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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه 3

 با نفی گرایی و سیاهکاری ضد کمونیستی
مبارزه کنیم صفحه آخر

اوضاع کنونی و وظایف کمونیست ها
صفحه آخر

نقش منصور حکمت در جنبش 
کمونیستی)10( صفحه آخر

طبقه کارگر روسیه، لنین و 

انقالب اکترب 
بازنشانی جهانی-قطع شده گزارش دو آکسیونپاسخی به رفقای آذرخش

اعتصاب کارگران هفت تپه

دهه شصت و تابستان ۶۷نشانی ازمقاومت و مبارزه تا آخر

او را اعدام کردند

انتخابات در رژیم های رسمایه داری
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صفحه٢

صفحه 3

دریافت  با  تپه  هفت  کارگران  که  بود  آمده  خربها  در 

حقوق های معوقه به اعتصاب خود پایان داده اند. اما 

سندیکا آنرا به عملی شدن خواست های خود از دولت 

و کارفرمایان موکول کرده است. دولت و کارفرمایان و 

اداره استانداری متحدا علیه این اعتصاب ایستاده اند و 

با تهدید و ارعاب و از سوی دیگر وعده، وعید، ایجاد 

نفاق و چند دستگی بین کارگران سعی به درهم شکسنت 

این اعتصاب دارند. همزمان کارگران غیر نیشکری هفت 

تپه بر رس خواست های خود به اعتصاب و تحصن خود 

ادامه می دهند و تا تهیه این نوشته ۸۸ مین روز خود 

را می گذارند. اخراج های فعالین کارگری از سندیکای 

عقب  به  را  کارگران  نتوانست  هم  تپه  هفت  نیشکر 

مشقت  و  سخت  رشایط  متامی  با  کند.  وادار  نشینی 

است،  آورده  بوجود  کارگران  این  برای  رژیم  که  باری 

)جنبش کارگری در ایران با یکی از رسکوبگرترین رشایط 

اقتصادی روبرو است(.  ترین رشایط  بحرانی  سیاسی و 

اعتصاب نه تنها ادامه یافته بلکه قادر شده است که با 

توطئه های رژیم مقابله کند. دولت قول پرداخت دو 

ماه حقوق عقب افتاده از چهار ماه آنرا داده است. اما 

کارگران می گویند که زنان و بچه هایامن گرسنه هستند 

و دو ماه حقوق کفاف زندگی و حتی قرض های زندگی 

مرگ  به  را  کارگران  اسالمی  کند. جمهوری  منی  را  مان 

گرفته تا به تب راضی شوند. آنها حقوق کارگران را منی 

تا کارگران فقط بر رس حقوق ها متوقف شوند  دهند 

اما کارگران می گویند خصوصی سازی و دزدی کارفرما 

باید متوقف شوند. آنها باید به زندان انداخته شوند و 

پول های دزدی شده به رشکت نیشکر هفت تپه برگردد. 

های  پول  و  سازی  خصوصی  مخرب  نقش  کارگران 

می  بیرون  آنان  نیروی  از  داران  رسمایه  که  هنگفتی 

گوشت  و  پوست  با  آنها  اند.  فهمیده  خوب  را  کشند 

خود استثامر بی رحامنه رسمایه داری را حس می کنند. 

امروز آن نفرتی که در اعتصاب و مبارزات طوالنی مدت 

نوید افکاری
کارگر، ورزشکار و شورشگری علیه 

ظلم وستم
 نوید به احتامل زیاد زیر شکنجه کشته شد و جنایتکاران 

حاکم، شتابان، هراسناک و شبانه او را به خاک سپردند. 

وهمچنان  نگرفته  درس  تاریخ  از  هیچگاه  مرتجعان 

حذف  جنایتکارانه  شیوه  این  آنها  گرفت.  نخواهند 

باشد  عربتی  درس  که  برند  می  بکار  را  انسان  فیزیکی 

برای جوانان دیگر. چهل ویکسال است رسکوب،دستگیر 

روانه  تیر  و  اعدام  های  میدان  به  کنند.  می  وشکنجه 

است.  بوده  ومبارزه  مقاومت  رشد  آن  ونتیجه  میدارند 

درمانده  اسالمی  جمهوری  داری  رسمایه  نظام  امروز 

وفرومانده شده وحلقه به حلقه توسط توده های وسیع 

ستمدیده واستثامرشده در محارصه است. 

 جنبش بزرگ رادیکال دیامه نود هشت در عمل ثابت 

جمهوری  نظام  و  ایران  رنجربان  حزب  میان  مبارزه 

اسالمی،مبارزه مرگ وزندگی است چون هنوز چند روزی 

سازمان  متینگ  که  بود  نگذشته  حکومت  استقرار  از 

انقالبی را دراسفند 57 در سنگلج تهران، مشتی اوباشان 

دستگیر  را  ما  ازرفقای  ای  وعده  زدند  بهم  الهی  حزب 

وزندانی کردند.آغازی که هر روز که گذشت معلوم شد 

برای رسکوب کمونیستها به بورژوازی داخلی و بین املللی 

تا  ازآنزمان  امپریالیسم آمریکا تعهد داده بودند.  بویژه 

به امروزنظام رسمایه داری جهموری اسالمی برای ادامه 

سلطه خود دامنه کشتار ورسکوب را گسرتش داده کلیه 

گرایشات سیاسی وجنبش های توده ای بویژه کارگران 

وزحمتکشان، زنان، دانشجویان را هدف قرارداده است. 

اما هر چه رسکوب بیشرت، آتش مقاومت و مبارزه شعله 

ورتر شده و امروز حلقه به حلقه حاکمیت در محارصه 

توده ای قرار گرفته است. 

مقاومت  از  وآموزش  دهه شصت  خونین  گرد  سال  در 

جانباختگان که نگین صبح فردا را در دل تاریک میدان 

ادامه  بعنوان  وظیفه  بنابه  کاشتند،  اعدام  و  تیر  های 

را که  رفقایامن  یاد  راه گلگون شدەی حزب،  دهندگان 

جان خود را در راه سوسیالیسم و طبقه کارگر بی دریغ 

فدا کردند، زنده نگهداریم.

مسئول  و  سیاسی  دفرت  عضو  مترچیان  عباس  رفیق 

تشکیالت ایالتی حزب– خراسان رفیق عباس صابری عضو 

دفرت سیاسی و مسئول تشکیالت ایالتی حزب– خوزستان 

رفیق فرامرز وزیری عضو دفرت سیاسی، رسدبیر رنجرب و 

- گیالن رفیق منصور قاضی عضو  ایالتی حزب  مسئول 

رفیق  مازندران   – حزب  ایالتی  مسئول  و  سیاسی  دفرت 

محمود بزرگمهر عضو دفرت سیاسی و رسدبیر رنجرب رفیق 

عباس برخوردار عضو دفرت سیاسی و مسئول تشکیالت 

ضد اطالعات رفیق بهرام راد عضو دفرت سیاسی و مسئول 

دفرت  عضو  کشکولی  عطا  رفیق  حزب  نظامی  کمیتەی 

سیاسی و مسئول ایالتی – آذربایجان رفیق هوشنگ امیر 

دو انتخاب در چند ماه آینده در ایران و جهان برگزار 
می شود که تاثیراتی بر رژیم و مردم در ایران به اشکال 
مختلف خواهد گذاشت. یکی انتخابات آمریکا بعد از 
تظاهرات میلیونی ضد نژاد پرستی بین حزب دمکرات و 
جمهوری خواهان و دیگری انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران بین اصول گرایان و اصالح طلبان حکومتی می 

باشد. 
در  ایران  انتخابات  و  آینده  آمریکا در دوماه  انتخابات 
از شباهت های  آنها  بود. هر دوی  آینده خواهد  سال 

زیادی برخوردارهستند. 
۱ – در هر دوی آنها فقط دو جناح رسمی عمال صاحب 
دو  کنار  در  عمال  گروهها  بقیه  و  هستند  اختیارات 
جناح رسمی فعالیت دارند. در امریکا حزب دمکرات و 
جمهوری خواهان و در ایران اصولگرایان و اصالح طلبان 

حکومتی 
و  سیاسی  های  برنامه  نه  انتخابات  دو  هر  در   –  ۲
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سانترالیسم دمکراتیک را بدرستی بکار بگیریم

او را اعدام کردن... بقیه از صفحه ١

اعتصاب کارگران.... بقیە از صفحه ١

در  است،  گرفته  علیه رسمایه شکل  تپه  کارگران هفت 

آمدن  بوجود  باعث  خود  آن،  ادامه  و  مبارزاتی  عمل 

آگاهی وسیعی در بین آنان شده است. کارگران اعم از 

فارس و کرد و عرب و ترک متحدا علیه کارفرما ایستاده 

اند. مبارزه علیه رسمایه داری مرز ملیتی و زبانی منی 

نیشکر  قدم  به  قدم  بسنت  برای  دولت  ش  تال  شناسد. 

هفت تپه) از جمله فروش زمین های رشکت ( با مبارزه 

رژیم و  برای  باری  به شکست فضاحت  کارگران  متحد 

به  نزدیک  در طی  انجامید.  کارگران  برای  پیروزی  یک 

سه ماه اعتصاب، رسسختی این اعتصابیون شجاع و نرتس 

باعث  خود،  های  خواست  تحقق  برای  کارگری  جنبش 

به لحاظ  این مبارزه شده است. که  توازونی در  تغییر 

موثر  هم  کارگری  جنبش  آینده  مدت  طوالنی  اهداف 

رژیم  استوارانه،  پیگیری  و  مقاومت  این  بود.  خواهد 

اندازی  راه  به  مجبور  را  اسالمی  جمهوری  کارگر  ضد 

است.  کرده  کارگران  فریب  برای  فرمایشی  دادگاههای 

کار به آنجا رسیده که مجلس شورای اسالمی گفته در 

کرد.  خواهند  ورود  آن  در  موضوع  نشدن  حل  صورت 

بعدا هم معلوم شد که ورود منایندگان مجلس هم فقط 

یک منایش برای فریب کارگران بوده و مجلس هم تا االن 

کاری برای کارگران انجام نداده است. 

تپه بی وقفه  اعتصاب کارگران هفت  طی۸۸ روزی که 

های  شیوه  با  حکومتی  مختلف  عنارص  داشت،  ادامه 

مختلف سعی به آرام کردن کارگران داشتند. آنها چهره 

های مختلف و ظاهرا متضادی در دفاع از کارگران نشان 

حکومت  از  که  ای  تجربه  با  کارگران  ولی  دادند  می 

دشمنان  این  فریب  تنها  نه  دارند،  و  داشته  اسالمی 

دوست منا را نخوردند بلکه بر رس درخواست های خود 

مرصانه ایستادند. آخرین خربها حاکی از پرداخت دوماه 

حقوق عقب افتاده به کارگران است. 

تپه و خصوصی سازی در  مالکیت هفت  هنوز مسئله 

این رشکت حل نشده و این درخواست کارگران جواب 

ٓترک  باعث  کارگری  فشار جنبش  است.  نگرفته  روشنی 

این  هایی در تصمیم گیری های حاکمیت شده است. 

اعتصاب که یکی از طوالنی ترین اعتصابات تاریخ اخیر 

در  مثبتی  بسیار  تجربیات  دارای  است،  کارگری  جنبش 

ادامه کاری کل جنبش کارگری است.

١- رهربان این جنبش از شخصیت و درایت های خوبی 

برای متحد نگه داشنت کارگران برخوردار هستند 

توامنندی  و  مناسب  سازماندهی  از  اعتصاب  این    -٢

برخوردار است 

داشنت  نگه  متحد  کنندگان،  اعتصاب  های  سیاست   -٣

نیروی های مرتقی  و  کارگری  بخش های متحد جنبش 

بود

٤- این اعتصاب با تکیه به نیروی خود، قادر شدند که 

در  ای  بهینه  نحو  به  کارگران هم  زنان  نیروی  از  حتی 

ادامه جنبش برخوردار شود. 

٥- هم کارگران و هم رهربان خیابانی این اعتصاب نشان 

علیه  مبارزه  در  باالیی  درک  و  هوشیاری  از  که  دادند 

توطئه ها و نظرات نادرست برخوردار هستند. درعین 

سازمان  تا  افراد  از  مرتقی  های  بخش  های  کمک  حال 

از  جهان  و  ایران  در  کارگران  مدافع  و  کارگری  های 

این جنبش از نکات دیگری است که در این جنبش و 

استواری آن نقش درخوری داشتند

ــن  ــددا ای ــاب مج ــن اعتص ــه کاری ای ــت و ادام مقاوم

حکــم تاریخــی را کــه حــق گرفتنــی و نــه دادنــی اســت، 

را ثابــت کــرد. مــا ضمــن تربیــک بخاطــر پیــروزی نســبی 

در ایــن مرحلــه از اعتصــاب بــا یــک هشــدار، همیشــه 

ــم  ــده رژی ــای آین ــه ه ــگ توطئ ــه زن ــوش ب ــتی گ بایس

ــکر  ــت نیش ــندیکایی رشک ــربان س ــران و ره ــه کارگ علی

هفــت تپــه باشــیم. متحــد مانــدن کارگــران بــرای ادامــه 

درخواســت هــا از اولیــه تریــن موضوعاتــی اســت کــه 

ــود.  ــد ب ــده خواه ــی و آین ــای کنون ــروزی ه ــن پی ضام

روشــن اســت در هــر جنبشــی نظــرات مختلــف در 

ادامــه عملکــرد آن شــکل گرفتــه و ســعی بــه تاثیــر روی 

ــه  ــد، برخــورد درســت ب آن حــرکات و جنبــش هــا دارن

ــاری و  ــه پرب ــد ب ــی توان ــی م ــر جنبش ــات در ه اختالف

ــری و ســازمانی آن کمــک  ــدی فک ــه کاری و توامنن ادام

هــای شــایانی بنامیــد. از اختالفــات نبایــد ترســید بایــد 

آنــرا روشــن کــرد و جایــگاه آنهــا را در چشــم اندازهــای 

ــده نشــان داد.  آین

در طــی چنــد ســال گذشــته کــه ســندیکای نیشــکر 

هفــت تپــه فعاالنــه عمــل مــی کنــد، اعضــاء و رهــربان 

نظــرات  دارای  کــه  اســت  دیــده  بخــود  مختلفــی 

گوناگونــی در ایــن جنبــش بــوده انــد، کــه در هــر 

ــی و  ــط بیرون ــوا و رشای ــوازون ق ــه ت ــه بســتگی ب مرحل

درونــی آن متفــاوت بــوده اســت. سازشــکاری و دســت 

ــا حــرکات افراطــی موجــود بــوده  بــه عصــا راه رفــنت ت

ــیدن  ــرای رس ــی ب ــمت عموم ــت و س ــا حرک ــت. ام اس

بــه درخواســت و 5 نکتــه ای کــه در بــاال مطــرح شــد، 

نشــان داده اســت کــه خــط عمومــی در مجمــوع 

خــود درســت بــوده اســت. شــعارهایی کــه در مقاطــع 

ــورایی"، "کار،  ــت از"اداره ش ــده اس ــرح ش ــف مط مختل

نــان، آزادی"، "کارگــر هفــت تپــه ایــم، گرســنه ایــم 

گرســنه ایــم"، "کارگرهفــت تپــه ایــم حــق خــود را مــی 

ــد  ــی بودن ــعارها مرتق ــاظ ش ــه لح ــا ب ــه تنه ــم" ن گیری

بلکــه تــا حــدودی ســمت و ســوی آینــده را هــم نشــان 

ــش  ــارزه جنب ــش در مب ــه پی ــی ب ــن گام داده اســت. ای

کارگــری علیــه رسمایــه داری اســت. تحلیلگــران رژیم در 

روزنامــه هــای خــود مــی گوینــد شــعار اداره شــورایی 

ــن  ــا ای ــت ب ــت و دول ــت ها اس ــه مارکسیس ــق ب متعل

ــارزات  ــم از مب ــر رژی ــان دیگ ــه زب هــا طــرف اســت. ب

هفــت تپــه و رشــدش موضــوع پیونــد جنبــش کارگــری 

– کمونیســتی را درک مــی کنــد و بــا نــان قنــدی و 

چــامق قصــد درهــم کوبیــدن آنــرا دارد. کارگــران هفــت 

ــا مبــارزات خــود ضــد ســتمگران و اســتثامرگران  تپــه ب

بــه همــه متوهمیــن بــه ایــن رژیــم نشــان دادنــد کــه 

ایــن رژیــم بعلــت حــرص و طمــع بیــش از حــدش حتــی 

در ســطح اقتصــادی هــم قــادر بــه تامیــن حداقــل 

زندگــی نیــروی کار نیســت. راهــی بــس تاریخــی و 

ــارزات  ــوی مب ــخت در جل ــال س ــن ح ــکوه در عی پرش

ــد اســتثامر  ــی از قی ــرای رهای ــران و زحمتکشــان ب کارگ

ــه  ــت تپ ــران هف ــود دارد. کارگ ــزدوری وج ــی م و بردگ

نشــان دادنــد کــه طبقــه کارگــر بطــور واقعــی قــادر بــه 

تغییــر جامعــه در زیــر اداره شــورایی و بــرای کار، نــان، 

ــه  ــای ن آزادی اســت. مهمرتیــن مســئله کــه در پیــش پ

تنهــا کارگــران هفــت تپــه بلکــه کل طبقــه کارگــر ایــران 

ــی  ــطح م ــن س ــی تری ــی در عال ــدت طبقات ــت، وح اس

باشــد. 

