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اتحــاد و همبســتگی بخــش هــای مختلــف فــرده 

تــر و هامهنــگ تــر اســت و کارآیــی آن در ادامــه 

ــت. ــوردار اس ــری برخ ــت باالت کاری از کیفی

مســیر جامعــه نشــان از جــدا شــدن بخــش هــای 

هــر چــه بیشــری از متوهمیــن و یــا اقشــار نزدیــک 

بــه رژیــم و انفــرادش بیــن تــوده هــا دارد. منایــش 

انتخاباتــی ریاســت جمهــوری، تشــدید رونــد جــدا 

شــدن و ریخــن توهــم هــا بــه بــازی هــای سیاســی 

ــی  ــی را علن ــی بورژوا-مذهب ــتم اجتامع و کل سیس

تــر کــرد. عملکــرد رژیــم جمهــوری اســامی در طول 

تاریــخ خــود بــه درســتی دشــمنی بــا حقــوق زنــان، 

ــده،  ــان و عقی ــای بی ــردی، آزادی ه ــای ف آزادی ه

آزادی مطبوعــات و بیــان، آزادی تشــکات مســتقل 

ــه  ــان را ب ــران و زحمتکش ــی کارگ ــی – سیاس صنف

ــدان  ــکنجه و زن ــا ش ــه و ب ــا رسکوبگران ــو کام نح

ــی امپریالیســم  ــه رسکردگ ــو ب ــای مســلح نات نیروه

ــتند،  ــد، کش ــول آمدن ــکر مغ ــون لش ــکا همچ آمری

ــده حقــوق  ــا پرچــم ژن ــا ب ــد. آنه ســوزاندند و رفتن

کلیــه قوانیــن  نقــض  بــا  بــری و دموکراســی، 

بیــن املللــی خــود رس و رسکــرده گــرا بزرگرتیــن 

خســارت را بــه کارگــران و تــوده هــای وســیع 

ــان و القاعــده  ــد. طالب مــردم افغانســتان وارد کردن

را دســتگاه هــای امنیتــی شــان پایــه ریختنــد و ایــن 

روزهــا بــا فــرار شــبانه زمینــه را بــرای پیــروی آنهــا 

ــش  ــا آمدن ــکا ب فراهــم ســاختند. امپریالیســم آمری

ــا شکســت  ــت آورد و ب ــزی و جنای ــگ و خونری جن

و رفتنــش بازهــم زمینــه را بــرای ادامــه دخالــت در 

ــا  ــان مهی ــتان و روی کار آوردن طالب ــور افغانس ام

ــرده اســت.  ک

 طبقــه کارگــر و نیروهــای کمونیســتی در ایــن 

گفتیــم آلرتناتیــو کارگــری ایــران، دارای هویــت 

و  اســت  انقالبــی  و  رسارسی  ملــی،  تاریخــی، 

ــه دارد.  ــنگر تکی ــو و روش ــتیز ج ــه ای س ــر طبق ب

طبقــه ای بــا افتخــار و بــا درایــت کــه در صــد 

ســال گذشــته، نقــش بنیــادی در تحــوالت و ترقــی 

جامعــه ایــران در کلیــه زمینــه هــا بعهــده داشــته 

اســت. تاکیــد کردیــم در بحــران ســاختاری کنونــی 

ــده  ــه داری حاکمــش درمان ــران کــه نظــام رسمای ای

و فرومانــده اســت، توانایــی دارد بــه خواســت 

اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران پاســخی عملــی، قابــل 

تحقــق دهــد. گفتیــم آلرتناتیــو کارگــری بــا بکاربــرد 

ــارزه در  ــس از ســال هــا مب اصــول مارکسیســتی، پ

ــن نظــرات  ــک، خــط مشــی و بی حیطــه ایدئولوژی

درســت و نادرســت توانایــی یافتــه برنامــه ای طبــق 

ــت  ــه فرص ــدور از هرگون ــه، ب ــژه جامع ــط وی رشای

طلبــی و براســاس اصــول ارائــه دهــد کــه بــا تحقــق 

آن زمینــه را بــرای ایجــاد جامعــه ای خالــی از ســتم 

و اســتثامر انســان از انســان کــه آرزوی دیرینــه 

نســل انــدر نســل زحمتکشــان و تــوده هــای وســیع 

مــردم اســت فراهــم ســازد. ایــران امــروز حاکــامن 

و قــدرت هــای امپریالیســتی غــارت و ویــران کــرده 

انــد در حالیکــه دســت توانــا و اندیشــه هــای 

ــان  ــران و زحمتکش ــات کارگ ــدور از خراف ــی ب علم

تاریخنــد.  ســازندگان  هــا  تــوده  انــد.  ســاخته 

ــدان و  ــجویان و هرنمن ــامن، دانش ــا معل ــران ب کارگ

لشــگر عظیمــی از زحمتکشــان، در رشایــط ســخت 

و بغرنجــی بــرای گرفــن حــق خــود از رسمایــه 

دار و دیکتاتــوری حاکــم در نقــش نیــروی محرکــه 

هــای  ایــده  ورود  انــد.  کــرده  مبــارزه  جامعــه 

سوسیالیســتی، ایجــاد تشــکالت کارگــری و بدســت 

ــه  ــن تخلی ــه کــرد. ای ــگاه بگــرام را تخلی ــکا پای آمری

طالبــان  بــا  دوحــه  قــرارداد  ادامــه  در  ظاهــرا 

افغانســتان در جهــت تخلیــه قــوای خارجــی از 

افغانســتان در جهــت ایجــاد پایــان دادن بــه جنــگ 

بیــش از دو دهــه در افغانســتان و رشوع مذاکــرات 

صلــح بیــن افغانــی انجــام گرفــت. ولــی ایــن تخلیــه 

تنهــا واقعیتــی اســت کــه اتفــاق افتــاده و حقایــق 

پشــت پــرده آن کــه بــازی بســیار کثیــف سیاســی از 

ــه آشــوب  ــکا در جهــت ب جانــب امپریالیســم آمری

کشــاندن منطقــه غــرب آســیا و ادامــه جنــگ 

داخلــی افغانســتان هنــوز بطــور کامــل روشــن 

نشــده اســت. آنچــه کــه تــا بــه حــال در افغانســتان 

ــر  ــکات زی ــی در ن ــور کل ــت بط ــاده اس ــاق افت اتف

اســت.

ــای اســالمی و  ــا ســازماندهی گروهه ــکا ب 1 – آمری

صفحه آخرصفحه آخر

تنها سوسیالیسم است که اکثریت مردم ایران را 
نجات خواهد داد  صفحه 6

همراه توده ها برای  تحقق خواست 
هایشان مبارزه کنیم  صفحه 7

بیــش از پنــج هفتــه از اعتصــاب کارگــران رشکــت 

نفــت و رشکــت هــای پیامنــکار و واســط و یــا 

و  کاری  از110موسســه  بیــش  بــه  کــه  کنــاری 

رشکــت هــای تولیــدی و یــا خدماتــی رســیده اســت 

مــی گــذرد و طــی ایــن مــدت بخــش هــای دیگــر 

ــا و  ــون ه ــدگان کامی ــران از رانن ــروی کار در ای نی

ــان  ــر از آن ــای دیگ ــش ه ــران بخ ــامن و کارگ معل

ــد.  ــرده ان ــی ک ــی و سیاس ــت صنف حامی

ایــن اعتصــاب کــه بیــش از گذشــته از عــدم کفایت 

ــوق و  ــل حق ــن حداق ــامی در تامی ــوری اس جمه

زندگــی انســانی بــرای کارگــران و زحمتکشــان 

جامعــه حکایــت دارد، وارد فــاز نوینــی از مبــارزه 

ــخصه دارد.  ــن دو مش ــاز نوی ــن ف ــت. ای ــده اس ش

1 –تعــداد اعتصــاب کننــدگان بســیار گســرده تــر 

ــت. 2 –  ــوردار اس ــر برخ ــیار باالت ــت بس و از کمی
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صفحه2

اعتصابات کارگران .... بقیه از صفحه 1

از اعتصاب کارگران شرکت نفت و پتروشیمی قویا پشتیبانی کنیم

ثابــت کــرده اســت.

ــت  ــده اس ــی رشوع ش ــر در رشایط ــات اخی اعتصاب

ــی  ــود را در کل ــای خ ــیر ه ــر مس ــه کارگ ــه طبق ک

بطــور  و  اســت  کــرده  روشــن  خطــوط  تریــن 

وســیعی مــورد حامیــت نســبی مــردم قــرار گرفتــه 

اســت. 1 – طبقــه کارگــر بــدون توهــم از وعــده و 

ــرای خواســت  ــارزه ب ــم اســالمی مب ــد هــای رژی عی

صنفــی – سیاســی خــود را پیگرانــه ادامــه داده 

ــت. لغــو قراردادهــای ســفید امضــاء، تعییــن  اس

ــت، آزادی  ــبد معیش ــورم و س ــاس ت ــتمزد براس دس

دیگــر  از  حامیــت  کارگــری،  مســتقل  تشــکالت 

اقشــار زحمتکــش و مرتقــی جامعــه، و شــعار نــان 

کار آزادی و اداره شــورائی، تامیــن بیمــه هــای 

ــغلی و... ــت ش ــی، امنی ــات درمان ــب و خدم مناس

از جملــه درخواســت هایــی هســتند کــه مــورد 

حامیــت اکــرث تــوده هــای مــردم قــرار گرفتــه اســت

در واقــع مــی توان گفت شکســت منایــش انتخاباتی 

ریاســت جمهــوری و حامیــت از مبــارزات کارگــران 

ــر و  ــه کارگ ــرای طبق ــبی را ب ــیار مناس ــط بس رشای

زحمتکشــان جامعــه بــرای پیشــرد حقــوق خــود و 

فعالیــت هــای کارگــری بوجــود آورده اســت. فشــار 

اقتصــادی روز افــزون بــه همــراه رسکــوب بــی 

وقفــه کــه نــه تنهــا طبقــه کارگــر بلکــه بســیاری از 

مــردم را بــه زیــر خــط فقــر رانــده اســت؛ آن درد 

مشــرتکی اســت کــه طبقــه کارگــر توانســته اســت 

بــه درســتی فریــاد بزنــد و در جامعــه شــنیده شــود.

از طــرف دیگــر وضعیــت کارگــران هفــت تپــه 

ــع خصوصــی ســازی از  ــت رف ــروزی جه ــد از پی بع

رشکــت نیشــکر هفــت تپــه و دروغگویــی جمهــوری 

اســالمی در جهــت تامیــن امکانــات بــرای ادامــه کار 

از جملــه حقآبــه رشکــت و تامیــن حقــوق و مزایــا، 

ــکاری در  ــرای خراب ــد ب ــران فاس ــری از مدی جلوگی

ایــن رشکــت و ادامــه مــوش و گربــه بــازی و وعــده 

ــرای  ــی ب ــه بســیار خوب ــد هــای گذشــته، تجرب وعی

کارگــران اعتصابــی رشکــت نفــت و دیگــر واحدهای 

صنعتــی – تولیــدی اســت کــه دیگــر اعتــامدی بــه 

ــری  ــدگان کارگ ــا مناین ــم ب ــرات رژی ــرف و مذاک ح

نداشــته و عملکــرد عینــی مناینــدگان رسمایــه را 

مــد نظــر قــرار دهنــد. سیاســت رژیــم اســالمی در 

ایــن مقطــع جــدا کــردن کارگــران بــا دادن بعضــی 

ــر لغــو قــرارداد  ــه صــورت موقــت نظی ــازات ب امتی

ــا و حقــوق بهــرت اســت.  هــای ســفید امضــا و مزای

ــکات مثبــت دیگــر متحــد و همبســته مانــدن  از ن

کارگــران واحدهــای مختلــف از رشکــت هــا و رشــته 

ــت.  ــی اس ــاب کنون ــر اعتص ــون در ام ــای گوناگ ه

ایــن اتحــاد باعــث شــده اســت کــه جمهــوری 

بجز نوشته هایی که با امضای 
تحریریـه منتشر می گردد و بیانگر 

نظرات
 حزب رنجبـران ایران می باشد

دیگر نوشته های مندرج در نشریه 
رنجبر به امضاهای فردی است و 
مسئولیت آنها با نویسندگانشان می 

باشد.

ــه  ــن خواســته هــا ب ــوب ای ــه رسک ــادر ب اســالمی ق

شــیوه گذشــته نشــود. در عیــن حــال مســئله شــکل 

ــی  ــط اجتامع ــک طــرف رشای ــه ای دارد. از ی دوگان

خــوب بــرای اعتصــاب بــا پشــتیبانی نســبتا مناســب 

ــن  ــه کمی ــوب و ب ــی خطــر رسک و متحــد و از طرف

نشســن رژیــم بــرای بــه دام انداخــن فعالیــن 

سیاســی و صنفــی. البتــه ایــن امــر خطرناکــی 

اگــر فعالیــن کارگــری همچنــان  بــود  نخواهــد 

همبســته و متحــد در بخــش های مختلــف مبانند و 

در اعتصابــات اخیــر از ســه اصــل حق داشــن، ســود 

جســن، انــدازه نگــه داشــن را بــا اصــول مبــارزه بــا 

پلیــس سیاســی بــه نحــو درســتی اســتفاده مناینــد.

بایــد در نظــر داشــت کــه در رشایــط خــوب، 

رهــران و فعالیــن بایســتی تــوازن نیروهــای خــود 

و دشــمن را دقیقــا بشناســند. ایــن شــناخت کمــک 

ــمن  ــای دش ــرو و مانوره ــز نی ــه مترک ــد ک ــی کن م

ــه دشــمن در  ــرت بشناســی و اجــازه ندهــی ک را به

ــد. ــف کن ــرا تضعی ــوذ و آن ــا نف ــد م ــوف متح صف

ایــن اعتصــاب درســهای دیگــری هم بــه دنبــال دارد 

کــه بــرای جنبــش کمونیســتی قابــل فراگیری اســت. 

از آن جملــه بوجــود آوردن نهادهــای مرتبط کارگری 

ــق  ــی و تلفی ــخت پلیس ــط س ــر در رشای ــا یکدیگ ب

ــی و مخفــی صنفــی سیاســی و تشــکیالتی  کار علن

در محیــط هــای کار و جامعــه. در ایــن زمینــه 

اعتصابــات اخیــر یــک قــدم بــزرگ بــه جلــو اســت. 

ــده  ــت نیام ــک روزه بدس ــات ی ــن تجربی ــه ای البت

اســت و در طــی بیــش از یــک دهــه گذشــته کــه 

طبقــه کارگــر مجــددا رشوع بــه ســازماندهی و کار 

و فعالیــت هــای خــود در محیــط هــای کار و تولیــد 

ــن  شــده اســت و از شکســت هــای خــود در همی

مــدت و تاریــخ گذشــته اش بهــره گرفتــه اســت. 

بــا متــام پیــروزی هــای اخیــر ولــی همچنــان کمبــود 

ــون آگاه  ــارسی کارگــری و انقالبی ــک ســازمان رست ی

ــای  ــازمان ه ــود دارد. س ــا وج ــش پوی ــن جنب در ای

جنبــش کمونیســتی امــروز بــه روشــنی مــی تواننــد 

ــوان  ــی چقــدر از ت ــد کــه پراکندگــی کنون درک کنن

ایــن جنبــش کاســته اســت. مشــکلی کــه اول بایــد 

آنــرا شــناخت و پذیرفــت و بــه راه حل های درســت 

آن فکــر کــرد. بــدون مبــارزه علیــه ادامــه پراکندگی، 

برافراشــن آلرتناتیــو کارگــری و سوسیالیســم در زیــر 

یــک پرچــم متحــد و یــک وحــدت رستــارسی امــکان 

ــر نیســت. ایــن مشــکلی اســت کــه دو مســیر  پذی

متفــاوت را در جنبــش کارگــری و کمونیســتی ایــران 

طــی مــی کنــد ســازمان هــای خــارج از کشــور 

راه ادامــه پراکندگــی و طبقــه کارگــر ایــران بــه 

ــاز  ــد. ب ــی گذارن ــدم م ســوی همبســتگی بیشــرت ق

هــم در اینجــا مــا بــا جلــو بــودن عمــل از تئــوری 

روبــرو هســتیم. فقــط بــا تلفیــق عمــل بــا تئــوری 

و  واحــد  ایجــاد حــزب کمونیســت  و همزمــان 

ــش  ــرد. جنب ــق ک ــرا محق ــوان آن ــی ت ــارسی م رست

ــه  ــت تپ ــران هف ــاب کارگ ــه اعتص ــری در ادام کارگ

و در ابعــاد بزرگــرت بــه مبــارزه خــود بــرای تحقــق 

ــران  ــا کارگ ــراه ب ــار هم ــود اینب ــای خ ــت ه خواس

رشکــت نفــت و پرتوشــیمی و رشکــت هــای واســط 

ــکار ادامــه مــی دهــد.  و پیامن

امــروز جامعــه بــدون درک روشــن از آلرتناتیــو 

اســالمی،  جمهــوری  جایگزیــن  رژیــم  و  آینــده 

نگرانــی هــای جــدی از آینــده انقــالب ایــران دارد. 

شکســت انقــالب ســال هــای 56 -57 و بــه قــدرت 

رســیدن یــک ضــد انقــالب هــار و فاشیســت بــه نام 

جمهــوری اســالمی باعــث شــده اســت کــه کارگــران 

ــای  ــدم ه ــرتی ق ــیاری بیش ــا هوش ــنفکران ب و روش

ــه داری  ــم رسمای ــه رژی ــارزه علی ــود را در راه مب خ

اســالمی د رایــران بردارنــد. ایجــاد حزب کمونیســت 

و توضیــح مســئله سوسیالیســم و وســیع تریــن 

آزادی هــای اجتامعــی، توضیــح ســاخن جامعــه 

ای کــه در آن بــر پرچمــش نوشــته “از هرکــس بــه 

ــدازه کارش”،  ــه ان ــس ب ــر ک ــش و از ه ــدازه توان ان

مــی تــوان موانــع اولیــه چشــم اندازهــای آینــده را 

ــه دشــمنان کارگــر  بگشــاید و پادزهــری باشــد علی

ــه ســلطنت و  ــت مطلق ــه حاکمی و زحمتکــش، علی

ــه  ــری ک ــه داری دیگ ــروی رسمای مذهــب و هــر نی

مــی خواهــد مبــارزه کارگــران را بــه پلــکان رســیدن 

بــه قــدرت بــرای رسکــوب همیــن مبارزیــن تبدیــل 

کنــد. 

زنده باد طبقه کارگر قهرمان ایران 

رسنگون باد رژیم رسمایه داری اسالمی 

پیش به سوی ایجاد آلرتناتیو کارگری 

زنده باد سوسیالیسم
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برای تغییرات انقالبی.... بقیه از صفحه 1

هویت آلترناتیو.... بقیه از صفحه 1

ــد  ــه بای ــر چگون ــال تغیی ــم و در ح ــاع متالط اوض

ــم و  ــس مه ــخی ب عمــل کنــد؟ ایــن پرســش پاس

رسنوشــت ســاز مــی توانــد داشــته باشــد. آنهــا 

ــا  ــی روی دو پ ــالهای طوالن ــن س ــه درســتی در ای ب

ــاوزات خارجــی و  ــه تج ــارزه علی ــد: مب ــتاده ان ایس

ــارزه  ــک ســو و مب ــرای افغانســتانی مســتقل از ی ب

علیــه ارتجــاع داخلــی و نوکــران و ســگ هــای 

ــتی  ــن کمونیس ــش نوی ــران.  جنب ــری تجاوزگ زنجی

ایــران و حــزب مــا اســتوار از ایــن مشــی عمومــی 

رفقــای کمونیســت و مرتقــی افغانســتانی دفــاع 

ــش  ــا جنب ــته ب ــرن گذش ــم ق ــت و در نی ــرده اس ک

کمونیســتی افغانســتان پیونــدی ناگسســتنی داشــته 

ــد. ــوده ان ــک ب ــم رشی ــادی ه ــم و ش و در غ

 مــا مشــرتکاً آموختیــم در جهــان هیــچ راه راســتی 

نیســت، انقــالب کــردن در کشــوری ماننــد ایــران و 

ــی  ــچ و خم ــر پی ــیر پ ــخت و از مس ــتان س افغانس

مــی گــذرد.

 یــاد گرفتیــم تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد و 

ــد  ــی ض ــه انقالب ــروی محرک ــا نی ــر تنه ــه کارگ طبق

امپریالیســتی و ضــد ارتجــاع محلــی اســت کــه بایــد 

ــرد. ــه ک ــدان تکی ب

 تجربــه انقــالب 57 ایران نشــان داد دســت بدســت 

شــدن قــدرت سیاســی زیــر چــرت امپریالیســم و 

ــه  ــکان و رسمای ــی مال ــم یعن ــه حاک ــایه طبق در س

ــد.  ــی کن ــان من ــا درم ــوده ه ــرای ت داران دردی را ب

“دزدی کــه بــا چــراغ آیــد بیشــرت بــرد کاال”. طالبــان 

ــم و  ــد امپریالیس ــی ض ــان مل ــوان قهرم ــروز بعن ام

هامننــد گربــه عابــد شــده خــود را عرضــه مــی دارد 

و متاســفانه بخاطــر جنایتــکاری هــای نیروهــای 

خارجــی هامننــد دوران شــاه کــه بــه خمینــی تــوده 

هــا رو آوردنــد، ممکــن اســت بــار دیگــر تــوده هــا 

دچــار توهم شــوند و بخشــی بــه اســتقبال نیروهای 

طالبــان رونــد. انقــالب ایــران درس بزرگــی بــه طبقه 

کارگــر و کمونیســت هــا داد کــه امروز بــرای رفقای 

ــد.  ــم اســت در نظــر بگیرن افغانســتانی بســیار مه

ــان  ــر و زحمتکش ــه کارگ ــز طبق ــی ج ــچ نیروی هی

ــردان  ــان وم ــتمدیدگان زن ــیع س ــای وس ــوده ه و ت

قــادر بــه انقــالب کــردن بــه ســود اکرثیــت عظیــم 

ــه توهــامت نســبت  ــد از هرگون ــردم نیســت. بای م

بــه دیگــر نیروهــا ی طبقاتــی دوری جســت و 

توجــه بــه اوضــاع اجتامعــی مشــخص جامعــه خــود 

کــه بســیار متفــاوت از جامعــه چیــن و آمریکاســت 

داشــت. بایــد بــا بکاربــرد اصــول کمونیســم علمــی 

و بــدور از ایســم هایــی کــه باعــث تفرقــه و 

پراکندگــی مــی شــود، راه مســتقل کمونیســتی 

ــرد. اوضــاع  ــروی خــود ترســیم ک ــه نی ــکا ب ــا ات را ب

ــه  ــاختاری رسمای ــران س ــه بح ــه ب ــا توج ــی ب جهان

داری بســود حرکــت تاریخــی آلرتناتیــو کارگــری در 

ــر اســت. دوران طوالنــی ســلطه قــدرت  حــال تغیی

ــت  ــیده اس ــان رس ــه پای ــه ب ــی منطق ــای ارتجاع ه

ــد  ــال رش ــوده ای در ح ــری و ت ــای کارگ ــش ه جنب

و گسرتشــند. برمــا کمونیســت هاســت کــه بــا آنهــا 

همــراه شــویم و در پیونــد بــا آنهــا بــرای تغییــرات 

ــم آمــاده شــویم. ــی بســود اکرثیــت عظی انقالب

در  کارگــری  آلرتناتیــو  ایجــاد  بــرای  پیــش  بــه 

ن نســتا فغا ا

دســت کلیــه نیروهــای امپریالیســتی و مرتجــع 

محلــی از افغانســتان کوتــاه

کمونیســت هــا براســاس اصــول و برنامــه منطبــق 

بــا رشایــط افغانســتان بایــد یکــی شــوند

حزب رنجران ایران

ایــران در صدویکســال  آنهــا، حــزب کمونســت 

ــرای  ــوان یــک راه ب ــو کارگــری را بعن پیــش، آلرتناتی

رهایــی از ســلطه امپریالیســتها و مرتجعــان حاکــم 

بــه صحنــه سیاســی ایــران آورد و ســیامی عمومــی 

مبــارزه طبقاتــی را در جامعــه ایــران کامــال تغییــر 

ــای  ــه ه ــان زمین ــال همچن ــا بح ــان ت داد. از آن زم

مــادی و ذهنــی ایــن آلرتناتیــو بــا رشــد طبقــه 

ــر تقویــت شــده اســت. امــروز طبقــه کارگــر  کارگ

همچنیــن نیــروی تعییــن کننــده در پهنــای اقتصــاد 

اســت و همــراه مبــارزه طبقاتــی نقــش تعییــن 

ــن  ــد دارد. در ای ــد بعه ــرو تولی ــده ای در قلم کنن

صــد ســاله کارگــران اســتخوانبندی اساســی وتعییــن 

کننــده ســه جبهــه: مبــارزه طبقاتــی، تولیــد و فــن 

آوری بــوده انــد. طبقــه کارگــر همــراه تشــکل هــا 

و ســازمان هــای سیاســی متنــوع طرفــدار خــود، در 

صــد ســال گذشــته بعنــوان یــک آلرتناتیــو در برابــر 

ــرد  ــش ب ــن پی ــت. ضم ــرده اس ــل ک ــورژوازی عم ب

مبــارزه طبقاتــی، مبــارزه بــا متافیزیــک و شــیوهای 

ــو  ــی جل ــه ایدئولوژیک ــم در جبه ــی راه ــر علم غی

ــرده اســت. ب

بگذاریــد اشــاره ای بــه هویــت تاریخــی ایــن طبقــه 

بیاندازیم:

از زمــان پیدایــش علــم کمونیســم توســط مارکــس 

و انگلــس و مســلح شــدن تدریجــی بریــت بــدان، 

چنانچــه بــورژوازی بــر اثــر ماهیــت طبقاتــی خــود 

جنــگ آفرینــی منــی کــرد و رقابــت بــا پرولتاریــا را 

ــز  ــم بطــور مســاملت آمی ــت و عل ــه پیرف در زمین

ــارت  ــار خس ــت دچ ــه بری ــت، اینهم ــی پذیرف م

ــت در  ــودی و کمونیس ــا یه ــون ه ــد، میلی ــی ش من

کــوره هــا ســوخته منــی شــدند و 24 میلیــون مــردم 

ــای  ــاوز نیروه ــر تج ــت در براب ــوروی در مقاوم ش

مســلح فاشیســت آملــان کــه تــا پشــت دروازه هــای 

مســکو پیــروی کــرده بودنــد جانشــان را از دســت 

ــال،  ــا بح ــه داری ت ــش رسمای ــد. از پیدای ــی دادن من

رسکــوب و تجــاوز از طریــق جنــگ و جنــگ بــرای 

ســود بیشــرت وســیله اساســی رسمایــه بــوده اســت. 

