده، چند 

بعدی و چند برابر برجسته تر از آن است که یک قرن 

همچــون 50 ســال پیــش منی توانــد از واشــنگن و لنــدن 

ــد.  ــر بکش ــه زی ــا را ب ــت ه ــه حکوم ــا نام ــس ب و پاری

نیروهــای  رهــربی  تحــت  جدیــدی  مبــارزات  دوران 

ــکای  ــی، سوسیالیســت ها و کمونیســت ها در آمری مرتق

التیــن رشوع شــده اســت. بعــد از هــر کودتــا و فشــار 

ــای  ــت ه ــیدن دول ــر کش ــه زی ــرای ب ــت ها ب امپریالیس

چــپ آمریــکای التیــن، مبــارزات نــه تنهــا بــرای رهایــی 

و آزادی و عدالــت اجتامعــی پایــان نیافتــه اســت بلکــه 

ــه  ــود گرفت ــه خ ــری ب ــاد توده ای ت ــرت ابع ــه بیش ــر چ ه

اســت. مبــارزات مــردم بولیــوی بعــد از مورالــس نشــانی 

از قــدرت عظیــم توده هــای بــه جــان بــه لــب رســیده 

ــن و  ــت مرتجعی ــردن دس ــاه ک ــان کوت ــه خواه دارد ک

امپریالیســت ها از رسنوشــت شــان اســت. مبــارزات 

ــن بیــش از صــد  ــکای التی کارگــران و زحمتکشــان آمری

ــت  ــه حکوم ــته ب ــه دارد و وابس ــه ادام ــت ک ــال اس س

هــای جیــد آمریــکای التیــن نیســت. مبــارزات کارگــران 

ــا صدهــا جانباختــه در ســال ها  معــادن قلــع بولیــوی ب

قبــل از حضــور دولت هــای چــپ آمریــکای التیــن 

ــا حضــور  رشوع شــد. بــه همیــن دلیــل امــروز مــردم ب

میلیونــی در اعــرتاض بــه گرانــی و بــی حقوقــی در 

ــوی و ده هــا کشــور دیگــر در خیابان هــا  شــیلی و بولی

ــان اســت.  ــی در جری ــز خونین ــگ و گری هســتند و جن

ــان از  ــن بلکــه کل جه ــکای التی ــا درآمری ــه تنه ــردم ن م

سیســتم فاســد و اســتثامرگر و رسکوبگــر رسمایــه داری 

ــای  ــران ه ــار بح ــت ب ــج ذل ــد. نتای ــده ان ــگ آم ــه تن ب

دوره ای رسمایــه داری کــه هــر بــار بــر دوش زحمتکشــان 

جهــان انداختــه شــده اســت و فقــر و بیچارگــی بیشــرتی 

بــرای آنهــا بوجــود آورده، امــروز بــا بــه میــدان آمــدن 

استثامرشــدگان و ســتمدیده گان جهــان، بــه طــرف 

رسمایــه داری بــر می گــردد. رسمایــه داری در ایــن میــان 

ــس و  ــلحه، پلی ــه، اس ــر ازتوطئ ــری غی ــز دیگ ــچ چی هی

نیــرو نظامــی بیشــرتی بــرای مقابلــه نــدارد. رسمایه داری 

ــیخته  ــار گس ــای افس ــاکش ها و رقابت ه ــی در کش حت

هــای  رفــرم  ایجــاد  بــه  قــادر  دیگــر  امپریالیســتی 

اجتامعــی بــرای خوابانــدن شــورش های مردمــی نیســت. 

مــا در حــال گــذار بــه دوران تعینــن کننــده ای هســتیم. 

ــت. ــا بربری سوسیالیســم ی

ع.غ 
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پیش در نظر لنین بود و از این رو واکنش سیاسی ناشی 

فروپاشی  آستانه  در  باشد.  وحشتناک  تواند  می  آن  از 

اوضاع  ظهور  و  شوروی  اتحاد جامهیر  بلوک  مجموعه 

نئولیربالی پس از جنگ رسد، امپریالیسم آمریکا با حیله 

گری و کوششی حیرت انگیز، به اصطالح "ترور اسالمی" 

را به عنوان دشمن جدید خود مبنظور ایجاد توازُنی مهم 

در اسرتاتژی نظامی سازی خود بر بسرت رشایط مطلوب 

تر برای تشدید سیاست های فاشیستی بوجود آورد. با 

این حال، به جای کودتاهای نظامی آشکار، فعالیت های 

مورد نیاز ی که از پیش توسط مراکز نئولیربال و نیروهای 

بغایت ارتجاعی حارض در صحنه انجام شده این امکان 

و  سیاسی  های  برنامه  با  فاشیستی  احزاب  برای  را 

اجتامعی - اقتصادی خود فراهم کرده است تا بتوانند 

از طریق رأی گیری حتی با حفظ آراسته قانونی مبتنی 

بر قانون اساسی یا ویژگی های بارز دموکراسی بورژوایی 

یا  ترتیب، فاشیسم  به قدرت برسند. به همین  پارملانی 

از  کلیشه ای  نسخه های  به  نیازی  امروزی  فاشیسم  نئو 

فاشیسم کالسیک دهه 1930 ندارد. 

فاشیسم در پرتو نئولیربالیسم 

نئولیربالی  موج  لنینیستی،   - مارکسیستی  دیدگاه  از 

توجه  با  تنها  توان  می  را  معارص  فاشیسم  یا  فاشیسم 

بین املللی  یا  )گلوبالیزاسیون(  سازی  جهانی  آنچه  به 

شدن رسمایه نامیده می شود، تحلیل کرد، یعنی حرکت 

نامحدود و غیرقابل کنرتل فرا مرزی رسمایه امروز. گرچه 

روشنفکران بورژوازی جهانی سازی را پروسه ای برگشت 

گرو  امردر  این  الوصف  مع  کنند،  می  توصیف  ناپذیر 

چندین تضاد ذاتی است. نکته جالب آنکه، در حالی که 

شود ،  می  فراملی  و  جهانی  فزاینده ای  طور  به  رسمایه 

امپریالیسم در  مقاومت در برابر آن به دلیل موفقیت 

یک  از  سازی  جهانی  ضد  نیروهای  بین  انشقاق  ایجاد 

سو و ضعف ایدئولوژیک -سیاسی سازمانها و جنبشهای 

سازمان  گرایش  و  ستم  تحت  و  کارگر  طبقه  پیرو 

نیافتگی و شقه شقه شدن آنها از سوی دیگر، مقاومت 

در برابر آن ضعیف است. به عنوان مثال، هنگامی که 

بر  را  مالی  رسمایه  گسیخته  لجام  استبداد  امپریالیسم 

آغاز  ریگانومیک  و  تاچریسم  با  کارگران و ستمدیدگان 

بخش  و  برچید  را  رفاه  دولت  آن  به  توسل  با  و  کرد 

با  را  توزیع  دموکراتیک  سوسیال  ایده های  و  عمومی 

خصوصی سازی/ رسمایه گذاری همراه با رصف داوطلبانه 

هزینه های سازمان های غیردولتی جایگزین کرد، چپ به 

دلیل عدم وجود درک منسجم و روشن از نئولیربالیسم 

نتوانست مقاومت مؤثری در برابر آن ایجاد کند. پست 

ایدئولوژی های  عنوان  به  مارکسیسم  پسا  و  مدرنیسم 

فکر"  های  "اتاق  اندیشمندان  حامیت  مورد  نئولیربالی 

فوق ارتجاعی امپریالیستی از دهه هشتاد در تبلیغات 

هایی همچون "سیاست هویت"، "چند فرهنگ گرایی" 

