
 کدوم از اهالی ماهشهره. حاال در کنار این شهر که از

 لحاظ جمعیت در رتبه دوم شهرهای خوزستان بعد از

 اهواز قرار داره، چند شهرک قرار گرفته که همه کارگر

نشین و به شدت فقیر هسنت:

شهرک )کوره(،  طالقانی  شهرک  چمران)جراحی(،   شهر 

 رجایی )زنجیر(، شهرک مدنی و دهکده گاما. توی این

 شهرک ها به دلیل بیکاری و فقر گسرتده انواع بزه رواج

فاصله در  که  اینه  جالب  گاما  دهکده  درمورد   داره. 

حتی اما  داره  قرار  پرتوشیمی  مجتمع های  مرتی   هزار 

ساکنینش به حامم ساده دسرتسی ندارند.

اهالی که  برسم  اینجا  به  میخوام  اینا  گفنت  با   حاال 

 ماهشهر و این شهرک ها حتی یک بانک رو آتش نزدند

 )ماهشهر تنها شهردرگیر در این اعرتاضات بود که حتی

صدمه هم  مغازه  یک  حتی  نگرفت(،  آتش  بانک   یک 

 ندید. تنها کاری که مردم کردند درست کردن راه بندان
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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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خشونت علیه زنان صفحە آخرپاسخ چه باید کرد ما چیست؟ صفحە ٨

قهر مامای تولد جامعه نوینی است.صفحە ١١ جامعه و تحلیل دینامیسم پویشی صفحە آخرمنصورحکمت و حزب سازی ١ صفحە آخر

کشور پهناور چین جهان را به لرزه در خواهد آورد صفحە 12

بیانیه جمعی از زندانیان فراخوان نهادهای داخل
سیاسی

اصول   شورای مستقل همبستگی  با جنبش های 
اجتامعی در ایران

نیروی های رسکوب 
آبامناه 98

جنبش آبانماه

گزارش یکی از مخاطبان ما از ماهشهر

شانزده آذر: ما فرزند کارگریم

نقش زنان در جنبش مقاومت 
آبان ماه
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صفحه٢

بنزین  قیمت  برابر  سه  کردن  گران  با  امسال  ماه  آبان 

نفرت و شورش  و  در روزهای 25 26 و 27، در خشم 

گذشت.  داغدیده  و  شده  استثامر  و  ستمدیده  مردم 

بیرحمی خاص قرون وسطائی خود  و  با قساوت  رژیم 

و  بست  گلوله  به  را  اعرتاضی  صدای  هر  بربرمنشانه 

خیابان ها را بار دیگر از خون فرزندان زحمتکشان ایران 

رنگین کرد. موج های اعرتاضی که در دو دهه گذشته 

همچنان بر رژیم اسالمی می کوبد هر روز فاصله اش 

کوتاه تر و دامنه کارش توده ای تر می شود) در ادامه 

مبارزات مردم رنجرب زحمتکش از سال های 76، 88 ، 96 

و این بار 98 است(. 

مقاومت  و  استواری  بعلت  ها  دامنه خشونت  بار  این 

و  تر  بی رحامنه  العملی  با عکس  در خیابان ها  مردم 

خونین تراز جانب رژیم روبرو شد. زد و خورد ها بین 

مردم و نیروهای رسکوبگر رژیم از نیروهای انتظامی تا 

سپاه پاسداران و پلیس و لباس شخصی ها شدیدتربود. 

مردم با به آتش کشیدن ارگان ها و حمله به نیروهای 

از  ای  واهمه  و  ترس  دیگر  که  دادند  نشان  رسکوبگر 

متحدانه  هستند  قادر  و  ندارند  رژیم  رسکوبگر  نیروی 

تر و با تکیه به نیروی خود هر رژیم جنایتکاری را به 

گورستان تاریخ بفرستند. بر طبق آمارهای مختلف این 

گرفته  فرا  را  شهرک  و  700شهر  حال  به  تا  اعرتاضات 

صدها  به  رس  آنها  در  کنندگان  رشکت  تعداد  و  است. 

هزار نفر می زند. رژیم اسالمی سعی دارد که آمارها را 

بخاطر کم رنگ کردن ابعاد این جنبش کمرت نشان دهد. 

اما تا به حال صدها نفر جان باخته اند تا وقتی که این 

مطلب نوشته شده آخرین خرب از تعداد کشته شدگان 

366 نفر است، هزاران نفر دستگیر و زندانی و شکنجه 

شدگان  دستگیر  از  بسیاری  رسنوشت  از  و  اند  شده 

اعرتاضات اخیر خربی نیست. اکرث رشکت کنندگان در این 

گرامی باد شانزدهم آذر روز دانشجو

فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم 

هشــت  نــود  و  ســیصد  و  هــزار  آذر  شــانزدهم 

ــی  ــل کنون ــجویان نس ــی دانش ــت از آگاه ــی اس گواه

ــه شــده در میتینــگ هــای  ــران، نظــرات ارائ جامعــه ای

مبــارزات  از  اســت  تاریخــی  جمعبنــدی  گوناگــون، 

صــد ســاله ی تــوده هــای ســتمدیده و اســتثامر شــده، 

در ایــن ســال هــای طوالنــی، بــرای آزادی، اســتقالل 

از جنبــش  متاثــر  بــی شــک  اجتامعــی.  و عدالــت 

عظیــم فــرو دســتان در آبــان مــاه، شــانزدهم آذر مــاه 

ــش  ــه ی جنب ــرای ادام ــن ب ــت نوی ــاز ی اس ــال آغ امس

هــای تــوده ای عظیــم در ایــن چهــل ســال علیــه 

ــم  ــه پرچ ــت ک ــی اس ــالمی. جنبش ــوری اس ــم جمه رژی

ضــد کودتــای آمریکایــی ســال 1332 را بــار دیگــر 

ــام  ــا قی ــود را ب ــتگی خ ــته، همبس ــته نگاهداش برافراش

»سالم

اعرتاضات در  که  میدونید  حتاًم  و  ماهشهرم  اهل   من 

تعداد کشته بیشرتین  ماهشهر  کرمانشاه،  از  بعد   اخیر 

میشناسید. رو  ماهشهر  چقدر  منیدونم  داشت.   رو 

 ماهشهر با داشنت بیش از 20 مجتمع پرتوشیمی یکی از

ایران و حتی خاورمیانه  بزرگرتین قطب های پرتوشیمی 

 است و همچنین با داشنت بندر امام خمینی دارای یکی

از یکی  ایران و همچنین  در  تجاری  بنادر  بزرگرتین   از 

نفت )بیشرت  کشوره  در  نفت  صادرات  بنادر   بزرگرتین 

از آبادان  پاالیشگاه  تولیدی  محصوالت  بیشرت  و   ایران 

 ماهشهر و خارک صادر میشه( و جالبرت اینکه ماهشهر

از لحاظ  بین دو رودخانه زهره و جراحی قرارگرفته و 

بقیه بین  ای  ویژه  جایگاه  هم  صیادی  و   کشاورزی 

شهرهای خوزستان داره.

 بزرگرتین مخازن نگهداری و صادرات بنزین گازوئیل و

هر ی  خونه  دقیقه ای  پنج  فاصله  با  غیره  و  صفحه ٤ میعانات 

یکــی از عجایــب دنیــا در ایــران مــا اتفــاق افتــاده 

اســت. حکومتــی بغایــت زن ســتیز، ارتجاعــی کــه 

قرآنــش زن را در امــور اجتامعــی وحقوقــی نصــف مــرد 

بــه حســاب مــی آورد و از هــامن روزهــای اول انقــالب 

ــان  ــرد رن ــادر ک ــاب را ص ــاری حج ــم اجب ــی حک خمین

ــی جامعــه  ــر انقالب ــد در تغیی ــس قدرمتن ــی ب ــه نیروی ب

ــش  ــر نق ــزش اخی ــد و در خی ــده ان ــل ش ــالمی تبدی اس

موثــری در هدایــت وســازماندهی مقــاوت در برابــر 

ــتند.  ــر داش ــای رسکوبگ نیروه

ــوگاه  ــه گل ــتان ک ــران وفرودس ــهر کارگ ــهر، ش در ماهش

تجــاری وارتباطــات بازرگانــی حکومــت اســت معرتضــان 

کــه اکرثیــت عظیــم مــردم تهــی دســت بودنــد بــا 

ــم  ــلح رژی ــای مس ــم نیروه ــیوه ی خش ــدیدترین ش ش

ــای  ــه در روز ه ــهر ک ــردم ش ــدند. م ــکار روبروش جنایت

ــه  ــرتاض علی ــه اع ــت ب ــز دس ــاملت آمی ــور مس اول بط
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عنارص  نیز  و  اجتامعی  فرودست  طبقات  از  اعرتاضات 

تحصیل کرده جامعه هستند. جان آنها در خطر فوری 

است. بر طبق گزارشات، رژیم بسیاری از دستگیرشدگان 

اخیر را به شیوه های گوناگون کشته است و اجساد آنها 

را در مکان های متعدد دفن کرده است. 

رژیم بنزین را گران کرد و سفره خالی مردم را خالی تر 

افزایش  باز هم  را  پایین جامعه  مزدبگیران  به  فشار  و 

داد. اما این فقط سفره های خالی نیست که خالی تر 

به مردم کارگر  اقتصادی و معیشتی  این فشار  میشود. 

فرهنگی  رفتارهای  در  وسیع  پیامدهای  زحمتکش  و 

فقر  از  ناشی  گذاشت.  خواهد  جامعه  کل  اجتامعی  و 

عمومی که در حال برآمد است می توان افزایش اعتیاد 

خانواده،  های  شیرازه  پاشیدن  هم  از  مخدر،  مواد  به 

فردی  امنیت  رفنت  بین  از  بزهکار،  باندهای  گسرتش 

و  روشنفکران  و رسکوب  خفقان  جو  ایجاد  جامعه،  در 

نویسندگان و روزنامه نگاران متعهد و مرتقی و خالصه 

عیان  به  را  مختلف  ابعاد  در  جامعه  کشیدن  به عقب 

دید. 

ایران یک قدم دیگر  امسال جامعه  ماه  آبان  با جنبش 

به رویارویی نهایی با رژیم اسالمی در جهت براندازی 

از مناطق درگیری  تر شده است. در برخی  آن نزدیک 

ها به سطح مسلحانه رسیده است. خامنه ای معرتضین 

نامید و عمال مسئولیت کشت و کشتار ها را  را ارشار 

و  فریبکارانه  بعد  روز  چند  حالیکه  در  گرفت.  بعهده 

ناشی از ترس از مردم خواهان پرداخت دیه به خانواده 

کشته شدگان اعرتاضات آبان ماه امسال شد.

روشن است امروز این آمادگی همگانی از رو در رویی 

مسلحانه و قیام در جامعه وجود ندارد ولی این جرقه 

وسیع  حریق  یک  به  رسیعا  تواند  می  که  است  هایی 

درستی  ارزیابی  بایستی  احساسات  بجای  شود.  تبدیل 

داشت که آیا رسیدن به این سطح مبارزه فقط از شدت 

برای  رشد سطح عمومی جامعه  یا  و  خشونت هاست 

نکته  دو  است.  انقالب  یک  برپایی  و  رژیم  رسنگونی 

ظریفی که می تواند سمت جامعه را عوض کند.

قرار  هم  برابر  در  اردوگاه  دو  ایران  جامعه  در  امروز 

گرفته اند ۱– اردوی کارگران و زحمتکشان و توده های 

از  بورژوازی،  اردوی   –  2 استثامرشونده  و  ستمدیده 

نیروهای اپوزیسیون درونی و بیرونی رژیم تا متحدین 

امپریالیستی، اصالح طلبان، سلطنت طلبان و مجاهدین 

و.....

داری  رشد رسمایه  و  انقالب مرشوطیت  زمان  از  ایران 

و  است  برداشته  گام  شدن  قطبی  دو  بطرف  ایران  در 

با رشد بورژوازی و تکامل اجتامعی و گسرتش کیفی و 

کمی طبقه کارگر هر چه که می گذرد تشدید و فاصله 

شدن  دست  به  دست  با  است.  شده  زیادتر  طبقاتی 

دیگر  جناح  به  جناح  یک  از  بورژوازی  توسط  قدرت 

شکل  در  اساسی  تغییر  ایران،  در   57-56 سالهای  در 

رژیم  تضادهای  و  است.  نیامده  بوجود  طبقاتی  بندی 

شاهنشاهی بصورت گسرتده تر و شدیدتر آن در رژیم 

اسالمی حتی در اشکال حکومتی ادامه یافته است. تنها 

رژیم  یک  به  پادشاهی  رژیم  ساختار  شکل  در  تغییر 

مذهبی اسالمی اتفاق افتاده است.

بحران رسمایه داری چه در ایران و چه در سطح جهانی 

قطب بندی طبقاتی را تشدید کرده است طبقات میانی 

بشدت در حال اضمحالل هستند و بسوی ارتش بیکاران 

سوق داده می شوند. نیروی کار کارگران جهان با رشد 

کارهای  بسوی  تولید  از  صنعت  و  تکنولوژی  تکامل  و 

بیکاران  ارتش  افزایش  و  داده می شود  خدماتی سوق 

به ارزان تر شدن نیروی کار و رقابت برای یافنت کار و 

تامین حداقل زندگی اجتامعی می انجامد. 

از  که  جهان  متامی  در  طبقاتی  مبارزه  تشدید  کنار  در 

آمریکا و اروپا تا کشورهای تحت سلطه و پیرامونی را 

انجامیده  پایان دولت های رفاه  به  بر می گیرد، و  در 

است. فقر در رستارس جهان ) با توجه به رشد جوامع ( 

در ابعاد گوناگونی در حال رشد و در عین حال رشکت 

می  مند  بهره  آور  حیرت  سودهای  از  املللی  بین  های 

شوند.

در نبود یک آلرتناتیو کمونیستی و رهربی طبقه کارگر 

جنبش های معرتض و مرتقی اجتامعی هم که رسبرآورده 

ای می  دوره  و خاموشی  به سکوت  مدتی  از  بعد  اند 

گرایند و در بهرتین رشایط موفق به کسب برخی از رفرم 

ها و خواست های خود می شوند. آنچه که روشن است 

جنبش و اعرتاضات داخلی ناشی از استثامر و ستم بی 

حد و حرص حاکمیت علیه توده های مردم است، وصل 

ادعای جامعت  و  از کشور  به خارج  این جنبش  کردن 

آن  از  آن،  انداخنت  براه  در  مجاهد  و  طلب  سلطنت 

مواضع نفرت انگیزی است که آبشخورش فقط مرتجع 

بورژوایی  مرتجع  اپوزیسیون  و  دولتی  نیروهای  ترین 

داخلی و خارجی هستند.

به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی در هامن روزهای اول 

انقالب  با رسکوب همه خواسته هایی که  همراه است 

سال های 56-57 برای آن جنگیده بود. در دوره جنگ 

و  خود  تحکیم  به  موفق  اسالمی  رژیم  عراق،  و  ایران 

رسکوب و کشتار های بی مهابا از مخالفین سیاسی خود 

اپوزیسیون  تا  کمونیست  و  سوسیالیست  نیروهای  از 

ریاست  پایان  تا  که  دوران  این  است.  خود  درونی 

جمهوری رفسنجانی ادامه دارد، در عین شکل دادن به 

بانک  با  نزدیکی  بعلت  هنوز  ولی  سیاسی  بحران  یک 

جهانی و سپردن بازسازی ایران به رشکت های بزرگ بین 

املللی تنش های وسیع اجتامعی بعلت بحران اقتصادی 

رس  بر  دعوا  هنوز  است.  نکرده  فراگیر  را  خود  چهره 

دوران  بازسازی  چگونگی  دعوای  و  استصوابی  نظارت 

بعد از جنگ ایران و عراق و....... هستیم. با رشد بحران 

اقتصادی و شکست اصالح طلبان و اپوزیسیون بورژوایی 

درونی و بیرونی رژیم. نقش طبقات اجتامعی در تنش 

های اجتامعی بصورت مستقیم شدت می گیرد. در این 

دوران شاهد رشد جنبش دانشجویی ، زنان و کارگران، 

های  وعده  باشکست  هستیم.  و.....  معلامن  پرستاران، 

های  طرح  پیروزی  با  بگوییم  است  بهرت  و  رفسنجانی 

انجامد(.  بیشرتمی  فقر  به  همیشه  که   ( جهانی  بانک 

با طرح  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  و  اقتصادی  سقوط 

هایی از جمله طرح فروش واحدهای تولیدی به بخش 

خصوصی اوج بیشرتی گرفت. اقتصاد ویران ایران با تکیه 

به واردات کاال در برابر نفت به فقر و بیکاری گسرتده 

ای در جامعه انجامیده است. نتیجه آن رشد فساد در 

همه زمینه های دولتی است. در پی شکست اصالحات 

است.  تاریخی  متعدد  های  زمینه  دارای  ایران  در  که 

رسبرآوردند.  وار  موج  بصورت  رادیکال  های  جنبش 

اگر درخواست جنبش 76 مسئله اصالحات و باز کردن 

فضای سیاسی بود، جنبش های بعد از آن از نطفه های 

با رژیم شکل گرفتند  تری  رادیکال  تر و  اعرتاضی قوی 

و با گذار زمان اعرتاضات اشکال رادیکال تر و شعارها 

روشن تر و خواست ها مرتقی تر پیرشوتر شدند. اما این 

گسیخته  افسار  های  خشونت  سایه  زیر  در  اعرتاضات 

ای شکل گرفتند که از روز اول رژیم علیه مردم اعامل 

می کرد. هجوم گله های حزب الله، لباس شخصی ها، 

زدن  مردم،  به  ویژه  گارد  اطالعات،  انتظامی  نیروهای 

از  بخشی  شکنجه  و  دستگیری  کردن،  ویران  کشنت،  و 

نحوه تقابل رژیم با مساملت آمیز ترین اعرتاضات بوده 

است. به همین دلیل هر چه بیشرت به جلو می رویم 

با مقاومت و حضور بیشرت مردم در خیابان ها رژیم از 

سبعیت و بربریت بیشرتی استفاده می کند. جنبش 88 

با شعار رای من را پس بده هنوز کامال از رژیم نربیده 

است ولی شکل توده ای بخود گرفت. میلیونها نفر در 

آن که هنوز توهم نسبت به اصالح طلبان وجود داشت 

رشکت کردند. زمان نشان داد که اصالح طلبان فقط در 

اصالحات  به  حارض  اسالمی  جمهوری  رژیم  چهارچوب 

هستند.در حالیکه مردم خواهان گذار از رژیم اسالمی 

و کل ساختارهایش بودند. تا سال 96 که جنبش کارگری 

صحنه  به  قدم  سندیکاها  و  اتحادیه  برخی  تشکیل  با 

مستقل مبارزه اجتامعی می گذارد. تنش ها عمومی تر، 

رفیق پرویز واعظ زاده مرجانی، رفیق معصومە )شکوە( طوافچیان، رفیق مهوش )وفا( جاسمی

به یاد یلدای 1355

جنبش آبامناه
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از  اساسا  که   96 جنبش  شود.  می  رادیکالرت  و  پایدارتر 

دو  به  بود،  فرودست جامعه رسبرآورده  درون طبقات 

مسئله جواب نهایی داد: اعالم پایان عمر اصالح طلبی 

و جناح بندی ها و توهم نسبت به آنان آنهم با شعار 

»اصالح طلب، اصولگرا دیگه متامه ماجرا »و نکته دیگر 

بر جمهوری  “مرگ  دیکتارتوری”  بر  “مرگ  اینکه شعار 

اسالمی” را به شعار علنی و توده ای خیابان ها تبدیل 

کرد. جنبش 96 آخرین جنبش اجتامعی عظیمی بود که 

به لحاظ سیاسی مرزهای روشنی را ترسیم کرد و سپس 

با شعار »نان کار آزادی اداره شورایی” آلرتناتیو خود را 

ارائه داد. در عین حال سال 96 جنبش در موقعیتی رس 

سازماندهی  و  رشد  حال  در  کارگری  جنبش  که  برآورد 

بود. رسکوب جنبش 96 آن ویژگی را داشت که بعد از 

آنهم دولت نتوانست بر اوضاع مسلط شود و اعرتاضات 

اجتامعی به محاق سکوت نرفت و اعرتاضات در سطحی 

مبارزات  مدت  این  طی  در  یافت.  ادامه  محدودتر 

کارخانه هفت تپه، فوالد اهواز، هپکوی اراک و حامیت 

ایران  مبارزاتی  محیط  توانست  دیگر  های  بخش  های 

را همچنان رسزنده و پرانرژی نگاه دارد. در عین حال 

فشار عمومی به کارگران و زحمتکشان با شدت گرفنت 

به  کرد  پیدا  ادامه  ای  فزاینده  بطرز  اقتصادی  بحران 

نحوی که بسیاری از کارگران حتی قدرت تامین زندگی 

خود را از دست داده و با اینکه چند شیفته و چند شغله 

بودند ولی کفاف زندگی شان را منی داد. در این رشایط 

که مردم در فشار اقتصادی و خالی شدن سفره هایشان 

بودند رژیم با رسکیسه کردن مردم برای پر کردن بودجه 

با  بازی  به  دست  دولتی  غیر  و  دولتی  گوناگون  های 

ارزهای خارجی زد و ناگهان دالر 3000 تومانی به باالی 

۱2000 تومان صعود کرد. هنوز شوک ناشی از باالرفنت 

قیمت ها و اوج گیری بحران متام نشده بود که دولت 

به سفره  را  بازهم تعرض جدیدی  بنزین  با گران کردن 

های خالی کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران دون 

آتش  بر  بود  ای  پایه جامعه رشوع کرد که خود جرقه 

خشم مردم جان به لب رسیده. و چنین بود که جنبش 

آبان ماه توفنده تر از گذشته رسبلند کرد. این جنبش در 

تکامل جنبش 96 ولی با قدم هایی روبه پیش:

طبقات  زنان  و  جوانان  اساسا  را  جنبش  این  ترکیب  ا- 

پایه  دون  کارمندان  دانشجویان،  جامعه،  دست  پائین 

رشکت های خصوصی تشکیل می دهد

 2- این جنبش هیچ نشانی از توهم و یا سازش با خود 

متام  رسسختی  با  حاکم  نظام  کلیت  برابر  ودر  نداشت 

ایستاد.

چند  مدت  به  حتی  را  جامعه  اداره  جنبش  این   –3  

از مناطق و محالت و  یا چند روز در برخی  ساعت و 

شهرها بدست گرفت و سنت نوینی از اداره جامعه را 

توسط پائینی ها نشان داد.

 4- جنبش آبامناه 98 همه نیروهای اجتامعی و سیاسی 

و  موضع  که  کرد  مجبور  را  جامعه  بیرونی  و  درونی 

جایگاه خود را در برابر آن روشن کنند.

سلطنت  نیروهای  که  داد  نشان  جنبش  این  برآمد   –5

عدالت  و  انقالبی  آینده جنبش  از خطرات  یکی  طلب 

و  سیاست  افشای  و  هستند.  ایران  از  خارج  در  طلب 

خواستهای آنان بایستی بطور جدی در دستور نیروهای 

که  امکاناتی  با  که  دادند  نشان  آنها  گیرد.  قرار  مرتقی 

بویژه غربی و برخی حکومت های  کشورهای خارجی 

خاورمیانه در اختیارشان می گذارند، توان بسیج نیرو را 

در خارج پیدا کرده اند. در عین حال نیروهای داخلی 

افشای  به  گذشته  از  بیش   ۱398 و   96 های  جنبش  و 

نیروهای راست امپریالیستی، طرفدار غرب، لیربال های 

مذهبی و نئولیربال دست زدند.

هیچ  سوسیالیست  و  کمونیست  نیروهای  از  غیر  به 

نیرویی به دفاع واقعی از زحمتکشان و کارگران جامعه 

منافع  دنبال  آنکه  از  بیش  طلبان  سلطنت  برنخاست. 