پرســش امــروز اینســت کــه بــا متــام خطــرات ناشــی 

از ســالح هــای هســته ای کــه نابــودی کل بریــت 

ســاختاری رسمایــه  بحــران  دهــد  مــی  خــر  را 

حاکــامن را مجبــور مــی کنــد کــه وارد چنیــن 

جنگــی خامنانســوز شــود؟ 

 مارکــس متــام زندگــی اش را وقــف روشــنگری تــوام 

ــن اساســی نظــام  ــارزه طبقاتــی کــرد و قوانی ــا مب ب

ــات  ــا امکان ــران ب ــرای درک دیگ ــه داری را ب رسمای

ــه  ــورژوازی ک ــود. ب ــح من ــت تری ــه داش ــی ک کم

ــر  ــه زی ــگ ب ــا زور و جن ــان را ب ــود جه ــته ب توانس

کلیــه  و  آورد  در  اروپایــی  قــدرت  پرچــم چنــد 

را  داری  رسمایــه  اولیــه  کشــورهای  انقالبــات 

رسکــوب کنــد بــا پیــروزی بلشــویک هــا در روســیه 

و تاثیــر جهانــی آن کــه بــه قولــی دنیــا را در عــرض 

ده روز تــکان داد، مجبــور شــد عــالوه بــر زور، 

دســتگاه هــای بــزرگ دروغ و تزویــر را بوجــود 

ــی در  ــود درصــد رســانه هــای جهان ــروز ن آورد. ام

دســت صاحبــان رسمایــه اســت، علیــه سوسیالیســم 

ــن  ــا در عی ــد. ام ــردازی میکنن و کمونیســم دروغ پ

ــی  ــور یعن ــن دو فاکت ــاب آوردن ای ــه حس ــال ب ح

داری  پــردازی رسمایــه  دروغ  و  افــروزی  جنــگ 

علیــه کارگــران و جنبــش کمونیســتی بایــد بــه 

ــه اســت کــه در  ــد چگون خــود هــم برگشــت و دی

رشایــط مســاوی جهانــی بعضــی احــزاب و ســازمانها 

درســت عمــل کــرده انــد و پیــروزی بدســت آورده 

ــد  ــه بای ــه. در اینجاســت ک ــر ن ــد و بعضــی دیگ ان

ــر  ــالوه ب ــا را ع ــت ه ــل شکس ــرد و عل ــتجو ک جس

ــا بــرای پیــروی بــه جلــو  تــوازن قــوا پیــدا کــرد ت

بهــرت عمــل کــرد. بخصــوص ایــن امــر بــرای طبقــه 

ــی آن دارای  ــپ و مرتق ــش چ ــران و جنب ــر ای کارگ

اهمیــت بســزایی اســت چــون یکــی از طلیعــه 

ــتی  ــک و سوسیالیس ــای دموکراتی ــش ه داران جنب

در رشق بــوده اســت. چنانچــه نیــک بــه ایــن 

تاریــخ پــر تالطــم جامعــه صــد ســاله گذشــته پــس 

از انقــالب مروطیــت بنگریــم مــی بینیــم جنبــش 

کمونیســتی ایــران نتوانســته وظیفــه اساســی خــود 

را در برابــر اکرثیــت عظیــم تــوده هــای ســتمدیده 

و اســتثامر شــده آنچنــان درســت انجــام دهــد 

کــه بتوانــد پیــروزی را تضمیــن کنــد و امــروز 

ــد شــده و  ــوز هــم کــه خــود طبقــه کارگــر بلن هن

رو در رو بــا رسمایــه در کارخانــه هــا و خیابــان 

هــا مــی جنگــد جــای پیشــاهنگ انقالبــی و حــزب 

یکپارچــه و راســتینش خالــی اســت. کمونیســتها 
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هنــوز متحــد و یکــی نشــده انــد و هنــوز آلرتناتیــو 

ــوان یــک حرکــت متشــکل و همســو،  کارگــری بعن

کل جریانــات اجتامعــی میلیونــی تــوده هــا را 

پوشــش نــداده اســت. بــه روایتــی دیگــر تــوده هــا 

ــاال  ــورژوازی دســت ب ــا ب ــد ام ــی خواهن ــالب م انق

ــازه بــورژوازی  را دارد و تشــکیالتی نیســت کــه جن

را بــردارد و بــه گــور ســپارد. چنانچــه امــروز خــود 

ــوده ای در  ــای ت ــش ه ــر جنب ــر و دیگ ــه کارگ طبق

ــتی  ــپ و کمونیس ــش چ ــد جنب ــا نبودن ــان ه خیاب

ــی  ــای محفل ــع ه ــه در جم ــار ده ــن چه ــل ای مث

بــه زندگــی ادامــه میــداد. تغییراتــی دیــده میشــود 

ولــی پاســخگوی جنبــش در حــال گســرتش کارگــری 

نیســت. چــرا؟ بنظــر میرســد بــا اینکــه جنبــش 

ــکیل  ــا تش ــی ب ــدی دقیق ــتی مرزبن ــن کمونیس نوی

حــزب رفرمیســتی حــزب تــوده کــرد امــا همچنــان 

جنبــش چــپ و کمونیســتی در چمــره نظــرات 

بنیــان گــزاران حــزب تــوده ایــران گیــر کــرده انــد. 

ــروی  ــا پی ــه و ب ــوده آگاهان ــزاران حــزب ت ــان گ بنی

از مشــی عمومــی جنبــش کمونیســتی آنزمــان، 

دســت بــه ایجــاد نــه یــک حــزب کمونیســت بلکــه 

حــزب متــام خلقــی دموکراتیــک زدنــد. درســت بــه 

ــط بســیار مســاعدی  ــا اینکــه رشای ــت ب ــن عل همی

بــرای رشــد و تکامــل داشــتند ولــی نتیجــه ای جــز 

شکســت در برابــر بــورژوازی و ارتجــاع حاصــل 

ــی  ــم علم ــول کمونیس ــری اص ــکار نگی ــد. ب نگردی

ــران،  ــخص ای ــاع مش ــخص از اوض ــل مش را در تحلی

حــزب دموکــرات بجــای حــزب پیــرو انقالبــی 

بســی  زمانــی  آوردن،  بوجــود  را  کارگــر  طبقــه 

لیرالیســتی عمــل کــردن و زمانــی دیگــر بســی 

سکتاریســتی همــه ناشــی از عــدول از اصــول، 

ــی  ــه باعــث ناکام ــی اپورتونیســتی اســت ک انحراف

هــا شــد. لنیــن در جمعبنــدی از علــل پیــروزی 

کــه  جدیــدی  نســل  بــرای  درســت  بلشویســم 

ــه  ــر رو ب ــالب اکت ــروزی انق ــس از پی ــان پ در جه

ــم  ــد نوشــت ســه عامــل مه کمونیســم آورده بودن

ــت: ــوده اس ــده ب ــن کنن ــی و تعیی اساس

ــی  ــامن کارگران ــران ه ــان کارگ ــز کار می  اول - مترک

کــه در آن زمــان روســیه تــزاری اقلیــت بودنــد ولــی 

در چنــد منطقــه متمرکــز بودنــد.

تحلیــل  در  علمــی  کمونیســم  بکاربــرد   - دوم   

ــی  ــوری انقالب ــق تئ ــط مشــخص روســیه و خل رشای

ــی و  ــان جهان ــط آنزم ــا رشای ــده ب ــق داده ش تطبی

ــیه.  ــه روس جامع

ســوم - تعییــن سیاســت هــای درســت مبتنــی 

ــی  ــوده هــا پ ــه تدریجــا ت ــوده هــا ک برخواســت ت

ــد و  ــی گوین ــت م ــا درس ــویک ه ــه بلش ــد ک بردن

ــران  ــت کارگ ــده اکرثی ــن کنن ــس تعیی ــی ب در زمان

ــا  ــویک ه ــو بلش ــری از آلرتناتی ــوراهای کارگ در ش

پشــتیبانی کردنــد.

ــه  ــا ب ــتمر و ت ــروزی مس ــاهد پی ــا ش ــن م  در چی

ــزب  ــه ح ــتیم ک ــی هس ــا وقت ــت ه ــر کمونیس آخ

کمونیســت قــادر مــی شــود اصــول کمونیســم 

ــات و ویژگــی هــای جامعــه  ــا خصوصی علمــی را ب

ــن را  ــری چی ــو کارگ ــد و آلرتناتی ــق ده ــن تلفی چی

بعنــوان راه انقــالب چیــن مشــخص منایــد. از ســال 

1921 تــا ســال 1934یعنــی بــه مــدت ســیزده ســال 

ــی  ــا و قربان ــتگی ه ــود گذش ــا از خ ــتها ب کمونیس

هــای فــراوان بــا شــعار زنــده بــاد مارکــس، لنیــن و 

اســتالین علیــه نیروهــای ارتجــاع محلــی، بــورژوازی 

ــز  ــه ای ج ــا نتیج ــد ام ــارزه کردن ــم مب و امپریالیس

ــید  ــی رس ــه جای ــد. کار ب شکســت بدســت نیاوردن

ــی  ــی طوالن ــه راه پیامی ــدند ب ــور ش ــا مجب ــه آنه ک

ــه  ــا در جلس ــد. تنه ــت زنن ــرو دس ــظ نی ــرای حف ب

ــرت سیاســی حــزب کمونیســت  معــروف ســونی دف

اســت کــه باالخــره بــا جمعبنــدی از تجربــه 13 

ســاله بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه علــل اینهمــه 

ــن  ــالب چی ــط انق ــناخن رشای ــا در نش ــت ه شکس

بــوده و در ایــن جاســت کــه اساســی تریــن تحــول 

در نوســازی رهــری حــزب و بعــد کادر هــا و تــوده 

ــد؟  ــا چــکار مــی کنن ــرد – آنه هــا صــورت مــی گی

ــای  ــدی در غاره ــن جمعبن ــه ای ــیدن ب ــس از رس پ

ــه  ــه ریش ــوند و ب ــی ش ــع م ــم جم ــن آن دور ه ی

هــای اشــتباهات حــزب و مشــی اپورتونیســتی 

حاکــم بــرآن برخــورد مــی کننــد. آثــاری چــون 

" در بــاره عمــل "،" در بــاره تضــاد " را بعنــوان 

اساســی تریــن اســناد مــورد مطالعــه جمعــی قــرار 

مــی دهنــد. پــس از آن ســه مقالــه کوتــاه را بــرای 

تبلیــغ و ترویــج میــان تــوده هــا و تجدیــد تربیــت 

نیروهــای مســلح بعنــوان اســاس آمــوزش همگانــی 

ــد.  ــی کنن مشــخص م

ــاه  ــته کوت ــن نوش ــم " ای ــت کنی ــق خدم ــه خل " ب

تریــن اصــل کمونیســم علمــی را کــه  اساســی 

تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد توضیــح میدهــد، بــه 

ــی انقــالب  ــروی اصل اعضــای حــزب مــی آمــوزد نی

ــارت  ــا عب ــت م ــه حرک ــتند. " نقط ــا هس ــوده ه ت

اســت از خدمــت صمیامنــه بخلــق، جــدا نشــدن از 

تــوده هــا حتــی بــرای یــک لحظــه، در همــه مــوارد 

منافــع خلــق و نــه منافــع فــرد یــا گــروه کوچکــی 

را مبــدا گرفــن، مســئولیت در بــرا بــر تــوده هــا را 

ــر ارگان هــای رهــری حــزب  ــا مســئولیت در براب ب

یکــی دانســن "

 نوشــته دوم " یگــون پیــر مــردی کــه کــوه را از جــا 

ــد " توضیــح ویژگــی انقــالب چیــن اســت. ایــن  کن

داســتان پــر معنــا بــه زبــان تــوده هــا و گرفتــه از 

یــک حکایــت مردمــی قدیمــی مــی گویــد انقــالب 

چیــن بــا یــک قیــام صــورت نخواهــد گرفــت 

دارای ویژگــی و خصوصیــات جامعــه چیــن اســت. 

ــلح  ــدان مس ــا دن ــمن ت ــی دش ــت یعن ــخت اس س

ــی امپریالیســتی دارد، ضــد  اســت، پشــتبانان جهان

کمونیســت اســت، آنهــا را مــی کشــد و فیزیکــی از 

ــی اســت  ــش میلیون ــی دارد. دارای ارت ــر م ــان ب می

ــی  ــای دهقان ــوده ه ــران و ت ــه کارگ ــرا علی ــه آن ک

بوجــود آورده و بــکار گرفتــه اســت. عــالوه بــر 

خــاص  بغرنجــی  دارای  چیــن  انقــالب  ســختی 

خــود اســت چــون بــا دشــمنان طبقاتــی چنــد 

ــون  ــه و نیروهــای خارجــی امپریالیســتی گوناگ گان

روبروســت. در نتیجــه انقــالب بایــد راه پــر پیــچ و 

خمــی طــی کنــد، روحیــه پیــروزی رسیــع خیــاالت 

واهــی اســت. آلرتناتیــو کارگــری چیــن بــرای کســب 

پیــروزی بــا دیــد طوالنــی بایــد برنامــه ریــزی کنــد. 

ایــن نقــد اساســی از اپورتونیســت چــپ لــی لیســان 

بــود کــه در شــهر هــا کارگــران را بــه مبــارزه و قیــام 

کشــاند و در عمــل کل نیروهــای چــپ و کارگــری 

را در شــهر هــای صنعتــی چیــن آن زمــان قربانــی 

کــرد. 

ــت "  ــیون اس ــرت بس ــاد دک ــه ی ــزوه " ب ــومین ج س

ــه  ــه ب ــادا ک ــت کان ــزب کمونیس ــو ح ــک عض پزش

ارتــش رسخ چیــن مــی پیونــدد و در آنجــا خدمــت 

مــی کنــد و جــان خــود را بعنــوان یــک کمونیســت 

در خدمــت انقــالب چیــن فــدا مــی کنــد. ایــن 

نوشــته کوتــاه یکــی دیگــر از اساســی تریــن اصــول 

کمونیســتی را بیــان مــی کنــد. کارگــران جهــان 

متحــد شــوید . رفیــق مائوتســه دون در هنــگام 

خاکســپاری رفیــق کمونیســت انرتناسیونالیســت 

در ایــن نوشــته مــی پرســد: ایــن چــه روحیــه 

ای اســت کــه یــک خارجــی را وامیــدارد بــدون 

هیچگونــه انگیــزه ســود جویانــه، امــر آزادی خلــق 

ــه  ــن روحی ــد؟ ای ــود بدان ــه خ ــوط ب ــن را مرب چی

انرتناسیونالیســتی و کمونیســتی اســت کــه بایــد 

ــوزد. ــی از آن بیام ــت چین ــر کمونیس ه

 حــال ببینیــم ســیر تکامــل اوضــاع در ایــران بــرای 

کمونیســتها و آلرتناتیــو کارگــری چگونــه طــی شــده 

اســت. بــا اینکــه طبقــه کارگــر ایــران یکســال قبل از 

کمونیســتهای چینــی حــزب کمونیســت خــود را در 

بندرانزلــی بنــا نهادنــد و در هنــگام تاســیس دارای 

ــد  ــری بودن ــا کارگ ــدار عمدت دوهــزار عضــو و طرف

امــا نتوانســتند در برابــر دشــمن بــه پیــروزی رســند 

و رضاخــان میــر پنــج بــا یــاری امپریالیســم انگلیــس 

ــد. در  ــی کن ــت را متالش ــزب کمونیس ــت ح توانس

شــهریور بیســت، پــس از شکســت بــزرگ فاشیســم 

و پیــروزی عظیــم و جنبــش کارگــری در رسارس 

ــه  ــار رضــا شــاه هامنطــور ک ــان و ســقوط درب جه

ــک حــزب  اشــاره شــد کمونیســتها بجــای ایجــاد ی

انقالبــی کارگــری حــزب چــپ و دموکــرات "تــوده" 

را بنــا نهادنــد و بــا ســنگ اول را کــج گذاشــن 

زمینــه را بــرای شکســت هــای بعــدی مهیــا کردنــد. 

پــس از شکســت بیســت و هشــت مــرداد 32 و 

پنــاه بــردن بــه کشــور هــای سوسیالیســتی و جمــع 

شــدن در مســکو بــر رس مقــام و جــا و مــکان 
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باهــم بــه رقابــت پرداختنــد و متاســفانه هیچــگاه 

ــه عمــق فاجعــه شکســت پــس از  ــادر نشــدند ب ق

شــهریور بیســت و پیــروزی نیروهــای بــورژوازی و 

امپریالیســتی بپردازنــد. نیروهــای دیگــر کارگــری و 

کمونیســتی هــم کــه راه خــود را از رهــری حــزب 

تــوده جــدا کردنــد بــا متــام از خــود گذشــتگی هــا 

کــه ســهم مهمــی در یافــن راه تغییــر انقالبــی 

بــدور از راه رفرمیســتی حــزب تــوده و دنبالــه روی 

از حــزب کمونیســت شــوروی محســوب مــی شــود 

نتوانســتند در عمــل آلرتناتیــو نوینــی را بوجــود 

آورنــد. آنهــا هــم بــا الگــو بــرداری از انقــالب کوبــا 

و چیــن، بــدون شــناخت عمیــق از رشایــط جامعــه 

ایــران، یعنــی تلفیــق کمونیســم علمــی بــه رشایــط 

ــی و  ــالب 57 در پراکندگ ــتانه انق ــخص، در آس مش

ــامد  ــد و نتوانســتند اعت ــی بردن ــر م ــی ب رسدرگم

تــوده هــا را بخــود جلــب کننــد و رهــری انقــالب 

ــا  ــوب ام ــر خ ــه ام ــد ب ــر بع ــد. ام ــت گیرن را بدس

تبدیــل شــده اســت. همــه احــزاب و ســازمان هــای 

چــپ در انقــالب 57 و پــس از آن انــواع برنامــه 

ــار داده  ــا را انتش ــخرنانی ه ــا و س ــل ه ــا، تحلی ه

انــد. نتیجــه ایــن کار غالــب شــدن گرایــش انحــالل 

طلبــی و گریــز از تشــکیالت پیــرو انقالبــی طبقــه 

کارگــر بــوده اســت. امــا در هــامن زمــان و در 

ــدی درســت از گذشــته،  ــا جمعبن خطــی مــوازی، ب

کارگــران آگاه در داخــل رفقــای خــود را یــک بیــک 

بــه خــاک ســپردند و بــا درایتــی بیشــرت و درس 

گیــری عمیقــرت از شکســت، بــه کار در میــان تــوده 

هــا و ســازماندهی پرداختنــد. آنهــا بــه درســتی 

بــورژوازی و  از وارد شــدن در مبــارزه جناحــی 

خــرده بــورژوازی حاکــم و بیــرون از حاکمیــت 

دوری جســتند و در رشایــط بســیار ســخت بــه 

امــر ســازماندهی جنبــش هــا بویــژه جنبشــهای 

جنبــش  در  امــروز  آنچــه  پرداختنــد.  کارگــری 

کارگــری بعنــوان جنبشــی مســتقل مــی بینیــم مثــره 

ــر ســنگ  ــه ب ــری اصــول درســتی اســت ک ــکار گی ب

ــی  ــت و ب ــده اس ــا ش ــم بن ــول کمونیس ــارای اص خ

شــک نــام شــاهرخ زمانــی را در پاســخ بــه چــه بایــد 

کــرد جنبــش کارگــری و آلرتناتیــو کارگــری  بایــد در 

ایــن زمینــه و خدماتــی کــه کــرده گرامــی داشــت. 

مطالعــه آثــار او وظیفــه هــر کارگــر انقالبــی اســت. 