تجلی  غیره  و  نه مشرتکات(  دارد  تأکید  تفاوت  بر  )که 

کرد. این امر، هم اهمیت مقاومت طبقه کارگر در برابر 

را  ستمدیدگان  متحد  سیاسی  مبارزات  هم  و  رسمایه 

نفی کرده و منجر به تدارک زمینه فعالیتی مؤثر برای 

پسا  است.  شده  فاشیستی  نئو  جریان  چندین  ظهور 

به  رسمایه داری"  "رشارت  با  مبارزه  سایه  در  مدرنیسم 

شکوه و رومانتیزه کردن گذشته و همه هویتهای مبهم 

کشــور، اکرثیــت همیــن مــردم را در یــک رفرانــدم، 

ــا  ــکا ب ــت آمری ــت. دول ــدام واداش ــتیبانی از ص ــه پش ب

ــرتاتژیک  ــق اس ــیاری از مناط ــه، بس ــای بیرمان دروغ ه

عــراق را مببــاران کــرد و نیــروی نظامــی بــدان رسزمیــن 

گســیل داشــت و بــا یــاری بخشــی از همراهــان بومــی، 

صــدام حســین را دســتگیر و اعــدام کــرد و رژیــم چنــج 

ــتقر  ــی مس ــی و مل ــالت مذهب ــای متای ــر مبن ــود را ب خ

ســاخت. ایــن امــر باعــث گردیــد تــا هویتــی کــه جامعــه 

طبقاتــی بــه افــرادش می دهــد و همــه آن هــا را بــه یــک 

ــات  ــه گرایش ــوده و ب ــر من ــد، تغیی ــل می کن ــور وص کش

ــن  ــا م ــر هســتم و ی ــن کارگ ــردد. م ــل گ ــی تبدی مذهب

ــا مــن عراقــی هســتم جایــش را بــه  معلــم هســتم و ی

ــن  ــتم داد. بدی ــنی هس ــن س ــتم و م ــیعه هس ــن ش م

ترتیــب در مبــارزه طبقاتــی کــه می رفــت تکامــل و 

ــه وجــود آمــد. تضــاد شــیعه  ــل ب ــد شــدیدا خل اوج یاب

ــال  ــد. در س ــونت گرائی ــه خش ــد و ب ــاد ش ــنی ح و س

۲006 اقدامــات شــدید ســنی ها جهــت جلوگیــری از 

ــامم  ــه ح ــداد را ب ــت، بغ ــیعه در دول ــی ش ــدرت یاب ق

ــان  ــن زمــان در لبن ــا در همی ــل منــود. دقیق خــون تبدی

ــد. ــیر می ش ــه س ــن گون ــه همی ــز حــوادث ب نی

بیــن  ایــران در  نفــوذ آرام آرام  باعــث  تغییــر  ایــن 

کــه  انــدازه  هــامن  بــه  گردیــد.  شــیعه  نیروهــای 

ــد،  ــن می زدن ــی دام ــات مذهب ــه اختالف ــا ب آمریکائی ه

نفــوذ ایــران در ایــن رسزمیــن گســرتده تر می شــد و 

بــا قطبی تــر شــدن دولــت بــا متایــزات مذهبــی، ایــران 

اراده اش را قدرمتندتــر در هیئــت حاکمــه عــراق اعــامل 

می کــرد. لــذا دولــت آمریــکا و دولت هــای اروپائــی 

نیــاز بــه اهرمــی داشــتند تــا تعــادل نیروهــا را بــه نفــع 

خــود تغییــر دهنــد. لــذا نیروهــای خونخــوار و وحشــی 

داعــش را در لبنــان و ســوریه و عــراق ســازمان دادنــد.

توســط  عــراق  کشــور  زیرســاخت های  تخریــب 

مبباران هــای هوائــی و زمینــی و تهاجــم نیــروی زمینــی 

ارتــش آمریــکا، رشیان هائــی را کــه رسمایــه داری عــراق 

ــور الزم  ــن کش ــران ای ــروی کار کارگ ــتثامر نی ــرای اس ب

ــورژوای  ــت ب ــن جه ــود. بدی ــرده ب ــن ب ــت، از بی داش

ــا  ــی آمریکائی ه ــدیدا از فرمانروائ ــه ش ــور ک ــن کش ای

ــران را کــه  ــورژوازی وحشــی ای ــود، دســت ب ناراضــی ب

بــه ســویش دراز شــده بــود، صمیامنــه فــرد. بــه 

ویــژه در مبــارزه علیــه داعــش از نیــروی نظامــی ایــران 

ــرد. ــایانی ب ــتفاده ش اس

ایــن دو عامــل - نیــروی نظامــی مذهبــی ایــران و 

تخریــب زیــر ســاخت های جامعــه و تقســیم مــردم بــر 

مبنــای متایــالت مذهبــی -قــدرت سیاســی ایــران در ایــن 

ــازع ســاخت. کشــور را بالمن

از زمــان حضــور نظامــی آمریــکا و حضــور سیاســی 

ــتم  ــده و س ــتثامر ش ــردم اس ــور، م ــن کش ــران در ای ای

ــر و  ــور در فق ــن کش ــت ای ــرث جمعی ــی اک ــده، یعن دی

فالکتــی بــی نظیــر کــه هــر روز فاجعــه ای بــر آن اضافــه 

ستم دیدگان عراق چه می خواهند؟
است.  پرداخته  زیرزمینی"  "فرهنگهای  و  پیش مدرن  و 

این ایدئولوژی های گوناگون بنیادگرای ارتجاعی ، گذشته 

گرا، شووینیستی، اکسنوفیوبیک و خودکامه را به دوره 

مرکز تاریخ منتقل می کند تا توجه مردم را به دور از 

عملکردهای جهانی رسمایه مالی رشکتها منحرف کند.

برای  را  زمینه ای  جانبه،  زدایی همه  سیاست  این همه 

ظهور رسیع بسیاری از نیروهای نئو فاشیستی در رسارس 

از  جا  در همه  فاشیست ها  نئو  کند.  فراهم می  جهان 

اجتامعی  و  اقتصادی  امنیت  عدم  جمعی  روانشناسی 

بی  اشتغال،  زندگی،  معیشت  دادن  دست  از  دلیل  به 

و  رشکت ها  غارت  از  ناشی  زیست  محیط  و  خامنانی 

از  احزاب سنتی  به  اعتامد مردم نسبت  همچنین عدم 

برای  آلرتناتیوی  هیچ  که  دموکرات ها  سوسیال  جمله 

می  استفاده  به رسعت  ندارند،  نئولیربالی  سیاست های 

هامن  از  بیش  و  کم  ها  فاشیست  جا،  همه  در  کنند. 