مردم باشند به دنبال رضا پهلوی و خواب های آشفته 

همچون  مجاهدین  هستند.  شاهی  رضا  محمد  دوران 

سلطنت طلبان با خوش رقصی خواهان سهم گیری در 

بعلت  هستند.  اسالمی  جمهوری  از  بعد  سیاسی  رژیم 

رابطه های پشت پرده دولت های امپریالیستی با رژیم 

جمهوری اسالمی اخبار این جنبش در مدیاهای جهانی 

وابسته بازتاب کافی نیافت. 

نشان  برخی  در  را  امسال  آبامناه  زمینه های جنبش  ما 

رژیم  تعرض  و  درازی  دست  علیه  شورش  این  دادیم. 

به سفره های خالی مردم بود. این شورش علیه گرانی 

مذهبی  داری  نظام رسمایه  کل  علیه  ای  مبارزه  بنزین 

هم بود. رژیم اسالمی سعی کرد که در برخی نقاط با 

برای  افراطی  کنندگان و حرکات  به درون تظاهر  نفوذ 

خود بهانه های رسکوب را بدست بیاورد. ولی اطالعات 

موثق نشان می دهد که این تاکتیک رژیم هم دیگر در 

بین مردم رنگی ندارد و مردم دست رژیم را خوانده اند.

خامنه ای جنایتکار با اذغان به کشتار مردم بیگناه می 

حقیقت  در  کرد.  پرداخت  دیه  مردم  به  باید  که  گوید 

در  دولت  آگاهانه  نقش  خواهد  می  فریبکارانه  او 

کشتارهای خیابانی را به یک اشتباه تقلیل دهد. هر چه 

انتشار  آبامناه  اعرتاضات  از  بیشرتی  اطالعات  گذرد  می 

در  بیگناه  مردم  عام  قتل  است  آنجمله  از  یابد.  می 

نیزارهای ماهشهر و........

می  خوبی  به  رژیم  ایرنا  و  است  راه  در  بعدی  موج 

موقتی  بصورت  تواند  فقط می  داند. کشتارهای وسیع 

شورش و انقالبات را آرام و یا موقتا خاموش کند و هرگز 

تا به  از بین بربد. اعرتاضات دهه گذشته  نتوانسته آنرا 

تشکیالت  یک  به  رضوت  که  است  داده  نشان  امروز 

در دو سطح علنی و مخفی کمونیستی هر روز بیشرت 

خود را نشان می دهد. اوضاع برای انقالب خوب است. 

جنبش  اند.  نشسته  کمین  به  آن  برای  انقالب  دشمنان 

کمونیستی در اوضاع تعیین کننده ای قرار دارد یا نقش 

خود را بصورت یک نیروی پرقدرت و آلرتناتیو اجتامعی 

شد.  خواهد  دفن  ای  دوره  برای  یا  و  کند  می  عملی 

شکل  را  خود  آلرتناتیوهای  سیاسی  مختلف  نیروهای 

داده و روشن کرده اند که دو راه حل برای این انقالب 

نیروهای  به دست  مجددا  انقالب  این   –۱ دارد.  وجود 

شاهد  گوناگون  های  شیوه  به  ما  و  افتاده  بورژوازی 

دست به دست شدن قدرت و ابقای وضع موجود با دور 

دیگری از کشت و کشتار و فقرو بدبختی روبرو خواهیم 

شد 2– کمونیست ها قادر خواهند شد با برنامه برای 

انقالب سوسیالیستی، توده های کارگران و زحمتکشان و 

اقشار فرودست جامعه را متحد کرده و بورژوازی را از 

قدرت سیاسی به زیر بکشند. بدون مبارزه ضد رسمایه 

داری و ضد امپریالیستی با سمت روشن سوسیالیستی 

انقالب و شورش های طبقات تحتانی جامعه به شکست 

خواهد انجامید. جامعه ایران نشان داده است که حتی 

جدایی  جمله  از  جامعه  دمکراتیک  مسائل  حل  برای 

فقط  غیره  و  دمکراتیک  های  آزادی  و  دولت  از  دین 

انقالب سوسیالیستی می  برنامه سیاسی طبقه کارگر و 

تواند به حل نهایی آن دست بزند. به علت اینکه انقالب 

استثامر،  علیه  خصوصی،  مالکیت  علیه  سوسیالیستی 

علیه ستم انسان بر انسان است ، هیچ جمهوری سکوالر 

بحران  جواب  بورژوازی  حکومت  دیگر  اشکال  یا  و 

جمهوری  مانند  آن  حامی  های  دولت  و  داری  رسمایه 

اسالمی نیستند. هر چقدر که رژیم جمهوری اسالمی با 

مقاومت رسسختانه تری از جانب مردم روبرو شود، ولی 

بدون تشکیالت عظیم توده ای که بتواند اداره شورائی 

ها رسنوشت  مقاومت  این  کند،  سازماندهی  را  جامعه 

جامعه را رقم نخواهند زد. این اعرتاضات فقط می تواند 

به متشکل شدن بیشرت مردم کمک کند. اما اتحاد هر چه 

بیشرتی که امروز در جامعه علیه رژیم جمهوری اسالمی 

وحدت  یک  به  صورتیکه  در  است  شکلگیری  حال  در 

فراروید،  علمی  کمونیسم  پرچم  زیر  تشکیالتی  عظیم 

جامعه از دور تسلسل مبارزه و رسکوب خالصی خواهد 

جامعه  اسالمی  جمهوری  رژیم  رسنگونی  با  و  یافت 

حرکت خود را به طرف رهایی تاریخی آغاز خواهد کرد

رسنگون باد رژیم جالد منش جمهوری اسالمی 

زنده باد انقالب، زنده باد سوسیالیسم

ع.غ

۱398/9/24

نقش زنان در جنبش مقاومت
 آبان ماه

ــا نیــروی مســلح از  ــاگاه ب ــد بن ــی بنزیــن زده بودن گران

آســامن وزمیــن وفرمــان بــه آتــش روبــرو شــدند. آنهــا 

ــی کشــتند ،ســوزاندند و بردند.امــا  چــون قشــون مغول

ــا را  ــی ه ــاختند . زخم ــه ای س ــهر حامس ــان ماهش زن

در خانــه هــا جــا دادنــد، آنهــارا بــا متــام اینکــه از هــر 

گونــه وســایل بهداشــتی محــروم بودنــد از مــرگ حتمــی 

نجــات دادنــد و هنگامــی کــه نیروهــای تجــاوز گــر برای 

دســتگیری زخمــی هــا بــزور بــه خانــه هــا وارد شــدند 

مقاومــت کردنــد و خانــه بــه خانــه دوش بــدوش مــردان 

ــد.  جنگیدن

ــی  ــه معن ــد : ســکوت ب ــاری مــی گوی ــا بختی ــادر پوی م

ــادران  ــر م ــا دیگ ــا ســتمگران اســت " او ب همدســتی ب

داغدیــده همــراه شــده اســت امــا تفاوتــی بــس مهــم 

در گفتــار وکــردار او دیــده مــی شــود .او نــه تنهــا بــه 

کشــنت فرزنــدش اعــرتاض دارد تاکیــد مــی کنــد پــرش 

بــرای آرمــان هــای مشرتکشــان جــان خــود را فــدا کــرده 

ــه خواهــد داد.  ــا را ادام ــان راه پوی اســت و او همچن

دیــروز در پشــت میلــه هــای زنــدان بــود کــه شــاهرخ 

زمانــی بیهــراس از مــرگ فریــاد مبــارزه بــا نظــام را بــه 
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گزارشی از ماهشهر

اقتصادی ویژه  منطقه  به  دسرتسی  های  جاده  بسنت   و 

 پرتوشیمی )مجتمع های پرتوشیمی( و بسنت راه دسرتسی

با آتش زدن چند حلقه امام خمینی بود اونم   به بندر 

 الستیک و قرار دادن چند تا سنگ توی جاده و خاموش

فکر حاال  جاده.  در  کامیون  و  کمپرسی  تا  چند   کردن 

 میکنید چه اتفاقی افتاد؟ به دستور استاندار و با مجوز

ماهشهر به  تکاور  ویژه  تیپ  یه  سپاه خوزستان   شاک، 

شش و  تانک(  واقعا  )بله  تانک  دو  همراه  به   فرستاد 

 نفربر و کلی سالح سنگین و نیمه سنگین و حتی هلی

 کوپرت نظامی! به محض ورود به ماهشهر ابتدا توی شهر

 چمران )جراحی( وارد شدند و مردم رو به گلوله بسنت.

تیربار با  دقیقا  دوشکا.  تیربار  با  خیر  کالشینکف؟   با 

از هلی کوپرت هم توی شهر چمران)جراحی(  دوشکا. و 

 به مردم عادی تیراندازی کردند. حتی به سمت مردمی

اعرتاضی راهپیامیی  توی  حتی  و  بودن  خونه  توی   که 

 رشکت نکرده بودند. و در همون ساعت اول حدود ۱7

 نفر از جمله دو کودک 4 و 8 ساله و یک پیرزن هفتاد

 و چند ساله با تیر مستقیم برادران پاسدار کشته شدن

 )آمار بقیه کشته ها به علت فرار جوان ها به بیشه ها

 و تیراندازی کور پاسدارها به این بیشه و نیزارها هنوز

مشخص نیست(.

بیامرستان که  بودند  هایی  زخمی  بین  از  کشته   چند 

 شهر به دستور پاسداران از پذیرششون امتناع کرد. عرص

و گاما  دهکده  و  رجایی  شهرک های  وارد  روز   همون 

 شهرک مدنی شدند و اونجا رو هم از کشتار بی نصیب

نگذاشتند.

عرب عشایر  از  که  ها  شهرک  این  ساکنین  از   بخشی 

 خوزستان هستند، طبیعتا مسلح هسنت. سپاه به عمد با

 این حامم خونی که راه انداخت مردم رو تحریک کرد.

چون و  شد  کشیده  طالقانی)کوره(  شهرک  به   درگیری 

 مردم این شهرک مقابل به مثل کردند، از ساعت شش

چهارشنبه بامداد  یک  ساعت  تا  شنبه  سه  عرص   هفت 

حتی یک ثانیه صدای رگبار قطع نشد.

در مردمی  مقابله  با  اما  شدند  شهرک  وارد  تانک   با 

کشته پاسداران هم  و  نشد  غائله جمع   این شهرک ها، 

ریش و  شیوخ  وساطت  با  که  داشنت  زیادی  زخمی   و 

 سفیدان و بزرگان منطقه تیراندازی قطع شد و شهرک

طالقانی محارصه شد.

 بعد از اون تا سه روز متوالی از این شهرک ها هر جوانی

 گیر می آوردند دستگیر می کردند. و فعال غائله ساکت

شده ولی منیشه گفت آرامه.

توجه کسی مورد  افتاد  اتفاق  اینجا  که  انسانی   فاجعه 

 نیست. خیلی ها فکر میکنند اینجا بانک آتش زدند، ولی

 حتی یه عابر بانک توی ماهشهر صدمه ندید. تنها به این

 دلیل که مردم این شهر پاشون رو روی شاهرگ اقتصادی

هیچ توی  شدند.  رسکوب  شکل  این  به  گذاشنت   کشور 

 شهر دیگه ای نه با تانک وارد شدند و نه کامندو ویژه

پیاده کردن. با هلی کوپرت   فرستادن و نه نیروی تکاور 

 مردم ایران حق اعرتاض ندارند، اما مردم ماهشهر حتی

به اندازه بقیه ایرانی ها هم اجازه عصیانگری ندارند.

جامعه و تحلیل دینامیسم پویشی

نوپــای خــود را تنبیــه کردنــد و پشــتش را خالــی منودند.

ــه  ــان، ن ــی گرای ــه مل ــونده ن ــن ش ــو جایگزی ــرت ناتی آل

عدالــت طلبــان و نــه طبقــه متوســط بلکــه نیرویــی بــه 

ــا ماهیــت  ــر کــه اساســا ب مراتــب ارتجاعــی و ســنتی ت

نظــام رسمایــه داری جهانــی هــم خوانــی نداشــت 

قــدرت را قبضــه منــود، کــه در ایــن روال از پشــتیبانی و 

هدایــت نظــام رسمایــه داری جهانــی برخــوردار بــوده و 

در پشــت پــرده دســت در دســت اســتکبار رشق و غــرب 

روی کار آمــد. اگــر چــه بــا خدعــه و نیرنــگ شــعار نــه 

ــاف جمهــوری  ــد ن ــد. بن ــی مــی دادن ــه غرب رشقــی و ن

اســالمی در کنفرانــس گوادلــوپ و بدســت مجریــان 

ــده شــد. ــی بری ــه داران نظــام جهان باشــگاه رسمای

ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــا روی کار آمــدن نظــام کذای ب

همــه نیروهــای مرتقــی و پیــرشو در نطفــه خفــه و قلــع 

ــاص  ــوی خ ــا ایدئول ــژه ب ــاختاری وی ــده و س ــع ش و قم

ــان گذاشــته شــد. بنی

نظــام حاکــم در ایــن چهــل ســال گذشــته دیــگ جامعــه 

ایــران را بطــور کامــل زیــر و رو کــرده و همــه تعاریــف 

و ســاختارهای قبــل را تغییــر و تحولــی شــگرف در 

نحــوه نگــرش و شــیوه زندگــی مــردم بوجــود آورده 

اســت.

ولــی نظــام حاکــم هــامن نظــام بهــره جــو، مصــادره گــر 

و هــامن ســاختار رسمایــه دارانــه اســت امــا نــه رسمایــه 

داری تولیــدی!!

ســاختار رسمایــه داری ج . اســالمی در ایــران، دارای 

روابــط رسمایــه دارانــه اســت، یعنــی دارایــی و تجمــع 

ــری نظــام  ــه شــکل گی ــد منجــر ب ــه مــی توان ــی ک ثروت

تولیــدی رسمایــه دارانــه شــود در دســت اقلیتــی مترکــز 

دارد ولــی نــه در جایــگاه تولیــدی و رسمایــه گزارانــه!!

ایــن ســاختار اقتصــادی چــون تولیــدی نیســت اســتثامر 

بــه شــیوه رسمایــه داری تولیــدی و بــه معنــای مارکســی 

ــت،  ــادره اس ــط مص ــه فق ــرد بلک ــی گی ــکل من در آن ش

یعنــی از خــود بیگانگــی مشــابه آنچــه در رسمایــه داری 

تولیــدی وجــود دارد در رسمایــه داری تجــاری و داللــی 

و رسمایــه داری بانکدارانــه و مســتغالتی و مالکانــه بــه 

ــت  ــه در اکرثی ــری ک ــه کارگ ــا طبق ــد. ت ــی آی ــود من وج

هســت بوجــود آیــد و بدلیــل کــم برخــورداری صــدای 

ــر و  ــت فقی متحــد و مشــابهی داشــته باشــد.ولی اکرثی

غیــر برخــوردار بوجــود مــی آیــد متفــرق و غیرمتشــکل. 

 بــه همیــن منــوال نیــز قانــون رسمایــه داری تولیــدی، 

دولــت رسمایــه داری، مجلــس رسمایــه داری و نیــز 

دادگســرتی و حــزب و جامعــه مدنــی رسمایــه داری 

ــام  ــون نظ ــد. چ ــرون بیای ــد از آن بی ــم نبای ــدی ه تولی

ــف شــده  ــاز تعری ــا شــیوه ب ــه داری ب ــوع رسمای ــن ن ای

ــه  ــه داران ــد رسمای ــه شــیوه تولی ــال مارکــس ک در کاپیت

را ترشیــح مــی کنــد تفــاوت بنیــادی دارد. اگــر کــه 

فرهنگــی،  ماهیــت  هــای  خصوصیــت  بخواهیــم 

ــم  ــت بدهی ــم دخال ــیتی، و... را ه ــی، و جنس جغرافیای

کــه دیگــر...!!! ویژگــی بــه کل متفاوتــی بــه خــود مــی 

ــرد. گی

دولــت هــای مختلــف در چهــل ســال اخیــر همــه 

ــال  ــگ مث ــد. جن ــی بودن ــه داری جهان ــزاران رسمای کارگ

ایــران  بــه مــردم  امپریالیســتی را  بــورژوا  تحمیلــی 

تحمیــل کردنــد، یــک میلیــون نفــر را کشــتند... میلیــون 

ــد... ــان کردن ــی خامن ــار و ب ــی و گرفت ــر را زخم ــا نف ه

ــگ  ــرد و خــاک جن ــف را در گ نیروهــای سیاســی مخال

منهــدم و بــه نیســتی کشــاندند.... بــازار مــرصف ســالح 

و مهــامت کارخانــه هــای رسمایــه داران را رونــق دادنــد 

ــی  ــک جهان ــای کالن بان ــا وام ه ــم ب ــر ه ــت آخ و دس

ــاز ســازی و الگــو ســازی  ــه ب ــی ب ــن امللل و صنــدوق بی

دوبــاره پرداختنــد. تکنوکــرات هــای تحصیــل کــرده 

خواهش میکنم واقعیات این شهر رو منعکس کنید.

خوزستان امروز
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نقش زنان در جنبش مقاومت
 آبان ماه

ــارزی  ــان مب ــروز زن ــی هــا مــی رســاند، ام ــوش بیرون گ

هســتند چــون ســپیده قلیــان کــه بــی هــراس از زنــدان 

ــت  ــان آشــکارا رشک ــزش آب ــاره در خی ــد ب وشــکنجه چن

مــی کنــد ودر کنــار جنبــش کارگــری و بویــژه کارگــران 

ــا  ــگار مســتقل ت ــک خربن ــوان ی ــه بعن ــت تپ ــارز هف مب

آخــر مــی ایســتد. 

مــروری بــه ویدئوهــای روز هــای عمومــی خیــزش آبــان 

همــه حکایــت از پیشــتازی زنــان در ایــن جنبــش دارد.

گزارشــگران روز نامــه هــای دولتــی ایــران وحتــی صــدا 

وســیام از رشکــت زنــان در اعرتاضــات هراســناکند.

ــد  ــی ده ــزارش م ــان گ ــنجان چن ــگار رشق از رفس خربن

ــرات  ــای اول تظاه ــازمانده روزه ــرب و س ــان ره ــه زن ک

ــات  ــه مقام ــیام ب ــدا وس ــگار ص ــرب ن ــا خ ــد. ی ــوده ان ب

ــان در اعرتاضــات هشــدار  ــی از رشکــت وســیع زن امنیت

مــی دهــد.

ــل از انقــالب 57 را کــه  ــم ســالهای قب ــاد داری ــه ی مــا ب

چگونــه زنــان بطــور وســیع در جنبــش برانــدازی رژیــم 

ســلطنتی نقــش فعالــی داشــتند و خمینــی دجــال 

ــیون  ــه ش ــا در کلی ــدرت آنه ــر ق ــش پ ــناک از نق هراس

ــود  ــاری ب ــان حجــاب اجب ــن اقدامــش فرم ــی اولی زندگ

ــرو شــد.  ــان رو ب ــوده هــای زن ــا مقاومــت ت ــه ب ک

خیــزش آبامنــاه یکــی دیگــر از دســتاورد هایــش آشــکار 

کــردن نقــش نیمــی از جهــان در انقــالب در حــال شــدن 

درایــران اســت. جنبــش زنــان از رونــد تــک خواســنت هــا 

چــون آزادی پوشــش ودیگــر خواســت هــای ویــژه زنــان 

در عمــل وارد یــک تحــول کیفــی تاریخــی شــده اســت. 

ــه  ــا طبق ــراه ب ــارزه هم ــش ومب ــا کل جنب ــی ب همراه

ــرای آزادی  ــی ب ــای اجتامع ــش ه ــر جنب ــر و دیگ کارگ

وبرابــری.. 
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دانشــگاه هــای غــرب وزیــران اقتصــاد و روســای بانــک 

ــا  ــر نفــت جمهــوری اســالمی شــدند و ب مرکــزی و وزی

ــه و در ســایه  ــت فقی ــوژی والی رهــربی سیاســی ایدئول

اصــل تقیــه و خدعــه، خــود را بــه ظاهــر مخالــف ولــی 

در باطــن همــراه و هــم قســم البــی هــای رسمایــه داری 

جهانــی نشــان دادنــد و منابــع ملــی را بــه تــاراج بــرده 

و اکرثیــت جامعــه را بــه فقــر و نــداری کشــاندند. ایــن 

ــد  ــی را فراهــم آورن ــا روال ــد ت ــزم بودن ــا ملت ــت ه دول

ــل  ــل و نق ــد حم ــرت بتوان ــی به ــه داری جهان ــه رسمای ک

داشــته باشــد، بهــرت بتوانــد واردات کاالهــای خــود را بــه 

جامعــه ایــران برســاند، بهــرت بتوانــد شــیوه زندگــی مردم 

را تغییــر دهــد، بهــرت بتوانــد تولیــدات ســنتی آنهــا را از 

دور خــارج منــوده و جمعیــت هشــتاد میلیونــی را زیــر 

یــوغ مــرصف خــود در آورد و بــه چپــاول کشــور ادامــه 

ــه  دهــد. کــدام کارگــزار و کــدام عامــل و متحــد رسمای

داری بهــرت از حــکام رژیــم منحــوس جمهــوری اســالمی 

بــه رسمایــه دار ی جهانــی ســواری مــی داد کــه در ایــن 

چهــل ســال دادنــد.

ــروز و  ــروز و دی ــگر ام ــده شورش ــان آم ــه ج ــه ب جامع

ــر، اکرثیــت جــوان، بیــکار و فرودســت  ســال هــای اخی

مســتقر در شــهرهای کوچــک و شــهرکهای اقــامری 

شــهر هــای بــزرگ کــه لشــگر بیــکار و ذخیــره رسمایــه 

داری بــازار مســتقر در جامعــه ایــران اســت. رسبازانــی 

هســتند کــه در نظــام دالل و رانتــی جمهــوری اســالمی 

ــد ســنتی  ــد. جامعــه از تولی ــه نشــده ان ــازی گرفت ــه ب ب

ــده و  ــی ش ــم اش ته ــت قدی ــده، از هوی ــود دور ش خ

اکرثیــت روســتا نشــینان بــا کاالیــی شــدن زمیــن و 

کوهپایــه هــا و محیــط زیســت کــه بــه مصــادره اقلیــت 

ــد.  ــرده ان ــوچ ک ــهرها ک ــه ش ــده ب ــوار در آم ــت خ ران

فرزنــدان خــود را بــه ســواد و درس هدایــت کــرده انــد 

تــا مثــل خــود و پدرانشــان نباشــند و شــاید بتواننــد در 

بــازار خدمــات بــکار آینــد یــا در صنعــت مونتــاژ جایــی 

بــرای امــرار معــاش داشــته باشــند، کــه هیهــات آنهــم 

ــوب!! در  ــای خ ــه و ژن ه ــکان رسمای ــادره مال ــه مص ب

آمــده اســت.

ماهیــت رسمایــه انباشــت و انباشــت و هــر چــه بیشــرت 

انباشــت اســت. چــه رسمایــه داری تولیــدی و چــه 

ــی  ــی و معدن ــی )نفت ــتغالت و دالل ــه داری مس رسمای

ــداری...   ــازار و بانک ــات گازی( و ب ــتقات و میعان و مش

ماهیــت رسمایــه اســتثامر و مصــادره و خلــع یــد اکرثیت 

بــه نفــع اقلیــت اســت. قانــون و دولــت و دادگســرتی 

و رســانه و.... همــه و همــه نیــز بــه کمــک ایــن اقلیــت 

مــی آیــد بــرای حفــظ بهــره و ســود مالکانــه. رسمایــه 

داری جهانــی بنــا بــه ماهیــت در حــال تکاملــش در هــر 

ــور  ــود را در کش ــراه خ ــالن هم ــزاران و عام دوره کارگ

ــن  ــد. ای ــه مــی طلب هــای جنــوب و کمــرت توســعه یافت

جــزو دکرتیــن ویــژه باشــگاه رسمایــه داری اســت. امــروز 

ــادالت جهــوری اســالمی  ــم و بلوکــه کــردن مب ــا تحری ب

از او مــی خواهنــد کــه نوکــری مطیــع و همــراه باشــد 

و چــوب الی چــرخ منافــع رسمایــه داری در منطقــه 

ــان  ــذارد و در لبن ــودش بگ ــال خ ــراق را بح ــذارد. ع نگ

و ســوریه پــول نفــت تزریــق نکنــد و بنیــاد گرایــی 

اســالمی را بــر علیــه منافــع جهــان رسمایــه داری و 

بویــژه مناینــده آنهــا در منطقــه )ارسائیــل( بیــدار نکنــد. 