ــری  ــو کارگ ــی آلرتناتی ــت تاریخ ــت هوی ــن اس چنی

ــای  ــران .ضمــن اینکــه جــزوی از لشــکر پرولتاری ای

ــا توجــه بــه رشایــط مشــخص  جهانــی اســت امــا ب

جامعــه اش هویــت تاریخــی ویــژه ای دارد کــه 

ــرتی  ــی پرول ــه کار انقالب ــت از آن ب ــا حرک ــد ب بای

ادامــه داد. در ادامــه ایــن نوشــته بــه هویــت هــای 

دیگــر آن کــه در آغــاز انگشــت گذاشــتیم خواهیــم 

ــت. پرداخ

محسن رضوانی 

تروریســت در افغانســتان ســعی کــرد کــه شــوروی 

ــرا  ــرون کــرده و جــای آن ســابق را از افغانســتان بی

بگیــرد. ایــن ســناریو بــا کمک بــه گروههــای جهادی 

و مجاهدیــن افغانســتان و ظهــور و بــه قــدرت 

رســیدن طالبــان و ســپس حضــور رســمی آمریــکا و 

غــرب در افغانســتان، زنجیــره کنــرتل افغانســتان و 

نفــوذ در غــرب آســیا بــود کــه بــه اشــکال مختلــف 

ــن  ــن بی ــت. در ای ــه اس ــه یافت ــروز ادام ــه ام ــا ب ت

ــا  ــه ب ــت و مقابل ــن سیاس ــم ای ــرای تحکی ــرب ب غ

ایدئولــوژی "چــپ" احــزاب خلــق و پرچــم، اســالم 

را بــه مثابــه پرچــم ایــن مقابلــه و مبــارزه سیاســی 

ــه و ســوء  ــول و توطئ ــا پ ــوان اســتقالل ب تحــت عن

مذهبــی  اجتامعــی  هــای  زمینــه  از  اســتفاده 

افغانســتان و بــزرگ کــردن آن بــا پــول عربســتان و 

همــکاری پاکســتان )کــه خــود بــر رس خــط دیورنــد 

بــا افغانســتان دارای اختالفــات مــرزی اســت ( جلــو 

بــرده اســت. آنهــا بــا رسکــوب نیــروی هــای چــپ و 

کمونیســت و بهــره گیــری از خیانــت احــزاب خلــق 

و پرچــم و در ادامــه فروپاشــی شــوروی تــا حــدود 

زیــادی موفــق بودنــد. 20 ســال حضــور رســمی 

ــه ر  ــه ب ــرب در افغانســتان ک ــکا و غ ــی آمری نظام

شــد و گســرتش نیروهــای تاریــک اندیــش و عقــب 

مانــده و قــرون وســطایی جنایتــکار اســالمی و 

همــراه آن مــواد مخــدر، بــی حقــوق زنــان و عقــب 

ــی  ــک و انقالب ــای دمکراتی ــت ه ــدن در خواس ران

ــن  ــای ای ــت، پیامده ــده اس ــتان انجامی در افغانس

ــوده و مــی باشــد.  سیاســت هــا ب

2 – در طــی 20 ســال گذشــته و ضعــف قــدرت 

ــث  ــکا باع ــی آمری ــادی و نظام ــک و اقتص هژمونی

ــه  ــن هزین ــه تامی ــادر ب ــکا ق ــه آمری شــده اســت ک

هــای صدهــا پایــگاه هــای اطالعاتــی و نظامــی 

ــه بســیاری  ــور شــده اســت ک ــوده و مجب خــود نب

را برچینــد و برخــی دیگــر را گســرتش  آنهــا  از 

ــی  ــکا در ط ــه آمری ــا اینک ــان ب ــن می ــد. در ای بده

ــه  20 ســال گذشــته توانســته اســت هــر چــه را ک

ــه انجــام برســاند،  خواســته اســت در افغانســتان ب

امــا اوضــاع داخلــی و خارجــی بــه رضرش بــوده و 

در اکــرث کشــورهای دنیــا دخالــت گیــری هایــش بــا 

ــت. ــده اس ــرو ش ــدی روب ــت ج مقاوم

عمــال  افغانســتان  در  دخالــت  بــا  آمریــکا   –  3

ــز را در  ــدرت سیاســی متمرک ــک ق امــکان ایجــاد ی

افغانســتان از بیــن بــرده و آنــرا در خدمــت ادامــه 

ــا تروریســم  ــارزه ب ــوان مب حضــور خــود تحــت عن

ــد. ــی کن ــه م توجی

4 – آمریــکا مجبــور بــود در افغانســتان بــا نیروهای 

پــر قدرتــی مقابلــه کنــد کــه هزینــه حضــورش را در 

افغانســتان بــاال بــرده اســت. از جملــه ایــران، هنــد، 

روســیه، چیــن حتــی پاکســتان. اینهــا هــر کــدام بــه 

دالیلــی خواهــان اخــراج آمریــکا در افغانســتان 

هســتند. مســئله اصلــی هــم مقابلــه بــا نفــوذ 

آمریــکا از طریــق گروههــای بنیادگــرای اســالمی 

در جهــت نفــوذ در ایجــاد مشــکالت در ایفورهــای 

چیــن و کشــورهای ســابق جــدا شــده از اتحــاد 

شــوروی و خــود روســیه، مســئله کشــمیر در هنــد 

و شــیعیان افغانســتان از جانــب ایــران مــی باشــد. 

5 – درعیــن حــال همزمــان بــا عقــب نشــینی 

ــروی  ــش از 600 نی ــوز بی ــکا از افغانســتان هن آمری

ــن مســئله  ــوز ای ــد، هن ــد مان نظامــی باقــی خواهن

ــت اراده  ــکا هــر وق ــه آمری بســته نشــده اســت ک

کنــد مــی توانــد بــه افغانســتان برگــردد. سیاســتی 

کــه در عــراق هــم عمــال اجــرا شــد و بعــد از عقــب 

ــکا  ــدی آمری ــد از چن ــراق بع ــا از ع ــینی اوبام نش

ــراق بازگشــت.  ــه ع مجــددا ب

ــتان  ــی افغانس ــگ داخل ــه جن ــال ب ــکا عم 6 – آمری

ــراد  دامــن زده و باعــث کشــتار هــزاران نفــر از اف

غیــر مســلح و زنــان و کــودکان شــده اســت. در این 

جنــگ داخلــی کــه بــه نفــرت قومــی و مذهبــی و 

ــای  ــه ه ــرتین زمین ــت، بیش ــن زده اس ــی دام ملیت

طالبــان را بــرای رســیدن بــه قــدرت سیاســی فراهــم 

کــرده اســت. 

ــکا در افغانســتان  ــو کــه تحــت رهــری آمری 7- نات

ــای  ــت و نهاده ــر دول ــار ب ــا فش ــت ب ــور داش حض

ــرای  ــال ب ــتان عم ــیده افغانس ــدرت رس ــه ق ــازه ب ت

توجیــه حضــور غیــر قانونــی خــود بــه پارملــان 

ــا  ــی ب ــرارداد امنیت ــب ق ــت تصوی ــتان جه افغانس

ــه  ــا ب ــرد ت ــی را وارد ک ــارهای مضاعف ــکا فش آمری

ناثباتــی در افغانســتان دامــن زده و جنــگ داخلــی 

را زنــده نگــه دارد. ایــن سیاســت در نادیــده گرفــن 

ــا  ــکا ب ــح آمری ــی اراده افغانســتان در صل ــت ب دول

ــان داد.  ــنی نش ــه روش ــود را ب ــز خ ــان نی طالب

ــتان  ــت افغانس ــته دول ــال گذش ــی 20 س 8- در ط

ــی و  ــلط سیاس ــتان تس ــه افغانس ــر هم ــگاه ب هیچ

اقتصــادی و نظامــی نداشــت و همیشــه بخــش 

ــی  ــود. در ط ــان ب ــلطه طالب ــت س ــی از آن تح های

ایــن مــدت آمریــکا دههــا بــار منــازل مســکونی و 

ــردم افغانســتان  ــزای م مراســم هــای عروســی و ع

ــه  ــاران کــرد و ب ــل موجهــی مبب ــچ دلی ــدون هی را ب

نفــرت عمومــی در جهــت احیــای طالبــان و قــدرت 

ــا کمــک کــرده اســت. ــری آنه گی

امــروز کــه آمریــکا ظاهــرا در حــال ترک افغانســتان 

اســت و روشــن شــده اســت کــه حضــورش و عمــال 

اشــغال افغانســتان باعــث ویرانــی و جنــگ داخلــی 

بــه دادگاههــای  بایــد  اســت  افغانســتان شــده 

بیــن املللــی در جهــت رســیدگی ســپرده شــود. 

ــت  ــکاری و جنای ــدت تبه ــن م ــی ای ــان در ط طالب
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علیــه مــردم را بــه ابعــاد جدیــدی رســانده اســت. 

ــذاری در  ــب گ ــت مب ــودکان در جه ــتفاده از ک اس

ــه  ــر. حمل ــزاران نف ــا و ه ــتار صده ــا و کش بازاره

بــه زنــان در خیابــان هــا و کشــتار آنهــا، حملــه بــه 

دانشــگاهها و دانشــجویان و کشــتار آنهــا و اعــالم 

رســمی علیــه دانــش و علــم، رس بریــدن مخالفــان 

ــل  ــان، قت ــر چشــامن مــردم، ســنگ ســار زن در براب

عــام در جنــگ هــا بخــش کوچکــی از جنایــات 

عظیمــی اســت کــه طالبــان بــه عنــوان یــک گــروه 

اســالمی واقعــی علیــه حتــی مخالفیــن مســلامنش 

ــای  ــر گروهه ــه دیگ ــرده اســت. روشــن اســت ک ک

اســالمی وضعــی بهــرت در پرونــده هــای خــود علیــه 

ــق  ــا مرف ــا ت ــام آنه ــته و مت ــردم افغانســتان نداش م

دستشــان بــه خــون مــردم افغانســتان آلــوده اســت. 

در حــال حــارض، تــرک افغانســتان در عیــن اینکــه 

ــران  ــد ای ــه رقابــت قــدرت هــای منطقــه ای مانن ب

و پاکســتان و هنــد و.... دامــن خواهــد زد بــه 

رسکــوب جنبــش هــای عدالــت طلــب و آزادیخــواه 

و چــپ سوسیالیســتی توســط قــدرت گیــری طالبــان 

ــد.  بیشــرتین کمــک را مــی کن

ــکا  ــی آمری ــای نظام ــا نیروه ــه ب ــا ک ــن روزه در ای

در حــال تــرک افعانســتان هســتند و طالبــان مــوج 

وار شــهرها و شــهرک هــا را تســخیر مــی کنــد. 

ــه از حکومــت  ــه داشــن تجرب ــردم افغانســتان ب م

ــا  ــه آنه ــان بصــورت خــود جــوش علی 5 ســاله طالب

ــیاری از  ــد در بس ــته ان ــد و توانس ــده ان ــیج ش بس

ــا مناطــق  ــده و ی ــه عقــب ران ــان را ب مناطــق طالب

اشــغال شــده تــازه را پــس بگیرنــد. بعلــت رسکــوب 

ــه  ــکال جامع ــپ و رادی ــای چ ــام نیروه ــل ع و قت

ــوده  ــن حرکــت خودجــوش ت ــی از ای متاســفانه حت

بــرداری  بهــره  حــال  در  مرتجــع  نیروهــای  ای 

و  هســتند  خــود  موقعیــت  تحکیــم  جهــت  در 

ــدرت  ــوده ای و پرق ــی ت ــروی انقالب ــک نی ــای ی ج

در جامعــه خالــی اســت. امــا همیــن حــرکات 

خودجــوش زمینــه هــای تحــول تــازه ای را در بطــن 

ــود و  ــروی خ ــه نی ــه ب ــد تکی ــی ده ــد م ــود رش خ

ایجــاد یــک نیــروی رادیــکال و انقالبــی بــرای تغییــر 

واقعــی در کل اوضــاع افغانســتان علیــه دارو دســته 

هــای موجــود سیاســی اســالمی و نیــز حاکمیــت و 

نیروهــای خارجــی کــه در ارتبــاط تنگاتنــگ باهــم 

ــی و  ــاع داخل ــاد ارتج ــتان اتح ــتند. در افغانس هس

امپریالیســت هــا و کشــورهای منطقــه بــه خوبــی 

ــن  ــه ممک ــی ک ــر دو حالت ــود. در ه ــی ش ــده م دی

ــه  ــی ادام ــد یعن ــاق بیافت اســت در افغانســتان اتف

جنــگ فرســاینده داخلــی و یــا بــه قــدرت رســیدن 

طالبــان، نهادهــای حتــی اولیــه کنونــی جامعــه هــم 

از بیــن خواهــد رفــت و نفــرت، افــکار افراطــی 

ناسیونالیســتی و مذهبــی در آن رشــد بیشــرتی 

خواهــد کــرد. زمــان زیــادی نخواهــد بــرد کــه وضــع 

ــد  ــن خواه ــتان روش ــده افغانس ــدت آین ــاه م کوت

شــد. امــا آنچــه کــه هنــوز مــورد نگرانــی اکرثیــت 

ــته  ــای وابس ــاح ه ــت جن ــت، رقاب ــا اس ــان ه افغ

ــه  ــت ک ــی اس ــالم گرای ــای اس ــا گروهه ــزدور ت و م

تاریخشــان، مملــو از خیانــت، جنایــت و تبهــکاری 

ــوده اســت. ــردم ب ــه م علی

ع.غ

تنها سوسیالیسم است که اکثریت مردم 
ایران را نجات خواهد داد

خیــزش اعتصابــات رسارسی کارگــری و پشــتیبانی 

ایــران و  نیروهــای کارگــری و مرتقــی در رسارس 

ــار دیگــر پــس از چهــل و دو ســال  ــان از آن، ب جه

ــات و  ــی طبق ــدگان سیاس ــده ی مناین ــارزه پراکن مب

اقشــار دیگــر بــورژوازی، بــا پشــتیبانی کشــور هــای 

خارجــی بــرای تغییــر نظــام جمهــوری اســالمی 

ــه داری، در عمــل ثابــت  ــه نظامــی بازهــم رسمای ب

مــی کنــد کــه دوران دســت بدســت شــدن قــدرت 

ــه داری  ــاح هــا و اقشــار رسمای ــان جن سیاســی، می

بــه پــا یــان رســیده اســت. تــوده هــا ی ســتمدیده و 

اســتثامر شــده ایــران درپــی رژیــم چنــج آمریکایــی 

ــت  ــس اس ــدند ب ــتباه ش ــار اش ــار دچ ــتند یکب نیس

آلرتناتیــو  ای،  ریشــه  انقالبــی  خواهــان  آنهــا   .

طبقاتــی، برانــدازی طبقــه بــورژوازی و جایگزینــی 

ــد.  ــر ان طبقــه کارگ

 صــد ســال مبــارزه متشــکل کارگــران در ایــران، 

ــه رسارسی واز  ــی ب ــزرگ، از محل ــه ب ــک ب از کوچ

و  عمومــی  مطالبــات  بــه  اقتصــادی  مطالبــات 

سیاســی تــا حــد یــک راه طبقاتــی، آلرتناتیــو کارگری 

بــرای انقالبــی در حــال شــدن، تکامــل یافتــه اســت. 

ــران  ــه ای ــط جامع ــق رشای ــی طب ــد تاریخ ــن رون ای

ــه  ــج گرفت ــر پن ــان می ــا خ ــه از رض ــی ک در رسزمین

تــا محمــد رضاشــاه و از خمینــی گرفتــه تــا خامنــه 

ای همــه زیــر پوشــش مدرنیــزه کــردن یــک هــدف 

ــران و  ــدید کارگ ــتثامر ش ــد: اس ــرده ان ــال ک را دنب

تــوده هــای ســتمدیده و ایجــاد یــک نظــام رسمایــه 

داری، بوروکراتیــک – نظامــی، یکــی بــا پوشــش 

ناسیونالیســم تنــگ نظرانــه شاهنشــاهی و دیگــری 

ــا در  ــی شــیعگری. آنچــه آنه ــا سکتاریســم مذهب ب

ایــن صــد ســاله بــه رای آمرانــه خــود پیــاده کردنــد 

و بــه ادعــای وارثانشــان بهرتیــن اســت، چیــزی جــز 

نابــودی روابــط اجتامعــی، شــبکه هــای دموکراتیک 

و مدنــی مــردم ایــران، تحقیــر و رسکــوب تــوده هــا 

نبــوده اســت. 250 هــزار میلیونــر در مقابــل تــوده 

میلیونــی محتــاج آب و نــان و رسپنــاه، کولــر، 

ــی  ــودکان ب ــواب و ک ــور خ ــکار، گ ــر، بی ــوخت ب س

رسپرســت ســیامی عمومــی جامعــه را پوشــانده 

اســت. امــروز بحــران ســاختاری از فــرق رس تــا 

نــوک انگشــتان رسمایــه را فــرا گرفتــه اســت و لــش 

ــاده  ــا افت ــذرگاه ه ــا و گ ــه ه ــش در کارخان متعفن

اســت. در حقیقــت وظیفــه، بــر داشــن و بــه خــاک 

ســپردن آنســت کــه طبقــه کارگــر ایــن وظیفــه 

ــده دارد. ــی را بعه تاریخ

ــر  ــی را دیگ ــه داری جهان ــاختاری رسمای ــران س بح

ــت:  ــی نیس عالج

دیگــر نــه تئــوری هــای کینــز و نــه راهــردی هــای 

نئولیرالیســتی مــی توانــد کاری افتــد. نســخه پایــان 

ــی  ــم م ــه حک ــت نظــام رسمای ــه ابدی ــه ب ــخ ک تاری

ــه  ــرود ب ــده و می ــل ش ــود تبدی ــدل خ ــه ب ــرد، ب ک

ــد. ــه داری مهــر باطــل زن نظــام رسمای

ــا  ــای ت ــود ابرقدرته ــا و ج ــم ب ــی ه ــگ جهان  جن

دنــدان مســلح بــه ســالح پیرفتــه هســته ای دیگــر 

راه حلــی نیســت و منــی توانــد سیاســتی بــرای 

کســب برتــری و هژمونــی بــه وســیله ای دیگــر 

ــد.  باش

جنــگ هــای نیابتــی و منطقــه ای هــم نتیجــه 

ــار  ــکا بب ــم آمری ــرای امپریالیس ــت ب ــز شکس ای ج

بیســت  از  پــس  بینیــم  مــی  و  اســت  نیــاورده 

ــکا از  ــالی آمری ــش پوش ــبانه ارت ــدن، ش ــال جنگی س

افغانســتان فــرار کــرد. حتــی رسمایــه جهانــی دیگــر 

ــتمگر  ــته س ــک دارو دس ــی ی ــای گزین ــی ج توانای

دیگــری راهــم کــه بدســت و پشــتیبانی خــود 

بوجــود آورده و حــاال بــه مخالــف تبدیــل شــده در 

آنجــا نــدارد. ایــن امــر در مــورد ایــران هــم صــادق 

اســت. دارو دســته ای را کــه بــه روی کار آمدنشــان 

ــختش  ــمنان رس س ــه دش ــروز ب ــاندند ام ــاری رس ی

ــار  ــه از فش ــد ده ــن چن ــد. در ای ــده ان ــل ش تبدی

حداکــرثی گرفتــه تــا پشــتیبانی از آلرتناتیوهــای 

ــور،  ــارج کش ــده در خ ــارچ روئی ــل ق ــورژوازی مث ب

از تهدیــد بــه حملــه نظامــی گرفتــه تــا زدن پایــگاه 

هــای نظامــی در اکــرث کشــور هــای همســایه ایــران 

و اشــغال کامــل خلیــج فــارس نتوانســته رژیــم 

دارو دســته حاکــم ایــران را برانــدازد و یــک جنــاح 

ــر رس  ــرب را ب ــه غ ــل ب ــه داری متامی ــر رسمای دیگ

ــه آســانی انجــام  کار آورد. کاری کــه در ســال 57 ب

داد .بــا اوضــاع کامــال متفاوتــی بــا ســال 57 روبــرو 

ــری  ــش کارگ ــران و جنب ــردم ای ــی م ــتیم. آگاه هس

ایــران هــم بســیار بــاال رفتــه اســت. خدعــه خمینــی 

ــان درســی داده  ــوپ چن ــس گوادل ــه کنفران و توطئ

اســت کــه امــروزه نتیجــه آنــرا در مبــارزات جــاری 

ــم. ــی مــی بینی بخوب

ــاختاری رسمایــه داری و  ــران س ــه بح ــا توجــه ب ب

اوضــاع تغییــر یافتــه ناشــی از آن در جهــان و ایران، 

ــران  ــر ای ــه کارگ ــرای طبق ــی ب ــی نوین دوران تاریخ

و نیروهــای متحــد آن فراهــم شــده تــا بــا درایــت 



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه7

تــر از گذشــته عمــل کننــد و رو یــا هــای پــدران و 

اجــداد خــود را بــه یــک واقعیــت اجتامعــی تبدیــل 

مناینــد.

ــال  ــردم در س ــیع م ــای وس ــوده ه ــای ت ــزش ه خی

ــاه  ــی اول م ــت جمع ــرای حرک ــه را ب 96 و98 زمین

آورد.  فراهــم  کارگــری  مســتقل  تشــکالت  مــه 

ــا  ــرده و ب ــی پ ــر ب ــار دیگ ــه 1400 یکب ــاه م اول م

بازتــاب یــک جمعبنــدی تاریخــی هویــت آلرتناتیــو 

ــه را  ــان رسمای ــرد و گورکن ــاز نگــری ک ــری را ب کارگ

ــک  ــوان ی ــی بعن ــای امنیت ــت ه ــام محدودی ــا مت ب

طبقــه منســجم و سیاســی بــه میــدان آورد. امــروزه 

اعتصابــات رسارسی کارگــران رشکــت نفــت و پیــامن 

کارا ن را در عمــل مــی بینیــم کــه چگونــه بــه 

ــل دهــه شــصت مــی  اســتقبال رئیــس جمهــور قات

رونــد. از اول مــاه مــه تــا بحــال مبــارزات کارگــری 

هامننــد ســال قبــل گســرتش بیشــرتی یافتــه و 

نشــان از راه مســتقلی اســت کــه در پیــش گرفتــه 

ــهای  ــرو از جنبش ــام نی ــا مت ــت ب ــر ماس ــت . ب اس

کارگــری و اجتامعــی در هــر ســطح و در هــر 

شــکل، کوچــک و بــزرگ، در ســطح اقتصــادی و 

مطالباتــی تــا ســطح پیرفتــه سیاســی، از مبــارزات 

بــرای آزادی زندانیــان سیاســی تــا نــه بــه اعــدام، از 

زیســت بانــان تــا لشــگر از خــود گذشــته پزشــکان 

و پرســتاران و کارگــران در پیشــاپیش جبهــه مبــارزه 

ــم . ــاع کنی ــوزده....... دف ــد ن ــا کوی ب

ــر  ــالهای پ ــن از س ــا گذش ــران ب ــران ای ــزب رنج ح

ــدی از  ــا جمعبن ــی ب ــرگ و زندگ ــه م ــا لب ــم ت تالط

ــی و  ــتی جهان ــری و کمونیس ــش کارگ ــارب جنب تج

ــش  ــن جنب ــاد چنی ــرای ایج ــت ب ــال هاس ــران، س ای

عظیــم کارگــری و دیگــر جنبــش هــای تــوده ای و 

ــد. کمونیســم  ــارزه مــی کن ــا مب اتحــاد رسارسی آنه

ــا ســتیزجویی  علمــی افــکار راهنــامی حــزب مــا، ب

و روشــنگری تــوام اســت و چــون هــدف اش یــک 

ــت،  ــتی اس ــکال سوسیالیس ــی رادی ــالب اجتامع انق

ــوده  ــن ت ــیع تری ــب وس ــی اش رضورت جل جهانبین

از چنیــن  اســتثامر شــده را  هــای ســتمدیده و 

انقالبــی در بــر دارد. در نتیجــه حــزب رنجــران 

کمونیســم  از  خــود  اصولــی  درک  طبــق  ایــران 

علمــی و بــا توجــه بــه کلیــه جنبــش هــای تــوده ای 

کشــورمان در ایــن شــصت و هفتــاد ســاله پــس از 

کودتــای 28 مــرداد 32، همچنــان بــرای ایجــاد حزب 

ــی و  ــی انقالب ــر، حزب ــه کارگ ــرو طبق ــی پی سیاس

ــق  ــه داری، از طری ــام رسمای ــن نظ ــل گورک در عم

ــتی  ــای کمونیس ــازمان ه ــزاب و س ــدن اح ــی ش یک

بــر اســاس اصــول و برنامــه و در پیونــد بــا جنبــش 

ــارزه  ــور مب ــل کش ــوده ای داخ ــری و ت ــای کارگ ه

مــی کنــد. امــروز اوضــاع بــا رشــد جنبــش کارگــری 

در ایــران بــرای عــالج بیــامری گروهــی گــری و 

سکتاریســتی بهــرت مــی شــود. امــروز تــالش همــه 

جانبــه بــرای رشــد و گســرتش آلرتناتیــو کارگــری 

ایــران در برابــر نظــام رسمایــه داری حاکــم بــه 

وظیفــه ای مــرم و رضوری کلیــه نیروهــای کارگــری 

و سوسیالیســتی تبدیــل شــده اســت. حــزب مــا 

بــدور از اختالفــات ایســم هــا، بــدور از ســکت هــا 

و گروهــای گذشــته و حــال در جنبــش کمونیســتی 

جهــان و ایــران دســت همــکاری وحــدت را بســوی 

کلیــه نیــرو هــای چــپ و کمونیســت بــرای ریخــن 

ــی  ــری دراز م ــو کارگ ــرد آلرتناتی ــه گ ــو ب ــی ن طرح

کنــد. بــه بــاور مــا و بــر اســاس واقعیــات در حــال 

ــان و ایــران، دیــر یــا زود جنبــش  تکامــل در جه

ــود در  ــا ی موج ــش ه ــه گرای ــران هم ــری ای کارگ

ــل  ــتی را در عم ــپ و سوسیالیس ــای چ جنبــش ه

محــک ســنجش خواهــد زد. رسه را از نــارسه، دنبالــه 

ــورژوازی  ــرده ب ــورژوازی و خ ــای ب ــو ه رو آلرتناتی

ــه  ــرد. طبق ــری جــدا خواهــد ک ــو کارگ را از آلرتناتی

کارگــر و تــوده هــای وســیع ســتمدیدگان و اســتثامر 

ــرد. ــد ک شــدگان انتخــاب خــود را خواهن

 گرد آلرتناتیو کارگری متشکل و متحد شویم

نجــات  را  ایــران  کــه  اســت  تنهــا سوسیالیســم 

داد. خواهــد 
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همراه توده ها برای تحقق خواست 
هایشان مبارزه کنیم