مهران پیامی

کرد که جرات به مبارزه توسط توده ها به سطح نوینی 

رسیده است. نیروی میلیونی کارگری هرروز با اعتصابات 

می  انقالبی  و  تر  متشکل  تر،  آبدیده  خود  واعرتاضات 

وکارگر  اعدام  به  نه  پهلوان  افکاری،  نوید  اعدام  شود. 

مبارز، توسط رژیم جمهوری اسالمی بی جواب نخواهد 

ماند.

پاسخ طبقه کارگر بعنوان طبقه ای که رسالت تاریخی 

دار  عهده  داری  رسمایه  نظام  رش  از  را  برشیت  نجات 

ر “  از شعا  است.، طبق جهانبینی واصول وبرنامه اش 

وحدت وتشکیالت “ می گذرد. 

پاسخ طبقه کارگرچنین است :

به  کارد  امروز  که  را  مردم  های  توده  وسیعرتین  باید 

جانفشانی  گونه  همه  به  حارض  و  رسیده  استخوانشان 

متشکل  هستند،  داری  رسمایه  نظام  رسنگونی  برای 

ومتحد کرد. چنین تشکل واتحادی تنها هنگامی هدفمند 

تشکالت  آنرا  فقرات  ستون  که  رسد  می  پیروزی  به 

درون  در  که  کمونیستی  حزب  دهند.  تشکیل  کارگری 

چنین تشکالتی ودر پیوند با آنها پا می گیرد، در عمل به 

حزبی نه جدا بلکه در پبوند با طبقه کارگر تبدیل می 

شود. در چنین حالتی است که پاسخ راستین به جنایت 

کشنت افکاری داده می شود. جهانبینی طبقه کارگر بر 

اینست که در مبارزه علیه مرتجعان باید در درجه اول 

کلیه خیاالت واهی را بدور ریخت و بادید طوالنی برای 

مبارزه ای سخت و راهی پر پیج وخم آماده شد. باید 

غم از دست دادن مبارزانی چون نوید را به نیرو تبدیل 

کرد و به مبارزه تا آخر ادامه داد..

نه به شکنجه و نه به اعدام

رسنگون باد رژیم رسما یه داری جمهوری اسالمی

مرگ بر امپریالیسم زنده باد آزادی و سوسیالیسم

حزب رنجربان ایران
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دهه شصت و .... بقیە از صفحه ١

رفیق  امیرغیاثوند،  فرهاد  رفیق  سیاسی  دفرت  عضو  پور 

غالمحسین اهرابی، رفیق محمد ایزدشناس، رفیق بهرام 

بام دژفر، رفیق ضیا بصیری، رفیق محمود تاج الدینی، 

رفیق فرامرز جمشیدی، رفیق فرزانه حسین جانی مقدم، 

رفیق  رفیق حسن حقایق،  بهرام جواهر حقیقی،  رفیق 

خرم شاد حق پسند، رفیق حیدر کایدان، رفیق شهریار 

روان،  حسام  رفیق  پور،  رمضانی  مهداد  رفیق  راضی، 

رفیق  صربی،  ریاحی  بهمن  رفیق  رونقی،  بهمن  رفیق 

مصطفا  رفیق  سجادی،  ماهان  رفیق  رئیسی،  فریدون 

صادق، رفیق مصطفا صدیقی نژاد، رفیق نادر فرشادفر، 

رفیق مسعود فرهمند، رفیق ایرج فرهمند، رفیق حسین 

رفیق  لطفعلیان،  ترانه  رفیق  کایدان،  علی  رفیق  قدس، 

شاپور  رفیق  نصیری،  عزیز  رفیق  معامرزاده،  یوسف 

نورمنصوری، رفیق بهزاد ناجی، رفیق محمد نظر نوری، 

رفیق عادل نوری، رفیق مرتضی نهال بار، حزب رنجربان 

ایران بنیادش بر سنگ خارای مبارزه تا آخر پرولتارئی، 

رضا  محمد  سلطنتی  شده  رسنگون  رژیم  با  مبارزه  در 

پرچم  و  شده  حک  اسالمی  داری  رسمایه  جمهوری  و 

راستین انقالبی اش همچنان در اهتزاز خواهد ماند. 

یاد جانباختگان دهه شصت گر امی باد

نه فراموش می کنیم و نه می بحشیم

حزب رنجربان ایران
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به سای

انتخابات در رژیم... بقیه از صفحه ١

اول  تبلیغات و وعده و وعید ها حرف  بلکه  اقتصادی 
را می زنند.

۳ – غیر خودی ها بطور عملی و نه رسمی حق ورود به 
انتخابات نه در آمریکا و نه در ایران را ندارند.
۴ – هر دوی آنها انتخاب بین بد و بدتر است.

5 – سازمان های امنیتی و مالی فیلرتهای کاندیدهایی 
برای عبور هستند. حرف آخر در این انتخابات را قدرت 
در  حاکم  دارای  طبقات  اجتامعی  امتیازات  و  رسمایه 

گزینش کاندیدا ها تعیین می کند.
۶- هیچکدام مناینده طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه 
نیستند و طبقه رسمایه دار و امپریالیستی کشورشان را 

منایندگی می کنند.
رژیم  فریبکارترین  و  دروغگوترین  از  رژیم  دو  هر   -7

های جهانی به حساب می آیند 
نیروهای  و  ترین  مرتجع  مدافع  رژیم  دو  هر   –  ۸
تروریستی جهانی با ایده های هژمونی طلبانه و تقابل 

علیه یکدیگر هستند.
۹ – هردو رژیم در یکی از بدترین رشایط اقتصادی و 

سیاسی تاریخ خود در حال برگزاری انتخابات هستند.
حال  در  کشوری  دو  در  حال  عین  در  انتخابات  این 
رشایط  هم  و  هایشان  رژیم  هم  که  است  برگزاری 

اجتامعی اشان متفاوت است.

به  که  است  امپریالیستی  رژیم  یک  آمریکا  رژیم   –  ۱
مدت بیش از ۶5 سال رسکرده امپریالیست های جهان 
بوده است و دستش تا مرفق به خون مردم جهان آلوده 
است. در عین حال برخی از آزادی های فردی اجتامعی 
داری  منافع رسمایه  حد  تا  را  آمریکا  جامعه  درون  در 
رژیمی  حال  عین  کند. در  می  رعایت  امپریالیستی 
در  بشدت  نژادی  اختالفات  و  بوده  نژادپرست  بشدت 
جامعه موجود است. فاصله طبقاتی و ثروت و فقر در 

این کشور بیداد می کند. 
استبداد  با  پیرامونی  کشور  رژیم  یک  ایران  رژیم   –  ۲
مذهبی است که آزادی های فردی اجتامعی و سیاسی 
دیکتاتوری  بصورت  و  کرده  سلب  مردمش  از  کامال  را 
فردی اداره می شود. و دستش تا مرفق به خون مردم 
خودش آلوده است. انتخابات در این رژیم در حقیقت 
یک انتصاب است با بهره گیری و سوء استفاده از بازی 

انتخابات در افکار عمومی.

مارکس درباره انتخابات درٰ رژیم های رسمایه داری می 
گوید "هر چندگاهی بورژوازی از بین طبقه خود افرادی 
را برای جایگزینی با دولت قبلی برمی گزیند تا وظایف 
و منافع طبقه حاکم را به نحو بهرتی انجام دهند". آنچه 
گرایش  رژیم  هردو  است  روشن  انتخابات  دو  این  در 
از  باید  را  آنها  در  انتخابات  و  داشته  فاشیستی  های 

همین زاویه و گرایش های درونی این دو رژیم دید. 

انتخابات در ایران 
ریاست  هشتمین  انتخاب  سال  ایران  در  آینده  سال 
چندین  از  کاندیدها  انتخابات  این  در  است.  جمهوری 
در  بایستی  می  و  کرده  عبور  سیاسی  و  امنیتی  فیلرت 
بشدت  های  سیاست  خدمت  در  کامل  بطور  گذشته 
هایی  چهره  لیست  باشند.  بوده  مخرب  و  رسکوبگرانه 
ارگان  باالترین  به  نزدیک  و  وابسته  های  روزنامه  که 
آنها  که  دهد  می  نشان  اند،  کرده  مطرح  دولتی  های 
به خامنه  نزدیک  و  نظام  با سابقه  از چهره های  متاما 
"بیت  به  نزدیک  های  خودی  دایره  در  و  هستند  ای 
رهربی" بوده و هستند. این انتخابات حتی خودی های 
کاندیداها  متامی  گذاشت.  خواهد  کنار  هم  را  منتقد 
در دایره مافیایی قدرت حضوری فعال داشته اند و در 
نیروهای  و رسکوب  بند  و  زد  و  دزدی  و  خواری  رانت 
آزادیخواه و دمکرات از سابقه "درخشانی" برخوردارند. 
بویژه  نظامی  و  امنیتی  نهادهای  آنان عضو  از  بسیاری 
سپاه پاسداران و از شکنجه گران این رژیم هستند. در 
عین حال آنها در حال زد و بند با جناح اصالح طلب و 
با  کن  کن سفت  و شل  کروبی  خانه  از  برداشنت حرص 

جناح خامتی و احمدی نژاد هستند. 
بحران  که  شود  می  برگزار  حالی  در  انتخابات  این 
اجتامعی و رشد فقر و فالکت در ابعاد وسیع و سیاست 
عاصی  کامال  رژیم  دست  از  را  مردم  ویرانگرانه،  های 
لیاقت رژیم در کنرتل شیوع کرونا و  کرده است. عدم 
شدن  کمرت  به  ایران  در  بیامری  این  باالی  های  کشته 
توهم مردم از وعده و وعیدهای انتخابات و کاندیداها 
و باال رفنت هشیاری آنان انجامیده است. کمرت کسی در 
این  که  دارند  باور  رژیم  این  خواران  جیره  بجزء  ایران 
انتخابات می تواند تغییری در وضعیت جامعه بوجود 
بیاورد. بی اعتامدی مردم نه تنها حقانیت داشته بلکه 

رژیم  ازاین  تاریخی  تجربه  و  مادی  قوی  های  پایه  از 
برخوردار است. معموال انتخابات در رژیم های رسمایه 
داری با وعده و وعیدهایی برای جمع آوری رای رشکت 
بهانه  به  انتخابات  از  بعد  و  شود  می  رشوع  کنندگان 
های مختلف این وعده ها یا انجام منی گیرد و یا آنرا 
به فراموشی می سپارند. این قانون در ۴۰ سال گذشته 
ایران تجربه شده است. یک منونه آخری آن،  بارها در 
کسی که پاکرتین دولت تاریخ ایران خود را معرفی می 
از دزدترین دولت های  نژاد( معلوم شد  کرد) احمدی 
معارص ایران بوده است. دولت تدبیرو امید) روحانی( 
که قول رفاه و ثروت می داد، با تورم ۳5٪ دست و پنجه 
نرم می کند. سفره های کارگران و زحمتکشان در دوره 

او به ۲ تا ۳ برابر زیرخط فقر سقوط کرده است.
 ظاهرا جناح های مختلف برای نشسنت بر کرسی ریاست 
جمهوری در حال تدارک و جمع آوری نیرو برای رقابت 
و  اقتصادی  برنامه  هیچ  اوال  ها  جناح  این  اما  هستند. 
سیاسی متحول کننده ای را ندارند و بیشرت به ایراد گیری 
یکدیگر مشغول هستند.  از  ارزش  بی  و  کودکانه  های 
نبوده و  گیری  دارای قدرت تصمیم  این جناح ها  ثانیا 
خامنه  شخص  را  اساسی  و  مهم  تصمیامت  و  نیستند 
اجرا  و  پادوها  تنها  آنها  و  گیرند  می  مشاورانش  و  ای 
جمله  از  دیگری  مسائل  آینده  ماههای  کننده هستند. 
ریاست  انتخابات  بر  آن  تاثیر  و  ای  خامنه  جانشینی 
از فیلرت شورای نگهبان و  جمهوری و تعیین کاندیداها 
دستگاههای امنیتی روشن تر خواهد شد. اما از همین 
حاال روشن است که جناح های مختلف رژیم در عین 
اختالفات، برای حفظ رژیم به هر قیمتی "متحدانه" در 
کمونیست  ما  اما  کرد.  آینده رشکت خواهند  انتخابات 
ها و مدافعین کارگران و زحمتکشان می دانیم که قول 
مبارزه علیه فقر نابرابری و دزدی و تامین دمکراسی و 
عدالت اجتامعی با رژیم هایی نظیر جمهوری اسالمی 

یک فریب و دروغ بزرگ است. 
و  آزاد  انتخابات  یک  برپایی  برای  ها  مبنا  حداقل 
برابر و حضور  و  آزاد  اوال حق   : از  عبارتند  دمکراتیک 
کمونیست  و  چپ  و  انقالبی  و  دمکراتیک  نیروهای 
همه  برابری  دوما  است.  نهادینه  بصورتی  جامعه  در 
را  قوانین  که  است  کسانی  مجازات  و  قانون  برابر  در 
نقض می کنند. سوما عدم مذهبی بودن یک دولت و یا 
ایجاد تشکالت مستقل صنفی  رژیم است. چهارما حق 
فرودست  طبقات  برای  بویژه  دولتی  غیر  سیاسی  و 
اجتامعی. پنجام حضور یک سیستم کنرتل متقابل قوی 

و کارآ و مستقل 
و  عادالنه  در  تواند  که منی  دیگری هم هست  مسائل 
نداشته  مستقیم  تاثیر  انتخابات  یک  بودن  دمکراتیک 
باشد مانند. برسمیت شناخنت حق برابر همه شهروندان 
برابر  کردن، حق  انتخاب  و  انتخاب شدن  برای  جامعه 

زنان و ملیت ها و غیره.
و  عادالنه  انتخاباتی  که  است  روشن  باال  توضیحات  با 
دمکراتیک هیچ همخوانی و یا قرابتی با انتخابات رژیم 
اسالمی که فقط خودی ها را در دایره مافیایی قدرت 
جای داده است ندارد. دیگر انتخاب بین بد و بدتر هم 

موجود نیست انتخاب بین بدتر و بدترین هاست.
حمله  مثل  گذشته  انتخابات  در  بحرانی  نقطه  چند   
آمریکا به ایران، عمال با شکست آمریکا در سازمان ملل 
آمریکا  که  گذشته  سال  چند  طی  است.  شده  ضعیف 
ایران را در تحریم اقتصادی قرار داد به گفته مسئولین 



صفحە4رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
5 

حه
صف

در 
یه 

 بق

انتخابات ریاست جمهوری ایران را بایکوت کنید 

طبقه کارگر روسیه، لنین و انقالب اکترب

رژیم با شکست مفتضحانه روبرو شده است آن هم در 
رشایطی که بار فشار کمرشکن اقتصادی کاسه صرب مردم 
را لربیز کرده است . اما همین گفته نشان از دروغ گویی 
رژیم حتی در مسائلی دارد که مردم بطور روزمره با آن 

دست به گریبان هستند، منی دهد؟. 

اما انتخابات نوع دیگری هم در جوامع انسانی تجربه 
مردم  از  ناشی  را  قدرت  واقعی  نیروی  که  است  شده 
می داند و برای احراز این نیروبطور دائم آنرا از طریق 
دمکراسی  پایه های  دهد. شوراها  سازمان می  شوراها 
انتخاب شدن  آن حق عمومی  در  که  است  ای  جامعه 
و انتخاب کردن در وسیع ترین و آزادانه ترین شکل آن 
بخواهند  که  زمان  کنندگان هر  انتخاب  اجرا می شود. 
قادر به به زیر کشیدن منتخبین خود بصورت مستقیم و 

بازو خواست از آنان هستند. 
انتخابات  به  زیادی  آمریکا: که شباهت های  انتخابات 
تبلیغات  رصف  پول  دالر  میلیاردها  آن  در  دارد.  ایران 
از طریق رشکت های رسمایه داری می شود  انتخاباتی 
با رشکای سیاسی حامی شان  بتوانند  از پیروزی  تا بعد 
در دولت نه تنها پول های تبلیغاتی را برگردانند بلکه با 
شیوه های مافیایی رشکت های رقیب را به کنار بزنند. 