 تحریــم هــای اخیــر بیــن املللــی و بســنت رشیــان نفــت 

و قطــع در آمــد دولــت اجــاره خــور نفتــی، جمهــوری 

ــادا نظــام  ــه مب ــه ک ــا انداخت ــه دســت و پ اســالمی را ب

جهانــی بخواهــد متحــد دیگــری غیــر از انهــا در ایــران 

ــه  ــی ب ــارج داخل ــه مخ ــخگویی ب ــرای پاس ــد... ب برگزین

آزاد ســازی قیمــت هــا روی آورده و خــود را همســوی 

ــم،  ــام نئولیربالیس ــتور نظ ــد. دس ــی کن ــلطه م ــام س نظ

ــت،  ــری دول ــدی گ ــدم تص ــا، ع ــت ه ــازی قیم آزاد س

ــازر آزاد و  ــت هــا در ب ــررات زدایــی، تعییــن قیم مق

ــازار اســت. ــق ب رون

لــذا ایــن رژیــم درمانــده بایــد بــه مصــادره بیشــرت 

ــرت  ــت بیش ــر اکرثی ــی را ب ــم داخل ــد ظل ــاورد، بای رو بی

منایــد. بایــد از شــعار تــو خالــی چهــل ســاله اش دســت 

ــت.  ــد گذش ــال نخواه ــدس از کرب ــر راه ق ــردارد دیگ ب

بایــد عــراق و لبنــان و ســوریه و هــالل شــیعه و اتحــاد 

واهــی شــیعی خــود را رهــا منایــد و همدســت رسمایــه 

داری جهانــی هــر چــه بیشــرت بــه تــاراج مــردم و کشــور 

ایــران بپــردازد تــا مبانــد. بایــد خــون بریــزد و منویــات 

ــد. ــاده منای ــه داری نئولیربالیســم را پی ــن رسمای و دکرتی

ایــن رژیــم کــه حاکامنــش بــه اصــل تقیــه و خدعــه ی 

ــگ  ــت رن ــون صف ــد، بوقلم ــاد مجهزن ــت و اجته فقاه

عــوض کــرده در عیــن حــال کــه در داخــل و بــرای 

ــتعامر و  ــر اس ــرگ ب ــعار م ــی ش ــکار عموم ــوراک اف خ

اســتثامر مــی دهنــد خــود مناینده اســتکیار و اســتثامرند 

و دســت در دســت آنهــا همــه امــوال و منابــع کشــور 

را بــه تــاراج بــرده و چــوب حــراج مــی زننــد بــه قیمــت 

نوکــری و مانــدگاری و ثبــات بیشــرت.... بــا در خواســت 

ــارد دالری از روســیه...با اجــاره چنــد  ــد ده میلی وام چن

دهــه ی جزایــر بــه چیــن و فــروش و واگــذاری پاالیشــگا 

هــا و بنــادر بــه انگلیــس و فرانســه و آملــان... بــه دنبــال 

خریــدن زمــان و مانــدگاری و همراهــی بــا نظــام بــازار 

آزاد هســتند.

ــی در  ــای عموم ــام ه ــس قی ــران از جن ــر ای ــام اخی قی

ــت. ــراق اس ــان و ع ــه، لبن ــیلی، فرانس ش

 قیــام گرســنگان، بیــکاران، حاشــیه نشــینان، کپرنشــینان، 

ــر،  ــیده و کارگ ــج کش ــردان رن ــان و م ــودکان کار، زن ک

دخــرتان تحــت ســتم، و در یــک کالم قیــام فرودســتانی 

اســت کــه درجریــان آزاد ســازی قیمــت هــا در بــازار و 

رشــد رسمایــه داری رانــت خــوار، فاســد و مصــادره گــر 

ــه ای  ــال روزن ــده و بدنب ــگ آم ــه تن ــم حاکــامن ب و ظل

بــرای بــروز خشــم خــود هســتند. 

ــر  ــد وبظاه ــخ گرفتن ــه پاس ــا گلول ــل ب ــه در مقاب اگرچ

دینامیســم  قانــون  ولــی  گرفــت،  آرام  قیــام  ایــن 

اجتامعــی مــی گویــد ایــن آتشــی اســت زیــر خاکســرت، 

لیبــدوی اســت اجتامعــی کــه در زیــر چــامق زور و زر 

پــس زده شــد، ولــی روزی و روزگاری بــه شــکلی دیگــر 

ــام  ــن نظ ــان ک ــیلی بنی ــد س ــد آو رد و مانن رس برخواه

ــود. ــد من ــران خواه ــتقر را وی ــال مس ــی فع اجتامع

آرمان روشن 

خشونت علیه زنان

ــن  ــام ای ــا مت ــی ب ــی آورد ول ــراه م ــه هم ــتثامر را ب اس

رشایــط نابرابــری انســان هــا در برابــر قوانیــن موجــود 

جامعــه خــود بــه رشــد و گســرتش خشــونت دامــن مــی 

زنــد. وقتــی دو نفــر در یــک تصــادف رانندگــی درگیــر 

هســتند و هیــچ تامیــن بــرای جــربان خســارت نیســت و 

یــا وقتــی فــردی کــه بــه یــک قتــل متهــم اســت بایســتی 

مشــکل قضــاوت را بــا دیــه حــل کنــد و سیســتم قضــا 

و قوانیــن اجتامعــی بــه هیــچ گرفتــه مــی شــود. زمینــه 

ــل مــی  ــردی تبدی ــاع ف ــه دف هــای حقــوق اجتامعــی ب

ــه  ــه ب ــرد در جامع ــق ف ــه ح ــه ای ک ــود و در جامع ش

موضوعــی فــردی تبدیــل شــود، اســتفاده از نقــش برتری 

ــه  ــش در ج ــی نق ــدرت بدن ــی و ق ــگاه اجتامع در جای

اول را بــازی مــی کنــد. حــال بــا توجــه بــه نــکات فــوق 

مــی تــوان دریافــت کــه چــرا در اکــرث کشــورهای جهــان 

ــان دارد.  ــان در ابعــاد وســیعی جری ــه زن خشــونت علی

خشــونت در یــک جامعــه موضوع و مســئله ای عمومی 

اســت امــا در رابطــه بــا زنــان خشــونت بطــور مضاعــف 

علیــه آنــان اعــامل مــی شــود، جامعــه و مدیاهــا عمدتــا 

بــه خشــونت هــای فیزیکــی علیــه زنــان اشــاره دارنــد 

ولــی خشــونت فیزیکــی تنهــا بخشــی از مســئله تعــرض 

بــه زنــان جامعــه اســت. خشــونت علیــه زنــان از طــرق 

مختلــف انجــام مــی گیــرد از جملــه خشــونت جنســی، 

خانوادگــی،  روانــی،  حقوقــی،  اقتصــادی،  نابرابــری 

فیزیکــی، زبانــی، رفتــاری و.....

 رفــع خشــونت علیــه زنــان بــدون درهــم شکســنت 

غیــر  ســتمگرانه  و  اســتثامرگرانه  نابرابــر  مناســبات 

قیــد  از  بــدون رهایــی کل جامعــه  اســت.  ممکــن 

طبقــات اســتثامرگر، بــدون درهــم شکســنت دولــت های 

مدافــع خشــونت امــکان رهایــی زنــان هــم وجــود ندارد 

وقتــی جامعــه ای آزاد نیســت بخشــی از جامعــه قــادر 

ــا رهایــی کل  ــان ب بــه رهایــی خــود نیســت. رهایــی زن

ــد  جامعــه ارتباطــی مســتقیم و دیالکتیکــی باهــم دارن

و بــر هــم تاثیــرات مســتقیم مــی گذارنــد. بطــور مثــال 

ــارت  ــودترین تج ــی از پرس ــکس یک ــارت س ــروز تج ام

هــای جهانــی اســت کــه باندهــای مختلــف بیــن املللــی 

ــا در کشــورهای  ــد و ی ــت دارن ــکاری و رشاک در آن هم

جهــان بــه نــدرت مــی تــوان شــغلی را پیــدا کــرد کــه در 

ــورت  ــاوی، بص ــر کار مس ــرد در براب ــوق زن و م آن حق

ــر پرداخــت شــود. براب

مردســاالری در جوامــع  خشــونت علیــه زنــان را تحکیــم 

مــی کنــد. در اکــرث کشــورهای جهــان مردســاالری حاکــم 

ــی در کشــورهای  ــان حت ــی از زن ــن حامیت اســت. قوانی

ــگاه  ــته جای ــوز نتوانس ــم هن ــه داری ه ــل رسمای مرتوپ

مســاوی بــرای زنــان بــه ارمغــان بیــاورد. در کشــورهایی 

کــه دارودســته هــای مذهبــی در چنــد دهــه اخیــر بــه 

ــامل  ــا پای ــان ب ــه زن ــد، خشــونت علی ــدرت رســیده ان ق

کــردن حقــوق بدســت آمــده زنــان و عقــب رانــدن آنــان 

از جامعــه بــه خانــه و خانــه داری تشــدید شــده اســت. 

در بســیاری از کشــورها از کتــک زدن زنــان  تــا اشــکال 

دیگــر خشــونت عمــال بــی مجــازات مــی مانــد و دســت 

ــه  ــونت علی ــرای خش ــن را ب ــرات که ــاختارها و تفک س
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زنــان بــاز هــم بیشــرت بــاز مــی گــذارد.

ــاع از خواســته  ــدون دف ــان، ب ــدون متشــکل شــدن زن ب

ــان و باالخــره بــدون برپایــی جامعــه  ــه زن هــای محقان

ای کــه بــر رس در جامعــه نوشــته شــده باشــد حقــوق 

برابــر زن و مــرد در کلیــه عرصــه هــای اجتامعــی و 

فــردی، امــکان محــو خشــونت علیــه زنــان وجــود 

ــتمدیده و  ــردان س ــان و م ــارزه، زن ــن مب ــدارد. در ای ن

استثامرشــده و روشــنفکران انقالبــی متحــد اســرتاتژیک 

زنــان بــرای مبــارزه علیــه خشــونت و مردســاالری 

ــند.   ــی باش ــه م جامع

ع.غ

شانزده آذر: ما فرزند کارگریم
ــد  ــا تاکی ــران ب ــتان و کارگ ــرو دس ــا ف ــان، ب ــدگان آب کنن

ــن  ــی روش ــط کش ــا خ ــم، ب ــدان کارگرانی ــه فرزن ــن ک ای

بــا طرفــداران رژیــم پهلــوی و مجاهدیــن اســالمی پــرو 

آمریکایــی متحــد راســت تریــن جنــاح هــای ارتجاعــی 

رسمایــه جهانــی، بدیــل سیاســی روشــن جنبــش تاریخــی 

طبقــه کارگــر ایــران را در برابــر بدیــل هــای بــورژوازی 

ــت. ــرده اس ــرح ک ــورژوازی مط ــرده ب و خ

ادامــه  هشــت  نــود  آذر  شــانزده  سیاســی  خیــزش 

جنبــش بــزرگ تاریخــی آبــان مــاه اســت کــه بــه رژیــم 

جنایتــکار رسکوبگــر و جهانیــان اعــالم کنــد کــه راه 

پیامیــی تاریخــی مــردم ایــران بــرای آزادی، اســتقالل و 

عدالــت اجتامعــی همچنــان پــر قــدرت تــر و آگاه تــر، 

زنــده و پویــا در را هســت. هیــچ نیرویــی دیگــر منــی 

ــرد.  ــو گی ــش جل ــد از پیرشوی توان

جنبــش  کنــار  در  اســتوار  ایــران  رنجــربان  حــزب 

ــرو از  ــا متــام نی ــران ایســتاده، ب تاریخــی دانشــجویی ای

ــه داری  ــا رژیــم رسمای ــارزه ب مشــی سیاســی آن کــه مب

ــا نیروهــای راســت  ــدی ب جمهــوری اســالمی و مــرز بن

پــرو امپریالیســتی اســت پشــتیبانی میکنــد. ایــن مشــی 

ــی  ــنفکران مش ــران و روش ــم کارگ ــن پرچ ــی و ای عموم

ــای  ــوده ه ــن ت ــیع تری ــد وس ــی توان ــه م ــت ک ای اس

عظیــم مــردم را در مبــارزه بــرای برانــدازی انقالبــی 

رژیــم حاکــم کنونــی متشــکل و همــراه کنــد و پیــروزی 

بدســت آورد.

بــر افراشــته تــر بــاد پرچــم جنبــش خونیــن شــانزدهم 

آذر

رسنگون باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسالمی 

زنده باد سوسیالیسِم

حزب رنجربان ایران

آذر ماه هزار سیصد و نود و هشت

ــان،  ــامن، بازنشســتگان، زن ــران، معل ــارز؛ کارگ ــردم مب م
ــواه! ــانهای آزادیخ ــان و انس ــجویان، جوان دانش

ــه چهــل ســال  ــان 98 علی ــوده ای آب ــد ت ــزش قدرمتن خی
تحمیــل فقــر، گرانــی و رسکــوب، توســط حاکــامن 
ــه خــون کشــیده شــد و صدهــا  ــه ب ــر بیرحامن رسکوبگ
تــن از جملــه تعــداد کثیــری جــوان و نوجــوان، هــدف 
مســتقیم گلولــه مامــوران انتظامــی، امنیتــی، گارد ویــژه، 
پاســداران ، بســیج و ارتــش قــرار گرفتــه و جــان خــود 

ــد. ــت دادن را از دس
حافظــان امنیــت قــدرت و ثــروت، محــالت فقیــر نشــین 
و حاشــیه ای اکــرث شــهرها کــه محــل تجمعــات و 
تظاهــرات هــای مــردم و جوانــان بودنــد را مــورد حملــه 
قــرار داده و تعــداد بســیار زیــادی مجــروح و بیــش از 
ــای  ــتگاه ه ــه بازداش ــت و روان ــر را بازداش ــزار نف 7 ه

ــد. ــپاه کردن ــات و س مخــوف وزارت اطالع
 هــدف اصلــی ایــن یــورش و کشــتار وحشــیانه آن بــود 
کــه بــا ایجــاد فضــای حکومــت نظامــی جامعــه معــرتض 
را وادار بــه خاموشــی مناینــد امــا ایــن گونــه نشــد! 
ــارزات مــردم خامــوش نشــد،  ــا اعرتاضــات و مب ــه تنه ن
ــه  ــر و جامع ــد ت ــا بلن ــاتر، فریاده ــا رس ــدا ه ــه ص بلک
خشــمگین تــر در حــال ترمیــم ایــن زخــم عمیــق بــرای 

فرصتــی دیگــر اســت.
ــر از  ــواده و هــزاران نف ــی صدهــا خان ــط کنون در رشای
بســتگان کشــته شــدگان داغدارنــد و همــدردی بــا ایــن 
بازمانــدگان بخشــی از برنامــه مــا بــرای حفــظ جنبــش 

ــداوم راه آنهاســت. ــی و ت مطالبات
پــدر پویــا بختیــاری، یکــی از جانباختــگان آبــان 98، در 
همیــن راســتا روز 5 دی 98 را کــه مصــادف بــا چهلمیــن 
ــالم  ــدف اع ــن ه ــرای ای ــت، ب ــنت پویاهاس روز جانباخ

کــرده اســت.
ایــن روز را بــه گرامیداشــتی باشــکوه بــرای همــه کشــته 

شــدگان ایــن کشــتار تبدیــل کنیــم.
ــاری، تشــکلها و  ــا بختی ــدر پوی ــتای فراخــوان پ  در راس
ــردم  ــه م ــوان از هم ــن فراخ ــده ای ــاء کنن ــن امض فعالی
ــم  ــیع در مراس ــت وس ــن رشک ــه ضم ــد ک ــی خواهن م
خانــواده هــای جانباختــگان، روز 5 دی 98 در همــه 
مــکان هــای بــه قتــل رســیدن کشــته شــدگان، در همــه 
ــن، در  ــا و میادی ــای خیابانه ــنگفرش ه ــر س ــالت، ب مح
کارخانــه هــا و مراکــز کارگــری، مــدارس و دانشــگاه ها 
بــا نصــب پوســرتها و عکســهای کشــته شــدگان و روشــن 
منــودن شــمع و نثــار شــاخه هــای گل، ضمــن همدلــی 
ــگان  ــه جانباخت ــاد هم ــده ی ــای رنجدی ــواده ه ــا خان ب
آبــان 98 را گرامــی بداریــم و بــا ایجــاد همبســتگی بــر 
ــان  ــداف انسانیش ــه اه ــیدن ب ــا رس ــان ت ــداوم راه آن ت

ــم. ــی مســتمر و مســتحکم ببندی پیامن
تشکلها:

۱- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
2- تشکل برای کودکان

3- سندیکای نقاشان الربز
4- شورای بازنشستگان ایران

5_اتحاد بازنشستگان ایران
6_گروه ۱9 اسفند 

7_ پایپینگ و اکیپ پروژه ای آذربایجان
8_کانون صنفی A معلامن خوزستان
9_کانون صنفی B معلامن خوزستان

۱0_کانون صنفی C معلامن خوزستان
فعالین:

۱- جمعی از فعالین لغو کار کودکان
 2-علی نجاتی

3- سپیده قلیان
4_بخشی از فعالین زنان

5_بخشی از معلامن تهران و کرج

فراخوان نهادهای داخل

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی

از روز شــنبه 25 آبــان کــه گــروه گــروه جوانــان و 
ــد 8  ــه بن ــون ب ــا کامی ــر را ب ــرت و پ ــان از دخ نوجوان
ــدان هــم از  ــان عــادی و پرســنل زن ــد زندانی مــی آوردن
ســبعیت و وحشــیگری بــا دستگیرشــدگان بــه وحشــت 
بــه  کامیــون  بــا  را  دستگیرشــدگان  بودنــد.  افتــاده 
محوطــه بنــد 8 )کــه معــروف بــه بنــد اطالعــات و ســپاه 
اســت و اساســا زندانــی اســت مســتقل در داخــل زنــدان 
گوهردشــت( مــی آوردنــد و بــا شــالق و باتــوم و مشــت 
و لگــد بــه جــان آنهــا مــی افتادنــد در حالیکــه چشــم 
ــر زخمــی  ــد.. . زخمــی و غی بســته و دســتبند زده بودن
ــار و  ــا شــمه ای از رفت ــن تنه ــی نداشــت. ای هــم تفاوت
اســتقبال آنهــا، بــرای ورود بازداشــت شــد گان بــه زندان 
اســت… بازداشــت شــدگانی کــه حتــی بقــول خودشــان 
ــد  ــوده ان ــش ب ــتی خوی ــت معیش ــرتض وضعی ــا مع تنه
ــه  ــده ب ــوذی و اجیرش ــم ارشار و نف ــه اس ــال ب ــی ح ول
شــالق و شــکنجه و اعــرتاف اجبــاری کشــیده مــی 
شــوند، بــه بهانــه امنیــت! و معلــوم نیســت امنیــت چــه 
کســی؟! امنیــت نظــام یــا امنیــت مــردم؟ زیــرا حاکــامن 
ایــن درس را از پــدر عقیدتــی خویــش ماکیاولــی بخوبــی 
ــچ  ــی امنیــت مطــرح اســت هی ــد کــه “وقت ــه ان آموخت
ــی ، انســانیت –  مالحظــه ای کــه عدالــت – بــی عدالت
ــم در  ــرازی - رس شکســتگی و امثاله ــی رحمــی، رساف ب
ــه  آن نقــش داشــته باشــند مطلقــا نبایــد در نظــر گرفت

شــود .”
ــدان گوهردشــت کــرج ضمــن  ــان سیاســی زن مــا زندانی
محکــوم کــردن ایــن وحشــیگری هــا و رفتارهــای ضــد 
ــداری  ــرب و پای ــدگان، و آرزوی ص ــا دستگیرش ــانی ب انس
ــی  ــت قطع ــدار، حامی ــای داغ ــواده ه ــه خان ــرای هم ب
خــود را از اعرتاضــات و قیــام عادالنــه مــردم و جوانــان 
بــا غیــرت میهنــامن اعــالم مــی داریــم و از کلیــه مجامــع 
و نهادهــای بیــن املللــی و حقــوق بــرشی خواســتار 
ــه و تشــکیل  محکــوم کــردن ایــن اعــامل جنایــت کاران
گروههــای تحقیــق و حقیقــت یــاب هســتیم، چــرا کــه 
حکومــت بعــد از کشــتار مــردم در خیابانهــا، بــرای 
ــه کشــتار بازداشــت شــدگان  مرعــوب کــردن، دســت ب
هــم خواهــد زد و آن را مســتند بــه اعرتافــات اجبــاری 
تلویزیونــی خواهــد کرد)خصوصــا کــه اغلــب بازداشــت 
شــدگان نوجــوان و جــوان هســتند( ایــن در حالی اســت 
کــه حکومــت بــرای مــردم بــه جــان آمــده از ایــن همــه 
ــه  ــرای مطالب ــری را ب ــاد، راه دیگ ــدی و فس ــم و تع ظل
ــق  ــن ح ــه تری ــن اولی ــته و ای ــی نگذاش ــان باق حقوقش
آنهــا) یعنــی حــق اعــرتاض( را هــم ایــن گونــه وحشــیانه 
پاســخ مــی دهــد تــا آنجــا کــه حتــی مناینــدگان دســت 
نشــانده و منصــوب حکومتــی هــم به آن اعــرتاف دارند! 
طــی ایــن اعرتاضــات و قیــام شــجاعانه جوانــان میهنامن 
بــار دیگــر اصــالح ناپذیــری ایــن نظــام بــر همــه عیــان 
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شــد، کــه حتــی کوچکرتیــن تجمــع و اعــرتاض معیشــتی 
ــه  ــا گلول ــب و چــه اصولگــرا ب را هــم چــه اصــالح طل
پاســخ مــی دهنــد و بــا نعــل وارونــه مــردم را خشــونت 
طلــب، ارشار و یاغــی مــی خواننــد و بعــد مــی گوینــد 
“مــردم خودشــان همدیگــر را مــی کشــند!” بعــد هــم 
ــا در داخــل و خــارج  ــی آنه ــی و نامرئ همدســتان مرئ
ــا  ــه دامئ ــی” ک ــه دانان ــود فرزان ــی آن ” خ ــور یعن کش
بــه تنــدر قیــام هــای مردمــی پــارِس جنبــش اصالحــی 
ــی  ــات و… را م ــت در انتخاب ــی و رشک ــش مدن و جنب
ــات را  ــن جنای ــه کمــک نظــام آمــده و ای ــد هــم ب کنن
تئوریــزه و توجیــه مــی کننــد، ولــی غافــل از آنکــه قیــام 
آزادیخواهانــه و عدالــت طلبانــه مــردم میهنــامن فضای 
بــی هزینگــی و مفــت خــوری را بــر همــه دودوزه 
ــگان سیاســی یکــره بســته اســت اگــر  ــازان و وارفت ب
چــه بــا هزینــه بســیار ســنگین صدهــا شــهید و زخمــی 
و بیــش از چندیــن هــزار دســتگیری، و در ســطحی 
دیگــر ایــن واقعیــت را بــه اثبــات رســاند کــه هامنگونه 
کــه لبنــان و عــراق، ســوریه نشــدند و منیشــوند، ایــران 
ــوریه  ــوریه را س ــه س ــون آنک ــود چ ــوریه منیش ــم س ه
ــی  ــادی، سیاس ــتگی اقتص ــون در اوج ورشکس ــرد اکن ک
و اجتامعــی بــا انــدک تــوان باقیامنــده اش یعنــی زور، 
رسکــوب و اســلحه، مســتاصل، مشــغول کشــتار جوانــان 
ایــران اســت ولــو اینکــه چندیــن هــزار را هــم بکشــد. 
ایــن ســوریه ای شــدن نیســت… رسنگــون مــی شــود 

ولــی ســوریه منــی شــود.

