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خواهــد مانــد. بــی شــک بــا توجــه بــه اوضــاع در 

ــی گام مهــم دیگــری اســت در  حــال تکامــل انقالب

پیــروی بــرای فتــح قله هــا، کــه هنــوز کارهــا 

ــوند: ــام ش ــد انج ــه بای ــد ک مانده ان

اول – حــق گرفتنــی اســت، امــا در تاریــخ، منایندگان 

همــه طبقــات از آن اســتفاده کرده انــد و هرکــدام 

ــروز  ــد. ام ــی کرده ان ــب م ــی را طل ــوق متفاوت حق

ــده  ــه خــود را مناین ــه ک ــا آنجــا پیرفت ــت ت حاکمی

خــدا مــی دانــد و معلامنــی را میخواهنــد کــه 

اســالمی  حاکمیــت  حــق  مدافــع  و  ســپرده  رس 

وارزش هــای آن باشــد. در نتیجــه بایــد دقیق تــر 

ــامن در  ــق معل ــود ح ــوم ش ــود و معل ــف ش تعری

ایــن برهــه از زمــان چیســت. بخصــوص اینکــه 

ــی شــود،  ــن حــق م ــت از گرف ــه صحب ــی ک هنگام

ــم.  ــخ بدهی ــم پاس ــی آن ه ــه چگونگ ــم ب مجبوری

آذر مــاه هــر ســال بــرای حــزب مــا یــادآور خاطــره 

و آمـــزش از رفقایــی اســت کــه در ایــن راه پیامیــی 

طـالنــی، ســـت و بغرنــج، بــی دریــغ جــان خـــد 

را در خدمــت پیــروزی طبقــه کارگــر و آلرتناتیـــ 

کارگــری؛ بــرای آینــده ای عــاری از ســتم و اســتثامر 

ــد.  ــدا کرده ان ــم ف ــم و کمـنیس در راه سـسیالیس

در عیــن حــال یــاد آوری یــک حقیقــت ســرتگ 

انقالبــی اســت کــه حــزب مــا بــرای مــدت طـالنــی 

و  ســلطنتی  رژیــم  دیکتاتـــری  تحــت  در  چــه 

از  هیچــگاه  اســالمی  رژیــم  حاکمیــت  در  چــه 

ــروزی  ــرای پی ـار ب ــت ــان اس ــته و همچن ــای ننشس پ

ــه اســتثامر شـــندگان  ــر و کلی ــه کارگ ــی طبق انقالب

و ســتمدیدگان جامعــه مبــارزه کــرده اســت. مــا در 

ـــد  ــای خ ــای رفق ــا و دربدری ه ــا از زندانی ه اینج

ــه  ــد از جمل ــث آن بـده ان ــم باع ــن دو رژی ــه ای ک

تظاهــرات و اعتصابــات طبقــات و قرشهــای 
مـتلــف کارگــران و زحمتکشــان بــه امــری 
روزمــره در ایــران بــدل شــده اســت. هنـــز 
ــاب  ــده؛ اعتص ــام نش ــه مت ــت تپ ــاب هف اعتص
هپکـــ  اعتصــاب  شـــد،  مــی  رشوع  هپکـــ 
ــتگان و.....  ــامن، بازنشس ــت معل ــان اس درجری
دســت بــه تحصــن و اعتصــاب مــی زننــد. 
ــال  ــا در ح ــا و صداه ــه صداه ــل ب ــدا تبدی ص
ـــد و روز  ــی ش ــم م ــاد و خش ــه فری ــل ب تبدی
ــران و  ــن کارگ ــی بی ــنج های طبقات ــه روز تش ب
زحمتکشــان بــا رژیــم جمهـــری اســالمی حادتــر 
مــی شـــد. تیــغ رسکـب هــا و بگیــرو ببند هــای 
ــم  ــد شــده اســت و رژی روزمــره هــم دیگــر کن
بســیاری  از  نشــینی  عقــب  بــه  مجبـــر  را 
متامــی  اســت.  کــرده  خـــد  ســنگرهای  از 

جامعــه  دیــدگان  ســتم  و  استثامرشـــندگان 
ناشــی از بیــش از ۴۰ ســال حاکمیــت بـــرژوازی 
ــی  ــچ قانـن ــد. هی ــگ آمده ان ــه تن ــب ب و مذه
بجــز قانـــن دفــاع از مالکیــت خصـصــی و 
ــلیم و  ــز تس ــی بج ــچ قانـن ــن هی ـــد حاکمی س
ـــمی  ــچ راه س ــت؛ هی ـــر نیس ــارزه متص ــا مب ی
دیگــر وجـــد نــدارد. متامــی راه هــای گفتگـــ و 
مســاملت آمیــز بــه پایــان رســیده اســت. رژیــم 
جمهـــری اســالمی رژیمــی طالبانــی اســت کــه 
ــته های  ــک دارودس ــا کم ــخ ب ــتان تاری از گـرس
امپریالیســتی برخاســته اســت و در ایــن راســتا 
ـانســته دســت زده اســت.  بــه هــر جنایتــی که ت
در ایــران امــروز هیــچ فامیلــی نیســت کــه 
ــا اعدامــی نداشــته  زندانــی، شــکنجه شــده و ی

مــی گـینــد :” شکســت مــادر پیــروزی اســت " امــا 

ــش چــپ و کمـنیســتی  ـــرد جنب شـــربـتانه در م

ایــران چنیــن نبـــده اســت. در نتیجــه بررســی مــا 

اینجــا جســتجـی علــل آنســت. پرســش تــازه ای 

نیســت؛ در ایــن چنــد دهــه بارهــا بــه ایــن پرســش 

ــا  ــن اســت ب پاســخ داده شــده اســت. آنچــه ممک

تـجــه بــه روز شــدن فاکت هــا و تحـــالت اوضــاع، 

تازگــی داشــته باشــد، در پاســخ بــه پرســش اســت.

طرح موضوع

 بیــش از صــد ســال اســت مارکسیســم بــه ایــران راه 

ــا  ــد ب ــری در پیـن ــه اســت و جنبش هــای کارگ یافت

ــه  ــی طبق ــرای رهای ــان، ب ــری جه ــای کارگ جنبش ه

ـان یــک طبقــه بــا ایجــاد تشــکالت  کارگــر بعنــ

مـتلــف خـــد مبــارزه کــرده اســت. اولیــن حــزب 
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ــان،  ــوزان و خانواده هــای آن ــش آم ــوزگاران، دان آم

متحــد و یکپارچــه در رسارس ایــران تحصــن، اعرتاض 

و اعتصــاب کردنــد. عظمــت آن نه تنهــا در رسارسی 

بــا  اســت، در نظــم و همبســتگی اش  بودنــش 

ــی  ــول بداق ــه رس ــود از جمل ــی خ ــان سیاس زندانی

ــه شــعار مرکــزی توده هــای  ــود کــه ب و آزادی او ب

ــخ  ــد. در تاری ــل ش ــران تبدی ــرتض در رسارس ای مع

صــد ســاله مبــارزات مــردم ایــران بــرای اســتقالل، 

چنیــن  شــورایی  اداره  و  برابــری  نــان،  آزادی، 

نظیــر  کــم  منظمــی،  قــدرت  پــر  ســازماندهی 

ــروزی بزرگــی اســت  ــی نفســه پی ــوده و خــود ف ب

کــه بــه نوبــه خــود در راه پیامیــی طوالنــی و 

ــران  ــه کارگ ــته ک ــال گذش ــد س ــن ص ــخت در ای س

و زحمت کشــان در پیشــاپیش صفــوف، هزینــه 

ســنگینی بــرای گرفــن حــق خــود داده انــد بیــادگار 

صفحه آخر
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اقدامی پیروزمند در.... بقیه از صفحه ١

ــن حــق مشـــص،  ــرای ای حــدود ده ســال اســت ب

معلــامن بــه اشــکال مـتلــف مبــارزه کرده انــد ودر 

ــه وخدعــه از  ــا حیل ــده ب ــان حــق دهن عمــل قاصب

پاســخ بــه حــق طلبــان طفــره رفته انــد. نتیجــه 

ایــن حــق طلبــی در ایــن معادلــه وضــع معیشــتی 

ــر و  ــه فق ــا ب ــی آنه ــطح زندگ ــر و س ــامن بدت معل

زیــر فقــر رســیده اســت وحــق دهنــدگان همچنــان 

بــه انباشــت ثــروت مشــغـل و بــه حکـمــت داری 

ــت  ــا گذشــت زمــان در عمــل ثاب ــد. ب دل بســته ان

شــده کــه حاکــامن حــق بــده نیســتند و حــق را از 

آنــان بایــد گرفــت. حتــی بــرای کســانی کــه هنـــز 

دل بــه همیــن مناینــدگان قــدرت بســته انــد کــه بــه 

رحــم آینــد و حــق معلــامن را بدهنــد بــا الیحــه ای 

کــه دیــروز در مجلــس بــه تصـیــب رســید، معلـــم 

شــد مجلــس نشــینان هــم خدمــت گــزار صاحبــان 

ــه تضادیســت  ــه هســتند. تضــاد کار و رسمای رسمای

ــن  ــت. بنابرای ــردار نیس ــتد ب ــگاه دادوس ــه هیچ ک

هرگـنــه خیــال واهــی را بایــد بــدور انداخــت، 

حتــی اگــر هــم مصلحــت باشــد کــه دل معلــامن را 

ـانایــی اقتصــادی  ــد، حاکمیــن فاقــد ت بدســت آورن

ــتند. آن هس

ــاختار اقتصــادی و  ــا س ــده ب ــی فرومان دوم – نظام

ـاهــد  ــه، حتــی اگــر بـ ـان و فروریـت ــ سیاســی نات

ـاســت معلــامن بــردارد تــا  گامــی در جهــت خ

بیشــرت حــق  بازهــم  از گســرتش خیــزش  شــاید 

ـانــد. ایــن از قانـمننــدی  طلبــان جلـــ گیــرد، منــی ت

مناســبات رسمایــه و نظــام هــای سیاســی تابــع آنهــا 

حرکــت مــی کنــد. در ایــن ده ســال گذشــته از 

ـاســت های خـــد را بطـــر  ــامن خ ــه معل ــی ک زمان

کرده انــد،  مطــرح  ومشـــص  منظــم  متشــکل، 

هــر بــار مجلــس و دولــت بــه پــای پاســـی رفتــه 

ــر  ــا بـاط ــی، نهایت ــص وآبک ـــرت ناق ــه ص ــی ب حت

قــدرت مافیــای اقتصــادی از زیــر بــار آن شــانه 

خالــی کرده انــد. در نتیجــه هــر ســال کــه گذشــته 

ـانــی اقتصــادی حکـمــت بیشــرت شــد ه وبــا  نات

تـجــه بــه تـــرم رسســام آور، حتــا اگــر امــروز هــم 

ـاســت هــای معلــامن مـــرد قبـــل واقــع  کل خ

مــی شــد، بنــا بــه قــدرت خریــد آنهــا کــه از ســطح 

دهســال پیــش بــس ضعیــف تــر شــده اســت؛ عمــالً 

آنــان را بــه زیــر خــط فقــر ســـق داده اســت. 

ــت  ــامن و دول ــن معل ـــد بی ــاد مـج ــن تض بنابرای

ــل حــل نیســت.  ــره قاب ــق مذاک ــت از طری وحکـم

ــه  ــکالت بقی ــل مش ــا ح ــامن ب ــکالت معل ــل مش ح

مزدبگیــران، از کارگــران گرفتــه تــا بازنشســتگان 

کــه در همیــن ســال هــا در کــف خیابــان هــا بــرای 

گرفــن حــق خـــد بــه مبــارزه ادامــه داده انــد، گــره 

آذر ماه، یادآور.... بقیه از صفحه ١
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ــت. ـــرده اس خ

ـــال  ــامن و اص ــته معل ــال گذش ــد س ـــم – در ص س

جمــع فرهنگیــان نقــش مهمــی در تغییــرات جامعه 

ایــران بعهــده داشــته انــد. رژیــم جمهـــری اســالمی 

ـلـــگ هایشــان چنیــن تصـــر مــی کننــد  چـــن ایدئ

کــه " پیــام و خطبــه و الهــام " نقــش تعییــن کننــده 

ــه  ــت فقی ــام والی ــتیبانی از نظ ــب پش ــرای جل را ب

ــد  ــالش کرده ان ــت ت ــاز حکـم ــامن آغ ــد از ه دارن

بــه  و  کننــد  تســـیر  را  مــدارس  و  دانشــگاه ها 

ــجـیان  ـــزان و دانش ــش آم ــزی دان ـــی مغ شستش

ایــران دانشــگاه و مدرســه در  بپردازنــد. رسارس 

ایــن ســال هــا برپــا کردنــد تــا هــم منبــع درآمــدی 

بســازند وهــم بــا گذرانــدن آمـــزگاران از فیلــرت 

ـلـــژی اســالمی در اســتـدام، بــه ســلطه ی  ایدئ

ــاور  ـــزش؛ ب ــن آم ــدر ای ـــند. چق ــن ش ـــد مطم خ

ــی تاریـــی و دیالکتیکــی درســت اســت  مادی گرای

ــن  ــگاه ت ــان هیچ ــیـه تفکرش ــا ش ــان ب ــه مرتجع ک

ــار  ــا زور و اجب ــد داد وتنهــا ب ـاهن ــه حقیقــت نـ ب

اســت کــه تــن بــه آن میدهنــد. هامنطـــر کــه بــه 

درســتی معلــامن مــی گـینــد حــق گرفتنــی اســت، 

ــر  ــان ب ــا مرتجع ـــر م ــرا در کش ــت زی ــی نیس دادن

ــن  ــا ای ــم. ب ــی بینی ــروز م ــه را ام ــد. نتیج رس کارن

رژیــم  شــد  معلـــم  معلــامن،  رسارسی  اعــرتاض 

جمهـــری اســالمی در رســیدن بــه هــدف خـــد 

ــران  ــرو شــده اســت. در ای ــل روب ــا شکســت کام ب

امــروز بیــش از صــد هــزار مدرســه مـجـــد اســت . 

ـانــان ایــن مــدارس مجهــز بــه ارتباطــات  اکرثیــت ج

جمعــی، معلــامن آنهــا متشــکل ودر ارتبــاط باهــم، 

ـانســتند در دو روز تحصــن واعرتاض  تــا حــدی کــه ت

دور افتــاده تریــن مناینــدگان مــدراس را بــه میــدان 

ــد.  ــب کنن جل

چهــارم – اول مــاه مــه گذشــته پانــزده تشــکل 

ــه  ــرای پیــرشوی ب ــه ای را ب مســتقل کارگــری برنام

جلـــ در برابــر کل جامعــه انتشــار دادنــد. آنهــا در 

ــه  ــتی طبق ــات معیش ــه مطالب ــا ب ــه تنه ــن بیانی ای

ــد و دل  ــده بـدن ــا دی ــد. دری ــنده نکردن ـــد بس خ

ـاســت همگانــی ســتمدیدگان  بــه در یــا بســتند، خ

و اســتثامر شــدگان را در مقیــاس کل جامعــه از 

بلـجســتان تــا کردســتان وآذربایجــان واز خـزســتان 

ــدران  ــرگان ومازن ــالن وگ ــان وگی ــا خراس ــارس ت وف

را پـشــش دادنــد، رسزمین هایــی کــه همــه جــا 

بســیار ســـتی  مــا در رشایــط  عزیــز  معلــامن 

خدمــت مــی کننــد. ادامــه مبــارزه و کســب پیروزی 

در گام بعــدی تقـیــت ایــن بیانیــه پانــزده تشــکل 

ــزرگ رسارسی تشــکل هــای  ــک اتحــاد ب و ایجــاد ی

ــامن  ــد معل ــای متح ــکل ه ــری و تش ــتقل کارگ مس

ــی  ــرو ماندگ ــه ف ــه ب ــا تـج ــروز ب ــران ام ــت. ای اس

حکـمــت و تهدید هــای جنــگ طلبانــه ارسائیــل 

ــه  ــه اتحــادی رسارسی از کلی ــاج ب ومتحدانــش احتی

ـلی عضـــ دفــرت سیاســی و بهــرام  رفیــق عطــا کشــک

راد عضـــ دفــرت سیاســی و مســئـل کمیتــه نظامــی 

کــه در هنــگام انجــام وظیفــه جــان باختنــد حرفــی 

منــی زنیــم و تنهــا اشــاره ای داریــم بــه رفقــای جــان 

ــر  ــا را زی ــا آنه ــی م ــمنان طبقات ــه دش ــه ای ک باخت

ــرای  ــتند. ب ــر کش ــای تی ــا در میدان ه ــکنجه و ی ش

ـادرانــش بزرگداشــت  حــزب مــا و کلیــه اعضــا و ه

ــده  ـــن ش ــه راه گلگ ــاداری ب ــی وف ــن روز مبعن ای

ایســت کــه رفقــای مــا بــا خـــن خـــد راه پیــرشوی 

وپیــروزی نهایــی را بــی هــراس از ســـتی ها و 

ــد. ــرگ نشــان میدهن م

یادشان بس گرامی و پُر ره رو باد 

ــازمان  ــای س ــلطنتی از اعض ــکار س ــم جنایت دردوره رژی
ــران  ــوده ای ــزب ت ــی ح انقالب

ســازمان  بنیانگــزاران  از  صفایــی  خــرو  رفیــق 

ـکلی،  انقالبــی و عضـــ رهــری، رفیق آذر هـشــنگ ت

رفیــق گرســیـز برومنــد، رفیــق تقــی ســلیامنی، 

مســئـل  مرجانــی،  زاده  واعـــ  پرویــز  رفیــق 

ــق معصـمــه  ــی، رفی ــه رهــری ســازمان انقالب کمیت

ـافچیــان، عضـــ کمیتــه رهــری ســازمان انقالبــی،  ط

رفیــق وفــا جاســمی، عضـــ کمیتــه رهــری ســازمان 

ــروی.  ــیر خ ــق بش ــی، رفی انقالب

ـانــد حــق خـــد را  تشــکل هــای مســتقل دارد تــا بت

ــرد. ــیع و متحــد خـــد بگی ــروی وس ــا نی ب

ـار در ســمت  حــزب رنجــران ایــران همچنــان اســت

کلیــه مبــارزات تـــده کارگــران وزحمت کشــان، 

ومعلــامن  دانشــجـیان  وبازنشســتگان،  زنــان 

ــد، ــاع مــی کن ــا دف ـاســت های آنه ایســتاده و از خ

حــزب رنجــران ایــران بــرای اتحــادی رسارسی از 

تشــکالت مســتقل کارگــری، معلــامن، دانشــجـیان، 

بازنشســتگان براســاس نــکات مشــرتک آنهــا مبــارزه 

ـاهــان ایجــاد یــک آلرتنــا تیـــ کارگری  مــی کنــد و خ

ــت  ــای بـرژوازیس ــال آلرتناتیـه در مق

حــزب رنجــران ایــران برایــن بــاور اســت کــه تنهــا 

انقــالب سـسیالیســتی اســت کــه حــق واقعــی 

اکرثیــت عظیــم ســتمدیدگان و اســتثامر شـــندگان 

ـانــد بــا رسنگـنــی نظــام رسمایــه داری  را مــی ت

ــد ــن کن ــم تامی حاک

پیــش یســـی اتحــاد رسارسی تشــکالت مســتقل 

کارگــران ومعلــامن 

رسنگـن باد نظام رسمایه داری جمهـری اسالمی 

دســتهای مرتجعــان محلــی وامپریالیســتها از ایــران 

کـتــاه 

زنده باد سـسیالیسم
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در دوره رژیــم جنایتــکار جمهــوری اســالمی از اعضــای 
حــزب رنجبــران ایــران