می  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  در رشایطی  آمریکا 
رقابت  و  ها  رشکت  سود  بخاطر  آمریکا  رژیم  که  رود 
های بین املللی از مبارزه با کرونا کامال عاجز شده است. 
و  داده  دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار   ۲۰۰ از  بیش 
یک میلیون مبتال در جامعه روی دستش مانده است. 
یک  بسرت  در  همچنان  آمریکا  جامعه  دیگر  طرف  از 
جان  شعار  با  که  اجتامعی  های  کشاکش  و  اعرتاضات 
دو  است.  روبرو  است  یافته  رشد  است،  مهم  سیاهان 
حزب دمکرات و جمهوری خواه آمریکا که بطور سنتی 
در  کنند،  می  تعیین  را  آمریکا  های  جمهوری  ریاست 
این بحران هم نشان دادند که در تقابل با جنبش های 
بسیار  آمریکا  جامعه  درون  از  رسبرآورده  اجتامعی 
اهداف سیاسی خود سیاست  در خدمت  و  فریبکارانه 
های نان قندی و چامق را پیش می برد. حزب دمکرات 
و  ها  جنبش  این  به  نسبت  دلسوزی  با  ظاهرا  آمریکا 
حزب جمهوری خواه با انگشت اشاره و رسکوب به آن 

برخورد می کنند.
نیز  و  اقتصاد  مسئله  آمریکا  جامعه  در  دیگر  مشکل 
در  هژمونیکش  قدرت  و  داخل  در  اجتامعی  خدمات 
خارج است که هردو در حال سقوط نرم هستند. نرخ 
باالی ۱۰ در صد رسیده است و رقبای  به حد  بیکاری 
آمریکا هر چه بیشرت این کشور را در چالش های جهانی 
به عقب نشینی وادار می کنند. مدتی است که مسئله 
جواب به مشکالت بین املللی و از دست دادن قدرت 
تبلیغات  از  باعث شده است بخشی  هژمونیک آمریکا 
دهد.  اختصاص  بخود  آمریکا  آینده  انتخابات  در  را 
و  چین  با  افسارگسیخته  ضدیت  عین  در  ها  دمکرات 
روسیه خواهان تعامل و رشاکت با برخی از کشورهای 
اروپایی برای سلطه بر بازارهای جهان حتی به صورت 
موقت هستند در حالیکه جمهوری خواهان بر رسکرده 
تهاجم  و  اروپایی  کشورهای  بر  سلطه  و  آمریکا  گرایی 

سیاسی و اقتصادی و نظامی تاکید می کنند.
های  روشن  و  سایه  متام  با  است  روشن  که  آنچه 
سیاست جناح های مختلف در آمریکا و ایران سیاست 
تغییر  انتخابات  این  با  آنها  اسرتاتژیک و راهربدی  های 

نخواهد کرد. رژیم های طبقاتی را با انتخابات منی شود 
تغییرداد. کسانی که در این توهم و خود فریبی دچار 
هستند که با انتخاب این و یا آن جناح و به قول معروف 
از "این ستون به آن ستون فرجی هست" و می توانند 
در زیر پاهای بورژوازی نفس بکشند، فقط به بدتر و 

طوالنی شدن اوضاع کنونی کمک می کنند. 
رژیم  این  رسنگونی  و  کردن  انقالب  بجزء  راهی  هیچ 
ها منی تواند اوضاع را برای کارگران و زحمتکشان این 
طبقه  یک  وظیفه  این  ببخشد.  بهبود  حتی  کشورها 
تاریخی است که این امر تاریخی را به پایان برساند و 

آن نیرو طبقه ای بجٔزء طبقه کارگر بین املللی نیست.

مهران پیامی

انقالب اکترب که  همچون توفان و زلزله ای دنیای رسمایه 

را  ای  عادالنه  و  آزاد  دنیای  نوید  و  داد  تکان  را  داری 

برای کارگران و زحمتکشان و  مردم ستمدیده رستارس 

جهان به ارمغان آورد. تاثیرات انقالب اکترب ۱۹۱7 که در 

آن پرولتاریای روسیه در یکی از پهناورترین کشورهای 

بزرگ رسمایه داری به قدرت رسیده، در حیطه روسیه 

مناند و اکرث جوامع برشی با الهام از این انقالب دست 

به انقالبات برای تغییر جوامع خود زدند. به ماه اکترب 

نزدیک می شویم و باز خوانی دو انقالب، انقالب اکترب 

روسیه و انقالب چین بخاطر رضورتی برای بکار گیری 

همیشه  جهان  آینده  انقالبات  ادامه  در  آن  تجربیات 

به  کردیم  سعی  نوشته  این  در  ما  است.  داشته  وجود 

انقالب اکترب برخورد کنیم و در نوشته های دیگر مسئله 

انقالب چین را مورد درس آموزی قرار خواهیم داد.

تکنولوژی  رشد  زمینه  در  روسیه  خود  در  که  تغییراتی 

لوای  تحت  طبقاتی  مبارزه  نیز  و  تولید  آوری  بار  و 

دیکتاتوری پرولتاریا به نفع طبقات فرودست اجتامعی 

بوجود آمد، زمینه های ماندگاری و تثبیت قدرت سیاسی 

بعلت  ولی  منود.  حفظ  دهه  چند  تا  را  پرولتاریایی 

ساختامن  زمینه  در  جهانی،  پرولتاریای  تجربگی  کم 

سوسیالیسم در روسیه اشتباهات متعددی و نیز خیانت 

قدرت  رفنت  دست  از  باعث  که  گرفت  صورت  هایی 

داری  کشور رسمایه  یک  به  روسیه  بازگشت  و  سیاسی 

شد. با متامی این احوال با نگاهی به این انقالب که تا به 

حال در رسنوشت برشیت تاثیرات شگرف و همیشگی 

به جای گذاشته است و یکی از پردامنه ترین انقالبات 

و  آزادیخواهان  همه  برای  شود،  می  محسوب  جهان 

عدالت طلبان و مبارزینی که علیه ظلم و ستم و استثامر 

و استعامر مبارزه کرده و می کنند دارای تجربیات بس 

ذیقیمت و گرانبهایی است که می تواند با درس گیری از 

آنها راه های مبارزه علیه رسمایه داری را هموارتر کرد. 

این انقالب وقتی به پیروزی رسید که طبقه کارگر روسیه 

نقش  مارکسیستی-لنینستی  درست  های  اندیشه  تحت 

هدایت کننده آنرا بعهده گرفت، نقشی که توسط لنین 

و با تطبیق کمونیسم علمی بر مبارزه طبقاتی در روسیه 

بسیاری  در  روسیه  انقالب  در  تنها  نه  لنین  شد.  ایفا 

مواقع نقش تعیین کننده ای داشت بلکه در عین حال 

در مبارزه نظری علیه دشمنان و دوستان متزلزل طبقه 

تعیین  های  کمک  علمی  کمونیسم  نظریات  غنای  به 

کننده ای کرد. او به مثابه رهرب نه تنها انقالب کارگری 

در روسیه بلکه یکی از برجسته ترین رهربان پرولتاریای 

زمینه  در  را  علمی  اندیشه های  از  بسیاری  املللی  بین 

های مختلف مبارزاتی تکامل داد و به گنجیه کمونیسم 

علمی افزود. در عین حال او یک رهرب عملی و سازمانده 

زیر  در  ما  بود.  روسیه  در  اجتامعی  انقالب  برجسته 

انقالب روسیه  او در پیروزی  اندیشه های  بعلت نقش 

برخی از آنها بصورت تیرتوار می آوریم :

۱ – نظریه اقتصادگرایی در جنبش کارگری را نادرست 

ایدئولوژی  را  خودی  به  خود  جریان  از  روی  دنباله  و 

اپورتونیستی می دانست 

انقالب، ساختامن  برنامه ریزی برای  لنین نقشه و   – ۲

روسیه(،  رستارسی  کمونیست  )حزب  کارگری  حزب 

مارکسیسم  های  گنجینه  به  را  سوسیالیسم  ساختامن 

افزود. 

۳ – لنین با درک رشد روند رسمایه داری کارکرد قوانین 

جدید  عرص  دوران  و  امپریالیسم  مسئله  آن،  درونی 

رسمایه داری و پیش درآمد انقالبات پرولتاریایی در این 

دوران را بیرون کشید.

جوامع  طول  در  دولت  مسئله  علمی  طرح  با   –  ۴

همچون  اپورتونیستی  نظریات  علیه  تنها  نه  طبقاتی، 

دولت همگانی را افشا کرد بلکه به آموزش مارکسیسم 

و  شورایی  رژیم  پرولتاریا،  دیکتاتوری  طرح  زمینه  در 

مناسبات حزب و طبقه و قدرت سیاسی پرداخت 

در  انشعاب  و  کارگری  ارشافیت  نقش  لنین   --5

فوق  از  بخشی  ریزش  از  ناشی  که  را  سوسیالیسم 

کشورهای  کارگر  طبقه  درون  به  امپریالیستی  سود 

امپریالیستی بوجود آمده است را نشان داد.

۶ –  نقش کمونیست ها در مبارزات کشورهای پیرامونی 

انقالبات  و  مبارزات طبقاتی  برای بدست گیری رهربی 

دمکراتیک در یک مبارزه بی امان با بورژوازی و دارو 

دسته های مذهبی و فئودالی را نشان داد و درسهای 

آنرا در انقالب روسیه بیرون کشید

7 – لنین با افشای نقش اپورتونیستی انرتناسیونال دوم 

در تسلیم طلبی به امپریالیست های خودی، دست به 

ایجاد انرتناسیونال پرولتاریایی سوم زد.

۸-  در زمینه فلسفه  با مبارزه رسسختانه با کسانی که 

و  شود  می  منفعل  یا  و  گردانند  برمی  روی  انقالب  از 

کتاب  در  بویژه  آن  فلسفی  های  زمینه  کشیدن  بیرون 

امپریوکریتیسیم و ماتریالیسم تاریخی، نقش ایده های 

ماتریالیستی و ماتریالیسم دیالکتیک را برای پیروزی در 

مبارزات طبقاتی روشن کرد. 

دوران  و  از عرص  با شناخت  لنین  ملی،  زمینه  در   –  ۹

توضیح  دقت  با  آنرا  ملی،  مسئله  تکامل  و  امپریالیسم 

داد و اسرتاتژی و تاکتیک های حزب طبقه کارگر را با 

این مسئله روشن کرد.

از  برخی  لنین  اکترب  انقالب  پیروزی  از  بعد  در    -۱۰

مسائل اقتصادی و سیاسی دوران سوسیالیسم و درکی 

چه  دارد  وجود  دوران  این  در  طبقاتی  مبارزه  از  که 

فئودال- روسیه  سطح  در  چه  و  املللی  بین  سطح  در 
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پاسخی به رفقای آذرخش

نوشــته زیــر پاســخی اســت بــه پرسشــنامه ای کــه 
ســایت آذرخــش بــرای یکــی از رفقــا ی رشکــت کننــده 
ارســال کــرده بــود. بــه ابتــکا ر او یــک گــروه کوچــک ۸ 
نفــره طــی مطالعــه و بررســی و تبــادل نظــر، نتایــج کار 
خــود را بصــورت گزارشــی بــا امضــای جمعــی از فعالیــن 
ــایت  ــرای س ــه ۲۰۱۹ ب ــخ ۱۳ ژانوی ــت در تاری کمونیس

آذرخــش ارســال کــرد.

 به رفقای آذرخش
با درود به رفقای عزیز

ــردی وجمعــی مــورد  ــا را ف ــا ســند ارســالی شــام رفق م
بررســی قــرار دادیــم . پــس از تبــادل نظــر نتیجــه آنــرا 
بعنــوان گزارشــی بــا شــام در میــان مــی گذاریــم. قبل از 
طــرح نــکات اساســی مشــرتکی کــه فکــر مــی کنیــم مــی 
توانــد زمینــه ای بــرای تبــادل نظــر بــا هــدف مشــرتکامن 

بــا شــد و در زیــر مــی آینــد مایلیــم اشــاره کنیــم:
مــا بــر ایــن باوریــم کــه بــا توجــه بــه تاریــخ صــد ســاله 
جنبــش کمونیســتی و اوج گیــری مبــارزات طبقــه کارگــر 
ــر از پیــش، ایجــاد حــزب  ــارزه ای متشــکل ت جهــت مب
پیــرشو انقالبــی طبقــه کارگــر – حــزب کمونیســت 
امــروز بــه وظیفــه ای مــربم و رضوری تبدیــل شــده 
اســت . بــه بــاور مــا ایــن وظیفــه از رونــد متحــد شــدن 
کمونیســت هــا ودر نتیجــه نفــی دیالکتیکــی تشــکیالت 
خــود در خدمــت بــه جنبــش متشــکل و منســجم بــزرگ 
کارگــری کنونــی ایــران مــی گذرد.درســت بدیــن خاطــر 
ــاذ  ــورت اتخ ــه در ص ــت ک ــو رف ــا جل ــد روی دو پ بای
ــه تشــکیالتی  ــاج ب ــا راهــکاری احتی ــن اســرتاتژی ی چنی
اســت کــه از هــامن آغــاز کیفیــت بــاالی انجــام وظایــف 

تعییــن شــده را داشــته باشــد.
یکم

پــس از صــد ســال ورود کمونیســم علمــی بــه ایــران و 
پایــه ریــزی جنــش کارگــری و کمونیســتی، پــس از صــد 
ــی، مســلحانه و مســاملت  ــان وعلن ــارزه ی پنه ــال مب س
آمیــز، پــس از صــد ســال خیــزش هــا و فــرو ریــزی هــا 
بــا اینکــه هنــوز پراکندگــی گریبانگیــر ایــن جنبــش 
ــای آگاه آن در  ــردان ه ــر و گ ــه کارگ ــی طبق ــت ول اس
برابــر بــورژوازی حاکــم بطــور اســتوار در کلیــه جبهــه 
ــروز  ــو سیاســی ام ــک آلرتناتی ــوان ی هــا ایســتاده و بعن
ــه سیاســی مطــرح اســت و  همچــون گذشــته در صحن
ــتی و  ــی کمونیس ــاد حزب ــاس ایج ــن اس ــر ای ــت ب درس

ــه تنهــا رضوری بلکــه مــربم مــی باشــد. متحــد ن
دوم

ــا ویژگــی  ــه داری اســت ب ــران رسمای ــی ای جامعــه کنون
هــای اساســی در زمینــه هــای تاریخــی -اجتــام عــی و 

اقتصــادی خــود : 
و  اتحصــارات  رسمایــه  جهانــی  تســلط  دوران  در   *
سیاســت هــا ی نئولیربالیســم آمپریالیســتی - ایــران بــه 

ــت ــته اس ــه پیوس ــان رسمای ــه ی جه جرگ
ــروش  ــرداری و ف ــره ب ــد و به ــه تولی ــه داری ک ** رسمای
نفــت خــام و معــادن وگاز آن در بــازار جهانــی از یــک 
طــرف و رانــت خــواری گســرتده دولتــی و رشکــت هــای 

بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر مـی 

گردد و بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران می 

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

باشد.

امپریالیستی روشن کرد.

۱۱- او نحوه برخورد سیاسی و ایدئولوژیکی حزب طبقه 

کارگر به مذهب را توضیح داد. 

موضوعات اشاره شده بخش هایی از درس های لنینی از 

انقالبات پرولتاریایی نه تنها در روسیه بلکه در رستارس 

بین  پرولتاریای  برای  هایی  آموزش  مثابه  به  را  جهان 

املللی به ارمغان گذاشت. 

در کشور ما ایران تاثیر این انقالب نسبت به کشورهای 

تزاری   روسیه  یکسو  از  چون  بود  بیشرت  بازهم  منطقه 

و  بود  ایران  به  نسبت  رسکوبگری  و  تجاوزگر  نیروی 

روسیه  امتیازات  متام  قدرت  به  رسیدن  با  ها  بلشویک 

را نسبت به ایران یکطرفه لغو کردند و از سوی دیگر 

کارگران ایرانی مهاجر توانسته بودند به جنبش کارگری 

روسیه پیوند یابند و تجربه بیاموزند.

رفیق یونس پارسابناب در »تاریخ صد ساله جنبش های 

سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ايران« می نویسد::

»همت«  سازمان  فعال  اعضای  و  اندرکاران  »دست   

روسيه  دمکرات  سوسيال-  حزب  بلشويک  جناح  با 

از  یکی  داشتند.  تشکیالتی  رابطه ی  لنین  رهربی  به 

به  نرشيه ها،  انتقال  و  نقل  سازمان  این  کمک های 

ويژە نسخه های روزنامه »ايسکرا« بود که در شهرهای 

باکو و  از راه تربيز به  الیپزیک، مونيخ و وين چاپ و 

ديگر نقاط روسيه تزاری می رسيد. در آن زمان روزنامەی 

»ايسکرا« که لنني نرش آن را برای تشکيل و تقويت يک 

می دانست،  رضوری  امری  کارگری  نوین  طراز  حزب 

توسط خودش و همرسش ناديا کروپسکايا در شهرهای 

از طريق  اتريش چاپ و به وسيله بلشويک ها  آملان و 

و  می شد  ارسال  تربيز  به  ايران  همجوار  کشورهای 

بعد  مدتی  که  تربيز  شهر  در  »همت«  سازمان  فعالني 

اجتامعيون-عاميون(  )فرقه  دموکرات   - سوسيال  حزب 

ايران را تاسیس کردند، نسخه های »ايسکرا« را به باکو 

می رساندند. به طوری که از مکاتبه های دست اندرکاران 

و خربنگاران »ايسکرا« مشاهده می شود اين کار را لنني 

و کروپسکايا نظارت می کردند. در نامه ای که کروپسکايا 

در بهار ۱۹۰۱ از سوئيس به مسئول اين کار نوشته است 

تاکيد می کند: از طريق ايران چهار بسته فرستاده شد... 