محمد بنازاده امیرخیزی

محمد علی منصوری

سعید ماسوری

حسن صادقی

مجید اسدی

آرش صادقی

پیام شکیبا

نیروی های رسکوب آبامناه 

رژیــم جمهــوری اســالمی در طــول 40 ســال بــه عنــوان 

ابــزار حاکمیــت رسمایــه داری، ایــران را بــه قتلــگاه بزرگ 

تبدیــل  آزادیخــواه  و  زحمتکــش  کارگــر،  توده هــای 

منــوده اســت.  مهمرتیــن ابــزار رسکــوب توده هــا، ســپاه 

ــال ۱359  ــه در س ــت ک ــالمی اس ــالب اس ــداران انق پاس

بــا فرمــان خمینــی ابتــدا بــه صــورت شــورای فرماندهــی 

ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی ظاهــر شــد و ســپس 

ســازمان ســپاه از درآمیخــنت نیروهــای مســلح ســازمان 

گارد  و  دانشــگاه  گارد  اســالمی،  انقــالب  مجاهدیــن 

انقــالب، بــه وجــود آمــد.

خــود  در  را  زیــر  شــاخه های  کــه  پاســداران  ســپاه 

ــداران  ــپاه پاس ــات س ــت اطالع ــازمان حفاظ دارد: ۱- س

ــه مســتقل از فرماندهــی کل ســپاه  انقــالب اســالمی ک

بــوده و مســتقیامً تحــت نظــر والیــت فقیــه اداده 

میشــود. 2- ســازمان اطالعات ســپاه  3- ســازمان بســیج 

مســتصعفین 4- ســازمان عقیدتــی سیاســی، در پنــج 

ــدس  ــروی ق ــا و نی ــوا فض ــی، ه ــی، دریائ ــاخه زمین ش

و بســیج مســتضعفان تقســیم شــده اند کــه تحــت 

فرماندهــی و هامهنگــی ســتاد مشــرتک ســپاه پاســداران 

ــد. ــرار دارن ــالمی ق ــالب اس انق

ســپاه پاســداران ســازمانی اســت نظامــی - اقتصــادی و 

ــن هــای کنرن هــای اقتصــادی خــاور  یکــی از بزرگرتی

میانــه کــه نزدیــک بــه 80 درصــد اقتصــاد کشــور را زیــر 

کنــرتل خــود دارد.  لــذا از امکانــات بســیار گســرتده تری 

نســبت بــه کلیــه نیروهــای مســلح کشــور و حتــی 

نیروهــای مســلح کشــورهای مختلــف غربــی در کشــور 

خــود، برخــوردار اســت. ایــن ســازمان آدمکشــی و 

جنایــت دارای دو نــوع پرســنل اســت:  کادرهــای دائــم 

ــراردادی و بســیجی.  کادرهــای دامئــی و  و نیروهــای ق

ــی  ــی؛ ب ــی ســپاه در دوره هــای طوالن ــراردادی عملیات ق

رحمــی، آدمکشــی، غــارت و خرابــکاری مســتمر را 

ــه جــان  ــروی ویرانگــر اســت کــه ب ــن نی ــد. ای می آموزن

مــردم معــرتض و غیــر معــرتض میافتــد. ارتــش و پلیــس 

نیــز ابزارهــای رسکــوب هســتند و در عملیــات خیابانــی 

وســیعا رشکــت می کننــد ولــی رسبازانــی کــه از طبقــات 

زحمتکــش و خــرده بــورژوازی هســتند و دوره رسبــازی 

ــه  ــد دســت ب ــه ســختی می توانن ــد ب خــود را میگذرانن

کشــتار هــم طبقه ای هــای خــود بزننــد . ولــی کادرهــای 

ثابــت نظامــی ســپاه از هیــچ جنایتــی علیــه هــم وطنــان 

خــود ابائــی ندارنــد.  بــه ویــژه پرســنل قــراردادی 

ــه  ــود ب ــت خ ــان دادن لیاق ــدن و نش ــی ش ــرای دامئ ب

فرماندهانشــان از هیــچ قصــاوت و جنایتــی نســبت 

بــه مــردم معــرتض، ابائــی ندارنــد. افــراد ایــن نیــرو در 

ابتــدا دوره آمــوزش جنایــت را در کشــورهائی بــه ماننــد 

ــا  ــا افغانســتان می بیننــد و ب ــان، عــراق و ی ســوریه، لبن

ــد.  ــل می کنن ــا را تکمی ــود آن آموزه ه ــردم خ ــتار م کش

قــراردادی ســپاه، پرســنل  ثابــت و  پرســنل نظامــی 

مــزدور اســت. بــه او فهامنده انــد کــه کشــتار، جنایــت 

و ویرانگــرای بیشــرت یعنــی دریافــت پــول بیشــرت و 

تشــویقی بیشــرت.

نیروهــای رضبــت ســپاه دو نــوع هســتند. ۱- نیروهــای 

رســمی 2- لبــاس شــخصی. نیروهــای رســمی بــرای 

ــزوم  ــورت ل ــردم و در ص ــدن م ــب ران ــاندن و عق ترس

ــد  ــان می آین ــه خیاب ــردم ب ــتار م ــه و کش ــلیک گلول ش

کشــتار  بــرای  هدفمنــد  شــخصی ها  لبــاس   ولــی 

می آینــد؛ بــا هفــت تیــر، قمــه، دشــنه و یــا کارد پنهــان 

شــده. لــذا مبــارزره علیــه آن هــا هوشــیاری و دقــت بــاال 

ــد. ــژه ای را میطلب ــازماندهی وی ــال س ــن ح و در عی

ــازمان  ــر س ــالوه ب ــداران ع ــپاه پاس ــاخت س ــر س در زی

ــالمی  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــات س ــت اطالع حفاظ

ــه اداره می شــود،  ــت فقی ــر نظــر والی کــه مســتقیام زی

ســازمان های اطالعاتــی دیگــر کــه در فــوق ذکــر گردیــد، 

ســعی در کنــرتل کل جامعــه بــه لحــاظ ایدئولوژیــک - 

ــد. سیاســی - تشــکیالتی دارن

کل مجموعــه ســپاه در تظاهــرات خیابانــی وارد عملیات 

می شــود. تــا وقتــی جنبش هــای تــوده ای کوچــک و 

پراکنــده هســتند، ایــن مجموعــه بــرش دارد و می توانــد 

عملیــات تــا انــدازه ای موفقیــت آمیــز را جلــو بــربد 

ولــی تجربــه ایــن 40 ســال حاکمیــت رژیــم جمهــوری 

اســالمی نشــان داده اســت کــه در شــورش های وســیع 

ــا،  ــردم در خیابان ه ــی م ــی و اعرتاضــات میلیون اجتامع

ــده  ــدارد، وامان ــرش ن ــاک، ب ــن ســازمان ظاهــراً خوفن ای

ــای  ــی رود و تضاده ــی م ــه پراکندگ ــود ب ــود، خ می ش

ــت  ــد و کل حاکمی ــا رسعــت  شــدت می یاب ــش ب درون

ــن  ــا وجــود ای ــزل می شــود. آن هــا ب ــه داری متزل رسمای

ــد  ــده کنن ــیع را پراکن ــای وس ــد جنبش ه ــه می توانن ک

ــارزات  ــد.  مب ــی می رون ــه پراکندگ ــر ب ــود نی ــی خ ول

مــردم بــا انگیــزه گــران شــدن بنزیــن در آبامنــان 

حاکمیــن  جنایــت  ابعــاد  از  برجسته ایســت  منونــه 

توســط نیروهــای مســلح اش، بــه ویــژه نیروهــای ســپاه 

ــلیک  ــیله ش ــه وس ــاه ب ــان آبامن ــرث قربانی ــداران. اک پاس

گلولــه از نزدیــک بــه صــورت و ســینه جــان داده انــد. 

ــپاه،  ــای س ــوردی نیروه ــی م ــال پراکندگ ــن ح و در عی

ــه  ــود ک ــا ب ــه آن ج ــا ب ــن ت ــای حاکمی ــدید تضاه تش

ــد  ــرده بودن ــت نک ــن جرئ ــدن بنزی ــران ش ــان گ طراح

ایــن مســأله را حتــی بــا بخشــی از مناینــدگان مجلــس 

ــن  ــی ای ــر ارگان ــد. ه ــان نهن ــان در می ــالمی خودش اس

ــن حــال  ــم را گــردن دیگــری میانداخــت. در عی تصمی

بــا تشــدید تضاهــای مــادون و مافــوق، رسبازانــی بــه 

ــد. کشــتار فرماندهــان خــود دســت یازیدن

بهرنگ

اصول   شورای مستقل همبستگی  با جنبش 
های اجتامعی در ایران

با درود و افتخار به زنان و مردان جان به لب رسیده 
مقابله  و  خود  انسانی  حقوق  احقاق  برای  که  ایران 
پا  به  مرگ  پای  تا  حاکم,  استبداد  وحشیانه  با رسکوب 
انسان  جانبازی  و  یاد  داشت  گرامی  با  و  اند  خاسته 
هایی که قهرمانانه جنگیدند و جان عزیز خود را در این 
خیزش توده ای از دست دادند. ما جمعی از نیروهای 
مدافع جنبش های اجتامعی در ایران - خارج کشور که 
مدتی است در تالش برای ایجاد تشکلی فراگیر هستیم، 
برای همبستگی و دفاع از این جنبش، و به این مناسبت، 
کرده  موجودیت  اعالم  زیرین  بیانیۀ  با  موعد  از  زودتر 
و در کنار شام می ایستیم و بسیار خرسندیم که آغاز 
تا  است،  عظیمی  جنبش  چنین  با  همزمان  ما  فعالیت 
بتوانیم به سهم خود در انتشار گسرتدۀ اخبار و گزارشات 
مبارزات شام دالوران پرداخته و با برگزاری اکسیون های 
اعرتاضی برای جلب حامیت های بین املللی بکوشیم و 

پژواک فریادهای حق طلبانۀ شام باشیم. 
 

مبارزات گسرتدۀ  باد  پیروز  تان!  رزم دالورانه  باد  زنده 
مردمی تا رسنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی!!! 

منت بیانیه: 
به کارگران و زحمتکشان ایران و افکار عمومی جهان! 

رژیم جمهوری اسالمی برای اکرثیت مردم ایران حاصلی 
جز فقر، استثامر، بی حقوقی، تبعیض و رسکوب نداشته 
و ندارد .مبارزات جاری مردم بیانگر این واقعیت عینی 
است که آنان از رشایط فالکت بار اقتصادی، اجتامعی و 
سیاسی موجود به ستوه آمده و خواهان تغییر آنند .آنگاه 
که قدرت سیاسی رسمایه داری حاکم در برابر خواست 
و مطالبات کارگران، زحمتکشان و منافع اکرثیت جامعه 
قرار میگیرد، زمینه های عینی یک انقالب اجتامعی برای 

رسنگونی چنین نظامی فراهم می شود. 
ما از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم که 
بطور گسرتده و به اشکال گوناگون در ایران علیه رژیم 
جنایتکار جمهوری اسالمی جریان دارد، پشتیبانی و در 
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سایر جنبش های  و  کارگری  از جنبش  راستای حامیت 
املللی  بین  سطح  در  آنان  مبارزات  بازتاب  و  اجتامعی 

تالش می کنیم. 
در مقابل سیاست ها و مداخالت رژیم جمهوری اسالمی 
در خاور میانه و نیز در رویارویی با هر گونه دخالت 
.مسئله  ایستاد  باید  ایران  در  امپریالیستی  های  قدرت 
تعیین تکلیف با رژیم اسالمی در ایران امر خود مردم 
است و پشتیبان واقعی آنان در عرصه بین املللی طبقه 
مرتقی،  نیروهای  و  سوسیالیستی  های  تشکل  کارگر، 

آزادی خواه و مدافع حقوق انسان ها هستند. 
خواه  آزادی  و  چپ  نیروهای  از  بخشی  عنوان  به  ما، 
متکی  و  مشرتک  توافقات  برمبنای  کشور،  از  خارج  در 
بر جنبش های اجتامعی در ایران، برای تحقق خواست 
کنیم  می  فعالیت  مردم  اکرثیت  رضوری  و  مربم  های 
و  مردم  خود  امر  ها  خواست  این  تحقق  که  .آگاهیم 
قدرت بی کران آن هاست .تحقق مطالبات اجتامعی در 
ایران در چارچوب رژیم جمهوری اسالمی ناممکن است 
رهایی  رشط  پیش  اسالمی  جمهوری  رژیم  .رسنگونی 

مردم از کلیت این نظام است. 
ایجاد فرصت های برابر برای دسرتسی همگان به بیمه 
رایگان اجتامعی، بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ، 
معیشت  ,تامین  اشتغال  و  بازنشستگی  مسکن،  تامین 
سیاسی،  شئونات  متامی  در  دین  جدایی  همگانی، 
تبعیض  انواع  رفع  واجرائی،  آموزشی  قضایی،  اداری، 
نژادی، ملی و مذهبی،  تبعیض جنسیتی،  از جمله  ها، 
تحقق آزادی های بی قید و رشط بیان و عقیده، آزادی 
پوشش، آزادی تشکل، تجمع و اعتصاب، ممنوعیت کار 
مردان  و  زنان  کامل  برابری  آنان،  از  کودکان و حامیت 
لغو  اجتامعی،  و  سیاسی  اقتصادی،  شئونات  متامی  در 
هرگونه شکنجه و اعدام و برچیدن بساط زندان سیاسی 
زیست،  محیط  از  حفاظت  اهداف،  این  وعقیدتی، 
مخالفت با جنگ و هرگونه تجاوز امپریالیستی و تامین 
صلح می تواند نخستین گام برای دخالت شهروندان در 

تحقق اداره شورایی جامعه باشد. 
رژیم  رسنگونی  از  بعد  سیاسی  حاکمیت  نوع  تعیین 
مردم  اساسی  و  ای  پایه  حقوق  جزء  اسالمی  جمهوری 
اداره شورایی در جهت  که  باوریم  این  بر  است.  ایران 
استثامر  رفع  و  تولید  ابزار  بر  مالکیت خصوصی  الغای 
سعادت،  سوی  به  را  جامعه  تواند  می  کشی  بهره  و 
پیرشفت و در راستای خدمت به آحاد مردم سوق دهد 
.از این رو، تحقق اهداف ما در جریان فعالیت مبارزاتی 

متشکلامن در چنین مسیری ممکن است. 
فراخوان ما: 

نیروی  از کشور که  ایرانیان خارج  رضوری است که ما 
و  حامیت  یاری،  برای  دهیم،  می  تشکیل  را  عظیمی 
بالندگی مبارزات برحق مردم در ایران، متشکل و متحد 
ایده های خود به گونه ی  با حفظ نظرات و  شویم و 
جمعی،  های  گیری  تصمیم  در  برابر  حق  با  و  فردی 
نیروی وسیعی را علیه نظام استبدادی حاکم ایجاد کنیم 
.همگان را به حضور فعال و یاری رساندن به مبارزات 

بر حق مردم در ایران فرا می خوانیم! 
در  اجتامعی  جنبشهای  با  همبستگی  مستقل  شورای 

ایران
iransolidarity@gmx.at

13٩٨ آبان ماە
2001٩ نوامرب

ــن در  ــه لنی ــد ک ــد باش ــی توان ــخی م ــامن پاس ــا ه  آی

ــه معــروف  ســال ۱902 یعنــی ۱۱7ســال پیــش در مقال

خــود بنــام" چــه بایــد کــرد" داد ؟ آنجــا روســیه تــزاری، 

کشــوری بــس متفــاوت نــه تنهــا از ایــران امــروز بلکــه 

از ایــران آنــروز بــود. در نتیجــه پاســخ منفــی اســت. امــا 

یــک اصــل اساســی مشــرتک وجــود دارد و آنهــم وجــود 

نیــروی محرکــه  طبقــات، مبــارزه طبقاتــی بعنــوان 

جامعــه اســت کــه همچنــان ادامــه دارد و طبقــات 

حاکــم ســتمگر ورسکوبگرکــه تــوده هــای وســیع مــردم 

هــر دو کشــور را در پنجــه هــای چــرک آلــود خــود مــی 

ــد.. فرشدن

آیــا پاســخ میتوانــد هــامن باشــد کــه صــد ســال پیــش 

ــران  ــرشو و کمونیســتها ی ای ــران پی ــه کارگ ــی ک هنگام

در انزلــی جمــع شــدند وحــزب کمونیســت ایــران را بنــا 

نهادنــد، باشــد؟ طبعــن پاســخ اینجــا هــم منفــی اســت 

چــون در آنزمــان ایــران کشــوری نیمه مســتعمره - نیمه 

فئــودال بــود و مثــل امــروز رسمایــه داری وبــا بیــش از 

بیســت میلیــون کارگــر نبــود. رشکــت کننــدگان کنگــره 

حــزب اکــرثن کارگــر هــای آگاه کــه تجربــه رشکــت در 

انقــالب اکتــرب را پشــت رسخــود داشــتند، شــاهد پیروزی 

ــه نیروهــای مســلح  ــی علی ارتــش رسخ در جنــگ داخل

چهــارده کشــور تجاوزگــر بودنــد. مهمــرت اینکــه حــزب 

کمونیســت اتحــاد جامهیــر شــوروی بــه رهــربی لنیــن 

ــه  ــه زمین ــت در کلی ــام قام ــا مت ــوم ب ــیونال س و انرتناس

هــا حامــی ویاورشــان بودنــد. جامعــه مــا امــروز صــد 

ــا  ــه ه ــه زمین ــه ای را در کلی ــر دامن ــارزه ی پ ــال مب س

از اقتصــاد گرفتــه تــا سیاســی ودینــی ومذهبــی پشــت 

رس گذاشــته اســت. انقالبــات و کودتــا وشــورش هایــی 

را از رس گذرانــده اســت. بــا انــواع امپریالیســتها دســت 

ــی و خارجــی  ــگ هــا ی داخل ــرده و جن ــرم ک وپنجــه ن

را تجربــه کــرده اســت. رسمایــه داری اش بــا اینکــه در 

جرگــه رسمایــه داری جهانــی بــا پوشــش نئولیربالیســتی 

قــرار دارد، امــا نامــوزون و بــا ویژگــی هــای خــود 

ــک  ــه دارای ی ــر اینک ــته ت ــت. برجس ــه اس ــل یافت تکام

حکومــت دیکتاتــوری مطلــق مذهبــی اســت کــه تــالش 

دارد الگویــی از خلیفــه گــری حجــازی هــزار چهارصــد 

ســال پیــش را ابدیــت بخشــد. امــا در اینجــا هــم مبــارزه 

ــان  ــت همچن ــه، حاکمی ــه یافت ــان ادام ــی همچن طبقات

ســتمگر و رسکوبگــر باقــی مانــده اســت. 

ــن پرســش  ــه ای ــرای پاســخ ب ــه ب ــا اینجــا دو نکت پــس ت

روشــن شــد. یکــی نــکات مشــرتک اســت ودیگــری 

نــکات متفــات و مختلــف کــه نــکات مشــرتک رهنمــود 

عامنــد و نــکات مــورد اختــالف در مقولــه تضــاد خــاص 

میگنجــد کــه بایــد رشایــط مشــخص هــر جامعــه مــورد 

ــه حســاب  ــه ب ــر یافت ــرد و اوضــاع تغیی برســی قــرار گی

آیــد. اوضــاع بــا آن زمــان چــه در ســطح جهانــی وچــه 

ــطح کشــوری بســیار  ــرت در س ــه ومهم ــطح منطق در س

تغییــر کــرده اســت. بایــد ایــن اوضــاع تغییــر یافتــه را 

کاملــن بــه حســاب آورد. کافــی نیســت کــه در ســطح 

ــه  ــرای پاســخ ب ــم، ب نقــاط مشــرتک و اصــول عــام مبانی

ایــن پرســش نکتــه اساســی کــه بایــد مــورد بررســی قــرار 

ــات  ــکات مشــرتک انقالب ــا ن ــا خصلــت عــام ی ــرد تنه گی

نیســت بلکــه خــاص بــودن تضــاد ویژگــی هــای آنســت. 

در اولیــن مــرور تئــوری عــام و آمــوزش از تجــارب 

ــه  ــیم ک ــی رس ــه م ــن نتیچ ــه ای ــی ب ــای جهان پرولتاری

ــلح  ــرشو مس ــزب پی ــک ح ــه ی ــاج ب ــر احتی ــه کارگ طبق

ــه  ــاج ب ــالوه برایــن احتی ــوری انقالبــی دارد، ع بــه تئ

تشــکیالت متحــد و رسارسی کارگران و زحمتکشــان دارد 

و همچنیــن بــرای بســیج ومتشــکل کــردن تــوده هــای 

عظیــم مــردم احتیــاج بــه اتحــاد بزرگــرتی داریــم. ایــن 

نتیچــه گیــری عامــی اســت کــه کمونیســت هــای ایــران 

در برنامــه هــای خــود جــا داده انــد ودر ایــن صــد ســال 

گذشــته در جهــت هــر ســه زمینــه تــالش کــرده انــد. بــه 

ــی هــم  ــا تجــارب گرانبهای ــت ه ــن فعالی شــکرانه ی ای

انباشــته شــده اســت کــه بایــد بــه درســتی جمعبنــدی 

کــرد و در پاســخ بــه پرســش بــا ال بــکار بــرد. 

بگذارید قدم به قدم برای پاسخ نهایی جلو رویم

یکم

از تئــوری عــام حرکــت مــی کنیــم واصــول آنــرا بعنــوان 

ــم.  ــرار مــی دهی ــام در جســتجوی پاســخ ق چــراغ راهن

ــه  کمونیســم ومارکسیســم بیــش از صــد ســال اســت ب

ــران 98  ــت ای ــزب کمونیس ــت. ح ــه اس ــران راه یافت ای

ــای  ــا نیروه ــادی ب ــد ودر اتح ــود آم ــش بوج ــال پی س

آزادیخــواه گیــالن معــروف بــه جنگلــی هــا موفــق 

شــد. "جمهــوری شــوروی گیــالن" را بنیــان گــذارد. ایــن 

یــک واقعــه تاریخــی اســت کــه پــس از انقــالب مــرش 

ــک  ــا کم ــران ب ــورژوازی ای ــی کــه ب ــت و هنگام وطی

ــا  ــا و رض ــید ضی ــای س ــود ت ــا ک ــس ب ــزم انگلی امپریالی

میــر پنــج افــر قشــون قــزاق قــدرت را بدســت گرفتنــد 

کمونیســت هــا بــا ایجــاد حــزب یکــی شــده خــود و بــا 

ســازماندهی ســندیکا هــای کارگــری و ایجــاد شــوروی 

ــر  ــه کارگ ــل آشــکار طبق ــک بدی ــه ی ــالن در عمــل ب گی

تبدیــل مــی شــود و لــرزه بــه انــدام دشــمنا نــش مــی 

انــدازد. از ایــن لــرزه هــا در ایــن صــد ســاله چندیــن بــار 

رخ داده اســت و هــر بــار بــر اثــر اشــتباه خــط مشــی 

ای و عــدم تــدارک جبهــه انقــالب وکارگــری، باعــث 

کشــتار کمونیســتها بدســت مناینــدگان طبقــه برخاســته 

از رسمایــه داری کــه ذهنیــت متافیزیکــی بــرای ایجــاد 

یــک شاهنشــاهی دو هــزار وپانصــد ســاله و یــک 

خلیفــه گــری هــزار چهارصــد ســاله را در رس پرورانــده، 

شــده اســت. بــر ماســت کــه بــه درســتی ایــن تجــارب 

خونیــن را بــه درســتی جمعبنــدی کنیــم ودر پاســخ بــه 

ــکار گیریــم. چــه بایــد کــرد امــروزی ب

دو

تضــاد را هیچــگاه در شــکل عامــش منــی تــوان شــناخت، 

تنهــا در شــکل خــاص ومــادی آنســت کــه قابــل فهــم و 

بررســی اســت. تئــوری عــام هــم در بکاربــردش توســط 

انســان هــا، در مبــارزه انقالبــی و آزمــون هــای علمــی 

اســت کــه درســتی ونادرســتی آنهــا روشــن مــی شــود. 