رفیــق عبــاس صابــری عضـــ دفرت سیاســی و مســئـل 

تشــکیالت ایالتــی خـزســتان، رفیــق منصـــر قاضــی 

ــرگان  ــرت سیاســی و مســئـل تشــکیالت گ عضـــ دف

دبیــر  امیرپـــر  هـشــنگ  رفیــق  مازنــدران،  و 

سیاســی،  دفــرت  عضـــ  و  جهانــی  کنفدراســیـن 

رفیــق محمـــد بزرگمهــر رس دبیــر روزنامــه رنجــر 

و عضـــ دفــرت سیاســی، رفیــق فرامــرز وزیــری 

رسدبیــر رنجــر، عضـــ دفــرت سیاســی و مســئـل 

ــئـل  ــی مس ــاس مترچ ــق عب ــالن، رفی ــکیالت گی تش

ــق  تشــکیالت خراســان و عضـــ دفــرت سیاســی، رفی

عبــاس برخـــردار، مســئـل تشــکیالت مـفــی و 

ضــد اطالعــات و عضـــ دفــرت سیاســی، رفیــق بیــژن 

ــی و عضـــ  ــازمان انقالب ــزاران س ــرازی از بنیانگ چه

هیئــت اجرائیــه ســازمان انقالبــی و زندانــی رژیــم 

ــت،  ــه پیـس ــه کـمل ــالب ب ــس از انق ــه پ ـــی ک پهل

رفیــق حســین رحیمــی عضـــ تشــکیالت مازنــدران، 

ــی،  ـــد تاج الدین ــق محم ــدان، رفی ــی کای ــق عل رفی

ــزد شــناس زندانــی دوره ســلطنت  رفیــق محمــد ای

ــدران. رفیــق  ــه تشــکیالت مازن ـــی، عضـــ کمیت پهل

ـاهــر  مهــران قاضــی احمــدی، رفیــق بهــرام ج

حقیقــی، رفیــق محمــد صالــح، رفیــق صدیــق 

ــن  ــق محس ــیدی، رفی ــرز جمش ــق فرام ـــر، رفی پ

علیــدادی، رفیــق جمشــید علیــدادی، رفیــق مجیــد 

افــر، رفیــق فرشــاد بامیــار، رفیــق ماهان ســجادی، 

رفیــق بهــزاد ناجــی، رفیــق حمیــد اتحــادی، رفیــق 

ســعید اتحــادی، رفیــق صــادق فرجــی، رفیــق عبدی 

فرجــی، رفیــق ماهــان قاســم پـــر، رفیــق بیــژن....... 

ترانــه  رفیــق  پـــر،  صدیقــی  مصطفــی  رفیــق 

ــرج  ــق ای ــار، رفی ــی نهالب ــق مرتض ــان، رفی لطفعلی

ــکیالت  ـــ تش ــق عض ــن حقای ــق حس ــیایی، رفی آس

خـزســتان، رفیــق عزیــز نصیــری، رفیــق شــاپـر 

نـرمنصـــری، رفیــق محمــد نظــر نـــری، رفیــق 

عــادل نـــری، رفیــق یـســف معــامرزاده، رفیــق 

ــن  ــق بهم ــی، رفی ــن رونق ــق بهم ــام روان، رفی حس

ریاحــی صــری، رفیــق فریــدون رئیســی، رفیــق 

فرهــاد امیــر غیاثـنــد، رفیــق غــالم حســین اهرابــی، 

ــق مصطفــی صــادق،  ــر، رفی ــام دژف ــرام ب ــق به رفی

ــد،  ــعـد فرهمن ــق مس ــادفر، رفی ــادر فرش ــق ن رفی

رفیــق ایــرج فرهمنــد، رفیــق ضیــاء بصیــری، رفیــق 

حمیــد پازوکــی، رفیــق حســین قــدس، رفیــق فرزانــه 

حســین جانــی مقــدم، رفیــق خرمشــاد حــق پســند، 

رفیــق شــهریار راضــی، رفیــق مهــرداد رمضانــی پـــر. 

جنبش کارگری و.... بقیه از صفحه ١

ــه در  ــی ک ــات کنـن باشــد. اعرتاضــات و اعتصاب
جامعــه بصـــرت روزمــره و رشــد یابنــده جریــان 
ـابــی بــه ایــن رژیــم نیســت بلکــه  دارد فقــط ج
بــه کل جامعــه  مبــارزات کنـنــی اعرتاضــی 
طبقاتــی و سیســتم نابرابــر و رسکـبگــر طبقــات 

ــت.  ــت اس فرودس
ایــن اعتصابــات همچـــن مـج هــای ســنگین 
ــر  ــد و ه ــی آی ــرود م ــالمی ف ــم اس ــر رس رژی ب
روز دامنــه وســعتش گســرتش مــی یابــد. رژیــم 
ــب  ــش و عق ــچ راه پی ــی هی ــت کنـن در وضعی
گــردی در برابــر خـــد منــی بینــد. سیاســت های 
ارتجاعــی برگرفتــه از ضــد انقــالب جهانــی هــم 
ـانســته بــه دادش برســد و اوضــاع بــرای  نت
اجتامعــی  طلبــان  عدالــت  و  ـاهــان  آزادیـ
ــن  ــال ای ــن ح ــی شـــد. در عی ــرت م هــر روز به
ـــری  ــم جمه ــع رژی ــی رسی ـــم رسنگـن ــه مفه ب
بــرای  طـالنــی  راه  مــا  و  نیســت  اســالمی 
ــر  ــه ه ــالمی بلک ــم اس ــا رژی ــه تنه ــی ن رسنگـن
ــم. ــش داری ـــرژوازی در پی ــر ب ــت دیگ حکـم

بــه بخــش کوچکــی از اعتصــاب کارگــران و 
ــر توجــه  ــه اخی ــد هفت ــا در چن درخواســت آنه

ــد کنی
عقــب  )دســتمزدهای  تهــران  مــرتو۵  خــط   
پرتوشــیمی  کارگــران  تجمــع  کــرج،  افتــاده( 
تـــت جمشــید )افزایــش حقـــق(، کارگــران 
پرداخــت  و  حقـــق  )افزایــش  ـایی هــا  نان
ــد  ــاری ارون ــع تج ــران مجتم ـــتی کار(، کارگ س
)دســتمزدهای عقــب افتــاده(، کارگــران معــادن 
رشکــت زغــال ســنگ کرمــان ) افزایــش حقـــق و 
لغـــ قراردادهــای مـقــت(، کارگــران هفــت تپــه 
اخراجی هــا  بازگشــت  معـقــه،  )حقـق هــای 

بــه کار(، و......
اعتصابــات  و  تظاهــرات  ایــن  متامــی  در 
ـاســت ها  درخ دیگــر  از  بیــش  مســئله  دو 
مطــرح اســت: افزایــش حقـق هــا، پرداخــت 
حقـق هــای عقــب افتــاده و در ادامــه رتبــه 
بنــدی حقـــق ودســتمزدها، اصــالح قراردادهــا 
ــت  ــه قراردادهــای ثاب از قراردادهــای مـقــت ب
تشــکالت  شــناخن  رســمیت  بــه  پایــدار،  و 
کاری،  واحدهــای  هــر  در  کارگــران  مســتقل 
امنیــت شــغلی و رد اخراج هــا، آزادی زندانیــان 

و فعالیــن اجتامعــی و سیاســی در بنــد.
 امــا ایــن رصفــا مبــارزات کارگــران در کــف 
واحدهــای  و  کارخانجــات  در  و  خیابان هــا 

بــروی  را  تاثیــرش  کــه  نیســت  کارگــری 
دیگرمبــارزات گذاشــته اســت. مبــارزات فکــری 
ــی  ــت اجتامع ــرای آزادی، عدال ــر ب ــه کارگ طبق
ـاهانــه  و سـسیالیســم و ایده هــای ترقــی خ
کمـنیســتی از فلســفه تــا سیاســت، اقتصــاد، کل 
جامعــه بــرشی را بــا ایده هــای نـیــن کــه در کل 
تاریــخ برشیــت بــی ســابقه بـــد، جهــت رهایــی 
آشــنا کــرد. مــا ایــده ای کارگــری را در هــر 
ـاه و عدالــت  جنبــش اجتامعــی مرتقــی، آزادیـــ
ــه روشــنی مــی بینیــم. مـضـعــی کــه  طلــب ب
ــارزه اجتامعــی درک هــای  ــه راه حــل یــک مب ب

علمی تــری مــی دهــد. 

ـاســت ها را پذیرفتــه  ظاهــرا دولــت برخــی ازخ
ــد  ــر و ببن ــدن و بگی ــه رسدوان ــی در عمــل ب ول
فعالینــی کــه پیگیــر اجــرای عملــی آنهــا هســتند 
ــت ســن  ــر دول ــا در براب ــد. ام ــی دهن ــه م ادام
ـات خدمتــی را از ۳۰ بــه ۳۲  بازنشســتگی و ســن
ســال افزایــش داده و عمــال فشــار به نیــروی کار 
را افزایــش داده اســت. بــا اینکــه رتبــه بنــدی در 
ــش  ــه افزای ــتی ب ــف کار بایس ــته های مـتل رش
ــای  ــی واحده ــی در برخ ــد ول ـــق بیانجام حق
ـلیــدی و کار، حقـــق برخــی مزدبگیــران دون  ت
پایــه هــم کــم شــده اســت. تصمیــامت دولــت 
ــده  ــه ش ــال ۱۴۰۰ گرفت ــه س ــا بـدج ــی ب رئیس
ــتی را  ــت معیش ــد وضعی ــه جدی ــت. بـدج اس
ــامن  ــران و معل ــفره کارگ ـــت تر و س ــیار س بس
ــد  ـاه ــر خ ــه خالی ت ــر چ ــتگان را ه و بازنشس

کــرد. 
اود حمیــدی )رئیــس هیئــت نظــارت صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری( در خصـــص افزایــش 
ــبه ی  ــای محاس ــر مبن ــگتی و تغیی ــن بازنشس س
ــت:”  ــال گف ــه س ــه س ــال ب ــتمری از دو س مس
چنیــن  بــه  پرداخــن  اصــِل  نکتــه؛  اولیــن 
ــد  ــت. ببینی ــه اس ــه بـدج ــی در الیح مـضـعات
بـدجــه  الیحــه  در  کــه  مـــردی  دو  ایــن 
آمــده از اصالحــات پارامرتیــک صندوق هــای 
بازنشســتگی اســت. اتـــاذ تصمیــم در ایــن 
خصـــص مربـــط بــه رشکای اجتامعــی اســت و 

ــت.” ــا دول ــه رصف ن
ــدوق بازنشســتگی  ــت نظــارت صن ــس هیئ  رئی
کشـــری از رشکای اجتامعــی در مســئله افزایــش 
ــان  ــه نش ــد ک ــی کن ــاد م ــتگی ی ــن بازنشس س
میدهــد دولــت بــا بـش هــای دیگــر اقتصــادی 
ـــد  ــه داری و س ــت رسمای ــی در خدم ــه همگ ک
ــدی  ــک دارد. اود حمی ــکاری نزدی ــتند، هم هس
مســئله را بــه الیجــه بـدجــه عـــدت مــی دهــد 
تــا از نقــش غارتگرانــه رِژیــم علیــه نیــروی کار 
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نامــی نــرد. او از اصالحــات پارامرتیــک صنــدوق 
بازنشســتگی صحبــت مــی کنــد. اصالحاتــی 
ــروی کار و  ــه نی ــه حــال همیشــه علی ــا ب ــه ت ک

ــت. ـــده اس ــه ب ــش از جامع دریافتی های
ارزش  ســقـط  کنـنــی  اوضــاع  مشـــصه 
دســتمزد، عــدم پرداخــت دســتمزدها و امنیــت 
ــازار اســت. آمــار  ــی کاالهــا در ب شــغلی و گران
ـــرم را در حــد ۷۰٪ اعــالم  رســانه های کشـــر ت
ــام  ــد رسس ــه رش ــه ب ــا تـج ــه ب ــت ک ــرده اس ک
آور قیمت هــا و بـدجــه ای کــه قــرار اســت 
ــاال بــرد تنظیــم  مقــدار مالیات هــا را بشــدت ب
شــده اســت. بطـــر مثــال قــرار اســت خدمــات 
پاســپـرتی کــه دولــت ارائــه مــی دهــد از ۴۰۰ 
هــزار تـمــان بــه بیــش از ۵ میلیـــن تـمــان 
ــن افزایــش بســیاری از  ــد و ای ــدا کن افزایــش پی
ــی  ــامل م ــز ش ــی را نی ــر اجتامع ــات دیگ خدم
شـــد. قــرار اســت بـدجــه ســال آینــده بــا دالر 
پایــه ای بــاالی ۲۳۰۰۰ تـمــان بســته شـــد و بــا 
افزایــش ۵ برابــری قیمــت دالر تجارتــی قیمــت 
اکــرث کاالهــا دچــار افزایش هــای بــاالی ۲۰۰ در 

ـاهــد شــد.  صــدی خ
پایــه ای  حقـــق  بــر رس  هنـــز  اینحــال  بــا 
ــت  ــنی نیس ــداز روش ــم ان ــچ چش ــران هی کارگ
کــه بــر اســاس تـــرم و ســبد معیشــت حداقلــی 
ـاده دو فرزنــدی بـدجــه بنــدی  بــرای یــک خانــ
شـــد. حقـــق بازنشســتگان هــم وضعــی شــبیه 
حقـــق  دارد.  کارگــران  پایــه ای  حقـــق  بــه 
معلــامن هــم مدتهاســت کــه بــا تـــرم مـجـــد 
ـانــی نداشــته و معلــامن در رشایط بســیار  همـ
بــد اقتصــادی بــر مــی برنــد. اعتصــاب اخیــر 
معلــامن در بیــش از ۲۰۰ شــهر کــه در دو دهــه 
ـــده  ــابقه ب ــی س ــت ب ــاظ کمی ــه لح ــته ب گذش
اســت حاکــی از رشایــط اســفبار اقتصادی اســت 
کــه رژیــم بــر مزدبگیــران پائیــن جامعــه تحمیل 
کــرده اســت کــه در مقابلــه بــا آن معلــامن نیــز 
ـاب  بــا اعتصــاب پــر قــدرت و گســرتده خـــد جــ
رژیــم اســتثامرگر و ســتمگر جمهـری اســالمی را 
بــا ســازماندهی دقیــق و آگاهانــه دادنــد. رژیــم 
ــرد  ــی ســعی ک ــردن رســـل بداق ــا دســتگیر ک ب
عکــس العمــل بزدالنــه ای از خـــد نشــان دهــد. 
ــره  ــت مدی ـــ هیئ ــدی عض ــامعیل عب ـــز اس هن
ــگ و  ــب همرن ــی معلــامن و زین ـــن صنف کان
دههــا معلــم دیگــر در زنــدان هســتند، بــا 
ـال فشــار بــر جمهـــری اســالمی  متــام ایــن احــ
ـاهــد شــد. معلــامن کشـــر بــا  متـقــف نـ
اعتصــاب بــی ســابقه خـــد، تـدهنــی محکمــی 
بــه رژیــم زده انــد. امــا مبــارزه فرهنگیــان ایــران 
بــا رژیــم بــر رس همســان ســازی و رتبــه بنــدی 

و  داشــته  ادامــه  علیــه خصـصــی ســازی  و 
جنبــش معلــامن قدم هــای بــزرگ دیگــری از 
مبــارزه علیــه رژیــم جمهـــری اســالمی، متحــد 
ــای هــم ســنگر و همراهشــان و  ــا رفق شــدن ب
نیــز تــالش در راه متحــد کــردن بـش هــای 
بــه  رســیدن  جهــت  در  معلــامن  مـتلــف 
بــرای  روز  هــر  را  اوضــاع  ـاست هایشــان  خ

ــرد. ـاهــد ک ــرده و خ ــرت ک ــامن به ــش معل جنب
اعالمیه هــای  و  اطالعیــه  مــدت  ایــن  طــی 
طــرف  از  معلــامن  اعتصــاب  از  پشــتیبانی 
روشــنفکری  و  کارگــری  مســتقل  تشــکالت 
انتشــار یافتــه اســت کــه نشــان از نزدیکــی 
ــر  ــه زی ــت ک ــانی اس ــه کس ــتگی هم و همبس
فقــط  اســالمی  رسمایــه داری  رژیــم  ســلطه 
ــراه  ـــد را هم ــی خ ــقت و بردگ ــای مش زنجیره
ــت  ــن وضعی ــی از ای ــدای رهای ــند. ص ــی کش م
نکتبــاری کــه حاکمیــن بـجـــد آورده اســت 
روز بــه روز همگانی تــر مــی شـــد. و ایــن 
نـیــد فردایــی اســت کــه اگــر بــا نیــروی آگاه و 
چــپ جامعــه متحــد و همبســته شـــد، متامــی 
فاســد  ســاختارهای  و  دســتگاه های رسکـــب 
ــخ  ـــزه تاری ــه م ــی را ب ــتم طبقات و دزد و سیس
ــن  ــر ای ــنی در براب ــده روش ــپرد. آین ــد س ـاه خ
ــی  ــن اجتامع ـــد فعالی ــی ش ــده م ــارزات دی مب
بــا ایده هــای روشــن در متامــی عرصه هــای 
ـــری  ــغ جمه ــده اند و تی ــدار ش ــی پدی اجتامع
ـــب  ــب و رسک ــق و فری ــرای تحمی اســالمی را ب
کــه در حــال وقـــع  آنچــه  کنــد کرده انــد. 
اســت؛ نفــرت بــه آگاهــی و ســازماندهی و 
مبــارزه تـــده ای تبدیــل مــی شـــد و همــه 
ــته را در  ــی گذش ــزرگ بین ـــد ب ــامت و خ تـه

ــد. ــی کن ـــد ذوب م خ
اوضــاع کنـنــی دیگــر پراکندگــی معرتضیــن بــه 
معیشــت و دولــت را منــی پذیــرد. تجربــه عملی 
مبــارزات نشــان داده اســت کــه حتــی کارگــران 
ـاســت  یــک کارخانــه هــم قــادر بــه تحقــق درخ
خـــد نیســتند اگــر بــا هــم طبقه ای هــای خـــد 
ـلیــدی  در دیگــر کارخانجــات و واحدهــای ت
متحــد و همبســته نشـــند. پراکندگــی در بیــن 
ــر  ــه تاثی ــه ای ک ــه طبق ــه مثاب ــر ب ــه کارگ طبق
تعییــن کننــده و مســتقیم بــر دیگــر جنبش های 
ــه  ــی دارد، ب ــه اجتامع ــت طلبان ــی و عدال مرتق
نتایــج ُمـربــی انجامیــده اســت و ادامــه رونــد 
پراکندگــی وضــع را نــه بــرای طبقــه کارگــر 
بلکــه بــرای همــه طبقــات فرودســت اجتامعــی 
بدتــر هــم مــی کنــد. امــروز بــه اتحــاد کارگــران 
و زحمتکشــان بیــش از هــر زمــان دیگــری بــرای 