مبارزات مشابه پوپولیستی، رومانتیک، آرمان گرایانه و 

به  نسبت  نفرت  با  غالباً  که  کنند  می  استفاده  اخالقی 

"دیگری" و بر اساس فرضیه هایی مانند "برخورد متدنها" 

ملی ،  محلی ،  متناسب  تفاوت های  گرفن  نظر  در  با 

غالباً،  گیرند.  می  شکل  فرهنگی  های  زمینه  و  تاریخی 

می  را  فاشیست ها  کشور،  هر  ویژگی های  به  توجه  با 

توان به دنبال یک خط نظری منحرص به فرد در اتحاد 

اکرثیت  فرهنگ  منایانگر  اغلب  )که  "همگن"  بخش  با 

بخشهای  برابر  در  مؤثری  طور  به  که  جمعیت  است( 

مذهبی ،  اقلیت های  از  متشکل  عموماً  که  "ناهمگن" 

قومی ، اقلیت های نژادی و زبانی، مهاجران ، پناهندگان، 

زده  ستم  و  نشین  حاشیه  های  بخش  سایر  و  قبایل 

همه  برجسته  ویژگیهای  از  یکی  و  دید.  می باشند، 

ضد  ظاهراً  مواضع   ، فاشیستی  نئو  نیروهای  و  احزاب 

استعامری و ضد جهانی سازی آنها )اغلب راست گرایان 

پوپولیست( است که غالباً با لفاظی های به ظاهر ضد 

حاکمیت و مخالف امتیازات ثرومتندان فربه و نخبگان 

تاریخ جدید"  توأم می باشد. گرایش هایی مانند "نوشن 

که توسط نئو فاشیست های اروپایی امروز حامیت می 

برای  است.  ویژه ای  اهمیت  دارای  اینجا  در  نیز  شود 

منونه استدالل به سبک مک کارتی مبنی بر اینکه اتحاد 

ضد فاشیستی استالین، چرچیل و روزولت اشتباه بوده 

رهربی  به  استالین  شکست  بود  الزم  که  آنچه  است، 

دیگر،  مورد  در  بود.  هوور   - چمربلین   - هیتلر  ائتالف 

"دولت  بار  تحمل  به  مجبور  اروپا  که  شود  می  مطرح 

رفاه" نیست که منجر به رکود دهه 1970 شد. در هند، 

متام  تا  می شود  کوشش  جدید"  تاریخ   " نوشن  با  مثاُل 

  RSSاقدامات ناشایست و تاریخ "ضد ملی" در ارتباط با

پاک شود. بدون تردید، علیرغم هر ادعای پوپولیستی که 

نئوفاشیست ها رسدهند، به مجرد اینکه به قدرت برسند، 

هیچ دودلی و ابا ئی برای خیانت به توده هایی که آنها را 

قادر ساختند، تا به قدرت برسند به خود راه منی دهند 

مالی  منافع رسمایه های  برای  ترتیب صمیامنه  بدین  و 

بین املللی و طبقات حاکم خدمت می کنند– این است 

و  قدیمی  رنگارنگ، چه  فاشیست ها ی  ویژگی مشرتک 

چه جدید.

ادامه دارد
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می خورنــد. غوطــه  می شــود، 

دالر  میلیــارد   150 عــراق  ســاالنه  خالــص  درآمــد 

آمریکائــی اســت. بــا ایــن وجــود اکــرث مؤسســات 

ــت.  ــره اس ــی درو پنج ــی و ب ــور گل ــن کش ــی ای آموزش

مــردم روی طــال، نفــره، مــس و نفــت راه می رونــد 

ولــی اکــرث آن هــا بــا متــام مشــقاتی کــه در روز متحمــل 

ــی  ــد. نظــام درمان ــان شــب محتاجن ــرای ن می شــوند، ب

ــی از  ــچ بخش ــدارد و هی ــراب ن ــی از اع ــراق محل در ع

ــت. ــردم نیس ــت م ــظ امنی ــت حاف دول

رشــوه خــواری، فســاد، چپــاول ثــروت عمومــی توســط 

بــه  کــه  ایــن جامعــه  بیــداد می کنــد.  دولتمــردان 

ــان ســنت های  ــودن شــهرت داشــت،  آن چن ســکوالر ب

ــان را در خــود میفشــاردکه  فــوق ارتجاعــی مذهبــی زن

ــال گشــته اســت. ــی مث ــی ب ــی برایشــان جهنم زندگ

وضــع  ایــن  از  دیــده  ســتم  و  زحمتکــش  مــردم 

طــول  در  آن هــا  آمده انــد.  جــان  بــه  مصیبت بــار 

اشــغال رسزمینشــان توســط آمریــکا و قــدر قدرتــی 

ایــران، هــزاران بــار قــول و قرارهــای عوامفریبانــه 

ــان را در  ــوچ بودنش ــنیده  و پ ــته را ش ــران وابس دولتم

برای انقالب کردن به حزبی انقالبی نیاز هست!

آزموده انــد. عمــل 

سیاســت دولــت آمریــکا در خاورمیانــه، بــی ثبــات کردن 

نیروهــای بالقــوه موجــود در هــر کشــور و بــه جــان هم 

انداخــن کشــورهای منطقــه اســت. اگــر ایــن سیاســیت 

ــه  ــه ای ک ــر لحظ ــد در ه ــا می توانن ــود، آن ه ــاده ش پی

ــه را تشــدید  ــد تضادهــای موجــود در جامع می خواهن

ــن  ــال در چنی ــن ح ــد. در عی ــش دهن ــا کاه ــد و ی کنن

ــردد.  ــان میگ ــاً آس ــا  تقریب ــض دولت ه ــی تعوی رشایط

ایــن سیاســت بــا شکســت نســبی روبــرو شــده اســت.

خــود  نیابتــی  نیروهــای  می خواهــد  ایــران  دولــت 

در منطقــه را بــا متــام امکانــات تقویــت کنــد تــا 

سیاســت های آمریــکا علیــه خــودش را کیــش مــات 

منایــد. ایــن سیاســت تقریبــاً موفــق بــوده اســت. کشــور 

عــراق در حیطــه ایــن دو سیاســت قــرار دارد.

ــاول  ــد و چپ ــت ها و مفاس ــن سیاس ــراق از ای ــردم ع م

حاکمیــن کارد بــه استخوان شــان رســیده اســت، شــورش 

مســکنت،  فقــر،  علیــه  برحــق  شورشــی  می کننــد، 

گرســنگی، بــی داروئــی، بــی آموزشــی، علیــه وابســتگی 

ــن شــورش برحــق اســت. ــگان. ای ــه بیگان ب

ــد.  ــر بغــداد آمده ان ــدان تحری ــه می ــان شورشــی ب جوان

شعارهاشــان روشــن اســت. می خواهنــد کشورشــان 

نظامــی  پایگاه هــای  می خواهنــد  باشــد،  مســتقل 

آن  نظامــی  نیروهــای  و  شــود  چیــده  بــر  آمریــکا 

ــی  ــر قیمت ــه ه ــد ب ــد، می خواهن ــم کنن ــان را گ گورش

ــران  ــی ای ــت سیاس ــر دخال ــی ب ــه پایان ــده نقط ــه ش ک

ــروت  ــد از ث ــد. می خواهن ــان بگذارن ــور کشورش در ام

نظــام  باشــند،  داشــته  ســهمی  کشورشــان  بیکــران 

ــه  آموزشــی و نظــام بهداشــتی درســت، جامعــه ای مرف

و دولتمردانــی رشافتمنــد داشــته باشــند.