ایــن  بــا  ایــران  مــردم  عظیــم  اکرثیــت  امــروز 
ــد،  ــالمی مخالفن ــوری اس ــه داری جمه ــام رسمای نظ
مبارزاتشــان بــر حــق اســت و مــورد پشــتیبانی 

کلیــه نیروهــای کمونیســتی اســت. 
ســی روز از اعتصابــات رسارسی بیــش از صــد واحــد 
صنعتــی نفــت و پرتوشــیمی مــی گــذرد ولــی هنــوز 
رژیــم جمهــوری اســالمی نــه تنهــا پاســخی بــه آنهــا 
نــداده اســت بلکــه عمــال بــه مخالفــت بــا جنبــش 
اعتصابــی برخاســته و بــرای رسکــوب و بــه شکســت 
ــدارک اســت. هــر روز کــه  کشــاندن آن در حــال ت
ــود.  ــر میش ــرتده ت ــات گس ــه اعتصاب ــذرد دامن میگ
هــم اکنــون بخشــی از کارگــران هفــت تپــه بــه ایــن 
ــا  ــد و ت ــداد مــی کن ــورم بی ــد. ت جنبــش پیوســته ان
ــی  ــته در بعض ــاه گذش ــد در م ــاد در ص ــم هفت رق
از کا ال هــای مــورد احتیــاج روزانــه مــردم بــاال 
رفتــه اســت. کشــتار بیرحامنــه کرونــا بــا توجــه بــا 
درماندگــی حکومــت در تهیــه واکســن همچنــان رو 
بــه افزایــش اســت. خاموشــی طوالنــی در شــهرها، 
کــم آبــی در اکــرث مناطــق ایــران همــه رشایــط 
اســت.  آورده  بوجــود  جامعــه  در  را  انفجــاری 
تاریــخ ســلطه گــران مســتبد ایــران نشــان میدهــد 
هیچــگاه حاکــامن بــه کنــاره گیــری و تــن دادن بــه 
خواســت مــردم نشــده انــد. بــا توجــه بــه یکدســت 

ــه ای  ــط خامن ــم توس ــی حاک ــدرت سیاس ــردن ق ک
ــه  ــوش خــود ب ــه گ ــه ب ــر حلق و انتصــاب ســه نوک
ــل و  ــان قت ــینه ش ــه در پیش ــوه ک ــه ق ــت س ریاس
کشــتار کمونیســتها و تــوده هــای معــرتض برجســته 

ــن دارد.  ــت از جنگــی خونی اســت حکای
ــرت  ــرای کم ــات و ب ــا راه نج ــی تنه ــن حالت در چنی
ــران  ــه ای کــه هیچکــس جــز مــردم ای کــردن هزین
نخواهــد داد، پشــتیبانی همــه نیــرو هــای انقالبــی 
از جنبــش هــای کارگــری اســت کــه رشیــان اصلــی 
ــد. پشــتیبانی از  ــه را در دســت دارن اقتصــاد جامع
یــک آلرتناتیــو کارگــری و آنــرا تبدیــل به یــک جریان 
اجتامعــی رسارسی کــردن رشایــط را بــرای برانــدازی 
ــم  ــه فراه ــه جانب ــالمی را هم ــوری اس ــم جمه رژی
ــران  ــات کارگ ــه اعتصاب ــور ک ــازد و هامنط ــی س م
نفــت و پاالیشــگاه هــا بــود کــه شــاه ایــران را 
مجبــور بــه تســلیم کــرد. مرتجعــان در عیــن اینکــه 
منطــق طبقاتــی خــود را دارنــد و منــی تواننــد 
درک درســتی از وضــع جامعــه داشــته باشــند امــا 
ــه  ــروز خامن ــد. ام ــیربرفی ان ــزدل و ش ــل ب در عم
ای و دارودســته اش خــود را خیلــی پــر قــدرت 
نشــان میدهــد هامنطــور کــه شــاه نشــان مــی داد، 
ــان  ــان چن ــا جنایاتش ــی اش ب ــای امنیت ــتگاه ه دس
ــد کــه کســی را  ــرس در مــردم ایجــاد کــرده بودن ت
جــرات بــه حــرف زدن نداشــت. امــا دیدیــم چگونــه 
خیــزش تــوده ای همــه ی ایــن قــدرت هــا در هــم 
ــن  ــراری داد. ای ــان را ف ــارص موثرش ــت و عن شکس
ــش دارد. ــابهی را در پی ــت مش ــم رسنوش ــم ه رژی

ــه از روی  ــت ک ــی اینس ــای انقالب ــیاری نیروه هش
کار آمــدن رژیمــی دیگــر از نــوع رسمایــه داری 
جلــو گیرنــد و بــرای نظامــی سوسیالیســتی، مســتقل 
از امپریالیســتها، در خدمــت اکرثیــت عظیــم مــردم 

مبــارزه کننــد. 
حــزب رنجــران از اعتصابــات کارگــران نفــت و دیگر 
رشکــت هــای همــراه و هفــت تپــه و نیــز مبــارزات 
ــرای  ــور ب ــهرهای کش ــر ش ــتان و دیگ ــردم خوزس م
ــی  ــتی و سیاس ــفناک معیش ــت اس ــات از وضعی نج
ــه  ــارزات ب ــن مب ــرتش ای ــد. گس ــی کن ــتیبانی م پش
بخــش دیگــر جامعــه مــی توانــد ادامــه کاری آنــرا 
تضمیــن کنــد. امــا بــرای رســیدن بــه خواســت هــای 
واقعــی ب هیــچ راهــی بــه جــز جایگزینــی نظــام 
سوسیالیســتی بــا نظــام رسمایــه داری جمهــوری 

اســالمی نیســت.
جمهــوری  داری  رسمایــه  رژیــم  بــاد  رسنگــون 

اســالمی 
زنده باد سوسیالیسم 

زنده باد مبارزات کارگران و زحمتکشان 
برای دفاع از کارگران و زحمتکشان متحد شویم

حزب رنجران ایران 
اول مرداد 1400
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مدیــره  هیــات  عضــو  شــهابی  رضــا  مصاحبــه 

واحــد  رشکــت  کارگــران  ســندیکای 

بــا نرشیــه دانشــجویی” حیــات نــو” دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اصفهــان)1(

2021 ,16 July

ــاب  ــام جن ــت ش ــت خدم ــرض تحی ــالم و ع ــا س ب

شــهابی

ابتــدا خودتــان را بــه صــورت مختــر معرفــی 

مناییــد.

رضــا شــهابی عضــو هیــات مدیــره ســندیکای 

کارگــران رشکــت واحــد اتوبورسانــی تهــران و حومــه

ــد  ــت می کنی ــه در آن فعالی ــندیکایی ک ــا و س ش

و  می کنیــد  دنبــال  را  مشــی ای  خطــی  چــه 

چیســت؟ شــا  مبــارزات  فکــری  پایه هــای 

مبــارزه بــرای بهبــود رشایــط کار و زندگــی کارگران، 

مبــارزه بــا اســتثار کارگــران و تــاش بــرای رســیدن 

بــه جامعه ای بــدون اســتثار.

زنــدان  بــه  بــار  چنــد  گذشــته  ســال های  در 

؟ یــد رفته ا

ــن  ــوس، در حی ــان اتوب ــت فرم ــال 1389پش در س

ــا وجــود اینکــه  خدمــت رســانی بــه شــهروندان، ب

توســط  راه  بیــن  در  بــود  اتوبــوس  در  مســافر 

منجــر  کــه  بازداشــت شــدم  امنیتــی  مامــوران 

بــه 6 ســال زنــدان و پنــج ســال محرومیــت از 

ــوع  ــدم. در مجم ــندیکایی و... ش ــای س فعالیت ه

بــا یکســال اضافــه شــدن بــه زندانــم، ۷ ســال 

زنــدان داشــتم. زمــان دســتگیری ۲۲خــرداد 89 

]و[ پایــان زنــدان ۲8 اســفند 96 بــود. در حیــن 

بازداشــت ]دچــار[ آســیب جــدی از ناحیــه گــردن 

و کمــر شــدم و در مــدت تحمــل حبــس، دو عمــل 

جراحــی ســنگین از ناحیــه گــردن و کمــر داشــتم. 

ــاوه  ــون ع ــال 83 تاکن ــت از س ــر اس ــه ذک الزم ب

بــر ایــن محکومیــت، چهــار بــار بازداشــت ]شــدم[ 

کــه هــر بــار، بعــد از چنــد روز بازداشــت، پرونــده 

نهایتــاً مختومــه شــد. 

آیــا بــه نظــر شــام بــه عنــوان یــک فعــال کارگــری 

بــه جرمــی مرتکــب شــدید کــه بــه زندانــی شــدن 

ــی  ــل زندان ــر، دالی ــر خی ــود؟ و اگ ــر ش ــام منج ش

ــد؟ ــه می دانی ــود را چ ــدن خ ش

هیــچ جرمــی مرتکــب نشــده ام. برابــر مقاولــه 

 نامه هــای ســازمان جهانــی کار و حتــی قانــون 

اساســی کشــور، جهــت ایجــاد ســندیکای کارگــری 

و دفــاع از حقــوق کارگــران فعالیــت کــرده ام، امــا 

ــی،  ــازی واه ــی و پرونده س ــات فراقانون ــا اقدام ب

ــی شــده ام.  بازداشــت و زندان

ــد تحــت فشــار،  ــدان بودی ــا هنگامــی کــه در زن آی

ــا ســایر  ــه خــود ی ــاری علی جهــت اعرتاف هــای اجب

ــد؟ ــری بوده ای ــاالن کارگ فع

بلــه بارهــا در بازجویــی، تحــت رضب و شــتم 

و شــکنجهء جســمی و روحــی و روانــی بــرای 

ــن  ــا[ ســایر فعالی ــه خــود، ]ی ــاری علی اعــراف اجب

ســندیکایی و کارگــری بــوده ام.

ــد  ــدان بودی ــه زن ــی ک ــام در دوران ــا ش ــورد ب برخ

کــه  زمانــی  شــام  ظاهــرا  بوده اســت؟  چگونــه 

ــار اعتصــاب غــذا کردیــد.  زنــدان بودیــد چندیــن ب

ــذا  ــه اعتصــاب غ ــی ک ــه خطــرات جان ــا توجــه ب ب

دارد چــه دالیلــی بــرای انجــام ایــن کار داشــته اید؟

ــی  ــری و صنف ــن کارگ ــد ســایر فعالی ــز مانن ــن نی م

زندانــی، در دوران زنــدان، تحــت فشــار بــوده ام و 

به صــورت فــرا قانونــی، بــر خــاف قوانیــن جــاری 

بــرای  کــه  امتیازاتــی  از  زنــدان،  آئین نامــهء  و 

زندانــی پیش بینــی شــده محــروم بــوده ام. از آنجــا 

ــی از حقــوق بدیهــی خــودم  ــوان زندان ــه عن کــه ب

ــاش داشــتم  ــا اعتصــاب غــذا ت ــوده ام ب محــروم ب

ــا صدایــم شــنیده شــود. ت

ــر  ــه خاط ــار ب ــن ب ــه چندی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب

و  افتاده ایــد  زنــدان  بــه  کارگــری  فعالیت هــای 

ــوب  ــدت رسک ــه ش ــز ب ــری نی ــاالن کارگ ــر فع دیگ

ــد  ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــون ب ــا کن ــا ت ــوند، آی می ش

کــه دســت از مبــارزات کارگــری بکشــید؟

مــن بــا ورود بــه مبــارزه کارگــری، می دانســتم 

و  خــود  حقــه  حقــوق  بــه  دســتیابی  بــرای 

ــی  ــش رو دارم ول ــم، مســیر ســختی در پی همکاران

ــار  ــان، فش ــی از زم ــه در برهه های ــود اینک ــا وج ب

زیــادی را تحمــل کــرده ام و از نظــر روحــی و 

بــا  امــا  نداشــته ام  مناســبی  رشایــط  جســمی، 

کمــک جمعــی دوســتان در ســندیکا، بــه فعالیــت 

خواهــم داد. و  داده  ادامــه  ســندیکایی 

 

در ارتبــاط بــا مســئله روز کارگــر، در ایــران تــا 

ــود؟  ــا داده می ش ــبت، به ــن مناس ــه ای ــد ب ــه ح چ

پرداخــن بــه مســئله روز کارگــر، چگونــه و در 

چــه قالبــی می توانــد از یــک حرکــت ویرتینــی 

ــی  ــی اصول ــه پرداخت ــه و ب ــه گرفت و منایشــی فاصل

ــود؟ ــک ش نزدی

ــورهای  ــه کش ــر هم ــا نظی ــور م ــفانه در کش متاس

دیکتاتــوری رسمایــه داری، بــه روز کارگــر هیــچ 

ــد  ــع بای ــر در واق ــود. روز کارگ ــی داده منی ش بهای

صــدای رســای اعــراض کارگرهــا و اعام همبســتگی 

همــه کارگــران جهــان باشــد. جنبه هــای اعراضــی 

ــن روز  ــوق کارگرهــا در ای ــه حق ــرای دســتیابی ب ب

بایــد تقویــت شــود. ایــن روز یــک روز مبارزاتــی 

هســت و گرامیداشــِت ایــن روز، بــا کیفیــِت جشــن 

و شــادی، در درجــه دوم، اهمیــت دارد. زمانــی 

می توانیــم مراســم روز جهانــی کارگــر را برگــزار 

ــه  ــم ک ــه بگیری ــی فاصل ــب فرمایش ــم و از قال کنی

ــتقل  ــکات مس ــر تش ــتقل و دیگ ــندیکاهای مس س

کارگــری در ســطح وســیع، بــدون دخالــت دولــت 

در  و  شده باشــد  ایجــاد  کشــور  در  کارفرمــا  و 

ایــن صــورت می شــود بــا ســازماندهی رسارسی 

و یکپارچــه، خواســته های کارگــری را بــا قــدرت 

ــرد. پیــش ب

ــد  ــران بع ــاع کارگ ــگاه و اوض ــام جای ــر ش ــه نظ ب

ــوری  ــر؟ جمه ــا بدت ــت ی ــرت شده اس ــالب به از انق

اســالمی چقــدر توانسته اســت در تحقــق شــعارهای 

خــود در حامیــت از کارگــران کــه در ابتــدای انقالب 

بــه کــرات از ایــن شــعارها اســتفاده می شــد عمــل 

کنــد؟

در جوامــع رسمایــه داری، وضــع کارگــران کابیــش 

ــاب و از  ــس از انق ــفانه پ ــت و متاس ــان اس یکس

و  نئولیربالیســم  رشــد  بــا  گذشــته،  دهه هــای 

پروژه هــای توســعه طلبانــهء رسمایــه داری، بــه 

مصاحبه با رضا شهابی )1(
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دولت بوژوازی و.... بقیه از صفحه آخر

بهــای بدتــر شــدن رشایــط کار و زیســِت کارگــران 

ایــران  در  کارگــران  وضــع  بگیــران،  حقــوق  و 

بدتــر شــده، کــه ایــن رشایــط در کل جوامــع 

ــه   ــا، ب ــور م ــا در کش ــود دارد ام ــه داری وج رسمای

برانــداز  خامنــان  سیاســت های  ادامــهء  دلیــل 

موجــود و تحریم هــای ظاملانــه ی تحمیــل شــده 

کــه مزیــد بــر علــت شــده]اند[، وضعیــت کارگــران 

بــه شــدت نســبت بــه پیــش از انقــاب بدتــر 

شــده اســت. متاســفانه هیــچ کــدام از شــعارهایی 

کــه در حایــت از پابرهنــه گان و مســتعضفین 

ــچ  ــه هی ــد بلک ــق نش ــا محق ــه تنه ــد ن داده می ش

اراده ای بــرای تحقــق آن منی بینــم و سیاســت ها 

ــه داران و یــک  ــان در جهــت تقویــت رسمای همچن

درصدی هــا اســت. 

آیــا شــام اعتقــادی بــه ایــن جملــه داریــد کــه 

کارگــری  شــورای  توســط  بایــد  کارخا نجــات 

اداره شــود؟ در اعرتاضــات کارگــران هفــت تپــه، 

ایــن موضــوع یکــی از خواســته های معرتضیــن 

بوده اســت. چقــدر ایــن شــعار را بــا توجــه بــه 

می دانیــد؟ عملــی  حکومــت  ســاختار 

بلــه معتقــد بــر ایــن هســتم کــه ادارهء کارخانجات 

بایــد ]بــه[ دســت کارگــران باشــد. ادارهء شــورایی 

کارخانجــات توســط کارگــران تنهــا زمانــی محقــق 

ــرده و  ــات گس ــور در اعراض ــه کش ــد ک خواهدش

رسارسی قــرار داشته باشــد و قــدرت ســازمان یافتــه 

و رسارسی کارگــران، شــکل گرفته باشــد. ایــن اقــدام 

ــا تغییــر دادن  ــی رود بلکــه ب ــش من ــعار پی ــا ش ب

تــوازن قــوا بــه نفــع اردوگاه کار و زحمــت، ممکــن 

می شــود. 

چــه تالش هایــی بــرای رسکــوب کارگــران و اتحادیــه 

اتحادیه هــای  فضــای  شده اســت؟  هایشــان 

ــد و رشــوه و نفــوذ  ــا تهدی ــا چــه حــد ب کارگــری ت

ــده؟ ــل ش ــا منفع ــموم ی ــته مس ــراد وابس اف

حاکمیــت هــم از رسکــوب ســخت و آشــکار نظیــر 

قتــل، زنــدان، اخــراج از کار و شــکنجه و فشــار 

از  هــم  و  کارگــری  فعالیــن  و  خانواده هــا  بــه 

رسکــوب نــرم نظیــر تصویــب قوانیــن ضــد کارگــری 

و ایجــاد تشــکل های زرد و وابســته بــه دولــت، 

ــتقل  ــری مس ــکل های کارگ ــی در تش ــاف افکن اخت

و فعــاالن کارگــری بــرای رسکــوب بیشــر اســتفاده 

دست ســاز  کارگــری  اتحادیه هــای  کرده اســت. 

دولــت، متاســفانه و همیشــه عمــاً بــه عنــوان 

ــه  ــان ک ــد و همچن ــل کرده ان ــا عم ــل کارفرم عوام

انتظــار مــی رود، رشــوه و... در آن هــا بســیار رایــج 

اســت امــا تشــکات مســتقل کارگــری در برابــر ایــن 

فشــارها ایســتاده اند و حتــی تهدیــد و رشــوهء 

تشــکات  در  انگشــت شــار،  افــراد  از  برخــی 

مســتقل کارگــری، هیچــگاه نتوانســت تشــکات 

ــود  ــیر خ ــا از مس ــل و ی ــری را منفع ــتقل کارگ مس

اشــتباهات انقالبیــون فرانســوی را روشــن کــرد. 

ــود  ــر ب ــن نظ ــر ای ــس ب ــدی مارک ــع بن ــاس جم اس

کــه طبقــه کارگــر بایــد دولــت بــورژوازی را درهــم 

بشــکند. و دولــت کارگــری و یــا دیکتاتــوری کارگری 

ــه  ــدی داهیان ــد. ایــن جمــع بن ــن آن منای را جایگزی

ــن  ــالب چی ــدا انق ــیه و بع ــر روس ــالب اکت در انق

بصــورت روشــن و شــفافی خــود را نشــان داد. 

لنیــن در توضیــح دقیــق نظــرات مارکــس راجــع بــه 

قــدرت طبقاتــی کتــاب " دولــت و انقــالب " را بــه 

ــح  ــاب توضی ــن کت ــای ای ــر درآورد. مبن ــته تحری رش

ــت و محــو تاریخــی آن  ــری دول تاریخــی شــکل گی

توســط پرولتاریــا مــی باشــد. لنیــن در ایــن کتــاب 

ــون  ــس را در مســئله کم ــای مارک ــون ه ــا آزم باره

ــرا در  ــای آن ــود و درس ه ــی ش ــادآور م ــس ی پاری

ــد.  ــی خاطــر نشــان مــی کن ــارزه طبقات مب

لنیــن در کتــاب دولــت و انقــالب بــه روشــنی 

ــح داد.  ــوری را توضی ــت دموکراســی و دیکتات ماهی

او در توضیحــات خــود و در ادامــه نوشــته انگلــس 

مــی نویســد" در اینجــا اندیشــه اصلــی مارکسیســم 

بــا  دولــت  اهمیــت  و  تاریخــی  نقــش  دربــاره 

روشــنی کامــل بیــان شــده  اســت. دولــت محصــول 

و مظهــر آشــتی ناپذیــری تضادهــای طبقاتــی اســت 

دولــت در آنجــا، در آن موقــع و بــه ایــن دلیــل 

کــه تضادهــای طبقاتــی بــه طــور عینــی منــی 

داشتن تشکیالت مستقل کارگری حق اولیه هر کارگر است

منحــرف کنــد. 

و  برخوردهــا  تــداوم  علــت  نیــز  و  هــدف 

آیــا  می دانیــد؟  چــه  را  حکومتــی  رسکوب هــای 

ریشــه در یــک اندیشــه یــا جهان بینــی بــه خصــوص 

دارد؟ یــا رصفــا حرکتــی واکنشــی اســت؟

از آنجــا کــه پاشــنهء آشــیل عبــور از اســتثار 

نظام هــای رسمایــه داری و خودکامــه، اعراضــات 

ــی  ــن حت ــد. همچنی ــتان می باش ــران و فرودس کارگ

ایــن اعراضــات در ســطح کوچک تــر می توانــد 

منجــر بــه ســوددهِی کمــر بــرای رسمایــه داری 

رسکوب هــای  و  برخوردهــا  بنابرایــن  باشــد. 

ــت  ــاً حکوم ــداوم دارد. اساس ــواره ت ــی هم حکومت

می دانــد کــه اگــر آزادی تشــکل مســتقل کارگــری، 

ــران  ــارزات کارگ ــد، مب ــود داشته باش ــران وج در ای

و  می شــود  جدی تــری  ســطح  وارد  ایــران  در 

دیگــر منی تواننــد بــه همیــن راحتــی بــه معیشــت 

کارگــران حملــه بربنــد. بنابرایــن از ایــن رسکــوب هــا 

ــت. ــد داش ــر نخواهن ــت ب دس

 

نســبتی  چــه  کارگــری  فعالیــن  بــا  برخوردهــا 

بــا موازیــن حقــوق بــر دارد و تــا کنــون چــه 

انــدازه مــورد پیگیــری فعالیــن حقــوق بــر واقــع 

ســت؟ شده ا

بــر اســاس منشــور حقــوق بــرش جهانــی، موازینــی 

ــراض  ــق اع ــن ح ــران در داش ــوق کارگ ــرای حق ب

و تشــکیل اتحادیه هــا و ســازمان های مســتقل، 

وجــود دارد کــه بــا تــاش فعالیــن جنبش هــای 

اجتاعــی کشــورهای مختلــف، درایــن منشــور وارد 

شــده اند. البتــه ایــن موازیــن در مجمــوع ناکافــی 

ــورهای  ــز در کش ــد نی ــان ح ــی در ه ــتند ول هس

ــک  ــه ی ــوند و در نتیج ــت منی ش ــوری رعای دیکتات

ارتبــاط طبیعــی، منطقــی و الزم بیــن فعالیــن 

ــد  ــه بای ــود دارد ک ــرشی وج ــوق ب ــری و حق کارگ

گســرش هــم پیــدا بکنــد. 