رسنگـنــی رژیــم جمهـــری اســالمی و هــر رژیم 
رسمایــه داری دیگــری و رســیدن به سـسیالیســم 
بــه مثابــه آلرتناتیـــ جامعــه پــر از چــرک و خـــن 
ــاز مرمــی وجـــد دارد. اوضــاع  ــه داری نی رسمای
نشــان از همــکاری و گــذر از دوران پراکندگــی 
و انشــعاب و تــک روی دارد. رونــد خـبــی 
کــه در دو دهــه گذشــته رشوع شــده اســت 
ــدواری  ــن امی ــت و ای ـــده اس ــت ب ــیار مثب بس
بندی هــای  صــف  کــه  آورد  مــی  بـجـــد  را 
ــد  ـاه ـــد خ ــه خ ــنرتی ب ــکال روش ــی اش طبقات
ــک تحـــل  ــش درآمدهــای ی ــه پی ــا ب ــت. م گرف
عمیــق تاریـــی در جامعــه خـــد نزدیــک مــی 
شـــیم. کارگــران و زحمتکشــان نشــان داده انــد 
کــه بــا اعتصــاب و تظاهــرات و مبــارزات خـــد 
ایــن  افــق  بــر  ناپذیــری  بصـــرت خســتگی 
تحـــالت چنــگ زده انــد. آنچــه کــه کمبــود 
جــدی بــر رس راه مبــارزه تاریخــی بخاطــر 
رســیدن بــه سوسیالیســم اســت، کمبــود حزبــی 
واحــد و رسارسی کمونیســت بــرای پیونــد زدن 
ــارزات اســت. روشــن اســت  و رهــری ایــن مب
کــه مبــارزات کارگــران و کمونیســت ها منــی 
توانــد جــدا از هــم جلــو بــرود. آنهــا فرقه هــای 
جداگانــه ای از هــم نیســتند. حــزب کمونیســت 
ــروی  ــه نی ــه مثاب ــران ب ــد و رسارسی در ای واح
ــود  ــادر خواهــد ب ــی ق ســازمانده و آگاه طبقات
کــه مبــارزات جداگانــه را بــه هــم پیونــد داده 
و امــر رسنگونــی رژیــم بــورژوازی را در ایــران 

تحقــق بخشــند.
طـالنــی  صــف  در  را  همدیگــر  دســت های 
مبــارزه بــرای سـسیالیســم بگیریــم و اتحــاد 
بگــذار  کنیــم.  محکم تــر  را  خـــد  طبقاتــی 
صفـــف متحــد مــا بــه فردگرایــی و گــروه 
گرایــی دنیــای کهــن نقطــه پایانــی بگــذارد، 
مــرز  از  کــه  ـلــی  متح دنیــای  سـسیالیســم 
رضورت بــه آزادی مــی رســد و قدم هــای اولــی 
را بــرای انهــدام جامعــه رسمایــه داری و رســیدن 
ــی  ــای طبقات ــد و بند ه ــان از قی ــه آزادی انس ب
ـــط  ــر مــی دارد. سـسیالیســم مـضـعــی مرب ب
برابــر  در  سـسیالیســم  نیســت،  آینــده  بــه 
ـانــع رســیدن بــه سـسیالیســم را بــر  ماســت. م

رس بـــرژوازی خــراب کنیــم.

زنده باد سـسیالیسم 
زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان 

ع.غ
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کمـنیســت ایــران را خـــد کارگــران متشــکل و 

ــت  ــارص روشــنفکر کمـنیس ــب عن ــا جل ــرشو ب پی

هــزاران  ســاله  صــد  ایــن  در  نهادنــد.  بنیــاد 

اعتصــاب، اعــرتاض و چندیــن قیــام مســلحانه و 

خیزش هــای عظیــم تـــده ای در جامعــه ای کــه 

ـــده، کشـــری  ــه ب صاحــب متدنــی متنـــع و دیرین

ــز قدرت هــای امپریالیســتی خطــر  ــه بارهــا مراک ک

انقــالب پــا برهنــگان را قـیــا حــس کرده انــد و 

ـاره تـطئــه  ـگیــری از پیروزیشــان همــ بــرای جل

چیده انــد. امــا هنـــز پرولتاریــا از تشــکیالت همــه 

جانبــه و رسارسی خـــد محــروم اســت و بــرای 

ــازمان هایی  ــزاب و س ــد. اح ــی جنگ ــی م ــه نان لقم

کــه بــرای آلرتناتیـــ کارگــری در برابــر آلرتناتیـــ 

بـــرژوازی مبــارزه مــی کننــد همــراه و متحــد 

ـامــل خارجــی کــه طبعــن مهم  نیســتند. چــرا؟ بــه ع

ـامــل  هســتند در ایــن بررســی کاری نداریــم، روی ع

ــم  ـاهی ـــیم و میـ ــی ش ــم م ــی خ ـــدی و داخل خ

دریابیــم چــرا چــپ ایــران هــر بــار کــه در نــردی 

ـانســته از دشــمنانش آنچــه را  شکســت خـــرده، نت

کــه از دســت داده بــاز پــس گیــرد و همچنــان صــد 

ســال اســت اســتعامرگران و انحصــارات خارجــی بــا 

ــا را  ــردم م ــی رسنـشــت م ــه داخل دســتیاری رسمای

ــد. ــم مــی زنن رق

اهمیت موضوع

 یافــن پاســخ صحیــح و تــالش بــرای اصــالح در 

ــش  ــت و بی ــم اس ــیار مه ــان بس ــه از زم ــن بره ای

ــا  ــه تنه از هــر زمــان دیگــری رضوریســت چـــن ن

نظــام فرومانــده و وامانــده اســت، بلکــه نیروهــای 

امپریالیســتی و دشــمنان طبقــه کارگــر در کمیننــد 

تــا بــار دیگــر جلـــ پیــروزی نیروهــای کارگــری 

وچــپ یعنــی آلرتناتیـــ کارگــری را بگیرنــد و بجــای 

ــن  ــری را جایگزی ـــرژوازی دیگ ـــ ب ــک آلرتناتی آن ی

کننــد. مــا بــا یــک اوج گیــری منظــم اکرثیــت عظیــم 

مــردم ســتمدیده و اســتثامر شـــنده روبــرو هســتیم 

و بــار دیگــر اتاق هــای فکــری بـــرژوازی و حامیــان 

ــرای انحــراف  جهانی شــان دســت در دســت هــم ب

ــد.  ــرون خزیده ان ـــراخ ها بی ــا از س ــش ه ــن جنب ای

ـــده ای  ــا جنبش هــای ت ــا ب در اینجــا روی ســـن م

نیســت، منطــق آنهــا مبــارزه اســت و در پــی هــر 

شکســتی بازهــم ادامــه مبــارزه اســت تــا پیــروزی. 

ایــن مســیر را طبقــه کارگــر ایــران طــی کــرده اســت 

ــه  ــان ادام ــت بیشــرت همچن ــا درای ــم ب ــروز ه و ام

ــازمان هایی  ــزاب و س ــا اح ـــع م ــد. مـض ــی ده م

اســت کــه خـــد را همســـ و همــراه بــا اردوی کار 

و زحمــت مــی داننــد، امــا بــا متــام تالش هــای قابــل 

ـانســتند بـیــژه در ایــن چهــار دهــه پس  تقدیــری نت

از شکســت، خـــد را جمــع وجـــر کننــد. امــروز مــا 

ایــن واقعیــت درد آور را بــبــی حــس مــی کنیــم. 

حــال  در  ایــران  رسارس  در  کارگــران  و  تـده هــا 

ــارزات خـــد هســتند و متاســفانه،  ســازماندهی مب

ــی  ـانای ــد ت ــتی فاق ــپ و کمـنیس ــای چ ــکل ه تش

ــه گــری  الزم در اندیشــه و تشــکل یابــی در مداخل

ــس  ــروف انگل ــه مع ــه گفت ــتند. چنانچ ــر هس مـث

ــه  ــن کشــف مارکــس ن ــه بزرگرتی ــم ک ـــل کنی را قب

کشــف طبقــات و مبــارزه طبقاتــی بـــد، بلکــه 

کشــف ایــن حقیقــت تاریـــی کــه مبــارزه طبقاتــی 

تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه طبقــه ای طبقــه ی 

دیگــر را بــر میانــدازد و خـــد جایــش را مــی 

ــر اســت  ــه کارگ ــن طبق ــی ای ــرد. در عــر کنـن گی

کــه وظیفــه تاریـــی برانــدازی نظــام رسمایــه داری 

را بعهــده دارد. ایــن نتیجــه گیــری تاریـــی اســت 

ــه  ــه ب ــدارد ک ــر آن می ــس را ب ــس و انگل ــه مارک ک

ــادرت  ــت” مب ــزب کمـنیس ــت ح ــن " مانیفس نـش

کننــد. در اینجاســت کــه معلـــم شــد پرولتاریــا 

عــالوه بــر تشــکیالت کارگــری خـــد در کارخانه هــا، 

ــی  ــتین پرولتاریای ــزب راس ــک ح ــاد ی ــه ایج ــاز ب نی

ــران  ــی دارد. در ای ــه تاریـ ــن وظیف ــام چنی در انج

بــه درســتی و بشــکرانه پیــروزی انقــالب اکتــر، 

ــه و  کارگــران پــس از ســازماندهی خـــد در اتحادی

ــران را در  ــت ای ــزب کمـنیس ــن ح ــندیکاها، اولی س

بندرانزلــی بنیــاد گذاشــتند. ایــن یــک واقعــه بــزرگ 

تاریـــی در جامعــه ماســت و مایــه رسبلنــدی کلیــه 

زحمت کشــان ایــران اســت. امــا رضــا خــان میرپنــج 

کــه بــا کـدتــای انگلیســی از قزاقــی بــه پادشــاهی 

ــت  ــالب مرشوطی ــس انق ــاره ی انگلی ــه اش ــید ب رس

و  ایــران  کمـنیســت  حــزب  کــرد،  تعطیــل  را 

ــش را  ــه کادرهای ــری را رسکـــب و کلی ــش کارگ جنب

ــی از  ــی یک ــی اران ــرت تق ــدان انداخــت و دک ــه زن ب

رهــران حــزب کمـنیســت را در زنــدان بــا شــکنجه 

ــی از شکســت های  ــر یک ــن ام ــاند. ای ــل رس ــه قت ب

بزرگــی اســت کــه تــا بــه امــروز پرولتاریــای ایــران 

ـانســته آنــرا جــران کنــد. چــه اینکــه ایجــاد حزب  نت

تـــده ایــران در پــس از تبعیــد رضــا شــاه مهمرتیــن 

تشــکیل  زد.  کمـنیســتی  جنبــش  بــه  را  رضبــه 

دهنــدگان حــزب تـــده همگــی کمـنیســت نبـدنــد 

و آنهایــی هــم کــه خـــد را کمـنیســت میدانســتند، 

ــت آن و  ــت، ماهی ــزب کمـنیس ــتی از ح درک درس

ــا طبــق ادعــای بعضــی از  ترکیــب آن نداشــتند و ی

رهرانــش، داشــتند ولــی تاکتیکــی نظــرات خـــد را 

پنهــان کردنــد. امــا آنچــه آنهــا بنیــاد نهادنــد حزبــی 

نبـــد کــه مارکــس و انگلــس در مانیفســت حــزب 

ــا آن  ــد و مطمئن ــان کردن ــش را بی ـل کمـنیســت اص

نبـــد کــه حــزب کمـنیســت ایــران را بــر اســاس آن 

در انزلــی در ســال ۱۳۰۰ پایــه ریــزی کــرده بـدنــد.

حزب کمـنیست چگـنه حزبی است

حــزب پیــرشو پرولتاریایــی یــک تشــکیالت نیســت 

یــا حداقــل تنهــا یــک تشــکیالت نیســت بلکــه 

تشــکیالت ویــژه طبقاتــی اســت. تشــکیالتی اســت 

ـلـژیکــی کــه  بــا تئـــری راهنــام و خــط مشــی ایدئ

ــت  ــن رسمایه داریس ــد گـرک ــی کن ــالم م ــکارا اع آش

و بــرای پیــروزی انقــالب سـسیالیســتی تــدارک 

می بینــد. جزیــی جــدا ناپذیــر از طبقــه کارگــر 

کــه  کارگرنــد  طبقــه  پیــرشوان  یعنــی  اســت 

لنیــن  دهنــد.  مــی  تشــکیل  آنــرا  ـابندی  اســتـ

ــروزی حــزب بلشـــیک را در درجــه اول وجـــد  پی

ـانبدی حــزب در میــان کارگــران روســیه،  اســتـ

بـیــژه جایــی کــه کارگــران متمرکــز بـدنــد می دانــد. 