پــس از میــدان تحریــر، شــورش گســرتده شــد، در بیشــرت 

شــهرها و در بیشــرت طبقــات ناراضــی. امــروزه جنبــش 

در اکــرث شــهرهای عــراق شــعله میکشــد و راه را بــرای 

آزادی و ترقــی میگشــاید.

ــت  ــه مقاوم ــتهای محقان ــن خواس ــل ای ــت در مقاب دول

می کنــد، دســت بــه رسکــوب میگشــاید. نیــروی نظامــی 

عراقــی بــا ســالح و گازهــای ســمی آمریکائــی و بخشــی 

ــش  ــردم آت ــران روی م ــداران ای ــپاه پاس ــای س از نیروه

گشــوده  کــه تــا کنــون هــزاران زخمــی و بیــش از 350 

کشــته برجــا مانــده اســت.

را  عراقــی  فریبــکاران  گــول  دیگــر  مــردم  ولــی 

از  را  آن هــا  پــوچ،  وعیدهــای  وعــده  منی خورنــد. 

ــی دادن و  ــاند. از قربان ــا منیکش ــه خانه ه ــا ب خیابان ه

نیــز هراســی ندارنــد. هزینــه کــردن 

بــورژوازی عــراق توطئــه دیگــری ســازمان داده اســت. 

بــا بــوق و کرنــا جــار می زنــد کــه دولــت را بــرای 

رســیدگی بــه خواســت مــردم عــوض می کنیــم. لــذا 

ــه  ــت ک ــول داده اس ــح( ق ــم صال ــور )بره ــس جمه رئی

بــه  نخســت وزیــر )عــادل عبداملهــدی( را مجبــور 

اســتعفا منایــد و در قانــون اساســی تغییراتــی بــه نفــع 

مــردم آورده شــود.

کردن هــا  عــوض  مهــره  ایــن  شــاهد  بارهــا  مــردم 

بوده انــد و فقــر و مصیبــت بیشــرت ناشــی از آن را را 

تجربــه کرده انــد. مســأله مــردم قانــون اساســی نیســت. 

در قانــون اساســی عــراق بندهــای مرتقــی خوبــی وجــود 

دارد. اساســا در قوانیــن اساســی بســیاری از کشــورهای 

ــی وجــود  ــان پرکن ــی و ده ــا بندهــای خــوب، مرتق دنی

ــرده  ــر گ ــکالت ب ــی از مش ــود، کوه ــن وج ــا ای دارد. ب

آن هــا منجملــه مــردم عــراق فشــار میــاورد. تغییــر 

ــک  ــون اساســی عــراق، خــود باعــث ی در بندهــای قان

ــر  ــه ب ــه ای می شــود ک ــی و فرق ــای طبقات رسی درگیریه

ــش  ــردم زحمتک ــردد. م ــزوده میگ ــردم اف ــالت م معض

عــراق  ایــن حقــه بــازی و حقه بــازان را بــه خوبــی 

ــند. میشناس

ــاری کل  ــان خواهــان برکن ــه ویــژه جوان اکنــون مــردم ب

رژیــم موجــود هســتند. آن هــا کل مفاســد و ریشــه 

هــدف  را  بیگانــه  بــه  کشــور  وابســتگی  عوامــل  و 

ــون وعــده و وعید هــای  ــا کن ــن جهــت ت ــد بدی گرفته ان

ــد. ــوش کن ــردم را خام ــارزه م ــته مب ــت نتوانس دول

مــردم می خواهنــد کشــور مســتقل داشــته باشــند. 

یعنــی آن هــا علیــه حضــور نظامــی - سیاســی نیروهــای 

ــور  ــران در ام ــت ای ــی دول ــت سیاس ــی و دخال آمریکائ

امــور و مســائل  ایــن  تــا  عــراق مبــارزه می کننــد. 

اجتامعــی حــل نشــود، مبــارزه آرام منی گیــرد.

ــردم  ــه م ــز علی ــری نی ــای دیگ ــد طرفنده ــن رون در ای

ــده  ــا کنــون بــی نتیجــه مان ــه شــده کــه ت ــه کار گرفت ب

اســت. انــواع و اقســام شــخصیت های مذهبــی شمشــیر 

ــیدند و از  ــت کش ــه روی دول ــود را ب ــوتی خ دون کیش

مــردم خواســتند کــه آرام باشــند، بــا تربیــت و نزاکــت 

»دموکراتیــک«  روش  بــا  شــوند؛  طــرف  دولــت  بــا 

ــن  ــردم باط ــی م ــد. ول ــب کنن ــود را طل ــتهای خ خواس

رذیــل آن هــا را شــناخته انــد و گــول چنیــن مزخرفاتــی 

منی خورنــد. را 

دولت هــای آمریــکا، عربســتان و ارسائیــل نیــز در دامــن 

ــذار  ــی فروگ ــچ تالش ــه از هی ــای جامع ــه تضاده زدن ب

منی کننــد. آن هــا ســعی دارنــد مبــارزات مــردم را فقــط 

علیــه دخالــت ایــران ســمت دهنــد. دولــت ایــران نیــز 

متــام ســعی خــود را بــه کار می گیــرد تــا مبــارزات 

ــالش  ــن ت ــی ای ــد. ول ــی کن مــردم را فقــط ضــد آمریکائ

ــرو نشــد. ــال روب ــا اقب ــز ب ــه نی مذبوحان

مــردم  مبــارزات  اساســی  معضــل  امــروز  آنچــه 

و  ایــران  نیروهــای  رژیــم،  بیدادگــری  علیــه  عــراق 

اســلحه آمریکائــی و توطئه هــای آمریــکا، ارسائیــل و 

عربســتان ســعودی، اســت، نبــود یــک آلرتناتیــو مرتقــی 

سوسیالیســتی اســت. مــردم خواهــان اســتقالل کشــور، 

بهداشــت، رفــاه و امنیــت هســتند ولــی در نظــام 

رسمایــه داری جهانــی تحقــق ایــن خواســت ها غیــر 

ــفاف  ــن و ش ــی روش ــه نف ــی ک ــا زمان ــت. ت ــن اس ممک

ــتی  ــو سوسیالیس ــول آلرتناتی ــه داری و قب ــاختار رسمای س

در جامعــه نتوانــد اکرثیــت اســتثامر شــوندگان و مــردم 

ــن  ــی در ای ــروزی نهائ ــد، پی ــد کن ــده را متح ــتم دی س

مبــارزات غیــر ممکــن اســت. ایــن جنبــش از ایــن 

کمبــود رنــج می بــرد.