تا چه  بده، رسعت حمل مطبوعات  اطالع  را  چگونگی 

اندازه است؟ دانسنت اين موضوع اهميت دارد تا بدانيم 

آيا اين راه برای ارسال شامره های »ايسکرا« هم بدرد 

بخور است يا اينكه تنها جزوات را از اين راه ]می شود[ 

حمل کرد. آنچه می دانی بنويس.”

و  ایرانی  های  کمونیست  بین   کمونیستی  پیوند   این 

از آن  اکترب و پس  انقالب  روسی در سال های پیروزی 

ادامه یافت. 

سوسیال دمکراسی روسیه طی قطعنامه ای در باره ایران 

چنین می گوید: صویر،

سوسیال دموکرات کارگری روسیه علیه سیاست راهزنانه 

ایران  خلق  آزادی  اختناق  صدد  در  که  تزار  دار و دسته 

است و در این کار از هیچ گونه عمل وحشیانه و کثیفی 

روگردان نیست، اعرتاض می کند. کنفرانس اعالم می دارد 

که اتحاد دولت روسیه و دولت انگلستان که لیربال های 

روس با انواع وسایل آن را تبلیغ و از آن پشتیبانی می کنند 

متوجه  آسیا  دموکراسی  جنبش  علیه  چیز  هر  از  قبل 

است و این اتحاد، حکومت لیربال انگلیس را به رشیک 

جرم در جنایات خونین حکومت تزاری تبدیل می کند. 

کنفرانس، همبستگی کامل خود را با مبارزه مردم ایران 

در  که  ایران  عامیون  اجتامعیون  با حزب  به خصوص  و 

مبارزه علیه ستمگران تزاری متحمل اینهمه تلفات شده 

است اعالم می دارد.”

در اعالمیه ای خطاب به مسلامنان روسیه و مرشق زمین 

عهدنامه ی  که  می کنیم  اعالم  ما  می نویسد: “...  چنین 

رسی راجع به تقسیم ایران نابود شده و به محض پایان 

عملیات نظامی، قشون روس از ایران خارج شده و حق 

خواهد  تامین  ایرانیان  دست  به  ایران  مقّدرات  تعیین 

شد.”

بین  در  فقط  نه  استعامر  مسئله   به  لنین  نگاه  این 

مّلیون  بین  در  حتی  که  ایرانی  سوسیالیست  نیروهای 

عارف  برانگیخت.  را  بسیاری  شعف  و  شور  هم  ایران 

»فرشته  را  او  و  لنین شعری رسوده  در وصف  قزوینی 

رحمت« می خواند. محمد تقی بهار در سال ۱۳۲۴ در 

نرشیه پیام نو مقاله »لنین بزرگ” را می نویسد. او در 

این مقاله سعی می کند عالوه بر اینکه طرحی از زندگی 

به  نیز  را  او  ایده های  از  خالصه ای  ارائه  کند  را  لنین 

ایرانیان معرفی کند

دو  ونقش  ایران  اوضاع  توصیف  در  بهار  االشعرا  ملک 

کرده  تقسیم  خود  بین  را  ایران  که  استعامری  قدرت 

بودند  نقش لنین را چنین توصیف می کند: “دو دشمن 

را  او  که  انداختند  گلوی کسی  به  ریسامنی  دو سو  از 

خفه کنند. هرکدام یک رس ریسامن را گرفته می کشیدند 

و آن بدبخت در میان تقال می کرد، آنگاه یکی از آن دو 

خصم یک رس ریسامن را     رها کرد و گفت: ای بیچاره من 

با تو برادرم و مرد بدبخت )ایران( نجات یافت. آن مرد 

که ریسامن گلوی ما را     رها کرده لنین است. 



صفحە6رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ــی از طــرف  رانــت خــوار خصوصــی و بنگاهــای مذهب

دیگــر ســیامی اقتصادآنــرا شــکل داده اســت. 
ایــن خصوصیــات تاثیــر مســتقیمی در شــکل گیــری 
ــه  ــک طبق ــا ی ــا ب ــروز م ــته و ام ــران داش ــورژوازی ای ب
بــورژوازی چــه در حاکمیــت و چــه در رقابــت  ی 
ــازار  ــا امپریالیســم و ب ــه هــم ب ــا آن روبروهســتیم ک ب
ــم بوروکراتیــک  ــی ارتبــاط دارد و ه ــارات جهان اتحص
– نظامــی رانــت خــوار و انحصــار طلــب و بــه شــدت 

ــت. ــتی اس ــتبد و فاشیس مس
سوم

ایران در موقعیت اسرتاتژیکی جهانی قرار دارد
ــران،  ــر و مزدبگی ــه کارگ ــی طبق ــد کم ــا رش ــف – ب ال
ایــران امــروز در ردیــف خــط کمربنــد طوالنــی جنوبــی 
جهــان کــه بــه عظیــم تریــن مترکــز ذخیــره نیــروی کار 
ــه  ــای مدیرتان ــا در ی ــن ت ــای چی ــده واز دری ــل ش تبدی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرتش دارد ق گس
ب – ایــران قلــب خــاور میانــه بــزرگ اســت و منطقــه 
خاورمیانــه میــدان بــزرگ رقابــت هــای انحصــارات 
جهانــی قــدرت هــای امپریالیســتی و همینطــور جــدال 

ــت ــورژوازی و پرولتاریاس ــن ب ــی بی ــزرگ طبقات ب
پ – مــرص، ترکیــه، ایــران و پاکســتان چهــار کشــور 
ــر  ــه کارگ ــه طبق ــد ک ــه ان ــت منطق ــر جمعی ــزرگ وپ ب
ــوده،  ــچ ب ــاِی هی ــوده ه ــتان و ت ــراه فرودس ــا هم آنه
اکرثیــت عظیمــی را تشــکیل مــی دهنــد. در هــر چهــار 
ــارزات  ــادری در مب ــروی ق ــه نی ــر ب ــه کارگ ــور طبق کش
انقالبــی بعنــوان بدیــل اجتامعــی و سیاســی تبدیــل 
شــده انــد. ایــن چهــار کشــور از ملیــت هــای مشــرتک 
ــرتک  ــای مش ــان ه ــرتک و زب ــادات مش ــگ وع ــا فرهن ب
ــون  ــا از دوران باســتان تاکن ــخ آنه ــب شــده و تاری ترکی
مشــرتک بــوده اســت .وحــدت پرولتاریــا ونیروهــای 
ســتم ســتیز مرتقــی و طبقاتــی ایــن کشــور هــا یکــی از 
رضوریــات پیــروزی اســرتاتژیکی طبفــه کارگــر در برابــر 

ــت ــتی اس ــای امپریالیس ــورژوازی و نیروه ب
چهارم

ــروز دارد  ــی ام ــی نوین ــران در دوران تاریخ ــالب ای انق
ــه  ــه زمین ــی در کلی ــه انحصــارات مال ــی رود ک ــش م پی
ــی  ــازی م ــلط را ب ــش مس ــی نق ــاد جهان ــا در اقتص ه
ــی در  ــزار نوین ــایربی اب ــال و س ــان دیجیت ــد و جه کنن
دســت رسمایــه داری جهــان گراســت کــه در پــی ســود 
ــگاه  ــه پرت ــان را ب ــرت جه ــه بیش ــز رسمای ــرت و مترک بیش
ــی  ــد. زمان ــی ده ــوق م ــت س ــل و بربری ــقوط کام س
ــیه  ــای روس ــر پرولتاری ــی دیگ ــس، زمان ــران انگلی کارگ
عقــب مانــده، زمانــی پرولتــاری چیــن وظیفــه انقــالب 
جهانــی را بــر دوش مــی کشــیدند و بــه ســهم خــود بــا 
ــر  ــن حرکــت تاریخــی تغیی ــه ای ــت هــای زمان محدودی
جهــان را بــه پیــش رانــد نــد امــروز وظیفــه بــه عهــده 
ــن  ــوب چی ــای جن ــی دری ــد طوالن ــای کمربن ی پرولتاری
تــا مدیرتانــه اســت کــه ایــران در مرکــز اســرتتژیکی آن 

ــرار دارد. ق
پنجم 

ــاال و  ــکات ب ــه ن ــه ب ــا توج ــران ب ــای ای ــت ه کمونیس
ــران آگاه  ــرف کارگ ــده از ط ــه ش ــای ارائ ــدی ه جمعبن
ــه شــاهرخ زمانــی  متشــکل و منفــرد در داخــل از جمل
و شــعار نــان،کار آزادی و اداره شــورایی بخشــی از 
کارگــران ایــران کــه در اعرتاضــات اخیــر رشکــت نیشــکر 
هفــت تپــه و فــوالد اهــواز برجســته گردیــد، باتوجــه بــه 
ــه روز  ــوده ای و ب ــای ت ــش ه ــزون جنب ــت روز اف حرک

ــد : ــه بای ــع تحــوالت سیاســی منطق شــدن رسی
حزب کمونیست

ــالب  ــام، انق ــوری راهن ــوان تئ ــی را بعن ــم علم کمونیس
ــه سیاســی، اقتصــادی و  ــوان برنام سوسیالیســتی را بعن
ــرای رســیدن بــه کمونیســم، در  ــه ای ب اجتامعــی مرحل
یــک تشــکیالت یکــی شــده ی کمونیســتی و در پیونــد 
بــا جنبــش کارگــری کنونــی بعنــوان نــکات اساســی 
ــق  ــا تلفی ــل ب ــدم در عم ــر ق ــد و در ه مشــرتک بپذیرن
ــی  ــه بغرنج ــخص ب ــط مش ــا رشای ــی ب ــم علم کمونیس
هــا ی مبــارزه طبقاتــی و تعییــن شــعارهای مشــخص و 
مبــارزه میــان دو خــط مشــی دردرون حــزب و جنبــش 

ــد.  چــپ وکمــو نیســتی پاســخ گوین
شــورا هــا وتشــکالت مســتقل، متحــد ورسارسی کارگــری 
کمونیســت هــا بایــد بــا متــا م نیــرو از جنبــش کنونــی 
کارگــری،از تشــکل هــای مســتقل کارگــری کــه هــرروز 
در مبــارزه ی حــادی بــرای زنــده مانــدن و تــالش بــرای 
گســرتش قــرار دارنــد همــه جانبــه دفــاع مناینــد. بســط 
وگســرتش و وحــدت جنبــش کارگــری در پیونــد بــا دیگــر 
جنبــش هــای ســتم ســتیز طبقاتــی کلیــد پیرشفــت در 
ــن  ــت در ای ــدون موفقی ــی اســت . ب ــر انقــالب کنون ام
ــم در  ــای محک ــه ه ــا پای ــه حــزب کمونیســتی ب ــر ن ام
میــان طبقــه کارگــر مــی شــود ســاخت و نــه مــی 
ــه ی  ــه برنام ــتی را ب ــی سوسیالیس ــی سیاس ــوان مش ت
پذیرفتــه شــده توســط اکرثیــت تــوده هــای زحمتکــش 

ــل کــرد. و ســتمدیده مــردم تبدی
 اتحاد بزرگ عظیم ترین نیروهای مردمی

کمــو نیســم علمــی اســت رهایــی بخــش ودر خدمــت 
نجــات کل برشیــت قــرار دارد. پیــروزی طبقــه کارگــر بر 
بــورژزوازی واعــام ل دیکتا تــوری پرولتاریایــی در دوران 
گــذار بــه کمونیســم خــود گامــی اســت در جهــت خلــق 
جامعــه ی بــی طبقــه، محــو تدریجــی قــدرت سیاســی 
طبقاتــی، و تحقــق شــعار همــه در خدمــت یــک نفــر و 
یــک نفــر در خدمــت همــه . از ایــن منظــر کمونیســت 
ــد  ــروزی رســانند بای ــه پی ــرای اینکــه انقــالب را ب هــا ب
ــم  ــت عظی ــر اســاس خواســت اکرثی ــه ای ب دارای برنام
مــردم یعنــی کارگــران، محرومــان و برابــری طلبــان 
ــوده ای  ــم ت ــتیبانی عظی ــدون پش ــا ب ــند. پرولتاری باش
ــن از هــم  ــروز شــود. بنابرای ــد پی ــی منــی توان ــه تنهای ب
ــل سیاســی سوسیالیســتی  ــک بدی ــد دارای ی ــون بای اکن
طبــق رشایــط جامعــه ایــران باشــد کــه بتوانــد اکرثیــت 
عظیــم مــردم را بــه گــرد برنامــه حــزب کمونیســت 
ودر اتحــاد بــا طبقــه کارگــر منســجم و یکپارچــه کنــد. 
ــرای  ــان ب اتحــاد بــزرگ عدالــت خواهــان وبرابــری طلب
ــواع نیروهــای  ــر ان ــروزی ب رفــع بردگــی مــزدی رمــز پی
سیاســی بــورژوازی وابســته بــه امپریالیســم اســت کــه 
خیــال جایگزینــی پــس از رسنگونــی جمهــوری اســالمی 

ــد. ــی پرورانن را در رس م
ششم

ــود  ــی خ ــارزه طبقات ــی مب ــک طوالن ــا در پراتی پرولتاری
توانســته ســبک کار نوینــی را بوجــود آورد کــه کاملــن 
متفــاوت از ســبک کار طبقــات دیگــر جامعــه مــی 
باشــد. چنانچــه نیــک بــه پراتیــک کمونیســم در گذشــته 
بنگریــم شکســت وپیــروزی هــای آن در رابطــه بــا 
ســبک کار درســت و نادرســت هــم بــوده اســت کــه در 
جنبــش صــد ســاله ی کمونیســتی مــا بــی شــک نقــش 
مهمــی داشــته اســت و درســت بدیــن خاطــر بایــد 

جــزوی از نــکات مــورد توافــق مــا قــرار گیــرد. درزیــر 
ــم : ــا اشــاره مــی کنی ــن آنه ــه اساســی تری ب

۱ از توده ها به توده ها
تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد، بــدون تــوده هــا هیــچ 
انقالبــی منــی توانــد صــورت گیرد،هیــچ حــزب سیاســی 
ــاد  ــد و اتح ــود آی ــو ج ــد ب ــی توان ــی من ــی انقالب واقع
ــی  ــدرت سیاس ــب ق ــرای کس ــی ب ــوان بدیل ــزرگ بعن ب

ــت. ــوام نخواهــد یاف ق
۲ مرکزیت دمکراتیک

بعنــوان شــیوه ی اساســی اجــرای وظایــف و حــل 
وســیع  ســی  دمکــرا  بــدون  تشــکیالتی.  مناســبات 
ــای  ــه ه ــن نام ــده وآیی ــن ش ــم معی ــق نظ ــم طب ومنظ
تصویــب شــده توســط خــود رشکــت کنندگان،مرکزیــت 
صحیــح و معتــرب بوجــود نخواهــد آمــد. عقایــد صحیــح 
ــا رشایــط مشــخص یــک جامعــه در  و تلفیــق تئــوری ب
ــزب  ــرات ح ــتی نظ ــد و درس ــی آی ــت م ــک بدس پراتی
ــذارده  ــش گ ــه آزمای ــوده ب ــد ت ــنجش عقای ــا س ــا ب تنه
مــی شــود. نظراتــی کــه در عمــل بــا منافــع تــوده هــا 
تطابــق نــدارد هیچــگاه بــه رشــد حــزب و اتحــاد بــزرگ 
تــوده هــا منجــر منــی شــود.مرکزیتی کــه براســاس 
ــا  ــل شــده و ب ــک تبدی ــه بوروکراتی دمکراســی نباشــد ب

ــد ــی افت ــاد م ــا در تض ــوده ه ــران وت ــع کارگ مناف
۳ انتقاد و انتقاد از خود

ــی نشــان میدهــد  ــه طبقات ــارزه در جامع ــی و مب زندگ
ــلط  ــم مس ــدر ه ــر چق ــد ه ــی کن ــل م ــس عم ــر ک ه
ــه داشــته باشــد، دچــار اشــتباه  ــم باشــد وتجرب ــه عل ب
هــم مــی شــود. عــالوه براینکــه مبــارزه ی طبقاتــی در 
جامعــه تاثیــرات خــود را روی کادرهــا واعضــای حــزب 
ــم  ــه بتوانی ــرای اینک ــل ب ــن دلی ــذارد. بدی ــی گ ــم م ه
دارای یــک تشــکیالت کمونیســتی بــا کیفیــت بــا الیــی 
باشــیم رضوریســت دا یمــن بــه نوســازی از طریــق 
ــات  ــه مباحث ــن زدن ب ــق دام ــه وبررســی،از طری مطالع

ــم ــت بپردازی ــرات نادرس ــاد از نظ ــی و انتق درون

رفقــای عزیــز در آخــر بایــد چنــد پرســش را بــرای تبــادل 
نظــر بیشــرت بــا شــام در میــان بگذاریــم و ضمنــن تاکیــد 
کنیــم کــه مــا خواهــان بازکــردن دیالــوگ بــا شــام 
ــت  ــو را در خدم ــه جل ــش روی ب ــم پی هســتیم و مایلی