ــا  ــی ب ــتار برخــورد قضای ــط خواس ــران فق ــا کارگ آی

ایــن متخلفــان و رسکوب گــران و هــراس  افکنــان 

و  متعالی تــر  خواســته های  یــا  اجتامعی انــد؟ 

اهــداف تنظیم شــده تری بــرای مقابلــه بــا ایــن 

آن  در  و  داشــته  نظــر  در  خشــونت ها،  دســت 

می کوشــند؟ جهــت 

ــده و  ــی عم ــاد مال ــود فس ــا وج ــور ش ــر منظ اگ

وجــود ابزارهــای رسکــوب در کشــور اســت کــه 

البتــه کارگــران خواســتار رفــع ایــن فســاد و برچیده 

ــد در نظــر  ــا بای ــوب هســتند ام شــدن نظــام رسک

نظــام  ذات  در  کارگــران  رسکــوب  کــه  داشــت 

رسمایــه داری اســت و بــرای آن نهادهــا و ســازمان 

هــای عریــض و طویلــی پیــش بینــی شــده اســت 

و اینطــور نیســت کــه ایــن رسکــوب فزاینــده، 

ــودرس  ــدود و خ ــای مح ــراد و جمع ه ــی از اف ناش

باشــد. امــا از صدوپنجــاه ســال پیــش چشــم انداز 

ــدون  ــه ای ب ــه جامع ــتیابی ب ــری، دس ــش کارگ جنب

شــکاف طبقاتــی و ســتم و اســتثار اســت و تنهــا 

راه بــرای مقابلــه بــا ایــن رسکــوب و خشــونت، 

ــرای  ــاش ب ــران و ت ــا کارگ ــاد م ــتگی و اتح همبس

ــت.  ــکل هایان اس ــاد تش ایج

شــام شــخصاً در معــرض ایــن دســت تهدیــدات 

قــرار گرفتیــد، کمــی درایــن بــاره بگوییــد، آیــا رونــد 

ــد؟ ــاعد دیدی پیگیری هــا را مس

مــن و ســایر فعالیــن ســندیکایی و فعالیــن کارگــری 

همیشــه در مظــاِن ]اتهــام[ و رسکوب سیســتاتیک 

قــرار داشــتیم. از ایــن رو پیگیری هــا نتیجــه قطعــی 

ــود  ــه خ ــور منون ــه ط ــت ب ــا نداشته اس ــع م ــه نف ب

مــن و چهــار نفــر از اعضــای ســندیکا سال هاســت 

نامه نگاری هــای  و  قانونــی  فــرا  تصمیــات  بــا 

اخــراج  کار  از  همچنــان  امنیتــی  نهادهــای 

می باشــیم.

ادامه دارد
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ــر  ــد. ب ــی آی ــد م ــند پدی ــر باش ــتی پذی ــد آش توان

عکــس وجــود دولــت ثابــت میکنــد کــه تضادهــای 

ــد.” ــر ان ــتی ناپذی ــی آش طبقات

فرمانروایــی  دســتگاه  دولــت  مارکــس  نظــر  ه 

طبقاتــی دســتگاه ســتمگری یــک طبقــه بــر طبقــه 

دیگــر و دســتگاه ایجــاد نظمــی اســت کــه بــه 

ایــن ســتمگری صــورت قانونــی مــی دهــد و پایــه 

ــق از  ــن طری ــه ای ــد و ب ــرا محکــم مــی کن هــای آن

شــدت تصــادم میــان طبقــات مــی کاهــد” و بازهــم 

ــتی  ــول آش ــت محص ــر دول ــش " اگ ــامن بخ در ه

ناپذیــر تضادهــای طبقاتــی اســت اگــر دولــت 

ــای دارد و  ــه ج ــوق جامع ــه ماف ــت ک ــی اس نیروی

بیــش از پیــش بــا جامعــه بیگانــه مــی شــود، پــس 

ــط  ــه فق ــتمکش ن ــه س ــی طبق ــه رهای ــت ک پیداس

ــودی  ــدون ناب ــه ب ــز بلک ــر آمی ــالب قه ــدون انق ب

آن دســتگاه قــدرت دولتــی نیــز کــه توســط طبقــه 

ــی " در آن  ــن " بیگانگ ــده و ای ــاد ش ــروا ایج فرمان

ــدارد. ــکان ن ــه، ام ــم یافت تجس

لنیــن در توضیــح نیــروی دولــت مــی نویســد " 

ارتــش دامئــی و پلیــس افــزار عمــده نیــروی قــدرت 

دولتــی هســتند – مگــر جــز ایــن هــم مــی توانــد 

ــر  ــت و بناب ــت اس ــز دول ــی نی ــد؟. " دموکراس باش

ایــن وقتــی دولــت از میــان بــرود دموکراســی هــم 

ــت “ ــان خواهــد رف از می

ــن و  ــا چنی ــا ب ــوده ه ــم ت ــت منظ “ رضورت تربی

ــر  ــالب قه ــاره انق ــه ای درب ــن نظری ــا چنی ــا ب هامن

آمیــز، اســاس و پایــه رسارس آمــوزش مارکــس و 

ــد" ــی ده ــکیل م ــس را تش انگل

ــن  ــان و مهمرتی ــی از درخش ــان یک ــا بی ــا ب در اینج

ــا  ــی ب ــت یعن ــاره دول ــای مارکسیســم درب ــده ه ای

ایــده " دیکتاتــوری پرولتاریــا " _اصطالحــی کــه 

ــه کار  ــس ب ــس از کمــون پاری ــس پ مارکــس و انگل

بــرده انــد” دولــت یعنــی پرولتاریــای متشــکل بــه 

صــورت طبقــه فرمانــروا" روبــرو هســتیم - دولــت 

ــن   ــالب لنی و انق

دیکتاتــوری  بــه  ناگزیــر  طبقاتــی  مبــارزه   " و 

و   " انجامــد  مــی  پرولتاریــا 

مارکــس یکــی از دالیــل شکســت کمــون پاریــس را 

در عــدم قاطــع در هــم شکســن قــدرت دولتــی و 

ــر از  ــمرده و رضورت تغیی ــورژوازی برش ــوب ب رسک

دموکراســی بــورژوازی بــه دموکراســی پرولتاریایــی 

را یــاد آورد مــی شــود. در حقیقــت مارکــس و لنیــن 

دموکراســی و دیکتاتــوری را از یــک خواســتگاه 

طبقاتــی  مــی دانــد. بطــور مثــال دیکتاتــوری 

ــه  ــا اســت. ب ــا هــامن دموکراســی پرولتاری پرولتاری

ــوری خــود  ــرتی از دیکتات ــت پرول ــن مفهــوم دول ای

اســتثامرگر  طبقــه  و  بــورژوازی  رسکــوب  بــرای 

ــامن  ــد و در ه ــی کن ــتفاده م ــه اس ــت جامع اقلی

مفهــوم از نیــروی دمکراتیــک خــود در جهــت 

ــا و نفــی روابــط اســتثامرگرانه  حامیــت از پرولتاری

و برپایــی ســاختارهای جامعــه بــر مبنــای نفــی 

اســتثامر و ســتم انســان بــر انســان. در واقــع 

ــاع از  ــوم دف ــه مفه ــان ب ــورژوازی همزم ــوب ب رسک

ــوم  ــه مفه ــران ب ــرای کارگ ــی ب ــران و دمکراس کارگ

ــت.  ــورژوازی اس ــوب ب رسک

ــی  ــوع دمکراس ــاختارهای دو ن ــا س ــا ب ــا م در اینج

یعنــی دمکراســی رسمایــه داری از طریــق انتخابــات 

طریــق  از  انتخابــات  و  عمومــی  و  پارملانــی 

شــوراهای کارگــران و زحمتکشــان و حــق مســاوی 

انتخــاب کننــدگان و انتخــاب شــوندگان و حــق عزل 

ــوع اول  ــتیم. در ن ــرو هس ــوندگان روب ــاب ش انتخ

ــورژوازی  ــدگان ب ــدادی از مناین ــی تع ــن دمکراس ای

ــات  ــا انتخاب ــده و ت ــاب ش ــار انتخ ــال یکب ــد س چن

بعــدی جوابگــوی انتخــاب کننــدگان خــود نیســتند. 

انتخــاب کننــدگان قــادر بــه عــزل کاندیداهــای 

انتخــاب شــده نبــوده و ایــن شــکل انتخابــات بطــور 

دوره ای تکــرار مــی شــود. امــا در نــوع دوم یعنــی 

دمکراســی کارگــری. رشکــت کارگــران و زحمتکشــان 

تشــکیل  ایــن طریــق  از  و  خــود  شــوراهای  در 

دولــت و برپایــی انتخــاب مدیــران جامعــه و حــق 

ــه  ــت جامع ــتقیم اکرثی ــت مس ــب رشک ــزل و نس ع

را در بدســت گیــری رسنوشــت خــود، دولــت را 

ــد.  ــی کن ــازماندهی م س

توضــح ایــن مســئله از آن جهــت اهمیــت دارد کــه 

برخــی نظــرات، رشکــت در انتخابــات را هــم ردیــف 

تغییــر رژیــم و یــا سیاســت هــای اســرتاتژیک 

رژیــم قــرار مــی دهنــد. در حالیکــه رشکــت در 

انتخابــات یعنــی رشکــت در دموکراســی بــورژوازی 

ــه و از  ــت جامع ــات اقلی ــت در انتخاب ــی رشک یعن

ایــن طریــق تحکیــم طبقــه اقلیــت اســتثامرگرو 

ســتمگر حاکــم. انتخابــات در عالــی تریــن اشــکال 

دموکراســی بــورژوازی بــه هیچوجــه منافــع طبقــه 

حاکــم را زیــر ســئوال نــرده بلکــه در اکــرث مواقــع 

تحکیــم کننــده آن اســت.

ــوری از  ــل اینکــه دمکراســی و دیکتات یکــی از دالی

یــک جنــس هســتند آن اســت کــه یــک دولــت بــه 

ــی  ــه اجتامع ــن طبق ــکل تری ــازمان متش ــه س مثاب

بــرای آزادی خــود احتیــاج بــه رسکوب و تابــع کردن 

طبقــات متخاصــم دارد. در جامعــه بــورژوازی کــه 

ــروت  ــرتین ث ــد و بیش ــزار تولی ــب اب ــی صاح اقلیت

ــظ  ــرای حف ــدگان ب ــتند، مناین ــی هس ــای اجتامع ه

وضــع موجــود احتیــاج بــه رسکــوب تولیــد کننــدگان 

ــد ارزش اضافــی  ــد کــه بتوان ــان تولیــد دارن و کارکن

تولیــدات را در اختیــار بگیرنــد. یعنــی همزمــان 

ــد  ــر موجــود بای ــظ خــود و وضــع نابراب ــرای حف ب

علیــه برابــری علیــه هــر نیرویــی کــه بــرای برابــری 

و یــا عدالــت اجتامعــی و یــا از بیــن رفــن مالکیــت 

ابــزار تولیــد مبــارزه مــی کنــد  بــر  خصوصــی 

بایســتد و آنهــا را بــه غــل و زنجیــر بکشــد. مارکــس 

و انگلــس و لنیــن و متامــی رهــران پرولتاریــای بیــن 

املللــی بطــور مفصــل راجــع بــه آن مطلــب نوشــته 

انــد. در حقیقــت توضیــح دیکتاتــوری پرولتاریــا 

ــه  ــت کارگــران متشــکل و مســلح کــه ن ــی دول یعن

تنهــا بــرای از بیــن بــردن بــورژوازی و همچنین برای 

ــده اجتامعــی و  ــادات و ســنن عقــب مان ــر ع تغیی

تربیــت تودههــا بــرای ســاختامن سوسیالیســم بــکار 

ــی  ــه مــی شــوند، هــر دو جانــب مســئله یعن گرفت

دیکتاتــوری و دمکراســی را طــرح مــی کنــد. قبــول 

نــه تنهــا جانــب دموکراســی پرولتاریــا بلکــه جانــب 

دیکتاتــوری آن بــرای رهــران پرولتاریــا آنچنــان 

مهــم اســت کــه مــی نویســد  “ مارکسیســت فقــط 

کســی اســت کــه پذیــرش مبــارزه میــان طبقــات را 

ــا برســاند ــه پذیــرش دیکتاتــوری یرولتاری ب

مســئله  دیگــر  بــار  امــروز  اینکــه  دلیــل  ولــی 

دیکتاتــوری پرولتاریــا مطــرح می شــود و بــورژوازی 

ــردن  ــال ک ــه لجــن م ــه ســعی ب ــا شــدت لجوجان ب

ــی از  ــت . 1 – ناش ــوری دارد در کجاس ــن دیکتات ای

بــه بــن بســت رســیدن رسمایــه داری و رشــد بحــران 

ــه  ــت را ب ــه بری ــه داری ک هــای ســاختاری رسمای

لبــه فقــر مطلــق رانــده اســت 2 – تــالش بریــت 

و در راس آنهــا طبقــه کارگــر و کمونیســت هــا برای 

روشــن کــردن مســائل و راه حــل هــای اجتامعــی و 

اینکــه ناچــارا متامــی نظراتــی کــه بــه ادامــه وضــع 

ــک  ــان کم ــان از انس ــتثامر انس ــی اس ــود یعن موج

مــی کنــد را مــورد نقــد قــرار دهــد .

بــورژوازی بــرای درهــم شکســن طبقــات اســتثامر 

ــوب و دم  ــالح رسک ــه س ــد ب ــی توان ــط من ــده فق ش

فاســد  شــود.  متوســل  نظامــی  دســتگاههای  و 

کــردن و بــه کجــراه کشــاندن تفکــرات و ایــده 

ــه  ــت طلبان ــری و عدال ــه و براب ــای آزادیخواهان ه

ــده  ــوی ای ــی بس ــکار عموم ــت اف ــی، هدای اجتامع

هــای تســلیم طلبانــه و تجدیــد نظــر طلبــی در 

ایــده هــای انقالبــی بــرای درهــم شکســن انقــالب 

اجتامعــی و ایجــاد رسدرگمــی بــرای ســاختامن 

سوسیالیســم و بــه فراموشــی ســپردن اساســی تریــن 

ــل  ــه راه ح ــی از جمل ــم علم ــای کمونیس ــده ه ای

هــای رسمایــه داری بــرای ادامــه وضــع فالکــت بــار 

ــت. ــی اس کنون

ــی  ــاب رئیس ــا انتص ــران ب ــی در ای ــش انتخابات منای

ــط  ــر خ ــه آخ ــه ب ــی ک ــان حکومت ــالح طلب ــه اص ب

رســیده انــد و راه قــدرت را کامــال بســته مــی داننــد 

ــت از  ــا حامی ــی ب ــدادن و برخ ــا رای ن ــی ب و برخ

کاندیداهــای بــه اصطــالح معتــدل تــر در ایــن 

منایــش رشکــت کردنــد. امــا ایــن رشکــت کــردن 

بــرای مــردم و تــوده هــای زحمتکــش آنقــدر مهــم 

نبــود، آنچــه کــه دارای اهمیــت اســت نظــرات 

ارتجاعــی اســت کــه ایــن جامعــت و نیــز دیگــران 
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ــه  ــن رابط ــران در همی ــورژوازی ای ــای ب ــاح ه جن

تبلیــغ مــی کننــد. برخــی از آنهــا را مــا در اول ایــن 

ــرات  ــوان نظ ــی ت ــم م ــی بازه ــم ول ــته آوردی نوش

ــرال  ــورژوازی لی دیگــری را هــم کــه حاکمیــت و ب

ــه: ــد آورد از جمل ــی کن ــرح م مط

ــم  ــاج داری ــی احتی ــی همگان ــه دمکراس ــا ب 1 – م

بایــد فضــای بــاز سیاســی بوجــود آیــد و همــه 

بهــره برنــد. دمکراســی طبقاتــی  از دمکراســی 

بــه همــراه دارد.  را  و......  خشــونت و رسکــوب 

انقــالب سیاســی و رنگــی بهــرت از انقــالب طبقاتــی

ــد  ــا بای ــش رفــت و م ــی پی ــه خوب ــات ب 2 – انتخاب

ــی  ــا م ــد باشــیم . آنه ــت جدی ــی دول منتظــر کارآی

ــت و  ــی نیس ــار اله ــردم معی ــر رای م ــد دیگ گوین

ــت  ــط دول ــت فق ــردم نیس ــور م ــه حض ــاج ب احتی

بایــد کارایــی و مدیریــت علیــه فســاد و.... را جلــو 

بــرد

3 – بــرای نتایــج مثبــت کارهــا بایســتی صــر کــرد. 

ــش منــی  ــاد کاری از پی ــه و اعــرتاض و انتق ــا عجل ب

رود.

ــا  ــتی ب ــم. بایس ــاج نداری ــالب احتی ــه انق ــا ب 4 – م

تعامــل و فاصلــه گرفــن از خشــونت بــه رشــد 

فرهنــگ شــهروندی و همــراه آن رشــد جامعــه 

خدمــت کــرد. ایــده هــای انقالبــی بــه خشــونت و 

انقــالب بــه نتایجــی ماننــد 57 خواهــد انجامیــد و 

ــید ــد کش ــب خواه ــه عق ــه را ب جامع

5 – مشــکل مــا عــدم مدیریــت صحیــح اســت. 

رژیــم اســالمی کامــال بــا جامعــه همخوانــی داشــته 

و فقــط برخــی از ســوء مدیریــت هــا مشــکل 

ــدازی و فروپاشــی همــراه هــم  ــن اســت .بران آفری

ــد ــی انجام ــرج م ــرج و م ــه ه ــت و ب اس

6 – مشــکل  مــا تحریــم هــای اقتصــادی اســت، و 

ــادی  ــکن اقتص ــر ش ــار کم ــادی و فش ــران اقتص بح

ــم هــای غــرب اســت.  ــا ناشــی از تحری رصف

7 – نبایــد خشــونت را بــا خشــونت جــواب داد. و 

بــا ایــن کــه خشــونت بطــور دائــم از طــرف دولــت 

ــکار  ــه ب ــوق اولی ــل حق ــب حداق ــردم طال ــه م علی

ــدور  ــی و ب ــتی مدن ــات بایس ــت. اعرتاض ــه اس رفت

ــا تعامــل و توســعه سیاســی  از خشــونت همــراه ب

همــراه باشــد.

و  ارتجاعــی  نظــرات  از  بخشــی  فــوق  نظــرات 

فریبنــده ای اســت کــه امــروزه اصــالح طلبــان، 

ــر  ــه زی ــرال را ب ــورژوازی لی ــان و ب ــلطنت طلب س

از  صحبــت  اســت.  آورده  گــرد  خــود  پرچــم 

دیکتاتــوری پرولتاریــا و دولــت طبقاتــی بــرای آنــان 

مســاوی بــا خشــونت و تروریســم و....اســت. آنهــا 

وجــود طبقــات و مبــارزه طبقاتــی را نفــی مــی 

ــی  ــارزه طبقات ــه مب ــردن اینک ــا مطــرح ک ــد و ب کنن

کهنــه شــده اســت دوران جدیــد مبــارزه بــرای حــق 

شــهروندی و مدرنیســم حقــوق بــر و دمکراســی 

ــد  ــتی و ض ــد کمونیس ــامن ض ــه گفت ــا ب ــت. پ اس

ــد. ــته ان ــری گذاش ــک دیگ دمکراتی

 ایــن نظــرات از اینکــه توســعه سیاســی را مشــخص 

کنــد درکــی انتزاعــی و توهــم آمیــز داشــته و آنــرا 

ــت  ــه عاری ــه داری ب ــل رسمای ــورهای مرتوپ از کش

گرفتــه تــا اســاس انقالبــی را کــه امــروز بطــور 

ــال  ــای 40 س ــرات ه ــات و تظاه ــی در اعتصاب عین

ــده  ــت نادی ــرتش اس ــزج و گس ــال ن ــته در ح گذش

بگیرنــد. آنهــا بــا قلــب کــردن تاریــخ مبــارزه طبقــه 

کارگــر و سوسیالیســم در کشــورهای سوسیالیســتی 

گذشــته و پراکنــدن تخــم کینــه و نفــرت از عدالــت 

و برابــری و سوسیالیســم دشــمنی خــود را بــا رهایی 

و آزادیخواهــی بــه روشــنی نشــان مــی دهنــد. بــه 

ــل آمــوزش هــای کمونیســم علمــی در  ــن دلی همی

ــه  ــا ب ــه تنه ــنگری ن ــرای روش ــی ب ــه اجتامع عرص

افشــای هــر چــه بیشــرت بــورژوازی و رژیــم اســالمی 

ــان  ــر و زحمتکش ــه کارگ ــه طبق ــد بلک ــی انجام م

جامعــه را بــرای بدســت گیــری قــدرت سیاســی 

در آینــده آمــاده و مســلح تــر خواهــد کــرد. هیــچ 

نظــام دیگــری در فــردای رژیــم هــای رسمایــه داری 

ــر از سوسیالیســم وجــود  در برابــر بریــت بــه غی

ــری  ــت و براب ــی و عدال ــت دمکراس ــدارد. شکس ن

بــورژوازی هــر چــه بیشــرت آلرتناتیــو سوسیالیســتی 

ــر  ــده ت ــناخته ش ــا رضوری و ش ــه م ــرای جامع را ب

کــرده اســت. نظــرات بورژایــی در ایــران از انقــالب 

ــات رنگــی ( حامیــت مــی  سیاســی ) بخــوان انقالب

کنــد کــه  بتوانــد بــدون تغییــر ســاختارهای رسمایــه 

ــدرت  ــه ق ــاح هــای دیگــری را ب داری اقشــار و جن

ــی را  ــات رنگ ــی انقالب ــا حت ــی از آنه ــاند. برخ برس

ــم حاکــم  ــا رژی هــم مناســب ندانســته و تعامــل ب

و فاشیســت هــا و جنایتــکاران امثــال رئیســی را 

ارجــح مــی داننــد.

بــورژوازی لیــرال کــه در اشــکال مختلفــی سیاســی 

خــود را بــروز مــی دهــد بطــور پیگیــری درخواســت 

ــه را از  ــه ای جامع ــتارهای پای ــر خواس ــای تغیی ه

ــدا  ــد. ج ــی کن ــت م ــورژوازی درخواس ــات ب انتخاب

از اینکــه رئیســی خــود یکــی از قاتلیــن و یکــی از 

ــران  ــی ای ــم مذهب ــای رژی ــره ه ــن مه ــی آبروتری ب

ــع مشــکالت معیشــتی  اســت از او درخواســت  رف

و تعامــالت خارجــی و دمکراســی و غیــره را دارنــد. 