بهرنگ

۲019/11/9
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ذخیره نفت و مبارزه سیاسی دو 
خط مشی 

 خــرب کشــف میــدان عظیــم دیگــری ازطــالی ســیاه 

-نفــت - در خوزســتان، رصفنظــر از ســوء اســتفاده 

سیاســی کــه رژیــم فرومانــده و ضــد کارگــری جمهــوری 

ــج  ــربد، دارای نتای ــالم آن ب ــد از اع ــی خواه ــالمی م اس

ــه  ــود کــه در سیاســت خاورمیان ــه داری خواهــد ب دامن

ــی  ــای تاریخ ــت ه ــزرگ ورقاب ــای ب ــدرت ه ــط ق ورواب

آن هــا بــرای تســلط بــه ایــن منطقــه خواهــد داشــت. 

ــی و  ــارزه طبقات ــبات مب ــک در مناس ــی ش ــر ب ــن ام ای

چگونگــی حــل ســتم ملــی هــم بــی اثــر نخواهــد بــود. 

ــی،  ــق ارزیابــی صاحــب نظــران نفت ــره ای کــه طب ذخی

ایــران را از لحــاظ منبــع نفــت بــه مقــام دوم جهــان می 

رســاند و ســه کشــور همســایه: ایران،عــراق و عربســتان 

را بــه غنــی تریــن ذخیــره جهانــی ارتقــاء مــی دهــد. 

امــا ایــن خــرب مــرا دور و دور بــه دوران دبیرســتان پــر 

تــاب کــرد کــه شــاگردان دبیرســتان رازی کرمانشــاه، 

عــده ای نــوار پــر معنــی زمانــه را در یــک صبــح آفتابــی 

ــا ســوز زمســتانی بــی رحــم آخــر هــای اســفند مــاه،  ب

بــا ســنجاق بــر ســینه دوختــه بودنــد: صنعــت نفــت در 

رسارس ایــران بایــد ملــی گــردد. ایــن شــعار را فراکســیون 

جبهــه ملــی بــه رهــربی دکــرت محمــد مصــدق در اواخــر 

دهــه ی بیســت طــرح کــرده بــود و دارای ســه مضمــون 

مهــم و سیاســی زمانــه خــود بــود: 

نکته اول

 دارای محتــوی مبــارزه بــا ســلطه ی طوالنــی اســتعامر 

پیــر انگلیــس بــود کــه ذخایــر کشــور مــا را غــارت مــی 

کــرد.

 نکته دوم

نظریــه  بــا  مخالفــت  دوران  آن  سیاســت  مــن  در   

انحرافــی رهــربی حــزب تــوده ایــران محســوب مــی شــد 

ــت  ــوروی از سیاس ــاد ش ــع اتح ــت از مناف ــا حرک ــه ب ک

ــود  ــاور ب ــن ب ــرد و برای ــی ک ــروی م ــت پی ــت مثب رقاب

جنــوب  نفــت  در  انگلیــس  امتیــاز  مقابــل  در  کــه 

بایــد ســهمی کــه معــروف بــه نفــت شــامل اســت بــه 

شــوروی داد.

نکته سوم

ــی  ــود یعن ــی ب ــوای مردم ــه دارای محت ــت ک ــی اس  مل

دســت خارجــی هــا از ذخایــر ایــران کوتــا ه بــاد ومــردم 

ــروی  ــه نی ــکاء ب ــا ات ــت را ب ــت نف ــد صنع ــران قادرن ای

ــت  ــی اس ــم و تاریخ ــه مه ــن نکت ــد. ای ــود اداره کنن خ

ــران  ــط اســتعامر و هیئــت حاکمــه ای واز ماهیــت رواب

بــر مــی خیــزد. در آنزمــان هیئــت حاکمــه ایــران 

اساســا دســت پــروده و اســیر اســتعامر انگلیــس بودنــد. 

ــود  ــد خ ــر لگ ــه را در زی ــن جامع ــران چنی ــتعامر گ اس

ــی را از  ــی واقع ــدرت وتوانای ــه ق ــد ک ــکل داده بودن ش

ــع  ــان قان ــش را چن ــر وقت ــت وزی ــه و نخس ــا گرفت آنه

ــردن  ــی ک ــه مل ــا الیح ــت ب ــه در مخالف ــود ک ــرده ب ک

صنعــت نفــت در رسارس ایــران در مجلــس شــورای ملــی 

ــد یــک  ــی کــه منــی توان ــه مدعــی شــد: ملت ــی رشمان ب

لولــه آفتابــه بســازد چگونــه خواهــد توانســت صنعــت 

نفــت را اداره منایــد. بدیــن دلیــل ملــی کــردن خــود بــه 

مســئله اصلــی جــدال سیاســی میــان باالیــی هــا تبدیــل 

شــده بــود. دربــار ونخســت وزیــرش تیمســار رزم آرا و 

ــک  ــیون کوچ ــک فراکس ــرف و ی ــس یکط ــت مجل اکرثی

ملیــون در ســمت دیگر.بیــداری ایرانیــان علیــه اســتعامر 

انگلیــس البتــه ســابقه طوالنــی داشــت ولــی اینبــار بــا 

ــش  ــزش حنب ــق اقتصــادی و خی ــه بحــران عمی توجــه ب

ــژه پیــروزی انقــالب چیــن  هــای اســتقالل خواهــی بوی

رشایــط نوینــی را فراهــم ســاخته بــود. ایــن مبــارزه تــا 

بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت و تجربــه تاریخــی نشــان 

داده کــه مبــارزه طبقاتــی در ایــران بخاطــر رشکــت 

فعــال انحصــارات امپریالیســتی در اقتصــاد ایــران و 

ــدون در  ــت ب ــوذ سیاســی گاهــی مســلط در حاکمی نف

نظــر گرفــن نقــش اســتعامر وامپریالیســم در محاســبات 

سیاســی بدســت دادن یــک مشــی راســتین انقالبــی 

ــم  ــت.چنانجه بخواهی ــر نیس ــر می ــه کارگ ــرای طبق ب

ــزاب  ــی اح ــراف سیاس ــم را در انح ــران اپورتونیس در ای

ــا در  ــه خــط مشــی آنه ــد ب ــم بای چــپ را بررســی کنی

ــم. در شــهریورهزار  ــا امپریالیســم نظــر افکنی رابطــه ب

و ســیصد بیســت و مســئله ملــی کــردن صنعــت نفــت 

آشــکارا ایــن امــر دیــده مــی شــود. در آن زمــان رهــربی 

ــدق و  ــرت مص ــا دک ــت ب ــران در مخالف ــود ه ای ــزب ت ح

انــگ آمریکایــی بــه او زدن عمــال در برابــر جنبــش 

ملــی کــردن صنعــت نفــت در ایــران قــرار گرفــت و از 

ســوی دیگــر دکــرت مصــدق هــم بــه شــاه و امپریالیســم 

ــت  ــت هش ــای بیس ــود .کودت ــم ب ــار توه ــکا دچ آمری

مــرداد ســی دو توســط ســی آی ای بــا همــکاری دربــار 

ــه  ــانی ب ــه کاش ــت الل ــی آی ــه رسکردگ ــت ب و رو حانی

ــد.  ــر ش ــم منج ــدار امپریالیس ــای طرف ــروزی نیروه پی

رسکــوب نیروهــای طرفــدار مصــدق و حــزب تــوده 

وآغــاز دیکتاتــوری ســیاه شاهنشــاهی چشــم هــا را بــاز 

ــه  ــی را ک ــش مردم ــن دو جنب ــدی ای ــل بع ــرد و نس ک

ــد  ــم متح ــا ه ــت ب ــکل گرف ــجویی ش ــش دانش در جنب

ــی  ــت تاریخ ــح درس ــن تصحی ــوا ه ای ــرد .گ ــراه ک وهم

ــدرا  ــا در کنف ــزرگ نیروه ــاد ب ــال اتح ــزده س را در پان

امــان  بــی  مبــارزه  در  دانشــجویی  جهانــی  ســیون 

ــد. ــوان دی ــی ت ــاه م ــد رضــا ش ــوری محم ــه دیکتات علی

ــه ایــن  ــد در نوســازی خــود همیشــه ب ــران بای چــپ ای

انحــراف رهــربی حــزب تــوده بــر گــردد کــه بــه گفتــه 

ــا  ــا ۲5 مــرداد ت ــه اگــر در روز هــای کودت خــرو روزب
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مردم به کشتار ها پاسخی تاریخی 
خواهند داد