هــدف مشــرتک، هــر چــه زودتــر همــراه باشــیم.
پرسش اول 

در بــاره دیکتاتــوری پرولتاریاســت کــه مایلیــم نظــرات 
رفقــا را بدانیــم

پرسش دوم 
منظــور شــام از آگاهــی دادن بــه طبقــه کارگــر چیســت 
و یــا چگونــه طبقــه کارگــر آگاه میشــود تــا بتوانــد 

ــد ؟  ــی خــود را ایجــاد کن حــزب انقالب
پرسش سوم 

ــزب و  ــاد ح ــی ایج ــاره چگونگ ــر در ب ــخص ت ــا مش  آی
ــی  ــود طرح ــته ش ــد برداش ــه بای ــی ک ــای عمل ــدم ه ق

ــد ؟ ــود داری موج

جمعی از فعا الن کمونیست
دیامه ۱۳۹7
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تصور کنید، شام در دنیائی زندگی می کنید که به شام 
گفته می شود دمکراسی است – و حتی ممکن است آن 
را باور کنید – اما در حقیقت زندگی و رسنوشت شام در 
دست مشتی اولیگارشی فوق العاده غنی، فوق العاده 
است.  وحشی  و  انسانی  غیر  العاده  فوق  و  قدرمتند 
جانور  ساده  بطور  یا  پنهان  دولت  را  آنها  است  ممکن 
بنامند یا هر چیز دیگری مبهم یا غیر قابل ردیابی – مهم 

نیست. آنها کمرت از یک ده هزار م در صد هستند.
افراد مبهم «  آنها را »  بیان بهرت، بگذارید  برای فقدان 

بنامیم.
ما  کنند جهان  افراد جانور و مبهم که تظاهر می  این 
را اداره می کنند هرگز انتخاب نشده اند. نیازی نیست 
که آنها را نام گذاری کنیم. شام خواهید فهمید که آنها 
چه کسانی هستند و برخی از آنها کامال نامرئی هستند. 
آنها ساختار ها یا ارگانیسم هایی را ایجاد کرده اند که 
هیچ فرم قانونی ندارند. آنها کامال قوانین بین املللی را 
تٓخطئه می کنند. آنها پیشگام برای جهانی کامال متوّحش 
باشد.  هستند. شاید چندین جانور رقیب وجود داشته 
آنها اما هر چه هستند یک هدف مشابه دارند: کنرتل 

یک نظم نوین جهانی یا نظم جهانی موجود.
این  اداره  حال  در  که  مبهم  افراد  این  مثال،  عنوان  به 
اقتصاد  جهانی  )فوروم(  مجمع  مثال  هستند،  جهان 
)منایندگی کردن صنعت عظیم، منایندگی مالی عظیم و 
منایندگی شهرت عظیم(، گروه 7 – جی 7، گروه ۲۰ – 

جی ۲۰ )رهربان اقتصادی قوی ترین کشور ها(.
جامعه  های  نام  به  کمرتی  های  نهاد  چنین  هم 
بیلدربرگ، شورای روابط خارجی )۱(، چتام هاوس )2( و 
غیره وجود دارد. اعضای همه آنها با هم اشرتاک دارند. 
یک  از  کمرت  یافته  گسرتش  مقدماتی  ترکیب  این  حتی 
را  خود  آنها  همه  کند.  می  منایندگی  را  درصد  م  هزار 
مسلط بر دولتهای منتخب مرشوط ملی  مستقل، و بر 
بدنه جهانی چند ملیتی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد 

قرار داده اند.
در حقیقت، آنها با سازمان ملل متحد به منظور انجام 
مناقصه خود هم کاری می کنند. مدیر کل سازمان ملل 
متحد، و هم چنین دبیر خانه های سازمان های مختلف 
زیر مجموعه سازمان ملل، با توجه به مشخصات سیاسی 
متحده  ایاالت  توسط  عمدتا  نامزدها،  شناختی  روان  و 
انتخاب می شوند و متحدین تابع، رضایت بخش اروپايی 
عنوان  به  وی  کرد  عمل  اگر  دهند.  می  نشان  را  خود 
ملل  سازمانهای  از  یکی  رئیس  یا  ملل   سازمان  رئیس 
نگیرد، روزهای فعالیت  قرار  آمریکا  توافق  متحد مورد 
او در آن سمت رو به پایان خواهد رفت.  اتحادیه اروپا، 
سازمان های برتون وودز، بانک جهانی و صندوق بین  
املللی پول و همچنین سازمان تجارت جهان که توسط 
 – اند  ایجاد شده  یا  پذیرفته  به همکاری  جانورها  این 

الهه.  در  کیفری  املللی  بین  دادگاه  کنار   در  همچنین 
این سازمان چنگالی ندارد. فقط برای اطمینان از اینکه 

قانون همیشه در کنار بی قانونی باشد. 

عالوه بر مؤسسات مهم مالی بین املللی، بانک جهانی و 
صندوق بین املللی پول، به اصطالح بانک های توسعه 
منطقه ای و مؤسسات مالی مشابه ای وجود دارند که 
کشورهای منطقه مربوطه را تحت نظر دارند. رسانجام 
اقتصاد بدهکار همه چیز را کنرتل می  یا  اقتصاد مالی 
کرده  ایجاد  را  سیستمی  غربی  نئولیربال  راهزنی  کند. 
است که نافرمانی سیاسی را می توان با تحریم سخت 
دارایی های ملی در رسزمین  یا رسقت کامل  اقتصادی 
های بین املللی مورد مجازات قرار داد. مخرج متداول 

سیستم دالر آمریکا هنوز برتری خود را حفظ می کند.
» افراد غیر منتخب « 

برتری این افراد مبهم غیر منتخب، بیشرت در معرض دید 
مردم افشا می گردند. ما مردم این را » عادی « می دانیم 
و آنها بی قید و رشط نه آنچه ما باید بدانیم –وجود یک 
دولت با افتخار و یا دولت منتخب با حاکمیت مردمی. 
گوسفندان  از  ای  گله  کلی  بطور  مردم  آنان،  نظر  در 
مطیع شده اند. این جانوران به تدریج و بی رسو صدا 
همه چیز را تصاحب کرده اند. ما متوجه نشده ایم. این 
برش  شام  است.  زده  منک  )سوالمی(  سوسیس  تاکتیک 
انتها می  به  وقتی سوسیس   برید  را می  های کوچک 
بین میرود، می فهمید که هیچ چیز دیگری  از  رسد و 
باقی منانده است، که آزادی شام، حقوق مدنی و انسانی 
شام از بین رفته است. در آن زمان دیگر خیلی دیر شده 
توجه  قابل  مورد  است.  گذشته  کار  از  کار  چون  است 
پاتریات  یا  متحده  ایاالت  پرستانه  میهن  قانون  اینجا، 
)3 ( است. این قانون مدتها قبل از فاجعه ۱۱ سپتامرب 
اتفاق  سپتامرب   فاجعه۱۱  هنگامیکه  بود.  شده  اتخاذ 
از طریق کنگره آمریکا  با رسعت  پاتریات  قانون  افتاد، 
از  آینده مردم – مردم  از  تصویب شد – برای حامیت 
ترس خواستار آن قانون شدند و یک نوع نتیجه ناگهانی، 
ایاالت  شهروندی  آزادی  از  درصد   ۹۰ پاتریات  قانون 
متحده را در اختیار خود گرفت و تا زمان نامعلومی به 

نفع نخبگان قدرت. 
ما در واقع برده بی چون و چرای این جانوران شدیم. 
یا  اقتصاد مردم آمریکا را  این جانوران بی قید و رشط 
رونق و یا سقوط در نظر می گیرد، بدهی های  چه کسی 
باید حل و فسخ شود و چه کسی باید این بدهی ها را 
بپردازد، چه موقع و در کجا باید این ویروس پاندمیک 
بیامری  از  ماندن  زنده  رشط  به  و  کند،  پیدا  شیوع 
و  اجتامعی.  حبس  مثال،چگونگی  عنوان  به  پاندمیک، 
در صدر متام اینها، ادواتی که این جانوران استفاده می 
کنند، بسیار هوشمندانه، یک دشمن نامرئی ریز ریز به 
نام ویروس و یک هیوال بسیار بزرگ، اما نامرئی به نام 
ترس و وحشت هستند. این رشایط باعث می شود تا ما 
از خیابانها خارج شویم، از همبستگی با دوستان دوری 
کنیم، و از رسگرمی های اجتامعی مثل تئاتر، ورزش یا 

پیک نیک در پارکها که باید لذت بربیم دور باشیم.

چه  که  گرفت  خواهند  تصمیم  جانوران  این  زودی  به 
معنی  به  مرد،  خواهد  کسی  چه  و  مباند  زنده  کسی 
است  ممکن  این  دهیم.  اجازه  ما  اگر   – کلمه  واقعی 
خیلی دور نباشد. موج دیگری از این ویروس پاندمیک 
و  بیفتد  را  به  و شیون  گریه  واکسن  مثال  است  ممکن 
بیگ  برای  را  ای  آورده  باد  ثروت  زمان  این  در  درست 
فارما )رشکتهای عظیم داروسازی( بوجود می آورد – و 
آشکارا به سمت اهداف متخصصان بومی بطور واضح 
در جهان در حرکت قرار خواهد گرفت – هنوز زمان به 
اندازه کافی وجود دارد که مردم دست به مخالفت و 
شورش بزنند، یعنی به صورت جمعی و یا با همبستگی 

همگانی. 
آخرین مورد بی حرمتی ناخوشایند را مالحظه کنید. به 
اقل  ۱۹، حد   – کوید  اول  موج  از گذشت  پس  راحتی، 
نیم کره شاملی، جائیکه تصمیامت مهم جهانی در  در 
آن اتخاذ می شود، در اوایل ژوئن ۲۰۲۰، رئیس انتخاب 
نشده مجمع جهانی اقتصاد )4 (، کالوس شوآب، » باز 
نشانی عظیم « )5 ( را اعالم کرد. با استفاده از فرصت 
فروپاشی اقتصادی – شوک بحران مانند » دکرت ین شوک 
« - آقای شوآب، یکی از جانوران پیش گام، علنٌا آنچه را 
که مجمع جهانی اقتصاد در مورد بحث و تصمیم گیری 
در مورد آینده جهان در نشست مجمع داووس بعدی، 
خود در ژانویه ۲۰۲۱ اعالم خواهد کرد، اعالم می کند. 

برای اطالع بیشرت به این موضوع مراجعه کنید.
آیا، ما مردم، دستور کار مجمع جهانی اقتصاد انتخاب 

نشده را می پذیریم؟ 
تکرب و گستاخی ستیزمند آمریکا در یک بیامری همه 

گیر )پاندمیک( جهانی فاجعه آمیز )6(
این فرصت به طور متمرکز بر حفاظت از آنچه از کره 
بدیهی  شد،  خواهد  متمرکز  است،  مانده  باقی  زمین 
است که در این نقطه مرکزی "گرمایش جهانی" مبتنی 
است.  انسان  توسط  شده  ساخته  کربن  اکسید  دی  بر 
سازمان  برنامه  برشیت،   و  طبیعت  از  محافظت  ابزار 
ملل متحد ۲۰۳۰  خواهد بود – که برابر است با اهداف 
نحوه  به  برنامه  این  ملل.  سازمان   )7( پایدار  توسعه 
بازسازی اقتصاد جهانی نابود شده و با احرتام به اصول 

"سبز" ۱7 اهداف توسعه  پایدار متمرکز خواهد شد. 

توجه داشته باشید که همه اینها به هم مرتبط هستند. 
ننگین  دستورالعمل  ندارد.  وجود  هم  رویدادی  هیچ 
۲۰۲۱ که مصادف می شود با تعارفات معمولی برنامه 
به اصطالح ۲۰۳۰ سازمان ملل،  با اعالمیه رسمی مجمع 
جهانی اقتصاد از باز نشانی عظیم، در ژانویه سال ۲۰۲۱ 
افتتاح می شود. به همین ترتیب، اجرای دستور کار باز 
نشانی عظیم آغاز شد. به همین ترتیب، اجرای دستور 
باز نشانی عظیم در ژانویه سال ۲۰۲۰، با اشاعه همه 
گیر )پاندمیک( کرونا – برای چندین دهه برنامه ریزی 
شده بود که آخرین رویدادهای قابل مشاهده، گزارش 
سال ۲۰۱۰ راکفلر با » سناریوی قدم های شمرده پشت 
رس هم « و رویداد ۲۰۱، از اکترب ۱۸ در نیویورک بود 
را شبیه  گیر( کرونا  پاندمیک )همه  کامپیوتر،   که یک 
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باز نشانی جهانی – قطع شده. 
»دولت پنهان«

توسط پیرت کوئینگ



صفحە8رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
سازی کرده بود، که در طی ۱۸ ماه ۶5 میلیون کشته و 
یک اقتصاد ویران شده، درست چند هفته قبل از آغاز 
پاندمیک فعلی برنامه ریزی شده بود. به کوید – ۱۹، 
که ما اکنون در قلب » سناریوی قدم های شمرده پشت 

رسهم « زندگی می کنیم، مراجعه کنید. 
طغیان های نژادی

طغیان های نژادی که توسط جنبش زندگی سیاه مهم 
است )8 ( )با تامین بودجه توسط بنیاد فورد، بنیاد جامع 
وحشیانه  ترور  متعاقب  شد،  آغاز   )-  9- روس  سو  باز 
باند  یک  توسط  آمریکائی  پوست  سیاه  فلوید  جورج 
پلیس مینیاپولیس آغاز شد مانند یک آتش سوزی فراگیر 
با رسعت به بیش از ۱۶۰ شهر، ابتدا در آمریکا و سپس 
به اروپا رسایت کرد – نه تنها به برنامه نخبگان جانوری 
از  انحراف مناسب  آنها  بلکه  در قدرت متصل هستند، 
مانده  بجا   ۱۹  – کوید  توسط  که  است  انسانی  فاجعه 

است. هم چنین در اینجا توجه کنید.

برنامه شنیع نخبگان جانور در قدرت برای اجرای آنچه 
 ۲۰۳۰ متحد  ملل  سازمان  برنامه  پشت  در  واقعاً  که 
وجود دارد، در سال ۲۰۲۰ )۱۰ ( کم شنیده شده است. 
خطر واقعی برنامه )11 ( است. این برنامه توسط گورو 
و  است،  تأمین شده  و  ایجاد  گیتس  بیل  واکسیناسیون 
ها(  واکسیناسیون  و  واکسنها  )اتحاد جهانی  همینطور، 
واکسن  ایجاد  در  گیر  در  فارما،  بیگ  مشارکت   ،)  ۱۲(
ویروس کرونا همراه با تامین بودجه توسط بیل و ملیندا 
گیتس و هم چنین با بخش عمده ای از بودجه سازمان 

جهانی بهداشت انجام میگیرد.
شواب  کالوس  توسط  هامنطورکه  عظیم،  نشانی  باز 
است  قرار  است،  شده  اعالم  اقتصاد  جهانی  مجمع  از 
شود.  انجام   ۲۰۲۰ سال  دجیتالی  هویت  برنامه  توسط 
این بیش از آن است که چشم قادر به دیدن آن باشد. 
شده  تحکیم  حتی   ۲۰۲۰ سال  دجیتالی  هویت  برنامه 
بسرت  چنانکه  هم   ،)۱۳( پایدار  توسعه  دانش  بسرت  در 
دانش توسعه پایدار۱۶.۹ » تا سال ۲۰۳۰ هویت قانونی 
نام رایگان تولد  }دجیتال{ را برای همه، از جمله ثبت 
را ارائه می دهد «. این کامال با هدف کلی بسرت دانش 
حفظ  منظور  به  است.  متناسب   ۱۶ پایدار  توسعه 
سیستم رسمایه داری، » ترویج جوامع مساملت آمیز و 
فراگیر برای توسعه پایدار، دسرتسی به عدالت برای همه 
و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر درهمه سطوح. 