تشــکیالت  یــک  بنابرایــن  کمـنیســت  حــزب 

ــگارد  ـــع تشــکیالتی نیســت، آوان کارگریســت، هرن

ــل  ــه قب ــی تشــکیل مــی شـــد ک اســت، از کادرهای

از عضـیــت، دوران نـســازی و آمـزشــی رامــی 

گذرانــد و مهمــرت اینکــه دارای پایــه تـــده ای بـــده 

ــط  ــل در محی ــالب حداق ــتان انق ــان دوس و در می

کار از پشــتیبانی آنهــا برخـــردار اســت. حــزب 

ـلــی تشــکیل نشــد.  تـــده ایــران براســاس چنیــن اص

رشایــط مناســب جهانــی پــس از پیــروزی بر دشــمن 

ــت - نازیســم و فاشیســم وپشــتیبانی حــزب  برشی

کمـنیســت شـــروی از ایــن حــزب، بــا رسعــت بــه 

ــه و  ــا ده هــا نرشی ــک حــزب رسارسی، متشــکل ب ی

ــد  ــی گـین ــد. م ــل ش ــک تبدی ـکراتی ــکیالت دم تش

ـار تــا ثریــا مــی  ســنگ بنــا را چـــن کــج نهــی، دیــ

ــل  ــم روی عل ـاهی ــه بـ ــن چنانچ ــج. بنابرای رود ک

ضعــف جنبــش چــپ انگشــت بگذاریــم، اولیــن آن 

همیــن بنیــاد نهــادن حــزب تـــده براســاس پالتفــرم 

اساســی ترین  از  بــدور  و  ـکراســی  دم سـســیال 

ــاد  ــت. ایج ـــده اس ــام ب ـــری راهن ــی تئ رشط، یعن

ــیار  ــم بس ــش ه ــه فعالیت ــه دامن ــی ک ــن حزب چنی

گســرتش یافــت، شــاید مهمرتیــن دلیلــی باشــد کــه 

ــا  چــرا جنبــش چــپ و کمـنیســتی برنامه هایــش ب

شکســت روبــرو شــده و پــس از شکســت هــم بــه 

درســتی تجاربــش را جمعبنــدی نکــرده و در نتیجــه 

بــه آن  ایــن ســتـن  از  پراگامتیســتی،  همچنــان 

ســتـن یــا فرجــا ادامــه داده اســت. بگذاریــد کمــی 

ایــن نکتــه را در بــاره وضــع مشـــص خـدمــان 

ــا اینکــه  پــی گیــری کنیــم. حــزب رنجــران ایــران ب

ــا  ــارزه ب ــی مب ــابقه طـالن ــش س ــکیل دهندگان تش

حــزب تـــده را داشــتند، باوجـــد اینکــه روی تئـــری 

راهنــام و اصـــل کمـنیســتی پافشــاری مــی کردنــد، 

ــم اســالمی دچــار انحــراف  ــی از رژی ــا در ارزیاب ام

شــدند و تاکتیــک پشــتیبانی از آنــرا بــرای مــدت نــه 

مــاه در پیــش گرفتنــد. ریشــه ایــن اشــتباه در زمینــه 

ــه در  ـــد ک ــن ب ــم در ای ـــل کمـنیس ـــری و اص تئ

اصـــل کمـنیســم چیــزی بنــام اســالم مبــارز مـجـــد 

نفی گرایی بیمار.... بقیه از صفحه ١



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه6

ــارز حــرف زد  ـان از مســلامنان مب ــ ــی ت نیســت. م

ولــی نــه اســالم مبــارز. دیــن افیـــن تـده هاســت و 

ـان علــم  در دوران تاریـــی مــا کــه کمـنیســم بعنــ

ـلــش پراکنــده شــده اســت؛  رهایــی کل برشیــت اص

ـلـــژی ارتجاعــی عقــب مانــده  اســالم یــک ایدئ

ایســت کــه جــز بدبـتــی و ســتمدیدگی بــرای 

تـده هــا بــه بــار منــی آورد. در زمینــه سیاســی 

ایــن ارزیابــی نادرســت از ماهیــت رژیــم اســالمی، 

حــزب مــا را بــه راســت روی کشــاند و از نیروهایــی 

کــه از هــامن آغــاز خطــر دشــمن قهــار را شــناخته 

اپـرتـنیســتی  سیاســت  ایــن  کــرد.  دور  بـدنــد 

راســت خیــال واهــی را نســبت بــه دشــمن طبقاتــی 

بـجـــد آورد و علنــی گــری را در زمینــه تشــکیالتی 

ــی  ــه ریشــه در هــامن تفکرات ــا هم ــن زد. اینه دام

دارد کــه بنیــان گــزاران مـثــر حــزب تـــده داشــتند 

کــه از لحــاظ طبقاتــی یــا جامعــه شناســی متعلــق 

ـــرژوازی اســت. ــه خــرده ب ب

ــزب  ــری ح ــت رهب ــدن و خیان ــدون جنگی ــت ب شکس
ــت ــوده واکثری ت

و  چــپ  نیروهــای  شــصت  ی  دهــه  شکســت 

کمـنیســت عــالوه بــر ارزیابــی نادرســت از ماهیت 

رژیــم اســالمی بــر اثــر حملــه غافلگیرانــه حکـمــت 

بــه کل نیروهــای چــپ، بــا تاکتیــک یــک بــه یــک، 

نفــاق انــداز و حکـمــت کــن بـــد. در تحلیــل نهایی 

معلـــم شــد حاکمیــت نابـــدی فیزیکــی کل جنبــش 

چــپ را، رصفنظــر از تفــاوت هــای خــط مشــی ای 

دنبــال میکنــد. پراتیــک نادرســتی نظریــه ای را کــه 

اگــر مقاومــت مســلحانه منــی کــردی کاری بــه تـــ 

نداشــتند ثابــت شــد. دارودســته کیانـــری – نگهدار 

ــام و  ــط ام ــروی از خ ــا پی ــتند ب ــی پنداش ــن م چنی

ـــدادن  ــردن در ل ــازی ک ــی ب ــل اطالعات ــش عام نق

ـاننــد  نیروهــای مـالــف جمهـــری اســالمی مــی ت

ــا در  ــد. آنه ــده مبانن ــه زن ــت فقی ــایه والی ــر س زی

ـامــل ســاواک  حقیقــت هامنطـــر کــه بازمانــدگان ع

از جملــه افــران عالــی رتبــه تربیــت شــده ی 

مـســاد و ســیا بنــا بــر تربیــت ضــد کمـنیستی شــان 

قــدرت سیاســی  اول در خدمــت  از هــامن روز 

جدیــد در آمدنــد و در بنیــاد گــذاردن دســتگاه 

امنیتــی جدیــد نقــش مهمــی داشــتند، رهــری 

حــزب تـــده هــم در ایــن زمینــه بــه دســتـر کاگبــه 

چـــن حــزب مــا ســال ها پیــش ماهیــت نظــام تغییر 

یافتــه شـــروی را بــر مــال کــرده بـــد، در مبــارزه بــا 

بــه اصطــالح مائـئیســت ها یــاری دهنــده و دســتیار 

جنایتــکاران خمینــی چــی شــدند. این عمل مشــرتک 

حــزب تـــده ایــران بــا دســتگاه های امنیتــی در لـــ 

دادن نیروهــای حــزب مــا بـاطــر گذشــته مشــرتک 

بـیــژه اطالعــات مـثقــی کــه کیانـــری داشــت کــه 

بــه گفتــه خـــدش نـــد در صــد اعضــای حــزب در 

ــد و او  ــته بـدن ــی پیـس ــازمان انقالب ــه س ــا ب اروپ

ــه یــک مــی شــناخت، لطمــه  همــه آنهــا را یــک ب

ــرد. ســنگینی وارد ک

 پــس از آشــکار شــدن حملــه رسارسی رژیــم خمینی 

ــزاب و  ــی در درون اح ــط مش ــان دوخ ــارزه می مب

ــدن  ــت - جنگی تشــکل های کمـنیســتی شــدت یاف

و مقاومــت کــردن یــا تســلیم و فــرار. احــزاب 

و تشــکالتی کــه از هــامن آغــاز مشــی مبــارزه 

بــا رژیــم حاکــم را داشــتند بــر مقاومــت خـــد 

ــا افتـــار در  ــه درســتی وب ــا ب ــد و حــزب م افزودن

بهمــن ۵۹ خــط مشــی مبــارزه تــا آخــر را در پیــش 

گرفــت، امــا نظــری هــم بـــد کــه همچنــان نســبت 

بــه حکـمــت خیــال واهــی داشــت و مـضــع جدیــد 

را ماجراجـیــی مــی دانســت. بهــر حــال بــا اینکــه 

اینجــا و آنجــا بعضــی مقاومت هــای مســلحانه 

صـــرت گرفــت ولــی تدریجــن پاســیـیته و انحــالل 

طلبــی و نتیجتــا فــرار طلبــی و بریــدن از تشــکیالت 

ــا در کردســتان  ــان اصلــی تبدیــل شــد. حت بــه جری

هــم کــه نیــروی مســلح ســابقه داری مـجـــد بـــد 

ــن  ــه هــامن مســیر کشــیده شــد. بنابرای تدریجــا ب

مــا بــا شکســتی روبــرو شــدیم کــه نــه تنهــا دشــمن 

مــا را رسکـــب کــرد بلکــه متحدانــی چـــن رهــری 

حــزب تـــده را داشــت کــه از لحاظ سیاســی تســلیم 

طلبــی را اشــاعه میــداد. ایــن نـــع برخـردهــا تاثیــر 

خـــد را در درون احــزاب و ســازمان های چــپ 

ــی را  ــلیم و فرارطلب ــت تس ــی راس ــت و مش گذاش

تقـیــت کــرد. البتــه بایــد آگاه بـــد کــه ایــن تنهــا 

از دســت دادن رفقــای زندانــی و اعدامــی نبـــد کــه 

ــه  ــا مای ــم برعکــس ایســتادگی آنه شکســت خـردی

تقـیــت روحیه هــا در بیــرون زنــدان شــد، ایــن 

ــی و پشــت  ــه نفــی گرای ــی ب ادامــه ی انحــالل طلب

ــه  ــرتین لطم ــه بیش ـــد ک ــم ب ــه کمـنیس ــردن ب ک

را زد. بازجـیــان و شــکنجه گران در زندان هــا در 

ــان  ــای زندانی ـــیر مغزه ــال تس ــصت دنب ــه ش ده

ــرث تشــکیالت  ــری اک ــر علنی گ ــر اث ــد، چـــن ب بـدن

ــده  ــف منان ــرای کش ــزی ب ــپ، چی ــتی و چ کمـنیس

ــدان،  ــه در زن ــای اولی ــن در برخـرده ـــد. بنابرای ب

بازپرس هــا اعــالم مــی کردنــد مــا همــه چیــز 

ــی  ــه زندان ــف روحی ــرای تضعی ــم و ب ــی دانی را م

ــا را  ــان آنه ــه رفقایش ــد ک ــی دادن ـــه م ــن جل چنی

ــا، زور، شــکنجه  ــد.از اینجــا ببعــد عمدت ـــ داده ان ل

وتهدیــد بــه اعــدام در خدمــت تبدیــل کــردن 

ــن  ـــد و تلقی ــکیالت خ ــان تش ــه مـالف ــان ب زندانی

اینکــه آنهــا قربانــی مشــی انحرافــی رهــران و 

ــز  ــی نی ـــهای تلـیزیـن ــد. ش ــده ان ــان ش سازمانش

بــرای دنبــال کــردن همیــن هــدف بیــرون از زنــدان 

ـــد. ــتی ب ــای کمـنیس ــل باوره ــی کام و نف

نفی گرایی وگسترش دامنه آن

ــی  ــی پــس از شـــهای تلـیزون  ایــن خــط نفی گرای

بــه اشــکال دیگــر در خــارج از زنــدان ادامــه یافــت. 

ــه دروغ  ــا صفح ــا میلیـن ه ــه ب ــار ده ــن چه در ای

تاریــخ  جعلــی،  ســازی های  مســتند  هــزاران  و 

درخشــان چــپ و کمـنیســم را کاملــن وارونــه 

ــی و  ــم تاریـ ــه مه ــن نکت ــه ای ــد البت ـــه دادن جل

اجتامعــی را بــه اثبــات مــی رســاند کــه کمـنیســم 

چــه  کمـنیســتی  و  چــپ  مـجـــد  تشــکالت  و 

مرزبنــدی تیــز و تنــدی بــا رژیــم جنایتــکار اســالمی 

حاکــم دارنــد. در ایــن تاریــخ صــد ســاله، مرتجعیــن 

ــاس  ــتار کرب ــا دس ــا ب ــن ی ــاج زری ــا ت رصفنظــر از ب

بــر قــدرت سیاســی تکیــه کــرده، دســت در دســت 

ــدر نســل  ــی و امپریالیســم، نســل ان ــه جهان رسمای

بــه کشــتار و رسکـــب نیروهــای چــپ و کمـنیســت 

ــد. ــه داده ان ادام

ــا تســـیر قــدرت  ایــن نفی گرائــی در جنبــش مــا ب

سیاســی در کشـــر اتحــاد شـــروی تـســط منایندگان 

امپریالیســم  تعرضــی  اعــالم  و  جهانــی رسمایــه 

نظــام  و  رســیده  تاریــخ  پایــان  کــه  آمریــکا 

ــت شــد و  ــت پیـســته، تقـی ــه ابدی ــه داری ب رسمای

ـلـــژی متــام عیــار ضــد کمـنیســتی تبدیــل  بــه ایدئ

ــپ و  ــش چ ــی جنب ــرز درون ــی از م ــد. نفی گرائ ش

کمـنیســتی، از یــک اشــتباه و یــک تاکتیــک عبـــر 

ــرد.  ـال ب ــ ــر س ــتی را زی ــای کمـنیس ــرد و باوره ک

ــه  ــی علی ــه جهان ــه پرچمــی تـســط رسمای اســالم ب

ــل شــد. وجـــد  ــری تبدی ــش کارگ کمـنیســم و جنب

سکتاریســم و فرقه گرایــی کــه ســابقه دیرینــه ای در 

جنبــش چــپ داشــت ایــن بــار فرصــت مناســب تری 

یافــت تــا هــر دســته و فرقــه ای »برنــد« خـــد 

ـلیســم را  را اخــرتاع کنــد. یکــی پرچــم ضــد پـپ

ـار  ــ ــه را خ ــتاوردهای کـمل ــام دس ــا مت ــت ت برداش

ــنفکران  ــی از روش ــروه کـچک ــک گ ــا ی ــامرد وب ش

ــیـن  ــش کنفدراس ــا در جنب ــه حت ـــر ک ــارج کش خ

ــه را دربســت  ــد رهــری کـمل ــی فعــال نبـدن جهان

تســـیر منایــد. ایــن جــا دیگــر نفــی دســتاوردهای 

ــا بلنــد کــردن پرچــم رسخ  چــپ و کمـنیســت را ب

کــه تحــت نــام طبقــه کارگــر، صـــرت مــی گرفــت 

ـــدی  ــای ناب ــاندن هدف ه ــرای پـش ــز ب ــزی ج چی

جنبــش کـملــه نبـــد. دزدی بـــد کــه بــا چــراغ آمده 

ـــردگان  ــت خ ــا شکس ــه ت ـــد ک ــی ب ـــد و پرچم ب

باقــی مانــده جنبــش چــپ را در کردســتان کــه دل 

ــه خـــد  ــد ب ــه بســته بـدن ــارزه کـمل ــه ادامــه مب ب

جلــب کنــد. ایــن اولیــن حرکــت نفی گرایــی از 

ــه اصطــالح چــپ بـــد کــه امــروز پــس از چهــار  ب

دهــه نتیجــه آنــرا مــی بینیــم . تســـیر کامــل کـمله 

ــی  ــه بزرگ ــر آن لطم ــی ب ــط سکتاریس ــلط خ و تس

بــه امــر وحــدت کمـنیســتی وارد کــرد. در آن 

ــس  ــت پ ــپ و کمـنیس ــای چ ــه نیروه ــال ها کلی س

ــع  ــتان جم ــا در کردس ــه رسکـب ه ــرتش دامن از گس

آمــده بـدنــد وبــا رهــری کـملــه در ارتبــاط بســیار 
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جهــان  سراســر  کارگــران 
پیــروزی  کســب  بــرای 
 2022 ســال  در  بیشــتر 
مبــارزه  و  شــوید  متحــد 
از  خالــی  جهانــی  بــرای 
اســتثمار انســان از انســان، 
ــض و  ــه تبعی ــی از هرگون خال

پیــش!  بــه  ســتم متحــدا 
ــان  ــم جه ــبحی از کمونیس ش
را فــرا گرفتــه اســت، اینبــار 
اروپــا  پرولتاریــای  فقــط 
ــان  ــر جه ــه در براب ــت ک نیس
کل  اســت،  ایســتاده  کهنــه 
انســان  میلیاردهــا  جهــان، 
کــه هنــوز هیــچ بودگاننــد 
کوچــک  مشــتی  علیــه 

. ند ســته ا خا بر
کوچــک  مشــت  ایــن 
صاحبــان ســرمایه و قــدرت 
ــزی و  ــی مغ ــا ته ــی ب سیاس
اصــرار بــه رونــد نابــودی 
انســان  تمــدن  زمیــن،  کل 
را بــه لبــه پرتــگاه کشــیده 

اســت.
فــردا خیلــی دیــر اســت، 
همیــن  امــروز،  همیــن 
بایــد  االن  همیــن  ســاعت، 

کــرد.  کاری 

ســال نــو میــادی را بــه شــما 
شــادباش مــی گوئیــم
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رفیقانــه بـدنــد و گفتــامن وحــدت، تــم اصلــی 

ــکل های  ــر تش ــه و دیگ ــا کـمل ــت ها ب ــه نشس کلی

کمـنیســتی بـــد. امــا خــط جدیــد پــس از تســلط 

بجــای وحــدت، خــط انشــعاب و پراکندگــی را 

ــرد. ــاده ک پی
حــزب مــا همچنــان اســتوار درســمت پرولتاریاســت نــه 
بخاطــر اینکــه هرگــز اشــتباه نکــرده بلکــه بــدان علــت 
ــرده  ــورد ک ــدی برخ ــتباهات خود ج ــا اش ــه ب ــت ک اس
و بــا انتقــاد و انتقــاد از خــود بــه نوســازی ادامــه داده 

است

مبارزه با نفی گرایی از پائین و کف کارخانه ها

حــزب رنجــران ایــران هــم در ایــن رونــد جمعبندی 

ــال  ــامن س ــره دوم را ه ــناد کنگ ــرد و اس ــت ک رشک

ــگان  ــار هم ــا در اختی ــر علن ــه رنج ۱۳۶۳ در نرشی

ــه  ـــد هم ــتباهات خ ــه اش ـــرد ب ــت. در برخ گذاش

جانبــه در کلیــه زمینه هــا تـضیــح داد. برخـــرد دو 

ـان  گانــه بــه رژیــم تازه شــکل گرفتــه اســالمی را بعن

یــک خــط مشــی اپـرتـنیســتی راســت افشــا کــرد، 

زمینه هــای اجتامعــی و طبقاتــی آنــرا بررســی منـــد 

و دامنــه انتقــاد و انتقــاد از خـــد را تــا فرد گســرتش 

ـانســت  داد در نتیجــه کنگــره دوم حــزب رنجــران ت

بــا تاکیــد روی اصـــل کمـنیســم و روی تئـــری 

راهنــامی خـــد مارکسیســم- لنینیســم- اندیشــه 

مائـتســه دون برنامــه ای مــدون در تــالش بــرای 

ــا جنبــش کارگــری و ایجــاد حــزب پیــرشو  ــد ب پیـن

ــران  ــران ای ــزب رنج ــد. ح ــه ده ــر ارائ ــه کارگ طبق

ـار  ــت ــان اس ــته همچن ـانس ــه ت ــار ده ــن چه در ای

پیــرشو  حــزب  ایجــاد  رضورت  از  کمـنیســم  از 

پرولتاریایــی از طریــق وحــدت کمـنیســت ها در 

پیـنــد بــا جنبــش کارگــری دفــاع منایــد. حــزب مــا 

وفــادار بــه اصـــل کمـنیســم در ایــن ســالها علیــه 

ــه  ــرده ن ــارزه ک ــپ مب ــامری چ ــن بی ــی ای نفی گرای

ــی  ــش کمـنیســتی جهان ــا از دســتاوردهای جنب تنه

ــدور  ــتی ب ــش کمـنیس ــتاوردهای جنب ــه از دس بلک

از هرگـنــه فرقه گرایــی دفــاع کــرده اســت. امــا بــا 

ــد  ـل ــا ت ــران، ب ـــده ای در ای ــای ت ــزش جنبش ه خی

ــا،  ــن جنبش ه ــر در ای ــرشوان آگاه و مدبّ ــد پی جدی

تدریجــا نفی گرایــی بــه گـشــه ای در داخــل کشـــر 

کنــار زده شــده اســت. تنهــا عنــارص نــادر ضــد 

ــان  ــی را همچن ــه پرچــم نف کمـنیســت هســتند ک

ــم  ــه سکتاریس ـــر ک ــند. هامنط ــی کش ــر دوش م ب

ـــد از  ــزش خ ــا خی ـــده ای ب ــای ت ـــد جنبش ه را خ

ــای  ــم در جنبش ه ــی ه ــد، نفی گرائ ــی برن ــن م بی

تـــده ای رنــگ مــی بــازد. درســت بدیــن دلیل اســت 

کــه حــزب رنجــران با متــام نیرو از بســط و گســرتش 

تـــده ای  جنبــش کارگــری و دیگــر جنبش هــای 

پشــتیبانی مــی کنــد و پیـنــد بــا آنهــا را از وظایــف 

عمــده خـــد مــی دانــد. امــروز چالــش بــس تعییــن 

ــه اســت. دوران  ــرار گرفت ــا ق ــر م ــده ای در براب کنن

ــدن  ــدارک دی ــرم ت ــدن و رسگ در خــارج کشـــر مان

ــت،  ــده اس ــام ش ــی مت ــالب آت ــت در انق ــرای رشک ب

دیــر یــا زود امــا زود تــر بایــد تصمیــم گرفــت بــه 

کاروان در حــال حرکــت – جنبــش کارگــری پیـســت 

ــه خــارج کشـــر کــرد  ــا ســهم خـــد را محــدود ب ی

وبــا جنبــش داخــل همراهــی کــرد. درســت از ایــن 

ــارزه  ــی مب ــا نفی گرای ــه ب ــه جانب ــد هم ــر بای منظ

کــرد. بــا نقــد علمــی و بــکار بــرد ماتریالیســم 

دیالکتیــک و ماتریالیســم تاریـــی، برنامــه نـینــی 

را بــا تـجــه بــه رشایــط تغییــر یافتــه جهــان و ایــران 

بــرای پیــروزی طبقــه کارگــر و در پیــش روی انقالب 

سـسیالیســتی ریـــت. امــروز جنبش هــای تـــده ای 

احتیــاج مــرم بــه کادرهــای پیــرشو، مدبـّـر، از خـــد 

ــات کار و  ــه، مـسس ــتقل در کارخان ــته و مس گذش

رسویــس دارنــد. آنهــا کمـنیســت هایی هســتند کــه 

ـابندی جنبش هــای تـده اینــد.  کارگرنــد و اســتـ

وجـــد آنهــا در حزبــی یکــی شــده اســت کــه مــی 

ـانــد قــدرت متحــد و رسارسی تـده هــا را بــه یــک  ت

مشــت فــرشده آهنیــن تبدیــل کنــد و بــا تکیــه بــه 

ــم تـده هــای اســتثامر شــده و ســتم  ــت عظی اکرثی

دیــده نظــام رسمایــه داری اســالمی را رسنگـــن کنــد 

و بجــای آن قــدرت سیاســی هــامن اکرثیــت عظیــم 

تـده هــای میلیـنــی ســتمدیگان و اســتثامر شــدگان 

را بنشــاند و برنامــه سیاســی دوران ســاز طبقــه 

ــه  ــی وقف ــالب سـسیالیســتی را ب ــی انق ــر یعن کارگ

پیــاده کنــد.

ـانی محسن رض

بجز نوشته هایی که با 
یـه منتشر  یر امضای تحر

مـی گردد و بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران 

می باشد
یگر نوشته های  د

یه رنجبر  مندرج در نشر
به امضاهای فردی 
است و مسئولیت آنها با 
یسندگانشان می باشد. نو

پرولتاریا نمی تواند بدون آزادی کامل زنان، به آزادی کامل دست یابد
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یاد موسی عجمی

شانزدهم آذر

وحدت کارگران و معلمان پیروز است

وگلگــون  رسخ  پرچــم  بــاد  افراشــته  بــر 

آذر شــانزدهم 
جنبــش دانشــجـیی ایــران از مبــارزه بــرای اســتقالل 

ــان در  ــم  همچن ــدان کارگرانی ــا فرزن ــا م و آزادی ت

صحنــه مبــارزه نســل انــدر نســل تکامــل مــی 

ــه  ــانزده آذر را ب ــن ش ــم خـنی ــروز پرچ ــد و ام یاب

ــر  ــش پ ــن جنب ـاری ای ــت ــداری و اس ــانی از پای نش

افتـــار بــردوش مــی کشــد. کـدتــای ۲۸ مــرداد 

بــا رهــری شــاه و روحانیــت و قلیلــی اوباشــان 

ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــق نقش ــران  طب ـــ ته ــهر ن ش

ــرداد   ــا  در روز بیســت وپنجــم م ــکا و بریتانی آمری

بــا ایســتادگی دکــرت مصــدق و تــن نــدادن بــه 

ــردم در  ــزش م ــاه و خی ــط ش ــزل او تـس ــان ع فرم

اکــرث شــهرها در ۲۵ مــرداد  بــا شکســت روبرو شــد. 