فرزندان مــان را کــه در تــالش بــرای آزادی و رهایــی 

و  مذهــب  و  داری  چنــگال رسمایــه  از  هــا  انســان 

ــامن  ــت دژخی ــه دس ــت ب ــاع از آزادی و عدال ــرای دف ب

جمهــوری  رژیــم  ســیاه چال های  تــا  خیابان هــا  در 

اســالمی از دســت داده ایــم، بــه نیــروی خشــم و نفــرت 

بیشــرت از رژیــم آدمکــش در جهــت رسنگونــی حاکــامن  

تبدیــل خواهیــم کــرد.  رژیــم اســالمی همچــون اخــالف 

گذشــته اش بــاز هــم  بطــرف تظاهــرات حــق طلبانــه و 

عدالــت خواهانــه مــردم آتــش  گشــوده و باعــث کشــته 

شــدن صدهــا و زخمــی شــدن هــزاران نفر شــده اســت.  

حــزب رنجــربان بــه شــجاعت و حمیــت واالی آنــان کــه 

ــاع از  ــاع از حقــوق خــود و دف ــرای دف ــای جــان ب ــا پ ت

عدالــت و آزادی ایســتاده انــد دورود مــی فرســتد و بــه 

خانــواده هــای جانباختــه، در اعرتاضــات اخیــری کــه بــا 

تعــرض بــه ســطح معیشــت مــردم و گرانــی بنزیــن آغــاز 

ــد. شــد؛ تســلیت مــی گوی

حزب رنجربان ایران
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ــه  ــا لیک ــت، در ح ــی گذاش ــت من ــت رو ی دس ۲۸ دس

مصــدق و وزیــر خارجــه اش دکــرت فاطمــی فرمــان 

شــاه را رد کــرده و بــا مقاومتشــان اورا فــراری داده 

بودنــد، میشــد مطمئنــن جلــو او باشــان جنــوب تهــران 

را کــه شــعبان بــی مــخ راه انداختــه بــود گرفــت. تاریــخ 

هیچــگاه دارودســته هیئــت اجرائــی حــزب تــوده را در 

ــد  ــه نخواه ــود تربئ ــش ب ــوری در راس ــه کیان ــران ک ته

کــرد بخصــوص اینکــه همیــن دارودســته در ســال هــای 

ــر  ــه کارگ ــه طبق ــت ب ــالب 57 هف ــده انق ــن کنن تعیی

پشــت کردنــد بــا معیــار خــط امامــی بــودن یــا نــه بــا 

ــی  ــد جاسوس ــا ح ــد و ت ــورد کردن ــا برخ ــت ه کمونیس

ــد. ــش رفتن ــا پی ــو دادن آنه ول

ــوب شــدید  ــا رسک ــش ب ــا و شکســت جنب ــس از کودت پ

نیروهــای چــپ وکمونیســت بخصــوص اعــدام جمعــی 

از ســازمان افــری وابســته بــه حــزب تــوده، ســال هــا 

طــول کشــید تــا بــار دیگــر ادامــه دهنــدگان راه آزادی و 

برابــری جانــی بگیرنــد و بعنــوان بدیلــی فعــال در برابــر 

حاکمیــت بــر خیزنــد. 16 آذر،اعــرتاض دانشــجویان 

بــه ورود معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا نیکســون بــه 

ایــران و فرمــان آتــش محمــد رضــا شــاه کــه رس بازانــش 

ــا را در  ــزرگ نی ــوی و ب ــی ، رض ــجو – قندچ ــه دانش س

ــرای  ــد ب ــاره ش ــازی دو ب ــتند، آغ ــگاه کش ــن دانش صح

آنچــه بدســت نیــاورده بودیــم. 

ــت  ــم نف ــر یالیس ــژه امپ ــان بوی ــی جه ــارات نفت  انحص

خــوار آمریــکا کــه مراکــز قدرتــش را البــی هــای نفتــی 

ــر  ــع از دی ــن مناب ــه ای ــلطه ب ــرای س ــد ب ــی کنن اداره م

بــاز خــاور میانــه را بــه میــدان تاخــت وتــاز دائــم 

ــدف  ــا ه ــدن ب ــات دمی ــت. از خراف ــود در آورده اس خ

تــوده را رسگــرم دعــا و رمــز واســرتالب کــردن، از رشــوه 

ــه  ــدن گرفت ــر را خری ــی تدبی ــامن دزد و ب دادن و حاک

ــون  ــی را همچ ــای مل ــت ه ــردن و حکوم ــا ک ــا کودت ت

مصــدق برانداخــن، جنــگ هــای نیابتــی برپــا کــردن و 

دارودســته هــای تروریســتی و افراطــی را چــون داعــش 

بــه راه انداخــن و تــا مســتقیام وارد جنــگ شــدن 

همچــون افغانســتان وعــراق و ســوریه و صــده هــا 

ــل  ــخ را جع ــه تاری ــر از جمل ــی دیگ ــای پنهان ــیوه ه ش

کــردن و قــوم یهــود را در قالــب کشــور ارسائیــل بــرای 

حراســت از ایــن منابــع طــالی ســیاه در قلــب منطقــه 

جــا زدن و تــا دنــدان آنــرا بــه انــواع ســال ح شــیمیایی و 

هســته ای مســلح کــردن چنیــن اســت نقشــه عمومــی 

قــرن گذشــته امپریالیســت هــا در منطقــه. هرکــس 

ــات  ــی واقعی ــد نف ــکار کن ــات تاریخــی را ان ــن واقعی ای

اســت و نــادان امــا بــا توجــه بــه تاریــخ مبــارزه سیاســی 

انحصــارات  پنهــان وآشــکار  ایــران جیــره خــوار  در 

امپریالیســتی انــد کــه بــی شــک دشــمنان خلــق هــای 

ــی باشــند . ــه م ــن منطق ســتمدیده ای

ایــران مــا یکــی از قدیمــی تریــن رسزمیــن هــای منطقــه 

اســت کــه مردمانــش قــرن ها در مبــارزه ای بس ســخت 

و بغرنــج بــا دشــمنان طبقاتــی خــود مبــارزه کــرده اند و 

بــه شــکرانه ی آگاهــی یافــن بــه ایــن تاریــخ و آشــکار 

ــن صــد  ــه در ای ــر جامع شــدن تضادهــای آشــتی ناپذی

ــارزه طبقاتــی  ــا بــه عرصــه مب ســال گذشــته، احزابــی پ

گذاشــته انــد کــه امــروز بــا وجــود ســلطه ی حکومــت 

والیــت فقیــه و ارتجــاع افــکار عمومــی را برای شــناخت 

حقایــق تاریخــی بــه پیــش هدایــت مــی کننــد. انقــالب 

ضــد فرهنگــی را بــراه انداختنــد و دانشــگاه را دوســال 

بســتند امــا پــس از چهــل ســال تحریــف تاریــخ، خامنــه 

ای اقــرار مــی کنــد کــه مارکسیســتها ســنگر هــای 

دانشــگاه هــا را تســخیر کــرده انــد.