« این است برنامه نخبگان جانور در قدرت. 
 ۲۰۳۰ در  ملل  سازمان  کار  دستور  رسمی  پیگیری  با 
برای دستیابی به بسرت دانش توسعه های پایدار، برنامه 
پیاده سازی هویت دجیتالی ۲۰۲۰ – که هم اکنون روی 
کودکان مدرسه ای در بنگالدش آزمایش می شود – شنا 
سه های دجیتالی شده را به شکل ننو چپ های کاشته 
ارائه دهد را ممکن  شده بهمراه واکسیناسیون اجباری 
می سازد. و دجیتالی شده پول و از حافظه دور کردن 5 
جی – که برای بار گذاری و نظارت داده های شخصی 

خواهد  نیاز  مورد  جمعیت  کنرتل  و  ها  چپ  ننو  روی 
به   ۲۰۲۰ دجیتالی  هویت  بحث  مورد  موضوع  بود. 
احتامل زیاد » برنامه « را نیز شامل می شود - از طریق 
واکسیناسیون – که کاهش چشمگیر جمعیت جهان در 

آن در نظر گرفته شده است.
جمعیت  کنرتل  در  مهم  مؤلفه  یک   )  ۱۴( یوجنیکس 
راهنام  به  کنید  مراجعه  چنین  هم  است.  جهان  آینده 
ساخته   ۱۹۸۰ سال  در  مرموز  بطور  که  جورجیا،  های 

شده است.
نخبگان جانور حاکم از حبس مردم در منازلشان برای 
اجرای این دستور کار استفاده کردند. اجرای چنین امری 
توسط این نخبگان بطور طبیعی با اعرتاضات گسرتده ای 
روبرو خواهد شد،  هامنطور که اعرتاضات و تظاهرات 
های زندگی سیاه مهم است سازماندهی و تأمین مالی 
شد. این اعرتاضات ممکن است مساملت آمیز نباشد و 
برنامه  آمیز  مساملت  اعرتاضات  عنوان  به  است  ممکن 
در  کنرتل جمعیت  برای  که  آنجا  از  باشد.  نشده  ریزی 
بیشرت  میرود  انتظار  جائیکه  اروپا،  و  متحده  ایاالت 
برای  انتظامی  نیروهای  باشد،  اجتامعی  های  ناآرامی 
رسکوب مردم را سازماندهی می کنند. این رشایط نظامی 
گری برای رسکوب در حال آماده سازی است. )هر جا 
ظلم و ستم است مبارزه است، اما باید دید چه جریانی 

این مبارزات بحق توده ای را رهربی میکند - مرتجم(
 « عنوان  تحت  خود  مقاله  در   )  ۱5( استپلینگ  جان 
به چاپ  تایمز  نیویورک  در  که   » زرع عظیم  و  کشت 
این طرف  به   ۲۰۰۶ سال  از   « گوید:  می  است  رسیده 
حد اقل ۹۳7۳۶ مسلسل، ۱۸۰7۱۸ کارتریج فشنگ، صد 
اداره  به  نارنجک  نامعلومی  تعداد  و  کن  صداخفه  ها 
پلیس ایالتی و محلی در ایاالت متحده آمریکا ارائه شده 
است. این به عالوه حد اقل 5۳۳ هواپیام و هلیکوپرت، و 
۴۳5 وسیله نقلیه رزمی که برای مقاومت در برابر اثرات 
انفجار یا مسلح در کمین نشسته طراحی شده به بلندی 
۹ فیت، ۳۰ تن مین های مقاوم و بیش از ۴۴۹۰۰ قطعه 
تجهیزات دید در شب که بطور منظم در حمالت عراق 

و افغانستان در شب استفاده شده است. «
وی می افزاید: این نظامی سازی بخشی از روند گسرتده 
از  در صد  اواخر دهه ۱۹۹۰، حدود ۸۹  از  است.  تری 
ادارات پلیس در ایاالت متحده برای کنرتل هر 5۰ هزار 
نفر از مردم مسلح به واحد شبهه نظامی پلیس هستند 
است.  برابر شده  دو   ۱۹۸۰ دهه  اواسط  به  نسبت  که 
وی این جامعه آمریکای پلیس نظامی شده را گشتاپوی 

جدید نام می برد. 
درصد   ۲۰ تا   ۱5 حدود  ویروس،  این  از  قبل  حتی 
میکردند.  زندگی  فقر  خط  زیر  آمریکائی  شهروندان 
نابودی اقتصادی پس از کووید – ۱۹ و حبس مردم در 
منزل،  فقر و فاقه را در این کشور به حد اقل دو برابر 
رسانیده – و متناسباْ بروز اغتشاش و طغیان توده ای و 
این  با مقامات حاکم را گسرتش خواهد داد –  درگیری 
خود استداللی است برای افزایش نیروهای پلیس نظامی 

برای رسکوب هر چه بیشرت. 
واحد پول چین، رین من بی کرپتو)1۶( با یک عقیده 

سیاسی، خصوصا وفادار به کمونیسم
از این سنا ریو ها در ژانویه ۲۰۲۱  مطمئنا هیچ کدام 
توسط مجمع جهانی اقتصادی در معرض شناخت مردم 
قرار نخواهد گرفت. اینها تصمیامتی هستند که بازیگران 
اصلی به منایندگی از جانب نخبگان جانور در قدرت در 
پشت درهای بسته گرفته اند. معهذا، این طرح پر آب و 

تاب باز نشانی عظیم نیازی به اتفاق افتادن ندارد. حد 
اقل نیمی از جهان و برخی از قدرمتند ترین کشورها، از 
نظر اقتصادی و نظامی – مانند چین و روسیه - با آن 
مخالفت شدید دارند. " باز نشانی " یا " تنظیم مجدد " 
شاید بله، اما در این اصطالحات غربی. در واقع، تنظیم 
گسرتش  تقریباً  چین  در  اکنون  هم  نوع  این  از  مجدد 
یافته، به طوریکه یک بانک جدید چین با حامیت یوان 
جدید  سیستم  این  کردن  پیاده  حال  در  غیره  و   )۱7(
هستند. این تنها یک ارز معمولی مبتنی بر یک اقتصاد 

قوی و استوار نیست، بلکه با طال پشتیبانی می شود.
ناعادالنه،  تجارت  برای  ترامپ  پرزیدنت  حالیکه  در 
نتوانست  که  گونه  بیامر  و  نادرست  مدیریت  بخاطر 
با پاندمیک کووید مبارزه قاطع کند، به منظور رسقت 
حقوق مالکیت آمریکا – برهم زدن چین بی پایان می 
شود – چین را وابسته به ایاالت متحده میداند و آمریکا 
روابط تجاری با چین را قطع خواهد کرد – یا روابط را 
تطمیع  خیال خود چین هم  به  و  کند  می  قطع  کامال 
خواهد شد. چین بی رس و صدا در حال تغییر جهت به 
سمت کشورهای  انجمن ملل جنوب رشقی آسیا بعالوه 
ژاپن )بله!  ژاپن!( و کره جنوبی است، جایی که تجارت 
امروز حدود ۱5٪ از کل تجارت چین را شامل می شود و 

انتظار می رود طی 5 سال آینده دو برابر شود. 
علیرغم حبس شهروندان در منازل و اخالل در تجارت 
و کسب و کار، کل صادرات چین با رشد ۳.۲ در صدی 
یافت.  بهبود   ) آوریل ۲۰۱۹  به  )نسبت  آوریل  ماه  در 
این عملکرد کلی در صادرات چین با کاهش چشمگیر 
تجارت ایاالت متحده و چین همراه بود. صادرات چین 
به ایاالت متحده در ماه آوریل 7.۹ در صد )نسبت به 

آوریل ۲۰۱۹ ( کاهش یافته است.
بدون  آمریکا  صنایع  از  ای  عمده  بخش  است  واضح   
زنده  توانند  منی  چینی  تولیدات  تأمین  های  زنجیره 
مبانند. وابستگی غربی به تجهیزات پزشکی چینی بسیار 
قوی است. چه رسد به وابستگی چینی توسط مرصف 
ایاالت  کنند گان آمریکائی. در سال ۲۰۱۹، کل مرصف 
متحدُه حدود ٪7۰ تولید ناخالص داخلی، بالغ بر ۱۳.۳ 
قابل مالحظه  این مبلغ مقدار  از  بود که  تریلیون دالر 
ای مستقیام از چین وارد می شود یا به اجزائی از چین 

وابسته است.

معضل  یک  با  اقتصاد  جهانی  مجمع  نظران  صاحب 
واقعی روبرو هستند. برنامه آنها بسیار وابسته به برتری 
دالر است که هم چنان با مجازات تحریم ها و مصادره 
آمریکا  حکومت  مخالف  که  کشورهایی  های  دارایی 
هستند ادامه می دهد؛ هامنطور که در باال توضیح داده 
شد، هژمونی دالر امکان مؤلفه های طرح بزرگ تنظیم 

مجد را باید بتواند فراهم بیاورد. 
در حال حارض، دالر پول بی ارزشی است، نوعی بدهی 
ای  پشتوانه  تولید می شود. هیچ  باد هوا  از  که  است 
برای انجام هر کاری ندارد. بنابراین، ارزش آن به عنوان 
یک ارز ذخیره به طور فزاینده در حال فروپاشی است، 
از  یوان  )کرپتو( جدید  ای  پایه  رمز  مقابل  در  ویژه  به 
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انتخاب بین بد و بدتر تن دادن به وضعیت موجود است

1۰
حه 

صف
در 

یه 
 بق

گزارش دو آکسیون

ایاالت متحده  یوان چینی، دولت  با  برای رقابت  چین. 
باید با جدائی خود از قانون ذخیره فدرال در سال ۱۹۱۳ 
پول خود  و  دور شود  )۱۸( خود  پولی  پونزی  از طرح 
با  و  )چاپی(  طال  پشتوانه  با  احتامال  و   - اقتصاد  با  را 
حامیت اقتصادی چاپ کند – نه پول بی ارزش فدرال که 
مثل امروز متداول است. این به معنی قطع کامل روابط 
۱۰۰ ساله با خاندان روسچایل و کمپانی آنها که صاحب 
فدرال ریزرو هستند و ایجاد بانک واقعی مرکزی مردم. 
انجام این کار غیر ممکن نیست، اما بسیار غیر ممکن 
به نظر می رسد. در اینجا، ممکن است دو نخبگان  در 
حاکمیت با هم برخورد کنند، زیرا قدرت جهانی آنها در 

خطر است. 
پایان خود  با فلسفه آفرینش بی  در همین حال، چین 
مأموریت  و  شده  محاسبه  و  دقیق  اقتصادی  برنامه  با 
اش در قرن بیست و یکم، ابتکار عمل یک کمربند یک 
جاده، با اتصال و پیوند جهان با زیر ساختهای حمل و 
صنعتی،  و  مشرتک  تحقیقات  با  دریائی،  و  زمینی  نقل 
مبادالت فرهنگی به پیش می رود – و مهم تر از همه، 
تجارت چند ملیتی با ویژگی های » برد - برد «، برابری 
برای همه رشکاء – به سوی جهانی چند قطبی، به سمت 

جهانی با آینده مشرتک برای برشیت در حرکت است.
امروز بیش از ۱۲۰ کشور در حال حارض با ابتکار عمل 
یک کمربند یک جاده چین در ارتباط هستند – و این 
عرصه یا میدان برای عضویت همه باز است – و میرود 
تا با مخالفت، عیب یابی و با برداشنت مانع بزرگ بازیابی 
نخبگان جانور در  این  از چهره  را  عظیم غربی ماسک 

قدرت بردارد.
 پیرت کونیگ یک اقتصاددان و تحلیلگر ژئوپلیتیک است. 
او همچنین متخصص منابع آب و محیط زیست است. 
وی بیش از 30 سال با بانک جهانی و سازمان بهداشت 
جهانی در رسارس جهان در زمینه های محیط زیست و 
آب همکاری داشته. او در دانشگاه های آمریکا، اروپا 

و آمریکای جنوبی سخرنانی می کند..
   

1 - Council on Foreign Relations )CFR(

2 - Chatham House

3 - US Patriot Act

 4 - The World Economic Forum )WEF(, Chairman,
Klaus Schwab, announced ”The Great Reset“

5 – ” Great Reset ”

6 - American Hubris Robust in a Cataclysmic Global 
Pandemic
7 -- Sustainable Development Goals )SDG(
8 - Black Lives Matter )BLM(
9 - Ford Foundation and Soros’ Open Society 
Foundation

 10 - ID2020 | Digital Identity Alliance, See The
Coronavirus COVID-19 Pandemic:

11 - ”Agenda ID2020“
 12 - GAVI )Global Alliance for Vaccines and
Immunizations(
13 – Sustainable Development Knowledge Platform 
)SDGs( 

 14 – Eugenics:
مطالعه چگونگی ترتیب تولید مثل در یک جمعیت انسانی برای 
عمدتا  شود.  می  تلقی  مطلوب  که  ارثی  ویژگیهای  بروز  افزایش 
برش  نسل  بهبود  برای  روشی  عنوان  به  گالتون  فرانسیس  توسط 
توسعه یافت، تنها پس از فریب آموزه های خود توسط نازی ها 

به ناامنی سقوط کرد.
15 - ”The Big Plantation“, John Stippling

16 - China’s Crypto RMB )Ren Min Bi(, a person 
having a secret allegiance to a political creed, especially 
communism.
17 - blockchain-based cryptocurrency, the crypto RMB, 
or yua1
18 - monetary Ponzi-scheme

نوعی کاله برداری که در آن اعتقاد به موفقیت یک بنگاه اقتصادی 
وجود ندارد با پرداخت بازده رسیع به رسمایه گذاران اول از طریق 
پول رسمایه گذاری شده توسط رسمایه گذاران بعدی تقویت می 

شود.

رفقای عزیز!

در تاریخ  17.6.2020 در هامبورگ آملان اکسیونی جهت 

آنها  همه  آزادی  خواست  و  سیاسی  زندانیان  از  دفاع 

برگزار شد.  در این آکسیون سازمان های مختلفی از قبیل 

  YENDI KADIN،ICOR  ،MLPD  ،ATIF  ،YDG

رشکت کرده بودند که از طرف بعضی سازمان های دیگر 

پشتیبانی شدند. به علت رشایط کرونا و تحمیل شده از 

آکسیون منی توانست خیلی گسرتده  این  دولت،  جانب 

باشد ولی از پشتیبانی گسرتده ای برخوردار بود.

در این آکسیون بعد از توضیح رشایط جهانی بعد از پیدا 

سازماندهی  علیه  امپریالیسم  توطئه های  کرونا،  شدن 

نیروهای مرتقی، تشدید گرایش به راست و فاشیسم در 

دولت ها و گسرتش مبارزات مردم و گرایش آن به چپ، 

خواستار آزادی فوری متام زندانیان سیاسِی شد. 

ده  محاکمه  که  بود  این  سازمانها  این  ویژه  درخواست 

قطع  اجراست  حال  در  مونیخ  در  که  ترک  کمونیست 

پلیس  گردند.  آزاد  رشط  و  قید  بدون  زندانیان  و  شود 

آملان هامنند پلیس آمریکا و دیگر کشورها، در رسکوب 

در  نشان منی دهد.  از خود  تزلزلی  مبارزین کوچکرتین 

از  پشتیبانی  مناسبت  به  که  نفره  هزار   ۲۰ تظاهرات 

مبارزات ضد نژاد پرستی در آمریکا، در هامبورگ برگزار 

را  پناهنده   ۳5 و  کرد  حمله  تظاهرات  به  پلیس  شد، 

بازداشت منود. آن ها را ساعت ها در بازداشت نگهداشت 

این  از  بعضی  منود.  مادرزاد  لخت  تفتیش،  برای  و 

بازداشت شدگان نوجوان بودند و منی توانستند حتی این 

مسأله را برای اعضای خانواده شان تعریف کنند. امروزه 

تظاهرات علیه اجحافات و مظامل رسمایه داری در حال 

مجسمه   20.6.2020 روز  در  است.  تعمیق  و  گسرتش 

لنین در شهر Gelsenkirchen و رو به روی دفرت مرکزی 

MLPD نصب می شود. فاشیست ها و جریانات راست 

نیز در این شهر خیلی قوی هستند و خیلی تالش کردند 

مارکسیست  کمونیست  ولی حزب  کار شوند  این  مانع 

تحقق  را  امر  این  مبارزه  با  توانست  آملان  لنینیست   -

بخشد. 

گزارش   دوم 

کنرسن Airbus بزرگرتین کنرسن هواپیام سازی  جهان 

است. تا دو سال پیش boeing پیشتاز در این زمینه بود 

ولی از دو سال پیش Airbus پیشتاز است. این کنرسن 

عظیم هامنند همپالگی های خود در تالش است که بار 

کند.  منتقل  کارگران  دوش  بر  را  خود  اقتصادی  بحران 

ولی کارگران این توطئه ها را خوب میشناسند. در روز 

۸ سپتامرب ۲۰۲۰ در محوطه جلوی کارخانه Airbus در 

تصویر  در  آن ها  از  بخشی  که  کارگر  صدها  هامبورگ 

این  برگزار کردند. در  را  پیداست، میتینگ ساالنه خود 

صنعتی(  کارگران  )سندیکای   IGM بر  عالوه  میتینگ 

گروه هائی از جمله ICOR و MLPD نیز حضور داشتند. 

IGM بر مبنای خصلت سازشکارانه اش کارگران را به دو 

دسته تقسیم کرده بود. دسته ای ماشین سوار که از در 

این  میکردند.  حرکت  آرام  آرام  و  میآمدند  در  کارخانه 

اتومبیل   5۰۰ کشید. حدود  دقیقه طول   ۲5 کار حدود 

تأثیر مثبتی  از میان جمعیت گذشت بدون کوچکرتین 

ادامه مبارزه. کارگران خسته شده بودند و چیز نو  در 

با   IGM منایندگان  میکردند.  طلب  را  پیرشونده ای  و 

بیانات اکونومیستی و سازشکارانه خود نتوانستند انرژی 

از صحبت  کنند. پس  آزاد  را  کارگران  در  انباشت شده 

آن ها، وقت متام شد و کارگران ناراضی تر از گذشته به 

کار خود بازگشتند. 