امــا نهایتــاً نقشــه کـدتــا عملــی گشــت. بــه تجربــه 

ــم  ــا عل ــی ب ـــرژوازی حت ــت شــد کــه رســالت ب ثاب

کــردن پرچــم ضــد اســتعامر ی و ضــد امپریالیســتی  

ـانایــی مقاومــت در  بــه پایــان رســیده زیــرا آنهــا ت

ــد و  ــی را ندارن ــپرده خارج ـــرژوازی رس س ــر ب براب

در برابــر خیــزش ســتمدیدگان و اســتثامر شـــندگان 

از در ســازش بــا امپریالیســم در آمــده و همدســت 

بــا رشکای جهانــی، کارگــران را رسکـــب مــی کننــد.

جمهـــر  رئیــس  معــاون   ۳۲ آذر  شــانزدهم  در   

ــا  ــد ت ــران آم ــه ته ـــن  ب ــارد نیکس ــکا،  ریچ آمری

پیــروزی اولیــن کـدتــای آمریکایــی را در خــاور 

میانــه جشــن بگیرد امــا غافــل از اینکه دانشــجـیان 

ایــران بـیــژه دانشــگاه تهــران  در پیشــاپیش جنبــش 

مقاومــت علیــه کـدتــا گــران بی هــراس از مــرگ در 

اعــرتاض بــه کـدتــا بــه اســتقبال او میرونــد. فریــاد 

مــرگ بــر امپریالیســم کرودورهــای دانشــگاه تهــران 

ـــد، محمــد رضــا شــاه فرمــان آتــش  ــر کــرده ب را پ

ــان  ــتند. از می ــه بس ـل ــه گل ــجـیان را ب داد و دانش

ــی و  ــا، قندچ ــزرگ نی ــن ب ــه ت ــی، س ــی زخم انبـه

ــد. شــانزده آذر  روز دانشــجـ  رضـــی جــان  باختن

منــادی اســت  او مبــارزه طـالنــی دانشــجـیان 

ایرانــی از ملیت هــای مـتلــف، خــارج و داخــل 

کــه همــراه و همصــدا در ایــن ســال های طـالنــی 

بــرای ایرانــی آزاد، مســتقل و سـسیالیســتی مبــارزه 

کــرده انــد.

دشــمنی هــر دو رژیــم بــا دانشــگاه و دانشــگاهی 

اساســا از آن جهــت اســت کــه جنبشــی اســت 

رادیــکال، انقالبــی وهمــراه بــا کمـنیســتها وطبقــه 

کارگــر و بــه اردوی آلرتناتیـــ  کارگــری تعلــق دارد. 

هــم شــاه و هــم خمینــی و خامنــه ای هراسشــان از 

دانشــجـیان درســت از ایــن امــر بـــده و هســت. 

امــروز بـــرژوازی حاکــم و بـــرژوازی در اپـزســیـن 

بـیــژه  نیروهــای طرفــدار ســلطنت  در تنیدگــی بــا 

منافــع رسمایــه جهانــی شــده، همســـ بــا سیاســت 

ــارزات  ـلیرالیســتی مــی باشــند و کل مب جهانــی نئ

تاریـــی جنبــش دانشــجـیی از جملــه جنبــش 

ــتی  ــد امپریالیس ــاه و ض ــم ش ــد رژی ــان ض درخش

دانشــجـیان  و  محصلیــن  جهانــی  کنفدراســیـن 

ــد واز پرچــم ۱۶ آذر جنبــش  ــی را نفــی میکنن ایران

ــه داری  ــد رسمای ــکال  ض ــجـیی رادی ــی دانش کنـن

ــش  ــا جنب ــد ب ــم و متح ــرای سـسیالیس ــم و ب حاک

ــد. کارگــری هــراس دارن

ــاد پرچــم رسخ وگلگـــن شــانزدهم  ــر افراشــته ب  ب

آذر

مرگ بر امپریالیسم

جمهـــری  داری  رسمایــه  نظــام  بــاد  رسنگـــن 

اســالمی

زنده باد سـسیالیسم

حزب رنجران ایران

شانزدهم آذر هزار وچهارصد

گرامــی بــاد یــاد و خاطــره معلــم - کارگــر رشیــف، 

مـســی عجمــی!

ـاده پــر جمعیــت  مـســی عجمــی دریــک خانــ

ــد شــد. دوران کـدکــی  ـل کارگــری در خـزســتان مت

ــی طــی  ـادگ ــداری و مشــکالت خان ــر و ن ــا فق او ب

ــالش و رس ســـتی  ــا ت ـانســت ب ــا اینهمــه ت شــد. ب

ـــد. ــم ش ــد و معل ـان درس بـ

و  فقــر  یابــی  علــت  پــی  در  ـاره  کــه همــ وی 

فرودســتی کارگــران و تـــده هــای زحمتکــش مــردم 

بـــد، ســعی مــی کــرد تــا از طریــق مطالعــه و 

ارتبــاط بــا دیگــر دوســتان و فعــاالن آگاه کارگــری، 

بــه ســهم خـــد در مبــارزه طبقاتــی جــاری نقشــی 

ــا ســتم و  ــارزه ب ــن خـــد را در مب ــا کــرده و دی ایف

ــد. ــه ادا منای ــتثامر رسمای اس

ــه دســتگیری  ــت هــا در ادامــه منجــر ب ــن فعالی ای

ــدان و  ــال زن ــه س ــل س ــدن او و تحم ــی ش و زندان

ــد. ـاز ش ــ ــدان کارون اه ــکنجه در زن ش

وی پــس از آزادی از زنــدان و مشــارکت فعــال 

ــت هــای خـــد  ــه فعالی ــان ب در انقــالب ۵۷ همچن

ادامــه داده و پــس از مدتهــا فشــار و در بــه دری، 

رسانجــام در ســال ۶۳ مجــددا دســتگیر و مـــرد آزار 

و شــکنجه قــرار گرفــت. مقاومــت مـســی در ایــن 

ـــد. او  ــی ب ــال زدن ــه راســتی مث ــدان ب دوران در زن

ــه  ــد ک ـــم ش ــدان محک ــال زن ــه ۱۵ س ــت ب در نهای

ــال  ــال آن، در س ــه ۵ س ــک ب ــل نزدی ــس از تحم پ

۶۸ بــه همــراه دیگــر زندانیــان از زنــدان آزاد شــد.

بــه  زنــدان  از  آزادی  از  پــس  عجمــی  مـســی 

ــا و  ــت ه ــم محدودی ــتان بازگشــت و علیرغ خـزس

ــم در  ـــد معل ــل کمب ــه دلی ــراوان، ب ــرتل هــای ف کن

ایــن منطقــه، در یکــی از محــالت فقیرنشــین شــهر 

ــد. ــه کار ش ــغـل ب ــم مش ـان معل ــ ــه عن ب

و  آرمانهــا  از  ای  ذره  وی  نیــز  دوران   ایــن  در 

ــر و  ــه کارگ ــی طبق ـــص رهای ــش در خص اعتقادات

فعالیــت و مبــارزه در ایــن مســیر، عقــب ننشســت 

ـال جامعــه  و مطالعــه و تحقیــق در اوضــاع و احــ

ــارزه  ــی و مب ــای اجتامع ــت ه ــت در فعالی و رشک

طبقاتــی را در دفــاع از منفعــت طبقــه کارگــر، 

وجهــه ی همــت خـــد قــرار داد و آن را بــه بـــش 

ــل منـــد. وی  ــش تبدی ــر زندگــی خـی ــی ناپذی جدای

ارتباطاتــش را بــا دوســتان و همفکــران خـــد حفـــ 

منـــده و آن را متناســب بــا تشــدید مبــارزه طبقاتــی 

تحکیــم منـــد. مـســی عجمــی آگاهانه و دلســـزانه 

ـاره دنبــال  مســایل و دغدغــه هــای کارگــران را همــ

ــدت  ــه ش ــائل ب ــن مس ــه ای ــبت ب ـــد و نس ــی من م

ـــد. حســاس ب

ایــن انســان رشیــف و بــی آالیــش و فعــال جنبــش 

ــه  ــت و پنج ــالها دس ــد از س ــام بع ــری رسانج کارگ

ــی  ــا قلب ــاه ب ــامری در ۲۸ آذر م ــا بی ــردن ب ــرم  ک ن

رسشــار از عشــق بــه طبقــه کارگــر وآرمــان رهایــی 

از نظــام نابرابــر و ضدکارگــری رسمایــه داری، چشــم 

ــان فروبســت. از جه

یاد و خاطره آن عزیز گرامی باد.

کمیته هامهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های 

کارگری

۱/۱۰/۱۴۰۰

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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سوسیال دمکراسی

ـکراســی چیســت و چــه هدفــی را  سـســیال دم

ــد ؟ ــی کن ــال م دنب

ـکراســی در عمــل، امــروزه سیاســت ها  سـســیال دم

و برنامه هــای اقتصــادی و سیاســی بـــرژوازی را 

پــی مــی گیــرد وبــا روش هــای متعــادل رفرمیســتی، 

ـــ  ــت حف ــی در خدم ــد حزب پارملانتاریســتی و چن

اینطـــر  همیشــه  امــا  رسمایه داریســت.  نظــام 

ـکراســی در آغــاز در  نبـــده اســت. سـســیال دم

حقیقــت در مـالفــت بــا نظــام رسمایــه داری و 

بــرای رهایــی از یـــغ آن در اروپــا بـجـــد آمــد کــه 

ـکــرات  بــا قدرت تریــن آنهــا حــزب سـســیال دم

ــاد  ــری در بنی ــش مـث ــس نق ــه انگل ـــد ک ــان ب آمل

ــران هــم مــی  ــت آن داشــت. در ای ــزاری و هدای گ

ـان گفــت ایــن اجتامعیـــن – عامیـــن بـدنــد کــه  تــ

ــران  ــی را در ای ــار ســازماندهی حزب ــن ب ــرای اولی ب

ـکراســی روســیه تـســط  ــر سـســیال دم تحــت تاثی

ــران  ــه ای ــاز ب ــم قفق ــی مقی ــر ایران ــران مهاج کارگ

آوردنــد. آنهــا در چنــد شــهر ایــران از جملــه تریــز، 

را  تهــران ســازمان های مـفــی خـــد  و  مشــهد 

بـجـــد آوردنــد. بعضــی از اعضــای آنهــا نقشــی در 

ایجــاد حــزب کمـنیســت ایــران در بنــدر انزلــی صد 

ســال پیــش بعهده داشــتند. مــا در اینجــا روی نقش 

ـکراســی پــس از انشــعاب در  احــزاب سـســیال دم

انرتناســیـنال دوم مــی پردازیــم چـــن از اینجــا ببعد 

ـکــرات  اســت کــه اکرثیــت احــزاب سـســیال دم

ــی  ــراه م ـــد هم ــی خ ـــرژوازی بـم ــا ب ــی ب اروپای

ــرده و  ــت ک ــر پش ــه کارگ ــع طبق ــه مناف ـــند، ب ش

بــه بـدجــه نظامــی جنگــی احــزاب شـنیســتی 

و  انشــعاب  میدهنــد.  مثبــت  رأی  بـــرژوازی 

ــان در دوران  ــیـنال دوم همچن ــقاق در انرتناس انش

پیــروزی  و  داشــت  ادامــه  دوم  جهانــی  جنــگ 

ــن  ــای لنی ــت گفته ه ــه صح ـــد ک ــر ب ــالب اکت انق

کــه جنــگ، جنــگ امپریالیســتی اســت و پرولتاریای 

هــر کشـــر بایــد بــا آن مـالفــت کنــد را ثابــت کــرد 

و پــس از پایــان جنــگ داخلــی؛ انرتناســیـنال ســـم 

ــس  ــی مارک ــای اصل ــه ایده ه ــا ب ــد و بن ـــد آم بـج

و انگلــس نــام حــزب کمـنیســت را پرولتاریــای 

ــی بجــای سـســیال دمکراســی انتـــاب کــرد.  جهان

باقــی مانــدگان اجتامعیـــن – عامیـــن ایــران هــم 

بــه حــزب کمـنیســت ایــران پیـســتند. از ایــن زمــان 

ـکراســی اروپــا بــه ســکـی  ببعــد سـســیال- دم

ــل  ــم تبدی ــا بلشـیســم و کمـنیس ــارزه ب ــی مب اصل

مــی شـــد.

مبــارزات  و  جنبش هــا  از  مـتــر  بررســی  بــا 

ــم  ــی یابی ــنی در م ــخ بروش ـــل تاری ــری در ط کارگ

ـکراســی چگـنــه در احزاب کمـنیســتی  سـســیال دم

اروپــا و در خــط سیاســی آنهــا تاثیــر گذاشــته اســت 

و چــه لطامتــی بــه مبــارزه طبقــه کارگــر ایــن 

کشـــرها وارد آورده اســت. منـنــه بــارز آن “حــزب 

ـــد  ــام خ ــی ن ــه حت ــت ک ــا “ اس ــت ایتالی کمـنیس

ــت و  ــر داده اس ــک “ تغیی ـکراتی ــزب دم ــه "ح را ب

ــا احــزاب  ــات مشــغـل رایزنــی ب ــه هنــگام انتـاب ب

ــه  ــت ک ــی نیس ــزب آن حزب ــن ح ــت. ای ــر اس دیگ

گرامشــی آنــرا پایــه گــذاری کــرد - حزبــی کارگــری 

و کمـنیســتی کــه علیــه فاشبســم و نازیسســم 

ــن دوره  ـــد. در همی ــرده ب ــارزه ک ـــتانه مب رس س

ــش  ـــب جنب ــن ۵۷ و رسک ــس از بهم ــه پ هســت ک

داری  رسمایــه  نظــام  علیــه  انقالبــی  مقاومــت 

ـکراســی در ایــران رشــد  اســالمی افــکار سـســیال دم

مــی کنــد. در ایــن چهــار دهــه مبــارزه بیــن ایــن دو 

ــه  ــدت ادام ــری بش ــش کارگ ــی در جنب خــط سیاس

داشــته اســت. هــر چــه ایــده سـسیالیســم در 

ــد پرچــم  جنبــش کارگــری گســرتش بیشــرت مــی یاب

ـکراســی خدمتــکار اصــالح طلبــان  سـســیال دم

درون حاکمیــت بیشــرت خـــد را نشــان میدهــد؛ 

کار بجایــی رســیده کــه رضــا پهلـــی هــم بــه صــف 

آنهــا پیـســته اســت. اگرچــه تشــکل های چــپ 

ــه  ــا ادام ــد، ام ــکاالتی بـده ان ــتی دارای اش کمـنیس

ــی  ـــتی باق ــام س ــا مت ــکل ها، ب ــن تش ــدگان ای دهن

ـاره پرچــم پرولتاریــا را بــر افراشــته  ماندنــد و همــ

ــراد  ــن تشــکل ها و اف ــروز همی ــه داشــته اند. ام نگ

مســتقل مارکسیســتی خـــد را بــروز کرده انــد و 

ــت  ــا حرک ــری و ب ــای کارگ ــت از جنبش ه در حامی

مشــی  یــک  از  ایــران  جامعــه  ویژگی هــای  از 

بلشـــیکی کــه طبقــه کارگــر در مرکــز آن قــرار دارد 

و هــدف انقــالب سـسیالیســتی را پــی گیــری مــی 

ــدند.  ــدن و رش ــی ش ــال یک ــد در ح کن

ــه داری و  ــی در دوران رسمای ــارزه طبقات ــخ مب  تاری

ــا ایســتای  ــدال ن ــر ج ـاهــی اســت ب انحصــارات گ

کارگــر.  و  رسمایــه دار  طبقــه  دو  میــان  تضــاد 

بگذاریــد مــروری بدیــن رونــد نــا ایســتا و در حــال 

ــا بیشــرت روشــن شـــد کــه  تغییــر دامئــی افکنیــم ت

ــام  ــه نظ ــه ادام ــی ب ـکراس ــیال – دم ــه سـس چگـن

رسمایــه یــاری مــی رســاند. انقــالب بـــرژوازی 

ـامــع بــرشی  در آغــاز حرکتــی پیــرشو بـــد و ج

و  صنایــع  زمینــه  در  دســتاوردهایی  بســمت  را 

ــا رشــد  ــد، امــا از طرفــی ب ـــ ران ــه جل ـــژی ب ـل تکن

ــر  ــر روز فربه ت ــد ه ـلی ــزار ت ــان اب ــت، صاحب صنع

ــا دســرتنج و عــرق  شــدند و ســـد حاصلــه را کــه ب

ـلــده بدســت آمــده بـــد را بنفع  جبیــن نیروهــای م

ــمند  ــن اندیش ــس ای ــد. مارک ــام بردن ــه یغ ـــد ب خ

ــه  ـــد را رصف رابط ــّم خ ــا ه ــال ه ــه س ــزرگ ک ب

ــد  ـلی ــزار ت ــان اب ــده و صاحب ـل ــای م ــان نیروه می

کــرده بـــد وهمــراه بــا انگلــس انجمــن کارگــران را 

ــل اول  ــن املل ــا بی ــیـنال اول و ی ــامن انرتناس ــه ه ک

ـلــده  بـــد را پــی ریــزی کــرد. بــا رشــد نیروهــای م

چــه از نظــر کمــی و چــه بــه جهــت کیفــی و تحــت 

اندیشــه ای مارکــس احــزاب کمـنیســتی در کشـــر 

ــیـنال ا  ــه انرتناس ــد و ب ــد کردن ــی رش ــای اروپای ه

ول پیـســتند. در دهــه آغازیــن ۱۸۷۰ انرتناســیـنال 

کارگــری همــراه بــا شـــر و شـــقی بــاال علیــه 

ــه داده  ـــد ادام ــارزات خ ــه مب ــم ب ــتثامر و ظل اس

بـــد . همزمــان پــس از شکســت فرانســه در جنــگ 

بــا آملــان ) پــروس ( و درمحــارصه قــرار گرفــن 

پاریــس رشایــط معیشــتی بــرای شــهروندان پاریــس 

بــه ســـتی گرائیــده بـــد و فقــر و گرســنگی بیــداد 

کــرده بـــد. در ۱۸ مــارس ۱۸۷۱ مــردم پاریــس 

دســت بــه قیــام زدنــد، شـــرش مــردم بســیار 

گســرتده بـــد و نیروهــای مـتلــف سیاســی بــه آن 

ـــد  ــت خ ــارس مـجـدی ـــن در ۲۸ م ــتند. کم پیـس

ــا برنامــه ای سـسیالیســتی اعــالم کــرد. کمـــن  را ب

ــه در  ــت و ۲۸ م ــرت دوام نیاف ــاه بیش ــس دو م پاری

ــا  ــه ب ــم فرانس ــش منظ ــه ارت ــه بیرحامن ــی حمل پ

برجــای گذاشــن شــهد ای زیــاد و جــاری شــدن 

ـــرد.  ــت خ ــس شکس ــای پاری ــان ه ـــن در خیاب خ

هفتــه خـنیــن از ۲۲ مــه آغــاز و تــا ۲۸ مــه ادامــه 

ــه خـنیــن در  ــام هفت ــه ای کــه بن ــدا کــرد _ هفت پی

تاریــخ ثبــت شــد. پــس از شکســت کمـــن پاریــس 

افــراد مــردد کــه در امــر انقــالب سـسیالیســتی 

ــری  ــد احــزاب کارگ ــه خـــد راه داده بـدن ــد ب تردی

اروپــا را تــرک کردنــد. مارکــس از کمـــن پاریــس بــه 

ـان اولیــن تجربــه سـسیالیســم پشــتیبانی کــرده  عنــ

بـــد، امــا متاســفانه حــزب طبقــه کارگــر در فرانســه 

ــت  ــام را هدای ــن قی ــد ای ـان ــه بت ـــد ک ـــد نب مـج

ــس  ـــن پاری ــت کم ــد از شکس ــد. بع ــری کن و ره

ــر  ــس ب ــش انگل ــط فردری ــددی تـس ــازی مج بازس

مبنــای آمـــزش هــای مارکــس بــا نــام انرتناســیـنال 

دوم پایــه ریــزی شــد. انرتناســیـنال دوم بــه مــدت 

شــش ســال بــر اســاس آمـزش هــای مارکــس و تحت 

رهــری انگلــس تــداوم یافــت، احــزاب کارگری رشــد 

کــرده و اندیشــه سـسیالیســم تحکیــم یافــت. امــا 

پــس از در گذشــت انگلــس بتدریــج رفرمیســت ها 

ــرگاه  ــت نظ ــت تقـی ـــد را در جه ــه های خ اندیش

ایــن  در  کردنــد.  غالــب  جنبــش  در  بـــرژوازی 

ــیه  ـــیک روس ــزب بلش ــزاب و ح ــی اح ــان بعض می

ــارزه  ــات رفرمیســتی مب ــه جریان برهــری لنیــن علی

خـــد را ادامــه دادنــد. در ســال ۱۹۱۴ بــا آغــاز 

ــپ  ــای چ ــدادی از جریان ه ــی اول تع ــگ جهان جن

بــه بـــرژوازی کشـــرهای خـــد پیـســتند. در ســال 

۱۹۱۹ اولیــن کنگــره انرتناســیـنال ســـم یــا کمینــرتن 

بــا رشکــت تعــداد زیــادی احــزاب و گروه هــای 
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بــه صـــرت یــک معضــل اجتامعــی در آمــده اســت 