نگاهــی بــه ســنگر هــای مبــارزه در ایــران بیندازیــم کــه 

ــت.  ــد اس ــی بلن ــت طلب ــی و عدال ــم آزادی خواه پرچ

کارگــر  جهانــی  روز  مــه  مــاه  اول  روز  در  چنانچــه 

ــد  ــر زنن ــان زنجی ــه هایش ــر را در الن ــای رسکوبگ نیروه

و امــکان دهنــد طبقــه کارگــر بــا پرچــم هــای خــودش 

در رسارس ایــران بــه میــدان آیــد آنوقــت خواهنــد دیــد 

ــر  ــران را در ب ــدر مــوج پرچــم رسخ ای ــه مــوج ان چگون

میگیــرد و میلیــون هــا انســان زحمتکــش بــرای تغییــر 

ــم  ــروی عظی ــن نی ــی کنند.ای ــاد م ــه فری ــادی جامع بنی

اســتثامر  و  ســتمدیدگی  ماهیــت  بــه  بنــا  کارگــری 

شــدنش در تضــاد بــا رسمایه و انحصــارات امپریالیســتی 

ــتیم  ــت هس ــن واقعی ــاهد ای ــا ش ــروز م ــرار دارد. ام ق

کــه هیــچ کــدام از احــزاب سیاســی راســت وچــپ کــه 

ــد و  ــرده ان ــالم ک ــود اع ــد خ ــل را متح ــکا وارسائی آمری

ــکا رفــت  ــی آمری ــا کاخ ســفید و دســتگاه هــای امنیت ب

ــه  ــان طبق ــی می ــه اجتامع ــه پای ــد هیچگون ــد دارن وآم

ــایه  ــر س ــه داری درزی ــران رسمای ــد. در ای ــر ندارن کارگ

امپریالیســم جهانــی ودر خدمــت بــه کشــور هــای 

ــا  ــاده ب ــر س ــر کارگ ــت و ه ــه اس ــل یافت ــل تکام مرتوپ

پوســت وگوشــت خــودش از هــامن آغــاز کــه در صنایــع 

نفــت و یــا مونتــاژ کار مــی کــرد مــی دانســت رس نــخ 

در دســت کیســت. بیخــود نیســت کــه در ایــران هیــچ 

ــی  ــوع اروپای ــی از ن ــیال دمکراس ــک حــزب سوس گاه ی

ــرد. ــان بگی ــت ج اش نتوانس

از هــامن زمانــی کــه صــد ســال پیــش حــزب کمونیســت 

ــا امــروز  ــه شــد ت ــادش ریخت ــی بنی ــدر انزل ــران در بن ای

ــد  ــا پوشــش هــای گوناگــون کردن ــه هــا را ب ــواع حیل ان

تــا حزبــی رفرمیســتی در میــان کارگــران بوجــود آورنــد، 

ــود  ــروان خ ــاهد پی ــا ش ــن روز ه ــد. ای ــه نش ــد ک نش

طبقــه هســتیم کــه بانــی ومبتکــر جنبــش هــای آگاه و 

مســتقل کارگــری هســتیم.

مبــارزه علیــه ارتجــاع داخــل منــی توانــد جــدا از مبــارزه 

علیــه امپریالیســم باشــد.

دیلم

۲4/۸/139۸

 ۲019/11/15



صفحە10رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی ایران ٣

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:

٦ 
حه

صف
ر 

 د
یه

بق
 

٤ 
حه

صف
ر 

 د
یه

بق
 

3 
حه

صف
ر 

 د
یه

بق
 

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران: 
ranjbaran.org@gmail.com 

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
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 آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar 
 P.O.Box 5910 
Washington DC
20016
U.S.A