پرچم های  از  MLPD و  ترانسپارنت سفید در تصویر 

کوچک از IGM است.

با درودهای فراوان

نقش منصور حکمت.... بقیه از صفحه 
آخر

“آنجایى که حرکات شام را گزارش می دهند و باید در 

قلب  در  بروید  باید  شام  بزنند.  حرف  آن  از  رسانه ها 

جامعه آنجایى که بسرت اصىل سیاست دارد حل و فصل 

می شود.“. 

در جامعه در حال تحول انقالبی حوادث بی شامری روی 

می دهد، درگیری های طبقاتی در خیابانها و کارخانه ها 

و  اصلی حل  بسرت  این دوران،  در  است.  روزانه  برنامه 

فصل سیاست، خیابان است ولی در زمانی که این امواج 

پیوسته  هم  به  مبارزه  رگه های  و  ندارند  وجود  هنوز 

رژیم  درون  سیاست  فصل  و  حل  اصلی  بسرت  نیستند، 

جمهوری اسالمی است... البته منظور حکمت رفنت درون 

که  این  جای  “به  بلکه  نیست  اسالمی  جمهوری  رژیم 

مثل “چپ های افراطی“ ]منظورش سازمان های رادیکال 

کمونیستی است[... توی رس و کله هم بزنیم در پارک! 

او به من بگوید تو هامن تروتسکی یهودا هستی من به 
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او بگویم تو دوتاکتیک را نفهمیده ای! به جای این کار 

اگر من بروم عضو سوسیال دمکراىس بشوم اقاًل می روم 

در یک کموىن، در یک شوراى محىل، در یک پارملاىن و 

منشأ اثر می شوم یا اقاًل جلوى راسیست ها را می  گیرم. 

منی گذارم  می آیم  اقاًل  می  سازیم  مدرسه  اقاًل  می  روم 

می  شود،  مالحظه  که  چنان  بزنند...“  را  پزشکى  زیرآب 

جنبش  و  کارگر  طبقه  دیگر  حکمت  سوی  و  سمت 

کمونیستی نیست بلکه جنبش سوسیال دمکراسی است، 

چگونه  او  است.  پارملان  و  محلی  شوراهای  در  رشکت 

با  “می رود  می دهد:  ادامه  را  قدرت  گرفنت  دست  به 

سوسیال دمکراىس، می رود با گرین، می رود با احزاىب که 

می  تواند با آن برود در شوراها یک جایى در یک جاى 

شهردارى، در یک جاى کمیته پزشکى می تواند منشأ اثر 

شود رأى او را بشامرند. اقاًل بگوید درست است که من 

دیگر کمونیست انقالىب نیستم... وىل اقاًل مناینده حزب 

سوسیال دمکراتم در فالنجا و تا حاال جلوى راسیست ها 

را در این محل خودمان گرفته ام.“ 

اساسی  هسته  می  بیند،  خود  خواننده  که  طوری  به 

تفکر حکمت در آن تاریخ کمونیسم انقالبی نیست. او 

شوراهای  کمیته ها،  مثل  شلوغ  جاهای  به  رفنت  نسخه 

شهرداری ها، احزاب سوسیال دمکراسی و پارملان را برای 

در  که  کادرهائی  دلگرمی  برای  ولی  می  پیچد.  رفقایش 

بر رسشان  این کاله  و  دارند  هامنجا موضع کمونیستی 

تنگ است، یک معلق می زند و حقه بازی می  کند. در 

حل این مسئله که موفقیت این فعالیت های مشعشعانه 

را چه چیزی تضمین می  کند، می  گوید: “بنظر من یک 

مارکسیستى  فقرات  ستون  آن  و  می کند  تضمین  چیز 

نرم های  که  وقتی  است.  خنده دار  واقعا  است.“  حزب 

فقرات  ستون  از  دیگر  می  روند،  کنار  مارکسیستی 

برای  اال  باشد.  میان  مارکسیستی منی توانی صحبتی در 

فریب دیگران.

او در سخرنانی افتتاحیه کنگره دوم حزب، سعی می  کند 

سمت فکری حارضین در کنگره را از زمینه های فعالیت 

سخت  و  طوالنی  کار  رضورت  و  کارگر  طبقه  بین  در 

عام  مبارزات  به  طبقه،  این  در  سیاسی   - ایدئولوژیک 

پر رس و صدای خیابانی، مراکز دولتی و پارملان بکشاند 

تا کنگره برای روگردانی او از طبقه کارگر و کمونیسم 

آماده گردد. 

 

سخنان  می  خواهد  می  گوید  دوم اش  سخرنانی  در  او 

“کفرآلود“ بگوید.

می  رسانند:  را  مفهوم  یک  ارتداد،  و  کفر  واژههای 

روگرداندن از یک آئین و یا از یک طبقه.

در هر آئین و مکتبی، پایداران و مرتدانی پیدا می  شوند 

می  گیرند.  قرار  هم  علیه  زندگی  و  مرگ  جدال  در  که 

در مارکسیسم نیز چنین بوده است. کافران و مرتدانی 

بودند مثل برنشتین که اصول اساسی مارکسیسم را نفی 

اصول  این  زیرکانه  که  کائوتسکی  مثل  یا  و  می  کردند 

را  خود  ارتداد  آن ها  همه  ولی  می گذاشتند.  زیرپا  را 

که  کنند  قانع  را  مردم  می کردند  و سعی  می  پوشاندند 

یا  و  آئین  این  از  تفسیرشان  بلکه  نیستند  مرتد  و  کافر 

سیستم طور دیگریست. ولی در جنبش کمونیستی ایران 

ارتداد  بلند  صدای  با  ک  شدند  یافت  کاریکیاتورهائی 

خود نسبت به کمونیسم را اعالم می  کنند و راه نجات 

خود را در این ارتداد می  بینند.

پیش از برخورد به سخنان منصور حکمت در این مورد، 

ضوروری ست مناسبات جنبش کمونیستی و طبقه کارگر 

و جنبش آن در رسنگونی رسمایه داری روشن گردد:

انقالب عبارت است از رسنگونی یک طبقه ارتجاعی و 

دولت اش توسط طبقه انقالبی و حاکمیت این طبقه و 

انقالب طبقاتی است. در جامعه  نتیجه،  دولت اش. در 

برده داری، برده ها به عنوان یک طبقه، وظیفه داشتند 

برده داران را رسنگون کنند و فئودالیسم را برقرار مناید. 

در فئودالیسم رسنگونی طبقه فئودال را طبقه کارگر به 

رهربی بورژوازی به عهده داشت. در جامعه رسمایه داری 

وظیفه فروپاشی نظام رسمایه داری و برپائی دیکتاتوری 

پرولتاریا را، پرولتاریا به عهده دارد. 

معین  را  کمونیستی  کار  شیوه های  و  نرم ها  این ها، 

می  سازند. با معیارهای فوق، در تاریخ حیات بورژوازی، 

منی تواند انقالب خرده بورژوازی، انقالب بورژوازی مرفه، 

آنارشیست  انقالب حزب  یا  و  کمونیست  انقالب حزب 

که  کسی  و  است  طبقاتی  انقالب  باشد.  داشته  وجود 

می  خواهد انقالب سوسیالیستی بکند باید بتوان محکم 

بر دستاوردهای مارکسیسم بایستد و روی آن مل ندهد و 

با بسیج و متشکل کردن پیرشفته ترین عنارص پرولتاریا، 

کل طبقه و دیگر ستم دیدگان را علیه طبقه بورژوازی، 

بسیج، آگاه و متشکل مناید. به قول انگلس؛ بدون بسیج 

از  انقالبی در کار نیست. عدول  حتی لومپن پرولتاریا، 

این واقعیات در مارکسیسم، کفر است. ارتداد است.

حکمت در سخرنانی دوم اش می  گوید: 

به  شبيه  بيشرت  که  کنم  نکته رشوع  چند  با  "ميخواهم 

اين  به  کفرآلود  است.  ما  خود  از  کفرآلودى  سؤاالت 

تاکنوىن، طرح خود  تئورى  جواب هاى  ظاهرا  که  معنى 

اين سؤاالت را زير سؤال ميربد.«٢ 

مواضع  که  می  کند  اقرار  و  می  گوید  آگاهانه  او 

مارکسیستی، خط بطالن بر مسائلی که مطرح می  کند 

می  کشد. او می  خواهد نسبت به کمونیسم کفر بگوید. 

مرتد شود: 

»... از ما خواهند پرسيد چرا داريد راجع به »حزب« و 

قدرت سياىس حرف ميزنيد؟ مطابق تئورى سوسياليستى 

قرار بود راجع به »طبقه« و قدرت سياىس حرف بزنيد، 

شام کمونيستها قرار نيست راجع به قدرت گريى حزبتان 

و  »حزب  بحث  منظر[  اين  ]از  نتيجه  در  بزنيد.  حرف 

قدرت سياىس«، خالف تئورى سوسياليستى است. به ما 

که طبقه  ميگويد  تئورى  اينکه  دليل  به  گفت  خواهند 

کارگر قدرت را از بورژوازى ميگريد و خود را به عنوان 

طبقه حاکمه سازمان ميدهد، معلوم نيست که حزب در 

اينجا چه موضوعيتى دارد و اصال چرا از »حزب و قدرت 

سياىس« حرف مي زنيد؟«

گردیده  حادث  تغییری  چه  شده؟،  چه  راستی  به  ولی 

توسط  سیاسی  قدرت  کسب  حکمت  منصور  که  است 

حزب خودش را جای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه 

نشانده است؟ اگر در جامعه رسمایه داری ایران دو طبقه 

رسنگونی  لذا  و  هستند  پرولتاریا  و  بورژوازی  اصلی، 

بورژوازی وظیفه تخطی ناپذیر پرولتاریا به رهربی حزب 

حکمت  منصور  چرا  است،  ایران  رستارسی  کمونیست 

٢  - منصور حکمت - حزب و قدرت 
سیاسی - سخنرانی در کنگره دوم حزب 

کمونیست کارگری ایران - ۱۵ آوریل ۱۹۹۸

انقالب حذف  از دایره  انقالبی )پرولتاریا( را  این طبقه 

کارگر  طبقه  به  اعتامدی  دیگر  او  زیرا  چرا؟  می  کند؟ 

ندارد. خسته شده است. فکر می  کند کارگران دمدمی 

مزاج هستند و زود ول می  کنند و می  روند پی کارشان.

پیش از رسیدن به موضع حکمت که می گوید “کارگران 

از کار سیاسی کناره گیری می کنند“، شعف انگیز خواهد 

بود که ما جواب اولیه او را در این که چرا حزب را جای 

طبقه گذاشته است، بشنویم: 

سياىس  قدرت  و  حزب  با  رابطه  در  »ممنوعيت«  “اين 

که  هستيم  کمونيستها  ما  فقط  ماست.  مورد  در  فقط 

وقتى از قدرت گريى سياىس حرف ميزنيم، به ما هشدار 

ميدهند که رس جاى خود بنشينيد، شام مطابق تئورى 

سياىس  قدرت  به  حزب  عنوان  به  نيست  قرار  خودتان 

نزديک شويد، قرار است طبقه کارگر به قدرت سياىس 

و  ناسيوناليست جمع شوند  نفر  پنج  اگر  نزديک شود. 

قدرت  گرفنت  از  فورا  بدهند،  تشکيل  جديد  حزب  يک 

ايرادى  آنها  به  هم  کس  هيچ  و  ميزنند  حرف  سياىس 

جديد  ناسيوناليست  حزب  ميگويند  هيچکس!  منيگريد، 

ايران تأسيس شده و آقاى فالىن رئيس آن است و تصميم 

رئيس  ميکند،  اعالم  سياىس  قدرت  گرفنت  براى  را  خود 

در  و  ميکنند  معرىف  هم  را  وزير  نخست  و  جمهور 

روزنامه ها و راديو تلويزيون در اين مورد هم مصاحبه 

ميکنند، وىل اگر ما بگوئيم که حزب کمونيست کارگرى 

ميخواهد به طرف قدرت سياىس گام بردارد، اولني کىس 

که يقه ما را ميگريد يکى از همني چپ هاى بغل دست 

ما از نوع وحدت کمونيستى است که ميگويد: آقا چه 

شد؟ اين طبقه است که قرار است قدرت را بگريد، مگر 

پديده شوروى را منيبينيد؟“ 

استدالل  چه  است.  آموزنده  واقعا  است!  شورانگیز 

قوی یی!!!

همه  که  می داند  خوب  خیلی  حکمت  جناب 

اتفاقا احزاب  کمونیست های واقعی معتقد هستند که 

کنند  حرکت  قدرت  کسب  سمت  به  باید  کمونیست 

کردن  متشکل  و  بسیج  با  بلکه  تنهائی  به  نه  اوال  ولی 

شعور  و  آگاهی  بردن  باال  سیر  این  در  و  کارگر  طبقه 

برای حزب  نه  - سیاسی آن و دوما  تئوریک   - طبقاتی 

حزب  توسط  نه  طبقه  این  و  کارگر  طبقه  برای  بلکه 

بلکه توسط دولت متشکل از منایندگان شوراهای خود 

در  حزب  می  کند.  قدرت  اعامل  پرولتاریا(  )دیکتاتوری 

دوران سوسیالیسم مناینده ایدئولوژیک و راهنامی طبقه 

است که باید جامعه را به سوی کمونیسم رهربی کند. 

در نتیجه چپ ها از موضع کمونیستی به رویزیونیسم 

شام حمله می  کنند. حق هم دارند.

حکمت در نقل قول باال شکایت دارد که “اگر پنج نفر 

ناسيوناليست جمع شوند....“  

مناینده  عنوان  به  دولت  جناب حکمت  معلوم  قرار  از 

طبقه را با رژیم و یا کابینه عوضی گرفته است. اگر آن 

پنج نفر ناسیونالیست برای کسب قدرت تالش می  کنند، 

تالش شان در نظام رسمایه داریست که قبال رسمایه داری 

دولت اش را تشکیل داده است. این پنج نفر می  خواهند 

فالن آدم ها را از این دولت اخراج کنند و خودشان در 
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دو کشور واحد حس می کنند«.

براندازی نظام سوسیالیستی شوروی و اروپای رشقی را 

که توسط ضد کمونیست های خزیده در درون احزاب 

سوسیالیستی وکمونیستی صورت گرفت و رسمایه داری 

طلبان  فرصت  متاسفانه  نامید  تاریخ  پایان  آنرا  جهانی 

سوسیال دمکرات اساسا خرده بورژوا در کشور ما همراه 

اسالمی  جمهوری  کمونیستی  ضد  وسیع  تبلیغات  با 

دست بدست هم دادند و دستاورد تاریخی پرولتاریا و 

کمونیست های این رسزمین ها رانفی کردند. اهمیت 

این گزارش در اینست که پس از سی سال مردم آملان 

رشقی به سیاهکاری نظام رسمایه داری جهانی برخورد 

دارند و به این دروغ بزرگ مهر باطل می زند. من در 

هامن زمان در اکرث این کشورها رفت آمد داشتم و در 

آملان غربی زندگی می کردم. شاهد وحشیگری رسمایه 

داری آملان غربی توسط منایندگان ویرانگرشان بودم که 

خاک آملان رشقی را به توبره کردند و چنان تبلیغ کردند 

فراهم  کارگران  برای  را  ها  زندگی  بهرتین  غرب  در  که 

کرده اند. این تبلیغات در زمان وجود دیوار برلین بنام 

فرار از جهنم کمونیسم با رس وصدای پر طنینی پخش 

به صورت  آملان  اصطالح وحدت  به  از  پس  و  می شد 

به  که  آمد  در  ها  رشقی  ناخوانده  مهامنان  با  ضدیت 

درستی هنوز طبق این گزارش خود را تابع درجه دوم 

آملان حس می کنند.

ایران یک رگه ی  کلیه گرایش ها چپ  امروز در میان 

و  جهانی  بورژوازی  به  خدمت  ایدئولوژیکی  و  فکری 

امپریالیسم موجود است که بجای نقد علمی از گذشته 

جنبش کارگری جهان به لجن پراکنی، سیاهکاری ونفی 

ضد  مبلغان  از  زمینه  این  در  است.  مشغول  گرایی 

به  های رس  تا حقوق برشی  گرفته  اسالمی  کمونیستی 

آمریکا باهم همسو هستند. 

اما دروغ های بزرگ را حرکت عظیم طبقاتی بر مال می 

ویرانگری  جهانی،  داری  ساختاری رسمایه  بحران  سازد. 

تجاوزگری  آمریکا،  امپریالیسم  نئولیربالیستی  سیاست 

این  میلیون ها مردم  بی خامنان کردن  و  به خاورمیانه 

منطقه، ناتوانی نظام رسمایه داری در مبارزه با ویروس 

کرونا که سه کشور بزرگ رسمایه داری در جهان: آمریکا، 

فاشیست  شبه  نوع  از  هایی  حکومت  وبرزیل  هند 

وراست گرای نژاد پرست رسکار هستند، دروغ بزرگ را 

افشا کرده و گرایش به سوسیالیسم وکمونیسم در حال 

رشد است.