ـاب بگیــرد. ایــن معضــل اگــر چــه  کــه بایســتی جــ

ایــران نیســت و پدیــده ای بین املللــی  مـتــص 

اســت ولــی فشــار ایــن بحــران اقتصــادی عمدتــا بــر 

ــرار  ــلطه ق ــت س ــی و تح ـــرهای پیرامـن دوش کش

ــق  ــادی از طری ــار اقتص ــر، فش ــه نابراب دارد. مبادل

اهرم هــای بین املللــی ماننــد صنــدوق بین املللــی 

ــت  ــی در جه ــار نظام ــی، فش ــک جهان ـــل و بان پ

فشــار بــه بـدجــه کشـــرهای پیرامـنــی جهــت 

رصف مـــارج هنگفــت، و دخالت گــری تــا حــد 

ــه  ــغالگری، از جمل ــی و اش ــتقیم نظام ــه مس حمل

ـاردی هســتند کــه بــه تشــدید بحــران و گســرتش  مــ

ــر و دیکتاتـری هــای فاشیســتی کمــک شــایانی  فق

ــتی در  ــت امپریالیس ــره رقاب ــت. و باالخ ــرده اس ک

ســطح جهانــی بــه ایــن بحــران دامــن زده اســت و 

باعــث نــکات زیــر شــده اســت 

۱ – از بین رفن ثبات شغلی 

۲ – کاهــش دســتمزدها و ســیال بـــدن حقـــق 

ــان  کارگــران و اقشــار فرودســت اجتامعــی و از می

رفــن حامیــت دولتــی از حداقــل دســتمزدها و 

رسمایــه داری  رشکت هــای  دســت  گذاشــن  بــاز 

خصـصــی و دولتــی در برخـــرد بــه نیــروی کار 

۳ – کاهــش و یــا از میــان برداشــن وظایــف دولــت 

نســبت بــه تامیــن حقـــق حداقــل اجتامعــی بــرای 

شــهروندان بـیــژه کارگــران و زحمت کشــان 

ممنـعیــت  اجتامعــی،  آزادی هــای  رسکـــب   -۴

اتحادیه هــای مســتقل کارگــری و تشــکالت مســتقل 

ــی  اجتامع

۵ – رشــد و گســرتش بـرکراســی دولتــی و دســتگاه 

رسکـــب 

۶- رشــد انحصــارات در ســطح جهانــی و کشـــری. 

مترکــز ثــروت در دســت عــده قلیلــی از رشکت هــای 

ــی  ــزرگ بین امللل ب

ـال  ۷- خصـصــی ســازی منابــع اقتصــادی و امــ

عمـمــی و رد نظریــه عدالــت اجتامعــی در خدمت 

ــردن ســاعت کار و ...... ــاال ب ب

ــی برخــی  ــه مشـــصات ذکــر شــده ول ــا تـجــه ب ب

ـلیرالیســتی نیســت.  ــران نئ ــد اقتصــاد ای مــی گـین

ایــران  اقتصــاد  اســت،  رانتــی  ایــران  اقتصــاد 

بـروکــرات نظامــی اســت، اقتصــاد ایــران حتــی 

ـال مطــرح  لیرالــی هــم نیســت. در نتیجــه ایــن ســئ

اســت کــه اگــر بــا تـجــه بــه مشـــصات بــاال 

ـلیرالــی نیســت پــس  اقتصــاد ایــران یــک اقتصــاد نئ

ــت. ــادی اس ـــع اقتص ــه ن چ

ــه نکتــه فـــق در نــگاه اول یــک مســئله  ـاب ب جــ

اقتصــادی اســت کــه خــرگان و مدیــران اقتصــادی 

در  ولــی  دهنــد.  ـاب  جــ آن  بــه  بایســتی  مــی 

ــا همــه  ــن مـضـــع کــه آی ــه ای ـاب ب حقیقــت جــ

فعلیــت  و  قطعیــت  عــدم  باعــث  بــاال  نــکات 

آنهــا  متامــی  اینکــه  یــا  و  اســت  رسمایــه داری 

ــف رشــد و تکامــل  ــا درجــات مـتل ــه داری ب رسمای

ــه شــکل  ــروز ب ــه ام خـــد هســتند و باالخــره اینک

ـلیرالــی و در گذشــته بــه صـــرت لیرالــی بـــده  نئ

ــت  ــه داری اس ــه رسمای ــتم ک ــس سیس ــت از نف اس

بــرای  پرولتاریــا  تاکتیــک  در  ولــی  کاهــد  منــی 

بســیج بزرگرتیــن نیروهــای اجتامعــی بســیار مهــم 

ــل  ــخ و راه ح ــم پاس ـلیرالیس ــه نئ ــتند. و اینک هس

مبــارزه طبقاتــی در ایــران از طــرف جناح هایــی از 

ــت.  ـــرژوازی اس ب

ـلیرال هــای جهانــی و وطنــی از آن صحبــت  آنچــه نئ

ــه و آزادی  ــد رسمای ــت و آم ــا رف ــد، گـی ــی گـین م

گــردش آن در بـش هــای مـتلــف جهــان خـــد 

شــد.  برگــزار  جهــان  مـتلــف  نقــاط  کارگــری 

ــان  ــی جه ــزاب پرولتاریای ــری اح ــه ره ــرتن ک کمین

ــرد.  ــدا ک ــه پی ــا ۱۹۴۳ ادام ــت ت ــده داش ــه عه را ب

در هفتمیــن کنگــره کمینــرتن ۷۶ حــزب رشکــت 

داشــتند کــه همگــی عضـــ انرتناســیـنال ســـم 

جنــگ  دوران  در  و  فاشیســم  دوران  در  بـدنــد. 

ــت  ــی تح ــت اروپای ــزاب کمـنیس ــی اح دوم جهان

نازیسســم  و  فاشیســم  علیــه  کمینــرتن  رهــری 

قهرمانانــه مبــارزه کردنــد. در ســال ۱۹۴۳ اســتالین 

ــا  ــگ ب ــن اش در جن ـاســت متحدی ــه خ ــا تـجــه ب ب

نازیسســم الزم دیــد کمینــرتن را منحــل کنــد. ایــن 

ــری  ــارزه احــزاب کمـنیســت تاثی امــر طبعــا در مب

منفــی نگذاشــت چــرا کــه احــزاب کمـنیســت 

بـدنــد  برخـــردار  باالیــی  ـان  تــ از  دوره  آن  در 

ـــژی مارکسیســتی  ـل ــه ایدئ ــه مســلح ب ــن آنک ضم

لنینیســتی بــا پایه هــای وســیع کارگــری بـدنــد. 

امــا منحــل شــدن کمیتــرتن خـــد فرجــی بـــد کــه 

ـانــد بــا تـجــه  احــزاب کمـنیســت هــر کشـــری بت

ــرار دادن  ــژه کشـــردرعین اســاس ق ــط وی ــه رشای ب

آمـــزش هــای مارکــس و لنیــن بــا تـجــه بــه رشایــط 

ــند.  ــته باش ــل داش ـــد آزاد ی عم ـــر خ ــژه کش وی

بـــرژوازی فرهنــگ رسمایــه داری اســت و رسمایــه 

ــد  ــی منیکن ــال ســـد بیشــرت اســت تفاوت داری بدنب

بــرای کســب ســـد بیشــرت جنــگ بپــا کنــد و دشــمن 

سـسیالیســم و کمـنیســم اســت. بعــد از دهــه 

ـکراســی  پنجــاه و از آغــاز ســال شــصت سـســیال دم

در ایــران رشــد کــرد، همچنــان برشــد خـــد ادامــه 

ــا  ــت، ام ــته اس ــدا گش ـــرژوازی همص ــا ب داده و ب

کمـنیســت های واقعــی مــی داننــد کــه راه رســیدن 

ــی اســت،  ــه سـسیالیســم راهــی ســـت و طـالن ب

ـلــی "طـفــان شــدید طــال را از ماســه جــدا مــی  بق

ــت و  ــی اس ــارزه طبقات ــدی مب ــن قانـمنن ــد "، ای کن

کمـنیســت ها ایــن قانـمننــدی را مــی شناســند 

و بنابرایــن پرچــم مبــارزه در راه سـسیالیســم را 

ـاره تــا بــه آخــر برافراشــته نگــه میدارنــد.  همــ

ایــران  کارگــر  طبقــه  جنبــش  مبــارزات  امــروز 

کمــک شــایانی بــه تشــکل های چــپ مارکسیســتی 

ــارزه  ــت درســت در مب ــت شــناخت از حرک در جه

داده اســت. پشــتیبانی ســازمان ها و افــراد مســتقل 

ـــ کارگــری کــه ناشــی  چــپ از خــط مشــی آلرتناتی

از پـتگــی در جهــت حرکــت بــه ســـی جامعــه ای 

خالــی از اســتثامر و ســتم اســت نـیــد بـــش 

آینــده ای روشــن اســت. اگرچــه امــروز هنـــز اینجــا 

و آنجــا سکتاریســم در جنبــش چــپ مارکسیســتی 

قانـمننــدی  بالخــره  امــا  شـــد،  مــی  مشــاهده 

ــری  ــارزه ام ــان مب ــه در جری ــال از ماس ــی ط جدای

ـکرات هــا بــا  اجتنــاب نــا پذیــر اســت. سـســیال دم

بـــرژوا لیرال هــا تفاوتــی ندارنــد، آنهــا یکدیگــر را 

ــد.  ــت مــی کنن ــر تقـی ــارزات طبقــه کارگ ــه مب علی

ــا از سـسیالیســم  ــز م ـکرات هــای عزی سـســیال دم

در ســـئد و کانــادا صحبــت مــی کننــد، آنهــا متـجه 

ایــن  نبـــد عدالــت اجتامعــی در  نیســتند کــه 

کشـــرها بـضـــح مشــاهده مــی شـــد. بایــد از ایــن 

ـــرژوا  ــان ب ــه مبلغ ــرات ک ـک دوســتان سـســیال دم

لبیرال هــا هســتند پرســید: " آیــا عدالــت اجتامعــی 

بــه ایــن معنــی اســت کــه ثــروت کالن کشـــر 

متعلــق بــه مشــت کـچکــی باشــد “؟ در کشـــرهای 

ــادا را  ــه آن در کان ــتی و منـن ــالح سـسیالیس باصط

ــه ای  ــه خان ــرای اینک ــیاری ب ــم، بس ــر بگیری در نظ

داشــته باشــند؛ مجبـرنــد ســال های طـالنــی بــا 

ســـدهای کالن بــه بانک هــا بدهــکار باقــی مباننــد 

و تعــداد بســیاری اجــاره نشــین باشــند. سـســیال 

ــه  ــتند ک ـــش نیس ــا بیه ــا آنقدره ــای م ـکرات ه دم

چنیــن مســایل ســاده ای را نفهمنــد. اینــان منــی 

ــر بــرف  ــد، رسشــان را زی ــد و بدانن ــد بفهمن ـاهن خ

کرده انــد کــه احساســات رقیق شــان خدشــه دار 

ـاهنــد بداننــد چگـنــه آب بــه  نگــردد. اینــان منــی خ

آســیاب رسمایــه داری جهانــی مــی ریزنــد و چگـنــه 

بــا شــعارهای دروغیــن و فریبنــده بــه جنبش هــای 

مردمــی لطمــه مــی زننــد. امــا بــا همــه ســـتی ها 

و بغرنجی هــا، پیــروزی از آن آنهایــی اســت کــه 

بــرای ایرانــی سـسیالیســتی، تهــی از اســتثامر و 

ســتم و بــرای ایرانــی آزاد، مســتقل، پیرشفتــه و آبــاد 

ــد.  ــارزه مــی کنن مب

لیال 
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ـاهــد شــد. و بــازار جهانــی  باعــث تنظیــم بــازار خ

بــدون دخالــت دولــت بــا خدمــات اجتامعیــش 

قــادر اســت کــه بربحران هایــش فائــق آمــده و 

ــی از  ــا معجـن ــد. آنه ــن کن ــی را تامی ــاه اجتامع رف

ـلیرالیســم بــه اســم راه  سـســیال دمکراســی را بــا نئ

حــل بحــران ســاختاری سیســتم رسمایــه داری ارائــه 

مــی دهنــد کــه بــه هیــچ وجــه نــه پایــه علمــی و 

نــه تجریــه تاریـــی دارد. سـســیال دمکراســی بعــد 

از جدائیــش از تفکــرات سـسیالیســتی بــه خــط 

دهنــده و تحکیــم کننــده سیســتم رسمایــه داری 

سیســتم  از  بـشــی  خـــد  و  شــده  تبدیــل 

ـان گفــت  رسمایــه داری جهانــی اســت. مــی تــ

ــیال دمکراســی در  ـلیرالیســم در شکســت سـس نئ

ــای آن  ــت بحران ه ــن بس ــه داری و ب ــن رسمای تبیی

ــن  ـانی ــیاری از ق ــت. بس ــازمان داده اس ـــد را س خ

ـلیرالیســم اقتصــادی مطــرح شــده  ــام نئ ــه ن کــه ب

بــه جــای  از دوران سـســیال دمکراســی  اســت 

ـلیرالیســم  مانده اســت. روشــن اســت کــه دوران نئ

جامعــه خشــن تر و ناعادالنه تــر جلـــ مــی رود 

ــان  ــه داری در کل جه ــل آن رشــد بحــران رسمای دلی

کــه  اســت  چیــن  ماننــد  کشـــرهایی  عــروج  و 

بازارهــای اقتصــادی را از حیــات خلـــت غــرب آزاد 

کــرده و رقابــت چنــد قطبــی را در ســطح اقتصــادی 

ـلیرالیســم  بـجـــد آورده اســت. لیرالیســم و نئ

ــه داری نیســتند.  ــز بجــز رسمای ــچ چی اقتصــادی هی

ـلیرالیســم یــک طــرح از پیــش تهیــه شــده بــرای  نئ

ســازماندهی رسمایــه داری نیســت لیرالیســم نتیجــه 

مــی  کــه  اســت  رسمایــه داری  سیســتم  بحــران 

ــردن دســتمزدها  ــا آزاد ک ـاهــد بطـــر اساســی ب خ

از قیــد و بنــد مقرراتــی کــه ناشــی از مبــارزات 

نیــروی کار بدســت آمــده، ایــن امــکان را بــرای 

ـانــد بطـــر یــک  رسمایــه داری بـجـــد بیــاورد کــه بت

جانبــه وضعیــت بــازار و قیمت هــا را تعییــن کنــد. 