امــروزه مــا در ایــران چندیــن حــزب وســازمان چــپ و 

ــیاری  ــن بس ــن منفردی ــالوه برای ــم، ع ــتی داری کمونیس

ــود  ــد. خ ــی دانن ــت م ــود را مارکسیس ــه خ ــتند ک هس

ــارزه  ــه مب ــه در صحن ــک طبق ــوان ی ــر بعن ــه کارگ طبق

ــوده ای از  ــای ت ــش ه ــت دارد. جنب ــال رشک ــور فع بط

ــان وبازنشســتگان  ــا دانشــجویان وزن ــه ت ــامن گرفت معل

ــکالت  ــا وتش ــندیکا ه ــد و س ــن طبقــه دارن رو بــه ای
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ــاری  ــارزات ج ــرت در مب ــر روز بیش ــری ه ــتقل کارگ مس

ــورت  ــه ص ــر ب ــار دیگ ــد و ب ــی گیرن ــده م ــش بەعه نق

ــر بدیــل هــای دیگــر شــناخته  ــرا ب بدیــل سیاســی در ب

مــی شــوند. اگــر در پاســخ بــه پرســش چــه بایــد کــرد 

قــدم اول داشــنت تئــوری عــام را بعنــوان چــراغ راهنــام 

ــه  ــک آگاهان ــال پراتی ــد س ــی ص ــر ط ــم، اگ ــول داری قب

طبقــه کارگــر ایــران را بــرای برانــدازی نظــام هــای 

ــق  ــدم دوم و تلفی ــوان ق ــه داری بعن ــی و رسمای ارتجاع

ــا رشایــط مشــخص در نظــر بگیریــم در قــدم  تئــوری ب

ــد  ــا و در ادامــه بکاربردشــان بای ــه آنه ســوم باتوچــه ب

ــی از  ــم. یک ــخ گوئی ــاال پاس ــش ب ــه پرس ــم ب ــالش کنی ت

ــتی در  ــش کمونیس ــای جنب ــدی ه ــع بن ــن جم مهمرتی

ــران  ــالب ای ــه انق ــت ک ــته اینس ــال گذش ــد س ــن ص ای

نــه بــا موتــور کوچــک بــه مثــر رســید ونــه بــا برخــورد 

ــات  ــن انحراف ــی. هــردوی ای ــورژوازی مل ــه ب ــه ب دوگان

بــود  انقالبــات کوبــا وچیــن  از  بــرداری  الگــو  کــه 

خســارات جــدی بــه جنبــش چــپ وکارگــری وارد آورد. 

راه رفرمیســتی و رویزیونیســتی حــزب تــوده ایــران هــم 

ــاع از  ــوری در دف ــه خیانــت یــک پارچــه رهــربی کیان ب

ــش  ــوز جنب ــه هن ــد ک ــانده ش ــالمی کش ــوری اس جمه

چــپ مکافــات آنــرا بایــد پــس بدهــد. متــام ایــن تجــارب 

نشــان مــی دهــد کــه رهــربان ایــن احــزاب وســازمان هــا 

نتوانســتند بــه ویژگــی انقــالب ایــران بــه درســتی پــی 

ــر  ــا و در نظ ــی ه ــن ویژگ ــناخت از ای ــدون ش ــد. ب برن

ــچ تشــکیالتی  ــک هی ــا در اســرتاتژی و تاکتی داشــنت آنه

منــی توانــد موفــق شــود. بگذاریــد بــه ایــن ویژگــی هــا 

ــم: اشــاره ای کنی

ــی  ــت یعن ــالب اس ــودن انق ــخت ب ــی س ــن ویژگ  اولی

طبقــه حاکــم بــا کمــک رسمایــه جهانــی بــا متــام 

قــدرت از انقــالب کارگــری در ایــران هــراس دارد و 

بهــر وســیلەای متوصــل مــی شــود تــا از رشــد مبــارزات 

ــو  ــتی جل ــپ و کمونیس ــالب چ ــک انق ــه ی ــودەای ب ت

ــی هــم راه  ــا امپریالیســم جهان ــه ب ــن زمین ــرد. در ای گی

و هــم داســتان اســت. یعنــی انقــالب کــردن در ایــران 

ــتی  ــدرت امپریالیس ــه ق ــی ک ــی بجنگ ــا حاکمیت ــد ب بای

ــد  ــس کن ــم را ح ــر کمونیس ــه خط ــی ک ــی هنگام جهان

حامــی آنســت و دخالــت مســتقیم وغیــر مســتقیم مــی 

ــد. کن

دومیــن ویژگــی بغرنجــی و پیــچ وخــم راه آنســت. 

ــرزا کوچــک خــان  ــا می ــد ب بعضــی هــا فکــر مــی کردن

متحــد شــدن و شــورای دمکراتیــک گیــالن را بنیــاد 

گــذاردن مــی تــوان بــا لشــگر کشــی بــه تهــران پایتخــت 

را تســخیر و شــوروی ایــران را بــر پــا کــرد ،بعضــی 

هــا بخــت خــود را بــا رضاشــاه امتحــان کردنــد و او را 

مناینــده بــورژوازی ملــی نامیدنــد غافــل از اینکــه قرارش 

بــا لــرد کــرزن وزیــر امــور خارجــه انگلیــس تــار ومــار 

کــردن کمونیســت هــا بــود. همینطــور ایــن انحرافــات 

ــه  ــه یافت ــد ادام ــاره ش ــه اش ــم ک ــدی ه ــل بع در مراح

اســت و اگــر خــوب بنگریــم امروزهــم موجــود اســت. 

در حقیقــت بغرنجــی انقــالب در ایــران هــم از ســاخت 

ــد  ــه وجــود صنعــت نفــت ودر آم اقتصــادی آن ازجمل

مهمــرت رشیــک  و  اقتصادیــش  رشــد  ناموزونــی  آن، 

ــت  ــا حاکمی ــتی ب ــزرگ امپریالیس ــارات ب ــدن انحص ش

ــران  ــی ای ــع مل ــارت مناب ــان وغ ــتثامر زحمتکش در اس

اســت. ایــن تنیدگــی مالــی واقتصــادی رسمایــه جهانــی 

ــی  ــی خاص ــران ویژگ ــی ای ــی وخصوص ــه دولت بارسمای

ــر  ــه کارگ ــه طبق ــه میدهــد ک ــه سیاســت در جامع را ب

ــرد. ــرا در نظــر بگی ــت آن ــا دق ــور اســت ب مجب

ســومین ویژگــی طوالنــی بــودن آنســت کــه خــود ناشــی 

از دو ویژکــی بــا الســت یعنــی ســخت بــود ن وبغرنــج 

بــودن انقــالب خصلــت طوالنــی شــدن را بــه آن داده و 

هنوزهــم خواهــد داد.

حــزب رنجــربان ایــران و ســازمان انقالبــی حــزب تــوده 

ــه  ــک ب ــی نزدی ــل دهــه ی چهــل یعن ــه از اوای ــران ک ای

اشــکال مختلــف  اســت متشــکل در  شــصت ســال 

مبــارزات طبقاتــی وتــوده ای رشکــت کــرده اســت مــربا 

از ایــن انحرافــات واشــتباهات نبــوده اســت ولــی هــر 

ــاد از  ــاد و انتق ــیوه انتق ــرد ش ــا بکارب ــته ب ــار توانس ب

خــود و جمعبنــدی دامئــی از عملکــرد هایــش در زمینــه 

ــازی  ــه نوس ــت ب ــده اس ــتباه ش ــار اش ــه دچ ــی ک ــا ئ ه

خــود بپــردازد و بــه مبــارزه بــرای انقــالب کــردن ادامــه 

ــح  ــات و تصحی ــن انحراف ــناد ای ــه اس ــزب کلی ــد. ح ده

آنهــا را همیشــه در اختیــار جنبــش گــذارده اســت.

حــزب رنجــربان ایــران در ایــن موضــع ماتریالیســتی 

قــرار دارد کــه در جهــان هیــچ راه راســت ومســتقیمی 

ــود.  ــد ب ــوده ونیســت ونخواه ــردن نب ــالب ک ــرای انق ب

ــروی  ــخت و دارای نی ــران رسس ــی کارگ ــمنان طبقات دش

ــکار  ــران ســنگدل، جنایت ــورد ای مســلح هســتند و در م

ــند،  ــی کش ــوالن م ــت مغ ــون سیاس ــد همچ و بیرحمن

مــی ســوزانند ونابــود مــی کننــد. در نتیجــه هــر گونــه 

ــم  ــات واقشــار حاک ــه طبق ــد نســبت ب توهــامت را بای

بــدور ریخــت و بــرای یــک مبــارزه طوالنــی، ســخت و 

بغرنــچ وپیچــا پیــچ خــود را ســازمان داد. تجربــەی ایــن 

صــد ســال مبــارزه آگاه طبقــه کارگــر واحزا ب وســازمان 

هــای چــپ نشــان مــی دهــد در آخریــن تحلیل درســتی 

و نادرســتی یــا شکســت و پیــروزی یــک تشــکیالت 

سیاســی را خــط مشــی سیاســی آنســت کــه تعییــن مــی 

ــد. مشــی عمومــی درســت یــک حــزب هــر چقــدر  کن

هــم کوچــک باشــد چنانچــه درســت باشــد تدریجــن در 

ــوده هــا در  ــد چــون کارگــران وت ــارزه رشــد مــی کن مب

ــروزی  ــا پی ــرای آنه ــه خــط مشــی ب ــد ک عمــل مــی بین

ــد.  ــی کنن ــه از آن پشــتیبانی م ــی آورد در نتیچ ــار م بب

شکســت حــزب کمونیســت ایــران در دوره رضاشــاه 

ــران در دوره محمــد رضــا شــاه و  ــوده ای ــا حــزب ت و ی

ســازمان انقالبــی حــزب تــوده و دیگــر تشــکالت چــپ 

ــک  ــون نی ــه چ ــه وهم ــی هم ــاه و خمین در دوران ش

ــت  ــی درس ــط مش ــئله خ ــه مس ــم ک ــی بینی ــم م بنگری

و نادرســت نقــش تعییــن کننــده ای داشــته اســت. 

بــرای بدســت آوردن یــک خــط مشــی درســت سیاســی 

ــدی را  ــک رون ــپ ی ــای چ ــازمان ه ــزاب وس ــب اح اغل

ــه  ــه ازدرون وچ ــم چ ــا ه ــمنان آنه ــد. دش ــی کردەان ط

ــی  ــن خط ــا چنی ــتند ت ــوده وهس ــغول ب ــرون مش از بی

بدســت نیایــد. امــا جنبــش کمونیســتی ایــران بــه 

ــود  ــک درون خ ــارزه ایدئولوژی ــال مب ــد س ــکرانه ص ش

توانســته بــه معیــار هــای اساســی و رشایــط چگونگــی 

ــدازه ای دســت  ــا ان ــه خــط مشــی درســت ت رســیدن ب

ــم.  ــه ای ــد درس گرفت ــا از تجــارب خــوب وب ــد. م یاب

بنابرایــن در پاســخ بــه پرســش چــه بایــد کــرد مــا مــی 

ــه داری جمهــوری  ــم رسمای ــدازی رژی ــرای بران ــم ب گوئی

ــی  ــام اجتامع ــک نظ ــا ی ــی آن ب ــای گزین ــالمی و ج اس

نویــن کــه مالکیــت بــر و ســایل تولیــد جمعــی اســت، 

بایــد وســیع تریــن تــوده های مــردم را بســیج ومتشــکل 

کــرد تــا بتــوان بــا اتــکاء بــه آنهــا و تنهــا بدســت آنهــا 

انقــالب را بــه پیــروزی رســاند و آنــرا حفــظ کــرد. ایــن 

خــط مشــی عمومــی بــا دخالــت امپریالیســتها مخالــف 

ــه  ــران وکلی اســت و دســت همبســتگی را بســوی کارگ

نیروهــای آزادیخــواه جهــان دراز مــی کنــد. بایــد بــرای 

یکــی شــدن کمونیســتها در حزبــی واحــد مبــارزه کــرد، 

بایــد بــرای متشــکل کــردن کارگــران در شــوراهای 

کارگــری و دیگــر اشــکال مبــارزه مســتقل کارگــری 

مبــارزه کــرد، بایــد بــرای بســیج ومتشــکل کــردن کلیــه 

جنبــش هــای اجتامعــی ایــران جنبــش بیــکاران، زنــان، 

دانشــجویان، معلــامن، محیــط زیســتیان و دەهــا جمــع 

ــی  ــن صورت ــا در چنی ــرد. تنه هــای کوچــک دیگــر کارک

اســت کــه مــی تــوان از شکســت جنبــش هــای میلیونــی 

ــت  ــرد و تح ــری ک ــته جلوگی ــال گذش ــد س ــودەای چن ت

مشــی درســت سیاســی طبقاتــی پیــروزی بدســت آورد.

ــش کارگــری نفــوذی  آمــده و کمونیســم در عمــق جنب
پایــدار و پــا برجــا یافتــه اســت... کمونیســم دیگــر 
پدیــده نــو ظهــوری بــرای جنبــش طبقاتــی نیســت 
ــه  ــک جــزء الیتجــرای آن و ب ــه ی بلکــه امــروز دیگــر ب
یــک گرایــش عملــی در صفــوف آن بــدل شــده اســت... 
امــروز شــعار „برابــری، بــرادری، حکومــت کارگــری“ بــه 
هــامن انــدازه شــعار „اتحادیــه قــدرت ماســت“ از یــک 
خصلــت „خــود بخــودی“ در میــان کارگــران برخــوردار 

ــد از ماســت( اســت...«  )تأکی
در  آن  جنبــش  و  کارگــر  طبقــه  درون  بــه  نگاهــی 
ــش  ــه جنب ــه و.... نشــان میدهــد ک ــراق، ترکی ــران، ع ای
کمونیســتی در قلمــرو ایــن قدرت هــای سیاســی وجــود 
ــا  ــدارد و ی ــور ن ــه حض ــوز در درون طبق ــی هن دارد ول

ــور دارد.  ــم حض ــی ک خیل
آن  جدائــی  ایــران  کمونیســتی  جنبــش  بــزرگ  درد 
از طبقــه کارگــر اســت و ایــن جنبــش ده هــا ســال 
ــش  ــا جنب ــرد. آی ــج می ب ــی رن ــن جدائ ــه از ای ــت ک اس
ــد  ــالش کن ــرژی ت ــرو و ان ــا متــام نی ــد ب کمونیســتی نبای
ــد بخــورد.  ــا طبقــه کارگــر و جنبــش کارگــری پیون ــا ب ت
ــن رضورت احســاس منی شــود. منصــور حکمــت  ــا ای آی
می گویــد »نبایــد هــر روز از نــو پیونــد بخــورد.«.  ایــن 
بــه چــه معنــی اســت؟ ایــن بــدان معنــی اســت کــه در 
روزی روزگاری حــزب کمونیســت ایــران در زمــان رضــا 
شــاه توانســت در لحظــه ی تاریخــی کوتاهــی در درون 
ــی  ــا بخش هائ ــد و ب ــوذ کن ــران نف ــری ای ــش کارگ جنب
ــزب  ــز ح ــی نی ــطح بین امللل ــورد. در س ــد بخ از آن پیون
کمونیســت شــوروی و چیــن توانســتند بــا طبقــه کارگــر 
ــر  ــد. از نظ ــرار کنن ــم برق ــد محک ــن پیون ــیه و چی روس
ــد  ــت. پیون ــی اس ــا کاف ــرای م ــن ب ــت ای ــور حکم منص
انجــام شــده، دیگــر الزم نیســت. چــون »نبایــد هــر روز 
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ــد بخــورد.« ــو پیون از ن
ــک خــط  ــران ی ــری ای ــش کارگ ــروز در مجمــوع جنب ام
ــط  ــه خ ــت. در نتیج ــب نیس ــتی غال ــرتی کمونیس پرول
دیگــری غالــب اســت. در حالــی کــه طبقــه کارگــر 
تشــکل های  ایجــاد  جهــت  را  گســرتده ای  مبــارزه 
ــی  ــرد، ول ــش می ب ــه پی ــت ب ــن معیش ــتقل و تأمی مس
منیتــوان گفــت کــه سوسیالیســم در ایــن جنبــش غالــب 
و »از یــک خصلــت „خــود بخــودی“ برخــوردار اســت« 
بلکــه بیشــرت بــه لحــاظ جهــان بینــی هنــوز اســالم 
نــاب محمــدی بــر افــکار کارگــران حکــم میرانــد. اکــرثا 

ــتند. ــلامن هس مس
وقتــی منصــور حکمــت می گویــد: »نبایــد هــر روز 
از نــو پیونــد بخــورد.«. اوال جلــوی حرکــت جنبــش 
ــد  ــری را س ــش کارگ ــا جنب ــد ب ــت پیون ــتی جه کمونیس
می کنــد و دیگــر ایــن کــه در مقابــل ایدئولــوژی حاکــم 
ــورژوازی حاکــم  ــوژی ب ــه ایدئول ــر جنبــش کارگــری ک ب

ــی آورد. ــرود م ــت، رسف اس
ــر »کمونیســم...   ــه کارگ ــوف طبق ــران در صف ــا در ای آی
بــه یــک جــزء الیتجــرای آن و بــه یــک گرایــش عملــی 

ــدل شــده اســت«؟؟ در صفــوف آن ب
امــروزه ســطح دانــش و درجــه تحصیــالت کارگــران 
بــا کارگــران روســیه و چیــن ۱920 قابــل مقایســه 
کالس  دوازده  ایــران  کارگــران  از  بســیاری  نیســت. 
درس خوانده انــد. از طریــق وســائل ارتبــاط جمعــی 
از أوضــاع اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی کشــور و 
أوضــاع بین املللــی اطالعــات وســیعی دارنــد. ولــی ایــن 
کارگــران منی تواننــد مارکسیســم را دوبــاره مســتقال 
تدویــن کننــد ولــی ایــن کارگــران می تواننــد بــدون 
یــاری روشــنفکران مارکسیســت غیــر کارگــری، بــه 
مارکسیســم تدویــن شــده و تجربیــات کل طبقــه کارگــر 
ــد.  ــالب و کمونیســم دســت یابن ــه انق ــی در زمین جهان
ــز  ــه مارکسیســم نی ــران ب ــنت بعضــی از کارگ دســت یاف
هنــوز بــه مفهــوم گرایــش عملــی کمونیســم در جنبــش 
کارگــری نیســت. تــا وقتــی طبقــه کارگــر نتوانســته 
ــده خــود  )حــزب  اســت ســازمان سیاســی رهــربی کنن
ــود  ــه وج ــران را ب ــارسی ای ــی و رست ــت( واقع کمونیس
آورد، منی تــوان ادعــا کــرد »کمونیســم ... بــه یــک جــزء 
ــوف  الیتجــرای آن و بــه یــک گرایــش عملــی در صف
ــه  ــی در آن روز ک ــن ادعائ ــت« چنی ــده اس ــدل ش آن ب
حکمــت و همــکارش آن مقالــه را نوشــتند تــا بــه 
امــروز، موضــع پاسیفیســتی و رسفــرود آوردن و دنبالــه 
ــوژی  ــودی و ایدئول ــود بخ ــات خ ــا را از جریان روی آنه

ــذارد.  ــد میگ ــرض دی ــم در مع ــورژوازی حاک ب
صحــت تحلیــل مــا از دیــدگاه منصــور حکمــت وقتــی 
می کنــد:  ادعــا  او  کــه  می شــود  ظاهــر  شــفافرت 
حکومــت کارگــری“ بــه هــامن انــدازه شــعار „اتحادیــه 
ــت „خــود بخــودی“ در  ــک خصل ــدرت ماســت “از ی ق

ــت...« ــوردار اس ــران برخ ــان کارگ می
مســتقل  اتحادیــه  درخواســت  کــه  میدانیــم  همــه 
کارگــری یــک درخواســت بــه روز و حــاد طبقــه کارگــر و 
جنبــش کارگریســت. آیــا درخواســت حکومــت کارگــری 
ــن طبقــه در جامعــه  ــن ســطح توســط ای هــم در همی
بیــان میگــردد؟ آیــا طبقــه کارگــر و کل جنبــش کارگــری 
ــت؟  ــت اس ــری در حرک ــت کارگ ــرای حکوم ــه ب آگاهان
نــه. شــعارهای کارگــران هنــوز رفرمیســتی و در قالــب 

همیــن نظــام اســت.
ــه شــعار „  ــا نیســت ک ــی ج ــه ب ــن نکت ــر ای ــه تذک البت

شــعار  یــک  کارگــری“  حکومــت  بــرادری،  برابــری، 
در  زیــرا  نیســت،  بیــش  اغواگرانــه  و  بــورژوازی 
ــه  ــورژوازی ک ــزاب ب ــز اح ــتی نی ــورهای امپریالیس کش
خــود را کارگــری میداننــد هرازگاهــی بــه باالتریــن 
ــزب  ــل ح ــد. مث ــت می یابن ــی دس ــدرت سیاس ــه ق درج
کارگــری در انگلســتان و یــا حــزب سوســیال دموکــرات 
کارگــری آملــان. ایــن احــزاب بــه اصطــالح کارگــری نیــز 
ــری چــه  ــی براب ــد ول ــری حــرف میزنن ــرادری و براب از ب

کســانی و بــرادری چــه عنــارصی؟
همــه ایــن ادعاهــای پــوچ منصــور حکمــت بــرای ایــن 
اســت کــه بــه کومه له ای هــا بگویــد: مهــم ایــن نیســت 
ــر  ــه کارگ ــا طبق ــد ب ــمتگیری پیون ــام در س ــا حت ــه م ک
ــم در  ــا می توانی ــم. م ــاد کنی ــت را ایج ــزب کمونیس ح
ــا  ــر پ ــران را ب ــت ای ــزب کمونیس ــا ح ــای دنی ــر کج ه
ــران،  ــم. می شــود در ایســلند حــزب کمونیســت ای منائی
بــه خصــوص نــوع کارگــری آن را هــم ایجــاد کــرد، زیــرا 
ــت  ــک خصل ــری از ی ــت کارگ ــعار »حکوم ــران ش در ای
ــران برخــوردار اســت« ــان کارگ „خــود بخــودی“ در می

ــن درک ضــد مارکسیســتی ادامــه میدهــد:  ناشــی از ای
»بــاور کــردن جنبــش کمونیســتی بــه مثابــه یــک 
ــه  ــا...« ]البت ــده در جنبــش طبقاتــی پرولتاری ــان زن جری
ــت  ــر اس ــه کارگ ــه طبق ــوط ب ــتی مرب ــش کمونیس جنب
ولــی هنــوز در درون طبقــه کارگــر حضــور نــدارد.[  
»گام اول در تعریــف زنــده و اصولــی حــزب کمونیســت 
ــت،  ــرای حکم ــی ب ــت....« ]یعن ــروز اس ــط ام در رشای
ــده و  ــف زن ــی، گام اول در تعری ــر واقع ــر غی ــن ام ای
ــتها  ــز کمونيس ــن »متاي ــد.[ و ای ــزب می باش ــی ح اصول
خلــق  اتحاديه گــری،  سنديکاليســم،  آنارشيســم،  از 
ــره«  ــم و غ ــم، پارملانتاريس ــم، رفرميس ــی، ليرباليس گرائ
اســت... حــزب کمونيســت، کمونيســم متشــکل اســت؛ 
ــذا هــر تشــکل کــه اوال ايــن اهــداف و شــيوه ها را  و ل
بشناســد... متعهــد شــود، مبــارزه خــود را بــر مبنــای آن 
ســازمان دهــد و بــه پيــش بــرد و ثانيــا، از تــوان کافــی 
و اســتواری عملــی الزم بــرای ادامــه کاری و ثبــات قــدم 
در ايــن امــر برخــوردار باشــد، يــک حــزب کمونيســت 
اســت. حــال خــواه ايــن حــزب کوچــک يــا بــزرگ شــود، 
ضعيــف يــا قــوی شــود، در اپوزيســيون باشــد يــا دولــت 
ايــن حــزب، حــزب کمونيســت  را تشــکيل بدهــد، 
خواهــد بــود، زيــرا مناينــده متشــکل کمونيســم بــه 
مثابــه يــک جريــان متاميــز و مشــخص در جنبــش 