ــد کوچــک  ــی هــر چن ــه بخــش های ــن توهــم ک ای

ــه  ــم در برگرفت ــجویان را ه ــنفکران و دانش از روش

اســت، یــک خطــر جــدی بــرای جنبــش دمکراتیــک 

ــه درک و  ــت. اینک ــور ماس ــی در کش و آزادیخواه

ــات و  ــت در انتخاب ــی دول ــش طبقات ــی از نق آگاه

تحکیــم مناســبات بورژوایــی جامعــه کــم رنــگ 

مــی شــود، همیشــه خطــری بــرای گســرتش رسکــوب 

ــدن  ــر ش ــته ت ــی و بس ــادی و فرهنگ ــر اقتص و فق

جامعــه بــوده اســت. امــروز طبقــه کارگــر در 

ــت  ــی از دول ــن آگاه ــدی ای ــا ح ــود ت ــارزات خ مب

ــرده  ــه ب ــان جامع ــه می ــش را ب ــی و انتخابات طبقات

اســت ولــی هنــوز جامعــه در عیــن طــرد انتخابــات 

ــه  ــردن ب ــت ک ــن پش ــی ای ــل طبقات ــه دالی ــر ب اخی

انتخابــات دســت نــرده اســت و آنــرا در حــد یــک 

مبــارزه سیاســی محــدود کــرده اســت. اینکــه ایــن 

اولیــن طــرد گســرتده انتخابــات در رژیــم جمهــوری 

اســالمی اســت، نشــانی از شکســت رژیــم و عــدم 

مروعیــت وســیع در بیــن مــردم در عرصــه هــای 

بطــرف روشــن  اوضــاع  رونــد  اســت.  مختلــف 

ــر  ــه کارگ ــی اســت. طبق ــای طبقات شــدن صــف ه

ــان  ــت و حامی ــک طــرف و دول و زحمتکشــان از ی

طبقاتــی اش در ســوی دیگــر ایــن صــف بنــدی 

ــه  ــرا دیگ ــب و اصولگ ــالح طل ــعار اص ــتند. ش هس

ــری  ــه درگی ــه ب ــان توج ــان از پای ــرا نش ــام ماج مت

هــای درونــی حکومــت و رویکــرد رو در رو بــا کل 

ــع  ــا مناف ــی ب ــت طبقات ــت دارد. امــروز دول حاکمی

بورژوایــی اش بــا رانــت خــواری و زد و بنــد هــای 

اقتصــادی و دزدی و رشــوه خــواری و بــاال کشــیدن 

پــول و رسمایــه هــای ملــت توســط آقــا زاده هــا و 

رشکــت هــای وابســته مجموعــه ای را تشــکیل مــی 

دهنــد کــه دشــمنی بــا رفــاه و آزادی و عدالت برای 

فرودســتان را بــه منافــع خــود گــره زده انــد. آنهــا 

هیــچ راهــی بجــز رسکــوب و گســرتش بوروکراســی 

دولتــی بــرای تامیــن منافــع خــود ندارنــد. رئیســی 

یــک از کادرهــای ایــن بانــد مافیایــی اســت. فــردی 

ــه  ــوه قضائی ــه در ق ــور ک ــت هامنط ــرار اس ــه ق ک

منافــع حاکمیــت را بــا اعــدام هــای گوناگــون 

ــا  ــه ب شــکنجه و زنــدان تامیــن کــرد در قــوه مجری

سیاســت و در راس هیئــت دولــت جلــو بــرد. آنچــه 

ــه  ــی ک ــر و اصالح ــر تغیی ــا ه ــت ب ــن اس ــه روش ک

رئیســی در هیئــت دولــت جدیــد انجــام دهــد ولــی 

جــدا از چهارچــوب باندهــای مافیایــی و بــورژوازی 

ــر  ــر ه ــرنا دیگ ــود. ای ــد ب ــران نخواه ــر ای ــم ب حاک

ــده  ــد فهمی ــی کن ــی م ــران زندگ ــه در ای ــی ک کس

اصــالح طلبــان حکومتــی و غیــر  اســت فقــط 

حکومتــی بعلــت منافــع مشرتکشــان قــادر بــه درک 

آن نیســتند. مســئول هیئــت مــرگ ســال هــای 67 

بــه رئیــس دولــت جدیــد رژیــم بــورژوازی انتصــاب 

ــان روشــن اســت  ــن انتصــاب آنچن شــده اســت. ای

ــن  ــول ای ــکاران از قب ــکاران و جنایت ــه فقــط فریب ک

ــد. ــرو ببندن ــی چشــم ف انتصــاب طبقات

ــارزه  ــد از دل مب ــه بای ــکیالتی ک ــان تش ــن می در ای

بخاطــر  و  اســالمی  جمهــوری  رژیــم  علیــه 

سوسیالیســم بوجــود بیایــد یعنــی حزب کمونیســت 

واحــد و رسارسی غایــب اســت. 

ع.غ
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اتحادیــه اروپــا “ نیســت. هــدف نهائــی گســرتش و 

تضمیــن ســیادت واشــنگن بــه عنــوان مقــر “ قیــر 

ــن  ــه حــق گف ــکا اســت ک ــوری آمری ــار “ امپرات قه

ــت.  ــد داش ــان خواه ــر را در رسارس جه ــرف آخ ح

بــه عبــارت دیگــر گســرتش “ دکرتیــن مونــرو “ ) کــه 

ــه مناطــق  ــه از کلی ــکا حــق مــی دهــد ک ــه آمری ب

ــوان “  ــه عن ــب ب ــر کارائی ــن و جزای ــکای التی آمری

ــد ( در رسارس  ــتفاده کن ــود اس ــوت “ خ ــاط خل حی

ــروژه را تشــکیل  ــن پ ــی ای کــره خاکــی هســته اصل

مــی دهــد. 

در واقــع بــا جهانــی کــردن دکرتیــن مونــرو، آمریــکا 

اداره جهــان را بــه طــور انحصــاری حــق خــود 

ــع “ و  ــرح “مناف ــن ط ــی دارد ! در ای ــوب م محس

ــده  ــی “ ش ــه “ جهان ــکا ک ــام آمری ــت “ نظ “ امنی

ــر از متــام اصــول و ضوابطــی  اســت، مافــوق و برت

اســت کــه تاکنــون قــرار بــود رفتــار سیاســی و 

ــت  ــان، تح ــوری را در جه ــای کش ــی واحده نظام

ــد. ــارت بگیرن نظ

ــگ  ــالهای دوره “ جن ــکا در س ــی آمری ــروژه جهان پ

رسد “ بــه خاطــر پــا گرفــن جنبــش هــای رهائیبخش 

ــی در کشــورهای جهــان ســوم و عــروج دولــت  مل

ــی در  ــیال دموکراس ــی “ سوس ــبتا “ رفاه ــای نس ه

اروپــا از یــک ســو و حامیــت چنــد جانبــه شــوروی 

از ســوی  از جنبــش هــای رهائیبخــش  و چیــن 

دیگــر، هیئــت حاکمــه آمریــکا را مجبــور بــه قبــول 

ــه تنهــا  ــز “، ن تاکتیکــی “ همزیســتی مســاملت آمی

ــای  ــه پ ــه ب ــرد، بلک ــوک رشق “ ک ــن و “ بل ــا چی ب

ــی  ــا کشــورهای آســیائی و آفریقائ ــح ب مذاکــره صل

نیــز رفــت.

هــای  هــای جنبــش  شــعله  از خاموشــی  بعــد 

رهائیبخــش در ســال هــای 1973-1980، ریــزش 

و افــت سوســیال دموکراســی در اروپــا در دهــه 

ــوروی در  ــی ش ــقوط و فروپاش ــره س 1980 و باالخ

ــاره فرصــت یافــت  ــکا دوب ــاز دهــه 1990، آمری آغ

کــه پــروژه جهانــی خــود را مطــرح و پیــاده ســازد. 

جهانــی ســاخن “ دکرتیــن مونــرو “ و ایجــاد “ 

حیــاط خلــوت هــای “ متعــدد جدیــد بــرای آمریــکا 

ــم خاکــی  ــر خطــه عظی در جهــت تســلط کامــل ب

“ اورو- آســیا “ در ایــن طــرح کــه امــروزه توســط 

ــوش “ کوشــش  ــن ب ــام “ دکرتی ــا و تحــت ن نئوکانه

مــی شــود در جهــان پیــاده گــردد، ایــن امــر مســترت 

اســت کــه حاکمیــت و منافــع طبقــه حاکــم آمریــکا 

بایــد برتــر و باالتــر از متــام قوانیــن و مقــررات بیــن 

ــار و حــرکات سیاســی  ــرار اســت رفت ــه ق ــی ک امللل

ــرد. ــرار گی ــد، ق ــرتل کن ــی را کن معقــول و قانون

در پیــاده کــردن ایــن پــروژه، دولتمــردان آمریکائــی 

مــی داننــد کــه بایــد در ســه حیطــه بــزرگ مقــام و 

موقعیــت متفوقــی را احــراز کننــد. ایــن ســه حیطــه 

ــل  ــکا عوام ــی آمری ــلطه جهان ــراری س ــه در برق ک

اساســی محســوب مــی شــوند، عبارتنــد از: 

ــژه  ــه وی ــان و ب ــع طبیعــی جه ــر مناب ــرتل ب 1 – کن

ایجــاد هژمونــی نفتــی در حیطــه “ خاورمیانــه 

ــزرگ “، ب

2 – ایجــاد مونوپولــی نظامــی در جهــان تحــت 

رهــری آمریــکا، 

ــون  ــوق “ انگلوساکس ــگ “ متف ــرتش فرهن 3 – گس

کــه بخشــی از آن آرمــان هــای ســلطه جویانــه 

امپراتــوری رسمایــه در جهــان بــه رهــری آمریــکا را 

ــد. ــان مــی کن ــن وجهــی بی ــه بهرتی ب

ــزرگ “  ــه ب ــت از “ خاورمیان ــا صحب ــی نئوکانه وقت

ــه  ــه ب ــد، منظورشــان کشــورهای خاورمیان مــی کنن

اضافــه کشــورهای منطقــه قفقــاز )آذربایجــان، 

ارمنســتان، ترکمنســتان، تاجیکســتان و قرقیزســتان( 

مــی باشــد. ایــن خطــه نقــش تعییــن کننــده ای در 

پــروژه امپریالیســتی آمریــکا بــازی مــی کنــد. ســه 

ــد از:  ــت آن عبارتن ــر اهمی ــه پ مولف

1 – وجــود ثــروت عظیــم مربــوط بــه انــرژی 

ــه %70  ــک ب ــی(: نزدی ــت و گاز طبیع ــوخت )نف س

کل نفــت جهــان و 80% کل گاز طبیعــی جهــان در 

ــد و  ــدون قی ــی ب ــرار دارد. دسرتس ــه ق ــن منطق ای

ــه،  ــن منطق ــت ای ــا کیفی ــت ارزان و ب ــه نف رشط ب

ــکا  ــه آمری ــی در طــرح ســلطه جویان اهمیــت حیات

پیــدا مــی کنــد. بهرتیــن راه تضمیــن دسرتســی بــه 

ــورهای  ــی کش ــی – نظام ــرتل سیاس ــع کن ــن مناب ای

ایــن منطقــه از راه صــدور دموکراســی، تغییــر رژیم 

ــر  ــلط ب ــت. تس ــی اس ــغال نظام ــامت و اش و تهاج

خاورمیانــه بــزرگ و اســتقرار هژمونــی نفتــی مرحله 

اول اســرتاتژی جهانــی پــروژه آمریــکا را در بــر مــی 

گیــرد.

2 – امــا ایــن خطــه از نظــر جغرافیــای سیاســی نیــز 

اهمیــت حیاتــی بــرای نئوکانهــا دارد. بــا توجــه بــه 

نقشــه جهــان، متوجــه مــی شــویم کــه ایــن منطقــه 

در مرکــز جهــان قدیــم و یــا نیمکــره رشقــی )اورو- 

ــدازه از  ــه یــک ان ــن منطقــه ب ــرار دارد. ای آســیا( ق

ــه  ــبورگ فاصل ــنگاپور و ژوهانس ــن، س ــس، پک پاری

دارد و در سیســتم جهانــی ازمنــه هــای قدیــم، 

ــا  ــاره هــای آســیا، آفریق ــده ق ــه اتصــال دهن منطق

و اروپــا بــوده اســت. بعــد از جنــگ جهانــی دوم و 

ــن منطقــه  ــی ای آغــاز جنــگ رسد کشــورهای جنوب

ــره ( از نظــر  ــران، عربســتان، عــراق و غی ــل ای ) مث

ــت  ــی، اهمی ــرتاتژی نظام ــی و اس ــای سیاس جغرافی

فــوق العــاده ای در جهــت محــارصه و تحدیــد 

نظــام جهانــی  بــرای  شــوروی  اتحــاد جامهیــر 

ــس از فروپاشــی شــوروی،  ــی پ ــت. ول ــه، یاف رسمای

اهمیــت ایــن منطقــه نــه تنهــا کاهــش نیافــت بلکه 

ــن،  ــیاری از مفری ــر بس ــه نظ ــد. ب ــدان ش دو چن

ــه در 15  ــه ک ــن منطق ــکا در ای ــری آمری ــلطه گ س

ســال اخیــر )1991-2005( تشــدید یافتــه، نقــش “ 

ــاز روزافــزون بــه  اروپــای متحــد “ را بــه خاطــر نی

ــک “  ــه ی ــزرگ ب ــه ب نفــت و گاز طبیعــی خاورمیان

زیــر دســت “ و نــه متحــد و رشیــک تقلیــل خواهــد 

داد. 

نئوکانهــا در صــورت ایجــاد هژمونــی نفتــی روســیه 

ــا  ــپس ب ــرد و س ــد ک ــه خواهن ــا تجزی ــه و ی را اخت

گرفــن بــاج ســبیل از هندوســتان بــا جمعیــت یــک 

میلیــاردی از نفــت جهــت تحدیــد و یــا تجزیــه 

چیــن از طریــق جدائــی مناطــق تایــوان، تبــت، 

ایغورســتان یــا ترکســتان رشقــی از بدنــه چیــن بــه 

مرحلــه دوم و ســوم اســرتاتژی جهانــی خــود جامــه 

ــر  ــازع ب ــرتل بالمن ــذا کن ــاند. ل ــد پوش ــل خواهن عم

منابــع نفتــی خاورمیانــه بــه عنــوان حیــاط خلــوت 

ــرو  ــن مون ــردن دکرتی ــی ک ــع جهان ــکا در واق آمری

ــای قدیــم اســت کــه هــدف  ــه دنی و گســرتش آن ب

ــذارد.  ــش مــی گ ــه منای ــکا را ب ــی آمری توســعه طلب

مــع الوصــف بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه کوشــش 

مــداوم آمریــکا بالفاصلــه بعــد از پایــان جنــگ 

ــن  ــود درآوردن ای ــرتل خ ــه کن ــرای ب ــی دوم ب جهان

ــوده اســت. ــوام نب ــت ت ــا موفقی ــه ب منطق

در دهــه 1950، بعــد از رسنگونــی حکومــت ملــی 

ــه  ــرد ک ــعی ک ــکا س ــران، آمری ــدق در ای ــرت مص دک

ایــن منطقــه را از طریــق ایجــاد “ پیــامن بغــداد “ 

و بعــدا “ ســنتو “ بــه حلقــه “ ناتــو “ وصــل کنــد. 

ولــی کودتــای ناسیونالیســتی عبدالکریــم قاســم در 

1958 و نفــوذ شــوروی بــه عنــوان رقیــب سیاســی و 

نظامــی در دهــه 1960 همــراه بــا گســرتش جنبــش 

ــا،  ــیا و آفریق ــورهای آس ــش در کش ــای رهائیبخ ه

باعــث شــد کــه در آن دوره آمریــکا نتوانــد در 

پیــاده کــردن طــرح خــود موفقیــت حاصــل کنــد.

بــا افــول جنبــش هــای رهائیبخــش و تضعیــف 

دولــت هــای “ غیــر متعهــد “ ) کنفرانــس باندونــگ 

ــاه  ــای رف ــت ه ــدن دول ــه ش ــو و اخت ــک س ( از ی

سوســیال دموکراســی در اروپــا و فروپاشــی شــوروی 

ســوی  از   1991-1973 دوره  در  بلــوک رشق   “ و 

دیگــر، آمریــکا بــرای اولیــن بــار فرصــت پیــدا کــرد 

ــع و چالشــی جــدی، طــرح خــود را  ــدون مان ــا ب ت

در منطقــه خاورمیانــه کــه نقشــی اساســی در ایــن 

ــد. ــاده کن طــرح دارد، پی

امــا ایــن ســئوال کــه آمریــکا چگونــه مــی خواهــد 

ایــن کنــرتل و هژمونــی را اعــامل کنــد، بســیار 

رضوری و منطقــی اســت. حدود 14 ســال اســت که 

واشــنگن اقــدام بــه ایجــاد و پیشــرد پــروژه ســئوال 

برانگیــز بــازار مشــرتک خاورمیانــه کــرده اســت. در 

ــی و  ــدور دموکراس ــا ص ــراه ب ــه هم ــرح ک ــن ط ای

تغییــر رژیــم و احتــامل تهاجــامت نظامی و اشــغال 

پروژه آمریکا در خاورمیانه.... بقیه از 
صفحه آخر



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه13

14
حه 

صف
در 

یه 
 بق

تشکیل حزب کمونیست چین برای پرولتاریای بین المللی یک دست آورد بود

کشــورها بــه مــورد اجــرا در خواهــد آمــد، نئوکانهــا 

وظایــف زیــر را در دســتور کار خــود قــرار داده 

انــد:

1 – ایجــاد رسمایــه الزم از طریــق کشــورهای نفــت 

خیــز منطقــه خلیــج فــارس در خاورمیانــه ) عــراق، 

عربســتان، ایــران، امــارات عربــی و...(

2 - تامیــن کارگــر ارزان از کشــورهای مــر، ایــران، 

آســیای مرکــزی، آذربایجــان و...

3 – تهیــه تکنولــوژی و علــم و صنعــت توســط 

ارسائیــل و واســطه و داللــی کــه از مزایــا و حقــوق 

خاصــی در مقایســه بــا کلیــه کشــورهای خاورمیانــه 

بــزرگ برخــوردار خواهــد شــد. ایــن طــرح در حــال 

ــد مــر، اردن و  حــارض از طــرف کشــورهایی مانن

ــه اســت.  ــرار گرفت ــرش ق ــی مــورد پذی امــارات عرب

ــرح را رد  ــن ط ــران، ای ــان و ای ــوریه، لبن ــراق، س ع

ــا  ــتقیم ب ــر مس ــکار و غی ــت آش ــد. مخالف ــرده ان ک

ــورها  ــن کش ــرف ای ــه از ط ــح خاورمیان ــه صل پروس

ــورد  ــکا، م ــروژه آمری ــن رد طــرح و پ ــد در م را بای

ــرار داد. ــی ق ــل و بررس تحلی

از ایــن رو آمریــکا کوشــش مــی کنــد تــا بــه نحــوی 

از انحــاء ایــن چهــار کشــوررا کــه بــه مانعــی 

اصلــی در رس راه پیــاده ســاخن پــروژه آمریــکا در 

خاورمیانــه محســوب مــی شــوند، از رس راه حرکــت 

ــد و  ــاده ش ــراق پی ــل در ع ــن عم ــردارد. ای ــود ب خ

آمریــکا بــا رسنگــون ســاخن رژیــم صــدام حســین 

یکــی از مخالفــان ایــن طــرح را از رس راه خــود 

برداشــت. حلقــه هــای ضعیــف دیگــر د ر ایــن 

اســرتاتژی لبنــان و ســوریه هســتند کــه هــم اینــک 

و بــا قتــل مشــکوک رفیــق حریــری رئیــس جمهــور 

لبنــان و نســبت دادن ایــن قتــل بــه عوامــل ســوریه، 

فشــار بــر دولــت ســوریه در بیــرون کشــیدن ارتــش 

ــرای روی  ــه ب ــه و زمین ــان شــدت گرفت خــود از لبن

کار آوردن رِژیمــی پــرو آمریکائــی در آن مســاعدتر 

شــده اســت.

حفــظ  و  ایجــاد  مجریــان  و  حاکــم  نئوکانهــای 

بــازار مشــرتک خاورمیانــه در صــدد هســتند رژیــم 

سیاســی در هــر کــدام از ایــن کشــورها را جایگزیــن 

ســازند تــا بتواننــد حفاظــت و گســرتش ایــن بــازار را 

تامیــن کننــد. در واقــع وقتــی کــه واشــنگن صحبت 

از اســتقرار دموکراســی در ایــن کشــورها مــی کنــد، 

منظــورش جانشــین کــردن حکومــت هــای فــردی یا 

اســالمی بــا محتوایــی نامشــخص و مبهــم، بــه جــای 

حکومــت هــای “ از رونــق افتــاده “ خاورمیانــه 

اســت. در حــال حــارض آمریــکا بــا اجــرای ســناریوی 

مــی  عــراق،  در  مصنوعــی  و  قالبــی  انتخابــات 

ــه  ــراق ک ــه رو را در ع ــای میان خواهــد اســالمی ه

ــری باشــد،  ــه طــور موث ــرتل اوضــاع ب ــه کن ــادر ب ق

بــه حاکمیــت برســاند. نقــش و وظیفــه اصلــی ایــن 

ــاده  ــردن ج ــاف ک ــالمی ص ــه رو اس ــای میان نیروه

نفــوذ قانونــی آمریــکا در عــراق و جلوگیــری از 

ــر  ــه ه ــوش ب ــم ب ــع رژی ــت. در واق ــم اس تروریس

ــع  ــه نحــوی از انحــاء مناف ــه ب ــی ک ــروی مقاومت نی

ســلطه جویانــه آمریــکا را تهدیــد کنــد، مــارک 

ــد.  تروریســت مــی زن

رسان کشــورهای “ اروپــای قدیــم “ زمانــی کــه 

ــه  ــرای خاورمیان ــکا ب ــرح آمری ــر ط ــود را در براب خ

ــد و  ــی پرداختن ــداع طرح ــه اب ــه ب ــد، بالفاصل یافتن

ــد.  ــه “ نامیدن ــکاری “ ارو- مدیرتان ــم آن را هم اس

رسان ایــن کشــورها و بــه خصــوص فرانســه و آملــان 

مــی داننــد کــه طــرح آمریــکا بــرای خاورمیانــه بــه 

ــا، روســیه و  ــر اروپ ــکا ب خاطــر ســلطه کامــل آمری

چیــن تنظیــم و تهیــه شــده و آگاه گشــته انــد کــه 

آمریــکا بــا پیــاده کــردن طــرح خاورمیانــه اش، مــی 

ــری “  ــن گی ــا ایجــاد “ ایســتگاههای بنزی خواهــد ب

در خاورمیانــه بــه حــرکات بعــدی خــود در رابطه با 

ســلطه بــر اروپــا دســت بزنــد. بررســی طــرح اروپــا 

“ ارو-مدیرتانــه “ نشــان مــی دهــد کــه ایــن طــرح 

در مقــام مقایســه بــا طــرح آمریــکا بــه طــور قطــع 

بزدالنــه و زبونانــه اســت کــه رسشــار از ناهمگونــی 

ــن  ــت. ای ــوا اس ــی محت ــض و ب ــاد متناق ــا و مف ه

ــن  ــق بی ــم و تواف ــاد تفاه ــه ایج ــز را ب ــرح مترک ط

کشــورهای عربــی دولــت مــی گــذارد. حــال آن کــه 

ــه نقــش  ــرای خاورمیان ــکا ب ارسائیــل در طــرح آمری

ــای  ــت ه ــالف دول ــد و برخ ــی کن ــازی م ــدی ب کلی

فرانســه و آملــان و... کــه خواهــان ایجــاد و گســرتش 

ــه  ــل ب ــدیدا متای ــتند، ش ــی هس ــد قطب ــان چن جه

ــه رهــری  ــی ب ــک قطب ــان ت ــن جه اســتقرار و تامی

ــکا دارد.  آمری

 “ و   “ “ جســورانه  طــرح  بیــن  واضــح  تفــاوت 

ــار  ــام عی ــت مت ــه از وقاح ــکا ک ــتاخانه “ آمری گس

هئیــت حاکمــه آمریــکا نشــئت مــی گیــرد و طــرح 

ــی  ــان م ــی نش ــای اروپائ ــت ه ــاد دول ــت بنی سس

ــم و نهادهــای  دهــد کــه وابســتگی بــه آتالنتیس

ــی  ــر هژمون ــه در زی ــو ک ــل نات ــه آن مث ــق ب متعل

آمریکاســت، کوچکرتیــن مجالــی بــه اروپائیــان منــی 

دهــد کــه در تصمیــم گیریهــا در مــورد مســائل 

جهانــی، در مقابــل آمریــکا احســاس برابــری کننــد. 

ــک  ــان ت ــیراک، از جه ــالف ژاک ش ــر برخ ــی بل تون

ــن  ــه ای ــد و معتقــد اســت ک ــاع مــی کن ــی دف قطب

یــک انتخــاب مطلــوب از جانــب اوســت. زیــرا بــه 

نظــر او آتالنتیســم خــود رشوط کافــی بــرای برابــری 

و تســاوی در تصمیــم گیریهــا بیــن آمریــکا و اروپــا 

را در بــر دارد. اگــر قبــول کنیــم کــه ایجــاد و 

گســرتش اندیشــه و ســاختار آتالنتیســم از ابتــدا بــا 

ســوء نیــت بــرای تحمیــق افــکار عمومــی اروپائیــان 

ــه روشــنی  ــود ب ــم گشــته ب ــکا تنظی از طــرف آمری

متوجــه مــی شــویم کــه غــرور و وقاحــت زور بــه 

ــواه موهومــی  ــکا گ ــش درآمــده از طــرف آمری منای

ــی  ــر م ــی بل ــت. تون ــر اس ــی بل ــاد تون ــودن اعتق ب

ــت  ــه در جه ــکا در خاورمیان ــه طــرح آمری ــد ک دان

بــر  تامیــن هــدف نهائــی آتالنتیســم ) تســلط 

ــد.  ــی کن ــتقبال م ــت و از آن اس ــا( اس اروپ

نظــر اســتالین، در اواخــر دهــه 1930 دایــر بــر 

اینکــه “ نازیهــا رضورت ایــن کــه کجــا بایــد متوقف 

شــوند را منــی بیننــد “ در مــورد نئوکانهــا حاکــم در 

آمریــکا نیــز صــادق اســت.