ـلیرالیســم یــک بـشــی از رسمایــه داری نیســت.  نئ

سیســتم  آور  الــزام  سیاســت های  ـلیرالیســم  نئ

رسمایــه داری در دوران گلـبــال رسمایــه داری بــرای 

ــی  ــه وقت ــت. در نتیج ــادی اس ــرت اقتص ــرک بیش تح

ـلیرالیســم  نئ علیــه  مبــارزه  دانشــجـیی  شــعار 

ایــن تـهــم را بـجـــد  اســت؛ کامــل نبـــده و 

مــی آورد کــه آنهــا فقــط یــک چهــار چـــب از 

ــد.  ــی دهن ــرار م ــدف ق ـــرد ه ــه داری را م رسمای

جنبــش دانشــجـیی شــعارهایش بطـــر عمــده 

ـال  در رابطــه بــا مســائل داخــل ایــران اســت. ســئ

ــاع  ــا اوض ــی ب ــه ارتباط ــعار چ ــن ش ــت ای اینجاس

کنـنــی ایــران دارد؟ هامنطـــر کــه گفتــه شــد، 

ــن  ــای کار دام ــه نیروه ــر و فائق ــه فق ــم ب لیرالیس

ـاهــان پــس گرفــن همــه دســت آوردهــای  زده و خ

حقـــق  اولیه تریــن  بــا  رابطــه  در  اجتامعــی 

ـان شــهروند و کارگــران و  ــ ــه عن اجتامعــی افــراد ب

زحمت کشــان و مزدبگیــران دون پایــه اســت. ایــن 

ـلیرالیســم  فشــاری کــه اکرثیــت جامعــه را علیــه نئ

متحــد مــی کنــد. در عیــن حــال بعلــت اعرتاضــات 

ـلیرالیســتی رژیــم  گســرتده بــه سیاســت های نئ

بــرای  حاکمیــت  از  بـشــی  اســالمی  جمهـــری 

تـریــب بـــش دیگــری از حاکمیــت در جهــت 

پرچــم  رژیــم  ارگان هــای  متامــی  کــردن  قبضــه 

علیــه  را  ـلیرالیســم  نئ علیــه  مبــارزه  کاذب 

اصــالح  عمدتــاً  و  اصـل گــرا  غیــر  جناح هــای 

طلــب برداشــته اند. بــه همیــن دلیــل شــعار علیــه 

بطـــر  هنـــز  کــه  ایــن  عیــن  در  ـلیرالیســم  نئ

مســتقیم رسمایــه داری را مـــرد حملــه قــرار نــداده 

ــی را  ــه داری در اوضــاع کنـن و سیاســت های رسمای

مـــرد انتقــاد قــرار مــی دهــد و ایــن کمبـــد اجــازه 

بـــرژوازی  مـتلــف  جناح هــای  اســتفاده  ســـء 

ــش  ــه جنب ــعاری ک ــا ش ــی ب ــد ول ــی ده ــرا م از آن

ــه  ــی از آن علی ــل بـش های ــا حداق دانشــچـیی و ی

ــاوت  ــال متف ــد کام ــه ان ــع گرفت ــم مـض ـلیرالیس نئ

اســت. جنبــش دانشــجـیی کل رژیــم جمهـــری 

اســالمی را باعــث ویرانــی و مســبب رشایــط کنـنــی 

مــی دانــد و اساســا در عیــن تـضیــح جهانــی بـــدن 

رسمایــه رو در رو حاکمیــت ایســتاده اســت. اینکــه 

ایــن شــعار دارای کمبـدهایــی اســت کــه بجــای کل 

ـلیرالیســتی  ــه داری سیاســت های نئ سیســتم رسمای

را مـــرد حملــه قــرار مــی دهــد بــا ایــن حــال 

ــه  ــارزه علی ــه مب ــت ک ــر نگرف ــرا در نظ ـان آن ــ منیت

ــت.  ــده آن اس ـــرت رس و دم بری ــه داری بص رسمای

بــه همیــن دلیــل مـضــع بـشــی از حاکمیــت علیــه 

ــیادانه  ــه و ش ــع فریبکاران ــک مـض ــم ی ـلیرالیس نئ

ــت. ــا آن کاری نیس ــا را ب ــت و م اس

علیــه  مبــارزه  شــعار  بــا  دانشــجـیی  جنبــش 

ــط از  ــه فق ــه ن ــد ک ــی کن ــان من ــم پنه ـلیرالیس نئ

رژیــم جمهـــری اســالمی گــذر کــرده اســت بلکــه 

بــه هــر رژیــم رسمایــه داری در آینــده هــم نــه مــی 

گـیــد و در مبــارزه طبقاتــی علیــه طبقــات ســتمگر 

ــا  ــه در اینج ــرد. آنچ ــی گی ــع م ــتثامرگر مـض و اس

ــعار  ــن ش ــرح ای ــط ط ــرار دارد فق ــث ق ـــرد بح م

ــت.  ــردن آن اس ــی ک ــی عمل ــه چگـنگ ــت بلک نیس

بعلــت اینکــه جنبــش دانشــچـیی یــک جنبــش یــک 

ــه اســتثامر نیســت در نتیجــه  ــی علی پارچــه طبقات

باالیــی شــعار  بــا آگاهــی  جنبــش دانشــجـیی 

ــرح  ــم را مط ــی مانی ــان م ــم کنارت ــد کارگرانی فرزن

ــارزه  ــعار مب ــق ش ــد تحق ــن پیـن ــت. ای ــرده اس ک

ـلیرالیســم را نــه تنهــا امــکان پذیــر بلکــه  علیــه نئ

ـاهــد انداخــت. تاریــخ ۱۰۰ ســاله اخیــر  بــه جلـــ خ

ــت  ــات فرودس ــط طبق ــه فق ــت ک ــان داده اس نش

اجتامعــی و عمدتــاً کارگــران و زحمت کشــان یــدی 

ــع و  ــای مرتج ــه دولت ه ــته اند علی ـانس ــری ت و فک

ـاســت های مرتقــی مبــارزه پیگیــری را  بــه خاطــر خ

ــارزه جنبــش  ــرو، مب ــن نی ــه ای ــه ب ــد. تکی ـــ برن جل

حامیــت  مـــرد  پیــش  از  بیــش  را  دانشــجـیی 

ــت.  ــرار داده اس ــردم ق ــای م ــت تـده ه اکرثی

تاریــخ مبــارزه طبقاتــی نشــان داده اســت کــه 

بــدون تغییــر قــدرت سیاســی در جامعــه تحـــالت 

اجتامعــی بســیار کنــد جلـــ رفتــه و طبقــات حاکــم 

را  منافــع سیاسی شــان  کــه  تغییراتــی  برابــر  در 

ــرات  ــرای تغیی ــتند. ب ــی ایس ــد م ــزل کن ــار تزل دچ

اساســی بایســتی قــدرت سیاســی بــه مثابــه رژیــم 

رسمایــه داری  دوران  در  و  داد  تغییــر  را  حاکــم 

ــت  ــا دول ــه تنه ــرات اساســی بایســتی ن ــرای تغیی ب

ـانــد اشــکال گـناگـنــی  رسمایــه داری کــه مــی ت

ـــرژوازی را در هــم  ــت ب داشــته باشــند بلکــه دول

شکســت. بــه همیــن دلیــل آنچــه کــه شــعار علیــه 

ــط  ــش دانشــجـیی اســت فق ـلیرالیســم در جنب نئ

ــا  ــه تنه ــت ن ــن دول ــم شکس ــا دره ــد ب ـان ــی ت م

ــه داری  ــم رسمای ــر رژی ــه ه ـــری اســالمی بلک جمه

ــرد.  ــق پذی ــری تحق دیگ

ســاختارهای  ـلیرالیســتی  نئ سیاســت های  امــا 

در دولت هــای  آن  از  بـشــی  کــه  را  مشـــصی 

بــدور  را  بـشــی  و  تحکیــم  بـــد  شــاه  رژیــم 

ــه اســت. یکــی از ایــن سیاســت هــا تغییــر  انداخت

ــاه  ــلطنتی در دوره ش ـاده س ــ ــدرت از خان ــرم ق ه

بــه یــک دایــره قــدرت بیــن روحانیــت بــا همراهــی 

بـش هایــی از بـــرژوازی دولتــی و خصـصــی و 

اهرم هــای نظامــی اســت، کــه بـش هــای متعــددی 

از صنعــت را بصـــرت انحصــار در آورده اســت. 

رشاکــت بزرگرتیــن رشکت هــای اقتصــادی تحــت 

ســلطه روحانیــت کــه بــه دولــت هــم وابســته 

ــن کار هــر  ـانی ــه ق نیســت، باعــث شــده اســت ک

ــی خـــد را از دســت  ــت عمل چــه بیشــرت مـضـعی

داده و نیــروی کار را از حقـــق اولیــه محــروم کنــد. 

قــرار دادهــای ســفید امضــاء، قراردادهــای مـقــت 

و..... از آن جملــه هســتند.

از ســـی دیگــر بســیاری از منابــع ملــی بــا فروختــه 

شــدن بــه بـــش خصـصــی نــه تنهــا باعــث درآمــد 

زایــی بــرای دولــت شــده اســت بلکــه بـــش 

خصـصــی آنــرا در خدمــت منافــع خـــد بــکار بــرده 

ــازار اقتصــادی  ــه ب ــر ب ــد کاالهــای دیگ ــرا مانن و آن

گمــرگ،  بــرق، آب،  مثــال  بطـــر  اســت  رانــده 

معــادن و..... 

اقتصاد رانتی.

اقتصــاد رانتــی کــه متــام منابــع مالــی از پـــل 

تــا زمیــن و کشــاورزی و صنعــت را در بــر مــی 

گیــرد، نــه کارآیــی بــراه انداخــن اقتصــاد و گــردش 

پـــل و کاال و تحــرک بازارهــای اقتصــادی را دارد 

پیش بسوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری
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"بس است".... بقیه از صفحه آخر

تقریبــا یــک ســاله میــان جبهــه آزادی بـــش مــردم 

اتیـپــی( - کــه تحــت  تیگــرای )منطقــه ای در 

ــی  ــدرال اتیـپ ــت ف ــت – و دول ــت آمریکاس حامی

خســته بـدنــد یــک کمپیــن راه انــدازی کردنــد 

ــگ،  ــت” جن ــس اس ــرای "ب ـــد ب ــی ب ـان ــه فراخ ک

بـــش  آزادی  از جبهــه  اســت” حامیــت  “بــس 

مــردم تیگــرای تـســط ایــاالت متحــده آمریــکا، 

ــط  ــدا تـس ــی و پروپاگان ــت” دروغ پراکن ــس اس “ب

رســانه های اصلــی و "بــس اســت” تحریم هــای 

ــر  ــرته و ســـمالی. ب ــی، اری ــه اتیـپ ــل شــده ب تحمی

ـاســت هــا در هشــتگ "بــس  ایــن اســاس، ایــن درخ

ــد. ــان ش ــادی بی ــردم زی ــط م ــت” تـس اس

اســت”  "بــس  فـــری، طـفــان هشــتگ  خیلــی 

رســانه های اجتامعــی را دربرگرفــت بــه طـــری کــه 

بــه دور اول رسکـب هــای حســاب های تـئیــرتی 

ــردم  ــه آزادی بـــش م ـــب ضــد جبه ــن محب فعالی

 Araya( تیگــرای انجامیــد ماننــد آرایــا تســفاماریام

Tesfamariam( کــه در کمــرت از چهــار مــاه تقریبــا 

ــه  ـــد. جبه ــرده ب ــده جمــع ک ــال کنن صدهــزار دنب

ــنی در  ــه روش ــه ب ــرای، ک ــردم تیگ ــش م آزادی بـ

تلـیزیـــن ملــی بــه رشوع کــردن جنــگ اذعــان 

داشــته بـــد، در آن مـقــع درحــال یـــرش و انجــام 

جنایــات جنگــی در مناطــق آمهــارا و آفــار در 

ـــد. ــی ب اتیـپ

ـــش  ــه روپ ــی ک ــانه های غرب ــدن و رس ــت بای دول

ــه  ــک جبه ــی از ی ــت سیاس ــر حامی ــی ب دیپلامتیک

آزادی  )جبهــه  مســئـل  غیــر  و  مرمـــز  ظاهــراً 

ــه جــای اینکــه  بـــش مــردم تیگــرای( کشــیدند؛ ب

مانــع جبهــه آزادی بـــش مــردم تیگــرای بشـــند و 

ــرت را رفــع  ــن تـئی نگرانی هــای بجــا و برحــق فعالی

کننــد، تصمیــم گرفتنــد تــا حامیتشــان را از نیروهای 

ــی  ــای تلـزیـن ــد. گزارش ه ــر کنن ــی دو براب شـرش

ــر  ــتفاده از تصاوی ـــء اس ــا س ــی ان ان، ب ــبکه س ش

مربـــط بــه مــاه مــی ۲۰۲۱، ادعــا کردنــد کــه 

جبهــه آزادی بـــش مــردم تیگــرای در حـمــه ی 

آدیــس آبابــا پایتـــت اتیـپــی بـــد علیرغــم اینکــه 

ــت. ــه داش ــا آن فاصل ــرت ب ــیصد کیلـم ــرت از س بیش

اعرتاضــات  و  بــه خشــم  پـــچ،  ادعاهــای  ایــن 

آدیــس  در  ان  ان  ســی  علیــه  بــر  همگانــی 

کننــدگان  اعــرتاض  حالیکــه  در  انجامیــد؛  آبابــا 

پالکاردهایــی را کــه بــر روی آنهــا نـشــته شــده 

ــی ان ان"  ــی س ــار تقلب ــت" و " اخب ــس اس ـــد "ب ب

ــی در  ــد اعرتاضات ــک روز بع ــا ی ــد و تنه ــاال بردن ب

ــزار  ــا پالکاردهــای مشــابه برگ واشــنگن دی ســی ب

شــد. یــک هفتــه بعــد در روز بیســت و یکــم 

ـامــر، فعالیــن صلــح در تـئیــرت ســازماندهی کــرده  ن

خـدشــان و در ایــن اپلیکیشــن پیامدهــی )تـئیــرت( 

در بیســت و هفــت شــهر، روز جهانــی واکنــش 

ــدگان  ــرتاض کنن ــا اع ــتگی ب ــان دادن در همبس نش

آدیــس آبابــا و واشــنگن دی ســی را برگــزار کردنــد. 

مــن هــم جــزو ایــن فعالیــن بـــدم. مــا از حســاب 

کاربــری “اتســاین پایــگاه شــاخ آفریقــا" بــرای 

ــازمان  ــم. س ــتفاده کردی ــان اس ــازماندهی خـدم س

"اتحــاد ســیاهان بــرای صلــح" و گــروه "هــم اکنـــن 

بــرای تـقــف جنــگ و پایــان دادن بــه نژادپرســتی 

و  پیـســتند  مــا  بــه  در خیابان هــا  کــن"  عمــل 

ــا  ــه برخــی از آن ه ــد ک پیام هــای همبســتگی دادن

ــد. ــرش ش ــع بازن ــی رسی ــرت خیل در تـئی

ــتگ  ــر، هش ـام ــم ن ــت و یک ــت بیس از روز فعالی

"بــس اســت" همچـــن طـفانــی آفریقــا و جهــان را 

در برگرفــت. ایــن هشــتگ آنقــدر محبـــب و مـــرد 

تـجــه بـــد کــه نــه تنهــا در آفریقــا بلکــه در ایــاالت 

ــانه های  ـــع اول در رس ــز مـض ــکا نی ــده آمری متح

ــرای  ــایت ب ــی س ــس یکپارچگ ـــد. رئی ــی ب اجتامع

از طریــق یــک مافیــای مالــی پـل هــای  بلکــه 

کانالیــزه شــده را بــه بـش هایــی از بـــرژوازی 

در خدمــت تجــارت و حداکــرث ســـد آوری تزریــق 

ــی  ــای دولت ــازی رشکت ه ــی س ــد. خصـص ــی کن م

همیــن منافــع را بــرای انگل هــای اقتصــادی ماننــد 

روحانیــت و آقــا زاده هــا فراهــم مــی کنــد. در 

اقتصــاد رانتــی، منابــع مالــی را بصـــرت زدوبنــد و 

در دایــره قــدرت و عنــارص وابســته بصـــرت کامــالً 

ــی شـــد. ــی تقســیم م ــر قانـن غی

ــی  ــی دولت ــات بـروکراس ــت در خدم ــه نف ــه ب تکی

ــته در  ــال گذش ــع ۱۵۰ س ــی از صنای ــی. یک و نظام

ایــران صنعــت نفــت بـــده اســت و از آن تاریــخ تــا 

بــه حــال درآمدهــای نفتــی یکــی از ارقــام درشــت 

ــه دولت هــای شاهنشــاهی و  ــالیانه هم بـدجــه س

ــی  ــروت عظیم ــت. ث ـــده اس ــالمی ب ـــری اس جمه

ــد  ــی آی ــت م ــه دس ــت ب ــروش نف ــی از ف ــه ناش ک

ـابگـیــی و احتیــاج بــه مالیات هــا و  دولــت را از ج

متقابــالً ارائــه خدمــات عمـمــی بــا اســتانداردهای 

ــد.  ــی کن ـلیت م ــی مســئ ــی ب بین امللل

مناســبات  خدمــت  در  کــه  نظامــی  صنایــع 

ـلیرالیســتی اســت  ــه داری و سیاســت های نئ رسمای

در ابعــاد وســیعی گســرتش پیــدا کرده اســت و یکی 

ــای  ــلطه و دخالتگری ه ــت س ــت جه ــع دول از مناب

منطقــه ای اســت. تعــداد افــرادی کــه در نیروهــای 

نظامــی در عرصه هــای گـناگـــن کار مــی کننــد 

ـــد. ــی ش ــرآورده م ــن ب ـــن ت ــش از دو میلی بی

ســازماندهی یــک سیســتم پـــش بـاطــر خریــد و 

ـلیــد داخلــی  تـزیــع کاالهــا کــه در جهــت ویرانــی ت

و بــی ثباتــی نیــروی کار و تکیــه بــه خدمــات جهت 

ــی و  ــع کاالهــای واردات ــه پـــش و تـزی خدمــت ب

قاچــاق بــه انحصــارات کمــک مــی کنــد کــه دولــت 

ــا  ــردن کااله ــران ک ــا گ ــت ب ـاس ــه خ ــع ک ــر مـق ه

طبقــه کارگــر و زحمت کشــان را بیــش از پیــش 

بــه زیــر خــط فقــر برانــد. عملــی کــه اینــک بطـــر 

روزمــره در جریــان اســت.

از بیــن رفــن خدمــات اجتامعــی و یــا تقلیــل آن؛ از 

جملــه از بیــن رفــن بـش هــای بزرگــی از خدمــات 

بهداشــتی، آمـــزش و پــروش و ســپردن آن بــه 

بـــش خصـصــی.