در میان جنبش کارگری ایران و کلیه جنبش های توده 

روزا  گفته  این  وزنان  میان جوانان  در  بویژه  ای مرتقی 

لوگزامبورگ زن کمونیست و رهرب انقالبی جنبش کارگری 

آملان جا می افتد که برشیت رس دوراهی است: بربریت 

بحال  تا  روزا  قتل  از  سال  صد  این  در  وسوسیالیسم. 

با  برشیت  سقوط  از  جهان  مرتقی  نیروهای  و  کارگران 

درهم شکسنت فاشیسم ودشمنان سوسیالیسم، برشیت 

را از لبه پرتگاه نجات داده اند. بی شک این بار هم با 

جمعبندی از تجارب گذشته، با درایت تر وظیفه تاریخی 

انقالب پرولرتی را تحقق خواهند بخشید

محسن رضوانی

این دولت سهیم باشند. خانم رجوی و رشکا برای کسب 

قدرت تالش می  کنند. آن ها می  خواهند این رژیم را در 

در  را  خودشان  رژیم  و  کنند  ساقط  بورژوازی  دولت 

همین دولت بورژوازی مستقر سازند. 

بحث چپ ها و مردم مرتقی و آزاده با شام این نیست 

شام  کنید.  رشکت  کابینه  فالن  در  می  خواهید  چرا  که 

می  توانید بروید در کابینه احمدی نژاد رشکت کنید. میل 

میل مبارک است.

بحث چپ ها با شام این است که کسب دولت پرولتاریا 

بدون حضور پرولتاریا برای “پرولتاریا“ غیر ممکن است. 

غیر از تالش پرولتاریای متشکل و آگاه در جهت کسب 

قدرت، هر حزب و سازمانی به قدرت دست یابد، حتام 

مناینده بورژوازیست. حکمت خیلی روشن می  گوید که 

حزب کمونیست کارگری باید قدرت سیاسی را بگیرد: 

ادامه دارد 

بهرنگ

اوضاع کنونی و  .... بقیه ازصفحه آخر

دوراه بر بسرت تضاد اساسی جهان کنونی مبارزه طبقاتی 
موضوع  هیچ  دارد.  قرار  وبورژوازی  پرولتاریا  میان 
اجتامعی در جهان نیست که متاثر از این اوضاع تکان 
نخورده باشد. منطقه خاور میانه منونه ایست برجسته 
و گوشه ایست از کل جوامع برشی از جهنم بربریتی که 
رسمایه داری و امپریالیسم بوجود آورده است و مقاومت 
ومبارزه توده های عظیم مردم جهان را برانگیخته است. 

که  بورژوازی  فاشیستی  راست  گرایش  سو  یک  از 
سفید  نژاد  برتری  در  ریشه  هیتلری  فاشیسم  همچون 
چپ  گرایش  دیگر  سوی  از  و  دارد  کمونیستی  وضد 
توده  میان  ازپایین  فاشیسی  ضد  پرولتاریایی  انقالبی 
های وسیع کارگران، زحمتکشان مایه می گیرد ومیرود 
بسود  جهان  تغییربنیادی  برای  کننده  تعیین  نیروی  به 

آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم تبدیل شود. 

طبق  جهانی  آرایی  صف  این  در  ایران  رنجربان  حزب 
انقالب  سمت  در  ایران  کارگر  طبقه  تاریخی  وظیفه 
وجبهه ی ضد فاشیسم ایستاده است. تلفیق این گرایش 
عمومی جهانی به رشایط مشخص جامعه ایران و صف 
براندازی  پرولتاریا  مرکزی  وظیفه  جاری  طبقاتی  آرایی 
نظام رسمایه داری اسالمی به رسانجام رساندن انقالبی 
است که قدرت سیاسی بدست طبقه کارگر و متحدان 
آن که عظیم ترین نیروی مردم ایران را تشکیل می دهند 
ناپذیرهر  تخطی  وظیفه  ایران  در  کردن  انقالب  بیفتد. 
نیروی ضد فاشیست است انقالبی که هدفش براندازی 

اقشار  دیگر  و  بورژوازی  طبقه  سیاسی  قدرت  کل 
نوع  از  ماهینت  انقالب  این  است.  ارتجاعی  وطبقات 
انقالبات پرولتاریایی است و از لحاظ سیاسی در اردوی 
گرایش ضد فاشیستی جاری جهانی و ضد امپریالیستی 

قرار دارد. 

ما بر آنیم با حرکت از اوضاع جهانی و تحلیل مشخص 
ایران رسنگونی رژیم رسمایه داری اسالمی را  از اوضاع 
با پرچم افراشته ی متکی به نیروی عظیم توده ها ودر 
وظیفه  رسانیم.  مثر  به  امپریالیسم  دخالت  با  مخالفت 
سه گانه زیر را تواما و مرشکن، براساس اصول کمونیسم 
علمی وبرنا مه که تلفیق اصول با رشایط زمانی ومکانی 

است تحقق بخشیم:  

براساس  متحد  کمونیست  حزب  ایجاد  برای  باید  یکم: 
اصول وبرنامه کمونیستی در داخل ایران و در دل جنبش 
عظیم کارگری همه جانبه کارکنیم. رفقای ما هرجا که 
های  جنبش  خدمت  در  را  خود  کامال  و  متاما  هستند 
کارگری و ومتحد آن بگذارند، از هرگونه فرقه گرایی،نفی 
گرایی وانحالل طلبی دوری جویند و منونه عالی در امر 

یکی شدن و پیوند زدن با توده باشند.. 

جنبش  شدن  ومتشکل  گسرتش  به  همچنان  باید  دوم: 
رسارسی  کارگری  تشکیالت  یک  ایجاد  برای  کارگری 
پرداخت. این آرزوی صد ساله ی پیرشوان طبقه کارگر را 
با متام نیرو در عمل پیاده کنیم و نشان دهیم که  ”چاره 

رنجربان وحدت وتشکیالت است” . 

سوم: اتحاد بزرگ و وسیع ضد فاشیست را علیه رژیم 
آن  رسنگونی  هدف  با  اسالمی  جمهوری  داری  رسمایه 
بوجود آورد وبه تقویت کلیه گرایش ها و جنبش های 
مشی  خط  بسرت  بر  آن  شکل  وسیعرتین  در  ای  توده 

سیاسی عمومی پرولتاریایی ضد فاشیستی بپردازیم. 

یکی  رشد  هستند.  باهم  تنیده  کالفی  وظیفه  سه  این 
که  هنگامی  افزاید.  می  دیگری  توانایی  و  استحکام  به 
جنبش کارگری در جایی رشد می کند و پیروزی بدست 
می آورد برای استحکام دستاوردها و حفظ آن باید به 
امر کادرسازی پرداخت چه بدون کادر های پرورش یافته 
در جریان اصلی مبارزات طبقاتی حفظ دستاوردها غیر 
واعتصابات  ای  توده  جنبش  که  هنگامی  است.  ممکن 
خود  عمده  کار  باید  ها  کمونیست  است  آرام  کارگری 
و  یکسو  از  زیر  از  و  بی رس وصدا  ای  توده  کار  به  را 
دیگراختصاص  سوی  از  کارعلنی  با  مخفی  کار  تلفیق 
سیاسی  بدیل  یک  به  جنبش  که  زمانی  در  و  دهند 
عمومی در برگیرنده ی وسیع ترین نیروی توده ای می 
شود کمونیستها باید نقش پیرشو بودن طبقاتی خود را 
نشان دهند و در پیشاپیش توده ها با درایت و با نظمی 

آهنین پرولتاریایی گام بردارند. 

داری  رسمایه  تبلیغاتی  های  دستگاه  را  جهان  اوضاع 
وامپریالیستی از دید سقوط بورس های جهانی تیره وتار 
برای خود می بینند و جنبش های توده ای واعرتاضات 
می  آشوبگران  و  تروریستی  را  کارگران  واعتصابات 
عظیم  نیروی  دیگریست  چیز  حقیقت  اما  خوانند. 
تغییر  نیروی  بزرگرتین  هستند  میلیاردی  که  کارگری 
جهان کنونی اند و هر روز بیشرت نقش تاریخساز خود را 

به عمل در می آورند. 

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

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

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

اوضاع کنونی و وظایف کمونیست ها 

با نفی گرایی و سیاهکاری ضد کمونیستی مبارزه کنیم

ولی  بگیرد.  دست  به  می  خواهد  حکمت  منصور  ولی 

چگونه؟ او منی خواهد با معیار و فعالیت مارکسیستی 

و  مارکس  او  آموزگار  آورد،  به دست  را  قدرت سیاسی 

لنین نیستند، ایده آل او کاسرتو است. فیدل کاسرتو:

و  کاسرتو  مثل  آدم هایى  به  من  معنى  یک  به  “راستى 

آمدند،  این ها  می  خورم.  غبطه  کوبا  در  کاسرتو  جریان 

٣٠ سال ٢٠ سال رس کار بودند بهداشت آوردند، مسکن 

ندارید  حق  گفتند  کردند،  متیز  را  خیابان ها  آوردند، 

و  نبود  علمى  سوسیالیسم شان  کىس.  گوش  توى  بزنید 

بود  اینجا  کاسرتو  اآلن  اگر  نبود،  انقالىب  مارکسیسم 

می گفت برو بابا پى کار خودت آقا“١ 

- منصور حکمت - سخنرانی در   ١
جلسه افتتاحیه کنگره دوم حزب کمونیست 

شخصیت  آن  با  کاسرتو  فیدل  اگر  که  بگذریم  این  از 

رشایطی  چنین  در  صادقانه اش  مواضع  و  برجسته 

تاریخ  حکمت  منصور  مثل  گاه  هیچ  می  گرفت،  قرار 

به  او  مثل  و  منی کرد  جعل  را  کمونیستی  سازمان های 

این  از  آقا.  کارت  پی  بابا  برو  منی گفت:  کمونیست ها 

این  گفتار  این  در  تعمق  قابل  نکته  آن  ولی  بگذریم. 

است که حکمت حارض است به قدرت سیاسی دست 

یابد حتی اگر سوسیالیسم اش هم علمی نباشد. آن وقت 

این قدرت سیاسی دیگر در خدمت طبقه کارگر نخواهد 

بود. در خدمت کی خواهد بود؟ این را منصور حکمت 

خوب می  داند؛ در خدمت بورژوازی.

سیاسی  قدرت  گرفنت  دست  به  برای  حکمت،  نظر  از 

کارگری ایران - آوریل ۱۹۹۸

می  شود از کمونیسم علمی گذشت و سوسیالیسمی را 

که علمی هم نباشد، پذیرفت و بعد " باید بروید یک 

جاى خاىص، باید در یک جاى خاىص از جامعه باشید و 

آن مرکز عامل سیاست است.“ 

عامل  مرکز  مارکسیست ها  نظر  از  است.  عالی  بسیار 

سیاست، کارخانه و طبقه کارگر است. همه دعواها رس 

لحاف مال نرصالدین است. بر رس تصاحب ارزش اضافه 

مرکز  آنجا  می  شود.  حاصل  کارگر  طبقه  استثامر  از  که 

عامل اقتصاد و سیاست است. ولی منصور حکمت آدرس 

باید  از یک طرف می  رساند که  به ما می دهد.  دیگری 

رس  پر  باید  کنید،  فعالیت  شلوغ  محل های  در  بروید 

طرح  دیگر  جانب  از  و  شوید  مطرح  تا  باشید  صدا  و 

می کند: 

پس سی سا ل مردم آملان رشقی می گویند ماهنوز تابع 

درجه دو در آملان هستیم و جامعه ی قبلی ما دارای 

امتیازاتی بود که رسمایه داری آنرا پایامل کرد. به بخش 

هایی از گزارش دویچه وله فارسی در زیر توجه کنید :

آملان  وحدت  از  پس  سال   ۳۰ مطالعاتی  بررسی  "یک 

رشقی و غربی به نظرات مردم رشق و غرب این کشور 

در مورد این رویداد تاریخی پرداخته است .

)هفتم  شهریور   ۱7 دوشنبه  روز  که  بررسی  این  نتایج 

می دهد  نشان  منترش شد  آملان  گوترزلوی  در  سپتامرب( 

از دیدگاه های  این واقعه  به  که در رشق و غرب آملان 

متفاوتی نگریسته می شود.

انجام  »برتلسامن«  بنیاد  توسط  که  بررسی  این  طبق 

شده، وحدت دو آملان برای بخشی از ساکنان رشق این 

کشور با تغییراتی شدید در زندگی شخصی همراه بود.

به  اشاره  با  »برتلسامن«  بنیاد  کارشناس  اونزیکار،  کای 

نتایج این بررسی، در باره حاصل مصاحبه ها و بحث های 

میان  در  انجام شده  نظرسنجی  همچنین  و  بین گروهی 

این  آملان در رشق  نفر می گوید: "وحدت  و ۶۰۰  هزار 

مکرر  تظاهرات  حاصل  و  مساملت آمیز  انقالبی  کشور 

فروپاشی  به  رسانجام  که  شده  تلقی  دوشنبه  روزهای 

اما  می دهد  ادامه  او  است".  انجامیده  برلین  دیوار 

همین رویداد در غرب آملان به معنای شکست جمهوری 

و  اقتصادی  عرصه های  رشقی  )آملان  آملان  دموکراتیک 

برای  عظیم  تالطمی  ودر  است  ومرج  هرج  پراز  جهان 
زایشی نوین. این دو جانب تضاد همچنان سیامی جهان 
کنونی را شکل میدهند. یک جانب از بحران ساختاری 
انحصارات مالی و تالش مرگ  رسمایه داری، رقابت ها 
رسکردگی  ی  ادامه  برای  آمریکا  امپریالیسم  وزندگی 
استثامرشدگان،  از خیزش  مایه می گیرد و جانب دیگر 
گیرد وهرروز  و ستمدیدگان جهان جان می  تهیدستان 
ویروس  بروز  شود.  می  افزوده  آن  عمق  و  وسعت  بر 
برای  داری  های رسمایه  نظام  ناتوانی   ،۱۹ کوید  واگیر 
جلوگیری از کشتار، کشتاری که هیچ بودگان را در درجه 
اول از پای در می آورد، این بحران رسمایه داری در حال 

افول را در وسعت جهانی گسرتش داده و عمق بخشیده 
است. اگر براین گرایش بحران زده رسمایه داری، فاجعه 
اجتامعی  گفتامن  آنوقت  بیفزايیم  را  زیست  محیط 
داری  رسمایه  نظام  که  کرد  باور  توان  می  را  امروز 
است.  کشانده  بربریت  پرتگاه  لبه  به  را  برشی  جامعه 
در برابر این بحران عظیم رسمایه داری حاکامن رسمایه 
به راست فاشیستی  امپریالیستی گرایش  و دولت های 
را جلو  برتر سفید  نژاد  و  پرستی  نژاد  تقویت کرده،  را 
را تشویق  نیابتی  کشیده، رسکوب وتجاوزو جنگ های 
پایگاه  از هفتصد  با بیش  آمریکا  امپریالیسم  می کنند. 
پوشش  برای  را  دزد  ای  دزد  ای  فریاد  درجهان  نظامی 

جنایت وتجاوزات خود بلند می کند. در داخل کشورش 
نیروی مسلح ضد مردمی را بهامن شیوه خامنه ای در 
ایران بکارمی گیرد. این یکی قران وآن یکی کتاب مقدس 
را برای در توهم نگهداشنت طرفدانشان بکار می گیرند. 

در برابر چنین وضعی توده های عظیم مردم ستمدیده 
و استثامر شده برای نجات متدن ودستاوردهای برشیت 
بدیل  به  بیشرت  و  آگاهرت  روز  هر  کامل،  سقوط  از 
راستین گرایش ضد فاشیستی کارگری وچپ با دور منای 
سوسیالیستی رو می آورند. چون دو راه و دو آینده ی 
کامال متفاوت ومتضاد در برابر هم قرار گرفته اند .این 

سیاسی است( که وحدت دو کشور را اجتناب ناپذیر کرد. 

که  است  این  آملان  رشق  در  غالب  احساس  عالوه،  به 

در  خوبی  به  که  اموری  از  بسیاری  دوباره،  وحدت  با 

رفته  دست  می رفت از  پیش  و  می چرخید  آملان رشقی 

است. ۸۴درصد از مردم رشق آملان چنین نظری دارند. 

از  مشرتکی  جامعه  وحدت  هنگام  به  که  گفته اند  آنها 

دو جامعه ایجاد نشد، بلکه جامعه آملان رشقی به قبول 

قوانین و معیارها و ارزش های جامعه آملان غربی سوق 

یافت و شهروندان رشق آملان چاره ای جز تطبیق خود با 

رشایط جدید نداشتند. ۸۳ درصد پرسش شوندگان رشق 

آملان گفته اند که پس از وحدت با آنها رفتار متوازن و 

عادالنه ای نشده و ۶۰ درصد هم خود را شهروند درجه 