ــر اســت.« ــه کارگ طبق
در ســطور پیــش مــا نشــان دادیــم کــه منصــور حکمــت 
بخــودی حکومــت  دنبــال جریــان „خصلــت خــود 
و  ســاخته  کــه  ایــران،  کارگــر  طبقــه  در  کارگــری“ 
ــل  ــده اســت. در نق ــه ذهــن اوســت روان گردی پرداخت
ــدا  ــل ج ــور کام ــه ط ــه ب ــزب را از طبق ــاال، ح ــول ب ق
می کنــد. بــرای او حــزب کمونیســت یعنــی حزبــی کــه 
ــت،  ــده اس ــر زن ــه کارگ ــم در طبق ــد کمونیس ــول کن قب
مبــارزه فکــری بــا جریانــات فکــری دیگــر آن طــور کــه 
او آن را میفهمــد )یعنــی بــه لجــن کشــیدن هــر کســی 
ــه  ــن ک ــر ای ــاور ب ــد.(  ب ــر می کن ــن فک ــر از م ــه غی ک
ــول  ــت، قب ــتی اس ــارزه کمونیس ــیوه مب ــارزه ش ــن مب ای
ایــن کــه  حــزب کمونیســت، کمونیســم متشــکل اســت 
)جل الخالــق( و تعهــد و ثبــات قــدم بــه همــه این هــا. 
ــچ  ــاال هی ــده می شــود درخواســت های ب ــه دی ــان ک چن
ــش  ــازماندهی در جنب ــی و س ــت عمل ــه فعالی ــدام ب ک

ــی  ــازمان کوچک ــر س ــذا ه ــت. ل ــوط نیس ــری مرب کارگ
خــارج از طبقــه، بــی رابطــه بــا آن در هــر کجــای دنیــا 
می توانــد خــود را حــزب کمونیســت ایــران و یــا حــزب 

ــد.  ــران بنام ــری ای کمونیســت کارگ
ایــن امــر گذشــته از ایــن کــه در درک خصلــت، مضمون 
ــه  و کیفیــت یــک حــزب راســتین کمونیســتی اخــالل ب
وجــود مــی آورد، آنارشیســم و پلورالیســم را در جنبــش 
قانونــی می منایانــد،  را  آن  و  دامــن زده  کمونیســتی 
زیــرا بــا ایــن معیارهــا در هــر لحظــه ای ده هــا ســازمان 
ــت  ــزب کمونیس ــود را ح ــد خ ــور می توانن ــک کش در ی
ایــران بنامنــد. بــه بیــان دیگــر تفکــر منصــور حکمــت 

یــک تفکــر انحــالل طلبانــه اســت.
ایــن موضــع یعنــی فــرار از وظیفــه تخطــی ناپذیــر 
یعنــی  ایــن  کمونیســتی.  جنبــش  و  کمونیســت ها 
عملــی  فعالیت هــای  مقابــل  در  آوردن  رسفــرود 
بــورژوازی در جنبــش کارگــری . زیــرا وقتــی بــدون 
حضــور حــزب کمونیســت، کمونیســم یــک جــزء الیتجزا 
و یــک گرایــش عملــی در جنبــش طبقــه کارگــر باشــد، 
در آن صــورت طبقــه احتیاجــی بــه رهــرب سیاســی خــود 
ــه  ــد ب ــم می توان ــت ه ــزب کمونیس ــدون ح ــدارد، ب ن

سوسیالیســم برســد.
ــده ای  ــن موضــع عقــب مان چــرا منصــور حکمــت چنی
کــردن  قلمــداد  بــا  او  کــه  جهــت  ایــن  بــه  دارد؟ 
ــده  ــرای آین ــک انقالبی“ب ــوری دموکراتی ــه „جمه مرحل
ــد،  ــم بزن ــه داری را بره ــم رسمای ــد نظ ــران، منیخواه ای
میخواهــد دوشــادوش آن „انقــالب“ کنــد. در عیــن حــال 
ــطح  ــاء س ــر ارتق ــالب منتظ ــن انق ــرای ای ــد ب منی خواه
آگاهــی کارگــران مبانــد چــون بــر مبنــای نقل قول هــای 
فــوق بــه ویــژه گفتــارش در مــورد پاسیفیســم، هــدف 
او رسنگونــی جمهــوری اســالمی اســت.. در نتیجــه 
ــان  ــر بنی ــد ب ــازد، می توان ــد بس ــه میخواه ــی را ک حزب
یــک رسی تئوری هــای ظاهــرا مارکسیســتی ولــی واقعــا 
رفرمویســتی و انحــالل طلبانــه و بــدون پیونــد بــا طبقــه 
ــه روزی روزگاری شــاید  ــن ک ــد ای ــه امی ــر باشــد ب کارگ

ــد. ــرار کن ــد برق ــا طبقــه پیون ــن حــزب ب ای
حــزب مــا معتقــد نیســت کــه یــک حــزب کمونیســت 
در مراحــل اولیــه ایجــادش حتــام بایــد در جنبــش 
کارگــری نفــوذ گســرتده داشــته باشــد ولــی عمیقــا 
معتقــدی اســت کــه ایــن حــزب کمونیســت تــازه ایجــاد 
شــده اگــر ســمتگیری جهــت نفــوذ در جنبــش کارگــری 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــکیل در خ ــه تش ــامن نطف را در ه
دیگــر یــک حــزب کمونیســت نیســت. یــک تشــکیالتی 
اســت کــه از کمونیســم و جنبــش کارگــری فقــط دفــاع 
می کنــد بــدون ایــن کــه بتوانــد تأثیــر مشــخص و 

ــد. ــته باش ــتقیمی در آن داش مس
ــر شــیوه و ســبک کار  ــد، ب ــر گردی ــه ذک ــه ا  ی ک در مقال
کمونیســتی بســیار تأکیــد شــده اســت. از دیــدگاه 
حکمــت و همــکارش، شــیوه کمونیســتی یعنــی تحویــل 

„کمونیســتی“.  فرمول بندی هــای  دادن 
ــم  ــتی مفاهی ــبک کار کمونیس ــیوه و س ــه ش در حالیک
خاصــی دارنــد. ســبک کار کمونیســتی عبــارت اســت از 
۱- پیونــد فــرشده بــا توده هــا. ایــن هــامن شــیوه 
تفکــر لنیــن اســت کــه می گویــد: » دقــت و توجــه 
ــا  ــدان معطــوف گــردد کــه کارگــران  را ت ــد ب عمــده بای
ــور  ــه، آن ط ــه اینک ــم ن ــاء دهی ــون ارتق ــطح انقالبی س
کــه اکونومیســت ها مایلنــد، خودمــان حتــام تــا ســطح 

ــم.« ــزل منائی ــر«... تن ــوده کارگ »ت

11
حە 

صف
در 

یە 
 بق



صفحە11رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
2- تلفیــق تئــوری بــا عمــل. یعنــی تــالش جهــت ارتقــاء 
فکــری طبقــه کارگــر و مبــارزه خــود بخــودی ایــن 
ــارزه آگاهانــه و متشــکل طبقاتــی. لنیــن  طبقــه بــه مب
می گویــد: »مبــارزه خــود بخــودی پرولتاریــا، تــا زمانــی 
ــربی  ــرا ره ــون آن ــتحکم انقالبی ــازمان مس ــک س ــه ی ک
نکنــد „بــه مبــارزه طبقاتــی“ حقیقــی پرولتاریــا مبــدل 

منی گــردد.«
مبــارزه ســامل  یعنــی  از خــود.  انتقــاد  و  انتقــاد   -3
جنبــش  کــردن  نزدیــک  جهــت  طلبانــه  وحــدت  و 
ــه طبقــه و انســجام کمونیســت ها حــول  کمونیســتی ب
جهــان بینــی، اســرتاتژی و سیاســت کمونیســتی. نــه 
متالشــی کــردن و انهــدام جنبــش کمونیســتی آن طــور 
کــه منصــور حکمــت در رابطــه بــا ســازمان رزمنــدگان، 
ــت( و حــزب رنجــربان عمــل  ــی )اقلی چریک هــای فدائ

می کــرد.  
ــی  ــط حزب ــد توس ــط می توان ــا فق ــه این ه ــه هم 4- ک
ــک -  ــت دموکرایت ــای مرکزی ــر مبن ــه ب ــردد ک ــی گ عمل
یعنــی بیــان مــادی و ســازمانی جهــان بینــی و متدلــوژی 

ــا گردیــده باشــد. کمونیســم - بن
ــدگاه منصــور  ــوق در دی ــب ف ــم، مطال چنانکــه می بینی
حکمــت محلــی از اعــراب نــدارد. ولــی تفرعــن و 
انحــالل طلبــی در اندیشــه  او بســیار قــوی و بــا ثبــات 
ــزاب  ــن اح ــی از قدیمی تری ــا یک ــه ب ــت: او در رابط اس
کمونیســتی ایــران کــه از خــط انحرافــی خــود صادقانــه 
ــد: ــن می گوی ــت چنی ــرده اس ــاد ک ــه انتق ــه جانب و هم

ــده، آن  ــوش ش ــروز م ــه ام ــربان ک ــزب رنج ــن ح »هم
موقــع مي نوشــت، آی بــورژوازی ملــی را قبــول ندارنــد! 

ــد...«   ــد و چنانن ــا چنينن ــد. اينه ــوق چپ ان ــا ف اينه
ــه  ــازمانش هم ــودش و س ــر از خ ــت غی ــور حکم منص
تشــکالت جنبــش کمونیســتی را مــوش میدیــد کــه از او 

ترســیده اند و مــوش شــده اند.
در آن لحظــه ای کــه منصــور حکمــت  در مــورد حــزب 
کمونیســت ســخرنانی میکــرد و از پرولتاریــای ایــران 
همــدوش  و  فقیــر  دهقانــان  همــراه  می خواســت 
منصــور حکمــت و بــورژوازی دموکــرات „جمهــوری 
دموکراتیــک انقالبــی“ را برپــا کنــد، حزب رنجــربان ایران 
در کنگــره دوم خــود در کردســتان، پــس از یــک مبــارزه 
شــدید ایدئولوژیــک، بــر دســتاوردهای تحقیقاتــی و 
ــز  ــانده اش، پروی ــداکار و جانفش ــق ف ــتی رفی مارکسیس
واعــظ زاده مرجانــی صحــه گذاشــت و بــر رسمایــه داری 
پیشــقراول  حــزب  ایجــاد  رضورت  و  ایــران  بــودن 
پرولتاریــا - حــزب کمونیســت ایــران - دوبــاره مهــر 

ــت.: ــد گذاش تأیی
ــران در  ــای اقتصــادی ای ــر زیربن »... ســیر تحــوالت اخی
جهــت جایگزیــن شــدن رسمایــه داری وابســته اســت بــه 
جــای فئودالیســم.... خطــوط اساســی فعالیــت نیروهای 
پیــرشو )مارکسیســت - لنینیســت( بــرای ایجــاد حــزب و 

تــدارک جنــگ تــوده ای عبــارت اســت از: ....
ــاس  ــر اس ــف- در ســطح مارکسیســت - لنینیســتی ب ال

ــعارهای: ش
راهنام قرار دادن مارکسیسم - لنینیسم.  §

ــالب  ــق انق ــم از طری ــردن رژی ــون ک رسنگ  §
میــز آ قهر

مرزبندی با رویزیونیسم و مبارزه با آن  §
تشکیل حزب کمونیست.«   §

ــس  ــره در کنفران ــن کنگ ــس از ای ــال پ ــک س ــدود ی ح
حــزب در کردســتان مرحلــه بالفاصلــه سوسیالیســتی 

ــد. ــه ش ــران پذیرفت ــالب ای انق
رنجــربان  حــزب  دوم  کنگــره  مصوبــات  واقــع  در 
ایــران  منونــه درخشــان از جهــان بینــی پرولــرتی در 
ــه اســت. هــر  ــاد از خــود صادقان ــاد و انتق ــه انتق زمین
ــزب  ــه ح ــع صادقان ــن موض ــت ای ــتی می بایس کمونیس
رنجــربان را اســتقبال و تشــویق کنــد و آن را در کل 
جنبــش کمونیســتی پــرورش دهــد. ولــی بــر خــورد 
منصــور حکمــت بــه گونــه دیگــری بــود کــه ایدئولــوژی 
خــرده بــورژوازی و فاســد او را در چشــم کمونیســت ها 
و انقالبیــون میکوبیــد: »خودتــان را منحــل اعــالم کنيــد، 
ايــن بهرتيــن خدمتــی اســت کــه ميتوانيــد بــه انقــالب 

ــد.«   بکني
ــی  ــه میخواهــد ب ــم منصــور حکمــت چگون حــال ببینی
پرنســیپی خــرده بــورژوازی را میخواهــد بــا دگنــک وارد 
ســازمان رزمنــدگان کنــد و ایــن ســازمان کمونیســتی را 
از درون ازهــم بپاشــد: »آيــا بايــد »حرمــت« تشــکيالت 
را، حتــی آنجــا کــه بــورژوازی نــام آن، ارگان آن و اعتبــار 
آن را ببــازی گرفتــه اســت حفــظ کنيــم، يــا بــرای حفــظ 
ــورژوازی را،  ــا، ب ــرای پرولتاري ــار آن ب ــام، ارگان و اعتب ن
ــا ظهــور کــرده اســت  ــه در تشــکيالت م ــی آنجــا ک حت
رســوا ســازيم؟«  او بــا خــط مشــی ســازمان رزمنــدگان 
مشــکل دارد. لــذا کوشــش می کنــد این ســازمان را از هم 
بپاشــد. اعضــای آن را تشــویق می کنــد کــه حرمت هــا را 
از بیــن بربنــد و تحــت واژه هــای عوامفریبانــه „منافــع 

پرولتاریــا“ همــه را علیــه هــم بشــوراند

ادامه دارد

قهر مامای تولد جامعه نوینی است.

ــت و  ــه ای، ســپاه پاســداران، حراســت، امنی ــر خامن قه

ــه  ــت رسمای ــی در خدم ــش ارتجاع ــخصی های ــاس ش لب

داری حاکــم وجنایتــکار چنــان داغــی بــر دل مــردم 

ایــران از فــارس، آذری ،کرد،عــرب، بلــوچ وترمــن در 

ــم  ــدازی رژی ــا بران ــا ب ــه تنه ــت ک ــران گذاش رسارس ای

جمهــوری اســالمی مــی تــوان جــربان کرد.مــردم و 

مهربانــی  بــا  هــای طوالنــی  ســال  مــردم  اکرثیــت 

ــد،  ــه مســاملت را در پیــش گرفتنن ــد، رت راهنامیــی کردن

خواســت هــای خــود را در ســطوح مختلــف از انجمــن 

هــای خانــه ومدرســه گرفتــه تــا جلســات کوچکــرت 

زمزمــه کردنــد امــا رژیــم جمهــوری اســالمی گــوش 

ــز شــان  شــنوا نداشــت، کارگــران اعــرتاض مســاملت آمی

ــراه  ــی هم ــای عموم ــدان ه ــالق در می ــدان و ش ــا زن ب

شــد، زنــان علیــه فرمــان حجــاب اجبــاری بــر خاســتند 

رسکــوب شــدند،معلامن بــرای حقوقشــان اقــدام منودنــد 

ــد.  ــدان انداختن ــه زن ــر ب ــالل گ ــوان اخ ــان بعن رهربانش

ــد، رای  ــات درســت کردن ــرای انتخاب شــورای انتصابــی ب

قالبــی بــه صنــدوق هــا ریختنــد و حــق شــهروندی را از 

آنهــا گرفتنــد، خامنــه ای احــدی نــژاد را تحمیــل کــرد و 

اعــرتاض مســاملت آمیــز چنــد میلیونــی مــردم را در ســال 

88 بــه خــاک وخــون کشــید، بازهــم رسکــوب و زندانــی 

وشــکنجه ادامــه یافــت و راهــی جــز قیــام بــرای مــردم 

ــش  ــون آت ــش چ ــود ش ــامه ن ــتند. دی ــامن نگذاش حاک

فشــانی خشــم تــوده هــای زحتکشــان در عــرض چنــد 

روز در بیــش از صــد وچهــل شــهر بیــرون جهیــد و 

باردیگــر ققشــون رسکوبگــر خامنهــای بــه میــدان آمــد، 

کشــت، دســتگیر کرد،شــکنچه داد و نفــس هــا در ســینه 

هــا موقــنت بــار دیگــر خفــه کــرد. ددیــری نپائیــد آبــان 

ــش  ــر از جنب ــق ت ــر، عمی ــه ت ــه جانب ــت هم ــود هش ن

ــن اقشــار  ــن تری ــا، پائی ــار از قعــر دری ــی اینب هــای قبل

ــا  ــم ب ــتند، بازه ــهرک برخاس ــهرو ش ــه در 700 ش جامع

رسکــوب شــدید لشــگر ضــد مردمــی خامنــه ای رو بــرو 

شــدند.چهل ســال تاریــخ جمهــوری اســالمی نشــان داد 

کــه یکــی از خونخوارتریــن حکومــت هایــی اســت کــه 

ــود  ــه خ ــی اش ب ــخ طوالن ــن تاری ــران در ای ــزمین ای س

دیــده اســت و در عیــن حــال یــک درس ســرتک تاریخــی 

ــتند  ــد وهس ــف بودن ــدان واق ــا ب ــت ه ــه کمونیس را ک

بــار دیگــر بــه اثبــات رســاند. صاحبــان زر ومال،طبقــات 

ــین  ــان ماش ــی چن ــدرت سیاس ــب ق ــس از کس ــم پ حاک

ــه  ــد ک ــدرت بوجــود مــی آورن ــرا حفــظ ق جنگــی ای ب

ــوان  ــی ت ــه م ــوده ایســت ک ــر ت ــردن قه ــا بکارب ــا ب تنه

آنهــارا بــه زیــر کشــید. در بربــر قهــر ارتجاعــی راهــی 

ــرد قهــر انقالبــی. ــکار ب نیســت جــز ب

ــود گان و  ــچ ب ــی ازخشــم ســتمدیدگان، هی ــر انقالب قه

در دوران تاریخــی کنونــی کارگــران وزحمتکشــان علیــه 

ــاران حاکــم هنگامــی کــه آنهــا دســت بــه رسکــوب  جب

مــی زننــد درتاریــخ طوالنــی هــزاران ســاله ی رسزمیــن 

ــر  ــت اخی ــت. مقاوم ــاده اس ــاق افت ــرات اتف ــه ک ــا ب م

ــری  ــدرت گی ــک ق ــی ش ــه اش ب ــت و ادام ــتثنا نیس اس

ــاه  ــان م ــود. در آب ــی خواهــد ب ــروزی نهای ــا پی ــردم ت م

ــوده  ــر ت ــط بســیار ناهنجــار وفق ــود هشــت در رشای ن

هــای مــردم، بــار دیگــر هنگامــی کــه بــه نــاگاه قیمــت 

ــردم در رسارس  ــرد، م ــر ک ــه ای ســه براب ــن را خامن بنزی

ایــران دســت بــه اعــرتاض مســاملت آمیــز زدنــد دیکتاتور 

ــش برخــورد دســتور رسکــوب "ارشار" را  ــه قبای ــزرگ ب ب

ــی  ــوی کروب ــی ،موس ــه خامت ــار ن ــن ب ــرد. ای ــادر ک ص

بودنــد کــه آب رو آتــش پاشــند و نظــام را نجــات دهند، 

نــه ماننــد دیــامه 96 کــه قیــام کننــدگان در صفوفشــان 

ــود کــه هــم خــدا را مــی  از اقشــار متوســط جامعــه ب

ــود از  ــی ب ــاه مقاومت ــان م ــا. آب ــم خرم ــتند و ه خواس

پاییــن تریــن وفرودســت تریــن اقشــار جامعــه کــه کارد 

ــه استخوانشــان رســیده و دیگــر راهــی جــز انقــالب  ب

کــردن را در پیــش ندارنــد. آنهاچــون آتــش نشــانی کــه 

از قعــر زمیــن رس بــه بیــرون مــی کشــد، چــون جتبشــی 

مقاومــت خــود را نشــان داد. خیــزش بیــش از صــد 

ــود و شــش مقاومــت  ــامه ن ــران در دی ــل شــهر ای وچه

ــز  ــرای همیشــه راه مســاملت آمی ــه ب ــی اســت ک خونین

تغییــر را بســت. جنــگ طبقاتــی ادامــه سیاســت هــای 

طبقاتــی بــا و ســایل جنگــی اســت وهنگامــی رخ مــی 

دهــد کــه راه حــل هــای مســاملت آمیــز توســط حاکــامن 

ــن  ــالمی در ای ــوری اس ــم جمه ــت. رژی ــده اس ــد ش س

ــن  ــن رسزمی ــد تری ــی از ثرومتن ــلطه یک ــال س ــل س چه

منطقــه را از هــر لحــاظ – ذخیــره کان هــا ومــواد 

خــام، بــا جمعیتــی کاری وجــوان تــا حــد بــاالی بیســت 

ــوب  ــان شــامل وجن ــزی می ــه ای مرک ــون در منطق میلی

پایــه از همزیســتی  بــا متدنــی دیــر  ورشق وغــرب 

هزارســاله میــان ملیتهــا و قــوم هــا بــا عــادات و زبــان 
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ــه پرتــگاه نابــودی ســوق داده  ــه لب ورســومات خــود، ب

اســت. گرســنگی غوغــا مــی کنــد، کــودکان کار، فحشــا 

وبــی خامنانــی همــه جــا گیرشــده اســت. در برابــر 

ــوده ای  ــزش ت ــچ راهــی جــز خی ــوری حاکــم هی دیکتات

باقــی منانــده اســت. قیــام آبــان آغــاز انقالبــی اســت از 

ــر  ــه دیگ ــه ک ــگان جامع ــن، از فرودســتان و پابرهن پائی

ــه  ــر رسمای ــتثامر گ ــتمکارو اس ــدرت س ــد ق ــی توانن من

ــازش را  ــش آغ ــن جنب ــد. ای ــل کنن ــم را تحم داری حاک

ــفند 57  ــوده ای اس ــرتاض ت ــن اع ــان اولی ــزش زن در خی

ــی دجــال و  ــان حجــاب خمین ــر فرم ــرا ب ــه در ب دارد ک

ــتی  ــب نش ــه عق ــور ب ــد واورا مجب ــه گفتن ــه گرن خدع

موقتــی کردنــد، داردو خیــزش زنــان ســنگ بنایــی شــد 

بــرای جنبــش نویــن مــردم ایــران بــرای ادامــه مقاومــت 

آنهــا در ایــن ســال هــای طوالنــی وبــه درســتی در تاریخ 

پــر افتخــار زنــان ترقیخــواه وچــپ ایــران تبــت اســت و 

بــاور کردنــی نیســت کــه در ادامــه اش مجبــور شــد از 

ــذرد،  ــی بگ ــچ و خم ــر پی ــی و پ ــخت، طوالن ــیر س مس

ــش در دهــه شــصت  ــن فرزندان اول پیشــقروان و بهرتی

بــه میــدان فرســتد و در نــربد هــای نابرابــر ســنگر بــه 

ــا آمــل و  ــا ســنندج، ترکــامن صحــرا ت ســنگر ازاهــواز ت

قشــقائی، همــه جــا در شــهر وروســتاها بایســتند و مهــر 

مقاومــت تــا آخــر را بــه درفــش رسخ گلگــون شــدهی 

آزادی وبرابــری بکوبنــد. بــی شــک رســتاخیز آبــان 

ادامــه همیــن مقاومــت هــا در رشایــط در ماندگــی 

ــم جمهــوری اســالمی اســت. کامــل رژی

 دســتاورد هــای ایــن قیــام بســیار اســت امــا بزرگرتیــن 

آن در عمــل بــی حیثیــت کــردن خامنــه ای و ســه 

قــدرت ســلطه گردســت نشــانده اوســت. هامنطــور کــه 

ــان  ــا اقداماتش ــا ب ــوده ه ــت ت ــا ه و هف ــال پنج در س

شــاه را بــه حیــرت در آوردنــد ودیــری نکشــید کــه 

ــاد  ــده را از بنی ــان نظــام فرومان ــزش آب ــراری شــد خی ف

ــاید  ــده آورش ش ــش خن ــا تفاوت ــرزه در آورد تنه ــه ل ب

ــرش  ــر عم ــام آخ ــاه از دوازده ام ــه ش ــد ک ــن باش در ای

بیشــرت بــه امــام حســن بیــامر متایــل کــرد و خامنــه ای 

ــه خلقــه در محــارصه  بنظــر مــی رســد چــون خلقــه ب

قــرار دارد و راه فــرار بــه خــارج را هــم بــه روی خــود 

بســته اســت حســینی اســت و مشــیت الهــی را در ایــن 

ــذار حــزب  ــان گ ــک بنی ــد کیشــش کاتلولی ــد مانن میبین

اللــه کــه در میــدان فلورانــس ســوزاندند بجــای ویــالن 

ــرای  ــوزانند و ب ــامران بس ــا در ج ــدن در رسارس دنی ش

درس عــربت بــه حاکــامن جبــار آینــده مجســمه اش بــه 

ــش  ــی های ــز خوان ــواهد و رج ــه ش ــش گذارند.هم منای

نشــان میدهــد قصــد دارد آخریــن روزهــای زندگــی اش 

را بازهــم بیشــرت خــون مــردم ایــران بریــزد. شــاه ایــران 

ــران ادعــای قــدرت  ــخ باســتانی شاهنشــاهی ای ــا تاری ب

بــزرگ منطقــه ای را کــرد و امــروز خامنــه ای شــیعگری 

ــی  ــان م ــلامنان جه ــرب مس ــود را ره ــرده، خ ــه ک را بهان

نامد.هــر دو آنهــا لربیــز از جنــون قــدرت اولــی 32 

ســال ودومــی هــم کمــی بیشــرت رسمایــه داری را بــا زور 

رسنیــزه بــر گــرده کارگــران میلیونــی کار ارزان گســرتش 

دادنــد و تــالش کردنــد ابدیــت بــه سلســله خــود ابدیــت 

بخشــند.اولی رضــا را ولیعهــد نامیــد وایــن دیگــر مجتبــا 

ــد. را جانشــین خــود میدان

بســی خیــال واهــی. مرتجعــان در تاریــخ بزرگرتیــن 

خیــال پردازاننــد چــون علیــه پیرشفــت تاریــخ مــی 

ایســتند و رسنوشــتی جــز شکســت نهایــی ندارنــد. 