و  منتـبیــن  سیاســی،  قــدرت  ســاختارهای  در 

انتـابــات و دولــت و مدیــران سیاســی از بیــخ و بن 

مهندســی شــده و صـــری بـــده و قــدرت سیاســی 

امــکان رشکــت احــزاب و رســیدن احــزاب مســتقل 

ــد.  ــن کرده ان ــر ممک ــی غی ــدرت سیاس ــه ق را ب

ســازماندهی ارگان هــای رسکـــب بــا هــدف رسکـــب 

احــزاب مســتقل طبقــات کارگــر و زحمتکــش و 

ـــر و از  ــراری سانس ــا. برق ــردن آنه ــی ک ــر قانـن غی

ــارزه  ــه و مب ــری در جامع ــت فک ــردن امنی ــن ب بی

از  جامعــه.  ـاهــان  آزادیـ و  کمـنیســت ها  بــا 

بیــن رفــن آزادی هــای فــردی و شکســن حریــم 

ـان  خصـصــی از طریــق فضــای مجــازی تحــت عنــ

ــران.  ــات کارب ــه اطالع ارائ

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــاختارها نش ــن س ــه ای مجمـع

ـاند  تغییــر اشــکال و سیاســت های بـــرژوازی منــی ت

نافــی مبــارزه طبقاتــی باشــد. طبقــات اجتامعــی در 

ســطح مــرگ و زندگــی در حــال جــدال بــرای حفـــ 

ــای  ــاختاری و بنیان ه ــر س ــا تغیی ـــد ی ــع مـج وض

آن هســتند. در ایــن بیــن کارگــران و زحمت کشــان 

ــی  ــی و بین امللل ـــرژوازی داخل ــک ســمت و ب در ی

ــدون ایســتادن در  ــر ایســتاده اند. ب در ســمت دیگ

ـان شــعارها  ســمت کارگــران و زحمت کشــان منــی تــ

ــجـیی  ــا جنبــش دانش ــه تنه ــی کــه ن و آرمان های

ــتاران و......  ــامن، پرس ــران، معل ــی کارگ ــه متام بلک

فریــاد مــی زننــد را تحقــق بـشــید. حتــی مبــارزه 

فرودســت  طبقــات  و  زحمت کشــان  و  کارگــران 

اجتامعــی بــدون آلرتناتیـــ روشــن سـسیالیســتی 

ــه پیــروزی و ریشــه کــن کــردن  ــد ب ـان هــم منــی ت

فقــر و ناعدالتــی اجتامعــی بیانجامــد. برای رســیدن 

بــه سـسیالیســم بــه مثابــه یــک جامعــه نـیــن کــه 

از دل چــرک و خـــن رسمایــه داری رسبلنــد مــی 

کنــد " چــاره رنجــران وحــدت و تشــکیالت اســت "
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ــن  ــرت ای ــه قاطع ــر چ ــق ه ــرای تحق ــی ب و تضمین

ـــد. اهــداف ب

بعبــارت بهــرت، حرکــت مســلحانه حــزب مــا، کــه در 

ــا در درگیری هــای  ــی رفقــای م ــداوم رشکــت عمل ت

ــی  ــاش حزب الله ــیاه اوب ــای س ــا بانده ــی ب خیابان

وابســته بــه رسمایــه داران کمپــرادور حاکــم، بــا 

ــارس(  ـــب )ف ــامل، جن ــارزه در ش ــن مب ــدارک ای ت

و کردســتان، پــی گرفتــه شــد؛ مـتـــر محرکــی 

در حرکــت بــه جلـــ و ســمت دادن بــه مبــارزه 

بــه زیــر  ـلـژیــک درون حزبــی در جهــت  ایدئ

ــری  ــت ها از ره ــم و اپـرتـنیس ــیدن اپـرتـنیس کش

ــرتی و  ــی پرول ــی انقالب ــط مش ــه خ ــتیابی ب و دس

زدودن انحرافــات گذشــته و شــفافیت بـشــیدن بــه 

ـــم پنجــم  ــه از پلن ـــد، ک ــی حــزب ب ـاضــع انقالب م

ــا  ــد، و ب ــاز ش ــن ۵۹( آغ ــزی اول )بهم ــه مرک کمیت

اجــالس دفــرت سیاســی )بهمــن ۶۱( دنبــال شــد و بــه 

برگــزاری مـفقیــت آمیــز کنگــره دوم حــزب )پاییــز 

کمیتــه  پلنـــم دوم  و ســپس دســتاوردهای   )۶۳

مرکــزی دوم حــزب )پاییــز ۶۴( و در مرکــز آن رد و 

طــرد کامــل تــز رویزیـنیســتی "تئـــری ســه جهــان"، 

ــاء یافــت. ارتق

شــامل،  در  حــزب  مســلحانه  مبــارزه  تــدارک 

رصفنظــر از کمبـدهــای آن؛ در عیــن حــال کــه بیان 

شــکل گیری یــک کیفیــت جدیــد در حــزب مــا بـــد؛ 

در هــامن حــال، بســرت کیفیــت و تغییــرات جدیــدی 

بـــد کــه حیــات تــازه ای را بــا خـــد بــرای حــزب مــا 

بــه ارمغــان میــآورد.

ــر،  ــن تغیی ــت و ای ــن کیفی ــه ای ــت ک ــی اس طبیع

ــارزه ســـت  ــدن یــک مب کــه مســتلزم از رس گذران

ــه  ــرادی ک ــر اف ــه و تفک ــا روحی ـــد؛ ب ــی ب و طـالن

بــه دلیــل تعلــق طبقاتــی مـضــع خــرده بـــرژوازی 

خـــد، تنهــا در رشایــط دمکراتیــک و فعالیــت آرام 

و بــی خطــر جــذب تشــکل های پرولــرتی میشـــند 

ــرای آنهــا  ــه طـــر دقیقــرت رشکــت در انقــالب ب و ب

تـئیــرت بیــان کــرد کــه "امنیــت اولیــن اولـیــت مــا 

اســت”. در پرتـــ رشایــط بــه رسعــت در حــال 

تغییــر اتیـپــی، مــا بــه طـــر مـقــت ایــن مـضـــع 

ــه  ــا ب ــم ت ــال کرده ای ــر فع ــا( را غی ــا )ترنده اول ه

ـایــی کــه ممکــن اســت مــر  کاهــش انتشــار محت

ـان  باشــد کمــک کــرده باشــیم." چگـنــه فراخــ

ــکا یــک  ــرای عــدم جنــگ بیشــرت و دخالــت آمری ب

ـــد؟ ـای مــر ب ــ محت

در همیــن زمینــه، همــه ی حســاب های کاربــری 

مــن مســدود شــدند. فعالیت هــای تـئیــر احتــامال 

قســمتی از یــک مـــج دوم رسکـــب هشــتگ "بــس 

اســت" بـدنــد.  شــایان ذکــر اســت کــه تنهــا شــب 

قبــل از تعلیــق حســاب های کاربــری ام، از هشــتگ 

ـــرد ورود  ــی در م ــه تـئیت ــاره ب "PasPlus” در اش

غیــر رســمی نیروهــای فرانســـی بــه نیجــر اســتفاده 

کــردم. “PasPlus” بــه معنــی “بــس اســت” در 

ــان فرانســـی اســت. زب

ــاخ  ــر در ش ــاالن دیگ ــیاری از فع ــد بس ــن، هامنن م

ـاهــم هشــتگ "بــس اســت" را  آفریقــا، مــی خ

ــه،  ــائل منطق ــه مس ــا ب ــه تنه ــا ن ــم ت ــرتش ده گس

ــردازم.  ــز بپ ــا نی ــای آفریق ــایر بـش ه ــه در س بلک

کــه  باورنــد  ایــن  بــر  آفریقایی هــا  از  بســیاری 

ــع و رضوری  ــه مـق ــان ب ــت" بی ــس اس ــتگ "ب هش

ــد و  ــدرت ص ــت. ق ــا اس ــاره آفریق ــت در ق مقاوم

چهــل میلیـــن نفــر از مــردم شــاخ )شــامل اتیـپــی، 

ــه  ــد ک ـــر کنی ــی( را تص ــرته و جیبـت ـــمالی، اری س

از حضـــر تـئیــرتی خـــد بــرای پرداخــن بــه دیگــر 

مســائل آفریقایــی اســتفاده مــی کننــد کــه در غیــر 

ــرت و  ــت کم ــداد جمعی ــل تع ــه دلی ـــرت ب ــن ص ای

ـــرد تـجــه  ــده م عــدم وجـــد هشــتگ متحــد کنن

ــت"،  ــس اس ــتگ "ب ــت هش ــت. تح ــی گرف ــرار من ق

میلیـن هــا آفریقایــی در تـئیــرت بــا هــم متحــد 

شــده و آمــاده هســتند تــا نظامی گــری مرگبــار 

رســانه های  روایت هــای  همچنیــن  و  آمریــکا 

غربــی را - کــه از طــرف آن هــا مجـــز جنــگ صــادر 

ــک  ــا ی ــا اساس ــش بکشــند. م ــه چال ــد - ب ــی کنن م

ــتیم.  ــد هس ــال رش ــال و در ح ــح دیجیت ــش صل ارت

ـان تهدیــدی  مــن معتقــد هســتم کــه ایــن بــه عنــ

ــه کامــال  ــکا، ک ــع طبقــه حاکــم در آمری ــرای مناف ب

ــاالت متحــده اســت،  ــع تـده هــای ای ــف مناف مـال

ــی شـــد. ــده م دی

ـان یــک نفــر از مجمـعــه ســازمان دهندگان  بــه عنــ

هشــتگ "بــس اســت"، مــن معتقــد هســتم کــه مــن 

ــه خاطــر اینکــه  ــا ب ــن، تنه ــراد شــبیه م ــه اف و بقی

ــدف  ــتیم ه ــح هس ــر صل ــازش ناپذی ــداران س طرف

ــم. ــرار گرفته ای ـــب ق ــن رسک ای

ســیمـن تاســفاماریام پزشــک و نـیســنده آمریکایی 

– اریــرته ای اســت بــا ســابقه طـالنــی ســازماندهی 

و فعالیــت در جامعــه اریــرته ای در رستــارس جهــان، 

و در حــال حــارض در شــهر نیـیـــرک زندگــی مــی 

کنــد. او در اریــرته زندگــی، کار و تدریــس کــرده و 

ــه در بیامرســتان های  ــه طـــر داوطلبان ــن ب همچنی

ــس  ــامرا تدری ــگاه آس ــرده و در دانش ــرته کار ک اری

کــرده اســت.

ترجمه شده تـسط اسفندیاری

تدارک مبارزه.... بقیه از صفحه آخر

ــی را دارد؛  ــس مهامن ــک مجل ــت در ی ــت رشک حال

بدلیــل  کــه  بــرای رفرمیســت هائی  و همچنیــن 

بــی اعتقــادی بــه تـده هــا و انقــالب درازمــدت 

ــتند  ــاال هس ــد از ب ــر زدوبن ــا در فک ـــده ای،  تنه ت

و در تنــد بــاد مبــارزه طبقاتــی عنــان اختیــار را از 

ــد؛  ــح میدهن ــرار ترجی ــر ق ــرار را ب ــف داده و ف ک

ــرار  ــه ق ــر رضب ـازات زی ــ ــه م ـــده و ب ــازگار نب س

گرفــن حــزب از طــرف ارتجــاع و بـــرژوازی و 

ــا  ــن ب ــا و همچنی ــدان نشــان دادن آنه ــگ و دن چن

مشــاهده ی عــزم حــزب اعــم از کادرهــا و اعضــاء 

ــه  ــاری روی ادام ــا فش ــاع و پ ــا ارتج ــه ب ــه مقابل ب

ــی؛ از  ــم دادن قربان ــر و علیرغ ــه آخ ــا ب ــارزه ت مب

صفـــف حــزب خــارج شــده و بــه زندگــی حــرشه ای 

خـــد کــه نهایتــا جــز قــرار گرفــن در خدمــت 

ــد. ــاز گردن ــد، ب ـــرژوازی منیباش ــاع و ب ارتج

ــه خـــد از  ــا تصفی ــا ب ــه حــزب م ــی اســت ک بدیه

ایــن عنــارص، و وفــاداری خـــد را بــه پیــامن خـیــش 

ـارتر  ــات رســانده و اســت ــه اثب ــای شــهید، ب ــا رفق ب

از پیــش در راهــی کــه بــا خـــن ایــن رفقــا گلگـــن 

ــه ســـی سـسیالیســم و کمـنیســم  شــده اســت، ب

گام بــر میــدارد.

گرامــی بــاد خاطــره رفقــای شــهیدمان کــه بــا خـــن 

دفــاع  کمـنیســم  از  و  از حــزب خـــد  خـیــش 

ــد! کردن

بــاز نتــرش از رنجــر دوره جدیــد –شــامره پنــج  آذر 

مــاه هــزار وسیصدشــصت وپنــج

کمک هــای  از  قدردانــی  بــا 
مالــی رفقا و دوســتان به حزب، 
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می 
دانیــم کــه تکیــه  مالــی حــزب 
ــبرد  ــا در پیش ــاء و توده ه ــه اعض ب
روشــی  طبقاتــی،  مبــارزه 
انقابــی و پرولتاریائــی اســت 
در حفــظ اســتقال ســازمانی و 
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و 

توده هــا
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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
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رنجبران  حزب 

تدارک مبارزه مسلحانه حزب در شمال

“بــس اســت” سانســورارتش دیجیتــال در حــال 

ــا ــح آفریق ــد صل رش

تاســفاماریام منتــرش شــده در  نـشــته ســیمـن 

تاریــخ هفتــم دســامر ۲۰۲۱

در  کــه  تـئیــرت،  کاربــری  حســاب های  بســن 

حامیــت و تبلیــغ صلــح در شــاخ آفریقــا )ســـمالی( 

فعالیــت داشــتند، ارتبــاط بیــن ایــاالت متحــده 

ـلـــژی را نشــان  آمریــکا و کمپانــی هــای بــزرگ تکن

مــی دهــد. آزادی بیــان وهــم و خیــال اســت زمانــی 

کــه رشکــت هــای تحــت امــر دولــت، گفتگـهــا و 

ــد. ــی کنن ــرتل م ارتباطــات را کن

حــدود ســاعت پنــج صبــح روز بیســت و نهــم 

ــه و  ــی وقف ــاه ب ــای کـت ــدای پیام ه ــا ص ــر، ب ـام ن

ــده،  ــی چرخان ــه پاتـت ــدم. رو ب ــدار ش ــی بی ـال مت

از طریــق  عینکــم را برداشــتم و خیلــی رسیــع 

ــه  ــدم ک ــد فهمی ــده بـدن ــران ش ــه نگ ــتانم ک دوس

ــرت مــن حــذف شــده اســت.  ــری تـئی حســاب کارب

بــه طـــر طبیعــی، وارد ســایت تـئیــرت شــدم، از یــک 

ــناخته و  ــاب ناش ــی حس ــری، حت ــه دیگ ــاب ب حس

پنهانــم، هــر بــار پیــام خطایــی دریافــت مــی کــردم 

کــه مــی گفــت ایــن حســاب کاربــری مســدود 

شــده اســت و هیــچ تـضیحــی بــه مــن داده نشــد. 

آغــاز  بدنبــال  مــا  حــزب   ،۱۳۶۰ آبــان   ۱۵ روز 

ــا انحرافــات رویزیـنیســتی کنگــره اول  مرزبنــدی ب

ــه داری  ــم رسمای ــی رژی ــت رسنگـن ــاذ سیاس و اتـ

ایــن  اثبــات عملــی  پــای  بــه  مذهبــی حاکــم، 

مرزبنــدی رفــت. ایــن حرکــت بیــان شـــر مبارزاتــی 

پــا فشــاری روی  بـــد کــه در  کمـنیســت هائی 

مشــی مبــارزه تــا بــه آخــر و خدمــت بــه امــر 

در  زحمتکــش،  تـده هــای  و  پرولتاریــا   رهائــی 

برابــر دشــمنی بــه مراتــب قـیــرت بــا در هــم 

شکســن خــط محــارصه و عقیــم گذاشــن عملیــات 

رسکـــب دشــمن، حامســه آفریدنــد.

ــای  ــت رفق ــلحانه، اکرثی ــارزه ی مس ــدارک مب در  ت

حزبــی آمادگــی خـــد را بــرای رشکــت در ایــن 

ــارزه اعــالم داشــتند؛ و حــزب کــه دوره ی گــذار  مب

از کار مســاملت آمیــز "قانـنــی" بــه تــدارک مبــارزه 

مســلحانه را در رشایط تشــدید رسکـــب و اختناق و 

آغــاز حمــالت سیســتامتیک رژیــم و مـج بازداشــتها 

ـانســت  ت اعدام هــای جمعــی مــی گذرانــد،   و 

ــا ایــن روحیــه عالــی مبارزاتــی  سیاســت خـــد را ب

انطبــاق دهــد. ایــن در حالــی بـــد کــه جمعبنــدی 

از عملکــرد گذشــته در دســتـر کار قــرار داشــت و 

ـاســتار  مجمـعــه ی حــزب از کادرهــا تــا اعضــاء، خ

تعدیــل و رادیکالیــزه شــدن ایــن جمعبنــدی و 

ــتباهات و  ــا اش ــه ب ــه جانب ــع و هم ــدی قاط مرزبن

انحرافــات گذشــته و طــرد آنهــا در جهــت تضمیــن 

ادامــه کاری حــزب بـدنــد. خـــن پــاک رفقــای مــا، 

کــه در جریــان ایــن عملیــات جــان باختنــد، وثیقــه 

ــاب های  ــام حس ــت مت ـانس ــی ت ــرت م ــه تـئی چگـن

کاربــری مــرا بــدون هیــچ تـضیحــی مســدود کــرده 

باشــد؟ مــن چــه کاری انجــام داده بـــدم کــه لیاقت 

همچیــن افتـــاری را داشــته باشــم؟ زمــان زیــادی 

طـــل نکشــید کــه فهمیــدم مــن تنهــا نبـــدم. ظاهراً 

تـئیــرت حســاب کاربــری دوازده نفــر دیگــر را هــم 

در شــاخ آفریقــا و اطرافــش مســدود کــرده بـــد کــه 

ـلــد شــده  همگــی بــه گـنــه ای بــا جنبــش تــازه مت

ــد. ــط بـده ان ــت” مرتب ــس اس "ب

جنبــش "بــس اســت” دقیقــا چیســت؟ در روز 

از جنــگ  کــه  فعالیــن  از  ـامــر، گروهــی  ن اول 

"بس است" سانسور ارتش دیجیتال در حال رشد صلح آفریقا

در شــانزدهم آذر مــاه امســال در تظاهراتــی کــه به 

مناســبت روز دانشــجـ در شــهرها و دانشــگاه های 

ـلیرالیســم  کشـــر برگــزار شــد، شــعارهایی علیــه نئ

ــا  ـــد ت ــز ب ــرده شــد کــه بســیار بحــث انگی ــکار ب ب

ــی را در  ــی گفتگـی ــی فارس ــی س ــی ب ــه ب ــا ک آنج

ـلیرالیســم چیســت پـــش  روشــن کــردن اینکــه نئ

منـــد. 

جنبــش دانشــجـیی در ایــران از زمــان تاســیس 

ـــر  ــی کش ــاس سیاس ــز حس ــی از مراک ـــدش یک خ

بـــده اســت و نیروهــای چــپ و کمـنیســت ها 

ــاال را در ســازماندهی و گفتگـهــای  اکــرثاً دســت ب

ــه ای در جنبــش صنفــی و سیاســی  نظــری و مجادل

داشــته اند.  دانشــجـیی 

ــد  ــش " فرزن ــن جنب ــعارهای ای ــن ش ــی از آخری یک

کارگرانیــم کنارتــان مــی مانیــم " کــه حاکــی از پیـند 

ـاســت های رادیــکال  ــا خ و نزدیکــی ایــن جنبــش ب

و مرتقــی کارگــری اســت. ایــن ارتبــاط بیــن جنبــش 

کارگــری و دانشــجـیی تاریـــاً تــا آنجــا پیــش رفتــه 

ــپ از  ــش چ ــای جنب ــیاری از کادره ــه بس ــت ک اس

ــش  ــد. جنب ــرون آمدن ــش دانشــجـیی بی درون جنب

دانشــجـیی در دوران رژیــم جمهـــری اســالمی 

ــه  ــن ب ــد و ت ـــد مان ــت های خ ـاس ــر رس خ ــم ب ه

ســازش بــا رژیــم ضــد علــم و ضــد دانشــجـی 

جمهـــری اســالمی نــداد. روشــن اســت بــر اســاس 

تحـــالت طبقاتــی و سیاســی در ســطح جامعــه نیــز 

ــرده  ــر ک ــز تغیی ــجـیی نی ــش دانش ــعارهای جنب ش

اســت. البتــه دیگــر نیروهــای سیاســی نیــز در ایــن 

جنبــش حضـــر داشــته اند ولــی تاثیــر گفتــامن 

از همــه  ایــران  دانشــگاه های  در  سـسیالیســتی 

نیروهــای سیاســی دیگــر کارا و مـثرتــر بـده اســت. 

اوضــاع کنـنــی جامعــه را بحــران شــدید اقتصــادی 

ــل  ــن دلی ــه همی ــه اســت و ب و فقــر گســرتده گرفت

مســئله اقتصــاد سیاســی بطـــر کامــال چشــم گیری 