ایجــاد  بــا  قهــار  اســکندر  مثــل  بــوش  جــورج 

ــت و  ــان راه بازگش ــی پای ــی و ب ــای دامئ ــگ ه جن

ــا ممکــن ســاخته اســت.  “ اســرتاتژی خــروج “ را ن

برخــالف تونــی بلــر بعضــی از دولتمــردان اروپائــی 

ــی  ــرح م ــتقیم مط ــر مس ــور غی ــئوال را بط ــن س ای

ــم  ــر از آتالنتیس ــه غی ــری ب ــا راه دیگ ــه آی ــد ک کنن

ــیراک در  ــخنان ش ــا س ــود دارد؟ آی ــا وج ــرای آنه ب

ــانه ای از  ــک نش ــی آتالنتی ــک قطب ــان ت ــورد جه م

ــکلگیری  ــان و ش ــد در جه ــی جدی ــف آرائ ــک ص ی

و پدیــدار گشــن یــک راه جدیــد اســت ؟ اگــر 

قبــول کنیــم کــه بــه نظــر ژاک شــیراک جهــان تــک 

قطبــی آتالنتیکــی مــرتادف بــا توســعه طلبــی و 

هژمونــی آمریکاســت، در آن صــورت آیــا ســخنان او 

اعالمــی بــرای ســاخن دنیــای چنــد قطبــی و پایــان 

ــل پوشــاندن  آتالنتیســم اســت؟ بــرای جامــه عم

ــا خــود را  ــه اروپ ــد الزم اســت ک ــن راه جدی ــه ای ب

در باتالقــی کــه در آن فــرو غلتیــده نجــات دهــد. 

ــکا در  ــای آمری ــرد ه ــل عملک ــد در مقاب ــا بای اروپ

خاورمیانــه مقاومــت کــرده و بــا ایجــاد محــور 

“پاریس-برلین-مســکو-پکن” طــرح آمریــکا را در 

ــی ســازد.  ــرده و خنث ــر ســئوال ب ــه زی ــه ب خاورمیان

ایــن را زمانــی امــکان پذیــر خواهــد کــرد کــه 

اروپائیــان سوســیال، از آتالنیســم بریــده و بــا ایجــاد 

ــه  ــوب ب ــورهای جن ــا کش ــتگی ب ــی و همبس نزدیک

ــکا  ــوری آمری ــل امپرات ــدی در مقاب ــع ج ــک مان ی

ــوب  ــورهای جن ــدون کش ــای ب ــوند. اروپ ــدل ش مب

منــی توانــد در مقابــل آمریــکا همچــون یــک متحــد 

ــا امــکان  برابــر عمــل کنــد. بــه عبــارت دیگــر اروپ

ــا هســته هــای اصلــی کشــورهای  در همبســتگی ب

جنــوب مــی توانــد از پیــاده کــردن موفقیــت آمیــز 

طــرح آمریــکا جلوگیــری کنــد. ولــی اگــر ایــن راه را 

برنگزینــد، دیگــر اروپائــی وجــود نخواهد داشــت و 

عمــال خــود بــه یــک حیــاط خلــوت آمریــکا تبدیــل 

ــت. ــد گش خواه

امــا تجربــه جنــگ بیــن امللــل دوم نشــان داد کــه به 

شکســت کشــاندن اســرتاتژی تهاجمــی امپریالیســتی 

ــردم  ــر م ــه متحدت ــر چ ــارزه ه ــرو مب ــا در گ اساس

جهــان علیــه امپریالیســم متجــاوز اســت، مبــارزه ای 

کــه اگــر تحــت رهــری احــزاب کمونیســت انقالبــی 

باشــد نــه تنهــا پــوزه امپریالیســم بــه خــاک مالیــده 

خواهــد شــد، بلکــه مــردم کشــورهای جنــوب نیــز 
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ــتبدادی  ــت اس ــه وری( حکوم ــر پیش ــته جعف نوش

ــدرت  ــه ق ــگان ب ــه دســت بیگان ــه ب ــی ک رضــا خان

رســیده بــود،  بــه منظــور پیشــرد مقاصــد ارتجاعــی 

خــود، بــا متــام نیــرو جلــو آزادی بیــان و عقیــده را 

ســد کــرده و رسســختانه بــا فعالیــت هــای کارگــری 

ــد.  ــی ورزی ــت م ــور، مخالف ــتی در کش و کمونیس

رژیــم خودکامــه در هــراس از فعالیــت کمونیســت 

هــا در بیــن کارگــران، پیشــه وری و دیگــر فعالیــن 

کارگــری را دســتگیر ســاخته، روانــه زنــدان ســاخت. 

از روز دســتگیری در ســال 1309 تــا بــر افتــادن 

دیکتاتــوری مخــوف رضــا خانــی، بــه مــدت یــازده 

ســال پیشــه وری در زنــدان هــای قــرون وســطائی 

روزگار بــه رس بــرد و بدتریــن فشــار هــا و ســختی 

هــا را متحمــل شــد. در ســال هــای خفقــان انگیــز 

دیکتاتــوری رضــا شــاه، در رشایطــی کــه اســتبداد و 

ــداد  ــناخت، تع ــی ش ــرزی من ــد و م ــی ح خودکامگ

ــم  ــن رژی ــان سیاســی و مخالفی بیشــامری از زندانی

ــا و  ــدان ه ــر، در زن ــرق دیگ ــوا و ط ــول ه ــا آمپ ب

ســیاه چــال هــا بــه قتــل رســیدند. ملــک الشــعرای 

بهــار در کتــاب معــروف “ تاریــخ احــزاب سیاســی" 

مجبــور  جانــش  تــرس  از  کــه  میشــود  متذکــر 

گردیــده قصیــده ای چاپلوســانه در مــدح رضــا شــاه 

ــروف"  ــان مع ــت در رم ــادق هدای ــد. ص ــه رسای ب

حاجــی آقــا"، دیکتاتــوری عنــان گســیخته و پوشــالی 

رضــا شــاه را بــا قلمــی شــیوا مــورد متســخر و انتقــاد 

قــرار داده اســت. یکــی از قربانیــان جنایــات دوران 

ســلطنت رضــا شــاه، شــاعر انقالبــی فرخــی یــزدی 

بــود کــه در ســال 1318 در زنــدان بــا آمپــول هــوای 

پزشــک احمــدی، کشــته شــد. در غزلــی کــه فرخــی 

ــن  ــدان رسوده، ای ــش در زن ــال حیات ــن س در آخری

ــد  ــال بازدی ــوگواران را مج ــم: س ــات را میخوانی ابی

و دیــد نیســت بــاز گــردای عیــد از زنــدان کــه مــا 

را عیــد نیســت      بــی گناهــی گــر بــه زنــدان 

مــرد بــا حــال تبــاه      ظــامل مظلــوم کــش هــم تــا 

ابــد جاویــد نیســت     وای بــر شــهری کــه در آن، 

مــزد مــردان درســت    از حکومــت، غیــر حبــس و 

ــای  ــال 1316، اعض ــت. در س ــد نیس ــن و تبعی کش

گــروه مطالعاتــی " پنجــاه و ســه نفــر" کــه  توســط 

دکــرت ارانــی، مارکسیســت و دانشــمند برجســته 

ــدند.  ــی ش ــتگیر و زندان ــود، دس ــه ب ــکیل یافت تش

ــه مــرض  ــدان ب ــی را در زن ــرت اران ــم، دک عــامل رژی

تیفــوس دچــار ســاخته، از بیــن بردنــد. افــراد گــروه 

ــا شــهریور ســال  مطالعاتــی “پنجــاه و ســه نفــر" ت

ــد.     ــی ماندن ــدان باق ــان در زن 1320، همچن

+++++        

در رشایطــی کــه تــرور و اختنــاق کامــل در کشــور 

حاکــم بــود، قــرار داد زیــان بــار نفتــی ســال1933 

) 1312 شمســی( کــه مــدت آن شــصت ســال بــود، 

بــا انگلســتان منعقــد گردیــد. طبــق مــواد ایــن 

ــه  ــروت حاصل ــی ث قــرارداد اســتعامری، بخــش اصل

ــه  ــتان و رسمای ــت انگلس ــب دول ــه جی ــت، ب از نف

در   17 تنهــا  و  میشــد  رسازیــر  انگلیســی  داران 

صــد در آمــد نفــت بــه صاحبــان اصلــی آن، تعلــق 

میگرفــت. چــون حســاب و کتــاب رشکــت هــم در 

دســت انگلســتان بــود، در واقــع امــر، ســهم ایــران 

از 17 در صــد نیــز کمــرت بــود! وقتــی در ســال 1312 

ــتان  ــران و انگلس ــن ای ــت بی ــرارداد نف ــی ق شمس

منعقــد گردیــد، سیدحســن تقــی زاده وزیــر دارائــی 

رضــا شــاه و امضــا کننــده قــرارداد بــود. ســال هــا 

ــی  ــاه، تق ــا ش ــوری رض ــادن دیکتات ــر افت ــس از ب پ

زاده از خدمتگــذاران بــه اســتعامر انگلیــس در بــه 

رسانجــام رســاندن قــرارداد ســال 1933، در جلســه 

مجلــس پانزدهــم در 7 بهمــن ســال 1327، خــود را 

ــر  قلمــداد  ــی تقصی ــور ب ــرار داد مزب در امضــای ق

کــرده و رضــا شــاه را عامــل انعقــاد قــرارداد، معرفی 

ــه  ــدا هیچگون ــال و اب ــن کار اص ــده در ای ــرد." بن ک

دخالتــی نداشــته ام جــز آن کــه امضــای مــن پــای 

ــال 1323،  ــدق در س ــرت مص ــت." ! دک ــه اس آن ورق

در مجلــس چهاردهــم طــی نطــق مفصلــی، قــرارداد 

ــرار داده و  ــه ق ــاد و حمل ســال 1933 را مــورد انتق

ــن  ــرارداد چنی ــاره رضــا شــاه عامــل و عاقــد ق در ب

ــی  ــد کس ــر نزای ــادر روزگار دیگ ــاید م ــت " ش گف

را کــه بــه بیگانــه چنیــن خدمتــی کنــد."  ایــن 

نطــق تاریخــی دکــرت مصــدق، مناینــده اول تهــران، 

ــال 1312  ــی س ــرارداد تحمیل ــا ق ــت ب ــاز مخالف آغ

ــع  ــدن صنای ــی ش ــه مل ــال 1329 ب ــه در س ــود ک ب

ــه  ــد. در زمین ــر ش ــور، منج ــارس کش ــت  در رست نف

ــه  ــا ب ــا اکتف ــا تنه ــاه اینج ــا ش ــدوزی رض ــروت ان ث

ــن میشــود کــه در ســوم اســفند ســال 1299کــه  ای

ــن  ــاند، ای ــدرت رس ــه ق ــای انگلیســی وی را ب کودت

افــر بریــگاد قــزاق آهــی در بســاط نداشــت. 

ــه  ــه ب ــی ک ــال 1320 زمان ــاه س ــهریور م ــا در ش ام

دســت متفقیــن از ایــران رانــده شــد، صاحــب صــد 

هــا پارچــه ده در نقــاط مختلــف کشــور بــود. ایــن 

ــه زور و  ــل ب ــا توس ــی ب ــن دولت ــات را ماموری ده

ــدار  ــک و زمین ــا آن مال ــن ی ــگ ای ــی از چن قلچامغ

بیــرون آورده بودنــد. بدیــن ترتیــب، شــاه خودکامــه 

بــا توســل بــه حربــه زور و ارعــاب، در عــرض مــدت 

ــدار کشــور،  ــک و زمین ــن مال ــزرگ تری ــه ب کمــی ب

مبــدل شــده بــود. بــی جهــت نبــود کــه در دوران 

ــش  ــه بی ــی ک ــاه، نظــام فئودال ــداری رضــا ش قدرمت

ــه  ــوم ب ــور را محک ــی کش ــد اهال ــتاد در ص از هش

بردگــی ســاخته بــود، همچنــان دســت نخــورده 

ــی،  ــام فئودال ــر در نظ ــه تغیی ــد. هرگون ــی مان باق

طبیعتــاً بــه ســود مالــک اصلــی زمیــن در کشــور نــه 

ــر در آملــان  ــه قــدرت رســیدن هیتل ــود! پــس از ب ب

ــم  ــازی هــای حاک ــه ن در ســال 1933، رضــا شــاه ب

ــش  ــرد. گرای ــدا ک ــی پی ــل روز افزون ــان متای در آمل

رضــا شــاه  بــه دوســتی و نزدیکــی بــا آملــان و 

گســرتش هرچــه بیشــرت روابــط اقتصــادی، سیاســی و 

فرهنگــی بــا آن کشــور، علــت اصلــی اشــغال ایــران  

از جانــب ارتــش هــای متفقیــن در بحبوحــه جنــگ 

ــیدن  ــان رس ــه پای ــی دوم ) 1945-1939( و ب جهان

ــود.   خودکامگــی شــاه مســتبد ب
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 بــر افتــادن رضــا شــاه از قــدرت در شــهریور مــاه 

ســال 1320، ســبب ایجاد آزادی و دموکراســی نسبی 

در کشــور اســتبداد زده گردیــد. یــک مــاه از تبعیــد 

رضــا شــاه نگذشــته بــود کــه حــزب تــوده بــه مثابــه 

حزبــی ضــد فاشیســتی، تشــکیل یافــت. بــه تدریــج 

ــی  ــای سیاس ــازمان ه ــزاب و س ــران و اح ــزب ای ح

دیگــر نیــز رشوع بــه فعالیــت کردنــد. تشــکیل 

ــه  ــی ک ــد و نریات ــار جرای ــی، انتش ــزاب سیاس اح

نقطــه نظرهــای مختلــف سیاســی را منعکــس مــی 

ســاختند و متایــل روز افــزون تــوده هــای مــردم بــه 

رشکــت در مســائل سیاســی، نتیجــه منطقــی رهائــی 

کشــور از چنــگ تــرور و اســتبداد مرگبــار بــود. 

ــد روز  ــاه، دوران رش ــا ش ــد رض ــس از تبعی دوران پ

افــزون مبــارزات کارگــران، دهقانــان، روشــنفکران و 

دیگــر اقشــار اجتامعــی در نقــاط مختلــف کشــور 

ــد رضــا  ــاری و تبعی ــود. در رشایــط اســتعفای اجب ب

ــای  ــه ه ــری در جبه ــان هیتل ــت آمل ــاه و شکس ش

خونیــن جنــگ، هیــات حاکمــه ارتجاعــی و در راس 

آن شــاه و دربــار پهلــوی دچــار ضعــف و ناتوانــی 

از  بــه جلوگیــری  قــادر  آســانی  بــه  و  گردیــده 

تشــدید مبــارزات کارگــران و تــوده هــای زحمتکــش 

ــد.                                 نبودن
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در ســال هــای نخســت ســلطنت محمــد رضــا شــاه، 

وقتــی در شــهریور مــاه ســال 1320، متفقیــن ایــران 

ــد  ــاه متح ــا ش ــود در آورده و رض ــغال خ ــه اش را ب

ــد،  ــران کردن ــرک ای ــه ت ــور ب ــری را مجب ــان هیتل آمل

قشــون هــای شــوروی نواحــی شــاملی کشــور 

را اشــغال کــرده و در نواحــی جنوبــی و غربــی 

ــدند.  ــتقر ش ــی مس ــوای انگلیس ــا ق ــور، عمدت کش

ــامل  ــا در ش ــوروی ه ــی ش ــوای نظام ــودن ق ــا ب ب

آزادیخواهانــه  و  دموکراتیــک  مبــارزات  کشــور، 

مروری بر یک قرن مبارز و .... بقیه از 
صفحه آخر

ــن مرتجــع خــودی رهــا  از اســتثامر و ســتم حاکمی

ــم گام  ــم ه ــاده آزادی و سوسیالیس شــده و در ج

خواهنــد شــد 

یونس پارسابناب )ناظمی(

بولــن نظریــات از انتشــارات حــزب رنجــران ایــران 
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ــن نواحــی از رشــد و  ــوده هــای زحمتکــش در ای ت

صالبــت بیشــرتی برخــوردار بــود. ســال هــای پــس 

از بــر افتــادن خودکامگــی رضــا شــاه، دوران رشــد 

ــی و  ــاب رعیّت ــام ارب ــه نظ ــی علی ــارزات دهقان مب

مالکیــن زمیــن در نواحــی شــاملی و غربــی کشــور 

در  بــود.  آذربایجــان  در  نخســت  درجــه  در  و 

ــی،  ــن دولت ــا و ماموری ــاب ه ــتمگری ارب ــه س نتیج

ــی حــد  ــت ب ــر و فالک ــان در فق ــان آذربایج دهقان

و حــر، زندگــی مــی کردنــد. بخــش اصلــی در 

ــان  ــاه را، ارباب ــی پن ــش ب ــتائیان زحمتک ــد روس آم

در نهایــت بــی رحمــی بــه یغــام مــی بردنــد. اگــر 

ــاد دادخواهــی  تــوده هــای تهــی دســت  هــم فری

ــا، پوســت از  ــدارم ه ــی شــد، ژان ــد م ــی بلن دهقان

تنشــان مــی کندنــد. در مــوارد بــی شــامری، تضــاد 

بیــن تــوده هــای ســتمدیده دهقانــان و اربــاب 

هــا منجــر بــه درگیــری هــای طبقاتــی خونیــن در 

ــا  حرکــت  ــان ب دهــات آذربایجــان میشــد . دهقان

هــای اعرتاضــی و عصیــان هــای خــود علیــه اربابــان 

مفــت خــوار، نشــان میدادنــد کــه دیگــر تــاب 

ــدارم  ــن و ژان ــن زمی ــای مالکی ــتمگری ه ــل س تحم

هــا و اســتثامر بــی حــد و حــر را ندارنــد. در 

ــه  ــر پیش ــه جعف ــود ک ــی ب ــط حساس ــن رشای چنی

وری کــه نریــه معتــر آژیــر را پــس از رهائــی 

کار  مــی ســاخت،  منتــر  تهــران  در  زنــدان  از 

ــرای  ــاران خــود ســپرده، ب ــه ی انتشــار روزنامــه را ب

ــش  ــای زحمتک ــوده ه ــارزات ت ــی مب ــازمان ده س

ــت  ــه فعالی ــد . در نتیج ــز آم ــه تری ــان، ب آذربایج

شــبانه روزی  وی و برخــی دیگــر از آزادیخواهــان 

ایــن شــهر تاریخــی کــه شــاهد مبــارزات  پرشــکوه 

ســتارخان هــا و حیــدر عمــو اوغلــی هــا در دوران 

مروطیــت بــود،  فرقــه دموکــرات آذربایجــان 

در12 شــهریور مــاه ســال 1324 ایجــاد گردیــد. 

تشــکیل فرقــه دموکــرات بــا اســتقبال پرشــور اهالــی 

ــه در  ــد. فرق ــرو ش ــان روب ــته آذربایج ــا خاس ــه پ ب

آذربایجــان  دهقانــان  مبــارزات  دادن  ســازمان 

ــن راه  ــته و در ای ــذول داش ــش را مب ــت کوش نهای

از هیــچ کوششــی، فروگــذاری نکــرد. در نتیجــه 

ــان  ــارس آذربایج ــان در رست ــه، دهقان ــاعی فرق مس

ــا و نیروهــای ژاندارمــری  ــا اربابه مســلح شــده و ب

بــه نردهــای مســلحانه پرداختنــد. دهقانان اســلحه 

در دســت، دهــات و شــهرهای آذربایجــان را یکــی 

پــس از دیگــری بــه تــرف حــود در آورده و در 21 

آذر ســال 1324، تریــز مرکــز آذربایجــان را متــرف 

شــدند. ارتــش در تریــز مجبــور بــه تســلیم گردیــده 

و رسکــرده آن رستیــپ درخشــانی، روانــه تهــران 

شــد.              
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فرقــه دموکــرات بــه مــدت یــک ســال در آذربایجان 

ــوالت  ــاه، تح ــدت کوت ــن م ــود . در ای ــر رسکار ب ب

ــادی در زندگــی اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی  زی

اهالــی آذربایجــان، بــه وجــود آمــد. در زمینــه 

ــه  ــق ب ــال عــوض دهــات متعل اقتصــادی، تقســیم ب

دولــت و اربابــان فــراری در بیــن دهقانــان، ســبب 

شــد کــه بیــش از یــک میلیــون نفــر از اهالی روســتا 

ــا  ــدارم ه ــا و ژان ــار اربابه ــگال خونب ــین از چن نش

ــه در  ــد در نظــر داشــت ک ــد. بای ــدا کنن ــی پی رهائ

ــون  ــت کل کشــور کمــرت از15میلی ــان، جمعی آن زم

ــا  ــدی ب ــارزه ج ــه مب ــه ب ــت فرق ــود. حکوم ــر ب نف

ــدازی  ــه راه ان ــتکار، ب ــا پش ــه و ب ــکاری پرداخت بی

ــای  ــه ه ــاد کارخان ــی و ایج ــای تعطیل ــه ه کارخان

جدیــد، مبــادرت ورزیــد .قانــون 8 ســاعت کار 

ــه در  ــود ک ــی ب ــای متین ــران، گام ه ــه کارگ و بیم

دوران حکومــت فرقــه، در رابطــه بــا بهبــود وضــع 

دوران حکومــت  در  میشــد.  برداشــته  کارگــران، 

دموکراتیــک فرقــه، جــای خالــی ارتــش و ژاندارمــری 

و  دهقانــان  مســلح  نیروهــای  را  شــده  منحــل 

ــز کــه در  ــد. تری ــر کردن زحمتکشــان شــهر و ده، پ

آن زمــان دومیــن شــهر کشــور محســوب میشــد، تــا 

ــد دانشــگاه  ــرات، فاق ــه دموک ــت فرق ــان حکوم زم

بــود. بــا مســاعی فرقــه، دانشــگاه تریــز کــه شــامل 

ــز،  ــد. در تری ــاح گردی ــد، افتت ــی ش ــکده م 3 دانش

ــه در  ــری فرق ــده و ره ــاد ش ــو ایج ــتگاه رادی ایس

جهــت آبــادی تریــز و دیگــر شــهرهای آذربایجــان، 

آســفالت و ســنگ ریــزی خیابــان هــا، تاســیس  

مــدارس و درمانــگاه هــا و مبــدل کــردن  قرســتان 

هــای کهنــه بــه پــارک هــا و دیگــر موسســات 

عمومــی، گامهــای بــس مثبــت برداشــت. در زمینــه 

ــز در زمــان حکومــت فرقــه  ــان نی مســاله آزادی زن

ــرای  ــت. ب ــام یاف ــی انج ــات مهم ــرات، اقدام دموک

ــان  ــان آذربایج ــران، زن ــخ ای ــار در تاری ــتین ب نخس

ــاوی  ــوق مس ــق رای و حق ــه از ح ــتور فرق ــه دس ب

بــا مــردان برخــوردار گردیــده و در متــام زمینــه 

ــه کار و  ــی، ب ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــای اجتامع ه