رسنوشــت پادشــاهان و حاکــامن ایــران را مــردم در 

چنــد کلمــه ســاده خالصــه کــرده انــد:" نــه نادربــه جــا 

ــادری". ــه ن ــد ون مان

ــخ  ــران تاری ــدگان ای ــالب کنن ــران انق ــون ای ــا انقالبی  ام

چندیــن هــزار ســاله در پشــت رس دارنــد، نــواده هــای 

بردگانــی هســتند کــه هــزاران ســال پیــش بــه زور 

شمشــیر و شــالق خشــایار شــاه تــا در دوازه هــای 

آتــن را گردشــان تخــت امپراطــوری را کشــاند، رعایایــی 

هســتند کــه در دوران رعیتــی شــیره جانشــان را مالــکان 

میکیدنــد و وبــدون هیــج حقــوق اجتامعــی پادشــاهان 

آنهــا را بــه چــرخ هــای جنگــی لشــگر کشــی هایشــان 

مــی بســتند. همــه جــا وهمــه قــرن هــا خرافــات ودیــن 

را قــرش مفتخــور روحانیــت چــون افیــون بــرای مطیــع 

کــردن آنهــا در خدمــت صاحبــان قــدرت بــکار بردنــد.

ر. دیلم
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این  از مواضعی که در  برخی  تحریریه:  توضیح هیئت 

همخوانی  رنجربان  حزب  نظرات  با  است  آمده  ترجمه 

اطالعات  دارای  مقاله  این  اینکه  بعلت  ولی  ندارد 

مشخصی برای پژوهش گران راجع به رشد رسمایه داری 

در چین است، در نرشیه رنجرب انتشار می یابد

کشور پهناور چین جهان را به لرزه در خواهد آورد: در 

مورد کشاورزان و هوش مصنوعی 

تحقیقات  ساووتوجی،  نگ  و  وندپیت  مارک  توسط 

جهانی، ۱۱ اکترب 20۱9 

By Marc Vandepitte and Ng Sauw Tjhoi

و  فقیر  کشور  یک  اخیر،  تاریخ  در  بار  نخستین  برای 

توسعه نیافته با رسعتی غیر قابل تصور تبدیل به یک ابر 

قدرت اقتصادی شده که از هر نظر تأثیر عمده ای بر 

امور جهانی دارد. چگونه این جهش عظیم به واقعیت 

پیوسته است؟ این جهش برای بقیه جهان چه معنی ای 

نظر  چین  های  انقالب  سال   70 گذشته  به  باید  دارد؟ 

دقیق انداخت.

بازگشت به نقشه جهان

به  را  خود  فرهنگی  جذابیت  چین  که  است  ها  قرن 

منایش میگذارد و به همراه هند بازیگر پیرشو در صحنه 

جهانی بودند. پس از یک قرن استعامر، تجاوز، تحقیر 

و جنگ های داخلی، مائوتسه دو در سال ۱949 کشور 

خود را در نقشه جهانی بازگردند. چینی ها عزت خود 

را بدست آوردند.

این آغاز » مسابقه ماراتن توسعه با رسعت بسیار زیاد« 

که  دهد. هامنطور  می  تکان  را  جهانی  روابط  که  بود 

ناپلئوم بناپارت پیش از این پیش بینی کرده بود: » چین 

غولی ست که فعال در خواب است، وقتی بیدار شود، 

متام جهان به لرزه درخواهد آمد «. 

معجزه اقتصادی

 ،1٩4٩ سال  در  چین  خلق  جمهوری  تأسیس  زمان  در 

این کشور یکی از فقیر ترین و عقب افتاده ترین کشور 

در  ها  چینی  اتفاق  به  قریب  اکرثیت  بود.  جهان  در 

بدوی( اشتغال داشتند. تولید ناخالص  کشاورزی )غالباً 

داخلی رسانه نیمی از آفریقا و یک ششم آمریکا التین 

بود. برای اینکه فرصتی برای آرمانهای انقالبی برابری در 

یک محیط جهانی بسیار خصامنه فراهم شود، دستیابی 

این  بود.  آوری رضوری  فن  و  اقتصادی  رشد رسیع  به 

قرار شد طی 70 سال آینده از طریق یک روند آزمایش 

و خطا انجام گیرد.

دوران  در  آشفته  و  گرا  درون  بسیار  دوره  یک  از  پس 

رشته عملیات گسرتده  آن یک  در  که   – مائوتسه دون 

 « و   » جلو  به  بزرگ  جهش   « مانند  برانگیزی  بحث 

انقالب فرهنگی « آغاز شد – تنگ سیاپینگ مشعل را 

با  اما  بالفاصله  تقریبا  گرفت.  به دست  سال ۱978  در 

احتیاط او رفرم های اقتصادی را رشوع کرد و روابط با 

بسیاری از کشورها از جمله ایاالت متحده را بطور قابل 

مالحظه ای برقرار کرد.

با  چین  شدن  صنعتی  غربی،  اروپای  با  مقایسه  در 

انجام  تر  برابر رسیع  برابر چهار  پنج  از  بیش  جمعیتی 

سطح  در  چین  اقتصاد  قبل،  سال  هفتاد   )  ۱( گرفت. 

عنوان  به  ها  چینی   20۱4 سال  در  بود.  ناچیز  جهانی 

بزرگرتین اقتصاد )از نظر حجم( از ایاالت متحده پیشی 

گرفتند و هم چنین به بزرگرتین کشور صادر کننده در 

تولید  با  چین  در  شهر   35 امروز  شدند.  تبدیل  جهان 

ناخالص داخلی برابر با کشورهایی مانند نروژ، سوئیس 

ناخالص  تولید  حال،  همین  در  دارد.  وجود  آنگوال  یا 

 ۱54 از  ترکیبی  داخلی  ناخالص  تولید  از  چین  داخلی 

کشور بزرگرت شده است. مقدار تولید سیامن های چین 

بین سالهای 20۱۱ – 20۱2 ، بیشرت از کل تولید سیامن 

این  بود.  بیستم  ایاالت متحده در متام طول قرن  های 

و  ساخته  سال  در هر  فرودگاه جدید  ده  تعداد  کشور 

دارای گسرتده ترین شبکه جهانی بزرگ راه ها و خطوط 

این  حارض،  حال  در  دارد.  را  باال  های  با رسعت  قطار 

ساعت  شش  در  را   ۱978 سال  میزان  هامن  به  کشور 

صادر میکند.

جهش تکنولوژی به جلو

چین تنها از نظر تکامل کمی تعجب آور نیست. از نظر 

کیفیت، هم چنین اقتصاد چین نیز جهش های بزرگی را 

کشور پهناور چین جهان را به لرزه در 

خواهد آورد
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به جلو انجام داده است که توسعه فن آوری آن منونه 

از  تکنسین  و  دانشمند  مهندس،  میلیونها  ست.  اصلی 

التحصیل  فارغ  اخیر  دانشگاه های چین در دهه های 

شده اند. تا همین اواخر، چین به عنوان یک تقلید کننده 

فن آوری دیده میشد. امروز، چین یک مبتکر برجسته 

است. در حال حارض چین رسیع ترین فوق کامپیوتر را 

در اختیار دارد و اکنون در حال ساخت پیرشفته ترین 

کامپیوترهای  حتی  توسعه  برای  جهان  تحقیقاتی  مرکز 

کووانتومی رسیع تر است. در سالهای اخیر این کشور در 

زمینه موشک های ما وراء الصوت، آزمایش پردازش ژن 

های انسانی، ماهواره های کووانتومی و شاید مهم تر 

از همه: در زمینه همش مصنوعی به نتایج چشم گیری 

رسیده است. پروژه ساخت چین در سال 2025 با هدف 

تقویت این نو آوری در فن آوری در بخش های حیاتی 

اقتصادی و اجتامعی ست.

مدیون  را  خود  تکنولوژی  پیرشفت  از  بخشی  چین  آیا 

شک،  بدون  ست؟  )معنوی(  عقالنی  مالکیت  رسقت 

این  نیز  مکزیک  و  هند  برزیل،  مثل  کشورهایی  مانند 

گونه است. در گذشته نیز ایاالت متحده تنها به لطف 

رسقت در مقیاس وسیع فن آوری از انگلیس و اروپا تنها 

توانسته است رشد اقتصادی خود را در سطح ابرقدرت 

توسعه دهد. هامنطور که اقتصاد دان میگوید: » انتقال 

دانش از کشورهای ثرومتند به کشورهای فقیر تر با قاّلب 

یا کاله برداری، بخشی جدا ناپذیر در توسعه اقتصادی 

ست. «

دستورالعمل 

موفقیت مدرنیزه شده چین با حد اکرث رسعت بر پایه 

ارکان مختلفی استوار است:

است  دولت  دست  در  اقتصاد  کلیدی  بخشهای   –  ۱

که اکرث بخشهای دیگر را نیز بطور غیر مستقیم کنرتل 

میکند، از جمله با حظور کنرتل کننده حزب کمونیست 

در اکرث رشکتهای متوسط و بزرگ.

2 – بخش مالی تحت کنرتل دقیق دولت است.

3 – اقتصاد برنامه ریزی شده است، نه در کلیه جزئیات 

بلکه بطور کلی، هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت.

پویا  بصورت  که  بازار  مناسب  مکانیسم  یک  در   -  4

است،  یافته  توسعه  اقتصادی  مختلف  های  حوزه  در 

ابتکارات خصوصی )بسیار زیادی( وجود دارد. مکانیسم 

بازار تا زمانی در اهداف اقتصادی و اجتامعی )از برنامه 

ریزی کلی( دخالت نکند، تحمل می شود.

5 – در مقایسه با سایر کشورهای درحال ظهور، میزان 

باز بود رسمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بسیار 

زیاد است، مرشوط بر اینکه با اهداف اقتصادی جهانی 

چین مطابقت داشته باشد.

6 – تالش زیادی برای توسعه زیر ساخت ها و تحقیقات 

و توسعه انجام می شود.

7 – دستمزد ها تا حد زیادی از افزایش بهره وری پیروی 

می کنند، که یک بازار داخلی بزرگ و پویا ایجاد کرده 

است.

8 – مبلغ نسبتاً زیادی در آموزش، مراقبتهای بهداشتی و 

تأمین اجتامعی رسمایه گذاری می شود.

9 – کشور برای ده ها سال از صلح برخوردار بوده است 

کار  در محیط  اجتامعی  از صلح  باالیی  نسبتا  و سطح 

وجود دارد.

ابتدای  در  کشاورزان  به  کشاورزی  های  زمین  توزیع 

انقالب و سیستم ثبت نام خانوار های شخصی )هوکو( 

باعث شده است که از تپیکال هرج و مرج معمولی که 

در  و  افتد  می  اتفاق  سومی  جهان  کشورهای  در  اکرثاً 

نتیجه کارهای غیر رسمی و غیر مولد صورت می گیرد، 

جلوگیری شود. 

رقابت  گیر  در  چین  شوروی،  جامهیر  اتحاد  برخالف 

نشده  متحده  ایاالت  با  قیمت  گران  بسیار  تسلیحاتی 

است. 

این رویکرد با دستور العمل کشورهای رسمایه داری که 

در  مسئول هستند،  آن  در  ملیتی  و چند  مالی  رسمایه 

تضاد است، جائیکه سود کوتاه مدت هدف اصلی ست 

از طریق  بودجه  و جائیکه دولت ها در حذف کری 

توجه  جالب  بسیار  روشی  اند.  شده  تثبیت  انداز  پس 

برای بحران مالی )2008 ( برای کشوری مثل چین بسیار 

 ٪۱2.5 محرک  برنامه  یک  چین  دولت  ست.  معمولی 

اجرا کرد که احتامال بزرگرتین  را  ناخالص داخلی  تولید 

برنامه زمان صلح تا کنون است. اقتصاد چین اندکی افت 

کرد، اما پس از آن با رسعت رشد کرد، در حالیکه اقتصاد 

و  باال  و  رفنت  پیش  و  پس  حال  در  سال  ده  اروپا طی 

پائین رفنت است.

مدل رشد جدید

با توجه به تغییراتی رسیع در بازار کار داخلی، دستمزد 

ها و بازار های خارجی، دولت چین مدل رشد متفاوتی 

را ایجاد کرد. وقتی رئیس جمهور شی جینپینگ در سال 

20۱2 مسئولیت خود را بدست آورد، اظهار داشت که 

مدل  باشد.  نباید هدف  دیگر   » رشد  به خاطر  رشد   «

در صنایع  گذاری  و رسمایه  بر صادرات  مبتنی  قدیمی 

مدل  در  بود.  تولید  صنعت  و  ساز  و  ساخت  سنگین، 

جدید، نیروی محرکه مرصف انبوه )بازار داخلی(، بخش 

خدمات و فعالیتهای با ارزش افزوده باالتر با باال رفنت از 

نردبان تکنولوژی ست. این تحول نشان دهنده انعطاف 

پذیری است که رهربی چین سیاستهای اقتصادی را در 

العمل  دستور  رکن  دوازدهمین  این  کند.  می  اجرا  آن 

اتحاد  که  پذیری روشی ست  انعطاف  این  چینی ست. 

با این چالش ها  جامهیر شوروی در دوره بعدی خود 

روبرو بوده است.

آیا اکنون این رشد موفقیت آمیز می تواند برای مدتی 

سطح  با  کشور  این  اقتصاد  تردید  بدون  یابد؟  ادامه 

گذاری  رسمایه  دار،  سایه  های  بانک  بدهی،  از  باالیی 

بیش از حد در زیر ساخت ها، حباب امالک و مستغالت، 

افزایش جمعیت، جنگ تجاری فزاینده با ایاالت متحده 

اکرث  این وجود،  با  کند.  نرم می  پنجه  و  و غیره دست 

ناظران چین را به عنوان اقتصاد مقاومتی می دانند و 

تحلیل هایی نشان می دهد که هنوز فضای  تجزیه و 

قابل توجه ای برای خطا و کمبودها وجود دارد و فضای 

طوالنی  مدت  برای  رسیع  رسعت  با  رشد  برای  زیادی 

وجود دارد.

در  بزرگرتین  و  ترین  سابقه  بی  چین  در  فقر  کاهش 

تاریخ جهان است 

در سال ۱949، در آغاز انقالب چین، حد متوسط عمر 

35 سال بود. 30 سال پس از آن به دو برابر یعنی 68 

به  ها  چینی  عمر  متوسط  امروز حد   )  2( رسید.  سال 

نسبت  به  نوزادان  میر  و  مرگ  است.  رسیده  سال   76

قابل مالحظه ای بهبود یافته است. به عنوان مثال، اگر 

هند هامن مراقبت های پزشکی و پشتیبانی اجتامعی را 

به شهروندان خود ارائه میداد هامنطور که چین انجام 

می دهد، هر سال 830 هزار کورک کمرت در هند می 

میرند. )3 (

بین سالهای ۱978 و 20۱8 چین موفق شد تعداد رکورد 

شکنی را از فقر نجات دهد: 770 میلیون نفر. این میزان 

برابر است با کل جمعیت جنوب صحرای آفریقا در آن 

دوره نام برده. با رسعت فعلی، فقر منتها درجه تا سال 

زو  رابرت  گفته  به  شد.  کن خواهد  ریشه  کامال   2020

لیک، رئیس سابق بانک جهانی، این » مطمئنا بزرگرتین 

جهش برای غلبه بر فقر در جهان است. تالش های چین 

به تنهایی تضمین کرده است که اهداف توسعه هزاره 

جهان در مورد کاهش فقر برآورده می شود. ما و کل 

جهان چیزهای زیادی برای آموخنت از این داریم. «

در حالیکه دستمزد ها در بسیاری از کشورها در حال 

رکود یا نزول هستند، اما طی یک دهه گذشته دستمزد 

پیش،  سال  پانزده  است.  شده  برابر   3 چین  در  ها 

رشکتهای چند ملیتی غربی به دلیل دستمزدهای پائین 

به سمت چین هجوم آوردند. حرکت معکوس اکنون در 

حال دست به دست شدن است. حد متوسط دستمزد ها 

در صنایع چین در حال حارض تنها ٪20 از پرتقال کمرت 

رومانی،  مقدونیه،  بلغارستان،  مانند  کشورهایی  است. 

مالداوی، اوکراین در سال 20۱3 حد اقل دستمزد کمرتی 

نسبت به چین داشتند.

کم بودهای قابل توجه چین

اشکاالتی  دارای  چنین  هم  آمیز  موفقیت  روایت  این 

خدمات،  و  صنایع  در  تولید،  در  رسیع  افزایش  ست. 

در مقایسه با کشاورزی، باعث ایجاد شکاف بزرگ بین 

و  نشین  فقیر  مناطق  بین  روستائی،  و  شهری  مناطق 

استانهای ساحلی رشقی غنی تر شده است. سیستم موکد 

هوکو )ثبت نام محل اقامت فردی، وضعیت اجتامعی را 

تعیین می کند( باعث می شود گروه عظیمی )از ۱00 

از حقوق  که   » داخلی  مهاجران   « از  نفر(  میلیون  ها 

اجتامعی کم تری برخوردار هستند، اغلب مورد تبعیض 

قرار می گیرند. سیاست تک فرزندی )از سال ۱978 ( - 

جدا از ویژگی الزام آور آن منجر به سقط های انتخابی 

متعدد و مازاد مردان بیش از 30 میلیون شده است. 

دمکراسی: نیروی مرصف شده و محصول یا بازده سیستم 

بطوریکه  میداند  تر  بر  را  خود  معموال  غربی  سیاسی 
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خود را تنها الگوی معترب به حساب می آورد. این بینش 

تاریخی نشان منی دهد که می دانیم تقریبا متام رژیم 

های فاشیستی در رحم دمکراسی پارملانی غربی متولد 

شدند. یک ناظر بی طرف نیز مشاهده خواهد کرد که 

دمکراسی غربی عمدتا به منافع یک درصدی ها کمک 

می کند. این فاقد یک دید طوالنی مدت و یک سیاست 

مؤثر برای مقابله با مشکالت اجتامعی و محیط زیستی 

فریبنده،  های  چهره  برای  را  زمینه  این  اینکه  و  ست. 

غیر قابل پیش بینی و خطرناک مانند تارمپ، جانسون، 

بولسونارو و دوترته فراهم کرده است.

غرب  در  تأکید  شود،  می  دمکراسی  از  صحبت  وقتی 

گیری  تصمیم  که  این سئوال  در  درونی ست،  بر جنبه 

چگونه و از طریق چه کسی صورت می گیرد. روش های 

یا خواست  اراده  آیا  و  سیاسی چیست  رهربی  انتخاب 

شود؟  می  ابراز  منتخب  منایندگان  توسط  شهروندان 

انتخابات مهم ترین عنرص در این امر است.

نجات دهد: چین  را  این سیاره  تواند  ریزی می  برنامه 

انرژی تجدید پذیر را انتخاب می کند

در چین، تأکید بر جنبه برونداد یا بازده است، یعنی در 

مورد پی آمدهای تصمیم: آیا تصمیم موفقیت آمیز است 

و چه کسی سود می برد؟ نتیجه مهم است، حاکمیت 

خوب و منصفانه مهم ترین مالک است. )4( از این نظر، 

چینی ها اهمیت بیشرتی به کیفیت سیاستمداران خود 

می دهند تا رویه های انتخاب رهربرانشان.

تصمیم گیری های سیاسی با ویژگی های چینی

به گفته دانیل بل، کارشناس الگوی چینی، نظام سیاسی 

براساس  که  افرادی  یا  شایسته  دولت  از  ترکیبی  چین 

در  دمکراسی  باال،  در  اند  شده  انتخاب  اشان  توانایی 

)مداخله  میانجی  سطوح  در  آزمایش  برای  فضا  و  پایه 

های  شایستگی  براساس  سیاسی  رهربان  است.  کننده( 

به  کردن  پیدا  ارتقاء  از  قبل  و  شوند  می  انتخاب  خود 

را طی  ارزیابی  و  آموزش، مامرست  صدر، روند سخت 

می کنند. انتخابات مستقیمی در سطح شهرداری ها و 

کنگره های استانی حزب برگزار می شود. نوآوری هی 

سیاسی، اجتامعی یا اقتصادی ابتدا در مقیاس کوچک تر 

)چند شهر یا استان( مورد آزمایش قرار می گیرند و پس 

ارائه داده  از ارزیابی دقیق و تعدیل در مقیاس بزرگ 

می شود. )5 ( به گفته دانیل بل، این ترکیب » به بهرتین 

فرمول برای اداره یک کشور بزرگ « نزدیک می شود.

بسیار  بطور  را  نظر سنجی  مرکزی  دولت  براین،  عالوه 

در  دولت  کرد  عمل  یعنی  کند  می  سازماندهی  منظم 

اشتغال  بهداشت عمومی،  اجتامعی،  تأمین  زمینه های 

و محیط زیست را ارزیابی می کند. محبوبیت رهربان 

اساس،  این  بر  است.  ها  بررسی  موضوع  نیز  محلی 

سیاست ها اغلب تعدیل می شوند.

کرده  ثابت  را  خود  ارزش  چینی  گیری  تصمیم  سیستم 

است. فرانسیس فوکویاما، که به سختی می توان او را 

همدرد چپ یا چینی شناخت. 

چین  سیاسی  سیستم  قدرت  ترین  مهم   « گفت:  وی 

با  و  پیچیده  بزرگ،  های  گیری  تصمیم  در  آن  توانایی 

نسبتا  اقتصادی  گذاری  سیاست  در  اقل  حد  و  رسعت 

مناسب آنهاست. چین با رسعت خود را وفق می دهد، 

را بطور مؤثر  آنها  و  گیرد  گیریهای مشکل می  تصمیم 

اجرا می کند.«

سیستم  چین  سال،  دو  در  تنها  مثال،  عنوان  به 

افزایش  میلیون ساکن روستایی  به 240  را  بازنشستگی 

پوشش  تحت  که  افرادی  کل  تعداد  از  که  است،  داده 

طرز  به  دارند،  قرار  متحده  ایالت  بازنشستگی  سیستم 

چشم گیری فراتر می رود.