ستم دیدگان عراق چه می خواهند؟

در آمریکای التین چه میگذرد

اگــر حــزب رنجــربان، چندماهــی حاکمیــن جدیــد را ضــد 

امپریالیســت ارزیابــی کــرد و بــه »انقــالب دموکراتیــک« 

ــره دوم  ــی در کنگ ــود، ول ــد من ــن در داد و آن را تأیی ت

ــی،  ــاظ جهان بین ــه لح ــد را ب ــه فاس ــن اندیش ــود ای خ

افشــا و طــرد منــود، و یــک  سیاســی و تشــکیالتی 

ســال بعــد در کنفرانــس حزبــی در کردســتان، انقــالب 

سوسیالیســتی را مرحلــه انقــالب ارزیابــی و تنهــا نیــروی 

ــی  ــان داد، ول ــران نش ــای ای ــی را پرولتاری ــا انقالب واقع

ــا  ــود ت ــا خ ــی را ب ــن گرایش طبقات ــت ای ــور حکم منص

ــد  ــد دی ــه روشــنی میتوان ــن نفــس  حمــل منــود. ب آخری

کــه منصــور حکمــت بــا فریادهــای ضــد رسمایــه داری، 

عمــال جــاده را بــرای حاکمیــت رسمایــه داری دیگــری در 

ــع  ــت موض ــگاه نتوانس ــد او هیچ ــم می کن ــران فراه ای

خــود را دال بــر »... بــا ايــن عبــارت کوشــيده ايم جلــوی 

ــم کــه »ســاخن  ــري پاسيفيســتی را بگريي ــن ســوء تعب اي

آلرتناتيــو« يــک سياســت درازمــدت بــرای تربيــت و 

ــن  ــه همی ــد و ب ــالح کن ــت.« اص ــا اس ــوزش پرولتاري آم

حــزب  دوم  کنگــره  در  بعــد،  ســال های  در  جهــت 

ــا را  ــور، پرولتاری ــارج از کش ــری در خ ــت کارگ کمونیس

ــه  ــوی را ب از نیروهــای انقــالب خــارج کــرد و رضــا پهل

جــای آن نشــاند کــه مــا در صفحــات بعــد بــه آن توجــه 

ــم منــود. خواهی

یکــی از دالئــل ایــن تشــتت فکــری ناشــی از بــی 

اطالعــی محــض از تغییــرات عظیمــی بــود کــه در 

ســازمان تولیــد رسمایــه داری بین املللــی بــه وقــوع 

ــه  ــی ب ــای بین امللل ــول آس ــای غ ــت. کنرن ه می پیوس

ــه از  ــرای همیش ــان را ب ــری پایش ــت ناپذی ــور برگش ط

محیــط ملی شــان جــدا می کردنــد و بــا قدرتــی بــی 

ــان  ــای ملی اش ــر دولت ه ــته ب ــه گذش ــبت ب ــد نس مانن

امپریالیســتی  غیــر  دیگــر دولت هــای کشــورهای  و 

ــر  ــه ه ــده ک ــث گردی ــر باع ــن ام ــدند. ای ــم می ش حاک

ــا در رأس آن باشــد در  ــر از پرولتاری ــه غی ــی٬٬ ک ٬٬انقالب

ــه مــردم چهــره فاشیســتی خــود را  هــامن روز اول علی

ــالب 57“  ــا در „انق ــن آن را م ــال روش ــازد. مث ــان س عی

ــالب  ــر انق ــم. ه ــس می کنی ــم و مل ــی می بینی ــه خوب ب

ــان  ــه  یی از جه ــر گوش ــز در ه ــری نی ــک دیگ دموکراتی

کشــور عــراق بــه عنــوان یــک محــدوده مشــخص تحــت 

حاکمیــت یــک قــدرت سیاســی مشــخص در اکتــرب 

1919 تأســیس شــد. وســعت ایــن کشــور 437100  

ــدود  ــال ۲017 ح ــت آن در س ــع و جمعی ــرت مرب کیلوم

3۸  میلیــون و ۲7 هــزار نفــر آمــار گیــری شــده اســت. 

ــال ۲019 ,  ۲50,1  ــراق در س ــی ع ــص مل ــد ناخال تولی

ایــن  می شــود.  زده  تخمیــن  آمریــکا  دالر  میلیــارد 

ــه  ــت ک ــی اس ــی فراوان ــر زمین ــر زی ــور دارای ذخائ کش

کشــورهای امپریالیســتی بــرای بلعیــدن اش دنــدان تیــز 

کنــرن  را 16  عــراق  نفتــی  میادیــن   کرده اند. متــام 

ــه داری   ــزرگ نفــی کشــورهای امپریالیســتی و رسمای  ب

ــت  ــه حکوم ــی ب ــی جزئ ــد و مبلغ ــرده  ان ــب ک تصاح

دســت نشــانده عــراق پرداخــت می کننــد.

ــنرت  ــاول را روش ــن چپ ــاد ای ــار ابع ــر آم ــی دقیق ت نگاه

ــد: مینامیان

ــا 40  ــی ب ــدان نفت ــراق 17 می ــی ع ــون اساس ــق قان طب

ــت خــارج  ــرتل دول ــره از کن ــارد بشــکه نفــت ذخی میلی

و تحــت کنــرتل مناطــق قــرار دارد. همیــن مســأله 

عــالوه بــر ایجــاد یــک قــر نــازک فاســد میلیــاردر در 

ــط  ــی توس ــع نفت ــارت مناب ــودن غ ــان من ــق و آس مناط

کنرن هــای بین املللــی، مناطــق مختلــف را علیــه هــم 

برمیانگیــزد. در مناطقــی مثــل منطقــه بغــداد و مرکــز 

عــراق نفــت وجــود نــدارد. در نتیجــه آن هــا از ســود 17 

ــر تشــدید  ــر اگ ــن ام ــد. همی ــی بهره ان ــی ب ــدان نفت می

شــود می توانــد عاملــی در تقســیم آینــده عــراق کــردد.

تــا پیــش از رسنگونــی صــدام )۲003(، اقشــار و طبقــات 

ناراضــی هــر کــدام بــا خصلــت و تاکتیک هــای طبقاتــی 

خــود علیــه ایــن رژیــم اســتبدادی در حــال قیــام بودنــد. 

تهدیــد آمریــکا بــه گســیل نیروهــای نظامــی بــدان 

آنچــه در ایــن روزهــا در بولیــوی می گــذرد، در حقیقــت 

ــاط  ــتی در حی ــت های امپریالیس ــه سیاس بازتــاب ادام

خلــوت ســابق آمریــکا از یــک ســو و خواســت اســتقالل 

و آزادی و عدالــت اجتامعــی از طــرف توده هــای کارگــر 

ــف  ــورهای مختل ــن در کش ــکای التی ــش آمری و زحمتک

ایــن قــادره اســت. در گذشــته ای نــه چنــدان دور 

ــا  ــورهای کودت ــه کش ــن منون ــکای التی ــورهای آمری کش

ــن  ــکای التی ــرث کشــورهای آمری ــد. اک ــان بودن ــز جه خی

زیــر ســلطه امپریالیســم آمریــکا رژیــم هــای فاشیســتی 

ــا  ــا کودت ــی ب ــد گاه ــر چن ــه ه ــد ک ــزی بودن و خونری

ــام  ــی زم ــا دوره کوتاه ــیدند وغالب ــی رس ــدرت م ــه ق ب

ــوری  ــا کش ــا تنه ــد. کوب ــت می گرفتن ــه دس ــور را ب ام

بــود کــه از ایــن رونــد جــدا بــود. مــا شــاهد کودتاهــای 

متعــددی در قــرن گذشــته در کشــورهای آمریــکای 

ــیا  ــای س ــان کودت ــهورترین آن ــه مش ــتیم ک ــن هس التی

ــود.  ــیلی ب ــور ش ــس جمه ــده رئی ــالوادور آلن ــه س علی

امپریالیســم آمریــکا بــا اســتثامر بــی حــد و حــرص 

ــای  ــر و توده ه ــه کارگ ــرت طبق ــم و نف ــاره خش ــن ق ای

زحمتکــش ایــن قــاره را علیــه خــود برانگیختــه اســت. 

ــه  ــاره ک ــن ق ــا در ای ــارزات توده ه ــازه ای از مب ــوج ت م

نیروهــای چــپ را در بســیاری از ایــن کشــورها بــه 

ــر  ــا یکدیگ ــان ب ــدن آن ــد ش ــز متح ــاند و نی ــدرت رس ق

علیــه امپریالیســم آمریــکا و تفکــر شــکل دادن بــه یــک 

جبهــه متحــد، باعــث شــد کــه امپریالیســم آمریــکا بــه 

همــراه متحدیــن غربیــش بــرای جلوگیــری از ادامــه ایــن 

ــکال  ــد و درهــم شکســن دولت هــای چــپ و رادی رون

دســت بــه کار شــوند. آنهــا بــا محــارص اقتصــادی، 

ــا، ایجــاد هــرج و مرج هــای  توطئه هــای سیاســی، کودت

ــی  ــی و امنیت ــای نظام ــتفاده از نیروه ــی و اس اجتامع

علیــه دولــت هــای قانونــی انتخاباتــی، باعــث برانــدازی 

ــکای  ــی چــپ در آمری ــی انتخابات ــت قانون ــن دول چندی

ــوال  ــیلوا ل ــد س ــانی مانن ــت کس ــدند. رسنوش ــن ش التی

رئیــس جمهــوری ســابق برزیــل، ایــوو مورالــس و.... ایــن 

جمــع بنــدی مارکسیســتی را مجــددا یــادآور مــی شــود 

ــت  ــن دول ــم شکس ــدون در ه ــی ب ــچ انقالب ــه درهی ک

ــی  ــی اجتامع ــر بنای ــرات زی ــکان تغیی ــه داری ام رسمای