ــه دموکــرات،  ــه دســتور فرق ــد.  ب فعالیــت پرداختن

ــان  ــان فارســی، زب ــه جــای زب ــان ترکــی آذری  ب زب

تدریــس در مــدارس تعییــن گردیــد و کتــاب هــای 

ــد. در ادارات   ــار یافتن ــان انتش ــن زب ــه ای ــی ب درس

ــی را  ــان فارس ــای زب ــی، ج ــان ترک ــز، زب ــی نی دولت

گرفــت. بــا تشــویق فرقــه، شــعرای آذربایجــان  بــه 

زبــان ترکــی آذری- زبــان بومــی اهالــی آذربایجــان 

- شــعر رسوده و نویســندگان نیــز بــه هــامن زبــان 

مــادری، بــه قلــم فرســائی پرداختنــد. اندکــی پــس 

از رسکار آمــدن فرقــه دموکــرات در آذربایجــان، در 

ــرات  ــه دموک ــز، فرق ــتان نی ــی از کردس ــش هائ بخ

ــد،  ــی محم ــاد قاض ــده ی ــری زن ــه ره ــتان ب کردس

ــت. ــت گرف ــی را در دس ــدرت سیاس ق
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 ایجــاد حکومــت هــای دموکراتیــک در آذربایجان و 

کردســتان، تــرس و وحشــت دولــت مرکــزی مرتجــع 

ــتی  ــای امپریالیس ــدرت ه ــاه و ق ــی ش ــه رسکردگ ب

ایــن رژیــم  اربابــان  کــه  را  انگلیــس  و  امریــکا 

بدســتور  برانگیخــت.  ســخت  بودنــد،  وابســته 

شــاه  ارتــش  طلــب،  ســلطه  قدرتهــای  همیــن 

بــه آذربایجــان لشکرکشــی کــرده و بــا ارتــکاب 

بدتریــن جنایــات، جنبــش دموکراتیــک تــوده هــای 

ــن  ــیانه تری ــه وحش ــن را ب ــن رسزمی ــش ای زحمتک

وجهــی، رسکــوب کــرد. در عــرص دو ســه مــاه پــس 

از بــر افتــادن حکومــت فرقــه، بیــش از ســی هــزار 

تــن از مــردم  آذربایجــان بــه دســت ارتــش مهاجــم 

مرکــزی و دیگــر عوامــل جنایتــکار وابســته بــه رژیم 

شــاه و اربــاب هــا، کشــتار شــدند. رژیــم آزادیکــش 

ــه  ــی خواهان ــاعی ترق ــات و مس ــام اصالح ــاه، مت ش

حکومــت فرقــه را لغــو کــرده و بــار دیگــر مشــتی 

ــر شــئون اجتامعــی  ــارص دزد و شوونیســت را ب عن

آذربایجــان، مســلط ســاخت.  ســتمدیده  مــردم 

دهــات تقســیم شــده بیــن دهقانــان بــاز پــس 

گرفتــه شــده، بــار دیگــر اربــاب هــای مفــت خــوار 

ــم  ــان، حاک ــال دهقان ــان و م ــر ج ــا ب ــدارم ه و ژان

شــدند. در مــدارس و ادارات، زبــان فارســی کــه 

زبانــی بیگانــه در آذربایجــان محســوب مــی گــردد، 

جــای زبــان ترکــی را گرفتــه، طــی کتابســوزانی های 

رســمی، کتــاب هائــی کــه بــه زبــان ترکــی در دوران 

حکومــت فرقــه  انتشــار یافتــه بــود، طعمــه حریــق 

شــدند. در آن روزهــای ســیاه در تاریــخ آذربایجــان، 

جنایــات و انتقــام جوئــی هــای  رژیــم شــاه و ارتش 

مهاجــم، حــد و مــرزی منــی شــناخت. در کردســتان، 

رژیــم شــاه بــا اعــدام قاضــی محمــد و یــاران وی، از 

خلــق کــرد کــه جــرات نشــان داده و بــر مقــدرات 

ــود، انتقــام مــی گرفــت. خــود حاکــم شــده ب
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آذربایجــان  خلــق  جنبــش  شکســت  از  چنــدی 

ــا  ــه پ ــای ب ــوده ه ــارزات ت ــه مب ــود ک ــته ب نگذش

ــی شــدن  ــارس کشــور در جهــت مل خاســته در رست

صنایــع نفــت و کوتــاه ســاخن دســت رشکــت نفــت 

ــرار داد  ــق ق ــد. طب ــاز گردی ــس، آغ ــران و انگلی ای

ــد  ــد از درآم ــا17 در ص ــال 1933، تنه ــی س تحمیل

ــد.  ــران میش ــب  ای ــت، نصی ــروش نف ــه از ف حاصل

ــت در دســت  ــی نف ــاب کمپان چــون حســاب و کت

دولــت انگلســتان بــود، درآمــد ایــران از نفــت 

جنــوب از 17 در صــد هــم، کمــرت بــود . وقتــی 

ــی  ــت مل ــش در جه ــای زحمتک ــوده ه ــارزات ت مب

ســاخن صنایــع نفــت، عرصــه را بــر دولــت بریتانیــا 

ــه  ــت اســتعامری مذبوحان ــن دول تنــگ ســاخت، ای

کوشــید بــا بــه کار گرفــن عامل رس ســپرده خــود در 

دربــار و مجلــس و مطــرح ســاخن الیحــه الحاقــی 

گــس - گلشــائیان و تجدیــد نظــر در قــرارداد ســال 

ایــران  در  نفــت  ملــی شــدن صنایــع  از   ،1933
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ــازی  ــن شــعبده ب ــه عمــل آورد. امــا ای ــری ب جلوگی

اراده  در  نتوانســت  انگلیــس  امپریالیســم  هــای 

آهنیــن تــوده هــای زحمتکــش ایــران کــه از تســلط 

ــا  ــال ه ــی س ــت، ط ــت نف ــران و رشک ــتعامر گ اس

ــرده  ــل ک ــامری تحم ــامت بیش ــا و نامالی ــان ه زی

بودنــد ، خللــی وارد ســازد. الیحــه الحاقــی کــه 

در 26 تیــر مــاه ســال 1328 بــه امضــای گلشــائیان 

وزیــر دارائــی دولــت ســاعد و مناینــده رشکــت نفت 

ــه تصویــب مجلســین شــورا و ســنا  ــود، ب رســیده ب

نرســید. بــه جــای ایــن الیحــه مــورد قبــول اســتعامر 

ــرارداد ســال  ــت ق ــس کــه مفهومــی جــز تثبی انگلی

1933 نداشــت، قانــون ملــی شــدن صنایــع نفــت در 

رستــارس کشــور کــه بــه تاییــد کمیســیون مخصــوص 

نفــت مجلــس رســیده بــود، تحــت فشــار عمومــی 

در 24اســفند مــاه ســال  1329در مجلــس شــورا و 

ــب  ــه تصوی ــنا ب ــس س ــاه در مجل ــامن م در 29 ه

رســید و رســمیت یافــت. 18 تــن از مناینــدگان 

مجلــس، عضــو کمیســیون مخصــوص نفــت بودنــد 

ــرای رســیدگی  ــاه  ســال 1329 ب ــر م ــه در اول تی ک

ــرت  ــود و دک ــه ب ــکیل یافت ــی تش ــرارداد الحاق ــه ق ب

مصــدق ریاســت آن را بــر عهــده داشــت. مــن 

ــت  ــیون نف ــب کمیس ــده از جان ــه ش ــنهاد ارائ پیش

مجلــس کــه در روز هــای آخــر اســفند مــاه 1329 

بــه تصویــب مجلســین شــورا و ســنا رســید، چنیــن 

بــود:" بــه نــام ســعادت ملــت ایــران و بــه منظــور 

ــدگان  ــا کنن ــی، امض ــح جهان ــن صل ــه تامی ــک ب کم

ذیــل پیشــنهاد مــی منائیــم کــه صنعــت نفــت ایــران 

در متــام مناطــق کشــور بــدون اســتثنا ملــی اعــالم 

ــات اکتشــاف، اســتخراج و  شــود. یعنــی متــام عملی

ــرد."                                ــرار گی ــت، ق ــرداری در دســت دول ــره ب به
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ــس  ــال 1330، مجل ــاه س ــت م ــم اردیبهش  در هفت

شــورا بــه نخســت وزیــری دکــرت مصــدق کــه نقــش 

برجســته ای در مبــارزه در جهــت ملــی شــدن 

ــق داد.  ــود، رای مواف ــرده ب ــازی ک ــت ب ــع نف صنای

دکــرت مصــدق برنامــه دولــت خــود را عمدتــا اجــرای 

قانــون ملــی شــدن صنایــع نفــت، قــرار داد. دولــت 

انگلیــس کــه در طــول ســال هــا ســود رسشــاری از 

ــاخته  ــود س ــد خ ــران عای ــت ای ــب نف ــت تصاح باب

ــع  ــدن صنای ــی ش ــر مل ــا ام ــرو ب ــام نی ــا مت ــود، ب ب

ــود را  ــران خ ــته و نوک ــت برخاس ــه مخالف ــت ب نف

ــر آن داشــت کــه در جهــت  ــار و مجلــس ب در درب

فراهــم ســاخن مقدمــات بــر انداخــن دولــت دکــرت 

مصــدق، دســت بــه کار شــوند. بهمیــن جهــت نیــز، 

نوکــران اســتعامر پیــر انگلیــس از روز اول کــه 

ــای  ــری انتخــاب شــد، بن ــه نخســت وزی مصــدق ب

مخالفــت بــا وی را گذاشــتند. انگلســتان از آن مــی 

ــران  ــت در ای ــع نف ــدن صنای ــی ش ــه مل ــید ک ترس

عــالوه بــر ایــن کــه  منابــع رسشــار طــالی ســیاه را از 

چنــگ ایــن دولــت غارتگــر بیــرون مــی آورد، ســبب 

آن گــردد کــه در دیگــر کشــور هــای تحــت ســلطه 

نیــز تــوده هــای محــروم و زحمتکــش در دشــمنی 

ــی امپریالیســتی و جهــت  ــرارداد هــای تحمیل ــا ق ب

ایفــای حقــوق حقــه خویــش، دســت بــه مبــارزه و 

مقاومــت بــه زننــد. علیرغــم متــام توطئــه گــری هــا 

ــامل  ــبثات ع ــتان و تش ــت انگلس ــدات دول و تهدی

بومــی آن، دولــت مصــدق در جهــت اجــرای قانــون 

ملــی شــدن صنایــع نفــت، گام هــای متیــن برداشــته 

و بــا خلــع یــد از رشکــت نفــت، رضبــه محکمــی بــر 

پیکــر اســتعامر بریتانیــا، وارد ســاخت. امپریالیســم 

ــخ  ــزم راس ــا ع ــه ب ــود را در مقابل ــه خ ــس ک انگلی

مــردم بــه پــا خاســته ایــران ســخت عاجــزو ناتــوان 

ــازه  ــم ت ــا امپریالیس ــه ب ــد ک ــر آن ش ــد، ب ــی دی م

نفــس آمریــکا قــرار و مــداری بســته و بــه منظــور 

شکســت وارد ســاخن بــه مبــارزات ضــد اســتعامری 

تــوده هــای بــه پــا خاســته در ایــران، ایــن قــدرت 

ــی و  ــکار عموم ــب اف ــرای فری ــه ب ــر را ک ســلطه گ

لبــاس  آزمندانــه خــود، در  بــرد مقاصــد  پیــش 

ــاری  ــه ی ــود، ب ــده ب ــر ش ــه ظاه ــت در صحن دوس

ــا  ــال ه ــه از س ــز ک ــکا نی ــم آمری ــد .امپریالیس طلب

ــر چــاه هــای نفــت  ــدن ب ــگ افکن ــرای چن ــش ب پی

ایــران دنــدان تیــز کــرده و در کمیــن نشســته بــود، 

فرصــت را غنیمــت شــمرده، قــرار و مــداری بــا 

دولــت انگلســتان گذاشــته، در اتحــاد و همســوئی 

بــا ایــن اســتعامر کار کشــته، بــه منظــور برانداخــن 

حکومــت ضــد اســتعامری دکــرت مصــدق، وارد عمــل 

شــد. در اواخــر تیرمــاه ســال 1331، توطئــه ننگینــی 

ــدارک  ــدق ت ــت مص ــن دول ــر انداخ ــور ب ــه منظ ب

ــود  ــی خ ــظ رسکردگ ــرای حف ــاه ب ــد . ش ــده ش دی

ــن  ــر تعیی ــرت مصــدق دال ب ــا نظــر دک ــش، ب در ارت

وزیــر جنــگ مخالفــت ورزیــده، ایــن امــر را از 

وظایــف مقــام ســلطنت شــمرد. دکــرت مصــدق زیــر 

بــار زورگوئــی شــاه نرفتــه و بــه عنــوان اعــرتاض، از 

نخســت وزیــری اســتعفا داد. بــه دنبــال اســتعفای 

صوابدیــد  بــا  الســلطنه  قــوام  مصــدق،  دکــرت 

ــران، در روز  ــکا در ای ــر امری ــفیر کبی ــن، س هندرس

26 تیــر از جانــب شــاه بــه مقــام نخســت وزیــری، 

تعییــن گردیــده ، طــی اعالمیــه آمرانــه ای از مــردم 

خواســت کــه از فرامیــن دولــت وی اطاعــت کــرده 

و بداننــد کــه اوضــاع دگــر گردیــده و کشــتی بــان را 

سیاســتی دیگــر آمــده اســت! مــردم کوچــه و بــازار 

کــه بــا جــان و دل از اقدامــات دولــت دکــرت مصــدق 

ــس و  ــران و انگلی ــت ای ــت نف ــا رشک ــارزه ب در مب

ــام  ــا مت ــد، ب ــاع میکردن ــی دف ــتعامرگران انگلیس اس

و  الســلطنه  قــوام  مــزدور  دولــت  علیــه  نیــرو 

برگشــت دکــرت مصــدق بــه مقــام نخســت وزیــری، 

بــه مبــارزه پرداختنــد . جنبــش هــای گســرتده 

اعرتاضــی علیــه دولــت پوشــالی قــوام و در حامیــت 

از دکــرت مصــدق در تهــران و شهرســتان هــا، نشــانه 

روشــنی از عــزم راســخ تــوده هــای بــه پــا خاســته 

زحمتکــش در ادامــه مبــارزه آزادیخواهانــه و ضــد 

ســی  ســاز  روز رسنوشــت  در  بــود.  اســتعامری 

ــران  ــا در ته ــوده ه ــای ت ــان س ــارزات توف ــر، مب تی

از جانــب دربــار و ارتــش ارتجاعــی بــه خــون 

کشــیده شــد و چندیــن ده تــن از رشکــت کننــدگان 

در تظاهــرات اعرتاضــی، کشــته شــدند. بــا اینهمــه، 

مــردم بــه پــا خاســته دســت از مبــارزه بــر نداشــته 

و بــا پایــداری در خــور تحســین خــود، توطئــه 

ننگیــن اســتعامرگران و ایــادی شــوم آنهــا را نقــش 

بــر آب ســاختند. مقاومــت و تســلیم ناپذیــری 

ــه  ــار را ب ــاع ه ــته، ارتج ــا خاس ــه پ ــای ب ــوده ه ت

ــود  ــوام از خ ــاخته و ق ــلیم وادار س ــت و تس شکس

ــی کــه  ــرد. در حال ــه اســتعفا ک ــور ب راضــی را مجب

توطئــه اســتعامرگران و دربــار پهلــوی بــا فــداکاری 

و از جــان گذشــتگی تــوده هــای میلبونــی بــا 

شکســت خفــت بــار مواجــه شــده بــود، در خیابــان 

ــه  ــر شــهرها هم ــران و دیگ ــای ته ــا و کوچــه ه ه

جــا ایــن شــعار رزمنــده  طنیــن انــداز گردیــد: بــه 

ــران  ــاس، در ای ــدن ی ــه لن ــر آســامن آبنوســی   ب زی

ــه  ــا رشکــت خائنان ــده کــه ب عروســی !  شــاه درمان

در توطئــه نخســت وزیــری قــوام، خشــم تــوده 

ــه  ــار ب ــه ناچ ــود، ب ــاخته ب ــود س ــه خ ــا را متوج ه

نخســت وزیــری مجــدد دکــرت مصــدق، تــن در داد. 

حسن جداری

ادامه دارد

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.

com
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دولت بورژوازی و انتخابات

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات 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
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رنجبران  حزب 

مروری بر یک قرن سکوت )2(

پــروژه آمریــکا در خاورمیانــه و نقــش و آینــده 

ــا ! اروپ

پــروژه هیئــت حاکمــه آمریــکا در پیشــرد عملیــات 

پیشــگیرانه نــه تنهــا یــک جانبــه، بلکــه بــه خاطــر 

ــای راســت  ــه “ توســط ژنراله اعــامل “ زور وقیحان

افراطــی ارتــش آمریــکا در رسارس جهــان و بــه ویــژه 

ــه )فلســطین، عــراق، افغانســتان و...(  در خاورمیان

ــت  ــر و فالک ــه ت ــت کاران ــب جنای ــا و عواق منوده

بارتــری را بــه وجــود آورده اســت.

ایــن پــروژه از تراوشــات مغــزی جــورج دبلیــو بــوش 

ــط  ــت توس ــرار اس ــارض ق ــال ح ــه در ح ــت ک نیس

گروهــی تحــت نــام نئوکانهــا ) کــه حاکمیــت را از 

طریــق انتخاباتــی مشــکوک بــه دســت آورده انــد(، 

پیــاده شــود.

ــان  ــه بعــد از پای ــروژه امپریالیســتی بالفاصل ــن پ ای

جنــگ جهانــی دوم در ســال 1945 میــالدی، شــکل 

رسد  جنــگ   “ دوره  طــول  در  ســپس  و  گرفتــه 

“ )1947-1991 ( رشــد پیــدا کــرد. بــا ایــن کــه 

مولفــه هــای اصلــی ایــن پــروژه ) اعــم از سیاســی، 

ــان و  ــه یکس ــی و...( ب ــی، فرهنگ ــادی، نظام اقتص

همگــون پیــش نرفتــه ولــی عنــر قهــر و خشــونت 

بــه مقــدار قابــل توجهــی بــه وِیــژه در حیطــه 

نظامــی، در ســال هــای بعــد از فروپاشــی شــوروی 

و پایــان “ جنــگ رسد “ )1991-2005 ( تشــدید 

مروری بر یک قرن مبارزه و رسکوب )۲(

حــزب  کــه   بــود  جنــگل  جنبــش  اواخــر  در 

کمونیســت ایــران کــه در ســال 1920 در نخســتین 

ــه کار  ــود، ب ــده ب ــاد ش ــت ایج ــزب عدال ــره ح کنگ

ــت  ــران، هم ــران ای ــن کارگ ــری در بی ــر و موث پیگی

ــت  ــران کمونیس ــت را کارگ ــزب عدال ــت. ح گامش

ایرانــی کــه در شــهر هــای مختلــف روســیه کار 

ــال 1917  ــه س ــالب فوری ــردای انق ــد، در ف میکردن

روس، تشــکیل داده بودنــد. جعفــر پیشــه وری 

ــه  ــران ک ــت ای ــزب کمونیس ــته ح ــران برجس از ره

ــی " حقیقــت"  ــه حزب ــه هــای نری بیشــرت رسمقال

ــر رهــران  ــا دیگ ــود، در همراهــی ب ــم او ب ــر قل اث

دهــی  ســازمان  جهــت  در  کمونیســت،  حــزب 

تشــکیالت کارگــری در تهــران، کار بــس ارزنــده 

ــن  ــی، چندی ــدت کم ــه در م ــام داد. چنانک ای انج

هــزار تــن از کارگــران در رشــته هــای مختلــف 

متشــکل  کارگــری،  هــای  اتحادیــه  در  تولیــدی 

شــدند." هنــوز جنــگل داشــت تــازه متــام میشــد در 

صورتــی کــه مــا در تهــران عــالوه بــر ســازمان هــای 

ــه کارگــران  جــدی سیاســی، شــورای مرکــزی اتحادی

را کــه اعضایــش آن روز بــه هفــت هــزار نفــر 

بالــغ میشــد، موفــق شــده بودیــم تشــکیل بدهیــم. 

ــیس  ــود را تاس ــران، ارگان خ ــه کارگ ــورای اتحادی ش

کــرد. ایــن روزنامــه “حقیقــت” بــود. بــه اســتثنای 

ــای آزادی خــواه آن روز مــی  ــه رفق ــه ک ــد مقال چن

ــور از  ــه مزب ــای روزنام ــه ه ــام رسمقال ــتند، مت نوش

قلــم مــن تــراوش کــرده اســت . " )رسگذشــت مــن: 

ــرده اســت. ــدا ک پی

ایــن پــروژه پیوســته ســهم قاطــع و تعییــن کننــده 

ای را بــه مولفــه قــدرت نظامــی داده اســت. تعبیــه 

یــک اســرتاتژی نظامــی جهانــی بــر اســاس تقســیم 

ــص  ــی و تخصی ــخص نظام ــق مش ــه مناط ــان ب جه

مســئولیت هــر منطقــه بــه یــک فرمانــده نظامــی 

ــت دادن  ــت. عل ــا اس ــن مدع ــواه ای ــی، گ آمریکائ

مقــام، موقعیــت و بودجــه برتــر بــه مولفــه نظامــی 

را بایــد در هــدف نهائــی ایــن پــروژه جســتجو کــرد: 

ایــن هــدف تنهــا ” اختــه “ کــردن روســیه، محــارصه 

و تهدیــد چیــن از طریــق کســب هژمونــی نفتــی در 

“ خاورمیانــه بــزرگ “ و بــه قیمومیــت کشــاندن “ 

پروژه آمریکا در خاورمیانه

ــی”  ــدن جناح ــت ش ــک دس ــران و “ی ــات ای انتخاب

رژیــم توســط اصولگرایــان باعــث شــده اســت 

ــئله  ــر مس ــار دیگ ــی ب ــان حکومت ــالح طلب ــه اص ک

دموکراســی و تعامــل و منافــع ملــی و..... را به میان 

ــت  ــه شکس ــری در توجی ــوع دیگ ــه ن ــند و ب بکش

و بــه کجــراه بــردن افــکار طبقــات فرودســت 

اجتامعــی خــود، منافــع کل بــورژوازی ایــران را 

جلــو برنــد. آنهــا بیرمانــه تزهایــی از قبیــل” 

ــی "،  ــج دموکراس ــول نتای ــی قب ــی یعن ــول رئیس  قب

ــتم  ــک سیس ــور ی ــی حض ــات” یعن ــود “انتخاب  وج

بــا  مانــدن  متحــد  بخاطــر  و.....   “ دموکراتیــک 

درســت  سیاســی  سیســتم  خدمــت،  در  رژیــم 

ــت در  ــکال دارد، رشک ــا اش ــی ه ــی کارآی ــت ول اس

انتخابــات یعنــی بهــره گیــری از سیســتم دمکراســی 

و خزعبالتــی از ایــن دســت. در اینجــا مــا بــا مســئله 

دولــت، دمکراســی و انتخابــات و سیســتم سیاســی 

ــروز  ــتیم. ام ــرو هس ــه آن روب ــبت ب ــی نس و آگاه

همــه جنــاح هــای بورژوایــی حکومتــی و غیــر 

حکومتــی و بــا تزهایــی کــه در بــاال آوردیــم ســعی 

ــوده هــا پاشــیدن  ــه چشــم ت ــب و خــاک ب در فری

دارنــد. امــروز بــاز هــم در توضیــح مســئله طبقاتــی 

دولــت بــه یــک رضورت در جهــت رفــع توهــامت 

و فریــب تــوده هــا روبــرو هســتیم. بــرای توضیــح 

ــی  ــورت تاریخ ــه ص ــت را ب ــی دول ــتی کم آن بایس

ــم . بررســی کنی

کمــون پاریــس بــا همــکاری بــورژوازی فرانســه 

ــته  ــم شکس ــروس دره ــت پ ــی دول ــک نظام و کم

شــد و هــزاران نفــر از کمونرهــا قتــل عــام شــدند. 

ــا  ــود ب ــن دولــت کارگــری جهــان ب کمــون کــه اولی

شکســت روبــرو شــد. مارکــس بــا زیــر نظــر داشــن 

ــرا جمــع بنــدی کــرد. ــن انقــالب آن ای

و  مفصــل  بطــور  برومــر  هیجدهــم  کتــاب  در 

ــالب و  ــن انق ــر در ای ــه کارگ ــف طبق ــی وظای دقیق