بنا براین جای تعجب نیست که دولت چین می تواند 

به حامیت زیادی از مردم اعتامد کند. حدود ٪90 می 

در  رود.  می  پیش  صحیح  جهت  در  کشورشان  گویند 

اروپای غربی، این بین ۱2 تا 37 درصد )میانگین جهانی(

ست.

حزب کمونیست

با  است.  کمونیست  حزب  چینی  مدل  فقرات  ستون 

بیش از 90 میلیون عضو، این بزرگرتین سازمان سیاسی 

های  نسبت  با  فقرات  ستون  چنین  این  است.  جهان 

عظیم جمعیت این کشور نه تنها مفید و حتی الزم می 

باشد. چین به اندازه یک قاره است. این کشور ۱7 برابر 

فرانسه است و ساکنان این کشور جمعا به اندازه اروپای 

غربی، اروپای رشقی، کشورهای عربی، روسیه و آسیای 

میانه می باشد. تفسیر این موضوع در رشایط اروپا بدان 

معنی ست که مرص یا قرقیزستان باید از بروکسل اداره 

تناسبات، تفاوت های زیاد بین  این  به  با توجه  شوند. 

بینی می  این کشور پیش  مناطق و چالش های عظیم 

شود، یک نیروی انسجام یافته قوی برای حفظ حاکمیت 

کشور الزم است که قادر به اجرای یک سیاست محکم 

و پابرجا باشد. به گفته اکونومیست: 

» حاکامن چین معتقدند که این کشور بدون حاکمیت 

تک حزبی به محکمی یک امپراتور منی تواند روی پایش 

بایستد. )و آنها ممکن است درست بگویند(. «

روند  کند.  می  جذب  را  ماهر  بسیار  افراد  حزب  این 

انتخاب برای ارتقاء رهربان سطح باال عینی و سختگیرانه 

است. کیشور محبوبانی، کارشناس ارشد آسیا:

» به دور )بعید است( از یک سیستم دیکتاتوری دلخواه، 

حزب کمونیست چین ممکن است در ایجاد یک سیستم 

حاکمیتی قدرمتند و با دام، شکننده و آسیب پذیر نباشد. 

حتی قابل توجه تر و بر انگیزه تر، این سیستم حاکمیتی 

احتامال بهرتین مجموعه از رهربان چینی را بوجود آورده 

است. «

تقریبا سه چهارم جمعیت می گویند که از سیستم تک 

حزبی پشتیبانی می کنند.

روابط بین املللی

این  است.  بوده  کفا  خود  زیادی  حد  تا  چین  اقتصاد 

و  خارج  دنیای  از  منزوی  بطور  است  توانسته  کشور 

حتی  است.  کرده  چنین  غالبا  و  کند  زندگی  جداگانه 

را  خود  فرهنگ  چین  خود،  امپراتوری  قدرت  اوج  در 

از  نه  و  داده  اقتصادی گسرتش  و  دیپلامتیک  روابط  با 

طریق فتوحات نظامی. )6( این شیوه سیاست خارجی 

در تاریخ اخیر نیز حفظ می شود. چین در تالش برای 

جهانی چند قطبی ست که با برابری بین همه کشورها 

مشخص می شود. چین حاکمیت را به عنوان سنگ بنای 

نظم بیت املللی می داند و هر گونه دخالت در امور 

این  بهر دلیلی رد می کند.  را  داخلی یک کشور دیگر 

اغلب چین را مورد مالمت قرار می دهد که عملکردش 

اندک  بسیار  کشورها  سایر  در  برش  حقوق  مورد  در 

است. در هر صورت چین تنها عضو دائم شورای امنیت 

سازمان ملل است که در 30 سال گذشته یک گلوله هم 

خارج از مرزهای خود خارج نکرده است.

جهانی سازی به سبک چینی

جمعیت   ۱8٪ با  نیست.  کفا  خود  دیگر  چین  امروز، 

جهان، تنها ٪7 از زمین های زراعی قابل کشت جهان را 

دار است و تنها ٪5 از نفت جهان را وارد می کند. عالوه 

مرصف  از  بیشرت  کاالهای  مراتب  به  کشور  این  براین، 

تولید می کند. به همین دالیل، چین امروز به بازار های 

جهانی بسیار وابسته است. 

وابستگی چین به تجارت جهانی و » محارصه نظامی « 

کنید(،  توجه  زیر  )در  متحده  ایاالت  توسط  کشور  این 

را  ابریشم  برای جاده  ابتکار عمل  تا  داشته  وا  را  چین 

در دوره سلسله هان،  قبل،  انجام دهد. دو هزار سال 

اوراسیا  از طریق  را  ابریشم مشهور جهان، چین  جاده 

به دریای مدیرتانه وصل کرد. این پروژه نیز مانند مسیر 

تجاری تاریخی، امروز به شبکه گسرتده ای از مسیر های 

سال 20۱3  در  که  است،  تبدیل شده  زمینی  و  دریایی 

تحت نام » یک کمر بند، یک جاده « راه اندازی شد.

در این میان، بیش از ۱600 پروژه در کار ساخت و ساز و 

زیر ساخت ها، پروژه های حمل و نقل، هوایی و بنادر 

دیگر اما هم چنین در ابتکارات مبادله فرهنگی درگیر 

هستند. صدها رسمایه گذاری، وام، توافق نامه تجارت 

ارزش  با  اقتصادی  ویژه  منطقه  ها  ده  و  ای  منطقه  و 

900 میلیارد دالر در 72 کشور جهان گسرتش یافته است 

٪65 جمعیت  یا  نفر  میلیارد   5 در حدود  که جمعیتی 

جهان را تشکیل میدهد. پروژه » یک کمربند، یک جاده 

برای  مارشال  برنامه  زمان  از  توسعه  برنامه  بزرگرتین   »

بازسازی پس از جنگ جهانی دوم در اروپاست. 

مارتین جکس، » جاده ابریشم جدید « را جهانی سازی 

به سبک چینی توصیف می کند. ابتکار عمل » یک کمر 

بند، یک جاده( قویا یاد آور اسرتاتژی بازرگانی هلند 400 

معنی  به  فرانسه  و  انگلیس  استعامر  است.  پیش  سال 

واقعی در جستجوی رسزمین های فتح شده بودند. آنها 

فتوحات نظامی را برای تسخیر و مطیع ساخنت جوامع 

سوی  از  دادند.  ترتیب  آنها  های  ثروت  غارت  بعد  و 

دیگر، آمسرتدام در تالش بود تا یک » امپراتوری تجارت 

نبود  قلمرو  به  این مربوط  آورد.  بدست  را   » اعتبار  و 

بلکه در مورد تجارت بود. هلندی ها یک ناوگان غول 

بکر را ساختند، پست های معامالتی را در مسیر های 

تا آنها را امن  اصلی نسب کردند و سپس تالش کردند 

کنند. مانند هلندی ها در قرن هفدهم، چین در حال 

حارض بزرگرتین ناوگان بازرگانی را دارد. )7 ( اسرتاتفور، 

اقتصادی  اطاق فکر معترب می گوید: مناطق ویژه  یک 

» پادگان های تجاری در جهان زنجیره ایست که برای 

چین این امکان را فراهم می کند که منابع خود را بدون 

سیاستهای کثیف و آشفته انقیاد استعامر، تأمین کند. «

مناسبات به سمت شامل و جنوب

رشد عظیم چین در قلب آسیا به عنوان یک کاتالیزور 

برای کل قاره عمل کرده است. مرکز ثقل اقتصادی جهان 

اقتصادهای فقیر  به رسعت در حال چرخش به سمت 

نشین آسیا ست. هم چنین به طرز چشم گیری تقاضا 
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برای مواد اولیه را افزایش می دهد و به نفع بسیاری از 

کشورهای آمریکای التین و آفریقا ست.

صنعتی شده آسیای رشقی صفات و خصوصیات » غاز 

اقتصادی  پیرشفت  با  دهد.  می  نشان  را   » پرنده  های 

کمرت  تولیدی  کارهای  و  روند  می  باال  دستمزد  کشور 

پیچیده به مناطق فقیر تر و هزینه های کار پائین تر 

در  سپس  ژاپن،  در  بار  نخستین  این  یابد.  می  انتقال 

کره جنوبی و تایوان اتفاق افتاد و امروز این روند در 

باالتر  دلیل دستمزدهای  به  است.  انجام  چین در حال 

به  را  خود  تولیدات  اکنون  چینی  رشکتهای  چین،  در 

چنین  هم  بلکه  بنگالدش،  و  ویتنام  مانند  کشورهایی 

این  اگر  کنند.  می  منتقل  آفریقا  به  ای  فزاینده  بطور 

روند ادامه یابد، می تواند به ساخت یک پایگاه صنعتی 

در قاره آفریقا کمک کند.

مقابله با ایاالت متحده 

نداد  رخ  داری  قلب رسمایه  در  سوسیالیستی  انقالبات 

و  ترین  فقیر  آن،  های  زنجیره  ترین  ضعیف  در  بلکه 

توسعه نیافته ترین کشورها رخ داد. سپس یک سیستم 

مادی ضعیف  مبنای  بر  بایست  می  پیرشفته  اجتامعی 

ساخته میشد، که باعث موانع و تضاد های بسیاری شده 

کرده  تغییر  به شدت  آن وضعیت  بعد  سال   70 است. 

است. پیرشفت عظیم فن آوری در چین و رشد چشمگیر 

اقتصادی آن، پایه های محکمی برای ساخنت یک جامعه 

ابدا  واشنگنت  البته،  است.  آورده  بوجود  سوسیالیستی 

این  آن  از  تر  بد  حتی  نیست.  خوشحال  اتفاق  این  از 

واقعیت است که چین آمریکا را تهدید می کند چون از 

نظر اقتصادی در حال پیشی گرفنت است. این دو پدیده 

» جنگ رسد جدید « بین ایاالت متحده و چین و تهدید 

» جنگ آتشین « را به جلو می برد.

 

در منت بودجه سال 20۱9 ، کنگره ایاالت متحده اظهار 

داشت: » رقابت اسرتاتژیک بلند مدت با چین اولویت 

اصلی ایاالت متحده است «. این نه تنها در مورد جنبه 

های اقتصادی بلکه در مورد اسرتاتژی کلی ست که باید 

در چندین جبهه انجام گیرد. هدف حفظ سلطه در سه 

حوزه است: فن آوری، صنایع آینده و تسلیحات.

بین  اقتصادی  روابط  کامل  بازگرداندن  حال  در  ترامپ 

ایاالت متحده و چین است. جنگ تجاری کنونی چشم 

گیر ترین آن است، اما این تنها حاشیه اسرتاتژی بزرگرت 

است که شامل رسمایه گذاری، رسمایه گذاری چینی در 

در چین  متحده  ایاالت  گذاری  متحده و رسمایه  ایالت 

می باشد. در وهله اول بخش های اسرتاتژیک با منظور 

مختل کردن پیرشفت تکنولوژی چین هدف می گیرند. 

مهم  بسیار  5جی  شبکه  کردن  اعتبار  بی  نظر،  این  از 

است. تصادفی نیست که هواوی که در توسعه فن آوری 

5جی بسیار جلو تر است، به یک آماج یا هدف گیری 

اصلی تبدیل شود.

جنگ  این  که  است  تالش  در  چنین  هم  ترامپ  دولت 

اقتصادی با چین را به کشورهای دیگر با داشنت بندهایی 

به  یا  دهد  گسرتش  شده  منعقد  های  نامه  توافق  در 

سادگی فشار بر آنها وارد آورد. هدف این است که نوعی 

» پرده آهنین اقتصادی « دور تا دور چین ایجاد کند.

اسرتاتژی نظامی ایالت متحده 

اسرتاتژی نظامی ایاالت متحده به سمت چین دو مسیر 

 )8( کشور.  این  محارصه  و  تسلیحاتی  مسابقه  دارد: 

مسابقه تسلیحاتی در نوسان کامل است. ایاالت متحده 

آمریکا ساالنه 650 میلیارد دالر برای اسلحه یا بیشرت از 

یک سوم کل جهان هزینه می کند. یعنی 2.6 برابر چین 

برابر رسانه است. هم چنین ساالنه ۱50 میلیارد  و ۱۱ 

دالر برای تحقیقات نظامی هزینه می کند، یعنی 5 برابر 

از  بر روی نسل جدیدی  اشتیاق زیاد  با  پنتاگون  چین. 

بدون رسنشین  بسیار پیرشفته، هواپیامهای  سالح های 

و انواع ربات ها کار می کند که یک دشمن در آینده 

قادر به مقابله با آن نباشد. جنگ پیش گیرانه از این امر 

مستثنی نیست.

تجارت  برای  چین  است.  نظامی  محارصه  دوم  مسیر 

نیاز  دریایی  نقل  و  حمل  به  صد  در   90 خود  خارجی 

دارد. بیش از 80 درصد از تأمین نفت این کشور باید 

از تنگه ماالکه )در نزدیکی سنگاپور( عبور کند، جائیکه 

پایگاه نظامی دارد. واشنگنت می  ایاالت متحده آمریکا 

تواند به راحتی انتقال نفت به چین را قطع کند. در حال 

در  ندارد.  آن  مقابل  در  دفاعی  گونه  حارض چین هیچ 

اطراف یا پیرامون چین ایاالت متحده بیش از 30 پایگاه 

نظامی، امکانات یا مراکز آموزشی )به نقطه ها بر روی 

های  ناوگان  کل  درصد   60 دارد.  شود(  مراجعه  نقشه 

آمریکا در این منطقه مستقر است. گفنت این که چین 

محارصه شده و تحت فشار قرار دارد اغراق نیست. شام 

منی توانید تصور کنید چه اتفاقی میافتد اگر چین حتی 

یک تأسیسات نظامی نسب کند، چه رسد پایگاهی در 

نزدیکی ایاالت متحده باشد.

جزایر  شدن  نظامی  باید  که  است  زمینه  همین  در 

کوچک در دریای جنوب چین و هم چنین ادعای آن در 

مورد بخش بزرگی از این منطقه دریائی را مشاهده کرد. 

انرژی و  کنرتل مسیر های حمل و نقل که در طی آن 

کاال های صنعتی آن حمل می شود برای پکن از اهمیت 

بسیار حیاتی برخوردار می باشد. درست در همین زمینه 

است که مسیر جدید ابریشم را باید دید.

قهرمان آلودگی و فضای سبز 
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منصورحکمت و حزب سازی ١

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

خشونت علیه زنان 

جامعه و تحلیل دینامیسم پویشی

حزب سازی:
ــدان  ــد ب ــده بای ــه عم ــت و توج ــد: » دق ــن می گوی لنی
ــون  ــطح انقالبی ــا س ــران  را ت ــه کارگ ــردد ک ــوف گ معط
ارتقــاء دهیــم نــه اینکــه، آن طــور کــه اکونومیســت ها 
ــر«...  ــوده کارگ ــطح »ت ــا س ــام ت ــان حت ــد، خودم مایلن

ــم.«  ــزل منائی تن
ــا  ــا، ت ــودی پرولتاری ــود بخ ــارزه خ ــال »مب ــن ح در عی
زمانــی کــه یــک ســازمان مســتحکم انقالبیــون آنــرا 
رهــربی نکنــد „بــه مبــارزه طبقاتــی“ حقیقــی پرولتاریــا 

مبــدل منی گــردد.« 
ــن در اینجــا از حضــور حــزب بلشــویک در جنبــش  لنی
کارگــری و تــالش ایــن حــزب جهــت ارتقــاء ســطح 
ــه  ــر ســازمانی ک ــد. اگ ــت می کن ــران صحب آگاهــی کارگ

ــری  ــه خطی ــن وظیف ــد چنی خــود را کمونیســت می نام
را انجــام ندهــد و اساســاً در ســمت انجــام ایــن وظیفــه 
خطیــر بــه عنــوان وظیفــه مرکــزی گام برنــدارد، حزبــی 
را کــه تشــکیل میدهــد، دیگــر یــک حــزب کمونیســتی 
نیســت بلکــه یــک حــزب هــوادار پرولتاریــا در خــارج از 

طبقــه پرولتاریاســت.
حال ببینیم دیدگاه منصور حکمت چگونه است:

ــزب  ــاد ح ــد راه ایج ــدگاه را س ــت دو دی ــور حکم منص
 -2 اکونومیســتی  دیــدگاه   -۱ میدانــد:  کمونیســت 

گرایانــه(   )اراده  ولونتاریســتی  دیــدگاه 
ــه   ــن ک ــس از  ای ــتی ، پ ــدگاه اکونومیس ــد دی او در نق
تربيــت و آمــوزش دراز مــدت پرولتاريــا را یــک موضــع 
پاسیفیســتی اعــالم منــود و همــراه همــکارش آقــای 

ــه:  ــرد ک ــف ک ــا کش ــن ب ــرای هزارمی ــاره و ب ــو، دوب پرت
کمونیســم بــا متایــالت عمیــق رنجــربان و الغــاء مالکیــت 
خصوصــی بــر وســائل تولیــد و محــو اســتثامر طبقاتــی 
ســازگاری دارد. و طعــم قــدرت سیاســی را در چنــد 

ــد:  ــت ، می نویس ــانده اس ــا چش ــه پرولتاری ــور ب کش
ــن درســت اســت کــه سوسیالیســم علمــی از درون  »ای
ــه  ــدا ب ــن اب ــا ای ــد، ام ــودی منی روی ــود بخ ــش خ جنب
ــد،  ــا اب ــواره و ت ــه کمونیســم هم ــای آن نیســت ک معن
ــف  ــای مختل ــا بخش ه ــه ب ــی ک ــد تاریخ ــم پیون علیرغ
جنبــش جهانــی کارگــری یافتــه اســت، جریانــی خــارج از 
جنبــش طبقاتــی اســت کــه بایــد مــدام بــا آن „پیونــد“ 
بخــورد و در هــر کشــور هــر روز از نــو پیونــد بخــورد.... 
اتحادیه گــری بیــش از پیــش از حالــت خــود بخــودی در 

ــل دینامیســم آن پویشــی در  نوشــنت از جامعــه و تحلی

ــی  ــای اجتامع ــداد ه ــات و رخ ــراه جریان ــه و هم لحظ

ــد، کــه هــر لحظــه و زمانیکــه کــه از رخــداد  مــی طلب

و فضــا زمــان دیــروز دور مــی شــویم، ماهیــت درونــی 

ایــن دینامیســم رونــد حرکــت جامعــه را بــه پیــش بــرده 

و تغییــر مــی دهــد و مــا را نســبت بــه آن دور و نــاآگاه.

مگــر اینکــه بخواهیــم ســاختار کلــی جامعــه را در گــذر 

زمــان برشــی عمــودی بزنیــم و بــا تقســیم آن بــه دوره و 

دهــه و قــرن، آنــرا تبییــن و تحلیــل کنیــم.

جامعــه و مــرز و بومــی بنــام ایــران، ماهیــت جغرافیایی 

ــر  ــول دوران تغیی ــی اش در ط ــرز خاک ــط و م اش و خ

کــرده اســت. ولــی از دوره ای بــه نــام دوره مرشوطیــت 

ــخص  ــن و مش ــوری تبیی ــاص کش ــای خ ــی ه ــا ویژگ ب

شــده اســت: دولــت، مجلــس، دادگســرتی، ملــت و 

ــس، دانشــگاه، بهداشــت، رســانه و آمــوزش  ــش، پلی ارت

و حــزب و هویــت ملــی و.... همــه ایــن مفاهیــم 

انضاممــی در رونــد مــدرن ســازی نظــام حاکــم و شــکل 

ــور  ــه در کش ــه داران ــی رسمای ــت خصوص ــری مالکی گی

پیــاده شــده و بــه تبــع رسمایــه داری شــکل گرفتــه 

ــد. ــه ان ــن یافت ــی تکوی جهان

از دوره دوم پهلــوی و بــا انقــالب بــه اصطــالح ســفید، 

ایــن رونــد بــا یــک دکرتیــن مشــخص آمرانــه رشوع شــد 

کــه در پشــت مــوج مــدرن ســازی ایــران، وام هــای دراز 

ــی  ــن امللل ــدوق توســعه بی ــی و صن ــک جهان ــدت بان م

و پــول نفــت بــه تــاراج رفتــه خوابیــده بــود. و انتظــار 

ایــن بــود کــه بــه بهانــه مــدرن ســازی و مرصفــی کــردن 

ــه  ــران ب ــع فســیلی ای ــان هــای مناب ــران رشی جامعــه ای

روی موتــور صنعتــی جهــان رسمایــه داری بســته نشــود.

ایــن جریــان روســتا نشــینان را بــه شــهر هــا کــوچ داده 

و آنهــا را بــه طبقــه متوســط شــهری نزدیــک مــی کــرد 

ــر  ــه، فق ــن حــال انحصــار و مصــادره مالکان ــه در عی ک

عمومــی را بــه اکرثیــت تحمیــل و صــدای عدالــت 

جامعــه  در  را  سیاســی  خواهــی  آزادی  و  خواهــی 

همگانــی کــرد و شــاه و هیــات حاکمــه را بــی لیاقــت و 

مصــادر گــر نشــان داد کــه البتــه ماهیــت رسمایــه داری 

ــن هــم هســت.  همی

ــهم  ــه س ــی ب ــن امللل ــادالت بی ــم در مع ــام حاک آن نظ

ــود  ــه ب ــری چشــم دوخت ــگاه برت خواهــی بیشــرت و جای

کــه بــه مــذاق اربابــان رسمایــه خــوش نیامــد و کــودک 

25 نوامــرب امســال مصــادف بــود بــا روز محــو خشــونت 

علیــه زنــان کــه ســازمان ملــل در ســال 1٩٩٩ بــه 

ــت. ــناخته اس ــمیت ش رس

از آن زمــان تــا بــه حــال نــه تنهــا خشــونت علیــه 

ــه تشــدید هــم شــده  ــه اســت بلک ــان کاهــش نیافت زن

اســت. دلیــل آنهــم رشــد بحــران رسمایــه داری در ابعــاد 

مختلــف از جنــگ هــای ویرانگــر و خامنــان ســوز تــا بــه 

عقــب رانــدن جوامــع توســط رژیــم هــای مرتجــع و بــه 

قــدرت رســیدن عقــب مانــده تریــن نیروهــای اجتامعــی 

توســط همــکاری امپریالیســت هــا و متحــد یــن منطقــه 

ای شــان اســت. بحــران رسمایــه داری کــه بــا رشــد 

ــی  ــات آموزش ــش خدم ــر و  کاه ــرتش فق ــکاری، گس بی

و فرهنــگ همــراه اســت، باعــث رشــد خشــونت هــای 

اجتامعــی مــی شــود. خشــونت هــای اجتامعــی بــه بــاال 

رفــنت ســطح خشــونت در کل اجتــامع منجــر مــی شــود. 

ــه  ــا ب ــی رسیع ــی و اجتامع ــردی و گروه ــل ف ــر تقاب ه

باالتریــن ســطوح خشــونت و بــکار گیــری اســلحه رسد 

و گــرم منتهــی مــی شــود. ناشــی از مناســبات بحرانــی 

رسمایــه داری فرهنــگ خشــونت بــه صــورت همگانــی 

بازســازی و بــرای رهایــی فــردی و گروهــی بــکار گرفتــه 

مــی شــود. امــا ایــن مناســبات و فرهنــگ و رفتارهــای 

خشــونت زا خــود بــه عاملــی بــرای بدتــر شــدن روابــط 

اجتامعــی و خصوصــی تبدیــل مــی شــود. 

خشــونت اساســا یــک فرهنــگ نیســت بلکــه یــک 

مناســبات بشــدت نابرابــر اســت کــه قابــل حل بــه روش 

هــای دوســتانه و صلــح جویانــه نیســت. خشــونت خود 

ــه  ــر انســان در جامع ــوق نابراب ــری و حق ــده نابراب زائی

اســت. نابرابــری کــه از آن بهــره کشــی، زور گویــی، 

ــج حاصــل از  ــی شــود. نتای ــتثامر حــادث م ســتم و اس

ایــن مناســبات بــه عــدم امنیــت اجتامعــی منتهــی مــی 

ــر  ــری انســان هــا در براب ــه خــود از عــدم براب شــود ک

ــن  ــی قوانی ــه برخ ــژه اینک ــت. بوی ــه اس ــن جامع قوانی

از بــدوش در خــود نابرابــری و زور گویــی و ســتم و 


